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   مقّدمة -أوال 

املبـادرة  "يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون      وفقاً خلطة العمل ملـدة ثـالث سـنوات         -١
اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا الـسادسة        " ية بشأن طقس الفضاء   الدول

ــرة A/AC.105/933(واألربعــني  ــق األول ١٦، الفق ــة خــالل   ) مــن املرف ــة الفرعي ، ســتنظر اللجن
دورهتا التاسعة واألربعني يف التقارير الواردة مـن الـدول األعـضاء واملؤسـسات العلميـة املهتّمـة                  

أمانة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء والـيت تتنـاول اخلطـط اإلقليميـة والدوليـة الراميـة           ومن  
وستضع اللجنة الفرعية الصيغة النهائية لتقرير عن اخلطط اإلقليميـة والدوليـة            . إىل تنفيذ املبادرة  

 .وستشجِّع على مواصلة تشغيل صفائف األجهزة القائمة وكذلك على نشر أجهزة جديدة
    

     التقارير الواردة من الدول األعضاء  -انياث 
 اليابان  

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١[

يف اليابــان، ُتــشارك اللجنــة الفرعيــة لربنــامج التفــاعالت بــني الــشمس واألرض التابعــة    
نة الدوليــة جمللــس العلــوم اليابــاين يف املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء يف إطــار متابعــة الــس 

كييوهـومي يوموتـو مـن جامعـة        (ويعكـف رئـيس اللجنـة الفرعيـة املـذكورة           . للفيزياء الشمسية 
 وينشئون نظم بيانـات يتـاح   -وأعضاء آخرون فيها على وضع خطط لنشر أجهزهتم         ) كيوشو

وتـرد يف اجلـدول قائمـة بالعلمـاء اليابـانيني الـذين نـشروا أجهـزة يف                  . االطّالع عليها للجمهـور   
مــع اســتيفاء بعــض ( رج وســتوفّر تــدرجييا كــل البيانــات اجملّمعــة لكــي يــستعملها اجلمهــور اخلــا

مراقيــب رصــد (وتبــذل جهــود حثيثــة، يف إطــار الــربامج الرائــدة اخلاصــة بــاألجهزة ). الــشروط
ــصوير املتواصــل باســتخدام     ــدروجني  التوهجــات الشمــسية يف إطــار شــبكة الت ــحات اهلي  مرشِّ

ة لكشف امليونات، ونظام احلصول على البيانـات املغنطيـسية، وأجهـزة         الشبكة العاملي واأللفا، و 
التــصوير البــصرية للغــالف األوســط والغــالف احلــراري، وشــبكة جنــوب شــرق آســيا ملــسابر    

من أجـل توسـيع نطـاق عمليـات هـذه الـربامج       ) الغالف األيوين عند خطوط العرض املنخفضة 
ــع ســنة   ــذ مطل ــا املعلومــات   وعــالوة علــى ذلــك، عمــل املع  . ٢٠١٠من ــوطين لتكنولوجي هــد ال

وجتـدر اإلشـارة    . واالتصاالت بنشاط على توسيع األنـشطة التوعوّيـة يف ميـدان طقـس الفـضاء              
إىل زيادة عدد أعضاء اللجنـة الفرعيـة التابعـة للربنـامج الـذين يـستعدون لالنـضمام إىل برنـامج                     

  .األجهزة أو إقامة نظم بيانات، أو القيام باألمرين معا
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جــل التوعيــة باملبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء يف اليابــان، نظّمــت اللجنــة ومــن أ  
ــة كيوشــو، يف آذار     ــاً يف جامع ــامج اجتماع ــة للربن ــة التابع ــارس /الفرعي ــك  . ٢٠١٠م ــد ذل وبع

بقليــل، ُعقــدت دورة مكّرســة للمبــادرة املــذكورة أثنــاء انعقــاد النــدوة الدوليــة لالحتــاد اليابــاين  
مـت اللجنـة الفرعيـة لربنـامج       ، نظّ ٢٠١١ويف عـام    . مـايو / أيـار  ٢٦ و ٢٥لعلوم األرض، يومي    

التفــاعالت بــني الــشمس واألرض دورة أخــرى بــشأن املبــادرة خــالل النــدوة الدوليــة لالحتــاد   
وأثنــاء تلــك الــدورة، قــام العلمــاء الــضيوف  . ٢٠١١مــايو / أيــار٢٥اليابــاين لعلــوم األرض يف 

ذين ميـدون املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء مبـا               املكلفون بأجهزة القيـاس واملـسامهون، الـ       
ودعـي عـّدة بـاحثني أجانـب إىل عـرض           . لديهم من بيانات، بعرض إجنازاهتم وخططهم املقبلـة       

والقـت النـدوة جناحـا كـبريا وسـتعقد          . أنشطتهم مع التشديد بوجه خاص على التعاون الدويل       
لنـدوة خـالل فتـرة املبـادرة الدوليـة      ، وستكون تلك آخَر مرة تعقـد فيهـا ا         ٢٠١٢جمددا يف عام    

  ).٢٠١٢-٢٠١٠(بشأن طقس الفضاء 
ومن املزَمع أن ُتعقد خارج اليابان ثالث حلقات عمل رئيـسية حـول املبـادرة الدوليـة                   

ــا٢٠١٠يف مــصر عــام : بــشأن طقــس الفــضاء  ، ويف إكــوادور عــام  ٢٠١١عــام  ، ويف نيجريي
نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٠إىل  ٦وُعقــدت يف رحــاب جامعــة حلــوان مبــصر، مــن      . ٢٠١٢
 املعنية باملبادرة الدولية بشأن طقـس الفـضاء واملـشتركة بـني       ٢٠١٠، حلقةُ العمل لعام     ٢٠١٠

والوكالـة اليابانيـة الستكـشاف      ) ناسا(األمم املتحدة واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء        
  .الفضاء اجلوي

ومـن تلـك الـدورات،      . زة القيـاس  ومن املقرَّر عقـد عـّدة دورات حـول صـفائف أجهـ              
  ، الـــيت ألقــى خالهلـــا  )ماغــداس (الــدورة اخلاصــة بنظـــام احلــصول علـــى البيانــات املغنطيـــسية     

) ضــيوف ذلــك النظــام وافــدون مــن مجيــع أرجــاء العــامل، ومعظمهــم مــن أفريقيــا( شخـصاً  ٣١
وث عروضا إيضاحية مدهتا عشرون دقيقة؛ وتتـاح هـذه العـروض يف املوقـع الـشبكي ملركـز حبـ                   

  ).www.serc.kyushu-u.ac.jp(البيئة الفضائية التابع جلامعة كيوشو 
ــسية        ــدورة نظــام احلــصول علــى البيانــات املغنطي ــاء  ) ماغــداس(واحملــور العــام ل هــو بن

القيــاس تطــوير القــدرات يف جمــال أجهــزة  ) أ: (القــدرات، ويتــدّرج علــى ثــالث مراحــل، هــي 
ــات و    ) ب(و ــل البيان ــى حتلي ــدرات عل ــوير الق ــة  ) ج(تط ــدرات العلمي ــوير الق ــاء  . تط ــرب بن ويعت

القــدرات مــن األهــداف الرئيــسية املتوّخــاة مــن الــسنة الدوليــة للفيزيــاء الشمــسية ومــن املبــادرة 
ومجيـع مـضيفي نظـام      . الدولية بـشأن طقـس الفـضاء، حـسبما حـدده منظمـو هـاتني املبـادرتني                

أعـضاء وشــركاء يف جهــود بنــاء القــدرات الــيت  ) ماغــداس(ى البيانــات املغنطيــسية احلـصول علــ 
ذه مركـز حبـوث البيئـة     تبذل يف إطار مشروع نظام احلصول على البيانات املغنطيسية الذي ينفّـ           
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وبفــضل مــضيفي نظــام احلــصول علــى البيانــات املغنطيــسية،  . الفــضائية التــابع جلامعــة كيوشــو
وهـذا خـري مثـال علـى        . جـاح مراصـد أرضـية يف شـىت أرجـاء العـامل            أمكن للمركز أن يشّغل بن    

  .تنفيذ املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء
، ويف إطار مشروع نظام احلصول على البيانات املغنطيسية، افتتحـت           ٢٠١١ويف عام     

كييوهومي يومـاتو، وهـي كليـة دراسـة         ة الباحث الرئيسي فيها   أول كلية يف أفريقيا يتولّى مهمّ     
تفاعل بني الغـالف اليـابس وطقـس الفـضاء، الـيت هـي مـشروع مـشترك بـني املبـادرة الدوليـة                       ال

وقـد ُنـشر قبـل افتتـاح املدرسـة          . بشأن طقس الفضاء ونظام احلصول على البيانـات املغنطيـسية         
ورقات خمتارة عن نظـام احلـصول علـى البيانـات           " صفحة بعنوان    ٢٦٤كتاٌب مدرسي يقع يف     

وهــذا . ن ورقــات حبثيــة تتعلــق هبــذا النظــام مت نــشرها يف جمــالت حمكَّمــة  ، ويتــضّم"املغنطيــسية
الكتاب مكّن طالب الكلية من فهم الغرض احلقيقي من مشروع نظام احلصول على البيانـات               

 جهــازا مــن أجهــزة قيــاس املغنطيــسية الــيت تــسّجل بياناهتــا ٥٧املغنطيــسية، الــذي يــشغِّل حاليــا 
الـيت تقـع بـالقرب مـن الغـوس بنيجرييـا، يف              وهـذه الكلّيـة،   . ملبصورة آنية يف مجيـع أحنـاء العـا        

 مـشاركا، مـن     ٥٩فقـد اسـتقطبت     . ، القـت جناحـا كـبريا      )Redeemer(رحاب جامعـة ريـدمير      
ــهم  ــة كيوشــو   ٨بين ــن جامع ــم م ــدربني، ومعظمه ــم طــالب    .  م ــاقون فه ــشاركون الب ــا امل وأم

  .يف أفريقيا انات املغنطيسيةنيجرييون وممثلون للمحطات املضيفة لنظام احلصول على البي
املتحــدة ونيجرييــا حــول املبــادرة الدوليــة   وُعقــدت حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم   

واسـتقطبت مـا    .  يف أبوجـا   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢١ إىل   ١٧بشأن طقس الفضاء من     
ام وقّدم ممثلو مشروع شبكة التصوير املتواصـل باسـتخد  .  بلدا٢١ مشارك من ١٠٠يزيد على  

مرشِّــحات اهليــدروجني واأللفــا التــابع جلامعــة كيوتــو ومــشروع نظــام احلــصول علــى البيانــات 
الذي تنفـذه جامعـة كيوشـو تقـارير مـسهبة عـن أنـشطتهم املتعلقـة ببنـاء القـدرات،                      املغنطيسية

  .وهي تقارير تلقّاها املشاركون يف حلقة العمل باستحسان
" ز دويل لتــدريس علــوم طقــس الفــضاء مركــ"ل حلقــة العمــل، اقتــُرح أن ينــشأ  وخــال  

وعـرض مركـز حبـوث      . ليكون مؤسسة دائمة لتطوير البحوث والتعليم يف جمال طقـس الفـضاء           
قـرار أبوجـا    "وقد أدرج هذا العرض يف      . البيئة الفضائية يف جامعة كيوشو استضافة هذا املركز       

قـب مناقـشة مستفيـضة      ، الـذي حظـي باملوافقـة ع       "املتعلق باملبادرة الدولية بشأن طقس الفـضاء      
  .من مجيع املشاركني يف حلقة العمل
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    املسؤولون اليابانيون عن املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    
كييوهــومي يوموتــو مــن : أعــضاُء مكتــب املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء يف اليابــان هــم

ويـدير  . ء اجلـوي جامعة كيوشو وهـاجيمي هاياكـاوا مـن الوكالـة اليابانيـة الستكـشاف الفـضا        
كييوهـومي يوموتـو مـن جامعـة      ) نيابـة عـن األمـم املتحـدة       (مكتب النـشرة اإلخباريـة للمبـادرة        

أمَّـا املنـّسق الـوطين      . كيوشو، بصفته ناشرا، وجورج مايدا مـن جامعـة كيوشـو، بـصفته حمـررا              
 .لليابان فهو تاكاهريو أوبارا من الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

    
    )٢٠١١فرباير /حىت شباط(هزة القياس اليابانية احلالية أج    

 اهلدف البلد العامل الرئيسي جهاز القياس

مقاريب رصد التوّهجات 
الشمسية يف إطار شبكة 
-التصوير املتواصل هاء

 (CHAIN)ألفا 

شيباتا . أووينو، ك. س
 )جامعة كيوتو(

تغري الوقت وجمال السرعة الثالثي  اليابان
 للنشاط الشمسي والتوّهجات األبعاد

وانبعاثات الشعريات وموجات 
باستخدام ) موجات مورتون(الصدم 

ألفا املتعددة الطول املوجي - صور هاء
 امللتقطة لقرص الشمس الكامل

الشبكة العاملية لكشف 
 امليونات

  موناكاتا. ك
 )جامعة شينشو(

تبّين إرهاصات تناقص شدة الشعاع  اليابان
 إىل األرض بأكثر الكوين قبل وصوله

من يوم بفعل الصدم مدفوعاً بالكتل 
اإلكليلية املقذوفة بني الكواكب 

 السيارة
نظام احلصول على 
 البيانات املغنطيسية

  يوموتو . ك
 )جامعة كيوشو(

دراسة حركية تغريات البالزما يف  اليابان 
احلّيز األرضي أثناء العواصف 
املغنطيسية والعواصف الثانوية 

-  وجتاوب الغالف األيوينالشفقية،
الكهرمغنطيسي مع خمتلف التغّيرات 

احلاصلة يف الرياح الشمسية، وآليات 
 DP2نفاذ وانتشار اضطرابات قناة 

 يف مدى الترّددات البالغة االخنفاض
أجهزة التصوير البصرية 

للغالف األوسط 
 والغالف احلراري

  شيوكاوا. ك
 )جامعة ناغويا(

وي األعلى من حركية الغالف اجل اليابان
 خالل انبعاثات الوهج اهلوائي ليالً 

شبكة جنوب شرق آسيا 
ملسابر الغالف األيوين 

عند خطوط العرض 
 املنخفضة

املعهد (ناغاتسوما . ت
الوطين لتكنولوجيا 

 )املعلومات واالتصاالت

مراقبة ودراسة االضطرابات احلاصلة  اليابان
يف املناطق االستوائية مبراقبة اجملال 

 األرضي -يوين واملغنطيسياأل

األنشطة التوعوّية املتعلقة 
 بطقس الفضاء

  واتاري. س
املعهد الوطين لتكنولوجيا (

 )املعلومات واالتصاالت

األنشطة التربوية والتوعوية يف إطار  اليابان
 اخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء
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    تقرير عن حالة مخس صفائف من أجهزة القياس    
  ، مرصد كواسان ومرصد ِهيدا، (CHAIN)ألفا ‐تصوير املتواصل هاءمشروع شبكة ال
  جامعة كيوتو

يف ) FMTمقـراب   (، ركِّب مقراب رصد التوهجات الشمسية       ٢٠١٠مارس  /يف آذار   
 مـن أجـل رصـد قـرص         CHAINجامعة سان لـويس غونـساغا إيكـا يف بـريو يف إطـار مـشروع                 

حيقـق بعـض النتـائج الرصـدية، مثـل          وبدأ مقراب رصد التوهجـات الشمـسية        . الشمس بكامله 
  .ة حدثت يف الليل يف اليابانرصد توهجات مشسية مهّم

حلقــة العمــل "، ٢٠١١يوليــه /ويف إطــار هــذا املــشروع، ُعقــدت يف اليابــان، يف متــوز    
. " املـشتركة بـني اليابـان وبـريو        FMTحول املدرسـة الـصيفية وحتليـل البيانـات اخلاصـة مبقـراب              

. احثون مــن بــريو وبريطانيــا ومــصر وبــاحثون شــباب مــن اليابــانوحــضر حلقــة العمــل هــذه بــ
 يف حتليل البيانات والبحث العلمي املتعلقني بظواهر النـشاط          دماًوساهم املشاركون يف املضي قُ    

  .ة املذكورة وأجروا مناقشات أكادميية دولية مثمرةالشمسي املهّم
توهجـات الشمـسية    وقد خطّطت جامعة كيوتو أيضا لتركيب مقراب جديد لرصـد ال            

يف اجلزائــر بالتعــاون مــع مركــز حبــوث علــم الفلــك والفيزيــاء الفلكيــة وفيزيــاء األرض، لكنــها   
. اضطُرت إىل إرجاء تنفيذ هذه اخلطة، بسبب الوضع املايل غري املوايت السائد حاليـا يف اليابـان                

أكادمييــة غــري أن بعــض املعاهــد األجنبيــة، مثــل مركــز حبــوث علــم الفلــك وفيزيــاء األرض يف    
العلوم مبنغوليا، وجامعة امللك سعود وجامعة امللـك عبـد العزيـز يف اململكـة العربيـة الـسعودية،                   

. CHAINمــشاركتها يف مــشروع  ٢٠١٠خــالل عــام ومرصــد بوشــا يف إندونيــسيا، عرضــت 
ــشروع         ــع تلــك املعاهــد يف إطــار م ــة م ــة والعلمي ــادل املعلومــات التقني ــدأ تب ــذلك، ب ونتيجــة ل

CHAIN.  
    
    شبكة العاملية لكشف امليونات، جامعة شينشوال

سيتم سد الثغرة املوجودة يف اجتاهات الرؤية يف إطار الـشبكة العامليـة لكـشف امليونـات                   
يبلـغ ارتفاعـه عـن     (بإضافة جهاز كـشف جديـد يف سـيريا نيغـارا باملـسكيك، وهـو جبـل شـاهق                    

 وسُيستخدم أساسـا    ٢٠١٢وسريكَّب جهاز الكشف هذا يف عام       ).  متر ٤ ٦٠٠مستوى البحر   
) SciBar(وهـذا اجلهـاز   . لرصد النيوترونات الشمسية، لكنـه سيـستعمل أيـضا لكـشف امليونـات        

) ^}٣{سـم    ٣٠٠×١,٣×٢,٥مقدار كلّ منـها     ( شريط وامض    ١٥ ٠٠٠املؤلّف ّمما يقارب    
 مضاعفا ضوئيا متعّدد األنودات، يستطيع أن يقـيس بدقـة اجلـسيمات    ٢٥٠تتم معاينتها بواسطة  



 

V.11-88272 7 
 

A/AC.105/C.1/102 

وجتـرى جتـارب    . الناجتة عن خمتلف تفاعالت األشعة الكونية الرئيـسية مـع نـوى الغـالف اجلـوي               
  .أولية باستخدام مناذج مصغرة جلهاز الكشف

    
  ، مركز حبوث البيئة الفضائية، )ماغداس(مشروع نظام احلصول على البيانات املغنطيسية 

    جامعة كيوشو
 نشرت حاليا يف شـىت أرجـاء العـامل يف إطـار            بلغ عدد أجهزة قياس املغنطيسية آنيا اليت        

 جهــازا، وهــي تــشكل أكــرب صــفيفة ألجهــزة قيــاس املغنطيــسية آنيــا علــى    ٥٧نظــام ماغــداس 
وجرى خالل االثـين عـشر شـهرا األخـرية تفعيـل حمطـات جديـدة تابعـة لنظـام            . الصعيد العاملي 

. حمطـة كـان يف كـانبريا    يف خـود، منغوليـا، و   HVDحمطة إيكا يف إيكا، بريو، وحمطـة        : ماغداس
والبيانات اليت تستمد مـن كـل حمطـة مـن حمطـات نظـام ماغـداس تنقـل آنيـا عـرب اإلنترنـت إىل                          

وهنـاك جيـري جتهيـز هـذه البيانـات وتوزيعهـا           . مركز حبوث البيئة الفـضائية يف جامعـة كيوشـو         
ــها ــصر، حتــت إشــراف         . وختزين ــا وم ــبني وماليزي ــسودان والفل ــن ال ــشارك مخــسة طــالب م وي

. يوهومي يوموتو، يف مشروع ماغداس وحيضّرون رسائلهم اجلامعية لنيـل درجـة الـدكتوراه             كي
وهبذه الطريقة، يدرسون األجهزة ويتعلمون كيفية حتليل البيانات وإجنـاز حبـوث ذات مـستوى            

  .عاملي يف ميدان علوم الفضاء
    

 ‐ لبيئة الشمسية أحباث اف األوسط والغالف احلراري، خمتربأجهزة التصوير البصرية للغال
    األرضية، جامعة ناغويا

بدأت هـذه الـصفيفة مـن األجهـزة ُتجـري قياسـات مؤمتتـة ملوجـات اجلاذبيـة والريـاح                       
مـــارس /ودرجـــات احلـــرارة يف الطبقـــة العليـــا للغـــالف اجلـــوي يف دارويـــن بأســـتراليا، يف آذار

يحة وجهــاز ، وذلــك باســتخدام جهــاز لتــصوير الــوهج اهلــوائي يف آفــاق الــسماء الفــس ٢٠١١
وتقــع مدينــة دارويــن يف نقطــة مقترنــة مــن حيــث اجملــال        . لقيــاس التــداخل " بــريو-فــابري"

لتقـارن الغـالف     املغنطيسي األرضي باليابان، مما يتـيح فرصـة إلجـراء قياسـات متزامنـة جديـدة               
اجلــوي األعلــى والغــالف األيــوين عنــد خطــوط العــرض الوســطى يف نــصف الكــرة األرضــية      

قياسات املؤمتتة للغالف اجلـوي األعلـى، مبـا يف ذلـك القياسـات الـيت متـت يف                   وهذه ال . اجلنويب
 جهازا لتصوير الوهج اهلـوائي      ١٢ باستخدام   ٢٠١١داروين، أجنزت على نطاق العامل يف عام        

  .لقياس التداخل" بريو-فابري"  أجهزة ٥و
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  خفضة مشروع شبكة جنوب شرق آسيا ملسابر الغالف األيوين عند خطوط العرض املن
، خمترب املعلوماتية اخلاصة ببيئة وطقس الفضاء، معهد حبوث ")سيليون"مشروع (

    الكهرومغناطيسية التطبيقية، املعهد الوطين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 مسابر للغالف األيوين وأربعة أجهـزة السـتقبال إشـارات        ٦" سيليون"يشّغل مشروع     

 وجهـازين لقيـاس     GPS، وجهازي رصد وميض إشارات      )GPS(النظام العاملي لتحديد املواقع     
وعــالوة علــى ذلــك، جــرى يف . املغناطيــسية، وجهــازا لتــصوير الــوهج اهلــوائي يف كــل الــسماء

ــران        ــسيا، يف حزي ــاك بإندوني ــرة بي ــازك يف جزي ــب رادار للني ــشروع تركي ــذا امل ــار ه ــه /إط يوني
ومن أجل توسـيع    . الف األوسط ، بغرض رصد الرياح يف الغالف احلراري األدىن والغ        ٢٠١١

الـذي يـشمل    (نطاق قدرات رصد أحوال الغـالف األيـوين والغـالف احلـراري يف شـرق آسـيا                  
، أقيمـت عالقـات تعـاون مـع معاهـد شـىت يف جنـوب شـرق آسـيا          )اليابان وجنوب شرق آسيا 

ُتـستمد مـن    لتبادل البيانات اخلاصة باحملتويات الكلّية من اإللكترونات يف الغالف األيوين، اليت            
فعلـى سـبيل املثـال،      .  يف كل بلد يف املنطقة دون اإلقليمية       GPSشبكة أجهزة استقبال إشارات     

ــد، بإقامــة      ــانغ، تايلن ــا يف الدكراب ــام معهــد امللــك مونغكــوت للتكنولوجي ــدي  "ق املركــز التايلن
ئيــا واســتعان علــى حتقيــق ذلــك جز" لبيانــات النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع والغــالف األيــوين 

 جهــاز ٢٠وجتمَّــع البيانــات حاليــا مــن أزيــد مــن ". ســيليون" م يف إطــار مــشروعبالــدعم املقــّد
 يف تايلند من أجل إعداد خـرائط ذات بعـدين للمحتويـات الكلّيـة مـن          GPSاستقبال إلشارات   

وتعترب أنشطة حتصيل البيانات هذه مهمة ال لكـل بلـد           . اإللكترونات يف مجيع أرجاء إندونيسيا    
 بل أيضا ملنطقة شرق آسيا برمتها، مبا يف ذلك اليابان، نظرا ألن اضـطرابات شـديدة                  فحسُب،

يف الغالف األيوين، مثل فقاعـات البالزمـا، حتـدث عنـد خطـوط العـرض املنخفـضة وغالبـا مـا                      
  .تصل إىل خطوط العرض الوسطى أثناء ارتفاع النشاط الشمسي

    
      التقارير الواردة من املنظمات الدولية  -ثالثا  

  منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٤[
وافــق جملــس منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ منــذ عهــد قريــب علــى      

أحباث حتديد البصمات األيونيـة     "و" محولة الساتل الكهرومغناطيسي للتنبؤ بالزالزل    "مشروعي  
وقد دخلـت املنظمـة حاليـا       ". ابقة للزالزل بواسطة سرب الغالف األيوين انطالقا من األرض        الس

وخـالل النـدوة الثالثـة ملنظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا              . مرحلة تقييم متطلبات دوهلـا األعـضاء      
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، نــوقش موضــوع حمــوري  ٢٠١١ســبتمرب /واحملــيط اهلــادئ، الــيت عقــدت يف بــيجني يف أيلــول 
وبعـد التقيـيم    . لبـات الـدول األعـضاء يف املنظمـة وإجنـاز دراسـات اجلـدوى              يتعلق بتجميـع متط   

األوىل للمتطلبات، ستدعى الدول األعضاء يف املنظمة إىل تقدمي اقتراحات مفصلة سـتناقش يف              
  . ٢٠١٢اجتماع خرباء من املزمع عقده يف النصف الثاين من عام 

وستجمَّع االقتراحات التقنية املنفصلة عن مـشروعي محولـة الـساتل الكهرومغناطيـسي               
للتنبؤ بالزالزل، وحبوث حتديد البصمات األيونية السابقة للزالزل، وستكون مشفوعة بتحليـل            

وسـتعرض هـذه الوثـائق علـى جملـس املنظمـة حبلـول منتـصف               . للتكاليف واملنافع وخطـة تنفيـذ     
وسـتركز البحـوث املتعلقـة هبـاذين املـشروعني وتنفيـذها علـى         .  عليهـا   لكـي يوافـق    ٢٠١٢عام  

البــصمات األيونيــة، وأنــشطة األشــعة حتــت احلمــراء احلراريــة، وإشــعاعات املوجــات الطويلــة،   
  .وتغريات الغالف اجلوي، وغريها، وستساهم يف منذجة طقس الفضاء

    
  جلنة أحباث الفضاء    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١أكتوبر /ول تشرين األ٢٨[

ــة         ــة بــشأن طقــس الفــضاء يف تطــوير املعرف ــادرة الدولي ــسية للمب تتمثــل األهــداف الرئي
وزيـادة  . العلمية الالزمة الستجالء طقس الفضاء القريب من األرض وحتديد معاملـه والتنّبـؤ بـه              

  .على ذلك، سيجري التركيز بشدة على التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور
، من خالل أنشطة التعاون على حتليل البيانات والنمذجـة، إىل توسـيع             وهتدف املبادرة   

نطــاق األنـــشطة احلاليـــة الســـتغالل جمموعـــات البيانـــات القائمـــة، ســـواء بـــصورة مـــستقلة أو  
صة وبفضل إقامة عـدد مـن مـدارس التـدريب املخصّـ           . باالقتران بالبيانات الفضائية املتاحة جمانا    

  .تساب زاد معريف إضايف دعما لتحقيق هذه األهدافيتاح للطلبة وللعلماء الشباب اك
ينـصب عليهـا اهتمـام املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء            ومن احملاور الرئيسية الـيت      

نشُر أجهـزة قـادرة علـى إجـراء قياسـات علميـة جيـدة وإشـراك علمـاء مـن املعاهـد املـضيفة يف              
صّب علـى البحـث العلمـي، فـإن أحـد          ومـع أن التركيـز الرئيـسي ينـ        . حتليل البيانات واستغالهلا  

  .األهداف األبعد أمدا هو إتاحة هذه البيانات يف حينها دعما ألنشطة رصد طقس الفضاء
ــدعم    ــذه األهــداف       وي ــضاء ه ــة أحبــاث الف ــابع للجن ــضاء الت ــق املعــين بطقــس الف الفري
يب، ع على التنسيق مع األوساط املعنية بتطبيقـات طقـس الفـضاء مـن أجـل تـوفري التـدر             ويشّج

وكذلك حتديد منتجات البيانات الرئيـسية الـيت ميكـن أن تـدمج مـستقبال يف تـدفقات البيانـات                    
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ع أيضا على اتباع سياسة عامة مفتوحـة        ويشّج. احلالية واملستقبلية املتعلقة برصد طقس الفضاء     
دة إلتاحـة احلـصول   يف جمال البيانات، وكذلك على إعداد وإنشاء بروتوكوالت وأدوات موحّ         

  .البياناتعلى 
وإمجاال، تنطوي املبادرة الدولية بشأن طقس الفـضاء علـى فائـدة ّمجـة بالنـسبة للفريـق                    

املعين بطقس الفضاء، ذلك أنَّ هذا الفريـق يهـدف إىل دعـم األنـشطة الكفيلـة بتحـسني قدرتـه                     
على تزويد اجملتمـع بالدرايـة فيمـا يتعلـق بالبيئـة الفـضائية وكـذلك تـشجيع اسـتحداث تقنيـات                      

  .عية قادرة على التنّبؤ يف الوقت املناسب حبصول التغريات يف البيئة الفضائيةتوق
ونوقشت أنشطة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء خـالل اجتماعـات الفريـق املعـين                 

يف ) كوسـبار (بطقس الفضاء، اليت عقدت أثناء اجلمعية الثامنة والثالثني للجنـة أحبـاث الفـضاء               
م احملــرز يف إطــار املبــادرة خــالل ، ومــن املتوقــع أن ينــاقش التقــّد٢٠١٠ام بــرميني بأملانيــا، يف عــ

اجتماعات الفريق املعين بطقس الفضاء، املزمع عقدها مبناسبة انعقاد اجلمعية التاسـعة والـثالثني    
  .، هبدف تعزيز التعاون٢٠١٢ يف ميسوري، اهلند، يف عام )كوسبار (للجنة أحباث الفضاء

    
  لدويلاالحتاد الفلكي ا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢[

املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء برنـامج منتـسب للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة                      
وتعـد املبـادرة    . األمم املتحـدة السـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية              التابعة للجنة 

 / إىل شـباط ٢٠٠٧فربايـر  /اء الشمسية اليت امتدت من شـباط    برناجما ملتابعة السنة الدولية للفيزي    
ومشلــت أنــشطة الــسنة الدوليــة للفيزيــاء الشمــسية نــشر صــفائف مــن األجهــزة  . ٢٠٠٩فربايــر 

  .سيما يف البلدان النامية، وعنصرا واسع النطاق للتثقيف وتوعية اجلمهور اجلديدة، ال
ساعدة يف تطوير املعـارف العلميـة       وأهداف املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء هي امل         

الالزمــة لفهــم العالقــات الفيزيائيــة الكامنــة يف طقــس الفــضاء وإعــادة تــشكيل أحــوال طقــس     
. الفضاء القريب مـن األرض والتنبـؤ بـه وإطـالع العلمـاء وعامـة اجلمهـور علـى هـذه اجملـاالت                      

 جديـدة لتحليـل     تطوير إجراءات ) ب(مواصلة نشر أجهزة جديدة، و    ) أ: (واقترن ذلك مبا يلي   
وضع مناذج تنبؤية باستخدام البيانات املستمدة من صفائف األجهـزة يف إطـار       ) ج(البيانات، و 

املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، وذلك من أجل حتسني املعارف العلميـة وزيـادة القـدرات          
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ــستقبل، و     ــضاء يف امل ــؤ بطقــس الف ــدمي خــدمات التنب ــى تق ــز امل ) د(عل ــة االســتمرار يف تعزي عرف
  .بالفيزياء الشمسية من خالل التثقيف والتوعية العامة

  :وتنفَّذ أهداف املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء من خالل ما يلي  
  ؛)توسيع نطاق صفائف األجهزة القائمة ومواصلة نشر صفائف جديدة(األجهزة   )أ(  
بــصفائف توســيع نطــاق جهــود حتليــل البيانــات فيمــا يتعلــق   (حتليــل البيانــات   )ب(  

  ؛)األجهزة وقواعد البيانات القائمة
اإلسـهام  (تنسيق منتجات البيانات لتـوفري مـدخالت يـستعان هبـا يف النمذجـة                 )ج(  

بالبيانات املستمدة من صفائف األجهزة يف النماذج الفيزيائية للعمليات اليت جتـري يف الغـالف            
تيـسريا لتقيـيم املـشاكل الـيت     الشمسي، وإعداد منتجات بيانات تعيد تـشكيل األحـوال املاضـية     

  تعزى إىل آثار طقس الفضاء؛
ــة ؛ وإتاحــة تطــوير         )د(   ــات تنبؤي ــات إلتاحــة تطــوير عالق ــسيق منتجــات البيان تن

عالقات تنبؤية متكِّن مـن ترسـيخ التنبـؤ بـأحوال طقـس الفـضاء، والـيت يـسهل دجمهـا يف منـاذج                      
  .التنبؤ اآلنية أو شبه اآلنية

تدريب والتوعية العامة يف املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء              أّما جوانب التثقيف وال     
عـن طريـق تـشجيع ودعـم دورات         (فيتم حتقيقها من خالل اجلامعات وكليات الدراسات العليـا          

من خالل  (؛ والتوعية العامة    )ومناهج تدريس علوم الفضاء يف اجلامعات اليت تقدم دعم األجهزة         
  ). املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، وتنسيق توزيعهاوضع مواد التوعية العامة تنفرد هبا

ويدير أمانةَ املبادرة الدولية بشأن طقـس الفـضاء جوزيـف دافـيال ونـات غوبالـسوامي                   
من الواليات املتحدة األمريكية وهـانس هاوبولـد مـن مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع                    

 بلــدا وهــم ٨٥وطنيــون يف أكثــر مــن  وهنــاك حاليــا منــسقون  . لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة 
وتـشرف  . يساعدون على تنسيق أنشطة املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء يف تلـك البلـدان                

أمـا تنـسيق    .  بلـدا  ١٣ عاملـا مـن      ١٦على املبادرة الدولية بشأن طقس جلنةٌ توجيهية مؤلفة مـن           
املعنيـة  (الـشعبة الثانيـة     أنشطة املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء، داخـل االحتـاد، فتقـوم بـه                    

، وخصوصا فريقها العامل املعين بالتعاون الدويل يف جمـال طقـس            )بالشمس والغالف الشمسي  
وقد كان السيد دافيد وييـب ممثـل االحتـاد يف إطـار أنـشطة               . الفضاء، الذي يترأسه دافيد وييب    

  .لية بشأن طقس الفضاءالسنة الدولية للفيزياء الشمسية وهو اآلن املمثل املعين باملبادرة الدو
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ــادرة    ــة بــشأن طقــس الفــضاء  ولــدى املب ــالدولي  مــشروعا متعلقــا ١٥ت احلاضــر يف الوق
 بلـد ويتـوىل تنـسقيها       ١٠١وتوجـد هـذه الـصفائف يف        .  أجهزة منشورة أو قيد اإلنشاء     فبصفائ

ومــن . علمــاء مــن أرمينيــا وسويــسرا وفرنــسا والواليــات املتحــدة واليابــان، وكــذلك مــن أفريقيــا 
ميكــن مــن خــالل إجــراء عمليــات الرصــد يف منــاطق   ) أ: (نــافع برنــامج نــشر األجهــزة مــا يلــي م

جغرافية جديدة احلصول علـى صـورة أمشـل عـن جتـاوب األرض مـع تـأثريات الريـاح الشمـسية؛                      
؛ )H-alpha (ألفـا -لألشـعة الراديويـة وأشـعة هـاء       ميكن رصد الشمس يف األطـوال املوجيـة          )ب(و
ــوفر صــفائف األج ) ج(و ــادة      ت ــات إع ــاد ميكــن اســتخدامها يف عملي ــة األبع ــزة معلومــات ثالثي ه

ر هذه الـصفائف، يف األمـد البعيـد، بيانـات           ستوفّ) د(؛و) التوموغرايف(التشكيل الشعاعي الطبقي    
تتــيح مــشاريع النمذجــة حتــسني اســتغالل ) هـــ(؛ و"التنبــؤ اآلين"قّيمــة يف التنبــؤ وآنيــة ذات فائــدة 

  .ةجمموعات البيانات القائم
 للمبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء           واستجابةً للتوصية الصادرة عن اللجنة التوجيهيـة        

والداعية إىل زيادة أنشطتها العلمية، بوسائل منها إنشاء برنامج مماثل لربنامج البحوث املنّسق يف              
. قس الفـضاء  للمبادرة الدولية بشأن ط   السنة الدولية للفيزياء الشمسية، اسُتهلّ برنامج علمي        إطار  

ويتـوىل اإلشـراف علــى هـذا الربنــامج الـسيد دافيــد وييـب، الــذي سـيعمل علــى إقامـة اتــصاالت        
مستمرة بواسطة اإلنترنت مع املمثلني العلميني للمبـادرة، بغـرض تـرويج وتعزيـز النتـائج العلميـة                  

  .ءاليت تتمخض عنها البيانات اجملّمعة بواسطة أجهزة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضا
يف ملبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء           يف إطـار ا   الثانيـة   وُعقدت حلقة العمـل الدوليـة         

.  لفائــدة املــشاركني مــن أوروبــا وأفريقيــا٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢١ إىل ١٧أبوجــا، مــن 
وســتعقد . ٢٠١٢أكتــوبر /يف إكــوادور يف تــشرين األولالثالثــة ومــن املقــّرر عقــد حلقــة العمــل  

ملبادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء، يف          األشعة الراديوية الشمسية حتت رعاية ا     حلقة عمل عن    
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٢٣جامعة بون باهلند، خالل الفترة من 

مـت خـالل   ظّوعلى إثر النجاح الكبري الذي القته مدارس علـوم الفـضاء الـست الـيت نُ               
ملدارس علوم الفـضاء مـن خـالل املبـادرة      يج برنامج السنة الدولية للفيزياء الشمسية، جيري ترو     

: ، اسـتفادت املـدارس التاليـة مـن رعايـة املبـادرة            ٢٠١١ويف عـام    . الدولية بشأن طقس الفضاء   
، واملدرسـة الثالثـة يف تاترانـسكا لومنيكـا          )أغسطس/آب(الثانية يف أبوجا     مدرسة علوم الفضاء  

ــضا يف آب(يف ســلوفاكيا  ــشاسا  ، واملدرســة ال)أغــسطس/أي ــة يف كين ــول(رابع ) ســبتمرب/يف أيل
  ). ديسمرب/ كانون األول١٦ إىل ٥من (واملدرسة اخلامسة يف الرباط 
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) أ: (ملبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء مـا يلـي        اوتشمل املشاريع املستمرة يف إطار        
) ج(حتديد أجهـزة إضـافية لغـرض نـشرها، و         ) ب(حتديد مواقع مناسبة لنشر أجهزة جديدة، و      

خدام جمموعــات البيانــات املستخلــصة بواســطة تلــك األجهــزة اجلديــدة ألغــراض النمذجــة اســت
ملبـادرة  اوميكـن االطـالع علـى معلومـات إضـافية عـن       . والتنبؤات ومن خالل الربنـامج العلمـي    

 http://iswi-secretariat.org and on: الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء يف املوقــع الــشبكي التــايل 

Twitter: ISWINews.  
    

  مؤسسة العامل اآلمن    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١أغسطس / آب٣١[
 اكتساب معرفـة أفـضل مبـا تنطـوي عليـه ظـواهر طقـس الفـضاء مـن إمكانيـة تعطيـل                        إنَّ  

ولذا تعترب مؤسـسة    . العمليات املدارية عنصر مهم يف ضمان أمان العمليات الفضائية واستدامتها         
 جوانــب العمــل يف الفــضاء والتعامــل معــه أمــر ذو أمهيــة   فهــم هــذا اجلانــب مــنالعــامل اآلمــن أنَّ

وقد عينت وزارة اخلارجية يف الواليات املتحـدة املـدير التنفيـذي للمؤسـسة، الـسيد راي                 . كبرية
ويليامــسون، ليكــون عــضوا يف فريــق اخلــرباء املعــين بطقــس الفــضاء دعمــا للفريــق العامــل املعــين   

كمـا عـيِّن الـسيد راي ويليامـسون منـذ عهـد             .  البعيد باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد     
  .قريب يف فريق األكادميية الدولية للمالحة الفضائية املعين بالدارسة الكونية لطقس الفضاء

    
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩[

يــة بــشأن طقــس الفــضاء بــالبحوث املتعلقــة بطقــس الفــضاء ملبــادرة الدولايــرتبط عمــل   
ويف جمال طقس األرض، تتعاون اللجنة الدولية احلكومية لعلـوم احمليطـات            . القريب من األرض  

تعاونا وثيقا مـع املنظمـة العامليـة        ) اليونسكو(التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
ــة  ــاريخ  . لألرصــاد اجلوي ــاك ت ــة      فهن ــذكورة واملنظمــة العاملي ــة امل ــاون بــني اللجن ــل مــن التع طوي

ــا        ــة معـ ــاد اجلويـ ــات واألرصـ ــوم احمليطـ ــصون يف علـ ــل متخّصـ ــث يعمـ ــة، حيـ ــاد اجلويـ لألرصـ
ويــستخدمون البيانــات الــساتلية علــى نطــاق واســع، وهــذا ميكــن أن يكــون جمــاال للتعــاون مــع  

  .ملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءا
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  ة لألرصاد اجلويةاملنظمة العاملي    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩[
  لفيةاخل

مـايو  / أيـار ١٦ أثناء مؤمتر األرصاد اجلوية العاملي السادس عشر، املعقود يف الفتـرة مـن     
قة مــن جانــب األعــضاء يف ، اعُتــرف بــضرورة بــذل جهــود منــسّ ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣إىل 

وية من أجل معاجلة مسألة رصد طقس الفـضاء واخلـدمات الالزمـة             املنظمة العاملية لألرصاد اجل   
وُدعــي برنــامج الفــضاء التــابع . للحمايــة مــن املخــاطر العامليــة الــيت ينطــوي عليهــا هــذا الطقــس

للمنظمة، من خالل فريق التنسيق بني الربامج املعين بطقس الفضاء، إىل وضع خطـط عمـل يف                 
والتدريب، والعمل مع الرابطات اإلقليمية للمنظمـة مـن     األمد القريب والبعيد، تشمل التثقيف      

  . منسقة يف جمال طقس الفضاءإستراتيجيةأجل تنفيذ 
مـايو  / فريق التنسيق بني الربامج املعين بطقس الفضاء، الذي أنشئ رمسيا يف أيـار      ويضمُّ  
كوريـا  والربازيل وبلجيكا ومجهوريـة     وأستراليا  ، أعضاء عينهم االحتاد الروسي وإثيوبيا       ٢٠١٠

ــا وامل    ــدا وكولومبي ــدا وكن ــصني وفنلن ــا العظمــى وإ   وال ــة املتحــدة لربيطاني ــشمالية  ملك ــدا ال يرلن
ــة   ــة التالي ــان، واملنظمــات الدولي ــة ومنظمــة  : والواليــات املتحــدة والياب ــة الفــضاء األوروبي وكال

مكتـب  الطريان املدين الدويل واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء واالحتاد الـدويل لالتـصاالت و             
  .شؤون الفضاء اخلارجي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

واهلدف العام الذي يتوّخاه فريق التنسيق بني الربامج املعين بطقـس الفـضاء هـو تيـسري                   
التنسيق الدويل وحتسني أرصاد طقس الفضاء ومنتجاتـه وخدماتـه، مـن منظـور عمليـايت، وفقـا                  

  :لالختصاصات التالية
يس وتعزيز تبادل بيانات طقس الفضاء وتوفريها عن طريـق نظـام            توحيد املقاي   )أ(  

 املعلومات اخلاص باملنظمة؛

ــوضــع تعريــف مُ   )ب(   ــادئ    تَّ ــك املب ــا يف ذل ــة واخلــدمات، مب سق للمنتجــات النهائي
التوجيهية املتعلقة بضمان اجلودة وإجراءات اإلنذار يف حاالت الطـوارئ، بالتفاعـل مـع قطـاع                

   التطبيقات الرئيسية؛الطريان وغريه من قطاعات
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التكامل بني عمليـات رصـد طقـس الفـضاء، مـن خـالل اسـتعراض متطلبـات                    )ج(  
الرصد الفضائي والسطحي، ومواءمة مواصفات أدوات االستشعار وخطط املراقبة فيمـا يتعلـق      

 برصد طقس الفضاء؛

  .تشجيع احلوار بني األوساط املعنية بالبحوث والعمليات اخلاصة بطقس الفضاء  )د(  
    

  فريق التنسيق بني الربامج املعين بطقس الفضاء
  

 احلاليــة الــيت ينتــهجها فريــق التنــسيق بــني الربنــامج املعــين بطقــس   اإلســتراتيجيةتتمثــل   
الفضاء يف زيـادة الـوعي العـاملي بآثـار طقـس الفـضاء، والـدعوة إىل حتـسني األرصـاد، وتنـسيق              

راكات مــن أجــل تقاســم املــسؤوليات،    تبــادل البيانــات واخلــدمات العملياتيــة، وتعزيــز الــش     
  .وتشجيع البحوث الرامية إىل حتسني هذه اخلدمات

    
    الدعوة إىل حتسني األرصاد

ُوضـــعت نـــسخة أوىل ملتطلبـــات رصـــد طقـــس الفـــضاء وأتـــيح االطـــالع عليهـــا عـــرب   
: متاحـة علـى العنـوان التـايل      (اإلنترنت يف إطار قاعدة بيانات متطلبات الرصد اخلاصة باملنظمة          

www.wmo-sat.info/db(      ومتابعة لذلك، جيـري    ". طقس الفضاء "، حتت اجملال التطبيقي املعنون
إعداد جرد بقدرات وخطط رصد طقس الفضاء، مبا يف ذلك البىن التحتية القائمة للرصـد مـن                 

وسيقوم فريق التنسيق بني الربامج املعين بطقس الفـضاء بـإجراء           . الفضاء أو على سطح األرض    
لالحتياجات غري امللبَّاة وصوغ بيان إرشادات لسد الثغرات ذات األولويـة العليـا يف              أول تقييم   
  .جمال الرصد

    
    زيادة الوعي بآثار طقس الفضاء

 إىل آثـار طقـس      ٢٠١١اسُترعَي اهتمام مؤمتر األرصاد اجلويـة العـاملي املعقـود يف عـام                
ة جديـدة موكولـة     اء باعتباره مهمّ  الفضاء، ّمما أدى إىل االعتراف بالتنسيق يف جمال طقس الفض         

ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن الربنامج يف املوقـع           (لربنامج الفضاء التابع للمنظمة     
 فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلويـة، يف         كما أقرّ ). www.wmo.int/sat: الشبكي التايل 
ــوبر /تــشرين األول ــأثري طقــس الفــضاء علــى ســ  ٢٠١١أكت واتل رصــد األرض، وكــذلك  ، بت

  .مها هذه السواتل للعمليات اجلارية لرصد طقس الفضاءباملسامهة اليت ميكن أن تقّد
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وجيري إنشاء موقع للعرض اإليضاحي لطقـس الفـضاء علـى شـبكة اإلنترنـت، وذلـك                   
هبدف تعزيز استخدام منتجات حمددة قليلة عن طريق تيسري سبل احلصول على هذه املنتجـات               

ومــن املقــّرر أن تــشمل القــدرات األوليــة لتــشغيل موقــع  . وتــوفري التــدريب اخلــاص هبــااحملــددة 
العرض اإليـضاحي دورات تـدريب متعـددة اللغـات واحلـصول علـى منتجـات عامليـة ميكـن أن                  

  .يستفيد منها قطاع عريض من املستخدمني على الصعيد العاملي
    

    فضاءتنسيق املنتجات واخلدمات العملياتية اخلاصة بطقس ال
جيري إنشاء بوابة ملنتجات طقـس الفـضاء، باعتبـار ذلـك خطـوة أوىل يف سـبيل تعزيـز                      

واهلدف من هذه البوابة هو مجـع املعلومـات         . وضوح الرؤية واستخدام منتجات طقس الفضاء     
حــول املنتجــات الــيت تــستويف املتطلبــات الــدنيا، وتــوفري الــسبل املالئمــة للحــصول علــى هــذه     

، مثــل ميــة وفــق فئــات التــأثري واالســتخدام ديــد املنتجــات العامليــة واإلقليوجيــري حت. املنتجــات
اضطرابات الغالف األيـوين، واضـطرابات املغنطيـسية األرضـية، وبيئـة اإلشـعاعات، واألحـوال          

ــة تعريــف       . الشمــسية ــربامج املعــين بطقــس الفــضاء إىل مواءم ــسيق بــني ال ــق التن ــسعى فري وسي
  .تقييم اجلودةاملنتجات النهائية، مبا يف ذلك 

وباإلضافة إىل ذلك، سيقوم فريق التنسيق بـني الـربامج املعـين بطقـس الفـضاء بكـشف                
الفــرص املتاحــة لتنــسيق اخلــدمات تلبيــةً لالحتياجــات ذات األولويــة العليــا، مثــل دعــم الطــريان 

 وهـذا األمـر ال يقتـصر علـى تعريـف املنتجـات      . العاملي من خالل منظمة الطريان املدين الـدويل    
املالئمة، بل يستلزم اعتمـاد املمارسـات املّوحـدة بـني مراكـز عمليـات طقـس الفـضاء يف مجيـع                   
ــة      أحنــاء العــامل، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات التــشغيلية اخلاصــة بإعــداد وإبــالغ املعلومــات الروتيني

  .ومعلومات اإلنذار على حد سواء
    
    امتةاخل

يـــد بزيـــادة اعتمادنـــا علـــى  التعـــرض ملخـــاطر طقـــس الفـــضاء يتزامـــن املـــسلَّم بـــه أنَّ  
ــة ــا املتقدمـ ــا أنَّ  . التكنولوجيـ ــية والفـــضائية، كمـ ــار لألرصـــاد األرضـ  وقـــد ُوضـــع بالفعـــل إطـ

الصناعات واحلكومات أصبحت حاليا بصدد اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتحـسني القـدرات يف                
 وجيري تشجيع التنسيق على مستوى عـال يف اسـتخدام املعـدات الـساتلية             . جمال طقس الفضاء  

اخلاصة بطقس الفضاء من أجـل ضـمان سـد الثغـرات ذات األولويـة العاليـة بطريقـة فعالـة مـن                       
 .حيث التكلفة من خالل تقاسم القدرات

 


