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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

  تقرير عن الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا     
  ووكالة الفضاء األوروبية حول االستعانة بأدوات وحلول الفضاء     
  لرصد الغالف اجلوي والغطاء األرضي    

  )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢- ٩غراتس، النمسا، (
  احملتويات

  ةالصفح   
  ٢...........................................................................................مقدمة -أوالً

  ٣...........................................................املعلومات األساسية واألهداف  -ألف 
  ٧.................................................................................الربنامج  -باء 
  ٨.................................................................................احلضور  -جيم 
  ٩........................................................................ملخص العروض املواضيعية -ثانياً

  ٩...............................................................املبادرات العاملية واإلقليمية -ألف 
  ١١...........................عمليات رصد األرض والتطبيقات الساتلية ورصد الغالف اجلوي  -باء 
  ١٣...............غالف اجلوي والزراعة، يف البلدان النامية على وجه اخلصوص التفاعالت بني ال -جيم 
  ١٤......................................األدوات واحللول الفضائية ملكافحة اجلفاف والتصحُّر  -دال 
  ١٦.................................................التعليم والتدريب وبناء القدرات املؤسسية  -هاء 
  ١٧..........................................................................االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً

  ١٨...............................................تالفريق العامل املعين بالتدريب وبناء القدرا  -ألف 
  ٢٢...........الفريق العامل املعين بتوافر البيانات واألدوات واستخدامها يف رصد الغالف اجلوي  -باء 
الندوات املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن التطبيقات والتكنولوجيا  -املرفق

  ٢٤...................................................٢٠٠٨-١٩٩٤الفضائية من أجل البلدان النامية، 
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    مقدمة  -أوال  
 يشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة وحكومة ١٩٩٤منذ عام   -١

. النمسا ووكالة الفضاء األوروبية يف تنظيم ندوات عن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما
وتناولت الندوات، املعقودة يف غراتس، النمسا، جمموعة واسعة من املواضيع، من بينها 

دية واالجتماعية اليت تعود هبا أنشطة الفضاء على البلدان النامية، وتعاون الفوائد االقتصا
. الصناعة الفضائية مع العامل النامي، وتعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية

واملعلومات اخلاصة هبذه الندوات متاحة على موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على 
  .http://www.unoosa.org/oosa/SAP/graz/index.html: الشبكة

 لترويج فوائد استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء ٢٠٠٣وكرِّست الندوات منذ عام   -٢
 وركَّزت )١(.وتطبيقاهتما يف االضطالع خبطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

، على ٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٣سلسلة األوىل من ثالث ندوات متتالية، اليت ُعقدت من عام ال
  ).A/AC/105/844انظر الوثيقة (موارد املياه واإلدارة املستدامة ملوارد املياه 

، ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٦وركّزت السلسلة الثانية من ثالث ندوات، املعقودة من عام   -٣
وتناولت الندوة األوىل من تلك السلسلة، املعقودة يف . ويعلى مسائل متعلقة بالغالف اجل

، فوائد االستعانة بتكنولوجيات الفضاء لرصد تلوُّث اهلواء وإنتاج الطاقة ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
  وعلى أساس ذلك احلدث، وعمالً بقرار اجلمعية العامة . )A/AC/105/877انظر الوثيقة (

 ٢٠٠٧، تناولت الندوة املعقودة يف عام ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١١
أدوات وحلول الفضاء لرصد الغالف اجلوي دعماً للتنمية املستدامة، وركَّزت على مسائل مثل 

انظر (نوعية اهلواء والتغيُّر املناخي والطقس واستنفاد األوزون ورصد األشعة فوق البنفسجية 
  .)A/AC/105/904الوثيقة 

 املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء ٢٠٠٨وكانت ندوة عام   -٤
 )٢(األوروبية حول االستعانة بأدوات وحلول الفضاء لرصد الغالف اجلوي والغطاء األرضي،

وهي الندوة الثالثة واخلتامية يف السلسلة احلالية بشأن مسائل تتعلق بالغالف اجلوي واليت 
__________ 

/  أيلول٤ ‐أغسطس / أب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   )١(  
، ٢الفصل األول، القرار )  والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب 
  .املرفق

   موقع املكتب على الشبكة متاحة يف والعروض املقدمة فيها ٢٠٠٨وثائق ندوة عام   )٢(  
)http://www.unoosa.org/oosa/SAP/act2008/graz/index.html ( الذي يقوم أيضاً مقام مدخل يتيح  

نات ومواقع على الشبكة ذات عالقة روابط تؤّدي إىل مواد مرجعية ودراسية مفيدة، من بينها روابط لبيا
  .بالغالف اجلوي
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ملثبتة وتطبيقاهتا، دعماً لألنشطة املطلوبة يف استهدفت ترويج قدرات تكنولوجيات الفضاء ا
 ٢٠٠٨كما مهَّدت ندوة عام . خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة  العاملي للتنمية املستدامة

لالنتقال إىل مسائل تتعلق برصد الغطاء األرضي، مع التركيز على أوجه التفاعل بني الغطاء 
راعة، والتنمية الريفية، واستخدام األرضي والغالف اجلوي، مبا يف ذلك مسائل مثل الز

األراضي، واجلفاف، والتصحُّر، اليت مت حتديدها كمسائل ينظر فيها يف إطار مجلة املواضيع 
  . للجنة التنمية املستدامة٢٠٠٨/٢٠٠٩اخلاصة بدورة السنتني 

    
    املعلومات األساسية واألهداف  - ألف  

ملعقود يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، ا  -٥
، أعاد رؤساء الدول واحلكومات ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦الفترة من 

 الذي اعتمده مؤمتر )٣(،٢١التأكيد على التزامهم القوي بالتنفيذ الكامل جلدول أعمال القرن 
 إىل ٣انريو، الربازيل، يف الفترة من األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، املعقود يف ريو دي ج

كما التزموا بإجناز األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف . ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤
، ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة (ذلك تلك األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية 

ن جوهانسربغ بشأن التنمية واعتمد مؤمتر القمة إعال). ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨املؤرخ 
  . وخطة التنفيذ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة)٤(املستدامة

، أيدت ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٥٤/٦٨ويف قرار اجلمعية العامة   -٦
ة إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمي: األلفية الفضائية”اجلمعية العامة القرار املعنون 

 الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي )٥(،“البشرية
يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩واستخدامه يف األغراض السلمية، املعقود يف فيينا يف الفترة من 

وقد صاغ املؤمتر الثالث إعالن فيينا كنواة الستراتيجية للتصدي للتحديات العاملية . ١٩٩٩
وعلى وجه اخلصوص، أشار إعالن فيينا إىل . ستقبل باالستعانة بالتطبيقات الفضائيةيف امل

فوائد تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاهتا يف التصدي للتحديات اليت تواجه التنمية املستدامة، 

__________ 
، اجمللد ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، وريو دي جانريو،   )٣(  

، ١، القرار ) والتصويبA.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (القرارات اليت اختذها املؤمتر األول،
  .ق الثايناملرف

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار تقرير املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة  )٤(  
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،   )٥(  

  .١ ، الفصل األول، القرار)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
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وكذلك فعالية األدوات الفضائية يف معاجلة التحديات اليت يشكلها تلوُّث البيئة واستنفاد 
  .يعيةاملوارد الطب

وميكن لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما توفري معلومات هامة تدعم سياسات   -٧
ويف بعض احلاالت تكون احللول القائمة . التنمية املستدامة وعملية اختاذ القرارات املتعلقة هبا

على الفضاء أساسية أو تقّدم الوسيلة الوحيدة جلمع البيانات احملّددة أو أجنعها من حيث 
فعلى سبيل املثال، كثرياً ما ال يتسىن مجع املعلومات البيئية العاملية وتقييمها إال . لتكلفةا

  .بواسطة أجهزة االستشعار الفضائية وحدها
ويدعم تنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن فيينا اإلجراءات اليت ُدعي إىل اختاذها يف خطة   -٨

وبالتايل، نظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف عام . ةتنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدام
 ندوة يف ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، قبل انعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ٢٠٠٢

. مباشرة، للنظر يف خطوات تنفيذ اإلجراءات املقترح إدراجها يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة
 إرشادية إليضاح القدرات العملية لتكنولوجيات الفضاء وأوصت تلك الندوة باستهالل مشاريع

ومتابعة لتلك التوصية، عقد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، برعاية . دعماً للتنمية املستدامة
 إىل عام ٢٠٠٣حكومة النمسا ووكالة الفضاء األوروبية، سلسلة الندوات يف الفترة من عام 

. القبيل، وخصوصاً يف جمال إدارة موارد املياه، لبحث كيفية استهالل مشاريع من هذا ٢٠٠٥
وميكن احلصول على تفاصيل تلك السلسلة من الندوات، مبا يف ذلك الربنامج واملواد اخللفية، يف 

  ).http://www.unoosa.org/oosa/en/SaP/act2005/graz/index.html(موقع املكتب على الشبكة 
واستناداً إىل التجربة اإلجيابية لتلك السلسلة من الندوات نظَّم مكتب شؤون الفضاء   -٩

اخلارجي، بدعم من حكومة النمسا ووكالة الفضاء األوروبية، سلسلة الندوات التالية، من 
ول تكنولوجيا الفضاء ، للنظر يف كيفية االستعانة بأدوات وحل٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٦عام 

احلالية للمسامهة يف تعزيز قدرات البلدان املتقدمة النمو والنامية واليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 
انتقالية لقياس وتقييم آثار تلوُّث اهلواء وتغيُّر املناخ وتغيُّر أمناط الطقس، وكذلك استنفاد 

على الصحة، واختاذ األوزون واإلشعاع فوق البنفسجي وما يتصل بذلك من أخطار 
  .خطوات للحد من تلك اآلثار

 ارتباطاً ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٦وترتبط مواضيع سلسلة الندوات املعقودة من عام   -١٠
 للنظر يف تنفيذ التوصيات املتعلقة ١٩٩٢وثيقاً بعمل جلنة التنمية املستدامة، اليت أسِّست يف عام 

ت العاملية الرئيسية، مثل مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة اليت قدِّمت خالل املؤمترا
  .بالبيئة والتنمية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
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- ٢٠٠٤وتتابع جلنة التنمية املستدامة تنفيذ برنامج عمل متعدد السنوات يشمل الفترة   -١١
 منها على جمموعة وتنقسم هذه الفترة الزمنية إىل دورات من سنتني تركِّز كل دورة. ٢٠١٧

وتتكّون كل دورة من سنة استعراض تسعى اللجنة . مواضيعية وعلى عدد من املسائل الشاملة
خالهلا إىل حتديد العقبات والعوائق اليت حتول دون التنفيذ، وسنة لوضع السياسات تقرِّر اللجنة 

 العقبات والقيود احملدَّدة خالهلا التدابري الرامية إىل تعجيل التنفيذ وتعبئة اجلهود من أجل تذليل
  .خالل سنة االستعراض

 مسائل الزراعة، واستخدام ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتشمل اجملموعة املواضيعية للفترة   - ١٢
األراضي والتنمية الريفية، والتفاعل بني التغيُّر املناخي والزراعة، باألخص يف البلدان النامية، 

تصحُّر، وهي مسائل تتوافق مع جمال وحتسني إدارة موارد األراضي ومكافحة اجلفاف وال
وبذلك تشكِّل أيضاً توصيات الندوات واستنتاجاهتا جزءاً من . تركيز سلسلة الندوات احلالية

مسامهة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف أعمال جلنة التنمية املستدامة 
  ).A/AC.105/892 وA/AC.105/872انظر الوثيقتني (

، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٢/٢١٧الً بقرار اجلمعية العامة وعم  - ١٣
 املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول ٢٠٠٨عقدت ندوة عام 

االستعانة بأدوات وحلول الفضائية لرصد الغالف اجلوي دعماً للتنمية املستدامة، برعاية 
ء اخلارجي والوزارة االحتادية النمساوية للشؤون األوروبية مشتركة من مكتب شؤون الفضا

والدولية والوزارة االحتادية النمساوية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا ومقاطعة سترييا ومدينة 
غراتس، ووكالة الفضاء األوروبية، كما دعمتها اإلدارة الوطنية للمالحة اجلّوية والفضاء، 

وعقدت الندوة يف معهد حبوث الفضاء التابع ألكادميية ). اسان(التابعة للواليات املتحدة 
 وكانت هذه ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٩العلوم النمساوية، يف غراتس، النمسا، من 

الندوة هي الندوة اخلامسة عشرة يف سلسة الندوات اليت نظِّمت كجزء من برنامج األمم 
  .ت املذكورة املشاركة يف رعايتهااملتحدة للتطبيقات الفضائية، بالتعاون مع اجلها

  : هي٢٠٠٨وكانت األهداف احملدَّدة التالية لندوة عام   - ١٤
تقدمي معلومات عن إطار مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وعن عمل   )أ(  

جلنة التنمية املستدامة، وتقدمي عرض شامل لسياق ودور رصد الغالف اجلوي يف دعم التنمية 
  املستدامة؛
مثل (الترويج للمبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية القائمة ذات الصلة   )ب(  

، والفريق املختص برصد األرض، واملنظومة العاملية )برامج اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض
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، وبرنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية، وبرنامج )جيوس(لنظم رصد األرض 
، وتقدمي املعلومات عنها، )بيقات الفضائية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةاألمم املتحدة للتط

والستخدامات القدرات املثبتة لتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا املتعلقة برصد التفاعل بني 
الغالف اجلوي والغطاء األرضي، مبا يف ذلك مسائل مثل الزراعة واستخدام األراضي والتنمية 

   والتصحُّر؛الريفية واجلفاف
دراسة ما هو متاح من أدوات وحلول وموارد معلومات قائمة على   )ج(  

مثل سواتل أرصاد جوية تشغيلية ، وسواتل البحوث، ونشر البيانات (تكنولوجيا الفضاء 
باستخدام نظم من قبيل الشبكة األرضية لنشر البيانات، واخلدمة العاملية املتكاملة لنشر 

ظمة العاملية لألرصاد اجلوية ملعاجلة املسائل املتعلقة برصد الغالف اجلوي البيانات التابعة للمن
  والغطاء األرضي وكيفية الوصول إىل تلك املعلومات واستخدامها؛

دراسة إمكانيات واستراتيجيات إلدماج األدوات واحللول وموارد   )د(  
 بشأن املسائل اليت املعلومات القائمة على تكنولوجيا الفضاء يف عمليات اختاذ القرارات

  تتطلب معلومات عن حالة الغالف اجلوي والغطاء األرضي؛
حتديد نوع ومستوى التدريب املتوفِّر أو املرغوب فيه للتمكُّن من استخدام   )هـ(  

  األدوات واحللول واملوارد ذات الصلة؛
دراسة الشراكات الوظيفية وفرص التعاون القائمة، والنظر يف احتمال وجود   )و(  

اجة إىل إنشاء أُطر جديدة للتعاون عن طريق إجراءات طوعية، مبا يف ذلك من جانب ح
احلكومات واملنظمات الدولية أو غريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة، لتعزيز استخدام 

  .تكنولوجيات الفضاء يف رصد الغالف اجلوي والغطاء األرضي
  :وة ما يلي بعد مشاركتهم فيهاوكان من املتوقَّع أن يكتسب املشاركون يف الند  - ١٥

فهم مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، وسياق التنمية املستدامة، ودور   )أ(  
رصد الغالف اجلوي والغطاء األرضي يف ذلك السياق، وقدرات األدوات واحللول وموارد 

اج تلك املعلومات ذات الصلة القائمة على تكنولوجيا الفضاء، وكذلك استراتيجيات إلدم
  األدوات يف عمليات اختاذ القرارات ذات الصلة؛

دراية باألدوات واحللول وموارد املعلومات القائمة على تكنولوجيا الفضاء،   )ب(  
لرصد الغالف اجلوي والغطاء األرضي، ودراية بأساليب استخدام الشراكات القائمة أو إقامة 

  جيات الفضاء عملياً؛شراكات وظيفية جديدة من أجل تعزيز استخدام تكنولو
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فهم االستراتيجيات والربامج واملشاريع الوطنية واإلقليمية والدولية اهلادفة   )ج(  
إىل تعزيز التنمية املستدامة، ال سيما فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة بالغالف اجلوي والغطاء 

  .األرضي
    

    الربنامج  - باء  
ة عشرة يف سلسلة الندوات السنوية اليت كانت ندوة العام احلايل هي الندوة اخلامس  - ١٦

سبتمرب، / أيلول٩وُعقدت جلسة خاصة هبذه املناسبة يوم . ١٩٩٤تعقد يف غراتس منذ عام 
وأتاحت هذه اجللسة اخلاصة فرصة مناسبة وخاصة . لالحتفال هبذه الذكرى السنوية

  .الستعراض إجنازات سلسلة الندوات
ت استهاللية أدىل هبا ممثلو أكادميية العلوم النمساوية وتضمَّن حفل افتتاح الندوة بيانا  - ١٧

 للبحوث ومدينة غراتس ووزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا Joanneumوهيئة يوانيوم 
وشدَّد ممثال وزارة النقل واالبتكار . االحتادية النمساوية، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

اخلارجي يف بيانيهما على أمهية أدوات والتكنولوجيا االحتادية ومكتب شؤون الفضاء 
وتكنولوجيات الفضاء لفائدة اجملتمع، وإجنازات ندوات غراتس على مدى السنوات اخلمسة 

  .عشرة املاضية
وقدَّم ممثلو الناسا تسجيالً بالفيديو مبناسبة الذكرى اخلامسة عشرة للندوات، تناول   - ١٨

  . إجنازاهتاتاريخ الندوات ومعلومات خلفية عنها، إضافة إىل
وألقى ممثال املعهد الدويل لتحليل الُنظم التطبيقي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة   - ١٩

 أهم جوانب ندوة تلك السنة ٢٠٠٧واستعرض املشاركون يف ندوة عام . خطابني رئيسيني
  .ونواجتها وأنشطة متابعتها

قات ناجحة  سلسلة من العروض التقنية لتطبي٢٠٠٨ومشل برنامج ندوة عام   - ٢٠
ألدوات قائمة على تكنولوجيا الفضاء توفِّر حلوالً فعَّالة من حيث التكلفة أو معلومات 

  .أساسية لتخطيط وتنفيذ برامج أو مشاريع تتعلق برصد الغالف اجلوي والغطاء األرضي
وقدَّم املشاركون الذين تلقوا دعماً مالياً من األمم املتحدة ومن اجلهتني الراعيتني   - ٢١
  .وضاً قصرية عن عملهم املتصل مبوضوع الندوةعر
املبادرات العاملية واإلقليمية؛ استعراض : وتألفت الندوة من ست جلسات مواضيعية  - ٢٢

عام لعمليات رصد األرض، والتطبيقات الساتلية ورصد الغالف اجلوي؛ الزراعة واألراضي 
 سيما يف البلدان النامية؛ األدوات والتنمية الريفية؛ التفاعالت بني الغالف اجلوي والزراعة، ال

  .واحللول الفضائية ملكافحة اجلفاف والتصحُّر؛ التعليم والتدريب وبناء القدرات املؤسسية
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برعاية جلسة تدريبية تفاعلية ) ناسا(وقامت اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء   - ٢٣
 الغالف اجلوي والغطاء استغرقت نصف يوم، حول األدوات والتطبيقات الفضائية لرصد

  .األرضي
: ويف اليوم الرابع للندوة مت تشكيل فريقني عاملني لتحليل املوضوعني التاليني  - ٢٤

التدريب وبناء القدرات؛ ومدى إتاحة البيانات واألدوات واستخدامها لرصد الغالف اجلوي 
لمشاركني ملناقشة وأتاحت االجتماعات الفرعية للفريقني العاملني فرصاً ل. والغطاء األرضي

كما اجتمع . مسائل تتعلق باآلليات التعاونية واملوارد اإلقليمية والدولية لتنفيذ املشاريع
  .الفريقان العامالن من أجل وضع مقترحات ملشاريع

وقدَّم يف الندوة متحدثون مدعوون من بلدان نامية وأخرى صناعية ما بلغ جمموعه   - ٢٥
  .شاملة يف هناية كل عرض عرضاً، وُعقدت جلسة مناقشة ٤٠

    
    احلضور  - جيم  

االحتاد الروسي، :  مشاركاً من الدول التالية٥٢حضر الندوة ما بلغ جمموعه   - ٢٦
أذربيجان، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، باراغواي، باكستان، الربازيل، بنغالديش، بيالروس، 

ي النكا، سورينام، غانا، فرنسا، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، رومانيا، زامبيا، سر
كمبوديا، كندا، كوستاريكا، لبنان، ليسوتو، ماليزيا، النمسا، نيبال، نيجرييا، اهلند، الواليات 

كما شارك يف الندوة ممثلون عن املنظمات الوطنية والدولية واحلكومية . املتحدة األمريكية
ز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، برنامج برنامج األمم املتحدة للبيئة، املرك: الدولية التالية

الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية، املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي، مركز أحباث 
الفضاء اجلوي اخلاصة باألرض التابع ألكادميية العلوم الوطنية األوكرانية، معهد ماكس 

  .ح اجليولوجيبالنك لألرصاد اجلوية، مؤسسة الواليات املتحدة للمس
واستخدمت أموال وفرهتا األمم املتحدة واجلهتان الراعيتان لتغطية تكاليف السفر   - ٢٧

كما قّدمت اجلهتان .  من املشاركني٢٣عن طريق اجلو وبدل اإلقامة اليومي والسكن لــ 
  .الراعيتان أمواالً لتغطية تكاليف التنظيم احمللي واملرافق ونقل املشاركني

 مايل من األمم املتحدة ومن اجلهتني الراعيتني إىل املشاركني من ذوي وأتيح دعم  - ٢٨
املناصب اإلدارية أو مناصب اختاذ القرار يف مؤسسات حكومية وحبثية من ذوي مسؤوليات 
عن تنفيذ برامج ومشاريع يف جماالت تتعلق مبوضوع الندوة، أو كانوا يعملون يف مؤسسات 

وية أو يف هيئات بيئية أو شركات تضطلع بأنشطة متصلة ذات صلة بالفضاء أو باألرصاد اجل
وقد ُشجع بصورة خاصة على تقدمي طلبات . برصد الغالف اجلوي والغطاء األرضي

احلصول على متويل األفراد الذين كانوا قد شرعوا أو شاركوا يف تنفيذ مشاريع تتعلق 
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 مؤسساهتم، وكذلك النساء بتطبيقات الغالف اجلوي أو الغطاء األرضي أو أنشطة التوعية يف
  .اللوايت يضطلعن بأي من املسؤوليات السالفة الذكر

    
      ملخص العروض املواضيعية  -ثانيا  
    املبادرات العاملية واإلقليمية  - ألف  

برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية، وهو مبادرة أوروبية لتنفيذ خدمات   - ٢٩
واألمن، يستخدم سواتل رصد األرض وغري ذلك من موارد املعلومات اليت تتناول البيئة 

وتتعلق تلك اخلدمات مبيادين األراضي . الرصد، دعماً للسياسات البيئية واألمنية األوروبية
والغرض من هذا . والبحر، واالستجابة يف حاالت الطوارئ، والغالف اجلوي، واألمن

. درات احلالية ودجمها وتشكيلها وتنسيقهاالربنامج هو بناء قدرة أوروبية، من خالل تعزيز الق
وقدم ممثلو الربنامج وصفاً ملا تساهم به املبادرة يف جمال رصد الغطاء األرضي والغالف 

  .اجلوي وخدمته اخلاصة بالغالف اجلوي
وأفيد بأن الربنامج سوف يستند إىل األسس القائمة وإىل أنشطة جاري تنفيذها مثل   - ٣٠

وتشمل خدمة . “كورين”ربنامج تنسيق املعلومات عن البيئة مشروع الغطاء األرضي ل
استعجال التغيُّرات املناخية، نوعية اهلواء، : الغالف اجلوي أربعة مواضيع رئيسية، هي
وتتناول اخلدمة األساسية لرصد األراضي . األوزون يف الستراتوسفري، اإلشعاع الشمسي

مثل التربة واملياه والزراعة واحلراجة والتنوُّع يف جماالت (طائفة واسعة من املوارد والسياسات 
وتضم جمتمعات متباينة من املستعملني، على الصعيد ) األحيائي والنقل والسياسات اإلقليمية

احمللي والوطين واألورويب والعاملي، تطلب معلومات متباينة تتراوح من املعلومات العادية 
  .ة من حيث النطاق املواضيعي أو اجلغرايفاملتعدِّدة األغراض حىت املعلومات احملدَّد

كما أفيد بأن اخلدمة األساسية لرصد األراضي سوف تقّدم جمموعة من البيانات   - ٣١
واملنتجات، على مستويات خمتلفة من التفصيل، من صور سابقة التجهيز إىل معلومات 

ة السابقة التجهيز، البيانات الفضائي) أ: (مفصَّلة، مع منتجات متعّددة األغراض مثل ما يلي
بيانات ) ب(مثل الصور املعاد تقوميها، وصور فسيفسائية، وصور مركّبة يومياً أو أسبوعياً؛ 

مرجعية تتألف من  بيانات مرجعية قائمة مكمَّلة بإنتاج بيانات حمدَّدة حسب الطلب، مثل 
ملواضيعية مثل النموذج الرقمي األورويب لالرتفاعات، والصور املعاد تقوميها، والبيانات ا

البارامترات األحيائية اجليوفيزيائية، مثل بارامترات الغطاء النبايت ) ج(خرائط التربة؛ 
جمموعة من ) د(والبارامترات السطحية الدينامية يف الوقت احلقيقي وعلى املستوى العاملي؛ 
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ن املقاييس الغطاء األرضي وتغيُّر الغطاء األرضي تقدِّم مزجياً م/منتجات استخدام األراضي
الغطاء /الغطاء األرضي العاملي، الغطاء األرضي القاري األورويب، استخدام األراضي(املختلفة 

يومية، أسبوعية، شهرية، أو (األرضي على املستوى الوطين أو احمللي، حتليالت زمنية خمتلفة 
 أو الغطاء األرضي العام(، وطبقات خمتلفة )مومسية أو دورية كل سنة إىل مخس سنوات

). الغطاء األرضي املواضيعي، مثل فئات الغابات أو الفئات الزراعية/استخدام األراضي
وسوف توسَّع اجملموعة فيما بعد بإضافة عدد من املنتجات املواضيعية على املستوى األورويب 

يف جماالت مثل تنبؤات احملاصيل، واإلنذار ) على أساس النمذجة والتحليل املكاين(أو الدويل 
واملؤشرات البيئية والزراعية ) النوعية والري(بكّر املتعلق باألمن الغذائي، ومناذج املياه امل

  .البيئية، وتدفقات الكربون، ومناذج تدهور التربة والتصحُّر
، وهو مشروع بروتوكول الرصد لعنصر خدمة PROMOTEوقدِّم عرض ملشروع   - ٣٢

وقد ضّم . ة اخلاص بوكالة الفضاء األوروبيةبرنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمني
 من مقّدمي اخلدمات من أوروبا وكندا جهودهم لتوفري معلومات هادفة تتعلق ٢٠أكثر من 

األوزون يف الستراتوسفري، واإلشعاع فوق البنفسجي على سطح األرض، (باألحوال اجلوية 
وذُكر أن . عملني النهائيني مباشرةللمست) ونوعية اهلواء، والتغيُّر املناخي، والنشاط الربكاين

اهلدف الرئيسي للمشروع هو إنشاء وتقدمي خدمات مستدامة وموثوقة لدعم القرارات 
ويتضمَّن مستعملو هذه . املدروسة بشأن مسائل السياسة العامة املتعلقة بالغالف اجلوي

املدن ومراكز اخلدمات أكثر من مخسني إدارة ومنظمة يف أوروبا وكندا، تتراوح من إدارات 
  .معلومات الرماد الربكاين حىت املواطنني األوروبيني عموماً

احلالة الراهنة لنيبال يف ميدان األدوات : وقُّدمت عروض تناولت املواضيع التالية  - ٣٣
؛ إدماج بيانات االستشعار عن بعد يف نظام )نيبال(الفضائية من أجل التنمية املستدامة 

؛ التطبيقات الساتلية يف مراقبة اهلباء اجلوي )رومانيا(مبوارد التربة للمعلومات اجلغرافية خاص 
؛ رصد تغيُّرات الغطاء األرضي يف املنطقة العربية )باكستان(واألهنار اجلليدية يف باكستان 

باستخدام سالسل زمنية من الُصور العالية التحليل للرقم القياسي املوّحد لفرق الغطاء النبايت 
آثار التوسُّع احلضري على النقل يف احلضر وما ينطوي عليه ذلك بالنسبة ؛ قياس )لبنان(

؛ مفهوم نظام فضائي لرصد الطبقة السفلية من الغالف اجلوي والغالف )كندا(لنوعية اهلواء 
األيوين باالحتجاب الراديوي باستخدام السواتل البالغة الصغر املزودة بأجهزة استقبال 

النظام العاملي لتحديد /نظام العاملي للسواتل املخصصة للمالحةإشارات املالحة اخلاصة بال
  ).زامبيا(؛ اقتراح خاص بإنشاء مركز امتياز للبيانات )االحتاد الروسي(املواقع 
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    عمليات رصد األرض والتطبيقات الساتلية ورصد الغالف اجلوي  - باء  
يف النظم العاملية أطلع املشاركون من خالل عروض متهيدية على آخر التطّورات   - ٣٤

لرصد األرض والتطبيقات الساتلية ومبادئ االستشعار عن بعد باستخدام السواتل وتطبيقاهتا 
  .يف رصد الغالف اجلوي

وقدِّم عرض بشأن رصد التغيُّرات املناخية من الفضاء، مع التركيز على مسامهة   - ٣٥
وقدِّمت نظرة عامة . ام السواتلالبيانات الساتلية يف قدرات التنبؤ وحتليل االجتاهات باستخد

وتساهم عمليات رصد األرض من الفضاء يف . على نظم رصد األرض من املنظور األورويب
كشف فرص التنبؤ واستغالهلا؛ اإلنذار بأخطار على األرض وختفيف أثرها؛ مراقبة : ما يلي

  .االمتثال للقانون الدويل
لسواتل وسيلة قوية ومالئمة لرصد وقيل إن بيانات االستشعار عن بعد بواسطة ا  - ٣٦

وهناك عدد من . الغطاء األرضي/نوعية اهلواء يف الغالف اجلوي واستخدام األراضي
جمموعات البيانات الساتلية املفيدة بصورة خاصة للمحلِّلني والباحثني الذين يعملون يف 

وي، والرقم القياسي اجملالني، مبا يف ذلك الصور باأللوان احلقيقية، والعمق البصري للهباء اجل
وهذه البيانات متاحة كل يوم بتغطية عاملية من خالل موارد . املوحَّد الفرق للغطاء النبايت

وميكن للمستعملني حتميل البيانات يف تنسيق هرمّي للبيانات ومعاجلة . خمتلفة على اإلنترنت
ول على صور الصور بأنفسهم، أو إذا كان وقتهم حمدوداً وكذلك مواردهم ميكنهم احلص

وقُدِّمت مناذج توضيحية لصور باأللوان احلقيقية وللعمق البصري للهباء . سابقة التجهيز
اجلوي والرقم القياسي املوحَّد الفرق للغطاء النبايت، مع التركيز على كيفية تفسري السمات 

مواقع واستعرضت عدة . الغطاء األرضي/الرئيسية وعالقتها بنوعية اهلواء واستخدام األراضي
كما نوقشت مزايا جمموعات . على الشبكة ميكن أن حتمَّل منها صور وبيانات دون مقابل

بيانات االستشعار عن بعد بواسطة السواتل وأوجه قصورها يف سياق االحتياجات البحثية 
وقدِّم عرض لتطبيق جنح مؤخراً لبيانات االستشعار عن بعد بواسطة السواتل يف . للمشاركني
سطى والكارييب من خالل مشروع نظام الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الالتينية أمريكا الو

  .“عمليات رصد األرض لتطبيقات خاصة بنوعية اهلواء وباألراضي”، حتت عنوان )سريفري(
وقّدم أحد العروض استعراضاً عاماً شامالً لعمليات رصد األرض، مبا يف ذلك مبادئ   - ٣٧

. السواتل وتطبيقات خاصة باملادة اجلسيمية ونوعية اهلواءاالستشعار عن بعد بواسطة 
فالسواتل تعطي تغطية عاملية متكرِّرة وموثوقة ويومية، وتستخدم البيانات الساتلية لتقييم 

وحيث . الغالف اجلوي/مسائل جوية ومناخية وبيئية على مستوى العامل ولفهم نظام األرض
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د األرضية تكون السواتل هي األدوات العملية إنه ال يوجد سوى عدد قليل من حمطات الرص
  .الوحيدة لرصد تلوُّث اهلواء من الفضاء

وقّدم ممثلون عن مؤسسة الواليات املتحدة للمسح اجليولوجي عرضاً عن مركز نظام   -٣٨
رصد وعلوم موارد األرض وما يضطلع به من أنشطة يف جمال االستشعار عن بعد ورصد 

لتنمية املستدامة، مبا يف ذلك النظر يف مسائل مثل التصحُّر سطح األرض من أجل حتقيق ا
كما قّدم العرض . وتنحية الكربون وطائفة من األنشطة األخرى يف جمال التنمية املستدامة

معلومات عن املراكز اإلقليمية وعّما يبذل من جهود من أجل بناء القدرات على نطاق القارة 
 األراضي والغطاء األرضي يف غرب أفريقيا نشاط ومشروع اجتاهات استخدام. األفريقية

يهدف إىل توثيق آثار االجتاهات البيئية واجتاهات استخدامات األراضي يف غرب أفريقيا 
وجيري تنفيذ املشروع من خالل املركز اإلقليمي للتدريب على . وحتديد تلك اآلثار كمِّياً

يف النيجر، مع شركاء من ) AGRHYMET(األرصاد اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية 
وقد زوَّد املشروع .  من البلدان املشاركة وبدعم من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية١٢

) Landsat(كل بلد بصور ساتلية من الساتل كورونا ومن ساتل استشعار األرض عن بعد 
وقد درَّب املشروع . أللفنيالستينات والسبعينات والثمانينات وعقد ا: ألربع فترات زمنية

علماء يف جمال البيئة من تلك البلدان يف حتليل تغيُّرات استخدام األراضي والغطاء األرضي اليت 
وهدف هذا . حدثت يف املنطقة على مدى السنوات األربعني املاضية ويف رسم خرائط هلا

ية عن اجتاهات املوارد املشروع هو النهوض بالدراية باالجتاهات واستخدام املعلومات املكان
وسوف . الطبيعية عند املسؤولني عن اختاذ القرارات على الصعيدين الوطين واإلقليمي

يساعدهم رفع مستوى الدراية يف صوغ سياسات عامة لالستجابة تكون سليمة ومستدامة، 
  .يةوتؤّدي إىل إدارة أفضل للموارد الطبيعية وحفظ الطبيعة واألمن الغذائي ورفاهة اإلنسان

وقدِّم استعراض عام لنهج رسم خرائط الستخدام األراضي والغطاء األرضي على   - ٣٩
مدى فترات من الزمن، باستخدام مصادر خمتلفة للتصوير الساتلي، مصحوب بعرض لتقدمي 

  .األداة السريعة لرسم خرائط للغطاء األرضي
 رصد الغطاء األرضي :وتناولت عروض قدمها املشاركون يف اجللسة املواضيع التالية  -٤٠

؛ بناء القدرات )بيالروس(لفائدة الزراعة باستخدام بيانات حصل عليها باالستشعار عن بعد 
؛ األدوات واحللول الفضائية لرصد )كمبوديا(من أجل التنمية الزراعية املستدامة يف كمبوديا 

لتكنولوجيا  عمليات ا-الغالف اجلوي والغطاء األرضي من أجل مشاريع التنمية الريفية 
؛ حتليل متعدِّد األزمنة للنمو احلضري يف مدينة )اهلند(اجلغرافية املكانية ومناذج لتطبيقاهتا 
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 مواجهة حتديات التغريات -؛ املخاطر البيئية وأوجه التباين االجتماعي )باراغواي(سابوكاي 
  ).الربازيل(العاملية يف منطقة احلضر يف بايشادا سانتيستا 

    
    الت بني الغالف اجلوي والزراعة، يف البلدان النامية على وجه اخلصوصالتفاع  - جيم  

اجلبال كمؤشرات مبكّرة لتغيُّر ”العرض االستهاليل للجلسة، الذي كان عنوانه   - ٤١
، شدَّد على أن تغيُّر املناخ حتّد على “دور تكنولوجيات الفضاء يف رصد مناخنا املتغيِّر: املناخ

  .ز على أمهية اجلبال بوصفها مؤشرات مبكّرة حلدوث هذا التغيُّراملستوى العاملي، وركَّ
ووصف عرض آخر هنجاً يتبع لدراسة الظروف البيئية احمللية اليت متيِّز التوزيع املكاين   - ٤٢

وقد سبق اقتراح نظم خمتلفة لتصنيف . للمجموعات النباتية يف األراضي الرطبة والغابات
الفضائية كمصدر هام للبيانات املكانية القابلة للتحديث، الغطاء األرضي تستند إىل الصور 

فتوفِّر نتائج التصنيف . من أجل الرصد البيئي، خصوصاً رصد األراضي الرطبة والغابات
القريين للغطاء األرضي باستخدام الصور الفضائية معلومات مكانية تفصيلية من أجل رصد 

  .لتحليل التغيُّرات اليت حتدثها أنشطة اإلنساناألراضي الرطبة والغابات ميكن أن تكون مفيدة 
ويف إطار للتوأمة املدعوم من املشروع البحثي اخلاص باملفوضية األوروبية   - ٤٣

BRAHMATWINN)  توأمة أحواض أهنار يف أوروبا ويف جنوب شرق آسيا من أجل تعزيز
ئط على حنو ، استحدث هنج لوضع مناذج ورسم خرا)القدرة وتنفيذ هنوج تكيفية لإلدارة

والغرض من . فعَّال للتعرض للفيضانات يف آسام، اهلند، وستجمع مياه هنر سالزاخ يف النمسا
 االقتصادي من خالل هنج مشترك للتعرض، -البحوث هو تقييم عنصر املخاطرة االجتماعي 

ويعكس ذلك النهج اهلدف . ضمن السياق األوسع نطاقاً من األخطار البيئية والطبيعية
رات األوسع نطاقاً للفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، حيث يوصف التعرُّض والتصو

  .بأنه أحد عناصر املخاطرة الشاملة
التنّوع : وتناولت العروض اليت قدمها املشاركون يف هذه اجللسة املواضيع التالية  - ٤٤

اجلمهورية العربية ) (ندابول(املكاين خلواص التربة يف حقل الكاّم يف منطقة حبريات بوزنان 
؛ تنّوع البارامترات الفيزيائية األحيائية للغالف اجلوي وسطح األرض اليت حيصل )السورية

؛ تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية )اهلند(عليها باستخدام قياسات ساتلية فوق اهلند 
ها باستخدام استخدام األراضي ألذربيجان كل/للرصد الدينامي لتغيُّرات الغطاء األرضي

 هنج –  ؛ الغطاء األرضي واألخطار البيئية)أذربيجان(الصور الفضائية العالية التحليل 
؛ حتديات احلصول )بنغالديش(االستشعار عن بعد بالسواتل واحللول اخلاصة به يف بنغالديش 

  الفرص املتاحة لالستشعار عن- على بيانات استخدام األراضي باستخدام الوسائل التقليدية 
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؛ استخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد وُنظم املعلومات اجلغرافية يف )ليسوتو(بعد 
  ).ماليزيا(تطبيقات خمتلفة من أجل التنمية املستدامة يف ماليزيا 

    
    األدوات واحللول الفضائية ملكافحة اجلفاف والتصحُّر  - دال  

 احلادية عشرة ملؤمتر يف االجتماع األول لألطراف يف بروتوكول كيوتو والدورة  - ٤٥
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، املعقودة يف مونتريال، كندا يف 

، قّدمت حكومتا بابوا غينيا اجلديدة ٢٠٠٥ديسمرب /نوفمرب وكانون األول/تشرين الثاين
اً بشأن النظر يف احلد من وكوستاريكا، بتأييد من بلدان يف أمريكا الالتينية وأفريقيا، اقتراح

االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
 واتفق مؤمتر األطراف على إجراء عملية ملدة سنتني لتقييم املسألة، بدءاً )٦(.بشأن تغري املناخ

وهدف الكثري من الدول اليت .  والتكنولوجيةمبفاوضات اهليئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية
تؤيد هذا االقتراح هو استهالل برنامج يتسىن بواسطته تعويض البلدان اليت ختفِّض تلك 

ويعترب جتنُّب . االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات، رمبا من خالل روابط بسوق الكربون
 غري أن هناك عدم يقني بشأن األثر إزالة الغابات مسامهة يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة،

فهناك، مثالً، عدم . الذي ميكن حتديده كمِّياً خلفض مساحات الغابات على ميزانية الكربون
يقني بشأن كيف جيب تعريف فقدان الغابات وتدهورها وكيف ميكن إجراء جرد بانتظام 

  ).املساحة وما يتصل بذلك من غازات الدفيئة(لتلك املناطق احلراجية 
وأفيد بأنه حيث إن عملية خفض االنبعاثات الناجتة من إزالة الغابات يف البلدان   - ٤٦

النامية قد اعتمدت يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة يف بايل، إندونيسيا، 
 احلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان” املعنون CP.13/2يشجِّع مقرر املؤمتر 

 الدول األطراف على أن تدرس طائفة من اإلجراءات “هنوج من أجل حفز العمل: النامية
وأن حتدِّد اخليارات وأن تضطلع جبهود من أجل معاجلة أسباب إزالة الغابات ذات الصلة 

وارتئي أيضاً أنه ال غىن عن دور رصد األرض كتكنولوجيا وأداة لتقييم . بظروفها الوطنية
يمكن للبلدان أن تتخذ إجراءات من أجل إثبات جدوى برنامج احلّد من ف. خمزون الكربون

االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات، وذلك لزيادة قدراهتا على إجراء عمليات جرد وطنية 
للغابات وحتديثها مبرور الوقت، باستخدام التكنولوجيات املتاحة، مثل االستشعار عن ُبعد، 

الة الغابات وحساب معدالت إزالة الغابات وما ينجم عن ذلك وحتديد املناطق احلرجة إلز
من انبعاثات غازات الدفيئة، ووضع مستويات مرجعية خلطوط األساس لالنبعاثات باإلشارة 

__________ 
  .٣٠٨٢٢، رقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(  
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إىل التغريات احلاصلة يف الغطاء احلرجي على مدى فترة من الزمن، وتقييم االنبعاثات املتعلقة 
  .بتدهور الغابات ورصدها

خدمة رصد الغابات يف برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية، وعنصر   - ٤٧
الذي متّوله وكالة الفضاء األوروبية، خدمة حمددة مقدَّمة للمستعملني األوروبيني تتعلق 
باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، توفِّر املعلومات املطلوبة عن الغابات لسنة 

ة املرجعية مبوجب بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة ، وهي السن١٩٩٠
كما توفَّر خرائط تفصيلية للغطاء . وللسنوات التالية أيضاً )٧(اإلطارية بشأن تغري املناخ

. احلرجي والتغريات احلاصلة يف الغطاء احلرجي، إىل جانب البيانات اإلحصائية املناسبة
كتسبة وإىل تعليقات املستعملني، شارك معهد معاجلة الصور واستناداً إىل هذه اخلربة امل

 يف وضع مشاريع إرشادية ٢٠٠٦ يف عام GAF  AGالرقمية وهيئة يوا نيوم للبحوث وشركة 
يف جمال احلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف الكامريون وبوليفيا، بالتشاور مع 

اريع اإلرشادية هو وضع إسقاطات لالنبعاثات وكان الغرض من املش. منظمات املستعملني
، مقترنة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ و١٩٩٠النامجة عن إزالة الغابات، لسنوات خط األساس 

هذا العرض بأمهية وتتسم حالة الكامريون اليت قّدمها . بإسقاطات إقليمية للتدهور
  حلوض هنر)COMIFAC(خاصة، حيث إن اللجنة املعنية بالغابات يف وسط أفريقيا 

الكونغو، املخوَّلة مبوجب معاهدة بتنسيق تنفيذ مجيع برامج الغابات، مبا فيها االتفاقات 
الدولية مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، قد أيدت الربنامج كنموذج أوَّيل 

  .للمنطقة
ات املتعلقة بالنباتات إن رطوبة التربة من البارامترات اهلامة لفهم الدورة املائية وللتطبيق  -٤٨

ومنو النباتات، وهو بارامتر واسع االستخدام يف النمذجة اهليدرولوجية، وكذلك التنبؤ الرقمي 
وأشري إىل أن جامعة فيينا التكنولوجية هلا . بالطقس، والتنبؤ حبدوث الفيضانات ورصد اجلفاف

د من أجهزة خربة يف رصد جمموعات بيانات رطوبة التربة ألجل طويل باستخدام عد
ومشل العرض أساليب استرجاع . االستشعار باملوجات املتناهية القصر احملمولة على سواتل

رطوبة التربة، وأمهية رطوبة التربة لرصد حاالت اجلفاف، ونواتج حيصل عليها باستخدام 
 ومقياسات تشتت املوجات املتناهية القصر احملمولة على منت الساتلني. مقاييس مكانية خمتلفة

جهاز فاعل لالستشعار عن بعد باملوجات  (ERS-2 وERS-1األوروبيني لالستشعار من بعد 
، تتيح فرصة لقياس )مقياس التشتت املتقدم(وساتل األرصاد اجلوية العمليايت ) املتناهية القصر

رطوبة األرض بأسلوب مباشر نسبياً بفضل شدة حساسية املوجات املتناهية القصر لنسبة 
__________ 

  )٧(  FCCC/CP/1997/Add.1 1، املقّرر/CP.3املرفق ،.  
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ويستند أسلوب استرجاع رطوبة التربة إىل هنج لكشف .  طبقة التربة السطحيةالرطوبة يف
. التغُير يأخذ يف االعتبار آثار اضطراب السطح، والغطاء النبايت، والغطاء األرضي غري املتجانس

وعالوة على ذلك، تتميز تلك اخلدمة بإتاحتها عملياً وبشكل املنتج املوحَّد، عن طريق 
  .نظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلويةاستخدام مرافق امل

التحليل : وتناولت العروض اليت قدمها املشاركون يف هذه اجللسة املواضيع التالية  - ٤٩
املكاين لتجدد الغابات يف أعقاب حريق يف اجلزائر، باستخدام صور مكانية عالية التحليل 

 االستشعار عن بعد ومنذجة رصيد الطاقة ؛ إدماج بيانات)اجلزائر(ونظم املعلومات اجلغرافية 
؛ النظام اإلرشادي اخلاص )إندونيسيا(من أجل كشف اجلفاف ونشر ذلك على اإلنترنت 

 أداة مفيدة لتحسني اإلنذار بالفيضانات املفاجئة - بالفيضانات املفاجئة يف أمريكا الوسطى 
 هكتار ٢٠٠  ٠٠٠ي مساحتها التقسيم املتعدِّد املعايري ألراض): كوستاريكا(والتحذير منها 

ونظم املعلومات اجلغرافية إلجراء دراسة جدوى تفصيلية /بواسطة االستشعار عن بعد
  ).غانا( هكتار ٥ ٠٠٠وتصميم مشروع لري 

    
    التعليم والتدريب وبناء القدرات املؤسسية  - هاء  

 هنج يف اليوم الرابع من الندوة، نظمت الناسا جلسة تدريبية للمشاركني اتبعت  - ٥٠
املشاركة املباشرة، وتناولت تقنيات الوصول إىل البيانات وحتليل الصور واستخدام املوارد 
ذات الصلة، لنقل فوائد استخدام األدوات الفضائية يف تقييم التغيريات احلاصلة يف األراضي 

  .وأحداث نوعية اهلواء والتحديات اليت تصادف يف هذا الصدد
ية سيناريوهات خمتلفة، وتقنيات تقييم البيانات وحتليل وتضمَّنت اجللسة التدريب  - ٥١

الصور واستخدام موارد اإلنترنت ذات الصلة لنقل فوائد وحتديات استخدام األدوات 
وانقسم املشاركون إىل أفرقة صغرية وحبثوا . الفضائية يف تقييم أحداث الغالف اجلوي الفعلية
ياً هائالً وعاصفة رملية كبرية وأحداثاً إقليمية أربع دراسات حاالت إفرادية، مشلت حريقاً برِّ

واستخدم املشاركون بيانات الصور الفضائية وبراجميات كانت متاحة جماناً . لتلوث اهلواء
  .وقّدم املدربون إىل األفرقة توجيهاً وتدريباً طوال جلسة التدريب التفاعلية. على اإلنترنت

شاركون أنشطة التدريب وهنوجها، وفوائد ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، ناقش امل  - ٥٢
  .وحتديات الوصول إىل البيانات باستخدام األدوات الفضائية

ولوحظ يف العرض اخلاص بعمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن جهود بناء   - ٥٣
. القدرات يف علوم وتكنولوجيات الفضاء هي أحد حماور التركيز الرئيسية ألنشطة املكتب
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ود تقدمي الدعم إىل املراكز اإلقليمية لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتتضمن تلك اجله
وهتدف تلك اجلهود، من خالل التعليم املتعمِّق، إىل تطوير قدرة . املنتسبة إىل األمم املتحدة

حملية فيما يتعلق بالبحوث والتطبيقات يف التخصصات األساسية، وهي االستشعار عن بعد 
فية؛ االتصاالت الساتلية؛ األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي؛ علوم ونظم املعلومات اجلغرا

وتوجد املراكز اإلقليمية ألفريقيا يف نيجرييا . الفضاء وعلوم الغالف اجلوي وإدارة البيانات
واملغرب، وألمريكا الالتينية والكارييب يف الربازيل واملكسيك، ويف اهلند فيما خيص منطقة 

  .اهلادئآسيا واحمليط 
    

    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا  
يف سياق الذكرى اخلامسة عشرة لندوات غراتس، سوف يتيح منظّمو الندوة على   - ٥٤

 ذاكرة القراءة فقط جمموعة من مجيع الوثائق اليت صدرت عن كل - قرص فيديو رقمي 
ع هذا الندوات السابقة، وسوف يبذل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قصارى جهده لتوزي

  .املورد القيِّم على احلكومات واملؤسسات ذات العالقة بالفضاء على الصعيد العاملي
وأوصى املشاركون بأن يستخدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي االقتراحات اليت   - ٥٥

اليت يعكف حالياً الفريق املختص “ جمتمعات املمارسة”قدِّمت يف الندوة كمسامهة لفائدة 
ائها من أجل تعيني احتياجات الوصول إىل البيانات الساتلية برصد األرض على إنش

  .واألرضية، وتبادل اخلربات من خالل تطبيق نواتج رصد األرض على عملية اختاذ القرارات
وطُِلَب إىل املشاركني يف الندوة أن يقدِّموا اقتراحات مبشاريع ذات صلة مبوضوع   - ٥٦

الندوة لتقدمي االقتراحات ومناقشتها عند عودهتم وأتيح هلم بعض الوقت بعد انتهاء . الندوة
  :وقدِّمت املشاريع املقترحة التالية. إىل مؤسساهتم

، بالتعاون مع وزارة املوارد “النمو احلضري وآثار اجلزر احلرارية يف احلضر”  )أ(  
  الطبيعية الكندية، وجامعة بيجني العامة يف الصني، وجامعة كولونيا يف أملانيا؛

 التنمية البشرية على الشعاب املرجانية يف منطقة جزيرة هاينان أثر”  )ب(  
، بالتعاون مع قطاع علوم األرض يف وزارة املوارد الطبيعية الكندية، وجامعة شرق “الساحلية

  الصني العامة يف الصني؛
جتهيز الصور الساتلية من أجل رسم خرائط اهلباء اجلوي يف املنطقة ”  )ج(  

  ؛)الربازيل(“ انتيستااحلضرية يف بايشادا س
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تقييم منوذج االرتفاعات الرقمي العاملي من أجل تقدير خواص التربة ”  )د(  
  ؛)رومانيا(“ دراسة حالة إفرادية حول مستجمع مائي منوذجي: املعتمدة على احمليط الطبيعي

الطاقة /االستعانة بتكنولوجيا الفضاء إلجراء تقييم لتعّرض أمن البيئة”  )هـ(  
  ).ربيجانأذ(“ للخطر
  .وخصِّص اليوم األخري من الندوة ملناقشة أنشطة املتابعة واجتماعات الفريقني العاملني  -٥٧
وانقسم املشاركون إىل فريقني عاملني، ركَّز أحدمها على التدريب وبناء القدرات   - ٥٨

واآلخر على توافر واستخدام البيانات واألدوات الالزمة لرصد الغالف اجلوي والغطاء 
وقدَّم . وقد سبق حتديد املوضوعني بصفتهما من بني املسائل ذات األولوية العالية. ضياألر

  .الفريقان العامالن التوصيات واالستنتاجات التالية
    

    الفريق العامل املعين بالتدريب وبناء القدرات  - ألف  
التدريب اقترح الفريق العامل املعين بالتدريب وبناء القدرات إطاراً عريضاً لعنصر   - ٥٩

  .وبناء القدرات يتضّمن أهدافاً وجماالت للتركيز وهيكالً تنظيمياً وخطة عمل
  وأوصى الفريق العامل مبجاالت التركيز التالية من أجل الكفاءة والفعالية يف   - ٦٠

التدريب وبناء القدرات يف جمال تطبيق تكنولوجيا الفضاء لصاحل مديري املشاريع وواضعي 
  :السياسات العامة

 اقترح الفريق العامل وضع منهاج دراسي موحَّد كي .منهاج دراسي موحَّد  )أ(  
يتسّنى إطالع العاملني يف جمال تطوير تطبيقات رصد نوعية اهلواء وختطيط استخدام األراضي 

ويتطلب ذلك إعداد . القائم على الفضاء على منهجية العمليات وحتليل تكامل البيانات
  ريبية وكتيِّبات للتدريبات؛كتّيبات تدريبية ودروس تد

 ينبغي نشر املنهاج الدراسي اخلاص بالتدريب وبناء القدرات وكذلك .اللغة  )ب(  
  التعليمات والكتيِّب والدروس بلغات أخرى غري لغات األمم املتحدة الرمسية؛

ينبغي وضع . تقدمي الدروس التدريبية باستخدام منهجية بسيطة وسهلة  )ج(  
دام منهجيات بسيطة وسهلة االستخدام، من أجل جعل الرصد القائم دروس التدريب باستخ

وسوف ميكِّن ذلك ترويج الرصد القائم على . على الفضاء أداة مثبتة وواسعة االستعمال
الفضاء لدى األفراد الذين ليسوا من حمتريف املعلوماتية اجلغرافية من خالل تعزيز قاعدة 

  مهاراهتم ومعلوماهتم؛
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 من أجل التعلُّم من حاالت .أفضل املمارسات/االت اإلفراديةدراسات احل  )د(  
النجاح والفشل يف استخدام نظم الرصد القائمة على الفضاء باالستعانة بدراسات احلاالت 
اإلفرادية وأفضل املمارسات من خمتلف بلدان العامل، ينبغي توثيق أفضل املمارسات وحتديثها 

عرفة هذه بغية التوعية بنظم الرصد القائمة على الفضاء دورياً، كما ينبغي تقاسم قاعدة امل
  وتعميمها؛
 تساعد منهجيات عمليات نظم الرصد القائم على .منهجيات العمليات  )هـ(  

وهناك . الفضاء يف ميادين خمتلفة فهم منهجيات احتياجات البيانات ويف تطوير التطبيقات
ويساهم توثيق معرفة تلك . ت خمتلفةعمليات موّحدة ومثبتة لتكنولوجيات الفضاء لتطبيقا
  العمليات ونشرها يف توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا؛

 تعد .قضايا عاملية تتصل بالتغّير املناخي والغالف اجلوي واملناطق اجلبلّية  )و(  
 القضايا العاملية املتصلة بالتغيُّر املناخي والغالف اجلوي واملناطق اجلبلّية بالغة األمهية يف الوقت

. ولذلك جيب أن تدَرس نظم الرصد القائم على الفضاء وتروجيها بصورة مستمرة. الراهن
والتدريب وبناء القدرات يف تطبيق الرصد القائم على الفضاء يف تلك اجملاالت هلما أمهية 

  حامسة للبيئة واإليكولوجيا والتنمية اإلقليمية؛
د ثبت أن الرصد القائم وق.  يواجه العامل كوارث عديدة.إدارة الكوارث  )ز(  

على الفضاء يوفّر معلومات دقيقة ويعتّد هبا من أجل اإلنذار املبكّر بالكوارث والتنبؤ بوقوعها 
وسوف يكون التدريب يف بناء القدرات يف ميدان الرصد القائم على . وختفيف آثارها

  الفضاء من أجل إدارة الكوارث مفيداً للغاية؛
 ينبغي أن تطوَّر كثرياً املعلومات املستمّدة من النظم .ةإدارة املوارد الطبيعي  )ح(  

الفضائية اليت تلتقط بيانات عن املوارد الطبيعية وكذلك نشر املعلومات من خالل التدريب 
  وبناء القدرات يف البلدان النامية؛

 توجد أكثر الظواهر دينامية يف ميدان املناخ والبيئة وحتتاج إىل .املناخ والبيئة  )ط(  
وميكن أن . د مستمر، وهذا نشاط يكون فيه الرصد القائم على الفضاء عظيم الفائدةرص

  يعود التدريب وبناء القدرات بفائدة عظيمة على رصد املناخ والبيئة؛
 نظراً إىل أنه ميكن االعتماد على رصد اهلباء اجلوي .الغالف اجلوي  )ي(  

الفضاء، اقترح الفريق العامل تدريب واالغربار والضباب الدخاين وغري ذلك من الظواهر من 
  املوظفني املتصلني بذلك اجملال وبناء قدراهتم؛
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من املتوقّع أن يعود التدريب وبناء القدرات يف جمال . ختطيط احلضر والريف  )ك(  
الرصد القائم على الفضاء من أجل ختطيط احلضر والريف بفائدة على التخطيط العلّمي من 

  أجل التنمية اإلقليمية؛
.  املناطق اجلبلية مناطق هامة تغذِّي أهنار العامل باملياه.إدارة املناطق اجلبلية  )ل(  

وميكن أن يكون بناء قدرات التدريب يف جمال الرصد القائم على الفضاء مفيداً نظراً ملا 
حيدث يف املناطق اجلبلية من اهنياالت وزالزل وانفجارات بركانية وما يتصل بذلك من 

  ة إىل حرائق الغابات وإزالة الغابات واالهنيارات اجلليدية؛مشاكل، إضاف
 ميكن أن يوفّر رصد املناطق .إدارة املناطق الساحلية وموارد احمليطات  )م(  

الساحلية واحمليطات وموارد البحار معلومات مفيدة عن انبعاث نفايات املانغروف السائلة يف 
ولذلك يكون التدريب وبناء . إىل آخرهالبحار وانسكابات النفط واملصيد من األمساك، 

  القدرات يف ذلك اجملال عظيم الفائدة؛
 ملا كان تضاؤل مساحة األراضي املزروعة ونقص األغذية .األمن الغذائي  )ن(  

مشكلة خطرية تواجه األمن الغذائي، ينبغي معاجلة مسائل إدارة املياه والتربة وخفض 
راضي لإلنتاج والزراعة الدقيقة على حنو عاجل مساحات األرض البور واستغالل موارد األ

وجيب النهوض فوراً بالتدريب وبناء . من أجل حتسني األمن الغذائي على الصعيد العاملي
  القدرات يف تلك اجملاالت بغية ضمان األمن الغذائي ملاليني من الناس؛

ارسات  تشكِّل املشاريع اإلرشادية وأفضل املم.تشجيع املشاريع اإلرشادية  )س(  
وأوصى الفريق . مسامهة هامة يف تدريب صانعي القرارات ومديري املشاريع وبناء قدراهتم

العامل بأن متوِّل األمم املتحدة مشاريع إرشادية تتعلق بتبادل العمليات واملعارف فيما بني 
  الدول األعضاء؛

 توفري  يكون من املفيد.إقامة شبكات االتصاالت والتنسيق فيما بني البلدان  )ع(  
التدريب املناسب وبناء القدرات ملقرِّري السياسات العامة ومديري املشاريع بغية تعزيز نظم 
الرصد القائم على الفضاء، وذلك من أجل إقامة شبكات االتصال والتبادل الفعَّال ملوارد 

  مؤسسات التدريب وبنياهتا التحتية على النطاق العاملي؛
تخدام الرصد القائم على الفضاء ملعاجلة املشاكل  ينبغي اس.تبادل البيانات  )ف(  

العاملية واإلقليمية، وينبغي تشجيع تبادل البيانات فيما بني الدول من خالل التدريب وبناء 
  القدرات من أجل الرصد الفعَّال لنوعية ختطيط استخدام األراضي؛
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م بلدان خمتلفة حول  اقترح الفريق العامل أن تقو.النظم العاملية لإلنذار املبكِّر  )ص(  
وأشار إىل أن . العامل بتشغيل نظام عاملي لإلنذار املبكّر باستخدام الرصد القائم على الفضاء

التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بنظام عاملي لإلنذار املبكِّر سوف يساعد توليد دعم عاملي 
  .ملعاجلة املشاكل العاملية

  :مل التاليةكما اقترح الفريق العامل خطة الع  - ٦١
 جيب وضع مبادئ توجيهية .املبادئ التوجيهية ومنهجيات العمليات  )أ(  

ومنهجيات للعمليات على أساس إقليمي من أجل تعزيز التدريب وبناء القدرات، مما حيقّق 
وملا كانت هناك منهجيات مثبتة للعمليات لرصد . تعزيز تطوير املهارات وحتسني املعرفة

استخدام األراضي، ميكن لألدلة التقنية اخلاصة بتوثيق العمليات أن تنشر نوعية اهلواء وختطيط 
املعرفة وأن تساهم يف تنمية قدرات مديري املشاريع واملسؤولني عن ختطيط السياسات العامة 

  يف جمال الرصد الفّعال للغالف اجلوي وختطيط استخدام األراضي؛
ؤون الفضاء اخلارجي أن حيدِّد  ينبغي ملكتب ش.حتديد اجملموعات اإلقليمية  )ب(  

اجملموعات اإلقليمية الكفيلة بالقيام بالتدريب وبناء القدرات يف ميدان رصد نوعية اهلواء 
وختطيط استخدام األراضي القائم على الفضاء، بغية تنسيق جهود تعزيز نظم الرصد 

  باستخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء؛
دِّد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  بعدما حي.إنشاء جمموعات وطنية  )ج(  

اجملموعات اإلقليمية السالفة الذكر، جيب حتديد اجملموعات الوطنية العاملة يف ميدان ترويج 
  تكنولوجيا الفضاء، بغية العمل وفقاً لغايات وأهداف نظم الرصد من الفضاء؛

 يرجى مكتب شؤون .إقامة شبكات االتصال بني مجيع أصحاب املصلحة  )د(  
ء اخلارجي أن يقيم شبكات اتصال مع مجيع منظمات املوارد الوطنية واإلقليمية ضمن الفضا

  جهد منسَّق لتعزيز نظم الرصد القائم على الفضاء؛
 ينبغي أن تعزِّز الربامج اإلقليمية برامج حمدَّدة .وضع برامج إقليمية حمدَّدة  )هـ(  

املنطقة املعنية، بغية إنتاج قاعدة للتدريب وبناء القدرات تعكس خصائص اهلواء واألراضي يف 
  معلومات موثوقة تكون مفيدة للمنطقة؛

 يتعّين حتديد البيانات .حتديد االحتياجات من البيانات وترتيبات التبادل  )و(  
اخلاصة بنوعية اهلواء وختطيط استخدام األراضي اليت ترصد من الفضاء لكل منطقة، وينبغي 

ليمية والعاملية لكي يتسىن للدول أن تعمل صوب الوصول إىل إنشاء آلية لتبادل البيانات اإلق
  حلول إقليمية وعاملية؛
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 ينبغي أن تتيح التمويل، كلما كانت هناك حاجة إليه، .تبيُّن مصادر التمويل  )ز(  
وكاالت الفضاء الدولية واألمم املتحدة، بغية تعزيز تكنولوجيا الفضاء من أجل التدريب 

   البلدان واملناطق؛وبناء القدرات يف خمتلف
 من الضروري أن تشّجع وكاالت الفضاء .تشجيع املشاريع اإلرشادية  )ح(  

واألمم املتحدة املشاريع اإلرشادية اخلاصة بنظم رصد نوعية اهلواء وختطيط استخدام 
األراضي القائمة على الفضاء، بغية حتقيق أثر قوي والنهوض على حنو فّعال بنظم الرصد 

وحاملا يتم تبسيط عمليات احلصول على البيانات ونشرها . لصعيد العامليالفضائية على ا
  .وتطبيقها عملياً سوف تكون موثوقة ودقيقة

    
  الفريق العامل املعين بتوافر البيانات واألدوات واستخدامها   - باء  

    يف رصد الغالف اجلوي
احلصول عليها وتدفقها، ناقش الفريق العامل الثاين االحتياجات من البيانات وتوافرها و  -٦٢

  .والبنية التحتية واإلجراءات اليت تؤدِّى من التدريب إىل احلصول على البيانات مث إىل التنفيذ
وأعرب املشاركون عن آرائهم بشأن مسائل خمتلفة تتعلق بتوافر البيانات واحلصول   - ٦٣

. دارة الكوارثعليها وتبادهلا، وذلك أساساً فيما يتعلق برسم خرائط الغطاء األرضي وإ
ووجَّه معظم أعضاء الفريق االنتباه إىل نقص البيانات الساتلية شبه اآلنية عند وقوع 

وقيل إن االحتياج الرئيسي ملختلف املستعملني هو احلصول على البيانات . الكوارث
وُوجد أن . املنخفضة الكلفة املستمدة من التصوير الراداري، للتغلب على أثر الغطاء السحايب

فتوافر . لبلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو هلا احتياجات خمتلفة من البيانات الساتليةا
خرائط الغطاء األرضي مسألة هتم بعض البلدان بينما حتتاج بلدان أخرى إىل بيانات عن 

ونظراً لوجود احتياجات خمتلفة من التطبيقات ولتباين خصائص النظم . تلّوث اهلواء
ألرضية، جيب أن ُيدرس التشكيل األمثل ألجهزة االستشعار لرصد الغطاء اإليكولوجية ا

  .األرضي على الصعيدين اإلقليمي والعاملي
  :وقدَّم الفريق العامل الثاين يف ختام مناقشاته االستنتاجات والتوصيات التالية  - ٦٤

هناك حاجة إىل إنشاء مراكز إقليمية تابعة لألمم املتحدة خاصة ببيانات   )أ(  
وخدمات االستشعار عن بعد، لتلبية االحتياجات اإلقليمية يف ميدان تطبيقات البيانات 

  الساتلية؛
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ينبغي إنشاء مدخل على الشبكة لنظم املعلومات اجلغرافية يتعلق بدراسات   )ب(  
  الغطاء األرضي ولتبادل البيانات فيما بني البلدان؛

أجل احلصول على بيانات ينبغي تكوين جمموعة من السواتل الصغرية من   )ج(  
  آنية واالتصاالت بشأن إدارة الكوارث؛

ينبغي إنشاء فرقة عمل لدراسة وحتديد التشكيل األمثل ألجهزة االستشعار   )و(  
من حيث التحليل احلّيزي والقدرات الطيفية والتحليل الزمّين لرسم خرائط إقليمية للغطاء 

  األرضي ورصد تلّوث اهلواء؛
 التوثيق الالزم لوضع دليل مرجعي يصف التطبيقات والبيانات ينبغي جتميع  )هـ(  

  .املتاحة لالستشعار عن بعد
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    املرفق  
الندوات املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن 

  ٢٠٠٨- ١٩٩٤التطبيقات والتكنولوجيا الفضائية من أجل البلدان النامية، 
  
 التحضريية يف إطار جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف بعد سلسلة من املناقشات  -١

األغراض السلمية، قدِّم اقتراح خاص بعقد ندوة حول التطبيقات والتكنولوجيا الفضائية 
لفائدة البلدان النامية خصوصاً، واختذ قرار ذو صلة بذلك يف املؤمتر الرابع واألربعني لالحتاد 

  .١٩٩٣غراتس، النمسا، يف عام الدويل للمالحة الفضائية، املعقود يف 
ولقي اقتراح عقد الندوات يف مدينة غراتس قبوالً إجيابياً من ِقبل اجلهات الراعية   -٢

احملتملة، وهي وزارة الشؤون اخلارجية النمساوية وحكومة مقاطعة سترييا النمساوية ومدينة 
فضاء األوروبية وانضمت جهات راعية أخرى يف مرحلة الحقة، من بينها وكالة ال. غراتس

  .ووزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا النمساوية) إيسا(
تعزيز األمن ”، حتت عنوان ١٩٩٤وُعقدت الندوة األوىل يف مدينة غراتس يف عام   -٣

  .“االجتماعي واالقتصادي والبيئي عن طريق تكنولوجيا الفضاء
  .للمتابعة يف مدينة غراتسونتيجة لنجاح الندوة األوىل اقترح أن ُتعقد ندوات أخرى   -٤
 مكرَّستني لتكنولوجيا الفضاء والتطبيقات ١٩٩٦ و ١٩٩٥وكانت ندوتا عامي   -٥

 املكرَّسة للتعاون مع البلدان النامية يف ميدان الصناعات ١٩٩٧الفضائية، وتبعتهما ندوة عام 
  .فضاء بشأن الفوائد االقتصادية الستخدام تكنولوجيا ال١٩٩٨الفضائية، مث ندوة عام 

، بصدد مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء ١٩٩٩ويف عام   -٦
يوليه / متوز٣٠ إىل ١٩اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، املعقود يف فيينا من 

، ركّزت الندوة السادسة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء ١٩٩٩
راتس على رؤية الشباب العاملية بشأن مستقبل تنمية الفضاء، على األوروبية املعقودة يف غ

  .النحو الذي أعرب عنه ملتقى جيل الفضاء احلديث اإلنشاء يف ذلك الوقت
  ركّزت السلسلة األوىل . ومجعت الندوات الالحقة يف سالسل من ثالث ندوات  -٧
كّزت السلسلة ور. على تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية) ٢٠٠٢- ٢٠٠٠(

على التطبيقات الفضائية من أجل التنمية املستدامة، مث ركّزت ) ٢٠٠٥- ٢٠٠٣(التالية هلا 
على أدوات الفضاء لرصد تلّوث اهلواء، والغالف ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٦(السلسلة الالحقة 

  .اجلوي، واستخدام الطاقة، والغطاء األرضي
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د كل تلك الندوات، بسبب ووقع االختيار على مدينة غراتس لتكون مكان انعقا  -٨
اخلربة اليت تراكمت على مدى فترة طويلة من الزمن يف البحوث والتكنولوجيا الفضائية لدى 

، ومعهد حبوث )جامعة غراتس للتكنولوجيا وجامعة كارل فرانسنـز(جامعيت مدينة غراتس 
ة الفضاء  للبحوث، وصناعJoanneumالفضاء، وأكادميية العلوم النمساوية، وهيئة يوانيوم 

وال تزال تلك املؤسسات تشكِّل مركز البحوث ). Andritz و MAGNA-Steyr(احمللية 
  .الفضائية يف النمسا

ويف السنوات األخرية، نظمت اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء التابعة   -٩
ار للواليات املتحدة حلقات عمل تدريبية قيِّمة بشأن استخدام األدوات الفضائية يف إط

  .ندوات غراتس
ورّحب املشاركون يف الندوة بسلسلة الندوات بشأن التنمية املستدامة ورصد   - ١٠

  .الغالف اجلوي، ال سيما فيما يتعلق بإدارة موارد املياه وتلّوث اهلواء
وأثبتت حكومة النمسا موقفها املتفتح من الشؤون الفضائية، وهو ما يتجلى من   - ١١

كما قدمت حكومة مقاطعة سترييا ومدينة . ايل لندوات غراتسمواصلة تقدميها الدعم امل
  .غراتس دعماً مماثالً

وأتاحت مرافق االجتماعات يف السنوات األوىل للندوات جامعة غراتس للتكنولوجيا،   -١٢
وكانت .  معهد حبوث الفضاء التابع ألكادميية العلوم النمساوية٢٠٠١بينما يقدمها منذ عام 
وكانت استجابة املشاركني يف . ث هي اجلهة املنظمة احمللية منذ البدايةهيئة يوانيوم للبحو

الندوات إجيابية دائما، وقد جاءوا من بلدان عديدة ومثّلوا خلفيات ثقافية متنوعة، وكان للبيئة 
احمليطة لندوات غراتس أثر منشط على إقامة الشبكات فيما بني املشاركني، وقد أّدى ذلك إىل 

  .ستدامةامل“ روح غراتس”
  

  


