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  الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا   
  النرويج 
وللبلد عادات ضاربة يف القدم كدولة                     . النرويج دولة فضائية فريدة من نوعها                      -١

وتزخر النرويج بعدد من العلماء                 . موقعها على خط العرض الشمايل               فضائية، ال سيما بفضل               
كما أا يف الوقت ذاته من البلدان اليت                        الرواد يف العديد من ااالت املتصلة بالفضاء،                         

وهي     . تستحق الذكر يف جمال استخدام االتصاالت الساتلية واملالحة الساتلية ورصد األرض                                             
 .تضم كذلك صناعة فضائية ناشطة باالعتماد على التكنولوجيا الفائقة التطور                                            

صناعة، تنسيق            ويتوىل مركز الفضاء النروجيي، وهو وكالة تابعة لوزارة التجارة وال                                   -٢
وتعد إدارة العضوية يف وكالة الفضاء األوروبية                           . مشاركة البلد يف األنشطة الفضائية وإدارا                       

 .االلتزام الدويل األول الذي يقع على عاتق املركز                         ) اإليسا   (
  

  البحوث الفضائية -١ 
كز    وهذا التمر      . تتمركز أنشطة العلوم الفضائية النروجيية يف جماالت قليلة نسبيا                                       -٣

وتم األنشطة العلمية الرئيسية مبجايل                      . ضروري نتيجة لقلة املوارد، املالية منها والبشرية                        
وقد شكّل علم الكونيات عدد                    . فيزياء الغالف اجلوي األوسط والعلوي والفيزياء الشمسية                           

 .من ااالت اليت ازداد االهتمام ا يف السنوات األخرية                             

لصواريخ، تطلق الصواريخ العلمية ويستخدم مرفق                             إلطالق ا    " أندويا    "ويف قاعدة         -٤
) ALOMAR(مرصد ليدار الدويل للقطب الشمايل اخلاص برصد الغالف اجلوي األوسط                                      

ويف حمطة      . لدراسة الغالف اجلوي األوسط والعلوي                  ) lidars(كشف املدى وحتديده بالضوء                 
لدراسة التشتت الالمترابط يف                 ترومسو ويف سفالبارد، ختترب اجلمعية العلمية للمرفق األورويب                            

 .طبيعة الغالف املغناطيسي              ) EISCAT(منطقة الشفق القطيب          

وينشط العلماء النروجييون يف اال الشمسي يف العديد من املشاريع الفضائية الدولية                                         -٥
) SOHO(ويشاركون مشاركة متعمقة يف مشروع املرصد الشمسي واهليلوسفريي اجلاري                                              

التابعة للواليات املتحدة               ) ناسا    (دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء                       التابع لإليسا ولإل           
 يف    SOLAR B، ستطلق البعثة           ٢٠٠٦ويف عام        . ٢٠٠٧األمريكية، والذي سيستمر حىت عام                       

 من    SOLAR Bوسيحمل أكثر من نصف بيانات البعثة                          . مشروع ياباين تشارك فيه النرويج                  
 .جل يف مركز أورويب ملعاجلة البيانات يف جامعة أوسلو                            خالل حمطة أرضية يف سفالبارد وستعا                        
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ويشارك علماء من مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية وجامعة أوسلو وبريخن                                               -٦
 جتربة على منت املركبات الفضائية، لقياس تيارات اجلسيمات                                       ٢٠وترومسو يف حوايل            

لك أربعة سواتل تابعة              ويتضمن ذ     . واحلقول الكهربائية واإلشعاعات باألشعة السينية والغبار                             
حتلّق يف شكل أسراب حول األرض لكي تقدم خريطة ثالثية                                   ) CLUSTER(لبعثة كلستر       

وتتضمن البعثات اجلارية أو املقررة اليت تشارك فيها النرويج                                  . األبعاد للغالف املغنطيسي          
 يب   اجلهاز التصويري القطيب لشفري الغالف املغنطيسي إىل االستكشاف العاملي للشفق القط                                     

)IMAGE(                            واملخترب الدويل للفيزياء الفلكية بشأن أشعة غاما ،)INTEGRAL(      وبعثة ،
، ومشروع آثار الطقس الفضائي على                  )SIR( القريبة     طياف األشعة دون احلمراء              مل  شاندرايان      

) ASIM(، وراصد التفاعالت الفضائية للغالف اجلوي                         )ESPRIT(البنية التحتية للتكنولوجيا              
وتشارك النرويج كذلك يف بعثيت بالنك وروزيتا التابعتني                                   . لفضاء الدولية       التابع حملطة ا      

 .لإليسا   

وتساهم مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية بنشاط يف دائرة اخلدمة الدولية لدوران                                           -٧
األرض من خالل حتليل القياسات اليت جيريها النظام العاملي لتحديد املواقع والقياس التداخلي                                           

 .املديد القاعدة      

وجتري جامعة ترومسو              . وتشارك النرويج أيضا يف البحوث املتعلقة باجلاذبية الصغرية                                  -٨
أحباثا ريادية يف تشكل الغبار يف الفضاء والغالف اجلوي العلوي، وستشارك يف جتربة تتعلق                                                    

واختري مركز بيولوجيا النباتات التابع                         . بإنتاج هذا الغبار على منت حمطة الفضاء الدولية                         
ملساعدة املستخدمني وليشغل كمركز                      ) NTNU(لنروجيية للعلوم والتكنولوجيا                للجامعة ا   

 .عمليات لواحدة من التجارب األساسية اليت جترى على منت حمطة الفضاء الدولية                                            
  

  رصد األرض -٢ 
ما انفكّت النرويج، ولسنوات عدة، تركز على استحداث تطبيقات لرصد األرض                                             -٩

رية والقطبية، ولذلك أصبح من األساسي استخدام البيانات                                 فيما يتعلق بااالت البح              
وكانت      . الرادارية املتأتية من الفضاء وبناء البنية التحتية الضرورية لدعم هذه العملية                                           

وقد توخى التعاون مع اجلهات املستخدمة                           . االحتياجات الوطنية القوة الدافعة يف هذا الصدد                           
الصناعي أن يتم تطوير تلك التطبيقات وفقا                             من املنظمات ومؤسسات البحوث والقطاع                        

 .للخدمات الضرورية          
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واستنادا إىل احتياجات املنظمات املعنية بإدارة الطبيعة، مت رسم خرائط ملوائل حمتملة                                               -١٠
وجيري يف الوقت الراهن تنفيذ نظام منذجة املوئل استنادا إىل                                     . ألعداد كبرية من احليوانات               
 .واع خمتارة      خرائط ساتلية فيما يتعلق بأن                 

حمطات ساتلية يف كل من سفالبارد                      ) KSAT(وتشغِّل خدمات كونغسبورغ الساتلية                      -١١
يف   ) Troll(وترومسو وغرميستاد، وهي اآلن يف صدد تركيب هوائي على حمطة ترول                                         

ويدعم هذا القطاع األرضي اخلدمات الوطنية والدولية القريبة من الزمن احلقيقي                                       . أنتاركتيكا      
 . بيانات رصد األرض             استنادا إىل      

  
  الصناعة -٣ 

تشارك الشركات النروجيية يف تطوير وبناء حمطة الفضاء الدولية، وأجهزة اإلطالق                                                    -١٢
، واملقاريب الفضائية، واملركبات الفضائية الستكشاف كواكب أخرى، وسواتل                                                   ٥-أريان   

نريا   وتعد مؤسسات تيلينور و             . رصد األرض، وسواتل االتصاالت، وسواتل املالحة                            
وتاندبورغ والتلفزيون ونورسبيس وجمموعة كونغسبورغ اجلهات الفاعلة األساسية يف                                                 

 .القطاع الفضائي النروجيي           

وقد بلغ رقم        . والصناعة الفضائية هي من القطاعات اليت حتقّق النمو يف النرويج                                     -١٣
 من    ، وصدر أكثر         ٢٠٠٤ بليون كرونة نروجيية يف عام                     ٥,٤مبيعات منتجات هذا القطاع                   

 . يف املائة منها        ٧٠
  

  االتصاالت -٤ 
االتصاالت هي أكرب جمال للنشاط الفضائي يف النرويج، وهي تنتج ثلثي رقم املبيعات                                                       -١٤

الشركتني       " نريا "و" تيلينور   "ومتثل شركتا           . من املنتجات املتصلة بقطاع الفضاء سنويا                        
،  )Inmarsat(ية املتنقلة       الرئيستني، من خالل توفري خدمات ومنتجات لالتصاالت الساتل                                         

وللبث التلفزيوين، عالوة على النظم الساتلية اخلاصة بالوسائط املتعددة والشبكات الواسعة                                                       
 .النطاق اليت أصبحت من خدماما املتنامية                        
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  املالحة الساتلية -٥ 
نظرا المتداد أراضي النرويج ومياهها اإلقليمية واخنفاض كثافتها السكانية ومناخ                                           -١٥
نطقة القطبية واملنقطة الواقعة جنوب الدائرة القطبية الشمالية، تستفيد النرويج كثريا من                                                 امل

 .، املعروف بالنظام العاملي لتحديد املواقع                   )باألساس      (نظام املالحة الساتلي للواليات املتحدة                      

وتشارك النرويج يف الوقت احلاضر، من خالل عضويتها يف اإليسا، يف وضع النظام                                                      -١٦
، وهو اجليل القادم من الشبكة العاملية لسواتل                        )Galileo" (غاليليو   "رويب للمالحة الساتلية             األو 

 .املالحة   
  

  البنية األساسية -٦ 
 .حتظى النرويج، وال سيما املنطقة الشمالية وسفالبارد، مبيزات جغرافية                                      -١٧

واألرض، وال         ويهتم العلماء يف العامل قاطبة بالظواهر املرتبطة بتفاعالت الشمس                                          -١٨
إلطالق الصواريخ، مناسبة                  " أندويا   "وتعترب الصواريخ اليت تطلق من قاعدة                        . سيما الشفق      

تقع حتت املنطقة الوسطى من احلزام                  " أندويا    "بكثري لدراسة هذه الظواهر، مبا أن قاعدة                       
 .املغنطيسي احمليط بالقطب الشمايل حيث يبلغ النشاط الشفقي ذروته                                   

الذين يرغبون يف دراسة التفاعالت بني الريح الشمسية والنتوء                                      ويستطيع العلماء          -١٩
املغنطسي القطيب بالقرب من القطب الشمايل املغنطسي استخدام صواريخ السرب اليت تطلق                                             

 .من سفالبارد       

ومتثل املنطقة الشمالية من النرويج وسفالبارد موقعني مناسبني إلجراء دراسات حول                                                   -٢٠
لفضاء القريب من األرض فوق القطب الشمايل، أي العمليات اليت                                     العمليات اليت جتري يف ا            

 .قد تدل على التغريات اليت تطال املناخ العاملي                       

 مرة    ١٤ومتر السواتل الواقعة يف املدار القطيب بالقرب من القطبني اجلنويب والشمايل                                     -٢١
زة ألي مالك ألحد              الواقعة يف سفالبارد هي حمطة ممتا                     " سفالسات     "واحملطة األرضية          . يف اليوم   

هذه السواتل ملراقبة املركبات الفضائية ولتحميل البيانات، ألن احملطة تستطيع أن ترى مجيع                                                            
 .مدارات الساتل اليومية األربعة عشر                 

 . قيمة كربى يف األنشطة الفضائية                   على خط عرض عال             ويكتسي موقع النرويج             -٢٢
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  طاجيكستان  
، يف     ٢٠٠٦، الذي سيشرع يف أعماله يف عام                       Tajikkoinotسوف يشارك معهد اجليوفيزياء                     

 .برنامج لسرب األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي لصاحل االقتصاد الوطين لطاجيكستان                                                    

 


