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  الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا  
  األرجنتني 

 ]باإلسبانية: األصل[ 
عنية يف األرجنتني رئاسة اللجنة امل) كونـاي ( تولّـت اللجـنة الوطنـية لألنشـطة الفضـائية      -١

ــثاين ) ســيوس(بســواتل رصــد األرض   ــئة  . ٢٠٠٥نوفمــرب /يف تشــرين ال وســيعقد اجــتماع اهلي
 .٢٠٠٦نوفمرب /العامة العشرون للجنة يف األرجنتني يف تشرين الثاين

ومتـثّل اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية األرجنتني يف الفريق احلكومي الدويل املختص             -٢
ــبادر )جــيو(برصــد األرض  ــو امل ــنظم رصــد األرض     ، وه ــية ل ــنظومة العامل ــية إلنشــاء امل ة الدول

وقـد شـاركت يف مؤمتـر القمـة الثالـث املعـين برصد األرض واملؤمتر األورويب املعين                   ). جـيوس (
 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٨ إىل ١٦بالفضاء، اللذين عقدا يف بروكسل يف الفترة من 

ــتابع     -٣ ــاملني ال ــريقني الع ــرة  وعقــد اجــتماع مشــترك بــني الف ــيني باملعاي ني لســيوس واملعن
الــتابع للجــنة " تيوفيلــيو تابــانريا"والــتحقق وبــنظم وخدمــات املعلومــات يف مقــر مركــز الفضــاء 

مارس / آذار١١ إىل ٧باألرجنـتني يف الفـترة من    الوطنـية لألنشـطة الفضـائية يف مقاطعـة قرطـبة     
٢٠٠٥. 

 عضوا يف ميثاق التعاون على      وتولّـت اللجـنة الوطنية لألنشطة الفضائية، بوصفها هيئة         -٤
ــلمرافق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية      حتقــيق االســتخدام املنســق ل

، املسؤولية عن تنسيق امليثاق يف الفترة من        ")الفضاء والكوارث الكربى  "امليـثاق الدويل بشأن     (
 جملـــس امليـــثاق وباإلضــافة إىل اجـــتماعات . ٢٠٠٥أكـــتوبر /أبـــريل إىل تشـــرين األول/نيســان 

وأمانـته التنفـيذية، نظمـت اللجنة حلقة دراسية إقليمية حضرها ممثلو اهليئات املشاركة يف تدبر                
أداء امليثاق وآليات  بغـية توفري مزيد من املعلومات بشأن  حـاالت الطـوارئ يف أمـريكا الالتينـية    

الـالزم لتمكيـنهم من    وعـالوة عـلى ذلـك سـتزود اللجـنة اخلـرباء اإلقليمـيني بالتدريـب                 . تفعـيله 
 .العمل كمديري مشاريع عند حدوث حاالت طوارئ

وشــاركت اللجــنة الوطنــية لألنشــطة الفضــائية يف اجــتماعي جملــس امليــثاق وأمانــته          -٥
أكــتوبر، كمــا  / تشــرين األول٧ إىل ٤التنفــيذية املعقوديــن يف بــنغالور باهلــند يف الفــترة مــن      

 . لالحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة للميثاقحضرت حلقة دراسية عقدت يف املدينة نفسها

واشـــتركت اللجـــنة الوطنـــية لألنشـــطة الفضـــائية يف احللقـــة الدراســـية الدولـــية حـــول  -٦
الوقايـة من الكوارث الطبيعية وتدبرها، اليت       : اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدبـر الكـوارث          
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 برعاية مكتب شؤون الفضاء     ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٦ إىل   ٢٢عقـدت يف اجلزائـر يف الفـترة مـن           
 ).اإليسا(اخلارجي، التابع لألمانة العامة، ووكالة الفضاء األوروبية 

 ٣ و٢خاصــة بشــراكة رصــد األرض للــبلدان األمريكــية يف   وعقــدت حلقــة دراســية  -٧
 ممثال لوكاالت خمتلفة من     ٦٠ومجعـت احللقـة الدراسـية بني        . يونـيه يف بويـنس آيـرس      /حزيـران 

ــارة األمري ــية      الق ــئات الدول ــد مــن اهلي ــلي العدي كــية تشــارك يف رصــد األرض باإلضــافة إىل ممث
 .املعنية

عمليات رصد األرض يف    : وعقـدت حلقـة العمـل حـول بـناء الـثقة يف أمريكا الالتينية               -٨
. ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ إىل   ٢٦خدمـة إدارة املـياه يف بويـنس آيـرس يف الفـترة مـن                

ــلي ال١٠٠وحضــرها  وقــدم الدعــم إىل . وكــاالت املشــاركة يف إدارة املــياه يف املــنطقة  مــن ممث
حلقــة العمــل، عــلى اجلانــب األرجنتــيين، كــل مــن اللجــنة الوطنــية لألنشــطة الفضــائية واملعهــد  
الوطـين للمـياه، كمـا قدمـته، مـن الواليـات املـتحدة األمريكية، اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية          

دراسـة احملـيطات والغـالف اجلـوي، وقدمه كذلك كل من شراكة            والفضـاء واإلدارة الوطنـية ل     
اســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة واللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض والــتجربة العاملــية     
املــتعلقة بــدوريت الطاقــة واملــاء والــربنامج اهلــيدرولوجي الــدويل ومــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية  

ــلم والــثقافة   املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة والفــريق احلكومــي الــدويل       و) اليونســكو(والع
 .املختص برصد األرض

يولـيه وقّـع، يف روما، اتفاق التعاون بني اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية     / متـوز  ٧ويف   -٩
.  األرجنتيين إلدارة الطوارئ   -ووكالـة الفضـاء اإليطالـية بشأن تطوير النظام الساتلي اإليطايل            

ا الـنظام السـاتلي، وهـو مشـروع تعـاون بـني األرجنتني وإيطاليا، تكوين تشكيلة                 ويتضـمن هـذ   
موســعة مــن الســواتل باســتخدام أحــدث تكنولوجــيا راداريــة، وإنشــاء بــرنامج تدريــيب واســع    
الـنطاق ملسـتخدمي املعلومـات السـاتلية، واستحداث أدوات حاسوبية وشبكات لبث البيانات              

ا التوصـل إىل معلومـات بالغـة األمهية للوقاية من الكوارث            وسـتتيح هـذه التكنولوجـي     .الفضـائية 
ــرائق والفيضــانات واألعاصــري          ــرية، مــثل احل ــنامجة عــن األنشــطة البش ــية والكــوارث ال الطبيع
واإلــيارات اجللــيدية واإلنســكابات النفطــية وآفــات احملاصــيل والتصــحر واجلفــاف والــزالزل، 

ل القطاع الفضائي هلذا النظام الساتلي على       ويشتم. ورصـدها والتخفـيف مـن آثارها وتقييمها       
جمموعــة مــن ســتة ســواتل مــنها أربعــة ســواتل تنــتمي إىل تشــكيلة الســواتل اإليطالــية الصــغرية    

ــبحر األبــيض املتوســط    وســاتالن ينتمــيان إىل ) ســكاميد-كومســو(املخصصــة لرصــد حــوض ال
 .األرجنتينية) ساوكوم(جمموعة سواتل الرصد واالتصاالت 
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حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واألرجنــتني ووكالــة الفضــاء         وعقــدت  -١٠
ــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء ألغــراض الصــحة البشــرية يف مركــز الفضــاء        األوروب

باألرجنــتني يف  الــتابع للجــنة الوطنــية لألنشــطة الفضــائية يف مقاطعــة قرطــبة " تيوفيلــيو تابــانريا"
 ٢٠وركّزت حلقة العمل، اليت حضرها ممثلو أكثر من         . ربسبتم/ أيلول ٢٣ إىل   ١٩الفـترة مـن     

بلــدا أمريكــيا، عــلى موضــوعني، مهــا التطبيــب عــن بعــد وإيكولوجــيا االنتشــار الوبــائي، وقــد    
وبدأ العمل يف تطوير مشروع املراقبة الوبائية       . اعـتمدا بعـد ذلـك كمشروعني خاصني باملنطقة        

 . الفضائية بتوفري البيانات الساتلية والتدريبيف املنطقة، مع قيام اللجنة الوطنية لألنشطة

وعقــدت حلقــة العمــل اخلامســة عــن التعلــيم يف جمــال االستشــعار عــن بعــد يف مــنطقة    -١١
يف مــرافق اللجــنة الوطنــية لألنشــطة ) مريكوســور(الســوق املشــتركة لــبلدان املخــروط اجلــنويب  

ويف حلقة العمل،   . نوفمرب/ثاين تشرين ال  ١٣ إىل   ١١الفضـائية يف مقاطعـة قرطـبة يف الفترة من           
الــيت نظمــتها جامعــة لوجــان الوطنــية باالشــتراك مــع مجعــية أخصــائيي االستشــعار عــن بعــد يف  
ــن          ــبانية م ــية لألنشــطة الفضــائية عرضــا للنســخة االس ــية، قدمــت اللجــنة الوطن ــريكا الالتين أم

الــبلدان األعضــاء يف ، الــذي مت تكيــيفه لالســتخدام يف )Terraview(الــربنامج احلاســويب تريافــيو 
السـوق املشـتركة لـبلدان املخروط اجلنويب وجرى تطويره يف إطار التعاون بني اللجنة ومنظمة                

وســوف يــوزع الــربنامج احلاســويب جمانــا ). اليونســكو(األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة 
 .لألغراض التعليمية

متـــر الـــدويل املعـــين باســـتخدام وشـــاركت اللجـــنة الوطنـــية لألنشـــطة الفضـــائية يف املؤ -١٢
تكنولوجـيات الفضـاء حلفـظ الـتراث الطبـيعي والثقايف، الذي عقد يف كامبيتشي باملكسيك يف               

، يف إطار أنشطتها    ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٢نوفمـرب إىل    / تشـرين الـثاين    ٢٨الفـترة مـن     
الفضاء يف دعم   يف سـياق املـبادرة املفـتوحة للوكـاالت الفضـائية بشـأن استخدام تكنولوجيات                

ــثقايف والطبــيعي      ــاملي ال ــة الــتراث الع ــية محاي ــنة تنمــية أنشــطتها املــتعلقة     . اتفاق وواصــلت اللج
 ).كاباك نيان(باملشروعني اخلاصني مبتنـزه إيغوازو الوطين ودرب إينكا 

ووقّعـت اتفاقـات تعـاون إطاريـة مع جامعة ال سريينا يف شيلي وحكومة اإلقليم الرابع          -١٣
 .امعة كوستاريكامن شيلي وج
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 بيالروس
 

 ]بالروسية: األصل[

يـتألف الـنظام الفضـائي لالستشـعار عـن بعد، الذي تقوم بتطويره مجهورية بيالروس،                 -١
 .من قطاع فضائي وقطاع أرضي

ــتاج ســاتل االستشــعار عــن بعــد      -٢ ــذي صــنع  BelKAويشــمل القطــاع الفضــائي إن ، ال
وعلى وجه اخلصوص، قام علماء     . الحتـاد الروسي  باالشـتراك مـع وكالـة الفضـاء االحتاديـة يف ا           

ــام   ــبة الفضــائية     ٢٠٠٥بيالروســيون يف ع ــذه املرك ــدات خاصــة هل ــتاج مع ــتنباط وإن ومت .  باس
 .٢٠٠٦ يف جتارب أرضية شاملة وتقرر إطالقها يف عام BelKAاختبار املركبة 

ل قنوات  ومن خال . ويشـمل القطـاع األرضـي إنشـاء بنـية الـنظام التحتـية لالتصـاالت                -٣
ليفـية بصـرية عالـية السـرعة تدمـج احملطـات املسـتقبلة لـلمعلومات الفضـائية يف شبكة مشتركة                      

ومن هذه اهليئات وزارة حاالت     . تـربط ـا أيضـا اهليـئات البيالروسية اليت تستخدم املعلومات           
رسم ، وجلنة املوارد األرضية واجليوديسيا و     ”Belgosles“الطـوارئ، ورابطـة التحريج احلكومية       

 .اخلرائط يف جملس الوزراء

ــرآة قطــره      -٤ ــي ذو م ــيا هوائ ــتر ٣,٧ويســتخدم حال ــن الســاتل    ) م( م ــتقبل م لكــي يس
Meteor-3Mالصور الفضائية من أجل معاجلتها معاجلة أولية وإنشاء مصرف بيانات . 

م، ٩ ركّبت يف مينسك جمموعة هوائيات جديدة ذات مرايا، قطرها           ٢٠٠٥ويف عـام     -٥
ة اهلوائـيات هـذه اسـتقبال تدفقـات معلومـات االستشـعار عن بعد عالية السرعة                 وتتـيح جمموعـ   

 وكذلـك، يف املسـتقبل، مـن مركبة االستشعار عن بعد الفضائية     BelKAمـن املركـبة الفضـائية       
 .الروسية

وجـرى تطويـر تكنولوجـيا اسـتقبال الصـور الفضـائية ومعاجلـتها بغية حل املشاكل يف                   -٦
 .شىت التطبيقات

 الروســي املســمى - اســتهل الــربنامج البيالروســي ٢٠٠٤ الــربع األخــري مــن عــام ويف -٧
إعـداد واسـتخدام مـرافق وتكنولوجـيات فضـائية مسـتقبلية لصـاحل التنمية االقتصادية والعلمية                 "

 ").الربنامج"، واملشار إليه فيما يلي بـKosmos-SGاملشار إليه بالربنامج (" للدولة االحتادية

 :مج إىل حتقيق األهداف التاليةويسعى الربنا -٨
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إنشــاء إطــار عــلمي وتكــنولوجي ومعلومــايت مشــترك، داخــل احتــاد بــيالروس   )أ( 
 واالحتاد الروسي، يف جمال اهلندسة الفضائية؛

اسـتخدام اإلمكانـات الفضـائية لالحتـاد الروسي وبيالروس بأقصى قدر ممكن              )ب( 
ضـايا االجتماعـية واالقتصـادية وحل املشاكل        مـن الفعالـية، ومواصـلة تنميـتها، بغـية معاجلـة الق            

 القائمة يف العلوم األساسية والتطبيقية ويف التكنولوجيا؛

القـيام، عـلى أساس مشترك، بتوفري تكنولوجيا علمية التوجه لشىت القطاعات             )ج( 
 البحثية والتكنولوجية واالقتصادية يف االحتاد الروسي وبيالروس؛

ظفني املؤهلـني تأهـيال رفـيع املستوى يف مؤسسات        إجيـاد وظـائف دائمـة لـلمو        )د( 
 .وهيئات االحتاد الروسي وبيالروس

وأحـد هـذه األهداف هو      . وللعمـل املشـترك يف إطـار الـربنامج أربعـة أهـداف رئيسـية               -٩
إقامــة نظــام واحــد لــتزويد املســتخدمني الــروس والبيالروســيني باملعلومــات الفضــائية املتحصــل  

 وذلــك بإنشــاء مصــرف بــيانات مشــترك ونظــام اتصــاالت عــايل   علــيها باالستشــعار عــن بعــد 
ويتمــثّل . الســرعة واســتنباط تكنولوجــيات أساســية ملعاجلــة املعلومــات عــلى أســاس املواضــيع    

هدفـان يف إقامـة قـاعدة تكنولوجـيات وأدوات جديـدة للسـواتل الصـغرية ونظـام قياس وقياس                    
ير القطاع األرضي لنظام معلومات     واهلـدف الرئيسي الرابع هو تطو     . بعـدي للفضـاء اخلـارجي     

 .مالحية شديد الدقة مشترك بني الدول

وعقـد املؤمتـر البيالروسـي الـثاين للفضـاء يف املعهـد املـتحد ملعاجلة مشاكل املعلوماتية،                   -١٠
 تشــرين ٢٧ إىل ٢٥الــتابع لألكادميــية الوطنــية للعلــوم يف بــيالروس، يف مينســك يف الفــترة مــن 

ظمــت املؤمتــر األكادميــية مــع املعهــد والــس الوطــين للفضــاء الــتابع  ون. ٢٠٠٥أكــتوبر /األول
 .لس الوزراء يف مجهورية بيالروس

 :وكانت أهداف املؤمتر كما يلي -١١

 مناقشة النتائج اجلديدة اليت مت التوصل إليها يف ااالت ذات الصلة بالفضاء؛ )أ( 

 ارد وتكنولوجيا الفضاء؛ترتيب أولويات األهداف فيما يتعلق بتطوير مو )ب( 

 زيادة التعاون الدويل يف جمال حبوث الفضاء؛ )ج( 

توسـيع نطـاق اجلهـود املشـتركة الـيت تضـطلع ـا دوائـر األعمال يف بيالروس            )د( 
ــربامج الفضــائية مــن املنشــآت        ــبلدان كمــا يضــطلع ــا املشــتركون يف تنفــيذ ال وغريهــا مــن ال

 والشركات والعلماء واخلرباء؛
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ســـيع نطـــاق الشـــراكات بـــني املـــنظمات احلكومـــية واملدنـــية واملؤسســـات تو )ه( 
 .والكيانات اليت متثّل شىت أنواع امللكية وتم ببحوث الفضاء وباستغالله

 ٩٤وخـــالل املؤمتـــر عـــرض عـــلماء بيالروســـيون وروس وسويســـريون وأوكرانـــيون   -١٢
 :ومشلت التقارير ااالت التالية. تقريرا

 ة لتكنولوجيا الفضاء؛املواد اجلديد )أ( 

 السواتل ومعدات اإلرسال واالستقبال؛ )ب( 

 معاجلة صور سطح األرض؛ )ج(  

 نظم املعلومات األرضية وتطبيقاا؛ )د( 

 الرصد البيئي وحاالت الطوارئ؛ ) ه( 

 تكنولوجيا الفضاء والتعليم يف جمال الفضاء؛ )و( 

 .تطبيقات تكنولوجيا الفضاء )ز( 

لعمـل الـذي أجنزه املؤمتر، ناقشت فرق عاملة القضايا ذات الصلة مبا قد              وكجـزء مـن ا     -١٣
 .يضطلع به يف املستقبل من مشاريع وبرامج مشتركة بشأن تكنولوجيا الفضاء

وجيـري الـنظر اآلن يف إبرام اتفاق حكومي دويل مع االحتاد الروسي بشأن إقامة نظام                 -١٤
 .مشترك لالستشعار عن بعد

 إلقامـــة صـــالت مفـــيدة مـــع أوكرانـــيا يف جمـــال  ٢٠٠٥يف عـــام واختـــذت خطـــوات  -١٥
وبـناء عـلى ذلـك عـرض فـريق مـن العـلماء البيالروسـيني تقارير يف املؤمتر           . تكنولوجـيا الفضـاء   

األوكــراين اخلــامس حــول حبــوث الفضــاء وشــارك باحــثون مبــتدئون مــن بــيالروس يف حلقــة     
وباإلضافة إىل ذلك،   . ت يف كييف  دراسـية تدريبـية بشـأن حبوث الفضاء لشباب العلميني عقد          

 بــني املعهــد املــتحد ملعاجلــة مشــاكل ٢٠٠٥مــايو /وقّــع اتفــاق للــتعاون العــلمي والــتقين يف أيــار
املعلوماتــية، الــتابع لألكادميــية الوطنــية للعلــوم يف بــيالروس، وهــو املســتخدم الرئيســي للــربنامج 

Kosmos-SG         لألكادميية الوطنية للعلوم يف      يف مجهوريـة بـيالروس، ومعهد حبوث الفضاء التابع 
 .أوكرانيا

وجتـري اآلن دراسـة املسـائل املـتعلقة مبشـروع مشـترك مـع أوكرانـيا بشأن تكنولوجيا                    -١٦
 .الفضاء
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 تــألف عمــل الــس الوطــين للفضــاء يف املقــام األول مــن أنشــطة        ٢٠٠٥ويف عــام  -١٧
لفضـائي لالستشـعار عـن بعد    تنسـيقية ومـن البـت يف املسـائل املـتعلقة بـتطوير نظـام بـيالروس ا             

 .Kosmos-SG الروسي -وباستهالل الربنامج البيالروسي 
  

 كوبا
 

 ]باإلسبانية: األصل[

واصـلت كوبـا إجراء حبوثها وتطبيقاا الفضائية اهلادفة إىل استخدام الفضاء اخلارجي              -١
ــتها املســتدام      ــيق تنمي ــتعزيز اســتراتيجيات حتق ــتزمة ب ــبني . ةيف األغــراض الســلمية، وهــي مل وت

 .٢٠٠٥يلي األنشطة الرئيسية اليت نفّذت يف عام  فيما
   

  األرصاد اجلوية الفضائية -١ 
مـا فتئـت الصـور السـاتلية عالية االستبانة تشكّل أداة قيمة للتنبؤات اجلوية اليت جيريها                   -٢

 .معهد األرصاد اجلوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة

 التنـبؤات الدقيقة وتدابري اإلخالء الوقائية اليت نفّذها الدفاع املدين          وقـد سـاعدت هـذه      -٣
عـلى محايـة السـكان والعديـد مـن املـناطق ذات األمهـية االقتصـادية اليت تعرضت خلطر أعاصري                  

 .دنيس وكاترينا وريتا وويلما

وتشـمل أوجـه الـتقدم يف حبـوث األرصـاد اجلويـة العمـل املتواصـل يف تطوير وتركيب                   -٤
 .رامج حاسوبية جديدة للمعاجلة الرقمية لبيانات األرصاد اجلويةب

  
  الرصد عن بعد -٢ 

يســتخدم رصــد األرض عــن بعــد يف شــىت جمــاالت العــلم والــزراعة والصــناعة، ضــمن    -٥
وفيما يلي بعض أمثلة التطبيقات املنفّذة . جمـاالت أخـرى، بغية حتقيق التنمية املستدامة يف كوبا   

 .هذا العام

مقياس ( فنتو يف إقليم هافانا      -دت خـريطة للغطـاء النبايت يف حوض ر أملاندريس           أعـ  -٦
وصور ) ٣٧٠٠٠:١ مقـياس (ولرسـم خـريطة النـبات اسـتخدمت صـور جويـة       ). ٥٠٠٠٠:١

، مدعمـة مبـراجعات ميدانية   )الندسـات (مصـنفة، واردة مـن سـاتل استشـعار األرض عـن بعـد        
املـنطقة مــن التكويــنات النباتـية شــبه الطبيعــية   وحــدد مــا يف . متضـمنة حتديــد خصــائص النـبات  
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وقــدم وصــف للتكويــنات النباتــية الــيت وجــدت يف      . واحملاصــيل الدائمــة ومســاحات الــرعي   
 .مساحات كانت ال تزال مواقع جتميع منطية يف منتصف القرن العشرين

والكتشـاف ورصـد حرائق الغابات يف أي نوع من النبات، وكذلك لتشخيص خطر               -٧
والتنـبؤ بـه، نفّذ نظام مؤمتت قصري ومتوسط األجل يف كوبا باستخدام االستشعار عن               احلـريق   

بعــد، مــن خــالل العمــل املشــترك ألخصــائيني مــن معهــد األرصــاد اجلويــة ومــن املعهــد الوطــين 
والـنظام مصـمم الكتشـاف احلـرائق باسـتخدام صـور واردة من              . لـبحوث الفضـاء يف الـربازيل      
ــية لدر  ــتحدة األمريكــية     ســواتل اإلدارة الوطن ــات امل اســة احملــيطات والغــالف اجلــوي يف الوالي

، الــيت )Aqua(وأكــوا ) Terra(والســواتل البيئــية العاملــة الثابــتة بالنســبة لــألرض وســواتل تــريا   
وتكتشف احلرائق النشطة . التغطـية املكانـية للـبلد بأكملـه وارتفـاع معدل التواتر الزمين      تكفـل 

الــتطور مــع مــرور الوقــت، باســتخدام الطــريقة املعــروفة عمومــا  ومواقعهــا، والــتوزع املكــاين و
وتسـتخلص البـيانات املـتعلقة باملصـادر احلرارية من الصور الساتلية            . بكشـف الـنقاط السـاخنة     

وتدمج . عـن طـريق املعاجلـة الرقمـية للصـور واسـتخدام خوارزمـيات خمـتلفة مـتعددة األطـياف                   
وتقــدم . ســتخدام نظــم معلومــات جغرافــية خمــتلفة البــيانات اخلاصــة باملصــادر املكتشــفة معــا با 

البـيانات الـيت يولدهــا الـنظام إىل املسـتخدمني مــن خـالل أنـواع خمــتلفة مـن االشـعارات ونظــم         
وذلك، بصفة رئيسية،   )  دقـيقة بعد مرور الساتل     ١٥(اإلنـذار املـبكر يف الوقـت الفعـلي تقريـبا            
 .عرب اإلنترنت واخلدمات الشبكية األخرى

ت الصــور الــواردة مــن ســواتل اإلدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف واســتخدم -٨
اجلـوي والسـواتل البيئـية العاملـة الثابتة بالنسبة لألرض لتحليل تأثري السحب الغبارية اآلتية من                 
الصــحراء الكــربى عــلى املطــر وتكــون األعاصــري املداريــة والصــحة يف كــل مــن مــنطقة احملــيط   

ـي وخلــيج املكســيك ألــا أساســية يف توضــيح الــدور الــذي تؤديــه   األطلســي والــبحر الكاريــب
وتتحرك السحب الغبارية، الناشئة عن العواصف . امللوثـات اجلويـة يف عمليات الطقس واملناخ       

يف الصـحراء الكـربى، متجاوزة القارة األفريقية فوق هواء البحر األكثر برودة ورطوبة وتصل               
ــتراوح بــني   ــترات  كيلو٧ و٥إىل ارتفاعــات ت ــبارية يف   ). كــم(م وعــندما تدخــل الســحب الغ

الــرياح الــتجارية تــتحرك غــربا عــرب احملــيط األطلســي وميكــنها أن تقطــع املســافة إىل الــبحر           
 .الكاريبـي يف وقت قصري جدا قبل أن تواصل حتركها عرب خليج املكسيك

 للسحب يف   وتظهـر املالحظـة املنـتظمة للصـور الـواردة من السواتل االنعدام شبه التام               -٩
مركـز الكـتلة اهلوائـية للصـحراء الكـربى، وهـو مـا يبيـنه أيضـا االنقـالب احلـراري امللحوظ يف                        

ومـن مث فـال بـد أن متـنع السـحب الغبارية تكون الغطاء السحايب وبذلك تؤثر                  . الكـتلة اهلوائـية   
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تيا للجفاف تـأثريا سـلبيا على تكون األعاصري املدارية وعملية انبعاث املطر، وحتدث وضعا مؤا           
 .وليس للعمليات، كما اعتقد بعض املؤلفني

 مت إنـتاج ألـبوم منـاذج لتفسـري الصور الواردة من ساتل رصد األرض       ٢٠٠٥ويف عـام     -١٠
 مــتر، وقــد حقــق هــذا األلــبوم تيســري ٢,٥الــيت تــبلغ اســتبانتها املكانــية ) SPOT-5 (٥-ســبوت

 ).٢٥٠٠٠:١مقياس (تفسري املكونات الرئيسية للصور وحتديث خريطة كوبا 

ــاء          -١١ ــية، اخلاصــة بالغط ــات الرئيس ــتخدام املكون ــية باس ــواد طيف ــبة م ــا أنشــئت مكت كم
وتبين املكتبة  . األرضـي، الـيت تـنطوي علـيها التضـاريس املوجـودة عـلى اخلـريطة الطوبوغرافـية                 

يف املنحنــيات الطيفــية للتضــاريس األرضــية الرئيســية الــيت ميكــن حتديدهــا يف الصــورة، واملمــثلة  
 .اخلرائط الطوبوغرافية، بغية مراجعة التصنيفات الرقمية والتفسري الفوتوغرايف للتضاريس

واسـتخدمت الصـور عالية االستبانة، املأخوذة يف حمطة معهد األرصاد اجلوية، ملواصلة      -١٢
 .كشف وتتبع التيارات البحرية ورصد االنسكابات النفطية يف البحر

ية أخصائيي االستشعار عن بعد يف أمريكا الالتينية تنفيذ         وواصـل الفـرع الكـويب جلمع       -١٣
 .العديد من أنشطة التدريب املتقدم يف ااالت التقنية

  
  علوم الفضاء -٣ 

ــوم         -١٤ ــوزارة العل ــتابع ل ــك، ال ــيزياء والفل ــد اجليوف ــوم الفضــاء، واصــل معه ــيدان عل يف م
ال املغنطيســي األرضــي يف كوبــا والتكنولوجــيا والبيــئة، رصــد الشــمس والغــالف املــتأين واــ 

ــيانات اخلاصــة بالشــمس واــال املغنطيســي األرضــي إىل املراكــز املعنــية يف مجــيع      وترحــيل الب
 .أرجاء العامل

وأنشـئ بـرنامج لتشـخيص الظواهـر الشمسـية والتنـبؤ بـالدفق الربوتوين باستخدام لغة                  -١٥
: يــلي مج فرعــية رئيســية ويتــيح مــا، يــتألف مــن ســبعة بــرا)LabVIEW(الــربجمة البيانــية البفــيو 

التشـخيص الـنوعي، الـذي حيـدد مـا إذا كانت الظاهرة، أم مل تكن، ظاهرة بروتونية باإلستناد                   
 ميغا ١٠إىل بـيانات انـبعاث اإلشـعاع؛ وحساب كثافة الدفق الربوتوين عند طاقات تزيد على     

والـــرياح ، الـــذي يشـــمل أيضـــا بارامـــترات خـــط الطـــول الشمســـي )MeV(إلكـــترون فولـــط 
الشمسـية؛ وحسـاب الدلـيل الطـيفي للطاقـة، الـذي يـبني االرتـباط بـني الدفـق الربوتوين وطاقة            
اجلسـيم؛ وحساب التأخر الزمين عن الوقت الذي تسجل فيه الظاهرة اإلشعاعية يف ذروا إىل               
 أن تصـل بدايـة كثافة الدفق الربوتوين وذروا إىل األرض القريبة؛ وحساب فترة التراخي حىت               
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كمـا يتـيح الـربنامج عـرض بارامـترات الدفـق الربوتوين يف         .  يف املائـة بعـد الـذروة       ٣٧مسـتوى   
 .شكل جدول وحساب وقت وتاريخ بداية كثافة الدفق الربوتوين وذروا وتراخيها

وأجــري حتديــد مــتعدد األطــياف خلصــائص وقــت انــتظار الظواهــر الشمســية النبضــية    -١٦
ليل العالقة احملتملة بني توزعات وقت االنتظار ومرحلة تطور         ومت حت . ذات األمـد القصـري جـدا      

بضــبط تــوزع ) SOC(الظاهــرة اإلشــعاعية يف نطــاق بارامــترات نظــرية احلرجــية ذاتــية التنظــيم  
 . .F(τ) = A-τ طبقا للقانون .(τ)احلرارة 

 ويف عــام ١٩٩٩-١٩٩٥ وابــل شــهب رصــدت يف الفــترة ١٦وجــرى حتلــيل ســلوك  -١٧
ووصــفت زمــر .  تــوزع الكــثافة الكتلــية والضــيائية لكــل ســنة عــلى حــدة  ، مــع حتديــد٢٠٠١

ومل يتباين  . الشـهب باسـتخدام قوانـني أُسـية لـتوزعات الكـثافة الكتلـية والضـيائية للجسـيمات                 
وجـرى احلصول على البيانات اخلاصة      . معظـم الزمـر يف احلجـم تـبعا للدفـق الكتـلي والضـيائي              

 βهاب معــني، باســتخدام دلــيل الــتوزع الكتــلي   بتشــاكل الزمــر عــن طــريق مقارنــة تــوزع شــ  
 .ومستوى نشاط الشهاب خالل الفترة قيد التحليل

ــامي        -١٨ ــلي لألســديات يف ع ــتوزع الكت ــيل ال ــباين يف دل ــيل الت  ١٩٩٩وجــرى أيضــا حتل
ووجـد أن هـذا البارامـتر يـزيد يف أوقـات ذروة النشـاط، حيـث تكـون هـناك زيادة                      . ٢٠٠١و

صغرية ذات الكتلة الصغرية وبالتايل ذات احلجم األصغر، باملقارنة       نسـبية يف عـدد اجلسيمات ال      
 .بعدد اجلسيمات األكرب، املتجهة إىل داخل سالسل جمموعات الشهب

وأجريـت دراسـة لـتغريية كـثافة اإللكـترونات فـيما يـتعلق باملقطع اجلانيب السفلي لتركز              -١٩
 ومت فـيها حبـث فـتريت نشـاط مشسـي      .، عـند ارتفاعـات ثابـتة فـوق هافانـا      h(Ne(اإللكـترونات،  

 والربناجمان اللذان استخدما مها). شتاء وصيف(وفصلني مناخيني ) نشاط قوي ونشاط ضعيف(

ــربنامج  ــرامات إىل املقطــع اجلــانيب لكــثافة اإللكــترونات    (NHPCال ، النســخة )انقــالب األيونوغ
وتبين . ٢,٠٠النسخة  ،  )حسـاب متوسـط املقـاطع اجلانبـية التمثيلـية          (CARP، والـربنامج    ٤,٣٠

النـتائج أن الـتغريية تتـناقص مـع تـزايد النشـاط الشمسي على مدار النهار؛ وأن التغريية يف الشتاء         
ــن        ــثر مـ ــتة، إىل أكـ ــات ثابـ ــند ارتفاعـ ــا، عـ ــزداد عمومـ ــتغريية تـ ــيف؛ وأن الـ ــنها يف الصـ ــل مـ  أقـ

 . كم أثناء النهار١٦٠ - ١٤٠ كم أثناء الليل وإىل أكثر من ٢٤٠ - ٢٢٠

 -واســتنبط منــوذج للطاقــة، ذو دينامــيات مماثلــة لدينامــيات نظــام الغــالف املغنطيســي   -٢٠
ويتضــمن هــذا حماكــاة ســلوك ذيــل  . الغــالف املــتأين، باســتخدام أجهــزة خلويــة ذاتــية احلــركة 
، مع ضمان أن تكون حافة      ٦٠x١٠٠الغـالف املغنطيسـي لـألرض باسـتخدام مصـفوفة مربعة            

بينما تكون احلواف األخرى    ) افـة تقابل قطاع تيار األرض     هـذه احل  (صـغرية للمصـفوفة مقفلـة       
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.  Et(i, j) بالطاقـة املخـزونة   tيف الوقـت  (I, j) ويـتم توصـيف حالـة خلـية إحداثـياها       .مفـتوحة 
وعندما تتجاوز  . وتوصـل كـل خلـية بـالغالف املتأين عن طريق األنبوب املغنطيسي ذي الصلة              

  طاقـتها إىل اخلاليـا اـاورة وإىل الغالف املتأين           ، يـنطلق جـزء مـن      Emaxاخللـية القـيمة احلديـة       
)Eionf( ـــل باألنـــبوب املغنطيســـيــيا يف الغـــالف   . ، املوص ــة حملـ ــادة تـــوزع الطاقـ وتســـبب إعـ

تتســاقط اجلســيمات، املنتشــرة بــزاوية  (املغنطيســي تغــريا حملــيا يف املوصــلية يف الغــالف املــتأين   
). ل املغنطيسي فتتأين غازات الغالف اجلوي     الـترجح، يف خمروط الضياع على امتداد خط اا        

ويضـبط الـنموذج باسـتخدام معادلـة ميزانـية الطاقـة املتعلقة حبلقة التيار، اليت تأخذ يف احلسبان                   
 ).Dst(القيم احلقيقية لدليل االضطرابات املغنطيسية األرضية 

ن املغنطيسي  وجـرى استقصـاء العالقـة احملتملة بني احتشاء عضلة القلب احلاد والنبضا             -٢١
 ٥ ٥٠٠واسـتخدم كأمـثلة مـا يزيد جمموعه على        . األرضـي والـتغريية يف االحنـراف املغنطيسـي        

ــترتني       ــا يف الف ــنة هافان ــبلغة يف مخســة مستشــفيات يف مدي ــية م ــة قلب ــة نوب   ١٩٧٢-١٩٧٠حال
ومت . Kappa (D)وحـدد الدليل احمللي لتغريية االحنراف املغنطيسي للبارامتر  . ٢٠٠٠-١٩٩٢و
 من حمطة سوروا وبيانات     Pc1صـول عـلى بـيانات النبضـان املغنطيسـي األرضـي مـن الـنوع                 احل

واســتخدمت . االحنــراف املغنطيســي مــن حمطــة هافانــا، واحملطــتان كلــتامها موجودتــان يف كوبــا
ــيه الســريع        طــريقة احلقــب املتراكــبة وحســبت أطــياف القــدرة باســتخدام طــريقة حتويــل فوري

)FFT .(ووجــد أن) :والنســاء أشــد حساســية، كمــا  )  ســنة٦٥=>(اطــنني كــبار الســن  املو) أ
النبضان املغنطيسي األرضي يبدو مرتبطا     ) ب(يـبدو، للـزيادة يف تغرييـة االحنـراف املغنطيسـي؛            

 .باخنفاض معدل حدوث النوبات القلبية يف اليوم نفسه أو اليوم التايل
  

  التعلم عن بعد -٤ 
ا كــبريا هــذا العــام، مــع تكــريس قــناتني تلفزيــتني   ازداد زخــم التعــلم عــن بعــد ازديــاد  -٢٢

كوبيـتني لبـث دورات تتـناول طائفـة مـن املواضـيع عـلى خمتلف املستويات التعليمية، ودورات                   
 قدمــت دورة عــن ٢٠٠٥ويف عــام . ختصصــية مصــممة لــرفع املســتوى الــثقايف العــام للســكان 

 نسـخة مــن  ١٠٠ ٠٠٠أساسـيات عـلم الفلــك حظيـت بقـبول طيــب مـن اجلمـاهري، وطبعــت       
 .كتاب يف صورة دورية

واسـتمر تقـدمي دورات بلغـات خمـتلفة، مـع إدخـال األملانـية واإليطالـية والـربتغالية هذا                     -٢٣
العـام، باإلضـافة إىل دورات وبـرامج ختصصية يف جماالت مواضيع خمتلفة ساعدت على توسيع                

 .نطاق معرفة السكان وثقافتهم
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ائيي االستشـعار عن بعد يف أمريكا الالتينية بأمهية  وسـلّم الفـرع الكـويب جلمعـية أخصـ         -٢٤
ويف إطار هذا اجلهد أعد   . موضـوع االستشـعار عـن بعـد وضـرورة إدراجـه يف براجمه الدراسية              

إدخــال موضــوعي االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية يف "مشــروع رائــد عــنوانه 
ن اجلهود املستمرة لتحسني مستوى     وهدفـه األساسـي، كجـزء م      ". التعلـيم االبـتدائي والـثانوي     

ويساعد املشروع على   . الـثقافة يف كوبا، هو تعزيز تعلم هذين املوضوعني منذ الطفولة املبكرة           
حتسـني طـرق تدريـس مواضـيع اجلغرافـيا والبيولوجـيا وغريهـا مـن مواضـيع العلـوم ذات الصلة                      

عد ونظم املعلومات   وتدريـب الطـالب عـلى اسـتخدام املعـارف املكتسـبة مـن االستشعار عن ب                
اجلغرافـية لفهـم البيـئة والعـناية ا على حنو أفضل ومعرفة كوكبنا، ألن معرفتهم ذه األدوات                  

كما سيكون من املفيد    . سـتمكنهم مـن اسـتخدام الصـور واخلـرائط يف العمـل ألغـراض خمتلفة               
بون معارف جـدا للمدرسـني املشـاركني يف املشـروع أن يتقـنوا التقنيات اجلديدة ألم سيكتس        

إضـافية وسـيتعلمون طـرقا جديـدة لتدريس موادهم باالستناد إىل استخدام االستشعار عن بعد                
وسـيزيد هـذا مـن إمكانـية فهم دروسهم، ذلك أنه سيوسع نطاق             . ونظـم املعلومـات اجلغرافـية     

ــتوى تدريـــب       ــن مسـ ــاء وسيحسـ ــيا الفضـ ــتعريفهم بتكنولوجـ ــباب بـ ــال والشـ ــارف األطفـ معـ
 .املدرسني

  
  بوع الفضاء العامليأس -٥ 

ــيه أن األســبوع سيخصــص       -٢٥ افتــتح أســبوع الفضــاء العــاملي يف مؤمتــر صــحفي أعلــن ف
 .لالحتفال بالذكرى السنوية األربعني ملعهد األرصاد اجلوية تقديرا جلهوده وإجنازاته

وقدمــت اإلذاعــة والــتلفزة تقاريــر عــن أهــداف أســبوع الفضــاء العــاملي، وعقــدت يف     -٢٦
لوطنـية حلقـة العمـل الوطنـية الرابعة عن الفضاء اخلارجي واستخداماته يف األغراض               العاصـمة ا  
 .السلمية

  
 سلوفاكيا

 
 ]باإلنكليزية: األصل[

  
  تنمية اهلياكل التنظيمية -١ 

 واصـــلت اللجـــنة الســـلوفاكية ألحبـــاث الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  -١
. يـئات االحتـاد األورويب ذات الصـلة مبجال الفضاء        هل السـلمية مشـاركتها يف األنشـطة اإلداريـة        
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وشــارك رئــيس اللجــنة يف اجــتماعات الفــريق الرفــيع املســتوى املعــين بالسياســات الفضــائية يف  
بروكســل، بوصــفه ممــثل ســلوفاكيا، ورافــق وزيــر التعلــيم يف مجهوريــة ســلوفاكيا يف اجــتماع    

 .جملس الفضاء التابع لالحتاد األورويب يف بروكسل

ومجهورية سلوفاكيا يف   ) اإليسا(وبـدأ أول اتصـال رمسـي بني وكالة الفضاء األوروبية             -٢
واهلدف . واتفـق على مواصلة املفاوضات خالل الفترة التالية   . ٢٠٠٥النصـف الـثاين مـن عـام         

 .النهائي للمفاوضات هو صياغة مشروع اتفاق تعاون بني اإليسا ومجهورية سلوفاكيا

 الـــتفاوض بـــني املـــنظمة األوروبـــية الســـتغالل ســـواتل ٢٠٠٥وتواصـــل خـــالل عـــام  -٣
 ونتــيجة. ومجهوريــة ســلوفاكيا بشــأن وضــع الــتعاون املســتقبلي) يومتســات(األرصــاد اجلويــة 

يناير / كانون الثاين٣لذلـك أصـبحت سـلوفاكيا دولـة كاملـة العضـوية يف يومتسات ابتداء من           
ليومتسات ألن  إمنا أيضا بالنسبةوهـذا حـدث بـالغ األمهـية ال بالنسبة للبلد فحسب و    . ٢٠٠٦

سـلوفاكيا هـي أول بلـد مـن جمموعـة دول أوروبا الوسطى والشرقية حيقق العضوية الكاملة يف                   
 .يومتسات

سلوفاكيا عضوا يف الفريق املختص برصد األرض يف مؤمتر القمة  وأصـبحت مجهوريـة   -٤
 .٢٠٠٥فرباير /الثالث املعين برصد األرض يف بروكسل يف شباط

شـارك أعضـاء اللجـنة السلوفاكية ألحباث الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض              و -٥
املؤمتـرين الدولـيني ملـبادرة الرصـد العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنـية، املشـتركة بني           السـلمية يف 

 ويف وارسو يف    ٢٠٠٥سـبتمرب   /املفوضـية األوروبـية واإليسـا، اللذيـن عقـدا يف بـرلني يف أيلـول               
 .٢٠٠٥ديسمرب /لكانون األو

  
  األرصاد اجلوية الفضائية -٢ 

يشـارك املعهـد السـلوفاكي لألرصـاد اجلويـة املائـية يف املشروع املشترك لبلدان أوروبا                  -٦
ومـن مواضيع املشروع تطوير طرق التنبؤ اآلين استنادا إىل القياسات  ). CONEX II(الوسـطى  

ــيانات الســاتلية لألرصــاد ا     ــك الب ــا يف ذل ــد، مب ــة    عــن بع ــبؤت العددي ــاذج التن ــج من ــة ونوات جلوي
ــالطقس ــيت اســتنبطها املعهــد      . ب ــية كشــف الضــباب والســحب املنخفضــة ال وركبــت خوارزم

ــلمعهد الســلوفاكي      ــة وديناميكــية األرض يف النمســا، وهــو شــريك ل املركــزي لألرصــاد اجلوي
ــتها يف كشــف الســحب املنخ      ــزيادة فعالي ــيما بعــد ل ــية، وطــورت ف ــة املائ فضــة لألرصــاد اجلوي

وبـدأت خوارزمـيات أخـرى، مثل كشف عواصف    ). الغسـق (والضـباب يف األحـوال احلـرجة     
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احلمـل احلـراري ومـتجهات حـركة الغـالف اجلـوي ونواتـج الصـور السـاتلية التنـبؤية، بتشغيل                     
 .روتيين استنادا إىل بيانات جديدة من اجليل الثاين من سواتل متيوسات

رصـاد اجلويـة اإليطالـية واحتـاد مرافق التطبيقات     ووقّعـت اتفاقـات فرعـية بـني إدارة األ          -٧
ــيا يف   ــاتلية للهيدرولوج ــبتمرب / أيلــول١الس ــه مخــس     . ٢٠٠٥س ــذا االحتــاد مشــروع، مدت وه

سـنوات، مشـترك بـني يومتسـات ودوهلا األعضاء، مبا فيها سلوفاكيا، اهلدف منه تطوير نواتج                 
انات الساتلية بغية دعم اهليدرولوجيا الـتهطال والغطـاء الثـلجي ورطوبـة التربة املستمدة من البي        

ويشــارك املعهــد الســلوفاكي لألرصــاد اجلويــة املائــية يف معايــرة نواتــج الــتهطال         . التشــغيلية
وفــيما يــتعلق بالــتحقق اهلــيدرولوجي اخــتريت . والــتحقق مــن صــحتها والــتحقق اهلــيدرولوجي

ــبار ن       ــيها اخت ــية يف أراضــي ســلوفاكيا ســيجري ف ــياه فرع ــج االحتــاد  مخــس مســتجمعات م وات
بواســطة منــاذج هيدرولوجــية، كمــا ســتجرى عــدة دراســات عــن تــأثري الــنواتج اجلديــدة عــلى   

 .اهليدرولوجيا التشغيلية
  

  االستشعار عن بعد -٣ 
اضـطلع معهـد حبـوث الغابـات يف زفولـني بأنشـطة ركـزت بصـفة رئيسية على حبوث                     -٨

 .ء ورصد أحوال الغاباتوتطبيقات االستشعار الساتلي واجلوي عن بعد يف استقصا

ــل          -٩ ــن جــراء العوام ــات م ــلحق بالغاب ــيت ت ــتوزع املكــاين لألضــرار ال ــيل لل وأجــري حتل
الالأحيائـية فـيما يـتعلق بالـتوزع املكـاين للغابـات املسـتمد من الصور الساتلية جلهاز الندسات                

ويف . يةوحـددت الـرياح باعتـبارها أشـد عـامل مـؤذ للغابات البيس       . لرسـم اخلـرائط املواضـيعية     
وهبت على سلوفاكيا عاصفة رحيية أحلقت      .  مت تأكـيد نـتائج العمـل السـابق         ٢٠٠٤ايـة عـام     

والضرر الواسع النطاق الذي أحلقته الرياح بالغابات حدث يف         . ضـررا هـائال بـاملوارد الطبيعـية       
ة من  واستخدمت طرق االستشعار عن بعد اجلوية والساتلي      . املقـام األول يف جـبال تاترا العالية       

واتســم تعــاون معهــد حبــوث . أجــل االكتشــاف الفــوري ملــناطق الغابــات الــيت حلــق ــا الضــرر
بــتقدمي الدعــم  الغابــات يف زفولــني عــلى املســتوى الــدويل لــتحديد املــناطق الــيت أصــاا الضــرر 

) JRC(بالبـيانات إىل معهـد البيـئة واالسـتدامة الـتابع لـلمديرية العامـة ملركز البحوث املشتركة                   
وحدث أيضا  . فوضـية األوروبـية يف إبسـرا يف إيطالـيا، حيـث أجـري تقيـيم حلجـم الكارثـة                   للم

وجـرى التفسري البصرى ملنطقة الكارثة، باستخدام صور جوية         . تعـاون عـلى املسـتوى الوطـين       
كما جرى تصنيف منطقة الكارثة يف .  يف زفولني Lesoprojektقدمـتها وزارة الدفـاع، يف هيئة        

ت يف زفولـني باسـتخدام صـور ساتلية متعددة األطياف من كل من جهاز               معهـد حبـوث الغابـا     
وحــددت مســاحة كــبرية  . ٥الندســات احملســن لرســم اخلــرائط املواضــيعية والســاتل ســبوت    
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 أصــاا الــتلف يف جــبال تــارا العالــية، حيــث أتلفــت مســاحة مــن الشــجراء احلرجــية مقدارهــا    
.  هكــتار٣ ٩٠٠رجــية مقدارهــا هكــتار وتضــررت مســاحة أخــرى مــن الشــجراء احل ٦ ٤٠٠

ويــبلغ إمجــايل مســاحة الغابــات الــيت أصــاا الضــرر كمــا حــددت بالتفســري مــن الصــور اجلويــة 
 هكـتار من الغابات  ٤ ١٠٠ هكـتار يف جـبال تـارا العالـية، ممـا يـبني اخنفاضـا مقـداره           ٩ ٧٠٠

حلقت ا  وباإلضـافة إىل ذلـك، حـددت مسـاحات غابات           . ٢٠٠٣باملقارنـة بالسـنة املرجعـية       
 ).(Slovenské ruohodorieأضرار يف إقليم أورفا ويف منطقة جبال املعادن اخلام السلوفاكية 

وطـبق االستشـعار السـاتلي عن بعد على التحليل املكاين للغابات البيسية املشرفة على                -١٠
ــيم كيسوتشــي   ــن لرســم      . املــوت يف إقل ــاز احملس ــية لصــور اجله ــيل السلســلة الزمن وأجــري حتل

 .٢٠٠٥عام حىت عام ١٩٩٠رائط املواضيعية للفترة منذ اخل

ويركز . ٢٠٠٤ويعمـل خبري االستشعار عن بعد التابع ملعهد حبوث الغابات منذ عام              -١١
املشـروع اجلاري تنفيذه على حتليل ومعاجلة الصور الساتلية املتوسطة االستبانة املكانية والعالية             

التصوير الراديوي املتوسط االستبانة ومطياف التصوير االسـتبانة الطيفـية املـأخوذة مـن مطياف         
وأعـد معهـد حبـوث الغابـات يف زفولـني دراسـة خاصـة عـن حيازة الصور                   . املتوسـط االسـتبانة   

الــواردة مــن مقــياس اإلشــعاع املــتقدم احملمــول يف الفضــاء لالتــبعاثات واالنعكاســات احلــرارية   
ــت   ــتقدميها إىل  وعــن معاجلــتها واســتخدامها، يف املقــام األول، ل حديد حــاالت إزالــة الغابــات، ل

وعني مكان  ). JRC(معهـد البيـئة واالسـتدامة الـتابع لـلمديرية العامـة ملركز البحوث املشتركة                
فيما يتعلق " ساخنة"مـنطقة الدراسـة يف الشـرق األقصـى الروسـي، الـذي حدد باعتباره منطقة         

 .بقطع األشجار غري املشروع وبأسواق اخلشب غري املشروعة

وركـزت األنشـطة البحثية اليت اضطلع ا املعهد اجلغرايف التابع لألكادميية السلوفاكية              -١٢
للعلـوم يف براتيسـالفا، بالـتعاون مـع الوكالـة البيئـية السـلوفاكية يف بانسـكا بيستريكا، يف جمال                     

 عــلى حتديــد وحتلــيل وتقيــيم الــتغريات يف  ٢٠٠٥-٢٠٠٤االستشــعار عــن بعــد خــالل الفــترة  
اء األرضـي يف سـلوفاكيا باسـتخدام طـبقات بـيانات مشروعي الصور والكساء األرضي                الكسـ 

ــئة   ) CLC2000 (٢٠٠٠ولعــام ) CLC90 (١٩٩٠لعــام ) كوريــن(لتنســيق املعلومــات عــن البي
 ).املستمدة من جهاز الندسات لرسم اخلرائط املواضيعية(

تغـري الغابات إىل    : يـلي وكانـت أكـرب التغـيرات يف الكسـاء األرضـي يف سـلوفاكيا كمـا                  -١٣
اجلنيبات التحولية إىل   /؛ وتغـري احلـراج    ))٢كـم ( كيلومـتر مـربع      ٥٨٠,٣(جنيـبات حتولـية     /حـراج 

ــات  ــداره     )٢ كــم٥٢٩,٣(غاب ــا مق ــزراعة املخــتلطة مب ــاط ال  ٢ كــم١٦٥,٥؛ واتســاع نطــاق أمن
؛ واتسـاع نطاق مناطق     )٢ كـم  ١٣٢,١معظمهـا عـلى حسـاب األراضـي الزراعـية، مبـا مقـداره               (
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ــا مقــــــــداره   ا ــترويح ووحــــــــدات الــــــــنقل مبــــــ ــناعة والرياضــــــــة والــــــ  الســــــــتيطان والصــــــ
 ).http://atlas.sazp.sk (٢ كم٦٤,٢، واألجسام املائية وقنوات مداخلها مبا مقداره ٢ كم٤٤,٦

مهام االستشعار عن بعد التالية خالل      /ونشـطت الوكالـة البيئـية السـلوفاكية يف مشـاريع           -١٤
ريات الكساء األرضي؛ وتقييم األضرار اليت تلحقها العواصف        حتليالت خرائط وتغ  : ٢٠٠٥عام  

الرحيـية بالغابات؛ ورسم خرائط املخاطر احملتملة لطفيليات خمتارة؛ وخدمة النظام العاملي لتحديد       
وإدارة . الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية    املواقـع يف الوقـت الفعـلي؛ واملشـاركة يف مـبادرة             

لتابعة للوكالة البيئية السلوفاكية موجودة يف بانسكا بيستريكا ويعمل لديها          االستشـعار عن بعد ا    
 ArcIMS وArc View وWin ArcGIS وUnix ArcInfo:أربعـة موظفـون يستخدمون النواتج التالية  

؛ والعديد من PCI Geomatics اخلاص بشركة Geomaticaاخلاصـة مبعهـد حبـوث النظم البيئية؛ و    
وميكن االطالع على مزيد . Solaris وDefiantالـيت يدعمها النظامان   ملصـدر الـربجميات املفـتوحة ا  
 .dpz@sazp.sk: ؛ بريد إلكتروينhttp://www.sazp.sk/DPZمن املعلومات على 

.  متولــــه وزارة البيـــئة يف ســـلوفاكيا والوكالـــة األوروبـــية للبيـــئةCLC2000واملشـــروع  -١٥
السـلوفاكية للعلـوم يف براتيسـالفا، بصفته متعاقدا من        وكـان املعهـد اجلغـرايف الـتابع لألكادميـية           
وأجنـزت إدارة االستشـعار عـن بعد يف الوكالة البيئية           . الـباطن، مسـؤوال عـن التفسـري البصـري         

 ٧النفاذ إىل مضمون اإلحاالت املرجعية إىل بيانات جهاز الندسات          : السـلوفاكية املهام التالية   
 أراضـي سـلوفاكيا؛ وحتسـني الصـور ألغراض التفسري     لرسـم اخلـرائط املواضـيعية الشـاملة لكـل         

البصـري؛ وإعـداد خـريطة فسيفسـائية ملـناطق السحب باستخدام قواعد بيانات املسح اجلوي؛                
ــية؛    ــنظام املعلومــات اجلغراف ــتغريات ب وإعــداد صــورة تفصــيلية للتركيــب  ,ومعاجلــة التغطــية وال
الفوقية؛ والترويج للنتائج عن طريق     الطوبولوجـي؛ والتحلـيالت اإلحصـائية؛ ومجـع املعلومـات           

ومجيع النتائج  . موقـع عـلى اإلنترنـت ومن خالل قرص حاسويب مدمج؛ وإعداد خدمة خرائط             
 .http://atlas.saz.sk وhttp://www.sazp.skمتاحة للجمهور على اإلنترنت يف املوقعني 

عــلى إقلــيم  ٢٠٠٤نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٩وبعــد العاصــفة الــرعدية الــيت هبــت يف   -١٦
جـبال تاتـرا العالـية يف مجهوريـة سـلوفاكيا، أُجـري تقيـيم ملسـاحة الغابـات اليت أصاا الضرر،                       
ــية الســلوفاكية       ــة البيئ ــتعاون فــوري بــني مركــز الــبحوث املشــتركة والوكال وحلجــم الضــرر، ب

واسـتخدمت عدة مصادر بيانات     . ومعهـد حبـوث الغابـات ومتـنـزه جـبال تاتـرا العالـية الوطـين               
 ٤-رادارســـات والندســـات واجلهـــاز احملســـن لرســـم اخلـــرائط املواضـــيعية وســـبوت  : تليةســـا
مطـياف التصـوير الـراديوي املتوسـط االسـتبانة ومقـياس اإلشـعاع املـتقدم احملمـول يف الفضاء                    و

وفــيما بعــد اســتخدمت طــبقات بــيانات نظــام املعلومــات . لالتــبعاثات واالنعكاســات احلــرارية
، مــع بــيانات مــن قــاعدة بــيانات معهــد حبــوث الغابــات يف  CLC2000اجلغرافــية مــن املشــروع 
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زوفلـني إلجـراء دراسـة لعملـية إعـادة تنشـيط شـاملة إلقلـيم جـبال تاتـرا العالية، نسقتها وزارة                       
 .البيئة يف مجهورية سلوفاكيا

مشـروع يستند إىل التعاون مع معهد       " الـنمذجة املكانـية لطفيلـيات خمـتارة       "ومشـروع    -١٧
الـتابع لألكادميية السلوفاكية للعلوم يف كوسيتشه ويستخدم جمموعات بيانات   ياتعـلم الطفيلـ  

جتمعهـا اإلدارة البـيطرية احلكومية اإلقليمية ومعهد الصحة العامة واملعهد السلوفاكي لألرصاد             
ــية  ــة املائــ ــية      . اجلويــ ــات املكانــ ــل إىل العالقــ ــات للتوصــ ــتعددة األوقــ ــيالت مــ ــرى حتلــ وتجــ

  Echinococcus multilocularisاحملـــتمل لطفيلـــيات خمـــتارة مـــثل خـــرائط الظهـــور  ولوضـــع
وتسـبب هـذه الطفيليات العديد من األمراض، وبصفة خاصة   . Ixodesو Trichinella spiralisو

وجيـري إعـداد حتليالت مكانية زمانية       . داء املشـوكات السـنخي وداء الشـعرينات ومـرض المي          
هـر األخـرى ذات الصـلة مـن أجـل إعـداد منــوذج       للـتهطال واحلـرارة والكسـاء األرضـي والظوا    

ــتائج يف الفــترة  . أويل يحــتذى ــية  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وستنشــر الن  يف شــكل خدمــة خــرائط تفاعل
 ).http://www.sazp.sk/parasitesانظر أيضا (على اإلنترنت ونتيجة حائط للمستشفيات 

 التحكم عن   وقـد ركّـز معهـد حبـوث علـوم الـتربة وحفظها يف براتيسالفا مؤخرا على                 -١٨
وتـؤدي إعانـات الدعــم احملـددة عـلى أســاس املـناطق دورا رئيســيا يف      . بعـد يف املـناطق املدعمــة  

ومتـثّل إعانـات الدعـم للقطاع       . القطـاع الـزراعي وتسـهم يف حتقـيق ازدهـار املنشـآت الزراعـية              
المة الـزراعي جـزءا كـبريا من امليزانية األوروبية، وهذا أيضا سبب التشديد على التحكم يف س           

وتضـع املفوضـية األوروبـية هـذه احلقيقة يف احلسبان وتستخدم مزيدا من      . اسـتخدام اإلعانـات   
ــتحكم  ــتحكم يف         . طــرق ال ــيح ال ــيت تت ــد، ال ــن بع ــتحكم باالستشــعار ع ــي ال ــريقة ه وأجنــع ط

 .مساحات شاسعة يف وقت قصري وبتكلفة منخفضة نسبيا

إعانـات الدعـم عـلى أســاس     بلـغ جممـوع طلـبات احلصـول عـلى      ٢٠٠٥ويف محلـة عـام    -١٩
 ٥,٦( طلبا   ٧٧٣ طلـبا وعدد الطلبات اخلاضعة للتحكم باالستشعار عن بعد           ١٣ ٧٩٧املـناطق   

 ).يف املائة من كل الطلبات

 :وقررت اإلدارة السلوفاكية أن تكون لديها ثالثة مواقع خاضعة للتحكم -٢٠

  كم؛٢٠x٢٠ليفي، وحدد مبربع  )أ( 

  كم؛٢٠x٢٠رميا، وحدد مبربع  )ب( 

 . كم٢٠x٢٥تريب، وحدد مبستطيل  )ج( 
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  uickBird وموقع بصور الساتل         ) ليفي وتريب        (IKONOSومتت تغطية موقعني بصور الساتل                   
 ).رميا  (

 ٦و) HR( صورة عالية االستبانة     ١٤-٢٠وكـان عـدد الصـور املسـتخدمة هلذه احلملة          -٢١
اء مـن معهد حبوث علوم      وعـاجل خـرب   ). ١انظـر اجلـدول     ) (VHR(صـور عالـية االسـتبانة جـدا         

 ).مع تصحيحها هندسيا(التربة وحفظها كل الصور الساتلية 
  

 ١اجلدول 
 

 ٢٠٠٥الصور الساتلية العالية االستبانة والعالية االستبانة جدا املستخدمة يف محلة 
 

 ٢٠٠٥ ليفي رميا تريب

٢٠٠٥مارس / آذار٣٠  
IRS-P6 LISS-III 

م٢٣  

٢٠٠٥يناير/ كانون الثاين١٧  
SPOT4 
م٢٠  

٢٠٠٥يناير/ كانون الثاين١٧  
SPOT4 
م٢٠  

 اخلريف

٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٧  
SPOT4 
م٢٠  

٢٠٠٥أبريل/ نيسان٢٢  
SPOT4 
م٢٠  

٢٠٠٥أبريل/ نيسان١٥  
SPOT5 
م١٠  

 ١الربيع 

٢٠٠٥مايو / أيار٢٣  
SPOT5PAN 

م٣  

٢٠٠٥مايو/ أيار٢١  
SPOT5 
م١٠  

٢٠٠٥مايو/ أيار٢١  
SPOT5 
م١٠  

 ٢الربيع 

مايو/ أيار١٤
٢٠٠٥ 

IKONOS-2 
م١  

مايو/ أيار١٤
٢٠٠٥ 

IKONOS-2 
م١  

يونيه/ حزيران١٤
٢٠٠٥ 

QuickBird 
م١  

مايو/ أيار٢٢
٢٠٠٥ 

QuickBird 
م١  

أيار/ مايو٢٣
٢٠٠٥ 

IKONOS-2 
م١  

مايو/ أيار٢٠
٢٠٠٥ 

IKONOS-2 
م١  

عالية 
االستبانة 
 جدا

يونيه / حزيران١٦  
٢٠٠٥ 
SPOT5 
م١٠  

مايو/ أيار٢١
٢٠٠٥ 

SPOT5PAN 
م٣  

يوما/ أيار٢١
٢٠٠٥ 
SPOT5 
م١٠  

يونيه/حزيران١٧
٢٠٠٥ 

SPOT5PAN 
م٣  

يونيه/حزيران١٧
٢٠٠٥ 
SPOT5 
م١٠  

 ١الصيف 
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وميـثّل الـتحكم باالستشـعار عـن بعـد، الـذي نفّذه معهد حبوث علوم التربة وحفظها،                   -٢٢
وقد أدت النتائج اليت مت احلصول  . االسـتخدام العمـلي واحلقـيقي لبـيانات االستشـعار عـن بعـد             

 .ثناء هذه العملية إىل عواقب حمددة من الناحية املالية وفيما يتعلق باختاذ القراراتعليها أ

وثبـت أن طـريقة التحكم باالستشعار عن بعد فعالة، فمن املمكن بسهولة التحكم يف                -٢٣
. مسـاحات شاسـعة يف وقـت قصـري وبتكالـيف أقـل نسـبيا من تكاليف الضوابط اآلنية املوقعية                   

وتـنفّذ أنشطة  . ة للصـور السـاتلية مكونـات هلـذا الـتحكم بالغـة األمهـية              والتصـحيحات اهلندسـي   
ومن شأن  . أخـرى، مـثل التفتـيش احلـدودي للطـرود ومراقـبة احملاصيل، باستخدام هذه الصور               

اســتخدام صــور ســاتلية ذات مســتوى دقــة هندســية غــري مناســب أن يــثري الشــكوك يف تقيــيم     
 . بعد ويف التحكم فيهاالتطبيقات املختارة للتحكم باالستشعار عن

  
  فيزياء وتكنولوجيا الفضاء -٤ 

ــية الســلوفاكية      -٢٤ ــتابع لألكادمي ــية ال ــيزياء التجريب ــوم يف  واصــل كــل مــن معهــد الف للعل
كوسيتشــه، وكلــية الرياضــيات والفــيزياء واملعلوماتــية جبامعــة كومنــيوس يف براتيســالفا ومعهــد 

لعلـوم يف تاترانسكا لومنيكا، واملعهد اجليوفيزيائي       علـوم الفلـك الـتابع لألكادميـية السـلوفاكية ل          
الـتابع لألكادميـية السـلوفاكية للعلـوم يف براتيسـالفا، وجمموعـات أخرى عاملة يف ميدان فيزياء                  

. الفضــاء، إجــراء الــبحوث التجريبــية والــنظرية عــن الظواهــر الفيزيائــية الــيت حتــدث يف الفضــاء  
ــيل قي    ــتائج هــذه األعمــال إىل حتل ــاهد    وتســتند ن ــزة هــذه املع اســات أجريــت يف الفضــاء بأجه

وتتضــمن . وكذلــك إىل حتلــيل قياســات أجريــت بأجهــزة أخــرى موجــودة عــلى مــنت الســواتل
ــفريية        ــر اهليليوسـ ــي والظواهـ ــالف املغنطيسـ ــيزياء الغـ ــبحوث فـ ــيز الـ ــية لتركـ ــاالت الرئيسـ اـ

 .واستكشاف الكواكب
  

  بيولوجيا الفضاء والطب الفضائي -٥ 
 مــن معهــد عــلم الغــدد الصــماء التجريــبـي الــتابع لألكادميــية الســلوفاكية    واصــل كــل -١

ــتابع لألكادميــية الســلوفاكية      للعلــوم يف براتيســالفا، ومعهــد الفيزيولوجــيا الطبيعــية واملرضــية ال
ــوم جبامعــة      ــية العل ــتابع لكل ــوم البيولوجــية واإليكولوجــية ال للعلــوم يف براتيســالفا، ومعهــد العل

ه، ومعهـــد الكيمـــياء البيولوجـــية واجليـــنات الوراثـــية احليوانـــية الـــتابع  ســـافاريك يف كوسيتشـــ
ــوم،      ــتابع لألكادميــية الســلوفاكية للعل ــوم القــياس ال ــوم، ومعهــد عل لألكادميــية الســلوفاكية للعل
وجمموعـات أخـرى، حبـثها لشـىت املواضـيع يف مـيدان علـوم احلـياة يف الفضـاء يف إطار مشاريع                       

 .تنطوي على تعاون دويل
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 اتركي
 

 ]باإلنكليزية: األصل[

اكتســبت تركــيا خــربة يف الدرايــة التقنــية والبنــية التحتــية فــيما يــتعلق بتصــميم وصــنع    -١
سـواتل االستشـعار عـن بعـد ذات املـدار األرضـي املـنخفض يف نطـاق مشروع سواتل البحث                     

نيات التابع ملعهد حبوث اإللكترو   ) توبيتاك(وقـام جملـس العلوم والبحوث       ). BilSAT(بيلسـات   
ــات   ــيا املعلوم ــترة مــن      ) بيلــتني(وتكنولوج ــذا املشــروع يف الف ــيا بتنفــيذ ه  إىل ٢٠٠١يف ترك

ولـزيادة حتسـني خـربته وبنيـته التحتـية اسـتهل الـس مشـروعا ثانيا للسواتل الصغرية                   . ٢٠٠٣
وباإلضافة إىل ذلك مت    .  بـدأت عملية تصميم راسات     ٢٠٠٥ويف عـام    ). RASAT" (راسـات "

ء الالزمـة لـنظمه الفرعـية وبـدأ إنـتاج الوحـدة اهلندسية املؤلفة من عدة وحدات                  اشـتراء األجـزا   
ويف إطــار مشــروع راســات أجنــز تصــميم بطاريــة ليثيومــية وأعــد الــنموذج األويل ومت   . فرعــية

ومــن العملــيات اجلاريــة األخــرى أنشــطة البحــث والــتطوير اخلاصــة باســتنباط . تشــغيله بــنجاح
ــن احلواســيب الســات    ــد م ــيا    جــيل جدي ــيذ تكنولوج ــيقوم أيضــا بتنف شــبكة "لية يف الفضــاء، س

 ).اإليسا(، وهي معيار قياسي لوكالة الفضاء األوروبية "اتصاالت فضائية

 اشــتراء نظــام تصــوير بصــري  ٢٠٠٥ومــن املعــامل الكــربى ملشــروع راســات يف عــام    -٢
 ووقّع ورسـت املناقصة على شركة متعددة اجلنسيات    . حممـول جـوا مـن خـالل مناقصـة دولـية           

زال  وجــرى، ومــا. ٢٠٠٥ومت تشــغيل بيلســات بــنجاح خــالل عــام   . ٢٠٠٥العقــد يف عــام 
 .جيري، اختبار محوالت جتريبية كثرية يف الفضاء

وتلقـى قسـم التنـبؤ بالطقس يف شعبة االستشعار عن بعد بإدارة األرصاد اجلوية التابعة      -٣
ة وقــام أيضــا مبعاجلــة هــذه البــيانات للدولــة التركــية بــيانات ســاتلية مــن ســواتل األرصــاد اجلويــ

وتوزيعهـا عـلى املستخدمني الستعماهلا يف شىت التطبيقات بنظام االستقبال األرضي من سواتل    
 .األرصاد اجلوية

وسـوف تسـتقبل إدارة األرصـاد اجلويـة البـيانات من أول ساتل أورويب عمليايت قطيب                   -٤
الساتل املنظمة األوروبية الستغالل    ، وسـتطلق هـذا      )MetOP" (ميـتوب "املـدار لرصـد الطقـس       

وتشــارك إدارة ). اإليســا(ووكالــة الفضــاء األوروبــية   ) يومتســات(ســواتل األرصــاد اجلويــة   
وتتواصــل أيضــا اجلهــود  . األرصــاد اجلويــة يف بــرنامج ميــتوب مــن خــالل يومتســات واإليســا   

 من سواتل األرصاد    الرامـية إىل حتسـني املعـدات والـربامج احلاسـوبية لـنظام االسـتقبال األرضي               
 .اجلوية



 

 22 
 

 A/AC.105/857/Add.2

ويف . واسـتهلت جامعـة اسطنبول التقنية جهودا إلنشاء خمترب تصميمي للنظم الفضائية            -٥
 واشتراء  ١٠ ٠٠٠سـياق هـذه املـبادرة جيـري العمـل عـلى إنشاء غرفة دراسة نظيفة من الرتبة                   

 .غرفة حماكاة فضاء

ائية الوطنية وبعثات مكوك    وأعلمـت جامعـة اسـطنبول التقنـية اجلماهري البحوث الفض           -٦
الفضـاء والسـياحة الفضائية واهلندسة الفضائية والصواريخ عن طريق وسائل اإلعالم بغية إجياد              

كمـا اسـتهلت اجلامعة اتصاالت مع بلدان مثل         . رأي عـام مجـاهريي بشـأن األنشـطة الفضـائية          
 .إيطاليا وأوكرانيا للتعاون بشأن املشاريع املتعلقة بالفضاء

قسـم اهلندسـة الفضـائية جبامعـة اسـطنبول التقنية، الذي يواصل برناجمه التعليمي               وأعـد    -٧
 .٢٠٠٩-٢٠٠٦املعترف به رمسيا بشأن التكنولوجيات الفضائية، اخلطة االستراتيجية للفترة 

 طلبت املديرية العامة لشؤون     ٢٠٠٣وبعـد الزلـزال الـذي ضرب مدينة بنغول يف عام             -٨
عامــة والــتوطني التركــية أن تصــبح جهــة مرخصــا هلــا باســتخدام   الكــوارث بــوزارة األشــغال ال

ميـثاق الـتعاون عـلى حتقـيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية              
ــثاق (أو تكنولوجــية  ــام ") الفضــاء والكــوارث الكــربى  "مي ــتلقى الصــور   ٢٠٠٤يف ع  لكــي ت

ديــرية أن تصــبح جهــة مرخصــا هلــا     كمــا طلبــت امل . الســاتلية الســابقة والالحقــة للكــوارث   
التابع ملعهد  ) توبيتاك(وجملـس العلـوم والـبحوث       . باسـتخدام تشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث         

عضــو فعــال يف تشــكيلة ســواتل رصــد  ) بيلــتني(حبــوث اإللكترونــيات وتكنولوجــيا املعلومــات  
 .الكوارث

ولية املشتركة بني   وشـاركت املديـرية العامـة لشـؤون الكـوارث يف احللقة الدراسية الد              -٩
األمـم املـتحدة واجلزائـر ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر                   
الكـوارث والوقايـة مـن الكـوارث الطبيعـية وتدبـرها، اليت عقدت يف اجلزائر العاصمة يف الفترة              

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٦ إىل ٢٢من 

 مرصــد جامعــة أنقــره قياســات ضــوئية وأجــرى حماضــرون وطــالب دراســات علــيا يف -١٠
ــنظومة         ــنجوم وبعــض األجــرام الفلكــية يف امل ــات ال ــية وجمموع ــنجوم الثنائ ــتغرية وال ــنجوم امل لل

وباإلضــافة إىل ذلــك أجريــت أيضــا حبــوث علمــية دولــية يف بعــض جمــاالت الفــيزياء . الشمســية
 :واملواضيع الرئيسية للبحوث اجلارية اآلن هي. الفلكية

 لضوئي للنجوم الثنائية القريبة؛القياس ا )أ( 

 النجوم املتغرية ذاتيا؛ )ب( 
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 .األطياف النجمية والتحليل النجمي )ج( 

 Turksat International Satellite and Cable TV Operator(وتقـدم شـركة تركسـات     -١١
A.S. (              ق عـددا مـن اخلدمات يف جمال االتصال الساتلي وجتري دراسات حبثية يف جماالت التطبي

 .اجلديدة ألغراض املنفعة العامة

وتوفــر شــركة تركســات خدمــة اتصــال موثوقــة واقتصــادية ملؤسســات البــث الــتلفزي   -١٢
ــية  ــية والدول ــيح نقــل      . واإلذاعــي احملل ــر الشــركة سلســلة خدمــات تت وباإلضــافة إىل ذلــك توف

 )VSAT(املعلومـات بأشـكال خمـتلفة مـن خـالل خدمـات حمطـة طرفية ذات فتحة صغرية جدا                    
 .عن طريق السواتل

ويف نطـاق الدراسـات اخلاصـة مبشـروع غاليلـيو تديـر شـركة تركسـات حمطات رصد                -١٣
تكـامل حتديـد املـدى الثالث املوجودة يف منطقة احلرم اجلامعي يف غولباسي، كما أا مشارك                 

واقترحــت تركســات، مــع يومتســات، إقامــة ثــالث حمطــات أرضــية لكــي  . نشــط يف املشــروع
 .واتل الوطنية يف تركياتستخدمها الس

ولتســريع األنشــطة الفضــائية املضــطلع ــا يف تركــيا عقــد املؤمتــر الــدويل املعــين بأوجــه   -١٤
 ٩يف اسطنبول بتركيا يف الفترة من ) RAST 2005(الـتقدم احلديـثة يف التكنولوجيات الفضائية   

 .٢٠٠٥يونيه / حزيران١١إىل 

بحـــث والـــتطوير املـــتعلقة باألنشـــطة  اســـتهل عـــدد مـــن مشـــاريع ال٢٠٠٥ويف عـــام  -١٥
 .الفضائية، وخاصة فيما يتصل بالبنية التحتية الساتلية لالتصال واالستطالع واملراقبة

  
  ٢٠٠٦خطة األنشطة لعام  

 سيكتمل إنشاء خمترب تصميم النظم الفضائية يف قسم اهلندسة الفضائية           ٢٠٠٦يف عـام     -١٦
وسيشـتمل املختـرب على مكتب تصميم       . ة اسـطنبول  بكلـية املالحـة اجلويـة والفضـائية يف جامعـ          

وغـرفة نظـيفة سـيتم فـيها إنـتاج الـنظم السـاتلية الفرعـية وإجراء بعض االختبارات والتركيبات          
وسـتقام غـرفة حملاكاة الفضاء حيث ستجرى االختبارات اخلوائية احلرارية للساتل            . اخلاصـة ـا   

) CubeSat( إطار مشروع كيوبسات    وسـيبدأ إنـتاج ساتل مكعب الشكل يف       . ونظمـه الفرعـية   
)http://cubesat.calpoly.edu/new/index.html(باعتباره أول منتج تطبيقي يف املخترب ،. 

وستواصـل جامعـة اسـطنبول التقنـية تنفـيذ مشـاريعها املتعلقة بالتكنولوجيات الفضائية          -١٧
ولــيني يف إطــار اخلطــة مــع شــركائها الوطنــيني والد) الــنظم الفضــائية ونظــم الدفــع يف الفضــاء (

 .الوطنية للدراسات الفضائية، اليت أعلن عنها يف اجتماعات اللجنة العليا للعلم والتكنولوجيا
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جهة "وسـتبدأ املديـرية العامـة لشـؤون الكـوارث، بعـد أن تولّـت مسـؤولياا بوصفها                    -١٨
م معارفها مع  ، تقاس "الفضاء والكوارث الكربى  "امليثاق الدويل بشأن    " مرخصـا هلـا باسـتخدام     

ــة والــيت تضــطلع أيضــا بواجــبات يف حــال وقــوع       ــتابعة للدول ــية ال غريهــا مــن املؤسســات املعن
 .كوارث طبيعية

كما يسعى معهد حبوث    .  سيتواصـل صـنع وحـدات السـاتل راسات         ٢٠٠٦ويف عـام     -١٩
تل اإللكترونـيات وتكنولوجـيا املعلومـات إىل حتسـني بنيـته التحتية اخلاصة باختبار وصنع السوا               

 .٢٠٠٦ذات املدار األرضي املنخفض يف عام 
  

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 

 ]باإلنكليزية: األصل[

 خالل الدورة الثالثة    ٢٠٠٥وزعـت كراسـة األنشـطة الفضـائية للمملكة املتحدة لعام             -١
 الفضاء اخلارجي يف األغراض واألربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية التابعة للجنة استخدام          

والكراســة . ٢٠٠٦مـارس  / آذار٣فـرباير إىل  / شـباط ٢٠السـلمية، الـيت عقـدت يف الفـترة مــن     
هـي املنشـور السـنوي لـلمركز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضـاء، الـذي يغطـي الشهور اإلثين                      

 .عشر السابقة ويتطلع إىل السنة املقبلة

 الفضـائية لـلمملكة املتحدة بروزا ال مثيل له     بـرزت صـورة األنشـطة   ٢٠٠٥ويف عـام   -٢
وهبوط املسبار . مـن قـبل، حيـث هيمنت هذه األنشطة من حني إىل آخر على عناوين األخبار    

؛ والنتائج الرائعة   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٤هويغـنـز بـنجاح عـلى سـطح القمـر تيـتان يـوم               
ــام؛ واإلطــالق ا     ــثة مــارس إكســربيس طــوال الع ــناجح يف آذاراحملققــة مــن بع  ٢٠٠٥مــارس /ل

 الــذي بنــته اململكــة املــتحدة، ومــا أعقــبه مــن إطــالق لســاتل  ٤-لســاتل االتصــاالت إمنارســات
التصـوير توبسـات، وهـو سـاتل صغري ولكنه عايل االستبانة، من حمطة اإلطالق يف باليسيتسك                 

 يف املــدار أكــتوبر؛ وأخــريا عنصــر غاليلــيو للــتحقق  /باالحتــاد الروســي يف أواخــر تشــرين األول 
)Giove-A(    الـذي بنـته شـركة ،Surrey Satellite Technology Ltd.   وأطلـق مـن حمطة اإلطالق 

ديسـمرب، مـا هـي إال بعـض أمثلة املشاريع     /يف بـايكونور بكازاخسـتان يف أواخـر كـانون األول        
 .البارزة اليت تشارك فيها اململكة املتحدة مشاركة كبرية

الوطـين الربيطاين لشؤون الفضاء وأصبح حجم عضويته        وازدادت الشـراكة يف املركـز        -٣
. ٢٠٠٦ عضـوا، وسـتعزز عملـية حتديـث السياسـة الفضائية للمملكة املتحدة يف عام               ١١اآلن  

 بالتزامن مع إمتام استعراضه ٢٠٠٦ويعـتزم املركـز عقـد مشـاورة عامة يف الربع األول من عام           
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ــتحدة املــتعلق بالفضــاء ا      ــيذ قــانون اململكــة امل خلــارجي؛ وميكــن االطــالع عــلى تفاصــيل     لتنف
، ٢٠٠٥االسـتعراض وعـلى معلومات أكثر كثريا، مبا يف ذلك نسخة من التقرير السنوي لعام                

 .http://www.bnsc.gov.ukعلى موقع املركز على اإلنترنت عن 

 

 


