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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

تقرير الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا حول حتليل البيانات     
  :وجتهيز الصور من أجل التطبيقات الفضائية والتنمية املستدامة

      بيانات طقس الفضاء
      )٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١- ١٨غراتس، النمسا، (    

      مةّدمق  -أوال  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                    -١
ــسلمية   ــسبيس الثالــث (يف األغــراض ال ــون   )اليوني ــراره املعن ــة "، وخــصوصا مــن خــالل ق األلفي

امج األمم املتحـدة    ، بأن تسعى أنشطة برن    "إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     : الفضائية
للتطبيقات الفضائية إىل تعزيز املشاركة التآزرية بني الدول األعضاء، على الـصعيدين اإلقليمـي              
والــدويل، يف طائفــة متنوعــة مــن األنــشطة املتعلقــة بعلــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، بالتأكيــد علــى   

  )١(.قتصادات االنتقاليةتطوير املعارف واملهارات ونقلها إىل البلدان النامية والبلدان ذات اال
دورهتــا الرابعــة ت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية أثنــاء   وأقــرَّ  -٢

، برنــامج حلقــات العمــل ودورات التــدريب والنــدوات واجتماعــات ٢٠١١واخلمــسني، عــام 
                                                         

ثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تقرير مؤمتر األمم املتحدة ال )1(  
  الفصل األول، ، )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
 .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘) ه(، الباب أوال، الفقرة ١القرار 
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ة اخلــرباء ذات الــصلة باملنــافع االجتماعيــة االقتــصادية لألنــشطة الفــضائية والــسواتل الــصغري        
وتكنولوجيــا الفــضاء األساســية وتكنولوجيــا ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء وطقــس الفــضاء والــنظم   

  )٢(.٢٠١٢العاملية لسواتل املالحة، اليت ستعقد يف عام 
 ُعقدت النـدوة  ، ووفقا لتوصية اليونيسبيس الثالث،٦٦/٧١وعمال بقرار اجلمعية العامة     -٣

ليـل البيانـات وجتهيـز الـصور مـن أجـل التطبيقـات              املشتركة بني األمم املتحـدة والنمـسا حـول حت         
 / أيلـول  ٢١ إىل   ١٨بيانات طقس الفضاء يف غـراتس، النمـسا، مـن           : الفضائية والتنمية املستدامة  

  .واستضافت الندوة األكادميية النمساوية للعلوم نيابة عن حكومة النمسا. ٢٠١٢سبتمرب 
األكادمييـة النمـساوية للعلـوم وهيئـة        وكانت هذه الندوة، اليت نظمتها األمـم املتحـدة و           -٤

يوانيــوم للبحــوث ودعمتــها الــوزارة االحتاديــة النمــساوية للــشؤون األوروبيــة والدوليــة ووكالــة 
وواليـة شـتايرمارك النمـساوية ومدينـة غـراتس ورابطـة الـصناعات              ) اإليـسا (الفضاء األوروبيـة    

ة مــن النــدوات اهلادفــة إىل  ، أول نــدوة يف سلــسلة جديــد)AustroSpace(الفــضائية النمــساوية 
معاجلة مسائل حتليل البيانات الفـضائية وتـدفقاهتا وحالـة تـوافر البيانـات وتقاُسـم البيانـات ومـا                 
يتصل بذلك من فـرص، بغيـة حتـسني وتيـسري سـبل الوصـول إىل تلـك البيانـات وإىل املنتجـات                     

ــعة        ــة الواس ــة العلمي ــة واملنفع ــة العام ــا للمنفع ــة توخي ــة الناجت ــاق ودعمــ التحليلي ــات ل اًالنط   عملي
  .اختاذ القرارات

ــام     -٥ ــا شــهد ع ــستدامة،      ٢٠١٢ومثلم ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــا مل ــا ناجح  ختام
وكذلك مناقشات مكثفة ضمن إطار األمم املتحـدة مـن أجـل صـوغ اسـتراتيجية إمنائيـة عامليـة            

ة الــيت ميكــن هبــا ، ســوف تنظــر سلــسلة النــدوات اجلديــدة هــذه يف الكيفيــ ٢٠١٥ملــا بعــد عــام 
ملختلف البيانات الفضائية أن تدعم جدول األعمال اإلمنـائي العـاملي ذاك، والكيفيـة الـيت ميكـن           
هبا لتلك البيانات أن تساعد على معاجلة شـىت أهـداف وغايـات التنميـة املـستدامة الـيت حتـددها          

 الـصعيد العـاملي   األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء فيهـا مـن أجـل حتقيـق التنميـة املـستدامة علـى           
  .على رصد تلك األهداف والغايات أو
وكان اهلدف من الندوة أن تنظر يف علم طقـس الفـضاء وحتليـل البيانـات ذات الـصلة                     -٦

، وأن تقوم، يف ظـل جنـاح        ٢٠١٣-٢٠١٢بالنظر إىل توقُّع فترة نشاط مشسي أقصى يف الفترة          
رات املتعلقــة برصــد ظــواهر طقــس  املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء، ببنــاء وتعزيــز القــد  

  . هباتنّبؤالفضاء وفهمها وال

                                                         
 .٨٠، الفقرة )A/66/20( ٢٠، امللحق رقم  والستونالسادسة العامة، الدورة الوثائق الرمسية للجمعية )2(  
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 منوذجــا ناجحــا لنــشر صــفائف ٢٠٠٧رت الــسنة الدوليــة للفيزيــاء الشمــسية فَّــوقــد و  -٧
مثــل أجهــزة لقيــاس املغنطيــسية وهوائيــات راديويــة وأجهــزة اســتقبال    (أجهــزة علميــة صــغرية  

)  لكـل الـسماء ومكاشـيف للجـسيمات    خاصة بالنظام العاملي لتحديـد املواقـع وأجهـزة تـصوير       
لالهتمام العلمـي لكـي تتـوىل مجـع بيانـات عامليـة عـن ظـواهر         يف مواقع جغرافية جديدة ومثرية  

فربايــر / مــن شــباط،الغــالف اهلليــومي؛ وقــد شــارك يف هــذه املبــادرة أثنــاء فتــرة امتــدت ســنتني 
ن بلــدان كــثرية وهنــاك اآلن علمــاء مــ.  بلــدا٧٠، أكثــر مــن ٢٠٠٩فربايــر / إىل شــباط٢٠٠٧

. يشاركون يف مجـع البيانـات وحتليلـها ونـشر النتـائج العلميـة، اسـتنادا إىل أجهـزة القيـاس هـذه           
وقد ُسلط الضوء يف ندوة غراتس على جانب من ذلك العمل، مما كفـل أن تكـون التوصـيات                   

بـادرة العامليـة    عليها يف تلك الندوة وثيقة االرتباط بنتائج حلقة العمل اخلتامية حول املاتُّفقاليت  
انظـر   (٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٢ إىل   ٨بشأن طقس الفضاء، اليت ُعقدت يف كيتو من         

  ).A/AC.105/1030الوثيقة 
  يف املوقــــع الــــشبكي ألمانــــة املبــــادرة الدوليــــة بــــشأن طقــــس الفــــضاء        ويــــرد   - ٨
)www.iswi-secretariat.org ( ــو ــذكورة   زُّعــرض للت ــزة امل ــاملي احلــايل لألجه ــا، يف ع الع آنف

وهــذه اجلــداول، املرتَّبــة  .  ُتبــيِّن أمســاء أماكنــها ومواقعهــا اجلغرافيــة الدقيقــة  شــكل جــداول
، سوف ُتجّمع أيضاً وُتتاح للمنـدوبني الـذين سيحـضرون الـدورة             حسب صفائف األجهزة  

اخلمسني للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف شـكل ورقـة غرفـة اجتماعـات مـن أجـل إبـراز                       
ــشأن طقــس      نطــاق اجلهــود  ــة ب ــادرة الدولي ــات يف ســياق املب ــوافر البيان ــة لتحــسني ت  املبذول

  .الفضاء ومدى جناح تلك اجلهود، يف وقت توشك فيه املبادرة على اختتام أنشطتها
    

    الربنامج  - باء  
 املختـارة مـن العـروض اإليـضاحية،        املقدَّمـة اخلالصـات   إىل   برنامج الندوة باالسـتناد      دَّأُِع  -٩

وبعـد جلـسة افتتاحيـة رمسيـة        . نة معنية بالربنامج يف وقت مبكر مـن مرحلـة اإلعـداد           إذ أنشئت جل  
للهيئــة العامــة، ُنظمــت سلــسلة عــروض إيــضاحية تقنيــة قــدمها خــرباء مرموقــون يف ميــدان حتليــل  

مت تلك السلسلة إىل جلسات عـروض إيـضاحية للهيئـة العامـة، مـع               وقُسِّطقس الفضاء،   بيانات  
ء مناقــشات لعــروض إيــضاحية وجيــزة أخــرى قــدمها مــشاركون عــن  إفــراد وقــت كــاف إلجــرا

  .أنشطتهم ذات الصلة
 ممثل معهد البحـوث الفـضائية التـابع لألكادمييـة           تكلَّموأثناء اجللسة االفتتاحية للندوة،       -١٠

وممثلــو الــوزارة االحتاديــة النمــساوية للــشؤون ) نيابــة عــن املؤســسة املــضيفة(النمــساوية للعلــوم 
  .الدولية ومدينة غراتس واإليسا ومكتب شؤون الفضاء اخلارجياألوروبية و
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وعقب افتتاح الندوة رمسيا، ألقى خرباء من اإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفـضاء                  -١١
بالواليات املتحدة األمريكيـة، واملركـز الـدويل لعلـم طقـس الفـضاء وتدريـسه باليابـان،                  ) ناسا(

ووفـرت  . ومركز الفضاء النروجيي كلمـات رئيـسية      جي  واإليسا، ومكتب شؤون الفضاء اخلار    
 َمـدخال لعلـم طقـس الفـضاء، وحملـة جمملـة عـن أهـداف النـدوة وعـن                      اإليضاحية تلك العروض 

املواضــيع الــيت ســتتناوهلا، ومعلومــات حمدَّثــة بــشأن التطــورات املتعلقــة بعمليــات رصــد طقــس    
  . يف هذا اجملالالفضاء ومجع بياناته، ومعلومات عن التعاون الدويل واجلهود اجلارية

ر استعراضــا لــصفائف أجهــزة مجــع وُنظمــت جلــسات العــروض اإليــضاحية لكــي تــوفّ  -١٢
البيانات عن طقس الفضاء على نطـاق العـامل وغريهـا مـن مـصادر البيانـات، وكـذلك ألدوات              
ــى        ــسُّر احلــصول عل ــق بتوافرهــا، ولكــي تنظــر يف مــسأليت تي ــات وأي مــسائل تتعل ــل البيان حتلي

تج عـن ذلـك     مسها، ويف املعايري املعتمدة جلمع البيانات وختزينها وحتليلها، وفيما ين         البيانات وتقا 
بلــدان متقدمــة وناميــة، م املتكلمــون املختــارون، الــذين قَــِدموا مــن  وقــدَّ. مــن منتجــات حتليليــة

ُخـصص وقـت وافـر      ،  إيضاحية ويف هناية كل جلسة عروض    . عرضا لورقات وبضعة ملصقات   
  .إلجراء مناقشاتلطرح األسئلة والرد عليها أو 

ص يف اليـوم الثالـث       التقنيـة املختلفـة، ُخـصِّ       اإليـضاحية  وإىل جانب جلـسات العـروض       -١٣
للنــدوة قَــدر مــن الوقــت، يف شــكل حلقــة عمــل، إلجــراء جمموعــة مترينــات عمليــة وجلــسات   

بون القادمون مـن املركـز الـدويل        م املدرِّ وقدَّ.  ذات الصلة  لرباجمياتلتدريبية وعروض إيضاحية    
لعلم طقس الفضاء وتدريسه تدريبا عمليا يف جمال اسـتخدام نظـام احتيـاز البيانـات املغنطيـسية                  

م ممثـل اإليـسا     وقـدَّ . دَّموا عرضا ألدوات مجـع البيانـات اخللفيـة        ألغراض حتليل البيانات، كما قَ    
حملــة جمملــة عــن بوابــة بيانــات طقــس الفــضاء اجلديــدة، التابعــة لإليــسا، وعرضــا إيــضاحيا هلــا     

ملختلــف وظائفهــا، ودعــا مجيــع املــشاركني إىل جتريبــها بإنــشاء حــسابات يف تلــك البوابــة مث    و
  .تقدمي إفادات مرجتعة عنها

    
    احلضور  - جيم  

دعت األمم املتحـدة واملنظّمـون احملليـون علمـاء وخـرباء يف حتليـل البيانـات مـن بلـدان                       -١٤
.  إىل املشاركة يف الندوة واإلسهام فيهـا       وبلدان متقدمة صناعيا من مجيع املناطق اجلغرافية       نامية

ــا ملواضــيع العــروض       ــة وخــربهتم، وكــذلك تبع ــهم العلمي ــاء علــى خلفيت  واخــتري املــشاركون بن
وكـان املـشاركون    .  املقترحة ومدى صلتها جبمـع بيانـات طقـس الفـضاء أو حتليلـها              اإليضاحية

ظمـات  املختارون ممن شغلوا مناصب يف جامعات ومعاهد حبوث ووكـاالت فـضاء وطنيـة ومن              
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ت اإلشراف علـى أعمـال التحـضري للنـدوة واختيـار املـشاركني فيهـا وتنفيـذ تلـك                    وتولَّ. دولية
  .األعمال جلنة فخرية دولية وجلنة معنية بالربنامج وجلنة تنظيمية حملية

مـة مـن األمـم املتحـدة وحكومـة النمـسا، مـن خـالل الـوزارة                  واسُتخدمت أمـوال مقدَّ     -١٥
ة والدوليـة وواليـة شـتايرمارك ومدينـة غـراتس ورابطـة الـصناعات        االحتاديـة للـشؤون األوروبيـ   

ــساوية   ــضائية النم ــة      ) أوستروســبيس(الف ــدان النامي ــن البل ــشاركني م ــاليف ســفر امل ــة تك لتغطي
م  مشاركا لكي يقـدَّ    ١٧واستنادا إىل األموال املتوافرة، اختري      . وتكاليف مبيتهم وسائر نفقاهتم   

 خبريا يف جمـال طقـس   ٤٧وحضر الندوة ما جمموعه .  السفرإليهم ذلك الدعم املتعلق بتكاليف    
  .وانضم إليهم يف بعض األحيان عدة طالب وعدد آخر من موظفي املؤسسة املضيفة. الفضاء
ـــ   -١٦ االحتــــاد الروســــي وبلغاريــــا :  التاليــــة٢٠وُمثّلــــت يف النــــدوة الــــدول األعــــضاء الــ

لعــراق وغانــا وفييــت نــام وكرواتيــا  فاســو وروانــدا ورومانيــا وزامبيــا وســلوفاكيا وا  وبوركينــا
  .وكندا وكينيا ومصر والنرويج والنمسا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان

    
     اإليضاحيةملخص العروض  -ثانيا  

ــروض    -١٧ ــن العـ ــشاركني نـــسخ مـ ــع املـ ــضاحيةأتيحـــت جلميـ ــدوة،   اإليـ ــاء النـ ــة أثنـ    املقدمـ
يــة بــشأن طقــس الفــضاء  يف املوقــع الــشبكي للمبــادرة الدول اإليــضاحيةمث ُنــشرت تلــك العــروض

)http://iswi-secretariat.org/.(  
م العارضون حملة جمملة عن مبادرة األمم املتحدة بـشأن علـوم الفـضاء              ويف اليوم األول، قدَّ     -١٨

وذُكـر أن املبـادرة     . األساسية، مع إيالء اهتمام خاص ملشاركة اليابان ومـسامهاهتا يف تلـك املبـادرة             
بيانـــات وأفـــضى إىل إنـــشاء املراكـــز اإلقليميـــة لتـــدريس علـــوم هـــي نـــشاط يركـــز علـــى حتليـــل ال

وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، وإىل تقدمي حكومة اليابان هبات تتمثـل يف منـاظري      
فلكية وقبب فلكية، وإىل بناء صفائف األجهزة، وإىل مجـع البيانـات عـن طقـس الفـضاء وتقامسهـا                    

  .وحتليلها ونشرها
 ٢٠٠٧م أيــضا عرضــان ملــا أســهمت بــه الــسنة الدوليــة للفيزيــاء الشمــسية لعــام    وقُــدَّ  -١٩

وأفـضت هاتـان املـسامهتان إىل نـشر مـا           . واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء من أجل أفريقيا       
نظـام احتيـاز     (MAGDASصـفيفة أجهـزة مـن طـراز         (املغنطيـسية    جهازا لقيـاس     ١٧يزيد على   

برنامج التعليم والبحوث املتعلقـة باجملـال املغنطيـسي بـاء عنـد             ( AMBERو) البيانات املغنطيسية 
 جهاَز استقبالٍ خاصـا بالنظـام العـاملي لتحديـد           ٢٥، وما يزيد على     ))خطوط الطول يف أفريقيا   

، وما يزيد بكثري علـى      )معاون قرارات شبكة التأللؤ وطُُرز أخرى      (SCINDAاملواقع من طراز    
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رصـد   (SIDأجهـزة رصـد مـن طـراز        (ات الراديويـة    ترّددل بـال   تعمـ  تـأيِّن  مسبارا للغـالف امل    ٥٠
نظـــام طقـــس الغـــالف اجلـــوي  (AWESOMEوطـــراز )  املفاجئـــةتـــأيِّناضـــطرابات الغـــالف امل

ر قـدرات لتحليـل     يف خمتلف أحناء القـارة، ممـا يـوفّ        )) الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم   
  .رات من خالل جامعات أفريقية كثريةالبيانات ويتيح فرصا للدراسة اجلامعية وبناء القد

 الليليـة يف    Fي  تـرّدد  حتليل تيـارات النطـاق ال      عن  إيضاحية  عقب ذلك عروض   متوقُدِّ  -٢٠
األجهـزة الكـثرية    (CHAMPستوائية باستخدام البيانـات الـساتلية املـستمدة مـن بعثـة             الاملنطقة ا 

هلالَوِيَّة الصادرة عـن إكليـل   ، وبشأن املقذوفات الكَُتلية ا    ) على منت سواتل صغرية    احملمولةاملهام  
بنـاء  حتليـل شـبكتها العـصبية       عـن   الشمس، بصفتها ظواهر مشسية ذات قدرة انفجارية هائلة، و        

  . طقس الفضاء يف املنظومات الكوكبية غري الشمسيةعن، وكذلك على النماذج
ل ويف اليــوم الثــاين، مشلــت املواضـــيع املتناولــة حتليــل بيانـــات آثــار اإلشــعاع، وحتليـــ         -٢١

االبتعاثات الراديوية والـدفقات الراديويـة باسـتخدام البيانـات الـساتلية والبيانـات األرضـية عـن                  
ــة مــن البحــوث االستقــصائية        ــا معين ــات، وأنواع ــل البيان ظــواهر طقــس الفــضاء، وأدوات حتلي
ــشاريع         ــة مب ــدمت عــروض اســتهاللية للتطــورات املتعلق ــا قُ ــاس، كم ــزة القي ــى أجه القائمــة عل

  . للموجات الكهرمغنطيسيةتأيِّنألجهزة الفضائية لقياس امتصاص الغالف املجديدة، مثل ا
 إىل االختالف بـني البيانـات        اإليضاحية قت املناقشات اليت أعقبت تلك العروض     وتطرَّ  -٢٢

ات اآلنّيـة وسـائر أراشـيف البيانـات الـيت ُتـستخدم             تنّبـؤ املتاحة عـرب اإلنترنـت والـيت ُتـستخدم لل         
م يف النـدوة عـروض لـنظم رصـد الفـضاء        ومل ُتقـدَّ  . تنّبـؤ  أدوات ال   ولتحـسني  لبناء مناذج فيزيائية  

  .ات عرب اإلنترنتتنّبؤالعاملة اليت هتدف إىل توفري 
 علــى أنَّــه ينبغــي لنتــائج التحليــل الــيت َتــستخدم منــاذج خمتلفــة أن تكــون ســهلة    واتُّفــق  -٢٣

نـت معروفـة وأيـسر    املقارنة، وعلى أن تكـون مـصادر بيانـات رصـد الفـضاء املتاحـة عـرب اإلنتر                
ة مــن النمــاذج الفيزيائيــة ميــسورة  علــى أن تكــون البيانــات اخللفيــة املــستمدّ اتُّفــقكمــا . منــاال

ــة ذات       ــشركات اخلاصــة يف القطاعــات التجاري ــل ولل ــة فحــسب ب ــال، ال لألوســاط العلمي املن
ضــع الــصلة، علــى أنَّــه مــن املهــم أن ُينظــر يف ســبل دمــج ومكاملــة البيانــات املــستمدة مــن موا   

 رصـد عمليـايت، كمـا ينبغـي      عـامال بـالغ األمهيـة أليِّ   تنّبؤففي هناية املطاف، متثل دقة ال   . خمتلفة
. إجـراء رصـد روتـيين لنوعيـة البيانـات والنتــائج قبـل تـوفري تلـك النتـائج للمـستعملني النــهائيني          

  .ويرد يف هناية هذا التقرير عرض للتوصيات الرئيسية الصادرة عن كل مناقشة
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 ملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءالتوزُّع احلايل لصفائف أجهزة ا  -لثاثا  
    مصادر بيانات عملياتيةك
 بلــدا، ٩٨ أجهــزة طقــس الفــضاء املنــشورة يف  وتــوزُّعأحاطــت النــدوة علمــا بأعــداد    -٢٤

ــيت تنتمــي   ــاًوال ــزة ١٦إىل  حالي ــة ال وأُشــري إىل أنَّ.  صــفيفة أجه ــة القائم ــزة  لكامل ــك األجه تل
سوف ُتعرض على اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف           ،  )أماكنهاإحداثيات  (عها اجلغرايف   وتوزُّ

 الـضوء علـى اتـساع نطـاق االنتـشار           دورهتا اخلمسني يف شكل ورقـة غرفـة اجتماعـات ُتـسلِّط           
  .اجلغرايف لتلك الصفائف وتنوعها ومدى أمهيتها كمصادر لبيانات رصد طقس الفضاء

، ٢٠٠٥ بـدأت يف عـام   ٢٠٠٧ات للـسنة الدوليـة للفيزيـاء الشمـسية        التحضري نَّومبا أ   -٢٥
، ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠وأعقبتها األنشطة املتصلة باملبادرة الدولية بشأن طقس الفـضاء، مـن عـام              

واملعروضـة مبزيـد مـن التفـصيل يف         (أصبحت صـفائف األجهـزة اخلاصـة برصـد طقـس الفـضاء              
ح مجـع البيانـات علـى نطـاق واسـع وأرشـفتها             جاهزة للعمل، مما أتا   ) A/AC.105/1030الوثيقة  

ــل         ــك إىل تطــورات ذات شــأن يف حتلي ــضى ذل ــة، وأف ــا ألغــراض علمي ــسري االطــالع عليه وتي
  .ات والتوقعات اخلاصة بالطقستنّبؤالبيانات ومنذجتها ألغراض ال

نة لألجهزة، وميكـن تـصنيفها يف   وصفائف األجهزة هذه منشورة بناًء على خمططات معيّ      -٢٦
، وشـبكة أجهـزة     تـأيِّن شبكة املناظري الشمسية، وشبكة رصد الغالف اجلوي امل       : فئات، هي أربع  

ويف الوقت احلاضر، ُتشكِّل هذه الشبكات املنـشأة   . قياس املغنطيسية، وشبكة كشف اجلسيمات    
لون غِّ جهـاز عمـل منفـرد، ويقـوم املـش          ١ ٠٠٠ املذكورة آنفاً والـيت تـضم قرابـة          ١٦ف الـ ئالصفا

  .ويرد عرض للصفائف يف اجلدول أدناه. ن أماكنها على وجه الدقةباإلبالغ ع
    

  اجلدول
    صفائف األجهزة
 الوصف موفِّر األجهزة صفيفة األجهزة

AGREES : أجهزة استقبال النظام العاملي
يف أفريقيا ألغراض ) GPS(لتحديد املواقع 

دراسة كهروديناميات الغالف اإليوين فوق 
  .املناطق االستوائية

ساعدت على فهم البىن الفريدة املوجودة يف  الواليات املتحدة
الغالف اإليوين فوق املناطق االستوائية 

وإنتاج البالزما يف االرتفاعات املنخفضة 
واملتوسطة وتأثري الظواهر الشاذة يف الغالفني 

  .اإليوين والبالزمي على االتصاالت
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 الوصف موفِّر األجهزة صفيفة األجهزة

AMBER : برنامج التعليم والبحوث املتعلقة
ال املغنطيسي باء عند خط الزوال يف باجمل

 أفريقيا

عزَّزت فهم اجلوانب الكهرودينامية  الواليات املتحدة
لالرتفاعات املنخفضة، والنبضات ذات 

ات الفائقة االخنفاض، وتأثري موجات ترّددال
ات ترّدد ذات الPc5البالزما االنضغاطية 

الفائقة االخنفاض على أعداد اإللكترونات 
اقتها مليون إلكترون فلط على اليت تبلغ ط

  .أحزمة اإلشعاع الداخلية
AMMA : التحليالت املتعددة اجلوانب

  لعواصف املونسون يف أفريقيا
 اآلنية املزدوجة GPSعدد حمطات من زادت  فرنسا

ات على نطاق العامل من أجل دراسة ترّددال
تغريات الغالف اإليوين ومدى جتاوب 

 يف الغالف احملتوى اإللكتروين اإلمجايل
اإليوين أثناء هبوب العواصف املغنطيسية 

  .األرضية فوق القطاع األفريقي
AWESOME : نظام طقس الغالف اجلوي

  الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم
سهَّلت إجراء البحوث بشأن ظواهر الربق  الواليات املتحدة

) sprites(ات الضوئية الضخمة توّهجوال
يف الغالف ) elves(ة توّهجوالومضات امل

ات األرضية ألشعة توّهجاإليوين وصلتها بال
 ات بفعل املوجاتغاما وهتاطل اإللكترون

  .دراسات، وما يقترن هبا من الصفريية
CALLISTO : اجلهاز الفلكي املركَّب

ات ترّدداملنخفض التكلفة واملنخفض ال
  ألغراض التحليل الطيفي واملرصد املتنقِّل

لنشاط املغنطيسي جملموعة واسعة من س اَرَد سويسرا
األجسام الفلكية، مع التركيز على الشمس 

 .والنجوم الباردة

CHAIN: شبكة التصوير املتواصل 
-H(ألفا -باستخدام مرشِّحات اهليدروجني

alpha(  

ات توّهجَرَصدت النشاط الشمسي وال اليابان
الضوئية والنتوءات الشمسية اخليطية واندالع 

 .مسية اخليطيةالنتوءات الش

CIDR: أجهزة استقبال أطياف دوبلر 
 لدراسة الغالف اإليوين

ُنشرت إلعادة متثيل الغالف اإليوين  الواليات املتحدة
)  اإلشعاعي املقطعيالتصويربأي (توموغرافياً 

ولتوفري مدخالت لنماذج التحليل التمثيلي 
 .للبيانات
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 الوصف موفِّر األجهزة صفيفة األجهزة

GMDN:ي لشدة  ُشغِّلت لتحديد النقصان التشتت اليابان   الشبكة العاملية لكشف امليونات
األشعة الكونية، الذي حيدث قبل وصول 
الصدمة إىل األرض بأكثر من يوم واحد، 

وينشأ عن انقذاف كتل من اإلكليل 
 .الشمسي إىل الفضاء الواقع بني الكواكب

MAGDAS:  نظام احتياز البيانات
 املغنطيسية

ية يف الفضاء درس ديناميات التغريات البالزم  اليابان
األرضي اليت حتدث أثناء العواصف 

الشفقية -املغنطيسية والعواصف التحتية
املغنطيسي -وتأثُّرات الغالف اإليوين

الكهرمغنطيسية مبختلف تغريات الرياح 
الشمسية وآليات االختراق واالنتشار اخلاصة 

  .يةو املدDP2-ULFباضطرابات 
OMTIs: صوارات الغالف األوسط 

  حلراري الضوئيةوالغالف ا
سجلت ديناميات الغالف اجلوي األعلى من   اليابان

 .خالل انبعاثات الوهج اهلوائي الليلية

RENOIR: املرصد االستوائي الليلي الُبعدي 
  ملناطق الغالف اإليوين

الغالف /درس منظومة املنطقة االستوائية الواليات املتحدة
الغالف احلراري، /اإليوين املنخفض االرتفاع

 والظواهر الشاذة اليت ،تأثرها بالعواصفو
 .ميكن أن توجد يومياً

SAVNET: شبكة أمريكا اجلنوبية ذات 
 ات املنخفضة جداًترّددال

درست منطقة الشذوذ املغنطيسي يف جنوب  الربازيل
األطلسي يف ارتفاعات الغالف اإليوين 

املنخفضة وُبنية تلك املنطقة وديناميتها أثناء 
 .يومغنطيسيةاالضطرابات اجل

SCINDA:القرارات اخلاصة  نظام معاونة 
 لؤبشبكة رصد التأل

درس اضطرابات الغالف اإليوين فوق  الواليات املتحدة
املناطق االستوائية من أجل املساعدة على 
حتديد درجة التردي يف نوعية االتصاالت 

بسبب تأللؤ الغالف اإليوين يف املنطقة 
 تنّبؤ، وعلى ال الكرة األرضيةمناالستوائية 

 .بذلك التردي

SEVAN: شبكة مشاهدة البيئة الفضائية 
  وحتليلها

ات القصرية والطويلة تنّبؤعمل على حتسني ال أرمينيا
 .األمد بالعواقب اخلطرية للعواصف الفضائية
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 الوصف موفِّر األجهزة صفيفة األجهزة

SID: مرقاب اضطرابات الغالف اإليوين 
 املفاجئة

سهَّل إجراء البحوث بشأن الربق  الواليات املتحدة
ات الضوئية الضخمة والومضات توّهجالو

نظام طقس الغالف كما يف  الضوئية القصرية
اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة 

 .والتعليم

ULF-ELF-VLF: شبكة الرصد ذات 
ات الفائقة االخنفاض والشديدة ترّددال

  االخنفاض واملنخفضة جداً

رصدت العواصف اجليومغنطيسية والظواهر  إسرائيل
" Alfven"نية املرتبطة مبوجات يالطّن

ات الفائقة االخنفاض ترّددوالنبضات ذات ال
  .الصادرة عن الغالف اإليوين

      
    املالحظات والتوصيات  -رابعا 

ــة املــستدامة، ويعتمــد العــامل بــصورة        -٢٧ ــؤثر يف التنمي ــا ي ميثــل طقــس الفــضاء عــامال هام
. التجــاري والنقــل واالتــصاالتاط متزايــدة علــى تكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التعلــيم والنــش  

 عواصف اجلسيمات القادمة من الفضاء ُتعطِّـل الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وعمليـات                 إنَّ إذ
وكثريا مـا تتـضمن حفريـات الـنفط والغـاز احلديثـة عمليـات               .  الراديوي البعيدة املسافات   ثالب

األرض، وهـذه تعتمـد علـى       حفر موجهة الستغالل مكامن النفط والغـاز املوجـودة يف أعمـاق             
ــسواتل املالحــة       ــة ل ــنظم العاملي ــا باســتخدام ال ــق جــدا ملواقعه ــد دقي ــا أن اجلــسيمات  . حتدي كم

الطاقوية املوجودة عند قطيب األرض املغنطيسيني كثريا ما تفرض تغيري مـسارات الطـريان فـوق                 
وتتـسبب التيـارات   . املنطقتني القطبيتني، مما يفضي إىل تأخريات وإىل زيادة يف استهالك الوقود    

األرضية احملرَّضة، اليت تولدها العواصـف املغنطيـسية، يف انقطـاع الكهربـاء لفتـرات مديـدة ويف          
كمـا أن تـأثريات النـشاط الشمـسي يف الغـالف            .  يف أنابيب الطاقة البالغة األمهية     تآكلالازدياد  

  .فضائياجلوي ُتحدث انزياحا يف مدارات السواتل وتغريا يف توزُّع احلطام ال
وقد أحرز علـى مـدى العقـد املاضـي تقـدم علمـي كـبري يف اسـتحداث منـاذج فيزيائيـة                       -٢٨

. لكن هـذه النمـاذج كانـت شـديدة االفتقـار إىل البيانـات، ممـا قلَّـل مـن دقتـها                    . لطقس الفضاء 
ولذلك، ُيعترب وجود تدفقات مضمونة ومستمرة مـن بيانـات طقـس الفـضاء أمـرا بـالغ األمهيـة                

  .ليل والنمذجةلسالمة التح
واملبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس ) ٢٠٠٧(وأحــرزت الــسنة الدوليــة للفيزيــاء الشمــسية   -٢٩

جديدة لفهم تـأثري طقـس الفـضاء علـى الغـالف اجلـوي             الفضاء تقدما كبريا يف تركيب أجهزة       



 

V.12-57885 11 
 

A/AC.105/1026 

 تنّبـؤ العلوي لألرض، مما أدى إىل توليد ما يلزم من تدفقات جديدة للبيانـات، كانـت مفيـدة لل                 
وميكـن تبـيُّن ذلـك بوضـوح     . حوال طقس الفضاء يف مناطق معينة مل يسبق رصـدها مـن قَبـل         بأ

  .من اجلداول الواردة أعاله
غري أن املشاركني يف النـدوة الحظـوا، مثلمـا حـصل يف ملتقيـات سـابقة، أن كـثريا مـن                        -٣٠

ع بـه مـن عمـل        اضـطُل  ممـا مناطق األرض البالغة األمهية ال تـزال تفتقـر إىل األجهـزة، علـى الـرغم                 
ناجح جدا أثناء فترة املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء، وأن هنـاك بلـدانا ناميـة كـثرية حتظـى          

كمـا لـوحظ أن املبـادرة الدوليـة ُصـممت يف            . مبوقع مثايل لسد تلـك الثغـرات اخلطـرية املـستمرة          
سات املـضيفة،  برناجما حبثيا؛ ولـذلك مل يكـن مبقـدور معظـم األجهـزة واملؤسـ       املقام األول لتكون    

ومن مث، يلزم إيالء هذا اجملال  . وليس مبقدورها حاليا، أن توفر البيانات على حنو عمليايت مستمر         
مزيدا من الدراسة، ألن اجلهود املتعلقة بطقس الفضاء ال تزال تنمو وتتطـور، وألن االحتياجـات     

  .د باستمراراخلاصة بتيسُّر احلصول على البيانات ملختلف األغراض التحليلية تتزاي
  :ولذلك، أوصى املشاركون يف الندوة مبا يلي  -٣١

أنَّــه ميكــن لنــدوة مقبلــة أن تستكــشف بالتفــصيل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن       )أ(  
تكاليف ومن تـأثري علـى املرافـق املعنيـة بطقـس الفـضاء، مـن أجـل حتديـد جممـل أثـره اجملتمعـي                          

ونتــائج وتقييمــات، كتلــك الــيت حتديــدا أفــضل، مــع الرجــوع أيــضا إىل مــا يوجــد مــن تقــارير  
توفرها األكادميية الوطنية للعلوم والوكالة االحتادية إلدارة الطوارئ بالواليـات املتحـدة، أو إىل              

طقس الفضاء وما يطرحه من حتـديات أمـام         االستنتاجات اليت خلص إليها املؤمتر الدويل بشأن        
  ؛٢٠١٢أكتوبر / األول تشرين٢٤ إىل ٢٢اجملتمع العصري، الذي ُعقد يف أوسلو من 

أن تعمل األوسـاط العلميـة مـع املراصـد االفتراضـية، مثـل املراصـد الـيت جتمـع                      )ب(  
 واجملــال املغنطيــسي، علــى حتــسني  تــأيِّنبيانــات عــن الــشمس والغــالف الشمــسي والغــالف امل  

  أرشفة البيانات وإمكانية احلصول عليها؛
 املعنيـة، اسـتحداث أدوات      أن تواصل األوساط العلمية، بدعم مـن الـسلطات          )ج(  

  منّسقة ألرشفة البيانات واكتشافها؛
أن ُتنــشأ شــبكات حملطــات وأجهــزة مجــع البيانــات مــن أجــل حتــسني آنّيــة           )د(  

ــوفره احلكومــات   . احلــصول علــى البيانــات واســتمرارية احتيازهــا   وينبغــي تــشجيع أي دعــم ت
ملــشاكل املتعلقــة بتــوافر  ومقــدمو خــدمات االتــصاالت وســائر اجلهــات املاحنــة يف جمــال حــل ا   

كمــا . إمــدادات كافيــة مــن الكهربــاء ووصــالت اإلنترنــت، حيثمــا كانــت هنــاك حاجــة إليــه   
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ُيستــصوب استنــساخ البيانــات وختزينــها آنّيــا، مــع تــوفري توثيــق جيــد للبيانــات وإنــشاء قواعــد   
  بيانات خلفية عن كل جمموعات البيانات؛

 الفضاء متاحة لألوسـاط العلميـة علـى         أن تكون مجيع البيانات املتعلقة بطقس       )ه(  
أفــسح حنــو ممكــن ومــن خــالل خــدمات منطيــة لتــوفري وســائل احلــصول عليهــا، تــشمل إنــشاء    

  ات أفضل يف هناية املطاف؛تنّبؤوتوفري قواعد بيانات خلفية حمّسنة، مما يتيح 
أن ُيعترف علـى نطـاق واسـع جبـدوى اسـتخدام الطاقـة الكهرمشـسية كمـورد                  )و(  

ربــاء الالزمــة جلمــع البيانــات بــصورة مــستمرة، وأن يتوسَّــع يف اســتخدام معــدات    نــاجع للكه
 الــربط لألجهــزة تكــون قليلــة االســتهالك للكهربــاء مــن أجــل حتقيــق مزيــد مــن النجاعــة، ألنَّ  

ن على نطـاق العـامل، ممـا يـسهل احلـصول            بشبكة اإلنترنت، السلكي منه وغري السلكي، يتحسّ      
  ؛على البيانات آنيا

ــ  )ز(   ه يلــزم تقــدمي مزيــد مــن التــدريب للعلمــاء ومــشغلي أجهــزة رصــد طقــس     أنَّ
الفضاء احملليني لضمان توافر اخلربة الفنية احمللية على حنو ناجع التكلفة من أجـل الـصيانة وحـل           

. املشاكل، عند الضرورة، مـع احتمـال تقـدمي املـساعدة علـى الـصعيد اإلقليمـي، إن لـزم األمـر                     
ة، مثل الدورات الدراسية الصيفية الـيت ُتـدار ضـمن إطـار املبـادرة        وهناك بالفعل ممارسات جيد   

 األرضية ونظام احتيـاز     -الدولية بشأن طقس الفضاء واللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية          
  البيانات املغنطيسية، وينبغي االعتراف جبدوى هذه املمارسات والتوسع فيها أيضا؛

أجهـزة االستـشعار والقيـاس املهمـة، مثـل مرصـد            أن ُتكفل استمرارية تشغيل       )ح(  
لـــألرض  والـــساتل البيئـــي العمليـــايت الثابـــت بالنـــسبة (SOHO)الـــشمس والغـــالف الشمـــسي 

(GOES) واملستكشف ذي التركيبة املتقدمة (ACE)التابع لناسا؛ ،  
ــتعلُّم        )ط(   ــر وأدوات الـ ــويب املباشـ ــصال احلاسـ ــة باالتـ ــدورات املتاحـ ــوَّر الـ أن تطـ

 لكــي تتعامــل مــع الــصور الــساتلية املتعلقــة بطقــس الفــضاء وغريهــا مــن البيانــات     اإللكتــروين
  الشمسية؛
أن ُينظــر يف تــوفري مزيــد مــن املركبــات الفــضائية املنخفــضة التكلفــة لَتحمــل      )ي(  

  مزيدا من األدوات وأجهزة االستشعار ألغراض املعايرة وزيادة قدرة الرصد؛
 البيانـــات، خـــصوصا لالســـتعمال عـــرب ج كـــثرية لتحليـــلنظـــرا لوجـــود منـــاذ  )ك(  

 َيـسُهل   ة عامليـ  تـوفري جهـة إيـداع     اإلنترنت، يلـزم إجـراء جـرد أفـضل لتلـك النمـاذج مـن أجـل                  
  ، على أن تتوىل مراكز التحليل اإلقليمية زمام القيادة يف هذا اجملال؛االوصول إليه
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اذج التحليـل،    ميكن أن ميثل خطوة بني مناذج البحث ومنـ         تنّبؤ اختبار دقة ال   نَّأ  )ل(  
  ؛ةيعمليات تنّبؤ بعض النماذج ميكن أن تكون هلا قدرات نَّأل

ميكـــن االســـتعانة بـــاحملطتني املـــرجعيتني التـــابعتني ملـــشروع اإلطـــار املرجعـــي     )م(  
اجليوديسي ألفريقيـا وللجنـة التحـضريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة مـن                     

ت املزدوجة الغرض بعني االعتبار، كما يتعني تشجيع ذلـك          البيانات، مع أخذ احملطا   مجع  أجل  
  املشروع على بناء شبكات وطنية؛

يلــزم إدراج مجيــع املــوارد الــشبكية يف بوابــات اكتــشاف البيانــات واحلــصول    )ن(  
. عليهــا، مثــل بوابــة اإليــسا اخلاصــة ببيانــات طقــس الفــضاء، الــيت قُــدم عــرض هلــا أثنــاء النــدوة 

 مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي تـويل زمـام      وأ/ية بشأن طقس الفضاء و  وميكن للمبادرة الدول  
  القيادة يف هذا الصدد؛

" Iridium"ينبغي النظر يف اسـتخدام فرصـة اجليـل القـادم مـن سـواتل منظومـة                    )س(  
وسائر الفـرص الـيت تتيحهـا محـوالت املركبـات الفـضائية حلمـل أجهـزة جديـدة لرصـد طقـس                       

ذلك لـ ألجهزة قد اسـُتحدثت بالفعـل عنـدما تنـشأ الفرصـة، و     وهذا يتطلب أن تكون ا  . الفضاء
  يلزم وجود ميزانيات لتصميم تلك األجهزة وإعدادها مسبقا؛

قــد توجــد لــدى اجلهــات املاحنــة آليــات لــدعم املزيــد مــن العمــل العــاملي يف جمــال   )ع(  
 توســيع نطــاق نــشر األجهــزة وصــيانتها، حيثمــا اقتــضت احلاجــة، ولــذلك ينبغــي استكــشاف تلــك

  الفرص؛
ينبغــي النظــر يف إنــشاء قاعــدة بيانــات لألضــرار النامجــة عــن أحــداث الطقــس    )ف(  

  .الشمسي، سواء ألغراض التوعية أو دعما ملواصلة االستثمار يف أنشطة الرصد
وأوصى املشاركون أيضا بـأن تواصـل النـدوة القادمـة يف هـذه السلـسلة التركيـز علـى                      -٣٢

صفائف األجهزة ومدى تـوافر البيانـات اجملموعـة ومنذجـة           بيانات طقس الفضاء، وتناول حالة      
ومن مث، ميكن أن تكون النـدوة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا،                 . بيانات طقس الفضاء  

، مناسبة طيبة ملزيد مـن التعـاون يف جمـال علـم طقـس               ٢٠١٣اليت سُتعقد يف مدينة غراتس عام       
  . الفضاء اليت أُجنزت بنجاحالفضاء، كمتابعة للمبادرة الدولية بشأن طقس
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    االستنتاجات  -خامسا  
يــدل تعــدُّد حلقــات العمــل واملــؤمترات املتعلقــة بطقــس الفــضاء الــيت عقــدت يف عــام       -٣٣

 هـذا املوضـوع حيظـى بأمهيـة متناميـة علـى حنـو اسـتثنائي يف كـثري مـن الـدول،              على أنَّ  ٢٠١٢
مقترنا بالـشواغل املتعلقـة مبـا ميكـن         وقد أفضى هذا،    . وخصوصا تلك اليت تشغل موارد ساتلية     

أن حتدثه ظواهر طقس الفضاء من آثار جمتمعية واسعة النطاق، إىل نشوء حاجة إىل فهـم تلـك                  
  . هبا على حنو أفضلتنّبؤاألحداث وال

وقد أسـهمت النـدوة، جبمعهـا أيـضا خـرباء يف جمـال حتليـل البيانـات وجهـات مـضيفة                        -٣٤
 إســهاما ناجحــا يف تــسليط الــضوء علــى تلــك احلاجــة ويف  لألجهــزة مــن خمتلــف أحنــاء العــامل، 

اقتراح عدد وفري من التوصيات لتنظر فيها األوساط العلميـة وصـّناع القـرار ذوو الـصلة، منـها                   
توصيات تتعلق مبعاجلة مسائل استمرارية العمليات واستدامة شبكات مجـع البيانـات ومواصـلة              

  .التركيز على حبوث طقس الفضاء
 من املهم جدا صوغ برنامج ُيعىن بالعلوم والتكنولوجيا على الـصعيد            نَُّيرى أ ومن مث،     -٣٥

لتـه املبـادرات    الدويل، حيظى بدعم واف من األمم املتحدة، ويقتدي بالنموذج الناجح الذي مثّ           
  .املاضية املتعددة السنوات، مثل املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

  


