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  مقدمة -أوال 
  اخللفية واألهداف -ألف 

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
، واعـالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية، بأن     )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

ز أنشـطة بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية املشاركة التعاونية بني الدول األعضاء               تعـز 
عــلى الصــعيدين االقلــيمي والــدويل، مــع التشــديد عــلى تطويــر املعــارف واملهــارات يف الــبلدان  

 )١(.النامية

ــرابعة        -٢ ــا ال ــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهت وأق
، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات       ٢٠٠١ربعـني الـيت عقـدت يف عـام          واأل

ــام    ــررة لع ــرات املق ــرارها     )٢(.٢٠٠٢واملؤمت ــد، يف ق ــيما بع ــة ف ــية العام ــرت اجلمع  ٥٦/٥١ وأق
، بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية لعــام ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٠املــؤرخ 
٢٠٠٢. 

، ووفقــا لتوصــية اليونيســبيس الثالــث، نظمــت  ٥٦/٥١ر اجلمعــية العامــة وعمــال بقــرا -٣
ــة عشــرة       ــية وحكومــة األرجنــتني حلقــة العمــل احلادي ــة الفضــاء األوروب األمــم املــتحدة ووكال

املرصد : املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية حول علوم الفضاء األساسية                 
، وذلك يف   )عشـرة أمـتار   (ضـية يف عصـر املقاريـب العشـارية          الفضـائي العـاملي واملراصـد االفترا      

، الـتابع للجـنة الوطنـية ألنشـطة الفضـاء يف      Centro Espacial Teófilo Tabaneraمركـز الفضـاء   
ــن    ــترة م ــتني يف الف ــا يف األرجن ــول١٣ إىل ٩كوردوب ، حيــث استضــافت  ٢٠٠٢ســبتمرب / أيل

 .تنياللجنة الوطنية حلقة العمل نيابة عن حكومة األرجن

وكانــت حلقــة العمــل آخــر حلقــة يف سلســلة احللقــات املشــتركة بــني األمــم املــتحدة     -٤
: ووكالـة الفضـاء األوروبـية بشأن علوم الفضاء األساسية، اليت مت تنظيمها ملنفعة البلدان النامية               

 A/AC.105/489انظر  (ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ     ) ١٩٩٦(وسـري النكـا     ) ١٩٩١(يف اهلـند    
ملنطقة أمريكا الوسطى   ) ١٩٩٧(وهندوراس  ) ١٩٩٢(؛ ويف كوسـتاريكا     )A/AC.105/640و  
انظــر (ألمــريكا اجلنوبــية ) ١٩٩٢(؛ ويف كولومبــيا )A/AC.105/682 و A/AC.105/530انظــر (

A/AC.105/530(  ؛ ويف نـيجرييا)انظـر (ألفريقـيا  ) ٢٠٠١(وموريشـيوس  ) ١٩٩٣A/AC.105/ 

560/Add.1 و A/AC.105/766(؛ ويف مصــر) انظــر (لغــرب آســيا  ) ١٩٩٩(واألردن ) ١٩٩٤
A/AC.105/580 و A/AC.105/723( ــيا ــا ) ٢٠٠٠(وفرنســا ) ١٩٩٦(؛ ويف أملان انظــر (ألوروب
A/AC.105/657 و A/AC.105/742 .(    واشــترك يف تنظــيم حلقــات العمــل مركــز عــبد الســالم
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، وجلنة  )كوسبار(اء  الـدويل للفـيزياء الـنظرية، ووكالـة الفضـاء النمسـاوية، وجلـنة أحبـاث الفض                
ــية، واملركــز الوطــين لدراســات الفضــاء     ــية،  )فرنســا(الفضــاء األوروب ــة الفضــاء األملان ، ووكال

، واالحتـاد الفلكي الدويل، واالدارة الوطنية       )الـيابان (ومعهـد العلـوم الفضـائية واملالحـة اجلويـة           
، )اليابان(كـي الوطـين   ، واملرصـد الفل )الواليـات املـتحدة األمريكـية   (لـلمالحة اجلويـة والفضـاء     

 .ومجعية الدراسات الكوكبية، واألمم املتحدة

ومتـثَّل هدف حلقة العمل الرئيسي يف توفري حمفل لتسليط األضواء على النتائج العلمية               -٥
الــيت أحــرزت مؤخــرا باســتخدام املراصــد الفضــائية يف دراســة الــنجوم والفضــاء الســحيق مــن    

لة رائعة لدراسة مجيع جوانب علوم الفضاء األساسية من         ومتـثل البعـثات السـاتلية وسي      . الكـون 
ــة عــلى األرض   وقــد نوقشــت مســألة الكــم اهلــائل مــن    . الفضــاء اســتكماال للدراســات اجلاري

البـيانات املـتوافرة نتـيجة هلـذه البعـثات مـن زاويـة االحتـياجات البحثية املتغرية داخل األوساط                    
 تيســري الوصــول إىل قواعــد البــيانات اهلامــة الــيت العلمــية، باالضــافة إىل مســألة امكانــية وكيفــية

ونوقشـت مسـائل البحـث والتعليم استنادا إىل البيانات    . حتـتفظ هبـا وكـاالت الفضـاء الرئيسـية         
املنبـثقة عـن بعـثات الفضـاء، كما نوقشت صلة هذه البعثات باحتياجات البلدان النامية الراغبة          

ــة اكتشــاف الكــون    ــثال    وا. يف املشــاركة بنشــاط يف رحل لوصــول إىل الفضــاء يف املســتقبل، م
والــتطورات املــتوقعة يف . بواســطة مرصــد فضــائي عــاملي أو مشــروع آخــر، اعتــرب أمــرا مهمــا   

األجـل الطويـل ستجعل من الضروري أن يتم يف وقت مبكر ختطيط ودراسة القدرات املرتبطة       
 .بتشغيل مرصد من هذا القبيل

ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف   وأعـد هـذا الـتقرير لتقدميه إىل جلنة ا          -٦
دورهتـا السادسـة واألربعـني واىل اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية التابعة هلا يف دورهتا األربعني،             

 .٢٠٠٣يف عام 

وأعلنــت حكومــة الصــني أثــناء مــداوالت احللقــة أن االدارة الوطنــية الصــينية لشــؤون     -٧
حلقـة العمـل الثانـية عشـرة املشـتركة بـني األمـم املتحدة               الفضـاء سـوف تستضـيف نـيابة عـنها           

: ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول علـوم الفضاء األساسية والتنمية يف القرن احلادي والعشرين                
وستشــمل . ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١٢ إىل ٨املــرحلة التالــية، وذلــك يف بــيجني يف الفــترة مــن 

الوصـول إىل البيانات والصور املنبثقة      ) أ: (خـرى املواضـيع الـربناجمية هلـذه احللقـة ضـمن أمـور أ            
تطويــر مشــاريع بعــثات ) ب(عــن بعــثات الفضــاء مــن خــالل حمفوظــات البــيانات الدولــية؛ و   

توحـيد القدرات التصميمية من أجل تطوير املشاريع الدولية املتصلة بالفضاء؛           ) ج(الفضـاء؛ و    
دراسات ) ه(كـبرية املتصـلة بالفضـاء، و        مشـاركة الـبلدان النامـية يف املشـاريع الدولـية ال           ) د(و  

حالـة يف اطار تقييم اجنازات حلقات العمل املاضية املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء               
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الفــيزياء الفلكــية وعلــوم الفضــاء املــتعلقة     ) و(األوروبــية حــول علــوم الفضــاء األساســية؛ و     
 .باملنظومة الشمسية

  
  الربنامج   -باء  

 عـن جلـنة أنشـطة الفضـاء الوطنـية األرجنتينية، وجامعة كوردوبا الوطنية،               أدىل ممـثلون   -٨
وجامعـة ال بالتـا الوطنـية، ووكالـة الفضـاء األوروبـية، واألمـم املـتحدة، ببـيانات استهاللية يف                     

. وقُسِّمت احللقة إىل جلسات علمية ركزت كل منها على مسألة حمددة  . افتـتاح حلقـة العمـل     
قبــت العــروض الــيت قدمهــا املــتحدثون املدعــوون ووصــفوا فــيها   وجــرت مناقشــات قصــرية أع

وقــدم املــتحدثون املدعــوون مــن الــبلدان . النــتائج الــيت توصــلوا الــيها يف جمــال البحــث والتعلــيم
وأتاحــت اجللســات املخصصــة للملصــقات االيضــاحية  . النامــية والــبلدان املــتقدمة ســتني ورقــة 

 .يف علوم الفضاء األساسيةالفرصة للتركيز على مشاكل ومشاريع حمددة 

ــية   -٩ ــيع التالـ ــلى املواضـ ــة العمـــل عـ ــية ) أ: (وركـــزت جلســـات حلقـ ــد االفتراضـ املراصـ
ــتة  ــية اســتخدامها؛ و  : وشــبكاهتا املؤمت ــك الواســعة؛ و   ) ب(كيف ــلم الفل املرصــد ) ج(أعــني ع

ــيانات   ) د(الفضـــائي العـــاملي؛ و  ــائية الرئيســـية يف املراصـــد واســـتخدام البـ الدراســـات االحصـ
ــنة؛ و       ا ــة معي ــناطق مساوي ــة م ــن املراصــد املخــتلفة يف دراس ــب  ) ه(ملستخلصــة م ــرافق املقاري م

التطبــيقات الفيزيائــية الفلكــية للمفاهــيم الــنابعة مــن امليكانــيكا االحصــائية غــري ) و(الفلكــية؛ و 
وعقدت دورات . عـلم الكواكـب والـتفاعالت األرضـية الشـمية        ) ز(االنتشـارية والشـمس؛ و      

بـرامج التعلـيم يف جمال علم الفلك والفيزياء الفلكية،       ) أ: (ة حـول املواضـيع التالـية      أفــرقة عامـلـ   
ــيـا الفضــاء          ـــوم وتكنولوج ــتدريـس عل ــيـة ل ــز االقليم ـــي املراكـ ــيـم ف ــنهـاج التعل ـــك م ــا يف ذل مب

ــتحدة ( ــم املـ ــبة لألمـ ــر ) (املنتسـ  A/AC.105/L.239 و A/AC.105/L.238 و A/AC.105/782انظـ
آفــاق ) ج(املرصــد الفضــائي العــاملي؛ و   ) ب(؛ و )A/AC.105/L.241 و A/AC.105/L.240 و

 .جديدة يف الفيزياء الشمسية
  

  احلضور    -جيم   
ــية باحــثني ومعــلمني مــن بلــدان نامــية      -١٠ دعــت األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروب

والكاريبـي، وبلـدان مـتقدمة مـن مجـيع املـناطق االقتصادية، وخاصة من منطقة أمريكا الالتينية                 
وكان املشاركون يشغلون مناصب يف جامعات ومؤسسات حبثية        . للمشـاركة يف حلقـة العمل     

ومراصـد ووكـاالت وطنـية لشـؤون الفضـاء ومـنظمات دولـية، وكانوا من املنخرطني يف مجيع                
ومت اختـيار املشاركني على أساس      . جوانـب علـوم الفضـاء األساسـية الـيت مشلـتها حلقـة العمـل               
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علمـية وخـربهتم املتصـلة بالربامج واملشاريع اليت تضطلع فيها علوم الفضاء األساسية              خلفيـتهم ال  
 .بدور رئيسي

واسـتخدمت أمـوال وفـرهتا األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية واللجنة الوطنية                   -١١
األرجنتينـية ألنشـطة الفضـاء لتغطـية تكالـيف السـفر واالقامـة والتكالـيف األخرى للمشاركني              

 . اخصائيا يف علوم الفضاء األساسية٧٥وحضر حلقة العمل . لبلدان الناميةمن ا

ـــ   -١٢ ــية٢٤وُمثِّلــت يف حلقــة العمــل الــدول األعضــاء ال ــيا  :  التال األرجنــتني واســبانيا وأملان
ــاغو وجــنوب      ــيداد وتوب ــريو وترين ــربازيل وبوليفــيا وب ــاراغواي وال واندونيســيا وأوروغــواي وب

دا وكوبــا وكولومبــيا ولكســمربغ واملكســيك واململكــة العربــية   افريقــيا وشــيلي والصــني وكــن 
السـعودية واململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والنمسا وهندوراس والواليات            

 .املتحدة واليابان
  

  املالحظات والتوصيات    -ثانيا  
 :إن املشاركني يف حلقة العمل -١٣

ل كـل مـنطقة جغرافـية ونشـرها عرب موقع     أوصـوا بـتعزيز فـرص الـتعاون داخـ       )أ( 
وأُشـيد باجلهود السابقة، اليت بذهلا مكتب األمم املتحدة         . شـبكي التاحـتها عـلى نطـاق أوسـع         

انظر اجلدول يف القسم    (لشـؤون الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامـة، لنشـر فـرص التعاون                  
ء األساسية من خالل موقع شبكي    ؛ واعتـرب أن اقامـة التنسـيق فـيما يـتعلق بعلـوم الفضـا               )الـرابع 

 أمر من املرجح أن يكون فعاال؛

الستضافة هذا املوقع   ) املكسيك(ورحـبوا بالعـرض املقـدم من جامعة سونورا           )ب( 
ودعيــت املعــاهد االقليمــية، الــيت أبــدت  . الشــبكي ودعمــه عــن طــريق مرصــد كــارل ســاجان  

قلـــيمي يف جمـــال علـــوم الفضـــاء عرضــــا أو اهـــتمامـا فـــيما يـــتعلق مبواصـــلة تطويـــر الـــتعاون اال
ــنوانه       ــأن عــ ــلما بــ ــلة، عــ ــات ذات الصــ ــبكي باملعلومــ ــع الشــ ــزويد املوقــ ــية، إىل تــ : األساســ

http://cosmos.astro.uson.mx؛ 

وأكـدوا مرة أخرى على توصيات حلقات العمل السابقة بأن تعليم املدرسني         )ج( 
ــيمه عناصــر مهمــة يف دعــم اهلــيكل اال    ــالزم ملواصــلة  والوصــول إىل اجلمهــور وتعل جــتماعي ال

 تسريع التنمية املستدامة الضرورية للمشاركة يف علوم الفضاء األساسية؛

واعـترفوا بأمهـية أجهـزة البالنيـتاريوم املتـنقلة وتيسري اتاحتها واستخدامها عن             )د( 
طـريق ختفـيض تكاليفها، كما اعترفوا بأمهية التكنولوجيا املتاحة مؤخرا كوسيلة إلدخال علوم              
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ضـاء األساسـية يف املـدارس وتوفريهـا للمعـلمني يف جمـاالت يتعذر الوصول اليها يف احلاالت              الف
 األخرى، وذلك لتعزيز الوعي بعلوم الفضاء األساسية؛

والحظــوا أن الــبلدان النامــية ال تشــارك وال تســاهم حالــيا يف تطويــر املراصــد  )ه( 
ولكن . ة مـن خـالل االنترنـت حمدود       االفتراضـية ألن الوصـول إىل قـنوات البـيانات االلكترونـي           

اتاحـة املراصـد االفتراضية يف املستقبل ستمثل حافزا قويا لتطوير علوم الفضاء األساسية املتقدم               
يف الـــبلدان النامـــية؛ فهـــناك اعـــتراف بـــأن املراصـــد االفتراضـــية أدوات هامـــة لتســـريع التنمـــية 

تعــاون العلمــيني وكســر احلواجــز املســتدامة يف جمــال علــوم الفضــاء األساســية، وبأهنــا ســتحفز  
 ؛)http://archive.esa.org/avo: انظر املوقع . (الصناعية احلائلة دونه

وأكـدوا مـرة أخـرى عـلى أن عـرض النطاق الترددي لالتصاالت االلكترونية                )و( 
الـالزم للمشـاركة الفعالـة يف علـوم الفضـاء األساسـية ميثل حافزا مهما للتعاون العلمي، ولكنه                   

االقتصادية العامة للبلدان النامية؛ وهذا من      - الوقـت نفسه أداة هامة للتنمية االجتماعية       ميـثل يف  
 ؛"أوساط جمتمع االتصاالت"شأنه أن يوفر دعما قويا لبناء القدرات املطلوبة للمشاركة يف 

واعـترفوا بأمهـية نظـام البيانات الفيزيائية الفلكية لتطوير علوم الفضاء األساسية      )    ز( 
 ؛)/http://adswww.harvard.edu: يوجد موقع النظام على الشبكة(البلدان النامية يف 

وأوصـوا باسـتمرار اتاحـة امكانـية الوصـول إىل هـذا الـنظام عـن طـريق الربيد                     )ح( 
 حــىت يف غــياب عــرض الــنطاق  –االلكــتروين، الــذي مكَّــن العلمــيني يف الــبلدان النامــية أيضــا   

ــتفاعل   ــالزم لل ــترددي ال ــنظام الــيت أثبتــت قيمــتها      مــن –ال أن يســتفيدوا مــن خدمــات هــذا ال
 العظيمة للعلميني يف مجيع البلدان؛

وأشـاروا إىل أن احملفوظـات املـتاحة حالـيا مـن البـيانات املعاجلـة مـن وكاالت                    )ط( 
الفضـاء الرئيسية واملراصد الفلكية قد سامهت بقسط كبري فعال يف زيادة مشاركة العلميني من               

 مية يف علوم الفضاء األساسية املتقدمة، وحفزت التعاون بطريقة هادفة للغاية؛البلدان النا

وأشـادوا بلجـنة تنفـيذ املرصد الفضائي العاملي ملا بذلته من جهود وملا أحرزته       )ي( 
 األشعة فوق البنفسجية؛/من تقدم يف تنفيذ مشروع املرصد الفضائي العاملي

حملدد هلذا املشروع دعما قيما جدا لزيادة       واعتـربوا هـيكل العملـيات العلمـية ا         )ك( 
وتوفـر عملية التنسيق املرتبطة باملشروع يف       . دور علـوم الفضـاء األساسـية يف التنمـية املسـتدامة           

الـبلدان النامـية يف خمـتلف جمـاالت العلوم والتكنولوجيا حافزا قويا للتعليم العايل، وستؤدي إىل                 
ساسية يف البلدان النامية، وستيسر شراكة متساوية       رفـع مسـتوى الوعي بأمهية علوم الفضاء األ        



 

 8 
 

 A/AC.105/784 

 .http://wso :املوقــع الشــبكي للمشــروع (يف تقاســم املــوارد بــني العلمــيني يف مجــيع الــبلدان  

vilspa.esa.es(؛ 

واعــترفوا بأمهــية التوســع يف األنشــطة االقليمــية املنســقة التالــية يف جمــال علــوم    )ل( 
ه التقدم العلمي اهلام باملقاريب الصغرية، وأوصوا بزيادة  الفضـاء األساسـية من أجل تطبيق أوج       

 :تلك األنشطة

يوجد موقع شبكة   (توسـيع بـرنامج شبكة القياسات الفلكية ألمريكا الالتينية           ‘١‘ 
 ؛)/http://www.astro.iag.usp.br/-adelabrالقياسات على 

جســام تنســيق عملــيات رصــد ومراقــبة األجســام املوجــودة قــرب األرض واأل  ‘٢‘ 
الصـغرية يف املـنظومة الشمسية، اليت تقوم هبا مؤسسة حراسة الفضاء ألمريكا             

 اجلنوبية باستخدام املقاريب الصغرية؛

انشــاء مــرافق مقاريــب فلكــية صــغرية يف الــبلدان النامــية للمســامهة يف تطويــر    ‘٣‘ 
علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، وحلفــز تــبادل األفكــار ونقــل اخلــربات فــيما بــني   

 ن النامية والبلدان املتقدمة يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء؛البلدا

التوسـع يف اسـتخدام نظـام املعلومـات عـن البيـئة وعلـوم األرض الـتابع للنظام                 ‘٤‘ 
 .http://www-genesis.jpl.nasa :على املوقع الشبكي(العـاملي لـتحديد املواقـع    

gov/html/index.html(؛ 

ــأن اســتحداث مق  )م(  ــترفوا ب ــية ســيكايا،    واع ــثل هوائ ــدة، م ــة جدي اريــب راديوي
وادخاهلـا يف شـبكة املقاريـب الـراديوية العاملـية لقياسـات التداخل الضوئي األساسية للموجات               
الطويلـة للغايـة، ميكـن أن يكـون أمـرا مهمـا ويسـاعد على تطوير التعاون يف جمال التكنولوجيا                     

ي يف هذا اجملال أن حيفز أيضا علوم وعلـوم الفضـاء األساسـية؛ ومـن شـأن اسـتخدام هنـج اقلـيم               
 الفضاء األساسية يف البلدان فرادى؛

والحظــوا بارتــياح النــتائج الكــثرية احملــرزة يف جمــال علــوم الفضــاء األساســية،    )ن( 
حيـث أصـبح التشارك الثقايف املتكافئ متاما يف العمل بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة واقعا                

 ملموسا؛

ا بأمهـية متكني البلدان النامية الصغرية من املشاركة يف وقت مبكر يف             واعـترفو  )س( 
األشــعة فــوق البنفســجية، كمــا اعــترفوا بأمهــية حفــز  /تنفــيذ مشــروع املرصــد الفضــائي العــاملي
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الـتعاون االقليمي وأشكال التعاون الثنائي األخرى اليت تتيح فرصا فريدة يف جمال علوم الفضاء               
 األساسية؛

 عــن تقديــر وثــناء للــبلدان املشــتركة يف الــتعاون الــناجح عــلى تنفــيذ   وأعــربوا )ع( 
فاملشروع حيفز التعاون   . مشـروع بـيري أوجـري اعـترافا مبسامهته اهلامة يف علوم الفضاء األساسية             

وقد أظهرت النتائج   . التكـنولوجي والعـلمي بـني الـبلدان النامـية وشـركائها يف البلدان املتقدمة              
ــية  ــتعاون      األوىل بوضــوح األمه ــثل هــذا ال ــيت يكتســبها م ــع الشــبكي   ( العظــيمة ال يوجــد املوق

 ؛)http://www.auger.org.arللمشروع على 

ــيذ     )ف(  ــبيل تنفـ ــاء اخلـــارجي يف سـ ــود مكتـــب شـــؤون الفضـ ــأن جهـ ــترفوا بـ واعـ
: أي العناصر الثالثة لتطوير علوم الفضاء األساسية      (املرتكـزات الـثالثة لعلـوم الفضاء األساسية         

الفلكــية الــيت أهداهــا املرصــد الفلكــي الوطــين الــياباين ملؤسســات يف الــبلدان النامــية،  املقاريــب 
ومــواد التعلــيم املقدمــة مــن الــرابطة األمريكــية لراصــدي الــنجوم املــتغرية للمشــاركة العملــية يف 
حبـوث الفـيزياء الفلكـية، والفـيزياء الفلكية ملادة التدريس لدورات الفيزياء اجلامعية املقدمة من                

مـا زالـت توفـر دعما قيما للعلميني املختصني يف علوم    ) امعـة مـاريالند يف الواليـات املـتحدة      ج
 الفضاء األساسية يف البلدان النامية؛

والحظــوا بــتقدير النــتائج العلمــية التالــية واألثــر التعلــيمي املرتــبط بسلســلة         )ص( 
 :حلقات العمل حول علوم الفضاء األساسية

وىل الـــيت منحـــت يف مرصـــد ســـويابا الفلكـــي ألمـــريكا درجـــة املاجســـتري األ ‘١‘ 
 الوسطى التابع جلامعة هندوراس الوطنية املستقلة؛

النـتائج واملنحنـيات الضـوئية املقدمـة مـن املقـراب الفلكـي الصغري املوجود يف                  ‘٢‘ 
 جامعة أسونسيون الوطنية يف باراغواي؛

 مرصــد لــوس موليــنوس االكتشــافات الكويكبــية واســتعادة الــنجوم املذنَّــبة يف  ‘٣‘ 
 الفلكي يف أوروغواي؛

 يف جامعــة مــايور دو (V645 Her)رصــد املنحنــيات الضــوئية والــتغري الــزمين   ‘٤‘ 
 سان ماركوس يف بريو؛

 –واعــترفوا بأمهــية التوعــية ببــيانات الصــور الفوتوغرافــية التارخيــية الــيت تعتــرب   )ق( 
نها، عن طريق ترقيم تلك البيانات،  فـريدة، وال ميكـن االستعاضـة عـ    –رغـم ضـعف اسـتبانتها       
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، األمـر الـذي مـن شـأنه احملافظـة عـلى تلك       (”Carte du ciel “)ال سـيما ترقـيم خـريطة السـماء     
 البيانات الفريدة وتيسري وصول األوساط العلمية العاملية اليها؛

واعـترفوا بأمهـية املـرافق التصـميمية املوحـدة لوكـاالت الفضـاء الرئيسـية، اليت               )ر( 
ــبلدان النامــية والــتعاون معهــا يف جهودهــا للمشــاركة يف املــراحل     مي كــن أن تســتخدم لدعــم ال

 املبكرة لتطوير بعثات الفضاء؛

واعـترفوا بقـيمة املراكـز االقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة                )ش( 
 ال توجد فيها حاليا؛لألمم املتحدة، وأوصوا بانشاء مزيد من املراكز االقليمية يف األقاليم اليت 

ــاء     )ت(  ــنة أحبـــاث الفضـ ــية للجـ ــيمة حلقـــات العمـــل التعليمـ ــية وقـ ــترفوا بأمهـ واعـ
حول علوم الفضاء األساسية من أجل تطوير التعليم على املستوى املهين يف البلدان             ) كوسـبار (

واعتــرب ادراج حلقــات العمــل ضــمن أنشــطة الدعــم الــيت يضــطلع هبــا اجمللــس الــدويل    . النامــية
ادات العلمـية دلـيال عـلى االعـتراف بقـيمة علـوم الفضـاء األساسية للبلدان النامية وبأمهية             لالحتـ 

 جهود كوسبار يف هذا اجملال
  

  ملخص البيانات املقدمة   -ثالثا  
الوصول إىل املؤلفات الفلكية التارخيية واحلالية عن طريق نظام البيانات                            -ألف  

  ات املتحدة األمريكية         يف الوالي " ناسا  "الفيزيائية الفلكية يف       
ــية الفلكــية خــيار الفلكــيني يف مجــيع أحنــاء العــامل كــنظام       -١٤ ــيانات الفيزيائ ميــثل نظــام الب

وفضال عن  .  مليون سجل  ٢,٥فقـاعدة البـيانات القابلـة للبحث حتتوي ما يزيد على            . للبحـث 
 مقالــة يــرجع ٢٧٠ ٠٠٠ذلــك، فــإن هــذا الــنظام يشــمل مــا يــزيد عــلى ملــيوين صــفحة تضــم  

 شـخص من املستفيدين منه      ١٠ ٠٠٠ويوجـد حالـيا مـا يـزيد عـلى           . ١٨٢٩تارخيهـا إىل عـام      
 ٣٠ويطـرح املسـتفيدون مـا يقـرب من مليون سؤال شهريا، وحيصلون على               . بصـورة منـتظمة   
 ١٠٠وميكن الوصول إىل النظام من      .  ملـيون صـفحة من املقاالت شهريا       ١,٢ملـيون سـجل و    

. ة مـن االستفسـارات الـيت يـتفاوت عددهـا من بلد إىل آخر              بلـد تقريـبا، وُتطـَرح طائفـة واسـع         
وكــان ثلــث املســتفيدين تقريــبا مــن الواليــات املــتحدة، وثلــث آخــر مــن أوروبــا، والبقــية مــن   

ويف سـبيل حتسـني فرص الوصول بالنسبة ألحناء العامل املختلفة، قام            . مـناطق أخـرى مـن العـامل       
االحتاد الروسي وأملانيا والربازيل وشيلي     : فرقةالـنظام بـتطوير تسـعة مواقـع فرعـية يف بلـدان مـت              
ويسرت االجراءات األوتوماتية حتديث هذه     . والصـني وفرنسا واململكة املتحدة واهلند واليابان      

وميكـن الوصـول إىل نظـام البحـث واملقـاالت يف نظـام البيانات               . املواقـع الفرعـية عـلى الشـبكة       
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وين، الـذي ميكـن أن يسـتخدمه املستفيدون الذين          الفيزيائـية الفلكـية مـن خـالل الـربيد االلكـتر           
ويتيح هذا لألشخاص، الذين ليست     . تكـون وصـالهتم بشـبكة االنترنـت بطيـئة أو غري موثوقة            

لديهـم وصـالت جـيدة مبا فيه الكفاية الستخدام االنترنت، الفرصة للوصول إىل نظام البيانات               
اء نظام بيانات مستقل ميكن حتديثه عن    ويعكـف هذا النظام حاليا على انش      . الفيزيائـية الفلكـية   

وهـذا مـن شـأنه أن يتيح امكانية الوصول إىل قدرات            . (DVD)طـريق أقـراص الفـيديو الرقمـية         
والسعة احلالية حملركات األقراص الثابتة    . الـنظام مـن مواقـع ال متلك امكانية استخدام االنترنت          

ة الفلكية يف قرص فيديو رقمي كبري       كـبرية إىل درجـة تكفـي خلـزن كل نظام البيانات الفيزيائي            
 .واحد فقط

  
  األثر العلمي ملقراب هابل الفضائي          -باء  

كـان مقـراب هـابل الفضـائي هو الرائد ألسطول متعاظم من املقاريب الفلكية احلديثة                -١٥
فقوته الفريدة تكمن يف أنه جيمع بني حدة الصورة، وتغطية جماالت زاوية            . احملمولـة يف الفضاء   

 نسـبيا يف السـماء، وعمـق النطاق الدينامي، واخنفاض الضوضاء يف اخللفية، واحلساسية               واسـعة 
وكان أعظم  . ألطـوال موجـية ممـتدة مـن فـوق البنفسـجية الفراغـية إىل قـرب مـا حتـت احلمراء                     

ولكنه . اجنازاتـه أنـه حـوَّل بسـهولة افتراضـات نظـرية سـابقة كـثرية إىل حقـيقة مثبتة موضوعيا                    
 ذلـك، صـورة تفصـيلية عن تعقُّد الكون وتنوُّعه اللذين يفوقان اخليال فضال      وفّـر، عـالوة عـلى     

وبإدخال كل  . وقد أحدث مفاجآت كثرية وأثار عدة أسئلة جديدة       . عـن مجـال الكـون الرائع      
وقــد مت عــرض اجنازاتــه . جهــاز جديــد فــيه أثــناء بعــثات الصــيانة ازدادت قدرتــه عشــر مــرات  

 .قعات الرئيسية لعقد اكتشافاته الثاينالعلمية الرئيسية حىت اآلن والتو
  

  احلالة الراهنة ملشروع بيري أوجري لدراسة األشعة الكونية يف األرجنتني                         -جيم   
اسـتهدف مشـروع بـيري أوجـري بـناء مرصـدين، أحدمها يف النصف الشمال واآلخر يف             -١٦

وبدأ بناء املرصد  . النصـف اجلـنويب مـن الكـرة األرضـية، لدراسـة األشعة الكونية الفائقة الطاقة               
 ٢٠٠ بالتحديد، أُسس تعاون دويل مشل       ١٩٩٥وقبل ذلك، يف عام     . ٢٠٠٠اجلـنويب يف عـام      

وكـان مشـروع بـيري أوجري مشروعا خاصا        .  بلـدا  ١٦عـلمي وفـين مـن مؤسسـات خمـتلفة مـن             
 الكــترون ٢٠١٠(لعلــوم الفضــاء األساســية هبــدف دراســة أقــوى الطاقــات املعــروفة يف الطبــيعة  

اجملســدة يف األشــعة الكونــية املــتجهة مــن الفضــاء اخلــارجي إىل ســطح األرض بــتدفق   ، )فولــط
 يف  ٢ كم ٣ ٠٠٠وكـان هـذا هـو السـبب لبناء مرصد ضخم يف مساحة ممتدة               . مـنخفض جـدا   

والسمة األخرى املميزة له، فضال عن  . مـنطقة مـاالرغي وسان رفائيل يف مندوزا يف األرجنتني  
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 مقرابا مكشافيا تفلورياً    ٢٤فهو مكوَّن من    : يعـته التهجينية  حجـم املرصـد االسـتثنائي، هـي طب        
وســيوفر، بالنســبة لعــدد كــبري مــن أحــداث الكشــف، بــيانات  .  مكشــاف ســطحي١ ٦٠٠ و

وبناء املرصد متقدم جدا، وقد بدأ تشغيل املباين . تتمـيز بعـدد أقـل مـن حـاالت الريـبة املنهجية            
ريــب يف ســريوس لــوس ليونــيس وكويهويكــو يف  يف احملطــة املركــزية يف مــاالرغي، ومــباين املقا

ــتني، ومقــرابني، و  ــيانات   ٣٢األرجن وأهــم .  مكشــافا ســطحيا، ونظــم االتصــاالت وحــيازة الب
حيث مت كشف شعاع كوين     (اجنازاتـه من وجهة النظر العلمية أول كشف عن حدث هتجيين            

قــد أكــد أن و. ٢٠٠٢يــناير /يف كــانون الــثاين) باملقــراب واملكاشــيف الســطحية عــلى الســواء 
ومت كشف عشرين حدثا هتجينياً يف الشهر يف        . املعـدات تعمـل يف حـدود بارامـترات التصـميم          

 . الكترون فولط١٩١٠نطاق طاقات أقل من 
  

  رصد ميوميزونات األشعة الكونية يف املرصد الفضائي اجلنويب يف الربازيل                           -دال  
مــارس /ل والــيابان، مــنذ آذارجيـري مبوجــب اتفــاق بشــأن الــتعاون العـلمي بــني الــربازي   -١٧

، تشـغيل مكشـاف منوذجـي مليومـيزونات األشـعة الكونـية يف املرصـد الفضائي اجلنويب                  ٢٠٠١
لرصـد ميوميزونات األشعة    ) غ°٥٣ج،  °٢٩(املوجـود يف سـاو مارتيـنهو دا سـريا يف الـربازيل              

لنموذجية ويـؤدي هـذا املكشاف دورا رئيسيا يف الشبكة ا         . الكونـية للعواصـف اجليومغنطيسـية     
ــيابان     ــيزونات مــع مكشــافني أكــرب عــاملني يف اســتراليا وال ــزمع توســيع  . لرصــد امليوم ومــن امل

وقد اكتشفت  . املكشـاف السـتكمال التغطـية العاملـية لشبكة مكاشيف امليوميزونات الربازيلية           
كما . الشـبكة النموذجـية فعـال ميومـيزونات األشـعة الكونـية للعديـد من العواصف املغنطيسية                

 باالضافة إىل زيادات ميوميزونية ”Forbush Decreases“د املرصـد الفضائي اجلنويب ظاهرة  رصـ 
وقُدِّم تقرير لوصف الشبكة . لتـباين خـواص األشـعة الكونية قبل بدء العواصف اجليومغنطيسية        

 .وبعض النتائج احملرزة منذ استخدام املكشاف النموذجي
  

من أحباث       : عتبارها مقاريب افتراضية           الوصول إىل احملفوظات الفلكية با              -هاء   
  احملفوظات إىل املرصد االفتراضي الفيزيائي الفلكي                  

نظـرا الرتفـاع تكالـيف مـرافق الرصـد الفلكـي احلديـثة، كـان بديهـيا أن تـبذل جهود                       -١٨
وطُبِّق هذا  . السـتخدام البـيانات عـلى أفضـل وجـه مـن أجـل حتقيق أقصى عائد هلذا االستثمار                  

ق واسـع أوالً بالنسـبة ملقـراب هـابل الفضائي، مث يف مرافق أخرى حممولة يف        املفهـوم عـلى نطـا     
ــيانات العلمــية ملقــراب هــابل الفضــائي    . الفضــاء ومــرافق أرضــية كــبرية  وتوجــد حمفوظــات الب

وقـد مت توسـيعها لتشـمل بـيانات من مقاريب وأجهزة            . األورويب يف املرصـد اجلـنويب األورويب      
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ولذا كان من الطبيعي أن     . راب الضخم واملصور اجملايل الواسع    هـذا املرصـد، ال سـيما مـن املقـ          
يـتم تصـميم احملفوظـات حبيـث ميكـن أن تشـمل االستفسـارات أي جانـب مـن حمـتوياهتا بغض                       

وأنشــئ بــرنامج . وشــكَّل هــذا خطــوة أوىل حنــو مرصــد افتراضــي  . الــنظر عــن أصــل البــيانات 
 بتمويل  ٢٠٠٠-١٩٩٩راضية يف الفترة    الوصـول إىل احملفوظات الفلكية باعتبارها مقاريب افت       

ــية  ــية األوروبـ ــن املفوضـ ــاهتم     . مـ ــرفق يف دراسـ ــذا املـ ــتخدام هـ ــن اسـ ــيني مـ ــن العلمـ ــد مكَّـ وقـ
ــائية ــتعلقة      . االستقصـ ــارات املـ ــية لالستفسـ ــبات العلمـ ــد املتطلـ ــه حتديـ ــت نفسـ ــر يف الوقـ ويسَّـ

وضية األوروبية  وقـد قررت املف   . باحملفوظـات، وحتديـد القـدرات الالزمـة للمراصـد االفتراضـية           
وسيضــم هــذا عــدة مراصــد . مؤخــرا توفــري متويــل لتنفــيذ املرصــد االفتراضــي الفــيزيائي الفلكــي

وجيـري تطويـره بالتنسـيق الوثـيق مـع املرصد االفتراضي الوطين يف         . ومـنظمات علمـية أوروبـية     
 .الواليات املتحدة

  
  القياسات الفلكية باملراصد االفتراضية               -واو  

ام املراصــد االفتراضــية إىل إثــراء معظــم املشــاريع املــتعلقة بالقياســات   ســيؤدي اســتخد -١٩
ومن بني تلك املشاريع    . الفلكـية اجلـاري تطويرها حاليا واملتوقع استهالهلا يف املستقبل القريب          

مـا يـتعلق بالـنجوم املـزدوجة واملـنظومات املـتعددة وكشـف حركـتها وحتديـد الـنجوم املفقودة                  
 تعــداد تفصــيلي ألعضــاء اجملموعــات املكشــوفة واســتعادة الســواتل    الشــديدة احلــركة واجــراء 

ــبات الصــغرية   ــية والكواكــب واملذنَّ ــوم     . الطبيع ــترحها مفه ــيت يق ــيق األهــداف ال ويقتضــي حتق
املراصـد االفتراضـية أن يـتم مسـبقا توفـري كمية ضخمة من البيانات اخلاصة بالقياسات الفلكية         

ــية اجلــودة  ــتحديات    وقــد أُثبــت أن القياســ . العال ــية مســتعدة ملواجهــة هــذه ال ات الفلكــية احلال
 .اجلديدة

  
  احملفوظات وقواعد البيانات واملراصد االفتراضية الناشئة                      -زاي   

تارخيـياً، كـان األمـر يقتضـي أن يـتم إثبات وجود أي جسم مكتشف حديثا بعمليات        -٢٠
الراديوية، مع  وكانـت تنشـر فهـارس كاملـة، مـثال فهـرس باركس للمصادر               . الرصـد البصـري   

. صـور فوتوغرافـية يف حجـم الطـابع الـربيدي، مكَّنـت القـّراء مـن رؤيـة مـا مت العـثور علـيه تواً                         
وظـل احلـال كذلـك، وإن كانـت الفهـارس املنشـورة اآلن أقـل مما يف املاضي، ومت التوصل إىل                      

ل كمـيات ضـخمة مـن املعلومات باستخدام أجهزة أكثر فعالية ومكاشيف أكرب، وتغطية أطوا              
ومبا أن . موجـية مـتعددة باسـتخدام عـدد مـتزايد مـن املرافق املوجودة على األرض ويف الفضاء        

تكنولوجـيا املعلومـات مواكـبة للـتطور، فإهنـا تيسـر اسـتخدام البـيانات بغـض الـنظر عن مكان                      



 

 14 
 

 A/AC.105/784 

بــيد أن احلاجــة املــتزايدة إىل رصــد أطــوال موجــية مــتعددة لفهــم الفــيزياء األساســية  . تواجدهــا
 املرصــودة، واحلاجــة إىل توافــر حمفوظــات البــيانات الرمســية وغــري الرمســية، وادراك أن  للظواهــر

قواعـد البـيانات ذات الصـلة متـثل حتدياً خاصاً من حيث معاجلة البيانات القّيمة، تؤدي مجيعها                  
إىل الــتوجه حنــو وضــع معــايري يف هــذا الصــدد وتشــجيع الــتعاون بــني العلمــيني املتخصصــني يف  

ب والفلكـيني مـن أجـل انشـاء البنية األساسية الالزمة للمرصد االفتراضي، الذي               جمـال احلاسـو   
ويف الواليــات املــتحدة، تقــوم مؤسســة العلــوم الوطنــية  . تكــون فــيه البــيانات جاهــزة لتحليــلها 

 .وناسا بتمويل مبادرات من شأهنا أن تؤدي إىل انشاء ذلك الكيان
  

  رض يف أمريكا اجلنوبية          تنسيق رصد األجسام املوجودة قرب األ                  -حاء   
ــياً عــلى نصــف الكــرة        -٢١ ــز حال إن البحــث عــن األجســام املوجــودة قــرب األرض مركّ

وال يسـتطيع أي مـن الربامج الستة احلالية للدراسات االستقصائية أن يصل             . األرضـية الشـمايل   
ومــع ذلــك، ســيجرى يف املســتقبل القريــب مســحان صــغريان يف   . °٣٠إىل أبعــاد زاويــة دون 

الكرة األرضية اجلنويب كامتداد ملسح مساء كاتالينا باستخدام مقراب أوبساال مشيت يف            نصـف   
 يف اسـتراليا، ومشـروع املذنَّبات والنجوم يف أوروغواي   -”Siding Spring“ –سـايدنغ سـربينغ   

(BUSCA)   الــذي يوجــد موقــع الشــبكي يف ،(http://www.fisoca.edu.uy/oalm/busca.html) .
ــث   ــناك أجســام ك ــافها باملســوح      وه ــيت مت اكتش ــرب األرض، وال ــن األجســام املوجــودة ق رية م

ويضاف . الشـمالية، ميكـن أن تصـل مساء اجلنوب بأبعاد زاوية ال ميكن أن يصلها مرصد مشايل                
ميكن ) مثال من الشمال ومن اجلنوب  (إىل ذلـك أن اسـتعادة جنـم برصـده مـن مكانني متقابلني               

وهلــذا فــإن وجــود .  مســاء الشــمال ويف مســاء اجلــنوبأن تترتــب علــيها صــورة غــري واضــحة يف
شــبكة رصــد جمهــزة بشــكل جــيد يف املــنطقة اجلنوبــية أمــر ضــروري ألي محلــة إلعــداد فهــرس  

ولــذا فــإن اجملــتمع الكوكــيب قــد دعــم مــن خــالل مــنظومة   . لألجســام املوجــودة قــرب األرض
ومنــت . نويباألجســام املوجــودة قــرب األرض عــدة مراصــد يف نصــف الكــرة األرضــية اجلــ        

فتوجد . األوسـاط العلمـية الكوكبية يف أمريكا اجلنوبية منوا كبريا أثناء السنوات العشر السابقة             
وقـد أقامت هذه األفرقة صالت  . أفـرقة حبـوث مشـهورة يف األرجنـتني وأوروغـواي والـربازيل            

حديد، وعلى وجه الت . علمـية عـن طـريق تـبادل الطلـبة اخلرجيني وتنظيم االجتماعات املشتركة             
يف ال بالتـــا يف (عقـــدت األفـــرقة حلقـــيت عمـــل حـــول العلـــوم الكوكبـــية يف أمـــريكا اجلنوبـــية 

، اشــترك يف كــل مــنهما مــا يــزيد )٢٠٠٠، ويف مونتفــيديو يف عــام ١٩٩٩األرجنــتني يف عــام 
 يف مونتفـيديو، حلقة عمل      ٢٠٠٢فـرباير   /كمـا نظمـت مؤخـرا، يف شـباط        .  شخصـا  ٢٥عـلى   

 راصدا حمترفاً وهاوياً    ٢٠ قرب األرض، شارك فيها ما يزيد على         لراصـدي األجسـام املوجودة    
املرصــد الفلكــي، واملرصــد اجلــنويب يف ســان خــوان، واملركــز  (األرجنــتني : مــن الــبلدان التالــية
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شعبة علم  (؛ وأوروغواي   )االقلـيمي للدراسـات االستقصـائية العلمـية والتكنولوجـية يف مندوزا           
صــد لــوس موليــنوس الفلكــي، ومرصــد كابــا كروســيس يف   الفلــك الــتابعة لكلــية العلــوم، ومر 

مرصــــد أسونســــيون الوطــــين، ومجعــــية الدراســــات الفلكــــية يف  (؛ وبــــاراغواي )مونتفــــيديو
مرصـد سـان بـابلو، ومرصـد ويكـروتا بيلو هوريزونيت، ومرصد ريو              (؛ والـربازيل    )أسونسـيون 

ريكا اجلنوبية لتوفري   رابطة حرس الفضاء ألم   ) أ: (وأنشـأت حلقـة العمل    ). دي جـانريو الوطـين    
موقعا شبكيا لتبادل املعلومات حول خطط الرصد، واألجسام        ) ب(اطـار لتنسـيق األنشـطة، و      

الــيت حتــتاج إىل مــتابعة والــيت ال ميكــن أن يصــل الــيها ســوى الراصــدين اجلنوبــيني، وتــبادل          
وضع دعـم جهود الفلكيني يف مرصدي كوردوبا وال بالتا ل         ) ج(الـربناجميات ومـا إىل ذلـك، و       

ويتمتع أعضاء اجملموعة مبلكية مقاريب،     . فهـارس حمفوظـات مفـيدة لصـور مـا قبل االكتشاف           
 ٦٠ مقـرابا ويصـل حجـم املقراب         ١٢أو بامكانـية الوصـول إىل مقاريـب، يـزيد عددهـا عـلى               

 http://spaceguard-sa@fisica.edu.uyوقـد قـاموا فعال بانشاء منتدى للنقاش على املوقع           . سـم 
 .التنسيقلتشجيع جهود 

  
إجراء مسح يف أوروغواي لألجسام املوجودة قرب األرض يف نصف الكرة                              -طاء   

  األرضية اجلنويب        
ــرب األرض حــىت اآلن عــلى نصــف الكــرة        -٢٢ ركــز البحــث عــن األجســام املوجــودة ق

: وهـناك سـتة بـرامج قائمـة مكرسـة ملسـح األجسام املوجودة قرب األرض             . األرضـية الشـمايل   
أربعـة مـنها يف اجلـزء اجلـنويب الغـريب من البلد، وواحد يف      (لواليـات املـتحدة   مخسـة بـرامج يف ا    

ونظرا ألن هذه الربامج ال يصل أي منها إىل معظم أحناء           . ، وبـرنامج واحـد يف اليابان      )هـاواي 
وقد .  يف املائة من القبة السماوية ال يغطيها أي مشروع         ٢٥مسـاء اجلـنوب، فـإن مـا يزيد على           

نــية للدراســات االستقصــائية العلمــية والتكنولوجــية يف أوروغــواي بــتمويل  قامــت اللجــنة الوط
مشـروع صـغري لتركيـب مقـراب للبحـث عن األجسام املوجودة قرب األرض يف مرصد لوس                  

) ٢,٨/بــؤرة( سـم  ٤٦واسـتخدمت املـوارد املالـية للحصـول عـلى مقـراب       . موليـنوس الفلكـي  
ــنتوريون ( ــنع  ١٨سـ ــن صـ ــة مـ ــتقارن   ومت). ”Astro Works“ بوصـ ــاز مـ ــلى جهـ ــول عـ  احلصـ

بالشـحنات وحاسـوب شخصـي وبرناجمـيات مراقـبة بفضـل دعم اضايف من جامعة أوروغواي                 
وسيوضع املقراب يف منطقة مظلمة يف الريف على        . ووزيـر التعلـيم والثقافة واجلمعية الكوكبية      

اب، وقـد وفـرت حكومـة حمافظـة مالدونـادو دعمـا ملباين املقر            .  كـم مـن مونتفـيديو      ٢٠٠ُبعـد   
ــار  ــناء يف أي ــتا يف موقــع مرصــد لــوس    . ٢٠٠٣مــايو /وســيبدأ الب وقــد مت تركيــب املقــراب مؤق

موليـنوس الفلكـي، حيـث جيـري اختـبار الـربناجميات واألجهـزة احلاسـوبية ببدء عمليات رصد                   
وسـيجري التحكم  .  يف مـرحلة االختـبار هـذه   (K02H09A)وقـد اكتشـف فعـال جنـم         . مسـحي 
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ــن مرصــد   ــراب م ــتام يف املق ــت  ال ــيديو عــرب االنترن ــد   .  مونتف ــن ُبع ــيات م . وســتتم مجــيع العمل
ــتابعة اخلاصــة باألجســام املكتشــفة مــن مقاريــب أخــرى مــن املرصــد،       وســتجري رصــدات امل
وكذلـك عـن طـريق التعاون مع الفلكيني يف رابطة حرس الفضاء ألمريكا اجلنوبية مبقاريب يف                 

 .األرجنتني وأوروغواي وباراغواي والربازيل
  

 باألجهزة املتقارنة        ”KZ Hya Star“القياسات الضوئية الفلكية لنجم              -ياء  
   سم يف باراغواي        ٤٥بالشحنات واستخدام مقراب             

 باســتخدام كــامريا مــتقارنة KZ Hya Star (HD94033) –مت رصــد جنــم مــتغري نــابض  -٢٣
ــاكس     ــراب ع ــلحقة مبق ــارغواي    ٤٥بالشــحنات م .  ســم يف مرصــد أسونســيون الفلكــي يف ب

ومت احلصــول عــلى تقــومي فلكــي  . تغطــية عشــر مــراحل ضــوئية قصــوى أثــناء العملــية  وجــرت 
 .جديد، وأوصت النتائج باحتمال وجود تغيري يف فترة نبض النجم

  
 سم يف مرصد بوسشا يف             ٤٥األنشطة املستندة إىل استخدام املقراب العاكس                  -كاف   

  اندونيسيا    
 وجرى اختباره وترخيصه    (Cassegrain) سـم    ٤٥ تركيـب مقـراب      ١٩٨٩مت يف عـام      -٢٤

واستخدم لعمليات رصد   . يف مرصـد بوسشا التابع ملعهد التكنولوجيا يف باندونغ يف اندونيسيا          
وعــلى . الثنائــية القريــبة بالقياســات الضــوئية فــوق البنفســجية والــزرقاء املرئــية ) الــنجوم(الــنظم 

ت الضــوئية، فــإن تصــميم  الــرغم مــن أن وظــيفة املقــراب الرئيســية متثلــت يف الرصــد بالقياســا   
ــيها       املقــراب العــاكس املــتعدد االســتخدامات جعــل مــن املمكــن ادراج مــرمسة طــيف ميكــن ف

وكانـت األنشـطة، املتصلة   . للتشـتت الطـيفي أن يتناسـب مـع تصـنيف مورغـن كيـنان الطـيفي            
القياسات الضوئية، (بالتعلـيم والبحـث باسـتخدام املقـراب العـاكس منذ تركيبه، أنشطة علمية          

مـرمسة الطـيف الليفـية، واختبار الكامريا    (وجتـارب يف األجهـزة     ) قياسـات الطـيف، والتصـوير     و
وكـان مـن النـتائج اجلانبـية اهلامـة للرصـد بالقياسات الضوئية              ). املـتقارنة بالشـحنات يف املوقـع      

واتبع مؤخرا هنج   . دراسـة للغـالف اجلوي مستندة إىل العوامل الكسوفية اجلوية الطويلة األجل           
دد الفــروع العلمــية، مبشــاركة خمتصــني يف األرصــاد اجلويــة والرياضــيات، لدراســة الــتلوث مــتع

ولكن تكنولوجيا املقراب أصبحت    . اجلـوي الطبـيعي والـناجم عـن النشـاط البشري يف ليمبانغ            
وهلــذا وضــعت . اآلن بالــية مــن حيــث وظــائف الــتحكم، وحــال هــذا دون اســتخدامه الكــامل 

ونوقشــت مســألة تطويــر املقــراب وأجهــزته االحتياطــية يف  . اخطــة لتحســني قدراتــه وتوســيعه 
 .املستقبل
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  الرصد مبرصد سويابا الفلكي ألمريكا الوسطى يف هندوراس                        -الم  
 يف اطار   ١٩٩٧يونيه  /مت تدشـني مرصـد سـويابا الفلكـي ألمريكا الوسطى يف حزيران             -٢٥

اء األوروبية حول علوم الفضاء حلقـة العمـل السـابعة املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفض     
األساســية، الــيت عقــدت يف تيغوســيغالبا يف هــندوراس، وكُــرِّس له مقــراب ريــين ساغاســتومي     

 عـلى خـط العـرض    (Schmidt-Cassegrain Meade LX200) سـم  ٤٢كاسـتيليو، وهـو مقـراب    
(14°05’ N) وخــط الطــول (09°87’ W) مــترا فــوق ســطح الــبحر، لــبلدان  ١ ٠٧٧ وارتفــاع 

وقــد ). بــنما والسـلفادور وغواتـيماال وكوســتاريكا ونـيكاراغوا وهـندوراس    (يكا الوسـطى  أمـر 
قــدم تقريــر عــن االجنــازات الــيت أحــرزت باســتخدام هــذا املــرفق يف اطــار األنشــطة األكادميــية    

 .للتواصل والتدريب ومشاريع البحوث يف علم الفلك والرصد والتعاون الدويل
  

  ارل ساجان يف املكسيك            احلالة الراهنة ملرصد ك        -ميم   
وهذا املشروع  . ُعرضـت احلالـة الراهـنة ملرصـد كـارل سـاجان الـتابع جلامعـة سـونورا                  -٢٦

ــذي مت تدشــينه يف عــام   ــناء مرصــد مشســي  ١٩٩٦ال ــتم تشــغيله   - ركــز عــلى ب جنمــي صــغري ي
 مترا يف منطقة من أفضل      ٢ ٤٨٠ويوجـد املرصـد يف سريو أزول وذروته         . بالـتحكم عـن ُبعـد     

واملرصـد جمهز بثالثة مقاريب     . عـامل للرصـد الفلكـي، يف صـحراء سـونورا يف أريـزونا             مـناطق ال  
وهـذا املرصد، فضال عن أهدافه العلمية املتمثلة يف         .  سـم  ٥٥ سـم ومقـراب جنمـي        ١٦مشسـية   

دراسـة الـتقوب التاجـية الشمسـية والـنجم املستسعر، ينطوي على برنامج تعليمي وثقايف هائل              
ــة عــام   .  املســتوياتيف عــلم الفلــك عــلى مجــيع   ــناء  ٢٠٠١واســتهل املرصــد يف هناي ــرناجما لب  ب

، مت توسـيع شبكة بث الرصدات الشمسية من       ٢٠٠٢يولـيه   /ويف متـوز  . بالنيـتاريومات صـغرية   
املرصـد الـنموذجي يف احلـرم اجلامعي حبيث تشمل الربامج التعليمية اخلاصة بعلم الفلك، مبا يف                 

 . أمريكا الالتينيةذلك تنظيم دورات دراسية للجمهور يف
  

  النماذج الكروموسفريية يف النجوم من النوع الشمسي                      -نون   
 Ca II Hإن مـناطق الشـمس الـيت يكون فيها اجملال املغنطيسي مركزا تبعث اشعاعات     -٢٧

(396.8 nm) و K (393.4nm)   وتزداد شدة تلك .  أكـثر تكثـيفا باملقارنـة باخللفية غري املغنطيسية
وتشبيها بالشمس، من املعقول . ابة لكمية احترار الكروموسفري غري احلراري االنـبعاثات اسـتج   

 يف األجـواء النجمـية اليت تتميز خبواص فيزيائية وهياكل عامة مماثلة   Ca IIافـتراض أن انـبعاثات   
وهناك مؤشر للنشاط الكروموسفريي    . جلـو الشمس ستكون مرتبطة باهلياكل املغنطيسية أيضا       

. مت اســتنباطه باســتخدام الفــيض يف هذيــن اخلطــني) ”S“املؤشــر (ســع مســتخدم عــلى نطــاق وا
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 يف احمليط الشمسي حىت اآلن كشفت عن CA IIويـبدو أن الدراسـات االستقصـائية النبعاثات    
توزيــع ثــنائي، حيــث تظهــر معظــم الــنجوم انــبعاثا كروموســفرييا ضــعيفا كمــا تفعــل الشــمس؛ 

عاث عالــية، يف حــني أن بعضــها القلــيل يظهــر وبعــض االنــبعاثات النشــطة تتمــيز مبســتويات انــب
ــبعاث متوســطة  ــبعاث الكروموســفريي، املعــروفة بفجــوة    . مســتويات ان وهــذه الفجــوة يف االن

“Vaughan-Preston”     0.45“، موجـودة بالنسـبة للـنجوم يف الـنطاق < B-V < 1” .   وقـد أجريـت
ــنطاق      ــنجوم يف نفــس ال ــنماذج الكروموســفريية لل  املنطــبق عــلى  ”B-V“حســابات ملخــتلف ال

 تعـزى إىل استجابة  ”Vaughan-Preston“ لدراسـة مـا إذا كانـت فجـوة     (B-V = 0.65)الشـمس  
 . ملختلف التغريات يف درجة احلرارة الكروموسفريية نتيجة لتغري االرتفاعCa IIاشعاعات 

  
  الظواهر النشيطة على الشمس            -سني   

ون، فإن التفجرات الشمسية فريدة     عـلى الـرغم مـن أن الظواهـر النبضـية عادية يف الك              -٢٨
ــيانات الرصــد الــيت تعــين املعلومــات        ــنوع لب ــر أكــرب ت ــية الفلكــية ألهنــا توف ــبحوث الفيزيائ يف ال

فالـتفجرات الشمسـية فـريدة حقـا بقـدر مـا توفـر الوضـع األفضـل لرؤية                . التشخيصـية للراصـد   
جلوانـب تعقـيدا لفيزياء   ويكمـن أكـثر ا  . تطـور الظواهـر النبضـية باسـتبانة زمنـية ومكانـية عالـية         

وهذا . ثانية) ٢١٠(إرج يف   ) ٣٠١٠(املـراحل النبضـية يف اآللـية املفضية إىل اطالق طاقة تعادل             
 يف فترة   ٣سم) ٨١٠ × ٣( غـاوس يف مكعـب حجمـه         ١٠٠مـا يعـادل تدمـري جمـال مغنطيسـي           

 االستبانة  وقـد جرى بالنسبة للصور واألطياف املتميزة بتوليفة منقطعة النظري يف          . زمنـية كهـذه   
، وعشـرات امللّـي ثانـية، وأقـل مـن كـيلو       arcseconds/300 keV 2(املكانـية والزمانـية والطيفـية    

، الـيت توفـرها بعـثة مصـوِّر قـياس الطـيف الشمسـي العـايل الطاقة، إيضاح كيف                    )فولـط واحـد   
بطة ميكـن اسـتخدامها الكتسـاب معلومـات عميقة جديدة فيما يتعلق بالعمليات الفيزيائية املرت              

 .بتلك الظواهر
  

 يف مناطق النشاط          (Magnetic helicity)الطاقة االمجالية للظاهرة املغنطيسية                -عني   
  الشمسي    

 أحـد املقادير الفيزيائية الشمسية القليلة  (Magnetic helicity)متـثل الظاهـرة املغنطيسـية     -٢٩
ة مبقاييس زمنية أقصر من الـيت ُحفظـت حـىت يف الظـروف املغنطيسـية اهليدرودينامـية غـري املثالـي               

وقد جرى توليد هذه الظاهرة يف داخل الشمس ونقلتها أنابيب تدفق           . وقـت االنتشـار العـاملي     
وحقنــتها يف الــتاج الشمســي، حيــث ســامهت يف ) لــلحرارة(طافــية عــن طــريق املــنطقة احلملــية 

. لنطاق أيضاوالضـيقة ا  ) الـدوران التفاضـلي   (العملـية احلـركات الفوتوسـفريية الواسـعة الـنطاق           
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وتشـري أدلـة رصـد مـتزايدة إىل أن الظاهرة املغنطيسية لبادرة سائدة معينة ُتحقن يف كل نصف                   
وبالتايل فإن الظاهرة املغنطيسية    . كـرة مشسـية، وأن تلـك البادرة ال تتغري أثناء الدورة الشمسية            
 التاجـية هي    والقذفـات الكتلـية   . سـتتراكم بصـورة متوالـية مـا مل جتـد الشـمس طـريقة إلزالـتها                

الظواهـر الـيت ميكن عن طريقها قذف الظاهرة املغنطيسية من الشمس إىل الوسط الفضائي بني                
وكــثريا مــا ترصــد يف البيــئة القريــبة مــن األرض هــياكل بالزمــا مغنطيســية ملــتوية    . الكواكــب

واستنادا إىل رصد ومنذجة منطقتني فعالتني للقذفات       . تشـكل السـحب املغنطيسـية جـزءا مـنها         
لكتلـية التاجية، وعلى أساس دراسة جيدة للمنطقتني، مت تقييم األمهية النسبية ملختلف مصادر              ا

ــتني (Magnetic helicity)الظاهــرة املغنطيســية التاجــية   ــية  .  يف املنطقــتني الفعال كمــا متــت عمل
حسـابية للظاهرة املغنطيسية املقذوفة ضمن القذفات الكتلية التاجية مع ربط كل منها بسحابة              

واسـتخدمت هلـذه العملية احلسابية قيم رصد متوسطة للبارامترات          . مغنطيسـية بـني الكواكـب     
واتضـح أن الظاهـرة املغنطيسـية املقذوفـة ميكن أن تأيت            . السـحابية مـع منـاذج سـحابية موحـدة         

االلــتواء مــن أصــل دون (فقـط مــن االلــتواء املــالزم ألنــبوبة الــتدفق الــيت تشــكل املــنطقة الفعالــة  
ويهـدف هـذا الـنوع مـن الدراسـات إىل حتديـد خصـائص آلية قذف املقذوفات                  ). ريالفوتوسـف 

 .الكتلية التاجية واىل حتسني القدرة على التنبؤ باملقذوفات
  

تكنولوجيا مراقبة اإليونوسفري اجلديدة القائمة على رصدات السواتل العاملية                             -فاء  
  لتحديد املواقع     

ــع    هــناك عــدة أجهــزة اســتقبال مــزدوجة ا   -٣٠ ــتحديد املواق ــنظام العــاملي ل ــتردد، تابعــة لل ل
 Challenging“وحممولـة عـلى مـنت سـواتل تـدور يف فلـك أرضي منخفض مثل الساتل األملاين       

Minisat. Payload”     وسـاتل التطبـيقات العلمـية األرجنتـيين (SAC-C)   تقـوم باقـتفاء االشارات ،
ي لـتحديد املواقـع الـيت تـدور يف فلك            سـاتال مـن سـواتل الـنظام العـامل          ٢٨الـراديوية الـيت يبـثها       

ويقتضـي وصــول اشـارات الـنظام العــاملي لـتحديد املواقـع إىل جهــاز اسـتقبال موجــود       . مـرتفع 
عـلى سـطح األرض أو على ارتفاع منخفض، أن تنتقل هذه االشارات عن طريق اإليونوسفري                

). ن الغالف اجلويالطبقة السفلى م(حيـث تـتعرض إىل اإلنكسـار باإليونوسفري والتروبوسفري         
وعـندما يكـون هدف االستخدام هو حتديد املواقع بدقة، فإن هذا االنكسار يعترب مصدر خطأ                

وميكــن أن يعتــرب هــذا اإلنكســار، مــن وجهــة نظــر   . ال بــد مــن إزالــته مبعاجلــة رياضــية مناســبة 
ــتقال عــن طــريق الغــالف اجلــوي       ــناء االن ــا أث ــتم مجعه ــيدة ي ــة، معلومــات مف ويف هــذا . مكمل

سـيناريو، يعتـرب جهـاز اسـتقبال النظام العاملي لتحديد املواقع جهازا لالستشعار عن ُبعد يوفر                 ال
ــفري      ــروف يف االيونوســ ــترات لوصــــف الظــ ــلى بارامــ ــنها عــ ــول مــ ــن احلصــ ــات ميكــ معلومــ

وهلـذا يسـتطيع العلمـيون اسـتخالص كمـية مدهشة من املعلومات، مبا يف ذلك                . والتروبوسـفري 
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نوســفري األرض، وهــو عــبارة عــن حجــاب مضــطرب وغــامض مــن   صــور ثالثــية األبعــاد اليو 
جســيمات مشــحونة ميكــن أن تعــرقل االتصــاالت حــول العــامل عــندما حتــركها الــتفجرات          

فأجهزة استقبال  . وأكـرب مـزايا التكنولوجـيا ميكـن أن تتمـثل يف تكالـيفها املنخفضة              . الشمسـية 
، ميكن  "دفتري"حاسـوب شخصـي     الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع، الـيت تكـون حبجـم وتعقُّـد                 

بـناؤها جبـزء ضـئيل مـن تكالـيف أجهـزة االستشـعار التقلـيدية احملمولـة يف الفضـاء، كمـا ميكن                        
ومبا أن  . وضـعها بـدون إقحـام عـلى العديـد مـن السـفن الفضـائية الـيت تدور يف فلك منخفض                     
ن تطويرها  معظـم السـواتل األرضـية حتمـل هـذه األجهـزة حالـيا من أجل التوقيت واملالحة، فإ                  

واجلهاز الواحد  . ألغـراض العلـوم رمبـا يكـون بداية ثورة يف االستشعار عن بعد لرصد األرض               
مـن أجهـزة الـنظام العـاملي لـتحديد املواقع يف فلك منخفض ميكن أن حيصل على ما يزيد على                     

ة وتوفر هذه املسامه.  عملـية سـرب يف الـيوم منتشـرة بصـورة متسـاوية يف مجيع أحناء العامل                ٥٠٠
امكانـية إجـراء حتلـيل مـبكر لـلخرائط االيونوسفريية العاملية الثالثية األبعاد املستنبطة باستخدام                
بـــيانات مت مجعهـــا بأجهـــزة اســـتقبال مـــزدوجة الـــتردد تابعـــة للـــنظام العـــاملي لـــتحديد املواقـــع 

 .وموجودة على األرض ويف الفضاء
  

  ميكا احلرارية      امليكانيكا االحصائية غري االنتشارية والدينا                 -صاد    
أظهـرت طائفـة كـبرية مـن الظواهـر املعقّـدة يف جماالت شىت مثل علم الفلك والفيزياء                     -٣١

وااليكولوجــيا واالقتصــاديات ســلوكا متســما بقــانون القــوة، يعــّبر عــن هــيكل تسلســل هــرمي 
والقوانـني مـن هـذا القبـيل حتظـى باهـتمام كـبري مـن الطلـبة املهـتمني بدراسـة ظاهرة                      . نوعـا مـا   

ويــبدو أن العديــد مــن الظواهــر ذات الصــلة ميكــن وصــفها باســتخدام ُنهــج  . لبســاطة والــتعقّدا
ــيكا احلــرارية     ــيكا االحصــائية والدينام ــُنهج املســتخدمة يف امليكان ــة لل وتتصــدر األوســاط  . مماثل

املوقــع الشــبكي (البحثــية األرجنتينــية والــربازيلية تلــك الــتطورات اجلديــدة يف العلــوم األساســية 
 ).http://tsallis.cat.cbpf.br/biblio.htm:  هبذا املوضوع متاح علىاملعين

  
  تقرير عن حالة املرصد        : املرصد الفضائي العاملي       -قاف  

وقــد . املرصــد الفضــائي العــاملي مشــروع فضــائي غــري تقلــيدي ميــر بدراســات موزعــة   -٣٢
لقــة العمــل الثامــنة ُوصــفت بعــض اجلوانــب االســتهاللية ملفهــوم املرصــد الفضــائي العــاملي يف ح

كمــا . املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول علــوم الفضــاء األساســية
وقد ). ٢٠٧، الفقرة   A/CONF.184/6(وردت فكـرة هـذا املرصد يف تقرير اليونيسبيس الثالث           

ــيطي           ــل التخط ــدم كــبري يف العم ــاملي تق ــيذ املرصــد الفضــائي الع ــة جلــنة تنف أحــرز حتــت رعاي
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. األشعة فوق البنفسجية  /والتحضـريي لتحقـيق هـذا املرصـد عـلى هيـئة املرصد الفضائي العاملي              
والتصـميم احلـايل، الـذي مت الـتحقق مـن جدواه وخيضع حاليا إىل دراسة املرحلة ألف، يتكون                    

وتتكون .  الشمسي – مـتر يعمـل قـرب نقطة الغرانج الثانية للنظام األرضي             ١,٧مـن مقـراب     
بؤري مـن ثالثـة مطـيافات لقـياس الطـيف فـوق البنفسجي يف النطاق الطيفي       جممعـة السـطح الـ    

مـع توفـري قدرة فتحة طويلة يف    (R˜55 000) ألفـا إىل تـردد قطـع الغـالف اجلـوي      –مـن لـيمان   
وفضـال عـن ذلك، هناك عدد من كامريات األشعة فوق البنفسجية   . (R˜1 000)الـنطاق نفسـه   

ويتميز . ت جمـاورة لـلمجال الذي تغطيه املطيافات       ومصـوِّر بصـري واحـد، وهـي تغطـي جمـاال           
أداء أجهـزة التصـوير جبـودة مماثلـة جلـودة أداء الكـامريا املـتقدمة الـيت يسـتخدمها مقـراب هابل                       
للدراسـات االستقصـائية، كمـا ان قـدرات املرصـد الفضـائي العـاملي الطيفية أفضل من قدرات                 

ــراب هــ     ــية املســتخدمة يف مق ــرمسة طــيف األشــعة الكون ــك أن املرصــد   . ابلم ويضــاف إىل ذل
األشـعة فوق البنفسجية بالتصور احلايل سيجري بناؤه وتشغيله بنظرة فلسفية           /الفضـائي العـاملي   

موزعـة من شأهنا أن تسمح مبشاركة عدة جمموعات وبلدان، يساهم كل منها بقدر االمكان،               
ائي العاملي قد ُصمم    وعلى الرغم من أن املرصد الفض     . مـع السماح مبشاركة متعددة القوميات     

وفقـا لـنهج حمـافظ أصـال، فانـه جيّسـد بعـض األفكـار االبـتكارية، وسيسـمح بتنفـيذ بعثة عاملية                       
وقد أبرزت أمهية مثل هذه البعثة، اليت ميكن أن تنسق مع قدرات الرصد يف              . مبيزانـية متواضـعة   

يزيائـية الفلكية   ، يف سـياق اجلوانـب الف      )ال سـيما جمـال األشـعة السـينية        (أطـوال موجـية أخـرى       
ــية     ــاركة الــبلدان النام ــك بالــنظر إىل مش ــنة لدعــم املرصــد      . وكذل وقــد نوقشــت احلالــة الراه

 .٢٠٠٧واالهتمام به ووضع خطط ملواصلة تطويره من أجل تنفيذه وتدشينه حبلول عام 
  

توزيع الطلبات املقدمة للحصول على املعلومات عن نتائج حلقات     -رابعا  
األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية حول علوم       العمل املشتركة بني    

  ، حسب املناطق  ٢٠٠٢الفضاء األساسية يف عام  
حيـتوي اجلـدول الـتايل عـلى املعلومـات املتاحة يف قاعدة بيانات مكتب شؤون الفضاء                  -٣٣

اخلــارجي عــن توزيــع الطلــبات املقدمــة للحصــول عــلى املعلومــات عــن نــتائج حلقــات العمــل   
األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول علـوم الفضـاء األساسية يف عام          املشـتركة بـني     

ــناطق٢٠٠٢ ــيقة    . ، حســـب املـ ــوارد يف الوثـ ــلجدول الـ ــنقحة لـ ــة ومـ ــيغة حمّدثـ ــثل صـ ــو ميـ وهـ
A/AC.105/766 .   وقــد مت أيضــا توفــري العــناوين املســتخدمة لــتوزيع املعلومــات بالــربيد العــادي

املــتقدمني بطلــبات يف بلداهنــم، للمــنظمات الفلكــية الوطنــية   والــربيد االلكــتروين عــلى األفــراد  
 .والدولية من أجل نشر املعلومات العلمية
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  احلواشي 
تقرير األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،             انظر   )١(

، الفقرة ١، الفصل األول، القرار A.00.I.3)ملبيع منشـور األمـم املتحدة، رقم ا   (١٩٩٩يولـيه  / متـوز  ٣٠-١٩
 .‘١‘) د (٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢‘) ه (١

، Corr.1)  و (A/56/20وتصويبه   ٢٠الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم              )٢(
 .٧٤الفقرة 
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 ئج حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدةتوزيع الطلبات املقدمة للحصول على معلومات عن نتا
 ٢٠٠٢ووكالة الفضاء األوروبية حول علوم الفضاء األساسية، حسب املناطق، عام 

 
اجملموع  املنطقة

 افريقيا آسيا أوروبا الشرقية أمريكا الالتينية والكاريبـي أوروبا الغربية وبلدان أخرى العاملي
 اجلزائر   ٢٨ البحرين    ٢ ريا  بلغا  ٢ األرجنتني    ٥١ أستراليا    ٥ 
 أنغوال    ١ بروين دار السالم      ١ كرواتيا   ١ بوليفيا   ٣ النمسا   ٩ 
 بوتسوانا  ٣ الصني   ١٣ اجلمهورية التشيكية      ٧ الربازيل    ٦ بلجيكا   ٨ 
 بوركينا فاسو     ١ مقاطعة تايوان الصينية ٣ هنغاريا    ٤ شيلي   ٦ كندا   ١٧ 
 بوروندي   ٢ ند اهل ٤٤ ليتوانيا  ٢ كوستا ريكا     ٧ الدامنرك    ٥ 
 الكامريون     ٦ اندونيسيا   ٩ بولندا  ٥ كوبا  ٥ فنلندا   ١ 
 رومانيا   ٤ اكوادور    ٢ فرنسا   ٥٧ 

٢ 
-مجهورية(ايران 

 )االسالمية
مجهورية افريقيا  ١

 الوسطى
 كوت ديفوار ٣ العراق    ٣ االحتاد الروسي       ٢٠ السلفادور     ٥ أملانيا  ٦٦ 
 ان الياب ١٦ سلوفاكيا     ١ غواتيماال    ٣ اليونان  ٥ 

٢ 
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية
 هندوراس    ٢٢ ايرلندا   ١ 

١ 
مجهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية سابقا

 مصـر ٤٩ األردن    ١٧

 اريتريا ١ كازاخستان    ٣ أوكرانيا    ٢ املكسيك   ١٥ اسرائيل    ٨ 
 اثيوبيا ٥ الكويت    ١١   نيكاراغوا    ٤ ايطاليا   ٢٥ 
 غابون ١ لبنان  ٧   بنما  ٣ مالطة    ١ 
 غانا ١٠ ماليزيا   ٣   باراغواي    ٣ ندا هول  ٩ 
 غينيا ٤ منغوليا    ٥   بريو  ٤ نيوزيلندا   ١ 
 كينيا ١٢ ُعمان   ٤   أوروغواي    ٨ النرويج   ٢ 
 ليربيا ١ باكستان   ٧   فنـزويال   ٢ الربتغال     ٢ 
 اجلماهريية العربية الليبية ١٤ بابوا غينيا اجلديدة     ٣     اسبانيا  ٢٠ 
 مدغشقر ٤ الفلبني    ٤     السويد   ٣ 
 مالوي ٤ قطر    ٤     سويسرا   ١٧ 
 موريتانيا ٣ مجهورية كوريا     ٢     ترينيداد وتوباغو     ١ 



 

 

A
/A

C
.1

05
/7

84
 

 

اجملموع  املنطقة 24
 افريقيا آسيا أوروبا الشرقية أمريكا الالتينية والكاريبـي أوروبا الغربية وبلدان أخرى العاملي

 موريشيوس ٢٦ اململكة العربية السعودية ١     تركيا   ٨ 
 

٣٤ 

اململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وايرلندا 

 الشمالية

 املغرب ٢٥ سنغافورة    ١    

 
١٥٩ 

الواليات املتحدة 
 كيةاألمري

 موزامبيق ٥ سري النكا     ٧    

       
٥ 

اجلمهورية العربية 
 السورية

 ناميبيا ٤

 النيجر ١ طاجيكستان    ١       
 نيجرييا ٧٩ تايلند   ٥       
 رواندا ١ االمارات العربية املتحدة ٥       
 السنغال ٢ أوزبكستان    ١       
 سرياليون ٢ فييت نام     ٤       
 جنوب افريقيا ١١٢ اليمن   ٥       
 السودان ٦         
 سوازيلند ٢         
 توغو ١         
 تونس ١٠         
 أوغندا ٣         
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٥         
 زامبيا ١٠         
 زمبابوي ١٢         

٤٦٤ ١ ٣٢٠  ١٤٩  ١٩٨  ٤٩  ٤٦٠  جمموع الطلبات
  

 . بلدا وعوجلت    ١٢٢ وردت طلبات من    : ملحوظة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


