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  مقدمـــة–أوال 

 

 

يف التقرير الصادر عن دورهتا األربعني، أوصت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                                   -١
التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية األمانة مبواصلة دعوة الدول األعضاء                                         

 ).  A/AC.106/804 من الوثيقة      ٢١لفقرة    ا(إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها الفضائية                      

 

 

ويف التقرير الصادر عن دورهتا السادسة واألربعني، أيدت اللجنة توصية الفريق                                      -٢
العامل الذي أنشئ إلعداد تقرير يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني فيما يتعلق                                       

لثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                       بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة ا                        
، اليت تدعو إىل إمكانية أن تركز التقارير                        )اليونيسبيس الثالث         (واستخدامه يف األغراض السلمية               

اليت سُتعد للدورة املقبلة للجنة الفرعية على اآلليات واملبادرات اجلديدة اليت تنفذها الدول                                        
 .  )١(ث   األعضاء جتاوبا مع توصيات اليونيسبيس الثال                       

 

 

، دعا األمني العام احلكومات              ٢٠٠٣يوليه   / متوز  ٢٤ويف مذكرة شفوية مؤرخة            -٣
وقد أعدت األمانة هذه املذكرة               .  ٢٠٠٣أكتوبر    / تشرين األول      ٣١إىل تقدمي تقاريرها حبلول               

 .باالستناد إىل التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابة لتلك الدعوة                                  

 

 

 ــــــــــــ           

 

 واملرفق     ٥٢، الفقرة  )A/58/20 (٢٠ثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم             الو)  ١(
 .١٦األول، الفقرة  
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  الردود الواردة من الدول األعضاء–ثانيا 

 

 بيالروس

 ]باللغة الروسية:  األصل[

ة من قبل       ُوضعت السياسة الرمسية جلمهورية بيالروس املتعلقة باألنشطة الفضائي                                    -١
اجمللس الوطين للفضاء باالستناد إىل املصاحل الوطنية للبلد واحلاجة إىل تنفيذ األعمال الوطنية                                            

 .االقتصادية واحلكومية باستخدام املعلومات الفضائية                      

 

ويف السنوات األخرية، وإدراكا منها الزدياد أمهية الدور الذي تلعبه                                 -٢
 التقين العاملي، أخذت بيالروس أيضا بالعمل بصورة أكثر                             التكنولوجيات الفضائية يف إطار التقدم                 

، أجنز الربنامج املشترك  بني بيالروس واالحتاد                       ٢٠٠٢ويف عام      .  فعاليـة يف الشؤون الفضائية           
الروسي الذي كان القصد منه تطوير تكنولوجيات الستخدام استشعار األرض عن بعد                                             

وأنشئت يف        .   االيكولوجية واالقتصادية الوطنية                واملعلومات املالحية الساتلية ملختلف األغراض                      
مدينة مينسك حمطة جديدة الستالم املعلومات الفضائية كانت قد أستحدثت يف إطار هذا                                                

 .الربنامج   

 

، وضعت األكادميية الوطنية للعلوم يف بيالروس املفهوم اخلاص                             ٢٠٠٣ويف عام      -٣
  وقد ُوضع هذا املفهوم باالستناد إىل                    .بالنظام الفضائي البيالروسي الستشعار األرض عن بعد                           

حتليل التطورات احلاصلة يف األنشطة الفضائية املنفذة يف خمتلف بلدان العامل، واإلمكانات العلمية                                                    
والصناعية جلمهورية بيالروس واحلاجة إىل تطوير تكنولوجيات خاصة باملعلومات الفضائية                                                

 .لألغراض االقتصادية واالجتماعية يف البلد                    

 

وطُرحت خطة إلنشاء هذا النظام، الذي من املقترح أن يتضمن جزءا خاصا                                             -٤
 .باألرض وجزءا آخر خاص بالفضاء                  
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) على صعيد املعلومات          (ومن املقترح أن يشمل اجلزء اخلاص باألرض من النظام                               -٥
ا   املوارد املتوفرة حاليا يف بيالروس الستالم املعلومات الساتلية الستشعار األرض عن بعد وخزهن                                                 

وحتليلها، وإنشاء نظم وجماميع غري متوفرة حىت اآلن وتطوير ما هو متوفر حاليا من اإلمكانات                                                       
 .الوظيفية واملوارد التقنية والربناجمية واإلعالمية اخلاصة باستشعار األرض عن بعد                                   

 

وسعيا لتلقي معلومات عالية االستبانة الستشعار األرض عن بعد وهو ما تفتقر                                        -٦
 حاليا واستخدامها بصورة فعالة خلدمة مصاحل البلد، فإن اجلزء اخلاص بالفضاء من                                            إليه بيالروس      

، اليت ستقوم       Belkaالنظام ال بد وأن يشمل مركبة الفضاء البيالروسية الستشعار األرض عن بعد                                     
 .بصنعها الشركات التابعة لوكالة املالحة والفضاء الروسية باالشتراك مع شركات بيالروسية                                            

 

ف االستراتيجي للمشروع هو إجياد تطبيقات حديثة تستند إىل االستخدام                                           واهلد  -٧
الواسع للبيانات املستقاة من تكنولوجيات استشعار األرض عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية                                               

 .واالستفادة من هذه التطبيقات يف األعمال اليومية إلدارة الدولة واألنشطة االقتصادية                                      

 

ع املتعلق بإنشاء النظام وتشغيله، فإن بيالروس ستصبح                              ويف حالة جناح املشرو            -٨
قادرة على الدخول إىل السوق الدولية للبيانات العالية االستبانة الستشعار األرض عن بعد                                            
وتوسيع إمكاناهتا يف السوق الدولية ملعدات استشعار األرض عن بعد من الفضاء ويف السوق                                           

 .افية اخلاصة بتكنولوجيات ونظم املعلومات اجلغر                    

 

، بوشر يف بيالروس أيضا بوضع الربنامج اجلديد املشترك بني                                      ٢٠٠٣ويف عام       -٩
 .Cosmos-BR، وهو استمرار منطقي للربنامج               Cosmos-SGبيالروس واالحتاد الروسي            

 

 :واألهداف املقترحة للربنامج اجلديد هي كالتايل                      -١٠

وس    وضع العناصر الالزمة لربنامج موحد لتزويد املستعملني الر                         
 والبيالروسيني باملعلومات املتعلقة باستشعار األرض عن بعد؛                             

 )أ(

تطوير تكنولوجيات وأجهزة للسواتل الصغرى الستشعار األرض عن                                    )ب (
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تطوير تكنولوجيات وأجهزة للسواتل الصغرى الستشعار األرض عن                                   
 بعد؛  

)ب (

استحداث أجهزة جديدة لألغراض البيئية، مبا يف ذلك قياس طبقة                                       
األوزون يف الغالف اجلوي لألرض وإجراء حبوث حول تاللؤ الغالف                                  

 لتنبوء باهلزات األرضية وسواها؛                اجلوي ل  

 )ج (

وإنشاء وتطوير اجلزء اخلاص باألرض من نظام الدولة للمعلومات                                  
 .املالحية   

 )د (

 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٤ يف الفترة      Cosmos-SGوسيتم تنفيذ الربنامج            -١١

 

وبعد وضع الصيغة النهائية خلطة العمل اخلاصة بالربنامج املشترك بني بيالروس                                          -١٢
وإنشاء اجلزء اخلاص باألرض من النظام الفضائي البيالروسي الستشعار                                        واالحتاد الروسي        

  ٢٠٠٤األرض وصنع الساتل البيالروسي، فإن اجمللس الوطين للفضاء خيطط للقيام يف عام                                            
بإعداد ونشر كراس عن اإلجنازات اليت حققتها الشركات البيالروسية يف ميدان التطبيقات                                                  

 .والتكنولوجيات الفضائية         

 

 

 زيلالبـرا

 ]باللغة اإلنكليزية:  األصل[

 عاما، ظلت الربازيل متشبثة حبزم                   ٤٠منذ بداية عهدها باألنشطة الفضائية قبل                       -١
 .باألغراض السلمية فوجهت مبادراهتا حنو التطبيقات اليت تليب احتياجات البلد ومتطلباته                                           

 

ائص     وتعترب املشاركة يف األنشطة الفضائية حيوية بالنسبة للربازيل نظرا للخص                                       -٢
اجلغرافية للبلد الذي ميتد على بقعة واسعة من األرض واملناطق الساحلية ومبا حيتويه من غابات                                               

وقد برهنت         .  األمازون املترامية واملساحات الشاسعة من املناطق غري املأهولة وتنوع مناخه                                     
 .بلد  التطبيقات اليت ُنفذت يف ميدان االستشعار عن بعد بالسواتل على فائدهتا الكبرية لل                                      
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ومنذ البداية، اختار الربنامج الفضائي الربازيلي سبيل االستثمار يف السواتل                                      -٣
املخصصة جلمع البيانات، اليت اكتسبت منذ التسعينات من القرن املاضي، مسعة عاملية بسبب                                                    

 .كوهنا فعالة جدا من حيث التكلفة                

 

، هو    Pegasus، الذي أطلقته شركة           SCD-2وكان الساتل الثاين جلمع البيانات                   -٤
الثاين يف سلسلة السواتل املخصصة الستالم بيانات األرصاد اجلوية والبيانات البيئية، وكذلك                                               
البيانات املتعلقة مبعدالت تساقط األمطار ومستويات املياه واليت ُجمعت وأرسلت من منصات                                             

 إعادة     سطحية أوتوماتية ثابتة مقامة على األرض ويف عوامات إرشاد للسفن يف مياه احمليط مث                                            
 .إرساهلا إىل حمطات استالم أرضية                  

 كغم، وهو ساتل قليل التعقيد حيلق يف املدار على                          ١١٥ SCD-2ويزن الساتل         -٥
وقد صمم لكي يبقى يف الفضاء ملدة سنتني كحد أدىن، ولكنه ال يزال                                    .   كم  ٧٥٠ارتفاع    

 .يعمل على ما يرام بعد مخس سنوات من إطالقه                      

 

ت يف سلسلة السواتل املشتركة بني الصني                    وقد أدرجت وظيفة مجع البيانا                -٦
واليت ستصبح يف املستقبل جزءا من                    ) CBERS(والربازيل واملخصصة لرصد موارد األرض                  
 .السواتل الربازيلية الستشعار األرض عن بعد                   

 

فقد ُصممت أصال كمنصة متعددة                   ) MMP(أما املنصة الفضائية املتعددة املهام                -٧
.  البعثات الساتلية التطبيقية لربنامج الفضاء الربازيلي                    اجلوانب لكي تستخدم يف عدد من                

وستوفر هذه املنصة توازنا ثالثي احملاور بدرجة عالية من الدقة للسواتل املنخفضة املدار                                         
بالنسبة لألرض، وقد صممت لكي تتوائم مع طائفة متنوعة من منصات اإلطالق احلالية                                         

والساتل     .  MMPر مناذج منطية من منصة                 وجيري حاليا تطوي           .  الصغرية واملتوسطة احلجم           
الذي سيقوم مبهمة         ) SSR-1(األول الذي سيستخدم هذه املنصة هو ساتل االستشعار عن بعد                                   

 .مدارية لرصد منطقة األمازون            
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، املصنفة كمركبة            )VLS-1(وتعكف الربازيل على تطوير مركبة إطالق السواتل                             -٨
 .ا أثناء التحليق كانت غري ناجحة حىت اآلن                        غري أن اختبارات كفاءهت            .  إطالق ساتلية صغرية           

 

، وقع حادث مأساوي قبل أيام من إطالق                           ٢٠٠٣أغسطس       / آب  ٢٢ففي    -٩
وأعلنت احلكومة الربازيلية أن                .   تقنيا   ٢١النموذج األويل الثالث هلذه املركبة، أسفر عن مقتل                          

 .ون ثالث سنوات           سيتواصل وأنه من املقرر أن تتم عملية اإلطالق املقبلة يف غض                              VLSبرنامج      

 

وقد كان التعاون الدويل أحد املكونات احليوية يف ختطيط األنشطة الفضائية                                      -١٠
ومنذ أوائل الستينات من القرن املاضي، أولت احلكومة الربازيلية تأكيدا                                  .  الربازيلية وتنفيذها       

  خاصا على تطوير االتصاالت الدولية وتعزيز التعاون مع شركائها التقليديني كاألرجنتني                                             
، وكذلك مع        )ESA(وفرنسا وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية ووكالة الفضاء األوروبية                            

 .الشركاء اجلدد كالصني واهلند واالحتاد الروسي وأوكرانيا                      

 

 بنجاح من        CBERS-2، أطلق الساتل          ٢٠٠٣أكتوبر     /  تشرين األول       ٢١ويف    -١١
  ١٤جاح أيضا من الصني يف               قد أطلق بن     CBRS-2 CBERS-1وكان الساتل        .  تايوان، الصني      
 عندما      ١٩٨٨يوليه   /وقد بدأ هذا التعاون الثنائي يف متوز               .  ١٩٩٩أكتوبر     /تشرين األول      

 .وقعت الربازيل والصني اتفاقا للتعاون لتطوير ساتلني من سواتل االستشعار عن بعد                                         

 

، اجملهزة مبجموعة واسعة من الترددات الطيفية وترددات                         CBERSوحتمل سواتل        -١٢
 Wild Field (WFI):  ذبذبات واالستبانات احليزية، ثالثة أجهزة خمتلفة لالستشعار هي                                     مجع ال  

Imager                          وكامريا خاصة القتران الشحنات متعددة األطياف ،)CCD(              وجهاز استشعار متعدد ،
ونظام خاص جبمع البيانات البيئية جلمع                    ) IR-MSS(األطياف يعمل باألشعة دون احلمراء                  

 .البيانات من األرض          

 

 كيلو متر، توفر رؤية واسعة                 ٨٩٠حصدة أرضية مداها             )WFI(وجلهاز االستشعار           -١٣
 مترا، وبذلك يغطي سطح األرض بالكامل ملدة مخسة                          ٢٦٠األفق باستبانة حيزية يبلغ مداها                  

 .أيام تقريبا     
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 كم    ١١٣فإهنا توفر صورا لقطاع مداه                 ) CCD(أما الكامريا املتعددة األطياف              -١٤
 درجة،      ±ومبا أن هلذه الكامريا قابلية تأشري جانبية مقدارها                           .   مترا  ٢٠باستبانة حيزية مداها              

وباإلضافة إىل ذلك فإن أي ظاهرة                         .  فإهنا قادرة على التقاط صور جمسمة ملنطقة معينة                          
) CCD(عن طريق رؤية مائلة بالكامريا                " تقريبها صوريا        "يكتشفها جهاز االستشعار  ميكن                  

 . أيام  ٣بفترة تأخر زمنية أقصاها               

 

على أربعة ترددات طيفية،                 ) IR-MSS(ويعمل جهاز االستشعار املتعدد األطياف                       -١٥
وبإمكانه      .  وبذلك يوسع التغطية الطيفية للساتل  لتشمل املدى احلراري لألشعة دون احلمراء                                         

ويتم، يف      ).   مترا يف القناة احلرارية          ١٦٠( مترا    ٨٠ كم باستبانة           ١٢٠التقاط صور بصعدة           
صول على تغطية شاملة لألرض باإلمكان ربطها مع الصور امللتقطة                                       يوما، احل     ٢٦غضون      

 ).CCD(بواسطة الكامريا       

 

ر٠٠٠ من إنتاج ما يزيد على              CBERS-1وطوال دورته احلياتيــة، متكن الــاتل                      -١٦
 . صورة لسطح األرض قامت جبمعها احملطات األرضية يف كل من الربازيل والصني                                       ٦٠٠

 

ر على جانب كبري من األمهية بالنسبة لسياسات                             وكانت االستفادة من هذه الصو                -١٧
فقد أستخدمت الصور بصورة مستمرة لتعزيز املعرفة بالظواهر الواسعة                               .  احلكومتني معا      

 .النطاق اليت حتدث على سطح األرض، مثلما هو احلال يف منطقة األمازون                                     

 

  ، ُوقع اتفاق آخر بشأن املشاركة يف تطوير                    ٢٠٠٢نوفمرب    /ويف تشرين الثاين        -١٨
 .CBERS-4 و   CBERS-3:  ساتلني أكثر تطورا لالستشعار عن بعد مها                        

 

 باملائة وبذلك جيعل              ٥٠وستزداد مشاركة الربازيل يف هذا الربنامج بنسبة تصل إىل                                   -١٩
 يف عام      CBERS-3ومن املقرر إطالق الساتل            .  الربازيل تقف على قدم املساواة مع شريكتها               

وتبلغ نسبة حصة الربازيل يف               .  ٢٠١٠ام    يف ع  CBERS-4 بينما سيطلق الساتل             ٢٠٠٨
 . باملائة   ٣٠ CBERS-2٠ و   CBERS-1مشروع الساتلني         
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-CBERS و   CBERS-1 تطويرا للساتلني           CBERS-4 و   CBERS-3وميثل الساتالن           -٢٠

وتشمل محولة النموذج النمطي للساتلني أربع كامريات، ذات أداء هندسي ورصد                                       .  2
 والكامريا املتعددة       PanMux Camera - Panmux : وهذه الكامريات هي        .  السلكي حمسن       

 ، والكامريا     IRSCAM - و  ، وكامريا املسح املتوسط االستبانة                 –MAXCAM األطياف      
Wide Field Imaging Camera - WFICAM.  

 

، وقعت حكومتا الربازيل وأوكرانيا اتفاقا                      ٢٠٠٣أكتوبر     / تشرين األول       ٢١ويف    -٢١
.   من مركز االطالق للكانتارا يف الربازيل                 Cyclone-4وكرانية     يف برازيليا الطالق املركبة األ               

 يف مركز االطالق الكانتارا               Cyclone-4والغرض الرئيسي من االتفاق هو تطوير موقع اطالق                          
.  وتوفري خدمات االطالق للربامج الفضائية الوطنية لكل من البلدين وزبائنهما التجاريني                                      

 .Cyclone-4نتارا الفضائي على اطالق املركبة                  وسيساعد هذا الصك الدويل مركز الكا                 

 

واإلدارة الوطنية        ) AEB(، تتفاوض وكالة الفضاء الربازيلية                 ٢٠٠٢ومنذ عام       -٢٢
يف الواليات املتحدة األمريكية على التوصل إىل اتفاق                          ) NASA(للمالحة اجلوية والفضاء            

) ISS(طة الفضاء الدولية          جديد بشأن املعدات واخلدمات اليت ستقوم الربازيل بتسليمها إىل حم                                  
وحقوق االستخدام اليت ستحصل عليها من أجل مراجعة الترتيب التنفيذي املوقع بني حكومة                                            

 .١٩٩٧الربازيل وحكومة الواليات املتحدة يف عام                   

 

ويعلق برنامج الفضاء الربازيلي أمهية خاصة على أنشطة البحوث اإلمنائية اهلادفة                                              -٢٣
 .يع واملبادرات املوجهة حنو البحوث األساسية والتطبيقية                       إىل تعزيز وتنسيق ودعم املشار               

 

وكان مشروع اجلاذبية الصغرى لوكالة الفضاء الربازيلية قد أعتمد يف االجتماع                                      -٢٤
،  CSP 24/98الوثيقة      (١٩٩٨أكتوبر      / تشرين األول      ٢الذي عقده اجمللس األعلى للوكالة يف                

وذلك هبدف تشجيع تطوير                  ) ١٩٩٨أكتوبر     / تشرين األول       ٢٧، املؤرخ      ٣٦القرار رقم     
وتنفيذ اختبارات علمية وتكنولوجية يف بيئة من اجلاذبية الصغرى باستخدام عدد من الوسائل                                                
املتوفرة، مبا يف ذلك الصواريخ املسبارية واملكوكات الفضائية وحمطة الفضاء الدولية، اليت                                      

 .تشارك الربازيل يف محولتها           
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 املسبارية باالستفادة منها ألغراض إجراء                      ويقضي الربنامج الربازيلي للصواريخ             -٢٥
جتارب اجلاذبية الصغرى وذلك هبدف إثارة انتباه واطالع األوساط األكادميية واجلهات                                           

أما عمليات إطالقها فتتم من إحدى مراكز                           .  األخرى املهتمة على مشروع اجلاذبية الصغرى                     
يف الناتال أو مركز االطالق               " Barriero do Inferno"مركز    :  اإلطالق الربازيلية العاملة وهي           

 .يف الكنتارا، ماراهناو        

، شرح تفصيلي لألنشطة البحثية الربازيلية املتعلقة                         A/AC.105/817ويرد يف الوثيقة          -٢٦
 .باحلطام الفضائي        

 

وفيما يتعلق بأنشطة األرصاد اجلوية الساتلية، فقد تلقى املركز الربازيلي للتنبؤ                                  -٢٧
مرافق حملطة الساتل البيئي التشغيلي الثابت                     ) CPTEC(اخية     باألحوال اجلوية والدراسات املن             

وسواتل اإلدارة الوطنيـة             ) Meterosat(، وساتل األرصاد اجلوية                )GOES(املدار بالنسبة لألرض           
ويشارك الفريق        .  Terra-Aquaلدراسة احمليطات والغالف اجلوي يف الواليات املتحدة وسواتل                         

 وضع منتجات جديدة لتلبية االحتياجات االجتماعية                              باستمرار يف     ) CPTEC(التابع ملركز      
 :وقد مت مؤخرا حتسني أو تكييف أو تطوير املنتجات التالية                            .  واالقتصادية     

نظام محل حراري للتعقب والتنبؤ باألحوال اجلوية باستخدام الصور اليت                                      
، وهي تكنولوجيا جديدة طورت بالكامل يف                     )GOES(يرسلها الساتل        
وهي مفيدة جدا للتنبؤات              .  د إىل توسع رقعة الغيوم          الربازيل، وتستن       

اجلوية القصرية األمد وتشخيص احلمل احلراري وتوفري معلومات عن                               
 .الترسبات    

 )أ(

منتجات خاصة لتلبية االهتمام العلمي والتقين واإلداري والسياسي                            
 .املتزايد يف رصد حرائق الغابات واحتراق الكتل احليوية وآثارها البيئية                                 

)ب (

منتجات خاصة بسرب الرياح املتعقبة للغيوم ورصد الغالف اجلوي، وهي                                        
منتجات توفر معلومات قيمة عن كيفية استرداد اهليكل الرأسي للغالف                                    
اجلوي إذ تساعد املعرفة بالتوزع الرأسي لدرجات احلرارة والرطوبة                              
والرياح على حتسني التنبؤات باألحوال اجلوية وإجراء دراسات                            

مناذج خمتلفة من           ) CPTEC(ولدى مركز       . نطقة معينةتشخيصية مل

 )ج (
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منتجات خاصة بسرب الرياح املتعقبة للغيوم ورصد الغالف اجلوي، وهي                                        
منتجات توفر معلومات قيمة عن كيفية استرداد اهليكل الرأسي للغالف                                    
اجلوي إذ تساعد املعرفة بالتوزع الرأسي لدرجات احلرارة والرطوبة                              
والرياح على حتسني التنبؤات باألحوال اجلوية وإجراء دراسات                            

مناذج خمتلفة من           ) CPTEC(ولدى مركز       .  نطقة معينة     تشخيصية مل      
 .عمليات االسترداد املذكورة اليت تستخدم خمتلف البيانات الساتلية                               

 )ج (

للتنبوء     ) UV(وجيري حاليا تطوير مؤشر األشعة فوق البنفسجية                            
ويتم احتساب هذا املؤشر عن طريق منوذج طيفي                               .  باألحوال اجلوية       

االستناد إىل أسلوب من مرحلتني لتسوية                           لألشعة فوق البنفسجية، ب             
والغرض الرئيسي هلذا النموذج هو مجع                   .  معادلة انتقال اإلشعاعات            

األدوات الالزمة للتقديرات النظرية لألشعة فوق البنفسجية ملختلف                                   
 .ظروف الغالف اجلوي وغري ذلك من الظروف الزمنية واجلغرافية                            

 )د (

 واآليروسولية النامجة عن احتراق                  التنبؤات اخلاصة بالتركيزات الغازية                
وقد انتهى املركز من تطوير             .  الكتلة احليوية يف أمريكا اجلنوبية وأفريقيا                  

 .منوذج خاص بانتقال نواتج احتراق الكتلة احليوية يف الغالف اجلوي                                 

 )ه(

 

 

 أندونيسيا

 ]باللغة اإلنكليزية:  األصل[

 

  تطبيقات التكنولوجيا الفضائية–ألف 

 

 اجملاالت الرئيسية لتطبيقات التكنولوجيات الفضائية، خبالف االتصاالت                                      تتمثل   -١
، ونظم املعلومات          )مراقبة األرض ورصد البيئة             (الفضائية، باالستشعار عن بعد بواسطة السواتل                         

وخالل السنتني املاضيتني عمدت خمتلف املنظمات مبن                                 .  اجلغرافية والنظم الساتلية لتحديد املواقع               
 البحثية احلكومية واجلامعات واملنظمات التابعة للصناعة الفضائية والقطاع اخلاص إىل                                            فيها املعاهد     
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ويتوىل القطاع اخلاص بشكل              .  مواصلة توسيع أنشطتها املتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء                          
 .رئيسي اآلن تنفيذ األنشطة املتعلقة خبدمات االتصاالت الفضائية                              

ويواصل      ) LAPAN(نيسي للمالحة اجلوية والفضاء                وقد لعب املعهد الوطين األندو             -٢
لعب دور حيوي يف تشجيع استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد بالسواتل يف البلد وذلك                                               

ونفذ علماء املعهد املذكور عددا             .  بصفته النقطة احملورية الوطنية للبحوث والتطوير يف أندونيسيا                          
تعاجل طائفة واسعة من املشاكل املتعلقة باملوارد البيئية                        كبريا من املشاريع البحثية اإليضاحية اليت                   

ويف    .  عن طريق استخدام االستشعار عن بعد بالسواتل وتكنولوجيات نظم املعلومات اجلغرافية                                        
الوقت نفسه يقوم املعهد بانتظام، وبفضل حمطته األرضية الساتلية، بتوفري بيانات عن االستشعار                                                      

حتليالت وتقدمي خدمات لتفسري البيانات إىل العديد من                                 عن بعد بالسواتل وكذلك إجراء                  
 .الوكاالت الوطنية املستفيدة           

 

، قامت اندونيسيا بإنشاء ست حمطات أرضية الغرض منها                                ٢٠٠٢ومع حلول عام         -٣
ولتطبيق هذا النظام يف البلد فوائد مجة للبلد تتعلق، ضمن                               .  تطبيق النظام العاملي لتحديد املواقع             

 املسامهة يف الدراسات االستقصائية                      ، ٢،  احملافظة على قاعدة وطنية جيوديسية،                        ، ١، مجلة أمور بـ         
 رصد حركة الصفائح التكتونية                   ، ٣،حيزية، و     -ورسم اخلرائط عن طريق توفري مراجع جيولوجية                        

النشطة وتآكل سطح األرض وتغري املناخ واملتغريات اليت تطرأ على أسطح البحار والظروف                                                 
 .الطوبوغرافية    

 

  العلوم الفضائية والبحوث املناخية– باء

 

) أ (هتدف األنشطة املتعلقة بالعلوم الفضائية والبحوث املناخية بصورة رئيسية إىل                                          -٤
فهم الظواهر الطبيعية وخصائص الغالف اجلوي                        ) ب (وضع منوذج للمناخ السائد يف اندونيسيا و                      

وبغية تعزيز        .  روف البيئية على األرض           والطبقة اآليونية العليا من الغالف اجلوي بالنسبة إىل الظ                         
القدرة على احلصول على بيانات عن الظواهر اليت حتدث يف الغالف اجلوي فوق املنطقة                                              

بالتعاون مع جامعة كيوتو اليابانية على تشغيل أجهزة خاصة                                  ) LAPAN(االستوائية، يعكف معهد           
 درجة     ١٠٠ر ٣٢رجة جنوبا و        د % ٢٠(باألرصاد اجلوية يف كوكتو تابانغ، يف سومطرة الغربية                           

، وُتعرف هذه األجهزة باسم الرادار االستوائي للغالف اجلوي، وهو رادار يعمل منذ عام                                             )شرقا  
٢٠٠١. 
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  تطوير التكنولوجيا الفضائية–جيم 

 

فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا الفضائية، بدأت اندونيسيا بتطوير تكنولوجيا                                        -٥
، طور املعهد حمطة أرضية الستقبال                     ٢٠٠٠وابتداء من عام         ).  LAPAN(ساتلية من خالل معهد              

ويف السنة اليت تلتها طور املعهد منوذجا هندسيا                          .  البيانات من السواتل املنخفضة املدار من األرض                     
وهلذا النموذج القدرة على اظهار كيفية عمل الساتل يف                        .  LAPSAT-1EMللسواتل الصغرى هو         

وقد واصل املعهد املذكور تطوير النموذج                   .  ٢٠٠٢ ويف عام        . خزن بيانات االتصال وارساهلا                  
، الذي يستخدم اليضاح كيفية                  LAPSAT-2EMاهلندسي للسواتل الصغرى من خالل النموذج                      

وجامعة برلني         ) LAPAN(وقع معهد    .  ٢٠٠٣يوليه    /ويف متوز    .  عمل ساتل االستشعار عن بعد                
-LAPAN( السواتل الصغرى أطلق عليه                 الفنية مذكرة تفاهم لتطوير أول ساتل اندونيسي من                            

TUBSAT  .(                                             ويتيح هذا الربنامج الفرصة للمهندسني االندونيسيني للتحكم يف مراحل بناء الساتل
-LAPANوسيحمل الساتل         .  ابتداء من تصميمه وتنفيذه وانتهاء باختباره واطالقه وتشغيله                        

TUBSAT                                    ٢٠٠٥املقرر اطالقه يف عام               محولة من معدات اخلزن وارسال بيانات االتصاالت ومن  .
.  أما الربنامج املقبل فيتمثل يف تطوير ساتل صغري لالستشعار عن بعد لدعم األمن الغذائي الوطين                                           

وسيجري بناء هذا الساتل بالتعاون مع املركز األملاين للفضاء اجلوي ومن املقرر اطالقه يف عام                                              
٢٠٠٨. 

 

 

ن اليت متتلك قدرات يف جمال التكنولوجيا                      وُتدرك اندونيسيا أن التعاون مع البلدا                  -٦
وتدخل يف هذا السياق مذكرة                   .  الفضائية سيعجل من امتالك اندونيسيا لناصية هذه التكنولوجيا                                  

 واملنظمة اهلندية للبحوث الفضائية بشأن التعاون يف ميدان                               LAPANالتفاهم املوقعة بني معهد            
املوقعة بني املعهد املذكور ووكالة الطريان                 تكنولوجيا البحوث الفضائية وتطويرها، واملذكرة                      

 مث يف موسكو يف عام               ٢٠٠٢والفضاء الروسية اليت وقعها الطرفان املعنيان يف نيودهلي يف عام                                  
وستواصل اندونيسيا مستقبال توسيع التعاون مع البلدان األخرى باالستناد                                      .   على التوايل   ٢٠٠٣

 .اء اخلارجي يف األغراض السلمية               إىل مبادئ املنفعة املتبادلة واستخدام الفض                 
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  السياسة الفضائية–دال 

 

متاشيا مع التزامها باستخدام الفضاء يف األغراض السلمية وضرورة التعاون فيما                                         -٧
بني البلدان يف اجلهود الفضائية، فقد صدقت اندونيسيا على معاهدة املبادئ الناظمة ألنشطة                                                

  اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجسام السماوية                       الدول يف جمال استكشاف واستخدام الفضاء                  
 لعام    ١٦وذلك باالستناد إىل القانون الوطين رقم                      )) ٢١-د  (٢٢٢٢قرار اجلمعية العامة           (األخرى     
أما على الصعيد الوطين، فإن اجمللس الوطين للمالحة اجلوية والفضاء جلمهورية                                    .  ٢٠٠٢

 كأمانة له، يعكف اآلن على التحضري                  )LAPAN(، الذي يعمل معهد         )DEPANRY(اندونيسيا     
 وذلك     ٢٠٠٣ديسمرب     /لعقد مؤمتر وطين عن الفضاء اجلوي، من املقرر عقده يف كانون األول                          

 .٢٠٠٩-٢٠٠٥هبدف وضع سياسة استراتيجية وطنية خاصة بالفضاء للفترة                                    

 

 ) اسالمية–مجهورية (إيران 

 ]باللغة اإلنكليزية:  األصل [

 

 

 مقدمــة -١

 

دارة البلد على أفضل وجه واستخدام موارده وإمكاناته لتحسني التنمية                                   سعيا إل     -١
املستدامة، فإن السلطات يف مجهورية إيران اإلسالمية تويل اهتماما كبريا باستخدام خمتلف                                          

 .الوسائل الناجعة واحلديثة واالقتصادية لدعم خططها الرامية إىل حتقيق األغراض املذكورة أعاله                                           

 

الوثيقة     (٢٠٠٢ديسمرب    / كانون األول      ٢ة األمانة املؤرخة       وترد يف مذكر      -٢
A/AC.105/788 (                                            التفاصيل الكاملة لألهداف اليت ترمي مجهورية إيران اإلسالمية إىل حتقيقها عن

 .طريق استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء                 
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 إضفاء الطابع املؤسسي على األنشطة الفضائية -٢

 

ذت خالل العقود الثالثة املاضية يف خمتلف الوكاالت،                              استنادا إىل األنشطة اليت نف             -٣
فإن إنشاء هيئة وطنية تتمثل أهدافها بتقرير السياسات والتخطيط وامليزنة والبحث والتطوير                                            

ويف    .  وتنسيق األنشطة املستمرة يف خمتلف املنظمات داخل البلد، سيتحقق عما قريب                                       
ان اإلسالمية الئحة إلنشاء وكالة الفضاء اإليرانية                            ، أقر الربملان يف مجهورية إير                ٢٠٠٣أبريل     /نيسان   

)ISA  .(                         عاما، أسندت إىل املركز               ٢٥وبعد إقرار هذه الالئحة، اليت كانت مثرة جملهود استمر 
اإليراين لالستشعار عن بعد التابع لوزارة االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات                                            

).  ISA(ية واللوائح اخلاصة باجمللس األعلى للفضاء ووكالة                     مهمة إعداد مشروع للقوانني الفرع             
وتنفيذا خلطة العمل املذكورة، فقد كلف املركز اإليراين لالستشعار عن بعد فريقا عامال مبهمة                                              

وقد أعد الفريق هذا املشروع وقدمه إىل املركز املذكور                          .  إعداد مشروع هذه القوانني واللوائح             
وتوىل املركز تنظيم االجتماعات                 .  ت والبحوث واملشاورات الالزمة           بعد أن أجرى عليه الدراسا            

املتواصلة للجنة االستشارية املعنية باملسائل الفضائية اليت تضم اختصاصني وخرباء وعلماء من ذوي                                                   
ويف الوقت      .  اخلربة يف تطبيقات التكنولوجيا الفضائية ملناقشة مشروع القوانني واللوائح املذكورة                                 

للجنة بالتماس مشورة وتوجيهات وخربات املنظمات واخلرباء على الصعيدين الوطين                                          نفسه،بدأت ا     
وُعرض املشروع املنقح، يف اآلونة األخرية، على جملس الدولة للمصادقة عليه بصورة                                       .  والدويل 

 .هنائية ومن املؤمل أن يتم إنشاء وكالة الفضاء اإليرانية يف املستقبل القريب جدا                                     

 

ة املذكورة بعد إنشائها بتغطية ودعم سائر األنشطة املضطلع هبا يف                                      وستقوم الوكال      -٤
ووفقا ملا       .  مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتعلق بالتطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا الفضائية                                           

فإنه سعيا لتطبيق التكنولوجيا الفضائية واستخدام                         "ورد يف الئحة إنشاء وكالة الفضاء اإليرانية،                     
اخلارجي يف األغراض السلمية ومحاية املصاحل الوطنية واالستغالل املستدام للعلوم                                          الفضاء    

والتكنولوجيا الفضائية ملصلحة التنمية االقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية للبلد، فقد تقرر إنشاء                                                 
 :ومن بني أهداف اجمللس           .  اجمللس األعلى للفضاء برئاسة رئيس الدولة                  

 

ملتعلقة بتطبيق تكنولوجيات الفضاء اهلادفة إىل استخدام                              تقرير السياسات ا          
 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛                 

 )أ(
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تقرير السياسات يف جمال صنع سواتل وطنية وحبثية وإطالقها                                      
 واستخدامها؛     

)ب (

اعتماد الربامج املتعلقة بالفضاء ملؤسسات ومنظمات القطاعني العام                                     
 واخلاص؛   

 

 )ج (

 )د (  ويلة وقصرية األجل للقطاع الفضائي يف البلد؛                     اعتماد برامج ط        

تشجيع مشاركة القطاعني اخلاص والتعاوين يف استخدام الفضاء بصورة                                       
 فعالة؛  

)ه( 

وحتديد مبادئ توجيهية خبصوص التعاون اإلقليمي والدويل يف املسائل                                     
املتعلقة بالفضاء وتوضيح موقف مجهورية إيران اإلسالمية من اهليئات                                     

 ".ورة أعاله      املذك

 )و( 

 

وستتخذ أمانة اجمللس األعلى للفضاء من الوكالة مقرا هلا، بينما سيعمل مدير                                    -٥
 .الوكالة كأمني للمجلس املذكور           

 بناء القدرات ونقل التكنولوجيا -٣

 

سعيا لتطوير البنية التحتية الالزمة لتطبيق العلوم والتكنولوجيات الفضائية يف البلد،                                        -٦
يران اإلسالمية تواصل عملها، من خالل توفري اإلمكانيات الالزمة للتعليم املتعمق                                         فإن مجهورية إ       

وقد مت حاليا إدراج العديد من الدورات                    .  يف جمال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية يف البلد                          
لتعليم     املتعلقة هبذه التطبيقات يف الربنامج التعليمي ملختلف اجلامعات يف أحناء البلد على صعيد ا                                          

وتشمل مواضيعها االتصاالت الساتلية ونظم االستشعار عن بعد واملعلومات اجلغرافية                                      .  العايل 
.  واألرصاد اجلوية الساتلية والدراسات املتعلقة بالغالف اجلوي والفضاء واهلندسة الفضائية وسواها                                          

لوقت، متابعة مسألة            وعلى الرغم من تواصل اجلهود املبذولة يف هذا اجملال، فإنه جيري، يف ذات ا                                       
إنشاء مركز متخصص ُيكرس فقط للتعليم املتعمق القصري واملتوسط األجل لتطبيقات العلوم                                                

 .والتكنولوجيا الفضائية يستند إىل املعايري الدولية املعتمدة                      
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وتدعم مجهورية إيران اإلسالمية فكرة إنشاء مركز لتدريس علوم وتكنولوجيا                                          -٧
ل يف شبكة مراكز تدريس العلوم والتكنولوجيا الفضائية يف منطقة                               الفضاء لكي يكون كعقدة وص           

وكخطوة أوىل يف هذا السبيل فقد مت التخطيط لعقد دورات كل أسبوعني                                      .  آسيا واحمليط اهلادئ        
بشأن االتصاالت الساتلية واالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية والنظام القياسي لتحديد                                             

ويف الوقت نفسه، فإن مجهورية إيران                     .   تعقد هذه الدورات عما قريب               املواقع ومن املؤمل أن        
اإلسالمية مهتمة ومستعدة لالنضمام إىل جملس حمافظي املركز املعين بتدريس علوم وتكنولوجيا                                         

 .الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، ومقره يف اهلند                    

 

استضافة خمتلف          وعالوة على ذلك، فإن مجهورية إيران اإلسالمية مهتمة بصدق ب                             -٨
.  احللقات الدراسية وحلقات العمل والندوات املتعلقة بتطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية                                          

ومن املقرر أن تعقد حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية حول                                              
 ستركز على التنمية            تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية ألغراض التدبر للكوارث، وهي حلقة                                  

كما ستشارك مجهورية إيران اإلسالمية،                     .  ٢٠٠٤مايو    /املستدامة ومحاية البيئة، يف طهران يف أيار                  
مع الشبكة اإلسالمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، يف عقد احللقة الدراسية الدولية حول تطبيقات                                      

 ولغاية     ٩ طهران يف الفترة من              التكنولوجيا الساتلية يف جمايل االتصاالت واالستشعار عن بعد يف                                   
 .٢٠٠٤أكتوبر     / تشرين األول       ١٥

  ١٠ ولغاية     ٤وُتعقد سنويا احتفاالت مبناسبة األسبوع العاملي للفضاء يف الفترة من                                 -٩
وهي مناسبة مواتية متاما لبناء القدرات املتعلقة بتطبيقات العلوم                             .  أكتوبر  /تشرين األول     

د حظيت بترحيب حار من اجلمهور اإليراين واالختصاصيني يف                                   والتكنولوجيا الفضائية يف إيران وق              
كما حتظى احتفاالت األسبوع العاملي للفضاء وبراجمه باهتمام كبري من قبل جيل                                           .  هذا امليدان   

ففي هذا العام حضر لفيف من اجلمهور واالختصاصيني والعلماء االحتفاالت                                           .  الشباب يف إيران         
املي الرابع للفضاء، الذي ختللته العديد من األنشطة من بينها عقد                                اليت أقيمت مبناسبة األسبوع الع               

 .مسابقات وحلقات دراسية وتنظيم معارض ومقابالت وإصدار منشورات وتنفيذ أنشطة إعالمية                                                 

 

 تطوير العلوم والتكنولوجيا الفضائية -٤

 

الوثيقة     (٢٠٠٢ديسمرب    / كانون األول      ٢ترد يف مذكرة األمانة املؤرخة              -١٠
A/AC.105/788 (                                      التفاصيل الكاملة عن أنشطة إيران يف جمال تطوير العلوم والتكنولوجيا الفضائية. 



 

 18 
 

 A/AC.105/816 

 

 تطوير تطبيقات التكنولوجيا الفضائية -٥

 

بدأ تطبيق العلوم والتكنولوجيا الفضائية يف مجهورية إيران اإلسالمية منذ عام                                        -١١
تل االتصاالت السلكية والالسلكية                     حينما انضم البلد إىل عضوية املنظمة الدولية لسوا                          ١٩٧٠

)Intel Sat (        وإنشاء احملطةStandard-A             وقد أدى تطوير خمتلف             .   يف أسد أباد بإقليم مهدان
تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية إىل زيادة اهتمام السلطات باملنظمات واملؤسسات، مما                                              

 .ة واملسائل املتعلقة بالفضاء يف البلد                أفضى بدوره إىل نشوء فكرة إنشاء منظمة تغطي كافة األنشط                            

 

الوثيقة     (٢٠٠٢ديسمرب    / كانون األول      ٢وترد يف مذكرة األمانة املؤرخة             -١٢
A/AC.105/788 (                                             التفاصيل الكاملة عن أنشطة إيران يف جماالت رصد املوارد الطبيعية ومغناطيسية

 . ورصد الكوارث الطبيعية          األرض واالتصاالت الساتلية واإلذاعية واألرصاد اجلوية الساتلية                            

 

 التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل -٦

 

كدليل على استعدادها للتعاون على الصعيدين اإلقليمي والعاملي ووفاءا بالتزاماهتا                                        -١٣
حيال اهليئات الدولية واإلقليمية، فإن مجهورية إيران اإلسالمية ال تتصرف فحسب بصفتها عضو                                                      

واجلمعية الدولية للتصوير املعياري               ) COSPAR(لجنة أحباث الفضاء          يف عدة وكاالت دولية ك           
واالحتاد الدويل لالتصاالت             ) ISPRS(واالستشعار عن بعد والرابطة اآلسيوية لالستشعار عن بعد                           

ومنظمة األمم املتحدة           ) WMO(واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                ) ITU(السلكية والالسلكية          
وسواها من اهليئات والربامج التابعة لألمم املتحدة، ولكنها ترتبط أيضا                                     ) FAO(لألغذية والزراعة         

بعالقات وثيقة جدا مع الربنامج اإلقليمي للتطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة التابع                                         
وعالوة على ذلك فإن مجهورية إيران                       .  للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ                         

عضو فعال يف التعاون املتعدد األطراف يف جمال تطبيق علوم وتكنولوجيا الفضاء                                            اإلسالمية هي         
 .ويف العديد من اجلمعيات واملؤسسات واملشاريع الدوليـة                       ) AP-MCSTA(آلسيا واحمليط اهلادئ          
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  وعلى الصعيد الدويل، حققت مجهورية إيران اإلسالمية يف اآلونة األخرية جناحا طيبا خصوصا                                                       
وتشمل هذه املنجزات انضمام إيران إىل                         .  عاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                     يف جمال الت     

عضوية مكتب جلنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومشاركتها                                                   
الفعالة يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                                        

 ).اليونيسبيس الثالث        ( السلمية      واستخدامه يف األغراض         

 

 

  العضوية يف مكتب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية–ألف 

 

استنادا إىل االتفاق املتعلق بتشكيل مكاتب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                             -١٤
 الرئيس       األغراض السلمية وهيئاهتا الفرعية، فسوف تتوىل مجهورية إيران اإلسالمية منصب نائب                                             

 .٢٠٠٥ إىل عام       ٢٠٠٤ومقرر اللجنة للفترة املقبلة من عام                

 

 

  تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث–باء 

 

تربز التكنولوجيا الفضائية باعتبارها أداة حيوية ومهمة للتنمية على الصعيدين                                      -١٥
 إيران     وقد أدت إىل حتقيق جناحات يف خمتلف ميادين األنشطة يف مجهورية                                   .  الوطين والدويل     

اإلسالمية بدئا من تدبر الكوارث الطبيعية ومراقبتها إىل رصد املوارد الطبيعية والبيئة والتطبيب عن                                                 
وعلى ضوء اليونيسبيس الثالث، الذي حدد كل هذه اإلمكانيات وقدرات                                    .  بعد والتعليم عن بعد        

 .عا على بلوغ أهدافه          العلوم والتكنولوجيا الفضائية، فقد أتيحت الفرصة أمام البلدان لكي تعمل م                               
  ومن املعتقد أن توصيات اليونيسبيس الثالث ميكن أن تفضي إىل حتقيق األهداف اليت تصبو إليها                                                       

وضمن هذا االجتاه،           .  األمم املتحدة وتدعم ما يتخذ حاليا من مبادرات لتشجيع التنمية البشرية                                    
وا فيها خصوصا وأهنا تشارك                  تشارك مجهورية إيران اإلسالمية يف أنشطة فرق العمل بصفتها عض                                     

 من توصيات اليونيسبيس الثالث إىل جانب اجلمهورية العربية                                    ١يف رئاسة فريق العمل رقم                
 .السورية واالحتاد الروسي من أجل وضع استراتيجية عاملية للرصد البيئي                                 
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ويتابع فريق العمل تنفيذ أهدافه ومهامه بصورة منتظمة وسينظم اجتماعه السادس                                              -١٦
 الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء                                       خالل   

فرباير     / شباط   ٢٧ ولغاية     ١٦اخلارجي يف األغراض السلمية، اليت ستعقد يف فيينا يف الفترة من                                   
 .٢٠٠٣نوفمرب    /وسيقدم الفريق مشروع تقرير إىل اللجنة الفرعية بنهاية تشرين الثاين                               .  ٢٠٠٤

 

 

وعالوة على مشاركتها يف فريق العمل املعين باستراتيجية الرصد البيئي، فإن                                   -١٧
مجهورية إيران اإلسالمية هي أيضا عضو يف فريق العمل املعين بإدارة املوارد الطبيعية وفريق العمل                                               

ريق العمل       املعين بالتنبوء باألحوال اجلوية واملناخية وفريق العمل املعين خبدمات الصحة العمومية وف                                      
املعين بالتدبر للكوارث وفريق العمل املعين بتقاسم املعارف وفريق العمل املعين بنظم املالحة                                             
الفضائية وحتديد املواقع وفريق العمل املعين بالتنمية املستدامة وفريق العمل املعين باألجسام القريبة                                                 

 .من األرض وفريق العمل املعين بزيادة الوعي                   

 

 

 

 النرويج

 

 ]باللغة اإلنكيزية:  لاألص[

 

 ,Norsk Romsenter( الصادر عن مركز الفضاء النروجيي                 ٢٠٠٢سيتم تعميم التقرير السنوي لعام                

Oslo (                                            خالل الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء
 .٢٠٠٤فرباير     / شباط   ٢٧ ولغاية     ١٦ن   اخلارجي يف األغراض السلمية، املقرر عقدها يف الفترة م                         
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 بيــرو

 ]باللغة االسبانية:  األصل[

 

ختضع اللجنة الوطنية للبحوث والتطوير يف جمال الفضاء اجلوي يف بريو                               -١
)CONIDA (                                           ،حاليا لعملية إعادة هيكلتها، بالنظر ألنه بات من الواضح يف السنوات األخرية

ات الدولية اهلادفة إىل حتقيق التعاون الدويل يف جمال                           وعلى الرغم من توقيع عدد من االتفاق                  
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،فإن هذا التعاون مل يتخذ شكال عمليا يف أي من                                                        

وبالتايل، فإن عمل اإلدارة اجلديدة ينصب اآلن على إعادة تنشيط االتفاقات                                        .  تلك اجملاالت      
ل، مثلما هو احلال مع اهلند وروسيا، ومفاحتة الدول األعضاء                             السابقة اليت ال تزال سارية املفعو             

 .األخرى، وهي األرجنتني والربازيل وشيلي، هبذا الصدد                        

 

وقد عقدت اللجنة املذكورة اجتماعا استطالعيا غري رمسي مع اهلند من خالل                                           -٢
لفضائية      سفارهتا، هبدف إعادة تنشيط مذكرة التفاهم املوقعة مع املنظمة اهلندية للبحوث ا                                   

)ISRO(                  ومت التوصل إىل اتفاق على عقد اجتماع                         .  ٢٠٠٣أبريل      /، اليت انتهى العمل هبا يف نيسان
 .تنسيقي آخر يف املستقبل القريب، يف موعد حتدده السفارة اهلندية                             

 

وُعقد اجتماعان غري رمسيان مع االحتاد الروسي، من خالل سفارته، هبدف إحياء                                                    -٣
وإعادة      ) ال تزال سارية املفعول         (ها وكالة الطريان والفضاء الروسية               مذكرة التفاهم اليت وقعت         

، اليت وقعتها       )ال تزال سارية املفعول          (تنشيط اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي والتعليمي                       
 .جامعة تسيولكوفسكي الروسية للتكنولوجيا والفضاء اجلوي                         

 

ليا للقوات اجلوية يف أمريكا                 وخالل سلسلة احملادثات اليت عقدت مع القيادات الع                          -٤
ومت االتفاق على قيام وفد من               .  اتصاال مع وكالة الفضاء الشيلية              ) CONIDA(الالتينية أجرت جلنة          

 لتفقد املنشآت         ٢٠٠٤بزيارة سانتياغو خالل الربع األول من عام                            ) CONIDA(املسؤولني يف      
تاحة للتعاون املتبادل يف جمال استخدام                        التابعة لوكالة الفضاء الشيلية وتبادل اآلراء بشأن الفرص امل                           

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                
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اتصاال مع اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية األرجنتينية                             ) CONIDA(وأجرت      -٥
)CONAE (                                             اليت أبدت استعدادها لقيام وفد من االختصاصيني األرجنتينيني بزيارة ليما من أجل

تبادل يف املواضيع العلمية والتكنولوجية املتعلقة باستخدام الفضاء                            تعزيز عالقات التعاون امل            
 .اخلارجي يف األغراض السلمية             

 

وبعد مناقشات مع ممثل معهد املالحة اجلوية والفضائية يف املركز الربازيلي                                   -٦
، ُوجهت رسالة إىل وكالة الفضاء                   )CONIDA(لتكنولوجيا الفضاء اجلوي مبناسبة زيارته لـ                      

ية ُتعرب عن رغبة اللجنة يف مناقشة إمكانية إبرام اتفاقات بشأن التعاون املتبادل يف املسائل                                                       الربازيل 
 .الفضائية   

 

من حضور اجتماعات              ) CONIDA(وبسبب القيود املتعلقة بامليزانية، مل تتمكن                     -٧
ادئ     العمل للفريق املكلف بصياغة اتفاقية بشأن إنشاء منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهل                                                 

)APSCO (                 غري أن      .  ٢٠٠٣أغسطس      / آب  ٨ إىل    ٤اليت عقدت يف تايلند يف الفترة من
)CONIDA (                                              تعترب مشاركتها ذات أمهية قصوى باعتبارها وسيلة لزيادة توثيق العالقات مع

األوساط الدولية لعلوم الفضاء اجلوي وإقامة التعاون الالزم لتمكينها من البدء يف تنفيذ وتطوير                                                
ضاء اجلوي يف بريو، يف اجملاالت املتعلقة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                                            حبوث للف    

 .السلمية  

 

 السويد

 ]باللغة اإلنكليزية:  األصل [

 

 مقدمـــة -١

 

أوكلت مهمة تطوير وتنسيق األنشطة الفضائية يف السويد إىل وكالة حكومية هي                                      -١
 .ة الصناعة والتوظيف واالتصاالت                اجمللس الوطين السويدي لشؤون الفضاء يف إطار وزار                    

 



 

23  
 

A/AC.105/816  

 للربنامج الفضائي السويدي يف احملافظة على اخلربات                          األهداف الرئيسية         وتتمثل     -٢
املكتسبة يف خمتلف ميادين النشاط واالرتقاء هبا إىل أعلى املستويات من أجل جعل السويد شريكا                                              

 .ويل جديرا باالهتمام وصاحب اختصاص يف التعاون العلمي والصناعي الد                                 

 

 فهي البحوث املتعلقة بالغالف املغنطيسي واآليوين                   اجملاالت الرئيسية للربنامج             أما  -٣
والدراسات الفلكية واالستشعار عن بعد ومراقبة الغالف اجلوي لألرض والبيئة والكفاءة الصناعية                                                

 .املتخصصة مبا يف ذلك تطوير سواتل صغرية فعالة من حيث التكلفة                                  

 

ونسبتها حوايل          (طة الفضائية يف السويد اليت ميوهلا القطاع العام                         وتنفذ معظم األنش         -٤
عن طريق التعاون الدويل، وبصورة رئيسية من خالل وكالة الفضاء األوروبية                                     )  باملائة    ٨٠

 .والتعاون الثنائي      

 

 

 الربامج -٢

 

 

 العــلوم  )أ(

 

  يتكون الربنامج السويدي للبحوث الفضائية من األنشطة البحثية األساسية اليت                                        -٥
أما    .  ميوهلا القطاع العام، واليت تستخدم الصواريخ املسبارية والبالونات والسواتل إلجراء جتارهبا                                      

اجملاالت الرئيسية للربنامج فهي البحوث الفضائية الكالسيكية والبحوث املتعلقة باجلاذبية                                            
 .الصغرى   

ك وفيزياء       وتشمل البحوث الفضائية جماالت واسعة من الفيزياء احلديثة كعلم الفل                                -٦
 .البالزما وفيزياء الغالف اجلوي وفيزياء املواد والفيزياء البيولوجية والفيزياء األساسية                                     
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وقد متكنت السويد من مواكبة البلدان الصناعية األخرى بقدر تعلق األمر                                    -٧
بالبحوث الفضائية األساسية وذلك عن طريق تركيز تقدمي املوارد إىل اجملاالت اليت تتمتع فيها                                                       

وينطبق ذلك، مثال، على                 .  لسويد بتخصص علمي جيد وحيث يوفر املوقع اجلغرايف ميزات معينة                                    ا
فيزياء بالزما الفضاء، حيث تتمتع السويد بتقاليد حبثية راسخة وهلا علماء بارزون وحيث توفر هلا                                                      

 ٦٨خط العرض      (حمطة البحوث الفضائية، ايسرانج، الواقعة يف منطقة الشفق القطيب الشمايل                            
 .ميزة جلية     ) درجة مشاال      

 

وتشكل حمطة ايسرانج والبيئة العلمية اليت نشأت يف كريونا أحد املوارد القيمة، إذ                                         -٨
ويشمل ذلك إجراء تبادل                .  جيتمع هنا علماء من خمتلف أحناء العامل للعمل يف مشاريع مشتركة                             

ن البحوث الفضائية            كما يدل على أ          .  مثمر لآلراء يف اخلط األمامي بالذات من البحوث األساسية                              
وتشكل سلسلة السواتل             .  السويدية ختضع لتقييم متواصل ومراقبة للنوعية يف السياق الدويل                            

 وأوديون وكذلك إطالق الصواريخ                  ٢- وأستريد     ١-العلمية الفعالة كفايكنغ وفرييا وأستريد                  
 .املسبارية والبالونات العمود الفقري للربنامج السويدي للبحوث الفضائية                               

 

ىل الفرق البحثية تنفيذ األنشطة البحثية القائمة على استخدام الصواريخ                                     وتتو   -٩
املسبارية والبالونات وكذلك البعثات الفضائية لوكالة الفضاء األوروبية ضمن اجملاالت املتعلقة                                              

 .بفيزياء البالزما وعلم الفلك وكيمياء الغالف اجلوي وعلوم املواد                         

ل له تقاليد علمية راسخة يف السويد حيث ميكن                              أما فيزياء بالزما الفضاء فإهنا جما                    -١٠
والسبب     .  احلصول على نتائج علمية يف اخلط األمامي للبحوث عن طريق السواتل الصغرية نسبيا                                             

يف ذلك هو أن البحوث األساسية تنصب حاليا على عمليات فيزيائية معينة يف الفضاء القريب من                                                           
ومن األمثلة       .  ذا الغرض يعترب أمرا ضروريا               غري أن وجود أجهزة ومدارات خمصصة هل                      .  األرض  

على هذه السواتل العلمية هو الساتل فايكنغ الذي حقق جناحا كبريا وأصبح الساتل األول                                            
هو منطقة الشفق         " اهلدف من بعثته       " وكان    ١٩٨٦وقد أطلق هذا الساتل يف عام                .  للسويد  
 فقد أطلقت يف األعوام             ٢-ريد   وأست   ١-أما السواتل اليت خلفته وهي فرييا وأستريد                      .  القطيب 
وقد قام املعهد السويدي للفيزياء الفضائية بتطوير                           .   على التوايل     ١٩٩٨ و    ١٩٩٥ و   ١٩٩٢

نوفمرب     / كغم خمصص لقياسات بالزما الفضاء يدعى مونني أطلق يف تشرين الثاين                                    ٦ساتل زنته       
 . يوما  ٥٣وظل يعمل ملدة        
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 خاصة بدراسة الفلك والفلكيات                   أطلق الساتل أودين وهو عبارة عن بعثة مشتركة                            -١١
وكانت الفترة احلياتية التشغيلية                 ) يف روسيا     ( من موقع سفوبودين          ٢٠٠١فرباير     /اجلوية يف شباط        

.  ٢٠٠٣للساتل قد قُدرت بسنتني، غري أن اخلطة احلالية تؤكد استمرار اشتغاله طوال عام                                          
ويتعلق اجلزء الفلكي من بعثة              .  اوالساتل أودين هو مشروع ُنفذ بالتعاون مع كندا وفنلندا وفرنس                              

الساتل بإجراء دراسات عن الوسط الواقع بني النجوم وكيفية تكون النجوم وذلك عن طريق                                                    
ويرفر الساتل         .  استخدام أجهزة استقبال هيتروداينية ألطوال املوجات دون امليلمترية وامليلمترية                                    

وبذلك حيقق استخداما أمثل                أودين بيانات عن الغالف اجلوي لألرض يف املدار القطيب،                             
 .إلمكانيات دراسة املناطق القطبية اليت يتضح فيها نضوب طبقة األوزون أكثر من سواها                                             

 

 البحوث املتعلقة باجلاذبية الصغرى )ب(

 

يرجع تاريخ التطوير التقين وإجراء التجارب يف جمال اجلاذبية الصغرى عن طريق                                             -١٢
وقد مت تطوير آخر صيحة من                     .  ١٩٧٧إىل عام       ) ايسرانج    حمطة    (الصواريخ املسبارية يف السويد                

 دقيقة تقريبا يف           ١٥ بالتعاون مع أملانيا وهو يوفر               MAXUSهذه الصواريخ الفعالة وهو صاروخ              
 . دقائق بالنسبة للصواريخ األخرى                 ٦حالة اجلاذبية الصغرى مقارنة مع حوايل                     

 

واد، وهي جتارب تتناول              ومنذ البداية، ُوجهت التجارب السويدية حنو فيزياء امل                        -١٣
عمليات التصليد واحلمل احلراري واالنتشار والتبلور وذلك للحصول، ضمن مجلة أمور، على                                              

واملواد املشمولة بالدراسة هي الفلزات              .  فهم أعمق ملختلف آليات االنتقال يف وسط منصهر                       
 .والسبائك وأشباه املوصالت واملكونات اخلزفية الفلزية                        

 

يدية، تلعب السويد دورا يف علوم احلياة كتأثريات اجلاذبية                                ومن الناحية التقل       -١٤
الصغرى على وظائف القلب والكبد وعلى أعضاء التوازن يف اجلسم البشري واجلهاز العصيب                                          
املركزي وعلى فقدان الكالسيوم يف اهليكل العظمي وعلى اآلليات اهلرمونية وغريها ممن تتحكم يف                                                

 . البشرية وتكون الدم        توازن السوائل وكذلك على املناعة               
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 رصد األرض )ج(

 

ُتنفذ األنشطة السويدية لالستشعار عن بعد بصورة رئيسية ضمن إطار برامج                                             -١٥
 مع فرنسا        SPOTكربنامج ساتل رصد األرض                 (وكالة الفضاء األوروبية عن طريق التعاون الثنائي                        

ئيسية لألنشطة السويدية اخلاصة                   وتتمثل األهداف الر         .  وداخل املفوضية األوروبية           ) بالدرجة األوىل       
برصد األرض يف دعم البحوث والتكنولوجيات، من أجل ضمان استمرارية البيانات الشاملة                                                  

 .وتشجيع استخدام املعلومات املستقاة من السواتل ألغراض التطبيقات اليت هتم اجملتمع                                    

 

نشطة     ويشمل التمويل الذي يقدمه اجمللس الوطين السويدي لشؤون الفضاء أل                              -١٦
البحوث اإلمنائية السويدية ضمن جمال رصد األرض تقدمي الدعم للفرق البحثية وتطوير األساليب                                               
والتقنيات املستخدمة وللمستعملني الذي يزمعون البدء يف استخدام بيانات االستشعار عن بعد أو                                                    

 املناخ،      وتنفذ البحوث ضمن جماالت من قبيل األحراج، والرصد العاملي، وتغري                                    .  التوسع فيها    
ويف الوقت احلاضر، تتمتع عملية الرصد                       .  واألرصاد اجلوية، واجليوديسيا وفيزياء الغالف اجلوي                           

بدرجة عالية         ) الرصد العاملي للبيئة واألمن          ) (GMES(العاملية وأنشطتها املرتبطة باملبادرة األوروبية                    
 .من األولوية يف إطار الربنامج السويدي لالستشعار عن بعد                           

 

، كان لدى السويد أيضا برنامج حبثي                     ٢٠٠٢ إىل عام      ١٩٩٧رة من عام      ويف الفت   -١٧
واسع يسمى باالستشعار عن بعد ألغراض البيئة، يتلقى الدعم من املؤسسة املعنية بالبحوث البيئية                                                     

)MISTRA (           وتتوىل إدارته ميترييا)                           وهي شعبة تابعة للهيئة السويدية ملسح املواقع يف النت
وهناك      .  ئيسي من الربنامج هو تطوير أساليب عملية لالستشعار عن بعد                                     واهلدف الر     ).  ماترييت    

) MISTRA(بعض املشاريع ال يزال العمل فيها مستمرا ضمن برنامج أصغر حجما متوله مؤسسة                                           
 .بالتعاون مع خمتلف اجلهات املستفيدة املشاركة يف االستشعار عن بعد                                  

 

ع باطراد وخصوصا داخل املنظمات                     أما استخدام بيانات االستشعار عن بعد فإنه يتوس                         -١٨
أحد املستفيدين          ) SMHI(ويعترب املعهد السويدي لألرصاد اجلوية واهليدرولوجية                           .  احلكومية  

وقد ساهم هذا املعهد إىل حد كبري يف تطوير                        .  الرئيسني من االستشعار عن بعد يف السويد                     
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ت الواردة من كل من السواتل               خدمات التنبؤ باألحوال اجلوية عن طريق استخدام ومعاجلة البيانا                                    
 .القطبية وسواتل األحوال اجلوية ذات املدار الثابت بالنسبة لألرض                             

 

كما أن اجمللس الوطين السويدي لشؤون األحراج هو اآلخر أحد املستفيدين                                          -١٩
ويستخدم اجمللس البيانات املستقاة من نظام دعم الغابات                              .  الرئيسني من االستشعار عن بعد                 

 ظلت التغطيات الوطنية ببيانات برنامج                        ١٩٩٩ومنذ عام     .  م املعلومات اجلغرافية       املستند إىل نظ      
وُتستخدم الصور         .   ُتبتاع سنويا        Landsat أو برنامج ساتل استشعار األرض عن بعد                          SPOTالساتل     

وهذا ما معناه أن هناك ما يزيد على                      .   مكتب   ١٠٠الساتلية يف كل املكاتب احمللية البالغ عددها                        
 يستعملون البيانات للتأكد، على سبيل املثال، مما إذا كان هذا االستعمال يتم فعال                                         شخص    ٥٠٠

 .وفقا للتقارير الواردة إىل اجمللس            

 

 الذي ينفذ بالتعاون مع فرنسا وبلجيكا                        SPOTوتشارك السويد يف برنامج الساتل                     -٢٠
 يف الفترة بني         ويضم هذا الربنامج سلسلة من مخسة سواتل للمراقبة األرضية أطلقت                                  .  والسويد  

وتندرج التطبيقات اهلامة لصور الربنامج  ضمن جماالت رسم اخلرائط،                                  .  ٢٠٠٢ و  ١٩٨٦عامي   
واالتصاالت السلكية والالسلكية، وإدارة األحراج، والزراعة، والرصد البيئي، واجليولوجيا                                         

يف شكل        معدات نباتية         SPOT التابعني لربنامج          ٥ و   ٤وتوجد على منت الساتلني                .  والتخطيط   
جهاز استشعار شاركت يف تطويره كل من املفوضية األوروبية وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا                                                 

ويساعد هذا النظام النبايت على إجراء رصد يومي شامل للمحيط احليوي ككل                                         .  والسويد  
 .وحماصيله    

 

 وأغلب الظن أن حمطة ايسرانج، الواقعة بالقرب كريونا، هي من أكثر حمطات                                             -٢١
وبفضل موقعها على خط العرض الشمايل األعلى، تصبح                            .  ضية ازدحاما يف العامل          املراقبة األر    

حمطة ايسرانج مهيأة متاما على وجه اخلصوص الستالم البيانات من سواتل املراقبة احمللقة فوق                                            
املدارات القطبية وتعقبها وتقدمي الدعم للعديد من سواتل رصد األرض يف املدار القطيب كالساتلني                                            

قرب    × -وملؤسسة الفضاء السويدية هي األخرى حمطة أرضية تعمل بالتردد                                      .   وسبوت     الندسات     
مدينة ماملو يف جنوب السويد، وهذا ما يعطي للسويد املقدرة على توفري تغطية كاملة ألوروبا                                         

 .كلها من سواتل رصد األرض عن طريق استالم البيانات بصورة مباشرة                                     
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  عن بعد واملشاريع اخلاصة به دورات االستشعار–نقل املعارف  )د(

 

تتمتع السويد خبربات واسعة يف نظم االستشعار املبكر واملعلومات اجلغرافية على                                      -٢٢
 .صعيد الوكاالت احلكومية واجلامعات والشركات                     

 

 وباإلمكان وضع هذه اخلربات واملعارف يف متناول البلدان النامية حيثما تكون                                           -٢٣
وبالتايل فإن         .  أخرى من تطبيقات االستشعار عن بعد                     هناك حاجة لرسم اخلرائط أو أي أشكال                     

وتلبية هذا       .  هناك طلبا متزايدا على نقل التكنولوجيا يف شكل تدريب للعاملني من هذه البلدان                                    
الطلب هو من بني التوصيات الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء                                                 

 ).اليونيسبيس الثالث         (ية   اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلم                

 

 باستضافة دورات سنوية تدريبية                    ١٩٩٠ وقد بدأت احلكومة السويدية منذ عام                   -٢٤
ويتوىل قسم اجلغرافية الطبيعية التابع جلامعة                      .  لألمم املتحدة بشأن تعليم االستشعار عن بعد                      

لتربويني من         ستوكهومل تنفيذ هذه الدورات اليت هتدف إىل تطوير املعارف واملهارات العملية ل                                       
البلدان النامية يف تكنولوجيا االستشعار عن بعد وإمدادهم باملهارات الالزمة إلدخال هذا                                            

  ٢٥وتستغرق الدورة الواحدة ستة أسابيع وحيضرها                   .  التخصص يف الربامج التعليمية لبلداهنم             
دىن يف      مشاركا وهي موجهة إىل التربويني من البلدان النامية ممن أمضوا ثالث سنوات كحد أ                                            

 .ممارسة التعليم يف اجلامعات أو الكليات التقنية                    

 

ومثلما ورد أعاله، فإن اجمللس السويدي للبحوث الفضائية يوفر الرعاية للمشاريع                                       -٢٥
التعاونية هبدف تشجيع استخدام البيانات املستمدة من السواتل ألغراض التطبيقات اليت هتم                                             

هليئات منظومة األمم املتحدة وللبلدان النامية لزيادة                           كما توفر هذه املشاريع اإلمكانية                  .  اجملتمع 
ومن األمثلة على ذلك مشروع تديره                   .  استخداماهتا ومعارفها بتكنولوجيات االستشعار عن بعد                          

Metria                                            وُتستخدم فيه بيانات االستشعار عن بعد لتقدمي الدعم للتخطيط الناجع والفعال من حيث 
ويتم إعداد اخلرائط التفصيلية للبىن التحتية هلذه املخيمات                          .  التكلفة واإلدارة ملخيمات الالجئني              

وُينفذ املشروع         .  واخلرائط املواضيعية والنماذج الرقمية من الصور الساتلية العالية االستبانة                              
الذي يقوم       ) UNHCR(بالتعاون الوثيق مع مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني                                    
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ويف إطار هذا املشروع، تعتزم الوكالة                      .  ه لبيانات االستشعار املبكر               باطراد بزيادة استخدام           
يف   ) UNHCR(السويدية للتنمية والتعاون الدوليني متويل خدمة موظف برناجمي مبتدئي يف مكتب                                          

 .جنيف ملدة ثالث سنوات، يف جمال االستشعار عن بعد                             

 

 التنمية الصناعية )ه(

 

ويتمثل أحد        .  تقنية وتنظيما صناعيا             يتطلب تطوير األنشطة الفضائية تنمية                        -٢٦
األهداف الرئيسية لألنشطة الفضائية السويدية يف املسامهة يف التطوير الطويل األجل للصناعة                                                

كما تشكل األنشطة املنفذة يف ميدان العلوم وتطبيقاهتا قوة دافعة لتطوير                               .  الفضائية السويدية       
 .التخصصات العلمية       

 

هيدة التكلفة أحد جماالت العمل املناسبة للشركات                           ويعترب تطوير سواتل صغرية وز                -٢٧
السويدية العاملة يف جمال الفضاء وميكن اعتباره مبثابة بوابة لألنشطة الفضائية بالنسبة للشركات                                            

والنموذج الزهيد التكلفة والقصري األجل الذي متثله السواتل العلمية فايكنغ                                    .  األصغر حجما        
للمشاريع األكثر تكلفة وذات األمد الطويل اليت تنفذها                        وفرييا وأودين يشكل مسامهة مهمة                

 .وكالة الفضاء األوروبية والبلدان املتطلعة حنو حتقيق جناحات فضائية كبرية                                  

 : وتوجد يف السويد ثالث شركات فضائية رئيسية هي                             -٢٨

اليت متلكها احلكومة، وهي شركة حمدودة تعمل يف                             ) SSC(مؤسسة الفضاء السويدية           
وتغطي أنشطتها طائفة كاملة من                   .  ناعة والتوظيف واالتصاالت               إطار وزارة الص      

األعمال املتعلقة بالفضاء ابتداء من دراسات اجلدوى إىل التطبيقات العملياتية                                          
وعادة ما تشكل هندسة النظم وإدارهتا جزءا من أنشطة                             .  لتكنولوجيا الفضاء       

كنولوجيا الراقية         املؤسسة، غري أن املؤسسة تقوم أيضا بتصميم وتطوير معدات الت                                 
. حمليا، وخباصة ألغراض استخدامها يف املركبات الفضائية واحملطات األرضية الساتلية                                      

وهلذه املؤسسة تقاليد راسخة               .  كما توفر برناجما تدريبيا كامال لالستشعار عن بعد                             
وناجحة من التعاون الدويل يف كافة جماالت عملها، وهي اليت تتوىل تشغيل حمطة                                            

 .ايسرانج   

 )أ(

النظم اخلاصة مبركبات الفضاء،                :   اليت تنشط يف اجملاالت التالية             Saab Ericssonشركة      )ب (
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النظم اخلاصة مبركبات الفضاء،                :   اليت تنشط يف اجملاالت التالية             Saab Ericssonشركة     
واحلواسيب، ومعاجلة البيانات وآليات نظم االستشعار، ونظم مراقبة حتليق الصواريخ                                         
املسبارية، ومحوالت اجلاذبية الصغرى، والسواتل الصغرية واهلوائيات ذات املوجات                                         

ومن أكثر        .  اللكترونيات اخلاصة هبذه املوجات والبصريات الليفية                           املتناهية الصغر وا        
حواسيبها شهرة هو ذلك الذي يستخدم على منت منصة اإلطالق اليت تتوىل،                                         
باالستناد إىل املعلومات املستقاة من نظم التوجيه واملالحة، حوسبة التصحيحات                                    

وقد    .  سواتل وسواها      الالزمة وتوفري تسلسل انفصال املراحل الثالث للصواريخ وال                             
  Arianeقامت هذه الشركة بتجهيز حواسيب عامة لكافة منصات االطالق لصواريخ                                           

 .١٩٧٩منذ أول عملية إطالق هلذه الصواريخ يف عام                        

)ب (

 اليت شاركت يف تطوير وانتاج حجرات وفوهات االحتراق                               Volvo Aeroمؤسسة     
،  )Ariane 5(ربينات الساتل           ، وتطوير وانتاج فوهات وتو            )Ariane 4(للساتل فايكنغ        

كما    .  والربنامج اخلاص بربنامج تكنولوجيا نظم مضخات وفوهات االحتراق                                     
 .شاركت يف مشروع منصات اإلطالق  منذ بداية السبعينات من القرن املاضي                                        

 )ج (

  املركز الفضائي السويدي–كريونا  -٣

 

ن القطب الشمايل          يشكل املوقع اجلغرايف لكريونا يف منطقة الشفق القطيب وقربه م                            -٢٩
موردا طبيعيا لتنفيذ األنشطة الفضائية املتعلقة، ضمن مجلة أمور، بالبحوث الفضائية وتشغيل                                         

 .السواتل يف املدارات القطبية وكذلك السواتل العلمية وتلك اخلاصة مبراقبة األرض                                  

١٩٥٧فقد أنشئ يف كريونا يف عام                  ) IRF( أما املعهد السويدي للفيزياء الفضائية                    -٣٠
تتمثل مهمته الرئيسية يف تنفيذ البحوث األساسية والتعليم وما يتصل هبا من أنشطة رصدية يف                                                   ، و 

 .جمال الفيزياء الفضائية، وهو معهد تابع جلامعة الفضاء الدولية                            

 

 حمطة ايسرانج، وهي حمطة للبحوث الفضائية تقع يف الدائرة القطبية الشمالية على                                              -٣١
ت يف مطلع الستينات من القرن املاضي وتتوىل تشغيلها                           درجة مشاال، وقد أنشئ            ٦٨خط العرض       

ويؤدي املوقع اجلغرايف حملطة ايسرانج على خط                         .  ١٩٧٢مؤسسة الفضاء السويدية منذ عام                 
 .عرض عال إىل إضفاء أمهية خاصة على الدراسات املتعلقة بالشفق القطيب وغريه من الظواهر                                              
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ة من على األرض جتعل من حمطة                   وعالوة على ذلك، فإن إمكانية انتشال احلمول                       -٣٢
ايسرانج مكانا مناسبا جدا لكافة جتارب الصواريخ املسبارية اليت حتتاج إىل انتشال محولتها                                                    

وعادة ما تقوم طائرات اهليلوكبتر                   .  كالبحوث املتعلقة باجلاذبية الصغرى، على سبيل املثال                             
نفذ أنشطة إطالق الصواريخ                وتُ .  بانتشال احلموالت يف غضون ساعة واحدة من عملية اإلطالق                                   

املسبارية يف حمطة ايسرانج يف إطار مشروع خاص لوكالة الفضاء األوروبية تشارك فيه أملانيا                                                     
وحملطة ايسرانج القدرة على إطالق معظم أنواع الصواريخ                           .  والسويد وسويسرا وفرنسا والنرويج               

 Saab Ericssonوقد قامت شركة           .  املسبارية مبا يف ذلك املركبات ذات الدرجة العالية من األداء                            

Space                     الفضائية بتطوير نظام للمراقبة اللولبية للصواريخ )SPINRAC (               بالنسبة للصواريخ اليت تصل
) MAXUS(وبفضل الصاروخ املسباري              .   كم  ١٠٠٠ و   ٨٠٠ارتفاعاهتا إىل ما يتراوح بني               

 كغم     ٥٠٠ تبلغ زنتها        املخصص لتجارب اجلاذبية الصغرى، فسيصبح باإلمكان إطالق محوالت                                         
  ١٥ إىل   ١٣ كم وهو ما يوفر ظروفا من اجلاذبية الصغرى مدهتا                         ١٠٠٠إىل ارتفاع يصل إىل           

 . دقائق تقريبا       ٧ إىل    ٦دقيقة مقارنة مع املدة السابقة ومدهتا                 

 

 وباإلمكان استخدام حمطة ايسرانج الطالق بالونات علمية تبلغ أحجامها مليوين                                      -٣٣
وتستخدم األجهزة           .   كم ٤٥محولة مقدارها طنني متريني إىل ارتفاع                    متر مكعب، مما يتيح نقل              

) كنضوب طبقة األوزون           (احملمولة بالبالونات ألغراض الدراسات املتعلقة بالغالف اجلوي                                
 .والدراسات الفلكية وألغراض التجارب اخلاصة باجلاذبية الصغرى                             

 

عدد من املرافق         كما تستخدم حمطة ايسرانج يف خمتلف املشاريع الساتلية ويف                                -٣٤
وتتوىل احملطة املذكورة          .  األرضية اخلاصة بدعم الربامج الوطنية والدولية للمركبات الفضائية                             

تشغيل السواتل ورصدها نيابة عن الزبائن أو تعرض استخدامها بشكل شفاف يف احلاالت اليت                                              
وتقع    .  وقت احلقيقي      يكون فيها زبائنها البعيدين مرتبطني باحملطة بسبيل للوصول إىل سواتلهم بال                                       

يف ايسرانج أيضا حمطة املراقبة األرضية التابعة لشركة االتصاالت السويدية وسلسلة سواتل البث                                             
 .Siriusاإلذاعي املباشر        

 

 إنشاء مرفق الستالم البيانات الساتلية                      ١٩٧٨وكان قد مت يف ايسرانج يف عام                   -٣٥
وتستخدم هذه احملطة أصال ألغراض                 .  لالستشعار عن بعد وتسجيلها وحفظها ومعاجلتها ونشرها                           

املركبات الفضائية يف سلسلة سواتل استشعار األرض عن بعد وجيري تشغيلها ضمن إطار برنامج                                                     
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وقد ُوسعت هذه احملطة لكي تشمل معاجلة                       .  الشبكة األرضية التابعة لوكالة الفضاء األوروبية                     
لمية على السواء وهلا عدة هوائيات               البيانات الواردة من سواتل االستشعار عن بعد والسواتل الع                       

 .ونظم معاجلة مستقلة         

 

 و  ERS 1وقد أنشأت وكالة الفضاء األوروبية حمطة أرضية لسـاتلي مراقبة األرض                                -٣٦
ERS 2              وتتوىل مؤسسة الفضاء السويدية تشغيل هذه احملطة                     .   يف ساملياريف الواقعة جبوار ايسرانج. 

 

  التعاون الدويل -٤

 

 التعاون الدويل للسويد ضمن إطار وكالة الفضاء                          ينفذ اجلانب األكرب من            -٣٧
وتشارك السويد يف الربامج األساسية والعلمية اإللزامية وكذلك يف الربامج االختيارية                                    .  األوروبية  

املتعلقة برصد األرض، واالتصاالت السلكية والالسلكية، واجلاذبية الصغرى، وتطوير منصات                                           
 .نامج العام لدعم التكنولوجيا            اإلطالق، وحمطة الفضاء الدولية والرب              

 

أما التعاون الثنائي اخلاص بالعلوم والتطبيقات الفضائية، وبالدرجة األوىل برنامج                                        -٣٨
 لالستشعار عن بعد، فإنه ينفذ بني السويد وفرنسا يف إطار اتفاقات مربمة مع املركز                                             SPOTسواتل    

وبلجيكا والسويد وفرنسا             وقد شاركت كل من إيطاليا                 .  الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية              
واملفوضية األوروبية معا يف تطوير برنامج الكساء النبايت لألرض الذي يعرف بربنامج                                       

VEGETATION.  

 

وأبرمت مذكرات للتفاهم لكي تكون أساسا للتعاون مع وكاالت الفضاء يف كل                                       -٣٩
نائية األخرى فإهنا ُتبذل               أما اجلهود التعاونية الث        .  من االحتاد الروسي والصني وكندا والنمسا واهلند                 

 .على أساس خمصص األغراض              
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والسويد عضو يف كل من وكالة الفضاء األوروبية واملنظمة األوروبية لسواتل                                     -٤٠
االتصاالت السلكية والالسلكية واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية البحرية واملنظمة األوروبية                                          

 . بسواتل مراقبة األرض          الستغالل سواتل األرصاد اجلوية واللجنة املعنية                    

 

 أنشطة اإلعالم واالتصال -٥

 

ُتعترب زيادة الوعي بأمهية األنشطة الفضائية وإتاحة الفرص للشباب لزيادة معارفهم                                              -٤١
ويقوم اجمللس      .  الفضائية، مثلما أوصى به اليونيسبيس الثالث، من اإلجراءات اهلامة يف السويد                                  

ل مشاريع خمتلفة خاصة باالتصاالت وذلك                          الوطين السويدي لبحوث الفضاء بانتظام باستهال                        
 .بالتعاون مع املتاحف ووسائط اإلعالم وشركاء آخرين                           

 

كما يقدم اجمللس دعما فعاال لوسائط اإلعالم عن طريق القيام، مثال، بترتيب                                            -٤٢
كما يسهم اجمللس يف حترير                .  إجراء اتصاالت مع العلماء وتزويد هذه الوسائط باملواد املناسبة                                 

ويوفر موقع اجمللس على الشبكة العاملية معلومات                      .  علمية الواسعة االنتشار ودعمها ماليا                 اجملالت ال   
عامة واسعة كما يتوىل الرد على الكثري من األسئلة املتعلقة بالفضاء اليت ترد إليه من عامة                                                    

 .اجلمهور  

 

ويقوم اجمللس بانتظام بترتيب مسابقات ملختلف املستويات من التعليم وكذلك                                              -٤٣
مني، وغالبا ما يتم ذلك بالتعاون مع املنظمات الوطنية والدولية األخرى كاملخيم الدويل                                           للمعل 

كما نظمت عدة معارض يف املتاحف                    .  للفضاء واأللعاب األوملبية الدولية املخصصة لعلم الفلك                      
كما يقدم اجمللس دعما ماليا                .  ختللتها حماضرات خاصة بالشباب بالتعاون مع خمتلف الشركاء                                   

اريع الطالبية ويدعم خمتلف املشاريع الدولية اليت ختص الشباب واليت تنظم بصورة رئيسية                                                للمش 
 .بالتعاون مع وكالة الفضاء األوروبية                

 

وإىل جانب ذلك، فقد استحدثت بعض الصناعات واملعاهد الفضائية السويدية                                            -٤٤
ئية فيما بني متخذي            مؤخرا ملتقى وطنيا عن الفضاء يهدف إىل زيادة الوعي بأمهية األنشطة الفضا                                   

 .القرارات وعامة اجلمهور يف السويد             
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 التشريعات الفضائية الوطنية -٦

 

: ١٩٨٢(تشمل التشريعات الفضائية السويدية القانون اخلاص باألنشطة الفضائية                                       -٤٥
ويوفر هذان الصكان التشريعيان                  ).  ١٠٦٩ : ١٩٨٢(واملرسوم اخلاص هبذه األنشطة              ) ٩٦٣

ة الفضائية السويدية ويشكالن أساسا لإلجراءات اخلاصة مبنح التراخيص                                            اإلطار القضائي لألنشط           
املتعلقة باألنشطة الفضائية غري احلكومية كما يوفران اإلشراف على األنشطة الفضائية ومراقبتها                                              

قرار   .  (ويضعان قواعد وطنية للتسجيل وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                                          
 ).، املرفق   )٢٩-د  (٣٢٣٥مة    اجلمعية العا   

 

 

 اجلمهورية العربية السورية

 ]باللغة العربية:  األصل[

 

استفادت اهليئة العامة السورية لالستشعار عن بعد من البيانات الفضائية يف تنفيذ                                       -١
العديد من الدراسات واملشاريع اإلمنائية، عالوة على الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية يف                                           

ات وتطبيقات االستشعار عن بعد وكذلك النظم الفرعية األخرى كنظم املعلومات                                           خمتلف تقني     
ويرد أدناه سرد ألهم األنشطة اليت نفذت خالل عام                            .  اجلغرافية والنظام العاملي لتحديد املواقع            

٢٠٠٣. 

 

 الدراسات واملشاريع -١

 

 :يف ميدان التطبيقات اجليولوجية واهليدرولوجية، مشلت األنشطة                            -٢

 

ملشروع اخلاص بتحديث اخلرائط اجليولوجية، عن طريق استخدام                               متابعة ا  
ك

 )أ(
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ملشروع اخلاص بتحديث اخلرائط اجليولوجية، عن طريق استخدام                               متابعة ا  
 ؛ ٥٠ ٠٠٠ إىل   ١تكنولوجيات االستشعار عن بعد، مبقياس                       

 )أ(

متابعة املشروع اخلاص بتحديد مواقع حلفر آبار املياه اجلوفية، عن طريق استخدام                                     
ى اليت تعاين من          البيانات الفضائية واجليوفيزيائية يف كافة املناطق السورية، ملنفعة القر                                   

 شحة املياه؛     

 )ب (

متابعة املشروع اخلاص بدراسة وتقييم عمليات استخراج النفط والغاز يف املناطق                                          
 الشمالية وسلسلة تدمر؛          

 )ج (

املنطقة الريفية حملافظة دمشق                (متابعة رسم اخلرائط االستثمارية للمحافظات السورية                         
 ؛ )وحمافظيت السويداء والقنيطرة          

 )د (

 )ه( اخلاص بدراسة ظاهرة تسرب املياه من حبرية سد البعث إىل الرصافة؛                                    املشروع    

 )و( املشروع اخلاص بتقييم احلالة اجليولوجية واهليدرولوجية يف هنر العاصي األعلى؛                                   

 )ز( .املشروع اخلاص بدراسة حالة املياه يف حوض هنر الفرات                           

 

 :أما يف ميدان ختطيط املدن وتطويرها، فقد مشلت األنشطة                           -٣

 

 )أ( مشروع لدراسة وتأهيل منطقة دمشق الشمالية واالستفادة منها؛                             

إعداد خطط لتوسيع األعمال اإلنشائية يف العديد من احملافظات والبلدات، عن                                            
 طريق استخدام البيانات الفضائية؛                 

 )ب (

 )ج ( دراسة مواقع العديد من املنشآت السياحية والصناعية يف محص وتدمر؛                                

 )د ( .يق الرقمية يف حمافظة الالذقية              ودراسة خطط الطر         

 

 :ويف ميدان الدراسات البيئية، مشلت األنشطة                      -٤

 

 )أ( إىل   ١بيئي ملدينة محص وضواحيها مبقياسـي                     -مشروع إلجراء مسح جيولوجي                
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 إىل   ١بيئي ملدينة محص وضواحيها مبقياسـي                     -مشروع إلجراء مسح جيولوجي                
 ولبعض املناطق املختارة، عن طريق استخدام                        ٥٠٠ ٠٠٠ إىل    ١ و  ٢٠٠ ٠٠٠

 تقنيات االستشعار عن بعد؛               

 )أ(

كهف بيت        (ستشعار عن بعد لدراسة املواقع األثرية يف                     استخدام تقنيات اال         
 ؛ )الوادي 

 )ب (

مشروع يتعلق بتحديد مواقع ومستودعات النفايات الصلبة ملنفعة الوحدات اإلدارية                                       
 حملافظة محص؛       

 )ج (

ومشروع خاص للدراسات املناخية، عن طريق استخدام احملطة املناخية األرضية                                          
 . لالستشعار عن بعد           املوجودة يف مقر اهليئة العامة           

 )د (

 

 :ويف ميدان الدراسات الزراعية، مشلت األنشطة                      -٥

 

متابعة املشروع اخلاص بتحديث خرائط التربة، عن طريق استخدام البيانات                                           
 الفضائية؛    

 )أ(

متابعة املشروع اإلمنائي املتكامل للصحراء السورية بالتعاون مع املركز العريب                                   
ي اجلافة، وذلك عن طريق استخدام البيانات                          لدراسة املناطق القاحلة واألراض             

 الفضائية؛    

 )ب (

متابعة املشروع اخلاص بتحسني رصد تآكل األراضي الساحلية يف سوريا ولبنان،                                            
عن طريق استخدام البيانات الفضائية، وذلك بالتعاون مع املركز اللبناين لالستشعار                                               

 بحر األبيض املتوسط؛          عن بعد واملركز اإليطايل لالستشعار عن بعد يف منطقة ال                          

 )ج (

املشروع اخلاص بتحديد جدوى زراعة األراضي الساحلية يف سوريا ولبنان 
 .بأشجار الصنوبر واخلرنوب املثمرة               

 )د (

 

 التدريب والتأهيل واملشاركة يف األنشطة الدولية -٢
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 :مشلت األنشطة اليت نظمتها اهليئة العامة لالستشعار عن بعد ما يلي                                -٦

 

 )أ( ية بشأن رسم اخلرائط جملموعة من التقنيني العاملني يف اهليئة؛                             عقد دورة تدريب       

 )ب ( عقد دورة تدريبية بشأن الربنامج  ملوظفي اهليئة؛                       

عقد دورة تدريبية حول املسح التصويري جملموعة من تقنيي اهليئة بشأن الربنامج                                              
Arc/Info8.2؛ 

 )ج (

يئة مياه الشرب يف            ملوظفي ه    GEO MEDIA عقد دورة تدريبية بشأن برنامج                  
 الالذقية؛   

 )د (

 )ه( عقد ندوة بشأن خرائط االستثمار يف سوريا؛                      

عقد حلقة عمل دولية بشأن تطبيقات االستشعار عن بعد وتدريسها بالتعاون مع                                       
جلنة أحباث الفضاء ومكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي ووكالة الفضاء                                      

 .األوروبية  

 )و(

 

اركت فيها اهليئة العامة لالستشعار عن بعد، فإهنا تشمل ما                               أما األنشطة اليت ش        -٧
 :يلي 

 

حلقة عمل دولية حول تكنولوجيا وتطبيقات الصور الساتلية، عقدهتا ونظمتها يف                                       
 باكستان الشبكة االسالمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء؛                         

 )أ(

مية    اجتماعات جلنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السل                                    
وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية وكذلك هيئاهتا الفرعية، اليت عقدت يف فيينا خالل                                               

 مبا يف ذلك اجتماعات الفريق العامل للجنة الذي أنشئ إلعداد تقرير                                 ٢٠٠٣عام   
يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني فيما يتعلق باستعراض التقدم                                    

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء                      احملرز يف تنفيذ توصيات          
 ؛ )اليونيسبيس الثالث         (اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية                   

 )ب (

 )ج ( املعرض التاسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي أقيم يف دمشق؛                                  
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 تقييم     دورة عن وظائف نقابة املعلمني فيما يتعلق بظاهرة االحترار وأثرها على إعداد                                           
 الحتياطيات الطاقة الكهربائية وإمداداهتا، عقدت يف دمشق؛                             

 )د (

 )ه( ندوة عن النفط والغاز، أقيمت يف دمشق؛                  

 )و( اجتماعات جملس إدارة االحتاد العريب للحديد والصلب اليت عقدت يف موريتانيا؛                                      

 )ز( ندوة خاصة باجليوديسيا، عقدت يف تونس؛                        

 )ح ( ؛ )ليونيسبيس الثالث         ا(املشاركة يف تنفيذ توصيات               

حلقة عمل ملناقشة االستراتيجية اخلاصة مبواجهة اجلفاف، عقدهتا وزارة الزراعة يف                                                
 دمشق؛   

 )ط(

االجتماع الثاين عشر للمركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفريقيا،                                            
 الذي عقد يف تونس؛         

 )ي (

لبيئة املائية، عقدت يف              حلقة عمل إقليمية عن مصائد األمساك وتربية السمك وا                            
 الالذقية؛   

 )ك(

املؤمتر الدويل لالستشعار عن بعد والدراسات األرضية، الذي عقد يف طولوز،                                       
 فرنسا؛    

 )ل (

 )م( املؤمتر اخلاص بأسبوع املسح اجلوي، الذي عقد يف شتوتغارت، أملانيا؛                                   

بشأن استخدام         الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية                               
دعم اخلطة التنفيذية ملؤمتر القمة                :  التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة                    

 العاملي للتنمية املستدامة، اليت عقدت يف غراتز، النمسا؛                       

 )ن(

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الفلكي الدويل بشأن التعليم وبناء                                    
جيا الفضائية ملنفعة البلدان النامية مع التشديد على                       القدرات يف جمال التكنولو          

 تطبيقات االستشعار عن بعد، واليت عقدت يف برمين، أملانيا؛                                

 )س(

واالجتماعات اخلاصة بتطوير التعاون مع أوكرانيا، وتنظيم زيارات لوكالة الفضاء                                          
 .األوكرانية واملنشأة الروسية لصناعة املعدات يف االحتاد الروسي                          

 )ع(
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 تايلند

 ]باللغة اإلنكليزية:  األصل[

 

، هو عنوان تقرير أعدته وكالة تطوير املعلومات اجلغرافية                             "األنشطة املتعلقة بالفضاء يف تايلند               "
وتكنولوجيا الفضاء، وسيوزع خالل انعقاد الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية                                              

 ولغاية     ١٦ي يف األغراض السلمية، يف الفترة من               والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارج                  
 .٢٠٠٤فرباير    / شباط    ٢٧

 

 

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

 ]باللغة اإلنكليزية:  األصل[

 

، هو عنوان التقرير السنوي للمركز الفضائي الوطين الربيطاين                                "٢٠٠٣األنشطة الفضائية لعام            "
 احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام                                   الذي سيوزع خالل الدورة            

 .٢٠٠٤فرباير    / شباط   ٢٧ إىل   ١٦الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف الفترة من                        

 


