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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

   واخلمسوناخلامسةالدورة 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥-٦فيينا، 

    
  ودولة بوليفيا تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة    

  ووكالة الفضاء األوروبية حول التطبيقات ة القوميات تعّددامل
  ء من أجل التنمية املستدامة يف املناطق املتكاملة لتكنولوجيا الفضا

      األنديةاجلبلية لبلدان املنطقة 
 / تشرين األول٢٩- ٢٥ة القوميات، تعّدددولة بوليفيا امل، كوتشابامبا(

     )٢٠١٠أكتوبر 
   مةمقّد -أوال 
   اخللفية واألهداف -ألف 

 األمم املتحـدة    أنشطة برنامج مع التقدير   ،  ٦٤/٨٦اجلمعية العامة، يف قرارها     الحظت    -١
ت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  أقــّرمث. ٢٠١٠لعــام املخطَّــط هلــا للتطبيقــات الفــضائية 

، حلقــات العمــل والــدورات ٢٠١٠ة واخلمــسني يف عــام لثــاألغــراض الــسلمية، يف دورهتــا الثا
ضائية برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـ         الـيت كـان     واجتماعات اخلـرباء    التدريبية والندوات   

  )١(.٢٠١٠لفترة املتبقية من عام  لتنفيذها يف اخيطّط

───────────────── 
 .٧٧، الفقرة )A/65/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )1(  
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ة تعـّدد دولـة بوليفيـا امل  ،  كوتشابامباقدت يف   ، عُ ٦١/١١١وعمالً بقرار اجلمعية العامة       -٢
، حلقــة العمــل املــشتركة ٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين األول ٢٩ إىل ٢٥يف الفتــرة مــن القوميــات، 

ووكالة الفـضاء األوروبيـة حـول التطبيقـات     ة القوميات دتعّدودولة بوليفيا املبني األمم املتحدة  
. األنديــةلبلــدان لاملتكاملــة لتكنولوجيــا الفــضاء مــن أجــل التنميــة املــستدامة يف املنــاطق اجلبليــة   

ة القوميـات وزارةُ التنميــة الريفيــة  تعــّدددولــة بوليفيـا امل  نيابـة عــن حكومـة   احلــدثَواستـضافت  
، عن طريق مكتب نائب وزير العلوم والتكنولوجيا، وبـدعم          م والتعلي واألراضي ووزارة التربية  

 .عــد التــابع جلامعــة مــايور دي ســان ســيمونركــز البحــوث وخــدمات االستــشعار عــن ُبمــن م
 سلـسلة مـن    اخلامـسة يف  وشاركت وكالة الفضاء األوروبية يف رعاية حلقة العمل هـذه، وهـي             

تقريـر حلقـة العمـل املـشتركة بـني          انظـر   (ليـة   سة للتنمية املستدامة يف املنـاطق اجلب      األنشطة املكرّ 
األمم املتحدة وبريو وسويسرا ووكالة الفضاء األوروبية حول التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيـا            

 الـيت ُعقـدت يف ليمـا        األنديـة الفضاء من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية لبلدان املنطقة           
؛ وتقرير حلقـة العمـل املـشتركة بـني          )A/AC.105/968 (٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨ إىل   ١٤من  

ــة املــستدامة يف      ــة حــول التنمي ــة الفــضاء األوروبي األمــم املتحــدة واألرجنــتني وسويــسرا ووكال
ــاطق اجلبليــة لبلــدان املنطقــة     ــيت ُعقــدت يف مند األنديــةاملن    إىل ٢٦ا، األرجنــتني، مــن  وســ، ال

ــر ؛ وتقر)A/AC.105/913 (٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠ اجتمــاع اخلــرباء املــشترك بــني  ي
األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واملركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة ملنـاطق اجلبـال حـول                  

ــدو كــوش      ــال هن ــة جب ــشعار عــن ُبعــد ألجــل منطق ــا، -مــشاريع االست ــد يف  اهلماالي ــذي ُعق ال
 العمـل املـشتركة   حلقة؛ وتقرير )A/AC.105/870 (٢٠٠٦مارس / آذار١٠ إىل  ٦كامتاندو من   

ــة          ــدويل للتنمي ــة واملركــز ال ــضاء األوروبي ــة الف ــسرا ووكال ــسا وسوي ــم املتحــدة والنم ــني األم ب
، الـيت    يف املنـاطق اجلبليـة     املـستدامة عد يف خدمة التنميـة      املتكاملة للجبال حول االستشعار عن بُ     

 .)A/AC.105/845 (٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩ إىل ١٥ُعقدت يف كامتاندو من 

 ،"التنميـة املـستدامة للجبـال     " املعنـون    ٦٢/١٩٦عت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا         وشّج  -٣
ــات ــوم احلكوم ــى أن تق ــع   عل ــاون م ــات    ، بالتع ــة واملنظم ــات اجلبلي ــة واجملتمع األوســاط العلمي

الشواغل احملددة للمجتمعات اجلبلية، مبـا يف ذلـك   دراسة ب، حسب االقتضاء،  احلكومية الدولية 
 .التنمية املستدامة للجبال، بغية تعزيز  العاملي على البيئات اجلبلية املناختغّيرآثار 

ــشأن، كانــ   -٤ ــسياهــد األتويف هــذا ال ــة العمــل هــ ةف الرئي ــز  ) أ: (ي حللق مواصــلة تعزي
لبلـدان املنطقـة    التنميـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة          يف   الساتلية   االستفادة من املعلومات  مبادرة  
 األوجـه يـضّم الزراعـة واهليـدرولوجيا واجليولوجيـا           متعـّدد  مشروع   ي، وه )AndesSat (األندية

تـــدريب املـــشاركني علـــى تفـــسري الـــصور الـــساتلية الراداريـــة  ) ب(وعلـــم املعـــادن والبيئـــة؛ و
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".  يف الفـــضاءاألنـــديزمنطقـــة "إعـــداد دراســـات حالـــة يف إطـــار مـــشروع  ) ج(والبـــصرية؛ و
  .ية حلقة العملوشاركت وكالة الفضاء األوروبية يف رعا

 يف اللجنـــة الوطنيـــة لألنـــشطة الفـــضائية ويف مكـــان انعقـــاد حلقـــة العمـــل، عرضـــت    -٥
. ، الكـــائن يف مرحلـــة االختبـــارAQUARIUS/SAC-Dاألرجنـــتني منوذجـــا للـــساتل املـــستقبلي 

ــ ــاه     وســوف تتمثّ ــه الرئيــسية يف قيــاس ملوحــة ميــاه احمليطــات وغريهــا مــن مــصادر املي ل وظيفت
 مثــل علــوم الغــالف األنــديز االهتمــام اجلــاري دراســتها داخــل مجاعــة دول وســيتناول جمــاالت

اجلــوي والتنــوع البيولــوجي والكــوارث الطبيعيــة والبيئــة وصــيد األمســاك واهليــدرولوجيا وعلــم  
  .احمليطات وعلم األوبئة البانورامي

 حيـث   فعاليـة مـن   ال للحـدث مبزيـد مـن      استخدام املوارد البـشرية واملاليـة املتاحـة          وبغية  -٦
ان النـشاطان    بالتوازي مع حلقة العمل ويف نفس موقعها، وهـذ         انإضافيان  طام نش التكلفة، نظّ 

، ودورة تدريبيـة    وكالـة الفـضاء األوروبيـة      ل Eduspaceنشاط قائم على املشروع التعليمـي        :امه
 .يةادار ملعاجلة الصور الساتلية البصرية والرEduspaceاستخدام أدوات املشروع بشأن 

صاً خّـ ملن ّميـصف أهـدافها وبرناجمهـا ويتـض    هذا التقرير خلفية حلقة العمل و     حوّضوي  -٧
 .ا وتوصياهتاملالحظاهت األفرقة العاملة ذات الصلة وا اضطلعت هبيت اللألعمال

    
   الربنامج - باء 

ن عن مكتب نائـب وزيـر العلـوم والتكنولوجيـا يف     عند افتتاح حلقة العمل، ألقى ممثلو    -٨
مجعيــة ة القوميــات وجامعــة مــايور دي ســان ســيمون وفــرع بوليفيــا مــن  تعــّدداملدولــة بوليفيــا 

ــةونظــم معلومــات الفــضاء  عــد االستــشعار عــن ُب ــة الفــضاء  )ســيلرب (يف أمريكــا الالتيني  ووكال
  .بيانات استهاللية وكلمات ترحيبالتابع لألمانة األوروبية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

الــيت اضــطلعت هبــا  بــشأن األنــشطة ا إيــضاحيةعروضــة مت املؤســسات املــشاركوقــدَّ  -٩
. وشهد يومان مناقشة ألعمال ومشاريع املتابعـة      . ني من أيام حلقة العمل األربعة     يوموذلك يف   

 .ويف اليوم األخري، أجريت جولة ميدانية

 عـن املواضـيع      إيـضاحية  مت عـروض  دِّوقُـ  .جلـسات تـسع   ن برنامج حلقة العمـل      وتضمَّ  -١٠
 تغّيـر املنـاخ   ا إىل كوتـشابامبا؛ وأخطـار       سـ ، من مندو  األنديةاملنطقة  لوجيا الفضاء يف     تكنو :التالية

؛ واجليولوجيــا واملــوارد املعدنيــة؛  والغطــاء النبــايت واحملميــاتاهليــدرولوجيا؛ والزراعــةول؛ ااجلبــو
 .Eduspace مشروعو
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ــة األوىل مــن حلقــة العمــل     -١١ ــام الثالث ــدا  ،وخــالل األي ــّدم متكلمــون مــن البل ــة  ق ن النامي
، ركّزوا فيها على مشاريع ومبـادرات       إيضاحياً إمجاالً  عرضاً   ٤١املتقدمة على السواء    البلدان  و

تكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـل حتـسني          تطبيقـات   اسـتخدام   تنطـوي علـى     وطنية وإقليمية ودولية    
ة يف املنـاطق    إدارة املوارد الطبيعية والبيئة ومسامهة تلك التكنولوجيـا يف بـرامج التنميـة املـستدام              

تقـدمي  صت جلـسة ل    وأثناء فترة ما بعـد ظهـر اليـوم الثالـث، ُخصِّـ             .األنديةبلدان املنطقة   باجلبلية  
ذت الـيت ُنفِّـ   "  مـن الفـضاء    ألنـديز منطقة ا "وضوع   دراسات احلالة املتعلقة مب    عنعرض إيضاحي   

الشبكي لوكالـة    واألدوات املوجودة يف املوقع      Eduspace باستخدام مشروع    األنديةيف املنطقة   
  .الفضاء األوروبية

الفريق العامـل املعـين باهليـدرولوجيا       : ، هي أفرقة عاملة أربعة  لت  كِّويف اليوم الرابع، شُ     -١٢
؛ والفريق العامل املعين بالزراعة والغطـاء النبـايت واحملميـات؛ والفريـق العامـل املعـين                تغّير املناخ و

 الـذي  AndesSat؛ والفريق العامل املعـين باملبـادرة    بليةاملخاطر اجل  و واملوارد املعدنية باجليولوجيا  
ومناقـشة مـسائل    ملناقشة مأسسة املبادرة ووضع اخلطـوط العريـضة ملقترحـات املـشاريع             اجتمع  

آليــات التعــاون ومــسائل تتعلــق بالتمويــل، صادر مثــل االتــصاالت فيمــا بــني املؤســسات، ومــ  
 .ملشاريع لتنفيذ ا الالزمةاملواردواإلقليمية والدولية، 

    
    احلضور - جيم 

 القـرار   اعصـنّ  مـشارك مـن العلمـاء واملعلمـني و         ١٠٠ ما يزيد على  حضر حلقة العمل      -١٣
ة تعـــّددامل-دولـــة(األرجنـــتني وإكـــوادور وإيطاليـــا وبوليفيـــا  :واملهندســـني مـــن البلـــدان التاليـــة

وكولومبيـا  ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال  ـوفنـ وغواتيمـاال   وبـريو وسويـسرا وشـيلي       ) القوميات
 . والواليـات املتحـدة األمريكيـة      والنمـسا يرلنـدا الـشمالية     إواململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و     
وكالــة الفــضاء األوروبيــة ومكتــب شــؤون الفــضاء ن عــن وشــارك يف حلقــة العمــل أيــضاً ممثلــو

 ة القوميـات تعـّدد ساعد مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي وحكومـة دولـة بوليفيـا امل           و .اخلارجي
 وبــدل املعيــشة اليــومي واإلقامــة  يتكــاليف الــسفر اجلــو يف حتّمــل ووكالــة الفــضاء األوروبيــة  

 .ة وعشرين مشاركاًمسخل
    

     اإليضاحيةملّخص العروض -ثانيا 
 ةص مدجمـ  اقـر عت العروض اإليضاحية املقدَّمة يف حلقة العمل على املـشاركني يف أ           ُوزِّ  -١٤

  ).www.andessat.org(شبكي وسوف ُتنشر يف موقع ) باإلسبانية فقط(
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    االستنتاجات -ثالثا 
 املؤسـسات   مـة مـن   عـرض التقـارير املقدَّ    ص اجلزء األول من برنامج حلقة العمـل ل        ُخصِّ  -١٥

املشاركة بشأن األنشطة ذات الصلة بتكنولوجيا الفضاء ومناقـشة اسـتخدام البيانـات الفـضائية               
كمـا نوقـشت    . األنـديز ة وخـصوصا يف منطقـة       يف التصدي للمشاكل املختلفة يف املناطق اجلبلي      

  .يف اجلزء األول أيضا خطط وكاالت الفضاء املمثَّلة يف حلقة العمل
ــة     -١٦ ــضاء األوروبي ــة الف ــع وعقــدت وكال ــة يف   م ــشرين ٢٨خــرباء مــن أمريكــا الالتيني  ت

  .وية لفائدة معلّمي املدارس الثانEduspaceاملشروع التعليمي  تدريبية عن حلقةأكتوبر /األول
مـن مؤسـسات   مـة  مقدَّ دراسـة حالـة   ٢٣ عـرض س اجلزء الثاين من حلقـة العمـل ل    كُرِّو  -١٧

جلــة معايف البيانــات الــساتلية االســتفادة مــن  الــسبعة اشــتملت علــى األنديــةيف البلــدان عديــدة 
  .املشاكل يف املناطق اجلبلية

ن  تـشري  ٢٨ و ٢٧ومشل اجلزء الثالث مـن حلقـة العمـل، يف فتـرة مـا بعـد ظهـر يـومي                       -١٨
  :مة إىل منيطتنيأكتوبر، دورة تدريبية مقسَّ/األول

ة تدريبية أقامها خرباء وكالة الفضاء األوروبيـة لفائـدة اخلـرباء اإلقليمـيني              حلق  )أ(  
 باســتخدام أمثلــة علــى   يــةرابــشأن اســتخدام أدوات الوكالــة ملعاجلــة الــصور البــصرية والراد     

  ؛األنديةملنطقة اخلاصة باالتطبيقات 
خـرباء مـن أمريكـا الالتينيـة        مـع    تدريبية أقامتها وكالة الفضاء األوروبية       حلقة  )ب(  

  .دة لفائدة معلّمي املدارس الثانويةبشأن براجميات حمّد
لت أربعـة أفرقـة   أكتوبر، ُشكِّ/ تشرين األول٢٨ يفويف اجلزء األخري من حلقة العمل،     -١٩

 مــشاريع تنظــيم كــل فريــق عامــل اقتــرحو. AndesSatعاملــة ملناقــشة خمتلــف جوانــب املبــادرة  
 األنديـة اجلبـال   شارك يف سلـسلة      اجلنـسيات للبلـدان الـيت تتـ        تعـّدد إقليمية من منظـور التعـاون امل      

ــبكة للمبــادرة      ــة ش ــة إقام ــك بغي ــAndesSatوذل ــات الــساتلية  شاطر لت ــات والبيان .  التكنولوجي
  .ساتلية املالئمة لكل تطبيق املنهجيات املشتركة والبيانات الُحددت يف مقترحات املشاريعو

ــادرة جــاءتو  -٢٠ ــة   AndesSat املب الــيت  نتيجــة للمناقــشات ومقترحــات املــشاريع اإلقليمي
مها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووكالـة الفـضاء األوروبيـة        ثالث حلقات عمل نظّ   شهدهتا  

وُعقـدت حلقـات   ). بـدعم مـن حكومـة سويـسرا       (٢٠٠٧ومؤسسات مضيفة حمليـة منـذ عـام         
ــ ــثالث يف مندوالعمـ ــل الـ ــام  سـ ــتني، يف عـ ــام  ٢٠٠٧ا، األرجنـ ــا يف عـ ؛ ويف ٢٠٠٩؛ ويف ليمـ

  .٢٠١٠ة القوميات، يف عام تعّددكوتشابامبا، دولة بوليفيا امل



 

6 V.11-85847 

 

A/AC.105/999    

ــ  -٢١ ــادرة  ّروقـ ــز دور املبـ ــشاركون تعزيـ ــة   AndesSatر املـ ــادة املعرفـ ــرس لزيـ ــل مكـ  كمحفـ
ا لـدعم التنميـة املـستدامة يف املنـاطق          واستخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء والتقنيات املرتبطة هب      

املؤسـسات العامـة    ( بدعم من مستخدمي الصور الساتلية       AndesSatت املبادرة   مُنظِّوقد  . اجلبلية
األرجنـتني وإكـوادور وبوليفيـا      ( السبعة   األنديةمن البلدان   ) واملعاهد البحثية واملؤسسات اخلاصة   

  ).وكولومبيا) البوليفارية-مجهورية(زويال وبريو وشيلي وفنـ) ة القومياتتعّددامل-دولة(
  

  اإلجنازات والنتائج العامة لسلسلة حلقات عمل األمم املتحدة  - ألف 
    األنديةيف البلدان 

 مؤسـسة مـن سـبعة بلـدان يف حلقـات العمـل              ٥٣ مشارك ميثِّلون    ٤٠٠شارك أكثر من      -٢٢
 الثالث واخلمـسني، الـيت كـان        ومن بني تلك املؤسسات   . ا وليما وكوتشابامبا  سالثالث يف مندو  

 مؤسـسات   ٥ مؤسـسة مـن األرجنـتني، و       ١٣منظمات غري حكومية، كـان هنـاك        أربع  من بينها   
 مؤسـسات مـن بـريو،       ٨، و )ة القوميات تعّددامل-دولة( مؤسسات من بوليفيا     ١٠من إكوادور، و  

  مؤسـسات  ٦، و ) البوليفاريـة  -مجهوريـة ( مؤسسات مـن فنــزويال       ٤ مؤسسات من شيلي، و    ٧و
  .من كولومبيا

، عنـدما ُعقـدت أوىل حلقـات العمـل، ازداد عـدد      ٢٠٠٧ولوحظ أيضا أنـه منـذ عـام          -٢٣
خــرباء رصــد األرض التــابعني لوكالــة الفــضاء األوروبيــة والعــاملني يف أمريكــا الالتينيــة بواقــع    

  . خبريا٨٢ إىل ٤٦الضعف تقريبا من 
 مـؤمترا عـن تطـوير تطبيقـات تكنولوجيـا           ٢٠، ُعقد   ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ما بني عامي    وفي  -٢٤

نـشأة  :  مـا يلـي  ت املواضـيع الـيت تناولتـها تلـك املـؤمترات     مشلـ و. األنـديز الفضاء يف مناطق مثـل   
الثقــايف يف املنطقــة؛ واملــوارد مواقــع التــراث  الطبيعيــة ولثــروات؛ وا وتكنولوجيــا الفــضاءالكــون

؛ والغطـاء النبـايت والزراعـة؛ واجليولوجيـا واملـوارد           تغّيـر املنـاخ   اهليدرولوجيا و الطبيعية والبيئة؛ و  
ــشطة     ــتخدام األرض؛ واألنــ ــيط اســ ــدات؛ وختطــ ــار والتهديــ ــات؛ واألخطــ ــة؛ واحملميــ املعدنيــ

  .االقتصادية واالستدامة؛ وآليات التعاون والتمويل
لّمـي املـدارس     مـن مع   ٦٠ خـبريا و   ٤٠ أيـضا، تلقّـى      ٢٠١٠ و ٢٠٠٧ما بني عامي    فيو  -٢٥

تها اسـتحدث الثانوية تدريبا على استخدام البيانات البصرية والرادارية باستخدام براجميات جمانية           
  .وكالة الفضاء األوروبية

اللجنـة الوطنيـة    الصور الساتلية لوكالة الفـضاء األوروبيـة و       الع على   أضحى االطّ كما    -٢٦
  .أيسر األرجنتينية لألنشطة الفضائية
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فعلـى سـبيل املثـال، تـشترك        . ندية خمتلفـة  أت مشاريع إقليمية مبشاركة بلدان      واسُتحدث  -٢٧
  .وبريو وشيلي يف رصد الثلوج واألهنار اجلليدية) ة القومياتتعّددامل-دولة(األرجنتني وبوليفيا 

لفائدة ممثلـي   ) www.andessat.org( منتدى افتراضي للمشاركة اإلقليمية      نشأوسوف يُ   -٢٨
غــري الرحبيــة املعنيــة بتطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء  املنظمــات  واخلاصــة واملؤســسات احلكوميــة

  .إلجراء املناقشات وتبادل النتائج واقتراح املشاريع اإلقليمية
    

    وتوصيات األفرقة العاملةاستنتاجات  - باء 
    تغّير املناخالفريق العامل املعين باهليدرولوجيا و   

 تغّيـر املنـاخ   وباهليـدرولوجيا   للفريـق العامـل املعـين       ي  ل اهلدف العام للمشروع الفرع    متثَّ  -٢٩
ــا الفــضاء للتقليــل مــن مـَـ   ــة يقنيواطن عــدم الــيف اســتخدام تكنولوجي  يف الــسيناريوهات املناخي

يف ووتطويرهـا  واهليدرولوجية حىت يتسىن استخدام تلك الـسيناريوهات يف ختطـيط الـسياسات          
 . القرارصنععمليات 

 :ة للمشروع الفرعي هياألهداف احملددوكانت   -٣٠

ــصلة يف      حــصر ا )أ(  ــة ذات ال ــة وإجــراء دراســات لألحــواض املائي ــار اجلليدي ألهن
 بغية تقدير مدى توافر املوارد املائية وحجمها واملخاطر اليت تواجهها اجملتمعـات             األنديةاملنطقة  

 ؛ بشأهنااحمللية يف املنطقة

يـق أفـضل اسـتخدام مـستدام        املسامهة يف أنشطة ختطيط األراضي من أجل حتق        )ب( 
 للموارد؛

 يف بعض منابع األحواض؛حملافظة على البيئة حتسني آليات ا )ج( 

 ، مبا فيها منابع األحواض؛احملميات اجلبلية العليادراسة  )د( 

 .األنديةالبيوفيزيائية يف األحواض املائية ة جوانب الضعف املسامهة يف دراس )ه( 
    

     والغطاء النبايت واحملمياتزراعةالفريق العامل املعين بال    
ــق العامــل املعــين بالزراعــة     -٣١ ــاول الفري ــايت واحملميــات  تن طائفــة واســعة مــن  والغطــاء النب

 .)غرس الغابات ( واملراعي والتحريجاشيةاألنشطة، منها الزراعة وتربية امل

ت لـصاحل  يف ضـمان مجـع البيانـا   للفريـق العامـل   ل اهلدف العام للمـشروع الفرعـي      متثَّو  -٣٢
  . يف جمال الزراعةعاملنيال
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  : مبا يلياملستقبليقوم الفريق العامل يف ينبغي أن و  -٣٣
وإعــداد ) الندســات(حتليــل بــدائل صــور ســاتل استــشعار األراضــي عــن ُبعــد    )أ(  

  أنشطة التدريب املناسبة لذلك؛
   يف املمارسات الزراعية؛تغّيرات من حيث التغّير املناخدراسة آثار   )ب(  
   وأثره على سطح التربة؛تغّير املناخدراسة   )ج(  
  ).الزراعة الدقيقة(األنشطة الزراعية املكثفة على ث وبحإجراء ال  )د(  

    
    اجلبليةملخاطر  وااملوارد املعدنيةباجليولوجيا والفريق العامل املعين     

املـوارد   و للفريـق العامـل املعـين باجليولوجيـا       لت األهداف العامـة للمـشروع الفرعـي         متثَّ  -٣٤
 األنــديزيف حتديــد اإلمكانــات األساســية للمــوارد املعدنيــة يف منطقــة   اجلبليــة املخــاطرواملعدنيــة 

باستخدام البيانات الفضائية واستحداث طرائق السـتخدام تلـك املـوارد علـى حنـو مـستدام مبـا                   
  .يتوافق مع البيئة

  :يف ما يليللفريق العامل لت األهداف احملددة للمشروع الفرعي متثَّو  -٣٥
 األنــديز مجيــع الــصناعات واملــوارد املعدنيــة االســتراتيجية يف منطقــة      حــصر   )أ(  

  ؛ الساتليةباستخدام البيانات البصرية والبيانات الرادارية
  .حتديد أثر أنشطة التعدين باستخدام البيانات الساتلية  )ب(  

  : مبا يلياملستقبليقوم الفريق العامل يف ينبغي أن و  -٣٦
أداة إلنتـــاج لكـــي يكـــون دالالت اجلغرافيـــة الـــتهالل مـــشروع لدراســـة اســـ  )أ(  

  املعلومات وتبادهلا؛
حتديد منهجية ومعايري ملعاجلة املعلومات الفضائية بغية استبانة املـوارد املعدنيـة              )ب(  

  ؛ورسم خط أساس بيئي هلا
  .إعداد منوذج إلدارة املوارد املعدنية  )ج(  

    
    AndesSatباملبادرة الفريق العامل املعين  ل إليهاالنتائج اليت توصَّ    

 آليــة مهمــة تــستخدمها بلــدان خمتلفــة لتنــسيق اســتخدام  AndesSat املبــادرة لــوحظ أنَّ  -٣٧
املوارد واألنشطة االقتصادية والرفـاه االجتمـاعي يف املنـاطق اجلبليـة ولـضمان اسـتخدام املـوارد                  

  .الطبيعية على أفضل حنو ممكن
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املوقـع  ستخدم  وحتقيقـا هلـذه الغايـة، جيـب أن يُـ          . AndesSat املبـادرة    دوطي من ت  وال بدّ   -٣٨
ــرح . افتراضــي للــشبكةكمقــر ) www.andessat.org(الــشبكي  ــادرة تــدعيم واقُت  AndesSatاملب

  .األنديةللبلدان ع اإلقليمية ذات االهتمام املشترك بالنسبة يإلدارة املشار
ملــؤمتر القــارة األمريكيــة املعــين انــة املؤقتــة وطلــب املــشاركون يف حلقــة العمــل إىل األم  -٣٩

علــى مكتــب شــؤون الفــضاء  كــي تقتــرح  لاألنديــة اســتهالل مــشاورات مــع البلــدان  بالفــضاء
اخلارجي أن يواصل دعمه حللقات العمل بشأن تطبيقات تكنولوجيا الفـضاء مـن أجـل التنميـة                 

  .األنديةاملستدامة يف البلدان 
 علـى املـوارد اهليدرولوجيـة يف        تغّيـر املنـاخ   نة وحتديـد أثـر      واتفق املشاركون على اسـتبا      -٤٠

عمليـات  ذلك بـاألخص لـدعم   ، و تغّير املناخ  وقابلية تعرض تلك املوارد ملخاطر       األنديةالبلدان  
  .التخطيط والتكييف يف تلك البلدان

من املعلومـات لتحديـد املنـاطق اجلغرافيـة والقطاعـات           عدم وجود قدر كاف     ولوحظ    -٤١
تغّيـر  وأثـر    تغّيـرات  لتنفيذ تدابري التكيف ملواجهة امل     ، وذلك األنديةضة لألخطار يف البلدان     املعرَّ
  .املناخ
 تغّيـر املنـاخ  ل أهدافه يف استبانة وحتديد أثـر   مشروع تتمثّوضعواتفق املشاركون على    -٤٢

  .ملناختغّير اب تلك املوارد أثّر وقابلية تاألنديةعلى املوارد اهليدرولوجية يف البلدان 
 من املـشروع اجملتمـع عمومـا، وخـصوصا القطاعـات املعرَّضـة للخطـر الـيت                  ستفيدوسي  -٤٣

  .ستنفَّذ تدابري التكّيف ألجلها
 تغّيــر املنــاخر املــشاركون الــربط بــني املــشروع اإلقليمــي واملــوارد اهليدرولوجيــة ووقــرَّ  -٤٤

دت وُحـدِّ . عدنيـة واملخـاطر الطبيعيـة   العاملي واهليدرولوجيا والزراعة والغطـاء النبـايت واملـوارد امل    
  .AndesSatأنشطة لتعزيز املبادرة 

 كأداة لتحقيق التنمية املستدامة ورصد املـوارد املرتبطـة         AndesSatنشئت املبادرة   وقد أُ   -٤٥
وتقـرر أن تـضطلع اللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة لألنـشطة       . األنـديز  العاملي يف منطقـة     تغّير املناخ ب

 األنــديز املؤســسة املنــسِّقة للخــرباء الــذين يرصــدون األهنــار اجلليديــة يف منطقــة  الفــضائية بــدور
  .تغّير املناخوملشاركتهم يف مبادرة وكالة الفضاء األوروبية بشأن 

بشأن ميـاه مـصبات أحـواض األهنـار          لوائح املشروع اإلقليمي     إدراجر املشاركون   وقرَّ  -٤٦
راضـي الرطبـة مـن حيـث هـشاشتها واسـتدامتها؛             وتركيز الدراسات علـى اسـتخدام األ       األندية
ة واملعرَّضــة شَّ يف اســتخدام األرض ويف احلــدود الزراعيــة يف املنــاطق اجلبليــة اهلــتغّيــراتوعلــى ال

  .لألخطار؛ وعلى اخلدمات البيئية
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  :املشروع ما يلييف إطار وستشمل األنشطة اليت سُيضطلع هبا   -٤٧
الــزراعيني لتبــادل اخلــربات والتقنيــات  نديــة مــن األخــصائيني  أ شــبكة كــوينت  )أ(  

  القائمة بشأن استخدام االستشعار الساتلي عن ُبعد؛
  ؛األندية جديدة داخل البلدان لاتصاحلقات إقامة   )ب(  
توجيه املشاريع احلالية واملستقبلية حنو حتقيـق ثـالث أولويـات حـددها الفريـق                 )ج(  

  ؛AndesSat املعين بالزراعة من أجل مشروع ضمن إطار املبادرة
ــدان املــشاركة  التعريــف ب  )د(   ــها  أولويــات البل ــل  واملواءمــة بين ــة ضــمان التموي بغي

كمــا ميكــن أن ينــتج أيــضا عــن هــذه املبــادرة حتــسني عمــل الــشبكة علــى     . الكــايف للمــشاريع
  لتدريب؛طرائق جديدة لاملستوى احمللي وحتديد 

 ضــمن املــشروع األنديــةة  اســتبانة إمكانــات املــوارد املعدنيــة يف املنطقــ إدراج  )ه(  
 باســـتخدام البيانـــات الـــساتلية وحتليـــل املنـــاطق املواتيـــة مـــن أجـــل ختطـــيط ، وذلـــكاإلقليمـــي

  .االستغالل املسؤول للموارد املعدنية مبا يتوافق مع البيئة
  :وستشمل األنشطة اليت سُيضطلع هبا لتعزيز املشروع ما يلي  -٤٨

املرتبطة باملوارد املعدنية القائمـة واحلـصول       حتليل وتفسري املعلومات اجليولوجية       )أ(  
  على معلومات إقليمية جديدة وأكثر تفصيال باستخدام البيانات البصرية والرادارية الساتلية؛

  ؛األنديةملوارد املعدنية يف املنطقة حصر ا  )ب(  
  ؛األنديةيف املنطقة ستغلة املواقع التعدينية غري املحصر   )ج(  
  أنشطة الرصد على البيئة؛استبانة تأثريات   )د(  
ــدابري ملتــضمني املــشروع اإلقليمــي    )ه(   ــة   ت ــع وختفيــف املخــاطر اجليولوجي علــى ن

  .األنديةالبلدان بالتنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية 
  :وستشمل األنشطة احملددة اليت سُيضطلع هبا يف إطار املشروع ما يلي  -٤٩

  ؛األندية بلد باملنطقة اجليولوجية يف كلحصر املخاطر حتديث   )أ(  
ــة   )ب(   ــة جيولوجيـ ــع خريطـ ــشاركة   -وضـ ــدان املـ ــشتركة للبلـ ــة مـ جيومورفولوجيـ

   وخرائط تفصيلية لكل بلد؛١ ٠٠٠ ٠٠٠: ١مبقياس رسم باستخدام البيانات الساتلية 
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 املخـاطر حتسني القدرة على مجع بيانات االستشعار عـن ُبعـد الـساتلية لتقيـيم                 )ج(  
  اجليولوجية؛

   باستخدام البيانات الساتلية؛خاطردليل منهجي لتقييم املوضع   )د(  
لتقيــيم منــع املخــاطر وختفيــف   Eduspaceاســتخدام برنــامج التعلــيم الفــضائي    )ه(  

  آثارها يف اجملتمعات احمللية؛
  حتسني إدارة املشاريع؛  )و(  
إعداد اقتراح بشأن استخدام بيانـات االستـشعار عـن ُبعـد الـساتلية مـن أجـل                    )ز(  

 هـذا   عناصـر فر حلقة العمل الكثري مـن       ووميكن أن ت  . األنديةيق التنمية املستدامة يف البلدان      حتق
ــرح ــي و. املقتـ ــون ُرئـ ــوان أن يكـ ــرح عنـ ــة  "املقتـ ــوارد الطبيعيـ ــتدامة  املـ ــة واالسـ واإلدارة البيئيـ

 اللجنــة الوطنيــة األرجنتينيــة لألنــشطة     لفوســتك ". األنديــة الثقافيــة يف املنطقــة   -االجتماعيــة 
  االقتراح؛من أجل هذا املعلومات وتوزيع ائية جبمع الفض

طلب املساعدة من وكالة الفضاء األوروبية واللجنة الوطنية األرجنتينيـة لألنـشطة              )ح(  
جـرى التـشديد علـى أمهيـة        (الفضائية يف توفري الصور الساتلية لكي تستخدم يف املـشاريع اإلقليميـة             

إلشـــعاع املتقـــدم احملمـــول يف الفـــضاء لالنبعاثـــات تـــوفري البيانـــات املـــستمدة مـــن ســـاتل مقيـــاس ا
  ؛)وعلى ضرورة حتسني فرص الوصول إىل املعلومات (ASTER)واالنعكاسات احلرارية 

ــروين       )ط(   ــدى إلكت ــت ومنت ــى اإلنترن ــع عل ــشاء موق ــشبكي  إن ــع للتواصــل ال جلمي
  املشمولة باالقتراح؛األطراف 
ــائج تطبيقــات البيانــات الفــضائية امل    )ي(   ــة  تبــادل نت ــة الفــضاء األوروبي تاحــة لوكال

 وحتميـل تلـك   ،واللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية مع منظمات مثـل منتـدى اجلبـال           
املعلومات على املواقع الشبكية هليئات أخرى معنية بتطبيقـات تكنولوجيـا املعلومـات اجلغرافيـة          

  هبدف إثراء حمتوى تلك املواقع الشبكية؛
 يف املنتـديات    األنديـة شة النشطة للمشاكل اليت تواجههـا املنطقـة         تشجيع املناق   )ك(  

منــها مــصرف (الدوليــة واســتخدام منتــدى اجلبــال كحلقــة وصــل مــع هيئــات إقليميــة أخــرى   
، والــشراكة اجلبليــة، األنــديزالتنميــة للبلــدان األمريكيــة، ومنظمــة الــدول األمريكيــة، ومبــادرة   

 ومبــادرات مــن قبيــل مــشروع التنميــة الزراعيــة   ومــشروع بــارامو األنــدي، وفريــق أديلبــودين 
  ؛))SARD-M (والريفية املستدامة يف املناطق اجلبلية

  استخدام آليات منظمة الدول األمريكية لتقدمي االقتراحات واملشاريع؛  )ل(  
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ــرام اتفاقــات تعــاون و تــشجيع   )م(   ــة يف   اإب ــة العامل لتنــسيق بــني املؤســسات الرمسي
  وجيا والتربة؛قطاعات التعدين واهليدرول

   وثقافتها؛األنديةاحلفاظ على القيمة التارخيية للمنطقة   )ن(  
  .نهجياتجمموعة مناِظرة من املاعتماد نظام جغرايف مرجعي مشترك و  )س(  

 


