
 A/AC.105/923/Add.2  األمـم املتحـدة 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
29 April 2009 
Arabic 
Original: Arabic/English/Russian/ 
Spanish 

 

 
250509    V.09-83125 (A) 
*0983125* 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
            يف األغراض السلمية

: يف األغراض السلمية التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي    
      أنشطة الدول األعضاء

      مذكّرة من األمانة    
      إضافة  

  احملتويات
  

 الصفحة  
 ٢................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء-ثانيا

 ٢.......................................................................................بنغالديش 

 ٣.........................................................................................ازيلالرب 

 ٧...........................................................................................كوبا 

 ١٤..........................................................................اجلماهريية العربية الليبية 

 ١٥..................................................................................االحتاد الروسي 



 

2  
 

 A/AC.105/923/Add.2

      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  
  بنغالديش    

  ]باإلنكليزية: األصل[
تتسم تكنولوجيا الفضاء بأمهية فائقة يف عامل اليوم، ال سيما ملا تنطوي عليه من   - ١

الت واإلرسال التلفزيوين واحلصول على معلومات قّيمة إمكانات هائلة يف جماالت االتصا
. ويف حينها عن حالة نظام الغالف اجلوي لألرض من خالل تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد

وتبذل األمم املتحدة جمهودا جديرا بالثناء فيما يتعلق بتعيني حدود الفضاء اجلوي والفضاء 
  .اخلارجي على حد سواء لفرادى البلدان

 استخدمت بنغالديش وما زالت تستخدم املنصات اجلوية والفضائية على حد وقد  - ٢
سواء يف االتصاالت املعلوماتية ومن أجل استحداث نظام رصد جوي باستخدام طائرات 

ولدى بنغالديش أيضا خطة مستقبلية إلطالق . رصد متقدمة مزودة بأجهزة التصوير الالزمة
ض لالتصاالت واإلرسال التلفزيوين ووظائف ساتل متعدد املهام ثابت بالنسبة لألر

وسوف يزود على حد سواء بأجهزة . تكنولوجيا املعلومات ومراقبة موارد األرض ورصدها
. بصرية وأجهزة تعمل باملوجات الصغرية لالستشعار عن بعد باإلضافة ألجهزة االتصاالت

رصاد اجلوية، مثل وسوف ُتستخدم بيانات الساتل الثابت بالنسبة لألرض يف تطبيقات األ
  ، وهي من الظواهر املعتادة ...رصد األعاصري واألمطار والفيضانات وموجات الربد إخل

  .يف بنغالديش
ويتسم استحداث نظام رصد جوي وسواتل يف مدار قطيب ويف مدار ثابت بالنسبة   - ٣

تحدة ويف ظل الظروف السائدة، سيؤدي تعيني األمم امل. لألرض بأمهية كبرية لبنغالديش
حلدود بنغالديش اجلوية والفضائية إىل تعزيز التطبيقات السلمية لألنشطة اجلوية والفضائية يف 

وسوف تضمن هذه األنشطة الفضائية اجلوية توفري بيانات فضائية أكثر دقة لدعم . بنغالديش
  .التنمية املستدامة يف البلد

ورغم . وأن متتلكهاويتعني على بنغالديش أن تستحدث قدرات فضائية مستقلة   - ٤
الضائقة يف املوارد اليت تعاين منها بنغالديش، فإن هدفا كهذا يتطلب ختصيص موارد للفضاء 

بيد أن بنغالديش ال ُتفّضل النهج البديل املتمثل يف االعتماد على . على أساس فردي وقطري
هج البديل أن فمن شأن الن. مرافق النظم الفضائية واجلوية األجنبية الستحداث مرافقها هي

  .ُيحّد من التطور التكنولوجي للبلد
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  الربازيل    
  ]باإلنكليزية: األصل[

    التعاون الدويل  
، متاشيا مع األمهية اليت تسندها للتعاون الدويل ٢٠٠٨اضطلعت الربازيل خالل عام   - ١

يف جمال األنشطة الفضائية، بأنشطة مشتركة وأقامت خطوط تعاون جديدة مع عدد من 
  .ويرد أدناه وصف لبعض هذه املبادرات الثنائية. البلدان

تقدمت األنشطة املشتركة مع االحتاد الروسي اخلاصة باستحداث مركبات اإلطالق   - ٢
نوفمرب خالل زيارة رئيس االحتاد الروسي للربازيل، مت التوصل إىل اتفاق بني /يف تشرين الثاين

النظام العاملي لتعاون على استخدام وكاليت الفضاء يف البلدين بشأن استكشاف إمكانات ا
وأُحرز . وتطويره، وهو النظام الذي يتوىل االحتاد الروسي تشغيله) غلوناس (لسواتل املالحة

  .تقدم أيضا بشأن املناقشات الرامية إىل التعاون يف جمال تكنولوجيا االتصاالت
قيع برنامج ديسمرب عن تو/ومتخضت زيارة رئيس فرنسا للربازيل يف كانون األول  - ٣

 وثالث املركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائيةتعاون عام بني وكالة الفضاء الربازيلية و
التعاون التكنولوجي بشأن النظم املنطبقة على املنصات املتعددة ) أ: (وثائق إضافية تتعلق مبا يلي

 جماالت االتصاالت والتعاون التكنولوجي بشأن النظم الثابتة بالنسبة لألرض يف) ب(األغراض؛ 
  .قياس الترّسب العامليومشاركة الربازيل يف مشروع ) ج(واملالحة واألرصاد اجلوية؛ 

نوفمرب، وقّعت وكالتا الفضاء /وخالل زيارة رئيس الربازيل إليطاليا، يف تشرين الثاين  - ٤
ء علوم الفضا: يف البلدين خطاب إعالن نوايا أتاح فرصا جديدة للتعاون يف عدة جماالت

  .ورصد األرض واالتصاالت الفضائية واألنشطة الستراتوسفريية، وكذلك التدريب والتعليم
، ونتيجة ٢٠٠٧وتوافقا مع الزيادة املهمة يف التعاون الثنائي مع اهلند خالل عام   - ٥

لتبادل البعثات الرفيعة املستوى بني وكاليت البلدين وزيارة رئيس الربازيل لنيودهلي، مت يف 
 التوقيع على صك تعاون بشأن توفري الدعم األرضي الربازيلي لبعثة اهلند ٢٠٠٨ريل أب/نيسان

 لبحوث  الربازيلياملعهد الوطينأكتوبر، متكن /وحبلول تشرين األول. ١- إىل القمر شندرايان
، مبناسبة إطالق املركبة الفضائية اهلندية، من توفري الدعم الالزم للبعثة وفقا لالتفاق الفضاء
وعالوة على ذلك، من املتوقع أن توقّع الوكالتان يف املستقبل القريب وثيقة عملياتية . الدويل

تستكمل ترتيبات تنفيذ االتفاق اإلطاري الذي ُعقد خالل الزيارة الرئاسية اليت جرت يف عام 
  . وتتلقى الربازيل مبوجبها بيانات من السواتل اهلندية لالستشعار عن بعد وتعاجلها٢٠٠٧
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، جتدر املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي عدة مشاريع جيري تنفيذها مع وضمن  - ٦
 املخصص لتطبيقات متعددة، الذي بلغ اآلن صطناعيةاالفتحة ال يرادار ذاإلشارة إىل ال

 يرادار ذمرحلة دراسة جدوى االشتراك مع املركز يف استحداث ساتل تتكون محولته من 
  .الترددي‘ ل‘ لنطاق فتحة اصطناعية

وتواصل الربازيل التعاون يف جماالت خمتلفة مع عدة بلدان يف أمريكا الالتينية، على   - ٧
  .وجه التحديد يف جمال رصد األرض ومعاجلة البيانات الساتلية

اللجنة الوطنية لألنشطة و وكالة الفضاء الربازيليةديسمرب وافقت /ويف كانون األول  - ٨
ترك ُيقيم تعاونا وثيقا وتبادال تكنولوجيا يف ثالثة  يف األرجنتني على برنامج مشالفضائية

  . جماالت متعلقة بتكنولوجيا السواتل وتتسم بأمهية خاصة لكال البلدين
يونيه وقعت حكومتا الربازيل ومجهورية فنـزويال البوليفارية اتفاقا /ويف حزيران  - ٩

ة ويوفر مزيدا من الفرص إطاريا للتعاون يف جمال الفضاء يعطي َدفعة جديدة للعالقة الثنائي
  .لألعمال املستقبلية

وجتري أنشطة مشتركة من جانب وكاليت الفضاء يف الربازيل وأوكرانيا وشركة   - ١٠
Alcantara Cyclone Space وذلك ٢٠٠٣ الثنائية اجلنسية املنشأة مبوجب معاهدة يف عام ،

  .٢٠١٠ حبلول عام Cyclone-4بغية التمكن من االضطالع بالطريان التأهيلي ملركبة اإلطالق 
 - الساتل الصيين وتواصل الربازيل والصني سعيهما املشترك للمضي قُدما يف برنامج   - ١١

ومها مشتركتان يف الوقت الراهن يف استحداث الساتلني . الربازيلي لدراسة املوارد األرضية
CBERS-3و CBERS-4ومها الساتالن التاليان يف السلسلة املقرر إطالقها ،.  

وجرت حمادثات تقنية مع الواليات املتحدة األمريكية خالل اجتماع ُعقد يف   - ١٢
 وكالة الفضاء الربازيليةمارس، بشأن إمكانية عقد صك تعاون بني /الربازيل، يف آذار

فيما يتعلق مبشاركة ) ناسا( يف الواليات املتحدة دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاءاإلو
  .ياس الترّسب العامليقالربازيل يف برنامج 

    
    املعهد الوطين لبحوث الفضاء  

    السواتل اجلاري استحداثها  -١  
يقوم املعهد اآلن، بالتعاون مع الصني، باستحداث ساتلي االستشعار عن ُبعد   - ١٣

CBERS-3و CBERS-4 ويقوم .  على التوايل٢٠١٣ و٢٠١٠ املقرر إطالقهما يف عامي
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 والساتل العلمي Amazonia-1 ساتل االستشعار عن بعد املعهد، على التوازي، باستحداث
Lattes-1ويرتكز كالمها على منصة متعددة املهام، ومن املقرر .  يف إطار الربنامج الوطين

  . على التوايل٢٠١٢ و٢٠١١إطالقهما يف عامي 
    

    السواتل العاملة  -٢  
ومها الساتالن ، واصل املعهد تشغيل ساتلني لالستشعار عن بعد، ٢٠٠٨يف عام   - ١٤

CBERS-2و CBERS-2B اللذان جرى استحداثهما بالتعاون مع الصني وأُطلقا يف عامي 
وكالمها مزّود بثالث كامريات للمراقبة البصرية إىل جانب .  على التوايل٢٠٠٧ و٢٠٠٣

وللصور تطبيقات يف عدة جماالت، مثل احلراجة والزراعة ورصد . نظام مجع البيانات البيئية
  .ورسم اخلرائط واجليولوجيا وجماالت أخرىالبيئة 
-SCD  وSCD-1وواصل املعهد أيضا تشغيل ساتلني جلمع البيانات، ومها الساتالن   - ١٥

ومها .  على التوايل١٩٩٨ و١٩٩٣اللذان استحدثهما وبنامها برازيليون وأُطلقا يف عامي 2
ت البيئية موّزعة عرب  منّصة آلية جلمع البيانا٧٥٠ُيستخدمان جلمع البيانات من حوايل 

وتستخدم البيانات يف عدة . األراضي الوطنية ومن مث إرسال هذه البيانات إىل حمطة استقبال
 ودراسة التيارات احمليطية واملّد اهليدروغرافيةتطبيقات مثل التنبؤ بالطقس ورصد األحواض 

  .واجلزر وتكوين الغالف اجلوي والتخطيط الزراعي
    

     الربازيلي لدراسة املوارد األرضية-ين الساتل الصيصور   -٣  
 ٢٠٠٨متاشيا مع السياسة الربازيلية بشأن حرية توزيع البيانات، قام املعهد يف عام   - ١٦

 ملستخدمني يف أمريكا الالتينية  الربازيلي لدراسة املوارد األرضية- الساتل الصيين بتوفري صور 
  .٢٠٠٤ صورة منذ عام ٤٥٠ ٠٠٠عرب شبكة اإلنترنت؛ وقد قام بتوزيع أكثر من 

 الربازيلي لدراسة املوارد - الساتل الصيين ويف إطار أنشطة النشر الدولية لربنامج   - ١٧
، أعاد ممثلون من الربازيل والصني التأكيد على اهتمامهم بتعزيز الربنامج على الصعيد األرضية

  .ى أو تكييفهاالدويل من خالل إنشاء حمطات استقبال تابعة للربنامج يف بلدان أخر
 التفاوض والتقييم ٢٠٠٨ويف سبيل حتقيق تغطية أفريقية أكرب، واصل املعهد يف عام   - ١٨

 الربازيلي لدراسة املوارد -الساتل الصيين التقين فيما يتعلق مبواقع استقبال تابعة لربنامج 
  ).جزر الكناري( يف مصر ونيجرييا وجنوب أفريقيا وإسبانيا األرضية
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ت نفسه، أُنشئ مركز متقدم يف منطقة األمازون، ومن املقرر إقامة هوائي ويف الوق  - ١٩
وبفضل هذا اجلهاز اجلديد، سيتحقق توسيع مهم لتغطية . استقبال جديد يف مدينة بوا فيستا

 يف أمريكا الالتينية، وسوف ُيضم سكان أمريكا الوسطى  الربازيلي- الساتل الصيين برنامج 
  . املستخدمنيومنطقة الكاريبـي إىل فئة

    
    رصد منطقة األمازون  -٤  

 برناجمه اخلاص برصد منطقة األمازون من خالل الصور ٢٠٠٨واصل املعهد يف عام   - ٢٠
الرصد ‘قياسات سنوية بواسطة نظام ) أ: (وأساسا، ُيضطلع هبذا النشاط بطريقتني. الساتلية

  ألمازون الربازيلية؛ لبيان مدى زوال غابات ا‘ الساتلي لغابات األمازون الربازيلية
وإصدار حتذيرات يف الوقت احلقيقي تقريبا بشأن زوال الغابات من جانب نظام ) ب(
، وهي حتذيرات توّجه أعمال السلطات ‘كشف زوال الغابات يف الوقت احلقيقي‘

ويواصل املعهد حتسني كال . والوكاالت املختصة يف جمال إزالة الغابات بطريقة غري مشروعة
  .بصورة مستمرة من أجل تزويد اجملتمع مبعلومات أكثر دقة وفائدةالنظامني 

    
    املعلومات اخلاصة باملناخ والتنبؤ باألرصاد اجلوية  -٥  

ُيبقي املعهد البلد على علم، عرب املركز الربازيلي للتنبؤ بالطقس والدراسات املناخية،   - ٢١
.  وذلك من خالل بوابة مبوقع إلكتروينبالتنبؤات املتعلقة باألرصاد اجلوية واملناخ واحمليطات،

وتعرض هذه البوابة أيضا صورا ملتقطة من سواتل أرصاد جوية وبيانات عن البيئة وجودة 
  .اهلواء ودراسات وتقارير عن تغري املناخ

وقد جنمت املعلومات املبّينة يف املوقع اإللكتروين عن حبوث متواصلة واستحداث   - ٢٢
ت الساتلية، وهي تنبع من تطبيق براجميات للتنبؤ اجلوي واملناخي مناذج مستندة إىل البيانا

  .والبيئي على املستويني العاملي واإلقليمي
، واصل املعهد حتسني خدماته لفائدة اجملتمع عموما، مبا يف ذلك، ٢٠٠٨ويف عام   - ٢٣

  .ضمن أنشطة أخرى، بدء تنفيذ نظام إنذار باألحوال اجلوية اخلطرة
 أيضا دراسات رصدية بشأن تغري املناخ وكذلك منذجة عاملية وأجرى املعهد  - ٢٤

  .وإقليمية لسيناريوهات تغري املناخ مستقبال بالنسبة للربازيل وأمريكا اجلنوبية
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    العلوم الفضائية واجلوية  -٦  
يف جمال العلوم الفضائية واجلوية، قام املعهد بدراسة ظواهر حتدث يف الغالف اجلوي   - ٢٥

 الفيزياء الفلكيةو ضاء، حيث أجرى حبوثا وجتارب يف جماالت الفلكيات اجلويةاخلارجي والف
  .واجليوفيزياء الفضائية

، شرع املعهد يف تنفيذ الربنامج الفضائي املعين باملناخ الذي يهدف ٢٠٠٨ويف عام   - ٢٦
وسوف يسمح هذا . إىل إقامة نظام مستند إىل اإلنترنت لإلنذار بالعواصف اجليومغنطيسية

نظام للبلد بتاليف األضرار اليت ميكن للظواهر اجليومغنطيسية أن تلحقها بنظم االتصاالت ال
  . ونظم حتديد املواقع واإلمداد بالطاقة الكهربائية

    
  كوبا    

  ]باإلسبانية: األصل[
 ضرب إعصاران قويان كوبا وخلّفا وراءمها مشهدا كئيبا، حيث ٢٠٠٨يف عام   - ١

. االقتصادية وُخربت احملاصيل والغابات- نازل واملرافق االجتماعيةُدّمرت مئات اآلالف من امل
وكان الوقع شديدا على اإلنتاج واخلدمات العامة وكامل البنية التحتية للبلد، وبلغت اخلسائر 

  . باليني دوالر أمريكي٥حوايل 
ومتضي عملية اإلصالح قُدما يف ظل روح من الثقة بأن الصعوبات اليت تواجه البلد   - ٢

  .سيجري التغلب عليها بفضل التدابري اليت استهلتها احلكومة ودعم السكان مجيعا
ورغم الصعوبات املبينة أعاله، مت إحراز تقدم مرض يف سبيل بلوغ األهداف   - ٣

معية وجتدر يف هذا الصدد اإلشارة إىل عقد الندوة الثالثة عشرة جل. السنوية لألنشطة الفضائية
 يف هافانا خالل الفترة من  يف أمريكا الالتينيةملعلومات الفضائية ونظم ااالستشعار عن بعد

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٢
 يف البحث ٢٠٠٨وفيما يلي بيان خمتصر بالنتائج احملرزة يف كوبا خالل عام   - ٤

  .والتطوير املتعلقان باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
    

    األرصاد اجلوية الفضائية  -١  
  واصل معهد األرصاد اجلوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة حتسني   - ٥

 يف املائة وذلك بفضل املنشآت الرادارية الثماين ٩٠تنبؤاته اجلوية ببلوغه نسبة دقة قدرها 
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وحمطات األرصاد اجلوية الثماين والستني اليت مت إنشاؤها واألداء املمتاز حملطة الساتل الكويب 
  .لعايل االستبانةا
وأّدى نشر وسائط اإلعالم للتنبؤات اجلوية يف الوقت املناسب وبشكل منهجي،   - ٦

املدعوم بصور ساتلية عالية االستبانة، إضافة إىل تدابري اإلجالء الوقائي اليت قامت بتنظيمها 
سلطة الدفاع املدين يف كوبا، إىل محاية أكثر من ثالثة ماليني شخص خالل مرور 

ومن دواعي األسف أن سبعة أشخاص ماتوا نتيجة . صارين اللذين أصابا البلد بالدماراإلع
  .إخفاقهم يف االلتزام بصرامة بالتدابري اليت قامت بتنظيمها سلطة الدفاع املدين

    
    رصد األرض عن بعد  -٢  

ُشرع يف إنشاء مصرف لصور أراضي البلد امللتقطة بواسطة السواتل من أجل بوابة   - ٧
وسوف يتيح املشروع املعين، الذي وافق . ‘نية التحتية للبيانات الفضائية جلمهورية كوباالب‘

 لألعمال GeoCuba واجليوديسيا وتشارك فيه جمموعة لجغرافيا املائيةعليه املكتب الوطين ل
وغريها من املؤسسات الكوبية، الصور الساتلية ألراضي كوبا اليت ُيمكن نشرها، وذلك من 

ويف الوقت الراهن، جيري . ‘البنية التحتية للبيانات الفضائية جلمهورية كوبا ‘خالل بوابة
وضع قائمة مفصلة بالصور الساتلية امللتقطة لكوبا؛ وإنشاء مصرف : العمل يف سبيل ما يلي

الصور الساتلية؛ وإعداد سياسات بشأن نشر الصور الساتلية وتوزيعها؛ وإتاحة مصرف 
  .الويبالصور الساتلية على شبكة 

وأُجري تقييم لسلوك احلرائق يف كوبا، باستخدام معلومات عن البؤر احلرارية   - ٨
 بواسطة السواتل البيئية العملياتية الثابتة بالنسبة ٢٠٠٨- ٢٠٠٤املستبانة خالل الفترة 

ومستشعرات ) ماء/يابسة (Terra/Aqua وI-M Imagerلألرض واملستشعرات من النوع 
 املعهد الوطينويقوم باملعاجلة االبتدائية للمعلومات . سطة االستبانةمطيافات التصوير املتو

الذي تعّهد بإرسال النتائج يف الوقت ) Queimadasباستخدام نظام  ( لبحوث الفضاءالربازيلي
ويّتخذ هذا التقييم كنقطة بداية عدد البؤر . احلقيقي إىل معهد األرصاد اجلوية الكويب

وقد لوحظ . ري تقييم سلوكها على أساس يومي وشهري وسنوياحلرارية املستبانة، مث جي
خالل الفترة املشمولة أن هناك ارتباطا وثيقا بني سلوك البؤر املستبانة مبساعدة السواتل 
والسلوك التارخيي الذي جرت دراسته باستخدام مصادر أخرى للبيانات، مما يدل على مدى 

. إعداد جداول ورسوم بيانية لبيان النتائجوجرى . موضوعية تشغيل النظام بالنسبة لكوبا
مارس كان الشهر املّتسم بأكرب عدد من البؤر /، أن آذار٢٠٠٨وقد أظهرت، بالنسبة لعام 

وكانت الفترة ).  بقليل٣٠٠أكثر من (مايو /فرباير وأيار/يليه شباط)  إمجاال٥٢٩(احلرارية 
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يوم اليت جرى فيها تسجيل أكرب عدد بني العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر هي الفترة من ال
وقد شوهدت احلرائق يف مقاطعات كوبا األربع . من البؤر احلرارية وأعلى درجات احلرارة

  .عشرة مجيعا
) اليت تنقل ّمحى الضنك (Aedes Aegyptiوأجريت دراسة لسلوك عدد من بؤر بعوضة   - ٩

ذا الناقل الضار إىل حد بعيد بالصحة كدالة للتغريات املناخية والنباتية اليت تؤثر يف انتشار ه
  وقد جرى حتديد أثر الظواهر املناخية الشاذة، طبقا لوصفها يف الفهرس املناخي . البشرية

lB1, t, C)  فهرسBultó(على سلوك لرقم القياسي احملدد للغطاء النبايت، والغطاء النبايت، طبقا ل ،
املكانية بني -ى االرتباطات الزمانيةوجرى تطبيق اإلحصاءات املكانية للحصول عل. البؤر

الرقم القياسي وقد مت احلصول على بيانات . ٢٠٠٢-١٩٩٨املتغريات يف كوبا خالل الفترة 
االستبانة العالية ي شعاعي املتقدم ذاملقياس اإل من صور متاحة من مستشعر احملدد للغطاء النبايت

 يف الواليات حمليطات والغالف اجلويدارة الوطنية لدراسة اإل لالتابع  NOAA-16للساتل جدا
  . درجة من العرض والطول٠,٢٥املتحدة األمريكية، الذي تبلغ استبانته املكانية 

ومتثلت أبرز عالمات األخذ بالتكنولوجيا املتقدمة يف الزراعة الكوبية يف تنفيذ نظام   - ١٠
شركة معنية  (Empresa de Cítricos Ceiba يف شركة SIG_Citricos_Cاملعلومات اجلغرافية 

الذي جعل باإلمكان إدماج قواعد بيانات كبرية ومناولتها وحتديثها لكي ) ثمار احلمضياتب
تكون القرارات مناسبة قدر اإلمكان لألوضاع الفعلية يف كل وقت ولتوفري الدعم الختاذ 

ألولويات القرارات، يف مجلة أمور، بشأن معايري التصريح بالزراعات اجلديدة ومعايري حتديد ا
وميكن أيضا، بفضل نظام . يف ضوء خرائط املخاطر املرتبطة باألعاصري واآلفات النباتية

املعلومات اجلغرافية هذا، مراقبة احلصاد وحتسني النوعية وختطيط محالت الزراعة وإجراء 
  . دراسة عن استخدام األرض والبيئة

 الزمخي لشبكة عصبية اصطناعية وباستخدام منوذج التصّور املتعدد الطبقات ذي احلّد  - ١١
وصورة متعددة األطياف ذات استبانة مكانية وراديومترية عالية، مت ألول مرة تقييم ملوحة 

وتقع املنطقة اليت خضعت للدراسة يف وحدة الزارو . التربة اليت ُيزرع فيها قصب السكر
ية سان نيكوالس دس باري رومريو لإلنتاج التعاوين التابعة جملّمع هكتور مولينا للسكر يف بلد

وأجريت التجارب املعنية يف إطار ).  غربا٨١º '٥٦ مشاال و ٢٢º '٤٤مقاطعة ال هابانا، (
وقد أخذت .  الذي مّوله اجمللس الفلمنكي املشترك بني اجلامعات يف بلجيكاEl-479املشروع 

ب السكر  عّينة تربة مرجعية جيولوجية من كل من قطع األرض األربع املنـزرعة بقص٣٦
اليت وقع عليها االختيار وذلك على ثالثة أعماق خمتلفة وجرى حتديد املَوّصلية الكهربائية 
للمستخرج املشّبع؛ واسُتخدمت نصف البيانات لتدريب الشبكة ونصفها ملراقبة الشبكة 
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العصبية االصطناعية املنشأة هلذا الغرض، يف برنامج حسايب، إىل جانب معامل انعكاس 
األدلة النباتية املستقاة من الصورة؛ وبناء على ذلك أمكن إعداد خرائط املَوّصلية النطاق و

  .الكهربائية لكل قطعة أرض
وجرى إعداد خرائط تراص ورطوبة ملنطقة تبلغ مساحتها نصف هكتار تقريبا يف   - ١٢

 ٣٠- ٢٠؛ ٢٠- ١٠؛ ١٠- ٠(مقاطعة غوانتانامو، باستخدام عّينات من ثالث طبقات للتربة 
؛ وباستخدام القيم املتحّصل عليها ألعماق ) عّينة إمجاال٧٢( نقطة ٢٤مأخوذة يف ) سم

وقد اسُتكملت هذه . التربة املختلفة مت إعداد خرائط للنقط اليت تقع قيمها يف جمال معّين
 باستخدام نظام املعلومات املتكامل لألراضي ومستجمعات املياهاخلرائط مبساعدة براجميات 

لالستكمال ونظام عاملي لتحديد املواقع لقياس دقة موقع كل عينة من أجل  Krigingطريقة 
وبفضل هذه اخلرائط، سيكون . احلصول على خرائط تراص ورطوبة بإحداثياهتا احلقيقية

  .باإلمكان وضع استراتيجيات بشأن محالت زراعة قصب السكر يف املستقبل
قنيات الشبكات العصبية وقد اسُتخدمت النماذج اجليولوجية اإلحصائية وت  - ١٣

 Krigingوباستخدام طريقة . الزماين للبخر واالرتشاح يف كوبا-االصطناعية يف التقييم املكاين
جنبا إىل جنب مع الشبكات العصبية االصطناعية، أمكن تعديل ) لالستكمال األمثل(

  .املعلومات املواضيعية اليت ُحصل عليها لكي تتفق على حنو أفضل مع الواقع
وجيري تنفيذ مشروع لتحديث السجل الوطين لألراضي يف كوبا باستخدام صور   - ١٤

 يف QuickBirdساتلية عالية االستبانة، وذلك مبساعدة صور متعددة األطياف التقطها الساتل 
وجيري استحداث منهجية وتقييمها فيما يتعلق بتحديث رسم اخلرائط . ٢٠٠٦عام 

علومات الساتلية باستخدام أساليب تصنيف خاضعة واستخدام األراضي من خالل معاجلة امل
ومع تقدم املشروع، ستوضع قائمة تفسريية تربط فئات امتالك . للرقابة وغري خاضعة للرقابة

األراضي باستخدامات األراضي احملددة يف املصطلحات املوّحدة اخلاصة باستخدام األراضي 
  .التابعة للسجل الوطين لألراضي

 الطوبوغرايف الرقمي الروسي لعمل NEVA بتكييف نظام GeoCubaوقامت جمموعة   - ١٥
  اخلرائط من أجل استخدامه يف شركات هذه اجملموعة اليت ُتنتج خرائط باملقياس 

 يف ٢٥ ٠٠٠: ١ لكي متتثل للمعايري التحريرية لعمل اخلرائط الرقمية باملقياس ٢٥ ٠٠٠: ١
املُنتج النهائي نظاما يفي باملتطلبات وجمموعة وكان . كوبا وتستخدم الرموز احملددة هلذا الغرض

من الوثائق اإلرشادية التقنية اليت مسحت بنقل التكنولوجيا إىل شركات أخرى يف اجملموعة مما 
   .NEVA باستخدام نظام ٢٥ ٠٠٠: ١أدى إىل عمل عدد كبري من اخلرائط باملقياس 
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 ميكن مبوجبها استخدام واستحدث مركز هندسة وتكنولوجيا البناء منهجية عامة  - ١٦
تقنيات متقدمة مثل القياسات احلرارية األرضية واجلوية والساتلية والقياسات احلرارية حتت 

وتشمل املنهجية . احلمراء يف حتديد اخلصائص احلرارية حتت احلمراء للغطاء األرضي يف كوبا
صور املرسلة يف شكل الصور احلرارية (البيانات الساتلية : ثالث فئات متكاملة من البيانات

؛ )دارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلويإلاالستبانة املُلتقطة بواسطة سواتل اعالية 
؛ وبيانات )الصور احلرارية املُلتقطة بواسطة أجهزة الرؤية احلرارية(وبيانات املسح اجلوي 

ة بواسطة قياسات حلرارة األشعة حتت احلمراء يف نقاط حمددة مسجل(املسح األرضي 
ترمومترات لقياس حرارة األشعة حتت احلمراء وقياسات حلرارة السطح مسجلة بواسطة 
مسابري مالمسة، وصور حرارية ملتقطة بواسطة أجهزة رؤية حرارية من سطح األرض ومن 

ويسمح تطبيق اإلجراءات اليت جرى استحداثها بتحديد املستوى ). ارتفاعات ُمْشرِفة
) خريطة فضائية(خالل التقسيم إىل مناطق، بوضع خريطة مواضيعية احلراري األدىن، ومن 

ميكن بواسطتها دراسة الظواهر غري املتماثلة املتصلة باجلفاف وحبرائق الغابات وقياس 
  .التغيريات اليت تطرأ على اخلصائص الفيزيائية للغطاء األرضي ورصدها

ولوجية املكتشفة يف اخلرائط وجرى استحداث براجميات لتيسري إدارة األخطاء الطوب  - ١٧
 وتصويبها لكي تفي مبتطلبات النوعية الالزمة ملعاجلة MapInfoالرقمية اليت تعدها شركة 

  .املعلومات اجلغرافية املستخدمة يف مشاريع نظم املعلومات اجلغرافية
   Dichrostachys cinereaوجرت دراسة بعض املناطق اليت تنمو فيها نباتات   - ١٨
، كما جيري حتليل انتشار هذين الصنفني من األدغال يف حوضي Acacia farnesianaو

شرق هافانا بواسطة املعاجلة الرقمية للصور الساتلية - غوانابو وإيتابو الواقعني مشال
ويف هذا السياق، جيري حتديد أكثر املناطق تأثرا . وباستخدام أدوات نظم املعلومات اجلغرافية

 كما جتري دراسة تأثري املتغريات الطبيعية واستخدام األرض هبذين النوعني من األدغال،
  .٢٠٠٥- ١٩٨٥واالجتاه حنو التوسع الذي شهدته الفترة 

    
    علوم الفضاء  -٣  

 التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة إجراء معهد اجليوفيزياء والفلكواصل   - ١٩
لرصد الرأسي للغالف األيوين عمليات رصد منتظمة يف املرصد اجليومغنطيسي ويف حمطة ا

ويف حمطة الفلك الراديوي يف هافانا، ومن مث تقاُسم البيانات املتحصل عليها مع اجملتمع 
وُترسل القياسات اجليومغنطيسية إىل املركز الدويل للمعلومات اجليومغنطيسية . العلمي الدويل
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ك الراديوي إىل مراكز البيانات ، بينما ُترسل بيانات الفلIntermagnetيف أدنربة التابع لشبكة 
  .العاملية ألف وباء وجيم وإىل املؤسسات الروسية اليت تطلبها

، اجلامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك ومعهد اجليوفيزياء والفلكواستمر التعاون بني   - ٢٠
حيث جيري احلصول على نتائج بشأن نوعية إشارات مقياس التداخل الراديوي تتسم 

  .لنسبة لصفيفة التأللؤ الكوكيب اخلاصة بصفيفة املقاريب الراديوية املكسيكيةباألمهية با
 من Kuوجري تصميم منوذج أويل ملستقبِل فلك راديوي من اجليل اجلديد للنطاق   - ٢١

وقد أجريت به . الطيف الكهرمغنطيسي وبناؤه باستخدام جهاز بث منخفض الضوضاء
  .الراديوي يف هافانا، وكانت النتائج ُمرضيةبعض التسجيالت املقارنة من حمطة الفلك 

ويف مرصد روكيه دي لوس موتشاتشوس الفلكي يف اسبانيا، واصل أحد طلبة   - ٢٢
 حتديد خصائص النجوم املتكافلة باستخدام القياسات معهد اجليوفيزياء والفلكالدكتوراه من 

ة للحصول على عّينة وقد صمم طريق. الضوئية حبثا عن نظم مرّشحة يف املستوى املََجّري
ممثلة، وكذلك بعض األطياف املختزلة، من املائة عينة تقريبا املتاحة نتيجة محلة الرصد اليت 

وجيري يف هذه احلملة استخدام مقاريب ذات فتحة تزيد . جرت على مدى السنتني املاضيتني
  .على مترين بسبب الضعف النسيب لسطوع أغلب النظم املرشحة

 إنشاء ٢٠٠٨يناير /كنولوجيا والعلوم التطبيقية، جرى يف كانون الثاينويف معهد الت  - ٢٣
ويتمثل هدف القسم يف تشجيع . قسم للدراسات الفضائية اجلوية ملحق مبكتب رئيس املعهد

وهو يقوم بذلك من . العمل األكادميي يف اجملاالت املتصلة بالعلوم والتكنولوجيات الفضائية
ا وحلقات عمل ومناسبات علمية، مما يؤدي أيضا إىل خالل تنظيم دورات دراسات علي

ويسعى القسم إىل إقامة الروابط مع املؤسسات . تبادل املعلومات واملناقشات األكادميية
الكوبية واألجنبية املهتمة بالعمليات اجلارية يف الغالف اجلوي العلوي لألرض وبالعمليات 

ة تعزيز مواصلة تدريب املتخصصني األخرى اجلارية يف األجرام السماوية، وذلك بغي
  .واملسؤولني وغريهم من املهنيني واالضطالع باملشاريع البحثية

 باستخدام ٢٠٠٦-١٩٩٥وأجريت دراسة لتجمعات متنوعة من النيازك خالل الفترة   -٢٤
 اهنمارا للنيازك ُرصدت ٥٦غري املنتشر وحتليل توزيعات جزيئات النيازك يف التشظي منوذج 

وجرى حتليل التوزيعات الكتلية للنيازك وتوزيعات شدة ضوئها، ومت جتميع . الفترةخالل هذه 
وكان اهلدف . بيانات الرصد اخلاصة مبختلف االهنمارات ومجيع البيانات التجريبية معا

األساسي هو إثبات صحة الفرضية القائلة بأن النيازك تنجم عن عملية تشظي يف ظل ظروف 
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صاء غري اخلطي وذلك على أساس االفتراض بأن عملية التشظي وقد اسُتخدم اإلح. عنيفة
  .تشمل تصادمات عنيفة تقع يف مراحل سابقة للتكوين الفعلي لألجسام السليفة

وأُعد حتديد إحصائي خلصائص السمات املدارية لألجسام املعروفة املنطوية على   - ٢٥
ت مما مسح بالتوصل إىل اخلطر، وُعثر على بعض النقاط املفردة يف توزيعات بعض السما

وجيري حتديد احتمال خمتلف طرق االقتراب من األرض . استنتاجات بشأن أصلها وتطورها
وجتري أيضا مقارنة باستخدام حتديد مشابه للخصائص فيما . كدالة حلجم هذه األجسام

ة، وطبقا للتقديرات، سيجري اكتشاف مئات من املذنبات يف األعوام املقبل. يتعلق باملذنبات
وسوف يكون رصدها أحد األنشطة اليت ميكن للمراصد الصغرية املزودة بالتكنولوجيا 

  .احلديثة أن تكرس نفسها هلا
    

    التعلم عن بعد  -٤  
وتقوم . ما زال تعليم األطفال والشباب والسكان عموما أولوية عالية بالنسبة لكوبا  - ٢٦

امج اليت يدرس تالميذ املدارس االبتدائية قناتا تلفزيون تعليميتان ببث جمموعة متنوعة من الرب
وتوفر القناتان أيضا دورات خاصة . والثانوية من خالهلا املواد اليت تشملها مناهجهم الدراسية

. ذات طبيعة ثقافية عامة عن مواضيع من قبيل الفلك وغابات كوبا ومصادر الطاقة املتجددة
  . مجيع منشآت كوبا التعليميةولذلك، توجد أجهزة تلفزيون وأجهزة تسجيل فيديو يف

    
    أسبوع الفضاء العاملي  -٥  

مل يتسن االحتفال بأسبوع الفضاء العاملي كما كان احلال يف السنوات املاضية   - ٢٧
ومع ذلك ُعقدت . بسبب األثر اخلطري الذي خلفه اإلعصاران املدمران آيك وغوستاف

تخداماته السلمية بنجاح كبري يف حلقة العمل الوطنية السابعة حول الفضاء اخلارجي واس
 ١٦، وكان هناك ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٩قاعة خيماغوايو مببىن الربملان الوطين يوم 

  .عرضا قدمتها مؤسسات علمية كوبية خمتلفة
وكما كان احلال يف السنوات املاضية، مل يتم تلقي ملصقات خاصة بأسبوع الفضاء   - ٢٨

  .صار الذي تفرضه حكومة الواليات املتحدة على البلد بسبب احل٢٠٠٨العاملي يف عام 
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  اجلماهريية العربية الليبية    
  ]بالعربية: األصل[

اجلماهريية العربية الليبية من الدول احلديثة االخنراط يف جمال تكنولوجيا وحبوث   - ١
ومل وهي يف مرحلة التدريب واكتساب اخلربة بشأن تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا . الفضاء

بيد أهنا تقوم بتنفيذ املشاريع التالية املتعلقة بتطبيقات . جتر حبوثا بعد بشأن أعماق الفضاء
االستشعار عن بعد وعلوم الفضاء على املستويني احمللي واإلقليمي، وذلك يف إطار توصيات 
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

  ):اليونيسبيس الثالث (سلميةال
شبكة وطنية للرصد الزلزايل موزعة على كامل أراضي اجلماهريية العربية   )أ(  

الليبية؛ وهي هتدف إىل استخدام التكنولوجيات احلديثة، مبا يف ذلك تكنولوجيات الفضاء، 
  من أجل التقليل من خماطر الكوارث الطبيعية؛

لتمييزية، وهي حجر األساس يف برنامج حمطة استقبال متعددة القدرات ا  )ب(  
الفضاء اللييب الذي يهدف إىل خدمة متطلبات اجلماهريية العربية الليبية وسائر أفريقيا يف جمال 
الفضاء، وذلك بفضل قدرهتا على تلقي بيانات من عدة سواتل تقوم بتصوير األرض بقدرات 

شئت من قبل من جانب املركز الليبـي وكانت هذه احملطة قد أن. متييزية مكانية وطيفية خمتلفة
لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ولو أن البيانات الرادارية جيري تلقيها من الساتل البيئي 

التابع لوكالة الفضاء األوروبية والبيانات الرصدية جيري تلقيها من ساتل رصد ) إنفيسات(
 يف مجيع برامج التنمية االقتصادية وميكن استخدام البيانات املتلقاة). سبوت(األرض الفرنسي 

املتوافقة مع السياسات اإلمنائية والتخطيطية على املستويني الوطين واإلقليمي، ال سيما يف 
  جمموعة دول الساحل والصحراء؛

حمطة استقبال صور من الساتل سبوت لتتبع الغطاء النبايت ومراقبة التصحر،   )ج(  
قليمية، وخاصة يف املناطق اليت تعاين من اجلفاف حيث ُتستخدم يف عدة مشاريع وطنية وإ

  والتصّحر وحتركات الرمال؛
 اخلاص  لالتصاالت الساتليةةقليمي اإلة األفريقيبناء وإطالق ساتل املنظمة  )د(  

  .٢٠٠٧باالتصاالت والبث ألفريقيا، الذي بدأ العمل بشأنه يف أواخر عام 
 اجلماهريية العربية الليبية مشاركة العامل ومن خالل املشاريع املبينة أعاله، استطاعت  - ٢

بيد أنه يتعني . يف تنفيذ مجلة من التوصيات اليت ختدم اجملتمعات النامية، سواء حمليا أو إقليميا
  :أخذ النقاط التالية يف االعتبار يف الدورة املقبلة



 

 15 
 

A/AC.105/923/Add.2  

سبل احلصول، دون متييز ولألغراض السلمية، على بيانات االستشعار عن   )أ(  
 واملعلومات املستمدة منها بقدرات متييزية عالية واملعدات الالزمة لتبين تكنولوجيا الفضاء بعد

  وخاصة من جانب البلدان النامية؛
إتاحة الفرصة للبلدان النامية لكي تقتين تكنولوجيا االستشعار عن بعد   )ب(  

مشاريعها البحثية املتسمة بقدرة متييزية عالية للحصول على بيانات رفيعة النوعية لتنفيذ 
  واالستراتيجية؛

إبالغ الدول األعضاء عن تنظيم دورات تدريبية ودراسية يف جمال علوم   )ج(  
  وتكنولوجيا الفضاء حىت يتسىن للبلدان النامية املشاركة بفاعلية يف هذه الدورات؛

إتاحة التقارير العلمية الواردة من وكاالت الفضاء للدول األعضاء يف جلنة   )د(  
خدام الفضاء يف األغراض السلمية، مبا يف ذلك بإدراجها يف مواقع املنظمة على شبكة است

  الويب لكي يتسىن لكل من يهتم هبا االطالع عليها؛
توفري خدمات االستشارة التقنية والعلمية من قبل املنظمات الدولية من أجل   )هـ(  

  بناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء؛
 اجلماهريية العربية الليبية يف برامج طويلة األجل لضمان الدعم إشراك  )و(  

  العلمي لتنفيذ براجمها الرائدة؛
الدعم العلمي ومشاركة األمم املتحدة يف تنظيم مؤمترات علمية يف   )ز(  

اجلماهريية العربية الليبية مبشاركة املركز اللييب لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء حول 
يا الفضاء يف إدارة املوارد ومحاية البيئة والتعويض عن الضرر الناجم عن استخدام تكنولوج
على املستويني احمللي واإلقليمي خلدمة التنمية ) الزالزل واآلفات الزراعية(الكوارث الطبيعية 

  .٢٠١٠املستدامة يف أفريقيا يف عام 
    

  االحتاد الروسي    
  ]بالروسية: األصل[

) روسكومسوس(الة الفضاء االحتادية الروسية ، اضطلعت وك٢٠٠٨خالل عام   - ١
بأنشطة االحتاد الروسي الوطنية فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، 

) غلوناس(وذلك من خالل برنامج الفضاء االحتادي الروسي والنظام العاملي لسواتل املالحة 
اصة بالتعاون مع أكادميية العلوم الروسية والربامج االحتادية اخلاصة وغريها من الربامج اخل
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ووزارة الدفاع يف االحتاد الروسي وغريمها من زبائن ومستخدمي املعلومات واخلدمات 
  .الفضائية

 عملية إطالق لصواريخ حاملة، منها ٢٧، أجرى االحتاد الروسي ٢٠٠٨ويف عام   - ٢
 ٢٢ضائية روسية و مركبة ف٢١( جسما فضائيا ٤٣وجرى إمجاال إطالق . عملية فاشلة

  ).مركبة فضائية مملوكة لبلدان أخرى
  :وقد أُطلقت املركبات الفضائية الروسية التالية  - ٣

   Soyuz TMA-12 (Soyuz TMAمركبتان فضائيتان مأهولتان من طراز   )أ(  
  ؛)TMA-13و

   Progress M-63 (Progress Mأربع مركبات بضائع غري مأهولة من طراز   )ب(  
  ؛)M-01M وM-65 وM-64 و

  ؛)Ekspress-AM33(ساتل اتصاالت   )ج(  
  ؛)Yubileiny(مركبة فضائية صغرية خارجة عن امليزانية   )د(  
  ؛Glonass-Mست مركبات فضائية من طراز   )ه(  
   2439 و2438 وCosmos-2437 (Cosmosسبع مركبات فضائية من طراز   )و(  

  ).2446 و2445 و2441 و2440و
  ) النرويج (Thor-2R: ية التالية اململوكة لبلدان أخرىوأُطلقت املركبات الفضائ  - ٤
) إسرائيل (Amos-3و) ساتالن، أملانيا (SAR-Lupeو) الواليات املتحدة األمريكية (AMC-14و
املنظمة الدولية  (Inmarsat-4F3و) ستة سواتل، الواليات املتحدة األمريكية (Orbcommو

-Astraو) كندا (Nimiq 4 و) سة سواتل، أملانيامخ (RapidEyeو) لالتصاالت الساتلية املتنقلة

1M) حمطةAmericomاألرضية للسواتل  (و THEOS)تايلند (وCiel 2) وعالوة على ). كندا
  . بالنيابة عن وكالة الفضاء األوروبيةGSTB-V2Bذلك، أُطلق ساتل من طراز 

 وأُطلق تسعة عشر صاروخا حامال من موقع اإلطالق بايكونور، وكان عدد  - ٥
وأُطلقت ستة صواريخ حاملة من موقع اإلطالق .  مركبة٢٧املركبات الفضائية املُطلقة 

وأُطلق صاروخ حامل . بليستيسك، وكان عدد املركبات الفضائية املُطلقة تسع مركبات
  .واحد من موقع اإلطالق كابوستني يار، وبلغ عدد املركبات الفضائية املُطلقة ست مركبات
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ملهندسون الروس والشركات الروسية أيضا يف إعداد مخس وشارك العلماء وا  - ٦
 التابعة DirecTV 11 التابعة لإلمارات العربية املتحدة وThuraya-3(مركبات فضائية وإطالقها 

 لمنظمة الدولية لسواتل االتصاالت التابعتان لGalaxy 19 وGalaxy 18للواليات املتحدة و
  .من موقع اإلطالق مورسكوي ستارت) ات املتحدة التابعة للواليEchostar 11و) إنتلسات(
    

    برنامج الرحالت املأهولة  -١  
، أطلق االحتاد الروسي، وفقا اللتزاماته الدولية بشأن تطوير حمطة ٢٠٠٨يف عام   - ٧

 وأربع مركبات Soyuzالفضاء الدولية وتشغيلها، مركبيت نقل فضائيتني مأهولتني من طراز 
ق اجلزء الروسي من احملطة وتتّبعه، ونفذ برنامج البحوث بضائع فضائية، وراقب حتلي

  .والتجارب املقرر
، أجريت جتارب فضائية يف جمموعة واسعة من جماالت البحوث يف ٢٠٠٨ويف عام   - ٨

  . جتربة روسية٤٠ جتربة، منها أكثر من ٥٠وجرى العمل بشأن . اجلزء الروسي من احملطة
    

    اءبرنامج تطبيقات تكنولوجيا الفض  -٢  
    االتصاالت الفضائية واإلرسال التلفزيوين واملالحة  )أ(  

، استمر استخدام النظم الفضائية يف سبيل االحتفاظ بفضاء معلومايت ٢٠٠٨يف عام   - ٩
  .وحيد يف االحتاد الروسي وتوفري خدمات االتصاالت احلديثة ملختلف املستخدمني

ائية واإلرسال التلفزيوين واملالحة ومشلت الشبكة املدارية اخلاصة باالتصاالت الفض  - ١٠
االتصاالت (Yamal-200 وYamal-100 وEkspress-AM وEkspress-A: املركبات الفضائية التالية

  ) االتصاالت (Gonets-M وGonets-D1و) NTVقناة  (Bonum-1 وEkran-Mو ) والتلفزيون
ر تشغيل نظام واستم). املالحة، والبحث واإلنقاذ (Nadezhda وGlonass-M وGlonassو

  .٢٠٠٨ يف عام Glonass-Mوقد أُطلقت ست مركبات فضائية من طراز . غلوناس
وهناك .  ساتال١٧ويف الوقت الراهن يبلغ عدد السواتل العاملة يف نظام غلوناس   - ١١

لتوفري تغطية لالحتاد  (٢٠٠٩ ساتال يف عام ١٨خطط لتوسيع شبكة غلوناس املدارية إىل 
  ).لتوفري تغطية عاملية (٢٠١١ يف عام  ساتال٣٠وإىل ) الروسي

 ستبدأ الرحالت التجريبية للمركبات الفضائية من طراز ٢٠١٠واعتبارا من عام   - ١٢
Glonass-K سنوات١٠ لفترة ممتدة من العمليات الفضائية ستدوم حىت .  
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 Sterkhوجيري العمل لبناء مركبتني فضائيتني مالحيتني صغريتني من طراز   - ١٣
  .٢٠٠٩يف عام وإطالقهما 

    
    استشعار األرض عن بعد واألرصاد اجلوية والرصد البيئي وإدارة الكوارث الطبيعية  )ب(  

ويوفر .  موجودان اآلن يف مدارMonitor-E  وResurs-DK1ساتال املوارد الطبيعية   - ١٤
  .  العايل الدقة صورا لسطح األرض باستبانة تصل إىل متر واحدResurs-DKساتل الرصد 

وقد قارب العمل على االنتهاء فيما يتعلق باستحداث ساتلني لألرصاد اجلوية املائية   - ١٥
 والساتل الثابت بالنسبة لألرض Meteor-Mمن اجليل اجلديد، مها ساتل املدار املتوسط 

Elektro-L ٢٠٠٩ اللذان ُيتوقع دخوهلما اخلدمة يف عام.  
 العمل بشأن إنشاء مرافق فضائية وبغية حتقيق الرصد البيئي األكثر مشوال، جيري  - ١٦

  :وحتسينها يف إطار نظام متقدم الستشعار األرض عن بعد سيشمل العناصر التالية
سواتل أرصاد جوية ثابتة بالنسبة لألرض لرصد العمليات الواسعة النطاق   )أ(  

ق املؤثرة يف اجلو العاملي واليت حتدث يف الغالف اجلوي لألرض وعلى سطح األرض يف املناط
  ؛)Elektro-L(املدارية، وبصورة جزئية على ارتفاعات أعلى 

  سواتل أرصاد جوية يف مدار قطيب على ارتفاعات منخفضة نسبيا   )ب(  
  من أجل الرصد املتكامل العاملي للغالف اجلوي ولسطح األرض ) كم١ ٠٠٠- ٨٠٠(
)Meteor-M 1و Meteor-M 2(؛  

قيقي توفر معلومات مفيدة سواتل رصد بصرية إلكترونية يف الوقت احل  )ج(  
  ؛)Resurs-P  وResurs-DK  وMonitor-E(لقطاعات االقتصاد املتصلة باستخدام املوارد الطبيعية 

سواتل للرصد الفيزيائي الراديوي مزودة بأجهزة لتحديد املواقع راديويا   )د(  
نطقتني ومقاييس إشعاعية للموجات الصغرية وأجهزة مسح متعددة األطياف للتشغيل يف امل

املرئية ودون احلمراء من الطيف من أجل إجراء دراسات للجليد على امتداد الطريق البحري 
  الشمايل يف املنطقة القطبية الشمالية ودراسات أخرى عديدة يف جمال علم احمليطات وبيئتها 

)Meteor-M3(؛  
سواتل رصد باستخدام التحديد الراديوي العايل الدقة للمواقع، ملسح   )ه(  

ألرض يف ظل كافة األحوال اجلوية، وهو ما يتسم بأمهية خاصة يف املناطق املرتفعة من ا
  ؛)Arkon-2(االحتاد الروسي اليت يعمل هبا العديد من شركات النفط والغاز 
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  ).Kanopus-B(سواتل رصد الكوارث ودراسة الُنذُر املمكنة حلدوث الزالزل   )ز(  
ستحداث مركز املعلومات الرئيسي لالحتاد ، استمر العمل على ا٢٠٠٨ويف عام   - ١٧

وجيري إنشاء حمطات جديدة لتلقي البيانات . الروسي املعين باستشعار األرض عن بعد
  .ومعاجلتها وخزهنا، كما مت إطالق نظام جلمع البيانات خاص باملنطقة األوروبية اآلسيوية

    
    إدارة الكوارث الطبيعية باستخدام تكنولوجيا الفضاء  )ج(  

يتمثل أحد اجملاالت ذات األولوية بالنسبة لالحتاد الروسي يف تطوير تكنولوجيات   - ١٨
  :الفضاء والدعم باملعلومات من أجل إدارة الكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك ما يلي

التنبؤ بالظواهر اخلطرة يف الغالف اجلوي والبحر ورصدها واستبانتها   )أ(  
باستخدام البيانات املستمدة من ...)  اجلليد اخلاألعاصري والعواصف وتكّون(ومكافحتها 

 واليت ُيحصل عليها يف خمتلف مناطق النطاقات الضوئية Elektro وMeteorسواتل من الطراز 
  من طيف املوجات الكهرمغنطيسية؛) الترددات العالية جدا(والراديوية 

دة من رصد الفيضانات واستبانتها ومكافحتها باستخدام البيانات املستم  )ب(  
ومن املقرر استحداث تكنولوجيات فضائية . Resurs-DK1 وMeteorسواتل من الطراز 

  جديدة وتطبيقها من أجل توفري معلومات لتيسري إدارة الكوارث الطبيعية؛
 هكتارا ورصدها، ٤٠استبانة حرائق الغابات اليت تغطي مساحة تزيد على   )ج(  

   Meteor-Mتمدة من سواتل من الطراز وذلك باستخدام عمود الدخان والبيانات املس
 اليت ُيحصل عليها يف نطاقي األشعة املرئية وحتت احلمراء من طيف املوجات Resurs-DK1و

وجيري اآلن النظر يف تزويد السواتل بأحدث أجهزة األشعة حتت احلمراء . الكهرمغنطيسية
 هكتار ٠,١لى من أجل سرعة استبانة حدود حرائق الغابات اليت تغطي مساحة تزيد ع

  .ورصدها ومكافحتها
    

    برامج البحوث  -٣  
 خالل برامج رصد ٢٠٠٨مت احلصول على النتائج الرئيسية لبحوث الفضاء يف عام   - ١٩

 التابع لوكالة الفضاء املخترب الدويل للفيزياء الفلكية بشأن أشعة غاماجرت على منت 
صد تنافسية، مت خالهلا احلصول على وقد شارك العلماء الروس بنشاط يف برامج ر. األوروبية

نتائج مهمة فيما يتعلق بديناميات األجسام الفائقة الثقل يف مراكز اجملّرات وعملية تطّور 
  .النجوم النيوترونية
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 بشأن األشعة الكونية وتدفقات اجلسيمات ٢٠٠٨واستمرت البحوث خالل عام   - ٢٠
ومن املقرر أن يستمر العمل يف هذا . اليةيف إطار مشروع باميال التابع للبعثة الروسية اإليط

  .٢٠٠٩املشروع حىت هناية عام 
ويف جمال علم دراسة الكواكب، استمرت دراسة املريخ والزهرة باستخدام األجهزة   - ٢١

جهاز فوريري لقياس : إكسربيس وفينوس مارس إكسربيسالروسية التالية اليت محلتها بعثتا 
 احلمراء يف حتتف األشعة فوق البنفسجية واألشعة جهاز قياس طي والطيف بني الكواكب

 احلمراء يف رسم خرائط مكامن وحتتجهاز قياس طيف األشعة املرئية  والغالف اجلوي
النشطة والكامريا اجملّسمة العالية االستبانة الذرات و  البالزمات الفضائيةحتليلجهاز و املعادن

وقد جرى املزيد من البحوث . غالف األيوينورادار املريخ املتقدم للسرب حتت السطح ويف ال
  .بشأن سطح الكوكبني وغالفهما اجلوي، وجتري معاجلة البيانات اليت ُحصل عليها وحتليلها

واستمر العمل على منت املركبة الفضائية مارس أوديسي التابعة للواليات املتحدة   - ٢٢
يد مكانه، وذلك باستخدام جممع األمريكية بشأن استبانة اجلليد املائي حتت سطح املريخ وحتد

األجهزة اخلاص مبكشاف النيوترونات العالية الطاقة الذي ساعد االحتاد الروسي يف 
وذلك جيعل باإلمكان تسجيل تدفقات النيوترونات السريعة املنطلقة من سطح . استحداثه

 ٢٠٠٩م ومن املتوقع أن تستمر البحوث يف عا. املريخ والنامجة عن تأثري الريح الشمسية
 يف دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاءخالل جتارب سُتجرى على منت الساتل التابع لإل

للواليات املتحدة الذي سيدور حول القمر لدراسته، وذلك باستخدام املكشاف النيوتروين 
  .لدراسة القمر

عابرة  الدراسات املتعلقة باندفاعات أشعة غاما والظواهر ال٢٠٠٨واستمرت يف عام   - ٢٣
 املشترك بني روسيا والواليات Konus-WIND يف إطار مشروع Konus Aباستخدام جهاز 

  . عاما١٤املتحدة واجلاري االضطالع به منذ 
، واصل العلماء واملهندسون الروس واألوروبيون معاجلة نتائج ٢٠٠٨ويف عام   - ٢٤

 البيولوجيةاملخصص للدراسات جتارب أجريت خالل رحلة الساتل الروبوطي الروسي 
Foton-M3 جتربة علمية منفصلة٢٦ الذي محل .  

    
    االستخدامات التجارية لتكنولوجيات الفضاء يف االحتاد الروسي  -٤  

استخدام نتائج "يقترب العمل من االنتهاء بشأن الربنامج االحتادي اخلاص املعنون   - ٢٥
اد الروسي وأقاليمه للسنوات األنشطة الفضائية لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية لالحت
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، واملقرر مبوجبه إنشاء سوق للخدمات الفضائية وتطويرها وذلك على "٢٠١٥-٢٠٠٩
أساس املالحة الساتلية وتنسيق الوقت واستشعار األرض عن بعد واالتصاالت الفضائية 

  .وتكنولوجيات البنية التحتية الفضائية
جياد سلع وخدمات مبتكرة على أساس وكانت االجتاهات الرئيسية فيما يتعلق بإ  - ٢٦

  : كما يلي٢٠٠٨نتائج األنشطة الفضائية املفيدة لالقتصاد الروسي يف عام 
استحداث أساليب مالحية وسواتل الستشعار األرض عن بعد وتطوير   )أ(  

  االتصاالت الفضائية وعلوم املعلومات؛
  استحداث أجهزة وإنتاجها من أجل قطاع الوقود والطاقة؛  )ب(  
استحداث أنواع جديدة من التكنولوجيا الطبية والتأهيلية لفائدة األشخاص   )ج(  

  ذوي القدرة البدنية احملدودة؛
  استحداث مواد جديدة وعمليات متقدمة لتصنيعها؛  )د(  
  .استحداث أجهزة ألفرع املعاجلة يف صناعيت األغذية والتشييد  )ه(  

    
    التعاون الدويل  -٥  

تلف الوزارات واإلدارات األخرى، وأيضا مع منشآت تقوم جنبا إىل جنب مع خم  - ٢٧
باستحداث تكنولوجيات الصواريخ وغريها من تكنولوجيات الفضاء، سامهت وكالة الفضاء 
االحتادية الروسية يف التعاون الدويل بشأن دراسة الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

  :لية يف اجملاالت الرئيسية التا٢٠٠٨السلمية يف عام 
  إطالق محوالت أجنبية باستخدام املرافق الروسية؛  )أ(  
 وتكييفها يف Soyuz-STبناء مرافق إلطالق الصواريخ احلاملة من طراز   )ب(  

مركز غيانا الفضائي يف غيانا الفرنسية، بالتعاون مع وكالة الفضاء األوروبية وفرنسا وعدد 
  من الشركات األوروبية يف قطاع الفضاء؛

مشروع (اون بشأن استحداث سبل واعدة إلطالق احلموالت الثقيلة التع  )ج(  
  ؛)أورال

الدعم التقين للعمل بشأن حتسني موثوقية الصاروخ الربازيلي احلامل ملركبة   )د(  
  إطالق السواتل وسالمته؛
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  املشاركة يف بناء مرافق صواريخ فضائية جلمهورية كوريا؛  )ه(  
الدولية وتشغيلها، ويف الدراسات اليت جتري الشراكة يف إنشاء حمطة الفضاء   )و(  

  على متنها؛
التعاون على إنشاء مواد جديدة ومنتجات بيولوجية ومواد أخرى يف ظل   )ز(  

  ؛)Foton-Mاملركبة الفضائية (ظروف اجلاذبية الضئيلة 
، بالتعاون Spektr-RGيف جمال حبوث الفضاء األساسية، إنشاء مرصد   )ح(  

  ب؛الشامل مع شركاء أجان
 Spektr-RGيف جمال حبوث الفضاء األساسية، تنفيذ مشروع مرصد   )ط(  

  الفضائي، بالتعاون الشامل مع شركاء أجانب؛
) سارسات- كوسباس (نقاذإلالنظام الساتلي الدويل للبحث واتطوير   )ي(  

  ).Sterkhبسواتل (
، مبا يف وجرى االضطالع باألنشطة التالية من أجل مواصلة تطوير التعاون الدويل  - ٢٨

 الذي )1(إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفية الفضائية‘ذلك التعاون على تنفيذ 
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف اعُتمد خالل 

  ):اليونيسبيس الثالث (األغراض السلمية
نع على منت سواتل روسية من طرازي حتميل محوالت أجنبية التصميم والص  )أ(  
Meteorو Resur؛  
حتميل أجهزة علمية روسية على منت سواتل أجنبية يف إطار مشاريع من   )ب(  

 يف الواليات املتحدة الذي سيدور دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاءقبيل الساتل التابع لإل
ة القمر، واملخترب العلمي املعين حول القمر لدراسته، باستخدام املكشاف النيوتروين لدراس

  باملريخ، باستخدام جهاز بياض النيوترونات الدينامي؛
الفريق والرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية املشاركة الروسية يف برناجمي   )ج(  

، وهي تشمل الرصد العاملي لظروف الفضاء احمليط باألرض والغالف املختص برصد األرض
ربية واملائية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية والنامجة عن النشاط البشري اجلوي واملوارد ال

                                                                 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  (1) 

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3نشورات األمم املتحدة، رقم املبيع م (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
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ورصدها، مبا يف ذلك رصد حرائق الغابات والتنبؤ بالزالزل وغريها من حاالت الطوارئ، 
  وغريمها؛Resurs-DK  وMeteor-Mباستخدام معدات على منت الساتلني 

املي التنفيذية املمتدة على املشاركة الروسية يف االضطالع خبطة اجملتمع الع  )د(  
  ؛)جيوس(املنظومة العاملية لنظم رصد األرض مدى عشر سنوات بشأن إنشاء 

  .بالنظم العاملية لسواتل املالحةاملشاركة يف أعمال اللجنة الدولية املعنية   )ه(  
ميثاق التعاون على حتقيق ‘وأُعدت مقترحات بشأن انضمام االحتاد الروسي إىل   - ٢٩

، الذي ‘املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجيةاالستخدام 
يقضي بالتعاون على استخدام موارد الفضاء والتنسيق يف جمال االستشعار عن بعد وتبادل 

  .البيانات واملعلومات يف حاالت الكوارث الطبيعية والنامجة عن النشاط البشري
تنوعة من املرافق اليت تسمح بإطالق محوالت تزن وميتلك االحتاد الروسي جمموعة م  - ٣٠

وحتظى .  طنا إىل مدار أرضي بزوايا ميل خمتلفة٢٠ما بني بضع مئات من الكيلوغرامات و
خدمات اإلطالق اليت توفرها بالنجاح يف السوق العاملية وذلك بفضل موثوقيتها وفعاليتها 

   Proton)Soyuz-2  وSoyuzاملني وقد مت حتديث صاروخي االحتاد الروسي احل. االقتصادية
وجيري العمل بشأن استحداث مرافق إطالق متقدمة، مبا يف ذلك سلسلة ). Proton-Mو

  .Angaraالصواريخ احلاملة من طراز 
وفيما يتعلق بإطالق سواتل صغرية خفيفة الوزن، جيري تنفيذ برامج بشأن األخذ   - ٣١

  .Dnepr وRokot وStart إطار مشاريع بأساليب إطالق قائمة على الصواريخ احملّولة يف
 اتفاقا بني الدول وبني احلكومات بشأن ٤٠وحىت اآلن، عقد االحتاد الروسي حوايل   - ٣٢

وعالوة على ذلك، . التعاون يف دراسة الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 بلدا ومع وكالة ٢٦ وقّعت وكالة الفضاء االحتادية الروسية اتفاقات مع وكاالت الفضاء يف

  .الفضاء األوروبية بشأن مشاريع فضائية مشتركة
    

    احلطام الفضائي  -٦  
تؤدي األنشطة الفضائية العاملية إىل زيادة مطّردة يف تلوث الفضاء احمليط باألرض   - ٣٣

ويويل االحتاد الروسي . نتيجة للنشاط البشري، مما يعّرض سالمة الرحالت الفضائية للخطر
وميتثل االحتاد الروسي اآلن بالنص املوضوع يف . شديدا حللّ مشكلة احلطام الفضائيانتباها 

منتجات تكنولوجيا " للمعيار صاد من املعايري احلكومية لالحتاد الروسي املعنون ٢٠٠٧عام 
املتطلبات العامة املنطبقة على املنتجات من أجل احلد من تلوث الفضاء احمليط . الفضاء
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وقد جرى توفيق هذا املعيار مع متطلبات املبادئ ". ن النشاط البشريباألرض الناجم ع
  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن 

  .األغراض السلمية
وقام معهد كلديش للرياضيات التطبيقية ومرصد بولكوفو يف منطقة لينينغراد بتنظيم   - ٣٤

وقد . ا تغطي، ألول مرة، املدار الثابت بالنسبة لألرض بالكامل مرصد١٨شبكة دولية من 
 جسم جديد يف ٣٠٠أّدت عمليات الرصد اليت جرت حىت اآلن إىل حتديد هوية حوايل 

  .املدار الثابت بالنسبة لألرض
وبفضل القدرة املتوافرة يف االحتاد الروسي على االضطالع بالعمليات الفضائية   - ٣٥

 من التطبيقات املمكنة، مبا يف ذلك تصميم املركبات الفضائية وبناؤها توجد جمموعة متنوعة
ومجع البيانات الالزمة للوفاء باحتياجات البلد واملشاركة بفاعلية يف برامج ُتنفّذ لصاحل 

ويرى االحتاد الروسي أن توسيع العالقات إىل أكرب مدى ممكن مع كل بلد . اجملتمع الدويل
 املستدامة لالحتاد الروسي والبشرية مجعاء على حد سواء هو القوة يف العامل لصاحل التنمية

  .احملركة الرئيسية لتطوير التعاون الدويل على سرب أغوار الفضاء
  
  


