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  الفضاء اخلارجياستخدام جلنة
         السلميةاألغراض يف   

 : السلميةاألغراض الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف التعاون    
       األعضاءالدول أنشطة

      األمانة من رةمذكّ    
    مقّدمة  -أوال  

 أوردت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  -١
جلنـة اسـتخدام الفـضاء      األغراض السلمية، يف تقرير دورهتا الـسابعة واألربعـني، توصـيةً، أقّرهتـا              

، بــأن تواصــل األمانــة (A/65/20) ة واخلمــسنيلثــاخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف دورهتــا الثا
  مـن الوثيقـة  ١٩الفقـرة  (دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سـنوية عـن أنـشطتها الفـضائية         

A/AC.105/958.(  
، دعـا األمـني العـام احلكومـات     ٢٠١٠أغـسطس  / آب١٣ويف مذكّرة شفوية مؤّرخة     -٢

ت األمانـة   ّدوقـد أعـ   . ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢إىل تقدمي تقاريرها إىل األمانـة حبلـول         
  .هذه املذكّرة استناداً إىل التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابةً لتلك الدعوة
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       الواردة من الدول األعضاءالردود  -ثانيا  
  النمسا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨[

  
      الربنامج النمساوي للتطبيقات الفضائية    
املتصلة بربنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث املشاريع     

    وبإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
ســتخدام ر ملــشروع أكادمييــة افتراضــية عامليــة الوُّجيــري متويــل العمــل علــى وضــع تــص   

ــامج  املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ     يف إطــار الربن
ذ ومن شأن ذلك أن يوفِّر إطارا مفاهيميـا يـدعم البـدء يف تنفيـ              . النمساوي للتطبيقات الفضائية  

م اإللكتروين خلدمة برنامج األمم املتحدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة              لُّبرنامج للتع 
  ).برنامج سبايدر(الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

وجيــري يف إطــار الربنــامج النمــساوي للتطبيقــات الفــضائية أيــضا متويــل مــشاريع أخــرى      
مثل مشروع الرصد العاملي لرطوبة التربة مـن أجـل تقيـيم            تتناول إدارة الكوارث ضمن سياق أعّم       

املخاطر املتعلقة باملياه مع التركيز بـصورة خاصـة علـى أفريقيـا، ومـشروع منذجـة البيانـات املوجـه                     
  .للحصول على بيانات بشأن استخدامات األراضي وغطائها األرضي على النطاق الوطين

ــو    ــضائية هـ ــات الفـ ــساوي للتطبيقـ ــامج النمـ ــوالربنـ ــادرة لـ ــؤون وزارة مبـ ــار شـ ــل واالبتكـ النقـ
ــة  ــا االحتادي ــة    والتكنولوجي ــة والفــضاء التابع ــة املالحــة اجلوي ــديره وكال ــة  النمــساوية، وت للوكال
  .النمساوية لتعزيز األحباث

    
    النداء السابع لتقدمي مقترحات إىل الربنامج النمساوي للتطبيقات الفضائية    

لربنــامج النمــساوي للتطبيقــات    اىلإت مــشاريع  مقترحــالتقــدميأُطلــق النــداء الــسابع     
آخـــر موعـــد لتـــسليم  ٢٠١٠مـــايو / أيـــار٢٨يـــوم ، مـــع اعتبـــار ٢٠١٠الفـــضائية أوائـــل عـــام 

الربنامج مع التركيـز علـى علـوم الفـضاء وتطـوير تكنولوجيـا        ذلك  عيد تصميم   وقد أُ . املقترحات
 املالحـة   تيا الفـضاء، مـا زالـ      ويف جمال تطبيقات تكنولوج   . الفضاء وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء   

 الربنــامج وقــد تــسلّم . الــساتلية ورصــد األرض واالتــصاالت الــساتلية تــضطلع بــدور رئيــسي      
وبرنـامج   ربنـامج الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة           ذات صـلة ب   خمتلفة  مقترحات مشاريع   
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ات التعاقديـة بـشأن     ر عقـد املفاوضـ    يوليـه، وتقـرّ   /جريت عمليـة التقيـيم يف شـهر متـوز         وأُ. سبايدر
  .أكتوبر/سبتمرب وتشرين األول/مقترحات املشاريع املختارة خالل شهري أيلول

    
  ٢٠١٠الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية لعام     

    يف غراتس، النمسا
بيقاهتـا   متتد لثالث سنوات حول تكنولوجيا الفـضاء وتط  سلسلةٌ اسُتهلت،  ٢٠٠٩يف عام     

). اإليــسا( الفــضاء األوروبيــة كجــزء مــن النــدوات املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا ووكالــة
 تطوير تكنولوجيا الفضاء مـع التركيـز بـصورة     جمال صت السلسلة ملوضوع بناء القدرات يف     وُخصِّ

ويرهـا يف  ونظرا للتكلفة املنخفضة نـسبيا للـسواتل الـصغرية، فـإن تط    . خاصة على السواتل الصغرية 
ويف الوقت احلايل،   . متناول يد البلدان النامية والبلدان ذات املوارد احملدودة يف جمال أنشطة الفضاء           

م دُّونظـرا للتقـ   .  بلدا لديها برامج نشطة لتطوير السواتل الـصغرية        ٥٠هناك مؤسسات يف أكثر من      
تطبيقـات  يف  ورة متزايـدة    السريع احملرز يف هذه التكنولوجيـا، فـإن الـسواتل الـصغرية ُتـستخدم بـص               

  .عد وعلوم الفضاءُبعملياتية مثل االتصاالت الساتلية واالستشعار عن 
ــدوة عــام     ــوان ٢٠١٠وكانــت ن ــصغرية يف أغــراض   " بعن ــسواتل ال ــرامج ال اســتخدام ب

واســتندت النــدوة إىل النتــائج الــيت    ". محــوالت بــرامج الــسواتل الــصغرية   : التنميــة املــستدامة 
 وركَّزت علـى تطـوير وتطبيقـات محـوالت الـسواتل الـصغرية              ٢٠٠٩م  متخضت عنها ندوة عا   

زت وركّـ .  بلـدا  ٣٥ مـشاركا مـن أكثـر مـن          ١١٧وحضر الندوة   .  كيلوغرام ١٠٠-١من فئة   
احملاضرات واألفرقة العاملة على حالة أنشطة السواتل الصغرية على املستوى العـاملي، والتعـاون             

ات اســـتخدام الـــسواتل الـــصغرية يف التطبيقـــات علـــى املـــستويني الـــدويل واإلقليمـــي، وإمكانـــ
التعليمية والبحثية والتشغيلية، واملسائل التقنية والرباجمية ذات الـصلة بتطـوير محـوالت الـسواتل             

 ذات الــصلة مثــل ختــصيص التــرددات وختفيــف احلطــام الفــضائي التنظيميــةالــصغرية، واملــسائل 
ل حـول النـدوة، مبـا يف ذلـك العـروض            ولالطـالع علـى املزيـد مـن التفاصـي         . وتسجيل السواتل 

  .www.unoosa.org/oosa/en/SAP/act2010/graz/index.html اإليضاحية املقدمة، انظر
برنـامج   الـيت ُتنفّـذ يف إطـار         مبادرة علوم الفـضاء األساسـية     وسلسلة الندوات جزء من       

  ).www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/index.htmlانظر  (األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
  

    TUGSAT-1/BRITE-Austriaالساتل     
هـو أول سـاتل نـانوي منـساوي، وهـو حاليـا يف               TUGSAT-1/BRITE-Austriaالساتل    

تباينـات  الويهدف املـشروع إىل دراسـة       . مرحلة التجميع واالختبار جبامعة غراتس للتكنولوجيا     
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باسـتخدام سـاتلني نـانويني    ة الـضخمة   املتألقـ للنجوم  ) التباينات يف شدة الضوء   قياس  (املضوائية  
 أعمــال تنفّــذو. يرصــدان بطــولني مــوجيني خمــتلفني) UniBRITE وBRITE-Austria(منــساويني 

 بالتعاون مع خمتـرب رحـالت الفـضاء التـابع ملعهـد الدراسـات               TUGSAT-1 تطوير وصنع الساتل  
شـؤون  وزارة  BRITE-Austria الـساتل  لومتـوّ . الفضائية اجلوية التابع جلامعة تورونتو يف كنـدا      

 النمـساوية عـن طريـق الربنـامج النمـساوي للتطبيقـات             النقل واالبتكار والتكنولوجيـا االحتاديـة     
سواتل نانوية أخرى مـن كنـدا وبلـدان أخـرى ميكـن            إطالق  وجترى مناقشات بشأن    . الفضائية

  .أن تنضم للمشروع يف مرحلة الحقة
رة تفاهم بشأن إطالق الساتل بـني جامعـة          مذكّ عتوقّ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    

وُينتظـر أن ُتطلـق     . غراتس للتكنولوجيا ومعهـد الدراسـات الفـضائية اجلويـة التـابع جلامعـة تورونتـو               
مـن  اهلنديـة    أحبـاث الفـضاء   ملنظمـة    التابعـة     الـسواتل القطبيـة    إطـالق مركبة  املركبة الفضائية بواسطة    

  .٢٠١١، اهلند، يف الربع الثاين أو الثالث من عام مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا
ــصغر  ويف جمــال    ــة ال ــة املتناهي ــومي، النمــسا،   أحبــاث اجلاذبي ، أوشــك معهــد أحبــاث يوان
 يف الفـضاء، مبوجـب   Miller-Ureyجتربـة  االنتـهاء مـن    ، بلجيكا، علـى     QinetiQ/Spaceوشركة  

 تـشكّل األمحـاض     التدليل على هو  واهلدف من هذه التجربة     .  وكالة الفضاء األوروبية   مععقد  
واحللقــات األمينيــة، وهــي عناصــر احليــاة األساســية، مــن الغــازات األوليــة واملــاء يف املــذنبات     

وسوف جترى التجربة يف بيئة مـن اجلاذبيـة املتناهيـة الـصغر             . السدميية التراكمية احمليطة بالنجوم   
  . يف أقرب تقدير٢٠١٣على منت حمطة الفضاء الدولية يف عام 

  
    يف جمال الفضاءالتعليم     

ــدعم    ــة للوكالــة النمــساوية لتعزيــز األحبــاث       ت  وكالــة املالحــة اجلويــة والفــضاء التابع
وهـي  .  وخـصوصا يف املـدارس     ،املؤسسات الوطنية يف جهودها حلفز االهتمام بالفـضاء عمومـا         

واحلمـالت   بالنـسبة إىل املـدارس، وتـروِّج للمـسابقات           معـال  االتـصال واإل   حلقـة تضطلع بدور   
  .لوكالة الفضاء األوروبيةالتعليمية واستخدام املواد البيانية والعروض 

 والطـالب اجلـامعيني     حـديثي التخـرج    العلمـاء    ملالحة اجلويـة والفـضاء    اوكالة  وتساعد    
مبراكـز  هلـم فـرص التعـيني للعمـل      تـؤمِّن على االسـتفادة مـن فـرص التعلـيم والتـدريب املتقـدم و       

درسـة  االلتحـاق مب  مـة بـني     دَّوتتـراوح الفـرص املق    . ة يف النمـسا واخلـارج     أحباث الفضاء الرئيـسي   
احلــصول  واجلامعــة الدوليـة للفــضاء مـة مــن  والــدورات املقدَّالــسنوية الـصيفية  هتــا ايف دورألبـاخ  

  .تدريبية ومنح من وكالة الفضاء األوروبيةعلى دورات 
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    مدرسة ألباخ الصيفية    
ملـدة عـشرة أيـام سـتون     يفية جببـال األلـب النمـساوية     الص سنويا يف هذه املدرسة يلتقي  

ويـتعلم الطـالب    .  مـن طـالب العلـوم واهلندسـة األوروبـيني الـشّبان ذوي الكفـاءة العاليـة                 طالباً
. من اخلـرباء  مبساندة    ومثريةً  جديدةً اًكيفية الشروع يف تصميم بعثة ساتلية ويستكشفون أفكار       

 يف  أنـشطة دراسـية متعمقـة     ،   عاماً ٣٠مدى أكثر من    مدرسة ألباخ الصيفية، على     رت  لقد وفَّ و
ملناقـشة  خمتلف جماالت علوم وتكنولوجيا الفضاء إىل جانب حماضرات وجلسات عمل مكثفـة              

ــضائية   ــات الف ــة التنظــيم   الدراســات اخلاصــة بالبعث ــة عمــل ذاتي ــنظّ.  يف إطــار أفرق ــة م وت الوكال
الــيت يتــشارك يف رعايتــها كــل مــن  دورات هــذه املدرســة الــصيفية  النمــساوية لتعزيــز األحبــاث
 الفــضاء الوطنيــة يف الــدول  هيئــات واملعهــد الــدويل لعلــوم الفــضاء وكالــة الفــضاء األوروبيــة و 

  .األعضاء يف وكالة الفضاء األوروبية والدول املتعاونة معها
وتكمن أهداف املدرسة الصيفية يف حفز املشاركني على رؤيـة الفـضاء باعتبـاره جمـاال        

ة التخصـصات مـن خـالل طـرح         متعـّدد  على حتديات، والعمل ضمن أفرقة دوليـة         مثريا ينطوي 
لتصميم بعثات فضائية، واستكشاف طائفة واسعة مـن املواضـيع       تنطوي على حتديات    مواضيع  

دة بني األهـداف    اجلوانب املختلفة للتفاعالت املعقَّ   العلمية ذات الصلة بالبعثات العلمية املقبلة و      
تصميم البعثات ومركبات الفضاء وتكلفة البعثـات، وتطـوير القـدرة علـى          واملتطلبات العلمية و  

العمل ضمن أفرقة لتحقيـق هـدف مـشترك، وإعـداد عـروض إيـضاحية وتقـارير خـالل فتـرات                     
  .زمنية شديدة القصر، واالستمتاع بتجربة ألباخ الفريدة

مـــن  التطبيــق العملـــي للمعرفـــة املـــستقاة  تـــشجيعكمــا هتـــدف املدرســـة الـــصيفية إىل    
وختتـار األفرقـة    .  وتـشجيع روح اإلبـداع     العمل اجلمـاعي   و مهارات التنظيم احملاضرات وتطوير   

وحبلــول . وهيكلــه  أسـاليب عملــها حتــددملــشروع مــن داخــل املوضـوع املختــار للــسنة و فكـرة ا 
  .هناية املدرسة الصيفية، تقدِّم األفرقة مقترحا بشأن بعثة فضائية فريدة من نوعها

ميكن أن يعود بالفائدة علـى البعثـات        وعام موضوع ينطوي على حتديات      وُيقدَّم يف كل      
وزَّع الطالب ضمن أربعة أفرقـة، يتـوىل كـل فريـق منـها تـصميم بعثـة فـضائية                    وُي. الفضائية املقبلة 

ويواجـه الطـالب حتـديات مـن        .  باملوضـوع  املتـصلة يراد منها اإلجابة على بعض األسئلة الرئيسية        
. االت جديدة بتقنيات جديـدة والعمـل ضـمن أفرقـة كعلمـاء ومهندسـني              الواقع مثل العمل يف جم    

 تطلبـات العلميـة   األجهـزة الـيت تلـيب امل      درسـوا   وحبلول هنايـة حلقـة العمـل، ال يكـون الطـالب قـد               
 وأنظمتـها الفرعيـة وإطالقهـا إىل جانـب     وبناءهـا مدار املركبة الفـضائية    أيضا  حبثوا  ، وإمنا   فحسب

  .نتائج املشروع على فريق من اخلرباء الستعراضهاوُتعَرض . تقدير تكلفتها
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  يوليــــه / متــــوز٢٧مــــن  ٢٠١٠لعــــام مدرســــة ألبــــاخ الــــصيفية دورة وقــــد ُعقــــدت   
 تغّيـر ال فهـم    يفبعثات فـضائية جديـدة      استخدام  "موضوع  أغسطس، وركَّزت على    / آب ٥إىل  

لرئيــسية لنظــام  للبعثــات هبــدف زيــادة املعرفــة بالعمليــات ا مبتكــرةوتناولــت مفــاهيم " املنــاخي
دة ق أهدافا حمـدّ   وتعلَّم الطالب كيف يتعاملون مع تصميم البعثة الفضائية مبا حيقّ         . املناخ العاملي 

وقـدَّم عـشرون مـن اخلـرباء األوروبـيني املعـروفني بعثـات              . لتحسني فهم النظام املناخي لألرض    
  .صد املناخ وأحباثه املناخ القائمة، وألقوا حماضرات حول دور سواتل رصد األرض يف رتغّير

 املفاضـلة ي املطروح على أفرقة الطالب مزدوجا، حيث متثّل، من ناحيـة، يف             وكان التحدِّ   
 املنـاخ وعملياتـه األساسـية، ومـن     تغّيـر  الكثرية القابلـة للرصـد الـيت تـسهم يف تقيـيم            البارامتراتبني  

  . الفضاءوكاالتلبعثات غري مسبوقة لدى تصميم وضع ال األهداف وحتديدناحية أخرى يف 
  : البعثات التالية٢٠١٠ طالب مدرسة ألباخ الصيفية لعام مصّمو  
لالسـتطالع احلـافِّي   خبار املاء يف الغالف اجلوي من شبكة رصد نـشطة       رصد    )أ(  

 املنـاخ هتـدف     تغّير، وهي بعثة لفهم     (limb-sounding)) االستطالع على حافة الغالف اجلوي    (
الغــالف (توســفري استرفائقــة يف قيــاس خبــار املــاء يف طبقــة اال    إىل حتقيــق دقــة رأســية وأفقيــة    

  اخلارج من األرض؛املوجة الدنيا اليت تتحكم يف اإلشعاع الطويل ) الزمهريري
 الـيت كـان اهلـدف منـها     Contrail Cirrusتأثري التطور والتأثري اإلشعاعي لبعثـة    )ب(  

فـة ذات املنـشأ     قايـا األخبـرة املتكثّ    من ب ُسحب  التكّون  كيفية  على فهم   أرصاد تساعد   هو توفري   
  يف الغالف اجلوي؛البشري وتأثرياهتا 

ُيعتـرب  (ة اإلشعاعية للنريان من أجل تقيـيم كميـة الكربـون املنبعثـة              دربعثة لقياس الق    )ج(  
 يف املائـة مـن انبعاثـات ثـاين أكـسيد          ٤٠حرق الكتلة األحيائيـة مـسؤوال عـن نـسبة كـبرية تـصل إىل                

 بالكامل تقريبـا الكربـون املنبعـث       تستهلك وبعض عمليات احتراق الكتلة األحيائية       الكربون العاملية؛ 
  ؛) يف املائة٢٦بعد احلرائق حبيث تكون املسامهة الصافية الحتراق الكتلة األحيائية حنو 

والـصلبة  ) األمطـار ( الـسائلة   باسـتخدام مرحلتيـه   االسترجاع املزدوج للتهطال      )د(  
مما كان مستخدما يف السابق مـن أجـل الوصـول إىل            من االستبانة   ى   أعل مع حتقيق قدر  ) الثلج(

  .وريت املياه اإلقليمية والعامليةفهم أفضل لعملية التهطال وبالتايل املسامهة يف فهم د
    

    ٢٠١٠  لعامخميم الفضاء الدويل    
لتعـاون الـدويل يف جمـال تعلـيم         لتوثيـق ا   ١٩٩٠اسُتحدث خميم الفضاء الـدويل يف عـام           
ــوم ــضاءعل ــذان   .  الف ــدعى تلمي ــن ســّن  (ويف كــل صــيف، ُي ــا١٨-١٥م ــم واحــد  )  عام ومعلِّ
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لاللتحــاق مبخــيم مدتــه أســبوعان يف مركــز الفــضاء والــصواريخ هبانتــسفيل، أالبامــا، الواليــات 
ويــشارك املعلّمــون والطــالب الـدوليون يف برنــامج تعليمــي شــامل إلذكــاء  . املتحـدة األمريكيــة 

وتـضطلع وكالـة املالحـة اجلويـة والفـضاء التابعـة للوكالـة              . ستكـشافه االهتمام بعلوم الفضاء وا   
 الوصــل الوطنيــة للنمــسا وختتــار املمــثلني الــوطنيني مــن حلقــةالنمــساوية لتعزيــز األحبــاث بــدور 

التعلــيم التربيــة ود بالتعــاون مــع وزارة  بــني املــدارس يف مجيــع أرجــاء البلــخــالل تنظــيم مــسابقة
 وتلميـذ   سـالزبورغ ، ُرّشـح تلميـذ مـن        ٢٠١٠ويف عـام    .  النمـساوية  والفنون والثقافة االحتاديـة   

  .٢٠١٠ النمسا العليا للمشاركة يف خميم الفضاء الدويل لعام منطقة من ومعلِّم
    

  إيطاليا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧[
  

    ٢٠١٠ - األنشطة الفضائية     
 ومـن خـالل بـرامج       يطاليـة وكالة الفضاء اإل  ل  ألنشطة الفضائية من خال   ا إيطاليا   تدعم  

الــسنوات ووفقــا للخطــة الثالثيــة . التعــاون الوطنيــة والدوليــة يف أوروبــا ويف مجيــع أحنــاء العــامل 
 فيمـا يتعلـق بالبعثـات الوطنيـة والدوليـة لعـام             ،، فـإن ميزانيـة الوكالـة      ٢٠١٢-٢٠١٠لألنشطة  
  . مليون يورو٧٥٠ تبلغ ،٢٠١٠

كالة ووكـاالت فـضائية     م العديد من اتفاقات التعاون اجلديدة بني الو       ، أُبر ٢٠١٠ويف عام     
وبـصورة خاصـة، مت     . د الطريـق إلقامـة شـراكات جديـدة وتعزيـز الـشراكات القائمـة              أخرى مبا ميهّ  

  .تعزيز التعاون الثنائي مع كل من أستراليا وإسرائيل ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا ومصر
يف أنــشطة رصــد األرض مــن خــالل برناجمهــا املعــروف   بــدور كــبريوتــشارك إيطاليــا   

. )COSMO-SkyMed برنـامج ( تشكيلة السواتل الـصغرية لرصـد حـوض البحـر املتوسـط           باسم  
-COSMO  لربنـامج املزدوجـة تـشكيلة  ال على االنتهاء من نـشر    وكالة الفضاء اإليطالية  وتوشك  

SkyMed نطــاق تــرّددي ، واملؤلفــة مــن أربعــة ســواتل راداريــة ذاتX املــوارد لرصــد ، خمّصــصة
 ومــع إطــالق الــساتل الرابــع مــن ســواتل  . الــوطيناألمــن أغــراض والطبيعيــة وإدارة الكــوارث 

أكتـــوبر مـــن قاعـــدة فانـــدنربغ اجلويـــة يف  / تـــشرين األول٢٩ يف COSMO-SkyMed برنـــامج
 كاليفورنيا، الواليات املتحدة، تكون التـشكيلة األوىل قـد اكتملـت، وقـد مت بالفعـل التخطـيط            

  .إلنشاء اجليل الثاين من املنظومة الساتلية
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 الثالثـة املوجـودة يف      COSMO-SkyMed برنـامج  ، وفَّـرت سـواتل    ٢٠١٠وخالل عام      
ومت احلصول على أول صـور للزلـزال يف         . املدار صورا للكوارث الطبيعية يف خمتلف أحناء العامل       

  برنـامج  ه، وقـد واصـل نظـام      ينـاير، أي بعـد يـومني مـن وقوعـ          / كـانون الثـاين    ١٤هاييت بتاريخ   
COSMO-SkyMed     َّــسب ــيم اخلــسارة الفادحــة الــيت ت ــدة مــن أجــل تقي ــوفري املعلومــات املفي   ب  ت

  .فيها الزلزال
مــارس يف حــوض هنــر /ل مــن شــهر آذاروأثنــاء هطــول أمطــار غزيــرة يف األســبوع األو  

احلقـول املزروعـة   راي دارلينغ، أستراليا، فاضت ميـاه أهنـار عـّدة وغمـرت املراكـز احلـضرية و                َم
شتركة املــ، e-GEOS زت شــركةجّهــمبــا تــسبب يف أضــرار بلغــت قيمتــها ماليــني الــدوالرات، 

ــة الفــضاء اإليطاليــة وشــركة تيليــسبازيو، بيانــات وخــرائط تقييميــة وفَّرهتــا     ملكيتــها  بــني وكال
تاحتـها إىل جامعـة   أ للفيـضانات يف بلـديت تـاروم وسـانت جـورج و            COSMO-SkyMedسواتل  
  . دعما تقنيا لقوات الدفاع املدين األستراليةراليت توفّوث ويلز نيو سا

ــواتل أبريـــل، حـــصلت / نيـــسان٢٠ويف     علـــى صـــور COSMO-SkyMedبرنـــامج سـ
  .أيافياتاليوكوتليسلندي آلة األزمنة للربكان امتعّدد

 ًءأبريل، قامت وكالة الفـضاء اإليطاليـة، بنـا        / يف نيسان  الزالزلويف أعقاب سلسلة من       
ــى  ــهعل ــسواتل      تنبي ــه رادارات ال ــة، بتوجي ــة املدني ــة للحماي ــة اإليطالي ــة الوطني ــن اهليئ ــامج  م برن

COSMO-SkyMed   الـذي تنـهض بـه      بركان إتنا وتفعيل مشروع نظام املخاطر الربكانية         باجتاه
من االستجابة بسرعة للطلـب مـستخدما   املعين باملشروع فريق التابع للوكالة الومتكَّن  . الوكالة
  .ت اليت مجعتها الوكالة حول الربكان على مدى أشهر عّدةالبيانا

 التحركـات اليوميـة   COSMO-SkyMedبرنـامج  مايو، رصدت منظومـة  /ويف شهر أيار   
  .للبقعة النفطية يف خليج املكسيك

 عـن هنـر   اً مربعـاً  كيلـومتر  ٢٥٠أغسطس، انفـصل جبـل جليـدي مـساحته          / آب ١ويف    
. يس الــذي يفــصل جزيــرة إيليــسمري عــن غرينالنــد بيترمــان اجلليــدي بــالقرب مــن مــضيق نــار 

  . حتركات تلك الكتلة العمالقة من اجلليدCOSMO-SkyMed  برنامجتشكيلةوترصد سواتل 
ــرة مــــن    ــواتل  / آب٣١ إىل ٥ويف الفتــ ــامج أغــــسطس، حــــصلت ســ -COSMOبرنــ

SkyMed           وبـة  ، مسترشدة باحتياجات احلماية املدنية األوروبية، على صور يومية للمنـاطق املنك
بالفيــضانات يف باكــستان حيــث وفَّــرت بيانــات ُتَعــدُّ علــى أساســها خــرائط تفــصيلية باملنــاطق  

  .األكثر تضررا



 

V.10-58120 9 
 

  A/AC.105/977

ــار    ــايو، أسَّــست شــركة  /ويف شــهر أي ــوe-GEOSم ــات ســواتل  ّز، امل ع احلــصري لبيان
، شراكة مع غوغل إنتربرايز لصياغة وتوزيع حلول أرضـية فـضائية            COSMO-SkyMedبرنامج  
  . استنادا إىل تكنولوجيا غوغل إيرث إنتربرايزيف إيطاليا
 التعاون بـني وكالـة الفـضاء اإليطاليـة واهليئـة الوطنيـة اإليطاليـة للحمايـة املدنيـة                    وَتوثَّق  

ويتنـاول االتفـاق مـشاركة اهليئـة يف         . سـبتمرب يف رومـا    /بعد توقيع اتفاق بني الطـرفني يف أيلـول        
" ية مـن أجـل التطبيقـات وخـدمات االتـصاالت          حلول سـاتل   " املعنون عمليات مشروع الوكالة  

والـــذي يرمـــي إىل اســـتحداث تطبيقـــات جديـــدة لتكنولوجيـــات الفـــضاء ملنفعـــة املؤســـسات  
  .العمومية واملواطنني

ــائيلو         ــاردو ورافـ ــة ليونـ ــستية اإليطاليـ ــائط اللوجـ ــه النمـ ــذي أحرزتـ ــاح الـ ــد النجـ وبعـ
التابعـة للواليـات    ) ناسـا (ويـة والفـضاء     ودوناتيلو، اليت استخدمتها اإلدارة الوطنية للمالحـة اجل       

املتحدة ملـدة عـشر سـنوات لنقـل املعـدات واإلمـدادات والتجـارب إىل حمطـة الفـضاء الدوليـة،                      
 مــن أجــل ناســامبقتــضى مــذكرة التفــاهم الــيت مت التوصــل إليهــا بــني وكالــة الفــضاء اإليطاليــة و 

اسـتغالهلا، واملوقَّعـة يف     تصميم ثالث منـائط لوجـستية مـضغوطة صـغرية وتطويرهـا وتـشغيلها و              
 النميطـة ليونـاردو لتـصبح منيطـة دائمـة      تعديل، أصبح من املمكن  ١٩٩٧أكتوبر  /تشرين األول 

النميطــة نــوفمرب / تــشرين الثــاين١يف ومــن املقــرر أن ُترســل . وملحقــة مبحطــة الفــضاء الدوليــة 
. STS-133ك الفـضائي  ة األغراض الدائمة إىل حمطة الفـضاء الدوليـة يف إطـار بعثـة املكـو             تعّددامل
 الطويلــة األجــل علــى يطــايل معــين بدراســة التــأثريات غــري املنتظمــةمرفــق إالبعثــة يتــوىل تنفيــذ و

هبـدف  حمطـة الفـضاء الدوليـة    ت االستعانة بـه لقيـاس اجلرعـات يف     سبققداملالّحني الفضائيني و 
ــشر    ــضاء الب ــائف األع ــعاع، يةرصــد وظ ــار   واإلش ــك يف إط ــة ا  وذل ــني وكال ــاون ب ــضاء التع لف

  . ووكالة الفضاء األوروبية وناسااإليطالية
ة حبمـوالت    فيها األوساط العلميـة اإليطاليـ      تتزال بعض البعثات العلمية اليت شارك     وال    

بــني الكواكــب الــيت أُطلقــت عــام  للــسفر  Cassini-Huygensم بنجــاح، ومنــها بعثــة  مهمــة تتقــّد
  فريمــي الفــضائي ألشــعة غامــا اب؛ وبعثــة مقــر٢٠٠٤ الــيت أُطلقــت عــام  Swift؛ وبعثــة ١٩٩٧

   ؛ وبعثـــة٢٠٠٨يف عـــام البعثـــة أُطلقـــت ، وقـــد أشـــعة غامـــا انطالقـــات  لدراســـة املخـــصص
Astro-rivelatore Gamma a Immagini Leggeroّز على  التابعة لوكالة الفضاء اإليطالية واليت ترك

لناســـا لرصـــد  التابعـــة Dawn؛ وبعثـــة ٢٠٠٧دراســـة الكـــون العـــايل الطاقـــة وأُطلقـــت يف عـــام  
 الـضحلة سرب الطبقـات اجلوفيـة   رادار ؛ ومحولة ٢٠٠٦ اليت أُطلقت عام   فستا وسريس  الكويكبني

 الطبقات اجلوفيـة  سرب  لالرادار املتقّدم   التابع لناسا؛ ومحولة    املداري   ساتل استطالع املّريخ  يف بعثة   
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التابعـة لوكالـة    Mars Expressلـساتل  والـيت التحقـت ببعثـة ا   والغالف األيوين يف كوكـب املـّريخ   
  .دف البحث عن ماء سائل وجليد حتت سطح املّريخ هب٢٠٠٥الفضاء األوروبية يف عام 

، املعهـد الـوطين للفيزيـاء الفلكيـة    الـذي بنـاه   ويقوم مطياف فورييه لدراسة الكواكب،       
ن  خبـار املـاء وامليثـا   د مـدى تـوافر  حتـدّ ، برسم خرائط Mars Expressاحملمول على منت الساتل و

بعثـة   أجهزة إيطاليـة     تستخدم ومن بني البعثات املهمة األخرى اليت        .يف الغالف اجلوي للمّريخ   
 التــابع لوكالــة الفــضاء األوروبيــة والــذي يــدور حاليــا حــول الزهــرة،  Venus Expressالــساتل 

  .67P/Churyumov-Gerasimenko، وهي يف طريقها إىل النيزك واملركبة الفضائية روزيتا
ــ   " املغنطيـــــسيألفـــــا مطيـــــاف "إيطاليـــــا يف املـــــشروع الـــــدويل املـــــسّمى  شارك وُتـــ

(Alpha Magnetic Spectrometer)     ــة ــاء اجلــسيمات العالي ــة تتعلــق بفيزي ــارة عــن جترب ، وهــو عب
 يف إطـار    ٢٠١١فربايـر   /شـباط  الدوليـة يف     ءالطاقة يف الفضاء، سُتركَّب على مـنت حمطـة الفـضا          

هـذه  ائي اإليطـايل روبريتـو فيتـوري واحـداً مـن أفـراد           وسـيكون املـالّح الفـض     . STS-134البعثة  
البعثة املكّوكية اليت ستتقّصى تركيبة األشعة الكونية وتقوم بعمليات البحـث عـن وجـود ُنـوى                 

  .السوداء للمادة وعن منشأ املادة مضادة
، Expedition 26/27 البعثـة االستكـشافية   للمشاركة يف، املنتدب  باولو نيسبويل وسيكون    

ومــن املزمــع .  الدوليــةءبعثــة طويلــة األمــد إىل حمطــة الفــضا يــشترك يف الّح فــضائي إيطــايلمــأول 
  .ديسمرب/إطالق البعثات من قاعدة بايكونور يف شهر كانون األول

ــة رئاســة   /ويف تــشرين األول   ــة الفــضاء اإليطالي ــوبر، انتقلــت إىل وكال ــة  أكت ــة املعني اللجن
  . التابع للربازيلاملعهد الوطين لبحوث الفضاء من ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة بسواتل رصد األرض

الدوليـة  مت إيطاليـا، باالشـتراك مـع االحتـاد األورويب، االجتمـاع اخلـامس للجنـة                 ونظّ  
أكتـــوبر؛ / تـــشرين األول٢٢ إىل ١٨ يف تـــورين مـــن  العامليـــة لـــسواتل املالحـــةبـــالنظماملعنيـــة 

العـريض  التـرددي    والنطـاق    Kaواستضافت املؤمتر السادس عـشر التـصاالت النطـاق التـرددي            
ــوبر/ تــشرين األول٢٢ إىل ٢٠ يف ميالنــو مــن ،واملالحــة ورصــد األرض وســوف ُيقــدَّم . أكت

املزيد من التفاصيل عن املؤمترين أثناء الدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة          
  .التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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    اليابان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩[
  

    املشاركة يف برنامج حمطة الفضاء الدولية    
إن برنــامج حمطــة الفــضاء الدوليــة هــو أكــرب برنــامج علمــي وتكنولــوجي تعــاوين دويل    

وسـوف يـسهم هـذا الربنـامج يف     . ُيضطلع به على اإلطـالق يف ميـدان الفـضاء احلـديث النـشأة           
  .يادة االستفادة من الفضاء اخلارجي ويف حتسني نوعية حياتناز

وقد نشطت اليابان يف تعزيز برنامج حمطة الفضاء الدوليـة بالتعـاون مـع البلـدان املعنيـة                 
ــة       . األخــرى ــشمل اســتحداث منيطــة التجــارب الياباني ــامج ت ــذا الربن ــان يف ه ــسامهات الياب وم

  ."HTV"اختصاراً باسم  املعروفة H-II النقل مركبةو Kibo" كيبو"
العام املاضي، وهي تساعد على التوّصـل إىل رؤى         " كيبو"منيطة  وقد مت االنتهاء من جتميع         

والتجارب اليت كانت خمططـا هلـا ُتحقِّـق نتـائج           . متبّصرة علمية جديدة وابتكارات يف شّتى امليادين      
ــارزة ــات؛ ورصــد األرض   ب ــورة الربوتين ــ يف جمــاالت بل ــة  استكــشاف ر اسبمب ــات علــى حاف االنبعاث

ــتخدام   ــيل  املوجــــات غــــالف األرض اجلــــوي باســ ــة التوصــ ــة الفائقــ ؛ (SMILES)دون امليليمتريــ
وتـستعد  . (MAXI)لـصفحة الـسماء الكاملـة        باسـتخدام صـور األشـعة الـسينية          الدراسات الفلكية و

  .٢٠١٠الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي اآلن للتجارب اليت ستجرى بعد عام 
الوكالـة اليابانيـة الستكـشاف الفـضاء اجلـوي مكتبـا جديـدا،              يوليه، أنشأت   /ويف شهر متوز    

  . يف آسياسريوج لالستفادة من هذه النميطةكيبو من أجل آسيا، الذي منيطة وهو مكتب استغالل 
وبقي املـالّح الفـضائي اليابـاين سويـشي نوغوشـي علـى مـنت حمطـة الفـضاء الدوليـة ملـدة                      

وأثناء وجوده هناك، أّدى ناووكو يامازاكي أيضا زيـارة حبيـث كانـت             . سة أشهر تزيد على اخلم  
  . واحدةتلك هي املرة األوىل اليت يتزامن فيها وجود مالّحني فضائيني يابانيني على منت حمطة

.  اآلن بـدور مهـم يف عمليـة النقـل إىل حمطـة الفـضاء الدوليـة                "HTV"النقل  مركبة  وتضطلع    
، مــن املنتظــر أن يــتم إطــالق ٢٠٠٩ الــيت اســُتكملت بنجــاح يف عــام "HTV1" النقــل مركبــةوبعــد 
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٠ يف H-IIBصاروخ من طراز  بواسطة "HTV2"النقل مركبة 

  
    عدُباالستشعار عن     

ففـي ميـدان رصـد      . تعزيز التعاون الدويل يف عـدد مـن امليـادين األخـرى           على   اليابان   تعمل  
ليابان تعاوناً وثيقاً مع املنظمات املعنية بالفـضاء مـن خـالل اللجنـة املعنيـة بـسواتل                  األرض، تتعاون ا  
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وبــصفتها رئيــساً مــشاركاً للجنــة التــصاميم والبيانــات، التابعــة للفريــق املعــين برصــد . رصــد األرض
و ، وُتواِصل القيـام بـدر     (GEOSS)األرض، ترّوج اليابان إلنشاء املنظومة العاملية لنظم رصد األرض          

  . يف اجلهود املبذولة إلنشاء تلك املنظومة، وفقاً خلطة تنفيذها العشرية السنواتقيادي
وتتـرأس الوكالــة اليابانيــة الستكـشاف الفــضاء اجلــوي حاليـا فريــق التنفيــذ االســتراتيجي      
 يـــسهم يف أنـــشطة الـــذي ٢٠١٠-٢٠٠٩ للفتـــرة جنـــة املعنيـــة بـــسواتل رصـــد األرضللَّالتـــابع 

قيـادي  وتـضطلع اليابـان بـدور       . الفريق املختص برصد األرض   اليت يضطلع هبا    تكنولوجيا الفضاء   
  . املناخ وتتبُّع الغابات والكربونتغّير، وبصورة رئيسية يف رصد غازات الدفيئة ويف هذا الشأن

عّزز اليابان التعاون الدويل باستخدام الساتل املتقّدم لرصـد األراضـي     إىل ذلك، تُ   وإضافةً  
(ALOS) دايتشي"، املعروف أيضا باسم "Daichiيف اجملاالت التالية ،:  
الـــرادار ذي الفتحـــة  يف جمـــال تتبُّـــع الغابـــات والكربـــون، ميكـــن اســـتخدام        )أ(  

لــك  وذ"L"العامــل علــى النطــاق التــرّددي  مــن نــوع مــصفوفة دايتــشي املطــاورة  االصــطناعية 
وقـد واصـلت الوكالـة    . ات األرضـية  يف املناطق اليت ال ميكن رصـدها بالقياسـ        لتصنيف الغابات   

 الغابــاتحاليــا بــصورة خاصــة إزالــة " دايتــشي"ويرصــد . للغابــات علــى نطــاق العــاملرصــدها 
.  الربازيليـة الغابـات بصورة غري مشروعة يف منطقة األمازون، وذلك بالتعاون مع هيئـات إدارة    

تل رصــد األرض،  واللجنــة املعنيــة بــسواالفريــق املخــتص برصــد األرضوبالتعــاون مــع أعــضاء 
" دايتـشي "الـساتل    باستخدام البيانات املتحصَّل عليها مـن        الغاباتختطط اليابان لتقييم تصنيف     

ومـن خـالل تلـك    . وإلصدار جمموعة بيانـات عامليـة للتحقـق مـن صـحة نتـائج البيانـات الـساتلية           
حدة للتعاون يف جمـال     برنامج األمم املت  األنشطة، تواصل اليابان اإلسهام يف املبادرات العاملية مثل         

  .خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية
يف " دايتــشي"الــساتل الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي تــستخدم   )ب(  

، بالتشارك مع البنك الـدويل، لتقيـيم اآلثـار املترتبـة علـى              مشروع منطقة اآلنديز االستوائية    إطار
الوكالـة مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة            كمـا تعمـل     . ع الـسريع ألحـد األهنـار اجلليديـة        التراج

لرصد املواقع التراثية العاملية مرتني يف السنة تقريبـاً وإلنـشاء قاعـدة             ) اليونسكو(والعلم والثقافة   
  .بيانات لصور تلك املواقع

ــة     )ج(   ــا مــع أمان ــة اتفاق ــة األراضــي الرطبــ وقّعــت الوكال ــة اتفاقي ــة الدولي ة ذات األمهي
ألراضـي الرطبـة    بـشأن القيـام مبـسح عـاملي ل        ) اتفاقية رامسار  (وخاصة بوصفها موئالً للطيور املائية    

ومبقتضى ذلك االتفـاق،    ". دايتشي" باستخدام الصور امللتقطة بواسطة الساتل       ذات األمهية الدولية  
 (ALOS)اتل املتقـّدم لرصـد األراضـي    الـس سوف تزوِّد الوكالة أمانة رامسار بالـصور الـيت التقطهـا      
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 سـوف   وعـالوة علـى ذلـك     .  بالنسبة إىل أمانة رامسار    األراضي الرطبة ذات األمهية   لعدد خمتار من    
وسـوف تـستخدم   .  لألراضـي الرطبـة املختـارة   ALOSصور الـساتل  لـ تنشئ الوكالة قاعدة بيانـات     

  .بة وتقييمها وحفظها األراضي الرطالساتلية حلصرالصور هذه أمانة اتفاقية رامسار 
، تقـوم اليابـان حاليـا بإنـشاء         "دايتـشي "الـساتل   مها  باإلضافة إىل املسامهات الـيت سـيقدّ      و  

ــة االســتبانة جمموعــات بيانــات   النمــوذج الرقمــي العــاملي لتحديــد االرتفاعــات   باســتخدامعالي
  .حدة بالتعاون مع الواليات املتيلهشغجيري تساتل مستمدة من  بيانات واالستناد إىل

    
    امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ    

 ١٩٩٣تأسَّــس امللتقــى اإلقليمــي لوكــاالت الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ يف عــام     
وتــشترك يف امللتقــى وكــاالت فــضاء  . لتعزيــز أنــشطة الفــضاء يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ  

ــل األ    ــة، مث ــة ومنظمــات دولي مــم املتحــدة، إىل جانــب شــركات وجامعــات    وأجهــزة حكومي
 بلدا ومنطقة، وهو بذلك املؤمتر األكرب املعـين بالفـضاء يف آسـيا    ٣٠ومعاهد حبثية من أكثر من  

ويتيح امللتقى، الذي يشهد مـشاركة متزايـدة مـن مـسؤولني رفيعـي املـستوى،                . واحمليط اهلادئ 
  .ءفرصة جيدة ملناقشة التعاون الدويل يف جمال أنشطة الفضا

 األرض وتطبيقـات سـواتل االتـصاالت        معنيـة برصـد   م امللتقى حاليا أفرقـة عاملـة        وينظّ  
 معلومــات ، وذلــك ابتغــاء تبــادل واســتغالل البيئــة الفــضائيةوالتوعيــة يف جمــال الفــضاءوالتعلــيم 

كما يدعم امللتقى إقامة مشاريع دوليـة       . بشأن أنشطة وخطط كل بلد وإقليم يف تلك اجملاالت        
  .ساعد على إدارة الكوارث واحلماية البيئية وتعزز التعاون بني األطراف املشاركةميكن أن ت
 كـانون   ٢٩ إىل   ٢٦وقد ُعقدت الدورة السادسة عـشرة هلـذا امللتقـى يف بـانكوك مـن                  
ــاير /الثــاين ــوفري مــسامهات يف : التطبيقــات الفــضائية"حتــت عنــوان  ٢٠١٠ين األمــان واألمــن ت

يــز قــدرات البلــدان يف آســيا واحملــيط اهلــادئ مــن أجــل حتــسني واســتهدف امللتقــى تعز". لبــشرل
. نوعيــة معيــشة شــعوهبا مــن خــالل االســتخدام املعــزَّز للــنظم واألنــشطة واخلــدمات الفــضائية    

وكالـة تطـوير   وحضر الدورة، اليت اشتركت يف تنظيمها وزارة العلوم والتكنولوجيا يف تايلند و         
التعلـيم والثقافـة والرياضـة      التربيـة و   يف تايلنـد ووزارة      ءاملعلوماتية اجلغرافيـة وتكنولوجيـا الفـضا      

ــو         ــوي، حنـ ــضاء اجلـ ــشاف الفـ ــة الستكـ ــة اليابانيـ ــان والوكالـ ــا يف اليابـ ــوم والتكنولوجيـ   والعلـ
  . منظمات دولية١٠ بلدا ومنطقة و٢٧ مشاركني من ٣١٠

  تـشرين  ٢٦ إىل   ٢٣وُعقدت الدورة السابعة عشرة للملتقى يف ملبورن، أستراليا، من            
ــاين ــوفمرب /الث ــدورة حــول   . ٢٠١٠ن ــضاء  "ودار موضــوع ال ــا الف ــصناعات دور تكنولوجي وال
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ــريف معاجلــة الفــضائية  ــاختغّي ــها وزارة  " املن ــصناعة  شــؤون ، واشــتركت يف رعايت االبتكــار وال
  .والعلوم واألحباث يف أستراليا

 وأثنـــاء العـــروض اإليـــضاحية واملناقـــشات ضـــمن جلـــسات األفرقـــة العاملـــة األربعـــة   
 امللتقـى األنـشطة التعاونيـة الثالثـة التاليـة           استهل العامة على مدى السنوات املاضية،       واجللسات

  :لتسوية املسائل اإلقليمية
ــة     )أ(   ــصاحل البيئ ــضائية ل ــات الف ــسخري التطبيق ــادرة لإلســهام يف   ت حــل ، وهــي مب
  ؛سواتل رصد األرض املناخ باستخدام تغّيرمسائل 

، وهـي مبـادرة     تل لصاحل منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ       تسخري تكنولوجيا السوا    )ب(  
  لتطوير السواتل الصغرية بالتعاون مع باحثي امللتقى ومهندسيه ألغراض بناء القدرات؛

. مـشترك تتـوىل اليابـان مهـام أمانتـه         دويل  وهو مـشروع    ،   آسيا مشروع رصد   )ج(  
ع كـوارث واسـعة     هبدف إدارة الكوارث ودعم عمليـات اإلنقـاذ يف حـال وقـو            وقد اسُتحدث   

 مثــل بيانــات ضــروب تكنولوجيــة مــن خــالل تطبيــق  النطــاق يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ 
تـشمل  ، انتقل املشروع إىل املرحلة الثانيـة الـيت      ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان . سواتل رصد األرض  

ــة ، وزيــادة يف عــدد الــسواتل الــيت تــوفّر البيانــات الــضرورية   اســع القــدرة وعظــيم  ونظــام جترب
ــ ــاين      سرعة ال ــساتل الياب ــالكوارث باســتخدام ال ــة ب ــات املتعلق ــثّ املعلوم ــا"لب . Kizuna" كيزون
ت انـضمّ مث  ؛  ٢٠٠٩يوليـه   /كل من اليابان والفلـبني وتايلنـد منـذ متـوز          يف  أت هذه التجربة    بدو

 يرجــىلالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات،  (٢٠١٠ســبتمرب /يف أيلــولإليهــا منغوليــا ونيبــال 
وبغيــة حتــسني اخلــدمات املقدَّمــة، ســوف   )./http://sentinel.tksc.jaxa.jp:  التــايلاملوقــعزيــارة 

الوكالة اليابانية الستكـشاف الفـضاء      من خالل   املشروع  ذلك  على دعم   تواصل اليابان عملها    
  . منظمات دولية٩وومنطقة  بلداً ٢٤مؤسسة من  ٦٠بالتعاون مع اجلوي 

    
  النرويج    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١[

  
النرويج هلا تاريخ طويل يف جمال النشاط الفضائي، وهو ما يرجع أساسا ملوقعهـا علـى                  

، وهـي مـستخدم عريـق    متصلة بالفضاءولديها علماء كبار يف عدة جماالت  . العروض الشمالية 
قــادرة ائية كمــا أن لــديها صــناعة فــض. لالتــصاالت الــساتلية واملالحــة الــساتلية ورصــد األرض

  .على املنافسة الدولية
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    أحباث الفضاء    
ــسبيا        ــة ن ــة يف جمــاالت قليل ــضائية النروجيي ــوم الف ــذا التمركــز يرجــع   . تتمركــز العل وه
وترتبط األنشطة العلمية الرئيسية مبجايل فيزيـاء الغـالف         . املوارد، املالية منها والبشرية   حملدودية  

وعلم الكونيات هو أيضا من اجملاالت الـيت ازداد         . ةاجلوي األوسط والعلوي والفيزياء الشمسي    
  .االهتمام هبا يف السنوات األخرية

إلطـالق الـصواريخ العلميـة، موقـع        ص  ّصدة مبوقـع خمـ    ّوللصواريخ املز " أندويا"وقاعدة    
املرصـد الـدويل للمنطقـة      وهناك مرفق آخر مهم هو      . مهم بالنسبة إىل علوم الفضاء يف النرويج      

وهـي نظـم ضـوئية      ،  باسـتخدام نظـم ليـدار     الغـالف اجلـوي األوسـط       ية لبحـوث    القطبية الشمال 
ــستخدمها     ــد ي ــاس عــن ُبع ــق للكــشف والقي األوســط مــن أجــل دراســة الغــالف اجلــوي    املرف

ويف ترومـسو وسـفالبارد، ختتـرب رادارات اجلمعيـة العلميـة للمرفـق األورويب لدراسـة                 . والعلوي
، مت  ٢٠٠٨ ويف عـام     . طبيعـة الغـالف املغنطيـسي      التشتت الالمترابط يف منطقـة الـشفق القطـيب        

ويف ذلـك  .  يف العـامل الـشمايل  القطـيب لشفق افتتاح مرصد كيال هنريكسن، وهو أكرب مرصد ل      
زهتـا العلميـة وأن     ألجه" غرفة مطلة على منظـر    "املرفق، ميكن للمجموعات الدولية أن تستأجر       

  .األصلية عد من مؤسساهتا املوجودة يف بلداهناتتحكم فيها عن ُب
ــ   ــون  هضوين ــشط  يف اجملــال الشمــسي  املتخصــصون  العلمــاء النروجيي ــدور ن  ةيف عــدب

مـــشاريع فـــضائية دوليــــة، ويـــشاركون مــــشاركة متعمقـــة يف مــــشروع املرصـــد الشمــــسي      
ناسـا، وسيـستمر   وهو مـشروع مـشترك بـني وكالـة الفـضاء األوروبيـة و         واهليلوسفريي اجلاري   

 مرتبطــة Hinode" هينــودي"املــستقاة مــن البعثــة اليابانيــة والبيانــات العلميــة . ٢٠١٢حــىت عــام 
أورويب يف بيانــات ســفالبارد وتــرول، ويــتم معاجلتــها وتوزيعهــا يف مركــز بــاحملطتني األرضــيتني 

كما يـشارك العلمـاء النروجييـون كـذلك يف بعثـة مرصـد الـديناميات الشمـسية                  . جامعة أوسلو 
  .٢٠١٠التابعة لناسا واليت أُطلقت يف عام 

ن وترومـسو   غـ  أوسـلو وبري   اتويشارك علماء من مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية وجامعـ          
ــى    ــن التجــارب عل ــد م ــيف العدي ــضائية ال ــات الف ــسباريةصواريخ واملركب ــارات    امل ــيس تي ــيت تق ، وال

ن ذلـك بعثـة كلـستر التابعـة         ويتـضمّ . اجلسيمات واجملاالت الكهربائية واإلشعاعات السينية والغبـار      
حـول األرض لكـي    تـشكيلة   ء األوروبية واليت متثِّل جمموعة من أربعة سـواتل حتلّـق يف             لوكالة الفضا 

الستخدامها يف جهاز   ن بتطوير كامريا    غوتقوم جامعة بري  .  للغالف املغنطيسي  جمسمةم خريطة   تقّد
جهـاز  و. سـيتم تركيبـها يف حمطـة الفـضاء الدوليـة     لغـالف اجلـوي والفـضاء و     ابـني   رصد التفاعالت   

مصمَّم حبيث يدرس ظواهر الربق الغامضة يف أعايل الغـالف اجلـوي لـألرض واملعروفـة      هذاالرصد  
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وتـشارك النـرويج     .(elv) والـسفلي    (jet) العلـوي    واألزرق (sprite)وميض امليزوسـفري األمحـر      باسم  
  .كذلك يف بعثيت بالنك وروزيتا التابعتني لوكالة الفضاء األوروبية

ــدفاع الن     ــساهم مؤســسة حبــوث ال ــضا يف   وت ــشاط أي ــة بن ــدوران   روجيي ــة ل ــة الدولي اهليئ
 من خالل حتليل القياسـات الـيت جيريهـا النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع                  األرض والنظم املرجعية  

  .القياس التداخلي املديد القاعدةذة بأسلوب واملنفّ
وجتـري  . وعالوة على ذلـك، تـشارك النـرويج يف البحـوث املتعلقـة باجلاذبيـة الـصغرية                  

معة ترومسو أحباثا ريادية يف تشكّل الغبار يف الفضاء والغـالف اجلـوي العلـوي، وستـشارك          جا
ويستـضيف مركـز بيولوجيـا      . يف جتربة تتعلق بإنتاج هذا الغبار على منت حمطـة الفـضاء الدوليـة             

ــدعم املــستخدمني       ــات ل ــق عملي ــا مرف ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة النروجيي ــابع للجامع ــات الت النبات
  . التجارب األساسية اليت جترى على منت حمطة الفضاء الدوليةلواحدة من

  
    رصد األرض    

ز علـى اسـتحداث تطبيقـات لرصـد األرض          انفكّت النرويج، ولسنوات عـدة، تركّـ      ما    
ــة  الســتخدامها يف  ــة والقطبي ــت الحتياجــات  . اجملــاالت البحري ــوة   وكان ــوطين الق ــستخدم ال امل

 البحـوث   معاهـد وثيق التعاون مع املستخدمني الرئيسيني و     حفَّزها ت مما  والدافعة يف هذا الصدد،     
وأحد األمثلة على ذلك هـي الـصور الـساتلية الراداريـة الـيت أصـبحت، إىل                 . والقطاع الصناعي 

.  البحريــة النروجييــة الواســعةاملنــاطق اآليل، أداة أساســية إلدارة االســتبانةجانــب بيانــات نظــام 
ويف رصـد  الدائمـة التجمـد      ذوبـان الطبقـة اجلليديـة        راسة د كما ُتستخدم الرادارات الساتلية يف    

  .التسوناميوطوفان املناطق املعّرضة خلطر االنزالقات الصخرية 
الساتلية حمطـات سـاتلية يف كـل مـن سـفالبارد            للخدمات  كونغسربغ  سسة  مؤوُتشغِّل    

حملطـات  وتدعم تلـك ا . وترومسو وغرميستاد، إىل جانب هوائي على حمطة ترول يف أنتاركتيكا  
م خدمات على درجـة     ّداألرضية عددا كبريا من السواتل الوطنية والدولية على السواء وهي تق          

  .كبرية من املوثوقية
  

    الصناعة    
 ومركبــاتيــشارك القطــاع الــصناعي النروجيــي يف برنــامج حمطــة الفــضاء الدوليــة،          

ومـن  .  واملالحـة  ، واملقاريب الفضائية، وسـواتل رصـد األرض واالتـصاالت         ٥-اإلطالق أريان 
غ للتلفزيـون ونورسـبيس     ريبني الشركات الرئيسية يف صناعة الفضاء النروجييـة، تيلينـور وتانـدب           
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الـصناعة الفـضائية    بلغـت قيمـة إمجـايل حركـة قطـاع           ،  ٢٠٠٩ويف عـام    . وجمموعة كونغسربغ 
  . الصادرات يف املائة من٧٠ما يزيد على منها  مليارات كرونة، ٥حوايل 

  
    االتصاالت    

تـستأثر   األكـرب مـن صـناعة الفـضاء النروجييـة، وهـي              الـشطر تستحوذ االتصاالت على      
هي الشركة الرئيـسية، وهـي تقـدِّم        " تيلينور"وشركة  . قطاع الفضاء سنويا  بثلثي إمجايل حركة    

 التلفزيوين، عالوة على الـنظم الـساتلية        لة، وللبثّ خدمات ومنتجات لالتصاالت الساتلية املتنقّ    
  . النطاق اليت أصبحت من خدماهتا املتناميةواالتصاالت العريضةة تعّددسائط املاخلاصة بالو

  
    النفطية باتتسّرالكشف السفن و    

نظــم االســتبانة اآلليــة أُطلــق أول ســاتل نروجيــي خلدمــة رصــد حركــة الــسفن بواســطة    
) زامن مــع الــشمستــم ( مــنخفضمــدار أرضــي، وُوضــع يف AISSat-1، وهــو الــساتل الفــضائية

وقد تكللـت عمليتـا إطـالق الـساتل         . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢ يف ة إطالق هندي  مركبة منت   على
  .وتشغيله بالنجاح

 الـساتلي لعمليـات     للرصـد تقارير سـريعة    وتقدِّم شركة كونغسربغ للخدمات الساتلية        
ــغ غــري املــشروع   ــسّرالتفري ــة باتوالت أســلويب واجلمــع بــني  .  يف البحــرالواســعة النطــاق  النفطي

 النفطيــة بواســطة باتالتــسّر وكــشف AISSat-1 علــى هويــة الــسفن بواســطة الــساتل  التعــرف
  .ثني وضبطهمف على امللّوالسواتل الرادارية أداة فّعالة للتعّر

  
    املالحة الساتلية    

وأجوائهـا   المتداد أراضي النرويج ومياهها اإلقليمية واخنفـاض كثافتـها الـسكانية         نظراً  
، تــستفيد النــرويج كــثريا مــن النظــام العــاملي لتحديــد  شــبه القطبيــةالــيت تتــدرج مــن القطبيــة إىل

 وكالـة الفـضاء األوروبيـة     وتشارك النرويج يف الوقت احلاضر، من خالل عـضويتها يف           . املواقع
العــاملي لــسواتل وكــذلك مــن خــالل اتفاقــات التعــاون مــع االحتــاد األورويب، يف وضــع النظــام  

  .اخلاص بأوروبا) غاليليو(ملالحة ا
  

    البنية األساسية    
ــرويج  إن مل   ــة  خطــوط العــرض علــى وقــع الن ــا أمهي ــشطتها الفــضائية  العلي . كــربى يف أن

مبيزات جغرافية ملراقبة أضـواء الـشفق       ، بصورة خاصة،    وسفالباردالنرويج   منطقتا مشال  حتظىو
  .القطيب واالتصال بالسواتل الواقعة يف املدار القطيب
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من قاعدة أندويا للصواريخ، ذات موقـع مناسـب لدراسـة           عترب الصواريخ اليت ُتطلق     وُت  
 املنطقـة الوسـطى     أسـفل الظواهر املرتبطة بتفاعالت الشمس واألرض مبا أن قاعدة أنـدويا تقـع             

ويـستطيع  . من احلزام املغنطيسي احملـيط بالقطـب الـشمايل حيـث يبلـغ النـشاط الـشفقي ذروتـه         
 مـن سـفالبارد لدراسـة التفـاعالت بـني الـريح        الـيت ُتطلـق  املـسبارية صواريخ الـ العلماء استخدام   

  .الشمسية والنتوء املغنطيسي القطيب بالقرب من القطب الشمايل املغنطيسي
ــا مشــال و   ــفالبارد  منطقت ــرويج وس ــع      الن ــث املوق ــن حي ــبتان م ــضاً مناس ــا أي ــراء مه إلج

لـيت  دراسات حول العمليات اليت جتري يف الفضاء القريب من األرض فوق القطب الشمايل وا             
  .ات اليت تطال املناخ العامليتغّير على المؤشراتقد تعطي 
 مـرة  ١٤ومتر السواتل الواقعة يف املدار القطيب بالقرب من القطـبني اجلنـويب والـشمايل            
ــوم ــسات . يف الي ــة سفال ــة  األرضــيةوحمط ــات    الكائن ــة املركب ــايل ملراقب ــا مث  يف ســفالبارد موقعه

ــات، ألن احمل  ــل البيان ــع   الفــضائية ولتحمي ــرى مجي ــستطيع أن ت ــطــة ت ــساتلامل ــة يةدارات ال  اليومي
 بأنتاركتيكـا،   دروننـغ مـود النـد     وبالقدرة اليت تـضيفها حمطـة تـرول األرضـية يف            . األربعة عشر 

  .بني القطبنيفيما فإن النرويج متتلك قدرة استقبال شاملة للبيانات الساتلية 
      

  مجهورية كوريا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٠أكتوبر /األول تشرين ٢٨[
  

التــصاالت ورصــد احمليطــات واألرصــاد جلمهوريــة كوريــا يف جمــال اتل اســطلــق أول أُ  
ا مركـز غيانـ   يونيـه مـن     / يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض بنجـاح يف حزيـران              (COMS) اجلوية

ويعمــل الــساتل حاليــا يف وضــع التجريــب وهــو يهــدف إىل تقــدمي خــدمات جتاريــة  . الفــضائي
املعهد الكوري ألحبـاث الفـضاء اجلـوي        الساتل  قد اضطلع مبشروع    و. ٢٠١٠اية عام   حبلول هن 

لــشركة األوروبيــة للمالحــة اجلويــة والــدفاع بالتعــاون مــع شــركة آســتريوم، التابعــة ل) كــاري(
  .، فرنسا، يف إطار الربنامج الوطين للتطوير الفضائيوالفضاء
 ملـون لرصـد احمليطـات مـن         ريحبـ جهاز تصوير   : وحيمل هذا الساتل ثالثة أجهزة هي       

املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض وجهـاز تـصوير خـاص باألرصـاد اجلويـة لرصـد حالـة الطقـس،                       
  .Kaد وجهاز اتصاالت خلدمات االتصاالت التجريبية بنطاق الترّد

جهاز التـصوير البحـري امللـون الـذي         (احمليطات  اخلاصة بدراسة   مولة  احلوسوف ُتعىن     
برصـد البيئـات البحريـة حـول مجهوريـة كوريـا            ) الثابـت بالنـسبة لـألرض     املدار  سيستخدم من   
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صـناعة األمسـاك احملليـة عـن طريـق مجـع البيانـات، عـن إنتـاج اليخـضور علـى                      قطـاع   ومساعدة  
ــركمــا سترصــد كــذلك ال . ســبيل املثــال ات يف النظــام اإليكولــوجي البحــري علــى املــديني  تغّي

ــة األرصــ . القــصري والطويــل ــوفِّر محول ــة وســوف ت تــصويرية متواصــلة رصــد عمليــات اد اجلوي
 اخلـاص    األطيـاف  تعـّدد  امل جهاز التـصوير  عالية االستبانة من    باستخراج بيانات لألرصاد اجلوية     

وسيـــسمح ذلـــك بالكـــشف املبكـــر لألحـــوال اجلويـــة اخلطـــرة، مبـــا يف ذلـــك العواصـــف . هبـــا
ات علـى املـدى الطويـل       غّيرتكما سـتوفِّر البيانـات اخلاصـة بـال        . والفيضانات والعواصف الرملية  

رها جهـاز التـصوير     الـيت سـيوفّ   وبيانـات الرصـد     . يف درجة حـرارة سـطح البحـر وأمنـاط الغيـوم           
اجلويــة وجهــاز التــصوير اخلــاص باألرصــاد مــن املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض البحــري امللــون 

 االتـصاالت   وأخـريا، سـتتيح محولـة     . سوف تتاح للمـستخدمني النـهائيني يف مجيـع أحنـاء العـامل            
مــة لالتــصاالت التكنولوجيــات املتقّدســالمة التحقــق يف املــدار مــن الــساتل إمكانيــة علــى مــنت 

  .ة الوسائط العريضة النطاقتعّددخدمات االتصاالت املر سوف توفّو
: وعالوة على ذلك، ختطط مجهورية كوريا إلطالق سـاتلني آخـرين العـام القـادم، ومهـا          

 ات ذ يـة رادار والذي سـيحمل أول محولـة     ) ٥-كومبسات (٥-غراض األ تعّددالساتل الكوري امل  
، (STSAT-3)) ٣-ستـسات  (٣-فتحة اصطناعية جلمهورية كوريا؛ وسـاتل العلـوم والتكنولوجيـا         

 األغـراض باألشـعة     متعـّدد نظـام تـصوير     (وهو ساتل علمي صغري سوف حيمل محولتني رئيسيتني         
  ).حتت احلمراء ومطياف تصويري مدمج

، قامت مجهورية كوريا بتوسيع نطاق تعاوهنـا مـع           الوطنية  تلك اإلجنازات  ىلواستنادا إ   
خـستان  اأوساط الفضاء الدولية عن طريق إقامة شراكات جديدة مع بلـدان مثـل إيطاليـا وكاز               

هولنــدا، وتوطيــد الــشراكات القائمــة يف شــىت جمــاالت البحــث والتطــوير يف الــصناعة   اهلنــد وو
إجـراء األحبـاث املـشتركة حـول تكنولوجيـا الـسواتل وتطبيقاهتـا              اجلوية الفـضائية، مبـا يف ذلـك         

  .وعلوم األرض واستكشاف الفضاء
ة يف جمـال الفـضاء حبـضور    كما استهل معهد كـاري أول براجمـه التدريبيـة الدوليـة اجملانيـ        

ل ورومانيـا وسـنغافورة والـصني       يتايلند وتركيا وتونس وسيـش     ( خمتلفاً  بلداً ١١ من    مشاركاً ٢٢
حـول الـنظم    خمتلفـة   ومشل الربنـامج دورات تدريبيـة       ). خستان ومنغوليا ات نام وكاز  ي وفي وفرنسا

 الساتلية مثـل هندسـة الـنظم، والـنظم الفرعيـة للمركبـات الفـضائية ومحوالهتـا، وجتميـع الـسواتل                    
. عد وتطبيقه، واالتصال الفضائي، وعلوم الفضاء   ُب، وتشغيل السواتل، واالستشعار عن      وتكاملها
مي تدريب موقعي بشأن عمليات النظـام األرضـي، وأتيحـت الفرصـة للمـشاركني لزيـارة                 ومت تقد 

ــا      ــصناعية يف كوري ــة واجملّمعــات ال ــارو الفــضائي وغــريه مــن املؤســسات البحثي وتأمــل . مركــز ن
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مجهورية كوريا أن يساعد ذلك الربنامج املشاركني على اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء لتحـسني                
  .أخرى تلك التكنولوجيا مع بلدان لتبادلم وكذلك الترويج نوعية احلياة يف بلداهن

بـدور رئيـسي يف جمـال النـشاط     املعهد الكـوري لعلـم الفلـك وعلـوم الفـضاء          ويضطلع    
وهـو يـشغِّل حاليـا مقـراب التـأجج الشمـسي،          . الشمسي وطقـس الفـضاء يف مجهوريـة كوريـا         

، وأجهــزة ة الشمــسيات لإلشــعاعافــاً للبقــع الشمــسية، ومطي، ومقرابــاً مشــسياًفيــاًاطيم ومقرابــاً
واسـتهل املعهـد    .  لكامـل الـسماء    جهـاز تـصوير   ، و  وميضياً لقياس اجملاالت املغنطيسية، وراصداً   

 اجلهاز الكوري لتحديد مواقع االنفجـارات       استحداث تضمَّن   ٢٠٠٤مشروعا جديدا يف عام     
 املــشاركة ومــن خــالل.  ســم١٦٠ك ملقــراب مشــسي جديــد بقطــر  الشمــسية واإلنــشاء املــشتر

ــا طــوَّرت بفّعاليــة نظــام مراقبــة ميكنــه رصــد      النــشطة يف ذلــك املــشروع، فــإن مجهوريــة كوري
األنشطة الشمسية وطقس الفضاء، ويف الوقت ذاتـه ركَّـزت فعليـا علـى أحبـاث طقـس الفـضاء                 

  .وتأثرياته على تكنولوجيات الفضاء احلديثة
      

    سلوفاكيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٠أكتوبر /ول تشرين األ٢٢[
  

واصل معاهد األكادميية السلوفاكية للعلـوم واجلامعـات واملؤسـسات البحثيـة األخـرى يف               ُت  
لالطـالع  . ( الفـضاء بالتعـاون مـع املختـربات املوجـودة يف اخلـارج       يف جمال حبـوث سلوفاكيا أنشطة 

للجنــة الوطنيــة علــى بيــان أكثــر تفــصيال بتلــك األنــشطة، انظــر التقــارير الــيت تعــّدها كــل عــامني ا    
  ).http://nccospar.saske.sk: املوقع التايل، وهي متاحة يف التابعة للجنة أحباث الفضاءالسلوفاكية 

ــاء التجريبيــة  وعلــى مــدى األعــوام الثالثــة املاضــية، شــارك      ــابع معهــد الفيزي لألكادمييــة الت
انظـر املوقـع   ( الفـضاء   يف جتـربتني لقياسـات اجلـسيمات النـشطة يف    هسيتـ ش كوللعلوم يف السلوفاكية
ويواصل املعهد عمله بـشأن القياسـات املـستقبلية يف الفـضاء مـن              ). http://space.saske.sk: الشبكي

 التابعة لوكالة الفـضاء  BepiColomboخالل املشاركة يف تطوير جزء من جهاز البالزما لصاحل بعثة       
املرصـد الفـضائي    لـدعم    الًاعمـ أهل  سـت كما ا . التابعة لالحتاد الروسي   RadioAstronاألوروبية وبعثة   
  . التجريبية اليابانية يف حمطة الفضاء الدوليةالوحدة على منت للكون السحيق

وقـد  . وسلوفاكيا بلد له تارخيه البحثي يف جمال فيزياء الفضاء واجليوفيزياء وعلوم الفلـك              
 الـسواتل الروسـية     قام معهد الفيزياء التجريبية بتحليـل قياسـات سـابقة للجـسيمات النـشطة علـى               
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Activeو Coronas-Fو Interball-Auroraو Interball-Tail   ــشطة ــدة النـ ــذّرات احملايـ ــات الـ ، وقياسـ
  .Venus-Expressكما اضطلع بأعمال لصاحل مقياس اجملاالت املغنطيسية . TC-2على الساتل 

ــوس يف        ــة كومينيـ ــة جلامعـ ــة التابعـ ــاء واملعلوماتيـ ــيات والفيزيـ ــة الرياضـ ــامهت كليـ وسـ
ــة          ــة ويف دراس ــة واألجــسام املادي ــعاعات الكوني ــني اإلش ــل ب ــن التفاع ــسالفا يف أحبــاث ع براتي

ومن بـني املـشاريع الـيت تـضطلع         . استجابة الغالف اجلوي العلوي ألحداث الربوتون الشمسي      
 النيزكيــة واألجــسام القريبــة مــن الــدفقاتهبــا الكليــة يف الوقــت احلاضــر العالقــات اجلينيــة بــني 

طور املداري للجسيمات الغبارية املذنبية والكويكبية املكوَّنة عـشوائيا، وعمليـات           األرض، والت 
  .تشخيص التوزيعات غري احلرارية يف بالزما التأجج الشمسي

براتيـسالفا وهوربـانوفو    يف للعلـوم  الـسلوفاكية لألكادميية املعهد اجليوفيزيائي التابع وقام   
وركزت أحباث معهـد علـوم      .  دراسات طقس الفضاء    عدد من املسائل املهمة يف جمال      باستقصاء

النجمية باستخدام معلومـات    الفلك التابع لألكادميية تاترانسكا لومنيكا على الفيزياء الشمسية و        
وفيمـــا خيـــّص األحبـــاث الشمـــسية، ). www.astro.sk: انظـــر املوقـــع الـــشبكي(ســـاتلية خمتلفـــة 

 حتليل بيانـات جنميـة مـستمدة مـن سـواتل            ومت. اسُتخدمت البيانات املستقاة من سواتل متنوعة     
ــمقــراب  والــساتل الــدويل لالستكــشاف يف جمــال األشــعة فــوق البنفــسجية   خمتلفــة، مثــل  ل َهبِ

ف األنـشطة البحثيـة   وتتـألّ . ةتغّيـر ، كجزء من األحباث اليت أجريـت علـى عـدة جنـوم م        الفضائي
نوفو من رصد البقـع     بشأن الطقس الشمسي والفضائي للمرصد املركزي السلوفاكي يف هوربا        

ــسية إىل      الشمــسية والتأّج ــف الشمــسي والكــسوفات الشم ــوءات والطي جــات الشمــسية والنت
  .عدم التماثل بني النشاطني الشمسيني الشمايل واجلنويبجوانب جانب دراسة 

ز علـى   كِّـ ، الذي ير  للعلوم السلوفاكيةلألكادميية  ومعهد املواد وميكانيكا اآلالت التابع        
ــو ــواديتط ــل     ر امل ــة مث ــة املتقدم ــب املادي ــات والتراكي ــداد  والتكنولوجي ــرارة   إع ــة احل ــواد عالي م

 واملركّبات والسبائك املتناهية اخلفّة والـنظم املعدنيـة         القاسيةيف الظروف   املستخدمة  للتطبيقات  
الــشديدة االســتقرار، هــو أيــضا شــريك متعــاون يف مــشروع االعتمــاد علــى اجلاذبيــة للتحــول    

متـساوي احملـاور يف سـبائك ألومينايـد التيتـانيوم           هيكـل   عمـودي إىل    هيكـل    البنيوي الدقيق من  
الفــضاء األوروبيــة ويف املــشروع املتكامــل الــذي تنــهض بــه وكالــة غــري املتطابقــة يف االنــصهار 

بالنـسبة إىل   البينيـة   معاجلـة املـواد املعدنيـة       "بشأن  للمفوضية األوروبية ووكالة الفضاء األوروبية      
  ".الفضاءيف األرض و على سطحتصلّب ال

ــاة، نفَّــذ معهــد  جمــال ويف    ــاء ـ  اء التجــريعلــم الغــدد الــصمّ علــوم احلي يب ومعهــد الكيمي
 لألكادمييـة  تابعـة معاهـد   وكلـها   ،   ومعهـد علـوم القيـاس      احليوانيـة البيولوجية واجلينـات الوراثيـة      

. اذبيـة املفرطـة   اجلحتـت تـأثري    الكـاتيكوالميين مشروعا حول نـشاط النظـام       السلوفاكية للعلوم،   
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التابع لألكادميية علـى     الطبيعية واملرضية    الدراسات الفسيولوجية للحاالت  معهد  تركِّز أحباث   و
  .يولوجيا الفضاءسفي

معهد اجلغرافيا التـابع لألكادمييـة يف براتيـسالفا والوكالـة البيئيـة الـسلوفاكية               قد اضطلع   و  
لقليلــة ، طــوال الــسنوات اعــد تركَّــزتبأنــشطة يف جمــال االستــشعار عــن ب  يف بانــسكا بيــستريكا

خريطـة غطـاء األرض املـستمدة       (خريطـة اهليئـات الطبيعيـة البيئيـة ألوروبـا           املاضية، على مشروع    
، هبـــدف تـــوفري البيانـــات حـــول الغطـــاء األرضـــي ٢٠٠٦لعـــام ) مـــن تنـــسيق املعلومـــات البيئيـــة

والوكالـة  . ر سـاتلية  ، باسـتخدام صـو    ٢٠٠٦-٢٠٠٠التطورات اليت شـهدهتا أوروبـا يف الفتـرة          و
. البيئية السلوفاكية هي املنسق الـوطين هلـذا املـشروع يف سـلوفاكيا واملـساهم الـتقين الرئيـسي فيـه                    

كما يشارك معهد اجلغرافيـا أيـضا يف مـشروع أطلـس املنـاطق احلـضرية، وهـو جـزء مـن برنـامج                        
خـرائط تفـصيلية ألكثـر     إعدادويهدف هذا املشروع إىل   . الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية    

ويــدعم املعهــد تفــسري نقــاط مراقبــة علــى .  مدينــة أوروبيــة باســتخدام الــصور الــساتلية٣٠٠مــن 
  . الفرنسياملعهد اجلغرايف الوطينمع مربم الصور الساتلية مبقتضى عقد 

وركَّز معهد حبوث علوم التربة وحفظها يف براتيسالفا أنـشطته علـى مراقبـة اإلعانـات                  
ودرس مركـز  .  وتوقعات غلّة احملاصيل وتفسريات أخـرى للـصور الـساتلية    املناطق املوزعة على 

  .ات البيئية العامليةتغّير الوطين يف زفولني استجابة النظام اإليكولوجي احلرجي للالغابات
عاجلـة البيانـات   مألرصـاد اجلويـة علـى اسـتقبال و    زت األنشطة الرئيسية يف جمـال ا   كّوتر  
هـو  يف براتيـسالفا    املعهد السلوفاكي لألرصاد اجلوية املائيـة       و. رصاد اجلوية ألاباملتعلقة  الساتلية  

  .اهليئة الرئيسية يف سلوفاكيا يف جمال األرصاد اجلوية الفضائية
  


