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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

  الدورة الثالثة واخلمسون
          ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨- ٩فيينا، 
تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وبريو وسويسرا    

ووكالة الفضاء األوروبية حول التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيا الفضاء 
      ملستدامة يف املناطق اجلبلية لبلدان املنطقة اآلنديةمن أجل التنمية ا

      )٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨- ١٤ليما، (
      مةمقّد -أوال 
    اخللفية واألهداف -ألف 

، اجلدول الزمين ألنشطة برنامج األمم ٦٣/٩٠ت اجلمعية العامة، يف قرارها أقّر  - ١
ت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  أقّروفيما بعد،. ٢٠٠٩املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 

، اجلدول الزمين حللقات ٢٠٠٩يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثانية واخلمسني يف عام 
العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات املتضمنة يف الربنامج للفترة املتبقية من عام 

٢٠٠٩.
)١( 

 ١٨ إىل ١٤ ليما، يف الفترة من قدت يف، ُع٦٣/٩٠وعمالً بقرار اجلمعية العامة   - ٢
، حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وبريو وسويسرا ووكالة ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

                                                         
  .٨١، الفقرة )A/64/20 (٢٠لدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، ا (1) 
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الفضاء األوروبية حول التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة يف 
ث والتطوير يف جمال الفضاء واستضافت اللجنة الوطنية للبح. لبلدان اآلنديةلاملناطق اجلبلية 

وشاركت حكومة سويسرا ووكالة  .اجلوي يف بريو حلقة العمل نيابة عن حكومة بريو
 سلسلة من األنشطة املكرسة الرابعة يفالفضاء األوروبية يف رعاية حلقة العمل هذه، وهي 

، A/AC.105/870، وA/AC.105/913انظر الوثائق (للتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية 
 .)A/AC.105/845و

" التنمية املستدامة للجبال" املعنون ٦٢/١٩٦عت اجلمعية العامة، يف قرارها وشّج  - ٣
احلكومات واألوساط العلمية واجملتمعات اجلبلية واملنظمات احلكومية الدولية على دراسة 

 .، يف مجلة أمورآثار تغري املناخ العاملي على البيئات اجلبلية

ن، كان اهلدف الرئيسي حللقة العمل هو مناقشة كيف ميكن ويف هذا الشأ  - ٤
لالستشعار عن ُبعد والتكنولوجيات األخرى املتعلقة بالفضاء أن تيسر حتقيق التنمية املستدامة 
يف املناطق اجلبلية، وذلك بغية وضع أولويات بشأن بناء القدرات يف جمال االستشعار عن ُبعد 

اف حلقة العمل كذلك حتديد أنشطة املتابعة اليت تتيح اختبار ومن أهد .لصاحل املناطق اجلبلية
 .تكنولوجيا الفضاء والربهنة على أهنا مالئمة لتحقيق التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية

فعالية من حيث التكلفة، ال مبزيد من استخدام املوارد البشرية واملالية املتاحة وبغية  - ٥
توازي مع انعقاد حلقة العمل ويف نفس موقعها، وهذه مت ثالثة أنشطة إضافية بالنظّ

حلقة عمل مشتركة بني منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ووكالة  :األنشطة هي
الثقايف؛ وحلقة عمل عن الطبيعي وعد ومواقع التراث الفضاء األوروبية بشأن االستشعار عن ُب

؛ ودورة )Eduspace( لطلبة املدارس الثانوية املوقع الشبكي األورويب لرصد األرض املخصص
 .يةصور الرادارالتدريبية عن استعمال 

وحضر حلقة العمل املشتركة بني منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ووكالة   - ٦
وضمت قائمة املشاركني  .واقع تراثية يف بريوممسؤول عن مشارك  ١٠٠الفضاء األوروبية 

 .ولة عن مواقع ماتشو بيتشو وكوسكو وتشان تشان وباتشاكاماك األثريةسلطات بريوية مسؤ

، باالشتراك مع وكاالت )اليونسكو(األمم املتحدة والعلم والثقافة م منظمة وتقّد  - ٧
فضاء ومعاهد حبوث وشركات، املساعدة يف جمال استخدام تكنولوجيات الفضاء لصاحل 

 الصور الساتلية مع  وقد أُدجمت.يف املناطق اجلبليةمواقع التراث الطبيعي والثقايف، وال سيما 
 إىل السلطات قُّدممنتج هنائي سهل الفهم وُعوجلت للحصول على البيانات املتأتية من املواقع 

 .احمللية املعنية بالتراث
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يقدِّم ملخصاً كما ن هذا التقرير معلومات عن خلفية حلقة العمل وأهدافها ويتضّم  - ٨
 .واملالحظات اليت قدمها املشاركوناحية اإليضلبعض العروض 

    
   الربنامج - باء 

 بشأن األنشطة  إيضاحيةكـُّرست ثالثة من أيام حلقة العمل اخلمسة لتقدمي عروض  - ٩
 .اليت نفذهتا املؤسسات املشاركة، وكُـّرس يومان ملناقشة أنشطة ومشاريع املتابعة

 عن املواضيع  إيضاحيةوضوقدمت عر . جلسات١٠ن برنامج حلقة العمل وتضّم  -١٠
عروض ) ب( من مندوزا إىل ليما؛ -التكّون وتكنولوجيا الفضاء  :املنطقة اآلندية) أ( :التالية

) و( املوارد الطبيعية؛ )ه(اهليدرولوجيا؛ ) د( اجلبلية؛ واألخطارتغري املناخ ) ج(وطنية؛ إيضاحية 
وكالة التعليمي التابع ل Eduspace مشروع) ح(الطبيعة؛ احلفاظ على احملميات و) ز(الزراعة؛ 

 .الفضاء األوروبية

 عرضاً ٤٨وقّدم املتكلمون املدعوون من البلدان النامية واملتقدمة على السواء   - ١١
خالل األيام الثالثة األوىل من حلقة العمل، ركّزوا فيها على مشاريع إيضاحياً إمجاال 

تكنولوجيا الفضاء من أجل حتسني إدارة ومبادرات وطنية وإقليمية ودولية يف جمال استخدام 
املوارد الطبيعية والبيئة ومسامهة تلك التكنولوجيا يف برامج التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية 

 .من بلدان املنطقة اآلندية

ويف اليوم الرابع، ُشكلت ثالثة أفرقة عاملة لتحليل املواضيع التالية املهمة بالنسبة   - ١٢
واجتمعت األفرقة العاملة أيضاً  .اهليدرولوجيا والزراعة واملوارد املعدنية: نطقةلبلدان تلك امل

من أجل وضع مقترحات مشاريع ومناقشة مسائل مثل االتصاالت فيما بني املؤسسات، 
 . لتنفيذ املشاريع الالزمةاملواردووموارد التمويل، وآليات التعاون اإلقليمية والدولية، 

    
    احلضور - جيم 

من العلماء واملعلمني إمجاال  مشارك ٢٠٠ضر حلقة العمل واألنشطة املوازية ح  - ١٣
األرجنتني وإكوادور وإيطاليا وبوليفيا  : واملهندسني من البلدان التاليةاتومتخذي القرار

) البوليفارية-مجهورية(زويال ـوبريو وسويسرا وشيلي وفن)  املتعددة القوميات-  دولة(
 :وشارك يف حلقة العمل أيضاً ممثلو املنظمات التالية .رويج والنمساوكولومبيا واملكسيك والن

برنامج األمم املتحدة للبيئة، واليونسكو، ووكالة الفضاء األوروبية وأكادميية بولزانو 
 اإليكولوجي، ومنتدى اجلبال، ومكتب إقليم األنديزاألوروبية، واحتاد التنمية املستدامة يف 
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واسُتخدمت األموال اليت رصدهتا األمم املتحدة  .بع لألمانة العامةشؤون الفضاء اخلارجي التا
 يوحكومة بريو وحكومة سويسرا ووكالة الفضاء األوروبية لتسديد تكاليف السفر اجلو

 .وبدل املعيشة اليومي واإلقامة لستة وعشرين مشاركاً
    

     اإليضاحيةملّخص العروض -ثانيا  
ئل الرئيسية اليت تناوهلا بعض املتكلمني املدعّوين يف  ملّخصا للمساالقسمم هذا يقّد  - ١٤

 .اجللسات املواضيعية

د رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، سريو آريفالو وقد شّد  - ١٥
يبيس، على الدور الذي تضطلع به اللجنة يف تعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

على احلاجة ملواصلة التعاون أيضاً د شّد و. الفضاء لألمريكيتنيالسلمية ويف تنظيم مؤمترات
ب مبا أعربت عنه بلدان املنطقة اآلندية من عزم على فيما بني بلدان أمريكا الالتينية ورّح
ويف اخلتام، أبرز رئيس اللجنة أمهية حلقات العمل  .مواصلة العمل على املستوى اإلقليمي

 .علماء أمريكا الالتينيةمن منتدى للتواصل وإلنشاء شبكات ر واألنشطة املماثلة اليت توفّ

وقال ممثل وكالة الفضاء األوروبية إن التعليم والتدريب وبناء القدرات املؤسسية   - ١٦
والبشرية وتطوير التكنولوجيا ونقلها والتشاور بني اخلرباء واالستثمارات أمور ضرورية 

 .ار فيهالتحقيق التنمية املستدامة للجبال واالستثم

 يف ة حامسبأمهيةل املستمر لسطح األرض التوصل إىل فهم دقيق آللية التشكّويتسم   - ١٧
بيد أن بيانات األحداث  . الطبيعية والتغريات املتصلة هبااألخطارتقييم عمليات نشوء 

 التوقعات بشأن يتعني أن تستند املاضية والكوارث املتعلقة هبا نادرة، وبالتايل اجليومورفية
لتغري املناخ املتوقع أن يؤثر على وترية عمليات سطح األرض وحجمها هبا  ميكن ية اليتكيفلا

 . حمدودة من البياناتفئاتإىل 

 املتأثرة حتليل حلقات منو األشجار أي(الشجرية اجليومورفولوجيا وقد أثبتت   - ١٨
يانات عن وترية عمليات  أداة يعتمد عليها يف احلصول على باأحياناً أهن) فيةرالعمليات اجليوموب

 خرائطفاستناداً إىل  .توقيت حدوثها وأ الطبيعة املاضية يف البيئات اجلبلية األخطارنشوء 
تحديد نطاق األحداث لالشجرية اجليومورفولوجيا األشجار يف موقع الدراسة، ميكن استخدام 

 .جم األحداث معدالت احلركة أو تقييم ححسابميكن إعادة  وهكذا .ومدى انتشارها أفقيا

 بيانات األرصاد باالقتران معوميكن االستفادة من نتائج دراسات حلقات األشجار،   - ١٩
 وبالتايل متثل. أو السيزمولوجية، يف حتديد مسببات األحداث السابقة/اجلوية والبيانات و
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ت تقييم نشاط العمليا) أ( :ما يليلعمل   دقةالشجرية إحدى أكثر التقنياتاجليومورفولوجيا 
إنشاء قواعد بيانات قيمة عن الكوارث يف املناطق اليت ) ب(السابقة على مدى عدة قرون؛ 

املساعدة يف ) د( على مقياس دقيق للغاية؛ اتحتديد نشاط العملي) ج( سجالت لديها؛ ال
 .عد أو املستندة إىل مناذجدى دقة البيانات املستقاة عن ُبملالتحقق والتقييم امليدانيني 

اصة بالنسبة اخلمهية األ الطبيعية ذات األخطار االهنياالت األرضية خطراً من ومتثل  - ٢٠
، أي األلبيةناطق املويف  .حدث أضراراً بشرية واقتصادية شديدة ما ُتكثرياللمناطق اجلبلية، إذ 

رقعة األراضي الدائمة املناطق اليت تعلو النطاق الشجري، أحدث االحترار العاملي تقلصاً يف 
 ، إىل يف عدد من احلاالتأدى، مما  اجلليدية األوديةوأهنار) األهنار اجلليدية الصخرية(التجمد 

 . االهنياالت األرضيةمثلما حيدث يف استقرار املنحدرات، عدمتفاقم 

 إجراء مسح معمق للمنحدرات غري املستقرة يف تلك املناطق، احتاج األمر إىلوهلذا،   - ٢١
وقد يساعد حتليل جمموعة صور  .ثر أمهية يف املستقبلكأوسيصبح إجراء مثل ذلك املسح 

الرادار ذي الفتحة االصطناعية اخلاص بقياس التداخل على حتديد مدى تأثر العديد ملتقطة ب
 فاألهنار .رقعة األراضي الدائمة التجمدمن املناطق بالتحركات الكتلية املرتبطة بتقلص 

 منط إشارات من إشارات  بالفعل النشطة تبث ومعظم األشكال األرضية اجليومورفيةاجلليدية
تفسري بيانات الرادار ذي لع تصنيف كأداة مفيدة وقد وُض .الرادار ذي الفتحة االصطناعية

 .البيئة األلبيةالفتحة االصطناعية يف 

رجعي املركز هو امل برنامج األمم املتحدة للبيئة، من خالل مكتبه يف فيينا، وكان  - ٢٢
عمل بنشاط من أجل إدراج استدامة البيئة يف ومانة شراكة اجلبال، أللبيئة عاملي يف جمال اال

مساعدة شراكة اجلبال يف يف ومتثل دور املركز  . وأنشطتهااالستراتيجي للشراكةوالتخطيط 
ستة الولوية األواضيعية ذات املاالت اجملاالستفادة من خربات برنامج األمم املتحدة للبيئة يف 

 .منها تغري املناخوتوسطة األجل، املشراكة استراتيجية اليف 

 للجبال اإليكولوجيخدمات النظام  ف.وال تقتصر آثار تغري املناخ على املناطق اجلبلية  - ٢٣
ر تلك اخلدمات نتائج لتغّيوتجاوز احلدود اجلغرافية، ت) مثل تنظيم املناخ أو تنقية املياه(

ر حالياً إال قدر حمدود وال يتوفّ .املنخفضةمباشرة على املناطق الكثيفة السكان يف األراضي 
ر املناطق اجلبلية فرصاً فريدة للكشف توفّ و. احملطات اجلبلية العاليةاملستقاة منمن البيانات 

 .عن عمليات وظواهر التغري العاملية وحتليلها

الة  حمطات املناطق اجلبلية العالية، بفضل موقعها، فرصة إلجراء دراسة فّعوتتيح  - ٢٤
بيد أن  .ظروف اجلوية األساسية ولعمليات التغري العاملية وذلك من خالل رصدها املستمرلل
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 .لةواضح للجهات املمّوبشكل تعهد احملطات اجلبلية العالية مكلف وغالباً ما ال تظهر قيمتها 
 وهلذا، بقيت الشبكة العاملية حملطات اجلبال العالية حمدودة وغالباً ما تعجز عن تقدمي بيانات

وكان من الضروري توسيع شبكة احملطات اجلبلية العالية، على  .متواصلة أو لفترات طويلة
 بيانات وفرية وقابلة فئةاألقل يف مناطق العامل اجلبلية الرئيسية، من أجل احلصول على 

 .للمقارنة وألجل طويل

ع األوجه، لزم ولتنفيذ هنج متكامل يعاجل آثار تغري املناخ يف املناطق اجلبلية من مجي  - ٢٥
 . مع تلك اآلثارللتكّيف تطبيق استراتيجيات إقليمية متسقة لضمانوضع آلية تشاورية 

وقد اشتركت جامعة السريينا يف شيلي مع اجلامعة الوطنية يف سان خوان يف األرجنتني   -٢٦
من يف مشروع وضعته اللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية عن املعلومات الساتيلية 

ويشمل املشروع رصد املناطق اآلندية  .أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية للبلدان اآلندية
من أجل توفري معلومات أكثر موثوقية عن حالة املناخ واملوارد املائية املتاحة لالستعمال يف 

ال وميكن للجامعات أن تسهم يف تقدمي منهجيات جديدة يف جم .التخطيط ورسم السياسات
 .وما إىل ذلكمعاجلة الصور الرقمية املتقدمة، وتدريب املوظفني، وتوفري الصور، 

املكاتب املسؤولة عن توفري املياه الصاحلة لالستهالك البشري والزراعة تستخدم و  - ٢٧
ساتلية يف عملية التنبؤ البيانات الوالصناعة والطاقة الكهرمائية يف كل من األرجنتني وشيلي 

 . األهنارمبناسيب مياه

وأظهرت دراسة حديثة، أجريت لتقدير مدى ضعف الغابات الشيلية وكيف ميكن   - ٢٨
، أن ٢١٠٠- ٢٠٧٠لفترة ل ضغوط ونتائج سيناريو املناخ املتوقع أن تتغلب علىللغابات 

سينـزاح  موقع الغابة املنتجة أنمجيع األنواع اليت خضعت للدراسة ستتأثر وأن من احملتمل 
 .ل رئيسيحنو اجلنوب بشك

، مثل مركز معلومات املوارد الطبيعية  خمتلفةعكف مؤسسات وهيئات شيليةتو  - ٢٩
(CIREN) ومعهد احلراجة وجامعة تيموكو الكاثوليكية وجامعة السريينا وجامعة شيلي 

ودائرة الزراعة واملاشية التابعة لوزارة الزراعة، على إعداد املشاريع التالية باستخدام البيانات 
  تقدير مدى ضعف غابات شيلي؛ ) أ( :لمناطق اجلبليةل مهمةية ملعاجلة مسائل الساتل

 السهول واألراضي الرطبة املرتفعة يف املناطق اآلندية من أجل إدارة حتديد خصائص) ب(
 النظم املائية والغطاء فهم )ج (؛)منطقة آنتوفاغستا :اجلزء األول(مستدامة للموارد املائية 

  عد؛ طي حسب املنطقة باستخدام التقنيات الساتلية لالستشعار عن ُبالنماآلندي النبايت 
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 نظم )ه( وإدارهتا املستدامة واملتكاملة؛ احملليةعد يف تقييم الغابة تطبيقات االستشعار عن ُب) د(
 .تنفيذ خطة سانتياغو اآلندية: إنتاج مستدامة للنظم اإليكولوجية اجلبلية

 والتطوير التكنولوجي التابع لوزارة العلوم ثللبحوقد أسهم املعهد اهلندسي   - ٣٠
 والتطوير ونقل البحثزويال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريق ـوالتكنولوجيا يف فن

التكنولوجيا يف جماالت الصناعة واإلدارة العامة والبيئة واألمن والدفاع والطاقة البديلة واألمن 
االستدامة البيئية وباستخدام أدوات كالبيانات الساتلية الغذائي استناداً إىل معايري خاصة ب

 .عدلالستشعار عن ُب

ويف السنوات األخرية، وضع املعهد اهلندسي للبحث والتطوير التكنولوجي، بالتعاون   - ٣١
مع مركز معاجلة الصور الرقمية، مشاريع ترمي إىل إدارة األراضي والرصد البيئي يف املنطقة 

نظام املعلومات اجلغرافية اخلاص بتحديد ) أ( :وأهم تلك املشاريع هي .زويالـاآلندية يف فن
دراسة مقارنة للتغري الذي طرأ ) ب(مناطق اخلطر والتنمية احمللية يف حوض حبرية ماراكايبو؛ 

نظام معلومات ) ج(زويال والعالقة بني ذلك التغري وتغري املناخ؛ ـعلى الغطاء احلرجي يف فن
 .دراسات معدنية باستخدام صور فوق طيفية) د(دها؛ تقدير احملاصيل ورصل

وعالوة على ذلك، توىل كل من املعهد اهلندسي للبحث والتطوير التكنولوجي   - ٣٢
 رصد األرض يومركز معاجلة الصور الرقمية مسؤولية احلصول على صور من أجهزة ساتل

ا يف بناء القدرات وتوزيعها على املؤسسات واجلامعات احلكومية، كما سامه) ٥ و٤سبوت (
 .والتدريب يف جمال نظم البيانات اجلغرافية

 منطقة هندوسلسلة جبال  اآلندية وسلسلة اجلبالوتقع أعلى القمم يف العامل يف   - ٣٣
ونظراً الرتفاع هذه اجلبال وصعوبة الوصول إليها، إضافة إىل  .هيمااليا- كاراكوروم- كوش

زت مبادرة وعّز .معاصرةت إىل أسطورة املناطق، فقد حتولتلك تقاليد أسالف سكان 
هيماالندز، اليت بدأها فريق من الباحثني من املنطقة اآلندية ومنطقة اهليمااليا منذ عقد، 
اجلهود البحثية مستفيدة من أوجه التشابه وإمكانات التبادل والتعاون فيما بني هاتني 

ديدة واختالفات جوهرية أيضاً  أوجه تشابه ع وُتظهر املنطقتان.املنطقتني يف مواضيع حمددة
 .الثقافية- من الناحية املادية والبيولوجية واالجتماعية

املسافة اهلائلة اليت تفصل بني املنطقتني اجلهود املبذولة من أجل يف املاضي أعاقت و  - ٣٤
االستفادة من أوجه التشابه وحماوالت تعزيز تبادل املعلومات والتعاون بشأن املشاريع ذات 

م املشترك بني املنطقتني، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي الزراعي واملاشية وسياحة االهتما
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 واالهنياالت وإدارة املخاطر ومصادر الطاقة املتجددة املرتفعاتاجلبال املستدامة وطب 
 .ومبادرات تبادل املعلومات

اجلبليتني  املنطقتني اتني بني هالتفاعلوقد يسر التقدم يف االتصاالت اإللكترونية   - ٣٥
فيمكن  .واجملال واسع لتبادل معلومات مفيدة وإجراء تعاون يف هاتني املنطقتني .املتباعدتني

هلاتني السلسلتني اجلبليتني أن متثال مصدراً غنياً من املعرفة والتقدم التكنولوجي يعود بالفائدة 
 .سيما على سكان اجلبال  وال،على العامل

الدويل للزراعة االستوائية عن الزراعة وتغري املناخ يف ووفقاً لبحث أجراه املركز   - ٣٦
املنطقة اآلندية، فإن االجتاه املتوقع هو تزايد هطول األمطار يف اجلانب الشمايل للمنطقة 

 حمصوالً ٢٨أظهرت دراسة تقييمية ملدى ضعف  و. يف اجلانب اجلنويب منهاوتناقصهاآلندية 
 . على مجيع املستوياتاتقرار المتخذي حتديات أمام ظهوريف كولومبيا 

   :ما يليفيوكالة الفضاء األوروبية التابع ل Eduspace وتتمثل أهداف مشروع  - ٣٧
تقدمي ) ب(حتفيز املدرسني على إدراج رصد األرض بواسطة السواتل يف مناهجهم؛ ) أ(

متكني ) د(توفري أدوات وبيانات رصد األرض لألغراض التعليمية؛ ) ج(مشاريع جاهزة؛ 
وبرنامج  .دارس من املشاركة يف عمل تعاوين بشأن رصد األرض كجزء من شبكةامل

Eduspaceيعىن بطرائق وتطبيقات رصد  عرب اإلنترنت هو حمفل تعلم إلكتروين متعدد اللغات 
والبيانات متاحة جماناً  ).www.esa.int/eduspaceوهو متاح على املوقع الشبكي (األرض 

 . املسجلةللمدارس والفصول واجلامعات

العامل، مبا فيها منائط على مستوى ويتناول هذا الربنامج مواضيع تغطيها املناهج التعليمية   -٣٨
الزالزل والفيضانات (ث ارورصد الكو) تغري املناخ، وإزالة الغابات (بالتغريات العامليةعىن ُت

تمحور حول دراسات اً ضخماً من املواد للتعليم العملي الذي يويقدم الربنامج كّم. )وغريمها
 وفهارسجية إفرادية ملواضيع خمتارة يف مناطق حمددة، ويشمل معلومات خلفية وإرشادات تدّر

 الطبيعية وغري والتضاريسة كبرية من البيانات الساتلية عن املواقع املهمة مثل املدن عصور وجممو
 .هليمااليااجبال  أوروبا وأفريقيا حىت  من تغطية الربنامج اجلغرافيةومتتد. ذلك

 جبال اآلنديز" منيطة جديدة بعنوان استحداثر املشاركون يف حلقة العمل وقد قّر  - ٣٩
ضطلع كل من وكالة الفضاء األوروبية ت، على أن Eduspaceيف إطار مشروع " من الفضاء

وقدمت األرجنتني  .واللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية بدور قيادي يف العملية
 . عن النميطة اجلديدة إيضاحياً عرضا١٢ًوكولومبيا وبريو 
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 مدارس ١٠ مدرساً و٣٠ طالب و٣٠٠وخالل السنتني السابقتني، أتيح ألكثر من   - ٤٠
عد ومعاجلة الصور يف أكادميية بولزانو األوروبية فرصة استخدام بيانات االستشعار عن ُب
ضاء األوروبية يف إطار برنامج  لوكالة الف التابعةمبساعدة أداة أعمال الرصد التعليمية

 . نتائج ممتازةوحققواعد، الستشعار عن ُباملدرسي لخترب املاألكادميية األوروبية للمبتدئني و

 الصلبة والسائلة املنبعثة بفعل البشر أو من املصادر الطبيعة اجلزئيةاملواد تشكل و  - ٤١
الستخالص معلومات عن هذه وميكن استخدام البيانات الساتلية  .على الصحةحمتمال خطراً 

وقد  . العالقة بني البيئات العالية التلوث واملشاكل الصحيةوكشفاملواد املتواجدة يف اجلو 
أثبتت طريقة جديدة طبقت يف منطقتني اختباريتني من جبال األلب يف سويسرا وتريول 

اليت مقارنة بالقياسات اجلنوبية لقياس تركيز املواد اجلزيئية باستخدام البيانات الساتلية دقتها 
 . يف املوقعجرت

 خرائط األراضي يف كولومبيا إىل إعدادويف املاضي، أدى غياب منهجية موحدة يف   - ٤٢
رت املؤسسات قّر وبالتايل، .عدم التمكن من رصد سطح األرض على املستوى الوطين

الناحية وض، من هذا احلويشكل . كاوكا-  خريطة حلوض هنر ماجداليناإعدادالكولومبية 
 البلد من ألنه يعرب نظراً أحواض األهناراالقتصادية، واحداً من أهم - البيئية واالجتماعية
وقد  .ميثل أحد موارد املياه الرئيسية يف املنطقة اآلندية الكولومبية وأنه اجلنوب إىل الشمال

 عد اليت مجعت بني عامياستخدمت الصور الساتلية لألراضي بواسطة االستشعار عن ُب
 . تلك اخلريطةإلعداد ٢٠٠٢ و٢٠٠٠

بقت اخلربات املكتسبة على سائر مناطق البلد، وأجنزت يف هناية املطاف خريطة وطُ  - ٤٣
 به يتخذ مثاالً حتتذوميكن هلذه املبادرة أن ُت. ١٠٠ ٠٠٠: ١ألراضي كولومبيا مبقياس رسم 

  .سات احلكومية الكولومبيةاجلهود املشتركة اليت بذلتها املؤسنظراً لنجاح البلدان األخرى، 

وتوىل احتاد التنمية املستدامة يف اإلقليم اإليكولوجي للمنطقة اآلندية تنسيق شؤون   - ٤٤
مشروع بارامو اآلندي الذي كان يهدف إىل حفظ التنوع البيولوجي يف اهلضبة املرتفعة 

مة اهليدرولوجية اليت محاية اخلديف  هومتثل أحد أهم أهداف .الواقعة مشال ووسط املنطقة اآلندية
 . وحفظها واستعادهتاتوفرها املستجمعات اآلندية

ة يف املنطقة اآلندية ع أن هيدرولوجيا النظام اإليكولوجي للمناطق املرتفوُخلص إىل  - ٤٥
 وأن األثر الذي املدارية من هيدرولوجيا األهنار اجلليديةأكثر أمهية بالنسبة للمنطقة اآلندية 

 .لكثرية يف استخدام األراضي بات مستداماًأحدثته التغيريات ا
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 برزت فقد بالتنوع البيولوجي، غنية أن املنطقة اآلندية االستوائية وعلى الرغم من  - ٤٦
ض جزء كبري وخالل القرن السابق، تعّر .للخطر األكثر تعرضاً املداريةأيضاً كإحدى املناطق 

 اليت تتخللات البشرية يف األودية من الغطاء النبايت الطبيعي للتحول بسبب متركز التجمع
 فقدان هذه املناطق لغناها أدى إىل منحدراهتا الداخلية مما وعلىسلسلة اجلبال اآلندية 

 . وال سيما يف املنطقة اآلندية الشمالية،البيولوجي

ألهنار املتدفقة من أعايل املنطقة اآلندية حاسم ل املياه اجلوفية املصاحبةوأخرياً، فإن   -٤٧
ففي املنطقة اآلندية، تكاد مدن كربى مثل كويتو وبوغوتا تعتمد يف  .توفري املياه حملياًسبة لبالن

)  يف املائة للثانية٩٥ لألوىل وتفوق  يف املائة٨٥بنسبة تفوق (  من املياه بصورة حصريةإمداداهتا
 .اآلنديةعلى املياه اجلوفية املستمدة من النظم اإليكولوجية للمناطق املرتفعة من اجلبال 

، اتفقت الدول األعضاء يف مجاعة دول اآلنديز على اختاذ قرار يلزم ٢٠٠٥ويف عام   - ٤٨
-٢٠٠٦لفترة لجلنة السلطات البيئية اآلندية بوضع جدول أعمال بيئي للمنطقة اآلندية 

التنوع البيولوجي وتغري املناخ  :وتناول جدول األعمال ثالثة مواضيع رئيسية هي. ٢٠١٠
 .ملائيةواملوارد ا

تنفيذ ل اآلندي هبدف توفري معلومات تقنية اإليكولوجيضعت خريطة للنظام وُو  - ٤٩
جدول األعمال البيئي للمنطقة اآلندية ودعم تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية للتنوع البيولوجي 

 وذلك من خالل توثيق حالة حفظ النظم اإليكولوجية يف املداريةيف بلدان املنطقة اآلندية 
 .طقة اآلندية االستوائية وتوّزعهااملن

تفاوت اإلشعاع الشمسي فوق البنفسجي على سطح األرض تفاوتاً كبرياً وأهم يو  - ٥٠
االختالفات اليومية  هي زاوية ارتفاع الشمس اليت حتدد صايفالو اجلبارامترات التفاوت يف 
 كمية ملهمةالغالف اجلوي ا بارامترات فمنوعالوة على ذلك،  .والفصلية واجلغرافية

ويؤدي تناقص األوزون إىل زيادة  .األوزون اإلمجالية وما حيمله الغالف اجلوي من هباء
 بدرجة امحرار اجللد، وميكن للهباء اجلوي املقاسة تقريباً يف األشعة فوق البنفسجية متناسبة

ء  يف املائة، حسب كمية اهلبا٣٥ إىل ٥ حبوايلأن يقلل من نسبة األشعة فوق البنفسجية 
 يف املائة لكل ١٥ حبوايلوتزداد األشعة فوق البنفسجية كلما زاد االرتفاع  .املتواجد ونوعه

 . متر، ويعتمد ازديادها أيضاً بشكل قوي على درجة تركيز اهلباء اجلوي يف املنطقة١ ٠٠٠
 يف املائة عند قياسها بكاشف أفقي عندما ٢٥وتزداد األشعة فوق البنفسجية أيضاً بنسبة 

وأخرياً، ختفف الغيوم عموماً من األشعة فوق البنفسجية،  .األرض مغطاة بالثلوجتكون 
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 يف املائة عن درجة ختفيفها إلمجايل ٤٠ حبوايلولكن درجة ختفيفها هلذه األشعة تقل 
 .اإلشعاعات الشمسية

 بالطفح الوردي بإصابتهويتأثر جلد اإلنسان باألشعة فوق البنفسجية تأثراً حاداً   - ٥١
بيد أن األشعة فوق  .بعدة أنواع من سرطان اجللدتأثراً مزمناً بإصابته و) الشمسيق راحل(

ثر أ الفيتامني دال يف اجللد، وهلذا الفيتامني هي املسؤولة عن تكوينالبنفسجية من الفئة باء 
واجلرعة الالزمة لتركيب فيتامني دال بقدر كاف تعادل نصف اجلرعة اليت تؤدي  .مفيد جداً

 حىت هذا القدر الضئيل من األشعة فوق بيد أنه ال ميكن احلصولح الوردي، ىل الطفإ
 .عاليةالتوسطة واملرتفاعات االالبنفسجية من الفئة باء يف الشتاء على 

 ألشعة فوق البنفسجيةا التوزع اإلقليمي ملستويات للجمهور عنولتوفري معلومات   - ٥٢
)  الغيومومقدار األوزون عن(ه من السواتل ، لزم اجلمع بني املعلومات املتحصل علياحلالية

فعلى سبيل املثال، أمكن استخدام  ).لتحديد مقياس مطلق(والقياسات املنفذة على األرض 
معلومات عن توزع الغيوم من سواتل األرصاد اجلوية الثابتة بالنسبة لألرض لتوليد خرائط 

مسا حيث تعمل شبكة كثيفة  دقيقة يف الن١٥ستوى األشعة فوق البنفسجية كل ملإقليمية 
 عن طريق للجمهورأتيحت تلك اخلرائط اإلقليمية قد و .من حمطات القياس األرضية

 .اإلنترنت يف الوقت احلقيقي تقريباً
    

    االستنتاجات -ثالثا 
    استنتاجات عامة - ألف 

 حلقة خالل، أنشئت  إيضاحيةاستنادا إىل ما دار من مناقشات وما قُّدم من عروض  - ٥٣
 :عمل ثالثة أفرقة عاملة من أجل التوصل إىل أفكار بشأن مشاريع فرعية يف اجملاالت التاليةال

 :واتفق املشاركون على ما يلي .اهليدرولوجيا والزراعة واملوارد املعدنية

 بشأن استخدام االستشعار عن ُبعد لتحقيق التنمية املستدامة يف اقتراحإعداد  )أ( 
أن واقُترح  . من حلقة العملاالقتراح ُيستمّد كثري من عناصر هذا وميكن أن .املنطقة اآلندية

الثقافية يف - اإلدارة البيئية للموارد الطبيعية واالستدامة االجتماعية: "يكون عنوانه كما يلي
وستكون اللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية مكلّفة جبمع  ".املنطقة اآلندية

  وتوزيعها؛حاالقترااملعلومات عن هذا 

 وكالة الفضاء األوروبية واللجنة الوطنية األرجنتينية طلب املساعدة من )ب( 
جرى التشديد (لألنشطة الفضائية يف توفري الصور الساتلية لكي تستخدم يف املشاريع اإلقليمية 
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مقياس اإلشعاع املتقدم احملمول يف الفضاء ساتل على أمهية توفري البيانات املستمدة من 
 ؛)نبعاثات واالنعكاسات احلرارية وعلى ضرورة حتسني فرص الوصول إىل املعلوماتلال

إنشاء موقع على اإلنترنت وشبكة للمشاركني ومنتدى إلكتروين جلميع  )ج( 
 ؛باالقتراحالبلدان املشمولة 

وكالة الفضاء األوروبية ل نتائج تطبيقات البيانات الفضائية، املتاحة تبادل )د( 
نية األرجنتينية لألنشطة الفضائية، مع منظمات مثل منتدى اجلبال وحتميل تلك واللجنة الوط

 بتطبيقات تكنولوجيات املعلومات  معنيةاملعلومات على املواقع الشبكية هليئات أخرى
 اجلغرافية هبدف إثراء حمتوى تلك املواقع الشبكية؛

ندية يف املنتديات نشطة للمشاكل اليت تواجهها املنطقة اآلال ةناقشاملتشجيع  )ه( 
منها مصرف (الدولية واستخدام منتدى اجلبال كحلقة وصل مع هيئات إقليمية أخرى 

التنمية للبلدان األمريكية، ومنظمة الدول األمريكية، ومبادرة األنديز، والشراكة الدولية 
 بالتنمية للتنمية املستدامة للمناطق اجلبلية، ومشروع بارامو األندي، وفريق أديلبودين املعين

ومع مبادرات من قبيل مشروع التنمية الزراعية ) الزراعية والريفية املستدامة يف املناطق اجلبلية
 والريفية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛

  واملشاريع؛االقتراحاتاستخدام آليات منظمة الدول األمريكية لتقدمي  )و( 

التنسيق بني املؤسسات وت تعاون برام اتفاقاإل بلدان املنطقة اآلندية تشجيع )ز( 
 الرمسية العاملة يف قطاعات التعدين واهليدرولوجيا والتربة؛

 احلفاظ على القيمة التارخيية للمنطقة اآلندية وثقافتها؛ )ح( 

 .اعتماد نظام جغرايف مرجعي مشترك ومنهجيات مشتركة )ط( 
    

    استنتاجات الفريق العامل املعين باهليدرولوجيا - باء 
    اهلدف العام  -١ 

متثل اهلدف العام للمشروع الفرعي املتعلق باهليدرولوجيا يف استخدام تكنولوجيا   - ٥٤
الفضاء للتقليل من مواطن عدم التيقن يف السيناريوهات املناخية واهليدرولوجية حىت يتسىن 

عمليات اختاذ القرارات يف ووتطويرها استخدام تلك السيناريوهات يف ختطيط السياسات 
 .التدابري الالزمةو
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   األهداف احملددة  -٢  
 :األهداف احملددة للمشروع الفرعي املتعلق باهليدرولوجيا هي  - ٥٥

إعداد جرد لألهنار اجلليدية وإجراء دراسات لألحواض املائية ذات الصلة يف  )أ( 
ها اجملتمعات املنطقة اآلندية بغية تقدير مدى توافر املوارد املائية وحجمها واملخاطر اليت تواجه

 احمللية يف املنطقة؛

املسامهة يف أنشطة ختطيط األراضي من أجل حتقيق أفضل استخدام مستدام  )ب( 
 للموارد؛

 حتسني آليات احلفظ املستخدمة يف بعض منابع األحواض؛ )ج( 

 دراسة أعايل اجلبال اليت تتمتع باحلماية، مبا فيها منابع األحواض؛ )د( 

سات قابلية التعرض للمخاطر البيوفيزيائية يف األحواض املائية املسامهة يف درا )ه( 
 .األندية

    
    استنتاجات الفريق العامل املعين بالزراعة - جيم 

تناول الفريق العامل املعين بالزراعة طائفة واسعة من األنشطة، منها الزراعة وتربية   - ٥٦
 .املواشي واملراعي والتحريج

    
    اهلدف العام  -١ 

اهلدف العام للمشروع الفرعي املتعلق بالزراعة يف ضمان مجع البيانات لصاحل متثل   - ٥٧
 .الناشطني يف جمال الزراعة

    
    اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها يف املستقبل -٢  

ينبغي أن تكون األهداف املستقبلية للمشروع الفرعي املتعلق بالزراعة على النحو   - ٥٨
  :التايل

وإعداد ) الندسات(عد تل استشعار األراضي عن ُبحتليل بدائل صور سا )أ( 
 ؛لذلكأنشطة التدريب املناسبة 

 دراسة آثار تغري املناخ من حيث التغريات يف املمارسات الزراعية؛ )ب( 
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 دراسة تغري املناخ وأثره على سطح التربة؛ )ج( 

 ).الزراعة الدقيقة(حبث القيود اليت تعرقل األنشطة الزراعية املكثفة  )د( 
    

    استنتاجات الفريق العامل املعين باملوارد املعدنية - دال 
    اهلدفان العامان  -١ 

 : للمشروع الفرعي املتعلق باملوارد املعدنية فيما يليالعامانمتثل اهلدفان   - ٥٩

حتديد اإلمكانات األساسية للموارد املعدنية يف املنطقة اآلندية باستخدام  )أ( 
 البيانات الفضائية؛

تحداث طرائق الستخدام تلك املوارد على حنو مستدام مبا يتوافق مع اس )ب( 
  .البيئة

    
    اهلدفان احملددان  -٢  

 :متثل اهلدفان احملددان للمشروع الفرعي املتعلق باملوارد املعدنية فيما يلي  - ٦٠

إجراء جرد جلميع الصناعات واملوارد املعدنية االستراتيجية يف املنطقة اآلندية  )أ( 
 دام البيانات البصرية والبيانات الرادارية؛باستخ

 .حتديد أثر أنشطة التعدين باستخدام البيانات الساتلية )ب( 
    

    اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها يف املستقبل  -٣  
ينبغي أن تكون األهداف املستقبلية للمشروع الفرعي املتعلق باملوارد املعدنية على   - ٦١

 :النحو التايل

أداة إلنتاج املعلومات كمشروع لدراسة دالالت البيانات اجلغرافية استهالل  )أ( 
 وتبادهلا؛

حتديد منهجية ومعايري ملعاجلة املعلومات الفضائية بغية استبانة املوارد املعدنية  )ب( 
 ؛ووضع خط أساس بيئي

  .إعداد منوذج إلدارة املوارد املعدنية )ج( 
 


