
 A/AC.105/977/Add.1  األمـم املتحـدة 

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
8 December 2010 
Arabic 
Original: English/Spanish 

 

 
130111 V.10-58337 (A) 

 
 

 *1058337*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

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

      من األمانةمذكّرة   
      إضافة    

     التقارير الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا 
  بيالروس    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٠نوفمرب /لثاين تشرين ا٤[

  
الروسـي الستـشعار األرض     يالروس على تطـوير النظـام الب      ي الفضائية يف ب    األنشطةُ ُزركُِّت  

ربنــامج الفــضائي الفــضاء يف إطــار لجيــات اولنو يف تكة والتطبيقيــة األساســيثووالبحــعــد، ُبعــن 
  . والتعليمثقيف، وتنظيم املؤمترات واملعارض، والتالفضاءجمال  الدويل يف والتعاونالوطين، 
قطـاعني أحـدمها فـضائي      عـد مـن     ُبالروسـي الستـشعار األرض عـن        ي الب ف النظـامُ  ويتألَّ  

ع مداري بالتعـاون مـع وكالـة        مَّ جم لقطاع الفضائي، جيري إنشاءُ   با ففيما يتعلَّقُ . واآلخر أرضي 
ر األرض عـن     من ساتلني الستـشعا     هذا املُجمَّعُ  نوسيتكوَّ. الفضاء االحتادية يف االحتاد الروسي    

 منـهما   كـلٍّ  وجيـري صـنعُ   . BKA الروسـي ي والساتل الب  Canopus-Bالساتل الروسي   : عد، مها ُب
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ع ومـن املتوقَّّـ  . الروسيصة الغـرض يف بـ  املخصَّـ أجهزهتمـا  يف االحتاد الروسي كما جيري تطـوير   
  .٢٠١١إطالق الساتلني يف عام 

ي  لتلقِّـ  ذو قـدرات إعالميـة عاليـة       ٌع جممَّـ  فقـد أُنـشئ    األرضـي،    القطـاع ب أّما فيما يتعلَّقُ    
ــرَتMeteor-M  الفـــضائية مـــن أجـــل ضـــمان االرتبـــاط بالـــساتل املعلومـــات  نيَبقَ والـــساتلني املـ

Canopus-B و BKA .    ،ملراقبـة   مركـزٌ كما أنـشئ    قياس  و حتكُّم  حمطةُ أُنشئتوعالوة على ذلك 
الروسـي الستـشعار األرض     ينـات النظـام الب    ملكوِّة  قَـ معمَّ متهيديـة    ت فحـوصٌ  جرَيوأُ. الرحالت

  . للطريانايم مدى جاهزيتهعد، بغية تقيُبعن 
ــرة        ــوطين للفت ــضائي ال ــيالروس الف ــامج ب ــشتمل برن ــربامج  ٢٠١٢-٢٠٠٨وي ــى ال  عل
  : التاليةاألحد عشرالفرعية 
  حبوث الفضاء؛  )أ(  
 ة؛يلوجيات الفضائوالتكنوالنظم   )ب(  

  عد؛تشعار األرض عن ُب الساملنظومة الفضائية البيالروسيةتطوير   )ج(  
  صنع مركبات فضائية رائدة؛  )د(  
  ؛مدى كفاءة إدارة الطبيعةاملائية وتقييم - اإليكولوجي واألرصاد اجلويةالرصد  )ه(  
   ورسم اخلرائط؛ةاجليوديسيالدراسات استخدام املعلومات الفضائية يف   )و(  
  علومات الفضائية؛لطوارئ باستخدام املاالت ا الطبيعي والتكنوجيين حلالرصد  )ز(  
  تقييم حالة املناطق الزراعية باستخدام املعلومات الفضائية؛  )ح(  
   الفضاء اجلوي؛جمالتطوير التثقيف املهين يف   )ط(  
  دعم أمان تكنولوجيات املعلومات الفضائية؛لتنظيم شبكة   )ي(  
  .تطبيق املعلومات الفضائية على احلراجة  )ك(  
ويهـدف  . ربنـامج الفـضائي الـوطين   ال منظمة يف ٣٠ من أكثر، شارك   ٢٠١٠ عامويف    

علميـة وخمصـصة    أجهـزة   الفـضاء واسـتحداث      قـة يف جمـال    متعمِّث  و إىل تـوفري حبـ     هذا الربنـامجُ  
الغرض هلا عالقة بالفضاء، وتكنولوجيـات وأدوات جديـدة لتـسخري بيانـات استـشعار األرض                

  . ملقاصد شىتعدعن ُب
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اريع ومـؤمترات دوليـة حـول حبـوث الفـضاء ويف          شارك العلمـاء البيالروسـيون يف مـش       وُي  
 علـى نطـاق واسـع مـع       وهنـاك تعـاونٌ   . دوليـة حكوميـة   تنفيذ بـرامج فـضائية مـشتركة واتفاقـات          

 جيـري وباإلضافة إىل التعاون على تطوير السواتل،       . واملراكز العلمية الروسية  الروسية  املؤسسات  
 للفتــرة Cosmos-NTاملــشترك  اهلندســي-يالتعــاون مــع االحتــاد الروســي يف إطــار الربنــامج العلمــ 

 مرافـق إرساء األسس والتكنولوجيات الالزمـة السـتحداث واسـتخدام    " املعنون  ٢٠١١-٢٠٠٨
  ".مدارية وأرضية من أجل إنشاء نظم فضائية متعّددة الوظائف

  :اآليتاملذكور  ربنامجالن العمل املشترك يف نطاق ويتضمَّ  
ر للمــستهلكني يف فِّبراجميــات لكــي ُتــوَ   ووأجهــزةاســتحداث تكنولوجيــات    )أ(  

  عد؛ُب عن ُمستشَعرةاد الروسي بيانات  واالحتروسبيال
   من اجليل اجلديد؛لساتل ميكرويالنمذجة التجريبية   )ب(  
ــضائية       )ج(   ــات الفـ ــدة للتطبيقـ ــواد جديـ ــنع مـ ــزةصـ ــة ذات وأجهـ ــاتلية خاصـ    سـ
  .نةحمسَّممّيزات 
واالحتـاد الروسـي يف أمـور       التعاون بني بيالروس     وقد ازداد، يف اآلونة األخرية، تفعيلُ       
اتفـاق التعـاون علـى حبـوث الفـضاء          علـى   عـت حكومتـا البلـدين       ، وقَّ ٢٠٠٩ففي عام   . الفضاء

هـات الرئيـسية للتعـاون املـستقبلي فيمـا بـني            جُّومتت املوافقة علـى التو    . سلمي له واالستخدام ال 
وُوقِّـع علـى    . ت خطة العمل لتنفيـذها    عدَّوأُيف حبوث الفضاء    املؤسسات البيالروسية والروسية    

  . من االتفاقات الثنائية بني مؤسسات البلدينةعدَّ
 ميـدان    تـدريب االختـصاصيني يف     ونظرا لتسارع األنشطة الفضائية يف بـيالروس، فـإنَّ          
 احلكوميـة،  يالروس يف جامعة بـ  اجلويتعليمي للفضاء نشئ مركٌزوقد أُ.  ذا أولويٍةدَُّعالفضاء يُ 
 وســواتل األرصــاد الــسواتل الــصغرية جلمــع وجتهيــز البيانــات املــستقاة مــن اتد مبعــدَّ مــزوَّوهــو

ــة ــوافَت. اجلويـ ــيالروس تحـ ــة بـ ــة أيـــضاًت جامعـ ــ قـــسماًاحلكوميـ ــلة   متخصِّـ ــه صـ ــدا لـ صا جديـ
  .بتكنولوجيات الفضاء

ــروَّ   ــارض      وُي ــؤمترات ومع ــق تنظــيم م ــضاء عــن طري ــات الف ــيالروس لتكنولوجي ج يف ب
وزيـادة  . ٢٠٠٨ي لعام   منتدى الفضاء اجلو  م حتت عنوان    ُنظِّالذي  ملعرض الدويل   دولية، مثل ا  
الروسي للفضاء، قصد اسـتحداث نظـم وتكنولوجيـات         ي الب  املؤمترُ  سنتني كلَّم  ظَّنُيعلى ذلك،   
م ، قـدَّ  ٢٠٠٩، املنعقـد عـام       للفـضاء  الروسـي الرابـع   يفي املـؤمتر الب   ف. أجيال جديدة فضائية من   

التقـارير  ومشلـت مواضـيع   .  تقريـراً ٩٦د الروسي وأملانيا وأوكرانيـا وبـيالروس    علماء من االحتا  
املرسـلة؛ وجتهيـز    /املواد املستقبلية لتكنولوجيات الفضاء؛ والسواتل واألجهزة املـستقبلة       : ما يلي 
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ــشعار        ــق است ــة؛ ومراف ــات اجلغرافي ــات املعلوم ــسطح األرض؛ ونظــم وتطبيق ــصور امللتقطــة ل ال
ــا و عــد؛ واألُباألرض عــن  ؛ القــصوىالت ااحلــرصــد جهــزة الــساتلية واألرضــية، واإليكولوجي

 ذههلـ و. الفـضاء؛ وتكنولوجيـات الفـضاء التطبيقيـة       الفـضائية والتعلـيم يف جمـال        تكنولوجيات  الو
 التعـاون الـدويل املثمـر الرامـي إىل إجيـاد نظـم وتكنولوجيـات         يف توثيـق  التظاهرات أمهية كـبرية     

  .ةجديدأجيال فضائية جديدة من 
    

  كندا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٩[
  

    مةمقّد    
فقـد  .  إيذاناً ببدء عهد جديد للربنـامج الفـضائي الكنـدي          ٢٠١٠-٢٠٠٩كانت الفترة     

كنــدا ب تتأهَّــمــة و وفــضائية متقدِّروبوتيــةزيــد يف التمويــل احلكــومي الســتحداث تكنولوجيــات 
ــؤدَِّيلكــي  ــسياً  دوراًت ــدويل للفــضاء مــستقبالً   يفرئي ــات االستكــشاف ال ــارس /ويف آذار.  بعث م
ممـا   )Radarsat Constellation(تـشكيلة رادارسـات   لبعثة إضايف حكومي  مايل  دعٌمقُدِّم، ٢٠١٠

مكانتـها كالعـب رئيـسي      كنـدا    للعمل على أن تتبـّوأ    األولوية  احلكومة تويل    أنَّ    الدليل على  أقام
، مع ضمان سالمة وأمن وسيادة كندا الفضاءتطوير تكنولوجيات  جماالت البحوث املتقدمة و يف

  .ة الشماليبيةالقطاملنطقة  يف ، وال سيماوالكنديني
    

    املشاركة يف برنامج حمطة الفضاء الدولية    
أجـل  مـن   املبذولـة   ، يف اجلهود الدولية     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩سامهت كندا، على مدار عامي        

حلق بوب ثريسك بتلك احملطة، وأُ. يادة استخدامها العلميإكمال تشييد حمطة الفضاء الدولية وز     
د يف بعثـة مـدهتا سـتة شـهور علـى مـنت               الفـضائي الكنـدي األول الـذي يوفَـ         املالَّحفأصبح بذلك   

حـة فـضائية   ليـه مالّ ت إميـة وتكنولوجيـة متعـددة، وانـضمَّ    وخالل ُمقامه، أجرى أحباثا عل     .احملطة
الـذراع اآليل    ت، حيث استخدم  STS-127بعثة  الييت، يف   جويل با ى  دَعُتمن كندا هي األخرى،     

والـذراع الروبـويت     (Canadarm2)اآليل  الـذراع   وت باملكوك الفضائي     املثبَّ (Canadarm)م  ركندا
 أنَّ  كمـا . "كيبـو "ة العلمية اخلارجية على وحدة االختبـارات اليابانيـة          إلمتام تركيب املنصَّ  الياباين  

كــذلك إىل بــوب   هــو انــضمَّ، غــي الليــربيت،س ســريك الــشمسر الفــضاء الكنــدي ومؤسِّــغــاِمُم
  .ثريسك على حمطة الفضاء الدولية
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ــول   ــبتمرب /ويف أيل ــعمل ، اســُت٢٠٠٩س ــدال ــة   ٢رماذراع كن ــاص مركب  بنجــاح يف اقتن
 ة كنديـ  اقتنـاص عمليـة    لَكان ذلـك أوَّ   و. HTV مركبة االنتقال     وهي ،يابانية طليقة بدون طيار   

ويف عــام . حمطــة الفــضاء الدوليــةمــن علــى مــنت  الروبــويت لــذراُعذلــك ام فيهــا ستخَدُيــ ةكونيــ
ــةُ  ،٢٠١٠ ــةَ  STS-132 كانــت بعث ــة  هــي البعث ــة التجميعي ــذلك   املكوكي ــسادسة والعــشرين ل ال

، أعلنــت كنــدا  ٢٠١٠ســبتمرب /ويف أيلــول. ٢٠٠١ عــاماحملطــة يف الــذراع منــذ تركيبــه يف   
ملـدة  يف بعثـة     ٢٠١٢ود إىل الفـضاء يف عـام        كريس هادفيلـد سـوف يعـ       أنَّ   احملطةيف  شركاء  الو

  .إقامته باحملطةإّبان الشهرين األخريين من القيادة ستة شهور يتوىل فيها 
ح فـضائي    علـى ارتيـاد أول مـالّ       عامـاً  ٢٥بـة   ا، أي بعد مرور قر    ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   

جـاك  -ان دافيـد سـ    ومهـا . ني جديـدين  ي فضائيني كند  نيمالَّحإرسال  علن عن   كندي للفضاء، أُ  
  وجيري تدريبـهما اآلن مـع      متقدم ٥ ٠٠٠من بني ما يربو على      اللذين اختريا    وجريمي هانسن 

ــ ــ دين آخـــرين مـــنجمّنـ حمطـــة الفـــضاء الدوليـــة يف هيوســـنت، بالواليـــات املتحـــدة  يف شركاء الـ
،  مـن االكتمـال    ومـع اقتـراب حمطـة الفـضاء الدوليـة         . مـستقبالً إليفـادهم يف بعثـات      األمريكية،  

 والتعجيــل بتوســيع وتعزيــز اســتخدامها  يةنــشائمــن األعمــال اإلهاء تــناالشركاء علــى ز الــيركّــ
يف األغراض العلمية واستحداث املبتكرات الـصناعية وإجـراء         كمنصة فريدة للجاذبية الصغرى     

ــة مبوكــاالت ال ، أعــاد رؤســاُء٢٠١٠مــارس /ويف آذار. التجــارب ــة  املعني حطــة الفــضاء الدولي
، العلمية واهلندسية والوظيفية والتعليميـة    تغالل الكامل إلمكانات احملطة     التأكيد على أمهية االس   

إىل  ٢٠١٥ وجود موانع تقنيـة حتـول دون مواصـلة عملياهتـا بعـد عـام             يتبيَّنمتفقني على أنه مل     
 العناصـر   ويعمـل الـشركاء، يف الوقـت احلاضـر، علـى اعتمـاد            .  على األقـل   ٢٠٢٠عام  أن حيلّ   

  .٢٠٢٨ عاماملدارية حىت 
 باالستمرار يف عمليات واسـتعمال      ا الفضاء الكندية عن شديد اهتمامه     رت وكالةُ وعبَّ  

  .الطليعي اهلامالعلمي ذا املوقع هب إىل أبعد حّدلالنتفاع حمطة الفضاء الدولية 
    

    استكشاف الفضاء    
شـىت منـها، علـى    يف مشاريع  بني كندا والواليات املتحدة  األمد الطويل   يتواصل التعاونُ   

دارة الوطنيـة للمالحـة     إلا مهظّتنفة الذي   املتطرِّ البيئات   يف عمليات البعثات    بيل املثال، مشروعُ  س
ح الفضائي   املالّ  حتت قيادة  ٢٠١٠مايو  / يف أيار  رابع عشر املشروع ال هل  اسُتوقد  ). ناسا(اجلوية  

سـطح املـاء يف     حتت  قام ببعثة واسعة النطاق       للطاقم الذي  اًقائدباعتباره  كريس هادفيلد   الكندي  
عمليـات   ئهتيِّـ نظر إىل هذه البعثـات علـى أهنـا          وعادةً ما يُ  . قبالة شاطئ فلوريدا   موئل أكواريوس 

  .بعثة فضائية كربىالذين سيقع عليهم االختيار الحقاً لقيادة حني الفضائيني لمالّإعداد ل
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ووكالـة  املشتركة بني ناسا    ، أعلنت كندا عن مسامهة كبرية يف البعثة         ٢٠١٠ عامويف    
 بــني اً مــشتركاً علميــاًجهــاز أنَّ كمــا. ٢٠١٦إىل املــريخ عــام ل رَســُتالفــضاء األوروبيــة الــيت س
ف عـرَ ُيو من كندا وخمترب الدفع النفثـي،         حتت قيادة كلٍّ    جيري إعداده  الواليات املتحدة وكندا،  

 علـى    األساسـي   اجلهـازَ  كون، سـي  (MATMOS)املـستترة   زرة اجلويـة      باسم مطياف اجلزيئات الـن    
 ٢٠١٦ر أن تطلـق يف عـام   ، الـيت مـن املقـرَّ   ExoMars Trace Gas Orbiterمـنت املركبـة املداريـة    

وسيعني املطياف املذكور العلماء علـى اسـتجالء سـر امليثـان     . زرة الكتشاف العناصر الغازية الن   
 علــى املــريخ بتأكيــد أمنــاط التــوّزع املــومسي وإعطــاء تفــسريات جديــدة ألصــل امليثــان وســائر     

  .زرة على ذلك الكوكب الغازات الن
وعالوة على ذلك، تستمر األنـشطة دعمـاً جلهـاز مطيـاف األشـعة الـسينية جلـسيمات                    

 رئيسيا يف خمترب ناسا العلمـي       وكالة الفضاء الكندية، والذي سيكون إسهاماً     ره  الذي ستوفّ ألفا  
ــاملريخ   ــه اخلــاص ب ــّرر إطالق ــام املق ــيُ  . ٢٠١١ يف ع ــه، س ــام ذات ــساتل امليكــروي  ق طلَويف الع ال

مــن منــصة فــضائية قريبــة مــن األرض  د، ألول مــرة، أجــساماًصــكــي يرل  NEOSSatالكنــدي 
  .بيانات رئيسية عن األجسام الدائرة حول األرضر كي يوفّول
    

    رصد األرض    
وقـد سـاهم    .  يف مـشاريع الفـضاء الدوليـة يف ميـدان رصـد األرض             بنشاطسهم كندا   ُت  

 التـابع   Cryosat-2الساتل   من ثالث جامعات ومن معهدين يف إطالق      علماء وباحثون كنديون    
والتثبـت  بتحليـل البيانـات   حيـث يقومـون   ،  ٢٠١٠أبريـل   /لوكالة الفـضاء األوروبيـة يف نيـسان       

 علــى فهــم الكيفيــة الــيت تــتغري هبــا احلقــول   كــبرياًاًحتــسين هــذا الــساتل دخلُيوســ. صــحتهامــن 
  . يف القطب الشمايل اجلليديالغطاءنا لتغريات اهم يف معرفتساجلليدية على األرض وسي

، الــيت هــي يف الــسنة الــسابعة مــن  Scisat-1الــصغري  العلمــي الكنــديالــساتل أمــا بعثــة   
 غـازا   ٤٠ع أكثر من    ز وتوزُّ  بشأن تركُّ  بارزةض عن نتائج     تتمخَّ ما زالت تشغيلها املتواصل، ف  

ث يف الغـالف    ّوقياسـات التلـ    مـا زالـت   وفضال عـن ذلـك،      . يف غالف األرض اجلوي األوسط    
قيـاس  امل مـع  ،رتـوفّ و التابعـة لناسـا   على منـصة تـّريا  رها األجهزة الكندية    اليت توفّ  اجلوي السفلي 

علــى الــساتل الــسويدي ) أوزيــريس(تــصوير باألشــعة دون احلمــراء البــصري ونظــام الطيفــي ال
لغـالف اجلـوي الـسفلي    يف اهامة عن التمركزات العاملية ألول أكسيد الكربون   ، بيانات   أودين

ــة يف    ــاءات اجلويـ ــسيد النيتـــروجني واهلبـ ــفري وتوزعـــات األوزون وثـــاين أكـ ــة االستراتوسـ طبقـ
  مـــن البيانـــات يف دقتـــها وصـــحتهااجملموعـــاتوتكمـــن أمهيـــة تلـــك . )الغـــالف الزمهريـــري(
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مـن   أكثر منذ   متاحةث يف الغالف اجلوي السفلي      ّو قياسات التل  فبيانات أجهزة ؛  واستمراريتها
  .تقريباًبيانات أوزيريس وكذلك حال  سنوات ١٠

واصــل كنــدا دعــم عمــل الفريــق املخــتص برصــد   دة األطــراف، ُتّدويف املنتــديات املتعــ  
ــة    ــاد اجلويـ ــة لألرصـ ــة العامليـ ــة بـــسواتل رصـــد األرض واملنظمـ ــة املعنيـ وعلـــى . األرض واللجنـ

امة الـسادسة، املعقـودة   عدت، يف دورة الفريق املختص برصد األرض ال       كندا أيَّ  اخلصوص، فإنَّ 
  . البياناتلتبادل بادئ املتفق عليها دولياامل، ٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاين

مهـا   (Radarsat-2) ٢-ورادارسـات  (Radarsat-1) ١-رادارسـات  ان الكنـدي  نالساتالو  
.  كنـدا ملراقبـة الـتغريات البيئيـة ومـوارد الكوكـب الطبيعيـة              ماثتُهاسـتحدَ ساتالن لرصد األرض    

ق للمرافـق الفـضائية   ستخدام املنسَّالتشارك يف ميثاق التعاون على حتقيق ا  كندا  ذ أن بدأت    ومن
ــة     ــة أو تكنولوجي ــوارث طبيعي ــوع ك ــة وق ــضاء والكــوارث    (يف حال ــشأن الف ــدويل ب ــاق ال امليث

 عــاميطلقــا يف أُ، اللــذين هــذين الــساتلنيطــة مــن  ملتقَاًصــورر فِّتــوفإهنــا مــا برحــت ، )الكــربى
 مـن الكـوارث والتخفيـف       اإلغاثـة جهـود   على التوايل، ملـساعدة البلـدان يف        ،  ٢٠٠٧ و ١٩٩٥

ــا  ــن وطأهت ــك، ُتقــ  . م ــصوُردَّوإضــافة إىل ذل ــم ال ــاً سات ال ــساعدة لية جمان ــدوليني يف  مل ــاء ال العلم
 مثـل برنـامج التطبيقـات العلميـة     ، اتفاقـات دوليـة وبـرامج تعاونيـة     مـن خـالل    جهودهم البحثية 

 عــام منــذ حبثيــاً  اقتراحــا١٩٢ً هــذا الربنــامج الكنــدي وقــد أقــّر. والتــشغيلية ألغــراض البحــث
ــ. ٢٠٠٧ املــشروع مــشاركتها يف ، مــن خــالل ي بكــاري كنــدا الــسلطات يف منطقــة ال ساعدوُت

 برصــد بــالطرائق الفنيــة املتــصلة، علــى تعزيــز درايتــها ي كــاريبالــساتلي املتعلــق بــالكوارث يف ال
وذلـك  ي حلـاالت الطـوارئ      دِّرث الـساحلية والتـص    جـل إدارة الكـوا    من أ اليت تستخدم   األرض  
  .٢-ساترراداالساتل  صور حينية ودقيقة من بتوفري

    
    إدارة الكوارث    

 / تـشرين األول   ٢٠ففـي   .  املبادرات الدولية يف جمال إدارة الكـوارث       مساندةَ كندا   واصلُت  
بالـذكرى العاشـرة     الفـضاء األخـرى    مـن وكـاالت      ة الفـضاء الكنديـة وعـدَّ      ، احتفلت وكالةُ  أكتوبر

سهم وكالة الفضاء الكندية يف مسعى التعـاون        وُت. للميثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى     
 لـدعم   ٢- ورادارسـات  ١- رادارسـات  سـاتليها د األطراف ذاك عن طريق تـشغيل واسـتخدام          دِّاملتع

 مراحـل   لكـلِّ ساتلية   رة صوراً ، موفِّ وإنقاذ الضحايا املعونة اإلنسانية   اجلهود الدولية الرامية إىل توفري      
 الصور امللتقطة من هـذين الـساتلني      مت  دِّوقد قُ ). يفي والتعا والتصّد بالتخفيف والتأهّ (الكوارث  

فعلـى سـبيل املثـال،    . ية للكـوارث يف العـامل أمجـع   إىل الـسلطات الوطنيـة ومنظمـات اإلغاثـة املتـصدّ     
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 ٢٠١٠رين مـن الزلـزال يف هـاييت يف عـام            ّر املتـض  تـوطني عـادة   إمت صورا لإلعانـة علـى إنقـاذ و        قدَّ
  . البعوض ويف موجات املالرياإغارةب يف  اليت ميكن أن تتسّبب لألمطاروللتحّس

    
    البحث واإلنقاذ    

يف مبــادرة أخــرى ذات مغــزى هتــدف إىل  أيــضاً نــشط نــهض بــدور ت كنــدا تمــا انفكّــ  
ــساعدة  ــضاء  مـ ــات الفـ ــتخدام تطبيقـ ــوبني باسـ ــدا، . املنكـ ــد كانـــت كنـ ــاد  وقـ ــسا واحتـ ــع فرنـ  مـ

 التفـاهم إلنـشاء    املوقِّعني على مـذكّرة اكية السوفياتية والواليات املتحدة، من راجلمهوريات االشت 
وســامهت كنــدا . ١٩٧٩سارســات الــساتلي الــدويل للبحــث واإلنقــاذ يف عــام -نظــام كوســباس

نتريـــال وسارســـات يف م- نظـــام كوســـباس أمانـــةَفهـــي تستـــضيُف: مـــسامهة هامـــة يف املبـــادرة
رهتـا   الـيت وفّ    األرضـية املنخفـضة    املـدارات ذات   محولة على منت املنصات الساتلية       ١٥بـوأسهمت  

 مليــون دوالر يف النظــام املــذكور طيلــة ١٠٠وســامهت كنــدا مبــا يزيــد علــى . الواليــات املتحــدة
سارسـات  -، كـان نظـام كوسـبار      ٢٠٠٨ ديـسمرب /وحبلول كـانون األول   .  املنصرمة الثالثني عاماً 

.  يف العــامل بأســرهةدثــاح ٧ ٢٠٠منكــوب يف مــا يفــوق   ٢٧ ٠٠٠د ســاعد يف إنقــاذ حــوايل  قــ
بـصدد استكـشاف    اآلن  سارسات وهـي    -واصل كندا القيام بدور له أمهيته يف نظام كوسبار        وسُت

  .يف الربنامجاملنخرطة إمكانية توفري محوالت للجيل اجلديد من السواتل 
    

    علم الفلك الفضائي    
 ،الفـضائي  ا مع ناسا ووكالة الفضاء األوروبيـة يف مقـراب جـيمس ويـب             تتشارك كند   

 مـن بـني   م كنـدا وتـصنع واحـدة    وتصمِّ،ةرشد املقراب بدقَّوجيات رئيسية سُتإذ تساهم بتكنول 
كـامريا عاليـة احلـساسية،      : منين مكـّونني متقـدّ    تتـضمّ الـيت   جمموعات األجهزة العلميـة األربـع،       

 املقــراب، املزمــع وإنَّ. متنــاغم مبرّشــح جهــاز تــصويريقيق، و الــدللتوجيــهجهــاز االستــشعار و
لمـــاء ، حيـــث ســـيخدم آالف الع٢ ، سيوضـــع علـــى نقطـــة الغـــرانج٢٠١٤إطالقـــه يف عـــام 

األجهـزة  جموعـة   مب ملـسامهة كنـدا      ونظـراً .  حـسب املعتـزم     أكثـر   سـنوات أو   ١٠ ملـدة الفلكيني  
  . يف املائة من وقت املقراب٥ يف احلقُّ العلماء الفلكيني الكنديني سيكون هلم املتخصصة، فإنَّ

الـسيزمولوجيا  س لعلـم    ، املكرَّ امليكرويلنجوم  ا التغريات الصغرية وتذبذبات     ساتل أّما  
غريات احلاصـلة يف ضـوء   تحتليـل الـ  قيـاس و ستمر يف مهو و منذ سبعة أعوام  يعملفهو  ،  النجمية

. سية بدقـة مل يـسبق هلـا مثيـل         النجوم، مبا يف ذلك منحنيات ضوء الكواكب العـابرة غـري الشمـ            
 مـن   بـيح للبـاحثني    مـع ناسـا يُ     ة اتفاقاً عت وكالة الفضاء الكندي   ، وقَّ ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عامي   

للـتغريات الـصغرية وتذبـذبات       الرصد على املقراب الفـضائي       نممعلوما   الواليات املتحدة وقتاً  
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مـا  اسـتخدام   ملتحـدة    لعلماء فلكيني مـن الواليـات ا       أتيح ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عامي   . النجوم
  .دس وقت الرصد العلمييصل إىل ُس

شاركت كندا مع املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء يف مشروع املقـراب الفـضائي   َتقد  و  
وســاهم البــاحثون  . ر باألشــعة فــوق البنفــسجية  وَِّصأستروســات، الــذي يــشمل املقــراب املُــ    

حاســبة للفتونــات لــذلك   الــصناعة الكنديــة يف تطــوير وبنــاء مكــشافات     قطــاع الكنــديون و
مقـراب اهلنـد   مـنت  شـعة فـوق البنفـسجية علـى     رين باأل عن مقـرابني مـصوِّ  املقراب، وهي عبارةٌ 

 كنـدا يف    ل مـشاركةُ  وسـتخوِّ . ٢٠١١ عـام ه يف   ر إطالقُـ  رَّالفضائي أستروسات، الـذي مـن املقـ       
 وقتــا آخــرينعلمــاء كنــديني لر باألشــعة فــوق البنفــسجية وأستروســات لفريــق املقــراب املــصوّ 

  .د على الساتل خالل السنوات القليلة القادمةللرص
دويل تقـوده وكالـة الفـضاء األوروبيـة مـن أجـل مـشروعي               احتـاد    كندا إىل    تمَّنضقد ا و  

 مـن املؤسـسات     ة عـدَّ  جهـاتٌ  تيل مـن وكالـة الفـضاء األوروبيـة، سـامه          ووبتم. هريشل وبالنك 
شـتراك يف تطـوير جهـازين مـن األجهـزة           يف مـشروع هريشـل باال     الكندية واملـستثمرين الكنـديني      

 الـــصور الطيفـــي ومـــستقبلالبعيـــدة   احلمـــراءاهلتروداينيـــة لألشـــعة حتـــتاألداة : العلميـــة الثالثـــة
وأداة التـرددات    لتـرددات املنخفـضة   امشروع بالنك ألداة      يفوسامهت كندا كذلك    . واملضوائي
ــة، ال ــاتســيما باســتحداث   العالي ــ لدراســة ة حتليــل متطــور براجمي ــاتت ــ املعدفقات البيان  مــن دةقّ
سهامات للباحثني الكنديني بااللتحاق بفـرق العلمـاء الـذين سـيحللون            إلوتسمح تلك ا  . السواتل

  .البيانات وجييبون على األسئلة األساسية عن األصول الكونية طوال عدة سنوات
 يف سلــسلةادسة البعثــة الــس وهــي  ،(Astro-H)يف البعثــة وتتعــاون كنــدا مــع اليابــان      

تـوفري نظـام للقيـاس    وهتـدف هـذه البعثـة إىل      باألشعة الـسينية،     صدلرلالبعثات الفضائية اليابانية    
والقابــل   متــرا١٢ً البــالغ طولــه نــضد البــصريحتــرك ومتوقــع الم ملراقبــة مَّمــصباســتخدام الليــزر 

 األجهـزة   و أحـد   باألشـعة الـسينية الـشديدة النفاذيـة، وهـ          للتمدد، وهـو حيتـوي جهـاز التـصوير        
ــة  ــة احملمول ــه األربع ــى متن ــا  . عل ــذه التكنولوجي ــة   وه ــة بالغ ــة   ذات أمهي ــات العلمي ــة البيان لنوعي

  . باألشعة السينية الشديدة النفاذيةاملستمدة من التصوير
    

    طقس الفضاء    
 وسـتظل   ٢٠١٠بت كندا بوضـع املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء يف عـام                  رّح  

لرصـد  ضائية  لـيت جتّمعهـا شـبكاهتا األرضـية والفـ         يانـات ا  تساهم يف اجلهود الدوليـة بإتاحـة الب       
  .احلّيز األرضي
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ــات املتحــدة       ــع الوالي ــدا م ــاون كن ــشروعني يفوتتع ــسيني م ــزمين   رئي ــاريخ ال ، مهــا الت
 التـشدد لألحداث والتفاعالت اليت جتري على املستوى الكلي أثنـاء العواصـف الفرعيـة ورادار            

 لتحسني مراقبـة غـالف األرض اجلـوي العلـوي وبيئـة             ،يف منطقة خليج روزولوت   غري املترابط   
يف االتــصاالت واملالحــة والتهديــدات النامجــة عــن  احلاصــلة شات الفــضاء اجملــاور وفهــم التــشّو

ــأحــداث ط ــضاءق ــضاً  . س الف ــدا أي ــساهم كن ــازوت ــن  يف كــلٍّ جبه ــشكيلة  م  ســوورم ســاتلي ت
ــة، هبــدف حتــسني    الستكــشاف ــضاء األوروبي ــة الف ــة لوكال ــة    األرض التابع ــدفق الطاق ــاس ت  قي

  .الكهرمغنطيسية إىل الغالف األيوين
ع وكالة الفضاء الكندية، بالتعاون مع فريـق مـن البـاحثني واملهندسـني مـن عـدة                  وتتطلّ  

الــصناعة الكنديــة، إىل إطــالق محولــة مــسبار التــدفّق  قطــاع جامعــات كنديــة وأجنبيــة، وكــذا  
ــّزز علـــى مـــنت   ــام Cassiopeســـيوب كاالـــصغري  الكنـــدي الـــساتلالقطـــيب املعـ . ٢٠١١ يف عـ

هزة علمية جلمـع البيانـات عـن آثـار العواصـف الشمـسية              من مثانية أج   ن املسبار طقماً  ّموسيتض
وإنـه  . الفـضائية التكنولوجيـات  غريها من  على االتصاالت الراديوية واملالحة الساتلية و     ووقعها

اســة الظــواهر الفــضائية يف وسيتــسىن لــه در. ى اســتبانة كــل الــسواتل الــدائرة ســيتعّد باســتبانته
  .الغالف اجلوي العلوي، حيث تتفاعل الريح الشمسية مع اجملال املغنطيسي لألرض

    
    العموميةالصحة     

 سنيق العمـل املعـين بتحـ      يـ يف فر بنـشاط   رك  اشعلى الصعيد الـدويل، مـا فتئـت كنـدا تُـ             
ومنـذ  . اض الـسلمية األغـر لفضاء اخلارجي يف  التابع للجنة استخدام ا   العموميةخدمات الصحة   

 الفريـق واليـة    أنَّ   ورغـم ،  ذلـك ق العمـل    يـ ، وكنـدا واهلنـد تتـشاركان يف رئاسـة فر          ٢٠٠٨ عام
الرعايـة  املـستخدمة يف جمـايل      تطبيقات  التعزيز  واصل كندا وشركاؤها    سُتفف على النهاية،    تشرَّ
  .عد عن ُب والدراسات الوبائيةةيالصح

    
    الشراكات    

، علـى  ٢٠٠٩سـبتمرب  /الواليـات املتحـدة بـالتوقيع، يف أيلـول         زت كندا تعاوهنا مـع    عزَّ  
 طابعاً رمسيـاً علـى   ة هذه املعاهدة اجلديدتضفيو.  الفضاء يفبشأن التعاون   جامع  تفاق إطاري   ا

، مثـل ناسـا واإلدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات            ت كندا والواليـات املتحـدة     التعاون بني وكاال  
تحدة للمسح اجليولـوجي، وتفـتح األبـواب للمزيـد مـن            والغالف اجلوي ومؤسسة الواليات امل    

وقــد أنــشأت كنــدا أيــضا . التعــاون بــني العلمــاء والــشركات الفــضائية وعلــى املــستوى الثنــائي
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منتدى التعـاون الفـضائي مـع الواليـات املتحـدة تقويـةً للتعـاون يف شـؤون الـدفاع يف األنـشطة                       
  . بأحوال الفضاءةوعيتصاالت الساتلية والاملتعلقة بالفضاء يف جماالت مثل رصد األرض واالت

 جتديد ومتديد شـراكتها مـع وكالـة         صوَبك كندا يف الوقت الراهن      وروبا، تتحرَّ ويف أ   
وقـد سـاعدت كنـدا، بوصـفها        .  من خالل اتفاق التعاون بني كندا والوكالـة        األوروبيةالفضاء  

ث الطـريان   ارتـ ، يف تطـوير      سـنة  ٣٠كالـة الفـضاء األوروبيـة ملـا يربـو علـى             و مـع    دولة متعاونـةً  
هلـــا عالقـــة برصـــد األرض، واالتـــصاالت الـــيت رئيـــسية التخصـــصة امللتكنولوجيـــات لبالنـــسبة 

 من املبـادرات الداعمـة للبحـث العلمـي بـشأن حمطـة الفـضاء الدوليـة،                  هنضت بعدد واملالحة، و 
ألوروبيـة   لوكالـة الفـضاء ا    "تايغر"واالستعمال األوسع لتطبيقات رصد األرض بواسطة مبادرة        

  .وبرنامج الكوكب احلي لنفس الوكالة
، الــيت تــشترك يف واحل القطبيــة الــشماليةلــسلوتبقــى كنــدا جــزءا مــن مبــادرة مــورس    

ز علــى املعلومــات الــيت تلــزم ، وتركِّــاألوروبيــةإدارهتــا وكالــة الفــضاء الكنديــة ووكالــة الفــضاء 
 احلكوميــة وغــري احلكوميــة املنظمــاتاجلهــات الــيت تــستخدم الــسواحل القطبيــة الــشمالية مــن   

عمال ت اسـ  ع يف سّـ التو املبادرة تشديدا خاصا على مـساندة        دوتشدِّ. والبلدية والصناعية والعلمية  
  .بيانات رصد األرض من الفضاء لتلبية احتياجات املستعملني

    
    آفاق املستقبل    

ــة والتطبيقـــات الفـــضائية       ــاملوجودات والـــبىن التحتيـ ــدا بـ ــة كنـ ــتـــستعني حكومـ ة لتلبيـ
.  املــواطننيالــيت ختــدمالــربامج ع يف تــوفري للتوّســو املنوطــة هبــااحتياجاهتــا والنــهوض بالواليــات 

 طريقــة جتــاوب وكالــة مــن أجــل مواءمــة داخــل احلكومــة ق ومتكامــل هنــج منــسَّوجيــري اتبــاُع
نجز وكالـة الفـضاء الكنديـة براجمهـا،         توسـ . الفضاء الكندية مع األولويات االسـتراتيجية لكنـدا       

إىل زيــادة هــذا اخلــط رمــي وياســتغالل الفــضاء، ) أ: (ثالثــة خطــوط عمــل رئيــسية، هــي عــرب 
اإلدارات إىل مــــة ّدلتطبيقــــات واخلــــدمات الفــــضائية املقاســــتخدام البيانــــات واملعلومــــات وا

) ب( يف امليـادين املتعلقـة برصـد األرض، واالتـصاالت الـساتلية واملالحـة؛ و      احلكوميـة، خاصـةً  
 كنــدا لكــي ق العلمــي والتكنولــوجي ويهّيــئّوالتفــإىل هــذا اخلــط  يــدفعواستكــشاف الفــضاء، 
ــسيا   ــة؛ و   يف تلعــب دورا رئي ــة املقبل ــات استكــشاف الفــضاء الدولي ــا   )ج(بعث ــم وتكنولوجي عل

والــدوائر  وكالــة الفــضاء األوروبيــة ع هــذا اخلــط علــى التــآزر والتعــاون بــنيوسيــشّجالفــضاء، 
الـشراكات مـع وكـاالت فـضائية أخـرى لتعزيـز            علـى تأسـيس      والـصناعة الفـضائية و     ةاألكادميي

  .يات الشعب الكندي املتناميةو أولحتقيقالصناعية على العلمية وقدرة كندا 
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 تــشكيلة ســواتل كنــدا لزيــادة قــدراهتا علــى املراقبــة البحريــة والــساحلية ببعثــة  طختطّــو  
بـة أيـضا أن     وميكن هلـذه الكوك   .  لرصد األرض  سواتل صغرية رسات، اليت تتألف من ثالثة      اراد

حتتــوي علــى وحــدة قــادرة علــى تعزيــز الكــشف عــن الــسفن بكــشف اإلشــارات الــيت تبثهــا      
ويستمر التخطيط إلنـشاء    . عابرة للمحيطات باستخدام نظام التعّرف اآليل     الضخمة  الراكب  امل
يراد هبـا إدخـال      الشمالية مؤلفة من ساتلني و     التصاالت وأحوال الطقس القطبية   لبعثة  إرسال  و

لة بـاألحوال  ّص وضـمان إعـداد تنبـؤات مفـ    ية التحسني على قدرة نظم الطقس الكـشف    كثري من 
 املعتـزم ومـن  . اجلوية، عالوةً على التغلغل يف القطب الشمايل لتقدمي خدمات اتـصالية خمصـصة           

 وجيـري حاليـاً   .  ضمن بعثة االتصاالت وأحوال الطقـس القطبيـة        ٢٠١٦إطالق ساتلني يف عام     
  .ن والشراكة واملشاركة على الصعيد الدويل يف تلك البعثاتاستكشاف إمكانات التعاو

    
  األردن    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣[

  
    لمركز اجلغرايف امللكي األرديناألنشطة الفضائية ل    

 وطنيـة مـسؤولة      باعتبـاره وكالـةً    ١٩٧٥ عـام يف   نشئ املركز اجلغرايف امللكـي األردين     أُ  
.  اجلوي واألرضي وعـن إنتـاج شـىت اخلـرائط الطوبوغرافيـة والتـشغيلية والتخصـصية             عن املسح 

اســتعمال صــور ســاتلية خمتلفــة  بعــد ُبيقــات تقنيــات االستــشعار عــن   بتطب،أساســاً ،عــىنُيهــو و
 أنَّ ومبـا .  ومـشفوعة بإحـاالت جغرافيـة   وتزويد القطـاعني العـام واخلـاص بـصور سـاتلية جمّهـزة           

 كـثرياً  يعتمـد استقبال ساتلية وليست له بـرامج لـصنع نظـم سـاتلية، فإنـه          ميتلك حمطة    ال املركز
  . متعّددة لتوفري صور ساتلية خمتلفة األنواع واالستباناتجهاتعلى 

عد يف تقييم املخـاطر وإدارة      ُبوينشط املركز يف استخدام تكنولوجيات االستشعار عن          
  .مية االجتماعية االقتصاديةالكوارث ويف استغالل البيانات الفضائية للنهوض بالتن

 املـسائل املتـصلة     معاجلـة معظـم   ت تكنولوجيا وتطبيقات الفـضاء دورا هامـا يف          وقد أدّ   
 ، وما يترتب على ذلك من أثر علـى الـسكان وإنتـاج األغذيـة         ،باملياه، املتراوحة من نقص املياه    

خطــراً جــسيماً ل ب يف الفيــضان والــضرر، وهــذا كلــه يــشكّّبالفــائض مــن املــاء الــذي يتــسإىل 
ا السـتغالل   وعليه، فإن املركز نفّذ مشروعا رائـد      . ة البشري اتيتهّدد التنمية املستدامة للمجتمع   

طقـة العقبـة يف عـام       ات املباغتـة الـيت حـدثت يف من        انعد يف حتليل الفيض   ُبتقنيات االستشعار عن    
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تخدام االستـشعار    اجلوفيـة باسـ    التغذية املتجددة للميـاه   ديد مناطق   حتيضا يف   واشترك أ . ٢٠٠٥
  .عد وتقنيات نظم املعلومات اجلغرافيةُبعن 

 حاليا يف بناء قاعدة بيانات جغرافيـة مـن خـالل             املركز منهمكٌ   عن ذلك، فإنَّ   وفضالً  
 مـصورة صححة األبعـاد والعاليـة االسـتبانة إلنتـاج خـرائط          استخراج مسات الـصور الـساتلية املـ       

 وباإلضــافة إىل ذلــك، تــستخدم  .ري املــشاريع واملخططــني ومــديالقــرار تفيــد صــانعي للمــدن
  وتــستخدم الــصور.صححة األبعــاد مبقــاييس خمتلفــةمــصورة مــالــصور اجلويــة إلنتــاج خــرائط 

  . لألردن الستخراج منوذج رقمي للتضاريس األرضيةكذلك
ــة           ــة مراقب ــع، بغي ــد املواق ــاملي لتحدي ــام الع ــة للنظ ــة دائم ــشأت األردن حمط ــاً، أن وختام

  .لبحر املّيتامتداد النظام التحويلي لنية على احلركات التكتو
    

  إسبانيا    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٨[
  

    ٢٠٠٩األنشطة الفضائية يف إسبانيا يف عام تقرير عن 
الوحـدة   وزيـرة العلـم واالبتكـار، كريـستينا غارمينـديا،            افتتحـت يونيه،  / حزيران ٤يف    

 يف   احليـاة  لدعم نظام أورويب    لُ أوَّ ذااحلياة اإليكولوجية اجملهرية، وه   عم  التجريبية لبدائل نظم د   
ــوزيرةرافــقو. الفــضاء ــة الفــضاء   -جــان ،االفتتــاح، عنــد  ال مــارك دوردان، املــدير العــام لوكال

األوروبيــة، وماوريتــسي لوتــسينا، الــذي كــان آنئــٍذ رئيــسا جمللــس الوكالــة ومــديرا عامــا ملركــز 
  .ناعية، وشخصيات رئيسية أخرىتطوير التكنولوجيا الص

طلق ساتل البعثة املعنية برطوبة التربة وملوحـة احمليطـات          نوفمرب، أُ / تشرين الثاين  ٢ويف    
ــة مــن حمطــة بلي    ــة الفــضاء األوروبي ــد و. يتــسك الفــضائية يف االحتــاد الروســي  سالتابعــة لوكال ق

قيـاس رطوبـة التربـة      ل  التابعـة للوكالـة مـن أجـ       اجلديـدة   لـألرض    تلـك البعثـة الراصـدة        تَممُِّص
وقــد .  إجنــاز للقطــاع الفــضائي اإلســباين يف الــسنوات األخــرية  وملوحــة احمليطــات وهــي أهــمُّ 

مـا يربـو     مليـون يـورو يف الـساتل واشـترك يف تـصميمه وإنـشائه                ٧٠استثمرت إسبانيا جممـوع     
طــور ميثــل آخــر ت جــد مجهــازوأســفر العمــل يف النهايــة عــن إنتــاج .  شــركة أوروبيــة٢٠ علــى
ويستعمل العلماء بالفعل الـصور الـيت ينتجهـا         .  الضوئي لتداخلباستجدات القياس اإلشعاعي    م

  . فهمهم للمناخنيالساتل، لتحس
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 الـساتل اإلسـباين الراصـد    بنـاء أكتوبر، على عقد / تشرين الثاين ٢٠وقد مت التوقيع، يف       
ينيــو مــن التقــاط إخنالبــصري  ن الــساتلُوســيمكِّ. (Seosat/Ingenio)إخنينيــو /لــألرض سيوســات

  . صورة فوتوغرافية يوميا على أية نقطة على األرض٦٠٠زهاء 
 اختـذهتا   مبـادرةٌ هـو   ،  ٢٠٠٨ عـام  يف   هلاسـتُ  بـأحوال الفـضاء، الـذي        ةوعيـ ت ال برنامُجو  

وكالة الفضاء األوروبيـة هـدفها إقامـة نظـام مراقـب للفـضاء حلمايـة وضـمان تـشغيل الـسواتل                      
ويف .  يف املائة من متويلـه     ٣٣ توفّر   فهي األساسي يف الربنامج،     ُكوإسبانيا هي املشار  . األوروبية

 بــأحوال الفــضاء للمــرة األوىل يف وكالــة الفــضاء ةوعيــت، اجتمعــت جلنــة ال٢٠٠٩مــارس /آذار
  . عالمةً على بدء أنشطة الربنامج الصناعيةوكان ذلك االجتماُع. األوروبية
ــة ب فيمــا يتعلّــق ٢٠٠٩وكــان أبــرز حــدث يف عــام     ــة اإلســبانية هــو  بني الفــضاء التحتي

االعتراف باملركز األورويب لعلم الفلك الفضائي، الكـائن يف فييافرانكـا دل كاسـتييو، مدريـد،         
  .كمؤسسة لوكالة الفضاء األوروبية هلا نفس الوضع الذي لسائر مؤسسات الوكالة

مريا ، وقَّعــت إسـبانيا علــى اتفــاق مـع االحتــاد الروسـي للمــسامهة بكــا   ٢٠٠٩ويف عـام    
ــة األداء يف    ــسجية عالي ــوق بنف ــة الف ــة لبعث ــاملي   الدولي ــضائي الع ــوق  ذي لمرصــد الف ــعة ف األش

ويـأيت هـذا اإلسـهام إضـافةً إىل اتفـاق سـابق تعهـدت               .  االحتاد الروسي  يقودهاالبنفسجية، اليت   
 و هـ  االتفـاق وهـذا .  هامـاً  فيـه دوراً  تـؤدِّي إسبانيا مبوجبه باملسامهة يف القطاع األرضـي، الـذي          

  . قاطع على التعاون بني إسبانيا واالحتاد الروسي يف استكشاف الفضاء لألغراض العلميةدليلٌ
  


