
إنشاء قاعدة بیانات حدیثة ودائمة إلحداث اختراق وتطور نوعي من 

ًأجل قارة افریقیة أفضل وأكثر ازدهارا وتطورا.  ً
ُتتكون أهداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة (أهداف التنمیة 

ًاأللفیة) من سبعة عشر (١٧) هدفا عالمیا، بغیة الحصول على مائة  ًُ
وتسعة وستین (١٦٩) نتیجة موزعة بین هذه األهداف، وذلك من 

أجل إحداث تحول وتطور إیجابي في السلوك البشري والتعامل السلیم 

مع الكون، ومن ثم العیش في عالم أفضل بحلول العام 

٢٠٣٠.وتتراوح هذه األهداف من السعي الستئصال الفقر والجوع إلى 

ُتوفیر فرص التعلیم وتحسین نوعیته، وتقدیم الخدمات الصحیة ورفع 

مستوى المعیشة ومعالجة عدم المساواة، وحمایة البیئة.

تعتبر البیانات األساسیة من عناصر دعم البحوث والدراسات الالزمة 

ُلتحقیق أهداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، طالما أن البحوث 
ًالتطبیقیة والدراسات األساسیة تلعب دورا محوریا فیما یلي:   ً

ُ·   إثارة ورفع درجة الوعي واإلدراك بالنظم البشریة والطبیعیة المعقدة  ُُ
ُالتي تكتنف هذا الكون وتسیره.

· الحصول على االختراعات الالزمة فیما یتعلق بالمواد والعقاقیر 
ُالحدیثة ونظم الطاقة والزراعة الجدیدة، ووسائل النقل والتوزیع 
ُالمبتكرة، باإلضافة إلى نظم وأسالیب التعلیم الحدیثة، والنظم  ُ ُ ُ

ُوعلى سبیل المثال ولیس الحصر، یمكن النظر إلى القائمة أدناه 
ُباعتبارھا تشكل مجاالت بحثیة لدعم أھداف التنمیة المستدامة في ُ

افریقیا:

ُ أ-   األبحاث المتعلقة بالتغیر المناخي-التي تؤثر على العدید من  
ُ    أھداف التنمیة المستدامة: مثل؛ خطة عمل مواجھة آثار التغیر  ُ

    المناخي؛ استئصال الفقر؛ استئصال الجوع؛ توفیر میاه الشرب ُ
    النقیة والنظافة العامة؛ الطاقة النظیفة الرخیصة؛ الحیاة تحت  

    المسطحات المائیة؛ والحیاة على الیابسة. 

 ب-  األبحاث المتعلقة باألمن الغذائي-التي تؤثر على أھداف التنمیة      
ُ     المستدامة: مثل؛ استئصال الفقر؛ استئصال الجوع؛ الرعایة  

     الصحیة الجیدة؛ ورفع مستوى المعیشة. 

 ت-  األبحاث المتعلقة بعلم األوبئة-التي تؤثر على أھداف التنمیة  
ُ     المستدامة: مثل؛ التي تؤثر على أھداف التنمیة المستدامة: مثل؛   ُ

     الحالة الصحیة ومستوى المعیشة.

 ث-  األبحاث المتعلقة الجینات الوراثیة (الجینوم)-التي تؤثر على  
ُ     أھداف التنمیة المستدامة: مثل؛ الحالة الصحیة ومستوى 

المعیشة.

 ج-  األبحاث المتعلقة علم المواد-التي تؤثر على أھداف التنمیة  
ُ    المستدامة: مثل؛ الطاقة النظیفة الرخیصة؛ الصناعة؛ االبتكار؛ 
ُ    مشاریع البنیة األساسیة؛ استقرار المدن والمجتمعات؛ اإلنتاج  ُ

    واالستھالك المسؤول.

في ھذا العصر الزاخر بالمعلومات والبیانات، تلعب مشاریع البنیة 
ً االساسیة في مجال الحوسبة التقنیة دورا أساسا في دعم عملیة جمع ً

المعلومات بكفاءة وتصنیفھا وتحلیلھا ومقارنتھا؛ وخاصة تنسیقھا ً
ومواءمتھا. كما تعتبر المساعي والجھود والمبادرات البحثیة العلمیة 

ً ُفي ھذا العصر عنصرا أساسیا على نطاق العالم. حیث أن عملیات ً
الحوسبة الفعالة المتمیزة مع البنیة العلمیة األساسیة تلعب دوراً 

ً ُمحوریا وأساسیا في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.ً

ًتعتبر المبادرة االفریقیة لألبحاث والمعلومات (ADIRC) ثمرة 

Square Kilometer ) لمشروع التلسكوب االفریقي العمالق

Array-SKAُُ) والذي أنشئ لكي یربط الدول المشاركة للقارة 
ُاالفریقیة في هذا المشروع، مع الدولة المضیفة له (أي جنوب 

افریقیا)، بهدف تلبیة 

احتیاجات الحوسبة 

العلمیة والتعاون 

البحثي فیما یتصل 

بمشروع المرصد 

العمالق الذي 

سوف یكون 

بمثابة مصدر 

أساسي لتوزیع 

ونشر البنیة 

األساسیة لتكنولوجیا 

ُالمعلومات، من خالل إتاحة الفرصة للحصول على تقنیة الحوسبة 

ُوالبیانات البصریة والفعالیة والقدرة على تخزین المعلومات والبیانات 

ٕواتاحة استخدامها للعامین في مجال البحث العلمي في كافة أنحاء 

القارة االفریقیة.

ُوعلى الرغم من انبثاق المبادرة االفریقیة لألبحاث والمعلومات من 
ُعلوم الفلك الالسلكیة، إال أنها سوف تقدم خدماتها منذ البدایة في 

مجالي المعلومات الحیویة (Bioinformatics) والعلوم الهندسیة 

ُ(Geosciences)، وثیقا الصلة بتحقیق أهداف التنمیة المستدامة.

توجد فوائد علمیة واضحة وملموسة ناتجة عن التعاون والتنسیق 

ُالعولمي والهیكلي بین الدول المشاركة في مشروع المرصد العمالق 
ُفي افریقیا، وعلى كل حال فإن األبعاد الجیوسیاسیة والتنظیم الهیكلي 

المعلوماتي التي تم إرساؤها بهدف تقدیم الخدمات العلمیة التي تعتبر 

ًعنصرا أساسیا في هذه المبادرة الدولیة، القادرة على دفع وتیرة  ًُ
ُأهداف التنمیة المستدامة.

ُوكذلك یمكن وینبغي االستفادة من المبادرة االفریقیة لألبحاث 

ُوالمعلومات في دفع وتعزیز أهداف التنمیة المستدامة، من خالل 
تعزیز البحوث العلمیة ذات الصلة بهذه المجاالت التي یقع معظمها 

في نطاق العلوم التطبیقیة.

ًعلما بأن المعلومات كبیرة الحجم ومهارات الحوسبة الفعالة العالیة 

ُاألداء، ومشاریع البنیة األساسیة والقدرات القیادیة في النظام العالمي 

للحوسبة، قد تم إعدادها وتطویرها من خالل برامج علوم الفلك ذات 

ُیجب تعزیز المبادرة االفریقیة لألبحاث والمعلومات وغیرها من 
ُمبادرات البحث العلمي، واستخدامها كآلیات وروافع لتحقیق أهداف 

ُوبرامج التنمیة المستدامة.

ُنحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة
مع األخذ في االعتبار عدم توف
البیانات اإلحصائیة في افریقیا

إنشاء قاعدة بیانات حدیثة ودائمة إلحداث 

اختراق وتطور نوعي من أجل قارة افریقیة 

ًأفضل وأكثر ازدهارا وتطورا.  ً

أھداف التنمیة
ُالمستدامة:

ُُتعتبر المبادرة االفریقیة لألبحاث والمعلومات بمثابة عامل هام 
للحصول على التقنیات الالزمة لمشروع المرصد االفریقي العمالق 

ُ(التلسكوب)، وسوف تعمل فرق البحوث العلمیة على استنباط طرق  ُ
ُمعالجة مبتكرة للبیانات ولوغاریثمات جدیدة، مما یؤدي إلى رفع 

فعالیة وكفاءة األداء والدقة في مجال الحوسبة والعملیات الفلكیة 

الحسابیة وتقنیاتها ووسائلها، وهذا بدوره یتطلب مهارات جدیدة 

ًتتجاوز كثیرا مجال الفلك واالرصاد الجوي، والتي تعتبر ضروریة 
للعب دور هام في إطار علوم ومعارف االقتصاد العالمي، ویشمل 

ذلك ما یلي: -

  ·  األتمتة وتحلیل المعلومات وعلوم تقنیة اآلالت.

ُ  ·a التصمیم المشترك لألجهزة الصلبة واألقراص المرنة، ألجل 
     الحصول على أجهزة فعالة من حیث استهالك الطاقة وقلیلة 

     التكلفة عند إجراء العملیات الحسابیة.

  ·a هندسة انسیاب المعلومات والبیانات.

  ·  أجهزة التعامل ومعالجة المعلومات والبیانات كبیرة الحجم.

ُ  ·  نظم اإلدارة واإلشراف على شبكات االنترنت المشابهة وبرامج  ُُ
ُ     البحوث ذات الصلة، والتي یجب تعزیزها وتطویرها بغیة تحقیق 

ُ     أهداف التنمیة المستدامة.

ُما ھي أھداف التنمیة المستدامة؟

استئصال الفقر استئصال الجوع

الرعایة الصحیة وجودة
مستوى المعیشة ًالتعلیم الممتاز نوعیا

المساواة بین الجنسین.

العمل الالئق والنمو 
االقتصادي.

الصناعة واالبتكار
 ومشاریع البنیة األساسیة.

ُالمدن والمجتمعات  ُالمستقرة.ُ

اإلنتاج واالستهالك
 المسؤول.

ُخطة عمل المناخ. ُالحیاة تحت المسطحات  المائیة.

الحیاة فوق الیابسة.  الراسخة.ُالسلم والعدالة والمؤسسات

الشراكات لتحقیق األهداف. ُالطاقة المتجددة.

خفض حدة عدم المساواة.

الطاقة النظیفة والرخیصة.



ُیمثل حجم ومدى المرصد العمالق قفزة هائلة في مجالي الهندسة 

ٕوالبحوث العلمیة والتنمیة من مجال بناء وانشاء المراصد الفلكیة، 

وسوف یؤدي هذا المشروع إلى زیادة هائلة في مجال القدرات العلمیة 

عند اكتماله وعمله.

إن استخدام آالف المراصد الصغیرة من خالل ثالثة أشكال فریدة، 

ُُُسوف یتیح لعلماء الفلك مراقبة الفضاء بطریقة غیر مسبوقة ومسحه 

ًبطریقة أسرع بآالف المرات مقارنة بأي نظام رصد معمول به حالیا. ُ

ًشرح: لقد تلقى بعض الطالب االفریقیین مؤخرا دورات تدریبیة بمرصد 
ُهارتبیستهویك (Hartbeesthoek)، بهدف رفع قدراتهم للحد األقصى 

 (SKA) وتأهیلهم الستخدام أجهزة وبرامج المرصد االفریقي العمالق
واالستفادة من المرصد، وذلك في إطار برامج التدریب والتأهیل الذي 

تقوم بها الشبكة االفریقیة الفلكیة.

ُوفي هذا السیاق، فقد تم تدریب فرق فنیة وعلمیة وتأهیلها لالستفادة 
ُالقصوى من هذه المنشآت العلمیة الفلكیة الحدیثة، وسوف یمارس  ً

المرصد الفلكي الغاني نشاطه ویعمل من خالل مرصد ذي طبق واحدـ 
ُمستقل، أو یعمل كجزء من منظومة الشبكة االفریقیة طویلة المدى  ُ
ُٕ(VLBI)، واذا ما تم استخدامه كمرصد مستقل بطبق واحد، فسوف 

ًیستخدم أساسا في مراقبة أجهزة المازر (Masers) لفترات زمنیة طویلة. ُُ

ُوللعلم فإن تسعة دول افریقیة (٩) تشارك (أعضاء) في مشروع المرصد 
ُالفلكي العمالقٍ (SKA)، كما أنه هذه الدول شركاء أساسیین في الشبكة 
االفریقیة الفلكیة طویلة المدى (AVN)، وهي: جنوب افریقیا، بوتسوانا، 

غانا، كینیا، مدغشقر، موریشیوس، موزمبیق، نامیبیا، وزامبیا.

المراجع:
ُالثورة المعلوماتیة الكبرى ألجل التنمیة المستدامة: ُ

تعزیز النمو االقتصادي، وإنتاج صانعو
 فرص العمل بدال عن الباحثین عن العمل.ً

إتاحة تبادل المعرفة والمعلومات والتعاون.

شرح: یوجد واحد من هوائیات میركات المرصد العمالق،

بمنطقة كارو (Karoo) في جنوب افریقیا.

ًوسوف تتصدر الشبكة االفریقیة وضعا ممیزا في هذا العام بإطالق  ًُ
ًالمرصد العمالق (الذي یبلغ قطره ٣٢ مترا) في إقلیم كوتنسي بجمهوریة 

غانا (Kutunse -Ghana(، والذي سوف یكون أول مرصد فلكي 

افریقي (تلسكوب) یعمل من خالل الشبكة االفریقیة المذكورة أعاله، 

وعلى استعداد للعمل في مجال العلوم والتكنولوجیا بالتعاون مع الشبكات 

والمراصد العالمیة العاملة في مجال علوم الفلك والفضاء. 

Radio ) ٕیهتبر إنشاء واطالق شبكة المراصد الفلكیة الالسلكیة ُ
telescopesً) في القارة االفریقیة، خطوة هامة للغایة في مسار  ً

ٕاالستعداد واعداد القارة االفریقیة لالستفادة من المرحلة الثانیة للمرصد 
(SKA.) االفریقي العمل

ًشرح: لقد تلقى بعض الطالب االفریقیین مؤخرا دورات تدریبیة بمرصد 
ُهارتبیستهویك (Hartbeesthoek)، بهدف رفع قدراتهم للحد 

األقصى وتأهیلهم الستخدام أجهزة وبرامج المرصد االفریقي العمالق 
(SKA) واالستفادة من المرصد، وذلك في إطار برامج التدریب 

والتأهیل الذي تقوم بها الشبكة االفریقیة الفلكیة.

ماذا نعني بالفلك الالسلكي (Radio Astronomy)؟

  ·  إلى أین تذهب األموال (التوزیع الجغرافي)؟

  ·  هل یذهب التمویل إلى وجهته الصحیحة؟

  ·  ما التغییر الذي حدث بمرور الوقت؟

  ·  هل أدى التدخل إلى إحداث التغییر؟

  ·  حدد العوامل الدافعة.

ُ  ·  ما هي العوامل األخرى التي قد تؤثر على النتائج/المخرجات؟

h�p:/gefieo.org/sites/default/files/ieo/ieo-
documents/SDG-Bigdata.pdf 

h�p://tapopalliance.org/wp-
content/uploads/2016/03/NoteBigDataSDGsGlobal

SustDevReportELetouze2015.pdf 

h�ps://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/

ُآراء حول المعلومات الكبرى المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة:ُ

ماذا یعني المرصد الفلكي العمالق
ُ (SKA) والشبكة االفریقیة المتداخلة؟

ُالبحوث، مشاركة المجتمع واستئصال الفقر. ُ

إدارة إنتاج المحاصیل.

دقة تشخیص العالج الطبي.

االلتزام بتوفیر جید النوع.

توفیر فرص وصول وحصول المرأة علىُ
 األبحاث ذات األھمیة العالمیة من خالل المبادرات.

ُمراقبة نوعیة المیاه والبنیة األساسیة ذات الصلة.

ُتوفیر فرص التعلیم واألبحاث في مجال استقرار المدن والمجتمعات.ُ ُ

توفیر فرص التعلیم واألبحاث في مجال اإلنتاج واالستھالك.ُ

توفیر فرص التعلیم واألبحاث في ُ
مجال خفض انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون.

توفیر فرص التعلیم واألبحاث فيُ
مجال تحلیل دورة الحیاة تحت سطح الماء.

توفیر نظام تعلیم شفاف.

 التعاون مع كافة ذوي المصلحة والعالقة للمحافظة على 
مستوى منخفض من انبعاث غازات الكربون والقمامة.ُ

ُتشمل أھداف التنمیة المستدامة التي
ُ تستفید من مبادرة األبحاث والمعلومات:

(التعاون مع كافة ذوي المصلحة والعالقة للمحافظة على 
مستوى منخفض من انبعاث غازات الكربون والقمامة) .ُ

مشــروع المرصد العمالق هو ثمرة جهود دولیة إلنشــاء/بناء أكبر مرصد في 

ُالعالم، وهذا المشــروع یحتاج إلى مرافق لتحلیل المعلومات/البیانات وقدرات 

ًأكبر من المتوفر حالیا، وذلك إلنتاج معلومات غزیرة تتجاوز حركة الشــــبكة 

 هي (VLBI-AVN( إن الشبكة االفریقیة المتداخلة طویلة المدى

شبكة افریقیة المنشأ قادرة على القیام بعلمیات الرصد الفلكي وتغطیة 

ُكافة أرجاء القارة االفریقیة، وبالتالي فإنها تعزز األبحاث العلمیة 
وتساعد الباحثین في الحصول على المعلومات الالزمة إلجراء 

البحوث العلمیة بدقة وكفاءة.

ُكما أنها تساعد الباحثین في تطویر مهاراتهم وقدراتهم البحثیة 
ُباإلضافة إلى تعزیز القدرة المؤسسیة والتنظیمیة الالزمة لتطویر ورفع 

ُكفاءة مراكز البحث العلمي االفریقیة وتفعیل مشاركتها في المرصد 
الفلكي العمالق (SKA) ودوره االستكشافي في مجال التكنولوجیا 

والعلوم التطبیقیة.

باإلضافة إلى أن برامج الشبكة االفریقیة المتداخلة طویلة المدى، 

ُتعمل على نقل المعرفة والمهارات بالدول المشاركة فیها، وتساعدها 
على إنشاء وتشغیل والمحافظة على المراصد الفلكیة الالسلكیة وغیرها 

من أجهزة الحساب الفلكي.

ُكما أنها (أي الشبكة) سوف تتیح مزید من الفرص العلمیة في زمن  ُ

ُوجیز للدول االفریقیة المشاركة في المرصد، لكي تطور من تقنیاتها 

في مجال العلوم الفلكیة، والحصول على تقنیات جدیدة وحدیثة.

یقع علم الفلك الالسكي ضمن علوم الفیزیاء الفلكیة، وهو فرع من علوم 

الفلك مختص بدراسة األجرام السماویة والموجات/الذبذبات الصوتیة، 

ولقد تم اكتشاف أول موجات صوتیة عام ١٩٣٢ عندما الحظ العالم/ 

كارل جانسكي، بمعامل جراهام بل للهواتف، إشعاعات قادمة من مجرة 

(Milky Way). درب التبانة

وقد دلت المالحظات التالیة على وجود العدید من المصادر المختلفة 

لالنبعاثات الالسلكیة، والتي تشمل النجوم والمجرات والكواكب 

ًالمعروفة، باإلضافة إلى األجرام المكتشفة حدیثا كالنجوم النابضة  ُ
ًومجرات الرادیو واإلشعاعات الضوئیة، التي تعتبر دلیال على إثبات 

(Big Bang) نظریة االنفجار العظیم

ُتستخدم المراصد الفلكیة هوائیات ال سلكیة یشار إلیها بالمراصد الفلكیة، 

والتي یتم استخدامها اما منفردة أو كمجموعة أو مصفوفة من المراصد 

المرتبطة ببعضها البعض، باالستفادة من تقنیسة الشبكات الفلكیة 

المتداخلة.

في ٠٨ یونیو ١٩٦٧، تم تسجیل أول اكتشاف شبكات فلكیة متداخلة، وقد 

ُاعتبر هذا االكتشاف بمثابة فتح علمي نال مكتشفوه جائزة رمفورد عام 

١٩٧١ (Rumford Prize 1971). وبسبب هذا االكتشاف العلمي 

ٕالمذهل، استطاع علماء الفلك تحقیق العدید من النجاحات وایجاد الحلول  ُ

واإلجابة العلمیة للكثیر من األسئلة الفلكیة، وأن طاقة االنترفیرومیتر 

(Interferometer) تعتمد على المسافة بین المكونات ولیس حجمها.


