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   مقّدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
ــراره املعــنون  )اليونيســبيس الثالــث (يف األغــراض الســلمية   ــية  "، وخصوصــاً مــن خــالل ق األلف

 بضــرورة أن تعــزز أنشــطة بــرنامج )1(،"إعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية: الفضــائية
األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية املشــاركة التعاونــية بــني الــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين   

 .اإلقليمي والدويل، بالتشديد على تطوير املعارف واملهارات يف الدول النامية

ــنة       و -٢ ــا الثام ــراض الســلمية، يف دور ــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ أق
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــرات  ٢٠٠٥واألربعــني، عــام 

 كانون ٨ املؤرخ ٦٠/٩٩ وأقرت اجلمعية العامة فيما بعد، يف قرارها     )2(.٢٠٠٦املقـررة لعـام     
 .٢٠٠٦رنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ، ب٢٠٠٥ديسمرب /األول

 ووفقـاً لتوصـيات اليونيسـبيس الثالـث، عقدت          ٦٠/٩٩وعمـالً بقـرار اجلمعـية العامـة          -٣
 وعلـوم الفضاء األساسية،     ٢٠٠٧حلقـة العمـل الثانـية حـول السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية                 

الحة اجلوية والفضاء، يف بنغالور، اهلند، من       املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واإلدارة الوطنـية للم           
ــثاين٢٧ واستضــاف املعهــد اهلــندي  . ٢٠٠٦ديســمرب / كــانون األول١نوفمــرب إىل / تشــرين ال

 .للفيزياء الفلكية حلقة العمل نيابة عن حكومة اهلند

وكانـت حلقـة العمـل، الـيت اشـترك يف تنظـيمها كـل مـن األمم املتحدة واإلدارة الوطنية               -٤
واملعهد اهلندي للفيزياء الفلكية، هي الثانية ) ناسا(ة اجلويـة والفضـاء يف الواليات املتحدة    لـلمالح 

، اقترحــتها جلــنة ٢٠٠٧يف سلســلة مــن حلقــات العمــل حــول الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية   
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، استناداً إىل مناقشات دارت يف جلنتها الفرعية               

 ).١٩٢-١٨١، الفقرات A/AC.105/848(علمية والتقنية وترد يف تقرير اللجنة الفرعية ال

وكـان اهلـدف الرئيسـي مـن حلقـة العمـل هـو توفري حمفل تستعرض فيه بصورة شاملة                     -٥
التحضـريات اخلاصـة باالحـتفال بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية ومـا يتصل بذلك من نتائج                    

 :د من أجلعلمية وتقنية حديثة العه

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

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
 .٩٤ الفقرة ،)Corr.1 وA/60/20 (والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  (2) 
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ــيزياء الشمســـية األساســـي   )أ(  الـــروابط بـــني األرض والشـــمس  (تطويـــر عـــلم الفـ
 من خالل دراسات شاملة لتخصصات خمتلفة حول العمليات الكونية؛) والفضاء بني الكواكب

ــة املغنطيســية واجلويــة األرضــية والكوكبــية للمســيقات        )ب(  ــين اســتجابة األغلف تب
 اخلارجية؛

وث حـول نظام الشمس واال الشمسي واإلنطالق خارجيا         الـنهوض بالـبح    )ج( 
 حىت الوسط بني النجمي احمللّي؛

تشـجيع الـتعاون العـلمي الـدويل احلـايل واملقبل على دراسة الظواهر الفيزيائية                )د( 
 الشمسية؛ 

وتراثها يف الذكرى ) للجيوفيزياء(صـون تـاريخ السـنة الدولـية لفيزياء األرض        )ه( 
 هلا؛اخلمسني الستهال

ــية للفــيزياء الشمســية لألوســاط      )و(  ــتائج الفــريدة املــتعلقة بالســنة الدول إبــالغ الن
 .العلمية وعامة الناس

وقــد أُِعــد هــذا الــتقرير بغــية تقدميــه إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  -٦
 الرابعة واألربعني،   السـلمية يف دورـا اخلمسـني وإىل جلنـتها الفرعـية العلمية والتقنية يف دورا               

 .٢٠٠٧املقرر عقدمها يف عام 
  

  الربنامج   -باء  
يف افتـتاح حلقـة العمـل ألقـى كـلمات كـل مـن مديـر املعهـد اهلندي للفيزياء الفلكية،                       -٧

ورئـيس جملـس إدارتـه، ومدير املعهد الوطين للدراسات العليا، نيابة عن حكومة اهلند، وممثلون       
زياء الشمســية وناســا ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع   عــن أمانــة الســنة الدولــية للفــي 

. وقسـمت حلقة العمل إىل جلسات عامة، ركَّزت كل منها على مسألة معينة            . لألمانـة العامـة   
وتلــت مناقشــات وجــيزة عروضــاً قدمهــا مــتحدثون مدعــوون وصــفوا فــيها حالــة النــتائج الــيت  

عليم والتوعية ذات الصلة بالسنة الدولية للفيزياء       توصـلوا إلـيها يف جماالت التنظيم والبحث والت        
.  ورقــة٨٠وقــدم مــتحدثون مدعــوون مــن بلــدان نامــية وصــناعية مــا بلــغ جمموعــه  . الشمســية

وأتاحـت جلسـات خمصصـة للملصـقات اإليضـاحية واجـتماعات ألفـرقة عاملـة فرصـة للتركيز           
 ويف جمال علوم ٢٠٠٧الشمسية عـلى مشـاكل ومشـاريع معيـنة حتضـرياً للسنة الدولية للفيزياء        

 .الفضاء األساسية
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ــية    -٨ ــة التحضــريات إلحــياء الســنة   ) أ: (وركَّــزت حلقــة العمــل عــلى املواضــيع التال حال
، مـبادرة األمـم املـتحدة بشـأن علـوم الفضاء األساسية         الدولـية للفـيزياء الشمسـية، مبـا يف ذلـك            

ــية؛   ــية والدولــ ــية واإلقليمــ ــلة بســــطح الشــــمس؛  الظواهــــر ) ب(عــــلى الصــــعد الوطنــ  املتصــ
اإلكلـــيل ) ه(دراســـات اإلكلـــيل؛ ) د(دينامـــيات الغـــالف الكيمـــيائي ومـــنطقة العـــبور؛ ) ج(

امليكانيكا اإلحصائية  ) ز(الغـالف اجلـوي لألرض؛      ) و(الشمسـي ووسـط مـا بـني الكواكـب؛           
ألمــم مــبادرة ا/املاحنــة ألجهــزة السـنة الدولــية للفــيزياء الشمسـية  اجلهـات  ) ح(؛ غـري االنتشــارية 

 يف  العلوم املتعلقة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية     ) ط(؛  املـتحدة بشـأن علوم الفضاء األساسية      
 .  واملراصد االفتراضيةنظم البيانات الفيزيائية الفلكية) ي(البلدان النامية؛ 

  
  احلضور     -جيم   

مني من بلدان   دعـت األمم املتحدة وناسا واملعهد اهلندي للفيزياء الفلكية باحثني ومعلّ           -٩
وكـــان . نامـــية وبلـــدان صـــناعية مـــن مجـــيع املـــناطق االقتصـــادية للمشـــاركة يف حلقـــة العمـــل

املشـاركون يشغلون مناصب يف جامعات ومؤسسات حبثية ومراصد ووكاالت وطنية لشؤون             
الفضـاء ومفالـيك ومـنظمات دولـية، وكـانوا مـن العـاملني يف مجـيع األعمـال التحضريية للسنة                     

 ومجــيع جوانــب علــوم الفضــاء األساســية الــيت مشلــتها حلقــة ٢٠٠٧يزياء الشمســية الدولــية للفــ
ومت اختيار املشاركني على أساس خلفيتهم العلمية وخربم املتصلة بالربامج واملشاريع           . العمـل 

.  وعلوم الفضاء األساسية دوراً رئيسياً     ٢٠٠٧الـيت تـؤدي فيها السنة الدولية للفيزياء الشمسية          
ال التحضـريية العامــة حللقـة العمـل جلـنة تنظيمــية علمـية دولـية وجلـنة استشــارية        وتولـت األعمـ  

 .وطنية وجلنة تنظيمية حملية

واسـتخدمت أموال وفَّرا األمم املتحدة وناسا واملعهد اهلندي للفيزياء الفلكية لتغطية             -١٠
كمــا . نامــيةتكالــيف الســفر واإلقامــة والتكالــيف األخــرى اخلاصــة باملشــاركني مــن الــبلدان ال  

، واملعهد اهلندي للمغنطيسية    املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء   وفَّـرت أمـواالً لعقـد حلقـة العمـل           
األرضـــية، واملركـــز الوطـــين اهلـــندي للفـــيزياء الفلكـــية الـــراديوية الـــتابع ملعهـــد تاتـــا للـــبحوث 

، ومنتدى العلم   األساسـية، واملركز اهلندي املشترك بني اجلامعات لعلم الفلك والفيزياء الفلكية          
 ١٥٠وحضر حلقة العمل ما بلغ جمموعه       . والتكنولوجـيا املشـترك بني اهلند والواليات املتحدة       

 .من املتخصصني يف السنة الدولية للفيزياء الشمسية ويف علوم الفضاء األساسية

يا، االحتاد الروسي، إثيوبيا، أملان   :  التالية يف حلقة العمل    ٣٠ومثّلـت الـدول األعضـاء الـ       -١١
اإلمـارات العربـية املـتحدة، إندونيسـيا، الـربازيل، بلغاريا، بنغالديش، بريو، اجلزائر، اجلمهورية           
العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقـيا، سـري النكـا، سويسـرا، الصني، العراق،                    
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لعظمى فرنسـا، الكـامريون، كـندا، كينـيا، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا ا              
 .وإيرلندا الشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

  
  املالحظات والتوصيات     -ثانيا  

حــول الســنة الدولــية للفــيزياء الثالــثة حلقــة العمــل الحظــت حلقــة العمــل بارتــياح أن  -١٢
ــوم الفضــاء األساســية ٢٠٠٧الشمســية  ــتحد   وعل ــني األمــم امل ــة الفضــاء  ، املشــتركة ب ة ووكال

، ســوف يستضــيفها نــيابة عــن حكومــة  األوروبــية واإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء 
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥ إىل ١١اليابان املرصد الفلكي الوطين الياباين يف طوكيو من 

وعرفــت حلقــة العمــل مبشــروع قــاعدة البــيانات كجــزء مــن املفهــوم الــثالثي العناصــر   -١٣
ــب" ــوم      (Tripod)" ودتراي ــنهوض بعل ــيزياء الشمســية واهلــادف إىل ال ــية للف  اخلــاص بالســنة الدول

وكــان هــناك توافــق يف اآلراء عــلى أن يشــكّل مشــروع  . الفضــاء األساســية يف الــبلدان النامــية 
ومن شأن هذا املشروع أن     . قـاعدة البـيانات هذا موضوع تركيز حلقة العمل املقبلة يف اليابان           

اخلــاص بالســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية بــأن يســتعيض عــن عناصــر " رايــبودت"يعــدل مفهــوم 
 .األدوات والرصد بأدوات قاعدة البيانات والتحليل

وتبينـت حلقـة العمـل أن مثة حاجة إىل ضمان أن تكون جلسات اإلحاطة باملعلومات                 -١٤
دة للمشاركني، وال سيما    العلمـية اخللفـية، املقـرر عقدهـا يف حلقـات العمـل املقبلة، بالغة الفائ               

لوم مـبادرة األمـم املـتحدة بشأن ع       / السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية        اجلهـات املضـيفة ألجهـزة     
 . واجلهات املاحنة هلذه األجهزةالفضاء األساسية

ــيزياء       -١٥ ــية للف ــدورات الدراســية يف إطــار الســنة الدول ــة العمــل بتنظــيم ال وأوصــت حلق
 حلقات العمل من أجل متكني املشاركني يف حلقة العمل من           الشمسـية يف نفـس أماكن انعقاد      

وتستطيع البلدان املضيفة أن    . حضـور تلـك الـدورات، واملسـامهة بذلك يف جهد بناء القدرات            
تـنظر أيضـا يف مـنح بعـض املشـاركني فرصـة للـبقاء مـدة أطـول لتمكيـنهم مـن اكتسـاب خربة                

دم، كــلّ ســنة، معلومــات عــن الفــرص ويســتطيع الــبلد املضــيف أن يقــ. عملــية يف معــاهد شــىت
 .املتاحة وذلك قبل األجل النهائي لتقدمي طلبات املشاركة يف حلقة العمل

بالعرض الذي تقدم به ممثل مجهورية كوريا       وأحاطـت حلقـة العمـل عـلماً مـع التقدير             -١٦
ــام     ــل يف ع ــة العم ــتما     ٢٠٠٩الستضــافة حلق ــن اه ــبلغارية م ــوم ال ــية العل ــه أكادمي ــا أبدت م ، ومب

 . ٢٠٠٨باستضافة حلقة العمل يف عام 
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ــنة         -١٧ ــزز حبــوث الس ــعها أن تع ــل إىل أنّ املراصــد االفتراضــية بوس ــة العم وأشــارت حلق
الدولـية للفـيزياء الشمسـية، وأوصـت بـأن يسـتخدمها الباحـثون يف جمال السنة الدولية للفيزياء                  

 .يعززوا مصادر بياناممبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية لكي /الشمسية

وشــددت حلقــة العمــل عــلى أنّ البــيانات اموعــة مــن خــالل الســنة الدولــية للفــيزياء  -١٨
ــيانات الــيت  (مــبادرة األمــم املــتحدة بشــأن علــوم الفضــاء األساســية    /الشمســية وغريهــا مــن الب

ؤثّقــة ينــبغي أن تكــون م) ستصــبح جــزءا مــن قــاعدة بــيانات الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية  
 .بشكل مناسب من أجل تعزيز جدواها

وشـددت حلقـة العمـل على أنّ النماذج العددية ميكن أن تصبح، باإلضافة إىل جمموعات                 -١٩
برنامج األمم املتحدة بشأن علوم     /األجهـزة والبـيانات، جـزءا مـن السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية              

 .تطوير علوم الفضاء يف البلدان الناميةوالنمذجة ميكن أيضا أن تساعد يف . الفضاء األساسية

واقـترح أنـه قد يكون من املفيد، يف بلدان مثل اهلند، إنشاء صندوق منفصل يستخدم                 -٢٠
 .يف متويل األنشطة ذات الصلة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية

ــه ســيكون مــن الــالزم إنشــاء فــريق عــامل دويل يعــىن       -٢١ فقــت حلقــة العمــل عــلى أنوات
ومــن املــتوقع أن تصــبح هــذه اللغــة جــزءا مــن تــراث  ). GNU" (غــنو"اســتخدام لغــة البــيانات ب

 .السنة الدولية للفيزياء الشمسية وأن تستخدم يف أحناء العامل إلجراء احلسابات العلمية حبرية

نظــام البــيانات الفيزيائــية  والحظــت حلقــة العمــل أنّ خدمــة امللخصــات الــيت يوفّــرها    -٢٢
 وناسـا قد أصبحت جزءا هاما من البنية التحتية    معهـد مسيثونـيان    املشـترك بـني      (ADS) الفلكـية 

ويوفّر . الالزمـة إلجـراء حبـوث علمـية ناجعة أثناء السنة الدولية للفيزياء الشمسية وفيما بعدها               
 وســيلة للبحــث يف املؤلفــات يف جمــال عــلم الفلــك والفــيزياء   نظــام البــيانات الفيزيائــية الفلكــية 

ألرض، واالسـتفادة اانـية مـن جـزء كـبري مـن املؤلفات الفلكية ومن نظام شامل من                   وعلـوم ا  
 .الروابط اليت تصل مبوارد شبكية أخرى

وأوصـت حلقــة العمــل بـأن يــتم بــرعاية السـنة الدولــية للفــيزياء الشمسـية إنشــاء نظــام      -٢٣
حوث العلمية يف إطار هذه      من أجل دعم الب    نظام البيانات الفيزيائية  عـاملي مـن املواقع املرآوية ل      

 .السنة وذلك بتحسني استفادة البلدان النامية إىل هذا املورد

ــد أُحــرزت بواســطة اســتخدام املراصــد        -٢٤ ــة ق ــة العمــل أنّ تطــورات هام والحظــت حلق
االفتراضـية، وال سـيما يف جمال الفيزياء الشمسية، وأوصت بأن يستغلّ العلماء من البلدان النامية         

 .اجلديدة استغالال كامال لدعم مشاركتهم يف السنة الدولية للفيزياء الشمسيةتلك األداة 
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نظام البــيانات  إلنشــاء املواقــع املــرآوية لــ التالــيةباملعــايري عــلما حلقــة العمــلأحاطــت و -٢٥
ضـرورة أن يكـون لـدى الـبلد املشارك جامعة ا قسم للفيزياء أو قسم لعلم الفلك                  : الفيزيائـية 

وينـبغي لـلجامعات اليت تتوفّر فيها   . نترنـت وجمهـز بـنظام حاسـويب مناسـب         موصـول دائمـا باإل    
 أن تتصل بأمانة السنة الدولية      نظام البيانات الفيزيائية  الشـروط واملهـتمة بإنشـاء موقـع مرآوي ل         

علم الفلك  /للفـيزياء الشمسية، اليت سوف تشرع يف إقامة الربط بني هذا النظام وقسم الفيزياء             
 البــيانات الفيزيائــية يــتوفّر للقســم املشــارك نظــام حاســويب مناســب، يقــوم نظــام وحاملــا. املعــين

ــد      ــنظام اجلدي ــيانات إىل ال ــنقل الب ــرآوي وب ــع امل ــيانات   . بتشــكيل نســق املوق وســيظلّ نظــام الب
وســتتوىل اجلامعــة املشــاركة املســؤولية عــن   . الفيزيائــية مســؤوال عــن تعهــد املوقــع بالتحديــث  

 .اسويب يف العمل وضمان تواصل الربط باإلنترنتضمان استمرار النظام احل
  

 عرض جممل حلالة األعمال التحضريية إلحياء السنة الدولية -ثالثا 
  ٢٠٠٧للفيزياء الشمسية 

  معلومات خلفية        -ألف  
 سنة من أول عملية     ٥٤، وبعـد مـا ال يـزيد عـلى           ١٩٥٧أكـتوبر   / تشـرين األول   ٤يف   -٢٦

لـبداية عصر الفضاء، عندما خطت  ) Sputnik I(تنك األول حتلـيق يف اجلـو، دشـن إطـالق سـبو     
ومهد اكتشاف أحزمة . البشـرية أوىل خطواـا حنـو مغادرة البيئة احملمية لغالف األرض اجلوي       

ــيات      ــام عملـ ــبيل أمـ ــيعة الغـــالف املغنطيســـي لـــألرض السـ ــية وطبـ ــريح الشمسـ ــعاع والـ اإلشـ
ومل يكد ميضي وقت طويل حىت بدأ رواد        . االستكشـاف احلتمية اليت قام ا اإلنسان فيما بعد        

الفضـاء واملالّحـون الفضائيون يف الدوران حول األرض، ليهبط بعد ذلك املالّحون الفضائيون              
ويشـهد العـامل الـيوم أحداثـا مماثلـة حيـث اخترقت املركبة       . ١٩٦٩عـلى سـطح القمـر يف عـام       

 قريـب الغــالف اجلــوي  حـد صــدمة اِحلمـل وســوف تغـادر عمــا   ) Voyager(الفضـائية فويوجــر  
وستركّز . وألول مـرة سـوف تشـرع البشـرية يف استكشـاف وسـط مـا بـني النجوم                  . للشـمس 

بـرامج الفضـاء، خـالل اخلمسـني سـنة القادمـة، عـلى استكشـاف املـنظومة الشمسـية، مبـا فيها                       
 سنة، ستقود املسبارات غري     ٥٠وكمـا كان الشأن قبل      . القمـر واملـريخ والكواكـب اخلارجـية       

 .أهولة املسرية لتتبعها بعد ذلك رحالت االستكشاف البشريةامل

، اليت شكّلت أحد أكثر الربامج ١٩٥٧وقـد فتحـت السـنة الدولـية لفـيزياء األرض لعام           -٢٧
وبعــد مضــي . الدولــية للعلــوم جناحــا يف الــتاريخ، آفاقــا جديــدة يف تطويــر علــوم فضــائية جديــدة  

وقد بدأت .  اتـباع ذلـك التقلـيد   ٢٠٠٧ء الشمسـية  مخسـني عامـا، تواصـل السـنة الدولـية للفـيزيا         
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 ١٨٨٢ سنة عندما أُجريت فيما بني عامي  ١٢٥تقلـيد إحـياء السـنوات الدولـية للعلـوم قـبل حنو              
وجرى تنظيم .  الدراسـات العلمـية الدولـية األويل عـلى العمليات اخلاصة بقطيب األرض      ١٨٨٣و

د اقتصـادي عـاملي قلّـص كـثريا من          ، لكـن حـدوث كسـا      ١٩٣٢سـنة دولـية قطبـية ثانـية يف عـام            
وستواصـل السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية إحياء تراث األحداث            . األنشـطة الـيت كانـت مقـررة       

 .السابقة، حيث ستوسع نطاق الدراسات العاملية اإلمجالية ليشمل الغالف اجلوي للشمس
  

  العمليات الكونية       -باء  
ــنطاق لألجســام    -٢٨ ــان مهــا    إنّ اهلــيكل الواســع ال املوجــودة يف الكــون حتــدده أساســا قوت

فاجلاذبـية مسـؤولة عن هيكلة الكواكب واملنظومات الكوكبية والنجوم          . اجلاذبـية واملغنطيسـية   
واــرات وجمموعــات اــرات؛ وهــي مــا فتئــت تشــكّل قــوة مهيمــنة عــلى تطــور الكــون مــنذ   

ــي    . االنفجــار العظــيم  ــية بع ــوة ثان ــي ق ــيت ه ــنة    واملغنطيســية، ال ــادة املتأي ــيمن يف امل  ،ــدى دة امل
إذ تقـوم القـوى املغنطيسـية العاملـة داخـل البيـئة البالزمية للمنظومة الشمسية خبزن                 . املتخـلخلة 

كمــيات كــبرية مــن الطاقــة يف الــتوهجات الشمســية ويف قذائــف الكــتل اإلكليلــية والعواصــف  
. سية وبإطالق تلك الطاقة الحقااملغنطيسـية وغريهـا مـن الظواهـر العابـرة داخـل املـنظمة الشم             

وعـالوة عـلى ذلـك، يهـيمن احلقـل املغناطيسـي للكواكـب، كاألرض واملشتري وزحل وحىت                   
 .الشمس، على هيكل البيئة الفضائية احمليطة ا وحيدده

ويسـلَّم الـيوم عـلى نطـاق واسـع بـأنّ التطور الواسع النطاق لبالزما املنظومة الشمسية                -٢٩
ة مــن العملــيات الكونــية اخلاضــعة لــلحقول املغنطيســية مــثل إعــادة االلــتحام جيــري عــرب جمموعــ

ــية وانتشــارها     ــواج البالزم ــيد األم ــية   . وتســارع اجلســيمات وتول وميكــن اكتســاب رؤى علم
 .جديدة من خالل دراسة هذه العمليات الكونية يف بيئات شىت وبطريقة مقارنة

ــثلة يقــرب األمــر إىل ال    -٣٠ ــيا يف  . فهــمولعــلّ ضــرب بعــض األم فالصــدمات ترصــد موقع
الوسـط بـني الكواكـب؛ ويعـتقد أنهـا تـؤدي دورا يف تسـريع اجلسـيمات يف اإلكليل الشمسي                     
فــيما تفصــل الصــدمات القوســية القائمــة وصــدمات اِحلمــل املــناطق الرئيســية لغــالف الشــمس  

ألشــفاق أمــا ا. وتشــكيل الصــدمات وتســريع اجلســيمات مهــا مــن العملــيات الكونــية  . اجلــوي
أشفاق مشتروية على إيو    " آثـار "فترصـد عـلى األرض وعـلى زحـل واملشـتري، فـيما رصـدت                

ولوحــظ أنّ تكويــن األشــفاق ميــثل االســتجابة الكونــية جلســم ممغــنط يف  . وغانيمــيد وأوروبــا
وســوف تتــيح الدراســة املــتعددة التخصصــات هلــذه العملــيات رؤى جديــدة  . الــريح الشمســية

 للعمليات الكونية اليت توجد يف املنظومة الشمسية واليت تؤثّر يف البيئات           تسـفر عـن فهم أفضل     
 .الكواكبية والكوكبية
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  األهداف والغايات       -جيم   
ــات أساســية هــي      -٣١ ــيزياء الشمســية إىل حتقــيق ثــالث غاي ــية للف ــرمي الســنة الدول ) أ: (ت

شمس واألرض والغالف   الـتعمق يف فهـم العملـيات الفيزيائـية الشمسـية األساسية اليت حتكم ال              
مواصــلة التقلــيد املتمــثل يف إجــراء الــبحوث الدولــية والــنهوض بــتراث  ) ب(اجلــوي للشــمس، 

بيان مجال علوم الفضاء واألرض ) ج(السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية يف ذكـراها اخلمسـني،         
 .وأمهيتها ومعناها بالنسبة للعامل

اف فيما خيص السنة الدولية للفيزياء      وقـد جـرى، عـلى وجـه الـتحديد، تبـين ستة أهد              -٣٢
 :ويتعلّق كلّ هدف من هذه األهداف بفرصة فريدة تتيحها هذه السنة. الشمسية

ــاملة        )أ(  ــات شـ ــالل دراسـ ــن خـ ــي مـ ــية األساسـ ــيزياء الشمسـ ــلم الفـ ــر عـ تطويـ
 لتخصصات خمتلفة حول العمليات الكونية؛

ــة األرضــي   )ب(  ــين اســتجابة األغلفــة املغنطيســية واجلوي ــية للمســيقات  تب ة والكوكب
 اخلارجية؛

الــنهوض بالــبحوث حــول نظــام الشــمس والغــالف الشمســي خارجــيا حــىت    )ج( 
 الوسط بني النجمي احمللّي، الذي يشكّل األفق اجلديد؛

تشـجيع الـتعاون العـلمي الـدويل احلـايل واملقبل على دراسة الظواهر الفيزيائية                )د( 
 الشمسية؛

وتراثها يف ذكراها   ) للجيوفيزياء(ة لفـيزياء األرض     صـون تـاريخ السـنة الدولـي        )ه( 
 اخلمسني؛

ــية للفــيزياء الشمســية لألوســاط      )و(  ــتائج الفــريدة املــتعلقة بالســنة الدول إبــالغ الن
 .العلمية وعامة الناس

والسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية هـي برنامج متكامل من األنشطة العديدة واملتنوعة                 -٣٣
 .ويل لتحقيق مجيع األهداف والغايات املذكورة أعالهاملنفَّذة على صعيد د

  
  خطط إحياء السنة الدولية للفيزياء الشمسية                    -دال  

انظــر (يــنطوي بــرنامج الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية عــلى أربعــة عناصــر أساســية    -٣٤
 ):الشكل األول
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صص أنشـطة علمـية تتمـثل باألسـاس يف تنفـيذ برامج منسقة إلجراء حبوث خت              )أ( 
لدراســة املــنظومة الفيزيائــية الشمســية املوســعة والعملــيات الكونــية املشــتركة بــني مجــيع علــوم   

 ؛)٣٧-٣٥انظر الفقرات (الفيزياء الشمسية 

بــرنامج تطويــر املراصــد ذات األجهــزة املوزعــة الــتابع ملــبادرة األمــم املــتحدة     )ب( 
فائف من األجهزة غرضها توسيع     بشـأن علـوم الفضـاء األساسـية واملكرس إلنشاء مراصد وص           

املعــرفة بالعملــيات الفيزيائــية الشمســية الكونــية والعمــل يف الوقــت نفســه عــلى زيــادة جــدوى   
حبــوث وتعلــيم علــوم الفضــاء يف الــبلدان النامــية واملــناطق الــيت مل تنشــط بعــد يف جمــال حبــوث    

 ؛)٤٥-٣٨انظر الفقرات (الفضاء 

ء الوعـــي بالفـــيزياء الشمســـية ولـــتعزيز  التعلـــيم واالتصـــال بـــاجلمهور إلذكـــا  )ج( 
 ؛)٤٧ و٤٦انظر الفقرتني (األنشطة التعليمية لفائدة الطالب من مجيع األعمار 

مـبادرة الـتاريخ الذهـيب للسـنة الدولـية لفيزياء األرض، اليت دف إىل احلفاظ                 )د( 
ضــعي  وتــراثها مــن خــالل الــتعرف عــلى وا١٩٥٧عــلى تــاريخ الســنة الدولــية لفــيزياء األرض 

اخلطــط للســنة الدولــية األوىل لفــيزياء األرض واملشــاركني فــيها واالعــتراف بفضــلهم، وإىل        
ــيزياء األرض،       ــية لف احلفــاظ عــلى العناصــر ذات األمهــية التارخيــية، الــيت تعــود إىل الســنة الدول

 ).٤٨انظر الفقرة (وإتاحتها وتنظيم أنشطة وأحداث احتفالية 
  
 الشكل األول

ات السنة الدولية للفيزياء الشمسية باجلمع بني أربعة عناصر دافعة تتحقّق أهداف وغاي
 تشمل البحوث العلمية املراصد ذات األجهزة املوّزعة والتاريخ واجلهود الوصولة

  
 

 

 

 

 

 

األجهزة
 املوّزعة

البحوث
العلمية

اجلهود  التاريخ
الوصولة
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  األنشطة العلمية       -هاء   
سـتنظَّم خـالل السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية برامج حبوث منسقة تستخدم مراصد            -٣٥

انظــر (وأرضــية لدراســة العملــيات الكونــية العاملــة يف مجــيع أحنــاء املــنظومة الشمســية   فضــائية 
وستسـتخدم البنـية التحتـية لإلنترنـت وشبكة الويب العاملية بأقصى قدر ممكن              ). الشـكل الـثاين   

وســتعمل محــالت الــبحوث هــذه بشــكل يشــبه مشــاريع الرصــد . لتيســري االتصــاالت والتنظــيم
وسيجري جتهيز وجتميع جمموعات البيانات     . د الشمسي واهليليوسفريي  لمرصاملشـترك التابعة ل   

وسـيجرى بواسطة سلسلة من حلقات      . املسـتمدة جلعـلها يف متـناول األوسـاط العلمـية العاملـية            
 .العمل إجراء حتليل منسق للبيانات وستنشر النتائج وتتاح لتلك األوساط

انظــر (ركوا يف بــرامج حبــوث منســقة  وميكــن لألفــراد داخــل الدوائــر العلمــية أن يشــا   -٣٦
وسـوف يسـتعرض منسـقو االختصاصـات مجـيع االقـتراحات ويـنظّموا برامج             ). الشـكل الـثاين   

وسوف يساعد يف هذه العملية     . حبـوث منسـقة متشـاة عـلى شـكل بـرامج رصد قابلة للتنفيذ              
ولــية للفــيزياء منســقو املراصــد الذيــن ميــثّلون كــل جهــاز مــن األجهــزة املشــاركة يف الســنة الد   

وســـتنظَّم بـــرامج الرصـــد الحقـــا عـــلى شـــكل حلقـــات عمـــل مواضـــيعية مـــتعددة . الشمســـية
االختصاصـات حـول العملـيات الكونية من أجل مناقشة النتائج العلمية حلمالت السنة الدولية      

 .للفيزياء الشمسية واإلبالغ بتلك النتائج

داف املتداخلة يقلّل إىل أدىن حد وتنظـيم احلمـالت املشـتركة مـع املـنظمات ذات األه         -٣٧
وسيسـعى بـرنامج إحياء هذه السنة إىل        . مـن املـوارد الالزمـة للسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية             

تبـين اـاالت الـيت يسـتطيع أن يقدم الدعم فيها لربامج من قبيل مبادرة مناخ وطقس املنظومة                   
اجليوفيزيائية اإللكترونية، والسنة الدولية     األرضية، والسنة القطبية الدولية، والسنة       -الشمسـية   

، وذلـك، عـلى سـبيل املـثال، بواسـطة توفـري براجمـية قاعدة بيانات ختطيط                  ٢٠٠٩لعـلم الفلـك     
احلمـالت املـتاحة عـلى الويب، اليت مت استحداثها لكي تتمكّن السنة الدولية للفيزياء الشمسية                

 مناقشات مفصلة بشأن    ٢٠٠٥يف عـام    وأُجريـت   . مـن تقـدمي الدعـم هلـذه اموعـات الدولـية           
أمـا حلقات العمل  . ٢٠٠٦جمـاالت الدعـم أفضـت إىل إجـراء تعـاون وتنسـيق وثـيقني يف عـام             

واجـتماعات التنسـيق اخلاصـة بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية فسـتعقد باالقـتران مع برنامج                    
ية؛ وبرنامج منذجة بيئة    دراسـة البيـئة الشمسـية وبيـئة الغـالف اجلـوي للشـمس والبيـئة الكواكب                

احلـيز األرضـي؛ وبـرنامج اقـتران مـناطق الغالف اجلوي ودراسة حركيتها وطاقتها، وباالقتران                
حسـب اإلمكـان مـع اجتماعات اجلمعيات الكربى مثل االحتاد األمريكي للجيوفيزياء واالحتاد              

 .األورويب لعلوم األرض
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 الشكل الثاين
حوث املنّسقة اليت سوف تنظَّم الحقا على شكل سيستهلّ فرادى العلماء برامج الب 

 حلقات عمل حول العمليات الكونية من أجل تلخيص النتائج العلمية ونشرها
 

 

 )برامج البحوث املنسقة ( coordinated investigation programme إىل CIPs املختصر يشري : مالحظة
 )العمليات الكونية( universal processإىل  Upsيشري املختصر  

التأكيد

طلب خبصوص برنامج
احملفوظات البحث املنسق

عامل فرد

ميأل األفراد املسجلون طلبات
للبحث املنسق احملدد من 

خالل واجهة على الويب يف 
السنة الدولية) مواقع(موقع 

خمطِّطو /خمطِّطقاعدة بيانات التخّصص
 التخصص

 

خمطِّطو /خمطِّط
 الكونيةالعمليات 

قاعدة بيانات التخّصص

يستعرض خمطِّط التخصص 
 الطلبات وينسقها مع سائر

 الربامج املنسقة

حيدد خمطِّط عمل العملية 
الكونية ذات الصلة لبدء 
التخطيط لوضع ملخص 

 حلقة العمل
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 برنامج تطوير املراصد ذات األجهزة املوّزعة التابع ملبادرة األمم املتحدة  -واو 

  بشأن علوم الفضاء األساسية
يزياء الشمسية، من خالل برنامج للتعاون مع مبادرة األمم         ستسـهل السـنة الدولـية للف       -٣٨

، نشــر عــدد مــن صــفائف    ٢٠٠٩-٢٠٠٥املــتحدة بشــأن علــوم الفضــاء األساســية للفــترة      
ــزة الصــغرية ألخــذ قياســات للظواهــر ذات الصــلة بفــيزياء الفضــاء         ١انظــر اجلــدول  (األجه

بكة جديدة من األطباق   وقـد تـتراوح هـذه الصـفائف مـن إقامـة ش            ). A/AC.105/856والوثـيقة   
الـراديوية لرصـد قذائـف الكـتل اإلكليلـية الكواكبـية إىل توسـيع الصـفائف القائمـة مـن أجهـزة            

) الغـالف األيــوين (مــن أجـل رصــد  ) GPS(االسـتقبال اخلاصـة بالــنظام العـاملي لــتحديد املواقـع     
قــد يف وقــد ع. ومفاهــيم هــذه األجهــزة ناضــجة ومــتطورة وجاهــزة للنشــر ). غــالف التشــرد(

 اجـتماع تنسـيقي يف غرينبلـت، ماريالند، الواليات املتحدة بني            ٢٠٠٤أكـتوبر   /تشـرين األول  
. ممثـلي السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية ومـبادرة األمـم املـتحدة بشـأن علوم الفضاء األساسية                 

وأفضــى ذلــك االجــتماع مبــبادرة األمــم املــتحدة بشــأن علــوم الفضــاء األساســية إىل تكــريس      
ــربط    ٢٠٠٩ا املقــررة حــىت عــام  أنشــطته ــيزياء الشمســية بوصــلة لل ــية للف ــتزويد الســنة الدول  ل

 عامل ممن ميكن االتصال ٢ ٠٠٠وقدمـت املـبادرة قائمـةً تضـم مـا يـزيد عـلى           . بالـبلدان النامـية   
 . بلدا وممن حتدوهم الرغبة يف املشاركة يف األنشطة العلمية الفضائية الدولية١٩٢م يف 

 
 ١اجلدول 

مة حمّدثة للمشاريع املشتركة بني السنة الدولية للفيزياء الشمسية ومبادرة األمم قائ
  )A/AC.105/856انظر أيضا الوثيقة (املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية 

  اجلهاز   جهة االتصال      احلالة  

نشر جهازان يف اهلند وجهاز 
. يف سيبرييا وجهاز يف سويسرا

وجيري حاليا تركيب جهاز يف 
ستاريكا؛ ومثة خطط كو

 .لتركيب أجهزة أخرى

C. Monstein ) املركَّب املنخفض  )سويسرا اجلهاز الفلكي
التكلفة واملنخفض الترددات 

 للتحليل الطيفي واملرصد املتنقل
 (CALLISTO)" كاليستو"

١- 

نشر النظام يف إثيوبيا وكوت 
ومثة . ديفوار وماليزيا ونيجرييا

  .خطط لنشره يف بلدان أخرى

K. Yumoto) نظام احتياز البيانات املغنطيسية )اليابان 
 (MAGDAS)" ماغداس"

٢- 

 جيري تركيب ما يزيد على 
 جهازا جديدا عرب أحناء ٢٥

 .أفريقيا

C. Amory-Mazaudier 
 ) فرنسا(
  T. Fuller-Rowell و
 )الواليات املتحدة(

وميض النظام العاملي لتحديد 
 املواقع

٣- 
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  اجلهاز   جهة االتصال      احلالة  

خضر نشر يف الرأس األ
وجيري نشره يف . ونيجرييا

 .بلدان أخرى

K. Grove   
 )الواليات املتحدة(

الوميض معاون قرارات شبكة 
النظام -(SCINDA)" سيندا"

 العاملي لتحديد املواقع

٤- 

مثة خطط إلقامة سلسلة من 
 .أربعة أجهزة يف مصر

T. Garner   
 )الواليات املتحدة(

جهاز استقبال مترابطة دوبلر 
 (CIDR)األيوين للغالف 

٥- 

نشرت يف تونس واجلزائر 
ومثة خطط لنشرها . واملغرب

يف اجلماهريية العربية الليبية 
 .ومصر

U. Inan 
)الواليات املتحدة(  

الترددات الرادوية املنخفضة جدا 
(VLF)النظام التعليمي  اخلاصة ب

ملناخ الغالف اجلوي من أجل 
 رصد اآلثار ومنذجتها

(AWESOME) 

٦- 

احلصول على التمويل اخلاص مت 
باجلهاز والعمل جار على 

 .تطويره

J. Makela
)الواليات املتحدة(  

املرصـد االسـتوائي الليـلي عن 
األيوين بعد ملناطق الغالف 

 (RENOIR)" رينوار"

٧- 

يوجد اجلهاز اخلاص ببلغاريا 
 .قيد الصنع

A. Chillingarian  
 )أرمينيا(

جهاز كشف اجلسيمات اخلاص 
بكة رؤية بيئة الفضاء وحتليلها بش

(SEVAN) 

٨- 

 )كندا (I. Mann .جيرى نشر اجلهاز
  E. Yizengawو
 )الواليات املتحدة(

برنامج التعليم والبحوث املتعلّقة 
باحلقل باء الواقع على خطوط 

 (AMBER)الطول األفريقية 
جهاز قياس املغنطيسية التابع (

 )للسنة الدولية للفيزياء الشمسية

٩- 

مت احلصول على التمويل اخلاص 
 .باجلهاز

J.-P. Raulin 
 )الربازيل(

شبكة الترددات املنخفضة جدا 
يف جنوب األطلسي 

(SAVNET) 

١٠- 

يف طور البحث عن التمويل 
 .هلذا اجلهاز

J. Bradford 
 )اململكة املتحدة(

) الغالف األيوين(مسبار 
 املنخفض التكلفة

١١- 

J. Kasper .جيري نشر اجلهاز   
)الواليات املتحدة(  

صفيفة راديوية ذات تردد 
 منخفض

١٢- 

 جيرى التعاون مع شبكة 
رؤية بيئة الفضاء وحتليلها 

(SEVAN). 

K. Munakata 
 )اليابان(

شبكة أجهزة الكشف عن 
 امليونات

١٣- 

  
أمـا الغـرض مـن املسـعى الـربناجمي لـتطوير املراصد الذي تتوخاه السنة الدولية للفيزياء                   -٣٩
شمسـية فيتمـثّل يف تنفـيذ أنشـطة وتيسـري إقامة شراكات حتفز أنشطة علوم الفضاء واألرض،            ال

مـثل إنشـاء صـفائف مـن األجهـزة األرضـية وتنفيذ برامج حبثية يف مجيع املناطق االقتصادية من                    
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ويشـمل ذلـك نشـر أجهـزة صـغرية غـري مكلفة عرب العامل، مثل أجهزة قياس املغنطيسية           . العـامل 
 الــراديوية وأجهــزة اســتقبال الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع وأجهــزة التصــوير الــيت   واهلوائــيات

تغطـي كـامل السـماء وغريهـا مـن األجهـزة الـيت تتيح قياسات عاملية للظواهر املتصلة بالغالف                    
ورغم أنّ جلّ األجهزة املقترحة تتطلب . وبـالغالف اجلـوي للشمس    ) غـالف التشـرد   (األيـوين   

وهامــة مــن الناحــية (ي تكــون فعالــة، فإنــه توجــد ثغــرات جغرافــية مــلحوظة  تغطــية عاملــية لكــ
ــيها التغطــية احلــد األدىن  ) العلمــية ــتجاوز ف ــثغرات   . ال ت ــيا هــي إحــدى هــذه ال . ومــنطقة أفريق

وســيحاول بــرنامج تطويــر املراصــد الــتابع للســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية معاجلــة هــذا األمــر 
 .املناطق من العامل ذات التغطية الضئيلةبتيسري نشر األجهزة يف هذه 

 :وفيما يلي ملخص للمفهوم األساسي لتطوير املراصد -٤٠

أو وضع (يـتوىل العـامل الـبارز أو الباحـث الرئيسـي حتديد مواصفات األجهزة                )أ( 
 فيما خيص األجهزة يف املصفوفة؛) خطط لصنع األجهزة

 واملـرافق والدعم العمليايت للحصول  يـتوىل الـبلد املضـيف توفـري القـوة العاملـة           )ب( 
 على البيانات بواسطة األجهزة، وذلك عادة يف جامعة حملية؛

 يصبح العلماء املضيفون لألجهزة جزءا من فريق الباحثني الرئيسي؛ )ج( 

ــيانات وأنشــطة حتلــيل      )د(  جيــري التشــارك مــع أعضــاء الفــريق كافــة يف مجــيع الب
 البيانات؛

الفـريق حسـب اإلمكان يف إصدار املنشورات وحضور   يشـارك مجـيع أعضـاء        )ه( 
 .االجتماعات

ــر املراصــد إقامــة شــراكات بــني املــزودين باألجهــزة مــن جهــة       -٤١ ــرنامج تطوي ويســهل ب
، الذي  (Tripod)" ترايبود"ويفضي ج   . واملؤسسـات املضـيفة هلـذه األجهـزة مـن جهـة أخرى            

والرصد، إىل التعاون العلمي الذي ينتج يـنطوي عـلى ثـالث شعب هي تقنية األجهزة والتعليم       
علومــا ممــتازة وحيســن جــدوى علــوم الفضــاء عــرب العــامل حيــث يتــيح وصــلة هامــة تــربط بــني     

 .اخلدمات العلمية الوصولة من ناحية والبحوث العلمية الراقية من ناحية أخرى

 الدولية  ويرتكـز حمـور هـذا الـربنامج املشـترك، الـذي هـو عـبارة عـن تعـاون بني السنة                      -٤٢
للفــيزياء الشمســية ومــبادرة األمــم املــتحدة بشــأن علــوم الفضــاء األساســية، عــلى سلســلة مــن    

 اليت  ٢٠٠٥حلقـات العمـل السـنوية الـيت تقـام يف مواقع دولية خمتلفة، ومنها حلقة العمل لعام                   
 الــيت  ٢٠٠٦وحلقــة العمــل لعــام   ) A/AC.105/856(انعقــدت يف اإلمــارات العربــية املــتحدة    
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وقد ضمت حلقتا العمل كلتامها املزودين      . ت يف اهلـند واليت يتناوهلا هذا التقرير بالنقاش        انعقـد 
باألجهـزة واألطـراف املهتمة بتوفري جهاز من األجهزة لكي يناقشوا املرافق واملتطلّبات اخلاصة            

 من املزودين باألجهزة    ٢٠وضمت كل حلقة عمل     . بكـلّ صـفيفة مـن الصـفائف املخطـط هلا          
 . مترشحا١٥٠من املضيفني احملتملني لألجهزة الذين مت انتقاؤهم من بني ما يزيد على  ٣٠و

بــرنامج تطويــر وقــد ســبق ذلــك الفــراغ مــن العملــيات األوىل لنشــر األجهــزة ضــمن     -٤٣
. املراصــد ذات األجهــزة املوزعــة الــتابع ملــبادرة األمــم املــتحدة بشــأن علــوم الفضــاء األساســية   

.  العمـل يف أفريقـيا ومثة خطط دف إىل نشر املزيد من هذه األجهزة              وبـدأت عـدة أجهـزة يف      
ويف . وقـد شـكّل ذلـك إحـدى احلمـالت األكـثر جناحـا ضمن السنة الدولية للفيزياء الشمسية                   

ــربو عــلى      ــدا يف أفريقــيا،  ٣٠امــوع، مثــة خطــط يف الوقــت احلــايل لنشــر مــا ي  مرصــدا جدي
 .هروالقائمة تشهد إضافة مراصد جديدة كلّ ش

وإضـافة إىل تقـدمي معلومـات حديـثة عن حالة األجهزة املستبانة سابقا، شهدت حلقة                 -٤٤
ويــرد مــلخص هلــذه املفاهــيم يف  .  عــرض مفاهــيم ألربعــة أجهــزة جديــدة ٢٠٠٦العمــل لعــام 

 عــلى تبــين ٢٠٠٧وســتعمل أمانــة الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية خــالل عــام   . ٢اجلــدول 
 .جهزةمؤسسات مضيفة هلذه األ

 ٢اجلدول 
 مبادرة/مفاهيم ألربعة أجهزة جديدة ضمن برنامج السنة الدولية للفيزياء الشمسية

 األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية، عرضت يف حلقة العمل
 

  اجلهاز جهة االتصال احلالة

وجيرى نشره يف . نشر يف شيلي
 .مناطق أخرى

K. Shibata, S. Ueno 
 )اليابان(

 -١ H-alphaمقراب 

األجهزة متوفّرة وجيري البحث عن 
 .مواقع لنشرها

T. Dachev 
 )بلغاريا(

 -٢ )Liulin" (ليولني"مشروع 

 J. H. Fernandez .مثة مساع للحصول على متويل
 )الربازيل(

الشذوذ املغنطيسي يف 
)SAMA(جنوب األطلسي 

٣- 

 A. Hughes .مرحلة التخطيط للنشر
 )جنوب أفريقيا(

الجتاهات بواسطة حتديد ا
 الترددات املنخفضة جدا

٤- 

  
وكانـت هـناك مـبادرة جديـدة نوقشـت وشـرع يف تنفـيذها خالل انعقاد حلقة العمل                    -٤٥

ــام  ــن البعــثات        . ٢٠٠٦لع ــتمدة م ــيانات املس ــيل الب ــية يف حتل ــبلدان النام ــراك ال ــثل يف إش وتتم
ى اإلنترنـت أو يف قـرص فيديو        وتـتاح هـذه البـيانات بانـتظام عـل         ). ٣انظـر اجلـدول     (الفضـائية   
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وخـالل حلقـة العمـل، اتفـق عـدة جمربني           . لكـي تسـتخدمها األوسـاط العلمـية       ) DVD(رقمـي   
عـلى تبـين مشــاريع حتلـيل البـيانات، الــيت ستسـتخدم جمموعـات البــيانات اخلاصـة ـم لــتمكني         

وجيري . لبياناتالباحـثني مـن الـبلدان النامـية مـن املشـاركة يف مشـروع واسع النطاق لتحليل ا                
، )GDLبراجمية (العمـل عـلى تنفـيذ مشـروع يهـدف إىل إتاحـة براجمـية جمانـية لتحلـيل البيانات                  

 الفلكـية متاحا، للمواقع املرآوية حسب االقتضاء، من أجل          نظـام البـيانات الفيزيائـية     وسـيكون   
 .ضمان وصول الباحثني إىل املؤلفات العلمية اليت حيتاجوا

 
 ٣اجلدول 
 ٢٠٠٦اهيم جديدة لتحليل البيانات، جرى تبّينها يف حلقة العمل لعام مخسة مف
 

  اجلهاز جهة االتصال احلالة

يرد مزيد التعريف ذه األجهزة 
 يف ٢٠٠٧خالل حلقة العامل لعام 

 .اليابان

S. Kanekal 
 )الواليات املتحدة(

أجهزة قياس املغنطيسية 
الساتل على منت 

لدراسة " اكسبلورر"
الشمسية اجلسيمات 

 والشاذة واملغنطوسفريية
(SAMPEX) 

١- 

جيري يف اهلند اختبار الرباجمية على 
 .مستوى التطوير

R. Schwartz 
 )الواليات املتحدة(

تطوير براجمية لغة 
  (GNU)" غنو"البيانات

٢- 

جيري العمل على حتديد املواقع 
 .املناسبة

G. Eichhorn 
 )الواليات املتحدة(

نظام املواقع املرجعية ل
البيانات الفيزيائية الفلكية 

(ADS) 

٣- 

يرد مزيد التعريف بقاعدة البيانات 
هذه خالل حلقة العامل لعام 

 . يف اليابان٢٠٠٧

C. Wilhelm 
 )أملانيا(

قاعدة البيانات اخلاصة 
بقياسات انبعاثات اإلشعاع 

الشمسي فوق البنفسجي 
(SUMER) 

٤- 

يرد مزيد التعريف بقاعدة البيانات 
خالل حلقة العامل لعام هذه 

 . يف اليابان٢٠٠٧

N. Gopalswamy 
)الواليات املتحدة(  

قاعدة البيانات املطيافية 
اإلكليلية العريضة الزاوية 

(LASCO)قذائف الكتل  ل
 (CME) اإلكليلية

٥- 

   
  التعليم واالتصال باجلمهور            -زاي   

مبادرة األمم املتحدة   /شمسيةيتمـثل أحـد األهـداف الرئيسـية للسـنة الدولـية للفيزياء ال              -٤٦
بشــأن علــوم الفضــاء األساســية يف تشــجيع دراســة علــوم الفضــاء يف الــبلدان النامــية، مبــا يتــيح    
الفرصـة للمشـاركة يف الـبحوث العلمـية الفضـائية، والعمـل يف الوقـت نفسه على صوغ منهج                    
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ســنة الدولــية وتقــدم ال. دراســي وإجيــاد مــرافق لبــيان هــذه العلــوم وتدريســها يف وســط جــامعي
للفـيزياء الشمسـية دعمهـا الكـامل هلـذه األهـداف وسـوف تعد مواد مطبوعة تتناول بالوصف                   

ــوم الفضــاء لكــل صــفيفة مــن صــفائف األجهــزة الــيت مت نشــرها       . مــنهجا دراســيا يف جمــال عل
وسـوف يـتمكّن العـلماء واملؤسسـات املشـاركة مـن اسـتخدام هـذه املـناهج كأدلة إرشادية يف                    

ن أجل املشاركة الكاملة يف حتليل البيانات املستمدة من الصفيفة ويف ما ينتج عن              الـتدريس وم  
 .ذلك من اكتشافات علمية

وسـتنظّم السـنة الدولية للفيزياء الشمسية يف اهلند والصني وماليزيا وأوروبا والواليات              -٤٧
ى أسبوعني من   املـتحدة وأمـريكا الالتينـية سلسـلة من الدورات الدراسية اليت تتواصل على مد              

وستفتح هذه الدورات للطالب    . أجـل تدريـس الفـيزياء الشمسـية يف مـرحلة الدراسـات العليا             
كما ستتيح عنصرا  . واملدرسـني يف هـذا اـال وسـتوفّر تدريـس هذا العلم بأسعار معقولة جدا               

 .خاصا باخلدمات الوصولة وفرصةً ملزيد من التدريب ملضيفي األجهزة
  

  )اجليوفيزياء     (التاريخ الذهيب للسنة الدولية لفيزياء األرض                   مبادرة    -حاء   
األرض من أجل االحتفال    للسنة الدولية لفيزياء     الـنادي الذهيب     ٢٠٠٤أُنشـئ يف عـام       -٤٨

وكان أول من نال عضوية النادي الدكتور     . باإلجنـازات الـيت حيقّقها املشاركون يف تلك السنة        
زة خالل حلقة عمل السنة الدولية للفيزياء الشمسية، اليت         آالن شـابلي الـذي منحـت لـــه اجلائ        

وتتمثّل جائزة النادي الذهيب يف منح      . ٢٠٠٥فرباير  /عقـدت يف بولـدر، كولـورادو، يف شـباط         
ويشـــترط يف املترشـــح . شـــهادة ووســـام مـــنقوش علـــيه شـــارة الســـنة الدولـــية لفـــيزياء األرض

ل أو بآخر يف السنة الدولية لفيزياء األرض يكـون قد شارك بشك ) أ(لالنضـمام إىل الـنادي أن       
إىل جلنة تاريخ السنة    ) نسـخ مـن رسـائل أو كتب مثال        (وأن يقـدم بعـض املـواد التارخيـية          ) ب(

وستشــكّل تلــك املــواد تــراثا دائمــا للســنة الدولــية لفــيزياء األرض   . الدولــية للفــيزياء الشمســية
تركا بني السنة الدولية للفيزياء الشمسية      ويعـد هذا العمل جهدا مش     . يحفـظ لألجـيال القادمـة     

ــيزياء    ــتابعة لالحتــاد األمــريكي للجيوف ــتاريخ ال ــتابعة ل  وجلــنة ال ــتاريخ ال ــية  وجلــنة ال ــرابطة الدول ل
 .العلويملغنطيسية األرضية وخصائص الغالف اجلوي لدراسة ا
  

  جدول األعمال التحضريية للسنة الدولية للفيزياء الشمسية وأنشطتها                             -طاء   
: جـرى تنظيم التخطيط إلحياء السنة الدولية للفيزياء الشمسية ضمن سبع مناطق هي             -٤٩

أفريقـيا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأوروبـا الشـرقية وآسيا الوسطى، وأوروبا، وأمريكا الالتينية                 
وقـد أنشـأت كـل مـنطقة مـن هـذه املناطق جلنة              . والكـارييب، وأمـريكا الشـمالية، وغـريب آسـيا         
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وعقد يف تولوز،   . ية لتنسيق املشاركة اإلقليمية يف السنة الدولية للفيزياء الشمسية        ختطـيط إقليم  
، اجـتماع ملمـثلني عـن كـل مـنطقة مـن أجل الشروع يف عملية                 ٢٠٠٥يولـيه   /فرنسـا، يف متـوز    

وسيتواصــل التخطــيط الــدويل يف اجــتماعات تنظــيم تعقــد عــلى    . التخطــيط الــدويل املشــتركة 
 ويــتوفّر يف موقــع الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية عــلى الويــب . دويلاملســتويني اإلقلــيمي والــ

)http://ihy2007.org (املزيد من املعلومات عن خطط االجتماعات واملنظمات اإلقليمية. 

وقـد عقـدت مـئات مـن مؤمتـرات واجـتماعات التخطـيط الوطنـية واإلقليمية والدولية                   -٥٠
وال تزال األفرقة تنشأ لتنفيذ    . ة للفـيزياء الشمسـية    لدراسـة مجـيع جوانـب بـرنامج السـنة الدولـي           

وتعـد جمـاالت التركيز الربناجمية األربعة هلذه السنة         . أنشـطة هـذه السـنة يف مجـيع مـناطق العـامل            
ضرورية )) انظر الشكل األول (وهـي العـلم واألجهـزة املوزعـة واخلدمـات الوصـولة والتاريخ              (

مـن وضـع بـرامج فـريدة تـتعلّق بالسنة الدولية للفيزياء             لـتمكني فـرادى املـنظمات واملؤسسـات         
فاألنشطة والربامج اليت   . الشمسـية وتـتالءم مـع أهـداف وحتديـات هـذه املنظمات واملؤسسات             

الســنة الدولــية للفــيزياء " لبــنات تشــييد"تضــعها هــذه املــنظمات واملؤسســات هــي الــيت تشــكّل 
 املنفَّذة يف إطار السنة الدولية للفيزياء    ومـن مث، فقد ركّزت أنشطة التخطيط الدويل       . الشمسـية 

الشمسـية عـلى إرسـاء العناصـر األربعـة اخلاصـة ـا وعـلى متكـني فـرادى املـناطق والـبلدان من                     
 .الشروع يف أنشطتها التخطيطية

وقـد اشـتملت أنشـطة التخطـيط الوطنـية واإلقليمـية العديدة يف املقام األول على عقد                   -٥١
فــرقة الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية وذلــك يف أثــناء انعقــاد اجــتماعات وجلســات خاصــة أل

وانتظمـت اجـتماعات األفـرقة يف كـل مـنطقة مـن املـناطق السـبع للسنة             . االجـتماعات العلمـية   
الدولــية للفــيزياء الشمســية، ويواصــل كــلّ فــريق مــن أفــرقة التخطــيط الوطنــية تطويــر وتنفــيذ     

وعقـدت ضـمن طائفـة واسعة من االجتماعات         . يةعناصـر بـرناجمه بالتنسـيق مـع اجلهـود الدولـ           
 مجيع   بالدرس العلمـية جلسـات خاصـة عديـدة حـول السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية تناولت                 

وأتاحت هذه اجللسات اخلاصة إطارا لألعضاء      . جمـاالت التركـيز الـربناجمية األربعـة هلـذه السنة          
لدولـية للفـيزياء الشمسـية ويشرعوا يف    يف األوسـاط العلمـية لكـي يـتعرفوا عـلى أنشـطة السـنة ا         

 .اإلسهام يف جهود إحيائها

وكمـا هـو مـتوقّع، شـهد عـدد أحـداث السـنة الدولـية للفيزياء الشمسية زيادة مطّردة                     -٥٢
 يف املوقـع الشــبكي  (Events)" األحـداث "وتـرد حتـت قسـم    . خـالل السـنوات العديـدة املاضـية    
قائمــة بعــدد مــن ) http://ihy2007.org/events/events.shtml(للســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية 

هـذه األنشـطة املمـثلة لغريهـا، وال سـيما األنشطة املتعلّقة جبوانب الربنامج املعين بتطوير العلوم                  
 .واملراصد
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ويف سـياق التحضـري للشـروع يف أنشـطة السنة الدولية للفيزياء الشمسية رمسيا يف عام             -٥٣
وفيما خيص العنصر املتصل    . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥دية يف عـامي     ، جـرى تنفـيذ أنشـطة متهـي        ٢٠٠٧

بالعـلم مـن هـذه السـنة، وضـع املنسـقون اإلقليمـيون قائمـة بعـدة مئات من املراصد اليت ختطط                       
للمشـاركة يف األنشـطة العلمـية للسنة الدولية للفيزياء الشمسية، وشرع أعضاء الدوائر العلمية        

ــية يف عــرض بــراجمهم البحثــية املنســ   ــية للفــيزياء   الدول قة واقــتراحها للتنفــيذ خــالل الســنة الدول
وقـد ركّـزت اجللسـات املعنـية باألنشـطة العلمـية هلـذه السـنة، الـيت عقدت يف إطار                     . الشمسـية 

اجـتماعات علمـية خمتلفة، على إبراز مناقشات العنصر اخلاص بالعلم وعلى تبين احلمالت اليت               
 اخلـاص بإنشاء املراصد فقد كان حملّ تركيز أنشطة  أمـا العنصـر  . سـتنفَّذ كـربامج حبـث منسـقة     

وباألخص، . مكـثّفة نفِّـذت باالشـتراك مـع مـبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية               
شـرع يف نشر أجهزة يف مواقع نائية ليشكّل ذلك خطوة ضرورية صوب إنشاء صفائف عاملية                

عرف على اجلديد من برامج األجهزة ومن       وال يزال العمل متواصال يف الت     . ٢٠٠٧حبلـول عام    
وفـيما استهلّ العنصر اخلاص بالعلم تنفيذ عدة أنشطة عرب أحناء العامل، مؤكّدا   . املواقـع املضـيفة   

 تنفيذ مبادرة التاريخ الذهيب للسنة      ٢٠٠٤بذلـك الصـلة بفـرادى الـربامج احمللية، جرى يف عام             
 .٢٠٠٩ حبسب اخلطط أن تتواصل حىت عام الدولية لفيزياء األرض، اليت من املقرر هلا

ويـرد أدنـاه وصـف عـام لـلجدول الـزمين لألعمـال التحضـريية اخلاصـة بالسـنة الدولية                     -٥٤
 :للفيزياء الشمسية ومتابعة أنشطتها

إنشـاء أمانـة السـنة الدولية للفيزياء الشمسية؛ إنشاء العناصر الرئيسية             ٢٠٠٣-٢٠٠١ 
الشمسية؛ استهالل أنشطة التخطيط    لـربنامج السـنة الدولـية للفـيزياء         

 .يف مجيع املناطق

بـدء اجـتماعات التنسـيق الوطنـية واإلقليمـية؛ حتديـد أربعـة مكونات                 ٢٠٠٤ 
أساســية للســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية؛ مناقشــات مــع املــنظمات  

التنسيق؛ وضع هيكل برنامج البحوث املنسقة؛      /املهنـية بشأن التضافر   
مبادرة األمم املتحدة بشأن    /لية للفيزياء الشمسية  اسـتهالل السنة الدو   

علـوم الفضـاء األساسية ومبادرة التاريخ الذهيب للسنة الدولية لفيزياء           
 .األرض

ــية واإلقليمــية؛ التجمــيع والتنســيق       ٢٠٠٥  تواصــل اجــتماعات التنســيق الوطن
للـتدرج مـن املسـتوى اإلقلـيمي إىل املستوى الدويل؛ مواصلة األنشطة             

دية املتعلّقة بكل مكون من املكونات الرئيسية األربعة؛ الشروع         التمهـي 
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ــية اخلاصــة بالســنة       ــاحلمالت العلم ــزة؛ وضــع شــبكة ب يف نشــر األجه
ــقة        ــية املنس ــربامج البحث ــيذ ال ــدء تنف ــند ب ــيزياء الشمســية ع ــية للف الدول

 .املقترحة من جانب فرادى أعضاء األوساط العلمية

كونـات الرئيسـية األربعـة للسنة الدولية للفيزياء         التركـيز عـلى تنفـيذ امل        ٢٠٠٦ 
الشمســية وعــلى دمــج األنشــطة الوطنــية واحمللــية ضــمن دائــرة جمــتمع    
ــبة        ــيما بالنس ــية وال س ــنة منوذج ــيزياء الشمســية؛ س ــية للف ــنة الدول الس
للعديــد مــن الــربامج البحثــية املنســقة وأنشــطة اخلدمــات الوصــولة الــيت 

 .اال جتريبية، أو االثنني معاتشكّل أعماال طالئعية أو أعم

. اســتهالل الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية كــربنامج دويل مــتكامل  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
ــر املراصــد      ــالعلوم وتطوي تنظــيم أنشــطة يف مجــيع أحنــاء العــامل تعــىن ب
واخلدمــات الوصــولة والــتاريخ، ومضــاعفة جهــود فــرادى املكونــات   

 . مجيع أحناء العاملواملناطق بالتنسيق مع اجلهود املبذولة يف

القـــيام ضـــمن . مواصـــلة أنشـــطة الســـنة الدولـــية للفـــيزياء الشمســـية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
حلقــات عمــل وأنشــطة حتليلــية شــىت بتحلــيل نــتائج الــربامج البحثــية   
ــية للفــيزياء     املنســقة واحلمــالت العلمــية املــنفّذة يف إطــار الســنة الدول

 الســنة الدولــية الشمســية؛ مواصــلة تطويــر املراصــد عــرب بــرامج تــراث
ــية  ــيزياء الشمسـ ــاء     /للفـ ــوم الفضـ ــأن علـ ــتحدة بشـ ــم املـ ــبادرة األمـ مـ

ــتائج االكتشــافات      األساســية؛ تضــمني أنشــطة اخلدمــات الوصــولة ن
 .العلمية الرئيسية والطفرات الكربى

  
  تنظيم السنة الدولية للفيزياء الشمسية                 -ياء  

.  الدولــية للفــيزياء الشمســيةيظهــر يف الشــكل الثالــث تنظــيم التخطــيط إلحــياء الســنة  -٥٥
وتشـرف أمانـة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية بالتنسـيق مـع اللجنة التوجيهية على التخطيط            

 .لربنامج السنة

وتـتألف أمانـة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية مـن أربعـة أفـراد يوجـد ثالثة منهم يف                -٥٦
رئيس (دافيال .  املتحدة، وهم جوزيف ممركـز غـودارد للطـريان املـدين يف ماريالند بالواليات          

منسقة (طومسن  . وباربرا ج ) املنسـق الـدويل   (ونـات غوبالسـوامي     ) اللجـنة التوجيهـية الدولـية     
-، وواحـدة يف جامعـة سـتانفورد، سـتانفورد، الواليات املتحدة، وهي ماريا رابيلو              )العملـيات 
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أيضا بتنسيق أنشطة السنة الدولية وتقوم األمانة   ). منسـقة التعليم واخلدمات الوصولة    (سـواريز   
 .للفيزياء الشمسية مع املنظمات املتعاونة

  
 الشكل الثالث

 املخطط التنظيمي لعملية التنفيذ العاملية ألنشطة السنة الدولية للفيزياء الشمسية
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