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 مقدمة -أوال 

 اخللفية واألهداف    -ألف  
أوصى مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه                                          -١

إعالن فيينا          : األلفية الفضائية       "عنون     يف قراره امل    ) اليونيسبيس الثالث           (يف األغراض السلمية          
، بأن تعمل أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                                       ١"بشأن الفضاء والتنمية البشرية               

على تعزيز املشاركة التعاونية بني الدول األعضاء على املستويني اإلقليمي والدويل عن طريق                                                        
 .النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية                       التأكيد على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان                          

، اعتمدت جلنة استخدام الفضاء                   ٢٠٠٣، يف عام        واألربعني    ويف دورا السادسة              -٢
اخلارجي يف األغراض السلمية برامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات                                                    

 املؤرخ     ٥٨/٨٩مة يف قرارها         وبعد ذلك اعتمدت اجلمعية العا              ٢٠٠٤.٢املزمع عقدها يف عام            
 .٢٠٠٤، برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام                            ٢٠٠٣ديسمرب      / كانون األول        ٩

، ووفقا لتوصية اليونيسبيس الثالث، انعقدت حلقة العمل                               ٥٨/٨٩وعمال بالقرار          -٣
للتنمية      املركز الدويل        /وكالة الفضاء األوروبية           /سويسرا   /النمسا    /املشتركة بني األمم املتحدة             

املتكاملة للجبال حول االستشعار عن بعد يف خدمة التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،                                                
وقد تعاون مكتب شؤون                . ٢٠٠٤نوفمرب     / تشرين الثاين       ١٩ إىل   ١٥وذلك يف كامتاندو، من              

الفضاء اخلارجي التابع لألمانة مع وكالة الفضاء األوروبية وحكوميت النمسا وسويسرا على                                               
م حلقة العمل هذه اليت دامت مخسة أيام واستضافها املركز الدويل للتنمية املتكاملة                                                تنظي   

وكانت تلك أول حلقة عمل ضمن جمموعة جديدة                                  . للجبال ووزارة السكان والبيئة يف نيبال                     
 .من األنشطة املكرسة ملوضوع التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية                                  

ال مصدر للمياه العذبة ألكثر من نصف البشرية،                          وبيئة اجلبال بيئة حساسة، فاجلب                      - ٤
وهي غنية بالتنوع البيولوجي والثقايف، ومتثل أماكن ذات قيم روحية للعديد من اتمعات                                                 

مع ذلك فإن املناطق اجلبلية تشترك                       . ومواقع ترفيهية للماليني من الناس يف شىت أحناء العامل                             
ض النظم اإليكولوجية اجلبلية الثمينة                    مبشاكل فريدة خاصة ا يتعني حلها، حيث تتعر                             

. لتأثريات تغري املناخ، وعمليات استثمار املعادن، إىل جانب آثار التدهور البيئي واملنازعات                                                        
وكثريا ما      . بالتايل فإن سكان املناطق اجلبلية مازالوا من أفقر سكان العامل وأكثرهم حرمانا                                           

متع سوى بقدر ضئيل من القدرة على اختاذ                            يعانون من العزلة والتهميش، والعديد منهم ال يت                         
 .القرارات اليت تؤثر على حيام وبيئتهم                    
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ويتركز سكان املناطق اجلبلية عادة يف الوديان، ويعتمدون يف معيشتهم على الزراعة                                                  - ٥
و ال بد أن تكون السياسات الرامية لتنمية املناطق اجلبلية سياسات مستدامة بيئيا                                                      . أو السياحة      
فعلى سبيل        : ولكن هذه الغاية، يف الواقع، ال تتحقق يف معظم األحيان                                   .  واجتماعيا       واقتصاديا      

املثال، يتسبب االستغالل املفرط لألراضي وحتات التربة وتدمري الغابات الطبيعية يف                                                  
االياالت األرضية، كما أن الصفات الطوبوغرافية الطبيعية جتعل من املناطق اجلبلية مناطق                                                   

فيضانات والتيهورات، وتتسبب كل هذه العوامل يف آثار مدمرة على                                       معرضة ملخاطر ال        
كما يشكل نقص مصادر املياه املأمونة الناجم عن                           . مناطق الوديان املكتظة بالسكان                

الكوارث الطبيعية واألنشطة البشرية مشكلة يف املناطق اجلبلية، بينما ميكن أن يؤدي تغري                                                    
أو األراضي الدائمة التجمد، األمر                / استقرار الصخور و        املناخ يف املناطق اجلبلية إىل خلل يف                   

وكل ذلك إىل جانب ما تشهده املناطق                        . الذي يزيد من احتمال حدوث االياالت األرضية                           
 .اجلبلية من جفاف وحرائق حرجية                     

وتوضح اإلحصاءات التالية عن املناطق اجلبلية الطبيعة احلساسة اليت تتسم ا البيئة                                                 - ٦
وتغطي     . اق املشاكل والتحديات اليت جتابه حتقيق التنمية املستدامة يف تلك املناطق                                       اجلبلية ونط      

 يف املائة من سكان العامل                  ١٢كما يعيش حنو          .  يف املائة من مساحة أراضي العامل                    ٢٥اجلبال      
 يف املائة من سكان العامل يعتمدون بشكل مباشر أو غري                                         ٥٠يف اجلبال، ولكن أكثر من                  

، قدرت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                          ٢٠٠٢ويف عام       . د اجلبلية     مباشر على املوار        
 مليون من بينهم يف البلدان                   ٦٢٥ويعيش      .  مليون شخص       ٧١٨ جمموع عدد سكان اجلبال بـ                   

 يف املائة من سكان اجلبال                   ٨٠كما يعيش حنو          . النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية                     
 مليون شخص من سكان املناطق اجلبلية الريفيني                             ٢٤٥كون    وحيتمل أن ي       . دون مستوى الفقر        

يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية معرضني للجوع أو أم يعانون منه                                                       
 .فعال 

ويعكف أخصائيو البيئة اآلن على إطالق محلة إلدراج مرتع أفرييست الوطين يف                                                  - ٧
ويذكر التماس مت توجيهه إىل منظمة األمم                             . لخطر   نيبال يف قائمة التراث العاملي املعرض ل                       

املتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تغري املناخ تسبب يف ذوبان األار اجلليدية يف اهليمااليا                                                  
وما مل يتخذ إجراء عاجل                 . وتضخم البحريات، مما أدى إىل زيادة خماطر كوارث الفيضانات                                  

 تفيض لتغطي شواطئها، مهددة بذلك حياة آالف                                 فإن العديد من حبريات اهليمااليا ميكن أن                          
 .األشخاص إىل جانب تدمريها لبيئة األفرييست الفريدة من نوعها                                      

 أعلى نسب مئوية من املناطق اجلبلية                                  اليت تؤلف أراضيها                وفيما يلي البلدان العشرين                        - ٨
غيزستان،          أندورا، وليختنشتاين، وبوتان، وليسوتو، وطاجيكستان، وقري                                                  ): يف تسلسل متناقص              (
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وسويسرا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ولبنان، ورواندا، وأرمينيا، ونيبال،                                                                               
وجورجيا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية الو الشعبية الدميقراطية، وسوازيالند، وتركيا،                                                                       

   يف املائة من إمجايل مساحة                      ٤٨وتبني إحصاءات اخلرائط أن                        . والنمسا، وألبانيا، وسلوفينيا                          
 يف    ١١ م، و     ١٠٠٠ يف املائة أعلى من                 ٢٧؛ و   )م( متر      ٥٠٠أراضي العامل يعلو ارتفاعه عن                       

.  م ٤٠٠٠ يف املائة أعلى من                  ٢ م؛ و     ٣٠٠٠ يف املائة أعلى من                  ٥ م؛ و     ٢٠٠٠املائة أعلى من              
 م يف آسيا، كما تقع مجيع القمم اليت                                ٧٠٠٠وتقع مجيع جبال العامل اليت يزيد ارتفاعها عن                                       

 قمة جبلية، يف سلسلة اهليمااليا الكربى املمتدة يف                                            ١٤ م، واليت يبلغ عددها                    ٨٠٠٠تعلو عن        
 .موازاة احلافة اجلنوبية من سهل التبت                          

 يف املائة من املياه السطحية العذبة لكوكب                       ٨٠واجلبال هي مصدر ملا ال يقل عن                     -٩
العامل     كما أخذت السياحة تتوسع شيئا فشيئا كمصدر لدخل العديد من مناطق                                          . األرض  

وتشكل السياحة اجلبلية                 . اجلبلية، وإن رافقتها يف كثري من األحيان آثار بيئية واجتماعية هامة                                            
وهلا دور       )  بليون دوالر سنويا            ٩٠-٧٠( يف املائة من جمموع السياحة يف العامل                       ٢٠ و ١٥بني    

 .واسع يف االقتصاد الوطين             

 للموارد الطبيعية، كما تعتمد على                      وتستلزم التنمية املستدامة حتقيق أفضل إدارة ممكنة                           -١٠
وتتيح البيانات           . توافر أحدث املعلومات املوثوقة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل                               

احملصلة باالستشعار عن بعد احلصول على صورة مقيدة لألرض من شأا أن تيسر إجراء                                                       
ية، كدراسات احلصر واملسح                  العديد من الدراسات اليت تستلزم  إجراء املراقبة املكانية والزمن                          

ويندرج االستشعار            . والرصد لألغراض الزراعية واهليدرولوجية واجليولوجية واملعدنية والبيئية                                   
عن بعد عموما يف إطار ختصصات أخرى كاملسح التصويري، ورسم اخلرائط، والنظم                                                        

 . الحة   املرجعية اجليوديسية، ونظم املعلومات اجلغرافية، والشبكة العاملية لسواتل امل                                     

وبالرغم من القدرات الواسعة اليت يتمتع ا االستشعار عن بعد للمناطق اجلبلية، فإنه                                                   -١١
ال خيلو من بعض الصعوبات التكنولوجية، اليت يلزم حتديدها ومراعاا عند ختطيط أي من                                                        

عالية     كما يؤدي التعليم وتوزيع البيانات الناجتة دورا حموريا يف ضمان ف                                       . أنشطة بناء القدرات           
 .اعتماد تطبيقات االستشعار عن بعد يف حتقيق التنمية املستدامة                                    

وتعترب فعالية االتصاالت يف املناطق اجلبلية أمرا أساسيا إلتاحة تقاسم املعلومات                                                   -١٢
الالزمة للتنمية املستدامة، وللقيام باالتصاالت أثناء عمليات إدارة الكوارث ولتوفري اخلدمات                                                   

واالتصاالت األرضية يف املناطق اجلبلية هي يف معظم                                 . لمناطق النائية          التعليمية والصحية ل        
وبإمكان االتصاالت              . األحيان اتصاالت باهظة التكلفة وال ميكن التعويل عليها وصعبة املنال                                     
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الساتلية أن تكون حالّ فعاال من حيث التكلفة وأن تؤدي دوراً شديد األمهية يف املناطق                                                   
 توزيع البيانات لصاحل التنمية املستدامة فحسب، وإمنا يف إدارة                                         اجلبلية، وهو ال ينحصر يف                

 .الكوارث والتعليم والرعاية الصحية أيضا                   

وتعترب الشبكة العاملية لسواتل املالحة نظاما ال غىن عنه يف تطبيق االستشعار عن بعد                                                -١٣
 إجراء     فهي تساعد، على سبيل املثال، يف                     . من أجل التنمية املستدامة وإدارة الكوارث                    

عمليات ميدانية دقيقة للتحقق من بيانات االستشعار عن بعد ويف مجع البيانات على األرض                                                      
 . من أجل التنمية املستدامة            

ولقد كانت الغاية الرئيسية حللقة العمل مناقشة االستخدامات املمكنة لالستشعار                                                -١٤
ا أتاحت حلقة العمل             كم  . عن بعد من أجل تيسري التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية                            

للمشاركني فرصة مثالية ملعرفة ومناقشة قدرات االتصاالت الساتلية والشبكة العاملية لسواتل                                                  
وكانت الغاية األخرى اليت استهدفتها                      . املالحة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية                            

ة تكنولوجيا الفضاء لتحقيق                 حلقة العمل حتديد أنشطة املتابعة اليت تتيح اختبار وتوضيح مالءم                                   
 .التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية                  

ولقد أعد هذا التقرير من أجل أن يعرض على جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                            -١٥
 .٢٠٠٥األغراض السلمية إبان دورا الثامنة واألربعني يف عام                               

 الربنامج   -باء 
ة العمل، وتلت ذلك كلمات ألقاها ممثلو                      افتتح وزير السكان والبيئة يف نيبال حلق                     -١٦

كال من وكالة الفضاء األوروبية، وحكوميت النمسا وسويسرا، واملركز الدويل للتنمية                                               
 .املتكاملة للجبال، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي                                           

ارجي،      وقدم عدد من العروض الرئيسية من قبل ممثلي مكتب شؤون الفضاء اخل                                     -١٧
واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، ووكالة الفضاء األوروبية، وحكوميت النمسا                                         

 عرضا، كما قدم             ٢٥وبلغ جمموع العروض املقدمة خالل اجللسات املوضوعية                                 . وسويسرا    
ونظم حدث خاص             . عدد من العروض التفاعلية بصورة مباشرة من النمسا عن طريق الساتل                                          

 التابع لوكالة الفضاء األوروبية للتربويني العاملني                          (Eduspace)" يدوسبيس      أ "يف إطار برنامج          
باإلضافة إىل ذلك، قدم عدد من املشاركني                              .  مشاركا     ٢٠٠يف جامعات نيبال وحضره                    

 .املنسبني عروضا عن وضع استخدام االستشعار عن بعد يف التنمية املستدامة يف بلدام                                               
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مداوالت تناولت مواضيع املناقشة احملددة، وذلك                           ومسحت جلسات املناقشة بإجراء                       -١٨
وتوزع املشاركون يف أفرقة عاملة يف جماالت التنمية                                . دف تعيني أنشطة املتابعة يف املنطقة                    

كما أنشئ        . املستدامة؛ والبيئة واملوارد الطبيعية؛ وإدارة الكوارث؛ والتعليم وبناء القدرات                                   
 الراعية حللقة العمل واملنٍظمة هلا لغرض تنسيق                           من ممثلي املؤسسات          تألف  فريق عامل خامس            
واقترح كل فريق من األفرقة العاملة عددا من املشاريع ملواصلة النظر                                      . املقترحات املختلفة         

 .فيها واختيار عدد منها للتمويل من قبل هيئات الرعاية ذات االهتمام                                          

 احلضور  -جيم  
ء والتربويني وصانعي القرارات                 مشاركا من العلما          ١٥٠شارك يف حلقة العمل حنو               -١٩

أرمينيا، وأفغانستان، وباكستان، وبنغالديش،                              : واملهندسني من العشرين بلدا التالية أمساؤها                       
وبوتان، وتايالند، ومجهورية إيران اإلسالمية، والدامنرك، وسري النكا، وسويسرا، والصني،                                                       

. ار، والنمسا، ونيبال، واهلند             والفلبني، وفيتنام، وقريغيزستان، وكمبوديا، وماليزيا، وميامن                                 
كما شارك يف حلقة العمل ممثلو اهليئات الدولية                             . وألفت النساء نسبة عالية من املشاركني                      

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، واملركز                                            : التالية  
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، ووكالة الفضاء األوروبية، و                              

ومت توزيع املوارد املالية اليت خصصتها األمم املتحدة واهليئات الراعية، وهي وكالة                                                  -٢٠
الفضاء األوروبية وحكومتا النمسا وسويسرا، يف سداد التكاليف اللوجستية والسفر                                           

نطقة    بالطائرات ونفقات اإلقامة وبدل اإلقامة اليومي الثنني وعشرين مشاركا من امل                                            
 .اإلقليمية   

 موجز العروض -ثانيا 

 لسواتل     املمكنة    أتاحت جلسات تقدمي العروض للمشاركني التعرف على التطبيقات                                     -٢١
االستشعار عن بعد وسائر التكنولوجيات الفضائية األخرى يف حتقيق التنمية املستدامة يف                                                    

لدويل للتنمية املتكاملة             وسيتاح احلصول على تلك العروض من موقع املركز ا                          . املناطق اجلبلية        
 .(http://www.icimod.org)للجبال على االنترنت              

ومن خالل اخلطابات الرئيسية اليت قدمت أثناء حلقة العمل مت وضع إطار ملناقشات                                                        -٢٢
يقصد ا متابعة وتوكيد قدرات االستشعار عن بعد وتكنولوجيات املعلومات اجلغرافية يف                                                       

املنطقة، إىل جانب الصعوبات القائمة يف تطبيق تكنولوجيا الفضاء                                        حتقيق التنمية املستدامة يف             
وقدم عرض حي بواسطة الساتل من مدينة كراتز يف النمسا عن استخدام                                        . يف املناطق اجلبلية         
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وعرضت على املشاركني أمثلة                    . سواتل االتصاالت يف دعم تطبيقات االستشعار عن بعد                                   
فاع باالستشعار عن بعد وسائر اهلياكل الفضائية                                  على املبادرات الراهنة لتحسني فرص االنت                     

 .األساسية والبيانات الفضائية يف حتقيق التنمية املستدامة                              

مراقبة األرض، من            : تكنولوجيا الفضاء         : "وتضمنت جلسة العرض األوىل بعنوان                     -٢٣
، مخسة عروض أتاحت للمشاركني التعرف على استخدام سواتل                                         "الساتل إىل النواتج         

وساتل أنفيسات هو الساتل البيئي الوحيد الذي يغطي                              .  ملراقبة األرض       (Envisat)" انفيسات     "
وتغطي      . يف الوقت احلاضر عامل الغالف اجلوي وسطح األراضي واحمليطات يف وقت واحد                                           

أجهزته العشرة النطاق الضوئي ونطاق األشعة حتت احلمراء واملوجات الدقيقة، وتتيح بذلك                                                    
، واستبانة حيزية متوسطة ومنخفضة لتركيز الغازات الفضائية                                        تغطية يومية تقريبا للعامل               

، واالرتفاع السطحي والعديد من                  )األراضي واحمليطات          (النادرة، وانتاج الكلوروفيل              
ويتاح احلصول على البيانات وحتليلها بواسطة فهارس                                  . القياسات اجليوفيزيائية األخرى                  

وميكن استالم بيانات أنفيسات                      . )http://earth.esa.int(باالتصال املباشر وبراجميات جمانية                        
وستواصل وكالة الفضاء األوروبية يف                     .  لألغراض العلمية بتكلفة زهيدة أو بصورة جمانية                         

املستقبل تأمني بيانات مراقبة األرض بواسطة سواتل سيتم إطالقها لألغراض العلمية أو لرصد                                                      
، اليت     )يونوسات     (وقدم عرض عن مبادرة خدمة األمم املتحدة الساتلية                         . بيعية  الكوارث الط    

أنشئت من أجل تيسري احلصول على بيانات االستشعار عن بعد يف املناطق اجلغرافية اليت                                                         
ويقدم يونوسات          . حتصل على هذه البيانات يف الوقت احلاضر إالّ يف نطاق حمدود                                  ال 

ظفني امليدانيني املشاركني يف أنشطة تقدمي االستجابة الطارئة،                                     املعلومات للسلطات احمللية واملو               
ومتّ شرح دور األمم            . والتأهب للمخاطر، وحفظ السالم والتنمية االجتماعية واالقتصادية                                  

املتحدة يف تنشيط ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال                                             
"). الفضاء والكوارث الكربى            "مليثاق الدويل بشأن             ا(وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                     

وتناول عرض آخر برنامج وكالة الفضاء األوروبية لتطبيقات مراقبة األرض يف البيئات                                                      
وعرضت املبادرات اليت تقوم ا هذه الوكالة لرصد احلركة االحندارية والثلوج                                              . اجلبلية   

لفتحة االصطناعية برصد احلركة                     ويسمح تطبيق تقنيات الرادار ذي ا                   . واألار اجلليدية        
ويتيح     . االحندارية وحتسني رسم خرائطها، مع بعض الصعوبات الناشئة عن املدار الساتلي                                                

تقييم الغطاء الثلجي باستخدام أجهزة االستشعار الضوئي وتقييم أنواع الثلوج بواسطة                                               
وحصل املشاركون            . املوجات الدقيقة احلصول على مدخالت مثينة يف حتقيق مناذج تدفق املياه                                              

أثناء تقدمي العرض اخلامس على صورة عامة مفاهيمية عن استرداد املعلومات من بيانات                                                    
وقدم العرض األخري يف اجللسة رأياً شخصياً عن املشاكل االجتماعية                                              . االستشعار عن بعد          
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. هذا السياق      واالقتصادية والبيئية اليت يواجهها أحد البلدان النامية ومعىن التنمية املستدامة يف                                       
وجرى التأكيد على أن وضع حلول التنمية املستدامة جيب أن يراعي املسائل االجتماعية                                                         

 .اخلاصة باملستفيدين النهائيني وظروفهم املعيشية الصعبة                              

االستشعار عن بعد يف منطقة هندو كوش يف                             "وأتاحت جلسة العرض الثانية،                    -٢٤
رصة لعرض ورقات البحوث والتقارير عن حالة                              ، للمشاركني ف         "احلالة واملسائل          : اهليمااليا    

وبلغ جمموع العروض           . تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة يف بلدام                                    
 عرضا تناولت مواضيع تعىن بالتنمية املستدامة للجبال، والبيئة واإليكولوجيا،                                                 ٢٢املقدمة    

ياالت، وحتات التربة، وإدارة                 وإدارة املوارد الطبيعية، والفيضانات واألعاصري، واال                        
الكوارث، واستغالل األراضي، والغطاء األرضي، وحتديد األحياء السكنية الفقرية يف املناطق                                               

وأمجع املشاركون            . احلضرية، ورصد الفيضانات، واألغذية والزراعة، وموارد املياه، والتعليم                                       
ملنطقة ويف أوروبا باستخدام                على وجود عدد كبري من البحوث اجلارية يف هذه ااالت يف ا                              

وعاجلت التوصيات اليت قدمت يف                     . وسائل االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية                             
اية اجللسة املسائل املتعلقة بضرورة حتسني نوعية بيانات الزمن احلقيقي املتاحة؛ واحلاجة                                               

 .قليمي والدويل      لتنظيم املزيد من أنشطة التدريب وحلقات العمل؛ وتشجيع التعاون اإل                                      

وتناولت جلسة العرض الثالثة موضوع املعلومات اجلغرافية ورسم خرائط املناطق                                               -٢٥
وتعرف املشاركون يف بادئ األمر على بوابة موقع االنترنت لنظام املعلومات                                         . اجلبلية   

، الذي وضع من أجل إتاحة موارد                      )http://www.icimod-gis.net(اجلغرافية للمناطق اجلبلية                
. نظام املعلومات اجلغرافية اخلاصة بقضايا التنمية املستدامة يف منطقة هندو كوش يف اهليمااليا                                                      
. وتتضمن البوابة موارد تدريبية وتعليمية، وقاعدة للبيانات وموارد اخلرائط والتطبيقات                                           

علومات واملعارف بشأن تكنولوجيا نظام                         وتستخدم البوابة قاعدة مشتركة لتيسري تقاسم امل                            
وتناول العرض الثاين املسألة                . املعلومات اجلغرافية وتطبيقه من أجل تنمية املناطق اجلبلية                                 

وجرى      . املتعلقة بإمكانية تطبيق البيانات اجلغرافية يف البحوث البيئية للمناطق اجلبلية العليا                                               
انات االستشعار عن بعد وتعاقب التسلسل                         التأكيد على أمهية اختيار أفضل ما ميكن من بي                         

واستنتج املشاركون بأن توفري بيانات                      . الزمين لعمليات رسم اخلرائط الطوبوغرافية والرصد                      
نظام املعلومات اجلغرافية وبيانات االستشعار عن بعد وإمكانية نسخها باحلواسيب جمانا                                                      

تلك البيانات يف تنفيذ جمموعة                      يساعد على حتقيق اقتصاد يف الوقت واألموال ويتيح استعمال                                    
ومشل القسم الثاين من             . أوسع من حبوث التنمية املستدامة يف منطقة هندو كوش يف اهليمااليا                                      

العرض استخدام بيانات االستشعار عن بعد يف البحوث اخلاصة باجلبال العليا مع أمثلة من                                                        
وجرى توضيح            . نديز  اهليمااليا ومنطقة جبال األلب، وجبال تاتراس العليا ومنطقة األ                                       
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استخدامات بيانات االستشعار عن بعد يف أغراض مثل رصد األار اجلليدية، والتطبيقات                                                         
احلرجية، ورسم خرائط املالءمة املناخية، ورسم خرائط مناطق استثمار املعادن السطحية                                                    

د   وتوصل املشاركون إىل إدراك أمهية االختيار الصحيح لبيانات االستشعار عن بع                                           . ورصدها     
أما العرض الثالث فقد             . من أجل التوصل إىل نتائج جمدية يف توثيق األنشطة البشرية ورصدها                                           

وضح إمكانية استخدام بيانات االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية يف رسم                                                  
 .خرائط مناطق جبال األلب               

علقة    وأتاحت جلسة العرض اخلامسة للمشاركني فرصة االطالع على املسائل املت                                          -٢٦
. باستخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة البيئة واملوارد الطبيعية يف املناطق اجلبلية ومناقشتها                                                

وجرت      . وتناولت الورقة األوىل رسم خرائط الغطاء األرضي وتقييم الغطاء النبايت يف املنطقة                                            
ح العرض      ووض   . معاجلة مسألة معايري رسم اخلرائط، والسيما اخلرائط اخلاصة بتدهور املوائل                                            

اخلاص بالبيئة والصحة أسلوب استخدام االستشعار عن بعد يف حتقيق أفضل استفادة من                                                       
أما العرض األخري فقد وضح أمهية رصد األار اجلليدية يف                                      . مواقع حمطات الرصد البيئي             

وتتيح الوسائل            . الكشف عن تغير املناخ وموارد املياه وإدارة املخاطر يف مناطق اجلبال العليا                                              
ملنقولة بالفضاء إمكانيات جديدة ملراقبة التغريات اليت حتدث يف طول األار اجلليدية،                                                  ا

. واملناطق اجلليدية، والكتل اجلليدية، وديناميات األار اجلليدية عرب مساحات شاسعة ونائية                                                    
  (WGMS)ومن بني األنشطة ذات الصلة ذا اال الدائرة العاملية ملراقبة األار اجلليدية                                            

 .(GLIMS)ومشروع قياسات أراضي العامل اجلليدية من الفضاء                              

أما جلسة العرض اخلامسة فقد مكنت املشاركني من التعرف على استخدام                                    -٢٧
ونوقشت إبان العرض األول أساليب                      . تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث يف املناطق اجلبلية                           

 اخلرائط واملراقبة ووضع النماذج                   استخدام االستشعار عن بعد بواسطة السواتل يف رسم                             
ولتلك التقنيات أمهية كربى فيما يتعلق                        . اخلاصة باملخاطر والكوارث يف مناطق اجلبال العليا                            

مبخاطر األار اجلليدية واألراضي الدائمة التجمد، اليت حتدث عادة يف مناطق نائية جدا                                                         
. الكيلومترات باجتاه جمرى النهر                 ولكن تأثريها ميكن أن ميتد إىل مناطق تبعد ببضعة آالف من                                          

وقدم العرض الثاين صورة عامة عن إعداد النماذج املناخية وآثار تغير املناخ على املناطق                                                       
وهناك إمكانية  لالستفادة من بيانات االستشعار عن بعد يف إعداد النماذج املناخية                                                . اجلبلية   

.  للتثبت من صحة نتائج احملاكاة                    للمناطق اجلبلية، وذلك كمصدر للربامترات املادية ووسيلة                                 
كما قدم عرض ثالث عن موضوع ختفيف آثار كوارث الفيضانات يف منطقة هندو كوش يف                                                     

ويستفيد نظام ختفيف آثار الفيضانات واإلدارة املتكاملة للموارد املائية، والذي                                          . اهليمااليا    
عد بالسواتل لغرض           يستند إىل نظام املعلومات اهليدرولوجية، من عمليات االستشعار عن ب                                      
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ويتألف النظام من منهجية للتنبؤ،                     . مجع البيانات ومن االتصاالت الساتلية يف توزيع البيانات                                    
. وأداة لدعم القرارات، ونظام لإلنذار املبكر وآليات لتنسيق إدارة الفيضانات واالستجابة هلا                                                     

عابرة للحدود اليت تتسم ا                   ومن بني املسائل الرئيسية اليت ترتبط بتنفيذ ذلك النظام الطبيعة ال                                      
السيما تبادهلا عرب احلدود                   (األار، وعدم تبادل بيانات الزمن احلقيقي يف الوقت املناسب                                        

 .، وتنوع القدرات التقنية والعلمية واملؤسسية، وعدم وجود آليات إقليمية                                       )الوطنية   

ة للميثاق          ومت عرض دراسات حلاالت تتعلق بالتنشيط الذي تقوم به األمم املتحد                                                        -٢٨
، مبا يف ذلك التنشيط يف جمال االياالت األرضية                                        "الفضاء والكوارث الكربى                "الدويل بشأن          

واستخدمت املنتجات اليت أتيحت استجابة                                   . ٢٠٠٣أغسطس       /والفيضانات يف نيبال يف آب                     
لعمليات التنشيط يف تيسري حشد املوارد؛ وإلجراء تقييمات تفصيلية للكوارث، وحشد                                                                     

طاعني العام واخلاص؛ وختطيط املعونات اإلنسانية وتنسيقها؛ والتخطيط                                                        مساعدات الق          
وجرى التأكيد على ضرورة توزيع هذه                              . للكوارث واحلد من التعرض ملخاطرها يف املستقبل                                  

املنتجات يف أوسع نطاق ممكن على وكاالت املعونة اإلنسانية واتمعات احمللية، والتأكيد أيضا                                                                            
عادة استخدام البيانات يساعد على تعزيز جهود احلد من خماطر                                                    على أن رفع القيود عن إ                  

وقدم عرض بشأن اإلنذار املبكر حبدوث الكوارث، والوقاية منها وإدارا،                                                            . التعرض للكوارث          
ومتكن املشاركون من خالله التعرف على كيفية استخدام بيانات مراقبة األرض ونظام                                                                  

وناقش املتحدث التايل أسلوب                         . لواسعة النطاق          املعلومات اجلغرافية يف عمليات اإلنقاذ ا                              
استخدام اخلرائط الطوبوغرافية، والصور اجلوية والساتلية، والنماذج الرقمية للتضاريس األرضية                                                                                  

وتتضمن األنشطة اليت سيقوم                       . يف وضع قائمة حصر رقمية لألار اجلليدية والبحريات اجلليدية                                                  
ر املبكر لتقليل آثار تفجر الفيضانات من البحريات                                           ا املشروع يف املستقبل وضع نظام لإلنذا                                 

اجلليدية؛ وحتسني التعاون والتنسيق اإلقليميني؛ وتوعية املسؤولني عن ختطيط السياسات والناس                                                                          
وتناول العرض األخري يف اجللسة استعمال نظام املعلومات اجلغرافية وبيانات                                                                . عموما     

 وباستعمال املوارد املائية يف احملاسبة املائية يف                                       االستشعار عن بعد املتعلقة باستغالل األراضي                                 
 .مناطق نضوب املياه اجلبلية، مع استخدام أقل قدر من املعلومات األرضية                                                        

وقدمت من مدينة كراتز يف النمسا، بواسطة الساتل، حماضرات من بعد تناولت                                           -٢٩
وذلك لتوضيح          جمموعة من املواضيع املختلفة عن إدارة الكوارث يف املناطق اجلبلية،                                  

إمكانيات استخدام سواتل االتصال املتنقلة يف إدارة الكوارث وتقدمي اخلدمات الصحية                                                  
وعاجلت احملاضرة األوىل املقدمة من بعد موضوع االستفادة من االستشعار عن                                               . والتعليمية   

ووضحت احملاضرة الثانية استخدام                     . بعد يف رصد مناطق جبال األلب يف إطار إدارة الغابات                                 
ادار نبضي يف الكشف والبحث عن التيهورات الثلجية والوحلية، واستعماله اخلاص يف                                                 ر
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مراقبة املنحدرات التيهورية اخلطرة، ويف الكشف املبكر عن التيهورات الطبيعية، والتحقق                                            
وتشمل تطبيقات هذا               . الدقيق من التيهورات االصطناعية املنشأ، وقياس الديناميات التيهورية                                   

وغطت احملاضرة األخرية من بعد                     .  الطرق ورصد التيهورات الطبيعية املنشأ                    النظام محاية       
 .مواضيع االياالت األرضية، وهيدرولوجيا املناطق اجلبلية، ومراقبة األار اجلليدية                                              

وتضمنت جلسة العرض السادسة تقدمي نظرة عامة على استخدام نظام املعلومات                                                 -٣٠
 التجريبية يف منطقة هندو كوش                    (Eduspace)" أديوسبيس      "اجلغرافية يف التعليم وأحد مشاريع                  

يف اهليمااليا، ومت تطوير بنية أساسية الستضافة مواد االستشعار عن بعد هلذه املنطقة ضمن                                                            
موقع االنترنت اخلاص بربنامج مراقبة األرض التعليمي للمدارس الثانوية واملستويات اجلامعية                                                     

وحياول املشروع احلصول على إسهامات جتريها                              . بية األوىل التابع لوكالة الفضاء األورو                 
ويتضمن موقع         . مؤسسات البحث والتعليم يف املنطقة اإلقليمية يف شكل دراسات للحاالت                                        

 .)www.eduspace.esa.int(االنترنت أمثلة وبيانات من شىت سواتل االستشعار عن بعد                                       

 الحظات والتوصياتامل -ثالثا 

 املالحظات  -ألف  
أمجع رأي املشاركني على أن التنمية املستدامة ال ميكن أن تتحقق دون وجود                                           -٣١

معلومات كافية عن حالة األرض وبيئتها، وعلى أن االنضمام إىل الشراكة الدولية للتنمية                                             
 املستدامة، سيكون مبثابة                املستدامة للمناطق اجلبلية، اليت أطلقها مؤمتر القمة العاملي للتنمية                              

التنمية      )أ : (خطوة واضحة يف تنفيذ ناجتني من نواتج مؤمتر القمة العاملي، اللذان يركزان على                                      
وتوجز الفقرات التالية البيانات اليت                   . التطبيقات الفضائية           ) ب (املستدامة يف املناطق اجلبلية؛ و                

مة واستخدام تكنولوجيا الفضاء يف                    مت تقدميها إبان حلقة العمل بشأن وضع التنمية املستدا                            
 .منطقة هندو كوش يف اهليمااليا، ويف نيبال بصفة خاصة                                   

 منطقة هندو كوش يف اهليمااليا      - ١
تشتمل منطقة هندو كوش يف اهليمااليا على العديد من املناطق النائية اليت يغلب أن                                                                            -٣٢

 الطوبوغرايف واملناخي يف                      ونظرا للتنوع          . يكون الوصول إليها شديد الصعوبة وباهظ التكلفة                                         
وتفتقر املنطقة               . املنطقة، فإن االستقالل الغذائي ال يتحقق لسكاا أكثر من ثالثة أشهر يف السنة                                                                    

ملرافق اهلياكل األساسية، وهي ضعيفة اإلنتاج زراعيا، وتعاين من انتشار واسع للفقر املدقع                                                                                
.  وغري احلكومية على السواء                     وضعف اخلدمات االجتماعية اليت تتيحها املنظمات احلكومية                                                
كما تتسبب حاالت اجلفاف                       . وتعاين النساء، باإلضافة إىل ذلك، من ثقل األعمال املرتلية الشاقة                                                           
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وتشهد هذه           . الدورية والفيضانات والكوارث الطبيعية يف تعقيد اجلهود اإلمنائية يف املنطقة                                                                  
البيئة اجلبلية، حيث أخذت كثافتها                                  املنطقة تغيرا سريعا نتجية لألثر الذي خيلفه اإلنسان على                                                  

ونظرا لصعوبة الوصول                     . السكانية يف االرتفاع مقارنة مع سائر املناطق اجلبلية األخرى يف العامل                                                             
إىل هذه املنطقة، فإن البيانات املتاحة بشأا، ومنها بوجه خاص املعلومات عن استغالل                                                                               

سرعة شديدة وهناك حاجة لقائمة                               وحيدث هذا التغير ب                . األراضي وغطائها، بيانات حمدودة                            
وميثل االستشعار               . حصر للمعارف السابقة والراهنة بشأن استغالل األراضي وغطائها يف املنطقة                                                                

 .عن بعد الوسيلة الفعالة الوحيدة للحصول على البيانات اخلاصة باملناطق النائية فيها                                                                            

 نيبال  - ٢
.  اجلهود اإلمنائية يف نيبال                يؤلف احلد من الفقر اهلدف الشامل الذي ترمي إليه                            -٣٣

وبالرغم من التقدم امللحوظ الذي مت حتقيقه يف العقد املاضي، مازال الفقر واسع االنتشار يف                                                 
ومن    . هذا البلد، وذلك بصفة خاصة يف املناطق الريفية واجلبلية حيث يعيش معظم السكان                                              

ة رمسية دون            يف املائة بصف        ٣٨ مليون نسمة، يعيش              ٢٣,٢جمموع السكان الذي يبلغ                 
. وبصورة عامة، تعترب بيئة البلد اجلغرافية عائقا أمام تطوير اهلياكل األساسية                                              . مستوى الفقر     

وتؤلف املناطق اجلبلية يف نيبال                     . مع ذلك فإن هذا البلد غين بثرواته الطبيعية والثقافية املتنوعة                                
معاا الفقرية على          وتعتمد جمت      . واحدة من أشد مناطق العامل حساسية من الناحية البيئية                             

) للحصول على املنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية                                   (الزراعة الكفافية، واحلراجة               
بيد أن االستغالل املفرط للموارد الطبيعية واسع االنتشار يف هذه املناطق،                                             . والسياحة اجلبلية         

جانب تعرض          كما يؤدي حتات التربة وتدمري الغابات الطبيعية إىل حدوث االياالت، إىل                                             
البيئة الطوبوغرافية للمخاطر الطبيعية كالفيضانات وحتات التربة والتيهورات، وجلميعها آثار                                                     

 .مدمرة على كل من املناطق اجلبلية والوديان                        

 برنامج التنمية اتمعية املستدامة     - ٣
القرن      مت وضع برنامج التنمية اتمعية املستدامة يف نيبال وفقا ملبادئ جدول أعمال                                                                     -٣٤

. ١٩٩٢ الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام                                                     ٣احلادي والعشرين،              
وهو يركز على املشاركة اتمعية يف التنمية من أجل حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية                                                                         

ت، إذا       وكان اهلدف من ذلك بيان أن اتمعا                                . اليت ستنعكس أثارها مباشرة على حفظ البيئة                                     
ما توفر هلا اخليار واملوارد والثقة بالنفس، قادرة على نبذ الزراعة الكفافية وإحياء ممارساا                                                                           

ويتيح الربنامج تعزيز االستدامة البيئية من خالل املساعدة على احلد                                                          . التقليدية يف حفظ البيئة                  
 .يفية واجلبلية          من تدهور املوارد الذي يؤدي يف آخر املطاف إىل تقويض أسس اتمعات الر                                                           
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وهذا الربنامج، شأنه شأن العديد من املشاريع الشعبية، يبدأ بالتعبئة االجتماعية عن                                                       -٣٥
طريق مساعدة اتمعات احمللية على تويل شؤوا اإلمنائية وتقدمي التدريب ألفرادها                                                  

 على     ولقد ساعد الربنامج           . ملساعدم على بناء رأس ماهلم االجتماعي واالقتصادي والبيئي                                       
تعزيز اإلدارة البيئية بإتباع ج متكامل وشامل، وحماولة املزج بني زيادة مشاركة أصحاب                                                   

. املصلحة وتقاسم املعلومات وإدراج عناصر باألولويات االقتصادية واالجتماعية والبيئية                                                    
  وألفت عملية التعبئة االجتماعية قاعدة لبناء مؤسسات حملية ذاتية اإلدارة، وحشد رأس املال                                                   

ومت إنشاء ما          . واملوارد احمللية، وتطوير املهارات من أجل احلد من الفقر وحتسني نوعية البيئة                                           
 . منظمة جمتمعية كناتج من نواتج هذا الربنامج                          ١ ٣٠٠يناهز      

 التوصيات   -باء 
 الشراكة الدولية للتنمية املستدامة للمناطق اجلبلية       - ١

ها حلقة العمل، توصية بانضمام املنظمات              كان من بني التوصيات الرئيسية اليت قدمت            -٣٦
املشاركة يف حلقة العمل إىل الشراكة من أجل اجلبال، وهي حتالف عاملي لألفراد واملنظمات                                 

وترمي هذه الشراكة إىل املبادرة يف إجراء أنشطة معينة            . العاملة يف إطار املسائل اخلاصة باجلبال          
ولقد أعرب كل من وكالة الفضاء              . املناطق اجلبلية     من أجل حتسني الظروف املعيشية والبيئية يف               

 .األوروبية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي عن رغبتهما يف االنضمام إىل الشراكة                     

وقد أطلقت خالل            . وتؤلف الشراكة من أجل اجلبال قوة ديناميكية إلحداث التغيري                               -٣٧
لتنمية املستدامة، وهي تعمل                 ، إبان انعقاد مؤمتر القمة العاملي ل              ٢٠٠٢السنة الدولية للجبال،            

على حتسني التعاون بني أعضائها وجتميع اخلربات والقدرات واملهارات بغية التشجيع على                                                    
ولقد انضم إىل الشراكة حىت اآلن اثنان                         . تنفيذ أعمال معينة على كافة مستويات اتمع                            

 . جتمعا رئيسيا        ٥٠ منظمة دولية حكومية و             ١٤وأربعون بلدا و       

 املنتدى  - ٢
عمال على مواصلة االستفادة من املبادرات اليت متت مناقشتها إبان حلقة العمل،                                                  -٣٨

ومتت التوصية          . سيجري إنشاء منتدى وصفحة على االنترنت وقاعدة للبيانات اإللكترونية                                        
بأن يقوم املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال باستضافة املنتدى، وبأن يعمل منظمو حلقة                                                        

 الراعية هلا ، يف حدود اإلمكان، على حشد املوارد الالزمة لتنفيذ املشاريع                                          العمل واجلهات       
 .التجريبية املختارة        
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ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع           - ٣
 كوارث طبيعية أو تكنولوجية      

اء والكوارث        الفض  "اقترح املشاركون توسيع نطاق استخدام امليثاق الدويل بشأن                                      -٣٩
وهذا امليثاق هو آلية عاملة مشتركة بني وكاالت الفضاء لتوفري صور فضائية جمانا                                                    ". الكربى  

ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي هو                      . للمستخدمني املرخص هلم يف حالة حدوث كارثة ما                             
هيئة تعاونية يف هذه الشراكة، وهذا يعين أن بإمكان األمم املتحدة أن تطلب احلصول على                                                   

وقد أقترح أن يقدم املمثل احمللي لربنامج األمم املتحدة                              . ور ألغراض إدارة الكوارث             الص 
اإلمنائي، يف حالة حدوث كارثة يف املنطقة، طلبا بتنشيط امليثاق، ويف هذه احلالة جيري تزويد                                                     
األمم املتحدة بالبيانات الفضائية جمانا، حيث تتمكن من العمل مع ممثليها احملليني والسلطات                                                        

حمللية على حتديد وإنتاج الناتج النهائي بغية التمكن من حتسني إدارة الكارثة، مبا يف ذلك                                                        ا
 .احلد من آثارها واإلنعاش وإعادة البناء                      

 مقترحات بشأن أنشطة املتابعة     -جيم  
كانت الغاية املرجوة من جلسات املناقشة حتديد األنشطة املمكنة ملتابعة حلقة العمل                                                 -٤٠

خدام التطبيقات الفضائية يف املناطق اجلبلية عن طريق تنفيذ مشاريع جتريبية                                                دف تعزيز است          
بالتعاون مع املستفيدين على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي يف إطار الشراكة من أجل                                                   

 :وفيما يلي اجلدول الزمين للمشاريع املمكنة                     . اجلبال   

 النشاط    السنة  
٢٠٠٤ 

 ملشروع    حتديد مفهوم ا      نوفمرب    /تشرين الثاين       
٢٠٠٥ 

 مسودة املشروع املقترح            فرباير   / شباط    -يناير    /كانون الثاين       
 التوصل إىل اتفاق للشراكة               مايو  / أيار  -أبريل    /نيسان    

 اجتماع للتثبت من التخطيط واملفهوم                    يوليو  / متوز  -يونيو   /حزيران    
 اجتماع بشأن إطالق املشروع                    أكتوبر    /تشرين األول       
 استعراض سنوي          نوفمرب    /تشرين الثاين       
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٢٠٠٦ 
 استعراض سنوي نوفمرب/تشرين الثاين

 ٢؛ قرار بشأن املرحلة ١اية املرحلة 
٢٠٠٧ 

 استعراض سنوي نوفمرب/تشرين الثاين

وسيعمل       . واهلدف النهائي هو إقامة عالقة شراكة مفتوحة العضوية ومستدامة وطويلة األجل                                              
وارد من أجل        منظمو حلقة العمل واهليئات الراعية هلا، يف حدود اإلمكان، على حشد امل                                  

 .تنفيذ املشاريع التجريبية املختارة                 

أن تدرج      : ومت إبالغ املشاركني بأن مشاريعهم املقترحة جيب أن تفي باملعايري التالية                                           -٤١
احتياجات املستفيدين يف املناطق اجلبلية؛ وأن تكون هلا صلة بالتطبيقات الفضائية؛ وأن                                                            

ة للحدود الوطنية؛ وأن تشمل عناصر التعليم                             تتضمن تعاونا إقليميا؛ وأن تتضمن مسائل عابر                                  
والتدريب وبناء القدرات؛ وأن تشمل شراكات استراتيجية لغرض حتقيق االستدامة؛ وأن                                                 
تضمن تناسب التكنولوجيات مع قدرات املستفيدين؛ وأن تعاجل املسائل الشاملة؛ وأن                                                   

 .درات الكائنة      تتضمن عنصري تبادل املعرفة ونقلها؛ وأن تستفيد من الشبكات واملبا                                          

التنمية      : وبغية تيسري املناقشات، مت تأليف أربعة أفرقة عاملة يف ااالت التالية                                           -٤٢
. املستدامة؛ والبيئة واملوارد الطبيعية؛ وإدارة الكوارث؛ والتعليم والتدريب وبناء القدرات                                   

ح  ويرد فيما يلي شر            . كما شكل فريق عامل آخر للقيام بتنسيق املقترحات املختلفة                                       
 .للمشاريع اليت اقترحتها األفرقة العاملة                 

 استغالل األراضي والغطاء األرضي من أجل التنمية املستدامة للجبال            - ١
أشار الفريق العامل إىل افتقار منطقة هندو كوش يف اهليمااليا للمعلومات عن استغالل                                                                          -٤٣

فرقة وازئة عن               األراضي والغطاء األرضي، وإىل وجود عدد ضئيل فقط من الدراسات املت                                                      
استغالل األراضي وديناميات الغطاء األرضي وإىل التغير الذي يشهده النظام اإليكولوجي                                                                       

واهلدف الذي          . بسبب عدم وجود إدارة مناسبة الستثمار املوارد الطبيعية يف املناطق اجلبلية                                                            
اجلبلية عن طريق               يرمي إليه املشروع املقترح هو اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة للمناطق                                                           

اإلدارة العلمية لألراضي بغية وضع قاعدة للبيانات البيولوجية والطبيعية االجتماعية واالقتصادية                                                                                
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املتعلقة باستغالل األراضي؛ ومنهجية الستغالل األراضي وتقييم ديناميات غطائها؛ واقتراح                                                                          
  .علمي بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي                            

  منطقة هندو كوش يف اهليمااليا       تقييم األمن الغذائي يف    - ٢
فيما يتعلق باملشروع املقترح لتقييم األمن الغذائي يف منطقة هندو كوش يف                                          -٤٤

اهليمااليا، ذكر الفريق العامل أن جزءاً كبريا من املنطقة يعاين من ضعف اخلدمات اليت                                               
عظم سكاا ال           تتيحها املنظمات احلكومية وغري احلكومية؛ وأن الكفاية الغذائية الذاتية مل                                   

تتجاوز فترة ثالثة أشهر يف السنة؛ وأن اجلزء األعظم من املنطقة يعاين من عدم كفاية اهلياكل                                                          
ويرمي هذا املشروع إىل دعم صانعي القرارات على حلّ مشاكل األمن                                         . واملرافق األساسية        

 يف اهليمااليا         الغذائي من خالل حتقيق التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية يف منطقة هندو كوش                                       
والغايات اليت ينشدها املشروع املقترح هي حتديد                           . باالستفادة من بيانات االسشتعار من بعد                     

املناطق احملتملة لزراعة احملاصيل وتربية املاشية والبستنة واملوارد احلرجية؛ وحتديد أوجه                                                  
نطقة باستخدام           التضافر الكائنة واحملتملة؛ ووضع منهجية مالئمة للتنمية املستدامة يف امل                                      

 .تكنولوجيا االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية                             

 رسم خرائط الغطاء األرضي ودينامياته يف املناطق اجلبلية جلنوب آسيا            - ٣
أقر الفريق العامل بأن املنطقة تفتقر لوجود قاعدة إقليمية للبيانات عن الغطاء                                                 -٤٥

يد املوارد الطبيعية؛ والتدريب اخلاص على                      األرضي؛ والتنسيق اإلقليمي والوطين؛ وحتد                  
لذا فإن اهلدف املطلوب هو إنتاج خرائط دورية                                  . املنهجيات املعتمدة؛ واإلدارة املؤسسية                   

للغطاء األرضي وتغيراته وإقامة قاعدة بيانات للمساعدة على القيام بأنشطة التخطيط                                                   
إلقليمية املوحدة عن الغطاء               واإلدارة يف املستقبل، وذلك عن طريق وضع قاعدة للبيانات ا                                 

األرضي وإجياد الروابط بني البلدان املشاركة بغية تقاسم البيانات وبناء القدرات املؤسسية                                                        
 .املتعلقة باملشروع        

 رصد األار اجلليدية لتعيني املوارد املائية والكشف عن تغير املناخ يف جنوب آسيا           - ٤
: نية التالية فيما خيص مراقبة األار اجلليدية                           أقر الفريق العامل بوجود املشاكل التق                     -٤٦

عدم توافر قائمة حصر آلية أو شبه آلية لألار اجلليدية؛ استعمال بيانات غري مناسبة من                                                      
وذلك باإلضافة إىل              . بيانات االستشعار عن بعد؛ ووجود درجة عالية من األغطية الركامية                                            

نامجة عن  غياب التنسيق والتعاون بني                          املشاكل اليت تعوق مراقبة األار اجلليدية وال                       
املؤسسات، وعدم وجود طرائق موحدة لوضع قوائم احلصر، واالفتقار للمعرفة الكمية بشأن                                                
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لذا فإن هدف املشروع املقترح                    . تغري األار اجلليدية يف املنطقة، وصعوبة الوصول إىل املناطق                                 
                           ر املناخي احملتمل يف املنطقة عن طريق توحيد                              هو حتسني فهم املوارد املائية الكائنة وحتديد التغي

قوائم احلصر اآللية وشبه اآللية اخلاصة باملنطقة؛ وبناء القدرات يف املؤسسات الكائنة يف                                                 
 .املنطقة؛ وتعزيز الشراكات؛ ووضع قوائم حصر متكررة يف مواقع خمتارة من املنطقة                                           

 علومات عن الكوارث    تطبيقات االستشعار عن بعد يف الشبكة اإلقليمية للم         - ٥
أقر الفريق العامل بأن االفتقار خلرائط املناطق املعرضة للمخاطر ونقص املعلومات                                               -٤٧

يؤديان إىل إعاقة ختفيف آثار الكوارث؛ وهناك حاجة لبناء التعاون والتنسيق يف رسم خرائط                                                              
 املنطقة، مبا         مناطق الكوارث يف املنطقة؛ كما أقر بوجود العديد من املخاطر اليت تتعرض هلا                                               

فيها الفيضانات املتفجرة من البحريات اجلليدية، وايار األراضي الدائمة التجمد،                                              
والفيضانات واالياالت وتدفق الفضالت، وحتات التربة، واجلفاف، واألعاصري، وحرائق                                                  

لذا فاألهداف املرجو حتقيقها هي إقامة شبكة للمعلومات قادرة                                  . الغابات، واهلزات األرضية             
لى تيسري النقل السريع لبيانات االستشعار عن بعد من وكاالت الفضاء الدولية واإلقليمية                                                         ع

إىل املستفيدين اإلقليميني من أجل ختفيف آثار الكوارث ووضع خريطة للمخاطر اليت                                                  
أما األهداف اخلاصة فهي إقامة آلية لتقاسم املعلومات الفضائية يف املنطقة                                     . تتعرض هلا املنطقة        

 .طرائق االستشعار عن بعد وتكييفها لرسم خرائط املخاطر اليت تتعرض هلا املنطقة                                                وحتديد     

 استخدام االستشعار عن بعد يف التعليم        - ٦
أقر الفريق العامل بأن استخدام مناهج التعليم من بعد يتم على حنو عشوائي يف شىت                                                   -٤٨

واقع على االنترنت            مؤسسات املنطقة وأن احلصول على هذه املناهج يتم عادة عن طريق م                                             
لذا فإن تلك املناهج قد ال تفي باالحتياجات املعينة                                . تابعة ملؤسسات يف البلدان املتقدمة                

ومن مث فإن اهلدف املرجو هو تطوير وتوفري مناهج االستشعار عن بعد اليت                                                . لبلدان املنطقة      
وميكن حتقيق ذلك من             . تصلح لإلدارة املستدامة للبيئة واملوارد الطبيعية يف منطقة اهليمااليا                             

خالل وضع منهج للتعليم بواسطة االستشعار عن بعد يف املدارس واجلامعات، وذلك عن                                                     
طريق تعزيز وتعديل املناهج الكائنة وفقا الحتياجات الكيانات احمللية والوطنية واإلقليمية؛                                                     

ىت   ونشر التعليم بواسطة االستشعار عن بعد على املهتمني به من أفراد ومجاعات من ش                                         
قطاعات اتمع؛ وتنمية ثقافة التعلم اإللكتروين والتعلم من بعد يف املنطقة بواسطة                                                  

 .تكنولوجيا االستشعار عن بعد؛ وتعزيز التفاهم بني خمتلف اتمعات يف املنطقة                                           
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 "اهليمااليا من الفضاء  "أديوسبيس    /منوذج وكالة الفضاء األوروبية    - ٧
وع هي تطوير وتوفري مواد التعليم والتعلم للطالب                        الغايات املرجوة من هذا املشر              -٤٩

واملدرسني يف املدارس والكليات، وهي مواد تتعلق باستخدام االستشعار عن بعد يف تدريس                                                      
خمتلف املواد الدراسية كاجلغرافية وعلم األحياء والعلوم البيئية، باالستفادة من بعض األمثلة                                               

اج قرص مدمج لذاكرة القراءة فقط حيتوي على                            وسيتم إنت       . املستمدة من منطقة اهليمااليا                
 ". اهليمااليا من الفضاء           "عناصر برنامج أيدوسبيس والوحدة املقترحة،                            
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