
A/AC.105/903  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
15 January 2008 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
120208    V.08-50213 (A) 
*0850213* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية  

 املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الروسي تقرير حلقة العمل   
حول استخدام تكنولوجيات السواتل ووكالة الفضاء األوروبية 

  ألغراض رصد البيئة وتأثريها يف الصحة البشريةالصغرى
   )٢٠٠٧سبتمرب /لول أي٧-٣تاروسا، االحتاد الروسي، (  
 احملتويات

الصفحة   الفقرات
-أوال ..................................................................................مقدمة ١٠-١ ٢
.............................................................اخللفية واألهداف  ٣-١ ٢  -ألف
.......................................................................الربنامج ٦-٤ ٢  -باء
.......................................................................احلضور ١٠-٧ ٣  -جيم
-ثانيا .........................................................................موجز العروض ٧٨-١١ ٤
..............................................................الطقس الفضائي ٢٩-١٣ ٤  -ألف
..............................................................السواتل الصغرى ٣٤-٣٠ ٨  -باء
...........................ريع املتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء الربامج واملشا ٦٨-٣٥ ٨  -جيم
........................عن بعد  تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض التطبيب    ٧٨-٦٩ ١٤  -دال
-ثالثا .................................................................املالحظات والتوصيات  ٨٠-٧٩ ١٧
....................................................................املالحظات ٧٩ ١٧  -ألف
.....................................................................التوصيات ٨٠ ١٧  -باء



 

 2 
 

 A/AC.105/903

  مة مقد  -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف   

ملـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه            أوصـى مؤمتـر األمـم ا       -١
إعـالن فيينا  : األلفـية الفضـائية  "، يف قـراره املعـنون     )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

 بأن تعىن أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    )1(،"بشـأن الفضـاء والتنمـية البشرية      
 اإلقلـيمي والـدويل مـن خالل     الصـعيدين ة بـني الـدول األعضـاء عـلى          بـتعزيز املشـاركة التعاونـي     

 . التأكيد على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

ــا التاســعة         -٢ ــلمية، يف دورهت ــراض الس ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــنة اس ــرت جل وأق
قات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات املزمع       ، برنامج حل  ٢٠٠٦ عام   ،واألربعـني 

ــرارها     )2(.٢٠٠٧تنظــيمها يف عــام   ــيما بعــد، يف ق ــة ف ــية العام ــؤرخ ٦١/١١١وأقــرت اجلمع   امل
 .٢٠٠٧ لعام ، برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤

عقدت اليونيسبيس الثالث لصـادرة عن     ووفقـا للتوصـيات ا     ٦١/١١١وعمـال بالقـرار      -٣
حول املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الروسـي ووكالـة الفضـاء األوروبـية                حلقـة العمـل     

اليت   ألغراض رصد البيئة وتأثريها يف الصحة البشرية       الصغرىاسـتخدام تكنولوجيات السواتل     
بالتعاون مع معهد ٢٠٠٧سبتمرب / أيلـول ٧ إىل ٣ مـن  ، االحتـاد الروسـي  ،ظمـت يف تاروسـا   ن ،

 املكتب اخلاص للتصميم يف جمال      واستضافهاكادميية العلوم الروسية    أل التابعالـبحوث الفضائية    
 . لذلك املعهدهندسة األجهزة الفضائية التابع 

  
  الربنامج    -باء  

مــن ممثــلي معهــد الــبحوث الفضــائية ومكتــب شــؤون كــل  يتني اســتهاللني كلمــتألقــى -٤
 .الفضاء اخلارجي

ــبحوث الفضــائية    وألقــى -٥ ــثل عــن معهــد ال ــا  .ة رئيســيكــلمة مم ــدمكم ــه  قُ ــا جمموع   م
ــائدة مســتديرة     . عرضــا خــالل اجللســات املواضــيعية  ٢٧ ، وعقــدت جلســتا مناقشــة حــول م

وقدم مجيع  . مت أيضا زيارتان تقنيتان   ظّ ون . املالحظات والتوصيات  لـتقدمي  جلسـات    وكذلـك 

                                                                 
 دامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخ  (1)

 .١الفصل األول، القرار ،  A.00.I.3) األمم املتحدة، رقم املبيعاتمنشور (١٩٩٩، يوليه/ متوز٣٠‐١٩
 .٨٧الفقرة ، )A/61/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم        (2)
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عــن  اســتخدام علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، وكذلــك الــةحاملشــاركني املدعومــني عروضــا عــن 
  .مشاريع استخدام السواتل الصغرى ألغراض تدريس علوم الفضاء يف بلداهنم

، وذلك هبدف حتديد    املطروحة للتباحث واضيع  امل ، طرقـت  جلسـات املناقشـة   خـالل   و -٦
 السواتل أنشـطة املـتابعة بالنسـبة للمـنطقة مـن أجـل تشـجيع تدريـس علـوم الفضـاء واسـتخدام                  

 االستشعار عن   ل اسـتخدام  الصـغرية للبعـثات الفضـائية والتطبـيقات السـاتلية عـلى األرض، مـث              
ــد واالتصــاالت ألغــراض    ــية بع ــة  وتباحــث. الصــحة اإللكترون  . املشــاركون يف جلســات عام

 . مالحظات وتوصيات يف جلسة املناقشة النهائيةقدمواو
  

  احلضور    -جيم   
ــية  مشــارك٤٥حضــر حلقــة العمــل   -٧ ــبلدان التال مكتــب شــؤون الفضــاء   ومــن ا مــن ال

ــندا و    :اخلــارجي ــا وبول ــتني وأوزبكســتان وبلغاري ــة االحتــاد الروســي واألرجن ــيامجهوري  مقدون
 . وكولومبيا وماليزيا واملكسيك واهلند وهنغاريااليوغسالفية سابقا

وكالة و ، وحكومة االحتاد الروسي،واسـتخدمت األمـوال الـيت رصـدهتا األمـم املتحدة       -٨
 ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، لتسـديد تكاليف اللوجستيات والسفر          ،الفضـاء األوروبـية   

 . مشاركا١٤اإلقامة اليومي ملا جمموعه بدل ووالسكن اجلوي 

وتقـع املؤسسـة املستضـيفة، وهـي املكتـب اخلـاص للتصـميم يف جمـال هندسة األجهزة                    -٩
 املكتب فرعهذا و .دينة تاروسا مبنطقة كالوغا الفضـائية، يف م الـبحوث عهـد  ملالفضـائية الـتابع   

 التجريبية ومرافق  واملعاملضـم أقسـام التصميم      ذي ي  الفضـائية، الـ    الـبحوث مسـتقل مـن معهـد       
 .االختبار املقابلة

وحظيـت حلقــة العمـل بدعــم مـن وكالــة الفضـاء الروســية واالحتـاد الروســي يف إطــار       -١٠
ــتمدة   ــة معـ ــترةخطـ ــتفاال بال٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفـ ــيالد    احـ ــة ملـ ــنوية املائـ ــرى السـ  .ب. سذكـ

 والذكـــرى ي تسولكوفســـك.إ .قكورولـــيف، والذكـــرى الســـنوية املائـــة واخلمســـني ملـــيالد  
 .السنوية اخلمسني إلطالق أول ساتل

  موجز العروض     -ثانيا  
ــتابع الفضــائية، واملكتــب الفضــائي  الــبحوث معهــد و اســتهاللية ممــثلألقــى كــلمات -١١  ال

ء الروسية، واملكتب اخلاص للتصميم يف جمال هندسة األجهزة الفضائية           علـوم الفضـا    ألكادميـية 
 . الفضائية، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجيالبحوثالتابع ملعهد 
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 الفضـائية كـلمة رئيسـية عـرض فيها على املشاركني            الـبحوث وألقـى ممـثل عـن معهـد          -١٢
الفضاء اليت تتناول جماالت    علوم   )أ(: املواضـيع الرئيسـية اليت ستعاجل خالل حلقة العمل، وهي         

ــاء  ــيزياء الفضـ ــيزياء،فـ ــوي؛ و   ، واجليوفـ ــاء اجلـ ــيا يف الفضـ ــيائي والبيولوجـ ــب األحـ  )ب( والطـ
تكنولوجـيا الفضـاء، وخباصـة تطويـر وإنـتاج السـواتل الصـغرى، مبـا يف ذلك السواتل الصغرى          

 .ألغراض تدريس علوم الفضاء
  

  الطقس الفضائي       -ألف   
ويتميز . لفضـائي األحـوال البيئـية املـتغرية يف الفضـاء اخلارجي     يقصـد مبفهـوم الطقـس ا      -١٣

ــناولعــن مفهــوم الطقــس داخــل الغــالف اجلــوي لكوكــب مــا، و      عــلى العمــوم تفــاعالت  يت
ويصف . فيما بني النجوم وأحـيانا  فـيما بـني الكواكـب   فضـاء  الاإلشـعاع احملـيط واملـادة داخـل      

ــيت ت    ــر الطقــس الفضــائي األحــوال الســائدة يف الفضــاء ال ــا التكنولوجــية يفؤث .  األرض ونظمه
 املغنطيسي لألرض، وموقعنا   االوالطقـس الفضـائي لـألرض نتـيجة لسـلوك الشـمس وطبيعة              

 .يف املنظومة الشمسية

ويـتأثر الطقـس الفضـائي داخـل منظومتـنا الشمسـية إىل حد كبري بسرعة وكثافة الرياح         -١٤
وتقـترن بالطقس  .  بالزمـا الـرياح الشمسـية   كـيب الـذي حتملـه     االشمسـية واـال املغنطيسـي الكو      

الفضــــائي طائفــــة متــــنوعة مــــن الظواهــــر الفيزيائــــية، مــــنها العواصــــف والعواصــــف اجلزئــــية  
  اجليومغنطيسـية، وشاإلشعاعية بالطاقة، واالضطرابات والتأللؤ يف الغالف       "فان ألن "ن أحزمة   ح 

وتعد املواد   .غنطيسي يف سطح األرض   األيـوين، والشـفق القطـيب، والتـيارات اليت حيدثها اال امل           
لطقس يف ا مؤثـرات هامـة   مـا يقـترن هبـا مـن موجـات صـدمية          املقذوفـة مـن اإلكلـيل الشمسـي و        

كما أن  . عواصـف جيومغنطيسـية    الفضـائي ألهنـا ميكـن أن تضـغط الغـالف املغنطيسـي وحتـدث              
 اإلكليل الشمسي اجلسـيمات الشمسـية املشـحونة بالطاقـة الـيت تتسـارع بفعل املواد املقذوفة من          

أو االنفجـارات الشمســية متــثل أحـد املؤثــرات اهلامــة يف الطقــس الفضـائي ألهنــا ميكــن أن تــلحق    
 .املالّحني الفضائينيضررا باملعدات اإللكترونية على منت املركبات الفضائية وهتدد حياة 

نب ومـن اجلوا  . للبشـرية وتتسـم املعلومـات املتصـلة بـالطقس الفضـائي بأمهـية قصـوى                -١٥
األحـــزمة اإلشـــعاعية، وال ســـيما عـــلى  بالتركـــيزالعملــية لذلـــك دراســـة الغـــالف املغنطيســـي  

والغــالف املغنطيســي درع فــريد حيمــي  . اجلســيمات الــيت ميكــن أن تكــون خطــرا عــلى البشــر  
كمــا أن الغــالف . البشـر مــن اخــتراق اجلســيمات اإلشــعاعية العالــية الطاقــة اآلتــية مــن الفضــاء 

، حيمي البشر من األشعة فوق    األوزون فيه ك شأن الغالف اجلوي وطبقة      األيـوين، شـأنه يف ذل     
وتتسم ). عـند الـتعرض لكمـيات كـبرية منها        ( الفـادح    األثـر البنفسـجية واألشـعة السـينية ذات        
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معــرفة هــذه العملــيات القــادرة عــلى تغــيري حالــة الغــالف املغنطيســي والغــالف األيــوين بأمهــية   
 من هذه العمليات بالدورتني الشمسيتني كـثري ويـتحدد  . صـحتهم وحامسـة حلفـظ حـياة البشـر       

 . طويلة األمدتبعاً لذلك عمليات رصديتطلب مما  سنة، ٢٢ سنة و١١اللتني تستغرقان 

ــن ســطح األرض إىل         -١٦ ــن الطقــس الفضــائي تصــل م وتشــكل االضــطرابات عناصــر م
ــاالفضــاء اخلــارجي احملــيط   ــيا أو   . هب ويشــمل . جــياتكنولو ويكــون منشــأ االضــطرابات طبيع

ومن ؛  الظواهـر الطبيعية مثل الزالزل والثورات الربكانية واألعاصري   " الطبـيعي  نشـأ امل"مصـطلح   
األمـثلة عـلى االضـطرابات التكنولوجـية املنشأ اإلشعاعات الكهرمغنطيسية الصناعية والغازات             

 . املنشأوالكوارث التكنولوجية

ىل الطبقات العليا من الغالف اجلوي     إتصل  فانـبعاثات الغـازات الصـناعية مـن األرض           -١٧
بائية  الطبيعي ومن مث البارامترات الكهرئيبـل حـىت إىل الغـالف األيـوين، فتغري تركيبها الكيميا      

حدة  بدأ الرصد العاملي لالضطرابات يف الغالف األيوين هبدف ختفيف           وقد. دينامـية للبالزما  ال
 .التغريات الكارثية

االضطرابات  آثارالطقس الفضائي عن املعين ب  ء األوروبية وكالة الفضا وبـرهن برنامج     -١٨
عــلى البشــر، وال ســيما عــلى األشــخاص الــذي يعــانون مــن مشــاكل يف اــال اجليومغنطيســي 

 عن،  "هولتر" مراقـبة املرضـى الذيـن يعـانون من مرض القلب اإلقفاري جبهاز                وأبانـت  .القلـب 
  .القلب والضغط الشريايننظْم زيادة وترية 

وباإلضـافة إىل االضـطرابات الناشـئة عـن مصـدر طبيعي وتكنولوجي، هناك جمال هام                 -١٩
ة مــثل ثــاين أكســيد فيــئ غــازات الد برصــدآخــر مــن جمــاالت الدراســة يف علــوم الفضــاء يــتعلق 

إىل وتـنظم عوامل طبيعية      .الكـربون عـلى سـطح األرض ويف غالفهـا اجلـوي وغالفهـا األيـوين               
وقد .  الكربون يف الغالف اجلوي واحمليطات واحمليط احليويدوران غاز ثاين أكسيد   حـد كـبري     

السنوات  يف املائـة على مدى     ٣٠ الكـربون يف الغـالف اجلـوي بنسـبة            أكسـيد  زاد تركـيز ثـاين    
اآلثار املناخية احملتملة هلذه العملية عـلى دراسة   املراكـز العلمـية الـرائدة    وتعكـف  .املائـة املاضـية  

 األربعني  السنواترصاد اليت أجرهتا الشبكة األرضية خاللويتضـح مـن األ   .مستفيضـة دراسـة  
ثاين أكسيد الكربون الناشئ عن النشاط اإلنساين       ال يتـبقى يف الغـالف اجلوي من          هأنـ املاضـية   
 .متتص احمليطات والنظم اإليكولوجية القارية النصف اآلخر، بينما النصف تقريباسوى 

ــاين    وليســت  -٢٠ ــن ث ــتخلص م ــدالت ال ــربون قياســات مع ــيةً أكســيد الك ــت  كاف يف الوق
 ثاين أكسيد الكربون  توازنوتقييم  نبؤات العددية،   ومن أجل التحقق من النماذج والت      .الـراهن 
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 غري أنه . يف الغالف اجلويهذا الغاز مـن الضـروري احلصول على قياسات حملية دقيقة لتركيز           
 .اإلقليميال توجد سواتل عاملة حلل هذه املشكلة من املنظورين العاملي و

لغالف اجلوي ل الصغرىرصد املكونات  اسـتخدام معـدات شـديدة احلساسية ل       وميكـن    -٢١
عـن طـريق الكشف اإلشعاعي الشمسي للحصول على         ضـارة   شـوائب   مـا يـنطوي علـيه مـن         و

 .بيانات عن التلوث املتفرق

ــتفرق يف     -٢٢ ــوس واملـ ــي املعكـ ــعاع الشمسـ ــات اإلشـ ــيح قياسـ ــيفيوتتـ ــعة  طـ ــوق األشـ فـ
غازات الدفيئة كشف  وحتـت احلمراء القريبة إمكانية استخدام االستشعار عن بعد ل       البنفسـجية 
 .األخرى اهلوائيةخالط األ والعديد منمثل ثاين أكسيد الكربون وامليثان األساسية، 

 القياسـات السـاتلية إجـراء رصـد عاملي لتوزيع غازات الدفيئة يف الغالف         يسـرت وقـد    -٢٣
ــنثــار اآلاجلــوي لــألرض و موجــات الــبالزما يف الغــالف اجلــوي والغــالف األيــوين   امجة عــن ال

 .لألرض، اليت تؤثر على البيئة وعلى اإلنسان

 األمل األشـعة حتـت احلمـراء القريبة هي اليت تبشر بأكرب    نطـاق  يف   املطيافـية واألرصـاد    -٢٤
هنا يف إجـراء قياسـات دقـيقة للمحـتوى الكـامل مـن ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي ر               

الطيفـية غـري املشبعة    اخلـيوط  االسـتبانة الطيفـية العالـية، الـيت ميكـن أن متـيز         ) أ(: بـتوافر شـرطني   
ملســار بااملعــرفة اجلــيدة ) ب(و؛ غــاز ثــاين أكســيد الكــربونالشــرائط الضــعيفة مــن املنفصــلة يف 

ها  وكتلت األدواتكما أن لصغر أحجام     . البصـري الـذي ميـر عـرب كثافة الغالف اجلوي برمتها           
 .  دورا هاما يف هذا الصدداإلمجالية

من " فينيس إكسربيس "شـروع   مل تطويـر مطـياف مضـغوط عـايل االسـتبانة            وقـد جعـل    -٢٥
يف   λ/∆λ≈ 20000الـذي تـبلغ قـدرة حتلـيله     " أوراكـول "تطوير مطـياف  لـ  اقـتراح  املمكـن تقـدمي  

للتو فُرغ   وقد   ،"شيبيس "الصغري ليستخدم يف الساتل     ميكرون، ١,٥٨ البالغالطـول املوجـي     
 . هذا املطيافمن تطوير

٢٦- عـ وتلـتفريغ الكهـربائي يف الغـالف اجلوي من         عملـيات ا   اآللـيات الفيزيائـية اجلديـدة ل       د
الربقي بفضل اكتشاف الكهربائي التفريغ عملـيات   معـرفة  زادتوقـد   .املسـائل الـبالغة األمهـية   

 . ت األخريةعدد من الظواهر الفيزيائية يف الغالف اجلوي يف السنوا

لكشف  "كومبتون"مرصد ساتل   يجريهاوأتاحـت البـيانات املستقاة من األرصاد اليت          -٢٧
 قـياس الطيف الشمسي العايل الطاقة     ل" روفـن رامـات   " ، وسـاتل اجلهـاز التصـويري      أشـعة غامـا   

 تنطلق نبضـات قويـة للغايـة النـبعاثات أشـعة غاما اليت        كشـف مـن    (RHESSI)" سـاتل ريسـي   "
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 أن من الناحية التجريبيةوثبت .  هـذه الظواهـر بالتفصـيل   استقصـاء وجيـري حالـيا     .مـن األرض  
  بفـترة قدرهـا جـزءان إىل ثالثة   الـربقي األساسـي  الكهـربائي   هـذه النبضـات تـتولد قـبل الـتفريغ           

 لدراســات ا مل يصــمم"ريســي" و"كومبــتون" وحيــث إن ســاتلي . مــن ألــف مــن الثانــيةأجــزاء
ال تعكــس الطــابع املعقــد هلــذه  جتــرى عــلى متنــيهما  ســات الــيت فــإن القيا، العواصــف الــرعدية

 الظواهر وليس لديها ما يكفي من استبانة زمنية الستيعاهبا

، تـؤدي إىل  ) ثانـية ١~ (د دفقـة راديويـة وحـيدة قصـرية      تولُّـ وكشـفت البـيانات أيضـا    -٢٨
اصــف وتــتولد النبضــات يف ســحب العو .انــبعاث نبضــات تــرددات راديويــة ذات قــدرة فائقــة 

ذات  راديويـة نـبعاثات  اوهـذه النبضـات تحـدث     ). كـلم ٢٠-١٣(الـرعدية عـلى علـو مـرتفع     
وكشفت . الكيلومـترات مـن   آالف  تقـدر بعـدة     رصـد عـلى مسـافة        ت نطـاق تـردد واسـع جـدا،       

  .ال الكهربائييف اأشعة غاما مقترنة بقفزات من األرصاد األرضية أيضا دفقات 

لـتفريغ الكهربائي يف الغالف  عملـيات ا   اآللـيات الفيزيائـية ل     األسـباب الرئيسـية لدراسـة     و -٢٩
 إىل ١٠عند ارتفاع قدره  درة تعزى أمهية دفقات أشعة غاما الفائقة الق   )أ (:هـي مـا يلي    اجلـوي   

ــترا ٢٠ ــدين والعســكري؛ و    كيلوم ــتعلق بســالمة الطــرين امل ــر املســاحات  )ب(إىل أســباب ت  تؤث
أشـعة غامـا على الوسط اإليكولوجي   مـن   كثـيفة اثات ضـة النـبع  األرض املعر  سـطح    الكـبرية مـن   

 انــبعاثات قويــة درة الـترددات الــراديوية فائقــة القـ  لنبضــات وحــيدِةل )ج(و؛ البشـر وعـلى ســالمة  
 فمايغاهرتز  غ ٣تصل إىل    (ةالراديويالترددات  تشـمل يف الواقـع الـنطاق التشغيلي الكامل لطيف           

 .رساء الرصد العاملي لالتصاالت الراديويةوميكن استعماهلا كمصدر طبيعي مالئم إل ).فوق
  

  السواتل الصغرى       -باء  
وقد  .ات امليزاني  يف  بتخفيضات  املاضي تأثـرت الصـناعة الفضـائية برمـتها خـالل العقد           -٣٠
 خيار لتطوير األنشطة   كع هـذا الوضـع عـلى اسـتعمال السـواتل الصـغرى للبعثات العلمية                شـج

 . كبريةالفضائية دومنا حاجة إىل ميزانيات

-كوليربي"مسي  عـلمي وتعليمي    صـغري ، وضـع سـاتل      ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٠يف  و -٣١
ــوم الروســية   ( "٢٠٠٠ ــبحوث الفضــائية يف أكادميــية العل  الــذي عكــف عــلى  ،طــوره معهــد ال

يف مـدار قريـب مـن مـدار احملطة          ) املاضـية  عـلى مـدى السـنوات السـبع          صـغرى تطويـر سـواتل     
 املركبة الفضائية    وكانت ،"M1-7بروغرس  " عن مركبة التموين      بعد انفصاله  الفضـائية الدولـية   

عمليات بأدوات علمية فريدة لدراسة   جهزتقد   كيلوغراما   ٢٠,٥الـيت تـبلغ كتلتها اإلمجالية       
 .والصيانة الذاتيةمع البيانات بنظم جل وكذلكالربقي، الكهربائي التفريغ 
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مجلة أمور منها رصد النشاط يف " ٢٠٠٠-كوليربي"عـلمي للسـاتل   الربنامج الـ وعـاجل    -٣٢
ن ودراســة اضــطرابات الغــالف األيــوين الــنامجة عــن تكــوالتكــنولوجي املنشــأ الغــالف األيــوين 

 .العواصف املغنطيسية يف الغالف املغنطيسي األرضي

 ٤٠تبلغ كتلته اإلمجالية " شيبيس "يسـمى  جديـد  صـغري وجيـري حالـيا تطويـر سـاتل       -٣٣
وتتوافر ملعهد البحوث . ٢٠٠٦ مـن املشـروع يف عـام    األوىلت املـرحلة  وقـد انتهـ    .كـيلوغراما 

 للسواتل  ة األرضـي  اتالفضـائية الـتابع ألكادميـية العلـوم الروسـية مـرافق إلجـراء دورة االختـبار                
  .الصغرى كاملة

 )أ(": شيبيس"لسـاتل   مفـيدة ل   اجلديـدة التالـية أيضـا لـتكون محولـة            األجهـزة وطـورت    -٣٤
 ومسـبار كهـربائي خفـيف الوزن    )ب(وية شـديدة اخلفـة ذات اسـتحاثة؛        سـ يمقياسـات للمغنط  
 . مسبار موجي)ج(و؛ ة الكهربائيتلقياس توتر ااال

  
  الربامج واملشاريع املتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء                         -جيم   

تـتوىل اللجـنة الوطنـية لألنشـطة الفضائية مهمة تنفيذ الربنامج الفضائي             ،  يف األرجنـتني   -٣٥
 الرئيسية اليت   األجهزةنوع  ل تبعا ،مـن السـواتل   الـثالث التالـية     موعـات   اين الـذي يطـور      الوطـ 

 لكشف  تزود بأجهزة  الـيت    العلمـية التطبـيقات   سـواتل    جمموعـة    )أ(: وهـي عـلى متـنها،     حتمـلها   
ســــواتل الرصــــد  جمموعــــة )ب(و؛ الســــالبةالطــــيف البصــــري وطــــيف املوجــــات الصــــغرى 

جمموعة سواتل  ) ج(و؛  املوجات الصغرى  نشطة لكشف طيف     واالتصـاالت، املـزودة مبعـدات     
"SARE"تحقق من الصحة التكنولوجية وألغراض علوم األرضلل  املستخدمة . 

وقد  ؛أول ساتل أرجنتيين لرصد األرض    "  سي -ساك  " التطبيقات العلمية وكـان سـاتل      -٣٦
 . سنواتستلى ملدة تزيد عواستمر يف اخلدمة  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١أطلق يف 

 فوقببعثة علمية أجريت خالهلا قياسات حملية       " دي-سـاك /أكواريـوس "وقـام السـاتل      -٣٧
األرجنــتني وســامهت يف األحبــاث العاملــية املــتعلقة بــالغالف اجلــوي واحملــيطات وآثــار األنشــطة  

لوطين التكنولوجـية والظواهـر الطبيعـية على البيئة وفقا للخطة االستراتيجية للربنامج الفضائي ا             
ــيين ــور الســاتل  . األرجنت ــة   "يد-ســاك/أكواريــوس"وقــد طُ ــية مــع وكال  يف إطــار شــراكة دول

 واملعهد الوطين لبحوث الفضاء )فرنسا (الفضـاء اإليطالـية واملركـز الوطـين للدراسات الفضائية      
 .ووكالة الفضاء الكندية) الربازيل(

ئ نظام ساتلي خمصص للوقاية      األرجنتـيين إلدارة الطـوار     -والـنظام السـاتلي اإليطـايل        -٣٨
مــن الكــوراث الطبيعــية وختفــيف وطأهتــا وإدارهتــا مــع التركــيز عــلى الفيضــانات واالهنــياالت     
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ــئة    ــثورات الــربكانية واألوب ــية وال ــنظام  . األرضــية واحلــرائق واألحــداث الزلزال ويتطلــب هــذا ال
فعالة يف جمال  وتكونيف نطـاقي الترددات سني والم،       تجـرى    لـنفس املشـهد   متضـافرة    اأرصـاد 

 . اهليدرولوجيا واجليولوجيارصد الفيضانات والتربة واجلليد ويف جمايل

 ألكادميية العلوم اهلنغارية  وكـان معهد حبوث فيزياء اجلسيمات والفيزياء النووية التابع           -٣٩
أبرز ومن . املاضيةمشـاركا دؤوبـا يف البعـثات العلمـية الفضـائية الدولـية خـالل العقـود الـثالثة           

ــيها    ــيت شــارك ف ــيغا"مهمــة مركــبة اإلطــالق الصــغرية   : املعهــدالبعــثات ال ــريخ  "ف ، ومســبار امل
، هيغيــنس-، وكاســيين٩٦- واملــريخكشــف طــيف األشــعة الســينية وأشـعة غامــا، ، و"فوبـوس "
 ." كولومبوـيببي "مركبة عطارد املداريةبعثة  و،يتازروبعثة و

حظيــت بــتقدير األوســاط العلمــية  ثــرةوقــد جتمعــت لــدى فــريق الــبحوث هــذا خــربة  -٤٠
واسـيب الــيت تركــب  احلالدولـية يف جمــال تصـميم وصــنع واختــبار الـنظم الفرعــية اإللكترونــية و   

 .على منت املركبات الفضائية، ونظم احلصول على البيانات، ومعدات اإلسناد األرضي

ســناد لكترونــية لإلاإل املعــداتعــلى تطويــر يعكــف  فــريق الــبحوث اهلــنغاري ومــا زال -٤١
 املسـتخدمة على منت املركبات الفضائية والتحقق    األجهـزة  أداة لـتطوير     لـتكون مبـثابة   األرضـي   

 اإللكترونـية لإلسـناد األرضي يف حماكاة        لـلمعدات وتتمـثل الوظـيفة التحكمـية       . مـن موثوقيـتها   
 .حزمات القياس عن بعدجتسيد بصري لعرض وظيفة أيضا  وهلا ؛أجهزة التحكم عن بعد

ففي املشاريع األوىل . را جذريا على مر السنني تغـي املعـدات  هـذه  هـياكل تغـريت   وقـد    -٤٢
 ةاحلواســيب الشخصــي ) ذاكــرة(كانــت أجهــزة حماكــاة مســتوى اإلشــارات تســتخدم مــوارد     

 ــيانات يف م ــا يف اجلــيل  .حاســويبل وِصــوختــزن الب ــتايل أم ــلمعدات فقــد أصــبحت  ال ــالفعل ل  ب
ة مدجموحدة   فيها وذات    متحكَّمملسـتوى اإلشـارات     أجهـزة حماكـاة     : وحدتـان منفصـلتان مهـا     

ذ كوصــلة بينــية للمســتعملني؛ وقــد نفِّــالشخصــي  يســتخدم احلاســوب بيــنمابــيانات، ال ةعاجلــمل
ــروتوكول  ــيانات ب ــثاال للمعــيار  نقــل الب ــبع . RS-232 امت ــنهج احلــايل املت ــر وال  املعــدات يف تطوي

 ةَاملدجمة املعاجلوحدة اهلندسية السابقة، غري أن اإللكترونـية لإلسـناد األرضـي هنـج ممـاثل للبنـية           
وينفذ الشخصية متوافقة مع أجهزة احلاسوب ) Intel ("إنتيل" نوع من   معاجلة بطاقـة    تتمـثل يف  

 للمسافة بني الوحدة    حتديـد وجـد   ي، حيـث ال     )Ethernet" (إيثرنـت "نقـل البـيانات وفـق معـيار         
صة وجهاز احلاسوباملخص. 

سة تطبيق بيانات راعـلى د يف اهلـند    الوطـين لـبحوث الغـالف اجلـوي          املختـرب    ويعكـف  -٤٣
ــراديوية املوجــاتاحــتجاب  ــع  املرســلة مــن ســواتل ا  ال ــتحديد املواق ــنظام العــاملي ل  ألغــراض ،ل

 .دراسات تغري املناخ
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وتتطلـب خصـائص املـناخ غـري اخلطـية أرصـادا طويلـة األمـد ملخطط درجات احلرارة                   -٤٤
الناشئة فهم تغريه الطبيعي واستجابته للتغريات      من أجل   الف اجلـوي    وتركـيز خبـار املـاء يف الغـ        

مـثل درجات احلرارة  ( دراسـات االجتاهـات املناخـية الطويلـة األمـد      أمـا . البشـري  عـن النشـاط   
) وخبـار املـاء وارتفاع التروبوبوز أو ارتفاع الطاقة الكامنة األرضية عند مستويات ضغط معينة            

 إذ ال   ، والتغطـية املكانية والزمنية    سـتبانة الدقـة واال  قـدر كـاف مـن        ب تتسـم  بارامـترات    فتسـتلزم 
 .اجلهاز مدة استخدام طيلةيتوقع إال حدوث تغيريات صغرية 

 اًجانب لـنظام العاملي لتحديد املواقع لسـواتل ا  احـتجاب املوجـات الـراديوية    ةتقنـي وتلـيب    -٤٥
ــبات املمــن  ــيةفهــيجــراء الدراســات،  الســالفة الذكــر الالزمــة إل تطل ــرة   تقن  ال حتــتاج إىل معاي

خارجــية، بــل تعــتمد عــلى مذَبِذبــات ثابــتة ومــن مث فهــي أكــثر فــائدة لــبحوث املــناخ والتنــبؤ     
 تقنــية احــتجاب املوجــات  مــنوقــد اســتخدمت جمموعــة البــيانات املســتقاة  . بــأحوال الطقــس

ــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع اســتخداما ناجحــا   لســواتلالــراديوية  بؤ بــأحوال  التنــألغــراض ال
 من التنبؤ بإدراج البيانات العاملية املستقاة    نيحتسإمكانية  وأبـان كـثري مـن الدراسـات         . الطقـس 

 . النظام العاملي لتحديد املواقعلسواتلتقنية احتجاب املوجات الراديوية 

لـنظام العاملي لتحديد    لت مـن مفهـوم احـتجاب املوجـات الـراديوية             جتـربة التثبـ    وتلـت  -٤٦
الســاتل و) الدامنــرك(عــدة بعــثات مــثل أورســتيد  ) الواليــات املــتحدة(ألرصــاد اجلويــة ا/املواقــع
) أملانيا ()شـامب (محولـة السـاتل املصـغر املسـتِحث         وكـان مشـروع     ). األرجنـتني  (يسـ -سـاك 

 خمططات بارامترات على قدر جيد  أتاحـت مهمـة ناجحـة مجعـت كمـا زاخـرا مـن املعلومـات               
ــتابع لــنظام كوكــبة ســواتل  ٣الســاتل فورموســا مؤخــرا وأطلــق . طويلــة األمــدومــن الدقــة   ال

وتضم الكوكبة ستة سواتل على     ). كومسيك(الغالف األيوين واملناخ    مراقبة   و األرصـاد اجلويـة   
 .ثنائية الترددات اللتقاط إشارات النظام العاملي لتحديد املواقعمتنها أجهزة 

ألغراض ام العاملي لتحديد املواقع     لنظلويتـيح تطبيق تقنية احتجاب املوجات الراديوية         -٤٧
تستخدم بفعالية يف دراسات تغري املناخ عن طريق الرصد         نات  توفري بيا التنـبؤ بـأحوال الطقـس       

، الواردة من مجيع    أو خبار املاء  /املسـتمر الرتفـاع الـتروبوبوز، وهـو مـن مؤشرات تغري املناخ و             
األخرى التطبيقات  من ية والتنـبؤ هبا  بـدء الـرياح املومسـية الصـيفية اهلـند         رصـد و. هـذه البعـثات   

 .لبلد برمتهيف ااالقتصادية -اليت هلا أثر كبري على األحوال االجتماعية

واقــترح املختــرب الوطــين لــرادار رصــد الغــالف اجلــوي إجــراء دراســات مــع املؤسســة     -٤٨
ــية          ــثل مســبار الغــالف اجلــوي بواســطة تقن ــبلة م ــثات املق ــندية ألحبــاث الفضــاء بشــأن البع اهل

 . بالتعاون مع فرنسا،"ميغاتروبيك" و، بالتعاون مع إيطاليا،احتجاب املوجات الراديوية
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٤٩- ــد ــيا       وق ــية واإليكولوجــيا يف مقدون ــياه اجلوف ــار وامل ــلم اآلث ــد اجليوبيولوجــيا وع م معه
صــفت بأهنــا اكتشــاف جديــد وحــل تقــين جديــد باســتخدام    الــيت و"شــبكة ســتويان الكونــية"

. اتصــاالت سـريعة وسلســة ومأمونـة بتكالــيف منخفضــة  توفـري   مـن أجــل  التكنولوجـيا الــنانوية 
 لتوجــيه أو اســتخدام "الكونــية شــبكة سـتويان "وميكـن اســتخدام املُوصــلية اجلـيدة الــيت توفــرها   
 .عمليات التفريغ الكهربائي يف الغالف اجلوي

وبسبب  ، آلثار اإلشعاعات على العامل احليا استقصاء تفصيلي  وقـد أجـرى هـذا املعهد       -٥٠
تضـرر طـبقة األوزون أصـبح هـناك مـا يسـمى ثقـوب األوزون فـوق مـناطق شاسعة من الكرة                  

 وإذا. ذ اإلشــعاع فــوق البنفســجي بســهولةنفُومــن خــالل هــذه الــثقوب ميكــن أن يــ. األرضــية
ــناستعــرض  ــزداد احــتماالت  هلــذا اإلشــعاع فــوق البنفســجي   ال ــة  ت  إصــابتهم باحلــروق اجللدي

 جانـب ثقـوب األوزون مصادر أخرى لإلشعاع الكهرمنغنطيسي          وهـناك إىل  . وسـرطان اجللـد   
 .تسمى اإلشعاعات اآلتية من الشبكات الفضائية

 طبقة األوزون عقدخالل  القادرة على النفاذ من     ) العقد(ومصـادر اإلشـعاع الفضائية       -٥١
ومل تكتشــف حــىت اآلن إال ثالثــة أنــواع مــن الشــبكات   .  عــلى األحــياءا خطــرتشــكلنشــطة 
من هلذه العقد النشطة املعرضني سات علمية أن درافقـد أبانـت   .  بالعـامل احلـي   الضـارة نـية   الكو

 ثالثة و  من التعرض بالنسبة للناس     سنوات تسـع  واملواشـي يصـابون بأمـراض خبيـثة بعـد            الـناس 
 .بالنسبة للمواشيأشهر 

ء سواتل  وتضـطلع وكالـة الفضاء الوطنية يف ماليزيا بأنشطة شىت تتصل بتصميم وإنشا             -٥٢
، وضع الساتل ٢٠٠٠ سبتمرب/ويف أيلول.  وسـواتل حبثـية وتعليمـية     رية، وسـواتل صـغ    صـغرى، 

 كــيلوغراما يف مــدار دائــري أرضــي مــنخفض للقــيام ٥٠الــبالغ وزنــه " تــيونغ ســات"الصــغري 
  ذات أجهــزة مــتقارنة الشــحنةكــامريات فــيدةومشلــت محولــته امل.  ســنواتثــالثمبهمــة مدهتــا 

)CCD(وجهازا ملعاجلة اإلشارات الرقمية،ار لترسب الطاقة اإلشعاعية الكونية، وجهاز اختب . 

 وهو ساتل صغري رزاقسات؛ويف إطـار بـرنامج السـواتل الصـغرية جيري تطوير مشروع              -٥٣
 كيلوغرام وشكله سداسي األضالع وحيتوي على نظام لتعقب الشمس ذي قاعدة            ٢٠٠وزنـه   (

كـامريا متوســطة  املفــيدة وتشــمل محولـته  ). الت ردودة عجـ ٤تثبيـت ثالثـية احملــاور قائمـة عــلى    
 . يف الثانيةميغاِبت ٣٠تنقل البيانات بوترية  أمتار ٥ إىل ٢,٥ تتراوح منالفتحة ذات استبانة 

حجمها ( ،  )كيوبسات(وتشـمل الـتجربة املالـيزية سواتل أحباث مثل السواتل املكعبة             -٥٤
).  أشهر٦وتسـتغرق مدة خدمتها عادة   سـم مكعـب وتقـل كتلـتها عـن كـيلوغرام واحـد         ١٠

وعــالوة عــلى ذلــك،  . وتكمــن مــزية هــذه الســواتل يف أهنــا أصــغر وأرخــص وأســرع وأفضــل   
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 منصـة اختـبار للـنظم اجلديـدة وتكنولوجـيات الفضاء            القـيام بوظـيفة   تسـتطيع السـواتل املكعـبة       
يزي آخر وهو   مالفضائي  وهناك مشروع   . األساسـية املـراد تطبـيقها ألغـراض الربامج الفضائية         

 .املدعوم مبشاركة اجلامعات املاليزية" إينوسات"

ساتل تعليمي  تطوير  ويف اـال التعليمي، لدى وكالة الفضاء الوطنية املاليزية مشروع            -٥٥
ســـاتل ال شـــتملوي. غــراما  ١ ٠٥٠ إىل ٣٥٠ يــتراوح وزنـــه مـــن ،"كانســـات"صــغري يســـمى  

،  وظــيفيت توفــري القــدرة واالتصــاالتمجــيع وظــائف الســاتل األساســية مــثل عــلى  "كانســات"
ــبة وميكــن وضــعه داخــل    ــتر٣٥٠صــغرية ســعتها  مشــروب عل وجيــرى إطــالق الســاتل   .  ملِّيل

وهناك مبادرة جديدة للربامج .  بـه  خـاص  اسـترجاع   نظـام  ولــه  عـادة عـلى مـنطاد        "كانسـات "
ــية املالــيزية عــلى تنظــيم       منافســةالوطنــية لــتدريس علــوم الفضــاء تســاعد وكالــة الفضــاء الوطن

 ."كانسات" الدراسات العليا يف اختبار عملية تطوير الساتل لطالب

 بولندية شىت أجهزة التابع ألكادميية العلوم البولندية ئيةبحوث الفضـا  الـ  مركـز    عـرض و -٥٦
) ب(كشف األشعة السينية الشمسية؛ و     اختـبارات  )أ(  ألغـراض  اسـتعملت يف بعـثات فضـائية      
 اختبارات يف   )د(و؛  للكواكب دراسات فيزيائية وجيوديسية     )ج(اختـبارات فـيزياء البالزما؛ و     

 .جمال الفيزياء الفلكية

ذات  عايريامل جهـاز تطويـر كـل   املتـبعة لـدى     وتـراعي اخلطـوط األساسـية التكنولوجـية          -٥٧
 كل مستوى من    يف ، وتفرض وكالـة الفضـاء األوروبية     العالـية املعـتمدة يف اختـبارات         املوثوقـية 

 العددية واختيار ة واحملاكا للجهازع بـدءا بفلسـفة التصـميم والبنـية اهلندسـية            مسـتويات املشـرو   
وانتهاًء مبشاركة أكادميية العلوم     اجلهازعملـيات الصـنع والتحقق من       مـرورا ب  واملـواد،    العناصـر 
وكالـة الفضـاء األوروبـية خالل مجيع         الصـادرة عـن      صـارمة جـدا   القواعـد   وتطـبق ال  . البولـندية 

 .مراحل العملية

وال تــراعى جوانــب . طة التكــنولوجي الــثاين هــو التكنولوجــيا املبســ يواخلــط األساســ -٥٨
 مـن موثوقـية الوحدات برمتها،   املالئمـة وتـتحقق املسـتويات   . املوثوقـية عـلى مسـتوى العناصـر      

لبعـثات املنخفضـة التكلفة والقصرية املدة نسبيا، من خالل إجراء اختبارات كثيفة           ا تالئـم الـيت   
 يف غايةط من توفري بيانات   ومكَّـن هذا النهج التكنولوجي املبس     . اإلطـالق قـبل    زةاألجهـ عـلى   

 . تتجاوز بكثري املبادئ التوجيهية األصلية للبعثةاتبق يف املدار لفتراألمهية وطُ

ــوين وانتشــار       -٥٩ وعكــف معهــد بوشــكوف لدراســة املغنطيســية األرضــية والغــالف األي
 الــنانويةالســواتل اســتخدام دميــية العلــوم الروســية عــلى دراســة  املوجــات الــراديوية الــتابع ألكا

ما السواتل النانوية والسواتل البيكوية     من مزايا   و. لرصـد تـيارات الغالفـني األيوين واملغنطيسي       
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ميكن ) ج( تسـتخدم تكنولوجـيات دقـيقة؛ و   )ب(و امليزانـية؛   صـغرية  تكـون املشـاريع      )أ(: يـلي 
 .يف غضون سنة أكادميية واحدة الطلبة اريع على يد جمموعة منتنفيذ املش

مــن مركــز " شــمايلال الشــفق القطــيب"وجــاء اقــتراح تطويــر الســاتل الــنانوي التعلــيمي  -٦٠
وتتمثل أهداف  . لالتصـاالت واملعلوماتـية يف جمال الفضاء يف االحتاد الروسي         شـباب تروتسـك     

 الشــفق القطــيب"تل الــنانوي  بــناء منــوذج أويل كهــربائي للســا)أ(: الــربنامج التعليمــية فــيما يــلي
ــناة  )ب(و؛ "شــمايلال ــبار ق ــاق موجــات     لل اخت ــن بعــد يف نط ــياس ع ــث الق ــي لــلهواة  اإلب ذاع

 تأليف كتاب مرجعي باللغة     )ج(وراقـبة؛   امل يف تروتسـك كمركـز       RK3DXBباسـتخدام حمطـة     
ــيكوية؛ و   ــبار حــزمة مــن براجمــيات تشــغيل الســواتل     ) د(الروســية عــن الســواتل الب مجــع واخت

ــية ملشــعارات ميكــن أن تســتخدم يف منــاذج حتلــيق الســواتل     )ه(وبــيكوية؛ ال ــبار منــاذج أول  اخت
ــتائج يف مؤمتــرات ختصــص للســواتل  عــرض )و(و؛ الــنانوية  احلصــول عــلى )ز(و؛ الصــغرى الن

 .٢٠٠٨ بعد عام نانويمنوذج حتليق لساتل بتطوير  املتعلقالدعم والتمويل إلجناز العمل 

تطوير سيقدم اقتراح   بعد إمتامه،   و. ٢٠٠٨عام  التعلـيمي يف    وع  سـتمر هـذا املشـر     يوس -٦١
 .ذات الصلةإىل اهليئات  رصد تيارات الغالفني األيوين واملغنطيسيلنظام 

املسـائل املـتعلقة بالطقس الفضائي واستعمال السواتل النانوية بغية توفري بيانات            وتعـد    -٦٢
 نطاق واسع من املواضيع اليت تناقش على        الطقـس الفضائي   لدوائـر قـياس املغنطيسـية الفضـائية       

ــبحوث الفضــائية،  مــثل (املعــاهد األكادميــية الروســية  يف  دراســة بوشــكوف لمعهــد ومعهــد ال
 .)املغنطيسية األرضية والغالف األيوين وانتشار املوجات الراديوية

ــانوي تكــنولوجي   -٦٣ ــمم ســاتل ن ىوصيســم  "TNS-0"    ــد الروســي هلندســة ــوره املعه  ط
انوي جديد وتقنية ن بغرض إجراء اختبارات حتليق قصرية املدة ملنصة ساتل       ،هـزة الفضائية  األج

تصاالت الساتلية وأجهزة مصغرة    لال" سـتار  غلوبـال "جديـدة ملراقـبة التحلـيق باسـتخدام نظـام           
نظام العـلى مـنت مركـبات فضـائية وطـريقة رصـد صالحية التشغيل باستخدام                جديـدة تحمـل     
 ).سارسات-كوسباس(للبحث واإلنقاذ الساتلي الدويل 

 استشعار  املـزود بأجهزة   "TNS-1"  التكـنولوجي،  وطـور املعهـد أيضـا السـاتل الـنانوي          -٦٤
 الطبيعــية والرصــد اإليكولوجــي املــوارد مــثل استكشــاف شــىتعــن بعــد تســتعمل يف تطبــيقات 

 .والزراعي واألرصاد اجلوية والتعليم

ستشعار ا  نظامTNS" "يف منصـة السـاتل الـنانوي        ال  سـتركّب مسـتقب    الـيت الـنظم   مـن   و -٦٥
 ةنخفضامل ةرضياأل اتدارامل يفلسـواتل   ا بواسـطة تصـاالت   اونظـام   " لوكـون "يسـمى   عـن بعـد     
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رصد حاالت الطوارئ العاملية ونقلها إىل      عن  علومات  مع امل جلسيستخدم  " كوسكون"يسـمى   
 .  اإلنقاذ املركزية واحملليةحمطات

مبوجـب اتفـاق بني   " سـوفا "يف الـراديوي   لفلـك لعـلم ا ملرصـد الـدويل      ا جووضـع بـرنام    -٦٦
تبلغ  هذا االتفاق األساس القانوين لنشر مقراب راديوي       ويتيح. االحتـاد الروسـي وأوزبكسـتان     

، وسيشكل   متر ٢ ٥٠٠ على ارتفاع قدره  أوزبكستان،  يف   سـبعني مترا يف هضبة سوفا        فتحـته 
لفلك لعلم ا وسيتضمن هيكل املرصد الدويل     .  الراديوي لفلكلعـلم ا  ملرصـد الـدويل     جـزءا مـن ا    
؛ ا ميليمــتر٦٠: ٠,٩ مــرقاب راديــوي يعمــل يف نطــاق الطــول املوجــي )أ(:  مــا يــليالــراديوي

 نظام لتلقي البيانات )د(و حمطـة اتصاالت ساتلية؛    )ج(عاكسـان جزئـيان مـتحركان؛ و      ) ب(و
بدأ املقراب الراديوي عملياته يرر أن ومن املق .  أخرى داعمة ضرورية ومعاجلـتها وبنـيات حتتـية       

 .٢٠١١ يف عام عمليات الرصد وأن يبدأ ٢٠١٠التجريبية حبلول عام 

نظمات دولية أو مؤسسات    م دول أو    ميكن أن تشارك يف املشروع     االتفـاق    ومبوجـب  -٦٧
أو ؛ "سوفا" تطوير مشروع متام التعاون يف إ   )أ(:  هي ممكـنة   صـيغ  ثالث أخـرى بـ    علمـية وطنـية   

ــدات؛    ا)ب( ــري املع ــة     )ج (وأملشــاركة يف توف ــن خــالل املشــاركة يف رعاي ــلمي م ــتعاون الع  ال
 .لمرصد الراديوي وتقاسم البيانات العلميةلالعمليات املقبلة 

وميكـن تنفـيذ مشـاريع جتريبـية جديـدة يف جمـال املناخ النجمي الراديوي وعالقة الترابط                   -٦٨
الغــالف األيــوين، -طرابات الغــالف املغنطيســيبــني النشــاط الشمســي والشــفافية الــراديوية واضــ

وستشكل األرصاد الطويلة األمد قاعدة     . وموجـات الـبالزما، واالضطرابات واألحوال الراديوية      
 ".الطقس الراديوي"الغالف األيوين بغية التنبؤ بأحوال -بيانات لنمذجة الغالف اجلوي

  
  عد تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض التطبيب عن ب                          -دال  

استخدام التكنولوجيا الساتلية يف    يف جامعة كولومبيا    لتطبيـب عـن بعـد       ايدعـم مركـز      -٦٩
ويعمـل املركز على تنفيذ حلول الرعاية       . جمـال الـرعاية الصـحية املتـنقلة عـن بعـد يف كولومبـيا              

الصـحية اإللكترونـية والرعاية الصحية عن بعد والتطبيب عن بعد من خالل تطبيق تكنولوجيا         
وهذا املشروع خيار يهدف إىل حل املشاكل       . علومـات واالتصـاالت عـلى املسـائل الصـحية         امل

 السائدة يف بعض اهلشةالة احلوالنائـية، و ريفـية   سـبل الوصـول إىل املـناطق ال     تعـذر الوطنـية مـثل     
لتطبيب عن بعد من خالل     اووجـدت حلول    .  واحتـياجات املـناطق احلضـرية       احمللـية  اـتمعات 

الت السـاتلية اليت تستخدم، يف مجلة ما تستخدمه، حمطاٍت طرفية ذات فتحات        وسـائل االتصـا   
 .صغرية جدا
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، كما يتجلى يف بيان      اجلمعـية الدولـية للتطبيـب عن بعد والصحة اإللكترونية          وهتـدف  -٧٠
 املعـارف واخلـربات عـلى الصـعيد الـدويل يف جمال التطبيب عن بعد        إشـاعة  تيسـري    مهمـتها، إىل  

.  العاملنطاقرونـية وإتاحة سبل الوصول إىل اخلرباء املعترف هبم يف اال على         والصـحة اإللكت  
واألفراد الوطنية لة للـرابطات واملؤسسـات والشـركات        اجلمعـية هـي اهليـئة الدولـية املمـثَّ         هـذه   و

 يف شـراكة مـع مـنظمة الصحة العاملية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومكتب     عمـل وت. وغريهـم 
منظمة األمم ، وارجي، واألكادميـية العاملية للتكنولوجيات الطبية البيولوجية  شـؤون الفضـاء اخلـ     

 . ، وتقيم اتصاالت مع رابطات دولية أخرىاملتحدة للتربية والعلم والثقافة

كات يف جمــال الصــحة   بفهــو حمفــل دويل للتعلــيم وإقامــة الشــ    " ميديتــيل "أمــا حمفــل   -٧١
وهــو .  املعلومــات واالتصــاالت املــتعلقة بالصــحةاإللكترونــية والتطبيــب عــن بعــد وتكنولوجــيا

 إىل جانــب املشــترين ،، فضــال عــن مقدمــي اخلدمــات معيــنةجيمــع صــانعي ومــوردي معــدات  
 ومتخذيوأخصـائيي الـرعاية الصـحية واملسـؤولني التنفـيذيني يف املـنظمات والرابطات الدولية             

 العملية  ارفء باخلربة واملع  وميـد هؤال  .  وواضـعي السياسـات مـن مجـيع أرجـاء العـامل            اتالقـرار 
ــيا    ــتاحة حال ــيقات امل ــتجات والتكنولوجــيات والتطب ــيه عــرض  حمفــلوهــو . بشــأن املن  جيــري ف
 لتوطــيد العالقــات ملــتقىوهــو . ومناقشــة أحــدث املنــتجات واخلدمــات واألفكــار واملشــاريع  

علمية املؤسسـات ال   و القائمـة وإقامـة عالقـات تعـاون وشـراكات جديـدة بـني األفـراد واألفـرقة                 
 .واملنشآت الصغرية واملتوسطة والكبرية

ــل   -٧٢ ــيل"وتباحـــث حمفـ ــبكر   " ميديتـ ــذار املـ ــياق اإلنـ ــية يف سـ ــحة اإللكترونـ يف دور الصـ
 الوقاية من  الـنظم الصـحية على       العمـل مـن خـالل     زا عـلى ضـرورة      والتطبـيقات الفضـائية مركِّـ     

 الوقت نفسه مشاكل    وتواجه اخلدمات الصحية يف   . مواجهتهاو آثـار الكـوارث عـلى السـكان       
 .خطرية مثل ارتفاع التكاليف وشيخوخة اتمع والعوملة واهلجرة

إدارة جمــال الصــحة اإللكترونــية يف املــنظمات املعنـية ب أن دور " ميديتــيل"ويعتـرب حمفــل   -٧٣
 ،أو عيادات صحية متنقلة/إنشـاء مراكـز للصـحة اإللكترونـية و    مـثال   يشـمل  متـنوع الكـوارث   

 وإيصال املختصني إىل ،رثاني املختصـني يف جمـال االستشـفاء وضحايا الكو        وإقامـة الـروابط بـ     
وتقدمي املتطوعني،   وتدريب   ،االتصاالتو  املعلومـات   تكنولوجـيا  عـن طـريق   مـيدان الكـوارث     

 . وتوفري الرعاية لضحايا الكوارث،االستشارات عن بعد

استخدام عرضـا عن  سـية    معهـد الـبحوث الفضـائية الـتابع ألكادميـية العلـوم الرو             قـدم و -٧٤
تكنولوجـيا السـواتل الصـغرى يف وسـائل الوقايـة الطبـية مـن أمـراض القلـب واألوعـية الدموية                      

ومصـدر املشـكلة ناشـئ عـن اـاالت الكهرمغنطيسـية الضـعيفة يف البيئة                . واألمـراض العصـبية   
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. الشمسي-ي، وهـو مـا يسـمى العوامل البيئية احليوية للنشاط اجليومغنطيس      مـن األرض   القريـبة 
 :وتســـتهدف اـــاالت الكهرمغنطيســـية الضـــعيفة عـــلى العمـــوم األجهـــزة البيولوجـــية التالـــية  

ــة   )أ( ــية الدموي ــاز القلــب واألوع ــراض والصــدمات      ( جه ــن األم ــن ضــمن عشــر حــاالت م م
-١٩٧٨ ،سنوات الثالث ال اإلسـعاف يف موسـكو خالل فترة         طلـبات  يسـجلتها جهـات تلقـ     

 إال يـــرجى الشـــفاء مـــنهرا ال ثـــاجليومغنطيســـي الشمســـي تأالنشـــاط فعـــل ، مل يـــتأثر ب١٩٨١
اجلهاز ) ب(األشـخاص الذيـن يعـانون مـن حـاالت احتشـاء عضل القلب وسكتات دماغية؛ و         

حاالت   وقـد لوحظـت خـالل العواصـف اجليومغنطيسـية     ،ويقصـد بذلـك ختـثر الـدم       (الدمـوي   
 )ج(؛ و )يات الدم احلمراء   الـدم يف اجلهاز الشعري، وتكدس كر       تدفـق  وتـباطؤ زيـادة اللـزوجة     
 .اجلهاز العصيب

عــن احلساســية املغنطيســية لــدى    أجريــت دراســة أظهــرت االســتنتاجات األولــية ل  و -٧٥
ــدم       أشــخاص أصــحاء  ــرط ال ــانون مــن ف ــذي يع ــدم الشــرياين أن املرضــى ال  ومرضــى بفــرط ال

 غضون يوم إىل   يف  ميكـن رصده    بنشـاط جيومغنطيسـي    ترتـبط علـتهم ارتـباطا أقصـى       الشـرياين   
ويرتـبط ضغط الدم أيضا بدرجة  . عاصـفة جيومغنطيسـية  لساسـية   األ رحلةيومـني تقريـبا مـن املـ       

 . احلرارة والضغط اجلوي

 أن للطقـس الفضـائي آثـارا سـلبية عـلى املصابني بأمراض القلب               كمـا تظهـر الـبحوث      -٧٦
أجل منع من ومـن الضـروري توفـري وسائل الوقاية الطبية    . واألوعـية الدمويـة واجلهـاز العصـيب     

 ورجفـان القلـب واملـوت املفاجـئ مـن احتشاء عضل       القلـب مظْـ  نحـدوث حـاالت اضـطراب    
ومــن مث تتســم التنــبؤات  . القلــب والســكتات الدماغــية ونوبــات الصــرع وحمــاوالت االنــتحار  
وأكثر التدابري الوقائية   . آنفابـأحوال الطقـس الفضـائي بأمهـية قصوى ملعاجلة املشكلة املذكورة             

 .  القصرياملدىة يف يملرضى هي التنبؤ بالعواصف املغنطيسا يةحلمافعالية 

بفعالية ألغراض التنبؤ بأحوال الطقس الفضائي من  الصـغرى واتل وميكـن اسـتخدام السـ      -٧٧
ه وجيب وضع هذ  . خـالل الرصـد الدائـم للـرياح الشمسية واال املغنطيسي فيما بني الكواكب             

ة مفيدة مولحب لساتل من هذا النوع مزودوميكن . رضيف نقطة ترجح بني الشمس واأل  السـواتل   
 اضطرابات جيومغنطيسية يف حبدوثوحـدة ملعاجلـة البـيانات عـلى متـنه، أن يتنبأ       صـغرية تشـمل     

 .الغالف املغنطيسي لألرض وأن يرسل إنذارا قبل حدوثها بساعة أو ساعتني

ة ويرســل إنــذارا قــادرا عــلى التنــبؤ بقــدوم عاصــفة جيومغنطيســي مــا وإذا كــان ســاتل  -٧٨
باعتبار " مبدأ إشارات املرور الضوئية"بشـأهنا فسـيكون باإلمكـان تنفـيذ مشـروع عـلى أسـاس          

 جهاز حممول يوجه إشارة إنذاٍر      تنشيطوعـندئذ ميكـن عـلى سبيل الوقاية         . ذلـك تدبـريا وقائـيا     
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ثل هذه يف مجيع املواقع اليت حتتاج إىل موذلك  ،ضـوئية محـراء عقـب صـدور إنـذار عن الساتل           
 احلركة اجلوية، يف مراكز مراقبة(ولفـائدة مجـيع األشخاص الذين قد حيتاجون إليها        ومـات   لاملع
ــب، و   يف و ــزة يف عــيادات أمــراض القل ــرعاية املركَّ عــيادات األمــراض النفســية،  يف وحــدات ال
وبوجه خاص،  ،  التمور الكهربائي  ضـمن البنـيات التحتـية الصـناعية الـيت ميكن أن تتضرر من             و
ألشـخاص الذيـن أصـيبوا بـالفعل باحتشـاء عضـل القلـب أو سـكتة دماغية أو عانوا            ا ن أجـل  مـ 

 ). النبايتمن نوبات اجلهاز العصيبعلى سبيل املثال 
  

   توصيات   ال الحظات و  امل -ثالثا  
  الحظات    امل -ألف   

 :املالحظات التالية املشاركون يف االجتماع أبدى -٧٩

 األجهزةعلى جتنب ازدواج سيساعد السواتل تقاسـم املعلومـات الـواردة مـن        )أ( 
مـن أجـل حتسـني فعالـية استخدام املعلومات الواردة من السواتل جرى        و. اتلية السـ  البعـثات أو  
أمهـية حتسـني بـناء القـدرات يف جمـال اسـتخدام البـيانات الساتلية بغية االستفادة            عـلى   تشـديد   ال

 ؛التامة من هذه املعلومات

مكانــية مــتابعة األنشــطة املتصــلة باســتخدام تكنولوجــيا    يف إاملشــاركوننظــر  )ب( 
 الفضـائية الـتابع ألكادميية العلوم     الـبحوث وأعـرب معهـد     . السـواتل الصـغرى   ب املـتعلقة الفضـاء   

 .لفريقل التايلغارية عن اهتمامه باستضافة االجتماع لالب
  

  توصيات     ال -باء  
 :أوصى املشاركون يف االجتماع مبا يلي -٨٠

تصـال بـني اخلـرباء يف جمـال السـواتل الصغرى يف أرجاء العامل               االوات   قـن  فـتح  )أ( 
 وصلة إحالٍة إىل املوقع إضـافة  يف خـيار  وميكـن الـنظر   . مـن خـالل نشـر رسـالة إخـبارية فصـلية           

تضـمن معلومـات االتصـال باخلـرباء يف هذا امليدان     تالشـبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         
 ؛ملزيد من املناقشات واإلجراءات

ــيانات     )ب(  ــيذ مشــروع جتــرييب لتقاســم الب ــيكونتنف ــبادل   أداةًل ــة لتقاســم وت  فعال
اخلطـوة األوىل يف هـذا السـبيل هـي حتديـد املشروع مع شرح مستفيض             سـتكون   و. املعلومـات 
 ستتمثل يف أما اخلطوة الثانية ف   . احملدد الذي سريكز عليه يف املستقبل القريب      التطبيقي  لـلمجال   
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سالة اإلخبارية السالفة الذكر لوصف املشروع من أجل إجياد مركز أو           الـترويج مـن خـالل الر      
 ؛مؤسسة أو خرباء يستطيعون دعم املشروع أو توفري صور ساتلية ملشروع معين

خطــوة أوىل كالتشــجيع عــلى اســتخدام الســواتل الصــغرى يف الــبلدان النامــية   )ج( 
 التكنولوجيان تكون ول. الفضائيةحنـو اكتسـاب اخلـربة يف جمـال تكنولوجـيا الفضـاء واألنشطة        

ــل هــي املشــكلة  ــيتمثل ، ب ــتحدي س ــر ال ــة  يف ضــمان تواف ــة الالزم ــد. ســتخدامهاال الدراي  وتع
 . على كيفية تكامل التطبيقات الفضائيةا جيدتكنولوجيا السواتل الصغرى مثاال

 


