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*1910532*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
        يف األغراض السلمية

      الفضاءطقس عن حلقة العمل حول املبادرة الدولية بشأن تقرير     
      )٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤ - ٢٠، إيطاليا، هترييست(    

  مقدمة  -أوًال  
، إىل النجاح ٢٠٠٩املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، اليت أنشئت يف عام  جذوررجع ت  -١

). ولقد ثبت ١٥٥، الفقرة A/64/20(الوثيقة  ٢٠٠٧الذي شهدته السنة الدولية للفيزياء الشمسية 
 املشــهودالدويل  وميثل منوذجًا للعملإطارًا للتعاون بني أفرقة العلماء،  يوفرأن برنامج عمل املبادرة 

لنهج  منصــةاملبادرة  وقد أنشــأتتشــغيل األجهزة ومجع وحتليل البيانات ونشــر النتائج العلمية.  يف
خصـــــوصـــــًا يف البلدان النامية، وطقس الفضـــــاء، ب ذات دراية منطلق من القاعدة إلجياد جمتمعات

  عداد مشاريع مشتركة.إلوالعمل معا كشبكة لتبادل األفكار واملعلومات والبيانات، و
. وهناك يف الوقت وموجودة جهزة جديدةأل صــــفائفاملبادرة تتوســــع وتنشــــر  الوال تز  -٢

لتســجيل  منشــورًاجهازًا  ١ ٠٤٥ تضــم حنوالعامل  على نطاقأجهزة منتشــرة  صــفيفة ١٩احلاضــر 
املحتوى  تغريات من االنقذافات الكتلية اإلكليلية إىلاألرضـــية، -التفاعالت الشـــمســـية عنبيانات 

لةعلى معلومات  العثوروميكن  غالف األيوين.اإللكتروين الكامل لل الشــبكات يف خمتلف عن  مفصــَّ
من لمؤســســات املســتضــيفة لر األجهزة ). وتوفwww.iswi-secretariat.orgَّ( الشــبكيموقع املبادرة 

والربازيل وســويســرا وفرنســا والواليات املتحدة أرمينيا وإســرائيل وأملانيا قبل كيانات موجودة يف 
الرئيســي  الرئيســي أو الباحُث العاملاألجهزة والبيانات  يتوىل توفري، وبوجه عاماألمريكية واليابان. 

 العمليايتالبشــــرية واملرافق والدعم  ملشــــروع التابع للمبادرة. ويوفر البلد املســــتضــــيف املوارَديف ا
من  املستضيفون جزءًاعادة يف جامعة حملية. ويصبح العلماء  هذاي تشغيل أجهزة املشروع، وجيرل

ــادلوجيري  ،الفريق العلمي ــائج حتليل تب ــات ونت ــان ــامجيع البي ــار الفريق ضــــــمن ه ــاح  ،إط مث تت
  .املستعملني جلميع
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اللجنة التوجيهية التابعة للمبادرة تنسيق حلقات العمل والدورات التدريبية وأنشطة  وتتوىل  -٣
مانة املبادرة، اليت يقع مقرها يف مركز غودارد  خمتلفالتعليم والتوعية يف  أحناء العامل، بدعم من أ
مع  نةاألما وتتواصــــل. إلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضــــاء (ناســــا)ل التابعللطريان الفضــــائي 

  تنفيذ أنشطتها. مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لدى
وترمي أنشطة املبادرة إىل تيسري التعاون بني العلماء الباحثني يف املواقع ذات األمهية العلمية   -٤
يف بناء األجهزة العلمية. ويســاعد تطوير ودمج  الفنية تشــجيع البحوث يف البلدان ذات اخلربةإىل و

ـــها العلمي،  املتبصـــرةالعلمية  الرؤى ـــاس إعادة بناء طقس الفضـــاء القريب من  وكذلكيف فهم أس
  األرض والتنبؤ به.

ـــنوية للجنة التوجيهية للمبادرة على هامش دورات اللجنة الفرعية عَقوُت  -٥ د االجتماعات الس
شاركون  سلمية. ويناقش امل ضاء اخلارجي يف األغراض ال ستخدام الف العلمية والتقنية التابعة للجنة ا

األجهزة التابعة للمبادرة واالســـــتخدام  صـــــفائف االجتماعات حالة تشـــــغيل وتنســـــيق خمتلف يف
  لبيانات طقس الفضاء. العمليايت

، اليابانيف ، التابع جلامعة كيوشـــو اطقس الفضـــاء وتدريســـه لعلوماملركز الدويل وينشـــر   -٦
املوقع  صــــــيــانــة أكــادمييــة العلوم البلغــاريــة تتوىل، يف حني عن املبــادرة خبــاريــة دوريــةإنشــــــرة 
  للمبادرة. الشبكي

أنشطة أجهزة املبادرة ومناقشة سبل ووسائل مواصلة  صفائفوبغية استعراض نتائج تشغيل   -٧
البحث والتدريس يف جمال طقس الفضــــاء، عقدت املبادرة حلقة عمل يف مركز عبد الســــالم الدويل 

. واشـــترك يف تنظيم ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤إىل  ٢٠، إيطاليا، من هتيف ترييســـالكائن للفيزياء النظرية، 
اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية وكلية بوســطن و ووكالة ناســاحلقة العمل كل من املركز الدويل 

ورعاية من مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي ووكالة الفضـــاء  ًاوتلقت احللقة دعم .لســـواتل املالحة
بوســطن ومعهد املالحة واالحتاد  وكلية األرضــية-لعلمية املعنية بالفيزياء الشــمســيةواللجنة ااألوروبية 

، للجيوديســــــيا واجليوفيزياءاللجنة الدولية، واالحتاد الدويل  من خالل ،األورويب والواليات املتحدة
  ومركز حبوث الغالف اجلوي التابع للوكالة الوطنية لبحوث الفضاء والتنمية يف نيجرييا.

خللفية حلقة العمل وأهدافها وبرناجمها ويقدم ملخصــــــًا  عرضــــــًاضــــــمن هذا التقرير ويت  -٨
التقرير لكي ُيقدم إىل جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي  دَّملالحظات وتوصــيات املشــاركني. وقد ُأع

ابعة يف األغراض السلمية يف دورهتا الثالثة والستني وإىل جلنتها الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا الس
  .٢٠٢٠واخلمسني، اللتني ستعقدان يف عام 

  
  اخللفية واألهداف  -ألف  

التقلبات الشمسية على مدى العقد املاضي، كانت ظواهر طقس الفضاء، اليت تتسبب فيها   -٩
، مع أن اجلهود موضـــــع اهتمام دويل وأثرها على مناخ األرض وغالفها اجلوي وبيئتها الفضـــــائية

اليت كان لســياســات البيانات املفتوحة قد . و١٩٥٧، يف عام للجيوفيزياء الســنة الدولية أثناءبدأت 
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تقدم علمي إحراز وكاالت الفضــاء والتعاون الدويل يف البعثات الفضــائية فائدة قصــوى يف اتبعتها 
  األرضية.-يف جمال الفيزياء الشمسية مهم
يف برنامج  مهمبدور  ولية املعنية بالنظم العاملية لســــواتل املالحةاللجنة الدوقد اضــــطلعت   -١٠

النظم العاملية لسواتل املالحة يف حتسني فهم العمليات الدينامية  نظرًا ألمهية أجهزة استقبالاملبادرة، 
اليت حتدث يف الغالف اجلوي لكوكب األرض بفعل ظواهر طقس الفضــــــاء القصــــــوى والتفاعل 

  رياهتما على السواتل. األرضي وتأث-الشمسي
ومتاشـــــيا مع مناقشـــــات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية حول موضـــــوع طقس الفضـــــاء   -١١

توعية  : (أ)فيما يليحلقة العمل  متثلت أغراض)، ٢٠٩-١٩١، الفقرات A/AC.105/1202 (الوثيقة
يف  خصــوصــًا(ب) التركيز على نشــر أجهزة جديدة، والدول األعضــاء بشــأن أثر طقس الفضــاء؛ 

(د) التركيز على نتائج البحوث و(ج) مناقشة طرائق حتليل بيانات طقس الفضاء؛ والبلدان النامية؛ 
ـــــتنتاجاهتا اجلديدة  صـــــفائف بنيالتعاون يف إقامة الشـــــراكات  زيادةالتشـــــجيع على ) ه(و؛ واس
  املبادرة. أجهزة

  
  الربنامج  -باء  

ـــة االفتتاحية حللقة العمل  -١٢ ـــالم الدويل للفيزياء  ، ألقىيف اجللس كل من مدير مركز عبد الس
ممثل مكتب شـــؤون الفضـــاء  كما ألقى. كلمة ترحيبية وكلمة رئيســـية ناســـا وكالةالنظرية وممثل 

  رئيسيًا.إيضاحيًا عرضًا قدم اخلارجي مالحظات افتتاحية و
، ةرئيســي بكلمةهلت كل جلســة تقنية وكان برنامج حلقة العمل واســعًا ومتنوعًا، واســُت  -١٣
عروض إيضاحية. وتناولت العروض اإليضاحية التقنية طائفة واسعة من املواضيع يف املجاالت  اتلته

(ج) دراســــات طقس وة طقس الفضــــاء؛ َجمَذ(ب) َنو؛ هوبياناتطقس الفضــــاء (أ) أجهزة التالية: 
الغالف املغنطيســــي والغالف األيوين اقتران ) ه(و(د) الفيزياء الشــــمســــية؛ والفضــــاء اإلقليمية؛ 
(ز) أنشــــــطة الوكاالت الدولية يف جمال طقس و(و) آثار طقس الفضــــــاء؛ و؛ والغالف احلراري

 ضــمن إطارأيضــًا (ط) برامج طقس الفضــاء الوطنية. ونظمت وعية والتثقيف؛ (ح) التووالفضــاء؛ 
رض عرضــــًا إيضــــاحيًا وُع ٦٢دم ، ُقوعلى وجه اإلمجال. جلســــٌة لعرض امللصــــقات حلقة العمل

  علميًا. ملصقًا  ٣٦
للفيزياء النظرية،  الدويل شؤون الفضاء اخلارجي ومركز عبد السالم أعد الربنامج مكتُبو  -١٤

  ناسا وكلية بوسطن. وكالةبالتعاون مع 
وميكن االطالع على العروض اإليضــــــاحية املقدمة يف حلقة العمل، وكذلك خالصــــــات   -١٥

ن املوقع الشــــبكي ملكتب شــــؤو يفوبرنامج العمل ومواد املعلومات األســــاســــية،  املقدمة الورقات
  )./http://indico.ictp.it/event/8682) وموقع املركز الدويل (www.unoosa.orgالفضاء اخلارجي (

  
  احلضور  -جيم  

وجَّه مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي ومركز عبد الســالم الدويل للفيزياء النظرية ووكالة   -١٦
ومهندســني ومدرســني من بلدان نامية وصــناعية من مجيع  علماءإىل ناســا وكلية بوســطن دعوات 
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حلقة العمل واإلســـهام فيها. واختري املشـــاركون على أســـاس يف  للمشـــاركة املناطق االقتصـــادية
يف تنفيذ املشـــاريع والربامج اليت تضـــطلع املبادرة  وجتارهبممية واهلندســـية والتدريســـية خلفياهتم العل

دولية وجلنة  واضــــطلعت باألعمال التحضــــريية حللقة العمل جلنة تنظيمية علميةبدور قيادي فيها. 
  .ةتنظيمية حملي

اجلهات من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واملركز الدويل و املقدمةواستخدمت األموال   -١٧
ـــــــ  تكاليفتغطية ل املشاركة يف رعاية احللقة مشاركًا من  ٤٤السفر واإلقامة والنفقات األخرى لـ

  خبريًا. ١١٥ ما جمموعه حلقة العملحضر بلدًا. و  ٣١
قة العمل   -١٨ يا، أذربيجان،  ٤٧وُمثلت يف حل ــــــي، إثيوب دولة عضــــــوًا هي: االحتاد الروس

اإلســــالمية)، إيطاليا، -يا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهوريةاألرجنتني، إســــبانيا، أملانيا، إندونيســــ
الربازيل، بلغاريا، بنغالديش، بوركينا فاســو، البوســنة واهلرســك، بريو، تركيا، اجلزائر، باكســتان، 

جورجيا، رواندا، زامبيا، ســري النكا، ســلوفينيا، الســودان، شــيلي، الصــني، غانا، فرنســا، فيجي، 
ـــــتان، كرواتيا، ك ـــــتاريكا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، مصـــــر، اململكة كازاخس وت ديفوار، كوس

املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية، النرويج، نيبال، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات 
كتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي ملاملتحدة األمريكية، اليابان. وحضــــر حلقة العمل أيضــــًا ممثلون 

  روبية واللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية األرضية.ووكالة الفضاء األو
  

  املالحظات والتوصيات  -ثانيًا  
 احلالة الراهنة للعديد من الشــبكات املنتشــرة لرصــد طقس الفضــاء إىل املشــاركون رأشــا  -١٩

 تتهدَّدالرئيســــية اليت  أحد األخطار متثلطقس الفضــــاء رداءة أّن  ولوحظ .والتوقعات اخلاصــــة هبا
 الضــخمةكليل الشــمســي، والتوهجات الشــمســية من اإل فاالنقذافات الكتليةالتكنولوجية.  النظَم

غالف  الضــارة داخلوتيارات الرياح الشــمســية العالية الســرعة كثريًا ما تفضــي إىل تتابع التقلبات 
  سطح األرض. علىوحىت  ،األرض املغنطيسي، ويف الغالف اجلوي

هو نظام  نظام دعم القرارات املســتندة إىل شــبكة رصــد التأللؤأن املشــاركون  اســتذكرو  -٢٠
وُذكر أنه يلزم اســتعادة قدرات الشــبكة  بانقطاع االتصــال. والتنبُّه اآلنيَّني لتنبؤلقائم على البيانات 

 مرار القدرةواست) الفائقة التردد(لتحديث النظام العاملي الراهن لتحديد املواقع وأجهزة االستشعار 
 الباحثنيللمشــاركني يف الشــبكة أو من خالل التعاون مع  ةتوفري بيانات آنيلالبيانات ( احتياز على

سيني).  شأنالرئي شبكة  والتثقيف التدريب ومن  سني دعم من أجل حتاإلضايف يف املرحلة املقبلة لل
  املبادرة.فرصة جيدة ملجتمع العاملني يف إطار أن يوفر مواقع النظام 

استجابة الغالف  عن قيمةمعلومات  املتدنِّية توفرقياسات الترددات  نَّاملشاركون أ والحظ  -٢١
شمسية سينية ال شمسية  نَّوأ ،األيوين لتوهجات األشعة ال املشروع التعليمي املعنون "التوهجات ال

ف باســـم "النظام الغالف األيوين" ونظام رصـــد طقس الفضـــاء املعرو تأثُّراتمن خالل املكتشـــفة 
من  املنخفض بواســطة قياســاتاأليوين يوين" يرصــدان الغالف العاملي الكتشــاف توهج الغالف األ

توفري معلومات عن آثار التوهجات الشمسية. وُذكر أن املشاركة يف املشروع املذكور ل هذا القبيل
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ــــســــات التعليماملمفتوحة جلميع  ــــتخدام تقنية املهتمة هبذا املوضــــوع وأنه ي يةوالبحث يةؤس نبغي اس
  ل اجلسيمات.وحتليل آثار هتاُط كشفيف  املتدنيةالترددات 

حات  صــفيفةاملشــاركون أن  واســتذكر  -٢٢ أجهزة شــبكة التصــوير املتواصــل باســتخدام مرشــِّ
مقاريب أرضية لرصد التوهج الشمسي. وُذكر أنه  تستخدمهي شبكة للمراقبة  اهليدروجني واأللفا

الفيزيائية للظواهر املقادير حتسني قياس  من أجلمشسية إىل أجهزة الشبكة  مطاييفسيجري إضافة 
بناء القدرات من أجل تنمية مهارات حتليل ليجري تنظيم أنشــــطة ســــوأنه  ،الشــــمســــية النشــــطة

  يدة. بيانات التحليل الطيفي اجلد هاالبيانات، مبا في
أالسكا وكندا  طقس الشفق القطيب يف أجهزة رصد شبكة وُأطلع املشاركون على تطوير  -٢٣

يف بيانات طقس الفضــــاء. وتتألف هذه الشــــبكة من  املوجودة اتالثغر دِّمن أجل ســــيف الفضــــاء 
شابكة توفر معلومات آنية  شعار مت ست واملحتوى  لكتروين اإلمجايلعن املحتوى اإل وتارخييةأجهزة ا

. وسوف بواسطة النظم العاملية لسواتل املالحة التفاضلي ونواتج بيانات التأللؤ اإلمجايلاإللكتروين 
  مجيع البيانات يف قاعدة بيانات "مادريغال" وتتاح للمعاجلة شبه اآلنية. ُتدخل
أن أجهزة التصــوير املتعدد األلوان الصــغرية تســتخدم مرشــحات بأيضــًا  ونملشــاركا وأبلغ  -٢٤

الضــــوئية. ونظرًا الخنفاض مثنها وضــــآلة احتياجاهتا من املوارد، التداخل الختيار مسات االنبعاثات 
مرشــحًا قويًا لنشــرها على الصــعيد العاملي لغرض إجراء عمليات املراقبة األرضــية فســوف تكون 

دراجها يف الســــواتل الصــــغرية. وُأبرز أن أجهزة التصــــوير هذه إل ذلكوكواملراقبة دون املدارية، 
ــتســهم يف بناء القدرات  ــتحداث أجهزة بصــرية تواكب أحدث التطوراتس مع ومعاجلة جل، والس

  التعاون الدويل.ألغراض و ،بارامترات طقس الفضاءب املتعلقةوحتليل وتفسري البيانات 
جهاز  ُقدم عرض لقدرات وتطور، املقبلةوفيما يتعلق بأجهزة رصـــــــد طقس الفضـــــــاء   -٢٥

كما ُقدم البعثة املدارية الشمسية املقبلة، ُيعتزم محله على  كليل الشمسياستشعار جديد لرصد اإل
الشمسي قرب القرص الشمسي، من اإلكليل العلمية والتشغيلية لعمليات مراقبة  عرض لإلمكانات

وانتقل موضــــــع كليلية على كوكب األرض. لة اإلواملهلة املضــــــافة للتنبؤ بآثار الكت النوعيةحيث 
 من املجال البصــري الفضــائي إىل عمليات مراقبة املوجات الراديوية على الالحقة اتاملناقشــ تركيز
دد على أمهية االنبعاثات الراديوية واســتقطاهبا يف فهم الغالف الشــمســي وآثار  ســطح األرض. وشــُ

  نسان.ها اإلاالنفجارات الراديوية على النظم اليت يصنع
النبعاثات فوق البنفســجية يف الغالف اعمليات مراقبة  حســاســية وأشــار املشــاركون إىل  -٢٦

شدة تلك االنبعاثات تتناسب مع  كثافة  مربَّعاأليوين اليت جتريها حمطة الفضاء الدولية. وذكروا أن 
جلوي العلوي. حســـاســـًا لكثافة البالزما يف الغالف ا مقياســـًاتشـــكل فهي  مثمن ، ولكتروناتاإل

مع  ،نتائج عديدة من عمليات مراقبة السمات املورفولوجية هليكل عمودي وتلخيص تبادلوجرى 
  والفريدة هذه. الثريةمه من جمموعة البيانات ميكن تعلُّ مماهناك الكثري  ال يزالرسالة مفادها أنه 

أجهزة االســتشــعار التابعة للنظام العاملي  شــبكات اســتخدامإىل  املشــاركون أيضــًا شــارأو  -٢٧
أن توافر البيانات  وُأبرزالنســبية للبيانات املتاحة.  يف بلدان غرب أفريقيا وإىل املزايالســواتل املالحة 

من بعض املصادر ضئيل نسبيًا، رغم التقدم الواضح من حيث عدد أجهزة االستشعار. وُشدد على 
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أكثر كمواقع ألجهزة االستشعار توفر  يف املقام األولارات أن إحدى الشبكات اليت تستخدم املط
موثوقية من املرافق األخرى. ومن ما لديها من قدرات ووسائل اتصال أكثر البيانات اتساقًا بفضل 

  هذه األفكار مهمة وجيدر أخذها بعني االعتبار يف مرافق االستشعار املقبلة.مث فإن 
من خالل مركز البيانات الذي ترعاه وكالة وتوزيعها  فر البياناتاوالحظ املشــــاركون تو  -٢٨

ـــــا والذي ينظم الرقمية أن هذه األداة  وُأبرز. لبياناتل املنســـــق تحليلالحلقات عمل بشـــــأن  ناس
سهامًا  ضية متثل إ ساطيف  مهمًااالفترا ضاء وأهنا  أو ستودع مركزي ألنواع  تؤدي دورطقس الف م

من خالل  متعددةحبث عمليات  إجراء املســـــتعملني ىكان ســـــيتعني لواله عل عديدة من البيانات
  خمتلفة من البيانات. وأنساقوصالت بينية متنوعة 

مركزية من هذا  طةمَّمنتوزيع  وأقر املشــــاركون بأن املالءمة والســــرعة اللتني تتيحهما نقاط -٢٩
 منتجات بياناتكثريًا على تعزيز تطور ســــــاعدتا قد ، مثل مركز البيانات املذكور أعاله، القبيل

جلميع املســــتعملني،  املزاياطقس الفضــــاء، يف حني أتاحت الوصــــلة البينية الشــــبكية املفتوحة هذه 
  البلدان. يف مجيعوسع نطاق الوصول املفتوح  مما
لســواتل املالحة متثل وســيلة مالئمة نســبيًا  النظم العامليةتكنولوجيا  نَّوالحظ املشــاركون أ  -٣٠

شطة الغالف األيوين.   يف مجيع منمَّطعلى حنو  واختزاهلافإن جتميع هذه البيانات  ومن مث،لرصد أن
طة وميســـورة مَّومنمدجمة  أراشـــيف وجود ضـــرورةاملشـــاركون  وأبرز. هو غاية مســـتهدفةاملناطق 
فرة من خالل االبيانات الشــمســية املتو اتجمموع مثل، لســواتل املالحة يةلبيانات النظم العامل املنال

 تناوهلااليت ه هي املســــألة نفســــها أن هذوالواقع لبيانات. ل املعنية بالتحليل املنســــقحلقات العمل 
 املتعلقة بياناتالعايرة وحتميل ملخطة  لدى إعالنه عنمركز عبد الســــــالم الدويل للفيزياء النظرية 

ــــــواتل املالحة على مدى الســــــنوات اليت باملحتوى اإللكتروين اإلمجايل  مجعتها النظم العاملية لس
  طقس الفضاء.ب لألوساط املعنية جمانا ، وإلتاحة تلك البياناتاملاضيةالعشرين 

واســـعة من األجهزة وتقنيات االســـتشـــعار يف ســـرب اســـتخدام طائفة والحظ املشـــاركون   -٣١
شمس إىل طبقة الغالف األيوين املناط منمناطق متتد  سطح ال ضًا. ولكن  األشدق القريبة من  اخنفا

 ضــمنعقد حلقة عمل أكثر تركيزًا على هذا املوضــوع من املســتحســن  بعض املشــاركني رأوا أن
  إطار برنامج املبادرة.

التحسينات ها وأشار املشاركون إىل أحدث التطورات يف جمال منذجة طقس الفضاء، مبا في  -٣٢
طقس بتنبؤات الطائفة واســـــعة من  تناولتواليت واخلوارزميات املوجودة لرموز ا ُأدخلت علىيت ال

املشاركون علمًا بالدراسات اإلقليمية لطقس الفضاء اليت  وأحاطمن الشمس إىل األرض.  ،الفضاء
ومنذجتها من أجل فهم احلالة املعقدة للشــمس حتليالت البيانات إىل اســتندت إىل عمليات مراقبة و

، والتنبؤ يف هناية املطاف بتلك املغنطيسي والغالف األيوينوتفاعالهتا مع الرياح الشمسية والغالف 
  ها على النظم التكنولوجية.ريثبتأو التفاعالت

فات التوهجات الشمسية واالنقذا أكثرتقدير أحجام وطاقة  كيفيةطلع املشاركون على ُأو  -٣٣
ضية يف النجوم  شدة، كليليةالكتلية اإل شمسية املا باالستناد إىل املعلومات املعروفة عن األحداث ال

فيها ذيول  توفراألخرى املماثلة للشمس. وقد أمثرت دراسة تلك األحداث عن منحنيات إحصائية 
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ــ توزُّعــات ــة تقــديرات لطــاقــة احلــدث املحتمل ــال، ف. ةالطــاقــة العــالي ــــــبيــل املث توهج  دلَّعلى س
ـــة/"كـــارنغتون" ـــة االكليلي ـــ ذياحتمـــال حـــدوث توهج  علىالشــــــهري  انقـــذاف الكتل ة طـــاق

نة ١٥٠إرغ كل   ١٠٣٣ قدرها ــــــ إرغ  ١٠٤٣، يف حني ميكن حدوث توهج ذي طاقة قدرها س
  ة.سن ١٢٥  ٠٠٠ كل
للحركات الصـــغرية  بواســـطة أجهزة وأشـــار املشـــاركون إىل أن عمليات املراقبة األرضـــية  -٣٤

 تيبدو، عدة توهجات انفجارية. ولوحظ فيماالنطاق يف التوهجات الشــــمســــية اخليطية تســــبق، 
". وحتدث هذه H-alphaبفعل تأثري دوبلر يف األجنحة احلمراء والزرقاء خلط " متغريةأيضًا إشارات 

ــــاعات، ومن  ، ميكن مثاحلركات قبل حدوث التوهج بفترة تتراوح من بضــــع دقائق إىل بضــــع س
ــــــتخدامها  ــــــليفة تتيح التنبؤ حبدوث توهجات كبرية وكاس من انقذافات هبا  يرتبطا مبأحداث س

  كليلية.إ كتلية
 على مدىاهلالية  كليليةالكتلية اإل معدالت االنقذافات أيضــــــًا إىل املشــــــاركون وأشــــــار  -٣٥

بالقرب من مركز  جتريهذه االنقذافات من أحداث تنشـــــأ . و٢٤و ٢٣الدورتني الشـــــمســـــيتني 
باط بالقرص وهي  قة االرت يانات من تأتت طقس الفضـــــــاء على األرض. وقد وثي فهرس هذه الب

 رصــــدهاكليلية اليت اإل يةنقذافات الكتلباال املتعلقةالتحليل املنســــق للبيانات املعنية بعمل الحلقات 
للمرصـــد الشـــمســـي واهليليوســـفريي. وكانت  ابعالتالزاوية الواســـع كليل الشـــمســـي مطياف اإل

 ومشلتكل دورة.  أثناءمعدالت الذروة متشـــــــاهبة يف الدورتني، بالرغم من اختالف التوزعات 
على وجود صـــــدمات  مما يدلالبيانات أيضـــــًا دفقات راديوية من النمط الثاين ما بني الكواكب، 

  ة نشطة.يكليلإدافعة النقذافات كتلية 
للطالب والباحثني الشباب لتقدمي ملخصات لعروضهم  فوريةحلقة العمل فرصة  وفَّرتو  -٣٦

 ورأىالعروض.  تلك هاراهتم يف تقدميملممارســـة مفيدة  مثاإليضـــاحية أثناء اجللســـة الشـــفوية، ومن 
حلقات العمل اليت ســــتعقد يف املســــتقبل، أن يتضــــمن  بعض املشــــاركني أنه قد يكون مفيدًا، يف

شباب على  اجلدول الزمين وقتا خمصصا لكي يقدم الطالب ملخصات عن امللصقات مما يشجع ال
  .والتجريبالبحث والتطوير  آفاق عملياتاملشاركة يف أنشطة املبادرة ويف املشاريع اليت توسع 

ث طقس الفضــــاء من التنســــيق والتعاون الدويل املشــــاركون بالفائدة اليت جتنيها حبو وأقر  -٣٧
طقس الفضاء وحتليل بالتنبؤ  قدرات فرة واستخدامها؛ وتقييمااملالحظات املتو تبادل جمالفّعال يف ال

ته نا يا يات املعارف والنظريات وب والنهوض؛ ب مذجة؛ وعمل ــــــتخدام الن ية اس  يفالتطورات البحث
  تطبيقات طقس الفضاء.

إىل مبادرتني عامليتني ميكن أن تســتفيدا من التنســيق مع املبادرة الدولية  املشــاركون شــارأو  -٣٨
بشأن طقس الفضاء الستغالل أوجه التآزر، مها: أفرقة العمل الدولية املعنية بطقس الفضاء، التابعة 

ل الدولية للجنة أحباث الفضاء، والتحالف املعين ببيئة بيانات الفيزياء الشمسية. وذكر أن أفرقة العم
  املعنية بطقس الفضاء مفتوحة جلميع األفراد واجلماعات امللتزمة باملشاركة الفعالة يف أنشطتها.

عدد علماء الفضـــاء يف  تزايداملشـــاركون أن أحد أهداف املبادرة هو تشـــجيع  واســـتذكر  -٣٩
ــــــبيل املثال، خمتلف أحناء  اه والعلميني الدكتور طلبةمئات من  تدرَّبالعامل. ففي أفريقيا، على س
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ــــباب يف جمال طقس الفضــــاء  ــــبواالش م طقس وعليف جمال إلجراء حبوث  الالزمةاملهارات  واكتس
من األفرقة الوطنية واإلقليمية يف الوقت احلاضــــــر على زيادة بناء القدرات  كثريالفضــــــاء. ويركز 

  يف مؤسساهتم األصلية. وحبوثهرصد طقس الفضاء، وأجهزته وتدريسه ب املتعلقة
لبلدان اليت تود لاملشــــاركون أنه ينبغي مواصــــلة بناء القدرات وتوفري التوجيه التقين  وذكر  -٤٠

. وهذا يســـتلزم أيضـــًا حصـــول األخصـــائيني التقنيني ام طقس الفضـــاء وتدريســـهواالخنراط يف عل
 رصــدواملهندســني على معارف أكثر تفصــيًال بشــأن املحطات األرضــية واألجهزة املســتخدمة يف 

ستحداثينبغي مواصلة  أنه وذكر. طقس الفضاء شراكات مع هيئاتإلفرص  ا بناء  وأنشطة قامة 
  منظومة األمم املتحدة. داخلالقدرات 

قوُذكر أن أنشـــــطة املبادرة   -٤١ املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا أيضـــــًا مع  تنســـــَّ
ـــبة إىل األمم املتحدة ،الفضـــاء  بتطبيقات النظم العاملية لســـواتل املالحةاملتعلق الربنامج ومع ، املنتس
إىل  املشــاركون شــارأويف هذا الصــدد،  .للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لســواتل املالحة التابع

ــتعقدحلقة العمل األفريقية بشــأن النظام العاملي لســواتل املالحة وطقس الفضــاء،  املركز يف  اليت س
ــــــية نولوجيا الفضــــــاءاإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتك . ٢٠٢٠يف الرباط، عام  باللغة الفرنس

مركز شؤون الفضاء اخلارجي ومركز عبد السالم الدويل  حلقة العمل أن يشترك يف تنظيم ويعتزم
  للفيزياء النظرية وكلية بوسطن.

ركز عبد الســـالم ملوأعرب املشـــاركون عن تقديرهم ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي و  -٤٢
  .وتنظيمها املمتازحلقة العمل  جلودة مضمونواجلهات الراعية  ء النظريةالدويل للفيزيا

 


