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  الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  
 االحتاد الروسي        

 ]بالروسية: األصل[
 

، نفّذت وكالة الفضاء االحتادية الروسية أنشطة االحتاد الروسي                                   ٢٠٠٤يف عام      -١
الوطنية يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية وفقا لربنامج                                                     

روسي بالتعاون مع أكادميية العلوم الروسية ووزارة الدفاع ووزارة الدفاع                                    الفضاء االحتادي ال        
املدين وإدارة التصدي حلاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية ووزارة تكنولوجيا املعلومات                                           
واالتصاالت االحتادية ووكالة اجليوديسيا ورسم اخلرائط االحتادية ومرفق خدمات االحتاد                                                      

جلوية واملائية والرصد البيئي، وكذلك بالتعاون مع بعض الزبائن                                         الروسي اخلاصة باألرصاد ا                
 .اآلخرين واملستفيدين من املعلومات واخلدمات الفضائية                              

 ”Proton“ صاروخــا حامــال من طراز                 ٢٣، أطلق االحتاد الروسي             ٢٠٠٤ويف عام      -٢
فضاء     ، ووضع يف ال       ”Dnepr“ و ”Zenit“ و ”Tsiklon“ و ”Molniya“ و  ”Cosmos“و  ”Soyuz“و 

 جسما روسيا، مبا فيها سفينتان فضائيتان مأهولتان من سلسلة                                           ١٩ فضائيا منها          جسما   ٣٣
“Soyuz TM”) Soyuz TMA-4 و Soyuz TMA-5 (مركبات نقل أوتوماتية لنقل اللوازم                      ٤و 
  Progress M-50 و Progress M-49 و Progress M”) Progress M1-11“من سلسلة        

) Express AM-1 و Express AM-11 (”Express AM“لسلة    وساتالن من س          ) Progress M-51و
وساتــالن       ) Cosmos-2413 إلـى    Cosmos-2405مـن      (”Cosmos“مـن سلسلــة            سواتل      ٩و

“Molniya-1” و “Raduga-1” ساتال أجنبيا       ١٤ و .  

ومت بنجاح أول إطالق اختباري إىل مسار دون مداري، حيث أُطلق الصاروخ                                               -٣
، وأُغرق يف احمليط اهلادئ فيما                 ”Oblik“ع دمية منوذج كامل لساتل                 م”Soyuz 2-1a“احلامل     

 .بعد 

 كذلك، أطلق االحتاد الروسي سواتل نيابة عن األرجنتني وأوكرانيا                                              ٢٠٠٤ويف عام        -٤
 .وإيطاليا وفرنسا واململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية                                    

 صاروخا، وضعت يف               ١٧ بايكونور       وأُطلق من موقع قاعدة إطالق الصواريخ يف                      -٥
 . سواتل   ٧ صواريخ حاملة مع             ٦وأُطلق من موقع بليسيتسك                 .  ساتال     ٢٤املدار   

وفضال عن ذلك، شاركت منظمات روسية، كما شارك خرباء روس، يف إعداد                                                -٦
 /Intelsat“ نيابة عن       ”Telstar 14/Estrela do Sul“(وإطالق ثالثة سواتل أرضية اصطناعية                           
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Brazil”  و ،“Direc TV-7S”                  نيابة عن الواليات املتحدة و “Telstar 18/Apstar 5”         نيابة عن 
من موقع االطالق          ) منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة للصني                         /الواليات املتحدة        

 .الدويل البحري      
  

  النتائج الرئيسية      
  برنامج الرحالت الفضائية املأهولة             -ألف  

 الروسـي وفقـا اللـتزاماته الدولية مبوجب االتفاق املربم           ، أطلـق االحتـاد    ٢٠٠٤يف عـام     -٧
ــتني وأربــع           ــل فضــائيتني مأهول ــتـي نق ــية وتشــغيلها مركب ــاء احملطــة الفضــائية الدول بشــأن إنش
مركـبات فضـائية لـنقل اللوازم، وقام مبراقبة عمليات التحليق بالنسبة للجزء الروسي من احملطة              

واشتمل العمل يف .  برنامج البحوث والتجارب املخططالفضـائية الدولـية، باإلضـافة إىل تنفـيذ      
 :إطار برنامج الرحالت الفضائية املأهولة على ما يلي

ــثاين ٢٩يف  )أ(  ــانون الـــــ ــناير / كـــــ ــائية  ٢٠٠٤يـــــ ــبة الفضـــــ  ، نقلـــــــت املركـــــ
“Progress M1-11”   ا مــن الغــذاء واملــاء واألوكســجنيإىل احملطــة الفضــائية الدولــية مســتلزما 

فة إىل دميـتني إلكترونيـتني لـتجربة منوذجية لربنامج اإلعداد لرحلة مأهولة إىل        والوقـود، باإلضـا   
ــتعرض هلــا      . املــريخ وكــان الغــرض مــن الــتجربة حتديــد أقــوى اجلــرعات اإلشــعاعية الــيت قــد ت

ونِقلــت إىل احملطــة . األعضــاء احلــيوية يف جســم االنســان أثــناء رحلــة فضــائية مــن هــذا القبــيل  
ــا  ــية أيضـ ــائية الدولـ ــراز  الفضـ ــائية مـــن طـ ــاء ”Orlan-M“ أطقـــم بـــذالت فضـ  للعمـــل يف الفضـ

ــتهى      ــد ان ــم املوجــودة يف احملطــة ق  كــانون ٣١ويف . املكشــوف، ألن العمــر االفتراضــي لألطق
 ”Zarya“ بالنميطة الروسية ”Progress M1“يـناير، رِبطـت مركـبة نقـل اللـوازم الفضائية      /الـثاين 

ومتت هذه العملية باألسلوب األوتومايت وفقا      . ولـية يف اجلـزء الروسـي مـن احملطـة الفضـائية الد           
 للخطة؛

 ”Soyuz FG“، أُطلـــق الصـــاروخ احلـــامل   ٢٠٠٤أبـــريل / نيســـان١٩ويف  )ب( 
موقــع بــايكونور الطــالق الصــواريخ، ونقــل إىل احملطــة الفضــائية الدولــية املركــبة الفضــائية  مــن

“Soyuz TMA-4”   ملية اإلطالق باألسلوب العاديومتت ع.  املأهولـة بالبعـثة الرئيسـية التاسعة .
وتكونـت البعثة التاسعة من رائدي الفضاء غينادي بادالكا من االحتاد الروسي وإدوارد مايكل              
فيـنكي مـن اإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء يف الواليـات املـتحدة األمريكـية، اللذين                     

كسـاندر كـالريي ومـايكل فوويل،       أخـذا زمـام األمـور مـن مالحـي البعـثة الرئيسـية الثامـنة، ألي                
اللذيـن قامـا أثـناء إقامـتهما يف احملطـة الفضـائية الدولـية، الـيت دامـت سـتة شـهور، بإجـراء عدة                          
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وقــام رائــد الفضــاء  .  يف املائــة مــنها٤٠جتــارب علمــية مشــل الــربنامج الروســي مــا يــزيد عــلى   
 القصــرية إىل احملطــة   األورويب، أندريــه كويــربز، بتنفــيذ بــرنامج جتــارب مكــثّف أثــناء بعثــته       

/ يولــيه وآب/ يف متــوز–ومتشــى الــرائدان مــرتني خــالل إقامــتهما يف احملطــة  . الفضــائية الدولــية
وأثــناء املــرة األوىل، قامــا بتركيــب معــدات عــلى منــيطة الصــيانة، مبــا فــيها املعــدات   . أغســطس

 املـرة الثانية، قاما     اخلاصـة بـربط وإرسـاء مركـبة الـنقل املؤمتـتة، أول مركـبة نقـل أوروبـية؛ ويف                   
 ؛”Zarya“بتغيري لوحات منيطة املراقبة الروسية 

ــان٢١ويف  )ج(  ــريل / نيســـ ــائية   ٢٠٠٤أبـــ ــبة الفضـــ ــاء املركـــ ــط وإرســـ  ، مت ربـــ
“Soyuz TMA-4”باحملطة الفضائية الدولية؛  

 عـــن احملطـــة ”Progress M1“، فُصـــلت املركـــبة ٢٠٠٤مـــايو / أيـــار٢٤ويف  )د( 
 أيام الختبار أنواع توجه جديدة من شأا أن تساعد          ١٠تخدمت ملدة   واس. الفضـائية الدولـية   

وبفضل هذه النمائط   . عـلى ختفـيض عـامل احلمـل الصـغري عـلى منت النمائط املدارية الواعدة               
املختــربية املســتقلة سيصــبح مــن املمكــن يف املســتقبل إجــراء جتــارب تكنولوجــية وإنــتاج مــواد    

ــية صــغرى أدىن م   ــدة يف ظــروف جاذب ــبـي يف املــدار    جدي ــتاج التجري ســتوى، مبــا يف ذلــك اإلن
 Progressوقــد اســتخدمت مركــبات الــنقل مــن سلســلة . لــبلّورات حــيوية وســبائك نقــية جــدا

 عـن  ”Progress M1-10“، مـثال، فُِصـلت املركـبة    ٢٠٠٣ففـي عـام   . مـرارا كمختـربات علمـية   
معـدات خاصة ملراقبة    احملطـة الفضـائية الدولـية؛ وطـوال شـهر كـامل بعـد فصـلها، اسـتخدمت                   

وأُرسـلت البـيانات املستخلصة من هذه     . مـناطق مـن األرض تعرضـت لكـوارث طبيعـية وبيئـية            
ــرحالت، واســتخدم األســلوب األوتومــايت إلرســاهلا      ــبة ال ــية إىل مركــز مراق مث أُغرقــت . العمل

 املركبة يف منطقة حمددة من احمليط اهلادئ يف وقت الحق؛

 ”Progress M-49“، أُطلقــت مركــبة نقــل اللــوازم ٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٥ويف  )ه( 
ــة          ــدادات الالزم ــود واإلم ــية بعناصــر الوق ــة الفضــائية الدول ــتزويد احملط ــايكونور ل ــع ب ــن موق م
لـتجارب العلمـية وحاويات مشتملة على أغذية وطرود شخصية للرواد، باإلضافة إىل جمموعة              

 الغذاء واملاء والوقود واملعدات إىل      طن من ٢,٥ونقلت املركبة   . وثـائق الزمـة عـلى مـنت احملطة        
 احملطة الفضائية الدولية؛

ــايو / أيـــار٢٧ويف  )و(  ــبة  ٢٠٠٤مـ ــاء املركـ  ”Progress M-49“، مت ربـــط وإرسـ
باتــباع اإلجــراء   ) ”Zvezda“النمــيطة (باألســلوب األوتومــايت يف اجلــزء الروســي مــن احملطــة      

 يف نظـام اإلمدادات  ”Progress"ركـبة  وقـام رواد احملطـة بعـدد مـن العملـيات لدمـج م            . العـادي 
املشــترك لــلمحطة، مــنها مــثال الــتحقّق مــن إحكــام ســدود اهلــواء يف حجــرة االنــتقال، وفــتح     
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واحـــتوت حجـــرة اللـــوازم يف املركـــبة . بويـــبات االنـــتقال، واحملافظـــة عـــلى املركـــبة الفضـــائية
“Progress M-49”  ات الالزمـة لـنظم احملافظـة عـلى       ٢٦ عـلىالتركيـب الغازي   كغـم مـن املعـد 

 كغم من لوازم الصحة     ١٢٩ كغـم مـن املعدات الالزمة لنظم إمدادات املاء، و          ٣٤املناسـب، و  
 كغم من   ٢١١ كغم من اللوازم  الطبية، و      ٦١ كغـم مـن املنـتجات الغذائـية، و         ١٩٢العامـة، و  

 كغم ٧٧ كغـم مـن معـدات صيانة نظم التدفئة، و   ٥١املعـدات الالزمـة للتمشـي يف الفضـاء، و      
 كغم من املعدات الالزمة لتشغيل منيطة اللوازم،        ١١١مـن معـدات نظـم إمـدادات الكهرباء، و         

 كغم  ٢٢٥ كغـم مـن معـدات صـيانة وإصالح النظم على منت احملطة الفضائية الدولية، و                ٤٠و
 كغم من الوثائق والطرود الشخصية      ٢٠مـن املعـدات الالزمـة لـلجزء األمـريكي مـن احملطـة، و              

 كغــم مــن ٢٨ كغــم مــن الوقــود و٦٤٠ونقلــت املركــبة أيضــا حنــو . نت احملطــةالالزمــة عــلى مــ
 كغم من املاء، وذلك إلعادة تزويد       ٤٢٠ كغـم من اهلواء السائل و      ٢٠األوكسـجني السـائل و    

 ”Progress“واحـتوت منشـأة حمـرك الورنـية يف مركبة           . حجـرة عناصـر الوقـود بـالوقود الـالزم         
  احملطة الفضائية الدولية؛ كغم من الوقود الستخدامه يف٢٥٠على 

 ”Progress M-49“، فصــلت عــن احملطــة املركــبة ٢٠٠٤يولــيه / متــوز٣٠ويف  )ز( 
، أُزحيــت عــن املــدار ”Progress M-48“وخالفــا للمركــبة الســابقة . حمملــة بــنفايات مــن احملطــة

ر، بعـد   يف املـدا ”Progress M-48“بقيـت املركـبة   . (وأُغرقـت يف احملـيط اهلـادئ يف الـيوم نفسـه     
فصـلها عـن احملطـة، عـلى مسافة غري بعيدة من احملطة، وأجرت جتارب علمية، ومل يتم إغراقها                    

 ؛)يناير/ كانون الثاين٢٨ أيام من فصلها، وذلك يف ١٠يف احمليط إال بعد 

ــق الصــاروخ احلــامل   ٢٠٠٤أغســطس / آب١١ويف  )ح(  ــع ”Soyuz U“، أُطل  م
ونقلت املركبة إىل احملطة الفضائية . موقع بايكونور من ”Progress M-50“مركـبة نقـل اللـوازم    

 ٢٨الدولـية مسـتلزماا مـن عناصـر الوقـود واملاء ومعدات الصيانة وأجهزة التجارب العلمية و          
حاويـة صـغرية حمـتوية عـلى أغذية وطرود شخصية إىل الرائد غينادي بادالكا واملهندس مايكل                 

. أكتوبر/ تشرين األول  ٩ع إرسـاهلما إىل احملطة يف       فيـنكي، وكذلـك إىل املالحـني التالـيني املـزم          
 اإلمـدادات مـن الفواكـه واخلضـروات الطازجـة واألدوية      ”Progress M-50“وجـددت املركـبة   

ويف املــرات الســابقة، اســتغرقت الــرحلة يومــني لكــي تصــل مركــبة    . الطبــية الالزمــة لــلمحطة 
“Progress”  ــي خمطــط ثالثــة أيــام   إىل احملطــة، ولكــنها أُرســلت يف هــذه املــرة يفأعقــاب مــا مس

واستعدادا لوصول املركبة، قام املالحان املوجودان يف احملطة بالتحقق         . لغـرض اختـبار حمركاا    
 ؛”Kurs“من أداء نظام االقتراب األوتومايت 

، أُطلـق مـن موقع بايكونور الصاروخ        ٢٠٠٤أكـتوبر   / تشـرين األول   ١٤ويف   )ط( 
ــثة الروســية  ”Soyuz TMA-5“ مــع املركــبة  ”Soyuz FG“احلــامل  ــة بالبع  األمريكــية – املأهول
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. ومت ربطهــا وإرســاؤها باألســلوب األوتومــايت. الرئيســية العاشــرة إىل احملطــة الفضــائية الدولــية 
ــرائدين لــريوي شــياو، مــن الواليــات املــتحدة، وســاليجان شــاريبوف، مــن      ونقلــت املركــبة ال

 أيام، ١٠الـذي أوفـد يف بعـثة مداريـة ملدة         االحتـاد الروسـي، وكذلـك الـرائد يـوري شـارغني،             
أكـتوبر مـع رائـدي البعـثة الرئيسية التاسعة، اللذين عمال يف             / تشـرين األول   ٢٤عـاد بعدهـا يف      

 ٢٤ عـن احملطــة يف  ”Soyuz TMA-4“وفُصـلت مركبـتهم الفضــائية   . احملطـة طـوال سـتة شــهور   
 ، وهبطت حجريم يف اليوم نفسه؛٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

، أُطلـق مـن موقـع بايكونور صاروخ         ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٤ويف   )ي( 
.  إىل احملطــة الفضــائية الدولــية”Progress M-51“ مــع مركــبة الــنقل ”Soyuz“حــامل مــن طــراز 

ونقلــت . ديســمرب، مت ربطهــا وإرســاؤها باحملطــة باألســلوب األوتومــايت/ كــانون األول٢٦ويف 
طـة مسـتلزماا مـن األغذية واملاء والوقود واملعدات العلمية،     إىل احمل”Progress M-51“املركـبة  

ونقلت كذلك  . باإلضـافة إىل طـرود للـرواد مبناسـبة عـيد الكريسـماس وحلـول السـنة اجلديدة                 
، اختصارا  "روكفيس"، وهـو عـبارة عـن ربوط من صنع أملاين أطلق عليه اسم               "رائـدا جديـدا   "

ربـوط الـتحقّق   " أو ”Robotics Component Verification on ISS“ أي –لوظيفـته باالنكلـيزية   
. والغـرض مـنه هـو ادخـار وقـت الرواد وجهدهم        ". مـن املكونـات يف احملطـة الفضـائية الدولـية          

ــثاين ٢٦ويف  ــناير / كــانون ال عــلى ســطح احملطــة اخلــارجي   " روكفــيس"، مت تركيــب ٢٠٠٥ي
ر، وهو عبارة عن آلة تشغيل      ونِقل إىل احملطة جهاز آخ    . الختـبار قدراتـه يف الفضـاء املكشوف       

وغطيــت عملــية . روســية جديــدة إلحــالل حمــل اآللــة الســابقة املصــنوعة يف الواليــات املــتحدة  
 .اإلحالل بترتيب روسي أمريكي ألن اآللة األصلية أخفقت يف أدائها أحيانا كثرية

  
  التجارب مبقتضى العقود -١ 

 :أُجريت التجارب التالية مبقتضى عقود -٨

حبث استقصائي للنمو   . (GCF-JAXA)فق غـرانادا لـنمو بلّـورات الـربوتني          مـر  )أ(  
 احلبيـيب ومنو بلورات الربوتني يف ظروف اجلاذبية الصغرية؛

. (SEED) وجهاز التعريض للبيئة الفضائية      (MPAC)أسـر اجلسيمات الصغرية      )ب(  
ت الـتجارب عـن أثر بيئة    دراسـة النـيازك الدقـيقة يف مـدار احملطـة الفضـائية الدولـية ومجـع بـيانا                  

ــية         ــة اليابانـ ــتخدمها الوكالـ ــيت ستسـ ــطحية الـ ــية السـ ــواد واألكسـ ــن املـ ــنات مـ ــاء يف عيـ الفضـ
  يف املشاريع الفضائية يف املستقبل؛(JAXA)الستكشاف الفضاء اجلوي 

 استحداث نظام توقيت عاملي؛ )ج(  
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ــروع  )د(   ــاز  : ”Cardiokog-3“مشـ ــاعالت جهـ ــة تفـ ــروع إىل دراسـ  يهـــدف املشـ
 الدورة الدموية البشري أثناء التكيف على اإلقامة الطويلة خالل الرحلة الفضائية؛

يهـدف املشـروع إىل دراسـة امكانـية املخ املستحثة          : ”Neurokog-3“مشـروع    ) ه(  
خـالل اجلهـود املـبذولة لتركـيز االهـتمام يف الفضـاء االفتراضـي ذي األبعـاد الـثالثة يف ظــروف          

 انعدام الوزن؛

يهـدف املشروع إىل دراسة تأثري اجلاذبية  : ”Eye Tracking Device“روع مشـ  )و(  
 الصغرية املطول على حركات العينني والرأس املنسقة؛

ــلى     : ”Fluorescence“مشــروع  )ز(   ــر اإلشــعاع ع ــر أث يهــدف املشــروع إىل تقدي
خلمرية كمواد  اخلصـائص الفلوريـة خلاليا اخلمرية يف الفضاء، ودراسة إمكانية استخدام خاليا ا            

 .، الذي يسببه االشعاع.أ. ن. لالستشعار االحيائي من أجل كشف تدهور محض د
  

  البحوث اجليوفيزيائية -٢ 
 :أجريت البحوث اجليوفيزيائية التالية -٩

دراسة التفاعل بني انبعاثات العادم من احملركات النفاثة        ): Relaxation(جتـربة    )أ(  
الت الـتابعة للجزء الروسي وبني الغالف اجلوي العلوي لألرض،          ملركـبات الـنقل ونقـل احلمـو       

وقد أخذت قياسات . وذلـك باسـتخدام الصـور واألطـياف امللتقطة يف النطاق الفوق بنفسجي     
لإلشـعاع الصـادر مـن الـتفاعل بـني انبعاثات العادم من نظام الدفع يف اجلزء الروسي من احملطة             

ري، ومن تفاعل انبعاثات العادم من احملركات النفّاثة        الذ األكسـيجني  الفضـائية الدولـية وبـني     
 االلــتحام، واالحــتراقات الرجعــية،  خــالل مــناورات فــكProgress”“  و”Soyuz“للمركبــتني 

 والعودة إىل الغالف اجلوي العلوي لألرض؛

جمموعــة مــن الــتجارب ــدف إىل تطويــر نظــام أرضــي   : ”Uragan“مشــروع  )ب(  
رث الطبيعية وبالكوارث النامجة عن النشاط البشري بغية احلد من تأثري           وفضـائي للتنـبؤ بـالكوا     

 الكوارث السليب ووضع معايري لتصنيفها واستبانة عواملها اخلفية؛

ــدف هــذه الــتجربة إىل استقصــاء الظواهــر البصــرية : ”Molniya-SM“جتــربة  )ج(  
 والغــالف اجلــوي املــتأين  بالعواصــف الــرعدية والنشــاط الســيزمي يف الغــالف اجلــوي   املتصلة 
وتنكـب الـتجارب عـلى اسـتنباط طـرائق لرصـد نشـاط العواصـف الرعدية يف مناطق                  . لـألرض 

ــألّق مســاء اللــيل فــوق املــناطق ذات النشــاط       خطــوط العــرض املنخفضــة واملتوســطة ولبحــث ت
 السيزمي؛
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  البحث يف جمال الفيزياء الفلكية -٣ 
يهــدف هــذا  . ”Platan“مشــروع : ياء الفلكــيةأُجــري البحــث الــتايل يف جمــال الفــيز     -١٠

املشــروع إىل حبــث العناصــر الــيت تــتكون مــنها األشــعة الكونــية اــرية وأطــيافها بغــية حتســني     
ــدات         ــدى احــتمال املع ــن اإلشــعاع وم ــم املالّحــني م ــة ســالمة أطق اإلجــراء اهلــادف إىل كفال

 الفضائية؛
  

  البحوث الطبية والبيولوجية -٤ 
 :لبحوث الطبية والبيولوجية التاليةأُجريت ا -١١

يهدف هذا املشروع إىل تطوير طرائق للتنبؤ يف الوقت         : ”Prognoz“مشـروع    )أ( 
احلقـيقي حبالـة اإلشـعاع يف املدار كنتيجة دالة على النشاط الشمسي وكثافة اإلشعاع               

 الكوين؛

ــتجارب عــن    : ”Bradoz“مشــروع  )ب(  ــيانات ال يهــدف هــذا املشــروع إىل مجــع ب
 طاق انتشار اإلشعاع الكوين األيوين داخل حيز اإلقامة باحملطة الفضائية الدولية؛ن

يهــدف هــذا املشــروع إىل حتديــد أحجــام الســوائل   : ”Sprut-MBI“مشــروع  )ج( 
داخـل اخلاليـا وفـيما بيـنها، واحلجـم اإلمجـايل للـدم يف الدورة، ونسبة اخلاليا مقارنة مبكونات                

 ان عند انعدام الوزن؛الدم السائلة يف جسم اإلنس

يهـدف هـذا املشـروع إىل حبـث اسـتقالب املـاء إىل ملح               : ”Diurez“مشـروع    )د( 
يف جسـم اإلنسـان والـتعديل اهلـرموين الـذي تقوم به الكلى خالل فترات التحليق الطويلة ويف                    

 فترة ما بعد التحليق مباشرة؛

تغــيري يف فعــل يهــدف هــذا املشــروع إىل دراســة أمنــاط ال : ”Farma“مشــروع  ) ه( 
 املستحضرات الطبية على جسم اإلنسان خالل التحليق يف الفضاء؛

ــروع  )و(  ــل   : ”Cardio-ODNT“مشـ ــاء مفصـ ــروع إىل استقصـ ــذا املشـ يهـــدف هـ
حلـركات املؤشـرات األساسـية حلالـة القلـب والشـرايني لـدى اإلنسان يف ظروف انعدام الوزن                   

 سفل من اجلسم؛خالل السكون وخالل الضغط السليب على اجلزء األ

يهدف هذا املشروع إىل استبانة طرق تكيف نظام        : ”Haematolog“مشـروع    )ز( 
الـدورة الدمويـة مـع التحليق الفضائي وإىل حتديد معايري التشخيص اإلضافية لتقييم حالة البشر     

 يف الظروف القاسية؛
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فية يهـدف هـذا املشـروع إىل مجع املعلومات اإلضا         : ”Prophylaxis“مشـروع    )ح( 
عـن جناعـة خمـتلف أشـكال الـتمرين البدين بوصفه وسيلة ملنع اآلثار السلبية النعدام الوزن على                 

 اإلنسان؛

ــن رواد     : ”Pilot“جتــربة  )ط(  ــر ســبل ووســائل متكّ ــتجربة إىل تطوي ــدف هــذه ال
 الفضاء من احلفاظ على مهارام خالل إجراء العمليات املعقّدة للتحكّم يف املركبة الفضائية؛

يهدف هذا املشروع إىل مجع املعلومات العلمية بغية حبث         : ”Pulse“مشـروع    )ي( 
 معمق لكيفية تكيف نظام القلب والتنفّس مع التحليق يف الفضاء لفترة طويلة؛

يهــدف هــذا املشــروع إىل حبــث أثــر النبــت اهــري يف  : ”Biorisk“مشــروع  )ك( 
 خمتلف املواد املستخدمة يف تكنولوجيا الفضاء؛حيز اإلقامة باحملطة الفضائية الدولية على 

يهـدف هـذا املشروع إىل تقييم فعالية نظم ترطيب          : ”Rasteniya-2“مشـروع    )ل( 
 ووئة بيئات اجلذور يف ظروف انعدام الوزن؛

يهدف املشروع إىل إجراء حبوث     : ”Biotest“مشـروع االختـبارات األحيائـية        )م( 
 لكيميائية؛ ا–يف حالة االنسان األحيائية 

يهــدف املشــروع إىل فحــص تــأثري عوامــل الــرحالت   : ”Plasmida“مشــروع  )ن( 
 البالزمي أثناء االقتران املؤقت؛. أ. ن. الفضائية على انتقال محض د

يهدف املشروع إىل : ”Inter-cellular interaction“مشـروع الـتفاعل بـني اخلاليا    ) س( 
  الرحلة الفضائية؛دراسة التفاعالت اخللوية الداخلية أثناء

ــروع  )ع(  ــع   : ”Matrioshka-R“مشـ ــية الوضـ ــة دينامـ ــروع إىل دراسـ ــدف املشـ يهـ
االشـعاعي عـلى طـول مسـار الـرحلة الفضـائية ويف منائط احملطة الفضائية الدولية، باإلضافة إىل                   
تـراكم اجلـرعات االشـعاعية يف منـاذج اجلسـم البشـري املوجـودة داخل احملطة الفضائية الدولية                   

 .جهاوخار
  

  التجارب يف جمال التكنولوجيا األحيائية -٥ 
 :حيائيةألأُجريت التجارب التالية يف جمال التكنولوجيا ا -١٢

يهدف هذا املشروع إىل    : ”Biodegradation“): الـتفكك األحـيائي   (مشـروع    )أ( 
ث حيائية بالنسبة لألجسام الفضائية، وذلك على أساس حب       ألتطويـر تقنـيات ضـمان  السـالمة ا         
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املـراحل األوىل لـتكاثر خمـتلف العضـويات الدقـيقة يف األسطح الداخلية واخلارجية حليز اإلقامة                 
 يف احملطة الفضائية الدولية؛

-anti“يهـدف املشروع إىل دراسة األجسام املضادة    : ”Mimetic-K“مشـروع    )ب( 

idiotypic antibodies”    دة إضافية مساِعدة ، كمـا )الغلـيكوبروتني (، مـثل الـربوتينات الغليكولـية
 على حتمل ظروف االقامة الطويلة يف الفضاء اخلارجي؛

يهـــدف املشـــروع إىل إجـــراء حبـــث يف الـــربوتينات  : ”Vaccine-K“مشـــروع  )ج( 
 املزمع استخدامها يف لقاح األيدز على األرض ويف الفضاء؛

يهـدف املشـروع إىل احلصول على حاالت إجهاد         : ”Bio-ecology“مشـروع    )د( 
النــــتاج مستحضـــرات قابلــــة للتفكــــيك  ) الدقــــيقة(ة للغايــــة يف العضــــويات املـــيكروية  فعالـــ 

مـن البـترول واملـواد الفوسـفورية العضـوية، ووسـائل حلماية احلياة النباتية واملُركبات                 االحـيائي 
  املستخدمة يف صناعة الزيوت والبترول؛”exopolysaccharides“السكرية 

هدف املشروع إىل احلصول على بلورات ذات       ي: ”Interleucine-K“مشـروع    )ه( 
 .”interleucine-1“، وكذلك من ١- وبيتا١-نوعية رفيعة املستوى من أشعة ألفا

  
  التجارب التقنية -٦ 

 :أجريت التجارب التكنولوجية التالية -١٣

يهـــدف املشـــروع إىل حتديـــد بارامـــترات منـــوذج : ”Identifcation“مشـــروع  )أ( 
ئية الدولـية مبخـتلف تشـكيالا مـن أجـل استبانة األمحال احلركية اليت               رياضـي لـلمحطة الفضـا     

 تؤثر يف هياكل احملطة وبغية تقييم مقادير التسارع الصغري على منت احملطة؛

ــروع  )ب(  ــويت    : ”Acoustics-M“مشـ ــل الصـ ــتبانة احلمـ ــروع إىل اسـ ــدف املشـ يهـ
دات التشغيل واإلشارات الصوتية  االمجـايل الـذي تتعرض لـه أطقم املالّحني، مبا فيه ضجيج مع           

والـتداخل الصـويت خـالل حصص االتصاالت الراديوية، وتقييم القدرة على السمع لدى رواد               
الفضـاء وإجيـاد وسـائل للتقليل من احلمل الصويت على األطقم وحتسني جودة االتصاالت على                

 منت احملطة؛

جيل مــا يطــرأ  يهــدف املشــروع إىل تســ  ): النــيازك (”Meteoroid“مشــروع  )ج( 
داخــل مســار حتلــيل احملطــة الفضــائية الدولــية مــن تدفقــات الــرجوم النيزكــية الدقــيقة وكذلــك   

 اجلسيمات النامجة عن النشاط البشري؛
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ــذا املشــروع إىل تســجيل مســتويات التســارع     : ”Izgib“مشــروع  )د(  يهــدف ه
 الدقيق النامجة عن املعدات العاملة على منت احملطة؛

يهــدف املشــروع إىل تطويــر طــرائق غايــتها حتقــيق      : ”Privyazka“مشــروع  )ه( 
التوجـيه العـايل الدقـة لألجهـزة العلمـية يف الفضاء مع مراعاة التشوه اهليكلي للمحطة الفضائية                  

 الدولية؛

يهـدف املشروع إىل دراسة تأثري ااالت املغنطيسية        : ”Iskazhenie“مشـروع    )و( 
  دقة توجهها، وذلك باستخدام أجهزة استشعار مغنطيسية؛داخل احملطة الفضائية الدولية على

ــروع  )ز(  ــتعدد   : ”Skorpion“مشـ ــاز مـ ــبار عمـــل جهـ ــروع إىل اختـ يهـــدف املشـ
األغـراض خـالل عملـية التحلـيق وظيفته رصد البارامترات البيئية داخل منائط املعيشة يف احملطة              

اجلاذبــــية الصــــغرية، وقــــد اســــتخدم هــــذا اجلهــــاز يف دراســــة أحــــوال  . الفضــــائية الدولــــية
والكهرومغنطيســية، واإلشــعاعية، باإلضــافة إىل دراســة درجــة احلــرارة والــرطوبة واإلضــاءة يف  

 خمتلف احلجريات يف احملطة؛

ــل    : ”Tensor“مشــروع  ) ح(  ــيات الســتبانة وتعدي ــر تقن يهــدف املشــروع إىل تطوي
 دقـة توجهها،    اخلصـائص احلركـية لـلمحطة الفضـائية الدولـية، وفـق مـا هـو مطلـوب لتحسـني                   
 والتنبؤ بسري عمل النظم املوجودة على متنها، وإجراء التجارب العلمية املناسبة؛

الذي حتدثه (يهـدف املشـروع إىل دراسة تأثري التلويث    : ”Kromka“مشـروع    )ط( 
عـلى خصـائص عيـنات مـواد البـناء وعـلى طـالء احملطـة اخلارجي،                 ) احملـركات الـنفاثة لـلمحطة     

 ت املشعة وعلى ألواح البطاريات الشمسية؛مثال على األدوا

يهدف املشروع إىل دراسة الظواهر الفيزيائية : ”Plasma Crystal-3“مشـروع   )ي( 
الـيت تطـرأ عـلى بلّـورات غـبار الـبالزما خـالل مسـتويات خمتلفة من ضغط الغاز اخلامل وقدرة                

 املولدات العالية التردد يف ظروف اجلاذبية الصغرية؛

يهــدف املشــروع إىل اســتحداث نظــام للرصــد الســريع : ”Toxicity“ مشــروع )ك( 
 لسمية املاء أثناء الرحلة الفضائية؛

ــبؤ العــايل    : ”Vector-T“مشــروع  )ل(  يهــدف املشــروع إىل استكشــاف نظــام التن
 .الدقة حبركة احملطة الفضائية الدولية
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  رصد األرض -٧ 
 :أُجريت التجارب التالية لرصد األرض -١٤

يهــدف املشــروع إىل دراســة املــوارد األحيائــية يف      : ”Diatomeya“مشــروع   )أ( 
 احمليطات يف العامل؛

ــية اســـتخدام اجلـــزء   : ”Econ“مشـــروع  )ب(  ــة إمكانـ يهـــدف املشـــروع إىل دراسـ
 .الروسي من احملطة الفضائية الدولية يف رصد البيئة يف مناطق تعمل فيها مرافق خمتلفة

  
  تكنولوجية الفضائية        برامج التطبيقات ال         -باء  

  االتصاالت الفضائية واالرسال التلفزيوين الفضائي واملالحة الفضائية -١ 
ــال      -١٥ ــاالت واالرســ ــة باالتصــ ــة اخلاصــ ــائية املداريــ ــام الفضــ ــة األجســ ــمل جمموعــ تشــ

 ”Express AM“ و”Ekspress-A“ و”Gorizont“: واملالحـة يف الفضـاء السـواتل التالية    الـتلفزيوين 
 ”Bonum-1“ و”Ekran-M“، و)اتصـــاالت وارســـال تلفـــزيوين    (”Yamal-200“ و”Yamal-100“و
، (Glonass)ة  ـواتل املالح ـية لس ــة العامل ــوالشبك،  )اتصـــاالت  (”Gonets-D1“، و )NTVقـناة   (
 ).عمليات املالحة واإلنقاذ (”Nadezhda“ و”Glonass-M“و

صــاالت الالســلكية   ، اســتمر توفــري أنــواع شــىت مــن خدمــات االت      ٢٠٠٤ويف عــام  -١٦
ومشلت هذه اخلدمات االتصاالت اهلاتفية والتلغرافية طويلة املدى،        . باسـتخدام الـنظم الفضائية    

ــناعات واإلدارات     ــتلف الصـ ــات إىل خمـ ــال املعلومـ ــتلفزيون، وإرسـ ــة والـ ــرامج اإلذاعـ ونقـــل بـ
 . يف االحتاد الروسي، باإلضافة إىل االتصاالت الدوليةاحلكومية

 لتيســري  ”Express AM-1“ و”Express AM-11“، أُطلــق الســاتالن  ٢٠٠٤ويف عــام  -١٧
 .اإلرسال التلفزيوين واالذاعي املركزي واالقليمي يف أواسط االحتاد الروسي

 لالتصــال ”Gorizont“ويف املســتقبل القريــب، سيســتعاض تدرجيــيا عــن ســواتل نظــام    -١٨
ــد      ــن جــيل جدي ــدة   ويف ســبيل إ. واإلرســال الفضــائي الســاتلي بســواتل م دخــال ســواتل واع

  ”Yamal 300“و ”Yamal-200“ و ”Express AM“ لالتصــال واإلرســال مــثل سلســلة ســواتل  
، مـن املـزمع اسـتخدام أحـدث التكنولوجيات، األمر الذي من شأنه أن يزيد     ”Express AK“ و

طاقــات وقــدرات جممعــات الترحــيل املعــزز عــلى مــنت احملطــة ويــؤدي إىل إطالــة عمــر الســواتل  
 . سنة١٥-١٢راضي يف املدار إىل مدة االفت
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وقـد اسـتمر تشـغيل الـنظام العـاملي لسـواتل املالحة، الذي يستخدم يف مالحة الطريان                   -١٩
. املـدين والسـفن الـبحرية وسـفن صـيد السـمك، باالضـافة إىل بعـض فـروع االقتصاد األخرى                    

املية، برية وجوية   زمنية ع -، خلق بيئة مالحية   ١٩٩٣وهـذا الـنظام، الـذي بـدأ تشـغيله يف عـام              
ــزبائن اســتخدام         ــن ال ــرة واســعة م ــيح لدائ ــا يت ــن األرض، مم ــرب م ويف الفضــاء اخلــارجي بالق

مجيع أنواع املالحة، (وميثل النقل جماال رئيسيا للتطبيق . املعلومـات املالحـية الـيت يوفـرها النظام     
ــك      ــا إىل ذل ــنقل بالســيارات والقطــارات، وم ــنهرية، وال ــبحرية وال وتســتخدم . )واألســاطيل ال

معلومـات املالحـة عـلى نطـاق واسـع يف اجليوديسـيا، ورسـم اخلـرائط، واجليولوجيا، والغابات           
ــزراعة ــانون األول. والـ ــمرب /ويف كـ ــافية    ٢٠٠٤ديسـ ــواتل إضـ ــة سـ ــنظام ثالثـ ــب الـ  - اكتسـ

“Cosmos-2411” و“Cosmos-2412” و“Cosmos-2413” .  ١٤ويوجــــد لــــدى الــــنظام حالــــيا 
ــنظام العــاملي لســواتل املالحــة جمموعــته    ٢٠١٠م وحبلــول عــا. ســاتال عــامال  ســيكون لــدى ال

 مركــبة فضــائية متشــيا مــع الــربنامج االحتــادي ذي الــتوجه حنــو حتقــيق  ٢٤الكاملــة املؤلفــة مــن 
 .الغرض

 داخـل اجلـزء الفضائي      ”Nadezhda“، اسـتمر تشـغيل سـواتل سلسـلة          ٢٠٠٤ويف عـام     -٢٠
ويشــمل هــذا اجلــزء يف . (COSPAS-SARSAT) مــن الــنظام الســاتلي الــدويل للبحــث واالنقــاذ 

وقد ساعد هذا النظام منذ بدء تشغيله       . ”Nadezhda“الوقـت احلاضـر ثالثـة سواتل من سلسلة          
 شــخص مــن مواطــين ٧٠٠ شــخص، مــنهم مــا يــزيد عــلى  ١٧ ٠٠٠يف إنقــاذ مــا يــزيد عــلى 

داث وانتاج وجيري حاليا استح. االحتـاد الروسـي وبلـدان أخرى من دول الكومنولث املستقلة        
 .٢٠٠٦، ومن املتوقع إكماله يف عام ”Sterkh“ساتل متخصص صغري، 

  
  استشعار األرض عن بعد، واألرصاد اجلوية والرصد البيئي وتدبر الكوارث البيئية -٢ 

يسـتخدم االحتـاد الروسـي ملعاجلـة مشـاكل الرصد البيئي مرافق األرصاد اجلوية واملائية            -٢١
ــو  ــرافق استكشــاف امل ــية الفضــائية وم ــنظام الفضــائي الروســي الستشــعار    . ارد الطبيع ــيح ال ويت

ــية      ــة واملائ وميكــن ). ”Resurs“مــن طــراز  (األرض عــن بعــد اســتخدام ســواتل األرصــاد اجلوي
اسـتخدام املعلومــات الــيت توفــرها تلــك الســواتل يف إجنــاز طائفــة واســعة مــن املهــام يف جمــاالت  

تنبؤ بالطقس، ورسم اخلرائط، وإدارة األراضي بكفاءة،       خمـتلفة مـثل الـزراعة، وعـلم املناخ، وال         
 .والتنقيب عن املوارد املعدنية، والغابات، وإدارة املوارد املائية، ورصد حاالت الطوارئ

، الــذي حيمــل ”Meteor-3M (1)“ويوجــد ســاتل األرصــاد اجلويــة املتوســط االرتفــاع،  -٢٢
ــيزيائي الشمســي ومعــدات  ”MSU-E“معــدات جممــع  ، يف )الواليــات املــتحدة  (”Sage“ اجليوف

وعمر هذا الساتل االفتراضي أطول  . املـدار حالـيا، ويوفر معلومات مستهدفة بكميات حمدودة        
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، وهــو حيمــل طائفــة )ثــالث ســنوات بــدال مــن ســنتني (”Meteor-3“باملقارنــة بالســاتل الســابق 
ن باستقصــاء املــوارد وقــد محــل الســاتالن القائمــا. أوســع مــن معــدات حمســنة ملعاجلــة البــيانات 

 ٤٥-٢٩(، معــدات ذات اســتبانة متوســطة  ”Resurs-O1 (4)“و ”Resurs-O1 (3)“الطبيعــية، 
، للحصـول عـلى بـيانات عن بارامترات         ”Ocean-O“واسـتخدم سـاتل العمـل الفـوري،         ). مـترا 

 .احمليطات

نامج والـتطوير الطويـل األمد للنظام الروسي الستشعار األرض عن بعد يقوم على الرب              -٢٣
وقد . ، الـذي وافقـت علـيه حكومة االحتاد الروسي   ٢٠٠٥الفضـائي االحتـادي للفـترة حـىت عـام          

 ”Meteor-M“ -بـدأ يف إطـار الـربنامج استحداث جيل جديد من سواتل األرصاد اجلوية واملائية          
ــدار و  ــدء تشــغيل جــيل    .  الثابــت بالنســبة إىل األرض ”Elektro L“املتوســط امل ــتوقع ب ومــن امل

ــواتل ــد يف السـ ــواتل   . ٢٠٠٧ أو ٢٠٠٦ اجلديـ ــد سـ ــمم أحـ ــوث ”Meteor-M“وسيصـ  يف حبـ
 .احمليطات

، وهــو ســاتل ”Resurs-DK“ ســاتل ٢٠٠٥ســبتمرب /ومــن املــتوقع أن يطلَــق يف أيلــول  -٢٤
ويف الوقت احلاضر، جيري استحداث نظام      . عمـل فـوري لدراسـات استقصائية تفصيلية للغاية        

وســيطلق يف . نــبؤ الســريع القصــري األجــل بالــزالزل ، مــن أجــل الت”Vulkan“فضــائي روســي، 
 اخلاص باستقصاء املوارد الطبيعية، حامال معدات       ”Monitor-E“ الساتل   ٢٠٠٥يونيه  /حزيـران 

 .ذات استبانة متوسطة ومعدات ذات استبانة عالية

ومـن املـزمع تطوير مرافق فضائية تدرجييا يف إطار نظام مستقبلي لالستشعار عن بعد،                -٢٥
وستشــمل يف الــبداية ســواتل أرضــية .  ملعاجلــة مهــام الرصــد البيــئي عــلى الوجــه األكمــلوذلـك 

 .”Monitor-E“ و”Resurs-DK“ و”Elektro-L“ و”Meteor-M“اصطناعية من طراز 

ومـن املـزمع أيضـا إنشـاء وتشـغيل الـنظام املذكـور أعـاله يف إطـار الـتعاون ذي املنفعة                        -٢٦
تتمـــتع بقـــدرات مــتقدمة يف تطويـــر وتشـــغيل مـــرافق  املتــبادلة مـــع بلـــدان ومــنظمات أخـــرى   

ويتطلب هذا استخدام أشكال فعالة واقتصادية      . لالستشـعار عـن بعـد مـن أجل أغراض خمتلفة          
ال ســيما يف جمــال الرصــد البيــئي واالنــذار املــبكر بــالكوارث  (للــتعاون الــدويل املــتعدد األوجــه 

 إىل اســتحداث مــرافق فضــائية وطنــية ، الــذي يهــدف يف ايــة األمــر)الطبيعــية مــثل التســونامي
 .ودجمها يف نظام عاملي وحيد لالستشعار عن بعد

وســتعطَى معاجلــة البــيانات الفضــائية ذات االســتبانة العالــية واملــتعددة األطــياف ملــنفعة   -٢٧
 ”Resurs-P“طائفـة واسعة من املستفيدين زمخا جديدا أثناء استحداث اجليل اجلديد من سواتل              

 .وسيجري تطوير هذا اجليل اجلديد على أساس تنافسي. وظائفاملتعددة ال
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ــام   -٢٨ ــتقبال      ٢٠٠٤وشــهد ع ــع األرضــي الرئيســي الس مــث ا ــر وحتدي ــتمرار تطوي  اس
وجرى العمل ملواصلة تطوير    . املعلومـات الـيت توفـرها السـواتل ومعاجلـتها وجتمـيعها وتوزيعها            

 جديدة الستقبال البيانات ومعاجلتها     وأُنشـئت حمطات  . املركـز االحتـادي لالستشـعار عـن بعـد         
وجيــري العمــل عــلى حتســني . وجتمــيعها؛ كمــا أُقــيم نظــام جلمــع البــيانات عــن مــنطقة أوراســيا

 .القدرة على توفري املعلومات السريع للمستفيدين
  

  استخدام التكنولوجيات الفضائية لتدبر الكوارث الطبيعية -٣ 
ية والدعـم املعلومـايت لـتدبر الكوارث الطبيعية يف          جيـري تطويـر التكنولوجـيات الفضـائ        -٢٩

 :االحتاد الروسي على أساس األولويات التالية

ــرة يف الغـــالف اجلـــوي ويف الـــبحار    )أ(  مـــثل األعاصـــري (التنـــبؤ بالظواهـــر اخلطـ
وكشـــف هـــذه الظواهـــر ورصـــدها ) والعواصـــف واألعاصـــري املداريـــة والتشـــكّالت اجللـــيدية

 يف أجزاء خمتلفة     واحملصلة ”Elektro-L“ و   ”Meteor-3M“ردة من السواتل    باسـتخدام البيانات الوا   
 من نطاقات الترددات البصرية والراديوية العالية جدا لطيف املوجات الكهرومغنطيسية؛

كشـف ورصـد الفيضـانات باسـتخدام البيانات اليت توفرها السواتل من طراز         )ب( 
“Meteor-3M” و “Resurs-DK” و “Monitor-E” .   ــتطوير واســتخدام ــبات ل وقــد اتخــذت ترتي

 تكنولوجيات فضائية جديدة لتوفري املعلومات الضرورية لتدبر الكوارث الطبيعية؛

ــات     )ج(  ــتجاوز  (كشــف ورصــد حــرائق الغاب ــن )  هكــتارا٤٠يف مســاحات ت ع
  ”Meteor-3M“طـريق رصـد أعمـدة الدخـان استنادا إىل البيانات اليت توفرها سواتل من طراز                 

، والــيت يــتم اســتقباهلا يف القطاعــات املرئــية ودون احلمــراء مــن ”Monitor-E“و ”Resurs-DK“و
ومـن الضــروري جتهــيز الســواتل بأجهــزة  . املـدى البصــري للطــيف املوجــات الكهرومغنطيســية 

 ٠,١حديـثة لألشـعة دون احلمـراء لكشـف ورصـد حـدود حـرائق الغابات يف مساحة تتجاوز         
 .هكتار عند اندالعها

بكشف ) يف أي وقـت يف الـنهار أو اللـيل، ويف مجـيع األحـوال اجلوية               (القـيام    )د( 
وتقيـيم حجـم االنسـكابات النفطـية اليت تظهر على سطح البحر نتيجة حلوادث ناقالت النفط                  
أو اإلفـراغ املـتعمد للـنفط، وذلك بواسطة البيانات اليت توفرها السواتل اهزة برادارات ذات                

 ؛”Arkon-2“ع فتحة تركيبية من نو

قـياس بارامـترات الـرياح واألمـواج الرحيية فوق سطح البحر من أجل كشف           )ه( 
 وبقــياس - باســتخدام البــيانات الــيت يوفــرها الســاتل     -ورصــد الظواهــر اخلطــرة يف الــبحر    
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التغـيرات يف اشـعاعات وانعكاسـات املوجـات الكهرومغنطيسـية مـن سـطح البحر، اليت تعتمد                  
 .بحر النامجة عن الرياحعلى سرعة أمواج ال

  
  برامج البحوث الفضائية          -جيم   

توفـر الـبحوث الفضائية األساسية البيانات األساسية الضرورية لفهم العمليات اجلارية             -٣٠
 .يف الكون وتقدير تأثريها على األرض

، جـــرى يف إطـــار بـــرنامج حبـــثي عـــلمي اســـتخدام التكنولوجـــيات   ٢٠٠٤ويف عـــام  -٣١
ــائية يف دراســـ ــية الفضـ ــتعمقة للصـــالت الشمسـ ــية ومـــن مث تطويـــر نظـــام للرصـــد  -ة مـ األرضـ

 لرصد  ”Coronas-Foton“ويف الوقـت احلاضـر، جيري تصميم الساتل         . الشمسـي -اجليوفـيزيائي 
وتتواصـــل حالـــيا دراســـة شـــاملة ـــال األرض املغنطيســـي والصـــلة بـــني  . النشـــاط الشمســـي

مــن األرض والعملــيات اجلاريــة عــلى العملــيات الــيت حتــدث يف الشــمس ويف الــبالزما بالقــرب 
 .األرض

 ”Coronas“، اســتمر بــرنامج الدراســات الشمســية يف إطــار بــرنامج   ٢٠٠٤ويف عــام  -٣٢
 ،)٢٠٠١يوليه  / متوز ٣١أُطلق ساتل هلذا الغرض يف      ( الدويل   ”Coronas-F“كجـزء مـن مشروع      

ونــية الشمســية مبــا يف ذلــك استقصــاء العملــيات الدينامــية يف الشــمس؛ وخصــائص األشــعة الك
واالشــعاعات الكهرومغنطيســية الشمســية يف أطــياف أشــعة الــراديو واألشــعة املرئــية وفــوق         

 -البنفسـجية وأشـعة إكـس وأشـعة غامـا؛ ودراسـة األشـعة الكونية الشمسية؛ والسرب السيزمي                 
وقــد وفــر الــربنامج بــيانات عــن مكــان املــناطق  . الشمســي ألعمــاق الشــمس واهلالــة الشمســية

الشـمس، ويسـر البحـث عـن الـبوادر املـتقدمة للـتوهجات الشمسـية، وبالتايل يسر                  النشـطة يف    
وأُحـرزت نتائج علمية مهمة أثناء فترة التوهجات الشمسية يف عام           . التنـبؤ بالنشـاط الشمسـي     

٢٠٠٤. 

 : ما يلي”Coronas-F“وتشمل املهام العلمية ملشروع  -٣٣

ف الشمســي والــتوهجات  دراســة العملــيات الشمســية النشــطة، مــثل الكلــ      )أ( 
 وانبعاثات البالزما، بغية التنبؤ ذه الظواهر؛

دراسـة نقـل الطاقـة مـن باطن الشمس إىل سطحها، وجتمع الطاقة يف الغالف          )ب( 
 اجلوي العلوي وإطالقها خالل الظواهر الشمسية العابرة؛
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ــناء      )ج(  ــريعها أثـ ــية الـــيت جيـــري تسـ ــية الشمسـ ــعة الكونـ ــائص األشـ ــة خصـ دراسـ
هجات وغريهـا مـن األنشطة الشمسية، والظروف اليت حيدث فيها اطالقها وبثها يف اال               الـتو 

 املغنطيسي الواقع بني الكواكب، وتأثريها على جمال األرض املغنطيسي؛

 .دراسة العمليات السيزمية يف أعماق الشمس برصد التذبذبات العاملية )د( 

 الـتوهجات الشمسـية؛ ودراسـة تطور    وممـا يكتسـب أمهـية خاصـة االسـتيثاق مـن آلـية              -٣٤
املـناطق النشـطة يف مـراحل مـا قـبل الــتوهجات الشمسـية وبعدهـا؛ والرصـد املتواصـل للهــيكل          
الواسـع الـنطاق لالكلـيل اخلـامد وتطـور الـثقوب االكليكـية؛ وحتديـد طبيعة البالزما يف منطقة                    

 ذروة دورة النشاط املمتدة     حتوهلـا إىل ريـاح مشسـية؛ ودراسـة التغـيرات يف األشعة الشمسية يف              
 ســنة، وذلــك لغــرض مجــع البــيانات التجريبــية الضــرورية لــتطوير أســاليب التنــبؤ بالنشــاط   ١١

واستقبلت البيانات الواردة   . الشمسـي وتـأثريه عـلى اـال املغنطيسـي واـال األيـوين لـألرض               
ـال األيوين وبث  مـن السـاتل يف مركـز نويشـتريليتس يف أملانـيا ومعهـد املغنطـيس األرضـي وا                  

 .، ومركز التنبؤ االشعاعي يف ترويتسك يف منطقة موسكو(IZMIRAN)موجات الراديو 

، ركّــز بــرنامج الــتجارب بدرجــة رئيســية عــلى دراســة الصــالت         ٢٠٠٤ويف عــام   -٣٥
ــية ــواتل مشـــروع   -الشمسـ ــية وعـــلم الكونـــيات باســـتخدام سـ ــزة ”Coronas-F“األرضـ  وأجهـ

“Conus-A”   كجـزء مـن مشــروع “Conus-Wind”)     الـذي يــنفذ بشـكل مشــترك مـع الواليــات
 ).املتحدة

ــيت أُطلقــت يف   ”Mars Odyssey“ونقلــت املركــبة   -٣٦ ــتابعة لناســا، ال ــريل / نيســان٧ ال أب
وتتمثل وظيفة هذا اجلهاز يف تسجيل النيوترونات       .  الروسي الصنع  ”HEND“، اجلهـاز    ٢٠٠١

وقد ساعد اجلهاز   . ات عن تركيب املريخ املعدين    السـريعة، الـيت توفـر التغـيرات يف تدفقهـا بيان           
ومثل هذه املناطق توجد يف     .  يف املائـة مـن سـطح املـريخ مجـد سرمدي            ١٥عـلى اكتشـاف أن      

-٣٠واكتشف أن ما يصل إىل .  درجة٦٠مشـال الكوكـب وجـنوبه عـلى ارتفاعـات تتجاوز            
 احملرزة مبساعدة اجلهاز وكانت البيانات .  يف املائـة مـن الـتربة يف تلـك املـناطق جلـيد مـائي                ٣٥

متسـقة متامـا مـع النـتائج القائمـة عـلى قياسـات مستقلة أُجريت بأجهزة الواليات املتحدة على             
، الـذي محـل أيضـا أجهـزة     ”Mars Express“مـنت السـاتل نفسـه، ومـع نـتائج السـاتل األورويب       

ياس الطـيف  ، وهـو جهـاز فوريـري لقـ    ”Planetary Fourier Spectrometer“روسـية الصـنع، مـثل    
بـني الكواكـب، وكذلـك جهـاز قـياس طيف األشعة فوق البنفسجية واألشعة دون احلمراء يف                  

، وجهاز قياس طيف ”Ultraviolet and Infrared Atmospheric Spectrometer“الغـالف اجلوي  
 .”OMEGA“األشعة املرئية ودون احلمراء يف رسم خرائط مكامن املعادن من طراز 
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 الروسية املعنية بتنفيذ برنامج البحث العلمي الدويل بإجراء جتارب على  وتقـوم اللجـنة    -٣٧
ــائي    ــرب الفضـ ــنت املختـ ــتكامل"مـ ــس    " املـ ــعة إكـ ــلني ألشـ ــة املتواصـ ــد والدراسـ األورويب للرصـ

ــتم هــذا ضــمن حصــة االحتــاد الروســي مــن وقــت    . واشــعاعات غامــا مــن مصــادر فضــائية   وي
 ). يف املائة٢٥(التعريض 

ات العلمـية للمختـرب الفضـائي ومت صـنعها بـناء عـلى طلـب وكالة                 وقـد صـممت املعـد      -٣٨
بفضـل اجلهـود املشـتركة لعلميني ومهندسني من الدول األعضاء يف            ) إيسـا (الفضـاء األوروبـية     

وبدأت املرحلة العملية للربنامج يف     . ”Proton“وأُطلـق املختـرب بصاروخ حامل من طراز         . إيسـا 
 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣٠
  

  استخدام التكنولوجيات الفضائية يف األغراض االقتصادية لالحتاد الروسي                                -ل دا 
تسـاهم أنشـطة االحتاد الروسي يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي يف تسريع التقدم               -٣٩

وتيسـر اسـتخدام نـتائج الـبحوث العلمـية واحللـول اهلندسـية املختلفة والتكنولوجيات الفضائية                 
ويف ســبيل زيــادة نطــاق وفعالــية اســتخدام .  فــروع االقتصــاد الروســيالواعــدة عملــيا يف مجــيع

االجنـازات العلمـية والتقنـية لبحوث وتكنولوجيا الفضاء يف االقتصاد الروسي بغية زيادة املنافع               
ملـزيد مـن الصـناعات واملنشـآت الـتجارية، بذِلـت جهود إلنشاء اإلطار االقتصادي والتنظيمي                 

 .ة الروسيةوالقانوين لألنشطة الفضائي

ويف الوقـــت احلاضـــر، تعمـــل مؤسســـات الصـــناعات الفضـــائية عـــلى حتويـــل قدراـــا  -٤٠
ــتويات        ــية ذات مسـ ــتجات تنافسـ ــتاج منـ ــل إنـ ــن أجـ ــية مـ ــتخدامات املدنـ ــية إىل االسـ االنتاجـ
ــنها         ــة أشــياء مــن بي ــية، وذلــك باالعــتماد عــلى مجل ــايري العامل ــيعة املســتوى باملع تكنولوجــية رف

ويــرد فــيما يــلي بعــض جمــاالت الــتطوير ذات األولويــة يف صــنع املنــتجات . تكنولوجــيا الفضــاء
 :املدنية

تطويـر معدات لقطاع الوقود والطاقة، مبا يف ذلك العدادات الليزرية، والنظم             )أ( 
الكهروبصـرية لكشـف اللهـب يف مكونـات االحـتراق، ومقاييس كثافة الغاز، وحمطات الضخ                

 املوجهة حملطات ضغط الغاز يف املستويات املرتفعة؛املتعدد املراحل، ونظم التحكّم 

تطويـر أنـواع جديـدة مـن التكنولوجيا الطبية ووسائل إلعادة تأهيل املعوقني،            )ب( 
مبـا يف ذلـك أجهـزة وأدوات إلعـادة تأهـيل اجلهاز العضلي العظمي البشري، وأسرة للمصابني       

 طراف وتقومي األعضاء؛حبروق، وجهاز الستئصال حصى الكلى وأجهزة الستبدال األ
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ــية     )ج(  ــيها اهلواتـــف العمومـ ــا فـ ــاالت، مبـ ــوبية وأدوات اتصـ ــر أدوات حاسـ تطويـ
الالســلكية وبطاقاــا اإللكترونــية، ونظــم اهلوائــيات األرضــية الكــبرية لالتصــاالت واإلرســال،   

 ونظم مالحية إلرشاد السفن اليت جتوب األار؛

ذائــية الزراعــية وصــناعة البــناء، مبــا يف تطويــر معــدات لقطــاع جتهــيز املــواد الغ )د( 
، ومعدات لتركيب مواد    )املتعدد اإلثيلني (ذلـك معـدات إلنتاج الرقائق العريضة من البوليثيلني          

ــثني        ــتعددة اليوري ــرغوية امل ــن املكونــات ال ــزل احلــراري املصــنوعة م ــيورثني(الع ، ونظــم )البول
  باهلواء املضغوط؛التسخني للمكابس املفلكنة ومكائن الطحن العاملة

تطويــر مــواد جديــدة وتكنولوجــيات مــتقدمة إلنــتاجها، مبــا يف ذلــك رغــوي    )ه( 
 .األلومينيوم ومواد خزفية جديدة

  
   التعاون الدويل       -هاء   

ــنظم      -٤١ ــية وال ــناء واســتخدام احملطــة الفضــائية الدول ــرامج ب يشــارك االحتــاد الروســي يف ب
وارث الطبيعية، واإلنذار املبكّر وبغريها من حاالت الفضـائية اخلاصـة برصـد البيئة وكشف الك     

الطــوارئ، والبحــث عــن الســفن الــيت تواجــه اخلطــر النقاذهــا، ورصــد حــركة األجســام الــيت     
 .تكتسي أمهية خاصة يف سياق برامج مراقبة احلطام الفضائي واحلد منه

نشآت املنتجة  وتسـهم وكالـة الفضـاء الروسـية، بالـتعاون مع الوزارات واإلدارات وامل              -٤٢
 :للصواريخ يف جهود التعاون الدويل يف ااالت التالية

اسـتخدام املـرافق الروسـية إلطـالق احلمـوالت األجنبـية، الـذي يـتم يف بعــض          )أ( 
 احلاالت بواسطة إنشاء منشآت مشتركة مع الشركاء األجانب؛

ــركات      )ب(  ــة حمــ ــواريخ، وخباصــ ــركات الصــ ــترك حملــ ــتطوير املشــ  ”RD-180“الــ
 ؛”Atlas“ملخصصة للصواريخ احلاملة من نوع ا

ــناء     )ج(  ــتعاون مــع إيســا وفرنســا واــتمع الصــناعي األورويب، عــلى ب العمــل، بال
 ؛)غيانا الفرنسية( من مركز غيانا الفضائي ”Soyuz-ST“موقع إلطالق الصاروخ احلامل 

ء جتارب  املشـاركة يف شـراكة تطويـر واطـالق احملطـة الفضائية الدولية، واجرا              )د( 
 علمية على متنها؛

 التعاون مع اهلند يف جمال املالحة الساتلية؛ )ه( 
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ــربازيل يف جمــال االتصــاالت الفضــائية واستشــعار األرض عــن     )و(  ــتعاون مــع ال ال
 بعد؛

 ”Spektr“الــتعاون عــلى إجــراء الــبحوث الفضــائية األساســية وتنفــيذ مشــروع  )ز( 
 ؤون الفضاء اجلوي وناسا؛بشكل مشترك مع إيسا واملركز األملاين لش

 ؛”Integral“املشاركة يف مشروع  )ح( 

ــيا الفضــائية       )ط(  ــاالت الطــب والبيولوج ــيذ مشــاريع يف جم ) ”Bion“الســاتل (تنف
وجهـاز الواليات املتحدة لتجربة دراسة اهلباء اجلوي         ”Meteor-3M“السـاتل (واألرصـاد اجلويـة     

 ؛))املرحلة الثالثة(والغاز يف الستراتوسفري 

) سارســـات-كوســـباس(تطويـــر الـــنظام الســـاتلي الـــدويل للبحـــث واإلنقـــاذ   )ي( 
 ).”Nadezhda“الساتل (

وســعيا إىل تعزيــز الــتعاون الــدويل، وال ســيما يف ضــوء املفاوضــات الراهــنة مــع إيســا     -٤٣
 :بشأن توسيع نطاق هذا التعاون، من املمكن القيام باألعمال التالية

  ”Meteor-3M“ى مــــنت الســــواتل مــــن نــــوع نقــــل احلمــــوالت األجنبــــية عــــل )أ( 
 ؛”Resurs-O1“و

مشـاركة االحتـاد الروسـي يف بـرنامج الرصـد العـاملي لألغراض البيئية واألمنية                 )ب( 
الــذي مــن شــأنه أن يوجــد بنــية حتتــية أرضــية لــتزويد الــبلدان املشــاركة يف املشــروع ببــيانات   (

وضـع شـروط متويـل مقبولة بالنسبة        ؛ ويف صـياغة مفهـوم هـذا الرصـد العـاملي و            )الرصـد البيـئي   
ــاره     ــية يف اط ــربامج األوروب ــية املشــاركة يف ال ــر تبســيط    . للمنشــآت الروس ــذا األم ــيتيح ه وس

اإلجـراءات الـيت تيسـر للمنشـآت الروسـية اسـتخدام األجهزة اإللكترونية الراديوية األجنبية يف                 
 تشعار عن بعد؛صنع أجهزة االستشعار عن بعد، بغية حتسني املعدات الروسية لالس

مشـــاركة االحتـــاد الروســـي يف الـــربنامج األورويب لرصـــد حـــرائق الغابـــات  )ج( 
وحـاالت الطـوارئ وللتنـبؤ بالزالزل بواسطة استخدام املعدات املوجودة على منت الساتلني             

“Meteor-3M”و “Resurs-DK”فضال عن استخدام النظام الفضائي “Vulkan”؛ 

 ن على برنامج غاليليو؛إجراء حمادثات بشأن التعاو )د( 

 .”Vega“التعاون على تصميم مركبة اإلطالق الصغرية )ه( 
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، أطلـق االحتـاد الروسـي سواتل مبوجب عقود نيابة عن بلدان أخرى              ٢٠٠٤ويف عـام     -٤٤
 ).مخس عمليات إطالق(مستخدما صوارخيه احلاملة من أنواع خمتلفة 

. لدولية بأسلوب الرحالت املأهولة   ، اسـتمر تشـغيل احملطـة الفضائية ا        ٢٠٠٤ويف عـام     -٤٥
 .”Progress“ وأربع مركبات نقل من سلسلة ”Soyuz“وأُطلقت أيضا مركبتان 

وتوجـد لـدى االحتـاد الروسي مرافق االطالق الالزمة لكي يضع يف املدارات األرضية                -٤٦
إىل القريـبة ذات درجـات املـيل املخـتلفة محـوالت يـتراوح وزا من عدة مئات الكيلوغرامات                 

وهــذه املــرافق، بفضــل عوليــتها العالــية وتكالــيفها املنخفضــة نســبيا، تــنافس بــنجاح   .  طــنا٢٠
وجيري اختاذ خطوات لتحديث مركبات     . مـرافق الـبلدان األخـرى املعروضـة يف السوق العاملية          

االطـالق املوجـودة وتطويـر مركـبات أكـثر تقدمـا لضمان دخوهلا املوثوق يف جمال استكشاف        
 .”Angara“ و”Proton-M“ و”Soyuz-2“ تشمل أسرة الصواريخ احلاملة من طراز وهي. الفضاء

ويف ســبيل تلبــية الطلــبات املتنامــية عــلى الصــواريخ الفضــائية املــتعلقة بالبيــئة، وتوســيع   -٤٧
جمــال اســتخدامها وزيــادة احلمــوالت املــنقولة حتــت أنفهــا املخــروطي، مت يف الســنوات األخــرية 

، اللذين ميثالن   ”Soyuz“ و ”Proton“ة للصاروخني احلاملني من طراز      حتديـث الـنماذج األساسي    
واســتهل بــرنامج لــتطوير .  يف املائــة مــن عملــيات اطــالق الســواتل ســنويا ٨٠نســبة تصــل إىل 

  ”Start“مركـبات االطـالق الـيت جـرى حتويـلها مـن الصـواريخ العسـكرية داخل إطار مشاريع                    
 .ق سواتل فضائية خفيفة الوزن، وذلك بغية ضمان إطال”Dnepr“ و”Rokot“و

وأبــرم االحتــاد الروســي، حــىت اآلن، اتفاقــات حكومــية دولــية بشــأن الــتعاون يف جمــال   -٤٨
 بلـدا، مبـا فـيها األرجنـتني وأملانـيا وأستراليا        ١٨استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه مـع           

رنســـا واهلـــند وإيطالـــيا والـــربازيل وبلغاريـــا ومجهوريـــة كوريـــا والســـويد وشـــيلي والصـــني وف
ــيابان، وكذلــك بعــض الــدول األعضــاء يف وكالــة الفضــاء األوروبــية     . والواليــات املــتحدة وال

 بلدا ومع إيسا    ٢٠ووقّعـت وكالـة الفضـاء الروسية أيضا اتفاقات مع وكاالت الفضاء يف حنو               
 .ومرافق إطالق وما إىل ذلك) توفري خدمات فضائية(بشأن أمور متصلة مبشاريع مشتركة 

عمومـا، فـإن أنشـطة االحتـاد الروسـي الفضـائية لصاحل التعاون الدويل ستكون آفاقها            و -٤٩
وأحد مصادر قوة االحتاد الروسي يف هذا اال يتمثل    . جـيدة بفضـل الدعـم احلكومـي الفعـال         

وقـد تقـدم استكشاف البلد      . يف خـربا الواسـعة يف الـرحالت الفضـائية املأهولـة الطويلـة املـدة               
 ابــتداء مــن املركــبات األوىل واحملطــات –ل املركــبات املأهولــة عــلى مــراحل للفضــاء مــن خــال

املداريـــة إىل امعـــات املداريـــة الفـــريدة املـــتعددة األغـــراض، مـــع املـــراعاة الواجـــبة ألحـــدث  
 .اإلجنازات العلمية والتقنية واألهداف العلمية والتقنية الناشئة واملشاكل املتعلقة ا
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الروسي أرقاما قياسية عاملية يف طول إقامة اإلنسان على منت حمطة           وقـد سـجل االحتاد       -٥٠
 - املداري، بتطوير تكنولوجيات فعالة للدعم الطيب        ”Mir“مداريـة، وقـام يف جمرى تشغيل جممع         

 .البيولوجي أثناء اإلقامة الطويلة يف الفضاء اخلارجي

املأهولة يف اجلزء الروسي    ويف الوقـت احلاضـر، جيري تنفيذ برنامج الرحالت الفضائية            -٥١
ومشاركة االحتاد الروسي يف بناء احملطة جيعل إجناز برناجمها عمليا          . مـن احملطة الفضائية الدولية    
 .ومؤكدا يف مجيع مراحله

ــة لألنشــطة الفضــائية      -٥٢ ــدرات االحتــاد الروســي الفضــائية دورة كامل  مــن –وتضــمن ق
لنــتائج املنشــودة لتلبــية احتــياجات الــبلد      اســتحداث وتصــميم املــرافق الفضــائية إىل إحــراز ا     

وينتهج االحتاد الروسي سياسة نشطة للتكامل يف املشاريع . وتواجـده الفعـال يف السوق العاملية    
ــية   ــدان الشــرق األقصــى      –الفضــائية الدول ــتحدة وبل ــات امل  بشــكل مشــترك مــع اهلــند والوالي

ويــتطلع . ع شــركاء آخــرينوجــنوب شــرق آســيا والــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، ومــ  
االحتـاد الروسـي إىل الصـالت املتسـعة باطـراد مـع مجـيع البلدان لضمان تقدمه املتواصل وتقدم                    
بقــية العــامل بصــورة مســتمرة، وذلــك باعتــبارها العــامل الرئيســي يف تطويــر الــتعاون الــدويل يف  

 .جمال استكشاف الفضاء اخلارجي
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