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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

  : التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    
      أنشطة الدول األعضاء

        مذكّرة من األمانة    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  

  اجلمهورية التشيكية    
 ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١يناير /الثاين كانون ٦[
مـا تبذلـه   التركيـز يف  يف أوروبا الوسـطى،   وهي بلد واقع جلمهورية التشيكية، تواصل ا   

الـبىن التنظيميـة    تها يفمـشارك توسـيع نطـاق   على فضاء وتكنولوجيا ال علوممن جهود يف جمال     
ملكتـب  ا( الفـضاء التـشيكي       مكتـبُ  مهوريـة اجل  الفـضائية يف  األنـشطة   ويتوىل تنسيق   . األوروبية
غـري رحبيـة،    خاصـة   منظمـة   بـصفته    ٢٠٠٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    يف ستأسّـ  الـذي    ،)التشيكي

وروبيـة  وكالة الفـضاء األ   مع  األوروبية املتعاونة   من الدول   عندما أصبحت اجلمهورية التشيكية     
ال والتعلـيم واألعمـ   املعنية بالعلوم   التشيكية  لقطاعات  ل دعمويقّدم املكتب املذكور ال   ). يسااإل(

عنيــة ملا ةالدوليــوســاط األويقــوم كــذلك مقــام أول صــلة وصــل بلتنميــة، االتجاريــة واألحبــاث و
مـن األنـشطة علـى املـستويني الـوطين          ويضطلع املكتب التشيكي بتنفيذ طائفة واسـعة        . لفضاءبا

عـــرب الـــشبكات التواصـــل إجـــراء املفاوضـــات والتـــشاور وونـــسيق مثـــل أنـــشطة التوالـــدويل، 
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لــدى شــىت الدوليــة واألحــداث اهلامــة  يف  التــشيكيةَاجلمهوريــةَ املكتــُبل ثّــكمــا مي، والتخطــيط
  .منظمات الفضاء األوروبية

ج ومــن أجنــع النــهإمنــا هــو التعــاون الــدويل يف بلــد صــغري مثــل اجلمهوريــة التــشيكية  و  
وينــّسق املكتــب التــشيكي العالقــات التــشيكية مــع . لالسـتفادة مــن علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء 

إلظهـار الفوائـد   سـاحنة   الفضائية الدولية، وخاصة األوروبية منها، ويغتنم كـل فرصـة           األوساط  
ل هـذا   مـوَّ وُي. احلالية واحملتملة اليت تعود هبا تكنولوجيا الفضاء علـى االقتـصاد الـوطين واجملتمـع              

وينهض املكتب مبهمـة زيـادة مـشاركة        . املكتب من وزارة التربية والشباب والرياضة التشيكية      
مات التشيكية يف مشاريع الفـضاء الوطنيـة والدوليـة، ودعـم أوسـاط الفـضاء التـشيكية يف                   املنظ

  .سبل احلصول على معلومات تقنية أو علمية أو إدارية الطابع
صــناعة الفــضاء يف طــراف الرئيــسية الفاعلــة عالقــات مــع األويقــيم املكتــب التــشيكي   

لــشركة األوروبيــة للمالحــة ية التابعــة لالفــضائلينيــا أســتريوم وتــاليس وكالــة إاألوروبيــة، مثــل 
ــدفاع والفــضاء  ــة وال ــسية،  ووكــاالت ، وكــذلك مــع غريهــا مــن شــركات   اجلوي الفــضاء الرئي

. املركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي    و للدراســات الفــضائية الفرنــسي املركز الــوطين كــ
 مـن  ةوروبيـ  وبـرامج الفـضاء األ  اتسياسـ وضـع  يف على حنـو تـام   تشارك اجلمهورية التشيكية   و

املعـــين بالـــسياسات والحتـــاد األورويب التـــابع لملـــستوى الفريـــق الرفيـــع ايف ا خـــالل مـــشاركته
جملــس فــضاء تقــدمي اخلــدمات االستــشارية أثنــاء التحــضري الجتماعــات عــن طريــق ، وةالفــضائي

يـسا  اإلوكالـة   املـشترك بـني االحتـاد األورويب و       األول  املؤمتر الدويل   ُعِقد  وقد  . االحتاد األورويب 
قلعـة شـتريين    وجـرى يف     ٢٠٠٩أكتـوبر   / يف تـشرين األول    بشأن استكشاف اإلنـسان للفـضاء     

  .مدينة براغالقريبة من 
عقــب  عامــا، ٣٣أصــبحت بــراغ مركــزا عامليــا للمالحــة الفــضائية مــرة أخــرى بعــد  و  
 /أيلــول ٢٧مــن الــذي ُعقــد  للمالحــة الفــضائيةاحلــادي والــستني لمــؤمتر الــدويل لها استــضافت

 خـبري مـن     ٣ ٠٠٠ أكثـر مـن   والـذي شـارك فيـه       ،  ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ١ إىل   ربسبتم
اجلمهـور التـشيكي    عمـوم    زائـر مـن      ٢ ٠٠٠أكثـر مـن      كما اجتـذب املـؤمتر       .أحناء العامل مجيع  

 ُتقــام فيــه  علــى مــر الــسننيا كــبرياحــدث وتطــّور املــؤمتر ليــصبح .واملــدارس الثانويــة واجلامعــات
 الفلكـي   األمـم املتحـدة واالحتـاد     كحلقة العمل املشتركة بـني      ،  تظاهراتغريها من ال  املعارض و 
املــؤمتر الــدويل املكتــب التــشيكي مبهمــة تنظــيم عقــد د إىل هِــوُع. الفــضاءجيــل ومــؤمتر  الــدويل

  . على الصعيد احملليللمالحة الفضائيةاحلادي والستني 
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الثامنـة  دولة العـضو    ال، أصبحت اجلمهورية التشيكية     ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين يف  و  
 مليـون يـورو     ٤٥قطعت عهدا على نفسها بـأن تقـدم مـسامهة مببلـغ             و ،يف وكالة اإليسا  عشرة  
حاليــا أكثــر مــن نــصف امليزانيــة اإلمجاليــة   ل وُيمــوَّ. ٢٠١٣وكالــة حــىت عــام  اللــربامج تقريبــا 

تحـت  وقـد ف . اإليـسا  مـن خـالل وكالـة    يةمهوريـة التـشيك   اجليف  الفضائية  للمشاريع  املخصصة  
لــشركات واملؤســسات التــشيكية، وزادت  أمــام اجديــدة عــضوية اجلمهوريــة يف اإليــسا أفاقــا  

الــسنوات اخلمــس عّمــا كــان عليــه مــستواها يف  كــبرية زيــادة وكالــة ال يف مــشاريع امــشاركته
  .وكالةمع التعاونة املوروبية إحدى الدول األالسابقة، عندما كانت اجلمهورية 

 اقتـصادها، ى  لـ عالفـضاء   اليت يعود هبا جمـال      ائلة  اهلفوائد  بالية  اجلمهورية التشيك وتعترف    
على استخدام الفـضاء لفهـم التحـديات البيئيـة           كما أهنا تشّدد     .ها كافة مواطنيحياة  وبالتايل على   
 اجملـــاالت م التطـــور يفرتقـــاء يف ســـلّ يف إدارة املـــوارد الطبيعيـــة واال حنـــن البـــشرالـــيت نواجههـــا
تعزيــز أن تواصــل مهوريــة تــوّد اجلو. تطبيقــات فــضائية مفيــدة للبــشريةاســتحداث التكنولوجيــة و
ــوم الفــضاء وتطبيقاهتــا علــى    كــثري مــن اجملــاالت املتعلقــة با  مــشاركتها يف ال ملالحــة الفــضائية وعل

  .ةاالختيارياإليسا للمشاركة يف برامج املقّدمة طلباهتا  يف بوضوحذلك األرض، ويتجلى 
والنظـام   استكشاف الفضاء القريـب والبعيـد      املعنية ب  من التخصصات هي  علوم الفضاء   و  

تني اجلمهوريــة التــشيكية يف البعثــتــشارك و. الفــضاء اخلــارجيمــع ألرض ت االشمــسي وتفــاعال
واستكـشاف  املغنطيـسي  ألرض ادراسـة جمـال     املرَسـلتني حاليـا مـن أجـل         الفـضاء   اخلاصتني بعلوم   

يف العقـد   ري التحـضري إلطالقهـا املُزمـع        اجلـا يف البعثـات    فـضال عـن مـشاركتها       النظام الشمسي،   
راصـد  املوكـذلك يف     ،عطـارد كوكـب   إىل الـشمس و   سـوف ُترَسـل     بعثـات    واليت تـشمل     ؛املقبل

يف عمليـة التحـضري لتـوفري    ويعكف معهدان أكادمييان تشيكيان على املـشاركة        . ةفلكيالفيزيائية ال 
) Solar Orbiter(لفـضائية سـوالر أوربيتـر     إليفاد البعثة املُزمع إطالقهـا للمركبـة ا  الالزمةاألدوات 

ــسا   ــة اإلي ــة لوكال ــا     . التابع ــة بالنجــاح، فإهن ــا تكلّلــت هــذه البعث ــن أكــرب   ســوف وإذا م تكــون م
 .مـن الفـضاء اخلـارجي      قيمة يف ما ُيجرى من أحباث عن الـشمس           جلمهورية التشيكية إسهامات ا 
لتابعة لإليـسا واملوفـدة     ا) BepiColombo(بيبيكولومبو  يف بعثة    أيضا املشاركة    مهوريةوتواصل اجل 

بــراغ يف  ،مــن جامعــة تــشارلزوالــيت يــشارك يف إطارهــا بــاحثون علميــون  ، إىل كوكــب عطــارد
  .اتاإللكترونتطوير جهاز لتحليل 

الـذي  ، ئيـة ة والفيزياللعلوم احلياتي الربنامج األورويب  ية يف مهورية التشيك تشارك اجل كما    
حطـة الفـضاء    مباخلاصـة   قـدرات   الاألحباث عن طريـق تطـوير        جماليف  يكفل تعزيز موقف أوروبا     

اسـتخدام سـائر منـّصات    وكـذلك  يف املقـام األول،  باسـتخدام خمتـرب كولومبـوس     وذلك  الدولية،  
وتشكل التجربة األوروبيـة لتحديـد الوقـت        . أخرىات أحباث   منّصذكورة باإلضافة إىل    طة امل احمل
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طقـم  يف مزامنـة     الرئيـسية    تـها مهموتتمثـل   لربنـامج،    مـن هـذا ا     ازءجـ  النبضات الليزرية باستخدام  
التجربـة  محولـة   وتتكـون   . رضاألعلـى   غـريه مـن األطقـم املوجـودة         مع   ءالساعة الذرية يف الفضا   

للكـشف  ) دايـودات ( دي الفوتون مـزّود بـصمامات ثنائيـة       من مكشاف أحا  لفضاء  املذكورة يف ا  
 باجلامعـة التقنيـة   لعلوم النووية واهلندسة الفيزيائية يف خمتربات كلية ا   ية، طُوِّر    اجلليد اتاالهنيارعن  

يف تـشيكي واحـد     باحث  /طبيبُيوفَد يف إطار االضطالع بأنشطة الربنامج األورويب        و. التشيكية
  .)أنتاركتيكا (ونكورديا يف القارة القطبية اجلنوبيةطة كحمبعثة ملدة سنة إىل 

رات الدوليــة لرصــد األرض  املبــادبنــشاط مجيــع  جلمهوريــة التــشيكية  اكــذلك تــدعم    
اإليــسا  مــن خــالل وكالــة  الــيت تؤيــدهارصــد األرضالعامليــة لبــادرة يهــا املوتقاســم النتــائج، مبــا ف

ــة     ــاد اجلويـ ــواتل األرصـ ــتغالل سـ ــة السـ ــة األوروبيـ ــسات"(واملنظمـ يف و. )EUMETSAT "يومتـ
هوريـــة تعّهـــدت اجلم، ٢٠٠٨  عـــاميفلإليـــسا الـــذي ُعِقـــد جمللـــس الـــوزاري األخـــري اجتمـــاع ا

 ،بـادرة الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة           املكونات الفـضائية مل   متويل برنامج   بالتشارك يف   
تلبيـة  ملـذكورة   بـادرة ا  امللتطـوير   مـا يف وسـعه      كـل   ويبـذل املكتـب التـشيكي       . اليت تديرها اإليـسا   

كمـا  . لغايـة تلـك ا اإليـسا مـن أجـل بلـوغ     مع وكالـة   عاونوثيقا لعرى التمتطلبات التشيكية وت لل
بعثــات  الــذي ينطــوي علــى إيفــاد األرضبرنــامج اإليــسا الــشامل لرصــد مهوريــة يف تــشارك اجل

البعثة املعنيـة حبقـل جاذبيـة األرض    ، ومنها   كوكبناحتّسن فهمنا عن    من شأهنا أن    أوروبية جديدة   
األحبـاث التـشيكي    معهـد   تـوفر قياسـات يـستخدمها       وف  الـيت سـ    ،وبثبات حالة دوران احمليطات   

شارك العديـد مـن الفـرق التـشيكية يف مجـع            يـ و.  يف أغـراض التحليـل     لجيوديسيا ورسم اخلرائط  ل
رصــد األرض، الــسواتل األوروبيــة وأكثرهــا تطــورا يف جمــال مــن أكــرب املــستمدة وحتليــل النتــائج 

الكثيــف مــن الــسحب املمتــدة علــى نطــاق  بــسبب الغطــاء و. البيئــي (Envisat) نفيــساتســاتل إ
 لرصـد املنـاطق املعرضـة خلطـر         يـة رادارالـسواتل ال  ق األحباث التشيكية بيانات     فرتستخدم  ،  واسع

. القضايا البيئية الرئيـسية يف اجلمهوريـة التـشيكية        هي  ، و تالفيضانا، وخاصة   رضيةاالهنيارات األ 
فهـو برنـامج    اجلمهوريـة التـشيكية،     فيـه    الـذي تـشارك      ،رصـد األرض  لالثالـث   أما برنامج اإليسا    

عـدد كـبري مـن       من اجليل الثالث لتطوير اجلزء الفضائي الذي يعد بإتاحة           (Meteosat)ت  ميتيوسا
بيانـات  اسـتعمال   علـى  املعهد التـشيكي لألرصـاد اجلويـة املائيـة        ويواظب   .لتنمية الصناعية افرص  

  .الوطين واإلقليميالتنّبؤ بأحوال الطقس اجلوية على الصعيدين سواتل األرصاد اجلوية يف 
يف أي مــوقعهم بالــضبط معرفــة مــن لني  باالســتعانة بالــسواتل املــستعِماملالحــةُومتكّــن   

سـوف  و.  يف مـداراهتا   تـدور لة من سـواتل     املرَس اإلشارات   عمالاألرض باست سطح  مكان على   
 نظـام  ب كلـه الكوكـب   زّود  تـ سـاتال    ٣٠ اخلـاص بأوروبـا      نظام غاليليو للمالحة الـساتلية    يعرض  
تـستفيد مـن قبـلُ    اجلمهوريـة التـشيكية   و. سيطرة مدنيةع لخيضالية  بدقة ع تحديد املواقع   عاملي ل 
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نـشاط تطـوير تكنولوجيـات جديـدة     بوتـدعم  الـساتلية  التطبيقات اليت توفرها املالحة فوائد من  
املكتـب التـشيكي مبهمـة تنظـيم     وزارة النقـل  وقد كلّفـت  . يةالساتلالستغالل إمكانات املالحة    

املؤسـسات والـشركات   وتواصـل  . الـساتلية وبية للمالحة املنافسة األوراألنشطة احمللية اخلاصة ب 
شبكة الـ تطبيقـات  يف جمـال  هلـذه املنافـسة   االبتكاريـة  ا أفكارهـ منذ سبع سنوات تقدمي التشيكية  

  .(GNSS) ةالعاملية لسواتل املالح
إلشـراف  بيـة ل  واألورللهيئـة    عـن رغبتـها يف أن تـصبح مقـرا            يةمهورية التـشيك  اجلوأعربت    

. ضماريف هذا املـ    بذل جهود على  كومة التشيكية   تعكف احل عاملية لسواتل املالحة، و   الشبكة ال  على
 التـابع   املـذكورة الشبكة العاملية   لتطوير  ربنامج األورويب   اليف   اجلمهوريةتشارك  وعالوة على ذلك،    

باألجيــال املقبلــة مــن اخلدمــة املقترنــة التكنولوجيــات تــوىل دراســة وتطــوير  الــذي يللوكالــة اإليــسا،
  .اليليوغونظم ) EGNOS" إغنوس"( املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض

يوجـد هلـا   ، والفضائيةأقدم جماالت اخلدمة االتصاالت الساتلية واحدة من     كذلك فإن     
 ،ذلـك متامـا    شيكيةاجلمهوريـة التـ   وتـدرك   . تؤدي وظيفتها علـى أمت وجـه      ناضجة  سوق جتارية   

اخلــاص  )ARTES" آرتــيس"(نظــم االتــصاالت  املتقدمــة يف حبــاثاألج إىل برنــامانــضمت لــذا 
بـأكرب حـصة    برامج اإليسا االختيارية الـيت تـشارك اجلمهوريـة التـشيكية            من  و . اإليسا وكالةالب

ز علـى   يركّـ آرتـيس و  رنـامج   ، برنامج إيريس الذي هو مكـّون فرعـي مـن مكونـات ب             يف متويلها 
 الـذي   ،يتمحور قوام احتـاد املؤسـسات التـشيكية       و. جلوياالسري  حركة  ساتلية إلدارة   احللول ال 

  حـول شـركة هانيويـل      ،اختبارهـا  و هـا وتطويرالطرفية  املستعملني  يتكفّل مبهمة تصميم حمطات     
مهـا   ، احلاسـوبية  كمـا تـشارك يف تنفيـذ الربنـامج شـركتان للرباجميـات            . اجلمهورية التـشيكية  يف  

ومـن املكّونـات     .شارية لشؤون الـنظم املتطـورة     لنظم الرباجميات والشركة االست    شركة إغواّسو 
، املكّرسـان لتطـوير     ٤-٣ وآرتـيس    ١-الفرعية األخرى الـيت تـشارك فيهـا اجلمهوريـة، آرتـيس           

،  لتعزيــز التطبيقــات املتكاملــة ٢٠-نــواتج االتــصاالت وتأهيلــها وإيــضاحها، وكــذلك آرتــيس  
  .لها تشغيال جتريبيا وتشغيهاوتنفيذتطوير تطبيقات الفضاء املتكاملة ركز أساسا على الذي ي

ــئة يف اجلمهوريـــة  الـــصناعيةمـــن القطاعـــاتكمـــا إن الـــصناعة الفـــضائية هـــي      الناشـ
ــشيكية ــد مــن شــركات يعكــف و. الت ــصنيعالعدي ــشيكية  الت ــد   الت ــى توري ــات  عل أجــزاء املكّون

الـشركات  عـالوة علـى     و. اإللكترونيـة اخلاصـة بالـسواتل     أو  /امليكانيكيـة و  وأجهزة االستشعار   
يوجد الكـثري مـن     ،  ولوجيا الفضاء  علوم وتكن  إجناز أعمال يف جمايل   على  فعال  ليت أثبتت قدرهتا    ا

 وفيمـا يلـي     .قطـاع الفـضاء   إىل  التكنولوجيـة   ا  نقـل مهاراهتـ   هذه الشركات اليت لـديها إمكانيـة ل       
 وادمعاجلـة املـ   : الرئيسية اليت تتمتع هبا الشركات التـشيكية يف ميـدان صـناعة املعـدات             قدرات  ال

ــا ــناعة ا؛ حراريـ ــزاء وصـ ــات ألجـ ــة والتجميعـ ــة الدقـ ــة العاليـ ــارات  ؛ امليكانيكيـ ــراء االختبـ وإجـ
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؛ اإللكترونية البصرية العاليـة اجلـودة     / وصناعة األجهزة امليكانيكية   ؛اهليكلية والبيئية امليكانيكية و 
اقتــران الــشحنات آالت تــصوير دقيقــة مــزّودة بــأجهزة /مرآوّيــة/وصــناعة آالت تــصوير بــصرية

تكنولوجيـا  النـواتج   وات؛ والنظم والعمليات الروبوتيـة؛      الراداروصناعة  ؛  ل باألشعة السينية  تعم
ــة الدقيقــةالنانو تطــوير :  أمــا املهــارات الرئيــسية يف جمــال تطــوير الرباجميــات فتــشمل مــا يلــي   .ّي

وطبـع  عقـدة؛  الرباجميـات امل حلـول  اجلزء األرضي؛ وإجياد /براجميات اجلزء اخلاص برحلة الطريان 
برنـاجمي وكالـة   يف وتـشارك اجلمهوريـة التـشيكية    .  املُرسـلة اإلشـارات ؛ ومعاجلة الصور الرقمية 

 التكنولوجيـا   أحبـاث برنـامج    :اإليسا الرئيسيني التاليني بـشأن تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء، ومهـا            
  .الربنامج العام للتكنولوجيا املساندة واألساسية

    
  فلبنيال    

 ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١يناير /انون الثاين ك١٣[

  اخلارجي استخدام الفضاء على  بشأن التعاون الدويل ٢٠١٠عام يف  أنشطة الفلبني    
    يف األغراض السلمية

  ، املؤمتر املعقود بشأن مشروع سنتينل آسيا ٢٠١٠اجتماع فريق املشروع املشترك لعام     
    ٢٠١٠يوليه / متوز٨ إىل ٦يف مانيال من 

 ١٠٠ ايلحــو مــؤمترا شــارك فيــه ٢٠١٠املــشروع املــشترك لعــام اجتمــاع فريــق كــان   
عبـارة عـن    هـذا املـشروع هـو       و. مـشروع سـنتينل آسـيا      وركّز على    ،خبري من مجيع أحناء آسيا    
رة آلثـار املـدمّ  اساعدة على ختفيف املهدفه  ة عضوا من آسيا     منظم ٥٢جهد تعاوين تشارك فيه     

االســتعانة مــن خــالل وذلــك حملــيط اهلــادئ منطقــة آســيا واالــيت تــضرب لكــوارث الناجتــة عــن ا
 نظـم   اإلنترنـت ورسـم خـرائط     السريع خلدمات   التعميم  تكنولوجيات رصد األرض وأساليب     ب

البيانـات   لغـرض إتاحـة     املعّدمشروع سنتينل آسيا    و. بواسطة شبكة الويب  اجلغرافية  املعلومات  
 تــضطلع هبــا الوكــاالت الــيتاألنــشطة يكّمــل  جلميــع البلــدان اآلســيويةلكوارث بــاذات الــصلة 

 اسـتقبال ال متتلـك مرافـق      لبلـدان الـيت     اومـن مث فـإن      . إدارة الكـوارث  املعنيـة بـ   القائمـة   اإلقليمية  
  .يف مجع املعلومات وقّيم للغاية مفيدأن هذا املشروع من شأهنا أن جتد ساتلية خاصة هبا 

، مشلـت التـرويج      فرصة ملناقشة مسائل تقنية وإدارية هامة      ٢٠١٠أتاح اجتماع عام    قد  و  
ملشروع سنتينل آسيا بوصفه شريكا يف اجلهود املبذولة إلدارة الكوارث، وهـو مـشروع ُينفّـذ يف                 

  .ئآسيا واحمليط اهلادمنطقة قليمي لوكاالت الفضاء يف إلإطار امللتقى ا
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 كــل مــن اجمللــس الفلبــيين ٢٠١٠وقــام باستــضافة اجتمــاع فريــق املــشروع املــشترك لعــام    
ر يف ميــدان العلــوم والتكنولوجيــا املتقّدمــة، والوكالــة الرائــدة التابعــة لــوزارة العلــم  للبحــث والتطــوي

تطوير نظم األحباث الوطنية للعلوم والتكنولوجيا املتقدمة وتوحيـد         اليت تتصّدر أنشطة    والتكنولوجيا  
. تهذه النظم وتنسيقها، مبا فيهـا تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاال                 

  ).جاكسا(الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي اهلام ث َدوتولّت تنظيم هذا احلَ
    

الكوارث وبرنامج األمم املتحدة الستخدام يف حاالت لتنسيق لاجتماع اجمللس الوطين     
، )برنامج سبايدر(املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

    ٢٠١٠يوليه / متوز٩ون، مدينة كويز
برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات مــسؤول  ،اجتمــع الــسيد شــرييش رافــان  
تنـسيق  للالوطين  لس  اجملمبسؤويل  ئ،  حاالت الطوار ة يف إدارة الكوارث واالستجابة يف       الفضائي

شة ناقـ  مل،ومبمثلني عن وكـاالت أخـرى مـن األعـضاء يف اجمللـس املـذكور      الكوارث  يف حاالت   
التعـاون مـن    وثيـق عـرى     تالـسبل الكفيلـة ب    بـشأن   توصـيات   التـوافر املعلومـات الفـضائية و      مدى  

فيمـا يلـي    و. بفعالية ألغراض احلد من خماطر الكـوارث وإدارهتـا        ملعلومات  هذه ا أجل استخدام   
  :املواضيع احملددة اليت تناوهلا االجتماع

  ؛٢٠٠٩يف عام عاصري  األاملعلومات الفضائية اليت استخدمت خالل موسم  )أ(  
  ؛٢٠١٠لعام القادم األعاصري موسم واجهة ب مللتأّهعن امعلومات   )ب(  
  ؛يف املستقبلحتسني العمل كيفية من املاضي ور املستخلصة َبِعال  )ج(  
  ؛فرص احلصول على املعلومات الفضائية  )د(  
  .سبايدرالعمل مع برنامج عالقات توثيق   )ه(  
ــرأس االجتمــاع  قــد و   ــسيد ت ــد رال ــوريس. إونال ــدفاع   ، فل ــشؤون ال املــدير التنفيــذي ل
أُجريت مناقشات حول استخدام بيانات السواتل ومدى توافر هـذه البيانـات وفـرص              و. املدين

الــيت يــضطلع هبــا نــشطة األعــن إيــضاحية أن قــّدم الــسيد رافــان عروضــا بعــد  ،احلــصول عليهــا
مـن  ت الـسيدة إسـبريانزا كايانـان،        الـذي يقدمـه يف هـذا اجملـال، وقـّدم          الـدعم   برنامج سبايدر و  

ــاء األرضــية والفلــك      اإل ــالغالف اجلــوي والفيزي ــة ب ــة للخــدمات املتعلق ، )اســاغبا(دارة الفلبيني
سواتل أثنــاء ية يف جمــال األرصـاد اجلويـة واسـتخدام الـ    ساتللتطبيقـات الـ  عـن ا إيـضاحية  عروضـا  

  :ضى االجتماع إىل اقتراحهااليت أفاإلجراءات فيما يلي و. وقوع اإلعصار االستوائي كيتسانا
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بإنــشاء )  الــوطيناجمللــس(الكــوارث يف حــاالت لتنــسيق لقيــام اجمللــس الــوطين   )أ(  
ملتقـى جيمـع املنظمــات املـشاركة يف االجتمـاع مــن أجـل حتـسني مــستوى التأهـب مـن حيــث         

  توفري املعلومات الفضائية واجلغرافية؛
ن أجـل رصـد خمصـصات يف        مع وكالة رسم اخلـرائط مـ       تنسيق اجمللس الوطين    )ب(  

  امليزانية ألغراض تسهيل شراء الصور امللتقطة بالسواتل؛
القـدرة  الـوطين   مـن الـضروري أن يطـّور اجمللـس          : التنسيق فيما بني الوكاالت     )ج(  

على استخدام البيانات الواردة من مجيع املصادر، وينّسق مع الوكاالت املعنية بشأن اسـتخدام               
ــال؛ وســ    ــى حنــو فع ــشترك اخلــربات عل ــزالزل   وف ي ــم ال ــرباكني وعل ــم ال ــبني  يف معهــد عل الفل

يف تنظــيم دورة تدريبيــة علــى  الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي  مــع ) فيفــولكس(
  استخدام البيانات لصاحل وكاالت أخرى يف الفلبني؛

بــصفته ،  الــوطينينبغــي أن يوثّــق اجمللــس: تعزيــز التعــاون مــع برنــامج ســبايدر   )د(  
عمله مع الربنامج املـذكور الـذي أعـرب عـن اسـتعداده        عالقات  نسيق برنامج سبايدر،    مركز ت 

ملساعدة اجمللس وإسداء املشورة التقنية إليه يف جمـال إنـشاء آليـة يف البلـد السـتخدام املعلومـات               
  .الفضائية ألغراض إدارة الكوارث استخداما فّعاال

    
    مشروع سنتينل آسيايف ات الساتلية عن هطول األمطار الدورة التدريبية التقنية على تطبيق البيان    

أُقيمت الدورة التدريبية التقنية على تطبيق البيانات الـساتلية عـن هطـول األمطـار يـومي                   
 يف معهـــد علـــم الـــرباكني وعلـــم الـــزالزل يف الفلـــبني مبدينـــة  ٢٠١٠ســـبتمرب / أيلـــول٢٨ و٢٧

كـشاف الفـضاء اجلـوي ويف إطـار مـشروع          كويزون، وذلك بالتعـاون مـع الوكالـة اليابانيـة الست          
ــالغالف     . ســنتينل آســيا  ــة للخــدمات املتعلقــة ب ــدورة موظفــون مــن اإلدارة الفلبيني وشــارك يف ال

ومعهــد علــم الــرباكني وعلــم الــزالزل يف الفلــبني   ) باغاســا(اجلــوي والفيزيــاء األرضــية والفلــك  
ت املتعلقة باملوارد ومكتـب شـؤون       ومكتب الدفاع املدين واهليئة الوطنية لرسم اخلرائط واملعلوما       

  .املناجم وعلوم األرض ووكاالت أخرى من األعضاء يف اجمللس الوطين لتنسيق الكوارث
    

    تطبيق املعلومات الفضائية على إدارة الكوارث    
 استخدام املعلومات الفضائية من أجل تقـدمي الـدعم          )باغاسا(ينية  بالفلدارة  اإلواصلت     

رث، وهي تستفيد من البيانات الساتلية لألرصاد اجلويـة يف أغـراض رصـد              يف جمال إدارة الكوا   
وتوفّر البيانات الساتلية على الفـور أحـدث        . أحوال الطقس واملناخ والتنبؤ حبدوث الفيضانات     



 

V.11-82297 9 
 

 A/AC.105/977/Add.3 

الصور عـن نظـم الطقـس يف الغـالف اجلـوي، وخـصوصا يف املنـاطق الـيت ال يتـوفر فيهـا رصـد             
وفيما يلـي املرافـق املوجـودة يف الفلـبني السـتقبال      .  مثال ئدرضي، كأن تكون فوق احمليط اهلا     أ

  :الصور امللتقطة بواسطة سواتل األرصاد اجلوية
، سـاتل   )NOAA-AVHRR(اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطـات والغـالف اجلـوي            )أ(  

  تابع للواليات املتحدة األمريكية يدور حول املنطقة القطبية؛

ســاتل تــابع للواليــات املتحــدة ، ســط التحليــلمطيــاف راديــوي تــصويري متو  )ب(  
  ؛األمريكية يدور حول املنطقة القطبية

 وثابتان بالنسبة لـألرض؛ ُيركّـب أحـدمها          الوظائف امتعدديابانيان  نقل  ساتال    )ج(  
باغاســا مبدينــة الفلبينيــة إلدارة لــيف مركــز التنبــؤ بــأحوال الطقــس وحــدوث الفيــضانات التــابع  

   حمطة ماكتان التابعة لذات اإلدارة يف مدينة سيبو؛كويزون وُيركّب اآلخر يف
  .ساتل فنغ يون كاست الصيين الثابت بالنسبة لألرض  )د(  

باغاسا عوامة لألرصاد اجلوية تنقـل البيانـات يف الوقـت           الفلبينية  دارة  اإلوركّبت أيضا      
التـصاالت  تستخدم اإلدارة هـذه ا    كذلك سوف   . احلقيقي مبساعدة مرافق االتصاالت الساتلية    

ألغراض نقل ما ُيستمد من حمطات الرصد اجلوي األوتوماتيـة مـن بيانـات يف الوقـت احلقيقـي                   
يف الـشبكة الـشاملة ذات النطـاق التـرددي العـريض      وسـوف ُيـستفاد مـن    . يف مجيع أحنـاء البلـد   
وهذه الشبكة هي عبارة عن شـبكة إنترنـت سـاتلية عامليـة مـزودة خبدمـة                 . نقل البيانات بسرعة  

املنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الــساتلية املتنقلــة  وتــوفر . فيــة تــستخدم حمطــات طرفيــة متنقلــة هات
 I-4هذه الشبكة اليت تستخدم ثالثـة سـواتل ثابتـة بالنـسبة لـألرض ُتـسمى سـواتل                   ) إمنارسات(

  .تأمني تغطية شاملة تقريبامن أجل 
    

    لتطبيقات الفضائيةبناء القدرات وفرص التدريب يف إطار برنامج األمم املتحدة ل    
لـدى   لالضطالع بأنشطة السنة الدولية لعلم الفلـك وتروجيـا لألنـشطة الفلكيـة            مواصلةً   

باغاسـا ووزارة العلـم والتكنولوجيـا األوملبيـاد اإلقليميـة      الفلبينيـة  دارة اإلالطلبة الشباب، أقامـت     
ومشلــت األوملبيــاد الفئــتني . ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٩للــشؤون الفلكيــة يف جامعــة الفلــبني يــوم 

مـستوى املـدارس    فئـة    منـاطق، و   ٥ ا شـاركت فيهـ    يتاملستوى اجلامعي ال  فئة  : التاليتني من الطلبة  
وقد شارك الطالب اخلمسة األوائـل مـن الفـائزين    . مناطق ١٠ طلبة من  ا شارك فيه  يتالثانوية ال 
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يف املسابقة من فئة املدارس الثانوية، يف األوملبياد الدولية للشؤون الفلكية والفيزياء الفلكيـة الـيت                
  .، وحصلوا على جائزة مبرتبة شرفية٢٠١٠أكتوبر /بيجني يف تشرين األوليف ُعِقدت 

    
    مجهورية مولدوفا    
  دة يف مجهورية مولدوفا وتطوير رد الطاقة املتجّداستغالل موا    

    مولدويف ميكروي ساتل 
 ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤[
    مقدمة  - ١  

لكترونيـــة أعـــّدت هـــذا التقريـــر اجلامعـــة التقنيـــة التابعـــة ملعهـــد مولـــدوفا للهندســـة اإل  
  .فايف أكادميية العلوم مبولدو، والتكنولوجيات الصناعية

، ويوجـد عـدد كـبري       بـسرعة واستكشاف سطح األرض مـن اجملـاالت اآلخـذة يف النمـو               
األراضــي ومــسح جمــاالت الزراعــة واجليوديــسيا يف مــن مــستخدمي الــصور امللتقطــة مــن الفــضاء 

ويؤدي تطبيـق أسـاليب البحـث والرصـد علـى الـصور امللتقطـة دورا هامـا           . والبيئة والرصد البيئي  
 الوطين، علـى أن ارتفـاع تكلفـة التقاطهـا مـن الفـضاء حيـول دون اسـتفادة                    يف النهوض باالقتصاد  

وُتحــّدد التكلفــة الباهظــة هلــذه الــصور ومــستوى جودهتــا بعــدة  . مجيــع املــستخدمني مــن نتائجهــا
لـذا قـّررت أكادمييـة      . عوامل مادية وتقنية على حد سواء، وكذلك بأساليب وعمليـات التقاطهـا           

إجياد حلـول للمـشاكل الكـبرية الـيت يعـاين منـها             إليه من   هتدف   فيما   ،العلوم يف مجهورية مولدوفا   
االقتــصاد الــوطين حاليــا، أن تــرّوج لتنفيــذ بعــض مــشاريع تكنولوجيــا الفــضاء يف إطــار الربنــامج   

  .مولدويفميكروي املعين باستغالل موارد الطاقة املتجّددة يف مجهورية مولدوفا وتطوير ساتل 
  :٢٠٠٩ و٢٠٠٧ جرى تنفيذها يف الفترة الواقعة بني عامي وفيما يلي املشاريع اليت  
  من نظم مالحة وحتكّم؛امليكروي تقّصي وتطوير ما يلزم الساتل   )أ(  
  وتوجيهه والتحكّم يف وجهته؛امليكروي تطوير نظم تؤمن استقرار الساتل   )ب(  
  بالطاقة الكهربائية؛امليكروي تطوير منظومة لتغذية الساتل   )ج(  
  ؛عن ُبعدر نظام للرصد الفيديوي وإجراء عمليات لرصد األرض تطوي  )د(  
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وأجهـــزة ) يـــة الدقيقـــةتكنولوجيـــات النانوالتـــشمل  (ُبـــىناســـتحداث مـــواد و  )ه(  
  .إلكترونية تعمل يف األجواء الكونية املتطّرفة

  :٢٠١٠تنفيذها يف عام جرى وفيما يلي املشاريع اليت   
وأجهـــزة ) يـــة الدقيقـــةوجيـــات النانوتكنولالتـــشمل (وُبـــىن اســـتحداث مـــواد   )أ(  

  ؛ةتطّرفإلكترونية تعمل يف األجواء الكونية امل
أخـرى للمالحـة    نظـم   وتأمني استقراره و  امليكروي  تطوير نظم لتوجيه الساتل       )ب(  

  وإمداده بالطاقة الكهربائية؛
وتــأمني اســتقراره مــن أجــل التقــاط امليكــروي ابتكــار أســاليب لتوجيــه الــساتل   )ج(  

  .سافات بعيدة تقترن بعملية تشفريها وضغطها ومحايتها وإرساهلا يف الوقت احلقيقيصور من م
وُتنفّذ هذه املشاريع وفقا لألولويات احملّددة على الصعيد الوطين بشأن جتهيز البيانـات               

ــة ألغــراض اســتخدامها يف   ــارات األرضــية    مــسح اإللكتروني ــؤ حبــدوث االهني األراضــي؛ والتنب
حونة بالَربد وحركتها؛ ورصد األراضي والغابـات واألهنـار والـبحريات          وبتشكيل السحب املش  

  .واألضرار النامجة عن الفيضانات وتقدمي اخلدمات اهليدرولوجية وما إىل ذلك
    

    أهداف املشروع العامة  - ٢  
ــة؛   ميكــروي يهــدف املــشروع إىل تطــوير ســاتل     ــارامترات املداري مــن أجــل حتليــل الب

ل؛ واختبــار احلاســوب املركّــب علــى مــنت الــساتل وكــذا مكوناتــه   وحتــسني الــتحكّم يف الــسات
األساســية؛ وإجــراء أحبــاث عــن تقنيــات رصــد األرض، هبــدف احلــصول علــى معلومــات عــن    

وللمـشروع هـدف مهـم آخـر هـو تنفيـذ أنـشطة              . سطح األرض يف مجهوريـة مولـدوفا حتديـدا        
ــا الفــضاء والتــشجيع علــى ا    الضــطالع هبــذه األنــشطة  األحبــاث والتطــوير يف ميــدان تكنولوجي
  .وتعزيزها، واإلسهام يف حتقيق التنمية الصناعية يف مجهورية مولدوفا

    
    امليكرويساتل نظم التحكّم واملالحة اخلاصة بال  - ٣  

جـدا  من الضروري أن يكفل نظام املالحة إجراء اتصاالت السلكية بالسواتل الصغرية              
جتـاهني لنقـل اإلشـارات الالسـلكية عـرب نطـاقني،        بواسطة ترددات عاملة يف كـال اال      ) امليكروية(

والتحكّم يف عمـل جهـاز املـسح الـضوئي املتعـدد األطيـاف مـن احملطـة األرضـية ويف احلاسـوب                       
 والنظـام العـاملي لـسواتل     ن النظام العـاملي لتحديـد املواقـع       املركّب على منت الساتل باالستفادة م     

ية اإللكترونيـات الالسـلكية واالتـصاالت تنفيـذ         ويتوىل فريق األحباث يف كل    ). غلوناس(املالحة  
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والغـرض  . مليكـروي املشروع املتعلق بتقـّصي وتطـوير نظـم املالحـة والـتحكّم اخلاصـة بالـساتل ا            
من احلاسـوب املركّـب علـى مـنت الـساتل هـو الـتحكّم يف الطاقـة الكهربائيـة ويف جهـاز املـسح                         

ــه، وذلــك لــضم     ــتحكّم وأدائهــا   الــضوئي املتعــدد األطيــاف املوجــود علــى متن ان رصــد نظــم ال
عـن  لوظيفتها وصيانة النظام احلراري وضمان أخـذ القياسـات املتعلقـة بتفـاعالت نظـام القيـاس              

غــري امليكــروي وإمــداد مجيــع نظــم الــساتل بالطاقــة الكهربائيــة وكفالــة االتــصال بالــساتل   ُبعــد 
  :لنتائج اليت ُحِصل عليهاوفيما يلي ا. املوّجه أو تدارك املشاكل األخرى املصادفة يف توجيهه

خمطط الدوائر الكهربائية للحاسوب املركّب علـى مـنت الـساتل احلـاوي علـى                 )أ(  
  أجهزة أساسية؛

  ؛)مودمات االتصال(أجهزة التضمني واالستخالص اخلاصة باالتصاالت   )ب(  
 برامج تشغيل أجهزة التحكّم الدقيقة يف احلاسوب املركّب علـى مـنت الـساتل               )ج(  
  ؛يامليكرو

  خمططات الدوائر الكهربائية ألجهزة اإلرسال واالستقبال؛  )د(  
  ؛عن ُبعدخمطط الدوائر الكهربائية لنظام القياس   )هـ(  
  منوذج تشغيل نظام املالحة اخلاص بالساتل؛  )و(  
  .منوذج تشغيل نظام التحكّم يف الساتل  )ز(  

    
    بالطاقة الكهربائيةامليكروي منظومة تغذية الساتل   - ٤  

ــها       ا   ــة وختزين ــد الطاق ــة هــو تولي ــة الكهربائي ــساتل بالطاق ــة ال ــة تغذي لغــرض مــن منظوم
وتـولّى فريـق    . وتوزيعها وتنظيمها يف مجيع مراحل تشغيله ضمن املـدار مبوجـب بـرامج دوريـة              

ــساتل        ــد ال ــة تزوي ــذ املــشروع املعــين باســتحداث منظوم ــة تنفي ــوم الطاق ــة عل األحبــاث مــن كلي
  .يةبالطاقة الكهربائامليكروي 
إلمداد الساتل بالطاقة الكهربائية على أسـاس       املستقلة  واسُتحِدث عدد من املنظومات       

  .تركيب ألواح كهروضوئية مزّودة مبحّوالت خمتلفة للطاقة الكهربائية
 تكييف طائفة كاملة من األجهزة مـن حيـث معاجلتـها لإلشـارات             واحدوجرى يف آن      

 اإللكترونيـة والتكنولوجيـات الـصناعية، وميكـن أن          الرقمية، وهي أجهزة طّورها معهد اهلندسـة      
 ُيـستند إليـه يف تنفيـذ عـدد مـن البنـود اخلاصـة جبمـع وجتهيـز البيانـات                      اًتكون هذه اخلربة أساسـ    

اقُترِحـت حلـول تقنيـة وُصـمِّمت وُنفِّـذت          ومـن مث فقـد      . املستمدة من األجهزة الرقمية املكانيـة     
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باختيــار لوحــات البطاريــات يقتــرن لطيــة مــستقر حمــّول فوإيــضاحية صــورية حملاكــاة مكونــات 
  .الشمسية للساتل

    
    وتأمني استقرارهامليكروي توجيه الساتل   - ٥  

 وجيهــهوتامليكــروي الــساتل أمني اســتقرار تــى املــشروع املعــين بتطــوير نظــم    يتــوّخ  
 إىلباالسـتناد   تنظـيم   التوجيـه و  التحكّم و الـ تصميم خمطط مفـاهيمي آلليـة        التحكّم يف وجهته،  و

حمّوالت للطاقـة الشمـسية، أجهـزة لكـشف اجملـاالت      (استخدام نظم للتحكّم يف وجهة الساتل   
؛ )ملفـات كهرومغناطيـسية، حذّافـة لتنظـيم درجـة امليـل          (وإلمتام حركات التوجيـه     ) املغنطيسية

الساتل وتوجيهه وتنظيمه بفعل تـأثري اجملـال املغناطيـسي          حتليق  وتصميم نظام للتحكّم يف مسار      
الـساتل وتوجيهـه وتنظيمـه    حتليـق   يف مـسار  تحكّملـ انظـام  ؛ وتصميم األجـزاء اخلاصـة ب    لألرض

، حمــّوالت كــشف اجملــاالت املغنطيــسيةلأجهــزة (وإجــراء أحبــاث علــى هــذه األجــزاء وحماكاهتــا 
ية حركـة ثالثيـة الـدرجات       للطاقة الشمسية، وآلية للتوجيه ضمن مساحة مستطيلة الشكل حبرّ        

مـزّودة  عمليـايت   ؛ وآليـة توجيـه      )ا بـاألجزاء الثالثـة لناقـل احلـث املغنطيـسي          ترتبط ارتباطا تزامني  
وتنظيمهـــا يف حالـــة التحليـــق حبذّافـــة لتنظـــيم درجـــة امليـــل؛ وآليـــة قـــصور ذايت إلدارة رحلـــة  

الــساتل حتليــق  يف مــسار تحكّمجــزاء اخلاصــة بنظــام الــالــسكون؛ وحتديــد اخلــصائص الفنيــة لأل
  . لسري عمل نظام توجيه الساتل وتنظيمه؛ ووضع مناذجوتوجيهه وتنظيمه

النظريـات اخلاصـة    دائرة دراسـات    والتـابع لـ   املعين بتنفيذ هذا املـشروع      فريق األحباث   و  
العديـد مـن اخلـربات فيمـا خيـص األحبـاث املتعلقـة بتطـوير نظـم                 لديه  باآلليات وأجزاء اآلالت،    

ــ. مـــستقلة آلليـــات الـــدفع الالزمـــة لتوجيـــه األجهـــزة وإدارهتـــا  ّدم الوحـــدات النموذجيـــة وتقـ
الكهروميكانيكية املقترحة تراكيب خاصة مـزّودة بقـدرة عاليـة الدقـة لالنتقـال بـني الكواكـب                  

يف الفــضاء أو التحليــق وحمــّوالت خاصــة للطاقــة لغــرض التــدقيق يف حتديــد موقــع جهــاز رحلــة 
التـشغيل  ولتخفيض تكاليف اإلنتاج وختفيف الوزن وزيـادة كفـاءة          . موقع الوحدات األساسية  

يف ظل قصور مستوى التزليـق، طـّور املبتكـرون وحـدتني منـوذجيتني مـزّودتني بتـروس وحمامـل                
ومهــا وحــدتان تتــسمان . انزالقيــة كهروميكانيكيــة عاليــة الدقــة مــصنوعة مــن مــادة البالســتيك

ببساطة تركيبهما الكهروميكانيكي ومستوى أدائهما املرضـي وتناسـق أبعادمهـا وخفّـة وزهنمـا               
  .ض تكلفة إنتاجهماواخنفا

وسُتعرض يف املستقبل القريب بأروقة اجلامعة التقنية يف مولدوفا منّصة خاصـة إلجـراء                
  اختبارات يف وسط مفّرغ مـن اهلـواء علـى نظـم توجيـه الـسواتل وتـأمني اسـتقرارها والـتحكّم                      

  .يف وجهتها
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    رصد األرض والرصد الفيديوي واالتصاالت  - ٦  

 وتوزيـع   عـن ُبعـد   لرصـد األرض    مـن الـسواتل     ات الـيت ُتجـرى      ينبغي أن تساعد العملي     
وعليـه فـإن املـشروع املعـين بتطـوير      . جـدا  على حل املشاكل اهلامـة  عن ُبعدبيانات االستشعار   

 هـو املـشروع الرئيـسي يف الربنـامج املولـدويف            عـن ُبعـد   نظام الرصـد الفيـديوي ورصـد األرض         
 املـشروع مركـز أحبـاث الفـضاء التـابع للجامعـة       ويـرّوج لتنفيـذ هـذا     . امليكـروي لتطوير الساتل   

وقد طُوِّر نظام الرصـد الفيـديوي واالتـصاالت علـى شـاكلة جهـاز متعـدد                 . التقنية يف مولدوفا  
لــضمان  أشــباه موصــالت مكّملــة قائمــة علــى فلــّز وأكــسيداأللــوان الستــشعار الــصور مــزّود ب

 مليـون عنـصر مـن       ١٥ -:- ١٠اسـتبانة قـدرها     درجـة   النائية مـن األرض ب    نطقة  املاستكشاف  
وتقّرر أن ُيزّود النظام جبهاز مـسح ضـوئي متعـدد األطيـاف يـسمح      ). بيكسل(عناصر الصورة  

ومـن املؤكـد أن     . بتفتيش سطح األرض ضمن املـديات املرئيـة ومـديات األشـعة حتـت احلمـراء               
ملنخفــضة  بواســطة احملطــات األرضــية املتنقلــة والــنظم الفــضائية ا عــن ُبعــدعمليــات االستــشعار 

ومـن الـسمات الرئيـسية للـنظم الفـضائية أهنـا تقـيم              . التكلفة تؤدي دورا هاما يف هـذا املـضمار        
مباشرة خطوط توصيل هابطة إىل حمطة واحدة أو أكثـر مـن صـغار احملطـات األرضـية، لتنتفـي                    

ومـن مزايـا النظـام احلـصول        . بذلك احلاجة إىل وجود نظام مركزي لتجهيز البيانات وتوزيعها        
الوقــت احلقيقــي علــى عمليــات الرصــد وصــغر حجــم قواعــد البيانــات وســهولة توزيــع          يف 

  .املعلومات، حىت يف املناطق اليت ال تزّودها نظم االتصاالت خبدمات جيدة
    

    ومدى موثوقيتهامليكروي املستخدمة يف بناء الساتل واد امل  - ٧  
 والتكنولوجيـــات يقــود األكـــادميي كـــانتزر فـــالريي مــن معهـــد اهلندســـة اإللكترونيـــة    

ــين ب    ــشروع املعـ ــذ املـ ــة تنفيـ ــصناعية عمليـ ــتحداث الـ ــن  اسـ ــزم مـ ــا يلـ ــواد مـ ــىن مـ ــشمل (وُبـ تـ
 مـن أجـل     ةتطّرفـ وأجهزة إلكترونية تعمل يف األجواء الكونية امل      ) ية الدقيقة تكنولوجيات النانو ال

  : وفيما يلي األهداف الرئيسية للمشروع.بناء الساتل
تطوير فيما خيص ابتكار مواد وعناصـر جديـدة         االضطالع بأنشطة البحث وال     )أ(  

  ؛امليكرويلألجهزة الفضائية ولبنات بناء احملطات األرضية للساتل 
  تصميم وتنفيذ منّصات للتحقق من عمل الساتل يف الظروف املتطّرفة؛  )ب(  
تطـــوير وتكييـــف املـــواد واألجهـــزة الـــيت أُِعـــّدت ســـابقا يف معهـــد اهلندســـة     )ج(  

ولوجيات الصناعية السـتخدامها يف أغـراض أخـرى يف أجهـزة فـضائية ذات               اإللكترونية والتكن 
 .ةمتطّرفيف أجواء كونية صلة مبتطلبات تقنية معينة وتعمل 
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ــا األعمــال املنجــزة ســابقا يف   ،ويتمحــور املــشروع حــول أســس     معهــد اهلندســة   أوهل
القـذائف  عـدات   مبذات الـصلة    ، مبـا فيهـا بعـض األعمـال          اإللكترونية والتكنولوجيات الـصناعية   

املعهـد عالقـة بدراسـة خـصائص املـواد عنـد            يف مسات   لجوانب اهلامة   ول. والتكنولوجيا الكونية 
تربيــدها للغايــة أو تعريــضها لــدرجات حــرارة منخفــضة جــدا، وبالنبــائط وأجهــزة االستــشعار   

  .اإللكترونية، مبا فيها عملية مجع املعلومات الرقمية وجتهيزها
    

    والتنفيذ واجلهات املستفيدةالنتائج العلمية   - ٨  
يـسهم الربنــامج يف تثقيـف الـشباب وجتديــد اإلمكانـات العلميـة والــصناعية يف      وف سـ   

وســـوف يقـــيم حلقـــة وصـــل بـــني الطلبـــة وخمتـــربات األحبـــاث والقطـــاع . مجهوريـــة مولـــدوفا
الصناعي؛ وجيتذب املخترعني الشباب؛ ويوجد فـرص عمـل جديـدة؛ ويـصون إمكانـات البلـد                 

 ويطّور اجتاهات االقتصاد الوطين العلمية والتقنية؛ ويسهم يف توجيـه الطلبـة اخلـرجيني               الفكرية؛
  .يف املرحلة السابقة للدراسة اجلامعية توجيها مهنيا

ة وعلميــة وتقنيــة، فإنــه ســيتيح عليميــضــافة إىل مــا يتناولــه الربنــامج مــن مــشاكل تإلوبا  
القتـصاد الـوطين؛ ورصـد األرض مـن أجـل           اجملال أمامنا حلـلّ عـدد مـن املـشاكل امللموسـة يف ا             

قياس رطوبة التربـة؛ وتقـدير مـساحة األراضـي الزراعيـة الـيت تـصلح لزراعـة احملاصـيل؛ ورصـد                     
مـساحات األراضـي؛    استقصاء  وتقييم درجة نضوج هذه احملاصيل؛ وإجناز أعمال خمتلفة بشأن          

 األهنـار؛ واحلـصول علـى    ومراقبة الطرق والغابات واألهنار والبحريات؛ وحتديد مستوى فيضان  
وُتحـّدد إمكانـات البلـد      . معلومات مصّورة وفيديوية عن املناطق املهمة يف البلد؛ وما إىل ذلك          

ــة        ــة مــن الناحي ــق املــشاريع املتقدم ــة حتقي ــة مــن خــالل إتاحــة إمكاني ــة والتعليمي ــة والتقني العلمي
  .علمياوالغنية التكنولوجية 

صادية املترتبة على تنفيذ هذا املشروع املعقّـد،        ومن الصعب جدا تقدير التكاليف االقت       
  :ميكّننا يف املستقبل من القيام مبا يليوف إال أن رصد أراضي مجهورية مولدوفا س

مــساحات باستقــصاء احلــصول علــى صــور عاليــة الدقــة عــن األعمــال املتعلقــة     )أ(  
  األراضي؛
  تلقي معلومات عن األراضي املزروعة باحملاصيل؛  )ب(  
  اء رصد بيئي يف مناطق البلد؛إجر  )ج(  
 وتقـدمي خـدمات     ،مراقبة عمليات تـشكيل الـسحب الـيت هتـّدد بـسقوط الـَربد               )د(  

  .أمنية للتحّوط ضد الَربد



 

16 V.11-82297 

 

A/AC.105/977/Add.3 

وميكن يف الوقت احلاضر أن تكون تكلفة تقدمي هذه األنواع من اخلدمات يف الـسوق                 
وسـوف يـساعد تنفيـذ    . دةالعاملية مرتفعة وتصل إىل عـدة آالف مـن دوالرات الواليـات املتحـ          

هذا املشروع املفيد والتربوي الطلبة على اكتـساب عـادات مهنيـة؛ ويكفـل اسـتمرار التواصـل                   
بني امليدانني العلمي والصناعي؛ ويرفع مستوى اإلبداع لدى الشباب؛ ويتيح اجملـال أمـام إجيـاد                

ت علميـة وتقنيـة     فرص عمل جديدة؛ ويصون إمكانيات البلد الفكرية وجيعلها مبنية على جماال          
ــدويف   ــة املول ــدة يف جمــال الزراع ــة مــن خرجيــي     . جدي ــه الطلب ــشروع يف توجي ــسهم امل ــا سي كم

  .املؤسسات التعليمية يف مرحلة ما قبل الدراسة اجلامعية
    

    التعاون الدويل يف إطار قضايا الفضاء  - ٩  
امعــات العديــد مــن جبسُيوسَّــع يف هــذه املرحلــة مــن تنفيــذ الربنــامج نطــاق العالقــات    

ويـرد أدنـاه وصـف      . االحتاد األورويب وأملانيا وروسـيا ورومانيـا الـيت ُتنفّـذ فيهـا مـشاريع مماثلـة                
  .ألنشطة التعاون املُضطلع هبا يف إطار هذا الربنامج

 شــــارك األكــــادميي أيــــون بوســــتان واألســــاتذة فــــالرييو دولغــــريو ٢٠٠٩ويف عــــام   
وعــالوة علــى ذلــك، . ِقــد يف بوخارســتوســيكريريو نيكــوالي وبوســتان فيوريــل يف مــؤمتر ُع

ناقش السيد بوستان رئيس برنامج الفضاء املولدويف مع السيد كريس دي كوكر رئـيس إدارة               
، مــسألة تعــاون البــاحثني املولــدوفيني )اإليــسا(العالقــات الدوليــة يف وكالــة الفــضاء األوروبيــة  

كمـا نـاقش الـسيد     . تنفيـذها مستقبال يف تنفيذ برامج الفـضاء اخلاصـة باإليـسا ومـشاركتهم يف              
إيوان بيـزو مـدير وكالـة الفـضاء الرومانيـة، اتفاقـا للتعـاون الثنـائي                 -بوستان مع السيد ماريوس   

وتنطـوي جمـاالت التعـاون الرئيـسية علـى          . يعّزز العالقات الدولية يف جمـال التكنولوجيـا الراقيـة         
  .تطوير سواتل صغرية ونظم أرضية للتحكّم يف هذه السواتل

بــت أن لــدينا احتياجــات مماثلــة علــى املــستوى اإلقليمــي تــستدعي إجيــاد بعــض   ثقــد و  
ــدة  ــا اخلاصــة     . احللــول اجلدي ــة الحتياجاتن ــسواتل تلبي ــرامج ال ــسيق ب ــنحن مــستعدون مــثال لتن ف

ببارامترات أجهزة االستـشعار والـيت تتطلـب قـدرات          املتطورة ذات الصلة    وغريها من اجملاالت    
احملّددة، واستبانة الصور الفـضائية، واسـتبانتها زمنيـا، وتكـاليف           خاصة، مثل النطاقات الطيفية     

التقاطهــا، ومــدى اســتقالل املعــدات األرضــية ومقــدار االســتثمارت املوظفــة فيهــا، واخلــربات    
  .الالزمة الستخدامها

ومـــن جمـــاالت التعـــاون األخـــرى تبـــادل اخلـــربات يف جمـــال مجـــع البيانـــات الـــصورية    
 النامجــة عــن الفيــضانات يف منطقتنــا واالســتفادة منــها يف      وجتهيزهــا لغــرض رصــد األضــرار   



 

V.11-82297 17 
 

 A/AC.105/977/Add.3 

ويواصـل فريـق األحبـاث مـن اجلامعـة التقنيـة يف مولـدوفا العمـل جنبـا إىل                    . التطبيقات الزراعيـة  
جنب مع نظريه من معهد نظم االتـصاالت وتبـادل البيانـات مـن جامعـة سـيغن بأملانيـا، بـشأن                  

 مـن أجـل التقـاط       ااتل وتـأمني اسـتقراره    وتوجيـه الـس   ابتكار أسـاليب ل   املشروع املشترك املعين ب   
ــدة    ــة  صــور مــن مــسافات بعي ــرن بعملي ــشفريتقت ــها وإرســاهلا يف الوقــت   ها ت وضــغطها ومحايت

وحتسينا خلربتنا يف جمال االتـصاالت، ُنوِقـشت هـذه املـشاكل مـع الـسيد كريـستوف                  . احلقيقي
علـى  جيـري التعـاون     قـّرر أن    وت. البيانـات االتـصاالت وتبـادل     معهد نظـم    كارل روالند رئيس    

حل هذه املشكلة املشتركة، ألن تطبيق أساليب البحـث والرصـد علـى الـصور امللتقطـة يـؤدي                   
دورا هاما يف جمال االتصاالت وجتهيز البيانـات، علـى أن ارتفـاع تكلفـة التقاطهـا مـن الفـضاء                      

ــا يف استكــشاف ســطح األرض بال       ــن نتائجه ــستخدمني م ــع امل ــتفادة مجي ــسبة حيــول دون اس ن
وميكــن . مــساحات األراضــي والبيئــة والرصــد البيئــيواستقــصاء جملــاالت الزراعــة واجليوديــسيا 

 ذات مــسافة بؤريـة كــبرية  )شـيئية (موضـوعية  التقـاط صـور عاليــة اجلـودة باسـتخدام عدســات     
كالـــسواتل واحملطـــات املداريـــة   (وعاليـــة االســـتبانة ُتركّـــب علـــى مـــنت املركبـــات الكـــبرية       

ــة أخــرى هــي الطــائرات   .  تكلفــة هــذه الــصور ســتزداد بعدئــذ  ، ولكــن)والطــائرات ومثــة حال
الصغرية اليت يتعذّر أن ُتركّب على متنـها عدسـات شـيئية اللتقـاط الـصور العاليـة اجلـودة، ألن             

وال تتـأثر   . تركيبها يقلّل جودة الصور امللتقطة إذا كانـت املـشكلة تكمـن يف معاجلتـها تقليـديا                
مترات العدسات فحسب، وإمنـا أيـضا حبركـة         ال مهمة من قبيل بار    جودة الصور امللتقطة بعوام   

الطائرة وتنقالهتا يف اجلو وانعدام استقرارها وعدم توجيـه العدسـة حنـو الـشيء املُـراد تـصويره،                   
وغالبا ما يلزم تكرار العملية مـن       . ّمما ميكن أن يتسبب يف تشويه الصور امللتقطة بشكل جسيم         

  .ري ممكن على الدوامأجل حتقيق نتائج، وهو أمر غ
ومن املقترح حـل مـشكلة التقـاط الـصور املعقـدة باسـتخدام طـائرات خفيفـة وتطبيـق                      

تكنولوجيات وأساليب وعمليات جديدة لتوجيه الطائرات وتأمني اسـتقرارها والتقـاط الـصور             
ا  وضــغط البيانــات وتــشفريها وإرســاهلا يف الوقــت احلقيقــي إىل اجلهــة املتلقّيــة، ممـّـ واحــديف آن 

ويفضي ذلك إىل التقاط صـور غـري        . سيؤدي إىل حتسني جودة الصور ويقلّل تكلفتها اإلمجالية       
  .مشوهة أصغر حجما بكثري ومشفّرة من أجل محايتها وإرساهلا إىل اجلهات املستفيدة منها

وقّدم ممثل فريقنا فالدوف ميهايل من مركز أحبـاث الفـضاء التـابع للجامعـة التقنيـة يف                    
املعقـود  " املركز العلمي والتقين للصواريخ الفضائية    "يف املؤمتر املعنون    إيضاحيا  ضا  مولدوفا، عر 

وفيما يلـي مـا يـرد       . يف سامارا، االحتاد الروسي، وخلص إىل إبرام اتفاق للتعاون يف هذا اجملال           
 يف بروتوكول النوايا املتعلقة بالتعاون العلمي والتربوي يف جمال االضطالع باألنـشطة الفـضائية             

  :بني جامعة سامارا احلكومية واجلامعة التقنية يف مولدوفا
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  إجناز األحباث املشتركة واألعمال التطويرية يف جمال الفضاء؛  )أ(  
ــة         )ب(   ــاء ســواتل علمي ــشتركة يف جمــال بن ــشاريع م ــذ م ــشاركة يف وضــع وتنفي امل
  عد؛صغرية، مبا يشمل استشعار األرض عن ُبوتعليمية 
  دّرسني اجلامعيني؛تبادل الطلبة وامل  )ج(  
املـــشاركة املتبادلـــة يف تنظـــيم وعقـــد املـــؤمترات واحللقـــات الدراســـية بـــشأن    )د(  

  .املواضيع اليت هتم الطرفني كليهما
ويوجد أيضا اتفاق مربم بني مركز أحبـاث الفـضاء التـابع للجامعـة التقنيـة يف مولـدوفا                     

 الثنــائي وتعزيــز العالقــات الدوليــة يف ونظــريه التــابع لألكادمييــة البلغاريــة للعلــوم بــشأن التعــاون
وتشمل جماالت التعاون الرئيسية تطوير الـسواتل الـصغرية والـنظم           . جمال التكنولوجيات الراقية  

  .األرضية للتحكّم يف هذه السواتل
وشــارك ممــثالن آخــران عــن فريقنــا، مهــا بوديــان غينــادي وبالجــا فــالريي، يف النــدوة     

  الــيت ُعِقــدت مــن ) اإليــسا(النمــسا ووكالــة الفــضاء األوروبيــة  املــشتركة بــني األمــم املتحــدة و 
 حــول بــرامج بنــاء الــسواتل الــصغرية مــن أجــل التنميــة        ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢٤ إىل ٢١

  .املستدامة، وأقام فيها املمثالن املذكوران عالقات مع باحثني من بلدان كثرية
    

    اتستنتاجاال  - ١٠  
 يف مراحلــه األوىل، ولكــن حتقّــق عــدد مــن النتــائج ال يــزال برنــامج الــسواتل املولــدويف  

وحيـدونا األمـل يف أن نتعـاون مـع بلـدان أخـرى يف             . الواعدة من أجـل تكليـل تنفيـذه بالنجـاح         
تطوير هذا الربنامج املفيد والتعليمي الذي سوف يـساعد علـى تطـوير املهـارات املهنيـة للطلبـة                   

كّـن مـن    الشباب ومي زيد اهتمامات   الصناعي وي ويكفل استمرار التواصل بني امليدانني العلمي و      
االت علميــة رســي أساســا جملــإجيــاد فــرص عمــل جديــدة ويــصون إمكانيــات البلــد الفكريــة وي  

  .جديدةوتقنية 
  


