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      مقدمة  -أوال  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

ضاء اخلارجي واستخدامه أوصى مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الف  - ١
األلفية "، وخصوصاً من خالل قراره املعنون )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 

، بأن تعزِّز أنشطة برنامج األمم املتحدة "إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: الفضائية
يدين اإلقليمي والدويل، للتطبيقات الفضائية املشاركة التآزرية بني الدول األعضاء، على الصع

عة من أنشطة علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتشديد على تطوير ونقل املعارف يف طائفة متنّو
 )١(. االنتقاليةتاالقتصاداواملهارات يف البلدان النامية والبلدان ذات 

، اخلمسنيوأقّرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا   - ٢
ط طّ، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات املخ٢٠٠٧عام 

   املؤرخ ٦٢/٢١٧ت اجلمعية العامة، يف قرارها ّر مث أق)٢(.٢٠٠٨لتنظيمها خالل عام 
، أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢

  .٢٠٠٨العامة لعام 
 ووفقاً لتوصيات اليونيسبيس الثالث، ُعقدت ٦٢/٢١٧جلمعية العامة وعمالً بقرار ا  - ٣

 حلقة العمل املشتركة ٢٠٠٨يونيه / حزيران٦ إىل ٢  يف الفترة من،بلغاريا، سوزوبوليف 
بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

 ٢٠٠٧ء اجلوي حول السنة الدولية للفيزياء الشمسية الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاو
التابع  األرضية - خمترب دراسة اآلثار الشمسية  وقد استضاف. وعلوم الفضاء األساسية

  .بلغارياحلقة العمل نيابة عن حكومة  ألكادميية البلغارية للعلومل
مم املتحدة يف سلسلة حلقات العمل املشتركة بني األالرابعة وكانت حلقة العمل هي   -٤

يف الواليات ) ناسا(واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ) إيسا(ووكالة الفضاء األوروبية 
الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي حول علوم الفضاء األساسية واملتحدة األمريكية 

 الفضاء اخلارجي يف ، اليت اقترحت تنظيمها جلنة استخدام٢٠٠٧والسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

                                                                 
  ، تقريـر مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا  (1) 

 القسم ،١لقرار ، الفصل األول، ا)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
  .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘) هـ (١ الفقرة األول،

  .٧٢الفقرة ، )A/63/20( ٢٠امللحق رقم ،  والستونالثالثةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  (2) 
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األغراض السلمية، استناداً إىل مناقشات دارت يف جلنتها الفرعية العلمية والتقنية وترد يف تقرير 
الثالث  العمل حلقات توقد استضاف). ١٩٢-١٨١، الفقرات A/AC.105/848( اللجنة الفرعية

، ٢٠٠٦ند، عام ، واهل٢٠٠٥اإلمارات العربية املتحدة، عام حكومات  يف السلسلة السابقة
 وتعد )٣(.)، على التوايلA/AC.105/902 وA/AC.105/489 وA/AC.105/856 (٢٠٠٧ واليابان، عام

 حلقات العمل هذه استمرارا لسلسة حلقات العمل حول علوم الفضاء األساسية، اليت عقدت بني
  اوكوستاريكا وكولومبي) A/AC.105/489(، واستضافتها حكومات اهلند ٢٠٠٤ و١٩٩١مي عا
)A/AC.105/530 ( ونيجرييا)A/AC.105/560/Add.1 ( ومصر)A/AC.105/580 (وسري النكا   
)A/AC.105/640 ( وأملانيا)A/AC.105/657 ( وهندوراس)A/AC.105/682 (واألردن )A/AC.105/723 (

  والصني) A/AC.105/784( واألرجنتني) A/AC.105/766(وموريشيوس ) A/AC.105/742( وفرنسا
)A/AC.105/829.()٤(  
إجراء استعراض ب للمشاركني يسمحوهدف حلقة العمل الرئيسي هو إتاحة منرب   - ٥

شامل لإلجنازات واخلطط يف جمال علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية 
وتقييم النتائج العلمية والتقنية احلديثة العهد من أجل اإلبالغ عن حالة تنفيذ مشاريع املتابعة 

  والسنة الدولية للفيزياء الشمسية) A/AC.105/766(امية إىل تعزيز علوم الفضاء األساسية الر
)A/AC.105/882.(  
    

    الربنامج  - باء  
وعمدة سوزوبول  ،ألكادميية البلغارية للعلومممثل األقى كلمة يف افتتاح حلقة العمل   - ٦

اء الشمسية وناسا ومكتب شؤون  أمانة السنة الدولية للفيزيو وممثلنيابة عن حكومة بلغاريا،
وقسِّمت حلقة العمل إىل جلسات عامة ركَّزت كل منها على مسألة . الفضاء اخلارجي

مها متحدثون مدعوون وصفوا فيها ّدعروض قعِقب  مناقشات وجيزة وجرت. معيَّنة
  بأنشطة يف جماالت البحث والتعليم والتوعيةواالضطالع بتنظيم أحداث املتعلقةإجنازاهتم 

وقدَّم متكلمون، جاء . فيما يتصل بعلوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية
وأتاحت .  ورقة وملصقاتسعني،  النمومةدِّبعضهم من بلدان نامية وآخرون من بلدان متق

                                                                 
ن علوم الفضاء األساسية  ومبادرة األمم املتحدة بشأ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية تتاح معلومات عن   (3) 

  ).www.unoosa.org/oosa/SAP/bss/ihy2007/index.html(على املوقع الشبكي للمكتب 
مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية اليت مت تنظيمها  وأُتيحت تفاصيل مجيع حلقات العمل حول (4) 

  )./www.seas.columbia.edu/~ah297/un-esa( على شبكة اإلنترنت وكالة الفضاء األوروبيةمبشاركة 
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عاملة فرصة للتركيز على الألفرقة اصة للملصقات اإليضاحية واجتماعات ّصجلسات خم
  .يَّنة تتصل بعلوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسيةمشاكل ومشاريع مع

املناخ؛ والبيولوجيا الشمسية؛ : وقد ركّزت حلقة العمل على املواضيع التالية  - ٧
والفيزياء الشمسية؛ والغالف الشمسي؛ واألشعة الكونية؛ واجملال املغنطيسي الكواكيب؛ 

 والغالف اجلوي العايل واملتوسط؛ والوصول إىل بيانات والغالف املغنطيسي؛ والغالف املتأّين
السنة الدولية للفيزياء نظام األرض والشمس؛ واألجهزة والشبكات؛ ومشاركة الدول يف 

  . وعلوم الفضاء األساسية٢٠٠٧الشمسية 
م ضمن حلقة العمل، أعرب منظمو حلقات العمل واملشاركون فيها ظُّنويف حفل   - ٨

ت املوضوعية الطويلة األمد يف جمال علوم الفضاء األساسية، خصوصا عن تقديرهم للمسامها
  . عدد من العلماء البارزينمهاّدلفائدة البلدان النامية، اليت ق

 النادي الذهيب للسنة الدولية لفيزياء األرض من أجل ٢٠٠٤وقد أُنشئ يف عام   - ٩
وقد ُمنحت . لفيزياء األرضاالحتفال باإلجنازات اليت حقّقها من شاركوا يف السنة الدولية 

، آالن شابلي، خالل حلقة عمل السنة الدولية للفيزياء الشمسية، اليت الفائزينّول أل اجلائزة
وجيب على . ٢٠٠٥فرباير /ُعقدت يف بولدر، كولورادو، الواليات املتحدة، يف شباط

إحياء السنة  بشكل ما يف واحني جلائزة النادي الذهيب أن يكونوا قد شاركّشاألشخاص املر
 إىل ،سخ من رسائل أو كتب مثال، كُنالدولية لفيزياء األرض، وأن يقّدموا بعض املواد التارخيية
 تلك املواد تراثا للسنة متثّلوينبغي أن . جلنة التاريخ التابعة للسنة الدولية للفيزياء الشمسية

خيية هو جهد مشترك بني أمانة ومجع املواد التار. املقبِلةالدولية لفيزياء األرض ُيحفظ لألجيال 
حتاد اجليوفيزياء للبلدان األمريكية وجلنة الالسنة الدولية للفيزياء الشمسية وجلنة التاريخ التابعة 

  .التاريخ التابعة للرابطة الدولية لدراسة املغنطيسية األرضية وخصائص الغالف اجلوي العلوي
مانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية نح ممثلون ألويف حفل أقيم ضمن حلقة العمل، َم  - ١٠
  .لعدد من العلماء البارزين النادي الذهيب للسنة الدولية لفيزياء األرض اتشهاد

    
    احلضور  - جيم  

ألكادميية التابع ل األرضية - خمترب دراسة اآلثار الشمسية ودعت األمم املتحدة وناسا   - ١١
 من مجيع املناطق  النموية وبلدان متقدمةباحثني ومعلمني من بلدان نام البلغارية للعلوم

الذين يشغلون  يف حلقة العمل وكان املشاركون. االقتصادية للمشاركة يف حلقة العمل
مناصب يف جامعات ومؤسسات حبثية ووكاالت فضاء وطنية وقباب فلكية ومنظمات دولية 
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 ويف مجيع جوانب علوم من العاملني يف تنفيذ أنشطة يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية
ومت اختيار املشاركني على أساس خلفيتهم العلمية . الفضاء األساسية اليت مشلتها حلقة العمل

وخربهتم املتصلة بالربامج واملشاريع اليت تؤدي فيها علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية 
حللقة العمل جلنة تنظيمية وتولت األعمال التحضريية العامة . للفيزياء الشمسية دوراً رئيسياً

  .علمية دولية وجلنة استشارية وطنية وجلنة تنظيمية حملية
الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء وخدمت أموال وفَّرهتا األمم املتحدة وناسا واسُت  - ١٢

ألكادميية البلغارية للعلوم لتغطية التابع ل األرضية - خمترب دراسة اآلثار الشمسية  واجلوي
وحضر . السفر واإلقامة والتكاليف األخرى اخلاصة باملشاركني من البلدان الناميةتكاليف 

صني يف علوم الفضاء األساسية ويف السنة الدولية ّص من املتخ١٥٠ إمجاالحلقة العمل 
  .للفيزياء الشمسية

االحتاد : وكانت الدول األعضاء الست والثالثون التالية ممثلة يف حلقة العمل  - ١٣
ذربيجان، أرمينيا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أنغوال، الروسي، أ

، إيطاليا، الربازيل، بلغاريا، بولندا، تركيا، توغو، )اإلسالمية- مجهورية(أوكرانيا، إيران 
اجلزائر، مجهورية كوريا، جورجيا، رومانيا، سري النكا، السودان، سورينام، سويسرا، 

 فييت نام، كرواتيا، مصر، مالوي، النمسا، نيبال، نيجرييا، اهلند، الواليات الصني، فرنسا،
  .وكانت بورتو ريكو أيضا ممثلة. املتحدة األمريكية، اليابان

    
    املالحظات والتوصيات  -ثانيا  

رأى املشاركون يف حلقة العمل أن الفرص املتصلة بعلوم الفضاء األساسية وبالسنة   - ١٤
 لتمكني البلدان، وخصوصا البلدان النامية، من املشاركة يف مهمةالشمسية الدولية للفيزياء 

األنشطة اليت أوصت هبا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتاها 
  . التحضري لتلك املشاركة إتاحة وقت كاف من أجلالفرعيتان، وشددوا على أمهية

 مع التقدير بالعروض اليت تقّدمت هبا وأحاط املشاركون يف حلقة العمل علماً  - ١٥
 ونيجرييا الستضافة حلقات العمل يف جمال علوم الفضاء  ومصرحكومات مجهورية كوريا

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ عامياألساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية يف 
وأوصى املشاركون يف حلقة العمل بدراسة جدوى إنشاء مصدر متويل مستقل،   - ١٦

ف املهتمة، لتيسري إجناز دراسات ومشاريع عاملية وإقليمية يف جمال علوم الفضاء تدعمه األطرا
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ومن خالل توفري منح صغرية ميكن للصندوق أن . األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية
  .ز بنشاط مبادرات تعليمية وتطبيقية وحبثية متعددة اجلنسيات وشاملة لعدة مناطقفِّحي

 املبادرات الدولية استمرار تطورن يف حلقة العمل بارتياح والحظ املشاركو  - ١٧
السنة الدولية للفيزياء الشمسية اليت أنشئت خالل السنوات أجهزة واألقاليمية باستخدام 

شبكات ال إضفاء الطابع الرمسي علىوالحظوا أيضا أنه سيكون من املفيد . اخلمس املاضية
 تعزيز وبالتايلزيادة تنسيق العمل البحثي ن أجل مشتركة املهداف األعاملة ذات الفرقة األو

  .املشاركة يف تلك املبادرات
ارتياح بالتعاون بوعلى وجه اخلصوص، أحاط املشاركون يف حلقة العمل علما   - ١٨

 األجهزة األرضية على الصعيد العاملي، وهو تعاون صفائف أعضاء أنظمة  بني فيمااجلاري
 أخذ البيانات، وذلك أمر أساسي لفهم أجسام مثل أّدى إىل توفري قدرة متواصلة على

أخرى  أجهزة  التعاون ليشمل صفائفمثل هذاوإن من شأن توسيع نطاق . الغالف املتأّين
 على  الغالف املتأّين يف تغطية ظواهرعلى حنو مهمعلى خطوط طول خمتلفة أن يسهم 

  .ي العاملالصعيد
 إنشاء وتشغيل  مواصلةالنجاح يفوالحظ املشاركون يف حلقة العمل بارتياح   - ١٩

 لتحقيق أهداف السنة ي العاملالصعيدرضية املنخفضة التكلفة على األجهزة األ صفائف
  .الدولية للفيزياء الشمسية

الذي وأشاد املشاركون يف حلقة العمل بنظام البيانات الفيزيائية الفلكية التابع لناسا   - ٢٠
، وأعربوا عن أملهم يف أن يتواصل يل الفلك والفيزياءُيستخدم كبّوابة رقمية للباحثني يف جما
 لألوساط حامسةأمهية ب مورد يتسم  هونظامال فهذا. توفري الدعم هلذا النظام يف املستقبل

الدعم املتواصل ملواقع النظام املرآوية وقواعد البيانات و.  على الصعيد العامليالعلمية والتقنية
دية يف مجيع البلدان اليت يواجه العلماء واملهندسون فيها  وينبغي النظر فيه جبمهماملشاهبة 

  . احلدود الدوليةنامجة عنصعوبات يف الوصول إىل الشبكات بسبب عقبات 
د املشاركون يف حلقة العمل على أن املبادرات اليت تقوم هبا خمتلف املراصد ّدوش  - ٢١

 السنة أهداف  بتطوير التعجيلاالفتراضية يف عدد من البلدان ميكن أن تسهم إسهاما كبريا يف
  .الدولية للفيزياء الشمسية
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والحظ املشاركون يف حلقة العمل بارتياح أن املراكز اإلقليمية لتدريس علوم   - ٢٢
 املراكز يف  هذه وتقع)٥(. تؤدي عملها،وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

، ويف اهلند ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، لكاريبـيوااملكسيك ملنطقة أمريكا الالتينية  والربازيل
وشدَّد املشاركون يف حلقة العمل على أنه سيكون من . ويف املغرب ونيجرييا ملنطقة أفريقيا

  .املفيد إنشاء مركز إقليمي يف منطقة غريب آسيا
 بالشبكاتوأحاط املشاركون يف حلقة العمل علما بإنشاء اللجنة الدولية املعنية   - ٢٣
لعاملية لسواتل املالحة حتت مظلة األمم املتحدة وأعربوا عن رأي مفاده أن اللجنة الدولية قد ا

نشر اخلاصة ب العاملية لسواتل املالحة الشبكاتيكون بإمكاهنا أن تدعم تطوير تكنولوجيا 
من أجل حتقيق أهداف السنة على الصعيد العاملي  أجهزة أرضية منخفضة التكلفة صفائف
  .)http://www.icgsecretariat.orgانظر  (لفيزياء الشمسيةالدولية ل

    
      ملخص املداوالت  -ثالثا  
    علوم الفضاء األساسية  - ألف  

 األنشطة بشأنعلومات إىل تقاسم امل مداوالت املشاركني يف حلقة العمل أّدت  - ٢٤
ت زمنية  اخلطط اليت وضعت خالل فتراوبشأنالسابقة واملقبلة يف علوم الفضاء األساسية، 

قت يف خمتلف البلدان النامية قّ النتائج اليت حتوبشأنطويلة يف خمتلف البلدان واملناطق 
النتائج اليت تناولتها حلقة العمل هي اإلجنازات ذات الطابع العاملي كانت و. واملتقدمة النمو

 دلاملتبا ساعد الدعم ،ومع مرور الزمن. حقا جلميع املشاركني يف حلقات العمل السابقة
 التوصيات همم من املشاركني يف حلقات العمل لبعضهم البعض مساعدة كبرية يف تنفيذدَّاملق

وقد حضر املشاركون يف حلقات العمل من مجيع مناطق . دمت يف حلقات العملاليت قُ
 أمهية اتباع هنج إقليمي، وأحيانا عاملي، يف تناول علوم وهو أمر يربزالعامل االقتصادية، 

مشاركة " اختيار موضوع متوقد . اسية لفائدة البلدان النامية واملتقدمة النموالفضاء األس
جللسات حلقة "  وعلوم الفضاء األساسية٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية الدول يف 

 واألجهزةفلكية القباب القاريب واملمنح الذي حقّقه  النجاح الطويل األمد بسببالعمل 
  .بلدان ناميةلل

                                                                 
  ، املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةتوجد معلومات عن    (5)

   مبا يف ذلك براجمها التعليمية والبحثية والتطبيقية، على املوقع الشبكي للمكتب
)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.html.(  
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 TRIPOD" ترايبود" حلقات العمل املفهوم الثالثي  سلسلةوضع املشاركون يفوقد   - ٢٥
العنصر األول هو توفري وسائل إلجراء حبوث أساسية تناسب ف. يتألف من ثالثة عناصرالذي 

والعنصر الثاين هو تنفيذ برامج حبوث مبتكرة يف . البلدان النامية، مثل مرافق املقاريب الفلكية
سية، تتناسب مع حالة املرافق املوجودة وحالة التطور العلمي يف بلد بعينه، علوم الفضاء األسا

 مبعلومات من جماالت علوم احلاسوب املستكملةمثل تنفيذ برامج رصد النجوم املتغرية 
 إلتاحة ها مواد تعليمية وتوفريإعدادوالعنصر الثالث هو . والرياضيات والفيزياء والفلك

لفيزياء والرياضيات احلالية باجلامعات ل الدراسيةرات ّرقاملة يف  علوم الفضاء األساسيتضمني
هو ل الوصول إىل املؤلفات العلمية، مثل ما كّويش". ترايبود"فهوم مب تأخذيف البلدان اليت 
قواعد البيانات، مثل تلك اخلاصة إىل  نظام البيانات الفيزيائية الفلكية، ومتوافر من خالل

  ".ترايبود"ال أساسيا ملفهوم ّمرا مكباملراصد االفتراضية، عنص
 على األرض ويف الفضاء كميات كبرية من  املوجودةنتج مرافق الرصد احلديثةوُت  - ٢٦

. مثلاأل  الوجه يف حمفوظات علمية هبدف استغالهلا علىختزَّنالبيانات اجليدة النوعية، اليت 
سىن للمستخدمني استرجاع واخلطوة املنطقية التالية هي الربط بني هذه احملفوظات لكي يت

 إىل الثمينة ولكي يتسىن حتقيق االستخدام العلمي هلذه املوارد ،البيانات بطريقة سهلة ومتسقة
 اإلظهار العلمي إتاحة جمموعة من أدوات  أيضاسيكون من املفيدو. أقصى مدى ممكن

راضية يف عدد  مفاهيم املراصد االفتوجيري تطوير. والتحليل من أجل تيسري معاجلة البيانات
  . احلرص على تنسيق تلك اجلهودروعيوتفاديا لالزدواج، . من البلدان

علوم الفضاء ونظم بيانات نظم بيانات السنة الدولية للفيزياء الشمسية تتاح و  - ٢٧
نظام البيانات الفيزيائية الفلكية، وهو  هذه النظم ومن أبرز. األساسية يف العديد من البلدان

 املتاحة على شبكة يف خالصات الدراسات  جمانية ويتيح خدمات حبثمشروع متوله ناسا
علوم الفلك : شتمل قواعد بيانات النظام على مراجع يف املواضيع التاليةتو. اإلنترنت

والكواكب؛ والفيزياء واجليوفيزياء؛ واألجهزة الفضائية؛ ومقتطفات سابقة للنشر يف علم 
صات من مئات الدوريات واملنشورات وحتتوي كل قاعدة بيانات على خال. الفلك

والندوات واملنتديات وحلقات العمل واجتماعات اخلرباء والدورات التدريبية ووقائع 
 ١١ولدى نظام البيانات الفيزيائية الفلكية . االجتماعات ورسائل الدكتوراه وتقارير ناسا

هورية كوريا وشيلي موقعا مرآويا يف االحتاد الروسي واألرجنتني وأملانيا والربازيل ومج
يرلندا الشمالية واهلند واليابان، مما إوالصني وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  . النظام موارديساعد على حتسني سبل الوصول العاملي إىل
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    السنة الدولية للفيزياء الشمسية  - باء  
ثر الربامج الدولية للعلوم  أحد أكمتثللوحظ أن السنة الدولية لفيزياء األرض، اليت   - ٢٨

، فتحت آفاقا جديدة يف تطوير علوم وتكنولوجيا فضائية جديدة، وأنه اإلطالقجناحا على 
  .بعد مضي مخسني عاما، تواصل السنة الدولية للفيزياء الشمسية اتباع ذلك التقليد

  أن السنة الدولية للفيزياء الشمسية ترمي إىل حتقيق ثالث غايات أيضاولوحظ  - ٢٩
التعّمق يف فهم العمليات الفيزيائية الشمسية األساسية اليت حتكم الشمس ) أ(: أساسية هي

ومواصلة التقليد املتمثل يف إجراء البحوث الدولية ورفد ) ب(؛ يلشمساواألرض والغالف 
وبيان مجال علوم الفضاء ) ج (؛تراث السنة الدولية لفيزياء األرض يف ذكراها اخلمسني

  .ها ومعناها بالنسبة للعاملواألرض وأمهيت
 مبادرة األمم يف أحد العناصر الرئيسية للسنة الدولية للفيزياء الشمسية ويتمثل  - ٣٠

سة إلنشاء مراصد وصفائف من ّر مك، وهي مبادرةاملتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية
ليم يف األجهزة بغية توسيع معارف علوم الفضاء وضمان استمرارية البحوث واهلندسة والتع

  .الفضاء يف البلدان النامية واملناطق اليت مل تنشط بعد يف جمال حبوث الفضاء علوم جمال
 مع مبادرة األمم تعاوينوتتيح السنة الدولية للفيزياء الشمسية، من خالل برنامج   - ٣١

، إطارا من شأنه أن ييسر نشر ٢٠٠٩- ٢٠٠٥املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية للفترة 
انظر (فائف األجهزة الصغرية ألخذ قياسات للظواهر ذات الصلة بفيزياء الفضاء عدد من ص

 إقامة شبكة جديدة من اجلهود تلك تشملوميكن أن ). A/AC.105/902الوثيقة باملرفق األول 
املستقبِالت  صفائف واستخدام اإلكليلية الكواكبية ية الكتلاالنطالقاتاألطباق الراديوية لرصد 

 واملفاهيم اليت تستند إليها .ة بالنظام العاملي لتحديد املواقع لرصد الغالف املتأّينالقائمة اخلاص
 ٢٠٠٤أكتوبر /وقد ُعقد يف تشرين األول. وجاهزة للتنفيذ ناضجة ومتطّورة اجلهودهذه 

يالند، الواليات املتحدة، بني ممثلي السنة الدولية للفيزياء رياجتماع تنسيقي يف غرينبلت، م
، أُعلن ذلك االجتماعل ونتيجة. مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسيةالشمسية و

 مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية املقّررة حىت عام ةبتركيز أنشطالتزام 
. البلدان الناميةبربط ة  السنة الدولية للفيزياء الشمسية بوصلمنظمة على تزويد ٢٠٠٩

 ، بلدا١٩٢ يف عاِلم، ٢  ٠٠٠االتصال مبا يزيد على بتفاصيل عن كيفية قائمةً وأتاحت املبادرة 
  .ملشاركة يف أنشطة علوم الفضاء الدوليةإىل ا يتوق الكثري منهم

، ٢٠٠٦وكانت هناك مبادرة جديدة ُشرع يف تنفيذها خالل انعقاد حلقة العمل لعام   - ٣٢
وتتاح . نات املستمدة من البعثات الفضائيةوانطوت على إشراك البلدان النامية يف حتليل البيا
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 لكي تستخدمها األوساط الرقميةفيديو ال أقراص علىالبيانات بانتظام على اإلنترنت أو 
 مشاريع حتليل البيانات حتديد، اّتفق عّدة جمّربني على ٢٠٠٦ لعام وخالل حلقة العمل. العلمية

ثني من البلدان النامية من املشاركة يف متكني الباحمن أجل  ماليت َتستخدم جمموعات بياناهت
  حتليل البياناتتاحة براجميةإلشروع مب وقد اضطُِلع. مشروع واسع النطاق لتحليل البيانات

  .  جمانا)GNUلغة البيانات ب(
    

    الربامج الفضائية لرصد اجلو: دراسة حالة  - رابعا  
فورد، مت توزيع شبكتني يف الربنامج الفضائي لرصد اجلو، الذي تقوده جامعة ستان  - ٣٣

عامليتني من أجهزة االستشعار على اجلامعات واملدارس الثانوية يف خمتلف أحناء العامل من أجل 
توفري بيانات تشخيصية كّمية عن اضطرابات الغالف املتأّين النامجة عن الشمس وشّدة 

يت تطرأ على وتتتبع األجهزة التغّيرات ال. العواصف الرعدية وأنشطة الغالف املغنطيسي
 عند نخفضة جداًاملترددات الغالف املتأّين لألرض عن طريق رصد شدة اإلشارات ذات ال

ارتداد املوجات من الغالف املتأّين ومالحظة التغّيرات اليت حتدث أثناء األحداث الشمسية 
ونتيجة لذلك، حتقق تعاون على الصعيد العاملي بني العلماء . واألحداث املتعلقة بالربق

 . املدرسني والطلبة بشأن دراسة التغريات اليت تطرأ على الغالف املتأّينو

ة نمذجالرصد وللجهاز نظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي لوحظ أن   - ٣٤
يف طلبة ال ميكن أن يشغِّله املتأّين هو َمْرقب لرصد الغالف (AWESOME)" أوسوم "والتعليم

 وغري ذلك من اضطرابات الغالف ة الشمسيالندالعاتاويكشف املَْرقب .  العاملخمتلف أحناء
  .املتأّين
 سطح األرض، فوق كم ٦٠ ما يقرب من على يقع املتأّينالغالف ولوحظ أن   - ٣٥

 من الشمس بغالف األرض  املنطلقة متواصلة من اجلسيمات والطاقةلفحاتحيث تصطدم 
واإللكترونات احلّرة يف . ا من نواهتاإللكترونات انتزاع إىل حد  تصل يف شدهتااجلوي بقوة

فالترددات الراديوية الطويلة . الغالف املتأّين هلا تأثري قوي على انتشار اإلشارات الراديوية
ترتد من الغالف املتأّين فتسمح باالتصاالت ) الترددات املنخفضة جداًأي ذات (املوجة جداً 

 مع إشعاع األشعة بقوةتأّين ويتفاعل الغالف امل. الراديوية عرب األفق وحول منحىن األرض
 أو ةندالعات الشمسياال الشمس أثناء املنطلق من الشديد ة فوق البنفسجيواألشعةالسينية 
 رصد قوة اإلشارة من وعن طريق. ةكليلياإل ةكتليال االنطالقاتشمسية أو ال العواصف

  ارتدادلدى بعيدة منخفضة التردد جداً ومالحظة أي تغيريات غري عادية أجهزة إرسال
ولرصد إشارة منخفضة . املوجات من الغالف املتأّين ميكن رصد تلك االضطرابات وتتبعها
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حمطات منخفضة التردد جداً وهوائي على  ضبطهالتردد جداً يلزم مستقبِل راديوي ميكن 
ونظراً إىل أن معظم . اللتقاط اإلشارات املنخفضة التردد جداً وحاسوب ملتابعة البيانات

 اإلشارات املنخفضة التردد جداً يلزم تركيب التقاطاديو التجارية ال تستطيع أجهزة الر
  من املستقبِل واهلوائي مستقبِالاملكونة هذه اجملموعة وتشكّل. مستقبل راديوي وهوائي

  .منخفض التردد جداً
للرصد هي احلاسوب وَمْرقب ستانفورد " أوسوم"العناصر الرئيسية لنظام لوحظ أن و  - ٣٦
جهاز تسجيل  استخدام ، خالف ذلكوميكن وجود وصلة إنترنت، ومن املهم. ئيواهلوا
 إشارات منخفضة التردد يستقبل اخلطامل ويستقبل.  أقراص فيديو رقمية جيد النوعيةعلى

 االجتاهخر يف اآلجنوب و/ مشالاالجتاه يف نيوائيأحد اهليكون وعادة . جداً من هوائيني
هرتز   كيلو٢٠٠ رقمي - ىل بطاقة حموِّل تناظري وترسل هذه اإلشارات إ. غرب/شرق
ويلتقط احملوِّل البيانات من . لحاسوبل احمليطية للمكونات بشق التوصيل البيين ةمتصل

ل إشارة التوقيت من النظام العاملي لتحديد ُتدَخو.  كيلو هرتز لكل منهما١٠٠اهلوائيني عند 
 ناقل وصلةوجيري حالياً تطوير . نات دقيقة للغاية بياباحتياز مما يسمحاملواقع يف بطاقة احملوِّل 

حل حمل بطاقة احملوِّل، وسوف يزيد ذلك من سهولة االستخدام ويقلل تجامع تسلسلّي ل
  . التكلفة منكثرياً
 البيانات الضيِّقة ويشمل مجع. لبِ املستقاليت حيفظهاوهناك نوعان من البيانات   - ٣٧

 بيانات النطاق أما.  ملرسل ترددات منخفضة جداًروحيد مناظ تردد سعة وطورالنطاق رصد 
إجراء ب يسمحعلى حفظ شكل املوجة بأكملها من اهلوائي، وهو ما فتنطوي العريض 

 بيانات احتيازبراجميات وحتدد . املتأّيندراسات على عدد أكرب بكثري من ظواهر الغالف 
النطاق وت النطاق الضيِّق الترددات املنخفضة جداً بدقة مىت ينبغي للنظام احتياز بيانا

 ألنواع خمتلفة من عمليات معاجلة إخضاعهافإن باإلمكان  ، احتياز البياناتومىت مت. العريض
 إرسال البيانات إىل حاسوب آخر يف جامعة ومن املمكن .اإلشارات اليت حيددها املستعمل

 لكافة لتايلوتسمح با ويب، وصلة من خالل للجميع عرب اإلنترنت، حيث تتاح ،ستانفورد
والبيانات اليت ينتجها . وأن تتعاون بأن تتقاسم بياناهتا يف مواقع خمتلفة ةاألطراف املهتم

وقد  اليت يستخدمها الباحثون يف جامعة ستانفورد؛  البيانات نفس جودةهلا" أوسوم "برنامج
 قاع  من أي إشارة أعلىيسمح بتسجيل الذي احلدساسية احل املستقبِالت من بلغت
  .وضاء احمليطة ميكن كشفهاالض
َمْرقب "يوجد شكل غري مكلِّف منه يعرف باسم " أوسوم"وإضافة إىل َمْرقب   - ٣٨

وقد طّور مركز ستانفورد الشمسي، . "سيد "CID"  املفاجئةاملتأّيناضطرابات الغالف 
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 يف جامعة يةائبالتعاون مع فريق الترددات املنخفضة جداً التابع لقسم اهلندسة الكهرب
ها وطلبة أن يركّبلل غري مكلفة ميكن "سيد" وجمموعة من التربويني احملليني، َمراقب انفوردست
 إىل املشروع بتركيب  االنضماملطلبةلوميكن . يستخدموها يف مدارسهم الثانوية احملليةو

 دوالرات وال حيتاج جتميعه إال ١٠هوائي خاص هبم، وهو هيكل بسيط يتكلف أقل من 
 أن يكون سريعاً أو ، ليس من الضروريستخدم حاسوب شخصي حمليوُي.  تقريبالساعتني
لبيانات وموقعاً ا حلفظ مركزار جامعة ستانفورد فّوستو.  جلمع البيانات وحتليلها،معقداّ

  .للتخاطب على اإلنترنت ميكن للطلبة أن يستخدموه لتبادل البيانات ومناقشتها
من ( عنان . س وقد بدأ األستاذ عمران. يف تونس"أوسوم"ومت مؤخراً نشر َمْرقب   - ٣٩

هذا التعاون يف إطار برنامج ) من جامعة تونس(واألستاذة زهرة بن خلضر ) جامعة ستانفورد
وسيوفّر . مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية/السنة الدولية للفيزياء الشمسية

الغالف يف  الصواعق تسببهايت الضطرابات اللهذا املشروع أساساً إلجراء مقارنة كّمية 
وقد ُحِصلَ حىت اآلن على معظم .  وأحزمة اإلشعاع يف القطاعني األمريكي واألورويباملتأّين

البيانات املتاحة حالياً عن تلك الظواهر يف نصف الكرة الغرّيب، ويشري جمموع املعلومات 
هقة ويف أحزمة اإلشعاع قد  الصواعق عند االرتفاعات الشاالنامجة عنالعلمية إىل أن اآلثار 

يسّهل الربنامج املقترح إنشاء عمليات وف وس.  على عمليات أخرى على نطاق عامليتؤثر
بذلك يتيح أساساً للمقارنة و يف القطاع األورويب، هارصد للترددات املنخفضة جداً وإجراء

 ذلك ويف إطار. عامليةالستنتاجات اال إىل والتوّصل عمليات االستكمال باالستقراءلتيسري 
 قام األستاذ حسن غليلة من جامعة تونس بزيارة جلامعة ستانفورد لالطالع على ،التعاون

  .طريقة تشغيل مستقبِل الترددات املنخفضة جداً ومجيع تطبيقاته العلمية
    

    ة والتعليمنمذجالو رصدللنظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي َمراقب حبوث   -ألف  
وقد مت اختيار أجهزة . ة ستانفورد نوعني من َمراقب الغالف املتأّيناستحدثت جامع  -٤٠

مبادرة األمم املتحدة بشأن أوسوم ذات النوعية املناسبة للبحوث كربنامج مشارك من جانب 
، وجيري توزيعها على اجلامعات على الصعيد العاملي، مع التركيز على علوم الفضاء األساسية

 َمْرقبا من نوع أوسوم، أو جيري ١٦هذا الربنامج، مت وضع ومن خالل . البلدان النامية
أفريقيا جنويب  بلدا، مع تركيز خاص يف البداية على مشال أفريقيا، يليها ١٥وضعها، يف 

السنة وجيري إدماج هذه املواقع الستة عشر اخلاصة ب.  وآسيا الوسطىالصحراء الكربى
وتركّز هذه الشبكة الدولية من .  َمْرقبا١٤ يف شبكة قائمة تضم الدولية للفيزياء الشمسية

فعلى سبيل املثال، . املستقبِالت على حتقيق تعبئة عاملية استجابة لألحداث اجليوفيزيائية الفريدة
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واسُتخدمت . كان رصد أوسوم جزءا من مبادرة الغالف الشمسي الشاملة اليت رعتها ناسا
  سوف الشمس الكلي الذي حدث يف عامليا لرصد كاملنخفضة التردد جداًاملستقبِالت 

  . ، حيث أتيحت البيانات املستمدة من مواقع عديدة للجمهور٢٠٠٨أغسطس / آب١
    

    املفاجئةاملتأّينضطرابات الغالف ال َمراقب الطلبة  - باء  
 لشؤون التعليم الدويل وتوعية السنة الدولية للفيزياء الشمسيةلوحظ أن منّسق   - ٤١

املوّجهة حنو الطلبة واألقل مثنا تثري اهتماما خاصا فيما يتعلق " سيد"اجلمهور أعلن أن َمراقب 
طلبة /وجيري توفري َمراقب سيد ألفرقة من مدرسي. باستخدامها يف الربنامج التعليمي للسنة

أبريل /وحبلول نيسان. املدارس الثانوية يف خمتلف أحناء العامل، ال سيما يف البلدان النامية
 بلدا يف إطار ٤٤ َمْرقبا من نوع سيد يف ١٥٠انفورد قد وضعت ، كانت جامعة ست٢٠٠٨

، كان قد مت وضع السنة الدولية للفيزياء الشمسيةوقبل . السنة الدولية للفيزياء الشمسية
 َمْرقبا أخرى دوليا ٦٠ومن املخطط وضع .  َمْرقبا من نوع سيد يف الواليات املتحدة١٥٠

وقد انصب التركيز على البلدان . إكمال شبكة عامليةخالل السنة الثانية للربنامج من أجل 
وقد . النامية، ويف الواليات املتحدة على املدارس اليت ختدم الطلبة املمثلني متثيال ناقصا

صاحب توزيع َمراقب سيد مواد تدريبية شاملة للمدرسني والطلبة من أجل ضمان خلفية 
  .علمية راسخة وتشجيع نقاط البداية للبحوث

رى التأكيد على أن برناجمي سيد وأوسوم وفّرا أجهزة وبيانات علمية حقيقية وج  - ٤٢
وقد استوفت األجهزة اهلدفني . للطلبة والباحثني يف خمتلف أحناء العامل بطريقة فّعالة التكلفة

املتمثلني يف كوهنا حساسة مبا يكفي إلنتاج بيانات ذات نوعية حبثية مع كوهنا يف الوقت 
  .الثمن حبيث ميكن نشرها على نطاق واسعنفسه غري غالية 

    
    ة والتعليم يف أفريقيانمذجالرصد وللنظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي   -جيم  

لوحظ أن اهلدف األساسي لتركيب َمراقب أوسوم هو املقارنة الكمية الضطرابات   - ٤٣
لية عرب معظم الكرة الغالف املتأّين وأنشطة الغالف املغنطيسي وشدة العواصف الرعدية احمل

وعلى . الترددات املنخفضة جدا/األرضية من خالل طريقة رصد الترددات البالغة االخنفاض
الرغم من أن طرق رصد الترددات املنخفضة جدا كانت شائعة االستخدام، فإن عددا من 

فعلى . املسائل والتقنيات العلمية ال ميكن دراسته إال عن طريق نشر شبكة عاملية من األجهزة
سبيل املثال، فإن بعض ظواهر الغالف اجلوي الضوئية، مثل الومضات امللّونة اليت تظهر فوق 
العواصف الرعدية الشديدة فوق أوروبا، تناظر اضطرابات يف الترددات املنخفضة جدا ميكن 
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لسنة الدولية للفيزياء وقد قامت جهتان مضيفتان تابعتان ل. كشفها بوضوح يف مشال أفريقيا
، يف اجلماهريية العربية الليبية واجلزائر، بإعداد مسودة أوىل لتقرير يبّين بالتفصيل مسيةالش

بيد أن املنطقة اليت يبلغ فيها النشاط الربقي أشده على األرض هي . بعض هذه املشاهدات
وسط أفريقيا، ورغم أن من املتوقع أن تكون خصائصها خمتلفة بشكل عام عن خصائص 

وي الواقعة عند خطوط العرض املتوسطة فوق أوروبا والواليات املتحدة، منطقة الغالف اجل
فلم حتظ هذه املنطقة الربقية إال بقدر ضئيل من الدراسة نسبيا بسبب نقص األجهزة األرضية 

وقد مسح تركيب املستقبِالت على امتداد حميط أفريقيا بتتبع نشاط العواصف هذا وأثره . فيها
لسنة الدولية للفيزياء ومن أجل دعم هذه اجلهود وهدف ا. ول مرةعلى الغالف املتأّين أل

 املتمثل يف نشر شبكات صغرية من األجهزة يف البلدان النامية، استغل مشروع الشمسية
 للمساعدة على سد أكرب الفجوات يف األجهزة لسنة الدولية للفيزياء الشمسيةأوسوم ا

ائر واجلماهريية العربية الليبية واملغرب وقد وضعت َمراقب يف اجلز. األرضية يف القارة
وجيري . ونيجرييا وتونس، ومن املخطط وضع َمراقب يف مصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا

وقد متثل أحد . االتصال جبهات مضيفة أخرى من أجل إجياد مواقع مناسبة للمستقبِالت
الستضافة جهاز ) إلنترنتأي ا(التحديات الكربى يف إجياد مواقع هبا البنية التحتية املناسبة 

 حيث ال يتوافر الوصول الواقعة جنويب الصحراء الكربىاستقبال أوسوم يف البلدان 
 .لإلنترنت، بل رمبا وال القدرة الكهربائية، على حنو يعول عليه

    
    ة والتعليم يف آسيانمذجالرصد وللنظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي   - دال  

فآسيا تضم منطقة . قبلة من مستقبِالت أوسوم ستركّز على آسيالوحظ أن املرحلة امل  - ٤٤
ولكن على عكس . ممتدة من اهلند حىت مشال أستراليا يشتد فيها نشاط العواصف الرعدية

مناطق وسط أفريقيا الشديدة النشاط، حيدث أغلب هذا النشاط الربقي فوق املاء، وخضع 
وقد ُركبت املستقبِالت يف .  نقص األجهزةبالتايل لدراسة أقل تفصيال بكثري، أيضا بسبب

وعالوة على ذلك فإن املستقبِالت اليت مت توريدها لصربيا . البداية يف كلكتا واهللا أباد
وهناك مستقبِالت خمططة لفيجي . وأوزبكستان ستدخل قريبا مرحلة التشغيل الكامل

  . وإندونيسيا وماليزيا، كما جيري االتصال جبهات مضيفة أخرى
    

    املفاجئةاملتأّينضطرابات الغالف ال شبكة َمراقب الطلبة  - اءه  
، ) أعاله٢٩املبينة يف الفقرة  (السنة الدولية للفيزياء الشمسيةيف سبيل دعم أهداف   - ٤٥

 على املدارس الثانوية واجلامعات يف  املفاجئةاملتأّينضطرابات الغالف ال مت نشر َمراقب الطلبة
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  املفاجئةاملتأّيناضطرابات الغالف ويف املقام األول، تستجيب َمراقب . أحناء خمتلفة من العامل
وقد انصب . املوجهة حنو الطلبة إىل التغّيرات اليت تسببها الشمس يف الغالف املتأّين لألرض

. تركيز املشروع على تركيب شبكات من األجهزة يف البلدان النامية، ال سيما يف أفريقيا
 مت تركيبها حىت اآلن على الصعيد  املفاجئةاملتأّينطرابات الغالف ض َمْرقبا ال١٥٠ومن بني 

 َمْرقبا منها تقريبا يف مدارس ثانوية ٦٠، يوجد السنة الدولية للفيزياء الشمسيةالعاملي يف إطار 
 إىل  املفاجئةاملتأّيناضطرابات الغالف وجرت ترمجة مواد عديدة حول . وجامعات يف أفريقيا
  .ة الرمسية الستلغات األمم املتحد

    
نظام طقس  و املفاجئةاملتأّيناضطرابات الغالف البيانات املستمدة من برناجمي   - واو  

   ة والتعليمنمذجالرصد وللالغالف اجلوي الكهرمغنطيسي 
، الذي جيمع البيانات من الطلبة، قد أدرج بيانات مركز ستانفورد الشمسيلوحظ أن   -٤٦

 وجزءا من بيانات أوسوم يف نظام كبري لقواعد بيانات من اجئة املفاملتأّيناضطرابات الغالف 
ومت توفري أدوات من . املقّرر استخدامه أيضا من أجل املرصد الدينامي الشمسي التابع لناسا

إىل مركز حفظ البيانات )  (FTPبروتوكول نقل امللفاتأجل مجع البيانات وإرساهلا عن طريق 
ويشمل جهاز أوسوم . البيانات ومتثيلها بيانيا عرب الويبومن أجل متكني الطلبة من معاينة 

ملعاينة البيانات بيانات الطور إىل جانب بيانات عن سعة النطاق الضيق، وكذلك أداة مبتكرة 
  )٦(.Google Earthوتفاعلية لرسم اخلرائط باستخدام برنامج 

    
ول علم الطقس حلقة العمل األفريقية ح -  السنة الدولية للفيزياء الشمسية  - زاي  

    الفضائي وتدريسه، أديس أبابا
، جرى التسليم بأن تطوير البنية التحتية السنة الدولية للفيزياء الشمسيةيف إطار   - ٤٧

لبحوث علوم الفضاء يف أفريقيا يتطلب تطوير تدريس علوم الفضاء أيضا من أجل دعم تشغيل 
 هلذه احلاجة، انصب تركيز كل من واستجابة. األجهزة العلمية واستخدامها يف األجل البعيد

 .املتأّين التابعة هلماالغالف برناجمي سيد وأوسوم على أفريقيا فيما يتعلق بوضع َمراقب 

حلقة العمل األفريقية حول علم  -  السنة الدولية للفيزياء الشمسيةوباالقتران مع   - ٤٨
، عقد ٢٠٠٧ نوفمرب/الطقس الفضائي وتدريسه، املنعقدة يف أديس أبابا يف تشرين الثاين

                                                                 
  )/http://sid.stanford.edu/database-browser" (سيد"تستضيف جامعة ستانفورد املوقع الشبكي لبيانات   (6) 

  )./http://vlf-ihy.stanford.edu(وبيانات أوسوم 
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حماضرون من جامعة ستانفورد حلقة عمل مدهتا ساعتان حول برنامج سيد خلمسني من 
احلاضرين يف املؤمتر والباحثني األفارقة املهتمني باستضافة َمراقب سيد يف جامعاهتم واملدارس 

ري وقد تلقى نصف احلاضرين َمراقب سيد خالل حلقة العمل، وجرى توف. الثانوية احمللية
ولدى جامعة . وكان احلماس لألجهزة عاليا. املَراقب املتبقية فيما بعد عن طريق الربيد

  . َمْرقبا يف القارة األفريقية٦٠ستانفورد يف الوقت الراهن شبكة مكونة من أكثر من 
وبغية مواصلة دعم حتسني البنية التحتية التعليمية يف إثيوبيا، نظّم حماضرو جامعة   - ٤٩

قة عمل ملدرسي الفيزياء اإلثيوبيني يف املدارس السنوية انعقدت أيضا باالقتران ستانفورد حل
حلقة العمل األفريقية حول علم الطقس الفضائي  -  السنة الدولية للفيزياء الشمسيةمع 

 مدرسا من خمتلف أحناء إثيوبيا يف برنامج ٧٠وقد ضّمت حلقة عمل املدرسني . وتدريسه
 يوم واحد ركّز على املفاهيم الفيزيائية األساسية املتصلة بالطقس مكثف للتطوير املهين مدته

السنة الدولية ومشل برنامج ذلك اليوم التعريف َمبراقب سيد ونظرة عامة على . الفضائي
 وأمهيتها لطلبتهم، وكذلك مناقشات بشأن فيزياء الفضاء وأمثلة خلطط للفيزياء الشمسية

  )٧(.ل إىل األنشطة العمليةدروس مرتكزة على السؤال وطرق الوصو
    

  حلقة العمل حول الترددات املنخفضة جدا، جامعة سبها، اجلماهريية   - حاء  
    العربية الليبية

السنة الدولية حلقة العمل األوىل حول الترددات املنخفضة جدا يف إطار لوحظ أن   - ٥٠
ة، ونظمتها جامعة ، استضافتها جامعة سبها، اجلماهريية العربية الليبيللفيزياء الشمسية

ستانفورد بدعم مايل من ناسا وجامعة ستانفورد وجامعة سبها واملكتب األورويب للبحث 
. والتطوير يف جمال الفضاء اجلوي ودعم لوجسيت من وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة

 بلدا، يهتمون مجيعا بفهم بيانات مستقبِالت ١٣ مشاركا، من ٣٠حلقة العمل وقد ضّمت 
وركّزت العروض والدروس املفّصلة على . ترددات املنخفضة جدا وتطبيقاهتا العلميةال

جمموعة واسعة من املواضيع مشلت الربق وانتشار موجات الترددات املنخفضة جدا يف 
الغالف املتأّين والزالزل وأشعة غاما الكونية والومضات امللّونة اليت تظهر فوق العواصف 

وقد مجعت حلقة العمل بني .  بناء جمتمع علمي ُيعىن هبذه املواضيعالرعدية الشديدة، وكذلك
عروض عن أحدث البحوث والدروس املفصلة، اليت تبدأ باملواضيع العلمية األساسية، 
. وأتاحت الفرصة الستهالل جمتمع حبثي جديد رفيع املستوى يشارك يف برنامج أوسوم

                                                                 
-http://sun.stanford.edu/~deborah/spa(يتاح فيلم فيديو وثائقي أعدته ناسا عن حلقة عمل املدرسني   (7) 

epo/GIFTWorkshopEthiopia.mov.(  



 

18  
 

 A/AC.105/919

ان النامية قد شرعوا يف العمل بشأن عدة وحبلول هناية حلقة العمل، كان علميون من البلد
  .ورقات علمية من املقرر أن ُتنشر يف جمالت معترف هبا دوليا ختضع مقاالهتا للتحكيم

    
  تنسيق شبكات الرصد من أجل كسوف الشمس الكلي الذي حدث   - طاء  

     ٢٠٠٨أغسطس / آب١يف 
تأّين لألرض لوحظ أن دراسات كسوف الشمس أظهرت أنه عند وقوع الغالف امل  - ٥١

يف مسار كسوف كلي، فإنه ال يستجيب فحسب، وإمنا يظهر أيضا اضطراب بسيط يف 
وقد أتاحت شبكة َمراقب أوسوم وسيد املوضوعة حول العامل . نصف الكرة املقترن منه

أغسطس / آب١فرصة مثالية لتنسيق عمليات الرصد خالل الكسوف الكلي الذي حدث يف 
رد َمراقب يف مناطق تقع يف مسار الكسوف الكلي أو على ووضعت جامعة ستانفو. ٢٠٠٨

ولوحظ أن . مقربة منه ونّسقت محلة بني مواقع سيد وأوسوم جلمع البيانات خالل الكسوف
النتائج وفّرت قدرا كبريا من املعلومات عن كيفية استجابة الغالف املتأّين لألرض للتغّيرات 

حلملة املنّسقة للطلبة، إىل جانب الباحثني، وعالوة على ذلك، مسحت ا. املستحثة بالشمس
  .باحلصول على البيانات العلمية ودراستها، مع إمكانية نشر ما حيصلون عليه من نتائج

    
    إضفاء خواص صوتية على البيانات لفائدة الطلبة املكفوفني   - ياء  

اسا لوحظ أن خرباء يف إضفاء خواص صوتية على البيانات ممن يعملون مع فريق ن  - ٥٢
املعين بالتاريخ الزمين لألحداث والتفاعالت اليت جتري على املستوى الكلي أثناء العواصف 

 وفروا جلامعة ستانفورد أداة إلضفاء خواص صوتية على بيانات سيد، (THEMIS)الفرعية 
ولدى جامعة ستانفورد عقود أيضا مع . وذلك أساسا جلعلها يف متناول الطلبة املكفوفني

  . ريكو إلنتاج مثل هذه املوادجامعة بورتو
  

   ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ أسبوع الفضاء العاملي  - كاف  
لوحظ أن مركز ستانفورد الشمسي وخمترب علوم الفضاء التابع جلامعة كاليفورنيا   - ٥٣

بركلي تعاونا بشأن إعداد جمموعة من األنشطة من أجل أسبوع الفضاء العاملي الذي ُيحتفل 
 الذكرى ٢٠٠٧وقد وافق احتفال عام . كتوبر من كل عامأ/ تشرين األول١٠ إىل ٤به من 

وصّممت أفرقة من . السنوية اخلمسني إلطالق ساتل سبوتنيك األول وبداية عصر الفضاء
وَمراقب سيد هبدف تعريف الطلبة  THEMISالعلماء نشاطا مرتكزا على الويب يتعلق مبهمة 
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 يف أنشطة أسبوع الفضاء العاملي أيضا  وشارك)٨(.بكيفية استخدام البيانات العلمية احلقيقية
ولوحظ أن َمراقب سيد وتطبيقاهتا سُتعرض باالقتران . طلبة من نيجرييا لديهم َمراقب سيد

  .مع أسبوع الفضاء العاملي
    

    يف أملانيا وإيطالياضطرابات الغالف املتأّين املفاجئةالربامج املوّسعة ال  - الم  
 يف تسعة ضطرابات الغالف املتأّين املفاجئةلوحظ أن مشروعا للرصد النشط ال  - ٥٤

املركز مواقع قد اضطُلع به يف أملانيا بدعم من كونسورتيوم يضم جامعة غوتينغن وموقع 
 يف نويشتريليتس والقبة السماوية يف هامبورغ وشركة األملاين لشؤون الفضاء اجلوي

  .األوروبية للمالحة اجلوية والدفاع والفضاء" أستريوم"
   جهاز من نوع سيد، ٣٢قامت إيطاليا شبكة كبرية من املدارس الثانوية تضم وأ  - ٥٥

وقد تلقت الشبكة اإليطالية الدعم من مؤسسة . مبا يف ذلك يف مرصد تورينو الفلكي
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.  

    
رصد لليسي نظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطمواقع َمراقب حبوث   - ميم  

    ة والتعليمنمذجالو
السنة الدولية للفيزياء لوحظ أن َمراقب حبوث أوسوم أنشئت مباشرة باالقتران مع   - ٥٦

مدينة اجلزائر؛ ودابلن؛ : ، أو بتمويل ذي صلة من جامعة ستانفورد، يف املواقع التاليةالشمسية
جرييا؛ والرباط؛ وسويدر، وكلكتا، اهلند؛ وسبها، اجلماهريية العربية الليبية؛ وأكوري، ني

بولندا؛ وتونس؛ وطشقند؛ وبلغراد؛ وجامعة أالباما الزراعية وامليكانيكية، الواليات املتحدة؛ 
وخمترب ويلكوكس الشمسي، جامعة ستانفورد، الواليات املتحدة؛ والقاهرة؛ ومرصد جنوب 

  .أفريقيا الفلكي، سازرلند، جنوب أفريقيا؛ وسوفا؛ وأديس أبابا
، وإن السنة الدولية للفيزياء الشمسيةحظ أن املواقع التالية أنشئت بدون متويل من ولو  - ٥٧

كريت، اليونان؛ إيالزيغ، تركيا؛ اهللا أباد، اهلند؛ فاراناسي، اهلند؛ : كان التعاون معها مماثال
  .ناينيتال، اهلند؛ وكذلك حمطة حبوث إضافية يف القارة القطبية اجلنوبية تتوىل اهلند تشغيلها

وأقيمت مواقع تعاون دويل، جيري تشغيلها من خالل التعاون بني جامعة ستانفورد   - ٥٨
: متقدمة ذات صلة بالشبكة العاملية لصفائف األجهزة، يف املواقع التالية/وأفرقة حبوث راسخة

أتيبايا، الربازيل؛ وحمطة حبوث يف القارة القطبية اجلنوبية تتوىل الربازيل تشغيلها؛ وحمطة حبوث 
                                                                 

  ).http://cse.ssl.berkeley.edu/segway/WSW.html(ملزيد من املعلومات انظر املوقع الشبكي للمشروع   (8) 
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يف القارة القطبية اجلنوبية تتوىل أوكرانيا تشغيلها؛ وأدليد، أستراليا؛ وهوبارت، أستراليا؛ 
 َمْرقبا تابعة لربنامج ٣٠وكان هناك . وبرث، أستراليا؛ وتل أبيب وسيدي بوكر، إسرائيل

  . بلدا٢١أوسوم إمجاال يف 
    

   ضطرابات الغالف املتأّين املفاجئةمواقع َمراقب الطلبة ال  - نون  
 موجودة يف البلدان ضطرابات الغالف املتأّين املفاجئةكانت َمراقب الطلبة ال  - ٥٩

إثيوبيا، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيرلندا، إيطاليا، الربازيل، : واملناطق التالية
ية الربتغال، بلغاريا، بوركينا فاسو، تايلند، تونس، اجلزائر، جزر فريجن الربيطانية، اجلماهري

العربية الليبية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زامبيا، سري النكا، السنغال، 
سويسرا، صربيا، الصني، فرنسا، كرواتيا، كندا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، لبنان، مصر، 
، املكسيك، اململكة املتحدة، منغوليا، موزامبيق، ناميبيا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هولندا

  . بلدا٤٣ َمراقب إمجاال يف ٣٠٥وكان هناك . الواليات املتحدة األمريكية
 


