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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
 الدورة األربعون     

 ٢٠٠٣فرباير    / شباط   ٢٨-١٧فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت            ٥البند   

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث        
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه          

   )اليونيسبيس الثالث     (لمية  يف األغراض الس    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   

): اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
   التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالتنمية املستدامة

   مذكرة من األمانة        
ء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا اخلامسة  استعرضـت جلـنة اسـتخدام الفضـا        -١

واألربعـني، تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي                     
واسـتذكرت اللجــنة أهنــا كانــت قــد  ). اليونيســبيس الثالــث(واسـتخدامه يف األغــراض الســلمية  

لتنفيذ تلك التوصيات اليت أولتها الدول       فريق عمل    ١١أنشـأت، يف دورهتـا الـرابعة واألربعـني          
األعضـاء أعــلى أولويــة أو التوصـيات الــيت جــرى تلقـي عــروض لــتويل قـيادة األنشــطـة املــتعلقـة     

 وبـناء عـلى طلـب اللجـنة، قدمـت مجـيع أفـرقة العمـل تقاريـر عـن أعماهلـا كما قدمت                         )١(.هبــا 
التاسـعة والثالثني وإىل اللجنة يف      خطـط عمـلها إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دورهتـا                 

 .دورهتا اخلامسة واألربعني
ويتضــمن مــرفق هــذه الوثــيقة الــتقرير الــنهائي الــذي قدمــه فــريق العمــل املعــين بالتنمــية  -٢

 لليونيسبيس الثالث، وفقا خلطة العمل اليت كان فريق العمل قد         ١١املسـتدامة، تنفـيذا للتوصية      
 .ية والتقنيةقدمها إىل اللجنة الفرعية العلم

______________ 
 * A/AC.105/C.1/L.253و Corr.1. 
 .٤٢، الفقرة )A/57/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (1) 
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 املرفق   
   التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالتنمية املستدامة          

  مقدمة   -أوال  
تسـاهم تكنولوجـيا الفضـاء مسـامهة كـبرية يف جهـود التنمـية املسـتدامة يف العديـد من                      -١

د وال تشـتمل هـذه املسامهات على املعلومات القيمة جدا اليت يوفرها عد            . اجملـتمعات يف العـامل    
مــن ســواتل رصــد األرض فحســب، بــل وكذلــك عــلى تلــك الــيت توفــرها األجهــزة الفضــائية    

فهـذه معلومـات حامسـة عـن العـدد اهلـائل مـن األخطار الطبيعية واألخرى اليت هي               : واألرضـية 
مـن صـنع االنسان اليت تكمن يف الفضاء اخلارجي واليت، إن تركت دون جماهبة أو تصد، ميكن           

وهـنا، على   . الكـرة األرضـية ومجـيع نظـم احملافظـة عـلى احلـياة فـيها               أن تعـّرض لـلخطر وجـود        
األرض، يواجــه كــل بلــد حتديــات جيــب علــيه أن يتصــدى هلــا إذا أراد أن يــنجح يف املســامهة     

ويتـناول هـذا الـتقرير اخلصائص اليت متّيز تكنولوجيا الفضاء         . بفعالـية يف تنميـته ومنـوه اخلاصـني        
وهو يستعرض .  أي جدول أعمال جمد بشأن التنمية املستدامة   باعتـبارها عنصـرا ال غىن عنه يف       

أيضـا، مـع األمـثلة، مسـامهة تكنولوجـيا الفضـاء يف توسيع وتعزيز فهم البشر للعناصر الرئيسية                   
) اهلواء واألراضي واملاء واملعادن(للتنمـية املسـتدامة، الـيت تشـمل تقيـيم وادارة املـوارد الطبيعـية            

الغذائـيني والبيـئة والتعلـيم والـنقل والـرعاية الصـحية والتخفـيف من               والـزراعة واألمـن واألمـان       
ال تـتوفر لـدى مجـيع الـبلدان، يتـناول هـذا التقرير              " القـدرة الفضـائية   "ومبـا أن    . آثـار الكـوارث   

بشـكل مسـتفيض عـددا مـن اخلطـوات احلامسـة الـيت ينـبغي أن يتخذها كل بلد لتحقيق القدرة                      
 .أن تدعم أهدافه املتعلقة بالتنمية املستدامةالفضائية الضرورية اليت ميكنها 

  
  الوالية واخللفية      -ثانيا  

ــرابعة      -٢ أســندت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا ال
 يف فيينا، للدول األفريقية األعضاء فيها والية        ٢٠٠١يونيه  /واألربعـني الـيت عقـدت يف حزيران       

ــيادة نـــيجرييا،  ــيام، بقـ ــية  القـ  ملؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين  ١١ بتنســـيق تنفـــيذ التوصـ
وهــي ) اليونيسـبيس الثالــث (باستكشـاف الفضــاء اخلــارجي واسـتخدامه يف األغــراض الســلمية   

 .تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق نتائج البحوث الفضائية

مية املستدامة واسـتجابة لذلـك الطلـب، نظمت نيجرييا اجتماعا وطنيا حول تعزيز التن         -٣
ــية بعــلم       ــتزامن مــع حلقــة العمــل االقليمــية االفريقــية املعن ــتائج الــبحوث الفضــائية بال ــيق ن بتطب
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 إىل ١٣االسـتدامة الـيت استضـافتها اللجـنة النيجريية لعلم االستدامة واليت عقدت يف أبوجا من          
 ).٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥

ــدول االف   -٤ ــر االجــتماع عــلى ال ــبدي   وقــد وزع تقري ريقــية األعضــاء يف اللجــنة لكــي ت
وقـد عــرض الــتقرير الــناتج عـن ذلــك بعدئــذ عــلى اللجــنة   . تعلـيقاهتا علــيها وتســاهم مبدخالهتــا 

الفرعـية العلمـية والتقنية يف دورهتا التاسعة والثالثني وعلى اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني               
دخالت مجيع الدول األعضاء املهتمة     ويعـرض هـذا التقرير النهائي م      . ٢٠٠٢املعقـودة يف عـام      

 الصـادرة عـن اليونيسـبيس الثالـث ويتضـمن ردود عـدد مـن الدول على استبيان          ١١بالتوصـية   
وجيســد هــذا الــتقرير أيضــا املســائل ذات ). انظــر التذيــيل األول(وضــع مــن أجــل هــذا الــتقرير 

ي للتنمـية املستدامة    الصـلة بتطبـيقات نـتائج أحبـاث الفضـاء الـيت نوقشـت يف مؤمتـر القمـة العـامل                    
ــيا، مــن     ــذي عقــد يف جوهانســربغ، جــنوب أفريق ــول٤أغســطس إىل / آب٢٦ال ســبتمرب / أيل

 ).انظر التذييل الثاين (٢٠٠٢
  

  تعريف التنمية املستدامة          -ثالثا  
ــلمؤلفات املــتوفرة أن هــناك توافقــا يف اآلراء عــلى أن التنمــية      -٥ تــبني الدراســة الدقــيقة ل

االحتـياجات األساسـية للبشـر مـع احلفـاظ عـلى نظم دعم احلياة يف الكرة        املسـتدامة هـي تلبـية       
ــياجات االقليمــية واحمللــية ختــتلف عــلى الصــعيد      األرضــية، عــلى أن يكــون مفهومــا بــأن االحت

 .العاملي
  

  البحوث الفضائية والتنمية املستدامة               -رابعا  
 للتنمـــية املســـتدامة ميكـــن لعلـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء أن تكـــون مبـــثابة أداة رئيســـية  -٦
 :يلي افيم

 توفري تفهم أفضل للتفاعالت القائمة بني البيئة واجملتمع؛ )أ( 

 الربط بني املعرفة والعمل سعيا لتحقيق حتول مستدام؛ )ب( 

ــية         )ج(  ــتعلقة برصــد األحــوال البيئ ــية امل ــة احلال ــنظم العامل ــن ال املســامهة كجــزء م
أن تدمـج بـياناهتا مـع البـيانات الـيت تنـتجها مصادر              واالجتماعـية واالبـالغ عـنها، والـيت ميكـن           

 :أخرى بغية توفري إرشاد مفيد للجهود الرامية إىل توجيه التحّول حنو االستدامة
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االجتاهـات الطويلـة األمد يف جمال البيئة والتنمية، مبا يف ذلك استهالك املوارد               ‘١‘ 
 التفاعالت بني الطبيعـية ومنـو السـكان والدميوغرافـيا، وكذلـك إعـادة تشكيل        

 الطبيعة واجملتمع؛

 حتديد مدى هشاشة نظام التفاعل بني الطبيعة واجملتمع أو مدى مرونته؛ ‘٢‘ 

ــيعة          ‘٣‘  ــني الطب ــتفاعل ب ــم ال ــيها نظ ــّرض ختطّ ــيت يع ــال بالظــروف ال ــذار الفع االن
 .واجملتمع ملخاطر تدهور شديد متزايدة إىل حد كبري

  
 )أ (حتديات التنمية املستدامة          -خامسا    

 
تشــمل الــنظم األساســية الداعمــة للحــياة كــال مــن اهلــواء واملــاء والغــذاء؛ وينــبغي أن      -٧

ونتيجة . يضـاف إلـيها املـأوى والبيـئة املأمونـة الصحية واحلصول على الرعاية الصحية والتعليم               
ــئة األرض، أصــبح قــادة العــامل منشــغلني مبشــكلة       ــتركه االنســان عــلى بي لألثــر الضــار الــذي ي

ىل الطـريقة املثـلى لـلحفاظ عـلى هـذه الـنظم الداعمـة للحـياة، قـدر اإلمكان، حرصا                     التوصـل إ  
وبناء على ذلك، تعكف معظم اجملتمعات يف مجيع أحناء         . عـلى مـنفعة أجيال احلاضر واملستقبل      

العــامل عــلى اختــاذ مــبادرات ووضــع جــداول أعمــال امنائــية ميكــن أن تتصــدى ملشــاكل الفقــر     
فعلى سبيل .  مـن الكـوارث الطبيعـية وتوفر الرعاية الصحية والسكن   واألمـن الغذائـي واحلمايـة     

من أجل تلبية احلاجة   " الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا   "املـثال، اسـتهل االحتـاد االفـريقي مؤخرا          
املـلّحة إىل وضع وتطبيق أجنع األدوات عمليا املمكنة ملواجهة التحدي املتمثل يف تعزيز االنتاج               

 ويف تقديـر مـدى ومعـدل التصـّحر وإزالة األحراج، إضافة إىل أثر ذلك على                 الغذائـي املسـتدام   
 .انتاج األغذية واملواشي

ولــيس مــن بــاب املــبالغة التشــديد عــلى ضــرورة فهــم طبــيعة وتــوزع املــوارد الطبيعــية    -٨
فعـلى سـبيل املـثال، تشـكل العوالـق النباتية           . األرضـية بغـية ادارهتـا وضـمان اسـتغالهلا املسـتدام           

را رئيسـيا يف السلسـلة الغذائـية ملعظـم أنـواع السمك، وقد تبّين أهنا مقترنة بنظم الصعود                   عنصـ 
وتعتــرب مــناطق الصــعود  ). ارتفــاع مــاء الــبحر مــن األعمــاق الســحيقة إىل األعمــاق الضــحلة   (

ــتاجا      ــامل ان ــناطق حمــيطات الع ــن أكــثر م ــناطق    . الســاحلية م ــذه امل ــناطق الصــعود ه وتشــمل م
 الغربية  -بـريو والسـاحل الغـريب ألمـريكا الشـمالية والسواحل الشمالية             السـاحلية ألكـوادور و    

وقـد تسـبب صـيد السـمك املفرط بواسطة     .  الشـرقية ألفريقـيا   -والغربـية واجلنوبـية والشـمالية       
سـفن الصـيد الكـبرية اجملهزة بتكنولوجيا رفيعة يف مناطق الصعود املذكورة، وعدم التمكن من                

اسـتنفاد تدرجيـي ملـوارد صـيد السمك يف البلدان املتامخة ملناطق             جتديـد املخـزون السـمكي، يف        
وقد كانت النتيجة الصافية    . الصـعود والـيت ارتبطـت ثـرواهتا االقتصـادية بتلك املوارد السمكية            
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لذلـك هـي شـل صـناعة صـيد السـمك احمللـية ومـا رافـق ذلـك مـن أثـر سليب على االقتصادات                
 .كان احمللينياحمللية وعلى النظم الداعمة حلياة الس

 :ومن بني العوامل الرئيسية اليت تسهم يف التدهور البيئي يف العامل حاليا ما يلي -٩

ــوء       )أ(  ــهم يف سـ ــذي يسـ ــناعية الـ ــية والصـ ــنفايات املنـزلـ ــي للـ ــريف اهلمجـ التصـ
االصــحاح، وتلــوث املــياه وعــدم صــالحيتها للشــرب ومــا يتصــل بذلــك مــن أمــراض مــنقولة     

بة واخنفــاض االنـتاج الــزراعي يف املــناطق املتضـررة، والقضــاء عــلى   بواسـطة املــاء، وتسـمم الــتر  
 املوارد احلية املائية؛

انـبعاثات عـوادم املركـبات اآللـية، وال سـيما يف املراكـز احلضـرية ملدن كربى                 )ب( 
كونغ، مع ما يرافق ذلك من أمراض الرئة         مـثل بـيجني وطوكـيو والغـوس ومكسـيكو وهونغ          

 واألمراض األخرى؛

زالـة األحـراج يف الـربازيل وجنوب شرق آسيا وغرب ووسط أفريقيا بسبب      ا )ج( 
قطــع األشــجار بشــكل مهجــي، ممــا يــؤدي إىل خفــض الــتعرق التــبخري ومــا يــرافق ذلــك مــن   
هطـول لألمطـار وتعـّرض الـتربة لالهنـياالت األرضية والتآكل، وفقدان التنوع االحيائي، مبا يف        

 ة؛ذلك العضويات احلية واحليوانات الربي

االنـبعاثات السـامة مـن املصـانع يف آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما يؤدي           )د( 
إىل هطـول األمطـار احلمضـية ومـا يسـببه ذلـك مـن سـقوط ألوراق الشـجر وتدمري لألحراج،                      
وفقـدان لـلموارد احلرجـية وشـل للصناعات املعتمدة على األحراج، وفقدان للتنوع االحيائي،               

ر الـيت تغـذي األحـواض الـيت توفـر املـاء لالحتـياجات املنـزلية والزراعية                 وصـرف سـام يف األهنـا      
 والصناعية؛

ــرب أو مبحــاذاة الســواحل، وال     )ه(  ــنفط، ســواء يف ال ــناتج عــن ال ــتلوث ال ســيما  ال
 .واحلياة الساحلية والبحريةبالنسبة للبلدان املنتجة للنفط، مما يؤدي إىل تدمري النباتات الداخلية 

شـك فـيه أن اجملـتمع العـاملي لـيس حمصنا من الكوارث سواء أكانت طبيعية أم      وممـا ال     -١٠
ــة     . بشــرية املنشــأ ــدآ يف مــنطقة الســاحل يف هناي ــر واجملاعــة اللذيــن ب ــلجفاف املدّم وقــد كــان ل

الســتينات واســتمرا إىل أوائــل الثمانيــنات أثــر شــديد جــدا عــلى اثيوبــيا بوجــه خــاص، وعــلى    
وقــد أصــبحت حــرائق األحــراج هــذه األيــام أكــثر تواتــرا  . احلالــبلدان الواقعــة يف مــنطقة الســ

وحتـدث على نطاق واسع، كما تتفاقم نتيجة للتغري املناخي الكبري وفترات اجلفاف الطويلة يف               
بلــدان عديــدة، وخاصــة يف أســتراليا واندونيســيا والصــني والفلــبني وكــندا والواليــات املــتحدة   

مـع الفيضـانات واالهنـياالت األرضية، وخصوصا يف         وتسـعى البشـرية إىل التكـّيف        . األمريكـية 
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وتبني السجالت أن . مـناطق العـامل الـيت فقـدت غطاءهـا احلـرجي، ومـنها مـثال جـبال اهلمااليا                
الــزالزل واألمــواج الــبحرية الزلزالــية واألعاصــري الدوامــة واألعاصــري املداريــة وثــوران الــرباكني 

وال ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن متنع      . حدوثهاتسـبب مضـاعفات تتجاوز البيئة املباشرة ملكان         
الكـوارث الضـارة بالـنظم الداعمـة للحـياة؛ غـري أهنـا ميكـن أن تسهم يف إجياد فهم أحسن هلذه               

 .املشاكل وأن تساعد بالتايل على احلد من أثرها على السكان وعلى بيئة األرض
  

  دور البيانات يف دعم التنمية املستدامة                -سادسا    
بـيانات املوثوقة املكتسبة عن طريق الفضاء، خبصائصها الشاملة واملتعددة األزمان           إن ال  -١١

واملـتعددة األطـياف، تـتوفر اآلن على نطاق واسع بأشكال منخفضة االستبانة وعالية االستبانة               
عـلى السـواء، وجيـري اسـتخدامها عـلى الصـعيد العـاملي وعـلى أسـاس مستمر للتصدي جلميع                     

كمـا أن هـذه البـيانات املـتاحة عـلى شكل مفهرس جغرافيا       . رها أعـاله  املشـاكل الـيت ورد ذكـ      
بـدأت تطـبق أيضـا عـلى نطـاق واسـع يف انـتاج اخلـرائط والرسـوم البيانية حلالة كل جانب من            

 أن مجع املعلومات اجلغرافية وحتليلها )ب(ويـرى برونر . جوانـب الـنظم الداعمـة للحـياة البشـرية       
ذلك أن عدم مقدرة    . يف الطـريق املـؤدي إىل التنمـية املستدامة        واسـتخدامها ميـثل نقطـة الـبداية         

العديـد مـن اجملـتمعات عـلى االضـطالع جبهود امنائية مستدامة جيد جذوره يف سوء نوعية مجع                   
بـد من التسليم بأن اخلرائط والبيانات احليزية األرضية    لذلـك، ال  . البـيانات وتنظـيمها وإدارهتـا     

لتحتـية ألي بلـد وأهنـا ال تقـل أمهـية عـن شـبكة النقل والرعاية                  متـثل جـزءا ضـروريا مـن البنـية ا          
 .الصحية والتعليم واالتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات توريد املياه

وال تعـدو اخلطـط اإلمنائية والقرارات املتخذة دون االستناد إىل وقائع أو خرائط دقيقة        -١٢
خاطـــئة وخســـائر يف األرواح  أن تكـــون جمـــرد ختمـــني وميكـــن أن تترتـــب علـــيها قـــرارات       
فعدم االعتراف بدور اخلرائط    . واملمـتلكات وإهدار للوقت واملوارد املالية وآمال ضائعة سدى        

زال يودي   بـد مـن استخدامها يف عملية التنمية أودى وما          الدقـيقة الـذي ال غـىن عـنه وبأنـه ال           
يف املستنقعات أو السهول    إىل حتديـد مواقـع خاطـئة للطرق واملناطق السكنية واملناطق الزراعية             

الفيضـانية ويف مـناطق الـزالزل مـع مـا يـنجم عـن ذلـك مـن خسائر يف األرواح أو إصابات يف                 
 .أعضاء اجلسم

وقـد أصـبح مـن املمكـن اآلن، مبساعدة احلاسوب، وضع مراجع اسناد جغرافية بشأن                 -١٣
اتل رصد األرض،   جمموعـة كـبرية مـن البـيانات، مبـا فـيها تلـك الـيت ُيحصـل عليها بواسطة سو                    

ــتقاط املعلومــات        ــية، بال ــيام، يف ســياق تلــك العمل عــن طــريق اســتخدام خــريطة أساســية والق
املــتحققة وخــزهنا والــتأكد مــن صــحتها وإدماجهــا ومعاجلــتها وحتليــلها وعرضــها وتقدميهــا يف   
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وتشمل . حيـنها بغـية ضـمان فائدهتـا للمستهلك سواء أكان مزارعا أم حراجيا أم مهندس نقل                
ــ ــية        األم ــنظم االيكولوج ــار، وال ــار ومســتجمعات األمط ــك خــرائط أحــواض األهن ــلى ذل ثلة ع

الســاحلية والــبحرية، واملــوارد ذات الصــلة، والبيــئة الســاحلية والــبحرية وخصــائص الــتربة،         
واســـتخدام األراضـــي والغطـــاء األرضـــي، والغطـــاء احلـــرجي، والرواســـب املعدنـــية، وتقديـــر   

فتنفـيذ بـرامج التنمـية املسـتدامة تنفـيذا فعـاال يتطلب             . تاملخاطـر، والـنقل وشـبكات االتصـاال       
 .معلومات منظمة من هذا القبيل

وقــد بــدأت تظهــر ثــورة يف صــوغ اخلــرائط وانــتاجها بفضــل االســتخدام احلديــث          -١٤
ــنها ســاتل استشــعار األرض عــن بعــد        ــيانات املكتســبة بواســطة ســواتل رصــد األرض، وم للب

التابع لوكالة  ) إنفيسات(دة األمريكـية وساتل دراسة البيئة       الـتابع للواليـات املـتح     ) الندسـات (
ــد والســاتل الفرنســي لرصــد األرض        ــية والســاتل اهلــندي لالستشــعار عــن بع الفضــاء األوروب

التابعني للواليات املتحدة، وكذلك بفضل     " كويـك بريد  "و  " ايكونـوس "والسـاتالن   ) سـبوت (
باسـتعمال البـيانات السـاتلية هي أكثر        فاخلـرائط الـيت توضـع       . االسـتخدام احلديـث للحاسـوب     

تفصــيال ودقــة وأســهل إنــتاجا مــن اخلــرائط التقلــيدية والعاديــة كمــا ميكــن اســتخدامها بصــورة  
وقــد ســامهت البــيانات الــرادارية الســاتلية يف اآلونــة  . فوريــة وفعالــة يف جهــود التنمــية الوطنــية 

لدان اجملاورة كشفت بدورها    األخـرية يف وضـع خـريطة حلـوض هنـر األمـازون يف الـربازيل والب                
 يف املائة مما كان يعتقد سابقا، مما يؤدي         ١٧أن األراضـي الرطـبة يف هـذا احلـوض أكـرب بنسـبة               

 )ج(.إىل حتسني كبري يف التقديرات النموذجية لتدفقات امليثان املتعلقة باحلوض
  

  تكنولوجيا الفضاء والتنمية املستدامة                -سابعا   
ء ملـتخذي القرارات أدوات قّيمة للتنبؤ بالطقس والتنبؤ باملناخ      توفـر تكنولوجـيا الفضـا      -١٥

وتقيـيم وادارة مـوارد املـياه واألراضـي واحملـيطات واألحـراج ومصائد األمساك اليت هي عناصر                   
فعلى . أساسـية يف الـنظم الداعمة للحياة، وملختلف األنشطة ذات الصلة بالزراعة وبيئة األرض             

خدام املتزايد للبيانات الساتلية، ومنها مثال البيانات اليت جيمعها        سـبيل املـثال، يالحـظ أن االست       
سـاتل بعـثة قـياس هطـول األمطار املدارية، والساتل البيئي العامل الثابت بالنسبة لألرض التابع                 
لـالدارة الوطنـية لدراسـة احملـيطات والغـالف اجلـوي الـتابعة للواليات املتحدة، والسواتل ذات                  

خـذ حيّسـن التنبؤ بالطقس وهطول األمطار من خالل استخدام مناذج مناخية          أ )د(املـدار القطـيب   
وهـذه التنـبؤات مفـيدة جدا للتنبؤ باحملاصيل         . وتقنـيات لـتقدير هطـول األمطـار جـيدة الـتطوير           

ــدورة      ــم الـ ــية وحتســـني فهـ ــية الزراعـ ــرارات اإلمنائـ ــاذ القـ ــلى اختـ ــاعدة عـ ــانات وللمسـ والفيضـ
حـد مــن البارامـترات الالزمـة للتخطــيط ملشـاريع املــوارد     اهليدرولوجـية، حيـث إن ذلــك هـو وا   



 

 8 
 

 A/AC.105/C.1/L.264 

وتشـارك أسـتراليا والـربازيل واهلـند يف اثـبات صـحة البـيانات املسـتمدة مـن سـاتل بعثة               . املائـية 
قـياس هطـول األمطـار املداريـة، وهي تكتسب يف الوقت ذاته معرفة أفضل بتهطال األمطار يف              

ملـثال، جيـري يف إطـار الـتجربة الواسـعة النطاق        ففـي الـربازيل، عـلى سـبيل ا        . مـناطق كـل مـنها     
للعالقـــة بـــني الغـــالف احلـــيوي والغـــالف اجلـــوي يف حـــوض هنـــر األمـــازون الـــيت شـــارك يف   
اســـتحداثها املعهـــد الوطـــين لـــبحوث الفضـــاء يف الـــربازيل واإلدارة الوطنـــية لـــلمالحة اجلويـــة  

املدارية بغية اكتساب فهم    ، استعمال بيانات ساتل بعثة قياس هطول األمطار         )ناسـا (والفضـاء   
وينصـب تركـيز الـتجربة اآلنفة الذكر على         . أحسـن للـتهطال القـاري املـداري وحتديـد كميـته           

ــتقائي عــلى ختــزين        ــا االن ــات االســتوائية واعــادة منوهــا وقطعه ــتحول احلاصــل يف الغاب ــأثري ال ت
راضي بصورة  الكـربون، ودينامـيات املغذيـات، وتدفقـات الغازات النـزرة، وآفاق استخدام األ            

 .مستدامة يف حوض هنر األمازون

ويف أجـزاء عديـدة مـن أفريقـيا، تقـوم هيـئات دولـية، كمـنظمة األمم املتحدة لألغذية                     -١٦
) اليونديب(واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة االمنائي      ) الفـاو (والـزراعة   

وتشـمل األمـثلة على ذلك،      .  تنفـيذ بـراجمها    والبـنك الـدويل، باسـتخدام املعلومـات السـاتلية يف          
مجــع وتعمــيم بــيانات األرصــاد اجلويــة الزراعــية واكتشــاف املــناطق املعرضــة لــتآكل الــتربة          
ــبؤ          ــبكر الضــرورية للتن ــذار امل ــات االن ــري معلوم ــتوالد اجلــراد، وتوف ــدان ول ــن الدي ــلهجوم م ول

او بشــأن األمــن الغذائــي ومــن بــني هــذه األنشــطة الســاتلية مشــروع الفــ  . باجلفــاف والتصــّحر
واالنـذار املـبكر باجلفـاف الـذي وضـعته لصـاحل الـبلدان األعضـاء يف اجلماعة االمنائية للجنوب                    
األفـريقي ومشـروعها بشـأن تقييم الغطاء األرضي استنادا إىل تقنييت االستشعار عن بعد ونظام             

لـذي ُيـنفَّذ بدعم من      وا" أفريكوفـر "وهـذا املشـروع الـثاين الـذي يسـمى           . املعلومـات اجلغرافـية   
أمــا اهلــدف العــام ملشــروع . احلكومــة االيطالــية، يركــز يف الــبداية عــلى شــرق ووســط أفريقــيا 

فهــو اســتحداث قــاعدة بــيانات رقمــية مســندة جغرافــيا ومــتعددة األغــراض بشــأن " أفريكوفــر"
ــاء األرضــي واملعلومــات البيئــية الســتخدامها يف نظــم االنــذار املــبكر ورصــد األحــراج          الغط
واملــراعي وادارة أحــواض جتمــيع األمطــار والتــنوع االحــيائي ودراســات تغــريات املــناخ عــلى     

 .الصعيدين الوطين واالقليمي

ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     ) اليونيب(ويقـوم بـرنامج األمـم املـتحدة للبيئة           -١٧
املســتمدة مــن ســواتل حالــيا بــتمويل مــن اليونديــب وبواســطة االســتعانة بالبــيانات  ) اليونــيدو(

، بتقيــيم )نــوا(الطقــس الــتابعة لــالدارة الوطنــية األمريكــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي  
الــنظام االيكولوجــي الــبحري الكــبري يف خلــيج غينــيا عــلى ســاحل احملــيط األطلســي يف غــرب    

ا وتشمل أهداف هذ  . أفريقـيا، وذلـك لصـاحل بـنن وغانـا والكـامريون وكوت ديفوار ونيجرييا              
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املشـروع تقيـيم وختفـيض تلـوث الـنظام االيكولوجـي ومحايـة الصـحة البشرية وتدارك خسارة                   
وينتظر من املشروع،   . التـنوع االحـيائي وبـناء القـدرات يف جمـال ادارة املـوارد الـبحرية والبيـئة                 

عـلى املـدى الطويـل، أن يعـزز فـرص التنمية املستدامة للموارد البحرية اخلاصة بالبلدان الواقعة                  
 .على خليج غينيا

ويعـتقد أن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تعاين من أكثر من نصف الكوارث الطبيعية يف                -١٨
العـامل، ومـنها مثال األعاصري املدارية وأعاصري التيفون وما يصحبها من مد عاصفي وفيضانات        

 وتـلحق آثـار هذه الكوارث الطبيعية بصورة خاصة ضررا         . وجفـاف وحـرائق أحـراج وزالزل      
باالنتاجــية الزراعــية لــبلدان املــنطقة ومبســامهاهتا يف اإلمــدادات الغذائــية عــلى كــل مــن الصــعيد   

وتقوم نظم االنذار املبكر ذات الصلة بالفضاء بدور حاسم اآلن يف           . احملـلي واالقلـيمي والعاملي    
وقد . تيسـري مجـع املعلومـات وتعمـيمها ودجمهـا وحتليـلها خـالل خمـتلف مراحل تدبر الكوارث               

انـت نظـم االنـذار املـبكر هـذه فعالـة جدا أثناء الفيضانات اليت اجتاحت مناطق جماورة لكل                    ك
مـن هنـر يانغتسـي والـنهر األصـفر يف الصـني وأثـناء مواسم األعاصري يف منطقة الكاريبـي، وقد                      
تولّـت ذلـك يف هـذه احلالـة األخرية وحدات وطنية فردية لتدّبر الكوارث بالتعاون مع الوكالة                  

 .يبية لالستجابة للطوارئ يف حاالت الكوارثالكار

ورّدا عـلى االفـتقار إىل املعلومات الالزمة للتهيؤ للكوارث واالنذار هبا والتخفيف من               -١٩
آثارهـا، اقترحـت مجعـية شـركات الفضـاء اجلـوي اليابانية استحداث نظام ساتلي عاملي لرصد              

على احلصول على صور وبيانات يف  وهـذا املشروع الذي ينبغي أن يكون قادرا          )ه(.الكـوارث 
أي مكـان عـلى األرض، بصـرف الـنظر عـن األحـوال اجلويـة، سـيدمج مع النظم التقليدية ملنع                

 .الكوارث ويتوقع تنفيذه عن طريق التعاون الدويل

ولعـل االقـتراح املذكـور أعـاله قـد سـاهم يف التأكـيد على إحلاحية النداء الصادر أثناء                -٢٠
لثالـث جلعـل البـيانات املسـتمدة مـن الفضـاء لغـرض تدّبـر الكوارث متاحة            مؤمتـر اليونيسـبيس ا    

عـلى الصـعيد العـاملي وحسـبما تقتضـيه احلاجـة، وهـو مـا أدى يف وقت الحق إىل وضع ميثاق             
الـتعاون مـن أجل حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حالة وقوع كوارث طبيعية أو                

نوفمــرب /يف تشــرين الــثاين") ‘الفضــاء والكــوارث الكــبرية‘ن امليــثاق الــدويل بشــأ("تكنولوجــية 
 ويهـدف امليـثاق إىل تزويد وكاالت احلماية املدنية، على الصعيد العاملي وبناء على               )و(.٢٠٠٠

طلـبها، مبخـتلف أنواع اخلدمات الفضائية، مبا فيها بيانات رصد األرض واالتصاالت السلكية               
وقـد جـرى وضع     .  األمـاكن بدقـة وبـيانات املالحـة        والالسـلكية يف حـاالت الطـوارئ وحتديـد        

ــثاق موضــع التنفــيذ أكــثر مــن    ــر   .  مــرة مــنذ اســتحداثه ٢٠املي ــثاق جهــود تدّب وقــد ســاعد املي
؛ ويف  ٢٠٠١يناير  /الكـوارث يف جـزر غاالبـاغوس برصـد وتتـبع طفح نفطي، يف كانون الثاين               
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الــربكانية ووضــع خــرائط مجهوريــة الكونغــو الدميقراطــية بوضــع رســم بــياين لــتدفقات احلمــم   
لعملـيات تسـليم األغذيـة واملـواد الطبـية ومن أجل انقاذ ضحايا ثوران بركان غوما، وذلك يف            

؛ ويف فرنسـا، بالـتقاط وتسـليم صـور إىل سـلطات احلمايـة املدنـية عندما                  ٢٠٠٢فـرباير   /شـباط 
 .٢٠٠٢يناير /فاض هنر ميز فغمر حوضه، وذلك يف كانون الثاين

فقد أصبح مقبوال   . ولوجيا الفضاء أيضا تركيزا أدق على ترابط العامل       وقـد جلبت تكن    -٢١
عاملـيا اآلن أن الكـرة األرضية نظام موحد وأن أحداثا تقع يف إحدى املناطق اجلغرافية كثوران                 

أو ظاهرة النينيو ) انظـر الشـكل الـوارد أدناه    (١٩٩١بـركان جـبل بيـناتوبو يف الفلـبني يف عـام           
وقد أدى زلزال وقع يف شيلي . ون هلـا آثـار يف أجـزاء أخـرى من العامل    املـتكررة، ميكـن أن تكـ     

 )ز(. شخصا على األقل يف اليابان١١٤ إىل حدوث أمواج مّدية أدت إىل وفاة ١٩٦٠يف عام 

 
 الشكل

 ١٩٩١سبتمرب  / أبريل إىل أيلول  /تطـور وتشـتت اهلـباء اجلـوي عـلى جـبل بيـناتوبو يف الفترة من نيسان                 
، حســبما قيســت بواســطة جهــاز ١٩٩٤يــناير / إىل كــانون الــثاين١٩٩٣يســمرب د/ومــن كــانون األول

 احملمــول عــلى الســاتل املخصــص لدراســة   (SAGE II)اختــبار اهلــباء اجلــوي والغــاز يف الستراتوســفري   
 .١٩٨٤أكتوبر /ميزانية االشعاع األرضي والتابع للواليات املتحدة الذي أطلق يف تشرين األول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 ١٩٩١يوليه/ متوز٢٥يونيه إىل/ حزيران١٥

 ١٩٩٣ديسمرب/ كانون األول٥
 ١٩٩٤يناير/ كانون الثاين١٦إىل

 ١٩٩١مايو/ أيار١٣أبريل إىل / نيسان١٠

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٣٠أغسطس إىل / آب٢٣

<٣-١٠< ٢-١٠ ١-١٠

  نانومتر١٠٢٠بعمق بصري قدره ) SAGE II(     اختبار اهلباء اجلوي والغاز يف الستراتوسفري 
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وقــد أفضــى هــذا االعــتراف بــترابط العــامل إىل اعــتماد اجلمعــية العامــة املــبادئ املــتعلقة   -٢٢
يف عام ) ٤١/٥٦مرفق قرار اجلمعية العامة  (باستشـعار األرض عـن بعـد مـن الفضـاء اخلارجي             

وقـد أرسـى املـبدآن العاشـر واحلـادي عشـر القواعـد املتعلقة بالكيفية اليت تستطيع هبا                   . ١٩٨٦
ستشـعار عـن بعـد، يف الظـروف املذكـورة أعـاله، أن تفيد البشرية مجعاء بتعزيز                  تكنولوجـيا اال  

وقد وضع هذان املبدآن موضع     . محايـة البيـئة الطبيعـية لـألرض والبشرية من الكوارث الطبيعية           
ــلمرة األوىل     ١٩٨٦التنفــيذ يف عــام   ــه ل ــذر الســاتالن ســبوت والندســات العــامل كل  عــندما أن

وقد كان لتلك الكارثة أثر مدمر . ، مـع تقـدمي أدلة قاطعة على ذلك   بكارثـة تشـرينوبل الـنووية     
عـلى حـياة البشـر واملـاء والزراعة والصحة والتنوع االحيائي يف البيئة القريبة من موقع احلادث               

 .والبعيدة عنه

) ١٦-د (١٧٢١ويوفـر املـبدأ العاشر أيضا أساسا للتنفيذ العملي لقرار اجلمعية العامة            -٢٣
، الــذي أوصــت فــيه اجلمعــية كــل الــدول األعضــاء ١٩٦١ديســمرب /كــانون األول ٢٠املــؤرخ 

واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة وسـائر الوكـاالت املتخصصـة املالئمة بالقيام بدراسة مبكرة                  
وشـاملة للـتدابري الـيت تـنهض حبالـة علـوم وتكنولوجـيا الغـالف اجلـوي بغـية إجياد معرفة أوسع                       

ومن . اسـية الـيت تؤثـر يف املـناخ وإمكانـية تغـيري املناخ على نطاق واسع            بـالقوى الفيزيائـية األس    
األمــثلة عــلى الكيفــية الــيت وضــع هبــا ذلــك موضــع التنفــيذ االتفــاق الــدويل بشــأن بــروتوكول    

وقـد وفـرت نـتائج البحوث       . ١٩٨٧مونـتريال املـتعلق بـاملواد املسـتنفدة لطـبقة األوزون لسـنة              
 الستراتوسـفري بـرعاية اليونيـب واملـنظمة العاملـية لألرصاد            الـيت أجريـت عـلى طـبقة األوزون يف         

اجلويـة ارشـادا علمـيا لصوغ بروتوكول مونتريال وتعديالته، وكذلك بروتوكول كيوتو لسنة              
وقـد أصـبح هـذا االرشــاد    .  املـلحق باتفاقـية األمـم املـتحدة االطاريـة بشـأن تغـري املـناخ        ١٩٩٧

زون الـيت متـت عـلى مـدى األعـوام بواسـطة برامج              العـلمي حقـيقة قائمـة نتـيجة لقياسـات األو          
ومــن أهــم تلــك الــربامج ســاتل أحبــاث الغــالف اجلــوي  . للرصــد الفضــائي واجلــوي واألرضــي

العلـوي وصـفيفة أجهـزة القـياس الطـيفي لرسـم اخلـريطة االمجالـية لألوزون اليت كانت حممولة            
ــروب  (Nimbus-7) ٧-عــلى مــنت الســاتلني نيمــبوس   ــتابعني لناســا  (Earth Probe) وايــرث ب  ال

 الــــتابعني لالحتــــاد الروســــي (Meteor-3M)م -٣ وميتــــيور (Meteor-3) ٣والســــاتلني ميتــــيور 
ومـن خـالل هـذه اجلهود، أصبحت البشرية    . والسـواتل املـتقدمة لرصـد األرض الـتابعة للـيابان         

 صحة اآلن أكـثر وعـيا مبسـامهتها يف اسـتنفاد األوزون ومـا ميـثله ذلك االستنفاد من خطر على          
اإلنســان وكذلــك عــلى احملاصــيل واحلــياة الــبحرية وبــاخلطوات التصــحيحية الــيت جيــب اختاذهــا 

 .لدرء تلك األخطار
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ــبلدان الــيت تــرتاد الفضــاء أيضــا باســتخدام           -٢٤ ــت احلاضــر، يقــوم عــدد مــن ال ويف الوق
سواتل تكنولوجـيا الفضـاء، ومـنها مـثال املاسـحة اللونـية للمناطق الساحلية املوجودة على منت                  

نيمـبوس الـتابعة لناسـا، وأجهـزة االستشـعار املوجـودة عـلى مـنت متيوسات وجهاز االستشعار                   
 ٢- املوجــود علــى الساتــل أورب فيــو     (SeaWiFS)ذو جمـــال الـرؤيــة الواســـع ملعاينــة البحــر          

)Orb View-2 (      الـتابع ملؤسسـة أوربيماج)ORBIMAGE (    يف  بغية رصد موارد األمساك وجنيها 
 ذاته العلماء من رصد     ”SeaWiFS“ وقد مكّن جهاز االستشعار      )ح(.املـناطق اإلنتاجية من العامل    

 واليت خنقت وقتلت (chattonella)" شاتونيال"جتمـع الطحالـب اخلضـراء الـيت يطلق عليها اسم       
 كما )ط(.٢٠٠١مارس / طـن مـن مسـك السـلمون يف احملـيط األطلسـي يف آذار          ٧٠٠أكـثر مـن     

، من قياس النباتات املوجودة بوفرة على       ١٩٩٧ االستشـعار هـذا أيضـا، منذ عام          مكّـن جهـاز   
األرض ويف احملــيطات يف كــامل أحنــاء العــامل، ممــا يوفــر، خــالل فــترة مخــس ســنوات، القــياس    
األساسـي للتخلـيق الضـوئي العـاملي، وهـو الوسـيلة الرئيسـية الـيت ميكن هبا للكربون، الذي هو                     

ويتضــمن اجلــدول . احلــياة، مــن دخــول الغــالف اجلــوي لــألرضعنصــر رئيســي يف نظــم دعــم 
 .قائمة بالنظم الفضائية املكرسة للتنمية املستدامة

ــدول         -٢٥ ــيقه، مــن الضــروري أن تعمــل ال ــا ميكــن حتق ــا ذُكــر أعــاله بشــأن م واســتنادا مل
ة األعضـاء عـلى كـل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي على إجناز عدد من التدابري األساسي                

 .الواردة أدناه
 

  احلكومية    -خطط عمل من الضروري أن تنفذها احلكومات واملنظمات الدولية                          -ثامنا   
 :بإمكان احلكومات اختاذ التدابري التالية للتشجيع على تطوير تكنولوجيا الفضاء -٢٦

حتسـيس مـتخذي القـرارات بقـيم ومسامهات علوم الفضاء يف التنمية البشرية                )أ( 
 مؤمترات وطنية واقليمية مناسبة؛من خالل تنظيم 

تأهـيل املوظفـني احمللـيني يف علـوم وتكنولوجـيا الفضاء من خالل املشاركة يف           )ب( 
وتوفــري دعــم أكــرب . مراكــز الدراســات املــتقدمة االقليمــية يف جمــال علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء 
ا الفضاء اليت أنشأهتا    للتعلـيم والتدريـب احمللـيني يف املراكـز االقليمـية لـتدريس علوم وتكنولوجي              

 األمم املتحدة يف الربازيل واملغرب ونيجرييا واهلند؛

إنشــاء شــبكات تــربط املعــاهد الوطنــية واالقليمــية بغــية تيســري وتعزيــز فــرص    )ج(  
ومـن األمـثلة عـلى شبكة من هذا القبيل شبكة املعلومات التعاونية اليت تقيم               . البحـث التعاونـية   

 سـني واملهنـيني ومتخذي القرارات يف أفريقيا، املعروفة باسم كوبني،          الصـلة بـني العـلماء واملدر      
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 اجلدول   
 )أ (النظم الفضائية املكّرسة للتنمية املستدامة

 اجلهاز أو الساتلاسم  هدف البعثة الوظائف الرئيسية  االطالقسنة املالك

وكالة الفضاء الكندية واالدارة 
الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

 التابعة للواليات املتحدة  )ناسا(

 معرفة ريوفت وبالسحب البيانات الالزمة للتنبؤ ريوفت ٢٠٠٤
تامة بدورها يف تغري املناخ والتغذية املرجتعة بشأن 

 . واملناخالسحبالعالقة بني 

 منذ والتهطال السحبرصد جزء كبري من 
العواصف الرعدية اليت إىل الغيوم الرقيقة جدا 
 .تنتج أمطارا غزيرة

" كالودسات"ساتل السحب 
(CLOUDSAT) 

 فهم التفاعل بني احمليطات والغالف اجلوي، زيادة ١٩٩٥  و١٩٩١ )اإليسا(وكالة الفضاء األوروبية 
والتيارات البحرية، والتغريات يف اجلليد يف القطب 

 .الشمايل ويف القطب اجلنويب

مجع البيانات عن سطح األرض واحمليطات 
 .تني القطبيطقتنيواجلليد البحري واملن

 لالستشعار ان األوروبيالنالسات
 ERS-1 (٢ و١عن بعد 

 )ERS-2 و

باألثر الطويل األمد للتلوث وفهم ازدياد التنبؤ  ١٩٩٩ وكالة الفضاء الكندية وناسا
األوزون يف الغالف اجلوي وإرشاد تقييم وتطبيق 

 .ضوابط التلوث على املدى القصري

ة قيــاس مسح الغالف اجلوي لألرض بغيـ
من ) أحادي أوكسيد الكربون وامليثان(التلوث 
 .الفضاء

جهاز /)TERRA (الساتل تريا
قياسات التلوث يف الغالف 

 اجلوي السفلي

 معلومات عن حالة الغابات املطرية، وحالة ريوفت ٢٠٠٢ اإليسا
، االحتباس احلراريتيار النينيو، وتركُّز غازات 

 .األوزونيف طبقة ثقب الوحالة 

د األراضي واحمليطات والغالف اجلوي رص
 .والغطاء اجلليدي

" إنفيسات"ساتل دراسة البيئة 
(ENVISAT) 

 

 ٢٠٠٥، ١-ميتوب اإليسا

 ٢٠١٠، ٢-ميتوب

 ٢٠١٥، ٣-ميتوب

 دقة قياسات احلرارة والرطوبة وقياسات زيادة
سرعة الرياح واجتاه الرياح، وال سيما فوق احمليط، 

 . الغالف اجلوي مالمح أدق لألوزون يفريوفتو

 أول ساتل قطيب املدار" ١-ميتوب"سيكون 
وعندما يطلق . عامل يف رصد األحوال اجلوية

، سيحل حمل أحد ساتلي خدمة ٢٠٠٥عام يف 
تشغلهما االدارة الوطنية لدراسة احمليطات 
). نوا(والغالف اجلوي التابعة للواليات املتحدة 

وسيحمل ميتوب جمموعة من أجهزة 
“heritage” )اليت توفرها الواليات ) هريتيج

املتحدة وجيال جديدا من األجهزة األوروبية 
اليت توفر قدرات استشعار حمّسنة لكل من 
أخصائيي األرصاد اجلوية وأخصائيي علم 

 .املناخ

السواتل العاملة يف املدار القطيب 
ميتوب"بشأن األرصاد اجلوية 

(METOP) 
 

مركز الفضاء اجلوي االملاين، 
 الفضاء االيطالية، والوكالة ووكالة

الوطنية للتصوير ورسم اخلرائط 
 .التابعة للواليات املتحدة، وناسا

 تزيد دقتها على خرائط طوبوغرافية لألرض إنتاج ٢٠٠٠
 اليت وضعت عامليةالرائط اخلن أفضل ع ضعفا ٣٠

 .من قبل

إنتاج أكمل قاعدة بيانات عالية االستبانة شبه 
 .رضعاملية لطوبوغرافيا األ

البعثة املكوكية لرسم اخلرائط 
 (SRTM)الطوبوغرافية بالرادار 
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املركز الوطين الفرنسي للدراسات 
  وناسافضائية،ال

س مستويات البحر وطوبوغرافيا احمليطات اقي ١٩٩٢
العاملية؛ ورسم خريطة سنوية للتغريات اليت حتدث 

 .يف احلرارة املخزونة يف احمليط

ية وفهم دور رصد دوران التيارات العامل
 .احمليطات يف مناخ األرض

املكشاف الطوبوغرايف 
 بوسايدون/توبكس

، مركز الفضاء الوطين الربيطاين
 وناسا

 اليت تفوق ما  النـزرةالغازاتوحلرارة  درجة ارصد ٢٠٠٣
وستحصل . جرى احلصول عليه يف املاضي

، مبا يف  للكرة األرضية كلها على مالمحةجهزاأل
 .النهار والليلذلك القطبان، يف 

سرب التروبوسفري األعلى والستراتوسفري 
وامليزوسفري بغية حتديد تركّز األوزون واملاء 

االحتباس احلراري والغازات وامليثان وغازات 
 .األخرى

املسبار العايل االستبانة ذو 
، على منت الذراع املتحرك

 " أورا"ساتل ال

 ١٩٩٥، ١-رادارسات وكالة الفضاء الكندية

 ٢٠٠٣، ٢-رساترادا

 معلومات مفيدة للمستعملني يف األوساط ريوفت
التجارية والعلمية يف جماالت الزراعة ورسم 

اخلرائط واهليدرولوجيا واحلراجة وعلم احمليطات 
ودراسات اجلليد ورصد السواحل والتخفيف من 

 . هلاتصديآثار الكوارث الطبيعية وال

الساتل املزود برادار ذي فتحة  .رصد التغري البيئي ودعم استدامة املوارد
 )رادارسات (اصطناعية

املعهد الوطين الربازيلي لبحوث 
 الفضاء

 يف )الرطوبة(ل على مالمح خبار املاء وصاحل ٢٠٠٢
ضمن ( بالقرب من سطح األرض الغالف اجلوي

عن طريق قياس االشعاع )  كيلومترات١٠مسافة 
 .من الغالف اجلوي

 أحوال التلبد حلصول على قياسات الرطوبة يفا
 .بالغيوم والضباب

ل جهـاز سرب الرطوبة للربازي
 )ناسا(على منت الساتل أكوا 

املركز الوطين الفرنسي للدراسات 
 الفضائية، وناسا

 القدرة على رصد أعمدة الدخان الربكاين ريوفت ٢٠٠٤
والنقل الطويل األمد للملوثات اليت تؤثر على 

 .نوعية اهلواء والرؤية

نات ميكن استخدامها لتحسني توفري بيا
التنبؤات املتعلقة باآلثار االقليمية للتغري املناخي 

 .الطويل األمد

مالحظات الساتل باثفايندر 
لدراسة السحب واهلباء اجلوي 
بواسطة الليدار واألشعة دون 

 )بسوكالي(احلمراء 

الوكالة الوطنية اليابانية للتنمية 
 )ناسدا(الفضائية 

االحتباس ملاء يف الغالف اجلوي، وغاز س خبار ااقي ٢٠٠٢
 األويل يف األرض، وسرعة الرياح اليت احلراري

تتحكم بالتبخر، والتهطال الذي يسد النقص يف 
من دراسة مما ميكّن موارد املياه ورطوبة التربة 

 . الضوئيالتخليقومراقبة 

توفري املعلومات عن خصائص خبار املاء يف 
 والتهطال الغالف اجلوي واملاء السحايب

 .ورطوبة التربة والغطاء الثلجي اجلليد البحري

املقياس االشعاعي املتقدم 
 على للمسح باملوجات الصغرية

 )ناسا(منت الساتل آكوا 

 
 .Global Reach: A view of international cooperation in NASA’s Earth Science Enterprise”, Washington, D.C“استخرج جزء كبري من املعلومات الواردة يف هذا اجلدول من  )أ(
 ).٢٠٠٢اإلدارة الوطنية للعالقة اجلوية والفضاء، (
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وباالضــافة إىل ذلــك، ينــبغي أن يســتفيد العــلماء مــن مــرافق   . وهــي شــبكة معلومــات فضــائية 
وشـبكات أخـرى مـثل استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة، ومركز الشبكة الدولية للمعلومات              

ــوم   ــات املــتحدة، والشــبكة األفريقــية لرصــد     عــن عل ــيا بالوالي ــتابعة جلامعــة كولومب األرض، ال
األرض يف جامعـة كيـب تاون، وجيوسكوب االستدامة، وهي مبادرة ترعاها احلكومة األملانية     

 يف معهد بوتسدام للبحوث املناخية؛

الوصــول إىل البــيانات واملعلومــات أصــبح معــترفا بــه أيضــا كمــتمم ضــروري   )د( 
ويف هذا الصدد، قامت كينونات يف      . سيما يف التطبيقات الفضائية    هـود تنمـية املعارف، وال     جل

مـنظومة األمـم املـتحدة، يذكـر مـنها عـلى اخلصـوص مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة                   
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، بدعوة اللجنة املعنية       ) الفاو(األمـم املـتحدة لألغذيـة والزراعة        

، نظامهـا اخلـاص بـتحديد أماكن    ١٩٩٧بـأن تطلـق، يف عـام       ) سـيوس (تل رصـد األرض     بسـوا 
وهدف هذا النظام هو حتسني آليات الوصول إىل البيانات وقواعد البيانات           . وجـود املعلومات  
ويستطيع املستعملون، بواسطة احلواسيب    . سـيما مـن جانـب الـبلدان النامـية          ذات الصـلة، وال   

 أو cils.ceo.org أو   cils.dlr.de(ع هذا النظام على شبكة االنترنت       الشخصـية، الرجوع إىل موق    
cils.unep.org أو cils.eoc.cisro.au (للحصول على معلومات عن بيانات رصد األرض؛ 

تنسـيق مجـيع األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء، عـلى أعـلى مسـتويات احلكومة                   )ه( 
  من جماالت البحوث والتطبيقات؛بغية جعل البيانات الفضائية متاحة للعلماء يف العديد

املشـاركة يف إجيـاد معـارف علمـية وتقنـية واسـتعماهلا وإجـراء تعديـالت على             )و( 
وباالضـــافة إىل انـــتاج القـــوة العاملـــة الالزمـــة، جيـــب أن تعتـــرب . الترتيـــبات املؤسســـية القائمـــة

 ؛املؤسسات نفسها كيانات منتجة ميكن أن تعمل مبثابة حاضنات للمنشآت اجلديدة

التصـدي عاملـيا للتـباين القـائم بـني اجلهـود الكبرية اليت تبذل لتصميم واطالق            )ز( 
مسألة الترمجة  ‘ ١‘: املعـدات إىل الفضـاء وعدم كفاية ما كُّرس من اهتمام وموارد ألمور منها             

ــتخدامها يف          ــات ميكــن اس ــتم بواســطة الســواتل إىل معلوم ــيت ت ــعاع ال ــة لقياســات االش الفعال
حفــز الــبحوث األساســية والتطبيقــية دعمــا لتنمــية هــذا القطــاع        ‘ ٢‘ملــية؛ والتطبــيقات الع

 االقتصادي يف العقد القادم؛

فمــن شــأن إبــراز جــدوى . التشــجيع عــلى البحــث والــتطوير بصــورة منهجــية )ح( 
وقـيمة االستشـعار عـن بعد وبيانات األرصاد اجلوية الساتلية أن يساعد إىل حد كبري على سد                  

بـني العـلماء واملهندسـني الذيـن يعكفـون عـلى تطويـر املنصـات الفضـائية ونظم                   الـثغرة املعرفـية     
 االستشعار من جهة واملستعملني النهائيني ملعلومات رصد األرض من جهة ثانية؛
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ــتخذي     )ط(  ــورة ملـ ــداء املشـ ــا إىل إسـ ــية بدعوهتـ ــوم الوطنـ ــيات العلـ ــراك أكادميـ إشـ
 ية؛القرارات الوطنيني يف املسائل العلمية والتكنولوج

لكـي تتمكن مؤسسات دولية، مثل اليونيب والفاو، من توفري التنسيق الفّعال             )ي( 
يف األنشــطة البيئــية، ينــبغي لــتلك املؤسســات أن توفــر قــيادة فكــرية قائمــة عــلى أســاس عــلمي  

ــيم االجتاهــات، ومواءمــة     . وتقــين مــتني  ــية رصــد وتقي ــبغي أن تشــمل هــذه املــرحلة االنتقال وين
يري يف جمــاالت البيــئة وتعــداد الســكان واالنتاجــية الزراعــية والتحضــر   القياســات، وصــوغ معــا 

 والطاقة وتطوير املواد واستغالهلا؛

بغـــية توفـــري أســـاس موثـــوق ملـــتخذي القـــرارات، ينـــبغي التفاقـــيات التنمـــية   )ك( 
وع املسـتدامة احلالـية، ومـنها مـثال اتفاقـية األمـم املـتحدة االطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التن        

االحـيائي واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـّحر يف الـبلدان الـيت تعـاين من اجلفاف الشديد                      
أو مـن التصـحر، وخباصـة يف أفريقـيا، أن تقـيم روابط أقوى باملؤسسات العلمية األخرى يف                   /و

ت مجـيع أحنـاء العـامل، كمـا ينـبغي توسـيع هيـئاهتا االستشارية العلمية لكي تضم خرباء يف جماال           
وسـيتعزز عمـل هـذه اهليـئات إىل حد كبري عن طريق اقامة تعاون               . علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء     

سـيما مـع هيـئات مـثل جلـنة أحباث الفضاء             وثـيق مـع أوسـاط علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، وال            
واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار          ) كوسـبار (

 تتمـتع بصـفة مراقـب دائـم لـدى جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض                عـن بعـد، الـيت     
 ).كوبووس(السلمية 

  
  النتائج املتوقعة لإلجراءات احلكومية بشأن هذه التوصيات                       -تاسعا   

 :ميكن أن يفضي تنفيذ خطط العمل إىل ما يلي -٢٧

لة وضــع سياســات وبــرامج فضــائية وطنــية تقضــي بادمــاج األنشــطة املتصــ         )أ( 
 بالفضاء يف مجيع املؤسسات واألنشطة االمنائية احلكومية الوطنية؛

توافـر القـوى العاملـة املاهـرة، عـلى كـل مسـتوى وطـين، حبيـث تكـون قادرة                      )ب( 
عـلى إجيـاد معـرفة علمـية واسـتعماهلا، وكذلك على تنفيذ برنامج الفضاء الوطين على مستوى                  

 ة؛يتناسب مع احتياجات الدولة ومواردها املتاح

عقـد اتفاقـات اقليمـية ودولـية تركـز عـلى جمـاالت الـتعاون يف أنشطة الفضاء                    )ج( 
 اليت ميكنها أن تدعم جهود التنمية املستدامة، مبا يف ذلك إنشاء الشبكات املناسبة؛
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ــية        )د(  ــات التنم ــم خمــتلف اتفاق ــرقة استشــارية ذات صــلة بالفضــاء لدع إنشــاء أف
 املستدامة الدولية؛

ات بـني كل بلد وهيئات التمويل، ومنها اليونديب والبنك الدويل           عقـد اتفاقـ    )ه( 
وصـندوق الـنقد الدويل، تركز على توفري الدعم للجوانب اليت تؤكد على التنمية املستدامة يف                 

 .الربنامج اإلمنائي للبلد
   

  احلواشي 
، حماضرة ألقيت ”Adigun Ade ABIODUN “Space Technology and its roles in Sustainable Development )أ( 

 ١١ للرابطة الربيطانية لتقدم العلوم، جامعة ليستر، اململكة املتحدة، يف      ٢٠٠٢يف االجتماع السنوي لعام 
 .٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

 BROONER, W. G. (2002). “Promoting Sustainable Development with Advanced Geospatial )ب( 

Technologies”. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 68(3): 198-205. 
  ,Global Reach. A view of international cooperation in NASA's Earth Science Enterprise )ج( 

)Washington D.C. 2002 () ،٢٠٠٢مقر ناسا، واشنطن العاصمة، مقاطعة كولومبيا.( 
 باالشتراك بني ناسا والوكالة الوطنية اليابانية للتنمية الفضائية  املدارية بعثة قياس هطول األمطار استحدث ساتل )د( 

وهو ساتل أحباث مصمم لدراسة هطول األمطار املدارية وما يرافق ذلك من  . ١٩٩٧وأطلق يف عام ) ناسدا(
 .أحناء العاملاطالق للطاقة اليت توفر القوة لدوران اهلواء يف الغالف اجلوي الذي يوجه الطقس واملناخ يف مجيع 

 T. KURODA, T. Orii and S. Koizumi (1997), Concept of Global Disaster Observation Satellite )ه( 
.549-537. , pp10-4. s, No41. Vol. Acta Asronauticaand measures for its realization, ) GDOS(System  

الكندية، اليت انضمت اليها  والفرنسية و الفضاء األوروبية تاجلهات املوقّعة األوىل على امليثاق هي وكاال )و( 
وقد ). نوا(املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء واالدارة الوطنية األمريكية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي 

أعربت جهات أخرى كاالحتاد الروسي واألرجنتني والربازيل والصني واليابان عن اهتمامها باالنضمام إىل   
 .قامليثا

 ,British National Space Centre, Report of the Task Force on potentially hazardous Near Earth Objects )ز( 

(2000). 
 استبانة نظم الصعود الساحلية حيث )أ(ميكن لرصد حالة البحر بواسطة السواتل أن يكون مفيدا يف كل من  )ح( 

ئيسيا يف السلسلة الغذائية ملعظم أنواع السمك وتشكل من مث مناطق      توجد العوالق النباتية اليت تشكل عنصرا ر 
وميكن أن يتيح أيضا فرصا  .  تقدير أحوال العمل احملتملة لسفن صيد السمك)ب(حمتملة لتجمع السمك؛ و

للتنبؤ بالطقس بصورة أفضل وملعرفة أفضل بامللوحة املوجودة يف خمتلف مصاب األهنر وتأثريها على أعداد      
 .وتوزيعهالسمك 

وي الدينامي ـــال احليـــق اجملـــوات يف توثيـــمخس سنالتابع لناســـا  ”SeaWIFS“جهاز االستشعار أمضى  )ط( 
:  ميكن اإلطالع على املعلومات يف هذا الشأن على العنوان الشبكي .)٢٠٠٢يوليه / متوز٣١ (لألرض

earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NasaNews/2002/2002073110324.html. 
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    ردود الدول األعضاء على االستبيانات املتعلقة بالتنمية املستدامة       
التنمية املستدامة هي القدرة على تلبية االحتياجات االقتصادية والبيئة االجتماعية على الصعيد العاملي يف هذه األيام دون املساس بالفرص املتاحة                                                                  " 

   ).)A/42/427، أنظر مرفق الوثيقة           "جلنة برونتالند        "(تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية                    (." ة لتلبية احتياجاهتم          لألجيال القادم       

 جنوب أفريقيا الفلبني املغرب نيجرييا
اجلهورية العربية 
 االحتاد الروسي أذربيجان السورية

 /البلد 
 السؤال

 جرد املوارد -١
ئط الطبيعية ورسم اخلرا

عية وحتديث يضااملو
 جرد مثالاخلرائط، 

األحراج يف عام 
، ورسم ١٩٨٠

خرائط استخدام 
األراضي والغطاء 
األرضي يف عام 

، والتنبؤ ١٩٨٥
باألحوال اجلوية يف 

 .التسعينات

 جمموعة سواتل -٢
 ذات مدار ريةصغ

أرضي منخفض لرصد 
 بلدان ٦الكوارث يف 

 . معاودة يوميةمع

 دمج تقنيات -١
عار عن بعد يف االستش

ادارة املوارد الطبيعية 
(www.crts.gov.ma/). 

 مشروع ساتل -٢
 يوفر الدعم يرصغ

والتطبيقات التشغيلية، مثل 
 القياس عن مجع بيانات

 األرصاد بعد وبث بيانات
 النائية إىل ةاجلوية من احملط

 .الوحدات املركزية

 رسم خرائط، -١ 
ووضع وحتديث خرائط 

من . عيةيضاخرائط مو
تقديرات : األمثلة

السكان، ومنو املدن، 
ورسم خرائط الغطاء 

 .األرضي

األمن / الزراعة-٢
الغذائي، واالستقصاء 
اجليولوجي واجلغرايف، 
.والتنبؤ باألحوال اجلوية

 دراسة األراضي -١
تشمل : واألحراج

الدراسة املنطقة الساحلية 
 حيث استخدمت للبلد

راسم اخلرائط صور 
 على املواضيعية احملمول

الندسات منت الساتل 
  معلومات عنلتوفري

أنواع التربة واستعمال 
األراضي والغطاء 

األرضي وصالحية 
 .األراضي

 مسح حراري -٢
 .للساحل السوري

 تعزيز القدرة يف -١
جمال جرد الغطاء 

األرضي واستخدام 
األراضي بواسطة 
 .االستشعار عن بعد

 استحداث نظام -٢
رصد بيئي متعدد 

 .ذربيجاناألغراض أل

 نظام تنبؤ باألحوال -١
واتل اجلوية يستند إىل س

 لألرصاد من نوع ميتيور
 .اجلوية

يستند  نظام مالحة -٢
 جمموعة سواتل من إىل

 ".غلوناس"نوع 

 نظام اتصاالت -٣
يستند متعدد الوظائف 

ساتل من نوع إىل
ى خرأع انوأو" إكران"

 .من السواتل

 يرجى توفري ما ال -١
عن يقل عن مثالني 
ناجحة مشاريع التنمية ال

يف ) النوع واملوقع، اخل(
بلدكم ومنطقتكم حيث 
شكلت نتائج البحوث 
.الفضائية مدخال رئيسيا

 االستثمار يف -١
 .القوى العاملة املاهرة

 سياسة حكومية -٢
متسقة يف جمال 

 .التطبيقات الفضائية

 والتزام متخذي وعي -١
 .راتالقرا

 االستثمار يف تدريب -٢
 .وتثقيف املوظفني

 اتاحة احلكومة موارد -٣
ة ان امل

 توفر صور -١ 
االستشعار عن بعد حمليا 

وبسرعة وبصورة 
 .مستدامة

موعة أجهزة  جم-٢
 .استشعار

 توفر القوى العاملة -١
 .املدربة

الصور  توفر -٢
 .الالزمة

 توفر املعدات -٣
ة احلا ا اجم ال

 . امكانيات تقنية-١

 . موظفون مدربون-٢

 قاعدة البيانات -٣
احلالية واملواد املوجودة 

 .يف احملفوظات

الصناعات والعلوم 
تعليمية احلالية والنظم ال
 .املتقدمة

 ما هي العوامل اليت -٢
أسهمت يف التنفيذ 

الناجح للمشاريع اليت 
 ذكرمتوها أعاله؟
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 جنوب أفريقيا الفلبني املغرب نيجرييا
اجلهورية العربية 
 االحتاد الروسي أذربيجان السورية

 /البلد 
 السؤال

 التعاون فيما بني -٣
 .الوكاالت

 .من امليزانية

خرباء :  التعاون الدويل-٤
 . وغري ذلكوتدريب

 سياسة وطنية -٥
للحصول على البيانات 

بانتظام وانشاء مرفق 
 .حمفوظات وطين

 .استشعار

 املعرفة احمللية -٣
 .باملشاكل

 التدريب على -٤
تطبيقات االستشعار عن 

 .بعد

 االرادة واملقدرة -٥
على االستجابة 

لالحتياجات السوقية 
 .املستجدة

 االطالع املستمر -٦
على ما ُيجرب ويتحقق 

يف أماكن أخرى من 
 .العامل

والرباجميات احلاسوبية 
 .الالزمة

 التعاون بني -٤
املؤسسات الوطنية 

 .املعنية

 خربة واسعة يف -٤
 .اجملال املذكور

 توفّر اخلرباء -١
احملليني يف تفسري 

 .الصور اجلوية

 االستثمار املتزامن -٢
يف بناء القدرات 

وتطوير البنية التحتية 
الساتلية مع ما يرافق 

لقوى لذلك من توفر 
لة املدربة يف جمال العام

تفسري الصور 
لمعدات والرباجميات لو

احلاسوبية لتفسري 
 مبا يف ذلك ،الصور
خمترب للطباعة، توفر 

ومعرفة حملية 
باملشاكل، وعلماء 

معدات :  بنية حتتية-١
 .مرافق مالئمةو

) ةشبك( وسائط -٢
للتمكن من اتصاالت 

 .بالغ املعلومات وتلقيهاإ

 دور اجلامعات من -٣
خالل املشاركة يف 
 .البحوث الفضائية

 . التمويل-١

 ادماج اجلهات -٢
 .الفاعلة الرئيسية

 . الدعم احلكومي-٣

 . اخلربة-٤

 املوارد والقدرات -١
 .البشرية

 احلصول السريع -٢
على الصور واملوثوق 

 .احلديثة واحملفوظة

 الدعم اجليد من -٣
خمرجات الرباجميات 
 .واملعدات احلاسوبية

 العمل اجلماعي -٤
ظروف والوعي بال

 .واملشاكل احمللية

استمرار تدريب 
املوظفني التقنيني من 

أجل بناء املوارد البشرية 
 .الالزمة

 حتديث املعدات -٢
 .والرباجميات احلاسوبية

رات  بناء القد-٣
 .وتكوين الوعي

 حواسيب من نوع -١
"IBM PC-4-20  
ما " (th breed-5 و

 ).٣-بنتيوميعادل 

رقمي - حمّول قياسي-٢
(Digitizer) (New 
Sketch 1812 HR). 

 ناسخة من نوع -٣
 .(Xerox)كانون 

 . ماسحات-٤

ليزر ( آالت طابعة -٥
 ).وحرب

 . رامسات-٦

 ما يكفي من -١
الصناعات والعلوم 

التعليمية والنظم 
 .املتقدمة

 توفر نظام تعليمي -٢
منفذ بواسطة جمموعة 

من األشخاص املتعلمني 
تعليما عاليا والقادرين 

اختاذ فهم على 
 .القرارات

 ما هي املوارد ونظم -٣
الدعم التشغيلية 

واألدوات ذات األمهية 
احلامسة للتطبيق الناجح 

لنتائج البحوث الفضائية 
 يف عملية التنمية؟
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 جنوب أفريقيا الفلبني املغرب نيجرييا
اجلهورية العربية 
 االحتاد الروسي أذربيجان السورية

 /البلد 
 السؤال

دربني مهندسني مو
 .على رصد األرض

مؤسسات  توفّر -٣
كاملركز االقليمي 

سح املللتدريب على 
 . اجلويئيالفضا

عنويات  امل-١
املنخفضة لدى العلماء 

واملهندسني بسبب 
ضآلة احلوافز 

 .واألجور

 قلة الصيانة -٢
للمرافق بسبب سوء 
 .االدارة وقلة التمويل

 هجرة ذوي -٣
 ١ للسببنيالكفاءات 

.أعالهاملذكورين  ٢ و
 ة املتكررريات التغي-٤

 اتيف السياس
 .احلكومية

 قلة التمويل وعدم -٥
 .وجود االلتزام به

 عدم مراعاة البحوث -١
الفضائية دائما الحتياجات 

 .البلدان النامية

 املوارد احملدودة -٢
املخصصة لألنشطة 

 .الفضائية

 وجود وعي حمدود -٣
 .مبنافع أحباث الفضاء

 عدم توفّر املعلومات -٤
 .عن األنشطة الفضائية

 . التمويل-١

 الروتني احلكومي -٢
 .البريوقراطي

 مقاومة الزبائن -٣
 .كنولوجياللت

 غري الستثمارات ا-١
 ة وغري الصحيحةالكافي

 .يف جمال التصوير

 عدم املقدرة على -٢
فهم االحتياجات 
 .السوقية احلقيقية

 التدريب غري -٣
 .الكايف

 التغطية غري -٤
الصحيحة للمناطق 

 .موضع االهتمام

 عدم توفّر الوعي -٥
.لدى متخذي القرارات

 عدم كفاية املوارد -١
 .املالية

 عدم توفر أنشطة -٢
تخذي متوعية ل

 .القرارات

 التغطية غري -٣
الصحيحة بواسطة 

 .الصور

 عدم وجود مصدر -١
دائم للمعلومات 

 .الفضائية

 عدم وجود حمطة -٢
 .استقبال أرضية

 .در التمويلا مص-٣

عدم توفر العامل 
واملوارد املذكور أعاله 
 .املالية األولية

 ما هي القيود اليت -٤
تعوق حتقيق ميكن أن 

 ذلك التطبيق الناجح؟

 التعاون يف -١
 .مشاريع مشتركة

 التدريب املتقدم -٢
يف حبوث التكنولوجيا 
 .والتطبيقات الفضائية

 ؤسسات تعزيز امل-٣

يم مها  التدريب والتعل-١
لترويح أساس كل اجراء 

 .بناء القدرات

 هذا ص ينبغي أن خي-٢
االجراء مجيع مراحل 

التعليم من االبتدائية إىل 
ة اجلا

نوب شرق جل رابطة -١
تربات علم بشأن خمآسيا 

 .رياضيات األرض

وجيه املوظفني  ت-٢
احلكوميني احملليني 

وتدريبهم على علم 
ض األ ات اض

 حتتاج املؤسسات -١
األكادميية إىل ادراج 

التدريب على استخدام 
الصور يف دوراهتا 

 .الدراسية

 . املشاريع املشتركة-٢

 برامج تدريبية -١
 .متقدمة

 تعزيز التعاون التقين -٢
بني مراكز االستشعار 

عن بعد الوطنية 
 .والوكاالت الدولية

 التنبؤ بالكوارث -١
 .الوطنية

ستبانة تغريات  ا-٢
 .املناخ والطقس

 أكادميية -١
تسيولكوفكسي .أ.ك

للفضاء تقترح 
استحداث نظام فضائي 

 .عاملي

 ما نوع برامج بناء -٥
القدرات اليت توصون 

هبا لبلد معني أو منطقة 
 معينة؟
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 جنوب أفريقيا الفلبني املغرب نيجرييا
اجلهورية العربية 
 االحتاد الروسي أذربيجان السورية

 /البلد 
 السؤال

القائمة وانشاء مركز 
اقليمي جديد 

للدراسات املتقدمة من 
خالل احللقات 

الدراسية وحلقات 
 .العمل واملؤمترات

 .اجلامعية

 إنشاء بنية حتتية وطنية -٣
من أجل االستخدامات 

التشغيلية لنتائج البحوث 
 .الفضائية

 .رياضيات األرض

هنية م رابطة -٣
ألخصائيي علم 
 .رياضيات األرض

 دعم مبادرات -٣
التدريب من جانب 

 .الرائدةاملنظمات 

 دمج االستشعار عن -٤
خرى أبعد يف برامج 

ذات أولوية، كاملاء 
 .والغذاء

 تنفيذ مشاريع -٣
مشتركة بني البلدان 

 .املتجاورة

 من معرفتكم -٦       
بالتنمية الوطنية 

واالقليمية والعاملية، بّينوا 
املؤسسات القائمة وذات 
الصلة اليت أنتم على بّينة 

 منها؟

 املركز الوطين -١
لالستشعار عن بعد، 

نيجرييا، ، جوس
١٩٩٦. 

 اإلقليمي ركزامل -٢
تدريس علوم اإلفريقي ل

-وتكنولوجيا الفضاء
باللغة االنكليزية، 

، نيجرييا، يايف-يايل
١٩٨٦. 

 املركز االقليمي -٣
للتدريب على املسح 

الفضائي اجلوي، 
جرييا، ، نييايف-يايل

١٩٧٢. 

 املركز امللكي -١
لالستشعار البعدي 

، املغرب، الفضائي
١٩٨٩. 

 املركز الوطين -٢
لالستشعار عن بعد، 

 .١٩٨٩، تونس

 اهليئة الوطنية -٣
لالستشعار عن بعد، 

 .١٩٧١، مصر

 اهليئة الوطنية لرسم -١
اخلرائط واملعلومات 

مكايت، ، املتعلقة باملوارد
.مانيال العاصمة، الفلبني

،  جامعة الفلبني-٢
مركز التدريب على 
اجليوديسيا التطبيقية 
 دائرة ،واملسح التصويري
 .اهلندسة اجليوديسية

 جتمع تطوير -٣
االستشعار عن بعد من 
الفضاء اجلوي، تولوز، 

 .فرنسا

األكادميي ربنامج ال -٤
لتطبيقات وحبوث 

تكنولوجيا الفضاء، 

 مركز التطبيقات -١
هارتيبيشوك، ، الساتلية

 .جنوب أفريقيا

،  جامعة ستيلنبوش-٢
 اهلندسة الكهربائية قسم

 .والتكنولوجيا الساتلية

  جامعة كيب تاون،-٣
 اهلندسة واملسح قسم

النظام العاملي لتحديد (
 ).املواقع

 خدمة األرصاد -٤
 جنوب اجلوية يف
 .أفريقيا

 مركز تدريس علوم -١
وتكنولوجيا الفضاء يف 

، آسيا واحمليط اهلادئ
 .اهلند

 املركز الدويل -٢
، للبحوث االمنائية
لشرق ل املكتب اإلقليمي

، األوسط ومشال أفريقيا
 .مصر

 املركز العريب -٣
لدراسة املناطق القاحلة 

، واألراضي اجلافة
 .دمشق

 املركز الدويل -٤
لزراعية يف للبحوث ا

حلب،،املناطق القاحلة

 معهد البحوث -١
الفضائية بشأن املوارد 

 .١٩٧٨، الطبيعية

 معهد معلوماتيات -٢
 .١٩٩١، الفضاء

،  معهد االيكولوجيا-٣
١٩٩١. 

 مكتب التصميم -٤
ألجهزة بااخلاص 
 .١٩٧٥، الفضائية

 مصنع منوذجي -٥
لألجهزة الفضائية، 

١٩٨١. 

 مرصد شاماخي -٦
، للفيزياء الفلكية

تطوير يتطلب سوف 
نظام فضائي عاملي 

تنسيق جهود العديد من 
الوكاالت الروسية، 

ومنها مثال وكالة 
 الطريان والفضاء الروسية

 ،)وسروزافياكومس(
 االتصاالت تاووزار

والنقل وأكادميية العلوم 
 ومن شأن.وغريها

التعاون الدويل أن يعّجل 
شروع إىل حد كبري، امل

إذا ما أخذت يف االعتبار 
طبيعته املتعددة 

التخصصات ومقدار 
 .تعقّده

أمساء يرجى ذكر ) أ(
هذه املؤسسات 

وتاريخ ومواقعها 
 .تأسيسها
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 جنوب أفريقيا الفلبني املغرب نيجرييا
اجلهورية العربية 
 االحتاد الروسي أذربيجان السورية

 /البلد 
 السؤال

املعهد اآلسيوي 
 .للتكنولوجيا

  مركز علم-٥
رياضيات األرض البيئي، 

 .١٩٩٩ ،مرصد مانيال

اجلمهورية العربية 
 .ةسوريال

١٩٦٠. 

 التدريب على -١
االستشعار عن بعد 

واملسح التطبيقي 
بواسطة نظام 

املعلومات اجلغرافية، 
وتطبيقات املوارد 
ت الطبيعية والتطبيقا

 .البيئية

 الدور الرائد يف -٢
جمال التدريب على 

البنية التحتية الوطنية 
.لبيانات احليز األرضي

 مستشارون -٣
دارة بشأن إاقليميون 

املوارد الطبيعية 
 .نميتهاوت

 استحداث -٤
 تطبيقات،براجميات 

املتكامل نظام المثل 
  عنلمعلوماتل
 .واملياهألراضي ا

 مجيع هذه املراكز -١
 :برامج متشاهبةلديها 

االستشعار عن بعد 
والتطبيقات الفضائية 

بشأن ادارة املوارد 
؛ أنشطة تدريبيةو ؛الطبيعية

.العمل على زيادة الوعيو

والدعم دمة اخل -١
 .رسم اخلرائطالوطنيان ل

 برامج دراسات -٢
عليا يف جمال االستشعار 

عن بعد ونظم املعلومات 
 دورات ،اجلغرافية

 .رية قصوبرامج تدريبية

 دورات دراسات -٣
عليا ومهنية يف جمال 

االستشعار عن تطبيقات 
بعد ونظم املعلومات 

 .اجلغرافية

 برامج دراسات -٤
عليا ودورات دراسية 

قصرية يف جمال 
االستشعار عن بعد 

ونظم املعلومات 
 .اجلغرافية

 برنامج علم -٥
.رياضيات األرض البيئي

 االستشعار عن بعد -١
 .ضائيةودعم البعثات الف

 تصميم وانشاء -٢
 .ةريسواتل صغ

 املسح، مبا يف ذلك -٣
استخدام النظام العاملي 

لتحديد املواقع والشبكة 
 .العاملية لسواتل املالحة

 تطبيقات االستشعار -١
 تنمية من أجلعن بعد 

 .املوارد الطبيعية

 رصد تدهور -٢
األرض باستخدام 

تقنيات االستشعار عن 
بعد ونظم املعلومات 

 .غرافيةاجل

 التدريب وتدريس -٣
 .تكنولوجيا الفضاء

 رسم خرائط املوارد -٤
 .الطبيعية

 إنشاء حمطة استقبال -١
 .أرضية

 إنشاء مركز اعالمي -٢
وحتليلي جلمع بيانات 

االستشعار عن بعد 
 .وجتهيزها

جمال تركيز ما هو ) ب( 
 ؟)الربامج(الربنامج 

كان للمركز االقليمي 
للتدريب على املسح 

 أثرفضائي اجلوي ال
 يف غرب أفريقيا كبري

 امللكي  املركز-١
لالستشعار البعدي 

حقق : املغرب، الفضائي
املركز منذ انشائه يف عام 

 ة ممتازة منعومجم -١ 
بيانات االستشعار عن 

 دعم رسم متكن منبعد 
اخلرائط والتطبيقات

 تعزيز ادارة املوارد -١
 .الطبيعية

 وضع خرائط -٢
اضا لل ة

 . وزارة الزراعة-١

 جلنة رسم اخلرائط -٢
 .واألراضي

أداء املؤسسة ما هو ) ج( 
 اآلنحىت ) املؤسسات(

لتحقيق األهداف 
 ؟املقررة
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 جنوب أفريقيا الفلبني املغرب نيجرييا
اجلهورية العربية 
 االحتاد الروسي أذربيجان السورية

 /البلد 
 السؤال

بينما كان ملركز 
التطبيقات الساتلية أثر 

 اجلنوب األفريقي يف
وكان . وشرق أفريقيا

للمعهد الدويل للمسح 
 الفضائي وعلوم

معلومات األرض 
 األرض ورصد

تجمع تطوير لو
االستشعار عن بعد من 
الفضاء تأثري على كل 
 .جزء من العامل تقريبا

 .جنازات ناجحةإ ١٩٨٨

 االستخدامات -٢
 نتظمةالتشغيلية وامل

لالستشعار عن بعد يف 
الزراعة : قطاعاتعدة 

 .واألحراج والتحّضر

 إنشاء قاعدة بيانات -٣
 .جلميع أحناء البالد

 تدريب أكثر من -٤
تلف  خميف شخص ٥٠٠

 .اجملاالت

الزراعية واحلراجية 
وتنظيم املدن والتخطيط 

 .االقليمي

 التنبؤ باألحوال -٢
 ناجعةاجلوية بصورة 

ن ألمدي ايف نسبيا دقيقةو
 .القصري والطويل

عية للموارد يضامو
الطبيعية على الصعيدين 

 .احمللي واالقليمي

 تكوين أفرقة عمل -٣
 .مدربة تدريبا جيدا

 ادماج التكنولوجيا -٤
احلديثة يف املعارف 

 .التقليدية

 مفوضية الدولة -٣
 .املعنية بالكوارث

 .حصائية اللجنة اال-٤

 ؟املقررة

 التمويل الضئيل -١
وعدم االلتزام، 

من قبل سيما  وال
البلدان املتعاونة، 

مع خصوصا 
 املركز مؤسسات مثل

اإلقليمي للتدريب على 
 املسح الفضائي اجلوي

االقليمي ركز املو
االفريقي لتدريس علوم 

-لوجيا الفضاءوتكنو
 .باللغة االنكليزية

 الدعم املايل -٢
احملدود من األمم 

 املتحدة

 يتصل القيد الرئيسي -١
مبوارد امليزانية احملدودة 

الالزمة لتمويل املشاريع 
 .ضمن االدارات

 يفصعوبات هناك  -٢
 أشخاص العثور على

 .مدربني

 التمويل والبيانات -١
 .اجلديدة واملعدات

 .عدات التمويل وامل-٢

 احلاجة إىل رفع -٣
مستوى الرباجميات 

 .احلاسوبية

 هجرة ذوي -٤
 .الكفاءات

. عدم كفاية التمويل-١
 عدم وجود هيئة -٢

البحوث املتعلقة تنهض ب
 .بعلوم الفضاء

 عدم وجود تنسيق -١
 .اقليمي

 عدم توفر الدعم -٢
 .املايل والتقين

 الفتقار إىل ا-١
، ووجود مرافق املعدات

املعدات حمدودة من 
. والرباجميات احلاسوبية

والقيود املتعلقة 
بتسهيالت الرباجميات 
 .واملعدات احلاسوبية

 القيود اليت  ما هي)د( 
تواجهها املؤسسة 

يف جمال ) املؤسسات(
 ؟حتقيق األهداف املقررة

 يف احلكومةالوزراء 
واالدارات شبه 

 .احلكومية

أعلى املستويات يف ) أ(
 ؛الدولة

ملسؤولون الوزراء ا) ب(
ا ل ك ال ل ؛ال

دارة إ ك،هيئات وطنية
العلوم والتكنولوجيا، 

ومكتب مصائد األمساك 
والبحوث الزراعية، 

 املستوى على) أ(
  مندعمال :السياسي
  احلكومة أساسي؛وزراء

 املستوى  على)أ(
وزارات : السياسي

الزراعة والري والبيئة 
 ؛واملوارد املعدنية

 ؛مهندس تقين) أ(

 ؛مربمج) ب(

على افتراض أن مشروع 
 النظام الفضائي العاملي

 الفرص اليت يحققس
فهو على،يتيحها

بّينوا فئات ) ١ (-٧
متخذي القرارات 
الضرورية للتطبيق 

الناجح لنتائج البحوث
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 جنوب أفريقيا الفلبني املغرب نيجرييا
اجلهورية العربية 
 االحتاد الروسي أذربيجان السورية

 /البلد 
 السؤال

 ؛عن العلم والتكنولوجيا

االدارات املسؤولة ) ج(
 ؛عن ادارة املوارد

املالية /ادارة امليزانية) د(
 .لتوفري الدعم

واهليئة االقتصادية 
،  الوطنيةواالمنائية
 .وغريها

 الشخصيات )ب(
البارزة يف املؤسسات 

 ؛األكادميية

 واضعو املناهج يف )ج(
سلطات التعليم 

 ؛املدرسي

 كبار املوظفني )د(
 االداريني يف االدارات

 املسؤولة عن احلكومية
وتطوير الزراعة والتعليم 

العلوم والتكنولوجيا 
وتدّبر الكوارث والنقل 

استخدام األراضي و
والتخطيط االقليمي 

 .وغري ذلك

 ؛واملوارد املعدنية

 املستوى  على)ب(
املرافق : األكادميي

الزراعية واجلغرافية 
 ؛العلوم التطبيقيةمرافق و

 املستوى  على)ج(
املدراء واملوظفون : التقين

ع التقنيون يف مشاري
 .ادارة املوارد الطبيعية

  يفأخصائي) ج(
 ؛ستشعار عن بعدالا

قاعدة بيانات ) د(
 ؛حتليلية

 يفأخصائي ) ه(
تكنولوجيا نظم 

 .املعلومات اجلغرافية

لب األرجح لن يط
احلكومة لتسويقه تدخل 

واستخدام اجملتمع له 
بسبب طبيعته اجلذابة 

 .بصورة واضحة

الفضائية يف جمال التنمية 
 املستدامة

يوصى بتدريب كبار 
املوظفني مثل نواب 

املدراء، واألمناء 
الدائمني، واملدراء، 

ي املدراء ومساعد
وكذلك اشراكهم يف 

احللقات الدراسية 
والندوات وحلقات 

 .العمل وغريها

مشروع ارشادي ) أ(
 فائدة توضيحل) عامل(

؛علوم وتكنولوجيا الفضاء
 حلقات دراسية) ب(

 املنافع إلظهاروندوات 
 ؛العرضية

القيام بزيارات ) ج(
واالتصال باخلرباء 

 .اخلارجيني

جعل البحوث ) أ(
زءا من الفضائية ج

جدول أعمالنا املتعلق 
 ؛بالتنمية املستدامة

ادراج علم ) ب(
رياضيات األرض البيئي 

األساسي يف املناهج 
التعليمية يف مستويات 

 .التعليم العايل

حلقات دراسية ) أ(
وندوات والعمل 

 ؛اإلعالمي

التوزيع الناجع ) ب(
للمعلومات من جانب 

اهليئات املهتمة 
 .بتكنولوجيا الفضاء

حلقات دراسية ) أ(
وندوات ودورات 

 ؛تدريبية

 ؛معارض تقنية) ب(

ختصيص أيام لعامة ) ج(
اجلمهور والقيام بأنشطة 

 ؛ارشادية

 لتشبيك وتقاسما) د(
 .املعرفة

 التايل ذكرهم تثقيف
: والتأثري عليهم

 ؛األطباء)أ(

 ؛محلة الدكتوراة) ب(

 .محلة املاجستري) ج(

 مناقشة من الضروري
االقتراح يف مجيع 
فهم املنتديات لتحقيق 

نافع النظام مل مجاعي
. الذي جتري مناقشته

والتأثري الرئيسي على 
متخذي القرارات قد 
ينطوي على استعداد 
قادة الصناعة لقبول 

 .االقتراح

اقترحوا طرقا ) ٢(
لتثقيف متخذي 

القرارات والتأثري عليهم 
 العناية ولوالكي ي

الواجبة للمعلومات 
والتكنولوجيا ذات 

لة بالفضاء عندما الص
يتخذون قراراهتم 

 السياساتية

 وضع سياسة -١
 .فضائية وطنية

 بناء القدرات يف -٢
جمال علوم 

الفضا ا ل تك

 وضع استراتيجية -١
واضحة بشأن التطبيقات 

 .كنولوجيةالت

 تدريب وتثقيف -٢
ة احملل ة ش ال ا امل

 وضع برنامج -١
 .بالبلداص خفضائي 

 ختصيص األموال -٢
 .للربنامج

 وضع سياسة حمددة -١
بصورة جيدة بشأن 

التعليم والبحوث 
 ات يف جمالتطبيقالو

 .تكنولوجيات الفضاء

 دعم املؤسسات -١
الوطنية اليت تطبق 

االستشعار عن بعد 
 .وعلوم الفضاء

عزيز التعاون  ت-١
الدويل يف جمال 

 .التحقيقات الفضائية

 توفري تسهيالت -٢
دا ا اجم

العثور على طريقة 
لتخصيص بعض األموال 
يف أي بلد لالنضمام إىل 
النشاط الفضائي بصرف 

النظر عن األوضاع

ت  ما هي اخلطوا-٨
اليت ينبغي أن يتخذها 
أي بلد ليصبح شريكا 

فعال يف الربامج الفضائية 
اليت ميكن أن تعزز
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 جنوب أفريقيا الفلبني املغرب نيجرييا
اجلهورية العربية 
 االحتاد الروسي أذربيجان السورية

 /البلد 
 السؤال

 .وتكنولوجيا الفضاء

 تعزيز املؤسسات -٣
 .الوطنية

 مشاركة  ضمان-٤
ني اجلمهور والقطاع

اخلاص يف العام و
 .ةالربامج الفضائي

 .املوارد البشرية احمللية

 إنشاء بىن تشغيلية -٣
وغري معدات وأدوات (

 )..ذلك

 ختصيص موارد يف -٤
 .امليزانية

التعاون التشجيع على  -٥
الدويل على تبادل 
 .املعلومات واخلربات

  منبكة شإنشاء -٣
 .اصوهناملنظمات و

 تثقيف وتدريب -٤
 .املوظفني

وجود املهنيني  تأمني -٥
 .الالزمني

 .تكنولوجيات الفضاء

 إبرام اتفاقات -٢
تعاونية جمدية مع البلدان 

األخرى اليت لديها 
التكنولوجيا واخلربة 

زمتان وضمان نفاذ الال
 .مفعول تلك االتفاقات

 تطوير التعاون التقين -٢
مع املنظمات االقليمية 

 .والدولية املعنية

 تشجيع مشاركة -٣
املنظمات غري احلكومية 

والقطاع اخلاص يف 
تطوير علوم وتكنولوجيا 

 .الفضاء

براجميات ومعدات 
 .حاسوبية

 التكامل مع بلدان -٣
 .املنطقة

التنمية املستدامة على  .املالية والعامة يف البلد
 املستوى احمللي؟

 االستثمارات -١
واملشاركة الكاملة يف 

تكنولوجيا الفضاء، 
ليس كدولة مستهلكة 

فحسب بل أيضا 
.كدولة مقدمة للخدمة

القطاع  تشجيع -٢
ستثمار االاخلاص على
يف البحوث 

.والتكنولوجيا الفضائية

 ينبغي أن تراعي -١
برامج البحوث احتياجات 

 .البلدان النامية

 تعميم نتائج البحوث -٢
الفضائية على نطاق 

 .واسع

 سهولة احلصول على -٣
النتائج والبيانات ذات 

 .الصلة بالبحوث الفضائية

 التعاون من خالل -٤
 .املشاريع االقليمية

ج حبوث  ادما-١
تكنولوجيا الفضاء 

وصوغ السياسة 
 .االمنائية

 نواتج استخدام -٢
حبوث تكنولوجيا الفضاء 

 .يف جمال التعليم العام

 نواتج تعميم -٣
تكنولوجيا الفضاء على 

 قطاع اخلاصنشآت الم
 .ذات التوجه االمنائي

 توسيع الروابط بني -٤
البحوث اجلامعية 

 .والصناعية

التركيز أوال على 
اص املهرة ومن األشخ

. مث على التكنولوجيا
فالطريق اهلام هو تدريب 

الناس على تطبيقات 
تكنولوجيا الفضاء، ومن 

مث خلق الفرص هلؤالء 
األشخاص لكي ميارسوا 

حياهتم املهنية يف 
وهنا تكمن . أوطاهنم

وجيب . التكنولوجيا
توجيه التطبيقات 

الفضائية حنو 
االحتياجات الوطنية 
ن كما ينبغي أن يكو

للفضاء مكانة يف نظم 
ادارة املوارد الطبيعية يف 

 .أي بلد

 تعزيز القدرات -١
املؤسسية والتقنية 

للمراكز املتخصصة 
الوطنية واالقليمية بغية 

تنمية استخدام 
 .تكنولوجيا الفضاء

 تشجيع رفع -٢
مستوى قواعد البيانات 

 .االقليمية القائمة

 مسح وتقييم -٣
املنهجيات املستخدمة 

نولوجيات الفضاء يف تك
من أجل التنمية 

 .املستدامة

 تشجيع تدفق -٤
االستثمارات يف برامج 

تطبيقات االستشعار عن 
 .بعد

تعزيز اهتمام املنظمات 
الدولية ببلدان 

مجهوريات االحتاد 
 مبا فيها ،السوفيايت سابقا

 .أذربيجان

 ما هي اقتراحاتكم -٩ 
االضافية بشأن الطرق 
اليت ميكن هبا تسخري 

تكنولوجيا والبحوث ال
الفضائية ملا فيه مصلحة 

 التنمية املستدامة؟
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   الثاين  تذييل ال
 املسائل ذات الصلة بتطبيق نتائج البحوث الفضائية حسبما نوقشت يف         

  مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة     
ج حبوث نتائالتنمـية االجتماعـية واالقتصـادية اليت ميكن أن تطبق فيها        االت  جمـ تشـتمل    -١

الفضـاء عـلى العوملـة وادارة الـنظم االيكولوجـية والتـنوع االحيائي، وادارة موارد املياه العذبة،                 
واألمــن الغذائــي والصــحة املســتدامة، واحلصــول عــلى الطاقــة والكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة،    

لعيش وتغـيري األمنـاط غـري املسـتدامة لالسـتهالك واالنتاج، وكذلك القضاء على الفقر، وسبل ا      
 الدراســات تطلــبتو. احلكــم الوطــين الرشــيدضــمان م الدميقــراطي، وانظالــاملســتدامة، وتعزيــز 

، مبا فيها   العلمـية السليمة   املنهجـيات تحقـيق مـا تقـدم هنجـا مـتكامال يضـع يف االعتبار             الالزمـة ل  
ة  إضـافة إىل اآلفـاق املـتعددة الـنطاقات بالنسـبة إىل االدارة الكفؤ              ، الفضـاء  جوانـب تكنولوجـيا   

 .واملستدامة للموارد الطبيعية والبيئة
  

  جماالت التدخل احملتملة   -وال أ 
  تطوير سواتل وحمطات أرضية منخفضة التكلفة                    -ألف  

أدى البحـث والـتطوير احلالـيان للسـواتل الصـغرية والصغرية إىل اتاحة الفرصة للبلدان                 -٢
. الكها سواتل خاصة هبا   النامـية لكـي تصـبح فاعلـة رئيسـية ومقدمـة لـلخدمات عـن طـريق امت                  

 ، مقارنـة بالسـواتل الكـبرية التقليدية        أهنـا،  ة الفرصـة لـزيادة األداء كمـا       يرغوتتـيح السـواتل الصـ     
تكــون منصــات رخيصــة لــتوفري االستشــعار عــن بعــد واالتصــاالت واألرصــاد اجلويــة والعلمــية 

ــبحو ــر   وجتعــل.ثوال ــتكلفة ميّس ــيها ب ــن املمكــن إ  فرصــة احلصــول عل أن جــراء حبــوث بشــ  ة م
وهي توفر أيضا الفرصة لسد     . احلمـوالت املناسـبة واسـتحداثها مـن أجـل حـل املشـاكل احمللية              

االستبانة اهلـّوة الرقمـية داخـل الكـتل االقليمـية وعـربها مـن خـالل الـتعاون الدويل، كما تيّسر                      
، من األمثلة على ذلك و.  السواتل ات أخرى من   جمموع تفاعـلها مع   مـن خـالل      ة احملّسـن  الزمنـية 

ــر وتايلــند وتركــيا والصــني وفييــت   اجل ــبذهلا اجلزائ ــام واململكــة املــتحدة  هــود الــيت ت ــربيطانيا ن  ل
 توفر بيانات يوميا لكي تتمكن هذه   ةيالنشاء سواتل صغر  ونيحرييا   العظمـى وإيرلـندا الشمالية    

 وهـناك مـبادرة مماثلة تعرف باسم جمموعة السواتل        .  لرصـد الكـوارث    الـبلدان مـن اسـتخدامها     
 إىل  األفريقـية الدارة املـوارد، تقوم اجلزائر وجنوب أفريقيا ونيجرييا باقتراحها، هتدف            الصـغرية 

 ذات نطاقات طيفية    )أجهزة استشعار  (سـواتل ذات استبانة عالية ومحوالت     ل اإلنشـاء املشـترك   
 .فائقة
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وسـتؤدي السـواتل الصـغرية والصـغرية املتيسـرة الـتكلفة إىل ختفـيض تكاليف االطالق           -٣
ورة يف االتصاالت، مما يساعد على التنمية السريعة، حىت يف املناطق الريفية للبلدان   وإحـداث ثـ   

 .النامية، ويشجع مشاركة الصناعات احمللية والقطاع اخلاص
  

  بناء القدرات واملؤسسات          -باء  
بـناء القـدرات واملؤسسـات إنشـاء آلـيات كافـية وفعالـة لتنمـية املوارد                 سـوف يتطلـب      -٤

 .، أو تعزيـز ذلـك االطـار إن كان موجودا من قبل             االطـار املؤسسـي املناسـب      البشـرية وإنشـاء   
ــتعاون الــدويل واملشــاريع     كذلــك ــتعزز عــن طــريق ال ــناء القــدرات واملؤسســات أن ي ، ميكــن لب

 جديدة تستطيع العمل     إقليمية االرشـادية، وكذلـك عـن طـريق إنشـاء مراكـز دراسات متقدمة             
 . التكنولوجية وتقاسم البيانات وتنسيق التعاون الدويلرايةدالمبثابة جهات اتصال للتدريب ونقل 

وكمـثال عـلى ذلـك، قامت بلدان آسيا واحمليط اهلادئ، من خالل البحوث التعاونية،                -٥
ويشــمل هــذا . بانشـاء نظــام رصــد بيــئي مــتكامل يغطــي مـنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ بكامــلها  

 حتــتوي عــلى نظــم حتليلــية لبــيانات مقــياس  نظام إنشــاء حمطــات الســتقبال البــيانات الســاتلية الــ
ــتبانة الطــيف التصــويري املتوســط    ــس(اإلس ــائق األرضــية ورصــد     )مودي ــبكة لرصــد احلق  وش

الـتدهور البيـئي والكـوارث وحماكـاة عملـيات التفاعل بني األرض والغالف اجلوي مع كل ما                  
ا مــن مشــروع ويشــكل نظــام الرصــد جــزء. هــو مناســب لتنمــية املــوارد البشــرية ولـــه صــلة هبــا

. االســتراتيجية االبــتكارية البيئــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ املــتعلق باســتراتيجية التنمــية املســتدامة   
 .وينبغي أن تنظر البلدان األفريقية وبلدان أمريكا الالتينية يف القيام مببادرة مماثلة

  
  بيئة   ال رصد    -جيم   

 فهــم أفضــل للغــالف ضــروري للتوصــل إىللــألرض  اجلــوي الغــالفإن رصــد نظــام  -٦
ــياه        ــوث اجلــو وامل ــبحر وتل ــاع مســتوى ال ــاملي وارتف اجلــوي واســتنفاد األوزون واالحــترار الع
والفيضـانات واجلفـاف وتدهـور األراضـي والتصـّحر وازالـة األحراج وفقدان التنوع االحيائي                 

ف والتخفــيف مــن آثــار الكــوارث الطبيعــية وتوافــر املــياه العذبــة واخلدمــات الزراعــية وتصــري    
 عن طريق تقوية مرافق     اميكن التصدي هل  وتشـكل هذه املالحظات حتديات      . الـنفايات اخلطـرة   

الرصـد الالزمة لرصد نظام التفاعل بني األرض والغالف اجلوي ومجع البيانات املوثوقة وتوفري              
تشـجيع التضــافر بـني الـربامج الوطنـية والدولــية ذات الصـلة بغـية ضـمان اقامــة        الالزمـة ل األطـر  

ط مـع مجـيع الـبلدان والتزام مجيع الدول جبمع مواردها ورأس ماهلا الفكري معا للتصدي                 روابـ 
 .هلذه املسائل دعما للتنمية املستدامة
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أهم النظم الساتلية    شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة       تضـم ويف هـذا الصـدد،       -٧
بعــض نظــم و. طات واألراضــيواألرضــية املعنــية بالرصــد البيــئي العــاملي للغــالف اجلــوي واحملــي

 نظـام الرصـد العـاملي الـتابع لـربنامج املراقبة العاملية      املرتويـة يف إطـار هـذه الشـراكة هـي      الرصـد   
للطقـس، ونظـام رصـد الغـالف اجلـوي العـاملي، والـنظام العـاملي لرصـد الـدورة اهليدرولوجية،              

لنظام العاملي ملراقبة األرض والـنظام العـاملي لرصـد املـناخ، والـنظام العـاملي لرصـد احملـيطات، وا                
 ).غتوس(

لتنمية هذه سوف تساعد على حتقيق ا    املراقـبة العاملية للطقس ورصد األرض        فعملـيات  -٨
 : ما يليعن طريقاملستدامة 

 وتوفــري خدمــات  بفــائدة عملــيات مراقــبة الطقــسالــتمكني مــن زيــادة الوعــي )أ( 
ات الصـلة، الـيت هـي مفيدة بصورة متزايدة    األرصـاد اجلويـة واملـاء واملـناخ واخلدمـات البيئـية ذ       

 ؛ الزبائن يف مجيع أحناء العاملوسائرللجمهور واحلكومات 

ــذارات صــحيحة وموثوقــة بشــأن األحــداث الشــديدة      )ب(  الــتمكني مــن تقــدمي إن
اخلطـورة ذات الصـلة بـالطقس واملـياه واملـناخ والبيـئة الطبيعـية، وضمان وصول اإلنذارات إىل                   

 ؛فني يف الوقت املناسب وبطريقة مفيدةمتلقيها املستهد

 ؛ تعزيز العالقة بني عوامل األحوال اجلوية ونوعية املنتوج الزراعي )ج( 

الـتمكني مـن ادارة مـوارد املـياه العذبـة مـن خـالل تطبـيقات وخدمات رصد                    )د( 
 ؛الرطوبة اجلوية

ك ضـمان الطريان املأمون والكفؤ وما يتصل بذلك من خدمات طريان وكذل            )ه( 
 ؛املالحة الساحلية والبحرية وادارهتا

 .تدّبر أمان اجملتمعات يف املناطق احلضرية                    )و( 

 إنشاء نظام   يف) غوس( النظام العاملي لرصد احمليطات       هدف مثلتفعـلى سـبيل املثال، ي      -٩
ومشروع النظام املذكور   . (ROOFS-Africa)اقلـيمي لرصـد احملـيطات والتنبؤ بشأهنا يف أفريقيا           

 اليونسـكو بغـية حتسـني مجـع البيانات واستخدامها يف            أهتاشـاريع الشـاملة الـيت أنشـ       املهـو أحـد     
التنــبؤات املــتعلقة بــاملد وارتفــاع مســتوى الــبحر وتقيــيم تعــرية الســواحل والتنــبؤ بالفيضــانات    

 نظام االتصاالت بالالسلكي واالنترنت     أنشئوقد  . السـاحلية ومصـائد األمسـاك وادارة املـوارد        
 .ام العاملي لرصد احمليطات يف أفريقيا حبيث ييسر تنفيذ هذا املشروعالتابع للنظ
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 اجليل الثاين من    أول سـاتل لألرصـاد اجلوية من جمموعة         اطـالق  يوفـر وبصـورة مماثلـة،      -١٠
 عن تغري الطقس يف للمعنـيني باألرصـاد اجلويـة صـورا وبـيانات حمسـنة جدا         سـواتل ميتيوسـات     

بـناء عـلى ذلـك، اتفقـت مجيع البلدان يف أفريقيا، يف اطار           و. وأوروبـا وجـزء مـن آسـيا       أفريقـيا   
وحتقيقا .  األغراض املفيدة والتنمية املستدامة  انات إىل شـراكة فـريدة من نوعها، على حتويل البي        

لذلـك اهلـدف، سـيقوم فـريق عمـل معـين بـاالعداد السـتخدام مشروع اجليل الثاين من سواتل                     
توفري بألفـريقي لرصـد البيئة ألغراض التنمية املستدامة،         األرصـاد اجلويـة يف أفريقـيا واملشـروع ا         

 االنــذار املــبكر بــالكوارث وحتســني األمــن  مــن أجــلة أفضــل كــثريا يبــيانات وخدمــات شــبك 
الغذائـي وحتسـني ادارة الـرعاية الصـحية واسـتخدام املـياه والطاقة على حنو أفضل وجعل النقل                   

عين باجليل الثاين من سواتل األرصاد اجلوية وجيـري متويـل مشـروع فـريق العمل امل    . أكـثر أمانـا   
 برعاية املنظمة    ومن الصندوق االستئماين الذي أنشئ     يف افريقـيا مـن صـندوق التنمية األورويب        

 .مماثلة بشأن منطقيت آسيا وأمريكا الالتينيةوميكن االضطالع مببادرات . العاملية لألرصاد اجلوية
 

  "لكوارث الكبرية     الفضاء وا   " بشأن   امليثاق الدويل      -دال  
مـن خـالل مـبادرة مـن املركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية ووكالـة الفضاء                      -١١

التعاون من أجل حتقيق     ميـثاق    ٢٠٠٠نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١، أنشـئ يف     )اإليسـا (األوروبـية   
ق امليثا("االسـتخدام املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حالـة وقـوع كـوارث طبيعـية أو تكنولوجية                    

يف وقت الحق وكالة الفضاء وقد وقعت عليه . ")‘الفضـاء والكـوارث الكـبرية     ‘الـدويل بشـأن     
الكـــندية واملؤسســـة اهلـــندية ألحبـــاث الفضـــاء واالدارة الوطنـــية األمريكـــية لدراســـة احملـــيطات 

 عـلى املسامهة اليت ميكن أن تقدمها تكنولوجيا الفضاء           امليـثاق  يركـز و .)نـوا (والغـالف اجلـوي     
ويــنص امليــثاق عــلى اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء اســتخداما .  للكــوارث الطبيعــيةدييف التصــ

ــيت     ــربى الـ ــوارث الكـ ــدي للكـ ــية التصـ ــؤا بغـ ــيها  تكفـ ــب علـ ــبرية يف ا ترتـ ــارة كـ ألرواح خسـ
ــوران         ــزوابع وث ــة وال ــزالزل واألعاصــري الدوام ــية كال ــر طبيع ــيت تســببها ظواه ــتلكات وال واملم

ــيانات الــيت ســتوفر    وا. الــرباكني والفيضــانات واحلــرائق  هلــدف احملــوري للميــثاق هــو تقــدمي الب
أساســا لــلمعلومات احلامســة والدعــم للــدول واجملــتمعات املتضــررة أو املعرضــة لــلخطر خــالل    

 .فترات األزمات
  

  املعلومات اجلغرافية ألغراض التنمية املستدامة                 -هاء   
ــنوع       -١٢ ــتدامة متـ ــية املسـ ــلى التنمـ ــاء عـ ــوث الفضـ ــتائج حبـ ــيق نـ ــق  إن تطبـ ــبري وخيلـ  وكـ

ــيانات املــتوفرة مــن مصــادر أخــرى    تنفــيذ املــبادرة املســماة  جيــري و. ســيناريوهات الدمــاج الب
غرافـية ألغـراض التنمية املستدامة بغية حتسني نوعية ودقة وتوافر البيانات الالزمة             اجل املعلومـات 
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ــئة  رصــدلتحســني ــبادرة . وفهمهــا البي ــرّوج هلــذه امل ــية مــثل  وت ــية املؤسســة  مــنظمات دول املعن
 وكالــة الواليــات وهــي مؤسســة ممولــة مــن املعلومــات اجلغرافــية ألغــراض التنمــية املســتدامة،  ب

 املعلومـــات اجلغرافـــية ألغـــراض التنمـــيةب للمؤسســـة املعنـــيةووفقـــا . املـــتحدة للتنمـــية الدولـــية
 متــثل نظــم املعلومــات اجلغرافــية وادارة قواعــد البــيانات أدوات فعالــة مــن أجــل         املســتدامة،

توفري انذار مبكر باجملاعات؛    ) ج(تقيـيم تدهـور األراضـي؛ و      ) ب(زالـة األحـراج؛ و    إرصـد    )أ(
تقـدمي العـون بشأن األمن    ) ه( الطـارئ لتفشـي األمـراض؛ و       التصـدي تعزيـز القـدرة عـلى        )د(و

ويؤدي تقاسم املعلومات   . وضـع اسـتراتيجيات جديـدة الدارة املـوارد الطبيعـية           )و(الغذائـي؛ و  
وتركز مبادرة مشروع .  شـفافية ومسـاءلة أكـرب على الصعيد الوطين      حتقـيق إىل  اجلغرافـية أيضـا     

ــتائج ب        ــو الن ــة حن ــلى الشــراكات املوجه ــية ع ــراض التنم ــية ألغ ــات اجلغراف ــيق شــأن املعلوم تطب
د الــدويل ي الصــع كــل مــناملعلومــات اجلغرافــية فــيما يــتعلق بــتحديات التنمــية املســتدامة عــلى   

 .اء عديدة من أفريقياحناريع يف أ مشتوقد نفذ. والوطين واحمللي
  

  البنية التحتية للبيانات احليزية             -واو  
 اليت عوجلت يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية     املـتعلقة بتكنولوجـيا الفضاء     سـائل امل تكانـ  -١٣

 : ختص أمورا منها ضرورة القيام مبا يلياملستدامة

ــل      )أ(  ى املعلومــات اعــتماد سياســات تشــجع حصــول اجلمهــور بصــورة أكــرب ع
 اجلغرافية؛

 ؛ وتنفيذهااملعلومات اجلغرافيةبشأن العمل على حنو متضافر لوضع معايري  )ب( 

 توثيق موارد املعلومات اجلغرافية ونشر هذه املعلومات على نطاق واسع؛ )ج( 

 االستثمار يف تنمية القدرة البشرية على استخدام املعلومات اجلغرافية؛ )د( 

 القدرة التقنية على اكتساب املعلومات اجلغرافية وادارهتا وتوفري   االسـتثمار يف   )ه( 
 احلصول عليها؛

 .استهالل برامج رمسية الستحداث بنية حتتية للبيانات احليزية )و( 

 أفريقـيا عـن رأي مفاده أنه ينبغي تشجيع         -وأعربـت مؤسسـة نظـم املعلومـات البيئـية            -١٤
، ألنه تبّين أهنا كفيلة بتعزيز التنمية       للبـيانات احليزية  بنـية حتتـية وطنـية       كـل الـبلدان عـلى إنشـاء         
  .االجتماعية واالقتصادية
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