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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا حول بيانات عن تقرير     
  ع إىل ما بعد املبادرة الدولية الفضاء وأدواته ومناذجه: التطلُّ طقس

      بشأن طقس الفضاء
      )٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٨-١٦(غراتس، النمسا،     

    مةقدم  -أوال  
أوصى مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه            -١

يف األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)، من خالل قراره املعنون "األلفيـة الفضـائية: إعـالن    
فيينــا بشــأن الفضــاء والتنميــة البشــرية"، بــأن تســعى أنشــطة برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  

فضائية إىل تعزيز املشاركة التآزرية بني الدول األعضـاء، علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل،      ال
بالتأكيـد علـى تطـوير    وذلـك  يف طائفة متنوعة من األنشطة املتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، 

  )1١(.املعارف واملهارات ونقلها إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية
وأقرت جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، أثنـاء دورـا اخلامسـة           -٢

، برنامج حلقات العمل ودورات التدريب والنـدوات واجتماعـات   ٢٠١٢واخلمسني، يف عام 
ألنشـطة الفضـائية والسـواتل    اليت تستمد من ااخلرباء ذات الصلة باملنافع االجتماعية االقتصادية 

                                                           
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  )١(  

  الفصل األول، )، A.00.I.3م املبيع (منشورات األمم املتحدة، رق ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠‐١٩فيينا، 
  ‘.١‘(د)  ٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢(ه) ‘ ١، الباب أوال، الفقرة ١القرار 
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كنولوجيــا الفضــاء األساســية وتكنولوجيــا ارتيــاد اإلنســان للفضــاء وطقــس الفضــاء الصــغرية وت
فيمـا بعـد، أيـدت    مثَّ  )2٢(.٢٠١٣عقد يف عـام  )، الـيت سـتGNSS  والنظم العاملية لسواتل املالحة (

  .أعمال دورا اخلامسة واخلمسنيعن ، تقرير اللجنة ٦٧/١١٣اجلمعية العامة، يف قرارها 
، ووفقا لتوصيات اليونيسبيس الثالـث، عقـدت   ٦٧/١١٣معية العامة وعمال بقرار اجل  -٣

النــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والنمســا حــول بيانــات طقــس الفضــاء وأدواتــه ومناذجــه: 
إىل  ١٦طقــس الفضــاء، يف غــراتس، النمســا، مــن   الدوليــة بشــأن بــادرة املع إىل مــا بعــد التطلُّــ
  .٢٠١٣أيلول/سبتمرب   ١٨
وهــي العشــرون ضــمن سلســلة النــدوات املشــتركة بــني األمــم املتحــدة     ةوالنــدوهــذه   -٤

ــها  ، ١٩٩٤والنمســا الــيت تعقــد منــذ عــام    ــة   وقــد نظَّمت األمــم املتحــدة بالتعــاون مــع األكادميي
ــة النمســاوية للشــؤون      ــوزارة االحتادي ــوم للبحــوث، ودعمتــها ال ــة يواني ــوم وهيئ النمســاوية للعل

ضاء األوروبية (اإليسا)، ووالية شتايرمارك النمساوية، ومدينـة  األوروبية والدولية، ووكالة الف
ــاوية (  ــناعات الفضـــائية النمسـ ــة  .)Austrospaceغـــراتس، ورابطـــة الصـ واستضـــافت األكادمييـ

  .عن احلكومة النمساويةبالنيابة النمساوية للعلوم الندوةَ 
    

    اخللفية واألهداف  -ألف  
الســنة الدوليــة للفيزيــاء شــطة املنفَّــذة يف إطــار عقــدت النــدوة علــى ســبيل املتابعــة لألن   -٥

) الــيت اختتمــت يف ISWIاملبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء ( ، وكــذلك ٢٠٠٧ الشمســية
يف إطـار برنـامج    مبادرة علوم الفضـاء األساسـية  وكانت تلك األنشطة جزءا من  .٢٠١٢ عام

  .)A/AC.105/2013/CRP.11األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية (انظر الوثيقة 
عـــدد مـــن قُـــدم ، يف ختـــام املبـــادرة الدوليـــة بشـــأن طقـــس الفضـــاء، ٢٠١٢ويف عـــام   -٦

يف وذلـك  الدوليـة،  التعاونيـة  التفاعل املنتظم واستمرار اجلهـود  بشأن  توصيات ومنهاالتوصيات، 
 النــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والنمســا بشــأن حتليــل البيانــات ومعاجلــة الصــور مــن أجــل  

التطبيقات الفضائية والتنمية املستدامة: بيانات طقس الفضاء، اليت عقـدت يف غـراتس، بالنمسـا،    
ــن  ــبتمرب  ٢١إىل  ١٨مـ ــة   ٢٠١٢أيلول/سـ ــر الوثيقـ ــل  A/AC.105/1026(انظـ ــة العمـ ) ويف حلقـ

      قـدت  املشتركة بني األمم املتحدة وإكوادور حول املبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس الفضـاء، الـيت ع
  .)A/AC.105/1030(انظر الوثيقة  ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ٨، من يف كيتو

                                                           
  .٨٩، الفقرة )A/67/20( ٢٠، امللحق رقم والستون السابعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )٢(  
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وكــان الغــرض مــن هــذه النــدوة معاجلــة احلاجــة إىل متابعــة توصــيات املبــادرة الدوليــة     -٧
، البيانــاتوالتشـارك يف   ،أجهــزة طقـس الفضــاء تـوافر  مــدى بشـأن طقــس الفضـاء فيمــا خيـص    
وبلـدان ناميـة،    الطقس من بلدان متقدمـة يف رباء خالل مجع خومتطلبات النمذجة، وذلك من 

  .لجهات الرئيسية املعنية بتشغيل األجهزة وتوفري البياناتلمبن فيهم ممثلون 
وكُلِّــف املشــاركون باســتعراض حالــة صــفائف أجهــزة طقــس الفضــاء (الصــفائف           -٨

انـات،  األرضية والفضائية على حد سـواء)، وجهـود مجـع البيانـات، وشـروط الوصـول إىل البي      
عــن وكــذلك جهــود النمذجــة احلاليــة، وتــوافر النمــاذج ودقتــها، وســبل الوصــول إىل الوثــائق   

 التآزر بـني خمتلـف املشـاريع واملبـادرات املختلفـة     إمكانيات البيانات والنماذج من أجل استبانة 
  .، وحتسني التعاون العلمي الدويلاجلارية

  يلي:كما أهداف الندوة وكانت   -٩
القائمــة  اركني، بوصــفهم فريقــاً مــن اخلــرباء، باســتعراض األنشــطة  قيــام املشــ  (أ)  

واملخطَّط هلا علـى النطـاق العـاملي جلمـع وتطـوير البيانـات ذات الصـلة بطقـس الفضـاء، مبـا يف           
  ثغرات؛أي ذلك عمليات الرصد الفضائي واألرضي والنمذجة وتطوير التوقعات، وحتديد 

ور التعــاون الــدويل يف معاجلــة القضــايا  اســتعراض أنشــطة التعــاون الــدويل ود   (ب)  
ذات الصلة بطقس الفضاء، مثل إمكانية زيادة التعاون صوب اكتساب قدرات عامليـة حقيقيـة   

  يف جمال رصد طقس الفضاء؛
والتشـارك  استبانة فـرص التعـاون الـدويل يف جمـال التوحيـد القياسـي للبيانـات          (ج)  

ألغـراض العملياتيـة، مـع    منـها ا وغراض شىت أل ،ويف حينهاواستخدامها على نطاق أوسع  فيها
أي جوانـب مهمـة يف   الشـكلية، ألنَّ هـذه   وصـيغها  لالسـتخدام التبـاديل   البيانـات  قابلية  مراعاة

  توحيد قياسي؛
لتعـاون الـدويل   واسـتبانة الفـرص املتاحـة ل   استعراض السجالت احلالية للنمـاذج    (د)  

حماكـاة  منـاذج  على حنو أفضـل إلنتـاج   تشارك فيها والمن أجل حتديد النماذج املثلى واستحداثها 
  كل بلد أو منطقة؛حبسب احتياجات دة التوقيت مصممة دقيقة وتوقعات جي اتوتنبؤ

يف هذا اال مع املبادرات على حنو ملموس املعارف  التشارك يفحتديد التعاون و  (ه)  
  )؛SCOSTEPاألرضية (-ء الشمسيةأو االحتادات األخرى، مثل اللجنة العلمية املعنية بالفيزيا

مناقشــة خيــارات مواصــلة األنشــطة املســتهلة يف إطــار املبــادرة الدوليــة بشــأن    (و)  
طقــس الفضــاء واملســامهة يف املناقشــات يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املنــتظم اجلديــد بشــأن     

ــتخدام         ــة اس ــة للجن ــة التابع ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي الفضــاء طقــس الفضــاء يف دورات اللجن
  .اخلارجي يف األغراض السلمية
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    احلضور  - باء  
١٠-  لني يف جمــال طقــس الفضــاء مــن بلــدان ناميــة دعــت األمــم املتحــدة خــرباء وعلمــاء مــؤه

عممـت  كمـا   .وبلدان متقدمة صناعيا من مجيـع املنـاطق إىل املشـاركة يف النـدوة واإلسـهام فيهـا      
نـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف مجيـع أحنـاء       الدعوات للمشاركة يف الندوة عن طريق مكاتـب بر 

ذات الصــلة العــامل والبعثــات الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة وعــن طريــق خمتلــف القــوائم الربيديــة    
الم األكادمييـة  على مؤه واختري املشاركون بناًء .يف جمال علوم الفضاء وطقس الفضاءباملعنيني 

مشاركة املتقدمني يف ختطيط وتنفيذ على مدى ضاء أو وخربم العملية املهنية يف جمال طقس الف
وطنية أو منظمات  طقس الفضاء تضطلع هبا هيئات حكومية أو وكاالت دولية أومعنية بأنشطة 

  .غري حكومية أو مؤسسات حبثية أو أكادميية أو شركات خاصة ذات صلة
ــدوة    -١١ ــري       ٤٢وحضــر الن ــة وغ ــن مؤسســات حكومي ــال طقــس الفضــاء م  خــبريا يف جم

حكومية وجامعات وكيانات أكادميية أخرى من البلدان الثالثة عشر التاليـة: أملانيـا، الربازيـل،    
بلغاريــا، روانــدا، سويســرا، الصــني، فرنســا، ليبيــا، ماليزيــا، النمســا، اهلنــد، الواليــات املتحــدة   

  .األمريكية، اليابان
مسـا، مـن خـالل الـوزارة     قدمة من األمم املتحـدة وحكومـة الن  املموال األواستخدمت   -١٢

ــة   ــة والدولي ــة للشــؤون األوروبي ــة غــراتس ورابطــة     ،االحتادي ــة ومدين ــة الفضــاء األوروبي ووكال
للتغطيـة الكاملـة أو اجلزئيـة لتكـاليف السـفر       ،الصناعات الفضـائية النمسـاوية (أوستروسـبيس)   

أمــواالً  مت اجلهــات الراعيــةكمــا قــد .جــوا وبــدل اإلقامــة اليــومي والســكن لعشــرين مشــاركا
  .ي واملرافق الالزمة ونقل املشاركنيالتنظيم احملللتسديد تكاليف 

    
    الربنامج  - جيم  

وضع برنامج الندوة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة بالتعـاون مـع     -١٣
 وكـاالت فضـاء وطنيـة ومنظمـات دوليــة    للني ت جلنـة الربنـامج ممـثِّ   وضـم  .جلنـة برنـامج النـدوة   
  .ية يف التنظيم الناجح للندوةت جلنة فخرية وجلنة تنظيمية حملكما سامه .ومؤسسات أكادميية

١٤-  إضـافة إىل مناقشـة  تتاحية وثالث جلسات تقنيـة وحلقـيت  الربنامج من جلسة افن وتكو ، 
 .مناقشات بشـأن املالحظـات والتوصـيات، تلتـها مالحظـات ختاميـة مـن املشـاركني يف التنظـيم         

  .لعروض اإليضاحية يف اجللسات من بني اخلالصات اليت قدمها املشاركون يف الندوةواختريت ا
١٥-   رون املعيم رؤســاء اجللســات واملقــرــة وحلقــيت وقــد املناقشــة تعليقــام  نــون للجلســات التقني

 وميكـن االطّـالع علـى الربنـامج التفصـيلي      .ومالحظام من أجل االستعانة هبا يف إعـداد هـذا التقريـر   
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شــبكي واملعلومــات األساســية والوثــائق الكاملــة للعــروض اإليضــاحية املقدمــة أثنــاء النــدوة يف موقــع   
ص هلذا الغرض (خمصwww.unoosa.org/oosa/en/SAP/act2013/graz/index.html(.  
يـع املشـاركني نسـخ مـن العـروض اإليضـاحية املقدمـة أثنـاء النــدوة،         تيحـت جلم كمـا أُ   -١٦
نشرت تلك العروض اإليضـاحية يف املوقـع الشـبكي للمبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس الفضـاء          مث
)http://iswi-secretariat.org(.  
    

      ملخص برنامج الندوة  -اثاني  
    سة االفتتاحيةاجلل  -ألف  

ألكادمييــة النمســاوية للعلــوم ممثلــو اكلمــات ترحيبيــة خــالل اجللســة االفتتاحيــة، ألقــى   -١٧
ومدينــة غــراتس والــوزارة االحتاديــة النمســاوية للشــؤون األوروبيــة والدوليــة ومكتــب شــؤون    

وقـدم ممثـل ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عرضـا إيضـاحيا اسـتعرض فيـه            .الفضاء اخلارجي
  .اة منها وأنشطة متابعتهااف الندوة والنتائج املتوخأهد
اهلنـد، كلمـة رئيسـية    قى خبري من مركز العلوم الرياضـية يف  وعقب افتتاح الندوة رمسيا، أل  -١٨

األنشطة املنفَّـذة يف إطـار   اإليضاحي وتناول العرض  .عن نتائج املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء
 .، مـع التركيـز علـى إجنـازات املبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس الفضـاء         مبادرة علوم الفضاء األساسـية 
بلـد قـد شـاركوا يف املبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس الفضـاء الـيت           ١٠٠وكان علمـاء مـن أكثـر مـن     

صــفيفة أجهــزة حيــث تتــوزع   ١٦شــبكة أجهــزة تابعــة للمبــادرة مؤلَّفــة مــن  إقامــة ضــت عــن متخ
خاصة ثالث حلقات عمل قد نظَّمت األمم املتحدة  كانتو .موقع ١ ٠٠٠األجهزة يف أكثر من 

وأسـهمت املبـادرة    .)٢٠١٢) وإكـوادور ( ٢٠١١) ونيجرييـا ( ٢٠١٠املبادرة استضافتها مصـر ( ب
 لـدى األوسـاط املعنيـة بعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء و     يف يف إذكاء الوعي بشأن قضايا طقس الفضاء 

املركز الـدويل لعلـم طقـس الفضـاء وتدريسـه       وأصدر .خصوصا يف البلدان الناميةو، اجلمهور العام
جبامعة كيوشو، اليابان، نشرة إخبارية عن املبادرة، وتولـت أكادمييـة العلـوم البلغاريـة صـيانة املوقـع       

  .)www.iswi-secretariat.orgانظر املوقع الشبكي الشبكي للمبادرة (
    

    ئف األجهزة ونواتج البيانات على النطاق العامليصفا  - باء  
خالل اجللسة بشأن صفائف األجهزة ونواتج البيانات على النطاق العـاملي، اسـتعرض     -١٩

املشاركون إطار التعاون الدويل يف جمال حبوث طقس الفضاء وحالة صـفائف األجهـزة التابعـة    
  .اخلاصة هبا على النطاق العامليللمبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء ونواتج البيانات 
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وقدم الرئيس املشارك لفريق التنسيق بني الربامج املعين بطقس الفضـاء التـابع للمنظمـة      -٢٠
العاملية لألرصاد اجلوية عرضـا إيضـاحيا بشـأن أنشـطة املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، مبـا يف          

، والتـرويج للنـواتج   الثغـرات ل ذلك تعريف متطلبات الرصد، واستعراض قدرات الرصد وحتليـ 
الـدويل  املدين الطريان منظمة  العملياتية ومواءمتها من خالل بوابة على اإلنترنت، والتعاون مع

وــدف  .بشــأن حتديــد مواصــفات خــدمات طقــس الفضــاء ألغــراض املالحــة اجلويــة الدوليــة   
اخلدمـة الدوليـة   ي اسـتهلته  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل تعزيـز جمهـود التعـاون الـتقين الـذ     

 وتشـجيع )، وتعزيز التكامـل بـني خـدمات األرصـاد اجلويـة املقدمـة،       ISES( لرصد بيئة الفضاء
شدد الرئيس املشارك علـى  و .تقدمي اخلدمات إىل اتمع على املدى الطويلبااللتزام بأعضائها 
رات الناشـئة لتخفيـف   طقـس الفضـاء وبالقـد   بتـأثري  إذكاء الـوعي لـدى صـانعي القـرار      ضرورة

  .حدة املخاطر املرتبطة بذلك
وقدم مدير اخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء عرضا إيضاحيا بشأن الكيفية اليت ميكن هبا   -٢١

لنتائج املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء أن تسهم يف حتسـني خـدمات طقـس الفضـاء واملنـافع      
هنـاك إقـرار علـى النطـاق العـاملي باملخـاطر الـيت يشـكلها         وقـد أصـبح    .العاملية بالنسبة إىل اتمع

استحداث التـدابري الـيت مـن شـأا ختفيـف حـدة تلـك املخـاطر مـع           جيري حالياطقس الفضاء، و
خـدمات طقـس الفضـاء تتخلـف كـثريا عـن املسـتوى        أنَّ بيـد   .تنامي الوعي بدور طقس الفضاء

شـدد املـدير علـى    و .منية العاملية على الصموداملطلوب لضمان قدرة البىن التحتية االقتصادية واأل
املطلـوب هـو تطبيـق    أنَّ طقس الفضاء ينطوي على مـا هـو أكثـر مـن علـوم الفضـاء، و      ميدان أنَّ 

مـن  حبوث أساسية وتطبيقيـة  إجراء إىل  هناك حاجةًأفاد بأنَّ و .العلوم على االحتياجات اتمعية
وهناك أربعة عناصـر   .بطقس الفضاءالتنبؤ  على  قدراتالحتسني املعارف بطقس الفضاء و أجل

حيـث   -املسـتعملني  ضرورية لتحسني القدرات يف جمال طقـس الفضـاء، وهـي: (أ) احتياجـات     
ي لتلــك املخــاطر؛ و(ب) اخلــدمات فهــم املخــاطر والتــدابري املطلوبــة للتصــد للمســتعملني ينبغــي 

مـــن معـــارف العلـــوم ســـتعمال لالأن تســـتخلص اخلـــدمات القابلــة   يحيـــث ينبغـــ -املســتهدفة  
حيـث توجـد ضـرورة العتمـاد ـج مشـترك مـن أجـل          -األساسية؛ و(ج) البنية التحتية للرصـد  

حيـث يلـزم تقـدمي     -استمرار عمليات مجع البيانات علـى املـدى الطويـل؛ و(د) التنسـيق العـاملي      
  .رسالة متسقة ودقيقة بشأن املسائل ذات الصلة بطقس الفضاء

أجهــزة املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء مجــع البيانــات األرضــية،  وتتــوىل شــبكة   -٢٢
) الـذي  ILWS( الربنامج الدويل بشأن العـيش مـع جنـم   بينما تجمع البيانات الفضائية عن طريق 

تنســيق خــدمات طقــس  جيــريوعلــى املســتوى الــدويل،  .وكالــة فضــائية ٢٥يضــم أكثــر مــن 
الـيت تتـوىل تنسـيق خـدمات طقـس الفضـاء        الفضـاء اخلدمة الدوليـة لرصـد بيئـة    الفضاء من قبل 
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مراكـز إنـذار تابعـة ومركـز تعـاوين واحـد للخـرباء، وفريـق          ٣مركـز إنـذار إقليمـي و    ١٤لدى 
التنسيق بني الربامج املعين بطقس الفضاء التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة، والـذي يضـم    

فريـق  اجلهـتني، يسـاهم أيضـا كـل مـن       وإضافةً إىل هـاتني  .منظمات دولية ٧بلدا عضوا و ٢١
ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل وجلنـة اسـتخدام الفضـاء         التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية

  .اخلارجي يف األغراض السلمية يف التعاون بشأن طقس الفضاء الدويل
الفضـاء   وتتمثل أدوار تلك املنظمات فيما يلـي: (أ) تركِّـز اخلدمـة الدوليـة لرصـد بيئـة        -٢٣

وحتسـني اخلــدمات وصــياغة رســائل متسـقة أثنــاء أحــداث طقــس   املســتعملني علـى احتياجــات  
الفضاء الشديدة، ودعم منـو مقـدمي اخلـدمات؛ و(ب) تعمـل املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة         
ــة          ــة التحتي ــز البني ــة الفضــاء، وتســعى إىل تعزي ــة لرصــد بيئ ــة الدولي ــع اخلدم ــق م ــاون وثي يف تع

فريـق التنسـيق   ؛ و(ج) يتـوىل  اتاخلـدم مقـدمي  العامليتني وبناء القدرات وزيادة عدد والعضوية 
البيانــات الســاتلية وحتســني مســتعملي بلــورة فهـم الحتياجــات   املعـين بســواتل األرصــاد اجلويــة 

ــل؛      ــوافر البيانـــات علـــى املـــدى الطويـ ــرويج لتـ ــائية والتـ ــتخدام القياســـات الفضـ ــواتج واسـ النـ
طـــريان املـــدين الـــدويل تنقـــيح متطلبـــات خـــدمات الطـــريان اســـتنادا إىل تتـــوىل منظمـــة ال و(د)

وقــدرام احلاليــة وضــمان توجيــه رســالة حمليــة وعامليــة متســقة بشــأن    املســتعملني احتياجــات 
ــلة بطقـــس الفضـــاء؛ و  ــاء اخلـــارجي يف   (ه)األحـــداث ذات الصـ ــة اســـتخدام الفضـ تتـــوىل جلنـ

ــة يف حبــ      ــراض الســلمية تيســري املشــاركة الدولي وث طقــس الفضــاء مــن أجــل العمليــات     األغ
لجنة يف ذلـك  بالوميكن أن يتمثل الدور اخلاص  .واستمرار عمليات الرصد على املدى الطويل

اهود يف تشجيع حتسني خدمات طقس الفضاء مـن خـالل تشـجيع األنشـطة البحثيـة وتـوافر       
مـن خـالل   املثـال،   ، على سبيلوذلكالبيانات وبناء القدرات اليت تتسق مع احتياجات اخلدمة 

  .توسيع أنشطة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء لتشمل البحوث من أجل العمليات
املشـاركني للربنـامج العلمـي اجلديـد للجنـة العلميـة املعنيـة بالفيزيـاء         الرئيسني وقدم أحد   -٢٤

ى "تقلبات الشمس وأثرها علـ املعنون ، ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة ) SCOSTEP(األرضية -الشمسية
ــة بالفيزيــاء الشمســية   .األرض"، عرضــا إيضــاحيا عــن الربنــامج  -وتتفاعــل اللجنــة العلميــة املعني

، مــع الــربامج )ICSU( األرضــية، وهــي جلنــة علميــة تابعــة للمجلــس الــدويل لالحتــادات العلميــة   
مـن أجـل   وذلـك  األرضـية  -الفيزيـاء الشمسـية  خاصـة ب الوطنية والدولية اليت تنطوي على عناصر 

ــا   ــاء الشمســية     حتقيــق م ــة متعــددة التخصصــات يف الفيزي ــة دولي ــرامج علمي ــذ ب  –يلــي: (أ) تنفي
األرضــية علــى املــدى الطويــل (مــن أربــع إىل مخــس ســنوات)؛ و(ب) املشــاركة يف أنشــطة بنــاء   

األرض وكيفيـة تـأثري الشـمس    -القدرات؛ و(ج) نشر املعـارف اجلديـدة حـول منظومـة الشـمس     
تقلبات الشمس املعين بربنامج الويقوم  .يق األنشطة التواصليةعن طر ، وذلكعلى احلياة واتمع
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 األحـداث الشمسـية  وأثرها على األرض على أربعة عناصر، وهي: (أ) تطور الـدورة الشمسـية و  
املــؤثِّرة يف األرض  العــابرة  الشمســية  العات النــد ظــواهر ا لالقصــوى؛ و(ب) الدراســة الدوليــة   

)ISEST ومحلــة ("MiniMax24" و(ج) حتديــد مواصــفات بيئــة الغــالف املغنطيســي     ؛ الرصــدية
ــرِ  ــداخلي املقتــ ــوي الوســــطي/الغالف     الــ ــالف اجلــ ــمس والغــ ــا؛ و(د) دور الشــ ــؤ هبــ ن والتنبــ

ــوين   ــاخ )األيونوســفري(احلــراري/الغالف األي ــوحظ  .يف املن ــة   أنَّ ول ــة املعني ــة العلمي أنشــطة اللجن
ــة  -بالفيزيــاء الشمســية اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   األرضــية وثيقــة الصــلة جبميــع أنشــطة جلن
وميكــن أن توجــد تــآزرا مــع تلــك األنشــطة يف جمــال الــروابط بــني الشــمس    ،األغــراض الســلمية

ــاء الشمســية    .واألرض ــة بالفيزي ــة املعني ــة العلمي األرضــية إىل املســامهة يف  -وســوف تســعى اللجن
  .الفضاءاملناقشات يف إطار البند الدائم اجلديد يف جدول أعمال اللجنة بشأن طقس 

 اتصـوار شـبكة  زت ثالثة عروض إيضاحية على حالة شبكات األجهزة التاليـة:  وركَّ  -٢٥
نظــام احتيــاز البيانــات   ، ومشــروع )OMTIالغــالف األوســط والغــالف احلــراري الضــوئية (    

) الــذي يشــرف عليــه املركــز الــدويل لعلــم طقــس الفضــاء وتدريســه،    MAGDAS( املغنطيســية
(اجلهاز الفلكي املركَّـب املـنخفض التكلفـــة    ) e-Callisto(ة الشمسية وشبكة املطيافات الراديوي

الغـــالف  اتصـــواروتوجـــد  .واملـــنخفض التـــرددات للتحليـــــل الطيـــــفي واملرصـــــد املتنقـــــل)
ــوئية (    ــراري الضـ ــالف احلـ ــط والغـ ــغيل اآليل يف   )OMTIاألوسـ ــع التشـ ــة يف  ١٣يف وضـ حمطـ

 .ايلنــد وكنــدا والنـرويج والواليــات املتحــدة واليابــان الروســي وأســتراليا وإندونيسـيا وت  االحتـاد 
ويف ذلك السياق، ميكن االطالع علـى معلومـات عـن احملطـات وخمططـات البيانـات يف املوقـع        

شـبكة أجهـزة   موقـع رصـد يف    ٧٢ويوجـد   ./http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/omtiالشبكي 
واســتحدثت قاعــدة بيانــات حلفــظ البيانــات   .)MAGDAS( نظــام احتيــاز البيانــات املغنطيســية 

 .)www.iugonet.org/enاخلاصــة ببيانــات الرصــد األرضــي للغــالف اجلــوي العلــوي (    الوصــفية
موقعـا   ٣٥جهازا يف  ٦٥نة من )، واملكوe-Callistoوتعد شبكة املطيافات الراديوية الشمسية (

 ٢٠٠٧خمتلفــا علــى النطــاق العــاملي، املســامهة السويســرية يف الســنة الدوليــة للفيزيــاء الشمســية    
 االطــالعو .)http://e-callisto.orgواملبـادرة الدوليــة بشـأن طقــس الفضـاء (انظــر املوقـع الشــبكي     

  .حبرية ) متاحe-Callistoالبيانات الواردة من شبكة املطيافات الراديوية الشمسية ( مجيععلى 
األخريان يف تلك اجللسة أمثلـة علـى البحـوث املسـتمرة     اإليضاحيان وتضمن العرضان   -٢٦

يف جمــال طقــس الفضــاء وأنشــطة التعــاون الــدويل يف معهــد علــوم الفضــاء باجلامعــة الوطنيــة يف  
  .) ويف خمترب استكشاف البيئة الفضائية التابع لألكادميية الصينية للعلومUKM( ماليزيا
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    حتليل البيانات ومناذجها  - جيم  
ــات طقــس الفضــاء          -٢٧ ــتخدام بيان ــى اس ــة عل ــاقش املشــاركون أمثل ــة، ن  يف اجللســة الثالث

األول مفهوم امليكانيكا اإلحصائية غري االنتشارية وإمكانيـة  اإليضاحي وقدم العرض  .ومناذجه
نظـام  أي لطاقـة   )إنتروبيااملقياس الرياضي (كون يوكثريا ما  .تطبيقها على علوم طقس الفضاء

وينطبق ذلك إذا كانـت طاقـة    .مؤلَّف من عدة أجزاء مساوية موع إنتروبيات مجيع األجزاء
وإذا كــان العمــل الــذي تقــوم بــه املنظومــة أثنــاء ، األجــزاءاملنظومــة هــي جممــوع طاقــات مجيــع 

موع كميات العمل الذي تؤديه مجيع األجزاء لٍحتو بيد أنه يف احلاالت الـيت قـد    .ما مساويا
 .غيــبس-امليكانيكــا اإلحصــائية لبولتســماننظريــة تســتوىف فيهــا تلــك الشــروط، يلــزم تعمــيم   ال

تلـك النظريـة   أنَّ وبـين كيـف    .ا اإلحصائية غري االنتشاريةويتمثل أحد تلك النهوج يف امليكانيك
  .على الفيزياء الشمسية والنووية وفيزياء النيوترينو وظواهر طقس الفضاءقابلة لتطبيقها 

٢٨-  التــأخ ــدعويالرئيســي للخطــأ يف اســتخدام الــنظم العامليــة  ر يف الغــالف األيــوين املصــدر
 ا فــوق املنطقــة االســتوائية، حيــث يشــار إىل ذلــك اخلطــأ)، وخصوصــGNSSلســواتل املالحــة (

ويف ذلــك  .)الشــذوذ األيونوســفريي االســتوائي(مبصــطلح "شــذوذ الغــالف األيــوين االســتوائي" 
م عرض إيضاحي بشأن مغزى منذجة الغالف األيوين اإلقليميـة الثالثيـة األبعـاد فـوق     السياق، قُد

م العاملية لسواتل املالحة وحساسيته؛ كما أشار العرض املنطقة االستوائية لتحسني دقة قياس النظ
وأعقـب ذلـك عـرض إيضـاحي      .إىل تطبيقات نظم حتديـد املواقـع السـاتلية يف ماليزيـا    اإليضاحي 

أيار/مايو  ١٥لبيانات الرصد بشأن استجابة الغالف األيوين للعاصفة املغنطيسية األرضية بتاريخ 
واالنبعاث الكتلي اإلكليلـي املـرتبط بـه) الـيت      M8ئة (اليت تسبب فيها توهج مشسي من ف ٢٠٠٥

  .أيار/مايو ١٣وقعت على ارتفاعات متوسطة يف قطاعي النهار والليل بالتزامن يف 
 .ويف عرض إيضاحي آخر، قُدم حتليـل بشـأن كيفيـة تـأثري الشـمس يف األرض وبيئتـها        -٢٩

باشــرا بالشــمس عــن طريــق ففــي الغــالف الشمســي، وهــو اجلــزء الفضــائي الــذي يتــأثر تــأثرا م
احلجم للريـاح الشمسـية نوعـان مـن االضـطرابات،       ةالكبريالبنية الرياح الشمسية، يغلب على 

أمـا االضـطرابات العـابرة فهـي      .ومها: االضـطرابات العـابرة واالضـطرابات املشـتركة الـدوران     
مشســية  بــني الكواكــب مــن منــاطق فيمــا عرضــية ملــواد إىل الفضــاء الكــائن  مبقــذوفات تــرتبط 

ــداد الريــاح الشمســية، مثــل التوهجــات الشمســية واالنبعاثــات      مل تكــن تشــارك ســابقا يف امت
ــة  ــة اإلكليلي ــة يف      .الكتلي ــات املكاني ــرتبط بالتقلب ــدوران فهــي ت ــا االضــطرابات املشــتركة ال وأم

التوســع اإلكليلــي والــدوران الشمســي الــذي يقــع اســتجابةً لتفاعــل الريــاح الشمســية الســريعة  
ونوقشت بالتفصيل العواصف املغنطيسـية األرضـية يف البيئـة املغنطيسـية لـألرض الـيت        .ةوالبطيئ
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ــى األرض،        ــي وعلـ ــالف الشمسـ ــوش يف الغـ ــات فوربـ ــطرابات، وتناقصـ ــك االضـ ــدها تلـ تولـ
  .وجزيئات الطاقة الشمسية يف الغالف الشمسي وتعزيزات املستوى األرضي على األرض

املندلعــة التعــرف التلقــائي علــى التوهجــات  واختتمــت اجللســة بعــرض إيضــاحي عــن    -٣٠
ــائلي وكشــف  وميكــن االطــالع علــى   .يف مرصــد كــانزهلوهي يف جامعــة غــراتس الثــوران الفت

  .http://cesar.kso.ac.at/main/esa_live.phpبيانات شبه فورية يف املوقع الشبكي 
    

    ليل البيانات وأدواهتاحت  -دال  
) التـابع  EMBRACEوعرض رئيس الربنامج الربازيلي لدراسة ورصـد طقـس الفضـاء (     -٣١

ــل (    ــوطين لبحــوث الفضــاء يف الربازي ــواتجINPEللمعهــد ال ــدة لرصــد طقــس الفضــاء    ) ن جدي
اء والتنبؤ بـه يف أمريكـا اجلنوبيـة، مبـا يف ذلـك املؤشـرات املغنطيسـية اإلقليميـة وخـرائط األخطـ          

ومجيع البيانات متاحة للعموم مـن   .لنظام العاملي للمالحة بواسطة السواتلالعمودية التشغيلية ل
  .)www.inpe.br/spaceweatherاملوقع الشبكي للمعهد (

العـاملي  للنظـام   وقُدم عرض إيضاحي عن نتـائج قياسـات احملتـوى اإللكتـروين اإلمجـايل       -٣٢
ن الـذي  عند ارتفاعات منخفضة باستخدام أسلوب منذجة الغالف اجلوي املتـأي  لتحديد املواقع

ن مـن أجـل   استحدثته جامعة نيو برونزويك (كندا) لتوفري تصحيحات يف الغالف اجلوي املتأي
لنشـاط الشمسـي   فتـرة ا ويتوقـع أن تـوفر    .نظم االتصال واملراقبة واملالحة العاملـة بتـردد واحـد   

األرضــية -العديــد مــن الفــرص مــن أجــل الدراســة التفصــيلية لألحــداث الشمســية        األقصــى 
باستخدام هذا األسلوب من أجل الوصول إىل فهم أفضل ألثر النشاط الشمسي علـى احملتـوى   

  .اإللكتروين اإلمجايل عند االرتفاعات املنخفضة
ومعاجلـة بياناتـه التـابع للمركـز الـوطين      النظام التشغيلي لرصد طقس الفضاء وذُكر أنَّ   -٣٣

لــدعم البعثــات الفضــائية  ١٩٩٢لعلــوم الفضــاء باألكادمييــة الصــينية للعلــوم، املؤســس يف عــام  
ــة الصــينية،  ــة (  يقــدم املأهول ــا بيانــات دقيقــة وموثوق ــوم) يف الوقــت   ٣٠تلقائي غيغابايــت يف الي

ركـز التنبـؤ بالبيئـة الفضـائية متاحـة يف      والبيانـات املسـتقاة مـن م    .احلقيقي وعلـى مـدار السـاعة   
  .www.sepc.ac.cnاملوقع الشبكي 

تـؤدي عمـلَ   وتعد إعادة التوصيل املغنطيسـي آليـة كونيـة لتحويـل الطاقـة إىل بالزمـا،         -٣٤
بالتفصـيل   وقد جرى وصف آلية تغريات طقس الفضاء تلك .للتغريات يف طقس الفضاء حمرك

مه معهد حبوث الفضاء التابع لألكادميية النمساوية للعلوميف عرض إيضاحي قد.  
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مقدمـة عـن خصـائص الصـدمات الـيت تقـع يف الشـمس وبـني الكواكـب          عـرض  وبعد   -٣٥
االستقصاء القابلة لتطبيقهـا يف هـذا   املؤثِّرة يف األرض والعواصف املغنطيسية األرضية وأساليب 

تــائج حتليــل وصــفي وإحصــائي للعواصــف املغنطيســية وســوالف الصــدمات    مت نقُــد الصــدد،
  .٢٣الشمسية وفيما بني الكواكب املقترنة أثناء الدورة الشمسية 

قدمـه مشـارك مـن جامعـة غـراتس تـأثريات طقـس الفضـاء يف         إيضاحي وناقش عرض   -٣٦
ر آلن أكثـــ وقـد اكتشـف إىل ا   .لسكن والتطور الكوكيب يف منظومات جنوم أخـرى لصالحية ال

كوكب غري مشسي، ويشري التفسري اإلحصائي لبيانات حديثة مـن بعثـة كبلـر إىل     ٢ ٥٠٠من 
 .احتمال وجود املليارات من الكواكب اليت ميكن أن تكون صاحلة للسـكن يف جمرتنـا وحـدها   

كوكـب صـاحلا للسـكن، جيـب أن يـدور حـول النـوع الصـحيح مـن النجـوم            وحىت يكون أي
هنـاك  أنَّ كمـا   .سافة الصحيحة ضمن ما يطلق عليه "املنطقـة الصـاحلة للسـكن"   املضيفة عند امل

شروطا جيب أن تتوافر يف البيئة احمليطة بالكوكـب، مـن قبيـل وجـود جمـال مغنطيسـي، وتطـور        
غالف جوي، والتفاعالت مع الغالف الشمسي، واستقرار النظـام الكـوكيب واجلـوار النجمـي     

  .، ووجود ساتل كبري)الصفائحركات (حتاحمللي، وتكون تكتونيات 
علـى احليـاة البشـرية    احملتملـة  حـول تـأثريات طقـس الفضـاء     كـثرية  وأجريت مناقشات   -٣٧

تــأثري احتمــاالت ونــوقش املؤشــر علــى  .بيــد أنــه إىل اآلن ال يوجــد دليــل قــاطع  .علــى األرض
التـونني الصـنوبري   طقس الفضاء والتباينات يف اال املغنطيسي لألرض على إنتاج هرمون املي

وميكـن لـذلك التفاعـل، إذا تأكـد، أن يـؤثِّر أيضـا يف        .لدى احليوانات احملدد يف جتارب صارمة
  .إنتاج امليالتونني لدى البشر

بلـدا ووكالـة الفضـاء     ٢٤وقد تأسست الشبكة األوروبية لطقـس الفضـاء، الـيت تضـم       -٣٨
ــة (إيســا)، يف عــام   ــامج   ٢٠٠٣األوروبي ــابع لشــبكة التعــاون   "Action 724"مــن خــالل برن الت

ــة (  وقــد اتفقــت الشــبكة علــى التعريــف    .)COSTاألورويب يف ميــدان األحبــاث العلميــة والتقني
  التايل ملصطلح "طقس الفضاء":

طقس الفضاء هو حالة البيئات الفضائية الطبيعية من منظوري الفيزيـاء وعلـم     
خــالل املراقبــة والرصــد   بــذلك، مــناالختصــاص العلمــي املقتــرن  ويهــدف  .الظــواهر

ــا بينــها         ــات يف الكواكــب وفيم ــة الشــمس والبيئ ــم حال ــل والنمذجــة، إىل فه والتحلي
واالضطرابات الشمسية وغري الشمسية اليت تؤثر فيها والتنبؤ هبا، وكذلك التنبـؤ العـام   

  .واآلين بالتأثريات احملتملة على النظامني البيولوجي والتكنولوجي
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وســوف تقــدم  .ترمجــة التعريــف إىل أكــرب عــدد ممكــن مــن اللغــات  وجيــري يف الوقــت احلاضــر
 ٢٢إىل  ١٨الـذي سـيعقد مـن     ،الترمجات يف ملتقى األسبوع األورويب العاشر لطقـس الفضـاء  

  .رب، بلجيكاييف أنتو ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 
 Journal of Space Weather and Spaceوتسـعى جملـة طقـس الفضـاء واملنـاخ الفضـائي (        -٣٩

Climate وهي جملة متاحة لالطّالع العام، إىل الوصل بني مجيع األوساط املعنية بطقس الفضاء ،(
علمـاء الفضـاء والشـمس والغـالف     أوسـاط  واملناخ الفضائي ومنها، على سبيل املثال ال احلصر، 

ــاعي  واملهندســني اجلــوي  ــات والعلمــاء االجتم ــاء وخــربا  االقتصــاديني ونيوخــرباء التوقع ء واألطب
  ).www.swsc-journal.org(الة متاحة على املوقع الشبكي  .التأمني
يف اجللسة معلومات حمدثة عن آخر التغـيريات واإلضـافات   إيضاحي وقدم آخر عرض   -٤٠

التها اإلخباريـة  اليت أُدخلت علـى املوقـع الشـبكي للمبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس الفضـاء ورسـ         
)http://iswi-secretariat.org(.  
    

    املناقشة حلقتا  -هاء  
موثوقة بطقس الفضاء:  تنبؤات: "صوب نيالتالي املوضوعنيمناقشة حول  عقدت حلقتا  -٤١

اجتمـاع اخلـرباء املعـين بطقـس     نتائج املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء" و"توصيات مقدمة إىل 
  ."٢٠١٤الفضاء خالل دورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية اليت ستعقد يف شباط/فرباير 

    
    طقس الفضاء: نتائج املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءبموثوقة  تنبؤاتصوب   - ١  

اء والتقــدم كُلِّـف املتناقشــون باســتعراض إجنـازات املبــادرة الدوليــة بشـأن طقــس الفضــ     -٤٢
 تنبـؤات طقـس الفضـاء (باسـتخدام العلـوم املوثوقـة لتـوفري       بعمليـة   تنبـؤات احملرز صوب إعـداد  

  .طقسية موثوقة)، وكذلك بتحديد الروابط املفقودة املمكنة والتدابري املستقبلية
اإلجناز األبـرز للمبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس الفضـاء كـان يف        أنَّ وكان هناك اتفاق على   -٤٣
ــاء القــدرات جمــال ــا كــبرياً    .بن ــادرة كم مــن البيانــات   فبينمــا جتمــع شــبكات األجهــزة التابعــة للمب

ــإنَّ  ــات للمســامهة يف       األرضــية، ف ــتم معاجلــة البيان ــا وال ت ــيم عموم ــات ال ختضــع للتقي ــة البيان نوعي
أنَّ يـد  ب .البيانـات عمومـاً  وعيـة  املضـاهاة لتحسـني ن  بضـرورة   وأُقـر  .طقس الفضاء الفعليةبتنبؤات ال

  .م مبفردهعالأي املعايرة عملية صعبة وعالية التكلفة ومستهلكة للوقت، وكثريا ما تتعدى قدرات 
من املستصوب نشر البيانات على أوسع نطاق ممكـن، ال بـد مـن تـوخي     ويف حني أنَّ   -٤٤

حيـث  الـيت تتـيح تقيـيم مـدى جـودة وموثوقيـة البيانـات         الوصـفية الدقة أيضا يف توفري البيانات 
  .يوجد خطر استخدام البيانات اخلاطئة يف البحوث والعمليات
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٤٥-  ا املبادرة الدولية بشأن طقـس  واتفق املتناقشون على ضرورة استمرار اجلهود اليت بدأ
الفضـاء ملواصـلة تطـوير العلـوم، بوسـائل منـها علـى سـبيل املثـال حتسـني التواصـل بـني العلمـاء              

ي، وحتسني القدرة على التنبؤ بطقس الفضاء من خالل اجلمـع  املعنيني بالشمس والغالف اجلو
كمـا أشـار املشـاركون     .بني العاملني يف العلوم األساسية واملعنيني بتطوير نظم التنبـؤ التشـغيلية  

يف حلقة النقاش إىل ضرورة مواصـلة اجلهـود إلذكـاء الـوعي بشـأن قضـايا طقـس الفضـاء بـني          
  .عامة اجلمهور وصانعي القرار

    
توصيات مقدَّمة إىل اجتماع خرباء طقس الفضاء خالل دورة اللجنة الفرعية العلمية   - ٢  

    ٢٠١٤والتقنية اليت سُتعقد يف شباط/فرباير 
جـدول أعمـال اللجنـة     يفاملـدرج  يكمن اهلدف العام للبند اجلديد بشأن طقـس الفضـاء     -٤٦

جي يف األغـراض السـلمية، الـذي    الفرعية العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـار       
ــام   ــة      ٢٠١٣أُدخــل يف ع ــة املتعلق ــة والدولي ــة واإلقليمي ــادل اآلراء بشــأن األنشــطة الوطني ، يف تب

ببحوث طقس الفضاء وتعزيز التعاون الدويل لـدعم اجلهـود مـن أجـل سـد الثغـرات احلاليـة الـيت         
  .)٢٢٦، الفقرة A/AC.105/1001تشوب جمال البحث يف موضوع طقس الفضاء (انظر الوثيقة 

وسوف يعقد، على هامش الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، اليت   -٤٧
 .، اجتماع خرباء حول حتسني التنبؤ بطقـس الفضـاء خـالل العقـد القـادم     ٢٠١٤ستعقد يف عام 

طقـس الفضـاء   مجع العلمـاء الـدوليني العـاملني حاليـا يف جمـال حبـوث       هو والغرض من االجتماع 
ملناقشة املسارات من أجـل حتسـني التنبـؤ بطقـس الفضـاء خـالل العقـد املقبـل ومناقشـة األجهـزة           

والتنبـؤات   طقـس الفضـاء  املتعلقـة ب بحوث الالفضائية واألرضية اليت ستستخدم مستقبال من أجل 
  .بطقس الفضاء

لة املناقشـات  واختتمت حلقة النقاش بعدد من املالحظات والتوصيات من أجل مواص  -٤٨
وخالل اجتمـاع اخلـرباء أثنـاء الـدورة      ،على جدول األعمالاملدرج يف إطار بند طقس الفضاء 

  .احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية (انظر القسم الثالث أدناه)
    

    املالحظات والتوصيات  -ثالثا 
  قدم املشاركون يف الندوة املالحظات التالية:  -٤٩

تساعد البحوث املُعدة يف إطـار اجلهـود الدوليـة، مثـل السـنة الدوليـة للفيزيـاء          (أ)  
واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، على حفـز وحتسـني البحـوث يف جمـال      ٢٠٠٧الشمسية 
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ومـن شـأن مواصـلة     .طقس الفضاء وإجياد الـوعي بشـأن أمهيتـه، وخصوصـا يف البلـدان الناميـة      
األرض والقـدرة علـى التنبـؤ بسـلوكها مـن      -فهـم بيئـة الشـمس    وتطوير تلـك األنشـطة حتسـني   

  خالل التعاون الدويل؛
وكـذلك طائفـة واسـعة     ،يسهم العديد من املنظمات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة     (ب)  

  يف أنشطة حبوث طقس الفضاء ويف تعزيز التعاون الدويل يف هذا اال؛ ،من الربامج واملشاريع
ــاء الشمســية   املنشــأة جهــزة تواصــل شــبكات األ   (ج)   ــة للفيزي خــالل الســنة الدولي
٢٠٠٧  إىل حتســني  حاجــةًهنــاك  واملبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء مجــع البيانــات، لكــن

، وذلـك مـن أجـل    عمومـاً  نوعيـة البيانـات  حتسـني  و البيانات ومضاهاا تبادل البيانات ومعايرة
ة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء للمســامهة يف  االســتفادة الكاملــة مــن إمكانــات بيانــات املبــادر 
  .اخلدمات التشغيلية لطقس الفضاء يف املستقبل

عمليـات رصـد الظـواهر الشمسـية والبيانـات املوقعيـة الـيت جتمعهـا         أنَّ وعلى الـرغم مـن     -٥٠
أحـداث طقـس   مـن جـراء   الفضاء ميكـن أن تقـدم إنـذار مبكـرا حمـدودا بـاخلطر احملتمـل        مركبات 

إجيــاد نظــم إنــذار أكثــر دقــة وموثوقيــة ســوف   نظومــات األرضــية والفضــائية، فــإنَّالفضــاء إىل امل
  يتطلب ما يلي:

ــاح      (أ)   ــية والريـ ــاذج االنبعاثـــات الشمسـ ــينات علـــى منـ ــال التحسـ ــلة إدخـ مواصـ
  الشمسية والغالف املغنطيسي؛

  إجراء عمليات الرصد الفضائي واألرضي على حنو مستمر ومتصل؛  (ب)  
  من أجل صون املرافق القائمة وحتديثها؛تنسيق اجلهود   (ج)  
  .إتاحة سهولة الوصول إىل البيانات الفورية  (د)  

 والحظ املشاركون النماذج الرياضية املختلفة املسـتخدمة يف حتليـل البيانـات والنطـاق      -٥١
ــذة علــى النطــاق العــاملي،        الواســع مــن أنشــطة البحــث املســتمرة يف جمــال طقــس الفضــاء املنفَّ

للمنظمـة   وتدرج بوابة منتجـات طقـس الفضـاء التابعـة     .نواتج البيانات اجلديدة وكذلك توافر
  فئــات خمتلفــة    ١٠مرجعــا لنــواتج طقــس الفضــاء ضــمن      ٤٠العامليــة لألرصــاد اجلويــة حنــو    

  الدوليــــة نــــواتج بيانــــات املبــــادرة أنَّ ويــــذكر  .)www.wmo.int/satانظــــر املوقــــع الشــــبكي (
  الفضـــاء واملعلومـــات بشـــأن شـــروط الوصـــول إىل البيانـــات متاحـــة يف املوقـــع   بشـــأن طقـــس

 www.iswi-secretariat.orgالشــــبكي للمبــــادرة واملوقــــع الشــــبكي للوصــــول إىل البيانــــات (     
  .)http://newserver.stil.bas.bg/ISWI/Projects/ISWI-DATAaccess.htmlو
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الدور اخلاص للجنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية       يكونوميكن أن   -٥٢
حتسـني خـدمات طقـس الفضـاء مـن خـالل تشـجيع األنشـطة البحثيـة           ضمن ذلك املشروع دعم

فر البيانات وبناء القـدرات املتسـقة مـع االحتياجـات مـن اخلـدمات مـن خـالل، علـى سـبيل           وتوا
  .املثال، توسيع أنشطة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء لتشمل البحوث من أجل العمليات

وبدعم مـن الـدول األعضـاء حتـت مظلـة اللجنـة، ال بـد مـن مواصـلة اجلهـود لتحقيـق              -٥٣
ؤ املوثوق بطقس الفضاء مع إشراك جممل أوسـاط علـوم الفضـاء عمومـا     يف التنباملنشود اهلدف 

  .وجمتمع طقس الفضاء على وجه اخلصوص
ــدوة مبواصــلة وتوســيع نطــاق األنشــطة املســتهلة يف إطــار        -٥٤ وأوصــى املشــاركون يف الن

ــيم          ــة والتعل ــدرات العاملي ــاء الق ــك أنشــطة بن ــا يف ذل ــة بشــأن طقــس الفضــاء، مب ــادرة الدولي املب
  عية، بوسائل منها ما يلي:والتو

زيادة االستفادة من التعاون بني املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء والـربامج    (أ)  
تقلبات الشمس وأثرها علـى األرض التـابع للجنـة العلميـة املعنيـة بالفيزيـاء       العلمية مثل برنامج 

  ؛)SCOSTEPاألرضية (-الشمسية
اآلخــــرين يف أوســـــاط املبـــــادرة  تشــــجيع العلمـــــاء والبــــاحثني واألعضـــــاء     (ب)  
بشأن طقس الفضاء على إرسـاء الـروابط مـع أنشـطة طقـس الفضـاء القائمـة مـن أجـل           الدولية

حتديد املتطلبات العامليـة لرصـد طقـس الفضـاء، مثـل متطلبـات رصـد طقـس الفضـاء مـن أجـل            
املوقـع   اخلـدمات والبحـوث وعلـم املنـاخ الـيت وضـعتها املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة (انظـر           

 جلنــة أحبــاث الفضــاء فيمــا خيــص طقــس الفضــاء  ) وخريطــة طريــق www.wmo.int/satالشــبكي 
  )؛٢٠١٤(سوف تستكمل يف منتصف 

تشجيع العلماء والباحثني واألعضاء اآلخرين يف أوساط املبـادرة الدوليـة بشـأن      (ج)  
ناقشات بشأن قضايا طقس الفضاء يف إطار الفريق العامل املعين طقس الفضاء على املسامهة يف امل

باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة        
جـيم   للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية، وخصوصـا يف عمـل فريـق اخلـرباء      

  تعميم تقاريرهم ذات الصلة على اجلهات الفاعلة املعنية؛املعين بطقس الفضاء، وعلى 
احملقِّقــني الرئيســيني يف أجهــزة املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس  اخلــرباء تشــجيع مجيــع   (د)  

  وأدوات حتليل البيانات واستخدامها؛ الوصفيةالفضاء على تيسري تبادل بيانام، مبا يف ذلك البيانات 
  ؛للمضاهاةأو إطالق محالت  ضاهاةبشأن املتنظيم حلقات عمل   (ه)  
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االستمرار يف تشغيل املوقع الشبكي وإصدار الرسالة اإلخبارية للمبادرة الدولية   (و)  
  بشأن طقس الفضاء كمسامهتني مهمتني يف ملّ مشل األوساط الدولية يف جمال طقس الفضاء؛

ع أو إعـداد  تشجيع مراكز البيانات الراغبة يف تبادل البيانات، مثل مراكـز مجـ    (ز)  
البيانات التابعة لنظام املعلومات التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ونظام البيانـات العـاملي   
التابع للمجلس الدويل للعلـم، وجعـل تبـادل البيانـات قضـية مركزيـة خـالل االجتمـاع القـادم          

  ؛٢٠١٤للخرباء املعنيني بطقس الفضاء الذي سيعقد يف شباط/فرباير 
إدراج روابــط يســرية الوصــول علــى املوقــع الشــبكي للمبــادرة الدوليــة بشــأن    (ح)  

ألجهـزة املبـادرة (واألجهـزة األخـرى) ألغـراض       الوصفيةطقس الفضاء إىل البيانات والبيانات 
  .)www.iswi-secretariat.orgتبادل البيانات (انظر 

روري أن تواصل الدول األعضاء ووكاالا وهيئاا الفضائية الوطنية املمولـة  ومن الض  -٥٥
للبحوث جعل علـوم الفضـاء األساسـية والبحـوث العمليـة يف طقـس الفضـاء مـن بـني جمـاالت           

  .التمويل ذات األولوية
    

    االستنتاجات  -رابعا 
املستضــيفة اجلهــات أســهمت النــدوة بنجــاح، مــن خــالل مجــع خــرباء طقــس الفضــاء و    -٥٦
من مجيع أحناء العامل، يف تسليط الضوء علـى احلاجـة إىل فهـم أحـداث طقـس      الفضائية ألجهزة ل

  .الفضاء على حنو أفضل
وســوف تبلَّــغ املالحظــات والتوصــيات الــيت أبــداها املشــاركون إىل األوســاط العلميــة     -٥٧

ة أثنـاء مناقشـة قضـايا    والدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمي  
  .٢٠١٤الطقس خالل الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام 

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


