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  مركز الوثائق و البحوث         المشروع اإلسالمي لرصد األهلة                                                                      

 ول اإلمارات الفلكي األتوصيات مؤتمر

  "تطبيقات الحسابات الفلكية"
  

انعقـد فـي مدينـة      هيان وزير شؤون الرئاسة     الشيخ منصور بن زايد آل ن     سمو  برعاية  

أبوظبي  في دولة اإلمارات العربية المتحدة مـؤتمر اإلمـارات الفلكـي األول بعنـوان                

 23-22م الموافق   2006 ديسمبر   14-13في الفترة ما بين     " ت الفلكية اتطبيقات الحساب "

المي لرصـد   سمارات للفلك والمشروع اإل   الذي نظمته جمعية اإل   و  ،  هـ1427ذو القعدة   

بعدما أشاد المشاركون بالمستوى العلمـي المتميـز         وهلة و مركز الوثائق والبحوث،      األ

 دولـة  وعشرين   ستن  ممئة مشارك   بالغ عددهم أكثر من     ال المشاركون   أوصىللمؤتمر،  

والجزائـر  واإلمارات وأندونيسيا وإيران وبريطانيـا وتـونس        وألمانيا  أستراليا واألردن   (

فورة وسوريا والعراق وعمان وفرنسا وفلسطين وقطر والكويت وليبيـا          والسعودية وسنغا 

  : بما يلي)واليمنوهولندا والواليات المتحدة   والنرويجومصر والمغربوماليزيا 

تقديم مالحظات لإلستفادة منها في     وقييم المؤتمر من كل جوانبه      تتكوين لجنة ل   -1

  .المؤتمر القادم

ن يصبح دوريـا    أويوصى ب " ولاألالفلكي  ات  مؤتمر اإلمار " هذا المؤتمر    اعتبار -2

 .كل سنتين

على أوسـع  مقبوال  يكون  رؤية الهالل   إمكانية  سالمي مبني على    إتقويم  اعتماد   -3

 .نطاق

مكث الهـالل    ( األرقام القياسية المعروفة   تتجاوزالتي  شهادات رؤية الهالل     رد -4

ـ ، ما لم    ) حد دانجون  خاصةعمر القمر و  و ـ   صادق عليهـا ال   ت ة جهـات الفلكي

 .المعتبرة



رؤية الهالل فـي اللجـان الرسـمية        ب ذوي خبرة  فلكيين متخصصين    مشاركة -5

 . ةر الهجريوالمعنية بإعالن دخول الشه

 . هذه الدراساتتعميم مواصلة دراسة مواقيت الصالة و -6

 .فلكيةلألبحاث الماراتي إالبدء بدراسة انشاء مرصد وطني  -7

 .يةمناهج التعليمال في من علم الفلكدخال فصول إ -8

 التلفاز بديال في   برامجوفي الصحف والمجالت    فلكية  أو أعمدة   إحداث صفحات    -9

 .غروب القمر في الصحف، ونشر مواعيد شروق وعن التنجيم

صبح ت لي توزيعه على المكتبا  بمستوى علمي عال و   المؤتمر  أعمال   بنشر كتا  -10

 . الموضوعلباحثين فيمرجعا ل

 . عن المؤتمر في المجالت والصحفتلخيصينشر مقال  -11

المـؤتمر  علـى موقـع      نتائج أخرى من المـؤتمر       ووضع هذه التوصيات     -12

 .المواقع ذات العالقةو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   المتعلقة بالمشروع اإلسالمي لرصد األهلةمؤتمرالتوصيات 
  

 -مـارا    (و من ناحية أخرى ناقش المشاركون مستقبل المشروع اإلسالمي لرصد األهلة          

ICOP(و قدموا التوصيات التالية ،:  

  . وتحديد صالحياته إنشاء مجلس إدارة للمشروع .1

 : ديد صالحيات وبرنامج عمل كل لجنةمع تحلمشروع  لنشاء لجان متخصصةا .2

  .لجنة علمية  - أ

  .لجنة تعليمية  -  ب

  .لجنة إعالمية  -  ت

 .برنامج المشروع للفترة القادمة لوضع األهداف العامة الجديدة ولجن  -  ث

 .ر سنوي عن المشروع يتضمن تقارير خاصة بكل لجنةنشر تقري .3

معلومات يمكن   العالم اإلسالمي يتضمن أرقاما و     نشر تقرير سنوي عن الفلك في      .4

 .نشرها في وسائل اإلعالم

 .تطوير موقع المشروع ليكون متعدد اللغات، وبخاصة العربية .5

 .تقوية النشاطات العلمية والتعليمية للمشروع .6

 جمهور أوسع، وبخاصة أولئك الذين لهم تأثير في المجتمع        محاولة الوصول إلى     .7

 .نين والعلماء والمدرسيالمسؤولمثل 

 تنظيم ورش عمل محلية وإقليمية لتدريب الهواة والمعلمين والطلبة فـي مجـال             .8

 واتجـاه   المواقيـت  و  التقويم  و األهلة (التطبيقات الفلكية في الشريعة اإلسالمية    

 .)القبلة

التطبيقـات الفلكيـة فـي     مي واالتصال حول موضـوعات      تقوية النشاط اإلعال   .9

  .الشريعة اإلسالمية

 ذوي خبرة برصـد األهلـة     فلكيين   بمشاركةبشكل جماعي   تشجيع رصد األهلة     .10

 .رؤية الهاللالمتعلقة بخطاء األللتقليل من ذلك و، كلما كان ذلك ممكنا

الجادة  وثبح وال مقاالتإضافة ال ب رفع سوية المحتوى العلمي لموقع المشروع      .11

  . حتى يصبح المرجع الرئيسي في الموضوع للباحثين أينما كانوا،ذات العالقة

  


