
A/AC.105/832   األمــم املتحـدة 

Distr.: General 
23 November 2004 
Arabic 
Original: English/French 

 اجلمعية العامة 
 

 

 
V.04-59258 

 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 

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

 

 مذكرة من األمانة

 احملتويات
 

   الفقرات الصفحة

..................................................مقدمة      ٢– ١ ٢  -أوال 

...................................الردود الواردة من الدول األعضاء                       ٢  -ثانيا 

...........................................................بيجان      أذر   ٢  

................................................................فنلندا     ٩  

.................................................................غينيا    ١٥  

.................................................................اهلند     ١٦  

..................اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية                                ١٦  

 



 

 2 
 

 A/AC.105/832

    مقدمة-أوال 
ــة واألربعــني، أوصــت اللجــنة الفرعــية العلمــية       - ١ ــتقرير الصــادر عــن دورهتــا احلادي يف ال

غـراض السـلمية األمانة مبواصلة دعوة       والتقنـية الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األ             
 ).٢٠، الفقرة A/AC.105/823(الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية 

 دعا األمني العام احلكومات إىل      ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٥ويف مذكـرة شـفوية مؤرخـة         - ٢
ألمانــة هــذه وقــد أعــدت ا. ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٩أن تقــدِّم تقاريــرها قــبل حلــول 

 .املذكرة استناداً إىل التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابة لتلك الدعوة

 الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا 
 أذربيجان

 ]باإلنكليزية: األصل[

، ”كاسبيي“بـدأت وكالـة الفضـاء اجلوي الوطنية يف أذربيجان نشاطها كمركز امسه               - ١
 أصبح املركز   ١٩٨١ويف عام   . ١٩٧٤مجهوريـة أذربـيجان يف عـام        ضـمن أكادميـية العلـوم يف        

احتـاد اإلنـتاج العـلمي لـبحوث الفضـاء حيـث كـان جـزءاً مـن وزارة صناعة املكنات العامة يف                       
وخالل . ١٩٩٢ إىل عام    ١٩٨٥احتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية السـابق، مـن عام              

ــر   تلــك الفــترة أجريــت أعمــال يف مــيادين علمــية خمــ    ــنها الفــيزياء الفلكــية، وتطوي تلفة، مــن بي
وبعــد اهنــيار االحتــاد . األدوات واملعــدات احملمولــة يف الفضــاء ويف اجلــو، واالستشــعار عــن بعــد

 .السوفيايت، تطوَّر احتاد اإلنتاج العلمي لبحوث الفضاء ليصبح وكالة الفضاء اجلوي الوطنية

سيق األنشطة العلمية والتطبيقية األساسية     تـنفذ وكالـة الفضاء اجلوي الوطنية برامج لتن         - ٢
وتتصل أنشطة . يف مـيدان رصـد األرض مـن الفضـاء وتسـتخدم الـناتج لصاحل االقتصاد الوطين              

الوكالـة العلمـية والصـناعية، ضـمن أمـور أخـرى، بـتطوير مبادئ مقابلة يف ميدان تنفيذ حبوث                    
ميمها وتطبيقها، ورصد البيئة  االستشـعار عـن بعـد، ووضـع ُنظـم جلمع البيانات ومعاجلتها وتع             

 .والتنبؤ بوقوع الكوارث

، للجنة الدولة لبناء وحتويل   ٢٠٠٢ إىل عام    ١٩٩٢وكانـت الوكالـة خاضـعة من عام          - ٣
 أصـبحت الوكالة مرة أخرى جزءاً  ٢٠٠٣ويف عـام  . املكـنات اخلاصـة يف مجهوريـة أذربـيجان        

 .من أكادميية أذربيجان الوطنية للعلوم

معهــد الــبحوث : كالــة حالـياً مــن سـت وحــدات علمـية وتكنولوجــية هـي    وتـتألف الو  - ٤
الفضـائية بشـأن املـوارد الطبيعـية، ومعهـد الـبحوث العلمية ملعلوماتيات الفضاء اجلّوي، ومعهد                 



 

3  
 

A/AC.105/832  

اإليكولوجــيا، ومكتــب تطويــر النــبائط الفضــائية اخلاصــة، واملصــنع الــتجرييب لبــناء النــبائط          
 ).منطقة لينكوران(ي اخلاص الفضائية، ومكتب البناء التكنولوج

 :ونتيجة هليكلها اجلديد، حددت الوكالة األهداف البحثية التالية - ٥

ــاعدة علمــية  )أ(  ــية والتكنولوجــية    -وضــع ق ــامل األشــياء الطبيع ــيُّن مع منهاجــية لتب
 باستخدام خصائصها اإلشعاعية؛

 جان؛وضع نظام علمي وتكنولوجي مركَّب للرصد حلماية البيئة يف أذربي )ب( 

ــات      )ج(  ــم املعلومـ ــيا ُنظـ ــائية وتكنولوجـ ــات الفضـ ــة املعلومـ ــرائق ملعاجلـ ــع طـ وضـ
 اجلغرافية؛

 .تطوير معدات تقنية لُنظم االستشعار عن ُبعد ومجع املعلومات )د( 

ــة أجهــزة قــياس ملخــتلف اجملــاالت الطيفــية، مــثل املقــراب املطــيايف      - ٦ اســتحدثت الوكال
 وصيغة متقدمة   T-11 وسويوز   ٧-م يف املركبتني ساليوت    الذي استخد  PC-17باألشـعة السينية    

تكنولوجــياً مــن مطــياف األشــعة الســينية الــذي اســتخدم يف وحــدة الكــّم الفيزيائــية الفلكــية يف 
ــة   ــري“حمط ــة” م ــبحوث      . املداري ــد ال ــع معه ــتعاون م ــياس وصــنعت بال ــزة الق وصــمِّمت أجه

وكـان مـن بـني أجهزة القياس        . يت السـابق  الفضـائية الـتابع ألكادميـية العلـوم يف االحتـاد السـوفيا            
 ٠,٩ إىل ٠,٤ تعمل يف جمال VSK-3األخـرى الـيت اسـتحدثتها الوكالـة منظومة طيفية صورية      

مــيكرون؛ ومقــياس إشــعاع دون األمحــر يقصــد بــه إجــراء القياســات املماثلــة يف الــنطاق دون    
 . إضافة إىل مقياس إشعاع املوجات الدقيقةFournierاألمحر، ومطياف 

فعقدت يف باكو من عام     . كـان الـتعاون الـدويل مـن أولويـات الوكالة منذ أن أنشئت              - ٧
.  حلقــات دراســية نظمــتها األمــم املــتحدة حــول االستشــعار عــن ُبعــد١٩٨٠ إىل عــام ١٩٧٧

وشـارك ممـثلون عـن الوكالـة يف جتارب تتعلق مبعلومات مستمدة من السواتل أجريت يف أملانيا                  
وبعــد اســتقالل ). Intercosmos(نغاريا يف إطــار بــرنامج إنــتر كســموس وبلغاريــا ومنغولــيا وهــ

 .أذربيجان، بدأت الوكالة تؤدي دوراً فعَّاالً يف الربامج واملشاريع الدولية

Gunesh-84(،  ٨٤-أجريـت التجربة الدولية املتعدِّدة املستويات الكربى األوىل، غونيش         - ٨

 تــناول حتلــيل حتريكــية الــنظم األرضــية   مشــرع دويل، ضــمن١٩٩٤يف أذربــيجان يف عــام ) �4
وأجرت الوكالة أثناء   ). Interspace(بواسـطة االستشـعار عـن ُبعـد، يف إطار برنامج إنترسبيس             

ــرة          ــرب يف طائ ــرة، وخمت ــرب يف طائ ــن خمت ــري، وم ــة م ــن احملطــة املداري ــنة م ــتجربة قياســات متزام ال
 .ماتعمودية، وكذلك من ُنظم متحركة وأرضية وحبرية جلمع املعلو
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، شـــارك ممـــثلون عـــن الوكالـــة يف املؤمتـــر الـــوزاري األول املعـــين       ١٩٩٤ويف عـــام  - ٩
بالتطبـيقات الفضـائية ألغـراض التنمـية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وسامهوا يف تنفيذ برنامج                 

ومتـثل الوكالـة أذربيجان يف اللجنة       . التطبـيقات الفضـائية اإلقلـيمي مـن أجـل التنمـية املسـتدامة             
، وهي عضو يف اللجنة االستشارية )اإليسكاب(قتصـادية واالجتماعـية آلسيا واحمليط اهلادئ     اال

احلكومــية الدولــية لــربنامج التطبــيقات الفضــائية اإلقلــيمي مــن أجــل التنمــية املســتدامة يف آســيا  
كمـا يشـارك ممـثلون عن الوكالة يف هيئات أنشأهتا اإليسكاب تعىن باألرصاد             . واحملـيط اهلـادئ   

 .ية، وإدارة الكوارث الطبيعية، واالستشعار عن ُبعد وُنظم املعلومات اجلغرافيةاجلو

ويـؤدي ممـثلون عـن الوكالة دوراً فعَّاالً يف تنفيذ بعض املشاريع املشتركة مع منظمات                 - ١٠
. فتـتعاون الوكالـة عـن كثـب مـع مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة                . دولـية خمـتلفة   

 احللقــة الدراســية املشــتركة حــول تطبــيقات تكنولوجــيا      ١٩٧٧ عــام وعقــدت يف بــاكو يف 
املعلومـات الفضـائية مـن أجـل املسـؤولني عـن التخطـيط واختـاذ القـرارات، وذلك بالتعاون مع                     

 .اإليسكاب ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

نطي، ويف إطــار بــرنامج العلــوم مــن أجــل الســالم اخلــاص مبــنظمة حلــف مشــال األطلــ    - ١١
 استعراض ملشاريع بيئية يف حبر قزوين من أجل ختطيط األنشطة املقبلة،            ١٩٩٩أجـري يف عـام      

وكان الغرض الرئيسي من ذلك املشروع هو وضع        . بالـتعاون مـع بلـدان يف مـنطقة حبر قزوين          
 .خطة عمل لرصد حبر قزوين

 املخاطر الكربى،   يف إطـار الـربنامج األورويب عـن اسـتخدام التقنـيات الفضـائية إلدارة               - ١٢
عيِّنــت املعــامل الزلزالــية للتكويــنات التكتونــية النشــطة وأجريــت أعمــال مــتعلقة بــتقدير الــزالزل 

ونفـذت هذه األعمال باالشتراك مع مراكز علمية يف  . ١٩٩٩ و ١٩٩٨والتنـبؤ هبـا يف عـامي        
وضــمن هــذه األعمــال، نفــذ مشــروع عــن      . االحتــاد الروســي وجورجــيا وفرنســا والــيونان    

تكنولوجــيات الفضــائية ونظــم املعلومــات اجلغرافــية فــيما يــتعلق برصــد األخطــار الزلزالــية         ال
 .والتكوينات التكتونية النشطة

 نفَّـذت الوكالة، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة         ٢٠٠١ إىل عـام     ١٩٩٩ومـن عـام      - ١٣
الستشعار عن  استخدام األراضي با  /لألغذيـة والـزراعة، مشـروعاً لـتعزيز حصـر الغطاء األرضي           

بعــد، باســتخدام تكنولوجــيا نظــم املعلومــات اجلغرافــية والصــور امللــتقطة مــن الفضــاء بواســطة   
، مـــن أجــل رســـم خـــرائط للغطـــاء  LANDSAT 5TMســاتل استشـــعار األراضـــي عــن بعـــد   

وتستخدم .  تغطـي إقلـيم أذربـيجان بأسـره        ٥٠ ٠٠٠: ١اسـتخدام األراضـي مبقـياس       /األرّضـي 
ة مـن ذلـك والبيانات املخزونة من التصوير اجلوي لرسم خرائط لعملية             الوكالـة اخلـرائط الـناجت     
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ــياالت األراضــي          ــزوين، والقشــرات امللحــيَّة واهن ــر ق ــلى شــواطئ حب ــة ع ــناطق اجلاف ــور امل تده
 .والتدفقات وخالف ذلك من كوارث

 مـع املركـز العـلمي الـدويل التابع          ١٩٩٩والوكالـة تعمـل عـلى نطـاق كـبري مـنذ عـام                - ١٤
 .اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا، الكائن يف كراتشي، وتساهم يف مجيع أنشطتهللشبكة 

ــة    ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول٢٩ويف  - ١٥ ــع وكال ــاهم م ــة مذكــرة تف ، وقَّعــت الوكال
الفضــاء الرومانــية تــتعلق بالــتعاون يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض    

ــتعا    ــز وتوســيع ال ــية تعزي ون يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه قصــراً    الســلمية، بغ
لألغــراض الســلمية بــني الوكالــتني الفضــائيتني لفائدهتمــا املشــتركة، مــع مــراعاة الــتزامات كــل  

وتغطـي مذكـرة الـتفاهم جمـاالت مـثل عـلم الفلك الفضائي والفيزياء الفضائية، ورصد            . مـنهما 
رض ورصد األخطار الطبيعية واليت من صنع      البيـئة، والـزراعة، واهلندسـة الزراعية، ومساحة األ        

ووفقـاً ملذكـرة الـتفاهم ستسـاعد وكالة الفضاء الرومانية       . اإلنسـان، وبيولوجـيا وطـب الفضـاء       
ــية خمــتلفة   ــة يف االنضــمام إىل مــنظمات دول ــالفعل عضــوا يف   . الوكال ــة ب ــد أصــبحت الوكال وق

 .٢٠٠٣االحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف عام 

، مت توقـيع بـروتوكول بني حكوميت أذربيجان وتركيا    ٢٠٠٤يـناير   /ون الـثاين  ويف كـان   - ١٦
يف مـيدان اسـتخدام الطاقـة الـنووية لألغـراض السلمية، ستقام مبوجبه خمتربات ونبائط مشتركة                 
لقـــياس مســـتويات اإلشـــعاع، وستوضـــع وثـــائق حتضـــريية لإلنشـــاء كمـــا ســـيجري تدريـــب   

 .طة مشتركة أخرى إىل جانب ذلكوستنظم أنش. املتخصصني وتبادل العاملني

 مت توقـيع بـروتوكول بـني الوكالـة ووكالة الفضاء والطريان             ٢٠٠٤أبـريل   /ويف نيسـان   - ١٧
مشـل جمـاالت جديـدة مـن الـتعاون بـني الوكالـتني، من بينها إنشاء          ) Rosariakosmos(الروسـية   

ــطال      ــيجان؛ واالضـ ــائية يف أذربـ ــات الفضـ ــة املعلومـ ــتلقي ومعاجلـ ــي لـ ــع أرضـ ــطة جممَّـ ع بأنشـ
الستكشـاف حقـول البـترول والغـاز، ورصـد بيـئة مـناطق تصـنيع البترول واستخراج البترول؛                   
وتقديـر احلالـة الراهـنة للمـناطق الزراعية ومستقبلها؛ وكشف زراعة املخدرات غري املشروعة؛                
ورصــد األخطــار اإليكولوجــية والتكنولوجــية؛ وتطويــر وإنــتاج أجهــزة اســتقبال للــنظم العاملــية 

 .اتل املالحة وتوفريها للسوق احمللية يف أذربيجانلسو

وتديـر الوكالـة بـرناجماً واسـع الـنطاق للـتدريس يف جمـال الفضـاء واالستشعار عن ُبعد                     - ١٨
فيحسِّـــن املتخصصــون الشــبان الذيـــن يعملــون يف الوكالــة مهـــاراهتم     . عــلى املســتوى املهــين   

فضاء وتطبيقاهتا، باملشاركة يف دورات ومعلومـاهتم فـيما يـتعلق بأحدث ما وصلت إليه علوم ال    
تدريبـية يف مراكـز تعليمـية إقليمـية مثل املعهد اآلسيوي للتكنولوجيا يف تايلند؛ ومركز تدريس                 
ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، يف اهلــند، املنتســب إىل األمــم املــتحدة؛       عل
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ية للتبادل األكادميي؛ وإدارة الفضاء الوطنية      وجامعـة درسـدن التقنـية يف أملانـيا؛ والدائـرة األملانـ            
 .الصينية، وغريها

 معهد البحوث الفضائية بشأن املوارد الطبيعية

 :يضطلع املعهد بأنشطة يف امليادين التالية - ١٩

اســـتخدام املعلومـــات الفضـــائية اجلويـــة عـــن الـــزراعة، وخمـــزونات املـــياه،         )أ( 
 والتحسني، واجليولوجيا، والبيئة؛

 نشاء وتطوير نظم مجع املعلومات املستمدة من السواتل؛إ )ب( 

إجـراء جتـارب حتـت األرض واسـتخدام النـبائط احملمولة جّواً جلمع املعلومات           )ج( 
 ورصد املوارد الطبيعية؛

تطبـيق طـرائق حـل الـرموز واخلواريزمـيات الطيفـية، وكذلـك طرائق استقبال                 )د( 
 .بيئة ووضع برنامج ملعاجلة البيانات الفضائية اجلويةاملعلومات الفضائية اجلوية عن األرض وال

يركِّـز النشـاط العـلمي الـذي يضـطلع به املعهد على إنشاء مركز للمعلومات الفضائية                  - ٢٠
اجلويــة عــن األرض؛ وإنشــاء نظــام اختــباري متخصــص رائــد  جلمــع املعلومــات للــبحوث          

مع املعلومات الفضائية اجلوية    باسـتخدام االستشـعار عـن ُبعـد؛ ووضـع وإنشـاء ُنظـم مؤمتـتة جل                
 .املستمدة من السواتل

 معهد البحوث العلمية ملعلوماتيات الفضاء اجلوي

ــي حــل          - ٢١ ــد الــبحوث العلمــية ملعلوماتــيات الفضــاء اجلــوي ه ــية ملعه ــراض الرئيس األغ
لد؛ املشـاكل العلمـية والتقنية اجلارية، وكذلك مشاكل تتعلق بالبيئة االجتماعية واالقتصادية للب        

ــة       ــدة خاصـ ــيات جديـ ــات وتكنولوجـ ــة املعلومـ ــم ملعاجلـ ــربامج وُنظـ ــيات للـ ــع خواريزمـ ووضـ
 .باملعلومات واحلاسوب

ــام    - ٢٢ ــن ع ــتداء م ــزراعة    ١٩٩٤واب ــيادين ال ــية لتشــمل أهــم م ــبحوث العلم ــتدت ال . ، ام
ونفــذت خواريزمــيات معاجلــة املعلومــات الفضــائية اجلويــة وبــرامج خاصــة باســتخدام أحــدث  

 :سوب، ونتيجة لذلك يستطيع املعهد أن يفيد باإلجنازات التاليةتقنيات احلا

درسـت صـور طيفية ألنواع التربة اليت تتميز هبا أذربيجان ورمست خرائط هلا       )أ( 
 باستخدام بيانات فضائية جوية؛

قــدِّرت تغــيريات يف مســتوى حبــر قــزوين ومــناطقه الســاحلية وأجــري حتلــيل     )ب( 
 بة لتلك التغيريات؛للعوامل اإليكولوجية املسبِّ
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اســتحدثت طــرائق لدراســة النــباتات بالســواتل، وهــي بالغــة األمهــية القتصــاد   )ج( 
 .أذربيجان، كما جنحت أمتتة خواريزميات براجمية للتنبؤ باإلنتاجية

وأصـبح املعهـد مـن بـني املـنظمات الـريادية يف جمـال ختصصـه، بفضل األعمال املتعلقة                     - ٢٣
وقد . خطـار طبيعـية مفاجـئة باستخدام طرائق وأحباث فضائية جوية         بالتنـبؤ بوقـوع كـوارث وأ      

وضــعت بــالفعل منــاذج حاســوبية ألحــداث حقيقــية، وجــرى حتلــيل التبعــية الرياضــية الــيت متــيِّز  
 .عمليات الكوارث وقدِّرت معاملها

وقد درس  . وحيظـى وضـع وتطويـر نظم املعلومات اجلغرافية بأولوية اآلن يف أذربيجان             - ٢٤
د بــالفعل صــيغاً جديــدة لــربامج نظــم املعلومــات اجلغرافــية، وكذلــك مــبادئ جديــدة         املعهــ

وقــد أمكــن إحــراز قــدر مــرٍض مــن الــتقدم . الســتخدامها يف معاجلــة البــيانات الفضــائية اجلويــة
نتــيجة ملخــتلف أســاليب معاجلــة البــيانات الفضــائية اجلويــة، وكذلــك وضــع خــرائط حاســوبية  

 .ة الطبيعيةالكترونية للعمليات التحريكي

وفـيما يـتعلق بدراسة املعلومات الفضائية اجلوية ومعاجلتها، جنح الباحثون يف املعهد يف             - ٢٥
ــناعة     ــياه ويف صـ ــيقات يف إدارة املـ ــا تطبـ ــية ميكـــن أن تكـــون هلـ ــياس مسعـ ــزة قـ ــتخدام أجهـ اسـ

 .البتروكيماويات

عة وحظيت باهتمام   وقـد طبقـت النـتائج الـيت حققها املعهد يف جماالت خمتلفة يف الزرا               - ٢٦
 .عدة منظمات دولية

 معهد اإليكولوجيا

 :يركِّز معهد اإليكولوجيا أساساً على امليادين التالية - ٢٧

اسـتخدام البـيانات الفضـائية لـتحديد املـناطق املـتأثرة مـن تدخـالت مـن صنع                   )أ( 
 اإلنسان؛

 الفضــائية دراســة الــنظم اإليكولوجــية املائــية يف أذربــيجان باســتخدام الطــرائق  )ب( 
 اجلوية؛

 الدراسات اإليكولوجية للغالف اجلوي؛ )ج( 

 الدراسات اإليكولوجية للغطاء النبايت؛ )د( 

 وضع وتنفيذ نظام للرصد اإليكولوجي لبحر قزوين؛ )هـ( 

 التنبؤ بالكوارث الطبيعية ورسم خرائطها باستخدام الطرائق الفضائية اجلوية؛ )و( 
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 ر ملوثات اهلواء واملياه؛وضع نظم حتكم لتخفيف آثا )ز( 

 نظام لتحليل توزيع الفلزات الثقيلة يف البيئة؛: إيكولوجية-دراسات إشعاعية )ح( 

 .وضع وإنشاء نظام الدولة املعياري لرصد اإليكولوجيا )ط( 

 مكتب تطوير النبائط الفضائية اخلاصة

 الفضــاء اجلــوي مــنذ أن أنشــئ مكتــب تطويــر النــبائط الفضــائية اخلاصــة الــتابع لوكالــة - ٢٨
.  وهـو مشـغول باسـتحداث وسـائل تقنـية لدراسـة األرض من الفضاء               ١٩٧٥الوطنـية يف عـام      

واســتحدث موظفــو املكتــب، باملشــاركة مــع خــرباء رئيســيني يف هيــئات ذات صــلة يف االحتــاد 
السـوفيايت السـابق، عدداً من النبائط العلمية للبحوث الفضائية، مثل مطياف القياس والراديوي      

، وقـاموا بتركيب نبيطة يف احملطة الفضائية مري جنحت يف إرسال إشارات ميكن              RS-17ابض  الـن 
 احلكومــي، اســتحدث اخلــرباء Canopusويف إطــار بــرنامج . االعــتماد علــيها إىل األرض ومــنها

جمموعـة مـن املعـدات إلجـراء حبـوث تتـناول املعامل الفيزيائية والتحريكية، ومركَّباً كيميائياً من                
هو األساس التقين لدراسة توزيع كثافة النيازك       )  غراما ١٢ غرامات إىل    ١٠(ت دقيقة   جسـيما 

 .الدقيقة يف الفضاء احمليط باألرض

وقـد غـيَّر املكتـب تركـيزه العـلمي يف السـنوات القليلة املاضية وبدأ صنع أجهزة قياس                    - ٢٩
اكل حمدَّدة تواجه   وقـد مسح ذلك باستخدام العلم حلل مش       . علمـية مـن أجـل االقتصـاد الوطـين         

 .الدولة، مثل االقتصاد

وإىل جانــب طلــبات مــن احلكومــة، نفَّــذ املكتــب أيضــاً عقــودا اقتصــادية أخــرى مــثل    - ٣٠
، وجلنة اجلمارك احلكومية    Azneftمشـروع جيولوجـيا الـبحار لصـاحل اهليـئة االئتمانية الصناعية             

ــية     . وغريمهــا ــترول احلكوم ــود اقتصــادية مــع شــركة الب ــية الطــريان عــامي  وتشــمل عق وأكادمي
 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤

 :وأغراض املكتب العلمية الرئيسية هي - ٣١

 وضع نظم علمية جلمع املعلومات من أجل مراقبة البيئة؛ )أ( 

 تطبيق تكنولوجيا الفضاء يف استحداث النبائط العلمية؛ )ب( 

 استحداث وسائل للتحكم يف مستويات اإلشعاع؛ )ج( 

انـــيات تطبـــيق اإللكترونـــيات الوظيفـــية الدقـــيقة يف      إجـــراء حبـــوث يف إمك   )د( 
 .استحداث النبائط العلمية
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 املصنع التجرييب لبناء النبائط الفضائية

األغـراض واملهـام الرئيسـية للمصـنع الـتجرييب الذايت التمويل لبناء النبائط الفضائية هي            - ٣٢
وإحدى مهام  . ن عموماً اسـتحداث نـبائط علمـية لالسـتجابة الحتياجات اقتصاد البلد والسكا           
 .املصنع األخرى هي حتسني ظروف العاملني االجتماعية واالقتصادية

ــيقة    - ٣٣ ــيات الدق ــيكي واإللكترون . وجمــاالت إنــتاج املصــنع الرئيســية هــي التجمــيع امليكان
ويــتألف جمــال التجمــيع امليكانــيكي مــن وحــدات ملعاجلــة الفلــزات واجللفــنة والصــبغ والــلحام    

 ويف جمـال إنتاج اإللكترونيات، جيري صنع األقنعة الضوئية الرئيسية وجتميع            .واجلمـع والضـبط   
وقطاع إنتاج اإللكترونيات الدقيقة . النـبائط اإللكترونـية الرقمـية وضبطها وإنتاج ألواح السك        

مســؤول عــن إزالــة األتــربة مــن الفلــزات يف فــراغ، والطــباعة احلجــرية التصــويرية، والتنظــيف    
 .املتكاملة وضبطها-النظم املختلطةالكيميائي، وجتميع 

 )منطقة لينكوران(مكتب البناء التكنولوجي اخلاص 

 :األنشطة العلمية الرئيسية اليت يضطلع هبا مكتب البناء التكنولوجي اخلاص هي - ٣٤

 إنشاء نظام لالستشعار عن بعد لرصد البيئة؛ )أ( 

ليمية من املياه واألحراج    التنـبؤ بالعملـيات التحريكـية وتقديـر املخـزونات اإلق           )ب( 
 والنباتات الزراعية؛

 .وضع وتنفيذ نظم مجع املعلومات لالستخدام يف البحوث الزراعية اجلوية )ج( 

وقـد حصـل بـالفعل على عدد من النتائج العملية ورمست خرائط لتقدير معامل األشياء                 - ٣٥
 .ورانالطبيعية واالصطناعية، استناداً إىل النموذج اخلاص مبنطقة لينك

 فنلندا

 ]باإلنكليزية: األصل[

 اإلدارة - ١
 . اهليئات الفنلندية املعنية باألنشطة الفضائية١يبيِّن اجلدول  - ١
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 ١اجلدول 

 اهليئات املعنية باألنشطة الفضائية: فنلندا

 املنظمة املوقع يف احلكومة األنشطة الرئيسية

ــة   ــيكس“أنشــئت وكال ــام ” ت ، ١٩٨٣يف ع
عالقـات فنلندا مع وكالة  وهـي مسـؤولة عـن      

ــاملي     ــتعاون العـ ــن الـ ــية، وعـ ــاء األوروبـ الفضـ
ــرامج    ــاء، وبــــ ــيدان الفضــــ ــنائي يف مــــ والثــــ
التكنولوجــيا الفضــائية، ومتويــل وتنفــيذ اجلــزء 
التكــنولوجي والصــناعي مــن بــرنامج الفضــاء  

 .الفنلندي؛ أمانة جلنة الفضاء الفنلندية

الوكالــــــــــــــة  تتبع وزارة التجارة والصناعة
ــية  الوطنــــــــــــ
ــيا  للتكنولوجــ

” تــــــــيكس“
(Tekes) 

ــام   ــنة يف عـــ ، وهـــــي ١٩٨٥أنشـــــئت اللجـــ
مسؤولة عن وضع السياسة الفضائية الوطنية؛      

(تعيـنها احلكومـة لفـترة مدهتا ثالث سنوات          
٢٠٠٧-٢٠٠٤( 

ــة؛ تتـــبع وزارة   ــئة تنســـيق وزاريـ هـــي هيـ
 التجارة والصناعة

جلـــنة الفضـــاء 
 الفنلندية

أكادميـــــــــــــية  تتبع وزارة التعليم .الفضائيةتوفر التمويل الالزم لربنامج العلوم 
 فنلندا

 

-٢٠٠٢ اسـتراتيجية فضـائية فنلـندية جديدة للفترة       ٢٠٠٢أغسـطس   /أعلنـت يف آب    - ٢
وجلـنة الفضـاء املعيَّنة     . ، أعدهتـا جلـنة الفضـاء الفنلـندية، وهلـا مـلخص باللغـة اإلنكلـيزية                ٢٠٠٤

، اليت ٢٠٠٧-٢٠٠٥الفنلندية للفترة حديـثاً تعمـل حالـياً مـن أجل حتديث استراتيجية الفضاء      
 .٢٠٠٥ستنشر يف عام 

 شـركة ووحـدة أحبـاث يف فنلـندا تـتعامل إّمـا يف سالسـل توريـد املعدات                    ٥٠وتوجـد    - ٣
وتوجـد سـبع جامعات يف فنلندا تدرِّس االستشعار         . السـاتلية أو يف دراسـة تكنولوجـيا الفضـاء         

ت أحباث يف فنلندا يف جمال تطوير        شركة وسبع وحدا   ٣٠وتعمـل   . عـن بعـد أو علـوم الفضـاء        
وميكن احلصول على مزيد من املعلومات من املوقعني        . تكنولوجـيا املالحـة واخلدمـات اجلديدة      

 :التاليني على الشبكة العاملية
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http://www.tekes.fi/eng/publications/Space_Directory_2003.pdf 

http://www.tekes.fi/eng/publications/Mobile_Location_Directory_Finland.pdf 

 

 املستقبل املرتقب - ٢
لفضــائية ومســتقبلها املرتقــب يف مذكــرة يــرد وصــف تفصــيلي لــتاريخ أنشــطة فنلــندا ا  - ٤

 ).A/AC.105/788 (٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢األمانة املؤرخة 

وسيكون . ٢٠٠٤يوليه  /وأصـبحت فنلـندا عضـواً يف املرصد األورويب اجلنويب يف متوز            - ٥
 .لذلك أثر يف متويل البحوث الفلكية والفضائية اليت تضطلع هبا أكادميية فنلندا

 امليزانيةاجتاه  - ٣
 إال أن النصيب املخصص ١٩٩٥ظلـت ميزانـية الفضـاء الفنلـندية دون تغـيري مـنذ عام           - ٦

وقد استأثرت مسامهة اإليسا باجلزء األكرب . قد زاد) اإليسـا (لـربامج وكالـة الفضـاء األوروبـية         
ــية يف عــام   ــربملانية العامــة يف آذار . ٢٠٠٤مــن امليزان ــتخابات ال ، ٢٠٠٣مــارس /وأجريــت االن

 .ستظل ميزانية الفضاء الفنلندية على مستوى ثابت للسنوات القليلة القادمةو

Tekes(ويـأيت متويـل األنشـطة الفضائية الفنلندية أساسا من الوكالة الوطنية للتكنولوجيا               - ٧

s� .(       كما متوِّل عدة وزارات أخرى     . ٢٠٠٤ مليون يورو يف عام      ١٨,٥وقـد بلغـت مسـامهتها
 .األنشطة الفضائية

 ألنشطة الوطنيةا - ٤
يـرد وصـف تفصـيلي الهـتمامات فنلندا الرئيسية يف الفضاء يف مذكرة األمانة املؤرخة                 - ٨
 ).A/AC.105/788 (٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢

يـرد وصـف تفصـيلي ملشـاركة فنلـندا يف بـرنامج غاليلـيو املشـترك بـني اإليسا واالحتاد                      - ٩
ــة مؤر  ــرة مــــن األمانــ ــافة ملذكــ ــثاين٢٦خــــة األورويب يف إضــ ــرين الــ  (٢٠٠٣نوفمــــرب / تشــ

A/AC.105/816/Add.1.( 

 وانــتهى يف ٢٠٠١أبــريل / يف نيســان(Antares)وبــدأ بــرنامج علــوم الفضــاء انــتاريس   - ١٠
ــندا   ٢٠٠٤أبــريل /نيســان ــة تــيكس وأكادميــية فنل ومــوَّل . ، وكــان ممــّوالً باملشــاركة بــني وكال

وبلــغ إمجــايل تكلفــة . علــوم الفضــاء جمموعــة حبثــية درســت عــلم رصــد األرض و١١الــربنامج 
 . مليون يورو١٧الربنامج ما يقرب من 

 لتكنولوجيا الفضاء يف مذكرة من األمانة    (Avali)ويـرد وصـف تفصـيلي لربنامج أفايل          - ١١
 وكالــة ٢٠٠٣ووقَّعــت يف عــام . (A/AC.105/788) ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٢مؤرخــة 
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ــرة تفــ      ــة تــيكس مذك ــيذ بشــأن الــتعاون يف     الفضــاء الكــندية ووكال ــباً خاصــاً بالتنف اهم وترتي
واستهلت مشاريع تعاونية بتمويل    . اسـتحداث تطبـيقات جتاريـة وتشـغيلية لالستشعار عن بعد          

واملشـاريع ممّولـة يف إطـار برنامج أفايل    . ٢٠٠٤مشـترك يف جمـال االستشـعار عـن بعـد يف عـام           
 .املستمر

 .ستشعار عن بعد بالسواتل وعلوم الفضاءوجيري ختطيط برامج جديدة يف ميداين اال - ١٣

 الربامج واملشاريع الدولية اجلارية - ٥
 . مشاركة فنلندا يف الربامج واملشاريع الفضائية الدولية اجلارية٢يبيِّن اجلدول  - ١٤

 ٢اجلدول 

 مشاركة فنلندا يف الربامج واملشاريع الفضائية الدولية

 البلد أو املنظمة املشاركة الفنلندية

 وكالة الفضاء األوروبية 

 Aeolusبعثة احلركة اجلوية  منابع قدرة، إلكترونيات األجهزة

 Cluster IIبعثة  منابع قدرة، جهازان

 Cryosatبعثة  منابع قدرة

ترقية : املشـاركة يف جهـاز رصـد األوزون العـاملي بقـياس احتجاب النجوم             
 معاجل معدات قياس األوزون العاملي وتوفري جزء أرضي

 الساتل البيئي إنفيسات

(ENVISAT-1) 

الشــــــبكة العاملــــــية (غاليلــــــيو  املشاركة يف مرحلة ما قبل التطوير
 )٢-لسواتل املالحة

البعـــثة املعنـــية حبقـــل جاذبـــية     براجميات على منت الساتل
ــة دوران   ــبات حالـ األرض وبثـ

 احمليطات

 Herschelبعثة  صقل املرآة األولية

مقـياس االرتفاع الراديوي    : يـتان الـتابع لـزحل     مركـبة اهلـبوط عـلى القمـر ت        
 وأجهزة دراسة الغالف اجلوي

 Huygensبعثة 

ــينية       ــاز الرصــد األورويب املشــترك باألشــعة الس ــاركة يف جه وحدتــا (املش  Integralبعثة 
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 البلد أو املنظمة املشاركة الفنلندية

ــينية       ــاز الرصــد األورويب املشــترك باألشــعة الس ــاركة يف جه وحدتــا (املش
 ، التحقق من صالحية براجميات التحليق)كشف

 Integralبعثة 

 Mars Expressبعثة  منابع قدرة، املشاركة يف األجهزة

ــثاين مــن ســواتل    ق من صالحية الرباجميات احملمولة على منت الساتلالتحق بعــثة اجلــيل ال
 ميتيوسات

 MetOp-1بعثة  منابع قدرة ملعدات قياس األوزون العاملي

املشـاركة يف جهاز التردد املنخفض؛ وحدة التحكم اخلاصة باجلهاز القّري     
 )الكريوستات(

 Planckبعثة 

 Rosettaبعثة  ام توزيع القدرة، أجهزة مسامهةالبنية األوَّلية، وحدات نظ

جهـاز اختـبار الكُمـون واإللكترونيات والغبار يف الفضاء، عرض إيضاحي            
 راصدات مشسية باألشعة السينية/ملطياف تصوير مدمج باألشعة السينية

البعـــــثة الصـــــغرية للـــــبحوث    
 املتقدمة يف التكنولوجيا

ــي  املشاركة يف مقياس راديوي ــثة املعنـ ــتربة  البعـ ــرطوبة الـ ة بـ
 وملوحة احمليطات

ايــرين لــلمعاونة يف حتلــيل اجلســيمات وجهــاز  -جهــاز كوســتيب: جهــازان
 تباين خواص الرياح الشمسية

ــد الشمســـي والغـــالف    املرصـ
 الشمسي

 Venus Expressبعثة  منابع قدرة، واملشاركة يف جهاز لتحليل الذرات املتعادلة الطاقوية

بعــــثة نــــيوتن املــــتعددة املــــرايا  التحكم احلراري يف املرآةبنية أنبوب املقراب ووحدة 
 باألشعة السينية 

ــثة         ــنت بع ــلى م ــيانات ع ــا ملعاجلــة الب ــلحطام الفضــائي ووحداهت مكاشــف ل
 املشروع املتعلق باالستقاللية على منت الساتل

 اإليسا/بلجيكا

 كندا )مذكرة تفاهم(رادارسات وخالفه، مشاركة متصلة باالستشعار عن بعد 

 الدامنرك (Roemer)وحدة مناولة البيانات على منت املركبة الفضائية رومر 

 السويد (Odin)جهاز للموجات الصغرية على منت الساتل أودين 

 اإليسا/فرنسا (MetLander)املشـاركة يف مركـبات اهلبوط على املريخ من فئة ميتالندر         
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 (MetLander)املشـاركة يف مركـبات اهلبوط على املريخ من فئة ميتالندر         
لغى أ. ٢٠٠٩بشـأن بعـثة املركـز الوطـين للدراسـات الفضـائية املقررة لعام         

 املركز البعثة وتوقف العمل يف فنلندا

 اإليسا/فرنسا

 من جمموعة   (Aura)جهـاز لرصد األوزون على منت املركبة الفضائية أورا          
 سواتل رصد األرض التابعة لناسا

الواليـــــات املـــــتحدة /هولـــــندا
ــية ــية /األمريكــــ اإلدارة الوطنــــ

لـــــلمالحة اجلويـــــة والفضـــــاء 
 )ناسا(

 أيطاليا نية لساتل الرصد الفلكي باألشعة السينيةمعدات حاسوبية باألشعة السي

ــتحدة األمريكــية  آليتان ملطياف تصويري بالذرات املعادلة ذي عدسة واسعة الزاوية ــات امل / الوالي
 ناسا

 التابعة لناسا،   (Cassini)آلـيات عـلى مـنت بعـثة املركـبة الفضـائية كاسـيين               
 املشاركة يف مطياف كاسيين بالبالزما

 

شـعة السـينية عـلى مـنت مركـبة استكشـاف الطاقة العالية العابرة               جهـاز باأل  
 التابعة لناسا

 

  جهاز لرصد احلطام على منت احملطة الفضائية الدولية

أخفقــت :  الــتابعة لناســا؛ املشــاركة يف األجهــزة(Contour)بعــثة كونــتور 
 ٢٠٠٢البعثة بعد إطالقها يف عام 

 

لتقى الكويكبات القريبة من األرض جهـاز باألشعة السينية على منت بعثة م       
 ٢٠٠١وقد أكملت البعثة بنجاح يف عام . التابعة لناسا

 

   التابعة لناسا(Stardust)املشاركة جبهاز على منت املركبة ستاردست 

  املشاركة مبقياس مدّرج لقياس اجملال املغنطيسي تابع لناسا

 اليابان وليةجهاز باألشعة السينية على منت احملطة الفضائية الد

-Spectrum-Xصـــفيفة ســـيليكون باألشـــعة الســـينية عـــلى مـــنت الســـاتل  

-gamma� .املشروع متوقف حاليا 
 االحتاد الروسي
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. (RadioAstron)مقـياس الـتداخل املديـد القاعدة على منت الساتل راديواسترون            
 املشروع متوقف حالياً

 

  (MetLander)مركبات هبوط على املريخ من فئة ميتالندر 

مطــياف مغنطيســي ألفــوي؛ جتــربة فــيزياء اجلســيمات عــلى مــنت احملطــة         
 )البحث عن املادة املضادة(الفضائية الدولية 

 جهاز لتعقُّب السيليكون مع الدعم األرضي ومناولة البيانات: فنلندا

/ أســـــبانيا/ االحتــــاد الروســــي  
/ الصني/سويسرا/إيطالـيا /أملانـيا 

ــا ــتحدة  /فرنســــ ــة املــــ اململكــــ
ــربيطانيا  ــندا  لــ ــى وأيرلــ العظمــ
الواليــــات املــــتحدة /الشـــمالية 
 األمريكية

 

 غينيا

 ]بالفرنسية: األصل[

، واالتصاالت )الصـوتية واملرئـية  (تركِّـز التطبـيقات يف جمـال االتصـاالت عـلى اإلذاعـة             - ١
، وتقدمي املساعدة للمالحة    )اإلنترنت وغري ذلك  (اهلاتفـية البعيدة املدى، والشبكات احلاسوبية       

ــة  ــتغاثة    اجلوي ــداءات االس ــع ن ــد مواق ــبحرية، وســرعة حتدي ــات الســاتلية   . وال وتســتخدم اخلدم
 (Argos)لـتحديد املواقـع مـن خـالل قواعد حاسوبية جلمع البيانات واإلرسال، ونظام أرغوس                

 .وشبكات املالحة الساتلية العاملية

ــيها باالستشــعار عــن بعــد لرســم اخلــرا     - ٢ ئط، تســتخدم الصــور الســاتلية الــيت حيصــل عل
، ولألرصــاد )اجتاهــات احملاصــيل، ورصــد حــرائق األدغــال والتصــحُّر  (وإدارة املــوارد الطبيعــية 

ــة  ــناخي   (اجلويـ ــيُّر املـ ــة والتغـ ــبؤات اجلويـ ــية    )التنـ ــوارث الطبيعـ ــياه، وإدارة الكـ ــة املـ ، ولدراسـ
التلوث (، وختطـيط اسـتخدام األراضـي، وتنمـية احلضـر، ومحايـة البيـئة           )الفيضـانات والـزالزل   (
 ).وي والبحرياجل

ــية باســتخدام          - ٣ ــر الشمس ــلم الفلــك ورصــد الظواه ــية يف جمــال ع وجتــري حبــوث علم
 .املقاريب

تقـيم غينـيا عالقـات وّديـة مـع مجيع البلدان على أساس احترام االتفاقات واالتقافيات                  - ٤
 مـن معــاهدة  ١ومـبدأ أن الفضـاء ملــك للبشـرية مجعــاء، عـلى الـنحو املنصــوص علـيه يف املــادة       
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بادئ املـنظمة ألنشـطة الـدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك                املـ 
 ).٢١-د (٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (القمر واألجرام السماوية األخرى 

وتـتعاون غينـيا عـن كثـب مـع الوكـاالت الفضـائية واملنظمات الدولية املهتمة بسواتل                   - ٥
وأفريســتار ) انتلســات(نظمة الدولــية لســواتل االتصــاالت االتصــاالت ورصــد األرض، مــثل املــ

 ).يومتسات(واملنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية 

 اهلند

 ]باإلنكليزية: األصل[

ســيوزَّع الــتقرير الســنوي الصــادر عــن دائــرة الفضــاء يف حكومــة اهلــند خــالل الــدورة   
قنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والت
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 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ]باإلنكليزية: األصل[
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