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   مقدمة -أوال  
 والتقنية واألربعني، أوصت اللجنة الفرعية العلمية       الثالثة الصادر عن دورا     الـتقرير  يف -١

 تواصل دعوة الدول    بأنالـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية األمانة             
 ).٢١ الفقرة ،A/AC.105/869(مي تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية األعضاء إىل تقد

 دعـا األمـني العـام احلكومات        ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٢٥ شـفوية مؤرخـة      مذكّـرة  ويف -٢
وقد أعدت األمانة هذه    . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ قـبل حلـول      تقاريـرها إىل أن تقـدم     

 .الدول األعضاء استجابة لتلك الدعوة استناداً إىل التقارير الواردة من املذكرة
  

    من الدول األعضاء  الواردة    الردود  -ثانيا  
 فنلندا  

  ]باإلنكليزية: األصل[
  اإلدارة -١

 . الفضائيةباألنشطة اهليئات الفنلندية املعنية ١ اجلدول يبين -١
 

 ١ اجلدول   
  املعنية باألنشطة الفضائيةاهليئات: فنلندا

 املنظمة  املنظمةعلى املشرفة زارةالو  الرئيسيةاألنشطة

، وهي ١٩٨٣ عام يف" تيكس" وكالة أنشئت
مسؤولة عن عالقات فنلندا مع وكالة الفضاء 

 العاملي والثنائي يف التعاوناألوروبية، وعن 
ميدان الفضاء، وبرامج التكنولوجيا الفضائية، 

 اجلزء التكنولوجي والصناعي من وتنفيذومتويل 
 جلنةنلندي؛ وهي أيضا أمانة برنامج الفضاء الف
 .الفضاء الفنلندية

تمويل ل الفنلندية الوكالة والصناعة التجارة وزارة
واالبتكار  تكنولوجياال
 (Tekes)" تيكس"

وهي مسؤولة عن  ١٩٨٥ عام اللجنة يف أنشئت
وتعين من . وضع السياسة الفضائية الوطنية

 جانب احلكومة لفترة مدا ثالث سنوات 
)٢٠٠٧-٢٠٠٤(.  

هيئة  (الفنلندية الفضاء جلنة والصناعة التجارة وزارة
تنسيق مشتركة بني 

 )الوزارات

  فنلنداأكادميية  التعليموزارة . لربنامج العلوم الفضائيةالالزم التمويل توفر
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٥فنلندية للفترة  الفضائية  السـتراتيجية   اال الفضـاء الفنلـندية      جلـنة  أعـدت  -٢
 .، مشفوعة مبوجز باللغة اإلنكليزية٢٠٠٥يونيه /يران حزيفونشرا 

ــا يف    ٥٠ وتوجــد -٣ ــندا تعمــل إم ــيدان شــركة ووحــدة أحبــاث يف فنل ــد املعــدات  م  توري
وتوجـد سـبع جامعات يف فنلندا تدرس االستشعار         .  تكنولوجـيا الفضـاء    دراسـة السـاتلية أو يف     

ث يف فنلندا يف جمال تطوير       شركة وسبع وحدات أحبا    ٣٠وتعمـل   .  الفضـاء  علـوم عـن بعـد أو      
وميكـن احلصول على مزيد من املعلومات من املوقعني         .  وخدماـا اجلديـدة    املالحـة تكنولوجـيا   

 من الدليل ٢٠٠٦ اللذيـن يتضـمنان صـيغتني مت حتديـثهما يف عام           عـلى الشـبكة العاملـية      التالـيني 
 ودلـيل حتديـد مواقع      (www.tekes.fi/eng/publications/Space_Directory_2007.pdf)الفضـائي   

 _www.tekes.fi/eng/publications/Mobile_Location)احملطـــات املـــتحركة للـــنقل الالســـلكي

Directory_2007.pdf)للبيانات : 
  

   املستقبلآفاق -٢
ــرد -٤ ــندا الفضــائية يف الوثيقــتني  تفصــيلي وصــف ي   املؤرخــة A/AC.105/788 ألنشــطة فنل
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ املؤرخةA/AC.105/832 ، و٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢

  
   امليزانيةاجتاه -٣

 يف املائة يف السنة، وفقا للتوصيات الواردة يف         ٥مبعدل   ميزانـية الفضاء الفنلندية      تـتزايد  -٥
ــترة    ــية للف ــتراتيجية الوطن ــة الفضــاء    و .٢٠٠٧-٢٠٠٥االس ــربامج وكال النصــيب املخصــص ل

 .٢٠٠٦ باجلزء األكرب من امليزانية يف عام استأثرد ق) اإليسا(األوروبية 

 تكنولوجيا الفنلندية لتمويل ال متويـل األنشطة الفضائية الفنلندية أساسا من الوكالة     ويـأيت  -٦
ــتكار  ــيكس"واالب ــتجارةوبلغــت مســامهة وزارة  . (Tekes)" ت املســؤولة عــن  وهــي  والصــناعة، ال

كما متول عدة   . ٢٠٠٦ يف عـام     يـورو   ملـيون  ٢,٦ا،  مسـامهات فنلـندا يف امليزانـية العامـة لإليسـ          
 .وزارات أخرى األنشطة الفضائية

  
   الوطنيةاألنشطة -٤

عـلى رصـد األرض والعلوم والتطبيقات،       لفضـاء   تركّـز اهـتمامات فنلـندا الرئيسـية يف ا          -٧
الــية أساســا الــبحوث املــتعلقة باملــنظومة الشمســية، والفــيزياء الفلكــية الع(وعــلى علــوم الفضــاء 
 ).الطاقة وعلم الكونيات
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سواتل اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات     (والبـيانات الـيت توفرها السواتل القطبية املدار          -٨
والسـاتل األورويب لالستشعار عن بعد      ) والغـالف اجلـوي الـتابعة للواليـات املـتحدة األمريكـية           

(ERS-2)    والسـاتل ،Radarsat    والسـاتل ،Envisat (   غلـب لرصـد الغطاء الثلجي      تسـتخدم يف األ
 وتستخدم سواتل بصرية. ورسـم خـرائط للجلـيد الـبحري وكشـف حـوادث انسـكاب الـنفط             

)Envisatو Terra (    خدم تصــوير بصــري عــايل االســتبانة مــن الســاتللرصــد نوعــية املــياه واســت
 وســاتل رصــد األرض حلصــر اســتخدامات األراضــي والغابــات والغطــاء  (Landsat)الندســات 
 .١٩٧٥نذ عام النبايت م

ويف مـيدان تطبـيقات األرصـاد اجلويـة تـوايل فنلـندا تعاونـا فعـاال مـع املنظمة األوروبية                  -٩
وتتضـمن أنشـطة اجلـزء األرضـي استقبال وجتهيز البيانات           . السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة       

 .EnvisatوTerra وAqua  وAura وOdinالواردة من السواتل 

ج الرصـد العاملي لألغراض البيئية واألمنية وكذلك يف مبادرة  وتشـارك فنلـندا يف بـرنام       -١٠
إلنشـاء املـنظومة العاملـية لنظم رصد األرض، وفيما يتعلق باألخرية، أعارت فنلندا خبريا للعمل              

 .يف أمانة النظام العاملي لرصد األرض

روبية ويـرد وصـف ملشـاركة فنلـندا يف بـرنامج غاليلـيو املشترك بني وكالة الفضاء األو                -١١
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٣ املؤرخة A/AC.105/816/Add.1واالحتاد األورويب يف الوثيقة 

  
   واملشاريع الدولية اجلاريةالربامج -٥

 . مشاركة فنلندا يف الربامج واملشاريع الفضائية الدولية اجلارية٢ اجلدول يبين -١٢
 

 ٢ اجلدول   
  الفضائية الدولية يف الربامج واملشاريع فنلندا مشاركة

  أو املنظمةالبلد البعثة الفنلندية املشاركة

 إلكترونيات الكهربائية، للتغذية وحدات
 األجهزة

  احلركة اجلوية بعثة
)ADM-Aeolus( 

 األوروبية الفضاء وكالة

  BepiColombo أجهزة قياس األشعة السينية واجلسيمات

  Cluster II  جهازانالكهربائية، للتغذية وحدات

  CryoSat اإلمداد بالطاقة وحدات
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  أو املنظمةالبلد البعثة الفنلندية املشاركة

 األوزون العاملي رصد يف جهاز املشاركة
ترقية معاجل معدات : بقياس احتجاب النجوم

  وتوفري جزء أرضيالعامليقياس األوزون 

 إنفيسات البيئي الساتل
(Envisat-1) 

 

 لسواتل العامليةالشبكة  (غاليليو  قبل التطويرما يف مرحلة املشاركة
 )٢-ةاملالح

 

 جاذبية حبقل املعنية البعثة الساتل على منت براجميات
األرض وبثبات حالة دوران 

 احمليطات

 

  Herschel الفضائي املرصد  املرآة األوليةصقل

 األورويب املشترك الرصد يف جهاز املشاركة
، التحقق )وحدتا كشف(باألشعة السينية 

 التحليقمن صالحية براجميات 

Integral  

 املشاركة يف ،اإلمداد بالطاقة توحدا
 األجهزة

Mars Express  

 احملمولة على الرباجميات من صالحية التحقق
 منت الساتل

 سواتل الثاين من اجليل
1 ،(MSG)-2-(MSG)ميتيوسات

 

 لتجربة الرصد العاملي ءكهربا توليد وحدات
 )GOME(لألوزون 

  اجلوية األرصاد ساتل
(MetOp-1) 

 

 املنخفض؛ وحدة الترددهاز  يف جاملشاركة
التحكم اخلاصة باجلهاز القري 

 )الكريوستات(

Planck  

 وحدات نظام توزيع القدرة، األولية، البنية
 مسامهات يف األجهزة

Rosetta  

 واإللكترونيات الكُمون اختبار جهاز
 ؛)SPEDE (املركبات الفضائيةوالغبار يف 

عرض إيضاحي ملطياف تصوير مدمج 
 باألشعةراصدات مشسية / السينيةباألشعة
 السينية

 املتقدمة للبحوث الصغرية البعثة
 يف التكنولوجيا 

)SMART-1( 

 

 التربة برطوبة املعنية البعثة راديوي يف مقياس املشاركة
 )SMOS (وملوحة احمليطات
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  أو املنظمةالبلد البعثة الفنلندية املشاركة

املشاركة يف احمللّل الشامل : جهازان
للجسيمات النشطة واجلسيمات الفائقة 

 جتربة النواة واملوجات - (COSTEP) احلرارة
 تباين وجهاز (ERNE) والنسبيةالنشطة 

 (SWAN)خواص الرياح الشمسية 

 والغالف الشمس مرصد
 )SOHO(الشمسي 

 

 واملشاركة يف جهاز ،إمداد بالطاقة وحدات
 لتحليل الذرات املتعادلة الطاقوية

Venus Express  

 التحكم احلراري ووحدة أنبوب املقراب بنية
  املرآةيف

 املرايا تعددة املنيوتنبعثة 
-(XMM)باألشعة السينية 

Newton 

 

 باالستقاللية على منت املتعلق املشروع بعثة
مكاشف للحطام الفضائي : الساتل

 البياناتووحداا ملعاجلة 

 اإليسا/بلجيكا 

ومشاركة  (RADARSAT) رادارسات
مذكّرة ( باالستشعار عن بعد متصلةأخرى 
 )تفاهم

 نداك 

 على منت احملطة السينية باألشعة جهاز
 الفضائية الدولية

 اليابان 

 منت املركبة على لرصد األوزون جهاز
 جمموعة سواتل من Auraالفضائية أورا 

  األرض التابعة لناسارصد

 املتحدةالواليات /هولندا 
اإلدارة الوطنية (األمريكية 

للمالحة اجلوية والفضاء 
 ))ناسا(

 السينية على منت باألشعةون  سيليكصفيفة
املشروع . Spectrum-X-Gammaالساتل 
 حاليامتوقّف 

  الروسياالحتاد 

 التداخل املديد القاعدة على منت الساتل مقياس
املشروع . (RadioAstron)راديواسترون 
 متوقّف حالياً

  

Met Netمركبات هبوط على املريخ من فئة    
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  أو املنظمةالبلد البعثة الفنلندية املشاركة

الساتل  على منت الصغرية للموجات جهاز
Odin 

 السويد 

 بالذرات املعادلة تصويري ملطياف آليتان
 ذي عدسة واسعة الزاوية

/ األمريكية املتحدة الواليات 
 ناسا

 ،Cassini الفضائية املركبة على منت آليات
 كاسيين بالبالزما مطيافاملشاركة يف 

(CAPS) 

  

 على منت مركبة السينية باألشعة جهاز
  HETE IIية العابرة استكشاف الطاقة العال

  

 منت احملطة على لرصد احلطام جهاز
 الفضائية الدولية

  

 لقياس اال مدرج مبقياس املشاركة
 املغنطيسي

  

 جتربة فيزياء ألفوي؛ مغنطيسي مطياف
اجلسيمات على منت احملطة الفضائية الدولية 

جهاز لتعقُّب ): املضادةالبحث عن املادة (
 األرضي ومناولة السيليكون مع الدعم

 البيانات

اسبانيا  و الروسياالحتاد 
 سويسرا وإيطاليا وأملانياو
اململكة  وفرنسا والصنيو

املتحدة لربيطانيا العظمى 
الواليات  والشماليةوإيرلندا 

 املتحدة األمريكية
  

 اليابان   
  ]باإلنكليزية: األصل[

  املشاركة يف برنامج احملطة الفضائية الدولية -١ 
ــؤ -١ ــتعاون مــع مجــيع     ت ــية، بال ــنهوض باحملطــة الفضــائية الدول ــيابان دورا نشــطا يف ال دي ال

وكانـت مشـاركة اليابان الرئيسية يف احملطة هي تطوير وحدة           . الـبلدان العاملـة يف هـذا املشـروع        
 .، اليت ستستخدم إلجراء اختبارات وحبوث يف الفضاء اخلارجي")KIBO("االختبارات اليابانية 

 التابع للواليات   Discovery رحالت مكوك الفضاء     ٢٠٠٥ستؤنفت يف عام    وعـندما ا   -٢
املـتحدة السـنة املاضـية، سـاهم املـالح الفضـائي الياباين سويتشي نوغوتشي يف العمل اجلماعي                  

 .املمتاز، حيث أجنز أعماال هامة أثناء البعثة، من بينها أنشطة خارج املركبة
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 الفضــاء اجلــوي، بالــتعاون مــع اإلدارة الوطنــية وتواصــل الوكالــة اليابانــية الستكشــاف -٣
لــلمالحة اجلويــة والفضــاء الــتابعة للواليــات املــتحدة توفــري التدريــب لــلمالحني الفضــائيني          

 .اليابانيني وحتصيل تكنولوجيا الرحالت الفضائية املأهولة

يف تعزيـــز " Kibo"وسيســاهم تطويــر احملطــة الفضـــائية الدولــية ووحــدة االختــبارات        -٤
 .خدامنا الفضاء اخلارجي مع حتسني نوعية حياتنا يف الوقت نفسهاست
  

  التعاون الدويل ومبادرة اليابان يف إدارة الكوارث: االستشعار عن بعد -٢ 
 .ما فتئت اليابان تعزز التعاون الدويل يف عدد من امليادين األخرى -٥

  ملي املتكاملةاستراتيجية الرصد العا/اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض )أ( 
وتـتعاون الـيابان يف جمـال رصـد األرض مـع مـنظمات تم بالفضاء، عن طريق اللجنة                    -٦ 

 .املعنية بسواتل رصد األرض وتساهم يف تعزيز استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة
  

  املنظومة العاملية لنظم رصد األرض/الفريق املختص برصد األرض )ب( 
ــيابان، بصــف  -٧  تها عضــوا يف اللجــنة التنفــيذية ورئيســا مشــاركا للجــنة اهلندســة   دأبــت ال

والبــيانات الــتابعة للفــريق املخــتص برصــد األرض، عــلى تشــجيع إنشــاء املــنظومة العاملــية لــنظم 
وتواصــل الــيابان االضــطالع بــدور قــيادي يف اجلهــود املــبذولة مــن أجــل إنشــاء . رصــد األرض

 .ةتلك املنظومة، وفقا خلطة تنفيذها العشري
  

  امللتقى اإلقليمي للوكالة الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ )ج( 
يعقـد امللـتقى اإلقلـيمي للوكالـة الفضـائية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ اجـتماعا سـنويا حتت                      -٨

 .رعاية اليابان، بالتعاون مع شركاء دوليني

، ٢٠٠٥ عــام ويف الــدورة الثانــية عشــرة للملــتقى، املعقــود يف كيتاكيوشــو بالــيابان يف -٩
اتفقـت املـنظمات املهـتمة بشؤون الفضاء وإدارة الكوارث يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على                

ــنها   ــيما بي ــتعاون ف ــيا     . أن ت ــا مشــروع الرصــد يف آس ــذي (Sentinel-Asia)وأطلقــت الحق ، ال
وعقد االجتماع األول لتنفيذ    . يهـدف إىل تقاسـم املعلومـات بشـأن الكـوارث يف هـذه املنطقة              

ــانوي، يف شــباط  مشــر ــرباير /وع الرصــد يف آســيا يف ه ــثاين يف   . ٢٠٠٦ف ــد االجــتماع ال وعق
 منظمات  ٧ من البلدان و   ١٨ هيـئة من     ٥١، بالـتعاون مـع      ٢٠٠٦يونـيه   /بـانكوك، يف حزيـران    

دولـية، مـن بيـنها اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة،                 
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وتواصـل اليابان قيادة تلك املشاريع بالتعاون   . ضـائية وعلمـية وتكنولوجـية     إضـافة إىل هيـئات ف     
 .مع شركائها، وهي تتطلع إىل مواصلة توسيع نطاق تلك األنشطة يف املنطقة

ــن       -١٠ ــا، م ــتقى يف جاكارت ــثة عشــرة للمل ــدورة الثال ــتعقد ال ــانون األول٧ إىل ٥وس /  ك
كون املوضــوع الرئيســي للــدورة هــو وســي. ، بالــتعاون مــع حكومــة اندونيســيا٢٠٠٦ديســمرب 

وميكـن احلصـول عـلى مزيد من املعلومات من موقع           ". العمـل معـا لبـناء جمـتمع آمـن ومزدهـر           "
 ).http://www.aprsaf.org(املنتدى على الشبكة العاملية 

  
  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي )د( 

اليابانـية الستكشـاف الفضاء اجلوي      ، أطلقـت الوكالـة      ٢٠٠٦يـناير   /يف كـانون الـثاين     -١١
وقـد سـاهم هـذا السـاتل بالفعل يف إدارة الكوارث،            ". Daichi"السـاتل املـتقدم لرصـد األرض        

مـن خـالل رصـد كـوارث مـثل االـيال األرضـي عـلى جزيـرة لييت يف الفلبني، وثوران بركان                      
. نات يف مشال تايلند   مـريايب والزلـزال الـذي أصـاب جـزر جافا يف اندونيسيا، إضافة إىل الفيضا               

وستواصـل الـيابان مسـامهتها يف األنشـطة الرامـية إىل ضـمان إجـراء تقيـيم فـوري لألضرار اليت                      
 .تسببها الكوارث الطبيعية

 
 بولندا  

  ]باإلنكليزية: األصل[
، ووكالــة الفضــاء )اإليســا(تــتعاون بولــندا تعاونــا فعــاال مــع وكالــة الفضــاء األوروبــية   -١

ــة الروســية،  ــة والفضــاء   االحتادي ــلمالحة اجلوي ــية ل يف الواليــات املــتحدة  ) ناســا( واإلدارة الوطن
 .األمريكية، وغريها من وكاالت الفضاء الوطنية

، )كوســبار(جلــنة أحبــاث الفضــاء : وبولــندا عضــو يف مــنظمات الفضــاء الدولــية التالــية -٢
ة األوروبية لسواتل ، واملنظم)يومتسات(واملـنظمة األوروبـية السـتغالل سواتل األرصاد اجلوية          

 .، واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة)يوتلسات(االتصاالت 

 ٢٠٠٦ومشـل الـتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية يف عام      -٣
 .ااالت التالية

 
  علوم الفضاء واستكشاف الفضاء -١ 

بعـثات الفضـائية للوكـاالت التالية، مبا يف      شـاركت بولـندا يف الـتعاون الـدويل بشـأن ال            -٤
 :ذلك تفسري بيانات تلك البعثات
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 Venus الفضائي، Herschel، مرصد Rosetta ،Mars Expressبعثات : اإليسا )أ( 

Express ،Cluster ،Bepi Colombo؛ 

ــية   )ب(  ــة الروسـ ــاء االحتاديـ ــة الفضـ  Coronas F ،Interball ،Obstanovka: وكالـ
 ؛Kompas-2، )ئية الدوليةاحملطة الفضا(

 جهاز استكشاف احلدود املشتركة بني النجوم؛: ناسا )ج( 

 ؛Nanospace-1:  السويديةNanospaceشركة  )د( 

 ؛Demeter: املركز الوطين للدراسات الفضائية يف فرنسا ) ه( 

ــا       )و(  ــية وناسـ ــاء اإليطالـ ــة الفضـ ــا ووكالـ ــني إيسـ ــتركة بـ ــثة املشـ -Cassini: البعـ

Huyghens. 

ــبري للجـــنوب     -٥ ــندا يف مشـــروع املقـــراب الكـ ــاركت بولـ ــوم الفلـــك، شـ ويف جمـــال علـ
 .األفريقي

 .٢٠٠٦بولندا عضو نشط يف كوسبار وشاركت يف أنشطتها يف عام  -٦
  

  رصد األرض -٢ 
اسـتخدمت أنشـطة رصـد األرض، بقـيادة معهـد اجليوديسـيا ورسم اخلرائط يف بولندا                  -٧

ألكادميية العلوم البولندية، بيانات االستشعار عن بعد الواردة        ومركـز الـبحوث الفضائية التابع       
اإلدارة الوطنية  : مـن نظـم رصـد األرض الدولـية التالـية لتلبـية االحتـياجات الوطنـية واإلقليمـية                  

الــتابعة للواليــات املــتحدة، وســاتل رصــد األرض،  ) نــوا(لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي  
، والساتل البيئي QuickBird، وIKONOS، و)الندسـات (وسـاتل استشـعار األراضـي عـن بعـد          

ومشلـت تلـك األنشطة     . ، وغريهـا  ERS-2والسـاتل األورويب لالستشـعار عـن بعـد          " إنفيسـات "
 .إعمال نظام للمعلومات اجلغرافية

ــتابع       -٨ ــية ال ــية واألمن ــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئ ــية يف ب ــندا بفعال وتشــارك بول
واملثال اهلام على الشراكة بني القطاعني العام    . وكالـة الفضـاء األوروبية    للمفوضـية األوروبـية و    

واخلـاص يف أنشـطة رصـد األرض هو املركز الساتلي للعمليات اإلقليمية، وهو اجلهة اليت توفر          
 والسواتل اهلندية لالستشعار عن بعد ونواتج       IKONOSالصـور العالـية االسـتبانة مـن السـاتلني           

 .عدأخرى لالستشعار عن ب
  



 

11  
 

A/AC.105/887  

  األرصاد اجلوية -٣ 
ــة وإدارة املــياه، وهــو      -٩ ــة معهــد األرصــاد اجلوي يقــود األنشــطة يف جمــال األرصــاد اجلوي

وتشــارك بولــندا بفعالــية يف أنشــطة . ونظــم ســاتلية" يومتســات"و" نــوا"يســتخدم بــيانات مــن 
 ".يومتسات"
  

  املالحة الفضائية -٤ 
، حيث تساهم   "Galileo"يب لـلمالحة السـاتلية      تشـارك بولـندا يف إنشـاء الـنظام األورو          -١٠

مبحطـة رصـد تكـامل حتديـد املـدى البولـندية، كجـزء مـن اخلدمـة املالحية التكميلية األوروبية                     
 ".EGNOS"الثابتة بالنسبة لألرض 

  
  االتصاالت الساتلية -٥ 

لســات بولــندا عضــو يف يوتلســات واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الســاتلية املتــنقلة وانت   -١١
 الــيت تقــدم خدمــات االتصــاالت (INTERSPUTNIK)واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الفضــائية 

وبعـد خوصصـة هيـئات تشـغيل سـواتل االتصـاالت بـدأت بولـندا تسـتعمل خدماا                   . السـاتلية 
 .لتلبية احتياجات االتصاالت

  
 سلوفاكيا     

  ]باإلنكليزية: األصل[
  تنمية اهلياكل التنظيمية -١

للجـــنة الســـلوفاكية ألحبـــاث الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  واصـــلت ا -١
السـلمية مشـاركتها يف األنشـطة اإلداريـة هليـئات االحتـاد األورويب ذات الصـلة بالفضاء، ومثّل             
رئـيس اللجـنة سـلوفاكيا يف االجتماعات اليت عقدها يف بروكسل الفريق الرفيع املستوى املعين                

 . للمفوضية األوروبية ووكالة الفضاء األوروبيةبالسياسات الفضائية التابع

  األرصاد اجلوية الفضائية -٢
 يف مشــروعني دولــيني ٢٠٠٦شــارك املعهــد الســلوفاكي لألرصــاد اجلويــة املائــية عــام   -٢

 .كما كان طرفا يف تعاون ثنائي يف إطار األرصاد اجلوية الفضائية
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/ ، يف أيلــولCONEX IIلوســطى، واكــتمل تنفــيذ املشــروع املشــترك لــبلدان أوروبــا ا  -٣
وأجـرت النمسـا، بصـفتها الـبلد الـريادي لذلـك املشروع، تقييما للنتائج اليت                . ٢٠٠٦سـبتمرب   

لفــائدة املشــروع ) ســلوفاكيا وســلوفينيا وكرواتــيا وهــنغاريا (أحــرزا مجــيع الــبلدان املشــاركة  
. ا يتعلق بالبث الفوري   بالنسـبة جلمـيع دوائـر األرصـاد اجلويـة الوطنـية املشاركة، باألخص فيم              

وبفضـل هـذا املشـروع، طـورت سـلوفاكيا بـرناجما حاسوبيا خاصا لتركيب مصادر خمتلفة من                  
وأمكن حل جانبني من تلك العملية      . جمـاالت الـتهطال يف منتج مشترك خلريطة عابرة للحدود         

، وتعيني ومهـا حتديـد كمية التهطال بواسطة بيانات مستمدة من مصادر متعددة يف نقطة معينة          
واسـتخدمت القياسـات الـرادارية كمصـدر ملعـرفة قـيم التهطال، إال أنه         . املواقـع عـلى اخلـرائط     

ميكـن أيضـا اسـتخدام مصـادر أخـرى أيضـا مـثل قياسـات املصـادر الثابتة املستوفاة أو البيانات                      
 .املستمدة من السواتل كمدخالت يف التطبيقات الرباجمية

العضــوية يف املــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل وأصــبحت ســلوفاكيا عضــوا كــامل  -٤
، وقد واصلت الدول األعضاء يف ٢٠٠٦يـناير   /يف كـانون الـثاين    ) يومتسـات (األرصـاد اجلويـة     

ــم        ــاتلية لدعـ ــيقات السـ ــرفق التطبـ ــروع مـ ــن مشـ ــرحلة األوىل مـ ــطة املـ ــيذ أنشـ ــات تنفـ يومتسـ
ا السياق شاركت سلوفاكيا    ويف هذ ). H-SAFمشـروع   (اهليدرولوجـيا العملياتـية وإدارة املـياه        

إثبات صحة البيانات الساتلية   /فـأوال، شـاركت يف تطويـر وتنفـيذ منهجـية املعايرة           . يف مهمـتني  
. املـتعلقة حبقـول الـتهطال، اسـتنادا إىل بـيانات رادارية معدلة بواسطة شبكة مقياسات األمطار                

ــنواتج الســاتل     ــبات الصــحة اهليدرولوجــية لل ــيا، شــاركت يف مهمــة إث ــتهطال  وثان ــتعلقة بال ية امل
ــاذج هيدرولوجــية، وأُعــد منوذجــان للصــرف الســطحي        ــتربة باســتخدام من ــة ال ــلج ورطوب والث

ووفّـر الشـريك النمسـاوي أوىل البيانات        . لـتلك األغـراض   ) HBV والـنموذج    Hornالـنموذج   (
كمـا أتـاح الشـريك اإليطايل بيانات عن       . ٢٠٠٦أكـتوبر   /عـن رطوبـة الـتربة يف تشـرين األول         

واقــترح الشــريك النمســاوي إثــبات صــحة نواتــج  . ٢٠٠٦أكــتوبر /هطال يف تشــرين األولالــت
رطوبـة الـتربة كمهمـة مسـتقبلية باسـتخدام قياسـات يف املوقـع لبـيانات الـرطوبة يف كل أرجاء                      
سـلوفاكيا، وإدراج سـلوفاكيا ضمن الشبكة الدولية لبيانات رطوبة التربة، دف إنشاء قاعدة              

 .ملية لرطوبة التربةبيانات دولية أو عا

 الــتعاون الثــنائي بــني املعهــد الســلوفاكي لألرصــاد  ٢٠٠٦يــناير /وبــدأ يف كــانون الــثاين -٥
اجلويـة املائـية وشـعبة الـبحوث والتطبـيقات اجلويـة التابعة ملركز األحباث والتطبيقات الساتلية يف                  

ــبات    ــرة وإث ــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي، بشــأن معاي  صــحة بارامــترات  اإلدارة الوطن
احمللّقة يف  " نوا"املكافـئ املـائي للثـلج والغطـاء الثـلجي املسـتمدة مـن البـيانات الواردة من سواتل                    

وقـدم املعهد السلوفاكي قياسات مستوفاة لقياسات يف املوقع للمكافئ املائي للثلج            . مـدار قطـيب   
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ــية    ــإلدارة الوطن ــلجي ل ــوا(والغــالف الث ــرباير إىل/للفــترة مــن شــباط ) ن ــريل / نيســانف . ٢٠٠٦أب
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦وستستمر هذه األنشطة لفترة الشتاء 

  
  االستشعار عن بعد -٣

ــية     -٦ ــتعاون مـــع معهـــد الطفيلـــيات يف األكادميـ ــلوفاكية، بالـ ــية السـ ــة البيئـ طبقـــت الوكالـ
السـلوفاكية للعلـوم يف كوسيشـي، بيانات الكساء األرضي اخلاصة بسلوفاكيا، اليت حصل عليها               

ور ســاتلية مــن الســاتل الندســات، لــنمذجة حــدوث طفيلــيات خمــتارة تــنقُل داء المي بواســطة صــ
وميكن احلصول على معلومات بشأن حالة صحة الغابات يف         . والـتهاب الدماغ وداء الشعرينات    

سلوفاكيا واألنواع اليت تكوا وعلى إحصاءات من الكساء األرضي يف سلوفاكيا، مستمدة من             
طة خدمـات اخلرائط وأدوات نظام املعلومات اجلغرافية، على موقع الوكالة           بـيانات سـاتلية بواسـ     

 .http://www.atlas.sazp.sk: على الشبكة

وأجـرى معهـد اجلغرافـيا الـتابع لألكادميـية السـلوفاكية للعلـوم ومعهـد اجلغرافيا وخمترب                   -٧
اسة مقارنة للتغريات   األرضـية الـتابعني لألكادميـية الـبلغارية للعلـوم در          -دراسـة اآلثـار الشمسـية     

احلاصـلة يف الكسـاء األرضـي الـيت حـددت بواسـطة تطبيق بيانات الكساء األرضي من برنامج         
. ملـنطقة تـرنافا السلوفاكية ومنطقة بلوفديفت البلغارية       ) كوريـن (تنسـيق املعلومـات عـن البيـئة         

ة السلوفاكية مشروع   وشـارك معهد اجلغرافيا التابع لألكادميية السلوفاكية للعلوم والوكالة البيئ         
ــئة     ــبايت لتنســيق املعلومــات عــن البي ــن(الغطــاء الن ــتغريات  ٢٠٠٦لعــام ) كوري ــذي حــدد ال ، ال

، باستخدام صور من ساتل     ٢٠٠٦-٢٠٠٠احلاصـلة يف الغطـاء األرضـي يف أوروبـا يف الفـترة              
 . والسواتل اهلندية لالستشعار عن بعد(SPOT)رصد األرض 

املــرحلة األوىل مــن جــرد الغابــات الوطنــية ورصــدها وأكمــل مركــز األحــراج الوطــين  -٨
بواسـطة الصـور الساتلية املستمدة من جهاز رسم اخلرائط املوضوعية احملمول على منت الساتل      

واستخدمت صور  . ، وصـور جويـة وبـيانات حصـل علـيها برسـم خـرائط ميدانية               "الندسـات "
نيف الغابات يف سلوفاكيا    لتص" الندسات"جهـاز رسـم اخلـرائط املوضـوعية عـلى مـنت الساتل              

وتعـاون مركـز األحـراج الوطـين مـع مركز البحوث املشترك      . الوسـطى حسـب حالـة صـحتها     
الـتابع للمفوضـية األوروبـية يف جتمـيع خريطة عاملية للغطاء األرضي، استنادا إىل صور مطياف                 

 .التصوير املتوسط االستبانة

 احملاصيل الزراعية لغرض دفع     وحـدد معهـد حبوث علوم التربة وحفظها مساحات من          -٩
 مـزرعة، باستخدام صور ساتلية من سبوت، السواتل اهلندية  ٧٠٠إعانـات زراعـية ألكـثر مـن         
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ــات         ــاتل الندسـ ــنت السـ ــلى مـ ــوعية عـ ــرائط املوضـ ــم اخلـ ــاز رسـ ــد وجهـ ــن بعـ ــعار عـ  لالستشـ
نظـام حتديـد قطـع    (كمـا اسـتكمل سـجل املـناطق الزراعـية املنـتجة       . IKONOSوQuick Bird و
ــة احملاصــيل     ) راضــياأل ــبؤ بغلّ ــية للتن ــة رقمــية مصــححة؛ ونفّــذت عمل باســتخدام خــرائط جوي

ــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي       الرئيســية يف ســلوفاكيا باســتخدام صــور اإلدارة الوطن
 ).نوا(
  

  فيزياء وتكنولوجيا الفضاء -٤
 اجليوفيزيائي التابعة   ومعهد علوم الفلك واملعهد    كـل من معهد الفيزياء التجريبية        واصـل  -١٠

 كوسيتشه، وكلية الرياضيات والفيزياء واملعلوماتية جبامعة يف للعلوم السلوفاكية لألكادميية كـلها 
 أخــرى عاملــة يف مــيدان فــيزياء الفضــاء، إجــراء الــبحوث وجمموعــاتكومنــيوس يف براتيســالفا، 

 إىل حتلــيل قياســات اســتنادا ، الفيزيائــية الــيت حتــدث يف الفضــاءالظواهــرالتجريبــية والــنظرية عــن 
أما .  على منت السواتل   موجودةذه املعـاهد وبأجهـزة أخرى       اسـتمدت مـن األجهـزة الفضـائية هلـ         

 الغــالف الشمســي وظواهــر طيســيااملغن فــيزياء الغــالف فكانــت هــي الرئيســية مــيادين البحــث
يف  كمـا نظمـت أنشـطة يف عـدد مـن املعـاهد واجلامعات يف سلوفاكيا                  .واستكشـاف الكواكـب   

 .٢٠٠٧إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية املقبلة يف عام 
  

  الفضائي الفضاء والطب بيولوجيا -٥ 
 مــن معهــد عــلم الغــدد الصــماء التجريــبـي ومعهــد الفيزيولوجــيا الطبيعــية   كــل واصــل -١١

ي ، وه  ومعهد علوم القياس   احليوانـية واملرضـية ومعهـد الكيمـياء البيولوجـية واجليـنات الوراثـية             
 الســلوفاكية للعلــوم، ومعهــد العلــوم البيولوجــية واإليكولوجــية  لألكادميــية معــاهد كــلها تابعــة
شىت املواضيع يف   يف   أخرى حبثها     وكيانات  سافاريك يف كوسيتشه،   جبامعةالـتابع لكلـية العلوم      

 . واسع النطاق يف الفضاء يف إطار مشاريع تنطوي على تعاون دويلاحلياةميدان علوم 

ل معهـد حبـوث القياس التابع لألكادميية السلوفاكية للعلوم عمله املتعلق بتطوير              وواصـ  -١٢
 .نظام إلكتروين آيل لالختبارات اليت تتناول األمحال اإلجهادية أثناء فترات اجلاذبية املفرطة

 


