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  مقدمة   -أوال  
، يشـترك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي التابع لألمانة، وحكومة             ١٩٩٤مـنذ العـام      -١

. يف تنظيم ندوات عن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما   النمسـا ووكالـة الفضاء األوروبية       
وُعقــدت الــندوات يف غــراتس، النمســا، وتناولــت جمموعــة واســعة مــن املواضــيع، مبــا يف ذلــك  
الفوائــد االقتصــادية واالجتماعــية الــيت تعــود هبــا أنشــطة الفضــاء عــلى الــبلدان النامــية، وتعــاون  

ــنامي، وتع   ــامل الـ ــع العـ ــائية مـ ــناعة الفضـ ــائية  الصـ ــطة الفضـ ــباب يف األنشـ ــاركة الشـ ــز مشـ . زيـ
 :واملعلومــات اخلاصــة هبــذه الــندوات مــتاحة عــلى موقــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي          

)http://www.unoosa.org/oosa/SAP/graz/index.html .( 

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء    ٢٠٠٣ومــنذ عــام   -٢ ــندوات لفوائــد اســتخدام عل ، ُروجــت ال
ــيقاهتما يف  ــتائج مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة   االضــطالع وتطب خطــة  (خبطــة تنفــيذ ن

ــيذ ــية، عقـــدت يف   )1().جوهانســـربغ للتنفـ ــلة أوىل مـــن ثـــالث نـــدوات متتالـ   وركـــزت سلسـ
وركّـــزت . (A/AC.105/844) عـــلى مـــوارد املـــياه واإلدارة املســـتدامة للمـــياه  ٢٠٠٥ و٢٠٠٤

 . سائل املتعلقة بالغالف اجلوي على امل٢٠٠٦سلسلة ثانية من ثالث ندوات، بدأت عام 

وتناولـت الـندوة األوىل بشـأن القضـايا املـتعلقة بالغالف اجلوي وهي الندوة املشتركة                 -٣
بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالـة الفضـاء األوروبـية حول االستعانة بأدوات الفضاء لرصد                   

 ١٢دة يف غراتس، النمسا من      تلـوث اهلـواء واستخدام الطاقة ألغراض التنمية املستدامة، املعقو         
اهلـواء  رصـد تلـوث   ، فوائـد اسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء يف     ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ١٥إىل 

 كانون ١٤ املـؤرخ  ٦١/١١١وعمـال بقـرار اجلمعـية العامـة     . (A/AC.105/877)وإنـتاج الطاقـة     
 الفضاء ، عقـدت الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة          ٢٠٠٦ديسـمرب   /األول

ــية         ــا للتنم ــول الفضــاء لرصــد الغــالف اجلــوي دعم ــأدوات وحل ــية حــول االســتعانة ب األوروب
؛ وركزت على مسائل ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ إىل  ١١املسـتدامة، يف غـراتس، النمسـا، من         

مـن قبـيل نوعية اهلواء، وتغري املناخ وأحوال الطقس، واستنفاد طبقة األوزون والرصد باألشعة       
 . جيةفوق البنفس

 واشتركت مع وكالة الفضاء     ٢٠٠٧واستضـافت حكومة النمسا الندوة املعقودة عام         -٤
الــنقل األوروبــية يف رعايــتها مــن خــالل وزارة الشــؤون األوروبــية والدولــية االحتاديــة، ووزارة 

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

، ٢، الفصل األول، القرار )، والتصويبA/03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق
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اإلدارة الوطنية  بدعم من   وواليـة سـترييا، ومديـنة غراتس،        ،  واالبـتكار والتكنولوجـيا االحتاديـة     
وكانــت تلــك هــي الــندوة . ة األمريكــيةلواليــات املــتحديف ا) ناســا(حة اجلويــة والفضــاء لــلمال

 نظّمهــا بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية الــرابعة عشــرة مــن سلســلة الــندوات الــيت  
 . بالتعاون مع هؤالء املشاركني يف الرعاية

ــنه    -٥ ــيانات وميكــن االطــالع عــلى مذكــرة املعلومــات، وعــلى الــربنامج ال ــندوة والب ائي لل
ــا عـــلى موقـــع مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي     الصـــحافية ومجـــيع العـــروض املقدمـــة خالهلـ

(http://www.unoosa.org/oosa/SAP/act2007/graz/index.html) . ويوفـــر املوقـــع أيضـــا وصـــالت
ملــتعلقة أتاحهــا املشــاركون يف الــندوة إىل مــراجع ومــواد تدريبــية مفــيدة وإىل البــيانات واملواقــع ا  

 . بالغالف اجلوي
  

  اخللفية واألهداف        -ألف   
التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون اإلخالل       "ُتعـرف التنمـية املسـتدامة غالبا بأا          -٦

الذي  مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، ويف". بقـدرة األجـيال املقـبلة عـلى تلبـية احتياجاهتا       
سبتمرب / أيلول٤أغسـطس إىل  / آب٢٦فريقـيا، يف الفـترة مـن      يف جوهانسـربغ، جـنوب أ     ُعقـد   
 أعــاد رؤســاء الــدول واحلكومــات التأكــيد عــلى الــتزامهم القــوي بالتنفــيذ الكــامل   )2(،٢٠٠٢

الذي لبيـئة والتنمية  املعـين با   الـذي اعـتمده مؤمتـر األمـم املـتحدة            )3(،٢١جلـدول أعمـال القـرن       
والــتزم . ١٩٩٢يونــيه / حزيــران١٤ إىل ٣ترة مــن يف ريــو دي جــانريو، الــربازيل، يف الفــُعقــد 

هــؤالء أيضــاً بإجنــاز األهــداف اإلمنائــية املــتفق علــيها دولــياً، مبــا يف ذلــك األهــداف الــواردة يف   
مؤمتــر القمــة يف واعــتمد ). ٥٥/٢قــرار اجلمعــية العامــة  (أللفــية بشــأن اإعــالن األمــم املــتحدة  

 .لتنفيذجوهانسربغ ل وخطة )4(املستدامةإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية كل من  العاملي

                                                                 
/  أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦ة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدام (2) 

 .)والتصويب A.03.II.A.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٢سبتمرب 
منشورات األمم  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،  (3) 

 .، املرفق الثاين١القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار : ، اجمللد األول) والتصويبA.93.I.8املتحدة، رقم املبيع 
/  أيلول٤ ‐أغسطس / آب٢٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،   (4) 

، ١ل األول، القرار ، الفص) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق
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، أيــدت ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨ويف قــرار اجلمعــية العامــة   -٧
 )5(،"إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     : األلفية الفضائية "اجلمعـية العامـة القرار املعنون       

شاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف     الـذي اعـتمده مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعين باستك             
وقــد . ١٩٩٩يولــية / متــوز٣٠ إىل ١٩األغــراض الســلمية، الــذي ُعقــد يف فييــنا يف الفــترة مــن  

صـاغ هـذا املؤمتـر الثالـث إعـالن فييـنا كـنواة اسـتراتيجية للتصدي للتحديات العاملية املستقبلية            
ل املشاركة، يف املؤمتر الثالث     ويف إعـالن فييـنا، أشـارت الـدو        . باسـتخدام التطبـيقات الفضـائية     

إىل فوائـد تكنولوجـيات الفضـاء وتطبـيقاهتا يف التغلـب عـلى التحديات اليت تقف بوجه التنمية                
املسـتدامة، عـالوة على فعالية األدوات الفضائية يف التغلب على التحديات اليت يفرضها تلوث                

 . البيئة واستنفاد املوارد الطبيعية

جـيا الفضـاء وتطبـيقاهتما توفـري معلومات هامة تدعم سياسات            وميكـن لعلـوم وتكنولو     -٨
ويف بعض احلاالت، تكون احللول القائمة      .  هبا عملية اختاذ القرارات املتعلقة    و التنمـية املستدامة  

ــيانات احملــددة وأجنعهــا مــن حيــث      عــلى الفضــاء أساســية أو تقــدم الوســيلة الوحــيدة جلمــع الب
 املثال، مجع املعلومات البيئية العاملية وتقييمها، من خالل  فكـثريا مـا يـتم، عـلى سـبيل         . الـتكلفة 

 .أجهزة االستشعار الفضائية وحدها

وبــناء عــلى ذلــك، ميكــن لتنفــيذ التوصــيات الــواردة يف إعــالن فييــنا أن يدعــم طائفــة      -٩
ونتـيجة لذلــك،  . واسـعة مـن اإلجـراءات الـيت ُدعـي إىل اختاذهــا يف خطـة جوهانسـربغ للتنفـيذ        

، جنوب أفريقيا  ،ستيلينبوش، ندوة يف    ٢٠٠٢شـؤون الفضـاء اخلـارجي، يف عـام          نظّـم مكتـب     
، للــنظر يف اخلطــوات الــيت ميكــن أن مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامةمباشــرة قــبل انعقــاد 

وأوصت تلك  . تـتخذ لالضـطالع باإلجـراءات املقـترح إدراجهـا يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ             
شادية إليضاح القدرات العملية لتكنولوجيات الفضاء على دعم        الـندوة بـإطالق مشـاريع استر      

 ُخصصت سلسلة  ويف سياق متابعة تلك التوصية،    ٢٠٠٣ واعتـبارا من عام      .التنمـية املسـتدامة   
علوم وتكنولوجيا الفضاء   استخدام  نافع  الـندوات، الـيت ُعقـدت يف غـراتس، النمسا، للترويج مل           

 .ربغ للتنفيذجوهانسطة هتما يف االضطالع خبوتطبيقا

ــيقا بعمــل جلــنة   امواضــيع وترتــبط  -١٠ ــندوات ارتــباطا وث ــئة  املســتدامةالتنمــيةل ، وهــي هي
 بالتنمــية للــنظر يف تنفــيذ التوصــيات املــتعلقة  ١٩٩٢مشــتركة بــني احلكومــات تأسســت عــام   

                                                                 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  (5) 

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
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البيئة املعين ب األمم املتحدةخـالل املؤمترات العاملية الرئيسية، مثل مؤمتر  والـيت قُدمـت   املسـتدامة   
 . املستدامةومؤمتر القمة العاملي للتنمية لتنمية وا

اليت تنقسم إىل   . ٢٠١٧-٢٠٠٤ يغطي الفترة     عمل جلنة التنمية املستدامة برنامج   وتتـبع    -١١
. ةعدد من القضايا الشاملعـلى  وية  دورات مـن سـنتني، تركـز كـل دورة عـلى جمموعـة مواضـيع               

اليت ىل حتديـد العقـبات والعوائق    لجـنة خالهلـا إ     تسـعى ال   اسـتعراض سـنة    مـن    دورةكـل   وتـتكون   
ىل تعجيل إ ةتدابري الراميخالهلا ال  تقـرر اللجـنة      مـن سـنة لوضـع السياسـات       تنفـيذ، و  حتـول دون ال   

 .ستعراضسنة االدة يف جل تذليل العقبات والقيود احملدأمن تعبئة اجلهود التنفيذ و

الغـالف   و قضـايا تلـوث اهلـواء   ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ ة للفـترة اجملموعـة املواضـيعي  وتشـمل   -١٢
. وهــو مــا يــتطابق مــع املســائل الــيت تركــز علــيها سلســلة الــندوات حالــيا  اجلــوي وتغــري املــناخ 

ــ الصــادرة عــنالتوصــيات واالســتنتاجات ولذلــك، تشــكل  جلــنة  ةزءا مــن مســامهجــندوات ال
 .عمل جلنة التنمية املستدامةاستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف 

 يف معهـد أحبـاث الفضـاء التابع لألكادميية النمساوية    ٢٠٠٧وقـد ُعقـدت الـندوة عـام          -١٣
 :هيلندوة وكانت األهداف احملددة ل. للعلوم يف غراتس، النمسا

عمل عن  و،  القمـة العـاملي للتنمية املستدامة     إطـار مؤمتـر     عـن   تقـدمي معلومـات      )أ( 
الغالف اجلوي يف دعم التنمية رصد دور و وتقدمي عرض شامل لسياق ،   املستدامة التنمـية جلـنة   

 ؛املستدامة

اللجنة املعنية بسواتل   (الـترويج للمـبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية القائمة          )ب( 
ــد األرض ــد األرض ، ورصـ ــتص برصـ ــريق املخـ ــد األرض  ، والفـ ــنظم رصـ ــية لـ ــنظومة العاملـ  املـ

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات    ، و يةبرنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمن     ، و )جـيوس (
ــرامج الفضــائية ــة  ، وب ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــنها،   ) امل ــات ع ــدمي املعلوم ذات الصــلة وتق

، الغالف اجلوي برصد املتصلةتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا    املثبـتة ل قـدرات  السـتخدامات   وال
وزون، لطقـس، واستنفاد طبقة األ   تلـوث اهلـواء، وتغـري املـناخ وا        مشـاكل   معاجلـة   يف  وال سـيما    

 ؛فوق البنفسجيإلشعاع وا

مــا هــو مــتاح مــن أدوات وحلــول ومــوارد معلومــات قائمــة عــلى         دراســة  )ج( 
ــة، وســواتل أحبــاث، و  ة وأشــغيليســواتل تمــثل ( تكنولوجــيا الفضــاء  نشــر وســائل رصــاد جوي

تكاملة املعاملية لادمة ، واخل لنشـر البيانات  مـن قبـيل الشـبكة األرضـية         البـيانات عـن طـريق نظـم         
لغالف ا برصد   املتصلة ملعاجلة القضايا    )لمـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية      الـتابعة ل   لنشـر البـيانات   

 ؛اواالستفادة منهوالوصول إىل هذه املوارد اجلوي 
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إدماج األدوات واحللول وموارد املعلومات مكانـيات واسـتراتيجيات   إدراسـة    )د( 
 تتطلب معلومات عن الـيت القـرارات بشـأن القضـايا    اختـاذ   يف تكنولوجـيا الفضـاء   القائمـة عـلى     

 ؛حالة الغالف اجلوي

استخدام املرغوب فيه للتمكن من أو املـتوفر  حتديـد نـوع ومسـتوى التدريـب         )هـ( 
  ذات الصلة؛األدوات واحللول واملوارد

دراســة  وفــرص الــتعاون، فضــال عــن     القائمــة   ةدراســة الشــراكات الوظيفــي   )و( 
قد  ة طوعي إجراءاتعـن طـريق     إرسـاؤها   طـر جديـدة للـتعاون ميكـن         ألد حاجـة    وجـو احـتمال   

تعزيز ب ذوي الصلة ةصحاب املصلحغريهـا مـن أ  احلكومـات واملـنظمات الدولـية و     قـيام   شـمل   ت
 .رصد الغالف اجلوييف  الفضاء تاستخدام تكنولوجيا

 :وكان من املتوقع أن يكتسب املشاركون يف الندوة ما يلي -١٤

سـياق التنمية املستدامة،  والقمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة،        مؤمتـر    إطـار  فهـم    )أ( 
واحللـول وموارد املعلومات  دوات األقـدرات  يف ذلـك السـياق، و  الغـالف اجلـوي    رصـد   ودور  

يف عمليات هذه املوارد  إدماجاستراتيجيات  و،   يف هـذا اجملال    تكنولوجـيا الفضـاء   القائمـة عـلى     
 ؛ املنطبقةالقرار اختاذ 

القائمـة عـلى تكنولوجيا     واحللـول ومـوارد املعلومـات       دوات  األالـتعرف عـلى      )ب( 
 الشــراكات القائمــة أو إقامــةكيفــية اســتخدام وعــلى رصــد الغــالف اجلــوي، يف جمــال الفضــاء 

 ستخدام العملي لتكنولوجيات الفضاء؛ اال جديدة لتعزيز ةشراكات وظيفي

 اهلادفةقليمـية   إلالوطنـية والدولـية وا     االسـتراتيجيات والـربامج واملشـاريع     فهـم    )ج( 
 . بالغالف اجلويقضايا ذات الصلةبال تعزيز التنمية املستدامة، وال سيما فيما يتعلق إىل
  

  احلضور    -باء  
ــر الـــندوة   -١٥ إكـــوادور وأملانـــيا وإندونيســـيا   :  مشـــاركا مـــن الـــبلدان التالـــية   ٥٩حضـ

 وبلجيكا وبنغالديش وتايلند وتونس   وأوروغـواي وأوزبكسـتان وأوغـندا وباكسـتان والربازيل        
واجلزائـر واجلمهورية العربية السورية وجنوب أفريقيا وسلوفينيا والسودان وسورينام وسيشيل           
والصــني والعــراق وغامبــيا والفلــبني وفييــت نــام والكــامريون وكمــبوديا وكينــيا ولبــنان ومصــر  

كما كانت املنظمات   . ت املتحدة  واهلند والواليا  واملكسـيك ومـيامنار والنمسا ونيبال ونيجرييا      
كية ي املعهـد املركزي لألرصاد اجلوية ودينام :احلكومـية الدولـية والدولـية والوطنـية التالـية ممـثّلة           

الفـريق احلكومـي الـدويل املعين       ، و املعهـد الـدويل لتحلـيل الـنظم التطبـيقي          يف النمسـا، و    األرض
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ــناخ  ــتغري امل ــية  ،ب ــية، و، واملفوضــي لكوكــب األرضوالســنة الدول ــية  ة األوروب ــنظمة األوروب امل
ــة    ــية، واإلدارة  الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلوي ــة الفضــاء األوروب ــلمالحة  ، ووكال ــية ل  الوطن

املــنظمة العاملــية ، ومؤسســة الواليــات املــتحدة للمســح اجلــيولوجي ، و)ناســا (اجلويــة والفضــاء
 . ؤون الفضاء اخلارجيشتب ، ومكلألرصاد اجلوية

ل وفّـرهتا األمـم املـتحدة واجلهتان الراعيتان لتغطية تكاليف السفر وبدل             اسـتخدمت أمـوا   و -١٦
كما قدمت . مشـاركا مـن الـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصادات االنتقالية     ٢٩اإلقامـة الـيومي لــ    

 . اجلهتان الراعيتان أمواال لتغطية تكاليف التنظيم احمللي واملرافق ونقل املشاركني

مــن اجلهــتني مــم املـتحدة و مـن األ الذيــن تلقـوا دعمــا مالــيا  املشـاركون  ون واشـُتِرط أن يكــ  -١٧
ــن ذوي امل  ــتني م ــة أو مناصــب اختــاذ   ناصــب الراعي ــي   اإلداري ــرار داخــل املؤسســات احلكوم و أ ةالق

أن يكونوا لندوة، أو تعـاجل موضوع ا تنفـيذ بـرامج أو مشـاريع    ية، وأن يكونـوا مسـؤولني عـن     البحثـ 
باألرصــاد اجلويــة الــيت   ذات الصــلة أو الشــركات املؤسســات  يف وأ الفضــاءقــد عملــوا يف جمــال   

وُشجع على تقدمي طلبات التمويل، بصورة خاصة،      . ة تـتعلق برصد الغالف اجلوي     نشـط تضـطلع بأ  
األفـراد الذيـن كـانوا قـد شـرعوا أو شـاركوا يف تنفـيذ مشـاريع تتعلق بالغالف اجلوي أو يف أنشطة                 

 .نساء اللوايت ينفذن أيا من املسؤوليات املذكورة أعالهتوعية يف مؤسساهتم عالوة على ال

جوهانسربغ خطة على فيها االطالع املشاركني إىل لب طـار التحضـري للـندوة طُ    إيف  و -١٨
ــر وعــلى توصــيات  تنفــيذ لل ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي     مؤمت األمــم امل

. لندوةل ذات الصـلة يف موقع مكرس  الوثـائق وقـد أتيحـت   . واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية    
الــندوة اســتنتاجات إعــداد  يفبأنــه ينــتظر مــنهم املشــاركة بنشــاط     يضــا أاملشــاركون أُبلــغ و
 ).انظر الفصل الثالث أدناه(ا توصياهتو
  

  الربنامج    -جيم   
قامـت فيما    و .الـندوة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         أعـد املشـروع األويل لـربنامج         -١٩

 .ووضع صيغته النهائية جلنة برناجمية دولية اجتمعت مرتني قبل انعقاد الندوةبعد بتنقيحه 

التقنية ألمثلة على التطبيق الناجح لألدوات عروض الالـندوة سلسلة من  ومشـل بـرنامج      -٢٠
ــتكلفة أو معلومــات       القائمــة عــلى تكنولوجــيا الفضــاء الــيت تقــدم حلــوال ناجعــة مــن حيــث ال

وكانت الندوة . مج أو املشـاريع املـتعلقة برصـد الغـالف اجلـوي     أساسـية لتخطـيط وتنفـيذ الـربا       
يف املشاركني  احتـياجات املسـتخدمني النهائيني      لـتقدمي عـروض تركـز عـلى         مصـممة خصيصـا     
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فــوق اإلشــعاع ، واألوزونرصــد آثــار تلــوث اهلــواء، وتغــري املــناخ والطقــس، واســتنفاد طــبقة  
 .ةالبنفسجي وما يرتبط هبا من خماطر صحي

ــايل مــن األمــم    نياملشــاركلــب إىل وطُ -٢١ ــوا الدعــم امل ــن تلق ــتحدة والذي مــن اجلهــتني   امل
العروض  وقُدمت .الندوةتتصـل مبوضـوع    املهـين  عمـلهم عـداد عـروض قصـرية عـن       الراعيـتني إ  

 .كجزء ال يتجزأ من برنامج الندوة

 ةي عــلى األدوات الســاتلية تفاعلــية، دورة تدريبــولــلمرة األوىلالــندوة، كمــا تضــمنت  -٢٢
للمشـاركني اإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلوية        ونظمـتها   ها  تنوعـية اهلـواء، رعـ     وتطبـيقاهتا لرصـد     

 ).ناسا(والفضاء 

السنة الدولية  معلومات عن   تضمن  صـغري   إعجـاهبم بكشـك عـرض       املشـاركون   وأبـدى    -٢٣
 كانون ٢٢ املـؤرخ    ٦٠/١٩٢يف قـرارها     اجلمعـية العامـة      هاأعلنـت  الـيت    ٢٠٠٨لكوكـب األرض    

 ومن  ٢٠٠٧وجـرت االستعدادات للسنة الدولية لكوكب األرض عام         . ٢٠٠٥ديسـمرب   /ولاأل
 مشتركة  ةمبادروالسنة الدولية لكوكب األرض هي      .  عام متابعة  ٢٠٠٩املـتوقع أن يكـون عـام        

 .ة واالحتاد الدويل للعلوم اجليولوجي)اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بني منظمة 

ن حفــل االفتــتاح كــلمات اســتهاللية وترحيبــية ألقاهــا ممــثلون عــن األكادميــية    تضــمو -٢٤
النمســـاوية للعلـــوم ووزارة الشـــؤون األوروبـــية والدولـــية االحتاديـــة ووزارة الـــنقل واالبـــتكار  

 . والتكنولوجيا االحتادية يف النمسا ومدينة غراتس ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

، الفــريق احلكومــي الــدويل املعــين بــتغري املــناخ ثالن عــن وألقــى اخلطــابني الرئيســيني ممــ -٢٥
 الفـريق احلكومـي الـدويل املعين بتغري    وتكلمـت ممـثلة  . ةاملعهـد الـدويل لتحلـيل الـنظم التطبيقـي      و

 "جـل التنمـية املستدامة  أالـيوم مـن   حتـدي   -مـناخ الغـد   "محـل عـنوان     عرضـها الـذي     يف   املـناخ 
 :رابع التقييمي وخلصت آخر نتائجه على النحو التايل      فأطلعـت املشـتركني على تقرير الفريق ال       

اجلهـود املبذولة لتحقيق  سـيتعني أن تـأخذ   ، واإلنسـان مـن صـنع   هـو   وة حقـيق  العـاملي االحـترار   
ذا إاستقرار املناخ  يف احلسبان؛ وميكن حتمل تكاليف حتقيق        التنمـية املسـتدامة قضايا تغري املناخ      

 .فورااُتخذت التدابري الالزمة 

وقـدم ممـثل املعهـد الـدويل لتحلـيل النظم التطبيقي عرضا وصف فيه الدور الذي ميكن           -٢٦
قضايا تغري املناخ والتخفيف من حدهتا، ويف تعزيز يف معاجلة أن تؤديـه عملـيات رصـد األرض      

عمليات استخدام  ذا ما جرى    إقدر كبري من الفوائد االقتصادية       وميكن جين    .التنمـية املستدامة  
جمع من خالل عمليات    ُت اليتاملعلومات واحلقائق   اسـتخداما كـامال واسـتخدام        األرضرصـد   
ضا أيشار أو.  يف دعم التنمية املستدامةاتختاذ القرار االسياسات و رسـم   لتوجـيه   األرض  رصـد   
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) جيوس(نشاء منظومة عاملية لنظم رصد األرض       مـن أجـل إ     حالـيا    اجلاريـة ىل اجلهـود الدولـية      إ
 .برصد األرض املختصطار الفريق إيف 

مث .  التنظيمية هاوانبالندوة وجب هداف  أاملـنظمون بـ   اخلطـابني األساسـيني، ذكَّـر       عقـب   و -٢٧
أبــرز نقــاط نــدوة ذلــك العــام ونــتائجها وأنشــطة   ٢٠٠٦نــدوة عــام املشــاركون يف اســتعرض 

 .املتابعة اخلاصة هبا

، ةالســاتلي، والتطبــيقات األرض لرصـد  األساســيةاسـتهاليل املــبادئ  واسـتعرض عــرض   -٢٨
عها عروض، ومجحتسني فهم ما تاله من  تساعد يف أنمن شأا الـيت  اجلـوي،  الغـالف  ورصـد   

 : التاليةيةاملواضيعاجللسات يف 

 ؛قليميةإل العاملية وااألنشطة )أ( 

 ؛رصد الغالف اجلوياخلاصة بدوات الفضاء أ )ب( 

 ؛ واجلسيماتاألوزون :نوعية اهلواءمسألة  )ج( 

 ؛اخ والطقستغري املن )د( 

 .نوعية اهلواءية املتعلقة بالساتلاألدوات والتطبيقات التدريب التفاعلي على  )ـه( 

املـتقدمة الـنمو لـتقدمي عروض؛ كما         والـبلدان    ةالـبلدان النامـي    متكـلما مـن      ٢٤وُدعـي    -٢٩
متسع من  وُخصص يف الربنامج    . حصـلوا عـلى متويـل       مـن املشـاركني الذيـن      ١٨قـدم عروضـا     
 .بني املشاركنيفيما اقشات الوقت للمن

  
  املواضيعيه    اجللسات   ملخص العروض يف      -ثانيا  

تـناوهلا املتكـلمون الذيـن ُدعوا إىل    ألهـم القضـايا الـيت     موجـزا قصـريا     يقـدم هـذا الفصـل        -٣٠
املعلومات برنامج الندوة، ومواد  وميكـن االطـالع عـلى       . املواضـيعية لسـات   اجلعـروض يف    تقـدمي   

 .http://www.unoosa)  يف موقع الندوةاجللسات اليت أعدها املقررتقارير ساسـية، والعـروض و  األ

org/oosa/en/SAP/act2007/graz/index.html). 
  

  قليمية    إلاملبادرات العاملية وا        -لف  أ 
هو استعراض املبادرات العاملية    اجللسـة بشـأن املبادرات العاملية واإلقليمية        الغـرض مـن      -٣١

واطلع املشاركون من خالل    . قضـايا ذات صـلة مبوضوع الندوة      تعـاجل   يت  الـ اجلاريـة    واإلقليمـية 
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عاملــية لــنظم رصــد األرض النظومة ما يــتعلق باملــ الــتطورات فــيعــلى آخــر العـروض االســتهاللية 
 .برصد األرضاملختص الفريق اليت استحدثها ) جيوس(

ــربنامج لألرصــاد العاملــية ويف اجللســة، عــرض ممــثل املــنظمة  -٣٢ ــتلك  الفضــائي اجلويــة ال ل
القائم على الفضاء وإىل تعزيز تطبيقاته نظام املراقبة العاملي وضع  إىل يهـدف    وقـال إنـه   ملـنظمة   ا
يتجاوز هذا النظام ل  جيـري توسـيع نطـاق       لوحـظ أنـه     و.  الـيت جينـيها مـنه املسـتخدمون        فوائـد الو

حبيث  ة،نظمتلبـية احتـياجات رصـد املـناخ وغريهـا من برامج امل            عملـيات األرصـاد اجلويـة إىل        
وسوف يعتمد نظام املراقبة .  الغـالف اجلـوي ونوعـية اهلـواء    تركيـب يشـمل عـلى سـبيل املـثال         

ــنوعة مــن  العــاملي القــائم عــلى الفضــاء عــلى    ســواتل عــلى املــدار الثابــت بالنســبة   الجمموعــة مت
ن عددا ضمنا أ، وهو ما يعين مـدارات منخفضـة مشسية التزامن وغري مشسية التزامن     لـألرض، و  

غري لـتكون بعثات علمية      الوقـت الـراهن      يف التخطـيط هلـا      أو تنفـيذها    جيـري البعـثات الـيت     مـن   
يف األجل  مبواصلتها  لتزام  اال تشغيلي، مع    أسـاس عـلى   مسـتقبال    اضـطلع هبـ   ُي أن ينـبغي    ةتشـغيلي 

 .وتيسري الوصول إىل بياناهتا على نطاق واسعالطويل 

 مؤخرا تهحرزألتقدم الذي األوروبـية للبيـئة ا  وبـين ممـثل املفوضـية األوروبـية والوكالـة           -٣٣
واخلدمة اليت يقدمها  ربنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية       املـبادرة األوروبـية اخلاصة ب     

ية علوماتاملدمـات   الـربنامج طائفـة واسـعة مـن اخل         وسـوف يقـدم   . اجلـوي فـيما يـتعلق بـالغالف       
 وتسـتكمل اخلدمات    .ياجات املسـتخدمني  حتـ ملبـيا بذلـك ا    ،  األرضباسـتخدام تقنـيات رصـد       

 املعلومـات اليت توفرها خدمات األرصاد اجلوية املـتعلقة بـالغالف اجلـوي املقدمـة مـن الـربنامج          
واستعجال ، وعلى وجه اخلصوص، نوعية اهلواء،       مبعاجلـة قضـايا تـتعلق بتكوين الغالف اجلوي        

ــتغريات املناخــية،  وســوف تشــمل مكونــات  . يفــوق البنفســجشــعاع ، واإلطــبقة األوزونوال
فــيما يــتعلق بالفــريق املخــتص  امتماســكجــا أوروبــيا  وميــثل الــربنامج أيضــا. وروبــيةأعاملــية و

 .على الصعيد العامليمتاحة  هخدماتبرصد األرض، وستكون العديد من 

اجللسة بشأن املبادرات العاملية واإلقليمية     العروض اليت قدمها املشاركون يف      وتناولـت    -٣٤
دعما الغالف اجلوي وتغري املناخ  رصـد   يف  إسـهامه    و اهلـندي بـرنامج الفضـاء     : ضـيع التالـية   املوا
من الصور  اشـتقاق العالقـة بني الرقم القياسي احملدد للغطاء النبايت           و؛  )اهلـند (لتنمـية املسـتدامة     ل

 الكــتلةو، دارة الوطنــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي إلوالكــتلة األحيائــية الــيت تقدمهــا ا 
اجلمهورية العربية (اجلمهورية العربية السورية املنطقة الشرقية من ة، ومسـاحة املـراعي يف       اجلافـ 

ــتعاون  وأنشــطة ؛ )الســورية دارة املعلومــات إنظــام و؛ )ســورينام (اإلمنــائيوزارة التخطــيط وال
هلياكل ا  سياقيفدوات وتطبيقات الفضاء وأ؛  )غامبيا(يف غامبيا   لدعـم التنمية املستدامة     البيئـية   

لرصد السواتل الصغرية تكنولوجـيات  و؛ )نيـبال (يف نيـبال  للبـيانات املكانـية    الوطنـية   األساسـية   
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وأنشــطة ؛ ) لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية املــتحدةةاململكــ واملكســيك(اجلــوي الغــالف 
 ).كينيا(التابع للسلطة احلكومية الدولية للتنمية  هتطبيقاتولتنبؤ باملناخ مركز ا

  
  أدوات الفضاء اخلاصة برصد الغالف اجلوي                 -باء  

املشاركني على  املعنـية بـأدوات الفضاء اخلاصة برصد الغالف اجلوي           اجللسـة    أطلعـت  -٣٥
وكـان مـن بـني املعـايري ذات األولوية          . أدوات الفضـاء املـتاحة بسـهولة لرصـد الغـالف اجلـوي            

فة وفقا الحتياجات املشاركني  مكي تقدمي معلومات مفيدة وعملية      الرغبة يف الختـيار العـروض     
 .يف الندوة

 احلصـول عـلى البيانات البيئية بشكل موثوق وشبه فوري      كانـت أمهـية القـدرة عـلى       و -٣٦
ــاء    ــتعلق باســــتخدام أدوات الفضــ ــيما يــ ــية فــ ــبادرة .وحلولـــــهمســــألة رئيســ  ولوحــــظ أن مــ

GEONETCast              بغية ) جيوس( تدخـل يف إطـار تعزيز شبكة املنظومة العاملية لنظم رصد األرض
وُتعد املبادرة حالً ساتلياً ميسور التكلفة لنشر البيانات يعتمد على نظام          . نشـر البـيانات البيئـية     

EUMETCastروبــية الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة   الــتابع للمــنظمة األو)EUMETSAT( ،
ــروتوكول اإلنترنــت عــرب البــث        ــيانات يســتند إىل ب وهــو نظــام عــام مــتعدد البعــثات لنشــر الب

، وهو يوفّر تغطية شبه عاملية وينشر       GEONETCastوقـد بـدأ تشـغيل نظام        . الـتلفزيوين الـرقمي   
.  ومنــتجات جديـدة بشــكل متواصــل طائفـة عريضــة مـن البــيانات واملنــتجات، مضـيفا بــيانات   

 عددا من البلدان، حيث وسائل نشر البيانات البديلةُ،      GEONETCastويشـمل اسـتخدام نظـام       
مـثل اإلنترنـت، ليسـت مـتاحة أو ميسـورة الـتكلفة أو موثوقـة مبـا يكفي لتلقّي أحجام ضخمة               

 GEONETCastوقــد ُعرضــت خــالل الــندوة حمطــة عملــية خاصــة بــنظام  . مــن البــيانات البيئــية
 .وقُدمت توضيحات بشأا

وقُـدم يف عـرض آخـر مفهـوم كواكب السواتل االفتراضية التابع للجنة املعنية بسواتل                 -٣٧
ولوحـظ أن هذا املفهوم يعكف على وضعه أعضاء اللجنة املعنية بسواتل رصد             . رصـد األرض  

مسامهة من اللجنة إىل    األرض يف حماولـة لتحسـني تنسيق خمتلف البعثات الفضائية الوطنية وأنه             
وحيدد املفهوم طائفة من الشروط احملددة اليت يتعني على . املـنظومة العاملـية لـنظم رصـد األرض     

ــبل كجــزء مــن إحــدى كواكــب الســواتل          ــا كــي ُتق ــيد هب ــنة التق ــئة معي ــثات ســاتلية مــن ف بع
على جعل بعثاهتم ومن املتوقع أن حيفِّز هذا املفهوم مشغلي السواتل        . االفتراضـية الـتابعة للجـنة     

ولوحـظ أيضـا أن كوكبة السواتل املتعلقة بتركيب الغالف اجلوي هي           . أكـثر امتـثاال وتفـاعال     
ــيانات         ــو مجــع الب ــا ه ــار وأن هدفه ــك اإلط إحــدى الكواكــب االستكشــافية املوضــوعة يف ذل
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 وتقدميهـا مـن أجـل تطويـر وحتسـني القدرات على التنبؤ بالتغريات املترابطة يف طبقة األوزون،                  
 .ونوعية اهلواء وتغري املناخ، ذات الصلة بالتغريات اليت تلحق البيئة

ولوحـظ أن مشـروع رصـد بـروتوكول عنصر خدمات برنامج الرصد العاملي لألغراض          -٣٨
يعمل على بناء خدمات عملية مستدامة وموثوقة       ) PROMOTE(الغالف اجلوي   : البيئية واألمنية 

ويتناول مشروع . سائل السياساتية املتعلقة بالغالف اجلويلدعـم اختـاذ قرارات مستنرية بشأن امل   
PROMOTE                  مخسـة مواضـيع، بـناء عـلى متطلـبات املسـتخدمني ونضج عمليات الرصد الساتلي 

طــبقة األوزون، واإلشــعاع فـوق البنفســجي، ونوعـية اهلــواء، واملــناخ،   : واألرضـي، هــي كـاآليت  
ويقــدم مشــروع . ة مــن ثــوران الــرباكنيواخلدمــات اخلاصــة، مــثل رصــد جزيــئات اهلــواء املنبعــث  

PROMOTE  ــيني ــيانات   .  املعلومــات إىل القطــاع العــام وإىل املدن ــتجات وخدمــات الب ومجــيع من
 ).http://www.gse-promote.org(متاحة جمانا على املوقع الشبكي 

وقـد اسـُتهلّ املشروع األفريقي لرصد البيئة ألغراض التنمية املستدامة من أجل حتسني             -٣٩
وهــو يهــدف إىل . عملــيات اختــاذ القــرارات يف جمــايل املــوارد البيئــية وإدارة املخاطــر يف أفريقــيا 

زيـادة قدرة املؤسسات األفريقية اإلقليمية والوطنية املسؤولة عن القطاعات املتعلقة بالبيئة على              
من إدارة املعلومـات، وتيسـري احلصـول عـلى معلومـات بيئـية تشـمل كـل أحنـاء أفريقـيا ُتستمد                

ــرنامج الرصــد العــاملي     . تكنولوجــيات رصــد األرض  ــا مــن مكونــات ب وُيعتــرب املشــروع ُمكون
 كطــريقة  GEONETCastلألغــراض البيئــية واألمنــية اخلــاص بأفريقــيا، وهــو يســتخدم نظــام        

ويتيح املشروع أيضا فرصا إلطالق مبادرات أخرى، وذلك مثال عرب          . أساسـية لنشـر البـيانات     
 .القدرات املبنية خالل تنفيذ املشروع

ويف عـرض تـناول اسـتخدام االتصـاالت بالسـاتل للرصـد األرضـي، ذُكـر أن البيانات                    -٤٠
ــيانات الــيت ُتجمــع يف املو   اقــع، ينــبغي تقدميهــا إىل مراكــز املعاجلــة الــيت   البيئــية، مبــا يف ذلــك الب

وقد قُدم عرض   . تواصـل بدورهـا تعمـيم البـيانات املعاجلة على املستخدمني وصانعي القرارات            
 .شامل للحلول الساتلية العملية اخلاصة هبذه املتطلبات

املنــتجات واخلدمــات الــيت : وتناولــت عــروض املشــاركني يف اجللســة املواضــيع التالــية  -٤١
يقدمهـــا يف جمـــال التنمـــية املســـتدامة مـــرفق الفلـــبني الوطـــين لألرصـــاد اجلويـــة واهليدرولوجـــيا  

؛ وأدوات الفضــاء وحلولـــه اخلاصــة برصــد الغــالف اجلــوي دعمــا للتنمــية املســتدامة   )الفلــبني(
؛ واألنشــطة األخــرية املــتعلقة باستشــعار كيمــياء الغــالف اجلــوي عــن بعــد يف املركــز  )اجلزائــر(

 ).الصني(ساتلي لألرصاد اجلوية التابع للرابطة الصينية لألرصاد اجلوية الوطين ال
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  األوزون ومسألة اجلسيمات            : نوعية اهلواء     -جيم   
إىل أنّ تلــوث اهلــواء ال يعــرف " هــواء مــن نتـنفس؟ "أشـري يف عــرض اســتهاليل معـنون    -٤٢

يــث توافــرها واملعلومــات األرضــية وحدهــا حمــدودة مــن ح  . احلــدود وأضــحى مشــكلة عاملــية 
والحظ املتكلمون . وفائدهتـا، ذلـك أـا، عـلى سبيل املثال، ال متكّن من تعقُّب مصدر التلوث               

أن األدوات الفضـائية هـي أفضـل سبيل إلجراء مسح لتوزيع تلوث اهلواء على الصعيد العاملي،     
قارات وأكّـدوا أن االستشـعار السـاتلي عـن بعـد للـتلوث باهلـباء اجلوي على صعيد املناطق وال                   

وأشـار املتكـلمون أيضـا إىل اسـتحالة تنفيذ سياسات متتاز بالفعالية      . أداةٌ مفـيدة بشـكل خـاص      
ــد   ــيام بالرصـ ــاءة دون القـ ــل     . والكفـ ــبة بفضـ ــد املكتسـ ــثال، أن الفوائـ ــد، مـ ــر الرصـ ــد أظهـ فقـ

 .استراتيجيات املراقبة احمللية كثريا ما توازيها اآلثار املترتبة على نقل التلوث مسافات طويلة

وركّـز عـرض آخـر، باسـتخدام مـثال نـيجرييا، عـلى التحديات اليت تواجه بلدا ناميا يف                -٤٣
ولوحــظ أن عــددا قلــيال مــن  . جمــال رصــد الغــالف اجلــوي والســبل املمكــنة لتذلــيل الصــعوبات  

القياسـات قـد أجـري يف املـناطق املداريـة لـتحديد املسـتويات الدنـيا مـن استنفاد أوزون الغالف                      
ــا يرتــ  ــناطق  . بط بذلــك مــن نفــاذ اإلشــعاع فــوق البنفســجي إىل الســطح   الطــبقي وم وأغلــب امل

ــإن وســائل رصــد األوزون أو اإلشــعاع فــوق البنفســجي أو       ــنمو، ومــن مث ف ــيلة ال االســتوائية قل
وقد تعهدت حكومة نيجرييا . مسـتويات هباء الغالف اجلوي يف تلك املناطق حمدودة أو منعدمة   

وسـوف ُتبذل جهود لدمج عمليات  . ل التنمـية املسـتدامة   باسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء مـن أجـ         
 .رصد السطح يف البيانات الفضائية شبه الفورية بغية تقدمي خدمات تنبؤ فعالة وكفؤة للجمهور

. ووصـف العـرض الـتايل وضـع الرصـد السـاتلي واألرضـي للهـباء اجلـوي يف باكستان            -٤٤
ي وتلـوث اهلـواء الـذي يـزداد سوءا من         ويوفّـر األثـر الصـحي الضـار املترتـب عـلى اهلـباء اجلـو               

ونظرا لكون . جـراء هطول األمطار املومسية مربرا قويا للحد من تلوث اهلواء يف البلدان النامية            
ــة عـــن      ــافات طويلـ ــتعاد اجلزيـــئات مسـ ــان وابـ ــدودة يف الـــزمان واملكـ ــية حمـ القياســـات األرضـ

تقدمي املعلومات إىل مصـادرها، فـإن اجلمـع بـني نظـامي الرصـد السـاتلي واألرضـي ضـروري لـ                  
 .صانعي القرارات

وقُدمـت إىل املشـاركني دراسـات حـاالت إفـرادية عـن االسـتخدام اإلقلـيمي للبـيانات           -٤٥
السـاتلية اخلاصـة بالتنـبؤ بنوعـية اهلـواء وحتلـيله شـبه الفـوري كما يتبين من خالل نظام الرصد                   

اهلواء (يط التابعني للواليات املتحدة شـبه الفـوري لـلهواء احملـيط ونظـام التنـبؤ بنوعـية اهلواء احمل             
اآلن، إدمـاج البيانات الساتلية يف التطبيقات البيئية، ومنتج الساتل البيئي العامل الثابت بالنسبة      

 ).لألرض اخلاص باهلباء اجلوي والدخان، ونظام أمريكا الوسطى اإلقليمي للمعاينة والرصد
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وعية اهلواء بواسطة السواتل يف جنوب   وتطـرق املتكـلمان األخـريان إىل وضـع رصـد ن            -٤٦
 .أفريقيا ووضع رصد نوعية اهلواء يف املنطقة احلضرية ملدينة مانيال

حبــوث بشــأن نوعــية هــواء : وتناولــت عــروض املشــاركني يف اجللســة املواضــيع التالــية  -٤٧
؛ واســتخدام براجمــيات الدلــيل البيــئي ونظــم     )أوزبكســتان(الغــالف اجلــوي يف أوزبكســتان   

؛ وحتليل املناخ )فييت نام(ومـات اجلغرافـية لـلحد مـن انبعاثات غاز الدفيئة والتلوث البيئي         املعل
إندونيســـيا، -يف املــدن، اســـتنادا إىل تغـــير اســـتخدام األراضــي والغطـــاء األرضـــي يف بـــاندونغ  

؛ واالستشعار عن بعد يف )إندونيسيا(بواسـطة االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومات اجلغرافية          
 ).أوغندا(أوغندا 

  
  تغري املناخ والطقس        -دال  

وقدم ممثلو مؤسسة الواليات . تضـمنت اجللسـة عروضـا عـن تغـري املناخ وعن الطقس            -٤٨
املــتحدة للمســح اجلــيولوجي عرضــا ملركــز رصــد وعلــوم مــوارد األرض ومــا يضــطلع بــه مــن    

امة، مبــا يف أنشـطة يف جمـال االستشــعار عـن بعــد ورصـد ســطح األرض لتحقـيق التنمــية املسـتد      
ذلـك الـنظر يف مسـائل مـثل التصـحر وعـزل الكـربون وطائفـة مـن األنشطة األخرى يف ميدان              

وقـدم العـرض أيضـا معلومـات عـن املراكـز اإلقليمية وعما ُيبذل من جهود                 . التنمـية املسـتدامة   
 .من أجل بناء القدرات على نطاق واسع يف أفريقيا

قياســات احــتجاب اإلشــارات الــراديوية مــن وتـناول عــرض آخــر مــا ميكــن أن تقدمــه   -٤٩
وقـد أصـبحت مــتاحة يف   . إسـهامات قـيمة إىل رصـد تغـري املـناخ وحتلـيل تغـري الغـالف اجلـوي         

الوقــت الــراهن البــيانات العملــية اخلاصــة باحــتجاب اإلشــارات الــراديوية املســتمدة مــن جهــاز  
 ).Metop(جلوية العامل استشعار نظام التعزيز اإلقليمي من األرض التابع لساتل األرصاد ا

هو نظام لنشر اإلنذارات  ) Meteoalarm(وأشـري إىل أن نظـام اإلنـذار اخلـاص بالطقس             -٥٠
وهو نظام  . عـلى صـعيد أوروبـا يشـمل طائفـة عريضـة مـن األحـداث اخلاصة باألرصاد اجلوية                  

شــورة يقــدم، باإلضـافة إىل اإلنــذارات، امل ) http://www.meteoalarm.eu(عمـلي عــلى اإلنترنـت   
 مبركـز املعلومـات عن أحوال     Meteoalarmويرتـبط نظـام     . بشـأن سـبل االسـتجابة حلالـة معيـنة         

كما أن الدروس املستفادة من النظام      . الطقـس القاسـية الـتابع للمـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية          
ة ُتطـبق عــلى األحــواض الــنهرية يف أوروبـا وجــنوب آســيا لــتعزيز القـدرات وتنفــيذ ُنهــج إداريــ   

 . لإلدارة املتكاملة ملوارد املياهBrahmatwinnتكييفية، مثل النهج الذي يتبعه مشروع 
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ويف عــرض آخــر، أُخــرب املشــاركون بــربنامج األمــم املــتحدة الســتخدام املعلومــات          -٥١
ــم        ــرنامج ضــمن األم ــو ب الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ؛ وه

اجلمـيع من احلصول على كل أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية     املـتحدة يهـدف إىل متكـني        
 .املتصلة بإدارة الكوارث

نظـــام األرصـــاد اجلويـــة : وتناولـــت عـــروض املشـــاركني يف اجللســـة املواضـــيع التالـــية  -٥٢
؛ وتطبيق صور السواتل لرصد أحداث الغالف       )تايلند(التايلـندي لإلنـذار بـالكوارث الطبيعـية         

؛ ورصد الغالف اجلوي ملناطق األهوار يف    )بنغالديش(ملستدامة يف بنغالديش    اجلـوي والتنمـية ا    
؛ واالستشــعار عــن بعــد بواســطة  )العــراق(العــراق مــن أجــل دعــم التنمــية املســتدامة يف الــبلد   

 ).تونس(السواتل هلندسة السواحل 
  

  ء التدريب التفاعلي على األدوات والتطبيقات الساتلية اخلاصة بنوعية اهلوا                                 -هاء   
ــيل الصــور         -٥٣ ــيات حتل ــيانات وتقن ــيناريوهات وتقيــيما للب ــية س عرضــت اجللســة التدريب

واسـتخدام مـوارد اإلنترنـت ذات الصـلة لتقدمي فوائد وحتديات استخدام األدوات الفضائية يف              
وشـكّل املشـاركون أفـرقة صغرية ونظروا يف دراسات    . تقيـيم أحـداث الغـالف اجلـوي الفعلـية      

لــت حــريقا بــريا مهــوال، وعاصــفة رملــية كــبرية، وأحداثــا إقليمــية مــتعلقة  حــاالت إفــرادية، مش
واسـتخدم املشـاركون بـيانات صور وبراجميات فضائية كانت متاحة جمانا على         . بـتلوث اهلـواء   

 .وقدم املدربون إىل أفرقة التوجيه والتعليمات طوال جلسة التدريب التفاعلي. اإلنترنت

ــذي     وخــالل املناقشــات االرجتاعــي  -٥٤ ــيمة التدريــب ال ة، شــدد املشــاركون عــلى عظــم ق
وأشار عدد . أطلعهـم عـلى البـيانات واملعلومـات واألدوات الفضائية اليت مل تكن هلم معرفة هبا         

مــن املشــاركني إىل أن املؤسســات الــيت ميــثّلوا ســوف تســتفيد ممــا اكتســبوه مــن معــرفة أثــناء   
 .جلسة التدريب التفاعلي

  
  توصيات   استنتاجات و    -ثالثا  

 .ُخصص اليوم األخري من الندوة ملناقشة أنشطة املتابعة والجتماعات األفرقة العاملة -٥٥

ــوم الفضــاء وتكنولوجــياته هــي أحــد حمــاور      -٥٦ ــناء القــدرات يف عل ولوحــظ أن جهــود ب
وتشمل هذه اجلهود تقدمي الدعم إىل املراكز  . تركـيز أنشـطة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي           

لـيم علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، واليت هتدف، من خالل         اإلقليمـية لتع  
تعلــيم مــتعمق، إىل تطويــر قــدرة حملــية فــيما يــتعلق بالــبحوث والتطبــيقات يف التخصصــات          
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االتصاالت الساتلية،  ) ب(االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية،       ) أ: (الرئيسـية التالية  
ــاملي،    األرصــاد اجل) ج( ــناخ الع ــاتلية وامل ــة الس ــالف اجلــوي وإدارة    ) د(وي ــوم الفضــاء والغ عل

ــيا، والـــربازيل    . البـــيانات وتوجـــد املراكـــز اإلقليمـــية يف املغـــرب ونـــيجرييا فـــيما خيـــص أفريقـ
 .واملكسيك بالنسبة إىل أمريكا الالتينية والكارييب، واهلند فيما يتعلق بآسيا واحمليط اهلادئ

ة التنسيق بني املستعملني التابعة للفريق املختص برصد األرض واملعهد          وقـدم ممـثلو جلن     -٥٧
وســيتيح . اآلســيوي للتكنولوجــيا، تايلــند، مقــترحا يــتعلق بــربنامج تدريــيب بشــأن نوعــية اهلــواء 

الـربنامج الـتدرييب مدخـال إىل االستشعار عن بعد ورصد األرض بواسطة السواتل وتطبيقاهتما                
وُصــمم املقــترح جلمهــور يضــم املديــرين واملخططــني  . ختــاذ القــراراتيف إدارة نوعــية اهلــواء وا

ــية بالتخطــيط       واملتنبــئني العــاملني يف جمــال نوعــية اهلــواء واألشــخاص الذيــن لديهــم معــرفة تقن
كمــا سيســتند الــربنامج الــتدرييب املقــترح، الــذي ميكــن   . والرصــد والتنــبؤ بشــأن نوعــية اهلــواء 
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦، إىل نتائج ندويت سنيت الوجيإجراؤه يف املعهد اآلسيوي للتكنو

ــناء      -٥٨ وشــكّل املشــاركون بعــد ذلــك فــريقني عــاملني، ركّــز أحدمهــا عــلى التدريــب وب
وقد . القـدرات واآلخـر عـلى توافـر البـيانات واألدوات واسـتخدامها يف رصـد الغالف اجلوي                 

وكُلّف الفريقان  . يسيةُحـدد هـذان املوضـوعان باعتـبارمها مـن بـني املسـائل ذات األولويـة الرئ                 
العـامالن باسـتبانة االحتـياجات وإجـراءات املـتابعة املمكـنة والتوصـيات الـيت يـودان أن يوجها               

وبـناء عـلى املناقشـات اليت أُجريت أثناء         . انتـباه الـدول األعضـاء إلـيها مـن خـالل هـذا الـتقرير               
التوصيات واالستنتاجات الـندوة ويف الفـريقني العـاملني، اعـتمد املشاركون بعدئذ جمموعة من       

 .املفصلة أدناه
  

  الفريق العامل املعين بالتدريب وبناء القدرات -ألف 
أقــر الفــريق العــامل بــأن هــناك بــالفعل عــددا كــبريا مــن فــرص التدريــب لفــائدة خــرباء   -٥٩

التطبـيقات الفضـائية، مبـا فـيها الفـرص الـيت تتـيحها املراكـز اإلقليمـية لتعلـيم علوم وتكنولوجيا                
الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة؛ والـربامج التعليمـية والتدريبـية الـيت تقدمها املنظمة العاملية                 
لألرصـاد اجلويـة، مبـا يف ذلـك الـربامج التدريبـية اليت تنفذها املراكز اإلقليمية للتدريب يف جمال                 

ة والدولــية، مــثل األرصــاد اجلويــة الــتابعة للمــنظمة؛ والــربامج الــيت تقدمهــا املــنظمات اإلقليمــي  
املـنظمة األوروبـية السـتغالل سـواتل األرصاد اجلوية؛ وصناديق األمم املتحدة وبراجمها وجلاا               
اإلقليمــية؛ واملركــز اإلقلــيمي للتدريــب عــلى املســح الفضــائي اجلــوي؛ وبــرامج جامعــة األمــم     

علم املعلومات املـتحدة؛ وبـرامج اجلامعـات مـثل املعهـد اآلسـيوي للتكنولوجيا واملعهد الدويل ل            
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ويوفر العديد من الربامج ِمنحا دراسية ملساعدة مقدمي الطلبات من          . األرضـية ورصـد األرض    
 .البلدان النامية

وأشـري إىل أنـه قـبل تصـميم بـرامج تدريبـية جديدة أو الشروع فيها، وبغية ضمان تعبئة                     -٦٠
مقدمو التدريب املوجودون املـوارد بكفـاءة، ينـبغي إجـراء دراسـة استقصـائية لتقيـيم ما إذا كان                  

وإذا مل تكـن تلـك الفرص التدريبية متاحة بسهولة، ينبغي      . يتـيحون فعـال فرصـا تدريبـية مالئمـة         
أن تـنظر املؤسسـات احملـتاجة إىل التدريـب يف اإلفصـاح عـن متطلـباهتا اخلاصـة ملقدمـي التدريـب           

 وفقا لالحتياجات املعينة  وميكـن للطـرفني آنـذاك الـتعاون يف تكيـيف الربامج القائمة            . املوجوديـن 
وحتقيقا لذلك، سيتعين على املؤسسات أن تصبح سباقة إىل    . للمؤسسـات الـيت تطلـب التدريـب       

التعـبري عـن احتـياجاهتا، وتكـف عن كوا جمرد متلق سليب للربامج التدريبية اليت غالبا ما ُتصمم                   
 .جات الزبون على وجه الدقةبناء على افتراضات مقدميها الذين ال يعرفون بالضرورة احتيا

والحــظ املشــاركون يف الفــريق العــامل أيضــا أن األنشــطة اجلاريــة يف املــنظومة العاملــية   -٦١
لـنظم رصـد األرض، ال سـيما تلـك الـيت ُيضـطلع هبا ضمن جلنة الفريق املختص برصد األرض             

ر إطارا منظما من املعنـية ببـناء القـدرات وضـمن شبكات املمارسني التابعة له، بإمكاا أن توف     
ومــن مــزايا هــذا الــنهج أن . أجــل توجــيه اهــتمام مقدمــي التدريــب إىل االحتــياجات التدريبــية 

عملــية الفــريق املخــتص برصــد األرض ُتجــرى عــلى قــدر كــبري مــن الوضــوح، ويشــارك فــيها    
 .موظفون رفيعو املستوى يف البلدان النامية

وع التدريـب الـذي يطور القدرات       وركـز الفـريق العـامل مناقشـاته بعـد ذلـك عـلى نـ                -٦٢
عـلى االسـتخدام األوسـع للبيانات الساتلية املتعلقة بالغالف اجلوي واملناخ وتفسريها ألغراض             
التنـبؤ بـأحوال الطقـس، وتقيـيم نوعـية اهلـواء، واألرصـاد اجلويـة، خدمـة للمجـتمع مـن خالل                    

 إىل هذا النوع من    وأعـرب املشاركون عن احلاجة    . حتسـني رسـم السياسـات واختـاذ القـرارات         
 :التدريب وقدموا التوصيات التالية

مبـا أن التدريـب يكـون عـدمي الفعالـية إذا أجـري بشـكل منفصل، وبغية دعم                     )أ( 
الــتعريف بالبــيانات الســاتلية ودجمهــا واســتخدامها بشــكل مطــرد يف تطبــيقات عملــية ويف بــناء  

ــي     ــبغي أن جيــرى التدريــب يف ســياق مشــاريع ذات احت ــبات حمــددة  القــدرات، ين اجات ومتطل
وعـالوة عـلى ذلـك، ينـبغي أن تضطلع به املنظمات ذات الصلة يف البلد، من      . حتديـدا واضـحا   

أجـل كفالـة توجـيه نـتائج املشـروع حنـو اإلجـراءات ذات الصـلة فـيما خيـص وضع السياسات                  
من " املشـاركة املسـتدامة   "ويهـدف الـنهج القـائم عـلى املشـاريع إىل ضـمان              . وصـنع القـرارات   

 متلقي الدعم وكفالة وجود وسيلة إلاء التدريب؛
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ينـبغي تصـميم التدريب بغية تطبيق املعلومات املكتسبة على حاالت ملموسة             )ب( 
وأُشري إىل أن دراسات احلاالت   . وواقعـية وتعزيـز اسـتخدام البـيانات الساتلية استخداما مطرداً          
 املعقـودة خـالل الـندوة، هـي أمثلة     اإلفـرادية، الـيت أجريـت يف إطـار جلسـة التدريـب التفاعـلي           

 مناسبة؛

ــب إشــراك اخلــرباء وصــانعي        )ج(  ــدمي التدري ــنجاح يف تق ــية لل ــن الشــروط األول م
القـرارات املناسـبني، مـثل املديـرين القطريني وخرباء التطبيقات فضال عن األفراد الذين ميكنهم        

 تلقني معارفهم كمدربني يف املستقبل؛

يـــب خدمـــات كاملـــة مصـــممة وفقـــا الحتـــياجات  ينـــبغي أن يتضـــمن التدر )د( 
املشـروع، تـربط بني املتطلبات ومجع البيانات، وأن يشمل الرباجميات والربوتوكوالت املعيارية     

ويف هــذا . ذات الصــلة مــن أجــل التحلــيل، فضــال عــن تقنــيات وإجــراءات اســتيعاب البــيانات  
فليس من املفيد مثال    . تـبار السـياق، ينـبغي أن يـأخذ التدريـب أيضـا قـدرات الـزبون بعـني االع                 

 تقدمي تدريب على براجميات وتطبيقات لن يتمكن الزبائن من استخدامها يف بلدام؛

وينبغي تغيري الربامج اليت مل حتقق . ينـبغي رصد وتقييم أثر كل برنامج تدرييب        )هـ( 
هم األثــر املنشــود أو وقفهــا، لكــي يتســىن تركــيز املــوارد الشــحيحة عــلى التدريــب الــذي يســ    

 .إسهاما ملموسا يف بناء القدرات
  

 الفريق العامل املعين بتوافر البيانات واألدوات واستخدامها  -باء 
  يف رصد الغالف اجلوي

ناقش الفريق العامل الثاين االحتياجات من البيانات وتوافرها واحلصول عليها وتدفقها،            -٦٣
 . احلصول على البيانات مث التنفيذوالبنية التحتية واإلجراءات اليت تؤدي من التدريب إىل

وفــيما يــتعلق برصــد الغــالف اجلــوي، تلــزم البــيانات مــن أجــل قــياس الــرماد الــربكاين      -٦٤
وينبغي أن متكن البيانات من التنبؤ . والعواصـف الرملـية والـتلوث الصـناعي ومنذجـتها والتنبؤ هبا         

نما يفهمـون فهما جيدا   والحـظ املشـاركون أنـه بيـ       . هبـذه األحـداث قـبل وقوعهـا بوقـت كـاف           
نســبيا ظــروفهم احمللــية، مثــة حاجــة إىل احلصــول يف الوقــت املناســب عــلى بــيانات ســاتلية عــلى    

البيانات ومـع ذلك، فإضافة إىل      . الصـعيدين القـاري ومـا بـني القـاري فـيما يـتعلق بـنقل الـتلوث                 
 .جلويالساتلية، ال تزال هناك حاجة إىل حتسني القياسات األرضية لتركيب الغالف ا

ومـن أجـل تلبـية هـذه احلاجـة، اقـُترح اتـباع ج مرحلي ينطلق من استخدام البيانات             -٦٥
 .املتوافرة اليت ميكن احلصول عليها بسهولة وينتقل بعد ذلك إىل التنبؤ الساتلي والنموذجي
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 :ويف هذا السياق، الحظ الفريق العامل عددا من التحديات -٦٦

ــية يف  حمدوديــة الوصــول إىل شــبكة   )أ(  اإلنترنــت ونقــص التوظــيف والبنــية التحت
وحتـتاج بعـض الـبلدان عـلى وجـه اخلصوص إىل استثمار املزيد يف البىن التحتية              . بعـض املـناطق   

وتتمــيز بعــض احلــاالت بســهولة توافــر البنــية التحتــية  . لدعــم احلصــول عــلى البــيانات والصــور
 ن ذلك الوصول باهظ التكلفة؛الالزمة للوصول إىل شبكة اإلنترنت عالية السرعة، بيد أ

ــإن القياســات ال ُتجــرى       )ب(  ــناطق، ف ــيانات ذات صــلة يف بعــض امل رغــم مجــع ب
بشــكل مــنهجي وغالــبا مــا يعــين االفــتقار إىل القياســات الكافــية عــدم إمكانــية ضــمان جــودة    

 البيانات؛

تـثري احلاجـة إىل احلصول على البيانات على نطاق أوسع من الصعيدين احمللي               )ج( 
ورمبا يلزم التعاون اإلقليمي أو الدويل إلنشاء نظام موحد         . و اإلقلـيمي مسـألة تقاسم البيانات      أ

والحـظ املشـاركون وجـود مسـائل معقـدة تـتعلق بتقاسـم البـيانات بني البلدان             . وأكـثر فعالـية   
وأقروا بأمهية اإلطار الذي وضعه الفريق املختص       . وكذلـك بـني املـنظمات داخل البلد الواحد        

  األرض للمناقشات بشأن تقاسم البيانات؛برصد

فمـــع أن بـــيانات مفـــيدة . ينــبغي تبســـيط الوصـــول إىل البـــيانات الفضــائية   )د( 
أصـــبحت حالـــيا مـــتاحة جمانـــا عـــرب شـــبكة اإلنترنـــت وغريهـــا مـــن الوســـائل، مـــثل نظـــام   

GEONETCast ليست هناك قائمة أو بوابة شاملة على اإلنترنت تورد نوع البيانات املتاحة ،
وأشــري إىل أن املوقــع الــذي يقــوم بإنشــائه الفــريق املخــتص برصــد  . ومكــان احلصــول علــيها

 رمبا ينظر يف هذه املسائل؛) http://www.geoportal.org(األرض 

غالـبا مـا تكـون هـناك هـوة بـني أوسـاط األرصـاد اجلوية والكيانات املسؤولة                )هـ( 
عـن رصـد تلـوث اهلـواء ينـبغي سـدها لتحقـيق الكفـاءة والفعالـية يف مجـع معلومات عن نوعية                   

 .اهلواء تالئم رسم السياسات واختاذ القرارات

ــندوة، مبناصــرة القضــ    -٦٧ ــيمهم وأبــدى املشــاركون عــزمهم عــلى القــيام، بعــد ال ية يف أقال
واملسـامهة يف رأب الصدع الفاصل بني كيانات رصد تلوث اهلواء واألرصاد اجلوية يف بلدام                

وقرروا أن يقوموا، كخطوة أوىل،     . وإذكـاء الوعـي مبسـائل الـتلوث الداخـلي والعابـر لـلحدود             
بوضــع قائمــة مشــروحة تضــم وصــالت مبواقــع شــبكية تقــدم بــيانات ومعلومــات عــن مســائل   

ة بـتلوث اهلـواء، مـثل الـنقل عـلى املـدى الطويـل، ومـا يتصل بذلك من مصادر البيانات                    مـتعلق 
 .وقد ُنشرت تلك الوصالت على املوقع الشبكي اخلاص بالندوة. والصور
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والحـظ الفـريق العـامل أنـه قـد يكـون من املفيد وضع دليل مرجعي يعرض املتطلبات                   -٦٨
اصـد املراقبة ووضع أجهزة للقياس من أجل بناء       ومـبادئ التنفـيذ التوجيهـية اخلاصـة بإنشـاء مر          

وسيساعد هذا الدليل البلدان النامية اليت ال متلك . قـدرة أساسـية يف جمال رصد الغالف اجلوي     
 .نظم رصد كافية

واسـتنتج املشـاركون يف الفـريق العـامل أيضـا أن عـلى الـبلدان أن تقدم املوارد الالزمة           -٦٩
وأُشري يف هذا . واء، مبا يف ذلك عن طريق التعلم اإللكتروين       للتدريـب يف جمـال رصـد نوعـية اهل         

السـياق إىل أن عـلى الـدول األعضـاء بـذل املـزيد مـن اجلهـود لـتوفري الدعـم اخلـاص بالتدريب                         
لــلمراكز اإلقليمــية لتعلــيم علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، واســتخدام  

 . أفضلمواردها وبنياهتا التحتية على حنو
 


