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   مةمقد -أوال  
ــا     -١ ــتقرير الصــادر عــن دور ــيةيف ال ــية    الثان ــية العلم ــني، أوصــت اللجــنة الفرع  واألربع

ــة      ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية األمان ــية ال العامــة بــأن والتقن
، A/AC.105/848( سنوية عن أنشطتها الفضائية      دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير     تواصـل   
 ).١٦الفقرة 

 دعـا األمـني العـام احلكومات       ٢٠٠٥أغسـطس   / آب ٢٤خـة   رة شـفوية مؤر   ويف مذكّـ   -٢
العامة ت األمانة   وقد أعد . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٣١إىل أن تقـدم تقاريرها قبل حلول        

 .دول األعضاء استجابة لتلك الدعوةهذه املذكرة استناداً إىل التقارير الواردة من ال
  

   الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  
 بيالروس     

  ]باإلنكليزية: األصل[
ــربم يف      -١ ــاق املُـ ــرف يف االتفـ ــيالروس طـ ــة بـ ــباط١٧مجهوريـ ــرباير / شـ ــني ٢٠٠٠فـ  بـ

حكومــات االحتــاد الروســي وبــيالروس وطاجيكســتان وكازاخســتان فــيما يــتعلق بالــتعاون يف   
 .دام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةاستخ

ومـن املـزمع أن توقّـع حكومـتا بـيالروس واالحتـاد الروسـي يف املسـتقبل القريـب على                      -٢
مشـروع اتفـاق يـتعلق بالـتعاون عـلى وضـع نظـام الـدول احلليفة للكشف عن بعد واستخدامه                 

 .على حنو مشترك
  

 فنلندا  
  ]باإلنكليزية: األصل[

  اإلدارة -١
 . اهليئات الفنلندية املعنية باألنشطة الفضائية١ين اجلدول يب -١
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 ١اجلدول     
 اهليئات املعنية باألنشطة الفضائية: فنلندا

 
 املنظمة الوزارة املشرفة على املنظمة األنشطة الرئيسية

، وهي ١٩٨٣ يف عام "تيكس"أنشئت وكالة 
مسؤولة عن عالقات فنلندا مع وكالة الفضاء 

 التعاون العاملي والثنائي يف األوروبية، وعن
ميدان الفضاء، وبرامج التكنولوجيا الفضائية، 
ومتويل وتنفيذ اجلزء التكنولوجي والصناعي 

أمانة وهي أيضا من برنامج الفضاء الفنلندي؛ 
 .جلنة الفضاء الفنلندية

الوكالة الوطنية للتكنولوجيا  وزارة التجارة والصناعة
 (Tekes) "تيكس"

وتعين من ، ١٩٨٥ يف عام أنشئت اللجنة
 جانب احلكومة لفترة مدا ثالث سنوات 

هي مسؤولة عن وضع و) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(
 .السياسة الفضائية الوطنية

هيئة  (جلنة الفضاء الفنلندية وزارة التجارة والصناعة
تنسيق مشتركة بني 

 )الوزارات

 أكادميية فنلندا وزارة التعليم .توفر التمويل الالزم لربنامج العلوم الفضائية
  
ــندية اســت   -٢ ــترة   أعــدت جلــنة الفضــاء الفنل ــدة للف ــندية جدي -٢٠٠٥راتيجية فضــائية فنل

 .باللغة اإلنكليزية، مشفوعة مبوجز ٢٠٠٥يونيه /ونشرا يف حزيران ٢٠٠٧

ــندا   ٥٠وتوجــد  -٣ ــا يف تعمــل  شــركة ووحــدة أحبــاث يف فنل ــدات  نطــاق إم ــد املع توري
وتوجـد سـبع جامعات يف فنلندا تدرس االستشعار         . نولوجـيا الفضـاء   السـاتلية أو يف دراسـة تك      
 شركة وسبع وحدات أحباث يف فنلندا يف جمال تطوير          ٣٠وتعمـل   . عـن بعـد أو علـوم الفضـاء        

وميكـن احلصول على مزيد من املعلومات من املوقعني         . اجلديـدة وخدماـا   تكنولوجـيا املالحـة     
 :التاليني على الشبكة العاملية

 
www.tekes.fi/eng/publications/Space_Directory_2003.pdf 
www.tekes.fi/eng/publications/Mobile_Location_Directory_Finland.pdf   

  املستقبلآفاق  -٢
ــرد وصــف تفصــيلي    -٤ ــندا الفضــائية يف   ألي ــتني نشــطة فنل   املؤرخــة A/AC.105/788الوثيق
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٣املؤرخة A/AC.105/832 ، و٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢
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  اجتاه امليزانية -٣
ص  أن النصيب املخص إال١٩٩٥ّت ميزانـية الفضـاء الفنلـندية دون تغـيري مـنذ عام       ظلّـ  -٥

اإليسا باجلزء األكرب برامج وقـد اسـتأثرت   . قـد زاد ) اإليسـا (لـربامج وكالـة الفضـاء األوروبـية        
 .٢٠٠٥من امليزانية يف عام 

وقد . يـأيت متويـل األنشـطة الفضـائية الفنلـندية أساسـا مـن الوكالة الوطنية للتكنولوجيا                و -٦
وبلغت مسامهة وزارة التجارة والصناعة،     . ٢٠٠٥ ملـيون يورو يف عام       ١٨,٥بلغـت مسـامهتها     

كما متول  . ٢٠٠٥املسـؤولة عـن مسامهات فنلندا يف امليزانية العامة لإليسا، مليوين يورو يف عام               
 .زارات أخرى األنشطة الفضائيةعدة و

  
  األنشطة الوطنية -٤

الوثـــيقة الفضـــاء يف جمـــال يـــرد وصـــف تفصـــيلي الهـــتمامات فنلـــندا الرئيســـية يف       -٧
A/AC.105/788ا ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢خة ملؤر. 

يـرد وصـف تفصـيلي ملشـاركة فنلـندا يف بـرنامج غاليليو املشترك بني اإليسا واالحتاد                  و -٨
 .٢٠٠٤ يناير/كانون الثاين ٢٣خة ؤر املA/AC.105/816/Add.1 الوثيقةيب يف األورو

الفـرص التجارية اليت تتيحها     ( (AVALI)وصـف تفصـيلي لـربنامج أفـايل         كذلـك   ويـرد    -٩
 .A/AC.105/816/Add.1 يف الوثيقة ) تكنولوجيا الفضاء

 .ل وعلوم الفضاءوجيري ختطيط برامج جديدة يف ميداين االستشعار عن بعد بالسوات -١٠
  

  الربامج واملشاريع الدولية اجلارية -٥
 . مشاركة فنلندا يف الربامج واملشاريع الفضائية الدولية اجلارية٢يبين اجلدول  -١١
 

 ٢اجلدول     
  مشاركة فنلندا يف الربامج واملشاريع الفضائية الدولية

 البلد أو املنظمة البعثة املشاركة الفنلندية
 اء األوروبيةوكالة الفض  

، إلكترونيات وحدات للتغذية الكهربائية
 األجهزة

 احلركة اجلوية بعثة 
)ADM-Aeolus( 

 

  Cluster II  جهازان،وحدات للتغذية الكهربائية
  CryoSat وحدات للتغذية الكهربائية
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 البلد أو املنظمة البعثة املشاركة الفنلندية
املشاركة يف جهاز رصد األوزون العاملي 

ترقية معاجل : بقياس احتجاب النجوم
األوزون العاملي وتوفري جزء معدات قياس 

 أرضي

 الساتل البيئي إنفيسات
(ENVISAT-1) 

 

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

 

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

 احمليطات

 

  Herschel د الفضائياملرص صقل املرآة األولية
مركبة اهلبوط على القمر تيتان التابع 

مقياس االرتفاع الراديوي وأجهزة : لزحل
 دراسة الغالف اجلوي

Huygens  

املشاركة يف جهاز الرصد األورويب 
، )وحدتا كشف(املشترك باألشعة السينية 

 التحقق من صالحية براجميات التحليق

Integral  

، املشاركة يف بائيةوحدات للتغذية الكهر
 األجهزة

Mars Express  

التحقق من صالحية الرباجميات احملمولة 
 على منت الساتل

اجليل الثاين من سواتل 
 1-(MSG) ميتيوسات

 

لتجربة الرصد  وحدات للتغذية الكهربائية
 )GOME(العاملي لألوزون جومي 

  ساتل األرصاد اجلوية
(MetOp-1) 

 

د املنخفض؛ وحدة املشاركة يف جهاز الترد
التحكم اخلاصة باجلهاز القري 

 )الكريوستات(

Planck  

البنية األولية، وحدات نظام توزيع القدرة، 
 ات يف األجهزةمسامه

Rosetta  

جهاز اختبار الكُمون واإللكترونيات 
 عرض )SPEDE (والغبار يف الفضاء

إيضاحي ملطياف تصوير مدمج باألشعة 
  باألشعة السينيةراصدات مشسية/السينية

البعثة الصغرية للبحوث 
  املتقدمة يف التكنولوجيا

)SMART-1( 

 

البعثة املعنية برطوبة التربة  املشاركة يف مقياس راديوي
 )SMOS (وملوحة احمليطات
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 البلد أو املنظمة البعثة املشاركة الفنلندية
املشاركة يف احمللّل الشامل : جهازان

للجسيمات النشطة واجلسيمات الفائقة 
 جتربة النواة - (COSTER)احلرارة 

وجهاز  (ERNE)واملوجات النشطة والنسبية 
 (SWAN) تباين خواص الرياح الشمسية

املرصد الشمسي والغالف 
 )SOHO (الشمسي

 

، واملشاركة يف وحدات للتغذية الكهربائية
 جهاز لتحليل الذرات املتعادلة الطاقوية

Venus Express  

بنية أنبوب املقراب ووحدة التحكم 
 احلراري يف املرآة

دة املرايا باألشعة ن املتعدنيوت
 Newton-(XMM) السينية

 

بعثة املشروع املتعلق باالستقاللية على منت 
مكاشف للحطام الفضائي : الساتل

 ووحداا ملعاجلة البيانات

 اإليسا/بلجيكا 

متصلة أخرى رادارسات ومشاركة 
 )رة تفاهممذكّ(باالستشعار عن بعد 

 كندا 

 منت املركبة وحدة مناولة البيانات على
 (Roemer)الفضائية رومر 

 الدامنرك 

جهاز للموجات الصغرية على منت الساتل 
 (Odin)أودين 

 السويد 

املشاركة يف مركبات اهلبوط على املريخ 
 بشأن بعثة (NetLander)يتالندر نمن فئة 

رة املركز الوطين للدراسات الفضائية املقر
ف ألغى املركز البعثة وتوقّ. ٢٠٠٩لعام 

 العمل يف فنلندا

 اإليسا/فرنسا 

ات حاسوبية باألشعة السينية لساتل معد
 الرصد الفلكي باألشعة السينية

 يطالياإ 

جهاز باألشعة السينية على منت احملطة 
 الفضائية الدولية

 اليابان 

جهاز لرصد األوزون على منت املركبة 
 من جمموعة سواتل (Aura)الفضائية أورا 

 ابعة لناسارصد األرض الت

الواليات املتحدة /هولندا 
اإلدارة الوطنية  (األمريكية

للمالحة اجلوية والفضاء 
 ))ناسا(

صفيفة سيليكون باألشعة السينية على منت 
املشروع . Spectrum-X-Gammaالساتل 
 ف حاليامتوقّ

 االحتاد الروسي 
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 البلد أو املنظمة البعثة املشاركة الفنلندية
مقياس التداخل املديد القاعدة على منت الساتل 

املشروع . (RadioAstron)راديواسترون 
 ف حالياًمتوقّ

  

يتالندر نمركبات هبوط على املريخ من فئة 
(NetLander) 

  

آليتان ملطياف تصويري بالذرات املعادلة 
 ذي عدسة واسعة الزاوية

 /الواليات املتحدة األمريكية 
 ناسا

آليات على منت بعثة املركبة الفضائية 
 ، املشاركة يف مطياف(Cassini)كاسيين 

 (CAPS) كاسيين بالبالزما

  

جهاز باألشعة السينية على منت مركبة 
 (HETE)استكشاف الطاقة العالية العابرة 

II X-ray 

  

جهاز لرصد احلطام على منت احملطة 
 الفضائية الدولية

  

؛ املشاركة يف (Contour)بعثة كونتور 
 أخفقت البعثة بعد إطالقها يف ؛األجهزة

 ٢٠٠٢عام 

  

ألشعة السينية على منت بعثة ملتقى جهاز با
وقد . الكويكبات القريبة من األرض

 ٢٠٠١كملت البعثة بنجاح يف عام أُ

  

املشاركة جبهاز على منت املركبة 
 (Stardust)ستاردست 

  

املشاركة مبقياس مدرج لقياس اال 
 املغنطيسي

  

مطياف مغنطيسي ألفوي؛ جتربة فيزياء 
طة الفضائية الدولية اجلسيمات على منت احمل

جهاز لتعقُّب ): البحث عن املادة املضادة(
السيليكون مع الدعم األرضي ومناولة 

 البيانات

/ سبانياا/االحتاد الروسي 
/الصني/سويسرا/إيطاليا/أملانيا
اململكة املتحدة /فرنسا

يرلندا إلربيطانيا العظمى و
الواليات املتحدة /الشمالية
 األمريكية
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 التفيا    
  ]باإلنكليزية: صلاأل[

ال متلـك التفـيا أي بـرامج وطنـية للـبحوث الفضـائية كمـا أا ليست عضوا يف وكالة                    -١
 .الفضاء األوروبية

وتجـري ثــالث جامعـات يف التفــيا، هــي جامعـة التفــيا وجامعــة ريغـا التقنــية واملعهــد      -٢
 .اجلامعي لفينتسبيلس، بعض البحوث يف جمال الفضاء

 اللذيـن يركّـز علـيهما معهـد عـلم الفلـك الـتابع جلامعة التفيا مها                  وأهـم جمـايل البحـث      -٣
 لتطبــيقه يف لقــياس املســافات باســتخدام اللــيزر املنســق والفــائق الدقــة  لســاتلي الــنظام العــاملي ا

خمــتلف املراكــز الدولــية لعــلم األرض ومراكــز الرصــد الطــيفي للــنجوم وحتديــد الكواكـــب          
واملعهد عضو يف   .  آلـيات جهـاز اقـتران الشحنات       وإحداثـيات الكواكـب الصـغرى باسـتخدام       

والدائرة األوروبية لقياس املسافات    ) ILRS(الدائـرة الدولـية لقـياس املسـافات باستخدام الليزر           
 .باستخدام الليزر

ــنامياجلرصــد وامل -٤ ــيا عضــو يف شــبكتني فضــائيتني      يودي ــة التف ــتابع جلامع  التأسيســي ال
ائـرة الدولـية لقـياس املسـافات باسـتخدام الليزر وشبكة النظام         الشـبكة العاملـية للد    : تقنيـتني مهـا   

العـــاملي لـــتحديد املواقـــع الـــتابعة للجـــنة الفرعـــية لإلطـــار املـــرجعي األورويب للـــرابطة الدولـــية  
اخلدمــة الدولــية للــنظام العــاملي ويســعى املرصــد كذلــك إىل أن يصــبح عضــوا يف . للجيوديســيا

ديســي املنســق هــو نظــام تــابع للــنظم املرجعــية اجليوديســية ونظــام التفــيا اجليو. لــتحديد املواقــع
األوروبـية، الـيت تتلقّى بانتظام مجيع املعلومات عن دوران األرض واحلدود الزمنية اليت حتتاجها               

 .نه يتمركز فيهاإالتفيا، كما 

ويشــارك معهــد املــواد واهلــياكل بالــتعاون مــع معهــد الطــريان، ومهــا معهــدان تابعــان      -٥
ا التقنــية، يف مخســة مشــاريع يف إطــار بــرنامج االحتــاد األورويب اإلطــاري الســادس  جلامعــة ريغــ

وهياكل ) Friendcopter(للـبحوث والتنمـية التكنولوجـية، ويتضـمن ذلك احلوامة املؤاتية للبيئة             
الطائـرات املـتطورة واملنخفضـة الـتكلفة، واالسـتغالل املتطور للمواد يف التصميم اآلمن هلياكل                

ت املركّــبة عــن طــريق احملاكــاة الدقــيقة للــتحطم، والتقيــيم الصــحي اهليكــلي املــتكامل     الطائــرا
 .للطائرات، وتكنولوجيا حبوث الفضاء اجلوي احلافزة يف البلدان املرشحة املنتسبة

ــلمعهد اجلــامعي لفينتســبيلس يف        -٦ ــتابع ل ــراديوي ال ــدويل الفلكــي ال ويشــارك املركــز ال
 الـربنامج األورويب لعلوم الفلك الراديوية    : طـاري السـادس مهـا     مشـروعني يف إطـار الـربنامج اإل       

)RadioNet (    ودائــرة إنــتاج القــياس التداخــلي املديــد القــاعدة واإللكــتروين الســريع يف الوقــت
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ويشـارك املركـز كذلـك يف املشـروع الـرائد بشـأن استخدام البيانات الساتلية لتقييم                 . احلقـيقي 
 للجـنة املعنـية بـتحديات اتمع املعاصر التابعة ملنظمة حلف            احلالـة البيئـية، وهـو مشـروع تـابع         

 .مشال األطلسي

وتمـثَّل التفـيا يف العديـد مـن جلـان االحتـاد األورويب املعنـية بالـبحوث الفضائية، مبا يف                      -٧
ذلـك الـس االستشـاري العـاملي لرصـد البيـئة واألمـن، واللجنة املسؤولة عن جماالت األولوية                

لمالحة اجلويــة والفضــاء يف الــربنامج اإلطــاري الســادس، واملنــتدى االســتراتيجي   املواضــيعية لــ
 .األورويب املعين باهلياكل األساسية يف جمال البحوث وجلانه

 
 


