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 ورشة عمل عن أهم�ة اإلستدامة البیئ�ة لتحقیق أهداف التنم�ة المستدامه

نظمت الهیئة القوم�ة لإلستشعار من ال�عد وعلوم الفضاء من خالل شع�ة الدراسات البیئ�ة ورشة عمل �عنوان  

الجامعات " و�حضور لف�ف من العلماء ورؤساء  أهم�ة اإلستدامة البیئ�ة لتحقیق أهداف التنم�ة المستدامة"

وال�احثین وممثلین للمحافظات والوزارات المعن�ة وهذة الورشة هى احد سلسلة من ورش العمل المخططة 

للشع�ة والهیئة إلبراز دور الهیئة والشع�ة فى خدمة المجتمع ونشر مخرجات ال�حث العلمى لخدمة أغراض 

 . ٢٠٣٠وتحقیق رؤ�ة مصر التنم�ة والحفاظ على البیئة والموارد الطب�ع�ة لالج�ال القادمة 

وفى البدا�ة رحب أ.د. محمد بیومى زهران رئ�س الهیئة القوم�ة لالستشعار من ال�عد وعلوم الفضاء �الحضور 

 وقدم نبذة عن الهیئة وهدفها ال�حثى والعلمى والخدمى لخدمة المجتمع واغراض التنم�ة المستدامة.

الدراسات البیئ�ة واستخدامات األراضى �عرض مقدمة عن  كما قام السید أ.د./ إسالم أبو المجد رئ�س شع�ة

ورشة العمل ومكوناتها ومدى اهمیتها للوزارات والجهات المعن�ة و��ف�ة االستفادة من مخرجات ال�حث العلمى 

 لخدمة متخذى القرار.

واجهة تلوث تناولت الورشة الموضوعات البیئ�ة المهمة وتوظ�ف التقن�ات الحدیثة لإلستشعار من ال�عد فى م

الهواء والعواصف التراب�ة التى تؤثر على ح�اة اإلنسان وخصوصا ��ار السن واألطفال وما�سب�ه من حساس�ة 

الصدر و�تم ذلك �التعاون مع الجهات المعن�ة �الدولة ، �ما تناولت الورشة مراق�ة التلوث البترولى الصادر 

�مكن محاس�ة الجهات والسفن المتسب�ة فى هذا التلوث  من السفن فى الم�اه االقل�م�ة وقناة السو�س ومن ثم
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من خالل ر�طة الب�انات الخاصة �السفن مع مواقع وعمل�ات التلوث و�ستفید من هذه المخرجات هیئة قناة 

 السو�س  والموانى المصر�ة و�ذلك جهاز شئون البیئة.

مراض و��ف�ة مراق�ة مثل هذه األنواع كما تناولت الورشة موضوعات مثل العوامل البیئ�ة الخاصة بناقالت األ

من الحشرات الناقلة لألمراض ، �ما أظهرت الورشة مساهمة الهیئة والشع�ة فى إ�جاد أنسب المواقع لتوس�ع 

الرقعة الزراع�ة فى م�ادرة الملیون ونص فدان مع ووصف قدرات التر�ة والم�اه وتحدید انسب المحاصیل وفى 

 �ضا ��ف�ة بناء قاعدة معلومات أرض�ة مفیدة لكافة األغراض الزراع�ة .نفس االطار تناولت الورشة أ

وانتهت الورشة بتقد�م نموذج عملى عن توظ�ف هذه الب�انات والتقن�ات لخدمة محافظة القلیو��ة وتقد�م حلول 

  لمشاكل محددة ، و�ان المثال لمحافظة القلیو��ة من خالل حل لمشكلة الفتحات الغیر رسم�ة على خطوط

السكك الحدید�ة والتى تؤدى الى حاالت وفاة و�وارث وتم تحلیل �افة المعط�ات وتقد�م خطة تنفیذ�ة 

لمحافظة القلیو��ة لحل هذه المشكلة �انسب المواقع القامة فتحات على خطوط السكك الحدید�ة ، �ما قدمت 

ة تنمو�ة إقتصاد�ة لمنطقة الدراسة حل لمشكلة (ال�حیرات ، عرب العل�قات) �ابى زعبل و��ف�ة وضع خط

�حیرات عرب العل�قات من خالل إقامة العدید من مشروعات الثروة السمك�ة المزارع على حواف ال�حیرات 

ووضع دراسة جدوى اقتصاد�ة وخلق فرص عمل بها �ما قدمت الدراسة خر�طة متكاملة لتحسین البیئة 

 المح�طة �المنطقة.
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