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مقدمة   أوال-
  

اخللفية واألهداف  ألف-
 

أوصــى مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــــالث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي  -١

ــة  واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية (اليونيسـبيس الثـالث) واعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنمي

البشـرية بـأن تعـزز أنشـطة برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة املشـاركة التعاونيـة بـني 

ـــارف  الــدول األعضــاء علــى الصعيديــن االقليمــي والــدويل، مــع التشــديد علــى تطويــر املع

واملهارات يف البلدان النامية.(١) 

وأقــرت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــــراض الســـلمية، يف دورـــا  -٢

الثالثــة واألربعــني املعقــودة يف عــام ٢٠٠٠، برنــامج حلقــات العمــل والــــدورات التدريبيـــة 

والنـدوات واملؤمتـرات املقـررة لعـام ٢٠٠١.(٢) وأقـرت اجلمعيـة العامـة فيمـــا بعــد، يف قرارهــا 

١٢٢/٥٥ املــؤرخ ٨ كــانون األول/ديســــمرب ٢٠٠٠، برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات 

الفضائية لعام ٢٠٠١. 

وعمـال بقـرار اجلمعيـة العامـــة ١٢٢/٥٥، ووفقــا لتوصيــة اليونيســبيس الثــالث،  -٣

نظمت األمم املتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبيـة وحكومـة موريشـيوس حلقـة العمـل العاشـرة 

املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضـاء األوروبيـة (إيسـا) حـول علـوم الفضـاء األساسـية: 

استكشـاف الكـــون � املســوح الســماوية واستكشــاف الفضــاء والتكنولوجيــات الفضائيــة، 

ـــت، موريشــيوس، مــن ٢٥ اىل ٢٩ حزيــران/يونيــه  وذلـك يف جامعـة موريشـيوس، يف ريدوي

ــــة،  ٢٠٠١. واشــترك يف تنظيــم حلقــة العمــل املركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضائي

ووكالـة الفضـاء األملانيـة، واالدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفضـاء (ناسـا) التابعـة للواليــات 

املتحدة األمريكية، واملرصد الفلكي الوطين التابع لليابان ومجعية الدراسات الكوكبية. 

وكانت حلقة العمل تلك استمرارا لسلسلة حلقـات العمـل املشـتركة بـني األمـم  -٤

املتحدة واإليسا حول علوم الفضـاء األساسـية، الـيت تنظـم لصـاحل البلـدان الناميـة والـيت بـدأت 

عام ١٩٩١ (انظر اجلدول ١).  

وكان اهلدف الرئيسي حللقـة العمـل هـو أن تكـون حمفـال لتسـليط األضـواء علـى  -٥

النتائج العلمية اليت أحــرزت مؤخـرا باسـتخدام املراصـد األرضيـة والفضائيـة يف دراسـة النجـوم 

والفضـاء السـحيق مـن الكـون. ومتثـل البعثـات السـاتلية وسـيلة رائعـة لدراسـة مجيـــع جوانــب 

علـوم الفضـاء األساسـية انطالقـا مـن الفضـــاء بوصفــها تكملــة للدراســات الــيت جتــرى علــى 

األرض. وقد نوقشت مسألة الكـم اهلـائل مـن البيانـات الـذي تنتجـه تلـك البعثـات مـن ناحيـة 

االحتياجـات البحثيـة املتغـرية يف الدوائـــر العلميــة، كمــا نوقشــت كيفيــة تيســري الوصــول إىل 

قواعـد البيانـات اهلامـة الـيت حتتفـظ ـا وكـاالت الفضـاء الرئيسـية. ونوقشـت أمهيـــة البحــوث 

ــة، مـع مالءمـة تلـك البعثـات الحتياجـات البلـدان الناميـة  والتعليم املستندة إىل البعثات الفضائي

الراغبة يف املشاركة بفعالية يف مسرية استكشاف الكون. 

ـــر لتقدميــه إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  وأعـد هـذا التقري -٦

ـــني واىل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة هلــا يف  السـلمية يف دورـا اخلامسـة واألربع

ـــل يف  دورــا التاســعة والثالثــني. وسينشــر عــدد مــن الورقــات الــيت قدمــت يف حلقــة العم

احللقـات الدراسـية لربنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة: ورقـات خمتـارة مـن األنشــطة 

 .( ST/SPACE/7) اليت جرت عام ٢٠٠١

وخــالل انعقــاد حلقــة العمــل، أعلنــت اللجنــة الوطنيــة األرجنتينيــــة لألنشـــطة  -٧

ـــتركة بــني األمــم  الفضائيـة أـا سـتكون مسـتعدة السـتضافة حلقـة العمـل احلاديـة عشـرة املش

املتحـدة واإليسـا حـول علـوم الفضـاء األساسـية يف معـهد مـاريو غولتـش للدراسـات الفضائيــة 

العليـا، القـائم يف كوردوبـا، بالتعـاون مـع جامعـــة البالتــا بكوردوبــا، األرجنتــني، مــن ٩ إىل 

١٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
  

الربنامج   باء-
 

عنـد افتتـاح حلقـة العمـــل، أدىل ممثلــو كــل مــن حكومــة موريشــيوس وجامعــة  -٨

موريشيوس واإليسا واألمم املتحـدة ببيانـات اسـتهاللية. وقسـمت احللقـة إىل جلسـات علميـة 

ركّــزت كــل منــها علــى مســألة حمــددة. وتلــت مناقشــات قصــرية العــــروض الـــيت قدمـــها 

ـــها يف جمــال البحــث والتعليــم.  املتحدثـون املدعـوون والـيت بينـوا فيـها النتـائج الـيت توصلـوا إلي

وبلـغ عـدد الورقـات الـيت قدمـها املتحدثـون املدعـوون مـن البلـــدان الناميــة والصناعيــة اثنتــان 

ومخسني ورقة. 

ـــن  وركّــزت اجللســات علــى املواضيــع التاليــة: (أ) املســوح الســماوية؛ (ب) م -٩

ـــداول  املنظومــات الشمســية/الكوكبيــة إىل املنظومــات اريــة/الواقعــة خــارج اــرة؛ (ج) ت

ـــة املتعــددة؛ (د) التعليــم باملقــاريب وربــط  البيانـات وقواعـد البيانـات وحتليـل األطـوال املوجي

املقـاريب، مـع اإلشـارة بـاخلصوص إىل نصـف الكـرة األرضيـة اجلنـويب؛ (ه) اســتخدام العلــوم 

والتكنولوجيـات الفضائيـة ومنفعتـها للمجتمـع. وأتـاحت جلسـات العـرض بامللصقـات فرصــة 

التركيز على مشاكل ومشاريع حمددة يف جمال علوم الفضاء األساسية. 
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احلضور   جيم-
 

ــدة واإليسـا بـاحثني ومعلمـني مـن بلـدان ناميـة وبلـدان صناعيـة  دعت األمم املتح -١٠

ـــاطق االقتصاديــة إىل املشــاركة يف حلقــة العمــل. وكــان املشــاركون يف حلقــة  مـن مجيـع املن

ـــة ومراصــد ووكــاالت فضــاء وطنيــة  العمـل يشـغلون منـاصب يف جامعـات ومؤسسـات حبثي

ـــانوا مــن املشــتغلني يف مجيــع جوانــب  ومنظمـات دوليـة ويف الصناعـة يف القطـاع اخلـاص وك

علوم الفضاء األساسية اليت مشلتها حلقة العمل. وقـد اختـري املشـاركون علـى أسـاس خلفيتـهم 

العلمية وخربم يف الربامج واملشاريع اليت تؤدي فيها علوم الفضاء األساسية دورا رائدا. 

وقـد اسـتعملت أمـوال خصصتـها األمـم املتحـــدة واإليســا وجامعــة موريشــيوس  -١١

لتغطية تكاليف سفر املشاركني الوافديـن مـن البلـدان الناميـة وإقامتـهم. وحضـر حلقـة العمـل 

حنو ٦٥ متخصصا يف علوم الفضاء األساسية. 

ـــة العمــل الــدول األعضــاء الثمانيــة والعشــرون التاليــة: االحتــاد  ومثّلـت يف حلق -١٢

الروسـي وإثيوبيـا واسـبانيا وأملانيـا وأوغنـــدا وإيطاليــا واجلمهوريــة العربيــة الســورية وجنــوب 

أفريقيـا والدامنـرك ورومانيـا وزامبيـا وسـري النكـــا وشــيلي والصــني وفرنســا وكنــدا ومصــر 

واملكسـيك واململكـة املتحـــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الشــمالية وموريشــيوس والــنرويج 

والنمسا واهلند وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليمن. 
  

املالحظات والتوصيات   ثانيا-
 

أحـاط املشـاركون علمـا باملبـادرات اهلامـة الـيت متخضـــت عنــها حلقــات العمــل  -١٣

السـابقة املشـتركة بـني األمـم املتحـــدة واإليســا حــول علــوم الفضــاء األساســية وتعزيزهــا يف 

أفريقيـا، كمـا أحـــاطوا علمــا بأمهيــة املراكــز اإلقليميــة لتدريــس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء 

املنتســبة لألمــم املتحــدة يف إتاحــة املعرفــــة األساســـية الالزمـــة لتعزيـــز شـــىت برامـــج علـــوم 

وتكنولوجيا الفضاء. 

ــــى أربعـــة أفرقـــة عاملـــة اســـتعرضت  وتــوّزع املشــاركون يف حلقــة العمــل عل -١٤

املالحظـات الـيت أبديـت والتوصيـات الـيت قدمـت يف حلقـات العمـــل الســابقة املشــتركة بــني 

األمــم املتحــدة واإليســا حــول علــوم الفضــــاء األساســـية: (أ) استكشـــاف الفضـــاء؛ (ب) 

املســـوح الســـماوية؛ (ج) التعليـــم والتدريـــب واخلدمـــــات؛ (د) التكنولوجيــــات 
الفضائية. 

  

استكشاف الفضاء  ألف-  
 

نظرا إىل التقدم املطرد احملرز يف علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء الـذي شـهدته العقـود  -١٥

املاضية، أصبح اهلدف العلمي هو طلـب املعرفـة حـول بنيـة الكـون وتطـوره، وال سـيما معرفـة 

املزيد عن املنظومة الشمسية ملا هلا مـن أمهيـة جوهريـة للجنـس البشـري. أمـا املكاسـب التقنيـة 

ــــة بالنســـبة إىل  والتحديــات التكنولوجيــة واملنــافع العرضيــة الستكشــاف الفضــاء فــهي هائل

البلدان الصناعية والنامية على السواء. 

وكثريا جدا ما يكون استكشاف الفضاء صعبا علـى بلـدان ناميـة مبفردهـا. ومـن  -١٦

مث فـان مـن الضـروري قيـام تعـاون بـني البلـدان الناميـة وبـني البلـــدان الصناعيــة، وخاصــة ألن 

األوسـاط الدوليـة املعنيـة بالفضـاء تشـهد تدفقـا كبـريا مـن البيانـات مـن شـىت مســـابري الفضــاء 

حيث ميكن لعلماء الفضاء من البلدان النامية االسهام فيها بشكل كبري. 

وميكـن إنشـاء مركـز دويل يقـترن مبفـهوم املرصـد الفضـــائي العــاملي (بالنســبة إىل  -١٧

ــجية مـن الطيـف الكهرمغنطيسـي) لعلـوم الفلـك (املرصـد الفضـائي العـاملي  املنطقة فوق البنفس

لألشـعة فـوق البنفسـجية) - يشـبه يف جوهـره مركـز عبـد الســـالم الــدويل للفيزيــاء النظريــة، 

ـــه إتاحــة الفرصــة أمــام علمــاء الفضــاء مــن  الكـائن يف تريسـت بايطاليـا، ويكـون الغـرض من

البلدان النامية والصناعية على السواء لالضطالع مبشاريع حبثية مشتركة. 

ـــل البيانــات تقريبــا الــيت توفرهــا املركبــات الفضائيــة  والحـظ املشـاركون أن ك -١٨

التابعـة لإليسـا وناسـا ومعـــهد العلــوم الفضائيــة واملالحــة اجلويــة (اليابــان) يف جمــال الفيزيــاء 

ـــة. ويف هــذا الصــدد، تســتعمل علــى نطــاق واســع  الشمسـية متوافـرة يف احملفوظـات العمومي

ـــات الشمســية. وبغــرض نشــر "سوالرســوفت" علــى  جمموعـة "سوالرسـوفت" لتحليـل البيان

نطاق واسع، أوصى املشاركون باستعراض إمكانيـات تطويرهـا لتصبـح جمموعـة كاملـة ميكـن 

إتاحتها يف النهاية كمجموعة جمانية من أدوات حتليل البيانات الشمسية. 
  

 باء-املسوح السماوية 
 

أشار املشاركون إىل أمهيـة املسـوح السـماوية. وتبـني الصـورة خاصـة أن احلاجـة  -١٩

ـــة بــاألطوال املوجيــة املتعــددة، مــن راديويــة ودون محــراء  املسـتجدة إىل العلـوم الفلكيـة املعني

وبصريـة وأشـعة سـينية وأشـعة غاماويـة، مبـا فيـها العلـوم الفلكيـة املعنيـة باملوجـات النيوترينويـة 

والثتاقلية، تتيح فرصة وافرة لعلماء الفلـك مـن البلـدان الناميـة تشـجعهم علـى إجـراء البحـوث 

واالضطالع بالتدريب والتعليم. وميكن كذلـك تصـور التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب مثـل 

ـــتقصاء اقامــة  البلـدان املطلـة علـى احمليـط اهلنـدي والبلـدان األفريقيـة؛ مثـال ذلـك أنـه ميكـن اس
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ـــوب األفريقــي" وغريمهــا  تعـاون بـني "مقـراب موريشـيوس الراديـوي" و"املقـراب الكبـري للجن

من املراصد البصرية/الراديوية يف اجلنوب األفريقي. 

ورحـب املشـاركون بإنشـاء جلنـة دوليـة معنيـة بـالتنفيذ، هـي جلنـة التنفيـذ التابعــة  -٢٠

للمرصـد الفضـائي العـاملي، خاصـة بـاملرصد الفضـائي العـاملي لألشـــعة فــوق البنفســجية،كمــا 

رحبوا بالتقدم احملرز يف املناقشـات بـني عـدة وكـاالت فضـاء وبلـدان مهتمـة. وينبغـي تشـجيع 

تطوير ذلك املشروع، وال سيما عن طريق توسيع املشاركة فيه. 
  

 جيم-التعليم والتدريب واخلدمات 
 

ـــددة التخصصــات ألــا  اعـترف املشـاركون بـأن ـال علـوم الفضـاء طبيعـة متع -٢١

ــــهزة االستشـــعار والتصويـــر،  تشــمل التكنولوجيــات احلديثــة يف حقــل اإللكترونيــات، وأج

ــــبكة الويـــب العامليـــة، والعلـــوم  وتكنولوجيــا املعلومــات، والتكنولوجيــات القائمــة علــى ش

األساسـية، والتقنيـات التحليليـة، وغـري ذلـك. ومـن مث، ينبغـــي جلميــع البلــدان تنــاول مســألة 

إدراج ذلك املوضوع يف التعليـم االبتدائـي والثـانوي والعـايل ملواجهـة التحديـات يف املسـتقبل. 

وينبغـي أال يقسـم التعليـم والتدريـب والبحـث إىل أجـزاء منفصلـة بعضـها عـن البعـض اآلخــر، 

فهي أنشطة متداخلـة وإمهـال أي واحـد منـها قـد يـؤدي إىل خلـل يف تطويـر علـوم الفضـاء يف 

بلد ما. 

وقـامت موريشـيوس بأنشـطة متنوعـة ميكـن لبلـدان ناميـة أخـــرى أن تســتخدمها  -٢٢

كمثال حيتذى بشأن مـدى األنشـطة الفضائيـة الـيت ميكـن االسـتعانة ـا يف وضـع برنـامج غـين 

لعلـوم الفضـاء األساسـية. وتشـمل تلـك األنشـطة مـا يلـي: (أ) مشـروع "مرقـاب موريشــيوس 

الراديوي" (منــذ عـام ١٩٨٩) الـذي ينفـذ بالتعـاون بـني اهلنـد وموريشـيوس (وتـرد معلومـات 

ــــذي  مفصلــة عنــه يف البــاب الرابــع أدنــاه)؛ و(ب) مشــروع موريشــيوس لرســم اخلرائــط ال

يستخدم فيه االستشعار عن بعد ونظام املعلومــات اجلغرافيـة (منـذ عـام ١٩٩٧) بالتعـاون بـني 

جامعــة موريشــيوس وجامعــة فيلبــس يف مــاربورغ (أملانيــا)؛ و(ج) تداخــل أنشــطة التعليــــم 

ــات  والبحـث والتدريـب يف جامعـة موريشـيوس يف كـل مـن املرحلـة اجلامعيـة ومرحلـة الدراس

العليا؛ و(د) تطويــر أدوات جديـدة ملناولـة البيانـات الفلكيـة اسـتنادا إىل تقنيـات جتـهيز الصـور 

باسـتعمال نظـام املعلومـات اجلغرافيـة لتصنيـف اـرات عـن طريـق شـبكات عصبيـة حاســوبية 

دينامية.  

ــذر مـن عـدم فـرض منـوذج حمـدد علـى بلـدان أو  ومع ذلك، يستحسن توخي احل -٢٣

مناطق أخــرى. فـإن مـا يصلـح يف منطقـة مـا يف وقـت مـن األوقـات قـد ال يناسـب بـالضرورة 

منطقـة أخـــرى يف وقــت آخــر. وينبغــي تشــجيع تطويــر تدريــس علــوم الفضــاء األساســية. 

وباالضافة إىل ذلك فانه وإذا كـانت املرافـق البحثيـة الكافيـة غـري متوافـرة يف بلـد مـن البلـدان، 

ـــهم منــاذج حتتــذى مــن أجــل مواصلــة  لـن يواجـه الطلبـة التحديـات املطلوبـة ولـن تكـون لدي

ـــم  حفزهـم. ومـن مث، جيـب أن يكـون التخطيـط الوظيفـي الدقيـق لفـائدة احلـاصلني علـى التعلي

العلمي جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية، مع مراعاة احمليط احمللي. 

ومـن شـأن إنشـاء معـهد أفريقـــي للعلــوم الفضائيــة كمنظمــة موّزعــة أن يكــون  -٢٤

ـــوم الفضــاء األساســية يف مجيــع  مصـدرا لوضـع الـرؤى واالسـتراتيجيات الـيت تعـزز تطويـر عل

أحناء أفريقيا، ويكون خطوة رئيسية يف طريـق توسـيع مشـاركة بلـدان أفريقيـا الناميـة يف علـوم 

الفضـاء األساسـية، األمـر الـذي قـد يـؤدي بـدوره إىل تعجيـل حصـول اتمعـات علـى املنــافع 

العرضية وعلوم الفضاء. وميكـن للمعـهد االسـتفادة مـن اخلـربات السـابقة الـيت حصلـت عليـها 

املراكـز اإلقليميـة لتدريـس علـــوم وتكنولوجيــا الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املتحــدة. وأوصــى 

املشــاركون احلكومــات األفريقيــة، وهــي تضــع الــربامج الوطنيــة لعلــوم الفضــــاء األساســـية 

وتعززها، بأن تويل ما يلزم من االعتبار لدعـم إنشـاء املعـهد مبـا يتناسـب مـع احتياجاـا وبـأن 

تويل اعتبارا جديا للمنافع احملتملة من ربط الربامج الوطنية باملعهد.  

والحـظ املشـــاركون القيمــة الكبــرية الــيت ينطــوي عليــها نظــام ناســا للبيانــات  -٢٥

ــهتمني مـن احلصـول علـى الكتابـات الفلكيـة. وأهـاب املشـاركون  الفيزيائية الفلكية بتمكني امل

بـالبلدان الصناعيـة علـى ضمـان اسـتمرار دعمـها للحصـول علـى هـذا النظـام جمانـا كمـا حثـوا 

البلدان النامية على االستفادة من اخلدمات اليت يتيحها نظام ناسا فائدة تامة. 

وإذ وضــع املشــاركون يف اعتبــارهم املالحظــات والتوصيـــات الـــيت قدمـــت يف  -٢٦

حلقات العمل السـابقة املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واإليسـا حـول علـوم الفضـاء األساسـية، 

ناقشوا مشروع "شبكة املقاريب الروبوتية الشرقية" وقدموا املالحظات والتوصيات التالية: 

حتـرز البلـدان املتعـددة املنتسـبة إىل الشـــبكة تقدمــا يف جمــال التعليــم  (أ)

عن طريق استحداثها برامـج خاصـة بالشـباب ونـواد علميـة وبرامـج خاصـة بـاملدارس الثانويـة 

ودورات جامعية؛ 

ـــن البلــدان ذات األنشــطة املتقدمــة يف  غـري أنـه ينبغـي لعـدد أكـرب م (ب)

جمـال علـم الفلـك والفيزيـاء الفلكيـة والعلـوم الفضائيـة أن تقـــرر اســتحداث دورات يف علــوم 

ـــار مناهجــها اجلامعيــة وأن تــدرب يف خمترباــا ومراصدهــا لفــترات  الفضـاء األساسـية يف إط

ـــاء الفلكيــة والربجمــة واهلندســة والتقنيــة.  مناسـبة الشـباب مـن علمـاء الفضـاء والفلـك والفيزي
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وُأعـرب عـن التقديـر الـالزم لصـوغ مشـاريع علميـــة تعاونيــة مــن خــالل رســائل الدكتــوراه 

والتعـاون املسـتمر بـني جامعـات البلـدان الناميـة وجامعـات البلـــدان الصناعيــة، باعتبــار ذلــك 

أفضل السبل الكفيلة بتطوير علوم الفضاء األساسية؛ 

يقوم علماء فيزيــاء فلكيـة فرنسـيون وليبيـون بوضـع برنـامج تعليمـي  (ج)

ـــاملقراب الوطــين الــذي يبلــغ قطــره ٢,٣ أمتــار يف جامعــة بنغــازي.  وعلمـي تعـاوين يتعلـق ب

وانضمت مجهورية إيران اإلسالمية إىل مشـروع شـبكة املقـاريب الروبوتيـة الشـرقية يف صـوغ 

ـــن طريــق توفــري حنــو ٤٠ متخصصــا مبــن فيــهم طلبــة  مشـروع مقـراب يبلـغ قطـره مـترين ع

ماجستري ودكتوراه؛ 

ـــا (مثــل إثيوبيــا وكينيــا ومدغشــقر) أن  ينبغـي لبلـدان شـرقي أفريقي (د)

ـــة  تتـوىل حتليـل بيانـات األرصـاد اجلويـة السـاتلية وجتـري تنقيـب موقعيـة يف جباهلـا العاليـة ملعرف

أفضل مواقع الرصد للمقاريب املتوسطة والكبرية احلجم.  

والحــظ املشــاركون أن النشــرات الفلكيــة اإلقليميــة تصــــدر وتـــوّزع بصـــورة  -٢٧

منتظمـة الكترونيـا عـن طريـــق شــبكة الويــب العامليــة وبشــكل مطبــوع، علــى النحــو الــذي 

أوصت به ودعمته حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا منذ عام ١٩٩٦: 

 African Skies/Cieux أفريقيـــا: نشـــــرة (أ)

ــــــى  Africains (/http://www.saao.ac.za/~wgssa)، الــــيت يتعــــاون عل

( M idi- إصدارهـا كـل مـن املرصـد الفلكـي للجنـوب األفريقـي ومرصـد ميـدي-بـــرييين

(Pyrénées (فرنسا)؛  

 Teaching of Astronomy آسيا واحمليط اهلادئ: نشرة (ب)

in Asia-Pacific Region، اليت يصدرها املرصد الفلكي الوطين الياباين؛ 

 A stronomia Latino أمريكا الالتينية والكاريبـي: نشــرة (ج)

Americana (/http://www.astro. ugto.mx/~ala)، والــيت تصدرهــــا 

جامعة خواناهواتو (املكسيك)؛ 

غـرب آسـيا: جيـري اإلعـداد إلصـدار نشـرة فلكيـة إقليميـــة يشــرف  (د)

على حتريرها معهد فلكي يف اململكة العربية السعودية. 
  

التكنولوجيات الفضائية  دال-
 

ـــلة حلقــات العمــل  الحـظ املشـاركون أن اجلـهد املنسـق الـذي تضطلـع بـه سلس -٢٨

حول علوم الفضاء األساسية اليت تعقد برعاية األمم املتحدة واإليسا حيفز على ما يلي: 

تعزيز تطوير التكنولوجيا الفضائية يف البلدان النامية؛  (أ)

تيسـري اجلـــهود التعاونيــة فيمــا بــني البلــدان، ممــا يــؤدي إىل تقليــل  (ب)

االستثمارات املطلوبة من كل بلد على حده. 

والحــظ املشــاركون أن تكــاليف التكنولوجيــا الفضائيــة قـــد اخنفضـــت كثـــريا  -٢٩

خـالل العقـود املاضيـة ورأوا أنـه ينبغـي تشـجيع حكومـات البلـدان الناميـة علـى متويـل برامـــج 

علوم الفضاء املناسبة لكل بلد منها بغية االستفادة مما قد ينشأ عنها من منافع. 

وأوصــى املشــاركون بصــوغ دورات منوذجيــة عــن طريــق االتصــال احلاســـويب  -٣٠

املباشـر يف جمـال التكنولوجيـا الفضائيـة لطـــالب املرحلــة اجلامعيــة ومرحلــة الدراســات العليــا 

لتلبيـة احتياجـات البلـدان الناميـة إىل تدريـس علـوم الفضـــاء، ويستحســن أن تكــون باللغــات 

احمللية. 

وأوصـى املشـاركون أيضــا بــأن تنفــذ البلــدان الناميــة املقــررات الدراســية بغيــة  -٣١

إعداد املوظفني إلدارة الربامج املتعلقة بعلوم الفضاء. 

وأوصـى املشـاركون يف حلقـة العمـل بـالنظر يف اسـتحداث سـواتل صغــرية جــدا  -٣٢

ـــة أوىل بالنســبة إىل البلــدان الناميــة.  وقليلـة التكلفـة باعتبارهـا مشـاريع فضائيـة جمديـة كمرحل

وميكـن أن يكـون ملشـاريع مــن ذلــك النــوع تأثــري مباشــر يف متخــذي القــرارات يف البلــدان 

النامية، كما ميكن أن تعزز مواصلة مشاريع البحوث يف جمال علوم الفضاء. 
  

حملة عامة عن سلسلة حلقات العمل املشتركة بني األمـم  ثالثا-
املتحدة واإليسا حول علوم الفضاء األساسية 

 

بنـاء علـى طلـب كـل مـن اهليئـات الدوليـة املنظمـة حللقـات العمـل املشـتركة بـني  -٣٣

ـــاء األساســية (انظــر الفقــرة ٣) واجلــهات املنظِّمــة  األمـم املتحـدة واإليسـا حـول علـوم الفض

الرئيسية على الصعيد احمللي (انظـر اجلـدول ٤) واملشـاركني، جمعـت معلومـات عـن حلقـات 

العمـل الـيت انعقـدت بـني عـامي ١٩٩١ و٢٠٠٠ إلعـداد تقييـم الجنازاـا ميكـن أن يوضـع يف 

صيغته النهائية خـالل الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. ومـن مث، ميكـن اطـالع البلـدان املهتمـة بتطويـر 

علوم الفضاء على الصعيد الوطين واالقليمي والـدويل علـى نتـائج عمليـة التقييـم. وقـد مجعـت 
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املعلومـات يف اجلـداول ١-٤ مـن قبـل املشـاركني يف حلقـــات العمــل بالتعــاون مــع اجلــهات 

ـــع حلقــات العمــل الســابقة املشــتركة بــني  املنظمـة الوطنيـة الرئيسـية يف البلـدان املضيفـة جلمي

األمم املتحدة واإليسا حول علوم الفضاء األساسية. 
  

حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا حول علـوم  ألف-
الفضـاء األساسية، ١٩٩١-٢٠٠١ 

 

ـــن البلــدان املضيفــة وتوزعــها اإلقليمــي وعــدد  يتضمـن اجلـدول ١ معلومـات ع -٣٤

املشـاركني والبلـدان املشـاركة يف حلقـات العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واإليسـا حــول 

علوم الفضاء األساسية بني عامي ١٩٩١ و٢٠٠١. وتـرد فيـه أيضـا رمـوز الوثـائق الـيت تشـري 

إىل تقارير األمم املتحدة عن حلقات العمل وعناوينها. 
  

التوّزع اإلقليمي للبلدان أو املناطق وعدد األفراد الذين طلبـوا  باء-
معلومات عن نتائج حلقات العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة 
واإليسا حول علـوم الفضـاء األساسـية يف عـام ٢٠٠١ وتلقـوا 

تلك املعلومات 
 

يبين اجلــدول ٢ التـوّزع اإلقليمـي للبلـدان أو املنـاطق وعـدد األفـراد الذيـن طلبـوا  -٣٥

معلومات عن نتائج حلقات العمل املشــتركة بـني األمـم املتحـدة واإليسـا حـول علـوم الفضـاء 

ـــوا تلــك املعلومــات. واســتعملت عنــاوين األفــراد مــن أجــل  األساسـية يف عـام ٢٠٠١ وتلق

توزيـع النشـرات الفلكيـة اإلقليميـة عـرب الـربيد العـادي والـربيد اإللكـتروين، حســبما وردت يف 

الفقـرة ٢٧ أعـاله. وقدمـــت العنــاوين ذاــا إىل املنظمــات الفلكيــة الوطنيــة والدوليــة املعنيــة 

بغرض تعميم املعلومات العلمية. 
  

املشاريع املتابعة من خالل سلسلة حلقات العمل املشـتركة بـني  جيم-
األمم املتحدة واإليسا حول علوم الفضاء األساسـية بـني عـامي 

١٩٩١ و٢٠٠٠  
 

ـــها سلســلة حلقــات العمــل املشــتركة بــني  يبـني اجلـدول ٣ املشـاريع الـيت تناولت -٣٦

األمـم املتحـدة واإليسـا حـول علـوم الفضـاء األساسـية بـني عـامي ١٩٩١ و٢٠٠٠ واملشــاريع 

الـيت توبعـت مـن خالهلـــا. وتــرد عنــاوين تلــك املشــاريع علــى شــبكة الويــب العامليــة، عنــد 

توافرهـا، حيـث ميكـن احلصـول علـى معلومـات مفصلـة عنـها. وتـرد معلومـات عـن املشــاريع 

أيضا يف تقارير األمم املتحدة عن حلقات العمل املبينة يف اجلدول ١. 
  

عناوين اجلهات املنظمة الرئيسية والنتائج املنشورة عن حلقات  دال-
العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا حول علـوم الفضـاء 

األساسية، ١٩٩١ -٢٠٠٠  
 

قـامت اجلـهات املنظمـة الوطنيـة الرئيسـية حللقـات العمـــل واملشــاركون  -٣٧
فيها باإلبالغ، بصورة مسـتمرة بالنتـائج الـيت بحثـت وحتققـت مـن خـالل حلقـات 
العمـل. وميكـن اسـتعمال عنـاوين اجلـهات املنظمـة الوطنيـة الرئيسـية يف املؤسســات 
اليت استضافت حلقات العمـل للحصـول علـى آخـر املعلومـات عـن مجيـع جوانـب 
حلقات العمل ونتائجها املنشورة واملسـتعرضة يف الكتابـات العلميـة الدوليـة. وتـرد 

املعلومات ذات الصلة موجزة يف اجلدول ٤. 

مقراب موريشيوس الراديوي  رابعا-
 

ــــر إلجـــراء مســـح للســـماء  صمــم مقــراب موريشــيوس الراديــوي يف أول األم -٣٨

اجلنوبيــة بــتردد قــدره ١٥١,٥ ميغــاهرتز وحساســية قدرهــا ١٥٠ ملّــي جانســكي. وكــان 

الغرض منه أيضا رسـم خريطـة درب التبانـة. وسـيصدر فـهرس ملصـادر التلـوث الدقيقـة يضـم 

حنـوا مـن ٠٠٠ ١٠٠ جسـم. ويرصـد املقـراب أيضـا البلسـارات. وقـد أجنـزت ثالثـــة مســوح 

حىت اآلن للسماء اجلنوبية ومت مجع حنو ٣٠٠ غيغابايت من البيانات اخلام. 

ومقراب موريشيوس الراديوي هو مقـراب راديـوي اصطنـاعي يسـتعمل اللتقـاط  -٣٩

ـــماء بــتردد قــدره ١٥١,٥ ميغــاهرتز (أو مبوجــة طوهلــا مــتران). وميكنــه كشــف  صـور للس

أجسام من الدقة حبيث يتعذر على املقاريب البصرية الكبرية كشفها. 

ـــة ومعــهد رامــان  واملقـراب مشـروع مشـترك بـني املعـهد اهلنـدي للفيزيـاء الفلكي -٤٠

للبحوث، وكالمها يف بنغالور باهلند، وجامعـة موريشـيوس يف ريدويـت. ويوجـد يف غابـة بـرا 

دو يف منطقـة صخريـة يف اجلـزء الشـمايل الشرقــي مــن موريشيــوس (٢٠,١٤ درجــة جنوبـــا 

و٥٧,٧٣ درجة شرقا). 

ـــتردد قــدره ١٥٠ ميغــاهرتز  وصـاحب الفكـرة األصليـة ملسـح السـماء اجلنوبيـة ب -٤١

هـو ش. ف. ساسـتري مـن املعـهد اهلنـدي للفيزيـاء الفلكيـة. فقـد كـــان يعــتزم إجــراء مســح 

C" للسـماء الشـمالية. ويف سـنة ١٩٨٧، زار  ambridge 6 C" شبيه مبسح كامربدج

ـــوث بغيــة نصــب  موريشـيوس كـل مـن ساسـتري وف. راضاكريشـنا مـن معـهد رامـان للبح

املقـراب. ومـا زالـت املؤسســـات الثــالث املذكــورة آنفــا تســتمر يف تطويــره. وانتــهت كــل 

ــــاز االســتقبال  األعمـال املتعلقـة بـه عـام ١٩٩٢ وأصــبح يعمـل منـذ ذلـك احلـني. وجــاء جه
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اجلدول ١ 
حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا حول علوم الفضاء األساسية، ١٩٩١-٢٠٠١ 

 

التقرير  عنوان حلقة العمل 
عدد البلدان 
املشاركة  عدد املشاركني املؤسسة املستضيفة  املنطقة املستهدفة  املدينة  السنة 

 A/AC.105/489 علوم الفضاء األساسية   ١٩  ٨٧ املؤسسة اهلندية للبحوث الفضائية  آسيا واحمليط اهلادئ  بنغالور (اهلند)   ١٩٩١
 A/AC.105/530 علوم الفضاء األساسية   ١٩  ١٢٢ جامعة كوستـا ريكـا وجامعة اآلنديز  أمريكا الالتينية 

والكاريبـي 
سان خوزيه وبوغوتا   ١٩٩٢

 A/AC.105/560/Add.1 علوم الفضاء األساسية   ١٥  ٥٤ جامعة نيجرييا وجامعة أوبافيمي 
أُولُوو 

أفريقيا  الغوس   ١٩٩٣

 A/AC.105/580 علوم الفضاء األساسية   ٢٢  ٩٥ املعهد الوطين لبحوث الفلك 
والفيزياء الفلكية  

غرب آسيا  القاهرة    ١٩٩٤

 A/AC.105/640 علوم الفضاء األساسية: من املقاريب الصغرية إىل الرحالت الفضائية   ٢٥  ٧٤ معهد آرثر سي. كالرك 
للتكنولوجيات احلديثة 

آسيا واحمليط اهلادئ  كولومبو   ١٩٩٥

 A/AC.105/657 علوم الفضاء األساسية: علم الفلك األرضي والفضائي   ٣٤  ١٢٠ معهد ماكس بالنك لعلم الفلك 
الراديوي 

أوروبا  بون   ١٩٩٦

 A/AC.105/682 علوم الفضاء األساسية: املقاريب والسواتل الفلكية يف جمال التعليم 
والبحث 

 ٢٨  ٧٥ جامعة هندوراس الوطنية املستقلة  أمريكا الالتينية 
والكاريبـي 

تيغوسيغالبا   ١٩٩٧

 A/AC.105/723 علوم الفضاء األساسية: االستكشافات العلمية من الفضاء   ٣٥  ٩٥ جامعة آل البيت  غرب آسيا  املفرق (األردن)   ١٩٩٩
منشورات األمم املتحدة، رقم البيع 

  A.00.I.3
 
 

املصدر نفسه، املرفق الثالث، الباب الثاين 
 
 

املصدر نفسه، املرفق الثالث، الباب الثامن 

(أ) مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 
واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)؛ 

 
(ب) الندوة اخلاصة بشأن البيئة "صون السماء الفلكية" املشتركة بني 

االحتاد الفلكي الدويل وجلنة أحباث الفضاء واألمم املتحدة؛  
 

(ج) حلقة العمل اخلاصة بشأن التعليم يف جمال علم الفلك وعلوم 
الفضاء األساسية املشتركة بني االحتاد الفلكي الدويل وجلنة أحباث 

الفضاء واألمم املتحدة. 

مكتب األمم املتحدة يف فيينا    مجيع املناطق  فيينا   ١٩٩٩

 A/AC.105/742 علوم الفضاء األساسية: السواتل وشبكات املقاريب: أدوات 
للمشاركة على الصعيد العاملي يف دراسة الكون  

 ٣٤  ٨٠ املركز الوطين الفرنسي للدراسات 
الفضائية 

أوروبا  تولوز (فرنسا)   ٢٠٠٠

 A/AC.105/766 علوم الفضاء األساسية: استكشاف الكون: املسوح السماوية 
واستكشاف الفضاء والتكنولوجيا الفضائية 

 ٢٨  ٦٥ جامعة موريشيوس  أفريقيا  ريدويت (موريشيوس)   ٢٠٠١
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التوّزع اإلقليمي للبلدان أو املناطق وعدد األفراد الذين طلبوا معلومات عن حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة 

واإليسا حول علوم الفضاء األساسية يف عام ٢٠٠١ وتلقوا تلك املعلومات 
 

أوروبا الغربية ودول أخرى  أمريكا الالتينية والكاريبـي  أوروبا الشرقية  آسيا واحمليط اهلادئ  أفريقيا 
 ١٤
 ٤
 ٦

 ٤٩
 ١

 ١٥
 ٢
 ٧
 ٨
 ٣
 ٣
 ٣

 ٣٨
 ١١
 ١

 ١٥
 ١
 ٦
 ١
 ٤

 ١١٠
 ٥

اسبانيا 
أستراليا 
إسرائيل 

أملانيا 
إيرلندا 
إيطاليا 

الربتغال 
بلجيكا 
تركيا 

الدامنرك 
السويد 

سويسرا 
فرنسا 
كندا 
مالطة 

اململكة املتحدة 
النرويج 
النمسا 

نيوزيلندا 
هولندا 

الواليات املتحدة األمريكية 
اليونان 

 ٦
 ٢
 ٦
 ١
 ٣
 ٣
 ١
 ٤
 ٦
 ٣
 ٤
 ٢
 ٥
 ٧
 ٢

 ١٣
 ٤

 ٢٤

األرجنتني 
إكوادور 

أوروغواي 
باراغواي 
الربازيل 

بنما 
بوليفيا 

بريو 
السلفادور 

شيلي 
غواتيماال 
فنـزويال 

كوبا 
كوستاريكا 

كولومبيا 
املكسيك 
نيكاراغوا 
هندوراس 

 

 ١٦
 ٢
 ٢
 ٥
 ٦
 

 ١
 ٣
 ٤
 ٢
 ٢
 ١

االحتاد الروسي 
أوكرانيا 
بلغاريا 
بولندا 

اجلمهورية التشيكية 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة 
رومانيا 

سلوفاكيا 
كرواتيا 
ليتوانيا 
هنغاريا 

 

 ١٤
 ٢
 ٨
 ١
 ٢
 ٣
 ٧
 ١
 ١
 ١
 ٤
 ٦
 ٦
 ٢

 ١٣
 ١
 ٢
 ٤
 ٣
 ١
 ٤
 ٥
 ٣
 ٩
 ٥

األردن 
اإلمارات العربية املتحدة 

إندونيسيا 
أوزبكستان 

إيران (مجهورية�اإلسالمية)
بابوا غينيا اجلديدة 

باكستان 
البحرين 

بروين دار السالم 
بنغالديش 

تايلند 
اجلمهورية العربية السورية 

سري النكا 
سنغافورة 

الصني 
طاجيكستان 

العراق 
عمان 
الفلبني 

فلسطني 
فييت نام 

قطر 
كازاخستان 

الكويت 
لبنان 

 ٣
 ١
 ١
 ٣
 ٣
 ١
 ٢
 ١
 ٨

 ٣١
 ١١
 ١
 ٥

 ١١٣
 ١
 ٨
 ٢

 ١١
 ٢
 ٢
 ٤
 ٢
 ١

 ١٠
 ٤

إثيوبيا 
إريتريا 
أنغوال 
أوغندا 

بوتسوانا 
بوركينا فاسو 

بوروندي 
توغو 
تونس 
اجلزائر 

اجلماهريية العربية الليبية 
مجهورية أفريقيا الوسطى 
مجهورية تنـزانيا املتحدة 

جنوب أفريقيا 
رواندا 
زامبيا 
زائري 

زمبابوي 
السنغال 

سوازيلند 
السودان 
سرياليون 

غابون 
غانا 
غينيا 
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أوروبا الغربية ودول أخرى  أمريكا الالتينية والكاريبـي  أوروبا الشرقية  آسيا واحمليط اهلادئ  أفريقيا 
 ٢

 ١٢
 ٣
 ٥

 ٣٨
 ١٣
 ٢
 

ماليزيا 
اململكة العربية السعودية 

مقاطعة تايوان الصينية 
منغوليا 

اهلند 
اليابان 
اليمن 

 ٦
 ٣

 ١٢
 ١
 ١
 ٤

 ٤٥
 ٢٣
 ٤
 ٤
 ٣
 ٥
 ٤
 ٢

 ٧٧

الكامريون 
كوت ديفوار 

كينيا 
ليبرييا 
مايل 

مدغشقر 
مصر 

املغرب 
مالوي 

موريشيوس 
موريتانيا 
موزامبيق 

ناميبيا 
النيجر 

نيجرييا 
جمموع عدد البلدان: ١٢٤ 

جمموع عدد األفراد: ٠٢٤ ١ 
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املشاريع املتابعة من خالل حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا حول علوم الفضاء األساسية، ١٩٩١-٢٠٠٠ 
 

مشاريع املتابعة املوصى ا  املشاريع حمل البحث يف حلقة العمل  املوقع على الوبب  البلد  السنة 

إنشاء مرفق فلكي يف معهد آرثر سي. كالرك للتكنولوجيات احلديثة 
يف سري النكا 

برنامج التربع باملقاريب التابع للحكومة اليابانية: سري النكا ١٩٩٥ وباراغواي 
١٩٩٩ والفلبني ٢٠٠٠ 

اهلند    ١٩٩١

إنشاء مرصد فلكي ألمريكا الوسطى يف هندوراس 

تربع وكالة الفضاء األوروبية بتجهيزات حاسوبية لكل من بريو وسري 

النكا وغانا وكوبا ونيجريا وهندوراس 

إنشاء مقراب راديوي قطره ٥.٥ أمتار يف كولومبيا 

التعليم والتطوير املهين يف جمال علوم الفضاء األساسية 

يوم الفضاء الدويل ٩٢ (ISY92): املفالك: حتد قائم أمام املعلمني" 

خريطة االنبعاثات ارية (كولومبيا): 

 http://aether.lbl.gov/www/projects/GEM/

كوستاريكا 

وكولومبيا 
 ١٩٩٢

إنشاء مرصد فلكي وجممع علمي للبلدان األفريقية على جبل غامسربغ 

يف ناميبيا 
املقراب الكبري للجنوب األفريقي (جنوب أفريقيا)  املرصد الفلكي وامع العلمي للبلدان األفريقية (ناميبيا): 

  htpp://home.t-online.de/home/a.masche/

http://www.mpia- :باإلضافة إىل

 hd.mpg.de/Public/PUBREL/booklet01.html

املقراب الكبري للجنوب األفريقي (جنوب أفريقيا): 

 http://www.salt.ac.za

نيجرييا   ١٩٩٣

جتديد مقراب قطامية 

مسامهة مصر يف الرحلة املشتركة بني االحتاد الروسي والواليات املتحدة 

األمريكية إىل املريخ سنة ٢٠٠١ 

مقراب قطامية (مصر) 

مشروع املثقب املصري لرحلة املريخ 

مقراب قطامية (مصر): 

 http://www.sti.sci.eg/scrci/nriag.html

 

مصر   ١٩٩٤

تقييم جدوى إنشاء مرصد فضائي عاملي  تدشني مرفق مقراب (سري النكا) 

املرصد الفضائي العاملي لألشعة فوق البنفسجية 

مرفق مقراب معهد آرثر سي. كالرك للتكنولوجيات احلديثة (سري النكا): 

 http://www.slt.lk/accimt/

سري النكا   ١٩٩٥

إقامة شبكة املقاريب الروبوتية الشرقية  مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث) 

تقييم اإلجنازات اليت حققتها حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا 

إنشاء الفريق العامل املعين بعلوم الفضاء يف أفريقيا 

شبكة املقاريب الروبوتية الشرقية 

فريق عامل عن العلوم الفضائية يف أفريقيا: 

 http://www.saao.ac.za/~wgssa/

شبكة املقاريب الروبوتية الشرقية (نورت): 

 http://www.saao.ac.za/~wgssa/as2/nort.html

 

أملانيا   ١٩٩٦
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مشاريع املتابعة املوصى ا  املشاريع حمل البحث يف حلقة العمل  املوقع على الوبب  البلد  السنة 

مقراب إيفلسربغ الراديوي الذي يبلغ قطره ١٠٠ متر 

التعليم والبحث باستعمال مقاريب فلكية صغرية احلجم 

تطوير علم الفلك وعلوم الفضاء على الصعيد العاملي  

مكشافان لوابل األشعة الكونية، أحدمها يف نصف الكرة األرضية الشمايل 
(الواليات املتحدة األمريكية) واآلخر يف نصف الكرة األرضية اجلنويب 

(األرجنتني) 

مشروع بيري أوغر لألشعة الكونية: 
 http://www.taridar.cnea.gov.ar/~auger/

  

العضوية املشتركة لبلدان أمريكا الوسطى يف االحتاد الفلكي الدويل  اليونيسبيس الثالث 

 African skies/Cieux Africains إصدار العدد األول من نشرة

تدشني املرصد الفلكي ألمريكا الوسطى يف هندوراس 

شبكة املقاريب الروبوتية الشرقية 

رصد األجسام القريبة من األرض 

مرصد سويابا ألمريكا الوسطى (هندوراس): 
 http://unah.hn

مؤسسة احلراسة الفضائية (إيطاليا): 
 http://spaceguard.ias.rm.cnr.it/

هندوراس   ١٩٩٧

تشغيل مرفق املقراب الفلكي يف جامعة آل البيت 

التخطيط ملقراب البقعة الراديوي الذي يبلغ قطره ٣١ مترا يف جامعة 
األردن 

اليونيسبيس الثالث 

املرصد الفضائي العاملي لألشعة فوق البنفسجية 

تشغيل مرصد مراغة الفلكي يف األردن 

مقراب البقعة الراديوي 

الفيزياء الفلكية العملية 

إدراج الفيزياء الفلكية ضمن دروس الفيزياء يف اجلامعة  

مرصد مراغة الفلكي (األردن): 
 http://www.aabu.edu.jo/

الفيزياء الفلكية العملية: 
 http://www.aavso.org/

 
إدراج منيطة تعليمية يف جمال الفيزياء الفلكية ضمن مقررات الفيزياء على 

املستوى اجلامعي: 
http://www.seas.columbia.edu/~ah297/un-

 esa/astrophysics/index.html

األردن   ١٩٩٩

إمتام الدراسة التقييمية اليت أجراها املرصد الفضائي العاملي لألشعة فوق 
البنفسجية 

اليونيسبيس الثالث 

املرصد الفضائي العاملي لألشعة فوق البنفسجية 

شبكة املقاريب الروبوتية الشرقية 

املرصد الفضائي العاملي لألشعة فوق البنفسجية: 
http://www.seas.columbia.edu/~ah297/un-

 esa/wso.html

 

فرنسا   ٢٠٠٠
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مشاريع املتابعة املوصى ا  املشاريع حمل البحث يف حلقة العمل  املوقع على الوبب  البلد  السنة 

نشرات إقليمية عن علم الفلك 
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اجلدول ٤ 
العناوين اليت ميكن االتصال ا والنتائج املنشورة عن حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا  

حول علوم الفضاء األساسية، ١٩٩١-٢٠٠٠ 
 

أعمال حلقات العمل 

ورقات العمل املنشورة يف  
احللقات الدراسية لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات 

الفضائية: 
ورقات خمتارة من األنشطة  النشرات اليت استعرضت حلقات العمل  اجلهة املنظمة الرئيسية  السنة 

AIP Conference

proceedings, vol. 245, 1992,
pp. 1-350.

نشرت ورقة عمل واحدة يف العدد ٣  
(١٩٩٢) والعدد٤ (١٩٩٣) 

Astrophysics and Space Science, vol.
193, 1992, p. 161.

 

S.C. CHAKRAVARTY
املؤسسة اهلندية للبحوث الفضائية 

Indian Space Research
Organization
Antariksh Bhavan
New Bel Road
Bangalor 560 094
INDIA
scc@isro.ermet.in

 ١٩٩١

Earth, Moon, and Planets,
vol. 63, No. 2, 1993, pp. 93-
179.

مل تنشر أي ورقة عمل  Earth Space Review, vol. 2, No. 2,
1993, pp. 25 and 26.
COSPAR Information Bulletin, vol.
2000, No. 149. pp. 82-84.

Walter FERNANDEZ
كلية الفيزياء،  

School of Physics, University of
Costa Rica
2060 San José
COSTA RICA
wfer@cariari.ucr.ac.cr

 ١٩٩٢

Astrophysics and Space

Science, vol. 214, 1994, pp.
1-260.

مل تنشر أي ورقة عمل  Earth Space Review, vol. 2, No. 2,
1993, pp. 25 and 26.
COSPAR Information Bulletin, vol.
1999, No. 144. pp. 13-15.

Sergio TORRES
املرصد الفلكي الوطين

Observatorio Astronomico
Nacional
Universidad National de
Colombia
P.O. Box 2584
Santa Fe de Bogotá
COLOMBIA
verada@earthlink.net

 ١٩٩٢
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أعمال حلقات العمل 

ورقات العمل املنشورة يف  
احللقات الدراسية لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات 

الفضائية: 
ورقات خمتارة من األنشطة  النشرات اليت استعرضت حلقات العمل  اجلهة املنظمة الرئيسية  السنة 

AIP Conference

proceedings, vol. 320, 1995,
pp. 1-320.

ثالث ورقات عمل يف العدد ٥  
 (١٩٩٤)

Earth Space Review, vol. 3, No. 3,
1994, pp. 26 and 27.
COSPAR Information Bulletin, vol.
1999, No. 144. pp. 28-30.

Pius N. OKEKE
مركز البحوث الفضائية

Space Research Centre
University of Nigeria Nsukka
NIGERIA

misunn@aol.com

 ١٩٩٣

Earth, Moon, and Planets,
vol. 70, Nos. 1-3, 1995, pp.
1-233.
Astrophysics and Space

Science, vol. 228, 1995, pp.
1-405.

ثالث ورقات عمل يف العدد ٦  
 (١٩٩٥)

Earth Space Review, vol. 4, No. 2,
1994, pp. 28-30.
COSPAR Information Bulletin, vol.
2000, No. 148. pp. 41 and 42.

جوزيف س. ميخائيل 
املعهد الوطين لبحوث الفلك والفيزياء الفلكية 

حلوان، القاهرة، مصر 

 ١٩٩٤

ثالث ورقات عمل يف العدد ٨   
 (١٩٩٧)

COSPAR Information Bulletin, vol.
1996, No. 136. pp 8-11.
ESA Bulletin, No. 81, February 1995,
pp. 18-21.

Padmasiri DE ALWIS
معهد آرثر سي. كالرك للتكنولوجيات احلديثة

Arthur C. Clarke Institute for
Modern Technologies
Katubedda, Moratuwa
SRI LANKA
asela@slt.lk

 ١٩٩٥

Astrophysics and Space

Science, vol. 258, 1998, pp.
1-394.

ورقتا عمل يف العدد ٨ (١٩٩٧)  COSPAR Information Bulletin, vol.
1997, No. 138. pp. 21-24.
AAS Newsletter, No. 79, 1996, pp. 18
and 19.

Rolf SCHWARTZ
معهد ماكس بالنك لعلم  

الفلك الراديوي
Max Planck Institute for
Radioastronomy
Auf dem, Hűgel 69
D-53121 Bonn
GERMANY
rolf@ampifr-bonn.mpg.de

 ١٩٩٦

ست ورقات عمل يف العدد ٩   
 (١٩٩٨)

COSPAR Information Bulletin, vol.
1998, No. 141. pp. 9 and 10.
Annals of the New York Academy of

Sciences, vol. 822, 1997, pp. 621-630.

Maria Cristina PINEDA DE
CARIAS

املرصد الفلكي 
جامعة هندوراس الوطنية املستقلة 

Observatorio Astronomico

 ١٩٩٧
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أعمال حلقات العمل 

ورقات العمل املنشورة يف  
احللقات الدراسية لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات 

الفضائية: 
ورقات خمتارة من األنشطة  النشرات اليت استعرضت حلقات العمل  اجلهة املنظمة الرئيسية  السنة 

Universidad Nacional Autonoma
de Honduras
Apartado Postal 4432
Tegucigalpa M.D.C
HONDURAS
Mcarias@hondutel.hn

Astrophysics and Space

Science, vol. 273, 2000, pp.
1-343.

ست ورقات عمل يف العدد ١١  
 (١٩٩٩)

COSPAR Information Bulletin, vol.
1999, No. 146. pp. 9 and 10.

محيد م. ك. النعيمي 
معهد الفلك والعلوم الفلكية  

جامعة آل البيت 
ص. ب. ١٣٠٣٠٢ 

املفرق 
األردن 

Alnaimiy@yahoo.com

 ١٩٩٩

ثالث عشرة ورقة عمل يف العدد ١٢   
 (٢٠٠١)

COSPAR Information Bulletin, vol.
2000, No. 149. pp. 66 and 67.
AAS Newsletter, No. 100, June 2000,
p. 21.
AAS Newsletter, No. 102, October
2000, p. 14.

François R. QUERCI
مرصد ميدي-برييين

Observatoire Midi-Pyrénées
14, avenue Edouard Belin
F-31400 Toulouse
FRANCE
fquerci@ast.obs-mip.fr

 ٢٠٠٠
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ــن و. س. إيريكسـون، مـن مرصـد كـالرك ليـك التـابع جلامعـة مـرييالند (الواليـات  كمنحة م

املتحدة) والذي مل يعد له وجود. أما نظام اهلوائي فصمم وصنع يف اهلند. 

وهناك حاليا ١٧ شخصا مكلّفـون بعمليـات املقـراب اليوميـة. وقـد أجنـزوا ثالثـة  -٤٢

مسـوح وخريطـة للسـماء اجلنوبيـة ذات اسـتبانة منخفضـة. وقـد مت جتـهيز البيانـــات مــن أجــل 

وضع اخلريطة النهائية. كما أجريت عمليات رصد لبلسارات حمددة يف السماء اجلنوبية. 

ــغيله إمتـام أربـع رسـائل دكتـوراه ورسـالة ماجسـتري  ومن نتائج إقامة املقراب وتش -٤٣

ـــرى تدريــب مهندســني وتقنيــني علــى نصــب  واحـدة وعـدد مـن رسـائل البكـالوريوس. وج

ـــد ذلــك بعــض األحبــاث. ويف عــام ١٩٩٧، نظــم املوظفــون  املقـراب وتشـغيله. ونشـرت بع

مؤمتــرا عــن علــم الفلــك الراديــوي املتعلــق بــالترددات املنخفضــة. وحيظــى املقــــراب اليـــوم 

باعتراف دويل. 

ومقـراب موريشـيوس الراديـوي صفيفـــة علــى شــكل T ويتــألف مــن ٠٢٠ ١  -٤٤

هوائيـة لولبيـة مثبتـة ومرتبـة يف ٣٢ جمموعـة يف الـذراع الشــرقية-الغربيــة (طوهلــا كيلومــتران) 

ـــة (طوهلــا ٨٨٠  و٦٤ هوائيـة لولبيـة مثبتـة علـى ١٦ عربـة متنقلـة يف الـذراع الشـمالية-اجلنوبي

مترا). وهناك عربة واحـدة يف ذراع املقـراب الشـمالية. وتلتقـط اهلوائيـات املوجـات الراديويـة 

القادمة من الفضـاء. وجيـري ترشـيح اإلشـارة القادمـة مـن كـل جمموعـة وتضخيمـها وإرسـاهلا 

إىل املبــىن الــذي يوجــد فيــه املقــراب حيــث تضــم إىل اإلشــارات القادمــة مــــن اموعـــات 

األخــرى. وجيــري جتــهيز اإلشــارة يف جــهاز ربــط وحتوهلــا برامـــج حاســـوبية إىل صـــور أو 

مالمح. 

ويستعمل املقراب تقنية الفتحة االصطناعيـة حملاكـاة صفيفـة معبـأة كـل كيلومـتر.  -٤٥

ـــع هلــا  وجتـرى عمليـات الرصـد بواسـطة العربـات املوجـودة يف الـذراع اجلنوبيـة يف أقـرب موق

مـن مركـز الصفيفـة. وبعـد ذلـك، حتـرك العربــات أكــثر يف اجتــاه اجلنــوب وتكــرر عمليــات 

الرصـد ٦٢ مـرة. وتسـتمر هـذه العمليـة حـىت بلـوغ طـرف الـذراع اجلنوبيـة. ويسـتعمل نظــام 

) يف مجـع عمليـات الرصـد لرسـم خريطـة  Linux OS) حاسويب يشتغل بنظـام لينوكـس

للسـماء. وخبـالف معظـم املقـاريب الراديويـة، يسـتطيع مقـــراب موريشــيوس الراديــوي رؤيــة 

مصادر بعيدة جدا لإلشـعاعات الراديويـة. وقـد أدى عـدم احتـاد مسـتوى الـذراع الشـرقية إىل 

استحداث تقنيات تصويرية تستعمل يف تنظيف البيانات اخلام. 

ومع أن املقراب صمم أول األمر إلجـراء مسـح بـتردد قـدره ١٥١,٥ ميغـاهرتز،  -٤٦

فقد استعمل أيضا يف رصد البلسارات اليت ال تسـتخدم فيـها سـوى الـذراع الشـرقية-الغربيـة. 

ـــبة إىل مصــدر ميــر عــرب  وتضـاف نتـائج اموعـة إىل قـدرة للتتبـع تبلـغ حنـو ٢٠ بلسـارا بالنس

خـط الـزوال. ويعـادل ذلـك ٨ دقـائق بالنسـبة إىل مصـدر اسـتوائي. وجيـري تسـجيل البيانــات 

ـــاق عرضــه ١ ميغــاهرتز. وجتــهز البيانــات لإلتيــان مبخرجــات وفقــا  بسـرعة كبـرية علـى نط

للشكل املطلوب، مبا يف ذلك املالح اخلاصة بكل بلسار. 
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