
A/AC.105/832/Add.4  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
27 May 2005 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
220605    V.05-84965 (A) 
*0584965* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

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

   مذكرة من األمانة        
   إضافـة 

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

  



 

 2 
 

 A/AC.105/832/Add.4

   الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  
   كندا     

  ٢٠٠٤األحداث البارزة يف عام             -ألف  
، بالذكـــرى ٢٠٠٤، يف عـــام )اإليســـا(احتفلـــت كـــندا ووكالـــة الفضـــاء األوروبـــية   -١

وجت األنشطة اليت اضطلع ا على مدار السنة احتفاالً ذه          وت. اخلامسـة والعشـرين لـتعاوما     
ماع رؤســاء الصــناعة الفضــائية العاملــية الــذي عقــد خــالل املؤمتــر الــدويل   املناســبة بتنظــيم اجــت

وأفــاد رئــيس وكالــة الفضــاء . أكــتوبر/لــلمالحة الفضــائية يف فانكوفــر بكــندا يف تشــرين األول 
، مـارك غـارنو، واملديـر العـام لإليسا، جون جاك دوردين، بأن التعاون بني     )الوكالـة (الكـندية   

ريا مــن االكتشــافات واالستكشــافات والتطبــيقات التكنولوجــية  الوكالــتني قــد حقــق قــدرا كــب 
والعملـية والصـناعية، وهـذا بـدوره عـاد عـلى البشـرية، عـلى مـدى ربع قرن من الزمن، مبنافع                        

وميكن االطالع على كُتيب يتناول سنوات التعاون اخلمس        . اجتماعـية واقتصـادية بعيدة املدى     
 .(www.space.gc.ca/asc/pdf/canada-esa-25e.pdf)والعشرين على موقع الوكالة الشبكي 

 الذكـرى العشـرين للوجـود البشري الكندي         ٢٠٠٤أكـتوبر   /وصـادف تشـرين األول     -٢
، مــارك غــارنو ١٩٨٤أكــتوبر / تشــرين األول٥فقــد شــاهد الكــنديون بفخــر، يف . يف الفضــاء

 حبيث  وهـو قـد شارك بعد ذلك يف ثالث بعثات         . وهـو يصـبح أول كـندي يسـافر إىل الفضـاء           
 . مليون ميل١٢ يوما يف الفضاء، وقطع مسافة تزيد على ٢٩قضى ما جمموعه 

، ثالثــة اجــتماعات دولــية كــربى تــتعلق بالفضــاء   ٢٠٠٤واستضــافت كــندا، يف عــام   -٣
 يف مونتريال اليت عقدت" سبيسباوند/"الـندوة الدولـية املعنـية بـالعلوم الفيزيائية يف الفضاء      : هـي 

ــار ــة الــذي عقــد يف فانكوفــر يف تشــرين     مــايو؛ واملؤمتــ /يف أي ــلمالحة اجلوي ــدويل الســنوي ل ر ال
أكــتوبر؛ واالجــتماع اخلــامس للفــريق احلكومــي الــدويل املخــتص برصــد األرض الــذي   /األول

 .نوفمرب/عقد يف أوتاوا يف تشرين الثاين
  

  إذكاء الوعي بالفضاء وتعلّمه           -١ 
ــة   -٤ ــنقال بــني املــتاحف  أنشــأت الوكال فاال بالذكــرى العشــرين للوجــود   احــتمعرضــا مت

ويعرض هذا الكشك اهز بتكنولوجيا عالية واملصمم على هيئة         . البشـري الكندي يف الفضاء    
وسيذكي هذا الكشك   . حمطـة الفضـاء الدولـية شـرائط فيديو ومناذج ومسابقات حول الفضاء            

ر األمـم املتحدة   عمـالً بتوصـيات مؤمتـ   الوعـي باإلجنـازات الكـندية يف جمـال الفضـاء، وسـيقدم،           
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اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  
 املسـاعدة للشـباب عـلى اكتسـاب معـارف بشـأن اإلمكانات اليت يتيحها الفضاء،                 )١(،)الثالـث 

 وجيري. وسـيحثهم يف الوقـت ذاتـه عـلى اتـباع مسارات دراسية يف جمايل العلوم والتكنولوجيا                
 مبا أن الوكالة ماضية قُدما يف إقامة شراكات         ٢٠٠٥العمـل عـلى إنشـاء كشـك آخـر يف عـام              

 .مع املتاحف

إذكـاء الوعي والتعلّم، جمموعة قيمة من      املـتعلق ب  وتوفّـر الوكالـة، كجـزء مـن بـرناجمها            -٥
نوية وقـد قدمـت الدورة الس     . مـوارد املـناهج الدراسـية والفـرص التعليمـية لـلمعلّمني والتالمـيذ             

ــثة لتدريــب املعلّمــني، الــيت نظّمــت يف آب   أغســطس، للمدرســني مــن مجــيع أحنــاء كــندا    /الثال
عروضـاً إيضـاحية وأنشـطة عملـية فـيما يـتعلق بطائفة واسعة من املواضيع يف جمال الفضاء، من                   

. عـلم الفلـك وتأثريات اجلاذبية الصغرية يف البشر إىل التفكري النقدي وتصميم املركبة الفضائية          
وأشـركت حلقات العمل املتعلقة بالتعلّم عن بعد اليت تنظم بانتظام بالتعاون مع علماء الوكالة               

إضفاء وبغية  . تالمـيذ مـن كل أرجاء كندا ومن مناطق نائية يف التفكري النقدي والتعلّم العملي              
 إقامة يف الوقت احلايل علىعمل الوكالة  عالقة الوكالة باألوساط التعليمية، تصـفة رمسـية عـلى    

ــيم   وبذلــك مت التوقــيع عــلى اتفــاقني يف عــام   : شــراكات تعليمــية مــع وزارات التعلــيم يف األقال
 .٢٠٠٥، ومثة احتمال التوقيع على املزيد من االتفاقات يف عام ٢٠٠٤

ــتعلقة         -٦ ــية امل ــلى إدراج املواضــيع احلال ــدارس ع ــذه الشــراكات الرمســية امل وستســاعد ه
فعــلى ســبيل املــثال، يقــوم  . اهج الدراســية عــرب الــتراب الكــندي بالفضــاء والتكنولوجــيا يف املــن

تالمـيذ التعلـيم الـثانوي يف اقلـيم نـيو برونسويك، بإرشاد وتوجيه من مهندسي الوكالة، بصنع       
وسيشرك املشروع الثالثي السنوات يف    . روبـوت يسـتطيع أن جيـري جـراحة روبوطية عن بعد           

 .ة إتاحة سبل االنضمام عن بعداية املطاف تالميذ من مناطق أخرى بواسط

املتواصل، الذي استهلته الوكالة    ") طوميطوسفري("ويف إطـار مشـروع جمـال الطمـاطم           -٧
 عندما نقل مارك غارنو بذور الطماطم إىل الفضاء، يعكف الطلبة على مقارنة             ٢٠٠٠يف عـام    

مـا يربو   ٢٠٠٤وقـد شـارك يف هـذا املشـروع يف عـام          . منـو هـذه الـبذور مبجموعـات مرجعـية         
 ٢٠٠٥وهم سيدرسون يف عام   .  صـف دراسي   ٦ ٠٠٠ طالـب مـن حـوايل        ١٦٥ ٠٠٠عـلى   

ويضم هذا املشروع شركاء . الـبذور مـن بيـئة حماكـية للفضاء يف أقصى املنطقة القطبية الكندية        
 . واحلكومة والقطاع الصناعياألوساط األكادمييةمن 
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  علوم الفضاء واستكشاف الفضاء -٢ 
ا تســتحدث أدوات تســاهم ــا يف الــتجارب العلمــية الــيت ختــص حمطــة  مــا زالــت كــند -٨

فاآلن جيري  . الفضـاء الدولـية، عـلما بـأن هذه احملطة هي أكرب خمترب للجاذبية الصغرية يف العامل                
، وهو إحدى املسامهات    ")ديكستر("االسـتعداد إلطـالق املـناول البارع ذي األغراض اخلاصة           

 .الروبوطية الكندية يف احملطة

ــبة البعـــثات الكـــندي يف     -٩ ــتاح الـــرمسي ملركـــز مراقـ  تشـــرين ٩وقـــد نظـــم حفـــل االفتـ
شـامبان، الـذي هـو مقـر الوكالة يف لونغوي           . ه باملركـز الفضـائي جـون        ٢٠٠٤نوفمـرب   /الـثاين 

ويتم رصد العمليات الروبوطية على منت حمطة الفضاء الدولية من غرفة الدعم            . باقلـيم كيبـيك   
ويعمل مراقبو البعثات، انطالقاً من غرفة الدعم، بالتنسيق الوثيق         . راضعـن بعـد املـتعددة األغـ       

، ٢مــع نظــرائهم يف هوســنت لرصــد الــنظُم يف الوقــت الــذي يشــغل فــيه رواد الفضــاء كــاندارم  
ونظامـه القـاعدي املـتحرك، وسـيوفر مراقـبو البعـثات الدعـم أيضـا للمناول الروبوطي ديكستر                   

 .٢٠٠٧رر يف عام بعد أن يتم إطالقه حسبما هو مق

وشـارك رائـد الفضاء الكندي روبرت ثورسك يف البعثة السابعة من عمليات البعثات               -١٠
ــة والفضــاء      ــلمالحة اجلوي ــية ل ــنظمها اإلدارة الوطن ــئات القصــوى الــيت ت ــتابعة ) ناســا(إىل البي ال

ة عن  للواليـات املـتحدة، وهـي بعـثة دولـية إىل أعمـاق املـياه مـن أجـل اختبار تطبيقات اجلراح                     
وميـثّل التوجـيه عن بعد واجلراحة الروبوطية      . بعـد واملعـدات الـيت تسـتخدم فـيها يف بيـئة قاسـية              

عـن بعـد تقنيـتني ميكـن اسـتخدامهما يف الـرحالت الفضـائية املأهولـة الطويلة املدة، ولكن هلما                  
وقد شارك طالب من مخس كليات للطب . تطبـيقات أيضـا مباشـرة بشكل أكثر على األرض      

ماعات ثالثـية القـنوات بالفـيديو مـن أجـل مناقشـة تطبـيق التكنولوجـيات الفضـائية مع                    يف اجـت  
الدكـتور أنفـاري من مركز جراحة مناطق اجلسم املستعصية يف هاملتون، بأونتاريو، يف كندا،                
وهـو املركـز الـرائد يف هذه التكنولوجيا، ومع بوب ثورسك من على منت املركبة املوجودة يف                  

ــياه، و  ــنـز بكينغســتون،      أعمــاق امل ــيامز مــن جامعــة كوي ــد الفضــاء الكــندي دايــف ويل مــع رائ
 .بأونتاريو، يف كندا

سـبتمرب، أعلنت كندا مشاركتها يف املقراب الفضائي جيمس ويب، الذي           /ويف أيلـول   -١١
فجهـاز االستشعار التوجيهي الدقيق     . هـو مشـروع دويل مشـترك بـني الوكالـة واإليسـا وناسـا              

. COM DEV International وEMS Technologiesكتان الكنديـتان  لـلمقراب ستصـممه الشـر   
 .وسيدرس املقراب تكون ارات والكواكب اجلديدة وتطورها
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ــران -١٢ ــيه /و يف حزي ــق أصــغر مقــراب فضــائي يف العــامل، وهــو مقــراب    ٢٠٠٣يون ، أُطل
 هو حبجم   ويدفـع هذا الساتل الكندي الذي     ). موسـت (الـتغريات الصـغرية للـنجوم وتذبذباـا         

حقيـبة سـفر عـلماء الفلـك إىل إعـادة الـتفكري يف الـنظريات املـتعلقة بـبعض الـنجوم وهـو يقـدم             
ففي صيف عام   . نظـرة نافذة جديدة إىل الكواكب الضخمة الغامضة اليت تطوق بعض النجوم           

ــنجم بروســيون    ٢٠٠٤ ــراب موســت أن ال ــادت   (Procyon)، أوضــح املق ــا أف ــتذبذب كم  ال ي
 .وعمليات الرصد اليت أجريت من املقاريب األرضيةبعض النظريات 

، الذي أطلق كذلك يف صيف      (SCISAT-1)وحيمـل السـاتل العلمي الكندي سايسات         -١٣
، عـلى متـنه مقياسـا طيفـيا مبحـول فوريـيه وهـو مـن صنع كندي، كجزء من بعثة                      ٢٠٠٣عـام   

 الوكالة العلماء على    وستساعد. اختـبار كيمـياء الغـالف اجلـوي اليت ستدوم سنتني على األقل            
ــألرض،         ــع األوزون يف الغــالف اجلــوي ل ــيت حتكــم توزي ــية ال ــيات الكيميائ ــم العمل ــياس وفه ق

ويسـتعني العـلماء وواضعو السياسات الكنديون بالبيانات اليت         . وخاصـة يف االرتفاعـات العلـيا      
دابري ترمي  يسـجلها السـاتل سايسات أثناء دورانه حول األرض لتقييم السياسة البيئية ووضع ت             
وستصدر . إىل حتسـني صـحة الغالف اجلوي لألرض واحليلولة دون استنفاد مزيد من األوزون      

خطابات البحوث  اموعـة األوىل مـن املقـاالت املـتعلقة بنـتائج سايسـات يف عـدد خـاص من                    
 )٢(.٢٠٠٥ الذي سيصدر يف عام ةاجليوفيزيائي

رى الثالثة إلطالق وتشغيل املقياس ، احتفلـت الوكالة بالذك  ٢٠٠٤فـرباير   /ويف شـباط   -١٤
على منت الساتل السويدي    ) أوزيريس(الطـيفي البصـري ونظـام التصوير باألشعة دون احلمراء           

والسـاتل أوديـن، الـذي كـان عمره املتوقع عند إطالقه يقدر بسنتني، هو على                . (Odin)أوديـن   
س العــلماء مــن أن وقــد مكّــن اجلهــاز أوزيــري . وشــك أن يدخــل ســنته اخلامســة مــن التشــغيل  

حيــددوا بدقّــة التركيــبات العموديــة للغــالف اجلــوي، وهــو ال يــزال يلــتقط صــورا دقــيقة لــنفاد   
ــيل يف التصــوير اإلشــعاعي       . األوزون ــتكارات مل يســبق هلــا مث ــد أفضــى هــذا اجلهــاز إىل اب وق

عي املِقطَعـي للغـالف اجلـوي، حيـث إنـه أنتج ما يقابل مسحا للغالف اجلوي بالتصوير اإلشعا               
ويسـتعني العـلماء بالبيانات اليت يقدمها هذا اجلهاز لرسم خرائط           . املِقطَعـي احملـوري احلاسـويب     

، اللذيــن مهــا مــن أهــم مصــادر تلــوث الغــالف   أوكســيد النيــتـروجنيلــتركّزات اهلــباء وثــنائي  
اجلـوي، وكذلـك لرسـم خرائط للتغريات اليومية والشهرية والسنوية يف ارتفاع طبقة األوزون               

 .نطقة معينةيف م
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  رصد األرض -٣ 
. تسـتأثر أنشــطة رصــد األرض مـن الفضــاء باجلــزء املــنفرد األكـرب مــن ميزانــية الوكالــة    -١٥

وتعمـل كـندا عـلى زيـادة الـتزامها برصـد األرض بصـفته املفـتاح لرصـد بيـئاا الربية واجلليدية                 
لدويل للكوارث ودعم   والـبحرية وفهمهـا ومحايـتها، وقـياس أثـر تغـير املـناخ، ودعـم التصدي ا                 

 .التنمية املستدامة يف كندا ويف اخلارج

ــنها أو          -١٦ ــواء البصــرية م ــواتل رصــد األرض، س ــن س ــد م ــندا يف العدي ــد ســامهت ك وق
ــتحة االصـــطناعية   الـــرادارية ــاتل الـــراداري ذا الفـ ــاز الكـــندي يظـــل السـ ، إال أن مقـــياس اإلجنـ

مـع تقدير عمره التشغيلي بفترة      ١٩٩٥فهـذا السـاتل، الـذي أطلـق يف عـام            ). ١-رادارسـات (
وهو ال يزال يقدم صورا . تصـل إىل مخـس سـنوات، دخـل سـنته العاشـرة وما زال يعمل جيداً                

 .آنية عن املناطق املصابة بالكوارث

وقــد أخــذت الوكالــة زمــام القــيادة يف تفعــيل ميــثاق الــتعاون عــلى حتقــيق االســتخدام    -١٧
امليثاق الدويل بشأن   (كـوارث طبيعية أو تكنولوجية      املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع            

 ٢٦عـندما أصـاب الزلزال والتسونامي جنوب شرقي آسيا يف           ") الفضـاء والكـوارث الكـربى     "
ــتوفريها صــوراً    . ٢٠٠٤ديســمرب /كــانون األول ــثاق ب ــة أنشــطة تفعــيل املي فقــد نســقت الوكال

كما . اثـة املباشرة يف ساحة الكارثة  فضـائية لتقيـيم آثـار الكارثـة وتقـدمي املعونـة يف جهـود اإلغ               
(ســـاهم الشـــريكان الكـــنديان يف جمـــال الصـــناعة الفضـــائية، ومهـــا رادارســـات إنترناشـــيونال 

RADARSAT International (  وشـركة ديندرون ملسح املوارد(Dendron Resource Surveys) ،
اليت تظهر أثر   ومجع وجتهيز الصور     ١-يف جهـود اإلغاثـة مـن خـالل إرسال بيانات رادارسات           

 .الكارثة

 يف مناســبات أخــرى اســتتبعت تفعــيل امليــثاق، مــنها  ١-وأُتيحــت بــيانات رادارســات -١٨
الفيضـانات الـيت اجتاحـت كولومبـيا وهـاييت، واألعاصري اليت ضربت هايتـي وجزر الكاريبـي،                

يف واالنســكاب الــنفطي الكــبري قــبالة ســواحل نــيوفاوندالند بكــندا، وكذلــك حــرائق الغابــات  
 .بوليفيا

واستضــافت كــندا اجــتماع اهليــئة العامــة اخلــامس للفــريق احلكومــي الــدويل املخــتص    -١٩
 مندوبا  ٢٥٠وحضـر االجـتماع حنـو       . نوفمـرب /برصـد األرض يف أوتـاوا يف ايـة تشـرين الـثاين            

ــدا و٣٥مــن  ــية٢٥ بل ــتفاوض حــول مشــروع خطــة التنفــيذ العشــرية    .  مــنظمة دول وجــرى ال
جـتماع، واعـتمدت اخلطـة بعـد مـرور بضـعة شـهور على ذلك يف مؤمتر           السـنوات يف ذلـك اال     

وما زالت  . ٢٠٠٥فرباير  /القمـة الثالـث املعين برصد األرض الذي عقد يف بروكسل يف شباط            
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كـندا تشـترك يف قـيادة عملـية وضع النموذج املتعلق بتحديد احتياجات املستعملني وتفاعلهم،              
رصد األرض من أجل إرساء أولويات ضمن جماالت        وهـو منـوذج سيسـتعمله الفريق املختص ب        

 .الفائدة اتمعية اليت وردت خطوطها العريضة مبينة يف خطة التنفيذ العشرية السنوات

وتشـارك كـندا يف عنصـر اخلدمات من برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية          -٢٠
 إطــار ذلــك الــربنامج إىل إتاحــة ويهــدف مشــروع الــرؤية الشــمالية يف. الــتابع إليســا) غمــيس(
للمسـتعملني بغية تلبية احتياجات املهتمني باملسائل اليت ختص الشمال،         " حمطـة توقـف واحـدة     "

وتــزود خدمــة . مدجمــا معلومــات عــن رصــد األرض ومــا إىل ذلــك مــن املعلومــات الضــرورية   
ات احمللية الشمالية   املعلومـات عـن احلـدود اجللـيدية، الـيت هـي منفذة يف إطار املشروع، اتمع                

ــيدية       ــيد املالصــق لليابســة أو احلــدود اجلل ــع وحــدود اجلل ــات عــن مواق ــعت  . مبعلوم ســد و وق
ويســـتفيد .  لتشـــمل القطـــب الشـــمايل مـــن الناحـــية الغربـــية لكـــندا ٢٠٠٤األنشـــطة يف عـــام 

ة االســكندنافياملشــروع، الــذي أصــبح يســمى الــرؤية القطبــية، مــن مشــاركة عــدد مــن الــبلدان 
 .كذلك

البــيانات وهــو يســتخدم . ويعــىن مشــروع نــبض احملــيطات بدراســة إنتاجــية احملــيطات   -٢١
وميكــن أن .  عــن ألــوان احملــيطات يف إدارة املــوارد ومحايــة البيــئة الــبحرية  املستشــعرة بالســواتل

أ والرواســب املعلّقــة -تســاعد هــذه البــيانات يف اســتبانة العوالــق النباتــية وتقديــر الكلوروفيــلي  
 .وسيقود املشروع كذلك إىل استحداث مناذج بيئة حميطية أفضل.  العضوية الذائبةواملواد

 لـتقدمي املساعدة يف   ١-واسـتخدمت يف متـرين للدفـاع الكـندي صـور مـن رادارسـات               -٢٢
وجـرى يف سـياق هـذا الـتمرين تقيـيم الطـريقة الـيت جيمــع        . إطـار حماكـاة ألزمـة يف مشـال كـندا     

ــات  ــا رادارسـ ــوزع ـ ــريه ١-ويـ ــائية و  وغـ ــواتل الفضـ ــلكية  مـــن السـ ــاالت السـ ــوارد االتصـ مـ
 ١-وأجـري عـرض لقدرات رادارسات     .  معلومـات أساسـية يف حـاالت الطـوارئ         والالسـلكية 

يف كـل أحـوال الطقـس وـارا أو لـيالً عـلى الكشـف عن السفن واجلليد والتغريات فوق تلك                     
 .املنطقة

ــبادرات     -٢٣ ــتزمة بتصــدر عــدد مــن امل ــة الكــندية مل ــياواحلكوم ــوم  .  يف أفريق فأوســاط عل
األرض الكــندية تــتعاون مــع الشــركاء األفريقــيني يف التركــيز عــلى تلبــية احتــياجات املخططــني 

وتشـمل األنشـطة احلديـثة وضـع بـرنامج وطين       . احمللـيني واإلقليمـيني لتحقـيق التنمـية املسـتدامة         
أللغام األرضية  لعـلم رياضـيات األرض يف تونـس وإنشـاء قـاعدة بـيانات طوبوغرافـية لكشف ا                 

 .يف موزامبيق، وكذلك رسم خرائط بشأن خماطر املالريا يف كينيا
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واسـتهلت الوكالـة املشـاركة الكـندية يف املـبادرة املفـتوحة بشـأن استعمال تكنولوجيا                  -٢٤
الفضـاء يف رصـد الـتراث العـاملي واملواقـع الطبيعـية، وهـي مـبادرة مـن استحداث منظمة األمم                      

 :، باملشروعني التاليني)اليونيسكو(علم والثقافة املتحدة للتربية وال

 للمشـروع الـذي تـرعاه وكالـة الفضـاء األوروبية         ١-توفـري صـور رادارسـات      )أ( 
ويستخدم هذا املشروع موارد رصد األرض      . (BEGO)" خلـق بيـئة للغوريـال     "حـول موضـوع     

رائط دعاة حفظ   لرسـم خـرائط املوئـل اجلبـلي للغوريـال يف حدائق متنوعة ليستفيد من هذه اخل                
 الطبيعة األفريقيون الذين يعملون يف احلدائق وحوهلا؛

ــرعاها بلجــيكا، وعــنواا     )ب(  ــبادرة الــيت ت نظــام إدارة املعلومــات  "املســامهة يف امل
ــية   ــناطق احملم ــتعلقة بامل ــتوفري صــور رادارســات  (SYGIAP)" امل ــة   ١-، ب  ورســم خــرائط قاعدي

 .لتراث العاملي يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةورصد املواقع احملمية مبوجب اتفاقية ا
  

  االتصاالت واملالحة الساتلية -٤ 
 ساتل االتصاالت   (Telesat)أطلقـت الوكالـة بالـتعاون مـع الشـركة الكـندية تيليسـات                -٢٥

Anik F2 ويشكّل الساتل جزءا من املبادرة الساتلية .  مـن غيانا الفرنسية ٢٠٠٤يولـيه  / يف متـوز
ويوفّـر هـذا الساتل االبتكاري بشأن االتصاالت املتعددة الوسائط        . كومة الكـندية  الوطنـية لـلح   

يف مـدار ثابـت بالنسـبة لـألرض يف موقع            واملوجـود    Kaعـلى الـنطاق الـترددي الفـائق السـرعة           
 .يعلو خط االستواء أحدث خدمات االتصال للمجتمعات احمللية النائية يف كندا

 عـن إنشـاء منصـة سـاتلية ابـتكارية هجيـنة من املقرر               فـرباير، أعلنـت كـندا     /ويف شـباط   -٢٦
ــام   ــا يف عـ ــتأين      . ٢٠٠٧إطالقهـ ــوي املـ ــالف اجلـ ــيب للغـ ــاف القطـ ــغري واملكشـ ــاتل الصـ فالسـ

 ســيوفر حجمــا كــبريا مــن البــيانات املــتعلقة باالتصــاالت الســلكية  (CASSIOPE)) كاســيوب(
نات عن العواصف كمـا إنـه سيجمع بيا   . (CASCADE)والالسـلكية بواسـطة محولـة كاسـكاد         

 .(ePOP)الفضائية يف الغالف اجلوي العلوي بواسطة مسبار التدفّق القطيب املعزز 

ووقّـع موفـر خدمـات املالحة اجلوية الكندي على اتفاق مع إدارة الطريان االحتادية يف        -٢٧
) واس(الواليـات املـتحدة الستضـافة أربـع حمطـات مرجعـية تابعـة لنظام التعزيز الواسع النطاق                   

ــندا ــندا واملكســـيك    . يف كـ ــائها حمطـــات يف كـ وستضـــم شـــبكة واس عـــند االنـــتهاء مـــن إنشـ
وتسـاعد إشـارات واس، الـيت تبثّ من سواتل ثابتة بالنسبة لألرض، على              . والواليـات املـتحدة   

وستعزز عمليات اهلبوط هذه    . القـيام بعملـيات هبوط دقيق بتوجيه عمودي إىل مدارج اهلبوط          
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االت تأخر الرحالت يف العديد من املطارات الكندية جنويب خط العرض     األمـان وتقلّـل من ح     
 . تقريبا، دون احلاجة إىل تركيب نظم توجيه أرضية مكلفة يف كل مطار٦٠
  

  ٢٠٠٥اخلطط املتعلقة بعام          -باء  
لقــد ســرت كــندا باستضــافة اجــتماع رؤســاء وكــاالت الفضــاء املشــاركة يف بــرنامج    -٢٨

، حيــث ناقشــوا الســبيل   ٢٠٠٥يــناير /ة يف مونــتريال يف كــانون الــثاين  حمطــة الفضــاء الدولــي  
 .الواجب اتباعه يف املستقبل إلجناز جتميع حمطة الفضاء الدولية

رحالته، سيكون جمهزا بالذراع التفتيشي الكندي       الفضـائي    وعـندما يسـتأنف املكـوك      -٢٩
قـبة نظـام الوقايـة احلرارية       الصـنع، وهـو امـتداد للـذراع كـندارم سـيمكّن رواد الفضـاء مـن مرا                 

 .وسيستخدم الذراع التفتيشي يف املدار لفحص الصفائح وألواح اجلناحني األمامية. للمكوك

ــندس طــريان          -٣٠ ــيكون مه ــبات ل ــندي روبــرت ثورســك تدري ــد الفضــاء الك ــى رائ وتلق
إطالقها  إىل حمطة الفضاء الدولية، اليت من املقرر ”Soyuz TMA-6“احتـياطي يف البعـثة سـويوز    

وخـالل الرحلة، سيستقر الدكتور     .  مـن حمطـة اإلطـالق يف بـايكونور         ٢٠٠٥أبـريل   /يف نيسـان  
ــث         ــيا، حي ــيونخ، يف أملان ــن م ــنهوفن بالقــرب م ــثة يف أوبريبفافي ــبة البع ثورســك يف مركــز مراق

 .سيعمل منسقا بني أعضاء الطاقم

لة ثانية إىل الفضاء،    ويـتلقى سـتيف ماك لني يف الوقت احلايل تدريبات لكي يقوم برح             -٣١
ديسمرب /، املقرر إطالقها يف كانون األول     (STS-115) ١١٥-يف إطـار بعثة نظام النقل الفضائي      

 .٢وسيكون السيد ماك لني أول رائد فضاء كندي يشغِّل كندارم . ٢٠٠٥

وتتشــارك كــندا مــع وكالــة الفضــاء األوروبــية واملركــز الوطــين الفرنســي للدراســات     -٣٢
. سـا يف إعـداد دراسـة مشـتركة بشـأن تـأثريات االسـتلقاء على السرير ملدة طويلة                  الفضـائية ونا  

ومـن املــزمع أن تــبدأ هــذه الدراســة، الــيت سـتحاكي رحــالت فضــائية طويلــة املــدة وتأثريهــا يف   
وسـيقوم مشـروعان حبثـيان تـرعامها كـندا بدراسة ما      . ٢٠٠٥اجلسـم البشـري، يف مطلـع عـام         

 .أثريات التدابري املضادة وتفسيولوجيةيطرأ من تغريات 

ومن املقرر إطالق بعثة املقراب ذي الفتحة الواسعة العامل على موجات دون ميليمتريه              -٣٣
ــتعاون العــلماء . يونــيه مــن القطــب اجلــنويب /يف حزيــران") بالســت"بعــثة (واحملمــول باملــنطاد  وي

ا العظمى وايرلندا الشمالية    الكـنديون يف هذا اال مع علماء املكسيك واململكة املتحدة لربيطاني          
 النجوم بغية   خـريطة الغبار البارد املوجود بني     " بالسـت "وسريسـم املقـراب     . والواليـات املـتحدة   

 .فهم كيفية تكون النجوم، وهو سيقوم باستكشاف السماء حبثا عن جمرات يف أقصى الكون
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املقرر إطالقه   الـتابع لناسـا، والـذي من         (CloudSat)وسيسـتخدم السـاتل كالودسـات        -٣٤
وسيستشـعر رادار املركبة، الذي يضم      . ، نظامـا راداريـا خاصـاً لسـرب السـحب          ٢٠٠٥يف عـام    

، )CPI( وصناعات االتصاالت والقدرة COM DEVمكونـات مـن صـنع الشـركتني الكنديتني     
ة وسيقيس الساتل كذلك كيفي   . كـثافة السحب وارتفاعاا العليا والدنيا وحمتوى املياه واجلليد        

 .امتصاص خمتلف طبقات الغالف اجلوي الضوَء

 التابع إليسا،   (CryoSat)وتسـاهم الوكالـة كذلـك يف بعـثة اجللـيد للسـاتل كريوسات                -٣٥
ــع عــام    ــه يف مطل ــزمع إطالق ــتغريات احلاصــلة يف    . ٢٠٠٥وامل وســيقيس الســاتل كريوســات ال

حري، وذلك بدقة مل يسبق     ارتفـاع الصـفائح اجللـيدية والـتغريات احلاصـلة يف كـثافة اجللـيد الب               
ولـدى القـيام بذلك، ستقدم البعثة تقييما لألثر الذي خيلّفه تغري املناخ على الصفائح               . هلـا مثـيل   

 .اجلليدية القطبية األرضية

ويشـارك فـريقان كنديان خمتصان يف علم اجلليديات يف عملية معايرة وتصديق مقياس               -٣٦
، أجرى هذان الفريقان    ٢٠٠٤ويف عـام    . وسـات االرتفـاع الـراداري املثبـت عـلى السـاتل كري          

محـالت ميدانـية يف الربيع واخلريف لقياس طوبوغرافيا السطح وجيولوجيا الطبقات القريبة من           
وقد مت  .  كم من الغطاء اجلليدي جلزيرة دوفون      ٤٨السـطح للثـلج والثـلج الـحبيبـي على طول          

ة حتمــل عــلى متــنها صــيغا مــن مقــياس  تنســيق احلمــالت امليدانــية مــع حتلــيقات لطائــرة أوروبــي 
ومن املزمع القيام باحلملة    . ة للساتل كريوسات  االرتفـاع اللـيزري   االرتفـاع الـراداري ومقايـيس       
وستقدم املعلومات . ٢٠٠٦، وحبملتني إضافيتني يف عام ٢٠٠٥امليدانـية القادمـة يف ربـيع عـام         

 ارتفاعــات الســطح اجللــيدي  امعــة األســاس الــذي ميكِّــن مــن اســتخراج بــيانات دقــيقة عــن   
وهـي ستقدم كذلك فكرة     . لألراضـي مـن جهـاز االستشـعار املثبـت عـلى السـاتل كريوسـات               

ــاع الســطح          ــن ســنة إىل أخــرى يف ارتف ــيت حتــدث م ــتغريات املومســية وتلــك ال ــتعمقة عــن ال م
 .للمساعدة على متييز التقلبات يف السمك القصرية األمد عن االجتاهات الطويلة األمد

وتشـارك كـندا يف املـرحلة املداريـة مـن عملـية التصـديق على مواصفات معدات نظام                    -٣٧
الــتابع إليســا واملــتوقع أن تكــون انطالقــته  " غاليلــيو"املالحــة الســاتلية األورويب يف إطــار نظــام  

وسيجري كذلك يف جمال املالحة تركيب حمطات مرجعية تابعة لنظام          . ٢٠٠٥األوىل يف عـام     
، وستوافق اهليئة الكندية املسؤولة )Gander وGoose Bay( غـوز بـاي وغـاندر    واس يف مـنطقيت 

، املزمع إطالقه يف Anik F1Rوسيحمل الساتل . عـن تنظـيم الطـريان عـلى عملـيات نظـام واس      
 .، مرسالً مـجيباً تابعاً لنظام واس٢٠٠٥الربع الثالث من عام 
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ــيات   -٣٨ ــام Anik F2وستســتهل عمل ــرض تشــمل    مبشــاريع ٢٠٠٥ يف ع ــبار والع لالخت
أنشـطة للـتعلّم عـن بعـد تسـتهدف اـتمعات احمللـية الـيت توجـد يف أقصـى الشـمال كجزء من                         

 .املبادرة الساتلية الوطنية الكندية

، الـــذي هـــو خلـــف للســـاتل  ٢-ومـــن املقـــرر إطـــالق الســـاتل الكـــندي رادارســـات  -٣٩
 يف خمترب دايفيد فلوريدا، وخيضـع السـاتل لالختبار والتصديق    . ٢٠٠٦، يف عـام     ١-رادارسـات 

وسـيكون هـذا السـاتل الـراداري ذو الفـتحة االصـطناعية أخـف وزنا من                 . بالقـرب مـن أوتـاوا     
سـليفه وسـتكون له قـدرات أفضـل عـلى رصـد املـوارد الطبيعـية واملـناطق السـاحلية والظروف            

امة وبرامج الرصد   اجللـيدية، وسيسـاهم يف الوقـت ذاتـه يف إدارة املـوارد العاملـية والتنمية املستد                
 .البيئي

ويقوم فريق  . وكـندا شـريك جـاد يف الفـريق احلكومـي الدويل املختص برصد األرض               -٤٠
مشـترك بـني اإلدارات بصوغ تفاصيل املسامهة الكندية يف املنظومة العاملية لنظم رصد األرض،          

لني وهــو يقــدم دعمــا حــيويا لــتحديد مكونــات املــنظومة ذات الصــلة باحتــياجات املســتعم         
 .وتعريفها

  
  عناوين على اإلنترنت           -جيم   

 .فيما يلي عناوين مواقع شبكية ملن يرغب يف الرجوع إليها -٤١
 

 املنظمة املوقع الشبكي
www.gc.ca احلكومة الكندية 
www.space.gc.ca وكالة الفضاء الكندية 
www.nrcan-rncan.gc.ca  وزارة املوارد الطبيعية الكندية 
www.ec.gc.ca وزارة الشؤون البيئية الكندية 
www.forces.gc.ca وزارة الدفاع الوطين 
www.crc.ca مركز حبوث االتصاالت 

  
 احلواشي

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  (1) 
 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩

 (2) Geophysical Research Letters, vol. 32, No. 15, 2005. 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


