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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

واإلدارة الوطنية  تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة    
الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي و للمالحة اجلوية والفضاء

      ادرة الدولية بشأن الطقس الفضائياملبحول 
      )٢٠١٠وفمرب ن/ تشرين الثاين١٠- ٦القاهرة، (    

      مةمقّد  -أوال  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                    -١
األلفيـة  "، وخصوصاً من خالل قـراره املعنـون         )اليونيسبيس الثالث مؤمتر  (يف األغراض السلمية    

، بأن تعزِّز أنـشطة برنـامج األمـم املتحـدة           "ة البشرية إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمي    : الفضائية
 للتطبيقات الفضائية املشاركة التآزرية بني الدول األعضاء، علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل              

 علـى تطـوير املعـارف       تأكيـد أنـشطة علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، بال         عـة مـن   طائفة متنوّ ، يف   معاً
  )١(.والبلدان ذات االقتصادات االنتقاليةالبلدان النامية ونقلها إىل واملهارات 

ــا         -٢ ــسلمية، يف دورهت ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة اســتخدام الف ــّرت جلن الثانيــة وأق
، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبيـة والنـدوات واملـؤمترات           ٢٠٠٩عام  يف  واخلمسني،  

───────────────── 
استخدامه يف األغراض السلمية،  الفضاء اخلارجي واملعين باستكشافالثالث  تقرير مؤمتر األمم املتحدة )1(  

  ، الفصل األول، )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩، فيينا
  .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘) هـ (١ الفقرة  القسم األول،،١القرار 
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ــة العامــة، يف ق )٢(.٢٠١٠ خــالل عــام املزمــع عقــدها   ــر ،٦٤/٨٦رارهــا  مث أقــّرت اجلمعي  تقري
  .اللجنة عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني

اليونيسبيس الثالث، ُعقـدت يف  مؤمتر ووفقاً لتوصيات   ٦٤/٨٦وعمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣
حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة  ، ٢٠١٠ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٠إىل  ٦، مــن القــاهرة

 املبـادرة   والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي حول      اجلوية والفضاء واإلدارة الوطنية للمالحة    
  .يةصرامل كومةاحل نيابة عن  حلوانجامعةُحلقةَ العمل ت واستضاف. الدولية بشأن الطقس الفضائي

) إيـسا (األمـم املتحـدة ووكالـة الفـضاء األوروبيـة           متـها   هـذه، الـيت نظّ    وكانت حلقة العمـل       -٤
ــة ،لواليــات املتحــدة األمريكيــة التابعــة ل) ناســا( للمالحــة اجلويــة والفــضاء  واإلدارة الوطنيــة  والوكال

حلقـات  مـن   سلـسلة   احللقـة الثامنـة عـشرة يف        هـي    ،)جاكـسا  (اليابانية الستكـشاف الفـضاء اجلـوي      
 واملبـادرة الدوليـة     ،٢٠٠٧ والـسنة الدوليـة للفيزيـاء الشمـسية          ،حـول علـوم الفـضاء األساسـية        العمل

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية          اليت اقترحت تنظيمها    الفضائي، بشأن الطقس 
يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة    بياهنا وارد وال،  جلنتها الفرعية العلمية والتقنيةاليت أجرهتا ناقشات  امل  على بناًء

)A/AC.105/958   لـسلة  السهـذه   يف  وقد استضافت حلقات العمل السابقة      ). ١٧٣-١٦٢، الفقرات
 ٢٠٠٦، واهلنــــد، عــــام )A/AC.105/856 (٢٠٠٥ حكومــــات اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة، عــــام

)A/AC.105/882( ٢٠٠٧، واليابـــــــــان، عـــــــــام) A/AC.105/902( ٢٠٠٨، وبلغاريـــــــــا، عـــــــــام 
)A/AC.105/919(،  ٢٠٠٩ومجهوريــة كوريــا، عــام) A/AC.105/964(.)حلقــات العمــل  وكانــت )٣

 ١٩٩١دت بـني عـامي      قـ عمل حول علوم الفضاء األساسية، اليت ع      ة حلقات ال  لهذه استمرارا لسلس  
ــد  ٢٠٠٤و ــات اهلنـــــ ــضافتها حكومـــــ ــا،)A/AC.105/489(، واستـــــ ــتاريكا وكولومبيـــــ   وكوســـــ

A/AC.105/530)(، ــا  وســري النكــا  ،)A/AC.105/580( ومــصر ،)A/AC.105/560/Add.1( ونيجريي
A/AC.105/640)(، وأملانيــــــــــــــا )A/AC.105/657(، وهنــــــــــــــدوراس )A/AC.105/682(، واألردن 

)A/AC.105/723(،  وفرنـــــسا)A/AC.105/742(، وموريـــــشيوس )A/AC.105/766(، واألرجنـــــتني 
)A/AC.105/784(،صنيل وا )A/AC.105/829.()٤(  

───────────────── 
  .٨٢ الفقرة ،)A/64/20 (٢٠امللحق رقم  والستون، الرابعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )2(  
 ومبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية املتعلقة بعلومات امل )3(  

 :األساسية متاحةٌ على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
www.unoosa.org/oosa/SAP/bss/ihy2007/index.html.  

 ُنظِّمت اليت ،مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية  تفاصيل مجيع حلقات العمل حولأُتيحت )4(  
 : بالعنوان التايل على شبكة اإلنترنت،وكالة الفضاء األوروبية باالشتراك مع

www.seas.columbia.edu/~ah297/un-esa.  
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فيـه   ىيتـسنّ  هـو إتاحـة منـرب    اآلنفـة الـذكر   حلقة العملمن عقد الرئيسي دف اهلكان  و  - ٥
 مــن ٢٠٠٧ة الدوليــة للفيزيــاء الشمــسية الــسنملنجــزات  إجــراء اســتعراض شــامل نيلمــشاركل

حيث تطوير أجهزة للطقـس الفـضائي تكـون زهيـدة التكلفـة وأرضـية وعامليـة النطـاق ووضـع                     
يف  ةستجّدلمبـادرة الدوليـة بـشأن الطقـس الفـضائي وتقيـيم النتـائج العلميـة والتقنيـة املـ                 خطط ل 

  .الشمس واألرضمضمار التفاعل بني 
    

    الربنامج  - باء  
 ،وزارة التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي    ل  ممثّـ  كل مـن مة يف افتتاح حلقة العمل    ألقى كل   - ٦

ومكتـب شـؤون    وجاكـسا ناسـا   عـن  نيلمـثّ امل، ورئـيس جامعـة حلـوان، و      يةصراملكومة  احل باسم
ــة العامــة الفــضاء اخلــارجي ــابع لألمان ــ.  الت  قــدَّم فيهــا سِّمت حلقــة العمــل إىل جلــسات عامــة وقُ
 أحـــداثبتنظـــيم بلـــداهنم فيمـــا يتعلّـــق فيهـــا إجنـــازات  أوضـــحواروضـــا عون دعّواملتكلّمـــون املـــ
ــشطة واالضــطالع ب ــصلة   يف جمــاالتأن ــة مت ــدريب والتوعي ــشأن   البحــث والت ــة ب ــادرة الدولي باملب

تكلمـون  املم  وقـدّ  .، وتلـت هـذه العـروض مناقـشات وجيـزة          الطقس الفضائي وصفائف أجهزهتـا    
 صقاتلـــومورقـــات  ١١٠والبلـــدان الناميـــة،  مـــة مـــن البلـــدان املتقّد، الـــذين جـــاؤواوندعّواملـــ

خّصصة للملصقات اإليضاحية واجتماعات األفرقة العاملة فرصـة        امللسات  اجل كانتو. ةإيضاحي
املبادرة الدوليـة بـشأن الطقـس        ب هلا صلة للتركيز على مشاكل ومشاريع معيَّنة      للمشاركني  ساحنة  

  .ف وتنسيقهاتشغيل هذه الصفائبصفائف أجهزهتا وب وخاصةالفضائي، 

التنــسيق الــوطين للمبــادرة الدوليــة بــشأن : وقــد ركّــزت حلقــة العمــل علــى املواضــيع التاليــة  -٧
  . البلدانحبسبجهزة هذه األع وتوزُّ العاملةالطقس الفضائي، وصفائف أجهزة املبادرة 

عــن   احللقــة واملــشاركون فيهــامــو أعــرب منظّ حلقــة العمــل،يف إطــارأقــيم ويف حفــل   -٨
يف سـبيل  عـدد مـن العلمـاء البـارزين      الطويلة األمد اليت قـّدمها صية التخّصللمسامهات تقديرهم  
  .خصوصا لفائدة البلدان الناميةوملبادرة،  هذه اتطوير

    
    احلضور  -جيم  

 املعنيـة بالـشبكة العامليـة لـسواتل         الدوليـة للجنـة   وا وجاكـسا دعت األمم املتحدة وناسا       -٩
، وجامعــة  باليابــانكــاووكوفضائية التــابع جلامعــة كيوشــو، يف ومعهــد حبــوث البيئــة الفــاملالحــة 
 بلـدان ناميـة     مـن مـصر، علمـاء ومهندسـني وتربـويني         الطقـس الفـضائي يف       ومركز مراقبة حلوان  

وكـان  .  لكـي يـشاركوا ويـسامهوا يف حلقـة العمـل          ،املناطق االقتـصادية   مجيعوبلدان صناعية من    
ب يف اجلامعــات ومؤســسات البحــث ووكــاالت  للمــشاركني يف احللقــة، الــذين يــشغلون مناصــ 
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 يف تنفيذ أنشطة املبادرة الدولية بـشأن الطقـس الفـضائي          دور  الفضاء الوطنية واملنظمات الدولية،     
 والتربويــةواخــتري املــشاركون علــى أســاس خلفيــاهتم العلميــة واهلندســية  . املــشمولة حبلقــة العمــل

األعمــال  نفّــذتو. يهــا املبــادرة دورا رياديــاًوخــربهتم يف تنفيــذ الــربامج واملــشاريع الــيت لعبــت ف 
  .التحضريية حللقة العمل جلنة تنظيمية علمية دولية وجلنة استشارية وطنية وجلنة تنظيمية حملية

ــة  وجاكــساخدمت أمــوال وفّرهتــا األمــم املتحــدة وناســا   واســُت  -١٠ ــة املعني ــة الدولي  واللجن
ئـة الفـضائية وجامعـة حلـوان ومركـز مراقبـة            بالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة ومعهـد حبـوث البي           

ــضائي  ــصرالطقــس الف ــاليف األخــرى اخلاصــة       يف م ــة والتك ــسفر واإلقام ــاليف ال ــة تك ، لتغطي
 أخـصائياً يف املبـادرة الدوليـة     ١٢٠عي حلضور حلقـة العمـل       وُد. باملشاركني من البلدان النامية   

  .بشأن الطقس الفضائي

ــضاء     -١١ ــدول األع ــت ال ــشر وكان ــسع والع ــة ممثّن والت ــة العمــل  التالي ــة يف حلق ــا، : ل إثيوبي
زانيا املتحــدة ومجهوريــة ـوإندونيــسيا وإيطاليــا والربازيــل وبلغاريــا وبــريو وتركيــا ومجهوريــة تنــ  

كوريــا وســلوفاكيا والــسنغال والــسودان وسويــسرا وفرنــسا والفلــبني وفييــت نــام والكــامريون  
بيق والنمـسا والنيجـر ونيجرييـا واهلنـد         وكوت ديفوار والكونغو وكينيا وماليزيا ومصر وموزام      

  .والواليات املتحدة األمريكية واليابان

ــضّمن  -١٢ ــسّ   ويت ــة مبن ــة قائم ــذه الوثيق ــق األول هل ــشأن الطقــس    املرف ــة ب ــادرة الدولي قي املب
 يوجز نوع وعـدد أجهـزة        املرفق الثاين جدوالً   ّمنويتض. طر واملنطقة الفضائي على صعيدي القُ   

  .املنطقةأو طر سب القُحبلطقس الفضائي شأن ااملبادرة الدولية ب
    

      العروض اإليضاحيةص ملّخ  -ثانيا  
      العاملةصفائف أجهزة املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي   - ألف  

أجهزة استقبال النظام العاملي لتحديد املواقع يف أفريقيا ألغراض إجراء الدراسات   - ١  
    )AGREES (يف املناطق االستوائيةديناميكية املتعلقة باجلوانب الكهرو

 صفائف أجهزة استقبال النظام العـاملي لتحديـد املواقـع يف أفريقيـا ألغـراض                 أنَّ أُشري إىل   - ١٣
  :ياً ملا يليُمقامة توّخ إجراء الدراسات املتعلقة باجلوانب الكهروديناميكية يف املناطق االستوائية

الرصـد   الـيت أفـادت عنـها بيانـات          أّينتـ  امل  اجلوي فهم اهلياكل الفريدة للغالف     )أ(  
 صــحتها أو تــدرس بالتفــصيل تد أو تثبــمل تتأكّــوهــي بيانــات  يف املنطقــة األفريقيــة، الــساتلي
  ؛املناسبة األرضية التجهيزات بسبب االفتقار إىل من األرض الرصدبواسطة 
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زمـا  يف إنتـاج البال   يف الـديناميكا الكهربائيـة و     مـة   ت املتحكّ ياالعمل وفهمرصد    )ب(  
   والوسطى تبعاً للتوقيت احمللي واملوسم والنشاط املغنطيسي؛الدنيايف خطوط العرض  اوفقداهن

البالزمـا  و تـأّين  امل اجلـوي يف الغـالف  يـة والكر الشذوذاتتقدير مدى مسامهة     )ج(  
وأثرهــا علــى الــشبكة العامليــة لــسواتل املالحــة ونظــم االتــصاالت يف املنطقــة األفريقيــة، حيــث   

  .مستعصيةالكبري يف اإلشارة مشكلة  دهورالتأصبح 
    

  )GPS-Africa (ة املزدوجة الترّدد للنظام العاملي لتحديد املواقعيالشبكة األفريق  - ٢  
  

دور حـول  يـ  سـاتال  ٢٤ عـن  ف مما ال يقـلّ  النظام العاملي لتحديد املواقع يتألّ    لوحظ أنَّ   -١٤
ــاً، ٢٠ ٠٠٠األرض علــى ارتفــاع   إشــارة مــن تلــك الــسواتل  يرســل كــل ســاتل و كلــم تقريب

الوقـت الـذي    وبتحديـد . راديوية إىل أجهزة استقبال النظام العـاملي لتحديـد املواقـع   الوجات  بامل
مـن   الـساتل  إىلاسـتقبال ذلـك النظـام، حتـسب املـسافة      من أجهـزة  تصل فيه اإلشارة إىل جهاز    

حتديـد  ة يف   فـ لخمتخطـاء    أ حـدثت وقـد   . جلهـاز علـى األرض    لذلك ا حتديد املوقع املضبوط    أجل  
الطبقــة  وتــأّين امل اجلــوي اإلشــارة للغــالفاجتيــازاملــسافة بــني الــساتل وجهــاز االســتقبال عنــد  

ــ ــن ال ــساتلية إىل    . اجلــويالغــالف سفلى م ــل أخطــاء اإلشــارات ال ــضى حتلي ــدوأف ــامل حتدي  املع
ع خبـار مـاء      أو تـوزُّ   تأّين امل  اجلوي لغالفيف ا من اإللكترونات   اإلمجايل    كاحملتوى ،اجليوفيزيائية

أجهزة الشبكة األفريقيـة املزدوجـة       صفيفة وتتكّون. اجلويالغالف  يف الطبقة السفلى من     و  اجل
جهـزة اسـتقبال النظـام      ألالترّدد للنظام العاملي لتحديد املواقع من عـدد مـن الـشبكات املختلفـة               

ــع   ــد املواق ــاملي لتحدي ــع    : الع ــد املواق ــاملي لتحدي ــة للنظــام الع ــة الدولي ــدّ  وال،اخلدم ــل املتع د تحلي
 ،للمــساعدة يف اختــاذ القــراراتالتأللــؤ رصــد شــبكة و ،صات للريــاح املومسيــة األفريقيــةالتخّصــ

وأجهزة استقبال النظام العـاملي لتحديـد املواقـع يف أفريقيـا ألغـراض إجـراء الدراسـات املتعلقـة                    
  .باجلوانب الكهروديناميكية يف املناطق االستوائية

    
  لبحوث املتعلقة باحلقل باء الواقع على خطوط الطول األفريقيةبرنامج التعليم وا  - ٣  

  
 صــفيفة أجهــزة برنــامج التعلــيم والبحــوث املتعلقــة باحلقــل بــاء الواقــع علــى    لــوحظ أنَّ  - ١٥

ك مـة يف حتـرّ    املتحكّالديناميكا الكهربائية   رصد  ) أ: (ياً ملا يلي  خطوط الطول األفريقية مقامة توخّ    
والنـشاط املغنطيـسي؛    واملوسـم   احمللي  الوقت   والوسطى حسب    لدنيااالبالزما يف خطوط العرض     

والوسـطى  د املخترق خلطوط العـرض املنخفـضة   نبضان الترّديف قوة   الفائق  االخنفاض  فهم  ) ب(و
ــه  ــوعالقت ــتوائية ومؤّشــ  ارات بالتّي ــة االس ــر الكهربائي ــارات التّي ــشفقيةالكهربائي ــم ) ج( و؛ة ال دع
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امليغــا رونــات تإلك علــى جممــوع الفــائق االخنفــاضد ت التــرّدالدراســات حــول آثــار املوجــات ذا
  . يف األجزاء الداخلية من أحزمة فان آلن اإلشعاعيةةإلكترون فلط الكائن

قيـاس  مب التغطيـة العامليـة    يف   أرضـية فجـوة   أكـرب   تغطيـة   مـن أجـل     و  ذلـك،  وعالوة علـى    -١٦
وث املتعلقـة باحلقـل بـاء الواقـع     صـفيفة برنـامج التعلـيم والبحـ        تعـاجل املغنطيـسية،   ة اجملـاالت    شّد

: مــن جمــاالت فيزيــاء الفــضاء، مهــا  أساســيني جمــالني )"آمــرب" (علــى خطــوط الطــول األفريقيــة 
وفقـا خلـط     تـأّين امل االسـتوائي     اجلـوي   الغـالف  يفاليت حتكم الديناميكا الكهربائية     العمليات   )أ(

 ؛يــــسي واملوســــموخــــط الطــــول والنــــشاط املغنط  والوقــــت احمللــــي)Lطبقــــة الأو (العــــرض 
 يف  ةاالسـتوائي  ارات الكهربائيـة  التيّـ د وعالقته بقـوة     نبضان التردّ يف قوة    االخنفاض الفائق  )ب(و
 .خطوط العرض املنخفضة والوسطىالواقعة على ناطق امل

 االســتوائي  اجلــويويــستدلّ مــن األرصــاد الفــضائية وجــود هياكــل فريــدة مــن الغــالف   - ١٧
 بـسبب االفتقـار     دها األرصـاد األرضـية     مل تؤكّـ    هـذه اهلياكـل    ، ولـو أنَّ   يف املنطقة األفريقية   تأّينامل

النظـام   مع صفائف أجهزة اسـتقبال       "آمرب"صفيفة  وستساعد  .  يف املنطقة  رصد أرضية أجهزة  إىل  
شـبكة  و الشبكة األفريقية املزدوجة التـرّدد للنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع             (العاملي لتحديد املواقع  

ــؤرصــد  ــر للغــالف  وساعدة يف اختــاذ القــرارات مــلل التألل   اجلــويجهــاز اســتقبال مترابطــة دوبل
  .تأّين امل االستوائي اجلوياليت حتكم حركة الغالفالديناميكا الكهربائية فهم على ) األيوين

    
 وجهاز رصد نظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم  - ٤  

    )AWESOME (اجئة املفتأّيناضطرابات الغالف امل
نظـام طقـس الغـالف اجلـوي الكهرمغنطيـسي للرصـد والنمذجـة               صفائف    أنَّ استذكر  -١٨

ف مـن أجهـزة اسـتقبال        تتـألّ   املفاجئة تأّينجهاز رصد اضطرابات الغالف امل    صفائف   و والتعليم
ل اإلشــارات الراديويــة املتراوحــة بــني  تــسّج شــديد االخنفــاضو االخنفــاض متنــاهيد ذات تــرّد

كـأداة لتـشخيص الغـالف       اإلشـارات  قوة تلـك     ويستخدم رصد . اًتزهركيلو ٥٠رتز و  ه ٣٠٠
توقـف  ياإلشـارات الراديويـة مـن جهـاز اإلرسـال إىل جهـاز االسـتقبال                 انتقال ، ذلك أنَّ  تأّينامل

  . السفليتأّينعلى أحوال الغالف امل

نظــام طقــس الغــالف اجلــوي الكهرمغنطيــسي للرصــد والنمذجــة       أجهــزة  تــسّجلو  -١٩
إشــارات راديويــة طبيعيــة عريــضة   سّجلتــكمــا د  عــددا مــن احملطــات األحاديــة التــردّ والتعلــيم

 املوجــات واجلــسيمات يف الغــالف  بــنيتفــاعالتال والــصواعقالنطــاق، كتلــك الــيت تــصدرها  
ظــام طقــس الغــالف اجلــوي الكهرمغنطيــسي للرصــد والنمذجــة رصــد نيو. املغنطيــسي لــألرض
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اسـتبانة زمنيـة    و الـشديد االخنفـاض   د  ذات التـردّ   هـزة اإلرسـال    سعة وطور إشـارات أج     والتعليم
 ٥٠ هرتـز و ٣٠٠ املتراوحـة بـني   دات الراديويـة طيـف التـردّ  كامـل   لسمحيـ و اًز هرتـ  ٥٠قدرها  
ــو ــة  ازهرتكيل ــيت  ك بكــشف اإلشــارات الطبيعي ــتلــك ال ــنت ــُشواش أيت م ــصفري والعــصف  ال  وال
مبـّسطة مـن أجهـزة       إمنا هـي نـسخة     فاجئة امل تأّينرصد اضطرابات الغالف امل    وأجهزة. واألزيز

لألغــراض تــستخدم  نظــام طقــس الغــالف اجلــوي الكهرمغنطيــسي للرصــد والنمذجــة والتعلــيم
د شـارات ُمرَسـلة ذات تـردّ      إل سعتتّـ د  حمطـات أحاديـة التـردّ     وتـسّجل يف املقـام األول        ،التعليمية

  . هرتز٠,٢ قدرهااستبانة زمنية و شديد االخنفاض
    

 فلكّي املركَّب املنخفض التكلفة واملنخفض الترددات للتحليل الطيفي واملرصد املتنقلاجلهاز ال  -٥  
)CALLISTO(    

دات اجلهــاز الفلكــّي املركَّــب املــنخفض التكلفــة واملــنخفض التــردّ  مطيــاف لــوحظ أنَّ  -٢٠
 أي جيمـع بـني    (هتـرودايين   جهـاُز اسـتقبال     إمنـا هـو      )كاليستو (لللتحليل الطيفي واملرصد املتنقّ   

، مـستخدماً مولَّفـات     اً ميغـاهرتز  ٨٧٠ و ٤٥  ني يف نطـاق يتـراوح بـ       ويعمـل  ،)ترّددين متغـايرين  
 ٦٢,٥ديــة قــدرها اســتبانة ترّد ذاترة جتاريــا عريــضة النطــاق عــصرية ومتــوفّ  تلفزيــون كــابلي

لنظـام نقــل الــصورة املــرن   لفّــاتم هــي كاليــستومطيـاف  لها البيانــات الــيت يــسّجو. اًلـوهرتز يك
حتفـظ  و R232 البيانات بواسطة كبل من طـراز        وُتنقل. ذرفةال يفد   تردّ ٤٠٠ هتا إىل داترّدتصل  
ــا ــغ . حملي ــة  وتبل ــوات  ٠,٢٥ حــوايلاالســتبانة الزمني ــا بعــدد القن ــة، رهن ــغ  ، ثاني  وقــت فيمــا يبل

.  كيلـوهرتز ٣٠٠ حنـو  الراديـومتري  التـرّددي  عرض النطاقو جزءا من ألف من الثانية    التكامل
  .ل دسيب٥٠ِ  فيزيد علىاإلمجايل ميالدينااملدى  أماّ
    

    )CHAIN( اهليدروجني واأللفا اتحباستخدام مرشِّشبكة التصوير املتواصل   - ٦  
ؤ هبا، من مراقبة ظواهر التفّجر على       ، لفهم حالة الطقس الفضائي والتنبّ     ه ال بدّ  أنَّ لوحظ  -٢١

صفيفة أجهـزة شـبكة التـصوير       و.  لكل العمليات  ية الظروف احلدِّية األول   لثّمتسطح الشمس اليت    
أرضــية  قاريــبمراقبــة مــزّودة مبشــبكة  هــي باســتخدام مرشِّــحات اهليــدروجني واأللفــااملتواصــل 

  .ج الشمسي التوّهلرصد
    

    )CIDR (جهاز استقبال مترابطة دوبلر للغالف األيوين  - ٧  
اختــصارا  (جهــاز اســتقبال مترابطــة دوبلــر للغــالف األيــوينصــفيفة أدوات   أنَّاســُتذكر  - ٢٢

 العلـو شـديدة  /العلـو  ةفائقـ  اتدتـردّ  تـستقبل  ةن من أجهـزة اسـتقبال راديويـ        تتكوّ ")جهاز دوبلر "
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). واآلخــر للنظــام العــاملي لتحديــد املواقــع هــاز دوبلــر أحــدمها جل(م وهــوائيني وحاســوب مــتحكّ
علــى ، الــشُّعاعي الطبقــي بالتــصوير تــأّينالغــالف املبنــاء  إلعــادة جهــاز دوبلــروتــستعمل بيانــات 

)  حمطـات   عـن ثـالث    قـلّ ت الّالـيت ينبغـي أ    (عدد احملطـات األرضـية       ب ورهناً. املسار الساتلي اخلاص  
 اســتجالء اهليكــل الواســع النطــاق للغــالف الــشُّعاعي الطبقــيواخلــط القاعــدي، ميكــن بالتــصوير 

ــأّينامل ــع    ت ــدة والرق ــل األعم ــة، واهلياكــل املتوســطة احلجــم مث ــة جــدا   الدخاني ، ، واهلياكــل الدقيق
 دوبلـر   جهـاز  بيانـات     تـستعمل   ذلـك،   إىل فةوإضـا . قـصري مـن اخلـط القاعـدي       منـوذج   باستعمال  
  . على نطاق عاملي أو حمليالغالفبناء البيانات من أجل إعادة استيعاب يف مناذج  كمدخالت

    
  )GMDN (امليونعن لكشف لالشبكة العاملية   - ٨  

  
دة متعـدّ   مـن مقاريـب    فـة  مؤلّ شـبكة ي  هـ  امليون    عن لكشفل الشبكة العاملية    لوحظ أنَّ   -٢٣

ي مـدى شـامال مـن    تغطّـ وات خمتلفـة،  عـة علـى ثـالث قـارّ        موزّ  للكـشف عـن امليـون      االجتاهات
 األشـعة رصـد   أمكـن باستعمال بيانـات هـذه الـشبكة،      وعلى سبيل االختبار،    و. املشاهد املقّربة 

  .٢٠٠٦ديسمرب / األوليف كانون حدثتلعاصفة املغنطيسية اليت با املنذِّرةالسليفة الكونية 
    

    )MAGDAS (نظام احتياز البيانات املغنطيسية  - ٩  
 اســتحدث مــن أجــل دراســات الطقــس   نظــام احتيــاز البيانــات املغنطيــسية  لــوحظ أنَّ  -٢٤

مبادرة األمم املتحـدة    استحداث  مع  بالتزامن  ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة   اليت أجريت يف  الفضائي  
ــ ومحلــة بــشأن علــوم الفــضاء األساســية  ــاء الشمــسية ال النظــام  وقــد ســاعد. سنة الدوليــة للفيزي

بالزمــا الفــضاء الــيت تطــرأ علــى رات تغّيــال الــيت تناولــت ديناميــاتدراســة ال يف إجــراءاملــذكور 
 والتـأثُّر الـشفقية،   الثانويـة   والعواصـف     املغنطيـسية  األرض أثناء العواصـف   اخلارجي القريب من    

الريــاح الشمــسية، يف رات تغّيــالختلــف مبنطيــسي الغــالف املغ-تــأّينالكهرمغنطيــسي للغــالف امل
ــاة  قــالوانتوآليــات اختــراق  ــرّد، DP2اضــطرابات قن  مــن ،دات البالغــة االخنفــاضيف مــدى الت

 ومنذجــةً رصــداًنظــام ال جــري هــذاوُي.  االســتوائيتــأّينمنطقــة الريــاح الشمــسية إىل الغــالف امل
الـيت   من أجل فهـم التغّيـرات        البيئيةة البالزما   كثاف لنظام التيارات العاملي الثالثي األبعاد ول      آنيني

  .الفضاء اخلارجي القريب من األرضيف البيئة الكهرمغنطيسية والبالزمية يف حتدث 
    

    )OMTI ( الضوئيةصّوارة الغالف األوسط والغالف احلراري  - ١٠  
 صـد ترالـضوئية  صفيفة أجهزة صّوارة الغـالف األوسـط والغـالف احلـراري      اسُتذكر أنَّ   - ٢٥

 مـن األوكـسجني واهليدروكـسيل        الليلية ج اهلوائي وّهتانبعاثات ال من خالل    األعلى   ياألرضاجلو  
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مــن و)  كلــم١٠٠- ٨٠علــى ارتفــاع الواقعــة (األوســط  الغــالف  الــتخم األعلــى مــن يف منطقــة
وتتــألّف ).  كلــم٣٠٠- ٢٠٠علــى ارتفــاع  (تــأّينالغــالف امل/األوكــسجني يف الغــالف احلــراري

شـاملة لكـل الـسماء، ومـن مقـاييس التـداخل             الـشحنات متقارنـة   مربَّدة  أجهزة  ن  هذه الصّوارة م  
ج اهلـوائي، بغيـة     وّهتـ بريو ومقاييس ضوئية ماسحة خلط الزوال ومقاييس ضوئية حلرارة ال         - فابري

  .قياس الصور الثنائية البعد الضطرابات اجلو األعلى ورحيها وحرارهتا الدوبلرية
    

    )RENOIR (تأّينلليـلي عن ُبعد ملناطق الغالف املاملرصـد االسـتوائي ا  - ١١  
) "رينـوار "( تـأّين املرصـد االسـتوائي الليـلي عن ُبعد ملناطق الغـالف امل         حمطات   لوحظ أنَّ   -٢٦
 نظمالـ  علـى  غيُّـر الت وآثـار ذلـك      تـأّين  ليالً يف الغالف امل     الذي حيدث  التغيُّرحتسني فهم    على تعمل

ــة ل  ــصاالت وااللمالحــة احلامســة األمهي ــساتليةت ــوار" أدوات نَّأ و،ال ســة لدراســة نظــام   مكّر"رين
العواصـف  ب وتـأثُّره  االسـتوائية، /خطـوط العـرض املنخفـضة     الغالف احلراري عنـد     /تأّينالغالف امل 
نظـام  ) أ: (ممـا يلـي    "رينـوار "مـن حمطـات     حمطـة    كـل ف  وتتألّ. اليت تظهر يوميا    الشذوذ وحاالت

- فـابري  مـن طـراز  مقياسني ُمَنمنمني للتداخل) ب( و؛تأّين املواحد واسع اجملال لتصوير الغالف  
نـة مـن    مكّوصـفيفة   ) د( و ؛لنظام العاملي لتحديد املواقـع    لد   التردّ ثنائيجهاز استقبال   ) ج( و ؛بريو

 هـذه  وتتـيح . لنظـام العـاملي لتحديـد املواقـع    يف إطـار ا لـؤ   ألرصـد الت  لد  أحاديـة التـردّ   مخسة أجهزة   
 الثنائي ستقبالاالجهاز  أما.  حجمها وسرعتها  حاالت الشذوذ إضافة إىل   قياس  إمكانية  الصفيفة  

شامل الــ يتــصويرالنظــام ال ويقـيس . تــأّينمجــايل للغــالف املإلااإللكتـروين  احملتــوى فيقــيس  التـردد 
 ميكـن أن ترصـد     تـأّين الغـالف امل  /الغـالف احلـراري    يف   خمـتلفني  ني انبعـاث  ، إن ُوجـد،   هاللسماء كلّ 

 حلـساب كثافـة     هذا الرصـد  وتستخدم بيانات   .  حلاالت الشذوذ  ثنائية البعد الكة  راحل/بنيةالمنهما  
 قياسـات   ،بـريو -من طـراز فـابري     ،خلاللتدَنمنمان  املُقياسان  امل عطيُيو.  وارتفاعه تأّينالغالف امل 

وتفصل بـني املقياسـني مـسافة تبلـغ زهـاء           . للرياح املتعادلة ودرجات احلرارة يف الغالف احلراري      
عني بتلك القياسـات لدراسـة       واستُ .يسمح بإجراء قياسات ثنائية مشتركة احلجم     مما   م،ل ك ٣٠٠

ي إمكانية ارتباط موجـات اجلاذبيـة بترسـيب    جتاوب الغالف احلراري مع العواصف وأيضا لتحرّ  
  ).التقلبات االستوائية(ائية والتفاوتات االست

    
    )SAVNET(  يف جنوب األطلسيالشديدة االخنفاضدات شبكة الترّد  - ١٢  

ــوحظ أنَّ  -٢٧ ــردّ  لـ ــبكة التـ ــاض دات شـ ــشديدة االخنفـ ــسي الـ ــوب األطلـ ــستخدم   يف جنـ تـ
املرسـل  اجلهـاز    علـى مـسافات طويلـة بـني          شـديد االخنفـاض   د   انتـشار املوجـات بتـردّ      خصائص

ــدليل املــوجي  اجلهــاز و ــأّينالغــالف امل وألرضبــني االكــائن املــستقبل يف ال ــدليل ويتكــّون . ت ال
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 الـيت   الـسفلي  تـأّين املالغـالف    يفنطقة دال   من امل  و ئي كهربا  كموّصل رضاملوجي من سطح األ   
   يقـّدر بنحـو   علـى ارتفـاع    الـيت تقـع   كلـم هنـاراً واملنطقـة هـاء      ٧٠  يقّدر بنحـو   على ارتفاع  تقع
 شـديد االخنفـاض   د  زات املوجـات املنتـشرة بتـردّ      مميّـ و. شعاع مشسي إ كلم ليالً دون وجود      ٩٠

هندسـة الـدليل املـوجي      علـى إىل أبعد حّد تتوقّفإمنا دليل املوجي يف ال ) السعة وسرعة الطور  (
ر  الظواهر الـيت ميكـن أن تغيِّـ        وكلّ. اجملال املغنطيسي األرضي  النقل الكهربائي حلدوده و   قابلية  و
  .شديد االخنفاضد زات االنتشار بترّدر يف ممّيالدليل املوجي تلك تؤثّ صائصخ

شـعاع  لإل  الطويـل األمـد    الرصـد غـري املباشـر     ) أ: (ان، مهـ  ان رئيـسي  اهدفشبكة  وهلذه ال   -٢٨
الـشذوذ املغنطيـسي     فوق منطقة    تأّينإتاحة أداة تشخيصية لدراسة الغالف امل     ) ب( و ؛الشمسي

ومــن . األرضــي-االضــطراب املغنطيــسيفتــرات و الــّسكون فتــرات أثنــاء يف جنــوب األطلــسي
 تــأّين دال مــن الغــالف املاملنطقــة صائصخــدراســة ) ج: ( مــا يلــياألهــداف األخــرى للــشبكة

مــصادر اضــطرابات  تــشخيص) د( و؛جــات الشمــسيةخــالل االضــطرابات العــابرة، مثــل التوّه
ــالف امل ــأّينالغـ ــسي  تـ ــام الشمـ ــارج النظـ ــة خـ ــواهر اجلوّ ) ه( و؛ الواقعـ ــة الظـ ــة  مراقبـ ــة احملدثـ يـ
وومــضات أشــعة غامــا   احلمــراء ومــضات التفريــع الكهربــائي ك، تــأّين الغــالف املالضــطرابات

مـن البيانـات التجريبيـة     جمموعـات تـوفري   ) و( و ؛الكهرمغنطيـسية -ألرضية والعمليـات الزلزاليـة    ا
املوجــات ذات  صائصخلــرات يوميــة بغيــة احلــصول علــى معيِِّّــ احملــسوبةاالنتــشار رمــوز  غذيــةلت

 ؛رســـال إىل جهـــاز االســـتقبالإل علـــى مـــسار معـــّين مـــن جهـــاز االـــشديد االخنفـــاضد التـــرّد
  .املرتفعة) اجلنوبية( على خطوط العرض تأّينللغالف امل ئص الغريبةصااخلدراسة  )ز(و

 ٣  x أمتـار ٣(مـن هـوائيني حلقـيني مـربعني     شبكة لـ لرسال األساسـي  إلن جهاز اويتكّو  -٢٩
 إشـارات   وجيـري تـضخيم   ).  أمتـار  ٦ (وحيـد القطـب   رأسـي   هـوائي   مـن   و ثنائيي االجتـاه   و )أمتار

 رمـز املوجيـة بواسـطة      صائصاخلـ  وتوفَّر. رقمية/نظرييةية  إىل بطاقة مسع   هاونقلأجهزة االستشعار   
  .حاسويب براجمي مسجِّل للسعة والطور

    
    )SCINDA( شبكة رصد التأللؤ للمساعدة يف اختاذ القرارات  - ١٣  

ؤ والتنبّـ نـذار   لإلنظـاٌم    يهـ   للمساعدة يف اختاذ القـرارات     التأللؤرصد  شبكة    أنَّ استذكر  - ٣٠
وتوقّـــع تـــدهور  ديـــدحتعـــني علـــى ُت وهـــي. ال اســـتنادا إىل البيانـــاتبانقطـــاع االتـــصالفـــوريني 
ُتحـِدث   تـأّين اضطرابات الغالف املف.  يف املنطقة االستوائية  تأّين جراء تأللؤ الغالف امل    تاالتصاال

طور وسـعة اإلشـارات الـساتلية املرصـودة علـى سـطح األرض أو علـى مقربـٍة                   يف   ة سريع باتتقلّ
 يف سـاعات الليـل يف        قوة  أحداث التأللؤ الطبيعية   شّدوتقع أ . التأللؤب ه التقلّبات هذ وتعرفمنه؛  

منطقــة تــشمل أكثــر مــن ثلــث وهــي ،  لــألرض درجــة مــن خــط االســتواء املغنطيــسي٢٠نطــاق 



 

V.11-83851 11 
 

A/AC.105/994 

 اتيغـاهرتز غبـضعة   داهتـا   اليت ال تتجـاوز تردّ    الراديوية  ر التأللؤ يف اإلشارات     ويؤثّ. سطح األرض 
 التأللـؤ رصـد   شـبكة   و. النظم الـساتلية لالتـصال واملالحـة        خطري على حنو ه يفسد ويعطّل    كما أنَّ 
ئي ـْأللــ للنــشاط الَتةاإلقليميــ باملواصــفات علــى الفــور العملــيني إلمــداد املــستعملني ةمــصّممهــذه 
  .ؤات القصرية األجل بهوبالتنّب

    
    )SEVAN (شبكة رؤية بيئة الفضاء وحتليلها  - ١٤  

نــة مــن كاشــفات   صــفيفة مكّوهــي  ء وحتليلــهاشــبكة رؤيــة بيئــة الفــضا    لــوحظ أنَّ  -٣١
اهلــدف منــها هــو حتــسني وعنــد خطــوط العــرض املتوســطة واملنخفــضة   موضــوعةللجــسيمات 

ؤات قـصرية وطويلـة األجـل بالعواقـب      ألحوال الطقس الفـضائي وتـوفري تنبّـ       ةث األساسي حوالب
رة ألنـواع  تغيّـ املقات تدفّال عنفت هذه الشبكة كّشتو. العواصف الفضائيةبة على  املترّتاخلطرية  

هــذه فتحّولــت ،  خمتلفــةعلــى ارتفاعــات وخطــوط عــرض خمتلفــة مــن األشــعة الكونيــة الثانويــة 
  . فّعالة تستعمل الستكشاف آثار التضمني الشمسي متكاملة أداةبذلك إىلالشبكة 
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P. Gallagher School of Physics, Trinity College, Dublin إيرلندا

M. Gedalin Department of Physics, Ben-Gurion University إسرائيل

M. Messerotti Department of Physics, University of Trieste إيطاليا

T. Obara Japan Aerospace Exploration Agency اليابان

  قَرفْجامعة آل البيت، َم، معهد علوم الفلك والفضاء  حنا صابات األردن
N. Makarenko Institute of Mathematics, Almaty كازاخستان

P. Baki Department of Physics, University of Nairobi, Nairobi كينيا

  كلية العلوم، قسم الفيزياء، جامعة الكويت  إمساعيل صباح  الكويت
  قسم الفيزياء والفلك، جامعة سيدة اللويزة  روجيه حجار  لبنان

 املركز اللييب لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عبد القادر أبسيماجلماهريية العربية الليبية
 F. Bin Asillam National Space Agency of Malaysia, Putrajaya ماليزيا

 D. Batmunkh Solar Physics Research Group, Mongolian Academy of منغوليا
Sciences
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 اجلهة املنتسب إليها املنسق  أو املنطقةلدالب
جامعة احلسن الثاين عني الشق، كلية العلوم عني الشق، الدار البيضاء  نور الدين جنيد  املغرب
 ,J. Acharya Mahendra Sanskrit University, Bakeemi Campus نيبال

Kathmandu

 S. Madougou Department of Physique, Ens University Abou Moumouni of النيجر
Niamey

 ,A.B. Rabiu Department of Physics, Federal University of Technology نيجرييا
Akure, Ondo State

N. Ostgraard Department of Physics and Technology, University of Bergen النرويج

  ة العلوم، جامعة السلطان قابوس، اخلوديقسم الفيزياء، كل  صاحل الشهداين ُعمان
W. Guevara Day University of Peru بريو

 R. E.S. Otadoy Department of Physics, University of San Carlos-Talamban الفلبني
Campus, Nasipit, Talamban, Cebu City

M. Tomczak Astronomical Institute, University of Wroclaw, Wroclaw بولندا

D. Maia University of Lisbon الربتغال

S. Gonzalez Arecibo University, Arecibo بورتوريكو

  قسم الفلك، النادي العلمي القطري سلمان بن جرب آل ثاين  قطر
Y.D. Park Korea Astronomy and Space Science Institute, Daejeon اجلمهورية الكورية

G. Maris Institute of Geodynamics, Bucharest رومانيا

  )أ(A. Stepanov االحتاد الروسي

G.A Zherebtsov)ب(  
Central Astronomical Observatory at Pulkovo, St. 
Petersburg )أ(  

Institute of Solar-Terrestrial Physics, Russian Academy of 
Sciences, Siberian Branch, Irkutsk )ب(  

J. de Dieu BaziruwihaInstitut supérieur pedagogique, Kigali رواندا

  ز، جدةيقسم علوم الفلك، جامعة امللك عبد العز  حسن باصرةاململكة العربية السعودية
 ,G. Sissoko Groupe modelisation et simulation en energie solaire السنغال

Departement de physique, Universite Cheikh Anta Diop, 
Dakar

I. Vince Astronomical Observatory, Belgrade صربيا

 I. Dorotovic Slovak Central Observatory, Hurbanovo سلوفاكيا

L.A. MacKinnel Rhodes University, Grahamstown جنوب أفريقيا

J.R. Pacheco Universidad de Alcalá إسبانيا

H. Lundstedt Swedish Institute of Space Physics, Lund السويد

A. Csillaghy University of Applied Sciences, Campus Brugg-Windisch سويسرا
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 اجلهة املنتسب إليها املنسق  أو املنطقةلدالب
  )أ(B. Soonthornthum تايلند

D. Ruffolo)ب(  
National Institute of Aeronautics and Space )أ(  
Bandung Institute of Technology )ب(  

وتطبيقاته، قسم الفيزياء، كلية اجلزئية وخمترب علم األطياف الذرية   حسن غليلة تونس
  علوم تونس، جامعة املنار األوىل

 ,A. Ozguc Kandilli Observatory and E.R.I, Bogazici University تركيا
Istanbul

O. Litvinenko Institute of Radio Astronomy NASU أوكرانيا

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة، الشارقة محيد جمول النعيمياإلمارات العربية املتحدة
R. Smith Geophysical Institute, University of Alaska اململكة املتحدة

G. Tancredi Observatorio Astronómico Los Molinos أوروغواي

S. Egamberdiev Ulugbek Astronomical Institute أوزبكستان

 H.T. Lan Department of Atmosphere and Space Physics, Institute of فييت نام
Physics, Ho Chi Minh City

  قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة صنعاء  عبد احلق سلطان اليمن
 ,N. Mwiinga Department of Physics, School of Natural Sciences زامبيا

University of Zambia, Lusaka

 قسم الفيزياء، كلية العلوم جامعة القدس، القدس عماد أمحد الربغويت فلسطني
C.Z.F. Cheng Plasma and Space Science Center, Tainan تايوان الصينيةمقاطعة 

  .ةرئيسيال جهة االتصال  )أ(
    .ةانويثال جهة االتصال  )ب(
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    املرفق الثاين
  املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي  جهزةتوزُّع أ    

      طر أو املنطقةسب القُحب
   األجهزة اجلهاز أونوع عدد األجهزة  القطر أو املنطقة

  ,AMBER (1), AWESOME (1), CHAIN (1), GPS-Africa (1) ٧ اجلزائر
MAG-Africa (1), SID (2) 

 AWESOME (1), SID (1) ٢ تيكاكراأنت

 SAVNET (1) ١ األرجنتني

 SEVAN (1) ١ أرمينيا

 CALLISTO (2), GMDN (1), MAGDAS (10), OMTI (1) ١٤ أستراليا

 AWESOME (1), SID (1) ٢ النمسا

 AWESOME (1), SID (2) ٣ أذربيجان

 CALLISTO (1) ١ بلجيكا

 GPS-Africa (1) ١ بنن

 SID (1) ١ البوسنة واهلرسك

 GPS-Africa (1) ١ بوتسوانا

 ,CALLISTO (1), GMDN (1), MAGDAS (2), RENOIR (2)  ١٦ الربازيل
SAVNET (4), SCINDA (3), SID (3) 

 SEVAN (1), SID (2) ٣ بلغاريا

 GPS-Africa (2), SID (1) ٣ بوركينا فاسو

 AMBER (1), SCINDA (1) ٢ الكامريون

 MAGDAS (1), OMTI (2), SID (7) ١٠ كندا

 GPS-Africa (1) ١ الرأس األخضر

 MAG-Africa (1) ١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 SCINDA (1), SID (1) ٢ شيلي

 SID (9), SEVAN (1) ١٠ الصني

 SCINDA (1), SID (2) ٣ كولومبيا
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   األجهزة اجلهاز أونوع عدد األجهزة  القطر أو املنطقة

 SCINDA (1), SID (3) ٤ الكونغو

 CALLISTO (1), SEVAN (1) ٢ ريكااكوست

 MAGDAS (1), MAG-Africa (2), SCINDA (1) ٤ كوت ديفوار

 SEVAN (1), SID (1) ٢ كرواتيا

 AWESOME (1) ١ قربص

 CALLISTO (1), SID (1) ٢ اجلمهورية التشيكية

 SID (2) ٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 AWESOME (1) ١ إكوادور

 AWESOME (1), CALLISTO (1), CIDR (1), MAGDAS (2), SID ٧ مصر
(2) 

 ,AMBER (1), AWESOME (1), MAGDAS (1), MAG-Africa (1) ١١ إثيوبيا
SCINDA (2), SID (5) 

 AWESOME (1) ١ فيجي

 CALLISTO (1) ١ فنلندا

 SID (4) ٤ فرنسا

 GPS-Africa (2) ٢ غابون

 CALLISTO (1), SEVAN (1), SID (19) ٢١ أملانيا

 GPS-Africa (1) ١ غانا

 AWESOME (1), SID (1) ٢ اليونان

 SID (1) ١ غيانا

  ,AWESOME (4), CALLISTO (2), MAGDAS (1), SEVAN (1) ١٩ اهلند
SID (11) 

 MAGDAS (3), SEVAN (1), SID (1) ٥ إندونيسيا

 AWESOME (1), CALLISTO (1), SID (6) ٨ إيرلندا

 AWESOME (1), SEVAN (1) ٢ إسرائيل 

 MAGDAS (1), SID (31) ٣٢ إيطاليا

 CHAIN (1), GMDN (1), MAGDAS (6), OMTI (4) ١٢ اليابان

 AWESOME (1) ١ األردن



 

18 V.11-83851 
 

A/AC.105/994

   األجهزة اجلهاز أونوع عدد األجهزة  القطر أو املنطقة

 GPS-Africa (1), MAGDAS (1), SCINDA (1), SID (3) ٦ كينيا

 GMDN (1) ١ الكويت

 SID (6) ٦ لبنان

 AWESOME (1), SID (1) ٢ اجلماهريية العربية الليبية

 MAG-Africa (1) ١ مدغشقر

 AWESOME (1), MAGDAS (1), OMTI (1) ٣ يزيامال

 GPS-Africa (2), MAG-Africa (2) ٤ مايل

 CALLISTO (1) ١ موريشيوس

 CALLISTO (1), SID (4) ٥ املكسيك

 MAGDAS (1) ١)املتحدة-واليات(ميكرونيزيا 

 AWESOME (1), CALLISTO (1), SID (10) ١٢ منغوليا

 AWESOME (1), GPS-Africa (1) ٢ املغرب

 GPS-Africa (1), MAGDAS (1), SID (1) ٣ موزامبيق

 AMBER (1), GPS-Africa (1), MAG-Africa (1), SID (1) ٤ ناميبيا

 SID (1) ١ هولندا

 SID (3) ٣ نيوزيلندا

 GPS-Africa (1) ١ نيجرال

 AMBER (1), MAGDAS (3), SCINDA (2), SID (26) ٣٢ نيجرييا

 OMTI (1) ١ النرويج

 ,AWESOME (1), CHAIN (1), CIDR (1), MAGDAS (1) ٨ بريو
SAVNET (3), SCINDA (1) 

 MAGDAS (6), SCINDA (1) ٧ الفلبني

 AWESOME (1) ١ بولندا

 SID (1) ١ الربتغال

 SID (1), CALLISTO (1) ٢ مجهورية كوريا

 SID (2) ٢ رومانيا

 CALLISTO (1), MAGDAS (3), OMTI (2) ٦ االحتاد الروسي
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   األجهزة اجلهاز أونوع عدد األجهزة  القطر أو املنطقة

 GPS-Africa (1) ١ يبــسان تومي وبرينسي

 AWESOME (1), SCINDA (1) ٢ اململكة العربية السعودية

 GPS-Africa (1), MAG-Africa (1), SID (1) ٣ السنغال

 AWESOME (1), SID (1) ٢ صربيا

 SEVAN (1), SID (1) ٢ سلوفاكيا

 GPS-Africa (7), MAGDAS (2), MAG-Africa (2), SID (9) ٢٠ جنوب أفريقيا

 MAG-Africa (1) ١ إسبانيا

 SID (1) ١ سري النكا

 MAGDAS (1) ١ السودان

 CALLISTO (3), SID (1) ٤ سويسرا

 OMTI (1), SID (3) ٤ تايلند

 AWESOME (1), SID (3) ٤ تونس

 AWESOME (1), SID (2) ٣ تركيا

 AWESOME (1) ١ اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وإيرلندا الشمالية

٨ MAG-Africa (1), SID (7) 

 GPS-Africa (1), MAGDAS (1) ٢ زانيا املتحدة ية تنرمجهو

 ,AWESOME (2), CALLISTO (1), CIDR (6), MAGDAS (2) ١٧٢ الواليات املتحدة األمريكية
OMTI (1), SID (160) 

 GPS-Africa (1), SID (2) ٣ أوغندا

 SID (3) ٣ أوروغواي

 AWESOME (1), SID (1) ٢ أوزبكستان

 AWESOME (1), MAGDAS (1) ٢ فييت نام

 GPS-Africa (1), MAGDAS (1), SID (2) ٤ زامبيا

 MAGDAS (1) ١ تايوان الصينيةمقاطعة 

  


