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   الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا 
 اجلزائر  

]بالفرنسية  : األصل[  

ــر     ٢٠٠٤خــالل عــام   -١ ــرية إجــراءات يتســىن ــا تطوي ــة الفضــاء اجلزائ ، وضــعت وكال
 .يوناألنشطة الفضائية حبيث تليب االحتياجات اليت يعرب عنها املستعملون الوطن

 مـن خـالل أعمـال مؤسسـات علمية وتقنية وطنية مثل             بـرنامج الفضـاء الوطـين     ويـنفَّذ    -٢
 .اجلامعات ومراكز البحوث واملختربات واملعاهد

 ووسـعت عملـية الـتعاون مع القطاعات الوطنية          وكالـة الفضـاء اجلزائـرية     وقـد كثّفـت      -٣
من االتفاقات من أجل بلوغ تلك      واملسـتعملني احملتملني لتكنولوجيات الفضاء، وأبرمت عددا        

 .الغاية
  

   وتنفيذهبرنامج الفضاء الوطينمفهوم  -١ 
 على  برنامج الفضاء الوطين   أبعاد   ٢٠٠٤ لعـام    وكالـة الفضـاء اجلزائـرية     حـدد بـرنامج      -٤

وتشـمل أهـداف الربنامج تعزيز قدرات اجلزائر لصاحل اتمع          .  سـنوات  ١٠مـدى زمـين قـدره       
 التنمــية االقتصــادية واالجتماعــية والثقافــية للــبلد، وحتســني محايــة البيــئة، الوطــين، واإلســهام يف

 .وتطوير معرفة وإدارة املوارد الطبيعية، وحتسني الوقاية من الكوارث الكربى

 :ولبلوغ تلك الغاية، أنشأت الوكالة أفرقة خرباء متخصصة يف امليادين التالية -٥

االستشعار هـو وضع برنامج يشمل استخدام       اهلـدف   : املـوارد النباتـية واملائـية      )أ( 
 جلمـع البـيانات ومعاجلـتها وحتليـلها مـن أجـل توفري فهم أفضل وإدارة أفضل للموارد          عـن بعـد   

 النباتية واملائية؛

يـتوخى أن يـؤدي اسـتخدام سـواتل رصد األرض      : املـوارد النفطـية والتعدينـية      )ب( 
يم ورصــد ومراقــبة مــوارد الــبلد النفطــية  باســتبانات حــيزية وطيفــية خمــتلفة إىل زيــادة دقــة تقيــ  

  يف ذلك امليدان؛برنامج الفضاء الوطينوالتعدينية الكامنة، وهذا هدف 

اهلـدف الرئيسـي هـو حتقيق أفضل مستوى ممكن من        : مـوارد مصـائد األمسـاك      )ج( 
وميكــن حتقــيق ذلــك بــاإلدارة . املعــرفة باألرصــدة الســمكية واالســتفادة املثــلى واملســتدامة مــنها

 لعقالنية للموارد السمكية مبا يف ذلك باالستناد إىل البيانات اليت تنتجها تكنولوجيا الفضاء؛ا
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اهلـدف هـو تطبيق     : ختطـيط اسـتخدام األراضـي ومواجهـة الكـوارث الطبيعـية            )د( 
تكنولوجــيا الفضــاء يف ختطــيط اســتخدام األراضــي بطــريقة تكفــل التنمــية املــتوافقة واملســتدامة  

وفـيما يـتعلق بـالكوارث الطبيعـية، ستسـهم تكنولوجـيا الفضاء يف              . لـلجزائر لـلموارد األرضـية     
ــزوات اجلــراد والفيضــانات          ــرائق الغابــات وغ ــزالزل واحلــركات األرضــية وح ــة مــن ال الوقاي

 واجلفاف والتصحر ومواجهتها؛

يتسىن حتديد املواقع   : حتديـد املواقـع باسـتخدام الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع              )ه( 
 من خالل تشكيلة سواتل تتيح حتديد أي موقع مطلق الـنظام العـاملي لتحديد املواقع     م  باسـتخدا 

 إىل االستفادة بكفاءة من   برنامج الفضاء الوطين  ويهدف  . أو نسـيب يف أي مكـان عـلى األرض         
الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع يف ميادين املالحة وحتديد املواقع واألمن الوطين ولتجويد طرائق          

  معاجلة البيانات؛وأساليب

اهلـدف الرئيسـي هـو املسـاعدة على إنشاء نظام جلمع            : اإلحصـاءات الزراعـية    )و( 
ــلمعلومات يكــون قــادرا عــلى التنــبؤ بالكمــيات احملصــودة وإدارة أنشــطة مــا بعــد      ــيانات ول الب
احلصـاد، فـيمكِّن السـلطات مـن احلصـول عـلى معلومـات منـتظمة ودقيقة وحديثة عن اإلنتاج             

ــزراعي ــياجات      . الـ ــالّت واحتـ ــذب الغـ ــة تذبـ ــني مواجهـ ــات يف حتسـ ــك املعلومـ ــهم تلـ وستسـ
 االستهالك واالسترياد؛

ســريكّز بــرنامج تكنولوجــيا الفضــاء عــلى القطاعــات      : تكنولوجــيا الفضــاء  )ز( 
واهلدف ذو  . األرضـية واملركبات الفضائية واألجهزة احملمولة جوا وبراجميات التحليل واملعاجلة         

الدرايــة التكنولوجــية وإقامــة شــبكة وطنــية لــلمهارات وإنشــاء بنــية حتتــية   األولويــة هــو حتقــيق 
 فضائية؛

بــرنامج تشــكل االتصــاالت الســاتلية جانــبا هامــا مــن  : االتصــاالت الفضــائية )ح( 
، الـذي حيـدد األنظمـة الـيت ستنشأ من أجل احلصول على خدمات االتصاالت               الفضـاء الوطـين   

ــتة واحمل   ــية عــالوة عــلى احلضــرية، والبــث     الســاتلية، مــثل اهلواتــف الثاب ــناطق الريف ــة، يف امل مول
، )البنية التحتية والنفاذ إىل اإلنترنت    (البصـري، وخدمات الوسائط املتعددة      -اإلذاعـي السـمعي   

 .واالتصاالت املتنقلة، والتعليم عن بعد، والتطبيب عن بعد، وغريها
  

  التطبيقات الفضائية -٢ 
 اســتنادا إىل البــيانات الــواردة مــن  ٢٠٠٤زائــر يف عــام نفِّــذ عــدد مــن املشــاريع يف اجل  -٦

وقد نزلت حمطة االستقبال األرضية املقامة يف    ). ١-ألسات(السـاتل الصـغري اجلزائـري األول        
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نوفمرب / تشـرين الثاين ٢٨ صـورة مـنذ   ٧٠٠املركـز الوطـين لتكنولوجـيا الفضـاء يف أرزيـو حنـو             
٢٠٠٢. 

  
  منع حرائق الغابات ومواجهتها

، للسـنة الثانـية عـلى الـتوايل، إجراءات لرصد مناطق            ٢٠٠٤ختـذت يف منتصـف عـام        ا -٧
 والــيت عوجلــت يف ١-واســتنادا إىل البــيانات املرســلة مــن الســاتل ألســات . الغابــات يف اجلزائــر

املركـز الوطـين لتكنولوجـيا الفضـاء، مت تقيـيم املسـاحات السـطحية املـتأثرة باحلرائق باستخدام                   
.  والـيت غطت اجلزء الشمايل من البلد  ١-منـيا املرسـلة مـن السـاتل ألسـات         الصـور املتسلسـلة ز    

وكانت النتائج قاطعة وأكدت    . وطوبقـت صـور املـناطق املتأثرة على خمططات مناطق الغابات          
 .احلسابات اليت أجرا دائرة الغابات للمساحات املعنية

  
  مشاريع التنفيذ

 ٢٠٠٠لتنمية الريفية اليت استهلت يف عام       نفّـذ كجـزء مـن اخلطـة الوطنـية للفالحـة وا             -٨
وهدفت بعض املشاريع إىل    . عـدد مـن املشـاريع اليت تضطلع ا وزارة الفالحة والتنمية الريفية            

إغــالق بعــض مــناطق الغابــات أمــام حــيوانات الــرعي واســتخراج املــياه مــن مصــادر املــياه           
 .السطحية

 يف تواريـخ خمتلفة، أجرى املركز       ١-واسـتنادا إىل الصـور املرسـلة مـن السـاتل ألسـات             -٩
الوطـين لتكنولوجـيا الفضاء واملفوضية السامية لتنمية السهوب دراسة عن اتمعات احمللية اليت              

للمناطق املعنية ناجتة " جتـزئة "وأظهـرت معاجلـة الصـور وجـود         . تعـيش جبـوار مـناطق السـهوب       
 .من استخدام األراضي للرعي

ىل إجراء تقييم كمي وكيفي ملناطق الغابات املغلقة أمام         وـدف املنهجـية املستخدمة إ      -١٠
 .حيوانات الرعي وللمزارع وإىل إعداد تقييم كمي للمساحات املروية مبياه الفيضانات

  
  مكافحة اجلراد

، زودت وكالــة الفضــاء اجلزائــرية املعهــد الوطــين  ٢٠٠٣مــنذ الــربع الثالــث مــن عــام   -١١
، تغطي  ١-رة معاجلة من الصور الواردة من الساتل ألسات        صو ٤٠لوقايـة النـباتات بأكثر من       

 . كيلومتر مربع، بغية تعزيز نظام اإلنذار املبكر التابع للمعهد٦٠٠كل منها 
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وقـد حـدد النشـاط الكلوروفيـلي حتديـدا صحيحا يف مجيع الوديان واملساحات املروية                 -١٢
لــتابعة لــلمعهد مــن القــيام باملعاجلــة يف مــناطق انتشــار اجلــراد، وبذلــك متكّنــت الفــرق امليدانــية ا

 .الوقائية يف املناطق اليت تساعد على منو اجلراد الصحراوي وتكاثره

ــرارات       -١٣ ــيل واملســاعدة عــلى اختــاذ الق ــا للتحل ــرية نظام ــة الفضــاء اجلزائ وأنشــأت وكال
سرعة ( خبـرائط الطقـس عـلى فترة ثالثة أيام         ١-يضـاهي البـيانات املرسـلة مـن السـاتل ألسـات           

وبالــنموذج الــرقمي للتضــاريس األرضــية، بغــية التنــبؤ بغــزوات   ) لــرياح واجتاههــا، والــتهطال ا
 .اجلراد يف املناطق املعنية

ويف اجـتماع لـبلدان املغـرب والسـاحل ضـم وزراء وخـرباء حتـت رعاية هيئة مكافحة                    -١٤
، قدمت )والفا(اجلـراد الصـحراوي يف غـرب أفريقـيا ومـنظمة األمـم املتحدة لألغذية والزراعة                
وأتيح جلميع  . وكالـة الفضـاء اجلزائرية عرضا عن نظام التحليل واملساعدة على اختاذ القرارات            

 ).بلدان املغرب والساحل (١-الدول األعضاء يف اهليئة استخدام البيانات الواردة من ألسات
  

  املخاطر الزلزالية
ت القطاعــات  نفّــذ مــن خــالل جلــنة مشــتركة بــني الــوزارات ضــم       ٢٠٠٤يف عــام  -١٥

الرئيسـية املعنـية مشـروع مشـترك بشـأن حتديث خرائط املخاطر الزلزالية باستخدام تكنولوجيا                
 .٢٠٠٣وكانت وكالة الفضاء اجلزائرية قد وضعت فكرة املشروع وصاغته يف عام . الفضاء

وقـام فـريق أحباث من اجلزائر بعرض اجلوانب العلمية للمشروع ــ أي تشكيل الشبكة               -١٦
 ٢٠٠٤سبتمرب /ة بالـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع ـــ يف اجتماع عقد يف الرباط يف أيلول       اخلاصـ 

 األوروبـيني العـامل املعـين بإقامة        نيعـلماء اجليولوجـي   الفـريق   بشـأن املشـروع الـذي يضـطلع بـه           
 ).مشروع فيغينر(العلوم اجليولوجية شبكات لبحوث 

  
  رسم خرائط للبنيات التحتية الصناعية

 تتيح  ١-م قطـاع الطاقـة والـتعدين بإنشـاء قـاعدة بـيانات باسـتخدام صور ألسات                يقـو  -١٧
مراقـبة ورصد البنيات التحتية النفطية من حيث عالقتها بالبنيات التحتية املتأثرة باإلطماء ومن               

 .حيث حتسني األمن للمواقع احلضرية اليت توجد فيها تلك البنيات التحتية

 حلقول  ١-ضـائية الـيت أعـدت باسـتخدام صـور ألسات          وقـد تسـىن بفضـل اخلـرائط الف         -١٨
الـنفط يف حاسـي مسـعود حتديـد البنـيات التحتـية الرئيسـية، مـثل املـدن والطـرق وأشـغال املياه                

 .وحقول النفط، ورسم خرائط هلا
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  رسم اخلرائط األساسية
ــة الســتخدام        -١٩ ــويل املعهــد الوطــين لرســم اخلــرائط واالستشــعار عــن بعــد عــناية جدي ي
 .وجيا الفضاء يف ميدان رسم اخلرائط على الصعيد الوطينتكنول

 وسيلة هامة ١٩٩٧وكـان إنشـاء مركـز لالستشـعار عـن بعـد خـاص بـاملعهد يف عـام             -٢٠
، واليت  ٢٠٠ ٠٠٠: ١لـتوفري املعلومات اخلرائطية اليت كانت ناقصة سابقا على مقياس الرسم            

وتستخدم هذه  . ر الساتلية  كيلومـتر مـربع باسـتخدام الصـو        ٢٥٠ ٠٠٠غطـت مـا يقـرب مـن         
اإلجــراءات اجلديــدة حالــيا إلنــتاج اخلــرائط الفضــائية واخلــرائط املرســومة باألســاليب التقلــيدية 

، أو ســواتل ١-وحتديــثها أو تنقــيحها، باســتعمال أنــواع شــىت مــن الصــور املرســلة مــن ألســات
ــام اإلبـــالغ اخلـــاص باملســـح الـــدويل للغـــال    ــاتل ســـبوت، أو نظـ ف رصـــد األرض، مـــثل السـ

 .املغنطيسي

وبشــأن حتديــد املواقــع بواســطة الســواتل، مت تكثــيف الشــبكة اجليوديســية بواســطة          -٢١
 ٣٢عملـيات الرصـد الـيت يوفـرها الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع وذلك لشبكة أوىل مؤلفة من                     

 . نقطة٧٠٠نقطة، من الرتبة صفر، وباستحداث شبكة أخرى، من الرتبة األوىل، تشمل 
  

  وث والتدريبالبح -٣ 
 . أنشطة حبوث وتدريب خمتلفة، مبينة فيما يلي٢٠٠٤نفّذت يف عام  -٢٢

  
  التدريب فوق اجلامعي

ـــدف تـــرويج تكنولوجـــيا الفضـــاء وجتويدهـــا وتطويـــرها، تشـــارك املركـــز الوطـــين    -٢٣
لتكنولوجـــيا الفضـــاء وجامعـــة العلـــوم والتكنولوجـــيا يف وهـــران، اجلزائـــر، يف اســـتهالل دورة 

ويــتوخى أن يــتاح يف الــدورة خــياران مهــا . ة فــوق اجلامعــية عــن عــلم اآلالت الفضــائيةدراســي
 ".التكنولوجيا الفضائية"و " االتصاالت الفضائية"

 قدمـــوا  ١٦ طالـــبا، مـــنهم   ٦٢وقـــد ازداد عـــدد الطـــالب امللـــتحقني بـــالدورة إىل      -٢٤
م النهائية يف  مهندسـا أطـروحا  ٢٧وفضـال عـن ذلـك، قـدم     . ٢٠٠٤أطـروحام خـالل عـام       
 .ميدان تكنولوجيا الفضاء
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  مشروع إيديوكاتيل
. أثـار هـذا املشـروع االهـتمام بتكنولوجـيا الفضـاء لدى عدد كبري من تالميذ املدارس            -٢٥

 يف عــدد مـن املــدارس بصــفة جتريبـية، وسيوســع ليشــمل   ٢٠٠٤وكـان املشــروع يـنفّذ يف عــام   
 .مجيع املدارس على الصعيد الوطين

  
  أليام الدراسيةتنظيم ا

 عـددا من األيام الدراسية باالشتراك مع قطاع الطاقة          وكالـة الفضـاء اجلزائـرية     نظّمـت    -٢٦
 وركـزت تلـك األيـام عــلى   . والـتعدين وقطـاع املـوارد املائــية وقطـاع الفالحـة والتنمـية الريفــية      

 :ما يلي

وب، يف   كـأداة يف تقييم أنشطة املفوضية السامية لتنمية السه         ١-دور ألسـات   )أ( 
 ؛)٢٠٠٤مارس / آذار٩(إطار اخلطة الوطنية للفالحة والتنمية الريفية 

/  متوز١٢(كـيف ميكـن أن تفـيد تكنولوجـيا الفضـاء قطـاع الطاقـة والـتعدين                   )ب( 
 ؛)٢٠٠٤يوليه 

/  أيلول ١٠(نظـام التحلـيل واختـاذ القرارات اخلاص بالتصدي لغزوات اجلراد             )ج( 
 ؛)٢٠٠٤سبتمرب 

/  تشرين الثاين  ٨(ن تفيد تكنولوجيا الفضاء قطاع املوارد املائية        كـيف ميكن أ    )د( 
 ؛)٢٠٠٤نوفمرب 

 بواسطة  ٢٠٠٤تقديـر مـناطق الغابات اليت تأثرت باحلرائق خالل صيف عام             )ه( 
 ).٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٩ (١-صور ألسات

  
  التعاون الدويل -٤ 

ــتطوير تكنولوجــيا الفضــ   -٢٧ ــتعاون الــدويل ضــروري ل ــبع اجلزائــر سياســة  . اءال ولذلــك تت
 .تعاون متعدد االجتاهات

جــنة للوقــد شــاركت اجلزائــر، بصــفتها عضــوا دائمــا، يف الــدورة الســابعة واألربعــني     -٢٨
 . ويف دورات جلنتيها الفرعيتنياستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

لتقنـية الـتابعة للجنة استخدام      ويف الـدورة احلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية وا              -٢٩
 فـــرباير / شـــباط٢٧ إىل ١٦الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، املعقـــودة يف فييـــنا مـــن 
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وكالــة ويف تلــك الــدورة، متكّنــت . ، قدمــت اجلزائــر عرضــا موجــزا لــربناجمها الفضــائي٢٠٠٤
-املرسلة من ألسات   من عرض أمثلة للتطبيقات املواضيعية املنبثقة من الصور          الفضـاء اجلزائـرية   

 . يف ميادين شىت مثل الزراعة واحلراجة والتنمية الوطنية واملخاطر الطبيعية١

وناقشـت اللجـنة الفرعـية أيضـا موضـوع تشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث، اليت تضم                     -٣٠
 إىل جانـب سـواتل تابعـة لتايلـند وتركـيا واجلمهوريـة التشيكية والصني وفييت نام                   ١-ألسـات 

وأعربــت اجلزائــر عــن نيــتها . حدة لــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا الشــمالية ونــيجريياواململكــة املــت
ميثاق التعاون  االنضـمام، مع البلدان األخرى األعضاء يف تشكيلة سواتل رصد الكوارث، إىل             

    ق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية         عـلى حتقيق االستخدام املنس ،
 .امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربىالذي يسمى أيضا 

لجنة استخدام الفضاء   وخـالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية القانونية التابعة ل          -٣١
ــنا مــن  اخلــارجي يف األغــراض الســلمية  ــريل / نيســان٨مــارس إىل / آذار٢٩، املعقــودة يف فيي أب

ــرية معرضــا حــول      ٢٠٠٤ ــرنامج الفضــاء الوطــين والســاتل    ، نظمــت وكالــة الفضــاء اجلزائ ب
 الــتابع لألمانــة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل ١-وأُهــدي منــوذج أللســات. ١-ألســات

 .العامة ليحتفظ به يف معرضه الدائم

وكالــة الفضــاء ويف ســياق أعمــال املعهــد الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص، أســهمت    -٣٢
 إىل٢٦اء احلكوميني، اليت عقدت يف روما من    يف أعمـال الـدورة الثانـية للجـنة اخلـرب           اجلزائـرية 

 . ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٨

وتعلّـق اجلزائـر أمهـية خاصـة عـلى التدريـب ونقـل الدرايـة الفنـية يف مـيدان تكنولوجيا                  -٣٣
األرجنــتني : ولذلــك وقّعــت عــلى مذكــرات تفــاهم مــع ثالثــة مــن شــركائها الدولــيني. الفضــاء

ــية لألنشــطة الف ( املركــز الوطــين للدراســات الفضــائية ومعهــد   (، وفرنســا )ضــائيةاللجــنة الوطن
وكالــــة الفضــــاء االحتاديــــة الروســــية    (، واالحتــــاد الروســــي  )الفــــيزياء الفلكــــية الفضــــائية  

 )).روسكوزموس(

ووقّـع عـلى بـروتوكول بشـأن الـتعاون بـني املركـز الوطـين لتكنولوجيا الفضاء ومعهد                    -٣٤
لــيا يف األرجنــتني بشــأن التشــارك يف صــوغ مشــاريع   مــاريو غوليــتش للدراســات الفضــائية الع 

 .االستشعار عن بعدتتعلق بتطبيقات 

وتشـارك اجلزائـر يف الـتعاون اإلقلـيمي عـن طـريق مسامهتها يف أعمال املركز اإلقليمي             -٣٥
األفــريقي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء باللغــة الفرنســية، املنتســب إىل األمــم املــتحدة،    

 .اطوالكائن يف الرب
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 :وشاركت اجلزائر يف حلقات دراسية خمتلفة، وهي -٣٦

اإليضـاح العمـلي العـلمي الـدويل الـذي نظّمـه الفـريق املختص برصد األرض                  )أ( 
 ؛٢٠٠٤فرباير /  شباط٢٧ إىل ٢٣وعقد يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، من 

يابانــية مؤمتــر القمــة الــثاين املعــين برصــد األرض الــذي نظّمــته وزارة التربــية ال   )ب( 
 ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٥ إىل ٢٢وعقد يف طوكيو من 

، "مـبادرة رانيـت للوجود يف اإلنترنت      "حلقـة العمـل الدولـية حـول موضـوع            )ج( 
املركــز اإلقلــيمي األفــريقي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء باللغــة الفرنســية     الــيت نظّمهــا

 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران١١ إىل ٧وعقدت يف الرباط من 

احللقــة الدراســية املعنــية بــاملوارد املائــية يف املــناطق شــبه اجلافــة، الــيت نظّمــتها     )د( 
حكومـة الـربازيل يف إطـار مؤمتـر القمـة املشـترك بـني أمريكا اجلنوبية واجلامعة العربية وعقدت                    

 ؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١سبتمرب إىل / أيلول٢٩يف فورتاليزا، الربازيل، من 

يا املعلومــات واالتصــاالت، الــذي شــكل جــزءا مــن الــدورة  ملــتقى تكنولوجــ )ه( 
 ٦ إىل ٤الـرابعة للجـنة الثنائـية املشـتركة بـني اجلزائـر وجـنوب أفريقـيا، وعقـد يف بريـتوريا من            

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

حلقـة العمـل الدولـية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء لتدبر الكوارث، اليت              )و( 
وقــد ســـلطت  . ٢٠٠٤أكــتوبر  / تشــرين األول ٢٢ إىل ١٨ا، مــن  عقــدت يف ميونــيخ، أملانــي   

 يف تدبر الكوارث وضمه إىل تشكيلة ١-األضـواء فـيها عـلى مسـامهة السـاتل الصغري ألسات           
 .سواتل تدبر الكوارث

، الـذي صـادف الذكـرى السنوية الثانية         ٢٠٠٤وخـالل أسـبوع الفضـاء العـاملي لعـام            -٣٧
ــام مفــتوحة ١-إلطــالق ألســات  ــة الفضــاء    ، نظّمــت أي  عــن تكنولوجــيا الفضــاء يف مقــر وكال

وركـزت األيـام املفـتوحة على املسامهة اليت         . اجلزائـرية ويف املركـز الوطـين لتكنولوجـيا الفضـاء          
ــا ألســات  ــات عــن تشــكيلة ســواتل رصــد       ١-يقدمه ــع اإلشــارة بصــفة خاصــة إىل املعلوم ، م

ــية، وأ ١-الكــوارث، واســتخدام صــور ألســات   ــوارد الطبيع  واملخاطــر ١-لســات ألغــراض امل
 .الطبيعية

وقـدم لتالمـيذ املـدارس وأعضـاء اجلمعيات العلمية معرض للصور الساتلية، تلته زيارة                -٣٨
 .بصحبة مرشد إىل حمطة االستقبال الرضية
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  كوبا  
 ]باألسبانية: األصل[

 واصـلت كوبـا إجـراء وتعزيـز حبوثهـا وتطبـيقاا الفضـائية اهلادفة إىل استخدام الفضاء            -١
وفيما . اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وأحـرزت تقدمـا ال شك فيه صوب تنميتها املستدامة         

 .٢٠٠٤يلي تفاصيل األنشطة العديدة املتصلة بالفضاء اليت اضطلعت ا كوبا يف عام 
  

  األرصاد اجلوية الفضائية -١ 
ابع لــوزارة ســاعدت التنــبؤات اجلويــة الدقــيقة الــيت أعدهــا معهــد األرصــاد اجلويــة الــت    -٢

العلــوم والتكنولوجــيا والبيــئة باســتخدام الصــور الســاتلية العالــية االســتبانة، مــع تدابــري اإلخــالء 
ــناطق ذات األمهــية        ــد مــن امل ــة الســكان والعدي ــية الــيت نفّذهــا الدفــاع املــدين، عــلى محاي الوقائ

 .قطراالقتصادية اليت تعرضت خلطر إعصاري شاريل وإيفان يف املنطقة الغربية من ال

بيد أنه . وقـد سـبب اإلعصاران خسائر اقتصادية كبرية تتجاوز البليون دوالر أمريكي            -٣
أبلـغ عـن أربـع وفـيات فقـط يف أعقاب إعصار شاريل، ومل تزهق أرواح بشرية نتيجة إلعصار                    

 .إيفان

وأعلـن مديـر االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، التابعة لألمانة العامة، أن كوبا               -٤
كلت قـدوة يف الوقايـة مـن خماطر األعاصري وقدمت منوذجا ميكن تطبيقه يف البلدان األخرى     شـ 

ذات الظـروف االقتصـادية املماثلـة أو األحسـن الـيت مل تـتمكن مـن محاية سكاا بالفعالية اليت                     
 .محت ا كوبا سكاا

ية وتشــمل أوجــه الــتقدم يف حبــوث األرصــاد اجلويــة تطويــر وتركيــب بــرامج حاســوب     -٥
جديــدة لــلمعاجلة اإللكترونــية لبــيانات األرصــاد اجلويــة، مبــا يف ذلــك تطويــر براجمــيات لســاتل   

، هـي اآلن يف مـرحلة تشـغيلها التجريـبـي، مـن أجـل تشـخيص مناطق           )سـبوت (رصـد األرض    
نشــاط العواصــف والعواصــف احلــادة باســتخدام صــور الســاتل البيــئي العــامل الثابــت بالنســبة   

درجـة حـرارة وارتفـاع قمـم السحب والتعرف على الظواهر احلادة             لقـياس   ) غويـس (لـألرض   
 .املرتبطة ا

وعـالوة عـلى ذلـك، طـورت براجمـيات لسـواتل الـدارة القالبـة الثنائية االستقرار ذات                    -٦
مـن أجـل التنـبؤ بانـزياح جبهات     ) (self-precharging flip-flop (SPFF)الشـحن املسـبق الـذايت    

وكذلـك األمطـار والرياح فوق أقصى اجلنوب الشرقي خلليج          السـحب فـوق خلـيج املكسـيك         
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املكسـيك، وغـريب كوبـا، وشـبه جزيـرة يوكاتـان، باسـتخدام صـور السـاتل غويـس والبــيانات           
 .التقليدية

  
  الرصد عن بعد -٢ 

كانـت الصـور الساتلية الواردة من حمطة استقبال الصور ذات االستبانة العالية، املقامة               -٧
ــبة والرصــد      يف معهــد األرصــا  ــد ويف املراق ــائدة يف رصــد األرض عــن بع ــة، عظــيمة الف د اجلوي

 .البيئيني

ــية جــدا لكشــف         -٨ ــتبانة العال ــتقدم ذي االس ــياس اإلشــعاعي امل واســتخدمت صــور املق
واســتخدمت أيضــا . ورصــد تطــور التــيارات احمليطــية ولرصــد االنســكابات النفطــية يف الــبحار 

 سـواتل استشـعار األرض عـن بعد لدراسة االنسكابات           الصـور املـتعددة األطـياف الـواردة مـن         
 .النفطية على اليابسة وأثر البقع النفطية على املاء

 إىل اختاذ   ٢٠٠٤وأدى اكتشـاف عـدد مـن حـرائق الغابـات أثـناء محلة نفّذت يف عام                   -٩
. إجـراءات سـريعة لـتحديد أماكـنها وإطفائهـا، حبيـث مت تفـادي أضـرار اقتصـادية وبيئية كبرية                    

بــث الصــور ’ن أجــل كشــف مــثل تلــك احلــرائق ورصــدها، أنشــئت قــاعدة بــيانات لصــور ومــ
 .املرسلة من الساتل البيئي العامل الثابت بالنسبة إىل األرض) HRPT(‘ العالية االستبانة

 عـززت جمموعـة مؤسسـات جـيوكوبا أنشـطة البحـث والـتطوير اليت         ٢٠٠٤ويف عـام     -١٠
 االستشعار عن بعد  ، فنفّذت مشروعا لتطوير تطبيقات      االستشـعار عـن بعـد     تقـوم ـا يف جمـال        

متـثل هدفـه األساسـي يف إنشـاء قـاعدة بـيانات منهجـية وتكنولوجـية الستخدام تلك التقنية يف                     
 .اإلنتاج واخلدمات

وتشـمل نـتائج املشـروع، عـلى وجـه اخلصـوص، وضـع إجـراءات ومنهجـيات إلنتاج                    -١١
سقاط املتعامد، وتطوير تكنولوجيات الستخدام     خـرائط الفـيديو واخلـرائط الفضائية وصور اإل        

ــر منهجــية      ــية مبقايــيس رســم مــتعددة، وتطوي الصــور الســاتلية يف حتديــث اخلــرائط الطوبوغراف
الزمانـية يف األحـواض اهليدروغرافـية ومنهجية لرسم خرائط الغطاء           -لدراسـة الـتغريات املكانـية     

ــلمعاجلة ال   ــدة ل ــبايت، وتركيــب وإدارة براجمــيات جدي ــواع اجلديــدة مــن   الن رقمــية للصــور واألن
 .الصور الساتلية العالية االستبانة جدا

وقـد سـاهم فـرع كوبـا جلمعـية اختصاصيي االستشعار عن بعد يف أمريكا الالتينية يف                   -١٢
 .تنفيذ العديد من أنشطة التدريب املتقدم يف ااالت التقنية

  



 

 12 
 

 A/AC.105/832/Add.2

  علوم الفضاء -٣ 
 معهــد اجليوفــيزياء والفلــك الــتابع لــوزارة العلــوم      يف مــيدان علــوم الفضــاء، واصــل    -١٣

والتكنولوجــيا والبيــئة رصــد الشــمس والغــالف اجلــوي املــتأين واــال املغنطيســي األرضــي يف  
 .كوبا، وبث تلك البيانات إىل مراكز على نطاق العامل

 وأقـام مهندسـو املعهـد وتقنـيوه، عـاملني بالـتعاون مـع معهـد السـيربنيات والرياضيات                   -١٤
والفــيزياء، نظامــا رقمــيا الســتقبال البــيانات مــن حمطــة عــلم الفلــك الــراديوي يف هافانــا، ييســر  

 .معاجلة البيانات الشمسية

وعـالوة عـلى ذلـك، طـور بالتشـارك مـع معهـد األرصاد اجلوية نظام للتدوين الرقمي                    -١٥
لتعرف اآليل ، وجيري تركيب النظام اآلن كجزء من نظام ا     )األيونوغـرامات (لسـجالت الـتأين     

ويــتوقع أن . اخلــاص مبحطــة الغــالف املــتأين مــن أجــل املعاجلــة املؤمتــتة لبــيانات الغــالف املــتأين
 .يؤدي النظام إىل حتسني سهولة االستعمال والتشغيل

واسـتمرت األحبـاث بشـأن العالقـة بـني األرض والشـمس بإجـراء دراسة لالقتران بني                   -١٦
ســي، باســتخدام قياســات مــن ســواتل مــتعددة للبارامــترات  الــرياح الشمســية والغــالف املغنطي

واتضح من دراسة لتأثري هذه العوامل      . الفيزيائـية للـرياح الشمسـية واال املغنطيسي الكوكيب        
عـلى دينامـيات الغالف املتأين فوق القارة األمريكية أن اضطرابات الرياح الشمسية واملكونني            

Bz   و By        ـال املغنطيسـياالت        مـن مكونـات االكوكـيب تؤدي دورا حاسم األمهية يف دفع ا 
 .الكهربائية وتيارات الغالف املتأين الكهربائية حنو خط االستواء

واســتمرت األحبــاث بشــأن االضــطرابات املغنطيســية يف الغــالف املــتأين فــوق القــارة      -١٧
ــتأين بــني خطــوط الطــول يف نصــف       ــباين عواصــف الغــالف امل الكــرة األمريكــية، فحــددت ت

وعـالوة عـلى ذلك، مت حتديد اخلصائص املورفولوجية لعواصف الغالف           . األرضـية املشـار إلـيه     
 .املتأين املوجبة

وأثـناء الفـترة قـيد االسـتعراض، اسـتمرت األحباث بشأن انقذافات الكتلة من اإلكليل                 -١٨
ــنوعني مــن تلــك االنقذا     ــيل حســب املكونــات واملضــاعفات ل فــات الشمســي، اســتنادا إىل حتل

وأثبتـت دراسـة لـتوزيع الفـترات الـيت تتـناقص أثـناءها االنبعاثات املتتالية أن                 . بانـبعاثات متتالـية   
وجيـري حتلـيل العالقـة بني ذلك األس والسناريوهات املغنطيسية           . الـتوزيع خيضـع لقـانون أسـي       

 .املرتبطة باالنبعاثات
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مـــن أجـــل ) LabVIEW(وطـــورت براجمـــيات تســـتخدم لغـــة الـــربجمة البيانـــية البفـــيو    -١٩
ــنوعي،         ــتناد إىل التشــخيص ال ــربوتوين باالس ــالدفق ال ــبؤ ب تشــخيص األحــداث الشمســية والتن

 مليون ألكترون فولط، وحساب ١٠وحسـاب كـثافة الدفـق الـربوتوين عـند طاقات تزيد على         
املؤشـر الطـيفي، وحسـاب الـتأخر الـزمين عـن الوقـت الـذي يسـجل فـيه احلدث اإلشعاعي يف                        

 .أوجه

) C/1975 VI(أُجـري حتديـد للخصـائص التطوريـــة واملورفولوجيـــة للمذنب ويست    و -٢٠
 ٢٠٠٤بواسـطة اسـترجاع السـجالت الفوتوغرافـية الـيت أجريت أثناء عمليات الرصد يف عام                  

ومبعاجلة الصور اليت مت التحصل عليها، باستخدام منهجية املعاجلة         . وحتويـلها إىل بـيانات رقمية     
رت يف كوبــا، تســىن إثــبات أن نــواة املذنــب انقســمت إىل أربعــة أجــزاء، ومت  الرقمــية الــيت طــو
 .حتديد آلية متزقها

ومت حتســني نظــام رصــد تســاقط الشــهب وذلــك باســتخدام براجمــيات تــؤدي عملــيات  -٢١
 .حلساب املعدل السميت يف الساعة ومؤشر الكثافة العددية لكي تستخدمهما جمموعات اهلواة

  
  بعدالتعلُّم عن  -٤ 

، بــتكريس قــناتني تلفزيــتني ٢٠٠٤ازداد زخــم التعــلم عــن بعــد ازديــادا كــبريا يف عــام  -٢٢
 .كوبيتني لبث دورات تتناول طائفة من املواضيع على مراحل تعليمية خمتلفة

وقدمـت دورات يف اللغات اإلنكليزية واإليطالية والربتغالية، وكذلك دورات وبرامج            -٢٣
ــتهم    متخصصــة يف جمــاالت مواضــيع  ــدة ســاعدت عــلى توســيع معــارف الســكان وثقاف ية عدي

 .العامة
  

  األنشطة الدولية -٥ 
عقـدت يف هافانـا حتـت رعايـة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي حلقـة العمـل الدولية                  -٢٤

 إخصائيا  ٧٥، وحضرها   "٢٠٠٤إنفـو   -جـيو "السـابعة حـول املعلوماتـية والعلـوم اجليولوجـية،           
 .من عدة بلدان

ــربازيل دورة    ٢٠٠٤إنفــو - جــيوويف إطــار -٢٥ ، قــدم أســتاذان جامعــيان مــرموقان مــن ال
دراسـية عـن حتسـني النظم املالحية العاملية، ومعاجلة الصور، ونظم املعلومات اجلغرافية؛ ونالت      

 .الدورة ترحيبا بالغا



 

 14 
 

 A/AC.105/832/Add.2

تركيــب براجمــيات : وشــارك إخصــائيون مــن كوبــا أيضــا يف األحــداث الدولــية التالــية  -٢٦
 يف املعهـد الوطـين لـبحوث الفضـاء يف الربازيل؛ وحلقة             ١-٤-رقمي املهـين سـربينغ    التصـوير الـ   

العمــل الــرابعة عــن التعلــيم يف جمــال االستشــعار عــن بعــد يف مــنطقة الســوق املشــتركة لــبلدان    
ــة الدراســية األوىل حــول    )املريكوســور(املخــروط اجلــنويب   ــربازيل؛ واحللق ــيت عقــدت يف ال ، ال

عــد يف دراســة الــتغري العــاملي، الــيت عقــدت يف األرجنــتني؛ واملؤمتــر  اســتخدام االستشــعار عــن ب
، الــذي عقــد يف هافانــا والــذي نظمــت يف إطــاره ٢٠٠٤الــدويل لعــلم رياضــيات األرض لعــام 

 .حلقة عمل دولية حول تطبيقات االستشعار عن بعد

الم واحـتفل بأسـبوع الفضـاء العاملي يف كوبا بعدد كبري من األنشطة، مشلت عرض أف                -٢٧
سـينمائية وأفـالم فـيديو عن الفضاء، وقيام جمموعات اهلواة الكوبية بتنظيم عمليات رصد ليلية                
ــثة حــول الفضــاء اخلــارجي         ــية الثال ــة العمــل الوطن ــاد حلق ــة، وانعق بواســطة تلســكوبات يدوي

 .واستخدامه يف األغراض السلمية، يف مبىن الكابيتول الوطين
  

  املكسيك  
 ]باالسبانية: األصل[

اضــطلعت املكســيك، بصــفتها عضــوا يف االحتــاد الــدويل لالتصــاالت، بأنشــطة خمــتلفة  -١
بالـتعاون مـع االحتاد ومع احلكومات األخرى دف استبدال السواتل اليت حتتل املواقع املدارية               

 درجة  ١١٣ درجـة غـربا، و     ١٠٩,٢: الثابـتة بالنسـبة إىل األرض التالـية املخصصـة للمكسـيك           
 .ة غربا درج١١٦,٨غربا، و

  
   غربا١٠٩,٢املوقع املداري الثابت بالنسبة إىل األرض   

 ٢٧ درجــة غــربا حــىت  ١٠٩,٢ حيــتل املوقــع املــداري  ١-كــان الســاتل ســوليداريداد  -٢
ــا      ٢٠٠٠أغســطس /آب ــل وظــيفي يف الســاتل مث توقــف عــن العمــل متام . ، حــني حــدث خل

 بشـبكة السواتل    ١-دادواستعاضـت الشـركة سـاتيليتيس مكسـيكانوس عـن السـاتل سـوليداري             
 . يف ذلك املوقع املداري٦-سامتيكس

ــرابع مــن ســواتل ســامتيكس    -٣  احلصــول عــلى مســاعدة  ٦-واســتلزمت شــبكة اجلــيل ال
ــة كــندا          ــني حكوم ــاهم ب ــيع عــلى مذكــرة تف ــية مــن كــندا، وأدى ذلــك إىل التوق تنســيقية تقن

 باملوقع الكندي    درجة غربا  ١٠٩,٢واملكسـيك شـددت عـلى االستعاضـة عـن املوقـع املداري              
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، باعتـبار ذلـك أعظم   ٦- درجـة غـربا، ـدف حتقـيق حتسـني أداء وتغطـية سـامتيكس             ١١٤,٩
 .إجناز للحكومة املكسيكية

  
   درجة غربا١١٣املوقع املداري الثابت بالنسبة إىل األرض   

ــداري   -٤ ــع امل ــربا شــبكة الســواتل ســوليداريداد   ١١٣حتــتل املوق ، املتســمة ٢- درجــة غ
ــنجاح حــىت اآلن  بســمات اجلــ  ــثاين وتعمــل ب ــد اســتهلت إجــراءات لالستعاضــة عــن    . يل ال وق
 .٧- بشبكة السواتل سامتيكس ٢-سوليداريداد

  
   درجة غربا١١٦,٨املوقع املداري الثابت بالنسبة إىل األرض   

، املقرر  ٥- غـربا شـبكة سواتل اجليل الثالث سامتيكس          ١١٦,٨حتـتل املوقـع املـداري        -٥
وحالــيا قدمــت احلكومــة طلــبا إىل االحتــاد الــدويل . ٨-ا بالســاتل ســامتيكس أن يســتعاض عــنه

 .لالتصاالت لتأمني التنسيق الالزم
  

  املواقع املدارية الثابتة بالنسبة إىل األرض الداخلة يف خطة البث اإلذاعي  
  ألف للوائح الراديو اليت أصدرها االحتاد الدويل لالتصاالت،        ٣٠ و ٣٠وفقـا للتذييلني     -٦

ــترددات         ــلى نطــاق ال ــاتلي ع ــي س ــث إذاع ــة ب ــة اخلاصــة خبدم ــار اخلط   ١٢,٧-١٢,٢ويف إط
، خصصـت للمكسـيك املواقـع املدارية الثابتة بالنسبة إىل األرض التالية             ٢غـيغاهرتز يف املـنطقة      
  درجــة جــنوبا،٦٩عــند MEX01  درجــة مشــاال، و٧٨ عــند MEX01: واحلقــوق الدائمــة فــيها

 . درجة جنوبا١٢٧ عند MEX02ال، و درجة مشا١٣٦ عند MEX02و

ويف ذلــك الصــدد، قدمــت حكومــة املكســيك طلــبا إىل مكتــب االتصــاالت الــراديوية   -٧
 ٧٨ لتشــمل نقــل املوقــع األصــلي ٢الــتابع لالحتــاد الــدويل لالتصــاالت لــتعديل خطــط املــنطقة 

الواليات  درجة غربا وتوسيع نطاق تغطيته ليشمل أراضي  ٧٧درجـة غـربا إىل املوقـع املداري         
 .املتحدة األمريكية

 درجــة غــربا مفــتوح أمــام املناقصــة،  ٧٧واملوقــع املــداري الثابــت بالنســبة إىل األرض   -٨
وفقـا ألحكـام قـانون االتصـاالت االحتادي، حبيث ميكن ملشغلي السواتل املهتمني بذلك املوقع                

ــالزم الحــتال       ــلى اإلذن ال ــة املكســيك للحصــول ع ــب إىل حكوم ــدمي طل ــداري تق ــع امل ل املوق
 .واستخدام نطاقات التردد اخلاصة به
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  سلوفاكيا  
  ]باإلنكليزية: األصل[

عــين رئــيس اللجــنة الســلوفاكية ألحبــاث الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     -١
عضـوا يف الفـريق الرفـيع املسـتوى املعـين بالسياسات يف             ) وكالـة الفضـاء السـلوفاكية     (السـلمية   

وشـارك ممـثل لـلجمهورية السـلوفاكية يف االتفاق اخلاص بالصيغة النهائية     . املفوضـية األوروبـية   
ــربنامج الفضــاء األورويب  ــة الســلوفاكية،   . وشــارك م. ل ــية باجلمهوري ــرونك، مــن وزارة الترب  ف

ــلمية، يف       . و ر ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــاء واسـ ــاث الفضـ ــنة أحبـ ــيس جلـ ــكي، رئـ كفيتنانسـ
، )اإليسا(ع للمفوضية األوروبية ووكالة الفضاء األوروبية       االجـتماع األول لـس الفضاء التاب      

ويف ذلك االجتماع، اتفق على     . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥الـذي عقـد يف بروكسل يف        
واقــترح الوفــد الســلوفاكي إدراج . التنفــيذ املشــترك للسياســة الفضــائية بــني املفوضــية واإليســا 

وستشــارك اجلمهوريــة .  أولويــات جملــس الفضــاءاملكــون البشــري وعلــوم احلــياة يف الفضــاء يف
 .السلوفاكية مشاركة فعالة يف أنشطة برنامج جملس الفضاء

ــتابعة       -٢ ــيا عــدة مشــاريع حبــوث يف مــيدان الفضــاء يف اجلامعــات واملعــاهد ال ــنفّذ حال وت
 .لألكادميية السلوفاكية للعلوم، يف إطار تعاون دويل واسع

  
  األرصاد اجلوية الفضائية -١ 

ــيدان        -٣ ــيني يف م ــية يف املشــروعني التال ــة املائ ــد الســلوفاكي لألرصــاد اجلوي شــارك املعه
 .األرصاد اجلوية الفضائية

 
  مشروع مبادرة أوروبا الوسطى للبث الفوري  

 اجلـزء األول مـن هـذا املشـروع الـدويل الـتابع ملـبادرة        ٢٠٠٤أبـريل  /أكمـل يف نيسـان   -٤
دة مـن سـواتل األرصـاد اجلويـة والرادارات والقياسات عن            أوروبـا الوسـطى واملسـمى االسـتفا       

وكانـت النتيجتان اللتان    . بعـد األخـرى يف مـيدان البـث الفـوري والتنـبؤ القصـري املـدى للغايـة                  
 :حتققتا يف إطار املشروع مها

احلصـول عـلى خوارزمـيات البـث الفوري والتنبؤ القصري املدى للغاية استنادا          )أ( 
 ؛ وإىل القياسات عن بعد

تطويــر براجمــيات إلعــداد منــتجات األرصــاد اجلويــة، مــثل مــتجهات حــركة      )ب( 
الغـالف اجلوي املستمدة من البيانات الساتلية؛ والصور الساتلية التنبؤية؛ والكشف والتصنيف            
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األوتوماتـيني خلاليـا احلمـل احلـراري يف الصـور السـاتلية؛ والكشف والتتبع األوتوماتيني خلاليا               
ــتجهات      احلمــل احلــرار  ــبعها؛ وم ــرعدية وتت ــرادارية؛ وكشــف العواصــف ال ي يف القياســات ال

 .حركة السحب املستمدة من القياسات الرادارية؛ والصور الرادارية التنبؤية

وكانـــت مســـامهة ســـلوفاكيا هـــي قـــيام املعهـــد الســـلوفاكي لألرصـــاد اجلويـــة املائـــية   -٥
حلمل احلراري يف القياسات الرادارية، باسـتحداث طـريقة للكشف والتتبع األوتوماتيني خلاليا ا     

 .مع الرباجميات الالزمة
 

 

  مرفق التطبيقات الساتلية املعين باهليدرولوجيا  
. اسـتمرت األعمـال التحضـريية ملشروع مرفق التطبيقات الساتلية املعين باهليدرولوجيا            -٦

هائي للفريق العامل املعين    وشـارك املعهـد السلوفاكي لألرصاد اجلوية املائية يف إعداد التقرير الن           
باإلطـار اهلـيدرولوجي والـتابع ملـرفق التطبـيقات السـاتلية باملـنظمة األوروبـية الستغالل سواتل                   

، لــتقدميه إىل الفــريق العــلمي والــتقين الــتابع للمــنظمة وإىل جملــس )يومتســات(األرصــاد اجلويــة 
 .املنظمة

وع مرفق التطبيقات الساتلية املعين     وكانـت النتائج الرئيسية للتقرير هي أن إنشاء مشر         -٧
باهليدرولوجـيا لــه مـا يـربره؛ وأن تفسـري البيانات الساتلية من أجل إعداد املنتجات، وال سيما                  
املنـــتجات املـــتعلقة باألمطـــار واجللـــيد ورطوبـــة الـــتربة، ضـــروري الســـتخدام البـــيانات يف         

 .اهليدرولوجيا

اتلية املعين باهليدرولوجيا هي التحقق من  وسـتكون املهمـة اهلامـة ملـرفق التطبـيقات الس           -٨
صــحة املنــتجات ذات االســتبانة املكانــية والزمانــية األعــلى اخلاصــة باألمطــار واجللــيد ورطوبــة  
الـتربة باالسـتناد إىل بـيانات املوجـات الصـغرية الـواردة مـن سواتل األرصاد اجلوية والقياسات                 

 .لوجية، والتواصل مع املستعملنياألخرى، وتنفيذ تلك املنتجات يف النماذج اهليدرو

وقـد قـدم إىل الفـريق العـلمي والتقين أول اقتراح بشأن مرفق التطبيقات الساتلية املعين       -٩
 .بدعم اهليدرولوجيا التشغيلية وإدارة املياه

خوارزمية "وعـرض املعهـد السـلوفاكي لألرصـاد اجلويـة املائـية ملصقا بشأن موضوع                 -١٠
ــبارها أداة  ــبع باعت ــا الوســطى   التت ــبادرة أوروب يف مؤمتــر يومتســات  "  للبــث الفــوري يف إطــار م

 .٢٠٠٤مايو /ملستعملي البيانات الذي عقد يف براغ يف أيار
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  االستشعار عن بعد -٢ 
اسـتمرت املشـاركة يف مشـروع التصـوير وتنسـيق املعلومـات عن البيئة بالنسبة للغطاء                  -١١

ع هـو حتديث قاعدة بيانات تنسيق املعلومات        واهلـدف مـن ذلـك املشـرو       . ٢٠٠٠النـبايت لعـام     
، وكذلك استبانة تغريات الغطاء النبايت يف سلوفاكيا يف الفترة من ٢٠٠٠عـن البيـئة حـىت عـام         

 يف املائــة مــن املســاحة  ٥٥وقــد غُطّــي حنــو  .  باســتخدام البــيانات الســاتلية٢٠٠٠ إىل ١٩٩٠
التابع لألكادميية السلوفاكية للعلوم يف     وشـارك يف املشروع املعهد اجلغرايف       . الكلـية لسـلوفاكيا   

 .براتيسالفا والوكالة البيئية السلوفاكية يف بانسكا بيستريكا

واسـتمر، بتنسـيق مـن معهـد حبـوث عـلم الـتربة ومحايـتها، إعداد نظام متكامل للرقابة            -١٢
بة الزراعية، ومراق ) املساحات اإلنتاجية (اإلداريـة ومكوناتـه، وكذلـك تسـجيل قطـع األراضـي             

اإلعانـات املرتـبطة باألراضـي الزراعية، والتنبؤ بغالت احملاصيل بواسطة بيانات االستشعار عن               
واسـتمرت أنشـطة االستشـعار عـن بعد اليت يضطلع ا معهد حبوث الغابات يف زفولني،           . بعـد 

مـن خـالل الـربنامج الـتعاوين الوطـين لـتقدير ورصد آثار تلوث اهلواء على الغابات، باستخدام             
 .ر جهاز الندسات احملسن لرسم اخلرائط املواضيعيةصو

  
  الفيزياء الفضائية والتكنولوجيا الفضائية -٣ 

كـان عـدد مـن املؤسسـات ضـالعا يف أحبـاث يف جمـال الفـيزياء الفضائية يف سلوفاكيا،                       -١٣
اون مع مـنها معهـد الفـيزياء التجريبـية الـتابع لألكادميـية السـلوفاكية للعلوم يف كوسيتشه، بالتع           

سارافيك يف كوسيتشه؛ وكلية الرياضيات والفيزياء واملعلوماتية       .ج.اجلامعـة التقنية وجامعة ب    
جبامعـة كومنـيوس يف براتيسـالفا؛ ومعهـد علـوم الفلـك الـتابع لألكادميية السلوفاكية للعلوم يف                   

ــوم؛ و      ــية الســلوفاكية للعل ــتابع لألكادمي ــيزيائي ال ــد اجليوف جمموعــات تاترانســكالومنيكا؛ واملعه
وواصلت هذه املؤسسات إجراء البحوث التجريبية     . أخـرى عاملـة يف مـيدان الفـيزياء الفضائية         

واســتندت نــتائج أعماهلــا إىل حتلــيل  . والــنظرية عــن الظواهــر الفيزيائــية الــيت حتــدث يف الفضــاء 
لقياسـات أجريـت يف الفضـاء حتصـلت علـيها من أجهزا اخلاصة وكذلك من أجهزة خمتربات                

وركّــزت الــبحوث عــلى  . واســتخدمت يف التحلــيل أيضــا قياســات أرضــية  . دان أخــرىيف بلــ
 .استكشاف الغالف اجلوي املغنطيسي وغالف اهليليوم واستكشاف الكواكب
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  البيولوجيا الفضائية والطب الفضائي      -٤ 
  منو طيور السماني اليابانية بعد املرحلة اجلنينية يف ظروف تقييد احلركة  

املشــروع اخلــاص بــنمو طــيور الســماني اليابانــية بعــد املــرحلة اجلنينــية يف ظــروف  نفّــذ  -١٤
تقيـيد احلـركة يف معهـد الكيمـياء احلـيوية وعـلم الوراثـة التابع لألكادميية السلوفاكية للعلوم يف                    
ايفانكـا بـري دونـاي، سـلوفاكيا، وهـو امـتداد ألحبـاث سـابقة يف جمـال الـتكون اجلنـيين لطيور                     

وكان هدف .  اليابانـية يف حالـة انعـدام الـوزن أجريـت عـلى مـنت حمطـة مـري الفضـائية           السـماين 
 هو دراسة تأثري اجلاذبية الصغرية احملاكاة على منو عظام          ٢٠٠٤الـتجارب الـيت نفّـذت يف عـام          

واستخدم تقييد . الـرجلني وحمـتواها مـن املعـادن يف عظـام أرجـل فراخ السماين اليابانية الناشئة              
. كـنموذج حملاكاة انعدام الوزن على األرض   ) انعـدام احلمـل امليكانـيكي عـلى العظـام         (احلـركة   

                     ثالثة أيام إىل سن ٥٦وأخضـعت جمموعـة جتريبـية مـن الطـيور لظـروف تقييد احلركة من سن 
وقيس وزن عظم الفخذ وعظم     . وربيـت جمموعـة مقارنـة بالطريقة العادية على األرضية         . يومـا 

ا وعرضــهما ومقاومــتهما للكســر ومؤشــر كــتلة العظــم وحمــتوامها مــن   الســاق األكــرب وطوهلمــ
ودلّـت النـتائج عـلى أن لتقيـيد احلـركة آثـار سـلبية كبرية،                . الكالسـيوم والفسـفور واملغنيسـيوم     

ــة         ــن اخلصــائص التشــرحيية للعظــام الطويل ــته الدراســة م ــا تناول ــتجربة، عــلى م ــترة ال . طــوال ف
ة العظـم ويف مقاومـة الكسـر بني طيور السماين           ولوحظـت أيضـا فـوارق كـبرية يف مؤشـر كـتل            

وباملثل كان احملتوى من الكالسيوم والفسفور واملغنيسيوم  . اخلاضـعة للـتجربة وجمموعـة املقارنة      
غري أن هذا مل يكن غري متوقع متاما، ألن من          . يف عظـم الفخـذ وعظم الساق األكرب أقل كثريا         
ولذا فقد وفرت هذه التجربة     . مها عامال إجهاد  املعـروف أن تقيـيد احلـركة واجلاذبـية الصغرية           

معلومـات أولـية ولكن هامة عما للجاذبية الصغرية احملاكاة من تأثري على منو إناث فراخ طيور                 
واســتنادا إىل هــذه النــتائج، ميكــن الــنظر يف إجــراء جتــربة مماثلــة يف ظــروف    . الســماين اليابانــية

 .اجلاذبية الصغرية احلقيقية يف الفضاء
  

تراكم واستمرار الضرر الوراثي اخللوي الناجم عن اإلشعاعات وغريها من العوامل 
  املرتبطة بالتحليق الفضائي

ــتراكم واســتمرار الضــرر الوراثــي اخللــوي       -١٥ ــتعلق ب ــبحوث بشــأن املشــروع امل جتــرى ال
ــوم        ــيق الفضــائي يف معهــد العل ــبطة بالتحل ــا مــن العوامــل املرت ــناجم عــن اإلشــعاعات وغريه ال

واستنادا . سافاريك يف كوسيتشه  . ج. ألحيائـية واإليكولوجـية الـتابع لكلـية العلوم جبامعة ب          ا
إىل النـتائج السـابقة بشـأن االنـتقال العابـر لألجـيال ملا يصيب الكبد السليم واملتجدد من ضرر             
جيـنومي نـاتج عـن اإلشـعاعات، درس معـدل اسـتبعاد اخلاليـا املتضـررة عـن طريق املوت عند                      
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ومت حبـث اسـتبعاد الضرر يف األنسجة اجلنينية   . ام اخلـيطي أثـناء نشـوء الكـائن العضـوي       االنقسـ 
واألدمغـة بالنسـبة لذريـة ذكـور فـئران مشـععة يف مـراحل خمـتلفة مـن النمو داخل الرحم وبعد                       

ــوالدة ــنمو       . ال ــناء ال ــناقص أث ــناجتة عــن اإلشــعاعات تت ــة ال ــية اخللوي ــتغريات الوراث ووجــد أن ال
أنه، يف أدمغة الذرية اليت يتراوح سنها بني يوم واحد وثالثة أيام، استمرت أوجه         اجلنـيين؛ غـري     

وكانت الستمرار أوجه   . الشـذوذ الكروموزمـية على مستوى مماثل ملستواها يف اخلاليا اجلنينية          
الشـذوذ الكروموزمـية عالقـة باخنفـاض النشـاط االنتشاري للخاليا العصبونية يف الفترة املبكرة          

 .والدةبعد ال
  

التغريات يف وظيفة اجلهاز الصمي العصيب أثناء التعرض حملاكاة اجلاذبية الصغرية واجلاذبية 
  املفرطة
نفّـذ املشـروع اخلاص بالتغريات يف وظيفة اجلهاز الصمي العصيب أثناء التعرض حملاكاة               -١٦

ريــبـي ومعهــد الكيمــياء اجلاذبــية الصــغرية واجلاذبــية املفــرطة يف معهــد عــلم الغــدد الصــماء التج
احلـيوية احليوانـية وعـلم الوراثـة ومعهد علوم القياس، ومجيعها يف األكادميية السلوفاكية للعلوم                

 .يف براتيسالفا

وقـد أوضـحت البيانات     . A/AC.105/816/Add.1واملشـروع مـبني تفصـيليا يف الوثـيقة           -١٧
ــن تنشــيط اجلهازالســمبتاوي     ــية ع ــيين خــالل فــ  -األول ــرطة    األدرينال ــية مف ــتعرض جلاذب ترة ال

 حـدوث إطـالق كمـيات كـبرية من األردينالني مع ازدياد خفيف يف مستويات                G ٣مقدارهـا   
وتشـري هـذه البـيانات إىل تنشيط نوعي للب الكظر يف ظروف اجلاذبية              . الـبالزما نورأدريـنالني   

 .املفرطة
  

  سان للتنبيه احلسيتأثري ظروف حماكاة اجلاذبية الصغرية على استجابات وضع جسم اإلن
كـان اهلـدف مـن هـذا املشـروع، الـذي يـنفّذ يف معهـد الفيزيولوجيا الطبيعية واملرضية              -١٨

الــتابع لألكادميــية الســلوفاكية للعلــوم، هــو دراســة دور تغــري الــتفاعل احلســي يف عــدم اســتقرار 
 .وضع اجلسم بعد الرحالت الفضائية

تغذية املرتدة األحيائية اللمسية لتحسني  وقـد ابـتكرت طـريقة جديـدة تسـتخدم فـيها ال             -١٩
وكــان مــن . تــوازن اجلســم لــدى املرضــى الذيــن يعــانون مــن القصــور احلســي وإعــادة تأهيــلهم

ــرحالت الفضــائية      ــدى رواد الفضــاء بعــد ال . املعــروف أن اخــتالال ممــاثال يف الوضــع حيــدث ل
ــية هــدف اســتحداث طــريقة مناســبة للمســاعدة عــلى      الشــفاء مــن  وتدعــم القياســات التجريب

 .نقصان توازن وضع اجلسم
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  أوكرانيا
 ]بالروسية: األصل[

 موجهة حنو الوفاء بالتـزامات البلد      ٢٠٠٤كانـت أنشـطة الفضـاء يف أوكرانـيا يف عام             -١
مبوجــب الــربامج واملشــاريع الدولــية، وتنفــيذ املشــاريع ذات األولويــة يف اطــار بــرنامج الفضــاء   

وحتسـني فعالـية عمل قطاع الفضاء الوطين من خالل          ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٣الوطـين الثالـث للفـترة       
اعـــادة هيكلـــته ومـــن خـــالل االســـتغالل الـــتجاري، وزيـــادة األخـــذ عـــلى نطـــاق واســـع           
بالتكنولوجـــيات الفضـــائية املـــتقدمة، ويـــئة الظـــروف املالئمـــة الزديـــاد املنافســـة واملـــبادرات 

ــية امل      ــنظمات الدول ــتعاون عــلى نطــاق واســع مــع امل ــة ال ــية  اخلاصــة، واقام ــية والعلمــية والتقن ال
ويـرد فـيما يـلي بـيان لألنشـطة الـيت اضطلع ا لتنفيذ املشاريع ذات األولوية يف اطار                    . وغريهـا 

 .الربنامج الثالث
  

  تطوير تكنولوجيات الفضاء -١ 
  النظام الساتلي للمالحة الراديوية

نيا وإدماجه يف   اسـتمر العمل على انشاء نظام ساتلي للمالحة وضبط الوقت يف أوكرا            -٢
، )إغنوس(البنـية التحتـية األرضـية لـلخدمة املالحـية التكميلـية األوروبـية الثابتة بالنسبة لألرض             

 :كما يلي

جيـري اختـبار حمطـة خاركوف املرجعية كجزء من النموذج األويل التجريبـي              )أ( 
 لنظام إغنوس؛

 مشاركة أوكرانيا   وجتـري املفاوضات إلبرام اتفاق مع اإلحتاد األورويب بشأن         )ب( 
 .يف برنامج غاليليو

وســيتيح تنفــيذ هــذا الــنظام تكويــن مــنطقة مالحــية يف أوكرانــيا تفــي باملعــايري العاملــية     -٣
ألمـان الـنقل اجلـوي والبحري والربي، كما سييسر خدمات طرق النقل احلالية وإنشاء أخرى              

 .جديدة بني البلدان األوروبية واآلسيوية
  

  االستشعار عن بعد
أجريــت اختــبارات مشــتركة بــني الوكــاالت الختــبار الــنظام األرضــي للــتحكم يف         -٤

 . وميكروسبوتنيك١M-الطريان وامع األرضي اخلاص للساتلني سيش
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ومت حتسـني نظـم اسـتقبال بـيانات االستشـعار عـن بعـد، وجيـري اسـتقبال البيانات من               -٥
وجيري . لروسـي والسـاتل الدويل تريا      الـتابع لالحتـاد ا     ٣M-سـاتل االستشـعار عـن بعـد ميتـيور         

العمـل عـلى زيادة السعة اخلاصة باستقبال بيانات االستشعار عن بعد من سواتل استشعار عن                
 .Xبعد خمتلفة على نطاق الترددات 

 وميكروسبوتنيك،  ١M-وتوشـك عـلى االكتمال التحضريات إلطالق الساتلني سيش         -٦
ــد     ــن بع ــام استشــعار ع ــن ســيؤديان مه ــام ويف. اللذي ــيني   ٢٠٠٤ ع ــيع منوذجــني حتليق ، مت جتم

وأجريـت اختبارات مشتركة بني     . للسـاتلني، وكانـت جتـرى علـيهما سلسـلة مـن االختـبارات             
الوكـاالت لـتجربة النظم األرضي للتحكم يف الطريان وامع األرضي اخلاص، وكانت مرافق               

) باالحتاد الروسي ( الفضائية   اإلطـالق والـنظم التقنية التابعة حملطة بليسيتسك إلطالق املركبات         
واستحدثت برامج علمية . تهـيأ إلجـراء اختـبارات موقـع اإلطـالق اسـتعدادا إلطـالق الساتلني             
 .تطبيقية الستخدام بيانات االستشعار عن بعد الواردة من الساتلني

 ١M-وتيســــر اخلصــــائص التقنــــية لألجهــــزة املركــــبة عــــلى مــــنت الســــاتلني ســــيش  -٧
يام بــنطاق واســع مــن مهــام االستشــعار عــن بعــد الــيت ختــدم العديــد مــن   وميكروســبوتنيك القــ

وقــد أعــدت حبــوث علمــية مــن أجــل وضــع إجــراءات الســتخدام . قطاعــات االقتصــاد الوطــين
 .البيانات اليت جتمع من رصد الغالف األرضي لألرض وسطحها وحبارها وحميطاا

 
  البحوث الفضائية -٢ 

 إىل إكمــال التحضــريات إلطــالق الســاتل ٢٠٠٤م وجهــت الــبحوث الفضــائية يف عــا -٨
، الـذي صـمم السـتقبال بـيانات االستشـعار عن بعد على نطاقات التردد البصرية                 ١M-سـيش 

وحتــت احلمــراء والعالــية جــدا وإلجــراء الــتجربة الدولــية فاريانــت الــيت ســيقوم ــا عــلماء مــن   
لندا، واململكة املتحدة لربيطانيا أوكرانـيا وكذلـك مـن االحتـاد الروسـي، وأملانـيا، وبلغاريا، وبو       

وعــالوة عــلى ذلــك، أجريــت التحضــريات  . العظمــى وإيرلــندا الشــمالية، والنمســا، وهــنغاريا 
لـتجارب مشـتركة عـلى منت القطاع الروسي من حمطة الفضاء الدولية وللمشاركة يف الربنامج        

 .األورويب املسمى برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية

واضـطلع بأعمـال، كجـزء مـن رصد األرض من الفضاء، وذلك لوضع أسس منهجية             -٩
ية يف رصـد البيـئة، وكذلـك لتطوير اجلزء األوكراين من برنامج علمي              دابعالسـتخدام الـنظم الـ     

 ١M-تطبــــيقي الســــتخدام بــــيانات االستشــــعار عــــن بعــــد الــــواردة مــــن الســــاتلني ســــيش  
ــا   ــن ســيطلقان مع  حبــوث باالشــتراك مــع عــلماء مــن االحتــاد    وجتــرى. وميكروســبوتنيك اللذي

وتلك األنشطة موجهة إىل نطاق     . ٣M-الروسـي باسـتخدام البيانات الواردة من الساتل متيور        
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واسـع مـن املسـتعملني يف أوكرانـيا واالحتـاد الروسـي وبلـدان أخـرى ضـالعة يف جهود البحث                      
وارث الطبيعية واملخاطر   والـتطوير يف جمـاالت االسـتخدام الكـفء للموارد الطبيعية ورصد الك            

 .الناجتة عن النشاط البشري وحبث العوامل اليت تؤثر يف تكون الطقس املناخ

ــتجارب حبــث عــلمي وجتــارب        -١٠ ــيام ب ــل األجــل اخلــاص بالق ــربنامج الطوي ويف إطــار ال
تكنولوجـية روسـية وأوكرانـية مشـتركة عـلى مـنت القطـاع الروسـي من حمطة الفضاء الدولية،                    

ضـريات إلجـراء جتـارب فضـائية يف جمـاالت عـلم األحـياء الفضائي والتكنولوجيا          اضـطلع بالتح  
ــية       ــيات الفيزيائ ــواد؛ والعمل ــوم امل ــيقات التكنولوجــية والفضــائية لعل ــية والطــب؛ والتطب األحيائ
والكيميائــية يف ظــروف اجلاذبــية الصــغرية؛ وحبــوث عــن الفضــاء القريــب ورصــد األرض مــن    

. عـلم الفلـك خارج الغالف اجلوي؛ والقدرة الكهربائية الفضائية       الفضـاء؛ والفـيزياء الفلكـية و      
. وأجنـزت مـرحلة حتديـد النظام لتطوير معدات علمية حممولة على منت احملطة إلجراء التجارب               

 . أول التجارب يف إطار الربنامج٢٠٠٥ومن املقرر أن تبدأ يف عام 

) غميس (ض البيئـية واألمنـية  نامج الرصـد العـاملي لألغـرا    ويشـتمل دور أوكرانـيا يف بـر        -١١
تقييم األثر البيئي، وال سيما خطر تلوث املياه ووقوع االياالت األرضية؛           : عـلى املهـام التالـية     

ــايت إلدارة        ــم املعلوم ــات؛ والدع ــية والغاب ــباتات، وال ســيما رصــد األراضــي الزراع ورصــد الن
زوف والــبحر األســود املخاطــر، وال ســيما بشــأن الفيضــانات وحــرائق الغابــات؛ ورصــد حبــر ا

وقد نظمت حلقة دراسية    . ومنطقتـيهما السـاحليتني؛ ورصـد طقـس الغـالف اجلـوي والفضـاء             
عـن الـتعاون يف أحبـاث الفضـاء بالتشـارك ينب االحتاد األورويب واإليسا دف توسيع مشاركة                  
ــتعاون مــع      ــرنامج غمــيس، أدت إىل إعــداد واســتهالل سلســلة مــن املشــاريع بال ــيا يف ب أوكران

 .يف إطار برنامج غميس) اإلياف(حتاد الدويل للمالحة االفضائية اال

واسـتمر العمـل يف بـرنامج تـزويد املركز الوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء واختبارها                -١٢
يف ايفـباتوريا، أوكرانـيا، مبعـدات هوائـيات لـبحوث الفـيزياء الفلكـية املتعلقة بتكنولوجيا قياس                 

لطويـل جدا، وإجراء البحوث العلمية املستندة إىل رسم خرائط  الـتداخل االشـعاعي القـاعدي ا     
 مـيغاهرتز، والـتعرف الراداري على األجسام        ٣٧٢إشـعاع اخللفـية اـري عـلى تـردد مقـداره             

، )الكواكب والكويكبات واحلطام الفضائي (الطبيعـية واملصـنوعة املوجودة يف النظام الشمسي         
ة املوجودة يف مركز الستقبال بيانات القياس عن بعد         واالسـتعمال التجريـبـي للمعدات األرضي     

 اضطلع  ٢٠٠٤ويف عام   . الـواردة مـن السـواتل األجنبـية واملستخدمة يف حبوث الفضاء العميق            
بـتلك األنشـطة مبشـاركة أخصائيني أوكرانيني يف إطار التحضريات للمشروع الفضائي الدويل              

واستمرت البحوث الشمسية   . ٢٠٠٦ عام   الكـبري راديوأسـترون، الـذي مـن املقـرر أن يبدأ يف            
 .F-يف إطار املشروع الدويل كوروناس
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ونفّــذ مشــروع للبحــث العــلمي لدراســة تــأثري الغــالف اجلــوي لــألرض عــلى مقاومــة    -١٣
معـدات االستقبال الساتلية للتداخل العايل التردد جدا والعايل التردد إىل أقصى حد الذي يؤثر               

 . بالتحكم يف السواتلعلى الوصالت الراديوية اخلاصة

ونفّـذ مشـروع آخـر للبحـث العـلمي بشــأن اآللـيات الـيت حتكـم تكويـن الـنظم اــرية            -١٤
وكـان اهلدف من املشروع هو إجراء  ). حـدوث انضـغاط يف حقـل مغنطيسـي منـتظم       (األولـية   

حبــوث جتريبــية بشــأن الظواهــر الفيزيائــية الــيت حتــدث يف الكــون ودراســة ســلوكها باســتخدام    
 .الراديوية املوجودة يف املركز الوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء واختبارها-عدات الفيزيائيةامل

ونفّـذ مشـروع ثالـث للبحـث العـلمي الستكشـاف طـرائق لـتعزيز فعالـية نظـم املراقبة                      -١٥
 .الراديوية الفضائية يف أداء طائفة من املهام

  
  النظم الفضائية -٣ 

كــز بــيانات رئيسـي يف املركــز الوطـين لتشــغيل تكنولوجــيا   اسـتمر العمــل يف تشـييد مر   -١٦
ــية       ــاء الوطنـ ــة الفضـ ــيانات لوكالـ ــيل البـ ــام لتحلـ ــيذ نظـ ــميم وتنفـ ــبارها ويف تصـ ــاء واختـ الفضـ

 .األوكرانية

 MS-1 TK والســاتل ١M-وأعــد مركــزا مراقــبة الــرحالت اخلاصــني بالســاتل ســيش    -١٧
 .استعدادا لبدء تشغيل املركزين

ات لــبدء التشــغيل التجريــبـي للــنظم املســتندة إىل الــتحكم املــتكامل  وأجنــزت التحضــري -١٨
ــة     ــراديوي املكرسـ ــال الـ ــارات وحلقـــات االتصـ ــة باملسـ ــراديوي اخلاصـ ــال الـ وحلقـــات االتصـ

 .للقياسات اخلاصة

 اخلاصة بالبصريات   S-واضـطلع بأعمال يف مركز رصد الفضاء لتجهيز حمطة سازهني          -١٩
 .الكمية للعمل

  ميغاهرتز  ١٣٧احملطـات اخلاصـة باسـتقبال البـيانات الـناجتة عـلى الترددين              ومت اعـتماد     -٢٠
 غــيغاهرتز، وأجنــزت أعمــال الصــيانة واإلصــالح عــلى وحــدات احملطــات املســتخدمة      ١,٧و 

 . غيغاهرتز٨,٢الستقبال البيانات البعادية الناجتة على نطاق الترددات 
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  التعاون مع املنظمات الدولية -٤
  املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائيجلنة التنسيق 

شـاطرت وكالـة الفضـاء الوطنـية األوكرانـية الـبلدان عـلى نطـاق العامل يف ما تشعر به                      -٢١
مـن قلـق بشـأن خطـر احلطـام الفضـائي املصــنوع ومشـكلة إزالـة احلطـام الفضـائي مـن الفضــاء            

ة، تساهم الوكالة مسامهة نشطة يف      وإدراكـا منها للطابع العاملي للمشكل     . القريـب مـن األرض    
ــية باحلطــام الفضــائي         ــيت تضــطلع ــا جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعن اجلهــود ال

 ).اإليادك(

، قـام وفـد مـن وكالـة الفضاء األوكرانية بتمثيل أوكرانيا يف اجتماع               ٢٠٠٤ويف عـام     -٢٢
 .خلارجي يف األغراض السلميةمشترك للفريق التوجيهي لإليادك وجلنة استخدام الفضاء ا

وامتـثاال لتوصـية الـدورة الثامـنة عشـرة لإليادك، جتري أوكرانيا سلسلة من الدراسات         -٢٣
 .عن مسائل احلطام الفضائي، تعرض نتائجها يف الدورات العادية لإليادك

ة والـبحوث الوطنـية الـيت اضـطلع ا يف أوكرانيا بشأن احلطام الفضائي مبينة يف الوثيق                 -٢٤
A/AC.105/838/Add.1. 

  
  املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية

وكالــة الفضــاء الوطنــية ، وقّــع عـلى اتفــاق ترخــيص بـني   ٢٠٠٣أبــريل / نيسـان ١٤يف  -٢٥
بشأن االستخدام  ) يومتسات( واملـنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية         األوكرانـية 

عالـية االستبانة اليت تبث كل نصف ساعة من الساتل متيوسات التابع            اـاين لصـور البـيانات ال      
 .ليومتسات

وسـيؤدي ابـرام االتفـاق إىل متكـني وكالـة الفضـاء الوطنـية األوكرانية ودائرة األرصاد                   -٢٦
اجلويــة احلكومــية غوســغيدروميت مــن تلقــي البــيانات الرقمــية مــن الســاتل متيوســات الثابــت    

متسـات والـيت ترسـل يف شـكل مرمـز مرة كل نصف ساعة، وذلك                بالنسـبة لـألرض الـتابع ليو      
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حىت 

  
  عمليات االطالق إىل الفضاء -٥ 

 : ست مركبات فضاء مصنوعة يف أوكرانيا، كما يلي٢٠٠٤أطلقت يف عام  -٢٧
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  أطلـق بـنجاح، يف إطـار بـرنامج اإلطـالق     ٢٠٠٤يـناير  / كـانون الـثاين  ١١يف  )أ( 
ــربازيلي تلســتار    ــبحري، ســاتل االتصــاالت ال ــتريا دول ســول /١٤-ال ــبة  ١-إس  بواســطة مرك

وقد .  مـن منصـة اإلطـالق العائمـة أوديسـي يف احملـيط اهلـادئ               ٣SL-إطـالق مـن طـراز زينيـت       
وحيمل . لورال بالواليات املتحدة للورال سكاينيت الربازيلية/صـنعت السـاتل سـبيس سيستيمز     

ــأربع حــزم تغطــية فــريدة      جهــازا مرســال جم٤١الســاتل  ــترددات كــي يــو، ب ــبا عــلى نطــاق ال ي
وستخصـص مخسـون يف املائـة مـن قـدرة السـاتل للـربازيل، فـتوفر خدمات النطاق                   . ومـتقاطعة 

وسـتغطي حـزم الساتل األخرى القارة األمريكية ومشايل احمليط          . كـي يـو للمسـتعملني يف الـبلد        
الساتل ) ™Connexion by Boeing(األطلسـي، حيـث ستسـتخدم شركة كونكشن باي بوينغ    

 لتوفري خدمات اإلنترنت للطائرات؛

-، أطلقـت بنجاح مركبـــة إطالق من طراز زينيت        ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٤ويف   )ب( 
٣SL        ٧-، حاملـة السـاتل دايركـت يت يفS        لورال بتفويض من / الـذي صـممته سـبيس سيسـتيم

د مــن الســاتل هــو أن يوفــر    واملقصــو. شــركة الــتلفزة الرقمــية دايركــت يت يف إنكوربوريــتد    
 خدمات التلفزة الرقمية للمستعملني يف مجيع أحناء الواليات املتحدة؛

ــار٢٨ويف  )ج(  ــايو / أيـ ــاتل  ٢٠٠٤مـ ــق السـ ــي  US-PM أطلـ ــاد الروسـ ــن االحتـ  مـ
وقد .  مـن حمطة بايكونور إلطالق املركبات الفضائية    ٢-بواسـطة الصـاروخ احلـامل تسـيكلون       

 دفاع باالحتاد الروسي؛أطلق الساتل لصاحل وزارة ال

ــران١٠ويف  )د(  ــيه / حزي ــوس  ٢٠٠٤يون ــق الســاتل كوزم  بواســطة ٢٤٠٦- أطل
وقد أطلق .  من حمطة إطالق املركبات الفضائية بايكونور     ٢-صـاروخ حـامل مـن طراز زينيت       

 الساتل لصاحل وزارة الدفاع يف االحتاد الروسي؛

-ل من طراز زينيـــت أطلــــق صـاروخ حامـــ     ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ٢٩ويف   )ه( 
٣SL      لورال بتفويض من   /وقـد صـنعت السـاتل سـبيس سيستيمز        . ١٨- حـامال السـاتل تلسـتار

مشـغلة االتصـاالت لـورال سـكاينيت، واملقصـود مـنه هـو أن يرحل برامج التلفزة الرقمية وأن                    
 يوفر بث البيانات وخدمات اإلنترنت ألستراليا وآسيا وجزر احمليط اهلادئ ونيوزيلندا؛

ــران٢٩ويف  )و(  ــيه / حزي ــرب إلطــالق    ٢٠٠٤يون  اســتخدم الصــاروخ احلــامل دني
 ١- وســعودي كــوم ســات  ٢-؛ وســعودي ســات )فرنســا(دمييــتر : الســواتل الثمانــية التالــية  

 وآم  D- والتني سات  S-؛ والتني سات  )اململكـة العربية السعودية    (٢-وسـعودي كـوم سـات     
 ).إيطاليا( سات ؛ ويوين)الواليات املتحدة األمريكية(إيكو -سات
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  التعاون الثنائي -٦
، كان تعاون أوكرانيا مع الدول األخرى يف أحباث الفضاء واستخدام           ٢٠٠٤يف عـام     -٢٨

الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يسـتند إىل االتفاقـات الدولـية بشأن استخدام الفضاء،          
ة، والتشـــريعات الســـارية يف وااللـــتزامات الدولـــية ألوكرانـــيا فـــيما يـــتعلق باألنشـــطة الفضـــائي

 .أوكرانيا واليت حتكم تلك األنشطة

وكانـت سياسـة أوكرانـيا بشـأن الـتعاون الـدويل مع الدول األخرى تسترشد باملبادئ                  -٢٩
 :التالية

 التقيد بااللتزامات الدولية املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛ )أ( 

 حتقيق أولويات وأهداف السياسة اخلارجية ألوكرانيا؛ )ب( 

تعزيـز موقـف املؤسسـات الـتجارية األوكرانـية يف السـوق الدولية لتكنولوجيا            )ج( 
 وخدمات الفضاء؛

 .توجيه اجلهود إىل جماالت النشاط الفضائي ذات األولوية )د( 

وركــزت اجلهــود الرامــية إىل تعزيــز الــتعاون الــدويل عــلى ضــمان وجــود التشــريعات     -٣٠
سسات القطاع الفضائي األوكراين التجارية يف مشاريع الدولـية املالئمـة اليت تيسر مشاركة مؤ      

الفضــاء الدولــية، وكذلــك تشــجيع الشــركات عــلى مــزاولة الــتجارة اخلارجــية واحلفــاظ عــلى   
 .وجود مستقر ونشط يف سوق خدمات الفضاء

وقد وضع إطار . وكانـت الـربازيل الشـريك الرئيسـي ألوكرانـيا يف السـنوات األخـرية             -٣١
ــي   يف ٤-ذ مشــروع مشــترك لتصــميم موقــع إلطــالق الصــواريخ تســيكلون   تشــريعي دويل لتنف

ــائية    ــبات الفضـ ــالق املركـ ــتارا إلطـ ــة الكانـ ــام . حمطـــ ــروع  ٢٠٠٤ويف عـ ــيـــذ مشـ ــل تنفـ  دخـ
وكـان تنفـيذ هـذا املشـروع الكـبري يعد أولوية فيما             . الكانـتارا مرحلـته التنفـيذية     /٤-تسـيكلون 

قبل، ألنه سييسر تشييد موقع إطالق للصواريخ       يـتعلق بـتطور قطاع الفضاء األوكراين يف املست        
ــية يف حمطــة إطــالق املركــبات الفضــائية، الــيت حتظــى مبوقــع جغــرايف مــؤات     . احلاملــة األوكران

ــتعاون يف مشــاريع مشــتركة أخــرى،       ــربازيل بشــأن ال ــيا يف مفاوضــات مــع ال ودخلــت أوكران
ق الـربازيلية فيكيلو    تشـمل تصـميم نظـام الستشـعار األرض عـن بعـد، وحتسـني مركـبة اإلطـال                  

 .النسادور دي ساتليتيس، وتنفيذ مشاريع علمية

ويسـتند تعاون أوكرانيا مع االحتاد الروسي إىل التعاون الواسع النطاق بني املؤسسات               -٣٢
الـتجارية، واملسـامهة املشـتركة يف مشـاريع الفضـاء الدولـية، واستخدم املواقع الروسية إلطالق                 
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نية، وإىل برنامج تعاوين طويل األجل وخطة منسقة للتطوير اجلاري الصـواريخ احلاملـة األوكرا    
 .لتكنولوجيات الفضاء من جانب وكاليت الفضاء

:  كما يلي  ٢٠٠٤وكانـت اـاالت ذات األولوية للتعاون مع االحتاد الروسي يف عام              -٣٣
 وميكروســـبوتنيك؛ وتنفـــيذ املشـــاريع ١M-التحضـــريات إلطـــالق وتشـــغيل الســـاتلني ســـيش 

ــرنامج اإلطـــالق الـــربي؛    الف ــرنامج اإلطـــالق الـــبحري ودنيـــرب وبـ ــية بـ ــتجارية الدولـ ــائية الـ ضـ
 .والتحضريات إلجراء البحوث والتجارب على منت القطاع الروسي من حمطة الفضاء الدولية

واســتمر الــتعاون بــني أوكرانــيا والصــني يف إطــار بــرنامج تعــاون طويــل األجــل للفــترة   -٣٤
 اعـــتمد االجـــتماع الـــرابع للجـــنة الفرعـــية املشـــتركة بـــني ٢٠٠٤ويف عـــام . ٢٠٠٥-٢٠٠١

أوكرانـيا والصـني واملعنـية بالـتعاون يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي قـرارا بوضـع برنامج طويل                     
ــام     ــتعاون حــىت ع ــني      . ٢٠١٠األجــل لل ــيذ املشــترك ب ــلى التنف ــتعاون ع ــرنامج ال وسيشــتمل ب

وجـيا صـواريخ الفضـاء وتنفـيذ الربامج         أوكرانـيا والصـني ملشـاريع طويلـة األجـل لـتطوير تكنول            
 .العلمية، وال سيما برنامج أحباث القمر

واسـتمر الـتعاون بني أوكرانيا والواليات املتحدة يف تطوير برامج حبثية مشتركة بشأن            -٣٥
علـوم احلـياة، وفـيزياء انعـدام الـوزن، والفـيزياء الفلكـية، وتنفـيذ جتـارب فضائية مشتركة على                     

الدولــية، وتنفــيذ املشــروعني الدولــيني بــرنامج اإلطــالق الــبحري وبــرنامج   مــنت حمطــة الفضــاء 
 .اإلطالق الربي

ــيا تعاوــا مــع االحتــاد األورويب يف األنشــطة املتصــلة   ٢٠٠٤ويف عــام  -٣٦  عــززت أوكران
وأنشئ فريق عامل مشترك للتصدي . وعـزز الـتعاون مـع املفوضية األوروبية واإليسا        . بالفضـاء 

ــيا مــع االحتــاد األورويب يف جمــايل حبــوث الفضــاء واســتخدام    للمســائل املــتعلق ــتعاون أوكران ة ب
ومن أجل تنسيق السياسات اخلاصة ببحوث الفضاء،       . الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية       

وكان . أعـدت أوكرانـيا ورقـة بيضـاء حتـتوي عـلى توصـيات بشـأن سياسـة الفضـاء األوروبـية                     
رانية يف السياق األورويب هو احلصول على مركز عضو اهلـدف الرئيسـي لسياسة الفضاء األوك      

ويف . منتسـب يف اإليسا واملشاركة يف تصميم النظام األورويب العاملي للمالحة الساتلية غاليليو            
ــام  ــيذ املشــروع      ٢٠٠٤ع ــية مشــاركة نشــطة يف تنف ــتجارية األوكران  شــاركت املؤسســات ال

 .األورويب فيغا

وتقدم أوكرانيا املساعدة . هوريـة كوريـا ومصـر واهلند   ونشـط الـتعاون مـع تركـيا ومج        -٣٧
 بني  ٢٠٠٤وبعد متديد اتفاق مربم يف عام       . يف تصـميم سـاتل استشـعار عـن بعـد لصـاحل مصر             
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حكومـة أوكرانـيا واهلـند بشـأن الـتعاون يف األنشـطة املتصلة بالفضاء ملدة عشرة أعوام أخرى،            
 .لفضاءبدأ التعاون يف التطوير املشترك لتكنولوجيات ا
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