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   الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  
  فرنسا    

 ]بالفرنسية: األصل[

  التنمية املستدامة  -١ 
  خطوة حامسة يف اجتاه قياس االرتفاع ألغراض علم احمليطات العمليايت             : (AltiKa)ألتيكا   

 برنامج التعاون   وهو. بعـثة ألتـيكا هـي بـرنامج يـنطوي عـلى الـتعاون الثـنائي مـع اهلند                   -١
 ٢١-١٩انظر الفقرات (تروبيك -الرئيسـي الـثاين الـذي يـنفذ مـنذ برنامج الساتل الصغري ميغا          

 يف مدار منخفض قريب من القطب       ”Ka“ويـتألف مـن وضع مقياس ارتفاع ذي نطاق          ) أدنـاه 
، حبيث يتكرر دورانه مبا يكفي ملراقبة حركة        (Jason-2) ٢-يف نفـس الوقـت مـع بعـثة جيسـون          

 .٢٠٠٩، ومن املقرر أن يطلق يف عام )املنعطفات والدوامات(يط املتوسطة احلجم احمل

كمـا ستتضـمن احلمولـة مقياسـا راديويـا مـزدوج الذبذبـات والـنظام الساتلي املتكامل                   -٢
. (DORIS)) دوريس(لدراسـة املـدارات والـتحديد الـراديوي للمواقع بقياس االزاحة الدوبلرية             

 .”Oceansat-3 “هذه التجربة على منت ساتل علم احمليطات اهلندي ومن املقرر أن جترى 

والشـركاء العلمـيون يف فرنسـا هـم خمتـرب دراسـة احمليطات واملناخ باستخدام التجارب         -٣
ــية   ــية والصــناعية    (LOCEAN)واألســاليب الرقم ــات الســوائل اجليوفيزيائ ــرب تدفق  (LEGI) وخمت

ــيزياء اجليولوجــية احلــ    ــرب دراســات الف ــلم احملــيطات  وخمت ــد الفرنســي  (LEGOS)يزية وع  واملعه
 .”Mercator Océan“ ومنظمة (IFREMER)للبحوث املتعلقة باستغالل البحار 

  
: بعثة األرصاد الساتلية للسحب واهلباء اجلوي بواسطة الليدار واألشعة دون احلمراء  

  ألغراض علم املناخ املتعلق بالسحب واهلباء اجلوي
صـاد السـاتلية للسـحب واهلـباء اجلـوي بواسطة الليدار واألشعة دون احلمراء               بعـثة األر   -٤
 هـي بـرنامج يـنطوي على التعاون الثنائي مع اإلدارة الوطنية للمالحة     (CALIPSO)) كاليبسـو (

ويؤدي عدم اليقني بشأن التأثري     . الـتابعة للواليـات املـتحدة األمريكـية       ) ناسـا (اجلويـة والفضـاء     
   ـحب واهلـباء اجلـوي إىل احلـد مـن فهم النظام املناخي والتنبؤ باملتغريات العاملية       االشـعاعي للس .

وسـتوفر بعـثة كاليبسـو جمموعـة من البيانات الفريدة من نوعها عن اهلباء اجلوي بواسطة ليدار                  
ومــن املقــرر أن حتلّــق بعــثة كاليبســو يف تشــكيل مــع . التبعــثر املــرتد احملمــول عــلى مــنت الســاتل

 ومــع الســاتل الفرنســي الصــغري  ”CloudSat“ و ”Aqua“كيــتني أخــريني مهــا ســاتال  بعثــتني أمري
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اخلــاص برصــد اســتقطاب وتفــاوت االنعكاســيات لغــرض علــوم الغــالف اجلــوي مشــفوعا          
وستشكل هذه السواتل معا    ). (PARASOL)باراسول  (بعملـيات رصـد مـن ساتل ليدار صغري          

 .٢٠٠٦قرر أن تطلق بعثة كاليبسو يف عام ومن امل. ”A-Train“مرصدا فضائيا ممتازا سمـي 

وتـتوىل ناسـا املسـؤولية الكلّـية عـن البعـثة، ويوفـر املركـز الوطـين الفرنسي للدراسات                     -٥
الفضـائية املنصـة القابلـة العـادة التشكيل ألغراض الرصد واالتصاالت واالستخدامات العلمية              

احلمـراء، كمـا يـتوىل املركـز      وجهـازا تصـويريا يعمـل باألشـعة دون     (PROTEUS)) بروتـيوس (
 .املسؤولية عن الساتل وعن التحكم فيه

 (IPSL)ويـتألف الشـركاء العلمـيون يف البعـثة يف فرنسا من معهد بيري سيمون البالس              -٦
 .(SA)ومؤسسة الفلكيات اجلوية 

  
  برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية      

 هــو مــبادرة مــن املفوضــية (GMES)يئــية واألمنــية بــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض الب -٧
األوروبـية ووكـاالت الفضـاء الرئيسـية، مبـا فـيها املركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضائية                   

 :وللربنامج ثالثة أهداف). اإليسا(ووكالة الفضاء األوروبية 

بيئية اسـتخدام البيانات األرضية والفضائية إلنشاء خدمات لتوفري املعلومات ال          )أ( 
 وسوف تكون هذه اخلدمات مماثلة للخدمات اليت توفر معلومات األرصاد اجلوية؛. للجمهور

إنشـاء خدمات معلومات لدعم االجراءات املتخذة حلماية الناس واملمتلكات            )ب( 
 يف حالة وقوع كوارث طبيعية أو كوارث من صنع اإلنسان؛

وات واملنظمات األوروبية   إنشـاء خدمـات، عـلى املـدى الطويـل، ملساعدة الق            )ج( 
 .يف التدخالت اإلنسانية وتدخالت حفظ السالم

، من ٢٠٠٣فتألفت املرحلة األوىل، اليت أُكملت يف عام  : وقـد خططـت ثالثة مراحل      -٨
وتـتألف املـرحلة الثانـية، الـيت متتد         . اسـتبانة املواضـيع الرئيسـية املمكـنة لـتطوير خدمـات حمـددة             

ض منوذجـية لـبعض هـذه اخلدمـات، وذلك بناء على طلب             ، مـن إقامـة عـرو      ٢٠٠٧حـىت عـام     
.  ووفقــا لألولويــات الــيت وضــعتها املفوضــية األوروبــية ”GMES“الــس االستشــاري لــربنامج 

، عـلى اإلنشـاء الفعـلي ملركز خدمات برنامج          ٢٠٠٨وسـتركز املـرحلة الثالـثة، الـيت تـبدأ عـام             
“GMES”         متويل غري خمصص للبحث والتطوير  لتـناول عـدد مـن املواضيع الرئيسية، باستخدام  .

 مـن البنـية التحتية األرضية والفضائية        ٢٠٠٨وستسـتفيد اخلدمـات األوىل الـيت ستنشـأ يف عـام             
 .وتقوم اإليسا أو االحتاد األورويب بتمويل املشاريع. القائمة
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ــة      -٩ ــاالت ذات أولوي ــتكون جم ــية ل ــد حــددت اــاالت التال ــبحرية  : وق ــناطق ال إدارة امل
واختارت اإليسا . سـاحلية، واسـتخدام األراضـي ورصد املوارد النباتية، والكوارث الطبيعية     وال

 . مشروعا٢٠ مشاريع لتموهلا واختارت املفوضية األوروبية زهاء ١٠زهاء 
  

 :مقياس التداخل السابر للغالف اجلوي والعامل باألشعة حتت احلمراء  
  ألغراض حتسني التنبؤ باألحوال اجلوية

جيــري تطويــر بعــثة مقــياس الــتداخل الســابر للغــالف اجلــوي والعــامل باألشــعة حتــت     -١٠
 باملشـاركة بـني املركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية واملنظمة األوروبية       (IASI)احلمـراء   

وســيقوم مقــياس الــتداخل . (”EUMETSAT“)) يومتســات(السـتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة  
وي باألشعة حتت احلمراء بغية حتديد مالمح احلرارة والرطوبة بدقة          املذكـور بقـياس الطيف اجل     

 يف املائــة واســتبانة عموديــة تــبلغ ١٠ درجــة عــلى مقــياس كــيلفني ونســبة رطوبــة تــبلغ  ١تــبلغ 
 .٢٠٠٦ومن املقرر إجراء أول إطالق يف عام . كيلومترا واحدا

ملسؤولية التقنية الكلّية عن    ، يتوىل املركز الوطين الفرنسي ا     "يومتسـات "وبالـتعاون مـع      -١١
وسريكَّب . أجهـزة القـياس وعن تطوير براجميات جتهيز البيانات وتشغيل مركز اخلربات التقنية            

 .(METOP)مقياس التداخل السابر على ثالثة سواتل أرصادية عملياتية أوروبية 

 (Météo-France)والشـركاء العلمـيون يف فرنسـا هـم مـنظمة األرصاد اجلوية الفرنسية                -١٢
ــية       ــيزياء الفلك ــالف اجلــوي والف ــية للغ ــيزياء اجلزيئ ــرب الف ــيمون   (LPMA)وخمت ــيري س ــد ب  ومعه

 .البالس
  

  ألغراض علم احمليطات العمليايت     : (Jason)بعثة جيسون      
بعـــثة جيســـون هـــي نـــتاج تعـــاون مـــتعدد األطـــراف يضـــم املركـــز الوطـــين الفرنســـي  -١٣

التابعة ) نوا(نـية لدراسات احمليطات والغالف اجلوي   للدراسـات الفضـائية وناسـا واالدارة الوط       
 .للواليات املتحدة األمريكية ويومتسات

 /TOPEX)بوســـايدون/ويف أعقـــاب بعـــثة جتـــربة طوبوغرافـــيا احملـــيطات توبكـــس      -١٤

POSEIDON)    التنفـيذ الكامل لعلم     ٢-، مـن املقـرر أن حتقـق بعـثة جيسـون           ١- وبعـثة جيسـون 
ــيايت باســتخدام   ــن       احملــيطات العمل ــات ع ــدمي معلوم ــن الفضــاء وتق ــاع احملــيطات م ــياس ارتف  ق

 .احمليطات مماثلة لنوع املعلومات اليت توفرها األرصاد اجلوية عن الغالف اجلوي
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والشـركاء العلمـيون يف فرنسـا هـم املركـز الوطـين للـبحوث العلمـية واملعهد الفرنسي                    -١٥
ومن املقرر إطالق البعثة    . ة الفرنسية للـبحوث املـتعلقة باستغالل البحار ومنظمة األرصاد اجلوي        

 .٢٠٠٨يف عام 
  

  برنامج البيئة واألمن البحريني للمنطقة األوروبية     
/  تشرين األول  ١٤صـدرت أول نشـرة تنـبؤات عاملـية نصـف شهرية عن احمليطات يف                 -١٦

يف اليت تعمل " Mercator Océan" مـن قـبل جمموعـة الصاحل العام التابعة ملنظمة    ٢٠٠٥أكـتوبر  
وتعطـي هـذه النشـرة معلومات عن التيارات ودرجات احلرارة       . جمـال عـلم احملـيطات العملـيايت       

أما النموذج الدينامي الذي ميكن أن . وامللوحـة يف مجـيع حمـيطات العـامل مـن السطح إىل القاع            
يــتم التنــبؤ عــلى أساســه فــيجمع بــني بــيانات الرصــد الســاتلي والبــيانات الــيت تجمــع بواســطة    

ــبحر     . اتالعوامــ ــا رئيســيا لألمــن وصــيد األمســاك واملالحــة يف ال وســتمثل هــذه النشــرات عون
ولرصـد حــركة بقــاع الزيــت الطافـية يف الــبحر وللتنــبؤ بأثــر التـيارات الشــاطئية عــلى التــيارات    

 .الساحلية

 مــنظمات الــبحوث الفرنســية املعنــية بــتطوير عــلم      Mercator Océanوتضــم مــنظمة   -١٧
ــيايت،   وهــي املركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية واملعهــد الفرنســي      احملــيطات العمل

 ومنظمة األرصاد   (IRD)للـبحوث املـتعلقة باسـتغالل الـبحر ومعهـد الـبحوث مـن أجل التنمية                 
وتقــوم . (SHOM)اجلويــة الفرنســية ودائــرة اجلغرافــيا املائــية وعــلم احملــيطات الــتابعة لألســطول  

ــتطوMercator Océanمــنظمة  ير املكــون العــايل االســتبانة للتغطــية العاملــية للمحــيطات    أيضــا ب
، الذي يركّز على البحار     (MERSEA)الـتابع لربنامج البيئة واألمن البحريني للمنطقة األوروبية         

واحملـيطات وينسـقه املعهـد الفرنسـي للـبحوث املتعلقة باستغالل البحار وبرنامج الرصد العاملي                
 ). أعاله٩-٧انظر الفقرات (لألغراض البيئية واألمنية 

وتجـرى اآلن دراسـة لـتحديد نـوع اهلـيكل القانوين الذي ميكن أن يلبـي االحتياجات                  -١٨
اجلاريـة ملركـز عـلم احملـيطات العملـيايت يـزمع أن يكـون أساسـا لقـدرة أوروبية للتحليل والتنبؤ                

 .٢٠٠٦ عام ومن املقرر أن يوضع هذا اهليكل موضع التنفيذ يف. فيما يتعلق باحمليطات
  

  حتسني معرفة الدورة املائية  : الساتل الصغري ميغاتروبيك    
الســاتل الصــغري ميغاتروبــيك هــو بــرنامج للــتعاون الثــنائي يشــترك فــيه املركــز الوطــين     -١٩

واهلدف من البعثة هو دراسة     . الفرنسـي للدراسـات الفضـائية واملؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء         
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ــناخ   دوران اهلــواء يف الغــالف   ــية وتغــري امل ــدورة املائ ــه يف عــام   . اجلــوي وال ومــن املقــرر إطالق
٢٠٠٩. 

ــع         -٢٠ ــتعاون م ــتوائية بال ــناطق االس ــية يف امل ــالدورة املائ ــتعلقة ب ــذه الدراســة امل وتجــرى ه
وتوفـر املؤسسة اهلندية منصة الساتل اهلندي لالستشعار عن         . املؤسسـة اهلـندية ألحبـاث الفضـاء       

رئيسـي، وهـو جهـاز تصويري باملوجات الصغرية لتحليل واكتشاف           وسـيكون اجلهـاز ال    . بعـد 
، أول جهـاز مـن نوعـه يف الصـناعة ألنـه سيطور              (MADRAS)) مـدراس (املطـر والـنظم اجلويـة       

أما األجهزة األخرى فستكون نسخة حمسنة      . باالشـتراك مـع املؤسسـة اهلـندية ألحبـاث الفضـاء           
م جانبـيات باملوجـات الصغرية لتحديد الرطوبة    وراسـ (Scarab)مـن ماسـح امليزانـية االشـعاعية        

 .(SAPHIR)اجلوية 

والشــريكان العلمــيان يف الــربنامج مهــا معهــد بــيري ســيمون البــالس وخمتــرب دراســة           -٢١
 .(LERMA)االشعاع واملادة يف الفيزياء الفلكية 

  
  البعثة املعنية برطوبة التربة وملوحة احمليطات     

ــرطوبة ا  -٢٢ ــية ب ــثة املعن ــتربة وملوحــة احملــيطات  البع ــتعددة   (SMOS)ل ــية م ــثة تعاون  هــي بع
األطـراف تشـترك فـيها وكالـة الفضـاء األوروبـية واملركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية                 

 . وهو مؤسسة إسبانية إلدارة األنشطة الفضائية-ومركز تطوير التكنولوجيا الصناعية 

ــت      -٢٣ ــاملي من ــيم ع ــثة إجــراء تقي ــذه البع ــتربة الســطحية وملوحــة   وســتتيح ه ــرطوبة ال ظم ل
ويشارك املركز الوطين . احملـيطات بواسـطة مقـياس تداخـل راديـوي طويـل املوجـة ذي اجتاهني        

الفرنسـي للدراسـات الفضـائية بـالعمل كمتعهـد رئيسي للساتل إذ يوفر منصة بروتيوس ويدير                
ــتجات العلمــي    ــتوزيع املن ــة ومركــزا ل ــتحكّم والعملــيات املداري ومــن املقــرر إطــالق  . ةمركــز ال

 .٢٠٠٧الساتل يف عام 

ــاء     -٢٤ والشـــركاء العلمـــيون يف فرنســـا هـــم مركـــز دراســـة الغـــالف احلـــيوي مـــن الفضـ
(CESBIO)     ومعهــد بــيري ســيمون البــالس واملعهــد الوطــين للبحــث الــزراعي واملركــز الوطــين 

 .(CNRM)ألحباث األرصاد اجلوية 
  

  لرياح املومسية اهلندية  حتسني التنبؤ با  : (Vasco)جتربة فاسكو      
جتـربة فاسـكو هـي محلـة دولـية ـدف إىل حتسـني رصـد وفهـم الـتفاعالت بـني احمليط                        -٢٥

ــيانات الــيت تجمــع أعــلى احملــيط اهلــندي إىل توفــري معلومــات     . والغــالف اجلــوي وســتؤدي الب
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فرنسا فهو  أما الشريك العلمي يف     . إضـافية عـن ظواهـر مـن قبيل النينيو وتغريية الرياح املومسية            
 .خمترب األرصاد اجلوية التحريكية

ــام     -٢٦ ــية يف ع ــبارات جتريب ــد أجريــت اخت ــام   . ٢٠٠٥وق ــلها يف ع ــة بكام وســتنفذ احلمل
 يف احملـيط اهلـندي وستسـتفيد مـن البـيانات اليت جمعت بواسطة بالونات أرصاد جوية                  ٢٠٠٦

 .وبالونات طبقة حدية مكيفة الضغط) aeroclippersيطلق عليها اسم (
  

 فهم الكيمياء الطبيعية للغالف: (Stratéole-Vorcore)فوركور ‐برنامج ستراتيول  
  )الستراتوسفري(الطبقي 

بـرنامج سـتراتيول هـو بـرنامج دويل لدراسـة حـركة دوامـة القـارة القطبـية اجلنوبية يف                      -٢٧
ة بدراســة  املعنــي(Vorcore)جتــربة قلــب الدوامــة : ويشــمل الــربنامج جتربــتني مهــا. فصــل الشــتاء

 اليت تتألف من دراسة مماثلة      (Voredge)احلـركة واخللـط داخـل الدوامـة، وجتـربة حافـة الدوامة              
 .وسيساهم الربنامج يف دراسة آليات نفاد األوزون يف الغالف الطبقي. عند حافة الدوامة

فوركــور، -ويقــوم املركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية حبملــة ســتراتيول        -٢٨
 مــع املؤسســة الوطنــية للعلــوم يف الواليــات املــتحدة األمريكــية، وذلــك مــن حمطــة         بالــتعاون

 ٧٨º شــرقا و١٦٦º( املوجــودة يف القــارة القطبــية اجلنوبــية (McMurdo)مــاكموردو األمريكــية 
ويـتألف املشـروع من رصد حركية الدوامة القطبية الشتوية يف القارة القطبية اجلنوبية              ). جـنوبا 

 ٢٠يتألف من أسطول من حوايل      : تكر استحدث خصيصا هلذا الغرض    باسـتخدام أسـلوب مبـ     
وهــذه . بالونــا حتلّّــق عــلى ارتفــاع ثابــت يف الغــالف اجلــوي الطــبقي الســفلي ملــدة عــدة أشــهر 

الـبالونات جمهـزة حبمولـة تـتألف مـن نظـم الكترونـية خفـيفة الـوزن لقياس املوقع ومجع بيانات                      
بعـــض الـــبالونات جمهـــز أيضـــا ألخـــذ قياســـات و). حـــرارة وضـــغط اهلـــواء(األرصـــاد اجلويـــة 

وترسـل القياسـات بواسـطة نظـام أرغـوس السـاتلي لتحديد             . االضـطرابات يف الغـالف اجلـوي      
 .واملستثمر الرئيسي هو خمترب األرصاد اجلوية التحريكية. املواقع ومجع البيانات

د بدأت احلملة يف وق. وباسـتطاعة الـبالونات أن تـبقى حملّقـة ملدة تصل إىل ثالثة أشهر          -٢٩
 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

  
  ألغراض حتسني رصد الغطاء النبايت: رصد الغطاء النبايت والبيئة من ساتل صغري جديد  

وهو برنامج لرصد   . هـذا الـربنامج هـو نتاج تعاون ثنائي مع وكالة الفضاء االسرائيلية             -٣٠
كـامريا طيفـية فائقـة لرصد       ويعمـل الـربنامج باسـتخدام       . األرض ألغـراض علمـية وتكنولوجـية      
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الغطـاء النـبايت ذات اسـتبانة عالـية وشـديدة الـتكرار يف مواقـع خمـتارة، مـع إمكانـية تغيري املدار                        
 .بواسطة دفع منخفض من دفّـاعة حتكّم كهربائية

والقصـد مـن البعثة هو التحضري إلنشاء مرصد عمليايت من نوع برنامج الرصد العاملي           -٣١
وينفذ الربنامج  . منية وذلك بغية رصد البيئة القارية وإدارة املوارد الطبيعية        لألغـراض البيئية واأل   

ضـمن إطـار شـراكة علمـية مـع مركـز دراسة الغالف احليوي من الفضاء وجامعة بن غوريون                  
 .يف النقب يف إسرائيل

  
  علوم الفضاء -٢ 

  استكشاف عطارد    : (BepiColombo)بعثة بييب كولومبو    
ة الفضـاء األوروبية هذا، الذي تشارك فيه فرنسا، جيري تنفيذه بالتعاون            بـرنامج وكالـ    -٣٢

 .مع الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

والغـرض مـن البعـثة هـو دراسـة كوكـب عطـارد، وتـتألف مكونـات البعثة من مركبة                   -٣٣
رر إطالق البعثة يف    ومن املق . عطـارد املداريـة واملركبة املدارية لدراسة اال املغنطيسي لعطارد         

 .٢٠١٢عام 

ــتوىل فرنســا املســؤولية عــن مطــياف    -٣٤ ــع جتــارب ”PHEBUS-UV“وت .  وتســاهم يف أرب
ــتألف الشــركاء العلمــيون للــربنامج يف فرنســا مــن مركــز دراســات االشــعاعات الفضــائية،      وي

اريس ومركـز دراسـة البيئات األرضية، والكوكبية، ومعهد الفيزياء الفلكية الفضائية، ومعهد ب            
لفـيزياء األرض، وخمترب مرسيليا للفيزياء الفلكية، وخمترب الدراسات واألجهزة الفضائية يف جمال             

 .الفيزياء الفلكية، وخمترب الفيزياء والكيمياء البيئية
  

  بلوغ النجوم: بعثة دراسة احلمل احلراري والدوران والعبور الكوكبـي     
 األطــراف يضــم إســبانيا وأملانــيا والــربازيل  هــذه البعــثة هــي نــتاج تعــاون دويل مــتعدد   -٣٥

 .وبلجيكا والنمسا وكذلك وكالة الفضاء األوروبية

وهـي ثالـث بعـثة تسـتخدم منصـة بروتـيوس بعـد جيسـون وكاليبسـو وهلا هدفان هلما                      -٣٦
دراســة البنــية الداخلــية للــنجوم مــن خــالل حتلــيل أمنــاط ذبذباــا؛ : صــلة بالفــيزياء الفلكــية مهــا

واكـب اخلارجية عن طريق رصد احلركة االنعكاسية الدورية للنجوم الناجتة من    واكتشـاف الك  
 .السـحـب الذي حتدثه جاذبية كواكبها لدى عبورها أمام النجوم
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وهـدف البعـثة هـو أن تكـون أول جتـربة فضائية قادرة على اكتشاف كواكب أرضية                   -٣٧
(telluric)ة للكواكــب الصــخرية يف املــنظومة الشمســيةوهــناك تعــاون ثــنائي مــن أجــل .  مشــا

توفـــري املكونـــات أو الـــنظم الفرعـــية، والشـــركاء العلمـــيون يف فرنســـا هـــم خمتـــرب الدراســـات   
واألجهـزة الفضـائية يف جمـال الفـيزياء الفلكـية وخمتـرب مرسـيليا للفـيزياء الفلكـية ومعهد الفيزياء                   

 .٢٠٠٦ومن املقرر إطالق البعثة يف عام . الفلكية الفضائية
  

  لفائدة علم املواد  : از لدراسة منو املواد وسلوك السوائل قرب نقطتها احلرجة     جه  
ميـثل هـذا املشـروع بـرنامج أحباث ثنائيا يشترك فيه املركز الوطين الفرنسي للدراسات           -٣٨

وسـيمكِّـن املشروع القيام بربنامج أحباث يف ظروف اجلاذبية الضئيلة لدراسة           . الفضـائية وناسـا   
 وحـاالت انـتقاهلا مـن طـور إىل آخـر والتفاعالت الكيميائية يف السوائل فوق                 السـوائل احلـرجة   

ــناء تصــلّب املــواد الشــفافة    ــية املــواد أث ــتألف اجلهــاز مــن وحدتــني  . احلــرجة وبن  إحدامهــا -وي
وسوف تركّب الوحدتان .  ميكـن نقـلهما بواسـطة مكـوك الفضاء    -الكترونـية والثانـية بصـرية      

ة وسـوف يقـوم العلميون بإجراء العمليات العلمية عن بعد من            عـلى مـنت حمطـة الفضـاء الدولـي         
األرض حتـت إشـراف مركـز املساعدة يف تطوير تطبيقات اجلاذبية الضئيلة والعمليات الفضائية               

(CADMOS) .وستكون الوحدتان قادرتني على العمل ملدة ست سنوات. 

لمــية، والفــريق املعــين والشــركاء العلمــيون يف فرنســا هــم املركــز الوطــين للــبحوث الع  -٣٩
، وهيــئة الطاقــة (ESEME)بدراســة الســوائل فــوق احلــرجة فــيما يــتعلق بالبيــئة واملــواد والفضــاء 

ــياء الصــناعيتني       ــيزياء والكيم ــيا للف ــاريس العل ــة الفرنســية، ومدرســة ب ــرب (ESPCI)الذري ، وخمت
 .بروفنس للمواد وااللكترونيات الصغرية

 ولكن يتوقف ذلك على استئناف رحالت   ٢٠٠٦ام  ومـن املقـرر إطـالق اجلهاز يف ع         -٤٠
 .مكوك الفضاء

  
  مساح السماء : (”GAIA“)" غايا "برنامج    

ــرنامج  -٤١ ــا"ب ــثة       " غاي ــتابعة بع ــثة طموحــة مل ــو بع ــية ه ــة الفضــاء األوروب اخلــاص بالوكال
املوقــع (وهــو يهــدف إىل مجــع بــيانات فلكــية غــري مســبوقة الدقــة  . (Hipparcos)" هيــباركوس"

عن مليار جنمة يف جمرة ) ركات احلقيقـية واخـتالفات املـناظر والبيانات املضوائية واملطيافية     واحلـ 
ــية   ــة اــرات احملل ــرنامج  . األرض وجمموع ــا"وســيتيح ب ــلى   " غاي ــة ع ــية إحصــاء كامل أول عمل

والشركاء العلميون  . اإلطـالق للكواكب اخلارجية اليت تدور حول النجوم القريبة من الشمس          
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 ومرصــد كــوت (GEPI)مج يف فرنســا هــم خمتــرب اــرات والــنجوم والفــيزياء والقــياس يف الــربنا
 .٢٠١٢واإلطالق مقرر يف عام . (Gemini)دازور 

  
  رسم خريطة الكون    ): Planck و  Herschel(مركبتا املسح هريشل وبالنك          

ءا من تشـكل بعثـتان فلكيـتان دون مليمتريتني، مها مركبتا املسح هريشل وبالنك، جز       -٤٢
ــن خــالل          ــيه فرنســا م ــذي تشــارك ف ــية ال ــة الفضــاء األوروب ــلمي اخلــاص بالوكال ــربنامج الع ال
مســامهتها يف بــرنامج وكالــة الفضــاء األوروبــية العــلمي االلــزامي ومــن خــالل اشــتراك املركــز   
الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية يف أجهـزة احلمـوالت العلمـية ذات الصـلة وكذلك من                    

 :ز البيانات التابع لهخالل مركز جتهي

 وكــامريا ومطــياف يعمــالن (SPIRE)مســتقِبالن للتصــوير الطــيفي واملضــوائي  )أ( 
 بصفيفة نقل ضوئي ملركبة هريشل؛

أداة مغايـرة للمطـياف اخلـاص باألشـعة دون احلمراء البعيدة من أجل مركبيت                )ب( 
 .املسح هريشل وبالنك

فــيزياء الفلكــية الفضــائية، ومعهــد بــاريس والشــركاء العلمــيون يف فرنســا هــم معهــد ال -٤٣
للفـيزياء الفلكـية، وخمتـرب دراسة اجلسيمات الفلكية والكونيات التابع للمركز الوطين للبحوث              
العلمــية، ومركــز أحبــاث درجــات احلــرارة املنخفضــة جــدا، ومركــز دراســات اإلشــعاعات         

 الفرنسية، وخمترب دراسة االشعاع     الفضـائية، وإدارة الفـيزياء الفلكـية الـتابعة هليـئة الطاقـة الذرية             
 .واملادة يف الفيزياء الفلكية وخمترب مرسيليا للفيزياء الفلكية

  
 :(LISA)املستكشف ذو اهلوائي الفضائي التداخلي العامل بالليزر   

  بعثة متهيدية الستكشاف أمواج اجلاذبية
 الربنامج العاملي لوكالة    تشـكل بعثة اهلوائي الفضائي التداخلي العامل بالليزر جزءا من          -٤٤

الفضــاء األوروبــية وــدف إىل االستكشــاف املباشــر ألمــواج اجلاذبــية الــيت تنــبأت ــا نظــرية     
ويتطلب تنفيذ هذا الربنامج . النسـبية العامـة يف تـرددات ال تشـملها مقايـيس الـتداخل األرضية           

وائــي مــرحلة عــرض تكــنولوجي متوســطة تــنطوي عــلى حتلــيق الســاتل املستكشــف ذي اهل        
، "ليزا"ومحولـته، وهي احلزمة التكنولوجية للهوائي       ). لـيزا (الفضـائي التداخـلي العـامل باللـيزر         

ــيزا     ــتألف مــن ذراع واحــد مــن املقــياس التداخــلي يف ل ــتم  . منــوذج مصــغـر ي ومــن املقــرر أن ي
 .٢٠٠٨اإلطالق يف عام 
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إدارة الفيزياء (ية وسـتكون املشـاركة يف هـذه البعـثة مـن قـبل األوسـاط العلمية الفرنس               -٤٥
ــتابعة         ــياس واإلشــارات ال ــزة الق ــياس وأجه ــلم الق ــتجارب وع ــنظريات وال الفلكــية النســبية وال
لـلمركز الوطـين للـبحوث العلمـية، ومعهـد بـاريس للفيزياء الفلكية، وخمترب فيزياء اجلزيئات يف                  

مانية، واملكتب  الز-فـيو، وخمتـرب الكـون والنظريات، وخمترب النظم املرجعية املكانية          -لـو -أنيسـي 
، حتــت رعايــة خمتــرب دراســة اجلســيمات  )الوطــين الفرنســي لدراســات وأحبــاث الفضــاء اجلــوي 

ــعة اللــيزر الالزمــة لــلحزمة           ــيوفر منضــدة التضــمني ملصــدر أش ــية والكونــيات الــذي س الفلك
 .التكنولوجية للهوائي ليزا

  
  ية النسبية العامة نظر: ساتل صغري مزود جبهاز ضبط السـحـب لرصد مبدأ التكافؤ           

 (MICROSCOPE)السـاتل الصـغري املـزود جبهـاز ضـبط السـحب لرصـد مـبدأ التكافؤ                -٤٦
هـو مشـروع وطـين يـنفذ بالـتعاون مـع وكالـة الفضـاء األوروبـية ومركز التكنولوجيا الفضائية                     

لشؤون الفضاء التطبيقـية واجلاذبـية الضـئيلة يف جامعـة بـرمين بأملانـيا، بتمويل من املركز األملاين        
 .اجلوي

وسـيجري بواسـطة هـذه الـتجربة الفيزيائـية األساسـية اختـبار مـبدأ الـتكافؤ بني الكتل                     -٤٧
اجلـامدة والتجاذبـية بدقـة تفـوق مبقـدار ثالثـة أضـعاف الدقـة الـيت وفـرا االختـبارات األرضية                      

التكافؤ هذه،  وتشـكل أيضـا اختـبار الـنظرية النسـبية العامـة الـيت تعـتمد عـلى مـبادئ                     . السـابقة 
وللساتل املذكور  . كمـا تشـكل تقيـيداً بالنسـبة للـنظريات املتعلقة بتوحيد التفاعالت األساسية             

هــدف تقــين أيضــا هــو تثبيــت تعويــض الســحب مــن خــالل اســتعمال مقايــيس تســارع فائقــة    
 .احلساسية وداسرات إيونية

ئيسـي لـلحزمة بكاملها     واملركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية هـو املـتعهد الر               -٤٨
ويوجـد مركـز البعثة يف املكتب الوطين لدراسة       .  الصـغرية  (Myriade)ولسلسـلة سـواتل مرييـاد       

ومن املقرر أن يتم االطالق     . وأحبـاث الفضـاء اجلوي، الذي قام أيضا بتطوير مقاييس التسارع          
 .٢٠٠٨يف عام 

  
   ضوء من الكون   أول: جهاز التصوير العامل باألشعة دون احلمراء املتوسطة        

 هــو مشــروع عــلمي (MIRI)جهــاز التصــوير العــامل باألشــعة دون احلمــراء املتوســطة   -٤٩
إلـزامي مـن مشـاريع وكالـة الفضـاء األوروبـية يشـارك فـيه املركـز الوطين الفرنسي للدراسات                     
ــته       ــتمويل مــن ميزاني ــتطوير هــذه األداة ب ــة، وذلــك ب ــتجاوز مســامهته العادي الفضــائية بشــكل ي

 .اخلاصة
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وجهـاز التصـوير هـذا هـو جهـاز تصـوير مطيايف يعمل باألشعة دون احلمراء املتوسطة                 -٥٠
وسيحمل يف البعثة الفلكية ملقراب     . طُـور عـلى أسـاس شـراكة بـني أوروبـا والواليـات املتحدة              
ومن املقرر إطالق مقراب جيمس     . جـيمس ويـب الفضـائي الذي خيلف مقراب هبل الفضائي          

 .٢٠١١ ويب الفضائي يف عام

والشــريكان العلمــيان يف مشــروع جهــاز التصــوير يف فرنســا مهــا هيــئة الطاقــة الذريــة     -٥١
 .الفرنسية وخمترب الدراسات واألجهزة الفضائية يف جمال الفيزياء الفلكية

  
 :(PHARAO)مشروع الساعة الذرية العاملة بالذرات الباردة يف املدار   

  الساعة الذرية اليت ال ختطئ
وع الســاعة الذريــة العاملــة بــالذرات الــباردة يف املــدار هــو املكــون الفرنســي مــن مشــر -٥٢

بـرنامج طقـم السـاعة الذريـة يف الفضـاء اخلـاص بوكالـة الفضـاء األوروبـية والـذي صمم ليبين                    
ــاء      ــة يف الفضـ ــاعات الذريـ ــن السـ ــد مـ ــيل جديـ ــخمة جلـ ــية الضـ ــية والعملياتـ ــية العلمـ . االمكانـ

مها ساعة املازر اهليدروجيين السويسرية والساعة الذرية العاملة        وسيسـتخدم املشـروع سـاعتني       
 .بالذرات الباردة، املقدمة من فرنسا

واملركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية هـو املتعهد الرئيسي هلذه الساعة، اليت                  -٥٣
عة وسريكّب طقم السا.  يف اليوم١٠/١٦ مع استقرار مقداره ١٦-١٠تـبلغ دقـتها املسـتهدفة       

 .الذرية على املنصة اخلارجية لوحدة كولومبوس يف حمطة الفضاء الدولية

ــنظم      -٥٤ ــتطوير العــلمي للــربنامج يف فرنســا خمتــرب كاســتلر بروســل وخمتــرب ال ويضــطلع بال
 .٢٠١٠ومن املقرر أن يتم اإلطالق يف عام . الزمانية-املرجعية املكانية

  
   كوكب الزهرة   دراسة جو : (Venus Express)فينوس إكسربس      

. فيـنوس إكسـربيس هو البعثة املرنة الثانية يف الربنامج العلمي لوكالة الفضاء األوروبية              -٥٥
وقـد اخـتريت ثـالث جتـارب مبشـاركة فرنسـية، كانـت جتربـتان مـنهما مـع مـتعهدين رئيســيني            

ــرئي واحلــراري    : فرنســيني هــي  ــياس طــيف األشــعة دون احلمــراء امل  ، والتصــوير(VIRTIS)مق
، وجهــاز حتلــيل الــبالزما والــذرات (SPICAV)الطــيفي اخلــاص بدراســة خصــائص جــو الزهــرة 

 .، وهذه جتربة لدراسة البيئة املتأينة للكوكب(ASPERA)الطاقَـوية الفضائية 

والشـركاء العلمـيون هم خمترب الدراسات واألجهزة الفضائية يف جمال الفيزياء الفلكية،              -٥٦
 الفضــائية، وخمتــرب األرصــاد اجلويــة التحريكــية، ومركــز دراســات       ومعهــد الفــيزياء الفلكــية  
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ومن املقرر أن تصل . ٢٠٠٥نوفمـرب  / تشـرين الـثاين  ٩ومت اإلطـالق يف   . اإلشـعاعات الفضـائية   
 .٢٠٠٦أبريل /البعثة إىل املدار احمليط بكوكب الزهرة يف نيسان

  
  ، أو تأثري الشمس على املناخ  (Picard)بيكار    

و املسـامهة الفرنسـية يف بـرنامج دويل يشـترك فيه، كشركاء علميني، املعهد               بـيكارد هـ    -٥٧
امللكــي البلجــيكي لألرصــاد اجلويــة واملركــز البلجــيكي لدعــم املســتعملني والعملــيات ومرصــد  

 .دافوس لألرصاد اجلوية الفيزيائية يف سويسرا

 الشــمس وسيســاعد هــذا املشــروع عــلى حتســني فهــم أثــر اإلشــعاعية الشمســية وبنــية   -٥٨
جهـاز لتصـوير قُطر     : وتـتألف احلمولـة مـن ثالثـة أجهـزة هـي           . الداخلـية وفـيزيائها عـلى املـناخ       

الشـمس ورسـم خـريطة سـطح الشـمس مقدم من فرنسا ومصمم لقياس قُطر الشمس إىل أقل                
ثانية؛ ومقياس راديوي تفاضلي من نوع بيكارد لدراسة التغيرية الشمسية؛        - ملّـي قـوس    ١مـن   

وتأيت املنصة من سلسلة    . األشعة فوق البنفسجية لرصد التغيرية الشمسية بدقة      ومقـياس ضـوء ب    
 .٢٠٠٨ومن املقرر أن يتم اإلطالق يف عام . مريياد للسواتل الصغرية

  
  قياس اال املغنطيسي لألرض    : (Swarm)سوارم   

اء سـوارم هـو بعـثة تابعـة لـربنامج إكسبلورر الستكشاف األرض اخلاص بوكالة الفض            -٥٩
ويشـمل املشـروع كوكبة من ثالثة سواتل متماثلة مصممة لقياس اال املغنطيسي         . األوروبـية 
ــألرض ــتقدمي      . ل ــثة ب ــتزم املركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية أن يســاهم يف البع ويع

 .مقاييس مغنطيسية مطلقة على منت السواتل الثالثة

ومــن املقــرر أن يــتم . فــيزياء األرضوالشــريك العــلمي يف فرنســا هــو معهــد بــاريس ل  -٦٠
 .٢٠٠٩اإلطالق يف عام 

  
  نقل الوقت بواسطة وصلة ليزرية     

ـدف جتـربة نقـل الوقـت بواسـطة وصـلة لـيزرية اليت جيري تطويرها يف مرصد كوت                   -٦١
دازور ويف املركـز الوطـين الفرنسي للدراسات الفضائية إىل السماح مبزامنة الساعات الفضائية              

وتسـتند الـتجربة إىل بث نبضات خفيفة قصرية جدا بني الساعات            . عـلى األرض  مـع سـاعات     
 .٢٠٠٨ومن املقرر أن يتم اإلطالق يف عام . األرضية وساعة موجودة يف مدار حول األرض
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  التطبيقات ذات الفوائد اتمعية -٣ 
 اتلالنظام الساتلي لتحديد املواقع ومجع البيانات ونظام التتبع املعان بالسو  

  ألغراض البحث واإلنقاذ
مبشــاركة خمتــرب  ) آرغــوس(أنشــئ الــنظام الســاتلي لــتحديد املواقــع ومجــع البــيانات        -٦٢

) سارسات(الدراسـات البيئـية، وأنشـئ نظـام التتـبع املعـان بالسـواتل ألغراض البحث واإلنقاذ                
 ).سارسات-كوسباس(مبشاركة النظام الدويل للبحث واإلنقاذ مبساعدة السواتل 

 على ساتل   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠ يف   ٢- وسارسات ٢-وقـد أُطلـق اجلهـازان آرغـوس        -٦٣
ــوا    ــدار ن ــة القطــبـي امل ــن      -األرصــاد اجلوي ــورا هلذي ــثاين طُ ــازين مــن اجلــيل ال ن ومهــا آخــر جه

والنظام األول حيدد موقع البيانات البيئية وجيمعها، بينما حيدد         . املشـروعني الدولـيني الرئيسـيني     
وقد أدى التشابه بني البعثتني واجلهازين إىل اجلمع بني .  مواقـع نـداءات االستغاثة     الـنظام الـثاين   

 .الربناجمني بالنظر إىل احليز الفضائي األكرب

 ٣- وسارســات٣-وســتكفل اســتمرارية هذيــن الــربناجمني بواســطة اجلهــازين آرغــوس -٦٤
ــثات يف املســتقبل    ــيـفا ليناســبا البع ــن كُـ ــازا . اللذي ــياس   وســيطلق اجله ــاز مق ــع جه ن األوالن م

الـتداخل السـابر للغالف اجلوي والعامل باألشعة حتت احلمراء على الساتل األورويب العمليايت              
 .٢٠٠٦ يف عام (METOP)األرصادي 

  
  برنامج مالحة ساتلي     : (Galileo)غاليليو    

روط اتفقــت الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب ووكالــة الفضــاء األوروبــية عــلى شــ -٦٥
ومن . الـتمويل الـيت مكّنـت بـدء مـرحلة تطويـر واعـتماد برنامج نظام غاليليو للمالحة الساتلية           

 سـاتل جتريـبـي يعـرف باسم    ٢٠٠٦يونـيه  /املقـرر خـالل هـذه املـرحلة، أن يطلـق قـبل حزيـران          
وبعـد ذلـك، سـتطلق سـواتل غاليليو الثالثة وتعتمد     ".  لفرشـة اختـبار نظـام غاليلـيو    ٢الصـيغة   "

 .ة املالحة الساتلية يف املدارخدم
  

  تسجيل العامل يف صور     :  العالية االستبانة(Pléiades)سواتل بليياد     
مشـروع بليـياد هـو جـيل جديـد مـن نظم الرصد البصري لألرض يقوم املركز الوطين                  -٦٦

وجيــري تنفــيذ بــرنامج بليــياد للرصــد البصــري العــايل  . الفرنســي للدراســات الفضــائية بــتطويره
" سكاي مد -كوزمـو "سـتبانة بالـتعاون مـع إيطالـيا، وهـي املسـؤولة عـن تطويـر نظـام رادار                    اال
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(COSMO-SkyMed) .     نــتم اطــالق الســاتلني البصــريني املوجوديــن يف مكــو ومــن املقــرر أن ي
 .٢٠١٠ و٢٠٠٩الفضاء الفرنسي يف العامني 

  
 :اض االستكشافالربنامج الدويل اخلاص بالنساء حملاكاة التحليق يف الفضاء ألغر  

  جتربة الراحة يف الفراش
هــذا الــربنامج هــو بــرنامج دويل طُــور بالــتعاون مــع وكالــة الفضــاء األوروبــية واملركــز  -٦٧

الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية واإلدارة الوطنــية األمريكــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء    
 .ووكالة الفضاء الكندية) ناسا(

ذه الوكــاالت جتــارب للــراحة يف الفــراش مدــا شــهران  ، نظمــت هــ٢٠٠٥ويف عــام  -٦٨
وقد استهدفت  . ملـتطوعات يتمـتعن بالصـحة حتضـريا للتحلـيق عـلى مـنت حمطـة الفضـاء الدولية                  

 .التجارب تقييم آثار الرحالت الفضائية الطويلة األمد ووضع تدابري مضادة تغذوية وتدريبية

وأجرى زهاء  .  إجراء التجارب  وكـان معهـد طـب وفيزيولوجـيا الفضـاء مسـؤوال عن             -٦٩
ــيكل العظمــي        ٢٠ ــب واهل ــة والقل ــية الدموي ــلى نظــم األوع ــيا جتــارب ودراســات ع ــا دول  عامل

 .والعضالت لدى املتطوعات وكذلك على التغذية
  

  الوصول إىل الفضاء -٤ 
  ٥‐التطور القري من نوع ألف للمركبة آريان      

 هــو بــرنامج أورويب خــاص مبركــبة ٥-الــتطور القــري مــن نــوع ألــف للمركــبة آريــان -٧٠
باسـتخدام مـرحلة عليا قرية تستند إىل املرحلة الثالثة من           )  أطـنان  ١٠(إطـالق لألمحـال الثقـيلة       

ووكالـة الفضاء األوروبية هي املتعهد الرئيسي وهي تسند اإلدارة التقنية إىل املركز            . ٤-آريـان 
 يف املائــة مــن األمــوال ٥١ثر مــن وتســاهم فرنســا بأكــ. الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية

، ٢٠٠٢ديسمرب  /وبعـد فشـل عملـية اإلطـالق األوىل يف كـانون األول            . الالزمـة هلـذا الـربنامج     
 .٢٠٠٥جنحت عمليتا اإلطالق التاليتان يف عام 

  
  مركز حتكّم عمليايت    : مركبة النقل املؤمتتة  

ة، جيري إنشاء مركز التحكّم كجـزء مـن تطويـر الـربنامج األورويب ملركبة النقل املؤمتت          -٧١
. ملركـبة الـنقل املؤمتـتة يف املركـز الـتابع لـلمركز الوطـين الفرنسي للدراسات الفضائية يف تولوز            

وقـد كلّفـت وكالـة الفضـاء األوروبـية املركـز الوطـين بـتطوير وإدارة مركـز التحكّم يف مركبة           
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ــتة  ــنقل املؤمت ــتحكّم ا    . ال ــتحكّم، بوصــفه مركــز ال ــتوىل مركــز ال لرئيســي، مســؤولية إجــراء   وي
العملــيات وتنســيق مجــيع التســهيالت األرضــية الالزمــة لعملــيات املركــبة وهــي مركــبة فضــاء    

ومــن املقــرر أن يــتم .  أطــنان مــن البضــائع٨مؤمتــتة بالكــامل وغــري مأهولــة وقــادرة عــلى نقــل  
 .٢٠٠٦اإلطالق األول يف عام 

  
  وعية الدموية والقلب  ألغراض أحباث األ    : خمترب األوعية الدموية والقلب   

 هــو منــوذج أحبــاث طــوره املركــز الوطــين (Cardiolab)خمتــرب األوعــية الدمويــة والقلــب  -٧٢
الفرنسـي للدراسـات الفضـائية واملركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي مـن أجـل دراسة نظام                      

وحدات وسيوجد املخترب يف مرفق     . األوعـية الدمويـة والقلـب عـلى مـنت حمطـة الفضـاء الدولية              
والشــريكان العلمــيان يف فرنســا . الفســيولوجيا األورويب عــلى مــنت خمتــرب كولومــبوس األورويب

مهـا خمتـرب الفسـيولوجيا الـتابع لكلـية الطب يف جامعة أجنري ووحدة الطب وفسيولوجيا الفضاء                  
 .يف جامعة تور

ت  ولكــنه يــتوقف عــلى اســتئناف رحــال٢٠٠٦ومــن املقــرر أن يــتم اإلطــالق يف عــام  -٧٣
 .مكوك الفضاء

  
  ألغراض مراقبة مالّحي الفضاء طبياً     : (Cardiomed)كارديوميد    

قـرر املركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية ومعهـد املشـاكل الطبية البيولوجية                   -٧٤
الـتابع ألكادميية العلوم الروسية يف موسكو ضم خربتيهما يف جمال األوعية الدموية والقلب من               

وهـذه املعـدات املخصصـة ملراقبة مالّحي الفضاء طبياً        . اك يف تطويـر كارديومـيد     خـالل االشـتر   
وستســتخدم لــتقرير حالــة أداء . سـتعمل عــلى مــنت املكــون الروســي مــن حمطــة الفضــاء الدولــية 

جهـاز األوعـية الدمويـة والقلـب لـدى مالحـي الفضاء أثناء الفحوص الطبية ومراقبة اختبارات                 
 .األداء

لعلمـيان مهـا خمتـرب الفسـيولوجيا يف كلـية الطـب يف جامعـة أجنري ووحدة                  والشـريكان ا   -٧٥
 .الطب وفسيولوجيا الفضاء يف جامعة تور

ــام     -٧٦ ــتم اإلطــالق يف ع ــرر أن ي ــن املق ــتئناف    ٢٠٠٦وم ــلى اس ــك ع ــتوقف ذل  ولكــن ي
 .رحالت مكوك الفضاء
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  ملستقبلية مركبات اإلطالق ا     : الربنامج التحضريي ملركبات اإلطالق يف املستقبل           
الغــرض مــن الــربنامج التحضــريي ملركــبات اإلطــالق يف املســتقبل، الــذي وافــق علــيه     -٧٧

، هو القيام باألعمال التحضريية من      ٢٠٠٣الـس الـوزاري لوكالـة الفضـاء األوروبية يف عام            
 :أجل اختاذ قرارات بشأن ما يلي

 تطوير اجليل التايل من مركبات اإلطالق؛ )أ( 

أنشـطة تطويـر جديـدة ـدف إىل زيـادة القـدرة عـلى املنافسة ملركبيت                 القـيام ب   )ب( 
 . وفيغا٥-آريان

. والـربنامج التحضـريي هـذا هـو بـرنامج اختـياري مـن برامج وكالة الفضاء األوروبية                  -٧٨
 . يف املائة يف اجلزء الثاين٦ يف املائة يف اجلزء األول و٣٠وتبلغ نسبة املشاركة الفرنسية 

  
  يف غيانا الفرنسية   : (Soyuz)سويوز    

ــثاين٧يف  -٧٩ ــيا   ٢٠٠٣نوفمــرب / تشــرين ال ــا قانون ، وقّعــت فرنســا واالحتــاد الروســي اتفاق
واختذ جملس وكالة الفضاء األوروبية القرار املتعلق . إلطـالق مركـبة سـويوز من غيانا الفرنسية      

بغــيانا ويتــيح تأســيس ســويوز يف كــورو    . ٢٠٠٤ديســمرب /بــبدء الــربنامج يف كــانون األول  
الفرنسـية ألوروبـا الغربـية فرصـة لكـي تضـيف إىل جمموعـة خدماـا إلطـالق املركبات مركبة                     

 .إطالق متوسطة احلجم أُثبتت موثوقيتها مبا فيه الكفاية

ــي      -٨٠ ــتعهد واملخطـــط الرئيسـ ــو املـ ــائية هـ ــات الفضـ ــي للدراسـ ــز الوطـــين الفرنسـ واملركـ
ومن املقرر أن تتم أول عملية إطالق يف        . يةللمشـروع بكاملـه وقـد كُلّـف بأعمـال البنية التحت           

 .٢٠٠٨عام 
  

  مركبة إطالق صغرية ألوروبا      : (Vega)فيغا   
ــرها يف       -٨١ ــرنامج تطوي ــية صــغرية متــت املوافقــة عــلى ب ــيغا مركــبة إطــالق أوروب املؤمتــر ف

 .١٩٩٩املشترك بني الوزارات لوكالة الفضاء األوروبية الذي عقد يف بروكسل يف عام 

ســتكمل فــيغا جمموعــة مركــبات اإلطــالق األوروبــية، ــدف تلبــية الطلــب عــلى          و -٨٢
ــا     . الســواتل الصــغرية يف الســوق   ــة وز ــن وضــع محول ــيغا م ــدار  ١,٥وســتتمكن ف  طــن يف م

 .٢٠٠٧ومن املقرر أن جيري أول إطالق يف عام . منخفض
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توىل املركز وي. ويقـوم فـريق مـتكامل أورويب بقيادة عملية تطوير مركبة اإلطالق هذه     -٨٣
 كما  ”P80“الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية مسـؤولية قـيادة تطوير حمرك املرحلة األوىل                 

 . السابق١-يعمل بصفة متعهد مساعد ملرافق مركز غيانا الفضائي يف موقع آريان

 

  االحتاد الروسي        
 ]بالروسية: األصل[

 
حتـاد الروسـي الوطنية يف جمال   اضـطلعت وكالـة الفضـاء االحتاديـة الروسـية بأنشـطة اال           -١

، وذلك وفقا ٢٠٠٥أحبـاث الفضـاء واسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف عام           
لــربنامج الفضــاء لالحتــاد الروســي والــربنامج االحتــادي اخلــاص املــتعلق بالــنظام العــاملي لســواتل  

مع أكادميية العلوم وغـري ذلـك مـن الربامج اخلاصة بالتعاون       ) ”GLONASS“غلونـاس   (املالحـة   
الروســية ووزارة الدفــاع ووزارة الدفــاع املــدين وإدارة حــاالت الطــوارئ والكــوارث الطبيعــية  
ووزارة تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت ووكالــة اجليوديســيا ورســم اخلــرائط االحتاديــة    
 ومــرفق اخلدمــات اخلــاص باألرصــاد اجلويــة املائــية والرصــد البيــئي وغــري ذلــك مــن زبــائن           

 .ومستعملي املعلومات واخلدمات الفضائية

 جسما إىل الفضاء،    ٣٥ صاروخا حامال و   ٢٦ أطلق االحتاد الروسي     ٢٠٠٥ويف عـام     -٢
 (Soyuz TMA)"أ م سويوز ت"سفينتا فضاء مأهولتان من سلسلة :  منها روسية هي١٩كـان  

ألرقــام ا ((Progress-M)" م-بروغــرس"وأربــع مركــبات شــحن مــن سلســلة  ) ٧ و٦الــرقمان (
 (Ekspress-AM)" أ م-إكســــربس"وســــاتال اتصــــاالت مــــن سلســــلة  ) ٥٥ و٥٤ و٥٣ و٥٢

 اجلديـدة وستة سواتل     (Gonets-M)" م-غونـتس "وسـاتل واحـد مـن سلسـلة         ) ٣ و ٢الـرقمان   (
وســاتل ) (GLONASS)مبــا فــيها ثالثــة ســواتل غلونــاس   ((Cosmos)" كوزمــوس"مــن سلســلة 

ــية  ــيا االحيائــ ــون"التكنولوجــ ــاتل (Foton M)" م-فوتــ ــتور" والســ  (Monitor-E)" إي-مونيــ
ــد وســواتل     ــيانا"الستشــعار األراضــي عــن بع ــنطقة   (Tatyana)" تات ــة م ــتابعة جلامع  التعليمــية ال
 .”TNS-O“موسكو والساتل النانومتري التكنولوجي 

ــي     -٣ ــية هـ ــاء أجنبـ ــبة فضـ ــرة مركـ ــت عشـ ــت سـ ــواتل : وأُطلقـ  ”AMERICOM-12“سـ
(AMC-12) و “AMC-23” و DirectTV-8 و “Galaxy-14”  ــية ــبارات اهلندســـ ــاتل االختـــ  وســـ

ــدارات    ــيما بــني امل ــتكارية   (OISETS)لالتصــاالت البصــرية ف ــبار التكنولوجــيا االب  وســاتل اخت
(INDEX) والســاتل “XI-V”   ــية ــية   - وثــالث مركــبات فضــاء أوروب ــبادرة الطالب  هــي بعــثة امل
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 - وغاليليو ”AMC Venus Express“إكسـربس، و  -الستكشـاف الفضـاء وتكنولوجـيا الفضـاء    
 وســـاتل TopSat و Sina-1 و (DMC-4) ٤- والتشـــكيلة الصـــينية لرصـــد الكـــوارث”Anik“ و

 .”UVE-1“ والساتل ”NCUBE“الطالب النروجيي 

 ١١ صـاروخا حامال إلطالق األجسام الفضائية، منها         ٢٦وقـد اسـتخدم مـا جمموعـه          -٤
 مـن نـوع روكوت      ٢م و ٣-مـوس  مـن نـوع كوز     ٣ مـن نـوع بـروتون و       ٧مـن نـوع سـويوز و      

(Rokot))              أوقـف أحدمهـا نتـيجة لعـدم إطـالق السـاتل“CryoSat”       وسـاتل واحد من كل من ،
 (Volna)" فولنا" و (Dnepr)" دنيرب"و) إطالق موقوف  ((Molniya-M)م  -مولنيا: األنـواع التالية  

 ).إطالق موقوف من غواصة(

 مركبة فضائية يف    ٢٢ لوضع    عملـية إطـالق من موقع اإلطالق بايكونور        ١٩وجـرت    -٥
 . عمليات إطالق، مل تنجح اثنتان منها، من موقع اإلطالق بليستسك٦وجرت . الفضاء

ــنظمات روســية يف إعــداد وإطــالق الســواتل       -٦ ــيون روس وم ــد شــارك علم  XM“وق

Radio-3” و “Spaceway-1” و “Intelsat Americas-8”  الـتابع للواليات املتحدة و “Inmarsat” 
 .”Sea Launch“ن مشروع كجزء م

  
  برنامج الرحالت املأهولة -١ 

ــتطوير وتشــغيل حمطــة الفضــاء     ٢٠٠٥يف عــام  -٧ ــتعلقة ب ــية امل ــتزامات الدول ــا لالل ، ووفق
الدولـية، أطلـق االحتـاد الروسـي مركـبيت نقـل فضـائيتني حتمـالن مالحـني حملطة الفضاء الدولية                      

زء الروسي من حمطة الفضاء وتابعه، ونفذ وأربـع مركـبات شـحن فضائية، وحتكّم يف حتليق اجل        
 :برنامج البحوث والتجارب املخطط له

 ؛"٥٢-بروغرس م"فرباير، أُطلقت مركبة الشحن / شباط٢٨يف  )أ( 

 حاملة طقم   ٦- ت م أ   -أبريل، أطلقت مركبة الفضاء سويوز    / نيسـان  ١٥يف   )ب( 
وقــام . ألساســية احلاديــة عشــرةاملالحــني إىل حمطــة الفضــاء الدولــية للقــيام ببعــثة االستكشــاف ا

 مالحو البعثة أثناء وجودهم يف حمطة الفضاء بعملية سري واحدة يف الفضاء؛

من موقع  " ٥٣-بروغرس م "يونـيه، أُطلقـت مركـبة الشـحن         / حزيـران  ١٧يف   )ج( 
 اإلطالق بايكونور؛

 ؛"٥٤-بروغرس م"سبتمرب، أُطلقت مركبة الشحن / أيلول٨يف  )د( 
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من " ٧-سويوز ت م أ   "أكـتوبر، أُطلقـت مركبة الفضاء       /ول تشـرين األ   ١يف   )ه( 
موقـع اإلطـالق بـايكونور حاملة طقم مالحي بعثة االستكشاف الثانية عشرة إىل حمطة الفضاء            

وأثـناء وجـود مالحـي البعـثة يف احملطـة قـاموا بعملية سري واحدة يف الفضاء يف تشرين              . الدولـية 
 .سطح اخلارجي للمحطةنوفمرب بغية القيام بعمل على ال/الثاين

 ما يزيد   ٢٠٠٥وقـد نقلـت مركبات الفضاء الروسية إىل حمطة الفضاء الدولية يف عام               -٨
 كـيلوغرام مـن الوقود   ٢ ٣٠٠ أطـنان مـن خمـتلف أنـواع البضـائع، مبـا فـيها                ١٠جمموعـه عـلى     

ما من اهلواء  كيلوغرا٦٢٠ كـيلوغراما من الطعام و ١ ١٥٠ كـيلوغراما مـن املـاء و        ١ ٢٦٠ و
 ٧٨٠ كـيلوغراما مـن املعـدات لألنظمـة املوجـودة عـلى منت احملطة و               ١ ٤٩٠واألوكسـيجني و  

ــنظافة و    كــيلوغراما مــن املعــدات  ٢٥٠كــيلوغراما مــن املعــدات الطبــية ولــوازم اإلصــحاح وال
 كيلوغراما من البضائع    ٨٢٠ كـيلوغراما مـن الوثـائق الالزمـة عـلى مـنت احملطـة و               ٩٠العلمـية و  

 .حملطةللجزء األمريكي من ا

، قـام مالحـو بعـثة االستكشاف بتجارب يف اجلزء الروسي من حمطة              ٢٠٠٥ويف عـام     -٩
 جتربة  ٦٠جرى العمل على    (الفضـاء الدولـية عـلى جمموعـة كبرية من مواضيع البحث العلمي              

وقـد تضـمنت جتارب تعاقدية؛ وحبوث جيوفيزيائية؛        ).  جتـربة مـنها روسـية      ٤٤فضـائية كانـت     
؛ وتكنولوجـيا احيائية فضائية؛ وحبوث وجتارب تقنية؛ ورصد لألرض؛          وحبـوث طبـية واحيائـية     

 .وتكنولوجيا الفضاء واملواد
  

  برامج تطبيقات تكنولوجيا الفضاء -٢ 
  االتصاالت والبث التلفزي واملالحة من الفضاء       

، اسـتمر استخدام النظم الفضائية لتلبية احتياجات االحتاد الروسي إىل           ٢٠٠٥يف عـام     -١٠
 .علومات وتوفري خدمات اتصاالت حديثة ملختلف املستعملنيامل

وتتضمن شبكة املعدات املدارية اخلاصة باالتصاالت والبث التلفزي واملالحة                                           -١١
  ”Ekspress-AM“ و   ”Ekspress-A“ و   ”Gorizont“: الفضائية األجسام الفضائية التالية                 

  ”Gonets-DIM“ و ”Bonum-1“ و ”Ekran-M“ و ”Yamal-200“ و”Yamal-100“ و
 .”Nadezhda“و   " م-غلوناس    "و   " غلوناس    "  و ”Fonets-M“ و

وسيستخدم . ٢٠٠٥ يف عام    Ekspress-AM3 و   Ekspress-AM2وقـد أُطلق الساتالن      -١٢
السـاتالن للقـيام بعملـيات لصـاحل مؤسسـات حكومية، مثل البث التلفزي والراديوي االحتادي            

بث تلفزي  (مي جمموعـة مرافق خدمات متعددة       وإنشـاء شـبكة اتصـاالت سـاتلية خاصـة، وتقـد           
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ــث          ــيديو، وب ــتمار بواســطة الف ــائل ائ ــاتفي، ووس ــث ه ــوي، وب ــث رادي ــناظري، وب رقمــي وت
وستستخدم سواتل جديدة لتطوير ). البـيانات، والوصـول إىل االنترنـت بالبث العريض النطاق         

رية جدا وإنشاء   شـبكة االتصـاالت عـلى أسـاس تكنولوجـيا احملطات الطرفية ذات الفتحة الصغ              
شــبكات مؤسســية ومشــتركة وتوفــري خدمــات مــتعددة الوســائط، مبــا فــيها التعلــيم عــن بعــد      

 .والتطبيب عن بعد

 ١ ٠٠٠وجيـري تطويـر منصـات اجلـيل التايل النتاج سواتل اتصاالت يصل وزا إىل                 -١٣
ط  وا٢ ٠٠٠ كــيلوغراما وتســتهلك مــا يصــل إىل ٢٥٠كــيلوغرام وحتمــل مــا يصــل وزنــه إىل 

 كيلوغرام وحتمل ما يصل وزنه إىل       ٣ ٦٠٠مـن الطاقـة، وإنشـاء سـواتل ثقـيلة يصل وزا إىل              
وســتكون املنصــات .  واط مــن الطاقــة١٠ ٥٠٠ إىل كــيلوغراما وتســتهلك مــا يصــل ١ ٣٥٠

اجلديـدة مـتعددة االسـتعماالت نسـبيا وسيتسـىن اسـتخدامها النـتاج خمتلف أنواع السواتل اليت           
وقــد اســتمر تشــغيل نظــام غلونــاس لــتوفري الدعــم املالحــي .  عامــا١٢ يصــل عمــر خدمــتها إىل

للطائـرات املدنـية وسـفن األسـطول البحري والسفن النهرية، واستمر استخدامه يف اجليوديسيا         
 .ورسم اخلرائط ألجل األعمال اجليولوجية ويف الزراعة واحلراجة

ــة ســواتل    ٢٠٠٥ديســمرب /ويف كــانون األول -١٤ ــدأ تشــغيل ثالث ــاس"، ب . إضــافية" غلون
ووفقا للربنامج  ). م- سواتل من نوع غلوناس    ٤مبا فيها   ( سـاتال عامال     ١٧ويضـم الـنظام اآلن      

 .٢٠١١ مركبة فضائية حبلول عام ٢٤االحتادي اخلاص، سيكتمل نظام غلوناس مبا مقداره 

ــاذ        -١٥ ــدويل للبحــث واإلنق ــنظام الســاتلي ال ــن ال -COSPAS)ويشــمل اجلــزء الفضــائي م

SARSAT)            حالـيا عـلى سـاتلني مـن نـوع “Nadezhda” .      وبغـية االستعاضة عنهما، جيري حاليا
 سـيكون أخـف مبقـدار مخسـة أمـثال وسيبقى يف      ”Sterkh“العمـل عـلى سـاتل صـغري مـن نـوع             

وســتطلق ســواتل . الســواتل احلالــية مبقــدار ضــعفني ونصــف الضــعف  اخلدمــة مــدة أطــول مــن  
“Sterkh” ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ يف الفترة. 

  
  تشعار األرض عن بعد واألرصاد اجلوية والرصد البيئي وإدارة الكوارث الطبيعية       اس  

يسـتخدم االحتـاد الروسـي التطبـيقات الفضـائية اليت تنطوي على األرصاد اجلوية املائية             -١٦
 .واملوارد الطبيعية لالضطالع بأنشطته اخلاصة بالرصد البيئي

رض عن بعد استخدام سواتل األرصاد      ويتضـمن نظـام الفضـاء الروسـي الستشعار األ          -١٧
وسـواتل رصد املوارد الطبيعية     ) (Elktro) وإلكـترو    (Meteror)مـن نوعـي متـيور       (اجلويـة املائـية     

ــوع ريســورز  ( ــرها تلــك الســواتل يف    ). (Resurs)مــن ن وميكــن اســتخدام املعلومــات الــيت توف
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التنــبؤ بـاألحوال اجلويــة  جمموعـة واســعة مـن األغــراض يف جمـاالت مــثل الـزراعة وعــلم املـناخ و     
ورســم اخلــرائط وكفــاءة اســتخدام األراضــي والتنقيــب عــن املــوارد املعدنــية واحلــراجة وإدارة    

 .موارد املياه ورصد حاالت الطوارئ

.  يف مـدار متوسط االرتفاع ”Meteor-3M No.1“ويوجـد اآلن سـاتل األرصـاد اجلويـة      -١٨
 .ة أكرب وحمسنة من معدات جتهيز البيانات، جمموع”Meteor 3“وهو حيمل، باملقارنة بسلفه 

ــية     -١٩ ــوارد الطبيع ــدات متوســطة   ”Monitor-E“وكــان ســاتل رصــد امل ــذي حيمــل مع ، ال
ــية االســتبانة، قــد أُطلــق عــام     ــيق ٢٠٠٥االســتبانة وعال ــبارات حتل ويكــاد .  وخيضــع اآلن الخت

 يف ”Meteor-M“اتل الس(يكـتمل العمـل عـلى اجلـيل اجلديـد مـن سـواتل األرصاد اجلوية املائية            
-Meteor“وسيطور أحد سواتل    ). ”Elektro-L“مـدار متوسط والساتل الثابت بالنسبة لألرض        

M”املخطط هلا ألغراض حبوث علم احمليطات . 

 معلومــات مســتمدة مــن استشــعار األرض عــن بعــد،    ”Monitor-E“وســيوفر الســاتل   -٢٠
ــيانات مســح مــوارد األراضــ    ي؛ ورســم خــرائط موضــوعية  وهــي معلومــات ســتمكن جتمــيع ب

لألقالـيم؛ ورصـد حـاالت الطـوارئ وتقيـيم آثارهـا؛ ورسـم اخلـرائط اجليولوجية والتنقيب عن                   
املعـادن؛ ورصـد حالـة األحـراج واحملاصـيل الزراعـية والتنـبؤ بغـالّت احملاصيل الزراعية؛ ورصد                   

 .د البيئةالري والصرف؛ ورصد أحوال اجلليد والغطاء الثلجي يف املياه الداخلية؛ ورص

، وهو ساتل رصد عايل االستبانة، يف عام        ”Resurs-DK“ومـن املـتوقع إطـالق السـاتل          -٢١
٢٠٠٦. 

 من أجل رصد الزالزل     (Vulkan)" فولكان"وجيـري تطويـر نظـام فضـائي روسـي هـو              -٢٢
 .على املدى القصري

إطار وبغـية حتسـني الرصـد البيـئي، تقـرر تطويـر مـرافق فضـائية بصورة تدرجيية ضمن                      -٢٣
ومـن املقـرر أن جيـري تطويـر وتشـغيل هـذا الـنظام بطريقة               . نظـام حمـتمل لالستشـعار عـن بعـد         

تكفـل الـتعاون املفـيد واملتـبادل مـع شـركاء أجانـب قـاموا أنفسـهم بعمل مفيد يف جمال تطوير                       
وهذا يتطلب أشكاال فعالة وكفؤة من التعاون الدويل        . واسـتخدام معدات االستشعار عن بعد     

 األطــراف فــيما يــتعلق باالضــطالع بالرصــد البيــئي وإصــدار اإلنــذارات عــن الكــوارث  املــتعدد
الطبيعــية، مبــا يف ذلــك أمــواج التســونامي، وســوف يــؤدي ذلــك يف الــنهاية إىل تطويــر مــوارد    

 .الفضاء الوطنية وإدماجها يف نظام دويل شامل الستشعار األرض عن بعد
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مع األرضي الرئيسي لتلقي املعلومات      اسـتمرار تطويـر وحتديث ا      ٢٠٠٥شـهد عـام      -٢٤
وجرى العمل على مواصلة عمليات تطوير      . الـواردة مـن السواتل وجتهيزها وختزينها وتوزيعها       
ــيانات   . املركــز الرئيســي ملعلومــات االستشــعار عــن بعــد    ــتلقي الب ــدة ل وأنشــئت حمطــات جدي

 .وآسياوجتهيزها وختزينها وأُنشئ نظام جلمع البيانات عن منطقة أوروبا 
  

  إدارة الكوارث الطبيعية باستخدام تكنولوجيا الفضاء      
مـن اـاالت ذات األولويـة يف أنشـطة االحتـاد الروسـي الفضـائية تطوير تكنولوجيات                   -٢٥

 :الفضاء والدعم باملعلومات من أجل إدارة الكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك

و ويف الــبحر، كاألعاصــري التنــبؤ بالظواهــر اخلطــرة وكشــفها ورصــدها يف اجلــ )أ( 
-Meteor“والعواصـف وأعاصـري التـيفون والتكويـنات اجلليدية، باستخدام بيانات من الساتلني              

3M”  وElktro-L              لترددات ( مـأخوذة يف جمـاالت خمـتلفة من عرضي النطاق البصري والراديوي
 لطيف املوجات الكهرومغنطيسية؛) فوق العالية

 ”Meteor-3M“سـتخدام بيانات من السواتل      اكتشـاف ورصـد الفيضـانات، با       )ب( 
ومــن املقــرر تطويــر تكنولوجــيات فضــاء جديــدة وتطبــيقها مــن  . Resurs-DK و Monitor-Eو 

 أجل توفري املعلومات اليت تيسر إدارة الكوارث الطبيعية؛

 هكتارا، ٤٠اكتشـاف ورصـد حـرائق األحراج اليت تغطي مساحة تزيد على             )ج( 
 املــأخوذة يف ”Monitor-E“ و ”Resurs-DK“ و ”Meteor-3M“واتل باسـتخدام بـيانات مــن السـ   

ــراء لطــيف املوجــات الكهرومغنطيســية     ــية ودون احلم ــزويد الســواتل   . جمــاالت مرئ ــدرس ت وي
بـأحدث األجهـزة دون احلمـراء مـن أجـل اكتشـاف ورصد حدود حرائق األحراج اليت تغطي                   

  هكتار وقت بدء احلريق؛٠,١ما يزيد على 

وتقيـيم حـاالت انسـكاب الـنفط على سطح البحر ومداها، يف أي              اكتشـاف    )د( 
وقـت مـن الـيوم ويف مجـيع األحـوال اجلويـة، يف أعقـاب حـادث ناقلة أو تفريغ متعمد للزيت،                       
باسـتخدام بــيانات مــن األجســام الفضــائية توفــرها رادارات ذات فــتحات اصــطناعية مــن نــوع  

 .(Arkon-2)" ٢-أركون"
  

  ئيةبرامج البحوث الفضا -٣ 
توفـر الــبحوث الفضـائية البــيانات األساسـية الضــرورية لفهـم العملــيات الـيت جتــري يف       -٢٦

 .الكون وتقييم أثرها على األرض
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، وضــمن إطــار بــرنامج للــبحوث العلمــية، اســتخدمت تكنولوجــيا   ٢٠٠٥ففــي عــام  -٢٧
ــات الشمســية      ــلة عــن العالق ــام للر  -الفضــاء إلجــراء دراســة مفص ــر نظ صــد األرضــية مت تطوي

 ملواصلة  (Coronas-Foton)" فوتون-كوروناس"وجيـري تطوير الساتل     . اجليوفـيزيائي الشمسـي   
رصـد النشـاط الشمسـي وإلجـراء حبـوث شاملة على اال املغنطيسي لألرض ولدراسة الصلة                
بـني العملـيات الـيت حتـدث يف الشـمس ويف الـبالزما القريـبة من األرض والعمليات اليت حتدث                     

 .على األرض

 ٢٠٠٥يف عام   " كوروناس"واسـتمر بـرنامج الدراسـات الشمسية ضمن إطار برنامج            -٢٨
 ٢٠٠١ف يف عام    -وقد أُطلق الساتل كوروناس   . ف الـدويل  -كجـزء مـن بـرنامج كورونـاس       

لدراسـة العملـيات الدينامـية النشـطة يف الشـمس وخصائص األشعة الكونية الشمسية وإشعاع                
 فوق البنفسجية واألشعة السينية، ولدراسة األشعة       الشـمس الكهرومغنطيسـي يف طيفي األشعة      

وقد وفّـر  . الكونـية الشمسـية وإجـراء ســبـر زلـزايل مشسـي ألعمـاق الشـمس واهلالـة الشمسـية                   
الـربنامج بـيانات عـن مواقـع املـناطق النشـطة يف الشمس ويسر البحث عن دالئل متقدمة على                    

وحِصــلَ عــلى نــتائج . النشــاط الشمســياالندالعــات الشمســية وعــزز، نتــيجة لذلــك، التنــبؤ ب 
والتقطت البيانات الساتلية يف    . ٢٠٠٥علمـية هامـة خـالل فـترة االندالعات الشمسية يف عام             

 يف أملانـيا ومركـز التنبؤ باالشعاع التابع للمعهد          (Neustrelitz)حمطـة االسـتقبال يف نويسـترلتس        
 (IZMIRAN)شار املوجات الراديوية    اخلـاص باملغنطيسـية األرضـية والغـالف اجلوي املتأين وانت          

 .يف ترويتسك، يف منطقة موسكو

الشمسية وعلم  -، أُجريـت حبـوث جتريبـية تناولـت العالقات األرضية          ٢٠٠٥ويف عـام     -٢٩
 الذي طور ضمن    ”Conus-A“ف وكذلـك اجلهاز     -الكونـيات، باسـتخدام السـاتل كورونـاس       

 .املتحدة األمريكية، وهو مشروع مشترك مع الواليات ”Conus-Wind“مشروع 

 الـيت أطلقـتها اإلدارة الوطنـية للمالحة     (Odyssey)" أوديسـي "وكانـت مركـبة الفضـاء        -٣٠
ــيوترونات العــايل الطاقــة      ــتابعة للواليــات املــتحدة، قــد محلــت مكشــاف الن ــة والفضــاء ال اجلوي

ــتكوين     . الروســي ــيوترون الســريعة، الــذي ميكِّــن حتديــد ال ووظيفــته هــي تســجيل تدفقــات الن
 يف ١٥ووفقا للبيانات املستقاة من مكشاف النيوترونات هذا، تبين أن        . املعـدين لسـطح املريخ    

املائــة مــن ســطح املــريخ مغطــى مبــناطق دائمــة الــتجمد تقــع يف الشــمال واجلــنوب وراء خطّــي   
 يف املائة من   ٣٥-٣٠وقـد اكتشـف أن الـتربة يف تلك املناطق تتكون من             .  درجـة  ٦٠العـرض   

وقـد أدى هـذا االكتشـاف إىل إحداث تغيري جوهري يف اآلراء السابقة              .  بـالوزن  اجللـيد املـائي   
 أجهــزة (Mars Express)" مــارس إكســربس"وقــد ركبــت عــلى الســاتل األورويب . عــن املــريخ

روسـية مـثل جهـاز فورييه لقياس الطيف بني الكواكب، وجهاز طيف األشعة فوق البنفسجية           
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وي، وجهاز قياس طيف األشعة املرئية ودون احلمراء يف واألشـعة دون احلمـراء يف الغـالف اجل      
رســم خــرائط مكــامن املعــادن، وجهــاز حتلــيل الــبالزما والــذرات الطاقويــة الفضــائية، وكــامريا 
جمسـامية عالـية االسـتبانة، ورادار املـريخ املـتقدم اخلـاص بسرب املناطق حتت السطحية والغالف                   

ة للقيام مبجموعة كبرية من البحوث على سطح        وقـد اسـتخدمت تلك األجهز     . اجلـوي املـتأين   
 .املريخ وجوه

وتقــوم اللجــنة الروســية لــربنامج الــبحوث العلمــية الــدويل بإجــراء جتــارب عــلى مــنت      -٣١
ــية، لرصــد       ــة الفضــاء األوروب ــتابع لوكال املختــرب الــدويل للفــيزياء الفلكــية بشــأن أشــعة غامــا ال

، وذلك ضمن حصة االحتاد الروسي اليت تبلغ        ودراسـة إشـعاع غامـا املنبـثق من مصادر فضائية          
 . يف املائة من وقت التعرض٢٥زهاء 

  
  االستخدامات التجارية لتكنولوجيا الفضاء -٤ 

ــتائج       -٣٢ ــيقات الشــاملة واملفــيدة لن ــتقدم وتنشــئ أساســا للتطب األنشــطة الفضــائية حتفــز ال
 قطاعات اقتصاد البالد كلها     البحـث والـتطوير العلمي وكذلك لتكنولوجيا الفضاء املتقدمة يف         

 .تقريبا

ــرقايب       -٣٣ ــق اإلطــار االقتصــادي والتنظــيمي وال ــية خل وجتــري سلســلة مــن الدراســات بغ
الضـروري ألنشـطة الفضـاء الـيت تعـزز النقل الكفؤ لإلجنازات العلمية والتقنية يف تكنولوجيات          

 . خمتلف الفوائدالصواريخ وغريها من تكنولوجيات الفضاء إىل االقتصاد الروسي وحتقيق

وتقـوم شـركات الطـريان والفضـاء حالـيا بـتعزيز قدرـا االنتاجـية التاحة الفرصة أمام                  -٣٤
 .االنتاج التجاري للتكنولوجيا املتقدمة القادر على املنافسة والذي يفي باملعايري التقنية العاملية

 :ت التجاريةوفيما يلي ااالت ذات األولوية املتعلقة بتطوير وصنع املنتجا -٣٥

تطويـر معـدات مـن أجـل قطـاع الوقـود والطاقة، مبا يف ذلك عدادات الليزر،                )أ( 
والـنظم البصـرية االلكترونـية لكشـف اللهـب يف مكونـات االحـتراق، وعـدادات كـثافة الغاز،                   

 وحمطات الضخ املتعددة املراحل، ونظم التحكّم حملطات ضغط الغاز العايل املستوى؛

ديـدة مـن التكنولوجـيا الطبـية ووسائل التأهيل الطبـي، مبا يف             تطويـر أنـواع ج     )ب( 
ذلـك أجهـزة وأدوات إلعـادة تأهـيل اجلهـاز العضـلي اهليكـلي، وأسـرة خاصة لضحايا احلرق،                 

 وجهاز الستخراج حصى الكُلى، وأجهزة جتبريية تعويضية؛
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تطويـــر أدوات حاســـوبية وأدوات اتصـــال، مبـــا يف ذلـــك اهلواتـــف العمومـــية   )ج( 
الســلكية والــبطاقات االلكترونــية الالزمــة لتشــغيلها، ونظــم هوائــيات أرضــية واســعة الــنطاق  ال

 لالتصاالت واإلذاعة، ونظم مالحية إلرشاد السفن النهرية؛

تطويــــر معــــدات لقطــــاع جتهــــيز األغذيــــة واملنــــتجات الزراعــــية ولصــــناعة  )د( 
ومعدات لتركيب عازالت   االنشـاءات، مبـا يف ذلـك معـدات النـتاج رقـائق بوليثـيلني عريضة،                 

احلـرارة املصـنوعة من مركّبات رغوة متعدد اليوريتان، ونظم تسخني مكابس الفلكنة، وآالت      
 طحن باهلواء املضغوط؛

تطويــر مــواد جديــدة، مبــا يف ذلــك رغــوة األلومنــيوم ومــواد خزفــية جديــدة،    )ه( 
 .وعمليات تكنولوجية متقدمة لصنع تلك املواد

  
  التعاون الدويل -٥ 

يشـارك االحتـاد الروسـي يف بـرامج مـن أجـل بـناء وتشغيل حمطة الفضاء الدولية ونظم                     -٣٦
فضـائية للرصـد البيئي، واإلنذار املبكر بالظواهر الطبيعية املدمرة وغريها من حاالت الطوارئ،              

 .وعمليات البحث واإلنقاذ، وبرامج للتحكّم يف التلوث يف الفضاء اخلارجي وختفيضه

وكالـة الفضـاء االحتاديـة الروسـية، بالـتعاون مـع الـوزارات واإلدارات األخرى         وتقـوم    -٣٧
ومـع املؤسسـات العاملـة يف جمـال تطويـر الصـواريخ وتكنولوجيات الفضاء األخرى، باملسامهة                 

 :يف التعاون الدويل يف األنشطة الفضائية املتعلقة بااالت الرئيسية التالية

طـالق محـوالت أجنبـية، ويف بعـض احلاالت من           اسـتخدام املـرافق الروسـية إل       )أ( 
 خالل مؤسسات مشتركة مع شركاء أجانب؛

 اخلــاص ”RD-180“الــتطوير املشــترك حملــركات الصــواريخ، وال ســيما احملــرك   )ب( 
 بالصواريخ احلاملة من نوع أطلس؛

القــيام، بالــتعاون مــع وكالــة الفضــاء األوروبــية وفرنســا والصــناعة التحويلــية     )ج( 
ــوع ســويوز       األورو ــن ن ــيف الصــاروخ احلــامل م ــرافق إلطــالق وتكي ــية، بإنشــاء م  س ت -ب

(Soyuz-ST)يف مركز غيانا الفضائي يف غيانا الفرنسية؛  

املشـــاركة يف إنشـــاء وتشـــغيل حمطـــة الفضـــاء الدولـــية ويف عملـــيات البحـــث  )د( 
 العلمي على متنها؛
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ــية واهلــ      )ه(  ــا الشــعبية الدميقراط ــة كوري ــع مجهوري ــتعاون م ــة  ال ند يف جمــال املالح
 الساتلية؛

 تطوير صاروخ حامل باالشتراك مع الربازيل؛ )و( 

 املشاركة يف إنشاء جممع صواريخ فضائية جلمهورية كوريا؛ )ز( 

إجـراء حبـوث فضـائية أساسـية، مبـا يف ذلـك تنفيذ مشروع اخلدمة واملنتجات                  )ح( 
مل االنعكــاس يف الغــالف الســفلي فــوق املــتعلقة باحملــتوى االلكــتروين يف الغــالف املــتأين ومعــا

 ، وذلك بتعاون واسع النطاق مع شركاء أجانب؛(SPECTRE)أوروبا 

 املشاركة يف مشروع املخترب الدويل للفيزياء الفلكية ألشعة غاما؛ )ط( 

واألرصاد اجلوية  ) م-ساتل فوتون (تنفـيذ مشـاريع تـتعلق بتكنولوجـيا الفضاء           )ي( 
 (SAGE-III)ربة دراســة اهلــباء اجلــوي والغــاز يف الستراتوســفري  مــع جتــ”Meteor-3M“الســاتل (

 اخلاصة بالواليات املتحدة؛

 .سارسات-توسيع كوسباس )ك( 

 :وميكن القيام باألنشطة التالية يف سياق تطوير التعاون الدويل -٣٨

نقـل محوالت ذات تصميم وصنع أجنبيني على منت سواتل املستقبل من نوع              )أ( 
“Meteor-3M” و “Resurs-DK” و “Elektro-L”؛ 

املشــاركة يف بــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية الــذي يــنطوي  )ب( 
عــلى إنشــاء بنــية حتتــية أرضــية لــتزويد الــبلدان املشــاركة ببــيانات الرصــد البيــئي، والــتعاون يف    

 تشكيل إطار الربنامج املذكور؛

ق برصـــد حـــرائق األحـــراج وحـــاالت املشـــاركة يف الـــربنامج األورويب املـــتعل )ج( 
ــدات عــلى مــنت الســاتلني       ــزالزل، باســتخدام مع ــبؤ بال ــتعلق بالتن  ”Meteor-3M“الطــوارئ وامل

 ؛”Resurs-DK“ و

 إجراء مفاوضات بشأن التعاون يف برنامج غاليليو؛ )د( 

 .الروسي-املشاركة يف برنامج األورال األورويب )ه( 

ء االحتاديـة الروسـية طـرفا يف ميـثاق الـتعاون على             وقـد اقـترح أن تصـبح وكالـة الفضـا           -٣٩
 .حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية
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 ممارسة االحتاد الروسي التزاماته التعاهدية بشأن       ٢٠٠٥وقـد اسـتمرت بنجاح يف عام         -٤٠
ت إجـراءات بشأن جمموعة كبرية من     وقـد اختـذ   . الـتعاون الـدويل يف مـيدان األنشـطة الفضـائية          

ــربامج        ــة التكنولوجــيا وب ــتعلق حبماي ــام وحمــدد، ت ــية، ذات طــابع ع ــية الدول ــات احلكوم االتفاق
وإضـافة إىل ذلـك، وقّعـت وكالـة الفضـاء االحتادية الروسية اتفاقات              . ومشـاريع حمـددة أخـرى     

شأن تنفيذ مشاريع    بلـدا ومـع وكالـة الفضـاء األوروبـية ب           ٢٠مـع وكـاالت الفضـاء يف حـوايل          
 .وجماالت نشاط حمددة

وعـلى العمـوم، تتمـتع أنشـطة الفضـاء، بفضـل الدعـم احلكومي النشط، بكل إمكانية                    -٤١
 .لتحقيق املزيد من جوانب التقدم يف تعزيز التقدم االجتماعي واالقتصادي والعلمي

 يتعلق بربنامج   وقـد أوىف االحتـاد الروسـي جبمـيع الـتزاماته جتـاه شـركائه األجانب فيما                 -٤٢
 وأثـناء تعليق رحالت الواليات املتحدة املكوكية، حبيث  ٢٠٠٥حمطـة الفضـاء الدولـية يف عـام         

 .أن مشاركة االحتاد الروسي مكنت استمرار ذلك املشروع الدويل

ــرناجما كــامال لألنشــطة         -٤٣ ــيذ ب ــية تنف ــدرات االحتــاد الروســي الفضــائية إمكان ــل ق وتكف
وتتسم السياسة العامة للبلد بالعمل بنشاط يف برامج الفضاء         .  الذايت الفضـائية يتمـتع باالكـتفاء     

الدولـية، باالشـتراك مـع الـدول األعضـاء يف االحتاد األورويب وشيلي واهلند والواليات املتحدة                  
ويعتــرب االحتــاد الروســي أن أحــد األغــراض الرئيســية مــن الــتعاون يف جمــال    . وشــركاء آخــرين

 . العالقات الدولية إىل أقصى حد ممكن ملصلحة التنمية املستدامةاألنشطة الفضائية هو توسيع
 


