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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  تقرير عن حلقة العمل اخلامسة املشتركة بني األمم املتحدة     
ووكالة الفضاء األوروبية واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي حول علوم الفضاء 
      ٢٠٠٧ للفيزياء الشمسية لسنة الدوليةوااألساسية 

      )٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ٢١داجيون، مجهورية كوريا، (    
  احملتويات
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 ٦...............................٢٠٠٧ات العمل حول السنة الدولية للفيزياء الشمسية حلق -باء 
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 ٦..................................................٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  -دال 
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      مةمقّد  -أوال  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

وصى مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه أ  - 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
ائية املشاركة التآزرية بني الدول األعضاء، على الصعيدين اإلقليمي والدويل، للتطبيقات الفض

يف طائفة متنّوعة من أنشطة علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتشديد على تطوير ونقل املعارف 
  )١(.واملهارات يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

ارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا احلادية وأقّرت جلنة استخدام الفضاء اخل  - ٢
، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات ٢٠٠٨واخلمسني، عام 

 أنشطة ٦٣/٩٠ مث أقّرت اجلمعية العامة، يف قرارها )٢(.٢٠٠٨خالل عام املزمع عقدها 
  .٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 

 ووفقاً لتوصيات اليونيسبيس الثالث، ُعقدت يف ٦٣/٩٠الً بقرار اجلمعية العامة وعم  - ٣
 حلقة العمل ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ إىل ٢١داجيون، مجهورية كوريا، يف الفترة من 

املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية 
السنة وية الستكشاف الفضاء اجلوي حول علوم الفضاء األساسية والفضاء والوكالة اليابان

وقد استضاف املعهد الكوري لعلم الفلك وعلوم الفضاء . ٢٠٠٧الدولية للفيزياء الشمسية 
  .حلقة العمل نيابة عن حكومة مجهورية كوريا

 وكانت حلقة العمل هي اخلامسة يف سلسلة حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة  -٤
يف الواليات ) ناسا(واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ) إيسا(ووكالة الفضاء األوروبية 

املتحدة األمريكية والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي حول علوم الفضاء األساسية 
ارجي ، اليت اقترحت تنظيمها جلنة استخدام الفضاء اخل٢٠٠٧والسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

يف األغراض السلمية، استناداً إىل مناقشات دارت يف جلنتها الفرعية العلمية والتقنية وترد يف 

                                                            
  ،  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينااملعين باستكشافالثالث  تقرير مؤمتر األمم املتحدة (1)  

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

  .٧٦الفقرة ، )A/63/20( ٢٠امللحق رقم ،  والستونالثالثةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  (2) 
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وقد استضافت حلقات العمل ). ١٩٢- ١٨١، الفقرات A/AC.105/848(تقرير اللجنة الفرعية 
، واهلند، عام ٢٠٠٥األربع السابقة يف السلسلة حكومات اإلمارات العربية املتحدة، عام 

   A/AC.105/882 وA/AC.105/856(، ٢٠٠٨، وبلغاريا، عام ٢٠٠٧، واليابان، عام ٢٠٠٦
وتعد حلقات العمل هذه استمرارا  )٣().، على التوايلA/AC.105/919 وA/AC.105/902و

، ٢٠٠٤ و١٩٩١دت بني عامي قة حلقات العمل حول علوم الفضاء األساسية، اليت عللسلس
) (A/AC.105/530 وكوستاريكا وكولومبيا) A/AC.105/489(واستضافتها حكومات اهلند 

) (A/AC.105/640وسري النكا ) A/AC.105/580(ومصر ) A/AC.105/560/Add.1(ونيجرييا 
  وفرنسا ) A/AC.105/723( واألردن) A/AC.105/682(وهندوراس ) A/AC.105/657(وأملانيا 

)A/AC.105/742 ( وموريشيوس)A/AC.105/766 ( واألرجنتني)A/AC.105/784 (صنيلوا   
)A/AC.105/829(.)٤(  
وهدف حلقة العمل الرئيسي هو إتاحة منرب يسمح للمشاركني بإجراء استعراض   -٥

علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية املتعلقة بشامل لإلجنازات واخلطط 
والتقنية احلديثة العهد  واملبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي وتقييم النتائج العلمية ٢٠٠٧

  علوم الفضاء األساسية ترويج من أجل اإلبالغ عن حالة تنفيذ مشاريع املتابعة الرامية إىل 
)A/AC.105/766 ( واملبادرة الدولية بشأن الطقس ٢٠٠٧والسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

  ).A/AC.105/882(الفضائي 
    

    الربنامج  - باء  
قة العمل ممثل املعهد الكوري لعلم الفلك وعلوم الفضاء، ألقى كلمة يف افتتاح حل  - ٦
عمدة داجيون نيابة عن حكومة مجهورية كوريا، وممثلو أمانة السنة الدولية للفيزياء ممثل و

وقسِّمت حلقة العمل إىل جلسات عامة . الشمسية وناسا ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي
وجرت مناقشات وجيزة عِقب . نةوجلسات موازية ركَّزت كل منها على مسألة معيَّ

 قّدمها متكلمون مدعوون وصفوا فيها إجنازاهتم املتعلقة بتنظيم أحداث  إيضاحيةعروض
واالضطالع بأنشطة يف جماالت البحث والتعليم والتوعية فيما يتصل بعلوم الفضاء األساسية 

وقدَّم . لفضائي واملبادرة الدولية بشأن الطقس ا٢٠٠٧والسنة الدولية للفيزياء الشمسية 
                                                            

 ومبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية تتاح معلومات عن   (3) 
  ).www.unoosa.org/oosa/SAP/bss/ihy2007/index.html( ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي على املوقع الشبكي

مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية اليت مت تنظيمها  أُتيحت تفاصيل مجيع حلقات العمل حول (4) 
  )./www.seas.columbia.edu/~ah297/un-esa( على شبكة اإلنترنت وكالة الفضاء األوروبيةمبشاركة 
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 ورقة ١٤٩متكلمون مدعوون، جاء بعضهم من بلدان نامية وآخرون من بلدان متقدِّمة، 
وأتاحت جلسات خمّصصة للملصقات اإليضاحية للمشاركني فرصة للتركيز على . وملصقا

مشاكل ومشاريع معيَّنة تتصل بعلوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية 
  .ادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي واملب٢٠٠٧

علوم الفضاء األساسية على : وقد ركّزت جلسات حلقة العمل على املواضيع التالية  - ٧
؛ ةاألرضيواألرصاد نطاق العامل؛ واالستعراض الشامل للسنة الدولية للفيزياء الشمسية؛ 

ئي واألشعة الكونية؛ الفضااملناخ وأدوات وتطبيقات السنة الدولية للفيزياء الشمسية؛ وعلم 
؛ والغالف املغنطيسي والغالف األيوين؛ والطقس الفضائي؛ ةح الشمسياوالشمس والري

 واملبادرة ٢٠٠٧ومشاركة الدول يف علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية 
  .الدولية بشأن الطقس الفضائي

ومنحوا عن تقديرهم ناسبة خالل حفل نظِّم هبذه امل العمل ةأعرب منظمو حلقو  -٨
الطويلة األمد اليت قّدمها عدد من العلماء البارزين يف جمال التخصصية شهادات للمسامهات 

  .، خصوصا لفائدة البلدان النامية٢٠٠٧علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية 
الشمسية شهادات لعدد من ويف حفل آخر، َمنح ممثلون ألمانة السنة الدولية للفيزياء   - ٩

  .العلماء البارزين
    

    احلضور  - جيم  
ناسا والوكالة اليابانية وكالة دعت األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية و  - ١٠

سني الستكشاف الفضاء اجلوي واملعهد الكوري لعلم الفلك والعلوم الفضائية باحثني ومدّر
وكان املشاركون . للمشاركة يف حلقة العملاطق من مجيع املنمن بلدان نامية وبلدان متقدمة 

يف حلقة العمل الذين يشغلون مناصب يف جامعات ومؤسسات حبثية ووكاالت فضاء وطنية 
تنفيذ أنشطة يف إطار السنة الدولية للفيزياء على  من العاملني ،وقباب فلكية ومنظمات دولية

ومت اختيار . لتها حلقة العملالشمسية ويف مجيع جوانب علوم الفضاء األساسية اليت مش
العلمية وخربهتم املتصلة بالربامج واملشاريع اليت تؤدي فيها آفاقهم املشاركني على أساس 

وتولت األعمال . علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية دوراً رئيسياً
  .ليةالتحضريية حللقة العمل جلنة تنظيمية علمية دولية وجلنة تنظيمية حم

ناسا والوكالة اليابانية الستكشاف وكالة واسُتخدمت أموال وفَّرهتا األمم املتحدة و  - ١١
الفضاء اجلوي واملعهد الكوري لعلم الفلك والعلوم الفضائية لتغطية تكاليف السفر واإلقامة 
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ما وُدعي حلضور حلقة العمل . والتكاليف األخرى اخلاصة باملشاركني من البلدان النامية
 من املتخّصصني يف علوم الفضاء األساسية ويف السنة الدولية للفيزياء الشمسية ٢٠١موعه جم

  .واملبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي
االحتاد : وكانت الدول األعضاء األربع والثالثون التالية ممثلة يف حلقة العمل  - ١٢

 ، أوزبكستان،ربية املتحدة اإلمارات الع، إكوادور، إسرائيل، أرمينيا، أذربيجان،الروسي
 اجلمهورية ، تركيا، بريو، بلغاريا، الربازيل، باكستان،)اإلسالمية- مجهورية(إيران 

 ، العراق، الصني، السودان، سري النكا، رومانيا، جورجيا،)مجهورية( كوريا ،السلوفاكية
لعظمى  اململكة املتحدة لربيطانيا ا، مصر، كوت ديفوار، الكامريون، فييت نام،فرنسا

 ، الواليات املتحدة األمريكية، اهلند، نيجرييا، نيبال، النمسا،مبيقا موز،يرلندا الشماليةإو
  .وكانت بورتو ريكو أيضا ممثلة. اليابان

    
      والتاملخص املد  -ثانيا  
    حلقات العمل حول علوم الفضاء األساسية  - ألف  

 عبارة عن جهد  هياألساسيةاسُتذكر أن مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء   - ١٣
طويل لتطوير علوم الفضاء والتعاون اإلقليمي والدويل يف هذا امليدان على نطاق العامل، 

عقدت سلسلة من حلقات العمل حول علوم الفضاء قد و. وخصوصا يف البلدان النامية
يف ، تناولت حالة علوم الفضاء ) أعاله٤انظر الفقرة  (٢٠٠٤ و١٩٩١األساسية بني عامي 

  .وأفريقيا وغرب آسيا وأوروباوالكاريبـي آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية 
ولوحظ أن التوصية الرئيسية الصادرة عن حلقات العمل هذه حول علوم الفضاء   - ١٤

من أجل األساسية هي أنه ينبغي إنشاء مرافق للمقاريب الفلكية الصغرية يف البلدان النامية 
مث بعد ذلك أُعدت أو أُوصي بإعداد مواد . ليم على املستوى اجلامعيبرامج البحوث والتع

املقاريب البصرية الصغرية وافُتتحت مرافق للمقاريب املتعلقة مبرافق لربامج التعليم والرصد 
  .الفلكية يف عدد من البلدان

دت على ما ولوحظ أيضا أن حلقات العمل حول علوم الفضاء األساسية قد شّد  - ١٥
ظمة البيانات الفيزيائية الفلكية ومفهوم املراصد االفتراضية من أمهية خاصة لتطوير تكتسي أن

  .علم الفلك على نطاق العامل
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    ٢٠٠٧حلقات العمل حول السنة الدولية للفيزياء الشمسية   - باء  
اسُتذكر أن حلقات عمل مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية، عمال   - ١٦

ة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة بتوصيات جلن
 على السنة الدولية للفيزياء ٢٠٠٥زت منذ عام الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا، ركّ

، واهلند، ٢٠٠٥وعقدت حلقات عمل يف اإلمارات العربية املتحدة، عام . ٢٠٠٧الشمسية 
  .٢٠٠٩، وكوريا اجلنوبية، عام ٢٠٠٨، وبلغاريا، عام ٢٠٠٧، واليابان، عام ٢٠٠٦عام 

    
    حلقات العمل حول املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي  - جيم  

لوحظ أن حلقات عمل مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية سوف   - ١٧
لى توصية بناء ع، على املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي، ٢٠١٠تركز، ابتداء من عام 

مداوالت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف إطار يف خطة عمل مدهتا ثالث سنوات وردت 
والبلدان اليت ستستضيف حلقات العمل، حسب اجلدول الزمين . يف األغراض السلمية

أفريقيا، عن ، ٢٠١١آسيا الغربية، ونيجرييا، عام عن ، ٢٠١٠احملتمل، هي مصر، عام 
  .يـأمريكا الالتينية والكاريبن ع، ٢٠١٢وإكوادور، عام 

    
    ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية   - دال  

أن على  ٢٠٠٤عام اتفقت اسُتذكر أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة   -١٨
الفيزياء الشمسية واألرضية تعد مهمة يف استكشاف اهلالة الشمسية وفهم وظيفة الشمس؛ 

دثه تغري أحوال الشمس من تأثريات على غالف األرضي املغنطيسي وفهم ما ميكن أن حي
وبيئتها ومناخها؛ واستكشاف البيئات املتأيِّنة للكواكب؛ وحتديد حدود الغالف الشمسي 

اللجنة الفرعية على أن من الضروري، واتفقت . وفهم تفاعله مع الفضاء الواقع ما بني النجوم
 الكيفية اليت ميكن هبا للطقس الفضائي م الفضائية، فهَممع ازدياد اعتماد اجملتمع على النظ

 ونقل ،الناجم عن التغيُّرات الشمسية، أن يؤثر على النظم الفضائية وحتليق اإلنسان يف الفضاء
 وإشارات الشبكة العاملية لسواتل ، واالتصاالت الالسلكية العالية التردُّد،الطاقة الكهربائية

 رفاه ركاب الطائرات اليت حتلق على ارتفاعات عاليةكذلك  و،ملدى والرادار الطويل ا،املالحة
، قامت اللجنة بتنفيذ السنة الدولية للفيزياء ٢٠٠٩ و٢٠٠٥ويف الفترة بني عامي . وغري ذلك
  .، وهي محلة عاملية لتحسني فهم التفاعل بني الشمس واألرض٢٠٠٧الشمسية 

 بأهنا برنامج دويل للتعاون العلمي ٢٠٠٧وُوصفت السنة الدولية للفيزياء الشمسية   - ١٩
يف اضطلع بتنفيذه يشارك فيه آالف من العلماء من مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، 
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وإىل جانب برامج مكرسة للبحث والتوعية ومحاية القيمة . ٢٠٠٩ و٢٠٠٥الفترة بني عامي 
 يف إطار السنة الدولية األنشطةمشلت ، ١٩٥٧التارخيية للسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

 نشر صفائف أجهزة جديدة، ال سيما يف البلدان النامية، وعنصرا ٢٠٠٧للفيزياء الشمسية 
  .واسعا يتعلق بالتعليم وتوعية اجلمهور

كان  الغالف العاملي املتأيِّن وصلته ببيئة الفضاء القريب من األرض فهَمواعُترف بأن   - ٢٠
نتيجة عدم إجراء عمليات  ،٢٠٠٧لدولية للفيزياء الشمسية حمدودا يف بداية التخطيط للسنة ا
قدت سلسلة من حلقات عمل يف ولتلبية هذه احلاجة، ُع. رصد يف املناطق اجلغرافية الرئيسية

إطار مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية لتسهيل التعاون بني العلماء الباحثني 
تطوير ربة يف اخللناحية العلمية والباحثني يف البلدان ذات يف املواقع اجلغرافية اهلامة من ا

  .األجهزة العلمية
ما أفرقة علمية تقوم بتنفيذ املذكورة متّخضت عن إنشاء ولوحظ أن حلقات العمل   - ٢١

يوفر األجهزة املوجودة رائد وكان كل فريق يتألف من عامل . الربامج البحثية املنسقةيسمى 
ووفرت البلدان املضيفة للعلماء احملليني دعما . ا لصنع تلك األجهزة أو يقدم خططيف الصفيفة

برنامج السنة الدولية للفيزياء الشمسية ومن نتائج . وتسهيالت للحصول على البيانات
مشاركتهم يف تشغيل األجهزة ومجع البيانات واصلوا علماء من عدة بلدان أن ، ٢٠٠٧

  .وحتليل النتائج العلمية ونشرها
 واحد من أهم جناحات السنة الدولية للفيزياء  هو إن برنامج نشر األجهزةوقيل  - ٢٢

 قياس هبدفقياس اجملاالت املغنطيسية لأجهزة فقد ركّبت يف أرجاء العامل . ٢٠٠٧الشمسية 
اجملال املغنطيسي لألرض وهوائيات السلكية لرصد املقذوفات الكتلية من اإلكليل الشمسي 

نظام العاملي لتحديد املواقع وأجهزة الستقبال اإلشارات وأجهزة الستقبال إشارات ال
نخفضة التردد جدا وأجهزة الكشف عن امليونات لرصد اجلسيمات الشمسية املالالسلكية 

  .وواصلت هذه الصفائف توفري قياسات عاملية لظواهر الغالف الشمسي. املشحونة بالطاقة
    

    املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي  - هاء  
ت، يف عام لوحظ أن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أقّر  - ٢٣

، توصية من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا تتعلق بتنفيذ املبادرة الدولية ٢٠٠٩
  .بشأن الطقس الفضائي بناء على خطة عمل مدهتا ثالث سنوات
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هزة وملواصلة البحوث املنسقة يف جمال واسُتذكر أنه، باالستناد إىل صفائف األج  - ٢٤
 إدراج املبادرة الدولية بشأن الطقس ٢٠٠٩فرباير /الفيزياء الشمسية، اقُترح يف شباط

. الفضائي كبند جديد من جدول األعمال تتناوله اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة
ل العمليات الكونية اليت توجد يف ومن خالل املبادرة، ستتواصل البحوث الدولية املنسقة حو

وسوف يتواصل التنسيق يف ما واألرضية املنظومة الشمسية واليت تّؤثر يف البيئات الكواكبية 
يتعلق بنشر وتشغيل صفائف األجهزة اجلديدة أو املوجودة هبدف فهم تأثريات الطقس 

وأقرت اللجنة يف . الفضائي على األرض وعلى بيئة الفضاء القريب من األرض والتنبؤ هبا
 البند املتعلق باملبادرة ٢٠٠٩أكتوبر / واجلمعية العامة يف تشرين األول٢٠٠٩يونيه /حزيران

  .الدولية بشأن الطقس الفضائي يف جدول األعمال
يف املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي مفتوح أمام املشاركة ولوحظ أن باب   - ٢٥

 وسوف تتوىل .البلدان املضيفة لألجهزة أو اليت توفرهاالعلماء من مجيع البلدان، سواء منها 
ناسا وكالة  إدارة املبادرة وستدعمها األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية ويةجلنة توجيه

والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي واللجنة الدولية املعنية بالشبكة العاملية لسواتل 
  .املالحة

    
    األهداف  -١  

اكتساب أن تساعد املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي على األمل يف عرب عن أُ  - ٢٦
املعلومات العلمية األولية الضرورية لفهم العالقات الفيزيائية املتأصلة يف الطقس الفضائي 

طقس الفضاء القريب من األرض والتنبؤ به وإبالغ العلماء وعامة اجلمهور تشكيل وإعادة 
لسنة الدولية للفيزياء الشمسية من اذلك بنجاح تأكّد تم حتقيق ذلك، كما وسي. هبذه املعرفة

استحداث عمليات لتحليل ) ب(ومواصلة نشر أجهزة جديدة ) أ(، من خالل ٢٠٠٧
استحداث مناذج تنبؤية تستخدم بيانات املبادرة الدولية بشأن الطقس ) ج(والبيانات 

عرفة العلمية ومتكني خدمات التنبؤ الفضائي املستقاة من صفائف األجهزة لتحسني امل
مواصلة تعزيز املعرفة يف جمال الفيزياء الشمسية من خالل ) د(وبالطقس الفضائي يف املستقبل 

  )٥(.التعليم والتوعية العامة
  
  

                                                            
  ./http://www.iswi-secretariat.org: انظر (5) 
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    وضع صفائف األجهزة  -٢  
لوحظ أن املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي ستواصل توسيع ونشر صفائف   - ٢٧

. ٢٠٠٧ديدة أو املوجودة، عقب جناح ممارسات السنة الدولية للفيزياء الشمسية األجهزة اجل
وكان العامل . حتت قيادة عامل واحداملعنية باألجهزة يعمل وكان كل واحد من األفرقة 

أو خطط (املتخصص أو الباحث الرئيسي، الذي يتلقى متويال من بلده، يقوم بتوفري األجهزة 
، عندما تتوافرويف عدد قليل من احلاالت، حسب املوارد . بياناتوتوزيع ال) األجهزةلصنع 
واملرافق وكان البلد املضيف يوفر األيدي العاملة . مثن األجهزةيدفع البلد املضيف كان 

وكان ذلك جيري عادة يف جامعة أو يف خمترب . الضروري لتشغيل األجهزةالعملي والدعم 
أعضاء الفريق العلمي وشارك . ن الفريق العلمي ماًوأصبح العلماء املضيفون جزء. حكومي

يف مجيع األنشطة املتعلقة بالبيانات وحتليلها وشارك مجيع العلماء يف املنشورات واللقاءات 
وستسعى املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي بنشاط، من . العلمية كلما أمكن ذلك

مزيد من األجهزة واجلهات خالل حلقات العمل وغريها من الوسائل، إىل التعرف على 
  .ميكن أن تستفيد من عملية املبادرة وكذلك اجلهات املضيفة اجلديدةاليت املوفرة لألجهزة 

    
    تنسيق البيانات وحتليلها  -٣  

تنسيق منتجات سيعزز لوحظ أن برنامج املبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي   - ٢٨
يزيائية للعمليات اجلارية يف اجملال البيانات يف شكل مفيد كمدخالت يف النماذج الف

لتحليل االسترجاعي الذي يهدف إىل ألغراض اوسوف تستخدم هذه البيانات . الشمسي
لتنبؤ بأحوال الطقس الفضائي يف افهم الطقس الفضائي من وجهة النظر الفيزيائية ويف مناذج 

 أن تكون متاحة يف ولكي تكون البيانات مفيدة يف التنبؤ بالطقس الفضائي، جيب. املستقبل
، كانت ةالناميالبلدان غري أنه، يف عديد من املواقع يف . وقت قريب من الوقت احلقيقي

االتصاالت باإلنترنت متقطعة أو بطيئة، مما جعل من املستحيل رد البيانات يف وقت قريب 
 ويف هناية املطاف، مع حتسن االتصاالت باإلنترنت، سوف تتاح هذه. من الوقت احلقيقي

ويف . البيانات يف وقت قريب من الوقت احلقيقي يف شكل ميكن إدراجه يف النماذج التنبؤية
القريب، قد تكون استراتيجيات أخرى، مثل نقل البيانات بواسطة اإلنترنت خالل األمد 

فترات خمتارة أو بواسطة وسائط مسجلة مثل أقراص الفيديو الرقمية واألشرطة، مناسبة 
  .االسترجاعية ألحداث الطقس الفضائي وإعداد النماذج الفيزيائيةللدراسات العلمية 

ولوحظ أن البيانات املستقاة من صفائف األجهزة ستودع يف حمفوظات متاحة   - ٢٩
، مثل أنظمة املراصد قائمةحمفوظات تلك البيانات يف وسوف يكون معظم . للجمهور
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 املستقاة من أجهزة املبادرة الدولية وذلك سوف يتيح البيانات. االفتراضية قيد اإلنشاء حاليا
ولتحسني تنسيق البيانات وتعزيز . الباحثني على نطاق أوسعلدوائر بشأن الطقس الفضائي 

قيمتها خلدمات التنبؤ يف وقت قريب من الوقت احلقيقي يف املستقبل، سيبدأ التخطيط 
بنية التحتية واملوارد وعلى الرغم من أن ال. التباديللضمان توافر هذه البيانات وتشغيلها 

املؤسسية قد ال تتوافر بعد يف بعض املواقع لدعم نشر بيانات خاضعة ملراقبة اجلودة يف وقت 
قريب من الوقت احلقيقي، فإن من املهم أن تبدأ اآلن مناقشة معايري البيانات وتوقع استمرار 

مع وضع  املستقبل يفأنظمة البيانات ومناقشة ختصيص املوارد تطوير التشغيل لكي يتسىن 
  .االعتبارهذا اهلدف يف 

    
    التدريب والتعليم والتوعية  -٤  

، قامت مدارس علوم ٢٠٠٧اسُتذكر أنه، خالل السنة الدولية للفيزياء الشمسية   - ٣٠
الفضاء يف عدد من البلدان بتوفري تدريب يف هذا اجملال ملئات من خرجيي اجلامعات والباحثني 

ة الدولية بشأن الطقس الفضائي توفري دعم ملدارس علوم الفضاء وستواصل املبادر. اجلدد
ومتّ . والنهوض بعلوم الفضاء وإدراج برامج تعليم علوم الفضاء يف اجلامعات واملدارس العليا

  . من الفعالية حينما كان مقترنا بتركيب األجهزة يف اجلامعاتقدرذلك بأقصى 
 الفضائي ستواصل دعم مشاريع التوعية وأُعلن أن املبادرة الدولية بشأن الطقس  - ٣١

وقيل إن من الضروري إيصال احلماس الذي يبعث عليه البحث يف جمال الفيزياء . العامة
وسوف يستمر . الشمسية وأمهيته إىل العلماء يف ميادين ختصصية أخرى وإىل عامة اجلمهور

قها من خالل حلقات إعداد مواد خاصة باملبادرة الدولية بشأن الطقس الفضائي وسيتم تنسي
  .العمل حول االتصاالت الفردية والتوعية العامة

    
    رصد التفاعل بني الشمس واألرض يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا  -٥  

اسُتذكر أن غالف األرض املتأيِّن يتفاعل بقوة مع إشعاع األشعة السينية واألشعة فوق   -٣٢
وقد استحدث املركز الشمسي . حداث الشمسيةالبنفسجية الشديد املنطلق من الشمس أثناء األ

لرصد الطقس الفضائي بإمكان املتخصصني غري باهظة التكلفة  د رواصدالتابع جلامعة ستانفور
  .يف مجيع أحناء العامل أن يستخدموها لتعقب التغيريات الطارئة يف الغالف األرضي املتأيِّن

سمى ُيحدمها قليل التكاليف أ: الرواصدمن تلك منوذجني وأُشري إىل أن هناك   - ٣٣
 الشمسية، والثاينالتوّهجات م للكشف عن  مصمَّو، وه" املفاجئةاملتأيِّناضطرابات الغالف "

نظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة "سمى ي حساسية منوذج أشد
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، من خالل دالرواصونشرت هذه . ليلية ذات نوعية حبثيةمشسية وفر بيانات هو يو" والتعليم
مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية، يف مدارس ثانوية وجامعات يف البلدان 

جممَّعة سلفا ويصنع الرواصد وتأيت . بادرة الدولية بشأن الطقس الفضائيمن أجل املالنامية 
املضيفون هوائياهتم اخلاصة ويوفرون حواسيب شخصية لتسجيل البيانات واالتصال على 

 املفاجئة ونظام طقس املتأيِّناضطرابات الغالف رواصد إلنترنت لتبادل بياناهتم مع شبكات ا
وقد كانت هذه . الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم عرب العامل

الشبكات تكفل التعمق يف فهم العمليات الفيزيائية الشمسية األساسية اليت حتكم الشمس 
رصد العمليات ويعترب . شمسي، وخصوصا ظواهر الطقس الفضائيواألرض والغالف ال

لفهم تأثري الشمس على بيئة بالغ األمهية األساسية املسؤولة عن الترابط بني الشمس واألرض 
  .الفضاء القريب من األرض

 املتأيِّناضطرابات الغالف راصداً ملراقبة وقيل إن يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا   - ٣٤
يشتغل بنجاح وسوف ُيرفع مستواه عما قريب ليصبح نظاما لطقس الغالف اجلوي املفاجئة 

وسوف حيظى هذا املشروع كذلك بدعم من . الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم
 تنفيذه من خالل اللجنة جيريالربنامج املتعلق بتطبيقات الشبكة العاملية لسواتل املالحة الذي 

  .لعاملية لسواتل املالحةالدولية املعنية بالشبكة ا
 


