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      الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانيا  
  كوبا    

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٢[

    
    ٢٠٠٩أنشطة الفضاء اليت اضطلعت ا كوبا يف عام   - ١  

حقِّقت األهـداف السـنوية ألنشـطة الفضـاء يف كوبـا بصـورة مرضـية علـى الـرغم مـن             
وبـا يف أعقـاب ثالثـة إعصـارات مـدمرة تعرضـت هلـا        احلالة االقتصادية الصعبة اليت واجهتـها ك 

بليــون دوالر أمريكــي  ١٥خــالل العــام املاضــي وتكبــدت مــن جرائهــا خســائر قُــدرت بنحــو   
ــة   ــات الرمسي ــا زالــت تفرضــه      .حبســب آخــر البيان ــذي م واســتفحل الوضــع نتيجــة للحصــار ال

م بـروح مفعمـة بالثقـة يف    ولكن استشفاء البلد استمر يف هذا العـا  .الواليات املتحدة األمريكية
إمكانية التغلب على هذا الوضع املعقد بفضل التدابري اليت اسـتهلتها احلكومـة بـدعم مـن مجيـع      

يف تطـوير حبـوث    ٢٠٠٩ويرد فيما يلي سرد موجز للنتائج احملـرزة يف كوبـا يف عـام     .السكان
  .الفضاء واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

    
    وية الفضائيةاألرصاد اجل  - ٢  

ألن األعاصـري متثـل الكارثـة الطبيعيـة الـيت تسـبب        أعطت كوبا األرصاد اجلوية أولويـة   
  .هلا أكرب األضرار، وقد حدثت حمطاا لألرصاد اجلوية ومنشآا الرادارية

ــة حتســني          ــا والبيئ ــوم والتكنولوجي ــوزارة العل ــابع ل ــة الت   وواصــل معهــد األرصــاد اجلوي
يف املائة بفضل عمل املنشـآت الراداريـة الثمـاين     ٩٠بتحقيق دقة جتاوزت نسبتها تنبؤاته اجلوية 

  .وحمطات األرصاد اجلوية الثماين والستني واملعلومات الساتلية
هتمــام بنشــر الزت االســتراتيجية الرئيســية حلمايــة الســكان مــن الكــوارث علــى اوركّــ  

بشـكل منـهجي، باإلضـافة إىل التـدابري     التنبؤات اجلوية يف وسائط اإلعالم يف الوقت املناسب و
  .اليت نظمتها سلطة الدفاع املدين

    
    رصد األرض عن بعد  - ٣  

        عـد يف جمـال   استحدث معهد اجلغرافيا املداريـة عـدة تطبيقـات خاصـة بالكشـف عـن ب
وبفضــل املعاجلــة الرقميــة  .ســيما يف حتليــل التغيــرات الفضــائية يف املنطقــة البحــوث البيئيــة، وال
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) الندســات(عــد الــيت التقطتــها أجهــزة االستشــعار يف ســاتل استشــعار األراضــي عــن ب   للصــور
واجلهاز احملسن لرسم اخلرائط املواضـيعية، أمكـن حتديـد شـىت التغيـرات يف اسـتخدام األراضـي        

 ١٩٨٥يف السـنوات مـن عـام     Sierra del Rosario Biosphere Reserveيف املنطقـة الـيت يشـملها    
وأمكن أيضا حتديد أهم التغيرات يف أشجار املنغروف االسـتوائية الـيت تغطـي     .٢٠٠١إىل عام 

اجلزر الصغرية املنخفضة الواقعة يف مشـال مقاطعـة سـييغو دي أفيليـا، وذلـك بالنسـبة إىل تطـور        
يل لكشـف التغيـرات األوتومـايت يف منطقـة حديقـة العاصـمة       وأُجري كـذلك حتليـل أو   .املنطقة

ــتخدام  ــا باس ــتخدام      .صــور الســاتل الندســات   هافان ــة باس ــات الرقمي وجــرت معاجلــة املعلوم
ــة  ــة       ENVI 4.5الرباجمي ــة وتصــنيف غــري خاضــع للرقاب  .وأســفرت عــن تصــنيف خاضــع للرقاب
ــة،     الوجــرى  ــات اجلغرافي ــى نظــم املعلوم ــب ArcGis 9.2و MapInfo 9.0عمــل أيضــا عل ، لتركي

  .وإنتاجها اخلرائط وإعادة تصنيفها
عـد يف رسـم اخلـرائط الرقمـي للمنـاطق      اجلغرافيا املدارية االستشعار عـن ب وطبق معهد   

، حيــث أســفرت املعاجلــة +Landsat 7 ETMاحملميــة يف كوبــا، بادئــا بالصــور الفضــائية للســاتل  
وربطـت املعلومـات    .الرقمية عن جدول محدث للسـاحل الكـويب واجلـزر الصـغرية املنخفضـة     

ة للصــور بعالقتــها بالعناصــر الطبيعيـة للمنــاظر الطبيعيــة كغطــاء  املستخلصـة مــن املعاجلــة الرقميـ  
ــة      ــب االجتماعي ــة، واجلوان ــة احملمي ــاطق الكوبي ــة يف املن ــاة النباتي ــبكة   -احلي ــل ش االقتصــادية، مث

  .الطرق، والشبكة اهليدروغرافية، واملستوطنات البشرية
دراسـة عـن تغيـر    وأجرى معهد اجلغرافيا املدارية ومعهد اإليكولوجيا وعلـم التصـنيف     

احملمية نتيجـة لتـدهور احليـاة النباتيـة الطبيعيـة وظهـور       " كوكا ال"استخدام األراضي يف منطقة 
أنواع متعدية من األعشاب الضارة والطيور، منها أبـو سـعن، والنباتـات العطريـة، ممـا أدى إىل      

دا اســتلزم إعــالن فقــدان شــجرية كوابــال الشــوكية اجلافــة الســربنتينية الشــكل، الــيت تعتــرب مــور
وأُعــدت باالســتعانة بتقنيــات الصــور الســاتلية  .املنطقــة منطقــة حمميــة مــن املهــم احملافظــة عليهــا

رات، وبــأدوات نظـم املعلومــات اجلغرافيــة، خـرائط الســتخدام األراضــي ومــدى   غيــلكشـف الت 
حـدثت   وأتـاح هـذا إمكانيـة حتليـل أهـم التغيـرات الـيت        .تدهور ذلـك املـورد، لسـنوات خمتلفـة    

  .م مسامهة حيوية إلدارة املنطقة ومحايتها، مما قد٢٠٠٥-١٩٨٥خالل الفترة 
واستطاع معهد األرصاد اجلوية، باسـتخدام نظـام كشـف احلريـق القـاري مـع سـواتل          

Queimadas      التابعة للمعهد الوطين الربازيلي لبحوث الفضاء، الـذي يـوفر معلومـات يف الوقـت
ا يف مصـــرف بيانـــات النظـــام، أن يســـتحدث تطبيقـــا لشـــىت احلقيقـــي علـــى اإلنترنـــت وخيزـــ

ومت نقل املعلومات اجلغرافية عـن   .املستعملني احملتاجني إىل معلومات عن بؤر احلرائق وتوزعها
احلرائق، اليت جـرى احلصـول عليهـا مـن مصـرف البيانـات املـذكور آنفـا يف نسـق شـكلي، إىل           
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 MapInfoات نظـام املعلومـات اجلغرافيـة خبصـوص     وحـددت إجـراء   .نظام املعلومـات اجلغرافيـة  
واخليارات ملعاجلة البيانات وإنتاج اخلرائط اليت ستساهم بأقصى قسط يف تقيـيم تـوزع احلرائـق    

وتطورهــا احملتمــل واملــوارد املتاحــة ملكافحتــها،  اللــذين تنــدلع فيهمــا املكــاين، والســياق والبيئــة 
ويستطيع أي مسـتعمل   .علومات املتعلقة باخلرائطوذلك عن طريق حتليل متعدد املستويات للم

يف كوبا أن حيصل، عن طريـق وسـائط شـائعة مثـل الربيـد االلكتـروين، علـى معلومـات كاملـة          
  .عن احلرائق املكتشفة ذه التطبيقات

ــة         ــة ومعهــد األرصــاد اجلوي ــوم التطبيقي ــات والعل ــايل للتكنولوجي واســتحدث املعهــد الع
رجية يف كوبا باسـتخدام جهـاز استشـعار ملقيـاس إشـعاعي متقـدم ذي       منهجية لرصد احلرائق احل

استبانة عاليـة جـدا يف حمطـة اسـتقبال سـاتلية تابعـة لـإلدارة الوطنيـة األمريكيـة لدراسـة احمليطـات            
مثـل احلريـق احلرجـي الـذي     (وكشف رصد هذا النوع من الكوارث الطبيعيـة   .والغالف اجلوي

، مجلة أمور منها بـؤرة احلريـق واملنطقـة الـيت مشلـها      )طعة هافانااندلع يف منطقة نويفا باس يف مقا
 GIS IDRISI for Windows 2.01وحركة واجهة احلريق، اليت كُشفت مجيعها باستخدام الرباجمية 

  .استنادا إىل الصور الساتلية
وأعد معهد اجلغرافيا املدارية ومعهد اجليوفيزياء والفلك منهجية لتعـديل جـوي لصـور      
منيطــة ضــمن الرباجميــة  يف MODTRAN4باســتخدام منــوذج التعــديل اجلــوي  Landsat 7ل الســات

ENVI 4.6 -(Fast Line-of-Sight Atmospheric Analysis of Special Hyper Cubes)   علــى
فأسـفر هـذا    .أساس حل دقيق جدا ملعادلة النقل اإلشعاعي لربط عملييت التشـتت واالمتصـاص  

نعكاس سطحي، وصورة خبار مائي، وخريطـة سـحب،   ابقيم معامل  التعديل عن صورة معيرة
  .وإجراءات تفصيلية

واستنادا إىل تسلسالت الصور السـاتلية، مثـل صـور املسـبار األرضـي ومطيـاف رسـم          
نتقـال  ا، أمكـن حتديـد أن   Auraاخلريطة اإلمجالية لألوزون وجهاز رصد األوزون على السـاتل  

ي وكوبا يـرتبط بعمليـات واسـعة النطـاق،     ـيط األطلسي إىل الكاريبالغبار من الصحراء عرب احمل
ــا حمــددا بصــورة واضــحة، وممــاثال جــدا       ــا ومكاني ــا زماني ــة ثبــات ملحوظــة وتعاقب ويظهــر حال

ونظـرا لتكـوين    .للتعاقب الزماين واملكاين حلـدوث العواصـف الغباريـة عـرب الصـحراء والسـهل      
ي ـائة يف معدالت اإلصابة باألزمـة الصـدرية يف الكاريبـ   يف امل ١٧هذا الغبار، فإن الزيادة بنسبة 

عـزى إىل تكـرار هـذه السـحب املتزايـد الـذي جيعـل املنطقـة ممـرا لألزمـة           تيف السنوات األخـرية  
ي ـوقد طور معهد األرصاد اجلويـة دراسـة سـلوك هـذه السـحب الغباريـة يف الكاريبـ        .الصدرية

على عـدد حـاالت إصـابات اجلهـاز التنفسـي، مسـتخدما        وكوبا يف السنوات األخرية وتأثريها
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ــائج الدراســة حتــت تصــرف       ــواع، ووضــعت نت ــة وتقنيــات إحصــائية متعــددة األن صــورا رقمي
  .السلطات الصحية يف البلد

تطـوير وتنفيـذ البنيـة    "ودشنت وكالة البيئة، مع معاهدها ومراكزها البحثية، مشـروع    
باعتبــاره مســامهة يف بوابــة البنيــة التحتيــة للبيانــات  " خلاصــةالتحتيــة للبيانــات الفضــائية البيئيــة ا 

ومن املزمـع اسـتهالل مشـروع لتحديـد املنـاطق الـيت ميكـن أن تتـأثر          .الفضائية جلمهورية كوبا
واستمر تنفيذ نظام املعلومـات اإلداريـة    .)الندسات(بالتصحر يف البلد باستخدام صور الساتل 

وجيـري توسـيعه ليشـمل شـىت      SIG Citricos GISومات اجلغرافيـة  املتكامل يف ارتباط بنظام املعل
املشاريع الزراعية يف البلد، موفرا هلا أداة لتنفيذ مهام معينة، منها رصد عملية احلصـاد وحتسـني   

  .نوعية احملاصيل وختطيط محالت الزراعة وإجراء دراسات عن استخدام األراضي وعن البيئة
    ــوذج التصــو ــل اســتخدام من ــع شــبكة عصــبية اصــطناعية     ويواص ــات م ــدد الطبق ر املتع

وتصوير متعدد األطياف ذي استبانة مكانية وراديومترية عالية يف دراسـة ملوحـة التربـة داخـل     
  .الذي موله الس الفلمنكي املشترك بني اجلامعات يف بلجيكا EI-479إطار املشروع 

ة اصطناعية يف التقيـيم  واستخدمت مناذج جيولوجية إحصائية وتقنيات شبكات عصبي  
) لالسـتكمال األمثـل  ( Krigingوباسـتخدام طريقـة    .رتشاح يف كوباالالزماين للبخر وا-املكاين

جنبا إىل جنـب مـع الشـبكات العصـبية االصـطناعية، أمكـن تعـديل املعلومـات املواضـيعية الـيت           
   .حصل عليها ملواءمتها مع الواقع على حنو أفضل

ــتخدام بيانــات خاصــة      صــور حراريــة مــن ســواتل اإلدارة الوطنيــة األمريكيــة      (وباس
، وبيانـات  )لدراسة احمليطات والغالف اجلوي اليت تقـوم بإرسـال صـور سـاتلية عاليـة االسـتبانة      

قياسـات درجـات   (، وبيانات بريـة  )صور حرارية مأخوذة بواسطة أجهزة رؤية حرارية(جوية 
ارة األشـعة حتـت احلمـراء، وقياسـات     حرارة األشعة حتت احلمراء مأخوذة مبقـاييس درجـة حـر   

، وصور حرارية مـأخوذة بواسـطة أجهـزة    )درجات احلرارة السطحية مأخوذة مبسابري تالمسية
رؤية حرارية من األرض ومن ارتفاعات مهيمنة، حـددت درجـة احلـرارة األدىن، كمـا رمسـت      

مـر الـذي سـيجعل مـن     بواسطة حتديد املنطقة الفضـائية، األ ) خريطة فضائية(خريطة مواضيعية 
املمكن دراسة مسائل معينة منها الظواهر املتباينة املرتبطة باجلفاف واحلرائق احلرجيـة، وحتديـد   

  .زيائية للغطاء األرضي ورصدهايكمية التغيرات يف اخلصائص الف
ويواصل تنفيـذ مشـروع حتـديث السـجل الـوطين لألراضـي يف كوبـا باسـتخدام صـور            

انة مبساعدة صور متعددة األطياف لتحـديث فـن رسـم اخلـرائط واسـتخدام      ساتلية عالية االستب
األراضي من خالل معاجلة املعلومات الساتلية باستخدام تصنيف خاضع للرقابة وتصـنيف غـري   
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وبذلك سيكون من املمكن إنشاء قائمة تفسريية لربط فئـات امـتالك األراضـي     .خاضع للرقابة
شروط املوحدة اخلاصة باستخدام األراضي التابعـة للسـجل   باستخدامات األراضي احملددة يف ال

  .الوطين لألراضي
    

    علوم الفضاء  - ٤  
مغنطيسـي وحمطـة الرصـد الرأسـي للغـالف األيـوين وحمطـة الفلـك         واصل املرصـد اجليو   

الراديــوي يف هافانــا، خــالل الســنة قيــد النظــر، عمليــات الرصــد املنتظمــة حتــت رعايــة معهــد     
اجليوفيزيـــاء والفلـــك التـــابع لـــوزارة العلـــوم والتكنولوجيـــا والبيئـــة، وجـــرى تقاســـم البيانـــات 

  .مع اتمع العلمي الدويل ستخلصةامل
اجلامعــة الوطنيــة املســتقلة يف و معهــد اجليوفيزيــاء والفلــكحتســني التعــاون بــني  وجـرى   
، وأُحرزت نتائج مهمة خاصة بنوعية إشـارات التـداخل الراديـوي، وهـي ذات أمهيـة      املكسيك

   .لصفيفة التأللؤ الكوكيب اخلاصة بصفيفة املقاريب الراديوية املكسيكية
ــذنب       ــنجم امل  ســتنادا إىلا P73/Schwassmann-Wachmann 3وأُجريــت دراســة عــن ال

التقطــت مبقــراب إســحق نيوتــون يف مرصــد روكيــه دي لــوس  Cصــورة مباشــرة للشــرحية  ٢٧
سبانيا، وعمليات رصـد بصـرية للشـرائح قـام ـا      إباملا يف  موتشاتشوس الفلكي على جزيرة ال

مــن النتــائج املهمــة  وكــان .املكتــب املركــزي للربقيــات الفلكيــة التــابع لالحتــاد الفلكــي الــدويل 
درجة يف توجـه اخلطـوط الضـوئية املتنـاظرة بـالقرب مـن النـواة،         ٥٠رصد تغير مفاجئ مبقدار 

نبعـاث غـازات جديـد يف منطقـة     اوميكـن تفسـري ذلـك بأنـه      .دقيقة فقط ١٢حدث يف غضون 
بتحليـل   واسـتكمل العمـل   .النواة خبالف االنبعاث األصلي، أو بأنه أثر ناجم عن دوران النـواة 

، األمــر الــذي يســر حتديــد املقــدار املطلــق  Bللمنعطفــات الضــوئية ومقارنتــها بســلوك الشــرحية  
للــنجم املــذنب ومعــدل منــوه وقطــره ومعــادالت تقــدير الســطوع املســتقبلي وحجــم الشــرائح    

  .املعنية
، يف مرصـد روكيـه دي   معهـد اجليوفيزيـاء والفلـك   ويواصل أحد طلبة الـدكتوراه مـن     
سبانيا، حتديد خصـائص النجـوم املتكافلـة باسـتخدام القياسـات      إشاتشوس الفلكي يف لوس موت

مـن الـنظم    ٦٥وأُجري حتليـل طيفـي مشـل     .الضوئية حبثا عن نظم مرشحة يف املستوى املَجري
  .جنما متكافال جديدا وعدة أجرام نادرة يف ارة ١١وهي تشمل  .املرشحة، ومت تصنيفها

يف معهد اجليوفيزياء والفلك دراسة اجتاهية شدة أحـداث الطاقـة    وواصل األخصائيون  
ــة الــيت تتجــاوز   ــة     ١٠الربوتوني ــوزع أوقــات وصــول اللقطــات الكتلي ــرون فــولط وت ميغــا الكت



 

V.10-50449 7 
 

A/AC.105/953/Add.1 

اإلكليليــة يف مــا بــني الكواكــب يف احملــيط اــاور لــألرض مباشــرة وفقــا ملواقعهــا يف الشــمس     
يل وعمليــات الرصــد الســاتلي، واتبــاع الطريقــة   باســتخدام بيانــات مــن اخلفــر الشمســي الــدو  

  .حنراف اجلرم، يف إعداد املادةاالتدرجيية حلركة اجلرم التراجعية املتكررة، مع حتليل 
وواصل املعهد دراسة العواصف الضوضائية الشمسـية، وهـو يقتـرح طريقـة للتمييـز بـني         

 .ايري األخصــائيني الذاتيــةمكوناــا األساســية واملتفرقــة علــى أســاس جوهرهــا واإلقــالل مــن معــ   
 .وتضــمن الطريقــة استنســاخ النتــائج، وقــد طُبقــت بنجــاح علــى إشــارة ذات خصــائص معروفــة  

ــة ل    ــهياكل شــبه الدوري ــة لل ــات اإلشــعاعية الشمســية املرتبطــة   الواســتمرت الدراســة املتعمق نبعاث
تنتاجات فيمـا  باالنفجارات الشمسية، وحددت بعض بارامتراا الرئيسـية، كمـا استخلصـت اسـ    

  .اإلشعاعية املرتبطة ا اتنبعاثاليتعلق بآلية توليدها ومصدر ا
وستستهل إدارة دراسـة الفضـاء اجلـوي يف معهـد التكنولوجيـا والعلـوم التطبيقيـة عمـا           

ــة،     األوىل قريــب دورــا   ــوج بدرجــة أكادميي ــوم الفضــائية، الــيت تت ــا والعل اخلاصــة بالتكنولوجي
يات مهــارات مهنيـة أعلــى بـني األخصــائيني واملـوظفني واملهنــيني،    وذلـك ـدف تــرويج مسـتو   

  .وإدارة مشاريع حبثية يف تلك ااالت
    

    السنة الدولية لعلم الفلك  - ٥  
  :نظِّمت عدة أنشطة وأحداث لالحتفال بالسنة الدولية لعلم الفلك، منها ما يلي  
ــة     )أ(   ــم الفلــك يف شــىت   نشــرت معلومــات عــن الســنة الدولي املقــاالت حــول  لعل

سـبوعي عـن علـم الفلـك، وسلسـلة مـن سـبعة        أونظم برنامج إذاعـي   .املوضوع يف وسائط النشر
  برامج تلفزيونية مكرسة للموضوع قُدمت خالل فترة العطلة املدرسية؛

لتعزيـز املعرفـة   " الصـاروخ الربيـدي الكـويب، التـراث وعلـم الفلـك      "نظِّم حدث   )ب(  
ــة بالصــار   ــد        والدراســة املتعلق ــال الربي ــك وجم ــم الفل ــني عل ــة صــلة ب ــدي الكــويب، وإقام وخ الربي

والطوابع، وتثبيت الصاروخ الربيدي الكويب يف ذاكرة األطفال والشـباب وعامـة النـاس باعتبـاره     
وأُصـدر طـابع بريـدي مبناسـبة السـنة الدوليـة لعلـم         .جزءا من تراث البلد اخلاص بالربيد والطوابع

 الفلك؛

ز ثقــايف خــاص ببالنيتــاريوم وبــالعلوم والتكنولوجيــا يف وســط  جيــري بنــاء مركــ  )ج(  
وأعد املشروع مكتـب مـؤرخ    .ديسمرب/وسيفتتح رمسيا يف كانون األولاملدينة القدمية يف هافانا، 

ويهدف املشروع إىل إتاحة معـارف البشـرية    .املدينة بدعم من وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة
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الفلك والفيزياء والرياضـيات وغريهـا مـن اـاالت للمـواطنني العـاديني       املتراكمة يف جماالت علم 
  ومبدع؛ شيقيف شكل 
جرى العمل، خالل السـنة، بشـأن مشـروع مـن أجـل تنشـيط املرصـد الفلكـي           )د(  

االهتمــام باملواضــيع العلميــة بــني عامــة النــاس، خاصــة بــني  حتفيــزجلامعــة هافانــا مــن جديــد بغيــة 
ــارة اهتمــام الطلبــة املنخــرطني يف دورات    ويت .األطفــال والشــباب مثــل هدفــه االســتراتيجي يف إث

  ؛عامة يف العلوم الطبيعية والرياضيات، باستخدام علم الفلك كعامل حفَّاز لذلك
ــدة عــروض وحماضــرات ومناقشــات يف         )هـ(   ــاس ع ــة الن ــدمت لألخصــائيني وعام قُ

ونظِّمــت لألطفــال والشــباب وعامــة  .ةارتبــاط بالســنة الدوليــة يف مراكــز ثقافيــة وعلميــة وتعليميــ
  .الناس عدة مهرجانات علمية وتقنية مع تركيز خاص على علم الفلك

    
    أسبوع الفضاء العاملي  - ٦ 

  :مشلت األحداث اليت نظِّمت أو خطِّطت ملناسبة أسبوع الفضاء العاملي ما يلي  
اســتخداماته عقــدت حلقــة العمــل الوطنيــة الثامنــة بشــأن الفضــاء اخلــارجي و    )أ(  

  عرضا؛ ٢٣وقدمت مؤسسات علمية كوبية خمتلفة  .السلمية يف قاعة خيماغوايو يف هافانا
أن يعقــد خـالل األســبوع االجتمـاع الــوطين السـادس عشــر     كـان مــن املزمـع    )ب(  

  ديسمرب؛/هلواة علم الفلك، ولكنه أُجل إىل كانون األول
ة الشـيوعية وفرقتـها التقنيـة مـع     اجتمعت فرقة كومسوس التابعة لرابطـة الشـبيب    )ج(  

 .أخصائيني وباحثني من معهد اجليوفيزياء وعلم الفلك من أجل التعرف على األنشـطة الراهنـة  
  يف االجتماع؛ Cenitوعرضت نشرة 

ــامج    )د(   ــاس"عــرض برن ــوين الفــ " فوتوغرام ــائقي يالتلفزي ــة  "لم الوث ــة إىل اي رحل
  ."الكون

فكمـا كـان احلـال     .ناسـبة أسـبوع الفضـاء العـاملي    ومرة أخرى، مل ترد أي ملصقات مل  
يف الســـنة الســـابقة، حـــال دون وصـــوهلا احلصـــار الـــذي تفرضـــه حكومـــة الواليـــات املتحـــدة 

  .البلد على
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  إسبانيا
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٩[
    

يف  ٢٠١١- ٢٠٠٧يتمثل اهلدف الرئيسي للخطة االستراتيجية لقطاع الفضاء للفترة   
زيادة أبعاد الصناعة الفضائية اإلسبانية وقدرا بغية بلوغ مستوى منسجم مع مركز إسبانيا 

، واصلت إسبانيا العمل بشأن املبادرات املذكورة ٢٠٠٩وخالل عام  .يف االقتصاد العاملي
  .يف اخلطة
لرصد الربنامج الوطين إىل بشكل خاص  جتدر اإلشارةويف إطار اخلطة االستراتيجية،   

األرض الساتلي، الذي يهدف إىل استحداث نظام وطين لسواتل قادرة على إنتاج صور على 
ويشمل  .الرصد البصري والرصد الراداري: أساس نوعني من تكنولوجيات الرصد الفضائي

الربنامج ساتلني، أحدمها مدين يستخدم تكنولوجيا البصريات، والثاين عسكري يستخدم 
على التوايل،  ٢٠١٢و ٢٠١٤من املتوقع بدء تشغيلهما يف عامي و .تكنولوجيا الرادار

 .وسيوفران معلومات تمع املستعملني اإلسباين، يف االني املدين والعسكري على السواء
استحداث هذين الساتلني جتري االستفادة إىل أقصى درجة من الصناعة الفضائية إطار ويف 

وسيشكل  .د الرئيسي للنظام والربنامج واألداة الرئيسيةاإلسبانية، اليت اضطلعت بدور املتعاق
الساتالن جزءا من املسامهة اإلسبانية يف برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية، الذي 

  .ميثل املبادرة األوروبية من أجل رصد األرض واألمن
لة الفضاء وقد جرى خالل السنوات األخرية تعزيز مشاركة إسبانيا يف مشاريع وكا  

األوروبية، فأصبحت إسبانيا املساهم الرئيسي يف بعض املشاريع، مثل برنامج التوعية 
وقد مكنت هذه املشاركة الصناعة الفضائية اإلسبانية من االضطالع  .باألحوال الفضائية

بدور أهم يف عدة مشاريع، بينما متكن اتمع العلمي من املشاركة مبزيد من النشاط يف 
ويف إطار هذه الزيادة يف دور إسبانيا على مسرح  .رارات املتعلقة ببعثات الفضاءصوغ الق

الفضاء األورويب، اعترفت وكالة الفضاء األوروبية باملركز الفلكي الفضائي األورويب التابع 
  .للوكالة، القائم يف مدريد، باعتباره مركزا رفيع املستوى

وهنا جتدر اإلشارة بوجه  .ية أخرىكما استمرت مشاركة إسبانيا يف مشاريع دول  
اللذين يتعاون على تنفيذمها كل من االحتاد األورويب  GMESو Galileoخاص إىل مشروعي 

وميثل كال املشروعني أمهية جوهرية إلسبانيا؛ األمر الذي جعلها  .ووكالة الفضاء األوروبية
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حيث ضلوع الصناعة تشارك فيهما مشاركة فعالة سواء من حيث املسامهة املالية أو من 
  .اإلسبانية يف تنفيذمها

  :، ومهاتشارك فيهما إسبانيا مشاركة هامة هناك مبادرتان رئيسيتان أخريان  
ــألرض، املخصــص          )أ(   ــت بالنســبة ل ــث للســاتل الثاب ــل الثال ــوير اجلي ــامج تط برن

مجاليـة  لألرصاد اجلوية، حيث إسبانيا هـي املسـاهم الرابـع يف الربنـامج الـذي تتجـاوز قيمتـه اإل       
  بليون يورو؛ ٢ر٤

برنامج الساتل الصـغري الثابـت بالنسـبة لـألرض الـذي يهـدف إىل اسـتحداث          )ب(  
بـدور   HISPASATمنصة جديدة لسواتل االتصاالت، حيث تضطلع شركة التشـغيل اإلسـبانية   

 .جتهيزهمهم جدا، مع الصناعة الفضائية اإلسبانية املسؤولة عن 

  :ساتلنيجتدر اإلشارة أيضا إىل إطالق   
الســاتل املعــين برطوبــة التربــة وملوحــة احمليطــات، وهــو تــابع لوكالــة الفضــاء      )أ(  

وميثــل هــذا مشــروعا مهمــا  .٢٠٠٩نــوفمرب /األوروبيــة، ومــن املزمــع إطالقــه يف تشــرين الثــاين
لإلدارة اإلسبانية وكذلك للصناعة والدوائر العلمية اإلسـبانية، علمـا بـأن البعثـة املعنيـة برطوبـة       

بة وملوحـة احمليطـات تعتـرب أهـم مشـروع علمـي وتكنولـوجي وصـناعي بـني املشـاريع الـيت            التر
  نفذا إسبانيا لوكالة الفضاء األوروبية؛

، HISPASATاخلــــاص باالتصــــاالت والتــــابع لشــــركة  Amazonas 2الســــاتل   )ب(  
وقـد   -مـن أجـل خـدمات النطـاق العـريض املتقدمـة        - الـذكي  AmerHisيشمل صيغة ملعالج 

رادارا  ٦٤وهــو أكــرب ســاتل يغطــي القــارة األمريكيــة ويشــمل        .ورتــه الصــناعة اإلســبانية  ط
 .مستجيبا

عن ذلك، تعاونت إسبانيا مباشرة مع بلدان أخرى يف بعثات دولية مثل املختـرب   فضال  
األشــعة فــوق البنفســجية، ونفـــذا    /واملرصــد الفضــائي العـــاملي   PRISMAالعلمــي املرخيــي، و  
  .يات املتحدة األمريكية وفرنسا واالحتاد الروسي على التوايلبالتعاون مع الوال
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