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  مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف  

دة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه           أوصـى مؤمتـر األمـم املـتح        -١
إعـالن فيينا   : األلفـية الفضـائية   " يف قـراره املعـنون       ،)اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

 أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية       تعىن بأن   )1(،"بشـأن الفضـاء والتنمـية البشرية      
مــن خــالل  الــدول األعضــاء عــلى املســتويني اإلقلــيمي والــدويل تعزيز املشــاركة التعاونــية بــنيبــ

 .التأكيد على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورا السابعة                قـد أقـرت     و -٢
لقـات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات       امج ح ن، بـر  ٢٠٠٤واألربعـني، يف عـام      

 ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٦ يف قرارها    ،اجلمعية العامة مث وافقـت     )2(.٢٠٠٥املـزمع عقدهـا يف عـام        
 .٢٠٠٥برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام على ، ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

مكتب نظّم  صية اليونيسبيس الثالث،    وفقـا لتو  املشـار إلـيه     ،  ٥٩/١١٦وعمـال بالقـرار      -٣
شـؤون الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة، يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية،                     

منطقة جبال هندو   ألجـل   عـن بعـد     االستشـعار   اجـتماع خـرباء دام مخسـة أيـام حـول مشـاريع              
 وقــد اشــترك يف .٢٠٠٦مــارس / آذار١٠ إىل ٦مااليــا، وذلــك يف كامتــاندو، مــن  كــوش واهل

ملناطق واملركز الدويل للتنمية املتكاملة ) إيسا(االجـتماع وكالـة الفضـاء األوروبية      ذلـك   متويـل   
واشــتمل اجــتماع . حكومــة نيــباليف ، بالــتعاون مــع وزارة الســكان والبيــئة )ايســيمود (جلــبالا

ــية   ــة عمــل  ) ٢٠٠٦مــارس / آذار٧ و٦(اخلــرباء عــلى دورة تدريب  مــارس/ آذار١٠-٨(وحلق
٢٠٠٦.( 

للتدريب جديدة  وحدة منطية   وكـان اجـتماع اخلـرباء يهدف يف املقام األول إىل تنفيذ              -٤
اهلمااليــا مــن  "، عــنوااإيســاللوكالــة الــتابع " إيدوســبيس"بــرنامج التعلــيم الفضــائي  يف إطــار 
ــبة   "الفضــاء ــة مناس ــيم وأُ   ،، تتضــمن دراســات حال ــن التقي ــزيد م ــا امل ــيها   أجــري هل ــت عل دخل

على من املشاركني أيضا وعمل كل  . فريق اخلرباء خالل اجتماع   عـلى حنـو تفاعـلي       حتسـينات   
        واصل كل منهم حتسني دراسات كذلك بني، املقـترحات املـتعلقة مبشـروعه، بالـتعاون مع املدر

استعرض اجتماع اخلرباء بعض مشاريع االستشعار عن بعد باستخدام         كما  . احلالـة اخلاصـة بـه     
 .جبال هندو كوش واهلمااليامبنطقة اخلاصة الساتل 

متابعة حللقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا        كان  اجتماع اخلرباء   عـلما بأن     -٥
جلبال حول االستشعار عن ناطق اإيسـا واملركـز الـدويل للتنمـية املـتكاملة ملـ       الوكالـة   وسويسـرا و  
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، والـــيت )A/AC.105/845ثـــيقة انظـــر الو(بعـــد يف خدمـــة التنمـــية املســـتدامة يف املـــناطق اجلبلـــية 
 يف كامتاندو يف ، باسم حكومة نيبال،جلـبال ناطق ا استضـافها املركـز الـدويل للتنمـية املـتكاملة ملـ           

لفــريق ملــا قــام بــه ااجــتماع اخلــرباء هــو نتــيجة مباشــرة كمــا إن . ٢٠٠٤نوفمــرب /تشــرين الــثاين
ــدرات    ــناء القـ ــيم والتدريـــب وبـ ــين بالتعلـ ــامل املعـ ــعا‘ ١‘: العـ ــيم  االستشـ ــد يف التعلـ ــن بعـ  ر عـ

اهلمااليا "إيسا وبرنامج التعليم الفضائي     الوكالة  املشـتركة بـني     الوحـدة النمطـية التدريبـية       ‘ ٢‘و
 .٢٠٠٤، اليت وضعت خالل حلقة العمل لعام "من الفضاء

  
  الربنامج   -باء  

 جلبالق اناطاملركز الدويل للتنمية املتكاملة ملن من   إيسـا وموظفو   ن للوكالـة  ممـثلو كـان    -٦
ــة / آذار٣ و٢، يف قــد أعــدوا ــية وحللقــة العمــل  املــواد مــارس، كاف  ،الضــرورية للــدورة التدريب

جمموعـة األدوات األساسـية اخلاصة بالساتل       حاسـوبية متـنوعة، ومـنها مـثال         وركّـبوا براجمـيات     
طياف األورويب لالستشـعار عـن بعـد وباملقياس اإلشعاعي املتقدم املاسح على امتداد املسار وم              

ــئي  عــلى مــنت ا التصــوير املتوســط االســتبانة   ــيم"براجمــية " إنفيســات"لســاتل البي ، )BEAM" (ب
ــتابع للســاتل البيــئي      ــرادار ذي الفــتحة االصــطناعية ال وجمموعــة األدوات األساســية اخلاصــة بال

وجمموعـــات ) LEOWorks" (لـــيووركس"، وبراجمـــية )BEST" (بيســـت"براجمـــية " إنفيســـات"
ــيان خمــتلفة  ــن الب ــن  ات األصــلية م ــئي  املســتمدة م ــد كانــت مجــيع    ".إنفيســات"الســاتل البي وق

نوعــية تتســم مبعــايري جلــبال ناطق ااحلواســيب الشخصــية يف املركــز الــدويل للتنمــية املــتكاملة ملــ  
لكـن سرعة الوصول إىل اإلنترنت كانت  . بشـبكة اإلنترنـت   موصـولة    وكانـت مجـيعها      ،جـيدة 

ملنظمة منتدى  كان مكرسا   على الشبكة   اق الترددي   يف عرض النط  منخفضـة ألن معظـم احلـيز        
 .جلبالناطق ايف مباين املركز الدويل للتنمية املتكاملة مل مقرها اجلبال املوجود

 منهم من املركز الدويل للتنمية املتكاملة       ٨ مشاركا،   ٣٠حضـر الدورة التدريبية     قـد   و -٧
األساســية مــيزات املمبــا يف ذلــك وجــرى تعــريف املشــاركني بــرادار التصــوير،  . جلــبالناطق املــ
لــرادارات ذات الفــتحة االصــطناعية واخلصــائص التصــويرية لــلموجات الصــغرية واهلندســة        ل

الفهــم اجلــيد الســتخدام جمموعــة البــيانات أســس التصــويرية وحتلــيل الصــور املــتعددة األزمــنة و
تخدمت أنــواع وأثــناء التدريـب التطبــيقي، اســ . البصـرية وبــيانات املوجــات الصـغرية املشــتركة  

ــلها       ــيانات الســاتلية ومعاجلــتها وحتلي ــنة الب ــرباجميات ملعاي ــن ال ــتلفة م ــك عــرض   . خم ــدم كذل وق
 .العمليواستخدم يف التدريب املتاح مباشرة على احلاسوب،  "إنفيسات"لفهرس إيضاحي 

ــة و  الباحــثني شــارك مجــيع كمــا  -٨ كــل مــن احملققــني الرئيســيني املعنــيني بدراســات احلال
وحضر مجيع املشاركني   . مارس/ آذار ١٠ إىل   ٦م يف اجـتماع اخلـرباء الـذي عقـد من            معاونـيه 
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. بالتدريب وكذلك   ،احلصول على البيانات ومعاجلتها   اخلاصة بسبل   الـدورات الفـردية املكثّفة      
ــة حلقــة العمــل أن مجــيع     املستخلصــة وأوضــحت العــروض   الــيت قدمــتها كــل جمموعــة يف اي

واتفـــق املشـــاركون عـــلى اســـتكمال دراســـات احلالـــة يف  . ناوهلااملســـائل املطـــروحة قـــد مت تـــ 
وأعــرب املركــز . توصــيات خــالل احللقــة اخلتامــية كمــا استخلصــت . ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول

،  بزيارةوقام املشاركون . جلبال عن رأيه بشأن دراسات احلالة     ناطق ا الـدويل للتنمـية املتكاملة مل     
عــرض والتدريــب الــتابع لــلمركز الــدويل للتنمــية   مركــز الإىل ، مــن الــيوم اخلــتامي بعــد الظهــر 
 .جلبال يف جنوب كامتاندوناطق ااملتكاملة مل

  
  احلضور     -جيم   

بوتــان :  مشــاركا مــن الــبلدان واملــنظمات الدولــية التالــية  ٤٠اجــتماع اخلــرباء حضــر  -٩
جلــبال  اناطق واملركــز الــدويل للتنمــية املــتكاملة ملــ،والدامنــرك وسويســرا والنمســا ونيــبال واهلــند

 .ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي
  

  موجز العروض   -ثانيا  
 دراســة ١١تتضــمن الفقــرات التالــية موجــزا للعــروض الــيت قدمهــا املشــاركون حــول    -١٠

 .جلبالناطق ا واملركز الدويل للتنمية املتكاملة مل"إيسا"الفضاء األوروبية حالة اختارا وكالة 
  

  ريات اجلليديةرصد األار اجلليدية والبح -١ 
ر مااليــا تــذوب بســرعة نتــيجة لالحــترار العــاملي وتغــي بــأن األــار اجللــيدية يف اهلأُبلــغ  -١١

، ملـناطق القطبية  يف ا مااليـا عـلى أكـرب خمـزون لـلماء خـارج القمـم اجللـيدية                 وحتـتوي اهل  . املـناخ 
 .سكان العاملسبعة أار كربى يف آسيا جزءا كبريا من وهي تغذي وتروي 

من ، فإن   بوترية مقلقة التسارع  إذا مـا شـرعت هـذه األـار اجللـيدية يف الذوبان              لكـن    -١٢
حجم املياه يف   زيادة  إىل  أوال  ذلك  سوف يؤدي   إذ  . عـن حـدوث كارثة    أن يسـفر    ذلـك   شـأن   

 املياه يف منسوبينخفض فبعد ذلك احلال وقـد تنقلب  . انتشـار الفيضـانات  يسـبب  األـار ممـا     
 مشـاكل إيكولوجـية وبيئـية ال تعـد وال تحصـى يف بلدان مثل باكستان                 األـار، ممـا يـؤدي إىل      

 .بلدان حوض ر امليكونغكذلك وبنغالديش وبوتان والصني ونيبال واهلند و

 ،بوتانلونانا يف اجلزء الشمايل من      وأُفـيد بـأن املـنطقة املُقـترح تناوهلا بالدراسة تقع يف              -١٣
ن تكـون خطـرية ألن نسبة ذوبان األار اجلليدية       حيـث تواجـه بضـع حبـريات ظـروفا يحـتمل أ            
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 ٩٠ والدقــيقة الصــفر والدرجــة ٩٠الدرجــة بــني وتقــع املــنطقة، جغرافــيا، .  فــيهاجــد مــرتفعة
 والدقــيقة ٢٨ والدقــيقة الصــفر والدرجــة ٢٨الدرجــة شــرقا و عــلى خــط الطــول ٢٠والدقــيقة 

 . على خط العرض مشاال١٠

 :القيام ااملهتمني طلبة فيما يلي متارين اقترح على ال -١٤

 إعــداد :ملعاجلــة الصــور ) LEOWorks" (لــيووركس"دون اســتخدام براجمــية   )أ( 
صـور خـام أو تشـكيل تركيـبات لونـية للبـيانات الساتلية واخلرائط االجتاهية للمنطقة يف شكل                   

 يسهل على الطلبة معاينته؛مصور رسم 

 تضمني قاعدة   :اجلـة الصـور   ملع) LEOWorks" (لـيووركس "اسـتخدام براجمـية      )ب( 
البـيانات اجلاهـزة الـنموذج الرقمي لالرتفاعات األرضية واملنحدرات يف شكل بيانات خطوط              

وحنــو الصــرف قــنوات ، وخطــوط الِكفــاف، واســتخدام األراضــي، و )بــيانات راســتر(املســح 
 .ذلك، فضال عن نظام املعلومات اجلغرافية

ــية حتمــيل   -١٥ ــبة خــالل عمل ــه الطل وجــيانات الســاتلية وســوف ي ــيد اخلاصــة  الب باملــنطقة ق
عــلى  وســوف يطّلعــون عــلى تغــير حالــة البيــئة و،"لــيووركس"إىل براجمــية واســتعارا الدراســة 
 . بذلكذات الصلةاحملتملة األخطار 

نظم املعلومات اجلغرافية   بيانية من   طبقات  التالـية فهي مترين على استعادة       اخلطـوة   أمـا    -١٦
خـــتلفة، ومـــن مث تقـــدمي امللطـــبقات وإبـــراز اخطـــوة مـــع مســـح ف خطـــوة وحتليـــلها وإدماجهـــا

وسـوف تستمد البيانات املُستخدمة   . املعلومـات النهائـية يف شـكل جـداول وخـرائط إحصـائية            
من " سبوت"وساتل رصد األرض    " الندسات"سـاتل استشـعار األراضي عن بعد        بـيانات   مـن   

 ".إنفيسات"عهد من الساتل البيئي  ومن بيانات حديثة ال٢٠٠٤ و١٩٩٩ و١٩٩٤األعوام 
  

  السطحي يف البيئةالتعدين تأثري  -٢ 
ويف .  لألغراض التجارية  أُفـيد بـأن الـتعدين يـنطوي عـلى اسـتخراج الرواسـب املعدنية               -١٧

 ينقل بعد ،املنجم وتحول إىل منتوج قابل للبيعموقـع  يف املعدنـة  معظـم احلـاالت، تعـالَج املـادة         
وعملــية اســتخراج . عــلى حنــو إضــايفمــرفق خــارجي ملعاجلــته إىل ــائي أو ل مســتعِمذلــك إىل 

 ، تتراوح بني عمليات السطح اخلارجي الستخراج الرمل واحلصى،املعـادن عملـية جـد متنوعة      
وعــلى حنــو ممــاثل، . واخلسيســةملعـادن الثميــنة  الســتخالص اوعملـيات الــتعدين اجلــويف العمــيق  

املقتلعة، عمليات سحق وغربلة احلجارة     فـيما تضـطلع بـه من        مـرافق املعاجلـة السـطحية       تتـنوع   
أنشطة التعدين وأنشطة املعاجلة املوقعية     كما إن   . عقّـدة املكـبرية و  اللكـربيتيد   اوعملـيات تركـيز     
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األمطار والطبوغرافيا والغطاء هطول استنادا إىل خمصوص، تحـدد حبسـب كـل موقع     ميكـن أن    
 .األحراجي

االستشـعار عـن بعـد لرصـد الـتلوث الناجم عن التعدين بتكلفة              وقـد تسـتخدم طـرائق        -١٨
التنظيمية نتيجة الرقابة ونظرا لتزايد الضغوط البيئية وضوابط   . دةاملعايري املوح وحبسـب    خمفضـة 

ــتلوث املــياه  ــوالســطحية ول ــية وتل ــتربة وعــدم اســتقرار التضــاريس األرضــية،   اجلوف باتــت ث ال
بـتكارية وفعالـة مـن حيـث الـتكلفة حلـيازة ومعاجلـة بيانات        صـناعة الـتعدين حتـتاج إىل أدوات ا       

املعلومات ومن مث فإن . بيئـية تقـدم أساسـا سليما لتنمية قطاع التعدين تنمية اقتصادية مستدامة       
لوضع اخلطط  التعدين تستخدم   ذات الصلة ببيئات    بيانات  الاملُحدثـة بانتظام احملفوظة يف قواعد       

 .ولإلدارة البيئيةقدير لتأثري التعدين يف البيئة عمليات التإلجراء الالزمة 

 ١٠ والدقيقة   ٨٩خطي الطول والعرض على الدرجة      بني  الدراسـة   وتقـع املـنطقة قـيد        -١٩
ــيقة  ٨٩والدرجــة  ــيقة ٢٦شــرقا والدرجــة   ٢٠والدق ــيقة ٢٦ والدرجــة ٤٥ والدق  ٥٥ والدق

 .مشاال يف بوتان

 :هتمني القيام اوفيما يلي متارين اقترح على الطلبة امل -٢٠

 إعــداد :ملعاجلــة الصــور ) LEOWorks" (لــيووركس"دون اســتخدام براجمــية   )أ( 
صــور خــام أو تشــكيل تركيــبات لونــية للبــيانات الســاتلية وخــرائط اجتاهــية للمــنطقة يف شــكل 

 بتفصيل اخلطوات املتعلقة بتشغيل     توصـف وسـوف   . يسـهل عـلى الطلـبة معاينـته       مصـور   رسـم   
تحها وطباعــتها ملعاينــتها يف شــكل مــواد مطــبوعة لكــي ال جيــد الطلــبة أي خمــتلف الصــور أو فــ

 ؛صعوبة يف فهم املشكلة واملهام ذات الصلة

 يوجــه الطلــبة :ملعاجلــة الصــور) LEOWorks" (لــيووركس"باســتخدام براجمــية  )ب( 
 تغـير استخدام بشـأن  اسـتخدام معاجلـة بـيانات االستشـعار عـن بعـد واسـتخراج املعلومـات              يف  

بالتغريات احلاصلة يف   من وعيهم    مما يزيد    ،نظـام املعلومـات اجلغرافية    بـيانات   األراضـي وحتلـيل     
 . وطأة تأثريهاتدهور التربة وبتدابري احلد من

والرادار املتقدم  ) مرييس( املتوسط االستبانة    يرتكـون بـيانات املطـياف التصـو       وف  وسـ  -٢١
ــئي املســتمدة مــن الســا ) ســارأ(ذو الفــتحة االصــطناعية   ــتحديد  " إنفيســات"تل البي ضــرورية ل

 ستكون  ،وباإلضافة إىل ذلك  . الـتغريات احلاصـلة يف استخدام األراضي يف املنطقة قيد الدراسة          
" الندسات" املسـتمدة مـن سـاتل استشـعار األراضي عن بعد     اتاحملفوظـ املخـزونة يف    البـيانات   

 . أيضا يف هذا اخلصوصمفيدة" سبوت"وساتل رصد األرض 
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  سع حمافظة تيمفوتو –٣ 
أوضحت أن معظم سكان العامل سوف يعيشون       التوقعية   بـأن بعـض اإلسقاطات       بلـغ أُ -٢٢

األريـاف إىل احلواضــر  ممـا يعــين أن اهلجـرة مــن   املـدن الرئيســية   يف مــناطق ٢٠٣٠حبلـول العـام   
وقيل .  يف عدة جهات من املعمورة   ٢٠٣٠ و ٢٠٠٦عامي  سـوف تـتزايد بكـثرة يف الفترة بني          

الضغط اإلضايف الذي   مواجهة  ن غـري الواضـح مـا إذا كانـت املراكز احلضرية قادرة على               إن مـ  
حبثا عن  األرياف إىل املدن    واخلدمات أن تتحمله جراء نزوح سكان       الـبىن التحتـية     يتعـين عـلى     

حـياة أفضـل، وال مـا إذا كانـت املـدن، بوصـفها مراكـز لألعمـال التجارية واحلياة االجتماعية                     
الريف ونظرا لتزايد السكان وللهجرة من      . عـلى تقدمي حلول هلذه التحديات     قـادرة    والثقافـية، 

 .إىل املدينة، سوف تكون مثة ندرة يف أماكن اإلقامة املناسبة يف عدة مدن حضرية

 ٨٩الدرجة  بني  وتقع املنطقة، جغرافيا،    . وسـوف تكـون تـيمفو أسـاس دراسـة احلالـة            -٢٣
ــيقة  ــيقة ٨٩ والدرجــة ٣٥والدق ــيقة ٢٧ شــرقا والدرجــة  ٤٥ والدق  ٢٧ والدرجــة ٢٥ والدق
 .مشاال ٣٠والدقيقة 

 :وفيما يلي متارين اقترح على الطلبة املهتمني القيام ا -٢٤

 إعــداد :ملعاجلــة الصــور ) LEOWorks" (لــيووركس"دون اســتخدام براجمــية   )أ( 
 للمنطقة يف شكل    جتاهيةالرائط ا اخلصـور خـام أو تشـكيل تركيـبات لونـية للبـيانات الساتلية و              

بتفصيل اخلطوات املتعلقة بتشغيل    توصـف   وسـوف   . يسـهل عـلى الطلـبة معاينـته       مصـور   رسـم   
خمــتلف الصــور أو فــتحها وطباعــتها ملعاينــتها يف شــكل مــواد مطــبوعة لكــي ال جيــد الطلــبة أي  

 ؛صعوبة يف فهم املشكلة واملهام ذات الصلة

 يوجــه الطلــبة :عاجلــة الصــورمل) LEOWorks" (لــيووركس"باســتخدام براجمــية  )ب( 
إىل براجمــية واســتعارا باملــنطقة قــيد الدراســة اخلاصــة خــالل عملــية حتمــيل البــيانات الســاتلية  

 ".ليووركس"

نظم املعلومات  بيانية من   طبقات  استعارة  يف إجـراء مترين على      التالـية   وتتمـثّل اخلطـوة      -٢٥
ختلفة، ومن مث تقدمي    امللطبقات  إبراز ا وخطوة مع مسح    فاجلغرافـية وحتليـلها وإدماجهـا خطوة        

السـريع واملتزايد   املـدن   املعلومـات النهائـية يف شـكل جـداول وخـرائط إحصـائية وتوضـيح منـو                  
 .إضافيةبىن حتتية واالفتقار إىل 

بــيانات مطــياف التصــوير املتوســط االســتبانة والــرادار املــتقدم ذي الفــتحة  ومــن شــأن  -٢٦
مفـــيدة كـــثريا يف كشـــف أن تكـــون " إنفيســـات"تل البيـــئي االصـــطناعية املُســـتمدة مـــن الســـا
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املســـتمدة مـــن الســـاتل اهلـــندي املخـــزونة يف احملفوظـــات وباإلضـــافة إىل البـــيانات . الـــتغريات
كذلــك عــلى " ســبوت"والســاتل " الندســات"لالستشــعار عــن بعــد، ســوف يســاعد الســاتل   

 .كشف التغريات خالل الفترة اليت تشملها الدراسة
  

  أخطارها     ائط االياالت األرضية وتقدير                رسم خر    –٤ 
يف مفاجئة شديدة   فيضـانات   ومـا يـنجم عـنها مـن         تـودي أخطـار االـياالت األرضـية          -٢٧

حـياة وممتلكات األشخاص القاطنني يف      إىل إحـداث دمـار فـادح يف         املـناطق اجلبلـية عـرب العـامل         
 .تلك املناطق

أثـناء حدوثهـا وتقدير األخطار املرتبطة       وأُفـيد بـأن رسـم خـرائط االـياالت األرضـية              -٢٨
بــيانات البــتوافر لكــن و. صــعبة مــن الناحــية املاديــة وخطــرة وتســتغرق وقــتا طويــال  مهمــة ــا 

ــبة عــلى  املتصــوير الستشــعار وآالت االأجهــزة املســتمدة مــن   ســواتل دراســة املــوارد  مــنت ركّ
لوم اجليولوجية أسهل    الع اختصاصيياألرضـية وآالت التصـوير احملمولـة جـواً، أصـبحت مهمة             

وقد ال يكون باإلمكان احليلولة دون أخطار ايال        . وأسـرع وأكـثر فعالـية مـن حيـث الـتكلفة           
 .استنادا إىل معرفة األخطاراليت تنجم عنها، األراضي، ولكن ميكن التخفيف من الكوارث 

 ٢٠يقة  والدقــ٨٩الدرجــة يف بوتــان بــني يقــع املوقــع اجلغــرايف ملــنطقة دراســة احلالــة  و -٢٩
ــيقة ٨٩والدرجــة  ــيقة ٢٦ شــرقا والدرجــة  ٣٠ والدق ــيقة ٢٦ والدرجــة ٤٥ والدق  ٥٥ والدق

 .مشاال

 :وفيما يلي متارين اقترح على الطلبة املهتمني القيام ا -٣٠

لـــع  يطّ:ملعاجلـــة الصـــور) LEOWorks" (لـــيووركس"دون اســـتخدام براجمـــية  )أ( 
 قدو. دراسة احلالة قبل أن ينكبوا على التمرين      الطلـبة عـلى خمـتلف املصطلحات املُستخدمة يف          

قد  أو ،باملنطقة قيد الدرساخلاصة خلريطة الطوبوغرافية من احيصـل الطلـبة عـلى نسـخة فـردية           
وســوف تــتاح نســخة  . تعلّــق خــريطة واحــدة كــبرية احلجــم عــلى احلــائط يف حجــرة الــدرس    

 احلاسوب الصور الساتلية تعـرض على شاشة وف وسـ . ميكـن حتميـلها  يف احلاسـوب   إلكترونـية   
أسئلة للتأكد من أن الطلبة أيضا سوف يتضمن التمرين  . بالتقومي الرقمي واملُعالَجـة   مـنها   اخلـام   

وســوف يطلــب مــنهم مقارنــة اخلــريطة األساســية . بصــرياقــد فهمــوا وفســروا وحــددوا املعــامل 
 وخمتلف البيانات الساتلية؛
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 يوجــه الطلــبة :ملعاجلــة الصــور) LEOWorks" (لــيووركس"باســتخدام براجمــية  )ب( 
ــيانات الســاتلية    ــية حتمــيل الب ــيد الــدرس  اخلاصــة خــالل عمل إىل براجمــية واســتعارا باملــنطقة ق

 ".ليووركس"

نظم املعلومات بيانية من طبقات استعادة يف إجـراء متـرين على     التالـية   وتتمـثّل اخلطـوة      -٣١
ختلفة، ومن مث تقدمي    امللطبقات  وإبراز ا مسح  خطوة مع   فاجلغرافـية وحتليـلها وإدماجهـا خطوة        

املعلومـات النهائـية يف شـكل جداول وخرائط إحصائية بغية توضيح فائدة البيانات الساتلية يف                
 .رصد وتقدير األخطار يف منطقة معينة

وســوف تســتخدم بــيانات مطــياف التصــوير املتوســط االســتبانة والــرادار املــتقدم ذي     -٣٢
وعــالوة عــلى . يف دراســة احلالــة" إنفيســات" املســتمدة مــن الســاتل البيــئي الفــتحة االصــطناعية

 يف األرشيف امللتقطة يف أوقات خمتلفة       اتاحملفوظـ املخـزونة يف    ذلـك، سـوف تسـاعد البـيانات         
أحــداث االــياالت األرضــية يف   تقديــر عــلى " ســبوت"والســاتل " الندســات"مــن الســاتل  

 .السنوات السابقة
  

 ٥- يف منطقة وادي كامتاندوث اهلواء تلو  
٣٣-       عرف ث لـلهواء احملـيط، سـواء كـان تلوثـا طبيعـيا أو بشري املنشأ،                 أُفـيد بـأن أي تلـوي

نظمة ووفقا مل ". ملوثات اهلواء "باسم  العوامل املُسببة للتلوث    كما تعرف   " تلـوث اهلواء  "باسـم   
يها الغالف اجلوي احمليط    فحيتوي  تلـوث اهلـواء يقتصـر عـلى احلاالت اليت           فـإن   الصـحة العاملـية     

ومثـة أساسـا سـتة ملوثات هوائية        . اخلـارجي مـواد مركّـزة مضـرة باإلنسـان وبالبيـئة احملـيطة بـه               
 أول أكسيد الكربون، واألوزون، وأكاسيد النيتروجني     :  يف اهلـواء احمليط وهي     اتقلـيدي معـروفة   

 .اجلسيماتشىت ، وثاين أكسيد الكربيت، والرصاص، و)اآلزوت(

تزايد استخدام بسبب يف املناطق احلضرية حدة، وخباصة  ث اهلـواء مشكلة تتزايد      وتلـو  -٣٤
وقـد أدت املسـتوطنات احلضرية      .  بالدرجـة األوىل   ألغـراض الـنقل   وذلـك    ،الوقـود األحفـوري   

وهذه ظاهرة ليست حبديثة العهد يف منطقة وادي       . املشكلةهذه  إىل تفاقم   اإلدارة  غـري املُـنظمة     
 . أيضاكامتاندو

وهي .  كيلومترا مربعا  ٦٦٧مساحة تقارب   فتشمل  منطقة وادي كامتاندو    أمـا دراسة     -٣٥
 كيلومترا،  ٢٥متـتد عـلى مسـافة حمورية بني الشرق والغرب قدرها            إهليليجـية الشـكل تقريـبا،       

وتقـع املـنطقة يف السلسلة الصغرى من اهلمااليا وسط          .  كيلومـترا  ١٩أقصـى عـرض هلـا       ويـبلغ   
 والثانــية صــفر ٤٩ والدقــيقة ٢٧ والدرجــة ١٣ والثانــية ٣٢الدقــيقة و ٢٧الدرجــة نيــبال بــني 
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 شرقا، ٣٨ والثانية ٣١ والدقيقة ٨٥ والدرجـة  ٣١ والثانـية  ١١ والدقـيقة  ٨٥مشـاال والدرجـة    
 . مترا فوق سطح البحر١ ٣٥٠بنحو وترتفع وسطيا 

حتديد ) أ: (وبوفـيما يـلي متـارين أقـترح عـلى الطلبة القيام ا بغية بلوغ اهلدف املرغ                 -٣٦
ــاندو؛ و    ــنطقة وادي كامت ــوث اهلــواء يف م ــة امل) ب(االجتاهــات يف مســتويات تل هــذه بــني قارن

املومسية يف املعلومات   التباينات  مقارنة  ) ج(املسـتويات يف أمـاكن خمـتلفة مـن مـنطقة الوادي؛ و            
من منطقة  بـتلوث اهلـواء املسـتمدة مـن الصـور السـاتلية مع البيانات األرضية املستمدة                 اخلاصـة   

 .الوادي والربط بينها

وســوف تســتكمل القياســات البســيطة الــيت أجريــت يف املــيدان ببــيانات رصــد جــوي    -٣٧
 الوعي بتلوث   زيادةالرصـد القائمـة وبتفسري الصور الساتلية الزمنية بغية          حمطـات   مسـتمدة مـن     

 تستخدم  وسوف.  كميا  وإتاحـة فرصـة لالضـطالع بـدور فعـال يف قـياس تلـوث اهلواء                ،اهلـواء 
سة رايف د " إنفيسات"بـيانات مطـياف التصـوير املتوسـط االسـتبانة املسـتمدة من الساتل البيئي                

 .احلالة
  

  حكاية مدينتني: اخلرسانيةالغابة  –٦ 
املديـنة إىل ســنوات  احتاجــت وقـد  . يف عصــبة خاصـة بــه موحـد  قـيل إن املديـنة كــيان    -٣٨

واِملحن التجارب وكـثريا ما تتفاقم  . وتـنمو  لكـي تكـرب      ، بـل قـرون يف بعـض األحـيان         ،وعقـود 
ــزمن   ــنة مــع مــرور ال ــدة ومثــة مــدن . الــيت تواجههــا املدي االنفجــار مهــددة خبطــر  يف اهلــند عدي

منها حماولة إلعادة إقامة التوازن بني املدينة وحميطها البيئي من          بضـع   يف  وقـد جـرت     . السـكاين 
فإن احلياة  احلظ،  ذلك  يت مل يحالفها    املـدن األخرى ال   أمـا يف    . خـالل جهـود التخطـيط الواعـية       

الــنامجة عــن الــنمو غــري املــنظّم حيــث بلغــت ظواهــر االحــتكاك فــيها املعهــودة تواصــل مســريا 
األنشــطة اتســاع  والســكاينيســتمر يف املديــنة منــو االزدهــار  ويف كــثري مــن األحــيان، . أوجهــا

لــبات عــلى املديــنة برقعــتها  وتشــتد وطــأة تــأثري ذلــك عــلى البيــئة احملــيطة، فــيزداد تســارع الط   
 .األرضية وما يتامخها من مناطق متتد من حوهلا

 ١٠ والدقيقة ٢٦على الدرجة (غواهايت : مدينتني مها على  الدراسة  تـتمحور   وسـوف    -٣٩
ــية  ــيقة ٩١ مشــاال والدرجــة  ٤٥والثان ــةوهــي عاصــمة  ، ) شــرقا٤٥ والدق ــنة  والي  أســام، ومدي
ــيقة ٢٥عــلى الدرجــة  (شــيلونغ  ــيقة ٩١مشــاال والدرجــة   ٣٠ والدق ، وهــي ) شــرقا٤٠ والدق
الثانية عمر  ويعود تأسيس املدينة األوىل إىل قرون مضت، يف حني أن           . مـيغااليا واليـة   عاصـمة   

منضبط وقد شهدت املدينتان على حد سواء منوا سريعا وغري          . الزمنيـربو قلـيال على قرن من        
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توسع هاتني املدينتني على  جرد ألوضاع   أي  أنه مل يتم    االرتـباك   وممـا يـثري     . يف العقـود األخـرية    
 .النحو الواجب

مـــناطق حرجـــية، مـــثل راين وأمشـــانغ، أُجـــربت عـــلى  متـــتد ووراء مديـــنة غواهـــايت،  -٤٠
وقد مت تقدير اخلسائر احلرجية يف املنطقتني اخللفيتني بني . استضـافة تدفّـق سكاين أثّر فيها سلباً    

ر خطــوط الســكك احلديديــة القادمــة مــن أثــوســوف جيــري تقديــر . ٢٠٠٣ و١٩٩١العــامني 
 .الفيلةتسببت يف نفوق كثري من واليت ) وكذلك على مقربة من أمشانغ(املدينة 

 :وفيما يلي متارين اقترح على الطلبة املهتمني القيام ا -٤١

 يستخدم  :ملعاجلـة الصـور   ) LEOWorks" (لـيووركس "دون اسـتخدام براجمـية       )أ( 
خلصـت إلـيها دراسـة ميدانـية بواسـطة الـنظام العاملي لتحديد املواقع               ة  بيانـي الطلـبة اسـتنتاجات     

اسـتخدام األراضـي عـلى صـور معالَجـة ملـتقطة بواسطة             أمنـاط   بغـية حتديـد فـئات متـنوعة مـن           
 الرادار ذي الفتحة االصطناعية وبواسطة الندسات؛

ــية   )ب(  ــتخدام براجمـ ــيووركس"باسـ ــور ) LEOWorks" (لـ ــة الصـ ــمن : ملعاجلـ تتضـ
تمارين إنشـاء نظـام لـلمعلومات اجلغرافية، استنادا إىل قياسات أجريت يف امليدان وإىل صور                الـ 

 .معالَجة

سـوف تسـتخدم بـيانات الـرادار ذي الفـتحة االصطناعية املستمدة من الساتل            كذلـك    -٤٢
 .يف دراسة احلالة" الندسات"والبيانات البصرية املستمدة من الساتل " إنفيسات"البيئي 

  
دراسة حالة عن حديقة : رصد األرض ملراقبة موائل األحياء الربية/االستشعار عن بعد –٧ 

  يف نيبالاحملمية بارديا الوطنية امللكية 
تشـكيلة واسـعة مـن املوائـل وتنطوي         احملمـية   تسـتوعب حديقـة بارديـا الوطنـية امللكـية            -٤٣

قيت ترياي وسواليك يف يف مـنط مل يعكّـر صـفوها االضـطراب    عـلى أراض بـرية   بدرجـة رئيسـية     
والغابات الشديدة  مـن غابـات أشـجار السـال         فسيفسـائي ألصـناف غالـبة       وهـي موئـل     . نيـبال 

. ، والغابــات املخــتلطة، واألراضــي املعشوشــبة، والســفانا، واألراضــي الرطــبة   لألــاراملالصــقة
تاز لعدة أنواع   ، اليت يرويها را كارنايل وباباي وروافدامها، هي موئل مم          احملمية احلديقةهـذه   و

    ر    والكـركون   الـنمر    ، ومـنها  نقـراض الضـة ل  مـن احلـيوانات املعر والفـيل الـربي ودرفـيل وادي
ويعتمد السكان ). lesser floricon(والطائـر األصـغر   ) Bengal floricon(الغـنج وطائـر البـنغال    

شاء احلديقة وقد كان إن. جيةاعلى املوارد احلريف رزقهم الذيـن يعيشـون بالقـرب مـن احلديقـة           
العوامل ذلك أن    ؛اليـب  حماولـة رئيسـية لـلمحافظة عـلى التـنوع البـيولوجي يف ن              ١٩٧٦يف عـام    
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يف تغري إحداث إىل فتؤدي أيضا آثـارا يف احلياة الربية  ختلّـف   البشـرية املنشـأ والعوامـل الطبيعـية         
 الغطاء  عتوزيم  املقـترحة بتقيـ   الـة   احلدراسـة   تعـىن   واسـتنادا إىل هـذه الظـروف،        . الغطـاء النـبايت   

 . املنطقةاملوئل على النحو املناسب موعة كبرية من حيواناتواستدامة النبايت 

على  وتقـع بني اخلطني      ،اع كيلومـترا مـرب    ٩٦٨وتغطـي املـنطقة الـيت تشـملها الدراسـة            -٤٤
 ١٠ والدقـــيقة ٨١ مشـــاال والدرجـــة ٤٤ والدقـــيقة ٢٨ والدرجـــة ١٥ والدقـــيقة ٢٨الدرجـــة 
 .شرقا ٤٥الدقيقة  و٨١والدرجة 

 :قترح على الطلبة املهتمني القيام ااوفيما يلي متارين  -٤٥

ــيووركس"دون اســتخدام براجمــية   )أ(   دراســة :ملعاجلــة الصــور ) LEOWorks" (ل
خمـتلف األلـوان اسـتنادا إىل صـور معالَـجـة ومـناطق حمـددة حبسب خمتلف أنواع الغطاء النبايت،                

وشــبة واألراضــي الزراعــية واألــار وجمــاري األــار؛ ودراســة    مــثل الغابــات واألراضــي املعش 
 مواقــع احلــيوانات ع لتوضــيح تــوز٢٠٠٢ و١٩٩٠الــتغريات احلاصــلة يف الفــترة بــني العــامني  

 ؛زاع مع السكان احمللينيـوأماكن الن

ــيووركس"اســتخدام براجمــية  )ب(   إنشــاء صــور :ملعاجلــة الصــور) LEOWorks" (ل
 .ة لتحليل الغطاء النبايت يف املنطقةألوان طبيعية ومصطنعب

نظــم املعلومــات اجلغرافــية البيانــية مــن طــبقات التتضــمن الــتمارين اســتخدام خمــتلف  و -٤٦
وبـيانات مطـياف التصوير املتوسط االستبانة املُستمدة        " الندسـات "بـيانات السـاتل     مدجمـة مـع     

أنواع خمتلفة  ويجري الطلبة   .  مكوناا لوصـف املـنطقة وحتلـيل     " إنفيسـات "مـن السـاتل البيـئي       
سة احلالة على حتديد األماكن اليت يحتمل       راوستركّز د . مـن احلسابات لقياس املصاحل املتنازعة     

وسـوف تستخدم بيانات مطياف التصوير  . أن تصـطدم فـيها األنشـطة البشـرية باألحـياء الـربية       
اسة احلالة، إىل جانب صور يف در" إنفيسـات "املتوسـط االسـتبانة املسـتمدة مـن السـاتل البيـئي            

 .٢٠٠٢ و٢٠٠١ إىل العامني ١٩٩٠املُلتقطة منذ عام " الندسات"
  

  دراسة حالة حوض ر ساتلوج: يف هيماشال براديش، اهلنداملفاجئة الفيضانات الكارثية  –٨ 
 مساحةمااليـا اهلـندية تغطـي     بـأن هيماشـال بـراديش حمافظـة جبلـية يف سلسـلة اهل       بلـغ أُ -٤٧

والية وتقع  . أراضيها كيلومـتر مربع، وحتتل اجلبال واهلضاب فيها معظم          ٥٠ ٠٠٠ى  ربو عـل  تـ 
 والدرجة  ٤٤ والثانية   ٢٢الدقيقة   و ٣٠عـلى الدرجة    هيماشـال بـراديش جغرافـيا بـني اخلطـني           

 ٧٩ والدرجــة ٥٥ والثانــية ٤٥ والدقــيقة ٧٥ مشــاال والدرجــة ٤٠ والثانــية ١٢ والدقــيقة ٣٣
 .شرقا ٢٠ والثانية ٤والدقيقة 
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٤٨-  رية رئيسية هي       يف الواليـة    ز احلالـة اهليدرولوجـية      وتتمـي رايف : بوجـود أربعـة أحواض
ــية الثلجــية      ــبع مــن القمــم اجلبل ــيز وشــيناب وســاتلوج، الــيت تن ــاوب ونظــرا ملوقعهــا . يف اهلماالي

ماشال ، فإن هي)اهلمااليا(اجلغـرايف املـنفرد يف احلافـة الشـمالية الغربية من أحدث سلسلة جبلية           
للكـــوارث يف الـــبلد فـــيما يـــتعلق بالـــزالزل تعرضـــا مـــن أكـــثر املـــناطق هـــي واحـــدة بــراديش  

األمطــار الغزيــرة والفيضــانات املــتفجرة مــن الــبحريات  ــا الــيت تتســبب املفاجــئة والفيضــانات 
التقلبات السنوية  كما إن   .  وحـرائق الغابـات    واهلـيارات الثلجـية   اجللـيدية واالـياالت األرضـية       

مادية ومناخية متنوعة   خصائص  بوضـوح   متـثل   رية الـيت حدثـت مؤخـرا يف صـرف األـار             الكـب 
 .تغري املناختتسق مع 

ــتكون املــنطقة  -٤٩ يف حــوض ــر ســاتلوج مــن أجــزاء مــن حمافظــات الهــول    احلبيســة وت
وســــبييت، وكيــــناور، وشــــيمال، وكوللــــو، ومــــاندي، وهــــامريبور، وبيالســــبور، وســــوالن، 

 والدرجة  ٢٢ والدقـيقة    ٣٠عـلى الدرجـة     تد تلـك املـنطقة بـني اخلطـني          ومتـ . وسـريماور، وأونـا   
 .شرقا ٥١ والدقيقة ٧٨ والدرجة ٥٧ والدقيقة ٧٥ مشاال والدرجة ٤٢ والدقيقة ٣٢

 :وفيما يلي متارين اقترح على الطلبة املهتمني القيام ا -٥٠

ــية   )أ(  ــتخدام براجم ــة الصــور ) LEOWorks" (لــيووركس"دون اس ديــد  حت:ملعاجل
 إىل  )أطلس(مصور جغرايف   يف هيماشال براديش باستخدام     ووصف جمراه   ر ساتلوج   موضـع   

الفيضانات والتعليق على   بكوارث  أكثر املناطق تضررا    ووصف  جانـب صـور سـاتلية معالَجة؛        
الفيضــانات، باالســتناد إىل مــدى تــأثري الســبب يف تضــرر املــناطق بدرجــات خمــتلفة؛ ودراســة   

 ساتلية؛دراسة الصور ال

 حتلــيل الصــور :ملعاجلــة الصــور) LEOWorks" (لــيووركس"اســتخدام براجمــية  )ب( 
نظم البيانـية مـن     طـبقات   ال؛ وتركيـب خمـتلف      "لـيووركس "السـاتلية باسـتخدام خمـتلف أدوات        

املعلومـــات اجلغرافـــية عـــلى الصـــور الســـاتلية لدراســـة مجلـــة أمـــور مـــنها الســـبب يف اجتـــياح  
 .و كارثيوتطورها على حنالفيضانات 

بــيانات الســاتل اهلــندي لالستشــعار عــن بعــد إىل  : وســوف تســتخدم البــيانات التالــية  -٥١
نظــم املعلومــات اجلغرافــية؛ وبــيانات الــرادار ذي الفــتحة  بــيانات جانــب جمموعــة مــن طــبقات 

املستمدة من الساتل البيئي    ) مرييس(ومطـياف التصـوير املتوسط االستبانة       ) سـار (االصـطناعية   
 ".اتإنفيس"
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   الفيضانات يف السهول اجلنوبية يف نيبالديرتق –٩ 
الذي يبدأ عادة يف  (هبوب الرياح املومسية    كـل سـنة، خـالل موسـم         تقـع يف     ه بأنـ  بلـغ أُ -٥٢

، اـــياالت أرضـــية يف اجلـــبال )أغســـطس/يونـــيه وينـــتهي يف منتصـــف آب/منتصـــف حزيـــران
، بعــض األحــيان اآلالف مــنهميف ، بــل وفيضــانات يف الســهول، وبــأن املــئات مــن األشــخاص 

البىن يف املمتلكات ويف    كربى  وحتدث كذلك خسائر    . الفيضاناتيقضـون حنـبهم نتيجة لتلك       
القضــاء عــلى احملاصــيل الزراعــية وتدمــري املــنازل واجلســور والطــرق  ومــن ذلــك مــثال ، التحتــية

 .الرئيسية العابرة

مثل هذه الفيضانات  لتقدير  ية  وقـيل إن االستشـعار السـاتلي عـن بعد يقدم طريقة عمل             -٥٣
تقع باالسـتناد إىل أسـاس عـلمي؛ ولكـن نظـرا ألن الطقـس يكـون عـادة غائما أو ممطرا عندما                       

فيضـانات، فـإن االستشـعار البصـري عـن بعد، الذي يعتمد على ضوء الشمس كمصدر من                  ال
 دراسة قـترح إعـداد  اوبـناء عـلى ذلـك،    . هـذه الدراسـات  له حـدود تقـيده يف   مصـادر الطاقـة،    

، )باملوجـات الصغرية  (الفيضـانات باسـتخدام االستشـعار الـراداري عـن بعـد             تقديـر   حالـة عـن     
 .الذي ميكن أن حيصل على بيانات يف أي ظروف مناخية ويف أي وقت من النهار أو الليل

يف منطقة ترياي يف نيبال يقع ألجـل دراسـة احلالـة    وسـوف يـتم اختـيار سـهل فيضـاين          -٥٤
 . كامتاندو كيلومتر جنويب١٠٠وتقع املنطقة على بعد . بال سفوح اجلجنويب

 :رح على الطلبة املهتمني القيام اقتاوفيما يلي متارين  -٥٥

 تقـــدمي :ملعاجلـــة الصـــور) LEOWorks" (لـــيووركس"دون اســتخدام براجمـــية   )أ( 
 تقديــرورقــة عمــل جاهــزة تتضــمن صــورة حلالــة فيضــان وخــريطة للغطــاء النــبايت لكــي يتســىن  

 ؛األضرار

ــية   )ب(  ــتخدام براجمـ ــيووركس"اسـ ــور ) LEOWorks" (لـ ــة الصـ ــتعمال :ملعاجلـ  اسـ
البــــيانات والتعلــــيمات لتصــــنيف صــــورة ملــــتقطة يف أوقــــات خمــــتلفة بالــــرادار ذي الفــــتحة 

 .االصطناعية

ــيانات الســاتل األورويب لالستشــعار عــن بعــد      -٥٦ ــيانات الواجــب اســتخدامها هــي ب والب
املسـتمدة من   ) أسـار (بـيانات الـرادار املـتقدم ذي الفـتحة االصـطناعية            أو  ) ERS-2" (٢-إرس"

ــئي مــن العــامني     إىل جانــب صــور الندســات والتصــوير اجلــوي    ٢٠٠٤ و٢٠٠٢الســاتل البي
 .األمطاركمية هطول والنماذج الرقمية لالرتفاعات األرضية وبيانات 



 

15  
 

A/AC.105/870  

 أمثلة : اجلبال الشاهقةرصد تطور األار اجلليدية والبحريات اجلليدية يف بيئة  -١٠ 
  من منطقة خومبو هيمال يف نيبال

يف املناطق اهلشة إيكولوجيا مثل وخباصة بـأن البيـئة تغـير باسـتمرار مـن مظهرها،         أُبلـغ    -٥٧
ضــيف بــأن وأُ. عــلى الــنظام اإليكولوجــيبوطأــا ســتهان مااليــا، ممــا قــد يخلّــف آثــارا ال ي اهل

 . قد يؤدي إىل التعجيل يف العواقباالحترار العاملي والتأثري البشري

وأُفـيد بـأن أعـلى سلسـلة جبلـية يف العـامل حتـتوي كذلـك عـلى أكـرب عـدد مـن األار                           -٥٨
يف املنطقة، ولكنهم   الفريدة  وقـد كـيف سـكان اهلمااليـا أنفسـهم مع ظروف العيش              . اجللـيدية 

. على امتداد السنني   من قبل لألخطار  اسـتوطنوا أيضـا مـناطق مهـددة باخلطـر أو أـا تعرضـت                
           د األشـخاص القاطنني يف مثل هذه املناطق يف حالة       وقـد تصـبح الـبحريات اجللـيدية خطـرا يهـد

 .تفجر البحريات اجلليدية

اكتساب معرفة جغرافية   ) أ: (هي ما يلي  فاحملتمل لدراسة احلالة    املستعِمل  أهـداف   أمـا    -٥٩
ــت   ــتعلق بـ ــيما يـ ــلوكها فـ ــيدية وبسـ ــار اجللـ ــية باألـ ــر؛  أساسـ ــلى البشـ ــا عـ ــناخ وأخطارهـ  غري املـ

أطوال (استكشـاف وفهـم ظهـور املعامل اجلليدية يف خمتلف البيانات املُستشعرة عن بعد               ) ب(و
إجراءات عن  اكتساب معرفة   ) د(دراسـة معاجلـة وحتسني البيانات البصرية؛ و       ) ج(؛ و )موجـية 

الــبىن اخلاصــة اء وإدمــاج بــناء كفــاءة يف إنشــ) هـــ(التصــنيف االعتــيادية املنخفضــة املســتوى؛ و 
ألار اجلليدية والبحريات اجلليدية    لالـرقمي   بواسـطة املسـح     بـيانات نظـم املعلومـات اجلغرافـية         ب

سالســل زمنــية  ب العــرض املــرئي للبــيانات  ) و(يف اخلــرائط الطوبوغرافــية وبــيانات الصــور؛ و   
لشــاهقة واملــناخ فــيما اكتســاب معــرفة أكــثر بعالقــة األــار اجللــيدية واجلــبال ا) ز(وحتليــلها؛ و

 .يتعلق بأخطار الكوارث

على املنطقة اجلليدية   وخباصة  وسـتركّز الدراسـة عـلى املـنطقة اجلنوبـية خومبو هيمال،              -٦٠
 .يف نيبال)  مترا٦ ٨٥٦(وآما دابالم )  متر٨ ٥٠١(إميجا وهونكو الواقعة جنوب لوستو 

 :م ارح على الطلبة املهتمني القياقتاوفيما يلي متارين  -٦١

 إعــداد :ملعاجلــة الصــور ) LEOWorks" (لــيووركس"دون اســتخدام براجمــية   )أ( 
 عرض تصويري لذوبان اجلليد السريع واملشاكل ذات الصلة؛

العرض املرئي   :ملعاجلـة الصور  ) LEOWorks" (لـيووركس "اسـتخدام براجمـية     ب )ب( 
ذج الطيفية ملختلف أنواع    النماملالمح   وحتلـيل    RGBصـور ملـتقطة باسـتخدام منـوذج األلـوان           ل

 إىل جانب   ،سالسل زمنية العرض املرئي للصور البيانية ب    وسوف يتم   . الغابـات والغطـاء النـبايت     
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نظـم املعلومـات اجلغرافـية بغـية حتلـيل الـتغريات احلاصلة يف              بيانـية مسـتمدة مـن       إنشـاء طـبقات     
 .الغطاء النبايت

امللــتقطة ) مرييــس(حة االصــطناعية وســوف تســتخدم بــيانات الــرادار املــتقدم ذي الفــت -٦٢
) ام اس اس  (، إىل جانـب بـيانات املاسـح املـتعدد األطياف املُلتقطة             "إنفيسـات "بالسـاتل البيـئي     

، واجلهـــاز احملســـن لرســـم )يت ام (، وجهـــاز رســـم اخلـــرائط املوضـــوعية"الندســـات"بالســاتل  
 .، والصور اجلوية+)أي يت ام  (اخلرائط املوضوعية

  
  تركيز خاص على نيبال: ة يف اهلمااليايالبيئاملشاكل  –١١ 

ومن فالنظام اإليكولوجي يف املنطقة ضعيف      .  باهلشاشة ة املُحـيطة باهلمااليا   بيـئ التتسـم    -٦٣
ــتطورات    ــتغريات الــيت طــرأت مؤخــرا مث فهــو معــرض لألخطــار مــن جــراء ال ويف العقــود . وال

وقد تسبب يف أبرزها تدهور حالة      ،  األخـرية، وخباصـة يف نيـبال، ظهر عدد من املشاكل البيئية           
اجـتماعي واقتصادي يتمثل يف    الغابـات أثـر   وكـان إلزالـة     . وإزالـة الغابـات والـتلوث     األراضـي   

اخنفـاض إنـتاج اخلشب والزراعة والتنوع اإلحيائي، مما ينجم عنه كوارث طبيعية وأضرار متس     
، وهو  البيئة الطبيعية يف  را  أضراكما سبب االتساع احلضري     .  الثقايف تـراث السـكان األصـليني     

 .يزيد من احتمال إصابة الكائن البشري باألمراض

اكتساب معرفة جغرافية   ) أ: (هي ما يلي  فاحملتمل لدراسة احلالة    املستعِمل  أهـداف   أمـا    -٦٤
 يف نيـــــبال؛ املعرضـــــة لألخطـــــار الغابـــــات، وكذلـــــك البيـــــئة اإليكولوجـــــية عـــــن أساســــية  

 دراسة معاجلة البيانات البصرية   ) ج( لـتلك البيـئة؛ و     استكشـاف واكتسـاب فهـم أفضـل       ) ب(و
العرض املرئي  ) ه(وتعلّـم إجـراءات التصـنيف االعتـيادية املنخفضـة املستوى؛            ) د(؛ و وحتسـينها 

اكتسـاب معرفة أكثر بالعالقة بني األنشطة  ) و(سالسـل زمنـية وحتليـلها؛ و   للبـيانات الصـورية ب    
 .عارف عن طريق الرد على أحد االستبياناتتعزيز امل) ز(البشرية والبيئة الطبيعية؛ و

. ة العامــة الــيت تواجههــا نيــباليباملشــاكل البيئــتأثــرت املــنطقة قــيد الــدرس يالحــظ أن  -٦٥
خرباء من جامعة تريبهوفان ومن املركز فسيجري باالشتراك مع  ددة،  احملمـثلة   األوفـيما يـتعلق ب    

مثال فيما يتعلق بإزالة    (ناطق خمتلفة لدراستها    مـ اختـيار   بال  ملـناطق اجلـ   الـدويل للتنمـية املـتكاملة       
زوعة الغابات يف مناطق يف ترياي ويف اجلبال ـأو مـن /مـتدهورة و مسـاحات  الغابـات، مت اختـيار      

 ).املتوسطة واجلبال العليا

 :رح على الطلبة املهتمني القيام اقتاوفيما يلي متارين  -٦٦
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 تقـــدمي :ملعاجلـــة الصـــور) LEOWorks" (لـــيووركس"دون اســتخدام براجمـــية   )أ( 
عـرض لـلحالة اإليكولوجـية املتغـيرة يف شـكل سالسـل زمنـية مـن الصـور السـاتلية اليت توضح                       

 الضغط البشري على الطبيعة؛

 تقديـر تغريات  :ملعاجلـة الصـور   ) LEOWorks" (لـيووركس "اسـتخدام براجمـية      )ب( 
 .الغطاء النبايت وتقييم النتائج

ت الـرادار املـتقدم ذي الفـتحة االصـطناعية املُلتقطة من الساتل     وسـوف تسـتخدم بـيانا     -٦٧
، وجهاز  "الندسات"البيـئي، إىل جانـب بـيانات املاسـح املـتعدد األطـياف املُلـتقطة مـن الساتل                   

، إلعداد  +)ETM(، واجلهاز احملسن لرسم اخلرائط املوضوعية       )TM(رسـم اخلـرائط املوضوعية      
 .سالسل زمنية من الصور الساتلية

  
  التوصيات   -ا ثالث 

، أوصى )الـدورة التدريبـية وحلقة العمل  (نظـرا للـنجاح الـذي حقّقـه اجـتماع اخلـرباء          -٦٨
لفائدة أساتذة املدارس   وخصوصـا   املشـاركون مبواصـلة مـثل هـذه األنشـطة ألغـراض تعليمـية،               

 .الثانوية واجلامعات

جلـبال أن يبلّغهم    ناطق ا طلـب املشـاركون مـن املركـز الـدويل للتنمـية املـتكاملة ملـ               قـد   و -٦٩
 .بأي نشاط متابعة يف ذلك الصدد

ــاهظ يف        -٧٠ ــريض جــد ب ــترددي الع ــنطاق ال ــت ذات ال ــا زال اســتخدام شــبكة اإلنترن وم
أقــراص )/CD(إرسـال كمـيات كــبرية مـن البـيانات عــلى أقـراص مدجمـة       مـن مث فــإن  و. املـنطقة 

را ألن موظفــي املركــز الــدويل ونظــ. عــرب الــربيد يعــد أقــل تكلفــة بكــثري ) DVD(فــيديو رقمــية 
يف كـثري مـن األحـيان يف املـنطقة، فقـد طلب             يقومـون بأسـفار     جلـبال   ناطق ا للتنمـية املـتكاملة ملـ     

املشـاركون تسـليم البـيانات مباشـرة بالـيد أو عـن طـريق الـربيد العادي، عرب املركز، ألن ذلك             
اقتراح مجيع اخليارات على وال بـد، مع ذلك، من  . اخلـيار أكـثر أمانـا مـن التسـليم اإللكـتروين        

 .النهائياملستعِمل 

ويف ذلــك الصــدد، اقــترح مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إنشــاء نســخة منخفضــة     -٧١
املتخصصة للمركز الدويل للتنمية احلاسوبية منـوذج النص فقط على البوابة  /الرسـوم التخطيطـية   

 )./http://www.icimod-gis.net(جلبال ناطق ااملتكاملة مل
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 بغية إجناز املشروع املتعلق     ٢٠٠٧قُدمـت دعـوة لعقـد اجتماع ثان يف تيمفو يف عام             و -٧٢
يومــان وســوف تــنظم حلقــة دراســية مدــا يــوم واحــد أو  . ةبدراســات احلالــة اإلحــدى عشــر

ــة    ــثانوية قــبل عــرض دراســات احلال ــه ال ميكــن أن جيــري  . لفــائدة أســاتذة املــدارس ال عــلما بأن
). فـــرباير/ شـــباط-ديســـمرب /كـــانون األول(لعطـــل املدرســـية خـــالل اإال تدريـــب األســـاتذة 

التمثــيل الدبلوماســي لــبوتان هيــئة رِســل توللشــروع يف التخطــيط ملــثل هــذا احلــدث، ينــبغي أن 
 . يف هذا اخلصوصإىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجيرمسية دعوة 

ن بعد، املقرر   ويف الـندوة الدولـية التاسـعة لرسم خرائط اجلبال الشاهقة باالستشعار ع             -٧٣
غــراس احملمــية يف مــنطقة  يف احلديقــة الوطنــية ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٢٢ إىل ١٤عقدهــا مــن 

وسوف .  يف هذا املوضوعم دورة خاصة بشأن التثقيف  وهـووي تـاورن بالنمسـا، سـوف تـنظّ         
يــتم اختــيار دراســة واحــدة أو اثــنني مــن أفضــل دراســات احلالــة لعرضــها يف ذلــك االجــتماع    

 . األشخاص الذين أعدوا دراسات احلالة حلضور احلدثوسوف يدعى

يقــدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عرضــا عــن دراســات احلالــة للجــنة    وف وســ -٧٤
اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورا التاسعة واألربعني املقرر عقدها من              

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦ إىل ٧

 
 احلواشي

 تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،                                 (1) 
 .١، الفصل األول، القرار         )A.00.I0.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع             (١٩٩٩يوليه    / متوز  ٣٠‐١٩

 Corr.1 وA/59/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم    (2) 
 .٧١الفقرة ، )Corr.2و
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