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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

  تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وإكوادور     
       املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءحول

      )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢- ٨كيتو، (    
      مقدِّمة  -أوالً  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

ملتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه              أوصى مؤمتر األمـم ا      -١
األلفيـة  "، وخصوصاً من خالل قـراره املعنـون         )مؤمتر اليونيسبيس الثالث  (يف األغراض السلمية    

 برنـامج األمـم املتحـدة       ، بأن تعزِّز أنـشطةُ    "إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     : الفضائية
 التآزرية بني الدول األعضاء، علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل             ركةَللتطبيقات الفضائية املشا  

معاً، يف طائفة متنّوعـة مـن أنـشطة علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، بالتأكيـد علـى تطـوير املعـارف                       
  )١(.ّر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةواملهارات ونقلها إىل البلدان النامية والبلدان اليت مت

 الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية، يف دورهتـــا الرابعـــة وأقـــرَّت جلنـــة اســـتخدام  -٢
ــام   ــودة يف ع ــدوات    ٢٠١١واخلمــسني املعق ــة والن ــدورات التدريبي ــات العمــل وال ــامج حلق ، برن

ــة    ــد االجتماعي ــصلة بالفوائ ــسواتل   -واجتماعــات اخلــرباء املت ــضائية، وال ــشطة الف ــصادية لألن االقت
                                                         

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  )1(  
   الفصل األول، ،)A.00.I.3حدة، رقم املبيع منشورات األمم املت (١٩٩٩ يوليه/ متوز٣٠‐١٩فيينا، 
  .‘١‘) د (٤٠٩والفصل الثاين، الفقرة ‘ ٢‘ )هـ (١، الفرع األول، الفقرة ١القرار 
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نولوجيـا ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء، وطقـس الفـضاء،       الصغرية، وتكنولوجيا الفضاء األساسية، وتك   
 وفيمـا بعـد،     )٢(.٢٠١٢والنظم العاملية لسواتل املالحة، والبحث واإلنقاذ، املزمع عقدها يف عـام            

  .، تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني٦٦/٧١أقرَّت اجلمعية العامة، يف قرارها 
، ووفقــا لتوصــيات مــؤمتر اليونيــسبيس    ٦٦/٧١وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم       -٣

الثالث، ُعقدت حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وإكوادور عـن املبـادرة الدوليـة بـشأن                 
واستـضاف مرصـد كيتـو      . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ إىل   ٨طقس الفضاء يف كيتو من      

  . عن حكومة إكوادوردرسة البوليتكنيك الوطنية، حلقة العمل نيابة التابع ملالفلكي، 
) إيـسا (متـها األمـم املتحـدة ووكالـة الفـضاء األوروبيـة             وكانت حلقة العمل هذه، الـيت نظَّ        -٤

التابعــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة، والوكالــة ) ناســا(واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء 
يف سلـسلة حلقـات العمـل       ، هي العشرين من نوعهـا       )جاكسا(اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي     

 واملبادرة الدولية لطقـس    ٢٠٠٧ والسنة الدولية للفيزياء الشمسية لعام       حول علوم الفضاء األساسية   
الفضاء اليت اقترحتها جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية اسـتناداً إىل املناقـشات                    

الـوارد يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة عـن دورهتـا             اليت أجرهتا جلنتها الفرعية العلمية والتقنيـة علـى النحـو            
وقــد استــضافت حلقــات العمــل    ). ١٧٣-١٦٢، الفقــرات A/AC.105/958(الــسابعة واألربعــني  

انظـــر الوثيقـــة   (٢٠١٠نـــوفمرب /الـــسابقة يف هـــذه السلـــسلة حكومـــة مـــصر يف تـــشرين الثـــاين     
A/AC.105/994( ــا يف تــــــشرين األول ــة نيجرييــــ ــة انظــــــر ال (٢٠١١أكتــــــوبر /، وحكومــــ وثيقــــ

A/AC.105/1018 .(                وكانت حلقات العمل استمرارا لسلـسلة حلقـات العمـل بـشأن الـسنة الدوليـة
، واستــضافتها اإلمــارات ٢٠٠٩ و٢٠٠٥ الــيت جــرت بــني عــامي  ٢٠٠٧للفيزيــاء الشمــسية لعــام 
انظر الوثيقـة   (٢٠٠٦، واهلند يف عام     )A/AC.105/856انظر الوثيقة    (٢٠٠٥العربية املتحدة يف عام     

A/AC.105/882(  ــام ــان يف عـ ــة   (٢٠٠٧، واليابـ ــر الوثيقـ ــام  )A/AC.105/902انظـ ــا يف عـ ، وبلغاريـ
ــا يف عــــام )A/AC.105/919انظــــر الوثيقــــة  (٢٠٠٨ ــة  (٢٠٠٩، ومجهوريــــة كوريــ انظــــر الوثيقــ

A/AC.105/964.()وكانت حلقات العمـل هـذه اسـتمرارا لسلـسلة حلقـات العمـل املعقـودة بـني                   )٣ 
انظـر الوثيقـة    (علوم الفـضاء األساسـية واستـضافتها حكومـات اهلنـد             بشأن   ٢٠٠٤ و ١٩٩١عامي  

A/AC.105/489(    وكوستاريكا وكولومبيا ،)   انظر الوثيقةA/AC.105/530(   ونيجرييا ،)   انظر الوثيقـة
A/AC.105/560 وAdd.1( ومــصر ،) انظــر الوثيقــةA/AC.105/580( وســري النكــا ،) انظــر الوثيقــة

                                                         
  .٨٠، الفقرة (A/66/20) ٢٠م الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رق )2(  
لشمسية ومبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية على املعلومات عن السنة الدولية للفيزياء ا )3(  

: املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة متاحة على العنوان التايل
www.unoosa.org/oosa/SAP/bss/ihy2007/index.html.  
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A/AC.105/640( وأملانيــــــا ،)ر الوثيقــــــة انظــــــA/AC.105/657( وهنــــــدوراس ،) انظــــــر الوثيقــــــة
A/AC.105/682( واألردن ،)  انظـــــــر الوثيقـــــــةA/AC.105/723( وفرنـــــــسا ،)  انظـــــــر الوثيقـــــــة
A/AC.105/742(  وموريـــشيوس ،) انظــــر الوثيقــــةA/AC.105/766(  واألرجنـــتني ،) انظــــر الوثيقــــة
A/AC.105/784 (  والصني)   انظر الوثيقةA/AC.105/829.()رك يف تنظيم مجيع حلقات العمل       وشا )٤

  ).كوسبار(االحتاد الفلكي الدويل وجلنة أحباث الفضاء 
وكان اهلدف الرئيسي من عقد حلقة العمل اآلنفـة الـذكر هـو إتاحـة منـرب يتـسّنى فيـه           -٥

للمشاركني إجراء استعراض شامل ملنجزات املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء مـن حيـث                   
ة لدراســة طقــس الفــضاء تكــون زهيــدة التكلفــة وأرضــية وعامليــة   حالــة نــشر اســتخدام أجهــز 

النطاق، والتخطيط ملزيد من األنشطة يف إطار هـذه املبـادرة، إىل جانـب تقيـيم النتـائج العلميـة                    
وعـالوة علـى ذلـك، أوصـت حلقـة          . والتقنية احلديثة يف مضمار التفاعل بني الشمس واألرض       

ــسبل ووســائل لتحــديث    ــعاملالعمــل ب ــشبك وق ــادرة  ) www.iswi-secretariat.org( يال هلــذه املب
  . وحتسينهما اإلخباريةهاورسالت

    
    الربنامج  - باء  

يف افتتــاح حلقــة العمــل، ألقــى كلمــات ممثــل عــن حكومــة إكــوادور، ومــدير مدرســة    -٦
ــة، ومــدير مرصــد كيتــو الفلكــي، وممــثلني عــن جاكــسا وناســا، ومكتــب       البوليتكنيــك الوطني

ــضاء اخلــارجي  ــة شــؤون الف ــة العام ــابع لألمان ــة    .  الت ــسات عام ــة العمــل إىل جل ــسِّمت حلق وقُ
وقــدَّم املتكلّمــون املــدعّوون عروضــا إيــضاحية بيَّنــوا فيهــا إجنــازات . وجلــسات لألفرقــة العاملــة

بلــداهنم بــشأن تنظــيم األحــداث واالضــطالع باألنــشطة البحثيــة والتعليميــة والتواصــلية املتعلقــة 
س الفــضاء وصــفائف أجهزهتــا، وتلــت هــذه العــروض اإليــضاحية  باملبــادرة الدوليــة بــشأن طقــ

وا مــن البلــدان املتقدِّمــة والبلــدان  ؤم املتكلمــون املــدعّوون، الــذين جــا وقــدَّ. مناقــشات وجيــزة
وكانــت اجللــسات املخصَّــصة للملــصقات . الناميــة علــى الــسواء، أوراقــا وملــصقات إيــضاحية 

احنة للمــشاركني للتركيــز علــى مــشاكل    اإليــضاحية واجتماعــات األفرقــة العاملــة فرصــة ســ     
ومشاريع حمـدَّدة هلـا صـلة باملبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء، وخاصـةً بـصفائف أجهزهتـا                       

  . الصفائف وتنسيقهاتلكالة تشغيل وحب

                                                         
 الفضاء األساسية اليت نظمت باالشتراك مع التفاصيل عن مجيع حلقات العمل ملبادرة األمم املتحدة لعلوم )4(  

  .http://neutrino.aquaphoenix.com/un-esa: وكالة الفضاء األوروبية متاحة على العنوان التايل
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التنسيق الوطين للمبادرة الدوليـة بـشأن       : وقد ركَّزت حلقة العمل على املواضيع التالية        -٧
. هـزة التـشغيلية للمبـادرة وتـوزُّع هـذه األجهـزة حبـسب البلـدان        طقس الفضاء، وصفائف األج   

ــادرة،      ــة حــول تطــوير وتــشغيل صــفائف أجهــزة يف إطــار املب ــة إفرادي وُعرضــت دراســات حال
ويف هـذا   . أُعدَّت خصيـصاً لفائـدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـّر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة                    

 عناصر لقرار يقضي باستمرار تلك املبادرة إىل مـا بعـد   ضع أن ت حلقة العمل  ُينتظر من الصدد،  
، وفقـا ملـا    الكـبري مـن صـفائف أجهـزة املبـادرة      العـدد كمـا ُينتظـر منـها أن ُتـدمج     . ٢٠١٢عام  
 احلكومـة املـصرية يف عـام        ا إحـدامه  املبادرة استضافت   يف حلقيت عمل سابقتني بشأن هذه      كرذُ

ــة   (٢٠١٠ ــام  خــرى األ، و)A/AC.105/994انظــر الوثيق ــا يف ع ــة نيجريي انظــر  (٢٠١١حكوم
  ). A/AC.105/1018الوثيقة 

ــا عــن        -٨ ــة العمــل ومــشاركون آخــرون فيه ويف كلمــات مــوجزة، أعــرب منظِّمــو حلق
تقــديرهم للمــسامهات الفنيــة الطويلــة األمــد الــيت قُــدِّمت يف ســبيل تطــوير املبــادرة، خــصوصاً     

واملركز الدويل لعلم طقـس الفـضاء وتدرسـيه،         لفائدة البلدان النامية، من قبل ناسا، وجاكسا،        
  .ابان، وعدد من العلماء البارزين بالي،يف جامعة كيوشو، يف فوكووكا

    
    احلضور  - جيم  

دعت األمـم املتحـدة وناسـا وجاكـسا واللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل                       -٩
جلامعـة كيوشـو، ومرصـد كيتـو        املالحة واملركز الدويل لبحوث طقس الفضاء وتدريسه التـابع          

ــة           ــدان نامي ــن بل ــاء ومهندســني ومعلمــني م ــة علم ــك الوطني ــة البوليتكني ــابع ملدرس الفلكــي الت
وكـان للمـشاركني يف     . وصناعية من خمتلف املناطق لكي يـشاركوا ويـسامهوا يف حلقـة العمـل             

ــة      حلقــة العمــل، الــذين يعملــون يف اجلامعــات ومؤســسات البحــث ووكــاالت الفــضاء الوطني
واخـتري املـشاركون    . واملنظمات الدولية، دور يف تنفيـذ أنـشطة املبـادرة املـشمولة حبلقـة العمـل               

على أسـاس خلفيـاهتم العلميـة واهلندسـية والتعليميـة وخـربهتم يف تنفيـذ الـربامج واملـشاريع الـيت                    
ميـة علميـة    ونفَّذت األعمال التحـضريية حللقـة العمـل جلنـة تنظي          . أدَّت فيها املبادرة دوراً ريادياً    

  . دولية وجلنة تنظيمية حملية
واسُتخدمت األموال املقدمـة مـن األمـم املتحـدة وناسـا وجاكـسا وحكومـة إكـوادور                    -١٠

. لتغطية تكـاليف الـسفر واإلقامـة والتكـاليف األخـرى اخلاصـة باملـشاركني مـن البلـدان الناميـة           
  .  من املتخصصني يف تلك املبادرة١٠٠وحضر حلقة العمل أكثر من 
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ــة يف حلقــة العمــل     -١١ ــة ممثَّل  ل، إســرائي،األرجنــتني: وكانــت الــدول األعــضاء العــشرون التالي
 م، فييـت نـا    ا، فرنـس  ا، سـلوفاكي  و، بري ا، بلغاري ل، الربازي ي، أوروغوا ا،ي وإندونيس ا، وأملاني ر،إكوادو

  . اليابان، الواليات املتحدةد، اهلنا، نيجرييب، املغرر، مصا،كرواتين، كازاخستا
    

     العروض اإليضاحيةملخص  -انياًث  
أُتيحـت للمـشاركني ُنــَسخ مـن العـروض اإليــضاحية الـيت قُـدِّمت خــالل حلقـة العمــل          -١٢

  ).www.iswinigeria.org.ng( الشبكي  املبادرةوُنشرت على موقع
    

    لعاملةايل لصفائف أجهزة املبادرة الوضع احلا  -ثالثاً  
طقــس الفــضاء الــيت ُنــشرت، وهــي تــشكل أحاطــت حلقــة العمــل علمــا بعــدد أجهــزة   -١٣

  . بلدا ومنطقة، على النحو الوارد يف اجلدول٩٨ من صفائف األجهزة، يف ١٧جزءا من 
    

  البلد أو املنطقة
عدد 
  )األجهزة( نوع اجلهاز األجهزة

 CALLISTO (1), MAGDAS (9), OMTI (2)  ١٢  االحتاد الروسي
 ,AMBER (1), AWESOME (1), MAGDAS (1)  ١١  إثيوبيا

MAG-Africa (1), SCINDA (2), SID (5) 

 AWESOME (1), SID (2)  ٣  أذربيجان

 SAVNET (1)  ١  األرجنتني

 CSSTE (1)  ١  األردن

 SEVAN (3)  ٣  أرمينيا

 CALLISTO (1), SID (1)  ٢  إسبانيا
 ,CALLISTO (2), GMDN (1), MAGDAS (11)  ١٥  أستراليا

OMTI (1) 

 AWESOME (1), ULF-ELF-VLF (3)  ٤  إسرائيل

 CALLISTO (2), SID (19)  ٢١  أملانيا

 AWESOME (1)  ١  اإلمارات العربية املتحدة

 AWESOME (1), SID (1)  ٢ أنتاركتيكا 

 MAGDAS (6), SID (1)  ٧  إندونيسيا
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  البلد أو املنطقة
عدد 
  )األجهزة( نوع اجلهاز األجهزة

 SID (3)  ٣  أورغواي

 AWESOME (1), SID (1)  ٢  أوزبكستان

 GPS-Africa (1), SCINDA (1), SID (1)  ٣  أوغندا

 CALLISTO (1)  ١  أوكرانيا

 AWESOME (1), CALLISTO (4), SID (5)  ١٠  إيرلندا

 CALLISTO (2), MAGDAS (1), SID (31)  ٣٤  إيطاليا

 ,CALLISTO (2), CSSTE (1), GMDN (1)  ٢٠  الربازيل

MAGDAS (2), RENOIR (2), SAVNET (6), 

SCINDA (3), SID (3) 

 SID (1)  ١  الربتغال

 CALLISTO (1)  ١ بلجيكا

 SEVAN (1), SID (2)  ٣  بلغاريا 

 GPS-Africa (1)  ١  بنن

 GPS-Africa (1)  ١  بوتسوانا

 GPS-Africa (2), SID (1)  ٣  بوركينا فاسو

 SID (1)  ١  البوسنة واهلرسك

 AWESOME (1)  ١  بولندا

 SID (2)  ٢  بويرتو ريكو

  ,CHAIN (1), CIDR (1), MAGDAS (2)  ٨  بريو

SAVNET (3), SCINDA (1) 

 OMTI (1), SID (3)  ٤  تايلند

 AWESOME (1), SID (2)  ٣  تركيا

 AWESOME (1), SID (2)  ٣  تونس

  ,AMBER (1), AWESOME (1), CHAIN (1)  ٦  اجلزائر

GPS-Africa (1), MAG-Africa (1), SID (1) 

 MAG-Africa (1)  ١  مجهورية أفريقيا الوسطى

 CALLISTO (1), SID (1)  ٢  اجلمهورية التشيكية
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  البلد أو املنطقة
عدد 
  )األجهزة( نوع اجلهاز األجهزة

 GPS-Africa (1), MAGDAS (1), SCINDA (1)  ٣  مجهورية ترتانيا املتحدة

 CALLISTO (2), SID (1)  ٣  مجهورية كوريا

  ,GPS-Africa (7), MAGDAS (2)  ٢١  جنوب أفريقيا 

MAG-Africa (2), SCINDA (2), SID (8) 

 SCINDA (1)  ١  جيبويت

 GPS-Africa (1)  ١  الرأس األخضر

 SID (2)  ٢  رومانيا

 GPS-Africa (1), MAGDAS (1), SID (2)  ٤  زامبيا

 GPS-Africa (1)  ١  يبـسان تومي وبرينسي

 CALLISTO (1), SID (1)  ٢  سري النكا

 CALLISTO (1), SEVAN (1), SID (1)  ٣  سلوفاكيا

 GPS-Africa (1), MAG-Africa (1), SID (1)  ٣  السنغال
 MAGDAS (1)  ١  السودان

 CALLISTO (5), SID (1)  ٦  سويسرا

 SCINDA (1), SID (1)  ٢  شيلي

 AWESOME (1), SID (1)  ٢  صربيا

 SID (8)  ٨  الصني

 GPS-Africa (2)  ٢  غابون

 GPS-Africa (1)  ١  غانا

 SID (1)  ١  غيانا

 SID (4)  ٤  فرنسا

 MAGDAS (6), SCINDA (1)  ٧  الفلبني

 CALLISTO (2)  ٢  فنلندا

 AWESOME (1)  ١  فيجي

 AWESOME (1), MAGDAS (1)  ٢  فييت نام

 CALLISTO (1)  ١  كازاخستان

 AMBER (1), SCINDA (1)  ٢  كامريون
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  البلد أو املنطقة
عدد 
  )األجهزة( نوع اجلهاز األجهزة

 SEVAN (1), SID (1)  ٢  كرواتيا

 MAGDAS (1), OMTI (2), SID (7)  ١٠  كندا

 MAGDAS (1), MAG-Africa (2), SCINDA (1)  ٤ كوت ديفوار

 CALLISTO (1)  ١  كوستاريكا

 SCINDA (1), SID (2)  ٣  لومبياكو

 SCINDA (3), SID (3)  ٦  الكونغو

 GMDN (1)  ١  الكويت

  ,CALLISTO (1), GPS-Africa (1)  ٨  كينيا

MAGDAS (1), SCINDA (2), SID (3) 

 SID (6)  ٦  لبنان

 AWESOME (2), SID (1)  ٣  ليبيا

 GPS-Africa (2), MAG-Africa (2)  ٤  مايل

  ,AWESOME (1), CALLISTO (3)  ٦  ماليزيا

MAGDAS (1), OMTI (1) 

 SCINDA (4)  ٤  احمليط األطلسي

 SCINDA (3)  ٣  احمليط اهلادئ

 SCINDA (1)  ١  احمليط اهلندي

 MAG-Africa (1)  ١  مدغشقر

 ,AWESOME (1), CALLISTO (1), CIDR (1)  ٨  مصر

MAGDAS (2), SCINDA (1), SID (2) 

 ,AWESOME (1), CSSTE (1), GPS-Africa (1)  ٤  املغرب

RENOIR (1) 

 MAGDAS (1)  ١  مقاطعة تايوان، الصني

  ,CALLISTO (1), CSSTE (1), SAVNET (1)  ٧  املكسيك

SID (4) 

 لربيطانيا اململكة املتحدة
  العظمى وإيرلندا الشمالية

٨  CALLISTO (1), MAG-Africa (1), SID (6) 

 CALLISTO (2), MAGDAS (1), SID (10)  ١٣  منغوليا
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  البلد أو املنطقة
عدد 
  )األجهزة( نوع اجلهاز األجهزة

 CALLISTO (3)  ٣  موريشيوس

 GPS-Africa (1), MAGDAS (1), SID (1)  ٣  موزامبيق

 MAGDAS (1)  ١  )املتحدة-واليات (ميكرونيزيا

  ,AMBER (1), GPS-Africa (1)  ٤  ناميبيا

MAG-Africa (1), SID (1) 

 OMTI (1)  ١  النرويج

 CALLISTO (1), SID (1)  ٢ النمسا

 GPS-Africa (1)  ١  النيجر

 ,AMBER (1), CSSTE (1), MAGDAS (3)  ٢٦  نيجرييا

SCINDA (4), SID (17) 

 SID (3)  ٣  نيوزيلندا

 ,AWESOME (2), CALLISTO (4), CSSTE (1)  ١٨  اهلند

MAGDAS (1), SEVAN (1), SID (9) 

 SID (1)  ١  هولندا

  ,AWESOME (2), CALLISTO (2), CIDR (6)  ١٦١  الواليات املتحدة األمريكية

MAGDAS (2), SID (149) 

  ,CHAIN (1), GMDN (1), MAGDAS (6)  ١٢  اليابان

OMTI (4) 

 AWESOME (1), SID (1)  ٢  اليونان
    

ضـمن جمموعـة األجهـزة الـيت         ءطقـس الفـضا   لرصـد    اً جهـاز  بـأنَّ  العمـل    وأُبلغت حلقةُ   -١٤
كـإجراء   يف إكـوادور  سوف ُيركَُّب) MAGDAS (يتألف منها نظام احتياز البيانات املغنطيسية    

  . وقد مت ذلك وأصبح اجلهاز عامالً اآلن.حلقة العمليلي مباشرةً متابعٍة 
 تعمــل يف مراكــز األمــم ء مــن أجهــزة طقــس الفــضا  عــدداًنَّوالحظــت احللقــة أيــضا أ  -١٥

الدوليـة  قليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بـدعم مـن األمانـة التنفيذيـة للجنـة           إلاملتحدة ا 
  .للنظام العاملي لسواتل املالحة، اليت يقع مقرها يف مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 وخالل الفترة اليت كانت فيها حلقـات عمـل األمـم    ٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٥ومن عام     -١٦
) ٢٠٠٩ إىل عـام  ٢٠٠٥مـن عـام إىل    (٢٠٠٧لفيزياء الشمسية املتحدة تتناول السنة الدولية ل 
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ــة  ــادرة الدولي ــضاء   واملب ــشأن طقــس الف ــام  ( ب ــن ع ــام ٢٠١٠م  ١٦، أصــبحت )٢٠١٢ إىل ع
  :ن بإجياز أدناهمن صفائف أجهزة طقس الفضاء عاملة على النحو املبيَّصفيفة 

      
AMBER:   برنامج التعليم والبحوث املتعلقة باجملال املغنطيسي باء عند خطوط

  الطول يف أفريقيا
AWESOME:  يسي للرصد والنمذجة والتعليمنظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنط 
CALLISTO:   اجلهاز الفلكّي املركَّب املنخفض التكلفة واملنخفض الترددات للتحليل

  الطيفي واملرصد املتنقل
CHAIN:  شبكة التصوير املتواصل باستخدام مرشِّحات اهليدروجني واأللفا  
CIDR:  جهاز استقبال مترابطة دوبلر للغالف األيوين  
GMDN:  ة العاملية لكشف امليوناتالشبك 

GPS-Africa:  الشبكة األفريقية املزدوجة الترّدد للنظام العاملي لتحديد املواقع  
MAGDAS:  نظام احتياز البيانات املغنطيسية  
MAG-Africa:  أجهزة قياس املغنطيسية يف أفريقيا  
OMTI:  صّوارة الغالف األوسط والغالف احلراري الضوئية  
RENOIR:  د االسـتوائي الليـلي عن ُبعد ملناطق الغالف املتأيناملرصـ  
SAVNET:  ًشبكة جنوب األطلسي ذات الترددات املنخفضة جدا  
SCINDA:  معاون قرارات شبكة التأللؤ  
SEVAN:  شبكة مالحظة البيئة الفضائية وحتليلها  
SID:  ن املفاجئةرصد اضطرابات الغالف املتأّي  
ULF-ELF-VLF: املنخفضة إىل أبعد احلدود، واملنخفضة للغاية، شبكة الترددات 

 واملنخفضة جدا
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    املالحظات والتوصيات  -رابعاً  
م  اعتماده على تكنولوجيا الفـضاء يف الـتعلُّ        ذلك أنَّ .  الفضاء أمهيةً   طقسَ يويل اإلنسانُ   -١٧

مات وقـد عطّلـت عواصـف اجلـسي       .  آخـذ يف االزديـاد     واألعمال التجارية والنقل واالتـصاالت    
. القادمة من الفضاء استقبال النظم العاملية لسواتل املالحة والبث اإلذاعي عرب مـسافات طويلـة              

مــن أجــل  مُوجَّــهحفــر أعمــال علــى الغــاز والــنفط علــى  احلــديث وكــثريا مــا ينطــوي التنقيــُب
على دقة حتديد مواقعهمـا باسـتخدام       ، وهذا يتوقَّف     األرض باطنغاز يف    النفط وال  الوصول إىل 

يري  تغـ يف نيطة يف القطـبني املغنطيـسي    ياجلزيئات النـش  وقد تسببت   . نظم العاملية لسواتل املالحة   ال
.  اسـتهالك الوقـود     يف ر وزيـادة  تـأخُّ  حـاالت مـن ال     إىل، ممـا أدَّى     مسار الرحالت اجلوية القطبية   

بــاء  العواصــف املغنطيــسية إىل انقطــاع الكهر  األرضــية احملرَّضــة الــيت ولَّــدهتا   وأدت التيــارات 
كمـا أدت التـأثريات   . لفترات طويلـة وتزايـد التآكـل يف خطـوط أنابيـب الطاقـة البالغـة األمهيـة              

  .اجلوية للنشاط الشمسي إىل خروج السواتل عن مداراهتا وتغيري توّزع احلطام الفضائي
 العــصر اجلليــدي وعلــى ســبيل املثــال، فــإنَّ. ضاء علــى منــاخ األرضفــ طقــس الويــؤثُِّر  -١٨

ــصغري يف ا ــع          ال ــن البق ــا م ــت تقريب ــنة خل ــسبعني س ــدت ل ــرة امت ــو فت ــشر، وه ــسابع ع ــرن ال لق
  . الربودة يف نصف الكرة الشمايلةالشمسية، تزامن مع فصول شتاء طويلة وشديد

العواصــــف الشمــــسية ف. مــــسألة ذات طــــابع دويل بطبيعتــــه ء طقــــس الفــــضاوميثِّــــلُ  -١٩
ث اضـطرابات يف    حـدُ َتكمـا   واحـد،   طق كبرية مـن األرض يف وقـت         على منا تؤثُِّر  واملغنطيسية  
مــن ولــذلك، ارتــأت األمــم املتحــدة  . ن االســتوائي بــشكل روتــيين حــول العــامل الغــالف املتــأيِّ

  . منذجة طقس الفضاء والتنبؤ به لفائدة مجيع الدولحتسني املناسب التشجيع على
فـضاء  م علمي كبري على مدى العقد املاضـي يف تطـوير منـاذج طقـس ال               دُّأُحرز تق قد  و  -٢٠

علـى نطـاق واسـع    ) بصورة شبه آنية(استنادا إىل علم الفيزياء وإجراء عمليات احملاكاة املتزامنة   
 هـذه النمـاذج كانـت تفتقـر بـشدة إىل البيانـات يف جمـاالت                 نَّغري أ . باستخدام بالزما الفضاء    

واتــسم بأمهيــة حامســة . ، األمــر الــذي حــّد مــن دقتــها طقــس الفــضاءذات صــلة بمهمــة حيزيــة 
  .مان استمرار تدفق البيانات عن طقس الفضاءض
واملبادرة الدولية بـشأن طقـس      ) ٢٠٠٧(أحرزت السنة الدولية للفيزياء الشمسية      وقد    -٢١

جديدة لفهم تـأثري طقـس الفـضاء علـى الغـالف اجلـوي             ما كبريا يف تركيب أجهزة      الفضاء تقد 
 مفيـدة لطقـس الفـضاء       انـت  ك العلوي لألرض مما أدى إىل توليد تدفقات جديدة مـن البيانـات           

لت املبـادرة  هَّم من مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي سـ    وبدع.  من قبل  ُترَصديف املناطق اليت مل     
 دولــة مــن الــدول األعــضاء يف األمــم ١٠٠ جهــاز يعمــل يف حنــو ١ ٠٠٠الدوليــة تــشغيل حنــو 
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سـة تـأثريات    من صفائف األجهزة تلـك، مـوردا فريـداً لدرا       املستمدَّةوكانت البيانات   . املتحدة
وقـد تـدّرب يف مـدارس الـسنة الدوليـة للفيزيـاء             . طقس الفـضاء علـى الغـالف اجلـوي لـألرض          

ة الدولية بشأن طقس الفضاء عدة مئات من خرجيي املدارس والعلمـاء الـشباب، الـذين       رواملباد
ويـّسرت حلقـات عمـل األمـم     . أصبح معظمهم علماء كبار على حنو ما يتضح من منـشوراهتم   

وبفـضل  .  الوثيـق لسنوية بشأن املبادرة الدولية نشر األجهـزة والتعـاون العلمـي الـدويل        املتحدة ا 
ن كثري من العلماء يف البلـدان الناميـة مـن تطـوير اجلهـود البحثيـة ودعمهـا يف                    كّهذه املبادرة، مت  

ا وأخرياً، وعمال بالقرار الذي اختذته حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييـ            . بلداهنم
م طقــس ، أنــشئ املركــز الــدويل لعلــ٢٠١١ام بــشأن املبــادرة، والــيت استــضافتها نيجرييــا يف عــ 
  .٢٠١٢أبريل / نيسان١ باليابان يف ،الفضاء وتدريسه يف جامعة كيوشو يف فوكوكا

نظـام  /لمبـادرة الدوليـة   لوأشار املشاركون يف حلقـة العمـل إىل جنـاح الـدورة التعليميـة                 -٢٢
ــات امل ــاز البيانـ ــسية احتيـ ــن  )MAGDAS(غنطيـ ــول٢٦ إىل ١٧، الـــيت عقـــدت مـ ــبتمرب / أيلـ سـ

ــسية    . ٢٠١٢ ــاء الشمـ ــة بالفيزيـ ــة املعنيـ ــة العلميـ ــع اللجنـ ــراكة مـ ــية، أُلقيـــت  -ويف شـ  األرضـ
وسـوف تـستمر    . حماضرات، وُنظمت حلقات عمل عـن األجهـزة وحلقـات عمـل للمدرسـني             

 ويف ٢٠١٣ارس يف أفريقيــا يف عــام الــشراكة بــني املبــادرة الدوليــة واللجنــة العلميــة لــصاحل املــد
  .٢٠١٤ يف عام ي الكاريبية ومنطقة أمريكا الالتين

 ركة بــني األمــم املتحــدة وإكــوادوروبالتــايل يوصــي املــشاركون يف حلقــة العمــل املــشت  -٢٣
مــن جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة  " طقــس الفــضاء" املبــادرة الدوليــة يف إطــار البنــد  مبواصــلة

 ٢٠١٣تابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف عـام                العلمية والتقنية ال  
  .وما بعده

  :وأوصي على وجه التحديد مبا يلي  -٢٤
 املوجــودة وتطويرهــا ونــشر  الــصفائفأن تــستمر املبــادرة الدوليــة يف تــشغيل    )أ(  
   أجهزة جديدة حسب االقتضاء؛صفائف
ــة لدراســة جممو    )ب(   ــادرة يف عملي ــشرع املب ــد جــدوى   أن ت ــات لتحدي عــات البيان

، وتـسهيل النمذجـة     أيـسر تـوفُّراً   املراصد االفتراضية جلعـل البيانـات       بالبيانات، وإقامة اتصاالت    
بالتعـاون  ) من قبيـل الغـالف اجلـوي االسـتوائي املتـأين     (االهتمام  اليت تستأثر بالتعاونية للمناطق 

ا وغريهـا مـن الكيانـات ذات    اسـ مع مراكز النمذجـة يف وكالـة الفـضاء األوروبيـة وجاكـسا ون         
  الصلة؛
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 أجهـزة املبـادرة الدوليـة إىل البيانـات          صـفائف  مـن    املستمدةم البيانات   َضأن تُ   )ج(  
الفــضائية واألرضــية للنــهوض بعلــوم طقــس الفــضاء، األمــر الــذي يــؤدي إىل نــشر نتــائج حبثيــة  

ــة، و  وورقــات ع ــة يف الــصحف الدولي ــة موثوق ــة  لمي ــادرة الدولي ــاملي  أن تتعــاون املب والنظــام الع
  بادل البيانات وحبوث طقس الفضاء؛ تعلىلسواتل املالحة 

 اأن تـــستمر يف املـــستقبل الـــدورات التعليميـــة يف علـــوم الفـــضاء الـــيت تقـــدمه  )د(  
وال تـزال حلقـات     . املبادرة الدولية وكذلك حلقات العمل السنوية اليت تنظمها األمـم املتحـدة           

 والـدورات التدريبيـة يف    علوم الفضاءمدارس  و األساسيةعمل األمم املتحدة عن علوم الفضاء 
تـدريب البـاحثني األقـل خـربة        بغيـة   علوم الفضاء تـشكل جـزءا ال يتجـزأ مـن املبـادرة الدوليـة،                

والــشراكات الــيت أنــشئت . علــم الفيزيــاء الشمــسيةتدريبــهم يف جمــال  تــشغيل األجهــزة وعلــى
تعزيــز لــضمان الكفــاءة يف إجنــاز األنــشطة يف  ظمــات العلميــة الدوليــة حتتــاج إىلبالفعــل مــع املن
  رات ولفائدة مجيع الدول األعضاء؛جمال بناء القد

أن تصل بشكل فعال املعارف اجلديدة اليت تولدها أنشطة املبادرة الدوليـة إىل               )هـ(  
ــشر      ــن خــالل الن ــها م ــة كل ــور واألوســاط العلمي ــادرة،    اتاجلمه ــن املب ــصادرة ع ــة ال  اإلخباري

  .ي، وغري ذلك من وسائط اإلعالمبكوموقعها الش
كــوادور بــشأن والحــظ املــشاركون يف حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وإ    -٢٥

  :نَّمبادرة طقس الفضاء أ
مرصد كيتو الفلكي التابع ملدرسة البوليتكنيك الوطنية يف إكوادور اقتـرح أن              )أ(  

  سه؛ييكون مركزا إقليميا لعلم طقس الفضاء وتدر
ــصر   كــز المر  )ب(   ــوان مب ــة حل ــضائي يف جامع ــرح أن يكــون مركــزا   طقــس الف  اقت

  م طقس الفضاء وتدريسه؛ليميا لعلإق
ــرح أن يكــون مركــزا       )ج(   ــا اقت ــوم الفــضاء األساســية يف جامعــة نيجريي مركــز عل
  .م طقس الفضاء وتدريسهلإقليميا لع

    
    مبادرة مرصد سيناء: علوم الفضاء األساسية  -خامساً  

ــم املتحــدة وإكــوادور     أحــاط املــش   -٢٦ ــني األم ــشتركة ب ــة العمــل امل  حــولاركون يف حلق
املبادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء علمـا بنتـائج اجتمـاع عقـده فريـق مبـادرة مرصـد سـيناء                         

واقتـرح الفريـق بنـاء    . ٢٠١٢خالل اجلمعيـة العامـة لالحتـاد الفلكـي الـدويل يف بـيجني يف عـام           
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وسـيتمثل  . ك ليكون يف خدمة العلماء من منطقة غرب آسيا        ز يتناول أساسا علم الفل    متيُّمركز  
واقتـــرح .  األولالطـــراز فلكـــي رئيـــسي مـــن مقـــرابالنـــشاط األساســـي للمركـــز يف تـــشغيل 

رين يف وســط شــبه جزيــرة  ت كــاالقديــسةاالجتمــاع أن يكــون املوقــع املرتقــب للمرصــد جبــل   
  . اختبار املوقعينتهيسيناء، ريثما 

ملتواصلة اليت تبذهلا مبادرة علوم الفضاء األساسـية التابعـة لربنـامج            بالنظر إىل اجلهود ا   و  -٢٧
نـهوض  مـن أجـل ال    األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية التابع ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي،              

 حـول بعلم الفلك الرصـدي علـى نطـاق العـامل، علـى النحـو الـوارد يف توصـيات حلقـة العمـل               
، وبالنظر إىل الوضع احلـايل لتطـور علـم    )A/AC.105/580 (١٩٩٤علوم الفضاء األساسية لعام   

 املـشاركني يف حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة                الفلك الرصدي يف غرب آسيا، فـإنَّ      
 ليكــونإنــشاء مرصــد فلكــي مــن خــالل دعمون النــهوض بعلــم الفلــك الرصــدي وإكــوادور يــ

  .يا، على النحو املقترح للبلدان الواقعة يف منطقة غرب آسوال سيماز، مركز متيُّ
    

     الراديوي لرصد الشمس نوبيامامقراب: الفيزياء الشمسية  -سادساً  
م صـورا عاليـة     ويقدِّ ١٩٩٢ الشمس منذ عام      الراديوي يرصد  اماما انفك مقراب نوبي     -٢٨

األرضـية، وظـواهر    -اجلودة للشمس ذات فائدة ملواضيع الفيزيـاء الشمـسية والفيزيـاء الشمـسية            
 طـوال الـسنوات    توهو أداة متطـورة التقطـ     . ء، وتأثري الشمس على مناخ األرض     طقس الفضا 

وكانـت مجيـع البيانـات    .  متداخلة عاليـة اجلـودة للـشمس بـشكل يـومي      اًالعشرين املاضية صور  
 ٢٣إىل  ٢٠مـت يف ناغويـا، باليابـان مـن     ظِّوقـد نُ . البحـث والتعلـيم والتوعيـة   متاحة ألغـراض    
هــذا املقــراب الراديــوي نــدوة مبناســبة الــذكرى العــشرين لبنــاء  ،٢٠١٢نــوفمرب /تــشرين الثــاين
  .لرصد الشمس

 نوبياما يقدم إسهامات كبرية يف دراسة التقلبات الشمـسية يف املـدى             مقرابوال يزال     -٢٩
فهـو حباجـة إىل     ، ولذا   مهية فريدة وكبرية  يكتسي أ هو  و .القصري واملدى الطويل على حد سواء     

  . األوساط العلمية العامليةاالستمرار يف عمله لفائدة
 مقـراب  نَّوالحظ املشاركون يف حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وإكـوادور أ             -٣٠

وهـذا مـا   .  بسبب قيود امليزانيـة ٢٠١٤نوبياما ال يزال يعمل، لكن من املزمع إغالقه بداية عام    
 إىل التغطيـة املتواصـلة      سيمثل خـسارة كـبرية لألوسـاط الدوليـة املعنيـة بطقـس الفـضاء، بـالنظر                

  .املقرابواملوحدة للظواهر الشمسية والفضائية اليت يوفرها هذا 
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الفلـك وعلـوم الفـضاء،      علـم   مت اليابان إسهامات هائلة إىل األوساط املهتمـة ب        دَّقوقد    -٣١
وسـتكون األوسـاط   .  نوبياما لفتـرة طويلـة    مقراب تشغيل   أن تواصل اليابان  ورمبا ال يزال ممكنا     

ل هـذا   نوبيامـا؛ وسُيـسجَّ  مقـراب ة الدولية ممتنة إذا ما مسحـت اليابـان مبواصـلة العمـل يف               العلمي
  .مه اليابان إىل البشريةدِّخر تقآاجلهد باعتباره إسهاما بارزا 

 حـول  يف حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة وإكـوادور             ولذلك، فإنَّ املشاركني    -٣٢
 نوبيامـا، سـواء     مقـراب  بـأن يـستمر تـشغيل         يوصون بـشدة   املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    

  .بل ائتالف من مؤسسات جديدةِقبل املؤسسة احلالية أو من ِقمن 
 


