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  الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  
 شيلي

 
  ]باالسبانية: األصل[

  مقدمة
ــوز١٧يف  -١ ــيه / متـ ــريعي   ٢٠٠١يولـ ــوم التشـ ــدر املرسـ ــنة   ٣٣٨، صـ ــأ جلـ ــذي أنشـ ، الـ

 العام  اجلمهورية، واألمنيسع عليه رئي  ى وكالـة الفضـاء الشـيلية، ووقّـ        استشـارية رئاسـية تسـمّ     
 . اخلارجية، والدفاع الوطين، واملالية، والنقل واالتصاالت، والتربية كل منللرئاسة، ووزراء

فوائد لوبالـنظر إىل احلاجـة العاجلـة إىل تطوير وزيادة املعرفة يف ميدان علوم الفضاء وا                 -٢
 وعزم  ، يف خمتلف جماالت األنشطة الوطنية     ءالـيت ميكـن أن تسـتمد مـن تطبيق تكنولوجيا الفضا           

حكومـة شـيلي األكـيد عـلى إيـالء األولويـة العلـيا لتسـخري السياسة الفضائية وتطبيقاهتا لصاحل                    
ــية آراء   ،التنمــية االقتصــادية واالجتماعــية للــبلد   واحلاجــة إىل ضــمان أن تــويل املــنظمات الدول

جي؛ ع الـبلد بفوائـد الـتعاون الـدويل يف شؤون الفضاء اخلار            ن يتمـتّ  أشـيلي االعتـبار الواجـب و      
ورغــبة حكومــة شــيلي يف أن تــربهن للمجــتمع الــدويل عــلى أهنــا تدعــو إىل اســتخدام الفضــاء    

ــتخذ هنجــا متّ      ســقا يعكــس  اخلــارجي لألغــراض الســلمية وترغــب، يف ذلــك الصــدد، يف أن ت
وتقّدم تعاوهنا لرئيس   ل مجيع القطاعات الوطنية     ة إىل مؤسسة متثّ    واحلاجـة املـلحّ    ،موقـف شـيلي   

لطة سى أسـاس املشـاركة ووضـع مجـيع املصـاحل يف االعتـبار وتقـوم بدور                  ، عـل  مجهوريـة شـيلي   
 :تنسيقية ملختلف اهليئات احلكومية املختصة، أسندت الوظائف التالية إىل اللجنة االستشارية

ــة   )أ(  ــتحديد   بشــأنتقــدمي املشــورة إىل رئــيس اجلمهوري ــتعلقة ب  مجــيع املســائل امل
 والتدابري وسائر األنشطة املتصلة بالفضاء، والقيام       وصـوغ وتنفيذ السياسات واخلطط والربامج     

ملساعدة على جعل السياسة اخلارجية اخلاصة ، وابـدور سـلطة تنسـيقية للهيئات العامة املختصة       
بشــؤون الفضــاء اخلــارجي متماشــية مــع سياســة الفضــاء الوطنــية حبفــز التنســيق بــني وزارة          

 تقدمي التوصيات املالئمة؛بفضاء الشيلية ولة يف وكالة الملمثّااخلارجية والوزارات األخرى 

ــتراح  )ب(  ــا الاقـ ــة الفضـ ــة    ئيةسياسـ ــربامج الالزمـ ــط والـ ــتدابري واخلطـ ــية والـ  الوطنـ
 لتنفيذها؛

 الوطنية والربامج واخلطط ئيةفضالسياسة االسلطة تنسيقية لتنفيذ  القـيام بـدور      )ج( 
 والتدابري ذات الصلة هبا؛
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لى الصعيدين الوطين والدويل، ملختلف اهليئات      القـيام بـدور سلطة تنسيقية، ع       )د( 
 العامة املختصة باملسائل املتعلقة بالتنمية الفضائية؛

تشـجيع واقـتراح إبرام االتفاقات الدولية هبدف تيسري التعاون الدويل وتوجيه             )هـ( 
 مساره؛

تشـجيع واقـتراح إبرام االتفاقات أو الصكوك األخرى اليت تشّجع املسامهات             )و( 
 ومية واخلصوصية يف التنمية الفضائية؛العم

اقـتراح معـايري لتخصـيص املـوارد الوطنـية، واملـوارد املتاحة من خالل التعاون                 )ز( 
 الدويل للتنمية الفضائية؛

ــة      )ح(  ــتعلقة بدراسـ ــية املـ ــربامج الوطنـ ــوغ اخلطـــط والـ ــول صـ ــورة حـ توفـــري املشـ
 كاملة؛تكنولوجيا الفضاء وتطويرها واالستفادة من إمكانياهتا ال

اقــتراح احلمــالت لــتعزيز التــبادل العــلمي والتكــنولوجي واألكــادميي وكذلــك  )ط( 
 التدريب والبحوث واملعلومات العمومية يف ميدان األنشطة الفضائية؛

االحــتفاظ مبعلومــات نظامــية وحديــثة عــن األنشــطة الفضــائية الــيت تــنفّذ عــلى  )ي( 
 الصعيدين الوطين والدويل؛

 .شروع قانون ينشئ إطارا مؤسسيا دائما لألنشطة الفضائيةوضع واقتراح م )ك( 
  

 ٢٠٠٤األهداف االستراتيجية لعام 
 
 : كما يلي٢٠٠٤كانت األهداف االستراتيجية لوكالة الفضاء الشيلية لعام  -٣

ــة       )أ(  العمــل عــلى موافقــة املؤمتــر الوطــين عــلى القــانون األساســي املنشــئ لوكال
 الفضاء الشيلية؛

  ملشروع السياسة الوطنية بشأن الفضاء؛الترويج )ب( 

إعـداد دراسـة جـدوى عـن إقامـة مركز وطين يف شيلي لتلقّي الصور الساتلية                  )ج( 
 ومعاجلتها وختزينها وتوزيعها؛

املشــاركة يف التوقــيع عــلى اتفــاق حكومــي دويل مــع االحتــاد الروســي بشــأن    )د( 
 الفضاء اخلارجي؛
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ــرض الــدويل لل   )هـ(  ــاركة يف املع ــريان والفضــاء لعــام   املش ــة صــالة  ٢٠٠٤ط  بإقام
حنو التنمية املستدامة   : الفضاء واملياه "عـرض وباملسـاعدة عـلى تنظيم مؤمتر دويل خاص بعنوان            

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٢ و ١يف " واألمن البشري
  

 ٢٠٠٤املهام الرئيسية يف عام 
 
 :ة أو بانتظار التنفيذ جاري٢٠٠٤املهام التالية اخلاصة بوكالة الفضاء الشيلية لعام  -٤

وضــع تعــاريف عملــية وخطــط لصــوغ تشــريع وطــين وسياســة وطنــية بشــأن    )أ( 
 الفضاء اخلارجي؛

حتديــد :  الــتابع للقــوات اجلويــة الشــيلية (OFF-SET)" ســيت-أوف"مشــروع  )ب( 
، (CORFO)دور الوكالــة ، واحلصــول عــلى املعلومــات الــيت مجعــتها مؤسســة تــرويج اإلنــتاج    

 وصوغ خطة عمل؛

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية الفترة  )ج( 

إرسال جمموعة من التجارب    . الـتطوير املسـتمر ملشـروع رائـد الفضاء الشيلي          )د( 
 العلمية إىل حمطة الفضاء الدولية؛

نوفمرب /زيـارة رئـيس االحتاد الروسي فالدميري بوتني إىل شيلي يف تشرين الثاين             )هـ( 
ر لرابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط     يف إطـار االجـتماع الـوزاري السـادس عشـ           (٢٠٠٤

وإدراج التوقيع على ). ٢٠٠٤نوفمرب / تشـرين الثاين ١٨ و١٧اهلـادئ املعقـود يف سـانتياغو يف        
اتفـاق حكومـي دويل بشـأن املسـائل املتصـلة بالفضـاء اخلـارجي، والتوقـيع عـلى مذكّرة تفاهم              

 بني وكاليت الفضاء، يف جدول األعمال؛

ــثاين   املؤمتــرات  )و(  نوفمــرب /اخلاصــة بالفضــاء الــيت عقــدت يف شــيلي يف تشــرين ال
نــدوة أمــريكا الالتينــية احلاديــة عشــرة املعنــية باالستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات  : ٢٠٠٤

ــية لالستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات        ــريكا الالتين ــية أم ــية جلمع ــندوة الدول الفضــائية، وال
/  تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٢ بورتالـيس لـلمؤمترات من       الفضـائية، اللـتان عقدتـا يف مركـز ديـيغو          

؛ ومؤمتـر بلـدان احملـيط اهلـادئ بشأن االستشعار عن بعد، الذي عقد يف جامعة       ٢٠٠٤نوفمـرب   
 ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩كونسبسيون من 

ملعهد الوطين  االتفـاق احلكومـي الـدويل مـع األرجنـتني ومذكّـرة الـتفاهم مع ا                )ز( 
 للتكنولوجيا الفضائية اجلوية باسبانيا؛
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 انضمام شيلي إىل الفريق املختص برصد األرض؛ )ح( 

ميـثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنّسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع             )ط( 
وانضمام "). الفضاء والكوارث الكربى"امليـثاق الدويل بشأن  (كـوارث طبيعـية أو تكنولوجـية     

شـيلي إىل الفـريق املخـتص برصـد األرض، عـن طـريق املكتـب الوطـين للطـوارئ التابع لوزارة                      
 الداخلية؛

دراســة جــدوى بشــأن اســتخدام مواقــع املــدار الثابــت بالنســبة إىل األرض          )ي( 
 .املخصصة لشيلي ألغراض سواتل االتصاالت

  
 دمج وكالة الفضاء الشيلية يف اجملتمع الدويل

 
 . أدناه اتفاقات التعاون الثنائي اليت أبرمتها وكالة الفضاء الشيلية١يبّين اجلدول  -٥
 

 ١اجلدول 
 اتفاقات التعاون الثنائي اليت أبرمتها وكالة الفضاء الشيلية

 
 تاريخ التوقيع النوع البلد أو املنظمة املوقّعون جماالت التعاون

التدريب على : دراسة الظواهر األرضية
  وتعميمهاتكنولوجيا الفضاء

نيلسون حّداد هرييسي : شيلي
 موسيو روبريتو دياس: الربازيل

مارس / آذار٢٠ )مذكّرة تفاهم(اتفاق  الربازيل
٢٠٠٢ 

تنفيذ الربامج العلمية؛ الربامج التطبيقية؛ 
تكنولوجيا الفضاء، واملالحة الساتلية، 

وقانون الفضاء، واملسائل األخرى ذات 
 االهتمام املشترك

 ون حّداد هرييسينيلس: شيلي
 آالين بيسوسان: فرنسا

املركز الوطين (فرنسا 
 )للدراسات الفضائية

أبريل / نيسان٣ )مذكّرة تفاهم(اتفاق 
٢٠٠٢ 

الربامج العلمية، الربامج التطبيقية، 
تكنولوجيا الفضاء، الُبنية التحتية األرضية، 
تقدمي خدمات اإلطالق، املالحة الساتلية، 

 نقانون الفضاء، التعاو

 نيلسون حّداد هرييسي: شيلي
 فالريي كوماروف: أوكرانيا

وكالة (أوكرانيا 
الفضاء الوطنية يف 

 )أوكرانيا

أبريل / نيسان٢٤ )مذكّرة تفاهم(اتفاق 
٢٠٠٢ 

تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛ استخدام 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ 

 حبوث الفضاء

 إيسيدرو سوليس باملا: شيلي
 جوزيف ريغيف: إسرائيل

 كانون ١٢ إعالن إسرائيل
ديسمرب /األول
٢٠٠٢ 
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 تاريخ التوقيع النوع البلد أو املنظمة املوقّعون جماالت التعاون

التطبيق الفّعال والعملي لعلوم وتكنولوجيا 
الفضاء هبدف حتقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية املستدامة لشيلي والبلدان 
األخرى، وزيادة الوعي بفوائد حبوث 

الفضاء واستخدام التكنولوجيا الساتلية 
 عزيز التنمية املستدامةلتخفيف الفقر وت

 إيسيدرو سوليس باملا: شيلي
مكتب شؤون الفضاء 

 سريجيو كاماتشو: اخلارجي

مكتب شؤون الفضاء 
 اخلارجي

يونيه / حزيران١٢ مذكّرة تفاهم
٢٠٠٣ 

علوم الفضاء، وتطبيقات تكنولوجيا 
الفضاء، واملرافق األرضية املستخدمة يف 

تطبيق البيانات الساتلية، وخدمات 
الق، وقانون الفضاء، وتبادل اإلط

 املوظفني وتدريبهم

 نيلسون حّداد: شيلي
 لوان إينجي: الصني

سبتمرب / أيلول٥ خالصة مفاوضات الصني
٢٠٠٢ 

التعاون يف جمال الفضاء اجلوي واجملال 
النووي والتقين والعسكري والعلمي ويف 
جمال التعدين، هبدف وضع إطار قانوين 

ك اجملاالت من يف املستقبل للتفاعل يف تل
ضرورة ضمان أن يبقى : جماالت النشاط

الفضاء اخلارجي منطقة خالية من 
 األسلحة

نائب املدير للسياسات : شيلي
 اخلاصة، وزارة اخلارجية

نائب مدير : االحتاد الروسي
عام وكالة الطريان والفضاء 

 الروسية

/  تشرين األول٣٠ اتفاق مبدئي االحتاد الروسي
 ٢٠٠١أكتوبر 

   
 . يبّين مشاريع اتفاقات التعاون الثنائي٢واجلدول  -٦
 

 ٢اجلدول 
 مشاريع اتفاقات التعاون الثنائي

 
 البلد الوكالة اخللفية 

اتفاق بني املؤسسات بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي بني أمانة العلوم والتكنولوجيا 
طنية للبحوث العلمية والتكنولوجية بوزارة الثقافة والتربية يف مجهورية األرجنتني واللجنة الو

؛ اتفاق أساسي بشأن التعاون التقين ١٩٩١أغسطس / آب٢٠يف شيلي، ُوقّع عليه يف 
أغسطس / آب٢٦والعلمي بني حكومة األرجنتني وحكومة شيلي، ُوقّع عليه يف سانتياغو يف 

 األرجنتني  أُرسل اقتراح شيلي النهائي بالفاكس إىل سفارة٢٠٠٢يوليه / متوز٥ويف . ١٩٩٤
 أُرسلت رسالة رمسية إىل إدارة السياسات ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠ويف . يف سانتياغو

اخلاصة تدعو شيلي إىل التوقيع على االتفاق احلكومي الدويل مع األرجنتني حول شؤون 
 .الفضاء اخلارجي

اللجنة الوطنية لألنشطة 
 الفضائية

 األرجنتني
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 البلد الوكالة اخللفية 

ة الفضاء الشيلية إدارة السياسات اخلاصة باهتمامها  أبلغت وكال٢٠٠٢فرباير / شباط٤يف 
 .بتعزيز التعاون مع هولندا يف شؤون الفضاء اخلارجي

الوكالة اهلولندية لربامج 
 الفضاء اجلوي

 هولندا

 ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٨وأُبرم يف . توفّر وكالة الفضاء اإليطالية موارد مالية لشيلي
 .قتصادي والصناعي والعلمي والتكنولوجي والتقين والثقايفاتفاق إطاري بشأن التعاون اال

 إيطاليا وكالة الفضاء اإليطالية

 أحالت وكالة الفضاء الشيلية طلبا، عرب إدارة السياسات اخلاصة، إىل ٢٠٠٢يوليه / متوز٤يف 
السفارة الشيلية يف كندا، بأن تتصل رمسيا بوكالة الفضاء الكندية هبدف حبث جدوى التوقيع 

وأثناء زيارة . على اتفاق إطاري للتعاون واللتماس الدعم لتنفيذ مشروع رائد الفضاء الشيلي
، مت إبالغ وكالة الفضاء الشيلية ٢٠٠٤أكتوبر /إىل وكالة الفضاء الكندية يف تشرين األول
 .باستعداد كندا للتوقيع على خطاب نوايا

 كندا وكالة الفضاء الكندية

، مت االتصال باللواء إدواردو زاماريبا، ٢٠٠٢ان والفضاء لعام خالل املعرض الدويل للطري
نائب مدير عام املعهد الوطين للتكنولوجيا الفضائية اجلوية، وسُتقّدم قريبا مقترحات من كل 

 أُحيلت ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠ويف . من الطرفني للتوقيع على اتفاق للتعاون بني الوكالتني
 الدفاع بوزارة الدفاع الوطين حتتوي على مسودات مذكرات رسالة رمسية إىل رئيس أركان

 .تفاهم مع املعهد الوطين املذكور

املعهد الوطين للتكنولوجيا 
 الفضائية اجلوية

 اسبانيا

 أحالت السفارة الشيلية يف اهلند اقتراحا بإبرام اتفاق بني ٢٠٠٢أثناء الربع األول من عام 
، ٢٠٠٤أكتوبر /وحىت تشرين األول.  تنظر فيه إسرووكاليت الفضاء الشيلية واهلندية لكي

يتوفّر نص متفق عليه ملذكرة تفاهم بني وكاليت الفضاء الشيلية واهلندية، يتوّخى التوقيع عليه 
 .يف أقرب وقت مالئم

املؤسسة اهلندية ألحباث 
 )إسرو(الفضاء 

 اهلند

ياسات اخلاصة بوزارة  طلبت وكالة الفضاء الشيلية من إدارة الس٢٠٠٢مايو / أيار٩يف 
اخلارجية أن تقيم اتصاالت رمسية بسفارة أملانيا يف شيلي وباملركز األملاين لشؤون الفضاء 

 .اجلوي

املركز األملاين لشؤون الفضاء 
 اجلوي

 أملانيا

، حيث أحالت إدارة السياسات ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣مت اتصال مبدئي بكاري يف 
أغسطس / آب٢٩ويف . عن برنامج الفضاء اجلوي الكورياخلاصة معلومات إىل شيلي 

 أرسلت السفارة الشيلية يف مجهورية كوريا إخطارا عن طريق إدارة السياسات ٢٠٠٢
، توجد مذكرة ٢٠٠٤أكتوبر /وحىت تشرين األول. اخلاصة بأن زيارة متّت إىل مرافق كاري

 .رب وقت مالئمتفاهم بني كاري ووكالة الفضاء الشيلية جاهزة للتوقيع يف أق

املعهد الكوري ألحباث الفضاء 
 )كاري(اجلوي 

 مجهورية كوريا

 جرت يف آسا مفاوضات ثنائية بني وكاليت الفضاء الشيلية ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٧يف 
وسُتجّدد االتصاالت قريبا وسُيوقّع على اتفاق إطاري للتعاون يف شؤون الفضاء . والنمساوية
 .اخلارجي

ساوية وكالة الفضاء النم
 )آسا(

 النمسا
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 البلد الوكالة اخللفية 

 ُوضع مشروع اقتراح التفاق بني وكالة الفضاء الشيلية ووكالة فضاء ٢٠٠١يف هناية عام 
جنوب أفريقيا بشأن التعاون يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

 .السلمية

 جنوب أفريقيا وكالة فضاء جنوب أفريقيا

ناسدا يف حمطة بيلديوي لتتّبع السواتل التابعة ملركز بعد افتتاح طرفيتني بعيدتني تابعتني ل
، أُقيمت صالت رئيسية مع ٢٠٠٢مايو / أيار٢٤الدراسات الفضائية جبامعة شيلي يف 

 .املسؤولني التنفيذيني يف جاكسا ومع سفري اليابان يف شيلي

الوكالة اليابانية الستكشاف 
: جاكسا(الفضاء اجلوي 

ية سابقا الوكالة الوطنية للتنم
 ))ناسدا(الفضائية 

 اليابان

ُسمح لشيلي باإلطالع على معلومات عن الربنامج الفضائي للمركز الوطين الربيطاين لشؤون 
الفضاء، بسبب الصالت املمتازة اليت أُقيمت بني وكالة الفضاء الشيلية وجامعة سري يف 

التابع  (FASAT)اسات انكلترا أثناء تنفيذ الربنامج الفضائي اخلاص بساتل القوات اجلوية ف
 .للقوات اجلوية الشيلية

املركز الوطين الربيطاين 
 لشؤون الفضاء

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 
 وايرلندا الشمالية

مبادرة االحتاد األورويب الرامية إىل إبرام اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بني االحتاد األورويب 
م ويشّدد على أمهية تطبيق التكنولوجيا الساتلية من وشيلي، حيّدد نوع التعاون الذي سيقّد

 .أجل التنمية املستدامة يف شيلي

 االحتاد األورويب 

 قّدم كارل دويتش اقتراحا بإبرام مذكرة تفاهم بني اجلامعة الدولية ٢٠٠٢فرباير /يف شباط
ويف . ومشروع االتفاق بانتظار التنفيذ من جانب شيلي. للفضاء ووكالة الفضاء الشيلية

 مت التوّصل إىل اتفاق مع رئيس اجلامعة الدولية للفضاء على ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول
 .جتديد االتصاالت

  اجلامعة الدولية للفضاء

 (SSTL)بعد سلسلة من الرسائل املتبادلة مع شركة سري لتكنولوجيا االتصاالت احملدودة 
ملكة املتحدة، متّت دعوة مارتن ومركز سري الفضائي الذي يوجد فيه مقر الشركة يف امل

سويتينغ، املدير العام واملسؤول التنفيذي األول ملركز سري الفضائي، إىل شيلي حلضور 
 بصفة ضيف خاص، وتقدمي حماضرة عن الفضاء ٢٠٠٢املعرض الدويل للطريان والفضاء لعام 

مريكية الرابع املعين اخلارجي يف االجتماع التحضريي لفريق اخلرباء املعين مبؤمتر القارة األ
ويف ذلك السياق، وعمال مبا دار يف االجتماعات اليت عقدت مع مارتن سويتينغ، . بالفضاء

بدأ العمل يف صوغ اتفاق بشأن التعاون بني مركز سري الفضائي ووكالة الفضاء الشيلية يف 
املتحدة حريصة واململكة . املسائل ذات االهتمام املشترك املتصلة بالفضاء اخلارجي والسواتل

 .على التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة سري لتكنولوجيا االتصاالت احملدودة

مركز سري الفضائي، اململكة 
 املتحدة

 

   
 املنجزات الرئيسية

 
 :ميكن تلخيص املنجزات الرئيسية لوكالة الفضاء الشيلية كما يلي -٧
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ني تنفيذية وتقنية، وتكوين    إنشـاء مكتـب للتنسـيق العام داخل الوكالة، بإدارت          )أ( 
عـنوان بـريدي وهـاتف وفـاكس وبريد إلكتروين وعنوان على شبكة الويب        (مؤسسـة أساسـية     

 ، وحتقيق نسبة مثلى بني التكاليف والفوائد، مع مراعاة ميزانية حد أدىن؛)العاملية

إعـداد نصـوص مشـروع قـانون ينشـئ الوكالـة ويبـّين السياسـة الوطنية بشأن                   )ب( 
 خلارجي؛الفضاء ا

مجـع أوسـاط الفضاء الوطنية معا عن طريق اللجنة االستشارية التقنية الفخرية       )ج( 
 ؛) خبريا يف العلوم والتكنولوجيا والقانون٦٠ منظمة وأكثر من ٣١تضم (

ــية   )د(  ــاء الدولـ ــاط الفضـ ــاج يف أوسـ ــنة   . اإلندمـ ــوية يف جلـ ــمل ذلـــك العضـ ويشـ
ــرام   اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    ــريق املخــتص برصــد األرض؛ وإب  والف

مذكــرات تفــاهم مــع االحتــاد الروســي وأوكرانــيا والــربازيل والصــني وفرنســا ومكتــب شــؤون  
الفضـاء اخلـارجي؛ وتكويـن صـالت مـع األرجنـتني وإيطالـيا ومجهورية كوريا وكندا والنمسا                  

 واهلند واجلامعة الدولية للفضاء؛

 ٢٠٠٢ملعــرض الــدويل للطــريان والفضــاء لعــام تعمــيم املعلومــات الوطنــية يف ا )هـ( 
 ؛٢٠٠٤ولعام 

 معسكرات الفضاء للقارة األمريكية؛ )و( 

تقـدمي الدعـم املؤسسي إىل سلسلة من املشاريع العلمية اليت يتوّخى أن ينفّذها         )ز( 
 على منت حمطة الفضاء الدولية أول رائد فضاء شيلي؛

لك مثال يف أوروغواي و فنـزويال      دعـم إنشـاء وكـاالت فضـاء يف املنطقة، وذ           )ح( 
 وكولومبيا؛) البوليفارية-مجهورية(

 الزيارات الرمسية من جانب وفود من بريو ومجهورية كوريا والصني وكندا؛ )ط( 

 إقامة معرض دائم عن الفضاء يف املتحف الوطين للمالحة اجلوية والفضاء؛ )ي( 

 إنشاء موقع جديد على شبكة الويب العاملية؛ )ك( 

املشـاركة النشـطة يف مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء ويف أعمال اللجان         )ل( 
 املشتركة املعنية بالعلم والتكنولوجيا التابعة لوزارة اخلارجية؛

رعايـة مشـاريع باسـتخدام األمـوال اليت مجعت عن طريق املناقصات التنافسية               )م( 
 الوطنية؛
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شــبكات الفضــاء يف شــيلي، املشــتملة عــلى  العطــاءات األولــية الــواردة بشــأن  )ن( 
احملطـات األرضـية ونقـل التكنولوجـيا ومشـاريع السـواتل الصـغرية والنانومـترية، واملشاركة يف                  

وقد قّدمت العطاءات من جانب منظمات      . تشـكيالت السـواتل وبعـثات رصد األرض احلالية        
 ومجهوريــة كوريــا ووكــاالت الفضــاء الــتابعة لكــل مــن فرنســا وأوروبــا ومجهوريــة األرجنــتني 

 .واسبانيا واململكة املتحدة وجنوب أفريقيا واسرائيل وكندا وغريها
  

  ٢٠٠٤األنشطة يف عام   
 كمــا ٢٠٠٤ميكــن تلخــيص األنشــطة الــيت قامــت هبــا وكالــة الفضــاء الشــيلية يف عــام   -٨
 :يلي

ــلمالحة       )أ(  ــتحف الوطــين ل ــم عــن الفضــاء يف امل ــة معــرض دائ املشــاركة يف اقام
وقـد قـّدم الدعـم إىل مسـابقة النمذجة     . ة والفضـاء، الـتابع لـإلدارة العامـة للطـريان املـدين           اجلويـ 

، مث أقيم احتفال لتقدمي اجلوائز      ٢٠٠٤الفضـائية الـيت عقـدت يف املعـرض الـدويل للفضـاء لعـام                
ــة    ٢٠٠٤أغســـطس / آب٢١يف  ــيس اإلدارة العامـ ــنوية لتأسـ ــرى السـ ــادف الذكـ ــذي يصـ ، الـ

ــم يف عــام   .  وفّــرت فــريق التحكــيم للطــريان املــدين، الــيت  ــتح املعــرض الدائ ومــن املقــرر أن يفت
، إمــا يف الذكــرى الســنوية للقــوات اجلويــة الشــيلية أو يف الذكــرى الســنوية للمــتحف    ٢٠٠٥

 الوطين نفسه؛

املشــاركة يف بــرنامج حبــوث الدَّســر، الــتابع لألكادميــية العســكرية املــتعددة         )ب( 
 الفنون؛

 مشروع رائد الفضاء الشيلي؛تقدمي الدعم إىل  )ج( 

، حضـرت وكالـة الفضـاء الشـيلية حلقـة دراسية            ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ٤يف   )د( 
أسس لصوغ السياسات   : التنمية الفضائية اجلوية لشيلي   "نظّمهـا جملس الشيوخ الشيلي بعنوان       

، وذلـك بصـفة جهـة تنسـيقية للفـريق املعين بالفضاء وكذلك بصفة         "للقـرن احلـادي والعشـرين     
 هة عارضة؛ج

ــدورة الســابعة واألربعــني للجــنة       )هـ(  ــة الفضــاء الشــيلية ال ــد ميــثل وكال حضــر وف
/  حزيــران١١ إىل ٢اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، املعقــودة يف فييــنا مــن 

حنـو التنمية   : الفضـاء واملـياه   "، حيـث أعلـن نـتائج املؤمتـر الـدويل املعـين مبوضـوع                ٢٠٠٤يونـيه   
ــام      "ـة واألمــن البشــري املســتدامـ ــدويل للطــريان والفضــاء لع ــد يف إطــار املعــرض ال ــذي عق ، ال
 ؛٢٠٠٤
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شــاركت وكالــة الفضــاء الشــيلية، واضــطلعت بــدور منســق دويل، يف احللقــة   )و( 
الدراسـية بشـأن الفضـاء اليت عقدت يف كولومبيا، واليت حضرهتا أيضا وكاالت فضاء كل من                 

ــربازيل وبــريو ومكتــب   ــيا يف  . شــؤون الفضــاء اخلــارجي األرجنــتني وال وتدعــم شــيلي كولومب
جهودهـا الرامـية إىل إنشـاء وكالـة فضـاء وطنـية، بـتوفري االرشـاد واتاحـة االطـالع عـلى خربة                        

 شيلي يف املسائل املتعلقة بالفضاء؛

، الـذي أقـيم يف سـانتياغو من    ٢٠٠٤املعـرض الـدويل للطـريان والفضـاء لعـام           )ز( 
وقــد عرضــت وكالــة الفضــاء الشــيلية أنشــطتها . ٢٠٠٤أبــريل / نيســان٤مــارس إىل / آذار٢٩

وقّدمــت الوكالــة أيضــا رعايــتها ومســاعدهتا .  مــترا مــربعا٩٦بواســطة صــالة عــرض مســاحتها 
 ومعسكر  (ASTRO-Chile)شيلي  -إلقامـة جـناح عـرض عن الفضاء، مبشاركة مشروع أسترو          

ــوم  القــارة األمريكــية للفضــاء ومبشــاركة روبــوت إيضــاحي مــن جامعــة أ     ــية للعل مــريكا الالتين
 والتكنولوجيا؛

، شــاركت وكالــة  ٢٠٠٤مبناســبة املعــرض الــدويل للطــريان والفضــاء لعــام       )ح( 
حنــو التنمـية املســتدامة واألمــن  : الفضـاء الشــيلية يف تنظـيم املؤمتــر الـدويل املعــين بالفضــاء واملـياه    

و غونساليس أنينات،   ، والذي ترأسه راميوند   ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٢ و ١البشـري، املعقـود يف      
ســفري شــيلي لــدى النمســا والرئــيس الســابق للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض     

 السلمية؛

 ٩ إىل ٥الــزيارة الرمســية الــيت قــام هبــا وفــد مــن وكالــة الفضــاء الكــندية مــن      )ط( 
ــريل /نيســان ــنني   ٢٠٠٤أب ــوم االث ــدأت يف ي ــيس   / نيســان٥، وب ــيغو بورتال ــريل يف مركــز دي أب

 ؤمترات وأعقبت ذلك زيارات إىل مؤسسات الفضاء املوجودة يف سانتياغو وال سريينا؛للم

املشـاركة يف أعمـال اللجـنة الفرعـية القانونـية الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء                   )ي( 
/  آذار ٢٩اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ويف دورهتـا الثالـثة واألربعـني، املعقـودة يف فيينا من                    

 ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٨مارس إىل 

 يف  (www.agenciaespacial.cl)إطـالق موقع جديد على شبكة الويب العاملية          )ك( 
، يعمـل حالـيا عـلى حاسوب خادم تعاقدت عليه الوكالة ويقوم بإدارته           ٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلـول 

 مدير فخري؛

املشـاركة يف الـدورة السـابعة واألربعـني للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                 )ل( 
 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران١١ إىل ٢ض السلمية، املعقودة يف فيينا من األغرا
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 :تقدمي الدعم إىل معسكرات الفضاء )م( 

تقــدمي الدعــم إىل معســكر القــارة األمريكــية للفضــاء، الــذي أقــيم يف كــانون    ‘١‘
 وافتــتحه نائــب وزيــر الطــريان واختــتم حبضــور وزيــر       ٢٠٠٤يــناير /الــثاين

التربية، يف مباين شركة تيليفونيكا ويف القبة       الشـؤون اخلارجـية ونائـب وزيـر         
 السماوية على التوايل؛

، أقـيم يف ال سريينا، شيلي، معسكر        ٢٠٠٤أكـتوبر   / تشـرين األول   ٣ و ٢يف   ‘٢‘
ــارة      ــو تشـــجيع الطـــالب يف القـ ــاء، هبـــدف رئيســـي هـ ــأن الفضـ ــيعي بشـ ربـ
األمريكـــية عـــلى االلـــتحاق مبســـارات وظيفـــية يف جمـــال علـــوم وتكنولوجـــيا 

 كشاف الفضاء؛واست

املشـاركة يف حلقـة العمـل األوىل حول اجليوديسيا واملعلوماتية اجلغرافية، اليت              )ن( 
أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ٥عقـدت يف احلـرم اجلـامعي املركـزي جلامعـة كونسبسـيون من               

 وشــاركت يف تنظــيمها جامعــة كونسبســيون، مــن خــالل بــرنامج العلــوم اجليودينامــية  ٢٠٠٤
 يوديسية األملانية؛واللجنة اجل

، بشــأن ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٧املشــاركة يف االجــتماع األول، املعقــود يف   )س( 
الـتكامل بـني األرجنـتني وشيلي يف جمال العلوم والتكنولوجيا، والذي هدف إىل تقوية الروابط                

 بني العاملني يف املشاريع العلمية والتكنولوجية واجلامعية من مؤسسات وأفراد؛

 املنسـق العـام لوكالـة الفضـاء الشـيلية املؤمتر الدويل اخلامس واخلمسني               حضـر  )ع( 
/  تشرين األول  ٨ إىل   ٤، الـذي عقـد يف فانكوفـر، كـندا، من            ٢٠٠٤لـلمالحة الفضـائية لعـام       

  ونظّمه االحتاد الدويل للمالحة الفضائية؛٢٠٠٤أكتوبر 

قه مكتــب املشــاركة يف أســبوع الفضــاء العــاملي يف شــيلي، وهــو حــدث ينســ   )ف( 
أكتوبر مبشاركة وكالة / تشرين األول١٠ إىل ٤شـؤون الفضـاء اخلـارجي ويقـام كـل سنة من          

الفضـاء الشـيلية، الـيت تسـّمي أحـد أعضاء جلنتها االستشارية التقنية إلنشاء صفة للحدث على                  
 شبكة الويب العاملية وتنسيق نشر املعلومات عن األنشطة الوطنية؛

 ة الفضاء الكندية ومواقع صناعة الفضاء الكندية؛زيارة رمسية إىل وكال )ص( 

، أصـــبحت شـــيلي عضـــوا يف الفـــريق  ٢٠٠٤أكـــتوبر / تشـــرين األول١٣يف  )ق( 
وممــثل شــيلي هــو راميونــدو غونســاليس أنيــنات، ســفري شــيلي لــدى    . املخــتص برصــد األرض
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لفضــاء النمســا، ونقطــة االتصــال لشــيلي هــي هكــتور غوتــيرييز ميــنديز، املنســق العــام لوكالــة ا 
 الشيلية؛

قامـت وكالـة الفضـاء الشـيلية بـدور فريق التحكيم يف املعرض العلمي الوطين           )ر( 
 ٢٣ إىل ٢٠اخلـامس والـثالثني للشـباب، الـذي أقـيم يف املـتحف الوطـين للـتاريخ الطبـيعي من                 

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

الستشعار عن ُبعد   املشـاركة يف نـدوة أمـريكا الالتينـية احلاديـة عشرة املعنية با              )ش( 
نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٦ إىل ٢٢ونظــم املعلومــات الفضــائية، الــيت عقــدت يف ســانتياغو مــن  

وركـزت املناقشـات عـلى وكـاالت الفضاء والتعاون الدويل، وبعثات رصد األرض،              . ٢٠٠٤
وشــبكات املالحــة الفضــائية، واملــوارد الطبيعــية، والبيــئة، والكــوارث الطبيعــية والــيت مــن صــنع  
االنسـان، وتقيـيم املخاطـر وإدارهتـا، وختطيط األراضي ونظم املعلومات اجلغرافية، والتطبيقات              
يف جمـايل األمن والدفاع، والتعليم، وتعميم املعلومات عن االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات              

 اجلغرافية؛

ــام         )ت(  ــد لع ــادئ بشــأن االستشــعار عــن ُبع ــدان احملــيط اهل ــر بل املشــاركة يف مؤمت
الــتطورات : االستشــعار عــن ُبعــد للمحــيطات والســواحل والغــالف اجلــوي "، املعــنون ٢٠٠٤

 كانون  ٣نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩، الـذي عقد يف كونسبسيون، شيلي، من         "والتطبـيقات 
 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

  
  املشاريع وأفكار املشاريع  

 :الشيليةفيما يلي قائمة مبشاريع وأفكار مشاريع وكالة الفضاء  -٩

 مشروع رائد الفضاء الشيلي؛ )أ( 

ــية مســامهة شــيلي يف تشــكيلة ســواتل صــغرية لرصــد      )ب(  دراســة جــدوى إلمكان
الكـوارث، إمـا باسـتخدام حمطـة أرضية أو عن طريق تنفيذ مشروع كامل النطاق يشتمل على          

 مكّونات فضائية وأرضية؛

ســاتلية ومعاجلــتها دراســة جــدوى إنشــاء مركــز وطــين شــيلي لــتلقي الصــور ال )ج( 
 وختزينها وتوزيعها لألغراض العمومية أو اخلصوصية أو األكادميية أو االستراتيجية؛



 

 14 
 

 A/AC.105/832/Add.1

إعـداد تقريـر دراسـة جـدوى متهـيدية السـتخدام موقعي املدار الثابت بالنسبة                 )د( 
ــاد الـــدويل لالتصـــاالت،    ــيلي ألغـــراض االتصـــاالت االحتـ إىل األرض اللذيـــن خّصصـــهما لشـ

 ر اختاذ القرارات؛وسييّسر التقري

تقـدمي الدعـم املؤسسـي لتنفـيذ مشـروع يقـوم يف اطـاره رائـد الفضـاء الشيلي                     )هـ( 
املرشـح باجـراء جتـارب علمـية عـلى مـنت حمطـة الفضاء الدولية، مببادرة من شركة أستروشيلي                    

 كوربوريشن؛

ــتاب       )و(  ــيكا ال ــية يف أنتاركت ــتعلق مبحطــة االســتقبال األملان ــيما ي ــة ف عة دراســة احلال
لـلمعهد الشـيلي للقطب اجلنويب يف أنتاركتيكا وحالة املرصد اجليوديسي املتكامل القابل للنقل              

 يف جامعة كونسبسيون؛

 تنفيذ أنشطة تعليمية عن طريق معسكرات الفضاء؛ )ز( 

 Radio Amateur Satellite Corporation-Chileمشـروع عـن طـريق شـركة      )ح( 

(AMSAT-CE)        يشتمل على   )سيزار(بـا الوسـطى لألحبـاث املتقدمة         أو عـن طـريق سـاتل أورو ،
)  كيلوغرامات ٩-٧(تصـميم وبـناء وإطـالق وتشـغيل مـا يصـل إىل مخسة سواتل صغرية جدا                  

 لالتصاالت والتجارب التعليمية؛

 إطالق ساتل لرصد األرض إىل مدار قطيب منخفض؛ )ط( 

يق نظام املعلومات   تطبـيق التكنولوجـيا السـاتلية عـلى املنطقة السادسة عن طر            )ي( 
. اجلغرافـية اإلقلـيمي لشـيلي ومركـز دراسـات االستشـعار عـن ُبعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية             

 .ومتّول هذا املشروع وكالة الفضاء الكندية
  

  ٢٠٠٥األهداف االستراتيجية لعام   
 : كما يلي٢٠٠٥ميكن تلخيص األهداف االستراتيجية لوكالة الفضاء الشيلية لعام  -١٠

التوقـيع عـلى مذكـرات تفاهم مع وكاالت فضاء االحتاد الروسي واألرجنتني              )أ( 
 واسبانيا وإيطاليا ومجهورية كوريا واهلند وأيضا مع اجلامعة الدولية للفضاء؛

مواصـــلة تعزيـــز الوكالـــة عـــن طـــريق االســـتفادة املثـــلى مـــن املـــوارد املـــتاحة   )ب( 
ــية     ــد، دون مســاس بعمل ــة   واستصــدار مرســوم تشــريعي جدي ــانون املوازي اعــتماد مشــروع الق

 واألطول أمدا؛
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إعـداد دراسـة جـدوى بشـأن اسـتئجار مكاتـب جديـدة للوكالـة، بغـية تيسري                    )ج( 
 تطورها وأنشطتها يف األجل األطول؛

ــة        )د(  ــرقة عامل ــع إنشــاء أف ــة، م ــية للوكال ــيكل اللجــنة االستشــارية التقن ــز ه تعزي
 للتركيز على جماالت مواضيعية حمددة؛

تشـجيع املشـاركة يف إنشـاء معـرض دائم للفضاء يف املتحف الوطين للمالحة                )هـ( 
 اجلوية والفضاء، التابع لإلدارة العامة للطريان املدين؛

التوقـيع عـلى مذكـرة تفـاهم مـع املركـز االقلـيمي لـتدريس علوم وتكنولوجيا                   )و( 
، والكائن يف ساو خوسيه الفضـاء يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي، املنتسـب إىل األمـم املـتحدة        

 دوس كامبوس بالربازيل؛

 ٢٠٠٦الترتيـب ملشـاركة الوكالـة يف املعـرض الـدويل للطـريان والفضـاء لعام                  )ز( 
جناح العرض  "بصـالة عـرض، وعقـد مؤمتـر دويل عـن الفضاء، وكذلك اختاذ الترتيبات إلقامة                 

 ؛"اخلاص بالفضاء

اخلــارجي يف األغــراض الســلمية املشــاركة النشــطة يف جلــنة اســتخدام الفضــاء  )ح( 
 .ويف الفريق املختص برصد األرض" ميثاق الفضاء والكوارث الكربى"ويف 

  
  التصدي للتحديات املقبلة  

ــيت       -١١ ــتحديات ال ــة الفضــاء الشــيلية عــلى التصــدي لل ــية ستســاعد وكال االجــراءات التال
 :ستواجهها يف املستقبل

  اللجنة االستشارية الرئاسية؛إحداث زيادة يف امليزانية، حسب طلب )أ( 

التضـامن مـع أوسـاط الفضاء الوطنية وتعزيزها، عن طريق اللجنة االستشارية              )ب( 
 التقنية؛

 إجراء دراسات عن العرض والطلب الوطنيني على املنتجات الفضائية؛ )ج( 

 التوصل إىل توافق آراء بشأن الطابع املدين لوكالة الفضاء الوطنية؛ )د( 

ء األمهـية القصـوى للعمـل على إقامة وكاالت الفضاء على صعيد املنطقة              إيـال  )هـ( 
 وتعزيز التعاون؛

 الدعم السياسي على أعلى املستويات؛ )و( 
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إشــراك القطــاع اخلــاص إشــراكا فعــاال وأمــثل يف صــوغ املشــاريع املــتعلقة          )ز( 
 .بالفضاء

  
 اجلمهورية التشيكية

 
  ]باالنكليزية: األصل[

سـنة هامـة للغايـة يف مـيدان تطبـيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء يف                ٢٠٠٣كـان عـام      -١
مع ‘ الدولة املتعاونة األوروبية  ‘وكان أهم حدث هو التوقيع على اتفاق        . اجلمهوريـة التشـيكية   

ونتيجة لذلك  . ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤يف براغ يف    ) اإليسا(وكالـة الفضاء األوروبية     
تشــيكية مســتحقة للمشــاركة يف مشــاريع اإليســا البحثــية ويف   االتفــاق، ســتكون اجلمهوريــة ال

خطة ‘بـرامج اإليسـا، عـن طـريق مشـاريع صـناعية تفـي بالشروط احملددة املتفق عليها يف إطار                     
وميـثل االتفـاق اسـتمرارا منطقـيا للتعاون مع اإليسا، الذي بدأ يف              . ‘الدولـة املـتعاونة األوروبـية     

وسيحّول ). برودكس(مج اإليسا لتطوير التجارب العلمية       يف االطار احملدود لربنا    ١٩٩٨عـام   
هـذا الـتعاون اآلن إىل تعـاون أوثـق يف إطـار اتفـاق الدولـة املـتعاونة األوروبـية، الذي ينبغي أن                        
يـزيد الـتمويل وكذلـك الفرص املتاحة للبحوث التطبيقية والضطالع شركات القطاع اخلاص              

 .لتشيكيةبتطوير تكنولوجيات الفضاء يف اجلمهورية ا

 ٣٠يف ) ميموســا(وقــد أطلــق الســاتل التشــيكي املخصــص لقــياس تســارع الســواتل      -٢
واشــترت .  مــن حمطــة بليسيتســك الروســية إلطــالق املركــبات الفضــائية٢٠٠٣يونــيه /حزيــران

ــية اإلطــالق شــركة   البعــثة املــتعددة  ‘، كجــزء مــن Eurockot Launch Services GmbHعمل
وقام بتصميم الساتل ميموسا، الذي     . إلطالق الروسية روكوت  ، باستخدام مركبة ا   ‘املـدارات 

 كـيلوغراما، املعهـد الفلكـي الـتابع ألكادميية العلوم التشيكية، وينبغي أن يوفر بيانات                ٥٢يـزن   
 كيلومترا  ٣٢٠عـن كـثافة الغـالف اجلـــوي األعلـــى مــن مــدار إهليلجي يتراوح ارتفاعه بني                 

 . كيلومترا٨٤٠و

يانات تســجيل الســاتل ميموســا إىل األمــني العــام لألمــم املــتحدة وفقــا  وقــد أحيلــت بــ -٣
/  آب ٢١ وذلك يف    )١(لـلمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،          

وكان هذا  . (ST/SG/SER.E/433)، بعـد أقـل من شهرين من إطالق الساتل           ٢٠٠٣أغسـطس   
ــة التشــيكية ا    ــأن تســجيل األجســام الفضــائية وحتديــث    متماشــيا مــع موقــف اجلمهوري ــيد ب لتل

__________ 
 ).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة  (1) 
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املعلومـات عـن حالـتها الوظيفـية يف الوقـت املناسـب هـو شرط مسبق للمناقشة القانونية حول                    
وقـد قدمـت إىل مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي يف            . سـبل ووسـائل ختفـيف احلطـام الفضـائي         

ــثاين ــية ل ٢٠٠٣نوفمـــرب /تشـــرين الـ ــة الوظيفـ ــيلية عـــن احلالـ ــيون  معلومـــات تفصـ ــواتل ماغـ سـ
 .(ST/SG/SER.E/439)اجليوفيزيائية اخلمسة اليت سبق إطالقها 

وكانـت املسـامهة التشـيكية يف املختـرب الدويل للفيزياء الفلكية بشأن أشعة غاما، التابع               -٤
، هي تطوير مرفق اختبارات أرضي      ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٧لإليسـا، الـذي أطلـق يف        

ري، وكذلك املشاركة يف تطوير الرباجميات ملركز العلوم والبيانات         لـتجربة كامريا الرصد البص    
وقــد وضــع مســبار الــبالزما، الــذي طــور بالــتعاون مــع املركــز الوطــين الفرنســي   . يف سويســرا

يونــيه / حزيــران٢٩للدراســات الفضــائية، عــلى مــنت الســاتل دمييــتر الفرنســي الــذي أطلــق يف    
٢٠٠٤. 

أكتوبر هي جزء هام من     /ليت جتري يف تشرين األول    وأنشـطة أسـبوع الفضـاء العـاملي ا         -٥
ولـدى اجلمهوريـة التشـيكية تـاريخ عريق يف     . األنشـطة املـتعلقة بالفضـاء لـلجمهورية التشـيكية         

ويهّيـئ ذلـك ظـروفا مؤاتـية للغايـة لتعزيز           . جمـال املراصـد والقبـب السـماوية املـتاحة لـلجمهور           
شــأن تطبــيقات علــوم وتكنولوجــيا  وعــي اجلمهــور لــيس فقــط بشــأن عــلم الفلــك بــل أيضــا ب   

وكــان مكتــب الفضــاء التشــيكي قــد نظــم االحــتفاالت بأســبوع الفضــاء العــاملي يف     . الفضــاء
وكــان معظــم مــن شــاركوا يف األنشــطة مــن . ٢٠٠٢اجلمهوريــة التشــيكية ألول مــرة يف عــام 

 هيـئة مـن مجيع   ٢٥الشـباب، الذيـن شـاركوا مشـاركة واسـعة الـنطاق وجـاؤوا مـن أكـثر مـن               
 كانـت املشـاركة مركّـزة بقـدر أكـرب على العروض             ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ويف عـامي    . اء القطـر  أحنـ 

ــرابطة        ــري ال ــارض، كمــا يتجــلى يف تقري ــة يف وســائط اإلعــالم وعــلى احملاضــرات واملع املقدم
 .الدولية ألسبوع الفضاء ذوي الصلة

  
 أملانيا

 
  ]باالنكليزية: األصل[

لجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة ســيوزع أثــناء الــدورة الثانــية واألربعــني ل 
 ٤فــرباير إىل / شــباط٢١اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، الــيت ســتعقد مــن   

 الذي يبني األنشطة وبرامج البحث Goals and Strategies 2004، املنشور ٢٠٠٥مـارس  /آذار
 . الفضاء اجلويوالتطوير اجلارية اليت يضطلع هبا املركز األملاين لشؤون
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 املغرب
 

  ]بالفرنسية: األصل[
  مقدمة  -١ 

وبفضل . مـنذ السـبعينات يـدرج املغـرب الفضـاء اخلـارجي تدرجيـيا يف بـراجمه االمنائـية                   -١
الـتزام حكومـة املغـرب القـاطع، متكـن الـبلد مـن إحـراز تقـدم مـلموس يف االتصـاالت الساتلية                       

وميـتلك املغرب اآلن املوارد البشرية واملادية       . عـد واألرصـاد اجلويـة السـاتلية واالستشـعار عـن بُ          
الالزمـة، وقـد أقــام شـبكة وطنــية مـن اخلدمـات واملســتعملني، ويـبذل جهــوده لـتعزيز وتوســيع        

ويف ذلك الصدد،   . نطـاق أنشـطته عـلى الصـعيد الوطـين وعلى صعيد أفريقيا والشرق األوسط              
مـات اجلغرافـية، قـام املركـز امللكي         ويف إطـار التدريـب عـلى االستشـعار عـن ُبعـد ونظـم املعلو               

ــُبعدي الفضــائي بتدريــب مــا يقــرب مــن      شــخص يف شــىت اجملــاالت ذات  ٩٠٠لالستشــعار ال
الــزراعة، واملــياه، واحلــراجة، وختطــيط املــدن، وإدارة األراضــي،      (األولويــة للــبلد وللمــنطقة   

ــية   ــر الطبيع ــب  )والتصــّحر، واملخاط ــث مت تدري ــام  ١٨٤، حي ــنهم يف ع ــد. ٢٠٠٤ م  اختــذ وق
 .املغرب هنجا ديناميا وواقعيا ومستداما إزاء أنشطته الفضائية املتزايدة األمهية والتنوع

  
  احلصول على البيانات الساتلية -٢ 

فـيما يـتعلق ببـيانات رصـد األرض، توجـد لـدى املغرب ثالث حمطات لتلقي البيانات                   -٢
التابعة للواليات املتحدة   ) نوا(وي  السـاتلية مـن اإلدارة الوطنـية لدراسـة احملـيطات والغالف اجل            

ــة،        ــبحوث األرصــاد اجلوي ــية، خاصــة ب ــة الوطن ــرية األرصــاد اجلوي ــا يف مدي األمريكــية، إحداه
واثنــتان يف املركــز امللكــي لالستشــعار الــُبعدي الفضــائي، خاصــتان بــتلقي بــيانات املقـــياس          

ــية جــدا    ــتبانة العال ــتقدم ذي االس ــدرس املركــز امللكــي  . اإلشــعاعي امل ــُبعدي  وي  لالستشــعار ال
الفضـائي حالـيا إمكانية احلصول على إحدى حمطات اجليل الثاين من سواتل متيوسات ووضع               
إجـراءات للحصـول املباشـر والسـريع عـلى بـيانات مقياس الطيف التصويري املتوسط التحليل                 

 ).إنفيسات(وبيانات الساتل البيئي 

ؤول عـن توزيـع الصور الساتلية يف        واملركـز امللكـي لالستشـعار الـُبعدي الفضـائي مسـ            -٣
وهـو مسؤول أيضا عن  . املغـرب، وقـد أقـام صـالت مـع عـدد مـن مـوّردي الصـور وموّزعـيها                 

التجمــيع املركــزي لــلمحفوظات الوطنــية مــن البــيانات الســاتلية وكذلــك البــيانات الــناجتة مــن  
يانات الساتلية  وللمركز نظام متكامل ميكّنه من احلصول على الب       . مشـاريع االستشعار عن ُبعد    
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ومعاجلـتها وإعـادة تركيـبها ومـن إنشـاء قواعـد بيانات ميكن للمستعملني النفاذ إليها باالتصال                  
 .احلاسويب اآلين

وقـد طُّور نظام إلدارة احملفوظات ميكن أن يتم بواسطته حفظ مجيع البيانات اجلغرافية               -٤
ويــتوفر . وع إلــيها واســتردادهاالــناجتة يف املركــز امللكــي لالستشــعار الــُبعدي الفضــائي والــرج  
 .فهرس حيتوي على وصف للبيانات احملفوظة وحيدد مكاهنا املادي

  
  إدارة املوارد الطبيعية ومشاريع االستشعار عن ُبعد -٣ 

تقـوم بتنفـيذ مشـاريع املغـرب العديـدة اخلاصـة باالستشـعار عـن ُبعـد ونظم املعلومات                     -٥
حتــياجات لرصــد املــوارد الطبيعــية وإدارهتــا، ومحايــة اجلغرافــية مؤسســات وطنــية شــىت تلبــية لال

 .وتدخل هذه املشاريع يف نطاق الربامج االمنائية الوطنية واالقليمية. البيئة، وإدارة األراضي

 اخلاص بدعم ترويج    (APPUIT)" أبويت" أكمـل مشروع     ٢٠٠٤يونـيه   /ويف حزيـران   -٦
 :هذا املشروع مسألتان هامتان مهاودرست يف إطار . وتطوير االستشعار عن ُبعد يف املغرب

ــدها       )أ(  ــات ورصـ ــر الغابـ ــيما حصـ ــرب، وال سـ ــية يف املغـ ــوارد احلراجـ إدارة املـ
وكذلـك مراقـبة حـرائق الغابات، ومتت دراستها بالتعاون مع املندوبية السامية للمياه والغابات               

 وحماربة التصّحر؛

ــوارد الــبحرية، وال ســيما حــاالت ارتفــاع مــيا      )ب(  ه القــاع إىل الســطح  إدارة امل
 .وتربية األحياء املائية، ومتت دراستها بالتعاون مع املعهد الوطين للبحث يف الصيد البحري

وكـان هـذان النشـاطان داخلـني يف نطـاق السـياق األوسـع للجهود الرامية إىل الرصد                    -٧
رة الشــامل للمحــيطات والنــباتات، وقــد صــحبهما تدبــريان اختــذا لدعــم املشــروع وتعزيــز القــد

 :املؤسسية، ومها

 مواطن مغريب يف املغرب     ٣٠٠ُدرِّب ما يقرب من     (تدريـب املوظفني املغاربة      )أ( 
 ؛)وأوروبا

، الـذي يشـمل تطويـر نظـام إلدارة احملفوظات           (System)" سيسـتيم "مشـروع    )ب( 
مـن أجـل حفـظ البـيانات املنتجة يف املركز امللكي لالستشعار الُبعدي الفضائي والرجوع إليها                 

 .واستردادها

ويّسـر املشـروع أيضـا تعزيـز البنية التحتية الالزمة الستقبال ومعاجلة البيانات الفضائية                -٨
اخلاصـة باملركـز امللكـي لالستشـعار الُبعدي الفضائي وترقية الدراية الفنية لإلدارات املشاركة،               
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 دراســية وتــّوج املشــروع بعقــد حلقــة. عــن طــريق بــرامج تدريبــية خاصــة يف املغــرب وأوروبــا 
 مشارك من معاهد ١٠٠، حضـرها حنو  ٢٠٠٤يونـيه  / حزيـران  ٢٩ و ٢٨وطنـية يف الـرباط يف       

 .مهتمة باملسائل اليت تناوهلا البحث

 أكمـل أيضـا املشـروع االقلـيمي اخلـاص بـربامج املبادرات              ٢٠٠٤سـبتمرب   /ويف أيلـول   -٩
 الصحراء والساحل، وقد نفّذ ذلك املشروع مرصد  "). اليف"مشروع  (احمللـية للبيـئة احلضـرية       

املركز امللكي لالستشعار الُبعدي    (الكـائن يف تونـس، بالـتعاون مـع شركاء من املغرب وتونس              
الفضـائي واملندوبـية السـامية للمياه والغابات وحماربة التصّحر، من املغرب، ومركز االستشعار              

ــس     ــن تون ــئة، م ــوزارة البي ــتابع ل ــد ال ــه االحتــاد األو  )عــن ُبع وتصــّدى . رويب، وشــارك يف متويل
املشـروع السـتخدام االستشـعار عـن ُبعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية لرصد التصّحر يف منطقة                   

، وتّوج حبلقة عمل إقليمية شاركت      )تونس واجلزائر واملغرب  (جـنوب الـبحر األبيض املتوسط       
وجيــري إعــداد . ٢٠٠٤أغســطس / آب٣١ و٣٠فــيها الــبلدان الــثالثة وعقــدت يف تونــس يف  

نـية مـن املشـروع هبـدف تنفيذ نظام لإلنذار املبكّر من أجل رصد اجلفاف يف البلدان                  مـرحلة ثا  
 .الثالثة املشاركة يف املشروع

  
   البحث والتطوير–التدريب  -٤ 

تـنظم حلقـات دراسـية ومعـارض وأيـام إعالمـية بانـتظام مـن أجـل زيـادة الوعـي لدى                   -١٠
وائــد وإمكانــيات االستشــعار عــن ُبعــد  مقــرري السياســات واملســؤولني والعــلماء والشــباب بف 

ويصــدر املركــز امللكــي لالستشــعار الــُبعدي الفضــائي نشــرة   . وعلــوم وتكنولوجــيات الفضــاء 
، اليت (Geo Observer)إعالمـية عـن األنشـطة الفضـائية، كما حتتوي اجمللة العلمية جيو أوبزرفر     

ونظم املعلومات اجلغرافية يف    تنشـر مـرتني يف السـنة، على مقاالت عن تطبيق البيانات الساتلية              
 .األنشطة وعن البحوث اليت جتري يف البلدان النامية

ويـنظم عـدد مـن األنشـطة لـزيادة الوعي لدى الشباب عن السبل اليت ميكن أن تساعد                    -١١
هبــا األنشــطة الفضــائية عــلى حتســني حــياة الــناس اليومــية، وذلــك مــثال عــن طــريق االتصــاالت    

ــئةالســلكية والالســلكية ورصــد   ــُبعدي الفضــائي     .  البي ويتشــارك املركــز امللكــي لالستشــعار ال
ووزارة التربــية كــل ســنة، كجــزء مــن أســبوع الفضــاء العــاملي، يف تنظــيم حلقــات دراســية           
 .ومعارض يف املدارس والكليات من أجل تزويد الشباب بفهم الستخدامات الفضاء اخلارجي

ــُبعدي    -١٢ الفضــائي أنشــطته التدريبــية مــنذ عــام   وقــد عــّدل املركــز امللكــي لالستشــعار ال
 لتلبـية االحتـياجات الوطنـية واالقليمـية والـتعامل مـع طائفة من املتعاملني، مثل مقرري              ١٩٩٣
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ويقــدم املركــز كــل ســنة بــرناجما تدريبــيا يشــتمل . السياسـات واملخططــني واملوظفــني والتقنــيني 
علومات اجلغرافية وتطبيقاهتما   عـلى مقدمـة عـن املـبادئ األساسـية لالستشعار عن ُبعد ونظم امل              

 ١١ نظّــم املركــز ٢٠٠٤ويف عــام . يف اجملــاالت ذات األولويــة لــلمغرب وللمــنطقة يف جممــلها 
أمنوطـة تدريبـية يف جماالت خمتلفة مثل نظم املعلومات اجلغرافية والبيانات ذات االستبانة العالية                

 . مشاركا١٨٤ا جدا وإدارة األراضي والنظام العاملي لتحديد املواقع، حضره

وعـالوة عـلى تلـك الربامج التدريبية، ينظّم املركز امللكي لالستشعار الُبعدي الفضائي               -١٣
أنشـــطة تدريبـــية موّجهـــة جلهـــات معّيـــنة بـــناء عـــلى طلـــب املـــنظمات االقليمـــية والدولـــية أو  

عم من  وبد) كوسبار(وحالـيا يـنظّم املركز أيضا، بالتعاون مع جلنة أحباث الفضاء            . املسـتعملني 
اللجــنة الدولــية احلكومــية لعلــوم احملــيطات واجمللــس الــدويل للعلــوم ووكالــة الفضــاء األوروبــية   

، حلقـة عمـل مدهتـا أسـبوعان لبـناء القـدرات حول موضوع علم احمليطات الفضائي،          )اإليسـا (
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ١٩ستعقد ملنطقة أفريقيا من 

 هندسـة مغربـية، مـثل جامعـة حممد اخلامس           وقـد اسـتحدثت عـدة جامعـات وكلـيات          -١٤
ــنية          ــة احلس ــيطرة واملدرس ــزراعة والب ــثاين لل ــد احلســن ال ــة للمهندســني ومعه ــة احملمدي واملدرس
لألشـــغال العمومـــية، دورات وبـــرامج دراســـية عـــن االستشـــعار عـــن ُبعـــد ونظـــم املعلومـــات  

 .اجلغرافية

ســني مقــر املركــز االقلــيمي  وعــلى الصــعيد االقلــيمي، تضــم املدرســة احملمديــة للمهند   -١٥
لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء باللغـة الفرنسـية، املنتسـب إىل األمـم املتحدة، الذي يقدم                    

ــة جمــاالت هــي      ــة الفرنســية، يف أربع ــتحدثني باللغ ــة امل ــيل درجــة املاجســتري لألفارق : دورات لن
ة واملــناخ العــاملي؛ االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية؛ واألرصــاد اجلويــة الســاتلي 

ويقــدم املركــز امللكــي لالستشــعار  . واالتصــاالت الســاتلية؛ وعلــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي  
الـُبعدي الفضـائي مسـامهة كـبرية يف هـذا التدريـب، بـتوفري املدربـني واتاحة االلتحاق بوظائف                   

 .لنيل اخلربة واإلشراف على البحوث

األفــريقي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا  كــان املركـز  ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٣٠وحـىت   -١٦
بنن وبوركينا فاسو وتوغو وتونس  ( بلدا   ١٥ أفريقياً من    ٧٣الفضـاء باللغـة الفرنسية قد دّرب        

واجلزائـر ومجهوريـة أفريقيا الوسطى والرأس األخضر والسنغال وغابون والكامريون والكونغو            
بعون خّرجياً ملتحقون بثالث ويوجد اآلن واحد وأر  ). ومدغشـقر واملغـرب وموريتانيا والنيجر     

 ملـــتحقون بـــدورات يف ٢٥دورات يف االستشـــعار عـــن ُبعـــد ونظـــم املعلومـــات اجلغرافـــية؛ و
ــة الفضــائية     ــدورات يف األرصــاد اجلوي ــتحقون ب وســتبدأ يف . االتصــاالت؛ وســبعة خــّرجيون مل
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املــناخ  دورة فــوق اجلامعــية يف جمــال األرصــاد اجلويــة الفضــائية و٢٠٠٤نوفمــرب /تشــرين الــثاين
 .العاملي

  
  التعاون الدويل -٥ 

يـبذل املغـرب جهـودا نشـطة، يف إطار سياسته اخلارجية الوطنية، لتعزيز تعاونه الدويل                 -١٧
ــه      يف جمــال علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، وهــو ضــالع يف أنشــطة خمــتلفة هتــدف إىل تعزيــز تعاون

 .وتوسيع نطاق ذلك التعاون

امللكـي لالستشـعار الـُبعدي الفضائي، يف عدد من    واملغـرب عضـو، عـن طـريق املعهـد           -١٨
الـلجان والـرابطات االقليمـية والدولـية املـنخرطة يف األنشطة الفضائية، من بينها االحتاد الدويل              

والـرابطة األوروبـية للسنة الدولية للفضاء       ) كوسـبار (لـلمالحة الفضـائية وجلـنة أحبـاث الفضـاء           
 .واجلامعة الدولية للفضاء

، "إدارة املــوارد املائــية يف أفريقــيا: مــبادرة تايغــر"ملغــرب مشــاركة نشــطة يف ويشــارك ا -١٩
. الـيت أطلقـتها اإليسـا، واخلاصـة باسـتخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد املائية يف أفريقيا                 

أكــتوبر / تشــرين األول٨ إىل ٦وقــد استضــاف املغــرب حلقــة العمــل األوىل الــيت عقــدت مــن  
جلــنة الــربنامج حللقــة العمــل الثانــية الــيت ســتعقد يف بريــتوريا، جــنوب  ، وهــو عضــو يف ٢٠٠٣

ويف إطــار مــبادرة تايغــر، يــنفّذ املركــز . ٢٠٠٤نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٠ إىل ٨أفريقــيا، مــن 
امللكــي لالستشــعار الــُبعدي الفضــائي مشــروعا بشــأن اإلدارة املــتكاملة ملــوارد املــياه يف حــوض 

 . بدعم من اإليسا ووكالة الفضاء الكندية،)مبنطقة أغادير(ماسا -مسوس

وكــثريا مــا يــنظم املغــرب أنشــطة مــع شــركائه األجانــب لــتعزيز اســتخدام تكنولوجــيا   -٢٠
 نظم املغرب، عن طريق     ٢٠٠٤ويف عام   . الفضـاء وتوسـيع نطاق تطبيقها على الصعيد الوطين        

جلامعي، وبالتعاون مع    سايل ا  –املركـز امللكـي لالستشعار الُبعدي الفضائي ومستشفى الرباط          
الـرابطة األوروبـية للسـنة الدولـية للفضاء واملركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية واإليسا              
ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، مؤمتـرا عـن توفري الرعاية الصحية عن ُبعد والسواتل، عقد                   

عمال حمتمال   مست ١٢٠ مشـاركا، منهم     ١٥٠وحضـر املؤمتـر     . يولـيه / متـوز  ٨ و ٧يف الـرباط يف     
، قــّدم هلــم بــيان )مقــررو سياســات وأطــباء وممرضــون وممرضــات وباحــثون (يف مــيدان الطــب 

ــيات األمــراض الســارية، واحلصــول عــلى اخلدمــات       ــيقات تكنولوجــيات الفضــاء يف وبائ لتطب
 .الصحية يف املناطق املعزولة، والتحكم يف الروبوطات عن ُبعد، واجلراحة عن ُبعد
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