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 ٦٤ ........................................................................................................................................... الواليات املتحدة األمريكية  

مقدمة  أوال-
 

وافقـت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف تقريرهـــا عــن دورــا  -١

 ،A/ A C الثامنة والثالثني، على أن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء اىل تقدمي تقاريرها السنوية عـن أنشـطتها الفضائيـة (105/761.

الفقرة ١٧). 

ــــات أن تقـــدم  وعمــال بتلــك التوصيــة، طلــب األمــني العــام، يف مذكــرة شــفوية مؤرخــة ٨ آب/أغســطس ٢٠٠١، اىل احلكوم -٢

ـــة والتقنيــة يف دورــا القادمــة. وقــد أعــدت  تقاريرهـا حـىت ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١، لكـي يتسـىن إحالتـها اىل اللجنـة الفرعيـة العلمي

األمانة هذه املذكرة استنادا اىل املعلومات الـيت تلقتـها مـن الـدول األعضـاء حـىت ١٤ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١. وسـوف تـدرج املعلومـات 

الواردة بعد ذلك التاريخ يف اضافة اىل هذه الوثيقة. 
 
 

الردود الواردة من الدول األعضاء  ثانيا-
 

اجلزائر 
[األصل: بالفرنسية] 
 

بعد مشاركة اجلزائر يف أعمال الدورة الثامنة والثالثني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف  -١

األغراض السلمية، الـيت عقـدت يف فيينـا مـن ١٢ اىل ٢٣ شـباط/فـرباير ٢٠٠١، قدمـت حكومـة اجلزائـر طلبـا رمسيـا اىل مكتـب شـؤون الفضـاء 

اخلارجي تعرب فيه عن رغبتها يف املشاركة يف أعمال اللجنة بصفة عضو منتظم. 

ـــترويج القــانون الــدويل  إن اجلزائـر الـيت تتقيـد متامـا مبعـاهدات األمـم املتحـدة ومبادئـها الناظمـة للفضـاء اخلـارجي وتـؤدي دورهـا ل -٢

للفضاء تأمل يف أن تتمكن من خالل مشاركتها يف أعمال اللجنة مـن تعزيـز دور سياسـتها ذات الصلـة بالفضـاء يف اطـار برامـج اجلزائـر العلميـة 

والتكنولوجية. 
 
 

وكالة الفضاء اجلزائرية  -١
 

اىل جـانب قيمـة البيانـات السـاتلية يف معاجلـة مشـاكل األمـن الـدويل، بـدأت هـذه البيانـات تـزداد أمهيـة يف االجـــراءات والقــرارات  -٣

اليت ختص ادارة الكوارث الطبيعية واملوارد الطبيعية، كما بدأت توفر مسـاعدة مثينـة فيمـا يتصـل بـالتنبؤ والتخطيـط الطويـل األمـد. وهكـذا، فـإن 

ـــالغ  البيانـات السـاتلية توفـر مصـدرا مثينـا للمعلومـات اجلغرافيـة علـى أراضـي البلـد ويف املنـاطق احمليطـة بـه، ويعـد حتديـث هـذه املعلومـات أمـرا ب

األمهية اذا أريد إتباع ج متكامل ازاء املسائل املتعلقة بالتنمية الوطنية. 

وقـد قـررت اجلزائـر، ادراكـا منـها هلـذه الضـرورة، أن تنشـئ برنـامج فضـاء وطنيـا يف هـذا اـــال االســتراتيجي. ويتوخــى القــانون  -٤

الذي أنشأ هذا الربنامج خطة مخاسـية للبحـث العلمـي وتطويـر التكنولوجيـا. وهـذه االرادة السياسـية جمسـدة يف املشـروع املتعلـق بانشـاء وكالـة 



3

A/AC.105/778  

ـــة ومحايــة  فضـاء جزائريـة، الـذي يفـترض فيـه أن يعـزز قـدرات البلـد الوطنيـة يف جمـاالت التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة ومعرفـة املـوارد الطبيعي

البيئة والوقاية مــن الكـوارث الكـربى و/أو ادارـا. وهـذه الوكالـة، الـيت هـي اهليئـة املسـؤولة عـن صـوغ وتنفيـذ سياسـة وطنيـة لـترويج األنشـطة 

الفضائية وتطويرها، ستكون هلا مهام منها التالية: 

دراسة العناصر األساسية الستراتيجية وطنية يف جمال أنشـطة الفضـاء، وصـوغ هـذه العنـاصر واقتراحـها علـى احلكومـة  (أ)

وتنفيذها؛ 

انشاء بنية حتتية فضائية تكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية دف ضمان النهوض باتمع الوطين؛  (ب)

دراسـة وحتديـد طرائـق ووسـائل تطويـر تكنولوجيـات الفضـاء وترويـــج اســتخدامها يف خمتلــف القطاعــات الــيت تنــال  (ج)

االهتمام؛ 

متهيد الطريق للتعــاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف مـع السـلطات الوطنيـة األخـرى يف جمـال الوفـاء بأهدافـها اخلاصـة ـا  (د)

والترتيب لتبادل املعلومات واملساعدة التقنية مع الشركاء األجانب؛ 

ترويج استغالل الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.  ه()
 
 

املركز الوطين لتكنولوجيا الفضاء  -٢
 

يف هذا السياق، شدد مركز أرزو الوطـين لتكنولوجيـا الفضـاء، اضافـة اىل واجباتـه فيمـا يتعلـق بـالتدريب، علـى نوعـني معينـني مـن  -٥

البحوث يف اطار برناجمه العام للبحث والتطوير، ومها تكنولوجيا السواتل الصغرية واألجهزة الفضائية. 

)، اطـارا اسـتطاعت املؤسسـة ضمنـه حتسـني  A LSAT) "ويوفر هذا املشروع الذي يقوم به املركز واملسمى مشروع "ألسات -٦

درايتها يف جماالت ذات الصلة بتكنولوجيا الفضاء والتمكّن من إتقان هذا اال تدرجييا. 

 (S u r rey) يئته للتحليق بالتعاون الوثيق مع مركز الفضاء يف سريوجيري تصميم وصنع الساتل اجلزائري الصغري ألسات و -٧

باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ومبوجب عقد مربم مع ذلك املركز. 

وسيكون الساتل اجلزائري ألسات-١ جزءا من كوكبة من مخسـة سـواتل تابعـة لتـايلند والصـني واململكـة املتحـدة ونيجرييـا اضافـة  -٨

اىل اجلزائر. وقد أطلق هـذا املشـروع يف ٢٥ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١، والتحـق فريـق املشـروع اجلزائـري فعـال مبركـز الفضـاء بسـري. ويف 

اطــار األنشــطة املقترنــة ــذا املشــروع يتوقــــع أيضـــا تقـــدمي التدريـــب األكـــادميي اىل االخصـــائيني اجلزائريـــني (علـــى مســـتويي الدكتـــوراه 

ـــامج الــذي وضعتــه اجلزائــر، مــع  والبكـالوريوس) يف االختصاصـات الوثيقـة الصلـة بتكنولوجيـا السـواتل الصغـرية. عندئـذ ميكـن أن يصبـح الربن

مرور الوقت، جزءا من نظام فضائي عاملي متكامل إلدارة الكوارث الطبيعية. 
 
 

تكنولوجيات املالحة وحتديد املواقع  -٣
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يستخدم خمتلف اهليئات الوطنيـة واجلـهات املشـغلة اخلصوصيـة يف الوقـت احلـاضر طرائـق عصريـة للمالحـة وحتديـد املواقـع. وأشـيع  -٩

هـذه الطرائـق النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع، ونظـام املالحـة القـائم علـى حتديـد املواقـع بـالقصور الـذايت ونظـم املالحـة الالسـلكية ومنـها النظــام 

التفاضلي العاملي لتحديد املواقع، واملنارات وما اىل ذلك. 

ـــه الوفــاء علــى حنــو  هـذا إذًا عـرض وجـيز ألنشـطة اجلزائـر يف جمـال الفضـاء. وسـيحتاج هـذا اـال اىل حتسـينات نوعيـة اذا أريـد ل -١٠

مناسب باحتياجات اتمع الوطين يف الشؤون املتعلقة بالرفاه االجتماعي واالقتصادي. 
 
 

األرجنتني 
[األصل: باالسبانية] 
 

وكالـة الفضـاء األرجنتينيـة هـي اللجنـة الوطنيـة لألنشـطة الفضائيـة (كونـاي) الـيت هـي ملحقـة بـوزارة الشـؤون اخلارجيـة والتجــارة  -١

الدوليـة والشـؤون الدينيـة، وهـي تنسـق كـل األنشـطة ذات الصلـة باسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـــراض الســلمية. وتقــوم هــذه اللجنــة يف 

الوقت احلاضر بتنفيذ خطة الفضاء الوطنية للفترة ١٩٩٧-٢٠٠٨. 

وتشكل احلقيقتان التاليتان حجر األساس خلطة الفضاء الوطنية:  -٢

ـــتخدم، وســيظل يســتخدم، حبكــم خصائصــه املمــيزة، علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء اســتخداما  أن األرجنتـني بلـد يس (أ)

مكثفا؛ 

أن حتليل خمتلف "النواتـج" الـيت تسـهم ـا أنشـطة الفضـاء يف التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة يكشـف مـا يعلّقـه البلـد  (ب)

من أمهية على اعداد دورات كاملة من املعلومات الفضائية وحتديد تطبيقات كل منها. 

وقد صممت خطة الفضاء الوطنية كمشروع استثماري ميكن فيه، علـى أسـاس مـردوده املـايل، حتديـد معـدل عـائدات اخلطـة علـى  -٣

الصعيد الداخلي حتديدا معقوال، وهي خطة تربهن على أا تعود بفوائد مجة على البلد. 
 
 

خطة الفضاء الوطنية 
 

ـــح اخلطــة دوريــا (يف  وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة العامـة خلطـة الفضـاء الوطنيـة، املعنونـة "األرجنتـني يف الفضـاء"، مـن الضـروري تنقي -٤

العادة كل عامني)، ويتعني يف كـل مناسـبة مـن هـذه املناسـبات متديـد اخلطـة لفـترة مماثلـة حـىت تكـون هنـالك دائمـا فـترة مسـتهدفة ال تقـل عـن 

ـــترة الســنتني الســابقة، مــع  عقـد مـن الزمـن. ويف سـياق كـل عمليـة تنقيـح، تكيـف اخلطـة وفقـا لقـدرات البلـد واحتياجاتـه وللتقـدم احملـرز يف ف

مواصلة تقييم العمليـات واضافـة مشـاريع أو أنشـطة أو الغائـها حسـب االقتضـاء. وهلـذه األغـراض، مـن الضـروري أن تؤخـذ يف االعتبـار بوجـه 

خـاص جمـاالت التقـدم احملـرز يف تكنولوجيـا الفضـاء علـى الصعيـد العـاملي، ومـدى مالءمـة املفـاهيم اجلديـدة والتطـورات واالجنـــازات احملققــة يف 

برامج التعاون اليت مت تنفيذها. 
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وقد شهدت األعوام األخرية زيادة كبـرية يف اإلمـداد باملعلومـات مـن مصـادر فضائيـة علـى الصعيـد الـدويل. وهـذا النمـو يف تبـادل  -٥

املعلومـات علـى الصعيـد الـدويل يقـترن اىل حـد كبـري بازديـاد الوعـي العـاملي باحلاجـة اىل الرصـد املتواصـــل للبيئــة واملــوارد الطبيعيــة والتغــريات 

ـــان اســتخدامها مقصــورا علــى فئــة  النامجـة عـن النشـاط البشـري، وكذلـك ادارة الكـوارث، اضافـة اىل حريـة اسـتخدام التكنولوجيـات الـيت ك

حمدودة من قبل. 

ونتيجـة هلـذه الزيـادة يف اإلمـداد الـدويل باملعلومـات، الـيت سـتصبح آثارهـا واضحـــة علــى نطــاق واســع جــدا يف األعــوام اخلمســة  -٦

القادمة، برزت احلاجة اىل استحداث سـبل ووسـائل جديـدة جلمـع املعلومـات ومعاجلتـها وحتليلـها واسـتعماهلا، مـع التشـديد بوجـه خـاص علـى 

ــة،  النشـاطني األخـريين املقـترنني بـالبحث والتطويـر وبتطويـر مـهارات املـوارد البشـرية. ومـن أجـل حتقيـق الـدورات الكاملـة للمعلومـات الفضائي

تقوم كوناي بأنشطة ومشاريع يف جماالت العمل اخلمسة التالية: 

البنية التحتية األرضية 

النظم الساتلية 

نظم املعلومات 

سبل النفاذ اىل الفضاء 

التطوير املؤسسي والعمليات األساسية. 

وتتضمن األبواب الواردة أدناه وصفا لألنشطة املضطلع ا يف كل جمال من جماالت العمل.  -٧
 
 

البنية التحتية األرضية  -١
 

احملطة األرضية لتعقب السواتل وتلقي بيانات القيـاس عـن بعـد والتحكـم يف السـواتل يف مقاطعـة  (أ)
قرطبة 

 

جيري تشغيل هذه احملطة منـذ عـام ١٩٩٨ ألغـراض تعقـب السـواتل وتلقـي بيانـات القيـاس عـن بعـد والتحكـم يف السـواتل وذلـك  -٨

باستخدام هوائي قطره ٤ أمتار وهوائي آخر قطـره ١٣ مـترا. وهلـذا اهلوائـي الثـاين، اىل جـانب هوائـي اضـايف قطـره ٣ر٧ أمتـار وعـدة هوائيـات 

جديدة، قدرة على حيازة البيانات الساتلية. 

وفيما يتعلق باسـتقبال الصـور السـاتلية، جيـري اآلن بشـكل منتظـم تلقـي بيانـات مـن السـاتلني الندسـات ٥ و٧ والسـاتل األورويب  -٩

) والسـاتل أوربفيـو (Orbview) (املـزود جبـهاز االستشـعار ذي جمـال الرؤيـة الواسـع ملعاينـة البحـر)  ERS 2) عدالثاين لالستشعار عن ب

 SAC-C والسـاتل ER O S  A1 وجمموعة سواتل االدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي (نوا) وساتل رصد موارد األرض

IR وD١ ورادارسات.  S-1Cو EO -1 والساتل رادارسات. ومن املزمع أن يبدأ يف املستقبل القريب استقبال البيانات من السواتل 
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ـــن توليــد منتجــات مــن  وقـد جـرى علـى الـدوام تطويـر قـدرة احملطـة علـى معاجلـة البيانـات، وأصبحـت هـذه القـدرة اآلن متكّـن م -١٠

الرادار ذي الفتحة االصطناعية يف أقـل مـن مخـس دقـائق بعـد مـرور السـاتل. ويف حـال حصـول طـوارئ طبيعيـة وغريهـا، متكّـن وصلـة خمصصـة 

قدرا ١٦ ميغابايت يف الثانية من نقل البيانات اىل بوينس آيرس يف دقائق معدودة. 

وال يسـتخدم نظـام مدخـالت البيانـات آالت التسـجيل. ومبـا أن كـل أدوات نظـام االسـتقبال واهلوائيـات جيـري التحكـم فيـها عــن  -١١

بعد، فإنه ميكن استخدم األسلوب اآليل لقطع االستقبال وحيازة البيانات من ساتل خمتلف عابر يف الوقت ذاته والعودة اىل الساتل األول. 

وفيمـا يتعلـق بتعقـب السـواتل واسـتخدام بيانـات القيـاس عـن بعـد والتحكـم يف السـواتل، اسـتخدمت احملطـــة خــالل ســنة ١٩٩٩  -١٢

ـــة الســاتلية االيطاليــة  لتنفيـذ بعثـة SAC-A األرجنتينيـة، وجـرى تشـغيل احملطـة يف متـوز/يوليـه وآب/أغسـطس ٢٠٠٠ كمحطـة رئيسـية للبعث

الصغرية اهزة بتكنولوجيا متقدمة على أساس اتفـاق مـع وكالـة الفضـاء االيطاليـة. ومنـذ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ واحملطـة تعمـل كمركـز 

 .S AC-C حتكم يف الساتل األرجنتيين
 
 

حمطة أرضية جديدة حليازة البيانات وتعقب السواتل وتلقي بيانات القياس عـن بعـد والتحكـم يف  (ب)
السواتل 

 

انتـهى العمـل املتعلـق بتصميـم وانشـاء حمطـة أرضيـة ثانيـة يف مقاطعـة تيـريا ديـل فويغـو، يف أقصـى جنـوب القــارة األمريكيــة. ومــن  -١٣

املزمع تركيب هذه احملطة األرضية مبوجب اتفاق مع وكالة الفضاء االيطالية والنظام الساتلي االيطايل األرجنتيين لتدبر الطوارئ. 
 
 

النظم املتعددة احلزم واملتعددة النطاقات الترددية  (ج)
 

بدأ العمل على تصميم نظم متقدمة متعددة احلزم ومتعددة النطاقات الترددية لالستقبال املتزامن من عدة سواتل.  -١٤
 
 

النظم الساتلية  -٢
 

يف جمـال تطبيقـات االستشـعار عـن بعـد، تتضمـن خطـة الفضـاء الوطنيـــة تدابــري بشــأن جمموعتــني مــن الســواتل: جمموعــة ســواتل  -١٥

SA) اـهزة بـأدوات يف  O C OM S) اهزة بأدوات يف املدى البصري؛ وجمموعة سواتل الرصد واالتصاالت ( AC) التطبيقات العلمية

مدى املوجات الصغرية. 
 
 

 SAC-C البعثة الساتلية (أ)
 

ُوضـع الســـاتل SAC-C، وهــو أول ســاتل أرجنتيــين لرصــد األرض، يف املــدار يف ٢١ تشــرين الثــاين/نوفمبـــر ٢٠٠٠، وبــدأ  -١٦

ـــني كونــاي واالدارة الوطنيــة للمالحــة  يسـتقبل البيانـات مـن احملطـة األرضيـة يف قرطبـة حاملـا انتـهت أعمـال اهلندسـة. ومبوجـب اتفـاق تعـاون ب

S جـزءا مـن كوكبـة ماتوتينـا لرصـد األرض الـيت تتكـــون مــن الســاتل  A C-C اجلويـة والفضـاء (ناسـا) بالواليـات املتحـدة، يشـكل السـاتل

 .EO-1و ( Terra) وسواتل الواليات املتحـدة الندسـات-٧ وتيـرا SAC-C األرجنتيين
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S من جهاز ماسح متعدد األطياف ومتوسـط االسـتبانة وفرتـه كونـاي، وجمموعـة مـن  AC-C وتتكون احلمولة الرئيسية للساتل -١٧

ـــية)، وقــد  أجـهزة القيـاس املغنطيسـي الجـراء قياسـات للمجـال املغنطيسـي لـألرض مـن حيـث الكميـة واالجتـاه (محولـة رسـم اخلرائـط املغناطيس

GO الـيت  L P E صممها وبناها احتاد من املؤسسات يتألف من خمترب الدفع النفاث التابع لناسا واملعهد الدامنركي ألحبـاث الفضـاء، وجتربـة 

وفرها خمترب الدفع النفاث التابع لناسا. 

S جمهز بكامريا تعقّب عالية االسـتبانة وحساسـة لأللـوان وكامـريا تعقّـب عاليـة احلساسـية،  AC-C اضافة اىل ذلك، فإن الساتل -١٨

وكلتامها من استحداث كوناي، وجمموعتـني اختبـاريتني تكنولوجيتـني وفرمـا ايطاليـا (جـهاز تعقّـب النجـوم االيطـايل وجتربـة املالحـة االيطاليـة 

اخلاصـة بالسـاتل SAC-C)، وأداة فرنسـية لتحديـد أثـر اجلسـيمات العاليـة الطاقـة علـــى املكونــات االلكترونيــة املتقدمــة، وجتربــة أرجنتينيــة 

fr)، ونظـام جلمـع البيانـات  anca whale املســماة أيضـا) ،s o uthern right whale لتحديد مسار هجرة احليتان اليت من فصيلة

البيئية يتألف من شبكة من احملطات املوزعة على كامل أحناء األرجنتني. 

ـــر مــدى التصحــر ورصــد الفيضانــات  S لدراسـة البيئـة الربيـة والبحريـة وتقدي AC-C وتسـتخدم البيانـات الـواردة مـن السـاتل -١٩

والتنبـؤ باالنتـاج الزراعـي ورصـد درجـة احلـرارة يف الغـالف اجلـوي وحمتـوى اهلـواء مـن البخـار ـدف حتديـد مـدى قابليـة تغـير تركيبـة الغــالف 

اجلوي، وأداء قياسات للمجال املغناطيسي األرضي بـالقدر ذاتـه مـن الدقـة الـذي حتققـه املراصـد، وقيـاس االشـعاع الفضـائي يف الغـالف اجلـوي 

s والتحقق من الطرائـق  o u thern right whale وآثاره يف املكونات االلكترونية املتطورة، وحتديد مسار هجرة احليتان اليت من فصيلة

املستخدمة يف حتديد ارتفاع الساتل وسرعته. 

 .SAC-C الساتل S AC-D ومن املقرر أن خيلف الساتل -٢٠
 
 

بعثتا ساتلي الرصد واالتصاالت (SAOCOM) (احلموالت الرئيسية يف مدى املوجات الصغرية)  (ب)
 

S وSAOCOM 1B اللذيـن تتمثـل محولتـهما الرئيسـية  A OCOM 1A ساوكوم هي بعثة ساتلية تتكون من الساتلني -٢١

1 يف عـام ٢٠٠٤  A فـي رادار ذي فتحـة اصطناعية قياسي قطـيب يف النطـاق الـترددي L (٣ر١ غيغـاهرتز). ومـن املزمـع اطـالق سـاوكوم 

1B يف عام ٢٠٠٥.  وساوكوم 

وقـد جـرى التشـديد بوجـه خـاص يف هـذه البعثـة علـى التطبيقـات املتطـورة، ومنـها قيـاس التداخـل الـراداري واسـتخدامات خمتلـف  -٢٢

االستقطابات لتحسني تبين تضاريس األرض. 

ويف شـباط/فـرباير ٢٠٠٠، مت التوقيـع علـى اتفـاق مـع وكالـة الفضـاء االيطاليـة إلنشـاء النظـام السـاتلي االيطـايل-األرجنتيــين إلدارة  -٢٣

ــــة باالشـــتراك مـــع ســـواتل  الطــوارئ، وســوف جيــري مبوجــب هــذا االتفــاق تشــغيل الســواتل التابعــة موعــة ســواتل ســاوكوم األرجنتيني

SkyMed-COSMO االيطالية من أجل توفري املعلومات ذات الصلة بادارة الطوارئ. 

ويف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، مت التوقيـع علـى اتفـاق خـاص مـع مركـز الفضـاء يف لييـــج لكــي تشــارك بلجيكــا يف مشــروع  -٢٤

ساوكوم من خالل املشاركة يف انشاء جهاز ملعاجلة البيانات. 
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ويف آذار/مـارس ٢٠٠١، وقّعـت كونـاي ووكالـة الفضـاء االيطاليـة علـى اعـالن مشـترك لتوســـيع نطــاق التعــاون يف اطــار النظــام  -٢٥

الساتلي االيطايل-األرجنتيين إلدارة الطوارئ لكي يشمل تركيب حمطـة أرضيـة يف تيـريا ديـل فويغـو، والتعـاون بشـأن معـهد غوليتـش، واحتمـال 

S و SAC-D التابعني لكوناي.  AC-C تضمني النظام الساتلي املذكور الساتلني
 
 

نظم املعلومات  -٣
 

يـهدف جمـال العمـل هـذا بالدرجـة األوىل اىل ضمـان االدارة املالئمـــة لعمليــات مجــع املعلومــات املســتقاة مــن الفضــاء واســتقباهلا  -٢٦

وارسـاهلا وخزـا ومعاجلتـها واسـتعماهلا وتعميمـها أو مـن خـــالل اســتعمال املــوارد الفضائيــة. وتــتركز األنشــطة اىل حــد كبــري علــى مســائل 

االستشعار عن بعد، وخصوصا على تبين املتطلبات اليت ينبغي استيفاؤها لتكوين دورات كاملة للمعلومات الفضائية. 
 
 

التطبيقات املتعلقة بالطوارئ  (أ)
 

يف هذا اال، تقوم كوناي باستحداث منهجيات للوفـاء بكـل احتيـاج حمـدد. وبوجـه خـاص، تتعـاون كونـاي مـع نظـام الطـوارئ  -٢٧

االحتادي للجمهورية األرجنتينية وذلك بتزويد اهليئات اليت يتألف منـها نظـام الطـوارئ هـذا باملعلومـات املسـتمدة مـن الفضـاء لكـي تسـتعمل يف 

ادارة الكـوارث الطبيعيـة والطـوارئ النامجـة عـن نشـاط بشـري. واملعلومـات الفضائيـــة بالغــة األمهيــة للرصــد وتقييــم األضــرار ورســم خرائــط 

للمواقـع القابلـة للتضـرر والتخطيـط اللوجسـيت ومـا اىل ذلـك يف حـاالت طارئـة كالفيضـــات واجلفــاف والتلــوث البيئــي واحلرائــق وااليــاالت 

األرضية والفيضانات الساحلية واالنتشارات الطحلبية وآفات احملاصيل والتصحر والزالزل واألعاصري والثورانات الربكانية. 
 
 

التحقق األرضي  (ب)
 

مـا زال العمـل جاريـا يف انشـاء قـاعدة بيانـات حتتـوي علـى بصمـات طيفيـة للمنـاطق الرئيسـية الـــيت جتــري زراعتــها والبــارامترات  -٢٨

اجلغرافية ذات الصلة ا استنادا اىل عملية ختطيـط تشـمل خمتلـف املنـاطق اجلغرافيـة مـن االقليـم الوطـين. ففـي عـام ٢٠٠١، نشـر مقيـاس الطيـف 

 .EO-1و SA C - C التصويري يف اال املرئي ويف جمال األشعة دون احلمراء احملمول جوا، التابع للواليات املتحدة، ملعايرة الساتلني 

واضافة اىل ذلك، مت التحقق من الصحة اجليومترية للساتل الندسات-٧ على املستوى ٥.  -٢٩
 
 

توزيع الصور الساتلية وترويج تطبيقاا  (ج)
 

جيـري تشـغيل الوحـدة اخلاصـة بتوزيـع الصـور السـاتلية وترويـج تطبيقاـا منـذ عـام ١٩٩٨. وميكـن االطـالع علـى فـهرس للصـــور  -٣٠

 .w w w.conae.gov.ar عن طريق املوقع الشبكي للجنة الوطنية لألنشطة الفضائية
 
 

شبكة مجع البيانات  (د)
 

 .S A C-C لقد بدأ انشاء شبكة جلمع البيانات باستعمال الساتل -٣١
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سبل النفاذ إىل الفضاء  -٤
 

مبقتضـى املرسـوم رقـم ٩٧/١٧٦، أوعـزت السـلطة التنفيذيـة الوطنيـة اىل كونـاي بدمـج البنـد "سـبل النفـــاذ اىل الفضــاء وخدمــات  -٣٢

االطالق" يف الصيغة املنقحة من خطة الفضاء الوطنية بالتساوي مع انشاء دورات كاملة من املعلومات الفضائية. 

وقد حتقق ذلـك بادخـال التعديـالت ذات الصلـة علـى جمـال العمـل املعنـون "سـبل النفـاذ اىل الفضـاء" بالوسـائل واآلليـات املناسـبة،  -٣٣

مبا يتفق مع احلالــة التكنولوجيـة الراهنـة علـى الصعيديـن الوطـين والعـاملي ومبـا يتماشـى مـع سياسـة األرجنتـني اخلارجيـة وسياسـتها املتعلقـة بعـدم 

ـــلحة النوويــة والتعــهدات الدوليــة الــيت تلــتزم ــا األرجنتــني يف هــذا الصــدد، وبالتشــجيع علــى زيــادة مشــاركة البلــد الفكريــة  انتشـار األس

ـــة ومتواصلــة. وســوف جيــري، وفقــا ألحكــام املرســوم رقــم ٩٧/١٧٦، تطويــر التكنولوجيــا املتقدمــة يف اطــار  والتكنولوجيـة بصـورة تدرجيي

ـــف، ويف املقــام  الشـفافية الكاملـة وباالتصـال الوثيـق باهليئـات الوطنيـة واملنظمـات الدوليـة يف البلـدان األعضـاء يف نظـام مراقبـة تكنولوجيـا القذائ

األول مع الربازيل. 

ويف عـام ٢٠٠١، أحكمـت كونـاي خططـها بشـأن تشـــييد واختبــار منــوذج أويل حملــرك بــالوقود الســائل باالشــتراك مــع اللجنــة  -٣٤

الوطنية للطاقة الذرية (كونيا). واستمر التعاون مـع الـربازيل يف هـذا املشـروع الـذي يتكـون مـن التحليـق دون املـداري حلمولـة صنعتـها كونـاي 

ووضعتها على منت صاروخ سرب برازيلي. 
 
 

التطوير املؤسسي والعمليات األساسية  -٥
 

يهدف جمال العمل هذا اىل ما يلي:  -٣٥

اقامة صالت باملؤسسات العلمية والتقنية ومؤسسـات األعمـال مـن أجـل ترويـج البحـث والتطويـر يف خمتلـف جمـاالت  (أ)

علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ 

ترويج تطوير واستعمال املوارد البشرية التخصصية يف تطوير وتطبيق تكنولوجيا الفضاء يف جمايل التعليم والصناعة؛  (ب)

وضع خطط للتعاون الدويل من أجل املساعدة على حتقيق أهداف خطة الفضاء الوطنية؛  (ج)

توعية اجلمهور بأمهية أنشطة الفضاء وفوائدها للمجتمع.  (د)
 
 

التعاون مع املؤسسات الوطنية  (أ)
 

ـــة والصناعيــة األرجنتينيــة. وتنــص االتفاقــات املوقّــع  تتضمـن خطـة الفضـاء الوطنيـة مشـاركة خمتلـف اهليئـات العلميـة والتكنولوجي -٣٦

عليها مع هذه اهليئات على أن متدها كوناي بالصور الساتلية وتدريب املوظفني على استخدام هذه الصور وتوفري املعدات. 
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تنمية املوارد البشرية  (ب)
 

معهد ج.م. غوليتش للدراسات الفضائية املتقدمة  �١�
 

يف ٢٥ متـوز/يوليـه ٢٠٠١، افتتحـت كونـاي معــهد مــاريو غوليتــش للدراســات الفضائيــة املتقدمــة الــذي يؤويــه مركــز الفضــاء  -٣٧

تيوفيلو تابانريا يف مقاطعة كوردوبا. وسوف يوفر املعهد دورات دراسـية جامعيـة عليـا هـي األوىل مـن نوعـها يف األرجنتـني يوفَّـر فيـها التدريـب 

على استخدام معلومات الفضاء داخل االطار األكادميي جلامعة قرطبـة الوطنيـة. واضافـة اىل ذلـك، ومـن خـالل اتفـاق موقَّـع عليـه مـع كونـاي، 

 .( S I FEM) أنشئ معهد غوليتش كفرع أكادميي لنظام الطوارئ االحتادي جلمهورية األرجنتني

ويهدف املعهد اىل توفري التدريـب للموظفـني األرجنتينيـني يف الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعيـة والطـوارئ النامجـة عـن نشـاط بشـري  -٣٨

وادارـا ويف تفسـري حالـة البيئـة الطبيعيـة ويف اسـتخدام أحـدث تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء يف جمـــال الرعايــة الصحيــة، وبتحديــد أكــثر فيمــا 

يتعلق بعلم األوبئة العامة يف تقييم أخطار التفشي الوبائي ألمراض تنقلها عوامل مثل البعوض والقوارض. 

اضافة اىل ذلك، يقــترح وضـع مشـاريع ـدف اىل دفـع حـدود املعرفـة اىل األمـام فيمـا يتعلـق بتطبيـق علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف  -٣٩

جمـايل الصحـة والطـوارئ البيئيـة وترويـج وتنظيـم األنشـطة واملناسـبات الراميـة اىل تعزيـز التعـاون بـني املؤسســـات الوطنيــة املعنيــة مبواضيــع ذات 

صلة مبجال الدراسة الذي يعىن به املعهد. 

ومـن أجـل ضمـان جـدوى هـذا الربنـامج مـن حيـث تكنولوجيـا املعلومـات، اختـذت خطـوات لرفـع مسـتوى التعـاون بـني كونـــاي  -٤٠

وايطاليا من أجل تيسري سبل النفاذ اىل احلواسيب الفائقة ذات القدرة العالية على معاجلة البيانات. 
 
 

املشاريع التعليمية  �٢�
 

تقوم كوناي بوضع مشاريع تعليمية خمتلفــة ـدف اىل تعميـم املعـارف األساسـية بـاألرض وبيئتـها الفضائيـة وسـواتلها االصطناعيـة،  -٤١

وتدريـب الطلبـة واملدرسـني يف خمتلـف مسـتويات التعليـم علـى معاجلـة الصـور السـاتلية لتمكينـهم مـن االسـتفادة مـن األنشـــطة املضطلــع ــا يف 

S والندسـات، اضافـة اىل التدريـب علـى  A C -C الوقت الراهن يف اطار خطة الفضـاء الوطنيـة. وهـي تشـمل إرسـال الصـور مـن السـاتلني

اسـتخدامها. كمـا تشـارك كونـاي يف برنـامج منيطـة التجربـة الفضائيـة، وذلـك مـن خـالل اتفـاق مـع ناسـا، وهـذا مينـح الطلبـــة فرصــة إلرســال 

جتارم اىل الفضاء. 
 
 

األنشطة العلمية  (ج)
 

تشمل األنشطة اهلامة األخـرى مواصلـة برنـامج سـرب األرض بواسـطة مطيـاف رسـم اخلريطـة اإلمجاليـة لـألوزون، إلجـراء قياسـات  -٤٢

لـألوزون انطالقـا مـن السـواتل، وذلـك بالتعـاون مـع ناسـا وجامعـة روسـاريو الوطنيـة؛ ووضـع خمططـات لقيـاس االشـعاع فـوق البنفسـجي مــن 

هضبة أتاكاما اىل تيـريا ديـل فويغـو؛ وتقديـر اجلرعـة احملدثـة للطفـح اجللـدي وعوامـل خطـر التعـرض ألشـعة الشـمس. وقـد بـدأ التشـغيل املنتظـم 

لنظـام لكشـف املـدى وحتديـده بـالضوء (ليـدار) مـن أجـل قيـاس مالمـح اهلبـاء اجلـوي واألوزون يف الغـــالف اجلــوي، وذلــك يف مركــز حبــوث 

A وذلك مبوجب اتفاق بني كوناي وناسا.  e ronet الليزر وتطبيقاته، حيث أنشئ نظام جلمع البيانات عن طريق شبكة ايرونت



11

A/AC.105/778  

وواصلـت كونـاي املشـاركة يف مشـروع شاغاسـبيس، الـذي يشـمل البحـث عـن عقاقـري ملكافحـة مـرض شـاغاس (مــرض الــدراق  -٤٣

الطفيلـي)، وذلـك بالتعـاون مـع ناسـا ومعـهد علـــم الطفيليــات التــابع لــوزارة الصحــة والرعايــة االجتماعيــة ومعــاهد البحــوث يف أوروغــواي 

والربازيل وشيلي وكوستاريكا واملكسيك. 
 
 

التعاون الدويل  (د)
 

توفر كوناي الدعم الــالزم للسـلطة التنفيذيـة الوطنيـة بشـأن مواضيـع حمـددة مثـل نظـام مراقبـة تكنولوجيـا القذائـف والنظـام الوطـين  -٤٤

للمعدات احلربية والصادرات والواردات احلساسة، عمال باملرسوم رقم ٩٢/٦٠٣. 

ــة يف الفضـاء اخلـارجي وعينـت كونـاي لتكـون اهليئـة املسـؤولة عــن ادارتـه.  ويف عام ١٩٩٥، أنشئ السجل الوطين لألجسام املطلق -٤٥

S وSAC-C يف كل من عام ١٩٩٨ وعام ٢٠٠٠، على التوايل.  AC-A وقد سجلت البيانات املتعلقة بالساتلني

ووفقا خلطة الفضـاء الوطنيـة، تنطـوي املشـاريع الـيت وضعتـها كونـاي علـى قـدر عـال مـن التعـاون مـع بلـدان أخـرى. وهـذا يتخـذ  -٤٦

شـكل شـراكات بـني الطرفـني املعنيـني باملشـروع، مـع تكفـل الشـركاء بتوفـري املدخـالت املناسـبة دون متـايز يف مســـتويات املســؤولية، ســواء يف 

املسائل التقنية أو من حيث نطاق االلتزامات العامة املتعهد ا. 

ـــا التابعــة للواليــات املتحــدة ووكالــة الفضــاء  وقـد وقّعـت كونـاي، منـذ تأسيسـها يف عـام ١٩٩١، علـى اتفاقـات تعـاون مـع ناس -٤٧

االيطاليـة ووكالـة الفضـاء الربازيليـة واملركـز األملـاين لشـؤون الفضــاء اجلــوي واملركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضائيــة واملعــهد الوطــين 

ـــادي البلجيكــي للشــؤون العلميــة والتقنيــة والثقافيــة ومركــز الفضــاء يف لييــج يف بلجيكــا  األسـباين لتكنولوجيـا الفضـاء اجلـوي واملكتـب االحت

ومركـز الفضـاء الوطـين الربيطـاين ووكالـة الفضـاء الوطنيـة األوكرانيـة ومعـهد أحبـاث الفضـاء الدامنركـي ووكالـــة الفضــاء األوروبيــة (اإليســا)، 

وهي تتفاوض حاليا بشأن اتفاقات مع بلدان أخرى. 
 
 

أستراليا 
[األصل: باالنكليزية] 

 

كانت سنة ٢٠٠١ سنة متمـيزة أخـرى بالنسـبة للقطـاع الفضـائي يف أسـتراليا، حيـث عـززت احلكومـة التزامـها خبلـق بيئـة تنافسـية  -١

للصناعة. وبعملها هذا، دف احلكومة إىل االستفادة من املزايا الفريدة اليت تتمتع ا أستراليا والنمو املتوقع يف األنشطة الفضائية العاملية. 

وتتـوزع قـدرات أسـتراليا يف جمـاالت العلـوم والتكنولوجيـا والصناعـة الفضائيـة علـى القطـاعني احلكومـي والصنـاعي علـى الســـواء،  -٢

ـــة. وحتتفــظ وزارة الصناعــة والعلــوم واملــوارد باملســؤولية الرئيســية داخــل  ومتتـد مـن الـربامج البحثيـة األساسـية إىل التطبيقـات التجاريـة املتقدم

احلكومة عن وضع وتنفيذ سياسة أستراليا الفضائية، أمـا اهليئـات واملنظمـات احلكوميـة األخـرى املشـاركة يف األنشـطة الفضائيـة فتضـم اموعـة 

األسـترالية لعمليـات املسـح واملعلومـات اخلاصـة بـاألرض واملركـز األسـترايل لالستشـعار عـــن بعــد ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 

والفنون ووزارة الدفاع ومكتب األرصاد اجلوية. 
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وقـد مشلـت األنشـطة الرئيسـية الـيت اضطلعـت ـا احلكومـة يف عـام ٢٠٠١، االنتـهاء مـن وضـع نظـام الســـالمة الفضائيــة، ووضــع  -٣

الصيغـة النهائيـة للوائـح اخلاصـة بتسـهيل تشـغيل الصناعـة الفضائيـة التجاريـة (لوائـح األنشـــطة الفضائيــة لعــام ٢٠٠١)، واصــدار الصــك األول 

مبقتضـى القـانون األسـترايل لألنشـطة الفضائيـة لعـام ١٩٩٨، وتوقيـع اتفـاق دويل رئيسـي بشـأن التعـاون الفضـائي مـع االحتـاد الروسـي، وتقــدمي 

التسهيالت لعدد مـن مشـاريع االطـالق التجاريـة الرئيسـية، واجنـاز خطـة مسـتقبلية لصناعـة املعلومـات الفضائيـة يف أسـتراليا، وكذلـك األنشـطة 

الواسعة النطاق لالستشعار عن بعد والعلوم والتكنولوجيا اخلاصة باألرصاد اجلوية. 
 
 

نظام الترخيص  -١
 

من صلب التزام احلكومة بتحقيـق بيئـة تنافسـية للصناعـة الفضائيـة األسـترالية مواصلـة بـذل اجلـهود املوجهـة حنـو اجيـاد اطـار قـانوين  -٤

ـــة التجاريــة يف أســتراليا. وســيكفل هــذا النظــام أيضــا وجــود بيئــة آمنــة ألنشــطة االطــالق الفضائيــة والتقيــد  ورقـايب فعـال لألنشـطة الفضائي

بااللتزامات الدولية ألستراليا، مبـا يف ذلـك التزاماـا مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة بشـأن املسـؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتدثـها األجسـام 

الفضائية. 

ـــة يف أســتراليا وتنفيــذ عمليــات  ويرسـي قـانون األنشـطة الفضائيـة لعـام ١٩٩٨ األسـاس القـانوين لتشـغيل املوانـئ الفضائيـة التجاري -٥

االطالق، مبا يف ذلك تلك اليت يقوم ـا مواطنـون أسـتراليون مـن مواقـع توجـد فيمـا وراء البحـار. كمـا يقضـي بالقيـام بعمليـات االنقـاذ واختـاذ 

االجراءات التحقيقية يف حالة وقوع حوادث. 

ويشكل نظام السالمة الفضائيـة جـزءا ال يتجـزأ مـن نظـام الـترخيص واهلـدف منـه هـو محايـة حيـاة اجلمـهور واملمتلكـات. والنظـام  -٦

هو من النوع الذي حتدد فيه املخاطر وتقيم وتـدار مبـا يتفـق وتقليـل املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا اجلمـهور إىل أدىن حـد معقـول يتسـىن مـن الناحيـة 

العملية. 

وقد فرغت احلكومة األسترالية، يف منتصـف السـنة مـن وضـع لوائـح األنشـطة الفضائيـة لعـام ٢٠٠١. وتتضمـن اللوائـح املزيـد مـن  -٧

التوجيـهات خبصـوص نظـام ترخيـص األنشـطة الفضائيـة، وتبـني املعلومـات املطلـوب تقدميـــها لتيســري تقييــم الطلبــات املتعلقــة مبنــح الــتراخيص 

واألذونـات الالزمـة لالضطـالع باألنشـطة املتصلـة بالفضـاء، وعمليـة تقييـم الطلبـات، وتفـاصيل الرسـوم الـيت تدفـع عـن األجـــهزة، واملنــهجيات 

ـــول مــن الناحيــة العمليــة. كمــا ســيؤمن  الـيت ينبغـي اسـتخدامها للتدليـل علـى أن احتمـال احلـاق الضـرر باجلمـهور منخفـض إىل أدىن حـد معق

القانون واللوائح واملعلومات املطلوب تقدميها وفقا هلذه الوثائق جعل عملية تقدمي الطلبات وتقييمها منفتحة وشفافة وقابلة للمساءلة. 

ـــة للممتلكــات  وقـد أعلنـت احلكومـة مؤخـرا عـن اعتزامـها ادخـال تعديـالت علـى القـانون واللوائـح مبـا يضمـن توفـري محايـة اضافي -٨

الوطنيـة الرئيسـية. كمـا سـتدخل تعديـالت علـى الترتيبـات اخلاصـة باملسـؤولية، حيـث سـيوضع حـد أعلـى ملسـتوى التـأمني املطلـوب أن حتصـــل 

عليه اجلهة مقدمة الطلـب للقيـام بعمليـة اطـالق فضائيـة وقبـول احلكومـة باملسـؤولية عـن املطالبـات الـيت تزيـد عـن ذلـك مبـا يصـل إىل ٣ باليـني 

دوالر أسـترايل. وسـتطبق حـدود املسـؤولية هـذه فقـط علـى املطالبـات املقدمـة مبقتضـى القـانون الداخلـي األســـترايل ولــن تؤثــر علــى التزامــات 

أستراليا مبوجب القانون الدويل. كما ستعدل احلكومة القانون حبيث ينص علـى منـح شـهادة جديـدة لألنشـطة العلميـة والتعليميـة، وهـو مـا مـن 
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شـأنه أن يوفـر آليـة للـترخيص أقـل ارهاقـا وأكـثر تناسـبا مـع النطـاق املعتـدل واملخـــاطر احملــدودة املتصلــة بعمليــات االطــالق والعــودة اخلاصــة 

باألغراض العلمية والتعليمية. 

وجيري حاليا وضع مبادئ توجيهية ملساعدة الصناعة على االمتثال لنظام الترخيص.  -٩
 
 

مكتب الترخيص والسالمة الفضائية  -٢
 

يتـوىل مكتـب الـترخيص والسـالمة الفضائيـة التـابع لـوزارة الصناعـة والعلـوم واملـوارد املسـؤولية عـــن تنفيــذ نظــام منــح الــتراخيص  -١٠

املنشأ مبوجب قانون األنشطة الفضائيـة لعـام ١٩٩٨، واللوائـح واملبـادئ التوجيهيـة وأي اتفاقـات أخـرى يدخـل فيـها البلـد فيمـا خيـص ترخيـص 

مشاريع االطالق الفضائية التجارية. 

ودور مكتـب الـترخيص والسـالمة الفضائيـة هـو ادارة تنظيـم صناعـة االطـالق الفضـائي التجاريـة الناشـئة ملـا فيـه ســـالمة اتمعــني  -١١

األسـترايل والـدويل. ويتوجـب علـى الشـركات الراغبـة يف تنفيـذ أنشـطة فضائيـة يف أســـتراليا أو الشــركات األســترالية الراغبــة يف تنفيــذ أنشــطة 

كهذه يف اخلارج أن تطلب املوافقة عليها مبوجب التشريع عن طريق عرض احلالة على مكتب الترخيص والسالمة الفضائية. 

ويف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، أصدر املكتـب املذكـور أول صـك لـه مبقتضـى القـانون فيمـا يتعلـق بعمليـات اطـالق جتريبيـة يف  -١٢

وومريا جبنوب أستراليا. 
 
 

التعاون الدويل  -٣
 

غالبا ما تشتمل مشاريع االطالق التجارية املوضوعة يف أسـتراليا علـى تكنولوجيـا ومعـدات مصدرهـا بلـدان أخـرى. وتيسـريا لنقـل  -١٣

التكنولوجيا واخلربة، وكذلك التـهيؤ لألنشـطة العلميـة والتجاريـة، فانـه يلـزم وضـع اطـار للتعـاون الـدويل. وأسـتراليا طـرف يف مجيـع معـاهدات 

األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء. وعالوة على ذلك، فان ألستراليا اتفاقات ثنائيـة مـع عـدد مـن البلـدان واتفاقـات مـع عـدد مـن املنظمـات 

الفضائية الدولية توفر اطارا لألنشطة التعاونية املتصلة بالفضاء. 
 
 

اتفاق التعاون الفضائي مع االحتاد الروسي  (أ)
 

يف أيـار/مـايو ٢٠٠١، وقّعـت احلكومـة األسـترالية اتفاقـا ثنائيـا مـع حكومـة االحتـاد الروسـي يتعلـق باستكشـاف الفضــاء اخلــارجي  -١٤

واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية. ويضـع االتفـاق، الـذي يركـز علـى اجلوانـب التجاريـة، اطـارا قانونيـا وتنظيميـا لألنشـطة الفضائيـــة املشــتركة 

بني البلدين. وتتفاوض احلكومة اآلن على اتفاقني فرعيني مع حكومة االحتاد الروسي. 
 
 

اجلهات التجارية مقدمة االقتراحات  -٤
 

ـــة بتطويــر مرافــق االطــالق الفضــائي التجاريــة يف أســتراليا جيــري وضعــها حاليــا. ومــن بــني  هنـاك عـدد مـن االقتراحـات املتعلق -١٥

االقتراحات املؤكدة املقدمة االقتراحات التالية: 
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مؤسسة كيستلر للفضاء اجلوي، وومريا، جنوب أستراليا  (أ)
 

K، وذلــك للســوق اخلاصــة بســواتل املــدارات  - 1 تعكـف مؤسسـة كيسـتلر للفضـاء اجلـوي علـى تطويـر مركبـة اطـالق ذات مرحلتـني قابلـة العـادة االســـتخدام وتعــرف باســم  -١٦

األرضية املنخفضة وللرحالت اخلاصة باعادة إمـداد حمطـة الفضـاء الدوليـة بـاملؤن. وهـذه املركبـة الفعالـة مـن حيـث التكلفـة مصممـة للعـودة إىل 

موقـع االطـالق ومـن املمكـن اعـادة اطالقـها يف ظـرف تسـعة أيـام. ومؤسسـة كيسـتلر كـانت صاحبــة أول اقــتراح فضــائي جتــاري يف أســتراليا 

حيظى باملوافقة البيئية، يف آذار/مارس ١٩٩٨. وتتوقع الشركة تنفيذ عـدد يصـل إىل ٢٥ عمليـة اطـالق سـنويا حاملـا يصبـح املوقـع عـامال بكـامل 

طاقته. 
 
 

املركز الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، جزيرة كريسماس، احمليط اهلندي  (ب)
 

املركـز الفضـائي آلسـيا واحمليـط اهلـادئ هـو شـركة أسـترالية ُأسســـت يف عــام ١٩٩٧ النشــاء مرفــق الطــالق الســواتل يف جزيــرة  -١٧

كريسـتماس. وسيسـتخدم املركـز املذكـور الصـاروخ الروسـي أورورا كمركبـة االطـالق الرئيسـية لـه. وسـتتكون مركبـــة االطــالق مــن ثــالث 

مراحل، عالوة علـى مرحلـة عليـا اختياريـة، وستسـتهدف علميـات االطـالق إىل املـدار الثـابت مـن األرض. ومـن املتوقـع البـدء يف تشـييد موقـع 

االطالق يف أواخر عام ٢٠٠١ ومن املزمع أن يبدأ يف عام ٢٠٠٤ تنفيذ ١٢ عملية اطالق سنويا. 

ويقـترح املركـز املذكـور أيضـا انشـاء مركـز للبحـوث الفضائيـة يوفـر التعليـم اجلـامعي العــايل والبحــوث بالتعــاون مــع املؤسســات  -١٨

البحثية األسترالية والدولية األخرى. 

ورهنا باستيفاء املركـز لبعـض االلتزامـات واجنـازه لبعـض املراحـل، سـتقوم احلكومـة بتوفـري مبلـغ ١٠٠ مليـون دوالر للمسـاعدة يف  -١٩

توفري وتطوير البىن التحتية ذات االستخدامات العامة. 
 
 

شركة Spacelift Australia احملدودة، وومريا، جنوب أستراليا  (ج)
 

تقترح شركة Spacelift Australia احملدودة انشـاء أعمـال جتاريـة للنقـل الفضـائي يف وومـريا، جبنـوب أسـتراليا تسـتند إىل  -٢٠

الطراز "ستارت" من املركبات الروسية، اليت جتمع بني الدقة العالية واملعولية والقدرة التنافسـية مـن حيـث التكـاليف مـع تـأمني درجـة عاليـة مـن 

ـــة اخلاصــة بالســواتل  األمـن ملوقـع االطـالق داخـل منطقـة وومـريا املقيـد الوصـول اليـها. وسـتوفر الشـركة مركبـة اطـالق "دقيقـة" للسـوق العاملي

الصغرية ذات املدارات األرضية املنخفضة، وتقترح البدء بالعمليات التجارية يف عام ٢٠٠٣. 
 
 

املشاريع البحثية  -٥
 

تشارك عدة منظمات حبثية أسترالية يف مشاريع جديدة لبحوث وتطوير اطالق الصواريخ والسواتل.  -٢١
 
 

 (FedSat-1) فيدسات-١ (أ)
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يقـوم مركـز البحـوث التعاونيـــة للنظــم الســاتلية بتيســري مشــاركة الصناعــة احملليــة واهليئــات احلكوميــة يف اخلدمــات املســتندة إىل  -٢٢

استخدام السواتل الصغرية. وميول املركز من قبل جمموعة من اجلهات الراعية تشمل شركات وجهات حكومية وأفرادا. 

 Fe d e ration ويتمثـل املشـروع الرئيسـي للمركـز يف تشـييد واطـــالق ســاتل ميكــروي منخفــض التكلفــة يعــرف باســم -٢٣

Satellite One (فيدسـات-١)، الـذي ســـيجري جتــارب يف ميــادين املالحــة وقياســات اــال املغنطيســي واالتصــاالت وحتديــد معــامل 

الغـالف اجلـوي لـألرض واختبـار حواسـيب فضائيــة جديــدة. وســيوفر املشــروع للعلمــاء واملهندســني األســتراليني بيانــات قيمــة بشــأن البيئــة 

الفضائية وكذلك خربات يف جمال اهلندسة الفضائية والتطبيق العملي لتكنولوجيات الفضاء. 

 .HI I -A ومن املقرر أن يطلق (فيدسات-١) يف عام ٢٠٠٢ على منت مركبة اطالق يابانية من نوع  -٢٤
 
 

 (HyShot) هايشوت (ب)
 

) من عملييت اطـالق دون مداريتـني للتحقـق مـن االختبـارات الـيت أجريـت يف نفـق ريـاح  HyShot) يتكون مشروع هايشوت -٢٥

ــة ومـن التقنيـات احلسـابية املسـتخدمة يف البحـوث اخلاصـة مبحركـات سـكراجميت. وقـامت جامعـة كوينــزالند بتصميـم  للسرعات الفرط-صوتي

T وهـي مركبـة اطـالق دون مداريـة غـري  e r rier-Orion ـذه احملركـات. أمـا مركبـة االطـالق فـهي مـن نـوع وصنع احلموالت اخلاصــة

A األمريكية.  strotech موجهة ذات مرحلتني مقدمة من شركة

وهذا املشروع، الذي حيظى بتمويـل ودعـم الكومنولـث، يضـع أسـتراليا يف مكـان الصـدارة يف البحـوث العامليـة اخلاصـة مبحركـات  -٢٦

ـــرط-صوتيــة. ويف حــني أن اســتخدام  سـكراجميت. وحملركـات سـكراجميت تطبيقـات جتاريـة ممكنـة يف اطـالق السـواتل ويف الطـريان بسـرعات ف

ـــت، فــان مــن احملتمــل جــدا أن تســتخدم حمركــات ســكراجميت يف  هـذه التكنولوجيـا اجلديـدة يف الطـريان املـدين ال يـزال حباجـة إىل بعـض الوق

ــواتل، وذلـك بفضـل قلـة وزن تلـك احملركـات وكفاءـا العاليـة. وقـد أبـدت ادارة  املستقبل القريب لدعم الصواريخ اخلاصة بعمليات اطالق الس

ناسا والقوات املسلحة للواليات املتحدة اهتماما كبريا بتجربة هايشوت. 
 
 

 (Ausroc) آوسروك (ج)
 

)، معـهد البحـوث الفضائيـة األسـترالية احملـدود، وهـو شـركة عامـة ال تسـعى إىل الربـح  Ausroc) يتوىل تنفيذ برنامج آوسروك -٢٧

وـدف إىل زيـادة تطويـر علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف أسـتراليا. واهلـدف مـن هـذا الربنـــامج هــو تطويــر مركبــة اطــالق منخفضــة التكــاليف 

للسـواتل امليكرويـة، باسـتخدام تكنولوجيـات ميكـن رفـع مسـتواها لكـي تسـتخدم يف مركبـات اطـالق السـواتل األثقـل وزنـا. ويتكـون الربنــامج 

من أربع مراحل سيتم يف كل منها اختبار التكنولوجيات والنظم اليت ميكن دجمها يف املرحلة التالية. 
 
 

 (BLUEsat) بلوسات (د)
 

يكلـف طـالب جامعـة سـيدين الغربيـة غـري املتخرجـني، مبشـاركة اضافيـة مـن خرجيـي اجلامعـة ومـن الصناعـة واملؤسسـات التعليميــة  -٢٨

). ويشـمل املشـروع تصميـم وتشـييد وتشـغيل سـاتل اتصـاالت  B LUEsat) واملتحمسني لبحوث الفضاء، على تطوير مشـروع بلوسـات
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ميكـروي خـاص بـاهلواة باسـتخدام جـهاز راديـو رزمـي للخـزن واالرسـال. ويـهدف املشـروع أيضـــا إىل نقــل محولــة تصويــر جتريبيــة وأجــهزة 

استشعار جتريبية لقياس االرتفاعات وحتديد األماكن. ومن املقرر اطالق الساتل يف منتصف عام ٢٠٠٢. 
 
 

 (JAESAT) جايسات (ه)
 

) يف عــام ١٩٩٧، مــن قبــل املعــهد األســترايل  J AESAT) (جايسـات) أنشـئ مشـروع السـاتل اهلندسـي األسـترايل املشـترك -٢٩

لبحوث الفضاء ومركز البحوث التعاونية للنظم السـاتلية وجامعـة كوينــزالند التكنولوجيـة لتصميـم وتشـييد سـاتل ميكـروي واطالقـه وتشـغيله. 

 .Dn i e pr 0-1 ومن املقرر أن تتم عملية االطالق إما يف منتصف عام ٢٠٠٢ أو يف أواخره بواسطة مركبة اطالق من نوع
 
 

 (Kitcomm) كيتكوم (و)
 

ـــات مــن واىل حمطــات كيتكــوم الطرفيــة  كيتكـوم (Kitcomm) هـو نظـام سـاتلي الدارة وتعقـب املوجـودات يتيـح نقـل البيان -٣٠

النقالة والثابتة، املنخفضة التكلفــة، لدعـم طائفـة واسـعة مـن التطبيقـات. وسـيتم نشـر النظـام املذكـور خـالل عـامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢ وسـيحتاج 

إىل ثـالث عمليـات اطـالق فضائيـة لوضـع جمموعتـه املؤلفـة مـن ٢١ ســـاتال يف مــدارات فــوق القطــب. وســيوفر النظــام خدمــة تغطيــة عامليــة 

متواصلة. 
 
 

 (ARIES) آريس (ز)
 

) هو ساتل مقترح ذو مـدار أرضـي منخفـض سـيوفر بيانـات فـرط-طيفيـة  ARIES) الساتل األسترايل ملعلومات املوارد والبيئة -٣١

الستخدامها يف رسم خرائط خاصة باملعادن والبيئة وغري ذلك من األغراض احملددة. 

وهذا الساتل هـو مثـرة ٢٠ عامـا مـن البحـث والتطويـر يف جمـال التكنولوجيـات املتقدمـة لالستشـعار عـن بعـد جـرت بالتعـاون بـني  -٣٢

الوكالة البحثية الرائدة يف أسـتراليا، وهـي منظمـة الكومنولـث للبحـوث العلميـة والصناعيـة، وصناعـة التعديـن. وجيـري تصميمـه باعتبـاره سـاتال 

جتاريـا متامـا متلكـه وتديـره أسـتراليا وذلـك مـن أجـل توفـري معلومـات جديـدة وفريـدة مـن نوعـــها للزبــائن يف خمتلــف أحنــاء العــامل. وستســاعد 

اخلوارزميـات اجلديـدة واملتطـورة للسـاتل علـى االسـتبانة الدقيقـة للمكونـات الـيت يقـل حجمـها عـن البكسـل الواحـد، ممـا سـيتيح وضـــع طائفــة 

جديدة من اخلرائط اخلاصة مبواضيع حمددة. 
 
 

تنمية الصناعة  -٦
 

الفريق االستشاري الفضائي الدويل  (أ)
 

يف عام ٢٠٠١، عقدت احلكومة األسترالية اجتماعا للفريق االستشـاري الفضـائي الـدويل مـن أجـل الوقـوف علـى فـرص مشـاركة  -٣٣

أسـتراليا يف حمطـة الفضـاء الدوليـة والـربامج الفضائيـة الدوليـة األخـرى ولتقييـم الفوائـد العلميـة والتجاريـة الـيت ميكـن احلصـول عليـها مـن اغتنـــام 

هذه الفرص. ويضم الفريق مسؤولني كبار من القطاعني الصناعي والبحثي املتعلقني بالفضاء يف أستراليا وممثلي احلكومة. 



17

A/AC.105/778  

ــه احلكومـة يف أوائـل عـام ٢٠٠٢ يتضمـن تفـاصيل االسـتراتيجيات الراميـة إىل تعزيـز  ويعكف الفريق على اعداد تقرير لكي تنظر في -٣٤

التعاون الدويل والبناء على مهارات الصناعة احمللية األسترالية وقدراا. 
 
 

صناعة املعلومات الفضائية  (ب)
 

خـالل السـنة املاضيـة، تعـاونت احلكومـة األسـترالية مـع الصناعـة واملسـتويات احلكوميـة األخـــرى واملؤسســات التعليميــة والبحثيــة  -٣٥

لوضـع خمطـط ملسـتقبل صناعـة املعلومـات الفضائيـة يف أسـتراليا. ويف عـام ٢٠٠١، صـدر تقريـر مشـترك بـني احلكومـة والصناعـة بعنـوان "التـهيؤ 

للنمو" (Positioning for Growth)، يبـني االسـتراتيجيات واالجـراءات الراميـة إىل تنميـة الصناعـة. وكنتيجـة للعمليـة التعاونيـة بـني 

احلكومة والصناعة، أنشئت الرابطة األسترالية لألعمال اخلاصة باملعلومات الفضائية من أجل متثيل املصاحل التجارية للصناعة. 

وتشـمل هـذه االسـتراتيجيات واالجـراءات املتفـق عليـها وضـــع اطــار مشــترك للسياســات العامــة، وحتســني النفــاذ إىل البيانــات،  -٣٦

وحتسني التسعري، وزيادة فعالية البحث والتطوير، وتقييم واصالح استراتيجيات التعليم وتكوين املهارات، وتنمية األسواق احمللية والعاملية. 

وهنـاك عـدد مـن األسـواق اجلديـدة اآلخـذة بالظـهور يف صناعـة املعلومـات الفضائيـة، وال سـيما مـن خـــالل اســتحداث تطبيقــات  -٣٧

جتارية للمعلومات اجلغرافية والنظم العاملية لتحديد املواقـع. وتوفـر هـذه التطبيقـات فرصـا جديـدة لتحسـني اخلدمـات املقدمـة إىل الزبـائن وتوفـري 

ـــق التقريــر علــى توفــري حريــة النفــاذ  املنتجـات اجلديـدة واعـادة تركـيز األنشـطة التجاريـة األسـترالية لتحسـني االسـتفادة مـن التكنولوجيـا. ويتف

باالتصـال احلاسـويب املباشـــر إىل البيانــات الفضائيــة األساســية املتوفــرة لــدى احلكومــة مبــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة باســتخدام األراضــي، 

واملخـاطر املتصلـة مبلوحـة األراضـي اجلافـة، واجليولوجيـا، واجلاذبيـة، والنشـــاط الســيزمي، واملنــاخ، ومنــاطق الــتراث العــاملي، وســجل الــتراث 

الوطين، وبيانات طوبوغرافية رقمية مبقياس ١:١ مليون تغطي أستراليا بكاملها. 
 
 

اخلامتة  -٧
 

كانت السنة املاضية سنة مهمة بالنسـبة للحكومـة األسـترالية والصناعـة الفضائيـة الوطنيـة. وقـد أظـهرت أسـتراليا، مـن خـالل مجلـة  -٣٨

من املبادرات الوطنية والدولية عزمها على أن تصبح طرفـا رئيسـيا يف السـاحة الفضائيـة العامليـة، وهـي عاكفـة علـى وضـع األطـر الالزمـة لتيسـري 

ذلك. 
 
 

الربازيل 
[األصل: باالنكليزية] 

 

أفضت اجلهود الـيت بذلتـها احلكومـة الربازيليـة يف العقـود األخـرية إىل تكويـن قطـاع فضـائي فعـال يضـم كـربى مؤسسـات البحـث  -١

والتطوير، ومراكز العمليات، واملنشآت واجلامعات التكنولوجية، اليت تعمل بطريقة نظامية بتنسيق من وكالة الفضاء الربازيلية. 

وكمثـال علـى التقـدم التكنولوجـي الـربازيلي، ميكـن التشـديد علـى أن الـربازيل هـي واحـدة مـــن جمموعــة قليلــة مــن البلــدان الــيت  -٢

جنحت يف تطوير السواتل. ومتتلك الربازيل مركزا عامال الطالق السواتل وستكون هلا عما قريب مركبة خاصة ا الطالق السواتل. 
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وخـالل عـام ٢٠٠١، واصـل الربنــامج الوطــين لألنشــطة الفضائيــة بــذل جــهوده الراميــة إىل زيــادة قــدرة الــربازيل علــى تطويــر  -٣

واسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء حلـل املسـائل ذات الصلـة بـاتمع الـربازيلي وذلـك ـدف اتقـان التكنولوجيـات ذات األمهيـة احلامســـة. ويعــرض 

هذا التقرير األنشطة الرئيسية املتعلقة بالفضاء اليت نفذت يف الربازيل خالل عام ٢٠٠١. 

ـــة جــهودها الراميــة إىل اجيــاد الظــروف الالزمــة لالســتفادة جتاريــا مــن مركــز الكنتــارا الطــالق  فقـد واصلـت احلكومـة الربازيلي -٤

السواتل. 

وعـرض الفـرع التنفيـذي للحكومـة الربازيليـة علـى الكونغـرس الوطـين نـص اتفاقيـة تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـــارجي  -٥

متهيدا ملوافقة الربازيل عليها ومن مث االنضمام اليها يف اية األمر. 

وحققت الشراكة الربازيلية يف تطوير الساتل الصيين الربازيلي املشـترك املخصـص لدراسـة املـوارد األرضيـة  -٦
(CBERS) تقدما كبريا يف عام ٢٠٠١. وهـذا السـاتل هـو عبـارة عـن مشـروع مشـترك مـع الصـني لتطويـر سـاتلني علـى درجـة عاليـة مـن 

ـــر ١٩٩٩؛ أمــا  C موجـود يف املـدار منـذ تشـرين األول/أكتوب B ERS-1 األداء ألغـراض االستشـعار البصـري لـألرض عـن بعـد. والسـاتل

ـــهيدا الطالقــه  C، فيخضـع حاليـا لالختبـارات النهائيـة مت B ERS-2 السـاتل الثـاين املشـترك بـني الصـني والـربازيل لدراسـة املـوارد األرضيـة

L يف النصـف األول مـن عـام ٢٠٠٢. وتعكـف الـربازيل والصـني حاليـا علـى دراسـة  ong March 4 بواسطة صاروخ صيين مـن طـراز

ـــة أكــثر تطــورا مــن أجــهزة الســاتلني  C سـيزودان بأجـهزة استشـعار بصري B ERS امكانيـة توقيـع اتفـاق لبنـاء سـاتلني اضـافيني مـن طـراز

C. ويف هـذا السـياق، فانـه مـن املـهم التـأكيد علـى  B ERS السابقني. وهذا ما سيعين عــدم انقطـاع اخلدمـات الـيت توفرهـا سلسـلة سـواتل 

تنامي قدرة الربازيل من حيث احلصول على الصور الساتلية. 

ومن بني االجنازات اهلامـة األخـرى اختتـام االختبـارات علـى مسـبار الرطوبـة الـربازيلي. واهلـدف الرئيسـي هلـذا املسـبار هـو دراسـة  -٧

معـامل الرطوبـة يف الغـالف اجلـوي، مـع تطبيقـات يف جمـال األرصـاد اجلويـة. وهـذا املسـبار هـــو عبــارة عــن مقيــاس إشــعاع منفعــل للموجــات 

A التابع لربنامج نظام ناسا لرصد األرض، إىل جانب أربعـة أجـهزة استشـعار أخـرى مقدمـة مـن  q ua امليكروية سيحلق على منت ساتل أكوا

الواليات املتحدة واليابان. وجيري اآلن تركيب هذه املعدات واختبارها يف الساتل، املقرر اطالقه يف أوائل عام ٢٠٠٢. 

أما خبصوص مشاركة الربازيل يف حمطة الفضاء الدولية، فقد اختـذت اخلطـوات واالجـراءات الداخليـة الالزمـة لتطويـر املعـدات الـيت  -٨

ــت املبـادرة اهلامـة األخـرى يف تدريـب املـالح الـربازيلي امليجـر مـاركوس سـيزار بونتيـس يف مركـز جونسـن الفضـائي  ستساهم ا الربازيل. ومتثل

التابع لناسا. وقد بدأ التدريب التمهيدي لرحلته األوىل، املقرر مبدئيا أن تتم يف عام ٢٠٠٥. 

وامتـدت الدراسـات املشـتركة لتشـمل فكـرة سـاتل أرجنتيـين برازيلـي لالستشـعار عـن بعـد مكـرس للتطبيقـات يف جمـاالت الزراعــة  -٩

واملوارد املائية والرصد البيئي، كما جيري التفكري يف ضم اسـبانيا إىل املشـروع كشـريك حمتمـل. وجتـري مفاوضـات بشـأن توقيـع اتفـاق اطـاري 

مع االيسا يف جمال الفضاء. 

ـــة والكــارييب يف  ومثـة مبـادرة مهمـة أخـرى تتمثـل يف انشـاء املركـز االقليمـي لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف أمريكـا الالتيني -١٠

سان خوزيه دوس كـامبوس، يف سـاو بـاولو. وكـانت حلقـة العمـل اخلاصـة باجلاذبيـة امليكرويـة يف جمـال علـوم احليـاة، الـيت عقـدت يف ريـو دي 

جانريو فـي ١٧ و١٨ متوز/يوليه ٢٠٠١، مبادرة هامة أخرى اختذا الربازيل. 
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 ED U C A وفيما يتعلق باال التعليمي، نفذ بعض األنشطة اخلاصة بالتدريب ونشر املعلومات أو جيري تنفيذها: كمشروع  -١١

CB؛  E R S SeRe، لتطوير التعليم باالستشــعار املبكـر علـى مسـتوى املـدارس األساسـية والعليـا باسـتخدام الصـور الـيت يوفرهـا السـاتل 

ــة،  ودورة ملعلمـي املـدارس (الـدورة الرابعـة عـن االستشـعار املبكـر ألغـراض التطبيقـات البيئيـة)؛ والـدورة التعريفيـة لعلـم الفلـك والفيزيـاء الفلكي

واالجتمـاع الثـاين اخلـاص مبسـتعملي بيانـات االستشـعار عـن بعـد يف املعـــهد الوطــين لبحــوث الفضــاء يف كويابــا، مــع حمــاضرة عــن مشــروع 

EDUCA SeRe؛ واملسـؤولية عـن اسـداء املشـورة التقنيـة ملشـروع حافلـة الفضـاء، املصمـم لطـالب املـدارس األساسـية والعليـا؛ والـدورة 

الدراسـية السـنوية املسـماة "مدرسـة الفضـاء"، الـيت سـتعقد يف الفـترة مـن ٣ إىل ١٣ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١ يف املعــهد الوطــين لبحــوث 

الفضاء؛ والتنظيم احمللي حللقة العمل االقليمية ملعاجلة البيانـات اخلاصـة بأمريكـا الالتينيـة الـواردة مـن البعثتـني الفضـائيتني شـاندرا وسـاتل األشـعة 

السـينية املتعـدد املرايـا � نيوتـن الـيت عقدـا جلنـة أحبـاث الفضـاء (كوسـبار) يف الفـترة مـن ٤ إىل ١٣ كـــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ يف املعــهد 

الوطين لبحوث الفضاء. 

ـــه مــن منــاطق واســعة للنشــاط  ويشـكل حجـم البلـد وأبعـاده االقتصاديـة ومـا يتصـف بـه مـن خصـائص مناخيـة متنوعـة ومـا يضم -١٢

الزراعي وبعض املناطق اليت يشتد فيها التركيز السكاين واالنتاج الصنـاعي واحتـواؤه علـى أكـرب مسـاحة مـن الغابـات املداريـة يف العـامل، شـاهدا 

علـى أمهيـة التنبـؤات اجلويـة واملناخيـة بالنسـبة للـربازيل. ويف هـذا السـياق، فـان اـهود الـذي تبذلـه الـربازيل يف جمـال التنبـؤات اجلويـة واملناخيـــة 

ــة والدراسـات املناخيـة التـابع للمعـهد الوطـين لبحـوث الفضـاء. وتشـمل أنشـطة املركـز  يتضمن مرفقا للحواسيب الفائقة يف مركز التنبؤات اجلوي

ـــة األمريكيــة لدراســة احمليطــات والغــالف  املذكـور تشـغل حمطـات أرضيـة لكشـف ومعاجلـة الصـور السـاتلية الـيت توفرهـا سـواتل االدارة الوطني

G وسواتل األرصاد اجلوية ميتيوسات.  O ES-E اجلوي (نوا) ١٢ و١٤ و١٥ و١٦ وسواتل النظام العاملي لرصد األرض

E وEOS-PM متوفــرة للعمليــات حــىت عــام ٢٠٠٢. وتكــرس جــهود  OS-AM وسـتظل ملفـات نظــام رصــــد األرض -١٣

البحـث والتطويـر العـداد النواتـج السـاتلية، علـى أســاس تشــغيلي. وتعتــرب االختبــارات دون املداريــة علــى جــانب كبــري مــن األمهيــة العلميــة 

ـــات ذات املــدار  والتكنولوجيـة. ويتـم يف احـدى الفئـات املهمـة مـن هـذه االختبـارات استكشـاف ظـروف اجلاذبيـة امليكرويـة الناشـئة يف التحليق

املكافئ املقطع، ألغراض اجراء حبوث تنطوي على احتماالت كبــرية يف جمـاالت مـن قبيـل علـم األحيـاء ومنـو البلـورات واملـواد اجلديـدة والطـب 

وديناميات السوائل والفيزياء األساسية واالحتراق. 

أما يف ميدان الفيزياء الفلكية للجسيمات ذات الطاقة العالية، فقد طـورت وأطلقـت عـدة جتـارب حممولـة علـى البالونـات للكشـف  -١٤

عـن األشـعة السـينية واجليميـة املتأتيـة عـن املصـادر الكونيـة. والـربازيل مسـتعدة حاليـا الطــالق تلسـكوب تصويــر كبيــر لألشـعة اجليميـــة باســم 

MASCO، جـرى تطويـره واختبـاره خـالل السـنوات القليلـة املاضيـة. كمـا شـرعت الـــربازيل يف تطويــر الرحلــة الســاتلية العلميــة املســماة 

MIRAX، بالتعـاون مـع عـدد مـن املؤسسـات األجنبيـة. وسـتكرس هـــذه الرحلــة لدراســة الظواهــر الطارئــة واالنفجاريــة لألشــعة الســينية 

وكذلك رصد السلوك الطيفي والزمين جلزء كبري من السماء باألشعة السينية وذلك بدرجة مل يسبق هلا مثيل من االستبانة واحلساسية. 

ويف ميدان علم الفلك البصري، قامت الـربازيل بتصميـم وبنـاء عـدد مـن األجـهزة مـن ضمنـها مقيـاس عـايل السـرعة لشـدة الضـوء  -١٥

(UBVRI)، ومقيـاس سـريع للضـوء مـزود جبـهاز اقـتران شـحنات، كمـا قـامت، علـى وجـــه اخلصــوص، بتصميــم كامــريا عاليــة االســتبانة 

واسعة اال تعمل باألشعة دون احلمراء، جيري تشغيلها يف التلسكوبات التابعـة للمختـرب الوطـين الـربازيلي للفيزيـاء الفلكيـة. أمـا يف ميـدان علـم 

ـــة الديســيمترية الربازيليــة، وهــي جتربــة  الفلـك االشـعاعي، فقـد اسـتحدثت عـدة مشـاريع مهمـة، حيـث جيـري، بصفـة خاصـة، تصميـم الصفيف
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كبرية لقياس درجة التداخل الضوئي، وذلك بالتعـاون مـع عـدد مـن املؤسسـات األجنبيـة. وتشـمل البحـوث املهمـة األخـرى املنفـذة يف الـربازيل 

ــين كـروي ملوجـات اجلاذبيـة الكتليـة وفقـا ألحـدث التطـورات التكنولوجيـة وبالتعـاون مـع عـدد مـن املختـربات يف  تطويروتشغيل أول هوائي رني

خمتلف أحناء العامل. 
 
 

فنلندا 
[األصل: باالنكليزية] 

االدارة  -١
 

فيما يلي املنظمات الضالعة يف األنشطة الفضائية:  -١
 

األنشطة الرئيسية  موقعها يف احلكومة  املنظمة 

ــة  أنشـئت يف عـام ١٩٦٣، وهـي مسـؤولة عـن عالقـات فنلنـدا مـع وكال
الفضاء األوروبية (االيسا)، والتعاون الفضـائي العـاملي والثنـائي، وبرامـج 
تكنولوجيـا الفضـاء، ومتويـل وتنفيـذ اجلـزء التكنولوجـي والصنـــاعي مــن 

برنامج الفضاء الفنلندي. وتعمل كأمانة للجنة الفضاء الفنلندية. 

مسؤولة لدى وزارة التجارة والصناعة  الوكالة الوطنية للتكنولوجيا 

أنشـئت يف عـام ١٩٨٥، وهـي مسـؤولة عـن صـــوغ السياســة الفضائيــة 
الوطنيـة. وقـد عينتـها احلكومـة لواليـة مدـا ثـــالث ســنوات (٢٠٠١-

 .(٢٠٠٤

وهي هيئة للتنسيق فيما بني الوزارات، 
مسؤولة لدى وزارة التجارة والصناعة 

جلنة الفضاء الفنلندية 

تقوم بتوفري التمويل لربنامج علوم الفضاء.  مسؤولة لدى وزارة التربية  األكادميية الفنلندية 
 
 

مـن املتوقـع صـدور حتديـث السـتراتيجية الفضـاء الفنلنديـة لألعـوام ٢٠٠٢-٢٠٠٤ بنهايـة السـنة احلاليـة. وتقـوم ـذا العمـل جلنـــة  -٢

الفضاء الفنلندية. وترد األموال املخصصة لألنشطة الفضائية أيضا من عدة وزارات أخرى. 

وهنــاك مــا يزيــد علــى ٣٣ شــركة ووحــدة للبحــوث يف فنلنــدا تقــوم بأعمــال يف سلســلة توريــد املعــدات الســاتلية أو دراســـة  -٣

تكنولوجيا الفضاء. وهناك سبع جامعات يف فنلندا تدرس االستشعار عن بعد أو علوم الفضاء. 
 
 

حملة عامة  -٢
 

بدأ نشاط فنلندا الفضائي يف أوائل الثمانينات، أوال مـن خـالل تعـاون ثنـائي مـع احتـاد اجلمـهوريات االشـتراكية السـوفياتية السـابق  -٤

Te. ويف عـام ١٩٨٧،  l e-X مث مع السويد بشأن مشروع االتصاالت السلكية والالسـلكية ،P hobos بشأن أجهزة ختص مسبار املريخ

أصبحت فنلندا عضوا منتسبا يف االيسا، مث أصبحت دولة عضوا يف الوكالة يف عام ١٩٩٥. 

وينصـب تركـيز فنلنـدا الرئيسـي علـى برامـج االيسـا، وتتمثـل اسـتراتيجيتها يف التركـيز علـى جمـاالت خمتـارة كاالستشـعار عـن بعـــد  -٥

واالتصاالت السلكية والالسلكية واملالحة الساتلية وبرامج البحث والتطوير التكنولوجية وعلوم الفضاء. 
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اجتاهات امليزانية  -٣
 

ظلت ميزانية الفضاء الفنلندية ثابتة متاما منـذ عـام ١٩٩٥، علـى الرغـم مـن أن احلصـة املخصصـة لـربامج االيسـا بـدأت يف االزديـاد  -٦

ـــة يف عــام ٢٠٠١. ويتوقــع أن تظــل ميزانيــة الفضــاء الفنلنديــة علــى  يف ذلـك الوقـت. وشـكلت املسـامهة يف االيسـا اجلـزء الرئيسـي مـن امليزاني

مستوى ثابت خالل السنوات القادمة.  

ويـأيت معظـم التمويـل الفضـائي الفنلنـدي مـن الوكالـة الوطنيـة للتكنولوجيـا (تيكيـس). وقـد بلغـت مســـامهتها يف عــام ٢٠٠١ ٢٠  -٧

مليون يورو. 

األنشطة الوطنية  -٤
 

ينصـب اهتمـام فنلنـدا الرئيسـي علــى رصــد األرض، والعلــوم والتطبيقــات، وعلــوم الفضــاء (وبالدرجــة األوىل البحــوث اخلاصــة  -٨

ـــان احمللّقــني فـــي  بالنظـام الشمسـي، والفيزيـاء الفلكيـة للجسـيمات ذات الطاقـة العاليـة، وعلـم الكـون). والبيانـات الـيت يوفرهـا السـاتالن القطبي

مـدار قطـيب (NOAA وERS-2) تستخدم أساسا ألغراض رسـم خرائـط البحـار واملنـاطق املتجمـدة ورصـد نوعيـة امليـاه، بينمـا تسـتخدم 

L وSPOT يف عمليات جرد استخدام األراضي والنباتات منذ عام ١٩٧٥.  ANDSAT الصـور املأخـوذة مـن الساتلني

ــامج  ) لعلـوم الفضـاء يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ وينتـهي يف عـام ٢٠٠٤. وميـول الربن ANTARES) وقـد بـدأ برنـامج انتـاريس -٩

بالتشارك بني الوكالة الوطنيـة للتكنولوجيـا واألكادمييـة الفنلنديـة. وميـول الربنـامج ١١ فريقـا حبثيـا لدراسـة علـوم رصـد األرض وعلـوم الفضـاء. 

وال تقل التكلفة االمجالية للربنامج عن عشرة ماليني يورو. 
 
 

الربامج واملشاريع الدولية اجلارية  -٥
 
 

املشاركة الفنلندية  املنظمة/البلد 

االيسا  

جهازان   SOHO املرصد الشمسي واهليليوسفريي

وحدات للتغذية الكهربائية، وجهازان   Cluster II بعثة

مقياس ارتفاعات راديوي ملهباط تيتان   Huygens بعثة

هيكل أنبويب تلسكويب ووحدة للسيطرة احلرارية على املرايا   XMM بعثة ساتل األشعة السينية املتعدد املرايا

J (كواشف)  EM-X املشاركة يف مرصاد اِألشعة السينية  Integral بعثة

وحدات للتغذية الكهربائية، واملشاركة يف األجهزة   Mars Express بعثة

اهليكل الرئيسي والوحدات اخلاصة بنظام توزيع الطاقة الكهربائية وأجهزة   Rosetta بعثة

 P R OBA كواشف للحطام الفضائي ووحدة ملعاجلة البيانات على منت الساتل بلجيكا، االيسا 

 O DIN جهاز للموجات امليكروية على منت الساتل السويد 

 E n visat جهاز رصد األوزون العاملي بقياس احتجاب النجوم للساتل فرنسا، االيسا 
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املشاركة الفنلندية  املنظمة/البلد 

Au التابع لناسا  r a جهاز لرصد األوزون على منت ساتل رصد األرض  هولندا، الواليات املتحدة األمريكية 

معدات جلهاز SAX لألشعة السينية  ايطاليا 

آليات TWINS التابعة لناسا  الواليات املتحدة األمريكية 

جهاز آلليات مركبة Cassini التابعة لناسا   

جـهاز للتجربـة العـابرة الثانيـة ذات الطاقـة العاليـة لألشـــعة الســينية الــيت أجرــا ناســا 
 HETE II

 

جهاز للحطام حملطة الفضاء الدولية   

جهاز NEAR لألشعة السينية لناسا   

S لناسا  tardust املشاركة يف جهاز مركبة الفضاء  

جهاز لألشعة السينية حملطة الفضاء الدولية  اليابان 

صفيفة سيليكون لألشعة السينية للطيف السيين-اجليمي  روسيا 

 M etLander - أجهزة هبوط على كوكب املريخ من نوع  

مطيـاف مغنطيسـي لألشـعة األلفيـة � جتربـة الفيزيـاء اجلزيئيـة علـى مـنت حمطـة الفضـــاء 
الدولية (البحث عن مضاد املادة) 

فنلندا: جهاز لتعقّب السيليكون مع الدعم األرضي ومعاجلة البيانات 

روسيا، اسبانيا، أملانيا، ايطاليا، سويسرا، الصني، فرنسا، 
بريطانيا العظمى، الواليات املتحدة األمريكية 

 
 
 
 

ايران (مجهورية � االسالمية) 
[األصل: باالنكليزية] 

مقدمة  -١
 

مجهورية ايران االسالمية بلد واسع يقع يف منطقـة اسـتراتيجية وهامـة مـن العـامل، ولـه طائفـة متنوعـة مـن املـوارد الطبيعيـة والبيئـات  -١

واملناخـات والثقافـات واألقـوام. وسـعيا الدارة شـؤون البلـد ادارة جيـدة والسـتخدام مـوارده وامكانياتـه مـن أجـل التحسـني والتنميـة املســتدامة، 

تويل السلطات اهتماما كبريا الستخدام الوسائل الفعالة واحلديثة واالقتصادية لدعم خططها الرامية لتحقيق األغراض املذكورة أعاله. 

ومنذ زمن طويل، كــان هنـاك ادراك بـأن تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء تـؤدي دورا هامـا يف تعزيـز التنميـة املسـتدامة للبلـد.  -٢

وطوال عقد من الزمن تقريبا، عجلت مجهورية ايران االسـالمية جـهودها واختـذت خطـوات باجتـاه تطبيـق علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء مـن أجـل 

ـــة األجــل والقصــرية  االنتفـاع مـن املزايـا اجلمـة والواسـعة السـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف خططـها االمنائيـة اجلاريـة الطويل

األجل. 

واستنادا إىل األنشطة اليت نفـذت خـالل العقـود الثالثـة املاضيـة يف شـىت اهليئـات، يوشـك اآلن علـى االكتمـال تأسـيس هيئـة وطنيـة  -٣

دف إىل تقرير السياسات والتخطيط وامليزنة واجـراء البحـوث والتطويـر وتنسـيق األنشـطة اجلاريـة يف خمتلـف املنظمـات داخـل البلـد. ويف هـذا 
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الصـدد وبغيـة تنسـيق مجيـع أنشـطة البلـد يف املؤسسـات البحثيـة واهليئـات االداريـة واجلامعـات، تنفـذ عمليـة تقريـر السياسـات بعنايـة ســعيا وراء 

اهلدف النهائي املتمثل يف أن تكون اهليئة نواة لوكالة الفضاء الوطنية االيرانية املنشودة. 
 
 

السياسة الفضائية  -٢
 

تثق مجهورية ايران االسالمية استنادا إىل ظروفها اخلاصـة وموقعـها اجلغـرايف، مـن أن بوسـع تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا أن تقـدم  -٤

مسـامهة كبـرية يف التغلّـب علـى مشـاكل البلـد االمنائيـة. وباسـتخدامها لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، ترمـي مجهوريـة ايـران االســـالمية إىل حتقيــق 

االجنازات التالية: 

االسـتغالل التجـــاري والبــث االذاعــي، ورصــد األرض، ورصــد التغــريات البيئيــة، والتنبــؤ بــأحوال املنــاخ، والقيــام  (أ)

بعمليات املسح ورسم اخلرائط، ضمن مجلة أمور أخرى؛ 

تنمية املوارد البشرية من أجل تنفيذ التطوير الفضائي مستقبال؛  (ب)

احتياز واتقان علوم وتكنولوجيا الفضاء دف دعم تطوير التطبيقات الفضائية واألنشطة الصناعية؛  (ج)

تشجيع األنشطة الفضائية يف القطاع اخلاص من أجل تعريف اجلمهور باألنشطة الفضائية ودجمها يف احلياة اليومية؛  (د)

ترويج العلوم والتكنولوجيا الفضائية فيما بني الشباب االيراين، الذي سينهض بدور رئيسي يف مستقبل البلد؛  (ه)

انشاء نظام للمعلومات الفضائية على الصعيد الوطين؛  (و)

تشجيع التعاون الدويل املستند إىل مبادئ املنفعة املتبادلة واملعاملة باملثل.  (ز)
 
 

بناء القدرات  -٣
 

هناك معاهد وهيئات خمتلفة يف مجهورية ايران االسالمية تنفذ حاليا أنشطة فضائية وفقا لوظائفها وجماالت اهتمامها.  -٥

ـــاء القــدرات الالزمــة لتطويــر وتوســيع أنشــطتها يف خمتلــف جمــاالت اســتخدام الفضــاء يف األغــراض الســلمية مبــا فيــها  وبغيـة بن -٦

االتصـاالت السـاتلية، واستكشـاف املـوارد، والنظـم السـاتلية لتحديـد املواقـع، واألرصـاد اجلويـة الســاتلية، ورصــد الكــوارث الطبيعيــة، وعلــوم 

وتكنولوجيا الفضاء، تتخذ مجهورية ايران االسالمية حاليـا التدابـري املالئمـة لتوفـري املرافـق واألجـهزة والرباجميـات الالزمـة، وليـس ذلـك فحسـب 

بل اا توسع أيضا أنشطتها التعليمية عن طريق استخدام املوارد الوطنية ومن خالل تنفيذ مشاريع تعاونية ثنائية اقليمية أو أقاليمية. 

وهنـاك حاليـا أكـثر مـن سـبع جامعـات تنظـم دورات للتعليـم اجلـامعي العـايل أو برامـج متنـح درجـات علميـة يف جمـــال االستشــعار  -٧

الفضائي عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. وعالوة على هذه اجلامعات، هنـاك هيئـات اداريـة أخـرى كـاملركز الوطـين لرسـم اخلرائـط واملركـز 

ـــز حبــوث حفــظ التربــة وادارة املســتجمعات املائيــة تقــدم دورات ختصصيــة أو خاصــة يف التكنولوجيــات  االيـراين لالستشـعار عـن بعـد ومرك

الفضائية اجلديدة. 
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وسـعيا إىل حتسـني معارفـهم الراهنـة ومواكبـة ميـادين اهتمامـهم، يشـارك االختصـاصيون االيرانيـون مشـاركة منتظمـة يف الـــدورات  -٨

القصـرية األجـل والطويلـة األجـل الـيت تدعمـــها اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ (ايســكاب) أو الــيت تقدمــها اهليئــات 

االقليميـة أو الدوليـة األخـرى كمركـز تدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا واحمليـــط اهلــادئ والشــبكة االســالمية للعلــوم والتكنولوجيــا 

الفضائية والوكالة اليابانية للتعاون الدويل. كمـا يـؤدي حضـور خمتلـف احللقـات الدراسـية والنـدوات واملؤمتـرات وحلقـات العمـل دورا هامـا يف 

تنمية اخلربات الراهنة للعلماء االيرانيني. 

وتشكل االحتفاالت باألسبوع العـاملي للفضـاء، الـيت أقيمـت للمـرة الثانيـة يف أوائـل تشـرين األول/أكتوبـر، خطـوة أساسـية أخـرى  -٩

لبناء القدرات اخلاصة بتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء يف البلد. 
 
 

رصد املوارد الطبيعية واجليوماطيقا  -٤
 

تعود خلفية مشـاركة البلـد يف تطبيقـات التقنيـات الفضائيـة لالستشـعار عـن بعـد واالسـتفادة مـن البيانـات الـيت يحصـل عليـها عـن  -١٠

 .(L A N DSAT طريق سواتل رصد األرض إىل اطالق أوىل السواتل التجارية لرصد األرض (سلسلة سواتل

وحاليـا تكـاد هيئـات رصـد وادارة مـوارد األرض أن تسـتخدم أي بيانـات متوفـرة تلتقطـها خمتلـف سـواتل املـوارد األرضيـة، وليــس  -١١

ذلك فحسب، بل اا جمهزة أيضا بأكثر املرافق املتوفرة تطورا لتحليل البيانات ودجمها من خالل استخدام نظم املعلومات اجلغرافية. 

ومـن اهليئـات الرئيسـية املشـاركة يف أنشـطة استشـعار املـوارد األرضيـة عـن بعـد املركـز االيـراين لالستشـعار عـن بعـد (الـذي يعمــل  -١٢

كهيئة تنسيق وطنية) ومؤسسة املسح البحثي اجليولوجي واملعـدين التابعـة لـوزارة املعـادن والفلـزات، ومنظمـة الغابـات واملراعـي، ومركـز حبـوث 

ـــة، واملركــز الوطــين االيــراين لعلــوم احمليطــات، ووزارة الطاقــة، ووزارة النفــط،  حفـظ التربـة وادارة املسـتجمعات املائيـة، ووزارة جـهاد الزراع

ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا. 

وبغية توسيع قدراا وجعلها متماشية مع الطلب املـتزايد علـى البيانـات الـيت يحصـل عليـها حديثـا عـن طريـق االستشـعار عـن بعـد  -١٣

 Xو S مـن الفضـاء، قـررت مجهوريـة ايـران االسـالمية انشـاء حمطـة أرضيـة متعـددة املـهام لالستشـعار عـن بعـد تعمـــل علــى نطــاقي الــترددات

وقادرة على استالم البيانات اليت حتصل عليـها السـواتل احلاليـة واملسـتقبلية. ويف هـذا الصـدد، ُوضعـت حمطـة االسـتالم اخلاصـة باحتيـاز البيانـات 

ـــذه الســنة يف  T قيـد التشـغيل يف أوائـل تشـرين األول/أكتوبـر مـن ه ERRA املتوسـط االسـتبانة للسـاتل MODIS مـن جـهاز استشـعار

املركز االيراين لالستشعار عن بعد. 

ـــن انتــاج اخلرائــط  وعـالوة علـى األنشـطة املذكـورة أعـاله، يسـتخدم املركـز الوطـين لرسـم اخلرائـط، وهـو هيئـة وطنيـة مسـؤولة ع -١٤

والبيانـات الطوبوغرافيـة، النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع، املصمـم أساسـا للخدمـات املالحيـة، وذلــك ملشــاريع مــن ضمنــها مشــروع التشــبيك 

Project T) وربطـه الحقـا  riangulation Networking and National Leveling) التثليثي وقياس املناسيب الوطنية

بالشـبكات االقليميـة والدوليـة للنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع، واملشـروع الوطـين لرسـم اخلرائـط الطوبوغرافيـة مبقيـاس ٠٠٠:١ ٢٥، ومشـــاريع 

املسح اجليوديسي ومشاريع التسوية الدقيقة، وحتديد النسق اجليولوجي جلمهورية ايران االسالمية. 
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واىل جانب املركز الوطـين لرسـم اخلرائـط، فـان املنظمـة اجلغرافيـة الوطنيـة االيرانيـة متتلـك أيضـا حمفوظـات قيمـة مـن خمتلـف أنـواع  -١٥

الصور الساتلية، األمر الذي ميكنها من تقدمي خدمات تقنية إىل اهليئات االدارية األخرى يف البلد. 
 
 

األرصاد اجلوية الساتلية ورصد الكوارث الطبيعية  -٥
 

مت يف مقـر منظمـة األرصـاد اجلويـة جلمهوريـة ايـــران االســالمية يف أوائــل عــام ١٩٩٢ تركيــب نظــام الســتالم البيانــات الســاتلية  -١٦

P ألغـراض حمطـة مسـتعملي البيانـات الرئيسـيني وحمطـة مسـتعملي البيانـات الثـانويني للســـاتل ميتيوســات  C/SAT اخلاصـة بـاألحوال اجلويـة

ـــة األمريكيــة لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي (نــوا). وكــان مــن النتــائج الرئيســية  وجـهاز االرسـال اآليل للصـور السـاتلية لـالدارة الوطني

للتعديالت املدخلة على أسلوب التشـغيل قيـام املنظمـة املذكـورة بتوسـيع حمطـة االسـتالم يف عـام ١٩٩٨ باضافـة وحـدة الرسـال الصـور العاليـة 

االستبانة ووحدة لتعميم بيانات األرصدة اجلوية. 

ويستخدم مركز التنبؤ باألحوال اجلوية التـابع للمنظمـة نفسـها البيانـات املـأخوذة مـن سـواتل األرصـاد اجلويـة ليـس فقـط ألغـراض  -١٧

التنبؤ باألحوال اجلوية بل أيضا خلدمة أهداف ختفيف الكوارث اجلوية. 

كما ركبت مرافق استالم لسواتل نوا يف املركـز الوطـين االيـراين لعلـوم احمليطـات واملركـز االيـراين لالستشـعار عـن بعـد. ويف حـني  -١٨

تسـتخدم بيانـات املقيـاس االشـعاعي املتقـدم ذو االسـتبانة العاليـة جـدا الـيت يسـتلمها نظـام االحتيـاز التـابع للمركـــز ألغــراض رصــد ودراســات 

املوارد األرضية وتنشر النتـائج والوثـائق علـى اجلمـهور، فـان البيانـات الـيت تسـتلمها هيئتـان متخصصتـان أخريـان تسـتخدم ألغـراض الدراسـات 

واملشاريع البحثية اخلاصة ما. 

وعالوة على الكوارث اجلوية، تقوم اللجنة الوطنية للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، ضمـن اطـار مشـروع حبثـي مشـترك، باسـتخدام  -١٩

النظم الفضائية لتحديد املواقع لرصد حركة ألواح قشـرة األرض علـى طـول التصدعـات األرضيـة الرئيسـية النشـطة يف اقليـم خراسـان (يف اجلـزء 

الشمايل الشرقي من البلد) ومنطقـة طـهران، ومهـا مـن املنـاطق الـيت هلـا سـجل تـارخيي وحديـث مـن حيـث تعرضـها للـهزات األرضيـة وامكانيـة 

ـــادن يف مجهوريــة  عـودة النشـاط اليـها. وينفـذ هـذا املشـروع مـن خـالل جمـهود ثالثـي تشـارك فيـه مؤسسـة املسـح اجليولوجـي واستكشـاف املع

ايران االسالمية واملركز الوطين لرسم اخلرائط. 
 
 

االتصاالت والبث االذاعي بواسطة السواتل  -٦
 

شـبكة االتصـاالت السـلكية والالسـلكية يف مجهوريـة ايـران االسـالمية تسـتند أساسـا إىل املوجـات امليكرويـة وتؤمـن درجـة معقولــة  -٢٠

من التغطية يف األقاليم ذات الكثافـة السـكانية. ويبلـغ العـدد االمجـايل للخطـوط اهلاتفيـة العاملـة اآلن حـوايل ٧ ماليـني خـط، ممـا يعـين أن معـدل 

االنتشـار يبلـغ ١٤ خطـا لكـل ١٠٠ نسـمة. وهنـاك حـوايل ٣٠٠ ٠٠٠ مـن املشـتركني يف اهلواتـف النقالـة اخللويـة، وسـعة تصــل إىل ١٢ ٠٠٠ 

منفـذ يف شـبكة البيانـات، ومـا يزيـد علـى ٧٥ ٠٠٠ هـاتف عمومـي منتشـرة يف خمتلـف أحنـاء البلـد. وتتـم ادارة االتصـاالت الدوليـة أساسـا مــن 

خالل الشبكتني الساتليتني انتلسات وامنارسات بواسطة ما يزيد على ٣ ٥٠٠ قناة عرب ثالث حمطات أرضية مدخلية دولية. 
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D قد دشن يف عـام ١٩٩٠ بتنفيـذ املرحلـة األوىل الـيت تتكـون مـن سـبعة حمـاور اتصـاالت  omsat وكان النظام الساتلي الوطين -٢١

و٦١ حمطة طرفية تتخذ شكل سبع شــبكات فرعيـة جنميـة. وتقـوم التكنولوجيـا املسـتخدمة فيـها علـى ختصيـص قنـاة وحيـدة لكـل موجـة حاملـة 

F)، وذلـك مـن خـالل  D MA) وعلـى تعـدد االسـتخدام بتقسـيم الـتردد ( QPSK) االبراق التعامدي بازاحة الطور (SCPC) وعلى

K يف النقطة الشرقية للساتل انتلسات عنـد ٦٣ درجـة شـرقا. وقـد مت فيمـا بعـد اسـتكمال الشـرحية  u األجهزة املرسلة ايبة تعمل على التردد 

األرضية من املشـروع بـتركيب شـبكتني جنميتـني تتكونـان مـن حموريـن لالتصـاالت و٩٠٠ حمطـة مـن احملطـات الطرفيـة ذات الفتحـات الصغـرية 

). وعـالوة علـى ذلـك جيـري اآلن تشـغيل شـبكة  T D MA) جدا تتصل بالساتل نفسه من خالل تقنية االستخدام املتعـدد بالتقسـيم الزمـين

مستقلة على صعيد البلد كلـه تتكـون مـن حمـوري اتصـاالت وحـوايل ١ ٧٠٠ حمطـة مـن احملطـات الطرفيـة ذات الفتحـات الصغـرية جـدا ميلكـها 

ويشغلها املصرف املركزي جلمهورية ايران االسالمية. 

ـــلكية مؤخــرا مناقصــة للحصــول علــى تســعة حمــاور اتصــاالت مدخليــة  وطرحـت الشـركة االيرانيـة لالتصـاالت السـلكية والالس -٢٢

و٣٠٠ حمطة أرضية خلدمة ختصيص القنـوات ملسـتعملني متعدديـن عنـد الطلـب تسـتخدم تقنيـة االسـتخدام املتعـدد بالتقسـيم الزمـين وهـي تعمـل 

مجيعا بالتردد ١١/١٤ غيغاهريتز. 

والغرض من هذا التوسـيع هـو اسـتخدامه لتحسـني االتصـاالت الريفيـة والنائيـة وكذلـك لتلبيـة احلاجـة إىل تطبيقـات مـن قبيـل نقـل  -٢٣

البيانات وخدمــات االتصـاالت مـن نقـاط متعـددة إىل نقطـة ومـن نقطـة إىل نقطـة واالتصـاالت القصـرية األجـل والطارئـة ووصـالت االنـترنت. 

وتعتقد الشركة االيرانية لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية أن االتصـاالت السـاتلية تشـكل حـال مناسـبا للمنـاطق الريفيـة البعيـدة عـن الوصـالت 

األرضية أو اليت تواجه عقبات أو مشاكل تقنيـة. ويف هـذا الصـدد، تزمـع الشـركة توفـري خدمـات االتصـال حلـوايل ٢ ٠٠٠ نقطـة ريفيـة و٥٠٠ 

مستعمل خصوصي بواسطة االتصاالت الساتلية يف املستقبل القريب. 

وعـالوة علـى ذلـك، تـدرس الشـركة خططـا لتوفـري خدمـات التطبيـب عـن بعـد والتعليـم عـن بعـد ملنـــاطق يتعــذر عليــها الوصــول  -٢٤

السريع إىل املستشفيات واجلامعات. 

WI يف  T وهناك حاليا ثالث جهات تقوم بتوفري خدمات االنـترنت يف البلـد، ولكـل منـها اتصـال سـاتلي مـع موقـع مؤسسـة  -٢٥

واشنطن، عن طريق أوروبا. 

وخالل السنة املاضية، أعلنت الشركة االيرانيـة لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية أيضـا عـن مناقصـة لتشـييد واطـالق سـاتلني ثـابيت  -٢٦

K، مـن املقـرر وضعـهما بدرجـة ٣٤ شـرقا و٤٧ شـرقا. وقـد أطلـق علـى الســـاتلني اســم "زهــرة"  u املـدار بالنسـبة لـألرض يعمـالت بـالتردد 

والغرض منهما هو تويل االتصاالت الداخلية اليت تتم حاليا بواسطة الساتل انتلسات. 

ـــات الســطول مــن  وجلمهوريـة ايـران االسـالمية حمطـة أرضيـة سـاحلية واحـدة للسـاتل امنارسـات قـرب طـهران تقـوم بتوفـري اخلدم -٢٧

احملطات الطرفية احملمولة على منت السفن أو علـى األرض مـن الدرجـة ألـف والدرجـة جيـم. كمـا وقعـت الشـركة االيرانيـة لالتصـاالت مؤخـرا 

اتفاقا مع منظمة ICO، وهي منظمة منبثقة عن امنارسات، لالسـتثمار يف املنطقـة وتوفـري خدمـة سـاتلية متنقلـة فيـها. وجتـري الدراسـات أيضـا 

الســـتقصاء امكانيـــات االنضمـــام إىل خمتلـــف النظـــم الكبـــرية للســـــواتل ذات املــــدارات األرضيــــة املنخفضــــة، كشــــبكة غلوبــــال ســــتار 

) اليت ستنشأ يف املستقبل.  G MPCS) وشبكة االتصاالت الشخصية املتنقلة العاملية بواسطة السواتل (Globalstar)
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ونفـذت هيئـة االذاعـة جلمهوريـة ايـران االسـالمية العديـد مـن مشـاريع التوسـعية باالسـتفادة الفعالـة مـن ثالثـة أجـهزة مرسـلة جميبــة  -٢٨

K على الساتل انتلسات الواقع عند ٦٣ درجة شـرقا. وتقـوم أربـع قنـوات تلفزيونيـة وطنيـة اآلن بـالبث  u بطاقة ٧٢ ميغاهريتز وتعمل بالتردد 

على صعيد البلد، مستفيدة من ٢ ٦٠٠ حمطة طرفية لالستقبال التلفزيوين فقط، لتوفر بذلك تغطية تلفزيونية وطنية كاملة تقريبا. 

K موجـها ألوروبـا والشـرق األوسـط بواسـطة السـاتل يوتلسـات. واىل جـانب  u كما دشنت اهليئة مؤخرا بثـا تلفزيونيـا بـالتردد  -٢٩

As ودوليـا  i a vision ــم لنقـل املـواد األخباريـة إىل مؤسسـة التلفزيـون اآلسـيوية ذلك، متتلك اهليئة حمطتني أرضيتني تعمالن بالتردد � جي

ـــا ألغــراض البــث اخلــاص بتجميــع األخبــار  كذلـك عـن طريـق السـاتل انتلسـات. وهنـاك أيضـا حمطتـان أرضيتـان قابلتـان للنقـل متوفرتـان أيض

بواسطة السواتل (SNG)، من أي مكان يف البلد والبلدان ااورة. 

ومتتلك اهليئة ٣١ حمطة أرضيـة مـزودة مبحطـات طرفيـة ذات فتحـات صغـرية جـدا ألغـراض االتصـاالت اخلاصـة ـا. كمـا تعكـف  -٣٠

اهليئة اآلن على اجراء دراسات مستفيضة للتحول من البث االذاعي والتلفزيوين التماثلي إىل االرسال الرقمي عن طريق السواتل. 

وتسـتخدم اهليئـة بـالفعل مرافـق خمتلفـة الرسـال واسـتقبال الـربامج الداخليـة واخلارجيـة. وتشـمل هـذه األنشـطة اسـتخدام الســـواتل  -٣١

انتلسات ويوتلسات وهـوت بـريد-٣ وتيليسـتار-٥ مـن خـالل االسـتعانة بـأربع حمطـات ثابتـة وثالثـة حمطـات متنقلـة جلمـع األخبـار عـن طريـق 

السواتل. 
 
 

علوم وتكنولوجيا الفضاء  -٧
 

ــة آسـيا واحمليـط اهلـادئ للتعـاون املتعـدد األطـراف يف ميـدان التكنولوجيـا والتطبيقـات الفضائيـة، فـان مجهوريـة  بصفتها عضو يف هيئ -٣٢

ـــة كوريــا والصــني ومنغوليــا، وافقــت علــى  ايـران االسـالمية هـي واحـدة مـن سـبعة بلـدان، إىل جـانب باكسـتان وبنغالديـش وتـايلند ومجهوري

املشاركة يف صنع واطالق ساتل صغـري متعـدد املـهام. ويتواصـل العمـل يف هـذا املشـروع بتعـاون وتفـاهم طيبـني بـني البلـدان الرئيسـية املشـاركة 

فيه وهي تايلند ومجهورية ايران االسالمية والصني. 

ـــربيد والــربق واهلــاتف،  أمـا املبـادرة األخـرى فـهي تلـك الـيت اختذـا وزارة العلـوم والبحـوث والتكنولوجيـا، بالتعـاون مـع وزارة ال -٣٣

ـــة حنــو اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء، وخصوصــا يف ميــدان تصميــم الســواتل  لتعزيـز التطـور التعليمـي والتكنولوجـي واختـاذ خطـوات جوهري

وصنعها. وحتقيقا هلذا اهلـدف ُأعـد مشـروع حبثـي صغـري بعنـوان "مصبـاح" خمصـص لتصميـم وتطويـر سـاتل ميكـروي سـيوضع يف مـدار أرضـي 

ـــات االيرانيــة بالتكنولوجيــات  منخفـض. واملهمـة الرئيسـية هلـذا املشـروع هـي تدريـب االختصـاصيني االيرانيـني ودعـم مراكـز البحـوث واجلامع

اخلاصة بصنع السواتل. وتشـمل أهـداف هـذا املشـروع مـا يلـي: (أ) تصميـم وتطويـر سـاتل ميكـروي يعمـل علـى الـترددات الالسـلكية اخلاصـة 

بـاهلواة سـيوضع يف مـدار أرضـي منخفـض ـدف اجـراء البحـوث وخدمـة الـــربيد االلكــتروين واالتصــاالت اخلاصــة خبــزن وارســال البيانــات، 

(ب) القيام ببحوث علميـة ومـهام تدريبيـة ـدف اكتسـاب اخلـربة يف جمـال االتصـاالت السـاتلية مـن النـوع املخصـص ألغـراض خـزن وارسـال 

البيانات وامكانيات تطوير هذه النظم. 

وتشـمل األهـداف التكنولوجيـا املتوخـاة يف هـذه اـاالت اجيـاد املعـدات، وحتديـد اخلطـوات الالزمـة للبحـوث الفضائيـة، وحتســـني  -٣٤

الصناعات احمللية املتعلقة باألنشطة الفضائية، والتعريف باالستشعار عن بعد ورصد األرض وما يتصل ما من تكنولوجيات. 
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ـــد. ويف هــذا الصــدد، يعــتزم  وميثـل استكشـاف الغـالف اجلـوي اخلـارجي نشـاطا أساسـيا آخـر للعلـوم املتصلـة بالفضـاء داخـل البل -٣٥

معـهد حبـوث النظـم االسـتخبارية تطويـر تشـكيلة مـن صواريـخ السـرب القـادرة علـــى التحليــق علــى ارتفاعــات منخفضــة ومتوســطة وشــاهقة. 

وتشمل املواضيع املختارة الجراء املزيد مـن األحبـاث الراميـة إىل حتقيـق األهـداف املبينـة أعـاله الغـالف اجلـوي اآليـوين والريـاح يف املنـاطق العليـا 

من الغالف اجلوي واجلاذبية امليكروية وتكوين الغالف اجلوي وهيكله (مبا يف ذلك الضغط والكثافة). 

ويف هذا اخلصوص، شـجعت الصناعـات يف مجهوريـة ايـران االسـالمية أيضـا علـى تنفيـذ خطـط تطويـر تكنولوجـي للتكنولوجيـات  -٣٦

والنظم الفرعية املتعلقة بالفضاء اجلوي اليت ميكن تطبيقها أيضا على النظم الفضائية. 

أما املنظمة النشطة األخـرى يف جمـال تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء فـهي معـهد أحبـاث الفضـاء اجلـوي التـابع لـوزارة العلـوم  -٣٧

ـــة. وحاليــا يركــز الفريــق املختــص بالديناميــات اجلويــة التــابع  والبحـوث والتكنولوجيـا، الـذي يضطلـع مبختلـف الدراسـات واألنشـطة الفضائي

للمعهد على التصميم والتحليـل الدينـامي اهلوائـي ملركبـات االطـالق. وللفريـق القـدرة علـى تقديـر املعـامالت الديناميـة اهلوائيـة وحتديـد أشـكال 

التدفق حول مركبات االطالق مبسـتويات خمتلفـة مـن الدقـة الالزمـة يف شـىت مراحـل عمليـة التصميـم. ومـن بـني قـدرات الفريـق األخـرى أيضـا 

ختطيط واجراء التجارب يف أنفاق الريح ألغراض التحقق مــن النتـائج التحليليـة والعدديـة. أمـا الفريـق املعـين بـالصواريخ السـابرة فيعمـل يف جمـال 

الصواريـخ دون املداريـة الـيت تسـمى "صواريـخ السـرب" ومحوالـا. وقـد أجـرى عـدة دراسـات يف ميـدان قـدرات وتطبيقـات الصواريـخ الســـابرة 

ومحوالـا وجتارـا وغـري ذلـك مـن املواضيـع األخـرى ذات الصلـة. وبامكـان الفريـق التخطيـط للتجـارب املتعلقـة بـالصواريخ السـابرة وكذلـــك 

اختيار و/أو تصميم احلموالت واملعدات الالزمة هلا. 

ونظرا لآلثار الـيت ختلّفـها األنشـطة البشـرية يف الفضـاء اجلـوي علـى الصحـة البيئيـة لـألرض، فقـد بـرز يف العقـود األخـرية موضـوع  -٣٨

احلطام الفضائي كمشكلة ـدد ديـدا خطـريا بقـاء مركبـات الفضـاء واملنصـات الفضائيـة واملالحـني الذيـن ينفـذون عمليـات املشـي يف الفضـاء 

ـــق  يف املـدار القريـب مـن األرض. ويف هـذا الصـدد، يعمـل الفريـق املعـين باحلطـام املـداري التـابع ملعـهد حبـوث الفضـاء اجلـوي، كجـزء مـن الفري

املعـين بـالبحوث اخلاصـة بقواعـد وقوانـني الفضـاء، يف طائفـة مـن املواضيـع كتحديـد الفئـات واخلصـائص والتعقـــب والقوانــني اخلاصــة باحلطــام 

املداري. ومن بني املواضيع اليت قد تشملها دراسات هذا الفريق احملاكاة الرياضية واحتماالت التصادم وحتليل املخاطر. 

أمـا الفريـق املعـين بالديناميـات اريـة وامليكانيكـا الفلكيـة فـهو جـزء مـن الفريـق املعـين بـالعلوم والتكنولوجيـا الفضائيـة الـذي يقـــوم  -٣٩

بـاعداد النمـاذج الديناميـة للمجـرات وتقييـم النمـاذج مـن الكميـة والنوعيـة. ويتـم فيمـا بعـد مقارنـة البيانـات واحللـول مـع املعلومـــات الرصديــة 

ألغراض التحقق منها. 
 
 

التعاون الدويل واالقليمي  -٨
 

ـــاء بالتزاماــا للــهيئات الدوليــة واالقليميــة، انضمــت مجهوريــة ايــران  سـعيا إىل ابـداء اسـتعدادها للتعـاون العـاملي واالقليمـي والوف -٤٠

ـــة كاالحتــاد الــدويل لالتصــاالت الســلكية والالســلكية واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة  االسـالمية إىل عضويـة العديـد مـن الوكـاالت الدولي

ــا مـن اهليئـات والـربامج التابعـة لألمـم املتحـدة، وهـي ترتبـط أيضـا بعالقـة وثيقـة جـدا مـع  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) وغريه

برنـامج التطبيقـات الفضائيـة االقليمـي مـن أجـل التنميـة املسـتدامة التـابع للجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ (االســكاب). 
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وعالوة على هذه األنشـطة، فـان مجهوريـة ايـران االسـالمية هـي عضـو فعـال يف هيئـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ للتعـاون املتعـدد األطـراف يف ميـدان 

التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية والعديد من اجلمعيات واملؤسسات واملشاريع االقليمية والدولية األخرى. 

ـــوم والتكنولوجيــا الفضائيــة يف آســيا  وتؤكـد مجهوريـة ايـران االسـالمية أيضـا اسـتعدادها لالنضمـام إىل شـبكة مراكـز تدريـس العل -٤١

واحمليط اهلادئ وانشاء مؤسسة مماثلة لتلك الشبكة يف البلد. 

وفضـال عـن ذلـك، فـان مجهوريـة ايـران االسـالمية تشـارك يف خمتلـف األفرقـة العاملـة اجلـاري تنظيمـــها كمتابعــة لتوصيــات مؤمتــر  -٤٢

األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث). 
 
 

اليابان 
[األصل: باالنكليزية] 

 

مقدمة  -١
 

هنـاك ثـالث منظمـات فضائيـة تتـوىل املسـؤولية الرئيسـية عــن تعزيــز التنميــة الفضائيــة يف اليابــان، وهــي الوكالــة الوطنيــة للتنميــة  -١

الفضائية (ناسدا) ومعهد العلوم الفضائي واملالحـة اجلويـة (إيسـاس) واملختـرب الوطـين للمالحـة اجلويـة (نـال). وتضطلـع ناسـدا بالتنميـة الفضائيـة 

واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي حتـت اشـراف وزارة التربيـة والثقافـة والرياضـــة والعلــوم والتكنولوجيــا، ووزارة االدارة العامــة والداخليــة والــربيد 

واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية، ووزارة األراضـي والبنيـة التحتيـة والنقـل. ويتـوىل إيسـاس، وهـو معـهد وطـين تـابع لـوزارة التربيـــة، تشــجيع 

البحـوث املتعلقـة بـالعلوم الفضائيـة. أمـا نـال، وهـــي مؤسســة اداريــة مســتقلة تشــرف عليــها وزارة التربيــة، فاــا تضطلــع بــالبحوث املتعلقــة 

بالطائرات والصواريخ ونظم النقل املالحية اجلوية األخرى. 
 
 

دمج املنظمات الفضائية  -٢
 

أعلنت وزارة التربية يف ٢١ آب/أغسـطس ٢٠٠١ عـن خطـة لدمـج ناسـدا وإيسـاس ونـال. وبـدأت الـوزارة مناقشـة بشـأن هيكـل  -٢

وكالة الفضاء اجلديدة يف جلنة يرأسها السيد تاكاشـي آويامـا، كبـري نـواب وزيـر التربيـة، مـن املقـرر أن تصـل إىل قـرار ـائي بنهايـة آذار/مـارس 

 .٢٠٠٢
 
 

األنشطة الفضائية الرئيسية يف عام ٢٠٠١  -٣
 
 

مركبات االطالق  (أ)
 

 H-IIA املركبة �١�
 

 .H-II الـيت خلفـت املركبـة ،H - I IA يف ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠١، جنحت ناسـدا يف اطـالق مركبـة اطـالق جديـدة باسـم  -٣

ومتـت الرحلـة األوىل بعـد أنشـطة تطويريـة بـدأت منـذ عـام ١٩٩٦ وســـبقتها دراســة نظريــة بــدأت يف عــام ١٩٩٣. ويتكــون النســق العــادي 
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ـــا مؤلــف مــن مرحلتــني ووحــديت دفــع صــاروخيتني تعمــالن بــالوقود الصلــب.  للمركبـة H-IIA مـن هيكـل رئيسـي بطـول ٥٣ مـتر تقريب

ـــة زنتــها ١٠ أطنــان يف مــدار انتقــال ثــابت بالنســبة لــألرض ويف مــدار أرضــي  وبامكـان هـذه املركبـة أن تضـع محولـة زنتـها ٤ أطنـان ومحول

H تتيـح للمركبـة اسـتيعاب وحـدات دفـع اضافيـة ملحقـة باملرحلـة األوىل.  - IIA ــة ملركبـة االطــالق منخفض، على التوايل واملرونة التصميمي

H نقـل محولـة زنتـها ٥ر٩ أطنـان و٢٣ طنـا إىل مـدار انتقـايل ثـابت بالنســبة لــألرض واىل مــدار  -IIA ـذا التعزيـز يصبـح بامكـان املركبـةو

ــي إىل  ) فـان املركبــة H-IIA ذات قـدرة اطالقيـة أكـرب، وهـي ترم H -II أرضـي منخفـض، علـى التـوايل. وباملقارنـة مـع سـابقتها (املركبـة

H-II يف عـام ٢٠٠٢ ومـا  A حتقيق درجة أعلى من املوثوقية واىل خفض تكاليف االطالق، ومن املقرر تنفيـذ املزيـد مـن رحـالت املركبـة 

A والساتل ALOS، اللذان يتوقع أن يسـهما يف فـهم  D EOS-II بعده. وستحمل املركبة، فيما حتمل، سواتل رصدية من بينها الساتل

التغريات املناخية العاملية ورصد الكوارث الطبيعية. 
 
 

 M-V املركبة �٢�
 

M، املـزودة بأكـرب نظـام الطـالق السـواتل يعمـل بـالوقود الدسـري الصلـب يف العـامل، وقـامت  -V طور إيساس مركبة االطـالق  -٤

حديثا بتطوير مــواد وهيـاكل خفيفـة الـوزن ونظـم ملراقبـة وتوجيـه عمليـات التحليـق وديناميـات جويـة وأجـهزة للطـريان، ومعـدات أخـرى. ويف 

M، املقـرر اطالقـها بنهايـة عـام ٢٠٠٢. ومبـا  - V-5 عام ٢٠٠١، أجريت بنجاح اختبارات االطالق األرضي واالطـالق الفراغـي للمركبـة

M يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٠، فانـه جيـري اآلن باسـتمرار  - V-4 سيكون أول عملية اطـالق بعـد فشـل اطـالق املركبـة M-V-5 أن اطالق

تنفيذ سلسلة من االختبارات لضمان جناح اطالقها. 
 
 

البحوث اخلاصة بنظم االطالق الصاحلة العادة االستخدام  �٣�
 

ــــراض النقـــل الفضـــائي مســـتقبال. ويف  أجــرى إيســاس دراســات بشــأن نظــم االطــالق الصاحلــة متامــا العــادة اســتخدامها ألغ -٥

ـــة املركبــة الصاروخيــة الصاحلــة العــادة االســتخدام بعــد ثــالث  حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، أجنـزت السلسـلة الثانيـة مـن اختبـارات التحليـق لتجرب

عمليات حتليف متتالية لاليضاح العملي للهبوط الرأسـي والتحليقـات املتكـررة وعمليـات االعـداد للرحلـة التاليـة للمركبـة الصاروخيـة املدسـورة 

بـاهليدروجني السـائل. وقـد وفـــرت نتــائج االختبــارات بيانــات مفيــدة بالنســبة للخطــوة املقبلــة وهــي تطويــر مركبــة اطــالق صاحلــة العــادة 

االستخدام. 
 
 

حمطة الفضاء الدولية  (ب)
 

تشــارك اليابــان يف برنــامج حمطــة الفضــاء الدوليــة بالنميطــة التجريبيــة اليابانيــة "كيبــو"، إىل جــانب نظــام للنقــل يعــرف باســــم  -٦

"HTV" (مركبـة االنتقـال H-II) و "جـهاز للطـرد املركـزي". وقـد مجعـت اآلن كافـة مكونـات حتليـق كيبـو يف مركـز تسـوكوبا الفضـــائي 

ـــو يف الفــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥،  التـابع لناسـدا، وبـدأ اختبـار نظـام كيبـو ككـل يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١. ومبـا أنـه مـن املقـرر اطـالق كيب

ـــت  فـان ناسـدا تعكـف اآلن علـى انشـاء مركـز ملراقبـة الرحلـة يف مركزهـا الفضـائي تسـوكوبا وذلـك للتـهيؤ لعمليـة تسـتغرق ٢٤ سـاعة يف الوق

احلقيقـي. ويف غضـون ذلـك، نفـذت بـالفعل جتـارب يابانيـة خمتلفـة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة. حيــث نفــذت يف آذار/مــارس ٢٠٠١، التجربــة 
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). ونقلـت إىل احملطـة يف متـوز/يوليـه ٢٠٠١، املعـدات اخلاصـة بأسـر اجلسـيمات  B BND) األوىل باستخدام املكشاف النيوتـروين بونـر بـال

الدقيقـة واجلـهاز اخلـاص بــالتعريض للبيئــة الفضائيــة ونظــام التصويــر اخلــاص باالرســال التلفزيــوين ذي االســتبانة العاليــة، وجيــري اآلن تنفيــذ 

التجارب على منت احملطة. 
 
 

سواتل علوم الفضاء  (ج)
 

 (YOHKOH) يوكو �١�
 

قدم الساتل يوكو منـذ اطالقـه يف ٣٠ آب/أغسـطس ١٩٩١ اسـهامات قيمـة يف حتسـني فـهم اـال الشمسـي الدينـامي. والبيانـات  -٧

الـيت يرسـلها هـذا السـاتل ليـس هلـا نظـري يف بعثـة فضائيـة مشسـية مـن حيـث نوعيتـها وتغطيتـها ومدـا. وسـتعقد يف كـانون الثـــاين/ينــاير ٢٠٠٢ 

ندوة دولية بعنوان "الذكرى السنوية العاشرة ليوكو"، دعي حلضورها لفيف مـن العلمـاء مـن خمتلـف أحنـاء العـامل لالحتفـال بنجـاح تشـغيل هـذا 

الساتل. 
 
 

 (ASCA) الساتل املتقدم املخصص لعلوم الكون والفيزياء الفلكية �٢�
 

)، اخلـاص بالدراسـات الفلكيـة باألشـعة السـينية، إىل  A SCA) ــاتل املتقـدم املخصـص لعلـوم الكـون والفيزيـاء الفلكيـة عاد الس -٨

الغالف اجلوي لألرض مث اندثر يف ٢ آذار/مارس ٢٠٠١. ومنذ اطالقـه يف شـباط/فـرباير ١٩٩٣، نفـذ هـذا السـاتل عمليـات رصـد علميـة ملـدة 

ــك باألشـعة السـينية، مبـا يف ذلـك توفـري أدلـة علـى وجـود ثقـوب سـوداء  مثان سنوات تقريبا وحقق نتائج عديدة مشهورة عامليا يف جمال علم الفل

جنمية هائلة خارج ارة. 
 
 

استضافة املؤمترات الدولية  (د)
 

اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض/شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة  �١�
 

يف عـام ٢٠٠١، تشـاركت وزارة التربيـة وناسـدا رئاسـة اللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض، كمـا تولـت ناسـدا رئاسـة لشـــراكة  -٩

اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املتكاملـة. وتضـم اآلن هـذه اللجنـة، الـيت أنشـئت يف عـام ١٩٨٤، ٢٢ عضـوا كـامال و١٩ عضـــوا منتســبا. ويتمثــل 

هدفـها األساسـي يف االسـتخدام األمثـل لفوائـد عمليـات رصـد األرض مـن الفضـاء، مـن خـــالل تعــاون أعضائــها عــن طريــق التنســيق الــدويل 

لرباجمـهم الفضائيـة، وهـي تعمـل اآلن بنشـاط مـع شـراكة اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املتكاملـة ملعاجلـة االحتياجـات العامليـة مـن البيانـــات البيئيــة. 

ويتحقـق هـذا التعـاون مـن خـالل "املواضيـــع اخلاصــة باســتراتيجية الرصــد العــاملي املتكاملــة" يف ميــادين مــن قبيــل احمليطــات ودورة الكربــون 

وكيميـاء الغـالف اجلـوي وختفيـف الكـوارث والـدورة املائيـة والشـعب املرجانيـة وغريهـا مـن امليـادين. وكـانت أهـم أولويـات ناســـدا، بصفتــها 

رئيسة للجنة املعنية بسواتل رصد األرض لشراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة خالل عام ٢٠٠١، هي ما يلي: 
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تعزيز هيكل مواضيع استراتيجية الرصد العـاملي املتكاملـة وتقدمـها التقـين، وخصوصـا املواضيـع املطروحـة حاليـا وهـي  (أ)

"احمليطات" و "الكربون" (علما بأن هـذا األخـري يتـم جتاوبـا مـع بروتوكـول كيوتـو)، واملوضـوع اآلخـذ بالـربوز واملتعلـق بــ "الـدورة املائيـة/فـترة 

الرصد املنسق املعزز"؛ 

دعـم مـا يقدمـه الشـركاء يف اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املتكاملـة مـن مسـامهات لالتفاقيـات البيئيـة مـن أجـــل ضمــان  (ب)

التأييد الالزم من اتمع الدويل؛ 

تشجيع ودعم أنشطة الفريق العــامل التـابع للجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض، وال سـيما املسـاعدة علـى حتقيـق نقـل  (ج)

اجنازاا إىل اجللسة العامة للجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض إىل الشـركاء يف اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املتكاملـة مـن خـالل مشـاريع تطبيقيـة 

معينة. 

وسيتم خالل السـنوات املقبلـة اطـالق العديـد مـن سـواتل رصـد األرض. ومبناسـبة تنظيـم مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة يف  -١٠

عام ٢٠٠٢ كملتقى للتعبري عن األولويات العاملية املتعلقـة باملسـائل البيئيـة واالحتياجـات مـن البيانـات، يكـون الوقـت مالئمـا بوجـه خـاص ألن 

تضاعف اللجنة املعنية بسواتل رصـد األرض جـهودها، جنبـا إىل جنـب مـع خمتلـف املنظمـات الدوليـة الشـريكة، للعمـل معـا مـن أجـل التصـدي 

هلـذه األولويـات. وكـانت اجللسـة العامـة اخلامسـة عشـرة للجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض واالجتمـــاع الثــامن لشــراكة اســتراتيجية الرصــد 

العاملي املتكاملة قد عقدا يف كيوتو، اليابان، يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١، حيث تصدرت هذه املسائل جدول أعماهلما. 
 
 

امللتقى االقليمي للوكالة الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ  �٢�
 

أقيـم امللتقـى االقليمـي للوكالـة الفضائيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ مبناسـبة سـنة الفضـاء الدوليـة يف عـــام ١٩٩٢. واألغــراض الرئيســية  -١١

للمؤمتـر هـي تبـادل املعلومـات عـن األنشـطة الفضائيـة الوطنيـة واالقليميـة، ومناقشـة امكانيـات التعـاون فيمـا بـني اجلـهات املطـــورة للتكنولوجيــا 

الفضائيـة واجلـهات املسـتخدمة للتكنولوجيـا الفضائيـة، واسـتعراض سـري تنفيـذ األنشـطة التعاونيـة. وعقـدت الـدورة الثامنـة للملتقـى املذكـــور يف 

ماليزيــا يف الفــترة مــن ٢٣ إىل ٢٦ متــوز/يوليــه ٢٠٠١، واســتضافتها كــل مــن وزارة التربيــة وإيســاس وناســدا بالتعــاون مــــع وزارة العلـــوم 

والتكنولوجيـا والبيئـة يف ماليزيـا واملركـز املـاليزي لالستشـــعار عــن بعــد. وقــد حضــر امللتقــى حــوايل ١٠٠ مشــارك مــن ٢٣ بلــدا. وعقــدت 

جلسـات بشـأن رصـد األرض، وتطبيقـات االتصـاالت السـاتلية، والتعليـم والتوعيـة، واالسـتفادة مـن البيئـة الفضائيـة، ووضعـت توصيـات بشـأن 

ما يلي: 

تشجيع املشاريع الرائدة لتخفيف الكوارث الطبيعية والبيئية/مشاريع االتصاالت الساتلية؛  (أ)

تعزيز النفاذ السهل إىل املعلومات املتعلقة باالستفادة من حمطة الفضاء الدولية؛  (ب)

االستفادة الفعالة من الربامج اخلاصة ببناء القدرات وتبادل املواد التعليمية؛  (ج)

انشاء موقع شبكي لتيسري اختاذ االجراءات املذكورة أعاله.  (د)
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بنما 
[األصل: باالسبانية] 

 

ليسـت لـدى اخلدمـة اجلويـة الوطنيـة يف بنمـا حاليـا أنشـطة فضائيـة وطنيـة تبلّـغ عنـها، وال جتـري أي حبـث أو دراسـة حـول ســالمة  -١

األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية أو أي حبـث وطـين عـن احلطـام الفضـائي وأثـره وسـبل محايـة األجسـام الفضائيـة مـن 

خطره. 

ـــة عضــوا يف جلنــة العمــل  ويف اطـار نظـام التعـاون بـني القـوات اجلويـة للبلـدان األمريكيـة (سـيكوفا)، ليسـت اخلدمـة اجلويـة الوطني -٢

والتكنولوجيا، اليت هي حمفل جيري فيه تبادل معلومات وخربات قيمة عن شؤون املالحة اجلوية والفضاء ميكن جدا أن تكون مفيدة لبنما. 

ــة ومسـتوى التدريـب يف بنمـا حيـوالن دون مشـاركة البلـد النشـطة بأيـة طريقـة يف هـذه التطـورات  ومن الواضح أن احلالة االقتصادي -٣

الفضائية اجلوية. ورغم ذلك فعلى اخلدمة اجلويـة الوطنيـة مسـؤولية عـن أن تواكـب تلـك التطـورات بغيـة اسـتبانة فـرص االضطـالع مبسـؤولياا 

املؤسسية بفعالية أكرب وأيضا استبانة أي خماطر على األمـن الوطـين قـد تنشـأ. ومـن تلـك الفـرص الـيت قـد تنشـأ تطبيـق أوجـه التقـدم يف السـواتل 

ـــن املخــاطر انتشــار احلطــام الفضــائي الــذي ميكــن أن ميثــل،  يف جمـال عمليـات البحـث واالنقـاذ أو االتصـاالت املالحيـة اجلويـة، يف حـني أن م

بطريقة ما، خطرا على الصحة أو السالمة العموميتني أو أن يهدد البنية التحتية للبلد. 
 
 

بريو 
[األصل: باالسبانية] 

 

مقدمة  -١
 

تأثر تطوير األنشطة الفضائية يف عام ٢٠٠١ بتغري احلكومـة وتنفيـذ سياسـات تقشـفية قاسـية أثـرت علـى مجيـع مؤسسـات الدولـة،  -١

وال سيما املؤسسات الضالعة يف األنشطة العلمية والتكنولوجية. 

وكانت التخفيضات على مستوى مل يسبق له مثيل، وتعني بـالضرورة ختفيـض األهـداف؛ ونتيجـة لذلـك، مل تعـد اخلطـط اخلمسـية  -٢

للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦ سـارية املفعـول. ومـن املـهم اىل أقصـى حـد انشـاء وزارة للعلـم والتكنولوجيـا لتنفيـذ سياسـة قطاعيـة جلميـع املؤسســـات 

ـــه اذا مل تنشــأ تلــك الــوزارة فســتظل األهــداف االمنائيــة حمــدودة اىل أقصــى حــد وســيظل التطــور  احلكوميـة املعنيـة بـالعلم والتكنولوجيـا، ألن

التكنولوجي لبريو متخلفا عن بقية بلدان املنطقة. 

ـــذو القــرارات فــهما قليــال، وكــانت هــذه األنشــطة أكــثر  واألنشـطة الفضائيـة هـي جـانب مـن جوانـب التكنولوجيـا يفهمـه متخ -٣

األنشـطة تـأثرا بالتخفيضـات، ألـا حتتـاج اىل مـوارد ضخمـة. ومـن األسـباب الرئيسـية الحجـام متخـذي القـرارات عـن ختصيـص املـوارد لتلــك 

األنشطة أن ما لتكنولوجيا الفضاء من أثر على األهداف االمنائية القصرية األجل ال ميكن أن يقاس بأي درجة من اليقني. 
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علم الفلك  -٢
 

أنشأت جامعة سان ماركوس الوطنيـة الرئيسـية، عـن طريـق شـعبة الفيزيـاء وكليـة علـم الفلـك، مرصـدا فلكيـا يف منطقـة مارانغـاين  -٤

يف مقاطعة كوثكو لرصد النجوم الثنائية املتغرية. 

وأقام معــهد بـريو اجليوفيزيـائي، بالتنسـيق مـع جامعـة إيكـا الوطنيـة وشـعبة العلـوم الطبيعيـة، تلسـكوبا صغـريا جمـهزا بكامـريا مـزودة  -٥

جبـهاز اقـتران شـحنات لرصـد البقـع الشمسـية، ويعـتزم املعـهد أيضـا انشـاء مرصـد فلكـي جديـد يف صحـراء مقاطعـة إيكـا. وســيحتوي املرصــد 

على تلسكوبني ممنوحني من اليابان مل يركبا بعد. 

وفـاز بـاحثو اللجنـة الوطنيـة للبحـث والتطويـر يف جمـال الفضـاء اجلـوي (كونيـدا) يف مسـابقة وطنيـــة رعاهــا الــس الوطــين للعلــم  -٦

ــزودة  والتكنولوجيـا مـن أجـل متويـل مشـاريع حبثيـة حـول تنـوع السـحب الركاميـة؛ وستسـاعد اجلـائزة البـاحثني علـى تركيـب كامـريا جديـدة م

جبهاز اقتران شحنات لتلسكوب مرصد مارانغاين. 

ويقـوم نفـس فريـق البـاحثني، مـع طـالب شـعبة الفيزيـاء جبامعـة سـان مـاركوس الوطنيـة الرئيســية، ببحــث حــول البقــع الشمســية  -٧

باسـتخدام مرافـق كونيـدا. كمـا يقومـون بوضـع فـهرس لتلـك املعلومـات وكذلـك للقياسـات الدائمـة للتبـاين يف اـــال املغنطيســي علــى ثالثــة 

احداثيات. وقد مكّنت هذه البيانات كونيدا من التنبؤ بانتشار املوجات الراديوية. وتتاح هذه املعلومات للمستعملني. 
 
 

األنشطة يف الغالف اجلوي املتأين  -٣
 

واصل مرصــد جيكاماركـا الراديـوي التـابع ملعـهد بـريو اجليوفيزيـائي قياسـاته لظواهـر الغـالف اجلـوي املتـأين والظواهـر االسـتوائية،  -٨

E املتشتتة، وكذلك قياسـات الريـاح والشـحنة الكهربائيـة، وذلـك كمسـامهات يف  F املنشرة والطبقة  مثل التيار الكهربائي االستوائي والطبقة 

الوسط الدويل لعلم األشعة الراديوية. 

ــع القياسـات املذكـورة أعـاله، ويف سـياق برنـامج انتاركتيكـا، أجريـت قياسـات مـن حمطـة ماكتشـو بيتشـو الـيت ركّـب  وبالتزامن م -٩

فيها جهاز رادار صغري بنظام خـزن ركمـي، وقورنـت تلـك القياسـات مـن حـني اىل آخـر بقياسـات أجريـت باسـتخدام نفـس املعـدات يف حـرم 

جامعة بيورا يف مشايل بريو. 
 
 

النشاط الساتلي  -٤
 

) تنفيـذ أهدافـه لعـام ٢٠٠١، الـيت كللـت بتشـييد غرفـة نظيفـة مـــن  CONIDASAT-01) واصـل مشـروع كونيداسـات �١ -١٠

الرتبـة ١٠٠ سـتجعل مـن املمكـن حمـاذاة الكامـريا املـزودة جبـهاز اقـتران الشـحنات والـيت هـي أحـد مكونـات اجلـهاز احملمـول علـى مـنت الســـاتل 

الصغري. وقد اكتمـل تشـييد اجلـهاز وبـدأت املرحلـة التجريبيـة لعمليـة تركيبـه وضبطـه وكذلـك تركيـب وضبـط املعـدات اخلاصـة بنشـر األلـواح 

الشمسـية. وال تـزال النمـائط املختلفـة يف مرحلـة التصميـم أو التشـييد؛ ويقـدم املهندسـون احملليـون والصناعـة احملليـة قـدرا كبـريا مـن املســاعدة يف 

هذا الصدد. 
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وبفضل مشاركة أخصائيني اثنني مـن وكالـة الفضـاء والطـريان يف االحتـاد الروسـي بصفـة مستشـارين، تسـىن اجـراء حتليـل ملنتصـف  -١١

املدة للمشروع، من أجل احلفاظ على نوعية املشروع واجياد آليات لضمان إكمال الساتل واطالقه اىل الفضاء اخلارجي. 
 
 

االتصاالت السلكية والالسلكية الفضائية  -٥
 

أدى توسـع االتصـاالت احملليـة واالنـترنت وحركـة النقـل التجاريـة اىل ازديـاد عـدد الشـركات الـيت تقـدم خدمـات اهلـاتف والتلفــزة  -١٢

عن طريق نظم حماور جديدة أو نظم حمطات طرفية ذات فتحات صغرية جدا جديدة، لتلبية االحتياجات الصغرية احلجم. 

وقد أدى استخدام السواتل اىل تسـهيل العمليـات الـيت جتـري داخـل البلـد، وال سـيما عمليـات الصناعـة التعدينيـة الكبـرية يف بـريو،  -١٣

اليت تستطيع سداد التكاليف العالية هلذه اخلدمة. وبذلك تتنافس خدمة االتصال اهلاتفي الساتلي مع اخلدمات التقليدية. 
 
 

التتبع الساتلي  -٦
 

نفـذت يف بـريو، باسـتخدام نظـام أرغـوس، سياسـة وضعتـها وزارة مصـايد األمسـاك لرصـد سـفن الصيـد الكبـرية. وتســـتخدم أيضــا  -١٤

ـــن ارســال املعلومــات اىل  تكنولوجيـات جديـدة، مثـل نظـام أوربكـوم، لتتبـع السـفن وشـاحنات البضـائع. وقـد مكّـن هـذا النظـام آبـار النفـط م

مراكز العمليات يف شكل بريد الكتروين. 

وأقامت شركات جديدة نظما لرصد املركبات املدرعـة الـيت تنقـل األمـوال واألشـياء الثمينـة، وأنشـأت وحـدات متطـورة تسـتخدم  -١٥

النظام العاملي لتحديد املواقع. وتستخدم الوحدات اخلاصة لشرطة العاصمة نفس النظام لتتبع وحداا وحتديد مواقعها. 
 
 

التدريب  -٧
 

واصـل مركـز الدراسـات الفضائيـة التـابع لكونيـــدا برناجمــه التدريـــيب، فقــدم دورات شــهرية يف تكنولوجيــا االستشــعار عــن بعــد  -١٦

باستخدام املعلومات الساتلية ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة والنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع، شـارك فيـها أثنـاء السـنوات األربـع الـيت انقضـت منـذ 

بدء عمليات املركز ٣٥٠ ١ من املرشحني للدرجات اجلامعية. 

ــز بالتشـارك مـع اجلامعـة الوطنيـة للهندسـة، ومبشـاركة أسـاتذة مـن جامعـات االحتـاد الروسـي،  ويف اطار برنامج تدريـيب نظمه املرك -١٧

نـالت اموعـة األوىل مـن األخصـائيني درجـات املاجسـتري يف جمـال املركبـات غـري املأهولـة، وبذلـك حتقـــق اهلــدف املخطــط للمركــز. وجيــري 

ــثر طموحـا ينفـذ مباشـرة بالتشـارك بـني مركـز الدراسـات الفضائيـة التـابع لكونيـدا ومعـهد الدولـة  اعداد دراسة الفساح اال لربنامج أكرب وأك

مبوسـكو لتكنولوجيـا الطـريان يف االحتـاد الروسـي. وسـيليب هـذا الربنـامج أيضـــا احتياجــات الطلــب يف منطقــة أمريكــا الالتينيــة مبنــح درجــات 

املاجستري والدكتوراه يف مواضيع مثل علم الفلك واالستشعار عن بعد والدسر والليزرات وغريها. 

وكجزء من التحضـريات لربنـامج درجـة املاجسـتري القـادم، بـدأ تنظيـم دورات يف اللغـة الروسـية. وسـيمكّن ذلـك موظفـي كونيـدا  -١٨

ـــدورات القادمــة، ألن درجــات املاجســتري والدكتــوراه  الفنيـني مـن اكتسـاب معرفـة حمـدودة باللغـة الروسـية قـراءة وكتابـة وحتدثـا، اسـتعدادا لل
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سيحصل عليها يف موسكو. وقد وافق مركز الدراسـات الفضائيـة علـى أن ينظـم، بالتعـاون مـع املركـز اللغـوي التـابع لسـفارة االحتـاد الروسـي، 

برناجما مستمرا لتعليم اللغة الروسية يف مرافق كونيدا. 
 
 

املناسبات  -٨
 

وفقــا لألنشــطة املخططــة، عقــدت يف قاعــة حمــاضرات كونيــدا يف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١ النــدوة الوطنيــة حـــول علـــوم  -١٩

وتكنولوجيـا الفضـاء. وتسـنت مشـاركة ٣٢ اسـتاذا جامعيـا مـن جامعـات مقاطعـات أخـرى عديـدة، بفضـــل دعــم مــن الــس الوطــين للعلــم 

والتكنولوجيا. 

وامتـألت قاعـة احملـاضرات متامـا باملشـاركني يف برنــامج متنــوع مــن املؤمتــرات واملعــارض اخلاصــة بتطبيقــات علــوم وتكنولوجيــا  -٢٠

الفضـاء. واسـتكملت املناسـبة مبعـرض كبـري للصـور الفوتوغرافيـة والطوابـع وعـرض أشـرطة فيديـو غـري منقحـــة احتفــاال بذكــرى اطــالق رائــد 

الفضاء الروسي يوري غاغارين اىل الفضاء. 
 
 

مجهورية كوريا 
[األصل: باالنكليزية] 

 

مقدمة  -١
 

يشـمل برنـامج مجهوريـة كوريـا الفضـائي االتصـاالت الفضائيـة وتطويـر السـواتل ورصـد األرض. واـاالت الرئيسـية للبحـــوث يف  -١

التطبيقـات الفضائيـة هـي، اىل جـانب االتصـاالت الفضائيـة، االستشـعار السـاتلي عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة والنظـــام العــاملي لتحديــد 

ـــد الوطــين، تــؤدي وزارة العلــم  املواقـع. وتضطلـع باألنشـطة البحثيـة الراهنـة منظمـات خمتلفـة، منـها معـاهد البحـوث واجلامعـات. وعلـى الصعي

ــا  والتكنولوجيـا ووزارة التجـارة والصناعـة والطاقـة ووزارة االعـالم واالتصـاالت أدوارا هامـة يف تنسـيق السياسـة التكنولوجيـة الفضائيـة وتنفيذه

وكذلك يف متويل أحباث التطوير الفضائي. وعلى الصعيـد احمللـي، جتـري احلكومـات احملليـة حبوثـا تسـتند اىل املعلومـات السـاتلية مـن أجـل تنميـة 

جمتمعاا يف ميادين البيئة واملوارد املائية والغابات ومصائد األمساك والصناعة. 

وميكن أن تكون لكل بلد وأي بلـد أسـبابه اخلاصـة لتطويـر التكنولوجيـا الفضائيـة. وجلمهوريـة كوريـا، مثلـها مثـل البلـدان املسـاملة  -٢

األخرى، ضرورات وطنية توجب التطوير الفضائي. ويف اطار موضوع "الفضاء هو امليدان اجلديد للتحدي"، يفهم ما يلي: 

أن التكنولوجيا الفضائية هي أساس لتحريك الصناعات األخرى عالية التقنية يف القرن احلادي والعشرين؛  (أ)

أن االستخدامات التجارية للتكنولوجيا الفضائية ستتوسع؛  (ب)

أن التكنولوجيا الفضائية هي أساس لالستقالل التكنولوجي.  (ج)

وقـد أنشـأت مجهوريـة كوريـا الربنـامج الوطـين األول للفضـاء يف عـام ١٩٩٦ وعدلتـه يف عـام ٢٠٠٠. ووضعـت احلكومـة أهدافــا  -٣

للتطوير الفضائي كما يلي: 
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حتقيق قدرة وطنية على اطالق السواتل العلمية يف موعد ال يتجاوز عام ٢٠٠٥؛  (أ)

تطوير واطالق ساتل ذي مدار أرضي منخفض متعدد األغراض حمليا يف موعد ال يتجاوز عام ٢٠١٠؛  (ب)

االنضمام اىل أكثر ١٠ بلدان تقدما يف الصناعة الفضائية يف العامل يف موعد ال يتجاوز عام ٢٠١٥.  (ج)

ومـن حيـث االسـتراتيجيات، ينبغـي أن تضطلـع احلكومـة بالتنسـيق الشـامل للبحـــث والتطويــر يف التكنولوجيــا الفضائيــة وأن تبــين  -٤

صـالت قويـة بـني الشـركات واجلامعـات ومعـاهد البحـوث. ولتحقيـق التنسـيق الشـامل للبحـث والتطويـر يف التكنولوجيـــا الفضائيــة، ينبغــي أن 

تعزز احلكومة تنسيق السياسات عن طريق جلنة اخلـرباء املعنيـة بـالتطوير الفضـائي التابعـة للمجلـس الوطـين للعلـم والتكنولوجيـا. ومـن أجـل بنـاء 

صالت قوية بني الشركات واجلامعـات ومعـاهد البحـوث، ستسـمي مجهوريـة كوريـا املعـهد الكـوري ألحبـاث الفضـاء اجلـوي (كـاري) مركـزا 

للتطويـر الفضـائي الوطـين، وسـتجري أحباثـا مشـــتركة بــني الشــركات واجلامعــات ومعــاهد البحــوث تنفيــذا لــربامج التطويــر الفضــائي، مثــل 

البحوث املشتركة حول تطوير املركبات الفضائية ومركبات االطالق وحول استخدام السواتل. 

وميكـن أن تكـون املصـاعب االقتصاديـة غـري املتوقعـة الـيت حدثـت مؤخـرا قـد سـببت نكســـات صغــرية للربنــامج الفضــائي الوطــين  -٥

ولكن، على العموم، يسري الربنامج الفضــائي اىل األمـام علـى ضـوء االطـار املنقـح للربنـامج الفضـائي الكـوري الـذي أقـره الـس برئاسـة رئيـس 

اجلمهورية يف عام ٢٠٠٠. 
 
 

الربنامج الفضائي  -٢
 

يسمى القرن احلـادي والعشـرون "عصـر الفضـاء". واهلـدف النـهائي، وفقـا للربنـامج الفضـائي الكـوري، هـو أن تصبـح كوريـا، يف  -٦

ــن أكـثر ١٠ بلـدان تقدمـا يف هـذا اـال. وهلـذا الغـرض، يعـتزم تطويـر ٢٠ سـاتال يف موعـد أقصـاه عـام  موعد ال يتجاوز عام ٢٠١٥، واحدا م

ـــق  ٢٠١٥، تشـمل مثانيـة سـواتل متعـددة األغـراض، وسـبعة سـواتل علميـة، ومخسـة سـواتل ذات مـدار ثـابت بالنسـبة لـألرض. ومـن أجـل حتقي

ذلـك، ينبغـي أن يبـين البلـد قـدرة حمليـة علـى تطويـر سـواتل املـدار األرضـي املنخفـض متعـددة األغـراض وأن حنصـــل علــى قــدرة علــى معاجلــة 

البيانات الساتلية وعلى تكنولوجيا التطبيقات. 
 
 

 (KOMPSAT) برنامج كومبسات (أ)
 

عكـــف معـــهد كـــاري ملـــدة مخـــس ســـنوات علـــى تطويـــر الســـاتل الكـــــوري األول املتعــــدد األغــــراض ("كومبســــات-١"  -٧

T يف الواليات املتحدة األمريكية، وهـو سـاتل صغـري خمصـص لرصـد  RW Inc. أو "أريرانغ"، بالتعاون مع شركة (KOMPSAT-1)

ـــى ارتفــاع ٦٨٥ كيلومــترا. وجنــح اطــالق كومبســات � ١ يــوم ٢٠ كــانون األول/ديســمرب  األرض يبلـغ وزنـه ٥١٠ كغـم ويقـع مـداره عل

١٩٩٩ من قاعدة فانديربغ يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة. 

والساتل كومبسات-١ له ثالث محوالت لكل منها مهمة معينـة، هـي كامـريا كهربائيـة بصريـة عاليـة االسـتبانة، ومصـورة متعـددة  -٨

األطياف ماسحة للبحار، ومشعار خـاص بفيزيـاء الفضـاء. واحلمولـة الرئيسـية، وهـي الكامـريا الكهربائيـة البصريـة جتمـع صـورا حساسـة جلميـع 

 (p u s hbroom نة أرضية تبلغ ٦ر٦ أمتار وتغطي رقعــة عرضـها ١٧ كـم بطريقـة املسـح الدفعـي األمـاميألوان الطيف املرئية مبسافة عي
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(scanning. وباسـتخدام قـدرة كومبسـات-١ علـى العطـوف وامليـل، تسـتطيع هـذه الكامـريا أن تلتقـط صـورا جمسـمة تتيـح انتـــاج خرائــط 

ــات أساسـية لـربامج نظـم املعلومـات اجلغرافيـة وتنميـة األراضـي. واملهمـة األساسـية للمصـورة  رقمية لالرتفاعات ميكن استخدامها كمواد معلوم

ــي رصـد لـون البحـار عامليـا والرصـد البيئـي، وسـتولِّد صـورا أللـوان البحـار يف سـتة نطاقـات يبلـغ عـرض رقعتـها ٨٠٠ كـم  املتعددة األطياف ه

��w. وهـذه املصـورة مصممـة لكـي توفـر  h iskbroom scanning�� نة أرضية تبلغ كيلومترا واحدا، باملسح جانبيا بطريقةمبسافة عي

قـدرة النتقـاء النطاقـات الطيفيـة يف املـدار يف مـدى طيفـي يـتراوح بــني ٤٠٠ و٩٠٠ نــانومتر، بــالتحكم مــن األرض. ويتكــون مشــعار فيزيــاء 

الفضاء من كاشفة للجسـيمات العاليـة الطاقـة ومشـعار لقيـاس الغـالف األيـوين (األيونوسـفري). والغـرض مـن كاشـفة اجلسـيمات العاليـة الطاقـة 

هو تعيني خصائص بيئة اجلسيمات العاليـة الطاقـة عنـد االرتفاعـات املنخفضـة، بينمـا يقيـس مشـعار الغـالف األيـوين كثافـات ودرجـات حـرارة 

ــوين. وقـد بـدأت مجهوريـة كوريـا اتاحـة بياناـا للمسـتعملني احملليـني ويف اخلـارج يف ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، ممـا  االلكترونات يف الغالف األي

يتيح استخدام هذه البيانات لألغراض السلمية. 

وبعد جناح اطالق كومبسات-١، يعكف معهد كاري حاليا علـى تطويـر السـاتل الكـوري الثـاين املتعـدد األغـراض (كومبسـات- -٩

٢)، وهـو سـاتل لرصـد األرض يبلـغ وزنـه ٧٠٠ كـــغ ويــتراوح ارتفــاع مــداره بــني ٥٠٠ و٨٠٠ كــم، وســيكون هــذا املــدار مشــاا ملــدار 

ـــة  كومبسـات-١. واملهمـة الرئيسـية للسـاتل كومبسـات-٢ هـي التقـاط صـور لنظـام للمعلومـات اجلغرافيـة للمنطقـة الكوريـة. وسـتكون احلمول

  E l b it الرئيسـية للسـاتل كومبســـات-٢ هــي كامــريا متعــددة األطيــاف، جيــري تطويرهــا يف الوقــت الراهــن بالتعــاون مــع شــركة

Systemاحملدودة يف اسرائيل. وستكون هذه الكامـريا قـادرة علـى التقـاط صـور فوتوسـتاتية باسـتبانة جامعـة لأللـوان املرئيـة تبلـغ مـترا واحـدا 

واستبانة متعددة األطياف تبلغ أربعة أمتار. 
 
 

 (KAISTSAT-4) برنامج كايستسات-٤ (ب)
 

جيري حاليا تطوير الساتل الصغري الرابع اخلاص جبمهوريـة كوريـا، كايستسـات-٤، مـن جـانب مركـز حبـوث تكنولوجيـا السـواتل  -١٠

ـــامج كايستســات-٤ يف تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٨  ). وبـدأ تنفيـذ برن K AIST) التـابع للمعـهد الكـوري املتقـدم للعلـوم والتكنولوجيـا

وسيكتمل يف منتصف عام ٢٠٠٢. 

وقد خصصت عدة مهام للسـاتل "كايستسـات-٤" لتطبيقـات تتعلـق بعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء. وهـو حيمـل علـى متنـه محـوالت  -١١

إلجراء خمتلف عمليات رصد تتعلق بعلوم الفضاء وإلجـراء اختبـارات تتعلـق باهلندسـة الفضائيـة. والغـرض مـن املـهام املتعلقـة بعلـوم الفضـاء هـو 

دراسة تطور وسط ما بني النجوم الساخن وتوزعــه يف الفضـاء، بـإجراء عمليـات تشـخيصية طيفيـة يف املـدى فـوق البنفسـجي البعيـد. وسـتدرس 

أيضا الفيزياء الفضائية للمنطقة القطبية الشـمالية لـألرض، بـإجراء قياسـات متزامنـة تمعـات اجلسـيمات املشـحونة املترسـبة اىل الغـالف اجلـوي 

ـــي، وتعقــب احليوانــات الربيــة، ومراقبــة  العلـوي لـألرض. وسينشـر كايستسـات-٤ نظامـا سـاتليا جلمـع البيانـات إلجـراء عمليـات الرصـد البيئ

حركـة النقـل. وجيـري يف الوقـت الراهـن تطويـر نظـام مجـع البيانـات عـن طريـق التعـاون علـــى املســتوى الــدويل مــع أســتراليا. وإحــدى املــهام 

الرئيسية للساتل كايستسات-٤ هي تطوير مشعار دقيق للنجــوم واختبـاره يف املـدار، وهـو ضـروري للتحكـم الدقيـق يف وضـع السـواتل، الـالزم 

بدوره لرصد األرض والفضاء بدرجة عالية من االستبانة. 
 
 



39

A/AC.105/778  

 (KOREASAT) برنامج كورياسات (ج)
 

يف ايـة عـام ٢٠٠٠ أصـــدرت اجلمعيــة الوطنيــة جلمهوريــة كوريــا قانونــا جديــدا للبــث االذاعــي امســه "قــانون البــث االذاعــي  -١٢

املتكامل"، وبدأت اخلدمات االذاعية التجارية يف مجهورية كوريـا مبوجـب هـذا القـانون. وسـتكون لـدى مجهوريـة كوريـا خطـوط خدمـة عاليـة 

اجلـودة يف جمـاالت التلفـزة واالتصـاالت وشـبكة االنـترنت باسـتخدام سـواتل االتصـاالت. ويشـجع القـانون اجلديـد العديـد مـن الشـركات علـى 

املشـاركة يف صناعـة خدمـات االنـترنت بواسـطة الســـواتل. ومــع تزايــد الطلــب علــى األجهـــزة املرســلة ااوبــة، ســيؤدي "كورياســات-٢" 

و"كورياسات-٣" دورا رئيسيا يف السوق مستقبال. 

واىل جانب برنامج كورياسات، أجرت مجهورية كوريا حبوثـا حـول مسـتقبل السـوق احملليـة لالتصـاالت السـاتلية وأجـرت دراسـة  -١٣

جـدوى بشـأن التطويـر احمللـي لسـواتل االتصـــاالت. ووفقــا لتلــك الدراســة، يتوقــع أن يــزداد االحتيــاج اىل األجــهزة املرســلة ااوبــة اخلاصــة 

بالسواتل مبتوسط منو سنوي قـدره أربعـة يف املائـة، اسـتنادا اىل االزديـاد الكبـري يف اسـتعمال االنـترنت. ويف عـام ٢٠٠٠ بـدأت معـاهد البحـوث 

والصناعـات يف مجهوريـة كوريـا تطويـر أجـهزة مرسـلة جماوبـة خاصـــة بســواتل االتصــاالت ــدف اســتخدامها يف الســواتل املقبلــة جلمهوريــة 

كوريا. 
 
 

مركبات االطالق  (د)
 

ـــا ســاوندينغ روكيــت-األول"  شـرع معـهد كـاري يف عـام ١٩٩٠ يف برنـامج حبـث وتطويـر للصـاروخ العلمـي والرصـدي "كوري -١٤

(Korea Sounding Rocket-I) (KSR-I)، الـذي كـان أول صـاروخ علمـي حملـي وحيـد املرحلـة غـري موجــه يعمــل بوقــود 

دسري صلب، ويبلغ طوله ٦,٧ أمتـار وقطـره ٠,٤٢ مـن املـتر ووزنـه عنـد االنطـالق ١,٢ طـن. ومـن أجـل قيـاس التوزيـع العمـودي لـألوزون 

K يف ٤ حزيـران/يونيـه و ١ أيلـول/ســبتمرب  S R -I يف الغـالف اجلـوي الزمـهريري فـوق شـبه اجلزيـرة الكوريـة، أطلـق صاروخـان مـن طـراز 

١٩٩٣، حيمل كل منهما مقياسا لألشعة فوق البنفسجية. وقيست أيضـا درجـة احلـرارة ومعـدل التسـارع وبـارامترات أخـرى مـن أجـل دراسـة 

أداء الصاروخ خالل الرحالت التجريبية. 

وكان الصاروخ KSR-II صاروخا علميا ذا مرحلتني يعمل بوقــود دسـري صلـب، طـور الجـراء التجـارب العلميـة يف الغـالف  -١٥

اجلوي العلوي. وباالستناد اىل اخلربة الـيت اكتسـبت مـن خـالل تطويـر واطـالق الصواريـخ ذات املرحلـة الواحـدة، متكّـن معـهد كـاري مـن بنـاء 

الصاروخ KSR-II. ويبلغ طول هذا الصاروخ ١١,٠٤ مـترا، وقطـره ٠,٤٢ مـن املـتر ووزنـه االمجـايل طنـني. وقـد قـاس الصـاروخ التوزيـع 

العمودي لألوزون باستخدام مقياس لألشعة فـوق البنفسـجية. كمـا قـاس كثافـة ودرجـة حـرارة االلكترونـات يف الغـالف اجلـوي املتـأين وذلـك 

). وعـالوة علـى ذلـك، أجريـت جتـارب رصـد فلكـي باسـتخدام عـــداد لنســبة األشــعة الســينية.  Langmuir) باسـتخدام مسـبار النغمـوار

وسـتبين مجهوريـة كوريـا قـدرة علـى اطـالق السـواتل العلميـة حمليـا يف موعـد أقصـاه عـام ٢٠٠٥ وعلـى تطويـــر ســاتل مــدار أرضــي منخفــض 

متعدد األغراض ومركبة الطالقه يف موعد أقصاه عام ٢٠١٠. 
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املركز الفضائي  (ه)
 

سيشـيد مركـز فضـائي ملركبـة االطـالق الفضـائي. وسـتنجز املرحلـــة األوىل مــن تشــييد املركــز الفضــائي يف عــام ٢٠٠٥، وذلــك  -١٦

الطالق السواتل العلمية ذات املدار األرضي املنخفض. ويقع املركز يف كو-هويونغ، على الساحل اجلنويب لشبه اجلزيرة الكورية. 
 
 

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  (و)
 

تشارك مجهورية كوريا يف دورات جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية. وفضـال عـن ذلـك، أصبحـت مجهوريـة  -١٧

كوريا عضوا يف فرقيت العمل التاليتني املعنيتني بتنفيذ توصيـات مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف 

ــة ١٠، بشـأن حتسـني الوصـول العـاملي اىل الشـبكات الفضائيـة للمالحـة وحتديـد املواقـع وحتسـني  األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث): التوصي

ـــة بيئــة الفضــاء القريــب مــن األرض وبيئــة الفضــاء اخلــارجي مــن خــالل ختفيــف احلطــام  توافـق تلـك الشـبكات؛ والتوصيـة ١٣، بشـأن محاي

الفضائي. 
 
 

تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وعلوم الفضاء  -٣
 

تطبيقات تكنولوجيا الفضاء  (أ)
 

ـــا بــاالضطالع  يواصـل السـاتل الكـوري املتعـدد األغـراض (كومبسـات-١) حتسـني قطـاع االستشـعار عـن بعـد يف مجهوريـة كوري -١٨

باألنشطة التالية يف جمال البحوث واالستعمال: 

وضع سياسة خاصـة بالبيانات من أجل مستعملي بيانات الساتل كومبسات-١ تتألف مما يلي:  (أ)

خطط أساسية لالستفادة من البيانات؛  �١�

خطة تشغيل كومبسات-١؛  �٢�

أساليب توزيع البيانات لالستعمال العمومي والتجاري؛  �٣�

سياسة األسعار وما اليها؛  �٤�

تكوين جمموعات مستعملي بيانات كومبسات-١، من خالل ما يلي:  (ب)

انشاء نظم لتوزيع البيانات؛  �١�

عقد حلقة عمل ملستعملي كومبسات-١؛  �٢�

K)، الســـتقطاب  A I التعـاقد مـع وكالـة تسـويق، وبـالتحديد الشـركة الكوريـة احملـدودة لصناعـة الفضـاء اجلـوي ( �٣�

مستعملني جتاريني حمليني ووراء البحار؛ 

التواصل بني املستعملني واملعهد الكوري ألحباث الفضاء اجلوي (كاري)، بتوفري ما يلي:  (ج)



41

A/AC.105/778  

h واملوقــع  t tp://kompsat.kari.re.kr انشـاء موقـع علـى الويـب ملسـتعملي كومبسـات-١ (انظـــر املوقــع �١�

http://kgs.kari.re.kr)؛ 

انشاء مكاتب ونظام برناجميات من أجل املستعملني اخلارجيني.  �٢�

وتتطلـب سياسـة البيانـات اسـتراتيجية أساسـية بشـأن اسـتخدام بيانـات كومبسـات-١. وتتمثـل أهـداف االسـتراتيجية األساســية يف  -١٩

حتقيق اىل األقصلى من استعمال بيانات كومبسات-١ وحفز تطور متوازن للتطبيقات العمومية واألكادميية والتجارية. 

وتستطيع جمموعات املستعملني احملليني استعمال بيانـات كومبسـات-١ يف أغـراض عموميـة وحبثيـة غـري جتاريـة. ويتعـني علـى هـذه  -٢٠

اموعات تسجيل اسم منظمام عند اسـتعمال بيانـات كومبسـات-١. ويسـتطيع املسـتعملون التجـاريون احملليـون ووراء البحـار شـراء بيانـات 

كومبسـات-١ مـن شـركة كـاي، الـيت هـي الوكالـة الـيت تتـوىل تسـويق بيانـات كومبسـات-١، والـيت تتلقـى هـذه البيانـات مـــن معــهد كــاري 

وتبيعــها للمســتعملني التجــاريني واخلصوصيــني احملليــني وكذلــك للمســتعملني وراء البحــار. وقــــد ســـجلت حـــىت اآلن منظمـــات حكوميـــة 

ومنظمات عمومية ومؤسسات وجامعات بلغ عددها حنو ٧٩ بغية استعمال بيانات كومبسات-١ يف األغراض العمومية والبحثية. 

وأجـري اسـتقصاء لبحـث جمـاالت اسـتخدام بيانـات املسـتعملني، وذلـك أثنـاء فـترة اختبـار وتوزيـع عـــادي امتــدت مثانيــة شــهور.  -٢١

ويسـتخدم املسـتعملون بيانـات كومبسـات-١ يف جمـاالت شـىت، علـــى أســاس محــوالت الســاتل. ويلخــص اجلــدول التــايل جمــاالت تطبيقــات 

املستعملني. فالكامريا الكهربائية البصريـة تسـتخدم لتصنيـف الغطـاء النبـايت لـألرض ورسـم اخلرائـط، بينمـا تسـتخدم املصـورة املتعـددة األطيـاف 

) ملعايرة البيانات والتحقق منها والتصويبات اجلوية وعلم احمليطات.  OSMI) (أومسي) للمسح البحري
 
 

جماالت التطبيق اخلاصة باملستعملني، على أساس محوالت الساتل 
 
 

جماالت تطبيق البيانات  احلموالت 

االستشعار عن بعد، مبا يف ذلك رسم اخلرائـط، وحتليـل التضـاريس، واسـتخدام األراضـي الوطنيـة 
وادارــا، واالدارة الســاحلية، ورصــد الكــوارث ومنعــها، والرصــد البيئــي، ورصــد احمليطــــات، 
ـــة واألرضيــة، والزراعــة والغابــات، وتنميــة املــوارد املائيــة، وتنميــة األراضــي،  والفيزيـاء اجلغرافي

وتطوير الربناجميات 

 EOC الكامريا الكهربائية البصرية

االستشـعار عـن بعـد، مبـا يف ذلـك الرصـد البيئـي، وادارة الســـواحل واملوانــئ، وحبــوث التيــارات 
احمليطية، وحبوث النباتات، وتنمية املوارد الطبيعية، واألرصاد اجلوية، وتنمية الربناجميات 

املصــــورة املتعــــددة األطيــــاف للمســــح البحـــــري 
 (OSMI) (أومسي)

 ،( R AM) ـــة الفضائيــة، وتقييــم أداء ذاكــرة النفــاذ العشــوائي حبـوث الغـالف األيـوين والبيئ
وتطبيقات أخرى 

 (SPS) مشعار فيزياء الفضاء

 
 

�E و��OSMI و��SPS املخزونـة، فانـه يعطـي  O C� وعلى الرغـم من أن معهـد كـاري يقـوم عمومـا بتوزيــع بيانـات  -٢٢

أولويـة عليـا جلمـع وتوزيـع بيانـات كومبسـات-١ يف حالـة حـدوث طـارئ أمـين وطـين أو كارثـة وطنيـة. وأثنـاء عمـل كومبســـات-١ العــادي 

يستطيع املستعملون املسجلون أن حيصلوا على بياناته بالطرق العادية. 
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) نظـام حبـث مباشـر يف قائمـة البيانـات كومبســـات-١. ويســتطيع أي  K RPS) وحملطـة تلقـي البيانـات ومعاجلتـها لكومبسـات -٢٣

�E و��OSMI مـن خـالل االنـــترنت. وحتفــظ قــاعدة بيانــات القائمــة يف  O C� مسـتعمل لبيانـات كومبسـات-١ البحـث عـن بيانـات 

 �OSMIو� �EO C � )، مبــا يف ذلــك مــا ميكـــن تصفحــه مــن صـــور  E BM) ـــارجي حاسـوب اخلدمـة املسـمى منيطـة التصفـح اخل

ـــع اجلغــرايف والغطــاء الســحايب ومــا إىل ذلــك. كمــا يقـــوم معــهد كــاري بتوفــري خدمــات  واملعلومـات ذات الصلـة كالتـاريخ والوقـت واملوق

باالتصـال احلاسـويب املباشـر فيمـا يتعلـق ببيانـات مشـــعار فيزيــاء الفضــاء لكومبســات-١. ويســتطيع املســتعملون املســجلون أن حيصلــوا علــى 

 .( F TP System) بيانات املشعار للبحوث العلمية وأن يستعملوا نظام بروتوكول حتويل امللفات

وحيـاول معـهد كـاري توفـري نظـام تواصـل مريـح للمسـتعمل يسـتخدم شـــبكة الويــب العامليــة وصفحــة حاســوب اخلدمــة الفعالــة  -٢٤

(ASP)، اليت ميكن تشغيلها مبجرد النقر على فأرة احلاسوب. 
 
 

علوم الفضاء  (ب)
 

يتمتع الشعب الكوري بتقليد عريـق يف جمـال املراقبـة السـماوية ودراسـة أصـل الظواهـر الطبيعيـة الـيت تراقبـها أبـراج املراقبـة الفلكيـة  -٢٥

منذ القرن اخلامس امليالدي. وعلى الرغم من أنه يصعب على معظـم أفـراد الشـعب الكـوري فـهم فوائـد العلـوم األساسـية، لقصـر تارخيـها، فـان 

ـــاليدهم واملشــاركة يف اجلــهود العامليــة املبذولــة  العديـد مـن العلمـاء العـاملني يف اـال املتصـل بالفضـاء يف مجهوريـة كوريـا حيـاولون مواصلـة تق

ـــز الكــوري  السـتخدام الفضـاء يف األغـراض السـلمية. وشـارك يف البحـوث العلميـة الفضائيـة يف مجهوريـة كوريـا كـل مـن معـهد كـاري واملرك

ـــابع للمعــهد املتقــدم للعلــم والتكنولوجيــا يف كوريــا (كايســت)  ) ومركـز حبـوث التكنولوجيـا السـاتلية الت KAO) (كـاو) للمراقبـة الفلكيـة

(KAIST) واجلامعات الكبرية. 

ومع تطور برامج السواتل وبرامج السرب الصاروخية يف التسـعينات، أصبحـت حبـوث علـوم الفضـاء أيضـا أكـثر نشـاطا يف مجهوريـة  -٢٦

ــة  كوريـا. وميثـل حتليـل البيانـات املسـتقاة مـن الـربامج األجنبيـة أو عمليـات املراقبـة األرضيـة اجلـزء الرئيسـي مـن حبـوث علـوم الفضـاء يف مجهوري

كوريا. وقد قامت سلسـلة األنشـطة السـاتلية ملعـهد كايسـت بقيـاس التوزيـع العـاملي للجسـيمات العاليـة الطاقـة واـاالت املغنطيسـية األرضيـة. 

ويجـري كومبسـات-١ قياسـات أيونوسـفريية عامليـة باالضافـة إىل جتـارب عـن اجلسـيمات العاليـة الطاقـة. وأسـهمت برامـج الســـرب الصاروخيــة 

أيضا يف جتارب متعلقة بالغالف األيوين وطبقة األوزون. وتـزداد أمهيـة التجـارب األخـرى للمراقبـة باسـتخدام األشـعة فـوق البنفسـجية واألشـعة 

السينية (أشعة إكس) بالنسبة لعلوم الغالف اجلوي العلوي والعلوم الفلكية باستخدام السواتل وصواريخ السرب. 

ــن مجهوريـة كوريـا حاليـا يف برامـج حبـوث ناسـا اهلادفـة اىل التعـاون الـدويل يف العلـوم الفضائيـة وتطبيقاـا. ومـن  ويشارك علماء م -٢٧

A)، احملمولـة علـى مـنت  C C ESS) (أكسـيس) األمثلة على ذلك املشاركة يف التجربة املتقدمة اخلاصة مبكونات األشعة الكونيـة الفضائيـة

ـــة  احملطـة الفضائيـة الدوليـة. وسـتصبح مجهوريـة كوريـا نشـطة يف تبـادل التكنولوجيـا الـدويل وسـتكثف تعاوـا الـدويل، وذلـك مـن خـالل التنمي

املشتركة للنمائط الداعمة حلمولة احملطة الفضائية الدولية وحيازة التكنولوجيا األساسية ذات الصلة. 
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اجلمهورية العربية السورية 
[األصل: بالعربية] 

 

تؤيد اجلمهورية العربية السـورية اعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية الصـادر عـن اليونيسـبيس الثـالث. وفضـال عـن ذلـك، 

تشارك سوريا يف معظم أنشطة األمم املتحدة املتصلـة باسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وهـي عضـو يف عـدة جلـان منبثقـة مـن 

هذه األنشطة. 
 
 

تركيا 
[األصل: باالنكليزية] 

 

 (B ILTEN) (بيلتـني) ان معهد البحوث التكنولوجية وااللكترونية اخلاصة باملعلومـات -١
). وهـو موجـــود يف حــرم جامعــة الشــرق  T UBITAK) (توبيتـاك) هـو معـهد حبـوث تـابع للمجلـس الـتركي للبحـوث العلميـة والتقنيـة

ــرد  األوسـط التقنيـة يف أنقـرا. وميكـن تصنيـف أنشـطة معـهد بيلتـني يف فئتـني: مشـروع السـواتل الصغـرية وأنشـطة نظـام املعلومـات اجلغرافيـة. وي

وصف تفصيلي هلذه األنشطة فيما يلي. 
 
 

مشروع السواتل الصغرية  -١
 

ــات السـاتلية التـابع للمعـهد. والغـرض الرئيسـي مـن املشـروع هـو اكتسـاب املعرفـة الالزمـة واخلـربة  ينفذ املشروع فريق التكنولوجي -٢

ـــا. وبعبــارة أخــرى، يعتــرب املشــروع مشــروعا لنقــل  املطلوبـة لصنـع سـواتل صغـرية يف املعـهد حبيـث يصبـح املعـهد أول منتـج للسـواتل يف تركي

التكنولوجيـا. وقـد بـدأ العمـل لتحقيـق املشـروع يف عـام ١٩٩٧ بـاذن مـــن مكتــب التخطيــط احلكومــي الــتركي للحصــول علــى قــرض دويل 

لتمويل املشروع. وُأعدت بعد ذلك وثائق عطاء، ووجهت الدعوة إىل عدة شركات من بلدان خمتلفة لتقدمي عروضها بشأن املشروع. 

ــريت شـركة سـاري احملـدودة للتكنولوجيـات السـاتلية يف اململكـة املتحـدة، ومت توقيـع عقـد معـها  ومت تقييم االقتراحات بعناية، واخت -٣

يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٠. وبعـد عمليـة طويلـة، أصبـح التمويـل متاحـا يف النصـف األول مـن عـام ٢٠٠١، وحـــدد شــهر آب/أغســطس ٢٠٠١ 

موعدا لبدء املشروع. 

ويف اطار هذا املشروع سيتم تصميم سـاتل صغـري لرصـد األرض وسـيتم صنعـه يف شـركة سـاري احملـدودة للتكنولوجيـات السـاتلية  -٤

ـــزم مــن خــربة ودرايــة لتصميــم الســواتل  مبشـاركة مهندسـني مـن معـهد بيلتـني. ويتوقـع أن يكتسـب هـؤالء املهندسـون علـى هـذا النحـو مـا يل

ــة إىل اجـراء محـالت اطـالق. وسـيحمل السـاتل مخـس كامـريات لرصـد األرض. وسـتكون الكامـريا األوىل  الصغرية وصنعها واختبارها، باالضاف

حساسـة لأللـوان (بانكروماتيـة) وسـتكون مسـافة أخـذ العينـات األرضيـة ١٢ مـترا علـى ارتفـاع ٦٥٠ كيلومـتر (بتغطيـة ٢٥ كـم X ٢٥كــم). 

وستحصل الكامريات األربع األخرى على صـور يف نطاقـات اللـون األمحـر واألخضـر واألزرق واملقـارب لـدون األمحـر، وسـتكون مسـافة أخـذ 

العينـات األرضيـة ٢٦ مـترا علـى ارتفـاع ٦٥٠ كيلومـتر (بتغطيـة ٥٠ كـم X ٥٠كـم). وسـتكون دقـة تصويـب السـاتل عاليـة جـدا، وســـيكون 
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قادرا على تصوير املساحة نفسـها مـن زوايـا سـقوط خمتلفـة مبـا يسـمح ببنـاء صـور جمسـمة بالوسـائل احلاسـوبية. ومـن املتوقـع أن يكـون السـاتل 

عامال يف املدار يف منتصف عام ٢٠٠٣. 

وسـيتم باالضافـة إىل بنـاء السـاتل الصغـري انشـاء حمطـة أرضيـة للمراقبـة السـاتلية يف مبـاين معـهد بيلتـني. وســـتكون احملطــة األرضيــة  -٥

�UHF (نطـاق الـترددات فـوق  � ) ويف النطـاق  8  Mbit/s) (نطاق املوجات القصرية) � S� قادرة على تلقي بيانات ساتلية يف النطاق 

�V (نطاق الترددات العالية جدا).  HF� ويف النطاق �S � العالية). وستبث اشارات حتكم عن بعد يف النطاق 

) يف معـهد بيلتـني  U nited Kingdom Class H) وسيجهز ملشاريع السواتل الصغرية املقبلة خمترب اختباري وتكاملي -٦

يف اطار املشروع. وسينشأ املخترب داخل مباين املعهد اجلديـدة، علمـا بـأن تشـييد املبـاين بـدأ يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ ومـن املتوقـع أن ينتـهي يف 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

ومنـذ بـدء املشـروع، تلقـى مهندسـو املعـهد دورة قصـرية يف شـركة سـاّري، وشـرعوا يف العمـل علـى تصميـم السـاتل. ومت بنجـــاح  -٧

استعراض تصميم املهمة ، وسيجري استعراض أويل للتصميم يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 
 
 

نظم املعلومات اجلغرافية  -٢
 

متثل نظم املعلومات اجلغرافية جماال آخر ألنشطة الفضـاء يف املعـهد، يتـواله فريـق معاجلـة االشـارات واالستشـعار عـن بعـد. وتوجـد  -٨

) من أجل سواتل ميتيوسات، وأجهزة اسـتقبال للصـور العاليـة االسـتبانة مـن  S DUS) يف املعهد حمطة استقبال ملستخدمي البيانات الثانويني

)، مت احلصــول عليــها يف عــام ١٩٩٦ مــن خــالل املشـــروع  N OAA) أجـل سـواتل االدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـــوي

��TU-REMOSENS الـذي دعمتـه منظمـة معـاهدة مشـال األطلسـي (النـاتو). وظـل الفريـق يتلقـى الصـور السـاتلية ويقـوم حبفظــها يف 

األرشـيف أثنـاء عـام ٢٠٠١. وتسـتخدم هـذه الصـور لشـىت أغـراض االستشـعار عـن بعـد، كمـا يتـم توزيـع الصـور احملفوظـة يف األرشـيف علـى 

اجلهات املهتمة بذلك. 

ويتم توفري الصور يف الوقت احلقيقي من موقعي االنترنت التاليني:  -٩

 http://noaa.bilten.metu.edu.tr

 http://meteosat.bilten.metu.edu.tr

وتعرض صور ميتيوسات يف شكل صور خام يف ثالثة نطاقــات (األشـعة املرئيـة ودون احلمـراء والبخـار املـائي)، كمـا يتوقـع عـرض صـور ملونـه 

بالنسبة لتركيا. 

NOAA- و NOAA-15 و NOAA-14 و N O AA-12 ويتم حاليا تلقـي مـا يصـل إىل ١٥ صـورة يوميا مـن -١٠

16 لألراضي التركية. ويتم حتويل هذه الصور إىل موقع االنـترنت يف شـكل صـور ذات اسـتبانة منخفضـة اللقـاء نظـرة سـريعة. وحتفـظ الصـور 

احلقيقية يف األرشيف بعد ضغطها على حنو مناسب. 
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أوكرانيا 
[األصل: بالروسية] 

 

كانت أنشطة الفضاء األوكرانية يف عام ٢٠٠٠ موجهة حنـو تنفيـذ التــزامات أوكرانيـا مبوجـب الـربامج واملشـاريع الدوليـة، وتنفيـذ  -١

املشـاريع ذات األولويـة يف اطـار برنـامج الفضـاء الوطـين للفـترة ١٩٩٨-٢٠٠٢، وحتسـني فعاليـة عمـل قطـاع الفضـاء الوطـين مـن خـالل اعــادة 

هيكلتـه ومـن خـالل التسـويق، وادخـال تكنولوجيـات فضائيـة متقدمـة علــى حنــو متـــزايد، وتعزيــز القــدرة علــى املنافســة، وحتســني الظــروف 

للمبادرات اخلاصة، والتعاون مع املنظمات الدولية املالية والعلمية والتكنولوجية وغريها من املنظمات على نطاق واسع. 

وقد نفّذت األنشطة التالية لصاحل املشاريع ذات األولوية يف اطار برنامج الفضاء الوطين للفترة ١٩٩٨-٢٠٠٢.  -٢
 
 

تطوير التكنولوجيات الفضائية  -١
 

نظم االتصاالت السلكية والالسلكية الفضائية  (أ)
 

اسـتكملت شـبكة سـاتلية لبـث البيانـات عـرب التلفزيـون والراديـــو يف أوكرانيــا بكاملــها، ولبــث الــربامج التلفزيونيــة األوكرانيــة يف  -٣

اخلارج، وبدأ تشغيل الشبكة على حنو جترييب. 
 
 

النظام الساتلي للمالحة بالراديو  (ب)
 

استمر العمل إلنشاء نظام ساتلي مالحي مسجل للوقت يف أوكرانيا.  -٤
 
 

االستشعار عن بعد  (ج)
 

ميثـل االستشـعار األرضـي عـن بعـد أحـد أهـم األنشـطة الفضائيـة األوكرانيـة. وجيـري حاليـا، حتـت رعايـــة وكالــة الفضــاء الوطنيــة  -٥

�S و ��Okean-O االصطناعيــة  i ch-1� انشـاء نظـام رصـد أرضـي متعـــدد األغــراض باســتخدام ســواتل ،(NSAU) األوكرانيـة

N)، والسـاتل املخصـص لدراســة  O A A) والبيانـات املسـتقاة مـن سـواتل ميتيوسـات واالدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـوي 

I)، وسواتل أخرى.  R S) املوارد األرضية (ERS)، والندسات، وساتل نظام االحالة الدويل ملصادر املعلومات البيئية 

�S لالستشعار عن بعـد تلقـي املعلومـات ومعاجلتـها واسـتخدامها يف  i ch� االت الرئيسية املتصورة الستخدام نظامومن بني ا -٦

األغراض العلمية والتجارية، وتطوير تكنولوجيـات ومرافـق تقنيـة متقدمـة لرصـد األرض، وعـرض املعلومـات يف األسـواق األجنبيـة. وقـد دأبـت 

 �Ok e a n-O� االدارة احلكومية األوكرانية للهيدرولوجيا واألرصاد اجلوية منذ عام ٢٠٠٠ على استخدام البيانات املسـتقاة مـن سـواتل

) يف التنبؤ بالكوارث الطبيعيـة (اهلريكانـات والعواصـف والفيضانـات ومـا اىل ذلـك) والتحذيـر منـها  NOAA) وميتيوسات واالدارة الوطنية

ـــم آثــار الكــوارث الطبيعيــة والتصــدي هلــا، خاصــة يف منطقــة  والتصـدي هلـا؛ كمـا اسـتخدمت هـذه البيانـات وزارة حـاالت الطـوارئ يف تقيي

 (N S A U) تشـرنوبيل، الـيت تتـأثر بالفيضانـات وحرائـق الغابـات؛ واسـتخدمتها أيضـا وزارة البيئـة بالتعـاون مـــع وكالــة الفضــاء الوطنيــة 

وأكادميية العلوم الوطنية األوكرانية يف رصد تلوث املياه السطحية، وخاصة بالنسبة لسلسلة شالالت خزان دنيرب. 
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مراكز املعلومات واالتصاالت األرضية  (د)
 

نفذ املركز الوطين لتشغيل تكنولوجيا الفضاء واختبارها املهام التالية يف العام املاضي:  -٧

تشغيل السواتل وفقا لربامج الفضاء الدولية واحلكومية الدولية والوطنية؛  (أ)

اجراء البحوث الفضائية باستخدام املرافق الفضائية األرضية الوطنية؛  (ب)

استقبال البيانات املتخصصة من السواتل؛  (ج)

رصد األنشطة املالحية احلكومية؛  (د)

رصد ظروف الفضاء وحتليلها.  (ه)
 
 

وتقوم بتنفيذ هذه األنشطة حاليا املراكـز التاليـة داخـل املركـز الوطـين لتشـغيل واختبـار تكنولوجيـا الفضـاء: مركـز مراقبـة رحـالت  -٨

السواتل؛ ومركز تلقي املعلومات العلمية؛ ومركز تلقي البيانات املتخصصة ومعاجلتها ورصد أنشطة املالحة؛ ومركز رصد الفضاء. 
 
 

حبوث الفضاء  -٢
 

حبوث الفضاء القريب من األرض وحبوث رصد األرض من الفضاء  (أ)
 

هنـاك عـدة مشـاريع (الغـالف األيـوين-١، والغـالف األيـــوين-٢، وبديــل الغــالف األيــوين) مكرســة لتصميــم مرافــق وبراجميــات  -٩

السـتقصاء قنـوات االتصـاالت الصوتيـة يف نظـم الغـالف الصخـري � الغـالف األيـوين يف النطـاق دون السـمعي واجـــراء جتــارب للتحقــق مــن 

اآلثـار الصوتيـة والكهرومغنطيسـية يف الغـالف اجلـوي والغـالف األيـوين، وأخـذ قياسـات أرضيـة لالشـارات الكهرومغنطيسـية واألصـداء الناجتـــة 

عن التشوشات الصوتية يف اجلو، وتقدير امكانية التنبؤ السيزموغرايف استنادا اىل تلك االشارات. 

) يركز على وضع برنامج جتارب علمـي مشـترك. وقـد مت تشـكيل جلنـة  Warnings) "ومثة مشروع دويل عنوانه "التحذيرات -١٠

علميـة دوليـة وفريـق دويل لتنفيـذ املشـروع. وانتـهى التخطيـط األويل للمشـروع وبـدأ العمــل يف تصميــم املعــدات العلميــة. ومــن املزمــع أيضــا 

التخطيط ملشروع مركبات فضائية (يشمل مركبة فضائية أساسية وساتلني تابعني). 
 
 

الفيزياء الفلكية والدراسات الفلكية خارج الغالف اجلوي  (ب)
 

�Sp، ومت االتفـاق  e k tr-UF� ُأجنز التخطيط لتلسكوب فلكي وانتاج مكوناته اهليكلية يف اطار العمل حملطة الفيزياء الفلكية -١١

على خطة عمل دولية تعاونية بشأنه. 

�Ko r onas- وضــع برنـامج علمـي ملعاجلـة وتفسـري البيانـات الـواردة مـن حمطـة ،� Koronas-F� وفيما يتعلـق مبشروع -١٢

 .�D I FOS� فضال عن تقدمي املساعدة يف جمال تصميم مقياس شدة الضوء ،F�
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�، بدأ يعمل نظـام اسـتقبال بـالغ احلساسـية يف النطـاقني ٣٢٥  I nterferometer� ويف جمرى تنفيذ مشروع مقياس التداخل -١٣

�R يف ايفباتوريـــا، وُأخــذت قياســات فلكيــة راديويــة كاملــة خلصــائص  T ميغاهـريتز و ٨ر٤ غيغاهـريتز علــى التلسـكوب الراديـوي �70-

اهلوائـي واملعـدات اخلاصـة. ومت باسـتخدام هـذه املعـدات حتديـد مكـان أجسـام داخـل النظـــام الشمســي أثنــاء عــام ٢٠٠٠ مــن خــالل القيــاس 

ـــة جــدا (وهنــاك نتــائج موجــودة بــالفعل فيمــا يتعلــق بــالزهرة وعطــارد) واســتخدم قيــاس التداخــل يف دراســة  التداخلـي ذي القـاعدة الطويل

RT باالضافــة اىل تلســكوبات  -70 الكويكبـني �CE59� �Mitra �2000 باالسـتعانة بشـــبكات دوليــة للتلســكوبات الراديويــة (

راديوية من االحتاد الروسي وبولندا والصني). 
 
 

علم األحياء الفضائي والطب األحيائي وفيزياء انعدام الوزن  (ج)
 

مت وضـع املواصفـات التقنيـة واألسـاس العلمـي والتقـــين وجــداول العمــل الزمنيــة الجــراء جتــارب علــى حمطــة "راديــو ســبوتنيك"  -١٤

 .�L uch-1� ومت صنع كامريا خوائية ونظام .�Radio Sputnic (RS)� الفضائية الدولية
 
 

التجارب التكنولوجية والعلمية على منيطة مدارية  (د)
 

ُأنشئت جلنة تنسيق للتجــارب العلميـة والتكنولوجيـة الـيت جتـرى يف احملطـات الفضائيـة املداريـة، برئاسـة ب. بـاتون، رئيـس أكادمييـة  -١٥

ـــى  العلـوم الوطنيـة األوكرانيـة. وأجريـت منافسـة، واختـريت ٧٧ مسـامهة مـن ٢٥٠ مسـامهة لوضـع برنـامج التجـارب العلميـة والتكنولوجيـة عل

احملطات الفضائية املدارية. 
 
 

النظم الفضائية  -٣
 

النقل الفضائي  (أ)
 

ـــة  اسـتمر العمـل علـى تصميـم جيـل جديـد مـن نظـم االطـالق القـادرة علـى املنافسـة، مـن خـالل حتديـث مركبـات االطـالق العادي -١٦

واحملولة. 
 
 

املنصات الفضائية األساسية  (ب)
 

جيري إكمال العمل على تصميم منصة فضائية أساسية من جيل جديد (مشروع ميكروسبوتنيك).  -١٧
 
 

عمليات االطالق  -٤
 

مت أثناء عام ٢٠٠٠ اطالق أربع مركبات اطالق حتمل سواتل خمتلفة:  -١٨

"زينيت-٢": عمليتا اطالق لالحتاد الروسي (٣ شباط/فرباير و٢٥ أيلول/سبتمرب)؛  (أ)
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"دنيـــرب-١" (اطـــالق جتـــاري): ٢٦ أيلـــول/ســـبتمرب، حيـــث كـــانت علـــى مـــنت املركبـــــة الســــواتل تيونغســــات  (ب)

S) وساوديسـات-١-بـاء  audisat-1A) وساوديسـات-١-ألـف ،(Unisat) وأونيسات ،(Tegsat) وتيغسات ،(Tiungsat)

(Saudisat-1B)؛ 

�PA S "زينيت-٣" (Zenit-3SL) (اطالق جتاري): ٢٩ متوز/يوليه، حيث كان على منت املركبة الساتـل - (ج)

 .�T h uraya� 9، و٢١ تشرين األول/أكتوبر، وكان على منت املركبة الساتل ثريا�
 
 

التعاون مع املنظمات الدولية  -٥
 
 

التعاون مع منظمات االتصاالت الساتلية الدولية  (أ)
 

وافقـت السـلطات التنفيذيـة املركزيـة األوكرانيـة علـــى ادخــال تعديــالت علــى الوثــائق التأسيســية للمنظمــة الدوليــة لالتصــاالت  -١٩

ـــاريع  )، وُأعــدت مش I NTERSPUTNIC) (انترســبوتنيك) واملنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الفضائيــة (IMSO) الســاتلية املتنقلــة

القــرارات املتعلقــة ــذه التعديــالت لكــي تنظــر فيــها احلكومــة (جملــس الــوزراء) وتعتمدهــا. وقــد اعتمــد القــرار بشــأن انترســـبوتنيك يف ٥ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
 
 

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

ــرب  ) القلـق ازاء خطـر احلطـام الفضـائي النـاتج عـن األنشـطة البشـرية، وتعت N SAU) تشـاطر وكالـة الفضـاء الوطنيـة األوكرانيـة -٢٠

ـــة هلــذه املشــكلة، انضمــت اىل جلنــة  مشـكلة ازالـة احلطـام مـن الفضـاء القريـب مـن األرض مشـكلة ملحـة للغايـة. وادراكـا منـها للطبيعـة العاملي

) يف شباط/فرباير ٢٠٠٠.  I ADC) (اإليادك) التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي

ـــن جــراء مركبــات االطــالق املســتخدمة فعــال أو  ومـن املزمـع اختـاذ تدابـري ملنـع نشـوء النفايـات يف الفضـاء القريـب مـن األرض م -٢١

ـــــرب-١" و "دنيــــرب-إم"  اجلـــاري حاليـــا حتديثـــها أو تصميمـــها يف أوكرانيـــا، خاصـــة مركبـــات "زينيـــت-٢" و "زينيـــت-٣ إس إل" و "دني

و "تسيكلون-٣" و "تسيكلون-٤ إم". 

وجيري العمل حاليا حتت ارشاد وكالة الفضاء الوطنية ملنع تشظي املرحلة الثالثة لتسيكلون-٣.  -٢٢

ويدعـم مكتـب الدولـة للتصميـم يف يوزنـو دعمـا نشـطا البحـوث اجلاريـة يف بلـدان أخـرى بشـأن ســـبل ختفيــض احلطــام املــداري.  -٢٣

)، الـذي سـيخترب أجـهزة استشـعار جديـدة للتسـجيل التجريـيب للتصـادم بـني  U NISAT) وعلى سبيل املثال فإن الساتل االيطايل أونيســات

السواتل واجلسيمات، مبا فيها اجلسيمات اهرية الدقيقة، ذات أبعاد التشــتت املختلفـة، يعتـرب أحـد أهـم السـواتل الـيت ُوضعـت يف املـدار يف عـام 

٢٠٠٠ بواسطة عربة اطالق دنيرب. 

وتعـد مرافـق أوكرانيـا الراديـو-تكنولوجيـة مـن أقـوى املرافـق يف العـامل مـن حيـث امكانيتـها الطاقويـة، وبالتـايل قدرـا علـى رصـــد  -٢٤

R الواقـع بـالقرب مـن ايفباتوريـا مفيـد للغايـة يف دراسـة احلطـام الفضـائي،  T األجسام الصغرية. ويضاف اىل ذلك أن نظـام التلسـكوب 70-
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ـــى كشــف حطــام ال  ألنـه قـادر علـى كشـف جسـيمات دقيقـة ال يتجـاوز حجمـها بضعـة مليمـترات علـى مسـافات تبعـد ٤٠٠ كيلومـتر، وعل

يتجاوز حجمه بضعة سنتيمترات يف مدار ثابت بالنسبة لألرض. 

وامتثاال لتوصيات الدورة الثامنة عشرة لإليادك، جيـري العمـل يف أوكرانيـا بشـأن مسـائل احلطـام الفضـائي، ومـن املتوقـع أن تكـون  -٢٥

نتائجه جاهزة لتقدميها يف الدورة التالية للجنة، اليت ستعقد من ١٩ اىل ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
 
 

التعاون مع املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية  (ج)
 

ــة  مت يف ١٧ متـوز/يوليـه توقيـع اتفـاق بـني املنظمـة األوروبيـة السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة (يومتسـات) ووكالـة الفضـاء الوطني -٢٦

األوكرانية (NSAU) بشأن استعمال البيانات العالية االستبانة املستقاة من سواتل ميتيوسات. 
 
 

التعاون الثنائي  -٦
 

حملة عامة  (أ)
 

قـامت وفـود رمسيـة بزيـارة أوكرانيـا، وعقـدت اجتماعـات مـع ممثلـي بعثـات دبلوماسـية يف البلــد ومــع شــركات خاصــة بالفضــاء  -٢٧

اجلوي ووكاالت فضائية من االحتاد الروسي واسرائيل والـربازيل ومجهوريـة كوريـا والصـني وفييـت نـام والواليـات املتحـدة واليابـان، وذلـك يف 

ارتباط بتوقيع اتفاقات تعاونية واجتماعات ختطيطية وحلقات دراسية علمية مشتركة ومؤمترات وموائد مستديرة أثناء عام ٢٠٠٠. 
 
 

التعاون مع االحتاد الروسي  (ب)
�Ok e a n- ــغيل السـاتل األوكـراين/الروسـي أعطيت أولوية عليا للتعاون مع االحتاد الروسي، وكان العمل املرتبط بتجربة تش -٢٨

�O عنصـرا مـهما يف نظـام الرصـد األرضـي ��Sich. والنظـام قـادر علـى تلقـــي بيانــات متعــددة األطيــاف وعاليــة االســتبانة (٥٠ مــترا) 

�MS باالضافــة اىل  U -SK� وبيانـات متوسـطة االسـتبانة (١٥٧ × ٢٤٥ مـترا) باسـتخدام املاســح ،�MUS-V� باسـتخدام املاسـح

تلقـي معلومـات مـن الـرادارات والراديومـترات. وهـو يسـتطيع بذلـك أن يتصـــدى لطائفــة واســعة مــن املــهام يف العلــوم النظريــة ويف اــاالت 

التطبيقية. 
 

التعاون مع الصني  (ج)
ـــامج تعــاون بــني أوكرانيــا والصــني فيمــا يتعلــق باستكشــاف الفضــاء  مت يف ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ االتفـاق علـى برن -٢٩

اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، وذلك نتيجة التصاالت ثنائية جرت يف عام ٢٠٠٠. 
 

املعارض واألنشطة التعليمية  -٧
نظمت أوكرانيا أثناء عام ٢٠٠٠ املعارض واملؤمترات التالية اخلاصة بالفضاء اجلوي أو شاركت فيها:  -٣٠

معرض ٢٠٠٠، هانوفر، أملانيا، ٢١-٣١ آب/أغسطس ؛  (أ)
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AVIAMIR-XXI، كييف، أوكرانيا، ١٤-١٧ أيلول/سبتمرب ؛  (ب)

أوكرانيـا، منطقـة القـرم املسـتقلة، مؤمتـر علمـي دويل بآفـاق جديـــدة بشــأن "دور الطيــارين ورواد الفضــاء يف دراســة  (ج)

ــبوع الفضـاء العـاملي الـذي أعلنتـه اجلمعيـة العامـة اسـتنادا اىل توصيـة اليونيسبيــس  الفضاء اجلوي على عتبة القرن احلادي والعشرين" (يف اطار أس

الثالث)، ١-٥ تشرين األول/أكتوبر. 
 
 

الواليات املتحدة األمريكية 
[األصل: باالنكليزية] 

سـيجري توزيـع تقريـر الرئيـس عـن املالحـة اجلويـة والفضـاء: األنشـطة يف السـنة املاليـة ٢٠٠٠ (ناسـا، واشـنطن العاصمـــة)،ٍ أثنــاء 

الـدورة التاسـعة والثالثـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، الـيت سـتعقد مــن ٢٥ 

شباط/فرباير اىل ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
 

ـــــــــ 

  

 


