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 الخارجيلجنة استخدام الفضاء  

 في األغراض السلمية
  
 

تقرير عن حلقة العمل المشتركة بين األمم المتحدة وأذربيجان حول المبادرة   
 األرضي  محيط وال الدولية بشأن طقس الفضاء: الشمس وطقس الفضاء  

 

 (2022تشرين الثاني/نوفمبر    4 -تشرين األول/أكتوبر    31)باكو،    

 

 مقدمة  - أول  

ــللة   لهة  - 1 ــبط يعته تس مةـ ــهة  ، ف طقس الفضـ ــمةـ ــ ة م  ب  المغن بل واصـــل اليـ ــهة ر عل  من منبطا  ا ـ طهةـ
األرض  من نحو متزام ، كمب أن اضـــــــعلايب  الغني األسونا ا  ـــــــتواما رحدم يبنتحبء فا امه. أنحبط ال بلم  

ــبط  التنت  يس لفبمدة   ،  لذلك  ــطنب   من نمذاة طقس الفضـــ                                                                                            م  المنب ـــــت أن ريـــــا  . األمم المتحدة  من ن تبع رحةـــ
 امه. الد ع  

،  طور  قدرا  يحثهة فا التخصــصــب   2009مقت المبب رة الد لهة ييــلن طقس الفضــبط فا  بء          قد أ ط  - 2
ل نقب  بط  اليـمس  األرض  طقس الفضـبط فا ال دسد م  التمدان لوع ال بلم   أنيـل  المبب رة يب  ة صـم المت  ال ممهة 

ماتم ب  ذا   راية يعقس الفضــبط،  تصــوصــب فا التمدان النبمهة،    نيــبط منصــة ر تمد نااب سنعما م  القب دة   
  رمكط  رمك الماتم ب  م  ال مل م ب كيبكة لتبب ع األفكبر  الم مومب   التهبنب ،    دا  ميبري. ميتلكة  

ــممه  - 3 ــبط الخبراا فا األغلاض الةــــــــ ــتخداء الفضــــــــ ة  رغم أن المانة الفلعهة ال ممهة  التقنهة التبي ة لمانة ا ــــــــ
أنـيعة   رواـصمت ، فقد  2012اتتتمت رـ مهب بند اد ع األ مبع الم نون االمبب رة الد لهة يـيلن طقس الفـضبطا فا  بء  

 (  226، الفقلة A/AC.105/1001المبب رة فا نطبر بند اد ع األ مبع الم نون اطقس الفضبطا )انحل الوعهقة  

صــــ هفة    19واصــــل المبب رة رو ــــه. صــــفبمل األاازة القبممة  رعويل صــــفبمل ادسدة   رواد لبلهب      ر   -4
م  رمك األاازة المنيــورة التا رةــال بهبنب     التفب ن   1 045أاازة منتيــلة  من نعبا ال بلم رضــم نحو 

نا ا امبلا لمغني األسونا   الكتمهة ا كمطمهة نلن رغطلا  المحتوى ا لكتل    ب بعب ا ن األرضــهة، م  -اليــمةــهة
  www.iswi-secretariat.org يمك  ا طنع  من الموق. اليبكا لممبب رة  من اللايط 

المنلة فا الدرا ــــب  المت مقة    قد مكنت المبب رة ال ممبط م  ا ــــتخداء بهبنب  النحبء ال بلما لةــــوارل -5
يعقس الفضـــــــــــــبط   ام ت عذم التهبنب   ممبط م  رخصـــــــــــــصـــــــــــــب  مختمفة )مثل  مم الز  ع  الغني األسونن 

ــبط، ا أالم    الغني الاوي( ــهة لم نقب  بط    إربلةل مل فا مابع طقس الفضـــــــــ ــب ـــــــــ رعتطا الفطزيبط األ ـــــــــ
 أعمهة كتطلة يبلنةبة نلن مقلري الةهب ب  اليمس  األرض  من الحهبة الطومهة،  عو مب يكتةا  

http://undocs.org/A/AC.105/1001
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فا الةــنة  من عبمد   را  المانة   الدة   رخضــ. أنيــعة المبب رة   ــلاي لانة رواطاهة راتم. ملة  -6
  الفلعهة ال ممهة  التقنهة   ينبقد الميـــبركون فا ااتمبع المانة التواطاهة لبلة ريـــغطل  رنةـــطا مختمل صـــفبمل
                                                                                                  األاازة،  رحمطن  بهبنب  طقس الفضــــــبط،  أنيــــــعة المبب رة   ر  ل ض التقبريل الةــــــنوية التا يقدماب المنةــــــقون 

                                            ا اتمبع  ر نيل فا النيلة ا تببرية لممبب رة ذلك الوطنطون  ميغمو األاازة فا 

ييـــــــــلن طقس الفضـــــــــبط                                                                                   قد  لمقة ال مل الميـــــــــتلكة بط  األمم المتحدة  أذر هابن لوع المبب رة الد لهة  - 7
األرضـــا م  أال ا ـــت لاض نتبمل ريـــغطل صـــفبمل أاازة المبب رة  منبقيـــة  ـــتل   محهط  ال اليـــمس  طقس الفضـــبط 

ــ  ن   ــتل  فا رنحهم لمقة ال مل مكتت  ـ ــبط   ا ـ ــعة البحم  الت مهم فا مابع طقس الفضـ ــعنع يلنيـ ــمة ا ضـ مواصـ
ــبط الخبراا  ابم ة يبكو الحكومهة نهبية    لكومة  ــبركت فا رنحهماب  ر بستاب المانة الد لهة    الفضـــــــ أذر هابن،   ـــــــ

يبلميـــــــــبركة           قد   التا ال مل، لمقة  الم نهة يبلنحم ال بلمهة لةـــــــــوارل المنلة   ا ـــــــــتضـــــــــبفت ابم ة يبكو الحكومهة  
   2022ريلي  الثبنا/نوفمتل    4ريلي  األ ع/أكتو ل نلن    31فا يبكو، فا الفتلة م     لضوريب   تل ا نتلنت 

                                                           لمقة ال مل  أعدافاب   لنبمااب، كمب ستضـم  ممخ صـب لمب أبدام    م مومب  أ ـب ـهة   عذا التقليل    قدءي    -8
                                                                                                الميـــــــبركون فطاب م  منلحب   مب قدموم م  روصـــــــهب    قد أ  د التقليل لتقديمس نلن لانة ا ـــــــتخداء الفضـــــــبط  

لفلعهة ال ممهة  التقنهة فا   رراب الخبراا فا األغلاض الةـــــــممهة فا   رراب الةـــــــب  ـــــــة  الةـــــــتط   إلن لانتاب ا
  2023                               الةتط ، المتط   ت  قدان فا  بء 

 
 

 واألهداف  المعلومات األساسية -ألف 

رتللل المبب رة م  عنعة  نبصـل، عا  )أ( بلنبمل صـفبمل األاازة، الذي ستولن ريـغطل  نيـل أاازة رصـد   - 9
)ج( بلامل                                                  ي   د  نمبذج  رنت   ر ةــــــتخدء بهبنب  المبب رة     )ب( بلنبمل رنةــــــطا التهبنب   رحمطماب، الذي   طقس الفضــــــبط   

 لتدريت  الت مهم  روعهة الاماور  ا 

                                                                                              لمب كبنت األ  ــــــبم ال ممهة  الماتم. ال مما يةــــــم  مبن  من نحو متزاسد يلعل طقس الفضــــــبط  من التنهة   - 10
ــب  ال بلما، يات أن ركون ااو  البحم فا نطبر المبب رة مت  ــبفلة  من النعبا ال بلما،  التحتهة لنقتصـــ يبلنحل ضـــ

الليبح   فا   تا رةــو  الحل ي ال أن رمك الااو   ــتةــام فا نابية المعبي فا رحةــط  فام الحل ي اليــمةــهة    نلن
                                             التا يمك  أن ر ع  ل  من أ اط  موعوقهة النحم    طهةــــا  الغني األسونا  الغني الحلاري  ب اليــــمةــــهة  الغني المغن 

                                                              الفضبمهة  األرضهة  يمك  أن رمث  ل تعلا  من لهبة ا نةبن  صحتس  التكنولواهة  

                                                                                                  قد اضعم ت المانة الد لهة الم نهة يبلنحم ال بلمهة لةوارل المنلة بد ر مام فا  مل المبب رة، نحلا    -11
ــتخداء  ــط  فام ال ممهب  الدسنبمهة التا رح  ـــــ ــوارل المنلة فا رحةـــــ ــتنببع النحم ال بلمهة لةـــــ دم فا  أاازة ا ـــــ

األرضــا  رلعطلا  - التفب ل اليــمةــا  ليــدسدة الوطلةالغني الاوي لكوكت األرض يف ل ظواعل طقس الفضــبط ا
 رمك ال ممهب   من الةوارل 

 رمب ــــــهب م. نحل المانة الفلعهة ال ممهة  التقنهة فا بند اد ع األ مبع الم نون اطقس الفضــــــبطا )انحل  - 12
، رمثمت أغلاض لمقة ال مل فهمب سما  )أ( روعهة الد ع األ ضبط  ( 172- 158، الفقلا  A/AC.105/1258الوعهقة  

ــة طلاما   ــب فا التمدان النبمهة   )ج( منبقيــ ــل أاازة ادسدة، تصــــوصــ ــبط   )ب( التلكطز  من نيــ يلعل طقس الفضــ
( التياه.  من ه طز  من نتبمل البحوم الادسدة  ا تنتبابراب   ) يعقس الفضبط   ) ( التلك المت مقة  رحمطل التهبنب  

 يب ة الت ب ن فا نقبمة اليـلاكب  بط  مقدما األاازة  مةـتضـهفطاب   كبن لمنبقيـب  لمقة ال مل صـمة أيضـب يخعة  
   17    9   4  لعداي التنمهة المةتدامة  2030ل بء  ة التنمهة المةتدام 
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 البرنامج -باء 

افتـتبح لمـقة ال مـل، أ لن يكممـة رللطتـهة كـل م  رمهس اـبم ـة ـيبكو الحكومـهة،    يل ال موء  الت مهم فا  فا  - 13
ـــببب  اللـيبضــــــــــــــة فا أذر هاـبن،  رمهةــــــــــــــ   مامس ن ارة  كـبـلة الفضــــــــــــــبط األذر هاـبنـهة   ة أذر هاـبن،  ـنبـمت   يل اليـــــــــــ

ــاا لمفطزيبط ا ا Azercosmosا ــطل الدس  العو ـ ــبمبتا انصـ ــد  ـ ــتبذ فخلي يابم ة مبرينند،    ة، لفمكه ،  مدسل ملصـ  أ ـ
  ة  ممثل ا  ارة الوطنهة لممنلة الاوية  الفضــــبط )نب ــــب(   أ لن كل م  ممثل مكتت  ــــ  ن الفضــــبط الخبراا  ممثم 

األمبنة التنفطذية لمانة الد لهة الم نهة يبلنحم ال بلمهة لةـــــــــوارل المنلة يكممة افتتبلهة   ألقن كل م  األ ـــــــــتبذ الفخلي  
 برينند  ممثل  كبلة نب ب كممة رمهةهة  م   ة يابم 

ــهب ، رمتاب   - 14 ــلن المنلحب   التوصــــــــ ــب  ييــــــــ ــب  رقنهة  منبقيــــــــ                                                                                          ر كو ن بلنبمل لمقة ال مل م  عمبنا امةــــــــ
فا الامةـــــب  التقنهة،  ـــــممت  نيضـــــبلهب   لضـــــب   57                                                       منلحب  تتبمهة م  الميـــــبركط  فا التنحهم   ق دء مب مامو س 

ــه. فا ماب    )أ( أاازة   ــبط   مواضـ ــبط   )ج( يحوم طقس الفضـ ــبط   هبنبرس   )ب( ن مذ ا ة طقس الفضـ                                                                       طقس الفضـ
طهةـــــــــــا  الغني األسونا  الغني الحلاري   ) (  عبر طقس  ب ( اقتلان الغني المغن ه  ) ( الفطزيبط اليـــــــــــمةـــــــــــهة   ) 

  التوعهة  التثنهف ييلن طقس الفضبط    ة حبل ال  )ح(  را ب       الفضبط   ) ( بلامل طقس الفضبط الوطنهة  ا قمهمهة 

                                                                                             رضمنت كل امةة رقنهة منبقية رلكز  من التحديب   المةبمل اللمهةهة المعل لة فا ال ل ض   ل خصت   - 15
                                                                                                      نتبمل المنبقيب     لضت فا الامةة الختبمهة التا  اد  ربب   تتبمهب لآلراط  ا تمب  ا  تنتباب   التوصهب   

  كبلة الفضبط األذر هابنهة لفبمدة الميبركط  فا لمقة ال مل   اتل نهة ن نمهة              ن حمت اولة رقكمب  -16

                                                                                           أ  د  التلنبمل مكتت  ـــــــــــــ  ن الفضـــــــــــــبط الخبراا  ابم ة يبكو الحكومهة، يبلت ب ن م. المانة ال ممهة  -17
 ذا التقليل                                                                                       المنح  مة   قد ء رؤ بط  مقلر  الامةب  التقنهة ر مهقبرام  ممحوظبرام كمةبعمة فا ن دا  ع

ــبط الخبراا )  - 18 ــ  ن الفضـ ــبكا لمكتت  ـ (  من ال ل ض www.unoosa.org يمك  ا طنع فا الموق. اليـ
  كذلك بلنبمل الحمقة  م مومب  أ ب هة  ناب  ا يضبلهة  تنصب  الورقب  المقدمة فا لمقة ال مل، 

 
 

 الحضور -جيم 

                                                                                           ا س مكتت  ـ  ن الفضـبط الخبراا  ابم ة يبكو الحكومهة الد وة  نلن  ممبط  ماند ـط   رل ويط  م   -19
ــن ةبمدان نبمهة   مدان   ــبعموا فطاب    مصــ ــب ية كبفة  لكا ييــــبركوا فا لمقة ال مل  يةــ                                                                            رنتما نلن المنبطا ا قتصــ

ــهة  الت م ات ــبري. التا ا تتل   همهةتطل الميـــبركون  من أ ـــبا تم هبرام ال ممهة  الاند ـ رام فا رنفطذ التلامل  الميـ
                                أ    فطاب المبب رة   را ريب يب 

                                                                                                   ا ت خدمت األمواع المقد مة م  األمم المتحدة  لكومة أذر هابن  المانة الد لهة الم نهة يبلنحم ال بلمهة  -20
بمدا   23ميـــبركب م   25رغعهة ركبلهف الةـــفل  ا قبمة   ـــبمل التكبلهف فهمب يخ    ل  أاملةـــوارل المنلة  

 تتطلا  281                                     ا لحضور لمقة ال مل مب مامو س 

  تل ا نتلنت    م  تنع الميــبركة لضــوريب  فا لمقة ال مل التبلهة ممثمة  65 كبنت الد ع األ ضــبط ال  - 21
ــهب، أ غندا، نسلان )اماورية  ــتونهب، ألمبنهب، نند نهةــــ ــببنهب، ن ــــ ا  ــــــنمهة(،  - ا رحب  الل  ــــــا، نعطو هب، أذر هابن، ن ــــ

ــتبن،   بولندا، بطل ، رلكهب، الازامل، اماورية  ، التلا يل، بماهكب، بنغن يد، بوركطنب فب ــــــــــــو   ، البحلي  نيعبلهب، يبكةــــــــــ
ــنغبع، كوريب، اماورية الكونغو الد  ــموفبكهب، الةــ ــلي  نكب،  ــ ــ تهة،  امتهب،  ــ يمقلاطهة، اماورية    الديمقلاطهة اليــ

الةــــــــو ان،  ــــــــطما، صــــــــل هب، الصــــــــومبع، الصــــــــط ، طباهكةــــــــتبن، ال لاا، غببون، غبنب، غطنهب، الفمتط ، فنز ين  
غو، الكويت، كطنهب،  ر هب، (، كب اتةـــــــــــــتبن، الكبمطل ن، كل ارهب، كو   يفوار، كولومتهب، الكون لهفبرية التو - )اماورية 

ــمبلهة، منغولهب،   ــهك، المممكة المتحدة لتليعبنهب ال حمن  أسللندا اليــــ ــل، المغلب، المكةــــ لتنبن، مبلعة، مبلطزيب، مصــــ
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ــل لمقة ال مل   ــب، نطببع، نهاطليب، عبستا، الاند، الو يب  المتحدة األمليكهة، الهبيبن، الهم   كمب لضـ مهبنمبر، النمةـ
 ت    ن الفضبط الخبراا  ممثمون    مكت 

 
 

 المالحظات والتوصيات  - ثانيا  

الميــــــــبركون أن أنيــــــــعة البحم المت مقة يعقس الفضــــــــبط عا نلدى الخعوا  األ لن فا رنفطذ بلنبمل    ى رأ  - 22
                                                                                                      أ  ــ. نعبقب م  التدابطل اللامهة نلن لمبية األرض م  األتعبر التا ييــكماب الفضــبط   أ اليت منبقيــة ييــلن   ــبمل 

 ألدام مثل التوعاب  الةــــــمب ية   يــــــدسدة الوطلة ال طقس الفضــــــبط  عل لمتادسدا  المحتممة، يمب فا ذلك ظوا  التصــــــدي 
 الفبمقة  اررعبمب  الكويكبب  التا يكون التمبع لد عاب ضعهفب،  التا ركون  واقتاب  تهمة فا لبع  قو اب  

ــبذة فه  - 23 ــبركون أن روارل الحب   اليـــــ ــبمهة ستم  ذر رس  ب ة  ي د أيبء   مب يخ    لظ الميـــــ                                             الملكبب  الفضـــــ
يـمةـهة فا الفضـبط القليت م  األرض أ  التدط المفباع ل بصـفة  ال  عبقهة ال اةـهمب  ست ما يبل قمطمة م  بداية لدم  

ــهة   فا كمتب الحبلتط ، ر  ــمةـــــ ــبمهة م. مكونب  الملكبب   العبقهة  فب ل التل رونب   ا لكتل نب   ت  ـــــ فا التطئة الفضـــــ
 تةتت فا ردعورعب أ  فقداناب  س ، ممب الفضبمهة 

ــا، مثل التوعاب   ا نب بعب  الكتمهة   - 24 ــمةــ ــبم اليــ ــب أن الحواعل التا سنتااب النيــ ــبركون أيضــ   لظ الميــ
                                                                                                      ا كمطمهة، يمك  أن يكون لاب أعل  ــــــدسد  من التطئة األرضــــــهة   فا الدرا ــــــب  التا أ اليت  من ا نب بعب  الكتمهة 

ــتت انفابرا  را سوي   لعبقهة ب  ا ا كمطمهة  ا لكتل ن  ــتخداء منهبا     فل    ة، التا رةــــ ــتلكة يب ــــ ــد الميــــ  ممهب  اللصــــ
لا سوي  الصــ هفة المنخفضــة التل  ا   أاازة ا  ــتنببع اللا سوية الفضــبمهة صــورة  ــبممة لمختمل اوانت  ال تداتل ال 

م  ن  ممهب  رصـد اليـمس  أ          أ بل  عل رمك التوعاب   من األرض   أل تصـبم  التوعاب ،  أ ـامت فا رقدسلا  
ألد أعم ا رابعب  فا  مم الفمك اللا سوي اليـــــمةـــــا  الفطزيبط اليـــــمةـــــهة    رمثل     رزاع   لى المواب  الصـــــغ تنع  

 RT-32 ألهط الميـبركون  ممب ي ممهب  اللصـد النهب ـهة ا  ـتقعببهة العه هة لميـمس التا أالاعب المقلاب اللا سوي 
 Dفا المنعقة تا رق. ال   يب  ب ضـعلا ي  رت ما                                                                  فا ملكز فنتةـتطمز الد لا ل مم الفمك اللا سوي     لضـت نتبمل  را ـة  

للصد  النمذاة  الت مهم  ا                                                                                م  الغني األسونا، أ اليت يب تخداء ااب  ا  تنببع ذي التل   اليدسد ا نخفبض لنحبء  
 طهةا  ب مغن   عقس الغني الاوي الكال الخبص ي 

ــهة م   -25 ــمةــ ــللة م قدة رنعوي  من نمذاة التن مب اليــ ــبط مةــ ــبركون أن التنت  يعقس الفضــ   لظ الميــ
ا كمـطل  األغمفة   قبممـة  منالغني الاوي لألرض   لذلك، عـنب  لباة نلن نمـبذج    لتنالاـبلة اليــــــــــــــمةـــــــــــــــهة 

رمك  كبفةبط   ام.طهةــا لمحبكبة انتقبع العبقة م  اليــمس نلن األرض   م  أال الباليــمةــا  األسونا  المغن 
ــبط، يالي رعويل الملكز ا فتلاضـــا لنمذاة   ــهة رفب مهة لنمذاة طقس الفضـ النمبذج  ر عاب  من منصـــة افتلاضـ

كتمة نكمطمهة يب تخداء  ب بمان نموذاب منفصن    لظ الميبركون نمذاة لدم   19طقس الفضبط، الذي  هام.  
لكتل نا ا امبلا فوا أفلينهب ا  محتوى لغني اليـــــــــمةـــــــــا يةـــــــــمن نيكبر ا،  نمذاة التبص يب نموذج ادسد

 نحبء كوكبة  وارل األرصب  الاوية  ملاقبة الغني األسونا  المنبخ ربي ة ليب تخداء  وارل 

  لظ الميـــــــــبركون أيضـــــــــب النمبذج األقل رعورا  لك  األ ـــــــــلع، مثل األ اة األ ر  هة لم مومب  التنت    -26
 مذان، الCOCONUT                     طهةــــــــــــــهة ا كمطمهة ي ةــــــــــــــمن ببمهكب المغن الاطمطو ــــــــــــــفطلية  نموذج عنعا األي ب  لماطدر  سن 

ــتخدما ــبر ا نب بعب  الكتمهة ا كمطمهة فا  مرةـــ ــهة  انتيـــ ــمةـــ ــبط ال ممهبرهة لمتنت  يبلليبح اليـــ ب تدمب  طقس الفضـــ
األرض   لولظ كذلك أن نموذج غورغون لماطدر  سنبمهكب   نحوالغني اليـــــــــمةـــــــــا الداتما  إمكبنهة انتيـــــــــبرعب 

مب يةـم  م، المحبكبة اآلنهةطهةـا ال بلما بورطلة أ ـلع م  بمحبكبة الغني المغن   م  أال             قد ك ه  ف   طهةـهةبالمغن 
 طهةهة األرضهة برنت ا  مةتملة يبلحل ي المغن  وفطلةة بت ه                                لمليبح اليمةهة المنمذ اة  المن

        المصــــم م   ،سونانهبا الكثبفة ا لكتل نهة فا الغني األل NeQuick2 ألبم الميــــبركون  ممب بنموذج  -27
ن ب ة ننتبج الةــــــــمو  الو ــــــــهط    لم  أا  بنتيــــــــبر ا  ــــــــبرا   تل الغني األسوناالخبصــــــــة ي تعتهقب  مل رحدسدا
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الثن ا لكتل نهــــــة  الكثــــــبفــــــة  األسونا  رقــــــدسل  لمغني  ست ما   عهــــــة)االمنــــــبخا(  فهمــــــب  األسونا  لمغني   األي ــــــب  
 من اللايط   NeQuick2. اليــــــــبكا لمنموذج اليــــــــبكا يبلحل ي اللاعنة )االعقسا(   يمك  ا طنع  من الموق

https://t-ict4d.ictp.it/nequick2/nequick-2-web-model  

ــكب  كندا فا  -28 ــفا القعتا فا أ  ــ ــد طقس اليــ ــبكة أاازة رصــ ــب  من رعويل  ــ ــبركون أيضــ                                                                                    أ طم. الميــ
اليـــــبكة م  أاازة ا ـــــتيـــــ بر  عذم                                                                  الفضـــــبط م  أال  ـــــد   الثغلا  المواو ة فا بهبنب  طقس الفضـــــبط   رتللل

ا امــبلا    تل نامتيــــــــــــــــبيكــة روفل م مومــب   نهــة  رــبريخهــة    المحتوى ا لكتل نا ا امــبلا  المحتوى ا لك
                                ر دتل امه. التهبنب  فا قب دة  بوا ـــــــــعة النحم ال بلمهة لةـــــــــوارل المنلة    ومهضالتفبضـــــــــما  نوارل بهبنب  ال

تهـبـنب  امـب ريغـبعا  رتـبح لمم ـبلاـة  ــــــــــــــبـس اآلنهـة   لولظ أن تلامط  مو ـية لممحتوى ا لكتل نا ا امـبلا قـد ال
بلنحبء ال بلما لةـــــــــوارل المنلة فا امه. أنحبط ي  تبص  ااب  ا ـــــــــتنببع عنبما التل  6  000              أ نتات م  نحو 

،  2000يـبلمحتوى ا لكتل نا ا امـبلا متـبلـة  من ا نتلنـت ا تبـبرا م   ـبء    ال ـبلم   كـبنـت التهـبنـب  المت مقـة
، متــبلــب  من مــدى الةــــــــــــــنوا  فااألخط  ل كــبن منتل اــدســد، عو ممفــب  بهــبنــب  المحتوى ا لكتل نا ا امــبلا  

ــهةالثنم  ــتنببع، كالمبضـــ ــبرل  كل ااب  ا ـــ  30ل     روفل ممفب  التهبنب  رمك محتوى نلكتل نهب نامبلهب لكل  ـــ
ــدة   ــب ـــــ لــقـــــ اليــــــــــــــــبــكــا  الــمــوقــ.  ا طــنع  ــمــن  ــة   يــمــكــ   ــبنــهـــــ ــب   الــ عـــــ ــبنـــــ ــب ريــ اتــهـــــ الــلايــط   ابعغـــــــ مـــــ  ــمــن 

http://cedar.openmadrigal.org  

                                                                                          لظ الميــبركون أن كمهب  عبممة م  التهبنب  رنتااب أاازة أرضــهة  فضــبمهة مصــم مة للصــد النحبء  -29
                                                                                            األرضـــا   إضـــبفة  نلن  يب ة القدرة الحب ـــو هة، ر ةـــتخدء مامو ب  التهبنب  رمك  نتبج نمبذج لمتنت   -مةـــااليـــ 

                                                                                عقس الفضــــبط   لولظ أن نال الت مم اآللا يمك  أن ي ةــــتخدء   ــــتببنة الوظبمل التا يمك   تبصــــة ي  منتاب  
 طهةا لألرض  فا الغني األسونا بأن رقبرب  ممهب  طقس الفضبط  التنت  يمحبعلعب فا المابع المغن 

 فهمب ست ما بتعتهقب  يحوم طقس الفضــــــبط، لولظ أن النحم التكنولواهة  أنيــــــعة الحضــــــبرة الحدسثة  -30
ــة كل  ـــــاط م   سنبمهب  اليـــــمس  الغني الاوي  ــب د  را ـــ ــبط   رةـــ يمك  أن رتلعل بتغطل ألواع طقس الفضـــ

ال ممهب  الفطزيبمهة   فامالفضـبط المحهط يبألرض  من  يب ة    طهةـهة فاباليـمةـا نلن الاةـهمب   الماب   المغن 
ــل لذلك النحبء  ــبط  ممهب  محبكبة  نمبذج رنت ية أفضــــ ــب د بد رم  من ننيــــ ــبط،  عو مب يةــــ التا ردف. بطئة الفضــــ
ــغما الملكبب   ــل،  كذلك روفطل ننذارا  مبكلة لميــ الم قد،  فا نابية المعبي لمبية التكنولواهب  من نحو أفضــ

 نيبم طقس الفضبط  ةالمخبطل التا رمثماب  يب خصوص ي بمهة الفض

الف بلط   من   أقل الميـــــــــبركون يبلفبمدة التا رانطاب يحوم طقس الفضــــــــــبط م  التنةــــــــــطا  الت ب ن   - 31
الد لا فهمب ست ما بتبب ع المنلحب  المتوافلة  ا ــــــــــتخداماب   رقطهم قدرا  التنت  يعقس الفضــــــــــبط  الصــــــــــ طد  

ــتخـداء س    رـ  رحمطـل بهـبنـب البحوم فا   فا التقـدء المحل   أ اـس  الناوض يـبلم ـبري  النحليـب   النمـذاـة   ا ــــــــــــ
 التعتهقب  المت مقة يعقس الفضبط 

ــالي   برامتلا    -32 ــل التوعل اليـــــ ــة لوع التغطلا  الزمنهة  الد رية لم  ـــــ ــبركون  ممب بدرا ـــــ  ألبم الميـــــ
ــبم المغن  ــل النيــــ بمختبرة فا مابع النيــ ــهط ببم المغن طهةــــا األرضــــا، مثل م  ــ ــا ال بلما البةــ طهةــــا األرضــ

(  2019نلن   1976)م    24نلن   21لد را  اليــــــــمةــــــــهة م   بالخبص ي  م  ــــــــل  قت  بصــــــــفة ا ضــــــــعلاب  
 بمب،  أن   11النتبمل أن امه. الببرامتلا  ملربعة اررببطب  عهقب يفتلة النيــــبم اليــــمةــــا التا رةــــتغلا    أظال   

 طهةا األرضا بالمحلكب  اللمهةهة لمنيبم المغن  عا  الد م  اتتنفب  م  ل التوعل

،  التوعاب   1859 ألبم الميــبركون  ممب أيضــب يبأللدام النب رة، مثل لدم كبرينغتون الم ل ي ل بء  - 33
ــتطاة يبليـــــمس ذا  منبطا البق. الكتطلة )  ــهة التا رق. غبلبب فا الناوء اليـــ أكتل منبطا البق.  رفوا الفبمقة ا فتلاضـــ

 (  ض بي أ كثل م   يلة  يل اليمةهة 

https://t-ict4d.ictp.it/nequick2/nequick-2-web-model
http://cedar.openmadrigal.org/
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فا الابلة اليــمةــهة  الليبح اليــمةــهة ماهكمة  ةالمواو   لظ الميــبركون أن م  الم ل ي أن التن مب   -34
مب ييطل نلن أن ا ضعلاب األلب ي قد يكون لس   ر فا رمك المنبطا   لولظ أنس مطهةا، ب تل المابع المغن 

المواب  المةـت لضـة م  أال   برالثنعهة األي ب  الادسدة  نتيـ  يالي رنفطذ ميـل ع يحثا ييـلن المحبكبة ال د ية
                                                                     فامب أفضل،  أن النتبمل  ط تحقا مناب يب تخداء بهبنب  اللصد ذا  الصمة الاوي فام فطزيبط ا ضعلاب 

طهةــــــــا الناما  من نعبا  ا ــــــــ.، يمب فا ذلك   رة  بلن  لهة ركوي  المابع المغن ي الميــــــــبركون  قل أ -35
 ـبمـب، مفاومـة  مومـب  بطـد أن التوا ن بط  الحمز نهـة الاطـدر  سنـبمهكهــة    11لة التا رةــــــــــــــتغلا  اليــــــــــــــمس المتغط 

أن نال القيلة يمك  أن  رما لصد ،                                                               طهةهة  انتقبلاب  من طوع العهف   سزا ن لم س در ب ي د   فا عذا اب المغن 
                                                                                                 ي ةتخدء فا الدرا ة المقتمة  نتقبع العبقة  من نعبا صغطل  من طوع العهف  لم بلاة ميكمة رثتطت  ممهب  

 الدسنبمو النامهة الوا  ة النعبا 

  لظ الميـــــــبركون األنيـــــــعة المضـــــــعم. باب فا نطبر المانة الد لهة الم نهة يبلنحم ال بلمهة لةـــــــوارل   -36
ظواعل طقس الفضــبط، المتمثمة فا  لولظ أن األفلقة ال بممة التبي ة لمانة رنحل فا الاوانت الصــعبة   المنلة 

ــوارل المنلة،  التغطلا  التا رعلأ   ــتخدما النحم ال بلمهة لةـــ  ا الاطا  التا   رمك اآلعبر،  من  عبرعب  من مةـــ
ــعة الفليا ال بمل   ــوط  من أنيـــ مط الضـــ ــ  الم مومب    نبط القدرا     ت مهمب الم نا                                                               يمك  أن رخفل م   عبرعب    ـــ

نحم تبي ة لمالالمنخفضــة التكمفة  ــتنببع ا الميــل ع التبي. لس الم نا بلصــد طقس الفضــبط يب ــتخداء نحم   فليا
ــتكيـــبي نمكبنهة  ال بلمهة لةـــوارل المنلة    لظ الميـــبركون أن الميـــل ع  ـــهعور نحمب نموذاهة أ لهة يإهة ا ـ

 بع المنخفضة التكمفة للصد طقس الفضبط ا تخداء نحم ا  تنب 

  لظ الميبركون كذلك أن الماب   اللمهةهة الثنعة ل مل فليا الميل ع فا المةتقتل عا  )أ( ا تكيبي  - 37
ــمة  ــبب الببرامتلا  المتصـ ــتخداماب لحةـ ــة التكمفة التا يمك  ا ـ ــوارل المنلة المنخفضـ ــتنببع النحم ال بلمهة لةـ أاازة ا ـ

ــتكيـــــبي التلماه   لكتل نا ا امبلا   يبلمحتوى ا   ــتمدة م    ب  )ب( ا ـــ التا يمك  ا ـــــتخداماب لم بلاة التهبنب  المةـــ
ــة التكمفة م  أال لةـــــــبب المحتوى ا لكتل نا ا امبلا    ــتنببع النحم ال بلمهة لةـــــــوارل المنلة المنخفضـــــ  أاازة ا ـــــ

ة لةــوارل المنلة لمتعتهقب  المتصــمة يعقس  )ج( رصــمهم نموذج أ لا منخفض التكمفة لااب  ا ــتنببع النحم ال بلمه   
مط الضــــــوط  من الفضــــــبط  امه. األفلا   الامب ب  الممتزمة يبلميــــــبركة   ة أمبء فليا الميــــــل ع مفتول  كون أبواب                       ــــــ 

 الف بلة فا أنيعتس   أ لب  دة ميبركط  فا لمقة ال مل    اعتمبمام يبلمةبعمة فا رمك الااو   

طبمفة  ا ـــــ ة م  األاازة  رقنهب  ا  ـــــتيـــــ بر لمتحلي    منبطا رمتد م      لظ الميـــــبركون ا ـــــتخداء  - 38
ي ض الميـــــــــبركط  أن م    رأى   المنعقة القليبة م   ـــــــــع  اليـــــــــمس نلن طبقة الغني األسونا األ ـــــــــد انخفبضـــــــــب   

 المقتمة  للدام طقس الفضبط فا لمقب  ال مل المت مقة ي المةتصوب ن راج المزيد م   را ب  الحب    

أنس سنبغا رنحهم لمقب   مل  ممهة رتضــــــم  موا  ر مهمهة  رمبري  ييــــــلن رخصــــــصــــــب  محد ة ذا     رما    - 39
  أيضــب  من أعمهة                                                                                       صــمة يعقس الفضــبط قتل  قد لمقب   مل مقتمة ييــلن المبب رة الد لهة ييــلن طقس الفضــبط    ــد   

  من الكفبطا  األ ب هة  من نحو مةتداء   الحفبظ   تمل التدريت  من  تطل المتبي ة ألغلاض الت مم المة 

 أ صـــــن الميـــــبركون يمواصـــــمة بنبط القدرا   روفطل التواهس التقنا لمتمدان التا رو  ا نخلام فا أنيـــــعة   - 40
ال موء  التثنهف المت مقة يعقس الفضــبط   يمزء أيضــب لصــوع األتصــبمطط  التقنطط   الماند ــط   من م بري أكثل 

أنس سنبغا مواصـمة ا ـتحدام     رما   الفضـبط األرضـهة  األاازة المةـتخدمة فا رصـد طقس  رفصـطن ييـلن المحعب   
 فلص  قبمة  لاكب  مةتملة م. عطئب   أنيعة بنبط القدرا   اتل منحومة األمم المتحدة  

                                                                                                لولظ أن أنيـعة المبب رة رنةـ ا أيضـب م. الملاكز ا قمهمهة لتدريس  موء  ركنولواهب الفضـبط المنتةـبة -41
نلن األمم المتحدة،  م. التلنبمل المت ما بتعتهقب  النحم ال بلمهة لةــــــــــــوارل المنلة التبي. لمانة الد لهة الم نهة 

 يبلنحم ال بلمهة لةوارل المنلة 
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 ــتنيــل  د ا تبصــب    التلعطلا  اليــمةــهة  من  Sun and Geosphere                            أ بم  الميــبركون يلن مامة   -42
                                   ا الميــــــــبركون نلن رقديم  2022 الغني األسونا  الغني الاوي يحموع نابية  بء طهةــــــــا بالغني المغن 

 المامة  عذم نتبمل يحوعام المت مقة يعقس الفضبط  الفطزيبط اليمةهة األرضهة نلن

 أ لب الميـــــــــــــــبركون    رقـدسلعم لألمم المتحـدة  لكومـة أذر هاـبن  اـبم ـة يـبكو الحكومهـة  الااـب   -43
 ب م لا رنفطذع مرنحهماحة  ل    ملال مضمون لمقةمب  فل م م  لر بية الحمقة الميبركة فا 

 


