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  مقدمة   -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف   

  من جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، املعقود يفؤمتـر القمـة العـاملي للتنمية املستدامة،    ميف   -١
ــول٤ إىلأغســطس / آب٢٦ ــن    )1(.٢٠٠٢ســبتمرب /  أيل ــات م ــدول واحلكوم ــد رؤســاء ال  أكّ

مؤمتر األمم املتحدة    الذي اعتمده    )2(،٢١جديـد الـتزامهم القـوي بتنفـيذ جـدول أعمال القرن             
يونــيه / حزيــران١٤ إىل ٣ مــن ، الــربازيل، يف ريــو دي جــانريواملعقــود، املعــين بالبيــئة والتنمــية

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا      كمـا ألـزموا أنفسـهم بتحقيق        . ، تنفـيذا كـامال    ١٩٩٢
 ٥٥/٢قــرار اجلمعــية العامــة   (فــيها األهــداف الــواردة يف إعــالن األمــم املــتحدة بشــأن األلفــية   

واعــتمد مؤمتــر القمــة إعــالن جوهانســربغ بشــأن التنمــية   ). ٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول٨املــؤرخ 
خطــة جوهانســربغ (مة خطــة تنفــيذ نــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدا    و)3(املســتدامة
 )4().للتنفيذ

، ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦، املؤرخ ٥٤/٦٨وأيـدت اجلمعـية العامـة يف قرارها       -٢
 الذي اعتمده )5(،"إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     : ةاأللفية الفضائي ": القـرار املعـنون   

، املعقود )اليونيسبيس الثالث (املعين باستكشاف الفضاء اخلارجيالثالـث  مؤمتـر األمـم املـتحدة      
ــنا، مــن   ــيه / متــوز٣٠ إىل ١٩يف فيي ــنا    . ١٩٩٩يول وقــد صــاغ اليونيســبيس الثالــث إعــالن فيي

 مواجهة التحديات العاملية يف املستقبل باستخدام التطبيقات  لـيكون نـواة اسـتراتيجية تـرمي إىل        
وقــد نــوه إعــالن فييــنا، عــلى وجــه اخلصــوص، إىل فوائــد التكنولوجــيات الفضــائية    . الفضــائية

وتطبـيقاا يف التصـدي للـتحديات الـيت تواجه التنمية املستدامة، وكذلك فعالية أجهزة الفضاء                
ث البيئة واستنفاد املوارد الطبيعيةيف معاجلة التحديات النامجة عن تلو. 

__________ 
/  أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (1) 

 .)والتصويب A.03.II.A.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٢سبتمرب 
منشورات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣ ،ريو دي جانريو، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية )2( 

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

 .، املرفق١الفصل األول، القرار ، تنمية املستدامةتقرير مؤمتر القمة العاملي لل )3( 
 .، املرفق٢الفصل األول، القرار ، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة )4( 
 املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  الثالثتقرير مؤمتر األمم املتحدة )5( 

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩



 

3  
 

A/AC.105/877  

وتنفـيذ التوصـيات الـواردة يف إعـالن فييـنا يدعـم اإلجـراءات الـيت دعي إىل اختاذها يف              -٣
خطـة جوهانسـربغ للتنفـيذ مـن أجـل تعزيـز قدرات الدول األعضاء، وخصوصا البلدان النامية           

   ــو ــيم آثــار تل ــية، مــن أجــل تقي ــبلدان ذات االقتصــادات االنتقال ث اهلــواء باســتخدام أدوات وال
وتوفّـر التكنولوجــيات الفضـائية أدوات لرصـد وإدارة إمــدادات الطاقـة واســتهالكها،     . فضـائية 

مـن خـالل توفـري معلومـات عـن مواقع املصادر وتوافرها، وكذلك توفري تكنولوجيات عرضية         
 .لتوفري الطاقة

مانة العامة ندوة يف   ، نظّـم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي التابع لأل           ٢٠٠٢ويف عـام     -٤
ــتيلينبوش ــيا  ،س ــاد  جــنوب أفريق ــبل انعق ــية املســتدامة   ، ق ــاملي للتنم ــة الع ــر القم ــنظر يف مؤمت ، لل

اخلطـوات الـيت ميكـن أن تـتخذ لالضـطالع باإلجراءات املقترح إدراجها يف خطة جوهانسربغ         
ــيذ ــادية إليضــاح القــدرات العملياتــ       . للتنف ــندوة بــإطالق مشــاريع استرش ية وأوصــت تلــك ال

وعقـد مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي، يف       . لتكنولوجـيات الفضـاء يف دعـم التنمـية املسـتدامة          
، )اإليســا(حكومــة النمســا ووكالـة الفضــاء األوروبــية  سـياق متابعــته لــتلك التوصـية، وبــرعاية   

 لدراسة السبل اليت ميكن أن تستهل ا تلك ٢٠٠٥ و٢٠٠٣سلسـلة مـن الـندوات بـني عامي       
وميكـن االطـالع على تفاصيل الندوات، مبا        . صـا يف جمـال إدارة مـوارد املـياه         املشـاريع، وخصو  

شؤون الفضاء اخلارجي على    مكتبيف ذلـك مـواد عـن الربامج واملعلومات اخللفية، على موقع             
 .(http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/act2005/graz/index.html)الويب 

ة الــندوات تلــك، يــنظّم مكتــب شــؤون الفضــاء واســتنادا إىل الــتجربة اإلجيابــية لسلســل -٥
اخلـارجي، بالـتعاون مـع حكومـة النمسـا واإليسا، سلسلة ثانية من ثالث ندوات متتالية للنظر              
يف الكيفـية الـيت ميكـن أن تسـهم ـا التطبـيقات الفضـائية يف جماالت أخرى تناوهلا مؤمتر القمة                      

ويتناول هذا . اء واستخدام موارد الطاقة  العـاملي للتنمـية املسـتدامة، وخصوصا رصد تلوث اهلو         
، وهـي األوىل يف سلسلة الندوات، وتناولت منافع  ٢٠٠٦الـتقرير الـندوة الـيت عقـدت يف عـام            

اسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء مـن أجـل رصـد تلـوث اهلـواء وإنتاج الطاقة ومن أجل التنمية                     
 وتنفــيذ مشــاريع استرشــادية وميكــن أن تتــناول الــندوتان الالحقــتان إمكانــية وضــع . املســتدامة

تعـاجل مسـائل تتصـل بوضـع السياسـات مـن أجـل اسـتخدام التطبـيقات الفضـائية لرصد تلوث                      
 .اهلواء واستخدام الطاقة على حنو عملي

، ٢٠٠٥ديســـمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ٦٠/٩٩وعمـــال بقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -٦
أدوات  حول   وكالـة الفضـاء األوروبية    املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا و          عقـدت الـندوة     

، واشترك يف تنظيمها الفضـاء لرصـد تلـوث اهلـواء واسـتخدام الطاقـة ألغراض التنمية املستدامة           
مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ووزارتــا الشــؤون األوروبــية والدولــية والــنقل واالبــتكار          
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، واشــتركت اإليســا يف والتكنولوجــيا االحتاديــتان يف النمســا ومقاطعــة ســترييا ومديــنة غــراتس 
وعقـدت الـندوة يف معهد أحباث الفضاء التابع لألكادميية النمساوية للعلوم، غراتس،             . رعايـتها 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥ إىل ١٢النمسا، من 

، ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦واهلـدف العـام لسلسـلة الـندوات احلالـية، الـيت تشـمل الفـترة من               -٧
فضـاء املعروضـة لدعـم اختـاذ بعـض اإلجـراءات اليت        هـو تعزيـز اسـتخدام قـدرات تكنولوجـيا ال          
 : هي٢٠٠٦وأهداف ندوة عام . دعي إليها يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ

إطــالع املشــاركني عــلى اســتخدامات قــدرات تكنولوجــيا الفضــاء املعروضــة    )أ(  
ء لدعــم اإلجــراءات الــيت دعــي إىل اختاذهــا يف خطــة جوهانســربغ للتنفــيذ املتصــلة بــتلوث اهلــوا 

 واستخدام الطاقة؛

دراسـة مـا هـو مـتاح مـن تكنولوجـيات ومـوارد لـلمعلومات متصـلة بالفضاء                    )ب(  
 ومنخفضة التكلفة ملعاجلة تلوث اهلواء واستخدام الطاقة؛

دراسـة نـوع التدريـب املطلوب ومستواه، والفئات املستهدفة، لدى استخدام             )ج(  
 خدام الطاقة؛تكنولوجيات الفضاء ملعاجلة تلوث اهلواء واست

ــائية يف     )د(   ــية الفضـ ــات التكنولوجـ ــتراتيجية إدراج األدوات واملعلومـ ــة اسـ دراسـ
 عملية اختاذ القرارات يف جمال رصد تلوث اهلواء واستخدام الطاقة؛

اســتبانة الشــراكة الوظيفــية الــيت ميكــن أن تصــاغ مــن أجــل تشــجيع اســتخدام  )هـ(  
 واستخدام الطاقة؛تكنولوجيات الفضاء لرصد تلوث اهلواء 

تعزيـز مشـاركة املرأة يف اختاذ القرارات املتصلة برصد تلوث اهلواء واستخدام           )و(  
 .الطاقة

وقــد أعــد هــذا الــتقرير لكــي يقــدم إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   -٨
 .٢٠٠٧السلمية يف دورا اخلمسني، عام 

  
 الربنامج    -باء  

 
ــتاح ح  -٩ ــية ألقاهــا ممــثلون عــن    تضــمن حفــل افت لقــة العمــل كــلمات اســتهاللية وترحيب

األكادميـــية النمســـاوية للعلـــوم ووزارة الشـــؤون األوروبـــية والدولـــية االحتاديـــة ووزارة الـــنقل  
واالبــتكار والتكنولوجــيا االحتاديــة ومقاطعــة ســترييا ومديــنة غــراتس ومكتــب شــؤون الفضــاء   
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واملفوضية ) ناسا (وطنية للمالحة اجلوية والفضاء   دارة ال اإلوقدم ممثالن عن كل من      . اخلـارجي 
 .األوروبية عرضني رئيسيني

تلوث : "وتألّفـت الـندوة مـن مخـس جلسـات لتقدمي العروض، كانت عناوينها كما يلي       -١٠
التطبــيقات الفضــائية مــن أجــل استكشــاف  "و" حتــٍد للتنمــية املســتدامة: اهلــواء واســتخدام الطاقــة

ــة وإنــتاجها  ــ"و" الطاق ــواء باســتخدام التطبــيقات       معاجل ــة عــلى تلــوث اهل ة تــأثري اســتخدام الطاق
ــناطق احلضــرية      "و" الفضــائية ــوث اهلــواء يف امل اســتخدام االستشــعار عــن بعــد لرصــد مصــادر تل
التكنولوجـيات ومـوارد املعلومـات الفضـائية املتيسـرة ملعاجلـة تلوث اهلواء واستخدام            "و" والريفـية 
تعزيز مشاركة املرأة يف اختاذ    "ش، اليت كان موضوعها احملوري هو       وركّـزت حلقـة النقا    ". الطاقـة 

، عـلى مسـألة تعزيـز الدور القيادي للمرأة يف    "القـرارات املتصـلة بـتلوث اهلـواء واسـتخدام الطاقـة         
وقـدم متكـلمون مدعـوون مـن بلـدان نامـية وصـناعية عـلى حد سواء ما          . عملـية اختـاذ القـرارات     

 .ت مناقشة شاملة يف هناية كل جلسة عرض عرضا وعقدت جلسا٢٠جمموعه 
  

 احلضور    -جيم   
 
اســـتخدمت أمـــوال وفّـــرا األمـــم املـــتحدة واجلهـــتان الراعيـــتان لتغطـــية تكالـــيف الســـفر   -١١

 . مشاركا من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية٢٩والنثريات اليومية واإلقامة لـ

)  اإلسالمية-مجهورية (شاركا من إندونيسيا وإيران  م٦٠وحضـر الـندوة ما جمموعه        -١٢
ــيماال       ــبابوي والســنغال وغوات ــيا وزم ــدا ورومان ــر وجورجــيا وروان ــند واجلزائ وباكســتان وتايل
والفلـبني وفييـت نـام وكازاخسـتان وكمـبوديا وكينـيا ومدغشـقر واملغـرب وملديـف ومنغوليا                   

بعثة إدارة األمم املتحدة  األمريكية ومن   والنمسـا ونـيجرييا واهلـند وهـنغاريا والواليات املتحدة         
 ومكتب شؤون الفضاء املعهـد الـدويل لتحلـيل الـنظم التطبيقي    كمـا مـثِّل   . املؤقـتة يف كوسـوفو   

 .طارية بشأن تغير املناخإلاتفاقية األمم املتحدة ااخلارجي وأمانة 
  

 ملخص العروض     -ثانيا  
 
ــلى ا      -١٣ ــب ع ــزايد الطل ــلى ت ــروض الضــوء ع ــتاجها،    ســلّطت الع ــلى إن ــن مث ع ــة وم لطاق

وكذلـك زيـادة التركـيز عـلى الـتأثري البيئي ملصادر الطاقة املستخدمة حاليا، وخصوصا مصادر            
الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الكـــتلة األحيائـــية والطاقـــة الكهرمائـــية والطاقـــة احلـــرارية األرضـــية  

لرصد تلوث اهلواء   كما قدمت عروض بشأن التكنولوجيات الفضائية اليت تستخدم         . املـتجددة 
 .ولتحسني توليد الطاقة ونقلها واستخدامها من أجل التنمية املستدامة
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وميكـن االطـالع عـلى تفاصـيل بـرنامج الـندوة ومـواد املعلومات اخللفية والعروض يف                   -١٤
ــاء اخلـــارجي عـــلى الويـــب   مكتـــبموقـــع   /http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP)شـــؤون الفضـ

act2006/graz/index.html). 

وكــان . ويف اجللســة االفتتاحــية، قدمــت ناســا واملفوضــية األوروبــية الكلمــتني الرئيســيتني  -١٥
التطبيقات الفضائية لرصد تأثري توليد الطاقة واستخدامها على        : "عـنوانامها كمـا يـلي، على التوايل       

 يف سياق اإلطار )جيوس(املنظومة العاملية لنظم رصد األرض اإلسهام األورويب يف "و" تلوث اهلواء
وركّــز العرضــان عــلى االحتــياجات الــيت ميكــن تلبيــتها باســتخدام   ". الــربناجمي للــبحوث اتمعــية 

التكنولوجـيات الفضـائية، وخصوصا تلك اليت ال ميكن تلبيتها إال بالرصد من الفضاء أو اليت ميكن        
وقُدمت أمثلة  . البياناتللرصـد مـن الفضـاء أن يوفّـر هلـا فوائـد كـبرية مقارنـة بسـائر تقنـيات مجع                       

ملـبادرات أُطلقـت حديـثا ـدف إىل حتسـني الوصـول إىل البىن التحتية والبيانات الفضائية من أجل            
 .رصد تلوث اهلواء واستخدام الطاقة

وركّـزت اجللسـة األوىل عـلى الصـالت بـني اسـتخدام الطاقـة مـن أجـل التنمـية املستدامة                       -١٦
نظـرت فـيما ميكـن القـيام بـه ملعاجلة هذه املسائل وحتسني استخدام               و. وتلـوث اهلـواء وتغـير املـناخ       

وتناولت الورقة األوىل الصلة بني استخدام الطاقة وتلوث        . الطاقة خبفض التأثري البيئي الستخدامها    
ولوحظ أن االستهالك املتزايد للطاقة من قبل الصناعة والنقل والقطاع املنـزيل يشكل حتديا       . اهلـواء 

وممـا يـثري القلـق بصـفة خاصـة مسـتوى انـبعاثات ثاين أكسيد الكربيت وثاين              . ية اهلـواء  إلدارة نوعـ  
أكسـيد النيتروجني يف معظم املدن اآلسيوية، حيث زاد تلوث اهلواء بسبب النمو الصناعي السريع             

ن وناقشـت الورقـة الثانية تأثري تلوث اهلواء من مصادر داخل األماك    . واحلاجـة املـتزايدة إىل الطاقـة      
املغلقـة وشـددت عـلى أن االعـتماد عـلى أنـواع الوقـود التقلـيدية يؤثر على حنو خاص على النساء              

وشددت الورقة الثالثة على أن مثة  . واألطفال، الذين كثريا ما يكونون داخل املنازل لفترات أطول        
ل إىل حاجـة ملواصـلة رصـد اسـتخدام الطاقـة وتـأثريه على تلوث اهلواء، وكذلك على سبل الوصو        

املعلومـات واملعـارف املشـتركة بـني عـدة ختصصـات مـن أجـل الـبحوث التطبيقـية وبـناء القدرات                       
وقـدم العـرض األخـري حملـة جمملة عن تغير املناخ، بوصف العالقة بني تغير املناخ وتركُّز          . املؤسسـية 

لحق باتفاقية  بروتوكول كيوتو امل  وعرض  . انـبعاثات غـازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي        
 باعتباره إطار عمل ملعاجلة تغير املناخ على الصعيدين )6(األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـير املناخ       

 .الوطين والدويل

__________ 
 )6( FCCC/CP/1997/7/Add.1 1، القرار/CP.3املرفق ،. 
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وتناولــت اجللســة الثانــية اســتخدام التطبــيقات الفضــائية مــن أجــل استكشــاف الطاقــة    -١٧
ــتاجها ــلى أمهــية التكنولوجــيات الفضــائية     . وإن  يف اســتبانة مصــادر جديــدة   وســلِّط الضــوء ع

ولوحــظ أن التطبــيقات . ومــتجددة للطاقــة، فضــال عــن قــياس مســتوى تلــوث اهلــواء ورصــده  
الفضــائية، مــثل االستشــعار عــن بعــد، ميكــن أن تدعــم منذجــة إمكانــات لتولــيد الطاقــة موزعــة  

وزع إقليمـيا عـلى نطـاق واسـع، وكذلك حتسني حماكاة أمحال الشبكات الكهربائية بناء على ت        
كمــا أُطلــع املشــاركون عــلى الكيفــية الــيت يمكــن ــا اســتخدام الفوائــد     . الســكان والصــناعة

وعرضــت . العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل حتســني تولــيد الطاقــة ونقــلها واســتخدامها 
أمـثلة عـلى املشـاركني ألدوات لدعم اختاذ القرارات، مثل براجمية حتليل مشاريع الطاقة النظيفة           

 والــنموذج اهلجـني الســتخدام مصــادر الطاقـة املــتجددة اســتخداما   (RETScreen)" كرينريتسـ "
أن تسـتخدم عـلى نطاق العامل لتقييم   " ريتسـكرين "وميكـن لـرباجمية    . (HOMER)" هومـر "أمـثل   

إنـتاج الطاقـة ووفوراـا، وتكاليف مدة االستخدام، وخفض االنبعاثات، وخماطر خمتلف أنواع      
ــة  ــتجددة تكنولوجــيات الطاق ــر"وميكــن أن تســتخدم خوارزمــيات منــوذج   .  الكفــؤة وامل " هوم

اخلاصـة باملنهجـية وحتليل احلساسية لتبسيط مهمة تقييم خيارات التصميم لكل من نوعي نظم            
الطاقــة القائمــة خــارج الشــبكات واملتصــلة بالشــبكات مــن أجــل تطبــيقات التولــيد يف املــناطق  

 .التطبيقات املوزعةالنائية والتطبيقات القائمة بذاا و

وتناولــت اجللســة الثالــثة دراســة تــأثري اســتخدام الطاقــة عــلى تلــوث اهلــواء باســتخدام    -١٨
وأُطلع املشاركون على السبل اليت ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن تسهم ا           . التطبـيقات الفضائية  

مجملة عن تنفيذ وقُدمت للمشاركني حملة    . يف مكافحـة تلـوث اهلـواء ومراقـبة الغـالف اجلـوي            
مـبادرة بـرنامج الغـالف األرضي واحمليط احليوي يف املنظمة اهلندية ألحباث الفضاء، اليت دف        

الزمانـية، باستخدام سواتل للقياس وأدوات للتحليل      -إىل حتديـد خـواص اهلـباء اجلـوي املكانـية          
 جتارما وإضـافة إىل ذلـك، قـدم مشـاركان مـن باكستان وكمبوديا معلومات عن        . والـنمذجة 

ولوحظ أن التطبيقات الفضائية . يف اسـتخدام التطبـيقات الفضائية لرصد تلوث اهلواء ودراسته         
هـي مصـدر البـيانات الوحـيد للمـناطق النائـية والريفـية الـيت ال تكـون القياسـات األرضـية فيها                 

 .متاحة أو ممكنة

لوث اهلواء يف وخصصـت اجللسـة الرابعة لالستشعار عن بعد من أجل رصد مصادر ت            -١٩
املاء واحلرارة والفحم   (وركّز العرضان األوالن على مصادر الطاقة       . املـناطق احلضـرية والريفـية     

الـيت تستخدم لتلبية الطلب على الطاقة يف القطاعني املنـزيل  ) والكـتلة األحيائـية والزيـت والغـاز      
ات الغازية ومركبات وأشـار كال العرضني إىل أن طائفة واسعة من املركب     . والصـناعي كلـيهما   

ــا يف ذلــك أكاســيد         ــلهواء، مب ــات ل ــرب ملوث ــار ضــارة وميكــن أن تعت ــيقة هلــا آث اجلســيمات الدق
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كمــا لوحــظ أنــه، مــع . النيــتروجني وثــاين أكســيد الكــربيت وثــاين أكســيد الكــربون واملعــادن 
صــريان الطاقــة شــاغال عاملــيا رئيســيا، أصــبحت سياســات الطاقــة عنصــرا حموريــا يف التخطــيط   

وقـدم عـرض آخـر ركّز على الفحم والليغنيت باعتبارمها مصدرين من مصادر الطاقة             . وطـين ال
وعرضـت عـلى املشـاركني اجتاهات االنبعاثات امللوثة للغالف    . الرئيسـية ذات الصـلة بالـتلوث      

ــبعاثات الصــناعية تســهم إســهاما كــبريا يف مســتويات     . اجلــوي وجــرى التشــديد عــلى أن االن
وثــاين أكســيد الكــربيت وأكاســيد النيــتروجني، وخصوصــا عــندما توجــد   اجلســيمات الدقــيقة 

وكان العرض األخري يف اجللسة عن النماذج الرقمية للتنبؤ بتلوث . املصـانع يف مـناطق حضـرية     
اهلـواء، وأُطلـع املشاركون خالله على الكيفية اليت ميكن ا استخدام مناذج االنتشار والنقل يف            

ألبعـاد مـن أجـل تصـور مسـارات تلـوث اهلـواء عـلى نطاقـات خمتلفة                 الغـالف اجلـوي الثالثـية ا      
 .باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

وكـان موضـوع اجللسـة اخلامسة هو استخدام تكنولوجات الفضاء وموارد املعلومات         -٢٠
املباشــرة وغــري (وكــان العــرض األول عــن األســاليب . ملعاجلــة تلــوث اهلــواء واســتخدام الطاقــة

القائمــة عــلى االستشــعار عــن بعــد جلــرد الكــتلة احلــيوية لألخشــاب، مــع التركــيز       ) املباشــرة
وقُدمــت أمــثلة ملشــاريع جيــري   . خصوصــا عــلى الصــور ذات االســتبانة املتوســطة واملنخفضــة   

ــة الصــور الســاتلية ذات االســتبانة املتوســطة         ــز دق ــع التركــيز خصوصــا عــلى تعزي ــيذها، م تنف
كمــا قُدمــت للمشــاركني حملــة جمملــة ألدوات     . احلــيويةواملنخفضــة لتحســني تقديــر الكــتلة    

كمـا أُطلعوا على السبل  . االتصـاالت الفضـائية القائمـة لرصـد تلـوث اهلـواء واسـتخدام الطاقـة           
الـيت ميكــن ــا اسـتخدام الوصــالت ذات الــنطاق الـترددي العــريض مــن أجـل تســريع اســتعادة     

ىل ذلـك، قـدم مشـاركان مـن غواتيماال واهلند       وإضـافة إ  . البـيانات اانـية املـتاحة يف اإلنترنـت        
معلومــات عــن جتارمــا يف نشــر املعلومــات الفضــائية املتصــلة بــتلوث اهلــواء واســتخدام الطاقــة 

وقـدم هـذان العرضـان أمـثلة إضافية الستخدام         . عـلى مقـرري السياسـات ومـتخذي القـرارات         
ات االحتباس احلراري من عمليات القياسـات السـاتلية واملنهجـيات الـيت تستخدم لتقدير انبعاث          

وأسـهم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بعـرض عمـا تتيحه املراكز اإلقليمية           . صـناعية خمـتلفة   
ــيا وآســيا واحملــيط       ــتحدة، يف أفريق ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم امل ــتدريس عل ل

كمــا . طبــيقات الفضــائيةاهلــادئ وأمــريكا الالتينــية والكــاريـيب، مــن فــرص تعليمــية يف جمــال الت 
ــائي      ــياس الفضـ ــلم القـ ــتعمقا يف عـ ــبا مـ ــيح تدريـ ــز تتـ ــذه املراكـ ــلى أن هـ ــاركون عـ أُطلـــع املشـ

 .واالتصاالت واالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، وكذلك يف علوم الفضاء
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  االستنتاجات والتوصيات -ثالثا 
ــروض جلســات مناقشــة تركّــ       -٢١ ــن جلســات الع ــتدابري  تلــت كــل جلســة م زت عــلى ال

واخلـيارات العملـية للتعجـيل بـاجلهود الرامـية إىل حتقـيق خطـة جوهانسـربغ للتنفيذ فيما يتعلق                    
وخلّصت نتائج مداوالت الندوة وقُدمت يف اجللسة    . بـتلوث اهلـواء وإنـتاج الطاقة واستخدامها       

 .األخرية، عندما عقدت مناقشة ختامية واعتمدت االستنتاجات والتوصيات

وخـالل جلسـة املناقشـة األوىل بشـأن اسـتخدام قـدرات تكنولوجـيا الفضـاء املعروضة                 -٢٢
لدعـم اإلجراءات اليت دعي إليها يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ فيما يتصل بتلوث اهلواء وإنتاج               
الطاقــة واســتخدامها، ســلّط املشــاركون الضــوء عــلى أن حبوثــا هامــة قــد يســرت حتســني فهــم   

ولكـن ذكـر أن مثـة حاجـة إىل تعزيـز اإلطـار السياسـي        .  والغـالف اجلـوي  مسـألة تلـوث اهلـواء   
فتكنولوجـيات خفض االنبعاثات وأنواع الوقود      . املـتعلق بـتلوث اهلـواء يف العديـد مـن الـبلدان            

وســعيا لــتعزيز اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء، شــدد  . األنظــف غــري مــتاحة عــلى نطــاق واســع 
 :املشاركون على عدة مسائل مشلت

احلاجـة إىل إقامـة بنـية حتتـية وطنـية وإقليمية مستدامة للتطبيقات الفضائية من                 )أ(  
خــالل بــرامج وآلـــيات للــبحوث والــتطوير مـــن أجــل نقــل التكنولوجـــيا لضــمان أن تطـــور        

 التكنولوجيات اجلديدة واملتقدمة وتعرض على نطاق واسع؛

سني فهم إمكانات احلاجـة إىل مسـاعدة املديـرين ومـتخذي القـرارات على حت            )ب(  
 التكنولوجيات الفضائية؛

احلاجـة إىل وضـع حلـول وسياسـات فعالـة لتبادل البيانات بشأن تلوث اهلواء            )ج(  
ويف بعــض الــبلدان، هــناك . العابــر لــلحدود، وتعزيــز ترتيــبات الرصــد احلالــية وتوســيع نطاقهــا  

 ات الستخدامها يف" قوانني للهواء النقي"حاجة إىل سنالبيئات الربية واملائيةواقتناء معد . 

وخـالل جلسـة املناقشـة الثانـية بشـأن التكنولوجـيات واملعلومـات الفضـائية املنخفضـة           -٢٣
الــتكلفة املــتاحة ملعاجلــة تلــوث اهلــواء واســتخدام الطاقــة، الحــظ املشــاركون أن هــناك بــيانات  

ــتكلفة مــتاحة مــن أجهــزة استشــعار ســاتلية خمــتلفة، مــثل جهــاز األر     ــة منخفضــة ال صــاد اجلوي
راديوي الــطــياف  الــتابع لناســا مــن أجــل إدارة الطاقــة وامل  (SSE)الســطحية والطاقــة الشمســية  

. ، ميكـن أن تسـتخدم لـتحديد نوعـية اهلواء          (MODIS)" موديـس  "توسـط التحلـيل   املتصـويري   ال
كمـا الحـظ املشـاركون أن األوسـاط العلمـية قـد طورت عددا من أدوات الدعم اانية وهي                 

واتفـق املشـاركون عـلى أن التكنولوجيات الفضائية املنخفضة          . لى اإلنترنـت مباشـرة    مـتاحة عـ   
الـتكلفة ينـبغي أن تـتاح لـيس للعـلماء والتقنـيني فحسـب، بـل أيضـا للمسـتعملني النهائـيني من                  
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أجـل ضـمان اسـتدامة بـراجمهم وينـبغي، مـن أجل ذلك، تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية               
 .خمصصة

املناقشة الثالثة بشأن استراتيجية إدماج األدوات والبيانات الفضائية يف         وخـالل جلسة     -٢٤
عملـية اختـاذ القـرارات مـن أجـل رصـد تلوث اهلواء واستخدام الطاقة، اعترف املشاركون بأن         
هــناك حاجــة لكــي تفهــم أوســاط تكنولوجــيا الفضــاء االحتــياجات اخلاصــة لــدى أوســاط           

التدريب املستمرين يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء   كمـا توجد حاجة للتعليم و     . املسـتعملني 
 .ولتطوير اخلربة الفنية الوطنية واإلقليمية وتعزيزها

وخـالل جلسـة املناقشـة الـرابعة بشـأن الشـراكة الوظيفـية الـيت ميكـن إقامـتها من أجل                       -٢٥
تفق تعزيـز اسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء لرصـد تلـوث اهلـواء واسـتخدام الطاقـة وإنـتاجها، ا                    

ــية        ــبلدان النام ــدرات ال ــز ق ــية عــلى تعزي ــنظمات الدول املشــاركون عــلى ضــرورة أن تســاعد امل
ويف . الســتخدام البــيانات والــنواتج الســاتلية لتمكيــنها مــن االســتفادة مــن تكنولوجــيا الفضــاء  

الوقــت ذاتــه، ينــبغي الــنظر إىل بــناء القــدرات باعتــباره عملــية تســتهل يف املشــاريع اجلديــدة أو  
 .رة املتصلة بالطاقة واملشاريع املتعلقة بنوعية اهلواء وملوثاتهاملستم

وخـالل جلسـة املناقشـة اخلامسـة بشـأن نـوع ومسـتوى التدريـب املطلوب يف استخدام                    -٢٦
تكنولوجـيات الفضـاء مـن أجل معاجلة تلوث اهلواء واستخدام الطاقة وإنتاجها، تكرر ذكر أمهية                

واتفق املشاركون على . ويا ملستويات خمتلفة من املستعملنيباعتـباره أمـرا حـي     " تدريـب املدربـني   "
أنـه سـيكون مـن املفيد تنظيم دورات تدريبية إلعداد اقتراحات مشاريع وأن ينظر مكتب شؤون             

 .الفضاء اخلارجي وغريه من املؤسسات ذات الصلة يف تنظيم تلك الدورات

ت الفضائية يف وضع السياسات    وقـدم املشـاركون التوصـيات التالـية بشأن إدماج األدوا           -٢٧
 :وتنفيذها من أجل رصد تلوث اهلواء واستخدام الطاقة، خصوصا يف البلدان النامية

 ينبغي أن يكون هناك تبادل للخربات ومزيد من التعاون فيما بني البلدان؛ )أ(  

ينــبغي أن تكــون هــناك آلــيات لســد الفجــوة بــني أوســاط تكنولوجــيا الفضــاء  )ب(  
 رارات، مع تركيز خاص على املديرين من الرتب املتوسطة؛ومتخذي الق

ينـبغي أن يشـجع الوصـول إىل البـيانات املـتاحة وأدوات دعـم اختاذ القرارات                  )ج(  
ملسـاعدة مقرري السياسات ومتخذي القرارات على رصد وإدارة تلوث اهلواء، وخصوصا يف              

 .البلدان النامية
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دم مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي االقتراحات    وأوصـى املشـاركون أيضـا بـأن يسـتخ          -٢٨
اليت يعكف حاليا الفريق   " جمتمعات املمارسة "الـيت قُدمـت يف الـندوة باعتـبارها مسـامهة لفائدة             

ــياجات الوصــول إىل البــيانات          ــن أجــل اســتبانة احت ــلى إنشــائها م املخــتص برصــد األرض ع
صد األرض على عملية اختاذ     السـاتلية واألرضـية، وتـبادل اخلـربات مـن خـالل تطبـيق نواتـج ر                

 .القرارات

وأتاحـت حلقـة املناقشـة بشـأن تعزيـز مشـاركة املـرأة يف اختاذ القرارات املتعلقة برصد           -٢٩
تلـوث اهلواء واستخدام الطاقة فرصة لتناول املشاكل املتصلة بالطاقة وحلوهلا من خالل عرض              

أة إىل املــوارد، مــثل املعلومــات  الســبل الــيت ميكــن أن تؤثــر ــا درجــة املســاواة يف وصــول املــر   
ولوحــظ أن عــددا مــن اجلهــود  . والتدريــب والعمــل، عــلى اســتخدام مصــادر الطاقــة وإدارــا  

ــية والدولــية يهــدف إىل زيــادة اســتخدام ممارســات الطهــي والتدفــئة النظــيفة واآلمــنة،          الوطن
لغاز النفطي  وخصوصـا يف املـناطق الريفـية، وأن مثة برامج أخرى دف إىل تشجيع استخدام ا               

املسـيل وغـاز الـبوتان كـبديلني لألخشـاب وغريهـا مـن أنـواع الوقـود األحفـوري سعيا حلماية             
والحـــظ املشـــاركون أيضـــا أن األســـاليب  . البيـــئة وحتســـني نوعـــية اهلـــواء يف املـــناطق املغلقـــة 

 املسـتخدمة لنشـر املعلومات عن تلوث اهلواء واستخدام الطاقة ينبغي أن تكون مناسبة وتشمل          
وأخـريا، لوحظ أن حكومات خمتلفة قد تعهدت بعدد من االلتزامات           . وسـائل اتصـال تقلـيدية     

لتشـجيع املـرأة عـلى املشـاركة يف املشـاريع املتصـلة بالطاقـة وبتوفري املوارد املالية الالزمة لتنفيذ               
 .تلك االلتزامات على أرض الواقع

 


