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  الردود الواردة من الدول األعضاء          -ثانيا  
  شيلي     

 ]باإلسبانية: األصل[

  املعرض الدويل الرابع عشر للطريان والفضاء         -١ 
 عــن  مأهــم حــدث يــنظَّم يف شــيلي لإلعــال     هــو  املعــرض الــدويل للطــريان والفضــاء      -١

أُقيم قد و. نتجت منها صـناعة املالحـة اجلويـة والفضـاء وخمـتلف التطبـيقات اليت              يف  الـتطورات   
لقوات اجلوية الشيلية الـتابع ل  ١٠الطـريان رقـم   لفـريق  رة  يف املـرافق املطـوّ    ٢٠٠٦معـرض عـام     

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢مارس إىل / آذار٢٧من 

 : ما يلي من خالل٢٠٠٦ وشاركت وكالة الفضاء الشيلية يف معرض العام -٢

 وملمثـلي وكـاالت الفضـاء من البلدان        ألفـراد اجلمهـور،   إقامـة منصـة إعالمـية        )أ( 
 األخرى على وجه اخلصوص؛

 عِقد يف إطار االجتماع ،تنظـيم مؤمتـر دويل حـول السـواتل والتعـلم عـن بعـد             )ب( 
 إىل ٢٤ يف كويتو من التحضـريي ملؤمتـر القـارة األمريكـية اخلـامس املعـين بالفضـاء، الذي عقد               

 ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨

ــك االجــتماع    )ج(  ــذي ع استضــافة ذل ــالتحضــريي، ال ــي ِق  /آذار ٢٩ و٢٨د يوم
 . يـبلدان أمريكا الالتينية والكاريبل وحضره ممثلون ٢٠٠٦مارس 

  
  وكالة الفضاء الشيلية     -٢ 

ــة الفضــاء الشــيلية هــي جلــنة استشــارية رئاســية     -٣ ــد . وكال ــدت وق ــام  يفعِق  ٢٠٠٦ع
 :االجتماعات التالية

ــنهائي يف عهــد اإلدارة الســابقة يف     )أ(  ــد االجــتماع ال ــثاين ٤عِق ــناير / كــانون ال ي
وخـالل ذلـك االجـتماع، قُـدم إىل مجـيع أعضـاء اللجـنة االستشـارية الرئاسـية عرض                    . ٢٠٠٦

رة  واختــذ قــرار بــنقل مســؤولية إدا ،)ســاتل رصــد األرض(موجــز عــن تنفــيذ مشــروع أورورا  
 وكالة الفضاء الشيلية إىل وزارة الشؤون االقتصادية؛

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠عِقـد االجـتماع األول يف عهـد اإلدارة اجلديدة يف        )ب( 
ع نائــب وزيــر واتِفــق عـلى أن يوقّــ . ـدف تقــدمي معلومــات حمّدثــة عـن تنفــيذ مشــروع أورورا  
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ة، ونائـــب وزيـــر التربـــية، ومديـــر الطـــريان، ونائـــب وزيـــر اخلارجـــية، واألمـــني العـــام للرئاســـ
لجــنة الوطنــية للــبحوث العلمــية والتكنولوجــية، وممــثل القــوات  لالسياســات اخلاصــة، ورئــيس ا

تنفيذ دعما ل توصية  على  اجلويـة الشـيلية، واألمـني التنفـيذي لـس عمـداء اجلامعـات الشـيلية،                 
 املشروع؛

 ؛٢٠٠٦ يونيه/ حزيران٣٠عقد وزير الدفاع اجتماعا للجنة يف  )ج( 

ــيه / متــوز١٢عقــد اجــتماع آخــر مــع وزيــر الدفــاع يف    )د(  وأُبِلغــت . ٢٠٠٦يول
اللجــنة خاللــه بالقــرار الــوزاري القاضــي بتعلــيق املفاوضــات مــع الشــركة األوروبــية لــلمالحة   

وجــرى الــنظر يف تــزويد وكالــة الفضــاء  . عــروض دولــيةوبالــتماس اجلويــة والدفــاع والفضــاء 
 .نقلها إىل وزارة الشؤون االقتصاديةئم مبناسبة مالالشيلية بإطار مؤسسي 

  
  اجتماع بشأن مشروع أورورا        -٣ 

 اجتماع ملناقشة مشروع أورورا، حضره كل من    ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٢٢عِقـد يف     -٤
، ورئيس  ومستشارهوزيـر الدفـاع، ونائـب وزيـر الطـريان، ورئيس اللجنة االستشارية الرئاسية        

لويس إيلي سالغادو من القوات اجلوية الشيلية، وخرباء سواتل من     مشـروع أورورا، واجلـنرال      
لقــوات املســلحة، ومنســق وكالــة الفضــاء الشــيلية، ومستشــارون مــن وكالــة   لثالثة الــفــروع ال

 .الفضاء الشيلية
  

  مؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء       -٤ 
امس املعــين بالفضــاء نائــب وزيــر تــرأس الوفــد الشــيلي إىل مؤمتــر القــارة األمريكــية اخلــ -٥

خلــرائط اجلــوي يف ا ممــثلني مــن القــوات اجلويــة الشــيلية، ودائــرة رســم    الوفــدالطــريان، وضــم 
ــة الشــيلية، و  ــياه يف    الالقــوات اجلوي ــيمي للم ــبحرية، ووزارة اخلارجــية، واملركــز اإلقل قــوات ال

ــية والكــاري    ــة يف أمــريكا الالتين ــة وشــبه القاحل  ومــن ،مــن أربــع جامعــات يب، وـاملــناطق القاحل
وعقـد نائـب الوزير اجتماعات ثنائية مع ممثلي إكوادور وأملانيا           . السـفارة الشـيلية يف إكـوادور      
عــن  وأعربــت وكالــة الفضــاء األملانــية   ). البولــيفارية-مجهوريــة(والــربازيل وبــريو وفــنـزويال   

دت اجتماعات بني وباإلضافة إىل ذلك، عق. املشـاركة يف مشـاريع الفضـاء الشـيلية       اهـتمامها ب  
ممثــلي القــوات اجلويــة الشــيلية واإلكوادوريــة، أســفرت عــن مشــروع اتفــاق حــول الــتعاون يف  

 .إىل القيادات العليا للقوات اجلوية يف البلدينسيقدم املسائل املتصلة بالفضاء، 
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  تنفيذ مشروع أورورا        -٥ 
املسؤول عن مشروع ، هو نائـب وزيـر الطـريان، بصـفته رئـيس وكالـة الفضاء الشيلية           -٦

وافقــت و. احتــياز نظــام ســاتليبشــأن رت حكومــة شــيلي تعلــيق مفاوضــاا قــّرقــد  و.أورورا
ج اإلطار املؤسسي لتنفيذ روصـي بـأن يد  مقـترحة ت وكالـة الفضـاء الشـيلية عـلى سياسـة فضـاء             

السياسة هو احتياز نظام تلـك   وأن يكـون أحـد أهـداف    ،السياسـة الفضـائية يف القطـاع املـدين        
 .األمنيةومصاحلها تلي مستقل خيدم تنمية شيلي سا

 وقــال إن ، االتفــاقذلــكوأعلــن نائــب وزيــر الطــريان ورئــيس وكالــة الفضــاء الشــيلية  -٧
ــياز قــدرات ســاتلية تشــمل الســواتل،      سياســة الفضــاء املقــترحة ستشــكل إطــارا مرجعــيا الحت

 شـركة أن تعلن  ٢٦ب إىل وأضـاف أنـه طُلِـ    . ، والـتعاون الـدويل    الفنـية واهلوائـيات، واملهـارات     
ــتمام ــاءات اســتجابة ل ا بــتقدمي هاه ــيلي    عط ــيت وضــعتها ش  وأن شــيلي ،لمواصــفات األولــية ال

 .٢٠٠٧عام أوائل  أو ٢٠٠٦عام أواخر  يف اعروض دولياللتماس الستكون جاهزة 
  

  ساتلي لرصد األرضالنظام الحلقة دراسية حول الشروط العامة اليت يتعني أن يستوفيها  -٦ 
يف إطـار بـرنامج العمـل األويل ملشـروع احتـياز نظـام سـاتلي لرصد األرض من خالل           -٨

 ندوة ملناقشة   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ دولـية مـن القطاع اخلاص، عقدت يف          ةمناقصـ 
ساتلي للرصد البصري لألراضي الشيلية، حضرها     النظام  الالشـروط التقنـية الواجب توفرها يف        

 .لقوات املسلحةالثالثة لفروع  والالدولةممثلون ملؤسسات 

 :االستنتاجات األولية للندوة كما يليوكانت  -٩

للغرض منه،  األساسي  ن املعـامل األساسـية للنظام الساتلي املقترح، والوصف          أ )أ( 
األطياف، وعدد الصور األلوان وومواصـفات امليكانـيكا املداريـة اخلاصة به، واستبانته املتعددة         

 تالئم متاما توقعات األجهزة احلكومية ،يغطيهاسوف  والرقعة اليت ،ل علـيها  الـيت سـيتم احلصـو     
 املختصة؛

للبحــث إدراج جهــازين دوى جلــطلبـت بعــض املؤسســات األكادميــية دراسـة    )ب( 
يتطلب تقيـيما ألثـرمها احملـتمل على مهمة النظام         سـ ، وهـو أمـر       ضـمن الـنظام املقـترح      الفضـائي 
  لألرض؛الرصد البصرياملتعلقة بالساتلي 

جدوى توسيع النطاقات الطيفية الثالثة أو األربعة       لتقييم  قـتِرح إجراء دراسة     ا )ج( 
يف بعض  املالحظات  قلـيالً ـدف استخدام      ) األمحـر واألخضـر واألزرق ودون األمحـر األدىن        (

 .التطبيقات املتصلة بالتعدين ويف علم الفضاء
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  ية والربازيلية     زيارات استطالعية لوكاليت الفضاء األرجنتين         -٧ 
، زار وفـد من وكالة الفضاء  ٢٠٠٦نوفمـرب  / تشـرين الـثاين  ٣٠ إىل   ٢٥يف الفـترة مـن       -١٠

ــانرياس الشــيلية مركــز ت  ــيلو تاب ــية  للفضــاء،  يوف ــتابع للجــنة الوطن ــية ال ــية بأنشــطة  األرجنتين املعن
 .لالربازييف وكالة الفضاء الربازيلية يف ساو جوزيه دوش كامبوش، كما زار الفضاء، 

  
  كوبا    

 ]باإلسبانية: األصل[
 
سيما استخدام التطبيقات الفضائية     تواصـل كوبا دعمها ألحباث الفضاء السلمية، وال        -١

وفـيما يـلي األنشـطة الرئيسـية خـالل عــام      .  لكوبــاملصـلحة التنمـية املسـتدامة   ناجعـا  اسـتخداما  
٢٠٠٦. 

  
  األرصاد اجلوية الفضائية     -١ 

ها معهد األرصاد اجلوية التابع لوزارة العلوم       ات اجلويـة الـيت يعدّ     ؤنت نوعـية التنـبّ    حتسّـ  -٢
 خاصة باألرصاد   يةنا كبريا، بفضل بدء تشغيل مثاين منظومات رادار       والتكنولوجـيا والبيـئة حتسّ    

واالســتخدام األمــثل حملطــته الســاتلية لــلمعهد، اجلويــة، وأمتــتة حمطــات األرصــاد اجلويــة الــتابعة  
 . العالية االستبانة

ؤات األرصاد اجلوية الصادرة عن املعهد، بفضل تركيب برامج    تنّبنشـر   ن أيضـا    حتسّـ و -٣
 . التلفزيون الوطينلعرض التنّبؤات اجلوية يف جديدة حاسوبية 

خاصة  أخرى  حاسوبية إعـداد وتركيـب بـرامج      ، مت يف جمـال أحبـاث األرصـاد اجلويـة        و -٤
ــيانات األرصــاد اجلويــة و  با ــيانات يف قطاعــات اقتصــادية  تلــك دام اســتخبملعاجلــة الرقمــية لب الب

 .خمتلفة
  

  استشعار األرض عن بعد        -٢ 
من أجل معرفة الصور الساتلية اهليئات  يسـتخدم العديد من   ،خدمـة للتنمـية املسـتدامة      -٥

 ويرد أدناه وصف    .والصناعةالبلد يف جماالت مثل تقييم خماطر الكوارث، والزراعة         املـزيد عـن     
 . ٢٠٠٦عام يف أجريت لبعض الدراسات اليت 
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إىل كوبا حرائق النباتات ورصد لكشـف  السـاتلي  الـربازيلي   " كـيماداس "أُدِخـل نظـام      -٦
أن أدى الـتعاون العلمي والتقين بني معهد األرصاد اجلوية واملعهد الوطين لبحوث الفضاء              بعـد   

ائق املتأججة ن من توفري معلومات فورية عن احلر   يف الـربازيل إىل تكييف هذا النظام كي يتمكّ        
وجيري استخدام الصور اليت يوفرها الساتل البيئي       . يف كوبا " املـناطق اخلاضعة للحماية   "داخـل   

، وســواتل تـــريا  GOES I-M جهـــاز التصــوير  و(GOES-12)العــامل الثابــت بالنســبة لــألرض     
(Terra)  وأكـوا  (Aqua)  ،        االستبانة  ومقـياس الطـيف التصـويري املتوسط(MODIS)   اليت تكفل ،

من خالل أماكنها بدقة تغطـية الزمنـية واملكانـية الكافـية للكشف السريع عن احلرائق وحتديد          ال
وتقدم املعلومات إىل املستخِدمني على شكل      . املعاجلـة الرقمـية باستخدام خوارزمية متخصصة      

 دقيقة بعد  ٢٠ حوايل   ، أي جـداول، وخـرائط تفاعلـية، وبـريد آيل، يف الوقـت احلقـيقي تقريـبا               
ويستخدم . متقدمة، واإلنترنت، وما إىل ذلك    اتصال   باسـتخدام تكنولوجـيات      ،السـاتل مـرور   

يف حتديــدا دقــيقا مكاــا حــّدد  احلــرائق الــيت عــنعلومــات املنظــام معلومــات جغرافــية إلدخــال 
ــيح      ــا، ممــا يت ــية خاصــة بكوب ــيانات جغراف ــاعدة ب ــع  لحرائق إعــداد صــور لــ ق ولتضــاريس املواق

بنجاح بالفعل " كيماداس"استخدم نظام قد  و. مكافحتهاتقييم خيارات   احملـيطة ـا و    األرضـية   
 .خالل مومسني من مواسم احلرائق

وأُجـري حتلـيل لـتأثري السـحب الغـبارية اآلتية من الصحراء الكربى على كوبا والبحر                   -٧
  باسـتخدام الصـور السـاتلية الـواردة مـن اإلدارة الوطنـية لدراسة احمليطات والغالف            ،يـالكاريـب 

اجلــوي يف الواليــات املــتحدة األمريكــية ومــن الســاتل البيــئي العــامل الثابــت بالنســبة لــألرض     
(GOES) ومت احلصول على صورة إحصائية للسلوك   .  املـتعددة املـتغريات    ئيةتقنـيات اإلحصـا    وال

الغبار آثار مت توضيح كما ، املاضيةاملكـاين والـزماين للغـبار فوق كوبا خالل السنوات اخلمس           
 .وعلى تكون األعاصري املدارية واألمناط الوبائية لبعض األمراضطول األمطار هعلى 

كوبــا وأُجريــت دراســة أولــية ــدف حتديــد حساســية البيــئة إلحــدى مــناطق شــاطئ     -٨
الشـمايل، مـن خـالل اسـتخدام صـور سـاتلية معاجلـة رقميا، واملعلومات املتوفرة اخلاصة برسم                

. ذت لذلــك الغــرضفِّــنبعــثة يعها داخــل هــذه املــنطقة خــالل   والبــيانات الــيت مت جتمــ،اخلــرائط
إزاء لرسـم خـرائط تبني حساسية البيئة    الالزمـة   وجـرى حتديـد وتصـنيف املعلومـات األساسـية           

 .النسكابات النفطية يف تلك املنطقة الساحليةا

ات ر معلوم ت الصور العالية االستبانة الواردة من حمطة معهد األرصاد اجلوية توفّ          وظلّـ  -٩
 .تستخدم يف تتبع التيارات البحرية ورصد االنسكابات النفطية يف البحر
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اباتا وعالقة هذا التطور    زوأجريـت دراسـة للتطور اجليولوجي واهليدرولوجي ملستنقع          -١٠
وأتـاح اسـتخدام نظـم املعلومـات اجلغرافـية واالستشـعار عن بعد              . بالـتغريات يف الغطـاء النـبايت      

 . لتغريات الرئيسية يف النظام املائي يف تغريات الغطاء النبايتحتديد كيفية إسهام ا

ــا         -١١ ــنطقة ســانتياغو دي كوب ــن م ــية يف قطــاع م ــار احلــركات التكتون ومتــت دراســة آث
ونفِّذت يف خليج سانتياغو دي . اجليودينامـية باسـتخدام تقنـيات الـنظام العـاملي لتحديد املواقع      

 ؛األفقـية باستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع      كوبـا ثـالث سالسـل مـن قياسـات احلـركات             
لنقطة املراقبة ولـزيادة دقـة القياسـات، اسـتخدمت البـيانات امعـة من خالل املراقبة املتواصلة          

وقورنت النتائج بالقيم . اإلطـار املـرجعي خلدمـة الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة            الـتابعة حملطـة     
كوبــا لســرعة احلــركة األفقــية للصــفيحة التكتونــية ألمــريكا   املســجلة يف القطــاع الشــرقي مــن  

 .الشمالية

وأُجريــت دراســة عــن اســتخدام الطــرائق الســاتلية يف حتديــث الشــبكة اجليوديســية يف    -١٢
 .أكثر فعالية توصيات بشأن استخدام هذه الطرائق بصورة أعدتكوبا، و

ــا مــن تطبــيقات تكنولوجــيا   -١٣ ــزراعة يف كوب حتديــد املواقــع مــثل مة  مــتقّدتوتســتفيد ال
باســـتخدام الســـواتل، واالستشـــعار عـــن بعـــد بالســـواتل، واملعاجلـــة الرقمـــية للصـــور، ونظـــم   

إعداد مثل  وقـد حتققـت نـتائج هامـة يف جمـاالت       رقمـيا؛  خلـرائط ا ورسـم    ،املعلومـات اجلغرافـية   
احلقول، التربة يف   وأحوال  خـرائط مواضـيعية مفصـلة لـلمزارع تظهـر بنيتها التحتية وحماصيلها              

لغلة وأُِعدت خريطة . مراضاألشرات واحلضارة والعشاب األوتـبني، ضـمن مـا تبيـنه، وجـود        
، وتساعد  معلومات جغرافية ونفِّذت على مزارع خمتلفة     نظم  قصـب السكر، وأُِعدت     حماصـيل   

تقنيات استخدام هذه الب ،ومت حتديد املناطق املناسبة لتربية املاشية     . الزراعيةالغالت  زيـادة   عـلى   
 .الفضائية جمتمعة

 "El Pionero Explorador, la Cartografía y el Mapa"شـكل رقمـي كتاب عنوانه   يف وأُتـيح   -١٤
ــرائد ورســم اخلــرائط واخلــريطة املستكشــف (" هــذا الكــتاب أساســا لألطفــال  قــد أعــّد و"). ال

ية يف اسـتخدام اخلـرائط الطوبوغراف  عـلى وجـه اخلصـوص    يتـناول  وغريهـم مـن صـغار السـن، و     
ستكشــاف وجتمــيع بــيانات رســم اخلــرائط الســتعماهلا يف تطبــيقات عــلم رياضــيات األرض  اال

 .وألغراض أخرى خمتلفة
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  علوم الفضاء    -٣ 
 رصد  ، الـتابع لـوزارة العلـوم والتكنولوجـيا والبيـئة          ،واصـل معهـد اجليوفـيزياء والفلـك        -١٥

 وبـــث البـــيانات الشمســـية ،لـــألرضالشـــمس والغـــالف اجلـــوي املـــتأّين واـــال املغنطيســـي  
 .واجليومغنطيسية إىل مراكز يف خمتلف أحناء العامل

الكوكــبـي ومت حتلــيل أثــر البارامــترات الفيزيائــية للــرياح الشمســية واــال املغنطيســي    -١٦
 باســتخدام سالســل زمنــية لبارامــترات  ،القطــاع األمــريكييف عــلى دينامــيات الغــالف املــتأّين 

ة وحــرارة وكــثافة األيونــات واإللكــترونات، وذلــك خــالل محلــتني ســرعمــثل الغــالف املــتأين 
ــيل   نفّ ــتون هـ ــد ميلسـ ــا يف مراصـ ــيبو ذتـ ــتخدام رادارات   وأريسـ ــيكاماركا، باسـ ــتت وجـ التشـ

اإللكترونات يف الغالف املتأين ومكونات     ملالمح تركّز   وأجريت دراسات مقارنة    . الالمـترابط 
وبينت النتائج . هلدوء املعنطيسي األرضيسـرعة األيونـات خـالل فـترات االضطراب وفترات ا          

يف اذبية  اجلأن االضـطرابات على خمتلف االرتفاعات يف الغالف املتأين ترتبط بوجود موجات             
 .  النامجة عن االضطرابات املغنطيسية األرضية،الغالف اجلوي

ة املرشحالنجوم  لألجـرام التكافلـية ـدف حتديد        دراسـة اخلصـائص املضـوائية       ري  وجتـ  -١٧
باســتخدام بــيانات القــياس الضـــوئي    وذلــك  اـــّري، ألن تكــون جنومــا تكافلــية يف الســطح     

واألداة . مــن اجلـــزأين األمحــر األقصــى ودون األمحـــر األدىن مــن الطــيف البصـــري     املســتمدة  
ذو اإلحداثيات اللونية الناتج من مشروع بياين الرسم اليف هـذا اال هي  الرئيسـية املسـتخدمة     

اـري الشـمايل بواسـطة القياس الضوئي النبعاثات    مشـروع مسـح السـطح      ( (IPHAS)إيفـاس   
تلسكوب مـن الطـيف املـرئي، باسـتخدام الكـامريا الواسـعة اـال املركـبة على              H-alphaاخلـط   

دون األمحــر ذو إحداثـيات لونـية يف املـدى    أمـا األداة الثانـية فهـي رسـم بـياين      . )نـيوتن إسـحق  
ــياس ا   ــن فهــرس الق ــيكرونات     األدىن م ــنائي امل ــناتج عــن املســح الشــامل الث  للســماء لضــوئي ال

)2MASS .( انبعاثات القـدر الكـبري مـن       الـنجوم واألجـرام العاديـة ذات        كمـرجع    واسـتخدمت
H-alpha        ّإيفاسمشروع يف إطار تكافلية النجوم ال  مـن فعالـية البحـث عن         ، وهـو أمـر قـد حيـد .

 من ،مرشحةجنوم  ةدت الطبيعة التكافلية ألربعرا، تأكّ الـذي مل يبدأ إال مؤخّ  ،وخـالل البحـث   
 . خالل دراسة طيفها

غــري االتســاعية،  يســتند إىل نظــرية تســالليس اإلحصــائية  ،يتشــظّللواســتخِدم منــوذج  -١٨
وكــان . إىل الغــالف اجلــوي لــألرضدخوهلــا زك عــند التحلــيل الــتوزع احلجمــي جلزيــئات النــي

ومت . كــرباألصــلبة الجســام ينــتج مــن تشــظي األزك اأن الــتوزع احلجمــي جلزيــئات النــي يعــتقد 
ــن    ــيل أكــثر م ــيد لالمــارات النيزكــية   صــورة بصــرية  ١٠ ٦٠٠حتل وبريســايد  (Leonid)ليون
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(Perseid) ولرييـــد (Lyrid)،  ــتلفة ــنوات خمـ ــتر  .  كانـــت قـــد أُِخـــذت يف سـ وجـــاءت قـــيم بارامـ
الذي مر األ، (q < 2 > 1) ضمن النطاق املتوقع على أساس نظرية التشظيالـناجتة  ) q(تسـالليس  

 .  جداا جيدوصفازك ايبني أن هذه النظرية تصف التوزع احلجمي جلزيئات الني

ومتــت مقارنــة توزيــع املــدد الفاصــلة بــني االنفجــارات الشمســية الــيت تســبب صــدور     -١٩
ــية واحــدة (موجــات الســلكية قصــرية جــدا   ــتوزيع املــدد الفاصــلة بــني صــدور   ) أقــل مــن ثان ب

ن النتائج أن التوزيعني وتبي. من عنصرين مكّونة  إكليلية  انقـذاف مواد     بلـية بسـب   موجـات متتا  
 عـلى أنـه دلـيل عـلى وجــود      ذلـك ميكـن تفسـري  و ،خيضـعان لـنوع مـن القـانون األسـي     كلـيهما  

يف إكليل الشمس على    إعادة االتصال املغنطيسية املتعددة     عمليات  من  ) اياالت(أعـداد هائلة    
اإلكليــلي يوجــد يف حالــة ة خمــتلفة، ممــا يشــري إىل أن احلقــل املغنطيســي زمانــي-نطاقــات مكانــية

 هو ، عموما، ووفقـا هلـذا التفسـري، ميكـن، أن يكـون النشـاط الشمسـي         .حرجـية ذاتـية التنظـيم     
اليت ينتج  بغـض الـنظر عن اآلليات   ،عـلى الـنطاق اجلـزئي   هـو  نفسـه عـلى الـنطاق الكـلي كمـا           

 .هذا النشاطعنها 

أكثر ( عاما ١٣املوجـودة يف حمطـة هافانـا واملمتدة على فترة         سـجالت   ال واسـتخِدمت  -٢٠
، مـن السـرب العمودي للغالف اجلوي املتأين       ) مـن دورة واحـدة مـن دورات النشـاط الشمسـي           

ــيا    ــنطقة العل ــا     (F)لدراســة االنتشــار يف امل ــوق كوب ــتأين ف ــن الغــالف اجلــوي امل ــد . م ومت حتدي
يف احتمال حدوث تلك من تغريات   بالنشاط الشمسي   صل  ومـا يت  الـتغريات اليومـية والفصـلية       

 .االظاهرة وحّد

الطبقة العليا  من   (F2)الثانـية   ودِرسـت الـتغريات الـيت حتـدث يف الـتردد احلـرج للطـبقة                 -٢١
(F)بــــريو(، وهوانكــــايو )املكســــيك(لغــــالف اجلــــوي املــــتأين فــــوق هافانــــا، وطولوكــــا   ل (

ــيانا،)شــيلي(يون ســوكونسب ــا   باســتخدام الب ــتوفرة يف كوب ــيانات العاملــية  وت امل مــن مركــز الب
األعلى ؤشرات  املن أن   وتبّي. للجيولوجـيا واجليوفـيزياء البحرية يف باولدر، يف الواليات املتحدة         

 عالية، ويصح (R12)ثنائي كلوروثنائي فلور امليثان قيم تكون إىل االخنفاض عندما    متـيل   ر  لتغـيّ ل
عمليا تلك املؤشرات األعلى  يتفخت و ،يونسبس فوق كون  منهأكثر  ذلـك فـوق هافانا وطولوكا       

 .فوق هويانكايو

ــيلوف         -٢٢ ــوذج كوس ــيف من ــن خــالل تكي ــبالزما م ــبقة ال ــيات ط ــاة لدينام ــذت حماك ونفِّ
ــية احلــركة     ــة الذات ــزة اخللوي ــيالئم وكوســيلوفا لألجه ــلحقل املغنطيســي   ل الظــروف املخــتلفة ل

، ميثل طبقة   ا عنصـر  ٨٠× ٤٠ويف مؤلـف مـن      واسـتندت احملاكـاة إىل ترتيـب مصـف        . الكوكـبـي 
ر فيه خط حقل مغنطيسي ميالطبقة موقعـا من مواقع   فـيه كـل خلـية مصـفوفية         تـناظر   الـبالزما،   
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 اليت ،دخلـت الطاقـة إىل الـنظام عـرب حـدوده     أو. آخـر يف الغـالف اجلـوي األيـوين      مبوقـع   يـربطه   
ية يف الدقيقة، حبسب القياس     مبعدل خل الكوكبـي، وذلك   لحقل املغنطيسي   ل Bzة  يط النمـ  متثـلها 

ــرب   ــذي مت ع ــات       Windســاتل الال ــة والفضــاء يف الوالي ــلمالحة اجلوي ــية ل ــإلدارة الوطن ــتابع ل ال
بالتغريات الرئيسية يف مؤشر التيار     مرتـبطة    يف الترتيـب املصـفويف       الـياالت  ا كانـت و. املـتحدة 

 .زئية وجود عواصف مغنطيسية جالذي يبنياألمر ، (AE)الكهربائي الشفقي 

دراســة األحــداث الشمســية والتنــبؤ الــربامج احلاســوبية مــن أجــل ومت وضــع عــدد مــن  -٢٣
اليت مكونات احلقل املغنطيسي كـان مـن بـني البيانات املدخلة فيها قيم     بـتدفقات الـربوتونات،     

ــرة،   ــرعتها رصـــدت قـــرب األرض مباشـ ــية وسـ ــرياح الشمسـ ــثافة الـ ــيانات تدفقـــات وكـ ، وبـ
 .  ميغافولت١٠طاقتها  الربوتونات اليت تتجاوز

  
  التعلُّم عن بعد    -٤ 

واصـلت كوبا إيالء أولوية كبرية للتعلم عن بعد، فوضعت جدوال متنوعا من الربامج               -٢٤
بشـكل خـاص على اكتساب املعارف وكذلك على      تركّـز   عـلى قناتـيها التلفزيـتني التربويـتني،         

دورات دراسية متخصصة   وكذلك   مجيع املواضيع مبستويات خمتلفة،   وتقدم دروس يف    . الـثقافة 
دروس يف ويسـتمر تقـدمي الــ  . هامـة كاألرصـاد اجلويـة واجلغرافــيا والفلـك والـتاريخ     جمـاالت  يف 

 .  كانت هناك دروس يف اللغات األملانية والربتغالية واإليطالية٢٠٠٦يف عام و ؛اللغات

 يف كوبا، مهما بفضـل توافـر أجهـزة الـتلفزيون والفيديو يف مجيع املؤسسات التربوية         و -٢٥
ن بأخوسيه ماريت بروح مقولة التقيد يكفـل أن تواصـل كوبا   كانـت تلـك املؤسسـات بعـيدة،        

 ".التعليم هو الطريق الوحيد إىل احلرية"
  

  لفضاء  لسبوع العاملي   األ -٥ 
للسماء رصد ليلي كوبـا، مـع   بلـرواد  للفضـاء لـلمؤمتر الـرابع    العـاملي ل  سـبوع   األكُـرس    -٢٦

 .لفضاءالعاملي لسبوع األمت الصحافة واإلذاعة تقارير عن أهداف وقّد .طوال احلدث

حـــول الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف اخلامســـة وعِقـــدت حلقـــة العمـــل الوطنـــية  -٢٧
ــين     ــتول الوطـ ــبىن الكابيـ ــيماغايو يف مـ ــة جـ ــلمية يف قاعـ ــراض السـ ــّد، األغـ ــثلو  وقـ ــا ممـ  م خالهلـ

 . عرضا٢٤ مؤسسات علمية كوبية ١٠
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  ر إكوادو    
 ]باإلسبانية: األصل[

ـدف تعزيـز الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية، اتبع              -١
، منذ تأسيسه، )كلريسني(مركـز املسـح املتكامل للموارد الطبيعية بواسطة االستشعار عن بعد         

ق عمــلها  سياســة التنســيق والــتعاون الوثــيق مــع مجــيع اهليــئات الوطنــية والدولــية الــيت يــتعل          
 يف املسامهة املشتركةاتفاقـات تعـاون دف إىل       املركـز   أبـرم   وبتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا،       
 .الدراسات واملشاريع اإلقليمية

لتعاون يف األنشطة بشأن ااالتفـاق اإلطـاري بـني حكومـيت إكـوادور وشـيلي             ويشـمل    -٢
ااالت فـيما يشـمل،   ، ٢٠٠٥ديسـمرب  / كـانون األول ١يف كويـتو يف     علـيه   الفضـائية، املوقَّـع     

 :التالية اليت تقع ضمن اختصاصات كلريسني

 ؛ من الفضاءاستشعار األرض عن بعد )أ( 

 الرصد البيئي لألرض باستخدام املوارد الفضائية؛ )ب( 

تصــميم وبــناء واســتخدام حمطــات أرضــية الســتقبال البــيانات، والرصــد عــن     )ج( 
 ؛عن بعدالرصد اخلاصة بتل سواوالتحكم يف الطريق القياس عن بعد، 

 املهمات الساتلية املشتركة؛ )د( 

 .تدريب وتبادل املوظفني العلميني والتقنيني يف جمال تكنولوجيا الفضاء )ه( 

املـادة ثالـثا من االتفاق اإلطاري بني حكوميت األرجنتني وإكوادور حول التعاون             ويف   -٣
كلريسني بـأنه اهليئة املسؤولة عن تنفيذ مركز حيدد يف أنشـطة الفضـاء، الذي بات قيد التوقيع،    

 . االتفاق يف إكوادور

 : كلريسنيمركز وحيّدد االتفاق ااالت التالية لنشاط  -٤

تخدام أجهـــزة  ســـاألرض باورصـــد لم الفضـــاء، وتكنولوجـــيا الفضـــاء،   عـــ )أ( 
 االستشعار عن بعد، وغري ذلك من التطبيقات الفضائية؛

ام حمطـات السـتقبال البـيانات، والرصد، والقياس عن      تصـميم وبـناء واسـتخد      )ب( 
 ؛عن بعدالرصد اخلاصة بسواتل والتحكم يف البعد، 

 ؛ وحتقيق التكامل بني تلك الشبكاتتطوير شبكات تبادل البيانات الفضائية )ج( 
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 ؛تدريب وتبادل املوظفني العلميني والتقنيني يف جمال تكنولوجيا الفضاء )د( 

ــاركة يف ا )ه(  ــار مع  املشـ ــنفذة يف إطـ ــية املـ ــاريع اإلقليمـ ــملشـ ــتش  هـ ــاريو غوليـ د مـ
 . للدراسات الفضائية املتقدمة التابع للجنة الوطنية لألنشطة الفضائية يف األرجنتني

كلريسني مركز رتبط يوباإلضـافة إىل هذيـن االتفـاقني الرئيسيني على مستوى الدولة،             -٥
التدريب ث الفضاء يف الربازيل بشأن تنظيم مـنذ فـترة طويلـة بعالقـات مـع املعهـد الوطين ألحبا          

 . اسات عن املوارد الطبيعية والبيئة، وتبادل اخلربات املهنيةإجراء الدرونقل التكنولوجيا، و

تعاون يف ، ومهــا الــوجيــري حالــيا الــنظر يف خــيارين ملواصــلة هــذا الــتعاون بــني الــبلدين -٦
ــباط الشــبكي  إطــار مشــروع تطويــر العلــوم   ــاناتفــاق ( مــنطقة األمــازون يفبواســطة االرت -ب

وإكـــوادور ، والـــتعاون يف إطـــار حتـــالف ثالثـــي اســـتراتيجي بـــني األرجنـــتني )الـــثاينأمازونـــيا 
 . والربازيل دف تأسيس شبكة أمريكية التينية حملطات الفضاء

شـاركة مثـاين دول أطراف يف معاهدة التعاون       مبمازونـيا   أ-بـان وجيـري تنفـيذ مشـروع        -٧
خــالل حتــالف اســتراتيجي عــِرض يف مؤمتــر القــارة األمريكــية اخلــامس املعــين     مــن ،األمــازوين

، ويف غـريه من املنتديات  ٢٠٠٦يولـيه  / متـوز ٢٨ إىل ٢٤بالفضـاء، الـذي عقـد يف كويـتو مـن            
 .املختلفة

  
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية                      

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــلمركز الوطــين    اســة األنشــطة الفضــ كّر -١ ــلمملكة املــتحدة هــي املنشــور الســنوي ل ائية ل
خــالل الشــهور اإلثــين الــيت حدثــت املناســبات واألنشــطة ويتــناول الــربيطاين لشــؤون الفضــاء، 

ــبلة   ــتطلع إىل الســنة املق ــلمملكة   كرعــت وقــد وّز. عشــر الســابقة وي اســة األنشــطة الفضــائية ل
ربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة  خــالل الــدورة الــرابعة واأل٢٠٠٦املــتحدة لعــام 

 للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، الــيت عقــدت يف فييــنا يف الفــترة مــن  
 .٢٠٠٧فرباير  / شباط٢٣ إىل ١٢

، كانـــت األنشـــطة الفضـــائية لـــلمملكة املـــتحدة لـــربيطانيا العظمـــى ٢٠٠٦ويف عـــام  -٢
فالصــور املــثرية الــواردة مــن . الســنوات األخــريةخــالل بــروزا  عــلى أشــّدهاوإيرلــندا الشــمالية 

 الساتل البيئي إنفيسات ا أداهيت الةر اهلامادوألز؛ واـهيغن - بعـثات مـارس إكسـربس وكاسـيين       
؛ واإلطالق الناجح   عواقبهوتشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث يف رصد إعصار كاترينا وتصوير              

(STEREO) ومرصـد العالقـات األرضية الشمسية   ،(Met-Op)العـامل لألرصـاد اجلويـة    لسـاتل   ل
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توب "؛ إضـافة إىل إطـالق سـواتل صـغرية مـثل سـاتل تصـوير سطح األرض                   Solar-Bالسـاتل   و
 .فيها اململكة املتحدة مشاركة كبريةشاركت لمشاريع الناجحة اليت ل، هي أمثلة "سات

ــدور رئيســي يف عــدد مــن االجــتماعات ا     -٣ ــية، كمــا اضــطلعت اململكــة املــتحدة ب لدول
 املشترك  ،لس الفضاء  ، وكانت رئيسا مشاركا   فترأسـت اللجـنة املعنـية بسواتل رصد األرض        
 . بني االحتاد األورويب ووكالة الفضاء األوروبية

ــلم والتكنولوجــيا يف جملــس العمــوم    ، ٢٠٠٧يف عــام و -٤ دراســتها ستســتكمل جلــنة الع
 بشأن ةفضـاء الوطين الربيطاين مشاور  مركـز ال   ينظموسـ . ملكة املـتحدة  مألنشـطة الفضـائية لـل     ل

وستنشر االستراتيجية نفسها يف اية     . االسـتراتيجية الفضـائية املدنـية اجلديدة للمملكة املتحدة        
 . العام، بعد نشر تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا

ن مـن أصـل األعضـاء األحـد عشر ملركز الفضاء الوطين الربيطاين،      اوقـد اندمـج عضـو      -٥
 املختــرب املركــزي ــالس األحبــاث، جملــسوعــلم الفلــك، واجلزيــئات  أحبــاث فــيزياء مهــا جملــس
شـهد مركز  و. جملـس مـرافق العـلم والتكنولوجـيا     يسـمى   املـرافق   جملـس حبـوث واسـع       ليشـكال   

، فقـد تقـاعد كولن هيكس من منصب املدير           أيضـا  الفضـاء الوطـين الـربيطاين تغـيريات داخلـية         
ــالعــام وحــلّ ــيا حملّ ــية الســتغالل ســواتل    ه ديفــيد ول مز، الــذي كــان يعمــل يف املــنظمة األوروب

 .األرصاد اجلوية

ملكة املــتحدة موميكـن االطـالع عـلى مـزيد مـن املعلومـات عـن األنشـطة الفضـائية لـل           -٦
 .www.bnsc.gov.ukعلى اإلنترنت وعنوانه الفضاء الوطين الربيطاين على موقع مركز 

 


