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مشروع هذه الوثيقة الوارد من فريق العمل املعين بصوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد البيئة احتاج إىل تنقيح  **
حتريري وتنسيق شكلي من جانب املكتب املختص باملوضوع قبل احالته إىل دائرة ادارة املؤمترات ملعاجلته  

  .وجتهيزه
 

100204    V.04-50035 (A) 
*0450035* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 الدورة احلادية واألربعون
 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث
 املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   

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

): اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
التقرير النهائي من فريق العمل املعين بصوغ استراتيجية عاملية شاملة 

   لرصد البيئة
   **مانةمذكرة من األ 

   املقدمة واخللفية واملسّوغات          -أوال  
أنشـأت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، خالل دورهتا الرابعة                   -١

 أفـرقة عمـل لتنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين                 )١(،٢٠٠١واألربعـني يف عـام      
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 وقد  )٢().اليونيسبيس الثالث (لمية  باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه يف األغراض الس         
أنشـئ فـريق العمـل األول لتنفـيذ التوصـية باختـاذ االجـراءات الالزمـة لصـوغ استراتيجية عاملية                   

األلفية الفضائية، إعالن   "شـاملة لرصـد البيـئة، تكـون جـزءا مـن نـواة االسـتراتيجية الـواردة يف                    
 اليونيسبيس الثالث ملواجهة التحديات      الـيت اعتمدها   )٣(،"فييـنا بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية         

 .العاملية

ُعقــد االجــتماع األول لفــريق العمــل املعــين بصــوغ اســتراتيجية عاملــية شــاملة لرصــد      -٢
، أثـناء الدورة التاسعة والثالثني للجنة الفرعية العلمية والتقنية          ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١البيـئة، يف    

وقـد قُـّدم تقريـر فريق العمل        . غـراض السـلمية   الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األ           
 .والوثائق ذات الصلة إىل اللجنة الفرعية املذكورة

يف اجـتماعه األول املشـار الـيه، درس فـريق العمـل موضـوع صـوغ اسـتراتيجية عاملية                     -٣
ــيمي والصــعيد العــاملي، واضــعا يف       ــئة، عــلى الصــعيد الوطــين والصــعيد االقل شــاملة لرصــد البي

ذلـك أن رصـد البيئة، سواء أكان        . صـيات كـل مـن هـذه الصـعد املـترابطة معـا             احلسـبان خصو  
عـلى الصـعيد الوطـين أم االقلـيمي أم العـاملي، يتطلـب مجـع البـيانات مـن خالل عمليات رصد                       

ــية ــيانات الضــرورية بواســطة عملــيات الرصــد األرضــي أو    . مســتمرة أو ظرف وميكــن توفــري الب
 .اجلوي أو الفضائي

. ضــر، تعــد عملــيات الرصــد الفضــائي أداة فّعالــة وموثوقــة لرصــد البيــئةيف الوقــت احلا -٤
ومــع أن أغــراض اســتخدامها احملــتملة مــا فتئــت ُتكتشــف يومــيا، فــال يــزال هــناك الكــثري مــن     

عـلما بـأن الرصـد الفضـائي يتطلـب استخدام           . التطبـيقات غـري املستكشـفة الـيت ينـبغي اجيادهـا           
 .ستشعار مناسبةمنصات فضائية حتمل على متنها أجهزة ا

كمــا إن ادارة البــيانات وانشــاء قواعــد البــيانات الــيت حتــتوي عــلى بــيانات الرصــد          -٥
ذلــك أن توافــر البــيانات . املكتســبة يشــكالن العنصــر الــتايل يف مكّونــات نظــام الرصــد البيــئي  

املـتاحة لـلمخططني وأصـحاب القـرار واالختصاصـيني والعلماء عن املسائل ذات الصلة برصد                
 .ة هو أيضا عنصر أساسي ال غىن عنهالبيئ

بـناء عـلى توصــيات اليونيسـبيس الثالــث، يهـدف فـريق العمــل إىل اطـالق اســتراتيجية        -٦
ضــمان اســتخدام الــنظم البيئــية  ) أ: (عاملــية الــنطاق لرصــد البيــئة، مــن شــأهنا أن تعــىن مبــا يــلي   

صعيد الوطين واالقليمي   تعزيز التعاون على ال   ) ب(على حنو مستدام؛    ) اإليكولوجية(األحيائـية   
) أ: (وحتقـيقا هلـذا اهلـدف من الضروري القيام مبا يلي          . والعـاملي بشـأن املسـائل البيئـية احلـرجة         

تقدير تقنيات الرصد   ) ب(؛  )العوامل احملّركة يف الظواهر البيئية    (معـرفة مـا هو املطلوب رصده        
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) ه(ع مبادئ توجيهية؛    وض) د(؛  )أو نظم مالئمة  (انشـاء نظـام رصـد مالئـم         ) ج(واعـتمادها؛   
تعزيـز الشـراكات فـيما بـني املؤسسات الوطنية واالقليمية والدولية املعنية،          ) و(بـناء القـدرات؛     

ومــن الضــروري جــدا املشــاركة يف اجلهــود  . اشــراك املــنظمات غــري احلكومــية واجلمهــور ) ز(
عارف واخلربات  اجلاريـة حالـيا بغـية تشـجيع الـتعاون الـتقين عـلى نطـاق أكرب، وتعزيز تبادل امل                   

فـيما بـني الـبلدان، ووضـع سياسـات عامـة لتحقـيق تنمـية بيئـية مستدامة، ومواصلة العمل بناء                      
 .على التطورات احلالية وخطط العمل البيئية الوطنية، وعلى استراتيجيات التنمية الريفية

  
   قائمة حصرية باالستراتيجيات الراهنة على الصعيدين االقليمي والدويل                         -ثانيا  
  خلفية الرصد البيئي العاملي           -ألف  

نـّوه فريق العمل باملعامل التارخيية التالية يف خلفية صوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد               -٧
 :البيئة

 :يف مطلع الستينات )أ( 

 االستراتيجيات الوطنية للرصد على الصعيد العاملي؛ ‘١‘ 

 ية والتنبؤ بأحوال الطقس؛التعاون الدويل الواسع النطاق يف األرصاد اجلو ‘٢‘ 

مؤمتـر األمـم املـتحدة املعـين بالبيـئة البشـرية، الـذي عقد يف ستوكهومل يف عام                  )ب(
١٩٧٢: 

 التعريف الدويل للرصد؛ ‘١‘ 

 ؛)اليونيب(انشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة  ‘٢‘ 

و، مؤمتـر األمـم املـتحدة املعـين بالبيـئة والتنمـية، الـذي عقـد يف ريو دي جانري                    )ج(
 :١٩٩٢الربازيل يف عام 

 )٤(؛٢١جدول أعمال القرن  ‘١‘ 

 انشاء جلنة التنمية املستدامة؛ ‘٢‘ 

 :١٩٩٩اليونيسبيس الثالث، الذي عقد يف فيينا، يف عام  )د(

 التوصيات الواردة يف اعالن فيينا، وغري ذلك من التوصيات؛

 ؛٢٠٠٠ك يف عام مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية، الذي عقد يف نيويور )ه( 
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مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، الــذي عقــد يف جوهانســربغ، جــنوب  )و(
 .٢٠٠٢أفريقيا، يف عام 

  
  االستراتيجيات الراهنة          -باء  

ُتقــّدم أدنــاه قائمــة ارشــادية باالســتراتيجيات الراهــنة بشــأن البيــئة، الــيت حددهــا فــريق    -٨
 :العمل

 لدى اهليئات الدولية؛االستراتيجيات العاملية  )أ( 

مـنظمات يف مـنظومة األمـم املـتحدة، مـثل اليونيـب واللجـنة الدولية احلكومية                  ‘١‘ 
آي أو  /اليونسكو(لعلـوم احملـيطات الـتابعة ملـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة              

د ، واملـنظمة العاملـية لألرصا  )الفـاو (، ومـنظمة األغذيـة والـزراعة بـاألمم املـتحدة           )سـي 
 ؛)دبليو ام أو(اجلوية 

 آلية رصد األرض على نطاق منظومة األمم املتحدة؛ -أ  

 ؛)اليونيب(استراتيجية رصد البيئة وتقديرها  -ب  

 ؛)الفاو(استراتيجية املعلومات والرصد والتقدير  -ج  

، والنظام العاملي ملراقبة األرض     )غيكوس(الـنظام العـاملي لرصد املناخ        -د
 ).غووس(م العاملي لرصد احمليطات ، والنظا)غتوس(

 العملية الدولية بشأن التنمية املستدامة؛ ‘٢‘ 

اللجـنة املعنـية بسواتل     ) (ايغـوس (شـراكة اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املـتكاملة            ‘٣‘ 
 ؛))سيوس(رصد األرض 

ــية      ‘٤‘  ــية واألمن ــاملي لألغــراض البيئ ــرنامج الرصــد الع ــة الفضــاء  ) (مجــيس(ب وكال
 ).واملفوضية األوروبية) إيسا(األوروبية 

 :جهود الرصد العاملي على الصعيد الوطين اليت يتابعها كل من )ب( 

 الصني واهلند واليابان؛ ‘١‘ 

 :االحتاد الروسي ‘٢‘ 

روســــــــافياكوزموس (وكالــــــــة الفضــــــــاء والطــــــــريان الروســــــــية  -أ 
(Rosaviakosmos)(؛ 
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ـــ   -ب  ــة املائ ــاد اجلويـ ــية لألرصـ ــة الروسـ ــرة االحتاديـ ــئة الدائـ ــد البيـ ية ورصـ
 ؛)(Roshydromet)روشيدروميت (

 :الواليات املتحدة األمريكية ‘٣‘ 

ــة     -أ  ــلمالحة اجلوي ــية ل ــتابعة لــالدارة الوطن البعــثة إىل كوكــب األرض ال
 ؛)ناسا(والفضاء 

 ).نوا(االدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي  -ب  

 .برامج مواضيعية اقليمية أو حملية أخرى ‘٤‘ 

ــعيدين الـــدويل     -٩ ــلى الصـ ــنة عـ ــتراتيجيات الراهـ ــز لالسـ ــتعراض موجـ ــدم اسـ ســـوف ُيقـ
 .واالقليمي يف تقرير كامل من فريق العمل

  
  االستنتاجات        -جيم   

 :ينبغي أن تتضمن القائمة احلصرية الكاملة ما يلي -١٠

ــتبانة الســـمات املشـــتركة وأوجـــه التـــباين والفجـــوات،    )أ(  حتلـــيل مقـــارن، السـ
 ضل املمارسات احملددة يف خمتلف االستراتيجيات؛وكذلك أف

تشمل العناصر  : تعـريف العناصـر الرئيسـية ألغـراض صياغة السياسات العامة           )ب( 
 ؛"دعم التنمية املستدامة"، "املتكامل"، "الشامل"، "العاملي"املراد تعريفها 

راض اسـتحداث منـوذج استراتيجية، مبا يف ذلك تقدمي توصيات، واجراء استع     )ج( 
 .جملموع املعلومات، وخطة تنفيذ أولية

ــية وضــع خطــة        -١١ ــئي، وبغ ــية حتقــيق األهــداف املنشــودة مــن اســتراتيجية للرصــد البي بغ
العوامـــل  )أ: (لتنفيذها، ينبغي أن يتم من قبلُ حتديد االحتياجات واملستلزمات مبراعاة ما يلي

) ب(واملعلومـايت السـريع التغري؛       االقتصـادي    –احلركـية اخلاصـة باملـنظور البيـئي واالجـتماعي           
الفجــوات يف ) د(مواطــن القصــور يف البــيانات واملعلومــات؛    ) ج(الــتطور العــلمي والــتقين؛   

 .ازدياد عدد املسائل املتداخلة والروابط يف قطاعات عدة) ه(التكنولوجيا واملعدات؛ 

يف العمل اليت تتيح ينـبغي أيضـا أن تـتوفر طائفـة من املصادر واآلليات املتنوعة للتعاون             -١٢
خـربة واسـعة يف التخطـيط والتنفـيذ، وجمموعة واسعة من االستراتيجيات واألنساق العملياتية،               

 .واتباع هنوج خمتلفة والقيام بدراسات متعددة املستويات
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تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض رصد البيئة باالقتران مع استعمال  -ثالثا 
   تقنيات ملحقة أخرى

  الدمج بني القطاع األرضي واحلقائق األرضية                      -ألف  
ــيانات بواســطة شــبكات الرصــد األرضــية والفضــائية وعملــيات املســح      -١٣ ــتاج الب يــتم ان

ــية      ــية واقليمــية ودول ــنظمات وطن ــا م ــوم هب ــيت تق ــيانات  . االحصــائية ال ــد ازداد اســتعمال الب وق
علما بأن  . املـة مل ُتسـتغل بعد     السـاتلية العـداد تقاريـر االبـالغ عـن البيـئة، لكـن امكاناهتـا الك                

الـرأي الشـائع بـأن عمليات الرصد الفضائي من شأهنا أن جتعل عمليات القياس األرضية فُضلة                 
ذلـك أنـه يف حـني أن عملـيات الرصد           . زائـدة عـن احلاجـة هـو رأي نـادرا مـا جيـد مـا يسـّوغه                  

ملعــين، فهــي ال تلغــي الفضــائية قــد تقلــل مــن احلاجــة إىل عملــيات القــياس التقلــيدية يف املوقــع ا 
 .احلاجة إىل تقارير االبالغ املباشر وإىل تبيان احلقائق األرضية

وقـد حتـول مسـار التركـيز مـن املشـاكل املرتـبطة باحلصول على البيانات أو اكتساهبا،              -١٤
ــزويد املســتعملني باملعلومــات بشــكل      ــية، وت ــبطة باســتعمال املعلومــات بفعال إىل املشــاكل املرت

وبالنسـبة إىل عـدة نظـم بيئـية خمتلفة، تعد النظم الساتلية لرصد األرض         . سـتعمال مـأنوس يف اال   
ويف . عــلى اخلــط الشــبكي املباشــر املصــدر الرئيســي لــتطوير قــاعدة معلومــات خاصــة بالرصــد 

العديـد مـن الـبلدان تتراكم سلسلة واسعة من املعلومات املتحصل عليها بواسطة سواتل خمتلفة                
وقد . تلفة مـن حيـث أبعـاد املـدى الطـيفي واالستبانة احلّيزية     عـلى شـكل صـور عـن األرض خمـ         

ــيانات ذات       ــبة حمفوظــات ضــخمة مــن الب مجــع االحتــاد الروســي، عــلى وجــه اخلصــوص، مكت
االســـتبانات املنخفضـــة واملتوســـطة والعالـــية، وكذلـــك قواعـــد بـــيانات لـــلمعلومات األرضـــية 

ومــع ذلــك، يتنــبأ بأنــه ). اجليوديســية(ة واملســحّية الفيزيائــي) الطبغرافــية(الســطحية التضاريســية 
 ســوف تصــبح مســألة تلبــية احتــياجات املــناطق املخــتلفة يف العــامل ألجــل  ٢٠١٠حبلــول العــام 

وما زال جيري العمل على     . اعـداد خـرائط جديـدة املشـكلة الرئيسـية يف رسـم اخلـرائط العاملية               
ــواد ال      ــدة، وباتــت امل ــنذ ســنني عدي ــيم الواســعة م ــة العــداد اخلــرائط  رســم خــرائط األقال الزم

 .وسوف تزداد هذه احلاجة. والرسوم يف حاجة إىل حتديث عهدها منذ زمن طويل

عـالوة عـلى ذلـك، فانـه بسبب ازدياد احلاجة إىل بيانات عن األرض ألغراض التنمية                   -١٥
ــباه إىل رصــد           ــن االنت ــدر أكــرب م ــبغي توجــيه ق ــتاحة، ين ــية امل ــوارد الطبيع ــئة وامل املســتدامة للبي

كمـا حيدث يف عمليات     (تدهـور الغطـاء النـبايت       ) أ: (رات قابلـية االسـتدامة، مبـا يف ذلـك         مؤشـ 
) د(التـــنوع األحـــيائي؛ ) ج(اضـــطراب حالـــة األحـــراج؛ ) ب(؛ )اجتـــثاثه ألغـــراض الـــزراعة

) ز(حالــة الــتربة وتعريــتها؛ ) و(تقديــر احملاصــيل الزراعــية؛ ) ه(الــتغريات يف الغطــاء األرضــي؛ 
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ــيلة الســاحلية؛   تقديــر كمــية املــيا  ــة األراضــي البل ــية وحال احــتماالت االنــزالقات ) ح(ه الداخل
التغريات احمللية واالقليمية والعاملية يف ) ي(وطـأة اجلفاف على املوارد الطبيعية؛     ) ط(األرضـية؛   

) أ: (وهلذه املؤشرات ثالث مسات مهمة، هي     . ادارة الكوارث ) ك(درجـة احلـرارة السـطحية؛       
القياسات ميكن استنساخها ) ب(ميكن أن يقدم قياسات موثوقة بانتظام؛ االستشـعار عـن بعـد       

 .املؤشرات تعكس حقيقة خصائص البيئة املتغرية) ج(دون احنراف؛ 
  

 )٥(نوعية البيانات وتوافرها        -باء  
  

ففـي جمـال البيـئة، ال يـزال هناك     . االفـتقار إىل البـيانات ذات الصـلة هـو معانـاة شـائعة           -١٦
انات، ذات صلة على سبيل املثال باستخدام مبيدات اآلفات، وحالة موجودات           ثغـرات يف البـي    

كمــا إن نوعــية البــيانات    . األمســاك، ونوعــية األحــراج، واملــياه اجلوفــية، والتــنوع األحــيائي      
املوجــودة حالــيا هــي قضــية شــاغلة كذلــك؛ وأمــا أســباب الــثغرات يف البــيانات وســوء نوعــية   

 .اينةالبيانات فهي أسباب معقدة ومتب

فمن . هـنالك حتديـات متأصـلة يف ميدان العمل مبجموعات البيانات على نطاق عاملي              -١٧
باعتــباره عملــية تقديــرية عاملــية رفــيعة     ) جــيو (مــنظور لرصــد األرض عــلى الــنطاق العــاملي     

. املسـتوى، تكـون الـروابط بـني البـيانات عـرب األقيسة املختلفة مسألة مهمة على حنو خمصوص                  
 إىل أن البـيانات املـتماثلة يف عناصـر االسـتبانة واملعـايري وتـاريخ القـياس نفسها                   وبالـنظر عمومـا   

هـي فحسـب الـيت ميكـن جتمـيعها امجالـيا عـلى حنـو موثـوق عـلى صـعيد اقليمي أو عاملي، فان                          
وجــود حــىت أي درجــات ضــئيلة مــن التــباين أو أي ثغــرات صــغرية فــيها، ميكــن أن جيعــل           

ــيانات ناقصــة أو قاصــر   ــياس    . ةجمموعــات الب ــان التجمــيع االمجــايل أو الق يف الوقــت نفســه، ف
ذلك . املتوسـط، حـىت بـتوفر بـيانات جـيدة النوعـية، قـد ميّوهـان تفاصيل حّيزية أو زمنية مهمة               

. أنـه يف التجميعات االمجالية الواسعة النطاق، ختتفي السمات الفريدة اخلاصة باملناطق الصغرية            
واءمـة بـني نطاق التجميع االمجايل واعداد تقارير االبالغ          ولـذا فانـه ينـبغي توخـي العـناية يف امل           

عـن القياسـات املتوسـطة وبـني نطاق الظواهر أو السياسات العامة البيئية والغرض من الدراسة                 
 .التقديرية

ويف حني  . معظـم البـيانات املـتوافرة تطبق على اخلاصيات الكمية اليت تنسب إىل البيئة              -١٨
ية هـو عمـل أكـثر صـعوبة يف العادة، ففي كثري من األحيان امنا ميكن     أن قـياس املـتغريات النوعـ      

ومن مث فان احلاجة تقتضي حتسني رصد     . كشـف االجتاهـات الكـربى مـن خالل التغري النوعي          
 .نوعية النظام البيئي األحيائي، على سبيل املثال، فيما خيص األحراج أو مصائد األمساك
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أو االقليمـية اجلديـدة عن البيانات ذات الصلة بالبيئة          بعـض اخلالصـات الوافـية العاملـية          -١٩
من األمثلة اجلديرة بالذكر    . قـد حّسـنت بدرجـة مـلحوظة املخـزون العـاملي من موارد البيانات              

. جمامــيع بــيانات دوبــريس يف أوروبــا، ومؤشــرات التنمــية العاملــية الصــادرة عــن البــنك الــدويل  
 لكـنه يـنمو باطـراد، قد أنشأ جماميع نظامية    اضـافة إىل ذلـك، هـنالك عـدد مـن الـبلدان، صـغري            

املــنهج مــن البــيانات البيئــية، متــبعا يف ذلــك جزئــيا املــبادئ التوجيهــية الصــادرة عــن شــعبة           
وقد جنم عن ذلك ازدياد عدد البلدان اليت أخذت تصدر عنها           . االحصـاءات يف األمانـة العامـة      

ــق تدرجيــيان يف تقاريــ     ــية، وحتســن وتواف ــية وطن ــر بيئ ــة إىل جلــنة التنمــية   تقاري ــالغ املقدم ر االب
كما إن االختبار   . املسـتدامة، واملقدمـة كذلـك ضـمن اطـار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف             

اجلـاري عـلى نطـاق واسـع نسـبيا لـدى الـبلدان بشـأن منهجـية املؤشـرات الصـادرة عن اللجنة                       
يانات أكثر دقة على حنو املذكـورة قـد يـؤدي إىل ازديـاد الطلـب عـلى إعـداد مدخـالت من الب             

 .ملموس

أمـا فـيما يـتعلق بالبـيانات املسـندة جغرافـيا يف الدراسات التقديرية البيئية، فثمة تسليم                   -٢٠
تدرجيـي باحلاجـة إىل اسـتعمال هـذه البـيانات املسـندة جغرافـيا يف الدراسـات الـتقديرية البيئية،                   

حلــيزية أيضــا ال الوحــدات  وكذلــك باحلاجــة إىل توفــر معلومــات مفّصــلة حبســب الوحــدات ا  
وقــد أُنــتج يف الســنوات القلــيلة املاضــية بعــض اجملموعــات املهمــة مــن البــيانات  . االداريــة فقــط

بيد أن ذلك ال يعدو أن يعترب . املسـندة جغرافـيا العاملـية النطاق، مثل السكان والغطاء األرضي        
 .ث عهدها اعتيادياكما يبدو أن قلة فقط من جمموعات البيانات، إن وجدت، حيّد. بداية

ــيانات غــري ميســورة         -٢١ ــد تكــون الب ــيانات، فق ــتعلق بســبل الوصــول إىل الب ــيما ي ــا ف وأم
الوصـول الـيها بسـبب مسـائل حقـوق التألـيف والنشـر أو ارتفاع التكلفة أو املنافسة املهنية أو                     

ات قد  ومـع أن بعـض املعـامل القياسـية تقـاس بدقـة وعـلى حنـو اعتيادي، فان املعلوم                   . التنظيمـية 
ومــن األمــثلة الــيت تــرى يف العديــد مــن . تصــنف بأهنــا ســرية أو قــد ال تكــون مــتاحة لــلجمهور

األحنـاء يف العـامل صـعوبة الوصـول إىل البـيانات عـن الطـبقات الصـخرية املائـية املشتركة واملياه                      
 .السطحية

ت قــد غــري أن املواقــف الســلوكية العمومــية واملؤسســية جتــاه ســبل الوصــول إىل البــيانا -٢٢
ذلك أنه بفضل اتساع انتشار سبل الوصول       . تغـريت عـلى حنـو مـلحوظ خـالل العقـد املاضـي             

إىل االنترنـت، والنقصـان احلاصـل يف تكلفـة وكذلـك صـعوبة معاجلـة وجتهيز املقادير الضخمة                   
مـن البـيانات، وكذلـك ألنـه مل تعـد مثـة ضرورة إىل تدابري أمنية من منط تدابري احلرب الباردة،                  

مهـور أكـثر تطلـبا، وأصـبحت املؤسسات أكثر نزوعا إىل االستباقية يف الفعل وأكثر              أصـبح اجل  
ومن . وهـذا يصـدق عـلى طائفـة واسـعة مـن املسـائل اليت تشمل الكثري من املنظمات           . انفـتاحا 
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أكــثر األحــداث رمــزية الــذي يصــلح كمــثال يف هــذا الســياق رفــع احلظــر جزئــيا يف التصــنيف  
 .لعسكريةالسري عن الصور الساتلية ا

لكـن فتح اجملال بشأن ممتلكات البيانات وتبادل البيانات يؤدي إىل مشكلتني حمتملتني               -٢٣
يف اسـتعمال البيانات يف دراسات تقديرية عامة كالتقارير عن توقعات البيئة العاملية اليت تصدر               

ا، والــيت أوال، أن ســبل الوصــول إىل البــيانات اجلوهــرية الــيت ال غــىن عــنه. عــن اليونيــب، مــثال
تعتــرب اآلن بديهــية، قــد تصــبح أكــثر خضــوعا للــتعامل الــتجاري، ومــن مث أكــثر صــعوبة عــلى   

. املـنظمات املـتعددة األطـراف وغريهـا من املستعملني الذين جيرون دراسات تقديرية عن البيئة               
ثانـيا، حيـث إن البـيانات أخـذت تـوزع وتعـاد دورة استعماهلا على نطاق أوسع، فان التحقق                    

تها عـلى حنـو حاسـم سـوف يصـبح أكـثر أمهـية ممـا هـو اآلن، ممـا جيعل اجياد الروابط             مـن صـح   
العلمـية السـليمة أمـرا جوهـريا ال غـىن عـنه خبصـوص الدراسات التقديرية على منط ما يصدره                     

 .اليونيب
  

  مركز احلصول على املعلومات واستقباهلا ومعاجلتها                     -جيم   
ات بانشـــاء مراكـــز اقليمـــية لرصـــد األرض مـــن املمكـــن اجتـــناب الـــنقص يف املعلومـــ -٢٤

وتلك . تسـتخدم تكنولوجـيات حديـثة السـتقبال ومعاجلـة البـيانات السـاتلية واجلويـة واملوقعية                
التكنولوجــيات ينــبغي أن تيســر اســتخدام األجهــزة املؤمتــتة يف تفســري نــتائج الصــور، وتولــيف   

داث نظـم معلومـات جغرافية      اخلـرائط املواضـيعية ألغـراض التحلـيل املركّـب لألقالـيم، واسـتح             
حملـية أو اقليمـية، وتولـيد املعلومـات مـن البـيانات، وتقـدمي الدعـم إىل عملـيات اختاذ القرارات              

عـلما بـان تكنولوجـيات املعلومـات التنقيبـية اخلاصة بالرصد تتعلق             . ووضـع السياسـات العامـة     
تناد إىل هذه النظم    وباالس. باسـتحداث مـثل هـذه الـنظم املعلوماتـية املخصصـة ألغـراض معيـنة               

سـوف يكـون باالمكــان املواظـبة عـلى القــيام بعملـيات مسـح حتديــدي فّعالـة لألراضـي واملــياه         
ألجـل ادارة املـوارد، واالضطالع على سبيل املثال، مبهام خاصة برصد البيئة األحيائية، ومهام               

. اضــيعيةرصــد اســتخدام األراضــي عــلى الصــعيد االقلــيمي، وكذلــك مهــام اعــداد اخلــرائط املو
وسوف يقدم وصف   . ويقـدم الشـكل املـدرج بنـية هيكلـية ممكـنة ملركـز مقترح لرصد األرض                

 .أكثر تفصيال ملركز املعلومات اجلغرافية يف التقرير الكامل عن فريق العمل

هـذا، وإن الدمـج عـلى حنـو أوثـق بـني االستشـعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية                      -٢٥
ويف النتـيجة النهائـية، ميكـن متاما        .  الـتطوير التكـنولوجي احلديـث      أصـبح نـزعة سـائدة يف جمـال        

حتقـيق اندماج وثيق بني االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية يف نظام مشترك ملعاجلة               
ويف مـثل هـذه احلالة، فان استطاعة نظام مشترك من هذا القبيل             . وجتهـيز املعلومـات وتوزيعهـا     
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ومـن مث فـان الشــركات   . سـتطاعات فـرادى الــنظم املشـمولة   سـوف تكـون أكـرب مــن جممـوع ا    
العاملـة يف هـذه املـيادين اخلاصة باالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية أخذت تتحول                

 .أكثر فأكثر إىل شركات معلومات
 

 الشكل
 مركز معلومات جغرافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل أن ييسر انتاج وصيانة نظام       مـن شـأن مركـز املعلومـات اجلغرافية املعروض يف           -٢٦
معلومـات جغرافــية ذي كفـاءة اقتصــادية وتقنــية، ممـا جيعــل باالمكــان اجـراء حتلــيالت منــتظمة     
ألرصـاد األرض، واضافة بيانات إىل قاعدة بيانات خاصة باالستشعار عن بعد، وحتديث عهد              

 .نظام املعلومات على مجيع املستويات
  

بيانات استشعار عن بعد بأجهزة
 حممولة جوا على منت طائرة

 قياسات أرضية
معلومات
 برناجمية

(GPS)النظام العاملي لتحديد املواقع سواتل لالستشعار عن بعد واألرصاد اجلوية
 النظام العاملي لسواتل املالحة

(Glonass) 

بيانات االستشعار 
خدمات االتصاالت عن بعد 

 ساتل مكرر

 اتصاالت االنترنت
 الزبائن

 نظام ضبط ومراقبة
نظام الستقبال بيانات 

االستشعار عن بعد وملعاجلتها 
 وليةاأل

نظام العداد وارسال 
 معلومات الضبط واملراقبة

نظام للتفاعل مع الزبائن 
 والتخطيط

نظام للمعاجلة املواضيعية 
 نظام لتخزين املعلومات لبيانات االستشعار عن بعد
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  ل تطوير القطاع األرضي          اخلطوات التالية ألج        -دال  
بغـية حتسـني توافـر البـيانات ألجـل الدراسـات الـتقديرية عن البيئة، يوصي التقرير عن                    -٢٧

 : باالجراءات الفورية التالية٢٠٠٠توقعات البيئة العاملية لعام 

ــة مــع      )أ(  ــية ذات األولوي ــلمعلومات، بالتركــيز عــلى املســائل البيئ حتلــيل كــامل ل
 اسية وكذلك التأثريات يف البشر ويف الطبيعة؛تضمني املسببات األس

اسـتحداث طائفـة مـن جمموعـات البيانات املوضوعية عن القوى الدافعة وراء               )ب( 
رصـد البيـئة، والضـغوط على البيئة على الصعيد االقليمي، بناء على العمل املضطلع به من قبل              

، واملعهــد الوطــين للصــحة )يدغــر(كــل مــن قــاعدة البــيانات اخلاصــة مبعلومــات املــوارد العاملــية 
 يف هولندا، ومعهد املوارد العاملية، من ضمن جهات أخرى؛) ريفم(العامة والبيئة 

مواصــلة تعزيــز التنســيق مــع بــرامج الرصــد، مبــراعاة االحتــياجات مــن مــنظور  )ج( 
 التقدير املتكامل ملسائل حالة البيئة وقابلية االستدامة؛

شـرات والبـيانات األساسـية فـيما خيـص املراكز           حتسـني سـبل الوصـول إىل املؤ        )د( 
املـتعاونة يف العمـل، مـن خـالل منصـة براجمـية خمصصة عرب االنترنت، باالستناد إىل التقرير عن                    

، وشــبكـــة االنترنـــــت العمومــيـــة، واألقــراص املدمـــجــة  ٢٠٠٠توقعــات البيــئة العاملــيـــة لعــام 
 ؛)روم-سي دي(

 ووضـعية البيانات من خالل بناء القدرات يف املراكز          تعزيـز الـنهج التشـاركي      )ه( 
 االقليمية ألغراض النظم املتكاملة للتقدير البيئي والتحقق من صحة البيانات واالفادة املرجتعة؛

زيـادة التشـديد عـلى اجلوانـب املؤسسـية والسياسـية يف عملـية الرصد، وعلى                  )و( 
أفضل يف هذا الصدد من شأنه أن يرسي ذلـك أن تكويـن فهـم    : تـرمجة البـيانات إىل معلومـات    

 .األسس اليت يقوم عليها حتسني حالة البيانات على املدى الطويل
  

  النمذجة والتنبؤ: من البيانات إىل املعلومات -١
ينـبغي االسـتفادة مـن نـتائج اجلهـود االقليمـية ألجـل صـقل الصيغ الوصفية التوضيحية             -٢٨

ــنطاق، وألجــل االضــطالع با  ــبطة بالصــيغ   العاملــية ال لدراســات التحليلــية الكمــية الالحقــة املرت
وميكـن حتقـيق املـزيد مـن الصـقل للصيغ الوصفية      . الوصـفية التوضـيحية للتصـورات االفتراضـية      

التوضـيحية والتحلـيالت الكمـية عـلى حـد سواء من خالل عملية اجرائية تفاعلية تشمل فريق                  
 .ملعنية بالنمذجةالعمل املعين بالتصور االفتراضي ومجاعات العمل ا
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 احلاجة إىل أدوات التحليل الكمي -٢
 

 عــن توقعــات البيــئة العاملــية يف الــتقرير ٣ســوف تقــدم بضــعة أمــثلة مهمــة مــن الــتقرير  -٢٩
 .الكامل الصادر عن فريق العمل

  
  االستنتاج      -هاء   

 :ياالجتاه الرئيسي يف التطوير هو الدمج التكنولوجي املتكامل الذي يشمل ما يل -٣٠

نظـم احلصـول عـلى البـيانات، مبـا يف ذلـك مـن السواتل واالستشعار عن بعد                    )أ( 
 من اجلو، وكذلك البيانات يف املوقع؛

، والنظام العاملي لسواتل املالحة     )جـي يب اس   (الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع          )ب( 
 ؛)غلوناس(

اسوبية واملعدات  نظـام معاجلـة البـيانات وجتهـيزها، مبـا يف ذلـك الرباجميات احل               )ج( 
 احلاسوبية؛

 دمج البيانات يف نظم املعلومات اجلغرافية وغري ذلك من النظم املعلوماتية؛ )د( 

 فعالية التكاليف، وأسعار التكنولوجيات واخلدمات؛ )ه( 

 .تثقيف املستعملني وتدريبهم )و( 

ية شاملة وفعالة ومـن شـأن مركـز املعلومات اجلغرافية املقترح أعاله أن يوفر بنية هيكل        -٣١
. اقتصـاديا ألجــل تنظــيم العمــل يف تلقــي البـيانات وجتهــيزها وتوزيعهــا ألغــراض الرصــد البيــئي  

ومـن شـأنه أيضـا أن جيمـع معـا مـرافق البنـية التحتـية احلديـثة اخلاصـة بـتلقي البيانات وجتهيزها                         
غرافية أن  كما إن من شأن مركز املعلومات اجل      . وتوزيعهـا، وكذلـك اسـتنباط املعلومـات منها        

يشـمل التكنولوجـيات السـاتلية واجلويـة واألرضـية اخلاصـة جبمـع البـيانات وجتهـيزها، والنظام                   
الــنظام العــاملي لســواتل املالحــة، واملعــدات، وأجهــزة االتصــاالت،       /العــاملي لــتحديد املواقــع  

يف نظام والـرباجميات احلاسـوبية واملعـدات احلاسـوبية اخلاصـة مبعاجلـة البيانات وجتهيزها ودجمها           
عالوة على ذلك، تبني تطورات التكنولوجيا      . املعلومـات اجلغرافـية وغـريه مـن نظـم املعلومات          

واألسـواق أن اسـتعمال تكنولوجـيات االستشـعار عن بعد امنا يكون أكثر فعالية يف اجلمع بني                 
 .استعمال أنواع خمتلفة من املعلومات وقواعد البيانات وتكنولوجيات جتهيز البيانات
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ــيح فرصــا لســد          -٣٢ ــأنه أن يت ــن ش ــية م ــات اجلغراف ــتعمال مركــز املعلوم ــان اس ــك ف كذل
تنفــيذ ) ب(حتويــل البــيانات البيئــية إىل معلومــات؛  ) أ: (الفجــوات املعرفــية يف اجملــاالت التالــية 

 .التمويل واملالية) ج(السياسات العامة؛ 

لتفكري من خالل   ومـن شأن ذلك أن يتيح أيضا فرصا التباع هنج متكامل وشامل يف ا              -٣٣
ــر         ــدويل، وتطويـ ــعيد الـ ــلى الصـ ــيق عـ ــتكاملة، والتنسـ ــائد، واالدارة املـ ــي السـ ــاه الرئيسـ االجتـ

منــاذج ) ب(أدوات كمــية شــاملة؛ ) أ: (ومــن شــأن هــذا الــنهج بــدوره أن يقــدم. التكنولوجــيا
أدوات لدعـم القـرارات كرابط بني العلماء أو التقنيني     ) ج(تقنـية ورياضـية علمـية ومؤسسـية؛         

 .بني واضعي السياسات العامةو
  

  أمثلة على التطبيقات الفضائية يف البيئات األرضية واملائية واجلوية         -رابعا  
املقـدرة الفـريدة اليت تتميز هبا سواتل االستشعار عن بعد يف تقدمي تغطية شاملة واسعة         -٣٤

لى تطبيق األفـق مـتعددة األزمـنة ملسـاحات شاسـعة عـلى فـترات فاصـلة منـتظمة، هـي مـثال عـ              
ــئة    ــزال     . التكنولوجــيا الفضــائية عــلى رصــد البي ــد ال ت ــا إن ســواتل االستشــعار عــن بع  –كم

ــبارية والتصــّحر وحــرائق     –ولســوف تظــل    أداة ال غــىن عــنها للرصــد املســتمر للعواصــف الغ
 .األحراج والفيضانات واندالقات النفط والثورانات الربكانية واستنفاد طبقة األوزون

  
  اهلوائي والعواصف الغبارية         التلوث   -ألف  

. الغـبار والدخان، أو اهلباء اجلوي، يتكون من جسيمات بالغة الصغر تتفشى يف اهلواء              -٣٥
بعضـه حيدث طبيعيا، حيث ينشأ من الرباكني والعواصف الغبارية وحرائق األحراج واألراضي             

ية، مثل حرق األحافري    كما إن األنشطة البشر   . املعشوشـبة والكـتل النباتـية احلـية ورذاذ الـبحار          
عـلما بـأن كـثريا من       . والوقـود وتـبديل الغطـاء السـطحي الطبـيعي، تولّـد أيضـا هـباءات جويـة                 

أنـواع اهلـباء اجلـوي الـناجتة عـن أنشـطة بشـرية تكـون صـغرية بقـدر كـاف لتنّشقها، مما يطرح              
. اه الريحخماطـر صـحية شـديدة حول املراكز الصناعية، بل حىت على امتداد آالف األميال باجت           

كذلـك فـان الغـبار الكثـيف أو أعمـدة الدخـان املـتطايرة حيـدان مـن امكانية الرؤية، وميكن أن               
وتبني األحباث احلديثة العهد أن التلوث      . جيعـال السـفر بـاجلو أو عـلى الطـرق حمفوفـا باملخاطـر              

طقة امللوثة، باهلـباء اجلـوي ميكن أن يغري خصائص الغيوم، مما يقلل أو مينع تكثف البخار يف املن              
يف حـني أن اهلـباء اجلـوي الـذي حيتوي على الكربون األسود ميكن أن يكون له تأثري يف املناخ      

 .وأن يكبح تشكل الغيوم
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  رصد التصّحر        -باء  
تـبني اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة التصّحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد                  -٣٦
يا، أن التصــّحر هــو تدهــور أرضــي يف املــناطق القاحلــة وشــبه أو التصــّحر، وخباصــة يف أفريقــ/و

القاحلـة واجلافـة وشـبه اجلافـة، نـاتج عـن عوامـل شىت، مبا يف ذلك التغريات املناخية واألنشطة                      
مـن مث فـان رصـد التصـّحر يشـمل أنشـطة تعـد جـزءا مـن الدمـج املتكامل بني تقدير                        . البشـرية 

تقديـر احلالة الراهنة لظواهر     ) أ: (دف اىل مايـلي   حالـة األراضـي املـتدهورة واستصـالحها، وهتـ         
اختـــيار مؤشـــرات أساســـية تـــدل عـــلى  ) ج(حتلـــيل عملـــية تدهـــور األرض؛ ) ب(التصـــّحر؛ 
رسـم خـرائط األراضي املتدهورة وغري ذلك من املوارد الطبيعيـــة ذات الصلـــة؛      ) د(التصـّحر؛   

رصـــد التصـــّحر ) و(ح املـــنفّذة؛ تقيـــيم تـــأثري تغـــيري اســـتخدام األرض وتدابـــري االستصـــال) ه(
وســوف تقــدم يف الــتقرير الكــامل الــذي يصــدر عــن فــريق   . باســتخدام التكنولوجــيا الفضــائية

العمـل بعض األمثلة على رصد التصّحر، وكذلك املنهجية املوصى هبا لرصد سلسلة العمليات              
 .اليت تنطوي عليها ظاهرة التصّحر، باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد

  
  حرائق األحراج       -يم ج  

ــية اخلاصــة          -٣٧ ــا باستشــعار البصــمة الطيف ــراج إم ــية لكشــف حــرائق األح ــتاح االمكان ت
بالــتوهج احلــراري أو باألشــعة حتــت احلمــراء الوســطى يف األحــراج أثــناء الــنهار واللــيل، وإمــا   

يعي علما بأن نشوب احلرائق اهلائلة يف الرباري جزء طب        . بكشـف الضـوء املنبعث منها يف الليل       
مـن بيـئة األرض، يسـببه يف معظـم احلـاالت نـزول الصواعق القادحة، وأحيانا ثوران الرباكني؛                   
ــنة           ــثر يف الس ــربع أو أك ــتر م ــيون كيلوم ــبلغ مل ــر بضــررها يف مســاحات ت ــرائق تؤث ــذه احل وه

والــناس أيضــا يشــعلون الكــثري مــن احلــرائق، أحــيانا عرضــا، لكــن يف أكــثر احلــاالت  . الواحــدة
الــنار تســتخدم يف الــزراعة الزالــة الشــوائب مــن أراضــي زراعــة احملاصــيل         ذلــك أن . عمــدا

كمــا إن احلــرائق احملــددة املوصــوفة كعــالج . واملســاعدة عــلى اســتعادة الــتربة عناصــرها املغذيــة
للـتربة تستأصـل النباتات املّيتة والذابلة، مما يساعد على اعادة احليوية لألحراج ويقلل من خماطر    

والنار هي أيضا أداة يستخدمها الناس الزالة األحراج        . ائلـة الـيت ال ضـابط هلـا        احلـرائق الـربية اهل    
 ٧٥٠ ٠٠٠وســنويا، حيــرق الــنــاس مــا يــتراوح بــني . واعدادهــا ألغــراض االســتخدام البشــري

 ماليـني كيلومـتر مـربع مـن األحـراج واألراضـي العشـبية يف مجيع أحناء                  ٨,٢كيلومـتر مـربع و      
 .العامل
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  ت الفيضانا   -دال  
مــا زالــت الفيضــانات جــزءا ال يــتجزأ مــن الــتاريخ البشــري مــنذ بــدء الــثورة الزراعــية   -٣٨

ذلك . عقـب اسـتقرار املستوطنات الدائمة األوىل على ضفاف األهنار الكربى يف آسيا وأفريقيا            
أن الفيضـانات املومسـية تطـرح تربة سطحية وعناصر مغذية قّيمة يف األراضي الزراعية، وجتلب                

من ناحية  . حلـياة ملـناطق أخـرى مـا كانـت لـتكون خصـبة لوالهـا، مـثل دلتا هنر النيل                    أسـباب ا  
أخـرى، فـان الفيضـانات الطارئـة تقـع علـيها تـبعة التسـبب يف حـدوث وفـيات أكـثر مما تسببه                         

والفيضــانات مســؤولة أيضــا عــن خســارة الــباليني مــن  . األعاصــري الّدوامــة واألعاصــري املطــرية
 .رار اليت تصيب املمتلكات كل عامالدوالرات من جراء األض

  
  االندالقات النفطية        -هاء   

تــنجم االندالقــات النفطــية إمــا عــن حتطــم نــاقالت الــنفط يف الــبحر وإمــا عــن تفــريغ     -٣٩
عـلما بأن تفريغ النفط هو السبب األهم من هذين          . الـناقالت وتنظـيفها عـلى حنـو غـري قـانوين           

بلدان كثرية على اتفاقات شىت، مثل االتفاقية الدولية        وقد وقّعت   . السـببني لالندالقات النفطية   
ــبحار، وغــري ذلــك مــن         ــانون ال ــتحدة لق ــية األمــم امل ــناجم عــن الســفن، واتفاق ــتلوث ال ــنع ال مل

وتستخدم بيانات رصد األرض    . االتفاقـات االقليمية اليت متنع اغراق النفايات يف البيئة البحرية         
ــيا يف ترصــد االندالقــات النفطــية و  ــثال لالتفاقــات، وذلــك باالســتفادة مــن   عمليات فــرض االمت

، والســاتل األورويب )رادارســات(البــيانات الــرادارية واحلــرارية الــيت يوفــرها كــل مــن الســاتل   
، )٥-سبوت(لوكالة الفضاء األوروبية، وساتل رصد األرض       ) ٢-إرس(لالستشـعار عـن بعد      

 .وضوعية، وراسم اخلرائط امل)الندسات(وساتل استشعار األرض عن بعد 
  

  الثورانات الربكانية       -واو  
الـثورانات الـربكانية ميكـن أن تكـون مـرّوعة ومميـتة معا؛ فهي تعترب مصدر خطر كبري                    -٤٠

فان . حمـتمل يـتهدد أولـئك الذيـن يعيشـون بالقـرب مـنها، وذلـك جلملـة مـن األسباب املتنوعة                     
ساحات واسعة من األراضي    الفُـتات الـناري املنبعـث مـن الـثوران الـربكاين ميكن أن يكتسح م               

. مبـا حيملــه مـن ســحب الـرماد والغــبار والدخــان احلـارة، يف غضــون بضـع دقــائق أو ســويعات     
والصـخور املـتأججة املـتدفقة مـن فوهـة الـربكان ميكن أن تشعل احلرائق يف األحراج والبلدات             

ارها وهي تعيد   اجملـاورة، يف حـني أن أهنـار اِحلمـم الذائـبة ميكن أن تدّمر كل ما تصادفه يف مس                   
كمـا إن األمطـار الغزيرة أو كتل الثلوج السريعة الذوبان يف   . تشـكيل تضـاريس طبـيعة املكـان       

 وهــي كــتل مــن الوحــل –قمــة اجلــبل ميكــن أن تطلــق أمواجــا مــن اهلــيارات الطينــية الــربكانية  
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ا وأمــ. الـربكاين ميكـن أن تـتدفق يف جمـراها عـلى امــتداد عـدة أمـيال، فـتدفن الطـرقات والقـرى          
سـحب الـرماد والغـاز املقذوفـة عالـيا يف احملـيط اجلوي فيمكن أن تؤثر يف املناخ، وأحيانا على                     

 .نطاق عاملي
  

  استنفاد طبقة األوزون           -زاي   
كما إن طبقة الغالف . يـرق الغـالف اجلـوي كـلما ارتفـع فـوق مـنحىن سطح األرض               -٤١

، تتيح منظرا جانبيا  "حلافـة ا" كـم، وتسـمى      ٥٠ كـم و   ١٠اجلـوي، الـيت يـتراوح ارتفاعهـا بـني           
ولـذا فـان األجهـزة العلمـية املـركوزة يف مداراهتـا توجـه النظر إىل حافة                  . لبنـية الغـالف اجلـوي     

ــنـزرة حبســب االرتفــاع      قــرص األرض ألجــل قــياس كــيف تتــباين معــدالت تركــز الغــازات ال
وقــد اســتخدمت أجهــزة مطــياف رســم . العمــودي، وألجــل رصــد الــثقوب يف طــبقة األوزون

ــة عــلى مــنت  ) تومــس(خــريطة األوزون الكــلي  ، وجتــربة الرصــد العــاملي  "٧-نيمــبوس"احملمول
، وجتـربة مكـوك سرب حافة األوزون        )٢-إرس(احملمولـة عـلى مـنت السـاتل         ) جومـي (لـألوزون   

 .احملمولة على منت مكوك الفضاء كولومبيا، ألجل كشف تلك الثقوب أيضا) ٢-سولسي(
  

منوذج : ن استراتيجية عاملية شاملة لرصد البيئةمبادئ توجيهية بشأ -خامسا 
  يستند إىل التعليم والتدريب وبناء القدرات

نتـيجة لتسـارع الـنمو السـكاين والـتغريات املناخـية، أصـبحت النظم البيئية حتت وطأة                   -٤٢
وقد أدى . ضـغط شـديد لتلبـية الطلـب املتزايد على الغذاء وغريه من العناصر الضرورية للحياة              

وعـلى الرغم من اجلهود املبذولة لترشيد       . لضـغط، يف حـاالت كـثرية، إىل تدهـور البيـئة           ذلـك ا  
اسـتخدام الـنظم البيئـية، مـثل املـوارد األرضـية واملائـية، فـان مـناطق كـبرية يف مجيع أحناء العامل                        

وقد أسهمت يف عملية    . أخـذت تتعرض للتدهور، وهي تواجه اآلن العديد من املشاكل البيئية          
البيـئي مجلـة مـن العوامـل الطبيعـية واألنشـطة البشـرية عـلى حـد سواء، وخصوصا يف                     الـتدهور   

والنتـيجة احلاصـلة هـي اضـطراب استقرار النظم       . الـنظم البيئـية األحيائـية اهلشـة وغـري املسـتقرة           
ولـذا فـان مـن املهـم جـدا العمـل على رصد وتقدير عملية التدهور اجلارية يف                 . البيئـية الطبيعـية   
 .كرة، بغية اختاذ التدابري الضرورية ملكافحتها واستصالح النظم املتدهورةمراحلها املب

اسـتجابة إىل هـذه احلـال، أسـند اجملـتمع الدويل أولوية عليا لقضية رصد البيئة، حبسب                -٤٣
مـا أثبـته اليونيسـبيس الثالـث، الـذي دعـا إىل صـوغ اسـتراتيجية عاملـية شـاملة لرصـد البيئة، يف                

 .اعالن فيينا
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هلـدف املنشـود الرئيسـي خلطـة العمل املقترحة يف هذا التقرير هو املبادرة إىل اطالق                 وا -٤٤
اسـتراتيجية عاملـية الـنطاق تسـتند إىل الفضـاء لرصـد البيئة، وضمان قابلية استدامة النظم البيئية                   

وأمــا األهــداف املنشــودة . األحيائــية، وتعزيــز الــتعاون االقلــيمي بشــأن املســائل البيئــية احلــرجة 
 :خرى احملددة بقدر أكرب فتشمل ما يلياأل

تنفـيذ العمـل عـلى اقامـة نظام ملا قبل املرحلة العملياتية لرصد العوامل احملركة                 )أ( 
 يف بعض الظواهر البيئية املعينة يف مناطق خمتارة؛

 تقدير وتكييف التقنيات ذات الصلة اخلاصة برصد البيئة؛ )ب( 

 ذ الرصد البيئي تنفيذا فعاال؛تقدمي مبادئ توجيهية بشأن تنفي )ج( 

تقــدمي الدعــم ألجــل بــناء قــدرات املوظفــني احمللــيني يف جمــال الرصــد البيــئي،     )د( 
 وذلك بالتعاون مع املؤسسات الوطنية املعنية؛

 تعزيز الشراكات بني املؤسسات الوطنية واالقليمية والدولية ذات الصلة؛ )ه( 

 احلكومية والسكان احملليني يف رصد      تقـدمي الدعم ألجل اشراك املنظمات غري       )و( 
 .البيئة

وحتقـيقا لألهـداف املذكـورة أعـاله، ينبغي أن تركّز خطة العمل املوارد واجلهود على                 -٤٥
ــبلدان،       ــيما بــني ال ــبادل املمارســات اجلــيدة ف ــز ت ــتقين، وتعزي ــتعاون ال بلــوغ مــدى أوســع يف ال

كما ينبغي أن تكون    . ية املستدامة والتشـجيع عـلى وضـع سياسـات عامة تؤدي إىل التنمية البيئ            
خطـة العمل مبنية على االستفادة مما هو موجود حاليا من خطط التنمية، وخطط العمل البيئية                

 .ويقدم يف املرفق األول عرض بياين خلطة العمل. الوطنية، واستراتيجيات التنمية الريفية
  

  املكّونات التقنية      -ألف  
ويشتمل كل مكون على جمموعة من      . كونـات تقنية  تـتألف خطـة العمـل مـن أربعـة م           -٤٦

 .النواتج اليت ستنفذ عن طريق أنشطة حمددة
 
    انشاء الشبكات والتشارك يف املعارف     –١املكون التقين  

تــبادل املعلومــات بــني الــبلدان عــلى الصــعيد اإلقلــيمي عــن  يشــتمل هــذا املكــون عــلى  -٤٧
ال، ستعتمد خطة العمل على هنج تشاوري       ويف ذلك اجمل  . أفضـل املمارسات بشأن رصد البيئة     

وســوف يكــون مــن العناصــر األساســية تنظــيم . إقلــيمي جلمــع البــيانات ذات الصــلة وتوزيعهــا
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حلقـات عمـل خاصـة بالتوعية والتدريب لسد الفجوات يف املعرفة بني البلدان، وستراعى فيها                
 . األعمال اليت أجنزهتا املنظمات أو الشبكات يف هذا امليدان

 :نواتجتوقع أن تكون هناك ثالثة ُيو -٤٨

 استبانة أصحاب املصلحة على الصعيد اإلقليمي -١الناتج  )أ( 

 :األنشطة ‘١‘ 

إعـداد قائمة حصرية جبميع أصحاب املصلحة الذين يعملون يف جمال            -أ   
 رصد البيئة على الصعيد اإلقليمي؛

واملؤسسات الدولية  اسـتبانة وتوثـيق األنشـطة اليت تضطلع هبا البلدان            -ب   
 يف ميدان رصد البيئة؛

اســتبانة االحتــياجات والــثغرات فــيما يــتعلق باملســائل املتصــلة برصــد   -ج   
 البيئة؛

 :النتائج املتوقعة ‘٢‘ 

ــية     -أ    إعــداد وثــيقة حتــدد اســتراتيجية بشــأن كيفــية ســد الفجــوات وتلب
ــئة الفضــائي ود      ــز رصــد البي ــياجات مــن أجــل اســتحداث أو تعزي ــنظمات االحت ور امل

 والشبكات اإلقليمية والدولية يف تلبية تلك االحتياجات؛

إعـداد قائمة حصرية جبميع أصحاب املصلحة الذين يعملون يف جمال            -ب   
 رصد البيئة؛

 التوعية -٢ الناتج )ب( 

 :األنشطة ‘١‘ 

ــئات       -أ    ــع اهلي ــتعاون م ــية بال ــات العمــل اإلقليم املســامهة يف تنظــيم حلق
 تخصصة؛والشبكات امل

تنظــيم أنشــطة التوعــية اإلقليمــية مــن أجــل تعمــيق فهــم فــائدة رصــد    -ب   
 البيئة؛
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 :النتائج املتوقعة ‘٢‘ 

ــية      -أ    ــية األحيائــ ــنظم البيئــ ــروابط بــــني الــ ــبلدان بالــ ــي الــ ــاد وعــ ازديــ
 والقطاعات األخرى؛) اإليكولوجية(

 ادة؛إعداد املزيد من دراسات احلاالت اإلفرادية والدروس املستف -ب  

 التشارك يف املعارف -٣ الناتج )ج( 

 :األنشطة ‘١‘ 

رفـــع مســـتوى املشـــاريع الـــرائدة إىل املســـتوى اإلقلـــيمي؛ وتشـــجيع   -أ   
تصـــميم املشـــاريع الـــرائدة وتنفـــيذها وتكـــرارها عـــلى الصـــعيد اإلقلـــيمي اســـتناداً إىل 

 الدروس املستفادة؛

نـــيات إدارة تشـــجيع دراســـات احلـــاالت اإلفـــرادية حـــول تطويـــر تق -ب   
 املوارد الطبيعية؛

تعمـيم املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات بشأن استخدام التقنيات       -ج   
 احمللية لرصد النظم اإليكولوجية ومحايتها وتعزيزها على البلدان؛

 :النتائج املتوقعة ‘٢‘ 

تعزيـز التعاون اإلقليمي والدويل بشأن جمموعة من املسائل البيئية عن            -أ   
 ق تبادل اخلربات وأفضل املمارسات؛طري

ازديـاد عـدد الشـراكات واالتفاقـات التعاونـية بـني املؤسسـات املعنية                -ب   
 .على الصعيدين اإلقليمي والدويل

 
  بناء القدرات لدى املنظمات الوطنية واإلقليمية -٢املكون التقين 

أجــل تعزيــز القــدرة يهــدف هــذا املكــون إىل حفــز الــتعاون اإلقلــيمي بــني الــبلدان مــن   -٤٩
املؤسســية لــدى املــنظمات الوطنــية واإلقليمــية عــلى تشــجيع تــبادل أفضــل املمارســات وتــبادل   

 . املعارف داخل البلدان وفيما بينها

 :ويتوقع أن تكون هناك ثالثة نواتج -٥٠

 تعزيز بناء قدرات املؤسسات الوطنية واإلقليمية -١ الناتج )أ( 
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 :األنشطة ‘١‘ 

ــز ال -أ    ــية     تعزي ــدى املراكــز املتخصصــة الوطن ــية ل ــدرة املؤسســية والتقن ق
 واإلقليمية على توفري التدريب يف ميدان رصد البيئة ؛

 الدعم التقين للشبكات املواضيعية ذات الصلة؛ -ب  

 دعم البحث البيئي على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ -ج  

ار املبكر ومتخذي   تعزيـز العالقات والروابط املؤسسية بني نظم اإلنذ        -د   
 القرارات، بغية تيسري االستجابات للمشاكل البيئية يف حينها وعلى حنو مناسب؛

 :النتائج املتوقعة ‘٢‘ 

تعزيـز القدرة املؤسسية والتقنية لدى املنظمات والشبكات الوطنية واإلقليمية             
لغرض يف  عـلى القـيام برصـد البيئة، وعلى توفري التدريب واملعلومات على حنو واف با              

 .ذلك اجملال
 

    النظام اإلقليمي جلمع املعلومات وتوزيعها-٣ املكون التقين
يلـزم إنشـاء شــبكات إقليمـية شـاملة لــلمعلومات عـن رصـد البيــئة، بغـية كفالـة فعالــية          -٥١

 .تعميم املعلومات

 :ويتوقع ناتج واحد -٥٢

يكولوجية ورصد  الشـبكات اإلقليمـية للمعلومات عن إدارة النظم اإل         -الناتج )أ( 
 البيئة

ــئة       :األنشــطة -أ    ــية عــن رصــد البي ــيانات احلال ــع مســتوى قواعــد الب رف
 وإدارهتا، بغية تكوين قاعدة بيانات إقليمية شاملة؛

تيسـري الـروابط بـني قواعـد البـيانات اإلقليمـية، بالتعاون مع الشركاء                -ب   
 الرئيسيني على الصعيد الدويل؛

ملؤسسات الوطنية واملواقع الشبكية والشبكات     تشـجيع الروابط بني ا     -ج   
 املواضيعية لقواعد البيانات اإلقليمية؛

 إنشاء قاعدة بيانات دولية عن رصد البيئة؛ -د  
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 :النتائج املتوقعة ‘٢‘ 

إنشــاء شــبكات إقليمــية شــاملة لــلمعلومات عــن رصــد البيــئة وإدارة    -أ   
 النظم اإليكولوجية؛

ــتعل  -ب    ــروابط املـ ــز الـ ــبكات  تعزيـ قة باملعلومـــات واالتصـــاالت بـــني الشـ
 .واملنظمات على مجيع األصعدة

 
    تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف جمال رصد البيئة-٤ املكون التقين

ســيوفر هــذا املكــون اهلــيكل الــتقين خلطــة العمــل، وسيســتند إىل اختــيار مواقــع الرصــد  -٥٣
 .صد باستخدام تكنولوجيا الفضاءوسلسلة من مواقع االختبار لتنفيذ وتقييم تقنيات الر

 :وُيتوقّع ناجتان -٥٤

  القائمة احلصرية واالستقصاء اخلاصني برصد البيئة -١ الناتج )أ( 

 :األنشطة ‘١‘ 

 إجراء استقصاء وتقييم للمنهجيات املستخدمة لرصد البيئة؛ -أ  

 قائمة حصرية ألنشطة رصد البيئة على الصعيد اإلقليمي؛ -ب  

 الة الراهنة لرصد البيئة على الصعيد اإلقليمي؛تقدير احل -ج  

 :النتائج املتوقعة ‘٢‘ 

 استبانة الطرائق املناسبة لرصد البيئة؛ -أ  

 إنشاء قاعدة بيانات عن أنشطة ومعلومات رصد البيئة؛ -ب  

  تطبيقات االستشعار عن بعد -٢ الناتج )ب( 

 :األنشطة ‘١‘ 

وف البيئـية، الـيت سوف تستخلص       اختـيار املؤشـرات األساسـية للظـر        -أ   
 من بيانات االستشعار عن بعد؛

دراسـات حـاالت افـرادية عـن مسـتويات وأنـواع رصد البيئة، مبا يف                 -ب   
املعــامل القياســية (حتديــد البــيانات الــيت ينــبغي احلصــول علــيها   ‘١‘ :ذلــك مــــا يلــــــي

ــ‘ ٢‘ ؛)وبـــروتوكوالت القـــياس) البارامـــترات( ــيانات، مبـ ــيانات احتـــياز البـ ــيها بـ ا فـ
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ــيانات األرضــية؛    ــيها  ‘ ٣‘ االستشــعار عــن بعــد وجمموعــات الب ــيانات وحتل معاجلــة الب
 ‘٥‘ حتليل أسباب تدهور البيئة؛ ‘٤‘ باستخدام املعدات والرباجميات احلاسوبية املتاحة؛

 رسم خرائط الجتاهات تدهور البيئة وتسليط األضواء على املناطق احلرجة؛

 :ةالنتائج املتوقع ‘٢‘ 

حتديـد املؤشـرات البيئـية اليت ميكن رصدها باستخدام االستشعار عن             -أ   
 بعد؛

إنـــتاج خـــرائط بيئـــية باســـتخدام االستشـــعار عـــن بعـــد وغـــريه مـــن    -ب   
 التكنولوجيات الفضائية؛

حتديـد تكنولوجـيات االستشـعار عـن بعد وغريها من التكنولوجيات             -ج   
 . مدى تدهورهاالفضائية املناسبة لرصد البيئة وتقدير

  
  توصيات عامة       -باء  

إن أكـثر احللـول التنظيمـية فعالـية ملواصـلة الرصد البيئي الشامل املتكامل والذي ميكن                  -٥٥
الـتعويل علـيه يتمـثل يف استحداث آلية مؤسسية، تتكون من أنشطة متعددة التخصصات ذات                

ى الــدوام عــلى نطــاق جوانــب علمــية وتقنــية واقتصــادية وسياســية وقانونــية، تكــون نشــطة عــل 
وينبغي أن تتطور هذه اآللية تدرجيياً صوب . عـاملي مـن أجـل محايـة البيئة ولصاحل مجيع البلدان         

وينـبغي أن توضـع يف االعتـبار لـدى إقامة نظام الرصد املعامل              . إقامـة نظـام موحـد لرصـد البيـئة         
 :الرئيسية التالية

ملي وأن يشارك فيه أكرب عدد      جيـب أن يكـون الـنظام مقـبوالً عـلى الـنطاق العا              )أ(  
ممكـن مـن الـبلدان، وينـبغي أن يكـون شـامالً بقـدر اإلمكـان ومـتكامالً على املستويني األفقي                      

 والعمودي؛

جيـب أن يدعـم الـنظام بـنظم فرعـية جلمـع البـيانات، تكـون منظمة البنية جيداً                     )ب(  
 االقتصادية؛- االجتماعيةعلى األصعدة الوطين واإلقليمي والعاملي ومنسقة مع نظم املعلومات

جيـب أن حيـتوي الـنظام عـلى أدوات فعالـة لتحلـيل البـيانات ومعاجلتها إلنتاج                   )ج(  
 معلومات وتوليد معارف يتاح للموظفني وعامة اجلمهور الوصول إليها؛

جيــب أن يكــون مقــررو السياســات ومــتخذو القــرارات عــلى عــلم بــأن الــنظام  )د(  
 .ملعلومات يف شكل يسهل فهمهقادر على تقدمي البيانات وا
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مــن أجــل إنشــاء ذلــك الــنظام، يلــزم اســتحداث وثــائق قانونــية دولــية حتــدد اجلوانــب     -٥٦
ــنظام لوظائفــه   ــية ألداء ال ــرار مــن    . التنظيمــية والتقن وميكــن أن تكــون اخلطــوة األوىل صــدور ق

فاق بني  وعـالوة عـلى ذلـك، جيـب التوقيع على ات          . اجلمعـية العامـة حيـدد وضـعية نظـام الرصـد           
وينبغي أن يتناول   . الـبلدان يـبني حقـوق الـبلدان املشـاركة وواجـباهتا واهلـيكل التنظيمي للنظام               

وميكـن اسـتحداث اجملموعة الكاملة من   . االتفـاق أيضـاً املسـائل التقنـية املـتعلقة بتشـغيل الـنظام          
عــلى الصــعيدين هــذه الوثــائق القانونــية عــلى مــراحل رهــناً بــتعهد الــبلدان املشــاركة بالــتزاماهتا 

 .السياسي والقانوين ورهناً بإحراز تقدم على الصعيد التقين

وسيتسـم تنفـيذ نظـام الرصـد بـرعاية األمـم املـتحدة باملعـامل اإلجيابية التالية بالنسبة إىل                     -٥٧
 :مجيع املشاركني

 وجود قاعدة بيانات علمية فريدة عن األرض تطابق معايري موحدة؛ )أ( 

بني البلدان، مبا يف ذلك التعاون يف تبادل البيانات العلمية، من توثـيق الـتعاون      )ب( 
 أجل حفز االستثمار يف تبادل البيانات؛

 إنشاء بنية حتتية إلعداد املعلومات لصاحل اجملتمع؛ )ج( 

 تيسري سبل وصول املستعملني إىل املعلومات عن الرصد العاملي؛ )د( 

 ؛)ة وزيادة تواتر التحديثاتتوسيع التغطي(حتسني نوعية املعلومات  )ه( 

 .توافر أنواع متباينة من تكنولوجيات الرصد )و( 

جيـب إنشـاء نظـام الرصـد وتنفـيذه وفقـاً للقـانون الـدويل، مبـا فـيه قـانون البيئة وقانون                         -٥٨
انظــر (الفضــاء اخلــارجي وقوانــني املــنظمات الدولــية، مــع مــراعاة املــراحل الرئيســية ونــتائجها    

 . اليت ستوفر األساس لقانون البيئة،) أعاله١٠الفقرة 

ــية إنشــاء نظــام الرصــد تدرجيــية      -٥٩ ــراعى يف إجنــاز   . وجيــب أن تكــون عمل ــبغي أن ت وين
. إجـراءات الـتكامل الـنظم الدولـية احلالـية الحتـياز البـيانات، واسـتعمال بـيانات رصد األرض                   

ويف .  يف نظام الرصد   ويف املـراحل األولـية، جيـب أن حتـدد مـرافق الرصـد احلالـية بغـية إدماجها                  
املــراحل الالحقــة، ســيحدد الــنظام اإلداري األنــواع األخــرى مــن أجهــزة الرصــد الــيت ســتلزم    

وينــبغي أن حيــدد . لفعالــية عمــل الــنظام، والطــرائق الــيت ينــبغي أن تشــارك هبــا الــبلدان املخــتلفة
حل الوطنية للبلدان   توزيـع األعمـال الـيت يـنطوي علـيها األمر حتديداً طوعياً وأن تراعى فيه املصا                

 .املشاركة

 :ميكن أن تكون األهداف اليت يلزم حتقيقها ملشروع استحداث نظام الرصد كما يلي -٦٠
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 ٢٠٠٤عام 
 

ــية حتــدد        )أ(  ــية قانون ــائق تنظيم ــتماد وث ــبلدان املشــاركة بصــوغ واع اضــطالع ال
الســلطات وضــعية نظــام الرصــد، وحقــوق الــبلدان املشــاركة يف املشــروع ومســؤولياهتا، ودور 

 الدولية ووظائفها، وشروط الوصول إىل املعلومات؛

صوغ وثيقة حتدد مهام نظام الرصد وأغراضه والتنسيق فيه مع    . فـرباير /شـباط  )ب( 
 البلدان املشاركة؛

قائمـة حصـرية مبـرافق الرصـد القائمـة الـيت ميكـن أن تتـيحها البلدان املشاركة                    )ج( 
 لتلبية احتياجات النظام؛

 وتنسيق ما يلزم للنظام من املعايري واالستمارات وقواعد التصنيف          اسـتحداث  )د( 
 وأساليب معاجلة البيانات؛

 وضع االقتراحات التقنية للنظام؛ )ه( 
 

 ٢٠٠٥عام 
 إقامة سلطات للتنسيق بني األعمال الالزمة؛ )أ( 

ــع املعلومــات ومعاجلــتها وإعدادهــا        )ب(  ــتحداث مراكــز، ضــمن الــنظام، جلم اس
 النهائيني؛للمستعملني 

 
٢٠٠٨-٢٠٠٥ 

 حتقيق التكامل بني نظم الرصد الوطنية؛ 
 

٢٠١٠-٢٠٠٨ 
 استحداث تكنولوجيات جديدة من أجل توسيع قدرة النظام؛ 

 
٢٠١٢-٢٠١١ 

 .رفع مستوى النظام ليكون عامالً بالكامل 
 

مل يف املـراحل األوىل مـن إنشاء نظام الرصد، ميكن تنفيذ استراتيجية لرصد البيئة الشا               -٦١
املــتكامل، وذلــك مــن خــالل مشــاريع رائــدة تتــيح للمجــتمعات احمللــية القــيام خبطــوات عملــية  
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وُيقترح مشروعان  . وكذلـك اختـبار وممارسة النهوج التكنولوجية الرئيسية واألفكار األساسية         
 :رائدان

 ؛)انظر املرفق الثاين(تطبيقات االستشعار عن بعد لرصد التصّحر  )أ( 

يعىن باستخدام ) دورة مـن حلقـات العمـل واألنشـطة التدريبـية          (إنشـاء معهـد      )ب( 
 ).انظر املرفق الثالث(البيانات الشاملة املتكاملة لرصد البيئة 

وخـالل عملـية تنفـيذ اسـتراتيجية رصـد البيـئة الشـامل املـتكامل، ميكـن أن ُتـنفّذ أيضاً                       -٦٢
هتا جلــنة اســتخدام الفضــاء  املشــاريع الــرائدة الــيت تقــترحها فــرق العمــل ذات الصــلة الــيت أنشــأ   
 .اخلارجي يف األغراض السلمية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

 

 احلواشي
  ٥٠، الفقرتان (A/56/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم            )١( 

 .٥٥ و
اء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،        تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفض        )٢( 

 .A.00.I.3)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩فيينا، 
 .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار       )٣( 
رات  منشو  (١٩٩٢يونيه  / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،            )٤( 

،  ١القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار   : ، اجمللد األول) والتصويبات  A.93.I.8األمم املتحدة، رقم املبيع    
 .املرفق الثاين 

 /http://www.unep.org/geo2000)، املوقع الشبكي   ٢٠٠٠-تقرير توقعات البيئة العاملية   : انظر )٥( 
ov-e.pdf). 

 .٣٣٤٨٠، الرقم  ١٩٥٤، اجمللد  دات جمموعة املعاه  األمم املتحدة،  )٦( 
 .٣١٣٦٣، الرقم  ١٨٣٥-١٨٣٣ اجمللدات جمموعة املعاهدات،   األمم املتحدة،   )٧( 
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   املرفق األول  
 عرض بياين خلطة عمل رصد البيئة      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة عمل رصد البيئة

تطبيقات تكنولوجيا  -٤
الفضاء يف رصد 

 البيئة

ام االقليميالنظ -٣
جلمع املعلومات

 وتوزيعها

ناء قدراتب -٢
 املنظمات الوطنية

 واالقليمية

انشاء الشبكات -١
 يف والتشارك
 املعارف

 )انظر أدناه(
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 انشاء الشبكات والتشارك يف املعارف -١

استبانة أصحاب املصلحة على
 تبادل املعارف التوعية الصعيد اإلقليمي

 

القائمة احلصرية بأصحاب 
 املصلحة

استبانة األنشطة اليت تضطلع 
هبا البلدان واملنظمات الدولية

استبانة االحتياجات 

االسهام يف تنظيم
حلقات عمل إقليمية

تطوير فهم مسائل
 رصد البيئة

رفع مستوى
 املشاريع الرائدة

تشجيع البحوث
 راساتوالد

 املعارف احمللية

 استراتيجية سد الفجوات 
وتلبية االحتياجات من أجل 

 تطوير رصد البيئة

القائمة احلصرية بأصحاب 
 املصلحة

 
 زيادة الوعي

تعزيز التعاون الدويل
 واإلقليمي

 
الدروس املستفادة

االتفاق بشأن زيادة
الشراكات والتعاون

 يف العمل
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 ات الوطنية واإلقليمية بناء قدرات املنظم-٢

 تعزيز بناء قدرات
 املؤسسات الوطنية
  واإلقليمية

دعم الشبكات املواضيعية 
 ذات الصلة

تعزيز القدرة التقنية 
 واملؤسسية

الروابط بني نظم اإلنذار
املبكر ومتخذي القرارات

 
 

تعزيز قدرة املنظمات والشبكات الوطنية واإلقليمية

 دعم البحوث البيئية
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  النظام اإلقليمي جلمع املعلومات وتوزيعها-٣

 شبكات املعلومات اإلقليمية بشأن
 إدارة النظم اإليكولوجية

 ورصد البيئة

 رفع مستوى قواعد البيانات 
 اإلقليمية احلالية

الروابط بني قواعد البيانات 
 اإلقليمية والشركاء الرئيسيني

  الصعيد الدويلعلى

نيةالروابط بني املؤسسات الوط
  وقواعد البيانات اإلقليمية

 إنشاء قاعدة بيانات دولية

 
 إنشاء شبكات معلومات إقليمية

 تعزيز الروابط بني الشبكات واملنظمات
 على مجيع األصعدة
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  تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف رصد البيئة-٤

 شعار عن بعدتطبيقات االست جرد واستقصاء رصد البيئة

  تقدير الوضعية الراهنة

 اختيار املؤشرات األساسية

دراسات حاالت إفرادية عن 
الفيضانات واحلرائق واالندالقات 
النفطية والرباكني واجلفاف والتصّحر

 
 حتديد الطرائق املناسبة لرصد البيئة

 

 
 حتديد مؤشرات رصد البيئة

 إنشاء قاعدة بيانات 
 بشأن أنشطة ومعلومات 

 رصد البيئة

 حتديد تقنيات االستشعار 
 عن بعد املناسبة

 
 جيات وتقييمهااستقصاء املنه

 القائمة احلصرية باألنشطة على 
 الصعيد اإلقليمي
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   املرفق الثاين  
   مشروع رائد مقترح بشأن تطبيقات االستشعار عن بعد لرصد التصّحر     

  اخللفية -أوالً  
نتـيجة للـنمو السـكاين السـريع، تعرضت املوارد الطبيعية لضغوط شديدة لتلبية الطلب       -١

ويف املـناطق القاحلـة وشـبه القاحلـة، أدت الضغوط املتزايدة إىل تدهور              . املـتزايد عـلى األغذيـة     
وعـلى الـرغم من اجلهود اليت بذلت لترشيد استخدام األراضي           .  يف العديـد مـن احلـاالت       البيـئة 

واملـوارد املائـية، تدهـورت مساحات واسعة من أراضي املراعي والزراعة املطرية، وتواجه اآلن               
وميكن أن تساهم يف عملية التصّحر العوامل الطبيعية واألنشطة البشرية على           .مشـاكل التصـّحر   

 سـيما يف الـنظم اإليكولوجـية اهلشـة وغري املستقرة، وأن تؤدي إىل اختالل توازن                 السـواء، وال  
وعلــيه فمــن املهــم جــداً رصــد العملــية وتقيــيمها يف مــرحلة مــبكرة بغــية اختــاذ   . البيــئة الطبيعــية

 .التدابري الالزمة ملكافحة التصّحر وإعادة تأهيل املناطق اليت تدهورت
  

  األهداف  -ثانياً  
اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة التصــّحر يف الــبلدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف    تطالــب  -٢

 مــنها، باختــاذ تدابــري ١٨ إىل ١٦، يف املــواد )أ(أو مــن التصــّحر، وخباصــة يف أفريقــيا /الشــديد و
 .لـتعزيز الـتعاون العـلمي والـتقين مـن أجـل حتسـني تقنـيات رصـد التصّحر وإعادة تأهيل البيئة         

طالـبة، سـتكون أهـداف املشـروع املقترح هنا هي استحداث ونقل وتطبيق              واسـتجابة لـتلك امل    
تقنـيات االستشــعار عــن بعـد وتكنولوجــيات الفضــاء ذات الصــلة بغـية رصــد وتقيــيم عملــيات    

 :وأهداف املشروع احملددة هي التالية. التصّحر

تنفـيذ نظـام عملـيايت لرصـد دينامـيات التصـّحر يف مـناطق قاحلـة وشبه قاحلة             )أ( 
 تارة؛خم

ــناطق     )ب(  ــد املـ ــة برصـ ــلة، اخلاصـ ــائية ذات الصـ ــيات الفضـ ــيم التقنـ تكيـــيف وتقيـ
 املتدهورة اليت ختتار كمواقع لالختبار؛

وضـع مـبادئ توجيهـية بشأن حتقيق الفعالية يف تنفيذ رصد التصّحر يف املواقع        )ج( 
 املختارة، مع مراعاة ظروفها اخلاصة؛

 الوطنية املعنية برصد التصّحر وتقييمه؛دعم بناء القدرات يف املؤسسات  )د(  
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 .تعزيز الشراكة بني املنظمات واملؤسسات دون اإلقليمية والوطنية املعنية )ه(  
  

  مدة املشروع  -ثالثاً  
 .ستكون مدة املشروع أربع سنوات -٣
  

  املنظمات املشاركة املقترحة    -رابعاً  
ــثقافة وأمانــة  ميكــن أن تشــارك يف املشــروع مــنظمة األمــم املــتحدة   -٤  للتربــية والعــلم وال

اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة التصّحر وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة               
 .لألمم املتحدة واملفوضية األوروبية واملنظمات اإلقليمية واحمللية املعنية

  
   نواتج املشروع املتوقعة       -خامساً 

  رصد تدهور األراضي           -ألف  
 :سيشتمل الرصد على ما يلي -٥

 اختيار أساليب مناسبة لرصد التصّحر وتدهور البيئة؛ )أ(  

اختــيار مؤشــرات للتصــّحر تناســب معــامل تدهــور البيــئة، اســتناداً إىل تقنــيات    )ب(  
 االستشعار عن بعد والقياسات األرضية؛

ــتدهور األراضــي،    )ج(   ــداد خــرائط ل ــيانات االستشــعار عــن   إع ــد باســتخدام ب بع
 والبيانات األرضية، مع التركيز على املواقع اليت ينبغي أن يعاد تأهيلها؛

 .إنشاء قاعدة بيانات بشأن عمليات تدهور األراضي )د(  
  

  بناء القدرات   -باء 
 :ستشمل عناصر بناء القدرات ما يلي -٦

 حتسني املعارف عن رصد التصّحر؛ )أ(  

 نجاح إىل البلدان واملنظمات املعنية؛نقل التكنولوجيات اليت اختربت ب )ب(  

 إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات التصّحر، تتاح للمؤسسات ذات الصلة؛ )ج(  
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تعزيـز قـدرة املؤسسـات املعنـية على إعداد وتنفيذ برامج جلمع وحتليل وتبادل              )د(  
 املعلومات املتصلة برصد التصّحر؛

ــية العمو   )ه(   ــية إىل التوع ــم أســباب     دعــم األنشــطة الرام ــز فه ــن أجــل تعزي ــية م م
 .التصّحر وآثاره وإىل تبادل املواد التعليمية واإلعالمية من أجل التوعية

  
  أنشطة التنفيذ وخطواته     -سادساً 

 :سُيتبع النهج التايل يف تنفيذ املشروع -٧

 ؛)حنو مليون هكتار( اختيار مناطق الرصد  )أ(  

ــبار     )ب(   ــع االخت ــن مواق ــيار سلســلة م ــن     م(اخت ــئات م ــنها بضــع م ســاحة كــل م
 .للتنفيذ والتقييم، من بني أكثر أجزاء املناطق املرصودة حرجاً) اهلكتارات

  
  تصميم املشروع -١املرحلة 

 عـلى األنشطة    ١وستشـتمل املـرحلة     .  ثالثـة أشـهر    ١سـتكون املـدة املـتوقعة لـلمرحلة          -٨
 :التالية

مل اإلقليمية ودون اإلقليمية وفقاً     تقيـيم أمهـية املشـروع فـيما يتعلق بربامج الع           )أ(  
 ألهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصّحر؛

 اختيار مناطق الرصد احملتملة استناداً إىل نتائج التقييم املذكور أعاله؛ )ب(  

 استبانة القدرات واملرافق اليت حيتمل توفرها للمشروع يف البلدان املعنية؛ )ج(  

ليمــية حيضــرها ممــثلون خمــتارون واملــنظمات ووكــاالت   تنظــيم حلقــة عمــل إق  )د(  
الـتمويل املشـاركة، لوضـع الصـيغة النهائـية لتصـميم املشـروع وحتديد الشركاء اآلخرين الذين                  

 .ينبغي أن يشاركوا
  

  تنفيذ املشروع -٢املرحلة 
وستشــتمل عــلى األنشــطة .  أربعــة وعشــرين شــهرا٢ًســتكون املــدة املــتوقعة لــلمرحلة  -٩

 :التالية

 تقييم احلالة الراهنة للتصّحر يف املواقع املختارة؛ )أ(  
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 استقصاء وتقييم املنهجيات املستعملة لرصد تدهور البيئة وعمليات التصّحر؛ )ب(  

 إعداد قائمة حصرية بأنشطة رصد تدهور األراضي؛ )ج(  

اختــيار مؤشــرات أساســية للتصــّحر تســتمد مــن بــيانات االستشــعار عــن بعــد   )د(  
 ياسات امليدانية، وكذلك أساليب املعاجلة اليت ستستخدم؛والق

 .دراسات إفرادية عن مستويات وأنواع التدهور املختلفة )ه(  

 :ستؤدى املهام التالية أيضاً أثناء تنفيذ األنشطة املذكورة أعاله -١٠

 تطبيق خطة العمل اليت يعدها فريق العمل املعين بالرصد البيئي؛ )أ(  

البــيانات، مبــا فــيها بــيانات االستشــعار عــن بعــد وجمموعــات البــيانات احتــياز  )ب(  
 األرضية؛

 معاجلة البيانات وحتليها؛ )ج(  

 التحليل األويل ألسباب تدهور األراضي وتأثريها؛ )د(  

إعــداد خــرائط الجتاهــات تدهــور األراضــي وتســليط الضــوء عــلى مــناطق          )ه(  
 التصّحر احلرجة؛

ــناء القــدرات هبــدف  )و(    تعزيــز القــدرة املؤسســية والتقنــية لــلمراكز املتخصصــة   ب
 :الوطنية واإلقليمية يف املناطق املشمولة بالدراسة، من خالل ما يلي

 توفري التدريب يف جمال رصد التصّحر وتقييمه؛ ‘١‘  

 الدعم التقين للمؤسسات ذات الصلة؛ ‘٢‘  

واضـيعية ونظم اإلنذار    تقويـة العالقـات والـروابط املؤسسـية بـني الشـبكات امل             ‘٣‘  
 املبكر القائمة؛

 .تعزيز التعاون والتنسيق بني املنظمات الوطنية ودون اإلقليمية ‘٤‘  
  

  ختام املشروع -٣املرحلة 
 . اثين عشر شهرا٣ًستكون املدة املتوقعة للمرحلة  -١١

ــيانات         -١٢ ــد الب ــأ قواع ــية وستنش ــتقارير النهائ ــتعد اخلــرائط وال ــرحلة، س ــذه امل . خــالل ه
ــبلدان املشــاركة          ــع ال ــنجزات املشــروع ومناقشــتها م ــرض م ــية لع ــة عمــل ختام وســتعقد حلق
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وســـتعمم النـــتائج عـــن طـــريق . واملـــنظمات الدولـــية واإلقليمـــية ودون اإلقليمـــية ذات الصـــلة 
 .املنشورات، والشبكات اإللكترونية، وغريها من وسائط اإلعالم

  
  شروط النجاح  -سابعاً 

 :وع العناصر التاليةسيتطلب جناح املشر -١٣

إشـراك السـكان احمللـيني، مـع االهـتمام اخلـاص باحتياجات النساء والشباب،                 )أ(  
 يف ختطيط املشروع وتنفيذه وتقييمه؛

 .التعاون والتنسيق مع املشاريع اليت تتصدى للمسائل املشاهبة يف املنطقة )ب(  
  

  اختيار املناطق املراد رصدها    -ثامناً 
ر عـن عوامـل طبيعـية، مـثل املـناخ وخصـائص الـتربة، وعوامل من صنع                  يـنجم التصـحّ    -١٤

ويتضح ذلك يف عدة أحناء من املناطق    . البشـر، مـثل اسـتخدام األراضـي واملمارسـات الزراعـية           
القاحلــة وشــبه القاحلــة، الــيت تعرضــت أجــزاء كــبرية مــنها إلســاءة اســتخدام لــلموارد الطبيعــية  

وينـبغي اختـيار املـناطق الـيت سترصد حبيث تشمل           . رأفضـت إىل تدهورهـا وإىل توسـع التصـحّ         
 :مناطق ميكن أن تدرس فيها أشكال وجوانب التصّحر التالية

الــتعرية الرحيــية، وهــي مــن أشــيع املشــاكل البيئــية فــيما يــتعلق بفقــدان الطــبقة   )أ(  
 السطحية اخلصبة؛

ة من التربة ونقل    الـتعرية املائـية، الـيت تؤدي إىل فقدان الطبقة السطحية اخلصب            )ب(  
 كميات كبرية من التربة املنجرفة إىل مواقع أخرى؛

فقـدان املغذيـات، وهـو شـائع يف املــناطق املـروية ويـؤدي إىل اخنفـاض القــدرة         )ج(  
 اإلنتاجية لألراضي وتدهورها؛ 

الــتملـّح، وهــو مشــكلة رئيســية يف املــناطق املــروّية واملــناطق الــيت يــرتفع فــيها     )د(  
ه اجلوفـية؛ وهـو جيعـل الـتربة غـري مالئمـة للزراعة ويؤدي، بعد بعض الوقت، إىل                   مسـتوى املـيا   

 التصّحر؛

ــؤدي إىل تفــاقم       )ه(   ــية، وي ــياه اجلوف ــتج مــن نضــوب مــوارد امل ــتقّحل، الــذي ين ال
 .التصّحر والقحولة

 :وينبغي أن تراعى، لدى اختيار املناطق اليت سترصد، أسباب التصّحر التالية -١٥
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 لرعي واختالل التوازن الطبيعي لنباتات املراعي؛فرط ا )أ(  

 زراعة مساحات واسعة من السهوب واألراضي احلّدية؛ )ب(  

 األنشطة الزراعية غري الرشيدة وغري املالئمة؛ )ج(  

 فرط استعمال األمسدة ومبيدات اآلفات الكيميائية؛ )د(  

 إساءة استعمال األراضي وموارد املياه؛ )ه(  

 . الغابات وحتويل األراضي احلرجية إىل أراض زراعيةإزالة )و(  
  
 احلواشي

 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤ األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد )أ(
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   املرافق الثالث   
مشروع رائد مقترح إلنشاء معهد يعىن باستخدام البيانات الشاملة   

   املتكاملة يف رصد البيئة
 مقدمة -أوالً  

 عـلى بـيانات رصـد البيـئة بواسـطة أنواع خمتلفة من السواتل، وكذلك      ميكـن احلصـول    -١
وأكثر األساليب فعالية   . بواسـطة الرصـد باألجهـزة احملمولـة جـواً وبواسـطة القياسـات املوقعـية               

واقتصـاداً هـو املعاجلـة والتطبـيق املشـتركني والشاملني واملتكاملني للبيانات واملعلومات الواردة               
 . من أجهزة االستشعار ومن املصادر املختلفةمن األنواع املختلفة

وميكــن اجتــناب الــنقص يف املعلومــات بإنشــاء مراكــز إقليمــية لرصــد البيــئة تســتخدم     -٢
تكنولوجـيات املعلومـات احلديـثة السـتقبال ومعاجلـة وعـرض البيانات الساتلية واجلوية وغريها              

يل األوتومـايت لنتائج التصوير،     وينـبغي أن تتـيح تلـك التكنولوجـيات التفسـري اآل           . مـن البـيانات   
وتولـيف اخلـرائط املواضـيعية مـن أجل التحليل الشامل للبيئة، وتطوير نظم املعلومات اجلغرافية              

وترتـبط تكنولوجـيات املعلومـات احملـتملة اخلاصـة بالرصـد بأمور من بينها             . احمللـية أو اإلقليمـية    
 باالستناد إىل تلك التكنولوجيات     -ىنتطويـر نظـم املعلومـات اجلغرافـية اإلقليمـية هذه، وسيتس           

القـيام بعملــيات مسـاحة تفصــيلية فعالــة لألراضـي واملــياه، وإدارة املـوارد، واالضــطالع باملهــام     
ومهـــام اســتخدام األراضـــي ومهــام إعـــداد اخلـــرائط   ) اإليكولوجـــية(املعنــية بالبيـــئة األحيائــية   

 .املواضيعية
  

  األهداف  -ثانياً  
عــين باســتخدام البــيانات الشــاملة املــتكاملة يف رصــد البيــئة، مــن ســوف يتــيح املعهــد امل -٣

 :خالل تنظيم سلسلة من حلقات العمل واألنشطة التدريبية، ما يلي

ــبادل اخلــربات واآلراء بــني اخلــرباء واملــنظمات املهــتمة، واألفــراد     )أ(   ــتواتر يف ت ال
 يئة؛ذوي الصلة باملراكز املتكاملة اإلقليمية اليت ستنشأ لرصد الب

 إعداد خمططات بيانية لسري العمل وجدول زمين إلنشاء املراكز اإلقليمية؛ )ب(  

تشــكيل فــرق مــن اإلخصــائيني الدولــيني ألجــل اســتحداث املراكــز اإلقليمــية    )ج(  
 وشبكات املراكز؛
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 .ترويج مجيع تكنولوجيات املعلومات احلديثة الالزمة لدعم رصد البيئة )د(  
  

  ات العمل واألنشطة التدريبية     مضمون حلق -ثالثاً  
 :ينبغي أن تتناول حلقات العمل واألنشطة التدريبية املسائل الرئيسية التالية -٤

 :أساسيات تكنولوجيات رصد البيئة )أ(  

ــئة؛    ‘١‘   األســــاليب والتكنولوجــــيات الفضــــائية واجلويــــة واملوقعــــية لرصــــد البيــ
ــن بعــد و      ــعار ع ــيها بــيانات االستش ــا ف ــيانات، مب ــيانات اإلحصــائية والبــيانات   والب الب

 االقتصادية؛ وتطبيقات االستشعار عن بعد املختلفة؛-االجتماعيـــة

تكنولوجـيات املعلومـات العصـرية اخلاصـة باسـتقبال ومعاجلة وختزين وعرض              ‘٢‘  
 املعلومات؛ وختطيط النظم والتفاعل مع املستعملني،

دات احلديـــثة، الالزمـــة لـــنظم البنـــية التصـــميمية، وكذلـــك الـــرباجميات واملعـــ ‘٣‘  
 املعلومات اخلاصة جبمع املعلومات البيئية ومعاجلتها ومنذجتها وللتنبؤات البيئية؛

 :الفضائية اخلاصة برصد البيئة-التكنولوجيات اجلغرافية )ب(  

ــتخدام خمــتلف األدوات ومــن خــالل        ‘١‘   ــوم رســم خــرائط التضــاريس باس مفه
 مـن املركـبات الفضائية املختلفة وغريها من مصادر          املعاجلـة املشـتركة للصـور الـواردة       

 املعلومات؛ ومبادئ معايرة البيانات؛

منصـات االستشـعار عـن بعـد وأجهـزة االستشـعار املستخدمة فيه؛ والبيانات                 ‘٢‘  
ذات االسـتبانة املنخفضـة واملتوسـطة والعالية؛ واملعامل التصميمية للسواتل؛ وخصائص            

 ضائية واحملمولة جواً؛خمتلف أجهزة االستشعار الف

ــتاج منــاذج      ‘٣‘   أســاليب اســتحداث شــبكات املســح التصــويري، وتكنولوجــيا إن
ــة ألســاليب تقــومي الصــور      ــيم الرقمــية لالرتفاعــات األرضــية؛ واخلصــائص املقارن التقي
وحتويـــــلها إىل صـــــور ذات إســـــقاط عمـــــودي، والصـــــور الفسيفســـــائية الرقمـــــية؛  

 وتكنولوجيات التصوير اجملسم؛

أســاليب تفســري البــيانات؛ وأمــثلة عــلى معاجلــة البــيانات املواضــيعية؛ واملعــايري   ‘٤‘  
 العملية لتفسري البيانات؛

اســـتحداث نظـــم املعلومـــات اجلغرافـــية اخلاصـــة بالتطبـــيقات البيئـــية وصـــوهنا  )٥(  
 وآفاقها املستقبلية؛
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 :استخدام البيانات املتكاملة يف رصد البيئة )ج(  

ية العاملــية لــلمعلومات والبــيانات؛ ومصــادر البــيانات املــتاحة مــن   البنــية التحتــ ‘١‘  
املــنظمات الدولــية وغــري الدولــية؛ واملــوارد املــتاحة مــن مواقــع شــبكة الويــب العاملــية؛   

 والتكنولوجيات املستندة إىل اإلنترنت، وأرشفة البيانات؛

تنبؤ؛ والتنقيب يف   األسـاليب الرياضـية والربجمية ملعاجلة البيانات؛ والنمذجة وال         ‘٢‘  
 البيانات؛ ونظم املعلومات اخلبرية؛ ونظم دعم القرارات؛

التكنولوجـيات اخلاصـة بتصـميم نظم املعلومات ألغراض حمددة؛ واستحداث            ‘٣‘  
 .تصميم ملركز إقليمي لرصد البيئة

  
  مدة املشروع الرائد    -رابعاً  

ميكن أن تكون مدة كل حلقة      و. سـتكون املـدة اإلمجالية للمشروع الرائد سنة واحدة         -٥
 .عمل أو نشاط تدريبـي أسبوعاً واحداً وأن يتم اإلعداد هلا يف شهرين

  
  املشاركون  -خامساً 

ــبلدان       -٦ ــن الـ ــم، مـ ــرارات وغريهـ ــتخذو قـ ــلماء ومـ ــرباء وعـ ــاركة خـ ــيدعى إىل املشـ سـ
 .واملنظمات املشاركة يف رصد البيئة أو املسؤولة عنه يف مناطق خمتلفة

  
  املنظمون   -سادساً 

سيضـطلع بـدور قـيادي يف تنفـيذ املشـروع كـل مـن مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي،                -٧
واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة، وبـرنامج األمـم املـتحدة للبيئة، وكيانات أخرى يف منظومة                   

 .وسيقدم الدعم من املنظمات احمللية أو اإلقليمية املعنية. األمم املتحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


