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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة اخلامسة واخلمسون
          ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥-٦فيينا، 

  تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييا     
      حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

        )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١- ١٧ أبوجا،(    
    مقدِّمة  -الًأو  
    اخللفيَّة واألهداف  - ألف  

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

ن تعزِّز أنـشطة برنـامج األمـم املتحـدة          ، بأ "إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     : الفضائية
للتطبيقات الفضائية املشاركة التآزرية بني الدول األعضاء، علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل               
معاً، يف طائفة متنّوعـة مـن أنـشطة علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، بالتأكيـد علـى تطـوير املعـارف                       

  )١(.متّر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةواملهارات ونقلها إىل البلدان النامية والبلدان اليت 

 جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية، يف دورهتـــا الثالثـــة  وأقـــرَّت  -٢
ــام   ــودة يف ع ــدوات    ٢٠١٠واخلمــسني املعق ــة والن ــدورات التدريبي ــات العمــل وال ــامج حلق ، برن

                                                         
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  )1(  

  ، الفصل األول، )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
  .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘) هـ (١ األول، الفقرة ب، البا١القرار 



 

2 V.12-52264 
 

A/AC.105/1018

ــصادية    ــد االقت ــصلة بالفوائ ــشطة  -واجتماعــات اخلــرباء املت ــة لألن ــسواتل  االجتماعي ــضائية، وال الف
لفـضاء، وطقـس الفـضاء،    لاإلنـسان  ارتيـاد  الصغرية، وتكنولوجيا الفضاء األساسية، وتكنولوجيـا     

 وفيمـا بعـد،     )٢(.٢٠١١ عقدها يف عـام      املزمع،  واإلنقاذوالنظم العاملية لسواتل املالحة، والبحث      
  .رهتا الثالثة واخلمسني أعمال دو، تقرير اللجنة عن٦٥/٩٧ اجلمعية العامة، يف قرارها أقرَّت

ــة العامــة     -٣ ــث،   ٦٥/٩٧وعمــالً بقــرار اجلمعي ــسبيس الثال ــاً لتوصــيات مــؤمتر اليوني ، ووفق
ُعقدت حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة ونيجرييـا حـول املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس             

 الوكالة  فتواستضا. ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ إىل   ١٧الفضاء، يف أبوجا، يف الفترة من       
  .حكومة نيجريياالوطنية النيجريية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء حلقة العمل باسم 

) إيـسا ( األمـم املتحـدة ووكالـة الفـضاء األوروبيـة            نظَّمتـها وكانت حلقة العمل هذه، الـيت         -٤
 والوكالــة التابعــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة،) ناســا(واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء 

، هـي احللقـة التاسـعة عـشرة يف سلـسلة مـن حلقـات          )جاكسا(اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي     
، واملبـادرة الدوليـة     ٢٠٠٧العمل حول علوم الفضاء األساسـية، والـسنة الدوليـة للفيزيـاء الشمـسية               

الـسلمية  بشأن طقس الفضاء، اليت اقترحت تنظيمها جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                 
بنــاًء علــى املناقــشات الــيت أجرهتــا جلنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، والــوارد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة   

وقـد استـضافت   ). ١٧٣-١٦٢، الفقـرات  A/AC.105/958(الفرعية عن دورهتا الـسابعة واألربعـني    
انظـر الوثيقـة     (٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  حلقة عمل سابقة يف هذه السلسلة        املصريةكومة  احل

A/AC.105/994 .(      ة حلقات العمل حول الـسنة      لوكانت حلقتا العمل املشار إليهما استمراراً لسلس
ــاء الشمــسية   ــة للفيزي ــضافتها ٢٠٠٩ و٢٠٠٥ بــني عــامي فيمــا  الــيت ُعقــدت  ٢٠٠٧الدولي ، واست

 ٢٠٠٦ عــام ، واهلنــد يف)A/AC.105/856انظــر الوثيقــة  (٢٠٠٥اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف عــام 
، وبلغاريـا   )A/AC.105/902انظـر الوثيقـة      (٢٠٠٧، واليابان يف عـام      )A/AC.105/882انظر الوثيقة   (

انظــر الوثيقــة  (٢٠٠٩، ومجهوريــة كوريــا يف عــام )A/AC.105/919انظــر الوثيقــة  (٢٠٠٨يف عــام 
A/AC.105/964.()م حـول علــو  لسلـسلة حلقـات العمـل     وكانـت حلقـات العمـل هـذه اسـتمراراً     )٣

، واستــضافتها حكومــات اهلنــد ٢٠٠٤ و١٩٩١ عــاميبــني فيمــا قــدت ُعالفــضاء األساســية، الــيت 
، ونيجرييـا   )A/AC.105/530انظر الوثيقة   (، وكوستاريكا وكولومبيا    )A/AC.105/489انظر الوثيقة   (
ــة  ( ــر الوثيق ــصر )A/AC.105/560/Add.1انظ ــة  (، وم ــر الوثيق ــا  )A/AC.105/580انظ ، وســري النك

                                                         
  .٧٩، الفقرة )A/65/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم  )2(  
رة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء  ومباد٢٠٠٧املعلومات املتعلقة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية  )3(  

 : التابع لألمانةاألساسية متاحةٌ على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
www.unoosa.org/oosa/SAP/bss/ihy2007/index.html.  
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انظـر الوثيقـة    (، وهنـدوراس    )A/AC.105/657انظر الوثيقـة    (، وأملانيا   )A/AC.105/640وثيقة  انظر ال (
A/AC.105/682( واألردن ،)  انظـــــــر الوثيقـــــــةA/AC.105/723( وفرنـــــــسا ،)  انظـــــــر الوثيقـــــــة
A/AC.105/742(  وموريـــشيوس ،) انظــــر الوثيقــــةA/AC.105/766(  واألرجنـــتني ،) انظــــر الوثيقــــة
A/AC.105/784( والــصني ،) انظــر الوثيقــةA/AC.105/829.()تنظــيم حلقــات العمــل مجيعهــا   ومتَّ)٤ 

  .وجلنة أحباث الفضاءباالشتراك مع االحتاد الفلكي الدويل 

وكــان اهلــدف الرئيــسي مــن عقــد حلقــة العمــل اآلنفــة الــذكر هــو إتاحــة منــرب يتــسّنى فيــه   -٥
 مـن حيـث حالـة       قـس الفـضاء   للمشاركني إجراء استعراض شامل ملنجزات املبادرة الدولية بشأن ط        

ــشر اســتخدام أجهــزة   ــة النطــاق    لدراســة ن ــة وأرضــية وعاملي ــدة التكلف ، طقــس الفــضاء تكــون زهي
 احلديثـة  تقييم النتائج العلمية والتقنيـة  إىل جانبهذه املبادرة، والتخطيط ملزيد من األنشطة يف إطار  

حلقـة العمـل أن توصـى        على ذلـك، كـان علـى         ةًوعالو. التفاعل بني الشمس واألرض   يف مضمار   
 والرســالة اإلخباريــة (www.iswi-secretariat.org) املوقــع الــشبكي لتحــديثبــسبل ووســائل حمــدَّدة 

(beta.iswi-secretariat.org/2009/11/24/newsletter)يهماي باملبادرة واالرتقاء مبستو اخلاصني.  
    

    الربنامج  - باء  
و يف جملس الشيوخ النيجريي، ورئـيس       ألقى كلمة يف افتتاح حلقة العمل كل من عض          -٦

ــا يف جملــس   ، وممثِّــل عــن وزارة العلــوم والتكنولوجيــا، باســم   الــشيوخجلنــة العلــم والتكنولوجي
حكومة نيجرييا، واملـدير العـام للوكالـة الوطنيـة النيجرييـة للبحـث والتطـوير يف جمـال الفـضاء،                     

لني عـن جاكـسا ومكتـب شـؤون         ومدير مركز علوم الفضاء األساسية يف جامعة نيجرييا، وممـث         
وقُـسِّمت حلقــة العمــل إىل جلــسات عامــة وجلــسات  . الفـضاء اخلــارجي التــابع لألمانــة العامــة 

 بـشأن فيهـا إجنـازات بلـداهنم    بيَّنـوا    إيضاحيةوقدَّم املتكلّمون املدعّوون عروضا     . عاملةال لألفرقة
 باملبـادرة الدوليـة     لية املتعلقـة  صـ اوالتعليميـة والتو   البحثية باألنشطة واالضطالع   األحداثتنظيم  

. مناقـشات وجيـزة  اإليـضاحية  بشأن طقس الفـضاء وصـفائف أجهزهتـا، وتلـت هـذه العـروض         
ــدَّم ــا  وقـ ــذين جـ ــدعّوون، الـ ــون املـ ــدان  ء املتكلمـ ــن البلـ ــةوا مـ ــى  املتقدِّمـ ــة علـ ــدان الناميـ  والبلـ
إليـضاحية  صة للملـصقات ا   وكانـت اجللـسات املخصَّـ     .  وملـصقاً إيـضاحياً    ورقـة  ١٣٠ السواء،

واجتماعات األفرقة العاملة فرصة سـاحنة للمـشاركني للتركيـز علـى مـشاكل ومـشاريع حمـدَّدة                  
الـة تـشغيل هـذه       بـصفائف أجهزهتـا وحب     هلا صلة باملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، وخاصـةً        

  .الصفائف وتنسيقها
                                                         

مت أُتيحت تفاصيل مجيع حلقات العمل حول مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية، اليت ُنظِّ )4(  
  .neutrino.aquaphoenix.com/un-esa: املوقع الشبكيباالشتراك مع وكالة الفضاء األوروبية، على 
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ادرة الدوليـة بـشأن     التنسيق الوطين للمب  :  حلقة العمل على املواضيع التالية     ركَّزتوقد    -٧
.  وتـوزُّع هـذه األجهـزة حبـسب البلـدان     األجهـزة التـشغيلية للمبـادرة   طقس الفضاء، وصفائف    

يف إطـار   وعرضت اليابـان دراسـة حالـة إفراديـة حـول تطـوير وتـشغيل مخـس صـفائف أجهـزة                      
ويف .  انتقاليـة   لفائدة البلدان النامية والبلدان اليت متّر اقتصاداهتا مبرحلـة         أُعدَّت خصيصاً ،  املبادرة

هذا الصدد، كان على حلقة العمـل أن تـضع عناصـر لقـرار يقـضي بإنـشاء مركـز دويل لعلـوم                       
 ةوكان عليها أيضاً أن توحِّد العدد الكبري من صـفائف أجهـزة املبـادر            . وتدريس طقس الفضاء  

 عمــل ســابقة متعلقــة الــيت ورد ذكرهــا يف التقريــر اخلــاص حبلقــةالدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء 
  ).A/AC.105/994انظر الوثيقة  (٢٠١٠ يف عام احلكومة املصريةملبادرة استضافتها با

ــة العمــل ومــشاركون   ويف كلمــات مــوجزة، أعــرب منظِّ   -٨ ــا عــن  آخــرون مــو حلق فيه
 عدد من العلماء البارزين يف سـبيل تطـوير   قدَّمها الطويلة األمد اليت الفنيةتقديرهم للمسامهات   

  . لفائدة البلدان الناميةس الفضاء، خصوصاًاملبادرة الدولية بشأن طق
    

    احلضور  - جيم  
 العامليـة لـسواتل     بـالنظم دعت األمـم املتحـدة وناسـا وجاكـسا واللجنـة الدوليـة املعنيـة                  -٩

املالحة ومركز حبوث البيئة الفـضائية التـابع جلامعـة كيوشـو، يف فوكووكـا باليابـان، والوكالـة                   
 يف جمــال الفــضاء، ومركــز علــوم الفــضاء األساســية التــابع  الوطنيــة النيجرييــة للبحــث والتطــوير

لكـي  علماء ومهندسني ومعلمني من بلدان نامية وصناعية مـن خمتلـف املنـاطق              جلامعة نيجرييا،   
يف  يعملــونوكــان للمــشاركني يف حلقــة العمــل، الــذين . يــشاركوا ويــسامهوا يف حلقــة العمــل

ة واملنظمـات الدوليـة، دور يف تنفيـذ    اجلامعـات ومؤسـسات البحـث ووكـاالت الفـضاء الوطنيـ      
واخـتري املـشاركون علـى    . أنشطة املبادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء املـشمولة حبلقـة العمـل          

أساس خلفيـاهتم العلميـة واهلندسـية والتعليميـة وخـربهتم يف تنفيـذ الـربامج واملـشاريع الـيت أدَّت                     
ية حللقة العمـل جلنـة تنظيميـة علميـة دوليـة             األعمال التحضري  ونفَّذت.  ريادياً اًفيها املبادرة دور  

  .وجلنة تنظيمية حملية

ــة    وفَّرهتــاواســُتخدمت أمــوال    -١٠ ــة املعني ــة الدولي  األمــم املتحــدة وناســا وجاكــسا واللجن
 العاملية لسواتل املالحة ومعهد حبوث البيئة الفضائية وحكومة نيجرييـا، لتغطيـة تكـاليف     بالنظم

وُدعــي حلــضور . ألخــرى اخلاصــة باملــشاركني مــن البلــدان الناميــةالــسفر واإلقامــة والتكــاليف ا
 الدوليـة بـشأن     من اخلرباء املتخصصني يف اجملاالت املتعلقة باملبادرة       ١٠٠حلقة العمل أكثر من     

  .طقس الفضاء
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إثيوبيـا، وإكـوادور،    : وكانت الـدول األعـضاء العـشرون التاليـة ممثَّلـة يف حلقـة العمـل                 -١١
زيــل، وبلغاريــا، وبــريو، وتركيــا، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وزامبيــا، وإندونيــسيا، والربا

ــوار، ومـــصر، والنمـــسا، والني    ــا، وكـــوت ديفـ ــا، وكرواتيـ ــراق، وغانـ ــلوفاكيا، والعـ ــر، وسـ جـ
  .ونيجرييا، واهلند، واليابان

    
احلالة الراهنة لصفائف أجهزة املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء   -ثانياً  

      التشغيل قيد
      املالحظات واالستنتاجات    

نظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم وجهاز رصد   - ١  
    اضطرابات الغالف املتأّين املفاجئة

ــفائف    -١٢ ــل أنَّ صــ ــة العمــ ــتذكرت حلقــ ــزة اســ ــوي  أجهــ ــام طقــــس الغــــالف اجلــ نظــ
 رصد اضطرابات الغـالف     ةوأجهز )٥()نظام أوسام  (الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم   

 تتألّف من أجهـزة اسـتقبال ذات تـرّدد متنـاهي االخنفـاض وشـديد االخنفـاض                  )٦(املتأّين املفاجئة 
ويـستخدم رصـد قـوة    .  كيلـوهرتزاً ٥٠ هرتـز و ٣٠٠ل اإلشارات الراديوية املتراوحة بـني    تسجِّ

شـارات الراديويـة   الغـالف املتـأّين، ذلـك أنَّ انتقـال اإل    أحـوال  تلك اإلشارات كأداة لتشخيص     
  .من جهاز اإلرسال إىل جهاز االستقبال يتوقف على أحوال الغالف املتأّين السفلي

ل األحاديـة التـرّدد كمـا تـسجِّ    الراديوية  من احملطات  عدداًأوسامل أجهزة نظام   وتسجِّ  -١٣
 الـيت تـصدرها الـصواعق والتفـاعالت         مثـل اإلشـارات   إشارات راديوية طبيعية عريضة النطـاق،       

 سـعة وطـور     أوسـام ويرصـد نظـام     . بني املوجـات واجلـسيمات يف الغـالف املغنطيـسي لـألرض           
ــرّدد الــشديد االخنفــاض    ــة قــدرها باســتبانةإشــارات أجهــزة اإلرســال ذات الت ــزاً ٥٠ زمني  هرت

 هرتــــز ٣٠٠ طيــــف التــــرّددات الراديويــــة املتراوحــــة بــــني  بالتعامــــل مــــع كامــــل ويــــسمح 
 الـيت تـأيت مـن الـُشواش والـصفري           مثـل اإلشـارات   طبيعيـة   كشف اإلشـارات ال   ل اًكيلوهرتز ٥٠و

وأجهزة رصد اضطرابات الغـالف املتـأّين املفاجئـة هـي نـسخة مبـّسطة مـن           . والعصف واألزيز 
 تــستخدم لألغــراض التعليميــة، وتــسّجل يف املقــام األول حمطــات أحاديــة   أوســامأجهــزة نظــام 

  . هرتز٠,٢استبانة زمنية قدرها بفاض الترّدد تّتسع إلشارات ُمرَسلة ذات ترّدد شديد االخن
                                                         

  .http://nova.stanford.edu/~vlf/IHY_Test/pmwiki/pmwiki.php: املوقع الشبكي )5(  
  .http://solar-center.stanford.edu/SID/sidmonitor: املوقع الشبكي )6(  
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  اجلهاز الفلكّي املركَّب املنخفض التكلفة واملنخفض الترّددات للتحليل الطيفي   -٢  
    واملرصد املتنقّل

ــة        -١٤ ــنخفض التكلفـ ــب املـ ــّي املركَّـ ــاز الفلكـ ــاف اجلهـ ــل أنَّ مطيـ ــة العمـ ــت حلقـ الحظـ
ــل      ــي واملرصــد املتنقّ ــل الطيف ــرّددات للتحلي ــنخفض الت ــستو (وامل ــاُز اســتقبال   )٧()كالي ــو جه  ه

 ٨٧٠ و٤٥، ويعمـــل يف نطـــاق يتـــراوح بـــني )أي جيمـــع بـــني تـــرّددين متغـــايرين(هتـــرودايين 
 ذات  عريــضة النطــاق عــصرية ومتــوفّرة جتاريــاً ة كابليــتلفازيــةميغــاهرتزاً، مــستخدماً مولَّفــات 

ئف أجهــزة مطيــاف والبيانــات الــيت تــسّجلها صــفا .  كيلــوهرتزا٦٢,٥ًاســتبانة ترّدديــة قــدرها 
وُتنقـل  .  تـرّدد يف الذرفـة    ٤٠٠كاليستو هي ملفّات لنظام نقل الصورة املرن تصل ترّدداهتـا إىل            

وتبلــغ االســتبانة .  إىل حاســوب معــيَّن وُتحفــظ حمليــاً R232البيانــات بواســطة كبــل مــن طــراز  
 مـن ألـف مـن     بعدد القنوات، فيما يبلـغ وقـت التكامـل جـزءاً       ثانية، رهناً  ٠,٢٥الزمنية حوايل   

امي اإلمجـايل    املـدى الـدين    أّما.  كيلوهرتز ٣٠٠الثانية وعرض النطاق الترّددي الراديومتري حنو       
  .الً دسيب٥٠ِفيزيد على 

    
    ف املتأّين االسـتوائي الليـلي عن ُبعد ملناطق الغالنظام الرصد  - ٣  

اطق الغـالف    االســتوائي الليــلي عـن ُبعـد ملنـ          الرصـد الحظت حلقة العمل أنَّ حمطـات         -١٥
 تعمـل علـى حتـسني فهـم التغيُّـر الـذي حيـدث لـيالً يف الغـالف املتـأّين وآثـار                  )٨()رينـوار (املتأّين  

ــة للمالحــة واالتــصاالت الــساتلية    ــنظم احلامســة األمهي ــوار"وأجهــزة . ذلــك التغيُّــر علــى ال " رين
 ىالـــسفل احلــراري عنــد خطـــوط العــرض     والغـــالفمكّرســة لدراســة نظـــام الغــالف املتــأّين    

ــأثُّره بالعواصــف  ا ــاً والظــواهر الــشاذةالســتوائية، وت وتتــألّف كــل حمطــة مــن  .  الــيت تظهــر يومي
نظــــام واحــــد واســــع اجملــــال لتــــصوير الغــــالف املتــــأّين؛  ) أ: (ممــــا يلــــي" رينــــوار"حمطــــات 

جهـاز اسـتقبال ثنـائي التـرّدد        ) ج(بـريو؛ و  -مقياسْين ُمَنمنمني للتداخل من طراز فـابري       )ب(و
صـفيفة مكّونــة مــن مخــسة أجهـزة أحاديــة التــرّدد لرصــد   ) د(ي لتحديــد املواقــع؛ وللنظـام العــامل 

الظـواهر  وتتـيح هـذه الـصفيفة إمكانيـة قيـاس           .  النظام العـاملي لتحديـد املواقـع       باستخدامالتأللؤ  
 النظــام إلشــاراتد أمــا جهــاز االســتقبال الثنــائي التــردُّ .  إضــافة إىل حجمهــا وســرعتهاالــشاذة

ــأّين   العــاملي لتحديــد ا ــروين اإلمجــايل للغــالف املت ويقــيس نظــام . ملواقــع فيقــيس احملتــوى اإللكت
الغـالف املتـأّين    /، إن ُوجد، انبعاثني خمـتلفني يف الغـالف احلـراري          السماوي البانورامي التصوير  

                                                         
  .www.astro.phys.ethz.ch/astro1/Users/cmonstei/instrument/callisto/index.htm: ياملوقع الشبك )7(  
  .http://airglow.csl.illinois.edu/Research/RENOIR: املوقع الشبكي )8(  
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وتـستخدم بيانـات هـذا    . للظـواهر الـشاذة  احلركـة الثنائيـة البعـد        و ميكن أن ُترصـد منـهما البنيـة       
وُيعطي مقياسان ُمَنمنمان للتـداخل، مـن طـراز      . افة الغالف املتأّين وارتفاعه   الرصد حلساب كث  

بـني  وتفـصل   . بـريو، قياسـات للريـاح املتعادلـة ودرجـات احلـرارة يف الغـالف احلـراري                -فابري
اسـتاتيكية  ، ممـا يـسمح بـإجراء قياسـات ثنائيـة          كيلومتر ٣٠٠املقياسني مسافة تبلغ زهاء     هذين  

 العواصـف وأيـضاً   ب الغـالف احلـراري      تـأثُّر  بتلك القياسـات لدراسـة       انوُيستع. مشتركة احلجم 
  .وحدوث التقلبات االستوائية موجات اجلاذبية االرتباط احملتمل بنيلتحّري 

    
    أمريكا اجلنوبيةشبكة الترّددات الشديدة االخنفاض يف   - ٤  

ــشديدة االخنفــاض يف   نَّالحظــت حلقــة العمــل أ   -١٦ ــرّددات ال ــةأمريكــ شــبكة الت  ا اجلنوبي
 انتـشار املوجـات بتـرّدد شـديد االخنفـاض علـى مـسافات        خـواص  تـستخدم   )٩()شبكة سافنت (

ــوجي       ــدليل امل ــستقبل يف ال ــاز امل ــاز املُرســل واجله ــني اجله ــة ب ــألرضطويل ــأّين ل .  والغــالف املت
 ومـن املنطقـة دال      ، كموّصـل كهربـائي    ، الذي يعمـل   ويتكّون الدليل املوجي من سطح األرض     

 هنـاراً واملنطقـة هـاء       كيلـومتراً  ٧٠ املتأّين السفلي اليت تقع على ارتفـاع يقـّدر بنحـو             يف الغالف 
 وخـصائص .  لـيالً دون وجـود إشـعاع مشـسي         كيلـومتراً  ٩٠اليت تقع على ارتفاع يقـّدر بنحـو         

يف الــدليل املــوجي تتوقّــف ) الــسعة وســرعة الطـور (املوجـات املنتــشرة بتــرّدد شـديد االخنفــاض   
.  الكهربـائي حلـدوده واجملـال املغنطيـسي األرضـي          التوصـيل ل املوجي وقابليـة     على هندسة الدلي  

 االنتـشار   علـى خـصائص    الـدليل املـوجي تلـك تـؤثّر          خـواص وكلّ الظواهر اليت ميكـن أن تغيِّـر         
  .بترّدد شديد االخنفاض

الرصـد غـري املباشـر الطويـل األمـد لإلشـعاع            : ولشبكة سـافنت هـدفان رئيـسيان، مهـا          -١٧
إتاحة أداة تشخيـصية لدراسـة الغـالف املتـأّين فـوق منطقـة الـشذوذ املغنطيـسي يف            الشمسي؛ و 

ــسي       ــرات االضــطراب املغنطي ــّسكون وفت ــرات ال ــاء فت ــسي أثن ــوب األطل ــن . األرضــي-جن وم
ل  املنطقــة دال مــن الغــالف املتــأّين خــال خــواصدراســة : األهــداف األخــرى للــشبكة مــا يلــي 

لشمسية؛ وتشخيص مصادر اضطرابات الغـالف املتـأّين    جات ا هُّاالضطرابات العابرة، مثل التو   
الواقعة خارج النظـام الشمـسي؛ ورصـد الظـواهر اجلّويـة احملدثـة الضـطرابات الغـالف املتـأّين،                   
ــات      ــية والعمليــ ــا األرضــ ــعة غامــ ــراء وومــــضات أشــ ــائي احلمــ ــع الكهربــ كومــــضات التفريــ

يــة لتغذيــة رمــوز االنتــشار  الكهرمغنطيــسية؛ وتــوفري جمموعــات مــن البيانــات التجريب -الــسيزمية
ــى   احلــسابية ــة احلــصول عل ــة  بغي ــاذج معياري ــة من ــشديد   خلــواص يومي ــرّدد ال  املوجــات ذات الت

                                                         
  .www.craam.mackenzie.br/SAVNET/savnet2.htm: املوقع الشبكي )9(  
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 اخلـواص املعينـة  االخنفاض على مسار معّين من جهاز اإلرسـال إىل جهـاز االسـتقبال؛ ودراسـة        
  .العليا) اجلنوبية(للغالف املتأّين على خطوط العرض 

ــربعني     تقبالاالســ جهــاز ويتكــوَّن  -١٨ ــشبكة ســافنت مــن هــوائيني حلقــيني م  األساســي ل
وجيــري تــضخيم  ).  أمتــار٦ (نظــائري ومــن هــوائي رأســي   نيياجتــاه) أمتــار ٣ × أمتــار ٣(

 اخلـصائص املوجيـة     وتـبني . رقميـة /إشارات أجهزة االستـشعار ونقلـها إىل بطاقـة مسعيـة نظرييـة            
  .بواسطة رمز حاسويب براجمي مسجِّل للسعة والطور

    
    شبكة رؤية بيئة الفضاء وحتليلها  - ٥  

هـي   )١٠()شـبكة سـيفان  ( شـبكة رؤيـة بيئـة الفـضاء وحتليلـها        نَّالحظت حلقـة العمـل أ       -١٩
 والـسفلى صفيفة مكّونة مـن كاشـفات للجـسيمات موضـوعة عنـد خطـوط العـرض املتوسـطة                   

ة واهلــدف منــها هــو حتــسني البحــوث األساســية ألحــوال طقــس الفــضاء وتــوفري تنّبــؤات قــصري 
وكــشفت هــذه الــشبكة . وطويلــة األجــل بالعواقــب اخلطــرية املترّتبــة علــى العواصــف الفــضائية

التدفّقات املتغّيرة ألنواع خمتلفة مـن األشـعة الكونيـة الثانويـة علـى ارتفاعـات وخطـوط عـرض                    
  . ُتستعمل الستكشاف آثار التضمني الشمسيقوية أداة متكاملة وبذا فهي ؛خمتلفة

    
     يف الياباناملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاءصفائف أجهزة   - ٦  

 الفيزيـــاءالحظـــت حلقـــة العمـــل أنـــه، يف اليابـــان، ُتـــشارك اللجنـــة الفرعيـــة لربنـــامج   -٢٠
برنـامج   التابعة جمللس العلوم يف املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء يف إطار             األرضية-الشمسية
وواصــلت اللجنــة الفرعيــة املــذكورة خططهــا لنــشر  .  الــسنة الدوليــة للفيزيــاء الشمــسية ملتابعــة

وقامـت الـربامج الرئيـسية اخلاصـة        . متاحة لالطالع العـام   األجهزة وأنشأت نظم قواعد بيانات      
 وهــي شــبكة التــصوير املتواصــل باســتخدام مرشِّــحات اهليــدروجني  -بــأجهزة طقــس الفــضاء 

، ونظــام احتيــاز )شــبكة غمــدن(لــشبكة العامليــة لكــشف امليونــات  ، وا)تــشنيشــبكة (واأللفــا 
، وَصـوَّارة الغـالف األوسـط والغـالف احلـراري الـضوئية            )نظـام ماغـداس   (البيانات املغنطيـسية    

 الــسفلى الغــالف األيــوين عنــد خطــوط العــرض ملــسابري، وشــبكة جنــوب شــرق آســيا )أومــيت(
وباإلضـافة إىل ذلـك، قـام املعهـد         . ٢٠١٠  بتوسيع نطاق عملياهتا منذ عـام      - )شبكة سيليون (

التواصــلية املتعلقــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت بتوســيع نطــاق أنــشطته اليابــاين الــوطين 
  .بطقس الفضاء

                                                         
  .http://sevan.crd.yerphi.am: املوقع الشبكي )10( 
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ومــن أجــل التوعيــة باملبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء يف اليابــان وخارجهــا،             -٢١
األرضــية اجتماعــاً يف جامعــة كيوشــو، يف -اللجنــة الفرعيــة لربنــامج الفيزيــاء الشمــسية نظّمــت
وبعد ذلك، ُعقدت دورة مكّرسة للمبادرة املـذكورة أثنـاء انعقـاد النـدوة              . ٢٠١٠مارس  /آذار

، ٢٠١١ويف عـام  . ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢٦ و٢٥ يـومي الدولية لالحتـاد اليابـاين لعلـوم األرض،        
 النــدوة الدوليــة لالحتــاد  نظّمــت اللجنــة الفرعيــة املــذكورة دورة أخــرى بــشأن املبــادرة خــالل  

وأثناء تلك الدورة، قـام العلمـاء واملهندسـون         . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٥الياباين لعلوم األرض، يف     
 املبـادرة الدوليـة بـشأن      اليت متد  ،وممثلو اجلهات املسامهة  املكلفون بتشغيل أجهزة طقس الفضاء      

ي عــّدة بــاحثني أجانــب إىل وُدِعــ. ، بعــرض إجنــازاهتم وخططهــم املقبلــةببياناهتــاطقــس الفــضاء 
  كـبرياً  والقـت الـدورة جناحـاً     . عرض أنشطتهم مع التركيز بوجـه خـاص علـى التعـاون الـدويل             

 ُتعقد خالل فترة املبادرة الدوليـة بـشأن      آخر دورة ، وهي   ٢٠١٢وسُتعقد دورة أخرى يف عام      
  .٢٠١٢ و٢٠١٠املمتدة بني عامي  طقس الفضاء

ومـن  .  صـفائف أجهـزة القيـاس      بـشأن  جلـسات د عـّدة    وخالل حلقة العمل، تقرَّر عق      -٢٢
 ٣١ قـدَّم فيهـا   )نظـام ماغـداس  ( واحـدة عـن نظـام احتيـاز البيانـات املغنطيـسية       اجللـسات تلـك  

 النظــام مــن مجيــع أرجــاء العــامل،  موفــدون مــن اجلهــات املستــضيفة لــذلك معظمهــم (شخــصا 
قـع الـشبكي ملركـز حبـوث        يف املو متاحـة   وهـذه العـروض     . عروضـاً إيـضاحية   ) سيما أفريقيا  وال

  ).www.serc.kyushu-u.ac.jp(البيئة الفضائية التابع جلامعة كيوشو 

واملوضوع احملوري العـام لـدورة نظـام ماغـداس هـو بنـاء القـدرات، ويتـألَّف مـن ثـالث                        -٢٣
تطـــوير القـــدرات علـــى حتليـــل البيانـــات؛  ) ب(تطـــوير قـــدرات األجهـــزة؛ و) أ( :مراحـــل هـــي

 الدوليــة للفيزيــاء للــسنةوبنــاء القــدرات مــن األهــداف الرئيــسية . العلميــةطــوير القــدرات ت )ج(و
ومجيـع  .  منظِّمـو هـاتني املبـادرتني   الـيت حـدَّدها   الشمسية واملبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء،            

 يف جهــود بنــاء القــدرات الــيت تبــذل يف تــساهم وتــشارك نظــام ماغــداس اجلهــات الــيت تستــضيف
 اجلهـات الـيت تستـضيف   وبفـضل  . لتابع ملركز حبوث البيئة الفـضائية إطار مشروع نظام ماغداس ا  

  .نظام ماغداس، أمكن هلذا املركز أن يشّغل بنجاح مراصد أرضية يف مجيع أرجاء العامل

، ويف إطــار مــشروع نظــام ماغــداس، افُتِتحــت أول كليــة يف أفريقيــا  ٢٠١١ويف عــام   -٢٤
ملبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء ونظـام           مشروع مشترك بني ا    هذا النظام يف صورة   لدراسة  
ورقـات   صـفحة بعنـوان      ٢٦٤ يقـع يف     دراسـي وقـد ُنـشر قبـل افتتـاح الكليـة كتـاٌب             . ماغداس

 ورقـات حبثيـة تتعلـق هبـذا     يتـضمَّن ،  )نظام ماغداس ( خمتارة عن نظام احتياز البيانات املغنطيسية     
لقد مكَّن هـذا الكتـاب طـالب        . ن بأسلوب استعراض األقرا   النظام مت نشرها يف جمالت حمكَّمة     

 للقياسـات   جهـازاً ٦٤ الكلية من فهم الغرض من مشروع نظام ماغـداس، الـذي يـشغِّل حاليـاً        
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 بنيجرييـا،  وهـذه الكليـة، الـيت تقـع بـالقرب مـن الغـوس       . يف مجيع أحناء العـامل املغنطيسية اآلنية   
ا، مـــن  مـــشارك٥٩ اجتـــذبتفقـــد . ، القـــت جناحـــا كـــبريا  ضـــمن حـــرم جامعـــة ريـــدمير   

وأما املشاركون الباقون فهم طالب نيجرييـون       . ، معظمهم من جامعة كيوشو    معلمني ٨ بينهم
  . ماغداس يف أفريقيالنظاموممثلون للمحطات املضيفة 

 عن صفائف أجهزة طقس الفـضاء        عن اجلهات املسؤولة   ممثلونوخالل حلقة العمل، قدَّم       -٢٥
  ).انظر أدناه( اخلاصة هبا غيل وبناء القدراتاخلمس مجيعها تقارير تفصيلية عن أنشطة التش

    
      التقارير املقدَّمة إىل حلقة العمل عن حالة صفائف األجهزة اخلمس يف اليابان    

مقرابات رصد التوهُّجات الشمسية يف إطار مشروع شبكة التصوير املتواصل باستخدام   - ١  
    امعة كيوتومرشِّحات اهليدروجني واأللفا، يف مرصدْي كواسان وهيدا، ج

 تركيب مقراب رصد التوهُّجات الشمسية يف جامعـة إيكـا          ، متَّ ٢٠١٠مارس  /يف آذار   -٢٦
الوطنية يف بريو يف إطار مـشروع شـبكة التـصوير املتواصـل باسـتخدام مرشِّـحات اهليـدروجني                   

 مـن قبيـل   وحقًَّـق املقـراب نتـائج       .  من أجل رصد قرص الـشمس بكاملـه        )تشنيشبكة  (واأللفا  
  .دثت خالل الليل يف اليابان حمهمةجات مشسية رصد توهُّ

ــان، يف متــوز     -٢٧ ــشروع، ُعقــدت يف الياب ــه /ويف إطــار هــذا امل ــة العمــل  ٢٠١١يولي ، حلق
  الشمـسية  التوهُّجـات املشتركة بني اليابان وبريو حول املدرسة الصيفية اخلاصـة مبقـراب رصـد              

وســاهم . طانيــا ومــصر واليابــان، حــضرها بــاحثون مــن بــريو وبريذات الــصلةوحتليــل البيانــات 
 بظـواهر النـشاط   املتعلقـة  حتليل البيانات واالستقصاء العلمـي  بأنشطة قُدماً   الدفعاملشاركون يف   

  .الشمسي املذكورة آنفاً وأجروا مناقشات مثمرة

واعتزمت جامعة كيوتو تركيب مقراب جديد لرصد التوهُّجـات يف اجلزائـر بالتعـاون                -٢٨
رجــئ ألســباب  ذلــك أُنَّ أ إالَّوفيزيــاء األرض الفلكيــة ء والفيزيــافلــكالعلــم مــع مركــز حبــوث 

، عرض عدد من املعاهـد مـن خـارج اليابـان مـشاركته يف مـشروع          ٢٠١١ويف عام   . لوجستية
 وفيزياء األرض يف أكادميية العلـوم املنغوليـة،    الدراسات الفلكية ، من بينها مركز     )تشنيشبكة  (

 بوستـشا ك عبد العزيز يف اململكة العربية الـسعودية، ومرصـد           وجامعة امللك سعود وجامعة املل    
  .يف إندونيسيا، األمر الذي أتاح تبادل املعلومات التقنية والعلمية مع هذه املعاهد
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    الشبكة العاملية لكشف امليونات، جامعة شينشو  - ٢  
شف امليونـات  قائمة يف اجتاهات الرؤية يف إطار الشبكة العامليـة لكـ        كانت   ثغرة   تُسدَّ  -٢٩

ــبكة غمـــون( ــافة )شـ ــارا جبـــل  جديـــد يف مكـــشاف بإضـ ــيريا نيغـ  يبلـــغ باملكـــسيك الـــذيسـ
يف ) SciBar(املكــــشاف ومت تركيــــب هــــذا .  متــــر فــــوق مــــستوى البحــــر٤ ٦٠٠ ارتفاعــــه

  الســتخدامه يف املقــام األول لرصــد النيوترونــات الشمــسية، والســتعماله أيــضاً      ٢٠١٢ عــام
أبعـاد   تبلـغ ( شـريط وامـض   ١٥ ٠٠٠از املـذكور ّممـا يقـارب      ويتـألَّف اجلهـ   . لكشف امليونـات  

 مــضاعفاً ٢٥٠~زهــاء تــتم معاينتــها بواســطة ) }٣^{ ســم ٣٠٠ × ١,٣ × ٢,٥كــلّ منــها 
 متعــّدد األنــودات، يــستطيع أن يقــوم بقياســات دقيقــة للجــسيمات الناجتــة عــن خمتلــف   ضــوئياً

ــة الرئيــسية مــع ُنــوى الغــالف اجلــو    ــة  . يتفــاعالت اإلشــعاعات الكوني وأجرَيــت جتــارب أوَّلي
  .أوَّيل صغري ملكشافباستخدام منوذج 

    
    مشروع نظام احتياز البيانات املغنطيسية، مركز حبوث البيئة الفضائية، جامعة كيوشو  - ٣  

ــاز البيانــات املغنطيــسية     -٣٠  جهــازاً مــن ٦٤) نظــام ماغــداس(يــشغِّل مــشروع نظــام احتي
وهي أكرب صـفيفة مـن صـفائف أجهـزة          تلف أرجاء العامل    يف خم  املغنطيسية اآلنية    القياسأجهزة  
ــاس ــة يف العــامل القي ــسية اآلني ــدة مــن   ٢٠١١ويف عــام .  املغنطي ، مت تفعيــل ثــالث حمطــات جدي

، منغوليــا؛ ُخفــد يف HVD يف إيكــا، بــريو؛ وحمطــة ICAحمطــة : ماغــداس، وهــينظــام حمطــات 
ة من حمطـات نظـام ماغـداس ُتنقـل          والبيانات اليت ُتستمد من كل حمط     .  يف كانبريا  CANوحمطة  

ويف هـذا املركـز، جيـري       .  عرب اإلنترنت إىل مركز حبوث البيئة الفضائية يف جامعـة كيوشـو            اًآنيَّ
ويشارك مخسة طالب مـن الـسودان والفلـبني وماليزيـا           . جتهيز هذه البيانات وتوزيعها وختزينها    

ن رسـائلهم اجلامعيـة لنيـل    ومصر، حتت إشراف مدير املركز، يف مشروع ماغـداس وهـم يعـدُّو         
  .دكتوراةدرجة ال

    
األرضية، -ئية، خمترب أحباث البيئة الشمسيةصوَّارات الغالف األوسط والغالف احلراري الضو  - ٤  

    جامعة ناغويا
ــضوئية       -٣١ ــراري الـ ــوَّارات الغـــالف األوســـط والغـــالف احلـ ــزة صـ ــفيفة أجهـ ــدأت صـ بـ

جلاذبية والرياح ودرجـات احلـرارة يف الطبقـة          بأخذ قياسات مؤمتتة ملوجات ا     )صوَّارات أوميت (
صـوَّارة مساويـة    ، باسـتخدام    ٢٠١١مـارس   /العليا للغالف اجلوي يف داروين، أسـتراليا، يف آذار        

وتقـع مدينـة دارويـن      . لقيـاس التـداخل   " بـريو -فـابري " لتصوير الوهج اهلوائي وجهاز      بانورامية
ان، مما يتـيح فرصـة إلجـراء قياسـات متزامنـة       اجملال املغنطيسي األرضي بالياب   اقتران مع يف نقطة   
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 والغــالف األيــوين عنــد خطــوط العــرض الوســطى يف العلــوي الغــالف اجلــوي لتــزاوججديــدة 
، مبـا يف ذلـك القياسـات        العلويوهذه القياسات املؤمتتة للغالف اجلوي      . نصف الكرة األرضية  

 لتـصوير   جهـازاً ١٢دام  باسـتخ  ٢٠١١اليت متت يف داروين، أجنزت على نطـاق العـامل يف عـام              
  .لقياس التداخل" بريو-فابري" أجهزة ٥الوهج اهلوائي و

    
، السفلىمشروع شبكة جنوب شرق آسيا ملسابر الغالف األيوين عند خطوط العرض   - ٥  

بيئة وطقس الفضاء، معهد حبوث الكهرومغناطيسية التطبيقية، املعهد لخترب املعلومايت امل
    ت واالتصاالتالوطين لتكنولوجيا املعلوما

 مشروع شبكة جنوب شرق آسيا ملسابر الغالف األيـوين عنـد خطـوط العـرض                يتولَّى  -٣٢
تشغيل ستة مسابر للغالف األيوين وأربعـة أجهـزة السـتقبال            )مشروع شبكة سيليون  (السفلى  

 النظــام العــاملي باســتخداموميض الــرصــد ل وجهــازينإشــارات النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع، 
.  لتــصوير الــوهج اهلــوائي مســاوي بــانوراميوجهــاز ومقياســني مغنطيــسيني،  املواقــع، لتحديــد

وباإلضــافة إىل ذلــك، جــرى يف إطــار هــذا املــشروع تركيــب رادار للنيــازك يف جزيــرة بيــاك،    
 زيـادة ومـن أجـل     .  والغـالف األوسـط    الـسفلي إندونيسيا، لرصـد الريـاح يف الغـالف احلـراري           

الــذي يــشمل ( األيــوين والغــالف احلــراري يف شــرق آســيا  رصــد أحــوال الغــالفالقــدرة علــى
، أقيمـت عالقـات تعـاون مـع عـدد مـن املعاهـد يف جنـوب شـرق                    )اليابان وجنوب شرق آسـيا    

 األيــوين، الــيت ُتــستمد مــن بــاحملتوى اإللكتــروين الكلــي للغــالفآســيا لتبــادل البيانــات اخلاصــة 
ملواقــع يف كــل بلــد يف املنطقــة دون  شــبكة أجهــزة اســتقبال إشــارات النظــام العــاملي لتحديــد ا  

فعلى سبيل املثال، قام معهـد امللـك مونغكـوت للتكنولوجيـا يف الدكرابـانغ، تايلنـد،         . اإلقليمية
 واسـتعان علـى     ،بتطوير املركز التايلندي لبيانات النظام العاملي لتحديد املواقع والغالف األيوين         

وُتجمَّع البيانات حاليـا مـن أكثـر        . سيليونمشروع شبكة   من   املقدَّمحتقيق ذلك جزئيا بالدعم     
ويف إندونيـسيا، قـام     .  جهاز استقبال إلشارات النظام العاملي لتحديد املواقـع يف تايلنـد           ٢٠ من

 جهــاز اســتقبال ١٠٠املعهــد الــوطين للمالحــة اجلويــة والفــضاء جبمــع بيانــات مــن أكثــر مــن     
ــارات ــداد خــ      إلش ــن أجــل إع ــع م ــد املواق ــاملي لتحدي ــام الع ــدين  النظ ــوى رائط ذات بع للمحت

وأنـشطة  .  باالستعانة بالنظام العاملي لتحديد املواقع      يف مجيع أرجاء إندونيسيا    اإللكتروين الكلي 
ملنطقـة شـرق آسـيا برمتـها، مبـا يف ذلـك اليابـان،        وكـذلك  احتياز البيانات هذه مهمة لكل بلد     

 عنـد خطـوط     تتولـد الزمـا،    اضطرابات شديدة يف الغـالف األيـوين، مثـل فقاعـات الب            نَّنظرا أل 
  . ما تصل إىل خطوط العرض الوسطى أثناء ارتفاع النشاط الشمسيالسفلى وكثرياًالعرض 
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    عروض اإليضاحية الملخَّص  -ثالثاً  
للمــشاركني ة الــيت قُـدِّمت خـالل حلقــة العمـل    خ مــن العـروض اإليـضاحي  َس نُـ أُتيحـت   -٣٣
  ).www.iswinigeria.org.ng( على املوقع الشبكي شرتُنو
    

     الدولية بشأن طقس الفضاءاملتعلق باملبادرةقرار أبوجا   -رابعاً  
ِمـد باإلمجـاع مـن       القرار التايل خالل املداوالت اليت جرت يف حلقـة العمـل واعتُ            صيغ  -٣٤

  .قبل املشاركني

 إلنشاء مركـز دويل لعلـوم وتـدريس طقـس           اًدوليتقود مسعى   ينبغي لألمم املتحدة أن       -٣٥
علـى الـدعم الفعَّـال مـن        يف ذلـك     ةًمعتمـد  طار مؤسسة تعليمية وحبثية وطنية قائمـة      الفضاء يف إ  

 وقــد عــرض مركــز حبــوث البيئــة الفــضائية يف جامعــة  اليابــان واملنظمــات العلميــة ذات الــصلة،
  .استضافة مركز من هذا القبيلاليابانية كيوشو 

لفـضاء يف مجيـع أحنـاء     علـى طقـس ا   تركِّـز أن ينمو املركز ليـصبح شـبكة مراكـز    ينبغي    -٣٦
  .س الفضاء املتصلني بطقوالتعليم البحث جمايل يف التقدُّمالعامل، وتكون مكرَّسة لدفع عجلة 

ــيت ترغــب يف         -٣٧ ــدول ال ــة لل ــدرات واإلرشــادات التقني ــاء الق ــوفِّر بن ينبغــي للمركــز أن ي
ــوم طقــس الفــضاء   ــاء القــدرات مــن امل  .  وتدريــسهااالخنــراط يف عل ــة بن ــألَّف عملي نــات كوِّوتت

  :الرئيسية الثالثة التالية

ويتطلَّـب رصـد الطقـس، سـواء        . هاالتدريب على أجهزة طقس الفضاء ونشر       )أ(  
وُتـستقى هـذه البيانـات      . كان ذلك ألغراض العمليات أو البحوث، التسجيل املستمر للبيانات        

 لبحـوث وقـد أظهـرت ا    . صـحيحة  تتطلَّب صيانة    دقيقة أرضية وفضائية على السواء    من أجهزة   
 األفـراد ذوي املهـارات الالزمـة لتـشغيل وصـيانة تلـك              عـدد  نَّاليت أجريت يف اآلونـة األخـرية أ       

  .األجهزة املتخصِّصة آخذ يف االخنفاض يف مجيع أحناء العامل

جيـــب فحـــص البيانـــات اخلـــام وتـــصويبها  . التـــدريب علـــى حتليـــل البيانـــات   )ب(  
ــها   ــ. وحفظهــاومعايرهتــا وتفــسريها وحتويل ــات متطــوِّرة   ويتطلَّ ــشطة براجمي ب معظــم هــذه األن

 تــوفري ضــرورةويعــين اســتخدام هــذه الرباجميــات  .  البيانــاتمعاجلــة املــدى يف طويلــةخــربات و
  .تدريب متقدِّم ملستخدمي البيانات

 معاجلــةبعــد .  بعلــوم طقــس الفــضاء  اجلوانــب التعليميــة والتدريبيــة املتــصلة     )ج(  
القيــام باستقــصاءات علميــة تــستند إىل هــذه البيانــات  يلــزم كخطــوة هنائيــة، وحفظهــاالبيانــات 
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وتتطلَّـب القـدرة علـى إجـراء        . ونشر نتائج البحـوث يف هـذا الـصدد يف مؤلَّفـات علميـة دوليـة               
وهـي   أو املاجـستري،  دكتوراة مـستوى الـ  مـن هذه العملية النهائية بوجه عام درجـة مـن التعلـيم           

  .لفضاء ال ميكن أن يوفِّرها سوى خرباء يف علوم ادرجة

األنشطة التنفيذيـة؛   :  مها جمالني إىل   عموماً بشأن طقس الفضاء     العمليةاألنشطة  نقسم  ت  -٣٨
  .والتعليموأنشطة البحث 

 فهمـا   والتعلـيم أمـا البحـث     . تتولَّى العمل التنفيذي مؤسسات الفـضاء الوطنيـة القائمـة           -٣٩
 املقتـرح يكـون املركـز     وال بد أن    . واجلامعاتاملتقدمة  جماالن من اختصاص مؤسسات البحث      

باإلضــافة إىل ذلــك، أن يتمتَّــع مــن الــضروري و.  أو جامعــةمتقدمــةحبــث جــزءاً مــن مؤســسة 
  . يف جمال بناء القدراتمشهوداملركز بسجل 

 يف تنظـيم األنـشطة الدوليـة مثـل     مـشهود جيب أن يكون املركز مؤسسة تتمتَّع بـسجل        -٤٠
املتعلقـة  تركيب األجهـزة    عمليات   الرصد و   وحلقات العمل ومحالت   تنظيم الدورات الدراسية  

يف املعاهد الـيت تستـضيف      العامل، وتدريب املوظفني والطلبة     خمتلفة يف   طقس الفضاء يف مناطق     ب
جمــال وجيــب أن ميتلــك موظفــو املركــز خــربات يف  .  األجهــزة، وبــرامج التواصــل الدوليــةهــذه

  .قس الفضاءبادرة الدولية بشأن طترويج ودعم الربامج الدولية مثل امل

ــا الفــضاء،    ااملراملركــز مــع   يتعــاون وســوف  -٤١ ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــة لت كــز اإلقليمي
املنتسبة إىل األمم املتحدة، الكائنة يف الربازيل واملغرب واملكسيك ونيجرييا واهلند، ومـع سـائر               

  .ل تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف جماالتفوُّقمراكز 

اء األساســية يف جامعــة نيجرييــا أن يتــولَّى مهــام مركــز عــرض مركــز علــوم الفــضوقــد   -٤٢
  .إقليمي لعلوم وتدريس طقس الفضاء

 


