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  مقدمة -أوال  
اتفقــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   

األغــراض الســلمية، يف الــتقرير عــن دورهتــا التاســعة والــثالثني، عــلى أن تواصــل األمانــة دعــوة  
). ١٥، الفقرة   A/AC.105/786(الـدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية           

، دعـا األمـني العام احلكومات إىل تقدمي   ٢٠٠٢أغسـطس   / آب ٨ويف مذكـرة شـفوية مؤرخـة        
وقـد أعدت األمانة هذه املذكرة استنادا       . ٢٠٠٢نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٥الـتقارير قـبل يـوم       

 .إىل التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابة لتلك الدعوة
  

   األعضاءالردود الواردة من الدول      -ثانيا  
 اجلزائر    

 ]بالفرنسية: األصل[
 
 هــو إطــالق أول ســاتل  ٢٠٠٢إن أبــرز مســة يف النشــاط الفضــائي اجلزائــري يف عــام    -١

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٨، وكان قد حدد موعد إطالقه ليكون يف         )ألسـات (صـغري جزائـري     
كــة املــتحدة اململ(وهــذا املشــروع الــذي أجنــز بالــتعاون مــع مركــز الفضــاء يف ســاري . ٢٠٠٢

 .يعىن حصرا بتدّبر املخاطر الكربى والوقاية منها) لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

وهـذا املشـروع، الـذي يشـكل جـزءا مــن كوكـبة موسـعة مـن السـواتل الصـغرية الــيت            -٢
تشـارك فـيها تايلـند وتركـيا والصني وفييت نام واململكة املتحدة ونيجرييا، سيمكّن دون شك        

 :م مبا يليمن القيا

 التقليل من هشاشة األشخاص واملمتلكات؛ )أ( 

 .تقدير األضرار وتيسري تنظيم االغاثة من الكوارث )ب( 

 وقـد اعــُتِمد الـلجوء إىل تكنولوجــيات الفضـاء كــنهج اسـتراتيجي رئيســي ازاء التنمــية     -٣
 برنامج  ويف ذلـك السـياق، أدرجـت السـلطات السياسية يف          . االجتماعـية واالقتصـادية الوطنـية     

احلكومـة النعـاش االقتصـاد مشـروعا سـاتليا صغريا جديدا عايل االستبانة لرصد األرض يدعى            
 .٢ألسات 

 :ويشكل هذا املشروع جزءا من برنامج يرمي إىل ما يلي -٤

اكتسـاب قـدرات عـلى الوصـول إىل تكنولوجيات الفضاء من خالل التعاون               )أ( 
 الدويل؛
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 ؛استيعاب التطبيقات الناشئة )ب( 

تـزويد أوسـاط املسـتعملني الوطنـيني بـاملوارد الالزمـة السـتخدام البيانات اليت            )ج( 
 جيمعها الساتل؛

 تطوير تكنولوجيات الفضاء بغية تعزيز التنمية املستدامة ومحاية البيئة؛ )د( 

 .ترويج التدريب وتنمية املهارات يف جمال تطبيقات تكنولوجيا الفضاء )ه( 

  مـا زال املركـز الوطـين لتكنولوجـيا الفضـاء هـو الـذي يدير بقدر       ويف الوقـت الـراهن،     -٥
 .كبري أنشطة تكنولوجيا الفضاء، إىل أن يبدأ تشغيل وكالة الفضاء اجلزائرية اجلديدة

وقـد مشلـت املـبادرات الرامـية إىل تـرويج أنشـطة تكنولوجـيا الفضاء األحداث العلمية                   -٦
 :التالية

ــي   )أ(  ــة املعن ــيام اللجــنة الدائم ــلمجلس الوطــين    ق ــتابعة ل ة بتكنولوجــيا الفضــاء وال
لـلمعلومات اجلغرافـية بعقـد الندوة الوطنية الثانية املعنية بتكنولوجيا الفضاء يف اجلزائر العاصمة               

 ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٥ و٢٤يومي 

قـيام املركـز الوطـين لتكنولوجـيا الفضـاء بتنظـيم يوم مفتوح حول تكنولوجيا                 )ب( 
 .٢٠٠٢يوليه / متوز٢٩ا، وذلك يوم الفضاء وتطبيقاهت

تكنولوجيا الفضاء توفر حلوال   "وجتـدر االشـارة إىل مشـاركة اجلزائـر يف نـدوة عنواهنا               -٧
، عقــدت بــرعاية األمــم املــتحدة وجــنوب أفريقــيا ووكالــة الفضــاء   "لتحقــيق التنمــية املســتدامة

 .٢٠٠٢غسطس أ/ آب٢٣ إىل ٢١يف ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، من ) إيسا(األوروبية 

أخـريا، أنشـأ اجمللس الوطين للمعلومات اجلغرافية، يف سياق أنشطته، فريقا عامال لكي             -٨
وميثل عمل هذا الفريق، الذي بدأ     . يـتوىل تقيـيم اجلوانب القانونية لألنشطة الفضائية يف اجلزائر         

 نظمها مركز دول بعـد مشـاركة اجلزائـر يف حلقـة العمل االقليمية املعنية باملسائل القانونية اليت       
، نتــيجة ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــــول٢٧ و٢٦مشــال افريقــيا االقلــيمي لالستشــعار عــن بعــد يومــي 

للرغـبة أوال يف ضـمان دعـم األنشـطة الفضـائية اجلزائـرية الناشئة بتشريعات متناسقة، وثانيا يف                   
 .حدةتوفري تقييم لالطار القانوين الدويل ذي الصلة، وخصوصا حسبما وضعته األمم املت
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 أذربيجان       
 ]باالنكليزية: األصل[

 
ميــثل اســتعمال معلومــات الفضــاء الجيــاد احللــول الضــرورية مــن أجــل حتســني اقتصــاد   -١

وتستخدم ). أناسا(أذربـيجان األولويـة يف أنشـطة الوكالـة األذربيجانية الوطنية للفضاء اجلوي              
لة األعوام األخرية والبيانات    هلـذا الغـرض الصـور الفضائية اليت تغطي كامل اقليم أذربيجان طي            

 .اليت مجعت خالل األعوام املاضية

ويف احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية ســابقا، أتيحــت للوكالــة أناســا فرصــة   -٢
للقـيام بتصـوير فوتوغـرايف جوي كامل النطاق لكامل اقليم أذربيجان تقريبا، وذلك باستعمال             

وهلـذا الســبب،  . AN-30 طائـرة خمتـربية مـن نـوع      حممولـة عـلى مــنت  MSF-6كـامريا مـن طـراز    
 .حيتوي أرشيف البيانات يف أذربيجان على معلومات ترجع إىل أعوام عديدة

واعتـبارا لعملـية تطويـر مكـثف لالنـتاج وللـتحري يف مصادر جديدة للكربون، ينبغي                 -٣
ار عن بعد   تسـليط الضـوء عـلى مشروع أجنزته الوكالة أناسا واستخدمت فيه بيانات لالستشع             

. غوبوستان-وأجريـت فـيه حبـوث جيولوجـية وجيوفيزيائـية بشـأن خمـزونات النفط يف شيماخا                
ومتكّـن نـتائج التحلـيل مـن وضـع خـرائط للكـثافة التكتونـية عـلى مستويات خمتلفة من العمق،                      

 .وبشكل غري مباشر من التنبؤ حبقول النفط وحقول الغاز

 املعلومـات الوحـيد املمكن لدراسة عمليات        واملعلومـات اجلويـة الفضـائية هـي مصـدر          -٤
وهـذه العمليات هامة جدا يف مناطق       . كـوارث مـثل االهنـياالت األرضـية والـتدفقات األرضـية           

وقـد اسـتحدثت الوكالة   .  يف املائـة مـن مسـاحة الـبلد     ٥٠أذربـيجان اجلبلـية الـيت تشـكل قـرابة           
ــيات، ومت عــلى ذلــك األســاس إنشــ      اء خــرائط لالهنــياالت  أناســا طــريقة لتســجيل هــذه العمل

 .األرضية والتدفقات األرضية وغريها من الكوارث

وحتـدث يف أذربـيجان كـوارث نامجـة عـن نشاط سيزمي، حيث أظهر اخلرباء امكانية                  -٥
وقـد لوحـظ آخر زلزال      .  درجـات عـلى سـلم ريشـتر        ٨ أو   ٧حـدوث زالزل تصـل قوهتـا إىل         

 على ٢٠٠١نوفمرب /شرين الثاين ت٢٥ درجـات عـلى سـلم ريشتر يف        ٦,٥عنـيف بلغـت قوتـه       
وهلذا السبب، استحدثت الوكالة أناسا     . بعـد عشـرات من الكيلومترات من عاصمة أذربيجان        

وذا نطـاق دينامــي   )  هرتـز ٤٠-٤-١٠ × ٢(مقـيـاس زالزل ثالثــي األبعــاد ذا تــردد واســع             
 ٢-١٠(ميكّــن املســتعمل مــن تســجيل إشــارات ســيزمية ضــعيفة جــدا )  ديســيبل١٢٠-١١٠(

عــلى الشــكلني الــنظريي والــرقمي، كمــا اهنــا قامــت بالتحضــريات الالزمــة النــتاج  ) ميكرومــتر
 .ذلك املقياس
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ــنها         -٦ ــزة االستشــعار، م ــن أجه ــددا م ــة أناســا ع ــك، اســتحدثت الوكال واضــافة إىل ذل
مقايـيس لدرجـة احلـرارة وبوصـالت وأجهزة استشعار رقمية لسرعة الرياح واجتاهها من أجل                

يصل وزنه إىل كيلو (ومن بني هذه األجهزة جهاز حممول    . نات املستشـعرة عـن بعد     مجـع البـيا   
للبحـث عـن املصـادر وقـياس سـعة جـرعات االشـعاع بأشـعة غامـا يف نطـاق يــتراوح           ) غـرامني 

وهذا اجلهاز ميكّن من رسم خرائط الظروف       .  ملّـي رنتجن يف الساعة     ٢,٠ و ٠,٠٠٥بـني    مـا 
لقيام باسناد جغرايف لقياسات اشعاعية منفردة باستخدام       االشـعاعية عـلى طـول طريق ما، مع ا         

 .النظام العاملي لتحديد املواقع

، اضــطلعت أناســا، بالــتعاون مــع مــنظمة األمــم املــتحدة لألغذيــة        ٢٠٠١ويف عــام  -٧
، مبشروع استعملت فيه تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية وصورا التقطت          )الفـاو (والـزراعة   

ــامي    بواســطة راســم خــرائط مواضــيعي حممــول عــلى مــنت ســاتل      ١٩٩٩ و١٩٩٨خــالل ع
ــد    ــتعلق بانشــاء خــرائط للكســاء     )٥-الندســات(استشــعار األرض عــن بع ــو مشــروع ي ، وه

وتلك .  ويغطـي كـامل اقليم أذربيجان      ٥٠ ٠٠٠:١اسـتعمال األراضـي بسـلّم قـدره         /األرضـي 
التصــوير الفوتوغــرايف اخلــرائط، فضــال عــن البــيانات احملفوظــة يف األرشــيف وامللــتقطة بواســطة  

ــتدهور املــناطق       ــه يف أناســا بشــأن رســم خــرائط ل اجلــوي، تشــكل األســاس لنشــاط اضــطلع ب
 .القاحلة يف املنطقة الساحلية لبحر قزوين، مبا يف ذلك تكّون قشور ملحية

اسـتعمال األراضـي يف احـدى املـناطق اجلنوبية          /واسـتنادا إىل خـرائط الكسـاء األرضـي         -٨
هلــا مــناخ شــبه مــداري، وهــي مقاطعــة ليــنكوران، اضــطلع بعمــل لدراســة  مــن أذربــيجان الــيت 

اسـتعمال األراضـي وكشـف هـذا العمل عن أسباب تلك     /دينامـيات تغـريات الكسـاء األرضـي       
فقــد مت الــتعرف عــلى اجتاهــات معيــنة، مــنها تقلــص مســاحات الغابــات، وحصــول  . الــتغريات

. اســتعمال األراضــي/لكســاء األرضــيتغــريات حــادة يف املــناطق الزراعــية وأنــواع أخــرى مــن ا
 .وعالوة على ذلك، حصل أيضا بناء مناطق حضرية على أنسب األراضي للزراعة

فهو . ويـؤدي حبـر قـزوين دورا هـائال يف احلفـاظ على أنشطة حيوية ألذربيجان ككل              -٩
ال يقتصـر عـلى كونـه مصـدر منـتجات حبـرية ومـوارد للطاقة كالنفط والغاز، بل هو أيضا من                   

والـتغريات اليت تطرأ على مستوى حبر قزوين      . امـل الرئيسـية الـيت تؤثـر يف مـناخ أذربـيجان            العو
وهلذا . تؤثـر أيضـا يف مسـتوى املـياه اجلوفـية وتـؤدي إىل نشـوء مستنقعات يف املنطقة الساحلية                   

 .السبب، حيظى حبر قزوين باهتمام ثابت من خرباء وكالة أناسا
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 فنلندا    
 ]باالنكليزية: األصل[

 
  االدارة -١ 

 . أدناه أمساء اهليئات الفنلندية الضالعة يف األنشطة الفضائية١يتضمن اجلدول  -١
  
 ١اجلدول  
   اهليئات الضالعة يف األنشطة الفضائية: فنلندا 

 املنظمة  موقعها يف احلكومة األنشطة الرئيسية
، وهي مسؤولة عن    ١٩٨٣أنشئت يف عام   

وروبية   عالقات فنلندا بوكالة الفضاء األ      
، والتعاون الفضائي العاملي والثنائي،     )اإليسا(

وبرامج تكنولوجيا الفضاء، ومتويل وتنفيذ اجلزء         
التكنولوجي والصناعي من برنامج الفضاء        

 .وتعمل كأمانة للجنة الفضاء الفنلندية     . الفنلندي

مسؤولة لدى وزارة التجارة 
 والصناعة

الوكالة الوطنية 
 للتكنولوجيا

، وهي مسؤولة عن    ١٩٨٥م أنشئت يف عا  
وقد عينتها    . صوغ السياسة الفضائية الوطنية     

-٢٠٠١(احلكومة لوالية مدهتا ثالث سنوات      
٢٠٠٤.( 

هي هيئة للتنسيق فيما بني 
الوزارات، مسؤولة لدى 
 وزارة التجارة والصناعة

جلنة الفضاء 
 الفنلندية

 األكادميية الفنلندية ة التربيةمسؤولة لدى وزار .تقوم بتوفري التمويل لربنامج علوم الفضاء      
   

 اسـتراتيجية فنلـندية جديـدة بشـأن الفضاء لألعوام           ٢٠٠٢أغسـطس   /صـدرت يف آب    -٢
 كانـت قـد أعدهتـا جلـنة الفضـاء الفنلـندية، وسـوف تـترجم هذه االستراتيجية             ٢٠٠٤-٢٠٠٢

 .٢٠٠٣إىل االنكليزية يف مطلع عام 

. يف فنلندا ضالعة يف أنشطة الفضاء      معاهد حبوث    ١٠ شركة و  ٣٦وهـناك مـا جمموعه       -٣
وعــالوة عــلى ذلــك، تــتوىل مخــس جامعــات يف فنلــندا دراســة االستشــعار عــن بعــد أو علــوم     

وتـرد معلومـات مفصلة عن أنشطة الفضاء الفنلندية يف الطبعة الثالثة من دليل الفضاء               . الفضـاء 
 ٢٠٠٢غســطس أ/، الــيت صــدرت يف آب"٢٠٠٢دلــيل الفضــاء الفنلــندي  "الفنلــندي املعــنون 

(www.tekes.fi/space). 
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  حملة عامة -٢ 
بـدأ نشـاط فنلـندا الفضـائي يف أوائل الثمانينات، أوال من خالل تعاون ثنائي مع احتاد                   -٤

، مث مع   Phobosاجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية السـابق بشـأن أجهزة ختص مسبار املريخ               
، أصبحت  ١٩٨٧ويف عام   . Tele-Xة  السـويد بشـأن مشـروع االتصـاالت السلكية والالسلكي         

 .١٩٩٥فنلندا عضوا منتسبا يف اإليسا، مث أصبحت دولة عضوا يف اإليسا يف عام 

وينصـّب تركـيز فنلـندا الرئيسـي عـلى بـرامج اإليسـا، وتتمـثل استراتيجيتها يف التركيز               -٥
 الساتلية  عـلى جمـاالت خمـتارة كاالستشعار عن بعد واالتصاالت السلكية والالسلكية واملالحة            

 .وبرامج البحث والتطوير التكنولوجية وعلوم الفضاء
  

  اجتاهات امليزانية -٣ 
، على الرغم من أن احلصة ١٩٩٥ظلـت ميزانـية الفضـاء الفنلـندية ثابـتة متاما منذ عام               -٦

وشـكلت املسامهة يف اإليسا اجلزء الرئيسي       . املخصصـة لـربامج اإليسـا ازدادت يف هـذه الفـترة           
مــارس /وســوف ُتجــرى االنــتخابات الــربملانية للدولــة يف آذار    . ٢٠٠٢ية يف عــام مــن امليزانــ 
 ويـتوقع أن تظـل ميزانـية الفضـاء الفنلـندية كذلـك على مستوى ثابت خالل السنوات                   ٢٠٠٣
 . القادمة

). تيكيس(ويـأيت معظـم الـتمويل الفضـائي الفنلـندي مـن الوكالة الوطنية للتكنولوجيا                 -٧
كمـا تقـوم عدة وزارات   .  ملـيون يـورو  ١٩ مـا مقـداره   ٢٠٠٢عـام  وقـد بلغـت مسـامهتها يف       

 .أخرى بتمويل األنشطة الفضائية
  

  األنشطة الوطنية -٤ 
ــوم         -٨ ــيقات، وعل ــوم والتطب ــلى رصــد األرض، والعل ــندا الرئيســي ع ــتمام فنل ينصــّب اه

ــيزياء الفلكــية ال     (الفضــاء  ــنظومة الشمســية، والف ــبحوث اخلاصــة بامل ــية وبالدرجــة األوىل ال عال
الساتل التابع  (والبيانات اليت يوفرها الساتالن احمللّقان فـي مـدار قطـيب         ). الطاقـة، وعـلم الكون    

 والساتل األورويب لالستشعار عن بعد      (NOAA)لـالدارة الوطنـية للمحيطات والغالف اجلوي        
(ERS-2) (             ما تسـتخدم أساسـا ألغـراض رسـم خـرائط الـبحار املتجمدة ورصد نوعية املياه، بين

 يف عمليات (SPOT)تسـتخدم الصــور املـأخـوذة مــن الساتلني الندسات وساتل رصد األرض        
 .١٩٧٥جرد استخدام األراضي والنباتات منذ عام 
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 وينتهي يف   ٢٠٠١أبريل  / لعلوم الفضاء يف نيسان    (Antares)وقـد بـدأ برنامج انتاريس        -٩
وطنــية للتكنولوجـيا واألكادميــية  ويتشــارك يف متويـل الــربنامج كـل مــن الوكالـة ال   . ٢٠٠٤عـام  

وال تقل  .  فريقا حبثيا لدراسة علوم رصد األرض وعلوم الفضاء        ١١وميـّول الـربنامج     . الفنلـندية 
 .التكلفة االمجالية للربنامج عن عشرة ماليني يورو

، فهـو بـرنامج جديد بشأن تكنولوجيا الفضاء يدفع بصناعة         (Avali)أمـا بـرنامج أفـايل        -١٠
ــاء الفنلـــ  ــاتلية      الفضـ ــة السـ ــات املالحـ ــة يف قطاعـ ــائية جتاريـ ــطة فضـ ــطالع بأنشـ ندية إىل االضـ

أما جوانبه اهلامة فهي اآلثار اجلانبية،  . واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية واالستشعار عن بعد        
 ٢٠٠٢يف عــام " أفــايل"وقــد بــدأ تنفــيذ بــرنامج . أي التطبــيقات األرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء

 .مليون يورو١٥وال تقل التكلفة االمجالية للربنامج عن . ٢٠٠٥وسوف يتواصل حىت عام 
  

  الربامج واملشاريع الفضائية الدولية اجلارية -٥ 
 . أدناه مشاركة فنلندا يف الربامج واملشاريع الفضائية الدولية اجلارية٢يبني اجلدول  -١١
  
 ٢اجلدول  
  مشاركة فنلندا يف الربامج واملشاريع الفضائية الدولية 

 املنظمة أو البلد املشاركة الفنلندية

 اإليسا 
 Cluster IIبعثة  وحدات للتغذية الكهربائية، وجهازان          

 Cryosatبعثة  وحدات للتغذية الكهربائية        
املشاركة يف جهاز رصد األوزون العاملي بقياس احتجاب                   

ترقية معاجل معدات قياس األوزون العاملي وتوفري جزء                         : النجوم 
 أرضي   

 ١-ل البيئي إنفيساتالسات

الشبكة العاملية لسواتل (غاليليـــو  املشاركة يف مرحلة ما قبل التطوير            
 ٢-)املالحة

البعثة املعنية حبقل جاذبية األرض وبثبات  براجميات على منت الساتل          
 حالة دوران احمليطات

 Herschelبعثة  صقل املرآة األولية      
مقياس االرتفاع          : زحل  مركبة اهلبوط على القمر تيتان التابع ل               
 الراديوي وأدوات دراسة الغالف اجلوي             

 Huygensبعثة 

املشاركة يف النميطة االختبارية اليابانية للرصد باألشعة السينية                   
JEM-X)     التحقق من صحة براجميات               )وحدتا كشف ،
 .التحليق  

 Integralبعثة 
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 املنظمة أو البلد املشاركة الفنلندية

 Mars Expressبعثة  وحدات للتغذية الكهربائية، املشاركة يف األجهزة              

بعثة الساتل األول من اجليل الثاين من  التحقق من صحة الرباجميات املثبتة على منت الساتل                   
 سواتل ميتيوسات

 MetOp-1بعثة  وحدات للتغذية الكهربائية ملعدات قياس األوزون العاملي                   

املشاركة يف األداة العاملة على تردد منخفض؛ وحدة التحكم                        
 )ريوستات  الك  (اخلاصة باجلهاز القّري       

 Planckبعثة 

 Rosettaبعثة  البنية األولية، وحدات نظام التغذية الكهربائية، أدوات مسامهة                   

أداة على منت املركبة الفضائية االختبارية بشأن الكمون                    
وااللكترونيات والغبار يف الفضاء، عرض ايضاحي ملطياف                    

 راصدات مشسية باألشعة السينية         /تصوير مدمج باألشعة السينية         

البعثة الصغرية للبحوث املتقدمة يف 
 (SMART-1)التكنولوجيا 

البعثة املعنية برطوبة التربة وملوحة  املشاركة يف مقياس راديوي        
 احمليطات

ايرين للمعاونة يف حتليل اجلسيمات             -أداة كوستيب      : أداتان 
 وأداة تباين خواص الرياح الشمسية          

 املرصاد الشمسي والغاليف اهلليومي

غذية الكهربائية، املشاركة يف أداة لتحليل الذرات                   وحدات للت    
 املتعادلة الطاقوية      

 Venus Expressبعثة 

 بعثة نيوتن املتعددة املرايا باألشعة السينية بنية أنبوب املقراب ووحدة التحكم احلراري املرآوي              
مكاشف للحطام الفضائي ووحداهتا ملعاجلة البيانات على منت                      

 باالستقاللية على منت الساتل             بعثة املشروع املتعلق       
 اإليسا/بلجيكا

وحدة مناولة البيانات على منت املركبة الفضائية رومر                   
(Roemer) 

 الدامنرك

 السويد (Odin)جهاز للموجات الصغرية على منت الساتل أودين                     

املشاركة يف مركبات اهلبوط على املريخ من فئة نيتالندر                       
(NetLander)       مركز الوطين للدراسات           بشأن البعثة األوىل لل

 ٢٠٠٩الفضائية املقررة لعام         

 اإليسا/فرنسا

 (Aura)جهاز لرصد األوزون على منت املركبة الفضائية أورا                 
 .من سلسلة سواتل رصد األرض التابع لناسا               

االدارة الوطنية للمالحة اجلوية /هولندا
 )ناسا(والفضاء 

الفلكي       معدات حاسوبية باألشعة السينية بشأن ساتل الرصد                 
 باألشعة السينية    

 ايطاليا

 آليات على منت بعثة توينـز التابعة لناسا             

آليات على منت بعثة املركبة الفضائية كاسينـي التابعة لناسا،                        
 املشاركة يف مطياف كاسينـي بالبالزما             

جهاز لألشعة السينية على منت مركبة استكشاف الطاقة العالية                       
 العابرة التابعة لناسا      

 ناسا/ملتحدة األمريكيةالواليات ا
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 املنظمة أو البلد املشاركة الفنلندية

جهاز بشأن احلطام على منت احملطة الفضائية الدولية املشاركة                      
.  التابعة لناسا   (Contour)بأداة يف بعثة دراسة نواة املذنبات        

 ٢٠٠٢وقد أخفقت البعثة بعد اطالقها يف عام                 

جهاز لألشعة السينية على منت بعثة ملتقى الكويكبات قرب                            
 ٢٠٠١قد كللت البعثة بالنجاح يف عام              و. األرض التابعة لناسا       

  (Stardust)املشاركة جبهاز على منت املركبة ستارداست                    
 التابعة لناسا    

 

 اليابان جهاز لألشعة السينية على منت احملطة الفضائية الدولية                    

-Spectrumصفيفة سيليكون لألشعة السينية على منت الساتل                     

X-gamma .      املشروع متوقف حاليا 

خل ذو خط األساس الطويل جدا على منت الساتل                         مقياس التدا     
 املشروع متوقف حاليا       . (RadioAstron)راديوأسترون     

مركبات هبوط على املريخ من فئة املركبات متالندر                       
(MetLander) 

 االحتاد الروسي

مطياف مغنطيسي ألفوي للمحطة الفضائية الدولية، جتربة                        
البحث عن       (لدولية  فيزياء اجلسيمات على منت احملطة الفضائية ا             

 )املادة املضادة  
  مناولة   ب السيليكون مع الدعم األرضي و              جهاز لتعقّ    : فنلندا  

 البيانات  

/ ايطاليا/ أملانيا/ اسبانيا/ االحتاد الروسي
اململكة املتحدة / فرنسا/ الصني/ سويسرا

الواليات / لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 املتحدة األمريكية

   
 فرنسا    

 ]بالفرنسية: صلاأل[
 

  النقل الفضائي -١ 
 عملـيات إطـالق ناجعة يف هذا العام، ومن املفترض   ١٠سـبيس    نفـذت شـركة آريـان      -١

 .أن ُتنفّذ عملية اإلطالق األخرية بعد أسبوع من اآلن

 يف اآلونـة األخرية يف تأخري تأهيل الصيغة         ٥-وقـد تسـّبب اإلخفـاق يف إطـالق آريـان           -٢
ــتطوير القـــرّ   ــدة للـ ــؤد إىل التشـــكيك يف    Evolution Cryogenic Aي اجلديـ ــن ذلـــك مل يـ ، لكـ

اخلـيارات التكنولوجـية األساسـية الـيت أُرسـيت بشـأن قـاعدة اإلطـالق األوروبية؛ وقد طُّورت                   
 الـذي اسـتخدم لتزويد      HM7املـرحلة العلويـة لصـيغة الـتطوير القـّري اآلنفـة الذكـر مـن احملـّرك                   

 .ة بالقدر٤-املرحلة الثالثة من آريان
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ــزة باحملـــركني    -٣ ــية اجملهـ ــيغة األساسـ  يف EC و Vulcain-1ومـــن املفـــترض أن حتلّـــق الصـ
 .يناير/منتصف كانون الثاين

  
  رصد األرض -٢ 

 ٥- بنجاح اطالق الساتل الفرنسي سبوت     ٢٠٠٢يف جمـال رصـد األرض، متـّيز العـام            -٤
 .والساتل األورويب إنفيسات

  
  ٥-سبوت 
 جزءا من سلسلة السواتل اليت     ٢٠٠٢مايو  / أيار ٤ يف   ٥-تميـثل اطـالق السـاتل سبو       -٥

ــدأ اطالقهــا يف عــام   ــاطالق الســاتل ســبوت ١٩٨٦ب  عــن ســابقيه  ٥-وخيــتلف ســبوت . ١- ب
 م، إضــافة إىل ٢,٥ أمــتار و٥فبفضــل حتســني قــدرة االســتبانة لكــي تصــل إىل   . بازديــاد أدائــه

شركة سبوت ، سوف تتمكن ) كم١٢٠×  كـم  ٦٠ كـم أو  ٦٠×  كـم  ٦٠(حجـم الصـور     
، وهي الشركة املسؤولة عن تشغيل سواتل سبوت، من الوفاء باملتطلبات )Spot Image(إميـاج  

ويعـد هـذا الـتوازن بني االستبانة العالية وتغطية مساحة واسعة عنصرا             . اجلديـدة يف هـذا اجملـال      
، وحمليا  ٢٥ ٠٠٠:١(اجيابـيا أساسـيا لتطبـيقات مـثل رسـم خـرائط األراضـي مبقـياس متوسـط                   

أما امليزة الكربى   . ، أو ختطـيط املـدن ومـا قـرب املدن، أو تدبر املخاطر الكربى              )١٠ ٠٠٠:١
 فهي القدرة اليت ال تضاهى جلهازه التجسيمي العايل االستبانة الذي          ٥-الثانـية للسـاتل سـبوت     

والصور التجسيمية ال غىن عنها    . سـيمكّن مـن تغطـية رقعـة واسـعة مـن االقليم بتمريرة واحدة              
ل التطبـيقات الـيت تتطلـب معـرفة دقيقة بالتضاريس، ومنها مثال قواعد بيانات حماكاة     بشـأن كـ   

 .الطريان، أو إنشاء شبكات للخدمات اهلاتفية النقّالة

 بعد أن   ٢٠٠٢يوليه  / مـرحلة التشـغيل الكـامل يف متوز        ٥-وقـد دخـل السـاتل سـبوت        -٦
/ تاحت جنوب فرنسا يف أيلول    وأثـناء الفيضـانات اليت اج     . اجـتاز االختـبارات الالزمـة بـنجاح       

، اســُتخدمت يف الرســم البــياين للفضــاء والكــوارث الكــربى صــور الســاتل         ٢٠٠٢ســبتمرب  
ودعمـا ملبادرة نظام الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية، قرر          .  لـتقدير األضـرار    ٥-سـبوت 

تيشــن فيجي-الشــركاء األوروبــيون يف بــرنامج ســبوت اتاحــة الصــور امللــتقطة بواســطة ســبوت  
(SPOT-Vegetation)جمانا بعد ثالثة أشهر من ادراجها يف أرشيف فيجيتيشن . 
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  ٢هيليوس  
ألـف هـو أول سـاتل مـن اجلـيل الـثاين من سواتل نظام الرصد         -٢إن السـاتل هيلـيوس       -٧

ويشمل . ألغـراض األمـن والدفـاع الـذي تشـغله فرنسـا بالتعاون مع حكومات أوروبية أخرى          
يــر واطــالق ســاتلني، وهــو مــا قامــت بــه شــركة أســتريوم وكــان املــتعاقد املكــون الفضــائي تطو

الرئيسـي معهـا املركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية باالضـافة إىل عـدد من املتعاقدين                     
وتعكـف فرنسـا على تطوير وتشغيل املركز املعين باطالق السواتل يف          . األوروبـيني مـن الـباطن     

وتؤكد كل االختبارات اليت    .  يوجـد يف مركز الفضاء بتولوز      املـدار واحلفـاظ علـيها فـيه الـذي         
أجريـــت عـــلى املعـــدات حـــىت اآلن األداء املـــتوقع، وال ســـيما بشـــأن اجلهـــاز الرئيســـي العـــايل 

 .االستبانة
  
  أورفيو 
يشـكل السـاتالن الفرنسـيان بليـياد املكون البصري املكمل للسواتل الرادارية االيطالية           -٨

اد، وتشــمل اجملموعــة بكامــلها كوكــبة مــن الســواتل املدنــية والدفاعــية ســكامي-األربعــة كومســو
 من مرحلة حتديد    ٢٠٠٢ديسمرب  /تعـرف باسـم أورفيو ومن املفترض االنتهاء يف كانون األول          

 .٢٠٠٣هذا املكّون البصري، ويتوقع أن يتسىن البدء يف أعمال التطوير يف مطلع عام 
  
  منيةالرصد العاملي لألغراض البيئية واأل 
الرصـد العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنـية هـو مـبادرة تشـارك فـيها املفوضية األوروبية                     -٩

والغـرض مـن هذا الرصد العاملي       . واإليسـا ووكـاالت الفضـاء الوطنـية وشـركاؤها الصـناعيون           
 :هو الوفاء باالحتياجات االجتماعية والسياساتية من خالل

 يئة؛تنفيذ اتفاقات دولية بشأن الب )أ(  

 الوقاية من املخاطر الطبيعية والصناعية وتدبرها؛ )ب(  

 .حتليل الضغوط البيئية املؤدية إىل نزاعات )ج(  

فهــي تقــوم، عــن طــريق شــبكتها املعنــية . وتشــارك فرنســا بــثقل كــبري يف هــذه املــبادرة -١٠
نية يف  بـاألرض والفضـاء ومركـزها الوطين للدراسات الفضائية، بأشياء منها وضع مشاريع وط             

ــية    ــية واألمن ــاألرض والفضــاء   . اطــار أهــداف الرصــد العــاملي لألغــراض البيئ ــية ب فالشــبكة املعن
وتتمثل . مكرسـة لرصـد األرض والسـتخدام تطبـيقات تكنولوجـيا الفضاء يف جمال محاية البيئة                

 التحتية  اهـتماماهتا الرئيسـية يف ادارة املـوارد املـتجددة والبيـئة واملـناظر الطبيعـية؛ وختطـيط البنية                  
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 مشروعا ١٥وقـد مت تبني ما جمموعه  . للـنقل والتخطـيط لألمـن؛ والصـحة واملخاطـر؛ والتعلـيم       
وقـد ُوّجه نداء لتقدمي العروض بشأن املشاريع اخلمسة عشر يف عام            . يف خمـتلف هـذه اجملـاالت      

٢٠٠٢. 
  
  إنفيسات 

مــارس / آذار١لقــد أصــبح بــرنامج إنفيســات الــتابع إليســا مــثمرا بــاطالق الســاتل يف    -١١
ومنصة إنفيسات جمهزة بعشرة أجهزة ينتظر      .  واسـتقبال الصور األوىل بعد ذلك بشهر       ٢٠٠٢

مــنها أن توفــر نظــم بــيانات يف عــدد مــن جمــاالت رصــد األرض، كالكــتل األرضــية واحملــيطات 
وتســاهم فرنســا، بصــفتها احــدى الــدول املشــاركة، بنســبة . والغــالف اجلــوي وحقــول اجللــيد

املائـة مـن تكلفـة البعـثة مـن خـالل املركـز الوطين للدراسات الفضائية وخمترباهتا                  يف   ٢٥قدرهـا   
وهـي تساعد بوجه خاص على تطوير واستعمال أجهزة تستخدم          . العلمـية وقطاعهـا الصـناعي     

يف كيمـياء الغـالف اجلـوي العلـوي وعـلم الـبحار، مـع مسـامهات مـن النظام الساتلي املتكامل             
، ويف ادارة   )دوريس(الـراديوي للمواقع بقياس االزاحة الدوبلدية       لدراسـة املـدارات والـتحديد       

 .مركز معاجلة البيانات

غوموس، وهو جهاز يوفر مالمح     : وشـاركت فرنسـا أيضـا يف تطويـر األجهـزة التالـية             -١٢
للكـثافة العموديـة لـألوزون؛ ومقـياس الـتداخل مايكلسون للسرب السليب للغالف اجلوي، وهو                

 غــازات االحتــباس احلــراري؛ ومطــياف قــياس االمتصــاص بالتصــوير    جهــاز يســتبني تركــزات 
املسـحي ألغـراض رسـم خـرائط الغـالف اجلـوي، وهـو جهـاز يـدرس كيمـياء الغالف اجلوي                      

وهـذه األجهـزة الـثالثة جمهـزة بأجهـزة استشـعار للغـالف اجلوي متكن من رسم                  . بشـكل عـام   
دود الفعـل الكيميائية اليت تؤثر بوجه       خـرائط ثالثـية األبعـاد، ممـا يوفـر للخـرباء رؤيـة شـاملة لـر                 

وقـد مت التوقـيع على اتفاق بني فرنسا واإليسا هبدف القيام حبملة             . خـاص عـلى طـبقة األوزون      
مـن التحلـيقات بالطائـرات واملناطـيد إىل االستراتوسـفري للـتأكد مـن صحة البيانات اليت حيصل             

 .عليها من تلك األجهزة الثالثة

وحاالت . ان الرئيسـي لتـبادل احلـرارة الكـبري مـع الغالف اجلوي            ومتـثل احملـيطات املكـ      -١٣
واستجابة لتلك . التـبادل هـذه تـنظم تغـري املـناخ، لكـن هلـا دورا أيضـا يف االضطرابات املناخية             

) قــياس املســافة بــني الســاتل وســطح احملــيط(املخــاوف، جيــري القــيام ببعــثات لقــياس االرتفــاع 
فقـد أصبحت درجة احلرارة ولون املاء وسرعة الرياح         . ةوتقـدم هـذه البعـثات اآلن نـتائج هامـ          

والتــيارات واجتاههــا متــثل بارامــترات متكــن اآلن مــن وصــف حالــة احملــيط، الــذي هــو عنصــر     
ولفرنســا تواجــد مــن قــبل يف هــذا اجملــال، وذلــك بواســطة جتــربة    . أساســي يف الــنظام املــناخي 
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وبينما ُيمكّن  ).  أدناه ١٥الفقرة  انظر  (بوسـايدون وجاسـون     )/توبكـس (طوبوغرافـيا احملـيطات     
 مـن القـيام بـزيارات مـتكررة بكـثرة، فان نظام قياس االرتفاع على منت إنفيسات                  ١-جاسـون 

 ومقياس االشعاع باملوجات الصغرية ميكّن من القيام        RA-2الـذي يـتكّون من مقياس االرتفاع        
اآلخـر، ممـا يتيح     وهكـذا، فـان الـنظامني يكّمـل أحدمهـا           . برصـد أصـغر حجمـا لـتلك الظواهـر         
 .أكمل تغطية ممكنة لتباينات احمليطات

واذا أريـد اجلمـع عـلى حنـو متناسـق بـني قياسـات عـدة نظـم، فـال بـد من التعبري عنها                           -١٤
وقـد صـمََّم املركـز الوطين للدراسات الفضائية نظام دوريس           . باسـتعمال نظـام مـرجعي وحـيد       

وهو ميكن أن يعمل أيضا     .  حتديدا دقيقا  وطـّوره للـتمكني مـن حتديـد موقع السواتل يف مدارها           
وهكذا، فان كل  . يف االجتـاه املقـابل ويقـيس بالسنتمترات املوقع املطلق للمنارات على األرض            

بوسايدون ُيعّبر عنها   /بـيانات قـياس االرتفـاع الـيت جتمـع بواسطة إنفيسات وجاسون وتوبكس             
 .وُتؤكّد بواسطة نظام مرجعي مشترك

  
  اهية انعكاسيات األرضجهاز استقطاب واجت 

طـّور املركز الوطين للدراسات الفضائية جهاز استقطاب واجتاهية انعكاسيات األرض            -١٥
التابع للوكالة الوطنية   ) ٢-أديوس(الـذي أدمـج يف السـاتل املـتطّور لرصـد األرض             ) ٢بولـدر   (

ديد املواقع ومجع   انظـر املناقشـة حـول الـنظام السـاتلي لـتح           ) (ناسـدا (اليابانـية للتنمـية الفضـائية       
. وسوف ميكّن هذا اجلهاز من حتسني املعرفة باملناخ  ).  أدناه ٢٧يف الفقـرة    ) أرغـوس (البـيانات   

وهـو مكشـاف صـور يتمـثل الغـرض مـنه يف رصـد السحب واهلباءات اجلوية والنبات وأسطح                 
. احملــيطات مــن أجــل اتاحــة فهــم أفضــل الشــعاع األرض وتفــاعل حــركات الغــالف اجلــوي     

 .٢٠٠٢نوفمرب / القيام بعملية اطالق يف تشرين الثاين٢يف إطار محلة بولدر وُيعتزم 
  
  السواتل الصغرية والصغرية 

  جاسون واحمليطات     
أطلـق السـاتل الصـغري جاسـون، الـذي هو مثرة التعاون بني فرنسا والواليات املتحدة،                  -١٦
 خلوارزميات التجهيز،   وبعد مرحلة من التصحيح األويل    . ٢٠٠١ديسـمرب   / كـانون األول   ٧يف  

وهـــذه . ٢٠٠٢مـــارس / آذار٢٩ُوزعـــت املنـــتجات األوىل عـــلى فـــريق أحبـــاث جاســـون يف  
بوسايدون، أما أداؤها فهو أفضل   /املنـتجات تتمـيز بنوعـية تسـاوي عـلى األقـل نوعـية توبكـس               

ــدار    ــنة كنوعــية تصــحيح امل ــواح معي ــتحدة    . مــن ن ــات امل ــتان للوالي ــوا التابع وتعكــف ناســا ون
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واملركز الوطين للدراسات   ) يوميتسات(ة األوروبـية السـتغالل سـواتل األرصاد اجلوية          واملـنظم 
 .٢٠٠٦ اليت من املقّرر أن تبدأ يف عام ٢الفضائية على إعداد مرحلة التحديد بشأن جاسون 

  
  )مسوس(رطوبة التربة وملوحة احمليطات   

شـاف األرض الــتابع  جيـري االضـطالع ببعـثة مسـوس الــيت تـندرج ضـمن بـرنامج استك        -١٧
وسوف يتوىل املركز الوطين . إليسـا، بالـتعاون مـع دولـتني عضوين يف إيسا مها فرنسا واسبانيا      

للدراسـات الفضـائية توفـري منصـة تدعـى منصة بروتيوس، وسوف يقوم بدور املتعاقد الرئيسي                 
ة وبــاطالق مســوس، ســيتمكن ســاتل لــلمر. للــنظام ككــل، كمــا أنــه ســيوفر الــتحكم يف املــدار 

ومرحلة التحديد بشأن املشروع جارية منذ      . األوىل مـن قـياس رطوبـة التربة وملوحة احمليطات         
 .٢٠٠٢فرباير /شباط

  
األرصاد الساتلية للسحب واهلباء اجلوي بواسطة الليدار واألشعة دون احلمراء يف إطار         

  برنامج باثفايندر واملناخ 
ــباء     -١٨ ــثة األرصــاد الســاتلية للســحب واهل ــيدار واألشــعة دون    إن بع اجلــوي بواســطة الل

الرامـية إىل دراسة اخلصائص الفيزيائية الصغرية       ) كاليبسـو (احلمـراء يف إطـار بـرنامج باثفايـندر          
واالشـعاعية للسـحب واهلـباءات اجلويـة وأثـرها عـلى ميزانـية إشـعاع األرض سوف يشترك يف                  

ــتوىل هــذه األخــرية  االضــطالع هبــا كــل مــن املركــز الوطــين للدراســات الفضــائية وناســا،       وت
واهلـدف مـن هـذه البعـثة هـو توفـري مدخالت لربنامج البحوث               . املسـؤولية الكاملـة عـن البعـثة       

ــاملي  ــناخ الع ــتعلقة بامل وســوف ُيدمــج الســاتل كاليبســو يف كوكــبة مــن الســواتل الصــغرية     . امل
اتل والصـغرية الـيت تـتكون مـن منصـة آكـوا لدراسـة املـناخ والسـاتل الراداري كالودسات وس          

االسـتقطاب وتفـاوت االنعكاسـيات لغـرض علـوم الغالف اجلوي مشفوعا بعمليات رصد من                
 .٢٠٠٤، الذي سُيجهز باملصّور االستقطايب بولدر وسيطلق يف عام )باراسول(ساتل ليدار 

ــوع        -١٩ ــر املركــز الوطــين للدراســات الفضــائية منصــة ســاتلية صــغرية مــن ن وســوف يوف
واضـافة إىل هـذه املهمة،      . الرئيسـي بشـأن السـاتل كاليبسـو       بروتـيوس وسـوف يكـون املـتعاقد         

يعكـف املركـز عـلى تطوير مصّور باألشعة دون احلمراء يستعمل مكشاف صفيفة قياس شعي                
وسوف يتوىل  . مسـتمدا من مصّور قياس التداخل السابر للغالف اجلوي باألشعة دون احلمراء           

ويعــتزم . ف تــتحكم ناســا يف احلمولــةاملركــز الــتحكم يف الســاتل أثــناء مــرحلة التشــغيل وســو 
 .٢٠٠٤االطالق يف عام 
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  دمييتر والنشاط السيزمي  
ــاد الــيت أنشــأها املركــز الوطــين       -٢٠ ــتر هــو أول ســاتل صــغري يف جمموعــة ســواتل مريي دميي

للدراســات الفضــائية بغــية قــياس جمموعــة مــن البارامــترات اجليوفيزيائــية يف الغــالف املؤيــن          
وقد بدأ إدماج   . س هـذه البارامـترات الكهرومغناطيسـية بدراسـة الزالزل         ويقـترن قـيا   . لـألرض 

وقـد اسـتهل الـتعاون مـع االحتاد الروسي الذي           . ٢٠٠٣السـاتل ويعـتزم إطالقـه يف مـوىف عـام            
 سـاتال صـغريا مسـتقال ومعقدا بشأن البالزما واملغناطيس يف املدار        ٢٠٠١أطلـق يف مـوىف عـام        

 .غراض بعثة دمييتروذلك ألغراض مماثلة أل) كومباس(
  

  االتصاالت السلكية والالسلكية -٣ 
  ألفابوس 

ألفـابوس هـو بـرنامج منصـة كـبرية عالية القدرة من اجليل اجلديد أطلقه املركز الوطين                   -٢١
ــيل للصــناعات الفضــائية وشــركة         ــع شــركة ألكات ــتعاون الصــناعي م للدراســات الفضــائية بال

 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٥روع يف وقد بدأت مرحلة حتديد املش. أستريوم
  
  املالحة وحتديد املواقع 

مارس / آذار ٢٦أقـر جملـس وزراء الـنقل التابع لالحتاد األورويب يف اجتماعه املنعقد يف                -٢٢
 . مرحلة التطوير والتثبيت بشأن برنامج املالحة األورويب غاليليو القائم على السواتل٢٠٠٢

ــيو هــو عــبارة عــن كوكــبة م    -٢٣ ــة مــن  وغاليل ــتكرر   ٣٠ؤلف ــدار م  ســاتال موضــوعا يف م
وهذه .  كم، وهي تغطي باستمرار كامل سطح األرض٢٤ ٠٠٠األطـوار عـلى ارتفـاع قدره       

 .السواتل جمهزة بساعة ذرية متكن من قياس الوقت بدقة بالغة

وســوف يكــون الــنظام مســتقال ولكــن مكّمــال للــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع الــتابع     -٢٤
غـري أن نظـام غاليلـيو يـتفوق بعـدة مـزايا عـلى الـنظام العاملي                  . تحدة ومتسـقا معـه    للواليـات املـ   

فقـد ُصـّمم نظام املالحة الراديوي التابع للواليات املتحدة ليفي باالحتياجات   . لـتحديد املواقـع   
غـري أن األمـر خمـتلف فـيما يـتعلق بغاليلـيو الذي صممه مدنيون من أجل تطبيقات                   . العسـكرية 

وهـذا االختالف اجلوهري سيمكّن بعض اخلدمات املقترحة من عرض          . ساسـا غـري عسـكرية أ    
 .كل الضمانات التشغيلية القانونية اليت سيحتاجها املستعملون

وتوفـر بنـية نظـام الكوكـبة ووسائل التحكم األرضي للنظام األورويب مزية فيما يتعلق                 -٢٥
الكمـال الـيت تنبه املستعملني إىل       وبفضـل رسـالة     . بدقـة حتديـد املواقـع الـيت سـتبلغ مـترا واحـدا             
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وعـالوة عـلى ذلك، فان النظام       . أخطـاء االشـارات، سـوف يوفـر نظـام غاليلـيو موثوقـية أكـرب               
 .مصمم على حنو ميكّن من االستعانة به االرتفاعات الشاهقة اليت ُتستعمل يف الطريان املدين

ومبا . دمة ملستعمليه وسـوف يكفـل نظـام غاليلـيو، بفضـل طابعـه املدين، استمرارية اخل               -٢٦
أنـه مكّمـل للـنظام العـاملي لتحديد املواقع، فسوف يتمكّن كل املستعملني من تلقي االشارات                 

 .اليت يرسلها النظامان من جهاز استقبال واحد
  

  أرغوس   
إن الـنظام السـاتلي أرغـوس هـو مثـرة الـتعاون بـني املركـز الوطـين للدراسات الفضائية                      -٢٧

شـركاء جـدد مـثل ناسـدا ويوميتسـات يعـززون ذلك التعاون بتوفري سواتل                ومثـة   . ونـوا وناسـا   
وقـد أصـبح أرغــوس الـنظام املـرجعي لدراسة البيئة ومحايتها، حيث إنه ميلك ما يزيد                   . إضـافية 
وتوجد ستة سواتل تابعة لنوا وجمهزة بأدوات       .  منصـة ناشطة يف كل أحناء العامل       ٨ ٠٠٠عـلى   

ويف سياق التعاون بني    . وثالثة منها هي من سواتل اجليل الثاين      أرغـوس مدجمة اآلن يف النظام،       
نكست اليت هي   -فرنسـا والـيابان، سـوف حيمـل السـاتل آديـوس الـثاين األداة اجلديدة أرغوس                

. صـيغة معدلـة مـن السـاتل أرغـوس الـثاين موّصـلة هبوطـيا مبحطـات استقبال من اجليل اجلديد                     
وجيري . تنـزيل املعلومات وزيادة حجم البيانات    وهـو سـيفتح آفاقـا لتطوير تطبيقات جديدة ك         

تتضـمن فـيما تتضـمن وظـيفة وصلة         ) مشـروع أرغـوس الثالـث     (تطويـر أداة مـن اجلـيل الثالـث          
وقد بدأ . هبوطـية؛ وسـوف ُتجّهـز هبا سواتل يوميتسات وسواتل نوا التشغيلية لألرصاد اجلوية         

 .تسليم الصانعني األدوات الدماجها
  

  الدويل للبحث واالنقاذ النظام الساتلي   
-كوســـباس(احـــتفل الـــربنامج االنســـاين للـــنظام الســـاتلي الـــدويل للبحـــث واالنقـــاذ  -٢٨

، الــذي تتمــثل مهمــته يف املســاعدة عــلى البحــث عــن الســفن الــبحرية والطائــرات   )سارســات
وقد تعاونت أربع   . ، بالذكـرى العشـرين لتأسيسه     ٢٠٠٢واملركـبات الـربية وانقاذهـا، يف عـام          

ن مؤسسـة وهـي االحتـاد الروسـي وفرنسـا وكـندا والواليـات املـتحدة عـلى توفـري األجزاء               بلـدا 
وجيري تطوير اجليل الثالث من األدوات املستعملة يف ذلك الساتل لكي           . الفضـائية هلـذا النظام    

 .٢٠٠٥ الذي سُيطلق للمرة األوىل يف عام ١توضع على منت الساتل ميتوب 
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  استكشاف الفضاء -٤ 
  ل وبالنك سورفايورهريشي 

إن هريشـيل وبالنـك سـورفايور هـو بـرنامج لإليسـا تسـاهم فـيه فرنسـا مسامهة كبرية                  -٢٩
مـن خـالل شـركة ألكاتـيل سـبيس، الـيت هـي املـتعاقد الصناعي الرئيسي، ومن خالل عدد من                      

 .اهليئات الصناعية املعنية بتطوير األدوات

فضــائي باألشــعة دون احلمــراء، وأمــا أمــا هريشــيل فســيحل حمــل ســلفه وهــو املرصــد ال -٣٠
وســيحمل الســاتل مقــرابا باألشــعة دون احلمــراء  . بالنــك فســيدرس تشــكّل الــنجوم واجملــّرات 

أداة مغايـرة للمطـياف ذي االسـتبانة العالـية جـدا للمقراب             : وثـالث أدوات علمـية هـي التالـية        
، وكــامريا مــن طــراز )هــيفي(اخلــاص باألشــعة دون احلمــراء البعــيدة واملوجــات دون املليمــترية 

ومضواء من طراز مستقبل التصوير     ) باكس(الكـامريا واملطـياف العـاملني بصـفيفة نقـل ضوئي            
وتعمـل فرنسـا من خالل مفوضيتها للطاقة الذرية، وبالتعاون مع   ). سـباير (الطـيفي واملضـوائي     

. ساململكـة املـتحدة، عـلى تطويـر مضـواء سـباير، وهـي سـتوفر مصـفوفات شـعية لكامريا باك             
 .وتعمل فرنسا أيضا مع خمتربات علمية لتطوير املطياف هيفي

وســوف يــدرس بالنــك أصــل الكــون وســوف يكــون جمهــزا مبقــراب وأداة للــترددات    -٣١
ومعهــد . املنخفضــة وأداة للــترددات العالــية وهــي أجهــزة ســتمكّنه مــن قــياس اشــعاع الكــون   

 .ة الترددات العاليةالفيزياء الفلكية بأورساي هو املتعاقد الرئيسي بشأن أدا
  
  إنتيغرال 

 بواسطة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٧أطلـق سـاتل مـن طـراز إنتـيغرال بـنجاح يف           -٣٢
ــيا للفــيزياء   . صــاروخ مــن طــراز بــروتون  واهلــدف احملــدد للســاتل إنتــيغرال، بصــفته خمتــربا دول

.  يف اجملرة وخارجها   الفلكـية بشـأن أشـعة غاما، هو دراسة الظواهر الفيزيائية الفلكية األساسية            
والغـرض مـنه هـو الـتمكني مـن القـيام للمرة األوىل برصد مباشر للتفاعالت النووية اليت تؤدي            

واملطياف، الذي . إىل تشـكل عناصـر يف الكـون، وهي تفاعالت يدل عليها انبعاث أشعة غاما        
 اإليســا، هــو واحــد مــن أداتــني رئيســيتني يف الســاتل إنتــيغرال، طورتــه دول خمــتلفة أعضــاء يف  

باالشـتراك مـع املركز الوطين للدراسات الفضائية بتولوز الذي قام أيضا بإدماج األداة بكاملها           
وقـد قامـت فرنسـا، وال سـيما خمتـرب الفيزياء الفلكية مبفوضية الطاقة               . بصـفته املـتعاقد الرئيسـي     

 .الذرية، بدور رائد يف تصميم أدوات البعثة وانتاجها
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  الرحالت املأهولة -٥ 
 التابع للواليات   STS-111شـارك رائـد الفضـاء الفرنسي فيليب بريين يف رحلة املكوك              -٣٣

وللبعثة اليت شارك فيها    .  يوما على منت احملطة الفضائية الدولية      ١١املـتحدة يف اطـار بعثة تدوم        
 حتمـيل املعـدات الالزمة لالختبار العلمي على منت احملطة؛ وإبدال وصلة           : هدفـان رئيسـيان مهـا     

. ذراع الـربوط الكـندي والـدروع حلمايـة اجلـزء احلسـاس من منيطة اخلدمة من النيازك الدقيقة                  
وقـد شـارك رائـد الفضـاء الفرنسـي يف مرحلة االلتحام واالقتراب بصفته مهندس الطريان وقام                  

 .بعملييت مشي فضائي
  

  التطبيقات الفضائية والتنمية املستدامة -٦ 
ي بشــأن التنمــية املســتدامة لفرنســا فرصــة عــرض أنشــطتها يف أتــاح مؤمتــر القمــة العــامل -٣٤

وأبــرزت فرنســا قــيمة  . جمــاالت جديــدة مــن التطبــيقات واخلدمــات عــن بعــد ورصــد األرض   
اسـتعمال تكنولوجـيات الفضـاء يف الطـب والتعلـيم، ومهـا جمـاالن بالغـا األمهـية لتحقيق التنمية                     

ت السـاتلية املـناطق النائـية مـن جتاوز عزلتها           ومتكّـن املعـدات القابلـة للـنقل والصـال         . املسـتدامة 
ويف فرنسا، أظهر املركز الوطين للدراسات الفضائية،       . بـتكلفة أقـل بفضـل اخلدمـات عـن بعـد           

بالـتعاون مـع فـرق طبـية، أن تكنولوجـيات الفضـاء مكّنـت مـن القيام تدرجييا بتطوير خدمات                     
كمــا تواصــل فرنســا بــذل . ن بعــدمثيــنة يف جمــاالت مــنها التشــاور عــن بعــد ودراســة األوبــئة عــ

جهودهـا يف جمـال التعلـيم عـن بعـد، وهـو جمـال تـدار بشـأنه مشـاريع رائدة يف فرنسا واخلارج              
 .بالتعاون مع اجلامعات ومراكز التدريب احمللية

وقـد أثبتـت تكنولوجـيات الفضـاء أهنـا أساسـية للجميع من أجل فهم منظومة األرض                   -٣٥
أســئلة بالغـة األمهـية بشــأن مسـائل حـيوية كــدورة املـياه وأثــر      فهـي تقــدم أجوبـة عـلى    . والبيـئة 

مــوارد الكــرة األرضــية وانــبعاثات غــازات االحتــباس   : األنشــطة البشــرية عــلى البيــئة الطبيعــية  
 .احلراري وتلوث السواحل والتغريات يف استعمال التربة والتحّضر واملمارسات الزراعية

 هـو الـذي يدفع أوروبا جزئيا إىل تطوير          والعـثور عـلى حلـول ملخـتلف هـذه املشـاكل            -٣٦
ــية      ــية واألمن ــراض البيئ ــاملي لألغ ــام الرصــد الع ــاور      . نظ ــن احمل ــور م ــي حم ــتدامة ه ــية املس فالتنم

االسـتراتيجية لألنشـطة الفضائية لفرنسا، وعملها يف هذا اجملال ُمصّمم من منظور ينطوي على               
 .شراكات عديدة
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 ) االسالمية-مجهورية (ايران   
 ] باالنكليزية:األصل[

  مقدمة -١ 
تقــع مجهوريــة ايــران االســالمية يف مــنطقة اســتراتيجية وهامــة مــن العــامل، وهلـــا طائفــة   -١

ــلى مســاحة          ــتد ع ــوام ومت ــثقافات واألق ــناخات وال ــئات وامل ــية والبي ــوارد الطبيع ــن امل ــنوعة م مت
ية لدعــم وتــويل الســلطات اهــتماما كــبريا الســتخدام وســائل فعالــة وحديــثة واقتصــاد . شاســعة

خططهــا الرامــية إىل ادارة شــؤون الــبلد ادارة جــيدة واســتخدام مــوارده وامكانــياته مــن أجــل    
 .التحسني والتنمية املستدامة

ومــنذ زمــن طويــل، كــان هــناك ادراك بــأن تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء تــؤدي دورا   -٢
ت مجهورية ايران وقـبل عقـد مـن الـزمن تقريـبا، شـرع          . هامـا يف تعزيـز التنمـية املسـتدامة للـبلد          

االسـالمية يف تعجـيل جهودهـا واختـذت خطوات باجتاه تطبيق تكنولوجيا الفضاء يف األغراض                
السـلمية مـن أجل االنتفاع من املزايا اجلمة والواسعة اليت يتيحها الفضاء بغية دعم خطط البلد                 

ــية اجلاريــة الطويلــة األجــل والقصــرية األجــل      التصــاالت ويف الوقــت احلاضــر، متــثل ا  . االمنائ
السـلكية والالسلكية واالرسال التلفزي واالستشعار عن بعد واملالحة والتعليم عن بعد والتنبؤ             
بـأحوال الطقـس واالنترنـت وغري ذلك تطبيقات واسعة االنتشار ومعهودة لتكنولوجيا الفضاء              

 .يف مجهورية ايران االسالمية
  

  إنشاء وكالة فضاء وطنية -٢ 
ة الـيت نفـذت خالل العقود الثالثة املاضية يف شىت اهليئات، يوشك        اسـتنادا إىل األنشـط     -٣

اآلن عـلى االكتمال تأسيس هيئة وطنية هتدف إىل تقرير السياسات والتخطيط وامليزنة واجراء              
ويف . الـبحوث والتطوير والتنسيق فيما يتعلق باألنشطة اجلارية يف خمتلف املنظمات داخل البلد            

شطة مؤسسات البحوث واهليئات االدارية واجلامعات، تنفذ عملية        هـذا الصدد وبغية تنسيق أن     
تقريــر السياســات بعــناية ســعيا وراء اهلــدف الــنهائي املتمــثل يف جعــل تلــك اهليــئة نــواة لوكالــة  

 .الفضاء الوطنية االيرانية

ويلتزم . ويعتـرب توحـيد األنشـطة الفضـائية يف مجهوريـة ايران االسالمية ضرورة حيوية               -٤
اليـراين لالستشـعار عـن بعـد، املنتسـب إىل وزارة االتصـاالت وتكنولوجيا املعلومات،                املركـز ا  

وتتخذ املسائل . بالـتعاون مـع هيـئات أخـرى ذات صلة، بانشاء وكالة الفضاء الوطنية االيرانية             
وبواسطة إنشاء وكالة الفضاء الوطنية االيرانية،    . املـتعلقة مبوافقـة الـربملان منحى ناجحا وواعدا        
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تكـون كـل األنشـطة ذات الصـلة بالفضاء يف مجهورية ايران االسالمية مشمولة مبنظمة                سـوف   
 .واحدة

  
  السياسة الفضائية -٣ 

تـثق مجهوريـة ايـران االسـالمية اسـتنادا إىل ظـروفها اخلاصـة وموقعهـا اجلغرايف املتميز،           -٥
لّب على مشاكل   مـن أن بوسـع تكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا أن تقـدم مسـامهة كـبرية يف التغ                   

وباسـتخدامها لعلـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، تـرمي مجهوريـة ايران االسالمية إىل            . الـبلد االمنائـية   
 :حتقيق االجنازات التالية

االسـتغالل الـتجاري لتطبـيقات فضـائية مـثل البـث االذاعـي، ورصد األرض،            )أ( 
  املسح، ورسم اخلرائط؛ورصد التغريات البيئية، والتنبؤ بأحوال املناخ، والقيام بعمليات

 تنمية املوارد البشرية من أجل تنفيذ التطوير الفضائي مستقبال؛ )ب( 

ــيقات         )ج(  ــر التطب ــم تطوي ــيا الفضــاء هبــدف دع ــوم وتكنولوج ــان عل ــياز واتق احت
 الفضائية واألنشطة الصناعية؛

تشــجيع األنشــطة الفضــائية يف القطــاع اخلــاص مــن أجــل تعــريف اجلمهــور       )د( 
 الفضائية ودجمها يف احلياة اليومية؛باألنشطة 

تــرويج العلــوم والتكنولوجــيا الفضــائية فــيما بــني الشــباب االيــراين، الــذي          )ه( 
 سينهض بدور رئيسي يف مستقبل البلد؛

 انشاء نظام للمعلومات الفضائية على الصعيد الوطين؛ )و( 

 .واملعاملة باملثلتشجيع التعاون الدويل املستند إىل مبادئ املنفعة املتبادلة  )ز( 
  

  بناء القدرات -٤ 
هـناك معـاهد وهيـئات خمـتلفة يف مجهوريـة ايـران االسـالمية تـنفذ حاليا أنشطة فضائية                 -٦

 .وفقا لوظائفها وجماالت اهتمامها

وبغــية بــناء القــدرات الالزمــة لــتطوير وتوســيع أنشــطتها يف خمــتلف جمــاالت اســتخدام   -٧
فــيها االتصــاالت الســاتلية، واستكشــاف املــوارد، وحتديــد   الفضــاء يف األغــراض الســلمية، مبــا  

ــوم          ــية، وعل ــاتلية، ورصــد الكــوارث الطبيع ــة الس ــع بواســطة الســواتل، واألرصــاد اجلوي املواق
وتكنولوجـيا الفضـاء، ال تكـتفي مجهوريـة ايـران االسـالمية حالـيا باختاذ التدابري املالئمة لتوفري                   
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ة الالزمـة، بـل اهنـا توسـع أيضـا أنشـطتها التعليمية عن           املـرافق واألجهـزة والـرباجميات احلاسـوبي       
 .طريق استخدام املوارد الوطنية ومن خالل تنفيذ مشاريع تعاونية ثنائية أو اقليمية أو دولية

وهـناك حالـيا أكـثر مـن سبع جامعات تعرض دورات للتعليم اجلامعي العايل أو برامج       -٨
وعالوة .  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية    متـنح درجـات علمـية يف جمال االستشعار الفضائي         

عــلى هــذه اجلامعــات، هــناك هيــئات اداريــة أخــرى كاملركــز الوطــين لرســم اخلــرائط واملركــز    
ــتربة وادارة املســتجمعات املائــية تقــدم      االيــراين لالستشــعار عــن بعــد ومركــز حبــوث حفــظ ال

 .دورات ختصصية أو خاصة يف التكنولوجيات الفضائية اجلديدة

يشـارك االختصاصـيون االيرانيون، سعيا إىل حتسني معارفهم الراهنة ومواكبة ميادين       و -٩
اهـتمامهم، مشـاركة منـتظمة يف الـدورات القصـرية األمـد والطويلـة األمـد اليت تدعمها اللجنة                  

أو الـيت تقدمهـا هيـئات اقليمية أو         ) ايسـكاب (االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ           
مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ والشــبكة  دولــية أخــرى ك

كما يؤدي حضور   . االسـالمية للعلـوم والتكنولوجيا الفضائية والوكالة اليابانية للتعاون الدويل         
خمـتلف احللقـات الدراسـية والـندوات واملؤمتـرات وحلقـات العمل دورا هاما يف تنمية اخلربات                  

 .رانينيالراهنة للعلماء االي

ــثة مــن       -١٠ ــلمرة الثال ــيت أقيمــت ل ــاملي للفضــاء، ال  ٤وتشــكل االحــتفاالت باألســبوع الع
، خطوة أساسية أخرى لبناء القدرات اخلاصة بتطبيقات    ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين األول   ١٠ إىل

 .علوم وتكنولوجيا الفضاء يف البلد
  

  رصد املوارد الطبيعية واجليوماتيكا -٥ 
ــية مشــار   -١١ ــود خلف ــد      تع ــن بع ــيات الفضــائية لالستشــعار ع ــيقات التقن ــبلد يف تطب كة ال

واالسـتفادة مـن البـيانات الـيت ُيحصـل علـيها عـن طـريق سـواتل رصـد األرض إىل اطالق أول                
 ).سلسلة سواتل الندسات(السواتل التجارية لرصد األرض 

رة ويف الوقـت احلاضـر، تسـتخدم هيـئات رصـد وادارة موارد األرض أي بيانات متوف                 -١٢
تقريـبا مـن البـيانات الـيت تلـتقطها خمتلف سواتل املوارد األرضية، وليس ذلك فحسب، بل اهنا                   
جمهـزة أيضـا بأكـثر املـرافق املـتوفرة تطـورا لتحلـيل البـيانات ودجمهـا مـن خـالل اسـتخدام نظم                        

 .املعلومات اجلغرافية

ة عن بعد املركز    ومـن اهليـئات الرئيسـية املشـاركة يف أنشـطة استشـعار املـوارد األرضي                -١٣
) وهـو هيـئة التنسـيق الوطنـية فـيما يـتعلق بأنشطة رصد األرض              (االيـراين لالستشـعار عـن بعـد         
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ومؤسسـة املسح البحثي اجليولوجي واملعدين التابعة لوزارة املعادن والفلزات يف مجهورية ايران             
معات املائية،  االسـالمية، ومـنظمة الغابـات واملراعي، ومركز حبوث حفظ التربة وادارة املستج            

ووزارة جهــاد الــزراعة، واملركــز الوطــين االيــراين لعلــوم احملــيطات، ووزارة الطاقــة، ووزارة        
 .النفط، ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا

وقـد قـرر املركز االيراين لالستشعار عن بعد، بغية توسيع قدراته وجعلها متماشية مع                -١٤
حصــل علــيها حديـثا عــن طــريق االستشـعار عــن بعــد مــن   الطلـب املــتزايد عــلى البـيانات الــيت يُ  

الفضــاء، انشــاء حمطــة أرضــية مــتعددة املهــام لالستشــعار عــن بعــد تكــون قــادرة عــلى اســتقبال  
ــترددات    ــيانات عــلى نطــاقي ال ــية     X وSالب ــيها الســواتل احلال ــيت حتصــل عل ــيانات ال ، وهــي الب

صــة باحتــياز البــيانات مــن جهــاز ويف هــذا الصــدد، ُوضــعت حمطــة االســتقبال اخلا. واملســتقبلية
، املوجود على منت    )موديس(استشـعار مقـياس الطيف اإلشعاعي التصويري املتوسط االستبانة          

 يف املركـــز االيـــراين ٢٠٠١أكـــتوبر /، قـــيد التشـــغيل يف أوائـــل تشـــرين األول "تـــريا"الســـاتل 
درة على ، طُـّورت احملطـة حبيـث أصـبحت قا    ٢٠٠٢سـبتمرب   /ويف أيلـول  . لالستشـعار عـن بعـد     

 .استقبال البيانات من الساتل اهلندي لالستشعار عن بعد

وعـالوة عـلى األنشـطة املذكـورة أعـاله، يستخدم املركز الوطين لرسم اخلرائط، وهو                 -١٥
هيـئة وطنـية مسـؤولة عن انتاج اخلرائط والبيانات الطوبوغرافية، النظام العاملي لتحديد املواقع،               

املالحـية، وذلـك ملشـاريع مـن ضـمنها مشـروع التشبيك             الـذي هـو مصـّمم أساسـا لـلخدمات           
التثليـثي وقـياس املناسـيب الوطنـية وربطـه الحقـا بالشـبكات االقليمـية والدولـية للـنظام العاملي                     

ــياس      ــية مبقـ ــرائط الطوبوغرافـ ــم اخلـ ــين لرسـ ــروع الوطـ ــع، واملشـ ــتحديد املواقـ ، ٢٥ ٠٠٠:١لـ
 وحتديد النسق اجليولوجي جلمهورية     ومشـاريع املسـح اجليوديسـي ومشـاريع التسـوية الدقـيقة،           

 .ايران االسالمية

واىل جانــب املركــز الوطــين لرســم اخلــرائط، فــان املــنظمة اجلغرافــية الوطنــية االيرانــية     -١٦
متـتلك أيضـا حمفوظـات مثيـنة جـدا مـن خمـتلف أنـواع الصـور السـاتلية، األمـر الـذي ميكنها من               

 .رى يف البلدتقدمي خدمات تقنية إىل اهليئات االدارية األخ
  

  األرصاد اجلوية الساتلية ورصد الكوارث الطبيعية -٦ 
 ١٩٩٢مت يف مقــر مــنظمة األرصــاد اجلويــة جلمهوريــة ايــران االســالمية يف أوائــل عــام   -١٧

 ألغراض حمطات   PC/SATتركيـب نظـام اسـتقبال البـيانات السـاتلية اخلاصـة بـاألحوال اجلويـة                 
ت مستعملي البيانات الثانويني للساتل ميتيوسات وجهاز مسـتعملي البـيانات الرئيسـيني وحمطـا     

االرسـال اآليل للصـور السـاتلية لـالدارة الوطنـية األمريكـية لدراسـة احملـيطات والغالف اجلوي                   
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وكــان مــن النــتائج الرئيســية للــتعديالت املدخلــة عــلى أســلوب التشــغيل قــيام املــنظمة    ). نــوا(
ــام     ــتقبال يف ع ــة االس ــية    ١٩٩٨املذكــورة بتوســيع حمط  باضــافة وحــدة الرســال الصــور العال
 .االستبانة ووحدة لتعميم بيانات األرصاد اجلوية

ويسـتخدم مركـز التنـبؤ بـاألحوال اجلويـة الـتابع للمـنظمة ذاهتـا البـيانات املـأخوذة من                      -١٨
سـواتل األرصـاد اجلويـة لـيس ألغـراض التنـبؤ بـاألحوال اجلويـة فحسـب، بـل وكذلـك خلدمة                       

كمـا ركبـت مـرافق اسـتقبال لبـيانات سواتل نوا يف املركز       . وارث اجلويـة  أهـداف ختفـيف الكـ     
ويف حــني تســتخدم . الوطــين االيــراين لعلــوم احملــيطات واملركــز االيــراين لالستشــعار عــن بعــد   

بـيانات املقـياس االشـعاعي املـتقدم ذي االسـتبانة العالـية جدا اليت يستلمها نظام االحتياز التابع        
ــراض رصــد املــ    ــلمركز ألغ ــتائج      ل ــك لنشــر الن وارد األرضــية وإجــراء دراســات بشــأهنا وكذل

والوثــائق عــلى اجلمهــور، فــان البــيانات الــيت تســتلمها هيئــتان متخصصــتان أخــريان تســتخدم    
 .ألغراض الدراسات واملشاريع البحثية اخلاصة هبما

وعـالوة عـلى الكـوارث اجلويـة، تقـوم اللجـنة الوطنـية لـلحد مـن الكـوارث الطبيعـية،             -١٩
ضـمن اطـار مشـروع حبـثي مشـترك، باسـتخدام الـنظم الفضـائية لـتحديد املواقـع لرصد حركة                     

يف (ألـواح قشـرة األرض عـلى طـول التصـدعات األرضـية الرئيسـية النشـطة يف اقلـيم خراسان                      
ومـنطقة طهـران، ومهـا مـن املـناطق الـيت هلـا سـجل تارخيي                 ) اجلـزء الشـمايل الشـرقي مـن الـبلد         
ــيها  وحديــث مــن حيــث تعرضــها لــ   ــية عــودة النشــاط ال ــنفذ هــذا  . لهزات األرضــية وامكان وي

املشـروع مـن خـالل جمهـود ثالثـي تشـارك فيه مؤسسة املسح اجليولوجي واستكشاف املعادن                  
 .يف مجهورية ايران االسالمية واملركز الوطين لرسم اخلرائط

  
  االتصاالت والبث االذاعي بواسطة السواتل -٧ 

يات الفضاء حيظى باهتمام متزايد وواعد يف مجهورية ايران         مـا انفـك تطبـيق تكنولوجـ        -٢٠
 من  ١٩٦٩وقـد دخـل الـبلد عصـر التطبيقات الفضائية يف عام             . االسـالمية يف العقـود األخـرية      

 مترا ٣٠خـالل إنشـاء احملطـة األرضـية أسـد أبـاد وتركيب هوائي معياري من الفئة ألف قطره                 
اخلاصة مبنطقة احمليط   ) انتلسات(واتل االتصاالت   لالتصـال مبـنظومة سـواتل املـنظمة الدولية لس         

 .اهلادئ لغرض االتصاالت الدولية

وشـبكة االتصـاالت السـلكية والالسـلكية يف مجهوريـة ايـران االسـالمية تستند أساسا                  -٢١
. إىل املوجــات الصــغرية وتؤمــن درجــة معقولــة مــن التغطــية يف األقالــيم ذات الكــثافة الســكانية

 حمطة أرضية   ١ ٠٠٠ شـبكات لالتصاالت يف إيران متلك ما يزيد على           ومثـة بوجـه عـام ثـالث       
أمـا عدد خطوط االتصاالت     . تقـدم للمسـتعملني خدمـات صـوتية وخدمـات تـتعلق بالبـيانات             



 

25  
 

A/AC.105/788

ــن    ــتة فســريتفع م ــام ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠الثاب . ٢٠٠٣ يف عــام ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ يف ع
تلك خطـا هاتفيا بفضل توافر  وهـذا يعـين أن واحـدا مـن بـني كـل مخسـة سـكان إيرانـيني سـيم             
 من  ٣٠٠ ٠٠٠وهـناك قرابة    . تكنولوجـيا االتصـاالت الفضـائية يف مجهوريـة إيـران االسـالمية            

شبكة البيانات، وما    يف منفذ   ١٢ ٠٠٠اهلواتف النقالة اخللوية، وسعة تصل إىل        يفاملشـتركني   
ة االتصــاالت وتــتم ادار. عمومــي منتشــرة يف خمــتلف أحنــاء الــبلد هــاتف ٧٥ ٠٠٠يــزيد عــلى 

الدولــية أساســا مــن خــالل الشــبكتني الســاتليتني انتلســات وامنارســات بواســطة مــا يــزيد عــلى  
 . قناة عرب ثالث حمطات أرضية مدخلية دولية٣ ٥٠٠

 بتنفيذ املرحلة األوىل ١٩٩٠وكـان الـنظام الساتلي الوطين دومسات قد دشن يف عام        -٢٢
ة طرفـية تـتخذ شـكل سـبع شـبكات فرعية             حمطـ  ٦١الـيت تـتكون مـن سـبعة حمـاور اتصـاالت و            

وتقـوم التكنولوجيا املستخدمة فيها على ختصيص قناة وحيدة لكل موجة حاملة وعلى          . جنمـية 
االبـراق االزاحـي يف الطـور الـرباعي وعـلى تعـدد االستخدام بتقسيم التردد، وذلك من خالل                   

 درجة  ٦٣ انتلسات عند     يف النقطة الشرقية للساتل    Kuأجهـزة مرسـلة جميبة تعمل على النطاق         
وقـد مت فـيما بعـد اسـتكمال الشـرحية األرضـية مـن املشـروع بتركيـب شبكتني جنميتني                     . شـرقا 

 حمطـة مـن احملطـات الطرفـية ذات الفـتحات الصغرية            ٩٠٠تـتكونان مـن حموريـن لالتصـاالت و        
لى وعالوة ع . جـدا تتصـل بالسـاتل نفسـه مـن خـالل تقنـية االستخدام املتعدد بالتقسيم الزمين                 

ذلـك، جيـري اآلن تشـغيل شـبكة مسـتقلة عـلى صـعيد الـبلد كلـه تتكون من حموري اتصاالت                
 حمطــة مــن احملطــات الطرفــية ذات الفــتحات الصــغرية جــدا ميلكهــا ويشــغلها   ١ ٧٠٠وحــوايل 

 .املصرف املركزي جلمهورية ايران االسالمية

 مناقصة للحصول   وطرحـت الشـركة االيرانية لالتصاالت السلكية والالسلكية مؤخرا         -٢٣
 حمطـة أرضـية خلدمة ختصيص القنوات ملستعملني         ٣٠٠عـلى تسـعة حمـاور اتصـاالت مدخلـية و          

مـتعددين عـند الطلب تستخدم تقنية االستخدام املتعدد بالتقسيم الزمين وهي تعمل مجيعا على               
 . غيغاهريتز١٤/١١النطاق الترددي 

ــية  والغــرض مــن هــذا التوســيع هــو اســتخدامه لتحســني االت    -٢٤ ــناطق الريف صــاالت يف امل
والنائـية وكذلـك لتلبـية احلاجـة إىل تطبـيقات مـن قبـيل نقل البيانات وخدمات االتصاالت من             
نقـاط مـتعددة إىل نقطـة ومـن نقطـة إىل نقطة واالتصاالت القصرية األجل والطارئة ووصالت                  

تصاالت الساتلية وتعـتقد الشـركة االيرانـية لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية أن اال          . االنترنـت 
تشــكل حــال مناســبا للمــناطق الريفــية البعــيدة عــن الوصــالت األرضــية لالتصــاالت الســلكية     

ويف هــذا الصــدد، تــزمع الشــركة توفــري . والالســلكية أو الــيت تواجــه عقــبات أو مشــاكل تقنــية
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 مستعمل خصوصي بواسطة االتصاالت     ٥٠٠ نقطة ريفية و   ٢ ٠٠٠خدمـات االتصال حلوايل     
 .املستقبل القريب يفالساتلية 

وعـالوة عـلى ذلـك، تـدرس الشركة خططا لتوفري خدمات التطبيب عن بعد والتعليم                 -٢٥
 .عن بعد ملناطق يتعذر عليها الوصول السريع إىل املستشفيات واجلامعات

، أعلنـت الشـركة االيرانية لالتصاالت السلكية والالسلكية أيضا       ٢٠٠٢وخـالل عـام      -٢٦
الق ســاتلني ثــابيت املــدار بالنســبة لــألرض يعمــالن عــلى الــنطاق        عــن مناقصــة لتشــييد واطــ   

وقد أطلق على الساتلني اسم     .  شرقا ٤٧ شرقا و  ٣٤، من املقرر وضعهما بدرجة      Ku الـترددي 
 .والغرض منهما هو تويل االتصاالت الداخلية اليت تتم حاليا بواسطة الساتل انتلسات" زهرة"

رضـية برية واحدة للساتل امنارسات قرب طهران  وجلمهوريـة ايـران االسـالمية حمطـة أ       -٢٧
تقـوم بـتوفري اخلدمـات ألسـطول مـن السفن وحملطات طرفية حممولة على األرض من الطرازين                  

كمـا وقّعـت الشـركة االيرانـية لالتصـاالت مؤخرا اتفاقا مع مؤسسة االتصاالت               . ألـف وجـيم   
ة عــن امنارســات، لالســتثمار يف العاملــية املعنــية بــاملدار الدائــري الوســيط، وهــي مؤسســة منبــثق 

وعــالوة عــلى ذلــك، فــإن الدراســات جاريــة أيضــا . املــنطقة وتوفــري خدمــة ســاتلية متــنقلة فــيها
ــنظم الكــبرية للســواتل ذات املــدارات األرضــية      ــيات االنضــمام إىل خمــتلف ال الستقصــاء امكان

عاملية بواسطة املنخفضـة، ومـنها شـبكة غلوبـال سـتار وشـبكة االتصـاالت الشخصـية املتـنقلة ال                  
 .السواتل اليت ستنشأ يف املستقبل

ونفــذت هيــئة االذاعــة جلمهوريــة ايــران االســالمية العديــد مــن املشــاريع التوســعية           -٢٨
 ميغاهريتز على النطاق    ٧٢باالسـتفادة الفعالـة مـن ثالثـة أجهزة مرسلة جميبة تعمل على التردد               

Ku            تقـوم أربع قنوات تلفزيونية وطنية      و.  درجـة شـرقا    ٦٣ عـلى السـاتل انتلسـات الواقـع عـند
 حمطة طرفية لالستقبال التلفزيوين فقط،     ٢ ٦٠٠اآلن بالبـث عـلى صـعيد الـبلد، مسـتفيدة مـن              
 .لتوفر بذلك تغطية تلفزيونية وطنية كاملة تقريبا

 موجهــا ألوروبــا والشــرق Kuكمــا دشــنت اهليــئة مؤخــرا بــثا تلفزيونــيا عــلى الــنطاق   -٢٩
. يوتلسات التابع للمنظمة األوروبية لالتصاالت السلكية والالسلكية  األوسـط بواسـطة الساتل      

 لنقل املواد األخبارية    Cوإىل جانـب ذلـك، متـتلك اهليـئة حمطـتني أرضيتني تعمالن على النطاق                
ــيا كذلــك عــن طــريق الســاتل انتلســات   إىل مؤسســة الــتلفزيون اآلســيوية آســيا  . فــيزيون ودول
ان للــنقل مــتوفرتان أيضــا ألغــراض البــث اخلــاص بتجمــيع وهــناك أيضــا حمطــتان أرضــيتان قابلــت

 .األخبار بواسطة السواتل، من أي مكان يف البلد والبلدان اجملاورة
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 حمطــة أرضــية مــزودة مبحطــات طرفــية ذات فــتحات صــغرية جــدا    ٣١ومتــتلك اهليــئة  -٣٠
 كمــا تعكــف اهليــئة اآلن عــلى اجــراء دراســات مستفيضــة  . ألغــراض االتصــاالت اخلاصــة هبــا 

 .للتحول من البث االذاعي والتلفزيوين النظريي إىل االرسال الرقمي عن طريق السواتل

. وتسـتخدم اهليـئة بـالفعل مـرافق خمـتلفة الرسال واستقبال الربامج الداخلية واخلارجية               -٣١
 ٥- وتيليستار٣-وتشـمل هـذه األنشـطة اسـتخدام السـواتل انتلسـات ويوتلسـات وهوت بريد        

ــة جلمــع األخــبار بواســطة      مــن خــالل االســتعانة   ــتة وثــالث حمطــات حممول ــأربع حمطــات ثاب ب
 .السواتل

  
  علوم وتكنولوجيا الفضاء -٨ 

إن مجهوريــة ايــران االســالمية بصــفتها عضــوا يف هيــئة آســيا واحملــيط اهلــادئ للــتعاون     -٣٢
 املـتعدد األطـراف يف مـيدان التكنولوجـيا والتطبـيقات الفضـائية، هـي واحـدة مـن سبعة بلدان،                    
هـي باكسـتان وبـنغالديش وتايلـند ومجهوريـة كوريـا والصني ومنغوليا، وافقت على املشاركة            

ويتواصل العمل يف هذا املشروع بتعاون وتفاهم       . يف صـنع واطـالق سـاتل صـغري مـتعدد املهام           
 .طيبني بني البلدان الرئيسية املشاركة فيه وهي تايلند ومجهورية ايران االسالمية والصني

ادرة أخــرى، تعكــف وزارة العلــوم والــبحوث والتكنولوجــيا جلمهوريــة ايــران  ويف مــب -٣٣
االســالمية، بالــتعاون مــع وزارة الــربيد واالتصــاالت، عــلى تعزيــز التنمــية يف جمــايل التعلــيم          
والتكنولوجـيا واختـاذ خطـوات جوهـرية حنـو اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء يف البلد، وخصوصا           

وحتقيقا هلذا اهلدف، أُعد مشروع ساتل حبثي صغري امسه   . يف مـيدان تصـميم السـواتل وصـنعها        
واملهمة . خمصـص لتصـميم وتطويـر سـاتل صغري سيوضع يف مدار أرضي منخفض             " مصـباح "

الرئيسـية هلـذا املشـروع هي تدريب االختصاصيني االيرانيني ودعم مراكز البحوث واجلامعات       
ــية بالتكنولوجــيات اخلاصــة بصــنع الســواتل   :  أهــداف هــذا املشــروع مــا يــلي  وتشــمل. االيران

نطاق الترددات الراديوية اخلاصة باهلواة سيوضع       على يعمل   صغرير ساتل   ويـ تصـميم وتط   )أ(
يف مـدار أرضـي مـنخفض هبـدف اجـراء البحوث وتوفري خدمة الربيد االلكتروين واالتصاالت                 

دف اكتساب القـيام بـبحوث علمية ومهام تدريبية هب    )ب(اخلاصـة خبـزن البـيانات وارسـاهلا؛ و        
جمـال نظـم االتصاالت الساتلية من النوع املخصص ألغراض خزن البيانات وإرساهلا         يفاخلـربة   

 .وامكانيات تطوير هذه النظم

وتشــمل األهــداف التكنولوجــية املــتوخاة يف هــذه اجملــاالت اجيــاد املعــدات احلاســوبية،   -٣٤
 احمللــية املــتعلقة باألنشــطة  وحتديــد اخلطــوات الالزمــة للــبحوث الفضــائية، وحتســني الصــناعات  

 .الفضائية، والتعريف باالستشعار عن بعد ورصد األرض وما يتصل هبما من تكنولوجيات
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ــيا آخــر للعلــوم املتصــلة          -٣٥ ــثل استكشــاف الغــالف اجلــوي اخلــارجي نشــاطا أساس ومي
 ويف هـذا الصـدد، يعـتزم تطوير تشكيلة من صواريخ السرب القادرة على             . بالفضـاء داخـل الـبلد     

وتشمل املواضيع املختارة الجراء املزيد . التحلـيق عـلى ارتفاعـات منخفضة ومتوسطة وشاهقة        
مـن األحبـاث الرامـية إىل حتقـيق األهـداف املبيـنة أعـاله غالف التشّرد والرياح يف املناطق العليا                     

مبـا يف ذلـك الضغط      (مـن الغـالف اجلـوي واجلاذبـية الصـغرية وتكويـنة الغـالف اجلـوي وبنيـته                   
 ).كثافةوال

ــبلد أيضــا عــلى تنفــيذ خطــط لــتطوير     -٣٦ ويف هــذا اخلصــوص، ُشــجعت الصــناعات يف ال
التكنولوجـيات والـنظم الفرعـية املـتعلقة بالفضـاء اجلـوي الـيت ميكـن تطبـيقها أيضـا عـلى النظم                       

 .الفضائية

أمـا املـنظمة النشـطة األخـرى يف جمـال تطبـيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء فهي معهد                   -٣٧
الفضـاء اجلـوي الـتابع لـوزارة العلـوم والـبحوث والتكنولوجـيا، الـذي يضطلع مبختلف                  أحبـاث   

وحاليا يركز الفريق املختص بالديناميات اجلوية التابع       . الدراسـات واألنشطة الفضائية يف البلد     
وللفــريق القــدرة عــلى . لــلمعهد عــلى التصــميم والتحلــيل الديــنامي اهلوائــي ملركــبات االطــالق

الت الدينامـية اهلوائـية وحتديـد أشـكال الـتدفق حول مركبات االطالق مبستويات               تقديـر املعـامِ   
ومـن بـني قدرات الفريق األخرى       . خمـتلفة مـن الدقـة الالزمـة يف شـىت مـراحل عملـية التصـميم                

. أيضـا ختطيط واجراء التجارب يف أنفاق الريح ألغراض التحقق من النتائج التحليلية والعددية             
صواريخ "بصواريخ السرب فيعمل يف جمال الصواريخ دون املدارية اليت تسمى      أمـا الفـريق املعـين       

وقــد أجــرى عــدة دراســات يف مــيدان قــدرات وتطبــيقات صــواريخ الســرب  . ومحوالهتــا" الســرب
وبامكان الفريق التخطيط . ومحوالهتـا وجتارهبـا وغـري ذلـك مـن املواضـيع األخـرى ذات الصـلة             

أو تصــميـم احلمــــوالت واملعــــدات  /كذلــك اختـــيـار و للــتجارب املـــتعلقة بصــواريخ الســـرب و  
 .الالزمـة هلا

ــية      -٣٨ ونظــرا لآلثــار الــيت ختلّفهــا األنشــطة البشــرية يف الفضــاء اجلــوي عــلى الصــحة البيئ
لـألرض، فقـد بـرز يف العقـود األخـرية موضـوع احلطـام الفضائي كمشكلة هتدد هتديدا خطريا                    

دار واملنصـات الفضـائية ورواد الفضـاء الذين ينفذون          بقـاء املركـبات الفضـائية املوجـودة يف املـ          
ويف هـذا الصدد، يعمل الفريق املعين       . عملـيات مشـي يف الفضـاء يف املـدار األرضـي املـنخفض             

باحلطـام املـداري الـتابع ملعهد حبوث الفضاء اجلوي، كجزء من الفريق املعين بالبحوث اخلاصة                
ــن املواضــي      ــة م ــني الفضــاء، يف طائف ــد وقوان ــئات واخلصــائص والتعقــب    بقواع ــتحديد الف ع ك

ومـن بـني املواضـيع الـيت قد تشملها دراسات هذا الفريق             . والقوانـني اخلاصـة باحلطـام املـداري       
 .احملاكاة الرياضية واحتماالت التصادم وحتليل املخاطر
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 أمـا الفـريق املعـين بالدينامـيات اجملـّرية وامليكانـيكا الفلكـية فهـو جـزء مـن الفريق املعين              -٣٩
بـالعلوم والتكنولوجـيا الفضائية، وهو يقوم باعداد النماذج الدينامية للمجرات وتقييم النماذج             

ــيانات واحللــول مــع املعلومــات الرصــدية ألغــراض     . كمــيا ونوعــيا ــة الب ــيما بعــد مقارن ويــتم ف
 .التحقق منها

  
  التعاون الدويل واالقليمي -٩ 

صعيدين العاملي واالقليمي والوفاء بالتزاماهتا     سـعيا إىل ابـداء اسـتعدادها للتعاون على ال          -٤٠
جتــاه اهليــئات الدولــية واالقليمــية، انضــمت مجهوريــة ايــران االســالمية إىل عضــوية العديــد مــن  

واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة ) الفاو(الوكـاالت املتخصصـة كمـنظمة األغذية والزراعة     
الــربامج املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، كمــا أهنــا  العاملــية لألرصــاد اجلويــة وغريهــا مــن اهليــئات و 

تـتعاون تعاونـا وثـيقا مـع بـرنامج التطبيقات الفضائية االقليمي من أجل التنمية املستدامة التابع                   
وعالوة على هذه األنشطة،    ). االسكاب(للجـنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ        

ــا     ــران االســالمية عضــو فّع ــة اي ــان مجهوري ــتعدد     ف ــتعاون امل ــادئ لل ــئة آســيا واحملــيط اهل ل يف هي
األطــراف يف مــيدان التكنولوجــيا والتطبــيقات الفضــائية والعديــد مــن اجلمعــيات واملؤسســات    

 .واملشاريع االقليمية والدولية األخرى

كمـا إن مجهوريـة ايـران االسـالمية، تأكـيدا منها على استعدادها لالنضمام إىل شبكة                  -٤١
علــوم والتكنولوجــيا الفضــائية يف آســيا واحملــيط اهلــادئ وانشــاء نقطــة اتصــال  مراكــز تدريــس ال

مماثلـة لـتلك الشـبكة يف الـبلد، تلـتزم بنشـاط بانشاء مركز لتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء                
ــوم         ــيق فكــرة نقطــة اتصــال بشــبكات مراكــز تدريــس عل ــران االســالمية لتحق ــة اي يف مجهوري

 .وتكنولوجيا الفضاء

عــن ذلــك، فــان مجهوريــة ايــران االســالمية تشــارك يف خمــتلف األفــرقة العاملــة وفضــال  -٤٢
ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء         ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت اجلــاري تنظــيمها لتنف

ويف هــذا الصــدد، تســاهم ). اليونيســبيس الثالــث(اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 
راك مـع اجلمهوريـة العربـية السـورية بصـفتها رئيسـة الفريق              مجهوريـة ايـران االسـالمية، باالشـت       

 .، يف وضع استراتيجية عاملية للرصد البيئي١العامل 
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 اليابان    
  ]باالنكليزية: األصل[

  مقدمة  -١ 
هـناك ثـالث مـنظمات فضـائية تـتوىل املسـؤولية عـن التنمـية الفضـائية يف الـيابان وهي                       -١

والوكالة ) نال(وخمترب الفضاء اجلوي الوطين     ) إيساس(جلوية  معهـد العلـوم الفضـائية واملالحـة ا        
ويــتوىل إيســاس، وهــو معهــد وطــين تــابع لــوزارة التعلــيم    ). ناســدا(الوطنــية للتنمــية الفضــائية  

، تشـــجيع الـــبحوث املـــتعلقة بـــالعلوم )ميكســـت(والـــثقافة والرياضـــة والعلـــوم والتكنولوجـــيا 
، فتتوىل متابعة   )ميكست(تقلة تشـرف علـيها      ، وهـي مؤسسـة اداريـة مسـ        )نـال (الفضـائية، أمـا     

وتتوىل ناسدا  . الـبحوث اخلاصـة بالطائـرات والصـواريخ وغريهـا من نظم النقل املالحية اجلوية              
عملـــية التنمـــية الفضـــائية حتـــت اشـــراف ميكســـت ووزارة االدارة العامـــة والداخلـــية والـــربيد 

 .تحتية والنقلواالتصاالت السلكية والالسلكية ووزارة األراضي والبىن ال
  

  دمج املنظمات الفضائية -٢ 
. ، أعلنـت ميكسـت خطـة لدمـج إيسـاس ونـال وناسدا             ٢٠٠١أغسـطس   / آب ٢١يف   -٢

وتعكــف الــيابان حالــيا عــلى وضــع األســس الالزمــة لدمــج هــذه املــنظمات الــيت تشــكل حجــر 
نظمات املذكورة  الـزاوية يف اجلهـود اليابانية للتنمية الفضائية، وقدمت الالئحة اخلاصة بدمج امل            

واذا سـارت األمـور عـلى ما يرام،    ). وهـي دورة اسـتثنائية  (إىل الـدورة احلالـية للـربملان الـياباين        
 .٢٠٠٣أكتوبر /سيتم انشاء منظمة جديدة يف تشرين األول

  
  ٢٠٠٢األنشطة الفضائية الرئيسية املنفّذة يف عام  -٣ 

  مركبات االطالق )أ( 
 ‘١‘ H-IIA  

 ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٤ يف   (H-IIA.F2) ٢ رقم   H-IIA مركبة االطالق    أطلقـت ناسـدا    -٣
مــن مركــز تانيغاشــيما الفضــائي وعــلى متــنها محولــتان مهــا الســاتل األول للبعــثة التجريبــية          

.  واجلهــاز االيضــاحي لــنظام العــودة إىل الغــالف اجلــوي الفــائق الســرعة  (MDS-1)االيضــاحية 
 اجــراء جتــربة ايضــاحية لــلمحـــرك احملّســن H-IIAطــالق واســتهــدف التحلــيـق الــثاين ملركــبة اال

LE-7A    املكــون مــن أربعــة معجــالت صــاروخية صــلبة والــنوع اجلديــد مــن الغطــاء االنســيايب 
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 األهداف املذكورة أعاله وبرهنت على أداء       H-IIA.F2وقـد أجنـزت املركبة      . املـزدوج احلمولـة   
 .حتليقها بنجاح

 ٣ رقم H-IIAت ناسدا بنجاح مركبة االطالق ، أطلق٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٠ويف   -٤
(H-IIA.F3)     وهــي تقــل محولــتني مهــا الســاتل الــتجريـيب لــنقل البــيانات عــلى مــراحل ومركــبة 

 .(USERS)الفضاء احمللقة بدون مالحني واخلاصة بنظام استعادة التجارب الفضائية 

 ٢٠٠٢ل عام    خال H-IIAوهـناك حتلـيقات مـن املقـرر أن تـتم بوتـرية أسـرع للمركبة                  -٥
ــده  ــا بع ــاتل         . وم ــبة كالس ــواتل املراق ــن س ــدد م ــلى اطــالق ع ــيقات ع ــرنامج التحل ــنطوي ب وي

ADEOS-IIوبعثات وطنية هامة . 
  

  M-Vمركبة  ‘٢‘ 
، وهــي عــبارة عــن مركــبة اطــالق لســاتل يعمــل  M-Vطــور إيســاس مركــبة االطــالق  -٦

 رقم  M-V-5د أمت الصاروخ    وق. بـالوقود الدسـري الصـلب للسـواتل املخصصة للعلوم الفضائية          
ــار ٥ ــتقارنات الــيت بــدأت   ٢٠٠٣مــايو /، املقــرر اطالقــه يف أي ــبارات ال  ٤ بــنجاح سلســلة اخت

 كفحـص األسـالك ودمـج األجهـزة والـتأكد مـن أداء الصـنابري لفترات                 ٢٠٠٢يونـيه   /حزيـران 
  جاهـزا لالطـالق بعـد االنـتهاء مـن عملـيات جتمـيعه يف أوائـل السنة        M-V-5وسيصـبح   . طويلـة 
 .املقبلة

  
  البحوث اخلاصة بنظم النقل الفضائي الصاحلة العادة االستخدام       ‘٣‘ 

أجـرت ناسـدا ونـال حبوثا وأنشطة تطويرية بشأن نظم النقل الفضائي الصاحلة العادة                -٧
ــتوبر /ويف تشــرين األول. االســتخدام ــنظام ايضــاح     ٢٠٠٢أك ــيق ل ــنجاح جتــربة حتل ، أجــرتا ب

يف ) املعـروفة أيضـا جبزيـرة عـيد امليالد        (ية يف جزيـرة كرييتـيمايت       التحلـيقات ذات السـرعة العالـ      
وكــان اهلــدف مــن جتـربة التحلــيق هــو الــتحقق مـن الــنظم اخلاصــة باملــراحل النهائــية   . كرييـبايت 

 .ملركبة جمنحة للعودة إىل الغالف اجلوي
  

  حمطة الفضاء الدولية )ب( 
". كيــبو"بالنمــيطة التجريبـية اليابانــية  تشـارك الــيابان يف بـرنامج حمطــة الفضــاء الدولـية     -٨

 يف مركز ٢٠٠٢مايو /وقـد أجنـز بـنجاح اختـبار الـنظام الشـامل ملكونـات هذه النميطة يف أيار         
ومن املقرر اجراء اختبار دجمها مع نظام التشغيل األرضي يف          . تسـوكوبا الفضائي التابع لناسدا    

التابع لالدارة الوطنية للمالحة    إىل مركز كنيدي الفضائي     " كيبو" وسـيتم نقل     ٢٠٠٢خـريف   
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وجيري تدريب سويشي نوغوشي، وهو أحد مالحي       . ٢٠٠٣يف عام   ) ناسا(اجلويـة والفضـاء     
 وسيطري إىل حمطة الفضاء الدولية يف STS-114ناسـدا الفضـائيني اسـتعدادا لبعـثة مكوك الفضاء           

 .٢٠٠٣ربيع 
  

  سواتل العلوم الفضائية )ج( 
  GEOTAILالساتل  ‘١‘ 

عقدت حلقة عمل مبناسبة الذكرى السنوية      ) كوسبار(بدعـم مـن جلـنة أحباث الفضاء          -٩
، وذلك  "فيزياء البالزما يف اجملال املغنطيسي    " حتت عنوان    GEOTAILالعاشـرة الطـالق الساتل      

، يف شــكل حلقــة دراســية نظمــتها كوســبار     ٢٠٠٢يولــيه / متــوز٢٦ إىل ٢٤يف الفــترة مــن  
ــيه / متــوز٢٤ يف GEOTAILغيل الســاتل لالحــتفال بذكــرى جناحهــا يف تشــ   ــد . ١٩٩٤يول وق

 مشــارك مــن الــيابان وبلــدان ١٠٠شــارك يف حلقــة العمــل، الــيت اســتغرقت ثالثــة أيــام، زهــاء  
 .أخرى

 خـالل السـنوات العشـر املاضـية بتحديد العديد من الظواهر            GEOTAILوقـام السـاتل      -١٠
ة وخصوصا بشأن مسائل اعادة الربط      ومجع بيانات هام  . اجلديـدة يف اجملال املغنطيسي لألرض     

املغنطيسـي مسـتفيدا مـن عملـيات املراقـبة املوقعـية، وهـو يتصـدر جمـال البالزما الفضائية حيث              
يقــوم بــتوفري بــيانات بشــأن نشــوء اجلســيمات غــري احلــرارية بفعــل املوجــات الصــدمية وعملــية  

 .خفض استخدام الطاقة بواسطة التفاعل بني املوجات واجلسيمات
  

  MUSES-Cمركبة الفضاء  ‘٢‘ 
 سلسـلة مـن االختـبارات على مركبة فضائية    ٢٠٠١ديسـمرب  /بـدأت يف كـانون األول     -١١

ــية هــي   ــيات فحــص خمــتلفة للمركــبة   MUSES-Cهندســية جتريب ــبارات وعمل . ، واضــطلع باخت
وعلى الرغم من مرور ست سنوات      .  ألسباب فنية  ٢٠٠٣مايو  /وأجِّـل موعد اطالقها إىل أيار     

، فــان البعــثة مل تفقــد أمهيــتها قــط باعتــبارها مشــروعا  ١٩٩٦ء هــذا املشــروع يف عــام مــنذ بــد
ــيا، يســتهدف تكنولوجــيات مــن قبــيل الدفــع الكهــربائي والتقنــيات املالحــية املســتقلة          رئيس

 .والتقنيات اخلاصة جبمع العينات من أحد الكويكبات السيارة واعادهتا إىل األرض
  

  بعثات أخرى    ‘٣‘ 
خيطــط إيســاس الطــالق مخســة ســواتل للعلــوم الفضــائية عــلى  ، MUSES-Cثة بعــد بعــ -١٢

. SOLAR-B و   SELENE و   ASTRO-E2 و   LUNAR-A و   ASTRO-F: مدى بضع سنوات هي   
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ويـنهمك مهندسـو إيسـاس وعـلماؤه يف اجـراء حبـوث وأنشـطة اختـبارية خمتلفة خبصوص هذه                    
 .البعثات الطموحة

بـنجاح اختبارا   ) لتصـويري لألشـعة دون احلمـراء      املاسـح ا   (ASTRO-Fوقـد أمت السـاتل       -١٣
وكجزء من  . ٢٠٠٢شـامال ألداء أجهـزة بعثـته والسلسـلة األوىل الختـبارات توصـيالته يف عـام                  

باهليلــيوم الســائل إىل ) مبــا فـيها املقــراب الفلكـي   (ASTRO-Fهـذه االختــبارات، مت تـربيد أجهــزة   
ت الصفر وذلك من أجل ضمان  درجة مئوية حت٢٧٠درجـة حـرارة منخفضـة جـدا تقـرب مـن            

ومن املتوقــع أن . جنـاح عملـيات الرصـد باألشـعة دون احلمـراء ذات احلساسية العالية يف الفضاء           
ــية   ٢٠٠٤، الــذي ســيطلق يف أوائــل  ASTRO-Fيســهــم  ــد مــن املشــاكل الفيزيائ ، يف حــل العدي

 .الفلكية اهلامة بدعم من شركاء دوليني كوكالة الفضاء األوروبية

، وهـو الساتل الثالث من سواتل إيساس املخصصة    SOLAR-Bا فـيما يـتعلق بالسـاتل        أمـ  -١٤
للفـيزياء الشمسـية، فقـد نقلـت الـنماذج اهليكلية ملقاريبه ووحداهتا النمطية املوصلة اليت صممت                 

. ٢٠٠٢مــايو /وطــورت بالــتعاون مــع اململكــة املــتحدة والواليــات املــتحدة، إىل إيســاس يف أيــار 
 لسلســلة مــن االختــبارات مبــا يف ذلــك اختــبار خاصــية انــتقال ٢٠٠٢يولــيه /وأخضــعت يف متــوز

وســتدرج النــتائج الــيت حصــل علــيها مــن هــذه االختــبارات يف التصــميم   . االهــتزازات الصــغرى
 .النهائي للساتل

  
  السواتل التطبيقية )د( 
  ADEOS-IIالساتل  ‘١‘ 

 كــانون ١٤ يف (ADEOS-II)ض مــن املقــرر اطــالق الســاتل الــثاين املــتقدم لرصــد األر  -١٥
ــمرب /األول ــالق   ٢٠٠٢ديسـ ــبة االطـ ــطة مركـ ــم H-IIA بواسـ ــز  (H.IIA.F4) ٤ رقـ ــن مركـ  مـ

واهلدف من الساتل هو رصد بيئة األرض، ال سيما مياهها   . تانيغاشـيما الفضـائي الـتابع لناسدا      
 جهـازين رئيسـيني طورهتما      ADEOS-IIوسـيحمل   . ودورات طاقـتها الـيت حتـدد مـناخ األرض         

اسـدا، ومهـا جهاز مسح تصويري شامل ومقياس اشعاعي متقدم للمسح باملوجات الصغرية،        ن
املطــياف الــثاين احملّســن اخلــاص بــالغالف : وكذلــك أجهــزة مقدمــة مــن وكــاالت أخــرى مــنها

 املقـدم مـن خمتـرب     Sea Winds، املقـدم مـن وزارة البيـئة يف الـيابان، وجهـاز      (ILAS-II)اجلـوي  
 لناســا وجهــاز اســتقطاب واجتاهــية انعكاســيات األرض املقــدم مــن املركــز الدفــع النفــثي الــتابع

. الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية ونظـام مجع البيانات املقدم من املركز املذكور وناسدا                
وستوضـع بـيانات السـاتل يف متـناول املسـتفيدين مـن الباحـثني واملشّغلني يف خمتلف أحناء العامل         

 . رصد بيئة األرض والتنبؤ بالتغريات املناخيةومن املتوقع أن تسهم يف
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  KODAMAالساتل  ‘٢‘ 
) H-IIA.F3( ٣ رقم   H-IIAأطلـق ساتل اختبار ترحيل البيانات بواسطة مركبة االطالق           -١٦
 من مركز تانيغاشيما الفضائي التابع لناسدا ووضع يف مدار ثابت           ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٠يف  

 أي -" كوداما"ويقـوم السـاتل املذكور املسمى   . أكـتوبر /ول تشـرين األ ١١بالنسـبة لـألرض يف      
.  واحملطات األرضية يف اليابان    LEO بـنقل البـيانات عـلى مـراحل بـني مركبة الفضاء              -" أصـداء "

. ٢٠٠٣يناير  /وجيري حاليا تنفيذ عملية الفحص األولية وسيباشر بتشغيل البعثة يف كانون الثاين           
نولوجـيات مـتقدمة لالتصال بني املدارات ألغراض ترحيل         وسـيقوم السـاتل كودامـا بايضـاح تك        

ــواتل رصــد األرض          ــات األرضــية وس ــني احملط ــيانات ب ــيل الب ــارب لترح ــيجري جت ــيانات وس الب
" كيـــبو"، والســـاتل املـــتقدم لرصـــد األرض والنمـــيطة التجريبـــية اليابانـــية  ADEOS-IIكالســـاتل 

 .ألغراض حمطة الفضاء الدولية
  

  تجارب الفضائية بدون مالحنينظام استعادة ال ‘٣‘ 
 معهد التحليقات الفضائية    (USERS)قـام بـتطوير وتشغيل مركبة الفضاء بدون مالحني           -١٧

وتتمثل . التجريبـية احلـرة بـدون مالحـني باشـراف مـنظمة الطاقة اجلديدة والتكنولوجيا الصناعية               
 : يف ما يلي”USERS“أهداف مركبة الفضاء 

ن مالحني الستعادة التجارب الفضائية والعودة ذاتيا إىل        انشـاء نظـام حتليق بدو      )أ( 
 األرض؛

معاجلـة املواد الفائقة املوصلية واملرتفعة احلرارة يف ظل ظروف اجلاذبية الصغرية             )ب( 
 يف املدار؛

 .التحقق من األجزاء التجارية يف البيئة الفضائية )ج( 
  

  TSUBASA (MDS-1)الساتل  ‘٤‘ 
 ٤ يف (H-IIA.F2) ٢ رقـــم H-IIA بواســـطة مركـــبة االطـــالق MDS-1أطلـــق الســـاتل  -١٨

، مــن مركــز تانيغاشــيما الفضــائي ووضــع يف مــدار انــتقال ثابــت بالنســبة ٢٠٠٢فــرباير /شــباط
 اســـم MDS-1وبعـد مـرور عشـــرة أيام باشـرت البعثــة عملها وأطلــق على الساتــل         . لـألرض 

"TSUBASA "   لـية حتليق حنو احلدود بتكنولوجيا فضائية       وهـو يرمـز إىل عم     " األجـنحة "ومعـناه
 هو اختبار األجزاء التجارية املعدة الستخدامها يف    TSUBASAوالغـرض مـن السـاتل       . مبـتكرة 
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الفضــاء والــتحقق مــن تكنولوجــيا التصــغري عــن طــريق احلصــول عــلى بــيانات مداريــة لألجــزاء  
 .التجارية إىل جانب البيانات اخلاصة بالبيئة الفضائية

  
  األنشطة األخرى  -هاء 

  صواريخ السرب    )أ( 
 SS-520: ، أربعة صواريخ للسرب   M-Vتوجـد لدى إيساس، عالوة على مركبة االطالق          -١٩
/  آب ٣ يف   S-310وقـد أطلـق إيسـاس صـاروخان منها من نوع            . MT-135 و   S-310 و   S-520و  

لطبقة  ألغـراض دراسـة هـيكل وآلـية نشـوء الصـدى شبه الدوري الناجم عن ا                 ٢٠٠١أغسـطس   
“E”  وقـد عملـت كافـة األجهـزة الـيت كانت على منت الصاروخني على ما يرام، ومن                .  املـتقطعة

 .املتوقع أن توفر البيانات احملللة املستقاة من هذه التجارب معلومات قيمة
  

  جتارب البالونات العلمية  )ب( 
لبالونات التابع أجريـت سلسلة من التجارب على البالونات العلمية يف مركز سانريكو ل           -٢٠

ومت بنجاح اطالق مخسة    . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٤مايو ولغاية   / أيـار  ١٤إليسـاس يف الفـترة مـن        
 .بالونات واحلصول على معلومات قيمة

مـايو وذلـك للـتحقق من األداء        / أيـار  ٢٣ كـاحدى الـتجارب يف       BU60وأطلـق السـاتل      -٢١
 ٦٠ ٠٠٠ ميكرونات وحبجم    ٤-٣ك  التحلـيقي لفـلم رقـيق للغايـة مصـنوع من البوليثيلني بسم            

 كم مسجال بذلك رقما قياسيا عامليا جديدا من         ٥٣وقد وصل الساتل إىل ارتفاع      . مـتر مكعب  
 . عاما٣٠حيث االرتفاع ألول مرة يف خالل 

  
  ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة    )ج( 

  معــززة اشــعاعيا عــن طــريق(SRAM)طــور ايســاس ذاكــرة ســاكنة للوصــول العشــوائي   -٢٢
 مـيكرون من السيليكون على عازل، وذلك بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي            ٠,٢عملـية قوامهـا     

 كيلوبايـت هـي ذاكـرة أحادية        ١٢٨وهـذه الذاكـرة الـبالغة سـعتها         . احملـدودة للصـناعات الثقـيلة     
 ميغا الكترون   ٤٥احلدث ال مزالجية، هلا عتبة حدية حلدث أحادي معكوس ونقل خطي لطاقة             

وتتمــيز هــذه الذاكـرة بــأن احــتمال حـدوث أخطــاء بتــية نتــيجة   ). ســنتيمتر مـربع /ملغــرام(فولـط  
 سنة للسواتل الثابتة بالنسبة     ٩ ٠٠٠ خطـأ بـيت واحد لكل        -لالشـعاعات الفضـائية ضـئيل جـدا         

وهــي تعتــرب أفضــل التصــاميم املعــززة اشــعاعيا بتكنولوجــيا الســيليكون عــلى العــازل يف . لــألرض
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عـلى تطوير وحدة معاجلة معززة اشعاعيا هبذه التكنولوجيا سيتم          ويعكـف إيسـاس حالـيا       . العـامل 
 .اجنازها يف غضون سنتني

وقـد عـرض هـذا التصـميم على املؤمتر اخلاص بآثار االشعاعات النووية والفضائية ملعهد                 -٢٣
املهندسـني الكهربائـيني وااللكترونــيني الـذي عقـد يف فونــيكس، أريـزونا، الواليـات املــتحدة، يف       

وقد أبدت عدة منظمات عرب البحار مثل ناسا وخمترب سانديا الوطين اهتماما            . ٢٠٠٢ليه  يو/متوز
 .كبريا هبذا التصميم

  
   املؤمترات الدولية  -واو  

  اليونيسبيس الثالث وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية      )أ( 
مــية إىل تنفــيذ توصــيات   الــيابان عازمــة عــلى املشــاركة بصــورة فعالــة يف اجلهــود الرا       -٢٤

وهـي تعمل حاليا، على سبيل املثال، كرئيس لفرقة العمل اخلاصة بالتوصية   . اليونيسـبيس الثالـث   
وترغب اليابان .  املـتعلقة بتعزيز بناء القدرات من خالل تنمية املوارد البشرية وموارد امليزانية        ١٧

ية واالســتفادة مــنها ويف األنشــطة يف املســامهة يف بــناء القــدرات مــن أجــل تعزيــز التنمــية الفضــائ  
العلمـية مسـتقبال بالـتعاون مـع الـبلدان واملـنظمات املمـثلة يف جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                

 أربعة اجتماعات تنسيقية يف الفترة      ١٧وعقـدت الـيابان بغـية تنفيذ التوصية         . األغـراض السـلمية   
لـتقى لبـناء القـدرات يف تشرين        ، وعقـدت م   ٢٠٠٢أكـتوبر   /فـرباير إىل تشـرين األول     /مـن شـباط   

 ٥٠ يف هوســنت، تكســاس، بالواليــات املــتحدة حضــره مــا يــزيد عــلى        ٢٠٠٢أكــتوبر /األول
 . بلدا وسبع منظمات دولية١٧مشاركا من 

والـيابان عازمـة أيضـا عـلى املشـاركة بنشـاط يف أنشـطة فـرق العمل األخرى مما سيوفر                      -٢٥
 الســتعراض وتقيــيم تنفــيذ توصــيات ٢٠٠٢ عــام اســهاما مفــيدا للفــريق العــامل الــذي أنشــئ يف 

اليونيسـبيس الثالـث واعـداد تقرير لتقدمية إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني يف عام                 
٢٠٠٤. 

  
  امللتقى االقليمي للوكالة الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ     )ب( 

 اهلــادئ مبناســبة ســنة الفضــاء  أنشــئ امللــتقى االقلــيمي للوكالــة الفضــائية آلســيا واحملــيط   -٢٦
، وهـو يعقـد دوراتـه السـنوية لتـبادل املعلومـات بشـأن األنشطة الفضائية            ١٩٩٢الدولـية يف عـام      

الوطنـية واالقليمـية وملناقشـة امكانـيات الـتعاون بـني مـوردي التكنولوجـيا الفضـائية ومستعمليها                   
ومن املقرر عقد الدورة    . هلـادئ واسـتعراض حالـة األنشـطة الفضـائية التعاونـية يف آسـيا واحملـيط ا               
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، بالـــتعاون مـــع الـــبلد ٢٠٠٣مـــارس /التاســـعة للملـــتقى يف داجيـــون، مجهوريـــة كوريـــا، يف آذار
 بلـدا ومنظمة دولية هذا امللتقى       ٢٣ مشـارك مـن      ١٠٠ومـن املـتوقع أن حيضـر حـوايل          . املضـيف 

التعليم والوعي رصد األرض وتطبيقات االتصاالت الساتلية و : املؤلـف مـن أربع جلسات تتناول      
 .واالستفادة من البيئة الفضائية

  
  املسامهة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    )ج( 

عقـد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف الفترة من     -٢٧
 من املقترحات وقدمت اليابان للمؤمتر جمموعة  . ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤أغسـطس إىل    / أب ٢٦

وقـد اعـتمدت هـذه املقـترحات، الـيت حظيـت بدعـم واسع أثناء                . املـتعلقة بـتطوير رصـد األرض      
املفاوضـات، وهـي مدرجـة ضـمن االجـراءات الـوارد ذكرها يف خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر                   

 : على النحو التايل)١(القمة العاملي للتنمية املستدامة

ية والفهـم العـلمي لـدورة املـياه مـن خـالل التعاون يف               حتسـني ادارة املـوارد املائـ       )أ( 
 ؛)٢٨الفقرة (الرصد والبحث املشترك 

ــرها       )ب(  ــألرض وب ــيذ االســتراتيجيات اخلاصــة برصــد الغــالف اجلــوي ل ــز تنف تعزي
وحمـيطاهتا، مبـا يف ذلـك، عـند االقتضـاء، االستراتيجيات املتعلقة بعمليات الرصد العاملية املتكاملة                 

 ؛))ب (٣٨الفقرة (

تشـجيع التنمـية والتوسـع يف اسـتخدام تكنولوجـيات رصـد األرض مبا يف ذلك                  )ج( 
االستشـعار عـن بعـد بالسـواتل ورسـم اخلـرائط عـلى الصـعيد العـاملي ونظـم املعلومـات اجلغرافية                   
والقـيام جبمـع بـيانات نوعـية عـن الـتأثريات البيئية واستخدام األراضي ومتغريات هذا االستخدام               

 ).١٣٢الفقرة (

وقــد أبــرزت املناقشــات الــيت جــرت أثــناء مؤمتــر القمــة العــاملي أمهــية املشــاركة الطوعــية  -٢٨
ومتاشـيا مـع املفهـوم الـذي طـرحه رئـيس الوزراء             . يف خطـة التنفـيذ    ") ٢-الشـراكة مـن الـنمط     ("

جــون ايشــريوكويزومي، فقــد أعــرب الوفــد الــياباين عــن دعمــه لشــراكة تقــوم عــلى اســتراتيجية   
وعـالوة عـلى تشـجيع تقاسـم البيانات الساتلية املتعلقة بالرصد البيئي،             . ي املـتكاملة  الرصـد العـامل   

 مبشروعها الرائد لرصد األرض اخلاص بآسيا واحمليط     ٢-فقـد أقامـت ناسـدا شـراكة مـن الـنمط             
 .اهلادئ
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 السنغال  
 ]بالفرنسية: األصل[

 .ال تشارك السنغال حاليا يف أي من أنشطة الفضاء اخلارجي -١

وتســتخدم املؤسســات الســنغالية املعنــية مبجــال الفضــاء اخلــارجي البــيانات الــيت توفــرها    -٢
 .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ووكالة الفضاء األوروبية

غــري أن الســنغال مســتعدة للــتعاون مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف اســتهالل      -٣
 .خرى الواقعة يف املنطقة الفرعيةأنشطة فضائية تعود بالفائدة عليها وعلى البلدان األ

ــتعاون         -٤ ــترحات لل ــتراحات أو مق ــيقة ألي اق ــة دق ــك، بدراس ــلى ذل ــالوة ع ــتقوم، ع وس
 .يطرحها املكتب من أجل ضمان االستفادة من هذا التعاون بصورة عملية

  
 سلوفاكيا   

 ]باالنكليزية: األصل[
 
 أن  ٢٠٠١ديسمرب  /ن األول  كانو ١٠ املؤرخ   ٥٦/٥١قـررت اجلمعـية العامة يف قرارها         -١

 .تصبح سلوفاكيا، عضوا يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وقـد أخطـرت الوفـود الوطنـية بعـدد مـن األنشـطة الـيت تـنفذها املؤسسـات يف مجهورية                       -٢
ــيزياء       ــة الفضــائية والف ســلوفاكيا يف مــيدان أحبــاث الفضــاء، مبــا يف ذلــك أنشــطة األرصــاد اجلوي

ضـائية وعلم الفلك واالستشعار عن بعد والبيولوجيا والطب الفضائيني، وذلك خالل الدورة             الف
/  شباط٢٥التاسـعة والـثالثني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـيت عقـدت يف فيينا يف الفترة من                   

  وخالل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة اليت عقدت يف فيينا يف  ٢٠٠٢مارس  / آذار ٨فرباير إىل   
 .٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥ حىت ٥الفترة من 

وحــدث تغــيري يف رئاســة اللجــنة الســلوفاكية ألحبــاث الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف   -٣
لــويب رئــيس . وذلــك عقــب اســتقالة الســيد س) وكالــة الفضــاء الســلوفاكية(األغــراض الســلمية 

، أيــدت وزارة العلــوم وبعــد تصــويت شــارك فــيه أعضــاء اللجــنة . األكادميــية الســلوفاكية للعلــوم
 تعــــيني الســــيد ٢٠٠٢ســــبتمرب / أيلــــول١والتربــــية والرياضــــة يف اجلمهوريــــة الســــلوفاكية يف 

كفيتنانسـكي مديـر معهـد جتـارب الغـدد الصماء التابع لألكادميية السلوفاكية للعلوم كرئيس                  .ر
 .للجنة
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 اجلامعــات وجيــري حالــيا تنفــيذ عــدد مــن املشــاريع البحثــية يف جمــال أحبــاث الفضــاء يف   -٤
 .واملعاهد التابعة ألكادميية العلوم ضمن اطار تعاون دويل

  
  األرصاد اجلوية الفضائية   -١ 

توجـه أنشطة املعهد السلوفاكي للهيدرولوجيا واألرصاد اجلوية حنو تطبيقات املعلومات            -٥
 . ودعم الرصدالساتلية املتعلقة بالتنبؤ بالفيضانات والتنبؤ باألحوال اجلوية على املدى القصري

وضـــمن اطـــار الـــتعاون مـــع املـــنظمة األوروبـــية الســـتغالل ســـواتل األرصـــاد اجلويـــة،    -٦
يوميتسـات، بـدأ املعهـد باعداد مشروع يرمي إىل االستفادة من البيانات الساتلية يف نظم االنذار           

العمل وسـيكون املشروع تابعا جملموعة مشاريع مرفق التطبيقات الساتلية وسيبدأ           . اهليدرولوجـية 
بدعم اداري وعلمى مقدم من     (واملؤسسـات املشـاركة فـيه هـي يوميتسـات           . ٢٠٠٣بـه يف عـام      

، وادارة األرصـاد اجلويــة واهليدرولوجـيا يف كرواتــيا   )كـل مـن أملانــيا وايطالـيا وسويســرا وفرنسـا    
ومــرفق األرصــاد اجلويــة اهلــنغاري واملعهــد الســلوفاكي للهيدرولوجــيا واألرصــاد اجلويــة واملعهــد 

 .لبولندي لألرصاد اجلوية وادارة املياها

أمـا املشـروع الـثاين الـذي يشارك فيه املعهد السلوفاكي للهيدرولوجيا واألرصاد اجلوية                -٧
. فيتمـثل يف املـبادرة اخلاصـة مبشـروع التنـبؤ القصـري األجـل بـاألحوال اجلويـة يف أوروبا الوسطى            

انات الرادارية اخلاصة باألحوال اجلوية يف وهـذا املشـروع موجـه حنو االستفادة من السواتل والبي          
ــبؤ القصــري األجــل  " ــيفة  " التن ــر اجلويــة العن ــته الرئيســية يف وضــع طــرائق     . بالظواه وتتمــثل مهم

. وبراجميات ألغراض استخدامها يف مراكز التنبؤ باألحوال اجلوية يف كافة مرافق األرصاد اجلوية            
 . وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا وهنغارياوالبلدان املشاركة يف هذا املشروع هي سلوفاكيا

، أطلقت يوميتسات الساتل األول من اجليل الثاين من سواتل األرصاد           ٢٠٠٢ويف عـام     -٨
ــة ميتيوســات  ــن املعهــد الســلوفاكي للهيدرولوجــيا      . اجلوي ــد شــارك يف هــذه املناســبة ممــثل م وق
 الذي يستند إىل تكنولوجيا     ونظـام اجلـيل الـثاين مـن سـواتل األرصـاد اجلوية،            . واألرصـاد اجلويـة   

مـتقدمة، سـيوفر للمسـتعملني بـيانات ذات اسـتبانة أفضل من حيث املكان والزمان، األمر الذي                  
سيســـاعد العـــاملني يف جمـــال التنـــبؤ بـــاألحوال اجلويـــة عـــلى حتديـــد الظواهـــر اجلويـــة اخلطـــرية،  

ر املقبلة، انشاء نظام    ويزمع املعهد، يف غضون الشهو    . كالعواصف الرعدية والضباب، والتنبؤ هبا    
 .الستقبال بيانات اجليل الثاين من سواتل األرصاد اجلوية

وقـد شـارك املعهـد يف اجـتماع الفـريق العـلمي والتقين واجتماع الفريق االداري واملايل                   -٩
واجـتماع اللجـنة االستشـارية لليوميتسـات واحللقـة الدراسـية اخلاصـة باالستشـعار عـن بعـد اليت              
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م الغـالف اجلـوي واملـناخ الـتابع لـلمجلس الوطـين االيطايل للبحوث يف روما                 نظمهـا معهـد علـو     
وقد نظمت  . ووكالـة الفضـاء األوروبـية واملعهـد األورويب ألحبـاث الفضاء يف فراسكايت، ايطاليا              

 . بشأن العواصف الشديدة٢٠٠٢خالل املؤمتر حلقة عمل لليوميتسات واملؤمتر األورويب لعام 
 

   عداالستشعار عن ب -٢ 
مشروع الصور والغطاء النبايت لربنامج املفوضية األوروبية لتنسيق املعلومات عن البيئة            )أ( 

  ٢٠٠٠لعام ) كورين(
تــتوىل الوكالــة البيئــية األوروبــية مهمــة تنســيق مشــروع الصــور والغطــاء النــبايت لــربنامج  -١٠

والغرض من املشروع   . ٢٠٠٢لعام  ) كورين(املفوضـية األوروبـية لتنسـيق املعلومـات عـن البيـئة             
-١٩٨٦ الـيت متثل حالة الغطاء األرضي ألوروبا للسنوات          CLC90هـو حتديـث قـاعدة البـيانات         

ــته يف عــام  ١٩٩٥ ، وكذلــك حتديــد )بــزيادة أو نقصــان ســنة واحــدة  (٢٠٠٠ بالقــياس إىل حال
وتشــرف عــلى العمــل يف   . ٢٠٠٠-١٩٩٠املــتغريات يف الغطــاء األرضــي ألوروبــا للســنوات     

ع يف اجلمهوريــة الســلوفاكية، الوكالــة البيئــية الســلوفاكية يف بانســكا بيستريتســا واملعهــد املشــرو
وقــد اســتلزم األمــر حتديــث قــاعدة . اجلغــرايف الــتابع لألكادميــية الســلوفاكية للعلــوم يف براتســالفا 

 بالنسـبة ملخـتلف التطبـيقات البيئـية يف كـل بلـد مبفرده وعلى الصعيد األورويب                  CLC90البـيانات   
ويــتكون ). ســيما فــيما يــتعلق بــتحديد املــتغريات يف التضــاريس األرضــية وحتليــلها وتقيــيمها   ال(

 :املشروع املذكور من شقني

 مبــا يف ذلــك اعــداد الصــور الســاتلية لــلجهاز   ٢٠٠٠النشــاط التصــويري لعــام   )أ( 
 ؛CLC90 ألغراض حتديث قاعدة البيانات Landsat-7املعزز لرسم اخلرائط املواضيعية للساتل 

 .CLC90حتديث قاعدة البيانات : CLC 2000 )ب( 
  

  مشروع انشاء نظام متكامل للمراقبة االدارية   )ب( 
تـتوىل وزارة الـزراعة يف اجلمهوريـة السـلوفاكية تنسـيق هـذا املشـروع الذي يتمثل أحد                    -١١

. ة والساتلية أهدافـه يف تـأمني مراقـبة الرواسـب املرتـبطة باألراضـي الزراعية بواسطة الصور اجلوي                
ويــتم اعــداد هــذا الــنظام يف اطــار . ويضــم املشــروع جــزءا خمصصــا لــنظام حتديــد قطــع األراضــي

واملهمة األساسية هلذا النظام . مسـؤولية معهـد البحوث اخلاصة بعلم التربة ومحايتها يف براتسالفا     
الزراعية يف  لألراضي  ) الوحدات االنتاجية (تتمـثل يف اعـداد قائمـة مواضـيعية عـن قطع األراضي              

اجلمهوريــة الســلوفاكية بواســطة الصــور اجلويــة اجلغرافــية املــرجع وخــزن هــذه الصــور يف قــاعدة 
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وستعتمد مراقبة الرواسب مستقبال على تطبيق الصور الساتلية لتحديد خمتلف   . بـيانات حاسوبية  
 .احملاصيل الزراعية يف كل قطعة أرض منفردة

  
  راجمشاريع االستشعار عن بعد واألح  )ج( 

يف جمـال األحــراج، جيــري تطبـيق الــربنامج الــتعاوين الوطــين لتقيـيم ورصــد آثــار الــتلوث     -١٢
أساليب رصد الظروف الصحية "ويشـمل هـذا الـربنامج مشروعا عنوانه        . اجلـوي عـلى األحـراج     

، وذلــك يف اطــار مســؤولية معهــد حبــوث  "لألحــراج باالســتناد إىل بــيانات االستشــعار عــن بعــد 
ويهدف املشروع إىل وضع منهجية لتحديد الظروف الصحية لألحراج يف          . ولنياألحـراج يف زف   

 .سلوفاكيا باستخدام الصور الساتلية

 .وسيتواصل العمل البحثي هلذه املشاريع يف السنوات املقبلة أيضا -١٣
  

  الفيزياء الفضائية  -٣ 
كيا من ضمنها   تشـارك عـدة مؤسسـات يف البحوث اخلاصة بالفيزياء الفضائية يف سلوفا             -١٤

معهــد الفــيزياء التجريبــية يف كوشيتســا بالــتعاون مــع اجلامعــة الفنــية وجامعــة ســارافيك يف نفــس  
املديـنة وكلـية الرياضـيات والفـيزياء واملعلوماتـيات الـتابعة جلامعة كومنيوس يف براتسالفا ومعهد                 

واملعهــد اجليوفــيزيائي علــوم الفلــك الــتابع لألكادميــية الســلوفاكية للعلــوم يف تاترانســكا لومنيتســا 
 .التابع ألكادميية العلوم يف براتسالفا

  
  التجارب احلالية يف الفضاء  )أ( 

 :التجارب اليت تنفذ حاليا هي -١٥

معهد  (SONG Mتـتم قياسات أشعة غاما والنيوترونات النشطة بواسطة جهاز   )أ( 
على منت الساتل املنخفض    وذلـك   ) الفـيزياء التجريبـية باالشـتراك مـع جامعـة الدولـة يف موسـكو              

وقـد مت رصد  . ٢٠٠١يولـيه  /، الـذي أطلـق يف متـوز   ”CORONAS F“، االرتفـاع والعـايل املـيالن   
 عدد من توهجات االشعاعات الشمسية بواسطة ذلك اجلهاز وال تزال القياسات متواصلة؛

ة تـتم القياسـات السـالبة لألشعة الكونية ونواجتها داخل الوحدة النمطية الروسي             )ب( 
يف حمطـة الفضـاء الدولـية باسـتخدام جهاز ُصمم يف معهد الفيزياء التجريبية وهو جزء من جممـع                   

SCORPION  ر. أو( الــذي يقـــوم برصـــد البارامـــترات البيئـــية داخـــل حمطـــة الفضــــاء الدولـــيــة .
 ).غريغوريان، جامعة الدولة يف موسكو
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 ية التجارب اجلاري اعدادها مبشاركة املؤسسات السلوفاك    )ب(
 

 :التجارب اجلاري اعدادها وتنطوي مجيعها على تعاون دويل -١٦

جلهاز تصوير الذرات املتعادلة النشطة     ) ماكيـنا لولور، ايرلندا    (NUADUجتـربة    )أ( 
) بالـتعاون بـني الصني ووكالة الفضاء األوروبية  ((Double Star) املخصـص لبعـثة الـنجم املـزدوج     

، علما بأنه صمم وشيد مبشاركة اختصاصي من معهد         ٢٠٠٣ومن املقرر تدشني اجلهاز يف عام       
 الفيزياء التجريبية؛

من املقرر  (انشـاء نظـام دعـم كهـربائي لوحـدة معاجلة االتصاالت لبعثة روزيتا                )ب( 
 ؛)ماكينا لولور، ايرلندا(مبشاركة اختصاصي من املعهد املذكور ) ٢٠٠٣تدشينه يف أوائل عام 

ــياس اجل  )ج(  ــية  SPRUTســيمات النشــطة  املشــروع اخلــاص بق  حملطــة الفضــاء الدول
 .اجلاري إعداده حاليا يف معهد الفيزياء التجريبية

  
  معهد الفيزياء التجريبية  )ج( 

عرضـت النـتائج الـيت حصل عليها معهد الفيزياء التجريبية يف شكل ورقات ومسامهات                -١٧
سيمات النشطة داخل اجملال    وتتضمن مواضيعها ديناميات اجل   . قدمـت يف شـىت املؤمتـرات الدولية       

املغنطيسـي وبالقـرب مـن حـدوده باسـتخدام القياسـات املسـتقاة معـا مـن السـواتل العالية األوج                      
 األمريكية، والدراسات االحصائية ودراسات     POLAR باملقارنـة مـع قياسـات        Interballبـيانات   (

) يف هنغاريا وايرلندا   وذلك من خالل تعاون مع اختصاصيني        SOHOاحلالـة باملقارنـة مـع بيانات        
احملللـة واملقارنـة احصـائيا مـع قياسـات      CORONAS I قياسـات  (واملـدارات املنخفضـة االرتفـاع    

SAMPEX          األمريكـية والبـيانات اخلاصـة بدينامـيات اجلزئـيات الفعالة وقياسات Mir .( وأجريت
.  اجلوية الفضائية  أيضـا دراسـة لعالقـة األشعة الكونية واجلسيمات الكونية النشطة بآثار األحوال            

عــلى هــامش دورة اجلمعــية ) كوســبار(وأبلغــت معظــم النــتائج اجلديــدة إىل جلــنة أحبــاث الفضــاء 
 ومؤمتر الفضاء العاملي الذي عقد يف هوسنت، تكساس، الواليات املتحدة يف            ٢٠٠٢العامـة لعـام     
 .٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول

  
  تابعة جلامعة كومنيوس  كلية الرياضيات والفيزياء واملعلوماتية ال   )د( 

تتواصــل الدراســات التعاونــية يف كلــية الرياضــيات والفــيزياء واملعلوماتــية الــتابعة جلامعــة  -١٨
كومنــيوس بشــأن عملــيات حوســبة نواتــج األشــعة الكونــية بالــتعاون مــع خمتــربات يف الواليــات    

 .املتحدة وبلدان أخرى
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  معهد العلوم الفلكية )ه( 
ــد ال  -١٩ ــل، يف معهــ ــية    تتواصــ ــيات الشمســ ــة بالعملــ ــات اخلاصــ ــية، الدراســ ــوم الفلكــ علــ

ــبات والغــبار الكــوين وذلــك باســتخدام      واهليليوســفريية إىل جانــب الــبحوث املــتعلقة بغــبار املذن
 .البيانات الساتلية املتوفرة من جتارب البلدان األخرى

  
  املعهد اجليوفيزيائي  )و( 

ائل اجليوفيزيائية الفضائية مع التشديد على      جيـري يف املعهـد اجليوفـيزيائي استقصـاء املسـ           -٢٠
وهذا موضوع على جانب    . تطـورات األحـوال اجلويـة الفضـائية وتكميـتها وتصـنيفها والتنبؤ هبا             

وأعدت تقارير  . كـبري مـن األمهـية بالنسـبة لألوسـاط العاملة يف جمال الفيزياء الشمسية واألرضية               
 بواسطة التحليل غري اخلطي للدورة الشمسية    بشـأن بعـض النـتائج املهمـة الـيت مت احلصـول عليها             

وخصائص الرياح الشمسية ومتغريات اجملال املغنطيسي وقدمت إىل اجتماعات دولية، منها مثال            
، وحلقة ٢٠٠٢أبريل /اجلمعـية اجليوفيزيائـية األوروبـية الـيت عقـدت يف نـيس، فرنسـا، يف نيسـان          

أما يف ميدان   . ٢٠٠٢سبتمرب  /يف أيلول العمـل اخلاصـة بـالدورة الشمسـية الـيت عقـدت يف بـراغ                
ــن خــالل مشــروع دويل بشــأن         ــتجري منذجــة العواصــف املغنطيســية م املغنطيســية األرضــية، ف

وقد ساعدت مشاركة املعهد اجليوفيزيائي يف هذا . تقارنـات اجملـال املغنطيسـي والرياح الشمسية     
 وأملانيا والواليات املتحدة    املشـروع على اجراء مناقشة مباشرة مع مشاركني من االحتاد الروسي          

وبلـدان أخـرى حـول عوامـل حيـتمل أن يكـون هلـا دور يف االضـطرابات املغنطيسـية الـيت حتدث                        
وقـد عقـدت حلقـة العمل العلمية يف املعهد الدويل للدراسات الفضائية             . خـالل تلـك العواصـف     

ألرضية املستحثة  وأظهرت النمذجة الرياضية لالضطرابات املغنطيسية ا     . ٢٠٠٢يف بـرين يف عـام       
ــتطابقة     ــية م ــية والتجريب ــيانات النموذج ــة    (بالكســوف أن الب ــية بشــأن الطاق ــل الدول ــة العم حلق

 ).٢٠٠٢يونيه /الشمسية اليت عقدت يف تورشيانسكي تيبليتسه، سلوفاكيا، يف حزيران
  

  االجتماع الدويل بشأن آثار النشاط الشمسي على بيئة األرض     )ز( 
 الشمســي عــلى بيــئة األرض املوضــوع الرئيســي الــذي سيناقشــه   ســتكون آثــار النشــاط -٢١

 .اجتماع دويل مقبل من املقرر عقده يف سلوفاكيا
  

  تقنيات الفضاء وتكنولوجياته   -٤ 
نظمـت عـدة أنشـطة ضـمن اطـار األسـبوع األورويب للعلـوم والتكنولوجـيا الـذي نظمه                   -٢٢

وكانت األحوال اجلوية   . ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ إىل   ٤االحتـاد األورويب يف الفـترة من        
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وقـد أعد األنشطة املتعلقة هبذا املوضوع علماء      . يف الفضـاء أحـد املواضـيع الـيت جـرت مناقشـتها            
وكان هدفها الرئيسي هو    . ميثلون عدة بلدان أوروبية وتولت تنسيقها جامعة غريفسفالد األملانية        

 ملمثلي وسائط االعالم والسياسيني ورجال      رفـع مسـتوى الوعـي العـام باألحوال اجلوية الفضائية          
األعمـال واألوسـاط الثقافـية والعلمـية وشـرح املخاطـر الـيت تواجـه التحلـيق والطـريان يف الفضاء               
ــية        ــة الكهربائ ــل الطاق ــنقل واالتصــاالت الســلكية والالســلكية واملالحــة ونق ــيات وال وااللكترون

 .وصناعة النفط والغاز واألحوال اجلوية واملناخية

وعـلى الـرغم من أن املؤسسات العلمية والتقنية السلوفاكية ال تنتمي إىل عضوية االحتاد                -٢٣
املـايل الـذي نظمه االحتاد األورويب لتنفيذ مشاريع ضخمة متعلقة باألحوال اجلوية الفضائية، فان               

معهـــد الفـــيزياء التجريبـــية وكلـــية اهلندســـة الفنـــية الكهربائـــية (هـــناك مؤسســـات يف كوشيتســـا 
تعكف على  ) سافاريك. ي. ملعلوماتـية الـتابعة لـلجامعة التقنـية وكلية العلوم التابعة جلامعة ب            وا

وهذا هو السبب الذي أدى إىل      . معاجلـة هـذا املوضـوع، وقـد متكنـت مـن إحـراز بعـض النـتائج                 
تنفـيذ نشـاط اضـايف مرتـبط بذلـك املشـروع نظمـته كلـية اهلندسـة الكهربائـية واملعلوماتية التابعة             

ميخائيلي . نوفمـرب، ومتثل يف حماضرة أعدها ل      / تشـرين الـثاين    ٥امعة الفنـية يف كوشيتسـا يف        لـلج 
األحوال اجلوية الفضائية واجلسيمات الكونية     "كوديـال بعنوان    . فوكوروكـوش وألقاهـا ك     .ل و

وقــد اســتخدمت يف العــرض مــواد أعدهــا االحتــاد املــايل الــذي نظمــه االحتــاد األورويب ". النشــطة
فـيه أيضـا املسـامهة ميكـن أن تقدمها البحوث اجلارية يف كوشيتسا يف األنشطة املتعلقة         ونوقشـت   

 .باألحوال اجلوية الفضائية يف السياق األورويب األوسع مستقبال
  

  البيولوجيا والطب الفضائيان    -٥ 
يـرد أدنـاه وصـف خلمسـة مشـاريع ختـص البيولوجـيا والطب الفضائيني جار تنفيذها يف                -٢٤

 .ياسلوفاك
  

دراسة احلثل العظمي وتشوهات تكوين قشرة البيض وعمليات التناسل والتكيف لدى طائر     )أ( 
  .السماين الياباين يف ظروف تقييد احلركة واجلاذبية املفرطة واجلاذبية الصغرية     

يـــنفذ هـــذا املشـــروع يف معهـــد الكيمـــياء البيولوجـــية واجليـــنات الوراثـــية احليوانـــية يف    -٢٥
وهـو اسـتمرار للـبحوث الـناجحة املـتعلقة بأجـنة طائر السماين              . ونـايي، سـلوفاكيا   ايفانكابـري د  

الــياباين يف ظــروف اجلاذبــية الصــغرية، الــيت متــت خــالل التحلــيق الفضــائي ألول مــالح فضــائي   
وقد اشترك يف متويله كل من املعهد ووكالة        ). ١٩٩٩يف عـام    (سـلوفاكي عـلى مـنت احملطـة مـري           

 .(VEGA)كية املنح العلمية السلوفا
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 يف حتديد آثار ٢٠٠٢ومتثلـت األهداف العامة املتوخاة من التجارب اليت نفذت يف عام    -٢٦
عـلى تطور فراخ السماين اليت تتراوح أعمارها بني يومني          ) تقيـيد احلـركة   (حماكـاة انعـدام الـوزن       

ية عن  أما هدفها اخلاص فقد متثل يف احلصول على معلومات كم         .  يومـا بعـد طـور املضغة       ٥٦ و
كــتلة أجســام هــذه الطــيور ومنــو هــذه الكــتلة واســتهالكها مــن الغــذاء وكفــاءة غذائهــا وطــول     
أفخاذهـا وسـيقاهنا وأمشـاط أقدامهـا وزنـة قلوهبـا وأكـبادها وكالها ونضوجها التناسلي وبقائها              

واالفتراض النظري هلذه التجارب هو ما اذا كان تقييد احلركة سيغري مسارات            . عـلى قـيد احلياة    
 يف املائة من فراخ السماين      ٤٠وقد دللت النتائج املتحققة أن      . لـتطور العاديـة لـدى هذه الطيور       ا

ظلــت، بعــد اخضــاعها لظــروف تقيــيد احلــركة قــادرة عــلى الــنمو، وان كانــت مجــيع املؤشــرات  
وتوفر هذه  . املشـمولة بالدراسـة أقـل بدرجـة مـلحوظة باملقارنـة مـع املراقـبة الفرقـية هلـذه الطيور                    

ربة فكـرة أولـية ولكـنها هامـة عـن أثـر حماكـاة اجلاذبـية الصـغرية عـلى تطـور طيور السماين                     الـتج 
 .اليابانية

 من هذه الفراخ املستولدة من أصول       F1وستتناول األنشطة البحثية األخرى تربية اجليل        -٢٧
 .متت تربيتها يف نفس ظروف تقييد احلركة

ضـغة لطيور السماين اليابانية يف ظروف       وقـد عرضـت نـتائج الـتجارب املـتعلقة بطـور امل             -٢٨
حماكاة انعدام الوزن على املؤمتر الثاين عشر لبيولوجيا الفضاء والطب الفضائي اجلوي الذي عقد              

 واملؤمتــر الســنوي العشــرين بشــأن ٢٠٠٢يونــيه / حزيــران١٤ إىل ١٠يف موســكو يف الفــترة مــن 
ــة التشــ    ــذي عقــد يف تريســت، اجلمهوري أكــتوبر /يكية، يف تشــرين األولفيســيولوجيا احلــيوان ال

٢٠٠٢. 
  

تراكم واستمرار األضرار اخللوية الوراثية املستحثة اشعاعيا وعوامل التحليق يف الفضاء         )ب( 
  األخرى

نفـذت األعمـال البحثـية املتعلقة هبذا املشروع يف معهد العلوم البيولوجية وااليكولوجية               -٢٩
 .شيتسا، سلوفاكيالكلية العلوم التابعة جلامعة سافاريك، كو

واستنادا إىل نتائج سابقة هلذا املشروع تتعلق بتراكم األضرار اخللوية الوراثية الكامنة يف              -٣٠
أثناء تعرض احليوانات املتواصل لالشعاعات املؤينة،      ) كالكـبد والكلـية   (األغشـية البطيـئة الـتكاثر       

ن األضـرار اخللويـة الوراثية      وقـد تـبني أ    . جـرت دراسـة الضـرر الكـامن يف ذريـة الفـئران املشـععة              
أثناء ) بأشعة غاما ( من ذرية الذكور من الفئران املشععة        F2 و   F1الكامـنة ظهـرت لـدى اجلـيلني         

وكانـت التغريات املالحظة يف هذه الذرية  . اسـترداد الكـبد لصـحته بعـد اصـابته بالـتهاب جـزئي             
) لــزيغ الكــروموزوميووتــرية ا. أ. ن. نقــص يف النشــاط الــتكاثري وزيــادة يف تشــظي محــض د (
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غري أن درجة التغريات الكامنة يف الذرية       . F0مماثلـة للـتغريات لـدى الذكـور املشـععني من اجليل             
وتعترب هذه النتيجة دليال على انتقال . كانـت أقـل مـنها لـدى الذكـور املشـععني من جيل األصل          

 .مجزء من الضرر االشعاعي الكامن يف األصل من الذكور املشععني إىل ذرياهت

ورمبـا تكـون دراسـة تـراكم واحـتمال انـتقال األضـرار الكامـنة بـني األجـيال من األفراد               -٣١
. املعرضـني للتشـعيع إىل ذريـاهتم ذات أمهـية خاصـة بالنسـبة للتحلـيقات الفضـائية الطويلة األجل                   

ويتلقى هذا املشروع دعما جزئيا من كل من وكالة         . وقد نشرت النتائج يف جمالت علمية دولية      
VEGAوكلية العلوم . 

  
التغريات يف وظائف اجلهاز اهلرموين العصيب أثناء التعرض حملاكاة ظروف اجلاذبية الصغرى          )ج( 

  واجلاذبية املفرطة 
يـنفذ هـذا املشـروع مبشـاركة معهـد جتـارب الغـدد الصـماء ومعهـد الكيمياء البيولوجية                     -٣٢

معاهد تابعة لألكادميية السلوفاكية للعلوم     والعـلم الوراثـي احلـيواين ومعهد علم القياس، ومجيعها           
 .يف براتسالفا

ويهـدف املشـروع إىل اجـراء سلسـلة مـن الـتجارب عـلى فـئران معرضـة لظروف تقييد                      -٣٣
احلـركة لفـترات زمنـية خمـتلفة مـع أخـذ عيـنات من الدم أثناء تقييد احلركة باستخدام أنبوبة برية               

ويقترح أن يتم بعد .  االرسال العصبية واأليضات   وحتديد مستويات البالزما للهرمونات وأجهزة    
فـترات زمنية خمتارة ويف أجهزة وأغشية معزولة، قياس حمتوى أجهزة االرسال العصبية واجلينات              

ــزميات    ــذه االنـ ــن هـ ــربة عـ ــيب     . املعـ ــرموين العصـ ــاز اهلـ ــتجابة اجلهـ ــد اسـ ــتم حتديـ ــريات (مث يـ تغـ
وتستخدم النتائج لتقييم   ). رمونات النمو الكاتيكوالميـنات والسـتريون القشـري والـربوكلتني وهـ         

وعـالوة عـلى تقيـيد احلـركة، ستتم أيضا          . قـدرة اجلسـم عـلى التغلـب عـلى عـدة أعـباء اجهاديـة               
وألغراض هذه الدراسات   . دراسـة آثـار اجلاذبـية املفـرطة عـلى وظـائف اجلهـاز اهلـرموين العصيب                
 مع التحكم بالقياسات عن     فقـد مت تطويـر واختـبار معـدات الكترونـية لسـحب الـدم عدة مرات                

ووضــع زوج مــن الفــئران يف . بعــد الجــراء الــتجارب عــلى حــيوانات صــغرية ختضــع للــتجارب  
ــتجاوز      ــية ال ي ــد للجاذب ــدور بالطــرد املركــزي وبتحمــيل زائ  غــرامات؛ ووضــعت  ٩صــندوق ي

. ١احلــيوانات املراقــبة يف مركــز الــنابذة، حيــث كانــت قــيمة التســارع نتــيجة للجاذبــية األرضــية 
) موضوع خارج غرفة النابذة(وتـتكون املعـدات مـن جهـاز ارسـال تلمـتري للقياسـات عن ُبعد             

وقبل البدء  . وكـل من جهازي االرسال واالستقبال مزود حبواسيب صغرية        . وجهـاز لالسـتقبال   
تسلسل (بالـتجربة، ميكـن إجـراء بـرجمة مسـبقة لـلجدول الـزمين لعملية سحب الدم لكل حيوان                     
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ن قـياس قـوة اجلاذبـية اآلنـية باسـتخدام جهـاز نقـل تسـارعي موضـوع قرب                    كمـا ميكـ   ). العملـية 
 .الصندوق وجهاز قياس وارسال البيانات عن ُبعد

وقــد عرضــت االختــبارات الــيت أجريــت بواســطة هــذه املعــدات عــلى الــندوة األوروبــية   -٣٤
 ٢ الفترة من    الثامـنة لـبحوث علـوم احلـياة الـيت نظمتها وكالة الفضاء األوروبية يف ستوكهومل يف                

 .٢٠٠٢يونيه / حزيران٧إىل 
  

آليات التكيف اهلرموين العصيب وتكيف األوعية الدموية والقلب والتكيف األيضي لظروف    )د( 
  حماكاة اجلاذبية الصغرى

يـنفذ هـذا املشـروع مـن خـالل تعـاون بني معهد جتارب الغدد الصماء التابع لألكادميية                    -٣٥
فا وكلــية الطــب يف لــيون، فرنســا، بــتعاون دويل واســع يف اطــار   الســلوفاكية للعلــوم يف براتســال

وقــد اتضــح مــن ". االســتلقاء يف الســرير ملــدة طويلــة"مشــروع وكالــة الفضــاء األوروبــية املعــنون 
الدراسـات السـابقة أن اجلاذبـية الصـغرية تسـتحث، أثناء التحليق الفضائي، تغريات يف الوظائف                 

الحي الفضاء وأدائهم وعلى االستجابات اهلرمونية العصبية       الفيسـيولوجية اليت تؤثر على صحة م      
وقد تتمكن عمليات حماكاة التحليقات الفضائية كاالستلقاء       . واأليضـية ملختلف عوامل االجهاد    

عـلى السـرير ووضـع الـرأس حنـو األسـفل ملـدة طويلـة مـن تقليد البعض من هذه التغريات وتوفر                        
ولذلــك تعكــف وكالــة الفضــاء  . تحلــيق الفضــائيظــروفا أســهل مــن تلــك الــيت تــتوفر خــالل ال  

األوروبـية واملركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية وناسـدا اليابانـية عـلى اجـراء دراسات               
مستفيضـة باسـتخدام تقنـية االسـتلقاء عـلى السـرير ملـدة طويلـة وهـو مشـروع يشـارك فيه معهد                     

ء اســتجابة التكــيف اهلــرموين واهلــدف مــن هــذه املشــاركة هــو استقصــا . جتــارب الغــدد الصــماء
العصــيب وخصوصــا املــنظومة العصــبية الســمبتاوية لعوامــل االجهــاد خــالل االســتلقاء يف الســرير   

وأجريـت عملـيات خاصـة بـتحديد الـبالزما والكاتيكوالمينات البولية وأيضاهتا             . لفـترات خمـتلفة   
. دة ثالثة شهور  عـلى أشـخاص أخضـعوا لـتجارب االستلقاء على السرير ورأسهم إىل األسفل مل              

وقـد أظهـرت البـيانات األولـية مـن اجلزء األول من التجارب أن مستويات أدرينالني البالزما قد                   
 ٩اخنفضـت خـالل الـتعرض الطويـل هلـذا الـنمط مـن االستلقاء وظلت منخفضة حىت بعد مرور                     

ت خالل فترة   ومل تؤثر التمارين اليت أجري    . أيـام عـلى انـتهاء فـترة االسـتلقاء والرأس حنو األسفل            
ومل تظهر املستويات . االسـتلقاء عـلى السـرير عـلى مستويات أدرينالني البالزما بصورة ملحوظة            

غـري األدرينالـية للـبالزما تغـريات ذات شأن خالل فترات االستلقاء والرأس حنو األسفل، غري أن                  
اجات مع وتـتفق هذه االستنت . هـذه املسـتويات ارتفعـت بعـد توقـف االسـتلقاء عـلى هـذا الـنحو                

 دوأدت التمارين إىل اشتدا   . تلـك املـتعلقة باالفـراز الـبويل غـري األدريناليين الذي ارتفع هو اآلخر              
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االفـراز الـبويل غـري األدرينالـيين خصوصـا بعـد الـتوقف عـن االسـتلقاء عـلى السـرير والـرأس حنو                         
 .األسفل

خاص للجاذبية  وتـتفق البـيانات احملـرزة مـع نـتائج سـابقة ُحصـل علـيها مـن تعـريض أشـ                      -٣٦
ــمبتاوية      ــنظومة السـ ــاط يف املـ ــبعاث النشـ ــري إىل انـ ــائية تشـ ــيقات الفضـ ــالل التحلـ ــية خـ -احلقيقـ

وتدعم هذه البيانات أيضا الرأي     . األدرينالينـية، ال سـيما خـالل فـترة اعـادة التكـيف بعد اهلبوط              
 األسفل تصلح القـائل ان حماكاة اجلاذبية املفرطة خالل فترات االستلقاء على السرير والرأس حنو           

 .كنموذج لدراسة آثار اجلاذبية الصغرى على البشر
  

  تأثري ظروف حماكاة اجلاذبية الصغرية على استجابات وضع االنسان للتنبيه احلسي     )ه( 
) الباثولوجيا(جتـري الـبحوث املـتعلقة هبـذا التأثري يف معهد الفسيولوجيا العادية واملرضية         -٣٧

 .يف براتسالفا

ن املشروع هو دراسة تغري التفاعل احلسي يف عدم استقرار وضع اجلسم بعد             واهلـدف م   -٣٨
 حتلــيل خمــتلف احلــركات الطوعــية لــرأس مــالح ٢٠٠٢وقــد مت خــالل عــام . التحلــيق يف الفضــاء

فضـائي قـبل حتلـيق فضـائي قصـري وأثـناءه وبعـده، حيـث ازدادت السـرعة الـزاوية حلـركة الــرأس            
أمـا يف األيام اليت تلتها من اجلاذبية الصغرية فقد أخذت           . وزنخـالل األيـام األوىل مـن انعـدام الـ          

ويف يوم اهلبوط لوحظ اخنفاض كبري يف سرعة دوران الرأس باملقارنة      . حـركة الرأس تقل تدرجييا    
ومل يالحظ حدوث عدم تناسق كبري يف متوسط        . مـع سرعة حركة الرأس قبل التحليق الفضائي       

وقد .  الـوراء اال يف الـيوم الثالـث مـن اجلاذبية الصغرية          سـرعات حـركات الـرأس إىل األمـام واىل         
أظهـرت النـتائج أنـه يـتعني مراقـبة التكـيف احلسـي للجاذبـية الصـغرية عـن طريق السرعة الزاوية                       

وال يزال املشروع يشكل جزءا من مشروع مراقبة        . حلـركات الـرأس املسـتهدفة ملالحـي الفضـاء         
 .VEGAأوضاع االنسان التابع لوكالة 

ــا ناســا حــو       -٣٩ ــيت عقدهت ــندوة السادســة ال ــلى ال ــتائج ع  وظــائف األعضــاء  لوعرضــت الن
الدهلـيزية يف استكشـاف الفضـاء الـيت عقـدت يف بورتالنـد، أوريغـون، يف الواليات املتحدة، يف                    

 .، ونشرت يف جملة علمية معترف هبا دوليا٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٣ إىل ١الفترة من 
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 سلوفينيا      
 ]النكليزيةبا: األصل[

 
يف غــياب بــرنامج خــاص بالــبحوث بصــفة حمــددة يف ســلوفينيا، حتفــز أنشــطة أحبــاث      -١

الفضــاء مــن خــالل األدوات احلالــية لسياســة العلــوم واألحبــاث لــدى وزارة التربــية والعــلم          
ووزارة التربــية والعــلم والرياضــة يف مجهوريــة ســلوفينيا  . والرياضــة ومكتــب العلــوم الــتابع هلــا 

ز بعـض األنشـطة البحثـية ذات الصلة باستخدام الفضاء يف األغراض السلمية، اليت               تدعـم وحتفـ   
تـنطوي عـلى جوانـب معينة من العناصر ذات الصلة بالفضاء، إىل جانب املشاركة الدولية من                 

 .جانب باحثني معينني وأفرقة حبوث معينة يف برامج البحوث الفضائية

نواع معينة من البحوث الفضائية، وأساسا      وتضـطلع عـدة أفـرقة حبـوث يف سـلوفينيا بأ            -٢
واألفرقة واملؤسسات  . الـبحوث التطبيقـية الـيت ختـص، بصفة حمددة، قطاعات وخدمات خمتارة            

فريق البحوث املعين بنظم   : الرئيسـية الـيت تتصـدى للتطبيقات يف اطار حبوث الفضاء هي التالية            
؛ كلــية )قــع، واالتصــاالت الســاتليةالــنظام العــاملي لــتحديد املوا(االتصــاالت يف شــركة ســيفرا 

؛ معهــد يوســيف ســتيفان يف )املســاحة الســاتلية(اهلندســة املدنــية واملســاحة يف جامعــة ليوبلــيانا 
؛ )املالحة الساتلية (؛ كلية اهلندسة الكهربائية يف جامعة ليوبليانا        )االتصاالت الساتلية (ليوبلـيانا   

ــي     ــبحوث العلم ــات الفضــائية يف مركــز ال ــوم    مركــز املعلوم ــية الســلوفينية للعل ــتابع لألكادمي ة ال
 .والفنون؛ املعهد الوطين للجيولوجيا؛ شعبة التخطيط العمراين مبعهد احلراجة

وتقـدم املـوارد املالـية من ميزانية الدولة من خالل برامج مدهتا مخس سنوات للبحوث                 -٣
ية االمجالية لألنشطة   وحاليا يقدر أن امليزان   . ومـن خـالل مشـاريع البحوث األساسية والتطبيقية        

 وظائف  ١٠البحثـية املشـتملة عـلى جوانـب معيـنة مـن جوانب البحوث الفضائية تكفي لنحو                  
 .بدوام كامل

  
 اجلمهورية العربية السورية          

 ]بالعربية: األصل[
 
اســتخدمت اهليــئة العامــة لالستشــعار عــن بعــد البــيانات الفضــائية يف تنفــيذ عــدد مــن     -١

منائـية، وكذلـك يف الـدورات التدريبـية الداخلية واخلارجية اهلادفة إىل             الدراسـات واملشـاريع اال    
 .بيان مفهوم االستشعار عن بعد وتطبيقاته، كما هو مبني أدناه

ففــي جمــال التطبــيقات اجليولوجــية واهليدرولوجــية، جيــري تنفــيذ مشــاريع يف املــيادين     -٢
 :التالية
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مبقياس (ات االستشعار عن بعد حتديـث اخلـرائط اجليولوجـية، باسـتخدام تقنـي       )أ( 
 ؛)٥٠ ٠٠٠: ١

حتديـد مواقـع عملـيات حفـر آبـار املـياه اجلوفـية، باستخدام البيانات الفضائية                  )ب( 
 واجليوفيزيائية يف مجيع املناطق؛

دراسـة ترسـبات احلديد احلراري املائي يف منطقة سرغايا، باستخدام البيانات             )ج( 
 الفضائية واجليوفيزيائية؛

 اخلـريطة االستثمارية حملافظات حلب ومحاة ودرعا، باستخدام البيانات          رسـم  )د( 
 الفضائية وغري الفضائية؛

 رسم اخلريطة الرقمية حلمص، باستخدام البيانات الفضائية وغري الفضائية؛ )ه( 

حتديــد الرشــوح املائــية وانشــاء الســدود، باســتخدام البــيانات الفضــائية وغــري    )و( 
 .الفضائية

ــيني، جيــري وضــع خطــط للتوســع العمــراين يف     ويف جمــال -٣  التخطــيط والتنظــيم العمران
ــيانات        ــثل حلــب ومحــص وريــف دمشــق، باســتخدام الب ــبلدات، م ــد مــن احملافظــات وال العدي

 .الفضائية

 :ويف جمال الدراسات البيئية، تشمل األنشطة ما يلي -٤

ــتحديد ا      )أ(  ــاملي ل ــنظام الع ــيات االستشــعار عــن بعــد وال ــع يف اســتخدام تقن ملواق
 دراسة مكّبات النفايات الصلبة والسائلة يف مدن حلب والالذقية وطرطوس ومحص؛

اســتخدام تقنــيات االستشــعار عــن بعــد يف اعــداد أطلــس اجلمهوريــة العربــية     )ب( 
 السورية األثري الفضائي؛

اسـتخدام تقنـيات االستشـعار عـن بعد يف دراسة املواقع األثرية يف اجلمهورية                )ج( 
 ة السورية؛العربي

اسـتخدام تقنـيات االستشـعار عـن بعـد يف تقيـيم وتوصـيف غوطيت دمشق يف                   )د( 
 ؛٢٠٠١-١٩٨٩الفترة 

مشـروع دراسـات مناخـية، باسـتخدام احملطـة املناخـية األرضـية احلالـية التابعة                  )ه( 
 للهيئة العامة لالستشعار عن بعد؛
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بــار الــنفط يف  مشــروع رصــد الــتلوث البيــئي الــنفطي الــناتج عــن حــرائق آ       )و( 
الكويـت خالل حرب اخلليج  الثانية، وهو مشروع جيري تنفيذه بالتعاون مع مديرية األرصاد               

 .اجلوية ووزارة الدولة لشؤون املغتربني

 :ويف جمال الدراسات الزراعية، تشمل األنشطة ما يلي -٥

ــية      )أ(  ــة العربـ ــراجي يف اجلمهوريـ ــجري احلـ ــاق التشـ ــع وآفـ ــة واقـ ــروع دراسـ مشـ
 ة، باستخدام البيانات الفضائية؛السوري

 مشروع حتديث خرائط التربة السورية، باستخدام البيانات الفضائية؛ )ب( 

مشـروع التنمـية املـتكاملة للبادية السورية، بالتعاون مع املركز العريب لدراسة               )ج( 
 املناطق القاحلة واألراضي اجلافة، باستخدام البيانات الفضائية؛

راقــبة تدهــور األراضــي الســاحلية يف اجلمهوريــة العربــية      مشــروع حتســني م  )د( 
 .السورية، باستخدام البيانات الفضائية

ويف جمـال التدريـب والتأهيل واملشاركة يف األنشطة واملناسبات الفضائية الدولية وغري              -٦
 :الدولية، تشمل األنشطة ما يلي

نيني الوطنيني، دورة عـن أسـس وتطبـيقات االستشـعار عن بعد للموظفني التق      )أ( 
 عقدت يف مقر اهليئة العامة لالستشعار عن بعد؛

دورة عــن التفســري البصــري للصــور اجلويــة والفضــائية، يف مقــر اهليــئة العامــة    )ب( 
 لالستشعار عن بعد؛

دورة عـن نظـم املعلومـات اجلغرافـية، عقـدت يف مقـر اهليئة العامة لالستشعار           )ج( 
 عن بعد؛

الدولــية حــول مراقــبة املخاطــر الطبيعــية، الــيت عقــدت يف املشــاركة يف الــندوة  )د( 
 باكستان؛

املشـاركة يف دورة عـن االستشـعار عـن بعـد ومعاجلـة الصـور الفضـائية ونظم              )ه( 
 املعلومات اجلغرافية، عقدت يف اهلند؛

 حضور اجتماع بشأن الشبكات العاملية لسواتل املالحة واألجهزة املتنقلة؛ )و( 

ورة تدريبــية عــن االستشــعار عــن بعــد وتطبــيقاته يف مراقــبة       املشــاركة يف د )ز( 
 التصحر ومكافحته، يف اجلماهريية العربية الليبية؛
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حضـور الـدورة التاسـعة والـثالثني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة               )ح( 
 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛

 الدراسة اخلاصة مبشروع جر املياه من هنر        املشـاركة يف حتضـري عـرض العداد        )ط( 
 الفرات إىل دمشق؛

ــيقات      )ي(  ــية واالشــرافية ملشــروع للتطب املشــاركة يف اجــتماعات اللجــنة التوجيه
 اجليولوجية لالستشعار عن بعد، بالتعاون مع اليونسكو؛

ــية      )ك(  ــرائط الرقمـ ــع اخلـ ــرادارية لوضـ ــور الـ ــري الصـ ــروع لتفسـ ــاركة يف مشـ املشـ
 ألرضية، يف موسكو؛للتضاريس ا

ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف        )ل(  ــنة اس ــني للج ــة واألربع ــدورة اخلامس حضــور ال
، وكذلك اجتماعات أفرقة العمل املعنية      ٢٠٠٢يونيه  /األغـراض السـلمية، املعقودة يف حزيران      

 بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛

ــيوية واملائــ    )م(  ــتابعة ملشــروع الدراســات البن ــنة مــن  املشــاركة يف م ــناطق معي ية مل
 اجلمهورية العربية السورية، باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد، يف فرنسا؛

تنظــيم نــدوة عــن مفاهــيم وتطبــيقات االستشــعار عــن بعــد يف اعــداد اخلــرائط  )ن( 
ألغـــراض حمـــددة، ومـــنها اخلـــريطة الرقمـــية للطـــرق، عقـــدت يف محـــص، اجلمهوريـــة العربـــية 

 ؛٢٠٠٢ سبتمرب/السورية، يف أيلول

تنظــيم نــدوة حــول أســس وتطبــيقات االستشــعار عــن بعــد والواقــع البيــئي يف  )س( 
 حمافظة الالذقية، بالتعاون مع جامعة تشرين واحدى جلان جملس الشعب؛

املشـاركة يف نـدوة حول مسح املوارد املائية، عقدت يف بريوت، بالتعاون مع               )ع( 
تقدمي مدخل يف نتائج املسح احلراري لساحل       املركـز الوطـين لالستشـعار عـن بعـد يف لبـنان، و             

 لبنان؛

 ٢٧ إىل ٢٣تنظـــيم حلقـــة عمـــل تدريبـــية للمـــنطقة الســـاحلية، عقـــدت مـــن  )ف( 
ــرين األول ــتوبر /تشـ ــي    ٢٠٠٢أكـ ــتدهور األراضـ ــية لـ ــادية واالجتماعـ ــار االقتصـ ــول اآلثـ ، حـ

نطقة الســاحلية، يف اطــار مشــروع لتحســني أســاليب ووســائل مراقــبة تدهــور األراضــي يف املــ    
 الساحلية السورية، بالتعاون مع مركز االستشعار البيئي عن بعد يف اليابان؛

عـدة حماضـرات حـول مفهـوم االستشـعار عـن بعـد، قدمـت لطـالب املدارس             )ص( 
 الثانوية واجلامعات؛
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 مـن جملـة االستشـعار عـن بعـد الدوريـة والتحضري الصدار               ١٣اصـدار العـدد      )ق( 
  منها؛١٤العدد 

النشـرة الشـهرية عـن نشاطات ومناسبات اهليئة العامة لالستشعار عن            اصـدار    )ر( 
 .بعد
  

 تايلند    
 ]باالنكليزية: األصل[

 
سـيعمم أثـناء الـدورة األربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجنة استخدام                     

، ٢٠٠٣فــرباير / شــباط٢٨ إىل ١٧الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، الــيت ســتعقد مــن 
 .منشور بعنوان األنشطة الفضائية يف تايلند

  
 تركيا     

 ]باالنكليزية: األصل[
 

  انشاء وكالة فضاء تركية -١ 
نشـأت يف تركـيا حاجـة إىل وكالة فضاء تنسق وتراقب مجيع األنشطة الفضائية املدنية      -١

صلة يف  ويف هـذا السـياق، شـرعت جلـنة مؤلفـة من ممثلني جلميع االدارات ذات ال      . والعسـكرية 
ويعتزم أن . اعـداد مسـودة مشـروع قانون ليقدم إىل الربملان من أجل انشاء وكالة فضاء تركية       

تــنظم الوكالــة بطــريقة مماثلــة لتنظــيم وكــاالت الفضــاء يف الــبلدان األخــرى وأن تقــوم بعمــلها   
 .كمؤسسة مدنية متاما وحتت اشراف رئاسة الوزراء

  
  حدة بشأن الفضاء اخلارجياالنضمام إىل معاهدات األمم املت -٢ 

مت التوصــل يف تركــيا إىل تفــاهم عــلى االنضــمام إىل معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن     -٢
 .٢٠٠٢الفضاء اخلارجي، ويتوقع اجناز املقتضيات التشريعية الالزمة لالنضمام قبل هناية عام 

يف اآلونة  وعـالوة عـلى ذلـك، ومـن أجل تسريع األنشطة الفضائية اليت تنفذ يف تركيا                  -٣
. ٢٠٠٣األخــرية، تعــتزم تركــيا استضــافة املؤمتــر واملعــرض الدولــيني للفضــاء يف أنقــرة يف عــام  

وجيـتذب املؤمتـر واملعـرض اهـتماما خاصـا مـن العديد من البلدان األوروبية واآلسيوية وكذلك           
 .السلطات املدنية والعسكرية، ويتوقع أن يسهم يف اقتناء قدرة فضائية وطنية
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  نشطة الفضائية ملعهد حبوث تكنولوجيات املعلومات وااللكترونياتاأل -٣ 
هو معهد حبوث تابع    ) بيلـتني (معهـد حبـوث تكنولوجـيات املعلومـات وااللكترونـيات            -٤

لــلمجلس الــتركي لألحبــاث العلمــية والتكنولوجــية، ويوجــد يف حــرم جامعــة الشــرق األوســط  
: ية ملعهـد بيلتني حتت عنوانني منفصلني مها وميكـن توصـيف األنشـطة الفضـائ     . التقنـية يف أنقـرة    

 .أنشطة االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية )ب(مشاريع السواتل الصغرية؛  )أ(
  

  بيلسات) السواتل الصغرية(مشروع  )أ( 
الغـرض الرئيسـي ملشـروع السـواتل الصـغرية هـو تـزويد معهـد بيلتني باملعرفة والدراية                    -٥

ويف اطـار املشـروع، سيصـمم سـاتل صـغري لرصد األرض            . لسـواتل الصـغرية   الالزمـتني لصـنع ا    
ويصـنع يف مـباين شركة َسري احملدودة للتكنولوجيات الساتلية يف اململكة املتحدة بالتعاون مع               

وهبـذه الطـريقة يـتوقع أن يكتسـب مهندسـو املعهـد اخلربة واملعرفة الالزمتني                . مهندسـي املعهـد   
 كيلوغراما، وكذلك للقيام    ١٢٠ لرصـد األرض سـيكون وزنه        لتصـميم واختـبار سـاتل صـغري       

، عامال يف املدار يف منتصف عام       ١-ويتوقع أن يكون الساتل، املسمى بيلسات     . حبملـة اطالق  
٢٠٠٣. 

وســيحمل الســاتل بيلســات مخــس كــامريات خاصــة برصــد األرض، ســتكون احداهــا  -٦
تبقــية عــلى صــور عــلى نطاقــات تــردد لأللــوان املــتعددة، بيــنما ستحصــل الكــامريات األربعــة امل

وسيكون تصويب الساتل   . األلـوان األمحـر واألخضـر واألزرق واالشعاع حتت األمحر القريب          
بـالغ الدقـة، وسـيكون قـادرا عـلى تصـوير املنطقة نفسها من زوايا سقوط خمتلفة، حبيث يتسىن                    

 .البناء االفتراضي للصور اجملسمة

ع على منت الساتل، بصفة محولة حبث وتطوير، وعـالوة عـلى تلك الكامريات، ستوض       -٧
. كـامريا جديـدة مـتعددة األطـياف ذات تسـع قـنوات، صـممها بالكامل مهندسو معهد بيلتني                  

 .٢٠٠٢أكتوبر /وقد اجتاز الساتل بيلسات مرحليت االختبار واملكاملة يف تشرين األول

الــيت جتمــع وفضــال عــن ذلــك، ومــن أجــل معاجلــة وضــغط الصــور املــتعددة األطــياف   -٨
ستوضـع عـلى السـاتل، بصـفة محولـة حبـث وتطويـر، بطاقـة ملعاجلـة الصـور يف الوقـت احلقيقي               

وقد صمم البطاقة مهندسو . JPEG 2000تسـتخدم خوارزمـية ضـغط الصـور متعددة األطياف     
واضـافة إىل ذلـك، يعمـل مهندسـو املعهـد على تصميم جهاز ارسال على نطاق          . املعهـد أيضـا   

 ١٠٠ة، بصــفة مشــروع حبــثي، ســيكون قــادرا عــلى تفــريغ البــيانات مبعــدل    الــترددات الســيني
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وسـريفع مستوى احملطة األرضية الستقبال بيانات نطاق الترددات السينية          . ميغابايـت يف الثانـية    
 .هبذا املعدل

وجيـري تشـييد حمطة أرضية للتحكم يف السواتل يف مباين معهد بيلتني يف أنقرة لتوجيه                 -٩
وسـتكون هذه  . ٢٠٠٢والـتحكم فـيه، ويـتوقع أن تـبدأ عمـلها يف هنايـة عـام         السـاتل بيلسـات     

ــترددات إس       ونطــاق (S)احملطــة األرضــية قــادرة عــلى اســتقبال اشــارات الســواتل يف نطــاق ال
الـتردد فـوق العـايل، يف حـني تبث اشارات القيادة عن بعد يف النطاق إس ونطاق التردد العايل                    

 .جدا

ن املشــروع يف تشــييد وتنصــيب مــرافق لتصــميم الســواتل   ويتمــثل جــزء هــام آخــر مــ   -١٠
 .الصغرية ومكاملتها واختبارها وصنعها

وسـيكون معهـد بيلـتني، مـن خـالل الساتل بيلسات، شريكا يف جمموعة سواتل رصد                  -١١
وهبـذه الطــريقة ميكــن أن  . الكـوارث، مــع تايلـند واجلزائــر والصــني واململكـة املــتحدة ونــيجرييا   

سـاتل بيلسـات يف الدراسـات الـيت جتريها جمموعة سواتل رصد الكوارث              تسـتخدم منـتجات ال    
 .يف اطار اليونيسبيس الثالث

  
  االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية )ب( 

ــية جمــال آخــر لألنشــطة ذات الصــلة         -١٢ ــات اجلغراف ــد ونظــم املعلوم ــن بع االستشــعار ع
عين مبعاجلة االشارات واالستشعار عن بعد يف       بالفضـاء يف معهـد بيلـتني، ويضطلع هبا الفريق امل          

ولـدى املعهد حمطات ملستعملي البيانات الثانويني الستقبال اشارات الساتل متيوسات           . املعهـد 
وأجهـزة السـتقبال بـث الصـور العالـية االسـتبانة مـن سـواتل االدارة الوطنـية لدراسة احمليطات                     

ــتابعة للواليــات املــتحدة    ــوا(والغــالف اجلــوي ال ــيها يف عــام  ) ن  عــن طــريق  ١٩٩٦حصــل عل
 الــذي تدعمــه مــنظمة حلــف مشــال األطلســي (TU-REMOSENS)مشــروع يت يــو رميوســينس 

، وتستخدم  ١٩٩٦وقـد واصـل الفـريق اسـتقبال الصـور السـاتليـة وحفظهـا منذ عام                 ). الـناتو (
 .هذه الصور ألغراض االستشعار عن بعد املختلفة

ّغر يف الوقـت احلقـيقي مـن موقعي االنترنت          وميكـن احلصـول عـلى الصـور حبجـم مصـ            -١٣
. /.http://meteosat.bilten.metu.edu.tr و http://noaa.bilten.metu.edu.tr/index.php3: التالـــيني

وصـور حمطـات مسـتعملي البـيانات الثانويني اخلاصة بالساتل متيوسات، اليت تبني أيضا الغطاء                
 كصــور غــري معاجلــة يف ثــالث نطاقــات  الســحايب يف تركــيا مرســوما عــلى خــريطة، معروضــة 

 ).املرئي ودون األمحر واملاء والبخار(
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وحالـيا يـتلقى جهـاز اسـتقبال بـث الصـور العالـية االسـتبانة الـواردة من سواتل نوا ما                       -١٤
ــا يف الـــيوم مـــن الســـواتل نـــوا   ١٥يصـــل إىل  ــيا وجاراهتـ . ١٦ و١٥ و١٤ و١٢ صـــورة لتركـ

.  الويــب العاملــية كصــور تصــفح باســتبانة خمفضــة وتعــرض هــذه الصــور عــلى املوقــع يف شــبكة 
 .وحتفظ بيانات الصور الفعلية

واضـافة إىل هـذه الصـور، جيـري حالـيا تطويـر نظـام حلفـظ الصـور الساتلية ومعاجلتها                 -١٥
 .وعرضها، سيستخدم يف النهاية مع نظام سواتل بيلسات

  
  امعاتالدراسات اخلاصة بالسواتل وعلوم الفضاء يف العديد من اجل -٤ 

  جامعة الشرق األوسط التقنية )أ( 
بسـبب االزديـاد العـام يف االهتمام بالفضاء يف تركيا، أعيد تنظيم فرع هندسة الطريان           -١٦

 .ليصبح فرع هندسة الطريان والفضاء
  

  جامعة اسطنبول التقنية )ب( 
جبامعة ) ساغريس(أجنـزت مـراحل انشـاء واختـبار حمطـة االسـتقبال السـاتلية األرضـية                  -١٧

ويتوقع أن يتسىن باستعمال هذا النظام   . اسـطنبول التقنـية، وهـي اآلن جاهـزة للتشـغيل الكامل           
تنفـيذ العديــد مــن املشــاريع البحثـية العلمــية والتطبيقــية، باســتخدام االستشـعار عــن بعــد ونقــل    

 .البيانات بواسطة السواتل

بــية مجــيع االحتــياجات ونظــام ســاغريس هــو نظــام حمطــة ســاتلية أرضــية قــادر عــلى تل  -١٨
وميكّن النظام من استقبال    . احلالـية واحتـياجات املسـتقبل القريـب يف جمـال االستشعار عن بعد             

البــيانات يف الوقــت احلقــيقي وختزيــنها وحفظهــا ومعاجلــتها واحلصــول عــلى الصــور العــيارية،    
طـة قادرة  واحمل. وكذلـك الـتعامل مـع سـواتل خمـتلفة، وذلـك نتـيجة للطـابع األمنوطـي لـلمحطة                 

 كيلومتر، تغطي جزءا    ٣ ٠٠٠عـلى اسـتقبال صـور األرض داخـل مسـاحة يبلغ نصف قطرها               
ونظـام ساغريس مزود جبميع املعدات الالزمة الستقبال البيانات من          . هامـا مـن آسـيا وأوروبـا       

 ونوا ومتيوسات، وعلى ختزين تلك      ١- ورادارسات ERS-2 و ٤- وسـبوت  ٢-سـواتل سـبوت   
وال تـزال املفاوضـات جاريـة بشـأن الـتعاون الـدويل فيما يتعلق               . تهاالبـيانات وحفظهـا ومعاجلـ     

 .بتشغيل النظام

وعـالوة عـلى ذلـك فالدراسـات الفضـائية اليت جتري يف كلية علوم الطائرات والفضاء           -١٩
وتدخل . مسـتمرة يف جمال علوم الفضاء القريب من األرض ويف ميدان مواد التصميم واهليكلة             
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 القريــب مــن األرض فــيزياء الشــمس وكذلــك جمــاالت مــثل الغــالف   يف ســياق علــوم الفضــاء
اجلـوي املغنطيسـي واأليـوين واملـتعادل لـألرض، يف حـني أن معظـم الدراسات اخلاصة بتصميم         
السـواتل الصـغرية وتصـميم منافـث الصواريخ باستخدام املواد احلرارية واملركبة جتري يف جمال                

من أجل تدريب وتأهيل املديرين يف ميدان الطريان        وفضال عن ذلك ف   . مـواد التصميم واهليكلة   
والفضـاء، نظـم بـرنامج ماجسـتري ادارة أعمال يف ميدان الفضاء اجلوي، وبدأ العمل به يف عام                   

 .، والتحق به مشتركون من خمتلف أحناء العامل٢٠٠٢
  

  جامعة األناضول )ج( 
اسات يف معهد حبوث    تسـتمر، بصـفة علـوم أرضـية تطبيقية وحبوث فضاء عميق، الدر             -٢٠

 .السواتل وعلوم الفضاء الذي أسس كجزء من جامعة األناضول

ويف ســياق الدراســات املــتعلقة بعلــوم األرض، جتــري الــبحوث والتطبــيقات يف مــيدان   -٢١
ــية    ــة    . االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغراف ــتوازي مــع دراي وفضــال عــن ذلــك، وبال

ائط املخاطـر، وانـتاج اخلرائط الرقمية، وخرائط خماطر         الباحـثني، جتـرى دراسـات يف جمـال خـر          
حتـات الـتربة، وقواعـد البـيانات الفعالـة اخلاصة باخلرائط الرقمية، وخرائط تطبيقات األراضي،                
ــيل الصــور الســاتلية       ــية الــيت تســتخدم للتخطــيط يف أوقــات الكــوارث، وحتل واخلــرائط التحليل

واىل . األرضـية وختطـيط املدن والتخطيط االقليمي   واجلويـة، وذلـك يف مـيادين البيـئة والفـيزياء            
جانـب هـذه التطبـيقات، تقـدم دورات للمؤسسات واملنظمات العمومية حول االستشعار عن               

 .بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

ويف ســياق دراســات الفضــاء العمــيق، جيــري تقيــيم بــيانات الســواتل املــزودة بأجهــزة    -٢٢
وحتلـــل البـــيانات الســـاتلية اخلاصـــة باألشـــعة الســـينية  . نـــيةاالستشـــعار األطـــول املوجـــية الكو

، عن طريق مركز حبوث حمفوظات      )روسات(باسـتخدام قـاعدة بـيانات سـاتل أشـعة رونـتغني             
 .علم الفيزياء الفلكية عالية الطاقة

وجلامعــة األناضــول عالقــات أيضــا مــع جامعــات أخــرى، وتقــوم بــدور حــرم جــامعي  -٢٣
وعـلى هـذا الـنحو تـتابع اجلامعـة عـن كثب، على الساحتني               . ولـية تكميـلي جلامعـة الفضـاء الد      

ــيت جيــب أن تواصــل         ــات، ال ــية، دراســات االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلوم ــية والدول الوطن
 .بالتوازي مع تطوير التكنولوجيا
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  جامعة حبر إجية )د( 
الفضاء بكلية  تقـدم دراسات العلوم اجلوية جبامعة حبر إجية يف شعبة علم الفلك وعلوم               -٢٤

الفيزياء الفلكية؛ امليكانيكا اجلوية؛ النجوم املتغرية؛      : والدراسـات األساسـية هـي التالية      . العلـوم 
الـتعرف عـلى البنـية الداخلـية للـنجوم؛ األنشـطة املغنطيسـية للشمس والنجوم؛ دراسة اجملاالت                  

 .املغنطيسية؛ علم الكونيات وعلم الفلك االشعاعي

سـات حـول الـنجوم األقـدم مـن الشـمس، وهـي جنـوم هلـا أنشطة                 وجتـري معظـم الدرا     -٢٥
وهلــذه الدراســات أمهــية كــبرية، ألهنــا تــبني  . مغنطيســية مشــاهبة لألنشــطة املغنطيســية للشــمس 

وجيرى الرصد الداعم   . كـيف سـتتحول أنشـطة اجملـال املغنطيسـي للشـمس مـع تطـور الشمس                
وتسـتخدم لضمان   . عـة حبـر إجيـة     هلـذه الدراسـات الـنظرية بواسـطة تلسـكوبات أرضـية يف جام             

 .الدقة أجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع امللحقة هبذه التلسكوبات يف مرصد اجلامعة

ومــن اجملــاالت األخــرى الــيت تــدرس بواســطة األنشــطة الفضــائية تقاريــر وصــور التنــبؤ  -٢٦
 مرحلة  وتسـتخدم هذه التقارير والصور يف     . بـالطقس الـيت حتصـل علـيها سـواتل رصـد األرض            

 .ختطيط دراسات الرصد
  

  معسكر الفضاء -٥ 
 معسكر فضاء لتزويد الشباب    ٢٠٠١ حبر إجية احلرة يف عام       -أنشـئ يف مـنطقة أزمري        -٢٧

وهــذا املعســكر واحــد مــن ســبعة معســكرات فضــاء يف العــامل،  . بفهــم للفضــاء يف ســن مــبكرة
الربامج التدريبية بأجهزة زال يعمـل بفضـل مسـامهات من منظمات دولية عديدة، وتدعم            ومـا 

ونتـيجة لذلـك يؤدي املعسكر دورا هاما يف تشجيع وترويج االهتمام بالفضاء            . حماكـاة حديـثة   
 .وعلم الفلك بني جيل الشباب

  
 أوكرانيا     

 ]بالروسية: األصل[
 
 موجهة حنو الوفاء بالتـزامات البلد      ٢٠٠١كانـت أنشـطة الفضـاء يف أوكرانـيا يف عام             -١

مج واملشــاريع الدولــية، وتنفــيذ املشــاريع ذات األولويــة يف اطــار بــرنامج الفضــاء  مبوجــب الــربا
، وحتسـني فعالـية عمـل قطـاع الفضـاء الوطين من خالل اعادة               ٢٠٠٢-١٩٩٨الوطـين للفـترة     

هيكلـته ومـن خـالل االستغالل التجاري، واألخذ، على نطاق متزايد االتساع، بتكنولوجيات        
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 املالئمـة للمنافسـة وللمـبادرات اخلاصـة، واقامـة التعاون على             فضـائية مـتقدمة وهتيـئة الظـروف       
 .نطاق واسع مع املنظمات الدولية املالية والعلمية والتقنية وغريها من املنظمات

ــة يف اطــار         -٢ ــيذ املشــاريع ذات األولوي ــا لتنف ــيت اضــطلع هب ــلي األنشــطة ال ــيما ي ــرد ف وت
 .الربنامج

  
  تطوير التكنولوجيات الفضائية -١ 

  نظم االتصاالت السلكية والالسلكية الفضائية )أ( 
اســتكملت شـــبكة ســـاتلية لبــث البـــيانات عـــرب الــتلفزيون والـــراديو يف كـــامل اقلـــيم     -٣

 .أوكرانيا، ولبث الربامج التلفزيونية األوكرانية يف اخلارج، وبدأ تشغيل الشبكة التجريبـي
  

  النظام الساتلي للمالحة بالراديو )ب( 
 .لعمل إلنشاء نظام ساتلي للمالحة وضبط الوقت يف أوكرانيااستمر ا -٤
  

  االستشعار عن بعد )ج( 
 لرصد  (Sich)اسـتمر اسـتخدام بـيانات االستشـعار عـن بعـد الـواردة مـن نظـام سـيش                      -٥

 ومتيوســات ونــوا، مــن جانــب ادارة الدولــة Okean-Oاألرض، والبــيانات الــواردة مــن ســواتل 
لتنـبؤ بـالكوارث الطبيعـية، مثل اهلريكانات والعواصف والفيضانات،          لألرصـاد اجلويـة املائـية، ل      

ــتائج       ــيم ن ــذارات هبــا واالســتجابة هلــا؛ ومــن جانــب وزارة حــاالت الطــوارئ، لتقي واعطــاء ان
ــتأثر بالفيضــانات       ــيت ت ــنطقة تشــرينوبيل، ال ــية والتصــدي هلــا، وال ســيما يف م الكــوارث الطبيع

ة، بالـتعاون مــع وكالــة الفضــاء الوطنــية األوكرانــية  وحـرائق الغابــات؛ ومــن جانــب وزارة البيــئ 
واألكادميــية الوطنــية األوكرانــية للعلــوم، لرصــد تلــوث املــياه الســطحية، وخصوصــا يف سلســلة 

 .خزانات هنر الدنيرب
  

  مراكز املعلومات واالتصاالت األرضية )د( 
املهام التالية يف   عمـل املركـز الوطـين لتشـغيل تكنولوجـيا الفضاء واختبارها على تنفيذ                -٦

 :٢٠٠١عام 

 تشغيل مركبات الفضاء وفقا لربامج الفضاء الدولية والوطنية؛ )أ( 

 دعم البحوث الفضائية من املرافق الفضائية األرضية الوطنية؛ )ب( 
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 استقبال البيانات املتخصصة من مركبات الفضاء؛ )ج( 

 رصد األنشطة املالحية للدولة؛ )د( 

 وحتليلها؛رصد ظروف الفضاء  )ه( 

ــيزمية       )و(  ــرنامج الــبحوث الس ــار ب ــيت تــنفذ يف اط ، ٢٠٠١يف عــام (األنشــطة ال
 ). هزة أرضية على نطاق العامل٢ ٥٠٠سجلت املرافق الوطنية أكثر من 

  
  حبوث الفضاء -٢ 

 صــوب دمــج القطــاع يف أوســاط الفضــاء     ٢٠٠١وجهــت حبــوث الفضــاء يف عــام     -٧
، ٢-ريانـت، واالستشـعــار، ومقيـاس التداخـل، وأيونوسفيـر      الدولـيــة، يف سـيــاق مشـاريـــع فا       

 :، اليت تشمل اجملاالت التاليةTsentr، وKurs-KNA، وCoronas-Fو

 حبوث عن الفضاء القريب وعن رصد األرض من الفضاء؛ )أ( 

 الفيزياء الكونية وعلم الفلك خارج الغالف اجلوي؛ )ب( 

 ث مدارية؛جتارب علمية وتقنية يف أمنوطة أحبا )ج( 

 انشاء مركز ملعاجلة البيانات األرضية؛ )د( 

 .دعم الربامج العلمية )ه( 
  

  النظم التقنية -٣ 
 .استمر تطوير النظم التقنية لدعم أنشطة الفضاء، كما هو مبني أدناه -٨
  

  نظم النقل الفضائي )أ( 
نافسة، من اسـتمر العمـل عـلى تصـميم جـيل جديـد مـن نظـم االطالق القادرة على امل            -٩

 .خالل حتديث مركبات االطالق احلالية العادية واحملوَّلة
  

  املنصات الفضائية األساسية )ب( 
مشروع (جيـري إكمـال العمـل عـلى تصـميم منصـة فضـائية أساسـية مـن جـيل جديد                       -١٠

 ).ميكروسبوتنيك
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  عمليات االطالق إىل الفضاء -٤ 
طة ســت مركــبات اطــالق مصــنوعة يف  ســاتال بواســ١٥ اطــالق ٢٠٠١مت أثــناء عــام  -١١

 :أوكرانيا، كما يلي

إىل مـدار ثابـت   ) الواليـات املـتحدة   (XM Roll وXM Rockأطلـق السـاتالن    )أ( 
مايو على التوايل، بواسطة مركبيت اطالق من       / أيار ١٨مـارس و  / آذار ١٨بالنسـبة لـألرض، يف      

 ؛Zenit-3SLنوع 

إىل مدار أرضي بواسطة    ) وسياالحتاد الر  (AUOS-SM-KF-IKأطلـق الساتل     )ب( 
 يوليه؛/ متوز٣١ يف ٣-مركبة االطالق تسيكلون

 BARD-Rوأربــع ســواتل، هــي ) االحتــاد الروســي (Meteor-3Gأطلــق الســاتل  )ج( 
ــرب(وماروكتوبســات ) باكســتان( ــتحدة –االحتــاد الروســي  (ورفلكــتور ) املغ ــات امل )  الوالي

ــبــاس  ــبــة اطـــالق  /ل كـــانون األو١٠، يف )االحتـــاد الروســـي(وكومـ ديســـمبــر بواســـطة مركـ
 ؛٢-زينيت

 يف ٢- بواســطة مركـبة االطـالق تســيكلون  ٢٣٨٣-أطلـق السـاتل كوزمـوس    )د( 
 ديسمرب لصاحل االحتاد الروسي؛/ كانون األول٢١

ــوس   )ه(  ــواتل كوزمـ ــت السـ ــوس٢٣٨٤-أطلقـ ــوس٢٣٨٥- وكوزمـ - وكوزمـ
ديسمرب / كـانون األول   ٢٨يف  ) االحتـاد الروسـي   ( وثالثـة سـواتل مـن سلسـلة غونيـتس            ٢٣٨٦

 .٣-بواسطة مركبة االطالق تسيكلون
  

  التعاون مع املنظمات الدولية -٥ 
  جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي )أ( 

تشـترك وكالـة الفضـاء الوطنـية األوكرانـية يف القلـق ازاء خطر احلطام الفضائي الناتج                   -١٢
عتـرب مشـكلة ازالـة احلطـام الفضـائي مـن الفضـاء القريب من األرض        عـن األنشـطة البشـرية، وت     

وادراكـا مـنها للطبـيعة العاملـية هلـذه املشـكلة، تشـارك الوكالـة مشاركة                 . مشـكلة مـلحة للغايـة     
نشـطة يف الـتدابري الـيت تـتخذها جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي                     

 ).اإليادك(
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وصـــيات الـــدورة الثامـــنة عشـــرة لإليـــادك، جتـــري أوكرانـــيا سلســـلة مـــن   وامتـــثاال لت -١٣
الدراســات عــن مســائل احلطــام الفضــائي، وقدمــت نــتائجها يف املؤمتــر األورويب الثالــث بشــأن 

 .٢٠٠١مارس /احلطام الفضائي ويف الدورة العادية لإليادك اليت عقدت يف آذار

ئي يف الفضاء القريب من األرض من     ويـتوخى اختـاذ تدابـري ملـنع تكويـن احلطـام الفضا             -١٤
ــيا،      ــثها أو تصــميمها يف أوكران ــيا أو الــيت جيــري حتدي جــراء مركــبات االطــالق املســتعملة حال

 ٣- وتسيكلون Dnieper-M و ١- ودنيرب Zenit-3SL و ٢-سـيما مركـبــات االطالق زينيت      وال
 .Tsyklon-4Mو
  

  الفريق العامل الدويل لعلوم احلياة الفضائية )ب( 
 دورة للفريق العامل الدويل     ٢٠٠١أبـريل   / نيسـان  ٢٧ إىل   ٢٤عقـدت يف كيـيف مـن         -١٥

لعلـوم احلـياة الفضائية واحللقة الدراسية الدولية حول االحساس باجلاذبية يف اخلاليا، وحضرها              
أكادميـيون وممـثلون لإليسـا ولوكاالت فضاء كل من االحتاد الروسي وأملانيا وأوكرانيا وفرنسا               

 .تحدة واليابانوالواليات امل
  

  التعاون الثنائي -٦ 
  ٢٠٠١التعاون يف عام  )أ( 

مبناســبة التوقــيع عــلى اتفاقــات تعــاون وانعقــاد اجــتماعات ختطــيط، وحلقــات دراســية  -١٦
، زارت وفود رمسية    ٢٠٠١علمـية مشـتركة، ومؤمترات، واجتماعات مائدة مستديرة، يف عام           

عـثات الدبلوماسـية يف الـبلد ومـع شـركات فضاء            أوكرانـيا، وعقـدت اجـتماعات مـع ممثـلي الب          
االحتاد الروسي، اسبانيا، اسرائيل،    : وجاءت الوفود من البلدان التالية    . جـوي ووكاالت فضاء   

الــربازيل، تركــيا، مجهوريــة كوريــا، الصــني، فييــت نــام، مصــر، الواليــات املــتحدة األمريكــية،  
 .اليابان، واإليسا

علـيا للـتعاون مـع االحتاد الروسي ولألعمال املرتبطة        أعطيـت أولويـة      ٢٠٠١ويف عـام     -١٧
، الذي هو عنصر هام يف نظام سيش        Okean-Oالروسي  /بالتشـغيل التجريبـي للساتل األوكراين    

ــتعددة      . الفضــائي لرصــد األرض  ــيانات م ــية الب ــادر عــلى أن يســتقبل بطــريقة تكامل ــنظام ق وال
ح املسمى وحدة السرب باملوجات الصوتية باستخدام املاس)  مترا٥٠(األطـياف عالـية االسـتبانة       

باســـتخدام املاســـح )  مـــترا٢٤٥×١٥٧(، والبـــيانات متوســـطة االســـتبانة (MSU-V)الصـــغرية 
MSU-SK     ــرادارات ومقايــيس االشــعاع، وبذلــك يــؤدي ــواردة مــن ال ، وكذلــك املعلومــات ال

 .طائفة واسعة من املهام يف جماالت العلوم البحتة والتطبيقية
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 ١٢ى ذلـك، وقّـع أثـناء اجـتماع قمـة ُعقـد يف مدينة دنيربوبيتروفسك يف                  وعـالوة عـل    -١٨
 عـلى عـدد مـن االتفاقـات بني حكوميت االحتاد الروسي وأوكرانيا بشأن               ٢٠٠١فـرباير   /شـباط 

 .تطوير التعاون الثنائي يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
  

  أخرىتطوير التعاون مع بلدان  )ب( 
، وقّعـت أوكرانـيا عـلى صـكوك دولـية هامة ملستقبل القطاع الفضائي       ٢٠٠١يف عـام     -١٩

ــرائيل      ــع اسـ ــارجي، مـ ــاء اخلـ ــيدان الفضـ ــتعاون يف مـ ــأن الـ ــية بشـ ــاهدات ثنائـ ــين، أي معـ الوطـ
وتوسع هذه الصكوك االطار القانوين للتعاون مع تلك البلدان،         . واألرجنـتني والربازيل وتركيا   

 .تنفيذ طائفة من املشاريع التجارية الكبريةوهتيئ األساس ل

ــربازيل    -٢٠ ــع ال ــاق م ــي  (واالتف ــاق احلكوم ــيات    –االتف ــة التكنولوج ــدويل بشــأن محاي  ال
) واملذكــرة املــتعلقة بشــروط االســتخدام املشــترك حملطــة الكانــتارا الطــالق املركــبات الفضــائية  

ــر باالهــتمام بوجــه خــاص  ــية  . جدي ــتوخى أن تكمــل الصــكوك الدول املــربمة، مــع مشــاريع  وي
 االقتصــادية الــيت – التأسيســية والتقنــية –االتفاقــات التنفــيذية ومشــاريع املســتندات التنظيمــية  

أعدهتـا وكالـة الفضـاء الوطنـية األوكرانية ومكتب يوزنو للتصميمات، ارساء األساس القانوين              
ــة الك        ــتخدام حمط ــتعلقة باس ــال امل ــدء األعم ــة مشــتركة وب ــة منشــأة جتاري ــتارا الطــالق  القام ان

 . اليت جيري تطويرهاTsyklon-4Mاملركبات الفضائية لعمليات اطالق مركبة االطالق 
  

  املعارض واألنشطة التعليمية -٧ 
ــام  -٢١ ــية أو    ٢٠٠١يف عـ ــاء اجلـــوي التالـ ــرات الفضـ ــارض ومؤمتـ ــيا معـ ، نظمـــت أوكرانـ

 :شاركت فيها

 ٢٤، الذي أقيم من "تمع خلدمة اجمل–تكنولوجـيات الفضاء   "املعـرض الـدويل      )أ( 
 أغسطس؛/ آب٢٨إىل 

ــرض إكســبو  )ب(  ــيم يف هانوفــر، أملانــيا، مــن     ٢٠٠١-مع  ٣١ إىل ٢١، الــذي أق
 أغسطس؛/آب

 ٢١ إىل ١٨، الــذي أقــيم يف بــيجني مــن  "٢٠٠١-الفضــاء"املعــرض الــدويل  )ج( 
 سبتمرب؛/أيلول

الة الفضاء  أول مؤمتـر أوكراين بشأن مستقبل أحباث الفضاء، الذي نظمته وك           )د( 
. أكــتوبر/ تشــرين األول١٠ إىل ٨الوطنــية األوكرانــية بالــتعاون مــع معهــد أحبــاث الفضــاء مــن 
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.  تقريـرا علمـيا وتقنـيا عـن اجملـاالت األساسـية ألحباث الفضاء      ١٥٠وقـدم يف املؤمتـر أكـثر مـن       
 أخصـائيا مـن مـنظمات الـبحوث العلمـية ومعاهد التعليم             ٢٥٠وشـارك يف أعمـال املؤمتـر حنـو          

 لعايل األوكرانية والروسية؛ا

معروضـات وكالـة الفضـاء الوطنـية األوكرانـية يف احملفـل الـدويل الـثاين بشأن                   )ه( 
 ديسمرب؛/ كانون األول٧ إىل ٥التعاون االقتصادي، الذي عقد يف كييف من 

معروضـات القطـاع الفضـائي األوكـراين يف املعـرض الدويل املكرس للذكرى               )و( 
 كانون ١٤ إىل ١٠ولـث الـدول املسـتقلة، الـذي أقـيم يف موسـكو من          العاشـرة لتأسـيس كومن    

 .ديسمرب/األول

ــية ومنشــآت القطــاع الفضــائي يف       -٢٢ ــية األوكران ــة الفضــاء الوطن ــثلون لوكال وشــارك مم
 :املناسبات التالية

األهــــداف : الــــنظم العاملــــية لــــلمالحة الســــاتلية "الــــندوة الدولــــية املعــــنونة  )أ( 
 ؛٢٠٠١مايو / أيار١١ إىل ٨يت عقدت يف أشبيلية، اسبانيا، من ، ال"واالستراتيجيات

ــرابع املســمى     )ب(  ــدويل ال ــر ال ــية يف ادارة   "املؤمت ــات اجلغراف تكنولوجــيات املعلوم
يونــيه / حزيــران١مــايو إىل / أيــار٢٨، الــذي عقــد يف يالطــا، أوكرانــيا، مــن  "التنمــية االقليمــية

 ؛٢٠٠١

نظمة الدولـــية لالتصـــاالت الســـاتلية   اجـــتماع اخلـــرباء احلـــادي عشـــر للمـــ     )ج( 
 ؛٢٠٠١يونيه / حزيران٧ إىل ٥، الذي عقد يف صوفيا من )إنترسبوتنك(

 ٢٠عــرض مشــروع تروبيســات يف ســفارة أوكرانــيا يف االحتــاد الروســي يــوم  )د( 
ــبلدان االســتوائية، حيــث قــدم اقــتراح النشــاء نظــام ســاتلي     ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول  لســفراء ال

لـبلدان املـنطقة االستوائية، يتضمن اطالق سواتل هذه اجملموعة إىل املدار            لالتصـاالت والرصـد     
 باستخدام مركبة االطالق األوكرانية دنيرب؛

ــدورة الــثالثني ملــنظمة إنترســبوتنك، الــيت عقــدت يف موســكو يف تشــرين        )ه(  ال
 ؛٢٠٠١نوفمرب /الثاين

وكرانــيا يف مطلــع األنشــطة الفضــائية يف االحتــاد الروســي وأ "الــندوة املســماة  )و( 
، اليت نظمها االحتاد الدويل للمالحة اجلوية، مبشاركة اإليسا ومعهد          "القـرن احلـادي والعشرين    

كنـيس والوكالـة الروسـية للطـريان والفضـاء ووكالـة الفضـاء الوطنـية األوكرانـية، وعقدت يف                    
 ؛٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥ إىل ٣باريس من 
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شــرين للفــريق العــامل الــدويل املعــين بعلــوم احلــياة أعمــال الــدورة احلاديــة والع )ز( 
ونوقشت يف االجتماع مسألة اختيار واعداد جتارب       . الفضـائية، يف فلوريدا، الواليات املتحدة     

فضـائية، يف جمـال بيولوجيا الفضاء والطب الفضائي، على منت حمطة الفضاء الدولية ومواكيك               
 .الفضاء

  
 مى وايرلندا الشمالية        اململكة املتحدة لربيطانيا العظ          

  ]باالنكليزية: األصل[
  املركز الوطين الربيطاين للفضاء -١ 

املركـز الوطـين الـربيطاين للفضـاء هـو وكالـة فضاء اململكة املتحدة، قد تأسس يف عام                    -١
 لكـي يزيد إىل احلد األقصى الفرص املتاحة للمملكة املتحدة يف أنشطة الفضاء الوطنية               ١٩٨٥
ه األنشــطة تســاعد عــلى ابقــاء األرض آمــنة، يف جمــاالت مــثل الــبحوث البيئــية   وهــذ. والدولــية

ويدعـم املركز   . باسـتخدام رصـد األرض مـن الفضـاء وتطويـر نظـم جديـدة لـلمالحة السـاتلية                  
أيضـا السـعي إىل التفوق يف علوم الفضاء، وكذلك ضمان حصول اململكة املتحدة على أفضل           

ويتـبع املركـز لوزيـر العلـوم واالبـتكار؛ اللورد      . الفضـاء عـائدات اقتصـادية عـلى اسـتثمارها يف         
 .ساينسبوري

ومـع تـنامي املعـرفة بالفضـاء واتضـاح مجـيع اسـتخداماته املخـتلفة واملـثرية، يـزداد دور            -٢
ويكفل املركز حصول اململكة املتحدة على . املركـز الوطـين الـربيطاين للفضاء أمهية على أمهيته    

 من كل هذه االكتشافات، مع التأكد من النظر أوال وقبل كل أقصـى مـا ميكن أن حتصل عليه      
ويشجع املركز أوجه التقدم . شـيء، لـدى االسـتثمار يف الفضـاء، يف احتـياجات مواطـين الـبلد         

الناشـئة يف تكنولوجـيا وعلـوم الفضاء، ويكفل أن جتري استثمارات اململكة املتحدة يف الفضاء         
 .بتوقع احلد األقصى من العائد

 من االدارات احلكومية    ١١ركـز الوطـين الـربيطاين للفضـاء هـو شراكة طوعية بني              وامل -٣
 مليون جنيه   ١٧٠وجمـالس الـبحوث، يـبلغ امجـايل انفاقهـا عـلى األنشـطة الفضـائية املدنـية حنو                    

 . يف املائة منها عن طريق اإليسا٦٠استرليين يف السنة، يوجه حنو 
  

  تحدةاالستراتيجية الفضائية للمملكة امل -٢ 
أعــد املركــز الوطــين الــربيطاين للفضــاء، بالــتعاون مــع االدارات احلكومــية وجمــالس          -٤

الـبحوث املهـتمة باألنشـطة الفضـائية املدنـية، اسـتراتيجية فضـائية للمملكة املتحدة تتجلى فيها                  
وتتمثل هذه األهداف يف ترمجة النتائج العلمية       . األهـداف الصناعية والعلمية األوسع للحكومة     
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ــرد يف اجملــتمع      ب ــيد كــل ف ــات تف ــتجات وخدم ــك، تســعى   . أقصــى ســرعة إىل من ــيجة لذل ونت
االســتراتيجية الفضــائية لــلمملكة املــتحدة إىل مســاعدة الصــناعة عــلى أن تــزيد إىل أقصــى حــد  
فـرص األعمـال الراحبة يف تطوير واستغالل النظم الفضائية اليت حتسن نوعية احلياة وتزيد فرص             

وتشجع االستراتيجية أيضا تطوير التكنولوجيا االبتكارية واستغالهلا       . زبائناالختـيار املـتاحة للـ     
وحيـدد املركـز األولويـات بتشـاور وثيق مع األوساط الفضائية،            . جتاريـا وتطبـيقها يف الـبحوث      

 .ويقوم حاليا باعداد استراتيجية جديدة

ر ممكــن مــن ويهــدف املركــز الوطــين الــربيطاين للفضــاء إىل حتقــيق أهدافــه بأقصــى قــد  -٥
فعالــية التكالــيف، وذلــك بتركــيز االســتثمارات يف اجملــاالت الــيت توجــد هبــا أعظــم امكانــيات    

ويف الوقت نفسه، يسعى    . جتاريـة، مـثل رصـد األرض واالتصاالت الساتلية، واملالحة الساتلية          
املركـز إىل تشـجيع الـتفوق يف علـوم الفضـاء، بغـية احلصول على معلومات جديدة عن الكون                   

ويكفل املركز أن   . ن أن تـؤدي إىل أوجـه تقـدم علمـية وبيئـية واقتصادية هائلة يف املستقبل                ميكـ 
تكـون الـتطورات التكنولوجـية الـيت حتـدث يف الصـناعة الفضـائية متاحة للتبادل مع الصناعات                   

 .ومن املهم أيضا أن تبلّغ النتائج للجمهور بقدر االمكان. األخرى

ــتفوق التنافســي املثبــ   -٦ ــنال ال ــتاج الســواتل الصــغرية دفعــة    وي ــتحدة يف ان ــلمملكة امل ت ل
 التابع  (MOSAIC)) موزيك" (تطبيقات السواتل الصغرية بالتعاون   "اضـافية مـن خـالل برنامج        

فعندما تستخدم السواتل الصغرية يف شكل      . لـلمركز، والـذي يدعـم تطويـر السـواتل الصـغرية           
إىل الفضاء للمستعملني احلكوميني    جمموعـات، ميكـن أن ختفـض ختفيضـا هائال تكلفة الوصول             

ويضـطلع املركـز أيضـا بـدور حمـوري يف قيام أوروبا بتطوير نظامها               . والـتجاريني عـلى السـواء     
، ٢٠٠٨ويعتزم أن يبدأ عمل نظام غاليليو يف عام         . العـاملي املـدين لـلمالحة، أي نظـام غاليلـيو          

لسواتل، لـه تطبيقات عديدة يف  وسـيوفر نظامـا دقـيقا وآمـنا ومعـتمدا لـتحديد املواقع بواسطة ا              
مراقـبة حـركة املـرور عـلى الطـرق والسـكك احلديديـة ويف اجلـو والـبحر، عالوة على جمموعة                    
كاملـة مـن خدمـات املسـتهلكني املـثرية، وكذلـك امكانية انشاء فرص عمل جديدة عديدة يف                   

 .اململكة املتحدة
  

  أمهية الفضاء يف احلياة اليومية -٣ 
دورا مـتزايد األمهـية يف حـياة الـناس اليومـية، عـلى الـرغم مـن أن ذلك                    يـؤدي الفضـاء      -٧

فالتصـوير السـاتلي يعـرض أحدث املناسبات األخبارية،         . الـدور قـد ال يكـون واضـحا للـبعض          
والتنــبؤات اجلويــة أمــر عــادي اآلن، ولكــن الســواتل وتكنولوجــيات نطاقــات الــتردد العريضــة   

مـن اخلدمـات اجلديـدة للمستهلكني يف اململكة         تسـاعد أيضـا عـلى اسـتحداث جمموعـة كاملـة             
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وعــلى ســبيل املــثال فــان أجهــزة البــث اخلاصــة بــاهلواتف اخللويــة . املــتحدة وعــلى نطــاق العــامل
تســتخدم الســواتل لــربط املــتحدثني يف الــبلدان املخــتلفة؛ والعديــد مــن الســيارات مــزودة اآلن   

ني أثناء رحالهتم؛ وتعثر خدمات االنقاذ بأجهـزة الـنظام العـاملي لتحديد املواقع، الرشاد السائق    
 .على طرائق جديدة الستخدام املعلومات الساتلية تساعدها على انقاذ األرواح يوميا

وقــد صــار عــلماء البيــئة يعــتمدون يف أحبــاثهم عــلى صــور رصــد األرض امللــتقطة مــن    -٨
يف هــذه وكانــت الســواتل أول أجهــزة اكتشــفت وجــود الثقــب يف طــبقة األوزون، و. الفضــاء

وهذا الرصد ميكن أن . اآلونـة ترصـد أمناط الطقس وتغري املناخ العاملي رصدا دائما من الفضاء         
يسـاعد أيضـا الصـناعات الزراعـية والسـماكية عـلى العمـل بفعالـية أكـرب، بـتمكني الـزراع من                       

. مراقـبة أمنـاط صـحة احملاصيل من الفضاء وبتوجيه سفن الصيد إىل أفضل مناطق صيد األمساك                
 .هذه الزيادات يف الكفاءة ختفض التكاليف للمستهلكني يف هناية املطافو

ــباء      -٩ ــرامج أســبوعية عــن أحــدث األن وتســتخدم الوصــالت الســاتلية يف التعلــيم لبــث ب
ويشــعر . ”Espresso for Schools“والشــؤون اجلاريــة إىل الصــفوف الدراســية عــرب خدمــات   

تفريغ البيانات، الذي هو من الفوائد الرئيسية هلذه        املعـلمون والتالمـيذ بالـتقدير الزدياد سرعة         
فمثال، يوجه برنامج   . وتستخدم تكنولوجيا السواتل أيضا على نطاق واسع يف الطب        . اخلدمـة 

، الذي طورته جامعة بالميوث، دورات بث       "شـبكة تيليماتـيكس السـاتلية لتدريـب اجلـراحني         "
ون يف املستشــفيات التعليمــية يعــرض  تلفــزيوين ســاتلي حــي منــتظمة يقدمهــا اجلــراحون العــامل  

 .التقنيات اجلراحية على اجلراحني املتدربني على نطاق القطر
  

  العمل مع البلدان األخرى -٤ 
ونتيجة لذلك، يعمل املركز    . يوجـد الفضـاء، باعتـباره موردا طبيعيا، ملنفعة كل الناس           -١٠

 من أجل تكوين أفضل دراية علمية     الوطـين الـربيطاين للفضاء يف تعاون وثيق مع اجملتمع الدويل          
وأهم تعاون للمملكة املتحدة جيري مع اإليسا،       . وتقنـية، واقتسـام تكالـيف األنشـطة الفضـائية         

وتشــكل اإليســا حجــر الــزاوية يف بــرنامج اململكــة املــتحدة       .  دولــة عضــوا ١٥املؤلفــة مــن  
ائية، وقــد نالــت الفضــائي، حيــث تقــدم الــتعاون يف الــبحوث والتكنولوجــيا والتطبــيقات الفضــ 

ــثاين     ــربه يف تشــرين ال نوفمــرب /اململكــة املــتحدة شــرف استضــافة اجــتماع وزراء اإليســا يف أدن
٢٠٠١. 

وتعمــل اململكــة املــتحدة أيضــا يف تعــاون وثــيق مــع ادارة ناســا بالواليــات املــتحدة يف    -١١
ألخطار ومن الطبيعي أن ا   . طائفـة متـنوعة مـن املشاريع، وكذلك مع عدد من البلدان األخرى            

الـيت ميكـن أن تترتـب عـلى األجسام املوجودة يف الفضاء القريب من األرض تؤثر بنفس القدر                
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ــد   ــلى كــل بل ــباع هنــج دويل للتصــدي        . ع ــربيطاين للفضــاء ات ــد الوطــين ال ــد املعه ــك يؤي ولذل
وتعمـل احلكومـة مـع بلـدان أخـرى عديـدة ومـع نطاق واسع من املنظمات الدولية             . للمشـكلة 

يجية أوروبية ملعاجلة املسألة، كما تتوىل قيادة فريق العمل الذي أنشأته جلنة            عـلى وضـع اسـترات     
ــواردة يف  ) كوبــووس(اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    لتنفــيذ التوصــيات ال

 الــذي )٢(،"اعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية  : األلفــية الفضــائية"االعــالن املســمى 
ثالــث، واملــتعلقة بتحســني التنســيق الــدويل لألنشــطة املتصــلة باألجســام   أصــدره اليونيســبيس ال

 .املوجودة يف الفضاء القريب من األرض
  

  أين ميكن احلصول على املزيد من املعلومات -٥ 
  موقع املركز الوطين الربيطاين للفضاء على شبكة الويب العاملية )أ( 

 (www.bnsc.gov.uk)شبكة الويب العاملية    موقـع املركـز الوطـين الربيطاين للفضاء على           -١٢
وحيتوي . هـو مـنطلق لكـل املعلومـات احلديـثة عـن أنشطة املركز والصناعة الفضائية يف جمملها                 

مثرية، موجهة إىل   ‘ منطقة تعلم ‘املوقـع على وصالت ملواقع أخرى عديدة ذات صلة، ويشمل           
 .م بالفضاءالطالب واملعلمني، متثل أداة ممتازة للبحث الذايت ألي مهت

  
  املنشورات )ب( 

 :يصدر املركز الوطين الربيطاين للفضاء املنشورات التالية -١٣
 

هــذه الكراســـة تقــوم مقـــام الــتقرير الســـنوي لـــلمركز،    . األنشــطة الفضـــائية  )أ( 
 وتشرح بطريقة بسيطة وشكل سهل االستعمال مجيع أنشطة املركز اجلارية يف جمال الفضاء؛

شـر هـذه اجمللـة املمـتعة ثـالث مـرات سنويا، وتقدم األخبار              ُتن. سـبيس يوكـي    )ب( 
ومعلومـــات حمّدثـــة عـــن الفضـــاء للطـــالب، واملتحمســـني للفضـــاء، ووســـائط االعـــالم، ومـــن 

 وتكرس صفحاهتا الرئيسية ألخبار الفضاء املوجهة إىل الطالب؛. يشكّلون الرأي العام
  

طبعة من هذه الوثيقة التقنية     تبـّين آخـر     . اسـتراتيجية اململكـة املـتحدة للفضـاء        )ج( 
التفصـيلية كـل جانـب مـن جوانـب السياسـة الفضائية للمملكة املتحدة، ومن املقرر نشرها يف                   

 ، بعد اجراء تشاور علين؛٢٠٠٢هناية عام 

هـذا دلـيل شـامل تـرد فـيه قائمة بالشركات           . دلـيل اململكـة املـتحدة الفضـائي        )د( 
  اململكة املتحدة؛اليت هلا أنشطة وقدرات متصلة بالفضاء يف
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يصـدر املعهـد سلسـلة من الكراسات تتناول جماالت       . الكراسـات التخصصـية    )ه( 
الدرايـة الفضائية للمملكة املتحدة، مثل االتصاالت الساتلية، وجماالت العمل املتعلقة بالفضاء،            
ورصــد األرض، واألجســام القريــبة مــن األرض، وعملــيات االطــالق والــرحالت الفضــائية        

 .ةاملقبل

وميكــن احلصــول عــلى نســخة جمانــية مــن أي مــن هــذه املنشــورات مــن خــالل املوقــع    -١٤
، أو عرب الربيد االلكتروين     (www.dti.gov.uk/publications)اخلـاص بذلـك على الشبكة العاملية        

(pubs.unit@dti.gsi.gov.uk). 
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