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    الردود الواردة من الدول األعضاء          -ثانيا  
  اجلزائر   

 ]بالفرنسية :األصل[
 
 بتعجـيل خطــى تنفـيذ الــربنامج   ٢٠٠٧ عــام يفزت األنشـطة الفضــائية يف اجلزائـر   يمتـ  -١

ل هدفـــه األساســـي يف اســـتخدام األدوات ثَّ يتمـــالـــذي، )٢٠٢٠-٢٠٠٦(الفضـــائي الوطـــين 
 .الفضائية من أجل تعزيز التنمية املستدامة

 :ويركز تنفيذ الربنامج الفضائي أساسا على ما يلي -٢

 تصميم وإنتاج نظم فضائية تالئم االحتياجات الوطنية؛ )أ( 

 إقامة مرافق فضائية وتركيب معدات معينة؛ )ب( 

 بشرية يف جمال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛ املهارات الوحشدتطوير  )ج( 

 .تطوير التعاون الدويل يف هذا اجملال )د( 

وتطلبـت مواصـلة هـذه املبادرات إعادة تنظيم األنشطة الفضائية الوطنية، مبا يف ذلك       -٣
 تنفيذ الربنامج،  ية وكالـة الفضـاء اجلزائـرية تتوىل مسؤول        داخـل إنشـاء هيـئات تشـغيلية جديـدة         

 : وهي

ــز  )أ(  ــرمرك ــتاج الــنظم       تطوي ــة اســتحداث وإن ــيه مبهم ــذي يعهــد إل  الســواتل ال
 باء٢-، ألسات الفضـائية وسـيمكن مـن بـدء دمـج واختـبار سـاتل رصد األرض عايل االستبانة                 

)AlSAT-2B( ؛٢٠٠٩ يف عام 

مركـز التطبـيقات الفضـائية، الذي يكلف مبهمة االضطالع باألنشطة املتعلقة             )ب( 
ــتعلق     باســتخدام البــيانات  ــواردة مــن الســواتل والــنظم الناشــئة عــن الــربامج الفضــائية فــيما ي ال

 ؛مبختلف قطاعات املستخدمني

ــذي ســيتوىل مســؤولية إدارة       )ج(  مركــز تشــغيل نظــم االتصــاالت الالســلكية، ال
 AlCOMSAT-1واسـتغالل وتسـويق منـتجات وخدمات ساتل االتصاالت الالسلكية اجلزائري            

 ؛ الربنامج الفضائياملزمع استحداثه يف إطار

وأعــيد تنظــيم املركــز الوطــين لتكنولوجــيا الفضــاء ليصــبح مركــز تكنولوجــيا الفضــاء   -٤
 . املذكورة أدناهالذي ستشمل أنشطته الرئيسية خمتلف جماالت البحث
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  التطبيقات الفضائية   -١ 
 املتصلة ونظـرا إىل أمهية التطبيقات الفضائية، أعطيت األولوية ملواصلة تنفيذ املشاريع      -٥

 . بالوقاية من الكوارث الطبيعية والصناعية وإدارهتا

هي و. ، وضـعت مشـاريع جديـدة     ٢٠٠٦وباإلضـافة إىل األنشـطة املتواصـلة يف عـام            -٦
ــتعلق بتشــجيع اســتخدام األدوات الفضــائية يف قطــاع اإلســكان واســتحداث تكنولوجــيات       ت

لمعلومات اجلغرافــية لــام  نظـ وضــعجديـدة إلجــراء مسـوح للســهوب والصــحارى األفريقـية، و   
 .خصِّيصا لكي تستخدمه اجملتمعات احمللية، وغري ذلك

 يف جمـال إسهام  ٢٠٠٧ويـرد أدنـاه بـيان األنشـطة الرئيسـية الـيت اضـطُلع هبـا يف عـام             -٧
 : تكنولوجيا الفضاء

 :الوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارهتا )أ( 

 . املديـرية العامـة للحماية املدنية  تركيـب نظـام لإلنـذار باملخاطـر الطبيعـية يف      ‘١‘ 
إقامة الشبكات بني املؤسسات املتخصصة يف      ب يـتعلق ويـندرج هـذا املشـروع، الـذي         

الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعـية وإدارهتـا، يف إطـار اجلهـود الرامية إىل حتسني التنسيق                   
 ؛بني دوائر احلماية املدنية واملؤسسات املعنية

 ذلــك هتيــئة الظــروف الالزمــة  شــملوي. زل وإدارهتــاالوقايــة مــن خماطــر الــزال  ‘٢‘ 
ــية باســتخدام   "للشــروع يف تنفــيذ املشــروع املعــنون   حتديــث خــرائط املخاطــر الزلزال

 ؛ باالشتراك مع املؤسسات ذات الصلة،"تكنولوجيا الفضاء

ربامج تقييم حرائق ل امتدادهذا املشروع  .تقيـيم حرائق الغابات والوقاية منها  ‘٣‘ 
، وهي الربامج اليت    ١- مشـال األراضـي الوطنـية باستخدام الساتل ألسات         الغابـات يف  

، وتطوير نظام ٢٠٠٣تـنفذ باالشـتراك مـع املديـرية العامـة للغابـات مـنذ صـيف عام           
ــرائق الغابـــات وإدارهتـــا الـــذي سيســـتند إىل بـــيانات رصـــد األرض     الوقايـــة مـــن حـ

  ؛ومؤشرات وضع خرائط املخاطر

واصــلت وكالــة الفضــاء اجلزائــرية مشــاركتها     . ويمراقــبة اجلــراد الصــحرا   ‘٤‘ 
ــلجراد   غــزوالنشــيطة يف جهــود مكافحــة    اجلــراد، وذلــك بتحلــيل البيــئات احلــيوية ل

الصـحراوي يف املغــرب العــريب ومـنطقة الســاحل األفــريقي مـن خــالل رســم خــرائط    
 ؛ يف مناطق توالد اجلراد١-األوضاع اإليكولوجية باستعمال الساتل ألسات

 : استغالل األراضيإدارة )ب( 
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ــية إلدارة االســتغالل املســتدام لألراضــي   ‘١‘  ــنها وضــع  . اخلطــة الوطن واهلــدف م
 نظام للمعلومات   باستخداممشـروع لتصـنيف اسـتغالل األراضـي ورصـد السـواحل             

 ؛اجلغرافية

من املقرر أن تبدأ  .الرصـد اإليكولوجـي للسهوب من أجل مكافحة التصحر   ‘٢‘ 
ــام  ــال املــ ٢٠٠٧يف ع ــية ذات الصــلة     األعم ــواد اخلرائط ــث امل ــيةتعلقة بتحدي  بإمكان

وسيجرى مسح  . ١-الـتأثر بالتصـحر استنادا إىل البيانات الواردة من الساتل ألسات          
لـلحالة اإليكولوجـية للمـناطق اهلشـة، وقـد أجـري آخر مسح من هذا القبيل يف عام              

  ؛١٩٩٦

 املشاريع األربعة وضعت :تسـخري تكنولوجـيا الفضـاء يف التطبـيقات الصحية     ‘٣‘ 
  :٢٠٠٧التالية يف عام 

مشــروع استشــارات طبــية عــن بعــد تســتهدف حــاالت احلمــل    -أ  
ويف إطــار هــذا املشــروع، سيســتخدم جهــاز طــيب  . احملفوفــة باخلطــر وطــب األطفــال

ــر         ــة اجلزائ ــية جبامع ــة واملراكــز الطب ــني مستشــفى ورغل ــتوفري االتصــاالت ب حممــول ل
 ؛، ومركز للرعاية الصحية يف منطقة الورغلة)داياحلراش واحلسني ال(العاصمة 

ثالثـــة مشـــاريع لرصـــد األوبـــئة عـــن بعـــد تشـــمل اســـتخدام         -ب  
ف البارامـترات البيئـية املتعلقة بظهور األوبئة مثل البرداء   يوصـ تاالستشـعار عـن بعـد ل      

يف مــنطقة القلعــة وداء الليشــمانيات اجللــدي يف اهلضــاب العلــيا، ووصــف  ) املالريــا(
ضــمات الكولــريا مــن خــالل لــون وتكــدر مــياه الــبحر يف خلــيج اجلزائــر    خصــائص 

 ؛العاصمة وضواحيها

 وتنصب. تقيـيم املـوارد الطبيعية وإدارة البنيات التحتية األساسية      -ج  
 :على حتسني املعارف يف جماالت شىت مثليف هذا الصدد األنشطة ذات األولوية 

 : يع التالية ذات األولويةالطاقة واملعادن، ومن ذلك املشار ‘١‘  

 ؛٥٠٠ ٠٠٠: ١إنتاج خريطة جيولوجية للجزائر مبقياس  -أ   

عـداد دراسـة جـدوى بشـأن وضع نظام حلماية وإدارة      إ -ب   
  ؛األنابيب مع إجراء مراجعة حسابات بيئية

، ويشـمل ذلـك تنفـيذ سلسلة من التدابري يف سياق    ائـية املـوارد امل   ‘٢‘  
 : ضانات وإدارهتانظام الوقاية من الفي
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تعزيــز مشــروع رســم خــرائط املــناطق املعرضــة للفيضــانات  -أ   
 ؛ "احلراش"يب الكائن يف منطقة مستجمع املياه الفرعي ـيف املوقع التجري

بــدء أعمــال رصــد املنشــآت املائــية باســتخدام الــنظم        -ب   
 ؛وتكنولوجيات قياس التداخل بالرادار) GPS(العاملية لتحديد املواقع 

إجـراء مسـح للسـهوب األفريقـية واملـناطق الصـحراوية، ويشمل ذلك اعتماد         ‘٣‘ 
 وقد  .لتلك املناطق منهجـية قائمـة عـلى التصـوير العـايل االستبانة هبدف إجراء مسح               

 .أجريت دراسة جتريبية يف مجاعة البياض
  

  النظم الفضائية  -٢ 
 :أعطيت األولوية يف هذا اجملال ملا يلي -٨

 بشـأن تصـميم وإنتاج      ٢٠٠٦ملشـروع الـذي بـدأ يف منتصـف عـام            مواصـلة ا   )أ( 
املقــرر بــدء مــن ، ٢- االســتبانة لرصــد األرض، مــن طــراز ألســات يتني عالــيت ســاتليمنظومــتني

 ؛٢٠٠٩تشغيلهما حبلول عام 

مواصــلة العمــل مــن أجــل إقامــة منظومــتني ســاتليتني لرصــد األرض يف إطــار    )ب( 
روع كوكـبة مـن السواتل اخلاصة بإدارة املوارد األفريقية   الـتعاون اإلقلـيمي والعـريب، ومهـا مشـ      

والبيـئة الـذي بدأتـه اجلزائـر وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجرييا، ومشروع السواتل العربية لرصد                
 .األرض

  
  التدريب والبحث    -٣ 

وتبعا  .إن نوعـية املـوارد البشـرية هي العامل احملدد يف جناح الربنامج الفضائي الوطين    -٩
 .٢٠٠٩ عام بنهاية من املقرر زيادة القدرات العلمية بثالثة أمثاهلا لذلك

ــ وممـــا -١٠  إنشـــاء كلـــية لدراســـات الدكـــتوراه يف جمـــال التكنولوجـــيا  ٢٠٠٧ز عـــام يِّميـ
وستستقبل كل سنة  .والتطبـيقات الفضـائية، سـتعمل على حشد اخلربة الفنية خلمس جامعات   

 . مرشحا لنيل درجة الدكتوراه٥٠حنو 

 :وفيما يتعلق باملشاركة يف املناسبات ذات الصلة بالفضاء، جتدر اإلشارة إىل ما يلي -١١

ــالدورة اخلمســني    )أ(  اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   للجــنة أنشــطة االحــتفال ب
مثلت وكالة الفضاء اجلزائرية اجلزائر  وقد. األغـراض السـلمية يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا  
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 ٢٠٠٧يونيه / حزيـران ٢٩ إىل ٦املعـرض الـذي أقـيم يف الفـترة مـن        مـن خـالل مشـاركتها يف        
 :بشأن املواضيع التالية

 التعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء يف األغراض السلمية؛ ‘١‘ 

 تسخري تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا لصاحل اإلنسانية؛ ‘٢‘ 

 إدارة الكوارث الطبيعية؛ ‘٣‘ 

 .ضاءعلم الفضاء واستكشاف الف ‘٤‘ 

بدأ هذا الربنامج املوجه للمدارس الثانوية النموذجية       .  التعلـيم الفضائي   نشـاط  )ب( 
 / ويف كــانون األول٢٠٠٥، واسـتمر تنفـيذه يف عـام    ٢٠٠٤مــايو /يف أيـار  ولطلـبة الـباكالوريا  

ــرابعة لوضــع الســاتل اجلزائــري، ألســات   ٢٠٠٦ديســمرب  ، يف ١- مبناســبة االحــتفال بالســنة ال
 باملوازاة مع األسبوع ٢٠٠٧وتواصل يف عام     .ل تنظـيم أسـبوع فضـائي وطين       املـدار مـن خـال     
 ؛الفضائي الوطين

ــز الوطــين لتكنولوجــيا        )ج(  ــتفال بالذكــرى الســنوية العشــرين إلنشــاء املرك االح
من املقرر تنظيم اجتماع يف     و. ١-الفضـاء والذكـرى السـنوية اخلامسة إلطالق الساتل ألسات         

 لالحـتفال هبـاتني املناسـبتني من    ٢٠٠٧نوفمـرب  / تشـرين الـثاين  ٢٨ىل  إ٢٦أرزو يف الفـترة مـن    
 :خالل عرض

  املركز الذي يشمل خمتلف مراحله وإجنازاته؛تاريخ ‘١‘ 

 .١-خمتلف العمليات املنجزة باستخدام الصور امللتقطة بواسطة الساتل ألسات ‘٢‘ 
  

  التعاون الدويل   -٤ 
 التقين والعلمي مع عدة بلدان ومنظمات يف        تواصـل اجلزائـر توطـيد صـالت الـتعاون          -١٢

 .جماالت النشاط الفضائي

ويف هـذا الصـدد، جـرى توقـيع عدة اتفاقات إطارية ومذكرات مع وكاالت فضائية               -١٣
الحتاد الروسي  ا( الـبلدان وجيـري وضـع الصـيغة النهائـية ملشـاريع اتفاقـات أخـرى                  مـن  عـدد    يف

 ).وب أفريقيا والصني وفرنسا واهلند وغريهاواألرجنتني وأوكرانيا ومجهورية كوريا وجن
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ومتكَّـن الوفــد اجلزائـري مــن خــالل مشـاركته يف اجــتماعات جلـنة اســتخدام الفضــاء      -١٤
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـن إعـادة تأكـيد الـتزام بلـده بتنفـيذ ومـتابعة برناجمه الفضائي                       

 . الوطين بغية تعزيز التنمية املستدامة ورفاه السكان

١٥- ربنامج األمــم املــتحدة  لــ  بلــدهتأيــيدأمــام اللجــنة  ر الوفــد اجلزائــري يف بــيانه   وكــر
) سبايدر(السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حاالت الطوارئ            

 . اليت ستنشأ يف إطار الربنامج اإلقليميةواستعداده الستضافة إحدى اهليئات

لـة الفضـاء اجلزائـرية، بالـتعاون مع املركز اإلقليمي      وعـالوة عـلى ذلـك، نظمـت وكا         -١٦
 باللغة الفرنسية والرابطة اجلزائرية لبحوث املناخ       - علـوم وتكنولوجيا الفضاء      لتعلـيم األفـريقي   

ــية بعــنوان    ــئة، حلقــة عمــل دول دور تكنولوجــيا  :تغــري املــناخ والتكــيف معــه يف أفريقــيا  "والبي
 ".الفضاء

مـن خمتلف    ال وممـث  وخـبريا  باحـثا  ١٤٠علمـية الـيت حضـرها       ت هـذه املناسـبة ال     مكَّنـ و -١٧
 الـتحديات الكـربى الـيت تواجـه أفريقـيا من خالل حتليل              كشـف الـنقاب عـن     املؤسسـات، مـن     

 .العراقيل الرئيسية وحتديد النهج االستراتيجية من أجل املستقبل
  

  الربازيل     
 ]باإلنكليزية :األصل[

 
 كبري للتعاون الدويل وقد أعدت كثريا من األنشطة يف   تواصـل الـربازيل إيـالء اهتمام       -١

 .هذا الصدد بالتعاون مع عدة بلدان
  

  التعاون مع أوكرانيا   -١ 
 ، وهــي شــركة شــركة ثنائــيةإقامــةا عــلى ز الــربازيل وأوكرانــيا أفضــل جهودمهــكِّــتر -٢
تكلف ، وس ٢٠٠٣، اليت أنشئت مبوجب معاهدة موقعة يف عام         "ألكانـتارا سـايكلون سـبايس     "

مبهمـة اسـتغالل مركز ألكانتارا لإلطالق، وهو موقع متميز بفضل قربه من خط االستواء، من           
وعقد جملس اإلدارة أول اجتماع له   . أوكرانياطورهتا اليت ٤-خـالل إطـالق املركبة سايكلون  

 .٢٠٠٧أغسطس عام / آب٣٠يف 

الكامل تشغيل الأيضا يف  أمهية كبرية بالنسبة للربازيل ألنه يساهم       ذا  ويعتـرب املشروع     -٣
 .ركز ألكانتارا لإلطالقمل
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  التعاون مع اهلند    -٢ 
اكتسـبت العالقـات مـع اهلـند املـثمرة أصـال يف جمـال الفضـاء زمخـا جديـدا يف اآلونة                        -٤

األخـرية مـن خـالل الـزيارة الـيت قـام هبـا الدكتور مادافان نايري، رئيس املؤسسة اهلندية ألحباث               
يونـيه، قام رئيس الربازيل بزيارة إىل نيودهلي  /ويف حزيـران  .مـايو /يف أيـار الفضـاء، إىل الـربازيل   
 ستقبال تنفـيذي بشـأن الـتعاون يف تعزيـز حمطـة أرضـية برازيلـية ال             ترتيـب جـرى خالهلـا توقـيع       

 . ومعاجلة البيانات من سواتل االستشعار عن بعد اهلندية
  

  التعاون مع الصني   -٣ 
ــرنامج الســاتل الصــيين  ميــث -٥ ــربازيلي الستكشــاف املــوارد األرضــية  -ل ب  )ســبريس ( ال

منوذجـا ناجحـا للـتعاون فـيما بـني بلـدان اجلـنوب ويشـكل مسـة أساسـية يف الشـراكة الربازيلية                        
 ١٩ بنجاح يف CBERS-2B الـربازيلي  -وقـد أطلـق السـاتل الصـيين      .الصـينية املفـيدة للجانـبني   

 .من فئتهسبتمرب من تايوان يف الصني، وهو ثالث ساتل /أيلول

 ٢٠٠٤، جرى منذ عام CBERS الربازيلي -فـيما يـتعلق بتطبـيقات الساتل الصيين         و -٦
حنــو مخســة إىل  جمانــاصــورة ملــتقطة بواســطة هــذا الســاتل  ٣٢٠ ٠٠٠  مــا يــزيد عــلىإرســال

آالف مســتعمل يف املؤسســات اخلاصــة واحلكومــية يف الــربازيل والصــني والــبلدان اجملــاورة،        
 . مثل رصد الغابات ودعم الزراعةلتستخدم يف تطبيقات 

  
 كوبا    

 ]باإلسبانية :األصل[
 
، اســتمر اتســاع نطــاق الــبحوث والتطبــيقات الفضــائية يف كوبــا ٢٠٠٧خــالل عــام  -١

 إىل اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وأحرز تقدم متواضع لكنه ال ينكر                 سـعياً 
 . أهم اإلجنازات املتعلقة بالفضاء حتت العناوين أدناهوترد .حنو تعزيز التنمية املستدامة يف البلد

  
  األرصاد اجلوية الفضائية     -١ 

أعطـى الـبلد األولوية لتطوير معهد األرصاد اجلوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا         -٢
 يف املائة من  ٩٠والبيـئة وأجريـت حتسينات يف جمال التنبؤ بأحوال الطقس حيث حتققت نسبة              

 حمطـة أرصاد جوية    ٦٨، مـن خـالل تشـغيل الـرادارات الثمانـية الـيت جـرى تركيـبها و                 الكفـاءة 
 .  العايل االستبانة الكويبساتلالواالستخدام األمثل حملطة 
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ــتعلقة بــ   -٣ ــيانات امل ــا    أحــوال الطقــس  توقعاتوبفضــل الب ــيت جيــري توفريه ــت ال يف الوق
ــية االســاتليةصــور ال بةًاملناســب وبصــورة منــتظمة، معــزز  الــيت التنظيمــية الســتبانة، والــتدابري  عال

ــيل اخلســائر يف       ــائي، أصــبح باإلمكــان تقل ــنفذها الدفــاع املــدين الكــويب يف جمــال اإلجــالء الوق ي
املــداري يف اجلــزء " نويــل "إعصــاراألرواح إىل حــد كــبري خــالل األمطــار الغزيــرة الــيت أحدثهــا  

يف حالة  حماولة طائشة لعبور ر     الشـرقي من البلد، حيث مل حتدث إال حالة وفاة واحدة بسبب             
  .فيضان عارم

، حيث حلق    نويـل يف املـنطقة الشرقية شديدةً       إعصـار وكانـت األضـرار الـيت أحدثهـا          -٤
 بالطــرق واملســاكن وإمــدادات مــياه الشــرب والــزراعة، غــري أن الــبلد مشَّــر عــن   االضــرر أساســ

 .ر يف أقصر مدة ممكنةساعد اجلد لتقدمي الدعم لألقاليم املتضررة بغية إصالح الدما
  

 الدراسات واملشاريع اليت جيري تنفيذها يف جمال املعلومات اجلغرافية -٢ 
  عدبوتقنيات االستشعار عن 

ــر         -٥ ــة توف ــن حمطــة معهــد األرصــاد اجلوي ــواردة م ــية االســتبانة ال ــزال الصــور العال ال ت
لغــباري اآليت مــن املعلومـات يف الوقــت املناســب لكشـف حــرائق الغابــات ودراسـة الســحاب ا   

  .العواصف اليت حتدث يف الصحراء الكربى

وأجــري مســح مــناخي أويل بشــأن الســحاب الغــباري اآليت مــن الصــحراء الكــربى     -٦
تطبــيق تقنــيات إحصــائية مــتعددة املــتغريات واســتخدام   ب وكوبــا الكاريــبـيلصــاحل مــنطقة حبــر 

راسة احمليطات والغالف اجلوي اإلدارة الوطنـية لد سـواتل  الصـور الـواردة مـن سـواتل جمموعـة          
وجـرى   .والسـاتل البيـئي العـامل الثابـت بالنسـبة لـألرض      الـتابعة للواليـات املـتحدة األمريكـية     

تقيـيم أثـر السـحاب الغـباري يف احملـيط األطلسـي وحبر الكارييب وخليج املكسيك على هطول                   
هـذه السـحب على   األمطـار وتكـون األعاصـري املداريـة كمـا أجريـت دراسـة مستفيضـة آلثـار           

 .صحة اإلنسان

عية ووال تــزال الــزراعة الكوبــية تســتخدم التطبــيقات الفضــائية لرســم خــرائط موضــ    -٧
بنــياهتا التحتــية  ذلــك تفصــيلية للمشــروعات الزراعــية والتعاونــيات يف أقالــيم هافانــا، مبــا يف       

ا مكَّــن مــن وأدرجــت النــتائج يف نظـم املعلومــات اجلغرافــية، ممــ . الــزراعةشــمولة بواألراضـي امل 
 .زيادة كفاءة الزراعة

 خلمـس صـور ملـتقطة بواسطة     الـذي أجـري بإشـراف عـلمي       ومـن خـالل التصـنيف        -٨
ــدا   اجل مشــعار وجــود عــلى مــنت ســاتل   امل(+ETM)هــاز احملســن لرســم اخلــرائط املوضــوعية زائ
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زارة ، قـام باحثون من معهد علم احمليطات التابع لو         (Landsat-7)استشـعار األراضـي عـن بعـد،         
العلـوم والتكنولوجـيا والبيـئة بـتحديد ورسـم خـرائط مخسـة موائـل قاعـية يف خلـيج باتابانو يف             

األعشـاب الـبحرية والطحالب     (كوبـا، آخذيـن يف االعتـبار الطـبقة التحتـية والنـباتات الـبحرية                
 ).الكبرية

 فجر العامـة لـدوران التـيارات البحرية يف       األمنـاطَ  يطاتكمـا درس معهـد عـلم احملـ         -٩
وأعـدت هلـذا الغـرض سبع خرائط فضائية حلركات    . جزيـرة كوبـا باسـتخدام الصـور السـاتلية        

 جزيـزة كوبـا مـن خـالل التفسـري املرئي لصور التقطت يف      جـرف التـيارات الـبحرية يف مـنطقة       
 جهاز رسم اخلرائط املوضوعية واجلهاز احملسن لرسم اخلرائط         ِمشعاريتواريـخ خمتلفة بواسطة     

 إطار برنامج رصد األرض بواسطة ساتل استشعار األراضي عن     يف (+ETM)زائـدا   املوضـوعية   
 ٢-ســبوت" املــرئي العــايل االســتبانة املوجــود عــلى مــنت الســاتل   واملشــعار، )الندســات(بعــد 

(SPOT-2) .  عني بشــبكة للقــياس املــتري للتــيارات يف قطاعــات مــن اجلــرف اجلزيــري مــنواســت
وتطـابق التفسـري املستند إىل الصور مع    . علـيها وتأكـيدها  صـل احملأجـل التفسـري املـرئي للنـتائج     

 .  يف املائة١٠٠القياسات امليدانية بنسبة 

 مشروعا باستخدام طرق    )جيوكوبا(وأجنـز الباحـثون يف وكالـة االستشـعار عن بعد             -١٠
ــواردة مــن املشــعار       ــة املعاجلــة اهلندســية للصــور ال ــيم دق ــريدكويــك "رياضــية إحصــائية لتقي  "ب

(QuickBird)فـــيما يـــتعلق باالســـتخدام املوثـــوق للصـــور ألغـــراض رســـم  الشـــبهات   وتقديـــر
ومـن خالل الدقة اهلندسية احملققة وحتليل حمتوى البيانات اليت وفرت مدخالت عالية   .اخلـرائط 

الوضـوح، تـأكد من جديد استخدام هذه الصور كحل وسيط لتحديث ووضع خرائط كبرية               
 . والصغرية املقياسةديث اخلرائط الطوبوغرافية املتوسط األغراض وحتةاملقياس وحمدد

وكـان مـن نـتائج مشـروع آخـر أن أعـدت وكالـة جـيوكوبا أول دلـيل للمستعملني                      -١١
بواســطة مقــياس اإلشــعاع املــتقدم احملمــول يف الفضــاء لــتقَطة  إدارة واســتخدام الصــور املبشــأن

 املقــياس ةرائط رقمــية متوســط لغــرض وضــع خــ(ASTER)لالنــبعاثات واالنعكاســات احلــرارية 
 امللتقطة بواسطة صورالالدليل األدوات األساسية ملعاجلة هذا ويوفر  .وإجـراء مسوح لألراضي 

 .طئ بغية استخدامها الحقا يف عملية رسم اخلراASTER مقياس

وأعــيد تصــنيف حمطــة الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع يف مرصــد اجليودينامــيكا الــتابع  -١٢
ياغو دي كوبا لتصبح حمطة مرجعية للخدمة الدولية تطـين لـبحوث الـزالزل يف سـان     لـلمركز الو  

للـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع تشـارك يف اإلنشـاء الفعلي لإلطار املرجعي األرضي الدويل، مما                   
يعــين أن إحــدى الــنقاط احملــددة لــنظام اإلحداثــيات األرضــية األساســية موجــودة حالــيا يف           
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ومكنـت البـيانات اجملمعـة مـن حتديـد إحداثيات احملطة هبامش خطأ يتراوح          . األراضـي الكوبـية   
ــتعددة     ٥ إىل ٤بــني  ــية امل ــيالت النهائ ــول األســبوعية الســريعة أو يف التحل ــلم، ســواء يف احلل  م

سـات اجليوديناميكـية واجليوديسـية داخـل الـبلد،      راوتتسـم احملطـة بأمهـية كـبرية للد     .السـنوات 
أمكــن حتديــد ســرعة واجتــاه حــركة الصــفيحة      " ســكوب"حملطــة وبفضــل التشــغيل املســتمر   

ــا ورصــد     ــبات الــيت حتــدث يف العنصــر   الاألمريكــية الشــمالية يف مــنطقة ســانتياغو دي كوب تقل
 . بالنشاط الزلزايل يف جوارهاتتعلقاجلنويب من هذه احلركة واليت -الشمايل

  
  السنة الدولية للفيزياء الشمسية       -٣ 

ى معهـد اجليوفـيزياء والفلك التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا     عطـ ، أ ٢٠٠٧يف عـام     -١٣
 وحمطـة السرب الرأسي     ،والبيـئة األولويـة لألرصـاد املنـتظمة الـيت جيـريها املرصـد اجليومغناطيسـي               

 واحملطـة الفلكـية الـراديوية يف هافانـا، الـيت جيـري تـبادل بـياناهتا مع األوساط                   ،للغـالف األيـوين   
قدة املعلومات عسـل البـيانات املسـتقاة مـن القياسات اجليومغناطيسية إىل     وتر .العلمـية الدولـية  

التابعة للشبكة ) اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية     (اجليومغناطيسـية يف أدنـربة      
ــية  ــألرضاملغناطيســياحلقــل راصــد ملالدول ــيانات الفلكــية    بصــورة   ل ــية، يف حــني ترســل الب آن

 .راكز العاملية للبيانات ألف وباء وجيم، وإىل املؤسسات الروسية اليت تطلبهاالراديوية إىل امل

ويف إطـار السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية، جـرى تصـميم وإنشـاء اخلط الالسلكي                   -١٤
 الـراديوية وحاســوب اخلدمـة يف شــبكة معهـد اجليوفــيزياء والفلــك،    الفلكــيةالـرابط بــني احملطـة   

وسيسـتخدم املرصد اجليومغناطيسي   .ات احملطـة عـلى اإلنترنـت    عـرض بـيان  حنـو كخطـوة أوىل  
 .  لنقل بياناتهارأيضا عما قريب هذا املس

ويف إطــار الــتعاون بــني معهــد اجليوفــيزياء والفلــك ومعهــد اجليوفــيزياء يف جامعــة          -١٥
يف عــام املكسـيك الوطنــية املســتقلة واحــتفاًء بالســنة الدولـية للفــيزياء الشمســية، حتققــت أيضــا   

 نــتائج هامــة فــيما يــتعلق بنوعــية اإلشــارات وعملــية معايــرة وضــبط املقــراب الــراديوي ٢٠٠٧
ــتأللؤ       ــيات رصــد ال ــراديوي يســتخدم يف عمل ــتداخل ال ــياس لل املصــفويف املكســيكي، وهــو مق

 .الكواكيب

هرتز، جيغا ١٢,٥ هكمـا بـدأ مشـروع آخـر لتصـميم وإنشـاء مقـراب راديـوي نطاقـ                 -١٦
 ين بني معهد اجليوفيزياء والفلك واملعهد الوطين للفيزياء الفلكية        وذلـك يف إطـار مشـروع تعـاو        

 .والبصريات وااللكترونيات يف املكسيك
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برناجمه التعليمي  يف تنفيذ   املـتحف الوطـين للـتاريخ الطبـيعي         ، شـرع    ٢٠٠٧يف عـام    و -١٧
ية  عــلم الفلــك يف خططــه التعليمــمعاجلــةعــلى إثــر تنشــيط " والــنجوميف ســبيل الــنور "املســمى 
ألوان "ومشلـت األنشـطة املـنفذة يف إطـار هـذا الـربنامج تنظيم معرض مؤقت بعنوان        .والثقافـية 
دعــم تعلــيم لوعــددا مــن األرصــاد الفلكــية الــيت قــام هبــا هــواة وبــرناجما تعليمــيا وثقافــيا   " اللــيل

 .املنظومة الشمسية
  

  علوم الفضاء    -٤ 
داث الربوتونية وبارامترات ويف إطـار مشـروع يـتعلق بوصـف خصـائص أنـواع األح        -١٨

ــة مــن اإلكلــيل الشمســي     ــاملواد املقذوف  الفضــاء الكواكــيب والــيت ترتــبط  يفالوصــول املتصــلة ب
، درس باحثون من معهد ٢٠٠٣-١٩٨٧بـاألحداث الـراديوية الشمسـية عالـية الشـدة للفـترة             

ــتملة لتســارع اجلســيمات يف أحــداث بروتونــي       ــك الســيناريوهات احمل ــيزياء والفل ة ذات اجليوف
عنصــر مقياســي عــايل الشــدة ومــنخفض الشــدة باســتخدام بــيانات مــتعلقة بانــبعاثات راديويــة   

 .  متعدد تدرجيي مشفوع بتحليل التغايرانكفائيمقياسية مشسية استنادا إىل حتليل 

وقــام باحــثون مــن معهــد اجليوفــيزياء والفلــك وحمطــة الفلــك الــراديوي يف باســوفيزا    -١٩
بدراسـة البنـيات النابضـة يف االنبعاثات اإلشعاعية     بإيطالـيا    يف تريسـته     الـتابعة للمرصـد الفلكـي     

 مـيغاهرتز، ووصـفوا الـنوعني املخـتلفني مـن النبضـات املرصودة قبل               ٢٣٧الشمسـية يف نطـاق      
واستخدمت أرصاد ذات حتليل . ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٩ حدث يف   ذي الشمسـي الـ    االنفجـار 

 . اب اإلشعاعي يف حمطة باسوفيزاقياس االستقطأجريت مبزمين شديد الدقة 

الزمانـية النفجـارات مشسـية وجيزة       -ويف إطـار مشـروع لوصـف اخلصـائص املكانـية           -٢٠
 حالة من   ١٣٥املـدة، قـام باحـثون مـن معهد اجليوفيزياء والفلك بتحليل البنية الزمنية ملا قدره                 

 . انقذاف مواد من اإلكليل الشمسي ذات سلوك معقد

طلــبة أحـد   بإسـبانيا يواصــل  تشــوسشاتكـي يف روكــي دي لـوس مو  ويف املرصـد الفل  -٢١
دراسـات الدكـتوراه يف معهـد اجليوفـيزياء والفلـك القـيام بالتوصـيف املضـوائي للنجوم املتآلفة                   

مســتمدة مــن لغــرض حتديــد الــنجوم املرشــحة يف املســتوى اجملــرِّي باســتخدام بــيانات مضــوائية 
وأجــري اســتعراض   .شــعة حتــت احلمــراء القريــبة    األشــعة احلمــراء البعــيدة املرئــية واأل   قــياس

بــبلوغرايف لــلمقاالت املنشــورة الــيت تناولــت اخلصــائص املضــوائية للــنجوم املــتآلفة يف اجملــاالت   
 . املشعة للطيف الكهرمغنطيسي
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ــيةوباســتخدام الطــرق  -٢٢ ــتعددة املــتغريات واالســتناد إىل حنــو   االنكفائ  ٨٥٠ اخلطــية امل
-هوندا) ١٩٩٥ ( 55Pواملذنب ) ألكوك-أراكي-إيراس (C/1983 H1رصـدا بصـريا للمذنـب    

الــة الفصــلية توتــل، املســجلة يف -، تيمــبل)١٩٩٨ (55Pبايدوســاكوفا، واملذنــب -مــركوس
، جرى يف معهد اجليوفيزياء والفلك حتديد املظاهر اليت تبني خصائص       الدولـية املعنـية باملذنبات    

ديالت املثلى يف خمتلف مراحل مساراهتا، وثبت       والـتع للمذنـبات   املنحنـيات الضـوئية الشمسـية       
أن باإلمكـان مشـاهدة مفعـول ِدلـتا خـالل الفـترات اليت تبعد فيها املذنبات عن األرض مبسافة                  

 وحـدة فلكـية، ممـا ميكِّـن مـن حتسـني تنـبؤات السطوع خالل تلك املراحل من                    ٠,٣تقـل عـن     
 . مسار املذنبات

  
  عد بالتعلم عن    -٥ 

م عـــن بعـــد إحـــدى أولويـــات كوبـــا الـــيت تواصـــل قـــناتاها التلفزيونيـــتان لُّظـــل الـــتع -٢٣
ومن خالل هذه الوسيلة التعليمية يتلقى  .التعليميـتان تـبعا لذلـك بث قائمة متنوعة من الربامج   

كما . سياتالمـيذ املـدارس االبتدائـية والـثانوية دروسـا يف املـواد اليت هي جزء من املنهاج الدر                  
ة يف جمـاالت مـنها عـلم الفلـك، والغابات الكوبية ومصادر الطاقة         تقـدم دورات دراسـية خاصـ      

وحتقــيقا هلــذه الغايــة جهــزت مجــيع . الــثقافة العامــة يف  الســكانمــداركاملــتجددة، بغــية توســيع 
 .وياملؤسسات التعليمية بأجهزة التلفزيون وأجهزة الفيد

  
  األسبوع العاملي للفضاء     -٦ 

احتفلـــت اجلمعـــية الكوبـــية لـــتاريخ العلـــوم      ٢٠٠٧أكـــتوبر / تشـــرين األول٤يف  -٢٤
 والبيئة بالذكرى السنوية    ،والتكنولوجـيا وأكادميية العلوم يف كوبا ووزارة العلوم والتكنولوجيا        

مديـنة هافانا يف إطار األسبوع    يف دار مهـبولد يف مكتـب مـؤرخ    ،اخلمسـني لـبدء عهـد الفضـاء       
 ، مديرة معهد اجليوفيزياء والفلك،    ريس لورديس باالسيو سوا   السـيدة وألقـت   . العـاملي للفضـاء   

،  خوسـي ألتشـولري  الربوفيسـور الشـهري  كمـا ألقـى    .خطابـا افتتحـت بـه هـذه املناسـبة يف كوبـا      
وكان من بني احلاضرين    ".ذكـرى مـرور نصـف قـرن عـلى إطالق سبوتنيك           "حماضـرة بعـنوان     

رو مــن وزارة خوســي لــيغلســيد رئــيس أكادميــية العلــوم يف كوبــا، الســيد إمساعــيل كــالرك، وا 
 .حضر هذه املناسبة مجهور غفريكما  .القوات املسلحة الثورية

ــية السادســة بشــأن الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف        -٢٥ ــة العمــل الوطن وعقــدت حلق
 أكــتوبر/ تشــرين األول٩تول الوطــين يف يــاألغــراض الســلمية يف هبــو خــيماغوايو يف مــبىن الكاب

 . ورقة١٨، حيث قدمت مؤسسات علمية كوبية ٢٠٠٧
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وعقـد االجـتماع الوطـين للفلكـيني اهلواة يف مقر متحف التاريخ الطبيعي التابع لوزارة              -٢٦
وجرت  .٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول٧ إىل ٥الـثقافة يف سـانكيت سـبرييتيوس خالل الفترة من    

كما ألقيت حماضرة خاصة  . عدد من املعارض على هامش االجتماعوتنظـيم  ورقـة  ١٥مناقشـة  
 .بة الفلكية باملتحفيف الق

نظـم املـتحف الوطـين للـتاريخ الطبـيعي ومعهد اجليوفيزياء والفلك دورة رصد ليلية          و -٢٧
 .  املتحف مبشاركة باحثني من املركزين وفلكيني هواة وعموم اجلمهورمواقعيف 

 . مل تصـل امللصـقات املتعلقة باألسبوع العاملي للفضاء  ٢٠٠٠وألول مـرة مـنذ عـام     -٢٨
 دينـيس سـتون، الرئيس الطوعي   السـيد ذلـك مـن خـالل رسـالة موجهـة مـن مسـاعد               وعلمـنا ب  

ــبلغ فــيها ال     ــية ألســبوع الفضــاء، وهــي مــنظمة غــري حكومــية، ي  لورديــس ســيدةللــرابطة الدول
باالسـيو سـواريس، مديـرة معهـد اجليوفـيزياء والفلك، أنه مل يتسن عرض ملصقات احتفاالت          

بسبب ، طاقات الربيديةبإىل كوبا ما عدا الرسائلَ وال ألنـه تعـذر إرسـال أي بـريد     ٢٠٠٧عـام   
 . قيود احلصار

  
 كوريا  مجهورية      

 ]باإلنكليزية :األصل[
 

  اخلطة الطويلة األمد لتشجيع التنمية الفضائية الوطنية            -١ 
الوطنية وفقا الفضائية  األمد لتشجيع التنمية ةاخلطـة الطويل  وضـع    ٢٠٠٧ عـام    شـهد  -١

 احلاليةوهذه اخلطة حتل حمل اخلطة . ٢٠٠٥ية الفضائية الذي أقر يف عام       لقـانون تشـجيع التنمـ     
 ةوهــي اخلطــة املتوســطة والطويلــة األمــد للتنمــية الفضــائية ألــا تقــدم رؤيــة وتوجــيها لسياســ    

ــيءالفضــا ــتطورات يف جمــال تكنولوجــيا    ٢٠١٦ حــىت عــام  ة الوطن ــرية ال ، جيســدان تســارع وت
 .ات البيئية على الصعيدين احمللي والدويلالفضاء والسياسات الفضائية والتغري

وقـد نقلـت اخلطـة بـؤرة تركـيز السياســات الفضـائية مـن ـج مسـتند إىل بــرامج إىل           -٢
ــرامــتالك تكنولوجــيا فضــائية أساســية مســتقلة وحتديــد معــامل واســتراتيجيات مــن أجــل       تطوي

يضا، بعد الدراسة وجرى أ .سـواتل ومركـبات إطـالق اعـتمادا عـلى الـربامج الفضـائية املـنفذة        
 إضــافة إىل وضـــع  الســواتل ومركــبات اإلطـــالق،   لـــتطويراملناســبة، تنقــيح اجلـــداول الزمنــية    

 .االستراتيجيات استنادا إىل اخلطة املتوسطة والطويلة األمد للتنمية الفضائية

ويـتوقع أن يكـون لـلخطة دور حمـوري يف تشجيع التنمية الفضائية واستخدام وإدارة             -٣
 .ضائية تشجيعا منتظمااألجسام الف
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وعـلى العموم، تسري األنشطة الفضائية يف كوريا كما ينبغي وستواصل سريها بصورة              -٤
وأعطـــى جنـــاح إطـــالق الســـاتل الكـــوري   .جـــيدة بفضـــل الدعـــم احلكومـــي الثابـــت واملنـــتظم 

تطوير السواتل وبرنامج تطوير  قـوة دفع لربامج      ٢٠٠٦ يف عـام     (KOMPSAT-2) ٢-كومبسـات 
 .٢٠٠٧طالق الفضائية وبرنامج رواد الفضاء والتطبيقات الفضائية يف عام مركبات اإل

 السلسلة الالحقة   تطوير، نعكـف اآلن على      ٢-وبـنجاح تشـغيل السـاتل كومبسـات        -٥
، بغـية توفـري تكنولوجيا ساتلية قائمة    ٥ و ٣-مـن سـواتل كومبسـات، مبـا يف ذلـك كومبسـات            

ج احملققة من التطوير التكنولوجي املمول من احلكومة  بذاهتـا للرصد العايل االستبانة ونقل النتائ      
 .إىل القطاع التجاري

  مركـــبة اإلطـــالق الفضـــائية الكوريـــة يف تطويـــر كوريـــا برعـــت، ٢٠٠٧ويف عـــام  -٦
)KSLV-1 ( ايـــة عـــام وباإلضـــافة إىل إطـــالق املركـــبة . ٢٠٠٨املقـــرر إطالقهـــا يفKSLV-1 ،

طـة الفضائية الدولية على منت مركبة فضائية     احمل حنـو  أول رائـد فضـائي كـوري         رحلـة كون  تسـ 
 .٢٠٠٨من طراز سيوز أكرب حادث يف عام 

  
   السواتل  تطويربرنامج  -٢ 

   ض امج الساتل الكوري املتعدد األغرا                  برن )أ ( 
 معهـد أحبـاث الفضـاء اجلوي، وهو معهد األحباث الرئيسي يف جمال الفضاء يف              عكـف  -٧

ى أيضــا ســم، وي١-كومبســات (١- املــتعدد األغــراض الســاتل الكــوريعــلى تطويــر كوريــا، 
 سـنوات مـن األحبـاث التعاونية مع فريق التكنولوجيا والفضاء من             ٥، عـلى مـدى      )١-أريـرانغ 

 ١-وكومبســات.  يف الواليــات املــتحدة األمريكــية(TRW)شــركة طومســن رامــو وولدريــدج  
 ٦٨٥لى ارتفــاع  كغــم ويقــع مــداره عــ٤٧٠ص لرصــد األرض يــبلغ وزنــه صــســاتل صــغري خم

 مــن قــاعدة ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٢٠ يــوم ١- كومبســاتإطــالقوجنــح . كيلومــترا
وال يـزال قـيد التشغيل بعد انقضاء مدة         . يف كاليفورنـيا يف الواليـات املـتحدة       اجلويـة   غ  ريفـاندب 

 .خدمته وقدرها ثالث سنوات

لية االستبانة، كامريا كهربائية بصرية عا   :  ثـالث محـوالت هـي      ١-وحيمـل كومبسـات    -٨
ــتعددة األطــياف    واحلمولــة . ، ومشــعار خــاص بفــيزياء الفضــاء   للمســح الــبحري ومصــورة م

 جتمع صورا حساسة جلميع ألوان الطيف املرئية        ،الرئيسـية، وهـي الكـامريا الكهربائـية البصـرية         
وميكن استخدام الصور .  كلم١٧ أمـتار وتغطـي رقعـة عرضها       ٦,٦مبسـافة عيـنة أرضـية تـبلغ         

 لنظام كمواد أساسية   ١-سـات بقطة بواسـطة الكـامريا الكهربائـية البصـرية عـلى مـنت كوم             امللـت 
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واملهمة األساسية للمصورة املتعددة األطياف هي . تنمية األراضي برنامج  معلومـات جغرافـية و    
وقد بدأت مجهورية كوريا نشر البيانات ذات الصلة   . رصـد لـون الـبحار والرصـد البيئي عامليا         

وال جيـوز استخدام هذه     . ٢٠٠٠يونـيه   / حزيـران  ١ مـنذ  احمللـيني ويف اخلـارج       عـلى املسـتعملني   
.  أول ســاتل كــوري لرصــد األرض ١-ويعــد كومبســات. البــيانات إال يف األغــراض الســلمية 

 .، أرست كوريا بنية حتتية وطنية لسواتل رصد األرض١-وبعد مشروع كومبسات

تطوير الســاتل بــ (KARI) معهــد كــاري قــام ،  بــنجاح١- كومبســاتمــنذ إطــالق و -٩
 ٨٠٠، وهو ساتل لرصد األرض يبلغ وزنه  )٢-كومبسات(الكـوري الـثاين املـتعدد األغـراض         

 هي التقاط صور لنظام ٢- واملهمة الرئيسية لكومبسات .ملكـ ٦٨٥ارتفـاع مـداره     يـبلغ   كـغ و  
.  خـالل فـترة حـياته البالغة ثالث سنوات   الكوريـة خـاص بشـبه اجلزيـرة       لـلمعلومات اجلغرافـية     

 بالتعاون مع تور هـي كـامريا متعددة األطياف، طُ     ٢-واحلمولـة الرئيسـية للسـاتل كومبسـات       
وسـتكون هذه الكامريا    . سـرائيل إ يف   )ELOP(البصـرية، احملـدودة     -املصـانع اإللكترونـية   شـركة   

قـادرة عـلى الـتقاط صـور فوتوسـتاتية باسـتبانة جامعـة لأللوان املرئية تبلغ مترا واحدا واستبانة                    
واضطلعت عدة شركات .  كلم١٥، وتغطي رقعة عرضها األطـياف تـبلغ أربعـة أمتار    مـتعددة   

ــيع الســاتل    ــة صــناعة وجتم ــية مبهم ــوب   . حمل ــتريوم  ELOPوشــاركت شــركة إيل  و شــركة أس
Astrium   ــتني ــريكتني أجنبيـ ــفتهما شـ ــربنامج بصـ ــذا الـ ــوت   .  يف هـ ــركة يوروكـ ــتريت شـ واخـ

Eurockot      سريا حسنا منذ إطالقه من      ٢- كومبسات ويسري.  األملانـية لـتقدمي خدمات اإلطالق 
 .٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧ يف االحتاد الروسي يف Plesetskموقع إطالق بليستسك 

وهو يهدف . ٢٠٠٤يوليه / منذ متوز٣-وجيـري العمـل أيضـا عـلى مشروع كومبسات       -١٠
 إىل تلبــية الطلــب الوطــين عــلى الســواتل ويشــكل بنــية حتتــية تكنولوجــية لشــق الطــريق حنــو عــامل 

الصــناعة الفضــائية يف مــرحلة مــبكرة مــن خــالل حتســني القــدرات احمللــية عــلى تصــميم وتطويــر   
ــية     ــتقدمة بدرجــة عال ــام   . ســواتل استشــعار عــن بعــد م ــه يف أواســط الع ــتوقع إطالق . ٢٠١١وي

ــألرض بعــد كومبســات   ٣-وهتــدف مهمــة كومبســات   ١- إىل توفــري رصــد ســاتلي متواصــل ل
ــياجا٢-وكومبســات ــية االحت ــية ال  وإىل تلب ــية للصــور الكهربائ ــية االســتبانةالبصــرية ت الوطن  عال

 .الالزمة إلنشاء نظام معلومات جغرافية ولتطبيقات رصد البيئة والزراعة واحمليطات

 الستحداث أول ساتل كوري راداري    ٥-، بـدأ مشروع كومبسات    ٢٠٠٥ويف عـام     -١١
. نوع مــن الســواتلوهــو يهــدف إىل دعــم الطلــب الوطــين عــلى هــذا الــ . ذي فــتحة اصــطناعية

 إىل إنشـاء نظـام معلومـات جغرافية، وإدارة احمليطات     ٥-وهتـدف املهمـة الرئيسـية لكومبسـات       
 . GOLDENواألراضي، ورصد الكوارث والبيئة يف إطار بعثة غولدن 
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 إىل املـدار األرضي املنخفض ليقوم برصد شبه اجلزيرة    ٥-وسـيطلق سـاتل كومبسـات      -١٢
وبعد . ٢٠١٠مايو  /وسيجري اإلطالق يف أيار   . يع األحوال اجلوية  الكوريـة لـيال ـارا ويف مجـ        

 عملــيات رصــد ٥-الوصـول إىل مــدار البعــثة وإجـراء اختــبارات يف املــدار، سـتنفذ كومبســات   
مــتكررة ليابســة األرض وحمــيطاهتا بواســطة ســاتل راداري ذي فــتحة اصــطناعية تســتمر مخــس  

 . سنوات
  

  يا   برنامج ساتلي للعلوم والتكنولوج               )ب ( 
ــيا        -١٣ ــوم والتكنولوج ــمِّي ســاتل العل ــر خــامس ســاتل كــوري صــغري س  ٢-جــرى تطوي

مركـــز حبـــوث تكنولوجـــيا وطـــور . KARI حتـــت إشـــراف معهـــد STSAT-2)) (٢-ستســـات(
ــوم والتكنولوجــيا   واالســواتل  .  املنصــة الرئيســية للســاتل (KAIST)ملعهــد الكــوري املــتقدم للعل
وقد بدأ برنامج ساتل    . الصغريشعاع  اإلجيا مقياس    للعلوم والتكنولو  جومعهـد غوانغ  ووضـع   

STSAT-2ــتظر أن يـــتم إطالقـــه  . ٢٠٠٢أكـــتوبر / يف تشـــرين األول ــره بـــنجاح، وينـ ومت تطويـ
 مـن مركز نارو الفضائي الكوري       KSLV-1) (١-بواسـطة املركـبة الكوريـة لإلطـالق الفضـائي         

 .٢٠٠٨يف عام 

ــوم وتكنولوجــيا  تيف " ٢-ستســات"وقــد خصصــت عــدة مهــام للســاتل     -١٤ ــيقات عل طب
تــتعلق بعلــوم الفضــاء خمــتلفة إلجــراء عملــيات رصــد محــوالت عــلى متــنه يــنقل هــو ف. الفضــاء

ــتعلق باهلندســة الفضــائية   ــبارات ت  املــتعلقة بعلــوم ه مــن مهامــ الرئيســيوالغــرض. وإلجــراء اخت
هـو احلصـول عـلى بـيانات عـن طـريق رفـع درجـة حـرارة اجلسـم األسـود كـي يصدر                  الفضـاء   
ــع ــبلغ    إشـ ــغرية يـ ــعاعي باملوجـــات الصـ ــياس إشـ ــعاع األرض بقـ ــاويا إلشـ  ٣٧ و٢٣,٨اعا مسـ

ــبخار      جــيغاهريتز، ممــا يوفــر بارامــترات فيزيائــية مــن قبــيل املــاء الســائل املوجــود يف الغــيوم وال
ــيانات   ــيانات املعاجلــة    . املوجــود يف املــاء بعــد معاجلــة الب ــة املطــاف اســتخدام الب وميكــن يف اي

وطُوِّر مقياس اإلشعاع الصغري بالتعاون   . جـة عاملـية دقـيقة هلطول األمطار       للحصـول عـلى منذ    
 بعـاكس ساتلي بالليزر لضمان قدرته على حتديد التغري يف           ٢-كمـا زوِّد ستسـات    . مـع الصـني   

 .اجتاه حمور دوران األرض

ــلى تطويــر           -١٥ ــرنامج الــتطوير، ع ــن ب ــرحلة ثانــية م ــيا، كم ــد كــاري حال ويعكــف معه
وتتمثل مهمته . اتل صـغري آخـر، مبـتدئا بـتحديد أهـداف جديدة للمهمة      وهـو سـ    ٣-ستسـات 

 ٢-١(املــتعلقة بعلــوم الفضــاء يف رصــد اجملــرة بواســطة نظــام استشــعار باألشــعة حتــت احلمــراء 
لقـياس االنبعاثات من وسط أيوين دافئ ومنتثر يف اجملرة وضوء اخللفية الكونية حتت              ) مـيكرون 

 . يف الكوناحلمراء من جنوم اجليل األول
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  برنامج كوريا لسواتل االتصاالت التجارية                     )ج ( 
، جنحــت كوريــا تيلــيكوم، الــيت حتــتل املرتــبة األوىل مــن بــني مقدمــي ٢٠٠٦ويف عــام  -١٦

ــات االتصــاالت الســلكية   ــتجاري املســمى     /خدم الالســلكية، يف إطــالق ســاتل االتصــاالت ال
، وهو أول ساتل اتصاالت     ٥-وجرى تطوير كورياسات  .  والـذي بدأ تشغيله    ٥-كورياسـات 

 . يف كوريا من خالل مشروع مشترك بني القطاعني اخلاص والعسكري

ومـع تـزايد الطلـب عـلى اخلدمـات املـتعددة الوسـائط والعالـية السرعة، تؤدي سلسلة                    -١٧
ــاع جتــارة         ــث دورا رئيســيا يف قط ــة لالتصــاالت والب ــواتل كورياســات، والســواتل الكوري س

 .املعلومات
  

  )كومس   ((COMS) تل االتصاالت ورصد احمليطات واألرصاد اجلوية                      ا سمج   برنا  )د ( 
ســاتل االتصــاالت ورصــد احملــيطات واألرصــاد يضــطلع معهــد كــاري بتنفــيذ بــرنامج  -١٨

 .  يف مجهورية كوريااجلوية

وبـرنامج كومـس هـو بـرنامج وطـين وضـعته حكومة مجهورية كوريا لتطوير وتشغيل         -١٩
يطات واألرصـاد اجلويـة، يف املدار الثابت بالنسبة لألرض لتنفيذ         سـاتل االتصـاالت ورصـد احملـ       

مهمـات مركَّـبة تشـمل رصـد األحـوال اجلوية ورصد احمليطات وإجراء اختبارات فضائية على             
ومن املقرر  . احلمـوالت الـنافعة اخلاصـة باالتصـاالت والـيت يـتم تطويـرها عـن طـريق التجريب                  

 . ٢٠٠٩إطالق كومس يف أواسط عام 

وهتـدف مهمـة كومـس إىل تـزويد كوريـا باخلدمـات التالـية خالل مدة بقائه اليت تبلغ                 -٢٠
 : سبع سنوات على األقل

 :خدمات األرصاد اجلوية )أ( 

الرصـــد املتواصـــل للصـــور واســـتخراج بـــيانات األرصـــاد اجلويـــة باســـتخدام   ‘١‘ 
 وعالية االستبانة؛مصورة متعددة األطياف  

ــة اخل   ‘٢‘  ــوال اجلويـ ــف األحـ ــف     كشـ ــيل العواصـ ــن قبـ ــبكر مـ ــت مـ ــة يف وقـ اصـ
 والفيضانات والعواصف الرملية الصفراء وما إىل ذلك؛

اســتخراج البــيانات اخلاصــة بالــتغريات عــلى املــدى الطويــل يف الغــيوم ويف         ‘٣‘ 
 درجة حرارة سطح البحر؛  

 :رصد احمليطات )ب( 



 

19  
 

A/AC.105/907/Add.1  

 رصد البيئات البحرية حول شبه اجلزيرة الكورية؛ ‘١‘ 

 ؛)اليخضور وما إىل ذلك(علومات تتعلق مبصائد األمساك تقدمي م ‘٢‘ 

املــدى /رصــد الــتغريات يف الــنظام اإليكولوجــي الــبحري عــلى املــدى الطويــل  ‘٣‘ 
 القصري؛

 :االتصاالت الساتلية )ج( 

 التحقق يف املدار من أداء التكنولوجيات املتقدمة لالتصاالت؛ ‘١‘ 

ت املـتعددة الوسائط العريضة     إجـراء الـتجارب مـن خـالل خدمـات االتصـاال            ‘٢‘ 
 .النطاق 

ويشــمل العنصــر الفضــائي يف كومــس منصــة مركــبة فضــائية وثــالث محــوالت مفــيدة  -٢١
مصــورة األحــوال اجلويــة، ومصـــورة ملونــة للمحــيطات واحلمولــة املفــيدة اخلاصـــة        (خمــتلفة  

وسـوف يشـمل العنصـر األرضـي مـن كومس مركز تطبيقات بيانات األرصاد                ). باالتصـاالت 
احمليطات بوصفه مركز معاجلة أولية للبيانات سوف يستقبل بيانات صور أولية، ويولِّد             /اجلويـة 

ــيانات املعاجلــة      ــيانات تصــويرية معايــرة عــالوة عــلى منــتجات مســتخرجة، ويــوزع الب بــث (ب
وسوف جيري . من املركبة الفضائية) املعدلاملنخفض بث املعلومات   /املعـدل العـايل   املعلومـات   
وسيضطلع املركز أيضا بوظائف    . كبة الفضائية ورصدها من مركز تشغيل السواتل      تشـغيل املر  

وسوف . مسـاندة كمركـز ملعاجلـة البـيانات فيوفر املعاجلة األولية للبيانات يف حاالت الطوارئ      
احمليطات من خالل /يـتم وصـل مركز تشغيل السواتل ومركز تطبيقات بيانات األرصاد اجلوية          

ــيا   ــنقل الب وســوف يرصــد مركــز رصــد أنظمــة االتصــاالت إشــارات    . ناتخطــوط حصــرية ل
 .Kaالترددات الراديوية للتأكد من حالة نظام االتصاالت الذي يعمل على موجة 

تنقل صور رصد األحوال اجلوية واحمليطات      : وسـيعمل نظام كومس على النحو التايل       -٢٢
احمليطات حيث /د اجلويةاملـأخوذة مـن مـدار أرضـي تـزامين إىل مركـز تطبـيقات بيانات األرصا             

وسوف يعاد إرسال   . تـتم معايـرة البيانات األولية هندسيا وإشعاعيا وتحول إىل بيانات معاجلة           
بعـض بـيانات األرصـاد اجلويـة املعاجلـة إىل املركـبة الفضـائية لتوزيع البيانات على املستخدمني                   

د اجلويـــة واحملـــيطات عـــلى وســـوف تـــوزع البـــيانات املعاجلـــة لألرصـــا . النهائـــيني اإلقليمـــيني
 . املستخدمني النهائيني احملليني من خالل الشبكات األرضية القائمة
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  مركبات اإلطالق الفضائي     -٣ 
بـدأت كوريـا اسـتحداث مركبتها األوىل لإلطالق الفضائي، اليت تدعى مركبة كوريا          -٢٣

ي وتــزمع إطالقهــا  بالــتعاون مــع االحتــاد الروســ ٢٠٠٢ يف عــام )(KSLV-1لإلطــالق الفضــائي 
 .٢٠٠٨أواخر العام 

 للتمكن من إطالقها بنجاح من     KSLV-1وتقـوم كوريـا حالـيا بتسـريع تطويـر املركـبة              -٢٤
ــو  ــيم ك ــغ الكــوري -إقل ــام  . هويون ــية    ٢٠٠٧وخــالل الع ــجلت بعــض األحــداث يف عمل س ،

ق يف احملرك أوهلـا إجنـاز جتمـيع منوذجـي وجبـودة عالـية، وثانـيها إجـراء اختبار االحترا             . الـتطوير 
وسـيزداد الـتعاون بـني كوريـا واالحتـاد الروسـي يف العمـل عـلى تطوير املركبة           .  ثانـية  ٦٠ملـدة   

KSLV-1 نشــاطا مــع بــدء نفــاذ اتفــاق الضــمانات التقنــية املــربم بــني حكومــيت مجهوريــة كوريــا 
 . واالحتاد الروسي

  
  املركز الفضائي         

وستنجز املرحلة األوىل   .  الفضائي طالقاإلمركـز فضائي ملركبة     وجيـري حالـيا تشـييد        -٢٥
 ويقــع املركــز يف .KSLV-1إلطــالق املركــبة ، وذلــك ٢٠٠٨عــام ايــة مــن تشــييد املركــز يف  

 .هويونغ، على الساحل اجلنويب لشبه اجلزيرة الكورية-كو

وسـيجهز املركـز بـأحدث املـرافق مـن قبـيل مجمـع اإلطـالق الذي حيتوي على مرافق             -٢٦
وقــود الداســر السـائل والــتزويد بــه، وجممـع التجمــيع، ومــرافق تعقُّـب ومراقــبة وغــري    لـتخزين ال 

 . ذلك من املرافق الرئيسية

وسـوف يستضـيف املركـز الفضـائي آالف الزوار من خمتلف أحناء البلد، كونه سيدير                 -٢٧
ال الفضاء  أيضـا مركـزا للزائرين الراغبني يف التعرف على التحديات اليت واجهتها كوريا يف جم              

وبتوفري مجيع هذه املرافق والبىن التحتية سوف يضطلع      . يف املاضـي وما تواجهه اآلن ومستقبال      
 . املركز بدور مركزي يف التنمية الفضائية يف كوريا

  
  تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وعلوم الفضاء          -٤ 

  تطبيقات تكنولوجيا الفضاء             )أ ( 
تـأثري مـلموس عـلى قطــاع    ) ١-كومبسـات (اض كـان للسـاتل الكـوري املـتعدد األغـر      -٢٨

وتــتوقع كوريــا اآلن أن تصــبح قــوة . ١٩٩٩االستشــعار عــن بعــد يف كوريــا مــنذ إطالقــه عــام 
ــيا يف قطــاع االستشــعار عــن بعــد بعــد الــنجاح يف متــوز     يف إطــالق ٢٠٠٦يولــيه /منافســة دول
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ألعمال  بعـض ا ٢٠٠٦ونفـذت يف عـام   .  الـذي تتصـف صـوره باسـتبانة أعـلى         ٢-كومبسـات 
 .٢-التحضريية لتطبيقات كومبسات

 : وتشمل الشواغل والقضايا الراهنة املرتبطة هبذا املوضوع ما يلي -٢٩

 :٢-التحقق من خالل كومبسات/أنشطة املعايرة )أ( 

 ؛٢-معايرة أجهزة االستشعار والصور يف كومبسات ‘١‘ 

ية كي يستفيد   إنشـاء موقـع للـتحقق مـن مطابقة املنتجات للمواصفات القياس            ‘٢‘ 
 منه املستخدمون النهائيون يف تطبيقاهتم؛ 

 : تتألف مما يلي٢-وضع سياسة خاصـة مبستعملي بيانات الساتل كومبسات )ب( 

 خطط أساسية لالستفادة من تطبيقات البيانات؛ ‘١‘ 

 ؛٢-سياسة عالية املستوى خاصة ببيانات كومبسات ‘٢‘ 

 ؛٢-تسويق بيانات كومبسات ‘٣‘ 

 : وجمموعة املستخدمنيKARI تواصل بني كاري نظام )ج( 

 تطبيقات عرب موقع انترنت بالنسبة للمستعملني من داخل كومبسات؛ ‘١‘ 

 . مكاتب ونظام براجميات للمستعملني اخلارجيني ‘٢‘ 

 قـــبل ٢-أبــدى كـــاري حـــيوية يف تنفـــيذ معايــرة أجهـــزة االستشـــعار يف كومبســـات   -٣٠
ق مــن املنــتجات يف مجــيع أرجــاء شــبه اجلزيــرة الكوريــة   اإلطــالق وبعــده وأنشــأ مواقــع للــتحقُّ 

 .للتحقق من نواتج تطبيق البيانات

بــتكلفة  ٢-بــيانات كومبســات خدام وتســتطيع جمموعــات املســتعملني احمللــيني اســت     -٣١
كــل جمموعــة أن تســجل اســم  ويــتعني عــلى . يف أغــراض عمومــية وحبثــية غــري جتاريــة اإلنــتاج 

ــتخدام هــذه العــند اســ منظمــتها  ــتجاريون و . ياناتب شــراء األجانــب ويســتطيع املســتعملون ال
ومــن ســبوت ، (KAI) كــاياملؤسســة الكوريــة لصــناعات الفضــاء  مــن ٢-بــيانات كومبســات

وقد أبرم . ٢-تسـويق بـيانات كومبسات  يان  تتولـ لـتان التان الوكالـ ومهـا   SPOT Image)(إميـج  
واليــات املــتحدة والشــرق معهــد كــاري عقــدا مــع كــاي لتســويق هــذه البــيانات يف كوريــا وال 

 .ومع سبوت إميج لتسويقها يف سائر البلدان، األوسط
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ــيانات كومبســات   واســتحدث كــاري   -٣٢ ويســتطيع . ٢-نظــام حبــث مباشــر يف قائمــة ب
ويشمل نظام  . مـن خـالل االنترنت     ٢-بـيانات كومبسـات   ون املسـجلون البحـث يف       سـتعمل امل

واملعلومات ذات الصلة كالتاريخ  ساتلية البحـث يف قائمـة البـيانات ما ميكن تصفحه من صور          
 . والوقت واملوقع اجلغرايف والغطاء السحايب وما إىل ذلك

 عـلى نطاق واسع يف جماالت شىت منها رسم        ١-وقـد اسـتخدمت بـيانات كومبسـات        -٣٣
 بقــدرة ٢-وســوف يتمــتع كومبســات . اخلــرائط، وتصــنيف الغطــاء النــبايت ورصــد الكــوارث  

بانته احليزية األعلى اليت تبلغ مترا واحدا وبفضل املزيد من اإلمكانات تنافسـية أكـرب بفضل است    
 . اليت يوفرها يف جمال االستشعار عن بعد يف كوريا

  
  علوم الفضاء        )ب ( 

شـارك يف الـبحوث العلمـية الفضائية يف كوريا كل من معهد كاري واملركز الكوري             -٣٤
ء التابع للمعهد املتقدم للعلم والتكنولوجيا يف للمراقـبة الفلكـية ومركز أحباث تكنولوجيا الفضا   

ومع تطور برامج السواتل وبرامج السرب الصاروخية يف        . كوريـا واجلامعـات الكـبرية يف كوريا       
وقبل ذلك، . التسـعينيات، أصـبحت حبـوث علوم الفضاء أيضا أكثر نشاطا يف مجهورية كوريا        

أو عملــيات املراقــبة األرضــية ميــثل اجلــزء  كــان حتلــيل البــيانات املســتقاة مــن الــربامج األجنبــية   
وقـد قامـت سلسلة سواتل العلوم والتكنولوجيا   . الرئيسـي مـن حبـوث علـوم الفضـاء يف كوريـا         

 . بقياس التوزيع العاملي للجسيمات العالية الطاقة واجملال املغنطيسي األرضي

ــافة إىل جتـــارب  ١-ويجـــري كومبســـات -٣٥ ــية باإلضـ عـــلى  قياســـات أيونوســـفريية عاملـ
وأسهمت برامج السرب الصاروخية أيضا يف جتارب متعلقة بالغالف         . اجلسـيمات العالـية الطاقة    
وتــزداد بســرعة أيضــا أمهــية الــتجارب األخــرى للمراقــبة باســتخدام   . األيــوين وطــبقة األوزون

ــوم الغــالف اجلــوي العلــوي   ) أشــعة إكــس (األشــعة فــوق البنفســجية واألشــعة الســينية    يف عل
 .ية باستخدام السواتل وصواريخ السربوالعلوم الفلك

  
  املشروع الكوري للمالحني الفضائيني        -٥ 

ــلمالحني الفضــائيني يف     -٣٦ ــدأ املشــروع الكــوري ل ــثاين ١٦ب ــرب / تشــرين ال  ٢٠٠٥نوفم
بوصـفه جمموعـة خطـط وطنـية للتنمـية الفضائية، وبدأ اختيار املالحني من بني املرشحني بعدو                 

ــو٢ كــلم يف ٣,٥ملســافة  ، مت ٢٠٠٦ديســمرب / كــانون األول٢٥ويف . ٢٠٠٦ســبتمرب /ل أيل
 مـن املرشـحني بعــد مـراحل خمـتلفة مـن االختــبارات      ٣٦ ٢٠٦اختـيار مالحـني اثـنني مــن بـني     

ــبارات الذكــاء   ــية واخت ــية والذهن ــول٥ويف . البدن ــيار  ٢٠٠٧ســبتمرب / أيل ، اخــتارت جلــنة اخت
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ح الرئيســي وســويون يــي لــيكون املالحــني الفضــائيني يف معهــد كــاري ســان كــو لــيكون املــال
 .مالحا مساندا

 للتدريــب يف مركــز ٢٠٠٧مــارس /وخيضــع املالحــان الفضــائيان الكوريــان مــنذ آذار  -٣٧
 سـوف ينطلق    ٢٠٠٨أبـريل   /ويف نيسـان  . غاغـارين لتدريـب رواد الفضـاء يف االحتـاد الروسـي           

نت املركبة الفضائية   املـالح الرئيسـي بعـد الفـراغ مـن التدريـب إىل حمطـة الفضاء الدولية على م                  
 .سويوز وسيقوم بعدة جتارب علمية هناك

ويكتســي املشــروع الكــوري لــلمالحني الفضــائيني أمهــية تقنــية واجتماعــية كــبرية يف     -٣٨
فهــو سـيحقق لــنا الـتقدم يف العلــوم والتكنولوجــيا وسـيعرِّز مركــز كوريـا الــدويل ألنــه     . كوريـا 

ت مأهولـة عـالوة عـلى القيمة االقتصادية اليت    سيضـمن هلـا تكنولوجـيا فضـائية تسـتند إىل بعـثا       
كما أن  . سيفضـي إلـيها بفضـل آثـاره املضـاعفة البعـيدة املـدى عـلى األوسـاط الصـناعية كافـة                     

الــنجاح يف إرســال مــالح فضــائي إىل الفضــاء جيعــل مــن هــذا املشــروع مصــدر فخــر واعــتزاز    
 حتقـــيق أحالمهـــم جلمـــيع الكوريـــني ويوفـــر فرصـــة أمـــام جـــيل الشـــباب ملواصـــلة الســـعي إىل

 . بتكنولوجيا علمية
  

  اخلامتة  -٦ 
تـنفذ كوريـا برناجمها الفضائي خطوة خطوة وفقا للخطة الوطنية الطويلة األمد لتعزيز              -٣٩

ــية الفضــائية  ــام . التنم ــية الفضــائية بفضــل      ٢٠٠٧ويف ع ــا قاعدهتــا التكنولوج ، عــززت كوري
 . ت لقفزة جديدة يف السنوات القادمةاإلجنازات اليت حققتها يف التنمية الفضائية وأعد

  
 تايلند    

 ]باالنكليزية: األصل[
 
ينصــب تركــيز تايلــند يف الــتعاون الــدويل يف جمــال الفضــاء عــلى رصــد األرض، وهــي   -١

ومجهورية الو الدميقراطية   ) اإلسالمية-مجهوريـة (تـتعاون مـع العديـد مـن الـبلدان، مـنها إيـران               
 . ام وكندا واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابانالشعبية والصني وفرنسا وفييت ن

املؤمتر اآلسيوي لالستشعار : وتايلـند عضـو نشـط يف اهليئات واملنظمات الدولية التالية          -٢
 االقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا      ، واملنتدى الشبكة املتقدمة آلسيا واحمليط اهلادئ    ، و عـن بعد  

 علـــوم تعلـــيممركـــز ، و الفضـــائي آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئمـــنظمة الـــتعاون، وواحملـــيط اهلـــادئ
الفريق ، و اللجـنة املعنـية بسواتل رصد األرض       يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، و        وتكنولوجـيا الفضـاء   
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اللجــنة ، وجلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   ، واملخــتص برصــد األرض 
 . االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 : وتشمل األنشطة األخرى ما يلي -٣

التايلــندي لرصــد  الــنظام (مــن املــزمع إطــالق الســاتل األول لرصــد األرض      )أ( 
 ؛٢٠٠٨ يف أوائل عام (THEOS)، األرض

ــ )ب(   يف اســتالم بــيانات الســاتل  آســيايرابطة أمــم جــنوب شــرقالعقــدة الفرعــية ل
 من أجل إقامة كشاف الفضاء اجلويالوكالة اليابانية الست  الـتعاون مـع     : املـتقدم لرصـد األرض    

 بلــدان مــن بلــدان ١٠حمطــة اســتقبال بــيانات الســاتل املــتقدم لرصــد األرض وخدماتــه تغطــي   
 .ا آسييرابطة أمم جنوب شرق

  
 تونس    

 ]بالفرنسية: األصل[
 

   اللجنة الوطنية لشؤون الفضاء اخلارجي         -١ 
بناء على توصية من اللجنة  ١٩٨٨أنشـئ املركـز الوطـين لالستشـعار عـن بعد يف عام              -١

.  لتنفيذ سياسة تونس الفضائية١٩٨٤الوطنـية لشـؤون الفضـاء اخلـارجي، اليت أنشئت يف عام           
ووضـع يف ذلـك الوقـت بـرنامج طموح لتعزيز استخدام التكنولوجيات الفضائية لفائدة برامج               

 .تنمية البلد

الفضاء اخلارجي والية  مـن املرسـوم املنشـئ للجـنة الوطنـية لشؤون      ٢وحـددت املـادة     -٢
 :اللجنة مركِّزة على اجملاالت الرئيسية التالية

اقــتراح سياســة عامــة وطنــية بشــأن اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    )أ( 
 السلمية؛

تنسـيق األنشـطة اليت تضطلع هبا اإلدارات الوزارية والوكاالت املعنية بشؤون             )ب( 
 يت تتيحها تقنيات الفضاء اخلارجي؛الفضاء اخلارجي والترويج لإلمكانات ال

 .التوعية واإلعالم ومراقبة املعلومات )ج( 
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ــية      -٣ كــان إنشــاء املركــز الوطــين لالستشــعار عــن بعــد مــن بــني توصــيات اللجــنة الوطن
وقد شكَّل املركز أداة أنشأهتا السلطات لتنفيذ       . لشـؤون الفضـاء اخلارجي اليت مت تنفيذها فعليا        

 .  كانت يف ذلك احلنيالسياسة الفضائية كما

وفـيما يـتعلق بالـربنامج الوطين التونسي املعين بالفضاء، مل تعط اللجنة الوطنية للمركز            -٤
أي إرشـادات أو بـرامج عمـل حمـددة متكِّـنه مـن توجـيه املهمـات اهليكلـية املوكلـة إليه مبوجب                   

مايو /ركز يف أيار  ويف هذا السياق، أوكلت إىل امل     . مرسـوم إنشـائه أو مـن حتديدهـا بدقـة أكـرب            
لعلــوم اإلعالمــية  لاإلقلــيمي  املعهــد، مهمــتان كانــتا حــىت ذلــك احلــني موكلــتني إىل      ١٩٩٨

 :، الذي كان عندئذ خيضع للخصخصة ومها املهمتان التاليتانعدبواالتصاالت عن 

القـيام مبهـام األمانـة الفنـية للجـنة الوطنـية لشـؤون الفضـاء اخلارجي، يف حني                   )أ( 
 بحث العلمي وتنمية الكفاءات تقوم بوظيفة األمانة اإلدارية؛ظلت وزارة ال

 .تنسيق الربنامج الوطين املعين بالفضاء )ب( 

ومـنذ ذلـك احلـني، مل جتـتمع اللجـنة الـيت كـان مـن املفترض أن جتتمع مرة على األقل                    -٥
ر وقدم املركز الوطين لالستشعا. ١٩٩٩سبتمرب /مـارس وأيلول /يف آذار: كـل فصـل إال مـرتني      

ــتعلقة باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض        ــتقرير الوطــين بشــأن األنشــطة امل عــن بعــد ال
مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف          السـلمية إىل  

ــيه /يف متــوز) اليونيســبيس الثالــث (األغــراض الســلمية ــتقرير عــلى أســاس  . ١٩٩٩يول وأُعــد ال
توفرة وبقـدر أقـل نتـيجة للمشـاورات الوطنية اليت مشلت مجيع أصحاب املصلحة               املعلومـات املـ   

 . الوطنيني املعنيني

وعقد يف  . واقـترح املركـز إجـراء تغـيريات يف عضـوية اللجنة ويف إعداد برنامج العمل                -٦
 يف مقــر وزارة التعلــيم العــايل والبحــث العــلمي  ٢٠٠٣مــارس /ايــة املطــاف اجــتماع يف آذار

ــنظر يف      والتكن ولوجــيا وقــد شــددت التوصــية األساســية لالجــتماع عــلى احلاجــة إىل إعــادة ال
 . عضوية اللجنة، لكن هذه التوصية مل تنفَّذ

  
  األنشطة الفضائية يف تونس    -٢ 

ســعى املركــز مــنذ أيامــه األوىل إىل تنظــيم العديــد مــن األنشــطة التدريبــية، واأليــام          -٧
ت الدراسـية وسائر األنشطة العلمية والتقنية هبدف إذكاء     املفـتوحة، وحلقـات العمـل، واحللقـا       

الوعـي لـدى املؤسسـات الوطنـية املسـؤولة عـن مراقبة املوارد الطبيعية وإدارهتا وحفظها ولدى                  
 . املسؤولني عن الربامج اإلمنائية، بتقنيات االستشعار عن بعد والفوائد اليت ميكن أن جتلبها
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 تكـون زخـم وطـين اتضح بصورة خاصة يف الربامج            وأتاحـت هـذه األنشـطة املخـتلفة        -٨
 . الوطنية املستندة إىل االستشعار عن بعد، واليت ساهم املركز فيها مسامهة كبرية

: وينـبغي أيضـا التـنويه بـتأثري أنشـطة املركـز عـلى القطاع اخلاص للمعلومات اجلغرافية           -٩
ــبارا مــن التســعينيات، تأســس العديــد مــن الشــركات االستشــا    رية املتخصصــة يف معاجلــة  فاعت

البـيانات الفضـائية مـن مصادر خمتلفة، على يد أشخاص تلقوا بعض تدريبهم أو كله يف املركز         
 . أو يف مشاريع نظمها املركز

ويســتخدم املركــز، وفقــا لواليــته، أنظمــة االستشــعار عــن بعــد واملعلومــات اجلغرافــية    -١٠
ذات أولوية يف جماالت من قبيل الزراعة واملوارد        لإلسـهام يف املشاريع الوطنية اخلاصة مبواضيع        

 . الطبيعية والبيئة وختطيط استغالل األراضي وقواعد البيانات املتعلقة بالتنمية املستدامة

وبـدأ املركـز فـور إنشـائه بإجراء دراسات حول مشاريع تستخدم االستشعار عن بعد                -١١
 . عالهوتعاجل مواضيع ذات أولوية يف القطاعات املذكورة أ

واسـتند املركـز عـلى هـذا العمـل األويل يف اسـتقراء املنهجـيات املكتسـبة هبـدف تنفيذ                -١٢
 . املشاريع املتعلقة باملواضيع املذكورة أدناه

  
  البيئة  )أ ( 

، تعلـق تونـس األمهية القصوى على البيئة،         ٢١وفقـا لتوصـيات جـدول أعمـال القـرن            -١٣
 .تدامة يف بيئة سليمةألن محاية البيئة تضمن التنمية املس

وألن االستشـعار عن بعد يوفر نظرة شاملة وعمليات رصد متكررة، فهو يزيد مقدار               -١٤
املعـارف حـول وضـع البيـئة ويتـيح رصد التطورات ويوفر أحدث املعلومات ملساعدة متخذي               

 . القرارات يف تنفيذ تدابري محاية البيئة

اريع والدراســات باســتخدام صــور ســاتلية  ونفَّــذ املركــز هلــذا الغــرض عــددا مــن املشــ   -١٥
البيئة : وميكـن تصـنيف هـذه املشـاريع والدراسـات يف ثالث جمموعات            . كمصـدر لـلمعلومات   

 . الساحلية والبحرية، والتصحر واملخاطر الطبيعية
  

  البيئة الساحلية والبحرية          ‘١‘ 
 : نفذ املركز املشاريع التالية باستخدام أداة االستشعار عن بعد -١٦

 دراسة التلوث البحري يف خليج قابس؛ )أ( 
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 محاية ساحل احلمامات؛  )ب( 

مشـروع حماكـاة تكنولوجـيات الفضـاء احملمولـة جـوا مـن أجـل تقيـيم وحتليل                    )ج( 
ــن الـــبحر األبـــيض املتوســـط         ــبحرية يف املـــنطقة اجلنوبـــية مـ ــد الـــنظم اإليكولوجـــية الـ  ورصـ

 ؛)AMEDمشروع (

 ؛)وهو تتمة ملشروع محاية السواحل(احلية نظام كومسوس لرصد البيئة الس )د( 

 إيكولوجية ملنطقة سبخة أريانة؛-رسم خرائط فيتو )ه( 

 .استخدام االستشعار عن بعد يف رصد ومحاية السواحل التونسية والليبية )و( 
  

  التصحر     ‘٢‘ 
 : يف جمال التصحر، أسهم املركز يف املشاريع التالية -١٧

  حبيب؛-حر يف منطقة منـزل دراسة دينامية التص )أ( 

 الرصد الساتلي للتصحر يف جنويب تونس؛  )ب( 

 استخدام بيانات رادارسات لتفسري الظواهر الطبيعية؛  )ج( 

املتوسط  األبيض   يكولوجـية للمـناطق القاحلـة يف البحر       إلالـتغريات يف الـنظم ا      )د( 
  ؛يف األجل الطويل ورصد األرض

 سكان؛ديناميات البيئة وال )هـ( 

ــدان جــنوب    )و(  ــبحررصــد التصــحر يف بل ــيض املتوســط ال ــيذ مشــاريع  :  األب تنف
برنامج املبادرات احمللية للبيئة (منوذجـية يف املغـرب وتونس، ودراسة بشأن توسيعها إىل اجلزائر       

 ؛)TCY/00/TN/018 احلضرية

ــات         )ز(  ــد ونظــم املعلوم ــن بع ــيات االستشــعار ع ــيق منهجــية تســتند إىل تقن تطب
 جلغرافية لرصد ومكافحة التصحر هبدف توسيعها إىل بلدان عربية أخرى؛ا

 نظام إنذار مبكر باجلفاف يف املغرب العريب؛ )ح( 

اسـتخدام الصـور السـاتلية والقـياس الـراديوي الطـيفي لـتحديد مناطق التآكل                )ط( 
 اجلبلية؛والترسب يف األرض عقب التغريات اليت طرأت على استغالل األراضي يف املناطق 
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الوقايـة مـن الـتدهور البيـئي الـناجم عن اجلفاف وتقليص أثره باستخدام نظام          )ي( 
 .إنذار مبكر يتيح الرصد املنتظم للتغريات البيئية يف تونس واجلزائر واملغرب

  
  املخاطر الطبيعية        )ب ( 

ــع املؤسســات ذات        -١٨ ــية باملشــاركة م ــذا الســياق، أجــرى املركــز الدراســات التال يف ه
 :لصلةا

تقديـر األضرار النامجة عن الفيضانات اليت حدثت يف منطقة سيدي بوزيد يف       )أ( 
 ؛١٩٩٠يناير /كانون الثاين

 . تصميم وتنفيذ نظام تونسي للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها )ب( 
  

  الزراعة     )ج ( 
تعلقة بالزراعة  ميكـن لالستشـعار عـن بعـد أن يسـهم إسـهاما قيِّما يف اختاذ القرارات امل                  -١٩

وتغطـي الدراسات واملشاريع اليت نفذها  . الـيت تكتسـي أمهـية حامسـة بالنسـبة لالقتصـاد الوطـين         
 . املركز يف هذا اجملال املوارد الطبيعية والتخطيط واإلنتاج الزراعيني

  
  املوارد الطبيعية        ‘١‘ 

 :ارهتانفذت املشاريع التالية ذات الصلة جبرد املوارد الطبيعية وإد -٢٠

 جرد الغابات من خالل االستشعار عن بعد؛ )أ( 

 جرد ما أزيل من غابات يف والية سليانة؛ )ب( 

 جرد الواحات يف والية قبلي؛ )ج( 

 رسم اخلرائط اجليولوجية يف مشايل تونس؛ )د( 

 اختيار مواقع مناسبة إلقامة مستجمعات للمياه يف تالل والية باجة؛ )هـ( 

 مناسبة لتربية األحياء املائية؛اختيار مواقع  )و( 

 التابعة  الوطنـية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي   اسـتخدام صـور مـن اإلدارة       )ز( 
 للواليات املتحدة لرصد موارد املياه السطحية ومراقبتها؛

 دارة املستدامة للموارد الشحيحة يف املنطقة الساحلية؛اإل )ح( 
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 اجلوفية يف حوض جفارة؛ اإلدارة املستدامة ملوارد املياه  )ط( 

 استخدام االستشعار عن بعد إلحصاء شجرات الزيتون؛ )ي( 

تطويـر منتجات دعم اختاذ القرارات فيما يتعلق بإدارة حوض جفارة للترويج         )ك( 
 الستخدام البيانات الساتلية يف رصد املوارد الطبيعية وإدارهتا؛

 .اهحتقيق اإلدارة املستدامة املثلى ملوارد املي) ل( 
  

  التخطيط واإلنتاج الزراعيان                ‘٢‘ 
 :املشاريع املنفذة يف هذا اجملال هي -٢١

 جرد احملاصيل يف والية باجة؛ )أ( 

  األمن الغذائي؛ )ب( 

توسيع (االستشـعار عـن بعـد يف تطبـيقه عـلى اإلحصـاءات الزراعـية التونسـية            )ج( 
 ؛)ملشروع األمن الغذائي

 .خرائط زراعية إقليمية )د( 
  

  ختطيط استغالل األراضي      )د( 
تســتخدم خطــط اســتغالل األراضــي دراســات أساســية لتقيــيم وضــع البيــئة مــن مجــيع    -٢٢

فالوسائل التقليدية لالستقصاء   . االقتصادية- الفيزيائـية واإليكولوجـية واالجتماعـية      -اجلوانـب   
ي ال تغطي مجيع    تتـيح جـا قابال للقياس، لكن النتائج غري كاملة وتقدم فقط حملة موجزة؛ وه              

ويف هــذا . املكونــات البيئــية، وتتطلــب مــوارد بشــرية وماديــة كــبرية خــالل فــترة زمنــية طويلــة 
ــإدارة         ــيِّما يف الدراســات اخلاصــة ب ــد أن يســهم إســهاما ق الســياق، ميكــن لالستشــعار عــن بع

 . استغالل األراضي

بتخطــيط اســتغالل  ومــن بــني املشــاريع والدراســات العديــدة الــيت نفــذت فــيما يــتعلق  -٢٣
 :األراضي احلضرية والريفية، والبىن التحتية واملشاريع اإلنتاجية، ميكن ذكر ما يلي

دراســة الضــغط احلضــري عــلى األرض . ختطــيط اســتغالل األراضــي احلضــرية )أ( 
 الزراعية يف أقاليم تونس، وسوس الكربى واملهدية وزرزيس؛

 :ختطيط استغالل األراضي الريفية )ب( 
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وال سيما كهربة (إدارة وبـرجمة اخلدمـات العمومـية يف املوائـل الريفـية املتفرقة        ‘٢‘ 
 ؛)هذه املساكن باستخدام الطاقة الشمسية

 : البىن التحتية واملشاريع اإلنتاجية )ج( 

 دراسة عن اختيار موقع لبناء مطار؛ ‘١‘ 

 عن بعد لتنسيق شبكة من الطرق السريعة؛دراسة استشعار  ‘٢‘ 

 .خطة رئيسية الستغالل األراضي يف املنطقة االقتصادية اجلنوبية الغربية ‘٣‘ 
  

  األنشطة اليت تؤثر على املنطقة والقارة       -٣ 
 الذي يضم  لالستشـعار عن بعد لدول مشال أفريقيا اإلقلـيمي املركـز   تستضـيف تونـس      -٢٤

وترأســت تونــس جملــس .  والســودان ومصــر واملغــرب وموريتانــياتونــس واجلزائــر: يف عضــويته
 . ٢٠٠٦ إىل ١٩٩٠إدارة املركز من 

 .عدب لرسم اخلرائط واالستشعار عن األفريقيةاملنظمة وتترأس تونس جملس إدارة  -٢٥
 


