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  مقدمة -أوال 
  اخللفية واألهداف        -ألف  

جي واستخدامه  أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلار                 -١
وإعـالن فييـنا بشـأن الفضـاء والتنمـية البشرية بأن            ) اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

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

 )١(.النامية

وأقــّرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا السادســة   -٢
، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات       ٢٠٠٣واألربعـني الـيت عقـدت يف عـام          

ــام    ــررة لع ــرات املق ــرارها     )٢(.٢٠٠٤واملؤمت ــد، يف ق ــيما بع ــة ف ــية العام ــرت اجلمع  ٥٨/٨٩ وأق
ــيقات الفضــائية لعــام    ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٩املــؤرخ  ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ، ب
٢٠٠٤. 

، ووفقــا لتوصــية اليونيســبيس الثالــث، نظمــت  ٥٨/٨٩وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة   -٣
وحكومـة الصني حلقة العمل الثانية عشرة       ) اإليسـا (األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية           

ني األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول علوم الفضاء األساسية، وذلك                 املشـتركة بـ   
ــن    ــترة م ــيجني يف الف ــار٢٨ إىل ٢٤يف ب ــايو / أي ــية   ٢٠٠٤م ــث استضــافت اإلدارة الوطن ، حي

 .الصينية لشؤون الفضاء حلقة العمل نيابة عن حكومة الصني

تركة بني األمم املتحدة    وكانـت حلقـة العمـل هـذه آخـر حلقـة يف سلسـلة احللقات املش                 -٤
: ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول علـوم الفضـاء األساسية، اليت مت تنظيمها لصاحل البلدان النامية                 

لصاحل منطقة ) ١٩٩٦(وسـري النكا  ) ١٩٩١(وكانـت احللقـات السـابقة قـد ُعقـدت يف اهلـند         
) ١٩٩٢(كا ؛ ويف كوســـتاري)A/AC.105/640 و A/AC.105/489انظـــر (آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ 

؛ )A/AC.105/682 و   A/AC.105/530انظر  (لصاحل منطقة أمريكا الوسطى     ) ١٩٩٧(وهندوراس  
ــيا  ــتني ) ١٩٩٢(ويف كولومب ــية  ) ٢٠٠٢(واألرجن ــريكا اجلنوب  A/AC.105/530انظــر (لصــاحل أم

ــيجرييا )A/AC.105/784 و ــيوس ) ١٩٩٣(؛ ويف نــ ــيا  ) ٢٠٠١(وموريشــ ــاحل أفريقــ ــر (لصــ انظــ
A/AC.105/560/Add.1 و A/AC.105/766( ؛ ويف مصــــــر)لصــــــاحل ) ١٩٩٩(واألردن ) ١٩٩٤

) ٢٠٠٠(وفرنسا  ) ١٩٩٦(؛ ويف أملانيا    )A/AC.105/723 و   A/AC.105/580انظر  (غـرب آسـيــا     
ــا   واشــترك يف تنظــيم حلقــات العمــل   ). A/AC.105/742 و A/AC.105/657انظــر (لصــاحل أوروب

كالة الفضاء النمساوية، واملركز الوطين الفرنسي مركـز عـبد السـالم الـدويل للفيزياء النظرية، وو     
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، ووكالة  )اإليسا(، وجلنة الفضاء األوروبية     )كوسبار(للدراسات الفضائية، وجلنة أحباث الفضاء      
ــيابان، واالحتــاد الفلكــي الــدويل،      الفضــاء األملانــية، ومعهــد علــوم الفضــاء واملالحــة اجلويــة يف ال

ــة وا  ــلمالحة اجلوي ــية ل ــتحدة األمريكــية، واملرصــد   ) ناســا(لفضــاء واالدارة الوطن ــات امل يف الوالي
 .الفلكي الوطين يف اليابان، ومجعية الدراسات الكوكبية، واألمم املتحدة

ومتـثَّل هدف حلقة العمل الرئيسي يف توفري حمفل لتسليط األضواء على النتائج العلمية               -٥
ــتخدام املراصــد الفضــائية يف      ــرا باس ــيت أحــرزت مؤخ ــية ال ــنجوم   والتقن ــة الكواكــب وال  دراس

ومتثل تلك البعثات الساتلية وسيلة رائعة لدراسة مجيع جوانب         . والفضـاء السـحيق مـن الكـون       
وقد نوقشت  . علـوم الفضـاء األساسـية مـن الفضـاء اسـتكماال للدراسـات اجلارية على األرض                
تياجات البحثية  مسـألة الكـم اهلـائل مـن البـيانات املـتوافرة نتـيجة لـتلك البعثات من زاوية االح                   

املـتغرية داخـل األوسـاط العلمـية، إضـافة إىل مسـألة إمكانـية وكيفـية تيسري الوصول إىل قواعد            
ونوقشت مسائل البيانات والبحث والتعليم     . البـيانات اهلامـة الـيت حتـتفظ هبـا وكـاالت الفضـاء             

عثات باحتياجات اسـتنادا إىل البـيانات املنبثقة من البعثات الفضائية، كما نوقشت صلة تلك الب      
 . البلدان النامية الراغبة يف املشاركة بنشاط يف رحلة اكتشاف املنظومة الشمسية والكون

وقــد أُعــد هــذا الــتقرير ُبغــية تقدميــه إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  -٦
ــية يف دو     ــتها الفرعــية العلمــية والتقن ــية  الســلمية يف دورهتــا الثامــنة واألربعــني وإىل جلن رهتــا الثان

 .٢٠٠٥واألربعني، يف عام 
  

  الربنامج   -باء  
يف افتــتاح حلقــة العمــل، ألقــى كــلمة اســتهاللية ممــثلون عــن وزارة الشــؤون اخلارجــية  -٧

الصــينية واإلدارة الوطنــية الصــينية لشــؤون الفضــاء وأكادميــية العلــوم الصــينية واإليســا واألمــم    
وقــّدم . ية ركّــزت كــل مــنها عــلى مســألة حمــددة وقُسِّــمت احللقــة إىل جلســات علمــ. املــتحدة

مـتحدثون مدعـوون عروضـا إيضـاحية وصـفوا فـيها النـتائج الـيت توصلوا اليها يف جمال البحث                     
وقــّدم مــتحدثون مدعــوون مــن الــبلدان النامــية والــبلدان . والتعلــيم، مث تلــتها مناقشــات وجــيزة

ــة  ــتقدمة مخســني ورق االيضــاحية واجــتماعات  وأتاحــت اجللســات املخصصــة للملصــقات   . امل
 .األفرقة العاملة الفرصة للتركيز على مشاكل ومشاريع حمددة يف جمال علوم الفضاء األساسية

نظــم البــيانات الفيزيائــية  ) أ: (وركّــزت جلســات حلقــة العمــل عــلى املواضــيع التالــية   -٨
نــــيكا امليكا) ج(املراصــــد االفتراضــــية ؛ و ) ب(الفلكــــية واحملفوظــــات وتوزيــــع املعــــرفة؛ و  

السـبل والوسـائل الكفـيلة بتعجيل تطوير        ) د(االحصـائية غـري االنتشـارية والفـيزياء الفلكـية؛ و            
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القدرات التصميمية املتزامنة من أجل اإلعداد لبعثات فضائية؛        ) ه(علـوم الفضـاء األساسـية؛ و        
 الشمسية؛  الفـرص اجلديـدة املـتاحة للبعـثات الدولـية يف جمـايل الفيزياء الفلكية واملنظومة               ) و(و  
 .األعمال التحضريية للسنة الدولية للفيزياء الشمسية) ح(استكشاف الكواكب؛ و ) ز( و
  

  احلضور     -جيم   
ــية الصــينية لشــؤون        -٩ ــية واإلدارة الوطن ــة الفضــاء األوروب ــتحدة ووكال ــم امل دعــت األم

ية إىل الفضــاء باحــثني ومعــلمني مــن بلــدان نامــية وبلــدان صــناعية مــن مجــيع املــناطق االقتصــاد  
وكـان املشـاركون يشغلون مناصب يف جامعات ومؤسسات حبثية       . املشـاركة يف حلقـة العمـل      

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               

 وخـربهتم املتصـلة بالربامج واملشاريع اليت تضطلع فيها علوم الفضاء األساسية             خلفيـتهم العلمـية   
 .بدور رئيسي

واسـتخدمت أمـوال وفّـرهتا األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبية واإلدارة الوطنية                  -١٠
الصـينية لشـؤون الفضـاء مـن أجـل تغطـية تكالـيف السفر واالقامة والتكاليف األخرى اخلاصة                   

 . إخصائيا يف علوم الفضاء األساسية٧٥وحضر حلقة العمل .  من البلدان الناميةباملشاركني

ــدول األعضــاء الـــ     -١١ ــة العمــل ال ــت يف حلق ــية٢٨وُمثِّل ــيا،   :  التال االحتــاد الروســي، اثيوب
اسـبانيا، أملانـيا، اإلمارات العربية املتحدة، اندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، باراغواي، الربازيل،           

 اجلمهوريـة العربـية السورية، جنوب أفريقيا، سنغافورة، الصني، العراق، فرنسا، فييت             بولـندا، 
نـام، كـندا، مالـيزيا، املكسـيك، اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النمسا،                  

 .اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن
  

  املالحظات والتوصيات     -ثانيا  
تباحــث املشــاركون يف حلقــة العمــل حــول أمهــية الفــرص الــيت تتــيحها الســنة الدولــية    -١٢

 للـبلدان النامـية لكـي تشـارك يف األنشـطة اليت أوصت هبا جلنة                ٢٠٠٧للفـيزياء الشمسـية سـنة       
اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، وشـــّددوا عـــلى أمهـــية التحضـــري املـــبكر  

 . تلك األنشطةملشاركتها احملتملة يف

وأوصـى املشـاركون يف حلقة العمل بشدة بتنظيم برنامج حلقة العمل املقبلة املشتركة            -١٣
بـني األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبية حول علوم الفضاء األساسية حبيث ختدم مصاحل                  
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ركة بنشاط يف   الـبلدان النامـية وبتصـميم بنية ذلك الربنامج حبيث ميكّن البلدان النامية من املشا              
 .اخلطط العلمية املقترنة به واملصوغة يف سياق السنة الدولية للفيزياء الشمسية

وأحاطـت حلقـة العمـل عـلما مـع الـتقدير بعـرض االحتـاد الروسـي واإلمـارات العربية                      -١٤
 .املتحدة استضافة حلقيت عمل حول علوم الفضاء األساسية

املشــترك بــني كوســبار واالحتــاد الفلكــي وأعربــت حلقــة العمــل عــن دعمهــا للــربنامج  -١٥
الـدويل بشـأن التعلـيم والتدريـب يف جمـال علـوم الفضـاء األساسـية، وهـو بـرنامج جيري تنفيذه                       

كمـا أعربـت عـن تأيـيدها ملواصـلة تنفـيذ ذلك             . حالـيا عـلى املسـتوى املهـين يف الـبلدان النامـية            
اضــي بشــأن علــوم الفضــاء    الــربنامج الــذي ميــثل مــتابعة حللقــات العمــل الــيت ُعقــدت يف امل       

وأفـاد املشـاركون بـأن مـن شـأن حتسـني تنسـيق كـل الربامج اليت تنظمها منظمات                    . األساسـية 
 .مستقلة يف خمتلف جماالت البحث أن تزيد بقدر كبري يف مفعوهلا

وأوصـت حلقـة العمـل بالـنظر يف مـدى إمكانـية إنشـاء مصـدر متويل مستقل، مدعوم                     -١٦
أجـل تيسـري إجـراء دراسـات عاملـية وإقليمية يف جمال علوم الفضاء               مـن األطـراف املهـتمة، مـن         

األساسـية، وذلـك بواسطة تقدمي منح صغرية من أجل حفز املبادرات املشتركة بني عدة بلدان                 
 .و أقاليم واملتعلقة بإجراء حبوث يف جمال علوم الفضاء األساسية حفزا فعاال

املشــتركة بــني عــدة بلــدان واملــبادرات والحظــت حلقــة العمــل بارتــياح أن املــبادرات  -١٧
األقاليمـية آخـذة يف الـتطور أكـثر فأكـثر، بفضل استخدامها مرافق علوم الفضاء األساسية اليت               

وأُفيد بأن إضفاء طابع رمسي على الشبكات واألفرقة العاملة اليت          . أُنشـئت طوال العقد املاضي    
سيسـاعد عـلى تعجـيل املشاركة يف        هلـا أهـداف مشـتركة بغـية زيـادة تنسـيق األعمـال البحثـية                 

وأُشري إىل أن األفرقة العاملة ميكن أن تكون مفيدة بشكل خاص           . تلـك املـبادرات يف املسـتقبل      
 :يف إحراز تقدم يف العمل يف اجملاالت التالية

 عمليات رصد جنوم متغرية خمتارة؛ )أ( 

 دراسة املذنبات والكويكبات واألجسام القريبة من األرض؛ )ب( 

 تطبيق امليكانيكا اإلحصائية غري اإلنتشارية على املشاكل الفلكية؛ )ج( 

 تقاسم اخلربات الفنية فيما يتعلق باألدوات التقنية؛ )ج( 

 .سبل الوصول إىل املراصد اإلفتراضية املُنشأة يف بيئات وطنية )ه( 

ــاراغوا        -١٨ ــيا وب ــني املراصــد يف إندونيس ــيق ب ــتعاون الوث ــل أن ال ــة العم ي والحظــت حلق
ومالــيزيا ســيوفر قــدرة رصــدية مســتمرة هامــة مــن أجــل دراســة األجســام عــندما يكــون مــن      
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األساسـي أن تـتوفر سلسـلة طويلـة ومسترسـلة مـن عملـيات الرصـد من أجل فهم أجسام مثل                      
جنـوم سكويت دلتا وجنوم آب والنجوم اجلديدة القزمة والنجوم الثنائية الكسوفية، وهي أجسام              

ومن شأن توسيع نطاق ذلك التعاون      . ة دامـت أقل من يوم واحد      كشـفت عـن ظواهـر فيزيائـي       
ليشـمل مراصـد أخـرى تقـع عـلى خطـوط طـول خمـتلفة أن ميـثل مسـامهة هامـة يف تغطـية تلك                           

 .الظواهر على نطاق عاملي

وأشـادت حلقـة العمـل بـنظام البـيانات الفيزيائية الفلكية التابع لناسا على ما أجنزه من                 -١٩
اح يف تصميم وتنفيذ خرائط طريق لتحسني سبل وصول كل العلماء عمـل ومـا أحـرزه مـن جن      

وأُشري . إىل األدبـيات العلمـية، وأعربـت عن أملها يف أن يتواصل دعم ذلك العمل يف املستقبل                
وأُفيد بأن املضي  . إىل أن نظـام البـيانات الفيزيائية الفلكية بالغ األمهية فيما خيص البلدان النامية             

ت الصـلة بـاملواقع املرآتـية هلـذا الـنظام هـام وينـبغي النظر فيه بعني اجلد يف         يف دعـم اجلوانـب ذا     
 .كل البلدان اليت تشكل فيها احلدود الدولية اليت تقطع الشبكات مشاكل للعلماء

ــادة مســح          -٢٠ ــية بإع ــية الشمس ــيانات الفيزيائ ــام الب ــيام نظ ــل أن ق ــة العم والحظــت حلق
تحقــيق املســاواة يف ســبل الوصــول العــلماء، وال ســيما  األدبــيات التارخيــية ميــثل وســيلة هامــة ل 

أولـئك املوجوديـن يف الـبلدان النامـية، إىل املعـرفة املـتراكمة طـوال القرن املاضي يف جمال علوم                     
 .الفضاء األساسية

وشــددت حلقــة العمــل عــلى أن خمــتلف املــبادرات الــيت جيــري القــيام هبــا يف عــدد مــن   -٢١
تراضــية ميكــن أن تســاهم مســامهة كــبرية يف تعجــيل تطويــر علــوم الــبلدان يف جمــال املراصــد االف

 .الفضاء األساسية يف البلدان النامية

ــبادل اجلــاري للمواصــفات وغريهــا مــن العناصــر      -٢٢ وشــددت حلقــة العمــل عــلى أن الت
املشـتركة الضـرورية، وهـو واحد من أنشطة التحالف بشأن املرصد االفتراضي الدويل، سيزيد               

 .يمة املبادرات املتعلقة باملراصد االفتراضية املنفردةبقدر كبري يف ق

واتفقـت حلقـة العمـل عـلى أنـه، بالـرغم مـن االنـتهاء مـن القـيام بعمـل هـام من أجل                           -٢٣
إتاحـة سـبل الوصول إىل احملفوظات من البيانات الكوكبية يف سياق وطين، فإنه يوصى بإجراء                

ــيانات الك      ــظ الب ــني أوســاط حف ــن املناقشــات ب ــزيد م ــتعلقة    م ــبادرات امل ــية وأصــحاب امل وكب
باملراصـد االفتراضـية بغـية ضـمان إدراج كمـيات كـبرية مـن البـيانات الـيت جيـري مجعهـا حاليا                    

. واألخـرى املـتوقع مجعها يف املستقبل على حنو متسق يف املبادرات املتعلقة باملراصد االفتراضية              
 .ل عليها أثناء البعثات القادمةفهذا سيكون بالغ األمهية فيما خيص البيانات اليت سُيحص
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ــية الفلكــية       -٢٤ ــيانات الفيزيائ ــيق بــني نظــام الب ــتعاون الوث وشــّجعت حلقــة العمــل عــلى ال
وأصـحاب مـبادرات املراصـد االفتراضية حيث إن ذلك سيفتح آفاقا جديدة للعلماء الذين هم                

ال علــوم الفضــاء مــن الــبلدان النامــية لكــي يظلــوا يف طلــيعة املشــاركني يف االكتشــافات يف جمــ  
 .األساسية

والحظـت حلقـة العمـل بارتـياح اسـتمرار تركيب مفالك ومقاريب يف البلدان النامية                 -٢٥
مـن خـالل بـرنامج املسـاعدة اإلمنائـية الرمسـية الذي تنفذه احلكومة اليابانية، وخصوصا دعمها                  

 .املتواصل لكل من اثيوبيا وباكستان وبوليفيا

ء على عدد من املواقع الشبكية القائمة على اخلربة الفنية          وسـلّطت حلقـة العمـل الضـو        -٢٦
والـيت أنشـأهتا املراصد الفلكية ووكاالت الفضاء الكربى، اليت هي مصدر هام للمواد التعليمية               
واإلعالمــية يف جمــال علــوم الفضــاء األساســية وكذلــك مصــدر حافــز ملشــاركة عامــة الــناس يف  

وأُفــيد بأنــه ينــبغي .  الوصــول إلــيها جلمــيع الــبلدانعلــوم الفضــاء األساســية، وهــي مواقــع يــتاح
ــوم الفضــاء األساســية أن يدركــوا أن مشــاركتهم يف تيســري ســبل        ــيني املتخصصــني يف عل للفن

 .الوصول إىل تلك املوارد وتوعية الناس هبا أساسي لتحقيق أفضل أثر هلا

من أجل التفاعل والحظـت حلقـة العمل باهتمام الفرص اليت يتيحها التصميم املتزامن          -٢٧
وُدعـي إىل لفت نظر صانعي القرارات وواضعي        . املـبكر يف تصـميم البعـثات الفضـائية الدولـية          

وأُفــيد بــأن تــزويد اللجــنة املعنــية باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف . السياســات إىل هــذه املســألة
وقت األغـراض السـلمية بعـرض إيضـاحي مشـترك بشـأن اثـنني مـن أكـرب املـرافق اكـتماال يف ال                       

الـراهن، ومهـا املـرفقان اللذان جيري تشغيلهما يف كل من خمترب الدفع النفثي واإليسا، ميكن أن                  
 .يكون وسيلة هامة تساعد البلدان النامية على املشاركة يف مشاريع فضائية يف املستقبل

وأوصـت حلقـة العمـل خبطـط من أجل بذل جمهود لتقدمي خدمات وصولة فيما يتعلق          -٢٨
وأشري يف ذلك املضمار إىل ضرورة إحالة       .  الفلـك يف جامعـة سـونورا، باملكسيك        بـتاريخ عـلم   

املعلومـات ذات الصـلة باجلانـبني الـثقايف والبشري من تاريــخ علم الفلــك إىل جامعــة سونورا                 
)jsaucedo@cosmos.astro.uson.mx .(              وأُشـري إىل أن نشـر تلـك املعلومـات عـلى موقع شبكي

ز اجلوانـب الثقافـية لعلـوم الفضـاء األساسـية عـلى مـدى تـاريخ اإلنسانية                  مفـتوح للعمـوم سـُيرب     
 .مجعاء
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  ملخص البيانات املقدمة    -ثالثا  
عقد من حلقات العمل املشتركة : تطوير علوم الفضاء األساسية يف العامل بأسره -ألف 

  بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية
 وأتاحــت ١٩٩١أن علــوم الفضــاء األساســية يف عــام ُعقــدت حلقــة العمــل األوىل بشــ -٢٩

وبعد ما يزيد على  . حمفـال فـريدا للتحاور العلمي فيما بني العلماء من البلدان النامية والصناعية            
عقـد مـن حلقـات العمـل السـنوية، مجعـت حلقـة العمـل الثانـية عشـرة معلومـات عن األنشطة               

ضي يف خمتلف البلدان والنتائج اليت حتققت       التارخيـية واخلطـط اليت ُوضعت على مدى العقد املا         
وكانت النتائج اليت جرى تناوهلا يف حلقة       . طـوال تلـك الفـترة يف بلـدان نامـية ومـتقدمة خمتلفة             

العمـل عـبارة عـن إجنـازات ذات طابع دويل فعال حققها كل الذين شاركوا يف حلقات العمل               
قـات العمل مساعدة كبرية على      ومـع مـرور الـزمن، سـاعد تداعـم املشـاركني يف حل             . السـابقة 

وكان املشاركون يف حلقات العمل ميثلون      . تنفـيذ التوصـيات الـيت انبثقـت مـن حلقـات العمل            
كـل املـناطق االقتصـادية يف العـامل، وهي حتديدا أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا وأمريكا                  

ة اتباع هنج إقليمي، بل وعاملي      الالتينـية والكاريـبـي وآسـيا الغربـية، وهـذا أتاح االعتراف بأمهي            
يف بعـض األحـيان، إزاء علـوم الفضاء األساسية لصاحل البلدان النامية والصناعية يف كامل أحناء               

وقـد سـلّط برنامج حلقات العمل الضوء على ست أنشطة وجماالت حبثية علمية حمددة               . العـامل 
ت العمـل قائما على تقييم      وكـان اختـيار مواضـيع دورات حلقـا        . اضـطُلع هبـا يف بلـدان خمـتلفة        

ألعمــال وتقاريــر حلقــات العمــل املاضــية الــيت تضــمنت معلومــات علمــية قدمــت يف حلقــات    
 ووردت يف التقرير العقدي عن      ٢٠٠٢ و ١٩٩١العمـل الـيت انعقـدت يف الفـترة مـا بني عامي              

عقــد مــن حلقــات العمــل : تطويــر علــوم الفضــاء األساســية يف العــامل "حلقــات العمــل املعــنون 
 /www.oosa.unvienna.org/SAPانظر  " (شـتركة بـني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية        امل

bss/Index.html .( 
  

 من أجل تعجيل تطوير علوم الفضاء األساسية" تريبود"مفهوم  -باء 
  يف البلدان النامية

البلدان يف حلقـة العمـل األوىل، اسـُتحدث مفهوم للنهوض بعلوم الفضاء األساسية يف                -٣٠
أمــا . مــن ثالثــة عناصــر" تريــبود"ويــتكون ذلــك املفهــوم الــذي أصــبح ُيعــرف باالســم . النامــية

العنصـر األول فقـد متـثل يف توفـري أدوات البحـث األساسـية على مستوى يتناسب مع مستوى                    
ومن مث، أُنشئت مرافق مقرابية فلكية   . تقـدم بلـد نـام مـا، كـأن يكون مثال مرفقا مقرابيا فلكيا              

ــيا ومصــر واملغــرب وهــندوراس   يف  ــاراغواي وبــريو وشــيلي والفلــبني وكولومب أمــا . األردن وب
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العنصـر الـثاين فقـد متـثل يف اسـتحداث وتوفـري مواد تعليمية من أجل التمكني من إدراج علوم                     
الفضـاء األساسـية يف مناهج التعليم املقررة بشأن الفيزياء والرياضيات يف جامعات البلدان اليت               

وأمـا العنصـر الثالـث فقـد متـثل يف تنفـيذ بـرامج حبث أصلية يف جمال                   ". تريـبود "م  نفـذت مفهـو   
علـوم الفضـاء األساسـية، عـلى مسـتوى يتناسـب مـع مستوى تطور تلك املرافق وحالة التطور                    
ــلم احلاســوب          ــع تكمــيل ذلــك بع ــتغرية م ــنجوم امل ــرامج رصــد ال ــثال ب ــلمي، ومــن ذلــك م الع

ــك    ــلم الفل ــيزياء وع ـــد     .والرياضــيات والف ــيات وقواعـ ــد شــكّلت ســبل الوصــول إىل األدب  وق
واستعرضـت حلقـة العمـل التقدم    ". تريـبود "البـيانات العلمـية عناصـر تكميلـية أساسـية ملفهـوم             

وأصــدرت توصــيات مناســبة مــن أجــل تنفــيذه يف أثيوبــيا وباكســتان  " تريــبود"احملــرز يف تنفــيذ 
ــية الســورية يف املســتقبل    ــة العرب ــيا واجلمهوري  /www.oosa.unvienna.org/SAPانظــر (" وبوليف

bss/index.html.( 
  

  املراصد االفتراضية         -جيم   
تنـتج مـرافق الرصـد األرضـية والفضائية املتطورة جدا كميات كبرية من البيانات العالية                 -٣١

وتتمثل . وهـذه البـيانات ُتحفـظ يف حمفوظـات علمـية هبـدف اسـتغالهلا  على أمثل وجه                  . اجلـودة 
قـية التالـية يف وصـل هذه احملفوظات ببعضها البعض من أجل  متكني املستعملني من            اخلطـوة املنط  

اســترجاع البــيانات عــلى حنــو بســيط وموحــد وحتقــيق أقصــى قــدر مــن االســتعمال العــلمي هلــذه 
ومـن املفـيد يف الوقـت ذاته توفري جمموعة من أدوات املعاينة والتحليل العلميني               . املـوارد الباهضـة   

وجيـري تطويـر مفاهـيم املراصـد االفتراضـية يف كـل من              . عاجلـة تلـك البـيانات     مـن أجـل تيسـري م      
الواليــات املــتحدة وأوروبــا بــتمويل مــن املفوضــية األوروبــية ومجعــية العلــوم الوطنــية بالواليــات   

. املـتحدة إضـافة إىل مسـامهات مـن مـنظمات كـربى كاإليسـا والناسا واملرصد اجلنويب األورويب        
ــدان أخــرى كاالحتــاد     كمــا جيــري، عــلى نطــاق أ   صــغر حجمــا، إنشــاء مراصــد افتراضــية يف بل
وجتنــبا للــتكرار، جيــري احلــرص عــلى تنســيق اجلهــود املــبذولة يف هــذا  . الروســي والصــني واهلــند

وهــذا حيصــل مــن خــالل الــتحالف بشــأن املرصــد االفتراضــي الــدويل الــذي ُيعــىن أيضــا . الســياق
واستعرضــت حلقــة العمــل ســبل  . رى يف العــاملبالتنســيق مــع أنشــطة املراصــد االفتراضــية األخــ  

انظر(ووسـائل متكـني الـبلدان النامـية مـن املسامهة يف أنشطة املراصد االفتراضية واالستفادة منها           
www.nvosdt.org/  و http://www.us-vo.org/و  www.eso.org/projects/avo/ .( 
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  نظام البيانات الفيزيائية الفلكية             -دال  
لخصـات الـيت يوفـرها نظـام البـيانات الفيزيائية الفلكية هي مشروع ممّول               إن خدمـة امل    -٣٢

ويف الوقت الراهن، . مـن ناسـا يوفّـر خدمـات حبـث عـن امللخصات على االنترنت دون مقابل          
 ماليني إحالة مرجعية يف قواعد ٣,٦يوجـد لـدى نظام البيانات الفيزيائية الفلكية ما يزيد على         

الفـــيزياء واجليوفـــيزياء؛ ) ب(عـــلم الفلـــك والعلـــوم الكوكبـــية؛  ) أ (:البـــيانات األربـــع التالـــية
وتتضمن كل قاعدة   . املنشـورات األولـية مـن دراسـات عـلم الفلـك           ) د(أدوات الفضـاء؛     )ج(

بــيانات ملخصــات مــن مــئات اجملــالت واملنشــورات والــندوات وامللتقــيات وحماضــر املؤمتــرات   
 موقعــا مــرآويا يف ١١يانات الفيزيائــية الفلكــية ولــنظام البــ. ورســائل الدكــتوراه وتقاريــر ناســا 

ــيلي والصــني وفرنســا         ــا وش ــة كوري ــربازيل ومجهوري ــيا وال ــتني وأملان االحتــاد الروســي واألرجن
واململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية واهلند واليابان، وتساعد هذه املواقع على             

وقد يّسرت . يائـية الفلكـية مـن مجيع أحناء العامل     حتسـني سـبل الوصـول إىل نظـام البـيانات الفيز           
. حلقـات العمـل اسـتعمال نظـام البـيانات الفيزيائـية الفلكـية ومواقعـه املرآوية يف البلدان النامية                   

وتوفـر خدمـة املقـاالت يف نظـام البـيانات الفيزيائـية الفلكـية سـبل الوصـول جمانـا إىل النصوص                       
ــزيد عــلى   ــا ي ــة مل مــية منشــورة يف جمــالت خمتصــة يف عــلم الفلــك    ورقــة عل٣٤٠ ٠٠٠الكامل

 ٢,٥وحماضــر املؤمتــرات والنشــرات والرســائل اإلخــبارية والكتــب، وهــذا يفــوق يف جمموعــه     
 ماليني ٦,٥ويوجـد يف نظام البيانات الفيزيائية الفلكية ما يزيد على        . ملـيون صـفحة ممسـوحة     

ــا    مـــن املعلومـــات ذات وصـــلة متكّـــن املســـتعمل مـــن الوصـــول بســـهولة إىل البـــيانات وغريهـ
انظــــــر (باملقــــــاالت احملفوظــــــة يف هــــــذا الــــــنظام واملوجــــــودة عــــــلى االنترنــــــت    الصــــــلة

http://adswww.harvard.edu/ .( 
  

  امليكانيكا االحصائية غري االنتشارية والفيزياء الفلكية                     -هاء   
ية عن  تكشـف طائفـة كـبرية مـن الظواهر الطبيعية املعقّدة يف العديد من اجملاالت العلم                -٣٣

ويــبدو أن . ســلوك يتســم بقــانون أُســي يتمــثل يف هــيكل تسلســلي هــرمي أو مــتعدد الكســور   
العديـد مـن هـذه الظواهـر قـابل للوصـف وميكن فهمه باستعمال ُنهج مستخدمة يف الديناميكا                   
ــادة القصــور          ــج تشــمل زي ــتعمال ُنه ــه خــاص باس ــيكا االحصــائية ، وبوج احلــرارية أو امليكان

ويف األعــوام األخــرية، كُــّرس عــدد كــبري مــن الدراســات يف بلــدان   . احلــراري إىل أقصــى حــد
عديـدة، مبـا فـيها الـبلدان النامـية، لتحقـيق تعمـيم غـري انتشـاري للقصور احلراري وللميكانيكا                     

وهذا التعميم يتسم   . اإلحصـائية الـيت وضـعها بولتسـمان وغيـبس وللديناميكا احلرارية القياسية            
وقد تناولت حلقة العمل . ة وينتج قوانني أُّسية بشكل طبيعييف كـنه طبيعـته بسمات غري خطي   
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ــوم الفضــاء األساســية،      ــيقات املــتعددة التخصصــات هلــذه األفكــار، وخاصــة يف جمــال عل التطب
ــار       ــذه األفكــ ــن حيــــث هــ ــيا مــ ــن أن توصــــف كمــ ــتلفة ميكــ ــر خمــ ــر  (وكذلــــك ظواهــ انظــ

http://tsallis.cat.cbpf.br/biblio.htm .( 
  

  تصميمية املتزامنة من أجل إعداد البعثات الفضائية الدولية                       القدرات ال    -واو  
أثـناء انعقـاد حلقـة العمـل، اسـُتعملت قـدرات تصـميمية متزامنة متوفرة يف خمترب الدفع           -٣٤

النفــثي واإليســا مــن أجــل تقــدمي عــرض إيضــاحي تفاعــلي ملــراحل التصــميم املــبكرة للبعــثات     
رض اإليضاحي وصلة لالئتمار الفيديوي عن بعد   وقـد أُنشئت يف سياق الع     . الكوكبـية الدولـية   

ووصــلة بــيانات بــني الفــرقة ســني، الــيت توجــد يف خمتــرب الدفــع النفــثي، واملشــاركني يف حلقــة     
وكــان اهلــدف مــن العــرض اإليضــاحي هــو إقامــة الدلــيل عــلى إمكانــية تطبــيق مفهــوم  . العمــل

ذا املفهـوم هـو خطوة هامة يف        وهـ . التصـميم الـتزامين والتفاعـلي للبعـثات عـرب احلـدود الدولـية             
سـبيل إنشـاء قـدرة بشـأن التصميم املشترك للبعثات فيما بني ناسا واإليسا ووكاالت فضاء يف                 

وقـد بـّين العـرض اإليضاحي جملموعة دولية من العلماء الذين شاركوا يف حلقة               . بلـدان أخـرى   
. مفهوم بعثة فضائيةالعمـل والذيـن كـان العديد منهم ينتمون إىل بلدان نامية كيف ُيستحدث           

ــا يف فرنســا         ــيت عمــل ُعقدت ــاثالن يف حلق ــد أُجــري عرضــان إيضــاحيان مم ) ٢٠٠٠(وكــان ق
 ): ٢٠٠٢(واألرجنتني 

 http://pdcteams.jpl.nasa.gov/teamx/cfm/cust_guide.cfm?force_external=0 

 http://www.estec.esa.nl/pr/facilities/cdf.php3 
  

  استكشاف القمر         -زاي   
وسوف . ميـثل القمـر يف الوقـت الـراهن حمـور اهـتمام الـربامج الدولية للبحوث العلمية              -٣٥

تفضـي البعـثات الفضـائية إىل القمـر الـيت جيـري االضـطالع هبا أو اإلعداد هلا يف الوقت الراهن         
فـــاخلطوة التالـــية يف . إىل اســـتغالل القمـــر يف املســـتقبل لغـــرض تطويـــر العلـــوم والتكنولوجـــيا 

نسـان ملـا وراء املـدار األرضـي املـنخفض هي استكشاف القمر الذي هو أقرب                 استكشـاف اإل  
وتقـوم بلـدان عديـدة بـاإلعداد لبعثات إىل القمر           . جـار مسـاوي لـألرض يف املـنظومة الشمسـية          

-، واليابان لبعثة لونار   ١-تعكـف الصـني عـلى اإلعـداد لبعثة شانغيي، واهلند لبعثة شاندرايان            (
ــثة ســيلني، واإليســا   آي ــتقدمة يف     ١ للســاتل وبع ــبحوث امل ــثات الصــغرية لل ــة البع  مــن جمموع

وقد اسُتبني عدد   . ، وهـي بعـثات تفـتح فرصـا أمـام التعاون الدويل            ))١-مسـارت (التكنولوجـيا   
مـن التـربيرات لوضـع بـرنامج موّسـع بشـأن القمـر، ُيذكـر مـنها بوجه خاص تقدير واستعمال                      
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جد يف قطيب القمر لغرض استغالهلا بشريا، وكذلك        املـوارد اجللـيدية واملائـية الـيت حيـتمل أن تو           
ولغــرض هتيــئة الظــروف عــلى القمــر يف  . إنشــاء مراصــد للفيزيائــية الفلكــية عــلى ســطح القمــر 

املسـتقبل، ال بـد أن ُيفهـم أن رواسـب اهلـيدروجني الـيت أشـارت إلـيها بعثـتا الواليات املتحدة                       
ــتني" ــبكتور "و" كليمن ــار بروس ــتها وأمهيــ  " لون ــئة   تؤكــد طبيع تها الستكشــاف الكواكــب وهتي

ومن أجل التشجيع على حفز هتيئة الظروف  . الظـروف علـيها واسـتيطان البشر هلا يف املستقبل         
عـلى القمـر تدرجيـيا وسـلميا، جيـوز لوكـاالت الفضـاء الوطنـية أن متـارس عملـياهتا وأن حتتفظ                       

ت البشــرية يف ببعــثة استكشــافية عــلى قطــب مــن القمــر لكــي يكــون ذلــك مبــثابة حافــز للبعــثا  
 ).  /www.planetary.org(املستقبل يف ظرف عقد من الزمن 

  
  ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية،      -رابعا   

ــتني     ١٩٥٧يف ســنة  -٣٦ ــية، مســتوحى مــن الســنتني القطبي ــبحوث الدول ــرنامج لل ــم ب ، ُنظّ
ــية للفــيزياء األرضــية   ١٩٣٣-١٩٣٢ و١٨٨٣-١٨٨٢  مــن ، لكــي يكــون مبــثابة الســنة الدول

وقد شارك يف السنة الدولية للفيزياء      . أجـل دراسـة الظواهـر العاملـية لـألرض والفضـاء األرضي            
 بلدا يعملون من القطب إىل القطب يف آالف احملطات         ٦٠ عـامل من     ٦٦ ٠٠٠األرضـية قـرابة     

وسوف . مـن أجـل القـيام بعملـيات رصـد عاملـية متزامـنة مـن عـلى سـطح األرض ويف الفضاء                      
وقـد اقُترح تنظيم    .  الذكـرى اخلمسـني للسـنة الدولـية للفـيزياء األرضـية            ٢٠٠٧تصـادف سـنة     

 احـتفاء بـتلك الذكـرى، واُتفق على تسميته السنة    ٢٠٠٧بـرنامج تعـاون عـلمي دويل يف سـنة      
ومثــلما كــان الشــأن فــيما يــتعلق بالســنة الدولــية للفــيزياء األرضــية . الدولــية للفــيزياء الشمســية
ني السابقتني، يتمثل اهلدف العلمي للسنة الدولية للفيزياء الشمسية         والسـنتني القطبيـتني الدوليـت     

يف دراسـة ظواهـر عـلى أوسـع نطـاق ممكـن، مـع إجـراء عملـيات رصـد متزامنة بواسطة طائفة               
واآلن، وخالفـا للسـنوات الدولية السابقة، جيري بشكل منتظم استقبال           . واسـعة مـن األدوات    

األدوات املتطورة جدا اليت هي موجودة يف الفضاء        نـتائج عملـيات رصد من طائفة واسعة من          
ــني الكواكــب واألرض         ــا ب ــو متواصــل نشــاط الشــمس والوســط م ــلى حن ــذه . وترصــد ع وه

املركـبات الفضـائية، إضـافة إىل مـرافق الرصـد األرضية واألخرى املوجودة يف الغالف اجلوي،        
 كليهما يف البيئة القريبة     متكّـن مـن إلقـاء نظـرة غـري مألوفة على الشمس وغالفها اجلوي وتأثري               

-وُتعـد السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية فرصـة فـريدة لدراسـة مـنظومة الشمس                  . مـن األرض  
وسـوف تركـز حلقـات العمـل الـيت سـتعقد يف املسـتقبل بشـأن علوم الفضاء                   . األرض املقـرونة  

اء العامل، مع   األساسـية عـلى األعمال التحضريية للسنة الدولية للفيزياء الشمسية يف كامل أرج            
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ــبلدان النامــية ومســامهاهتا مــراعاة خاصــة       /http://ihy.gsfc.nasa.govانظــر (مــراعاة مصــاحل ال
 http://ihy.gsfc.nasa.gov/get_involved.shtml و

  احلواشي 
ا، تقرير األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيين            انظر   )١(

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

، Corr.1)  و (A/56/20وتصويبه   ٢٠، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم       العامةالوثـائق الرمسـية للجمعـية        )٢(
 .٧٤الفقرة 
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