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   مةمقّد -أوال 
 ٢٠٠٩رب ديسم/ كانون األول١٠ املؤرخ ٦٤/٨٦أّيدت اجلمعية العامة يف قرارها  - ١

 توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن تدرج جلنتها الفرعية العلمية
املبادرة "، أثناء دورهتا السابعة واألربعني، بندا جديدا يف جدول األعمال عنوانه والتقنية

 وفقا خلطة العمل ملدة ثالث سنوات اليت اعتمدهتا اللجنة" الدولية بشأن طقس الفضاء
 ).١٦، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/933الوثيقة (الفرعية يف دورهتا السادسة واألربعني 

وقد اتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا السادسة واألربعني، على أن   - ٢
 الشمسي؛ وتعميق فهم وظيفة الشمس وما ميكن أن اإلكليلمن املهم مواصلة استكشاف 

 أحوال الشمس من تأثريات على غالف األرض املغنطيسي وبيئتها ومناخها؛ حيِدثه تغيُّر
 للكواكب؛ وحتديد حدود الغالف الشمسي وتعميق فهم تفاعله األيونيةواستكشاف البيئات 

 ).١٦٧، الفقرة A/AC.105/933(مع الفضاء الواقع ما بني النجوم 

التقارير الواردة من الدول ووفقا خلطة الثالث سنوات، ستنظر اللجنة الفرعية يف  - ٣
واليت األعضاء واملؤسسات العلمية املهتمة ومن أمانة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء 

ع اللجنة الفرعية مواصلة وستشّج.  اخلطط اإلقليمية والدولية الرامية إىل تنفيذ املبادرةتتناول
 . جديدةأجهزة القائمة وكذلك نشر األجهزةتشغيل صفائف 

ضمن هذه الوثيقة التقارير الواردة من أرمينيا وأملانيا وميامنار والواليات املتحدة وتت - ٤
 .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية) كوسبار(األمريكية، وكذلك من جلنة أحباث الفضاء 

    
     التقارير الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا 

   أرمينيا  
 ]بالروسية :األصل[

بت حمطة اون الطوعي التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ركِّيف إطار برنامج التع 
 الستقبال البيانات ١٩٩٦يف عام  "سكايسيفر"نظام اخلاصة بعمل تكنافيا السويسرية 

لألرصاد اجلوية املائية والرصد، اليت تشغَّل يف إطار األرمينية الساتلية يف الدائرة احلكومية 
 الثابتة هبدف عرض الصور الواردة من السواتل" سكايسيفر"برنامج تكنافيا اخلاص بنظام 

السواتل (اخلاصة باألرصاد اجلوية و املوجودة يف املداراألرض والسواتل  إىل بالنسبة
، "هيماواري"، وساتل األرصاد اجلوية الثابت بالنسبة لألرض ٧- ، وميتيوسات٥- ميتيوسات
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رض، والساتل البيئي العامل الثابت بالنسبة  الثابت بالنسبة لألالعاملوساتل األرصاد اجلوية 
ويستقبل ذلك النظام يف  .لألرض، وسواتل اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي

الوقت الراهن بيانات من السواتل املوجودة يف املدار والتابعة لإلدارة الوطنية لدراسة 
 .احمليطات والغالف اجلوي

لألرصاد اجلوية املائية والرصد اتفاق ترخيص مع األرمينية وأبرمت الدائرة احلكومية  
املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية تتلقى مبوجبه البيانات الساتلية من اجليل 
الثاين من سواتل األرصاد اجلوية، باستخدام براجمية الزبون اخلاصة بنظام بث البيانات البيئية 

 )يوميتسات(ة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية التابع للمنظم) يوميتسات(
قة نظرا النعدام  جتهيز النواتج املتلقاة بصورة معّمأتىوال يت .والوحدة املفتاحية ليوميتكاست

وترد البيانات الساتلية أيضا من مركز البحوث العلمية لألرصاد  .املعدات والرباجميات الالزمة
 ).http://sputnik.infospace.ruانظر ( عن طريق اإلنترنت "بالنيتا"املائية الفضائية 

 لألرصاد اجلوية املائية والرصد البيانات الساتليةاألرمينية وتستخدم الدائرة احلكومية  
تنبؤات الطقس يف (؛ وتوفري خدمات )تنبؤات الطقس القصرية األجل(  عمليةألغراض 

كما تستخدم الدائرة  ).البحوث املناخية(ية ؛ وأغراض علم)التليفزيون والوسائط اإللكترونية
 .البيانات الساتلية من أجل رصد املناخ رصدا آنيا

ذ الدائرة احلكومية األرمينية لألرصاد اجلوية املائية والرصد، وخدمة األرصاد وتنفّ  
اجلوية األملانّية مشروعا يستغل النواتج املستمدة من مرفق التطبيقات الساتلية اخلاص برصد 

واهلدف الرئيسي هلذا املشروع هو وضع نظام للرصد . ملناخ هبدف رصد املناخ يف أرمينياا
على اإلنترنت يستند إىل تشكيلة من املعلومات الساتلية الواردة من مرفق التطبيقات الساتلية 

 .اخلاص برصد املناخ والبيانات الواردة من املراصد

صد املناخ وخدمة األرصاد اجلوية األملانّية م مرفق التطبيقات الساتلية اخلاص برويقّد  
وتشمل بيانات عن  .إلجناز هذا املشروع) شهريا ويوميا(بيانات ساتلية عن اإلشعاع الشمسي 

اإلشعاع الشمسي القصري املوجة مستمدة من تشكيلة التصوير الشمسي وانعكاسية السطح 
والنتائج املتوقعة من ذلك  .طحيوجمموعة البيانات املستقاة من مشروع الرصيد اإلشعاعي الس

ووضع رسوم ) رسوم بيانية شهرية(هي تقييم اإلشعاع الشمسي باعتباره مصدرا حمتمال للطاقة 
 .بيانية شهرية جملموعات بيانات اإلشعاع ورسوم بيانية شهرية النعكاسية السطح

 الغزيرة رة مثل األمطارعترب أرمينيا بسبب تضاريسها اجلبلية عرضة لظواهر متكّروُت 
 من حتليل املعلومات اًويتطلب األمر مزيد.  املومسيةواألعاصريوالرعد والرياح العاتية والتربد 

 .الساتلية من أجل التنبؤ بتلك الظواهر والتهطال اجلبهي
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 من نواتج التنبؤ يف الدائرة حموريا التنبؤات اجلوية الزراعية واملائية عنصرا وتعدُّ 
ومثة حاجة إىل توافر البيانات الساتلية من . رصاد اجلوية املائية والرصداحلكومية األرمينية لأل

 ألن البيانات الواردة من شبكة األرصاد اجلوية التابعة للدائرة ،أجل التنبؤ بالفيضانات
احلكومية األرمينية لألرصاد اجلوية املائية والرصد غري كافية لقياس مساحة الغطاء الثلجي 

كما أن هناك حاجة إىل بيانات عن . توى الثلج من املاء السائلقياسا دقيقا وكشف حم
 .رطوبة األرض ومؤشر الغطاء النبايت وما إىل ذلك من أجل تنبؤات األرصاد اجلوية املائية

وسيتيح وجود براجميات لتعميق التحليل وتوسيع استخدام الصور الساتلية إلعداد  
لتمييز أنواع السُّحب وتقييم حمتوى (ي وكيفي  إجراء حتليل كّمرسوم بيانية موجزة إمكانيةَ

طر الَبَرد ومساحة الغطاء الثلجي وحمتواه من املاء السحب من املاء السائل وكثافة السحب وقُ
 .توفري معلومات إضافية ألغراض التنبؤو) السائل وغريها

رصد، بدعم ويشارك متخّصصون من الدائرة احلكومية األرمينية لألرصاد اجلوية املائية وال 
من املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وغريها، يف 

 .حلقات دراسية ومؤمترات ودورات دراسية دولية شىت بشأن استخدام البيانات الساتلية

 يف املستقبل وتعتزم الدائرة احلكومية األرمينية لألرصاد اجلوية املائية والرصد أن تقوم 
بتحديث نظامها اخلاص بتلقي ومعاجلة املعلومات الساتلية بغية رصد البيئة وزيادة دقة القريب 

التنبؤات اجلوية املائية والتنبؤ بالظواهر اجلوية املائية اخلطرية، ومن ثَم دعم التنمية االقتصادية 
 .متلكات من األضراراالجتماعية الدائمة يف أرمينيا ومحاية السكان من اإلصابات وامل

وجرى تركيب أجهزة لكشف اجلسيمات خاصة بشبكة رؤية بيئة الفضاء وحتليلها،   
. ٢٠٠٧تقع يف االرتفاعات املتوسطة واملنخفضة، يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية 

طى البحوث األساسية بشأن تسريع اجلسيمات يف والغرض من هذه األجهزة هو تعجيل ُخ
ستخدم النوع اجلديد من أجهزة كشف وسُي .مس والبحث يف طقس الفضاءجوار الش

ا ملعظم أنواع األشعة الكونية الثانوية بصورة متزامنة، ّمم املتغّيرة اجلسيمات لقياس التدفقات
وتقيس أجهزة الكشف على  .جيعل منه نظاما متكامال قويا الستكشاف آثار التغّير الشمسي

دت بوترية متالحقة يف الغالف اجلوي  جلسيمات ثانوية تولّسطح األرض السلسلة الزمنية
وعندما حتدث اندالعات . ةوى املتسارعة يف اجملّرري بني الربوتونات والنُّ التفاعل الذّنتيجةَ

األحباث ومن شأن ". اخللفي"مشسية شديدة تضاف أحيانا جسيمات ثانوية أخرى إىل التدفق 
 الزمنية للجسيمات الثانوية أن تلقي الضوء على آلية  بشأن التذبذب يف السالسلاليت جترى

زمنية لكثافة اجلسيمات العالية السلسلة الوميكن أن تتيح  .تسارع اجلسيمات العالية الطاقة
ما بني الواقع الطاقة أيضا معلومات هامة عن اخلصائص األساسية للعواصف يف الفضاء 
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من رصد ) ٢٠٠٥- ٢٠٠٣(ألخرية وتكشف النتائج املستخلصة يف اآلونة ا .الكواكب
 يف أراغات عن الفرص املتنوعة اليت الفضائيةالظواهر الشمسية الذي أجراه مركز البيئة 

تتيحها األجهزة اجلديدة لكشف اجلسيمات يف جمال قياس تدفقات النيوترونات 
 .واإللكترونات وامليونات ذات التفاعالت الداخلية

 بشبكة رؤية بيئة الفضاء وحتليلها، اثنان منها بت ثالثة أجهزة كشف خاصةوقد ركِّ  
ب جهاز  متر، ورك٢ّ ٠٠٠ و٣ ٢٠٠يف سفوح جبل أراغات يف أرمينيا على ارتفاع قدره 

.  متر١ ٠٠٠واحد يف اإلدارة املركزية بشعبة األشعة الكونية يف يريفان، على ارتفاع قدره 
آخر يف املرصد الكروايت يف ب جهاز كشف آخر يف جبل موساال يف بلغاريا، وجهاز وركِّ

رها أجهزة الكشف من النوع ذاته، اليت تستخدم  املعلومات اليت توفّغزارةوبفضل  .زغرب
عند نفس خطوط الطول وخطوط العرض تقريبا، ُيتاح مزيد من فرص إجراء البحوث يف 

 .ميداين طقس الفضاء والفيزياء الشمسية

ل بتشكيلتها الكاملة، تغطية للشمس يعوَّوتتيح شبكة رؤية بيئة الفضاء وحتليلها،   
 ١٨ ساعة وبواسطة جهازين ملدة ٢٢عليها بواسطة جهاز كشف واحد على األقل ملدة 

أما تدفقات اجلسيمات اليت تقاس بواسطة الشبكة اجلديدة عند خطوط  .ساعة يف اليوم
ية يف املنظومة ر بيانات جتريبية عن عمليات الطاقة الفعلالعرض املتوسطة واملنخفضة فتوفّ

 إىل جانب الشمسية وستصبح عنصر مهما يف التنبؤ بطقس الفضاء ورصده على نطاق العامل
  .املعلومات الواردة من السواتل ومن شبكات أجهزة الكشف عند خطوط العرض املرتفعة

    
   )سيفان (اخلصائص اجليوفيزيائية للمواقع احملتملة لشبكة رؤية بيئة الفضاء وحتليلها  

 )باملتر(االرتفاع  خط الطول خط العرض احملطة البلد
 املقاومة حّد

 )باجليغافولت(

 ٢,٣٤ ٦  شرقا١٣,٢٣   مشاال٥٤,٥ غرايفسفالد أملانيا
 ٣,٨٨ ٢ ٦٣٤  شرقا٢٠,٢٢  مشاال٤٩,٢ قمة لومنيشكي سلوفاكيا
 ٤,٨٩ ١٢٠  شرقا١٥,٩٧  مشاال٤٥,٨٢ زغرب كرواتيا
 ٦,١٩ ٢ ٤٣٠  شرقا٢٣,٣٥  مشاال٤٢,١ موساال بلغاريا
 ٧,١ ٣ ٢٠٠  شرقا٤٤,١٥  مشاال٤٠,٢٥ ١أراغات  أرمينيا
 ٧,١ ٢ ٠٠٠  شرقا٤٤,١٥  مشاال٤٠,٢٥ ٢أراغات  أرمينيا
 ١٠,٣٩ ٢ ٠٢٥  شرقا٣٥,٤٧  مشاال٣٣,١٨ هريمون إسرائيل

 ١٠,٩٩ ١,٢  غربا٨٤,٠  مشاال١٠,٠ سان خوسيه كوستاريكا
 ١٣,٨٦ ٤ ٣٠٠  شرقا٩٠,٥٣  مشاال٣٠,١١ التبت الصني
 ١٤,١٤ ٢٣٩  شرقا٧٧,٢٣  مشاال٢٨,٦١ دهلي اهلند

 ١٦,٠٣ ٨  شرق١٠٦,٤٥  جنوب٦,١١ جاكارتا إندونيسيا
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النتائج األوىل للسنة الدولية للفيزياء "رضت البيانات التجريبية يف حلقة العمل حول ُعو 
روبية واإلدارة الوطنية للمالحة اليت عقدهتا األمم املتحدة ووكالة الفضاء األو" ٢٠٠٧الشمسية 

وقدمت تقارير عن شبكة سيفان  .اجلوية والفضاء والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
 ).http://aragats.amمتاحة على العنوان التايل (يف عدة منتديات دولية 

تقع شبكة أجهزة كشف اجلسيمات التابعة لشبكة ِسيفان اليت "م التقرير املعنون وقّد 
" ألغراض حبوث الفيزياء الشمسية وطقس الفضاء واملنخفضة املتوسطة العرض عند خطوط

يوليه / متوز٢٠ إىل ١٢إىل مؤمتر جلنة أحباث الفضاء، املعقود يف مونتريال يف الفترة من 
، ٢٠٠٩، وإىل املؤمتر الدويل لألشعة الكونية، املعقود يف لودز يف بولندا، يف عام ٢٠٠٨

، ٢٠٠٧ حول علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية لعام وحلقة العمل
 .٢٠٠٩املعقودة يف داجيون يف مجهورية كوريا، يف عام 

ف االحتاد الدويل للسنة الدولية للفيزياء الشمسية مشروع سيفان باعتباره ّنوقد ص 
 ٢٠٠٦ر املنجزة من عام واحدا من أفضل املشاريع الثالثة من جمموع املشاريع الثمانية عش

 .٢٠٠٩إىل عام 
    

   أملانيا  
 ]باإلنكليزية :األصل[

. رحت املسائل املتعلقة بطقس الفضاء على بساط النقاش منذ سنوات عديدةطُ 
مها املركز األملاين لشؤون وأسفرت حلقة العمل الوطنية األوىل حول طقس الفضاء اليت نظّ

 شىت ، عن تعزيز األنشطة الوطنية يف مناح٢٠٠٠ٍالفضاء اجلوي يف نيوستريليتس يف عام 
 .ذات صلة بالبحوث والبعثات والتطبيقات الساتلية

يب بشأن طقس الفضاء ـوشاركت أملانيا يف مشروع وكالة الفضاء األوروبية التجري 
لصاحل مستعملي النظام  وذلك بإنشاء دائرة للبيانات واملعلومات املتعلقة بالغالف األّيوين

م من حكومة مقاطعة وبفضل الدعم املايل املقّد .٢٠٠٢ عام لتحديد املواقع يف العاملي
الغالف - فوربومرين، زاد تطوير هذا النشاط بإنشاء مركز تطبيقات طقس الفضاء- ميكلينربغ
 .املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي يف نيوستريليتس، وال يزال النشاط جارياضمن  األّيوين

ل الوطنية الثالثة حول طقس الفضاء، املعقودة يف فرايبورغ، يف وأثناء حلقة العم 
 :، حّددت األنشطة وميادين اخلربة التالية ذات الصلة بطقس الفضاء٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
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مثل (صمِّمت وطوِّرت عدة بعثات ساتلية متعلقة بطقس الفضاء يف أملانيا  )أ( 
 حول استرداد املركبات الفضائية بعد الصغري ذي محولة مفيدة، وجتارب" شامب"بعثة ساتل 

مثل (، أو هي قيد اإلنشاء )TerraSAR-Xدخوهلا جمال اجلاذبية األرضية وحول املناخ، وبعثة 
ويشارك املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي واملركز األملاين لألحباث يف  ).SWARMبعثة 

ت الساتلية وتشغيلها  يف إعداد هذه البعثاواسعةعلوم األرض يف بوتسدام مشاركة 
 واستغالهلا؛

جيري تطوير محوالت مفيدة خاصة قادرة على قياس اإلشعاع الشمسي  )ب( 
جيري قياس تدفقات األشعة  ووبارامترات البالزما يف مركز األحباث التابع جلمعية فراوهنوفر

 طيف فوق البنفسجية الشديدة بواسطة جتارب املطيافات الشمسية الذاتية املعايرة لقياس
 وهي جتارب تشترك فيها حمطة ،األشعة فوق البنفسجية الشديدة واألشعة فوق البنفسجية

وجتري مناقشة مستفيضة حول محوالت بعثات  .الفضاء الدولية ووكالة الفضاء األوروبية
جديدة مع مؤسسة أستريوم يف فريدريك شافن التابعة للشركة األوروبية للمالحة اجلوية 

 ؛والدفاع والفضاء

ضطلع بأحباث الفيزياء الشمسية وطقس الفضاء يف معهد ماكس بالنك ُي )ج( 
لبحوث املنظومة الشمسية ويف جامعة غوتينغن، ومعهد الفيزياء الفلكية يف بوتسدام وجامعة 

ويستند حتليل البيانات إىل بعثات ساتلية مثل مرصد العالقات بني الشمس واألرض  .ِكيل
ويساهم . ٢ي ومشروع االستقاللية العملياتية يف املدار  الشمسومرصد الشمس والغالف

 االنبعاثات الراديوية حبزمةمعهد الفيزياء الفلكية يف بوتسدام واملشروع األورويب اخلاص 
. املنخفضة التردد من خالل دراسة االنبعاثات الراديوية الشمسية بواسطة تكنولوجيا مبتكرة

  لرصد آثار طقس الفضاء؛رايفسفالدغب جهاز لكشف امليونات يف جامعة وركِّ

 ضمن املركز األملاين األّيوينالغالف - أنشئ مركز لتطبيقات طقس الفضاء )د( 
ونظرا إىل أن التحديات املتعلقة بدقة وموثوقية  .لشؤون الفضاء اجلوي يف نيوستريليتس

ملواقع وسالمة وجاهزية التقنيات الالسلكية احلديثة املستخدمة يف االتصاالت وحتديد ا
 متنامية ملنتجات البيانات اهناك سوقإن عد، تزداد بسرعة، فواملالحة واالستشعار عن ُب

وكان هذا هو احلافز إىل إنشاء دائرة للبيانات واملعلومات املتعلقة  .األّيويناخلاصة بالغالف 
. تاجوهنالكي تزود فئات خمتلفة من املستعملني باملعلومات احملدَّدة اليت حي بالغالف األّيوين

 بشأن حالة الغالف حديثةمعلومات وتنبؤات  وهكذا توفر دائرة بيانات الغالف األّيوين
 .الغالفهذا ، وخصوصا حول اضطرابات األّيوين
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ووفقا لالستنتاجات املنبثقة عن حلقة العمل الوطنية الثالثة حول طقس الفضاء،  
الفضاء بتنسيق أنشطتها من أجل أوصي بأن تقوم خمتلف اجلهات الوطنية املسامهة يف طقس 
التابعة ملركز تطبيقات طقس  دعم دائرة البيانات واملعلومات املتعلقة بالغالف األّيوين

، اليت هي قيد اإلنشاء يف املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي يف األّيوينالغالف - الفضاء
ية الرامية إىل ربط وجتميع  هذه االستراتيجوباتباع). http://swaciweb.dlr.de(نيوستريليتس 

املوجودات الوطنية، ميكن أن تسهم أملانيا إسهاما كبريا يف عنصر طقس الفضاء من الربنامج 
 .األورويب اخلاص بالتوعية باألوضاع الفضائية

التابعة ملركز تطبيقات طقس  ومن املرتقب أن تصبح دائرة بيانات الغالف األّيوين 
ستمد املعلومات وُت .٢٠١٠ة للتشغيل الكامل قبل هناية عام جاهزاألّيوين الغالف - الفضاء

أساسا من القياسات اليت ُتجرى بواسطة النظم العاملية  شبه اآلنية اخلاصة بالغالف األّيوين
وقد اتفق املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي . لسواتل املالحة على األرض ويف الفضاء

الغالف اجلوي يف اآلونة األخرية على استقبال املعلومات واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات و
التابعة لناسا ) أيس(الواردة من املركبة الفضائية املتطورة اخلاصة بدراسة تركيب اجلسيمات 

، حيث L1ح بني األرض والشمس يف نقطة الترّج" أيس"وتوجد املركبة  .يف نيوستريليتس
 الشمسي والوسط الواقع بني إلكليلاجتري قياسات موقعية للجسيمات الواردة من 

 .الكواكب والوسط النجمي احمللي واملادة اجملّرية

 أصبح املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي يف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢ومنذ  
إلدارة الوطنية ا يف إطار بصورة آنيةنيوستريليتس يشارك يف قدرات رصد الرياح الشمسية 

خدم البيانات املستمدة من رصد الرياح الشمسية ستوت. ويلدراسة احمليطات والغالف اجل
 لتوفري إنذارات وحتذيرات دقيقة من حدوث عواصف جيومغناطيسية كربى قبل بصورة آنية

وُتستخدم البيانات لتحسني التنبؤ بدرجة اضطراب الغالف األيوين يف  .موعدها بنحو ساعة
 .وقت قريب من الوقت احلقيقي

    
   ميامنار  

 ]باإلنكليزية :األصل[

تيح إن األرض كوكب فريد يف املنظومة الشمسية، إذ هو الكوكب الوحيد الذي ي 
ز والفضاء، الذي هو الوسط الرابط بني عناصر املنظومة الشمسية، يتمّي .وجود احلياةأسباب 

وكانت قلة من البلدان يف . بطقس تؤثر تغيُّراته تأثريا هائال على احلياة على هذه البسيطة
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وبتزايد  .وائل اخلمسينات هي اليت ترقب طقس الفضاء انطالقا من مراصد على األرضأ
 . البعثات الفضائية من الناحية التقنية ازدادت حساسيتها لبيئة الفضاءتعقُّد

وأصبحت منذجة ديناميات بيئة الفضاء باستخدام البيانات، وهو اجملال املعروف  
وتنقسم األنشطة املتعلقة بطقس . لى نطاق العاملر سريعا ع، تتطّو"طقس الفضاء"مبصطلح 

 .املبكّرةالفضاء يف الوقت الراهن إىل فئات خمتلفة، وحىت املبادرات اإلقليمية ال تزال يف مراحلها 

وُيتوقع إحراز تقدم يف حتليل بيئة الفضاء من خالل تكثيف جهود التعاون باستخدام  
وعمليات حماكاة أرضية ونظرية، هبدف وضع بيانات شبه آنية مستمدة من مركبات فضائية 

بأثرها على النظم التكنولوجية والنشاط ) النشاط الشمسي(نظم تنبؤية تربط األسباب 
ويف الوقت نفسه، اّتضح للدوائر العلمية أهنا حتتاج أيضا إىل إسهامات من  .اإلنساين

 .املستعملني احملتملني خلدمات طقس الفضاء

 األحباث األولية يف جمال التنبؤ بطقس الفضاء وما انطالقة السنوات األخريشهِدت و 
واستخدمت الصور امللتقطة بواسطة سواتل أجنبية  .يتصل بذلك من أنشطة التعاون الدويل

عد يف جمال التنبؤ بالطقس واملسوح األرضية وتقييم اإلنتاج الزراعي لالستشعار عن ُب
ة والتنبؤ البحري والتخطيط احلضري ودراسات مسحية للغابات ورصد الكوارث الطبيعي

 .ورسم اخلرائط

غري أن التشغيل املنتظم لنظام التطبيق األرضي لبيانات سواتل األرصاد اجلوية، بوجه  
وعالوة على ذلك، مثة  .وتستخدم طرائق تقليدية للتنبؤ بالطقس ورصده. خاص، مل يترّسخ بعُد

، وكذلك من أجل تطوير املسّبب للكوارثطقس حاجة إىل حتسني دقة التنبؤ التقليدي احلايل بال
 . اليت يلحقها هذا الطقس بالدول واألفرادةبرنامج طقس الفضاء بغية تقليل اخلسائر االقتصادي

ولذا ينبغي أن تنشئ الدول األعضاء اآلسيوية منتدى استراتيجيا إقليميا بشأن طقس  
ن اآلسيوية لالستجابة الفضاء من أجل توفري منرب متعدد التخصصات جلميع البلدا

 .لالحتياجات اليت تعرب عنها الدوائر العلمية بصورة مستمرة
    
   إقامة البنيات التحتية 

ماهّية  حتديد للبحث يفقبل إنشاء مرافق البنيات التحتية، مثة حاجة إىل منتدى  
ة، املرحلة اليت بلغتها الوكاالت واملؤسسات احلكومية مقارنة بالدول األخرى يف املنطق

ومدى استعدادها للتعاون مع الدوائر املعنية بطقس الفضاء وإجراء االتصاالت بشأن مجيع 
 .املسائل العلمية والتكنولوجية واالقتصادية والبيئية
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ومن الضروري إقامة نظام لرصد األرض والفضاء على نطاق املنطقة لكي يستخدم  
مي والرصد الديناميكي لألرض استخداما مستقرا طويل األمد هبدف إجراء الرصد التجسي
 .ةوالفضاء من خالل ربط شبكة من السواتل واحملطات األرضي

 اخلارجي الفضاء لشؤون املتحدة األمم شورة مكتبمب عمالومن املزمع القيام،  
والوكاالت ذات الصلة، بإنشاء مرافق إلجراء أرصاد جوية وبيئية أخرى على نطاق عاملي، 

ل عليها من الناحية فرعية سطحية ومرافق رصد على األرض يعوَّوتشمل هذه املرافق نظما 
التشغيلية، وإقامة التعاون مع الوكاالت واملراكز األخرى اليت لديها نظم فرعية فضائية 

 .ومرافق رصد، يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي على السواء

لى تبادل ونظر ألن التنبؤ بأحوال طقس الفضاء واألرصاد اجلوية احلديثة تعتمد ع 
معلومات الطقس بصورة آنية يف مجيع أرجاء العامل، فال بد من إقامة مرافق لالتصاالت 

 . البيانات والتنبؤملعاجلةالالسلكية تعمل بسالسة إىل جانب مراكز أخرى 
    
   البحث والتطوير 

داء األتقييم  واملواد اإلرشادية ومواصفات ،دةمن الضروري توافر املعايري التقنية املوحَّ 
 ألجهزةال واالقتصادي  واملساعدة التدريبية من أجل ضمان االستخدام الفّع،ونقل التكنولوجيا

 .وطرائق الرصد يف خمتلف ظروف عمل املراكز ويف البنيات التحتية التقنية املتباينة يف املنطقة

وجيري تشخيص حالة املناخ على النطاق العاملي بصورة اعتيادية، أما البحوث  
رنة فسُتجرى على املدى البعيد بشأن منتجات التحليل والتنبؤ، ومراقبة نوعية بيانات املقا

ولذا  . النماذجووضعالرصد، والتحقق من دقة ميادين التنبؤ املعدَّة، والدراسات التشخيصية 
فإن ختزين بيانات الرصد يف املدى الطويل، ومعاجلة البيانات وحتليلها، واالحتفاظ بقائمة 

 أمور ال ينبغي أن تقتصر على ،باستمرار من البيانات واملنتجات، والتحقق من النتائجحمدَّثة 
 .مزيد من األحباثإجراء تستغل أيضا يف جيب أن األغراض التشغيلية فحسب، بل 

ر مقياسا لفعالية نظام التنبؤ فيما يتعلق بكل موقع وكل وينبغي استحداث نظام تقييم يوفّ 
 واحدة، وذلك لكي تستخدمه مجيع اهليئات اإلقليمية صفحةنتائج يف ظاهرة رئيسية، ويلخص ال

 .من أجل إبراز اجملاالت احملفوفة باملشاكل بسرعة بغية اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة

وهناك حاليا عدة دوائر  .وجيب توفري البنية التحتية واملرافق واملوارد الالزمة لألحباث 
ارد احملدودة لألوساط البحثية يف امليدانني األكادميي والصناعي قادرة على توفري بعض املو

وينبغي ختطيط طريقة فّعالة ومنخفضة التكلفة إلجراء التحاليل واألحباث يف  .على السواء
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ثالث (وهناك أدلة تفيد بأن أي مشروع حبثي حىت وإن كان قصري املدة  .جمال طقس الفضاء
القدرة على كثريا من وعة بيانات مفيدة وحيسِّن ض عن جممميكن أن يتمّخ) سنوات مثال

وينبغي أن تساهم األحباث يف التطبيق . التنبؤ والتدابري ذات الصلة بالتأهب ملواجهة الكوارث
 .هاالعملي لنتائج

ومثة حاجة إىل االرتقاء مبستوى املنهاج الدراسي واملقررات الدراسية احلالية  
م الفضاء من أجل حتسني فهم نظام طقس الفضاء صة للدورات الدراسية يف علوصَّاملخ

 .وتطبيق هذا الفهم لصاحل اجملتمعات اليت تواجه تقلب املناخ وتغّيره
    
     تبادل البيانات والوصول إليها عن طريق اإلنترنت 

وعالوة على . ينبغي إنشاء نظام قاعدة بيانات مناسب لتبادل البيانات اآلنية وتقامسها 
جود شبكة إقليمية حلوسبة مناولة البيانات التشغيلية ومعاجلتها ذلك، من الضروري و

 .وعرضها ألغراض رصد طقس الفضاء من أجل حتسني نظم اإلنذار يف املنطقة

وإىل جانب األنشطة املنفَّذة يف إطار اخلطط التشغيلية والتقنية اليت تضعها مجيع  
ص والتجارب امليدانية ّصدريب املتخاهليئات اإلقليمية، ينبغي نقل التكنولوجيا من خالل الت

 .واملشاريع اخلاصة ونشر املواد اإلرشادية العلمية

وقد أنشئت عدة خمتربات على اإلنترنت للتدريب يف جمال السواتل واستخدام  
وهي  .البيانات الساتلية من أجل استغالل البيانات الساتلية إىل أقصى حد يف أرجاء العامل

تالميذ واملدرِّبني بسهولة على طائفة واسعة من موارد التدريب مصمَّمة إلتاحة حصول ال
 .على األرصاد اجلوية الساتلية

 التدريب يف جمال األرصاد اجلوية وتبادل التعاون من أجل توفريوينبغي تيسري  
 .تقنيات التعلم باالستعانة باحلاسوبمن خالل وتسليم املواد بواسطة اإلنترنت واملساعدة 

 صور أو شكلالة املثلى حتميل موارد كالنمائط التعليمية إىل مكتبة حاسوبية يف وينبغي يف احل
، حبيث تنتظم يف أجزاء منفصلة ميكن أن  أو ما شابه ذلكرسوم ختطيطية أو شرائح مصّورة

 .زِّهلا أي مستعمل يرغب يف إعداد حماضرة أو دورة دراسيةـين

حتقيقا منّسق،  على حنو بة بني الدولملعارف واملنهجيات اجملرَّاوينبغي تشجيع تبادل  
 . تطوير قدرات خدمات التنبؤ واإلنذار التعاونية يف أرجاء املنطقةاملتمثّل يفّدد احملهدف لل
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    بناء القدرات 
تعاون مع الوكاالت األخرى اليت لديها خدمات خاصة بطقس الفضاء ال إقامةينبغي  

 وإجراء أحباث مشتركة يف جمال طقس الفضاء، وذلك من أجل التنبؤ باملخاطر واإلنذار هبا
 .بدل مركبات فضائية غري مأهولة تابعة لوكاالت تعمل لوحدها

 منفردةا وينبغي توفري البيانات واملواد التدريبية لتعزيز استغالل البيانات الساتلية، إّم 
يبية يف شكل وينبغي توفري املواد التدر .أو مقترنة ببيانات أخرى متعلقة باألرصاد اجلوية
وينبغي عقد حلقات عمل وحلقات  .دراسات حالة أو متارين تفاعلية أو أدلة إرشادية

دراسية بشأن إعداد واستخدام نتائج حتليل طقس الفضاء من أجل حتفيز استحداث طائفة 
 وطرائق الرصد وتقنيات اختزال البيانات ومراقبة النوعية، األجهزةجديدة أو حمسَّنة من 

. عد املستعملة يف االستشعار عن ُباألجهزة الالزمة، مبا يف ذلك األجهزةأشكال تشمل مجيع 
ال واالقتصادي وميكن أن تسفر حلقات العمل واحللقات الدراسية عن تعزيز االستخدام الفّع

 .لتكنولوجيا ونظم الرصد من خالل التدريب ونقل التكنولوجيا يف البلدان النامية
    
   ع للمجتمالفوائد املرجوة 

إىل جانب وضع برامج توعية أكثر فعالية وإجراء تطورات متزامنة يف جمال تقييم  
 اليت الفوائداملخاطر والوقاية من الكوارث وغريها من تدابري التأهب، يرد فيما يلي بعض 

 :يتوقع أن يستفيد منها اجملتمع

نذار التوعية باإلنذارات وتنفيذ أنشطة تكون جسرا للتواصل بني نظم اإل )أ( 
 ومستعملي اإلنذارات؛

حتقيق تطورات علمية وتقنية لتعزيز نظم اإلنذار بالكوارث وختفيف وطأهتا  )ب( 
 من أجل التأهب للكوارث والوقاية منها على الصعيد الوطين؛

يتوقع أن تسفر التطورات األخرى يف جماالت مثل تكنولوجيا السواتل  )ج( 
صاد اجلوية، واملعارف العلمية ووضع النماذج واحلواسيب واإللكترونيات اخلاصة باألر

 الرياضية والفيزيائية والتعاون الدويل يف هذا املضمار، عن توفري حوافز ملواصلة التحسينات؛

دعم األرصاد اجلوية لألنشطة يف ميادين الطريان واجملال البحري والزراعة  )د( 
  .والطاقة
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    الواليات املتحدة األمريكية    
  ]نكليزيةباإل: األصل[

 شارك ، للتعاون العلميا دوليا برناجم٢٠٠٧  الشمسيةالسنة الدولية للفيزياءكانت   
من ونفِّذت أنشطته يف الفترة املمتدة  بلدا ٧٠فيه آالف من العلماء من أكثر من 

 الدولية للفيزياء الشمسية السنةأنشطة ومشلت . ٢٠٠٩فرباير /شباطىل إ ٢٠٠٧فرباير /شباط
 ءلجيوفيزيالالسنة الدولية ب واالحتفال والتوعيةالربامج املكرسة للبحث ىل ، إضافة إ٢٠٠٧
واسع عنصرا و يف البلدان الناميةوال سيما  ،نشر صفائف من األجهزة اجلديدة، ١٩٥٧
  .رتوعية اجلمهوو ثقيفلتلالنطاق 
أن ب ٢٠٠٧ الشمسية لتخطيط للسنة الدولية للفيزياءاملراحل األوىل ل يف وقد ُسلّم  

 كان حمدودا بسبب الغالف األيوين لألرض وعالقته بالبيئة الفضائية القريبة من األرضهم ف
 حلقاتسلسلة من ُنظمت لتلبية هذه احلاجة و. يف مناطق جغرافية رئيسيةأرصاد عدم وجود 

ثرية لالهتمام من املغرافية اجلواقع املث يف والبحاملشتغلني بالعمل لتسهيل التعاون بني علماء 
  . األجهزة العلميةصنعحية العلمية والباحثني يف البلدان اليت لديها خربة يف النا

من منها  يتكون كل وقد متّخضت حلقات العمل املذكورة عن إنشاء أفرقة علمية  
دعم وقدم البلد املضيف ال. صفائف لتصنيع األجهزة يف اخططقدم أجهزة أو  بارز املع
 لربنامج السنة ونتيجةً.  البياناتوسبل احلصول علىق املرافوفّر كذلك  و،لعلماء احمللينيل

 تشغيل األجهزة اآلن يف عديدةعلماء من بلدان ، ُيشارك ٢٠٠٧الدولية للفيزياء الشمسية 
  .فيتصّدرون بأعماهلم تلك مسرية البحث العلميومجع البيانات وحتليلها ونشر النتائج العلمية 

ائج الناجحة الرئيسية اليت أسفرت عنها وكان برنامج نشر األجهزة واحدا من النت  
فقد مت يف مجيع أحناء العامل تركيب صفائف من األجهزة . السنة الدولية للفيزياء الشمسية

الكتل  لرصد يةوائيات الراديوالصغرية من قبيل أجهزة قياس اجملال املغنطيسي لألرض، واهل
 ،ظام العاملي لتحديد املواقعلنإشارات اأجهزة استقبال و الشمسي، املقذوفة من اإلكليل

شاملة كامريات و ، جداات املنخفضةترددالذات اإلشارات الراديوية  استقبال وأجهزة
وال تزال هذه . جسيمات الطاقة لرصدوكاشفات امليونات لرصد الغالف األيوين،  التغطية

 الفوائد وكان من بني.  املتعلقة بالغالف الشمسيظواهرللقياسات عاملية املصفوفات توفّر 
لربنامج نشر األجهزة بدء تشكيل أفرقة حبوث معنية بالفيزياء لالهتمام اهلامشية املثرية 

عنية القائمة امل فرقةاأل وتعزيز مل يكن هلا وجود من قبل، مايف اجلامعات حيثالشمسية 
  .يف األماكن اليت ُركبت فيها أجهزة جديدةالفيزياء الشمسية بحوث ب
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 ،لفيزياء الشمسيةيف جمال اقة مواصلة البحوث املنّسبغية ملفهوم وىل هذا اواستنادا إ  
طقس الفضاء كبند جديد يف جدول بشأن الدولية   املبادرة٢٠٠٩ُفرباير /يف شباطحت اقتر

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف  لتتناولهاألعمال
  الدولية بشأن طقس الفضاء ستستمر البحوث الدوليةاملبادرةمن خالل و. األغراض السلمية

 ،لنظام الشمسي اليت تؤثر يف البيئات الكواكبية واألرضيةالكونية لالعمليات املنسقة بشأن 
 فهم آثار بغيةَاجلديدة والقائمة األجهزة  نشر وتشغيل صفائف بشأنتنسيق ال وسيستمر

 جلنةوقد أقّرت .  هبذه اآلثارن األرض والتنبؤ على األرض والبيئة القريبة مءطقس الفضا
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية هذا البند من جدول األعمال يف 

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول يف اجلمعية العامة وأقرته ٢٠٠٩ هيوني/حزيران
لدان  الدولية بشأن طقس الفضاء مفتوحة للعلماء من مجيع الباملبادرةاملشاركة يف و  

 إىل ١٥ من  تتألفاملبادرة جلنة توجيهيةتتوىل إدارة وس. سواء الستضافة األجهزة أو لتقدميها
  .التالية األولويات للسنة وحتديدتمع مرة يف السنة لتقييم التقدم احملرز وجت عضوا ٢٠
    

    الغايات واألهداف    
علمية الالزمة  الاملعارف تطوير الدولية بشأن طقس الفضاء على املبادرةستساعد   

القريب حتديد معامل طقس الفضاء إعادة و الكامنة يف طقس الفضاء الفيزيائيةلفهم العالقات 
وسُينجز هذا  .والتنبؤ به وإطالع العلماء وعامة اجلمهور على هذه املعارفمن األرض 

 ،تطوير عمليات حتليل البيانات) ب(ومواصلة نشر أجهزة جديدة ) أ(املسعى من خالل 
 الدولية بشأن طقس املبادرةاجملمَّعة يف إطار  وضع مناذج تنبؤية باستخدام البيانات )ج(و

زيادة القدرات على رف العلمية واحتسني املع من صفائف األجهزة، وذلك من أجل الفضاء
الفيزياء باالستمرار يف تعزيز املعرفة ) د(و ، املستقبلء يف خدمات التنبؤ بطقس الفضاتقدمي

  .الل التثقيف والتوعية العامةالشمسية من خ
    

    تطوير صفائف األجهزة    
ستواصل املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء توسيع ونشر صفائف األجهزة اجلديدة   

. واملوجودة على إثر املمارسات الناجحة اليت متّخضت عنها السنة الدولية للفيزياء الشمسية
 ما، إذ يقوم عامل واحد بقيادة كل فريق من واملبادئ األساسية هلذا النموذج بسيطة إىل حد

ويتوىل هذا العامل أو الباحث الرئيسي الذي يعمل بتمويل من بلده . األفرقة املعنية باألجهزة
ويف حاالت قليلة يدفع البلد املضيف فيها . وتوزيع البيانات) أو خطط صنعها(توفري األجهزة 
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ر البلد املضيف ما يلزم لتشغيل األجهزة من ويوفّ. مثن اجلهاز عندما تسمح له موارده بذلك
وجيري ذلك عادة يف جامعة حملية أو يف خمترب . األيدي العاملة واملرافق والدعم التشغيلي

ويشترك أفراد الفريق . ويصبح العلماء يف البلد املضيف جزءا من الفريق العلمي. حكومي
م مجيع العلماء يف املنشورات العلمي يف مجيع البيانات وأنشطة حتليل البيانات، وُيسه

وستسعى املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء سعيا . واالجتماعات العلمية حيثما أمكن ذلك
حثيثا من خالل حلقات العمل وغريها من الوسائل إىل حتديد األجهزة اإلضافية وموفري 

ديدة اليت ميكنها األجهزة احملتملني الذين ميكنهم االستفادة من املبادرة وكذلك اجلهات اجل
  .استضافة األجهزة

    
    تنسيق البيانات وحتليلها    

 تنسيق منتجات البيانات يف شكل يفيد  الدولية بشأن طقس الفضاءاملبادرةستعزز   
وسُتستخدم هذه البيانات من أجل . إدراجها يف النماذج الفيزيائية لعمليات الغالف الشمسي

.  الفضاء فيزيائيا ووضع مناذج التنبؤ بأحواله مستقبالحتليل املعلومات السابقة بغية فهم طقس
بيد أن . ولكي تكون البيانات مفيدة للتنبؤ بطقس الفضاء، يتعني أن تتوفر بصورة شبه آنية

االتصاالت بشبكة اإلنترنت يف العديد من املواقع يف العامل النامي متقطعة أو بطيئة، مما جيعل 
بيد أن حتسن إمكانية الربط باإلنترنت سيتيح يف . حيالاسترجاع بيانات شبه آنية أمرا مست

هناية املطاف توفري تلك البيانات بصورة شبه آنية ويف شكل يتيح إدراجها يف النماذج 
ويف املدى القريب، مثة استراتيجيات أخرى، مثل نقل البيانات بواسطة اإلنترنت . التنبؤية

مثل أقراص الفيديو املدجمة واألشرطة، خالل فترات زمنية خمتارة أو على وسائط مسجلة 
ستكون مناسبة إلجراء الدراسات العلمية لظواهر طقس الفضاء السابقة ووضع مناذج 

  .فيزيائية هلا
. وستودع البيانات الواردة من صفائف األجهزة يف حمفوظات متاحة للعموم  

تراضية اجلاري وسيتكون معظمها من حمفوظات البيانات القائمة مثل شبكات املراصد االف
ومن شأن هذا النهج أن يتيح البيانات املستمدة من أجهزة املبادرة الدولية . إنشاؤها حاليا

وبغية حتسني تنسيق البيانات وتعزيز . بشأن طقس الفضاء جملموعات أوسع من الباحثني
يانات فائدهتا بالنسبة خلدمات التنبؤ اآلين مستقبال سيبدأ التخطيط إلمكانية توفري هذه الب

ورغم أن املرافق واملوارد املؤسسية قد ال تكون موجودة بعُد يف عديد . واستخدامها التباديل
من املواقع لدعم النشر اآلين للبيانات املتحقق من جودهتا، من املهم أن تبدأ اآلن مناقشة 
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معايري تقييم البيانات وتوقعات استمرار التشغيل، حبيث ميكن استحداث نظم البيانات 
  .مناقشة املخصصات من املوارد يف املستقبل مع وضع هذا اهلدف يف االعتبارو
    

    التدريب والتثقيف والتوعية    
خالل السنة الدولية للفيزياء الشمسية وفرت كليات علوم الفضاء يف الربازيل   

ات والصني ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة األمريكية التدريب املتخصص يف هذا اجملال ملئ
وستواصل املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء . من طالب الدراسات العليا والباحثني اجلدد

تقدمي الدعم لكليات علوم الفضاء والنهوض بعلوم الفضاء وإدراج مناهج تدريس علوم 
ويتحقق أكرب قدر من الفعالية يف هذا اجملال . الفضاء يف اجلامعات وكليات الدراسات العليا

  .د هذه اجلهود بتركيب األجهزة يف اجلامعاتعندما ُترف
.  دعم مشاريع توعية عامة اجلمهور املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءوستواصل  

فمن الضروري بث احلماس الذي تثريه حبوث الفيزياء الشمسية إىل العلماء من التخصصات 
يستمر إعداد مواد ومن خالل املبادرة س. األخرى وإىل عامة اجلمهور وتعريفهم بأمهيتها

التوعية العامة اليت تنفرد هبا املبادرة وسيجري تنسيق توزيعها عن طريق االتصاالت الفردية 
  .وحلقات العمل التوعوية

    
    التعاون مع الربامج األخرى    

 التعاون مع برامج البحوث العلمية  املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءستواصل  
ومن خالل هذا التعاون ستزيد .  ووكاالت التمويل األخرىوالكليات واملؤسسات العلمية

  .املبادرة من فوائد براجمها إىل احلد األقصى مع تقليل ازدواجية اجلهود إىل أدىن قدر ممكن
    

      التقارير الواردة من املنظمات الدولية  -ثالثا  
    جلنة أحباث الفضاء    

  ]باإلنكليزية: األصل[
) .Rhea System S.A" (ريا سيستم"فضاء األوروبية وشركة أعّدت هذا التقرير وكالة ال  

دارة الوطنية إلابالنيابة عن الفريق املعين بطقس الفضاء التابع للجنة أحباث الفضاء مبسامهة من 
  ).ناسا (للمالحة اجلوية والفضاء
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واهلدف األساسي للمبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء هو النهوض باملعارف العلمية   
وإضافة إىل . والتنبؤ بهحتديد معامله  وإعادةة لفهم طقس الفضاء القريب من األرض الالزم

  .ذلك، ستركز املبادرة تركيزا شديدا على التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور
ويتوقع أن تشمل الفوائد العلمية للربنامج توسيع شبكة جتهيزات القياس األرضية   

وسيسهم برنامج . عن جتاوب األرض مع املؤثرات اخلارجيةالعاملية القائمة لتوفري صورة أمشل 
لتحليل البيانات والنمذجة بصورة موازية يف توسيع نطاق االستغالل احلايل جملموعات 
البيانات ورموز النمذجة املوجودة من خالل تبادل املعلومات العلمية واالشتراك يف حتليل 

  .البيانات
 الفضاء من العمل املضطلع به يف إطار السنة وتستفيد املبادرة الدولية بشأن طقس  

. الدولية للفيزياء الشمسية، وال سيما يف جمال نشر األجهزة، حيث سُيتَّبع النهج نفسه
فسينصب التركيز مبدئيا على نشر األجهزة القادرة على إجراء قياسات علمية جيدة النوعية، 

وعلى املدى . انات واستغالهلاوعلى إشراك علماء من املؤسسات املضيفة يف حتليل البي
  .واملستقبلي" للتنبؤ اآلين"األطول يتوقع أن توفر الشبكات بيانات آنية قّيمة 

وتتسم األنشطة املذكورة آنفا بأمهية كبرية للفريق املعين بطقس الفضاء التابع للجنة   
تمع أحباث الفضاء ألنه يهدف إىل دعم األنشطة الكفيلة بتحسني قدرتنا على تزويد اجمل

ويشجع الفريق أيضا استحداث تقنيات تنبؤية . باملعارف املتخّصصة املتعلقة بالبيئة الفضائية
  .قادرة على التنبؤ بالتغريات يف البيئة الفضائية يف الوقت املناسب

فسُتعقد حلقة . وتشرع املبادرة الدولية بشأن الفضاء حاليا يف مراحل عملها األوىل  
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ١٨ يف الفترة املمتدة من العمل األوىل يف املغرب

وستركز على إقامة عالقات تعاون يف اجملال العلمي ويف جمال األجهزة من أجل رصد 
وسينصب التركيز من الناحية التقنية على نشر . الظواهر املتعلقة بطقس الفضاء يف املغرب

 على مقربة من خط االستواء اجلغرايف جيعل فموقع املغرب. مراصد الغالف األيوين املوزعة
وستضم حلقة العمل اجلامعات احمللية . منه موقعا جديرا باالهتمام لقياس الغالف األيوين

 جهازا يف املغرب وحتديد الكلية ٢٠ إىل ١٠وموفري األجهزة احملتملني بغية تيسري تركيب 
  .زةاملسؤولة واملشاركني احملليني يف الفريق املعين باألجه
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 A/AC.105/967

    املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 العاملية ملنظمةأّيد اجمللس التنفيذي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية مبدأ مسامهة ا  
 بأنشطتها لدعم التعاون الدويل يف جمال طقس الفضاء، إدراكا منه ِلَما لطقس لألرصاد اجلوية

- افق األرصاد اجلوية وأنشطة اإلنسان يف القطاعات االجتماعيةالفضاء من أثر خطري على مر
االقتصادية األساسية، من قبيل املالحة اجلوية، وبالنظر إىل الفوائد اهلامة املتوخى جنُيها من 

واُتفق كذلك على تشكيل فريق تنسيق مشترك . زيادة تنسيق اجلهود املتعلقة بطقس الفضاء
األرصاد يضم خرباء تعّينهم جلنة النظم األساسية وجلنة بني الربامج معين بطقس الفضاء 

  : وتكون اختصاصاته كما يلياجلوية للمالحة اجلوية
 من خالل ءطقس الفضااملتعلقة ب البيانات  وتوفريتبادلل وضع معايري موحدة  )أ(  

  ؛، وتعزيز تبادل هذه البيانات وتوفريهانظام معلومات املنظمة
بادئ امل مبا يف ذلك ،تجات النهائية واخلدماتلمنلد تعريف موّحوضع   )ب(  

التفاعل مع قطاع وذلك ب ،توجيهية لضمان اجلودة وإجراءات اإلنذار يف حاالت الطوارئال
  ؛الرئيسيةالتطبيقات قطاعات الطريان وغريه من 

من خالل استعراض بني عمليات رصد طقس الفضاء، التكامل حتقيق   )ج(  
خطط املراقبة ستشعار وأدوات االمواءمة مواصفات ، وحيوالسط الرصد الفضائي متطلبات

  ؛ءطقس الفضافيما يتعلق برصد 
  .األوساط البحثية والتشغيلية املعنية بطقس الفضاءتشجيع احلوار بني   )د(  
املنظمات الدولية الستكشاف فرص مع وقد أجريت مشاورات مع األعضاء و  
عضاء والوكاالت األجيري تلقي الردود من ، كان  كتابة هذا التقريروأثناء.  فيما بينهاالتعاون

 ٢٠١٠ يف مطلع عام  معين بطقس الفضاء مكتب تنسيقإنشاءومن املتوقع . الشريكة احملتملة
شترك بني الربامج املتنسيق ال فريقاملكتب أن يدعم ومن شأن ؛ بون منتدفون موظيعمل فيه

  .لبيئة الفضائيةلائرة الدولية دالوثيق مع التنسيق بالعمل أن يعين بطقس الفضاء وامل
 


