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  مقدمة -أوال  
دعــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا السادســة      -١

ــرفع إىل اجلمعــية العامــة يف    ٢٠٠٣واألربعــني يف عــام  ، الفــريق العــامل املنشــأ إلعــداد تقريــر ُي
دم احملرز يف تنفيذ توصيات     دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، إىل االنعقـاد جمـددا بغـية استعراض التق              

مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     
 ) ١(.٥٧/١١٦ من قرار اجلمعية العامة ٢٨، وفقا للفقرة )اليونيسبيس الثالث(السلمية 

وقـــد اطلعـــت اللجـــنة، يف دورهتـــا السادســـة واألربعـــني أيضـــا، عـــلى تقريـــر الفـــريق    -٢
ومـن مث اتفقـت مـع الفـريق العـامل عـلى أنـه ينـبغي دعـوة اهليئات يف منظومة األمم                        )٢(العـامل، 

املـتحدة، وكذلـك املـنظمات الدولـية احلكومـية وغـري احلكومية، اليت لديها مركز مراقب دائم                  
لــدى اللجــنة، إىل تقــدمي تقاريــر عــن أنشــطتها أو مــبادراهتا أو كلــيهما، الــيت تســهم يف تنفــيذ     

 . اليونيسبيس الثالثتوصيات

ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يف رســالة مؤرخــة       -٣ ــا مكت ــن مث، دع ــوز٢٣م ــيه / مت يول
/  تشرين األول  ٣١، تلـك اهليـئات واملـنظمات والوكـاالت إىل تقـدمي تقاريـرها حبلـول                 ٢٠٠٣
وقـد أعـّدت األمانـة هـذه املذكـرة اسـتنادا إىل الـتقارير الـواردة من املنظمات                   . ٢٠٠٣أكـتوبر   

 .لية استجابة إىل تلك الدعوةالدو
  

  االجابات الواردة من املنظمات الدولية       -ثانيا  
 جلنة أحباث الفضاء

 ]باالنكليزية: األصل[
 

  احلطام الفضائي -١ 
عـــن احلطـــام الفضـــائي يف الوثـــيقة     ) كوســـبار(يـــرد تقريـــر جلـــنة أحبـــاث الفضـــاء      -١

A/AC.105/817. 
  

  األجسام القريبة من األرض -٢ 
دأ اجلمهـور يـدرك أن حـاالت ارتطـام األجسـام الكُويكبـّية الصغرية منها أو الكبرية                  بـ  -٢

ــنظومة          ــن امل ــك يف أي مكــان آخــر م ــع كذل ــلما تق ــع باســتمرار مث ــاألرض هــي أحــداث تق ب
ويف السـعي إىل تصـميم استجابة رشيدة ألجل التصدي هلذا اخلطر احملتمل، تعترض    . الشمسـية 
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ة واختــاذ القــرارات عقــبات نامجــة عــن وضــعية معرفتــنا احلالــية املعنــيني بوضــع السياســات العامــ
الناقصــة جــدا خبصــوص عــدد األجســام القريــبة مــن األرض وحجمهــا ومداراهتــا وخصائصــها   

من املعّوقات املماثلة يف    . الفيزيائـية، ومـن تلـك األجسـام مـثال الكُويكـبات السـّيارة واملُذّنبات              
ون تامـا مـن عـدم وجـود مسـؤوليات حكومــية      السـلبية كذلـك مـا يتـبدى عـلى حنـو يكـاد يكـ        

حمــّددة متامــا بشــأن معاجلــة مســألة األجســام القريــبة مــن األرض حــىت عــلى الصــعيد الوطــين،     
 .والفقدان التام للتنسيق بني السياسات العامة على الصعيد الدويل

فاملذّنـبات، حبسـب طبيعـتها الذاتـية، قـد تصـيب أي مكان على األرض دون متييز بني                -٣
ومــع أن حــوادث ارتطــام األجســام الكــبرية جــدا الــيت تســّبب كــوارث بيئــية  . دود الوطنــيةاحلــ

عاملـية الـنطاق نـادرة إىل أقصـى حـد، فإن حوادث ارتطام األجسام اليت                ) إيكولوجـية (أحيائـية   
هـي أصــغر حجمــا مــن ذلــك رمبــا ال تــزال سـببا لوقــوع دمــار ضــخم عــلى الصــعيد االقلــيمي،   

ولــذا فإنــه ينــبغي التنســيق عــلى الصــعيد . مــات الــيت تقــع يف احملــيطاتوخباصــة يف حالــة االرتطا
العـاملي بـني األنشـطة املعنـية بتميـيز خصـائص املخاطـر اليت تسببها األجسام القريبة من األرض             

. عـلى حنـو أفضـل ووضـعها يف السياق الصحيح مع الكوارث الطبيعية املعروفة على حنو أفضل         
 وجلــنة (IAU)العلمــية الدولــية، مــثل االحتــاد الفلكــي الــدويل وهــذا العمــل تقــوم بــه االحتــادات 

، )إكسيو-اجمللس الدويل لالحتادات العلمية   (واجمللـس الدويل للعلوم     ) كوسـبار (أحبـاث الفضـاء     
فـيما يـتعلق باملظاهـر العلمـية هلـذه املسألة، بتكاتف مع املنظمات الدولية احلكومية املعنية، مثل            

اون والتنمـية يف املـيدان االقتصادي، فيما يتعلق مبسائل السياسات           األمـم املـتحدة ومـنظمة الـتع       
وباعتـبار اخـتالف طبـيعة هـذه املـنظمات، فـإن االحتـاد الفلكـي الدويل هو الذي يتوىل          . العامـة 

قـيادة اجلهـود العلمـية، يف حـني أن املبادرات يف مضمار السياسات العامة تتوىل قيادهتا اململكة             
وُيحـافظ عـلى الـتعاون والتنسيق على حنو وثيق          . ظمـى وايرلـندا الشـمالية     املـتحدة لـربيطانيا الع    

بـني هـذه املـبادرات، وقـد أُحـرز قـدر جديـر باالعتـبار مـن الـتقدم يف هـذا الصـدد خالل العام                 
٢٠٠٣. 

وقـد نظـم احملفـل العـاملي للعلـوم، التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،                  -٤
املخاطر والسياسات العامة واجراءات العمل،     : جسام القريبة من األرض   حلقـة عمـل حـول األ      

، ضــمت عــلماء مــن العــاملني يف أحبــاث ٢٠٠٣يــناير /يف فراســكايت، إيطالــيا يف كــانون الــثاين
ــني         ــز أحبــاث، وموظف ــية ومراك ــية دول ــادات علم ــثلني الحت ــن األرض، ومم ــبة م األجســام القري

ــئات إدارة حــاال   ــية وعــن السياســة اخلارجــية    حكومــيني مســؤولني عــن هي ت الطــوارئ الوطن
ــدويل     . والقــانون الــدويل ــتائج املهمــة مــن حصــيلة االجــتماع االعــتراف ال وكانــت إحــدى الن

املتـنامي بـأن احلاجـة تقتضـي أن يعـىن املوظفـون املسـؤولون عـن السالمة العامة بالنظر يف هذه                      
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ة متنوعة من املشاهد االفتراضية     املسـألة، وأن يشـتركوا يف استحداث تدابري مناسبة بشأن طائف          
وخلـص االجـتماع إىل االسـتنتاج القائل بأن هناك حاجة إىل    . اخلاصـة بارتطـام هـذه األجسـام     

علما بأن اهلدف املنشود ال يقتصر على       . القـيام مبـزيد مـن البحـث والـتطوير يف هذا اخلصوص            
 حمتملة، بل   حتسـني كشـف وتوصـيف األجسـام القريـبة مـن األرض الـيت تـنطوي عـلى أخطـار                    

يشــمل أيضــا إجــراء دراســات ميكــن الــتعويل علــيها بدرجــة أكــرب يف تقديــر عواقــب حــوادث    
وينــبغي أيضــا الــبدء باستكشــاف . ارتطــام األجســام القريــبة مــن األرض مــن خمــتلف األحجــام 

الصـالحية واجلوانـب القانونـية يف الـتدابري الـيت ميكـن اختاذهـا للتقلـيل إىل أدىن حد من عواقب                      
وجـار الـنظر يف تنظـيم اجـتماع متابعة يف           . ام أو حـىت اجتـناب ارتطـام وشـيك الوقـوع           االرتطـ 

 .، يركّز على مسائل السياسة العامة على الصعيد الدويل٢٠٠٤أوائل عام 

هـذا، وإن تكويـن منظور كامل يف متحيص عواقب ارتطام جسم من األجسام القريبة                -٥
من علوم عدة ال تقتصر على علوم الفيزياء بل         مـن األرض جيب أن ُيستمد من اخلربة املكتسبة          

. تشـمل أيضـا عـلم األحـياء وعـلم البيـئة األحيائـية وعـلم الـتغذية، وكذلـك العلـوم االجتماعية                   
واملنـتدى املـثايل ملـثل هـذه الدراسـات الدولـية املـتعددة التخصصـات هـو اجمللـس الدويل للعلوم             

عية، وأنشأ روابط جبميع العلوم االجتماعية      ، الـذي يوّحـد يف كيانه مجيع العلوم الطبي         )إكسـيو (
والدراسـات االنسانية من خالل الربنامج الدويل املعين باألبعاد البشرية يف التغري البيئي العاملي،               

وعلى غرار  . الـذي تعتـرب مسـألة األجسـام القريـبة مـن األرض واحـدا مـن مظاهـره اخلصوصية                   
ن العواقب اليت قد تعانيها البشرية من جراء        عواقـب الفيضـانات وإزالـة األحـراج والتصّحر، فإ         

ارتطـام خطـري الشأن يف سقوط أحد األجسام القريبة من األرض تتوقف أيضا على ردود فعل                 
ومن مث فإن القرار    . البشـر واجملـتمع نفسـه، وهـذه الـردود الفعلـية جيـب أن ُتوضـع يف احلسـبان                   

راسة كربى عن هذا املوضوع يف عام       الـذي اختذه مؤخرا اجمللس الدويل املذكور بشأن متويل د         
معا، هلو تطور ) كوسبار(، يـتوىل قـيادهتا االحتـاد الفلكـي الـدويل وجلـنة أحبـاث الفضاء           ٢٠٠٤

 .جدير بالترحيب به

ــنويه بــأن مثــة عــددا مــن املــبادرات قــيد االعــداد ألجــل حتســني       -٦ وأخــريا ال بــد مــن الت
األرض، والتنســيق بـني تلــك املــبادرات  التخطـيط لألنشــطة ذات الصـلة باألجســام القريــبة مـن    

عـلى الصـعيدين الوطين واالقليمي، وال سيما يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا،               
وتلـك املبادرات أو كلها يتوىل زمام القيادة فيها أفراد من املشاركني أيضا يف املبادرات املشار                

 الوطين ينبغي أال يعترب متعارضا، بل جزءا        ولـذا فـان حتسـني التنسيق على الصعيد        . الـيها أعـاله   
مـتمما، فـيما يـتعلق بـالعمل األساسـي الالزم إلرساء برنامج الدراسات املشتركة على الصعيد                 

 .العاملي، الذي يراه اجلميع اهلدف النهائي يف هذا الصدد
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  بناء القدرات العلمية -٣ 
ــنة أحبــاث الفضــاء     -٧ ــبار(باشــرت جل ــربنام ) كوس ــناء   االضــطالع ب ــل لب ــات عم ج حلق

وقـد ُعقد حىت اآلن اثنتان منها، وهناك ثالث أخرى يف           . القـدرات يف عـلم الفضـاء وتطبـيقاته        
وأنشـئ فـريق جديـد تابع للجنة كوسبار، هو الفريق املعين ببناء             . مـراحل خمـتلفة مـن التحضـري       

ملسائل ذات القـدرات، لإلشـراف عـلى الـربنامج املذكور، وللقيام مبهمة منتدى للنقاش بشأن ا             
ويعـىن هـذا الفـريق حالـيا بتنظـيم اجـتماع رئيسـي إبـان انعقـاد اجلمعية                . الصـلة ببـناء القـدرات     

ــترة مــن      ــاريس يف الف ــيه / متــوز٢٥ إىل ١٨العلمــية للجــنة كوســبار املرتقــب يف ب ، ٢٠٠٤يول
ُيدعـى الـيه مـتحدثون مـن معظـم اهليـئات الناشطة يف هذا امليدان، وكذلك علماء خمتارون من                    

ــية ا ــبلدان النام ــتعاون يف العمــل مــع      . ل ــّزز ال واألمــل معقــود عــلى أن ذلــك ســوف جيّســد ويع
مـنظمات اجمللس الدويل للعلوم وهيئات األمم املتحدة ووكاالت الفضاء، وهو هدف مهم من              

 .ويرد أدناه وصف أكثر تفصيال عن هذه األنشطة. األهداف املنشودة لدى اللجنة كوسبار
  

  حلقات العملأهداف برنامج  )أ( 
ــناء القــدرات هــو       -٨ القصــد مــن حلقــات العمــل الــيت تــنظمها اللجــنة كوســبار بشــأن ب

. االســتفادة مــن حمفوظــات البــيانات الفضــائية املــتقدمة الضــخمة جــدا لــدى وكــاالت الفضــاء  
وكـثريا مـا تكـون تلـك احملفوظـات مـتاحة للوصـول الـيها جمانا من خالل شبكة االنترنت، مع                      

وميكن القول عموما أن تلك احملفوظات ُيستفاد منها        . يل املـتاحة للعمـوم أيضا     براجمـيات التحلـ   
. بقـدر حمـدود نسـبيا، ولـذا فاهنـا ُتعـد ذخـرا ضخما من البيانات العاملية الصنف امليسورة املنال         

بـيد أهنـا ُتسـتخدم يف املقـام األول يف البلدان املتقدمة النمو أكثر منه يف البلدان النامية، ومن مث                     
ان بـرنامج حلقـات العمـل يهـدف إىل تصـحيح هـذا الوضع من خالل توفري دورات تدريبية                    فـ 

 .جيدة التركيز وعلى درجة عالية من الفائدة العملية

 :من الناحية الشكلية، ُتعىن أهداف الربنامج مبا يلي -٩

زيــادة املعــرفة باحملفوظــات العمومــية عــن البــيانات الفضــائية واســتعماهلا بغــية    )أ(  
ســيع نطــاق بــرامج األحبــاث يف الــبلدان النامــية، وضــمان توعــية العــلماء فــيها بكــل املــرافق     تو

 املتنوعة املتاحة هلم واليت يستخدمها العلماء يف البلدان املتقدمة النمو؛

تقـدمي ارشـادات عملـية جـدا يف اسـتعمال هـذه احملفوظـات وما يرتبط هبا من                    )ب(  
كــي يتســىن للمشــاركني لــدى عودهتــم إىل الوطــن أن      الــرباجميات املــتاحة للعمــوم، وذلــك ل   

 يستوعبوها يف براجمهم البحثية؛
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تعزيـز الصـالت الشخصـية بني املشاركني واخلرباء من العلماء الذين حيضرون       )ج(  
 .حلقات العمل بغية احلد من العزلة اليت كثريا ما يعانيها العلماء يف البلدان النامية

علماء املشاركني يف احللقات، وكذلك األوساط العلمية       وسـوف يكـون األفـراد مـن ال         -١٠
بيد أن قيمة . والعريضـة األخـرى الـيت ينـتمون إلـيها، يف صـدارة املسـتفيدين مـن هـذا الـربنامج                   

املشـاركة العلمـية احلقيقـية يف البعـثات الفضـائية البارزة بالنسبة إىل البلدان اليت ال تستطيع هي                 
كمـا إن مـرحلة حتلـيل البيانات يف         . ينـبغي التقلـيل مـن قدرهـا       ذاهتـا أن تصـنع عـتادا فضـائيا ال           

البعـثات الفضـائية كـلها تقريـبا تكـون حمـدودة مـن حيث املوارد البشرية املتوافرة، ومن مث فإن                     
 .البعثات نفسها سوف تفيد أيضا من زيادة مشاركة األوساط العلمية

انات الالزمة هلذه الدراسات    عـالوة عـلى ذلـك، مبـا أن األدوات املـتقدمة لتحلـيل البـي                -١١
ــتجارية         ــيادين األخــرى، كاهلندســة واألعمــال ال ــتها أيضــا يف كــثري مــن امل ــزداد أمهي أخــذت ت
واملالــية، فــإن مبســتطاع املــرء أن يــتوقع أن تكــون مشــاريع حتلــيل البــيانات الدولــية ذات مــنافع  

 . يف تلك املشاريععرضية مهمة الشأن هلا تأثريها يف البلدان اليت يشارك علماؤها الشباب
  

  برامح حلقات العمل )ب( 
كما . الـربامج اخلاصـة حبلقـات العمل مصممة بعناية لالسهام يف حتقيق هذه األهداف              -١٢

ان املوضـوع العـلمي الرئيسـي فـيها يـتعلق بواحـدة، أو أكـثر، من البعثات الفضائية املهمة اليت                     
مومية ضخمة وُتستخدم فيها براجميات    يصـدر عـنها حالـيا نـتائج مهمـة، والـيت هلا حمفوظات ع              

معاجلـة وحتلـيل مـتاحة للعمـوم، عـلى حـد سواء، وتكون تلك احملفوظات والرباجميات ميسورة                  
وعـلى سـبيل املـثال، كـان املوضوع الرئيسي لواحدة من حلقات             . املـنال مـن خـالل االنترنـت       

 إىل مرصـد تشاندرا  ، باالسـتناد )أشـعة إكـس  (العمـل عـلم الفلـك القـائم عـلى األشـعة السـينية            
 .لألشعة السينية ومرصد نيوتن املتعدد املرايا لألشعة السينية، مما يلبـي متاما مجيع هذه املعايري

أمـا املشـاركون املسـتهدفون فهـم طـالب السـنة النهائية يف الدراسات العليا، والزمالء                  -١٣
مالء املتقدمون يف املرتبة    الباحـثون احلاصـلون عـلى الدكتوراه، وأعضاء الكليات اجلامعية، والع          

. العــاملون يف ظــروف تــؤدي هبــم إىل العــزلة عــن األوســاط العلمــية الفاعلــة يف جمــال األنشــطة  
وبغـية تنظـيم الـربنامج عـلى حنـو فعـال بقـدر االمكـان، ُتـنظّم حلقـات العمل عادة على أساس                        

بــني اقلــيمي، وذلــك حرصــا عــلى درجــة مــا مــن الــتجانس بــني خلفــية املشــاركني، وكذلــك    
كما ان ذلك يتيح اجملال لبعض املرونة يف تقرير املقصود          . املشـاكل الـيت يصـادفوهنا يف جماالهتم       

وعلى سبيل املثال، قد    . بغـية تلبـية مقتضـيات الظـروف احمللـية         " املشـارِِِكني املسـتهَدفني   "بتعـبري   
 .ناطقيكون من املؤاتى إشراك بعض طالب السنة النهائية من غري املتخّرجني يف بعض امل
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مـن ناحـية ثانية، فإن املستلزمات احلاسوبية تقتضي أن ُتعقد حلقة العمل إما يف مركز                 -١٤
ــنطقة إن أمكــن      ــة يف امل ــا يف جامع ــيز وإم ــّين بوضــوح    . فضــائي جــيد التجه ــم أن ُيب ــن امله وم

للمشــاركني توفــر امكانــية القــيام بدراســات عملــية يف بيــئة مــن بيــئات الــبلدان النامــية، تكــون  
 . الصلة مباشرة بعملهم يف املستقبل، ال يف بيئة البلدان الصناعيةوثيقة

ُيـوزع الوقـت املخصـص حللقـة العمـل بالتسـاوي بـني احملاضـرات وجلسـات التمارين                    -١٥
ــية  أمــا احملاضــرات فتشــمل عــلى حــد ســواء اجلانــب العــلمي األساســي مــن      . احلاســوبية العمل

، وبعــض اخللفــية الضــرورية أيضــا يف نظــرية  البعــثات الفضــائية، واســتعمال براجمــيات التحلــيل 
ــتحديد باجملــال العــلمي        ــلها، بقــدر مــا قــد يكــون ذلــك خاصــا عــلى ال ــيانات وحتلي معاجلــة الب

وُتصــّمم احملاضــرات مبــا يــتالءم مــع خلفــية املشــاركني املســتهدفني املــتوقعة، وتكــون . املشــمول
 .البحثأقرب إىل دورات الطالب املتخرجني الدراسية منها إىل حلقات 

وأمـا جلسـات احلوسـبة العملية فتبدأ بإعداد نظام التحليل يف حواسيب املشاركني، مث        -١٦
وهذا يضمن أن يكون مبستطاع     . يلـيه تقدمي التعليمات عن املراحل األولية من معاجلة البيانات         

وُيشــجَّع كــل . املشــاركني عــند عودهتــم إىل أوطــاهنم إقامــة نظــام عمــل بــأدىن قــدر مــن الدعــم
مث ُتخصـص بقية اجللسات العملية      . ارك عـلى أن يقـترح موضـوع مشـروع للـتدرب علـيه             مشـ 

وُتسند إىل واحد من احملاضرين يف حلقة       . لتنفـيذ املشروع املختار باستخدام بيانات احملفوظات      
العمـل مهمة املستشار أو املشرف خبصوص كل مشروع طوال مدة حلقة العمل، كما أن من                

وأما اجللسة األخرية من حلقة العمل فهي . صـالت إىل مـا بعـد انتهائها   اجلائـز اسـتمرار هـذه ال      
علما بأن موضوع املشروع املثايل . عـبارة عـن جلسـة ُتعـرض فـيها حصـيلة نتائج كل مشروع        

هـو املوضـوع الـذي يكـون وثـيق الصـلة بأحبـاث املشاركني اليت يقومون هبا يف الوقت الراهن،         
قـة عـلى حنو مفيد، وميكن أن يكون األساس الذي ُيستند         والـذي ميكـن بـناء علـيه مباشـرة احلل          

 .اليه يف القيام بأحباث جوهرية بعد عودة املشاركني إىل أوطاهنم
  

  حلقات العمل املعقودة واملخطط هلا )ج( 
 :فيما يلي قائمة كاملة حبلقات العمل املاضية واملخطط هلا -١٧
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 املنطقة املعهد املضيف املوضوع التاريخ
/ انون األولك

 ٢٠٠١ديسمرب 
دراسة الفلك القائمة 
 على األشعة السينية

املعهد الوطين لبحوث 
 الفضاء، الربازيل

 أمريكا الالتينية

/ كانون الثاين
 ٢٠٠٣يناير 

دراسة الفلك القائمة 
 على األشعة السينية

خمترب البحوث الفيزيائية، 
ومركز تدريس علوم 

وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا 
ط اهلادئ، واملؤسسة واحملي

اهلندية ألحباث الفضاء، اهلند

 آسيا واحمليط اهلادئ

 آسيا واحمليط اهلادئ األكادميية الصينية للعلوم فيزياء الغالف املغنطيسي ٢٠٠٤مايو /أيار
-يونيه/حزيران
٢٠٠٤يوليه /متوز

دراسة الفلك القائمة 
 على األشعة السينية

جامعة ناتال، جنوب أفريقيا   اجلنوبيةأفريقيا

املركز االقليمي األفريقي  علم احمليطات ٢٠٠٥
لتدريس علوم وتكنولوجيا 

الفضاء باللغة الفرنسية، 
 املغرب

 أفريقيا الشمالية

  
مفهـوم حلقـات العمـل بصـيغته اجململـة يف القسـم السـابق طُـّور وُنقّـح خـالل احللقتني                      -١٨

وكــان عــدد املشــاركني مقصــورا عــلى مــا  . األولــيني مــنهما، اللــتني ُعقدتــا يف الــربازيل واهلــند 
 مشــاركا، بســبب اعتــبارات عملــية، ومــنها بصــفة رئيســية ثقــل وطــأة   ٣٠ و٢٥يــتراوح بــني 

أما التقديرات الذاتية فتشري إىل أن كلتيهما كانت ناجحة         . مسـتلزمات احلواسـيب والشبكات    
السنة اليت أعقبت جـدا؛ وأمـا املؤشـرات املوضوعية فان احلصول عليها أشد صعوبة، ولكن يف        

، تضاعف عدد   (INPE)حلقـة العمـل اليت عقدت يف الربازيل يف املعهد الوطين لبحوث الفضاء              
الطلـبات املقدمـة مـن املراقـبني الضيوف من أمريكا الالتينية إىل االدارة الوطنية للمالحة اجلوية                 

)  احملفوظات أي ليس من  (يف الواليـات املـتحدة بشـأن بـيانات رصـد جديـدة              ) ناسـا (والفضـاء   
وجـاء املشاركون يف حلقة عمل أمريكا الالتينية من األرجنتني          . بالـتعاون مـع مرصـد تشـاندرا       

والـربازيل وبوليفـيا وشـيلي واملكسـيك، وجـاء الذيـن حضـروا حلقة عمل آسيا واحمليط اهلادئ                   
 .من مجهورية كوريا واقليم تايوان التابع للصني وجنوب أفريقيا واهلند

. يع حلقـات العمـل تتطلـب اسهاما فكريا وماليا مهّما من البلد املضيف          عـلما بـأن مجـ      -١٩
ــاولو           ــة ســان ب ــن مؤسســة األحبــاث يف والي ــة م ــهامات املقدم ــب احلــار االس وحتظــى بالترحي

(FAPESP)  واملعهــد الوطــين لــبحوث الفضــاء (INPE)  يف الــربازيل، وخمتــرب الــبحوث الفيزيائــية 
(PRL)   ــوم وتكنولوجــيا ــس عل ــادئ    ومركــز تدري ، (CSSTEAP)الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهل

ــه كــان هــناك  .  يف اهلــند(ISRO)وخباصــة مــن املؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء    إضــافة إىل أن
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 ومكتب  (IAU) واالحتـاد الفلكـي الدويل       (ICSU)شـراكات حـيوية مـع اجمللـس الـدويل للعلـوم             
واليــات املــتحدة، واالدارة  واملؤسســة الوطنــية للعلــوم يف ال(OOSA)شــؤون الفضــاء اخلــارجي 

، مما يرد وصفه  (ESA) ووكالـة الفضـاء األوروبـية        (NASA)الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء         
 .٢٥على حنو إضايف يف الفقرة 

علم حلقة العمل يف بيئة املنطقة اليت " غرس"مـن املسـائل املهمـة والصعبة للغاية مسألة       -٢٠
جسور إىل املؤسسات العلمية القائمة، مثل املراكز       جتـري فـيها حلقـة العمل، وهذا يتطلب مد           

غري أن هناك طريقا    . االقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة                
ممكـنا آخـر ميكن اتباعه يف جعلها ذات صلة مبشاريع علمية اقليمية كربى، مثل الساتل اهلندي                 

ة، وبعـثة الـنجم املـزدوج الصينية، واملقراب الكبري          لدراسـة الفلـك القائمـة عـلى األشـعة السـيني           
 .وال يزال الوقت مبكرا جدا لتقدير مدى جناح هذه االستراتيجية. للجنوب األفريقي

  
  فريق جلنة أحباث الفضاء املعين ببناء القدرات )د( 

، خـالل دورة مجعيــتها العلمــية األخــرية، الــيت  )كوســبار(أنشـأت جلــنة أحبــاث الفضــاء   -٢١
 تشــــرين ١٩ إىل ١٠دت يف هيوســــنت، الواليــــات املــــتحدة األمريكــــية يف الفــــترة مــــن  عقــــ
ومن . ، فـريقا جديـدا ليتوىل االشراف على برناجمها املعين ببناء القدرات      ٢٠٠٢أكـتوبر   /األول

أهدافـه املهمـة توسيع النطاق العلمي للربنامج لكي يشمل كل األنشطة املتنوعة اليت تندرج يف                
، وكذلـك توعـية اجملـتمع الـذي متـثله اللجـنة بالـربنامج، لكـي ترد من                   )باركوسـ (عمـل اللجـنة     

أوســاط هــذا اجملــتمع نفســه مقــترحات بشــأن عقــد حلقــات عمــل جديــدة، ممــا يضــمن صــلتها  
وهــذه خطــوة ناجحــة، حيــث إن ثالثــا مــن حلقــات العمــل . الوثــيقة باحتــياجات هــذا اجملــتمع

 .دعوات هي نتيجة ملثل هذه ال١٧املذكورة يف الفقرة 

كمـا إن الفـريق اجلديـد يعمـل على تنظيم اجتماع رئيسي إبان الدورة التالية للجمعية                 -٢٢
ــية للجــنة   ــن      )كوســبار(العلم ــترة م ــاريس يف الف ــد يف ب ــزمع أن ُتعق ــن امل ــيت م  ٢٥ إىل ١٨، ال

ــيه /متــوز والقصــد مــن ذلــك االجــتماع هــو التشــجيع عــلى إجــراء نقــاش بشــأن      . ٢٠٠٤يول
مـن بـرامج بـناء القـدرات يف البلدان النامية، الستبانة االحتياجات املدركة              األهـداف املنشـودة     

واالسـتراتيجيات الـناجحة املـتوخاة لدى العلماء يف تلك البلدان وكذلك الوكاالت اليت لديها               
حالـيا بـرامج لبـناء القـدرات، مـع التسـليم يف الوقـت نفسـه بتـنّوع االحتياجات وما يقابله من                       

. ات املناسـبة للـبلدان الـيت هـي يف مـراحل خمـتلفة مـن التطور العلمي والتقين           تـنّوع االسـتراتيجي   
مـدى فـائدة اسـتهداف مراحل التعليم املختلفة يف         ) أ: (وتشـمل املسـائل املعّيـنة املـراد معاجلـتها         

الدور املعني الذي ميكن    ) ب(املـدارس جبعـلها وثـيقة الصـلة باألحبـاث العلمـية يف هـذا امليدان؛                 
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ــه األ ــية    ) ج(نشــطة الفضــائية؛ أن تؤدي ــناء القــدرات يف اجملــتمعات احملل طــرائق غــرس العــناية بب
 .املستهدفة

) كوسبار(مـن املـتوقع أيضـا أن يسـهم االجتماع املشار إليه يف تشكيل برنامج اللجنة           -٢٣
اخلـاص حبلقـات العمـل املعنـية ببـناء القـدرات، ويف اقـتراح أمـاكن ُتعقـد فيها حلقات عمل يف            

 .املستقبل

وقـد اتفقـت طائفـة متـنوعة واسـعة مـن اهليـئات الناشـطة يف جمـال بـناء القـدرات على                         -٢٤
املشـاركة يف هـذا املسـعى، وكذلـك عـدد كـبري مـن العـلماء مـن بلـدان نامـية من الناشطني يف                        

واألمـل معقود على أن يؤدي ذلك إىل تبادل األفكار واملعلومات عن الربامج             . تدريـس العلـوم   
تيجيات الـناجحة عـلى حنـو مفـيد، ممـا يفضـي إىل التنسـيق عـلى حنو أفضل بني                     وتقيـيم االسـترا   

 ).كوسبار(الربامج وإىل توفري املعلومات املفيدة خلطط اللجنة 
  

  التعاون يف العمل مع منظمات أخرى )ه( 
ــدى اللجــنة         -٢٥ ــتاحة ل ــية امل ــوارد املال ــلى امل ــروض ع ــيد الشــديد املف ــبار(إن التقي ، )كوس

يــب، لــدى املــنظمات األخــرى العاملــة يف هــذا املــيدان جيعــل الــتعاون يف العمــل وكذلــك، ال ر
تعلّق ) كوسبار(كمـا إن اللجـنة   . والتنسـيق بـني الـربامج عـلى حنـو جـيد أمـرين ال غـىن عـنهما                 

أمهـية كـربى عـلى العمـل مـع طائفـة متـنوعة واسعة من الشركاء، وتود أن تعرب عن تقديرها           
أو سـوف يقومـون بـدور، يف حلقات العمل اخلمس املذكورة            ألولـئك الذيـن يقومـون بـدور،         

 –املركـز االقلـيمي األفـريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء           : ومـن هـؤالء   . ١٧يف الفقـرة    
باللغـة الفرنسـية يف املغرب، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ،               

ــة الف  ــية، واالحتــاد الفلكــي الــدويل، واجمللــس   واألكادميــية الصــينية للعلــوم، ووكال ضــاء األوروب
الـدويل للعلـوم، واملؤسسـة اهلـندية ألحبـاث الفضاء، واالحتاد الدويل لعلوم الالسلكي، واالدارة                
الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء، واملعهــد الوطــين لــبحوث الفضــاء يف الــربازيل، واملؤسســة    

سة الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة األمريكية، الوطنـية لألحبـاث يف جـنوب أفريقـيا، واملؤس        
ومكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي، وخمترب البحوث الفيزيائية، ومؤسسة األحباث يف والية سان              

 .باولو، وجامعة ناتال يف جنوب أفريقيا
  

  تعزيز الوعي لدى أصحاب القرار وعامة اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائية -٤ 
لتعزيز الوعي لدى   ) كوسبار(صـف الجـراءات العمـل الـيت اختذهتا اللجنة           يـرد أدنـاه و     -٢٦

 .أصحاب القرار وعامة اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائية
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) كوسبار(أنشـطة التوعـية البعيدة املدى إبان دورة اجلمعية العلمية االثين سنوية للجنة            -٢٧
سـب اهتمامات اجلمهور، وكذلك     تتـباين تـبعا لقـدرات املـنظّمني احمللـيني، وُتصـّمم عمومـا حب              

ــبلد املضــيف     ٣٤وخــالل الــدورة . بدرجــة أقــل حبســب اهــتمامات مــتخذي القــرارات، يف ال
الـيت ُعقدت أثناء املؤمتر العاملي الثاين للفضاء، يف هيوسنت،     ) كوسـبار (للجمعـية العلمـية للجـنة       

، شارك ٢٠٠٢وبر أكت/ تشـرين األول ١٩ إىل ١٠الواليـات املـتحدة األمريكـية، يف الفـترة مـن        
ــربو عــلى      ــا ي ــن األحــداث م ــنوعة م ــة مت ــن الطــالب واملعلّمــني   ١٠ ٠٠٠يف طائف  شــخص م

وكــان اهلــدف املنشــود إشــراك الطــالب مــن كــل  .  بلــدا٣٠واملهنــيني الشــباب مــن أكــثر مــن 
ــتخّرج، إىل جانــب املعلّمــني         ــدارس ال ــال إىل م ــاض األطف ــن ري ــدءا م املســتويات الدراســية، ب

وكــثري مــن هــذه األحــداث . اء واألمهــات واملهنــيني يف جمــال الفضــاء اجلــويواجلامعــيني واآلبــ
وكان من بني تلك األنشطة     . سـوف تصـبح أنشـطة سـنوية دائمـة يف اجملتمع احمللي يف هيوسنت              

الـيوم املخّصـص إلثـراء معـارف مدّرسـي علـوم الفضـاء يف هيوسنت، ومسابقة مشروع املركبة                   
مللصـقات الطـالب، واحـتفال إلفساح اجملال يف الفضاء          اجلّوالـة الستكشـاف املـريخ، ومعـرض         

 –، وصــخور الفضــاء )احــتفال خــاص بــتدريس علــوم الفضــاء (ألجــل أطفــال العــامل الصــغار  
احـتفال لألطفال الصغار، ومؤمتر صحفي جلمعية الدراسات الكوكبية، ومؤمتر صحفي عاملي،            

ة خاصـة بعّدة أحداث، ومؤمتر قمة  وبـرامج اذاعـية تفاعلـية حـّية عـلى املوقـع يف الشـبكة العاملـي           
جلـيل الفضـاء، وحلقـة عمـل حـول تنمـية القـوى العاملـة، ويـوم لعـلم الفلك يف متحف العلوم                        
ــالت         ــن حف ــدد م ــدويل، وع ــتجارة ال ــرض ال ــلجمهور يف مع ــان ل ــية يف هيوســنت، ويوم الطبيع

ذه وميكــن االطــالع عــلى تفاصــيل هــ . االســتقبال ذات الصــلة بــبعض األحــداث اآلنفــة الذكــر 
 .(www.aiaa.org/wsc2002)األحداث يف املوقع الشبكي اخلاص مبؤمتر الفضاء العاملي 

باالضـافة إىل األحـداث اخلاصـة بالتوعـية البعـيدة املـدى، سوف تشتمل دورة اجلمعية                  -٢٨
عــلى سلســلة مــن األحــداث اخلاصــة بأفــرقة      ) كوســبار(العلمــية اخلامســة والــثالثني للجــنة    

ــر يف مســلك علــوم     املــناظرات الــيت تعــىن مب  ســائل السياســة العامــة والظــروف املــتغرية الــيت تؤث
 وهو عنصر جديد يف دورات –وسـوف يكـون مـن بني املتحدثني يف هذه املناسبات            . الفضـاء 

وســوف تكــون .  عــلماء ومســؤولون اداريــون مــن مســتوى عــال –) كوســبار(مجعــية اللجــنة 
سائل اإلعالم، وكذلك للمشاركني يف مناقشـات أفـرقة املـناظرات مفـتوحة للجمهور وممثلي و          

أن يؤثــر ذلــك عـلى حنــو مباشــر أو غـري مباشــر يف صــانعي   ) كوسـبار (اجلمعـية، وتــأمل اللجــنة  
ــيقة الصــلة باملوضــوع   ــيادين الوث ــرقة   . القــرارات يف امل وتشــمل مواضــيع األحــداث اخلاصــة بأف

الفضــاء والــتعاون مســتقبل : ٢٠٠٤املــناظرة، املخطــط لتنظــيمها خــالل دورة اجلمعــية يف عــام 
الـدويل، علـوم الفضـاء يف أوروبـا، مسـتقبل البشـر يف الفضـاء ودور احملطات الفضائية الدولية،                    
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ومشـاهد بـارزة مـن البعـثات األخـرية إىل املريخ ومستقبل استكشاف املريخ، ودور الفضاء يف                 
 .رصد التغّير العاملي

العهد، حدثني كان اهلدف    أيضـا، خـالل مجعيـتني حديثيت        ) كوسـبار (نظّمـت اللجـنة      -٢٩
مــنهما تقــدمي املســاعدة إىل العــلماء لكــي يفهمــوا عــلى حنــو أفضــل كيفــية تعزيــز الوعــي لــدى   

واحلدثان املخطط  . اجلمهـور وصـانعي القـرارات ووسـائل اإلعـالم مبا يضطلعون به من أعمال              
 : مها٢٠٠٤لتنظيمهما خالل العام 

 هـذه الـدورة سـوف تركّـز على          :تدريـس علـوم الفضـاء وإيصـال التوعـية هبـا            )أ(  
تدريـس علوم الفضاء والتوعية هبا، بدءا من مرحلة رياض األطفال وانتهاء إىل مراحل الدراسة               
قـبل اجلامعـية، وكذلـك التعلـيم العـلمي غـري الـرمسي املـتاح يف املـتاحف ومراكـز العلـوم، ومن                        

لعلوم؛ ومن مث فإن   ذلـك أن علـوم الفضـاء تسـهم عـلى حنو بالغ يف تدريس ا               . خـالل االنترنـت   
هـذه الـدورة تتيح جملتمع مدّرسي علوم الفضاء التشارك يف أفضل املمارسات ونتائج األحباث،               

 ومناقشة مواضيع أخرى حتظى باالهتمام؛

هذه الدورة هي تكملة للدورة االستثنائية      : فهـم عامـة اجلمهور لعلوم الفضاء       )ب(  
بـيد أهنا سوف تركز أكثر على الوصول     . ااخلاصـة بـتدريس علـوم الفضـاء وإيصـال التوعـية هبـ             

إىل عامـة اجلمهـور الواسـع، مـنه عـلى أنشـطة التعلـيم الـرمسي ذات الصـلة بالفضـاء يف املدارس             
ــدورة أيضــا جوانــب خاصــة بوســائل اإلعــالم يف جمــال هــذا      . واجلامعــات وغريهــا  وتشــمل ال

فضــاء أن يــزيدوا إىل املوضــوع، وتبحــث كــيف ميكــن للعــلماء املشــتغلني يف املهــن اخلاصــة بال  
أقصـى حـد من تأثري عملهم يف مدركات اجلمهور، وكيف ميكن أن يؤثروا كذلك يف صانعي          

 .القرارات ووكاالت التمويل

أيضا ملباشرة برنامج، بالتعاون مع برنامج املشاركة للطالب        ) كوسبار(ختطـط اللجـنة      -٣٠
يتــيح الفرصــة لعــدد مــن الطــالب  األوروبــيني الــتابع لوكالــة الفضــاء األوروبــية، مــن شــأنه أن   

ــهم،      ــم أنفسـ ــية هـ ــتقدمي أوراق دراسـ ــتقبل بـ ــية يف املسـ ــية العلمـ ــاركة يف دورات اجلمعـ للمشـ
واالطـالع عـلى أحـدث الـتطورات عهدا، وااللتقاء بأبرز الباحثني يف اجملاالت اخلاصة من هذا            

الب من مجيع املـيدان، اضـافة إىل ذلـك، سـوف يفـيد الطـالب مـن الـتفاعل مع أتراهبم من الط                  
 .وجار حاليا البحث يف تفاصيل هذا الربنامج. أحناء العامل
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 )الفاو(منظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة 
 

 ]باالنكليزية: األصل[
 

  نظام معلومات الرصد البيئي املتقدم بالوقت احلقيقي -١ 
ــيقي       -١ ــت احلق ــتقدم بالوق ــئي امل ــات الرصــد البي ــام معلوم ــيس("نظ ) ARTEMIS" أرتيم

واســتحدثته عقــب انعقــاد ) الفــاو(اســتنبطت فكــرته مــنظمة األغذيــة والــزراعة بــاألمم املــتحدة 
ــثاين املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض         ــتحدة ال ــم امل ــر األم مؤمت

، بـتعاون وثـيق مـع عـدد مـن الوكـاالت التقنية الشريكة اليت لديها                 )٨٢-يونيسـبيس (السـلمية   
وأصبح هذا النظام اآلن بكامله جزءا من برنامج الفاو العادي؛     .  مـن جهـات ماحنـة      دعـم كـبري   

وقـد ُصـّمم لدعم االحتياجات إىل املعلومات البيئية لدى النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكّر               
ودائـرة املعلومـات عن جراد الصحارى، التابعني        ) GIEWS" جيـيوس ("عـن األغذيـة والـزراعة       

ــية    وهــو. للفــاو ــيا مدخــالت مــن املقــياس اإلشــعاعي املــتقدم ذي االســتبانة العال  يســتخدم حال
الـــتابـع لـــإلدارة الوطنـــيــة لدراســــة احملـــيطـات والغـــالف اجلـــوي يف الواليـــات املـــتحدة   جـــدا

(NOAA-AVHRR)   ــاتل رصــد األرض ــية س  املخصصــة لرصــد  (SPOT-VEGETATION)، وآل
، واملقياس  (GMS) لـألرض املخصص لألرصاد اجلوية       الغطـاء النـبايت، والسـاتل الثابـت بالنسـبة         

؛ ويعمــل )TERRA-MODIS" موديــس-تــريا("اإلشــعاعي الطــيفي للتصــوير املعــتدل االســتبانة  
 على توليد عدد من نواتج املعلومات، على فترات         ١٩٨٨باعتـياد منذ عام     " أرتيمـيس "الـنظام   

على الصعيد العاملي، وكذلك    مـن عشـرة أيـام وفـترات شـهرية ومومسـية، عـن أحوال النباتات                 
إضافة إىل هذه النواتج، اليت     . عـن أمنـاط تـوّزع هطـول األمطار يف منطقيت أفريقيا وغرب آسيا             

ُتــوّزع عــلى طائفــة متــنوعة مــن املســتعملني عــلى الصــعيد العــاملي واالقلــيمي والوطــين، واملــتاح 
، استحدثت الفاو مع    http://metart.fao.org: الوصـول إليها على املوقع الشبكي على االنترنت       

شـركاء آخـرين جمموعـة مـتكاملة مـن براجميات حتليل الصور وإعداد الرسوم البيانية، متكّن من         
، مبا يف ذلك استنباط سلسلة زمنية من اإلحصاءات من خالل   "أرتيمـيس "حتلـيل نواتـج الـنظام       
 .وصلة بينية موقعية

مت الفاو املساعدة إىل اجلماعة االمنائية      وقدرته، قد " أرمتيس"اسـتنادا إىل جتـربة النظام        -٢
ألجــل إنشــاء قــدرة مشــاهبة يف هــراري، تســتعمل عــدة ) SADC" ســادك("للجــنوب األفــريقي 

، كمدخالت الستنباط نواتج معلوماتية مضافة القيمة       "أرمتيس"نواتـج، ومـنها خمَرجات النظام       
حل الـبلدان يف منطقة اجلماعة      ألجـل االنـذار املـبكّر بشـأن األمـن الغذائـي والرصـد البيـئي، لصـا                 

، مت إنشاء وحدة إقليمية لالستشعار ١٩٨٨وبفضـل دعم من جهات ماحنة منذ عام     ". سـادك "
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، وأصبح يعترف هبا على نطاق واسع باعتبارها مركز تفوق          "سادك"عـن ُبعـد تابعـة لـلجماعة         
الدعم التقين يف املـنطقة، توفـر خدمـات معلوماتـية عملياتـية مسـتمدة مـن السـواتل، كمـا توفر              

، وكذلك  "سـادك "والتدريـب ألجـل نظـم االنـذار املـبكّر االقليمـية والوطنـية الـتابعة لـلجماعة                   
 .لصاحل عدد متناٍم من اجلهات األخرى من مستعملي املعلومات البيئية

  
  )GeoNetwork" جيوِنْتورك("مبادرة الشبكة األرضية  -٢ 

ر الزاوية يف تطوير البنية التحتية اخلاصة       هي حج " جيونتورك"مـبادرة الشبكة األرضية      -٣
توجــد الوصــلة البينــية العملياتــية للبحــث يف الشــبكة األرضــية . بالبــيانات الفضــائية لــدى الفــاو

 .www.fao.org/geonetwork: على املوقع الشبكي على االنترنت" جيونتورك"

ــتورك"والشــبكة األرضــية   -٤ ــا ألجــل صــياغة    " جيون ــيايت متام املعلومــات هــي نظــام عمل
إضافة إىل ذلك أنه يوفر سبل الوصول احلركي        . البيانـية الفضائية وإدارهتا وتعميمها لدى الفاو      

جملموعـات بـيانات معّيـنة مـن خـالل مزوِّد خدمات اخلرائط الشبكي على موقع                ) الدينامـيكي (
رضية ومبستطاع املستعمل اخلبري أن يصل أيضا إىل قاعدة بيانات الشبكة األ          . (WMS)الشـبكة   

مــن خــالل براجمــية نظــام املعلومــات اجلغرافــية يف حاســوبه املكــتيب وأن يضــيف     " جيونــتورك"
 .البيانات املستمدة منها إىل البيانات احمللية

خـالل العـام املاضـي، ركّـزت األنشـطة بصـفة رئيسـية عـلى الـتحّرك حنو حتقيق درجة            -٥
وكذلك حنو استحداث بّوابات    أكـرب مـن التوحـيد القياسـي وقابلـية الوصـل مـع نظـم أخـرى،                   

 .قابلة للتشغيل املتبادل يف الشبكة

ــار -٦ ــايو /ويف أي ــنطقي يف إدارة عمــل الشــبكة األرضــية    ٢٠٠٣م ، مت فصــل األســاس امل
؛ مما يتيح   (GUI)عـن الوصلة البينية إلعداد الرسوم البيانية املخصصة للمستعملني          " جيونـتورك "

لتطبــيقات مبــا يــتالءم مــع تصــاميمها املوقعــية لوكــاالت أخــرى أن تكــّيف عــلى حنــو شخصــي ا
مث ُنشـرت هـذه املكونـات يف بيـئة املصـادر املفـتوحة للعموم، وميكن اآلن تنـزيل نسخ                   . احلالـية 

 .http://sourceforge.net/projects/geonetwork: من التطبيقات من املوقع

ى مبادرة الشبكة   وهـذا الـتطور يتـيح اجملـال لتحقـيق واحـد مـن األهـداف احملوريـة لـد                    -٧
، يف الوصــل بــني فــرادى نظــم مجــع البــيانات يف مواضــع نائــية بواســطة   "جيونــتورك"األرضــية 

وسـيلة حبـث مشـتركة عـلى مجـيع ُعقـد الوصـل مـن خـالل استعمال بروتوكول حبث معياري                      
وهـذا املفهــوم اخلـاص بإجيــاد شـبكة مــن بّوابـات مــتكاملة جييـب عــن      . (Z39.50)واحـد، وهــو  
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ة بشـأن التشـارك يف البيانات وتوافر البيانات املتاحة، مع احلرص يف الوقت نفسه               أسـئلة رئيسـي   
 .على احلفاظ على ملكية البيانات احلالية وترتيبات صيانة البيانات

كمـا إن هذا النشاط، وهو حاليا يف مرحلة االختبار العمليايت، تطلّب تطوير اثنني من                -٨
ة لالستفســار عــن معلومــات يف قواعــد بــيانات نائــية، وظــيفة البحــث الالزمــ: العناصــر املكّونــة

ــتوفري املعلومــات اســتجابة إىل االستفســارات    وأمــا تطويــر مالمــح  . ووظــيفة مــزوِّد خدمــات ل
مواضـيعية معيـنة أخـرى، مـثل قوائـم أمسـاء قواعـد البـيانات اليت تعىن بصفة رئيسية باملعلومات                     

 .حتقيقه وقتا أطولعن مسائل األحراج أو األمن الغذائي، فقد يستغرق 

أمـا أداة وظـيفة البحــث فـيمكن أن ترسـل استفســارات اسـتنادا إىل مـيادين معلومــات        -٩
ــية   ــيانات اخللف ــلمات الرئيســية      (الب ــنوان، واخلالصــة، والك ــية، والع ــية اجلغراف ــدى التغط أي م

ذا ول). املفتاحـية، والبحـث النّصـي احلـر، الستكشـاف مجـيع ميادين معلومات البيانات اخللفية         
. فـإن هـذا املفهـوم يعـتمد عـلى استعمال صيغ شكلية موّحدة ألجل معلومات البيانات اخللفية                

ولــذا فإنــه ميكــن االستفســار مــن أي قــاعدة معلومــات بيانــية خلفــية أخــرى باســتعمال املعــيار   
وفهرس خدمات موقع ) آيسو( الصـادر عن املنظمة الدولية للتوحيد القياسي      ١٩١١٥املوحـد   

ولكن مبا ان حمرك البحث حيتوي أيضا على   . (OGC)ملعلومـات اجلغرافـية املفـتوح       احتـاد نظـام ا    
 بشــأن الــرباجمية التطبيقــية لــلمعلومات  (Z39.50)اخلاصــة بالــربوتوكول " جــيوبروفايل"خــريطة 

وهــي قائمــة باملــيادين الشــائع اســتعماهلا ألجــل اســتبانة جمموعــات   (البيانــية األرضــية الفضــائية 
، فهـو قـادر على استرجاع املعلومات من أي قاعدة بيانات تتوافق مع هذا               )البـيانات الفضـائية   

وهـذا يشـمل الفهارس القائمة على معيار معلومات البيانات اخللفية لدى اللجنة             . الـربوتوكول 
 الغنـية بالبــيانات املفـيدة وكذلـك غـرفها اخلاصـة بتــبادل      (FGDC)االحتاديـة للبـيانات اجلغرافـية    

 .البيانات

إن مـن الضروري أن تكون القابلية الوظيفية ملزّود اخلدمة متوافقة مع مواصفات        كمـا    -١٠
، لضـمان توافـر قابلية      (OGC)خدمـات فهـرس موقـع احتـاد نظـام املعلومـات اجلغرافـية املفـتوح                 

 .التشغيل املتبادل وسبل الوصول املتاح مع قواعد بيانات نائية ترسل باستفسارات

، باالسـتناد إىل بنية     (WFP)هلامـة بـرنامج األغذيـة العـاملي         وقـد اسـتحدث هـذه األداة ا        -١١
معماريـة برناجمـية طّورهتـا الفـاو كـربناجمية تطبيقية موقعية مستقلة، ودخلت مرحلة التشغيل يف                 

وهــي تتــيح اجملــال للمعايــنة البصــرية اإلحاللــّية يف قواعــد . ٢٠٠٣أكــتوبر /شــهر تشــرين األول
 على االنترنت، دون احلاجة إىل ختزين بياناهتا على         بـيانات مـن عـدة مـزّودي خدمـات خرائط          

ومن مث فإنه ميكن اجلمع بني خمتلف املعلومات        . مـزّود اخلدمة نفسه أو يف املوضع املعاين نفسه        
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اجلغرافـية مـن مصادر خمتلفة، ومن مواضع جغرافية خمتلفة ومضاهاهتا بوضع بعضها فوق بعض           
 .لتقدير العالقات احلّيزية بينها

ا تتـيح الرباجمية التطبيقية اجملال لتوصيف تركيبات ضبط الشفافية لبعض الطبقات،            كمـ  -١٢
وتشمل أيضا أداة   . لكـي يتسـىن رؤيـة أكـثر مـن واحـدة من اجملموعات البيانية املضلَّعة الشكل                

النـتقاء البيانات، تتيح اجملال للمستعمل النتقاء مزوِّدات اخلدمة مث اجملموعات البيانية من قائمة              
، على حنو   "إنترنتماب"وقد أدمج رائي اخلرائط التفاعلي على االنترنت        . ددة مركـبة مسـبقا    حمـ 

لكــي يتســىن اســتعمال أداة القابلــية الوظيفــية يف " جيونــتورك"تــام يف براجمــية الشــبكة األرضــية 
 .البحث اآلين والبحث املوّزع

لتطبيقــية نفســها يف مـن املخطــط أيضــا إجــراء بعــض الــتطوير االضــايف عــلى الــربناجمية ا  -١٣
إذ سـوف ُتضـاف الوسـيلة اخلاصة بإعداد الوثائق بناء على قواعد الواصف              . املسـتقبل القريـب   

.  لطــبقات البــيانات لغــرض ترتيــب املعلومــات املفتاحــية والطبقــية يف اخلــرائط   (SLD)اِملــرقمي 
 .وذلك سوف يتيح للمستعمل اخليار يف التحول إىل جمموعة رمزية خمتلفة

ألجـل نشره يف بيئة جمتمع      "التفاعـلي   " إنـترماب " يصـدر قريـبا رائـي اخلـرائط          وسـوف  -١٤
 .املصادر املفتوحة، كربناجمية تطبيقية مستقلة

، بـادرت الفاو أوال إىل تقدمي مقترح بشأن إنشاء اجملموعات الفرعية            ٢٠٠٢ويف عـام     -١٥
ة حبســب معــايري املــنظمة امليدانــية الدنــيا يف ملفــات البــيانات ألجــل معلومــات البــيانات اخللفــي  

، إىل اجتماع اهليئة العامة الثالث لفريق األمم املتحدة العامل  )آيسو(الدولـية للتوحـيد القياسـي       
ــات اجلغرافــية    ــين باملعلوم ــيار     . (UNGIWG)املع ــه عقــب إصــدار املع ــيد أن  اخلــاص ١٩١٣٩ب
يف املالمح البيانية   ، الذي يقدم على التحديد خمططا لتعر      )آيسو(بالتنفـيذ الصـادر عـن املـنظمة         

، من الواضح اآلن أنه ينبغي استخدام       )آيسو( الصادر عن املنظمة     ١٩١١٥ضـمن اطار املعيار     
هـذا املعـيار إلعـادة تعـريف اجملموعة الفرعية امليدانية الدنيا املقترحة لكي تستعملها أسرة األمم      

ذكور ألجل املوافقة وقـد قدمـت مؤخـرا صـيغة شـكلية جديـدة إىل الفـريق العـامل امل               . املـتحدة 
 .عليها

كمــا إن واحــدا مــن املدخــالت اهلامــة الــيت تســهم هبــا معلومــات البــيانات اخللفــية يف     -١٦
 وثـيقة مـن اخلرائط      ٥ ٠٠٠هـو مجـع مقـدار ضـخم مـن زهـاء             " جيونـتورك "الشـبكة األرضـية     

 الفــاو والــتقارير االيضــاحية، ممــا حتــتفظ بــه ) األطــالس(الورقــية وجمامــيع اخلــرائط واملصــّورات 
وتديــره بواســطة نظــام فهرســة الكــتروين، اســُتحدث أصــال يف شــكل مكتــبة ضــمن اجملموعــة     

وقـد مت االضـطالع بإعداد اخلرائط ملختلف امليادين وفقا ملعيار           . املـتكاملة مـن نظـم املعلومـات       
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ويف الـبدء، مـن املـرّجح أن تكـون البـيانات مـتاحة ألغراض البحث فقط                 . ١٩١١٥) اآليسـو (
بيد أن هناك خططاً إلتاحة اجملال .  ألنـه ال ميكـن يف العـادة نقل اخلرائط من املقر      ضـمن الفـاو،   

وسـوف يضـاف إىل وصلة البحث البينية       . لنسـخ بعـض البـنود املهمـة ألجـل نشـرها الكترونـيا             
زّر راديـو يتـيح اجملال للمستعملني لبيان اهتمامهم، أو   " جيونـتورك "اخلاصـة بالشـبكة األرضـية      

 .باخلرائط الورقيةعدم اهتمامهم، 
  

  األطلس الديناميكي -٣ 
يف سياق عدد من املشاريع امليدانية، مع       , تعمـل الفـاو بـتعاون وثـيق مـنذ سـنني كـثرية              -١٧

هيــئة مــن القطــاع اخلــاص يف كــندا عــلى تطويــر جمموعــة براجمــيات مــتكاملة إلدارة املعلومــات  
 ".األطلس الديناميكي"ونشرها تسمى براجمية 

 الدينامـيكي ميكّـن من نشر البيانات اجلدولية والوثائق والروابط املوقعية من             واألطلـس  -١٨
وهو يتكّون من النواتج    . خـالل اخلـرائط عـلى الشـبكة إنترنـت وعـلى شاشة احلاسوب املكتيب              

 :التالية

تنشــئ وتديــر األطــالس لنشــرها عــلى شاشــة      " قــاعدة معــارف ديناميكــية  " )أ( 
ــرائط دينام  ــع خـ ــتيب مـ ــع    احلاســـوب املكـ ــات مواقـ ــزّود خدمـ ــع مـ ــلى االنترنـــت مـ ــية، وعـ يكـ

اخلاصة مبعهد حبوث النظم البيئية     ) ArcIMS" آرك آي إم إس   ("الديناميكية مع براجمية     اخلـرائط 
(ESRI) .     ــائق خــرائط أواكــل ــيانات مــن وث ــاعدة املعــارف الديناميكــية الب ، (Oracle)وتنشــر ق

، (Access)، وأكســيس (SQL)املركّــبة ومــزّود خدمــات جمموعــة اللغــة االستفســارية االنشــائية 
، وكذلـــك الصـــور وامللفـــات الشـــكلية، (ArcGIS)" آرك جـــي آي إس"، و(Excel)وإكســـيل 
، ومصــادر بــيانات احتــاد مصــادر نظــام املعلومــات اجلغرافــية  (ArcInfo)" آرك إنفــو"وتغطــيات 

 املفتوحة، وغري ذلك؛

ي توفر سبل الوصول من     ، وهـي أداة للمسـتعمل الـنهائ       "خـرائط الديناميكـية   " )ب( 
ــائق        ــية ومــا يتصــل هبــا مــن الوث ــيانات اجلدول عــلى شاشــة احلاســوب املكــتيب إىل اخلــرائط والب

ــا  يف ــس م ــية      . أطل ــع براجم ــتكامل م ــو م ــلى حن ــندمج ع ــيس "وميكــن أن ت " مايكروســوفت أوف
(Microsoft Office) بــاور بوينــت" ألجــل تقــدمي خمــرجات يف براجمــية العــرض "(PowerPoint) 

 ؛"إكسل" يتصل بذلك من حتليل البيانات يف براجمية وما

، الــذي ينشــر األطلــس عــلى "مــزّود خدمــات اخلــرائط الشــبكية الدينامــيكي" )ج( 
 االنترنت؛
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الــذي ميكّــن مــن جتمــيع براجمــيات األطــالس واخلــرائط   " الناشــر الدينامــيكي" )د( 
 .ستعملنيلتوسيع نطاق التوزيع على امل) سي دي(الديناميكية على قرص مدمج 

 فــيما خيــص مبشــروع (LRIMS)وبــرعاية نظــام ادارة املعلومــات عــن املــوارد األرضــية   -١٩
تضــطلع بــه الفــاو يف اجلماهرييــة العربــية الليبــية، جيــري اآلن إعــداد بعــض الــتطورات اهلامــة يف  

 : ما يلي٣ومن أهم التطورات يف هذا االرحتال إىل النسخة . براجمية األطلس الديناميكي

الـتحول مـن بنـية قاعدة البيانات املخزنّية إىل بنية قاعدة البيانات القائمة على                )أ( 
وسوف ميكّن  . أسـاس األطلـس؛ وسـوف ُتعـّدل مناذج البيانات مبا يتالءم مع السمات اجلديدة              

‘ اســيتراد‘ذلــك براجمــية اخلــرائط الديناميكــية، وهــي عنصــر مــن مكّونــات براجمــية جمانــية، مــن   
‘ السترياد‘ التغلـب عـلى ضـرورة اسـتعمال قاعدة املعارف الديناميكية             أطلـس حمـلي، وكذلـك     

 األطالس؛

االرحتـال يف اخلـرائط الديناميكـية، وهـي عنصـر مـن مكّونـات مزوِّد خدمات                  )ب( 
 إىل نســخة (MapObjects)" مــاب أوجبكــتس"اخلــرائط، مــن نســخة براجمــية مواضــيع اخلــرائط   

، ممـا خيلّصـها مـن مسـتلزمات الترخيص     (MapObjects Lite)" مـاب أوجبيكـتس اليـت   "براجمـية  
 التجاري؛

لكي يصبح متماثال مع    " اخلـراط الشبكية الديناميكية   "تطويـر مـزّود خدمـات        )ج( 
، يف اطار مشروع منفصل ممّول من حكومة كندا، مما     OGC-WMS)(مـزّود خدمـات اخلـرائط       

ات اخلــرائط املنشــورة مــن يتــيح اجملــال ملــزّودي اخلدمــات يف مواضــع نائــية للوصــول إىل خدمــ 
 .خالل مزّود خدمات اخلرائط الشبكية الديناميكية وإحالهلا يف قواعد بيانات نائية أيضا

  
  "أجروميت ِشل"براجمية  -٤ 

يعـىن الفـريق الـتابع للفـاو اخلـاص بالرصـد اجلوي ألغراض الزراعة بعملية التنبؤ بغالل                   -٢٠
بت حاالت من اجلفاف الشديد منطقة السهل       احملاصـيل مـنذ منتصـف السـبعينات، حيـنما أصا          

وقـد طـورت الحقـا أدوات شـاملة لـتقدير وطـأة تـأثري أحـوال الطقـس على                    . االفـريقي الغـريب   
وهي . غـالل احملاصـيل، يف معظـم األحـيان ضـمن اطـار بـرنامج الفـاو اخلـاص بـاألمن الغذائـي                      

دي باسـتخدام البيانات    أدوات تتمـيز بـالدمج بـني نواتـج منـاذج الرصـد اجلـوي الـزراعي التقلـي                  
 واملعلومــات الســاتلية (WSI)األرضـية، وبصــفة رئيسـية مؤشــر الفــاو لتلبـية االحتــياجات املائـية     

ــيانات األرضــية واملعلومــات الســاتلية عــلى مســتوى    . املنخفضــة االســتبانة كمــا ُيدمــج بــني الب
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ــنو        ــلى مســتوى ال ــار يف احلــّيز املكــاين، وع ــدالت هطــول األمط ــثال مع ــيانات، م ــثال الب اتج، م
 .استعمال مؤشرات الكساء النبايت، ألجل تقدير غالل احملاصيل على نطاق املناطق بأمجعها

ــا ُدجمــت طــرائق تقديــر وطــأة الــتأثريات مؤخــرا يف الــرباجمية        -٢١ " آجروميــت ِشــل "كم
(AgrometShell)                   اخلاصـة بالرصـد اجلـوي الـزراعي، الـيت توفـر كـل األدوات الضـرورية لتقييم 

وحتافظ هذه الرباجمية على التوافق الكامل مع براجمية       . ال الطقـس يف غـالل احملاصـيل       تـأثري أحـو   
ــن ديســـب " ــية    (WinDisp)" ويـ ــلها، واألداة القياسـ ــور وحتليـ ــرائط والصـ ــة بعـــرض اخلـ  اخلاصـ

املسـتعملة يف العديد من دوائر خدمات الرصد اجلوي لألغراض الزراعية على الصعيد الوطين،              
، ألجـل رؤيـة ومعاجلـة وجتهـيز الصور الساتلية املنخفضة االستبانة العالية              ونظـم اإلنـذار املـبكّر     

 .التواتر
  

  أنشطة إنشاء اجملموعات البيانية القياسية -٥ 
ــيانات الغطــاء األرضــي   -٢٢ ــيانات  (Geocover)" جــيوكفر"جمموعــة ب ، الــيت تــتكون مــن ب

ضيعية، وراسم اخلرائط املعّزز،    ماسـح الندسـات العـاملي املتعدد األطياف، وراسم اخلرائط املوا          
وهي متاحة  . ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ و ١٩٧٥املسـتمدة مـن التغطـية يف األطر الزمنية خالل األعوام            

وتعمل الفاو حاليا مع    ". ناسا"اآلن يف املضـمار العمومـي عـرب املوقـع الشبكي اخلاص باالدارة              
صــوص نقـل النســخة   الــتابع جلامعـة مـاريالند خب  (GLCF)مـرفق رصـد الغطــاء األرضـي العـاملي     

وسوف ُتستعمل لدعم برنامج شبكة     ". جيوكفر"الكاملـة مـن جمموعة بيانات الغطاء األرضي         
الغطـاء األرضـي العاملـية وعـدة مـبادرات اقليمـية خمتلفة معنية بالغطاء األرضي، وكذلك لتوفري                  

املقــر مصــدر مــرجعي قــّيم لعــدد مــن األنشــطة املخــتلفة املســندة مهامهــا إىل الفــاو عــلى صــعيد 
ــرباجميات        ــوارد احلراجــية العــاملي وال ــر امل ــرنامج تقدي ــيدان عــلى حــد ســواء، مــثل ب وصــعيد امل

 .التطبيقية اخلاصة بالزراعة واألمن الغذائي

 تريابايت من جمموعة البيانات     ٣,٦وسـوف ُتسـّجل حصـيلة البـيانات الـبالغ مقدارهـا              -٢٣
لى االنترنــت يف الصــيغة الشــكلية ، وســوف ُتــتاح عــ"جيونــتورك"الــثالث يف الشــبكة األرضــية 

مث سوف يكون باملستطاع الوصول اليها  . (OGC-WMS)املـتماثلة مـع مـزّود خدمات اخلرائط         
 .مباشرة من ِقبل مستعملني عديدين داخل الفاو وخارجها

" غطــاء أفريقــيا"وقــد اســُتكملت اآلن األمنوطــة اخلاصــة بشــرقي افريقــيا مــن مشــروع   -٢٤
 الذي  (AFRICOVER)" أفريكوفر"وقاعدة البيانات اجلغرافية ألفريقيا     خـريطة الغطـاء األرضي      

وميكـن رؤيـة جمموعـات البـيانات الـناجتة عـن ذلـك عـلى حنـو تفاعلي على          .  بلـدان ١٠يشـمل   
، الـــذي يقـــدم معلومـــات تفصـــيلية عـــن www.africover.org/africover_initiative.htmاملوقـــع 
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مــن جمموعــات البــيانات مــتاحة للمســتعملني املســّجلني  والصــيغ اجملّمعــة . املنهجــية املســتخدمة
نظــام تصــنيف الغطــاء " أفريكوفــر"وأحــد الــنواتج املهمــة مــن مشــروع غطــاء أفريقــيا . للتــنـزيل
 . لتمييز خصائص أنواع الغطاء األرضي على حنو تفاعلي(LCCS)النبايت 

غطـاء األرضي  ويسـتعمل نظـام تصـنيف الغطـاء النـبايت سلسـلة هرمـية مـن مصـنِّفات ال           -٢٥
وقد طُّورت السلسلة واسُتعملت كأساس لقواعد بيانات مشروع غطاء         . لـتحديد كـل صـنف     

ومشروع الغطاء األرضي يف أفغانستان، وهي اآلن معيار قياسي يف الفاو،           " أفريكوفـر "أفريقـيا   
و ، وتأمل الفا  )اليونيب(وسـوف ُتعـتمد كمعيار قياسي أيضا لدى برنامج األمم املتحدة للبيئية             

أن ُتعـتمد كمعـيار قياسـي كذلـك لـدى هيـئات أخـرى يف األمم املتحدة، من خالل عملية يف                      
وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل وعلى نسخة        . إطـار املـنظمة الدولـية للتوحيد القياسي       

 .www.lccs-info.orgمن نظام التصنيف قابلة للتنـزيل، على املوقع 

فات املخـتارة لكل صنف لتشكيل نسق ترميز فريد         كمـا ُتسـتخدم جمموعـة مـن املصـنّ          -٢٦
وميكــن أيضــا اســتنباط اســم . ميكــن أن ُيــربط باألشــكال املضــلَّعة يف نظــام املعلومــات اجلغرافــية

ــع أن املســتعمل ميكــنه أيضــا اضــافة اســم حمــلي         . وصــفي كــامل لصــنف الغطــاء األرضــي، م
املفاتيح املنشأة يف مناطق متباينة  وباسـتخدام الـرموز املسـتنبطة، ميكـن مقارنـة، أو حـىت ترمجة،               

 أداة مهمة لتقدير جمموعات البيانات (LCCS)جغرافـيا، ممـا جيعـل نظـام تصـنيف الغطـاء النبايت           
 .واخلرائط احلالية، ال إلنشاء أخرى جديدة فحسب

هـذا، وجيـري حالـيا إعـداد نسـخة ثانـية مـن الـنظام مـع بعض التعديالت للطريقة اليت                       -٢٧
، (LCCS)وهـناك تطبـيقات تشـكّل الـرابط الواصـل بـني النظام              . صـناف املخـتلطة   ُتعـاجل هبـا األ    

املسـتعمل للـتعريف األويل ملفـتاح اخلـرائط، وأدوات معاجلـة وجتهيز الصور، املستعملة للتفسري                
مفــتاح مــن نظــام التصــنيف  ‘ اســترياد‘وميكــن يف هــذه التطبــيقات  . البصــري للصــور الســاتلية 

(LCCS)شاشــة؛ ولــيس عــلى املفسِّــر ســوى أن يــنقر عــلى صــنف املفــتاح   وعرضــه يف زاويــة ال
. املناسـب إلسـناد قـيمة معيـنة لشـكل مضـلَّع، مث حيـنذاك ُيظلَّل الشكل املعني على حنو شفاف        

وهبـذه الطـريقة أُزيلـت عـدة مـراحل مـن العملـية املتـبعة سـابقا الـيت كانـت تسـتهلك كثريا من                      
ترمـيز يف معاجلـة خـرائط الغطـاء األرضي، مما جعلها     الوقـت يف الترقـيم والتنقـيح الـتحريري وال         

 .سريعة كثريا، كما أُزيلت منها عدة مصادر حمتملة حلدوث األخطاء

، ُيضــطلع مبــبادرة مشــتركة بــني الفــاو     "أفريكوفــر"اتــباعا لشــبكة الغطــاء األفــريقي     -٢٨
ائية من املوافقة   واليونيـب، هـي الشـبكة العاملية للغطاء األرضي، واليت أصبحت يف املراحل النه             

ــبدء ملــدة عــامني   ــية   . علــيها، لتطبــيقها يف ال وتشــمل املــبادرة عــلى ثــالث حلقــات عمــل تدريب
 .اقليمية، وأنشطة لبناء قواعد بيانات وبناء القدرات
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 مشروع (GLCN)ممـا له صـلة أيضـا باملـبادرة اخلاصـة بالشبكة العاملية للغطاء األرضي        -٢٩
وهو . ٢٠٠٣فرباير  /، اجلاري القيام به منذ شباط     "آسياكوفر"الفـاو اخلـاص بالغطـاء اآلسيوي        

وفييت ) إقليم يوّنان (تايلـند ومجهورية الوس الدميقراطية الشعبية والصني        (يغطـي سـبعة بلـدان       
، حيـث ُتـبذل جهود كبرية يف إعداد خرائط الغطاء األرضي            )نـام وكمـبوديا ومالـيزيا ومـيامنار       

سيوي هو مثال جيد على استعمال نظام تصنيف الغطاء ومشـروع الغطـاء اآل  . يف هـذه املـنطقة   
 . ملقارنة ومواءمة مفاتيح اخلرائط من خمتلف املصادر الوطنية(LCCS)األرضي 

اضـافة إىل مشـروع الغطـاء اآلسـيوي، هـناك عـدة مشـاريع اقليمـية، مع مقترحات يف                     -٣٠
ة اجلماعة االمنائية   وهي تشمل مشاريع ألجل منطقة السهل ومنطق      . مـراحل خمتلفة من اإلعداد    

 .ومنطقة جملس التعاون اخلليجي) سادك(للجنوب األفريقي 

وتتكّون . وعـلى املسـتوى الوطين، جيري العمل على وضع وجتميع قواعد بيانات شىتّ             -٣١
هـذه القواعـد عامـة مـن قواعـد بـيانات مفّصـلة عـن الغطـاء األرضـي ُوضـعت باسـتخدام نظام                       

مـن طـبقات خمـتلفة مـن البيانات الداعمة اليت ُجمعت يف             ، و (LCCS)تصـنيف الغطـاء األرضـي       
 .شكل خمازن بيانات لألطلس الديناميكي

ــزراعة       -٣٢ ــة وال ــتابعة ملــنظمة األمــم املــتحدة لألغذي ــيانات املــناخ املرجعــية ال ــاعدة ب أمــا ق
، ُيعتمد فيها    حمطة ٢٨ ٨٠٠بـيانات شـهرية من      فـتغطي   ،  "فاوكلـيم ”، املعـروفة باسـم      )الفـاو (

. احملوسبةاملرصودة و املناخية  - الزراعية )رامتراتاالب(مؤشـرا مـن املؤشـرات القياسـية          ١٤عـلى   
يف الغالب الفترة   (عـلى معـدالت وسطية خالل األمد الطويل         " فاوكلـيم "كمـا تشـتمل قـاعدة       

. وعــلى سلســلة قياســات زمنــية هلطــول األمطــار ودرجــات احلــرارة   ) ١٩٩٠ إىل ١٩٦١مــن 
ذاهتا من " فاوكليم) "أ: (البيانات بواسطة استخدام براجميتني مهاوباإلمكـان الوصـول إىل هـذه        

أجــــل احلصــــول عــــلى بـــــيانات منــــتقاة حســــب املـــــناطق اجلغرافــــية والفــــترات الزمنـــــية        
هـذه البـيانــات وحتويـلهــا ومعاجلـتهــا بواسطــة براجميــات          ‘ تصـدير ‘ومـن أجـل      والبارامـترات، 

الـيت هـي عـبارة عـن بـرنامج سهل           ) GeoContext" (جيوكونتكســـت "وبراجمـية    )ب(أخـرى؛   
 .االستعمال يستخدم لعرض املعلومات بصريا يف شكل خرائط ورسوم بيانية

لــتقدمي بــيانات لــتقدير ) LocClim" (لوككلــيم"مت تطويــر براجمــية تقديــر املــناخ احملــلي   -٣٣
م هــذا ويســتخد. الظــروف املناخــية الســائدة يف مواضــع ال تــتوفر فــيها عملــيات رصــد للمــناخ

ــتقديرات اخلاصــة بقــيم املتغــّيرات   ". فاوكلــيم"الــربنامج حمطــات قــاعدة   وهــي براجمــية تقــدم ال
املناخـية املشتركة لكل شهر ولكل عشرة أيام ولكلّ يوم، مع تقديرات اخلطأ، باستخدام عدد                
مـن اخلـيارات لتصـويب تفـاوت املتغـّيرات حسـب املناطق وتبعية االرتفاع وتدّرجات االحندار         

 .فقية يف مواقع الرصداأل
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جـرى إعـداد قـاعدة بـيانات إقليمـية عـن الـتربة واألراضـي يف مثانية من بلدان اجلنوب                  -٣٤
ــريقي ــني    . األف ــياس اخلــرائط ب ــتراوح مق وتنضــاف . ٢/١ ٥٠٠ ٠٠٠ و ١/١ ٠٠٠ ٠٠٠وي

ليت هـذه القـاعدة البيانـية اإلقليمـية إىل عدد من قواعد البيانات األخرى عن التربة واألراضي، ا                 
 (ISRIC)أعدهتـا الفـاو مـن قـبل بالتعاون مع املركز الدويل للمراجع واملعلومات اخلاصة بالتربة                 

، يف جمــال الــتربة واألراضــي، يف أوروبــا الشــرقية )اليونيــب(ومــع بــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة 
صول وميكـن احل  . أفريقـيا وشـرقها ومشـال آسـيا ووسـطها وأمـريكا الالتينـية والـبحر الكاريـبـي                 

 .www.fao.org/ag/agl/lwdms.stm: على املزيد من املعلومات من املوقع التايل

مـن خـالل دراسـة استقصـائية عـن الفجـوات يف البـيانات واالحتياجات من البيانات،                   -٣٥
ُحـّدد موضـوع أنّ إجيـاد طـبقات بيانـية مّتسـقة وموحـدة قياسيا عن املوارد املائية على الصعيد                     

ويتسـم ذلـك بأمهية حامسة ضمن منظمة الفاو بالنسبة لكثري من            . ولويـة علـيا   العـاملي باعتـباره أ    
ــاذ          ــم اخت ــات الفضــائية وأدوات دع ــرعاية إدارة املعلوم ــا ب ــت مع ــيت ُجمع ــعب ال ــر والُش الدوائ
ــتعدد        ــل املـ ــة للعمـ ــاالت األولويـ ــد جمـ ــياق أحـ ــزراعة يف سـ ــة والـ ــراض األغذيـ ــرارات ألغـ القـ

ومن ضمن هذه الدوائر والُشعب املشمولة     .  املسألة االختصاصـات، مـن أجـل إجيـاد حـلّ هلـذه           
توجـد دائـرة املـوارد املائـية الداخلـية والزراعة املائية، وشعبة تنمية األراضي واملياه، وفريق نظم            

وقـد ركّزت هذه الدوائر والشُعب      . املعلومـات اجلغرافـية الـتابع إلدارة البيـئة واملـوارد الطبيعـية            
. قواعـد البيانات املوجودة وحتديد مواصفات القواعد املطلوبة   جهودهـا حـىت اآلن عـلى توثـيق          

 .وسيتطلب األمر استبانة موارد مالية هامة قبل أن ُيستطاع إجياد هذه القواعد البيانية

ــيانات      -٣٦ ــتقدم بنشــاط يف هــذا الصــدد هــي قــاعدة الب إحــدى املــبادرات الرئيســية الــيت ت
، املـنفذة بالـتعاون مـع شـعبة تنمية األراضي      (AWRD)) أورد(اخلاصـة بـاملوارد املائـية األفريقـية         

والعمــل جــار بــتقدم عــلى اســتحداث قــاعدة البــيانات   . واملــياه وإدارة البيــئة واملــوارد الطبيعــية 
وهي براجمية حتليل أساسية تستند إىل      . بتوجـيه مـن دائـرة املـوارد املائية الداخلية والزراعة املائية           

 اجملــــال للمســــتعملني ملعايــــنة العالقــــات املعقــــدة املائــــية نظـــام املعلومــــات اجلغرافــــية وتتــــيح 
واإليكولوجــية بصــريا وحتليــلها يف ســياق امــتدادات هنــرية حمــّددة أو أحــواض هنــرية كــبرية أو    

 . طبقة بيانات٧٥علما بأن هناك أكثر من . أحواض هنرية عمالقة

ائية والطبيعية باألدوات القصـد مـن قاعدة البيانات تزويد العاملني على إدارة املوارد امل     -٣٧
الـيت حتفـز االسـتخدام املسـتدام لـلموارد املائـية كوسـيلة لـتعزيز اإلدارة املسـؤولة للموارد املائية                     

وبصـفة عامـة، ميكـن بواسـطة مقـياس البـيانات املصدري يف       . الداخلـية ولـزيادة األمـن الغذائـي     
 ٥/١ ٠٠٠ ٠٠٠ و   ١/١ ٠٠٠ ٠٠٠هـذه القـاعدة دعم إجراء حتليالت مبقاييس تتراوح بني           

ــني       ــتراوح ب ــتبانة امســية ت ــيق اس ــّتجهات وحتق ــيانات امل ــترات بالنســبة  ٥ و ١بالنســبة لب  كيلوم
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كمــا تــنطوي قــاعدة البــيانات عــلى وحــدة منطــية للمســطحات املائــية  .لبــيانات خطــوط املســح
وسيكون اإلصدار . ووحـدة منطـية إلحصـاءات مسـتجمعات املياه ووحدة منطية لألنواع املائية       

 يف شـكل منشـور تقـين مـن منشورات           ٢٠٠٣األّول مـن قـاعدة البـيانات مـتاحا يف هنايـة عـام               
 .روم حتمل بيانات-الفاو وجمموعة من أقراص مدجمة سي دي

 ومع املشروع اإلداري الثاين     (UNCS)بالـتعاون مع قسم رسم اخلرائط باألمم املتحدة          -٣٨
لعاملية تنسيقه، شرعت الفاو يف وضع الـذي تتوىل منظمة الصحة ا    ) SALB" سـالب ("لـلحدود   

. صـيغة لطـبقة مـن البـيانات اخلاصة باحلدود الدولية القياسية، مع تشكيالت طبولوجية مضلعة               
 .وميكن احلصول من الفاو على نسخة جتريبية من طبقة البيانات هذه

املذكــور، حيــث توفّــر ملنّســق " ســالب"وتــتعاون الفــاو بنشــاط مــع املشــروع االداري  -٣٩
شـروع مـواد حديـثة العهـد خمصصـة ألغـراض معيـنة بانـتظار احلصول على مواد جديدة عن                     امل

كمـا تسـاعد الفـاو بعـض الـبلدان يف عملـية إدخال              . طـريق نقـاط االتصـال واملكاتـب امليدانـية         
وفـــيما يـــتعلق باملعلومـــات عـــن البـــيانات . الـــتعديالت والتنقـــيحات عـــلى مصـــورات احلـــدود

املنظمة (يف استخدام املعايري القياسية الصادرة عن اآليسو        " البس"، ينشـط مشروع     "ميتاديـتا "
، وهو بصدد إتاحة اخلرائط    )جيونتورك(اخلاصـة بالشـبكة األرضـية       ) الدولـية لتوحـيد املقايـيس     

 . خريطة، عن طريق الشبكة١٢املوافق عليها، وعددها حاليا 

حة حتريريا من بيانات    ومبوجـب اتفـاق مـربم مـع هذا املشروع، تتلقى الفاو نسخا منق              -٤٠
وهذا األمر مهم مبا أّنه     . قـبل أن تـتوىل الوكاالت الوطنية لرسم اخلرائط التحقّق منها          " سـالب "

أصــبح مــن الثابــت أنّ عملــية الــتحقق تســتغرق وقــتا طويــال ومبــا أنّ قواعــد البــيانات ضــرورية   
ومـنها مـبادرة الـنماذج    بالنسـبة ملخـتلف املـبادرات واملشـاريع املعنـية برسـم اخلـرائط يف الفـاو،         

االمجالـية القطـرية اخلاصـة بالـتغذية، ومـبادرة قـاعدة البـيانات اخلاصة باستخدام األراضي على                  
الصـعيد الوطـين اجلـزئي، واملشروع املشترك بني الوكاالت لتحسني طرائق رسم خرائط توّزع       

 .الفقر وانعدام األمن الغذائي واستخدامها على الصعيد القطري

" ســالب " ملــتزمة باســتخدام جمموعــات بــيانات املشــروع اإلداري املذكــور      والفــاو -٤١
باعتــبارها جمموعــات معــيارية يف عمــلها، وهــي تســتخدم داخلــيا فــريقها العــامل املعــين بــنظم     

ــية املعــيارية    ومــع التســليم . املعلومــات اجلغرافــية كــأداة للــترويج ألمهــية هــذه اجملموعــات البيان
يعترب خطوة أوىل " سـالب "ملـثل هـذا اجلهـد الشـامل، فـإن املشـروع         باحلاجـة إىل توافـر املـوارد        

فحسـب؛ وإذا جـاء الطلـب عـلى إجـراء دراسـات تقديـرية أكـثر دقـة، فإّنه سيكون من الالزم           
 . تعيني احلدود اجلغرافية بقدر أكرب من التفاصيل
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  تطوير املعايري القياسية اخلاصة بالفضاء -٦ 
اشط يعمل جبهد خالص من أجل حتسني التنسيق والتعاون للفـاو فـريق عـامل داخلي ن     -٤٢

ــزراعة       ــة والـ ــراض األغذيـ ــرارات ألغـ ــم القـ ــائية وأدوات دعـ ــات الفضـ ــال إدارة املعلومـ يف جمـ
ــت     " ســباتل"وتفاصــيل مشــروع  ). SPATL" ســباتل(" ــلى اإلنترن ــاو ع ــع الف ــلى موق ــتاحة ع م

 جماال من جماالت    ١٦وهـذا اجملـال هـو واحد من         . www.fao.org/spatl/index_en.aspوعـنوانه   
 الـيت أقـّرهتا الفاو من أجل ضمان التنسيق بني    (PAIAs)األولويـة للعمـل املـتعدد االختصاصـات         

واهلدف املنشود من   . اإلدارات يف العمـل بشـأن عـدد مـن املسـائل املـتقاطعة الرئيسـية املخـتلفة                 
لـك هـو تيسـري الوصـول إىل بيانات ومعلومات موحدة قياسيا يف جمال الفضاء ُتنتج داخل أو                   ذ

خـارج الفـاو من أجل استخدامها يف الدراسات املنظورية العاملية واإلقليمية ومن أجل تطبيقها               
 .على املستوى الوطين من جانب الدول األعضاء

 (PAIA)للعمل املتعدد االختصاصات    ومـن خـالل الـتعاون يف هـذا اجملال ذي األولوية              -٤٣
 :الرئيسية ُتعىن بتنسيق ما يلي" سباتل"يف جمال جودة نوعية املعلومات، فإن أولويات مشروع 

ــنوعة، مــثل خــرائط األســاس للســواحل       )أ(  ــيارية مبقاســات مت ــتاج خــرائط مع إن
 رية؛واألهنار واألحواض املائية بأمسائها الدولية، وخرائط للحدود الدولية واإلدا

إصـدار مـبادئ توجيهـية لتوحـيد املعـايري القياسية يف استخدام الرموز القطرية                )ب( 
 ودون الوطنية؛

إصـــدار دلـــيل عمـــلي لقواعـــد البـــيانات والـــنواتج اخلاصـــة بـــنظم املعلومـــات  )ج( 
 اجلغرافية؛

تولــيد املعلومــات القطــرية الزراعــية الفضــائية وتكويــن قواعــد بــيانات مســندة   )د( 
شــأن اســتخدام األراضــي عــلى املســتوى دون الوطــين، باســتخدام موقــع الفــاو عــلى  جغرافــيا ب
 اإلنترنت؛

تعزيــز البنــية التحتــية للبــيانات الفضــائية املشــتركة اخلاصــة بالشــبكة األرضــية     )ه( 
 بطائفة واسعة من اخلدمات والروابط مع شركاء خارجيني؛" جيونتورك"

ح االستقصــائية اخلاصــة باســتخدام   حتديــث عهــد املنهجــية املتــبعة يف املســو     )و( 
األراضـي وحتديـد تعاريفه، وكذلك أدوات دعم القرار، وخباصة فيما يتعلق بتخطيط استخدام     

 .األراضي
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وهــذه املعــايري القياســية املوصــى هبــا، جتّســد حيــثما كــان ذلــك ممكــنا الــربوتوكوالت القائمــة     
الدولية لتوحيد املقاييس، ومواصفات املعـترف هبـا دولـيا، أو تسـتند الـيها، مـثل معـايري املنظمة           

 .احتاد نظم املعلومات اجلغرافية املفتوح، وكذلك خمتلف املعايري اجلاري هبا العمل فعال
  

  االستجابة للكوارث وادارة الطوارئ -٧ 
باإلمكــان احلصــول عــلى معلومــات عــن الــنظام العــاملي لإلعــالم واإلنــذار املــبكر عــن    -٤٤

 ومـا  www.org/giews :الـتابع للفـاو، مـن املوقـع الـتايل     ) GIEWS" سجـيو ("األغذيـة والـزراعة   
 نشـرات عـن إنـتاج احملاصـيل الغذائـية وأسـواقها على              ١٩٧٥فتـئ هـذا الـنظام يقـّدم مـنذ عـام             

إىل " جيوس"نظام  ويهدف ال . الصـعيد العـاملي، وتقارير عن احلالة يف املناطق االقليمية والبلدان          
تـزويد صـانعي وحملّـلي السياسـات بـأحدث املعلومـات عهـدا املتاحة بشأن مجيع جوانب حالة                   
العـرض والطلب يف جمال األغذية يف العامل، وإىل التحذير من حاالت نقص األغذية واألزمات               

عا على الغذائـية الوشـيكة احلـدوث، لكـي تـتمكن الوكاالت املعنية ودوائر املاحنني من العمل م             
هو نشاط يف   " جيوس"والنظام  . التخطـيط يف الوقـت املناسـب للقيام بتدخالت يف هذا الصدد           

جمــال األمــن الغذائــي، وهــو كذلــك وســيلة لــتوفري املعلومــات احلامســة مــن أجــل فهــم حــاالت   
 .الطوارئ املتشّعبة والتخفيف من حّدهتا

ــنظام  -٤٥ ــية األرضــي "جــيوس"وضــمن ال ، وعــنواهنا )جيوويــب(ة ، توفّــر الشــبكة العنكبوت
http://geoweb.fao.org)(     ــيقات ، العنصــر الفضــائي اجلوهــري؛ وهــي عــبارة عــن إحــدى التطب

الشـبكية الـيت تتـيح الوصـول الشخصـي إىل خمـتلف قواعد البيانات واملعلومات اليت يستخدمها               
ــنظام   ــون يف ال ــتابع للفــ " جــيوس"احمللّل ــة الطلــب والعــرض يف جمــال احملاصــيل     ال ــتقدير حال او ل

ومبا أنّ هذا التطبيق يشهد إدخال تعديالت تطويرية        . واألغذيـة بالنسبة جلميع البلدان يف العامل      
، فقـد صدرت    ٢٠٠٣نوفمـرب   /كـبرية علـيه ومـن املقـّرر أن يصـدر للعمـل بـه يف تشـرين الـثاين                   

 . غريالنسخة األوىل احلالية منه ألغراض االختبار ال

إىل مجع كثري من السمات     " جيوس"وهتـدف النسـخة اجلديـدة مـن منصة عمل النظام             -٤٦
، ممـا يعـّزر قابليـتها للعمل املشترك مع نظم           (ATT)اجلديـدة اهلامـة، ومـنها أداة الّتتـبع التحليـلي            

 املعلومـات األخـرى يف الفـاو، ويكفـل االستمرار دون عوائق يف استخدام البيانات اليت تتيحها              
وغريه ) أريتميس(الـنظم األخـرى مـثل نظـام معلومـات الرصـد البيـئي املـتقّدم بالوقت احلقيقي              

ــنظم  ــنظام    . مــن ال ــربط معلومــات ال ــدُّ اســتحداث وصــلة ت ــية عــن الفضــاء  " جــيوس"وُيَع البيان
أمـرا هامـا يف حـّد ذاتـه، لكـنه سـوف يتـيح أيضا مزايا إضافية              " جيونـتورك "بالشـبكة األرضـية     

 .البيانية متاحة عرب هذه الشبكة األرضية" أّريتميس"واتج النظام عندما تصبح ن
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 لدى الفاو (PAIA)مثـة جمـال آخـر مـن جمـاالت األولويـة للعمـل املتعدد االختصاصات          -٤٧
غاثة  مـن الكـوارث والتخفـيف مـن حدهتـا واالسـتعداد ملواجهـتها وعملـيات اإل                 الوقايـة يـتعلّق ب  

ويهـدف هـذا النظام إىل حتقيق       . REHAB)" ريهـاب " ( بعـد حـاالت الطـوارئ      واعـادة التأهـيل   
 :يلي ما

تطويـر قدرة الفاو على أن تكون مصدرا متنّوع املعلومات عن املسائل التقنية              )أ( 
 واملؤسسية والسياساتية ذات الصلة مبوضوع هذا اجملال من جماالت األولوية؛

عنية يف الفاو لكي    زيـادة عالقـات الـتآزر بـني الوحـدات التقنـية والعملياتـية امل               )ب( 
 جتّسد األنشطة املعيارية الدروس املستفادة من التجربة يف امليدان؛

زيــادة فعالــية الفــاو يف جمــال االســتعداد ملواجهــة الكــوارث واالســتجابة عــلى   )ج( 
 .املستوى امليداين

الــتابعة للفــاو ) ESAF" إيســاف("أمــا إدارة حتلــيل املشــاريع الزراعــية واألمــن الغذائــي   -٤٨
وهذه . فسـتعمل عـلى تطويـر قدرهتـا على االستجابة حلاالت الطوارئ الطويلة األمد واملتشّعبة              

وتنمية املوارد البشرية   ) الفضـائية وغـري الفضائية معا     (القـدرة جتمـع بـني العـناية جبمـع البـيانات             
 .لتعزيز القدرة على التحليل

 من أجل إتاحة (EIS)لدعـم هـذا العمـل، سـوف ُيسـتحدث نظـام معلومات الطوارئ         -٤٩
ميكن استعماهلا يف مناذج ) بيانات فضائية وبيانات جدولية (الوصـول إىل بـيانات قابلـة للتطبـيق          

وكخطوة أوىل، صدر تكليف    . إلنـتاج معلومات وثيقة الصلة من هذه البيانات تساعد احمللّلني         
 ميكـن أن تكون     بـإعداد تقريـر مـن أجـل الـتعّرف عـلى قواعـد البـيانات القائمـة يف الفـاو، الـيت                      

ــنظام معلومــات        ــيها، أو ربطهــا، ب ــيت ميكــن الوصــول إل مفــيدة جــّدا يف حــاالت الطــوارئ وال
ــدى       . الطــوارئ املرتقــب مســتقبال   ــيت توجــد ل ــة ال ــيانات اهلام ــا مت حبــث بعــض قواعــد الب كم

ــنظم  . وكــاالت شــريكة  ــددت ال ــتورك-أريتمــيس"و" جــيوس"و" ســالب"وُح ــاعدة " جيون وق
 اسـتخدام األراضـي املسـتدام لـدى شعبة تنمية األراضي واملياه، كمصادر     البـيانات العاملـية عـن     

وتوجد أيضا بيانات جدولية يف    . رئيسـية للبـيانات الفضـائية بالنسـبة لـنظام معلومات الطوارئ           
ــاريع       ــإدارة املشـ ــة بـ ــيانات اخلاصـ ــد البـ ــاو ويف قواعـ ــتابعة للفـ ــائية الـ ــيانات اإلحصـ ــد البـ قواعـ

 .واملشتريات

كذلــك " إيســاف"دارة املعنــية بتحلــيل املشــاريع الزراعــية واألمــن الغذائــي تســتخدم اإل -٥٠
عــلى الصــعيد الوطــين حتــتوى عــلى     ‘ أطــالس‘جمموعــة أدوات األطلــس الدينامــيكي لوضــع    

معلومــات ذات صــلة هبــا تكــون يف شــكل مكتــبة رقمــية ميكــن الوصــول إلــيها عــن طــريق           
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ــبلدان املعــين هبــا بصــفة رئيســية يف هــذا    . اإلنترنــت ــيا أفغانســتان وأنغــوال    وال العمــل هــي حال
 .ومجهورية كوريا الدميقراطية والسودان وسرياليون والصومال وليربيا

فهــي ) RADAR" رادار("وأمــا عملــية الــتقدير االعتــيادي الســريع للكــوارث الزراعــية  -٥١
سبب منهجـية اقترحـتها دائـرة املـوارد الطبيعـية لالسهام يف إجراء تقدير سريع للكوارث اليت تت            

واملعلومـات تعـّد أمرا ضروريا يف زيادة فعالية         ). اجليوفيزيائـية (فـيها العوامـل الطبيعـية األرضـية         
. عملـيات اإلغاثـة إىل احلـّد األمثل، ويف التخفيف من آثار الكوارث والتخطيط إلعادة التعمري             

حلقيقي مدخـالت بيانـية خمـتلفة مـثل بـيانات الرصـد قـرابة الوقـت ا                " رادار"وتسـتخدم العملـية     
بواســطة االستشــعار عــن بعــد وبواســطة احملطــات األرضــية، باإلضــافة إىل التحلــيل والــنمذجة    
الفيزيائـية القـائمني عـلى املعـرفة واملستمدين من قاعدة للبيانات ذات اإلسناد املرجعي اجلغرايف        

 .عن أحداث تارخيية مشاهبة
  

  أنشطة التعلّم عن ُبعد -٨ 
لبعـيدة املـدى الـتابع ملركـز الفـاو العاملي للمعلومات الزراعية             يشـارك بـرنامج التوعـية ا       -٥٢

(WAICENT)  يف مــبادرة كــربى تــرمي إىل وضــع سلســلة مــن أدوات الــتعلّم، تســمى جمموعــة 
األدوات املرجعـية الدارة املعلومـات، املوجهـة لألخّصائيني الذين أصبحوا حبكم التغيريات اليت              

ــإد   ولالطــالع عــلى املــزيد مــن   . ارة املعلومــات الرقمــية تشــهدها التكنولوجــيا، مهــتمني اآلن ب
: التفاصـــــــــيل ميكـــــــــن الـــــــــرجوع إىل املوقـــــــــع املوجـــــــــود عـــــــــلى العـــــــــنوان الـــــــــتايل 

www.fao.org/waicent/portal/outreach/resourcekit_en.htm. 

عض املفاهيم واملبادئ الرئيسية اليت تستند إليها جمموعة األدوات املرجعية          وفـيما يـلي ب     -٥٣
 :إلدارة املعلومات

اجملموعـة هي عدة أدوات للتعلّم عن ُبعد، وهي ليست موجهة يف األصل إىل               )أ( 
 التعلّم داخل غُرف الصفوف الدراسية؛

 من أجل تيسر) سـي دي (جمموعـة األدوات وضـعت يف شـكل قـرص مدمـج            )ب( 
 الوصول إىل املعلومات على نطاق واسع؛

جمموعـة األدوات تعـتمد يف تصـميمها ومراحـلها عـلى الّنسق الذايت يف التعلّم                 )ج( 
 الذي ميكن للمتعلّم أن يسّيره بنفسه؛

 كل درس يف اجملموعة حيتوي على عنصر متارين لالختبار الذايت؛ )د( 
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ختصاصـــيون يف تصـــميم الـــدروس صـــاغها خـــرباء يف املوضـــوع، وراجعهـــا إ )ه( 
 املناهج التعليمية؛

 املواد التعليمية ختضع الستعراض صارم قبل إصدارها؛ )و( 

تــربم اتفاقــات شــراكة مــع الوكــاالت املعنــية، لضــمان مشــاركتها يف إدارة         )ز( 
 املعلومات الرقمية، حيثما ميكن تطبيق ذلك عمليا؛

 استعماهلا كلّما كان ذلك ممكنا؛املواد التعليمية جتمع يف عناصر قابلة إلعادة  )ح( 

كـل مـواد التدريـب لـن تعـتمد عـلى منـتجات الرباجميات اخلاضعة للترخيص،          )ط( 
مـع أن باإلمكـان أيضـا إدراج مـا هـو موجـود مـن التطبـيقات العمومية ذات الصلة يف القرص                       

 حيثما أمكن؛) سي دي(املدمج 

ذات الصلة باملوضوع سوف    املـواد التعليمـية الداعمـة ومـا يوجـد من الوثائق              )ي( 
 ُتدرج يف القرص املدمج من أجل توفري معلومات متعّمقة للمتعلمني املهتمني؛

املــواد التعليمــية ُتعــرض عــلى حنــو يــراعي االخــتالفات الثقافــية وبلغــات الفــاو   )ك( 
 .الرمسية اخلمس

ق األمنوطـــة األوىل عـــن إدارة الوثــــائ  . وهـــناك اآلن ثـــالث أمنوطـــات قــــيد اإلعـــداد     -٥٤
اإللكترونــية والصــور وهــي اآلن يف املــراحل النهائــية مــن عملــية االســتعراض ومــن املــتوقع أن    

الـربط الشبكي   : واألمنوطـتان األخـريان عـن بـناء اجملـتمعات احمللـية           . تصـدر يف األشـهر القادمـة      
وال يزال هيكل . اإللكـتروين واالتصـاالت، ودور املعلومـات يف التنمـية الصـناعية، على التوايل        

حمـتويات هـاتني األمنوطـتني يف مـرحلة التخطـيط؛ ومن املقرر عقد حلقة عمل دولية يف مطلع          و
وتشـمل الوحـدات املقـترحة ما يلي، علما بأن كل           .  السـتعراض املشـروع احلـايل      ٢٠٠٤عـام   

 :وحدة حتتوي على دروس تتراوح مدهتا بني أربع ساعات وسبع ساعات ونصف

 نات الفضائية؛حملة عامة عن نظم إدارة البيا )أ( 

 مفاهيم ومناذج البيانات اخلاصة بالفضاء؛ )ب( 

 احلصول على بيانات اإلسناد املرجعي اجلغرايف وإنشاؤها وربطها؛ )ج( 

 تنظيم البيانات وإدارهتا؛ )د( 

املعلومـات البيانـية اخللفـية وقواعـد املعلومـات البيانـية اخللفـية وقابلية التشغيل                 )ه( 
 املتبادل؛
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 عرض البيانات والتحليل وإنتاج اخلرائط؛ : جالنوات )و( 

 نشر البيانات على شبكة اإلنترنت؛ )ز( 

 حلول مشاكل إدارة جمموعات البيانات املتكاملة؛ )ح( 

 .دراسات احلاالت اإلفرادية ومشاريع التطبيق )ط( 
  

  األنشطة املشتركة بني الوكاالت -٩ 
  الشراكة مع برنامج األغذية العاملي )أ( 

 بني دائرة البيئة واملوارد     ٢٠٠١اسـتمر تطويـر الشـراكة الناجحة اليت اسُتهلت يف عام             -٥٥
الطبيعـية الـتابعة للفـاو ووحـدة حتلـيل قابلـية الـتعّرض لألخطـار ورسـم اخلـرائط الـتابعة لربنامج               

، وقـد أفضـى هذا التطوير إىل        "جيونـتورك "األغذيـة العـاملي مـن أجـل إنشـاء الشـبكة األرضـية               
كمــا أوجــد عالقــات تــآزر، وهــو يســري اآلن مبــبادرة الشــبكة  . بلــية التشــغيل املتــبادلحتقــيق قا
 .بنسق أسرع مما كان ميكن لوكالة واحدة أن تقوم به مبفردها" جيونتورك"األرضية 

عـلى حنـو ممـاثل، ُعقـدت نقاشـات مثمرة مع خمتلف الوحدات املوجودة داخل منظمة         -٥٦
يف معلوماهتا " جيونتورك"دام تكنولوجيا الشبكة األرضية    الصـحة العاملـية واحلريصة على استخ      

البيانـية اخللفية ويف الوصول إىل قواعد البيانات اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية يف إطار مشروع               
 .، على سبيل املثال"سالب"النظام 

  
رائط نظم املعلومات عن انعدام األمن الغذائي وقابلية التعّرض لنقص األغذية ورسم اخل )ب( 

  ذات الصلة 
التابع للفاو تقديرا   " جيونتورك"، استهل فريق الشبكة األرضية      ٢٠٠٢يف أواخـر عـام       -٥٧

وقـد ركّـز هـذا التقدير يف البداية على املستعملني الداخليني،            . الحتـياجات مسـتعملي الشـبكة     
ية ضــمن أي أخصــائيي نظــم املعلومــات اجلغرافــية، الذيــن يســتعملون قواعــد البــيانات املواضــيع

وقد مت الّتسليم بوضوح بأمهية وضع إطار معياري مفتوح سبل          . اإلدارات التقنـية الـتابعة للفاو     
الوصـول للعمـوم ألجـل إدارة بـيانات فضـائية ومـا يتصـل هبـا من معلومات بيانية خلفية ضمن              

لنشر الفـاو بطـريقة متسـقة، وكذلك مت الّتسليم مبزايا توافر القدرة على استخدام اإلطار نفسه                 
من ناحية ثانية، تبّين . البـيانات وحتقـيق قابلـية التشـغيل املتـبادل مـع وكـاالت وشـركاء آخرين         

أن التدريــب علــــى تطبــيــق املعــيــار القياســي اجلديــــد نســبيــا الصــــادر عــــن املــنظمــة الدولــية   
تطلبات الرئيسية، يف جمـال املعلومـات البيانية اخللفية كأحد امل  ) ISO 19115(لتوحـيــد املقايـيس   
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 تنظـيم دورات تدريبية هبذا الشأن لفائدة        ٢٠٠٣مـايو   /فـرباير وأيـار   / ومـن مث جـرى يف شـباط       
 .املستعملني الداخليني منهم واخلارجيني

وبالـتعاون يف العمـل مـع أمانة برنامج نظم املعلومات عن انعدام األمن الغذائي وقابلية          -٥٨
الـذي تستضيفه الفاو، جرى     " فيفـيمس "ات الصـلة    الـتعّرض لـنقص األغذيـة ورسـم اخلـرائط ذ          

الفريق العامل  بعـد ذلـك توسـيع تقديـر احتـياجات املسـتعملني ليشـمل الوكـاالت الشريكة يف                   
وطُلب إىل هذه الوكاالت اخلارجية . املذكور" فيفيمس"بـنظام   املشـترك بـني الوكـاالت املعـين    

" جيونــتورك"مهــا للشــبكة األرضــية أن جتيــب عــن مجلــة مــن األســئلة املخــتلفة الــيت تــتعلق بفه 
 .ومبدى صلة هذه الشبكة بعمل هذه الوكاالت

وبــني الشــبكة " فيفــيمس"مثــة كــثري مــن مواضــع الــتوازي القــوي بــني بــرنامج الــنظام    -٥٩
فكالمها يهدف إىل حتسني سبل الوصول إىل البيانات الفضائية، حيث          ". جيونـتورك "األرضـية   

ملستوى املشترك بني الوكاالت وعلى املستوى الوطين، يف        على ا " فيفيمس"يعمـل برنامج نظم     
وكالمها . عـلى املستوى التقين عن طريق اإلنترنت   " جيونـتورك "حـني تعمـل الشـبكة األرضـية         

لـيس مـبادرة تعـىن ببناء قواعد بيانات، بيد أّنهما يركّزان على اهلدف املتوخى يف نشر وتوزيع                  
دة بأشكال معيارية مناسبة، وكذلك على تعزيز       مـا هـو موجـود مـن البيانات على أطراف حمدّ           

ــبادل بــني الوكــاالت الشــريكة يف الفــريق العــامل املشــترك بــني الوكــاالت       ــية التشــغيل املت قابل
 .املذكور

ــني          -٦٠ ــامل املشــترك ب ــريق الع ــن الوكــاالت الرئيســية األعضــاء يف الف ــّدة م ــأن ع ــلما ب ع
يف فــريق األمــم املــتحدة العــامل املعــين هــي كذلــك أعضــاء " فيفــيمس"الوكــاالت املعــين بــنظام 

باملعلومـات اجلغرافـية، ومـنها عـلى سبيل املثال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية                
الـتابع لألمانة العامة لألمم املتحدة وبرنامج األغذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والفاو              

الضـروري وجـود ممـثلني يف كـل هيـئة من اإلدارة             ومـنظمة الصـحة العاملـية، مـع أنـه لـيس مـن               
ويضــّم الفــريق العــامل املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بــربنامج الــنظام . الداخلــية املعنــية نفســها

أعضــاء مــن غــري األمــم املــتحدة هــم مــن فــرادى األعضــاء يف الفــريق االستشــاري    " فيفــيمس"
 . والبنك الدويل(WRI)ية  ومعهد املوارد العامل(CGIAR)للبحوث الزراعية الدولية 

وفـيما يـلي النـتائج الرئيسـية اليت أفضت إليها هذه املرحلة الثانية من تقدير احتياجات                  -٦١
 :املستعملني

مثـة تفاوت واسع يف مستويات املشاركة واخلربة يف جماالت املعلومات البيانية             )أ( 
 ت املسندة إىل كل منظمة؛اخللفية ومراكز تبادل املعلومات، بني اهليئات وحبسب الواليا
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ــيون يف األمــن الغذائــي لديهــم اهــتمام شــديد يف املــزيد مــن      )ب(  املســتعملون املعن
 ؛"جيونتورك"التدريب واملعرفة خبصوص الشبكة األرضية 

القــدرة الوظيفــية يف البحــث املــوّزع املخطــط اعتــربت يف غايــة األمهــية وهــي    )ج( 
 ؛"جيونتورك"ة األرضية ضرورية لتحقيق االمكانات الكاملة للشبك

جمموعــة أساســية مــن ســت هيــئات أبــدت اهــتماما إجيابــيا باســتخدام الشــبكة  )د( 
يف إدارة املعلومــات البيانــية أو بــأن تصــبح عقــدة وصــل يف شــبكة مــن   " جيونــتورك"األرضــية 

كمـــــا إن الفـــــريق االستشـــــاري للـــــبحوث الزراعـــــية  . الـــــبوابات املـــــتكاملة، أو بكلـــــيهما
تماما خاصـا هبـذا اهلـدف، وقـد اضـطلع مـن قـبل بدورة تدريبية ُعقدت يف          مهـتم اهـ    "سـجيار "

بالواليـات املـتحدة األمريكية، أرست أرضية العمل إلقامة مثل هذه   ) Sioux Falls(سـيو فولـز   
 الشبكة اليت تركّز على تبادل املعلومات الزراعية وغريها من املعلومات ذات الصلة؛

بنشــاط عــلى حتويــل املعلومــات البيانــية اخللفــية مــنظمة الصــحة العاملــية تعمــل  )ه( 
وقد حضر ممثل عن    ). آيسو(املوجـودة إىل مـا يطـابق معـايري املـنظمة الدولـية لتوحـيد املقاييس                 

، وهو اآلن بصدد نقل     "جيونـتورك "املـنظمة حلقـة العمـل التدريبـية اخلاصـة بالشـبكة األرضـية               
وتعمــل مــنظمة .  مبــنظمة الصــحة العاملــيةهــذه املعلومــات البيانــية اخللفــية شــبكة أرضــية خاصــة

الصـحة العاملـية أيضـا بنشـاط عـلى تطبـيق معيار آيسو للمعلومات البيانية اخللفية اليت تستخدم                   
عـلى أسـاس كل بلد على       " سـالب "عـلى قواعـد بـيانات نظـام         " جيونـتورك "الشـبكة األرضـية     

 حدة؛

ز الــبحوث احلرجــية ومركــ) CIAT" ســيات("املركــز الــدويل للــزراعة املداريــة  )و( 
. أنشــأ كــلّ مــنهما فهــارس وبّوابــات لــلمعلومات البيانــية اخللفــية ) CIFOR" ســيفور("الدولــية 

، http://gislab.cifor.cgiar.org/fsicيف املوقع   " سـيفور "وميكـن االطـالع عـلى مـا خيـص املركـز             
فـيمكن االطـالع علـيها عـن طـريق نظـام مركـز تبادل املعلومات                " سـيات "أّمـا بـيانات املركـز       

وبعـد الـنجاح الـذي شـهدته حلقة العمل       . (FGDC)الـتابع للجـنة االحتاديـة للبـيانات اجلغرافـية           
، (GASSIA)اخلاصــة بالتطبــيقات األرضــية الفضــائية ألغــراض دعــم الــزراعة الدولــية املســتدامة 

، تسعى حاليا ٢٠٠٢مايو / أيـار ٣١ إىل ١٩ت املـتحدة مـن   الـيت عقـدت يف سـيوفولز، الواليـا     
املراكــز الــتابعة للفــريق االستشــاري إىل اســتحداث شــبكة مــن عقــد الوصــل تشــمل الــبوابات    

، وهو  UNEP.Net الذي ُيشّغله املوقع املوّزع      Povertymap.netاملذكـورة أعـاله وكذلك املوقع       
 معلومـات مرجعـية بيئـية تسـتند إىل موضوعات           لـتقدمي " يونيـب "بّوابـة عاملـية يديـرها الـربنامج         

 .ومناطق معينة
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التابع هليئة املسح  ) EROS" إيروس("كمـا قام مركز بيانات نظام رصد موارد األرض           -٦٢
ــية         ــبكة األرضـ ــام الشـ ــية نظـ ــن براجمـ ــخة مـ ــب نسـ ــتحدة بتركيـ ــات املـ ــيولوجي يف الواليـ اجلـ

عن ) اليونيب(ألمم املتحدة للبيئة    وأعـرب برنامج ا   . ، وهـو اآلن بصـدد اختـبارها       "جيونـتورك "
، مــع أنّ املناقشــات "جيونـتورك "عـزمه عــلى الـتحّول إىل األخــذ باملعــايري الـيت أنشــأهتا الشــبكة    

 .ركّزت على ضمان قابلية التشغيل املتبادل بني النظم

فهــو يهــدف إىل حتســني نوعــية  ) GTOS" جــتوس("أّمــا الــنظام العــاملي ملراقــبة األرض   -٦٣
كمــا يهــدف إىل . األرضــي) اإليكولوجــي(انات اخلاصــة بالــنظام البيــئي األحــيائي ومشــول البــي

تيســري الوصــول إىل هــذه املعلومــات لكــي يــتمكّن الباحــثون ومقــّررو السياســات مــن كشــف   
" جتوس"ويشترك يف رعاية النظام . وتدّبـر الـتغريات الـيت تطـرأ عـلى البيئـتني العاملـية واإلقليمية            

ومــنظمة ) اليونيــب(وبــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة ) الفــاو(الــزراعة كــل مــن مــنظمة األغذيــة و
واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة واجمللـس      ) اليونسـكو (األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة      

، مثـة حالـيا نظامـان شقيقان للرصد مها         "جـتوس "وإىل جانـب نظـام      ). إكسـيو (الـدويل للعلـوم     
" جــوس("والــنظام العــاملي لرصــد احملــيطات ) GCOS" جكــوس("اخ الــنظام العــاملي لرصــد املــن

GOOS .(   وميكـــن االطـــالع عـــلى املـــزيد مـــن املعلومـــات عـــن هذيـــن الـــنظامني يف املوقـــع 

www.fao.org/gtos. 

األساسـي فهـو العمـل كوسـيط للبـيانات ويف مجع الباحثني             " جـتوس "أمـا دور الـنظام       -٦٤
ق فهـم أفضـل لعملـيات التغـّير العاملية اليت تطرأ على             ومعـّدي الـنماذج التمثيلـية مـن أجـل حتقـي           

وتشـكّل قـاعدة البـيانات اخلاصـة مبواقـع رصـد الـنظام اإليكولوجي               . املـناخ والتـنوع األحـيائي     
مــن أجــل تعزيــز قــدرة " جــتوس"أحــد اجلهــود الــيت قادهــا الــنظام ) TEMS" تــيمس("األرضــي 

حة إطار للباحثني ومديري املوارد وصانعي      املواقـع عـلى الـتعاون يف العمـل فيما بينها وعلى إتا            
ــبذولة عــلى املســتويني        ــيانات لدعــم جهودهــم امل ــن يســعون إىل احلصــول عــلى الب ــرار الذي الق

ــاملي   ــيمي والع ــع  (اإلقل ــد جــاء التأكــيد يف استقصــاء   ). www.fao.org/gtos/temsانظــر املوق وق
 : على احلاجة امللحة إىل ما يلي٢٠٠٢لعام املستعملني 

تـبادل املعلومـات حبـرية، مبـا يف ذلـك الصـور السـاتلية ونواتج االستشعار عن                   )أ( 
 بعد، من أجل مساعدة البلدان النامية على تطوير قدراهتا الذاتية؛

 ربـط املعلومـات املوضـعية باملعلومـات السـاتلية بغـية توفري بيانات َتحقُّق قيِّمة                )ب( 
 لتحسني دقة النواتج الساتلية وتقديرها؛
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تكثـيف اتسـاق البـيانات األرضـية الطويلـة األجـل وتوحـيدها قياسـيا وحتسني                 )ج( 
نوعيــتها مــن خــالل تطويــر ونشــر منهجــية حتقــق قابلــية التشــغيل املتــبادل وحتفــز الــتعاون بــني    

 .املبادرات الوطنية والدولية

ــبكة  -٦٥ ــلى األ  شــ ــربون عــ ــبة الكــ ــيات مراقــ ــو ("رضعملــ ــع ) (TCO" تكــ ــر املوقــ انظــ
www.fao.org/gtos/tco.html (      ــيها ــز عل ــيت تركّ هــي كذلــك واحــدة مــن اجملــاالت الرئيســية ال

وتسـتخدم هـذه العملـيات حمطات الرصد األرضية والساتلية إلجراء           ". جـتوس "أنشـطة الـنظام     
كــان تقديــرات لــتوّزع مصــادر الكــربون ومســتجمعاته يف الغــالف احلــيوي لــألرض حبســب امل 

إىل تصـميم مناذج لدورات الكربون اليت تتأثّر بتغّير         " تكـو "وهتـدف شـبكة عملـيات       . والـزمان 
وجيـب أن تعمـل هـذه النماذج باستبانة عالية نسبيا من أجل    . البيـئة بفعـل البشـر والطبـيعة معـا         

وجيب أيضا أن تنتج هذه النماذج      . حتقـيق اجلدوى القصوى للرصد عن بعد وللرصد املوضعي        
ط ملصـادر الكـربون ومسـتجمعاته األرضية حبسب املواسم والسنوات والعقود وعلى حنو              خـرائ 

أو بيانات سابقة التجهيز    /وباالعتماد على بيانات خام و    . يوضـح الـتغريات من سنة إىل أخرى       
ــّير نســبة        ــة بتغ ــية ذات العالق ــنظر يف املســائل الرئيســية التال ــئات، ميكــن ال ــرد مــن خمــتلف اهلي ت

ع الغطـاء النـبايت والتغـيريات اليت تطرأ عليها، كثافة الكتلة اإلحيائية، وتدفقات              أنـوا : الكـربون 
 .صايف االنتاجية األساسيةثاين أوكسيد الكربون و

هي أداة براجمية   ) KIDS" كيدز("نظـام قـاعدة البـيانات اخلاصـة باملؤشـرات األساسـية              -٦٦
ويوفّــر . فّح عــرب اإلنترنــتمعــّدة إلنشــاء نظــم معلومــات غــري خاضــعة للترخــيص مــتاحة للتصــ 

إحصائية وزمنية يف شكل خرائط     ) خبطوط املسح وباملّتجهات  (بيانات فضائية   " كـيدز "الـنظام   
وهـذا ميكّـن املسـتعمل مـن مشـاهدة جوانـب مـن البـيانات املتعددة األبعاد                  . وجـداول ورسـوم   

عنصر "ألداة أيضا وهلذه ا. عـلى حنـو حيقـق أكـرب قـدر مـن املزايا ويسّهل فهم البيانات وحتليلها         
يسـمح هلـا بالتواصـل البـيين املباشـر مع غريها من نظم املعلومات، مثل نظام الشبكة                  " خـارجي 
ونظـام وبراجمـية نظـام معلومـات الطفولة التابعة لصندوق األمم املتحدة             " جيونـتورك "األرضـية   

. ChildInfoللطفولـة، وهـي قـاعدة بـيانات تتـبع مؤشرات رئيسية عن رفاهية األطفال والنساء                 
 اخلاصة مبتابعة ”DevInfo“ُمقـترح كمسـامهة يف الصـيغة التالية لألداة الرباجمية       " كـيدز "والـنظام   

األهـداف اإلمنائـية لأللفية، كما اسُتخدم يف كثري من النظم منها املبادرات التالية املشتركة بني                 
 :الوكاالت

ءات استخدام   إلحصـا  Agro-MAPS)(قـاعدة رسـم خـرائط االنـتاج الـزراعي            )أ( 
األراضـي الزراعـية يف األقالـيم دون الوطنـية، وهـي مثـرة جهد تعاون مشترك بني الفاو واملعهد                    
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واملراكز املعنية باالستدامة والبيئة العاملية ) IFPRI" إيفربي("الـدويل ألحبـاث سياسـات األغذيـة      
 ؛)ستصدر قريبا(

ــتلة األج      )ب(  ــية اخلاصــة مبؤشــرات ك ــيانات العامل ــاعدة الب ــتابعة ملــنظمة   ق ــام، ال س
 ؛)ستصدر قريبا(الصحة العاملية 

اخلــاص بـاملواقع األرضــية لرصــد الــنظم اإليكولوجــية  " جــتوس"عنصـر الــنظام   )ج( 
(TEMS))  ؛)٦٣انظر الفقرة 

 ؛)www.asiafivims.net(اخلاصة بالبلدان واملناطق يف آسيا " فيفيمس"نظم  )د( 

 ؛"فيفيمس"نظام رسم خرائط املؤشرات الرئيسية التابع للنظام  )ه( 

 .العنصر اخلاص بنشر خريطة متابعة األهداف اإلمنائية لأللفية )و( 
  

  قليمي لالستشعار عن بعدمركز دول مشال أفريقيا اإل
 ]بالفرنسية: األصل[

 
هتدف ) CRTEAN" يانسرت(" أنشـطة مركـز دول مشـال أفريقـيا لالستشـعار عـن بعـد               -١

 :إىل ما يلي

التشـجيع عـلى اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء، وخباصة تقنيات االستشعار عن              )أ( 
بعـد، مـن أجـل حـلّ مشـاكل االقتصـاد أو التنمية املستدامة أو كليهما على املستويات الوطنية                 

 ودون اإلقليمية والدولية؛

 والتدريب وعلى البحث    تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء على إجراء البحوث           )ب( 
 والتطوير يف ميادين تكنولوجيا الفضاء واالستشعار عن بعد؛

ــارف        )ج(  ــبادل املع ــة يف جمــال ت ــآزر فعال ــة ت ــة عالق ــدويل وإقام ــتعاون ال ــر ال تطوي
 .واخلربات

هـذه األهـداف، املرسـومة بوضـوح يف دسـتور املركـز أي اإلطار القانوين الذي حيكم                   -٢
 .ّسد متاما روح توصيات اليونيسبيس الثالثعمل املركز ونشاطاته، جت
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  إدارة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة -١ 
يــــنفّذ املركــــز مشــــروعا إقليمــــيا يــــرمي إىل رصــــد فعالــــيات التصــــّحر احلركــــّية يف  -٣

 the Suivi de la dynamique de la désertification(اجلافة وشبه اجلافة يف مشال أفريقيا  املـناطق 

en Afrique du Nord"   ويعـىن باالحتـياجات الوطنـية للـبلدان املتأثرة هبذه     ")مشـروع السـودان ،
كما يهدف املشروع إىل وضع منهجية لتحديد العوامل الرئيسية للتصّحر باستخدام           . الظاهـرة 

 .تقنيات االستشعار عن بعد

ا يف تلك   ، وخصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    وبغـية التقـّيد بروح أحكام        -٤
الـبلدان الـيت تعـاين من ظواهر جفاف وتصحر خطرية الشأن، وعلى األخص يف أفريقيا، أنشئ       

 املـنظمة األفريقـية لرسـم اخلـرائط واالستشعار عن بعد          مشـروع السـودان بالـتعاون الوثـيق مـع           
(AOCRS)اليت تشكّل جهة االتصال فيما يتعلق هبذه االتفاقية . 

ل رسـم خـرائط املوارد احلراجية يف مشال أفريقيا ودور           ونظّـم املركـز حلقـة عمـل حـو          -٥
وعقدت . ٢٠٠٢أكتوبر عام / تشرين األول٢٤ و ٢٣االستشـعار عـن بعد، يف تونس، يومي     

هـذه احللقـة بالـتعاون مـع الفـاو، وقـد مجعت القطاعات املعنية بالغابات وباالستشعار عن بعد                   
لعمــل توصــيات، وخصوصــا بشــأن  وقدمــت حلقــة ا. يف كــل بلــد مــن بلــدان اإلقلــيم الفــرعي 

احلاجــة إىل وضــع جــرد بــاملوارد احلرجــية يف اإلقلــيم الفــرعي لكــي ُيســتخدم كمــرجع بالنســبة 
 .للدراسات الوطنية

ــتوىل املركــز نشــر رســالة املركــز    -٦ ــبادل   " ســرتيان"وي ــتقى لت اإلخــبارية الــيت تشــكّل مل
وقــد . ة يف الــدول األعضــاءالــتجارب واخلــربات الــيت تــتوافر لــدى املؤسســات الوطنــية املختصــ

 :ُنشرت األعداد التالية من هذه الرسالة اإلخبارية

دور وقضــايا االستشــعار عــن : رصــد التصــّحر يف مشــال أفريقــيا: اجمللــد األول )أ( 
الـربامج الوطنية واالمكانات    : ١٩٩٩مـارس   /، آذار ١العـدد   : بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية       

يولــيه /، متــوز٢ يف جمــال رصــد التصــّحر ومكافحــته؛ العــدد  املــتاحة لــدى بلــدان مشــال أفريقــيا 
ــار ١٩٩٩ ــايو /، والعـــدد التكميـــلي أيـ ــة  : ٢٠٠٢مـ ــبكية اخلاصـ ثبـــت باملـــراجع واملواقـــع الشـ

 بالتصّحر؛

ــثاين  )ب(  ــد الـ ــيا   : اجمللـ ــال أفريقـ ــية يف مشـ ــوارد املائـ ــهام  : املـ ــد؛ إسـ اإلدارة والرصـ
مقاالت علمية  : ٢٠٠٠يوليه  /، متوز ٤عدد  ال: االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية          

عـن رصـد وإدارة املـوارد املائـية، مـن إعـداد املؤسسـات الوطنـية املختصـة يف الـدول األعضاء؛                    
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ثبت باملراجع وقواعد البيانات واملواقع الشبكية اخلاصة باملوارد        : ٢٠٠١مايو  /، أيار ٥والعـدد   
 املائية؛

ــد الثالـــث )ج(  ــية يف: اجمللّـ ــوارد احلراجـ ــيااملـ ــال أفريقـ ــد؛ دور :  مشـ اإلدارة والرصـ
عروض مقّدمة من خرباء من دول اإلقليم       : ٢٠٠٣مايو  /، أيـار  ٦العـدد   : االستشـعار عـن بعـد     

الفـرعي ومـن شـركاء متخصصـني إىل حلقـة العمـل اإلقليمـية الـيت نظمت يف تونس يف تشرين                   
 . بالتعاون مع الفاو؛ التوصيات٢٠٠٢أكتوبر /األّول

حالـيا عـلى إعـداد مشـروع لرسـم خـرائط مبقاييس صغرية للنباتات يف                ويعمـل املركـز      -٧
وقـد جـرى تنفـيذ املـرحلة املنهجـية، الـيت طُبِّقـت عـلى مـنطقة جتريبية يف اإلقليم            . مشـال أفريقـيا   

الفـــرعي، بالـــتعاون مـــع الوحـــدة املشـــتركة للـــبحوث الـــتابعة ملركـــز الـــبحوث املعـــين بتنظـــيم 
عـة بـاريس، ومـع املركـز الوطـين للبحوث العلميــة بفرنســا             املعلومـات اجلغرافـية يف جام      ونشـر 

(CNRS) . ٢٥٠/١ ٠٠٠ويهـــــدف املشـــــروع إلـــــى وضـــع خـــريطة للغطـــاء النـــبايت مبقـــياس 
 .باالعتماد على تقنيات االستشعار عن بعد

" سرتيان" من اجمللد الثالث من رسالة املركز        ٧كمـا يعمـل املركـز عـلى إعـداد العـدد              -٨
.  ويعـىن بتحديد املراجع وقواعد البيانات واملواقع الشبكية اخلاصة باملوارد احلراجية           اإلخـبارية، 

ويشـمل هـذا العـدد مواضـيع إيكولوجـيا الـنظام اإلحـيائي، وحرائق الغابات، واالستشعار عن                   
 .بعد ورسم اخلرائط، واإلدارة واحلفاظ على املوارد

  
  شر وتنميتهم ورفاههماستخدام التطبيقات الفضائية لفائدة أمن الب -٢ 

ــانون الفضــاء       -٩ ــز األورويب لق ــع املرك ــتعاون م ــز، بال ــام املرك ــة  (ECSL)ق ــتابع لوكال  ال
، بتنظــيم حلقــة دراســية دولــية عــن االســتعانة باالستشــعار عــن بعــد  )إيســا(الفضــاء األوروبــية 

 ٢٧ و٢٦االعتـبارات القانونـية، عقـدت يف تونس، يومي          : بواسـطة السـواتل ألغـراض التنمـية       
وقـد متخّضـت هـذه احللقـة الدراسـية، الـيت مجعـت بـني صانعي القرار                  . ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلـول 

ــتفوق          ــن مراكــز ال ــك الشــركاء واملتخصصــني م ــدول األعضــاء وكذل ــب ال ــن أغل واخلــرباء م
األوروبـية والدولــية فضــال عــن مكتـب األمــم املــتحدة لشــؤون الفضـاء اخلــارجي، عــن صــدور    

ألرض ألجــل تلبــية احتــياجات بلــدان مشــال أفريقــيا، الــذي إعــالن تونــس بشــأن تعزيــز رصــد ا
وقد ُنشر اإلعالن يف جملة السياسة      . يتضـمن التوصـيات الرئيسـية الصادرة عن الدول املشاركة         

، ٢٠٠٣مــايو / لشــهر أيــار٢، العــدد ١٩يف اجمللــد  ((Space Policy)العامــة يف جمــال الفضــاء  
نة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف ، وُوجِّهـــت نســـخة مـــنه إىل جلـــ)١٤٥-١٤٣الصـــفحات 

 .األغراض السلمية
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، يعـتزم املركـز تنظـيم نـدوة إقليمية حول الكوارث            ٢٠٠٤ويف الـربع األول مـن عـام          -١٠
وهتدف هذه الندوة، اليت    . يف مشـال أفريقـيا    ) الـزالزل والفيضـانات وحـرائق الغابـات       (الطبيعـية   

ضـاء، إىل القيام باستعراض دراسي يف الدول        سـُتنظَّم بالـتعاون مـع املركـز األورويب لقـانون الف           
األعضـاء املتضـررة من الكوارث الطبيعية، عن إسهام البيانات الساتلية يف الوقاية من الكوارث      

ــز التشــاور   ) األنشــطة الفرعــية (وإدارهتــا ) األنشــطة اخللفــية (الطبيعــية  فضــال عــن وســائل تعزي
 .والتنسيق والتعاون

  
  دريب وإذكاء الوعي يف أوساط صانعي القرار وعامة اجلمهورتعزيز فرص التعليم والت -٣ 

اخلاصة ) Mercator" (مريكـاتور "نظّـم املركـز حلقـة عمـل تدريبـية عـلى براجمـية نظـام                  -١١
ــدة        ــية وصــفحات األطــالس تناولــت األســاليب اجلدي بنشــر وتصــميم اخلــرائط والرســوم البيان

تخصصــــني يف رســــم اخلــــرائط   لتجهــــيز الرســــوم واخلــــرائط، واســــتهدفت املّســــاحني وامل    
وُنظِّمت هذه احللقة بالتعاون مع مؤسسة  . يف الـدول األعضاء والدول الشريكة      والطوبوغرافـيا 

 ".سرتيان"، الشريك البلجيكي، حيث مت عقد ثالث جلسات يف مقر املركز )Star" ستار("

ير  الفرنســية ُنظّمـت حلقــة تدريــب حــول التصــو Spot Imageوبالـتعاون مــع مؤسســة   -١٢
وكان اهلدف  . ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٧ و   ١٦عـايل االستبانة بواسطة السواتل، يف تونس يومي         

مـن هـذه احللقـة هـو حبـث الفـرص الـيت تتـيحها السواتل ذات االستبانة العالية من أجل دراسة                       
 .البيئات الطبيعية

عار ، يعـتزم املركـز عقـد حلقة دراسية إقليمية حول تطبيقات االستش            ٢٠٠٤ويف عـام     -١٣
والغرض .  أيضا(Spot Image)بالتعاون مع مؤسسة ) رسـم اخلـرائط، الـزراعة، البيئة   (عـن بعـد   

مـن احللقـة الدراسية هو استعراض وضع التطبيقات يف أوساط الدول األعضاء وتعزيز التشاور               
كمـا سـتناقش هـذه احللقـة مسـألْيت توافر           . والـتعاون عـلى املسـتويني دون اإلقلـيمي واإلقلـيمي          

نات قـرابة الوقـت احلقـيقي، وحـيازة هـذه البـيانات بأسـعار منخفضـة، وستضـع توصيات                    البـيا 
 .بشأهنما

، باإلضـافة إىل أنشـطته الـيت تعكس شواغل الدول األعضاء    "سـرتيان "كمـا أنّ املركـز     -١٤
توصيات اليونيسبيس الثالث يف جمال تكنولوجيا الفضاء       (وتـندرج يف السـياق الـدويل املناسـب          

، يهدف إىل العمل باستمرار على توسيع       )مـا يتصـل هبما من معاهدات واتفاقيات       وتطبـيقاهتا و  
 .دائرة الفاعلني وحتقيق مشاركة القطاع اخلاص واملنظمات األهلية
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  اجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد
 ]باإلنكليزية: األصل[

 
) ISPRS" إسربس ("عن بعد اجلمعـية الدولية للمسح التصويري واالستشعار       أسـهمت    -١

بالتعاون مع  " إسربس"فقد عقدت اجلمعية    . بطـرق شـىت يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث        
الــرابطة اإلفريقــية الستشــعار البيــئة عــن بعــد واملعهــد الــدويل لعــلم املعلومــات األرضــية ورصــد 

ــنوان  (ITC)األرض  ــل بعـ ــة عمـ ــلمعلومات  "، حلقـ ــية لـ ــتطورات يف االدارة العلمـ ــية الـ اجلغرافـ
، يف دار السالم    "ونقـل هـذه التكنولوجـيا ألغـراض إدارة البيـئة واملوارد الطبيعية            ) اجليوماتـيكا (

 . ٢٠٠٢مارس / آذار٢٨ إىل ٢٥خالل الفترة من 

، تّتصل الندوات   ٢٠٠٢ومـن ضمن الندوات السبع ملنتصف املدة اليت عقدت يف عام             -٢
 :٢١ و١٨ و١١التالية بتوصيات اليونيسبيس الثالث 

" الفضائية وجتهيزها وتطبيقاهتا-نظرية البيانات األرضية " نـدوة اللجـنة الرابعة       )أ( 
 ؛)٢٠٠٢يوليه / متوز١٢-٨أوتاوا، كندا (

ــية    )ب(  ــدوة اللجــنة الثان ــيانات الفضــائية وصــيانتها     "ن ــتاج الب ــتكامل إلن ــنظام امل ال
 ؛)٢٠٠٢أغسطس / آب٢٣-٢٠كزيان، الصني " (ولدعم اختاذ القرار

ســاو خوســيه " (الــنهوج اجلديــدة للتعلــيم واالتصــال "نــدوة اللجــنة السادســة  )ج( 
 ؛)٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨-١٦دوس كامبوس، الربازيل 

ــنة األوىل  )د(  ــدوة اللجـ ــية   "نـ ــتويات العاملـ ــعار عـــن بعـــد يف املسـ إدمـــاج االستشـ
 ؛)٢٠٠٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١٥-١٠دنفر، الواليات املتحدة " (واإلقليمية واحمللية

 كانون  ٦–٣حـيدرآباد، اهلند    " (رصـد املـوارد والبيـئة     "نـدوة اللجـنة السـابعة        )ه( 
 ).٢٠٠٢ديسمرب /األول

، أنشأت  (EARSeL)وبالـتعاون مـع الـرابطة األوروبـية ملختـربات االستشـعار عـن بعد                 -٣
ــية املــتعددة األطــراف   " إســربس"اجلمعــية  -SIG) فــريق املصــاحل اخلاصــة املعــين باالتفاقــات البيئ

MEA)    للــنظر يف تطبــيق االستشــعار عــن بعــد بشــأن الــتحقق مــن االتفاقــات الدولــية املــتعددة 
 ).١٨ و١فيما يتعلق بتوصييت اليونيسبيس الثالث (األطراف 

عـدة دورات شـبابية من برناجمها بشأن مؤمترها الرباعي          " إسـربس "وأدرجـت اجلمعـية      -٤
ــيه / يف متــوز٢٣ إىل ١٢العشــرين الــذي ســيعقد يف اســطنبول بتركــيا مــن     ــيما . (٢٠٠٤يول ف

 ).٢١يتعلق بتوصية اليونيسبيس الثالث 
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الدراج عدة دورات استثنائية خالل املؤمتر من أجل النظر         " إسـربس "وختطـط اجلمعـية      -٥
يف توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، فضـال عـن عقـد دورات مكّرسـة حتديدا لفريق العمل املعين                    

 ).١٨ و١١ و١يما يتعلق بتوصيات اليونيسبيس الثالث ف(باستراتيجية الرصد البيئي 

الـيت هتدف إىل توفري     " إسـربس "مؤخـرا مؤسسـة اجلمعـية       " إسـربس "وأطلقـت اجلمعـية      -٦
الـتمويل ملقدمـي الطلبات األكفاء، وخباصة من البلدان النامية، من أجل املشاركة يف برامج يف                

ي، والـــتعلّم عـــن بعـــد، وبـــرامج التـــبادل، اجلوائـــز، والتعلـــيم وإذكـــاء الوعـــ: اجملـــاالت التالـــية
والـزماالت الدراسـية، واملـنح، وحلقات العمل الدولية، والتدريبات الداخلية، واحلفظ ومسك            
احملفوظــات، ومــبادرات الــبحوث، واملــنح الدراســية، ومشــاريع املعــايري وأدواهتــا ومطــبوعاهتا،    

 الدعم امللموس ألهداف "إسـربس "ومـن خـالل هـذه الـربامج، سـتقّدم مؤسسـة        . ومـنح السـفر   
فــيما يــتعلق بتوصــيات . (، وســتعترف باإلجنــازات الــبارزة وســتكافئ علــيها"إســربس"اجلمعــية 

 ).٢٥اليونيسبيس الثالث 
 احلواشي   

 .٥٠، الفقرة (A/58/20) ٢٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسني، امللحق رقم  انظر (1) 
 .املرجع نفسه، املرفق األول (2) 
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