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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

  حول حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وباكستان ن ع تقرير    
     من أجل األمن الغذائي واملائي املتكامل لتكنولوجيات الفضاء االستخدام

     )٢٠١٣مارس / آذار١٥- ١١إسالم آباد، (    
     مقدمة -أوال 
 اخللفية واألهداف - ألف 

 
أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                    -١

ــوان قــراره يف، وال ســيما )اليونيــسبيس الثالــث(يف األغــراض الــسلمية  ــة الفــضائية "بعن : األلفي
بــأن تتــوخَّى أنــشطةُ برنــامج األمــم املتحــدة   )١(،"إعــالن فيينــا بــشأن الفــضاء والتنميــة البــشرية 

ت الفــضائية تعزيــَز املــشاركة التعاونيــة بــني الــدول األعــضاء علــى الــصعيدين اإلقليمــي للتطبيقــا
 )٢(.والدويل، مع التركيز على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية

 اخلامــسةوأقــّرت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، يف دورهتــا     -٢
رنــامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والنــدوات  ، ب٢٠١٢واخلمــسني املعقــودة يف عــام 

وفيمـا بعـد،    .٢٠١٣واملؤمترات املقّررة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام      

                                                         
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )1(  

 .١القرار  ، الفصل األول،)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩

 .‘١‘) د (٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة  )2(  
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 يـضطلع هبـا برنـامج األمـم املتحـدة       الـيت ، األنـشطة    ٦٧/١١٣ اجلمعية العامة، يف قرارهـا       أيدت
 .٢٠١٣للتطبيقات الفضائية يف عام 

، ووفقاً لتوصيات اليونيسبيس الثالـث، ُعقـدت        ٦٧/١١٣مالً بقرار اجلمعية العامة     وع  -٣
حـول االسـتخدام املتكامـل لتكنولوجيـات      حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحـدة وباكـستان   

 مـارس /آذار ١٥ إىل   ١١ الفتـرة مـن       إسـالم آبـاد يف     الفضاء من أجل األمن الغذائي واملائي، يف      
٢٠١٣.  

ــُب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، يف إطــار أنــشطة    وشــارك يف تنظــيم حلقــة ا   -٤ لعمــل مكت
جلنة حبوث الفـضاء والغـالف اجلـوي       و،  ٢٠١٣برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام       

شــاركت يف رعايــة حلقــة العمــل الــشبكة اإلســالمية املــشتركة لعلــوم   و .يف باكــستانالعلــوي 
 الفـضاء والغـالف اجلـوي العلـوي       جلنـة حبـوث     واستـضافت   .  يف باكـستان   وتكنولوجيا الفـضاء  

  .حلقة العمل باسم حكومة باكستان
 وتطبيقـــات تونـــاقش املـــشاركون يف حلقـــة العمـــل طائفـــة واســـعة مـــن تكنولوجيـــا  -٥

ألمـن   دعمـاً ل   وخدمات الفضاء اليت تسهم يف برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية املـستدامة،          
 .بلدان النامية، وذلك بالدرجة األوىل يف الواملائيالزراعي 

 تعزيز قـدرات البلـدان فيمـا        )أ (:ما يلي  لقة العمل حل الرئيسيةهداف  األ  من بني  وكان  -٦
يتعلق باستخدام التكنولوجيات والتطبيقات واخلدمات واملعلومات املرتبطـة بالفـضاء مـن أجـل           

  النظـــر يف)ب(و حتديـــد مواقـــع مـــوارد امليـــاه وإدارهتـــا والتـــصدي لـــشواغل األمـــن الغـــذائي؛ 
التكنولوجيات املرتبطة بالفضاء واملنخفضة التكلفة ومصادر املعلومـات املتاحـة مـن أجـل تلبيـة                

 النـهوض باملبـادرات التثقيفيـة       )ج(و االحتياجات من املياه واألمـن الغـذائي يف البلـدان الناميـة؛           
درات  بنـاء القـ    عمليـات املـسامهة يف    وومبادرات توعية اجلمهور يف جمـال أمـن امليـاه واألغذيـة،             

 النهوض بالتوعية بني متخذي القرارات وأوسـاط البحـوث واألوسـاط            )د(و؛  يف تلك اجملاالت  
ــة،          ــاه واألغذي ــصلة باملي ــضايا املت ــضاء ملعاجلــة الق ــا الف ــات تكنولوجي ــة بتطبيق ــة املهتم األكادميي

 .تتوثيق التعاون الدويل واإلقليمي يف تلك اجملاال) ه(و؛ بالدرجة األوىل يف البلدان النامية

 وأفرقــة العمــل املنبثقــة عنــها  حلقــة العمــل  املناقــشة الــيت دارت يف جلــسات وأتاحــت  -٧
فرصة إلجـراء حـوار مباشـر بـني خـرباء تكنولوجيـا الفـضاء ومقـّرري الـسياسة وصـّناع القـرار                       

. ي الـدوائر األكادمييـة والقطـاع اخلـاص يف البلـدان الناميـة والبلـدان املتقّدمـة علـى الـسواء                ممثلو
 .ع مجيع املشاركني على تبادل جتارهبم واستجالء فرص حتسني التعاونوُشجِّ
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تقدميـه  لغـرض   وقـد أُعـّد     . ويصف هذا التقرير خلفية حلقة العمل وأهـدافها وبرناجمهـا           -٨
 واخلمـسني، وإىل  الـسابعة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف دورهتـا           

، وسوف ُتعقـد هاتـان الـدورتان يف         احلادية واخلمسني ة يف دورهتا    اللجنة الفرعية العلمية والتقني   
 .٢٠١٤عام 

    
 الربنامج - باء 

 
شارك يف إعداد برنامج حلقة العمل مكتـُب شـؤون الفـضاء اخلـارجي وجلنـة الربنـامج              -٩

 جلنـة حبـوث الفـضاء والغـالف اجلـوي العلـوي            مـن    نيممـثل الـيت ضـّمت     واخلاصة حبلقـة العمـل،      
 مــسامهات  أيــضاً الربنــامجىتلقــو .مية املــشتركة لعلــوم وتكنولوجيــا الفــضاء الــشبكة اإلســالو

 برنامج األمم املتحـدة للبيئـة ومـن املركـز     يف إطارجوهرية من األمانة املؤقتة التفاقية الكاربات     
  .الدويل للتنمية املتكاملة للجبال

ات الـيت ميكنـها     وقد ركّز برنامج حلقة العمل على التكنولوجيات والتطبيقات واخلدم          -١٠
ــافع اســتخدام األدوات الفــضائية   أن تــساعد ــز من  ؛يف جمــال األمــن الزراعــي واملــائي  علــى تعزي

والنهوض بقدرة البلدان النامية يف ذلـك اجملـال مـن خـالل تنميـة املـوارد البـشرية والتقنيـة علـى                    
تطـوير الـبىن التحتيـة       و وتوعيـة اجلمهـور   خمتلف املستويات وحتـسني التعـاون اإلقليمـي والـدويل           

  .املالئمة
ــامجومشــل  -١١ ــى      برن ــزت عل ــة ركّ ــسات تقني ــع جل ــل أرب ــة العم ــة  حلق   :  املوضــوعات التالي

ــاهالتطبيقــات الفــضائية لتحقيــق أمــن  ) أ( ــاه؛ املي التطبيقــات الفــضائية مــن أجــل  ) ب(و وإدارة املي
 لتحـسني الزراعـة،   نيـة املكااالستـشعار عـن بعـد والتكنولوجيـات     ) ج(والزراعـة واألمـن الغـذائي،    

 وعقـدت حلقـة العمـل     . الغذائيو املائي من أجل األمن  تخطيط  ال و  الفضائية فوائد التطبيقات ) د(و
 األفرقـة  الـيت عقـدهتا    جلـسات املناقـشة       احللقـة  ومشلـت )  أدنـاه  اً ثالثـ  البـاب انظر   (جلستني خاصتني 

  .لغالف اجلوي العلويجلنة حبوث الفضاء وا مرافقلزيارة  ليوم واحد تقنية وجولة العاملة
جلنــة حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي لــون عــن ألقــى ممثلــدى افتتــاح حلقــة العمــل، و  -١٢

الــشبكة اإلســالمية املــشتركة لعلــوم وتكنولوجيــا   وومكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي العلــوي
البحـوث   الـوطين و ألمن الغـذائي ا  لشؤون وزير الدولة وألقى. كلمات افتتاح وترحيب   الفضاء
 .رئيسيةكلمة  حكومة باكستانلدى نية الوط

 واجللـــستني  خـــالل اجللـــسات التقنيـــةتقنيـــاً عرضـــاً إيـــضاحياً ٣٦ يف اجملمـــوعوقُـــدِّم   -١٣
وقـد ركّـزت   . العروض املرئيةجلسة يف  ورقةً ٢٦ كما قُدِّمت    اخلاصتني يف إطار حلقة العمل،    
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فـضاء ومـوارد املعلومـات      علـى التطبيقـات الناجحـة لتكنولوجيـات ال         العروض اإليضاحية مجيع  
 ناجعــة مــن حيــث التكلفــة أو معلومــات أساســية مــن أجــل  املتــصلة بالفــضاء الــيت تــوفّر حلــوالً

ت األمن الغذائي واملائي، مبا يف ذلـك دراسـات حالـة    ختطيط وتنفيذ برامج أو مشاريع يف جماال    
 النـهائيني   عـن احتياجـات املـستخدمني    عروضـاً  العمـل أيـضاً   ومشلـت حلقـة    .قدمها املشاركون 

، وكـذلك عـن مبـادرات التعـاون وبنـاء القـدرات          واملـوارد الزراعيـة    املعنيني بإدارة مـوارد امليـاه     
  .تنفيذ برامج التنمية املستدامة يف البلدان الناميةلنجاح يف الدولية واإلقليمية الالزمة ل

ــت  -١٤ ــة   وأعقب ــسات التقني ــن اجلل ــسة م ــستني اخلاصــتني  كــل جل ــشةٌ مفتوحــة  واجلل   مناق
 . إضـافية للمـشاركني إلبـداء آرائهـم    ة مواضيع حمّددة حتظـى باالهتمـام، ممـا أتـاح فرصـ          تناولت

 مالحظـات حلقـة     املتعمقة اليت أوجزها ثالثة أفرقة عاملة أُنـشئت لـصوغ         واستمرت املناقشات   
 الـشراكات الـيت ميكـن       والنظـر يف   مقترحات من أجل مشاريع املتابعة       ولوضعالعمل وتوصياهتا   

 لرصــد  الفــضاءتتكنولوجيــا بز الفريــق العامــل األول علــى املــسائل ذات الــصلةركّــو. عقــدها
 تكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض الزراعـة          الثـاين   الفريـق العامـل     وناقش .النظم اإليكولوجية اجلبلية  

 التكنولوجيــات ذات الــصلة بالفــضاء إلدارة  ونظــر الفريــق العامــل الثالــث يف.واألمــن الغــذائي
حلقــة  يف اجللــسة اخلتاميــة وقــام املــشاركون يف  األفرقــة العاملــة تقاريرهــا اءرؤســوقــدم . امليــاه
  . مبناقشتها واعتمادهاالعمل
والربنــامج املفــّصل حللقــة العمــل ُمتــاح يف املوقــع الــشبكي ملكتــب شــؤون الفــضاء            -١٥

  .(www.unoosa.org)اخلارجي 
    

   احلضور والدعم املايل  -جيم  
علماء ومهندسني ومعلمني من بلـدان ناميـة وصـناعية           إىل   وّجهت األمم املتحدة دعوةً     -١٦

الــشبكة اإلســالمية  وجلنــة حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العلــوي وإىل األقــاليم مــن خمتلــف 
واخـــتري  .املــشتركة لعلــوم وتكنولوجيــا الفـــضاء لكــي يــشاركوا ويـــسامهوا يف حلقــة العمــل       

ــة وا    ــاهتم العلمي ــى أســاس خلفي ــشاركون عل ــربامج    امل ــذ ال ــة وخــربهتم يف تنفي هلندســية والتعليمي
  دوراً رياديـاً   التكنولوجيا واملعلومات واخلدمات ذات الـصلة بالفـضاء       واملشاريع اليت أدَّت فيها     

 وُشـّجعت بـصورة خاصـة مـشاركة أخـصائيني علـى مـستوى               .يف جمال األمن الزراعـي واملـائي      
  .صنع القرار من كيانات وطنية ودولية على السواء

ــيت واســُت  -١٧ ــوال ال ــة باكــستان و   خدمت األم ــم املتحــدة وحكوم ــصتها األم ــشبكة  خّص ال
 مـن البلـدان     مشاركاً ٣٣ إىل الدعم املايل    قدمياإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لت     
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  وإيابــاً مشــل تكــاليف الـسفر اجلــوي ذهابــاً  كـامالً  ماليــاً دعمــاً مـشاركاً الثــونثوتلقّــى . الناميـة 
  جزئيـاً  متـويالً   مـشاركني  ثالثـة  وتلقّـى    . وبدل املعيـشة طـوال مـدة انعقـاد حلقـة العمـل             واملبيت

  .  اجلويلتغطية نفقات السفر
 مرافــق ،جلنــة حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العلــوي     املنظمــة املــضيفة،  ووفّــرت   -١٨

ــتقين والنقــل احمللــي، مبــا فيــه ال  االجتماعــات  ــهنقــل مــن املطــار  والــدعم املكــتيب وال ميــع  جلوإلي
  . مجيع املشاركني يف حلقة العمل من أجلعدداً من األنشطة االجتماعية ونظّمت، ملشاركنيا

ــر مــن     -١٩ ــة  ١٠٠وحــضر حلقــة العمــل أكث ــثالثني التالي ــدول ال ــا، :  مــشارك مــن ال إثيوبي
ــان، ــوادور أذربيجـ ــران   إكـ ــستان، إيـ ــسيا، أوزبكـ ــا، إندونيـ ــة (، أملانيـ ــالمية-مجهوريـ ، ) اإلسـ

ــة الو باكــستان، بــريو ــا، مجهوري ــة الــشعبية، الــسنغال، ســوازيلند،  س، تايلنــد، تركي  الدميقراطي
زستان، كنـدا، لبنـان، مـصر، اململكـة         ي، العراق، غانا، فلسطني، قريغ    يالسودان، سويسرا، شيل  

ــا العظمــى و  ــا   آاملتحــدة لربيطاني ــال، نيجريي ــق، ميامنــار، النمــسا، نيب ــشمالية، موزامبي ــدا ال . يرلن
املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات      و  كيانات األمم املتحدة التالية    ن عن لوممثوحضر أيضاً   

، احتاد التنمية املستدامة يف إقليم األنديز اإليكولـوجي       : غري احلكومية والكيانات األخرى التالية    
اللجنـة  ، و املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال         ، و )إيطاليا (بولزانو يف   كادميية األوروبية واأل

ــا الفــضاء الــشبكة، والدوليــة للــصليب األمحــر  ، وأمانــة  اإلســالمية املــشتركة لعلــوم وتكنولوجي
منظمــة األغذيــة والزراعــة ، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والفريــق املخــتص برصــد األرض

 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، والبنك الدويل، وبرنامج األغذية العاملي، ولألمم املتحدة
    

 استعراض عام للجلسات التقنية  -ثانيا 
 

  الفـضائية  والبيانـات   التقنية األوىل، تطبيقات التكنولوجيا    اجللسة يف   ،ناقش املشاركون   -٢٠
 التعــاون الــدويل واإلقليمــي وبنــاء  مــن قبيــل، مبــا يف ذلــك مــسائل هتــالتحقيــق أمــن امليــاه وإدار

  نظـام  آخر املستجّدات يف  على   املشاركون   طلعوأُ. القدرات ووضع السياسات واألطر الوطنية    
 ،)GEOSS( املنظومة العاملية لـنظم رصـد األرض         وضعه يف إطار   جيري   الذي دورة املياه    تكامل

التخصصات علـى أسـاس اجلهـود    املشترك بني  املتعدد القطاعات و   الفعال تعزيز التعاون وذلك ل 
 علومـات ومنذجـة   دمج أنظمـة بيانـات وم     دورة املياه   ومن شأن نظام تكامل     . املنسقة واملتكاملة 

 للـشركاء تبـادل البيانـات        فيـه   التعليم من أجل إعداد اإلطار الـذي ميكـن         نظمةوأرصد األرض   
ــز      ــادل، وتبــادل املعرفــة واخلــربات، وتعزي واملعلومــات والتطبيقــات بطريقــة قابلــة للتــشغيل املتب

 حتـسني  وسـعياً إىل .  قضايا التخفيـف والتكيـف  ملعاجلة بشكل فعال التفاهم املتبادل والعمل معاً   
بـادرة  امل  أطلقـت   يف دعـم األمـن املـائي والتنميـة املـستدامة،           اجلمهـور مـي وتوعيـة     التنسيق اإلقلي 
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املنظومــة يف إطــار دورة امليــاه  املعنيــة بـ تنــسيق األفريقيــةالمبـادرة  ودورة امليــاه بــ  املعنيــةاآلسـيوية 
يمـا  ف بـرامج بنـاء القـدرات        جيـري العمـل يف    يف أمريكـا الالتينيـة،      و. العاملية لنظم رصـد األرض    

 يف أمريكـا    الفضائية واجلغرافيـا املائيـة    ملعلومات  ا مجاعة من خالل     إطار املنظومة   يف يتعلق باملياه 
  .ي كاريـبالوالالتينية 

 الفتحـــة ذات املتطـــورة  الـــراداراتاســـتخدام أنظمـــةوأُطلـــع املـــشاركون أيـــضاً علـــى   -٢١
مـن قبيـل   بعثات   يف، مبا يف ذلكواملائياحملمولة يف الفضاء لتحقيق األمن الغذائي  واالصطناعية  

ــر ــساتلي ال ــاين ادار ال ــساتلي   وTerraSAR-Xاألمل ــرادار ال ــدي ال كانــت و. RADARSAT-2الكن
 RADARSAT-2والبعثــة ) ٢٠٠٧ هيونيــ/حزيــران ١٥يف ت أطلقــالــيت  (TerraSAR-Xالبعثــة 

 رصـد راداري بقيـاس      إجراء  على تنيقادر) ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ١٤ يف تأطلقاليت  (
ســـتقطايب تـــوي الـــسواتل علـــى أدوات راداريـــة لقيـــاس اوحت. سطح األرضلـــ  كليـــاًاســـتقطايب

، وتــوفري  علــى الــسواء اســتقطاب أفقــي وعمــودي  بشــارات اإلمــصممة إلرســال واســتقبال   
 سـيتم قريبـاً   و. طيفـيني  نطـاقني رادار يف   الـ  الرقعـة الـيت يـستهدفها      عـن  االسـتبانة معلومات عالية   

 /املتراصــةاالســتقطايب يــاس رادارات الق مــن متطــورة أدوات تــستخدمإطــالق بعثــات جديــدة 
ــ وكالــة الفــضاء باالشــتراك مــع   اجلــوي،ستكــشاف الفــضاءالكالــة اليابانيــة وُتعــّد الو. ةاهلجين
مهـا بعثـة    : ةاهلجينـ /املتراصـة االسـتقطايب   رادارات القياس    من   تني جديد بعثتني إلطالق ،الكندية

 باإلضـافة إىل قـدرات    و. اتوبعثـة كوكبـة الـرادار     ) ALOS-2 (يضـ االساتل املتقـدم لرصـد األر     
ــاس     ــى القي ــرادارات ذات الفتحــة االصــطناعية عل ــتقطايب ال ــإن  الاالس ــل، ف ــذه األدوات كام ه

 علـى   املـشتتة  شـارة املرتـدة   اإل وعلى استقبال  ة مستقطبة  قادرة على إرسال إشارة دائري     ستكون
 علومـات أكثـر مـن تلـك الـيت توفرهـا الـرادارات          م األدواتتوفر هذه   س،  وهكذا. أساس خطي 

 يف الوقــت نفــسه ميــزة  هلــا وســيكون، االســتقطابةثنائيــال تقليديــة ذات الفتحــة االصــطناعيةال
ديـدة لرصـد األرض يف      اجل الـرادارات  مزايا بعثـات      على نو املشارك وأُطلع.  رقعة واسعة  تغطية

الفعال من حيث التكلفـة للمـوارد املائيـة ورسـم خـرائط         و  الدقيق  والرصد الطقسمجيع أحوال   
  هــذهدمت يفأظهــرت أوراق أخــرى قُــو. ير رطوبــة التربــة ورصــد احملاصــيلالفيــضانات وتقــد

 التحـديات   وتناولـت  فعالية تطبيق االستشعار عـن بعـد يف إدارة امليـاه واألمـن الغـذائي،                 اجللسة
اليت تواجه وضع سياسة عامة وطنيـة بـشأن اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء لتقيـيم املـوارد املائيـة                     

 .قليمي اإل على الصعيدات توسيع نطاق هذه السياسلو

ــاقش املــشاركون التطبيقــات الفــضائية مــن أجــل   اجللــسةيف و  -٢٢ ــة، ن ــة الثاني  األمــن  التقني
دراســة حالــة عــن  جلنــة حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العلــويت وقــدم. الغــذائيو يالزراعــ

مثـال   األطيـاف ك   ة احملاصيل باسـتخدام جمموعـات بيانـات فائقـة الطيفيـة ومتعـدد             أمناط خرائط 
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 يف  ٢٤شكل  يـ  الـذي  ألمهية القطـاع الزراعـي،       ونظراً. إمكانات تكنولوجيا الفضاء  على   صاحل
ــي اإلمجــايل      ــاتج احملل ــن جممــوع الن ــة م ــز  يف املائ ــاك حاجــة للتميي ــنيباكــستان، هن  احملاصــيل  ب

ــتخدام االستــشعار عــن بعــد     . املعلومــات يف الوقــت املناســب  بلــسلطات املعنيــة  ا لتزويــدباس
. الغــاللانــات االستــشعار عــن بعــد علــى نطــاق واســع لتمييــز احملاصــيل وتقــدير     بيوتــستخدم
 باستخدام البيانـات الفائقـة الطيفيـة       ات احملاصيل  معلم عملية استعادة   املعروضة دراسةوتقارن ال 

 جهــاز رســم مــع بيانــات متعــددة األطيــاف مــن Hyperionستــشعار يستخلــصها جهــاز االالــيت 
ــساتل اسعية و املوضــاخلــرائط ــار  . تــشعار األراضــي عــن بعــد  ل جهــاز االستــشعار  وقــد مت اختي

مت كخطـوة أوىل،    و).  متـراً  ٣٠( املكانية   لتماثل استبانتهما  نظراً للدراسة   وجهاز رسم اخلرائط  
 إسـقاط شـبكة الـرادار العامليـة          باسـتخدام   كل من جمموعات البيانات املسجلة هندسـياً       تسجيل

، أجريـت عمليـة تـصحيح     وبعـد ذلـك   . تحديـد املكـان   حداثيات اجلغرافية كمرجع ل   الشاملة لإل 
للمكعبـات   خـط البـصر       الـسريع يف   تحليـل ال  برجميـة  موعيت بيانات الغالف اجلوي باسـتخدام     جمل

نفس لـ  قائمـة علـى الـصور      مكتبـات طيفيـة      أنـشئت مث  ). FLAASH(  الغالف اجلـوي   الفائقة يف 
السـتخالص النـهايات    الطيفيـة   تعـددة األطيـاف والفائقـة       املجمموعات البيانات   من أجل   املنطقة  

مت قبـل املقارنـة النهائيـة،       و.  الطيفية  بواسطة جهاز رسم الزوايا    تصنيفالتقنية  الطرفية من أجل    
  لنـهايات  نظـراً و. املـذكورة تـصنيف   ال تقنيـة  من البيانات الـساتلية باسـتخدام        تصنيف جمموعتني 

اختلطـت   ةياف إىل نتائج معممـ    تعددة األط املبيانات  ال، أدت جمموعات    ألقل تفصيالً اطياف  األ
 هنايـات اسـتخدام   فـضل   بو.  على أهنا قناة   أً خط ُصنفت، مثل منطقة غمرهتا املياه      األصناف فيها

صت لــوخ. تــصنيفالنــاتج دقيــق عــن  الفائقــة الطيفيــة  تــصنيف الــصور، أســفرمفــصلةأطيــاف 
 أكثـر    يكـون  لطيفيـة  ا جهاز رسـم خـرائط الزوايـا      الدراسة إىل أن متييز احملاصيل باستخدام تقنية        

 جمموعـات البيانـات    عنـد اسـتخدام  مما هودقة عند استخدام جمموعات البيانات الفائقة الطيفية    
 .املتعددة األطياف

 كــان قيــد التطــوير يف  الــذي نظــام دعــم القــرار الــذكي  علــى طلــع املــشاركون أيــضاً وأُ  -٢٣
وقــد مت توليــد . احلاسـوب ساعدة  مبــاألهنـار  إلدارة  القــائملنظـام اهـدف إىل تعزيــز  ي وهــوماليزيـا،  

 مـن جمموعـات البيانـات باسـتخدام بيانـات االستـشعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات                   طائفة متنوعة 
لتحديـد املواقـع،      العـاملي  املدعومـة بالنظـام   امليدانيـة     مع الدراسات االستقصائية   ودجمهااجلغرافية،  

صانعي القرار باملعلومات الالزمة تزويد ل مناذج ميكن االعتماد عليها و     استحداثمن أجل   وذلك  
 اجللـسة  أثنـاء  األخـرى     اإليـضاحية  أظهرت العـروض  و. يضاإلدارة املستدامة للمياه وموارد األر    ل

 تطبيق التكنولوجيـا واملعلومـات الفـضائية لرصـد الزراعـة يف املنـاطق اجلبليـة يف باكـستان،                   طرائق
إدارة بغيـة   الـتغريات يف الغطـاء األرضـي         احملاصـيل، وتقيـيم      الـسواتل لتتبـع    نظام قائم على     ووضعِ
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.  مـن تغـري املنـاخ   احلـد  فعاليـة   لتعزيـز لتنبؤ باجلفـاف ل وتطوير نظام ،كوادورإاألراضي بكفاءة يف   
 األمـن الغــذائي يف  ملراقبـة رضـت علـى املـشاركني أمثلـة علـى اسـتخدام بيانـات رصـد األرض         وُع

الــشركة و وكالـة الفــضاء األوروبيـة    بالتعـاون مــع ٢٠٠٣  يف عــام العمليـة  بــدأتوقـد الـسودان،  
 وكالـة الفـضاء األوروبيـة        لدى كجزء من برنامج الرصد العاملي لألمن الغذائي      ،  EFTAS األملانية

  . األمن الغذائي يف جمالالقرارصّناع  أجل تقدمي خدمة تقدير احملاصيل لمن
اسـتخدام االستـشعار     القـضايا املتعلقـة ب      يف  التقنية الثالثـة، نظـر املـشاركون       اجللسةيف  و  -٢٤

 العمل عـدد مـن      حلقةدم للمشاركني يف    وقُ.  لتحسني الزراعة  املكانيةتكنولوجيات  العن بعد و  
 الـساتلية بيانـات   الواسـتخدمت   .  التطبيقـات الناجحـة لتكنولوجيـا الفـضاء        عـن دراسات احلالـة    

ــضة امل ــل االســتبانةنخف ــات، مث ــاس الطيــف  بيان ــصوير املتوســط االســتبانة   مقي ــ يف للت روع شامل
 الـسودان ومنظمـة األغذيـة والزراعـة لوضـع      يف االستشعار عن بعد  هيئة تقوم به    الذيشترك  امل

وقـد أدى هـذا املـشروع إىل حتـسني          . جمموعة من خرائط الغطاء األرضي واسـتخدام األراضـي        
يف مجهوريـــة إيـــران و. ليصـــااحملعـــن غلـــة أكثـــر دقـــة وإىل تنبـــؤات إدارة األراضـــي الزراعيـــة 

 املقـاييس  والتصوير اجلـوي واخلـرائط الطبوغرافيـة يف خمتلـف            الساتليةبيانات  ال تجماإلسالمية دُ 
سـاعد هـذا    و. نب تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية، إلنتاج خرائط تعرية التربـة         ااملتاحة، إىل ج  

رد  حتـسني إدارة املـوا     وعلى حواض األهنار يف البلد   أمحاية  على  القرار  صّناع  العمل املخططني و  
ــنطــاق الالزراعيــة علــى  بــني  علــى نتــائج املــشروع املــشترك  طلــع املــشاركون أيــضاً أُو. وطينال

ــاول اململكــة املتحــدة وباكــستان    ــذي يتن ــضانات  ال ــة منذجــة الفي ــى   وتعري ــا عل ــة وتأثرياهت  الترب
  يف  موقع الدراسـة التجريبيـة يف تـشامشا، باكـستان، بـشدة جـراء الفيـضانات                وقد تأثر . الزراعة
. ىن التحتيـــة الزراعيـــة الرئيـــسية يف املنطقـــة الـــري والـــُبىنممـــا أصـــاب بالـــضرر ُبـــ ٢٠١٠عـــام 

واستخدمت بيانات االستشعار عن بعد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة البـصرية يف دراسـة منذجـة                  
 اإلغاثـة احملليـة مـن الفيـضانات وخطـط االسـتجابة             ويف وضـع خطـط     يضـ ا وفقدان األر  التعرية
نظـم  بيانـات   االستشعار عن بعـد و     يف استخدام     برنامج األغذية العاملي   حوجن. ة لالنتعاش املبكر

 لتقييم مـدى تـأثر الـسكان    ، وذلك احلديثةاملكانيةبيانات التقنيات منذجة واملعلومات اجلغرافية   
وقـــد . الفيـــضانات وتقـــدير مـــدى انعـــدام األمـــن الغـــذائي النـــاجم عـــن الكـــوارث الطبيعيـــة  ب

تغريات الـ  لتقيـيم  لغـالف اجلـوي العلـوي هـذه التقنيـات أيـضاً          جلنة حبوث الفضاء وا    استخدمت
  . يف باكستاناألرضيالغطاء / استخدام األراضي يفطويلة األجلال

 اجلغرافيــة يف   احلاســوبيةرضــت علــى املــشاركني أمثلــة علــى اســتخدام املعلومــات      وُع  -٢٥
 الزراعـة    تـشكل   تايلند، حيـث    يف لزراعيتنياظام للكفاءة والنجاعة    ن املمارسة الزراعية ويف تطوير   

   كـان و.  القـوى العاملـة الوطنيـة       نـشاط   يف املائـة مـن     ٧٠ االقتـصاد، وهـو مـا ميثـل          يفأهم قطـاع    
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ألثـر البيئـي لـدعم التنميـة        لتكنولوجيا زراعة متقدمة وحبوث زراعية وتقييمات       تسخري   ال بد من  
 املعلوماتيـة    الـنظم  لـة تطـوير    وكا الـذي اضـطلعت بـه     شروع  املـ يف  و. الزراعية املـستدامة يف تايلنـد     

 الـساتلية صور  ال املناطق الزراعية من     استخالص جرى يف تايلند،    ئيةتكنولوجيا الفضا والاجلغرافية  
قـد متكَّـن نظـام إدارة الكفـاءة والنجاعـة           و.  املكانيـة باسـتخدام التفـسري البـصري        االسـتبانة عالية  ال

 تلـك املتعلقـة     هـا من خالل دمج هذه املعلومات مـع البيانـات األخـرى مبـا في             ،  الزراعيتني يف البلد  
طق املروية  ااملنو ومدى مالءمة التربة     وتصنيفهاطبولوجيا األراضي الزراعية    وام األراضي   باستخد

 تـوفري معلومـات     مـن  وتقـومي زراعـة احملاصـيل،        واألسر املعيـشية  قطع األراضي   وواألحوال اجلوية   
أمـراض   أمراض اآلفـات و     ونظام رصد  نظام رصد احملاصيل،  :  وهي  فرعية نظم ةمسخلموثوق هبا   

ومـن  .  ونظـام تقـدير اإلنتاجيـة    ، الطقـس  تنبؤاتونظام نقل التكنولوجيا الزراعية، ونظام      النبات،  
الزراعيــة احملليــة  املنظمــات  املركزيــة واحلكومــة أن يــزودذا املــشروع هلــكامــل الشــأن التنفيــذ  

.  حنـو الزراعـة املـستدامة يف الـبالد         والتقـدم مة الالزمـة لتحـسني رفاهيـة املـزارعني          املعلومات القيّ ب
 فعاليـة اسـتخدام بيانـات رصـد األرض لتقـدير            هذه اجللسة على  دمت يف    أوراق أخرى قُ   دللتو

  .قياس رطوبة التربة يف العراقلغلة القمح يف باكستان و
  والتخطــيط الفــضائيةتطبيقــاتال التقنيــة الرابعــة، نــاقش املــشاركون فوائــد اجللــسةيف و  -٢٦

 املــشاركني اجللــسةدمت خــالل  الــيت قُــ اإليــضاحية العــروضوزودت. الغــذائيو املــائي لألمــن
 رؤسـاء الـدول   الـذي اسـتهله   يف أفريقيـا  املخـاطر  مـدى علومات عـن حالـة مـشروع       أحدث امل ب

  وذلــك أفريقيــامرفــق جملمــوع املخــاطر علــى مــستوى دف إنــشاء هبــ ٢٠١٠األفريقيــة يف عــام 
ــاءة  ــة  االســتجابةلتحــسني كف ــة يف  عــن   النامجــةحــاالت الطــوارئ يف  احلالي الكــوارث الطبيعي

رؤيــة املخــاطر ‘ باســمتطبيــق وهــو عبــارة عــن برجميــة شروع هلــذا املــ تقــين حمــرك ومثــة. القــارة
)RiskView (األمـن    الـيت تتهـدد    رتبطة بـالطقس  امل املخاطر   مدى حتديد   الغرض منها  ‘ أفريقيا يف 

يانـات الطقـس     ب  برجميـة رؤيـة املخـاطر هـذه        تستخدمو.  ورصد هذه املخاطر   الغذائي يف أفريقيا  
 احتياجــات األمــن الغــذائي احلاليــة واحملتملــة     لتقــدير يــة والتارخيالراهنــةواملعلومــات املكانيــة  

 توليــد املعلومــات الــيت ميكــن أن تــساعد البلــدان وشــركائهالســتجابة التــشغيلية، واالوتكــاليف 
ــر كفــاءةهلــا علــى حنــو  واالســتجابة  الطقــس التأهــب ملواجهــة صــدمات علــى يف هــذه و.  أكث

ــة،  ــة العملي ــذار  :  وهــي أربعــة ختصــصات راســخة RiskViewتــضم برجمي رصــد احملاصــيل واإلن
ــيم   ــاً،  املبكــر، وتقي ــا بياني ــأثر ورمسه ــة الت ــسانية و قابلي ــشغيلي االســتجابة اإلن ــصعيد الت ــى ال ،  عل

 خمتلفـة   اًأنواعـ لكـي تـستوعب وتفـسر        ت الربجميـة  وقـد صـمم   . والتخطيط املايل وإدارة املخاطر   
 التبخـر مـدى  طقس ومنتجات االستشعار عن بعد مثل تقديرات هطول األمطار و       من بيانات ال  

ــة وتقوميــات  عــن ومعلومــات ق احملتمــلوالتعــّر تم حتويــل تلــك يــمث . احملاصــيل احملاصــيل والترب
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 مـن الـسكان     املستـضعفة الفئـات   و لإلنتـاج الزراعـي       بالنسبة البيانات إىل مؤشرات ذات مغزى    
مؤشـر اسـتيفاء    ‘  الربجميـة حاليـاً    تـستخدم و. عـة احملاصـيل واملراعـي      على األمطار لزرا   تعتمد اليت

  علـى   نقـص األمطـار    الحتمـال تـأثري    هام   مؤشر وهو. اجلفافعلى   كمؤشر   ‘شرط توافر املياه  
 العجـز يف امليـاه طـوال موسـم      مـستويات من خـالل مراقبـة  ، وذلك  وتوفر املراعي   احملاصيل غلة

 .وزيع األمطار على احملاصيل األساسية البعلية السنويةتوقيت وكمية وتال تأثري ومعرفةالنمو 

 املعلومــات املــذكورة أعــاله لتحديــد تــستخدم الربجميــة بــأن  علمــاً املــشاركونوأحــيط  -٢٧
كمـا تـستخدم    انعـدام األمـن الغـذائي       ب املهـددين  النـاس     علـى   الطقـس  خماطر  ريوتقييم كيفية تأث  
 تقـدير   علـى ، بطريقـة موحـدة،  عمـل مـن أجـل ال   ومـدى صـدمات الطقـس       شدةاملعلومات عن   

 أفريقيـا جنـوب   عـرب  هـذه الـصدمات   جـراء  مباشـرة  الـذين قـد يتـأثرون     من الناس   احملتمل  عدد  ال
ــة املخــاطر يف . الــصحراء ــة رؤي ــا وبرجمي  الدراســات البيانــات املــستخرجة مــن ب موصــولة أفريقي

 لـدى   ورصـدها  األمـن الغـذائي الـشامل وحتليـل مـواطن الـضعف            االستقصائية يف إطـار برنـامج     
 البيانــات غــري فــإن الربجميــة تــستخدم  الدراســات تتــوفر هــذهإذا مل برنــامج األغذيــة العــاملي، و 

منظمــة األمــم  الــيت تــضعها  املؤشــراتةتعــددامل الدراســات االستقــصائية العنقوديــةاملباشــرة مــن 
ــ وحاملــا.  الدميغرافيــة والــصحيةالدراســات االستقــصائية أو ،املتحــدة للطفولــة ير عــدد تم تقــدي

  من حيـث   االستجابة املالئمة يتم حتديد    و  ما صدمة جفاف باألشخاص الذين حيتمل أن يتأثروا      
تقدير التكاليف التشغيلية احملتملة حلالـة      يف أفريقيا    RiskViewلربجمية  املساعدات الغذائية، ميكن    

األحـوال  عكـس   مبـا ي   التشغيلية    االستجابة اليف تك مغايرةداة  األ هذهميكن ملستخدمي   و. بعينها
يف  مؤشــر اســتيفاء شــرط تــوافر امليــاه  أدمــج مكــونوقــد .  واملــساعدة املناســبة املطلوبــةالراهنــة
مؤسسة الواليات املتحـدة للمـسح اجليولـوجي،        و بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة       الربجمية

 تقــدير هطــول  بيانــات، وذلــك باســتخداماجملاعــةبنــذار املبكــر  اإلأنظمــةالعمــل مــع شــبكة بو
 . يف الواليات املتحدةدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوياألمطار من اإل

ــة أخــرى يف  وبّينــت  -٢٨ ــ اجللــسة ورقــات تقني ــا   الــيتسامهةامل  ميكــن أن تقــدمها تكنولوجي
ى امليـاه ورصـد جـودة       ربامج الوطنية إلدارة املياه وتقييم الطلب الزراعـي علـ         ال يف وضع الفضاء  

 املشاركني يف هذا الـصدد دراسـات        وُعرضت على .  ونشاط تربية األحياء املائية    البحرياتمياه  
الـة امليـاه واألمـن      حب ملشاركني تكهنٌ على ا  ُعرضكما  . حالة من اندونيسيا وميامنار وسوازيلند    

 احلرجـة الـيت   ايا  أن العديـد مـن القـض      بـ ن  و املشارك وأقر. ٢٠٥٠ عام   حىتالغذائي يف باكستان    
ــرزت ــة يف دراســات أب ــك احلال ــائعة تل ــى     ش ــها عل ــي معاجلت ــة وينبغ ــاطق اجلغرافي ــع املن  يف مجي

 .الصعيدين الوطين والدويل
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 استعراض عام للجلستني اخلاصتني  -ثالثا  
 

 تبـادل اخلـربات بـشأن       :بال قيد االستعراض  اجل" اخلاصة األوىل، بعنوان      اجللسةَ متظَّن  -٢٩
 األمانــة املؤقتــة ،"لمــوارد الطبيعيـة يف املنــاطق اجلبليـة  لقــائم علـى االستــشعار  الرصـد عــن بعـد ال  
كادمييــة األوروبيــة األ بالتعــاون مــع ، األمــم املتحــدة للبيئــة يف إطــار برنــامجالتفاقيــة الكاربــات

 وأبـرزت اجللـسة   .ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي     املركز الدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال       و
خمتلـف   الـتغريات واالجتاهـات يف   ملراقبـة  الـسواتل وفرها رصـد األرض مـن    ييت  خمتلف الفرص ال  

 من أجـل فهـم   عن اجلبالاملناطق اجلبلية يف مجيع أحناء العامل واحلاجة إىل نظام معلومات شامل   
 واملبــادرات املــشتركة  واسُتعرضــت التجــارب.أفــضل لتــأثريات تغــري املنــاخ واألنــشطة البــشرية

الكاربــات وآســيا و جبــال األلــب واألنــديز يفارســات مــن أجــل املنــاطق املخططــة وأفــضل املم
ــدوكالوســطى و ــع      هن ــة م ــة شــراكات اســتراتيجية ممكن ــسعي إىل إقام ــا، هبــدف ال وش هيماالي

 . الفضاءأوساط تكنولوجيا، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة يف املعنيةاجلهات الفاعلة األخرى 

 يف املائـة مـن      ١٢ مـوطن حلـوايل      وهـي ة يف العـامل،      ربـع مـساحة اليابـس      وحناجلبال  تغطي  و  -٣٠
النقـاط  ‘ جممـوع  مـوطن لنـصف   وهي اجلبال املياه العذبة لنصف سكان العامل،        وتوفر. سكان العامل 

 بـني املنـاطق األكثـر     هـي مـن   اجلبـال فـإن من ناحية أخرى، و. يف العامل  للتنوع البيولوجي    ‘الساخنة
حــىت اآلن آليــة شــاملة مناســبة لرصــد    هنــاكولــيس. سان اإلنــ نــشاطحــساسية لــتغري املنــاخ وتــأثري

 مـن هـذا     ومن شـأن آليـة    . البيئات اجلبلية وتبادل أحدث املعلومات البيئية بني خمتلف املناطق اجلبلية         
 .القرارصّناع  لتوفري معلومات دقيقة، وال سيما إىل اجملتمع احمللي ومفيدة أن تكون القبيل

علـى  رصـد   علـى ال   قدرة االستشعار عـن بعـد        اجللسة  يف  اإليضاحية أظهرت العروض و  -٣١
مـن  ) لااجلبـ وعـرب جمموعـات خمتلفـة مـن           والـوطين  اإلقليميعلى الصعيدين   (خمتلف املستويات   

حيــث التطبيقــات لرصــد الغــالف اجلليــدي والثلــوج وامليــاه والــنظم اإليكولوجيــة والتنــوع          
قـشة   منادارت،  اإليـضاحية وعقـب تقـدمي العـروض   . البيولوجي والكوارث واألخطار الطبيعيـة    

ــ ــضت ةمتعمق ــرص والتحــديات يف اســتخدام       أف ــشأن الف ــائج والتوصــيات ب ــن النت ــدد م  إىل ع
 : التوصيات على النحو التايلأوجزتوقد . تكنولوجيات الرصد الفضائي يف املناطق اجلبلية

ــشاركون إىل تنظــيم إجــراءات     )أ(   ــا امل ــسة دع ــد اجلل ــة بع ، هبــدف مواصــلة  متابع
بــال اجل يفرصــد املــوارد الطبيعيــة مــن أجــل قــدرات التعزيــز العمليــة وحتليــل الــسبل والفــرص ل

تبــادل لنــشاء نظــام شــبكة عامليــة إل واستكــشاف الفــرص املتاحــة  للجبــالالــنظم اإليكولوجيــةو
 ، تشمل التكنولوجيات الفضائية؛ بشأن اجلبالاملعلومات



 

12 V.13-85999 

 

A/AC.105/1054

  اجلبـال ودعـوا  دعا املشاركون إىل تعزيز التعاون بني الوكاالت يف جمال رصد      )ب(  
 واملنظمـات    وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     مثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي     املعنية، املنظمات

ــوجي      ــديز اإليكول ــيم األن ــستدامة يف إقل ــة امل ــل احتــاد التنمي ــة مث ــة اإلقليمي ــة األوروبي   واألكادميي
استكشاف اجملـاالت احملتملـة للتعـاون بغيـة تقاسـم      ، إىل   واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال    

 املنـاطق اجلبليـة، والنظـر يف     مبختلف وتبادل املعلومات واخلربات وأفضل املمارسات فيما يتعلق      
نتــائج املــشتركة مثــل المبــا يف ذلــك تــسهيل املنتجــات و(الفــرص املتاحــة لتعزيــز بنــاء القــدرات 

 ؛)جبالللالتوعية ووضع أطلس عاملي وأدوات االتصاالت 

 قـضايا اجلبـال يف    لـدمج  اجلهـود املبذولـة  اتفق املشاركون على مواصـلة تعزيـز     )ج(  
، علـــى وجـــه اخلـــصوص، املـــنظمني  واصـــلب العمليـــات العامليـــة األخـــرى ذات الـــصلة ودعـــ 

ل واألنـشطة ذات الـصلة يف أنـشطة املنظومـة العامليـة             اعميم رصـد اجلبـ    تالستكشاف إمكانيات   
املتكاملة للجبـال زمـام     املركز الدويل للتنمية     أخذة أن ي  مكناملومن األمثلة   . لنظم رصد األرض  

الفوائـد  ب مبا يعـود  هيمااليا للتطبيقات اليت تركز على اجلبال ة جبال لبدء رصد سلس  املبادرة يف   
 .هيمااليا-وشهندوكاجملتمعية يف منطقة 

املركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال، بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون الفــضاء  ونظــم  -٣٢
يف ) SERVIR(نظـــام الرؤيـــة والرصـــد اإلقليمـــي " بعنـــوان ، اجللـــسة اخلاصـــة الثانيـــةاخلـــارجي
ــتخدام رصـــد األرض والتكنولوجيـــات  :هيمااليـــا ــز اسـ ــة تعزيـ ــة املكانيـ كوش هنـــدو يف منطقـ
 لتطبيقــاتل احملــتملني والغــرض مــن هــذه اجللــسة هــو مجــع املــسامهني واملــستعملني   ". هيمااليــا

ــة لنظــام  ــة والرصــد اإلقليمــي    املكاني ــتعلم  اجتــاربلتقاســم الرؤي  اســتخدام رصــد األرض  يفل
لتحسني املعارف العلمية وفهـم تغـري املنـاخ مـن أجـل دعـم               والتكنولوجيات املكانية   واألدوات  

  . جبال اهليمااليا سلسلةسياسة املناخ واإلجراءات يف

 الــدويل باعتبارهــا االهتمــام بــؤرة منطقــة اهليمااليــا يف  يفتغــري املنــاخ ت مــسألةضــع ُوقــدو  -٣٣
 شديدة الوقـع   آثاريؤدي تغري املناخ إىل     حيث   يف العامل،    تأثراًالنظم اإليكولوجية األكثر    واحدة من   

ديناميات نظم دعـم احليـاة      فإن  ونتيجة لذلك،   .  وبيئاهتا اليت تقطن اجلبال وسفوحها   تمعات  اجملعلى  
 واجهـة  وامل بـدأت آليـات التكيـف     قـد   تهديد، و  تتعرض لل  اليت تعتمد على النظم اإليكولوجية اجلبلية     

 واســتخدامرصــد األرض وقــد بــرهن اجلمــع بــني  .  الــسكان احمللــيني تفقــد فعاليتــها لــدىالتقليديــة 
 والتنبــؤ ه لتحــسني فهــم تغــري املنــاخ واجتاهاتــه وآثــار ةيويــأمهيتــه احل احلديثــة علــى املكانيــةدوات األ

نظــام ل ه برناجمــريف إطـا  ،املركــز الـدويل للتنميــة املتكاملـة للجبــال  وينـهض  . بـسيناريوهات املــستقبل 
 يف   واسـتخدامها   رصـد األرض   االسـتفادة مـن بـرامج      بإمكانيـة ،  بيئـة اجلبـال   املعلومات اإلقليمـي يف     

الـدويل للتنميـة    وأنـشأ املركـز     . وتطـوير التطبيقـات   مبادرات بناء القدرات    خمتلف  املنطقة من خالل    
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مـع  والواليـات املتحـدة     يف  فـضاء   بالتعاون مع اإلدارة الوطنية للمالحـة اجلويـة وال        ،  املتكاملة للجبال 
، شــبكة الرؤيــة والرصــد اإلقليميــة  وكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة الدوليــة والــشركاء اإلقليمــيني  

)SERVIR ( ة يف النظام الثالثةالعقدة اإلقليميوهي يمااليا،  يف اهل) رصـد  للرؤيـة وال  إقليمـي  وهو نظام
 البيانــات املوقعيــة إىل جانــبالتنبــؤ  ومنــاذج  الــساتليةصورالــ مــن قبيــل األرض يــدمج بيانــات رصــد

قيـد    الـيت هـي   استكمال املبـادرات  من أجل)واملعارف األخرى الختاذ القرارات يف الوقت املناسب 
 . يف أمريكا الوسطى وشرق أفريقياالتنفيذ

 حملـة   توأعطـ الرؤية والرصـد اإلقليميـة        مبادرةَ اجللسة يف   اإليضاحية العروض   وقَّدمت  -٣٤
يمااليـا، مـع التركيـز علـى اجملـاالت املواضـيعية للغـالف              اهل املبـادرة يف منطقـة    ن أنـشطة    عامة عـ  

اجلليدي واملياه والنظم اإليكولوجية والتنوع البيولـوجي والزراعـة واألمـن الغـذائي والكـوارث               
 للمـسامهة يف   أيـضاً هـذه اجملـاالت  هدفت اسـتُ قـد  و. واألخطار الطبيعية واهلواء والغالف اجلوي 

، مبـا  القائمـة وقـدم عـدد مـن التطبيقـات         . لمنظومة العاملية لنظم رصـد األرض     ل اجملتمعية   ئدالفوا
 وحتليـل تغـري الغطـاء األرضـي ورصـد حرائـق             القياسـات يف ذلك منذجة الكتلة احليويـة متعـددة         

بوابـة املركـز    كـل التطبيقـات مـن خـالل     وأتيحت. الغابات ورصد منو احملاصيل وتقييم اإلنتاج   
الرؤيـة والرصـد    مبـادرة    وبوابـة ) http://geoportal.icimod.org (نمية املتكاملة للجبـال   الدويل للت 
 األخـرى رصـد الزراعـة      اإليضاحية العروضومشلت  ). http://www.servirglobal.net(اإلقليمية  

ــة    ــذائي يف منطق ــن الغ ــل األم ــدووحتلي ــا، -كوشهن ــتدراســة وهيماالي ــات اجلــزء  تناول  دينامي
 يف املناخ، وتقييم الوضـع القـائم والـتغري    بتقلبحوض هنر السند فيما يتعلق العلوي من مراعي  

كما أتيحت للمشاركني معلومات مستكملة عـن حالـة         . كوشهندواألهنار اجلليدية يف منطقة     
 .تطوير أدوات دعم القرار إلدارة املناطق احملمية يف باكستان

 تقـدم هبـا    عـدد مـن التوصـيات        إىلالعـروض اإليـضاحية     املناقشة الـيت أعقبـت      وأفضت    -٣٥
  : على النحو التايلإجيازها  ميكناملشاركون،

) SERVIR(العلمية لربجمية مبـادرة الرؤيـة والرصـد اإلقليميـة     تطبيقات الأثبتت    )أ(  
القـرار  صـّناع    لكـي يـستخدمها    ُتجمـع وكيف ميكـن أن تـستمد املعلومـات مـن رصـد األرض              

 تلــك لوضــع آليــات مؤســسية الســتحداثهــود  بــذل جويــستوجب األمــر. اجلمهــورعامــة و
  على حنو مستدام؛ التنفيذ ية موضعالتطبيقات العلم

 شبكات من الشركاء واملبادرات الدوليـة واإلقليميـة         إلقامةهناك فرص كبرية      )ب(  
وفر تـ ؛ وينبغـي تـشجيع هـذه الـشبكات واملبـادرات، الـيت              اإلقليميـة   مبادرة الرؤية والرصـد    مثل

  منصات للتعاون والتنسيق بني الوكاالت؛
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مـن  وبيئة مواتيـة   )  مثالً لألفراد واملؤسسات (بناء القدرات على خمتلف املستويات        )ج(  
   فوائد طويلة األمد بالنسبة للمجتمع؛ إىل معلومات رصد األرضتفضي حبيث العناصر الرئيسية

ل لـتغري املنـاخ يف منطقـة         هامة من أجل فهم أفـض      سألةمرصد األهنار اجلليدية      )د(  
قديــة  يف العمــل علــى رســم خــرائط الــتغريات العِ املــضي ينبغــي  ومــن مث.يمااليــااهلكوش هنــدو

  منتظم؛رصد القيام ب الساخنة و النقاط من أجل حتديد مناطقأجود ساتليةاستخدام صور ب
ق سـريعة لرسـم خـرائط       ائـ  طر مـن أجـل وضـع     إجـراء حبـوث      فيد للغايـة  امل من  )ه(  
 . كثيفة العمالةليدية حيث أن األدوات املتاحة حالياًاألهنار اجل

    
 ستنتاجات حلقة العملا  -رابعاً  

 
 أفرقة عاملـة   ة ثالث ُدعيت إىل االنعقاد  ،  التقنية يف اجللسات     اليت جرت   املداوالت عقب  -٣٦

ــن أجــل   ــة باســتخدام      النظــر يفم ــول املمكن ــشة احلل ــسائل وشــواغل خمتلــف اجملــاالت ومناق  م
جــراءات إل واخلــروج بأفكــار ا وتوصــياهتحلقــة العمــللفــضاء وصــوغ مالحظــات تكنولوجيــا ا

  . ممكنةمتابعة
اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء لرصــد  املعــين بتركــزت مناقــشات الفريــق العامــل األول  و  -٣٧

 للزراعـة وامليـاه واألمـن        بالنـسبة  النظم اإليكولوجية اجلبلية على أمهيـة الـنظم اإليكولوجيـة اجلبليـة           
   يف املنــاطق اجلبليــة ات احملليــةصناعأصــحاب الــ املــزارعني احمللــيني وومــن املتفــق عليــه أن .الغــذائي

ويف هـذا الـسياق،     . مهية أو اجلهود اليت تبذل حلماية النظم اإليكولوجية       هذه األ  دوماً ال يدركون 
ليديـة   باسـتخدام وسـائل اإلعـالم التق       ة احملليـ  واألطراف ة األكادميي األوساط الفجوة بني    سدينبغي  

 .علومات اجلبليةامل العمل وأحداث معينة مثل أيام حلقاتواالجتماعية أو من خالل 

علّـق  يف هذا اجملال، و. دقوأ أفضل مكانيةاجة إىل بيانات احل حدد الفريق العامل أيضاً و  -٣٨
ميكــن توليــدها ، رمبــا الدقــة أمهيــة كــبرية علــى مــدى تــوفر منــاذج ارتفاعــات رقميــة عاليــة الفريــق

وشدد املشاركون على احلاجة إىل مزيد      .  جلمع البيانات   مركبات جوية تلقائية القيادة    داماستخب
املكانيـة   يف املناطق اجلبلية للحصول على املعلومات   اتمن الدراسات يف استخدام بيانات الرادار     

ىل  أمهيـة الوصـول إ   وال يقـل عـن ذلـك      . السحب يف املناطق اجلبليـة    ب لكثرة التغطية  فصلة، نظراً امل
 وخاصـة   ، اجلويـة املوقعيـة وبيانـات القيـاس        الرصـدات رشفة، وكـذلك    أ امل الساتليةصور  البيانات  
كــل ذلــك بطبيعــة احلــال إىل املتطلبــات للحــصول علــى   ويــؤدي . لالرتفاعــات األعلــىبالنــسبة 

 .لبيانات لتحسني التنبؤ واإلنذار املبكر يف املستقبللالنماذج ومنذجة أفضل 
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 متفق عليها لتبادل البيانـات       مشتركة  معايري  توفر  على أمهية  امل أيضاً وشدد الفريق الع    -٣٩
يف جهود حمـددة لبنـاء القـدرات والتوعيـة          وبذل  وطنية لرصد اجلبال    الربامج  الوإعداد التقارير و  

بـال  اجل" بعنـوان   األوىل،اجللـسة اخلاصـة  باإلضافة إىل التوصيات اليت صدرت عـن    و. هذا اجملال 
لمـوارد الطبيعيـة   لدل اخلربات بشأن الرصد عن بعد القائم على االستشعار       تبا :قيد االستعراض 
  :تني التاليتنيالتوصيبقدم الفريق العامل ت، "يف املناطق اجلبلية

  واعتمادها؛"  األساسيةيةاملتغريات اجلبل"جمموعة مشتركة من ينبغي وضع   )أ(  
 وينبغـي أن تتـضمن    . ال للجب  قاعدة بيانات وبوابة عاملية     وإنشاء ميينبغي تصم   )ب(  
 وأن تـسهل   إىل بيانات ثانوية ومنتجات خـرائط،        وروابط املشاريع   بشأن فوقية بيانات   القاعدة

 .تبادل املعرفة حول التكنولوجيات الفضائية

  عـن  تكنولوجيا الفضاء ألغراض الزراعة واألمن الغـذائي      ب املعينوأعرب الفريق العامل      -٤٠
حالـة انعـدام األمـن     بعنـوان   األغذيـة والزراعـة  تقريـر منظمـة   دعمه القـوي لنتـائج واسـتنتاجات        

 أن النمو الزراعي املـستدام فعـال يف كـثري مـن األحيـان يف          بّين الذي ،٢٠١٢الغذائي يف العامل    
الوصــول إىل الفقــراء ألن معظــم الفقــراء واجليــاع يعيــشون يف املنــاطق الريفيــة ويعتمــدون علــى 

ومع ذلك، فإن النمو ال يـؤدي بالـضرورة إىل حتـسني            . همالزراعة يف جزء كبري من موارد رزق      
 الـسياسات والـربامج الـيت مـن شـأهنا ضـمان النمـو احلـساس للتغذيـة                   وتـشمل . التغذية للجميـع  

 والـصرف الـصحي      الـشرب اآلمنـة     ميـاه  الوصـول إىل  دعم زيادة التنوع الغذائي وحتسني فرص       
مـن الوقـت   يـستغرق قـدراً    االقتـصادي   النمـو ومبـا أن . واخلدمات الصحية وتثقيف املستهلكني  

ــ إىل الفقــراء، ورمبــا ال للوصــول ــة االجتماعيــة حامســة فــإن، صل إىل أشــد النــاس فقــراً ي   احلماي
سريع يف احلـد مـن   الـ تقـدم  يتطلـب ال ، وأخرياً.  وقت ممكنأقرب للقضاء على اجلوع يف   األمهية
عامة الرئيـسية يف إطـار نظـام        إجراءات حكومية من أجل توفري السلع واخلدمات ال       اختاذ  اجلوع  
 . قائم على الشفافية واملشاركة واملساءلة وسيادة القانون وحقوق اإلنسانحوكمة

حيــث .  القــضايا العامليــة أهــم األمــن الغــذائي مــن قــضية جعلــت متقاربــةعوامــلومثــة   -٤١
يـد   املز احلـصول علـى   اول  ولكنـها حتـ   ،   أكثـر تنوعـاً    أغذيـة   يف  أعداد متزايدة من السكان    ترغب

يف وهـي تواجـه      امليـاه،     وبتـوفر كميـات أقـل مـن         من األراضـي   أضيق مساحات   يف األغذيةمن  
 ويف ضــوء مــا ســلف مــن . تكــاليف األمســدة والوقــود للتخــزين والنقــل يف  زيــادة ذاتــهالوقــت 

  :التوصيات التاليةب الفريق العامل تقّدممالحظات، 
ــا      )أ(   ــة وربطه ــوارد الغذائي ــاً  ينبغــي توســيع أنظمــة رصــد امل ــشاء  مع مــن أجــل إن
ويستحـسن   مـن خـالل إقامـة عالقـات متعـددة األطـراف،              املعارف قواعد متآزرة من شبكات  

  ؛ دولياًوهيئات معترف هبا يف إطار هيئات حكومية دولية أن يكون ذلك
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 ميكـن الوصــول إليهــا   الــيتتكاملــةاملينبغـي اســتخدام التكنولوجيــات الفـضائية     )ب(  
  ضي الزراعية واحملاصيل؛بسهولة لرصد وتقييم األرا

واصل األمـم املتحـدة، بالتعـاون مـع اهليئـات واملنظمـات املختـصة،               تينبغي أن     )ج(  
 هاتقـدير الزراعيـة و احملاصيل ب  التنبؤتيسري بناء القدرات يف البلدان النامية، وال سيما يف جماالت   

  ؛وغري األحيائية األحيائية  الزراعي وأحوال اإلجهادواإلنتاج
القـرار، وخاصـة يف البلـدان الناميـة،         صـّناع   غي تشجيع اجلهات احلكومية و    ينب  )د(  

 األمــن الغــذائي لدراســات استقــصاء مــدىعلــى ختــصيص مــوارد ماليــة وبــشرية وماديــة كافيــة 
  وطأة؛ال خطط شاملة لتخفيف ولوضعوالبحوث 

مـاء   والتقنيـات بـني املـزارعني والعل       النُّهجوينبغي حفز تبادل األفكار الناجحة        )ه(  
وعقــد لقــاءات علميــة أو مهنيــة  ، وذلــك بتقــدمي اخلــدمات  القــرارصــّناع واخلــرباء واملــديرين و

 .لى كل من الصعيد احمللي واإلقليمي والعامليعمنتظمة 

 إلدارة املياه، مـدى تـوفر       ئيةالتكنولوجيات الفضا ب املعينالفريق العامل الثالث،    ناقش  و  -٤٢
 هــذا توصــيات  هبــاميكــن أن تــسهمالــيت سبل الــونظــر يف خمتلــف البوابــات ذات الــصلة بامليــاه، 

واتفـق املـشاركون علـى أن املواضـيع الرئيـسية      . بوابـات ال العمل يف تلـك      حلقةالفريق أو نتائج    
ــة   هــيالــيت ســيتم تناوهلــا يف هــذا الــسياق     موجــات اجلفــاف والفيــضانات واالحتياجــات املائي

ثـنني مـن اجملـاالت الرئيـسية الـيت ينبغـي            اا  حـدد الفريـق العامـل أيـض       و.  املياه وجودةللمحاصيل  
  . البيانات وبناء القدراتتبادل:  فيها ومهاهوداجلبذل 
  أهـم هـي فيما يتعلق بتبادل البيانات، الحظ الفريق العامـل أن فئـات البيانـات التاليـة            و  -٤٣

ج تـدفق   خرائط رطوبة التربة، ومناذ   و،  هم املوارد املائية، وبيانات السكان وتعداد     جرد: الفئات
  . وخرائط الغطاء األرضي،بيانات األرصاد اجلويةو، قالتبخر والتعّراملياه، وبيانات 

لتــدريب يف إىل ا هنــاك حاجــة  الفريــق العامــل علــى أنَّاتفــقوفيمــا يتعلــق ببنــاء القــدرات،   -٤٤
 حاجة إىل التـدريب علـى اسـتخدام البيانـات علـى     معاجلة البيانات وتطوير التطبيقات ملوارد املياه، و 

  .حاجة إىل التدريب يف جمال منذجة الفيضانات واجلفاف ومنذجة املياه اجلوفيةخمتلف املستويات، و
 األفرقــة، نــاقش املــشاركون مالحظــات وتوصــيات حللقــة العمــليف اجللــسة اخلتاميــة و  -٤٥

أعرب املشاركون عـن تقـديرهم حلكومـة باكـستان واألمـم            كما  . ؤها اليت قدمها رؤسا   العاملة
 .الذي قُّدم إليهم لتنظيم حلقة العمل وعلى الدعم الكبري املتحدة

 


