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  مقدمة   -أوال  
 ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢١٧أيـدت اجلمعـية العامة يف قرارها         -١

ــأن تواصــل اللجــنة الفرعــية       توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب
لية للفيزياء السنة الدو"العلمـية والتقنـية، يف دورـا اخلامسـة واألربعـني، الـنظر يف البند املعنون                 

، وفقـا خلطـة العمـل اليت اعتمدا اللجنة الفرعية يف دورا الثانية واألربعني          "٢٠٠٧الشمسـية   
 ).A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢٢الفقرة (

ووفقـا خلطـة العمـل املذكـورة، تـتوىل اللجـنة الفرعـية الـنظر يف تقارير الدول األعضاء               -٢
ية وأمانــة الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية، بشــأن الــتقدم احملــرز فــيما املعنــية واملــنظمات العلمــ

ــيزياء الشمســية       ــية للف ــيانات الســنة الدول ــاحلمالت العلمــية وإنشــاء قواعــد ب ــتعلق ب . ٢٠٠٧ي
 .وسوف تتاح خطط بشأن مواصلة نشر صفائف األجهزة واألنشطة املقبلة

أثـناء دورـا الرابعة واألربعني، بأن       وأحاطـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـلما،              -٣
نـداءات وجهـت ملواصـلة تعمـيق التعاون الدويل يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية، وأن                  
الـدول األعضاء ستواصل إبالغ اللجنة الفرعية، خالل دورا اخلامسة واألربعني عن أنشطتها             

 ).A/AC.105/890 من الوثيقة ١٥٨ الفقرة(املتعلقة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

أملانيا : وتتضـمن هـذه الوثـيقة الـتقارير الـيت تلقَّـتها األمانـة مـن الـدول األعضـاء التالـية                  -٤
 .والربازيل وبولندا وتايلند واململكة العربية السعودية واهلند واليابان

  
   التقارير الواردة من الدول األعضاء          -ثانيا  

 الربازيل     
 ]نكليزيةباإل: األصل[ 

فـيما يـلي األنشـطة الرئيسـية الـيت تضـطلع ـا الـربازيل يف إطـار السـنة الدولية للفيزياء                
 .٢٠٠٧الشمسية 

شــارك املعهــد الوطــين لــبحوث الفضــاء يف الــربازيل يف تنظــيم مدرســة الســنة     )أ( 
 ؛٢٠٠٨فرباير /، اليت ستعقد يف شباط٢٠٠٨الدولية للفيزياء الشمسية 

 أول نـدوة برازيلـية بشـأن    ٢٠٠٦أكـتوبر  /هـد يف تشـرين األول  واستضـاف املع  )ب( 
 ؛)االيرونوميا(اجليوفيزياء الفضائية وخصائص الغالف اجلوي العلوي 
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وركّبـت هوائيات استقبال للترددات املنخفضة جدا يف إطار شبكة الترددات            )ج( 
 املنخفضة جدا يف جنوب األطلسي؛

اخلمسـة بـرامج البحثـية املنسقة التالية    واقـترح عـلماء مـن مؤسسـات برازيلـية         )د( 
 :اليت تؤلف إطارا إلجراء أنشطة حبثية فيما يتعلق بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية

عملـيات الغــالف اجلــوي الشمســي السـفلي الكثــيفة الطاقــة ودينامــياته أثــناء   " ‘١‘ 
 ، من اقتراح جان بيري راولني؛"األنشطة االنفجارية

نشــاط الشمســي وصــواعق الــتوهجات الشمســية وطــال      آثــار تقلــبات ال " ‘٢‘ 
، من اقتراح جان بيري راولني، إمييليا كوريا، "اجلسـيمات النشـطة عـلى الغـالف املتأين     

 مامخوتوف؛. س. ف

ــتدفق اإلشــعاعي       " ‘٣‘  ــية خصــائص الســحاب وال ــة تضــمني األشــعة الكون دراس
، مـن اقتراح لويس  "الصـايف يف الشـذوذ املغنطيسـي يف نصـف الكـرة األرضـية اجلـنويب         

 إدواردو أنتونيس فيريا؛

حتديـد اخلصائص املكانية والزمانية للمحتوى الكلي من اإللكترونات للغالف          " ‘٤‘ 
 ، من اقتراح إمييليا كوريا؛"املتأين يف الشذوذ املغنطيسي يف جنوب األطلسي

، مـــن "األســـباب الكواكبـــية الكامـــنة وراء العواصـــف املغنطيســـية الشـــديدة" ‘٥‘ 
 .غونزالس. اقتراح والتر د

  
 أملانيا   

 ]باإلنكليزية: األصل[

 األنشــطة املــتعلقة بالســنة الدولــية ٢٠٠٦تقــود جلــنة صــغرية شــكّلت يف مســتهل عــام  -١
وقـد نظِّم منذ إنشاء تلك اللجنة عدد من االجتماعات بدعم من            . للفـيزياء الشمسـية يف أملانـيا      

ركّز اللجنة على التواصل مع اجلمهور وتعزيز املواضيع  وت. جمموعـة واسـعة مـن اجلهـات املعنية        
 .التعليمية، وختطيط األنشطة العلمية

وجـرى حفـل االفتـتاح للسنة الدولية للفيزياء الشمسية يف أملانيا أثناء اجتماع اجلمعية                 -٢
ــيا، يف   وخــالل االحــتفال، . ٢٠٠٧أبــريل / نيســان٢٥األملانــية للفــيزياء يف ريغنســبورغ، بأملان

 كـارل رافـر على امليدالية الذهبية للسنة اجليوفيزيائية الدولية تقديرا إلسهاماته القيمة يف        حصـل 
وعرضـت عـلى هامش االحتفال األنشطة اجلارية   . ١٩٥٧السـنة اجليوفيزيائـية الدولـية يف عـام       
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وأُجري أيضا عدد من العروض     . ٢٠٠٧واملخططـة املـتعلقة بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية            
ولالطالع على مزيد من    . ادثـات واملقـابالت يف العديـد مـن األمـاكن يف مجـيع أحناء أملانيا               واحمل

املعلومـات عـن األنشـطة املـتعلقة بالسـنة الدولية للفيزياء الشمسية، يرجى االطالع على املوقع                
 .http://www.ihy2007.de : التايل

 إىل عقــد ٢٠٠٧زياء الشمســية وأدت األنشــطة العلمــية املرتــبطة بالســنة الدولــية للفــي   -٣
. ٢٠٠مايو / أيار١٨ إىل ١٤، من "الشـمس والغالف الشمسي واألرض    "مؤمتـر دويل بعـنوان      

ونظــم عــلى هــامش املؤمتــر اجــتماع خــاص بالــربنامج البحــثي املنســق بشــأن األشــعة الكونــية     
 .والغالف الشمسي

ــية مســامهة كــبرية يف عــدد       -٤ ــية األملان ــد ســامهت األوســاط العلم ــن االجــتماعات  وق م
وشاركت يف األنشطة   . اخلاصـة بالربنامج البحثي املنسق دعمت بسلسلة من احملاضرات العامة         

املـتعلقة بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية عـدة مؤسسات، منها معهد ماكس بالنك لبحوث                  
س بالنك  الـنظام الشمسي بتعاون مع معهد الفيزياء الفلكية التابع جلامعة غوتينغن ومعهد ماك            

للفـيزياء الالأرضـية، ومعهـد بوتسـدام للفـيزياء الفلكـية، والقـبة السماوية يف نورنبورغ، والقبة                  
 .ألربيشتس يف كيل-السماوية يف هامبورغ، وجامعة رور يف بوخوم، وجامعة كريستشن

ــريل / نيســان٢٣ويف  -٥ ــتعاون مــع     ٢٠٠٧أب ــبورغ، ب ــبة الســماوية يف هام  عرضــت الق
يف الواليـات املـتحدة األمريكـية أوىل الصور        ) ناسـا (لمالحة اجلويـة والفضـاء      اإلدارة الوطنـية لـ    

 ).STEREO(اسمة للشمس اليت التقطها مرصد العالقات الشمسية األرضية سترييو 

، الذي نظّم بتعاون مع     "وطن اإلنسان : إمرباطورية الشمس "وخـالل املعـرض املعـنون        -٦
ضت جمتمعة ألول مرة عدة أجهزة أملانية الصنع حتلق على     جملـس القبـب السماوية األملانية، عر      

ووصــوال إىل ) ١٩٦٩اســتخدم يف عــام  (Azurوتراوحــت األجهــزة مــن أزور  . مــنت الســواتل
 ).SOHO(أحدث األجهزة املوجودة على منت املرصد الشمسي واهليليوسفريي سوهو 

 هرياوس واالحتاد وبدعـم سـخي من وكالة الفضاء األوروبية ومؤسسة فيلهيلم وإلسي        -٧
األورويب لعلـوم األرض، عرضـت هذه األجهزة مع مناذج من املركبات الفضائية وجمموعة من               

 .امللصقات التفسريية يف أماكن من خمتلف أرجاء أملانيا

ــرض احلواســيب      -٨ ــار مع ــبداية يف إط ــرض يف ال ــيم املع ــيا   (CeBITوأُق ــرض تكنولوج مع
ــية   ــدات املكتب ــات واملع ــس       يف ه) املعلوم ــارل زاي ــبة ك ــة يف ق ــته العام ــدأ رمســيا جول ــر، وب انوف

وأُقيم املعرض .  تلميذ من املدارس احمللية بزيارة املعرض   ٣٠٠السـماوية يف بوخـوم، حيـث قام         
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 مـن نورنربغ إىل برلني عرب       ٢٠٠٨وسـينتقل املعـرض يف عـام        . أيضـا يف ماـامي وبـرلني وكـيل        
 .هلِّه وكوتبوس

 -مشسنا "وث الـنظام الشمسـي معرضا آخر بعنوان         ونظـم معهـد مـاكس بالنـك لـبح          -٩
وواكبـت املعـرض سلسـلة ناجحة من احملاضرات         ". الـتاريخ والـبحوث املعاصـرة     : وقـود احلـياة   

وقــد طُــبق املفهــوم نفســه مــن  . ٢٠٠٧يونــيه /أبــريل إىل حزيــران/العامــة يف الفــترة مــن نيســان 
. ألربيشتس يف كيل-ة كريستشنجامعيف كيل بالتعاون مع    " مديندوم"جانـب القـبة السماوية      

وميكـن احلصـول عـلى مـزيد مـن املعلومـات عن املعرض وعن أغلب املواد املعروضة باالطالع                   
 .http://www.ihy2007.de: على املوقع

وشـــاركت أملانـــيا أيضـــا يف بـــرنامج رصـــد الطقـــس الفضـــائي الـــذي تقـــوده جامعـــة   -١٠
ب لرصد الغالف املتأين وتوزيعها على      سـتانفورد، وهـو مشروع تعليمي يهدف إىل بناء مراقي         

ويكشف املرقاب آثار العواصف الشمسية على إشارات االتصاالت، فضال     . الطلـبة عـرب العامل    
 .عن اضطرابات الغالف املتأين احمللية، مثل االضطرابات الناجتة عن العواصف الرعدية

فيزياء الفلكية التابع جلامعة ويتوىل إدارة برنامج رصد الطقس الفضائي يف أملانيا معهد ال       -١١
غوتيـنغن بـتعاون مـع املركـز األملـاين للفضاء اجلوي، وبدعم مايل من الشركة األوروبية للمالحة        

. وقد ركّبت املراقيب يف ست مدارس ثانوية يف مشال أملانيا       . اجلويـة والدفـاع والفضاء، أستريوم     
 .http://www.ihy2007.de/aktivitaeten: وميكن احلصول على مزيد من املعلومات على املوقع

  
 اهلند   

 ]باإلنكليزية: األصل[

مـا انفكـت عـدة مؤسسـات يف اهلـند تـدرس خمـتلف جوانـب الفـيزياء الشمسية وفيزياء                      -١
. الدراساتوجيـري تشـغيل العديـد من األجهزة كجزء من هذه      . الـتفاعالت الشمسـية األرضـية     

ويتـيح بـرنامج اهلـند اخلـاص بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية فرصة إلعداد الدراسات التعاونية               
ويقــوم بــربنامج اهلــند . الوطنــية والدولــية بشــأن املــنظومة الشمســية األرضــية والغــالف الشمســي

 ):/http://www.prl.res.in/~ihyindia: انظر(اخلاص بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

: ممـثلو اهلـند يف اللجنة التوجيهية الدولية املعنية بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية             )أ( 
 تشودوري؛. ر.شيتر، أ. م.حسن، س. س.س

 :رئــــيس اللجــــنة االستشــــارية الوطنــــية للســــنة الدولــــية للفــــيزياء الشمســــية  )ب( 
 مادهافان ناير؛. غ
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 مانوهاران؛. ك.ب: لشمسيةاملنسق الوطين للسنة الدولية للفيزياء ا )ج( 

ــة  )د(  ــرقة العامل ــرياح     : األف بشــأن الشــمس، والطقــس الفضــائي، واهليليوســفري وال
 الشمسية، واملناخ والغالف اجلوي األرضي، واألجهزة، والتعليم والتوعية العامة؛

  
 الربنامج املشترك بني السنة الدولية للفيزياء الشمسية ومبادرة األمم املتحدة  -١ 

  علوم الفضاء األساسيةبشأن 
يهـدف الـربنامج املشـترك بـني السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية ومبادرة األمم املتحدة             -٢

بشـأن علـوم الفضـاء األساسـية إىل توزيـع واسـع الـنطاق لصـفائف أجهـزة صـغرية مثل أجهزة                        
ــاملي       ــنظام الع ــراديوية، وأجهــزة اســتقبال خاصــة بال ــياس املغنطيســية، واملطــيافات ال ــتحديد ق ل

وتوضع األجهزة بعدئذ على خطوط طول خمتلفة بغية  . املواقـع، وأجهـزة تصـوير لكـل السـماء         
ــيانات متواصــلة   ــع    . احلصــول عــلى ب : وميكــن احلصــول عــلى مــزيد مــن املعلومــات عــلى املوق

http://ihy2007.org/observatory/observatory.shtml. 

ــربنامج املذكــور أعــاله عــ    -٣ ــية الــيت أصــبح   ومت احلصــول مــن خــالل ال لى األجهــزة التال
 :مجيعها قيد التشغيل واليت توفر البيانات بانتظام

اجلهـاز الفلكـي املركَّب املنخفض التكلفة واملنخفض الترددات للتحليل الطيفي      )أ( 
، وهو مرمسة طيفية راديوية مقدمة من معهد علم الفلك التابع ملعهد   )كاليسـتو (واملرصـد املتـنقل     
وقـد ركّـب جهـازان مـن هـذا النوع           . حتـادي السويسـري يف زيوريـخ، سويسـرا        التكنولوجـيا اال  

، يف أودهغامــانداالم، )معهــد تاتــا للــبحوث األساســية(أحدمهــا يف مركــز عــلم الفلــك الــراديوي 
 .أويت، واآلخر يف املرصد الراديوي التابع للمعهد اهلندي للفيزياء الفلكية يف غاوريبيدانور

 )أوسم(ناخ الغـالف اجلـوي من أجل رصد اآلثار ومنذجتها   الـنظام التعلـيمي ملـ     )ب( 
)AWESOME(   وهــو جهــاز اســتقبال خــاص باستشــعار الــترددات املنخفضــة جــدا يف الغــالف ،

وركّب جهاز االستقبال يف ناينيتال حتت  . اجلـوي السـفلي عـن بعد، مقدم من جامعة ستانفورد          
 .يرعاية املعهد اهلندي للمغنطيسية األرضية يف مومبا

  
   األرضية- مناخ وطقس املنظومة الشمسية -برنامج السنة الدولية للفيزياء الشمسية  -٢ 

 - مناخ وطقس املنظومة الشمسية -لقـد أتـاح بـرنامج السنة الدولية للفيزياء الشمسية            -٤
األرضــية فرصــة مــن أجــل الــتعاون الــدويل بــني مــرافق الومــيض الكواكــيب الــيت تشــغل بــترددات   

ويقدم جهاز تصوير كتل املقذوفات    .  والبعـثة الفضـائية لتصوير كتل املقذوفات الشمسية        خمـتلفة 
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.  األرضــي-الشمســية مــع مــرافق الومــيض الكواكــيب صــورة كاملــة جمســمة للفضــاء الشمســي   
 .وتضم شبكة مرافق الوميض الكواكيب املقراب الراديوي يف أويت وغريه من املرافق الدولية

  
  والتوعية العامة املتعلقة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية          أنشطة التعليم    -٣ 

عقـد اجـتماع اسـتغرق يومـا واحـدا يف املعهـد اهلـندي للفـيزياء الفلكـية يف بــنغالور يف           -٥
ــثاين١٣ ــناير / كــانون ال وحضــر . ، مــن أجــل مناقشــة خمــتلف أنشــطة التوعــية العامــة   ٢٠٠٧ي

 .ىتاالجتماع لفيف من العلماء من مراكز وطنية ش

ووضـع العـلماء مـن املعهـد اهلـندي للفيزياء الفلكية مفهوما إلجراء جتارب بسيطة من                 -٦
ويسـتخدم يف هـذه التجارب ما       . أجـل دراسـة الشـمس يف األطـوال املوجـية املرئـية والـراديوية              

 :يلي

  لرؤية طيف الشمس ومصادر الضوء األرضية املشتركة؛صندوقيمطياف  )أ( 

ي بسـيط من عنصرين لرصد املصادر الشمسية وغريها         مقـياس تداخـل راديـو      )ب( 
 . الراديوية الكونية القويةاملصادرمن 

وقـد اختذ املعهد اهلندي للفيزياء الفلكية أيضا الترتيبات الالزمة إلنتاج عدد كاف من             -٧
 .هذه األجهزة وتوزيعها على املدارس والكليات يف خمتلف أرجاء اهلند

جهــزة خــالل يومــني مفـتوحني نظمهمــا املعهــد اهلــندي  وعرضـت منــاذج أولــية مـن األ   -٨
 . ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ و٩للفيزياء الفلكية يف 

وعرضـت ملصـقات عـن الشـمس والطقس الفضائي والعالقات الشمسية األرضية يف                -٩
وتضمن املعرض أيضا بيانا . ٢٠٠٧معـرض أُقـيم لالحـتفال بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية          

نافنريمـييت، وهي منظمة مقرها يف مومباي وتعمل على تعزيز العلم القائم            إيضـاحيا مـن شـبكة       
عـلى النشـاط، شـرح للمشـتركني كيفـية استخدام أدوات قليلة التكلفة وغري مكلفة البتة لفهم        

سبتمرب /يونيه وأيلول/وميكـن احلصـول عـلى مـزيد مـن املعلومـات يف عددي حزيران             . الشـمس 
ــادرة عـــــ    ــبارية الصـــ ــالة اإلخـــ ــن الرســـ ــية    مـــ ــيزياء الفلكـــ ــندي للفـــ ــد اهلـــ ــر (ن املعهـــ انظـــ

htttp://www.iiap.res.in/newsletter.htm.( 

كمــا يشــارك املركــز املشــترك بــني اجلامعــات لعــلم الفلــك والفــيزياء الفلكــية يف بــوين    -١٠
من قبيل مقاريب  (مشـاركة نشـطة يف أنشـطة التوعـية العامة اليت تشمل إنتاج مقاريب صغرية                

وتقــدمي إيضــاحات لألطفــال بشــأن كيفــية رصــد   )  مــلم٤٠ات قطــرها انكســارية ذات عدســ
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كما يتضمن جزء هام من أنشطة التوعية العامة حماضرات      . الشـمس بعـرض الصـورة الشمسية      
 .عامة يف املدارس والكليات عن مواضيع تتعلق بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية

عامـة وبرامج تدريبية متعلقة  وأجـرى مركـز عـلم الفلـك الـراديوي يف أويت مناقشـات             -١١
ــية للفــيزياء الشمســية، مــن منتصــف عــام     ، يف ٢٠٠٧ إىل منتصــف عــام  ٢٠٠٦بالســنة الدول

مـدارس وكلـيات خمـتلفة، وقُـدم تدريـب للطلبة على كيفية استعمال املقراب الراديوي وحتليل                 
 .البيانات

  
  مسية  االجتماعات واألحداث املتعلقة بالسنة الدولية للفيزياء الش            -٤ 

  :جرت االجتماعات واألحداث التالية املتعلقة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية                   -١٢  
ــية للفــيزياء     )أ(  عقــد أول اجــتماع للتخطــيط لــربنامج اهلــند املــتعلق بالســنة الدول

 وحضر. ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٢ إىل   ١٠الشمسـية يف مركز علم الفلك الراديوي يف أويت، من           
  مشاركا من منظمات حبثية وجامعات شىت من خمتلف أحناء البلد؛٣٠االجتماع حنو 

، ٢٠٠٦فرباير  /ونظـم املعهـد اهلـندي للمغنطيسـية األرضـية يف غـوا يف شـباط                )ب( 
  الدولية مع برنامج النجم؛املعايشةمؤمترا عن 

وعقــدت حلقــة العمــل الثانــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واإلدارة الوطنــية    )ج( 
 وعلوم الفضاء ٢٠٠٧بشأن السنة الدولية للفيزياء الشمسية ) ناسـا ( والفضـاء  اجلويـة لـلمالحة   

 ١نوفمرب إىل   / تشـرين الثاين   ٢٧األساسـية يف املعهـد اهلـندي للفـيزياء الفلكـية، يف بـنغالور مـن                 
  دولة عضوا؛٣٠ مشاركا من ١٥٠وحضر حلقة العمل حنو . ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

املشـترك بــني الفــريق العـلمي املعــين بالسـنة الدولــية للفــيزياء    وعقـد االجــتماع   )د( 
الشمسـية واجـتماع نـادي الذكـرى الذهبـية للسـنة الدولـية للفـيزياء األرضـية يف معهد أرياباتا                     

 ؛٢٠٠٧مايو / أيار١٠ إىل ٧للبحوث يف جمال علوم الرصد، بناينيتال من 

حملــيط اهلــادئ بشــأن الســنة   ونظمــت احللقــة املدرســية األوىل ملــنطقة آســيا وا   )هـ( 
الدولـية للفـيزياء الشمسـية يف مرصـد كودايكانـال الـتابع لـلمعهد اهلـندي للفيزياء الفلكية، من               

ــة احللقـــة املكتـــب اآلســـيوي  . ٢٠٠٧ديســـمرب / كـــانون األول٢٢ إىل ١٠ واشـــترك يف رعايـ
واليــات لــبحوث الفضــاء اجلــوي والتنمــية الــتابع ملكتــب القــوات اجلويــة للبحــث العــلمي يف ال  

 .املتحدة
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 اليابان    
 ]باإلنكليزية: األصل[

 
  ٢٠٠٧حفل افتتاح السنة الدولية للفيزياء الشمسية           -١ 

 يف احــتفال جــرى يف ٢٠٠٧أعلــن رمســيا عــن بــدء الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية    -١
 ورغـم عدم متكُّن أعضاء الفريق  . ٢٠٠٧فـرباير   / شـباط  ١٩مكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا يف           

الـياباين املعـين بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية مـن حضور االحتفال بسبب التزامات كانت                   
 .مقررة سابقا، عرض ملصق يبين األنشطة اخلاصة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية يف اليابان

  
ية حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واإلدارة الوطن -٢ 

 بشأن علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية) ناسا(للمالحة اجلوية والفضاء 
  ٢٠٠٧للفيزياء الشمسية 

عقــدت حلقــة العمــل الثالــثة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية    -٢
الدولية بشأن علوم الفضاء األساسية والسنة ) ناسا(واإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضاء      

يونيه / حزيران٢٢ إىل ١٨، يف املرصـد الفلكـي الوطـين لليابان، من         ٢٠٠٧للفـيزياء الشمسـية     
٢٠٠٧) A/AC.105/902.( 

، سلسلة من ١٩٩١وقـد نظمـت األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية، منذ عام             -٣
لف حلقـات العمـل بشـأن علـوم الفضاء األساسية، وكل حلقة عمل ركّزت على موضوع خمت             

وعـلى غـرار حلقـة العمـل الثانـية املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة           . واستضـافها بلـد خمـتلف     
، اليت عقدت يف أبوظيب ٢٠٠٧الفضـاء األوروبـية وناسا بشأن السنة الدولية للفيزياء الشمسية     

ــن      ــية املــــــتحدة، مــــ ــني، اإلمــــــارات العربــــ ــثاين ٢٣ إىل ٢٠والعــــ  نوفمــــــرب / تشــــــرين الــــ
٢٠٠٥) A/AC./105/856(      ــيزياء ــية للف ــثة أيضــا للســنة الدول ، فقــد كرســت حلقــة العمــل الثال
 .الشمسية

واستضـاف حلقـة العمـل الثالـثة املرصد الفلكي الوطين يف اليابان حتت رعاية احلكومة       -٤
ــية  ــثقافة والرياضــة والعــلم والتكنولوجــيا  (اليابان وحضــر ). وزارة اخلارجــية ووزارة التعلــيم وال
ـــ ٤٧مــن بيــنهم  مشــاركا، ٦٧احللقــة  ــبلدان ال ــية٢٧ مــثلوا ال االحتــاد الروســي وإســبانيا  :  التال

واإلمـارات العربـية املـتحدة وإندونيسـيا وأوزبكسـتان وأوكرانـيا وباراغواي والربازيل وبلغاريا         
وبـريو وتايلـند واجلزائـر واجلمهوريـة العربـية السـورية ومجهوريـة كوريا وسري النكا والصني                  
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زيا ومصر واملغرب ومنغوليا ونيجرييا واهلند وهولندا والواليات املتحدة         والفلـبني وكينـيا ومالـي     
 .وحضرت األمم املتحدة أيضا حلقة العمل. األمريكية واليابان

وأعــرب ممــثلو األمــم املــتحدة خــالل حفــل االفتــتاح عــن تقديــرهم لألشــخاص الذيــن   -٥
رصد الفلكي الوطين   امل(كايفو  . ن: سـامهوا مسـامهات كـبرية يف سلسـلة حلقـات العمـل وهـم              

جامعة كيوتو،  (كوغـوري   . ، ت )جامعـة طوكـيو، الـيابان     (كيـتامورا   . ، الـيابان، م   )يف الـيابان  
جامعة الشارقة، (النعيمي . ك.م.، ح )املرصـد الفلكـي يف غـنما، اليابان       (كـوزاي   . ، ي )الـيابان 

مركز ( أوكيكي   .، ب )مركـز العلوم الرياضية، اهلند    (ماثـاي   . م.، أ )اإلمـارات العربـية املـتحدة     
ــيجرييا  ــية، نـ ــاء األساسـ ــاليس . ، ك)علـــوم الفضـ ــية،  (تسـ ــبحوث الفيزيائـ ــربازيلي للـ ــز الـ املركـ

 ).الربازيل

ومنحـت أمانـة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية جائـزة عضـوية الـنادي الذهيب للسنة                     -٦
ية للفيزياء  الدولـية للفـيزياء األرضـية إىل أولـئك الذيـن شـاركوا مشـاركة نشطة يف السنة الدول                  

وفـيما يـلي الباحـثون اليابانـيون الذيـن حصلوا حىت اآلن      . ١٩٥٨ و ١٩٥٧األرضـية يف عـامي      
أغســطس /جامعــة توكــاي، تــويف يف آب(ســوغيورا . ، م)ناســا(مــايدا . ك: عــلى هــذه اجلائــزة

ــتامورا . ، ي)جامعــة كــيوتو(مــايدا . ه، )جامعــة توكــاي(واكــاي . ، ن)٢٠٠٧ جامعــة (كي
ــيما يــ ). كيوشــو ــن أُعلــن عــن أمســائهم يف حلقــة العمــل    وف ــيي . إ: لي األعضــاء اجلــدد الذي هي

ــيابان ( كونــدو . ، إ)معهــد بــريو اجليوفــيزيائي (إيشيتســوكا . ، م)املرصــد الفلكــي الوطــين يف ال
). ريكن(وادا . ، م)جامعة طوكيو(طانايب . ،هـ)جامعة طوكيو(نيشـي  . ، ك )جامعـة طوكـيو   (

ــة العمــل ن    ــزة خــالل حلق ــدم جائ ــيزياء     . وق ــية للف ــة الســنة الدول ــيابة عــن أمان غوبالســوامي ن
 .وادا. نيشي وم. الشمسية إىل ك

 :تضمنت حلقة العمل مخس جلسات كرست كل منها لواحد من املواضيع التالية -٧

  الشمسية؛للفيزياءالسنة الدولية  )أ( 

 علم الفلك باستخدام مقاريب صغرية؛ )ب( 

  اليابانية؛الفضاءبرامج  )ج( 

  اإلحصائية والفيزياء الفلكية؛امليكانيكا )د( 

 .املراصد االفتراضية وقواعد البيانات والرباجميات )هـ( 

 األرض والقمــر والكواكــب: وســوف تنشــر وقــائع حلقــة العمــل يف الــتني التاليــتني   -٨
 )).د(و) ج(و) ب(املواضيع  (الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء، و))هـ(و) أ(املوضوعان (
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  أنشطة أخرى   -٣ 
قُدمـت أيضـا تقاريـر عـن األنشـطة املـتعلقة بالسـنة الدولية للفيزياء الشمسية يف اليابان           -٩

 :خالل االجتماعات الوطنية والدولية التالية

ــية للفــيزياء  / األرضــية-نــدوة مــناخ وطقــس املــنظومة الشمســية    )أ(  الســنة الدول
 ؛٢٠٠٧مارس / آذار١٣الشمسية، جامعة ناغويا، اليابان، 

اجـتماع االحتـاد الـياباين لعلـوم األرض، مركـز ماكوهاري ميسي، اليابان،               )ب( 
 ؛٢٠٠٧مايو / أيار٢٤-١٩

 ٣٠ السنوي الرابع لرابطة آسيا وأوقيانوسيا لعلوم األرض، بانكوك،        االجتماع )ج( 
 .٢٠٠٧أغسطس / آب٤ -يوليه /متوز
  

 بولندا    
 ]باإلنكليزية: األصل[

 بشــأن اضــطراب البيــئة الفضــائية، يف جامعــة ٢٠٠٧ن لســنة عقــدت حلقــة عمــل ألِفــ -١
وتــوىل . ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢١ إىل ١٧الكارديــنال ســتيفان ويزينســكي يف وارســو، مــن  

ــندية واملعهــد       ــوم البول ــتابع ألكادميــية العل ــبحوث الفضــائية ال ) العــاملي(تنظــيم احللقــة مركــز ال
 .لبحوث البيئة الفضائية

 الســابع عشــر بشــأن االضــطراب الكهرمغنطيســي يف جامعــة      وعقــد املؤمتــر الــدويل   -٢
وتولــت تنظــيم املؤمتــر جامعــة    . ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢١ إىل ١٩بياليســتوك التقنــية، مــن   

 .بياليستوك التقنية وجامعة كاوناس للتكنولوجيا وشعبة املهندسني الكهربائيني يف بولندا

الفضــاء يف خدمــة "ؤمتــر املعــنون وكــان مــن بــني األحــداث اهلامــة األخــرى انعقــاد امل   -٣
، ٢٠٠٧أكــتوبر / تشــرين األول٣ و٢، يف "الســنوات اخلمســون املاضــية ومــا بعــد  : اإلنســان

ونظم املؤمتر جلنة حبوث . الـذي خصـص لالحـتفال مبـرور مخسـني عاما على بدء عصر الفضاء            
ــند      ــوم البول ــتابعان ألكادميــية العل ــبحوث الفضــائية ال ــة الفضــاء والســواتل ومركــز ال ية، وجامع

وارســو للتكنولوجــيا، بدعــم كــبري مــن ســفارة الواليــات املــتحدة يف وارســو، وناســا، ووكالــة  
 .الفضاء األوروبية

وكـان مـن بينهم ضيوف خاصون هم رواد       .  شـخص  ٣٠٠وحضـر املؤمتـر أكـثر مـن          -٤
 الفضـاء مــن ناســا ووكالــة الفضــاء األوروبــية وبولــندا، إىل جانــب ممــثلني عــن االحتــاد الروســي 



 

 12 
 

 A/AC.105/C.1/L.294

وناسـا ووكالـة الفضــاء األوروبـية والـبلدان املشــاركة يف خطـة الـدول املــتعاونة األوروبـية الــيت        
 .وضعتها وكالة الفضاء األوروبية

وأفـردت جلسـة خاصـة لألطفـال والشـباب الذيـن قـدم بعضهم رؤيتهم عن السنوات                   -٥
سائط اإلعالم،  واجـتذب املؤمتر اهتماما كبريا من و      . اخلمسـني املقـبلة مـن استكشـاف الفضـاء         

 .وهو معروض على موقع وكالة الفضاء األوروبية الشبكي
  

 اململكة العربية السعودية          
 ]بالعربية: األصل[

 يف اململكـة العربية  ٢٠٠٧تشـمل األنشـطة املـتعلقة بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية            -١
ضـع معــادالت  السـعودية دراسـات أولـية عــن الـتداخل الكهرمغنطيسـي يف الغــالف اجلـوي وو      

 .فيزيائية ورياضية وهندسية

كمـا جيــري تشـجيع البحــث العـلمي يف جمــال فــيزياء الفضـاء بالــتعاون مـع عــلماء مــن       -٢
 .اجلامعات السعودية

  
 تايلند    

 ]باإلنكليزية: األصل[

تولـت وكالـتان حكوميـتان يف تايلـند، مهـا املعهـد الوطـين للـبحوث الفلكـية يف تايلــند           -١
عالمـيات اجلغرافية والتكنولوجيا الفضائية، تعمالن معا يف إطار وزارة العلم  ووكالـة تطويـر اإل    

 .٢٠٠٧والتكنولوجيا، تنظيم الكثري من األنشطة تروجيا للسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

، الــيت ٢٠٠٧وفــيما يــلي موجــز باألنشــطة املــتعلقة بالســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية  -٢
 :أُجريت يف تايلند

: اجــتماع اللجــنة الفرعــية التعليمــية املعنــية بالســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية   )أ( 
حضـر ممـثلو املعهـد الوطـين للـبحوث الفلكـية يف تايلـند اجتماع اللجنة الفرعية التعليمية املعنية                   

  يف فيينا؛٢٠٠٧فرباير / شباط١٩بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية الذي انعقد يف 

أصــدر املعهــد : ٢٠٠٧م عــن الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية  اإلعــالن العــا )ب( 
الكسوف "الوطـين للـبحوث الفلكـية يف تايلند ووزارة العلم والتكنولوجيا بيانا صحفيا بعنوان               

ــيزياء الشمســية     ــية للف ــند والســنة الدول ــية    "٢٠٠٧يف تايل ــدء الســنة الدول ــنا عــلى املــأل ب ، ليعل
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شـطة مـتعلقة حبدثي كسوف الشمس وخسوف القمر    مـع تنظـيم أن  ٢٠٠٧للفـيزياء الشمسـية     
 ؛٢٠٠٧مارس /اللذين شهدمها شهر آذار

شـارك كل من  : املهـرجان التايلـندي للطائـرات الورقـية والرياضـة واملوسـيقى           )ج( 
وكالـة تطويـر اإلعالميات اجلغرافية والتكنولوجيا الفضائية واملعهد الوطين للبحوث الفلكية يف          

رضـت الطائـرة الورقية هيليو وحلّقت أثناء احلدث بغية الترويج للسنة          وع. تايلـند يف املهـرجان    
  واالحتفال ا؛٢٠٠٧الدولية للفيزياء الشمسية 

 ٢٤عقـــدت وزارة العـــلم والتكنولوجـــيا مؤمتـــرا صـــحفيا يف  : مؤمتـــر صـــحفي )د( 
الشمسية  مـن أجـل توعية املواطنني التايلنديني خبصوص السنة الدولية للفيزياء         ٢٠٠٧مـايو   /أيـار 

قصة : ٢٠٠٧السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية        " الرئيسـي هـو      املوضـوع وكـان عـنوان     . ٢٠٠٧
 ؛"جنم

ــيا   )هـ(  ــلم والتكنولوجـ ــين للعـ ــرض الوطـ ــنوان   : املعـ ــبري بعـ ــرض كـ ــم معـ ــو "نظّـ ـ
أغســطس / آب١٩ إىل ٨يف إطــار املعــرض الوطــين للعــلم والتكنولوجــيا، مــن      " اهليليوفــيزياء

واملعرض . الوطين حدث سنوي كبري تنظمه وزارة العلم والتكنولوجياوهـذا املعـرض    . ٢٠٠٧
 شخص سنويا؛ ٥٠ ٠٠٠مفتوح للعموم ويزوره أكثر من 

ــيزياء     :املعــارض )و(  ــية للف  نظمــت معــارض وأحــداث خمــتلفة بشــأن الســنة الدول
. ية يف مناسـبات كثرية من أجل التوعية العامة بالسنة الدولية للفيزياء الشمس  ٢٠٠٧الشمسـية   

يف ) النظام التايلندي لرصد األرض(أسرة تيوس "ومـن تلـك األنشـطة حدث نظم حتت عنوان           
ــة ــان" احلديقـ ــنوان    /يف نيسـ ــت عـ ــدث حتـ ــريل وحـ ــاملي  "أبـ ــاء العـ ــبوع الفضـ ــرين " أسـ يف تشـ
 أكتوبر؛/األول

أنشــئ موقـع شـبكي تايلــندي بشـأن السـنة الدولــية     : موقـع شـبكي لـلمعلومات    )ز( 
. اهليليوفيزياءيقدم معلومات علمية عن     ) http://www.thaispaceweather.com(للفـيزياء الشمسـية     

 يف  ٢٠٠٧وميكـن احلصـول على معلومات إضافية عن أحداث السنة الدولية للفيزياء الشمسية              (
 .http://funscience.gistda.or.th: تايلند على املوقع

 


