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    مةدِّمق  - أوالً  
ــضاء اخلــارجي         -١ ــة اســتخدام الف ــة للجن ــة التابع ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي أوصــت اللجن
اخلمـسني، بـأن تواصـل األمانـة        و  احلاديـة  األغراض السلمية، يف تقريرها عـن أعمـال دورهتـا          يف

ــوة ــضائية       دعــ ــشطتها الفــ ــن أنــ ــنوية عــ ــارير ســ ــدمي تقــ ــضاء إىل تقــ ــدول األعــ ــة ( الــ الوثيقــ
A/AC.105/1065 ٢٩، الفقرة.(  

الـدول األعـضاء   ، دعا األمـني العـام   ٢٠١٤يوليه / متوز٣١ويف مذكِّرة شفوية مؤرَّخة    -٢
ــسلمية      ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة اســتخدام الف ــا حبلــول يــوم    يف جلن  إىل تقــدمي تقاريره

ــة هــذه املــذكِّرة علــى أســاس التقــارير     .٢٠١٤أكتــوبر /تــشرين األول ٢٠ وقــد أعــدَّت األمان
  .الواردة من الدول األعضاء استجابةً لتلك الدعوة

    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانياً  

  أستراليا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٠[
    

كت وكاالت احلكومـة األسـترالية يف أنـشطة الفـضاء           ، شار ٢٠١٤-٢٠١٣يف الفترة     
  :املدنية الرئيسية التالية على النحو احملدد يف سياسة استخدام الفضاء األسترالية

    
التركيز على التطبيقات الفضائية :  من سياسة استخدام الفضاء األسترالية١املبدأ     

    األمهية الوطنية  ذات
مؤسـسة الكومنولـث للبحـوث العلميـة        ، أشارت   فيما يتعلق برصد األرض من الفضاء       

.  يف قــدرات رصــد األرضيا مليــون دوالر أســترايل ســنو١٥ إىل أهنــا تــستثمر حنــو والــصناعية
وُيضطلع باألنـشطة املتعلقـة برصـد األرض اخلاصـة باملؤسـسة يف تـسعة مراكـز إقليميـة رئيـسية                     

  . موظف١٠٠بواسطة حنو 
لقيـادة فيمـا يتعلـق بالتحـضري لتـصميم اسـتعراض            ويأخذ مكتب األرصاد اجلوية زمام ا       

ــدرجيي وطــين ملتطلَّ  ــذا        ت ــذ ه ــضاء وتنفي ــن الف ــات رصــد األرض م ــى معلوم ــات احلــصول عل ب
االستعراض، وبنية حتتيـة لرصـد األرض مـن الفـضاء للـسماح بالوصـول إىل معلومـات موحَّـدة                 
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ة اخلاصـة باالسـتخدامات    دات الراديويـ  ة مـن هـذا الرصـد، ومحايـة طيـف التـردُّ            ومعاَيرة مستمدَّ 
  .املتعلقة هبذا الرصد

 Ka النطـاق    ْي تشغيل الـساتل األول مـن سـاتل        ٢٠١٦ع أن يبدأ يف أوائل عام       ومن املتوقَّ   
. اللذين ستستخدمهما شبكة النطاق العريض الوطنية خلدمتها اخلاصـة بالـسواتل الطويلـة األجـل              

لـة عـرب املنـاطق    ة الـسرعة لألمـاكن املؤهَّ  نطـاق وعاليـ   عريـضة ال ر هذه السواتل تغطيـةً فِّوسوف تو 
  .ياالرئيسية من أستراليا وتسمانيا وكذلك املناطق النائية وجزر أسترال

    
    ضمان الوصول إىل القدرات الفضائية:  من سياسة استخدام الفضاء األسترالية٢املبدأ     

ت سـاتل  ل والتحـضريات السـتقبال بيانـا   كتـب األرصـاد اجلويـة التخطـيط املفـصَّ      بدأ م   
، ونـشر هـذه   ٨-األرصاد اجلوية الياباين مـن اجليـل املقبـل الثابـت بالنـسبة لـألرض، هيمـاواري           

  .البيانات، وكذلك تدريب أصحاب املصلحة على استخدام هذه البيانات بفاعلية
 بعمليات شراء كـبرية متعلقـة بالفـضاء         هيئة األمان البحري األسترالية   وسوف تضطلع     

 وذلك بإبرامها عقـداً بـشأن حمطـة أرضـية السـتقبال إرسـال               ٢٠١٥-٢٠١٤اعتباراً من الفترة    
 اخلاصــة باملــدار األرضــي طرفيــة للمــستعمل احمللــيالطــة الــسواتل يف غــرب أســتراليا، وهــي احمل 

وعـن  .  يف كنربا على مدى السنوات القليلة املقبلـة يااملتوسط، وتركيبها حاسوَب معاجلة مركز    
ة سـوف تـسعى اهليئـة أيـضاً إىل الوصـول إىل الـصور املـستمدَّ               ص،  م خدمات متخصِّ  طريق مقدِّ 

  .ج لرصد حوادث االنسكاب النفطيمن رادار ذي فتحة اصطناعية من أجل برنام
، ســـتويل هيئـــة العلـــوم اجليولوجيـــة األســـترالية األولويـــة  ٢٠١٥-٢٠١٤ويف الفتـــرة   

 اقتـصادية حاليـة وممكنـة    لتحديث التقييمات الوطنية ملا ميثله رصد األرض من الفضاء من قيمـة        
ألستراليا، وكذلك متطلبات أستراليا وأولويتها املستقبلية فيما يتعلق بالبيانات املشتقة مـن هـذا        

، فــسوف تــويل هيئــة العلــوم اجليولوجيــة األســترالية ٢٠١٥-٢٠١٤وأمــا بعــد الفتــرة . الرصــد
ــات املــستمدَّ      ــة لــضمان الوصــول املــستمر للبيان ــواتل  األولوي ــن سلــسلة س  ســنتينل التابعــة  ة م

للمفوضية األوروبية وتضطلع بالعمل التطويري الالزم لتـضمني هـذه البيانـات يف نظـم معاجلـة                 
  .البيانات ونشرها التابعة هليئة العلوم اجليولوجية األسترالية

وســوف تواصــل وزارة االتــصاالت اإلشــراف علــى عمليــة جتديــد تــراخيص األطيــاف   
ويـشمل ذلـك تـراخيص    . التراخيص احلاليني، حسب االقتـضاء  عاماً حلائزي   ١٥املمنوحة ملدة   

، الــيت تــدوم مــدة حيازهتــا ) غيغــاهرتز٣١ و٢٨ و٢٧(األطيــاف يف نطاقــات أطيــاف الــسواتل 
وتقـع علـى   . ٢٠١٦ينـاير  / وكانون الثاين٢٠١٤يناير / عاماً وتنتهي فيما بني كانون الثاين      ١٥
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ــة فيمــا بــني  هيئــة االتــصاالت ووســائط اإلعــالم األســترالية مــسؤو    عــاميلية إدارة هــذه العملي
  .٢٠١٦ و٢٠١٤

    
    تعزيز التعاون الدويل وزيادته: ة من سياسة استخدام الفضاء األسترالي٣املبدأ     

ق مؤسـسة الكومنولـث للبحـوث العلميـة والـصناعية رئاسـة اللجنـة املعنيـة                 سوف تنـسِّ    
وكـاالت، وتـدعم املـشاركة      دة ال ، من خـالل أمانـة متعـدِّ       ٢٠١٦بسواتل رصد األرض يف عام      

  .  قبل فترة الرئاسة احملددة وبعدهاللجنةالنشطة خلرباء املؤسسة يف أفرقة العمل الرئيسية التابعة 
" فريقــاً أســتراليا"د سِّ جيــقويــاوســوف تــدعم هيئــة العلــوم اجليولوجيــة األســترالية هنجــاً   

ية، كما ستزيد مـن مـسامهتها       خالل فترة رئاسة مؤسسة الكومنولث للبحوث العلمية والصناع       
 برصــد األرض مــن الفــضاء مــن خــالل األفرقــة واملــشاريع ذات  األوســاط الدوليــة للمعنــينييف 

  .للجنة املعنية بسواتل رصد األرضالصلة التابعة 
علـم الفلـك     أنشطة مؤسـسة الكومنولـث للبحـوث العلميـة والـصناعية يف جمـال                وستظلُّ  
الـيت تنتـهجها    " الـسموات املفتوحـة   "اون الدويل من خالل سياسة       مثاالً كامالً على التع    الراديوي

  .وي للباحثني على الصعيد العامليلة يف إتاحة موجودات علم الفلك الراديثِّاملؤسسة واملتم
واستضافت مؤسسة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية حدثاً لالحتفـال بـذكرى             

لفضاء مع اإلدارة الوطنية للمالحـة اجلويـة والفـضاء           يف ا  التتبُّع عاماً من التعاون على      ٥٠قضاء  
ــة يف    ــات املتحــدة األمريكي ــارس / آذار١٩يف الوالي ــع    ٢٠١٤م ــب م ــاً إىل جن ــت، جنب ، وقام

 يف للتتبُّــعمكتــب تنــسيق شــؤون الفــضاء ووزارة اخلارجيــة والتجــارة، بتمديــد املعاهــدة الثنائيــة 
  . ٢٠١٨ حىت عام ٢٠١٤فرباير / شباط٢٤الفضاء مع الواليات املتحدة يف 

 ملـستخدمي سـواتل األرصـاد اجلويـة يف آسـيا            الرابـع املـؤمتر   واستضاف املكتب بنجاح      
 مــشاركاً، منــهم أكثــر مــن ١٢٠ الــذي حــضره ٢٠١٣أكتــوبر / يف تــشرين األولوأوقيانوســيا

  .دوليا ضيفاً ٦٠
    

    فضائية مستقرةاإلسهام يف إجياد بيئة :  من سياسة استخدام الفضاء األسترالية٤املبدأ 
ــاد       ــود االحتـ ــم جهـ ــأن يف دعـ ــوداً ذات شـ ــارة جهـ ــة والتجـ ــتثمرت وزارة اخلارجيـ اسـ
ــه القيِّ األورويب ــة إىل تطــوير مبادرت ــسلوك مــن أجــل      الرامي ــة لقواعــد ال ــشأن وضــع مدون مــة ب

ل خطراً علـى اخلـدمات الفـضائية احلامسـة األمهيـة      كِّالتصدي النتشار احلطام الفضائي الذي يش    
  .دولجلميع ال
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، واصل مكتب تنسيق شؤون الفضاء االضطالع بـدوره         ٢٠١٤-٢٠١٣وخالل الفترة     
م املـساعدة للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة        مشارك لفريق اخلرباء دال، حيـث قـدَّ    كرئيس

  . الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
    
    التنسيق الداخليحتسني :  من سياسة استخدام الفضاء٥ملبدأ ا

اســتمرت األولويــة الرئيــسية ملكتــب تنــسيق شــؤون الفــضاء كجهــة الوصــل والتنــسيق    
  . املركزية بشأن مجيع أنشطة الفضاء املدنية

، اضـــطلع مكتـــب تنـــسيق شـــؤون الفـــضاء بأنـــشطة ٢٠١٤-٢٠١٣وخـــالل الفتـــرة   
ضاء املدنيـة، مبـا يف ذلـك انـشاء إطـار حكومـة أسـتراليا                لتحسني التنسيق الـداخلي ألنـشطة الفـ       
ويشمل ذلك إنشاء جلنة تنسيق شؤون الفضاء والقيـام         . لتنسيق أنشطة الفضاء املدنية وصيانتها    

  .مبهام أمانة اللجنة
    

    دعم االبتكار والعلوم وتنمية املهارات :  من سياسة استخدام الفضاء األسترالية٦املبدأ 
 موظفــاً ٣٥٠ حنــو حاليــاالكومنولــث للبحــوث العلميــة والــصناعية يعمــل يف مؤســسة   

زون يف املقـام األول علـى اسـتخدام الـنظم الفـضائية          كِّـ معنيني بأنشطة علـوم الفـضاء، حيـث ير        
 يتيح الفضاء أكثـر الـسبل فعاليـة         وطنياوتدفقات البيانات إلجراء حبوث وحتقيق حصائل جمدية        

  .وجناعة فيها لتحقيق هذا األثر
وســوف تواصــل هيئــة العلــوم اجليولوجيــة األســترالية ومؤســسة الكومنولــث للبحــوث    

ى العلميــة والــصناعية تطــوير مكعــب بيانــات العلــوم اجليولوجيــة األســترايل، وهــو نظــام يتــوخَّ   
متكــني الــدوائر احلكوميــة والــصناعية والبــاحثني مــن الوصــول إىل الكميــات اهلائلــة مــن بيانــات  

الــيت حيوزهــا البلــد واســتخراج قيمــة مفيــدة منــها وذلــك باســتخدام رصــد األرض مــن الفــضاء 
  .نية التحتية احلاسوبية الوطنيةاحلساب العايل األداء مثل املتاح من الب

ــد طــوَّ    ــدرات واســعة يف     وق ــصناعية ق ــة وال رت مؤســسة الكومنولــث للبحــوث العلمي
 وتكنولوجيــات االتاجملــاالت املتعلقــة بالفــضاء والــيت تــشمل رصــد األرض واملالحــة واالتــص  

  .بات الفضاء وعلم الفلك الراديويع مركبُّمة وتتالفضاء اجلوي املتقدِّ
وقد أعلنت وزارة الـصناعة عـن مركـز للبحـوث التعاونيـة يف جمـال إدارة بيئـة الفـضاء                       

ف منـه كمـا     ملركز احلطام الفضائي وحيللـه وخيفِّـ      وسوف يرصد ا  . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢١يف  
  . للحفاظ على بيئة الفضاء جديدةًسيضع هنوجاً
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تعزيز األمن القومي والرفاه :  من سياسة استخدام الفضاء األسترالية٧املبدأ 
    االقتصادي ومحايتهما

 مـن املهـتمني بالفـضاء       مجاعـةً أنشأ مكتب تنسيق شـؤون الفـضاء وإدارة املـدعي العـام               
امسـة األمهيـة    البنيـة التحتيـة احل    املعنيني بالشبكة املوثوقة لتبادل املعلومـات ألغـراض تعزيـز قـدرة             

 املهتمني بالفضاء مع سائر قطاعـات البنيـة التحتيـة احلامسـة             مجاعةعمل  وسوف ت . على الصمود 
األمهية على تقييم املخاطر بغية استبانة حاالت اعتماد البنية التحتية احلامسـة األمهيـة علـى البنيـة                  

  .طر املستبانةت للتخفيف من املخاالتحتية الفضائية واقتراح خيارا
ماً بـشأن املناقـشات بـني الوكـاالت حـول           دُّوقد أحرزت وزارة اخلارجية والتجارة تقـ        

الــشفافية واإلشــراف ونظــام االمتثــال، وهــي مناقــشات هتــدف إىل إجيــاد إطــار تنظيمــي للبنيــة    
  .التحتية الفضائية املدنية املوجودة على األرض

 كـــبرياً يف البنيـــة التحتيـــة يـــااً رأمسال اســـتثمارAirservices Australiaوأجـــرت شـــركة   
). ADS-B(املذاعـة   -الفضائية من خالل شبكة املراقبة املعتمدة على تكنولوجيـا املراقبـة املؤمتتـة            

وقــد وضــعت هيئــة الطــريان املــدين والــسالمة عــدداً مــن واليــات املراقبــة واملالحــة املــستندة إىل 
ديــسمرب / مــن كــانون األولياز النفــاذ تــدرجييِّــالــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة والــيت ســتدخل ح

  .٢٠١٧فرباير / حىت شباط٢٠١٣
    

  النمسا
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١٥[
    

أو برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات /مشاريع ذات صلة باملعونة اإلمنائية و
     الطوارئارث واالستجابة يف حاالتالفضائية يف إدارة الكو

يف إطار الربنامج النمـساوي للتطبيقـات الفـضائية، جـرى يف الـسنوات األخـرية متويـل                    
أو برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات  /ة مــشاريع ذات صــلة باملعونــة اإلمنائيــة و عــدَّ

  .الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
 العمليــات EO4HumEnض الــيت يتيحهــا املــشروع  ، تــدعم خــدمات رصــد األر ليــاوحا  

دين رَّاملـش /عـات البـشرية واملـوارد الطبيعيـة يف معـسكرات الالجـئني            مُّاإلنسانية حيث ترصـد التج    
سم مــشروع جــارٍ للربنــامج النمــساوي للتطبيقــات الفــضائية بأمهيــة خاصــة يف هــذا  ويتَّــ. داخليــا
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حة أو األزمـات    لَّزاعات املس   السكان الناجم عن الن    نزوح   نَّل خلفية املشروع يف أ    ثَّوتتم. السياق
 تـثري   التغيُّـر اإلقليمية أو الكوارث الطبيعية كثريا ما يؤدي إىل مستوطنات كـبرية احلجـم وسـريعة                

وخـالل األزمـات، حيتـاج األمـر إىل معلومـات حديثـة           . حتديات أمـام عمليـات اإلغاثـة اإلنـسانية        
مـستودعات امليـاه     )ب(جملموعـات الـسكانية وكثافاهتـا و      أعـداد ا  ) أ(وحمددة اهلدف وموثوقة عن     

األثر على البيئة احمللية، وذلك من أجل التخطيط للمهام وكذلك لعمليات           ) ج(اجلوفية املمكنة و  
ويثري احلصول على بيانات مكانية يف      . داخليادين  أو املشرَّ /مية ملعسكرات الالجئني و   اإلدارة اليو 

 هبذه املعسكرات الـيت كـثرياً مـا توجـد يف أمـاكن نائيـة التحـديات، بـل                    املوقع من البيئات احمليطة   
ــاً   ــاً باملخــاطر أحيان ــد يكــون حمفوف  إىل اســتحداث EO4HumEn، يهــدف املــشروع  مثَّومــن . وق

ــسانية خــالل األزمــات باســتخدام منتجــات       ــات اإلن ــدعم العملي ــشغيلية ل خــدمات ومنتجــات ت
ة املــشتقة مــن رصــد األرض وبيانــات نظــم املعلومــات    مــن املعلومــات املكانيــة اجلغرافيــ مكرَّســة
وسوف توفَّر املنتجات اليت جيري استحداثها يف شـكل خـرائط وخـدمات متاحـة عـن                 . اجلغرافية

ق متاماً من صالحيتها من حيـث مطابقتـها        قُّى للمستخدم التح  طريق اإلنترنت والتقارير، وسيتسنَّ   
ــد اســُتهل  . ملقتــضى احلــال وســهولة اســتخدامها   ــشرين األول وق ــوبر /املــشروع يف ت  ٢٠١٣أكت

  .٢٠١٥مارس /وسينتهي يف آذار
    

    طقس الفضاء
فيمــا يتعلــق باألنــشطة الدوليــة يف جمــال طقــس الفــضاء، تزايــد دور النمــسا يف املاضــي    
ت جامعة غراتس، ممثلةً مبرصد كنتزهلوهي للبحوث الشمـسية والبيئيـة، اىل            فقد انضمَّ : القريب

  . بيئة الفضاء كعضو جديداخلدمة الدولية لرصد
 للخـدمات   املقدِّمةواخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء هي شبكة تعاونية من املنظمات             
ل هــدفها يف حتــسني اخلــدمات التــشغيلية يف جمــال  ويتمثَّــ. ال طقــس الفــضاء حــول العــامليف جمــ

 وليـــةاألوســـاط الدوجيـــري تنظيمهـــا وتـــشغيلها لفائـــدة . طقـــس الفـــضاء وتنـــسيقها وتقـــدميها
  .ملستخدمي طقس الفضاء

 وأربعــة يــا مركــز إنــذار إقليم١٤ حاليــاوتــشمل اخلدمــة الدوليــة لرصــد بيئــة الفــضاء     
نظـام مراكـز   واخلدمـة هـي شـبكة عـضو يف     .  واحـداً  يـا مراكز إنذار معاونة ومركز خرباء تعاون     

رصـاد  ملنظمـة العامليـة لأل   وتتعاون مع ا  لمجلس الدويل لالحتادات العلمية    التابع ل  البيانات العاملية 
  .اجلوية ومنظمات دولية أخرى
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واخلدمــة الدوليــة لرصــد بيئــة الفــضاء هــي املنظمــة األساســية املعنيــة بالتنــسيق الــدويل      
مون ؤات ويقـدِّ ضاؤها يف البيانـات والتنبُّـ  ويتشارك أع. ١٩٦٢خلدمات طقس الفضاء منذ عام      

م اخلدمـة الدوليـة لرصـد بيئـة الفـضاء           وتقـدِّ . خدمات طقس الفضاء للمستخدمني يف منـاطقهم      
ؤات واإلنـذارات والتحـذيرات مـن األحـوال الشمـسية      عة من اخلدمات، منها التنبُّ  جمموعة متنوِّ 

وأحوال الغالف املغنطيسي والغالف األيوين؛ وبيانات بيئة الفـضاء؛ وحتلـيالت األحـداث تبعـاً           
  .شمسية الطويلة األمد للدورة الؤاتلتركيز الزبائن؛ والتنبُّ

    
  TUGSAT-1/BRITEساتل 

  
، BRITE-AUSTRIA/TUGSAT-1، أُطلــق بنجــاح الــساتل   ٢٠١٣فربايــر / شــباط٢٥يف   

ــة إ     ــساوي، بواســطة مركب ــانوي من ــاتل ن ــو أول س ــة  وه ــسواتل القطبي ــريكس  طــالق ال ــشركة أنت  ل
وقـد  . مركـز سـاتيش داوان الفـضائي يف سـريهاريكوتا، اهلنـد      مـن    املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء   و

). UniBRITE( اآلخــر التــابع جلامعــة فيينــا  BRITE مــع الــساتل BRITE-AUSTRIAأُطلــق الــساتل 
 يعمــل بطريقــة BRITE-AUSTRIA الــساتل نَّ والتــشغيل األمثــل يف املــدار أالتثبُّــتوتبــيِّن عمليــات 

  .ُمرضية بل وأفضل مما كان متوقَّعاً
 يف تـألق النجـوم املـضيئة        التغيُّـرات ل هدف البعثـة يف مجـع بيانـات يف املـدار عـن               ثَّويتم  

 منـهما بالرصـد باسـتخدام       الضخمة باستخدام الساتلني النانويني النمـساويني حيـث يقـوم كـلٌّ           
لـى مـدى فتـرة طويلـة مـن الـزمن            ويتـيح رصـد النـبض الـواهن للنجـوم ع          . طول موجي خمتلـف   

 توضـيح   اول العلمـاء  وحيـ . ل إىل استنتاجات بشأن تكوينها وتركيبها الكيميائي وعمرهـا        التوصُّ
  .مفارقات بشأن أصل النجوم

، حيـث جـرى بنجـاح    ٢٠١٣مـايو  /رضـية منـذ أيـار     وجتري العمليـة العلميـة بطريقـة مُ         
والعمر االفتراضي للساتل سـنتان، وإن كـان مثـة احتمـال جيـد ألن               . رصد جماالت جنوم خمتلفة   
  .ميتد عمره ألكثر من ذلك

    
    حبوث اجلاذبية الصغرية

 يف التجربة البحثية اليابانية واألوروبية بـشأن جوانـب          ياة فيينا التقنية علم   تشارك جامع   
قات فُّ يف التـد   املعلَّقةديناميات اجلسيمات   : "عدم االستقرار املارانغوين، حيث تضطلع بنشاطني     

ــة وَّالد ــة الدوري ــسطوح       "و" امي ــرب ال ــادل احلــراري ع ــة والتب ــشعرية احلراري ــة ال ــة التذبذبي احلرك
وسـوف ُتجـرى جتربـة مـع وكالـة الفـضاء            . ، اللذين تضطلع بلجيكا فيهما بدور قيـادي       "البينية

األوروبية والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي على منت حمطة الفضاء الدوليـة يف جمـال          
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وتقوم الوكالة اليابانية بتنفيذ صك مشروع التجربة البحثيـة اليابانيـة           . ميات السوائل احبوث دين 
 مبحطـة الفـضاء     وحدة االختبارات اليابانية  بية كملحق ملرفق جتارب فيزياء السوائل يف        واألورو
  .٢٠١٥ عام ر أن جيري اإلطالق إىل حمطة الفضاء الدولية يفرَّومن املق. الدولية

ــة      ــة غــراتس التقني ــشارك جامع ــاوت ــة  عملي ــة املعنون ــة  " يف التجرب ــة النوعي ــاس املقاوم قي
ر إجراؤهــا علــى مــنت رَّ، املقــ)"RESISTIVITY(صهرة العاليــة احلــرارة الكهربائيــة للمعــادن املنــ

  .حمطة الفضاء الدولية
هياكـل برييتكتيـة    :  فـوق املـستقر    املركباتجتميد  " يف التجربة    علمياوتشارك جامعة ليوبن      

  .ر إجراؤها على منت حمطة الفضاء الدوليةرَّ، املق)"METCOMP( رائدة وتركيبات يف املوقع
    

    "جيوفيزيائيات الكواكب األرضية: "٢٠١٤ة ألبباخ الصيفية مدرس
 إىل  يـا لـون تـأهيالً عال    هَّحضر ستون من شباب طلبـة العلـوم واهلندسـة األوروبيـون املؤ              

 لقـضاء عـشرة أيـام    ٢٠١٤يوليه / متوز٢٤ إىل ١٥منطقة جبال األلب النمساوية يف الفترة من     
 الـصيفية للجوانـب اجليوفيزيائيـة الـيت تـستخدم الـنظم             ت املدرسة دَّوقد تص . من العمل املَشوِّق  

اكـب  الفضائية والسواتل واملسابر الكوكبية الستقـصاء العمليـات الـيت جتـري علـى سـطح الكو                
  .األرضية األربعة ويف باطنها

ووضـــع الطلبـــة املفهـــوم والتـــصميم لبعثـــات فـــضائية ُيمكـــن أن تـــساعد علـــى فهـــم      
قلبـــها والطبقـــة الـــيت تغلفـــه واهلياكـــل  : حنـــو أفـــضلجيوفيزيائيـــات الكواكـــب الـــصلبة علـــى  

وأتاحت املدرسـة الـصيفية أيـضاً ألفرقـة الطلبـة         . زة لألجسام الكوكبية الصلبة   ميات املميّ اوالدين
الفرصة لتصميم ما سوف يكون بالفعل اجليـل األول مـن البعثـات اجليوفيزيائيـة إىل الكواكـب                  

  .الثالثة األخرى
 ودعمـــاً مـــن خـــرباء مـــن العلمـــاء واملهندســـني إرشـــاداٍترت املدرســـة الـــصيفية فَّـــوو  

. عــة مــن اجلامعـــات  األوروبــيني، باإلضــافة إىل حماضــرين مرمــوقني مـــن جمموعــة دوليــة متنوِّ      
وتعلـم  . وتنافست أفرقة الطلبة على تصميم بعثة فضائية واضطلعت هيئة من اخلـرباء بـالتحكيم             

ة وُمدهـشة بـدعم مـن       فوا أفكـاراً جديـد    ي لتـصميم بعثـة سـاتلية واستكـش        دِّالطلبة كيفيـة التـص    
ــ. اخلــرباء ــدريب املتقــ   ويتمثَّ ــوفري الت ــصيفية يف ت ــة  دِّل هــدف املدرســة ال ــة لطلب م واخلــربة العملي

. ر الدراســي األكــادمييرَّل يف العــادة جــزءاً مــن املقــكِّأوروبــيني خمتــارين بــشأن مواضــيع ال تــش
  . يف أفرقة عمل ذاتية التنظيماملركَّز وتشمل املدرسة الصيفية على السواء احملاضرات والعمل
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    البحوث الوطنية بشأن احلطام الفضائي
 معهــد البحــوث الفــضائية التــابع لألكادمييــة النمــساوية للعلــومى ، يتــول١٩٨٢َّمنــذ عــام   

. تـشغيل حمطـة لقيـاس املــسافات إىل الـسواتل باسـتخدام الليــزر يف مرصـد لوسـتبوهل يف غــراتس       
 املـسافات إىل سـواتل   –الً وهنـاراً، علـى مـدى سـبعة أيـام يف األسـبوع          لـي  –وتقيس هـذه احملطـة      

، مثـل الـسواتل اجليوديـسية وسـواتل الـنظم           ) ساتالً ٦٠وعددها يتجاوز   (مزودة بأجهزة عاكسة    
غـاليليو، النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع، النظـام العـاملي لـسواتل املالحـة                  (العاملية لسواتل املالحة    

. عـة ، وسـواتل رصـد األرض، وسـواتل علميـة وحبثيـة متنوِّ     )، ومـا إىل ذلـك     ، كومبـاس  )غلوناس(
يمتـرات، وُيمكـن متييـز    يمتـرين إىل ثالثـة ملِّ  وتبلغ دقة التصويبة الواحدة لقياسات غـراتس حنـو ملِّ      

وبـالنظر إىل هـذه النتـائج، ُتعتـرب حمطـة غـراتس             . يمتـر  ملِّ ٠.٢اختالفات يف املـسافات ال تتجـاوز        
  .  احملطات من هذا النوع يف العاملت إىل السواتل باستخدام الليزر واحدة من أدقِّلقياس املسافا

، شرعت حمطـة ليـزر غـراتس يف اختبـار قيـاس املـسافات بـالليزر إىل                ٢٠١٢ومنذ عام     
ونــات املفــردة صة لكــشف الفوتالفــضائي؛ وجــرى اســتحداث أجهــزة متخصِّــ أجــسام احلطــام 

ــالليزر  ع احلطــام الوتكييــف براجميــات تتبُّــ  وألول مــرة، . فــضائي عــن طريــق قيــاس املــسافات ب
أجريت قياسات لفوتونات انعكـست علـى حنـو منتـشر مـن أجـسام احلطـام الفـضائي ممـا مسـح                      

 دقـة هـذه القياسـات ليـست يف حـدود            نَّوعلى الرغم مـن أ    . بتحديد املسافة إىل هذه األجسام    
 ذلـك    فـإنَّ  –د وبـضعة أمتـار       حيث تراوح حجم أجـسام احلطـام بـني متـر واحـ             –امللليمترات  

  .هذه األجسام على حنو أفضل بكثرييسمح بتحديد مدار 
نت حمطات أخرى لقيـاس     كَّوُيمكن إجراء حتسينات إضافية على حتديد املدارات إذا مت          

ــزر مــن كــشف فوتونــات غــراتس املنعكــسة علــى حنــو       ــسواتل باســتخدام اللي املــسافات إىل ال
فقـد انعكـست الفوتونـات      : التجربـة بنجـاح ألول مـرة      ، جـرت هـذه      ٢٠١٢ويف عام   . منتشر

املرسلة من غراتس بواسطة الساتل على حنو منتشر وجرى كشفها يف حمطة تـسيمرفالد لقيـاس             
ــيت      ــسرا، ال ــزر يف سوي ــسواتل باســتخدام اللي ــسافات إىل ال ــيَّنامل ــة   تع ــع حمط ــة م ــها متزامن  جعل

  .أخرى" مستقبِلة فقط"دة حمطات وُيمكن تعميم هذه الطريقة بال مشاكل لتشمل ع. غراتس
 التـابع   التوعيـة بـأحوال الفـضاء     ، تـشارك حمطـة غـراتس يف برنـامج           ٢٠١٣ومنذ عـام      

ويف الـــسنوات املقبلـــة، ســـوف يـــزداد التعـــاون علـــى املـــستويني . لوكالـــة الفـــضاء األوروبيـــة
  . والدويل األورويب
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  بيالروس
    

  ]بالروسية: األصل[
      ]٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٠[

التقرير السنوي جلمهورية بيالروس عن تعاوهنا الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلـارجي             
  يف األغراض السلمية

إنَّ مجهوريــة بـــيالروس لـــديها االســـتعداد والرغبـــة للمـــشاركة يف عمليـــات التكامـــل    
ة وتتَّفـق سياسـ    .والتعاون الدوليني من أجـل اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية               

ــا مــع مــصاحل     ــسلمية متام ــةنااستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال   الوطني
  .وجيري تنفيذها يف إطار تنمية أنشطة بلدنا يف جمال الفضاء

ت ، انـضمَّ  ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٢ البيالروسـي الفـضائي يف       BKAومع إطالق جهـاز       
ل الـدورة الثامنـة والـستني للجمعيـة         وخـال . بيالروس إىل صفوف بلدان العـامل املرتـادة للفـضاء         

، صارت بيالروس عـضواً يف جلنـة اسـتخدام الفـضاء        ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١العامة، يف   
  .اخلارجي يف األغراض السلمية

استكـشاف الفـضاء اخلـارجي      عت بـيالروس االتفـاق احلكـومي الـدويل بـشأن            وقد وقَّ   
 اتفـاق   وأُِعـدَّ . دَّقت عليـه  وسـي وأوكرانيـا وصـ      مع االحتـاد الر    واستخدامه يف األغراض السلمية   

  .ل مع كازاخستان متهيداً لتوقيعهمماث
ــية        ــة الروسـ ــة الفـــضاء االحتاديـ ــو وكالـ ــتراتيجي الرئيـــسي هـ ــنيب االسـ ــريكنا األجـ وشـ

 اً مـشترك يـا  وتقنعلميـا  برناجمـاً  تنفذ بيالروسباالشتراك مع االحتاد الروسي    و). روسكومسوس(
تطــوير الوســائل الفــضائية واألرضــية إلمــداد الزبــائن يف االحتــاد الروســي   "ه بــني البلــدين عنوانــ

وجيـري التعـاون    ").Monitoring-SG"برنـامج  " (وبيالروس ببيانات استـشعار األرض عـن ُبعـد      
ة وتوزيع البيانات املـستمدَّ    ،بشأن إنشاء ُنظم سواتل عالية االستبانة الستشعار األرض عن ُبعد         

وتـشاركت بـيالروس مـع االحتـاد الروسـي يف إنـشاء              .يـا جتارلبيالروسـي    ا من اجلهاز الفـضائي   
لـدان  ى الَبويتـولَّ قـدرة اسـتبانتها متـران،      تبلـغ   كوكبة من الـسواتل الستـشعار األرض عـن ُبعـد            

 الستـشعار األرض    ة جديـد  سـواتل كما جيري وضع مشاريع مشتركة إلنشاء        . بنجاح تشغيلها
ل صُّـ  وجـرى التو   . مـن ُبـىن حتتيـة أرضـية        ا وما يـرتبط هبـ      التقنية، ماً من الناحية  أكثر تقدُّ عن ُبعد   

امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء        إىل اتفاق مع روسكومسوس لتمثيل مـصاحل بـيالروس كعـضو يف             
  .والكوارث الكربى
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ــار            ــا يف إط ــضطلع هب ــشطة امل ــضاء البيالروســي نتيجــة لألن ــاع الف ــازات قط ــأيت إجن وت
ــوطين ال  ــامج ال ــسلمية  ستكــشاف الفــض الربن ــامج  (اء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال برن

  .٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة ) لفضاء الوطينا
املنظومة الفضائية البيالروسـية    ويف إطار مشروع برنامج الفضاء الوطين اخلاص بإنشاء           

 البيالروسـي  BKAنة من جهـاز     ، جيري تشغيل جمموعة فضائية مكوَّ     عدُبالستشعار األرض عن    
  . ملراقبة األرضية وبنية حتتية الستقبال املعلومات الفضائية ومعاجلتها ونشرهاالفضائي ومرفق ا

م يف هـذا    دِّ، أثبتـت بـيالروس مـستواها الـتقين املتقـ          املنظومـة الفـضائية البيالروسـية     وبفضل    
وقـد مسحـت القـدرات التقنيـة        . نت من تطوير بنيتها التحتية الفضائية لألغراض التجارية       كَّاجملال ومت 

 بقيــام مــشاريع عــدُب البيالروســية الستــشعار األرض عــن املنظومــة الفــضائيةسبة خــالل إنــشاء املكتــ
ر البنيـة التحتيـة الفـضائية القائمـة خـدمات           فِّوتو. وطنية إلطالق منتجات جديدة وفريدة من نوعها      

بغرافيـة  اخلرائط املالحية والصور اخلرائطية واخلرائط الط     (بيع الصور الساتلية واملنتجات ذات الصلة       
  .وتشكِّل األساس لتوفري الرباجميات اخلاصة من أجل التصدير) واخلرائط املواضيعية

ــ   ــة،       دَّوأع ــات املهتم ــع املنظم ــاون م ــيالروس، بالتع ــوم يف ب ــة للعل ــة الوطني ت األكادميي
 ستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية       مشروع إطار للربنامج الوطين ال    

، من أجل توفري أسـاس لوضـع برنـامج فـضاء وطـين يهـدف إىل تركيـز                   ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة  
يات الرئيـسية الـيت تعتـرض ضـمان األمـن          دِّي للتحـ  ت العلمية والتكنولوجية علـى التـصدِّ      القدرا

 القطــاع  الــوطين والتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية للقطاعــات االقتــصادية الوطنيــة وتطــوير       
  .اإلنتاجي لصناعة الفضاء

ع أن تتواصـل أنــشطتنا الوطنيـة يف جمـال الفــضاء يف املـستقبل القريـب علــى      توقَّـ ومـن امل   
ــز تطــوير     ــة فيمــا يتعلــق بتعزي املنظومــة الفــضائية البيالروســية الستــشعار  احملــاور الرئيــسية التالي

  :عدُباألرض عن 
ــة       )أ(   ــساتلية ونظــام إذاعــي مــن الــسواتل الثابت إنــشاء نظــام وطــين لالتــصاالت ال

  رض؛بالنسبة لأل
مواصـــلة تطـــوير املـــشاريع املالحيـــة واجليوديـــسية ومـــشاريع رســـم اخلـــرائط    )ب(  

  باستخدام التكنولوجيات الفضائية؛
تكـــوين العـــاملني العلمـــيني والتقنـــيني وتـــوفري الـــدعم التنظيمـــي والتـــشريعي     )ج(  

  .لألنشطة الفضائية
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  أملانيا
  ]باإلنكليزية: األصل[

      ]٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٧[
داً، مـن خـالل االتفـاق       دَّ جمـ  ٢٠١٣دت انتخابات البوندستاغ األملانية يف أواخر عام        أكَّ  

 يـنصُّ االئتاليف، سياسة احلكومة االحتادية األملانية بشأن الفضاء، وذلـك مـن خـالل البيـان الـذي                  
 الفضاء اجلوي له دور استراتيجي مهم بالنـسبة ملوقعنـا يف عـامل األعمـال وهـو أحـد                   "...نَّعلى أ 

وهو جمال رائد فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا ويعمل مـن خـالل نقـل              . أعمدة التعاون األورويب  
وهذه االستراتيجية، املنشورة   ". التكنولوجيا كحافز قوي على االبتكار يف جماالت أعمال أخرى        

 مــن ِقبــل وزارة االقتــصاد والتكنولوجيــا، توجِّــه سياســة الفــضاء الوطنيــة حنــو املكاســب والطلــب
  .وتسعى إىل تدعيم التعاون الدويلوتؤسسها على مبدأ االستدامة 

 أهــداف مرحليــة يف ســبيل تنفيــذ    عــدَّةقــت ل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، حتقَّ  وخــال  
فتماشــياً مــع موضــوع التكنولوجيــا كحــافز قــوي علــى االبتكــار، عقــد املركــز   . االســتراتيجية

وزارة االحتاديــة للــشؤون االقتــصادية والطاقــة، األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي، بالنيابــة عــن الــ
ى لالقتـصاد والـصناعة     دَّ اخلاصة بالفـضاء الـيت تتـص       INNO يف إطار مبادرة     ٢٠١٤مؤمتره لعام   

األوسـاط  ل اهلدف العام للمبـادرة يف التقريـب بـني        ثَّويتم. يف اجملالني الفضائي اجلوي والبحري    
 أســـواق جديـــدة ودعـــم نقـــل إنـــشاءل  مـــن أجـــوســـائر األوســـاط األخـــرىالفـــضاء املعنيـــة ب

تقر لـشؤون الفـضاء يف     وتدعِّم األنشطة االحتادية التطوير املستمر واملـس      . التكنولوجيا واالبتكار 
  .ات الوطنية واألوروبية والدوليةد الطريق للمشاركات املستقبلية على املستويأملانيا ومتهِّ
رويب يف اجتمــاع جملــس وكالــة  ل أحــد املعــامل الرئيــسية للمــشهد الفــضائي األو ثَّــويتم  

ديـسمرب  /الفضاء األوروبية على املستوى الوزاري املقرر عقـده يف لكـسمربغ يف كـانون األول               
م بــشأن مركبــات مواصــلة التقــدُّ:  مواضــيع اســتراتيجية التركيــز علــى ثالثــةبُّوينــص. ٢٠١٤

اإلطالق وااللتزام املايل املُقبل بـشأن حمطـة الفـضاء الدوليـة وتعزيـز العالقـة بـني وكالـة الفـضاء                      
وتواصــل أملانيــا، باعتبارهــا مــن املــسامهني الرئيــسيني يف أنــشطة   . األوروبيــة واالحتــاد األورويب

 املفاوضـات  نَّمقتنعـة بـأ  وكالة الفضاء األوروبية، دعمها حملطة الفضاء الدولية يف تولوز، وهـي        
  . ستكون مثمرة٦ و٥اإلطالق آريان بشأن مركبيت 

ــرة     ــسبة للفتـ ــي    ٢٠٢٠- ٢٠١٤وبالنـ ــة، وهـ ــة الثالثـ ــسية األوروبيـ ــربامج الرئيـ ــل الـ ، ُتمثِّـ
  .البحثي األورويب، معامل رئيسية مهمة H2020 ٢٠٢٠كوبرنيكوس وغاليليو وبرنامج هورايزون 
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نيكـوس وتـأمني إطـار التمويـل        تمـاد لـوائح كوبر    ، جـرى اع   ٢٠١٤أبريل  /ومنذ نيسان   
أبريــل، / نيــسان٣، بعــد أن جــرى إطالقــه يف  1A-وُيرســل الــساتل ســنتينل. د الــسنواتاملتعــدِّ

ــة والبحريــة       ــات عامليــة، وذلــك يف املقــام األول للتطبيقــات املالحي وكجــزء مــن شــبكة   . بيان
ــا، ضــمن جهــات أخــرى، بالتحــضري ملعاجلــة ك      ــة، قامــت أملاني ــة   أوروبي ــات اهلائل ــات البيان مي

وباسـتخدام  .  وحفظهـا وتوزيعهـا يف مركـز املعاجلـة واحلفـظ           1A-املستمدة من الساتل سـنتينل    
اختبـار اسـتخدام وصـلة االتـصال         1A-حمطة االتصال الطرفيـة بـالليزر، يواصـل الـساتل سـنتينل           

 ،Alphasat I-XL أيـضاً علـى مـنت الـساتل     واملنفَّـذ  ،TerraSAR-Xالذي اسُتهل بالـساتل األملـاين   
ــام    ــق يف ع ــذي أُطل ــل     ٢٠١٣ال ــساتل األورويب لترحي ــسبة لل ، واملخطــط إجــراؤه كــذلك بالن

ــة EDRSالبيانــات  ــة الفــضاء األوروبي ــابع لوكال  أول 1A-وســوف يكــون الــساتل ســنتينل .  الت
ر رَّعميل للساتل األورويب لترحيل البيانات، وهـو الطريـق األورويب الـسريع لنقـل البيانـات املقـ                 

  .شاؤه يف الفضاءإن
، وَضعت لوائح النظام العـاملي لـسواتل املالحـة القواعـد     ٢٠١٤يناير /ومنذ كانون الثاين    

ولسوء احلظ، حدث فشل خالل     . فيما يتعلق بتنفيذ النظام األورويب للمالحة الساتلية واستغالله       
 الـيت انُتـدبت إىل      وبيـة دت األفرقة األرضية األور   فقد أكَّ . لساتلني من سواتل غاليليو   آخر إطالق   
، يف دارمـشتات،    املركز األورويب للعمليات الفضائية   م يف وكالة الفضاء األوروبية و     مركز التحكُّ 

 كـال الـساتلني يف حالـة مأمونـة     نَّ، أOHB Systemأملانيا، بالتعاون مع صانع الساتل وهو شـركة  
ــم إطالقهمــا يف مــدار أكثــر اخنفاضــاً وإهليجــ       ٢٢لــدائري املتوقــع، يف   بــدالً مــن املــدار ا  يٍّرغ

  . وقد ُشكِّلت هيئة حتقيق مستقلة يف هذا الصدد. ٢٠١٤أغسطس /آب
، وهــو الربنــامج اإلطــاري اجلديــد للبحــث واالبتكــار للفتــرة  H2020وقــد بــدأ الربنــامج   
وكجـــزء مـــن .  التـــابع لالحتـــاد األورويب، عملـــه بنجـــاح منـــذ املـــشاريع األوىل٢٠٢٠-٢٠١٤

 التكنولوجيات التمكينية والـصناعية، يـسعى الربنـامج مـن خـالل تطـوير               اجلهات الرائدة يف جمال   
التكنولوجيات إىل تعزيز تنافسية قطاع الفضاء األورويب يف جماالت التكنولوجيا والعلوم وُيـسهم             
يف البحوث التطويريـة للخـدمات والتطبيقـات يف جمـايل النظـام العـاملي األورويب لـسواتل املالحـة                    

واإلفـراط الكـبري يف     . ٢٠١٤تقييم املشروع األول اخلاص بالفـضاء لعـام         وجرى  . وكوبرنيكوس
ورغـم ذلـك، ُتمثَّـل املـسامهة األملانيـة          . التسجيل يف جمال خدمات رصد األرض جدير باملالحظة       

وتعكف املفوضية األوروبية، بالتعاون مع الـدول األعـضاء يف          .  مشاريع عدَّةعلى حنو يعتد به يف      
  .٢٠١٧ و٢٠١٦لى إعداد برنامج العمل املقبل لعامي االحتاد األورويب، ع

ــا     ــة روزيت ــه  نَّ الفــضائية املطــارِدة للمــذ Rosettaومركب ــوط فيل ــة اهلب  Philaeبات، مبركب
ملصاحبة هلا، هي من البعثات اجلارية الرائعة اليت تضطلع مبـسؤوليتها وكالـة الفـضاء األوروبيـة                 ا
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 للمالحــة اجلويــة والفــضاء يف الواليــات املتحــدة بإســهام مــن الــدول األعــضاء واإلدارة الوطنيــة
 املركــز الــوطينوقــد جــرى اســتنباط فيلــه وبناؤهــا مــن جانــب احتــاد مؤســسات يــضم ). ناســا(

 يطاليـة إلوكالـة الفـضاء ا   واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلـوي و        للدراسات الفضائية  الفرنسي
ركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء        ، حتـت قيـادة امل     معهد مـاكس بالنـك لبحـوث النظـام الشمـسي          و

مـارس  /يناير وإعـادة تنـشيط املركبـة فيلـه يف آذار          /وبعد إجراء اإليقاظ يف كانون الثاين     . اجلوي
عـد  ُبجريازمينكـو، حـىت صـارت علـى         -شـوريوموف /67Pب  نَّ، اقتربت روزيتا مـن املـذ      ٢٠١٤
ب حنــو نَّوخــالل مرحلــة مرافقــة مــسار املــذ    . أغــسطس/ كيلــومتر منــه، يف أوائــل آب  ١٠٠

ــا للعلمــاء بيانــات   ــة الــشمس، مجعــت روزيت ــدة ورائعــة النوعي ــه  .  فري ومــن املقــرَّر أن هتــبط فيل
)Philae ( َّوألول مــرة علــى . ٢٠١٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢ب الــوعر يف علــى ســطح املــذن

 خـالل عمليـة التـسخني عنـد اقترابـه مـن             سوف تشهد البشرية وترصد تطور املذنَّب     اإلطالق،  
وسـوف تتـيح البحـوث      . ب علـى اإلطـالق    ف يكون ذلك أول هبوط على مذنَّ      وسو. الشمس

  .نظرة ثاقبة على أقدم حقبة يف تاريخ نظامنا الشمسي
وكانت الكامريا العالية االستبانة املوجودة على مـنت روزيتـا، والـيت اسـتحدثها املركـز                  

هذا النظام لإلنذار املبكـر     و. FireWatch يف نظام    يااألملاين لشؤون الفضاء اجلوي، عنصراً رئيس     
ة مئات من الكيلومترات املربعة مـن الغابـات واكتـشاف احلرائـق     دَّقادر على الرصد التلقائي لع   

ذت خــدمات الغابــات  ظــراً لنجــاح النظــام يف أملانيــا، نفَّــ    ون.  يف املائــة٩٩مبوثوقيــة تتجــاوز  
ك ية، وكـذلك يف املكـسي   بلدان أوروب عدَّة يف   FireWatch من نظم    ٢٨٠األجنبية ما يصل إىل     

  .وكازاخستان والواليات املتحدة
وإضافة إىل هـذه البعثـة الدوليـة الرائعـة، جتـسِّد حمطـة الفـضاء الدوليـة أبـرز مثـال علـى                 

 عامــاً حــىت اآلن، اضــطلع ١٥فعلــى مــدى . تعزيــز العالقــات الــسلمية وتــدعيم التعــاون الــدويل
ــا   وهــم الواليــات املتحــدة واالحتــاد الرو –الــشركاء  ــدا وأوروب ــان وكن  مبــشاريع –ســي والياب

وأملانيا هـي الـداعم     . البحوث اإلمنائية بصورة مشتركة، وكذلك أعمال الصيانة الطويلة األجل        
، اسـُتهلت بعثـة   ٢٠١٤مـايو  /ويف أيـار . الرئيسي للمسامهة األوروبيـة يف حمطـة الفـضاء الدوليـة         

وكـان رائـد الفـضاء      . كـسندر غرسـت   اليت شـارك فيهـا أل     "  تشكيل املستقبل  –النقطة الزرقاء   "
هذا األملاين اجلنسية التابع لوكالة الفـضاء األوروبيـة عـضواً يف الطـاقم ملـدة سـتة أشـهر يف عـام                       

 جتربـة تناولـت، يف مجلـة أمـور، العـروض التكنولوجيـة       ١٤٠وقد شارك يف أكثر مـن    . ٢٠١٤
جـرى بنجـاح، باعتبـاره      ، أ ٢٠١٤أغسطس  /ويف آب . والبيولوجيا اإلشعاعية والفيزياء الفلكية   

، وهـي آخـر مركبـة       )ATV-5 (٥مهندس الطريان املسؤول، عملية التحام مركبـة النقـل املؤمتتـة            
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وكانت هـذه املركبـة، مثلـها مثـل مجيـع املركبـات الـسابقة يف السلـسلة، قـد              . يف هذه السلسلة  
  .جرى جتميعها من ِقبل الدوائر الصناعية األملانية

مــن أهــم ) SOFIA(لفلكــي يف نطــاق األشــعة دون احلمــراء واملرصـد الــستراتوسفريي ا   
. املشاريع الثنائية اجلارية يف فترة الـسنوات اخلمـسني مـن التعـاون املثمـر مـع الواليـات املتحـدة                    

. حب املاجيالنيـة انة أو الـسُّ وُيستخدم هذا املرصد الستكشاف األجسام الفلكية مثل درب التبَّ     
ى املطيـاف اخلطـي لألشـعة دون احلمـراء          ة اجلديـد املـسمَّ    ومطياف األشـعة دون احلمـراء البعيـد       

هــو، بعــد مطيــاف األشــعة دون احلمــراء البعيــدة املــسمى ) FIFI-LS(البعيــدة لتــصوير اجملــاالت 
ــرددُّ    ــة ذات الت ــاين لألشــعة الفلكي ــز  جهــاز االســتقبال األمل ، )GREAT(ات يف حــدود الترياهريت

ة مـن   دَّومـن البيانـات املـستم     . ات البحثية األملانيـة   اجلهاز الثاين الذي تستحدثه وتصنعه املؤسس     
 الكـرة األرضـية الـشمايل واجلنـويب         نـصفي القياسات اليت ُتجرى خالل عمليات التحليـق فـوق          

.  اإلشـعاعات اخللفيـة    تبـيِّن ُيمكن احلصول على بيانات لرسـم خريطـة أوىل ذات نوعيـة فريـدة               
االحتاديـة للـشؤون االقتـصادية والطاقـة مـن خـالل            وُتموَّل املسامهات األملانية مـن ِقبـل الـوزارة          

  . املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي
.  وقدمية العهد يف جمـايل العلـوم والبحـوث         جداوألملانيا مع اليابان أيضاً عالقة مستقرة         

قـت  قَّ، ح ٢٠١٣فربايـر   /فبعد افتتاح مكتب املركز األملاين للفضاء اجلوي يف طوكيو يف شـباط           
الختبار جناحاً ُمدهشاً إىل درجة أفضت إىل استمرار املكتب يف عملـه مـن أجـل تعزيـز          مرحلة ا 

ان مشتركان يف جمال الفـضاء ومهـا بعثـة          يَّان رئيس يَّوهناك مشروعان تعاون  . التعاون يف املستقبل  
مركبة اهلبـوط املتنقلـة   وقد جرى استحداث .  والرادار الفضائي٢الكويكبات اليابانية هيابوسا   

 وبناؤهــا حتــت قيــادة املركــز األملــاين لــشؤون  )MASCOT(كــشاف ســطوح الكويكبــات الست
نــات هــذه الــيت ســتدوم وخــالل بعثــة احلــصول علــى العيِّ. الفــضاء اجلــوي بالتــشارك مــع فرنــسا

  .  قياسات يف املوقعMASCOTمخس سنوات، ستجري مركبة 
إدارة الفــضاء  مــع يــا تعاونايــوينفِّــذ املركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي اتفاقــاً إطار  

وبغيـــة اســـتيعاب أحـــدث التطـــورات يف جمـــايل الفـــضاء  . ١٩٩٤ منـــذ عـــام الوطنيـــة الـــصينية
ثاً خــالل املــشاورات احلكوميــة دَّ الطرفــان اتفاقــاً حمــوقَّــعوالتكنولوجيــا علــى الــصعيد العــاملي،  

  .٢٠١٤أكتوبر /جرت يف تشرين األولالدولية اليت 
ايري ختفيــف احلطــام الفــضائي، الــيت وضــعتها أملانيــا واجلمهوريــة   اخلالصــة الوافيــة ملعــو  

علم رئيسي فيما يتعلـق حبمايـة األرض         واعتمدهتا دول ومنظمات دولية، هي مَ      التشيكية وكندا 
وقد حوفظ عليها منذ الدورة السابعة واخلمسني للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف              . وبيئتها
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 مـن ِقبـل مكتـب شـؤون         حيَّـة واصلة تطويرها باعتبارها وثيقـة      ر م رَّاألغراض السلمية، ومن املق   
  .ل موقع شبكي مكرَّس ومتاح للجمهورالفضاء اخلارجي التابع لألمانة من خال

 لتكنولوجيا الفضاء فائدة عالية للغاية فيمـا يتعلـق بـإدارة            وبالنظر إىل أنَّ أملانيا تعترب أنَّ       
حتاديــة للــشؤون االقتــصادية والطاقــة الــدعم املــايل   دت الــوزارة االدِّ منــها، مــدَّالكــوارث واحلــ

ملكتب برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف       
د املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي         دَّيف بون، كمـا مـ     ) برنامج سبايدر (حاالت الطوارئ   

اجتمـاع  ، وهـو    ٢٠١٤ الـدويل املعقـود يف عـام         وجنح االجتمـاع  . انتداب املوظفني إىل املكتب   
 دِّ للحـ  اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن استخدام املعلومات املستمدة من الفضاء           

دِّ مـن  نة للمؤمتر العـاملي الثالـث املعـين باحلـ    من خماطر الفيضانات واجلفاف، يف إعداد قضايا معيَّ      
وحتظـى هـذه اجلهـود، إىل       . ٢٠١٥نداي، اليابـان، يف عـام       ر عقـده يف سـ     خماطر الكوارث املقرَّ  

جانب أنـشطة أخـرى، مثـل البعثـات االستـشارية التقنيـة، بـالكثري مـن التقـدير، وال سـيما مـن                        
  .اة بالنامية أو الناشئةمَّالبلدان املس

 التابع للمركز األملـاين     مركز املعلومات الساتلية عن األزمات    كمل  وإضافة إىل ذلك، أَ     
 الفضاء اجلوي ما يزيد على سـنة ونـصف الـسنة مـن خـدمات رسـم اخلـرائط الـساتلية                      لشؤون

التشغيلية لفائدة احلكومة االحتادية األملانية واجلهات املسؤولة فيها عن احلمايـة املدنيـة واإلغاثـة               
  . طلبات دولية أيضاًمركز املعلومات الساتلية عن األزماتويستويف . البشرية

ُيمكـن    رسم خرائط الطوارئ املستند إىل الفضاء ال    نَّمرة أخرى أ  وقد أظهرت التجربة      
امليثاق الـدويل بـشأن   ق بفاعلية إال بالتعاون الوثيق مع آليات دولية مثل برنامج سبايدر و   أن يتحقَّ 

 والفريــق العامــل الــدويل املعــين برســم خــرائط الطــوارئ املــستند إىل  الفــضاء والكــوارث الكــربى
 بالفــضاء ورســم للمعنــيني ة الدوليــاألوســاطجــارب اإلجيابيــة للغايــة مــع وقــد أدت الت. الــسواتل

خرائط الطوارئ، على سبيل املثال بعد إعصار هايان، إىل تشجيع املركز األملاين لشؤون الفـضاء             
 والفريـق العامـل   لميثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى      اجلوي علـى مواصـلة دعمـه ل       
 مـن    صـورةً  ١١٦مت أملانيـا    دَّوقـد قـ   . لطـوارئ املـستند إىل الـسواتل      الدويل املعين برسم خرائط ا    

  . مثاين مراتRapidEyeحالة تنشيط للميثاق، كما جرى تقدمي بيانات الساتل  ٣٤أجل 
 عـضواً، احلـدث     ١٨، حضرت أملانيا، باعتبارهـا واحـداً مـن          ٢٠١٤فرباير  /ويف شباط   

 مـن أجـل اإلعـداد السـتجابة         ثـات الفـضائية   لفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبع    االفتتاحي ل 
دولية للخطر الذي يثريه جسم قريب من األرض من خالل تبادل املعلومـات ووضـع خيـارات       
للبحوث التعاونية وفرص البعثات، واالضطالع بأنشطة بشأن التخطـيط للتخفيـف مـن خمـاطر               
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 إلنـذار خبطـر الكويكبـات     الشبكة الدوليـة ل   وأملانيا عضو أيضاً يف     . األجسام القريبة من األرض   
  .وهي شبكة افتراضية لرصد األجسام القريبة من األرض على الصعيد العاملي

لــه االحتــاد األورويب وُيــضطَلع بــه حتــت قيــادة وِّ، الــذي ميNEOShieldوحيلِّــل مــشروع   
ــا، األســئلة غــري احملــسومة   Astriumاملركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي وشــركة     مــن أملاني

وينتمـي الـشركاء إىل     . قة باخليارات املعقولة ملنع ارتطام جسم قريب من األرض بـاألرض          املتعل
ــبانيا    ــاد الروســي وإس ــسرا االحت ــسا ووسوي ــدا     فرن ــى وأيرلن ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني واململك

  .الشمالية والواليات املتحدة األمريكية
  جديـدةً  راً وسـيلةً  خَّوقد اكتشف علماء من املركز األملاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي مـؤ               

وهـذا مهـم    .  الستبانة الكويكبات الغنية باملعـادن مـن توقيعاهتـا احلراريـة           جدا وقد تكون مفيدةً  
ب أضـراراً لـدى ارتطامهـا بـاألرض تفـوق كـثرياً          بِّ الكويكبات الغنية باملعادن ُيمكن أن تس      نَّأل

للمؤســسات التجاريــة الــيت وهــذه أيــضاً أخبــار جيــدة . به أنــواع الكويكبــات األخــرىبِّممــا تــس
  .الكويكباتتعتزم استخراج املعادن من 

ل اكتــشاف جمموعــة مشــسية ثانيــة مــن ســبعة كواكــب تــدور حــول الــنجم وأخــرياً، ميثِّــ  
KOI-351                 ًوإن كانت أقرب بعضها إىل بعض مما هو احلال يف جمموعتنا الشمسية، مثـاالً بـارزا ،

ل الذي اضطلع به فريق مـن البـاحثني األوروبـيني،           فالعم. على التعاون الدويل يف جمال البحوث     
ومنهم من ينتمي إىل املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي، يـوفر مقارنـة مـثرية لالهتمـام مـع                        

  .ى مبجموعة مشسية توأمسمَّا ُيحث عمَّبيتنا الكوين، كما ُيعترب خطوة مهمة يف الب
    

  التفيا
    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٤كتوبر أ/ تشرين األول٨[

    
يعكف معهد الفلك جبامعة التفيا على االرتقاء مبحطة قياس املـسافات بـالليزر العاملـة                 

ن وحبث إمكانية إضافة القدرة علـى قيـاس املـسافات إىل احلطـام الفـضائي بـالليزر، ممـا سيحـسِّ                    
  .من حتديد مدار احلطام الفضائي

، جنبـاً إىل جنـب    فينتـسبيلس امعـة  التـابع جل ركز الدويل لعلم الفلك الراديـوي    وحبث امل   
 وكالة الفضاء الوطنيـة األوكرانيـة     مركز مراقبة املرافق واختبارها التابع ل     (مع شركائه املتعاونني    

ومعهد البحوث الفيزيائيـة الراديويـة التـابع لـوزارة التعلـيم والعلـوم يف االحتـاد الروسـي ومعهـد                     
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 يف إيطاليا ومعهد الفلك الراديوي التـابع        الفلكيةلمعهد الوطين للفيزياء    الفلك الراديوي التابع ل   
، إمكانــات اســتخدام قــدرات القيــاس التــداخلي املديــد  )ألكادمييــة العلــوم الوطنيــة يف أوكرانيــا

القاعدة وباالقتران مع التحديد الراديوي للمواقع من أجـل حتديـد إحـداثيات احلطـام الفـضائي                 
عـة إمكانـات إضـافية فيمــا    قَّر النتـائج املتو فِّد تـو وقـ . والكويكبـات والـسواتل وسـرعاهتا املداريـة    

  .يتعلق بتحديد بارامتراهتا املدارية مقارنة بأساليب الرادار الوحيد الصحن
    

  هولندا
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٥[
    

      ٢٠١٣تقرير هولندا السنوي عن شؤون الفضاء اخلارجي لعام 
    األنشطة الوطنية

 ٢٠١٣ت أهــم املعــامل فيمــا يتعلــق بأنــشطة هولنــدا يف جمــال الفــضاء اخلــارجي يف عــام كانــ  
ــة      هـــي ــا الـــشركة اهلولنديـ ــيم مكتـــب الفـــضاء اهلولنـــدي والتحـــضريات الـــيت اضـــطلعت هبـ   تقيـ

Space Expedition Corporation واإلطالق النـاجح  ٢٠١٥ لتوفري رحالت فضائية جتارية يف عام 
ة الثالثة واستهالل عملية تعديل قانون الفضاء اهلولندي لكي ختضع لـه             اهلولندي CubeSatلسواتل  

  ).CubeSatمثل سواتل (السواتل غري القابلة للتوجيه 
    

    مكتب الفضاء اهلولندي
عت وزارة الشؤون االقتصادية ووزارة التعليم والثقافـة والعلـوم ووزارة البنيـة التحتيـة               قَّو  

 بـشأن إنـشاء     ٢٠٠٨أكتـوبر   /ث العلميـة اتفاقـاً يف تـشرين األول        والبيئة واملنظمة اهلولندية للبحـو    
وهذا املكتب هو مبثابة الوكالة اهلولندية املعنيـة        ). www.spaceoffice.nl(مكتب الفضاء اهلولندي    

وقــد . ســنوات علــى تقييمــه بعــد ثــالث اتُّفــق، ٢٠٠٩ولــدى إنــشائه يف عــام . بــشؤون الفــضاء
مت وقـدَّ . ٢٠١٣مت تقريرهـا يف عـام   لالستشارات بالتقييم وقدَّ .Ecorys B.Vاضطلعت شركة 

 املكتــب يــضطلع والنتيجــة العامــة هــي أنَّ. لــس النــوابوزارة الــشؤون االقتــصادية التقريــر إىل جم
ل علـى   ل مهمة املكتـب يف وضـع برنـامج الفـضاء اهلولنـدي وتنفيـذه والعمـ                ثَّوتتم. مبهمته بنجاح 

  .الصعيد الدويل باعتباره وكالة الفضاء اهلولندية
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    Space Expedition Corporationشركة 
لقــد أصــبحت مــشاريع الطــائرات دون املداريــة ومــشاريع رحــالت الفــضاء التجاريــة علــى    

ر رحــالت الفــضاء التجاريــة فرصــة فريــدة تتــيح لألفــراد استكــشاف الفــضاء  فِّوتــو. وشــك التحقيــق
ويف هولنــدا، . سِّر اســتحداث مـشاريع ذات صــلة لفائــدة الـصناعة األوروبيــة وتعجِّلــها  اخلـارجي وتيــ 

ست ، اليت تأسَّ) Space Expedition Corporation (SXC)) www.spacexc.comتعتزم الشركة اهلولندية 
ثــات للبحــوث العلميــة مــن جزيــرة  ، تــوفري رحــالت ســياحية فــضائية دون مداريــة وبع ٢٠٠٨عــام 

  .يبـاو يف منطقة الكاريكوراس
 أهنـا أكملـت احتيـاز مجيـع     XCOR Aerospace، أعلنـت شـركة   ٢٠١٤يونيـه  /ويف حزيـران   

واضـطلعت شـركة    . ، الشركة اهلولندية اليت كانـت مـستقلة مـن قبـل           SXCالفروع التشغيلية لشركة    
SXC          بدور وكيل املبيعـات العـام لـرحالت Lynx  تـضطلع هبـا شـركة         الـيت XCOR،     وكانـت زبوهنـا 

وسـوف يواصـل الكيـان اجلديـد املعـين      . الرئيسي فيما يتعلق باستئجار الـرحالت مـع كافـة متطلباهتـا        
، التركيز على املبيعات والـشراكات التجاريـة وتـدريب    XCOR Space Expeditionsباملبيعات، وامسه 

يعمل كقنــاة بيــع مفتوحــة متاحــة جلميــع زبــائن علــى الــصعيد العــاملي، كمــا ســ) الزبــائن(املــشاركني 
  . يف املستقبلLynxاستئجار رحالت 

    
    CubeSatطالق سواتل إ

 International Space Company (، أطلقـت شـركة  ٢٠١٣نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢١يف   

)ISC Kosmotras((  مي خــدمات اإلطــالق، بنجــاح ثالثــة ســواتل     دِّ، وهــي مــن مقــCubeSat 
وقـــد جـــرت عمليـــات اإلطـــالق بتكليـــف مـــن . )Delfi-n3Xt وFUNcube-1و Triton-1 وهـــي(

 وجامعة دلفـت للتكنولوجيـا وسـواتل هـواة     Innovative Solutions in Space Delft (ISIS)شركة 
  .AMSAT-NLالراديو 

 CubeSatوقامت وكالة االتصاالت اهلولنديـة، باعتبارهـا إدارة التبليـغ ملـشغلي سـواتل           
وهذا يعـين   .  الدويل وأبلغت مبدارات هذه السواتل والترددات اليت تستخدمها        الثالثة، بالتنسيق 

 هـذه   CubeSatأنه جرى تبادل املعلومات مع إدارات أخرى بشأن التداخل احملتمل بني سواتل             
  .وشبكات االتصاالت التابعة لتلك اإلدارات
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    التشريعات الوطنية
ت لتعـديل قـانون الفـضاء خبطـى حثيثـة،           كما ذُكر يف التقرير السابق، تـسري التحـضريا          

ــة عــام    ــة    . ٢٠١٤وســوف تكتمــل حبلــول هناي وبعــد ذلــك ســوف ختــضع الــسواتل غــري القابل
  .لقانون الفضاء) CubeSatمثل سواتل (للتوجيه 
 ســواتل ١٠ ســاتالً خاضــعاً لواليــة هولنــدا،  ١٤، كــان هنــاك ٢٠١٣ويف هنايــة عــام   

  .CubeSat سواتل ٤اتصاالت ثابتة بالنسبة لألرض و
    

      انيَّالتبادل والتعاون الدول
    ع الفضائيانبُّاملراقبة والتت

 بـــشأن انتــشار احلطـــام الفــضائي وزيـــادة احتمـــاالت   حاليـــاتــثري املناقـــشات اجلاريــة     
االصــطدامات والتــداخل مــع عمــل األجــسام الفــضائية القلــق بــشأن اســتدامة أنــشطة الفــضاء     

 وطنيــة ولنــدا هــذا القلــق، بيــد أنــه ال يوجــد لــديها آليــة  د هكِّــوتؤ. اخلــارجي يف األمــد البعيــد
 علـى التعـاون الـدويل يف        اًز أساسـ  لتخفيف احلطام الفضائي ألنَّ سياسة الفضاء يف هولنـدا تركِّـ          
املنظمــة األوروبيــة الســتغالل ســواتل الــسياقات األوروبيــة يف إطــار وكالــة الفــضاء األوروبيــة و

 عــضواً يف جلنــة اســتخدام تلتــزم هولنــدا، باعتبارهــا دولــةًو.  واالحتــاد األورويباألرصــاد اجلويــة
ــاً      ــسلمية، التزام ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــاالف ــام     بتام ــف احلط ــة لتخفي ــادئ التوجيهي املب

نــة األوروبيــة لقواعــد الــسلوك اخلاصــة بتخفيــف  ملدوَّ الــصادرة عــن األمــم املتحــدة وا الفــضائي
  .احلطام الفضائي

ــادرة ا     ــدا مب ــدعم هولن ــام     وت ــار لنظ ــشأن وضــع إط ــاد األورويب ب ــة الحت أورويب للتوعي
ــضائية  ــاع الفـ ــل جتنُّـــ  باألوضـ ــن أجـ ــطالع بأنـــ   مـ ــدى االضـ ــطدامات لـ ــة ب االصـ شطة املراقبـ

  .الفضائيني والتتبُّع
    

    ٢٠١٥ العاملي لالتصاالت الراديوية املؤمتر
ــنظم املتنقلــة العريــضة          ــد تــرددات جديــدة لل ــار املناقــشات اخلاصــة بتحدي  النطــاق يف إط

األرضية، اقترحت اإلدارة األمريكيـة مـؤخراً متديـد التخـصيص احلـايل للـشبكة احملليـة الراديويـة إىل                    
وهذا التمديد جزء من خطـة وطنيـة أمريكيـة ُيمكـن            .  ميغاهرتز ٥.٤٧٠- ٥.٣٥٠نطاق الترددات   

اديـو  اعتمادها علـى الـصعيد العـاملي عـن طريـق جعـل هـذا التخـصيص اجلديـد جـزءاً مـن لـوائح الر                         
  .٢٠١٥ العاملي لالتصاالت الراديوية املؤمترالصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت خالل 
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وقد أعرب االحتاد األورويب ووكالة الفضاء األوروبيـة عـن انـشغاهلما إزاء التخـصيص          
 اجلديد املقترح للشبكة احمللية الراديوية بـالنظر إىل احلاجـة إىل محايـة االسـتثمارات الكـبرية الـيت             
أجرهتــا الــدول األعــضاء يف وكالــة الفــضاء األوروبيــة واالحتــاد األورويب يف نظــم الفــضاء الــيت    

ــردُّ  ــستغل نطــاق الت ــة   دات املــذكور أعــاله مــن أجــل   ت ــاملي لألغــراض البيئي ــامج الرصــد الع برن
وتدعم هولنـدا االنـشغال الـذي أعـرب         . ، وكذلك فيما يتعلق ببعثات مستقبلية أخرى      واألمنية
  .ورويب ووكالة الفضاء األوروبيةاد األعنه االحت

    
    السواتل النانوية

ل بـديالً   نوية وبنائها يف كوهنا تشكِّ    ل الغرض األساسي من استحداث السواتل النا      ثَّيتم  
د مـن   ويف السياق الدويل، ال يوجد طيف حمـدَّ       . غري مكلف لسواتل االتصاالت الكبرية املكلفة     

العـاملي   املـؤمتر  يف   اتُّفـق وقـد   . سواتل النانويـة يف الفـضاء     الترددات أو لـوائح بـشأن اسـتخدام الـ         
، بنـاء علـى مبـادرة مـن هولنـدا، علـى             ٢٠١٢فرباير  / الذي ُعقد يف شباط    لالتصاالت الراديوية 

 املقــبلني مــن  لالتــصاالت الراديويــةنيالعــامليين املــؤمتر أعمــال جــدويلإدراج هــذا املوضــوع يف 
يف مـؤمتر عـام   (ونطاقـات تـرددات   ) ٢٠١٥يف مؤمتر عـام  ( دولياأجل وضع لوائح متفق عليها      

وتواصــلت املناقــشات علــى املــستوى الــدويل يف عــام  . فيمــا يتعلــق بالــسواتل النانويــة) ٢٠١٨
وأعــرب بعــض الــدول األعــضاء يف االحتــاد الــدويل لالتــصاالت عــن الــشكوك بــشأن  . ٢٠١٣

 وكالة االتـصاالت الراديويـة      د أنَّ بي. لعمليات السواتل النانوية  احلاجة إىل ختصيص طيف حمدد      
فطبقـاً لوكالـة االتـصاالت الراديويـة،        . ة علـى ضـرورة ختـصيص مثـل هـذا الطيـف            دت بشدَّ أكَّ

دات اهلــواة ازدحامــاً نتيجــة الســتخدام الــسواتل النانويــة يف األمــد البعيــد،  تــشهد نطاقــات تــردُّ
 نَّ التجـارب واالختبـارات، فـإ      وبالنظر إىل أنه ال ُيسمح باستخدام نطاقات اهلواة ألغراض غـري          

  .تسويق خدمات السواتل النانوية لن يكون ممكناً
    

    وكالة االتصاالت الراديوية اهلولندية
    االتصاالت الساتلية

علـى عـدد كـبري      ) www.agentschaptelecom.nl(شرف وكالـة االتـصاالت الراديويـة        ُت  
ال ســيما (ن األنــشطة يف جمــال االتــصاالت الــساتلية بالنيابــة عــن وزارة الــشؤون االقتــصادية  مــ

ــة مــسؤولة عــن احلــصول علــى حيــز التــرددات    ). االمتثــال لــسياسة الطيــف الراديــوي  والوكال
  .صيصهما ومراقبة استخدامهماواملدارات وخت
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    مشغلو السواتل اهلولنديون
م إبــرام االتفاقــات الدوليــة الرمسيــة فيمــا يتعلــق بعمليــاهتم   لي الــسواتل أنفــسهال جيــوز ملــشغِّ  

ويف هولنـدا، تـضطلع وكالـة االتـصاالت         . الفضائية؛ فهذا احلق ختتص به احلكومات الوطنية وحدها       
لي الــسواتل اهلولنـديني حقوقــاً بـشأن املواقــع   وتطلـب الوكالــة مـن أجــل مـشغِّ   . الراديويـة هبـذا الــدور  
 وبارامترات تقنيـة مـن خـالل مـا ُيعـرف بـإجراءات إيـداع الطلبـات لـدى                    داتاملدارية ونطاقات تردُّ  

ر وكالـة االتـصاالت     رِّوقبـل أن تقـ    ". اإلدارة املبلِّغـة  "ى هذه املهمـة     وُتسمَّ. االحتاد الدويل لالتصاالت  
ن احلقـوق   ل سـواتل هولنـدي، تعقـد الوكالـة اتفاقـاً يتـضمَّ            الراديوية القيام هبذه املهمة من أجـل مـشغِّ        

  لي الـسواتل   ، عقـدت الوكالـة مثـل هـذه االتفاقـات مـع مـشغِّ              ٢٠١٣ويف عـام    . لتزامات املتبادلة واال
New Skies Satellites B.V. (SES)و  Spectrum Five B.V. وســواتل هــواة الراديــو AMSAT-NL 

  . وجامعة دلفت للتكنولوجياInnovative Solutions In Space Delftوشركة 
    

    تعلق مبشغلي السواتل األجانبسياسة السواتل فيما ي
 عـدداً مـن مـشغلي الـسواتل األجانـب طلبـوا معلومـات عـن دور وكالـة                بالنظر إىل أنَّ    

 علــى وضــع مبــادئ اتُّفــق، )انظــر البنــد الــسابق(االتــصاالت الراديويــة باعتبارهــا اإلدارة املبلِّغــة 
 الـدور بالنـسبة ملـشغل       توجيهية بشأن الظروف اليت ُيمكن للوكالة يف ظلها أن تقبـل مثـل هـذا              

، سـوف   ٢٠١٤ويف عـام    . ، ُوضع مشروع سياسة يف هذا الصدد      ٢٠١٣وخالل عام   . سواتل
  . وُتنشئ إطاراً لعمل الوكالة من أجل مشغلي السواتلرمسياتكتمل هذه السياسة وُتنفَّذ 

    
    مشغلو السواتل الثابتة بالنسبة لألرض

 من كيـب كانـافريال      SES-8ح الساتل    أُطلق بنجا  ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣يف    
وسـوف يعمـل هـذا الـساتل يف      . SpaceXيف الواليات املتحدة بواسطة شركة اإلطالق اخلاصة        

وكانت هذه هي املرة األوىل اليت ُيطلق فيهـا سـاتل اتـصاالت             .  شرقاً  درجةً ٩٥املوقع املداري   
  . كبري بواسطة شركة إطالق خاصة

تــة بالنــسبة لــألرض املــسجلة يف هولنــدا مــن موقــع   وقــد انزاحــت بعــض الــسواتل الثاب   
 طـرأت   لتغيُّرات، وكان ذلك بسبب إطالق سواتل جديدة أو         ٢٠١٣مداري إىل آخر يف عام      

  . السوقعلى ظروف
وهو ثابت بالنـسبة  ( لتشغيل السواتل شراء أول سواتلها Spectrum Fiveوطلبت شركة   
  . غرباً درجة٩٥ًيف املوقع املداري  وجيري تشغيله ٢٠١٦، وسوف ُيطلق يف عام )لألرض
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O3b) الباليني الثالثة األخرى(    
  O3b            هو مشروع ساتلي يهدف إىل توفري شبكة اإلنترنـت باالتـصال العـريض النطـاق 

عــرب الــسواتل يف العــامل النــامي أو، بعبــارة أخــرى، لفائــدة الــباليني الثالثــة األخــرى مــن البــشر  
وسـوف يـدخل    .  اإلنترنـت باالتـصال العـريض النطـاق        الذين ال يتـاح هلـم الوصـول إىل شـبكة          

ويقع املقر الرئيسي التشغيلي للمـشروع يف هولنـدا، يف         . ٢٠١٥ز التشغيل يف عام     املشروع حيِّ 
ويف عـام  .  يف الهـاي .New Skies Satellites B.Vمبـاٍن مـشتركة مـع شـركة تـشغيل الـسواتل       

رضـية يف مكتـب املـشروع يف        على رخصة إلنشاء حمطـة سـاتلية أ        O3b حصل مشروع    ٢٠١٣
  .ُتستخدم احملطة للتجارب والعروضوسوف . الهاي

    
    اخلدمات الساتلية املتنقلة

دات علـى نطـاق     ضية األوروبية بـشأن ختـصيص التـردُّ       يف السنوات األخرية، عملت املفوَّ      
ألعـضاء أن  رت املفوضـية األوروبيـة أنـه ينبغـي للـدول ا        وقد قـرَّ  . لة خلدمات السواتل املتنقِّ   أوروبا

ونتيجـة إلجـراء االختيـار،      . ضية األوروبيـة  لني الذين ختتارهم املفوَّ   متنح حقوق االستخدام للمشغِّ   
وعلـى أسـاس   . Solaris Mobileو Inmarsat الـسواتل  ليملـشغِّ دات ضـية حقـوق التـردُّ   منحت املفوَّ

لني مراعاهتـا لـدى   شغِّن علـى املـ  ضية األوروبية، ُوضع إطار زمين ومراحـل أساسـية يتعـيَّ        قرار املفوَّ 
وهلــذا . ولــسوء احلــظ، مل يكتمــل وضــع هــذه الــنظم خــالل الــسنوات املاضــية . تطــوير شــبكاهتم

) اململكـة املتحـدة وهولنـدا     وأملانيـا   هي  (ضية األوروبية   السبب، قامت ثالث دول أعضاء يف املفوَّ      
 االمتثـال هلـا يف      لنيى خبارطـة طريـق، وهـي قائمـة مراحـل أساسـية ينبغـي للمـشغِّ                سمَّبوضع مـا يُـ    

ي إىل دخــول نظــم ســاتلية مرحلــة التــشغيل قبــل ن، وُيفتــرض أهنــا ســتؤدِّحــدود إطــار زمــين معــيَّ
وقد حظيت خارطة الطريق بالقبول كوسيلة للمضي قدماً من جانـب الـدول             . ٢٠١٦مايو  /أيار

للمرحلـة األساسـية   الن كالمهـا امتثاهلمـا   وأثبـت املـشغِّ  . لنيضية األوروبيـة واملـشغِّ   األعضاء واملفوَّ 
اخلاصة بالتعاقد مع شركة لبناء الـسواتل       ) ٢٠١٣ديسمرب  /موعدها النهائي كانون األول   (األوىل  

  .٢٠١٤رات وُتَراقَب يف عام وسوف تتواصل التطوُّ. وتقدمي الدليل على هذا التعاقد
  


