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 مقدمة   -أوال  
يف التقرير الصادر عن دورا الرابعة واألربعني أوصت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية               - ١

تواصل دعوة الدول    التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية األمانة بأن             
 ).١٧، الفقرة  A/AC.105/890الوثيقة  (األعضاء إىل تقدمي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية

 دعا األمني العام احلكومات            ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول١٠ويف مذكرة شفوية مؤرخة      - ٢
 وقد أعدت األمانة هذه       . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول   ٣٠إىل أن تقدم تقاريرها قبل حلول       

 .املذكرة استناداً إىل التقارير الواردة من الدول األعضاء استجابة لتلك الدعوة                  

 الردود الواردة من الدول األعضاء         -ثانيا  
 أوكرانيا   

 ]بالروسية: األصل[

 موجهة حنو الوفاء بالتزامات     ٢٠٠٧كانت األنشطة الفضائية يف أوكرانيا يف عام        - ١
ولية، وتنفيذ املشاريع ذات األولوية لربنامج الفضاء الوطين               البلد يف إطار الربامج واملشاريع الد            

، وحتسني فعالية عمل قطاع الفضاء الوطين من خالل إعادة               ٢٠٠٧-٢٠٠٣الثالث للفترة   
هيكلته وتسويقه، وزيادة استخدام تكنولوجيات الفضاء املتقدمة، ويئة الظروف املالئمة               

 التعاون على نطاق واسع مع املؤسسات املالية         لزيادة املنافسة واملبادرات اخلاصة، وإقامة        
ويرد فيما يلي وصف لألنشطة اليت أجريت تنفيذاً           . والعلمية والتقنية الدولية وغريها    

 .للمشاريع ذات األولوية ضمن الربنامج الثالث          

 تطوير تكنولوجيات الفضاء             - ١
 النظم العاملية لسواتل املالحة  )أ(

رانيا الدولية صدق برملان أوكرانيا على اتفاق التعاون بشأن             بغية الوفاء بالتزامات أوك   - ٢
نظام مدين عاملي لسواتل املالحة، املربم بني أوكرانيا واتمع األورويب والدول األعضاء فيه،                     

ووضعت وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية خطة عمل           . ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين   ١٠يف 
 .ت املعنية وسلطات احلكومة املركزية األوكرانية         لتنفيذ االتفاق واعتمدته الوزارا         

واستناداً إىل نتائج املشاورات اليت عقدت بني ممثلي بعثة أوكرانيا لدى االحتاد                      - ٣
األورويب وخرباء النظام األورويب للمالحة الساتلية من اإلدارة العامة للطاقة والنقل يف كانون              

ح واختذ قرار قبل املوعد احملدد، وحىت قبل بدء              ، نوقش اقترا   ٢٠٠٧مارس    /يناير وآذار  /الثاين



A/AC.105/907  
 

3  
 

نفاذ االتفاق، لبدء مناقشات بشأن مسائل خمتلفة، من بينها مسائل إدارية وهيكل اللجنة             
 .اإلدارية وعملها يف املستقبل، إضافة إىل بنود جدول أعمال االجتماع األول للجنة اإلدارية                   

دة، شكَّلت وكالة الفضاء الوطنية        ووفقاً ملا سبق وكذلك خلطة العمل املعتم           - ٤
كما أبلغت الوكالة بعثة    . األوكرانية فريقاً من اخلرباء من أوكرانيا، للمناداة بتنفيذ االتفاق         

 .أوكرانيا لدى االحتاد األورويب يف هذا الصدد            

ووفقاً ملعلومات قدمتها بعثة أوكرانيا لدى االحتاد األورويب، كان ما بلغ جمموعه               - ٥
وهي إستونيا وأملانيا   (ول األعضاء يف االحتاد األورويب قد صدقت على االتفاق                      من الد  ١٣

واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وفنلندا والتفيا ولكسمربغ                   
 ).والنمسا، وهنغاريا واليونان    

 النظام الوطين لالتصاالت الساتلية    )ب(

لس الوزراء األوكراين قراراً بإنشاء النظام الوطين                      اعتمد جم   ٢٠٠٧مايو   / أيار٣يف  - ٦
 .لالتصاالت الساتلية، وساتل االتصاالت الوطين األول لالتصاالت والبث اإلذاعي                   

ونص ذلك القرار، ضمن أشياء أخرى، على تنفيذ جمموعة من التدابري القانونية                 - ٧
وتقرر أن تكون     . ٢٠١١م  والتنظيمية والتقنية الالزمة إلطالق ساتل اتصاالت وطين يف عا            

واملتوقع من   . وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية زبون النظام الوطين لالتصاالت الساتلية            
استخدام املرافق اليت ستقدمها املنشآت الفضائية يف املستقبل هو تطوير شبكة وطنية من           

 .السواتل للبث التلفزيوين واإلذاعي وإرسال البيانات وخدمات اإلنترنت               

وقد تقرر أن تكون مؤسسة أوكركسموس اململوكة للدولة والقائمة بالفعل بأعمال                         - ٨
متهيدية تتصل بإطالق ساتل لالتصاالت والبث اإلذاعي، هي اجلهة املشغلة للنظام الوطين                     
لالتصاالت الساتلية، كما جيري يف أوكرانيا تنفيذ املرحلة األوىل من القطاع األرضي للنظام،                       

 .طة ساتلية أرضية  حم ٤١وهي إنشاء  

 استشعار األرض عن بعد      )ج(

الفضائي الوطين لرصد األرض وحتديثه، استمر العمل               " سيتش "دف توسيع نظام    - ٩
الذي يتضمن مقياساً رادياوياً له نطاق       ) Sich-2 (٢ -من أجل تطوير النظام الفضائي سيتش    

ة وعدد من الوزارات هي زبائن         ووكالة الفضاء الوطنية األوكراني      .  أمتار ٨يبلغ زهاء    . بصري
. ، ويتوىل التصميم مكتب يوجنوي احلكومي للتصميم يف دنيربوبيتروفسك           ٢-نظام سيتش   

 بعمليات لرصد األرض وقد يستخدم ألغراض الدفاع                  ٢ -وسيقوم النظام الفضائي ستيش    
 .الوطين ودعم االقتصاد الوطين      
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املعلومات اجلغرافية ضمن النظام          لتطوير عناصر نظام  ٢٠٠٧واستمر العمل يف عام      - ١٠
األورويب لربنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية واملنظومة العاملية لنظم رصد               

ومن املتوقع أن يشمل نظام املعلومات مجيع مراحل استخدام البيانات اجلوية                       . األرض  
ات الطبيعية، واعتماد      تطوير أساليب ومنهجيات ملعاجلة البيانات، ومنذجة العملي       : والفضائية 

منهجيات معاجلة البيانات، وإنشاء مواقع عمل مؤمتتة واعتمادها، إضافة إىل تشغيل مواقع               
 .العمل هذه  

 :وركزت أعمال تطوير النظام على ثالثة جماالت رئيسية، هي           - ١١

 :معاجلة البيانات وتفسريها     )أ( 

يانات  وضع الربنامج العلمي والتطبيقي الستخدام مشروع ب        ‘١’  
 ؛٢- ستيش 

وضعت مشاريع من بينهما مشاريع ملعاجلة البيانات عن تصنيف                    ‘٢’  
الطبقات التحتية استناداً إىل عناصر تشمل الطوبوغرافيا وتقدير حالة احملاصيل            

 الشتوية؛
وبدأ تشغيل مواقع عمل مؤمتتة ملعاجلة بيانات استشعار األرض عن              ‘٣’  

الذي يرصد البحر      (الفرعية أكفاكسموس     بعد الواردة من نظامي املعلومات         
، وذلك  )الذي يرصد املوارد الزراعية         (وأغروكسموس     ) األسود وحبر أزوف  
 على أساس جترييب؛  

 :التوحيد القياسي  )ب( 
بدأ تطبيق إثنني من املعايري احلكومية األوكرانية من أجل توحيد             ‘١’  

عد وبيانات     املصطلحات واملفاهيم املستخدمة يف استشعار األرض عن ب                   
 استشعار األرض عن بعد؛        

وضع مشروع ألربعة معايري حكومية أوكرانية من أجل توحيد           ‘٢’  
املقتضيات اليت حتكم وضع منهجيات ملعاجلة بيانات استشعار األرض عن                    
بعد، واملقتضيات العامة املتعلقة ببيانات املصادر والنظم املركَّبة احملمولة على                   

ض عن بعد، إضافة إىل مقتضيات معايرة البيانات             منت سواتل استشعار األر       
 والتحقق منها والتثبت منها؛    

 :دعم املعلومات والتعاون الدويل         )ج( 

وضع مشروع لنموذج ملوقع شبكي بشأن أنشطة أوكرانيا ضمن          ‘١’  
 الفريق املختص برصد األرض؛       
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وضعت ترتيبات ملشاركة وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية يف             ‘٢’  
ال اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض والربنامج األورويب العاملي للرصد               أعم

 .البيئي واألمين واملنظومة العاملية لنظم رصد األرض          

 البحوث الفضائية        - ٢
 :ركَّزت البحوث العلمية الفضائية اليت جتريها أوكرانيا على ااالت الرئيسية التالية               - ١٢

 رض؛ األرض والفضاء القريب من األ          )أ(

 علم الفلك خارج الغالف اجلوي والفيزياء الفلكية؛           )ب(

 .البيولوجيا الفضائية وفيزياء اجلاذبية الضئيلة والبحوث التكنولوجية       )ج(

ومشلت دراسة األرض والفضاء القريب من األرض أساليب تفاعلية وبعدية لتحليل                       - ١٣
ألرض، ودراسة روابط       الغالف األيوين والغالف املغنطيسي والغالف اجلوي وسطح ا       

 .الشمس واألرض، وتعميق املعارف بشأن الطقس الفضائي                 

واستمر تطوير اخلدمات اليت يقدمها نظام الطقس الفضائي لطائفة واسعة من                    - ١٤
وقد  . املستعملني املهتمني جبمع بيانات عن الطقس الفضائي ودراستها واستخدامها وتعميمها                   

الشمسي وديناميات التكوينات الشمسية وأثرها على          ابتكرت طريقة لتقييم خواص النشاط        
فتعاجل بيانات ساتلية وأرضية وختضع لتحليل دقيق من أجل النمذجة            . الرياح الشمسية   

 .احلاسوبية لعمليات املوجات الكبرية النطاق يف الغالف األيوين والغالف اجلوي              

ة القياس من أجل      استمر العمل املتعلق بتطوير جمموعة من أجهز        ٢٠٠٧ويف عام   - ١٥
حتسني نظم اهلوائيات يف املركز الوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء واختبارها التابع لوكالة                  

  Radioastronوعالوة على ذلك استمر التحضري لتنفيذ مشروع               . الفضاء الوطنية األوكرانية     
 .الدويل

امج تعاوين    كما نفذت أعمال متهيدية بشأن جتارب عالية األولوية يف إطار برن                - ١٦
للبحث العلمي بني االحتاد الروسي وأوكرانيا والتجارب التكنولوجية على منت اجلزء الروسي                    

 .من حمطة الفضاء الدولية   

وبدأ العمل أيضاً يف تطوير التكنولوجيات الفضائية املرجو منها، وفقاً التفاقية             - ١٧
ات الفضاء املرجو منها،       التعاون وضمن إطار مشروع البحوث املشتركة يف جمال تكنولوجي             

املربمة بني وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية واملركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية               
والرابطة الدولية لتعزيز التعاون مع العلماء من الدول املستقلة حديثاً من االحتاد السوفيايت                    

تعلق باملبادئ العلمية     وجري العمل يف إطار املشاريع، ضمن أشياء أخرى، فيما ي             . السابق
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والتقنية للساعات النووية اخلاصة بالنظم الفضائية، واألنابيب احلرارية واخلاليا الوقودية             
اخلاصة باملركبات الفضائية، وتكنولوجيات معاجلة البيانات املستمدة من رصد األرض من                   

 .الفضاء 

 النظم الفضائية      - ٣
لوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء     خصصت قاعة مراجع رئيسية يف املركز ا             - ١٨

واختبارها، واستمر العمل يف تطوير نظام املعلومات والتحليل اخلاص بوكالة الفضاء الوطنية                
 .األوكرانية وتشغيله  

وقد أجرى اختبار للنظام الوطين ملراقبة احلالة الفضائية وحتليلها، الذي ميكن              - ١٩
 احلطام الفضائي وملنع حدوث طوارئ               استخدامه ألنشطة ضمن برامج دولية لتخفيض خطر         

 .والنظام جاهز للتشغيل على أساس جترييب      . تتعلق بأجسام فضائية 

 التعاون مع املنظمات الدولية             - ٤
 التعاون مع جلنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية           )أ(

 إىل  ٦ني املعقودة يف فيينا من   شارك الوفد األوكراين يف عمل اللجنة يف دورا اخلمس           - ٢٠
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران  ١٥

وكان هناك اهتمام خاص يف تلك الدورة باحلاجة إىل صوغ تشريع بشأن الشؤون                         - ٢١
 .الفضائية وعلى وجه اخلصوص وضع مشروع التفاقية شاملة بشأن قانون الفضاء الدويل              

وكرانيا حول قانون الفضاء        ولوحظ أن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وأ            - ٢٢
عقدت يف كييف   " وضعية قانون الفضاء الدويل والوطين وتطبيقه وتطويره تدرجييا     "املعنونة 

 من البلدان      ٢١وحضر حلقة العمل ممثلون عن        . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ إىل ٦من 
 )).انترسبوتنيك() األمم املتحدة واملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية           (وعن منظمتني دوليتني   

وأكّد ممثلو أوكرانيا التزام بلدهم بسياسة استكشاف الفضاء اخلارجي ألغراض                   - ٢٣
سلمية ولفائدة األمم مجيعها، كما اعترضوا صراحة على نشر واستخدام أي من أسلحة               

وأشري بصورة خاصة إىل أمهية برنامج األمم املتحدة الستخدام              . الدمار الشامل يف الفضاء      
ات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ، الذي يقضي               املعلوم 

كما شدد املمثلون على       . باستخدام التكنولوجيات الفضائية ملنع حدوث الكوارث ومعاجلتها        
أن ذلك الربنامج سوف يكون وسيلة يعتد ا الستخدام الفضاء اخلارجي ملصلحة مجيع                   

 .الشعوب 
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 :نيا عروضاً تقنية بشأن املواضيع التالية       وقدم ممثلو أوكرا   - ٢٤

 رصد األجسام القريبة من األرض ودراستها؛            )أ(

استخدام النظام الوطين ملراقبة احلالة الفضائية وحتليلها من أجل رصد احلطام             )ب(
 الفضائي؛ 

مسامهة يف   : التخلص من النفايات املشعة الطويلة العمر يف الفضاء اخلارجي          )ج(
 النفايات عموما؛    حل مشكلة دفن  

القائم  (التكنولوجيات الفضائية ملكتب مؤسسة يوجنوي احلكومية للتصميم        )د(
 .يف الربامج الفضائية الوطنية والدولية       ) يف مدينة دنيربو بيتروفسك 

وهذه العروض، اليت القت اهتماماً من جانب املشاركني يف دورة اللجنة، تعمل                     - ٢٥
ن الثنائي بني الدول وتعزيزه ومبشاركة الشركات األوكرانية            أيضاً على النهوض بإقامة التعاو   

 .العاملة يف قطاع الفضاء يف املشاريع العلمية والتجارية الدولية             

 التعاون مع جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي          )ب(

 الضرر احملتمل الناتج       تواصل وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية عملها املتعلق بتخفيف           - ٢٦
. من احلطام الفضائي مع إيالء اهتمام خاص للحد من كمية احلطام يف الفضاء اخلارجي                        

ولذلك جري تشغيل مركبات اإلطالق واملركبات الفضائية وحتديثها وتصميمها وفقاً                    
لة لتوصيات جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، اليت تضم الوكا                     

 .الوطنية بني أعضائها   

ويف سياق أنشطة جلنة التنسيق تبادلت الوكالة الوطنية معلومات عن حبوث احلطام              - ٢٧
الفضائي مع وكاالت فضائية أخرى ومع املنظمات األعضاء يف جلنة التنسيق، ووسعت نطاق                  

ائق جديدة    كما تعمل الوكالة الوطنية على تطوير طر        . التعاون يف جمال حبوث احلطام الفضائي         
 .ملعاجلة هذه املشكلة    

وشارك ممثلون عن الوكالة الوطنية يف الدورة اخلامسة والعشرين للجنة التنسيق،             - ٢٨
وقدم ممثلو الوكالة الوطنية عرضاً        .  يف تولوز، فرنسا  ٢٠٠٧يوليه / متوز ٦ إىل ٢املنعقدة من   

منع تلويث الفضاء       : نياقواعد األنشطة الفضائية يف أوكرا      "يف ذلك االجتماع كان عنوانه        
حالة العمل يف   "كما قدم تقريراً عن    ". القريب من األرض عند تشغيل املركبات الفضائية          

حالة البحوث املتعلقة مبشكلة احلطام الفضائي        "وآخراً عن  " أوكرانيا بشأن منع تلوث الفضاء     
لو الوكالة الوطنية     وخالل االجتماع أيد ممث     ". باستخدام معدات اهلندسة الراديوية األوكرانية          

مضاعفة التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ودعم أنشطة جلنة                           
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استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني، وتنفيذ توصيات جلنة                       
 .التنسيق بشأن ختفيف تلوث الفضاء اخلارجي       

كالة الوطنية تقدمي دعم للبحوث وسائر األنشطة        وعلى الصعيد الوطين واصلت الو       - ٢٩
. املتعلقة مبشكلة احلطام الفضائي اليت جتريها منظمات ومنشآت يف قطاع الفضاء يف أوكرانيا           

 :وكانت األغراض الرئيسية هلذه البحوث هي         

 منع تكون احلطام الفضائي الناتج من مركبات اإلطالق وتقليل كميته؛               )أ( 

 فضاء اخلارجي نتيجة لتشغيل املركبات الفضائية؛        منع تلوث ال   )ب( 

 دراسة احلطام الفضائي باستخدام موارد اهلندسة الراديوية األوكرانية؛                )ج( 

وضع وتقدمي وثائق تنظيمية وتقنية تعرف املقتضيات العامة للحد من تلوث            )د( 
 .الفضاء القريب من األرض نتيجة لتشغيل املركبات الفضائية           

  اإلطالق     مركبات     - ٥
 أطلقت مخس مركبات إطالق أُنتجت يف أوكرانيا، جنح إطالق أربع                    ٢٠٠٧يف عام   - ٣٠

 :مركبات منها  

 ؛Zenith-2إطالق صاروخ حامل       )أ(

 ؛Dneprإطالق ثالثة صواريخ حاملة       )ب(
 .Zenith-3SLفشل إطالق صاروخ حامل       )ج(

 التعاون الثنائي     - ٦
 مع دول أجنبية يف جمال استكشاف الفضاء           ٢٠٠٧كان تعاون أوكرانيا يف عام         - ٣١

واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مستنداً إىل املعاهدات الدولية بشأن تنمية                           
الفضاء اخلارجي وإىل التزامات أوكرانيا الدولية املتعلقة باألنشطة الفضائية، وإىل التشريعات                  

 .األوكرانية احلالية اليت حتكم األنشطة الفضائية        

 :وحددت املبادئ األساسية التالية سياسات أوكرانيا بشأن التعاون الدويل             - ٣٢

 التقيد بالتزامات أوكرانيا الدولية يف جمال األنشطة الفضائية؛           )أ( 

 االمتثال ألولويات سياسة أوكرانيا اخلارجية وأهدافها؛          )ب( 

ية لتكنولوجيا  تعزيز وضع املؤسسات التجارية الوطنية يف السوق العامل             )ج( 
 الفضاء واخلدمات الفضائية؛        



A/AC.105/907  
 

9  
 

 .تركيز اجلهود على جماالت األنشطة الفضائية األوكرانية ذات األولوية                )د( 

وكانت معظم اجلهود يف جمال التعاون الدويل مركَّزة على تشجيع بيئة قانونية دولية               - ٣٣
الفضائية الدولية،  مالئمة ملشاركة مؤسسات األعمال التجارية األوكرانية يف املشاريع                  

ومضاعفة مشاركة تلك املؤسسات يف التجارة اخلارجية وضمان وجودها املستقر والنشط يف                      
 .سوق اخلدمات الفضائية     

ويستند تعاون أوكرانيا مع االحتاد الروسي على مدى سنوات عديدة إىل التعاون              - ٣٤
الفضائية الدولية، واستخدام      الوثيق بني الشركات التجارية، واملسامهة املشتركة يف املشاريع                  

مواقع اإلطالق الروسية ملركبات اإلطالق األوكرانية، ووجود برنامج تعاوين طويل األجل                          
وخطة عمل منسقة فيما بني الوكاالت الفضائية يقوم على أساس نظرة بعيدة املدى لتطوير           

 .تكنولوجيا الفضاء

 الروسي يف تنفيذ أربعة      واصلت أوكرانيا العمل مع االحتاد  ٢٠٠٧ويف عام   - ٣٥
، Cyclone-4 و Ground Launch و Dnepr و Sea Launchمشاريع جتارية فضائية دولية هي  

 .والتحضري لبحوث وجتارب على منت اجلزء الروسي من حمطة الفضاء الدولية     

وحضر ممثلون عن الوكالة الوطنية االجتماع املشترك الثالث للجنة الفرعية للتعاون              - ٣٦
الفضاء للجنة التعاون االقتصادي التابعة للجنة املشتركة األوكرانية الروسية، املنعقد                    يف صناعة   

وناقش املشاركون يف ذلك االجتماع نتائج تنفيذ               . ٢٠٠٧مايو  / أيار١٨يف موسكو يف  
قرارات االجتماع الثاين وحالة تنفيذ املشاريع يف ظل برنامج التعاون األوكراين الروسي يف                        

 .٢٠١١-٢٠٠٧ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية للفترة              حبوث الفضاء وا    

 من  واجلزء الروسيDnepr، وGround Launch(وأويل اهتمام خاص لتنفيذ مشاريع معينة  - ٣٧
، والتدابري الالزمة للتحضري       )Radioastron و  Coronas-Photon حمطة الفضاء الدولية، و   

نت اجلزء الروسي من احملطة، وفقاً للربنامج املشترك      إلجراء جتارب عالية األولوية على م    
 الروسي الطويل األجل للبحوث العلمية والتجارب التقنية على منت اجلزء           -األوكراين    

الروسي من حمطة الفضاء الدولية، الذي وقعته وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية ووكالة        
 .وكرانية وأكادميية العلوم الروسية     الفضاء االحتادية الروسية وأكادميية العلوم األ       

والحظت اللجنة الفرعية وجود إمكانية عظيمة للتعاون يف إنشاء بىن حتتية أرضية يف             - ٣٨
أوكرانيا واالحتاد الروسي، تكون قادرة على تقدمي دعم للمستهلكني الروس واألوكرانيني               

وأوضحت   . الحة الساتلية  يف استخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحة وغريها من نظم امل        
اللجنة الفرعية خطوات عملية إلنشاء بنية حتتية أرضية، مبا يف ذلك إقامة حمطات لضبط           

 .التحكم واعتمادها، ونظام لتعميم معلومات بشأن أي تصويبات           
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وأعربت اللجنة الفرعية عن رأيها بأا سوف توافق على نشر عنصر جترييب من نظام            - ٣٩
واالحتاد الروسي      ) القرم(فاضلي والرصد يف املناطق احلدودية ألوكرانيا            موحد للتصويب الت   

 .دف تطوير تكنولوجيات لدعم معلومات املالحة       ) إقليم كراسنودار  (

 يف ييفباتوريا،   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول٤وعقد االجتماع الرابع للجنة الفرعية يف         - ٤٠
 :أوكرانيا، ومتخض عنه توقيع بروتوكول يقتضي ما يلي     

مواصلة العمل يف مشروعي اجلزء الروسي من حمطة الفضاء الدولية          )أ( 
، والبحوث العلمية التطبيقية األساسية، وتطوير معدات لرصد األرض          Coronas-Photon و

 عن بعد واستخدام معلومات رصد األرض عن بعد؛             

وضع مشروع جامع إلنشاء نظام أرضي موحد للتصويب التفاضلي والرصد               )ب( 
 ل نظم املالحة الساتلية؛    ألج

عقد اجتماع يضم ممثلني عن وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية وأكادميية                   )ج( 
العلوم األوكرانية ووكالة الفضاء االحتادية الروسية وأكادميية العلوم الروسية، ملناقشة جماالت               

 ؛ ٢٠٠٨فرباير  /إلجراء حبوث مشتركة، وذلك يف موعد ال يتجاوز شباط          

سة جيريها خرباء بشأن إمكانية استخدام مرافق اهلوائيات يف املركز              درا  )د( 
الوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء واختبارها، يف بييفباتوريا، أوكرانيا، دعماً لبعثيت        

Radioastron و Phobos-Ground. 

فأنشئت الشركة      . وكانت الربازيل شريكاً هاماً ألوكرانيا يف السنوات األخرية                  - ٤١
الوكالة الوطنية  ، وقام وفد من   ٢٠٠٧ يف عام Alcântara Cyclone Spaceانية الربازيلية   األوكر  

أغسطس   / آب٣١ إىل ٢٧ألكسييف بزيارة للربازيل من  . س . برئاسة مديرها العام ي  
  حلضور اجلمعية العامة للمسامهني واجتماع لس إدارة املشروع املشترك     ٢٠٠٧

Alcântara Cyclone Space  لتوضيح التدابري اهلادفة إىل تشغيل الشركة بفعالية       ، وكذلك. 

، عين أعضاء    Alcântara Cyclone Spaceويف اجلمعية العامة للمسامهني يف شركة        - ٤٢
وعالوة على ذلك، اعتمدت ااالت الرئيسية            . جملس إدارة الشركة وأعضاء جملسها املايل          

 .ري الشركة  ألنشطة الشركة واستعرضت مستندات داخلية تتعلق بس          

 يف مركز إطالق      Cyclone-4ودف تعجيل عملية إنشاء جممع أرضي للصاروخ            - ٤٣
ألكانتارا، قرر املشاركون تنفيذ جمموعة من التدابري يف املستقبل القريب لتمكني مسح جزء                    

كما جيري تنفيذ  . من املوقع الذي حددته حكومة الربازيل لبناء امع ورسم خريطة له        
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ملعرفة اخلواص اجليوفيزيائية للموقع وإلجراء عمليات مسح بيئي من أجل احلصول          خطط 
 .على الترخيص املناسب من املعهد الربازيلي للبيئة واملوارد الطبيعية املتجددة             

وستمكِّن جمموعة التدابري اليت جرى ختطيطها تنفيذ عملية اإلطالق األوىل للصاروخ                      - ٤٤
Cyclone-4   ٢٠١٠ يف عام. 

فنفذت مشاريع      . وتظل الصني شريكاً رئيسياً ألوكرانيا يف األنشطة الفضائية         - ٤٥
 الصيين يف استكشاف الفضاء      -مشتركة بنجاح ضمن خطة تعزيز التعاون األوكراين          

، اليت وقّعها الطرفان أثناء     ٢٠١٠-٢٠٠٦اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية للفترة           
 .يونيه يف بكني / الصينية املعقود يف حزيران      -ألوكرانية    االجتماع اخلامس للجنة الفرعية ا        

وتقضي اخلطة مبشاركة شركات أوكرانية وصينية يف تنفيذ مشاريع الستحداث               - ٤٦
:  مشروعاً مشتركاً يف أربعة جماالت، هي          ٢٩وتتضمن اخلطة    . تكنولوجيا صاروخية وفضائية 

، وعلوم    )ت التكنولوجيا الصاروخية   مكونا(مركبات اإلطالق، والسواتل، واملعدات الفضائية             
 .الفضاء واإللكترونيات   

ويف إطار التعاون بني أوكرانيا والواليات املتحدة األمريكية بدأت املرحلة األولية يف                     - ٤٧
اجلهود الرامية إىل تنفيذ مشاريع مشتركة مع شركات الفضاء اجلوي األمريكية الرائدة، مثل                        

و ) Orbital Science Corporationوأوربيتال ) Boeing Integrated Defence Systems(بووينغ 
 ).Lockheed Martin(لوكهيد مارتن  

كما اختذت أوكرانيا تدابري ملضاعفة التعاون يف املسائل الفضائية مع الدول األعضاء                     - ٤٨
يف االحتاد األورويب ووكالة الفضاء األوروبية، دف يئة الظروف اليت تسمح ألوكرانيا بأن                

 .تصبح عضواً يف هذه الوكالة       

واختذت خطوة هامة يف هذا االجتاه أثناء األعمال التحضريية إلبرام اتفاق بني                    - ٤٩
حكومة أوكرانيا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن التعاون يف استخدام الفضاء اخلارجي يف                       

كرانيا يف    األغراض السلمية، إذ سيشكل االتفاق األساس التنظيمي والقانوين ملشاركة أو                   
واعتمد جملس الوزراء األوكراين بالفعل مشروع نص االتفاق،                . مشاريع الفضاء األوروبية     

ووافق جملس إدارة وكالة       . وأذن ملدير عام وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية بأن يوقع االتفاق           
 .٢٠٠٧ديسمرب   / كانون األول   ١٤الفضاء األوروبية باإلمجاع على االتفاق يف          

ف تعميق التعاون بني أوكرانيا والدول األعضاء يف االحتاد األورويب وقّعت                      ود - ٥٠
وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية على اتفاق إطاري مع املركز الوطين الفرنسي للدراسات                            
الفضائية بشأن التعاون يف جمال األنشطة الفضائية، وعلى مذكرة تفاهم مع شركة           
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Finmeccanica م    -ناء عرض باريس اجلوي الدويل         اإليطالية، وذلك أثلو بورجيه، الذي قد 
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران  ٢٤ إىل ١٨من 

ضمن إطار خطة عمل      ) الناتو(واستمر التعاون مع منظمة حلف مشال األطلسي         - ٥١
 : ناتو يف ااالت التالية    –أوكرانيا   

عدم   عقد مشاورات بشأن مسائل مثل حتديد األسلحة ومراقبة الصادرات و                )أ( 
 انتشار أسلحة الدمار الشامل؛       

رصد امتثال أوكرانيا لاللتزامات الدولية يف ميدان حتديد األسلحة، مبا يف                )ب( 
ذلك من خالل تبادل املعلومات مع املشاركني يف اتفاق واسنار بشأن ضوابط تصدير                            

لوجيا  األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات املزدوجة االستخدام ونظام مراقبة تكنو           
 القذائف؛  

ضمان أن تكون تدابري اإلذن بتصدير واسترياد السلع املخصصة ألغراض                           )ج( 
عسكرية والسلع املزدوجة الغرض ممتثلة ملقتضيات نظم مراقبة الصادرات املتعددة األطراف                          

 ذات الصلة؛   

 املضادة لألفراد مبساعدة مالية          PFM-1العمل على تنفيذ مشروع تدمري ألغام          )د( 
 .حتاد األورويب    من اال 

أكملت األعمال التحضريية ملشروع للتوأمة بني أوكرانيا واالحتاد األورويب بشأن                      - ٥٢
إقامة شراكة وتبادل اخلربات بني السلطات العامة ألوكرانيا والدول األعضاء يف االحتاد                         

 .األورويب يف األنشطة الفضائية     

  -أمة لتعجيل التعاون األوكراين        جتري األعمال التحضريية املتعلقة مبشروع التو             - ٥٣
األورويب يف قطاع الفضاء دف إقامة تعاون بني شركات ومنظمات يف أوكرانيا واالحتاد                          

ويف اجتماع للجنة التقييم التابعة للمفوضية األوروبية، انعقد       . األورويب يف األنشطة الفضائية    
من املركز الوطين الفرنسي        أملاين يتألف  -، عين احتاد فرنسي       ٢٠٠٧أبريل / نيسان ٢٧يف 

للدراسات الفضائية واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي ليكون شريكاً لوكالة الفضاء                  
 .الوطنية األوكرانية هلذا املشروع        

 عقد خرباء من املركز الفرنسي واملركز األملاين            ٢٠٠٧يوليه / متوز ٥ و٤ويف  - ٥٤
لوكالة الوطنية، ضمن األعمال التحضريية         والوكالة الوطنية اجتماع عمل ائي يف مقر ا           

واتفقوا فيه على خطة العمل لتنفيذ مشروع التوأمة وبروتوكول يتعلق بإجناز          . ملشروع التوأمة  
 .صوغ مشروع للعقد ذي الصلة ووقِّعوا عليهما         
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 .وكان هناك تزايد يف تعاون أوكرانيا مع مصر ومجهورية كوريا وتركيا               - ٥٥

امل لتطوير ساتل الستشعار األرض عن بعد وإنتاجه وإطالقه        ونفِّذ مشروع متك   - ٥٦
 .٢٠٠٧وتشغيله لصاحل مصر، للمرة األوىل، يف عام          

، باستخدام    ٢٠٠٧أبريل / نيسان ١٧يف املدار يف     " Egyptsat-1"ووضع الساتل    - ٥٧
 . أطلقت من حمطة بايكونور الفضائية يف كازاخستان          Dneprمركبة إطالق حمولة    

الستشعار األرض عن بعد اليت تزن           " Egyptsat-1" تصميم املركبة الفضائية       وأجنز - ٥٨
.  كغ مكتب التصميمات احلكومي يوجنوي وأنتجها احتاد مصانع بوجين لبناء املكنات                 ١٥٧

وَبَنْت شركات يف قطاع أوكرانيا الفضائي امع األرضي للتحكم يف الساتل وركِّب يف                        
ن بينها املركز الوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء واختبارها، يف            م(مواقع خمتلفة يف أوكرانيا     

 .، ويف مصر  )ييفباتوريا

وزار وفد من معهد كوريا ألحباث الفضاء اجلوي التابع جلمهورية كوريا أوكرانيا                     - ٥٩
وزار الوفد املؤسسات الرائدة يف الصناعة الفضائية يف                  . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥ إىل  ١٤من 

وأعرب أعضاء الوفد        . ادثات مع مديري وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية             أوكرانيا وعقد حم    
عن اهتمامهم بشركاء جدد من أجل تطوير وتسليم حمركات صاروخية ملركبة اإلطالق                    

وأكّد اجلانب األوكراين استعداده للتعاون يف هذا اهود واقترح               . KSLV-IIالكورية القادمة  
ثل إطالق السواتل اخلاصة جبمهورية كوريا بواسطة               جماالت أخرى حمتملة للتعاون، م     

مركبات إطالق أوكرانية، واملساعدة يف تطوير وحتسني التكنولوجيا الصاروخية يف مجهورية            
كوريا اليت ال تقتصر على حمركات صاروخية سائلة؛ وتدريب متخصصني من مجهورية                    

 .كوريا يف أوكرانيا من خالل التجربة العملية      

 الدولية وكالة الفضاء      LG، زار وفد من مؤسسة         ٢٠٠٧يونيه /ل حزيران   ويف أوائ - ٦٠
الوطنية األوكرانية، بغرض مناقشة جماالت لتعزيز التعاون مع مجهورية كوريا يف قطاع              

وأحد جماالت التعاون املمكن مع هذه الشركة هو إنشاء نظم حتت محراء                        . الفضاء 
 .اص جبمهورية كوريا     الستخدامها يف نظام ساتلي متعدد األغراض خ        

، شارك ممثلون عن الوكالة الوطنية يف االجتماع           ٢٠٠٧يونيه / حزيران  ١٩ويف  - ٦١
الثالث للجنة التعاون العلمي والتقين األوكرانية الكورية، وناقش املشاركون خالله إنشاء جلنة                   

غراض     كورية للتعاون يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األ          -مشتركة أوكرانية   
 .السلمية 
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واتفق يف االجتماع على أن يعقد، بعد إكمال اإلجراءات احلكومية الالزمة لبدء                      - ٦٢
نفاذ االتفاق املربم بني جملس الوزراء األوكراين وحكومة مجهورية كوريا بشأن التعاون يف                  
استخدام الفضاء لألغراض السلمية، اجتماع لفريق عمل مشترك ملناقشة خطة بني أوكرانيا                       
ومجهورية كوريا للتعاون يف الفضاء وللتحضري لالجتماع األول للجنة املشتركة املعنية                  

وبدأ نفاذ ذلك    . بالتعاون يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية             
 .٢٠٠٧أغسطس    / آب ٢٠االتفاق يف   

لوكالة   وزار وفد من وزارة الدفاع الوطين التركية وشركة روكتسان التركية ا                  - ٦٣
وعقد اجتماع مع الوفد التركي وفقاً لترتيب مع اجلانب               . ٢٠٠٧مارس    / آذار  ٥الوطنية يف 

التركي بشأن أعمال حتضريية لتنفيذ مشاريع مشتركة يف قطاع الفضاء، يعتزم تنفيذها ضمن              
إطار االتفاق املربم بني حكومة أوكرانيا وحكومة تركيا بشأن التعاون يف استكشاف الفضاء              

 .رجي واستخدامه يف األغراض السلمية         اخلا  

ونوقشت يف االجتماع مع الوفد التركي مسائل تنظيمية تتعلق بتنفيذ مشروع           - ٦٤
مشترك إلنشاء جممع صاروخي فضائي جوي، إضافة إىل تدابري ينفذها اجلانب التركي من                      

نية ووزارة الدفاع        أجل بدء نفاذ االتفاق احلكومي ومذكرة التفاهم املوقَّعة من الوكالة الوط                 
 .الوطين التركية بشأن التعاون يف إنشاء امع الصاروخي الفضائي اجلوي             

مارس     / آذار ٧ و ٦وزار وفد تركي مكتب يوجنوى احلكومي للتصميم يومي         - ٦٥
 ملناقشة اخلطوات القادمة يف تنفيذ مشروع امع، وباألخص التدابري التنظيمية                ٢٠٠٧

واتفق الطرفان استناداً       . ندات اإلدارية والوثائق التقنية اخلاصة باملشروع            الالزمة إلعداد املست      
 .إىل نتائج الزيارة على مضاعفة اجلهود الرامية إىل تنفيذ املشروع              

ويف إطار التعاون مع األرجنتني، وقّعت حكومة أوكرانيا اتفاقاً إطارياً مع حكومة                - ٦٦
ويف  . ٢٠٠٦ اخلارجي لألغراض السلمية يف عام            األرجنتني بشأن التعاون يف استخدام الفضاء          

 . اعتمد جملس الوزراء األوكراين قراراً باملوافقة على ذلك االتفاق                     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول٢٦

علوم الفضاء األساسية؛     : وجماالت التعاون الرئيسية املبينة مبوجب االتفاق هي             - ٦٧
ديوية؛ والتكنولوجيا البيولوجية  واألرصاد اجلوية؛ واالستشعار عن بعد؛ واهلندسة الرا          

الفضائية؛ وتطوير نظم ساتلية للبحوث وألغراض تطبيقية وجتارية؛ ونظم النقل الفضائي؛           
والبحوث العلمية املشتركة؛ وتصميم مركبات اإلطالق والسواتل وغري ذلك من نظم فضائية                         

 الالزمة للمجمعات     وإنتاجها وإطالقها والتحكم فيها واستخدامها؛ والبىن التحتية األرضية      
 .الفضائية، مبا يف ذلك مراكز اإلطالق         
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 لوضع خطط طويلة األجل للتعاون يف        ٢٠٠٧كما اختذت خطوات مبدئية يف عام           - ٦٨
 .الفضاء اخلارجي مع اهلند وكازاخستان وبيالروس وأوزبكستان               

ة  األحداث الرئيسية يف أوكرانيا احتفاالً بالذكرى السنوية ملناسبات فضائي                              - ٧
 ٢٠٠٧خالل عام       

 بالذكرى السنوية ألحداث هامة يف ميدان األنشطة                ٢٠٠٧احتفلت أوكرانيا يف عام         - ٦٩
الذكرى السنوية اخلمسون للسنة الدولية لفيزياء األرض، والذكرى السنوية                : الفضائية، وهي 

 .املائة ملولد سريغي بافلوفيتش كوروليوف، والعيد السنوي اخلمسون لعصر الفضاء             

 .وترد فيما يلي قائمة باألحداث الرئيسية يف أوكرانيا احتفاالً بتلك املناسبات                  - ٧٠

 الذكرى السنوية اخلمسني للسنة الدولية لفيزياء األرض، اليت                ٢٠٠٧شهد عام    - ٧١
 .أعلنت مببادرة من األمم املتحدة        

م األرض      علو"واستضافت جامعة الطريان الوطنية يف كييف مؤمتراً علمياً كان عنوانه              - ٧٢
، ضمن اجلهود العلمية        ٢٠٠٧يونيه / حزيران  ٢٧ إىل  ٢٥، من  "والفضاء من أجل اتمع    

والتنظيمية اليت اضطلعت ا أوكرانيا مبناسبة السنة الدولية لفيزياء األرض والسنة الدولية               
، وكذلك إحياء للعيد السنوي اخلمسني إلطالق أول         ٢٠٠٨لكوكب األرض، املقبلة يف عام       

 .طناعي أرضي  ساتل اص

وكان يهدف املؤمتر، الذي نظمته وزارة التعليم والعلوم األوكرانية ووكالة الفضاء                    - ٧٣
 :الوطنية األوكرانية وأكادميية العلوم الوطنية األوكرانية، إىل حتقيق ما يلي         

تعميق فهم روابط الشمس واألرض والعمليات اليت جتري على الشمس ويف                           )أ( 
 اكب ويف الغالف األرضي والغالف احليوي؛           الفضاء فيما بني الكو   

تقاسم النتائج العلمية اجلديدة من دراسة العمليات والنظم األرضية                     )ب( 
 الفضائية، ودراسة طرائق وأساليب استشعار األرض عن بعد؛            

 تيسري مسامهة علوم األرض والفضاء يف تنمية اتمع؛             )ج( 

 األرض والفضاء؛     مناقشة تكنولوجيات املعلومات يف علوم        )د( 

تنسيق أنشطة العلماء األوكرانيني عند االضطالع مبهام علمية ضمن برامج                       )هـ( 
 يف إطار السنة الدولية لفيزياء األرض والسنة الدولية لكوكب األرض؛            

 .تشجيع إدماج العلماء األوكرانيني يف اتمع العلمي الدويل             )و( 



A/AC.105/907
 

 16 
 

 منظمة، من بينهم متخصصني       ٤٠ من   ممثل عن أكثر  ١٠٠وضم املؤمتر أكثر من       - ٧٤
رائدين وطنيني يف حبوث الفضاء األرضي، من املختصني مبيادين فيزياء الشمس والفضاء                          
القريب من األرض وفيما بني الكواكب، وفيزياء احمليطات والغالف اجلوي، وعلوم                   

 .اجليولوجيا، واستشعار األرض عن بعد        

وم األرض والفضاء يف أوكرانيا واملشاكل الرئيسية            وتناول املؤمتر احلالة الراهنة لعل      - ٧٥
اليت تصادف يف تطوير تلك العلوم، ودارت مناقشات حول كيف ميكن للبحوث ذات الصلة                   

 .كما تناول املؤمتر برامج علمية وتكنولوجية هامة        . بالفضاء أن تنهض بتنمية اتمع   

يت دارت يف اجللستني العامتني        وخلص املؤمتر إىل ما يلي استناداً إىل املناقشات ال       - ٧٦
 :وحلقات النقاش اخلمس       

 جيدر عقد مؤمترات مماثلة يف املستقبل؛          )أ( 

ينبغي دعم جهود االحتفال بالسنة الدولية لفيزياء األرض يف أوكرانيا                )ب( 
 بصورة فعالة؛ 

ينبغي دعم مبادرة شعبة علوم األرض يف أكادميية العلوم األوكرانية لالحتفال                 )ج( 
كما ينبغي حتديد أكثر املشاكل إحلاحاً يف هذا           . نة الدولية لكوكب األرض يف أوكرانيا    بالس

دراسة النظام املناخي والتنبؤ بالتغيرات املناخية، وتعيني عناصر العمليات           ‘ ١’: اال، أي
إجراء حبوث تتناول النظم اإليكولوجية        ‘ ٢’العاملية اليت هي من صنع اإلنسان والطبيعية؛         

إجراء حبوث بشأن املياه اجلوفية يف سياق أمن التنمية اإلقليمية                  ‘ ٣’يطات والبحار؛    للمح
دراسة الكوارث الطبيعية وتطورها والتنبؤ           ‘ ٤’واستخدام املوارد املائيـــة على حنو مستدام؛               

ضاء  تطوير تكنولوجيات فعالة، مبا فيها تكنولوجيات الف      ‘ ٥’ا يف سيــاق التغيرات العامليـــة؛          
اجلوي، لرصد العمليات احلاصلة يف الغالف اجلوي والفضاء القريب من األرض ويف البحار                         

 وعلى اليابسة؛ 

ينبغي مطالبة األوساط العلمية بتكريس املزيد من البحوث حول العنصر               )د( 
االجتماعي يف جمال علوم األرض والفضاء، كما ينبغي نشر نتائج تلك البحوث على نطاق             

 .أكثر اتساعاً  

جيب أن تويل األوساط العلمية والتربوية اهتماماً خاصاً لتحسني تدريب                    )هـ( 
املتخصصني يف خمتلف قطاعات علوم األرض والفضاء وكذلك على احلاجة إىل رفع مستوى                     

 .التعاون بني املؤسسات العلمية والتربوية يف تدريب العلماء الشباب             
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أكتوبر، بأسبوع الفضاء    /ول تشرين األ  ١٠ إىل  ٤وحيتفل كل عام، من   - ٧٧
 كانون     ٨ املؤرخ    ٥٤/٦٨العاملي، الذي أعلنته األمم املتحدة يف قرارها                

، من أجل التذكري على الصعيد الدويل مبا سامهت به علوم                    ١٩٩٩ديسمرب   /األول
 .وتكنولوجيا الفضاء يف حتسني حالة اإلنسان      

لذكرى السنوية     ويبدأ االحتفال بأسبوع الفضاء العاملي كل عام يوم ا          - ٧٨
إلطالق أول ساتل اصطناعي أرضي، وهو الذي أطلقه احتاد اجلمهوريات                    

 تشرين   ٤(فكان ذلك التاريخ     . ١٩٥٧االشتراكية السوفياتية السابق يف عام       
إشارة أيضاً لبدء عصر الفضاء، الذي حيتفل بذكراه اخلمسني يف عام                     ) أكتوبر/األول
٢٠٠٧. 

ول العامل يف إحياء ذكرى ذلك اليوم البالغ          وانضمت أوكرانيا إىل دول ح         - ٧٩
األمهية، وباألخص ألن مؤسساا وهيئاا كانت قد أدت دوراً فعاالً يف التحضري                       

 . ويف تعزيزه ١٩٥٧إلطالق الساتل األرضي االصطناعي األول يف عام             

وعقد مؤمتر دويل خمصص ملوضوع تكنولوجيات الفضاء املتقدمة لفائدة               - ٨٠
أبريل يف املركز الوطين األوكراين لتعليم شباب يف           / نيسان  ٢٠ إىل ١٨من البشرية، 

جمال الفضاء اجلوي، يف دنيربوبتروفسك، حتت رعاية األكادميية الدولية للمالحة                
 .الفضائية 

ونظّم املؤمتر الفرع األوكراين لألكادميية ووكالة الفضاء الوطنية األوكرانية                     - ٨١
يم ورابطة إنتاج مصنع يوجين لبناء املكنات         ومكتب يوجنوى احلكومي للتصم    

وحضر املؤمتر ممثلون عن دول          . واملركز الوطين لتعليم الشباب يف جمال الفضاء اجلوي            
 .أعضاء يف االحتاد األورويب واليابان واالحتاد الروسي والواليات املتحدة                 

 يف حل   وتناول املؤمتر السبل اليت ميكن ا أن تساهم نظم صواريخ الفضاء            - ٨٢
مشاكل اإلنسان العاملية، أي مثالً من خالل إنشاء محاية لألرض من النيازك،             
والتخلص من النفايات املشعة يف الفضاء، وإزالة احلطام الفضائي الذي من صنع                     

وكان من بني املواضيع الرئيسية األخرى              . اإلنسان من الفضاء القريب من األرض            
 :اليت تناوهلا املؤمتر ما يلي    

استخدام نظم السواتل الفضائية احلالية والقادمة يف رصد األرض                   )أ( 
 واالتصاالت والعلوم واملالحة؛        

 احملركات الصاروخية ووحدات الطاقة املتقدمة يف املستقبل؛             )ب( 
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مواد وتكنولوجيات الصواريخ الفضائية املعاصرة، وتكنولوجيات وطرائق             )ج( 
 لتقييم نوعيتها؛

احتماالت وطرائق توفري التعليم         : اء واتمع، من بينها  مسائل تتعلق بالفض  )د( 
يف جمال الفضاء للشباب؛ والتصميم عن بعد والتعليم عن بعد بواسطة اإلنترنت؛ واجلوانب                         
السياسية واالقتصادية والقانونية لبحوث الفضاء والتعاون الدويل؛ وأثر األنشطة الفضائية على         

 .حلياة اليومية يف اتمع    االقتصادية وا   -التنمية االجتماعية    

أكتوبر   / تشرين األول  ٥ إىل  ١وضمن أنشطة أسبوع الفضاء العاملي، من        - ٨٣
، ووفقاً ألمر صادر من وزارة التعليم والعلوم األوكرانية، نفّذت يف                     ٢٠٠٧

مؤسسات التعليم العام أنشطة خارج املنهج الدراسي كانت خمصصة لتطور علوم                   
كرانيا يف قطاع الفضاء، وكان من بينها مؤمترات طالبية،              الفضاء وتعميم إجنازات أو      

ومقابالت مع علماء وعاملني يف تطوير التكنولوجيا الصاروخية، وعرض أفالم عن                
 .مواضيع ذات صلة، ومعارض للرسومات        

وعقد املؤمتر األوكراين السابع لبحوث الفضاء، الذي كان مكرساً للذكرى                    - ٨٤
ادميي األوكراين سريغي بافلوفيتش كوروليوف وللذكري         السنوية املائة ملولد األك   

 يف املركز     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول٨ إىل  ٣السنوية اخلمسني لبدء عصر الفضاء، من         
 . الفضاء واختبارها، يف ييفباتوريا، أوكرانيا      االوطين لتشغيل تكنولوجي 

لة ونظّم املؤمتر، الذي حضره ممثلون عن األوساط العلمية الدولية، وكا                   - ٨٥
الفضاء الوطنية األوكرانية وجملس حبوث الفضاء التابع ألكادميية العلوم الوطنية                  
األوكرانية ومركز حبوث الفضاء األوكراين واملركز الوطين لتشغيل تكنولوجيا                    

 .الفضاء واختبارها   

وقدم علماء بارزون من أوكرانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا               - ٨٦
  ٢٠٠وحضر زهاء    .  دراسة يف املؤمتر      ١٥والنرويج واالحتاد الروسي     الشمالية  

مشارك مثانية أقسام من املؤمتر كانت خمصصة للمشاكل احلالية يف جمال حبوث                  
وعقد أيضاً اجتماعان حول مائدة مستديرة ملناقشة مستقبل مشروعي                  . الفضاء 

Ionosatو  Exploration- Ukraine. 

كان عنوان      . ملؤمتر حلقتا عمل للعلماء الشبان     كما عقدت ضمن أنشطة ا     - ٨٧
بينما كانت الثانية خمصصة        " تكنولوجيات املعلومات يف حبوث الفضاء        "األوىل  

لبحوث الفضاء األرضي ونظمت بالتعاون مع اجلمعية العلمية للمرفق األورويب                    
 .لدراسة التشتت الالمترابط     
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٨٨ -      ن اخلطوط العريضة لتدابري خاصة      واختذ قرار استناداً إىل نتائج املؤمتر يبي
كما وضعت خطط لضمان أن يكون املؤمتر            . بإعداد مشاريع حبثية متقدمة وتنفيذها      

 .األوكراين الثامن لبحوث الفضاء مناسبة دولية       

 أحيت أوساط الفضاء العيد السنوي          ٢٠٠٧يناير   / كانون الثاين   ١٢ويف  - ٨٩
 املالحة الفضائية التطبيقية والعامل        املائة ملولد سريغي بافلوفيتش كوروليوف، مؤسس       

 .يناير/ كانون الثاين  ١٩ و  ١٨وعقدت احتفاالت يف أوكرانيا يف         . املشهور عاملياً   

 كانون    ١٨وأزيح الستار عن النصب التذكاري لألكادميي كوروليوف يوم              - ٩٠
" قيةمعهد كييف للفنون التطبي    "يناير يف ساحة جامعة أوكرانيا التقنية الوطنية      /الثاين

وحضر احلفل الرمسي دمييتري تاباشنيك،          . اليت درس فيها كوروليوف ملدة سنتني        
نائب رئيس وزراء أوكرانيا؛ وبوريس باتون، رئيس األكادميية الوطنية األوكرانية                       
للعلوم؛ ويوري ألكسييف، مدير عام وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية؛ وناتاليا       

ور تشرنومريدين سفري االحتاد الروسي لدى        كوروليوغا، إبنة كوروليوف؛ وفيكت 
أوكرانيا؛ والطيارون املالحون الفضائيون بأفل بوبوفيتش وفيتايل جولوبوف وليونيد            

معهد   "كادنيوك؛ وميخائيل زجوروفسكي، مدير جامعة أوكرانيا التقنية الوطنية         
؛ وممثلون عن مؤسسات ومنظمات خمتلفة؛ وعاملون             "كييف للفنون التطبيقية  

وتلي إزاحة الستار     . كون قدماء يف صناعات الفضاء يف أوكرانيا واالحتاد الروسي              حمن
 .اجتماع رحب فيه رئيس وزراء أوكرانيا ورئيس برملان أوكرانيا باملشاركني                    

يناير يف مدينة جيتومري، أوكرانيا،     / كانون الثاين  ١٩وعقد مؤمتر صحفي يف     - ٩١
وحضر املؤمتر الصحفي عدد كبري من             . ملمثلي وسائط اإلعالم اإلقليمية والوطنية      

الضيوف، من بينهم إبنة كوروليوف، ناتاليا كوروليوفا، ومدير عام وكالة الفضاء       
كادينيوك، أول رائد فضاء يف        . ك.الكسييفيش، ول .الوطنية األوكرانية يوري س      

وعقب املؤمتر الصحفي افتتح معرض يف املتحف القائم يف مزرعة                     . أوكرانيا املستقلة   
 .رة كوروليوف اليت ولد فيها األكادميي     أس

 اجتمع ممثلو صناعة الصواريخ الفضائية          ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين   ٢٦ويف  - ٩٢
وعقد االجتماع يف        . األوكرانية لالحتفال بالذكرى السنوية املائة ملولد كوروليوف         

 .املركز الثقايف األوكراين يف موسكو        
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 بولندا 

 ]باإلنكليزية: األصل[

ذت أنشطة التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف                   نفّ - ١
 .٢٠٠٧ااالت التالية يف عام      

 التكنولوجيات الفضائية          - ١
ركَّزت بولندا أنشطتها يف جمال التكنولوجيات الفضائية على إجراء دراسات جدوى                       - ٢

 . فضائية يف املستقبل  وتطوير السبل الكفيلة بتمكني البلد من تنفيذ بعثات      

، هي   ٢٠٠٧مايو / أيار ٢٤ إىل ٢١، املعقودة من  "أيام وارسو الفضائية   "وكانت   - ٣
املناسبة الرئيسية اليت عقدت خالهلا حماضرات واجتماعات ألفرقة تقنية بشأن التكنولوجيات                   

 .كما قدم عرض ألشياء ومناذج خمتلفة صنعت ألغراض التجارب الفضائية                 . الفضائية 

ووقَّعت بولندا دستور خطة الدول املتعاونة األوروبية اخلاص بوكالة الفضاء               - ٤
، وميثل ذلك خطوة هامة إىل األمام يف تطوير              ٢٠٠٧أبريل / نيسان ٢٧يف  ) إيسا(األوروبية  

التكنولوجيات الفضائية، إذ يتيح فرصة لشركات بولندية للمشاركة يف مشاريع وكالة        
 .الفضاء األوروبية   

 يف جمال التكنولوجيات الفضائية حضرها         ٢٠٠٧دت عدة اجتماعات يف عام          وعق  - ٥
الفضاء  "وكان من بينها مؤمتر معنون    . ممثلون عن هيئات أكادميية ومؤسسات صناعية       

أكتوبر   / تشرين األول  ٣ و  ٢، عقد يف يومي   " السنوات اخلمسني املاضية وما بعدها           –للبشر
 .زاا يف جمال التكنولوجيات الفضائية       يف وارسو، وقدمت فيه بولندا إجنا      ٢٠٠٧

وأجريت دراسات جدوى خاصة بصواريخ اإلطالق الصغرية وسواتل رصد األرض                      - ٦
ووجد أن أداء أجهزة القياس البولندية على منت املركبات الفضائية اخلاصة بوكالة                  . الصغرية 

ضائية التابع    وشارك يف تلك الدراسات مركز البحوث الف             . الفضاء األوروبية كان جيداً       
ألكادميية العلوم البولندية وجامعة وارسو للتكنولوجيا ومعهد وأرسو للطريان وجامعة        

 .فروكالف للتكنولوجيا ومعهد الطريان العسكري وغريها        

 )YES 2 (وشارك طالب من جامعات بولندية يف مهمة ساتل املهندسني الشبان                                      - ٧
 .ونفّذوا مشاريع لبناء سواتل نانوية     
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 فيزياء الفضائية ال - ٢

علم الفلك الفضائي        ) أ: (أُجريت حبوث يف الفيزياء الفضائية يف أربعة جماالت           - ٨
فيزياء غالف ) ج(الفيزياء الشمسية وفيزياء الغالف الشمسي؛     ) ب(والفيزياء الفلكية؛  

 .فيزياء الكواكب  ) د(األرض املغنطيسي والغالف األيوين؛        

لفيزياء الفلكية ساهم علماء من مركز البحوث           يف جمال علم الفلك الفضائي وا         - ٩
         الفضائية التابع ألكادميية العلوم البولندية ومركز نيكوالوس كوبرنيكوس الفلكي يف بعثيت

ومرصد هريشل الفضائي،     ) INTEGRAL(املخترب الدويل للفيزياء الفلكية بشأن أشعة غاما      
 .ري البيانات اليت حصل عليها منهما      وذلك بإعداد بعض أجهزة القياس اخلاصة بالبعثتني وتفس          

مقياس الطيف ويف جمال الفيزياء الشمسية وفيزياء الغالف الشمسي، َبَنت بولندا          - ١٠
وأعدت الوحدة النمطية للرباجميات          " CORONAS-PHOTON" لبعثة SphinX باألشعة السينية

 املتعادل البني    Hوأُجريت دراسات بشأن كثافة الغاز        . IBEX)(احملمولة على منت البعثة   
جنمي، وذلك ضمن مشروع مشترك مع نظراء من االحتاد الروسي وسويسرا والواليات                        

 .املتحدة األمريكية   

ويف جمال غالف األرض األيوين والغالف املغنطيسي، أجرت بولندا تفسريات              - ١١
كشف    (DEMETER وINTERBALL و CLUSTERللبيانات اليت حصل عليها من السواتل         

وقاست تلك     .  COMPASS-2 و ) ثات الكهرومغنطيسية الصادرة من مناطق الزالزل            االبتعا
الدراسات املوجات والبالزما، واإلشعاع الشفقي الكيلومتري، واستجابة الغالف األيوين                    

 .للزالزل، وأنواع التفاعالت بني الغالف اجلوي العلوي والغالف األيوين              

 أجهزة قياس بولندية  DEMETER  وCOMPASS 2 و INTERBALLومحلت سواتل    - ١٢
كما جيري التحضري إلطالق أداة حتليل اإلشعاعات من الربق والشعاعات                      . على متنها

 .TARANIS)(الضوئية 

 MARS EXPRESSويف جمال فيزياء الكواكب، تشارك بولندا يف بعثات                           - ١٣
، اليت حتمل كلها أجهزة     ROSETTA و  CASSINI-HUYGHENS و VENUS EXPRESS و
كما تشارك بولندا يف تفسري البيانات املستمدة من السواتل الثالثة                . اس مصنوعة يف بولندا  قي

 .األوىل

 اجليوديسيا الساتلية واملالحة الساتلية     - ٣

كانت أنشطة بولندا الرئيسية يف جمال اجليوديسيا الساتيلة واملالحة الساتلية مركّزة                - ١٤
 :على ثالث مهام رئيسية   
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ملية وإقليمية بواسطة النظام العاملي لتحديد املواقع والشبكة      قياسات عا  )أ( 
الساتلية لقياس املسافات باستخدام الليزر، يف إطار اخلدمة الدولية للشبكة العاملية لسواتل                  
املالحة، والدائرة الدولية لقياس املسافات باستخدام الليزر، ودائرة اخلدمة الدولية واإلطار                      

 والشبكة الدائمة لإلطار املرجعي األورويب؛           املرجعي لدوران األرض،        

 االستخدام العملي للوسائل الساتلية يف اجليوديسيا احمللية؛         )ب( 

 .تطبيق النظم العاملية لسواتل املالحة يف املالحة الربية والبحرية واجلوية          )ج( 

ئية  وكانت املؤسسات املشاركة يف األنشطة السالفة الذكر هي مركز البحوث الفضا                        - ١٥
التابع ألكادميية العلوم البولندية وجامعة وارسو للتكنولوجيا ومعهد اجليوديسيا ورسم               

 واجلامعة البحرية يف     AGHاخلرائط وجامعة فارميا ومازوري وجامعة العلوم والتكنولوجيا               
 .جدينيا

 االستشعار عن بعد    - ٤

جامعة  : بحثية التاليةنفّذت أنشطة االستشعار عن بعد يف املراكز األكادميية وال          - ١٦
 .وارسو وجامعة لوبلني ومعهد اجليوديسيا ورسم اخلرائط ومعهد األرصاد اجلوية وإدارة املياه                       

وأجريت يف جامعة وارسو دراسات تتعلق بأساليب فوق طيفية يف االستشعار عن              - ١٧
كما    .وي بعد، بالتعاون مع جامعة هامبولدت احلكومية واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجل              

أجريت دراسات تتعلق بتطبيقات التصوير الساتلي ونظم املعلومات اجلغرافية يف جمال البيئة                
 .واستغالل األراضي    

 بشأن كشف الشذوذات        AGHوأجريت دراسات يف جامعة العلوم والتكنولوجيا           - ١٨
. احلرارية اجلوفية ورصدها، باستخدام تكنولوجيات التصوير الساتلي واجلوي واألرضي                   

 .وأجريت دراسات أخرى تتعلق بتلوث املياه نتيجة الستخراج الكربيت واللغنيت                 

وأُجريت حبوث يف معهد اجليوديسيا ورسم اخلرائط حول استخدام الصور الساتلية                       - ١٩
لعمل خرائط للتكهن باحملاصيل، ورسم خرائط للجفاف، والغطاء األرضي، ورصد الغطاء            

 .من االحتاد األورويب ومن بلدان يف مناطق أخرى           ويتعاون املعهد مع شركاء       . اخلضري  

ويستخدم معهد األرصاد اجلوية وإدارة املياه رصد األرض لتطبيقات تتعلق باألرصاد                    - ٢٠
وركَّزت األنشطة الرئيسية على استخدام اجليل الثاين من سواتل متيوسات يف                   . اجلوية 

التعاون الدويل يف إطار املنظمة       التنبؤات العملياتية، وتطوير منتجات جديدة وتنفيذها، و       
 .Sprite Watchاألوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية، ومحلة رصد الشعاعات الضوئية                  
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 علم البيولوجيا الفلكية    - ٥

ميثّل إنشاء مركز الدراسات املتقدمة يف البيولوجيا الفلكية ومواضيع ذات صلة يف                   - ٢١
. ت حبثية وتعليمية، حدثاً هاماً يف هذا امليدان             جامعة سزيزيسني، والذي يضم مخس مؤسسا          

واملركز يعمل يف الواقع مبثابة مركز ضمن إطار شبكة الرابطة األوروبية للبيولوجيا                    
 .البيولوجيا الفلكية/اخلارجية  

كما قدمت جامعة سزيزيسني الدورة األوروبية الثانية للبيولوجيا الفلكية، يف فصل         - ٢٢
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨شتاء 

  ٢٠٠٧مايو  / أيار٢٧ و  ٢٦وعقدت حلقة عمل بولندية للبيولوجيا الفلكية يومي      - ٢٣
 .يف وارسو 

 Exo-Mars كما تشارك بولندا يف فريق خرباء يقوم بإعداد أحد الربامج العلمية لبعثة املريخ               - ٢٤
 .اخلاصة بوكالة الفضاء األوروبية      

لبيولوجيا الكوكبية لدورة     وقبل طالب بولندي يف برنامج التدريب الداخلي يف ا            - ٢٥
، بشأن  )ناسا(، الذي نظمته اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء              ٢٠٠٧صيف عام  

 .جوانب تتعلق ببذور حتضن يف الفضاء أثناء بعثات مكوك الفضاء         

وعقدت جلسة خاصة بالبيولوجيا الفلكية أثناء االجتماع الثالث والثالثني للجمعية              - ٢٦
 .٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول٢١ إىل ١٧دية، املنعقد من   الفلكية البولن

 

 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

متسكاً باستخدام الفضاء يف األغراض السلمية، بدأ معهد تركيا لبحوث                    - ١
عمله يف جمال األنشطة الفضائية بإنشاء فريق      )  أوزاي –توبيتاك (تكنولوجيات الفضاء  

 .١٩٩٨التكنولوجيات الساتلية يف عام     
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  الذي نفِّذ مـــن عام      BilSAT-1 )١(وبعد جناح برنامج نقل الدراية من خالل مشروع       - ٢
 أوزاي مشروع السواتل الوطين األول، وهو           –، استهل معهد توبيتاك   )٢٠٠٤ -٢٠٠١(

 .٢٠٠٤، يف عام  )RASAT(مشروع راسات     

 األغراض      وبين الساتل راسات استناداً إىل تكنولوجيا دف إىل استخدام الفضاء يف                   - ٣
 .  أوزاي  –وصمم البيان العملي لتكنولوجيا الساتل باحثون يف معهد توبيتاك          . السلمية 

 :واألهداف الرئيسية ملشروع راسات هي          - ٤

، فيما يتعلق جبميع مراحل       BilSAT-1حتسني الدراية املكتسبة من مشروع           )أ( 
 مدار؛   مشروع ساتلي، ابتداء مبرحلة التصميم حىت مرحلة التشغيل يف           

تطوير نظم صاحلة للفضاء باستخدام التكنولوجيات احلالية واكتساب خربة           )ب( 
 يف التحليق من خالل جناح تشغيل تلك النظم يف الفضاء اخلارجي؛           

 املسامهة يف دراسات االستشعار عن بعد يف تركيا؛             )ج( 

 حبث قدرات تركيا احلالية يف تكنولوجيات الفضاء واستخدامها؛              )د( 

 يادة عدد الباحثني يف تركيا من ذوي اخلربة يف تكنولوجيات الفضاء؛             ز )هـ( 

 تلبية احتياجات السواتل اليت ستصمم وتبين مستقبالً يف تركيا؛          )و( 

 . أوزاي  –بيان القدرات الفضائية ملعهد توبيتاك          )ز( 

، إال أن جهازه للبث       BilSAT-1ويستند الساتل الصغري راسات إىل وحدات الساتل                 - ٥
 والبطارية الليثيوم الذكية، واجليل اجلديد        GEZGIN-2 النطاق السيين ووحدة حفظ الصور        يف

  – املركَّب على منت الساتل كلها من تصميم وصنع معهد توبيتاك        BILGEمن حاسوب  
 .أوزاي 

 :٢٠٠٧وأجنزت املهام التالية يف إطار مشروع راسات خالل عام               - ٦

 اآلن االستعراض النقدي للتصميم؛        أكمل تصميم الساتل راسات وجيري            )أ( 

توجد اآلن يف املخزون معظم األجزاء امليكانيكية واملكونات اإللكترونية              )ب( 
 اخلاصة بالساتل، ومتّ جتميع النماذج اهلندسية لبعض الوحدات التركيبية؛            

____________ 
 لصاحل معهد BilSAT-1سواتل منوذجاً حتليقياً للساتل الصغري  صممت شركة ساري احملدودة لتكنولوجيا ال   )١(

 والتدريب يف جامعة ساري يف BilSAT-1 أوزاي ضمن برنامج تعاوين مشل صنع الساتل الصغري –توبيتاك 
 .غيلدفور، يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
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 أجنزت مجيع العطاءات املتصلة بنماذج راسات اهلندسية والتحليقية؛              )ج( 

 التصوير البصري اخلاص بالساتل راسات ونظام اختبار الفراغ                  سيسلَّم نظام  )د( 
 ؛ ٢٠٠٧نوفمرب  / أوزاي يف تشرين الثاين    –احلراري إىل معهد توبيتاك        

 .٢٠٠٨بدأت املفاوضات اخلاصة بعملية اإلطالق يف عام               )هـ( 

 األنشطة األخرى 

ركية أنشطة   نفَّذت أقسام علم الفلك وعلوم الفضاء يف اجلامعات الت                 ٢٠٠٧يف عام   - ٧
تعليمية كان الغرض الرئيسي منها هو إنتاج معلومات عن أسطح النجوم وعن تطورها          

 .عموماً 

ويف جامعة أسطنبول التقنية كان جيري جتهيز خمترب الختبار وتطوير نظم املركبات                    - ٨
 . غرفة نظيفة وغرفة حرارية خالئية     ١ ٠٠٠الفضائية حيتوي على    

وركِّبت البنية    . ت الساتلية يف جامعة أسطنبول التقنية   كما أنشئ خمترب لالتصاال     - ٩
. التحتية الالزمة لالتصال بالسواتل، مثل هوائي دوار وغري ذلك من أجهزة وبراجميات                     

 .وأخترب اهلوائي الدوار وكذلك تكنولوجيات االتصاالت الساتلية             

ية يف عام وضمن مشروع تصميم ساتل بيكوي، بدأه طلبة جامعة أسطنبول التقن     - ١٠
ومن املتوقع    . ، نفِّذ تصميم منضدي للساتل وطور وبدأ العمل إلنتاج منوذج هندسي               ٢٠٠٦

 .٢٠٠٨أن يطلق الساتل يف الفصل الثالث من عام        

وأنتجت كلية اهلندسة الفضائية يف جامعة أسطنبول التقنية منشورات خمتلفة عن              - ١١
 وطالب الدراسات العليا واستوفت خطة           األنشطة الفضائية، على مستويي الطالب اجلامعيني       

 .٢٠١٠-٢٠٠٧عملها للفترة   

وجهزت إدارة األرصاد اجلوية التركية بصورة منظمة البيانات املستقبلة من نظام                   - ١٢
وتستخدم تلك البيانات للتنبؤات      . االستقبال األرضي من سواتل األرصاد اجلوية ووزعتها         

 .ولتطبيقات اإلنذار املبكِّر       ) ناخية القصرية األجل    التنبؤات امل  (اجلوية وللتنبؤات اآلنية    

وكانت إدارة األرصاد اجلوية التركية تعتزم اقتناء نظام أرضي لالستقبال من سواتل             - ١٣
وسوف يستقبل النظام وجيهز    . ٢٠٠٨ سوف يبدأ تشغيله يف عام  X/Lعلى النطاق املزدوج     

سواتل اإلدارة الوطنية لدراسات            ومن " Aqua"و" Terra"بيانات من الساتلني القائمني        
وسيجهز أيضاً    . احمليطات والغالف اجلوي ومن سواتل األرصاد اجلوية األوروبية العاملة                 
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مستقبالً بيانات من منظومة السواتل التشغيلية البيئية يف املدار القطيب وسواتل مشروع تلك                   
 .املنظومة التحضريي  

 : ٢٠٠٧ يف عام كما نفِّذت األنشطة التعليمية التالية        - ١٤

 عقــد املؤمتــر الدويل املعين بأوجه التقدم احلديثة يف التكنولوجيات الفضائية              )أ( 
)RAST 2007 (             الذي نظمه معهد تكنولوجيات املالحة اجلوية والفضاء التابع ألكادميية سالح

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران   ١٦ إىل ١٤الطريان التركي يف أسطنبول، تركيا، من     

جماالت وآليات للتعاون بني اجلهات الفاعلة التركية              "ؤمتر معنون   وعقد م  )ب( 
 أوزاي، يف     –، الذي نظمته اإليسا ومعهد توبيتاك        "واألوروبية يف جمال األنشطة الفضائية       

 .٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ و ٢٢غيبسي، تركيا، يف يومي  

 

 اململكة العربية السعودية  

 ]بالعربية: األصل[

قدم احملرز يف التكنولوجيا الفضائية وتطبيقاا الواسعة وألمهية تلك             إدراكاً للت   - ١
التكنولوجيات لصاحل البشرية، أصدرت حكومة اململكة العربية السعودية عدة توجيهات           

 .سعياً إىل االنتفاع بالتطبيقات السلمية للتكنولوجيات الفضائية      

التابع ملدينة امللك عبد العزيز       وتواصل السلطات املختصة، ومنها معهد حبوث الفضاء          - ٢
للعلوم والتقنية، التعاون مع خمتلف وكاالت الفضاء يف جمال استقبال البيانات الساتلية وتوزيع            

 .تلك املعلومات على اجلهات املستفيدة         

كما   . ونفِّذ العديد من الدورات واملؤمترات العلمية يف جمال التكنولوجيات الفضائية             - ٣
ات أكادميية وحكومية والقطاع اخلاص على التعاون يف خطة مخسية              دأب ممثلون عن هيئ   

استراتيجية لتكنولوجيات الفضاء والطريان دف إىل تطوير برنامج وطين للبحث والتطوير               
واالبتكار يف تكنولوجيات الفضاء والطريان وإنشاء صناعة متقدمة قادرة على دعم التنمية                     

 .ديةاملستدامة يف اململكة العربية السعو       

 االتصاالت  - ١

اململكة العربية السعودية عضو نشط يف االحتاد الدويل لالتصاالت وشاركت يف                        - ٤
وهي متلك حمطتني أرضيتني رئيسيتني الستقبال املعلومات           . املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية         

ة واملنظمة   وخدمات االتصاالت والبث املباشر من سواتل املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائي                   
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الدولية لسواتل االتصاالت واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية البحرية وغريها من خدمات                  
 .السواتل املتحركة، مثل إيريديوم والثريا وفياسات     

الدراسات واملشاريع اجلاري تنفيذها يف جمال تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية                    - ٢
 واالستشعار عن بعد    

وث الفضاء املشاريع التالية، بالتعاون مع هيئات حكومية وكيانات              نفَّذ معهد حب   - ٥
 :خاصة

 ؛)تنفَّذ يف ثالث مراحل    (إنشاء قاعدة بيانات لشركة االتصاالت السعودية          )أ( 

إنتاج صور مصححة ومناذج ارتفاعات رقمية ملسارات خطوط السكة                )ب( 
 احلديدية؛  

 إنشاء خريطة أساس ملدينة مكة املكرمة؛    )ج( 

 إنشاء مركز وطين لنظم املعلومات اجلغرافية؛           )د( 

 ؛LBSحتديد املواقع ملستعملي اهلاتف احملمول            )هـ( 
 إنشاء خرائط رقمية ملنشآت املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة؛            )و( 

 حصر الغابات يف املنطقة اجلنوبية الغربية من اململكة؛         )ز( 

 ال وشرق اململكة؛    حصر املراعي الطبيعية يف وسط ومش      )ح( 

 إنتاج األطلس الفضائي للمملكة؛       )ط( 

واستخدمت صور فضائية من حمطة استقبال الصور الفضائية مبدينة امللك عبد العزيز                   - ٦
للعلوم والتقنية بالرياض من أجل تنفيذ املشاريع السالفة الذكر، وحصل على تلك الصور من          

 :السواتل التالية  

 الساتل )باملتر(الدقة 

 ٧،  ٥ –ندسات   ال  م ٣٠ – ١٥بدقة 

 ٥، ٤،  ٢ –سبوت   م ٢,٥م، ٥م،  ١٠ م، ٢٠بدقة 

 ١ -رادارسات       م ٨م، ٢٥م، ٣٠م، ٥٠م، ١٠٠بدقة 

 م ١ ٠٠٠بدقة 
  م ١ م،  ٤بدقة 

 نواا  
 إيكونوس
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 السواتل - ٣

جرى تطوير النظم الساتلية وأجريت جتارب تطبيقاا العملية يف اململكة العربية              - ٧
 .السعودية 

، قام معهد حبوث     ٢٠٠٠ يف عام   ١ –ومنذ إطالق الساتل السعودي األول سات            - ٨
الفضاء، وميثله مركز تقنية األقمار االصطناعية، بتصميم وبناء وإطالق ستة سواتل رائدة               

وعالوة على ذلك، صمم وبىن حمطات أرضية وطرفيات              . لالتصاالت واالستشعار عن بعد       
 .ةأرضية للتحكم يف السواتل الصغري    

ويقوم حالياً معهد حبوث الفضاء، وميثله مركز تقنية األقمار االصطناعية، بتطوير                   - ٩
 .وبناء اجليل القادم من السواتل     

ويتكون املركز من خمترب، وحمطة أرضية، وخمترب ألجهزة االستشعار وجهاز طاولة                    - ١٠
وجيري اختبار نظام     . هوائية حملاكاة انعدام الوزن وأجهزة للتحكم واالتصاالت الالسلكية            

 .التحكم يف اجتاه السواتل وأنظمة االتصال بالسواتل          

وفيما يلي قائمة بالسواتل السعودية العربية اليت أطلقت وأنشطة أخرى ذات صلة            - ١١
 :بالسواتل

 .السعودية سات أ و ب و ج     )أ( 

 ؛"٢ –سعودي سات "الساتل السعودي التجرييب األول لالستشعار عن بعد  )ب( 

 ؛ ٢ و  ١إطالق ساتلي االتصاالت سعودي كمسات              )ج( 

 ؛ ٤ –تصميم ساتل االستشعار عن بعد سعودي سات            )د( 
 حبوث تكنولوجيات سواتل املدار الثابت؛         )هـ( 

 جتهيز وتشغيل حمطة التحكم بالسواتل السعودية وحمطة االستقبال األرضية؛          )و( 

  لالتصاالت؛   تسجيل السواتل السعودية لدى املنظمة الدولية        )ز( 

 .املشاركة يف جلنة القمر الصناعي العريب         )ح( 

 سواتل األرصاد اجلوية   - ٤

اململكة العربية السعودية عضو نشط يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وقد أنشأت                - ١٢
مركزاً مناخياً خلدمة البلدان العربية، كما أصدرت عدداً من األنظمة والقوانني اخلاصة حبماية                              

وأنشأت اململكة العربية السعودية يف هذا السياق اللجنة الوطنية لدراسة                      . بيئة واحلياة الربية   ال
 .وتفادي الكوارث الطبيعية     



A/AC.105/907  
 

29  
 

 التدريب  - ٥

وضعت اململكة برامج تدريبية وتعاونت فيها جامعات سعودية مع منظمات إقليمية                      - ١٣
ج اإلثراء الصيفي للشباب     وبعض الربامج، مثل برنام . ودولية ووكاالت فضائية عاملية   

 .املوهوبني، الذي ينظمه معهد حبوث الفضاء، يهدف إىل تثقيف الشباب           

 احلطام الفضائي - ٦

اململكة العربية السعودية ناشطة يف جمال دراسة احلطام الفضائي واستخدام مصادر                     - ١٤
صيات مؤمتر األمم       القدرة النووية، من خالل مشاركتها يف اهليئات الرئيسية املنشأة تبعاً لتو             

كما  . املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية                    
جتري دراسات تعاونية ومشاريع حبثية بالتعاون مع علماء من اجلامعات السعودية وممثلي                      

 .منظمات دولية  

 األجسام القريبة من األرض    - ٧

ات الصفائح اجليولوجية وحتديد أحجام           يف هذا اال جتري دراسات لتحرك           - ١٥
األجسام الفضائية واملسافات الفاصلة بينها بدقة متناهية، بالتعاون مع اإلدارة الوطنية للمالحة               

 .اجلوية والفضاء التابعة للواليات املتحدة      

 السنة الدولية للفيزياء الشمسية       - ٨

لكة العربية السعودية إجراء     تشمل أنشطة السنة الدولية للفيزياء الشمسية يف املم      - ١٦
دراسات أولية عن التداخالت الكهرومغناطيسية مع الغالف اجلوي ووضع صيغ فيزيائية                   

 .ورياضية وهندسية 

كما يشجع البحث العلمي يف جمال فيزياء الفضاء بالتعاون مع علماء من اجلامعات                       - ١٧
 .السعودية 

 

 اليابان

 ]باإلنكليزية: األصل[

 يف برنامج احملطة الفضائية الدولية   املشاركة  - ١

كانت اليابان وال تزال ناشطة يف النهوض باحملطة الفضائية الدولية، بالتعاون مع مجيع                    - ١
وكانت مسامهة اليابان الرئيسية يف احملطة هي تطوير وحدة              . البلدان العاملة يف هذا املشروع           

 .ختبارات وحبوث يف الفضاء اخلارجي         ، اليت تستخدم إلجراء ا     )‘كيبو’(االختبارات اليابانية     
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فسيطري مالح الفضاء الياباين تاكاو دوي على        . ٢٠٠٨وستطلق كيبو يف بداية عام   - ٢
التابعة ) ناسا(منت مكوك الفضاء إنديفور، التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء                  

وسيطري   . وجتميعها  " يبوك"للواليات املتحدة األمريكية، ضمن الرحلة األوىل لنقل الوحدة            
املالح الفضائي أكيهيكو هوشيدي على منت مكوك الفضاء ديسكوفري ضمن الرحلة الثانية                    

 .وجتميعها" كيبو"لنقل 

وسيقوم املالحان الفضائيان أساسا خالل املهمتني املذكورتني بتجميع اجلزء املكيف                    - ٣
 .مان أيضاً بأنشطة أخرى  الضغط ووحدة اللوجستيات التجريبية باحملطة، ولكن سيقو       

يف مواصلة استخدام    " كيبو "وسوف يساهم تطوير احملطة الفضائية الدولية ووحدة     - ٤
 .الفضاء اخلارجي مع حتسني نوعية حياة اإلنسان يف الوقت نفسه             

 التعاون الدويل ومبادرة اليابان يف إدارة الكوارث       : االستشعار عن بعد   - ٢

عاون الدويل يف عدد من امليادين األخرى، كما هو موضح                   ما فتئت اليابان تعزز الت      - ٥
 .أدناه

يف ميدان رصد األرض، تتعاون اليابان عن كثب مع منظمات ذات صلة بالفضاء من                         - ٦
خالل اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، وتساهم يف تعزيز استراتيجية الرصد العاملي                      

 .املتكاملة

يف اللجنة التنفيذية ورئيساً مشاركاً للجنة اهلندسة          ودأبت اليابان، بصفتها عضواً         - ٧
والبيانات التابعة للفريق املختص برصد األرض، على تشجيع إنشاء املنظومة العاملية لنظم                

وتواصل اليابان االطالع بدور قيادي يف اجلهود املبذولة من أجل إنشاء تلك                        . رصد األرض    
 .املنظومة، وفقاً خلطة تنفيذها العشرية    

ويعقد امللتقى اإلقليمي للوكالة الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ اجتماعاً سنوياً برعاية                - ٨
 .اليابان وبالتعاون مع شركاء دوليني       

،  ٢٠٠٦ويف الدورة الثالثة عشرة للملتقى، املعقودة يف جاكرتا، إندونيسيا، يف عام          - ٩
طقة آسيا واحمليط اهلادئ على    اتفقت املنظمات املهتمة بشؤون الفضاء وإدارة الكوارث يف من             

الذي استهل من خالل       ) Sentinel-Asia(أن تواصل تعزيز التعاون يف مشروع الرصد يف آسيا              
 .امللتقى

ويهدف مشروع الرصد يف آسيا إىل تشجيع الدول على تقاسم املعلومات بشأن                       - ١٠
قدت اجتماعات       ومن أجل تنفيذ ذلك املشروع، ع   . الكوارث يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     

وشارك يف تلك     . لفريق املشروع املشترك يف فييت نام وتايلند وسنغافورة والفلبني            
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 منظمات دولية، من بينها   ٨ من البلدان و    ٢٠ وكالة من ٥٩االجتماعات ما بلغ جمموعه       
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة، إضافة إىل هيئات                   

وتتوىل اليابان قيادة هذا املشروع، بالتعاون مع           . مهتمة بشؤون الفضاء والعلوم والتكنولوجيا     
 .شركائها، وهي تتطلع إىل مواصلة توسيع جمال هذه األنشطة يف املنطقة          

 تشرين   ٢٣ إىل ٢١وستعقد الدورة الرابعة عشرة للملتقى يف بنغالور، اهلند، من        - ١١
وسيكون املوضوع     . ون مع املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء        ، بالتعا٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

وميكن احلصول على معلومات       ". تسخري الفضاء يف متكني اإلنسان     "الرئيسي لتلك الدورة    
 ).http://www.aprsaf.org/index.html(إضافية من موقع امللتقى على الشبكة     

 

___________ 


