
 علوم الفضاء
 تدعم تحقيق أهداف
التنمية المستدامة

No. 6, 2020

https://www.itu.int/en/myitu/News/ITU-News-Magazine


اّطلع على آخر المستجدات  //
// ابق مّطلعًا

اشترك
 مجلة

أخبار االتحاد
مقاالت مجلة أخبار 

االتحاد المنتظمة

انضم إلى المجتمعات اإللكترونية لالتحاد على قناتك المفضلة

انتقلت مجلة أخبار االتحاد إلى منصة جديدة. 

MyITU اكتشف منصة
 بوابتكم إلى المحتوى ذي األهمية لدى االتحاد، 

والذي يوافق اهتماماتكم.  
ابق مّطلعًا على أحدث أخبار االتحاد. 

لتلقي الرسالة اإلخبارية األسبوعية الجديدة لالتحاد،

https://www.itu.int/myitu/standalone/ITU-News-weekly
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://vm.tiktok.com/JdxhuC4/


علوم الفضاء تدعم تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة

بقلم هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ُيسهم االحتاد الدويل لالتصاالت منذ نشأته يف األنشطة املضطلع هبا يف جمال الفضاء.  	
ويوضح هذا العدد من جملة أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت دور االحتاد فيما خيص علوم 

الفضاء وال سيما يف جماالت بالغة األمهية للبشرية والكوكب، دعماً لتحقيق أهداف التنمية 
.)SDG( املستدامة

إن أهداف التنمية املستدامة، منذ اعتمادها يف قمة األمم املتحدة املستدامة يف نيويورك يف 
سبتمرب 2015، توجهنا يف مسعانا حنو عامل أفضل للجميع.

وبفضل جهود االحتاد الدويل لالتصاالت والتعاون العاملي يف جمال علوم الفضاء، شهدنا 
تقدماً هائاًل يف تكنولوجيا االتصاالت، واحتلت القدرات الفريدة للسواتل مكان الصدارة يف 

املبادرات اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة، ومتثل أداة أساسية يف رصد األرض والتصدي 
لتغري املناخ.

ومتثل خدمات علوم الفضاء موضوع الدراسات اليت تقوم هبا جلنة الدراسات 7 لقطاع 
االتصاالت الراديوية باالحتاد )ITU-R(. وتضع جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية 
اللوائح واملعايري وأفضل املمارسات املطبقة عاملياً واليت متّكن من حتقيق التنمية املستدامة 

للنظام اإليكولوجي الالسلكي.

وإذ ال يبقى أمامنا سوى عشر سنوات لبلوغ أهداف التنمية املستدامة، ميكنكم معرفة املزيد 
عن كيفية استفادة أعمال االحتاد وشراكاته العاملية من علوم الفضاء جلعل العامل مكاناً أفضل 

وأكثر مشواًل. 

إذ ال يبقى أمامنا 
سوى عشر سنوات 

لبلوغ أهداف 
المستدامة،  التنمية 

يمكنكم معرفة 
المزيد عن كيفية 

استفادة أعمال 
االتحاد وشراكاته 

العالمية من علوم 
الفضاء لجعل العالم 

مكانًا أفضل وأكثر 
شمواًل .

هولين جاو
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مقدمة من المدير
 ماريو مانيفيتش، مدير 

مكتب االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت

يسعدين أن أقدم إليكم هذا العدد من جملة أخبار االحتاد، الذي يتضمن مقاالت  	
ووجهات نظر بشأن كيفية تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء لتسريع حتقيق خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030.

 )SDG( ميكن استخدام أصول وتكنولوجيات الفضاء لدعم معظم أهداف التنمية املستدامة
لألمم املتحدة، إن مل يكن كلها. وتؤدي البيانات املستمدة من سواتل رصد األرض دوراً 

رئيسياً يف معظم أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر للمساعدة يف رصد األهداف، 
وختطيط التقدم احملرز وتتبعه، ومساعدة البلدان واملنظمات يف اختاذ قرارات مستنرية يف 

عملها حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة لتحسني احلياة اليومية على كوكبنا.

وتوفر البيانات والصور واملعلومات الساتلية رؤى مفيدة للتصدي لبعض التحديات الرئيسية 
يف جمال التنمية العاملية، مبا يف ذلك األمن الغذائي، واحلد من خماطر الكوارث، ومنع األزمات 

اإلنسانية، ورصد املوارد الطبيعية واحلد من الفقر. 

وأورد تقرير أعده مؤخراً مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي املالحظة التالية: " 
لكي تنجح خطة التنمية املستدامة لعام 2030، جيب أن يصبح استخدام اخلدمات الفضائية 

هو القاعدة. وهناك حاجة إىل شراكة عاملية لضمان أن تكون البلدان على دراية تامة 
بإمكانات الفضاء لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ورصدها، ولضمان مراعاة احتياجات مجيع 

البلدان، واحلد من الفجوات القائمة، عند تصميم البنية التحتية الفضائية اجلديدة وتشغيلها."

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS 
OFFICE FOR OUTER SPACE AFFAIRS

European Global Navigation  
Satellite System and Copernicus:

Supporting the Sustainable 
Development Goals

BUILDING BLOCKS TOWARDS THE 2030 AGENDA

وتوفر البيانات 
والصور والمعلومات 
الساتلية رؤى مفيدة 

للتصدي لبعض 
التحديات الرئيسية 
في مجال التنمية 

العالمية .

ماريو مانيفيتش

طالع المزيد هنا.
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التطورات الرائدة في مجال 
تكنولوجيا االتصاالت

منذ إطالق أول ساتل يف عام 1957، شهدنا 
تطورات رائدة يف قدرات اخلدمات املتعلقة 

بتصميم السواتل وتصنيعها وإطالقها مما 
يتيح فرصاً ال حصر هلا لرصد األرض، 
والتنبؤ بالطقس، واالستشعار عن بعد، 

واألنظمة العاملية لتحديد املواقع، والتلفزيون 
الساتلي، وأنظمة االتصاالت املتنقلة 

وغريها الكثري.

لقد مر أكثر من عام على اختتام املؤمتر 
 WRC-19 العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
(WRC-19( بنجاح وقد مهد الطريق لسبل 

جديدة وأكثر ابتكاراً لتوصيل العامل 
باستخدام تكنولوجيات االتصاالت 

األرضية والفضائية على السواء

والتحديث املنتظم للوائح الراديو لالحتاد يف 
كل مؤمتر عاملي لالتصاالت الراديوية أمر 
أساسي لتمكني التقدم يف جمال التصوير 
الساتلي ورصد موارد األرض، وعلوم 

ورحالت الفضاء واألرصاد اجلوية والنقل 
البحري واجلوي وسالمته وأنظمة احلماية 

املدنية والدفاع.

وستمّكن القرارات اليت اختذها املؤمتر 
WRC-19 من تنفيذ تكنولوجيات جديدة، 

فضاًل عن محاية اخلدمات احلالية، وستسمح 
لألفراد والشركات باالستفادة من أوجه 

التقدم يف تكنولوجيات 
االتصاالت الراديوية..

القدرات الفريدة للسواتل

توفر السواتل الطريقة الوحيدة القابلة 
للتطبيق لرصد مجيع البيئات على األرض: 

الرب والبحر واجلو. وتشمل القدرات الفريدة 
للسواتل املراقبة غري التدخلية واملتناسقة 

)باستخدام نفس األداة( ملناطق شاسعة، مع 
القدرة على استهداف أي نقطة على 

األرض بسرعة، مبا يف ذلك األماكن البعيدة 
وغري الصاحلة للعيش، ومواصلة سلسلة من 

عمليات الرصد خالل فرتة زمنية طويلة.

ومن خالل هذه القدرات، جتلب خدمة 
استكشاف األرض الساتلية فوائد كثرية 

للمجتمع يف القطاعني العام واخلاص 
على السواء.

التهديد الذي يشكله تغير المناخ

إن التهديد املتزايد لتغري املناخ حييط بنا يف 
كل مكان. وقد زاد عدد الكوارث الطبيعية 

بشكل كبري يف العقود األخرية: األعاصري 
والزالزل، والعواصف، والفيضانات، 

واحلرائق. ومل يكن العمل الدويل الفعال 
واملعزز أكثر إحلاحاً من أي وقت من قبل.

وأصبحت تطبيقات التكنولوجيا الفضائية 
عنصراً هاماً يف االسرتاتيجيات احمللية 
واإلقليمية والوطنية للحد من خماطر 

الكوارث، مبا يف ذلك توفري االتصاالت يف 
حاالت الطوارئ وجهود التتبع وحتديد 
املوقع أثناء وبعد الكوارث الطبيعية ويف 

حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة

لقد مر أكثر من عام على 
 WRC-19 اختتام المؤتمر

بنجاح، وقد مهد الطريق 
لسبل جديدة وأكثر ابتكارًا 
لتوصيل العالم باستخدام 

تكنولوجيات االتصاالت 
األرضية والفضائية على 

السواء. 

ماريو مانيفيتش
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مبا أن التنبؤات الدقيقة بالطقس جيب أن 
تستند إىل أفضل تقييم ممكن للوضع احلايل 
للغالف اجلوي، من املهم أن حيصل خرباء 

األرصاد اجلوية على بيانات دقيقة آنية 
وعاملية عن الظواهر اليت حتدث يف الغالف 

اجلوي لألرض فوق اليابسة واحمليطات. 
وسيستند العديد من احللول إىل الرصد 

العاملي للبيئة، مبا يف ذلك استخدام 
األصول الفضائية.

الرصد – ضروري للبيانات

وباإلضافة إىل ذلك، تعترب البيانات املتحصل 
عليها من خالل استخدام األنظمة الراديوية 
ذات الصلة ضرورية لرصد نتائج مبادرات 

أهداف التنمية املستدامة. فعلى سبيل املثال، 
إن حوايل 30 مؤشراً من املؤشرات البالغ 
عددها 232 مؤشراً واليت ُوضعت لرصد 
التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة، يتطلب بيانات يتم احلصول 

عليها عن طريق سواتل االستشعار عن بُعد.

ومن منظور استعمال الطيف الراديوي، ال 
يلزم ضمان النفاذ إىل املوارد املناسبة 

لألنظمة الراديوية ذات الصلة فحسب، بل 
وأيضاً ضمان احلماية من اإلرساالت 

االصطناعية للنطاقات املستعملة عاملياً ملراقبة 
خمتلف معلمات الغالف اجلوي لألرض 
وسطحها وذلك باستغالل اإلرساالت 

الراديوية الطبيعية.

وآمل أن تستمتعوا بقراءة املقاالت الواردة 
يف هذا العدد. 

ESA
 ©
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إدارة الطيف من أجل خدمات العلوم بعد 
المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية 

)WRC-19( 2019 لعام
جون زوزك، رئيس لجنة الدراسات 7 التابعة لقطاع االتصاالت 

الراديوية )ITU-R( في االتحاد الدولي لالتصاالت

تتناول جلنة الدراسات 7 التابعة لقطاع  	
االتصاالت الراديوية )ITU-R( باالحتاد 
اخلدمات الراديوية اليت تدعم املساعي 

العلمية. وتشتمل خدمات العلوم الفضائية 
على خدمات استكشاف األرض الساتلية 
وخدمات األرصاد اجلوية الساتلية، مبا يف 

ذلك أنظمة االستشعار عن بُعد 
املنفعل والنشيط.

وتتيح لنا هذه اخلدمات الراديوية احلصول 
على بيانات مهمة عن األرض وغالفها 

اجلوي. وتستعمل وكاالت الفضاء املدنية 
يف العامل األحباث الفضائية وخدمات 

العمليات الفضائية الستكشاف الفضاء 
والعمل فيه. وتشمل هذه املهمات الروبوتية 
إىل الكواكب واألجسام األخرى يف الفضاء 
إىل جانب استكشاف البشر للفضاء والقمر 

وما وراءه.

ويف الوقت احلايل، هناك جهود مركزة تقوم 
هبا العديد من الدول الستكشاف القمر 

وفهمه بشكل أكرب، وإثبات أن البشر ميكن 
أن يعيشوا خارج مدار األرض، ويف النهاية 
توسيع نطاق االستكشاف البشري ليشمل 

أجساماً كوكبية أخرى.

 WRC‑19 agenda items
 directly related to

space science/
meteorology

 )AI( تتعلق ثالثة من بنود جدول أعمال
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
WRC-19( 2019( بشكل مباشر بالعلوم 

الفضائية/األرصاد اجلوية. ويرد ملخص 
لنتائجها يف اجلدول 1. 

البند 2.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-19

تناول البند 2.1 من جدول األعمال حدود 
القدرة يف النطاق من أجل احملطات األرضية 

العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة 
األرصاد اجلوية الساتلية وخدمة استكشاف 

 MHz 403 األرض الساتلية يف نطاقي الرتدد
.MHz 400,05- 399,9401 و

وبناًء على الدراسات اليت أجرهتا جلنة 
الدراسات 7 التابعة لقطاع االتصاالت 
الراديوية، وضع املؤمتر WRC-19 حدوداً 

للقدرة يف النطاق وفقاً لذلك.

وكان هناك أيضًا 
العديد من بنود 

جدول أعمال المؤتمر 
WRC-19 التي 
تتعلق بالعلوم 

الفضائية ومشغلي 
خدمات رصد األرض 

بسبب اآلثار السلبية 
المحتملة على 

مهماتهم.

جون زوزك
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البند 3.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-19

نظر البند 3.1 من جدول األعمال يف 
إمكانية رفع التوزيع الثانوي خلدمة األرصاد 

اجلوية الساتلية )فضاء-أرض( إىل وضع 
أويل وإمكانية منح توزيع أويل خلدمة 

استكشاف األرض الساتلية )فضاء-أرض( 
يف نطاق الرتدد MHz 470 460. ولألسف مل 
يتوصل املؤمتر WRC-19 إىل اتفاق بشأن حل 

هلذا البند من جدول األعمال، ولذلك مل 
يكن هناك أي تغيري يف لوائح الراديو يف 

هذا الصدد.

البند 7.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-19

وضع البند 7.1 من جدول األعمال لدراسة 
االحتياجات من الطيف فيما يتعلق بالقياس 
عن بُعد والتتبع والتحكم )TT&C( يف خدمة 

العمليات الفضائية من أجل السواتل غري 
املستقرة بالنسبة إىل األرض ذات املهمات 

القصرية املدة، بغية تقييم مالَءمة التوزيعات 
احلالية خلدمة العمليات الفضائية، وإن 

استدعى األمر، النظر يف توزيعات جديدة 
يف أجزاء معينة من الطيف الراديوي. وقرر 

املؤمتر WRC-19 حتديد مديي الرتدد 
MHz 138-137 وMHz 149,9 148 لتستعملها 

السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 
ذات املهمات القصرية املدة رهناً بعدة 

شروط وأحكام حمددة يف أحد القرارات..

بنود جدول أعمال المؤتمر 
العالمي لالتصاالت الراديوية 

لعام WRC-19( 2019( التي لها 
آثار سلبية محتملة على العلوم 

الفضائية ورصد األرض

كان هناك أيضاً العديد من بنود جدول 
أعمال املؤمتر WRC-19 اليت تتعلق بالعلوم 

الفضائية ومشغلي خدمات رصد األرض 
بسبب اآلثار السلبية احملتملة على مهماهتم. 

ويرد ملخص لنتائجها يف اجلدول 2.

الجدول 1 – نتائج المؤتمر WRC-19 الخاصة ببنود جدول األعمال المتعلقة بخدمات العلوم

WRC-19 النتائجبند جدول أعمال المؤتمر

حدود القدرة يف النطاق من أجل احملطات األرضية 2.1
العاملة يف اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية 
الساتلية وخدمة استكشاف األرض الساتلية حول نطاق 

.MHz 400 الرتدد

وضعت حدود للقدرة على احملطات األرضية العاملة يف اخلدمة  	
 .)MHz 400,02 399,9( املتنقلة الساتلية

مل توضع حدود على عمليات التحكم عن بُعد األعلى  	
.)MHz 400,05 400,02(

	 .MHz 403 401 وضعت حدود للقدرة عرب نطاق الرتدد
رفع التوزيع خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية )فضاء-أرض( 3.1

وخدمة استكشاف األرض الساتلية )فضاء-أرض( يف 
.MHz 470 460 نطاق الرتدد

ال يوجد تغيري. 	

استعمال السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض )non GSO( ذات  	املهمات القصرية املدة.7.1
.MHz 149,9 148و  MHz 138 137 املهمات القصرية املدة للنطاقني
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البند 6.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-19

نظر البند 6.1 من جدول أعمال املؤمتر 
WRC-19 يف وضع إطار تنظيمي فيما خيص 

األنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غري 
املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن أن 

 GHz 37,5 تعمل يف نطاقات تردد معينة بني
وGHz 51,4. وكان اثنان من نطاقات الرتدد 

 GHz 51,4-50,4و GHz 50,2-47,2 ،هذه
إلرساالت الوصلة الصاعدة، جماورين 

مباشرة ألي من ناحييت النطاق

GHz 50,4-50,2 اخلاص برصد األرض املنفعل 

وهو نطاق بالغ األمهية كنفاذة معايرة 
لقياسات درجة حرارة الغالف اجلوي. 
وأجريت دراسات مستفيضة بشأن هذا 

البند يف جلنة الدراسات 4 )اخلدمات 
الساتلية( وسن املؤمتر WRC-19 أحكاماً 

وضعت حدوداً على البث خارج النطاق 
إلرساالت احملطات األرضية لكل من 

األنظمة الساتلية املستقرة وغري املستقرة 
بالنسبة إىل األرض للمساعدة يف محاية 

أنظمة استشعار الغالف اجلوي هذه.

البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-19

نظر البند 13.1 من جدول األعمال يف 
حتديد نطاقات تردد من أجل التطوير 

 ،)IMT( املستقبلي لالتصاالت املتنقلة الدولية
مبا يف ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية 

للخدمة املتنقلة على أساس أويل هلذا الغرض 
يف نطاقات خمتلفة من GHz 24,25 إىل 

GHZ 86. وبالنسبة ملشغلي أنظمة العلوم 

الفضائية، كان الشاغل الرئيسي هو محاية 
احملطات األرضية احلالية العاملة يف النطاق 

GHz 27-25,5 لكل من الوصالت اهلابطة 

لرصد األرض والبحوث الفضائية وضمان 
تشغيل حمطات االستقبال األرضية املستقبلية 

يف هذا النطاق. 

الجدول 2 - نتائج المؤتمر WRC-19 الخاصة ببنود جدول األعمال المتعلقة بخدمات العلوم

WRC-19 النتائجبند جدول أعمال المؤتمر

إطار تنظيمي فيما خيص اخلدمة الثابتة الساتلية )FSS( غري 6.1
املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن أن تعمل يف 

)( GHz 50,2-47,2و )( GHz 39,5-37,5 نطاقات الرتدد

النتيجة أفضل كثرياً من احلدود للخدمة الثابتة الساتلية الواردة يف  	
القرار 750.

توفر احلدود محاية كاملة ألجهزة استشعار املسح النظريي العاملة  	
.GHz 50,4 50,2 يف النطاق املنفعل

حتديد نطاقات تردد لالتصاالت املتنقلة الدولية )IMT( بني 13.1
.GHz 86-24,25

GHz 27,5-24,25: حتققت محاية مرضية. 	

GHz 40,5-37,0: حتققت محاية مرضية. 	

GHz 50,2-47,2، GHz 52,6-50,4، GHz 86,0-81,0: ال يوجد تغيري  	

هلذه النطاقات.
أنظمة حمطات املنصات عالية االرتفاع )HAPS( يف نطاقي 14.1

.GHz 22 GHz 26 الرتدد
نتائج مرضية جلميع نطاقات خدمات العلوم. 	

حتديد نطاقات تردد الستعماهلا يف اخلدمتني املتنقلة الربية 15.1
.GHz 450-270 والثابتة بني

النطاقات احملددة لتطبيقات اخلدمتني املتنقلة الربية والثابتة ال حتول  	
دون استعمال هذه النطاقات وال متنح أولوية.

محاية تطبيقات رصد األرض احلالية واملستقبلية. 	
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وقرر املؤمتر WRC-19 تيسري هذه احلماية من 
خالل اتفاقات ثنائية للتنسيق عرب احلدود 

حسب الضرورة. وانطوت مسألة ثانية على 
محاية بعض نطاقات االستشعار املنفعل 

 GHz 24-23,6 لرصد األرض، مثل 
 GHz 50,4-50,2و GHz 31,8-31,3و 

.GHz 92-86و GHz 54,25-52,6و

وتعترب محاية هذه النطاقات من التداخل 
الكلي من البث خارج النطاق )OOB( أمراً 
بالغ األمهية حيث يتم استعمال العديد من 

هذه النطاقات للحصول على قياسات على 
أساس عاملي ال ميكن إجراؤها بأي 

طريقة أخرى.

وبالنسبة إىل معظم هذه النطاقات، مل حيدد 
املؤمتر WRC-19 النطاقات اجملاورة لكي 
تستعملها االتصاالت املتنقلة الدولية، 

وبالتايل مل تكن هناك حاجة إىل اختاذ أي 
إجراء آخر. وبالنسبة إىل النطاق 

GHz 24-23,6، وضع املؤمتر WRC-19 حدوداً 

أولية للبث خارج النطاق على أنظمة 
االتصاالت املتنقلة الدولية اليت تنتقل إىل 

حدود أكثر صرامة، حيث يُتوقع أن تزداد 
عمليات النشر احملتملة ألنظمة االتصاالت 

املتنقلة الدولية مبرور الوقت.

البند 14.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-19

نظر البند 14.1 من جدول األعمال التدابري 
التنظيمية املناسبة من أجل حمطات املنصات 
عالية االرتفاع )HAPS(، ضمن التوزيعات 

 WRC-19 احلالية للخدمة الثابتة. واختذ املؤمتر

قرارات بشأن هذا البند من جدول األعمال 
بطرق توفر احلماية الستعماالت خدمات 

العلوم بطريقة ُمرضية.

البند 15.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-19

أخرياً، نظر البند 15.1 من جدول أعمال يف 
حتديد نطاقات تردد لكي تستعملها 

اإلدارات من أجل تطبيقات اخلدمتني 
املتنقلة الربية والثابتة العاملة يف مدى الرتدد 
GHz 450-275. وهناك العديد من النطاقات 

اليت تستعملها أنظمة رصد األرض يف نطاق 
الرتدد هذا. واستناداً إىل دراسات قطاع 
االتصاالت الراديوية، خبالف النطاقات 

 GHz 318-313و GHz  306-296 

وGHz 356-333، ُحددت بقية نطاقات الرتدد 
هذه لكل تستعملها العمليات الثابتة 

واملتنقلة الربية والسماح بإجراء دراسات يف 
املستقبل عند توافر معلومات إضافية على 

مثل هذه األنظمة.

بنود جدول أعمال المؤتمر 
العالمي لالتصاالت الراديوية 

 )WRC-23( 2023 لعام
المتعلقة بالعلوم الفضائية 

ورصد األرض

وضع املؤمتر WRC-19 جدول أعمال املؤمتر 
العاملي املقبل لالتصاالت الراديوية يف عام 
WRC-23( 2023(. وعند قيامه بذلك، قرر 

املؤمتر WRC-19 إدراج أربعة من بنود 
جدول األعمال ذات األمهية املباشرة 

جملتمع العلوم الفضائية. وترد هذه البنود 
يف اجلدول 3.

البند 12.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-23

يتعلق البند 12.1 من جدول أعمال املؤمتر 
WRC-23 بإمكانية منح توزيع ثانوي خلدمة 

استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( فيما 
خيص أنظمة السرب الراديوية احملمولة يف 

الفضاء ضمن مدى الرتددات حول 
MHz 45. والسبب يف السعي إىل هذا 

التوزيع هو متكني االستشعار عن بُعد من 
مدار األرض للصفائح اجلليدية لألرض يف 

املناطق القطبية، وحتديد مواقع طبقات املياه 
اجلوفية يف املناطق الصحراوية وفهمها.

هناك العديد من بنود 
جدول أعمال المؤتمر 

WRC-23 التي تتعلق بفرق 
عمل لجنة الدراسات 7 

التابعة لقطاع االتصاالت 
الراديوية بسبب تأثيرها 

المحتمل على خدمات 
العلوم. 

جون زوزيك
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البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-23

 WRC-23 البند 13.1 من جدول أعمال املؤمتر
يدرس إمكانية رفع التوزيع الثانوي احلايل 
خلدمة األحباث الفضائية إىل توزيع أويل يف 

نطاق الرتدد GHz 15,35-14,8. وتستعمل 
نطاق الرتدد هذا حالياً سواتل ترحيل 

البيانات العاملة يف خدمة األحباث الفضائية 
واليت تتيح االتصاالت مع املركبات 

الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 
املعنية باألحباث الفضائية. وتستعمله أيضاً 
وصالت البيانات عالية السرعة احلالية من 

املركبات الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل 
األرض املعنية باألحباث الفضائية، ومن 

املقرر استعماله يف األنظمة املستقبلية أيضاً.

البند 14.1 من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-23

 WRC-23 البند 14.1 من جدول أعمال املؤمتر
يتعلق باستعراض توزيعات الرتدد ألجهزة 

استشعار خدمة استكشاف األرض املنفعلة 
يف مدى الرتدد GHz 252-231,5 والنظر يف 

التعديل احملتمل وفقاً ملتطلبات رصد أجهزة 
االستشعار املنفعلة العاملة باملوجات 

الصغرية. وجيري التخطيط الستعمال 
أجهزة االستشعار هذه لدراسة الُسحب 

اجلليدية على اجليل التايل من سواتل 
األرصاد اجلوية القطبية. والغرض هنا هو 

التأكد من أن التوزيعات خلدمة استكشاف 
األرض الساتلية )املنفعلة(، ضمن مدى 
الرتدد هذا، تتوافق مع متطلبات الرصد 

اخلاصة بأجهزة االستشعار.

البند 1.9أ( من جدول أعمال المؤتمر 
WRC-23

يتعلق البند 1.9أ( من جدول أعمال املؤمتر 
WRC-23 حبماية أجهزة استشعار األحوال 

اجلوية الفضائية اليت تعتمد على أنظمة 
الرتددات الراديوية لعمليات الرصد والتنبؤ 
واإلنذار العاملية. وستجري جلنة الدراسات 

7 التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية 

دراسات حول هذا املوضوع، وسريفع 
مدير مكتب االتصاالت الراديوية نتائجها 
إىل املؤمتر WRC-23. وهناك أيضاً بند على 
 WRC-27 جدول األعمال املؤقت للمؤمتر

للنظر يف األحكام التنظيمية احملتملة 
لالعرتاف بشكل مناسب بأجهزة استشعار 
األحوال اجلوية الفضائية يف لوائح الراديو، 

مع مراعاة نتائج دراسات قطاع االتصاالت 
 .WRC-23 الراديوية يف املؤمتر

الجدول 3 - بنود جدول أعمال المؤتمر WRC-23 المتعلقة بخدمات العلوم

WRC-23 مجال االهتمامبند جدول أعمال المؤتمر

12.1.MHz 45 أنظمة السرب الراديوية ضمن مدى الرتددات حول	االستشعار النشيط املنصوب يف الفضاء للكشف عن املياه اجلوفية  
حتت مستوى سطح األرض وُسك اجلليد يف املناطق القطبية.

إمكانية رفع التوزيع األويل خلدمة األحباث الفضائية يف 13.1
.GHz 15,35-14,8 نطاق الرتدد

وصالت األحباث الفضائية احلالية بسواتل ترحيل البيانات موزعة  	
على أساس ثانوي وتتطلب األنظمة املستقبلية استعمال هذا 

النطاق.
تعديالت على توزيعات الرتدد خلدمة استكشاف األرض 14.1

.GHz 252-231,5 الساتلية )املنفعلة( يف مدى الرتدد
ال تتواءم عمليات االستشعار عن بُعد لألرض املتوخاة بشكل  	

سليم مع االحتياجات العلمية.
حصول أجهزة استشعار األحوال اجلوية الفضائية على االعرتاف  	األحوال اجلوية الفضائية.1.9.أ

التنظيمي.
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الشواغل المتعلقة بتأثير 
المؤتمر WRC-23 على 

خدمات العلوم

أخرياً، هناك العديد من بنود جدول أعمال 
املؤمتر WRC-23 اليت تتعلق بفرق عمل جلنة 

الدراسات 7 التابعة لقطاع االتصاالت 
الراديوية بسبب تأثريها احملتمل على 

خدمات العلوم. وستساهم جلنة الدراسة يف 
الدراسات املتعلقة هبذه البنود لضمان 
استمرار العمل املهم خلدمات العلوم 

يف املستقبل.

وملواصلة العمل احليوي خلدمات العلوم يف 
دراسة البيئة واملساعدة يف ختفيف تأثريات 
التغريات البيئية اليت هتدد الكوكب بأسره، 

يواصل املشاركون يف جلنة الدراسات 7 
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية إجراء 

الدراسات املطلوبة لتمكني ومحاية اخلدمات 
الراديوية اليت تدعم املساعي العلمية. وتعترب 

محاية أنظمة رصد األرض للبيئة واملناخ 
والغالف اجلوي وأجهزة االستشعار اخلاصة 

هبا، مبا يف ذلك أجهزة استشعار األحوال 
اجلوية الفضائية، أفضل طريقة ملواصلة 

دراسة كوكبنا وتعزيز فهم "منزلنا" اهلش 
يف الكون.

ونسعى أيضاً للوصول إىل النجوم، ودراسة 
األجسام الكوكبية األخرى، مما سيساعد 

البشرية يف النهاية على فهم كوكبنا، 
ومكاننا يف الكون. 

نبذة عن لجنة الدراسات 7 لقطاع االتصاالت الراديوية

تستعمل األنظمة المرتبطة بلجنة الدراسات SG7( 7( في أنشطة تشكل جزءًا 
هامًا من حياتنا اليومية مثل: 

مراقبة البيئة العاملية - اجلو )مبا يف ذلك انبعاثات غازات االحتباس احلراري( والبحار واليابسة  	
والكتلة األحيائية، وما إىل ذلك؛

التنبؤات اجلوية ومراقبة تغري املناخ والتنبؤ به؛ 	  •

الكشف عن الكثري من الكوارث الطبيعية واالصطناعية )الزالزل والتسونامي  	  •
واألعاصري وحرائق الغابات والتسربات النفطية وغريها( وتتبعها؛

توفري معلومات اإلنذار/التحذير؛ 	  •

تقييم األضرار وختطيط عمليات اإلغاثة. 	  •

وتشمل جلنة الدراسات 7 كذلك أنظمة لدراسة الفضاء اخلارجي: 	

سواتل لدراسة الشمس والغالف املغنطيسي وكل عناصر نظامنا الشمسي؛ 	  •

املركبات الفضائية لالستكشافات البشرية والروبوتية لألجسام خارج األرض؛ 	  •

أنظمة الفلك الراديوي األرضية والساتلية لدراسة الكون وظواهره. 	  •

يمكن معرفة المزيد عن لجنة الدراسات 7 هنا.
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أهمية التقدم في رصد األرض من الفضاء 
لحماية كوكبنا

بيتيري تاالس، األمين العام للمنظمة العالمية 
)WMO( لألرصاد الجوية

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية )WMO(، وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال الطقس  	
واملناخ واملياه والقضايا البيئية ذات الصلة، مكرسة للتعاون والتنسيق الدوليني بشأن حالة 

وسلوك الغالف اجلوي لألرض. وهذا يشمل تفاعلها مع األرض واحمليطات، والطقس 
واملناخ الناجتني، والتوزيع املرتتب عن ذلك ملوارد املياه. 

لقد حققت األرصاد اجلوية تقدماً هائاًل يف جودة وتنوع خدمات التنبؤ بالطقس منذ إطالق 
أول سواتل لألرصاد اجلوية يف 1958/1957، مما أدى إىل ظهور املراقبة العاملية للطقس 

)WWW( يف عام 1963. لكن التحديات اجملتمعية احلالية - بسبب اآلثار الناشئة عن تغري املناخ 
- تتطلب املزيد من التطوير لشبكة رصد األرض: رفع مستوى النظم العاملية للرصد 

الفضائي والسطحي واعتماد هنج جديد ومتكامل يراعي التطورات العلمية والتقنية احلديثة.

تعزيز فهم نظامنا األرضي

 ،)WIGOS( يعمل النظام العاملي املتكامل للرصد التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
الذي يشمل الرصدات السطحية والفضائية، على تعزيز فهم نظامنا األرضي وتسهيل 
إنتاج خدمات ومنتجات الطقس واملناخ، من خالل توفري املزيد من عمليات الرصد 
األفضل. وتشكل شبكات الرصد اليت يوفرها أعضاء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

العمود الفقري للنظام WIGOS واملعلومات اليت يتم مجعها من خالل هذه الشبكات تعترب 
العاملي.  حيوية للمجتمع 

 التحديات المجتمعية 
الحالية - بسبب اآلثار 

الناشئة عن تغير 
المناخ - تتطلب 

المزيد من التطوير 
لشبكة رصد األرض.

بيتيري تاالس
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يساهم النظام WIGOS يف ضمان سالمة 
األرواح واملمتلكات، وعلى املدى الطويل 
يف تنفيذ خطط التنمية العاملية، مثل خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030، واتفاق 
باريس للمناخ وإطار سنداي للحد من 

خماطر الكوارث.

لقد حتسنت قدرات الرصد الفضائي 
بشكل كبري منذ إطالق أول سواتل 

خاصة بالطقس يف أوائل الستينيات. وهي 
توفر اليوم رصدات عالية الدقة جملموعة 
كبرية من املعلمات وهي من املدخالت 
الرئيسية لنماذج التنبؤ العددي العاملية 

بالطقس، وتدعم خدمات مجيع أعضاء 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مما ميكن 
من محاية األرواح واملمتلكات. وهذا ال 

يسمح لنا فقط مبراقبة الطقس واملناخ 
واملياه، ولكن أيضاً بتقييم صحة البيئة 

ومدى استدامة األنشطة البشرية. 

التقدم الهائل المحرز في 
والتنبؤات التحليالت 

التقدم اهلائل احملرز يف السنوات األخرية يف 
حتليالت وتنبؤات الطقس واملياه واملناخ، 

مبا يف ذلك اإلنذارات بظواهر الطقس 
اخلطرية )األمطار الغزيرة والعواصف 

واألعاصري( اليت تؤثر على مجيع السكان 
واالقتصادات، إمنا يُعزى إىل حٍد كبري إىل 

البيانات املقدمة من املكون الفضائي 
للنظام WIGOS ومتثيل الرصدات الفضائية 

يف النماذج العددية. وسيستمر االستشعار 
الفضائي لسطح األرض والغالف اجلوي 
يف القيام بدور متزايد األمهية يف األرصاد 

اجلوية التشغيلية والبحثية، ورصد 
الكوارث، ويف الفهم العلمي، والرصد 

والتنبؤ لتغري املناخ وتأثرياته وكذلك 
االنبعاثات البشرية، وهو أمر بالغ األمهية 

بالنسبة لتنفيذ اتفاق باريس. 

وقد أظهرت الدراسات أن رصد األرض 
ميكن أن يسهم يف قياس ما يقرب من 

34 من املؤشرات املرتبطة بأهداف التنمية 

املستدامة السبعة عشر )SDG(. ويعمل 
برنامج الفضاء التابع للمنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية عن كثب مع مشغلي 

السواتل يف فريق تنسيق السواتل اخلاصة 
باألرصاد اجلوية )CGMS( واللجنة املعنية 

بسواتل رصد األرض )CEOS( لتوفري 
البيانات والنواتج الالزمة باالستبانات 

املكانية والزمانية اليت يطلبها املستعملون 
النهائيون. كما يوفر إرشادات لتطوير 
أنظمة الرصد الفضائي املستقبلية اليت 

تستند إىل رؤية النظام العاملي املتكامل 
للرصد التابع للمنظمة العاملية لألرصاد 

اجلوية يف عام 2040، واليت حتدد إمكانات 
أنظمة الرصد الفضائي املرغوبة اليت هندف 

إىل تشغيلها حبلول عام 2040 للوفاء 
مبتطلبات الرصد واحتياجات املستعملني.

أدرجت أداة حتليل واستعراض قدرات 
 )OSCAR/Space( أنظمة الرصد الفضائية
التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

اعتباراً من أكتوبر 2020، عدد 288 منصة 
ساتلية عاملة تساهم يف هذا اجلهد، واليت 
ستنضم إليها سواتل من اجليل التايل أكثر 

تقدماً على مدار السنوات القادمة. 
 ،COVID-19 وخالل استمرار حالة اجلائحة

تبني أن أنظمة الرصد الفضائية املؤمتتة 
بشكل كبري تتسم بشكل عام حىت اآلن 

مبرونة أكرب من تلك القائمة يف املوقع 
)تعرف على املزيد هنا(.

نطاقات الترددات الراديوية 
– مورد طبيعي هام من أجل 

االستشعار الفضائي

جيري تشغيل االستشعار الفضائي من أجل 
تطبيقات األرصاد اجلوية يف نطاقات 

ترددات راديوية حمددة. وتتحدد نطاقات 
الرتددات املعنية خبصائص مادية ثابتة 

)الرنني اجلزيئي( واليت ال ميكن تغيريها أو 
جتاهلها، كما أن هذه اخلصائص املادية ال 

ميكن تكرارها يف نطاقات أخرى. 
ولذلك، فإن هذه النطاقات متثل مورداً 

هاماً. طبيعياً 
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بل إن املستويات املنخفضة من التداخالت 
ميكن أن تؤدي إىل تدهور بياناهتا.، ورمبا ال 

تستطيع أجهزة االستشعار يف معظم 
احلاالت التمييز بني اإلشعاع الطبيعي 

واإلشعاع االصطناعي.

ويف نطاقات ترددات االستشعار املنفعل 
األكثر حرجاً، ينص جدول توزيع نطاقات 

الرتدد يف لوائح الراديو الدولية على أن 
"حظر مجيع اإلرساالت" ميّكن من ناحية 
املبدأ من نشر وتشغيل أجهزة االستشعار 

بأكرب درجة من االعتمادية. بيد أن التجربة 
أثبتت أن احلماية تتعرض للخطر يف بعض 
احلاالت، بسبب األجهزة القصرية املدى 

غري اخلاضعة للتنظيم واليت ميكن أن تنتشر 
بكثافة يف السوق، واملسموح هلا بالعمل 

على املستوى الوطين يف هذه النطاقات أو 
اإلرساالت غري املطلوبة من النطاقات 

اجملاورة اليت ال ختضع للتنظيم بشكل سليم، 
مما يؤدي إىل فرض مزيد من الضغوط على 

نطاقات الرتددات املستخدمة ألغراض 
األرصاد اجلوية. وميثل ذلك خماطر حمتملة 
تتمثل يف تقييد تطبيقات األرصاد اجلوية 

والتطبيقات األخرى ذات الصلة.

عمليات الرصد من األرض 
واعتمادها على نطاقات ترددات 

راديوية معينة

باإلضافة إىل عمليات الرصد من الفضاء، 
متثل رادارات األرصاد اجلوية ورادارات 

قياس سرعة واجتاه الرياح أدوات سطحية 
مهمة يف عمليات األرصاد اجلوية. ومتثل 

شبكات رادارات األرصاد اجلوية خط 
الدفاع الرئيسي يف اسرتاتيجية اإلنذار 

بالكوارث للحيلولة دون حدوث خسائر يف 
األرواح واملمتلكات من جراء الفيضانات 

اخلاطفة أو أحداث العواصف الشديدة، 
كما حدث يف عدة حاالت مأساوية 
مؤخراً. وكما هو احلال مع األدوات 

الفضائية، تعتمد عمليات الرصد من األرض 
هذه على نطاقات ترددات راديوية حمددة.

وبالتايل، فإن الرتددات الراديوية مهمة من 
حيث االستشعار لكل من عمليات الرصد 
من األرض ومن الفضاء. ومع ذلك، من 

األمهية مبكان أيضاً توافر طيف تردد 
راديوي كاٍف وحممي جيداً لرتحيل بيانات 

بعض عمليات الرصد من األرض، مثل 
املسابري الراديوية، وكذلك القياس عن بُعد/

التحكم عن بُعد للسيطرة على السواتل 
والوصلة اهلابطة للبيانات اجملمعة.

يف هذا السياق، يقر القرار 673 الصادر  	
عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

لعام WRC-12( 2012، املنعقد يف جنيف، 
سويسرا( لالحتاد الدويل لالتصاالت 

)ITU( بقيمة بيانات رصد األرض 
بالنسبة للمجتمع الدويل بأسره، 

واعتمادها على الرتددات الراديوية. 
كما ينص على ما يلي:

مواصلة االعرتاف بأن الستعمال  	
تطبيقات رصد األرض للطيف قيمة 

اقتصادية وجمتمعية كبرية؛

حث اإلدارات على أن تراعي متطلبات  	
عمليات رصد األرض من الرتددات 
الراديوية ال سيما احلاجة إىل محاية 

أنظمة رصد األرض يف نطاقات الرتدد 
ذات الصلة؛

تشجيع اإلدارات على النظر يف أمهية  	
استعمال وتيّسر الطيف لتطبيقات رصد 

األرض قبل اختاذ قرارات تؤثر سلباً 
على تشغيل هذه التطبيقات.
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ومن مث، فإنه من األمهية مبكان أن يعمل 
جمتمع رصد األرض مع قطاع االتصاالت 

الراديوية )ITU-R( يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت من خالل رؤية استشرافية 

بشأن مسائل الرتددات الراديوية. وتظل 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ملتزمة جتاه 

االحتاد الدويل لالتصاالت ومن خالل فريق 
اخلرباء املعين بتنسيق الرتددات الراديوية 

)ET-RFC( بالعمل بشكل وثيق مع أعضائها 
لدعم االحتاد الدويل لالتصاالت يف عمله 

بشأن املساعدة يف توزيع الطيف الراديوي 

على الصعيد العاملي. واملنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية مشارك نشط أيضاً يف 
املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 

)WRC(، مثل املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية لعام WRC-19( 2019( الذي عقد 
 ET-RFC يف نوفمرب 2019. كما يقوم الفريق

بإعداد موقف املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية بشأن جدول أعمال املؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية لعام 2023، والذي 
سيتم تنقيحه بشكل أكرب يف السنوات 

القادمة حىت موعد انعقاد املؤمتر.

تعد محاية طيف الرتددات الراديوية اخلاص 
برصد األرض ذات أولوية قصوى بالنسبة 

للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأعضائها، 
وتتطلع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل 
مواصلة التعاون الوثيق مع االحتاد الدويل 

لالتصاالت لضمان قدرتنا على توفري 
عمليات الرصد األساسية لدعم التنمية 

املستدامة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 
)انظر الشكل 1.(

GOES-W
الجيل الثالث

)USA(
137° غربًا

 GOES-E
الجيل الثالث

)USA(
75° غربًا

METEOSAT
الجيل الثاني

)EUMETSAT(
°0

INSAT-3
)الهند(

°74 شرقًا

Electro-L
)روسيا(

78° شرقًا

FY-2
)الصين(
79°E

FY-4
)الصين(

79° شرقًا

GEO-KOMPSAT
)كوريا الجنوبية(

128° شرقًا

 HIMAWARI
8/9

)اليابان(
140° شرقًا

JASON

Sentinel 3

GPM-core

FY-3

FY-3

METOP

COSMIC-2

METEOR

JPSS

”A/C — Train“
OCO-2/GCOM-W/

/Aqua
Callipso/Cloudsat

الشكل 1: بعض السواتل الحالية التي توفر رصدات ألعضاء المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 USA = الواليات املتحدة األمريكية

EUMETSAT = املنظمة األوروبية الستخدام السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية

METEOSAT
الجيل الثاني 

)EUMETSAT(
41,5° شرقًا
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كيف تساهم السواتل في 
حماية البيئة والتخفيف من 

اآلثار البيئية

فيما يلي بعض األمثلة على كيفية مسامهة 
السواتل يف محاية البيئة والتخفيف من اآلثار 

البيئية لدعم أهداف التنمية املستدامة:

يدعم التنبؤ العددي بالطقس )NWP( عاملياً 
معظم جماالت التطبيق ضمن هنج منذجة 

النظام األرضي الذي يضم مجيع اجملاالت مبا 
يف ذلك الغالف اجلوي واحمليطات والغالف 

اجلليدي واألرض. ويوفر االستعراض 
املتجدد للمتطلبات الذي جتريه املنظمة 

العاملية لألرصاد اجلوية ورؤية النظام العاملي 
للرصد )GOS( التابع للمنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية لعام 2040 التوجيهات 
واملتطلبات الالزمة لعمليات الرصد من 

األرض ومن املوقع ومن السواتل من أجل 
نظام حديث للتنبؤ العددي بالطقس 

)NWP(. واليوم، توفر البيانات الساتلية 
املستمدة من اجلزء الفضائي للنظام العاملي 

للرصد )GOS( التابع للمنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية 90 يف املائة من البيانات اليت 

مت استيعاهبا بفعالية أثناء بدء مناذج التنبؤ 
العددي بالطقس مع تأثري كبري على جودة 

توقعات التنبؤ العددي بالطقس.

وتوفر خدمة كوبرنيكوس ملراقبة الغالف 
اجلوي )CAMS( اليت ينفذها املركز األورويب 

للتنبؤ بالطقس على املدى املتوسط 
)ECMWF( نيابة عن االحتاد األورويب 
معلومات عن جودة اهلواء باستخدام 

السواتل وعمليات الرصد من األرض 
والنماذج العددية املتقدمة. وتراقب اخلدمة 

أيضاً األوزون واألشعة فوق البنفسجية 
وترصد الدخان املنبعث من حرائق الغابات. 

 COVID-19 كما تسمح بتقييم تأثري جائحة
على جودة اهلواء يف أوروبا والعامل.

ويساعد برنامج احلد من خماطر الكوارث 
)DRR( التابع للمنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية أعضاء املنظمة يف تطوير وتقدمي 

اخلدمات املوجهة حنو محاية األرواح وسبل 
العيش واملمتلكات من األخطار الطبيعية 
بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومنهجية 
ومستدامة. فعلى سبيل املثال: من املوثق 

جيداً أن الظواهر اجلوية شديدة التأثري 
والظواهر املناخية املتطرفة، مثل االنطالق 

السريع للفيضانات املفاجئة، هلا آثار مدمرة 
يف مجيع أحناء العامل. ويوفر النظام العاملي 

للرصد من الفضاء الذي يديره فريق 
التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية 
ووكاالت الفضاء التابعة للجنة املعنية 
بسواتل رصد األرض بيانات من أجل 

منتجات ومعلومات خرائط الفيضانات 
العاملية، مما يسمح باكتشاف الفيضانات 
وقوة الفيضانات. واستجابة للحاجة إىل 
اإلنذارات املبكرة بالفيضانات اخلاطفة، 

قامت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
بالتعاون مع شركائها، الدائرة الوطنية 

لألرصاد اجلوية بالواليات املتحدة، ومكتب 
املساعدة األمريكي للكوارث اخلارجية، 
ومركز البحوث اهليدرولوجية، بتطوير 

وتنفيذ نظام إنذار مبكر للتنبؤ بالفيضانات 
اخلاطفة )النظام التوجيهي للفيضانات 

اخلاطفة - FFGS( للتطبيق العاملي. وهذا 
األمر مهم بشكل خاص عندما تساهم 

الضغوط املناخية، اليت تؤدي إىل أحداث 
هطول أمطار أكثر شدة وارتفاع مستويات 
احمليطات، إىل زيادة تواتر وحدة الفيضانات 

املفاجئة والفيضانات الساحلية.

وتوفر السواتل أيضاً معلومات وأدوات 
لدعم إدارة حرائق الغابات على نطاقات 

جغرافية خمتلفة باإلضافة إىل تقييم تأثريات 
احلرائق على املستوى العاملي )انظر 

الشكل 2(. ويف اآلونة األخرية، أدت 
احلرارة االستثنائية واملمتدة لفرتات طويلة 
يف سيبرييا إىل إشعال حرائق غري مسبوقة 

يف القطب الشمايل، مع انبعاثات عالية من 
الكربون، مما ساهم يف الوضع املناخي 
املعقد بالفعل. ومرة أخرى، إن خدمة 
كوبرنيكوس ملراقبة الغالف اجلوي هي 

اليت تدمج رصدات حرائق الغابات 
املستمدة من أدوات املطياف اإلشعاعي 

 )MODIS( للتصوير املعتدل االستبانة
املوجودة على منت السواتل تريا وأكوا 

التابعة لناسا ضمن نظام استيعاب احلرائق 
العاملي )GFAS( التابع هلا ملراقبة احلرائق 

وتقدير التلوث الذي ينبعث منها. وهناك 
خدمة أخرى تعاجل حرائق الغابات هي 
الفريق التنفيذي للحرائق التابع للنظام 

العاملي )GOFC- GOLD( لرصد الغطاء 
 )GOFC Fire IT( احلرجي وديناميات األرض
الذي يساهم يف النظام العاملي ملعلومات 

.)GWIS( حرائق الغابات
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وتتأثر البلدان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
بشكل متزايد باألعاصري املدارية. وتوفر 

 )CMA( إدارة األرصاد اجلوية الصينية
ووكالة األرصاد اجلوية اليابانية )JMA( ما 
يسمى بالرصد اإلقليمي عايل الرتدد القائم 
على الطلب، والذي ميكن أن يوفر أيضاً 

معلومات مفيدة عن الظواهر املتطرفة 
األخرى مثل األمطار الغزيرة، واحلمل 

احلراري الشديد، وحرائق الغابات 
أو األراضي العشبية والعواصف الرملية 
والرتابية. وكثرياً ما ُتستخدم خدمات 

الرصد هذه من جانب مراكز األرصاد 
اجلوية اإلقليمية املتخصصة التابعة للمنظمة 

العاملية لألرصاد اجلوية واملتخصصة يف 
األعاصري املدارية ومراكز اإلنذار باألعاصري 

املدارية التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية من أجل، على سبيل املثال، تتبع 

مسار األعاصري فوق املياه املفتوحة.

السواتل – دور رئيسي في تتبع 
تغير مناخ المحيطات

تؤدي السواتل أيضاً دوراً رئيسياً يف تتبع 
تأثري املناخ املتغري على حميطاتنا. واليوم، 

تغطي سجالت البيانات املناخية الفضائية 
37 من متغريات املناخ األساسية الـبالغ 

عددها 54 متغرياً اليت حددها النظام العاملي 
ملراقبة املناخ )GCOS( - وهو برنامج تشارك 

يف رعايته املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 

واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات 
التابعة لليونسكو )UNESCO(، وبرنامج األمم 

املتحدة للبيئة )UNEP( واجمللس الدويل 
للعلوم. فعلى سبيل املثال، ساعدتنا جمموعة 
من بعثات قياس االرتفاع عرب السواتل يف 
تتبع متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر 

خالل العقود املاضية.

تستخدم عمليات الرصد من الفضاء 
املذكورة يف األمثلة أعاله أدوات نشطة 

ومنفعلة تعتمد على قياس التغريات الدقيقة 
يف نطاقات حمددة من طيف الرتددات 

الراديوية. لذلك، فإن من األمهية مبكان 
محاية هذه النطاقات واحلفاظ عليها خالية 

من التداخالت. 

الشكل 2 – أظهرت الصور الساتلية المأخوذة من الساتل Sentinel 3 األوروبي في يوليو 2020 
أن حرائق الغابات التي تصيب منطقة سيبيريا داخل وخارج الدائرة القطبية الشمالية 

تغطي حوالي 800 كيلومتر.
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يمثل الفضاء عاماًل أساسيًا 
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

أيشي ياسو، نائب رئيس الوكالة اليابانية 
)JAXA( الستكشاف الفضا الجوي

الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي )JAXA( هي وكالة البحث والتطوير الوطنية  	
يف اليابان املخصصة لدعم أنشطة الفضاء اجلوي الشاملة للحكومة اليابانية. وهي تشارك يف 

جمموعة واسعة من األعمال، من البحث والتطوير األساسي يف جمال الفضاء اجلوي إىل 
استخدام الفضاء. 

ووضعت خطة اليابان األساسية اجلديدة بشأن سياسة الفضاء، املعتمدة يف يونيو 2020، حل 
املشاكل العاملية، مبا يف ذلك املسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، كأحد األهداف 

األساسية ألنشطة الفضاء اليابانية.

ومتتلك العلوم والتكنولوجيات واالبتكارات الفضائية إمكانات كبرية للمسامهة يف حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة. وخبرباهتا وأصوهلا املتنوعة، فإن وكالة JAXA يف وضع جيد لدعم 

هذه اجلهود العاملية والوطنية.

وتعترب سواتل رصد األرض أو سواتل استكشاف األرض على وجه اخلصوص تكنولوجيات 
متقدمة تساهم بقوة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتوفر السواتل معلومات أساسية عن 

إدارة خماطر الكوارث واألنشطة الزراعية يف حياتنا اليومية على األرض. وميكن أن يؤدي 
الرصد على املدى الطويل وتراكم بيانات احملفوظات إىل حتسني التوقعات بشأن تغري املناخ 
يف مجيع أحناء العامل. وهبذه الطريقة، ميكن أن يعزز رصد األرض بواسطة السواتل استدامة 

كوكبنا، مبا يف ذلك اجملتمع البشري.

وتسهم جمموعة متنوعة من برامج رصد األرض التابعة لوكالة JAXA يف حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة ذات الصلة من خالل شراكاهتا مع خمتلف أصحاب املصلحة يف مجيع أحناء العامل. 

وفيما يلي بعض األمثلة على جهودنا.

تمتلك العلوم 
والتكنولوجيات 

واالبتكارات الفضائية 
إمكانات كبيرة 

للمساهمة في 
تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

أيشي ياسو
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الحياة على األرض 
والعمل المناخي

يتعلق املثال األول بقضية "احلياة على 
األرض" و"العمل املناخي". وجنباً إىل 

جنب مع الوكالة اليابانية للتعاون الدويل 
)JICA(، تعمل وكالة JAXA على تشغيل نظام 
 )JJ-FAST( لإلنذار املبكر للغابات JICA-JAXA

لرصد بيانات الغابات منذ عام 2016. 
ويوفر هذا النظام إمكانية النفاذ باجملان 

وبسهولة إىل معلومات عن إزالة الغابات 
والتغريات اليت تطرأ على الغابات املطرية 

العاملية عرب اإلنرتنت.

وُتستخدم البيانات الواردة من ساتل رادار 
الفتحة املركبة العامل يف النطاق L الذي 

تشغله وكالة JAXA، والذي يُطلق عليه اسم 
ALOS-2، لرصد سطح األرض هناراً ولياًل، 

ويف مجيع األحوال اجلوية. ويرصد الساتل 
اآلن الغابات املدارية يف 77 بلداً واكتشف 

أكثر من 000 308 تغريات يف غطاء الغابات 
منذ إطالقه.

ميثل نظام JJ-FAST أداة قيمة لإلدارة 
املستدامة للغابات ومكافحة االحتباس 

احلراري ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

اإلدارة المستدامة للمياه 
والمدن القادرة على الصمود 

والعمل المناخي

مثال آخر هو نظام رصد هطول األمطار 
على املستوى العاملي الذي يطلق عليه اسم 

GSMaP وخيص "اإلدارة املستدامة للمياه" 

و"املدن القادرة على الصمود" 
و"العمل املناخي".

وتوفر وكالة JAXA كل ساعة خريطة حمدثة 
بشأن هطول األمطار العاملية من خالل 

دمج بيانات السواتل وأجهزة االستشعار 
املختلفة الواردة من الساتل الياباين لألرصاد 

اجلوية )Himawari(، ورادارات هطول 
األمطار )PR، DPR(، وأداة القياس الراديوي 

الـمتقــدم الـماسح باملوجــات الصغريــة 
)AMSR-2(، جنباً إىل جنب مع تلك التابعة 

للواليات املتحدة وأوروبا. ويف الوقت 
احلايل، تستخدم وكاالت األرصاد اجلوية 

ومنظمات إدارة الكوارث يف 133 بلداً 
 .GSMaP حول العامل بيانات من نظام

ويساعد هذا النظام بشكل كبري البلدان يف 
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت تعاين من 

األعاصري وهطول األمطار اخلطرة من خالل 
توفري معلومات أساسية من الصعب رصدها 

باستخدام الرادارات األرضية. ويسعدنا 
ويشرفنا أن نظام GSMaP يدعم بشكل فعال 

استقرار املنطقة وقدرهتا على الصمود.

لوحة معلومات رصد األرض 
الخاصة بجائحة فيروس كورونا 

)COVID-19(

ومن األمثلة األخرى األكثر حداثة هي 
االستجابة جلائحة COVID-19. فقد تعاونت 

 JAXA ثالث وكاالت فضاء، هي وكالة
ووكالة ناسا )NASA( ووكالة الفضاء 

األوروبية )ESA(، إلنشاء لوحة معلومات 
للبيانات الساتلية تبني التأثريات البيئية 

واالقتصادية جلائحة COVID-19. وهي توضح 
قوة سواتل رصد األرض اليت ميكن أن توفر 
رؤية شاملة وعلمية من الفضاء على الرغم 

من التحديات العاملية النامجة عن تفشي 
فريوس كورونا على األرض. 

 JAXA سواتل وكالة 
من أجل تحقيق هدف التنمية 
المستدامة 15 ‑ رصد الغابات

من خالل العمل معًا، نعتقد 
أن وكاالت الفضاء يمكن أن 

تؤدي دورًا أساسيًا في 
تمكين اتخاذ قرارات سليمة 

ومستنيرة من أجل 'عمل 
مناخي' أفضل’. 

أيشي ياسو
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https://www.jica.go.jp/english/
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2016/161114_02.html
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https://youtu.be/_6F8U7kq4Hw


وعلى سبيل املثال، ميكن رؤية اخنفاض 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وثاين أكسيد 

النيرتوجني أثناء اإلغالق استناداً إىل 
البيانات الواردة من سلسلة سواتل رصد 

غازات االحتباس احلراري التابعة لكل 
منظمة معنية، مبا يف ذلك ساتل رصد 
 ،)GOSAT( غازات االحتباس احلراري

 ،)OCO-2( 2 ومرصد الكربون املداري 
 .Sentinelو

ومن املتوقع أن تسهم هذه البيانات الساتلية 
يف التقييم العاملي مبوجب اتفاق باريس 

)انظر الشكل(.

ومن خالل العمل معاً، نعتقد أن وكاالت 
الفضاء ميكن أن تؤدي دوراً أساسياً يف 

متكني اختاذ قرارات سليمة ومستنرية من 
أجل "العمل املناخي" بشكٍل أفضل.

KiboCUBE: شراكة من أجل 
التعليم والصناعة واالبتكار 

والبنية التحتية

ال تقتصر مسامهة وكالة JAXA يف حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة على جمال رصد 
األرض فقط. ومن خالل مبادرة شراكة 
تسمى KiboCUBE، تُنفذ مع مكتب األمم 

املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي 
)UNOOSA(، تدعم وكالة JAXA أيضاً البلدان 

الناشئة والنامية من خالل توفري الفرص 
لنشر السواتل الصغرية )CubeSats( من 

الوحدة التجريبية اليابانية "Kibo" على حمطة 
الفضاء الدولية، وكذلك توفري التدريب 

وبناء القدرات بشأن 
التكنولوجيات الساتلية.

وتعزز مبادرة KiboCUBE "البنية التحتية 
القادرة على الصمود والتصنيع الشامل 

للجميع واالبتكار" يف البلدان املشاركة من 
خالل دعم "التعليم اجليد" بشأن جمموعات 

مهارات التكنولوجيا العالية. وقد نشرت 
كينيا وغواتيماال بالفعل أول ساتل هلما يف 

املدار من خالل مبادرة KiboCUBE، لبناء 
مهاراهتما يف جمال تكنولوجيا الفضاء 

والنفاذ إىل البيانات الساتلية.

وبالتوازي مع تقدم تكنولوجيات الفضاء 
اجلوي اليت تقدم مسامهة إىل اجملتمع، تعمل 

وكالة JAXA بنشاط على تعزيز التعاون 
الدويل والشراكات لتحقيق جمتمع "لن 

يتخلف فيه أحد عن الركب".

Jan—2016~2019

Jan—2020

Mar—2016~2019

Mar—2020

Feb—2016~2019

Feb—2020

Apr—2016~2019

Apr—2020

الشكل - الخريطة الشهرية للتحسينات في ثاني أكسيد الكربون في طبقة التروبوسفير السفلي فوق طوكيو 
في الفترة من يناير إلى أبريل 2020 مقارنة بحالة المناخ الشهرية في الفترة 2019-2016.

).km 10 في شكل دوائر ملونة ذات مجال رؤية قطره GOSAT ترد المشاهدات المستهدفة للساتل(
JAXA/EORC  تم تحليلها بواسطة
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http://www.gosat.nies.go.jp/en/
https://www.nasa.gov/mission_pages/oco2/index.html
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kib%C5%8D_(ISS_module)
https://earth.jaxa.jp/covid19/en.html


متثل استدامة األنشطة الفضائية يف املستقبل 
شرطاً أساسياً لتحقيق أقصى فائدة من 
تكنولوجيات الفضاء، وخاصة رصد 

األرض، من أجل تسوية املشاكل العاملية 
وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، ونعتزم 

إطالق العديد من السواتل وأجهزة 
 ALOS-3/4 االستشعار اجلديدة مثل 

و)AMSR3 )GOSAT-GW ورادار رصد 
.)EarthCARE( خصائص السحب

ومن الضروري تأمني الرتددات الراديوية 
اليت تستخدمها أجهزة استشعار وسواتل 

رصد األرض، ومحايتها من التداخل. 
وميكن أن يؤدي املؤمتر العاملي لالتصاالت 
الراديوية )WRC( لالحتاد دوراً هاماً يف هذا 

الصدد. ونأمل أن تؤخذ هذه القضايا 

احلاسة يف االعتبار على النحو الواجب يف 
املؤمتر العاملي القادم لالتصاالت الراديوية، 

يف عام 2023، لتعزيز جهودنا الرامية إىل 
خدمة مواطنينا.

إن عامل اليوم جيلب لنا العديد من 
التحديات والفرص، على النحو الذي 

يتبلور يف أهداف التنمية املستدامة. وكما 
رأينا، تُعد تكنولوجيات الفضاء اجلوي 

عاماًل أساسياً لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر 
 JAXA استدامة للجميع. وتواصل وكالة

سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من 
خالل مهامها املبتكرة وشراكاهتا العاملية.

فدعونا نعمل معاً وحُندث تأثرياً كبرياً على 
اجملتمع واألرض! 

 JAXA سواتل وكالة
لرصد األرض وأهداف 

التنمية المستدامة

JAXA’s ALOS‑2

 ,JAXA’s GCOM‑W 
GPM/DPR and ALOS‑2

 JAXA’s ALOS‑2,
 GCOM‑W, GPM/DPR,
GOSAT and GCOM‑C

 JAXA’s ALOS‑2,
 GCOM‑W, GPM/DPR

and GOSAT
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https://sdgs.un.org/goals/goal13
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مركز األرصاد الجوية الفضائية التابع 
لمؤسسة األرصاد الجوية الفرنسية 

)Météo France(
سيلفان لو موال، رئيس شعبة تطوير البيانات الساتلية، مركز 

Météo France ،األرصاد الجوية الفضائية

يف 1 أبريل 1960، أي بعد ثالث سنوات تقريباً من إطالق سبوتنيك، أرسلت الواليات  	
املتحدة أول ساتل للطقس TIROS-1 إىل الفضاء من كاب كانافريال يف فلوريدا. وعلى الرغم 

من أن الساتل TIROS-1 توقف عن العمل بعد 78 يوماً بسبب عطل كهربائي، فقد أرسل 
خالل فرتة الشهرين ونصف الشهر اليت كان يعمل فيها 952 22 صورة لألرض. وقال 

فرانسيس ريتشلديرفر، الرئيس السابق ملكتب األرصاد اجلوية، "ألول مرة، متكن اإلنسان من 
احلصول على نظرة عامة عن الطقس على جزء كبري من سطح األرض". وأردف قائاًل 

"وكان سيتطلب األمر إرسال ألف أو 000 10 سفينة إىل احمليط اهلادئ للحصول على 
 ".TIROS معلومات تضاهي ما حصلنا عليه من هذه الصور القليلة بواسطة الساتل

ويف عام 1963، أنشأ املكتب الوطين لألرصاد اجلوية )مديرية األرصاد اجلوية الوطنية 
- Météo-France حالياً( مركز األرصاد اجلوية الفضائية يف النييون يف بريتاين. واسُتقبلت 
الصورة األوىل ملقطع من املدار رقم 45 للساتل TIROS-8 يف الوقت املناسب لعيد امليالد، 

حوايل الساعة 12:30 بعد ظهر يوم 24 ديسمرب 1963 بالتوقيت العاملي املنسق.

وكان مركز األحوال اجلوية الفضائية أول مركز يف أوروبا يستقبل صورة عن الطقس 
بواسطة الساتل. ويفسر متخصصون يُعرفون باسم حمللو السحب الصور الساتلية، ويضعون 

متثيالت لبيانات السحب على اخلرائط، مبا يف ذلك حتديد خمططات املناطق امللبدة بالغيوم 
ومستوى الغطاء السحايب والرموز املستخدمة لتصنيف أنواع السحب.

ويؤدي مركز األرصاد 
الجوية الفضائية دورًا 

رئيسيًا في 
استعمال البيانات 

المستمدة من 
سواتل رصد األرض.

سيلفان لو موال

ITU News MAGAZINE No. 06, 202023 فوائد علوم الفضاء

https://meteofrance.com/


دور مركز األرصاد 
الجوية الفضائية

يقوم مركز األرصاد اجلوية الفضائية بدور 
رئيسي يف استعمال البيانات املستمدة من 

سواتل رصد األرض، ويعتمد على 60 عاماً 
من اخلربة التشغيلية يف جمال اإلبالغ عن 
 .Météo-Ferance األحوال اجلوية ملؤسسة

ويشرف املركز على سلسلة اإلنتاج الكاملة 
للبيانات الساتلية، من احلصول على 

البيانات األولية إىل استخدامها يف دراسات 
األرصاد اجلوية وعلم احمليطات واملناخ. 

ولديه جمموعة واسعة من األدوات التقنية 
ُتستخدم يف حيازة البيانات الساتلية وتتبع 

التحركات الساتلية، باإلضافة إىل سعة 
كبرية للحوسبة وختزين البيانات ليتسىن 

النفاذ إىل البيانات مرة أخرى يف املستقبل.

ويقوم املركز بدور دويل حيوي يف 
خمتلف اجملاالت:

يساهم يف كوبرنيكوس، برنامج االحتاد  	
األورويب لرصد األرض، كجزء من 
خدماته املتعلقة برصد البيئة البحرية 

وتغري املناخ.

يدير مرفق التطبيقات الساتلية على  	
احمليطات واجلليد البحري التابع 

للمنظمة األوروبية الستخدام سواتل 
األرصاد اجلوية )EUMETSAT(، وينسق 

النشاط الساتلي املتعلق بأسطح 
احمليطات من أجل اخلدمات اجلوية يف 

الدامنارك والنرويج وهولندا واملعهد 
الفرنسي لبحوث استغالل 

.)IFREMER( البحار

ُيكلَّف مبشاريع جديدة، مثل  	
االستشعار عن بُعد ألعشاب 

السرجاسوم البحرية يف احمليط األطلسي 
من أجل حتسني التنبؤات جبرف هذه 
األعشاب البحرية على الشواطئ يف 

منطقة البحر الكارييب وأمريكا اجلنوبية.

يطور حالياً أداة عاملية لتقدير هطول  	
األمطار باستخدام البيانات الساتلية من 

أجل منع الفيضانات، ال سيما يف 
البلدان اليت ليس لديها رادارات خاصة 

هبا، يف إطار مسامهة وكالة الفضاء 
األوروبية يف مشروع حتليل خماطر 

.)COSPARIN( الفيضانات

وموقع النيون الذي يعمل فيه 65 موظفاً، 
يركز يف املقام األول على البحوث، وال 
سيما وضع خوارزميات والتحقق منها 

الستعادة املعلمات اجليوفيزيائية استناداً إىل 
قياسات سواتل األرصاد اجلوية يف 

اجملاالت التالية:

اخلصائص الفيزيائية الدقيقة  	
واملاكروفيزيائية للسحب.

معلمات سطح احمليطات. 	

سرب الغالف اجلوي.. 	

سواتل األرصاد الجوية

تقوم منظمة EUMETSAT بتشغيل سواتل 
Meteosat املستقرة بالنسبة إىل األرض 

وسواتل MetOp املدارية. وتيسر املنظمة 
العاملية لألرصاد اجلوية )WMO( عمليات 

التبادل بني الوكاالت الفضائية، ومشغلي 
السواتل وخدمات األرصاد اجلوية الوطنية 
وتوفر النفاذ يف الوقت الفعلي إىل بيانات 
األرصاد اجلوية من السواتل اليت متلكها 

الواليات املتحدة والصني واليابان وغريها.

تقديم معلومات مفيدة عالميًا: 
من البيانات الخاصة بنماذج 

التنبؤ بالطقس العددية ‑ إلى 
الصور من أجل المتنبئين 

بأحوال الطقس

يستقبل املركز بيانات أولية من سواتل 
األرصاد اجلوية وينتج يف الوقت الفعلي 
صوراً وبيانات كي يستخدمها املتنبئون 

بأحوال الطقس ويف مناذج التنبؤ بالطقس 
العددية، وغريها.

تأيت معظم بيانات الرصد )أكثر من 90 يف 
املائة( املستخدمة يف مناذج التنبؤ بالطقس 
العددية من السواتل. وتستخدم البيانات 

الساتلية على وجه اخلصوص للتعويض عن 
نقص القياسات التقليدية يف "صحاري 

األرصاد اجلوية" مثل املساحات الشاسعة 
من احمليطات أو الصحراء أو اجلبال.
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https://www.copernicus.eu/en
https://www.eumetsat.int/
https://wwz.ifremer.fr/en/
https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system


تُنشأ الصور لتلبية احتياجات خمتلف 
املستعملني مثل:

مؤسسة Météo-France، من أجل  	
االحتياجات الداخلية اخلاصة هبا.

Meteo France International، من أجل  	

االحتياجات اخلارجية ملؤسسة 
.Météo-France

 مـختبـرات البحــوث واجلـامعــات 	
والكـليــات.

الشركات. 	

وسائط اإلعالم واملستعملون الرئيسيون  	
للصور الساتلية يف فرنسا القارية 

وأقاليمها ما وراء البحار.

الدفاع الوطين الذي يتزايد فيه استخدام  	
البيانات الساتلية باطراد.

األحداث الرياضية. 	

األفراد. 	

Meteosat-11، صورة مركبة اللون، اُتخذت في 28 يوليو 2020، 
الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق 

© Météo-France /مركز األرصاد الجوية الفضائية

GOES-W
W 137°

الواليات المتحدة 
األمريكية

(GOES-17(

NOAA-18, -19 & -20 (الواليات المتحدة األمريكية)
SUOMI-NPP (الواليات المتحدة األمريكية)

HIMAWARI
E 140°
اليابان

(HIMAWARI-8(

GOES-E
W 75°

الواليات المتحدة
 األمريكية

(GOES-16(

METOP-A, -B & -C (أوروبا)
FY-3D (الصين)

 DMSP F15, F16, F17 & F18
(الواليات المتحدة األمريكية)

MSG
0°

أوروبا
(METEOSAT-11(

MSG
E 9,5°

RAPID-SCAN
أوروبا

(METEOSAT-10(

METEOSAT-IODC
E 41,5°

أوروبا
(METEOSAT-8(

FY-2
E 79°
الصين

(FY-2H(

FY-2
E 99°
الصين

(FY-2G(

Météo-France سواتل األرصاد الجوية التي تستخدمها مؤسسة
© Météo-France /مركز األرصاد الجوية الفضائية
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معظم البيانات اليت جُتّمع من سواتل رصد 
األرض العاملية تأيت من نطاقات تردد مناسبة 

خبصائص فيزيائية فريدة ودقيقة ال ميكن 
تعديلها أو استنساخها يف نطاقات تردد 
أخرى. ولذلك، جددت املنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل لالتصاالت 
)ITU( اتفاق التعاون اخلاص هبما بشأن محاية 

الرتددات ذات األمهية احلاسة لعمليات 
رصد األرض والغالف اجلوي واستخدامها 

على النحو األمثل.

مستقبل السواتل األوروبية

سيتوىل برنامج Meteosat من اجليل الثالث 
)MTG( وبرنامج MetOp من اجليل الثاين 

)MetOp-SG( البعثات الساتلية احلالية، ومن 
املقرر إرسال السواتل األوىل لكل برنامج 

إىل املدار يف عامي 2022 و2023، 
على التوايل.

ولدى الربنامج MTG ستة سواتل مستقرة 
 MTG-I بالنسبة إىل األرض: أربعة سواتل

للتصوير وساتالن MTG-S للسرب. وباإلضافة 
إىل مقاييس اإلشعاع اجلديدة للتصوير 

املتقدم، سُتزود سواتل MTG بقدرات السرب 
باألشعة حتت احلمراء والكشف 

عن الصواعق.

وسيكون لسواتل MetOp-SG أيضاً أداء أعلى 
من أداء سواتل MetOp احلالية املوجودة يف 
املدار وستحمل أدوات أكثر تقدماً، وال 
سيما أدوات التصوير باملوجات الصغرية 

الستعماهلا يف دراسة هطول األمطار.

 MTG وسيمثل إطالق السواتل األوىل
و MetOp-SG إجنازاً كبرياً آخر لألرصاد 

اجلوية األوروبية، حيدث مرة كل عقدين 
من الزمن. 

)MTG( من الجيل الثالث Meteosat سواتل
)ESA( وكالة الفضاء األوروبية ©

معظم البيانات التي ُتجّمع 
من سواتل رصد األرض 

العالمية تأتي من نطاقات 
تردد مناسبة بخصائص 

فيزيائية فريدة ودقيقة ال 
يمكن تعديلها أو 

استنساخها في نطاقات 
تردد أخرى. 

سيلفان لو موال
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دور الوكالة األوروبية للبيئة وكوبرنيكوس 
في دعم سياسة االتحاد األوروبي 

بشأن البيئة وتغير المناخ 
أندروس مينر، رئيس مجموعة خدمات المعلومات الجغرافية المكانية، 

وكريس ستينمانز، رئيس خدمات البيانات والمعلومات، الوكالة األوروبية 
.)EEA( للبيئة

الوكالة األوروبية للبيئة )EEA( هي  	
وكالة تابعة لالحتاد األورويب أنشئت يف 

1990 وتقع يف كوبنهاغن. وتتمثل املهمة 

الرئيسية للوكالة يف توفري معلومات سليمة 
ومستقلة عن البيئة والعمل كمصدر رئيسي 

للمعلومات بالنسبة للمعنيني بتطوير 
السياسة البيئية واعتمادها وتنفيذها 

وتقييمها، وكذلك لعامة الناس. وحتظى 
الوكالة بدعم من الشبكة األوروبية 

للمعلومات والرصد البيئي )Eionet(، اليت 
تضم حنو 350 منظمة يف مجيع أحناء أوروبا 

واليت يتم من خالهلا مجع البيانات 
واملعلومات املتعلقة بالبيئة ونشرها. ولدى 

الوكالة 32 بلداً عضواً.

تتمثل والية الوكالة يف مساعدة اجلماعة 
األوروبية والبلدان األعضاء والبلدان 

املتعاونة على اختاذ قرارات مستنرية بشأن 
حتسني البيئة، ودمج االعتبارات البيئية يف 

السياسات االقتصادية والتحرك صوب 
حتقيق االستدامة. وتقوم أيضاً بتنسيق 

 .Eionet شبكة

 حالة البيئة وتوقعاتها 
في أوروبا

حتقيق حتسينات  على  الوكالة  تساعد 
بيئة أوروبا  للقياس يف  كبرية وقابلة 

املستدامة، ال سيما من  التنمية  وتدعم 
البيئة  خالل إصدار تقرير عن حالة 

بصورة منتظمة.  أوروبا  يف  وتوقعاهتا 

2019، قدمت الوكالة  ويف ديسمرب 
"البيئة األوروبية - احلالة  تقريرها عن 

والتوقعات يف SOER( "2020( الذي يقدم 
غري  النطاق  عن  تفصيلية  معلومات 

املتعلقة  احلالية  امللحة  والتحديات  املسبوق 
أوروبا.  بالبيئة واملناخ واالستدامة يف 

املتجذرة  املستمرة  التحديات  من  والعديد 
بالقضايا  وتتضخم  تقرتن  املاضي  يف 

اليقني  بعدم  املرتبطة  والنظامية  الناشئة 
)انظر  املصاحل  والغموض وتضارب 

به(.  املرتبط  والفيديو  التقرير 

أندروس مينر

كريس ستينمانز

والعديد من التحديات 
المستمرة المتجذرة 
في الماضي تقترن 

وتتضخم بالقضايا 
الناشئة والنظامية.

أندروس مينر وكريس ستينمانز
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االتفاق األخضر األوروبي

االتفاق األخضر األورويب )EGD( الذي 
اعتمدته املفوضية األوروبية اجلديد يف 

ديسمرب 2019 هو االستجابة األوروبية هلذه 
التحديات النظامية. ويوفر االتفاق إطاراً 

لإلجراءات والتدابري الطموحة لوضع أوروبا 
بثبات على طريق االستدامة مما يدل على 
أن االستدامة واالزدهار ميكن أن يتحققا 

معاً. ويقر االتفاق بعمل الوكالة األوروبية 
للبيئة يف تسليط الضوء على مدى 

التحديات وإحلاجها ويضع خارطة طريق 
حلوايل 50 سياسة وتدبري الزمني 

للتصدي هلا.

ومن بني التدابري املقرتحة، ينص االتفاق 
أيضاً على اعتماد برنامج عمل االحتاد العام 
بشأن البيئة حىت عام 2030 )برنامج العمل 
البيئي الثامن )EAP(( للمساعدة يف ضمان 

تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية 
واملناخية وإنفاذها وإعماهلا وتنفيذها 

بفعالية، وقدم أيضاً آلية جديدة للرصد. 
وستؤدي الوكالة وشبكة Eionet دوراً 

رئيسياً يف دعم هذه اإلجراءات يف إطار 
االتفاق األخضر األورويب ويف تنفيذ برنامج 

العمل البيئي الثامن. 

 EEA‑Eionet االستراتيجية
الجديدة للفترة 2030-2021

وحتقيقاً هلذه الغاية، مت تطوير االسرتاتيجية 
EEA-Eionet اجلديدة للفرتة 2030-2021.

وتؤكد االسرتاتيجية على دور البيانات 
وفهم البيانات يف العقد احملوري القادم. 
وحتدد كيف ستعمل الوكالة األوروبية 
للبيئة وشبكة Eionet جنباً إىل جنب مع 
مقدمي املعارف اآلخرين على املستوى 
األورويب ويف داخل بلدان Eionet لدعم 

الطموحات األوروبية يف جمال البيئة واملناخ.

وحيدد اقرتاح املفوضية األوروبية بشأن 
اعتماد برنامج العمل البيئي الثامن شروطاً 

مناسبة لتحقيق أهداف الربنامج ذات 
األولوية. ومن بينها شرط "تسخري 

إمكانات التكنولوجيات الرقمية 
وتكنولوجيات البيانات لدعم السياسة 

البيئية مع تقليل أثرها البيئي إىل أدىن حد 
ممكن." وعلى وجه التحديد، طُلب من 

الوكالة عدة أمور منها، أن تدعم اللجنة يف 
حتسني توافر وأمهية البيانات واملعارف من 
خالل "دمج البيانات املتعلقة باآلثار البيئة 

واالجتماعية واالقتصادية، واستغالل 
البيانات األخرى املتاحة استغالاًل كاماًل، 

مثل البيانات اليت يتيحها كوبرنيكوس".

 

البيئة األوروبية – الحالة والتوقعات 
في 2020: المعرفة من أجل أوروبا 

مستدامة

لن تحقق أوروبا أهدافها لعام 2030 دون اتخاذ إجراءات 
عاجلة خالل السنوات العشر المقبلة لمعالجة الوتيرة 

المقلقة لفقدان التنوع البيولوجي وزيادة آثار تغير 
المناخ واإلفراط في استهالك الموارد الطبيعية. 
 )EEA( ويشير أحدث تقرير للوكالة األوروبية للبيئة

بشأن "حالة البيئة" إلى أن أوروبا تواجه تحديات بيئية 
ذات حجم وإلحاح لم يسبق لهما مثل.

انظر التقرير الكامل.

تقدم الوكالة األوروبية للبيئة تحلياًل 
معمقًا لحالة البيئة في أوروبا

انظر الفيديو.
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برنامج كوبرنيكوس

أنشئ برنامج كوبرنيكوس مبوجب الئحة 
االحتاد األورويب )EU( يف 2014 ويدعم 

سياسات االحتاد األورويب املتعلقة بالبيئة 
واملناخ من خالل تطوير خدمات املعلومات 

استناداً إىل البيانات الساتلية والبيانات يف 
املوقع. ويشمل ذلك خدمة كوبرنيكوس 
لرصد البيئة البحرية )CMEMS(، وخدمات 

كوبرنيكس ملراقبة األرض )CLMS(، وخدمة 
كوبرنيكوس لتغري املناخ )C3S(، وخدمة 

 )CAMS( كوبرنيكوس ملراقبة الغالف اجلوي
وبالنسبة حلاالت حمددة، خدمة 

.)CEMS( كوبرنيكوس إلدارة الطوارئ

وأنشئ مبوجب الالئحة نفسها التزام رسي 
للوكالة األوروبية للبيئة، أعيد تأكيده 

بربنامج الفضاء لالحتاد األورويب والئحة 
جديدة للفرتة 2021-2027. وهي ملزمة أيضاً 
باتفاق مسامهة جديد مع املفوضية األوروبية 
لتنفيذ خدمة املراقبة األرضية وتنسيق عنصر 
موقع كوبرنيكوس. وتواصل الوكالة البناء 

أيضاً على اخلدمات األخرى املذكورة أعاله 
مثل وضع مؤشر جلودة اهلواء، ومؤشرات 

لرصد األنظمة اإليكولوجية األرضية 
والبحرية، ومنصة تشغيلية للتكيف مع 

املناخ، والعديد من حاالت 
االستعمال األخرى.

وعلى الرغم من أن تنفيذ خدمات 
كوبرنيكوس أحرز تقدماً هائاًل، بات من 
امللح على حنو متزايد دعم مستعملي هذه 
اخلدمات واالستفادة منها ومن جمموعات 

 Eionet بياناهتم. وقد أشارت الوكالة وشبكة
صراحة إىل اعتماد مستعملي خلدمات 
 EEA-Eionet كوبرنيكوس يف اسرتاتيجية

للفرتة 2021-2030. وتدعو الالئحة اجلديدة 
لالحتاد األورويب بشأن الفضاء أيضاً إىل 

االستخدام املشرتك خلدمات كوبرنيكوس 
املختلفة، مما سيتطلب التعاون والتنسيق بني 

 Eionet اجلهات الفاعلة يف الوكالة وشبكة
ذات الصلة بكوبرنيكوس.

وتشمل مبادرات السياسات اجلديدة اليت 
ُوضعت مبوجب االتفاق األخضر األورويب 

طلبات جديدة للحصول على معلومات 
تتعلق باألرض يف جماالت التنوع البيولوجي 
واألنظمة اإليكولوجية، والتخفيف من آثار 

تغري املناخ والتكيف معه إىل جانب طموح 
عدم التلوث واجلوانب ذات الصلة باقتصاد 

التدوير )مثل البيئة القائمة على البناء 
املستدام(. وعلى املستوى العاملي، يرد 

تدهور األراضي يف أهداف التنمية املستدامة 
)SDG(. ويدعم املقصد 3.15 من أهداف 

التنمية املستدامة بشأن معلومات استخدام 
األراضي، العديد من األهداف األخرى، 

مثل اهلدف 11 من أهداف التنمية املستدامة 
بشأن املدن املستدامة.

والعالقة بني أولويات االتفاق األخضر 
 CLMS األورويب وخمرجات خدمات

مذكورة صراحة يف برنامج العمل البيئي 
الثامن. وبالتايل، تقوم الوكالة األوروبية 
للبيئة حالياً بإنشاء منصة معلومات ذات 

صلة بالسياسة توفر أدوات نفاذ سهلة 
االستعمال وشفافة السرتجاع البيانات 
.CLMS واملعلومات استناداً إىل منتجات

وتسلط االسرتاتيجية EEA-Eionet الضوء على 
املعرفة اليت تدعمها البيانات املكونة من 
التقييمات واملؤشرات والتقدم احملرز يف 

التقييمات املستهدفة استناداً إىل أكرب 
جمموعة من البيانات اليت جُتّمع بانتظام يف 

أوروبا بشأن مواضيع البيئة واملناخ.

ويتوقع أحد األهداف االسرتاتيجية االستفادة 
الكاملة من إمكانات البيانات والتكنولوجيا 
والرقمنة الستيعاب التكنولوجيات اجلديدة 

والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي 
ورصد األرض )كوبرنيكوس( لدعم عملية 

وضع القرار. 

على الرغم من أن تنفيذ 
خدمات كوبرنيكوس أحرز 

تقدمًا هائاًل، بات من 
الملح على نحو متزايد 
دعم مستعملي هذه 
الخدمات واالستفادة 
منها ومن مجموعات 

بياناتهم. 

أندروس مينر وكريس 
ستينمانز
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االستشعار عن ُبعد بالموجات الصغرية 
للظواهر األرضية والطيف الكهرمغنطيسي

باولو دي ماتياس، رئيس اللجنة التقنية لتوزيع الترددات من 
أجل االستشعار عن ُبعد )FARS( لجمعية العلوم الجيولوجية 

واالستشعار عن ُبعد )GRSS( التابعة لمعهد مهندسي 
الكهرباء واإللكترونيات

االستشعار عن بُعد هو مجع املعلومات عن كائن أو ظاهرة من مسافة بعيدة دون أي  	
اتصال مادي. ويف سياق علوم األرض، ُتستخدم أجهزة االستشعار الفضائية أو احملمولة جواً 
للحصول على بيانات عن الغالف اجلوي أو سطح األرض أو احمليطات. وبالنسبة لالستشعار 

عن بُعد باملوجات الصغرية، جترى قياسات اإلشعاع الكهرمغنطيسي عند ترددات ترتاوح 
بني أقل من MHz 45 و1 تريا هريتز أو أكثر.

وميكن أن يكون االستشعار عن بُعد باملوجات الصغرية منفعاًل أو نشطاً. وجتمع أجهزة 
االستشعار املنفعلة اإلشعاع الصادر من أجسام معينة قيد الرصد. وميكن أن يصدر هذا 

اإلشعاع إما من األجسام نفسها أو من طاقة صادرة من الشمس وتنعكس بواسطة هذه 
األجسام. ويف حالة االستشعار عن بُعد باملوجات الصغرية، تكون اإلشارة املعنية يف الغالب 
اإلشارة األوىل ويتم جتميع اإلشعاع الصادر عن طريق أجهزة تسمى مقاييس اإلشعاع. وأما 

األجهزة النشطة فرتسل إشارات وتقيس اإلشعاع املنعكس أو املتناثر من منطقة مضيئة.

التشغيل عند ترددات راديوية محددة

تعمل أجهزة االستشعار باملوجات الصغرية املستخدمة يف علوم األرض عند ترددات راديوية 
حمددة يتم اختيارها وفقاً خلصائص اإلرسال أو االنعكاس أو االمتصاص لإلشعاع 

الكهرمغنطيسي للجسم اخلاضع للرصد. وتستند الرتددات احملددة لعمليات الرصد هذه إىل 
اخلصائص الفيزيائية الثابتة للجسم وال ميكن استخدام ترددات أخرى يف مكاهنا. 

وتستند الترددات 
المحددة لعمليات 

الرصد هذه إلى 
الخصائص الفيزيائية 
الثابتة للجسم وال 

يمكن استخدام 
ترددات أخرى في 

مكانها.

باولو دي ماتياس
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وباإلضافة إىل احلاجة إىل تردد حمدد، جدير 
باإلشارة إىل أن استعمال عرض نطاق 

أوسع أثناء القياس يسمح عموماً بدرجة 
أعلى من الدقة للخاصية املطلوبة. وميكن 
استعمال عرض نطاق أضيق، غري أن هذا 

النهج يتطلب جهاز استقبال أكثر حساسية 
للحصول على نفس الدقة املطلوبة.

ويبني الشكالن 1 و2، على املدى 
GHz 40-0، حساسية خصائص اإلشعاع 

الكهرمغنطيسي للمواضيع الرئيسية اليت هتم 
علوم األرض فيما يتعلق باالستشعار عن 

بُعد للمحيطات واألرض على التوايل. 
وعلى سبيل املثال، تكون تقديرات رطوبة 

الرتبة أكثر دقة عند استعمال القياسات 
على ترددات منخفضة، حيث تكون 

احلساسية عالية جداً )الشكل 1(، وبالتايل 
فإن الرتدد GHz 1,4 هو الرتدد التشغيلي 

ألجهزة االستشعار احلالية املصممة 
هلذا الغرض.

وترتبط املعلمات املادية لإلشعاع مبعلمات 
أخرى، ولذلك، من أجل تقدير معلمة 

مادية على حنو سليم، غالباً ما يكون من 
الضروري أيضاً جتميع القياسات عرب 

ترددات متعددة من أجل تصحيح 
اإلرساالت غري املطلوبة.

(GHz) التردد
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 الشكل 1 - الحساسية النسبية لدرجة حرارة اللمعان 
بالنسبة إلى المعلمات الجيوفيزيائية عند سطح األرض 

كدالة للتردد.

المصدر: األكاديميات الوطنية للعلوم، والهندسة، والطب، كتيب توزيع الترددات 
وحماية الطيف لالستخدامات العلمية، الطبعة الثانية. واشنطن العاصمة، 2015.
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 الشكل 2 - الحساسية النسبية لدرجة حرارة اللمعان 
بالنسبة إلى المعلمات الجيوفيزيائية فوق المحيطات 

كدالة للتردد.

المصدر: األكاديميات الوطنية للعلوم، والهندسة، والطب، كتيب توزيع الترددات 
وحماية الطيف لالستخدامات العلمية، الطبعة الثانية. واشنطن العاصمة، 2015.
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وعلى سبيل املثال، هناك حاجة إىل عمليات 
رصد ذروة امتصاص خبار املاء، عادًة عند 

ترددْين حوايل GHz 18 وGHz 23، لتقييم 
كمية خبار املاء يف الغالف اجلوي 

)الشكل 2(.

قيمة للمجتمع

يتيح االستشعار الفضائي عن بُعد مجع 
البيانات على أساس عاملي مبا يف ذلك 

املناطق اخلطرة أو اليت يتعذر الوصول إليها. 
وتشمل تطبيقات االستشعار عن بُعد رصد 

إزالة الغابات يف مناطق مثل حوض 
األمازون واملساحات اجلليدية يف منطقيت 
القطب الشمايل والقطب اجلنويب، وسرب 

عمق أعماق السواحل واحمليطات.

وباإلضافة إىل ذلك، يكّمل االستشعار عن 
بُعد، أو حىت حيل حمل، أنشطة مجع البيانات 

األرضية املكلفة والبطيئة، مما يضمن عدم 
تعطيل بعض املناطق أو الكائنات. 

وتقوم املنصات املدارية جبمع وإرسال 
البيانات يف خمتلف أجزاء الطيف 

الكهرمغنطيسي مما يوفر للباحثني، الذين 
يعتمدون أيضاً على قياسات وحتليالت 

جوية أو أرضية واسعة النطاق، معلومات 
كافية لرصد الظواهر الطبيعية طويلة األجل 

وقصرية األجل مثل النينيو.

وُتستخدم علوم األرض يف عدة أمور منها 
إدارة املوارد الطبيعية، واجملاالت الزراعية 

مثل استخدام األراضي وحفظها، وكشف 
االنسكابات النفطية ورصدها، واألمن 
الوطين ومجع البيانات اجلوية واألرضية 

والبيانات املتعلقة مبسافات األمن يف 
املناطق احلدودية.

وتقّدر القيمة االقتصادية لعمليات رصد 
األرض هذه بسهولة مبئات املليارات من 

الدوالرات، وهو ما يزيد كثرياً عن تكلفة 
الربامج اليت تشغل هذه األنظمة جلمع 

بيانات علوم األرض.

نطاقات التردد والتداخل

أدى الطلب املتزايد على الطيف 
الكهرمغنطيسي، وال سيما من التطبيقات 
التجارية، إىل نشوء وضع يتعني فيه على 
العديد من اخلدمات تقاسم أو استخدام 

نطاقات تردد متجاورة.

ونتيجة لذلك، يتأثر العديد من األنظمة 
الراديوية بإشارات اصطناعية غري مرغوبة، 

تُعرف باسم تداخل الرتددات الراديوية 
)RFI( الذي يعطل األداء وحيّط منه. 

واالستشعار عن بُعد باملوجات الصغرية 
ليس مبنأى عن هذه املشكلة، حيث يتأثر 
االستشعار املنفعل عن بُعد بشكل خاص 

نتيجة العتماده على إشعاع كهرمغنطيسي 
طبيعي ضعيف للغاية، ونطاقات رصد 

ضيقة، وأدوات حساسة. وتعرضت 
عمليات االستشعار عن بُعد يف نطاقات 

الرتدد اليت تقل عن GHz 20 لتداخالت منذ 
عقود من خالل تشغيل خدمات أخرى.

ومع ذلك، من املتوقع أن تتعرض عمليات 
 GHz االستشعار عن بُعد يف النطاقات فوق
20، إىل تداخالت راديوية يف كل مكان 

وأكثر شدة بسبب استخدام هذه الرتددات 
األعلى يف خدمات مثل تلك اليت تدعم 
اجليل اخلامس واإلنرتنت عريضة النطاق 

على منت الطائرات والسفن أو يف 
مواقع نائية.

 أدى الطلب المتزايد على 
الطيف الكهرمغنطيسي، 
وال سيما من التطبيقات 
التجارية، إلى نشوء وضع 

يتعين فيه على العديد من 
الخدمات تقاسم أو 

استخدام نطاقات تردد 
متجاورة. 

باولو دي ماتياس
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يرد يف الشكلني 3 و4 أمثلة على التداخل 
الذي ترصده أجهزة االستشعار املنفعلة 

العاملة عند GHz 1,4 وGHz 18,7 على التوايل، 
يف حني يبني الشكل 5 تداخل الرتددات 
الراديوية الذي مت اكتشافه بواسطة جهاز 

.GHz 5,405 نشط عند

اللجنة التقنية لتوزيع الترددات 
من أجل االستشعار عن ُبعد 
لجمعية العلوم الجيولوجية 

 )GRSS( واالستشعار عن ُبعد
التابعة لمعهد مهندسي 

الكهرباء واإللكترونيات

تأسست اللجنة التقنية لتوزيع الرتددات من 
أجل االستشعار عن بُعد )FARS( جلمعية 
العلوم اجليولوجية واالستشعار عن بُعد 
)GRSS( التابعة ملعهد مهندسي الكهرباء 

واإللكرتونيات يف 2000 لتكون مبثابة واجهة 
بني جمتمع االستشعار عن بُعد والبيئة 

التنظيمية للرتددات الراديوية.

وتسعى اللجنة التقنية جاهدة إىل إذكاء 
الوعي بني مجيع األطراف املعنية من خالل 

تزويد هيئات تنظيم الرتدد رؤية بشأن 
االستشعار عن بُعد ومدخالت تقنية 
وكذلك مساعدة علماء ومهندسي 

االستشعار عن بُعد يف مسائل إدارة الطيف.
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الشكل3  - تداخل الترددات الراديوية )RFI( الذي تم رصده 
 )SMAP( بواسطة مقياس اإلشعاع النشط والمنفعل

 للكشف عن رطوبة التربة في النطاق
MHz 1427-1400 خالل أغسطس 2020.

المصدر: مركز غودارد لرحالت الفضاء التابع لوكالة ناسا.
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[K] الحد األقصى لتداخل الترددات الراديوية

الشكل 4 – الحد األقصى لمستويات التداخالت الراديوية 
المرصودة في الواليات المتحدة خالل 2019 بواسطة جهاز 
التصوير بالموجات الصغرية )GPM( لقياس هطول األمطار 

.GHz 18,8-18,6 على الصعيد العالمي في النطاق
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وتشجع اللجنة FARS تطوير تكنولوجيا 
كشف تداخل الرتددات الراديوية 

والتخفيف من حدته من خالل تنظيم 
جلسات تقنية يف مؤمترات وورش عمل 

وغري ذلك من احملافل ذات الصلة بالعمليات 
والقضايا والتكنولوجيات املذكورة أعاله.

وتقوم اللجنة FARS أيضاً بوضع قاعدة 
بيانات إلكرتونية لتداخل الرتددات الراديوية 

الذي ترصده أجهزة االستشعار عن بُعد. 
ويف مجيع هذه األنشطة تعزز اللجنة تبادل 
املعلومات بني الباحثني يف جماالت خمتلفة، 

مثل االستشعار عن بُعد وعلم الفلك 
الراديوي، واالتصاالت هبدف مشرتك هو 

تقليل التداخل الضار بني األنظمة إىل 
أدىن حد. 

≥35
30
25
20
15
10
5
0 dBm
–5
 –10
<–10

1800 Km

Google Earth

Prime Meridian
E10° E20°

N35°

W20°

N45°

N55°

N65°

E30°

E40°

E50°

الشكل 5 - خريطة قدرة التداخل RFI في النطاق C الذي 
،Sentinel-1 يؤثر على قياسات الرادار ذي الفتحة التركيبية

مع تراكب مواقع رادارات الطقس.

 A. Monti-Guarnieri, D. Giudici, and A. Recchia, “Identification of :المصدر
 C-Band Radio Frequency Interferences from Sentinel-1 Data,” Remote

Sensing، المجلد 9، رقم 11، صفحة 1183، نوفمبر 2017.
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مراقبة الغالف الجوي والمحيطات 
والمناخ من الفضاء لتحويل عالمنا

ماركوس دريس، رئيس مكتب إدارة الترددات، المنظمة 
األوروبية الستخدام السواتل الخاصة باألرصاد الجوية 

)EUMETSAT(

يف سبتمرب 2015، اعتمدت اجلمعية  	
العامة لألمم املتحدة "حتويل عاملنا: خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030". جدول 
األعمال عبارة عن خطة عمل تضم 

17 هدفاً من أهداف التنمية املستدامة هتدف 

إىل القضاء على الفقر كمطلب ال غىن عنه 
للتنمية املستدامة.

وتـحتــوي األهــداف الطـموحـــة على 
169 مقصــداً وحتفز العمل على مدار 

15 عاماً يف الـمجــاالت ذات األمهيـة احلاسـة 

لإلنسانية والكوكب. وهي تقر بالرتابط بني 
السعي من أجل السالم واالزدهار مع تعزيز 

صحة الناس وكرامتهم، واالستخدام 
املستدام ملوارد كوكبنا واحلاجة إىل اختاذ 
إجراءات عاجلة بشأن تغري املناخ، وأمهية 

إقامة شراكات فّعالة لتحويل ذلك إىل 
حقيقة واقعة.

مراقبة أرض العالم من الفضاء 
‑ دور رئيسي في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة

يعتمد جمتمعنا بشكل متزايد على الطقس 
واملناخ. وأصبحت البيانات املستمدة من 

سواتل رصد األرض وسواتل األرصاد 
اجلوية حيوية للتنبؤ بالطقس يف مجيع 

النطاقات، ومراقبة املناخ، وإصدار 
اإلنذارات يف الوقت املناسب وغريها من 

املعلومات اليت تدعم اختاذ القرارات العامة 
واخلاصة من أجل رفاهنا االجتماعي 

واالقتصادي وتنميتنا املستدامة.

 وبالتايل، يساهم تشغيل سواتل رصد 
األرض وسواتل األرصاد اجلوية بشكل 

مباشر يف تنفيذ خطة عام 2030 من خالل 
توفري عمليات رصد عاملية ودقيقة ومتسقة 
ويف الوقت املناسب للطقس والبيئة واملناخ 

من الفضاء.

يعتمد مجتمعنا 
بشكل متزايد على 

الطقس والمناخ.

ماركوس دريس
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إن استخدام البيانات املستمدة من هذه 
األنشطة ينقذ األرواح ومينع اخلسائر 
االقتصادية ويدعم التنمية املستدامة 

واالبتكار. ويساهم حتقيق هذه املقاصد يف 
الواقع عملياً وبشكل ملموس يف حتقيق 

العديد من أهداف التنمية املستدامة. 

وكي نكون على مستوى حتدي التنمية 
املستدامة يف العقد القادم وما بعده، وتلبية 
توقعات احلكومات واملواطنني والصناعات 

فيما يتعلق بالتنبؤات واإلنذارات املبكرة 
ألحداث الطقس شديدة التأثري، جيب 

ضمان توافر شبكة عاملية لسواتل رصد 
األرض وسواتل األرصاد اجلوية.

دور المنظمة األوروبية 
الستخدام السواتل الخاصة 

 )EUMETSAT( باألرصاد الجوية
ووكاالت الفضاء األخرى

سواتل األرصاد اجلوية وسواتل رصد 
األرض جمهزة باألشعة املرئية واألشعة حتت 
احلمراء وأجهزة التصوير والسرب. وتستخدم 
البيانات اليت توفرها هذه األدوات الشتقاق 

الكثري من معلمات األرصاد اجلوية 
واملعلمات البيئية. كما أن السواتل اليت 

تدور حول القطب مزودة فوق ذلك 
بأجهزة استشعار نشطة ومنفعلة باملوجات 

الصغرية توفر، على سبيل املثال، املالمح 
الرأسية لدرجة حرارة ورطوبة الغالف 
اجلوي، ومعلومات عن توزيع السحب 

والثلج والغطاء اجلليدي ودرجات حرارة 
سطح احمليط والرياح على صعيد عاملي. 

ومن املعروف أن هلذه املتغريات اجلوية دوراً 
مهماً يف التنبؤ بالطقس ومراقبة تغري املناخ 

على املدى الطويل. 

اهلدف األساسي للمنظمة األوروبية 
الستخدام السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية، 

وهي منظمة حكومية دولية، هو إنشاء 
وصيانة واستخدام سواتل األرصاد اجلوية، 

مع مراعاة، بقدر اإلمكان التوصيات 
الصادرة عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
)WMO(. ويتم ذلك بتعاون وثيق مع مجيع 

وكاالت الفضاء األخرى اليت تشغل 
السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية، هبدف 
مشرتك هو احلفاظ على شبكة عاملية من 

السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية، يف إطار 
فريق تنسيق السواتل اخلاصة باألرصاد 

.)CGMS( اجلوية

واستجابًة لربنامج عمل املناخ العاملي، هناك 
هدف آخر يتمثل يف املسامهة يف املراقبة 

التشغيلية للمناخ واكتشاف التغريات 
املناخية من خالل هذه الشبكة العاملية 

لألنظمة الساتلية لرصد األرض واألنظمة 
الساتلية اخلاصة باألرصاد اجلوية. ويتوىل 
فريق العمل املشرتك املعين باملناخ الذي 

شكله فريق تنسيق السواتل اخلاصة 
باألرصاد اجلوية واللجنة املعنية بسواتل 

رصد األرض )CEOS( تنفيذ معمارية عاملية 
لرصد املناخ من الفضاء.

الطقس شديد التأثير

ُتستخدم الرصدات املستمدة من سواتل 
األرصاد اجلوية املستقرة بالنسبة إىل األرض 
وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض من قبل 

املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية 
واهليدرولوجيا )NMHS( يف مجيع أحناء العامل 
يف مساعيها حلماية األرواح ومنع اخلسائر 

االقتصادية الناجتة عن خماطر األرصاد اجلوية 
واهليدرولوجيا. وُتستخدم بيانات السواتل 

يف الوقت الفعلي إما مباشرًة يف التنبؤ 
بالطقس شديد التأثري أو استيعاهبا يف مناذج 
التنبؤ العددي اليت تدعم التنبؤات لنطاقات 

متتد من أيام إىل فصول.

تدعم تنبؤات الطقس أيضًا 
النمو االقتصادي، حيث إن 

اقتصاداتنا عالية التطور 
والعديد من مجاالت حياتنا 
الحديثة شديدة الحساسية 

للطقس. 

ماركوس دريس
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باإلضافة إىل ذلك، هناك شبكة عاملية 
ألنظمة مجع البيانات على السواتل اخلاصة 
باألرصاد اجلوية جلمع وترحيل، يف الوقت 
الفعلي، الرصدات يف املوقع من املنصات 
املؤمتتة املنتشرة فوق القارات واحمليطات، 

على سبيل املثال، فوق احمليط اهلندي، 
كجزء من النظام العاملي لإلنذار املبكر من 

التسونامي. 

وبناًء على هذه التنبؤات، تطلق املرافق 
الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا 

إنذارات مبكرة تساعد على تقليل عدد 
األشخاص املتضررين من الكوارث 

واخلسائر االقتصادية ذات الصلة. كما 
تساهم الرصدات اجلوية املأخوذة من 

الفضاء، من خالل استخدامها يف التنبؤات 
اجلوية، يف سالمة النقل وقدرته، والتنمية 

املستدامة والزراعة، وإدارة موارد املياه 
واألراضي ومحاية الصحة العامة، على سبيل 

املثال يف حالة تفاقم املوجات احلرارية 
بسبب اجلزر احلرارية يف املدن الكربى.

كما تدعم التنبؤات اجلوية النمو 
االقتصادي، مثل اقتصاداتنا عالية التطور، 
كما أن العديد من جماالت حياتنا احلديثة 

حساسة للغاية للطقس. وهذا هو احلال يف 
قطاعات النقل، والطاقة، والزراعة، 

والسياحة، واألغذية، وصناعات البناء، 
على سبيل املثال. وبالتايل، فإن الفوائد 

االجتماعية واالقتصادية للتنبؤات وحتسينها 
املستمر تتناسب مع الناتج احمللي اإلمجايل 

)GDP( ألي بلد أو منطقة.

محيطاتنا 

من بني املكونات األساسية مراقبة 
احمليطات. وتوفر تدفقات البيانات البحرية 

املتكاملة الناجتة معلومات عن تيارات 
احمليطات، والرياح السطحية للمحيطات، 
وحالة البحار، واجلليد البحري، ودرجة 

حرارة سطح البحر ولون احمليط. وتستخدم 
هذه البيانات مباشرًة وتدمج يف مناذج التنبؤ 

بالطقس واحمليطات لتوفري معلومات مهمة 
للسالمة يف البحر، وعمليات البىن التحتية 

البحرية ومصائد األساك واالستخدام 
املستدام للموارد البحرية ومحاية األنظمة 
اإليكولوجية البحرية والساحلية احليوية.

ويعد متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر 
مؤشراً مؤثراً وحساساً لتغري املناخ، مبا له 
من تداعيات بشكل خاص على املناطق 

الساحلية والدول اجلزرية الصغرية. لذا، يعد 
توافر قياسات موثوقة ودقيقة للغاية ملتوسط 
ارتفاع مستوى سطح البحر )انظر الشكلني 

ذوي الصلة( أمراً بالغ األمهية لتحقيق 
األهداف املركزية التفاق باريس لعام 
2015. والغرض من تلك األهداف هو 

تعزيز االستجابة العاملية للتهديد املتعلق بتغري 
املناخ، فضاًل عن قدرة البلدان على التعامل 

مع آثاره.

 وكان اإلعصار دوريان الذي سجل رقمًا قياسيًا خالل سبتمبر 2019، 
 حيث ضرب اليابسة في إلبو كاي، جزر البهاما بسرعات رياح بلغت

 Km/h 295، قد تم رصده بعدد من األدوات على سواتل مختلفة 
)Metop-A، وSentinel-3B، وGOES-17(. ويمكن استخدام األدوات 
المختلفة القائمة على السواتل لدراسة الخصائص المختلفة لألعاصير 

وتأثيراتها كما هو الحال في هذا المثال.
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تكوين الغالف الجوي

هناك عنصر مهم آخر هو مراقبة تكوين 
الغالف اجلوي من الفضاء باستخدام 

السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض واليت 
تدور يف مدار قطيب، ويف املستقبل أيضاً 
مع أدوات Sentinel اإلضافية املخصصة 

اليت يوفرها برنامج كوبرنيكوس 
لالحتاد األورويب.

توفر عمليات الرصد الساتلي هذه 
مدخالت رئيسية للتنبؤات جبودة اهلواء 

فوق املناطق احلضرية الكبرية وطبقة 
األوزون واألشعة فوق البنفسجية الضارة، 
وكذلك العواصف الرملية والرتابية، خاصة 

يف إفريقيا. وتستفيد الصحة العامة من 
استخدام هذه املعلومات لتنظيم حركة 
املرور أو األنشطة االقتصادية األخرى 
وللتحذير من مشاكل اجلهاز التنفسي 

احملتملة. وتستخدم البيانات والصور من 

أجل التنبؤ بانتشار ونقل التلوث العرضي 
ورصد حرائق الغابات وأعمدة اهلباء 

والغازات اليت تولدها. )انظر الصور اليت 
تظهر االحنرافات يف ثاين أكسيد 

.))NO2( النيرتوجني

تعد عمليات رصد الرماد الربكاين وأعمدة 
ثاين أكسيد الكربيت ضرورية أيضاً لضمان 

سالمة الطريان واستمثال قدرات إدارة 
احلركة اجلوية يف حالة االنفجارات الربكانية 

)انظر صور أعمدة الرماد(.

المناخ المتغير

تتمتع السواتل بإمكانيات فريدة للرصد 
املنتظم والعاملي لعدد 31 من أصل 50 متغرياً 

من املتغريات األساسية للمناخ )ECV( اليت 
 )GCOS( حددها النظام العاملي لرصد املناخ

التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.

ومع ما يقرب من 40 عاماً من بيانات 
السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية )على 

 ،)Meteosat سبيل املثال من سواتل
وااللتزامات جبمع رصدات ملدة 30 عاماً 
أخرى من اجليل احلايل واجليل القادم من 

سواتلها، تعد املنظمة األوروبية الستخدام 
السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية 

)EUMETSAT(، شأهنا شأن وكاالت الفضاء 
الدولية الشريكة، واحدة من املسامهني 
الرئيسيني يف معمارية رصد املناخ من 

الفضاء، بالتنسيق املشرتك من قبل فريق 
تنسيق السواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية 

)CGMS( واللجنة املعنية بسواتل رصد 
.)CEOS( األرض
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ارتفاع مستوى سطح البحر الذي تم رصده بواسطة 
12 ساتاًل خالل فترة 28 عامًا )أعلى( وخريطة 

لالتجاهات اإلقليمية لمستوى سطح البحر )أسفل(
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انحرافات شهر مارس في كثافة العمود التروبوسفيري لثاني أكسيد النيتروجين - بناًء على متوسط طويل األجل )2018-2007(

 خالل إغالق مارس 2020 في أوروبا، وعلى الرغم من وجود مستويات مختلفة من القيود في بلدان مختلفة في أوروبا، كان هناك انخفاض واضح في انبعاثات 
ثاني أكسيد النيتروجين. وقد كان هذا االنخفاض أكثر وضوحًا في المناطق األكثر تلوثًا - وادي بو، ورور-راين، وبنلوكس، ولندن وباريس. ولوحظ انخفاض متوسط في انبعاثات 

ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة من 30 في المائة إلى 50 في المائة مقارنًة بالسنوات السابقة.

انحرافات شهر مارس في العمود اإلجمالي لثاني أكسيد النيتروجين مستمدة من 
الساتلين Metop-A وMetop-B للتجربة GOME-2. الفترة المرجعية 2007-2018

 Sentinel 5p انحرافات شهر مارس 2020 لثاني أكسيد النيتروجين مستمدة من
TROPOMI. الفترة المرجعية 2019، نتيجة للتغطية الزمنية المحدودة لألداة.

عمود الرماد الناجم عن انفجار بركان Eyjafjallajökull كما ُرصد من الساتل Meteosat-9 يوم 13 مايو 2010 عاد إلى زيارة الجزر 
 البريطانية وبلدان منطقة البنلوكس )يسار(، وصواًل إلى بلجيكا وهولندا وألمانيا يوم 18 مايو 2010 )يمين(. 

وقد أثر عمود الرماد هذا بشكل خطير على الطيران المدني على مستوى العالم.
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ومن خالل إنقاذ البيانات، وإعادة املعايرة 
املنهجية للبيانات التارخيية وإعادة معاجلة 
السالسل الطويلة من البيانات باستخدام 
أحدث اخلوارزميات، فقد قامت املنظمة 

EUMETSAT، على سبيل املثال، بتقدمي العديد 

من السجالت املناخية اليت تتناول 15 متغرياً 
من املتغريات األساسية للمناخ. ولديها 
خطط أخرى لتقدمي املزيد مع حتسني 

سجالت البيانات لتناول متغريات إضافية 
من املتغريات األساسية للمناخ من الغالف 

اجلوي واحمليطات واألرض.

التنبؤات الجوية وإنتاج الطاقة

إن الرتابط بني الطاقة والطقس واملناخ آخذ 
يف االزدياد. كما أن الطلب على الطاقة ال 

يزال يعتمد على درجة احلرارة، وحيدد 
الطقس اآلن العرض من اجلزء املتجدد من 

مزيج الطاقة. لذا، تؤثر التنبؤات اجلوية على 
القرارات اليومية املتعلقة بإنتاج الطاقة، يف 

حني تعد البيانات املناخية مدخالت أساسية 
الختاذ قرارات مستنرية بشأن االستثمارات 

االسرتاتيجية يف قطاع الطاقة، وال سيما 
فيما يتعلق مبصادر الطاقة املفضلة 

والسعة اإلنتاجية.

وللرصدات املستمدة من السواتل اخلاصة 
باألرصاد اجلوية مسامهة مضاعفة ألهنا تزيد 
من أداء التنبؤات اجلوية وتستخدم إلنتاج 

سجالت مناخية ملعلمات اإلشعاع 
الشمسي اليت ميكن أن تساعد يف اختاذ 

القرارات فيما يتعلق مبنشآت 
الطاقة الشمسية.

توافر موارد الطيف الترددي 
ذات الصلة كشرط مسبق 

يعتمد استغالل سواتل األرصاد اجلوية 
وسواتل رصد األرض هذه على التوفر 
اخلايل من التداخالت ملوارد الرتددات 

الضرورية )اليت تكفلها األحكام املناسبة يف 
لوائح الراديو(. وهذا األمر مهم للتحكم يف 
السواتل، وتشغيل عدد من أدوات املوجات 

الصغرية ألغراض االستشعار النشط 

واملنفعل، وتوزيع البيانات يف الوقت 
املناسب مباشرًة من السواتل، أو من خالل 

وسائل بديلة لتوزيع البيانات باستخدام 
خدمات اتصاالت راديوية أخرى.

وتتطلب هذه احلافظة الكبرية من 
استخدامات الرتددات الراديوية أن تظل 

موارد الرتددات الراديوية املوزعة خلدمات 
االتصاالت الراديوية املقابلة يف لوائح الراديو 

متاحة وحممية من التداخالت على املدى 
الطويل. وهذا األمر مهم بشكل خاص 

ألجهزة االستشعار املنفعلة باملوجات 
الصغرية، واليت تتطلب، بسبب حساسيتها، 

اعرتافاً خاصاً يف لوائح الراديو.

وحيث إن مراقبة الطقس واملناخ تعترب 
حتديات عاملية تتطلب استثمارات 

اسرتاتيجية يف البنية التحتية العاملية الالزمة، 
يف الفضاء وعلى األرض، لصاحل اجملتمع 

البشري، فإن من الضروري دعم إدارات 
االتصاالت الراديوية من مجيع أحناء العامل 

حلماية هذه املوارد الرتددية اليت ال 
غىن عنها. 
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ما عالقة االتصاالت الراديوية 
لعلوم الفضاء بي؟

كاثرين شام، مديرة الطيف لبرامج رحالت الفضاء البشرية 
والبرامج القمرية، وكالة ناسا، ورئيسة فرقة العمل 7B التابعة 

لقطاع االتصاالت الراديوية

جيمع الساتل البعيد توقيعات راديوية بينما حتدق هوائياته بشكل سليب يف األرض. ويقوم  	
الرادار النشيط للمسبار الفضائي مبسح املنطقة للكشف عن التغريات يف درجة حرارة الرتبة 
والرطوبة. ومن اآلمن القول إن أي من السيناريوهني مل يكن موضوعاً معتاداً للمحادثات 

اليومية قبل اجلائحة. 

ولكن ما يستحق احلديث عنه اآلن هو كيف أن نفس سواتل االتصاالت الراديوية هذه متثل 
رمزاً للمسامهات اليت تقدمها العلوم وستواصل تقدميها ملصلحيت ومصلحتكم، وكيف ميكن 

أن تساعد حىت يف التخفيف من آثار اجلائحة نفسها. 

وعلى الرغم من جائحة فريوس كورونا )COVID-19(، فإن طيف الرتددات الراديوية املوزع 
 )WRC( بعناية واالتفاقات اليت حتمل صفة املعاهدات للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

لقطاع االتصاالت الراديوية )ITU-R( أبقت أنشطة االتصاالت الراديوية لعلوم الفضاء تعمل 
دون انقطاع.

ومتّكن أطياف الرتددات الراديوية هذه تكنولوجيات االستشعار عن بُعد النشيطة واملنفعلة 
ومهام األرصاد اجلوية من إعادة بيانات مستمرة ومتزايدة عن التغريات يف أنظمة األرض. 

ما يستحق الحديث عنه 
اآلن هو كيف أن هذه 

السواتل لالتصاالت 
الراديوية نفسها هي رمز 
لإلسهامات التي تقدمها 

العلوم وستواصل 
تقديمها لمصلحتي 

ومصلحتك.

كاثرين شام

ITU News MAGAZINE No. 06, 202041 فوائد علوم الفضاء

https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/default.aspx
https://www.nasa.gov/mission_pages/oco2/index.html
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-R/information/Pages/default.aspx


التكيف مع بيئة عمل جديدة

سارعت وكالة ناسا والوكاالت الشريكة 
هلا بتعديل بيئات عملها ووترية مهامها وفقاً 
للوضع الطبيعي اجلديد. وكانت احلياة على 

منت حمطة الفضاء الدولية وقيود السفر 
وتعليمات البقاء يف املنزل طريقة حياة 

لعشرات رواد الفضاء الذين عاشوا وعملوا 
 Expedition 1 هناك منذ انطالق طاقم مهمة

يف 31 أكتوبر 2000. وناهيك عن الذين 
يعيشون على األرض، ويواصلون العمل عن 
بُعد عرب الرتددات الراديوية لقيادة املركبات 

الفضائية والتحكم فيها ورصد املعدات 
وإدارة جتارب الطريان والتواصل معها 

واحلفاظ على سالمة زمالئنا الذين 
يرتادون الفضاء.

بيانات يمكن النفاذ إليها لتتبع 
تغير المناخ وتخفيف 

حدة التهديدات

متّكن أطياف الرتددات الراديوية هذه 
تكنولوجيات االستشعار عن بُعد النشيطة 
واملنفعلة ومهام األرصاد اجلوية من إعادة 
بيانات مستمرة ومتزايدة عن التغريات يف 

أنظمة األرض. ويف ضوء اجلائحة، 
استخدمت وكالة ناسا ووكالة الفضاء 
األوروبية والوكالة اليابانية الستكشاف 

الفضاء اجلوي قوهتا الساتلية اجلماعية 
اخلاصة برصد األرض الستحداث لوحة 

املعلومات اخلاصة جبائحة فريوس كورونا 
)COVID-19( اليت ميكن للجمهور النفاذ 

إليها. وهنا، تتبعت بيانات السواتل 
االنتقائية التغريات يف جودة اهلواء واملياه 

وتغري املناخ والنشاط االقتصادي والزراعة 
منذ بداية اجلائحة.

ومن بني نتائج الرصد األخرية: اخنفاض 
اإلنتاج الزراعي بسبب تعطل سالسل 

اإلمداد، وحتسني جودة اهلواء واملياه نتيجة 
اخنفاض األنشطة البشرية )الصناعة 

وتعليمات البقاء يف املنزل(.

وميكن أن تساعد كل هذه البيانات 
الشركات وقادة احلكومات يف مجيع أحناء 

العامل على جتديد االقتصاد العاملي.

وال تزال البيانات اإلضافية لفهم التهديدات 
اليت تتعرض هلا سالمتنا والتخفيف من 

حدهتا متاحة يف نظام بيانات ومعلومات 
نظام رصد األرض )EOSDIS( التابع لوكالة 

ناسا. ويوفر نظام EOSDIS للمستخدمني 
على مستوى العامل إمكانية النفاذ بشكل 

مباشر إىل مجيع املعلومات العلمية اليت 
تلتقطها سواتل وكالة ناسا.

وتعد "اإلنارة الليلية" اليت يتيحها الساتل NASA-NOAA Suomi NPP، مثل إنارة خليج 
سان فرانسيسكو، ليست إال واحدة من األنواع العديدة لعمليات رصد األرض اليت 

مجعتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء األوروبية والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي 
.COVID 19 لتتبع التغريات العاملية واحمللية اليت أحدثتها استجابة العامل جلائحة N

A
SA
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ميكن أن ُتستخدم هذه البيانات للتحذير من 
أمناط الطقس الدينامية ومن هطول األمطار 

والفيضانات وخماطر احلرائق واحملتمل أن 
تكون مميتة، باإلضافة إىل رصد منو احملاصيل 

وسالمتها على املدى الطويل، من بني 
أمور أخرى.

تحسين الحياة من خالل 
المنتجات الثانوية الناتجة عن 

األصول الفضائية

بالطبع، تستمر أصولنا الفضائية يف إنتاج ما 
تسمى باملنتجات الثانوية: أدوات جيري 

تطويرها ليستخدمها رواد الفضاء يف 
الفضاء وتعمل اآلن على حتسني احلياة هنا 
على األرض )مثل الرغاوى ذات الذاكرة 

والنظارات الشمسية املقاومة للخدش 
واملكانس الالسلكية وما إىل ذلك(. وجرى 
طرح إحدى املنتجات الثانوية األخرية اليت 
استوفت املواعيد النهائية يف خضم املوجة 

األوىل من جائحة COVID-19 يف الربيع 
املاضي. فقد مت تصميم جهاز تنفس صناعي 

مصمم خصيصاً ملرضى فريوس كورونا 
وأثبت املهندسون يف خمترب الدفع النفاث 

)JPL( التابع لوكالة ناسا فعاليته يف غضون 
37 يوماً فقط.

وبعد احلصول على تصريح لالستخدام 
 ،)FDA( الطارئ من إدارة األغذية والعقاقري

أتاح فريق خمترب الدفع النفاث التصميم 
الذي أعده جملموعة منتقاة من املصنعني 

بدون تكلفة.

التقدم العلمي والتكنولوجي 
‑ بصيص من األمل 
لمستقبل البشرية

ختربنا عقولنا أن اإلبداع واالستثمار امللتزم 
بالبحث والتطوير سيؤديان على املدى 

الطويل إىل دفع التطورات يف جمايل العلوم 
والتكنولوجيا. ويف املقابل، فإن معرفة أن 
هذه التطورات ستعمل على حتسني احلياة 
اليومية على األرض، وكذلك على متهيد 

الطريق الستكشاف اإلنسان للفضاء، 
متنحنا األمل واإلهلام ملستقبل البشرية.

ومع ذلك، قد يبدو األمل واإلهلام على 
املدى القريب غري كافيني إذا نظرنا إىل 

األمور من خالل عدسة هذا اجلائحة.

ودعونا نتذكر أن أنشطتنا املستمرة يف علوم 
الفضاء والقدرات الساتلية تعمل للحفاظ 

على الضروريات اليومية املرجح أن نكون 
مجيعاً قد أخذناها كأمر مفروغ منه حىت 

اآلن واستعادة هذه الضروريات. وينبغي أن 
يوفر لنا هذا االعرتاف يف حد ذاته ما يكفي 
من األمل واإلهلام كضوء يف هناية هذا النفق 

األطول من املتوقع. 

سيواصل اإلبداع 
واالستثمار الملتزم بالبحث 

والتطوير على المدى 
الطويل دفع التطورات 

في مجالي العلوم 
والتكنولوجيا. 

كاثرين شام
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كوبرنيكوس – رصد األرض من أجل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة

بقلم دومينيك هايس، مدير الطيف، البرنامج الفضائي 
لالتحاد األوروبي، المفوضية األوروبية

منذ العصور القدمية، والبشر حيلمون بالتحليق كالطيور، واالرتفاع عالياً لرؤية األرض  	
من فوق. ومن غري املرجح أن تكون حضارات ما قبل التاريخ قد ختيلت أننا نستطيع 

ركوب طائرة آلية أو التقاط صورة للعامل من حولنا بواسطة آلة تصوير. وحىت قبل قرن من 
الزمن، عندما كان الطريان والتصوير الفوتوغرايف متطورْين نسبياً، مل يكن من املتصور 

"التقاط صور" لألرض من الفضاء.

األرض كما ُترى من السواتل اليوم

واليوم، إذا ُسئل عامة الناس عن السواتل اليت ترصد األرض، فإن معظمهم سيتحدثون على 
األرجح عن سواتل التجسس اليت ُتستخدم اللتقاط صور للقواعد السرية. وعلى الرغم من 
أن بعض السواتل املتخصصة اليت هي سالئف لسواتل رصد األرض )EO( احلديثة، يفضل 
العلماء اآلن رؤية األرض مبجموعة أوسع بكثري من الرتددات الراديوية، مبا يتجاوز بكثري 

القدرات احلسية ألي كائن حي.

وتوفر الصور البصرية التقليدية معلومات حمدودة عن العامل؛ وال ميكن رؤية معظم اخلصائص 
املفيدة إال عن طريق الرتددات الراديوية – ظواهر مثل رطوبة الرتبة، وكثافات ثاين أكسيد 

الكربون، ومستويات املياه، وتركيزات اجلسيمات يف الغالف اجلوي وما إىل ذلك.

وسواتل رصد األرض مزودة مبجموعة متنوعة من أجهزة االستشعار املختلفة، اليت تعتمد 
وظائفها يف الغالب على ظواهر طبيعية حمددة مثل امتصاص خبار املاء دون GHz 24. ومن 
املفيد بشكل خاص مالحظة هذا الرتدد ألنه يشري إىل حمتوى الرطوبة يف الغالف اجلوي 

الذي يساعدنا على منذجة وتوقع تكّون العواصف واألعاصري املدارية. كما أن خبار املاء هو 
أحد غازات االحتباس احلراري الرئيسية.

عند وقوع كارثة، 
يمكن للبلدان التي 
تستجيب للكوارث 
الطبيعية أو حاالت 

الطوارئ التي 
يسببها اإلنسان 

أو األزمات اإلنسانية، 
تفعيل خدمة 

كوبرنيكوس إلدارة 
الطوارئ.

دومينيك هايس

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن كوبرنيكوس هنا.
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جتري القياسات بشكل منفعل من خالل 
مراقبة التفاعالت الالهنائية جلزيئات املاء 
الصغرية عندما تبدأ رقصة املطر يف حميط 
GHz 24. وال بد من احلفاظ على الرتدد 

خالياً من التداخل، وإال ستكون القياسات 
ذات نوعية رديئة، أو يستحيل تنفيذها. 

وللمساعدة على حتقيق ذلك، يُدرج مدى 
الرتدد يف لوائح الراديو كنطاق منفعل؛ وال 
ُيسمح بأي إرساالت وجيب تقليل التداخل 

خارج النطاق.

ويتضمن جدول أعمال املؤمتر العاملي 
 )WRC-23( 2023 لالتصاالت الراديوية لعام
العديد من البنود اليت ميكن أن تؤثر على 
القياسات الساتلية لرصد األرض وبالتايل 
سيتعني على اهليئات التنظيمية املوازنة بني 
الفوائد واآلثار املرتتبة على أي تعديالت 
تنظيمية مقرتحة، ال سيما عند النظر يف 

تشغيل األنظمة املتنقلة الدولية )IMT( على 
ترددات قريبة من توزيعات خلدمة 

استكشاف األرض الساتلية )EESS(، وال  
سيما خدمة استكشاف األرض 

الساتلية املنفعلة.

نظام كوبرنيكوس 
لالتحاد األوروبي

نظام كوبرنيكوس لالحتاد األورويب هو 
نظام رصد األرض الذي يقوم بالرصد عند 

GHz 24 – وذلك باستخدام جهاز واحد 

من العديد من األجهزة املركبة على 
سواتله. واعتباراً من يناير 2021، كان لدى 

كوبرنيكوس مثانية سواتل Sentinel يف 
املدار، ويُرّكب كل منط بواسطة جمموعة 

خمتلفة من أجهزة االستشعار ملراقبة خمتلف 
جوانب األرض )باستخدام توزيعات خدمة 

استكشاف األرض الساتلية النشيطة 
واملنفعلة من GHz 5 إىل GHz 37، مع خطط 

 .)L مستقبلية الستخدام الرتددات يف النطاق
وصحيح أن بعض السواتل جمهزة بأدوات 

تصوير بصرية بدقة من 10 أمتار إىل 20 مرتاً 
إىل 300 مرت.

وأُطلق الساتل كوبرنيكوس الثامن يف 
 Sentinel-6" نوفمرب 2020. حيمل الساتل

Michael Freilich " اسم املدير السابق لإلدارة 

الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء يف 
الواليات املتحدة )NASA(، شعبة علوم 

األرض، وهو رائد يف جماله، وقد تويف يف 
أغسطس 2020، ويقوم هذا الساتل بقياس 

التغريات يف مستوى سطح البحر بدقة 

عالية. وال يتألف كوبرنيكوس من سواتل 
Sentinel التابعة لالحتاد األورويب فحسب، 

وإمنا هو نظام من األنظمة يقوم جبمع 
البيانات من جمموعة متنوعة من البعثات 
الفضائية األخرى اليت تساهم يف رصد 

األرض يف العامل فضاًل عن البنية التحتية 
األرضية. ومبوجب بعض االتفاقات، حتصل 

هذه األنظمة على نفاذ مباشر وكامل 
وجماين ومفتوح إىل بيانات كوبرنيكوس 
)16 تريابايت يف اليوم( اليت تضاف إىل 
بياناهتا اخلاصة. ويستفيد كوبرنيكوس 

بدوره من النفاذ إىل البيانات اليت تلتقطها 
أجهزة االستشعار هلذه األنظمة، وبالتايل 

توسيع نطاق التغطية وموثوقية اخلدمة. ومن 
مث يتم دمج جمموعات البيانات املختلفة يف 

حافظة من ست خدمات تُقدم للعامل جماناً. 
نـََعم جماناً، دون مقابل.

ستة مجاالت مواضيعية للخدمة

تتناول اخلدمات ستة جماالت مواضيعية: الرب 
والبحر والغالف اجلوي وتغري املناخ وإدارة 

الطوارئ واألمن. وتدعم جمموعة واسعة 
من التطبيقات، مبا يف ذلك محاية البيئة، 

وإدارة املناطق احلضرية، والتخطيط 
اإلقليمي واحمللي.

خدمات كوبرنيكوس

الغالف الجوي    البيئة البحرية    البر    تغير المناخ    األمن    الطوارئ
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الزراعة، والغابات، ومصايد األساك، 
والصحة، والنقل، وتغري املناخ، والتنمية 

املستدامة، واحلماية املدنية، والسياحة.

عند وقوع كارثة، ميكن للبلدان اليت 
تستجيب للكوارث الطبيعية أو حاالت 

الطوارئ اليت يسببها اإلنسان أو األزمات 
اإلنسانية، تفعيل خدمة كوبرنيكوس إلدارة 
الطوارئ )EMS(. ويؤدي ذلك إىل إطالق 
جمموعة كاملة من البيانات اإلضافية اليت 

ميكن تقدميها ملساعدة املنظمات املستجيبة 
يف احلصول على أفضل صورة ممكنة 

لألحداث عند وقوعها. وقد متت حىت اآلن 
أكثر من 400 عملية تفعيل يف مجيع أحناء 

العامل يف البلدان النامية واملتقدمة.

البيانات – أداة أساسية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة

تستخدم أطراف ثالثة أيضاً بيانات 
كوبرنيكوس يف العديد من التطبيقات 

الشائعة اليت نعتربها عادية، مثل التنبؤات 
اجلوية عرب التلفزيون واإلنرتنت، وهي أيضاً 
أداة أساسية يف املساعدة على حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة )SDG(. والبيانات املستمدة 
من سواتل رصد األرض ذات فائدة كبرية 

ملعظم أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر 
إذ ميكن أن تساعد يف تتبع وختطيط التقدم 
احملرز يف حتقيق األهداف وكذلك مساعدة 

البلدان واملنظمات على اختاذ قرارات 
مستنرية فيما تعمل من أجل حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة. وقد أُنشئت هيئات دولية 

خمتلفة، مثل الفريق املعين برصد األرض 
)GEO( واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض 

)CEOS(، لتعزيز وتنسيق اعتماد تقنيات 
رصد األرض اليت تدعم السياسات البيئية 

وحتسني احلياة اليومية على كوكبنا..

التصدي ألزمة جائحة كوفيد‑19 

للمساعدة يف مواجهة األزمة اجلارية 
كوفيد-19، قدم نظام كوبرنيكوس بيانات 

ملساعدة الفريق GEO واللجنة CEOS يف 
جهودمها الرامية إىل فهم الوضع والتفاعل 

معه بشكل أفضل، واشرتكت أيضاً 
املفوضية األوروبية ووكالة الفضاء 

األوروبية )ESA( يف وضع "اإلجراء العاجل 
بشأن جائحة كوفيد-19". ولوحة معلومات 
رصد األرض اخلاصة جبائحة كوفيد-19 هي 

نتيجة جهد مشرتك بني وكالة الفضاء 
األوروبية، والوكالة اليابانية الستكشاف 

الفضاء )JAXA( وناسا.

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت املفوضية 
األوروبية وشركاؤها، وأعضاء النظام 

اإليكولوجي لكوبرنيكوس صفحة 
إلكرتونية خمصصة للربنامج الفضائي 

األورويب جتمع مبادراهتا املختلفة.

وتقوم املفوضية األوروبية بتنسيق وإدارة 
نظام كوبرنيكوس بالشراكة مع الدول 

األعضاء يف االحتاد األورويب )EU(، ووكالة 
الفضاء األوروبية، واملنظمة األوروبية 

الستغالل سواتل األرصاد اجلوية 
)EUMETSAT( واملركز األورويب للتنبؤات 

 ،)ECMWF( اجلوية متوسطة األجل
ووكاالت االحتاد األورويب وشركة 

 .Mercator Ocean

عرض الفيديو التعليمي بشأن 
لوحة معلومات رصد األرض الخاص 

بجائحة كوفيد‑19.

عرض الفيديو المتعلق باإلجراء 
العاجل بشأن جائحة كوفيد‑19
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https://www.usgs.gov/centers/eros/science/committee-earth-observation-satellites-ceos?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.esa.int/
https://eodashboard.org/
https://eodashboard.org/
https://global.jaxa.jp/
https://www.copernicus.eu/en/coronavirus
https://www.copernicus.eu/en/coronavirus
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https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2020/06/006/2006_006_AR_EN.mp4
https://youtu.be/3jjaJcSl9GI


البرنامج األلماني لرصد األرض 
يدعم التنمية المستدامة

هيلموت ستودينراوش، رئيس فريق البرامج التشغيلية، وينس 
دانزيغلوك، المسؤول عن مشروع تطبيقات رصد األرض، دائرة رصد 
األرض، ورالف إيوالد، المسؤول عن إدارة الترددات، دائرة االتصاالت 

)DLR( الساتلية، إدارة الفضاء التابعة لمركز الفضاء األلماني

اليوم نعرف الكثري عن كوكبنا أكثر مما كنا نعرفه منذ جيل مضى. ويشكل التغري  	
العاملي، والتنمية املستدامة ملوائلنا، واالستعمال املوارد بعناية، وضمان تنقلنا وموقعنا وسط 

املنافسة الدولية على أحدث التكنولوجيات، والتعامل مع حاالت األزمات، وتقليل املخاطر 
اليت تنشأ عن التهديدات التكنولوجية واإلجرامية - مجيعها حتديات كربى. 

ويساعد رصد األرض من خالل السواتل على تناول هذه القضايا. ويكتسي هذا الرصد 
اليوم أمهية اسرتاتيجية للحكومات واالقتصاد واملواطنني. ويف الواقع، تضع اسرتاتيجية 

الفضاء األملانية، اليت تنفذها إدارة الفضاء التابعة ملركز الفضاء األملاين )DLR(، االستدامة 
كأحد مبادئها التوجيهية، ويؤدي رصد األرض دوراً رئيسياً فيها. 

قدرات التكنولوجيا الساتلية اليوم

تتيح التكنولوجيا الساتلية احلالية التعرف على األجسام اليت يقل عرضها عن مرت واحد من 
ارتفاع 800 كيلومرت. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن مالحظة معلمات مثل تكوين الغالف 
اجلوي واملسطحات املائية وحالة احملاصيل الزراعية والغابات. وحىت حركات األرض، 
مثل هبوط األراضي أو املباين والرباكني القريبة من االنفجار، ميكن حتديدها بدقة تصل 

إىل نطاق امللليمرت. 

هيلموت ستودينراوش

ينس دانزيغلوك

رالف إيوالد
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ويغطي برنامج رصد األرض األملاين الطيف 
الكامل هلذه القدرات. ويعترب الساتالن 

TerraSAR X وTanDEM X رائدين على مستوى 

العامل يف جمال تكنولوجيا الرادار يف النطاق 
X احملمولة يف الفضاء، ومن خالل رحلة 

التشكيل الفريدة اخلاصة هبما، ميكن أن 
يولدا جمموعة بيانات عاملية ثالثية األبعاد 

لسطح األرض جبودة غري مسبوقة.

وسيؤدي النطاق X أيضاً دوراً حيوياً يف 
املهمة اجلديدة لرقعة االستشعار عالية الدقة 
)HRWS( - مما يوفر االستمرارية يف التصوير 

الراداري عايل الدقة وحىت دقة أعلى مع 
تغطية أكرب. وتعترب تكنولوجيات االستشعار 

عن بُعد الضوئية اهلامة أيضاً جزءاً من 
حافظتنا: حتمل مهمة EnMAP أداة تصوير 

لقياس الطيف )UV-SWIR( قادرة على قياس 
خواص الغطاء النبايت والرتبة واملياه 

السطحية من الفضاء بدقة غري مسبوقة. 
وستقوم مهمة MERLIN بأداة قياس املسافة 

اخلاصة هبا – املضطلع هبا بالتعاون مع 
وكالة الفضاء الفرنسية CNES - بقياس غاز 

امليثان يف الغالف اجلوي واملسامهة يف 
الرصد العاملي لغازات الدفيئة.

ويعمل برناجمنا الوطين لرصد األرض )انظر 
الشكل 1( بالتعاون مع شركائنا 

األوروبيني. وحنن شركاء يف وكالة الفضاء 
األوروبية، حيث نتعاون لتطوير أحدث 

سواتل أحباث األرض واملناخ والتكنولوجيا 
 METimage ذات الصلة. وميثل مشروعنا

مسامهة مباشرة يف اجليل التايل من سواتل 
الطقس اليت تدور حول املناطق القطبية 
والتابعة للمنظمة األوروبية الستخدام 

السواتل اخلاصة باألرصاد 
.)EUMETSAT( اجلوية

TerraSAR-X

TanDEM-X

TET-1

RapidEye@Planet

BIROS

GRACE FO
DESIS@ISS

EnMAP

METimage

MERLIN

HRWS

Tandem-L

2010

2015

2020

2025

قيد التشغيل

Operations ended

قيد التطوير

المخطط

2007

الشكل 1: مهمات 
البرنامج األلماني 

لرصد األرض حتى حركات األرض، مثل 
هبوط األراضي أو المباني 

والبراكين القريبة من 
االنفجار، يمكن تحديدها 

بدقة تصل إلى نطاق 
الملليمتر. 

 هيلموت ستودينراوش
 ينس دانزيغلوك

رالف إيوالد
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تنفيذ رصد األرض الموثوق 
وطويل األجل

يف برنامج كوبرنيكوس، نعمل مع شركائنا 
يف االحتاد األورويب لتنفيذ رصد موثوق 

وطويل األجل لألرض. ويتم نشر العديد 
من السواتل يف سلسلة هلذا الغرض، مما يتيح 
مسح كل نقطة على األرض بشكل متكرر 

وبتواتر يكفي الكتشاف التغريات أو 
التهديدات اليت تتعرض هلا الغابات 

واألراضي الزراعية واهلواء واملياه يف مجيع 
أحناء أملانيا وأوروبا وبقية العامل.

وتشارك أملانيا أيضاً يف الشبكات 
واملبادرات الدولية، اليت تتاح من خالهلا 

جمموعات من البيانات املنسقة يف مجيع أحناء 
العامل للمساعدة يف حالة حدوث كوارث 

طبيعية كربى )امليثاق الدويل للفضاء 
والكوارث الكربى(، لدعم عملية التقييم 

العاملي املتوقعة يف إطار اتفاق باريس، ودعم 
محاية الغابات املطرية املدارية )املبادرة 
العاملية لرصد الغابات، GFOI( واألمن 

الغذائي العاملي )الفريق التابع ملنظمة الرصد 
الزراعي العاملي واملعين مببادرة رصد 

.))GEOGLAM( األرض

رصد األرض وأهداف 
التنمية المستدامة

جيري دعم تطوير التطبيقات املبتكرة من 
خالل برنامج رصد األرض. وأحد اجملاالت 

 )UN( املهمة هو تنفيذ خطة األمم املتحدة
للتنمية املستدامة لعام 2030: تولد أهداف 

التنمية املستدامة )SDG( السبعة عشر 
احتياجات يف جمال الرصد تتطلب كميات 

هائلة من املعلومات املكانية، واليت ميكن 
احلصول على الكثري منها من خالل الصور 
الساتلية؛ وعلى سبيل املثال قامت املشاريع 
املمولة يف إطار برناجمنا الوطين بقياس مدى 

وحجم التغريات يف األهنار اجلليدية اجلبلية 
على نطاق قاري )انظر الشكل 2(، وحتليل 
الظروف واستعمال كثافة األراضي الرطبة 
املدارية، ومنذجة خماطر حرائق الغابات يف 

املناطق الشمالية بناًء على بيانات 
رصد األرض.

Elevation change
2013–2016 (m a–1)
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الشكل 2: معدالت تغير االرتفاع المستمدة من بيانات TerraSAR-X وTanDEM-X تبين انخفاضًا 
هائاًل في األسطح الجليدية في جبال األنديز المدارية )بيرو وبوليفيا( بين عامي 2013 و2016. وال 

تشكل هذه النتائج، المستمدة من مشروع "GEKKO"، مدخالت مهمة إلى فهم أفضل لتغير المناخ 
اإلقليمي والعالمي فحسب، ولكنها توفر أيضًا أساسًا إلدارة المياه في المستقبل في المناطق 

.)Seehaus et al. 2019( والمجتمعات المتأثرة التي تصلها مياه من الجبال
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مشروع التعايش في إفريقيا 
جنوب الصحراء

يتناول املشروع اجلاري "CoExist" احملددات 
البيئية ألمناط االنتقال الرعوي يف إفريقيا 
جنوب الصحراء. وميكن أن يؤدي تغري 

طرق هجرة الرعاة الّرحل إىل جانب الزيادة 
السكانية والعوامل البيئية مثل ندرة املياه إىل 

نزاعات بني املزارعني الّرحل. وميكن أن 
يؤدي ذلك إىل نزوح قسري للسكان 

وتدفقات هجرة كبرية )انظر الشكل 3(

ولكي تكون احلكومات ومنظمات األمم 
املتحدة قادرة على فهم وإدارة مثل هذه 

املخاطر بشكل أفضل، فإهنا حتتاج إىل 
معلومات موضوعية من الفضاء.

أهمية البيانات والمعلومات 
الجغرافية المكانية

توضح األمثلة املذكورة أعاله أن البيانات 
واملعلومات اجلغرافية املكانية تكتسي أمهية 

كبرية لفهم العمليات واملخاطر على 
األرض. وأصبح املشهد من السواتل مصدراً 

ال غىن عنه ملثل هذه املعلومات. وُصمم 
الربنامج األملاين لرصد األرض لتقدمي 

مسامهة كبرية واستحداث فائدة جمتمعية 
ليس فقط يف أملانيا، ولكن يف مجيع 

أحناء العامل. 

األراضي الزراعية البعلية
األراضي الزراعية المروية

Produced by: RSS GmbH
Produced by: CoExist
Contact: info@rssgmbh.de
Basemap: Esri, GEBCO, NOAA,
National Geographic, Garmin, HERE

Projection: WGS 1984

األنظمة الزراعية
منطقة الدراسة 
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الشكل 3: خريطة ساتلية للزراعة البعلية والمروية في جنوب تشاد ومنطقة في شمال 
جمهورية إفريقيا الوسطى.  

 ويتم تحديد منطقة الدراسة من خالل مناطق الهجرة المعروفة نوعًا ما للّرحل في تلك المنطقة 
.)Remote Sensing Solutions 2020 ©(

لكي تكون الحكومات 
ومنظمات األمم المتحدة 

قادرة على فهم وإدارة مثل 
هذه المخاطر بشكل أفضل، 

فإنها تحتاج إلى معلومات 
موضوعية من الفضاء. 

 هيلموت ستودينراوش
 ينس دانزيغلوك

رالف إيوالد
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ابق مواكبًا للتطورات //
// ابـق مـطـلعــًا

سّجل في:
  االجتاهات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحناء العامل 

 رؤى قادة الفكر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  آخر أحداث ومبادرات االحتاد  

 
 كل ثالثاء

انضم إلى مجتمعات 
االتحاد على اإلنترنت على 

قناتك المفضلة

 
 مدّونات منتظمة

 
استلم آخر األخبار

 
تابع التسجيالت اإلذاعية

 
ستة إصدارات سنويًا

https://news.itu.int/subscribe/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/podcasts.aspx
https://news.itu.int/
https://www.itu.int/en/itunews/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot

	علوم الفضاء
تدعم تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
	المقال الافتتاحي

	علوم الفضاء تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة
	بقلم هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات
	علوم الفضاء والاتحاد الدولي للاتصالات

	مقدمة من المدير
	ماريو مانيفيتش، مدير 
مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات

	إدارة الطيف من أجل خدمات العلوم بعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC 19)
	جون زوزك، رئيس لجنة الدراسات 7 التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) في الاتحاد الدولي للاتصالات
	فوائد علوم الفضاء

	أهمية التقدم في رصد الأرض من الفضاء لحماية كوكبنا
	بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)

	يمثل الفضاء عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
	أيشي ياسو، نائب رئيس الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضا الجوي (JAXA)

	مركز الأرصاد الجوية الفضائية التابع لمؤسسة الأرصاد الجوية الفرنسية (Météo France)
	سيلفان لو موال، رئيس شعبة تطوير البيانات الساتلية، مركز الأرصاد الجوية الفضائية، Météo France

	دور الوكالة الأوروبية للبيئة وكوبرنيكوس في دعم سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن البيئة وتغير المناخ 
	أندروس مينر، رئيس مجموعة خدمات المعلومات الجغرافية المكانية، وكريس ستينمانز، رئيس خدمات البيانات والمعلومات، الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA).

	الاستشعار عن بُعد بالموجات الصغرية للظواهر الأرضية والطيف الكهرمغنطيسي
	باولو دي ماتياس، رئيس اللجنة التقنية لتوزيع الترددات من أجل الاستشعار عن بُعد (FARS) لجمعية العلوم الجيولوجية والاستشعار عن بُعد (GRSS) التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات

	مراقبة الغلاف الجوي والمحيطات والمناخ من الفضاء لتحويل عالمنا
	ماركوس دريس، رئيس مكتب إدارة الترددات، المنظمة الأوروبية لاستخدام السواتل الخاصة بالأرصاد الجوية (EUMETSAT)

	ما علاقة الاتصالات الراديوية لعلوم الفضاء بي؟
	كاثرين شام، مديرة الطيف لبرامج رحلات الفضاء البشرية والبرامج القمرية، وكالة ناسا، ورئيسة فرقة العمل 7B التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية

	كوبرنيكوس – رصد الأرض من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
	بقلم دومينيك هايس، مدير الطيف، البرنامج الفضائي للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية

	البرنامج الألماني لرصد الأرض يدعم التنمية المستدامة
	هيلموت ستودينراوش، رئيس فريق البرامج التشغيلية، وينس دانزيغلوك، المسؤول عن مشروع تطبيقات رصد الأرض، دائرة رصد الأرض، ورالف إيوالد، المسؤول عن إدارة الترددات، دائرة الاتصالات الساتلية، إدارة الفضاء التابعة لمركز الفضاء الألماني (DLR)


	mag-myitu 3: 
	subscribe 4: 
	homepage 16: 
	instagram 9: 
	youtube 9: 
	Bouton 264: 
	facebook 9: 
	linkedin 9: 
	spotify 10: 
	fllckr 9: 
	soundcloud 10: 
	applepodcast 9: 
	Spreaker 9: 
	Bouton 265: 
	Tiktok 9: 
	tiktok 7: 
	Intagram 8: 
	twitter 9: 
	FB 8: 
	LinkedIn 8: 
	itunews-blog 8: 
	soundcloud 7: 
	YouTube 12: 
	spotify 7: 
	apple podcast 7: 
	flickr 8: 
	spreaker 3: 
	UN report: 
	video-earthobs: 
	sdg14: 
	sdg12: 
	sdg7: 
	sdg3: 
	sdg16: 
	video-eea: 
	copernicus 2: 
	video-earthobs 2: 
	EC-video1: 
	letter 7: 
	podcast 9: 
	blog 9: 
	mag 9: 
	press 7: 
	homepage 7: 
	soundcloud 14: 
	Intagram 19: 
	LinkedIn 19: 
	YouTube 19: 
	twitter 19: 
	FB 19: 
	spotify 13: 
	apple podcast 13: 
	flickr 14: 
	Bouton 232: 
	spreaker 6: 


