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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

   عن املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة وإندونيسيا تقرير    
     تغيُّر املناخيف جمالبشأن التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيا الفضاء 

     )٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٤- ٢، جاكرتا(    
   مةمقدِّ -أوالً 

ستدامة يف مجيـع أحنـاء      عيـق التنميـة املـ     ُيميكـن أن     تغيُّر املنـاخ      أنَّ  به لقد بات من املسلَّم     -١
للتنميـة   ل هتديداً لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة      ثِّميظاهرة عاملية،   ه  باعتبار،  أنهو. العامل

  .املستدامة
مـسة  وقد أقرَّت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية، يف دورهتـا اخلا                 -٢

رة ، برنـامج املـؤمترات والـدورات التدريبيـة والنـدوات املقـرَّ       ٢٠١٢واخلمسني املعقودة يف عـام      
ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لعــام     ــامج الــذي متَّ . ٢٠١٣يف إطــار برن  ومشــل الربن

 إقــراره تنظــيم مــؤمتر دويل مــشترك بــني األمــم املتحــدة وإندونيــسيا بــشأن التطبيقــات املتكاملــة 
 سـبتمرب / أيلـول ٤ إىل ٢وُعقـد املـؤمتر يف جاكرتـا مـن     .  تغيُّر املنـاخ يف جماللتكنولوجيا الفضاء  

ــم املتحــدة        . ٢٠١٣ ــابع لألم ــضاء اخلــارجي الت ــب شــؤون الف ــؤمتر مكت ــَشاَرك يف تنظــيم امل وَت
واملعهد الـوطين اإلندونيـسي للمالحـة اجلويـة والفـضاء، وحـصل املـؤمتر علـى دعـم مـن وكالـة                     

  ).اإليسا(األوروبية الفضاء 
وبرناجمــه، كمــا يتــضمَّن املالحظــات      ويــصف هــذا التقريــر خلفيــة املــؤمتر وأهدافــه        -٣

وقـد أُعـدَّ مـن      . والتوصيات اليت قدَّمها املشاركون خالل اجللـسات العامـة ويف األفرقـة العاملـة             
ــا الــ       ــسلمية يف دورهت ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة اســتخدام الف ــه إىل جلن سابعة أجــل تقدمي
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ــة واخلمــسني،        ــا يف دورهتــا احلادي ــة هل ــة التابع ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي واخلمــسني، وإىل اللجن
وأُعــدَّ التقريــر عمــالً بقــرار اجلمعيــة  . ٢٠١٤وســوف ُتعقــد هاتــان الــدورتان كلتامهــا يف عــام  

  .٦٧/١١٣العامة 
  

  اخللفية واألهداف  - ألف  
 
دام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض أعـــادت احلكومـــات تأكيـــدها، يف ســـياق اســـتخ  -٤

الــسلمية، علــى ضــرورة محايــة بيئــة األرض وتعزيــز التعــاون الــدويل علــى اســتخدام التطبيقــات  
ر طريقـة فريـدة     فالـسواتل تـوفِّ   . املتكاملة لتكنولوجيا السواتل يف معاجلة قضايا مثـل تغيُّـر املنـاخ           

ناخ على مستوى العامل، مثل ارتفـاع       ر امل من نوعها لرصد املتغّيرات والسمات ذات الصلة بتغيُّ       
منسوب البحار واجتاهـات إزالـة الغابـات وانبعاثـات الكربـون، والقيـاس املتواصـل لبـارامترات                  
أخرى ميكن أن يكون رصدها من على سطح األرض ُمفرط الصعوبة أو التكلفة، مثـل ذوبـان                 

ض اجملتمعـات  ، مثل تزايـد تعـرّ  القمم اجلليدية القطبية واألهنار اجلليدية، واالجتاهات االجتماعية    
  .احمللية الضعيفة للظواهر املتصلة باملناخ

 االستــشعار عـن ُبعـد لرصــد بعـض مظــاهر تغيُّـر املنــاخ،      تطبيقـاتُ مـن قبــلُ م وُتـستخدَ   -٥
 تقيــيم الكيفيــة الــيت ميكــن أن ُتــسهم هبــا هــذه التطبيقــات الفــضائية يف   حاجــة إىلهنــاك أنَّ  إالَّ

: وحتقيقاً هلذه الغاية، انعقد املؤمتر لتحقيق األهداف التاليـة        .  أحناء العامل  جهود التكيُّف يف مجيع   
تيسري املناقشات حول الـسُّبل الـيت ميكـن مـن خالهلـا للبلـدان املتـضررة مـن تغيُّـر املنـاخ أن                         )أ(

ر ُتحسِّن استفادهتا من التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيا الفضاء يف تقييم القابلية للتضرُّر مـن تغيُّـ              
حتديـد البـدائل احملتملـة يف سـياق التكيُّـف مـع تغيُّـر املنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره؛                       ) ب(املناخ؛  

حتسني أوجه التآُزر بني وكـاالت ومنظمـات الفـضاء، مـن خـالل تنـسيق اجلهـود املتـصلة             ) ج(
لتقـدُّم  التوعيـة بأوجـه ا    ) ه(تعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي يف هـذا اجملـال؛              ) د(بتغيُّر املنـاخ؛    

األخرية يف جمال التكنولوجيات واخلدمات وموارد املعلومات ذات الصلة بالفـضاء، الـيت ميكـن               
  .اآلثار استخدامها يف تقييم آثار تغيُّر املناخ ونتائج التدابري املّتخذة للحد من تلك

  
  الربنامج  - باء  

 
ــؤمتر مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي وا      -٦ ــامج امل ــشاَرَك يف إعــداد برن ــوطين  َت ملعهــد ال

للمالحة اجلوية والفضاء واستفادا يف إعداده من مسامهات قدمتها أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة               
ز الربنــامج علــى التطبيقــات املتكاملــة لتكنولوجيــا  وركَّــ. اإلطاريــة بــشأن تغيُّــر املنــاخ واإليــسا 

 للبيئـات الـساحلية واجلبليـة    لها تغيُّـر املنـاخ  الفضاء املستخدمة يف التصدِّي للتحدِّيات اليت يـشكِّ      
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دة مثـل برنـامج األمـم    ز على مواضـيع حمـدَّ   واملناطق احلضرية والريفية والصحة والزراعة، كما ركَّ      
ــة الغابــات وتــدهورها يف     البلــدان  املتحــدة للتعــاون يف جمــال خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزال

يـة، والـسياسات واالسـتراتيجيات      ومشل الربنامج أيضاً مناقشات بـشأن البحـوث األكادمي        . النامية
املتعلقة بالبيانات، ترمي إىل تعزيز قدرة البلدان النامية على االستفادة مـن التطبيقـات الفـضائية يف                 

  .ر املناخ والتخفيف منها على خمتلف املستوياتحتديد سبل التكيف مع آثار تغيُّ
ــة عاملــ      -٧ ــسعة أفرق ــاح، وجلــسات لت ة، وجلــسة عامــة  واشــتمل املــؤمتر علــى حفــل افتت

ــة، ــة ودراســات حــاالت وأســاليب الســتخدام       ٣٨و ختامي ــشأن أمثل ــاً ب ــضاحياً تقني  عرضــاً إي
وأدىل ببيانـات   . تكنولوجيات الفضاء يف جماالت التكيف مع تغيُّر املنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره              

م يف  املعهــد الــوطين للمالحــة اجلويــة والفــضاء، ومنــسِّق األمــم املتحــدة املقــي   اســتهاللية رئــيُس
: ون عن مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي وعـن الـوزارات التاليـة يف إندونيـسيا               ممثِّلإندونيسيا، و 

   .وزارة ختطيط التنمية الوطنية ووزارة البيئة ووزارة البحث والتكنولوجيا
بدأ كل فريق من األفرقة العاملة التسعة عملـه بتقـدمي ثالثـة أو أربعـة عـروض إيـضاحية                   و  -٨

مـت  اصة بـه، وواصـل املناقـشات بـشأن املـسائل الرئيـسية الـيت ِصـيغت وُعمِّ                 حول املواضيع اخل  
  :وتناولت األفرقة العاملة املواضيع التالية. على املشاركني قبل بداية املؤمتر

َخفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة /جهــود التخفيــف مــن آثــار تغيُّــر املنــاخ   )أ(  
  وتدهورها؛ الغابات

  وارث؛تغيُّر املناخ والك  )ب(  
  التكّيف مع تغيُّر املناخ يف املناطق الساحلية؛  )ج(  
  ر املناخ والبيئة؛تغيُّ  )د(  
  دور البحوث يف مسائل تغيُّر املناخ؛  )ه(  
  السياسات املتعلقة بالبيانات؛  )و(  
  التخفيف من آثار تغيُّر املناخ والتكيُّف معها يف اجلبال؛  )ز(  
  ال الزراعة؛التكيُّف مع تغيُّر املناخ يف جم  )ح(  
  .الطقس واملناخ  )ط(  

وتضمَّن الربنامج أيضاً تنظيم حدث ثقايف يف األمسية األوىل للمؤمتر، أتـاح للمـشاركني                -٩
  .واملنظمني التفاعل فيما بينهم يف ظروف أقل رمسية
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  احلضور  -جيم  
 

هليئـات  ني عـن األوسـاط األكادمييـة وا   ممـثِّل مجع املؤمتر بـني خـرباء ومقـرِّري سياسـات و        -١٠
ــة العاملــة يف جمــال أنــشطة تغيُّــر املنــاخ، ملناقــشة ُســُبل      ــة والدولي احلكوميــة واملنظمــات اإلقليمي
استخدام التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيا الفضاء دعمـاً لعمليـة وضـع تـدابري التكيُّـف مـع تغيُّـر                   

 تلـــك املنــاخ وتنفيــذها ومــن أجــل تبــادل اخلــربات والــدروس املــستفادة يف جمــال اســتخدام          
ــاخ     ــر املن ــار تغيُّ ــن آث ــف م ــات يف التخفي ــه    . التطبيق ــا جمموع ــؤمتر م ــشاركاً ١٦١وحــضر امل  م

:  التاليـة  ٢٩مـن الـدول األعـضاء الــ       )  مـشاركاً مـن الـذكور      ١١١مشاركةً مـن اإلنـاث و      ٥٠(
ــيالروس،         ــان، ب ــنغالديش، بوت ــسيا، باكــستان، ب ــا، إندوني ــتراليا، أملاني ــا، أذربيجــان، أس إثيوبي

مايكا، اجلزائـر، سـري النكـا، الـسودان، الـصني، غانـا، غواتيمـاال، الفلـبني، فنلنـدا،            تايلند، جا 
فييت نام، كينيا، لبنان، مـصر، املغـرب، اململكـة العربيـة الـسعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا                    

وشـارك أيـضاً    . العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشيوس، نيجرييا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة          
ون عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومكتـب منـسق األمـم املتحـدة املقـيم يف إندونيـسيا              لممثِّ

وحضر مشاركون ميثلون منظمـات إقليميـة مثـل املركـز           . وجامعة األمم املتحدة والبنك الدويل    
ه يف كينيـا ويقـدم الـدعم    ألغـراض التنميـة، والـذي يوجـد مقـرّ     اإلقليمي لرسـم خـرائط املـوارد     

  .ألفريقية، واملركز اآلسيوي للتأهُّب للكوارث يف بانكوكملعظم البلدان ا
واسـُتخدمت األمـوال الـيت خصــصتها األمـم املتحـدة واملعهــد الـوطين للمالحـة اجلويــة          -١١

ــة لـــ         ــومي واإلقام ــشة الي ــدل املعي ــسفر اجلــوي وب ــاليف ال ــة تك ــسا يف تغطي ــضاء واإلي  ٢٢والف
الفــضاء أيــضاً وجبــات الغــداء ومــستلزمات  ووفَّــر املعهــد الــوطين للمالحــة اجلويــة و . مــشاركاً

فترات الراحة بني اجللسات وغطـى تكـاليف حـدث ثقـايف، وَحـْشد مـشاركني مـن إندونيـسيا                    
  .حلضور املؤمتر

  
  موجز للعروض اإليضاحية املقدَّمة يف اجللستني العامتني   -ثانياً  

  ومناقشات األفرقة العاملة
 

  لستني العامتنيالعروض اإليضاحية املقدَّمة يف اجل  - ألف  
 

أتاحت اجللـستان العامتـان اللتـان ُعقـدتا يف اليـومني األول واألخـري مـن املـؤمتر فرصـة                       -١٢
للمــشاركني لالطــالع علــى اســتخدام تطبيقــات الفــضاء يف اجلهــود املبذولــة للتكيُّــف مــع تغيُّــر 

ــبني و         ــر والفل ــنغالديش واجلزائ ــسيا وب ــن إندوني ــاره يف كــل م ــن آث ــف م ــاخ والتخفي ــصر املن م
ــا ــم املتحــدة       . ونيجريي ــامج األم ــشأن عمــل برن ــة ب ــستان رؤًى متعّمق ــان اجلل ــرت هات ــا وفَّ كم
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الستخدام املعلومات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ، واملركـز                 
  .اآلسيوي للتأهُّب للكوارث، والقطاع اخلاص

ة الفـــضائية اجلزائريـــة واهليئـــة الوطنيـــة  الوكالـــممـــثِّالوأثنـــاء اجللـــستني العـــامتني، قـــدَّم   -١٣
لالستــشعار عــن ُبعــد وعلــوم الفــضاء يف مــصـر عرضــاً مــوجزاً إىل املــشاركني بــشأن ضــرورة     
التصّدي ملظاهر تغيُّر املنـاخ يف حـوض البحـر األبـيض املتوسـط، مبـا يف ذلـك ارتفـاع منـسوب                       

ــة وحتــاتِّ     ــاه العذب ــه مــن تــسلل للملوحــة إىل املي  الــسواحل؛ والفيــضانات البحــر ومــا ينــتج عن
واجلفــاف والتــصحر وفقــدان التنــوع البيولــوجي؛ وتطــّرف درجــات احلــرارة، مبــا يف ذلــك          

 اجمللـس الـوطين اإلندونيـسي املعـين بتغيُّـر املنـاخ             ممثِّـل وأشـار   . موجات احلر يف املناطق احلضرية    
 أسـاليب اسـتغالل     إىل اآلثار النامجة عن استخدام األراضي على حنو غري مالئـم، والتغيُّـرات يف             

األراضي، وإزالة الغابات، بوصفها أسباباً النبعاثـات غـازات االحتبـاس احلـراري، وعلّـق علـى                 
ــار     ــدابري التخفيــف مــن تلــك اآلث ــّدم . اســتخدام التطبيقــات الفــضائية يف تتبُّــع ت  وزارة ممثِّــلوق

يف مجيـع أحنـاء بـنغالديش،       الداخلية البنغالديشية حملة عامة عـن اآلثـار املترتبـة علـى تغيُّـر املنـاخ                 
مها نظــم املعلومـات اجلغرافيــة وتكنولوجيــا الـسواتل يف تقيــيم مــدى   وعـن املــسامهات الـيت تقــدِّ  

ــاخ   ــر املن ــأثّر بتغيُّ ــدَّ. الت ــلم وق ــة عرضــاً     ممثِّ ــة للخــدمات اهليدرولوجي ــة الوطني ــة النيجريي  الوكال
لـى حنـو فعَّـال وتيـسري تبـادل      إيضاحياً بشأن اسـتخدام تكنولوجيـا الـسواتل يف مجـع البيانـات ع          

البيانات واملعلومات كوسيلة للمسامهة يف املفاوضات واالتفاقات املتعلقة باالستخدام املـشترك           
ــة العــابرة للحــدود، ووضــع توقعــات بــشأن تغيُّــر املنــاخ يف      ــة يف األحــواض املائي للمــوارد املائي

ــستدامة يف ت      ــة امل ــن أجــل التنمي ــذار مبكــر م ــم إن ــستقبل وُنظُ ــابرة   امل ــة الع ــك األحــواض املائي ل
التابعــة للــشركة األوروبيــة للمالحــة اجلويــة والــدفاع  " أســتريوم" شــركة ممثِّــلوقــّدم . للحــدود

ــادرة َخفــض        ــساتلية يف ســياق مب ــصور ال والفــضاء حملــة مــوجزة للمــشاركني عــن اســتخدام ال
تلـك الـصور يف   االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، وعن الدور الـذي تـضطلع بـه        

  .توفري خطوط أساس وسجالت ويف دعم قياس أنشطة التخفيف واإلبالغ عنها والتحقق منها
  

  التخفيف من آثار تغيُّر املناخ وَخفض االنبعاثات النامجة : ١ الفريق العامل  - باء  
  عن إزالة الغابات وتدهورها

 
ــز ا      -١٤ ــدارات تتعقَّــب تركُّ ــضاء ســواتل يف امل ــازات يف الغــالف  وضــعت وكــاالت الف لغ

اجلــوي، وتــستخدم وزارات البيئــة باســتمرار تطبيقــات االستــشعار عــن ُبعــد لرصــد انبعاثــات    
وتتــضمَّن االســتخدامات األخــرى لتلــك التطبيقــات رصــد  . غــازات االحتبــاس احلــراري تلــك

  .االنبعاثات النامجة عن حرائق الغابات والصناعات واملركبات والسفن والطائرات
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ــد وفَّــ   - ١٥ ــل      وق ــق العام ــسات الفري ــّدمت يف جل ــيت قُ ــة ال ــضاحية الثالث ــروض اإلي  ١رت الع
ويــستخدم املعهــد الــوطين للمالحــة اجلويــة تلــك . للمــشاركني أمثلــة الســتخدام الــصور الــساتلية

الصور لرصد التغيُّرات احلاصلة يف الغطاء احلَرجي يف إندونيسيا، وقد سلَّط الضوء علـى ضـرورة     
. ت ذات االســـتبانة املتوســـطة مبقارنتـــها بالبيانـــات عاليـــة االســـتبانة التحقـــق مـــن صـــحة البيانـــا

يف " سـبوت "ويستخدم املركز الوطين لالستـشعار عـن ُبعـد يف لبنـان صـور سـاتل رصـد األرض                     
ــرات  ــع التغيُّ ــرأ َتَتبُّ ــيت تط ــضانات       ال ــؤدي إىل حــدوث في ــيت ت ــان وال ــاء الثلجــي يف لبن ــى الغط  عل

ــرح املركــز    ــارات أرضــية، ويقت ــائق    واهني ــشعار ذات النطــاق الطيفــي الف اســتخدام أجهــزة االست
. االتساع لرصد التغيُّرات اليت تطرأ على الغطاء احلَرجي ولرصـد احتجـاز ثـاين أُكـسيد الكربـون          

فـض االنبعاثـات   أمثلـة عـن اسـتخدام الـصور يف دعـم برنـامج خَ           " RapidEye" شـركة    ممثِّـل م  وقدَّ
 يف (red edge)" احلافــة احلمــراء"مثلــة عــن أمهيــة نطــاق النامجـة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها، وأ 

  . اليت هي مهمة لعملية احتجاز الكربون،رصد صحة النباتات
 علــى القيمــة العاليــة للتطبيقــات الفــضائية يف تتبُّــع ١وشــدَّد املــشاركون يف الفريــق العامــل   -١٦

ي منـاطق واسـعة باسـتثمار     فالـسواتل ميكنـها أن تغطـ     .د التخفيف من آثـار تغيُّـر املنـاخ        وقياس جهو 
وشـدَّدوا أيـضاً علـى    . قدر ضئيل نسبياً من الوقت والتكلفة، كما أهنـا تتـيح تـوفري تقـارير شـبه آنيـة       

ضــرورة االســتفادة مــن الــصور ذات النطــاق الطيفــي الفــائق االتــساع يف اســتخالص نتــائج جيــدة، 
ا أيضاً القيود الـيت تـرتبط باسـتخدام         املشاركني بينو أنَّ  َبيد  . سيما على األسطح القاحلة واجلافة     وال

وَخلــص . الــصور الفــضائية ذات االســتبانة املنخفــضة، الــيت حتــول دون كــشف التغيُّــرات الطفيفــة   
املشاركون إىل أنَّه، عند البتِّ يف نوع الصور األمثل لقياس مقدار غازات االحتباس احلراري الـذي   

ومـع ذلـك فقـد اتـضح، بوجـه          . ع الكـبري للغابـات    ّومتتّصه الغابات، ال يوجد هنج موحَّد، نظراً للتن       
. البيانــات البــصرية هــي األكثــر فائــدة، وال ســيما عنــدما ميكــن تفــادي الغطــاء الــسَّحايب    أنَّ عــام، 

ات كوسيلة للكشف عـن الكتلـة األحيائيـة    ؤشِّروباإلضافة إىل ذلك، شدَّد املشاركون على فائدة امل       
تغيُّر املناخ، ورسم خرائط الغطاء النبايت، ويف نظم الوقـت          ذات األمهية يف سياق التخفيف من آثار        

  .احلقيقي، وذلك لعرض التغيُّرات يف شكل مرئي وتقدمي التقارير إىل صانعي القرار
  

  تغيُّر املناخ والكوارث: ٢الفريق العامل   - جيم  
 
ع، نتيجة لتغيُّـر املنـاخ، أن        من املتوقَّ  قال خرباء اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ إنَّ          -١٧

مناخية قاسية، كاألعاصـري واجلفـاف، وميكـن هلـذين أن ُيلحقـا أضـراراً            -يكثُر حدوث ظواهر مائية   
وتتــسبَّب األعاصــري بطريقــة مباشــرة يف االهنيــارات . بليغــة بالزراعــة وتربيــة املواشــي واملــوارد املائيــة

  .ا َتتسبَّب يف الفيضانات يف السهولاألرضية وتساقطات احلطام يف املناطق اجلبلية، كم
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لـة يف   وشرحت العروض اإليضاحية الثالثة اآلثار الضارة الناجتـة مـن تغيُّـر املنـاخ واملتمثِّ                -١٨
حدوث الكوارث الطبيعية، وكيف ميكن استخدام املعلومات الفضائية يف رصـد املخـاطر املائيـة      

ــة ــة للخــدمات املتع  . املناخي ــستخدم اإلدارة الفلبيني ــاء األرضــية    وت ــالغالف اجلــوي والفيزي ــة ب لق
والفلــك الــصور الــساتلية يف إعــداد حتلــيالت وتــصنيفات للــسُُّحب، وتعقُّــب األعاصــري، وســّد    

ويـستخدم املعهـد الـوطين      . الثغرات يف بيانات املراقبـة املـستخدمة يف وضـع خـرائط الفيـضانات             
ــوا        ــة س ــدى قابلي ــيم م ــصور يف تقي ــك ال ــضاء تل ــة والف ــضرُّر،  للمالحــة اجلوي ــسيا للت حل إندوني

تستخدمها جلنة حبوث الفضاء والغالف اجلوي الُعلوي يف رصـد الغطـاء الثلجـي وانفجـار                 كما
البحريات اجلليدية يف باكستان، ويف وضع خرائط لالهنيارات األرضية والفيـضانات واألعاصـري             

  .وحاالت اجلفاف
 االستقـصائية األرضـية والبيانـات       وأقرَّ املشاركون بضرورة اجلمع بني بيانات الدراسات        - ١٩

االقتــصادي لقابليــة اجملتمعــات احملليــة - املــستمدة مــن الــسواتل كطريقــة لتقيــيم الُبعــد االجتمــاعي 
البيانـات الـساتلية قـد تفيـد كـثرياً          أنَّ  وشدَّدوا علـى    . للتضرُّر من الكوارث الناجتة عن تغيُّر املناخ      

حـوا اسـتخدام الـصور املخزنـة والـصور احلديثـة            يف حتديد مدى تعّرض املوجودات للخطر، واقتر      
  .يف متابعة التغيُّرات احلاصلة مع مرور الزمن

ويف ســياق اخلــسائر واألضــرار الــيت قــد تــنجم عــن ارتفــاع منــسوب البحــر، اقتــرح            -٢٠
املشاركون أن ُتستخدم بيانات قياس االرتفاع الساتلية مقرونة بالصور الـساتلية مـن أجـل وضـع        

) اللِّيدار(نظام الكشف وحتديد املدى بواسطة الضوء أنَّ وقد تبّين . ملناطق الساحلية تدابري محاية ا  
ــه ميكــن       ــساحلية، إال أنَّ ــاطق ال ــة لالرتفاعــات يف املن ــا لوضــع منــاذج رقمي هــو أنــسب تكنولوجي

وفيمــا يتعلـق باجلفــاف،  . اسـتخدام الـصور الــساتلية عاليـة االســتبانة يف تقيـيم التََّحــات الـساحلي     
 املشاركون استخدام الصور املنخفضة االستبانة يف تتبُّع حالة املناطق الواسعة اليت ميكن أن              اقترح

  .تتأثر باجلفاف
  

  تغيُّر املناخ والبيئة: ٣ الفريق العامل  - دال  
 

تضطلع النظم اإليكولوجية الطبيعيـة بـدور حمـوري يف بقـاء اإلنـسان علـى قيـد احليـاة،                   -٢١
وتستخدم وزارات البيئة تطبيقات االستشعار عـن ُبعـد         . ن اخلدمات بتوفريها جملموعة متنوعة م   

وخــدمات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة لتقيــيم خمتلــف مظــاهر تغيُّــر املنــاخ يف البيئــة، واآلثــار 
  .املترتبة على تغيُّر املناخ، والستكشاف السُُّبل الكفيلة مبراقبة تلك اآلثار
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الــصور الــساتلية يف تتبُّــع " قــومي لألمــراض الــساريةمعهــد النيــل األزرق ال"ويــستخدم   -٢٢
ــة يف الــسودان وجهــود التكيُّــف الــيت تــستهدف تلــك      آثــار تغيُّــر املنــاخ علــى األمــراض املنقول
األمــراض، بينمــا تــستخدم وزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة يف غواتيمــاال تلــك الــصور يف جهــود 

ويف كينيا يستخدم املركـز اإلقليمـي       .  يف غواتيماال  التكيُّف مع تغيُّر املناخ والتخفيف من آثاره      
لرسـم خـرائط املــوارد ألغـراض التنميــة الـصور الـساتلية لرصــد التغيُّـرات الطارئــة علـى املــوارد        
املائيــة والنباتــات واســتخدام األراضــي، ذات األمهيــة يف َخفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة    

ات ويف ؤشِّــرنتجــات التــأمني القــائم علــى املالغابــات وتــدهورها، كمــا يــستخدمها ألغــراض م
  .عمليات جرد وغازات االحتباس احلراري

ــة  أنَّ  إىل ٣وَخلـــص املـــشاركون يف الفريـــق العامـــل    -٢٣ ــوارد الطبيعيـ ــة واملـ وزارات البيئـ
تستخدم بالفعل تطبيقات االستشعار عن ُبعد وخـدمات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة لتقيـيم                  

ر املناخ وآثاره يف البيئة وملتابعة أثر التدابري احملددة املتَّخذة من أجل احلـد مـن                خمتلف مظاهر تغيُّ  
تقيــيم مــدى قابليــة الــنظم اإليكولوجيــة للتــضرُّر يــتم علــى  أنَّ ورأى املــشاركون  .تلــك اآلثــار

أفضل وجه عند معـايرة البيانـات الفـضائية والتحقُّـق مـن دقتـها مـن خـالل مقارنتـها بالبيانـات                    
مـن  أنَّ  وخلص املـشاركون إىل     . ة وإجراء مناقشات مجاعية مركّزة مع اجملتمعات احمللية       األرضي

املمكن استخدام التطبيقات الفضائية يف قياس أو تقدير حجم اخلـدمات الـيت توفرهـا الغابـات،      
ات كثافــة النباتــات واألنــواع  مؤشِّــرعــن طريــق إجــراء تقييمــات لــصحة الغابــات اســتناداً إىل   

  .تقييمات حلرائق الغابات، ورسم اخلرائط اليت تبّين مدى تدهور الغاباتالنباتية، و
  

  دور البحوث: ٤الفريق العامل   - هاء  
 

تضطلع األوساط األكادمييـة ومراكـز البحـوث بـدور هـام، فهـي تـضع اُألطُـر النظريـة                      -٢٤
 القـرارات   خـذو العملية اليت يضطلع هبـا ُمتَّ     وُتطوِّر األدوات والوسائل الالزمة لدعم اإلجراءات       

ويتمثـل التحـّدي يف ضـمان أن    . والقائمون جبهود التكيُّف مع تغيُّر املناخ والتخفيف من آثـاره       
  .تتكامل أعمال الباحثني مع أعمال سائر أصحاب املصلحة

ــة يف جمــال     و  -٢٥ ــيالروس احلكومي ــذهلا جامعــة ب ــاجلهود الــيت تب أحــاط املــشاركون علمــاً ب
ركّـز علـى رصـد اإليكولوجيـا واملنـاخ، ووضـع منـاذج للفيـضانات             االستشعار عن ُبعد، واليت ت    

واحلرائق، وإعداد توقعات هلجـرة النويـدات يف التربـة، وتغيُّـرات الغطـاء األرضـي، وتـصنيفات               
وتلقـى املـشاركون أيـضاً معلومـات        . الغابات، وكشف حاالت الشذوذ احلراري يف بـيالروس       

سترالية على تصميم محوالت وأجهزة استـشعار       موجزة عن قُُدرات جامعة نيو ساوث ويلز األ       
ملركبات فضائية من أجل التطبيقات الساتلية اجلديدة، وعـن الـدورات التعليميـة عـن ُبعـد الـيت                   
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ــدة         ــة املفي ــالبحوث التعاوني ــا ب ــن اهتمامه ــضاء، وع ــا الف ــال تكنولوجي ــة يف جم ــا اجلامع . تنظمه
ة، مثـل البنـك الـدويل، أن تؤديـه يف           وأُطلعوا أيضاً على الدور الـذي ميكـن للمؤسـسات الدوليـ           

تسريع االبتكارات من أجـل التنميـة واحلـد مـن الفقـر يف آسـيا مـن خـالل خمتـرب آسـيا للمعرفـة              
ويستخدم مركز دراسات املوارد الساحلية والبحرية التـابع جلامعـة بوغـور الزراعيـة      .واالبتكار

ــة وأشــجار    ــساتلية لرصــد األعــشاب البحري  املــانغروف، نظــراً للقــدرة  يف إندونيــسيا الــصور ال
  ).الذي ُيشار إليه بالكربون األزرق(العالية هلذه األشجار على ختزين الكربون 

األوساط األكادميية ومؤسـسات البحـوث ميكـن أن         أنَّ  وأعاد املشاركون التأكيد على       -٢٦
ألكادمييـة  األوسـاط ا  أنَّ  تكون مكّملة للخطوات العملية اليت تنفذها األجهزة احلكومية، ورأوا          

  .ميكن أن تساهم بتوفري تقييمات الحقة بشأن الطرائق الناجحة والطرائق الفاشلة
  

  التكيُّف يف املناطق الساحلية: ٥الفريق العامل   -واو  
 

تــشمل املنــاطق الــساحلية الــشِّعاب املرجانيــة والــشواطئ وَمــصاّب األهنــار واألراضــي      -٢٧
كـن ألنـشطة التكيُّـف أن تـشمل الـنظم اإليكولوجيـة         ومي. املتداخلة بقوة مع البحـار واحمليطـات      

للّشعاب املرجانية وغابات املانغروف والنظم اإليكولوجيـة املرتبطـة بالكثبـان الرمليـة؛ ومـوارد                
الرزق، مثل صيد األمساك وتربية اجلمربي واحملار والرخويات؛ والزراعـة يف املنـاطق الـساحلية؛               

  ).فيةاحلضرية والري(واملستوطنات الساحلية 
الــضوء علــى الظــروف اخلاصــة   ٥ وقــد ســلَّطت العــروض املقدمــة إىل الفريــق العامــل    -٢٨

للبلدان ذات املناطق الساحلية وللدول اجلزرية الصغرية النامية، والتحدِّيات اليت تواجههـا تلـك     
ــدان ــضائية يف مجــع املعلومــات عــن مــدى صــالحية      . البل ــات الف ــشيوس البيان ــستخدم موري وت

ضـــع خـــرائط لألراضـــي املعرَّضـــة ملخـــاطر الفيـــضانات، والتخطـــيط الزراعـــي،  األراضـــي، وو
ــر   ــذار املبكِّ ــاخ يف     . وألغــراض اإلن ــر املن ــة وتغيُّ ــاه واألراضــي والبيئ ــضاً وزارة املي ــستخدم أي وت

جامايكــــا التكنولوجيــــات الفــــضائية يف الرصــــد البيئــــي، وإدارة اســــتغالل األراضــــي وإدارة  
لــسواحل وارتفــاع منــسوب البحــر، ويف وضــع خــرائط       الكــوارث، وتقيــيم مــدى َتحــاّت ا   

للمخــاطر وأوجــه الــضعف يف الــنظم اإليكولوجيــة الــساحلية، مبــا فيهــا أشــجار املــانغروف          
ويستخدم املركز امللكي لالستشعار الُبعـدي الفـضائي        . والشِّعاب املرجانية واألعشاب البحرية   

اء األرضـــي والتغيُّـــرات يف يف املغـــرب تطبيقـــات تكنولوجيـــا الفـــضاء يف وضـــع خـــرائط للغطـــ
استخدام األراضي مبقـاييس مكانيـة وزمانيـة متنوعـة، ويف اإلنـذار املبكِّـر مـن اجلفـاف، وذلـك                     

ــرباســتخدام خمتلــف امل  ــرات الفــضائية، مثــل امل ؤشِّ ــايت، وامل  ؤشِّ ــاُين الغطــاء النب ــر املوحَّــد لتب  ؤشِّ
 املتعلـق   ؤشِّـر  التعويض احلراري، وامل   مؤشِّر حالة الغطاء النبايت، و    مؤشِّراملوّحد للغطاء النبايت، و   
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وباإلضـافة إىل ذلـك يـستخدم مركـز حبـوث           . دهطال املوحّـ  لتـ  ا مؤشِّرحبالة النباتات الصحية، و   
وتطوير املوارد الساحلية والبحرية يف إندونيـسيا تلـك التطبيقـات لتقيـيم آثـار تغيُّـر املنـاخ علـى            

  .ة يف إدارة َمصائد األمساكقطاع مصائد األمساك والقطاع البحري وللمسامه
الدول النامية اجلزرية الصغرية، وغريهـا      أنَّ   على   ٥ املشاركون يف الفريق العامل      اتَّفقو  -٢٩

مــن البلــدان الناميــة الــيت لــديها منــاطق ســاحلية، معّرضــة آلثــار تغيُّــر املنــاخ، مــن قبيــل ارتفــاع   
ابيضاض الشَُّعب املرجانية والتزايـد     منسوب البحر، والتَّحات الساحلي، والتدهور البيئي، مثل        

املعلومــات الفــضائية ميكــن أن أنَّ وا أيــضاً علــى اتَّفقــو .املطَّــرد للعواصــف العاتيــة والفيــضانات
ــشِّعاب      تــؤدي دوراً هامــاً يف رصــد حركــة الــشحن ويف قيــاس حتــات الــسواحل وابيــضاض ال

التكلفة تـشكل عـادةً عقبـة       نَّ  أإالَّ  . املرجانية وحاالت هبوط األراضي وارتفاع منسوب البحر      
أمام احلصول على الصور العالية االستبانة، وذكـر بعـض املـشاركني أنـه حـىت عنـدما تـستخدم                    

  .البيانات الساتلية، ال ميكن دائماً التفريق بني آثار تغيُّر املناخ وآثار األنشطة البشرية
  

  السياسات املتعلقة بالبيانات: ٦ الفريق العامل  -زاي  
 

كن أن ميثل احلصول على البيانات الفـضائية أو األرضـية الالزمـة إلجـراء التقييمـات                 مي  -٣٠
. واختاذ القـرارات حتـدِّياً، بـسبب االفتقـار إىل املـوارد واخلـربة يف تفـسري وجتهيـز تلـك البيانـات                      

وقد جنحت عدة بلـدان يف وضـع سياسـات بـشأن البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة كوسـيلة لتيـسري                      
ى البيانات واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة مـن أجـل إجـراء تلـك التقييمـات واختـاذ                    احلصول عل 

  .تلك القرارات
وأحاط املشاركون علماً بالـسياسة الـيت تتَّبعهـا إندونيـسيا يف جمـال بيانـات االستـشعار           -٣١

، والـيت تـضع تلـك    ٦/٢٠١٢ عن ُبعد بواسطة السواتل واليت اشُترعت باملرسـوم الرئاسـي رقـم   
ياسة املعهــَد الــوطين للمالحــة اجلويــة والفــضاء يف موقــع مركــزي داخــل الــشبكة الوطنيــة    الــس

للبيانات اجلغرافية املكانية وتكلَّف املعهد بتوفري الصور العالية االستبانة للمؤسـسات احلكوميـة             
وأحــاطوا علمــاً أيــضاً بقــانون إندونيــسيا للفــضاء، وهــو إطــار قــانوين وطــين حيمــي     . األخــرى
ويــشمل ذلــك القــانون أحكامــاً  .الوطنيــة ولكــن ميتثــل للمعاهــدات والقــوانني الدوليــةاملــصاحل 

تنظيميــة بــشأن مجــع البيانــات وحفظهــا علــى حنــو فعَّــال ومتكامــل وتوزيعهــا علــى أصــحاب      
وأُطلع املـشاركون كـذلك علـى اإلصـالحات الزراعيـة الـيت أُجريـت يف                . املصلحة واملستعملني 

ــام   ــيت مش١٩٩٦أذربيجــان ع ــن األراضــي       ، وال ــع م ــساتلي لكــل قط ــرايف ال ــناد اجلغ ــت اإلس ل
وإمكانيـة احلـصول علـى تلـك املعلومـات دون قيــود عـن طريـق شـبكة اإلنترنـت، مبـا يف ذلــك           

وأحاط املشاركون علماً بوجهـات نظـر القطـاع         . املعلومات عن ملكية األراضي ونوعية التربة     
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ــشمل    ــات، الـــيت تـ ــة بالبيانـ ــسياسات املتعلقـ ــشأن الـ ــاص بـ ــهجيات  اخلـ ــة، ومنـ ــر القانونيـ  اُألطُـ
  .التوزيع، وتوفري البيانات املوثوقة واليت يسُهل الوصول إليها/التقاسم

ونــاقش املــشاركون أفــضل ُســُبل إنــشاء قواعــد البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة والتــشارك     -٣٢
سـة  وُسـلِّط الـضوء علـى مثـال سيا        . فيها، والحظوا الفائـدة الكـبرية مـن وجـود منـاذج موحَّـدة             

اخلريطة املوحَّدة املتَّبعة يف إندونيسيا، حيث ُحدِّد منـوذج أساسـي للخـرائط كنمـوذج مرجعـي                 
ــة       ــستويات احلكومي ــع امل ــى مجي ــع الوكــاالت اســتخدامه وعل ــى مجي ــّين عل وباإلضــافة إىل . يتع

وا علـى ضـرورة أن      اتَّفقـ و. البيانات املوحَّدة، شـدَّد املـشاركون علـى فوائـد توحيـد الرباجميـات             
مل اجلهات الفاعلة احلكوميـة وغـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص معـاً بـشأن املـسائل املتعلقـة                     تع

بالبيانات وتبادهلا فيما بينها، مع احترام اللوائح التنظيميـة الوطنيـة ومـسائل اخلـصوصية، مبـا يف                  
وأُشــري إىل اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض بوصــفها . ذلــك مــا يتعلــق بالبيانــات احلــساسة

ورداً جيداً للحصول على البيانات الساتلية، إالَّ أنَّه أُشري أيضاً إىل أنَّ قلةً مـن املـصادر احلاليـة                   م
  .للبيانات توفر البيانات بالدقة الالزمة على الصعيد احمللي

  
  التخفيف من آثار تغيُّر املناخ والتكيُّف معه يف املناطق اجلبلية: ٧الفريق العامل   -حاء  

 
يئـــات اجلبليـــة ُنظُمـــاً إيكولوجيـــة خاصـــة هبـــا وتـــوفِّر مـــوارد رزق ُمـــستدامة  تـــضم الب  -٣٣

وعلـى مـستوى عـام جـداً، ميكـن          . للمجتمعات احملليـة الريفيـة يف العديـد مـن املنـاطق يف العـامل              
البيئــات الــيت تــضم أهنــاراً جليديــة وتلــك الــيت  : للمــرء أن مييــز بــني نــوعني مــن البيئــات اجلبليــة 

  .يةتضم أهناراً جليد ال
علَّــق املــشاركون املنتمــون إىل املركــز الــدويل لفــسيولوجيا وإيكولوجيــا احلــشرات يف     -٣٤

كينيا على تأثري ارتفـاع درجـات احلـرارة علـى تلقـيح النباتـات ومكافحـة اآلفـات احلـشرية يف                      
حكومة بوتان امللكية تستخدم تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء يف تقيـيم             أنَّ  وذُكر  . شرق أفريقيا 

 القابليــة للتــضرر مــن تغيُّــر املنــاخ، بــسبب انفجــارات الــبحريات اجلليديــة وتزايــد شــدة  مــواطن
ــارات أرضــية أشــد، مبــا يــؤدي إىل تــدهور       التــهطال، الــيت تــؤدي إىل حــدوث فيــضانات واهني

وعلَّق قسم علوم الفيزيـاء األرضـية واألرصـاد اجلويـة يف جامعـة بوغـور الزراعيـة يف                    . األراضي
انية استخدام تكنولوجيات الفضاء يف مجع البيانات املناخية، ووضـع منـاذج    إندونيسيا على إمك  

. للمناخ وقـوائم جـرد للغابـات الوطنيـة ومبـادئ توجيهيـة بـشأن اإلدارة املتكاملـة ملـوارد امليـاه                     
كما علَّق على فائدة اتباع ُنُهج العمل املتكاملة من القمة إىل القاعدة ومن القاعـدة إىل القمـة،                  

  . الذي مت عرضه فيما يتعلق بالتأثريات الطبوغرافية واملتصلة باملناخعلى النحو
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ونـــاقش املـــشاركون خمتلـــف ُســـُبل إدمـــاج التطبيقـــات الفـــضائية مـــع الدراســـات           -٣٥
ومـن أجـل    . االستقصائية األرضية من أجل تقيـيم َمـواطن الـضعف يف اجملتمعـات احملليـة اجلبليـة                

دية من آثار على اجملتمعات احملليـة الـيت تعـيش يف املنـاطق              تقييم ما ينُجم عن ذوبان األهنار اجللي      
مـن احلكمـة اّتبـاع َنهـج إقليمـي يف وضـع اخلـرائط للمخـاطر                 أنَّ   املشاركون على    اتَّفقاجلبلية،  

املتعّددة، وذلـك بـدمج خـرائط مواضـيعية للتـهطال والتربـة والـدميوغرافيا ومنـاذج االرتفاعـات                   
دينامياهتـــا، إضـــافة إىل خـــرائط أوجـــه الـــضعف الـــيت ينبغـــي ومورفولوجيـــا األهنـــار اجلليديـــة و

  .استخدامها يف تقدير تكلفة البدائل احملتملة املتصلة بالتكيُّف
  

  التكيُّف يف جمال الزراعة: ٨الفريق العامل   -طاء  
 

وعنــد مناقــشة . الزراعــة هــي األســاس للعديــد مــن مــوارد الــرزق يف مجيــع أحنــاء العــامل  -٣٦
ل هـذا املوضـوع، مـن املهـم تـذكُّر احلالـة اخلاصـة املتعلقـة بزراعـة الكفـاف                     أفضل طريقة لتنـاو   

  .وأنواع احملاصيل اليت ُتزرع يف خمتلف القارات يف هذا النوع من الزراعة
وأعلم املشاركون من املعهد األثيويب للبحوث الزراعية ومن وزارة الزراعـة والـّري يف                -٣٧

ارعني يف منـاطقهم األفريقيـة ُيعوِّلـون كـثرياً علـى الزراعـة              املـز أنَّ  السودان املشاركني اآلخرين ب   
. املطرّية، ومـن مث فهـم قـابلون للتـضرُّر إىل حـّد بعيـد حبـاالت اجلفـاف الناجتـة مـن تغيُّـر املنـاخ                          

 هنـاك    موضوع حديث نسبياً يف هاتني الدولتني العضوين، فإنَّ         هي التطبيقات الفضائية أنَّ   ومبا
قويــة املؤســسات وبــرامج حبثيــة هبــدف حتديــد اخليــارات يف ســياق  حاجــة إلطــالق مبــادرات لت

ــاخ   ــر املن ــا     . التكيُّــف مــع تغيُّ ــيم احتياجــات غان ــضاً مبــشروع تقي ــشاركون علمــاً أي وأحــاط امل
التكنولوجية من أجل التكيُّف مـع تغيُّـر املنـاخ واحلـّد مـن آثـاره، وهـو مـشروع تنـّسقه وكالـة                        

يد وتقرير أولويات غانا املتعلقة بتكنولوجيـا التخفيـف مـن           محاية البيئة يف غانا ويهدف إىل حتد      
  .آثار تغيُّر املناخ والتكيُّف معه

يف العديد من البلدان النامية ُتطبَّق زراعة الكفـاف علـى قطـع صـغرية مـن األراضـي،                   و  -٣٨
ونـاقش الفريـق العامـل      . ويف بعض احلاالت ُتزرع يف نفس القطـع مـن األراضـي عـدة حماصـيل               

خدام أساليب االستشعار عن ُبعـد ملعرفـة مـساحة تلـك القطـع وتقيـيم ِغللـها املتوقعـة                    ُسُبل است 
باإلمكـان قيـاس مـساحة تلـك        أنَّ   املـشاركون علـى      اتَّفـق و. وحتديد احلالة الصحية للمحاصـيل    

تقدير الِغلَّـة باسـتخدام الـصور يتطلـب معـايرة          أنَّ  القطع باستخدام الصور العالية االستبانة؛ إالَّ       
ولــدى تقــدير احلالــة  . لوب املــستخدم يف تلــك الــصور مــع البيانــات املــستقاة مــن املوقــع  األســ

، ولكـن هـذا النـهج       )كل بـضعة أيـام    (الصحية للمحاصيل، يلزم إجراء تقييمات متكررة للغاية        
عدة منظمات دوليـة وإقليميـة أعـدَّت،        أنَّ  وأشار املشاركون أيضاً إىل     . قد يكون عايل التكلفة   
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جلفـاف الــيت شـهدها القـرن األفريقــي مـؤخراً، خـرائط تــوفِّر حملـات عامـة عــن        خـالل حـاالت ا  
تلك اخلرائط، نظراً لُضعف اسـتبانتها، مل تكـن مفيـدة جـداً يف          أنَّ  إالَّ  . املناطق املتأثرة باجلفاف  

  .تقييم مدى األضرار اليت حلقت باحملاصيل
املركـز اإلقليمـي    أنَّ  ملشاركون  وفيما يتعلق بزراعة الكفاف يف املناطق اجلبلية، الحظ ا          -٣٩

لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة، الكــائن يف كينيــا، يــستخدم مطيافــاً راديويــاً تــصويرياً  
، )النْدســات(متوســط التحليــل، والــصور املــأخوذة مــن ســواتل االستــشعار األرضــي عــن ُبعــد  

د اجلويـة، مـن أجـل التنبـؤ     والنماذج الرقمية لالرتفاعات، واملعلومات اليت تقدمها إدارة األرصا 
وميكــن أيــضاً اســتخدام املعلومــات املُــستقاة مــن الــصور   . حبــاالت الــصقيع يف املنــاطق املرتفعــة 

الساتلية لتقدير نسبة رطوبة التربة ومـساحة املـسطحات املائيـة، ومهـا مهمـان ألغـراض الـّري،                   
  .وكذلك تقدير مدى إمكانية تعّرض احملاصيل لالهنيارات األرضية

فيما يتعلق حباالت غزو اجلراد يف مشال غرب أفريقيـا، طـوَّرت الوكـاالت الفـضائية،               و  -٤٠
كالوكالة الفضائية اجلزائرية، أساليب الستخدام الـصور الـساتلية لَتَتبُّـع أسـراب اجلـراد احملتملـة                 

 التـابع لـإلدارة     ١-وحجم األضرار اليت تسّببها، وذلك باسـتخدام بيانـات سـاتل رصـد األرض             
  .للمالحة اجلوية والفضاءالوطنية 

  
  الطقس واملناخ: ٩الفريق العامل   -ياء  

 
وحيـدث تفاعـل   . ميكن أن يؤثر تغيُّر املناخ تـأثرياً شـديداً علـى الطقـس العـاملي وأمناطـه                -٤١

. معقــد بــني احمليطــات والغــالف اجلــوي وخمتلــف الظــواهر املناخيــة الــيت تــنجم عــن تغــري املنــاخ 
 ُبعد، مقترنةً بالبيانات األرضـية، مـدخالت قّيمـة مـن أجـل تقيـيم       وتوفر بيانات االستشعار عن 

  .ورصد العوامل اليت تؤثر على تغيُّر املناخ وكذلك رصد آثاره السلبية
 إدارة األرصـاد اجلويـة يف سـري النكـا إىل حـاالت اجلفـاف والفيـضانات                  ممثِّـل وأشار    -٤٢

يت تعـاين منـها تلـك الدولـة العـضو نتيجـة             واالهنيارات األرضية اليت باتت أكثر تواتراً وشدة وال       
لتغيُّر املناخ، فضالً عن أمناط التـهطال الـيت يتعـذّر التنبـؤ هبـا وتزاُيـد درجـات احلـرارة وارتفـاع                       

وتستخدم تلك اإلدارة التطبيقات الفـضائية لدراسـة أمنـاط          . منسوب البحر والتَّحات الساحلي   
ر والكـشف عـن اجتاهـات درجـة احلـرارة           التهطال املومسي وحاالت الشذوذ يف هطـول األمطـا        

ويـستخدم املعهـد الـوطين اإلندونيـسي        . السطحية وفهم التفاعل بني احمليطات والغالف اجلوي      
للمالحة اجلوية والفضاء تطبيقات االستشعار عن ُبعـد السـتبانة الظـواهر اجلويـة املائيـة املتـصلة                  

تينيو دي دافـاو ومرصـد مـانيال يف الفلـبني حملـة             و جامعة أ  ممثِّلم  وقدَّ. بتغيُّر املناخ فوق إندونيسيا   
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عامة عن األحداث األخرية ذات الصلة بتغيُّر املناخ يف جنـوب الفلـبني، مبـا يف ذلـك األعاصـري                    
والفيــضانات وارتفــاع منــسوب البحــر واألمنــاط غــري العاديــة هلطــول األمطــار ومــا يترتــب           

يـضاً عـرض ألعمـال مرصـد مـانيال          وقُـّدم أ  . ذلـك مـن آثـار علـى الزراعـة ومـوارد الـرزق              على
جبمع بيانات عن اجملال املغنطيسي كجزء من مشروع نظام احتياز البيانـات املغنطيـسية               املتعلقة

  .على خط االستواء املغنطيسي ذي امليل الزاوي صفر
ــسم          -٤٣ ــات تت ــستند إىل بيان ــوذج ي ــل يف وضــع من ــشاركون إىل التحــدِّي املتمث ــار امل وأش

سم يف الوقـت نفـسه بالبـساطة الكافيـة ليفهمهـا مجيـع أصـحاب        انة العالية وتتَّباملوثوقية واالستب 
وناقش املـشاركون بالتفـصيل ظـواهر مـن قبيـل ظـاهرة          . رو السياسات املصلحة، وال سيما مقرِّ   

النينيــو والريــاح املومسيــة الــيت ال تــزال حتتــاج إىل مزيــد مــن الدراســة باســتخدام تكنولوجيــات    
أنَّ اإلنذار املبكِّر من األحـوال املناخيـة البالغـة القـسوة، رأى املـشاركون           وفيما يتعلق ب  . الفضاء

. البيانــات الــساتلية ميكــن أن ُتــسهم يف حتــسني النمــاذج املتعلقــة هبــا ويف تعميــق فهمهــا العلمــي
وانتقل املشاركون إىل مناقشة ما ينجم عن تغيُّر أمناط الطقس بسبب تغيُّر املناخ من آثـار علـى    

رصـد النظـام اإليكولـوجي      أنَّ  وا علـى    اتَّفقـ نة من خدمات النظـام اإليكولـوجي، و       خدمات معيَّ 
وقيـل إنـه، مـع ذلـك، ال تـزال هنـاك بعـض            . من الفضاء ميكـن أن يـدعم الـسياسات احلكوميـة          

القيــود فيمــا يتعلــق باســتخدام الــصور الــساتلية، إذ ال ميكــن لتلــك الــصور، علــى ســبيل املثــال، 
واملثال اآلخر هو قيـاس ابيـضاض الـشِّعاب         . لشجرية للوصول إىل ما حتته    اختراق غطاء الظُّلَل ا   

  .املرجانية، حيث يشكِّل نقاء املاء عامالً مقيِّداً الستخدام الصور الساتلية
  

     املالحظات والتوصيات  -ثالثاً  
التطبيقـات الفـضائية    أنَّ  سلَّطت املناقشات يف املـؤمتر الـضوء علـى الـرأي الـذي َمفـاده                  -٤٤

وهذه التطبيقات مفيـدة يف رصـد املنـاطق ومـوارد     . تسهم يف فهم تغيُّر املناخ وأسبابه ومظاهره     
الرزق املعرَّضة ملختلف مظاهر تغيُّر املناخ، ومفيدة أيضاً يف رصد تغيُّر درجة التعّرض على مـّر                

ــا احملــ . الــزمن، ال ســيما إذا مــا اقترنــت هــذه التطبيقــات بالبيانــات األرضــية    ددة وتــشمل املزاي
السـتخدام التطبيقـات الفـضائية القــدرة علـى تـصوير مــساحات كـبرية يف آٍن واحـد، وتــصوير        
ــساحلية        ــاطق ال ــصوير املن ــدان، كت ــاطق تتجــاوز حــدود البل ــا ومن ــذر الوصــول إليه ــاطق يتع من

ومـن  . وتـوفّر البيانـات الفـضائية أيـضاً مزايـا تنـوع االسـتبانة الطيفيـة والزمنيـة                 . واملناطق اجلبلية 
عوبات اليت ذُكرت االرتفاع النسيب لتكلفة الـصور العاليـة االسـتبانة وضـرورة التحقـق مـن        الص

. الصور املنخفضة االستبانة أو تقييم اآلثار اليت ال ُتـرى إال باسـتخدام الـصور العاليـة االسـتبانة                  
وكشف املؤمتر عن وجود أوجه تقّدم عديدة على نطاق العامل يف أسـاليب اسـتنباط املعلومـات          
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باإلمكـان اسـتخدام هنـج تكنولوجيـا املعلومـات يف تـسهيل نـشر               أنَّ  ن التطبيقات الفـضائية، و    م
  .تلك املعلومات

األوســاط األكادمييـة ومؤســسات البحــوث تــْضطَلع بــدور  أنَّ  املــشاركون علــى اتَّفـق و  -٤٥
 فهــي تــستطيع أن تقــّدم تعليقاهتــا إىل. هــام يف تيــسري اســتخدام تكنولوجيــات الفــضاء وتعزيــزه 

احلكومات بشأن مدى فائـدة التـدابري املتخـذة للتكيُّـف مـع تغيُّـر املنـاخ، كمـا تـوفر معلومـات              
. يستخدمها صانعو القرارات يف تصميم سياسات التخفيف من آثار تغيُّر املناخ والتكيُّـف معـه      
بط وميكنها كذلك أن تتبادل الدروس املستفادة بشأن األساليب والتطبيقات العاملية اليت ال تـرت             

  .حتديداً بالظروف الوطنية
وأثناء املؤمتر، اتضحت ضرورة زيادة القُـدرات علـى مجيـع املـستويات مـن أجـل متكـني                     - ٤٦

أصحاب املصلحة، مبـا يف ذلـك اجملتمعـات احملليـة وصـانعو القـرارات وموظفـو الـوزارات وسـائر                     
 مــن الوصــول إىل اجلهــات الفاعلــة احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واألوســاط األكادمييــة،  

ــاخ        ــر املن ــار تغيُّ ــاءة يف ســياق التخفيــف مــن آث ــا الفــضاء واســتخدامها بكف تطبيقــات تكنولوجي
ويف هذا الصدد، ينبغي لألمم املتحدة أن تنفذ، بالتعاون مع املؤسـسات اإلقليميـة              . والتكيُّف معه 

ومـن   .ز املؤسـسات ومراكز التدريب اإلقليميـة واجلامعـات املعنيـة، أنـشطة لبنـاء القُـدرات وتعزيـ       
  .شأن النُّهج اإلقليمية أن تيسِّر بناء القدرات وتبادل الدروس املستفادة على حّد سواء

ــائج،       - ٤٧ ــدروس املــستفادة واألســاليب والنت ــادل ال ــدة مــن تب وشــدَّد املــشاركون علــى الفائ
ليب واقترحوا أن يعمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كأداة لتبـادل الـدروس املـستفادة واألسـا               

املفيدة من خـالل تنظـيم اجتماعـات مـع الـشركاء وأفرقـة مناقـشة مركَّـزة، وكـذلك مـن خـالل                        
وينبغي أن تؤدي تلك اجلهود إىل التوصل إىل فَهـم مـشترك            . منتديات اإلنترنت والقوائم الربيدية   

غيُّـر  بشأن أفضل السُُّبل لالستفادة من التطبيقات الفـضائية يف مواجهـة التحـدِّيات الـيت يفرضـها ت          
ــاد  ــاخ، وإىل إجيـ ــة مـــشتركة"املنـ ــآزر يف عمليـــات توليـــد املعلومـــات الفـــضائية   " لغـ وحتقيـــق التـ

وميكــن أيــضاً أن . واســتخدامها دعمــاً جلهــود التخفيــف والتكيُّــف املبذولــة علــى الــصعيد العــاملي
ينظر مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف إنشاء قسم خمـصَّص علـى موقعـه علـى شـبكة اإلنترنـت                    

حتياجــات احلكومــات وعــرض أفــضل املمارســات وتــوفري وصــالت إىل املــوارد واملبــادئ جلمــع ا
وميكن أيضاً لذلك القـسم أن يـوفِّر بيانـات فوقيـة بـشأن املـشاريع احلاليـة              . التوجيهية ذات الصلة  

والسابقة، فضالً عن منهجيات تدرجيية بشأن استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفـضاء املتكاملـة يف     
ومـن شـأن تلـك ملـوارد أن تـساعد أيـضاً       . طن الضعف وحتديد مسـات آثـار تغيُّـر املنـاخ        تقييم َموا 

  .على رصد نتائج تنفيذ تدابري التكيُّف والتخفيف يف خمتلف مناطق لعامل
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ويف سياق تيسري العرض املرئي آلثار تغيُّر املناخ على البيئـة ومـوارد الـرزق وقطاعـات                   -٤٨
تكنولوجيـات الفـضاء ميكـن أن تـوفِّر مـدخالت قيِّمـة جـداً               أنَّ   املـشاركون علـى      اتَّفـق التنمية،  

ينبغي أن ُتحّول إىل مناذج سهلة الفهم ُتيّسر العـرض املرئـي الـدقيق واملناسـب التوقيـت ألوجـه               
ــة  ــار واحللــول املمكن ــأن يعمــل مكتــب شــؤون الفــضاء    . الــضعف واآلث وأوصــى املــشاركون ب

املــصلحة بغيــة إعــداد بــرامج عــرض مــن نــوع  اخلــارجي كــأداة لتيــسري التفاعــل بــني أصــحاب  
"geoviewer "                  للعرض املرئي للمعلومات اجلغرافيـة املكانيـة ذات الـصلة، نظـراً ملـا هلـذه الـربامج

واقتـرح املـشاركون   . من فائدة يف دعم عملية صنع القرار ويف تيسري وضـع الـسياسات احملـددة              
نـاخ علـى مـوارد الـرزق واجملتمعـات احملليـة            وضع مناذج خاصة تتضمن الُبعد املايل آلثار تغيُّر امل        

وقطاعات التنمية، ووضع منـاذج تـساعد علـى العـرض املرئـي للعالقـة بـني التكـاليف والفوائـد                     
  .املرتبطة مبختلف أنواع احللول وحسن توقيتها

وناقش املؤمتر بتعمق املسائل املتصلة بإمكانيـة احلـصول علـى البيانـات والتـشاُرك فيهـا                   -٤٩
ــسياسا ــات والـ ــة بالبيانـ ــل إنَّ. ت املتعلقـ ــات     وقيـ ــإدارة البيانـ ــة بـ ــسياسات اخلاصـ ــايري والـ  املعـ

واملعلومــات ميكــن أن تيــسِّر التــشارك بــني املؤســسات يف البيانــات الــيت ُتــستخدم لتقيــيم أوجــه  
وستكون للبنية التحتيـة للبيانـات   . الضعف ورصد جهود التكيُّف واإلبالغ عنها والتحقُّق منها       

كانية فائدة كبرية يف تبادل البيانات واملنتجات املشتقّة منـها بـني خمتلـف الوكـاالت            اجلغرافية امل 
واقترح املشاركون أيضاً أن يشجِّع مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي علـى            . وأصحاب املصلحة 

وضع سياسات للبيانات تتضمن إقامة بنية حتتية لقواعد البيانات املكانية، باعتبـار ذلـك وسـيلة                
ل البيانــات واملعلومــات بــني الوكــاالت وكــذلك َحفــز املناقــشات املتعلقــة مبعــايري    لتيــسري تبــاد

  .البيانات على الصعيد الدويل من أجل التوّصل إىل توافُق عاملي يف اآلراء
ــا      وأدَّ  -٥٠ ــز اســتخدام تكنولوجي ــة إىل تعزي ــدة الرامي ــشاريع الرائ ــة بامل ــشات املتعلق ت املناق

تملــة، مبــا يف ذلــك مــشاريع بــشأن اســتخدام تكنولوجيــات الفــضاء إىل حتديــد عــدة مــشاريع حم
الفــضاء يف توليــد معلومــات مهمــة وموثوقــة عــن احملاصــيل للقطــاع الزراعــي؛ ووضــع خــرائط   
للغطاء النبايت هبدف رصد التغيُّرات اليت تطرأ عليه مع مرور الـزمن؛ وتكييـف وتنفيـذ الطريقـة                  

اجلويــة والفــضاء لتقيــيم أوجــه الــضعف يف  الــيت وضــعها املعهــد الــوطين اإلندونيــسي للمالحــة  
املناطق الساحلية؛ ووضع مناذج لألمراض احملمولة بالنواقل وتطوير أساليب لتقيـيم كيفيـة تـأثري               
تغيُّر املناخ علـى موائـل احلـشرات الناقلـة لتلـك األمـراض، وألغـراض اإلنـذار املبكّـر؛ والتقيـيم                     

لبيئـة وتقيـيم أوجـه ضـعف تلـك اخلـدمات            والقياس الكمي للخـدمات الـيت توفرهـا الغابـات وا          
أمام تغيُّر املناخ؛ ووضـع خطـوط أسـاس بـشأن مـوارد الـرزق اهلـّشة الـيت تعتمـد علـى الزراعـة                         
وتربيــة األحيــاء املائيــة؛ وتقيــيم قابليــة اجملتمعــات احملليــة الكائنــة يف املنــاطق اجلبليــة للتــضرُّر           
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كيفية تـأثري تغيُّـر املنـاخ علـى ظـواهر الطقـس             يتعلق بذوبان األهنار اجلليدية؛ وحتسني فَهم        فيما
واقترح املشاركون أيضاً استخدام التطبيقـات الفـضائية        . اإلقليمية، مثل الرياح املومسية يف آسيا     

املتكاملـة يف وضــع اسـتراتيجيات التكيُّــف مــن أجـل األمــن الغــذائي واملـائي، ويف نظــم اإلنــذار     
ــضل املمارســات يف املــ   . املبكــر ــشاركون  وهبــدف تكــرار أف ــة، رأى امل إشــراك أنَّ شاريع املقبل

اجلامعات وإنـشاء موقـع مكـرس علـى شـبكة اإلنترنـت ميكـن أن يـساعدا علـى احلـصول علـى                        
  .الرباجميات واألدوات واألساليب واملعلومات األخرى ذات الصلة

  
  االستنتاجات  -رابعاً  

 
مـة  دوات تـوفِّر مـدخالت قيِّ  د املشاركون أهنم ينظرون إىل التطبيقـات الفـضائية كـأ       أكَّ  -٥١

للغاية ميكن أن ُتسهم يف اجلهود املبذولة على الصعيد العاملي من أجل التخفيف مـن آثـار تغيُّـر                   
وســلِّطوا الــضوء أيــضاً علــى فوائــد التعــاون الــدويل  . املنــاخ والتكيُّــف مــع مظــاهر ذلــك التغيُّــر 

مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة          يتعلق باستخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء املتكاملة        فيما
  .ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء

وأتاح املؤمتر ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي مجع العناصر الالزمـة لوضـع خطـة عمـل                  -٥٢
ألنـشطته املتـصلة بتغيُّــر املنـاخ وإنـشاء شــبكة مـن املـشاركني هتــدف إىل املُـضي قُـُدماً يف تنفيــذ         

كمـا سـاهم املـؤمتر يف اجلهـود الراميـة إىل التـصدِّي لتغيُّـر                . جدول أعماله بشأن هـذا املوضـوع      
ويف هـذا الـسياق،     . املناخ اليت ُتنفّذ يف إطار اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغيُّـر املنـاخ                  

ميكــن أن ُينظــر إىل املــؤمتر كجهــد مكمِّــل للجهــود األخــرى الــيت ُنفِّــذت يف الــسابق يف إطــار     
التطبيقات الفضائية لرصد املناخ والتصدِّي والتخفيف مـن آثـار تغيُّـره          االتفاقية بشأن استخدام    

وفيمـا يتعلـق حتديـداً مبـسألة التكيُّـف          . وَخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها       
مع آثار تغيُّر املناخ، كان املؤمتر أداة لتحديد السُُّبل اليت ميكن من خالهلـا أن تـسهم املعلومـات                   

 يف اجلهود املبذولة على الصعيد العاملي حتت رعاية جلنـة التكيُّـف الـيت أنـشئت مـؤخَّراً       الفضائية
  .يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

وناقش املشاركون يف اجللـسة اخلتاميـة للمـؤمتر مالحظـات وتوصـيات األفرقـة العاملـة                   -٥٣
 للحكومــة اإلندونيــسية واإليــسا واألمــم املتحــدة علــى  وأعربــوا أيــضاً عــن تقــديرهم. وأقرُّوهــا

  .تنظيم هذا املؤمتر وعلى الدعم الكبري الذي قّدمته له هذه اجلهات
  


