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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        األغراض السلمية يف

      التنمية الزراعية واألمن الغذائيألغراضالفضاء تسخري   
 الجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجيلالتقرير اخلاص     

عن استخدام تكنولوجيا الفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية 
      واألمن الغذائيالزراعية

   مةدِّمق -أوالً 
 ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٧/١١٣هـا   حثّت اجلمعية العامة، يف قرار      -١

هيئــات منظومــة ، التعــاون الــدويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية  بــشأن
الوكــاالت املعــين األمــم املتحــدة، وال ســيما اهليئــات الــيت تــشارك يف االجتمــاع املــشترك بــني    

بأنشطة الفضاء اخلارجي، علـى أن تواصـل، بالتعـاون مـع جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                     
األغـــراض الـــسلمية، دراســـة الـــسبل الـــيت ميكـــن هبـــا أن تـــساهم علـــوم وتكنولوجيـــا الفـــضاء  

يف وتطبيقاهتما يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة بـشأن األلفيـة فيمـا يتعلـق خبطـة التنميـة، وخاصـة                     
 . باألمن الغذائي، يف مجلة أمور،اجملاالت املتعلقة

وصــل للتنــسيق والتعــاون بــني الويقــوم االجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت مقــام مهــزة   -٢
ــم املتحــدة    الوكــاالت ــة األم ــة بالفــضاء ضــمن منظوم ــشطة املتعلق ــة  .  يف األن ــدورة الثاني ويف ال

، اتفـق االجتمـاع   ٢٠١٢مـارس  / آذار٩   إىل ٧والثالثني، الـيت عقـدت يف رومـا يف الفتـرة مـن              
 يتناول استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجـل الزراعـة          ٢٠١٣على إصدار تقرير خاص يف عام       

مـارس  / آذار ٩ونوقش املوضوع أيضاً يف دورة مفتوحة غري رمسية عقـدت يف            . واألمن الغذائي 
بفوائد تكنولوجيـا الفـضاء    مما دفع بعملية التحضري هلذا التقرير وأسهم يف زيادة الوعي            ٢٠١٢
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 من الفضاء يف عمليات الرصد الزراعـي والتنميـة الزراعيـة            ستمدَّةوالبيانات اجلغرافية املكانية امل   
 .واألمن الغذائي

ويف السنوات األخرية املاضية، مشلت التقارير املواضيعية، اليت أعدها االجتماع املـشترك               -٣
: فوائـد الفـضاء لـصاحل أفريقيـا    "قريـر اخلـاص بعنـوان    بني الوكاالت أو أعـدت بالتـشاور معـه، الت      

، الـــذي أعـــده مكتـــب شـــؤون الفـــضاء (A/AC.105/941)" إســـهامات منظومـــة األمـــم املتحـــدة
، االجتمـاع اخلارجي يف األمانة بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا وبالتـشاور مـع أعـضاء                    

فضاء داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مـن           استخدام تكنولوجيا ال   بشأنوالتقرير اخلاص لالجتماع    
، الـذي أعـد حتـت إشـراف املنظمـة      (A/AC.105/991)  للمسائل املتعلقة بتغيُّر املناخ  التصدِّيأجل  

أمانـة اتفاقيـة    العاملية لألرصاد اجلوية بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وإسهامات من            
 .ا من هيئات األمم املتحدة املناخ وغريهتغيُّراألمم املتحدة اإلطارية بشأن 

 وأسـهمت فيـه    إشراف مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي      تحتوقد مت توليف هذا التقرير        -٤
 ، وأمانـة  حيـائي ألا املتعلقـة بـالتنوع       األمـم املتحـدة    اتفاقيـة أمانـة   : اهليئات التالية يف األمـم املتحـدة      

أو مــن / مــن اجلفــاف الــشديد و  يف البلــدان الــيت تعــاين التــصحُّراتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  
واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة        ، خاصة يف أفريقيا،  التصحُّر

ــة          ــادئ، واللجن ــيا واحملــيط اهل ــة آلس ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــارييب، واللجن ــة البحــر الك ومنطق
لزراعة، والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة،       االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، ومنظمة األغذية وا      

وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، ومكتــب األمــم 
برنـامج التطبيقـات الـساتلية العملياتيـة التـابع ملعهـد األمـم              املتحدة للحـد مـن خطـر الكـوارث، و         

 .عاملي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وبرنامج األغذية الاملتحدة للتدريب والبحث

د االجتماع املشترك بني الوكاالت، يف دورته الثالثـة والـثالثني الـيت عقـدت يف                وقد أيَّ   -٥
لجنـة يف دورهتـا      يف جنيف، تقدمي هذا التقرير إىل ال       ٢٠١٣مارس  / آذار ١٤ إىل   ١٢الفترة من   

 .٢٠١٣ هيوني/ حزيران٢١ىل  إ١٢، املزمع عقدها يف الفترة من السادسة واخلمسني
    

 التنمية ألغراض من الفضاء ستمدَّةتسخري استخدام البيانات اجلغرافية املكانية امل    
   مكونة األمن الغذائي: املستدامة

) ٢٠+ريــو(يف مــسامهتها يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  ،لجنــةمت التقــدَّ  -٦
 حــول ٢٠١٢ هيونيــ/ حزيــران٢٢ إىل ٢٠ مــن الــذي عقــد يف ريــو دي جــانريو، الربازيــل،    
 مـن الفـضاء مـن أجـل التنميـة املـستدامة،             ستمدَّةموضوع تسخري استخدام البيانات املكانيـة املـ       

 تشجيع التعاون الدويل بغيـة إقامـة        السبل والوسائل الرامية إىل   مبجموعة من التوصيات تناولت     
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). A/AC.105/993( مـن الفـضاء      ستمدَّةنية املـ   البيانات اجلغرافية املكا   بىن حتتية وطنية الستخدام   
وأشــارت اللجنــة، يف مجلــة توصــياهتا، إىل ضــرورة إقامــة بنيــة حتتيــة مــستدامة للبيانــات املكانيــة 

 ستمدَّةاملكانيـة املـ     جمـال البيانـات اجلغرافيـة      الوطنية؛ وتعزيز القدرات الوطنيـة القائمـة بـذاهتا يف         
 يف  ؛ واملـشاركة  مـن املرافـق والترتيبـات املؤسـسية        مـا يـصاحب ذلـك     من الفـضاء، مبـا يف ذلـك         

التعاون الدويل، أو التوسع فيه، يف جمال البيانات اجلغرافية املكانية املستمدَّة من الفضاء وزيـادة             
ــادرات ومــصادر البيانــات القائمــة؛   ــة إىل    والــوعي باملب دعــم األمــم املتحــدة يف جهودهــا الرامي

كانيــة واســتخدامها يف الــربامج املــسَندة إليهــا، مــن أجــل احلــصول علــى املعلومــات اجلغرافيــة امل
ومن شأن هذه التوصيات، إن هـي ُنفـذت، أن تعـزز عمليـات              . مساعدة مجيع الدول األعضاء   

 .صنع القرار يف العديد من القطاعات، مبا فيها الزراعة واألمن الغذائي

 مـن   ستمدَّةملكانيـة املـ   وللنهوض باسـتخدام هيئـات األمـم املتحـدة للبيانـات اجلغرافيـة ا               -٧
تقريــر الفــضاء، وضــع االجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت جمموعــة مــن التوصــيات، وردت يف  

 التوجهـات : ةالفضاء داخل منظومة األمم املتحـد    األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة ب       
ــائج  ــةوالنت ــرة يف ال املرتقب ــة  — ٢٠١٣-٢٠١٢فت ــات اجلغرافي ــ اســتخدام البيان  مــن ةستمدَّامل
 للثغـرات  التـصدِّي وتـشمل التوصـيات    ). A/AC.105/1014 ( التنميـة املـستدامة    ألغراضالفضاء  

واالختناقات من خالل التوعية علـى صـعيد منظومـة األمـم املتحـدة بفوائـد البيانـات اجلغرافيـة                    
 األمــم املتحــدة مـن حيــث اكتــشاف  هيئـات وتلبيــة احتياجــات  مــن الفـضاء؛  ستمدَّةاملكانيـة املــ 

 واسـتخدام    ومـن حيـث القـدرات التقنيـة الالزمـة لتجهيـز املعلومـات؛              يهـا يانات والوصول إل  الب
آليات التنسيق القائمة وإذا لزم األمر إقامة آليات تنسيق غري رمسيـة لترشـيد اسـتخدام البيانـات                  

تعزيــز الــشراكات مــع القطــاع اخلــاص واألوســاط   مــن الفــضاء؛ وستمدَّةاجلغرافيــة املكانيــة املــ
 .ميية والوكاالت احلكوميةاألكاد

املـستقبل الـذي   "وسلّم مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، يف وثيقته اخلتاميـة املعنونـة         -٨
  وأكَّـد مـن جديـد التزامـه        ا ملحـ   عامليـاً  ياًبأن األمـن الغـذائي والتغذيـة أصـبحا حتـدّ           )١(،"نصبو إليه 

 . لألجيال احلالية واملقبلةف مأمون مغذٍّ طعام كاوإمكانية احلصول علىعزيز األمن الغذائي بت

ــضاً    -٩ ــؤمتر أي ــد امل ــشجيع وأكَّ ــرالزراعــة  ضــرورة ت ــا  األكث  احملاصــيل يف ذلــك اســتدامة، مب
 والعمـل يف الوقـت      ، وتعزيزهـا ودعمهـا    ة املائيـ   األحياء واملاشية واحلراجة ومصائد األمساك وتربية    

 والــنظم ألحيــائيالنباتيــة واحليوانيــة والتنــوع  صــون األراضــي وامليــاه واملــوارد اجلينيــة اذاتــه علــى
 ويف هذا الصدد، عقـد      .ةالطبيعي اإليكولوجية وتعزيز القدرة على مواجهة تغيُّر املناخ والكوارث       

───────────────── 
 .٦٧/٢٨٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )1(  
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تعزيز إمكانية احلصول على املعلومات واملعارف والدراية التقنية، بوسائل منـها           املؤمتر العزم على    
ملــزارعني والــصيادين واملــشتغلني    ا نمتكّــ االتــصاالت الــيت   التكنولوجيــا اجلديــدة للمعلومــات و  

 .م اإلنتاج الزراعي املستدايف سبيل حتقيق أساليب متنوعة  من االختيار ما بنيباحلراجة

ــرة    -١٠ ــؤمتر، يف الفق ــر امل ــد اســتخدام     ٢٧٤وأق ــى وجــه التحدي ــة، عل ــة اخلتامي  مــن الوثيق
أمهيـة  ضاء من أجل التنميـة املـستدامة، معترفـاً ب         البيانات واملعلومات القائمة على تكنولوجيا الف     

 واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة املوثـوق هبـا بالنـسبة لرسـم        عني املكان البيانات والرصد يف     هذه
ــستدامة       ــة امل ــشاريع يف جمــال التنمي ــات امل ــربامج وعملي ــة ووضــع ال ــسياسات العام ــاً ال ، ومنوه

 .رسم اخلرائط العاملية يف هذا الصدد بوجاهة
    

   ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  خطةمنظور     
 املعين خبطة   فريق عمل منظومة األمم املتحدة     ٢٠١١سبتمرب  /أنشأ األمني العام يف أيلول      -١١

التنميـة  ، لدعم التحضريات على مستوى منظومة األمم املتحـدة خلطـة            ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
وقـدَّم فريـق العمـل، يف تقريـره إىل          . حة بالتـشاور مـع مجيـع أصـحاب املـصل          ٢٠١٥ملا بعـد عـام      

، توصـيات ومقترحـات رئيـسية حـول رؤيـة           "املـستقبل الـذي نريـد للجميـع       "األمني العام بعنوان    
جديدة للتنمية، إىل جانب املعامل املمكنة هلذه اخلطة وخيارات املـضي قـدماً فيهـا، وأقـّر يف مجلـة              

وكفالة الغذاء واألمن الغـذائي للجميـع، مبـا يف      أمور بأن اجلهود اجلريئة الشاملة الستئصال الفقر        
 .ذلك احلصول على القدر الكايف من الطعام املغذي، ممكنة وال غىن عنها على السواء

 هذه اجلهود تـشمل اعتمـاد اسـتراتيجيات وطنيـة لـدعم منـو               نَّوأشار فريق العمل إىل أ      -١٢
 مـن التقلـب يف أسـعار األغذيـة       أسرع يف إنتاجية األغذية ومزيد من األمـن الغـذائي وقـدر أقـل             

وتعزيز القدرة على الصمود من خالل تنفيذ أنظمة محاية اجتماعيـة مشوليـة ومتكـني النـاس مـن              
خــالل أمــن ملكيــة األرض وتــوفري املعلومــات والتكنولوجيــا وحتــسني إمكانيــة احلــصول علــى    

 وخمــاطر االئتمانــات والوصــول إىل األســواق للتعامــل علــى حنــو أفــضل مــع صــدمات األســعار  
أن مــن شــأن حتــسني الوصــول إىل املعلومــات والبيانــات اجلغرافيــة  بــ فريــق العمــل وأقــّر. املنــاخ

املكانيـة وبنــاء القـدرات لالســتفادة مـن املعلومــات العلميــة، يف جمـاالت مــن قبيـل رصــد املنــاخ      
قييمـات  وختطيط استعمال األراضي وإدارة املياه واألمن الغذائي، أن ميكّن من زيادة الدقة يف ت             

 .األثر البيئي واالجتماعي وتنوير عملية اختاذ القرارات على مجيع املستويات

ة أن  واتفق االجتماع املشترك بني الوكاالت، يف دورته الثالثة والـثالثني، علـى ضـرور               -١٣
عن تنسيق األنشطة املتصلة بالفضاء يف منظومة األمـم املتحـدة للفتـرة    يتناول تقرير األمني العام  
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ــة ملــا بعــد عــام  خطــة، ٢٠١٥-٢٠١٤ ــة   ٢٠١٥ التنمي ، مــع إيــالء االهتمــام إىل عنــصر املرون
 .والبناء على ما جاء يف تقاريره السابقة

    
ر تكنولوجيا فيها هليئات األمم املتحدة أن تسخِّجماالت خمتارة ميكن  -ثانياً 

    التنمية الزراعية واألمن الغذائيألغراضالفضاء 
 املتحدة تكنولوجيا الفضاء يف عملياهتا االعتيادية اهلادفة إىل تعزيز          تستخدم هيئات األمم    -١٤

وهــي تــدعم أيــضاً الــدول األعــضاء يف تعزيــز قــدراهتا  . األمــن الغــذائي وإنتــاج األغذيــة املــستدام 
ــوم وتطــوير األطــر املؤســسية      ــسياسات والعل ــشجيع حــوار ال ــة   وســدوت ــني املعرف ــا ب  الفجــوة م

 هذه التكنولوجيا لتمكني الكشف املبكر عن املخاطر اليت تتهدد          واحلوكمة والقدرة يف استخدام   
 .الزراعة واألمن الغذائي واختاذ القرارات املستنرية يف درء هذه املخاطر واحلد من آثارها

 مــن أنظمــة رصــد األرض تــنري ستمدَّة الــصور الــساتلية املــومــن األمثلــة علــى ذلــك أنَّ  -١٥
راعــة وتربيــة األحيــاء املائيــة واحلراجــة، وتــوفر املــدخالت عمليــات اختــاذ القــرار يف جمــاالت الز

وإىل . للتنبؤ باحملاصيل وتقييم خماطر اآلفات واألمراض وغريها من املخاطر يف هـذه القطاعـات             
ر تكنولوجيـا الفـضاء   فّ مـن الفـضاء، تـو   ستمدَّةجانب البيانات واملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة املـ    

استخدامها على حنو فعال للتصدي لعدم التـيقن مـن اإلمـدادات            وتطبيقاهتا حلوالً أخرى ميكن     
العاملية ولتحسني اإلنتاجيـة واملرونـة يف إنتـاج األغذيـة، بـاالقتران مـع مـصادر أخـرى للبيانـات                     

ومــن شــأن االســتخدام الفعــال ملعلومــات رصــد األرض . واملعلومــات مــن التطبيقــات األرضــية
ر أدوات تعزز مجع معلومـات األمـن        فّوعة يف امليدان، أن تو    املتوفرة، باالقتران مع البيانات اجملم    
 .الغذائي وختزينها وحتليلها وتعميمها

عـن   بواسطة االستـشعار     ستمدَّةر البيانات التارخيية امل   وعالوة على ذلك، من شأن توفّ       -١٦
ة وهـي تـساعد بـصف   . ن مـن حتليـل االجتاهـات املاضـية الـيت أدت إىل احلالـة الراهنـة          ُبعد أن متكّـ   

خاصة يف تقييم مساحات تعترب الزراعة فيهـا غـري مـستدامة وكـذلك العناصـر املؤديـة إىل تلـك                   
ــدهور األراضــي أو          ــؤدي إىل ت ــة أن ت ــة الزراعي ــف ميكــن للتنمي ــثالً كي ــأن توضــح م ــة، ب احلال

رات يف املمارسـات الزراعيـة الـيت تـؤدي إىل           يُّومن املمكن أيضاً تقييم التغ    . تصّحرها أو متلّحها  
وعالوة على ذلك، هنالك فرص لتقييم اآلثـار األوسـع نطاقـاً للزراعـة علـى                .  االستدامة حتسني

مبـا يف ذلـك     ( بـإقران املمارسـة الزراعيـة الراهنـة          وذلك مـثالً   ،األراضي واملياه يف الوقت الفعلي    
  . يف النظام اإليكولوجيتغيُّرمبا يصحبها من ) حبسب املوقع وحبسب املمارسة الزراعية
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   الطقس والتنبؤ بهرصد     
. سم رصــد الطقــس والتنبــؤ بــه بواســطة الــسواتل بأمهيــة حامســة بالنــسبة للمــزارعني يّتــ  -١٧

والسواتل عنصر مكمل هام حملطات األرصاد على األرض بغية التنبـؤ بالعواصـف والفيـضانات               
وتتم عمليات رصـد الطقـس بواسـطة كوكبـة مـن سـواتل األرصـاد اجلويـة               . وموجات الصقيع 

ة بالنــسبة إىل األرض مــن أجــل الرصــد الــدائم، وكــذلك كوكبــة مــن الــسواتل يف مــدار    الثابتــ
قريب من األرض، بالتزامن مع الشمس قرب القطب عموماً، من أجـل التغطيـة العامليـة بطـاقم            

 املراقبــة علــى حنــو أرصــاد كــال الــنمطني مــن وجيــسَّد. شــامل مــن األدوات الفاعلــة أو املنفعلــة 
 بالطقس الرقمية وذلـك لـدعم التنبـؤات بـالطقس يف املـدى مـن القـصري                مكثف يف مناذج التنبؤ   

 مــن الــصور الــساتلية املــأخوذة  ستمدَّةومــن شــأن تقــديرات هطــول األمطــار املــ  . إىل املتوســط
أو املوجات الـصغرية أن تـساعد املـزارعني يف ختطـيط توقيـت وكميـة                /باألشعة حتت احلمراء و   
تـوفر تـشغيلياً منتجـات درجـات حـرارة سـطح األرض             وقـد بـدأت ت    . الري الالزمـة حملاصـيلهم    

 قياسات اليت جتـري علـى األرض      الوبالطبع ما زال األمر حباجة إىل التحقق من         . ورطوبة التربة 
 .رارة اهلواء والتربة ورطوبة التربةحل

ومـن األمثلــة علـى ذلــك أن برنــامج األغذيـة العــاملي يعكــف مـع احلكومــات والــشركاء       -١٨
 علـى اسـتخدام املعلومـات الفـضائية السـتبانة مـواطن الـضعف               ت علميـة بـارزة    احملليني ومؤسـسا  

 البحـوث املعـين بتغيُّـر       ويف إطـار مبـادرة ضـمن برنـامج        . يالرئيسية يف سبل العيش واألمن الغـذائ      
الـذي   ، للفريق االستشاري املعين بالبحوث الزراعية الدولية      املناخ والزراعة واألمن الغذائي التابع    

 بني املتغريات املناخية ومؤشرات األمن الغذائي، جيري حالياً تقييم البيانات املناخية            ابطالروحيلّل  
 من حمطات الرصد اجلوي والصور امللتقطة باالستشعار عن ُبعـد لـصاحل نيبـال، حبثـاً عـن                  املستقاة

 .د على األمن الغذائي يف هذا البلتأثريها يةات األخرية يف األمناط املناخية وكيفريالتغ
    

   رصد اإلنتاج الزراعي    
سم رصـد منـو احملاصـيل وإنتـاج التنبـؤات املبكـرة باحملاصـيل املزروعـة بأمهيـة مجـة يف                    يّت  -١٩

. نظر املخططني وواضعي السياسات على الصعيد الـوطين يف اجملـاالت املتـصلة بـاألمن الغـذائي                
تعويــل عليهــا، املخططــني ن املعلومــات ذات املــصداقية، املتــوفرة يف حينــها والــيت ميكــن ال كّــومت

ومتخذي القرارات من التعامل مع أحوال العجز والفائض يف حماصيل األغذية يف سنة ما علـى                
وميكــن احلــصول علــى اإلحــصاءات الزراعيــة الوطنيــة املوثــوق هبــا واملتــوفرة يف  . النحــو األمثــل

 أخــذحينــها مــن خــالل إجــراء عمليــة مــسح زراعــي وطــين دوري هــادف يقــوم علــى طرائــق   
 .ضوح وقابلة للمحاكاة وتصنيف الصور وااللتزام بتقنيات حمددة بوعشوائياً العينات
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ل اســتخدام عــدد مــن البيانــات اإلضــافية، مبــا فيهــا االســتخدام الكامــل للبيانــات   وميثّــ  -٢٠
وتــستخدم بيانــات . ، مكونــة رئيــسية يف الرصــد الفعــال لإلنتــاج الزراعــي عــن ُبعــداملستــشعرة 

ن التغطيــة بالــصور الــساتلية كّــرة منتظمــة لرصــد موســم احلــصاد، ومت رصــد األرض اآلن بــصو
 املنطقة املزروعـة الـيت يـتعني حـصدها يف           تقدير مساحة املتكاملة مع عمليات املسح امليداين من       

وما زالت هيئات األمم املتحدة توفر الدعم للدول األعضاء يف تعزيز قدراهتا الوطنيـة               . موامسها
 .باحملاصيل وتقديرات اإلنتاجمن أجل حتسني التنبؤات 

املعهد الدويل لتحليـل    افتتحت منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون مع        ٢٠١٢ويف عام     -٢١
ــي  ــنظم التطبيقـــ ــة      الـــ ــة العامليـــ ــة اإليكولوجيـــ ــاطق الزراعيـــ ــد املنـــ ــات لتحديـــ ــة بيانـــ ، بوابـــ

)www.fao.org/nr/gaez ( لومــات جغرافيـة مكانيــة وجدوليـة وتبليغــات مـن أجــل فهــم    تـوفر مع
أفضل لإلنتاج احملتمل واإلنتاج الفعلي ملناطق اإلنتاج الكربى، مبا يف ذلك رسم اخلـرائط ملـدى               
مناطق احملاصيل وحتـسني التنبـؤات الفـصلية وتقـديرات املـساحات والغـالل السـتخدامها علـى                  

ومــن أمثلــة تقــديرات احملاصــيل . طنيــة ودون الوطنيــةاملــستويات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة والو
والتنبؤ هبا على املستوى الوطين عملية جتـري يف باكـستان مـن خـالل وكالـة الفـضاء الوطنيـة،                     

ــوي   وهــي  ــة حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العل ــة   جلن ــق مــع منظمــة األغذي ، بالتعــاون الوثي
زروعــة باســتخدام الــصور الــساتلية   املنــاطق املتقــدير مــساحاتوترمــي العمليــة إىل . والزراعــة

 . لرصد األرض، امللتقطة مرتني يف السنة واملشفوعة بعمليات مسح ميدانية

ــدمي         -٢٢ ــذ وتق ــة بالتنفي ــة والزراع ــة األغذي ــوم منظم ــديرات احملاصــيل، تق ــدعم حتــسني تق ول
جنـة  املشورة التقنية ووضع املعايري يف جمال رسـم خـرائط الغطـاء األرضـي، وذلـك مـن خـالل الل                

 يف املنظمة الدوليـة للتوحيـد القياسـي، بغيـة وضـع خطـوط أسـاس معياريـة متوائمـة                     ٢١١التقنية  
وُتستخدم قواعد البيانات املعيارية هذه، اليت وضـعت اسـتناداً إىل تفـسري صـور               . للغطاء األرضي 

من املـساحات   االستشعار عن ُبعد املشفوعة بالبيانات املوقعية، مبثابة األسس لتقييم النسبة املئوية            
ومن شـأن  . املزروعة، وهي تستخدم لتحسني توزيع العينات من أجل التحليل اإلطاري للمنطقة          

االســتبانة العاليــة لقواعــد بيانــات الغطــاء األرضــي أن حتــسن مــن التحليــل اإلحــصائي اإلطــاري    
ذ وقـد أثبتـت اسـتراتيجية أخـ       . للمنطقة، إىل جانب ختصيص العينات من خالل التنـضيد املتقطـع          

 .العينات أهنا ناجحة جداً يف حتسني كفاءة النهج املتبع ودقة تفسري الصور على السواء

فر املوارد الكافية ألنشطة الرصد الزراعي يف البلـدان األعـضاء        اوإدراكاً للحاجة إىل تو     -٢٣
 ملــسائل األمــن الغــذائي والتقلــب املنــاخي، تــشجع التــصدِّيلــدعم التنميــة الزراعيــة املــستدامة و

ــة يف إطــار الرصــد الزراعــي      من ــة والزراعــة رصــد األرض باســتبانة متوســطة وعالي ظمــة األغذي
 .والتكنولوجيا املشفوعة بالرصد املوقعي لتوفري معلومات يعتد هبا كأساس الختاذ القرارات
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 الـساتلية عاليـة االسـتبانة املتاحـة، واملـشفوعة           عـن ُبعـد   كما تسهم بيانـات االستـشعار         -٢٤
ة الساتلية، يف تطـوير تقنيـات الزراعـة الدقيقـة مـن أجـل رصـد احملاصـيل يف كـل                      ببيانات املالح 

وتــساعد هــذه التقنيــات يف مجــع البيانــات، مــن قبيــل حالــة التربــة والرطوبــة واحلــرارة  . مزرعــة
ن على وجـه الدقـة مـن معرفـة املتطلبـات            غري ذلك من املتغريات، وذلك للتمكّ     وكثافة الزرع و  

ومن شأن االستهداف الـدقيق هلـذه املـساحات أن يـسهم            . يدات اآلفات من املياه واألمسدة ومب   
 حتـسني غلـة احملاصـيل فحـسب وإمنـا حيقـق             مما ال يـؤدي إىل    يف التوزيع األمثل للمياه واألمسدة،      

النظـام  وتـساعد تطبيقـات    . أيضاً وفورات يف املال وخيفض من أثر األنشطة الزراعية على البيئة          
 . املعدات الروبوتية وتشغيلهاتوضُّع  يفالعاملي لسواتل املالحة

    
  ألحيائياالتنّوع     

مـن أجـل الغـذاء والزراعـة علـى احملاصـيل واحليوانـات الداجنـة                 ألحيـائي ايشتمل التنوع     -٢٥
واألحياء املائية وأشجار الغابات والكائنات اجملهرية والالفقاريـات، املـسؤولة بـصورة مباشـرة أو               

وهـي تتمثـل يف العديـد مـن آالف األنـواع           . ذيـة للـسكان مـن البـشر       غري مباشرة عـن إنتـاج األغ      
وقابليتها للتغريات اجلينية، وهي يف صميم األنظمـة اإليكولوجيـة الـصحية ومـن بـني أهـم مـوارد                    

وقد تكون تكنولوجيات الفضاء، وخصوصاً من حيث أنظمـة رصـد األرض وتوصـيف      . األرض
 مـدى صـون   يكولوجيـة، مـن األصـول اهلامـة يف تقيـيم            املناطق الزراعية اإليكولوجية واألنظمة اإل    

لصاحل األغذيـة والزراعـة، لتقـدير احلالـة الـصحية لألنظمـة اإليكولوجيـة والتنبـؤ                  ألحيائياالتنوع  
وبإمكـان  . باملخاطر النامجة عن تغيُّر املناخ وعن غزو األنواع الغريبة مـن الكائنـات، وغـري ذلـك                

يمة إضافية من خالل دمج الـصور وقـدرات رسـم اخلـرائط            تكنولوجيات الفضاء أن توفر أيضاً ق     
 .يف نظم املعلومات القائمة خبصوص املوارد اجلينية من أجل األغذية والزراعة

وتنهض منظمـة األغذيـة والزراعـة، وجلنـة املـوارد اجلينيـة مـن أجـل األغذيـة والزراعـة                       -٢٦
يف العـامل مـن    ألحيـائي ام حالـة التنـوع   التابعة هلا، بعدد من املبـادرات الرئيـسية الراميـة إىل تقيـي         

وقد أصدرت املنظمة تقريرين عن حالة املوارد اجلينية النباتيـة يف العـامل             . أجل األغذية والزراعة  
من أجل األغذية والزراعـة، وتقريـر عـن املـوارد اجلينيـة احليوانيـة مـن أجـل األغذيـة والزراعـة،                       

وجيـري حاليـاً إعـداد    . رد اجلينيـة احلراجيـة   وهي تعكـف حاليـاً علـى اسـتكمال تقريـر عـن املـوا              
 اللجنـة أيـضاً يف عمليـة        ، وشـرعت  تقرير عن املوارد اجلينيـة املائيـة مـن أجـل األغذيـة والزراعـة              

واسـتناداً إىل  . ‘يف العـامل مـن أجـل األغذيـة والزراعـة           ألحيـائي احالـة التنـوع     ’إعداد تقرير عـن     
نـة عـدداً مـن خطـط العمـل العامليـة احملـددة مـن         هذه التقارير، اعتمدت الدول األعضاء يف اللج   

 .أجل صون مواردها اجلينية واستخدامها املستدام من أجل األغذية والزراعة
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   املياه والري    
ر تكنولوجيـــا الفـــضاء املعلومـــات املكانيـــة املتعلقـــة بامليـــاه واإلنتـــاج الغـــذائي        فّتـــو  -٢٧

ومـن شـأن    .  ويف التعـرف إىل املنـاطق املرويـة        واملستخدمة يف تقييم إنتاجية املياه والبخر والنـتح       
تقييم إنتاجية املياه يف الزراعة املروية والزراعـة البعليـة، مـن حيـث الغلـة لكـل متـر مكعـب مـن                

ن مـن مقارنـة أداء خمتلـف األنظمـة الزراعيـة ومـن معرفـة إمكانيـات حتـسني                 كّـ مياه النتح، أن مي   
ــتح م  . هــذا األداء ــالبخر والن ــات اخلاصــة ب ــدة يف والبيان ــة طــر األفي ــاه ويف ب احلــسابية املتعلق املي

العمل، يف ظروف الـري، علـى تقيـيم كميـة امليـاه املـستخدمة اسـتخداماً جمـدياً لنمـو احملاصـيل                       
 .مقارنة بكمية املياه املسحوبة من أجل الري

وتــستخدم املعلومــات واالحــصاءات املتــصلة برســم خــرائط املنــاطق املرويــة يف إعــداد    -٢٨
). أملانيـا (اليت توزعها منظمة األغذية والزراعـة وجامعـة بـون           ‘ العاملية للمناطق املروية  اخلارطة  ’

وهــذه اخلارطــة هــي واحــدة مــن شــرائح املــدخالت الرئيــسية مــن أجــل دراســات تــوازن امليــاه  
الزراعـة العامليـة    "يف إطار دراسات املنظمـة بـشأن        ( منظمة األغذية والزراعة     تقدمهاالعاملي اليت   
لتقيــيم كميــة امليــاه املــستخدمة مــن أجــل إنتــاج األغذيــة يف   ") ٢٠٥٠ و٢٠٣٠امي حبلــول عــ

 .الظروف الراهنة والكمية اليت سوف تستخدم يف املستقبل

برنــامج التطبيقــات الــساتلية العملياتيــة التــابع ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب    ويعمــل   -٢٩
دارة امليـاه يف تـشاد مـن خـالل          ، بالتعاون مع حكوميت تشاد وسويسرا، على حتـسني إ         والبحث

. االستشعار عن ُبعد وعمليات التحليل واملسح اجليولوجي بواسـطة نظـام املعلومـات اجلغرافيـة              
ــتقين وتطــوير        ــدريب ال ــة والت ــيم عــن ُبعــد واملــسوحات امليداني ــات التقي ــادرة عملي ــشمل املب وت

ن أجـل تنـوير عمليـة صـنع     القدرات وإنتاج اخلرائط وقاعدة بيانات نظام املعلومات اجلغرافية م 
 .رارات فيما يتعلق بإدارة املياهالق
    

   احمليطات وتربية األحياء البحرية    
ما زالت مصائد األمساك البحرية حول العامل تتعرض لتهديدات خطرية مـن جـراء فـرط                  -٣٠

 ونتيجـة لـذلك، يلـىب الطلـب املتزايـد علـى      . صيد األمساك إىل جانب طائفة من املشكالت البيئيـة    
 علـى   ترتـب توسـوف   . منتجات األمساك إىل حد كبري من خالل زيادة إنتاج تربية األحياء املائيـة            
هامـة علـى البيئـة البحريـة     التغيريات يف مصادر األمساك، على صعيد األماكن املعنية، آثـار متباينـة     

ــق         ــن خــالل تطبي ــار هــي م ــذه اآلث ــضل وســيلة إلدارة ه ــة، وأف ــات املائي ــن البيئ ــا م  نظــموغريه
وعـالوة علـى ذلـك، يـتعني أن تأخـذ الـتغريات             . عن ُبعد ملعلومات اجلغرافية وطرائق االستشعار     ا
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 من خالل التخطـيط املكـاين       وذلك مثالً يف احلسبان الُنُهج األوسع اليت تتناول املشكالت املائية،         
 . ائيةأو ُنُهج النظام اإليكولوجي لكل من مصائد األمساك ومواقع تربية األحياء امل/البحري و

 املعلومـات اجلغرافيـة   نظـم وقد نشطت منظمة األغذية والزراعة يف النهوض باستخدام     -٣١
ء املائيـة   ويف تربيـة األحيـا    ) سـواء الداخليـة أم البحريـة      ( يف مصائد األمساك     عن ُبعد واالستشعار  

 علـى معاجلـة مـسائل    عـن ُبعـد   واالستـشعار  الـنظم  على قدرات هذه ، مما يدل  ١٩٨٥منذ عام   
. ية األحياء املائية ومصائد األمساك، وذلك من أجل التخطيط االسـتراتيجي بالدرجـة األوىل             ترب

 املعلومــات اجلغرافيــة مبثابــة دليــل لفهــم دور نظــمويعتــرب منــشور املنظمــة عــن التقــدم احملــرز يف 
 وهـو  .التحليل املكاين يف التنمية املستدامة وإدارة مصائد األمسـاك ومواقـع تربيـة األحيـاء املائيـة             

 وتطبيقاهتـا   عـن ُبعـد    املعلومـات اجلغرافيـة واالستـشعار        نظـم حيدد معامل القضايا الراهنـة وحالـة        
علـى  الداخليـة ومـصائد األمسـاك البحريـة، مبـا يـدل             على تربية األحياء املائيـة ومـصائد األمسـاك          

تيـار  قدرات هذه التكنولوجيـات فيمـا يتعلـق بـاإلدارة وتقيـيم اإلمكانـات وحتديـد املنـاطق واخ                  
 .املواقع ألنشطة تربية األحياء البحرية

واعترافاً باحلاجة املتنامية إىل نقل أنظمة إنتاج تربية األحياء املائية الداخليـة والـساحلية                -٣٢
بعيداً عن الساحل نتيجة الزيادات املرتقبة يف عدد السكان من البشر، والتنافس علـى الوصـول                

فر األمسـاك ومنتجاهتـا لالسـتهالك البـشري، أعـدت           ايـادة تـو   إىل األرض واملياه النقية الالزمة لز     
منظمــة األغذيــة والزراعــة ونــشرت تقييمــاً عامليــاً إلمكانيــة تطــوير التربيــة البحريــة بعيــداً عــن     

 .وإمكانياهتا هذه املمارسة الالشاطئ من منظور مكاين، مما يوفر ألول مرة قياسات حل

كجزء من األنشطة اليت تضطلع هبا، نظـامني         ووضعت منظمة األغذية والزراعة أيضاً،      -٣٣
 وجمموعـة خـرائط   )٢(،اإلنترنـت موقع نظام املعلومات اجلغرافية لألمساك على    : للمعلومات ومها 

لتـوفري  " حمطـة واحـدة   " واألول هـو موقـع مبثابـة         )٣(.استعراض قطاع تربية األحياء املائية الوطين     
 ورسـم   عـن ُبعـد   علومـات اجلغرافيـة واالستـشعار       املعلومات عن التجربـة العامليـة بـشأن نظـام امل          

اخلــرائط بقــدر مــا ينطبــق علــى مــصائد األمســاك ومواقــع تربيــة األحيــاء املائيــة، يتنــاول املــسائل  
 ورسـم اخلـرائط      عـن ُبعـد    ل على فوائد استخدام النظـام واالستـشعار       املتعلقة هبذه األنشطة ويد   

ــها ــن خــرائط غوغــل    . حلل ــألف م ــة اخلــرائط فتت ــا جمموع ــيِّأم ــة    تب ــاء املائي ــة األحي ــع تربي ن مواق
وحـــىت يف بعـــض ) الدولـــة أو اإلقلـــيم أو املقاطعـــة(وخصائـــصها علـــى املـــستوى دون الـــوطين 

───────────────── 
  )2( www.fao.org/fishery/gisfish/index.jsp. 
  )3(  www.fao.org/fishery/naso-maps. 
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احلاالت على مستوى املزرعـة يف حـد ذاهتـا، وذلـك تبعـاً لدرجـة تطـور موقـع التربيـة واملـوارد                       
 . اخلرباء يف البلد املعينمن جانباملتاحة الستكمال استمارة مجع البيانات ومستوى االعتماد 

    
   رسم خرائط استعمال األراضي    

 خرائط اسـتعمال األراضـي والغطـاء األرضـي أدوات أساسـية ألصـحاب القـرار يف                نَّإ  -٣٤
 هـي مـصدر     عـن ُبعـد   وبيانات االستـشعار    . صوغ السياسات من أجل التنمية الريفية املستدامة      

.  وتعريـة التربـة وفـرط التملـيح والتحمـيض          رالتـصحُّ  لرسم خرائط خمـاطر      ُيستند إليه معلومات  
ــن    ــر م ــك أكث ــشعار األرض     ٥٠وهنال ــا ســواتل است ــا فيه ــد  ســاتالً لرصــد األرض، مب  عــن ُبع

ويتــسم بعـضها مبنــصات صـور عاليــة   . ، تــستخدم لرصـد الغطــاء األرضـي  Sentinel-2وسلـسلة  
ام ومـوارد األراضـي     تـساعد يف تعزيـز إدارة اسـتعمال األراضـي املـستد           ) أقل من متر  (االستبانة  

عرب طائفة من املناطق الزراعية اإليكولوجيـة وأنظمـة اإلنتـاج، مثـل احملاصـيل البعليـة واحملاصـيل          
. املرويــة وإنتــاج الثــروة احليوانيــة الواســع النطــاق والزراعــة احلراجيــة وإدارة الغابــات املــستدامة

مـشفوعة باملمارسـات الفـضلى      والغرض من البيانات واخلرائط اليت تتناول احلالة واالجتاهـات،          
 املنـاطق املعرضـة للخطـر        علـى  تعّرفالوالدروس املستخلصة، هو متكني متخذي القرارات من        

ــة اســتراتيجيات التنفيــذ واالســتثمار      ــيم فعالي والــسعي إىل ختطــيط أفــضل، ومــن مث رصــد وتقي
  .اخلاصة هبا والسياسات الداعمة والرامية إىل حتسني إدارة األراضي املستدامة

ومن شأن النهوض بعملية تشاركية مع مـستعملي األراضـي ومقـدمي اخلـدمات علـى                  -٣٥
املستوى دون الوطين أن حيسن مـن مـدخالهتم ومـن الوصـول إىل املعلومـات واملعـارف التقنيـة                   

احليوانية والعـاملني يف احلراجـة   والدراية املتخصصة ومن مث تيسري متكني املزارعني ومريب الثروة  
ومـن شـأن تـضافر اسـتخدام املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة              .  نظم اإلنتـاج املـستدامة     حتسنيبغية  

ــو   ــشاركية أن ي ــن أجــل التخطــيط املكــاين      فّوالتقييمــات الت ــرارات م ــصنع الق ــة ل ــة فعال ر عملي
املعــزز وإدارة مــوارد األراضــي املــستدامة بــني خمتلــف  ) احلــدود اإلقليميــة/اســتعمال األراضــي(

 .فاعلةالقطاعات واجلهات ال

ــة ’ومــن خــالل   -٣٦ ــة للترب ــ‘ الــشراكة العاملي ــة منظمــةيت أقيمــت مــؤخراً، تــسعى  ال  األغذي
فر البيانـات واملعلومـات اخلاصـة بـأنواع         ا إىل مساعدة البلدان على حتـسني جـودة وتـو          والزراعة

التربـة علــى املــستويني الـوطين ودون الــوطين، ممــا حيـسن مــن القــدرات التقنيـة مــن أجــل تعزيــز     
 النمذجــة وقــدراتيعــزز أيــضاً أدوات والتربــة واإلنتاجيــة عــرب طائفــة مــن نظــم اإلنتــاج  محايــة 

 املنـاخ والتكيـف معـه واألمـن الغـذائي واحلـد مـن خطـر                 تغيُّـر بشأن موارد األراضي واحلد من      
 .الكوارث على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

  



 

12 V.13-82407 

 

A/AC.105/1042    

    التصحُّر   
 شرط أساسي مسبق النتشال مليـارات النـاس مـن بـراثن              استخدام األراضي املستدام   إنَّ  -٣٧

وبنـاًء علـى اإلقـرار، يف الوثيقـة         .  األمن الغذائي والتغذوي وصـون إمـدادات امليـاه         ولتحقيقالفقر  
اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة، باحلاجـة إىل اختـاذ إجـراءات عاجلـة لعكـس اجتـاه                    

 بقطع  ٢٠١٢ يف عام     واجلفاف التصحُّراليوم العاملي ملكافحة    ل ب تدهور األراضي، انتهى االحتفا   
 .يف سياق التنمية املستدامة‘ منيع من تدهور األراضي’تعهدات بالتوصل إىل عامل 

اتفاقيــة ، قامــت أمانــة )٢٠١٨-٢٠٠٨للفتــرة (وعلــى إثــر إقــرار اخلطــة االســتراتيجية   -٣٨
 التـصحُّر أو مـن  / تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و    البلـدان الـيت   يف  التـصحُّر األمم املتحدة ملكافحة    

ــا ، باتبــاع هنــج جديــد إزاء التخطــيط والرصــد واإلبــالغ، منتقلــة مــن نظــام    وخاصــة يف أفريقي
البيانـات   فرامـن املطلـوب أن تتـو      و. القياس الكمـي للنـواتج والنتـائج واألثـر        القياس النوعي إىل    

 لـدعم   وذلـك  اجلافة وسـبل عـيش سـكاهنا         الكمية املتعلقة بأحوال النظم اإليكولوجية لألراضي     
 .تدارة البيئية على مجيع املستوياوضع السياسات واإل

قيـاس إنتاجيـة    ، تنصب اجلهود املركزة على      ٢٠١٣-٢٠١٢ويف فترة السنتني اجلارية       -٣٩
 ومعدل الفقر يف األرياف، ومهـا مؤشـرا األثـر املطلـوب إلزاميـاً مـن الـدول األطـراف                     األراضي

 مــشكلة بيئيــة معقَّــدة مــشتركة بــني التــصحُّر  وملــا كــان،ومــع ذلــك.  عنــهماتبلــغأن املتــضررة 
متعددة، فـإنَّ رصـدها يتطلـب إدمـاج املـتغريات املتـصلة بالبـشر               عوامل   وتتولد عنها القطاعات  

وحــسبما . ألحيــائياوالبيئــة وينبغــي أن يــشمل مجــع املعلومــات املتعلقــة بتغيُّــر املنــاخ والتنــوع   
 يف التمرين الريادي على تتبع مؤشرات األثر، الـذي أُجنـز مـؤخراً،           شاركتليت  أبلغت البلدان ا  

 .فر البيانات واملعلومات وإمكانية الوصول إليها مسألة حامسة األمهيةا تويبقى

ودعماً لالتفاقية، عمدت منظمة األغذية والزراعة، مع العديد من البلـدان والـشركاء،             -٤٠
طرائــق وإىل بنــاء القــدرات بــشأهنا والتحقــق مــن صــحتها،  إىل وضــع جمموعــة مــن األدوات وال

مـن قبيـل    (وذلك من أجل تقييم وتتبع ورصـد حالـة واجتاهـات اسـتعمال األراضـي ومواردهـا                  
مـن  (، والعوامل الدافعـة إليهـا      )ةألحيائياتدهور التربة واحلفاظ عليها واستعادهتا واملياه واملوارد        

ــر وا   ــة والفق ــل التحركــات الدميغرافي ــةقبي ــن خــدمات النظــام     ) حلوكم ــة م ــى طائف ــا عل وآثاره
 وعمليـة تقيـيم مـشروع       جمموعـة األدوات هـذه    ستخدم  تـ و. اإليكولوجي وعلى مصادر الـرزق    

ــة  ’ ــُنُهج وتكنولوجيـــات  -تـــدهور األرض يف املنـــاطق اجلافـ ــة لـ ــاملة عامليـ ــرة شـ ــوهنا نظـ ، ‘صـ
الوطنيـة ودون الوطنيـة إىل جانـب    املعلومات اجلغرافية املكانية املتاحة على املـستويات العامليـة و   

منط التـدهور ومـداه وحدتـه وكـذلك         اركية املتعددة القطاعات اليت حتدد      تقييمات اخلرباء التش  
 .مدى وفعالية ممارسات إدارة األراضي القائمة واجلديدة
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ويتعاون مركز البحـوث املـشتركة لـدى املفوضـية األوروبيـة مـع برنـامج األمـم املتحـدة                 -٤١
، وهـو حتـديث لإلصـدار الثـاين         األطلـس العـاملي للتـصحر     تنسيق إعداد إصدار ثالث من      للبيئة يف   

ويـتم إعـداد األطلـس اسـتجابة لالهتمـام الـذي أبدتـه جلنـة                . ١٩٩٧الذي نشره الربنامج يف عام      
ــصحُّر          ــة الت ــم املتحــدة ملكافح ــة األم ــراف يف اتفاقي ــدول األط ــؤمتر ال ــا يف م ــوم والتكنولوجي العل

وضـع خـط    ) أ: (والغايات الرئيسية من األطلـس هـي      . ملصلحة الضالعني فيها  وأوساط أصحاب ا  
أساس عاملي بشأن احلالة واالجتاهات الدالة على التصحُّر وتدهور األراضي النامجني عـن أنـشطة               

الفيزيائيــة واالجتماعيــة االقتــصادية الــيت تــسهم يف  ة ألحيائيــااإلنــسان، وكــذلك بــشأن العوامــل  
ة التــوزُّع املكــاين للتــصحُّر وتــدهور األراضــي واجلفــاف النامجــة عــن  رســم خريطــ) ب(ذلــك، و

أنـــشطة اإلنـــسان، إىل جانـــب خمتلـــف العوامـــل الـــيت تـــسهم يف ذلـــك، علـــى املـــستوى العـــاملي  
توثيـق وشـرح أحـدث منـهجيات التقيـيم العلميـة الـيت تـدمج                ) ج(واملستويات املكانيـة األدىن، و    

وسوف يتـاح األطلـس مبثابـة مرجـع منـشور           . تماعية االقتصادية الفيزيائية واالج  ةألحيائيااألبعاد  
  .٢٠١٣قرب هناية عام ‘ باالتصال احلاسويب املباشر’ومبثابة بوابة معلومات رقمية متاحة 

    
   رصد املياه اجلوفية: اجلفاف   

فـي عـام    ف. اجلفاف هـو واحـد مـن األسـباب الرئيـسية النعـدام األمـن الغـذائي يف العـامل                     -٤٢
وهنالــك مــا يقــدر بنحــو  .  عامــا٦٠ًجــه القــرن األفريقــي أســوأ جفــاف شــهده منــذ  ، وا٢٠١١
ويف هــذه املنطقــة تتفــاقم نــدرة امليــاه .  مليــون نــسمة يعــانون مــن نقــص كــبري يف األغذيــة ١٢,٤

وغالبيـة هـذه املعلومـات غـري مكتملـة أو جمـزأة أو متقادمـة،         . بنقص املعلومات عن امليـاه اجلوفيـة      
ذا اجملــال إىل األدوات الالزمــة لتقيــيم امليــاه اجلوفيــة واملــسارعة إىل حتــسني   ويفتقــر العلمــاء يف هــ 

وعــالوة علــى ذلــك، يــتعني أن تكــون اإلدارة الفعالــة للميــاه اجلوفيــة مــشفوعة    . إمــدادات امليــاه
 . من التأهب الطويل األجل للجفافبالسياسات ذات الصلة لتمكني اجلهات الفاعلة يف املنطقة

ج األغذية العاملي على حنو وثيق مع احلكومات والـشركاء الرئيـسيني سـعياً              ويعمل برنام   -٤٣
ج جديــدة التقــاء األخطــار باســتخدام معلومــات فــضائية ومعلومــات مناخيــة   ُهــإىل اســتحداث ُن

  منـصة براجميـة    وأحد هذه األمثلـة هـو      .يات التدخل لتحسني األمن الغذائ    أخرى تستنري هبا عملي   
ش ومحايتها، وهي خدمـة تـستخدم بيانـات أرضـية وسـاتلية عـن سـقوط        لتقييم املبكر لسبل العي   ل

مطـار يف   األ وفـرط فاف  اجل خماطر   وتقدير املياه   توافرشرط  ب الوفاءاألمطار من أجل رصد مؤشر      
 وُتستخدم هـذه الرباجميـة لتوجيـه عمليـات التعـويض بغيـة توسـيع               .اإثيوبييف  عدة وحدات إدارية    

 الـسكان املتـضررين مـن       به احلكومة حلماية سبل العـيش لـدى       برنامج شبكة األمان الذي تنهض      
 .خ يف حالة حدوث صدمة متصلة باملناانعدام األمن الغذائي
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برنامج تقصي مـوارد امليـاه اجلوفيـة للحـد مـن           ’٢٠١٢وقد أنشأت اليونسكو يف عام        -٤٤
فريقيـا، وذلـك    أ يف    املناخ يف مناطق شح املياه     تغيُّرالذي يرمي إىل احلد من      ‘ فريقياأاجلفاف يف   

بتحديد إمدادات املياه يف حالة الطـوارئ وإمـدادات امليـاه املـستدامة واختـاذ التـدابري للحـد مـن                     
فر مـوارد امليـاه اجلوفيـة يف املنـاطق     اويقـّيم هـذا الربنـامج تـو    . اجلفاف واجملاعة يف املدى الطويـل     

ــتعمال بيانـــات االستـــشعار   ــداملـــستهدفة باسـ ــاعـــن ُبعـ ــة ، مـــشفوعة مبعلومـ ــرادار اجلوفيـ ت الـ
 مــن البيانــات اجليولوجيــة واهليدروجيولوجيــة واجلغرافيــة واهليدرولوجيــة ستمدَّةواملعلومــات املــ

واملناخية، وكذلك البيانات الـسيزمولوجية يف حالـة طبقـات امليـاه اجلوفيـة العميقـة، ويقـرر مـا                    
 .يلة األجلهي املوارد اليت ميكن استخدامها بأمان ألحوال الطوارئ والتنمية الطو

ويعزز الربنامج أيـضاً التأهـب للجفـاف لـدى اجلهـات الفاعلـة علـى املـستويات احملليـة                  -٤٥
والوطنية واإلقليمية مـن خـالل بنـاء القـدرة علـى اإلدارة املـستدامة ملـوارد امليـاه اجلوفيـة، وهـو                       

ومـن  . يرمي إىل بناء القدرة على الـصمود بـني جمموعـات الـسكان املعرضـة للجفـاف واجملاعـة                  
املعرضــني هلــذه املرتقــب أن يزيــد املــشروع مــن إمكانيــة احلــصول علــى امليــاه آلالف الــسكان   

 بأماكن وجود موارد املياه اجلوفية املأمونـة ومـا هـي الكميـات الـيت           املعرفةز  ؛ وأن يعزّ  األخطار
ــبين        ــة األجــل؛ وأن ي ــة الطويل ــة احتياجــات الطــوارئ واحتياجــات التنمي ميكــن اســتعماهلا لتلبي

 ويركــز الربنــامج يف املرحلــة األوىل  .ارات مــستدامة يف جمــال تقيــيم امليــاه اجلوفيــة وإدارهتــا  مهــ
 .فريقيألعلى منطقة القرن ا) ٢٠١٣ -٢٠١٢(

برنـامج األمـم املتحـدة      ومن قبيل املسامهة يف جهـود املـساعدة يف القـرن األفريقـي، تعـاون                  -٤٦
املركز الـوطين    مع    يف حاالت الطوارئ   لتصدِّيواالستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث       

.  يف توليـد خـرائط ترسـم مـدى أحـوال اجلفـاف وأثرهـا علـى احملاصـيل                الصيين للحد من الكوارث   
  .وقد استخدمت هذه اخلرائط منظمات وطنية ودولية توفر املساعدة اإلنسانية يف املنطقة

    
   رصد الغطاء النبايت: اجلفاف    

ــؤ باجل   -٤٧ ــصور      يعتمــد التنب ــة أمــور، علــى أنظمــة ال ــه، يف مجل فــاف والكــشف املبكــر عن
ومـن شـأن الرصـد      . الساتلية مما ميكن من اختاذ القـرارات بـشأن منـع حدوثـه واحلـد مـن آثـاره                  

القائم على املعارف املكتسبة من أحداث املاضي وعلـى اسـتخدام صـور األرشـيف أن يـساعد                  
 التخفيــف مــن آثــار اجلفــاف وجتنــب  علــى رســم االجتاهــات واألحــداث الراهنــة حبيــث ميكــن  

وقد طورت منظمة األغذية والزراعـة تطبيقـات لرصـد حالـة الغطـاء النبـايت يف املنـاطق                   . اجملاعة
ــأثر جــراء اجلفــاف أو فــرط      املزروعــة ويف املراعــي، وذلــك لتحديــد املنــاطق الــيت حيتمــل أن تت

ك األمـن الغـذائي علـى       وما زالت املنظمة ترصد العرض والطلب على األغذية وكذل        . األمطار
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املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنيـة ودون الوطنيـة باسـتخدام النظـام العـاملي                
واهلدف الرئيسي من النظام هو اإلنذار املبكـر        . لإلعالم واإلنذار املبكر بشأن األغذية والزراعة     

يف البلــدان أو املنــاطق املتــأثرة ل يف الوقــت املناســب زمــات األغذيــة الوشــيكة لــضمان التــدخُّبأ
 .بالكوارث الطبيعية أو الكوارث النامجة عن األنشطة البشرية

وللتخفيف من أثر اجلفاف الزراعي، من الضرورة مبكان أن تتـوفر املعلومـات املوثوقـة        -٤٨
ي وترمـي شـعبة النظـام العـامل       . يف حينها عن أحوال احملاصيل الغذائية يف مجيع األقـاليم والبلـدان           

لإلعالم واإلنذار املبكر بـشأن األغذيـة والزراعـة واملنـاخ والطاقـة وملكيـة األراضـي يف منظمـة                    
األغذية والزراعة إىل تطوير نظـام دليـل اإلجهـاد الزراعـي، بنـاء علـى صـور مركبـة باسـتخدام                      

 طـوال عـشرة أيـام        اسـتبانة عاليـة جـداً      ذي متقـدم    إشـعاعي قيـاس   تعمـل مب    أرصاد جوية  سواتل
ة كيلومتر واحد للكشف، على الصعيد العـاملي، عـن املنـاطق الزراعيـة الـيت يرتفـع فيهـا          واستبان

وجيري تنفيذ هذا النظـام نيابـة عـن املنظمـة مـن جانـب املعهـد           ). اجلفاف(احتمال إجهاد املياه    
ــة يف مركــز          ــوارد الزراعي ــن وحــدة رصــد امل ــين م ــدعم تق ــة ب الفلمنكــي للبحــوث التكنولوجي

 . املفوضية األوروبيةالبحوث املشتركة يف

ويقوم نظام مؤشر اإلجهاد الزراعي على مؤشر صـحة الغطـاء النبـايت، الـذي اشـتق مـن                     -٤٩
املؤشر املوحد لتباين الغطاء النبايت وطوره مركز األحباث والتطبيقات الساتلية يف الدائرة الوطنيـة              

شر بنجاح يف كثري مـن خمتلـف        وقد طبق هذا املؤ   . للمعلومات والبيانات والسواتل املتعلقة بالبيئة    
األحــوال البيئيــة حــول العــامل، مبــا يف ذلــك آســيا وأفريقيــا وأوروبــا وأمريكــا الــشمالية وأمريكــا    

ويستطيع مؤشـر صـحة الغطـاء النبـايت الكـشف عـن أحـوال اجلفـاف يف أي وقـت مـن                       . اجلنوبية
التكامـل  ( لنمو احملاصـيل     أما بالنسبة للزراعة فيقتصر االهتمام على الفترة األكثر حساسية        . السنة
 .، ومن مث يقتصر التحليل على الفترة ما بني بداية موسم احملصول وهنايته)الزمين

أي الــشدة ( اإلجهــاد الزراعــي إىل تقيــيم حــدة اجلفــاف الزراعــي مؤشــرويرمــي نظــام   -٥٠
مكانيـة  ر إ ائيـة علـى الـصعيد دون الـوطين، ويـوفّ          ويعـرب عـن النتـائج النه      ) والفترة والباع املكـاين   

 مـن الـصيغة العامليـة       اًومـن املمكـن، انطالقـ     . مقارنتها مع اإلحـصاءات الزراعيـة يف البلـد املعـين          
 حول العامل، تطوير صيغة قائمة بـذاهتا لرصـد          احلساسةللنظام الذي صمم للكشف عن البقاع       

ا مـع   وميكن معـايرة الـصيغة القائمـة بـذاهت        . اجلفاف الزراعي على املستوى القطري أو اإلقليمي      
ــاذج حمــددة         ــاِمالت ومن ــارامترات ومع ــها اســتخدام ب ــيت ميكن ــة وال ــة احمللي اإلحــصاءات الزراعي

وميكـن اسـتخدام هـذه الـصيغة لغـرض إدارة املخـاطر             . للمحاصيل الرئيسية يف البلـد أو اإلقلـيم       
 .عن ُبعدوذلك بإقامة تأمني للمحاصيل على أساس االستشعار 
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فاف ورصده تقوم بتطويره منظمة األغذيـة والزراعـة         ومثة نظام عاملي للكشف عن اجل       -٥١
 تكنولوجيا املعلومات ألغراض التعـاون والعمـل يف جمـال تقـدمي املـساعدات اإلنـسانية،                 ورابطة

ن و، إيطاليـا، مـ   تورينـ ومعهد العلوم التقنية يفوهو مشروع مشترك بني برنامج األغذية العاملي     
حتليــل يقــوم أيــضاً علــى   ،بة لإلنــذارات املبكــرةأجــل حتديــد العتبــات ونقــاط االنطــالق املناســ  

الـرقم القياسـي احملـدد للغطـاء      ، مبـا يف ذلـك       سلسلة من املتغريات واملؤشـرات املتعلقـة باجلفـاف        
 املعيـاري،    األمطـار  تـساقط مؤشـر   نبايت يقوم على السواتل، وعلى      الغطاء  لل مؤشر، وهو   النبايت
ني فعاليـة  ولتحـس . د مـن البيانـات الـساتلية    جفاف من زاوية األرصاد اجلوية مـستم      مؤشروهو  

غطاء األرضي واسـتخدام األراضـي ورطوبـة      البيانات املتعلقة بال  دمج فيه   ُتهذا النظام، ميكن أن     
 .ة وغري ذلك من املعلومات ذات الصلالتربة ونوع التربة

اه هـاد امليـ    أن يـسمح برصـد إج      الرقم القياسـي احملـدد للغطـاء النبـايت        ب األخذمن شأن   و  -٥٢
 نت سالسـل البيانـات الزمنيـة التارخييـة الـشهرية، الـصادرة عـن اإلدارة           وقد مكّ . يف هذا الغطاء  

 املتقـدم   اإلشـعاعي املقيـاس    يف الواليـات املتحـدة، و      الوطنية لدراسة احمليطـات والغـالف اجلـوي       
، مـن  ٢٠٠٧ -١٩٨٢ للفتـرة  الـرقم القياسـي احملـدد للغطـاء النبـايت         و ذو االستبانة العاليـة جـداً     

زيـادة أو   شـهدت   حتديد ديناميات الغطاء النبـايت وسـاعدت علـى إنتـاج خـرائط للمنـاطق الـيت                  
ــصان ــايت  اًنق ــدم      .  يف اخــضرار الغطــاء النب ــة تق ــة عددي ــوفر اســتخدام مؤشــر أداء احملطــة قيم وي

ثابـة الـشدة    معلومات كمية متصلة باالحنراف عن الشروط االعتياديـة، والـيت ميكـن تفـسريها مب              
كما متكـن مـن دراسـة خمتلـف املقـاييس الزمنيـة املتـصلة               . يف موجة جفاف يف حالة قيمة سالبة      

 . مبختلف أحوال اجلفاف

ــار مــوجيت اجلفــاف املــومسيتني املتعــاقبتني يف القــرن األفريقــي      -٥٣ ــيم آث تــشرين (وقــد مت تقي
ــاء ) ٢٠١١يونيــه / حزيــران-أبريــل / ونيــسان٢٠١١فربايــر / شــباط- ٢٠١٠أكتــوبر /األول بن

 املتعــددة الــسنوات املــستقاة مــن ســاتل رصــد  الــرقم القياســي احملــدد للغطــاء النبــايتعلــى بيانــات 
أحـوال  (ومت تقييم حجم آثار اجلفاف من خالل املؤشـرات اإلحـصائية         .  الغطاء النبايت  -األرض  

واضـح للمنـاطق   ، لكل فـصل ومعـاً علـى الـسواء، ممـا يـسمح بتحديـد                 )الشذوذ املعايرة واملراتب  
اليت تعـاين مـن أثـر مـزدوج أو أثـر وحيـد أو ال أثـر، إىل جانـب حتديـد مراتـب األحـداث ضـمن                

 .السجل التارخيي

، قـام برنـامج     ٢٠١٢وبالنسبة للتصدي يف أحوال الطوارئ يف منطقة الساحل يف عام             -٥٤
والعمـل يف جمـال     تكنولوجيـا املعلومـات ألغـراض التعـاون         األغذية العاملي، بالتعاون مـع رابطـة        

دراسـة حيويـة الغطـاء       (الرقم القياسي احملدد للغطاء النبـايت     ، بتحليل   تقدمي املساعدات اإلنسانية  
ن ذلــك التحليــل برنــامج األغذيــة مــن اســتعمال ومكّــ. حديــد املنــاطق الــسريعة التــأثرلت) النبــايت
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.  ومعقـول التكلفـة   التارخيية لدعم تـصميم الربنـامج علـى حنـو فعـال        عن ُبعد بيانات االستشعار   
 ومـا يتـصل هبـا مـن حتليـل مـن أجـل               عن ُبعـد  كما يستخدم برنامج األغذية بيانات االستشعار       

وعالوة علـى ذلـك، تعـاون الربنـامج مـع البنـك الـدويل،               . التنبؤ بالتوضيع املسبق األمثل للسلع    
جلغرافيـة   املعلومـات ا   علـى اإلنترنـت لتبـادل      مفتـوح    برنـامج بني غريه مـن الـشركاء، يف تطـوير          

) http://sahelresponse.org(وقـــع هـــذا املومـــا زال . املكانيـــة ذات الـــصلة مبنطقـــة الـــساحل   
 . وكاالت املساعدة اإلنسانية وعامة اجلمهورمستخدماً من جانب

يف ) ات املتحـدة  الوالي (ميسنوتشارك املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وجامعة جورج          -٥٥
مشروعي األرصاد اجلوية الزراعية وتطبيقـات رطوبـة التربـة الرائـدين يف أفريقيـا، ومهـا يرميـان                   

عـن  إىل بناء نظام متكامل لرصد رطوبـة التربـة ورطوبـة الغطـاء النبـايت، باسـتخدام االستـشعار                
اصـيل وصـحتها     حيويـة احمل   لتقـدير  وقياسات رطوبة التربة يف عني املكان ومنـاذج احملاصـيل            ُبعد

وسوف يطـور املـشروعان     . ومؤشرات الغطاء النبايت يف برنامج شامل لألرصاد اجلوية الزراعية        
أيــضاً منهجيــة لــدمج هــذه التحلــيالت يف نظــام لــدعم اختــاذ القــرارات الغــرض منــه تقيــيم آثــار 

ــوجي الزراعــي، باســتخدام نظــا      ــة احملاصــيل والنظــام اإليكول ــى إنتاجي ــة عل م األحــداث املتطرف
 . املوارد ميسور االستعمال ويقوم على أساس املعارفلتبادلتفاعلي 

    
   حرائق الغطاء النبايت    

 ٣٥٠على الصعيد العاملي، تـؤثر حرائـق الغطـاء النبـايت علـى مـا تقـدر مـساحته بنحـو                 -٥٦
وقـد أصـبحت الـسيطرة علـى هـذه احلرائـق مـسألة علـى                . مليون هكتار من األراضي كل عـام      

 األمهية، ال بسبب تزايد عدد اإلصابات واملـساحات الكـبرية احملروقـة فحـسب               درجة عالية من  
.  املنـاخ واألمـن الغـذائي    تغيُّـر اهتمـام عـاملي أيـضاً، مثـل         ب حتظـى بل بسبب الروابط مع مـسائل       

 هذه املسائل بتزويـد املـستعملني مبعلومـات عـن        )٤(ويتناول نظام إدارة معلومات احلرائق العاملي     
 . احلرائق حول العاملالقائمني على إدارة لدعم شبه آين احلرائق يف وقت

ــارة عــن أداة متكاملــة قائمــة علــى الويــب       -٥٧ ونظــام إدارة معلومــات احلرائــق العــاملي عب
معلومـات بواسـطة     وتكنولوجيات نظام املعلومات العـاملي لتقـدمي         عن ُبعد تستخدم االستشعار   

  يف العـامل   احلرائـق / مواقـع النقـاط الـساخنة      االسـتبانة بـشأن   مقياس الطيـف التـصويري املتوسـط        
 MCD45مـــن منتجـــات (واملـــساحات احملروقـــة )  املعياريـــةMOD14/MYD14مـــن منتجـــات (

ويــتم إنتــاج . ملــديري املــوارد الطبيعيــة وغريهــم مــن أصــحاب املــصلحة حــول العــامل ) املعياريــة

───────────────── 
  )4(  www.fao.org/nr/gfims. 
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 الغطاء األرضـي الرئيـسية      إحصاءات احلرائق التارخيية الوطنية واإلقليمية وتواترها حبسب أنواع       
وقـد مت تنفيـذ نظـام إدارة معلومـات          . دعماً للمـشاريع والـربامج    ) املكان والزمان والنوعية  أي  (

ــاملي   ــق الع ــاًاحلرائ ــام      عملي ــة يف ع ــة والزراع ــة يف منظمــة األغذي ــوارد الطبيعي ــد إدارة امل ــى ي  عل
 لـه اإلدارة  رد الـذي متوّ   ، بناء على مشروع أحبـاث نظـام معلومـات احلرائـق وإدارة املـوا              ٢٠١٠

ومـن املعتـزم    .  يف الواليات املتحدة وتقوم به جامعـة ماريالنـد         الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء   
أن يكون أحد املكونات يف نظام رصد تشغيلي لدى منظمة األغذية والزراعة يـوفر املعلومـات              

 . ملشاريع الرصد والطوارئ اجلاريةشبه آينيف وقت 
    

   الفيضانات  
ما زالت الفيضانات، من بني الكـوارث النامجـة عـن املخـاطر الطبيعيـة، تـسهم بقـسط                   -٥٨

 الثغـرة بـني األوسـاط       لـسد وهنالـك حاجـة ماسـة       . وافر من حيث آثارها البشرية واالقتـصادية      
العلمية للتنبؤ بالفيضانات ومنذجتها من جهة وبني أنظمة املساعدة اإلنسانية والـدعم احمللـي يف               

ويف هـذا الـسياق، ال يقتـصر املـستعملون النـهائيون            . عرضة للخطـر مـن جهـة أخـرى        املناطق امل 
 علــىعلــى وكــاالت املــساعدة اإلنــسانية وإمنــا يــدخل يف عــدادهم أيــضاً املــستعملون النــهائيون 

وقد رسم برنامج األغذيـة العـاملي     . ، مثل املزارعني أصحاب احليازات الصغرية     ستوى امليداين امل
مركـز  عامـل مـع األوسـاط األكادمييـة ومؤسـسات البحـوث العلميـة، مثـل         معامل خطة عمـل للت   
  الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء ومرصــد دارمتــوث للفيــضانات واإلدارةالبحــوث املــشتركة

ترمجــة لتوضــيح الــسبل املمكنــة ل ، ســعياً  الوطنيــة لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي  واإلدارة
وليس من شأن التنبـؤات احلامسـة أن   . ات تشغيلية مفيدة  معلومات الفيضانات احلساسة إىل بيان    

للمـساعدات اإلنـسانية يف الوقـت املناسـب فحـسب بـل             ) التوضيع املـسبق  (متكن من التخطيط    
 يف اجملتمعــات مــن التأهــب للــصدمات املتكــررة ضــعفاًمــن شــأهنا أيــضاً أن متكــن أكثــر األفــراد 

 .والتحلي بالقدرة على الصمود يف هناية املطاف

، كانت الفيـضانات أكثـر الكـوارث تـواتراً يف آسـيا، وكـان هلـا أبلـغ                 ٢٠١٢ويف عام     -٥٩
فقــد تكبــدت باكــستان خــسائر كــبرية يف األرواح  . األثــر مــن النــاحيتني البــشرية واالقتــصادية 

جراء الفيضانات للسنة الثالثة على التـوايل، بينمـا أثـرت الفيـضانات يف الـصني علـى أكثـر مـن                      
وقــد شــهدت الفلــبني أيــضاً عواقــب . سببت يف خــسائر اقتــصادية فادحــة مليــون نــسمة وتــ١٧

.  نـسمة ١ ٠٠٠حبياة أكثـر مـن      ‘ بوفا’الفيضانات والعواصف يف املنطقة، حيث أودى إعصار        
وقد استخدمت منتجات رصد األرض على حنو مكثف لرصد هذه الكوارث وأثرها اإلمجـايل              

 يف املائــة مــن كــل عمليــات ٢٠فيــضانات فعلــى ســبيل املثــال، كــان نــصيب ال. علــى االقتــصاد
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 برنـامج التطبيقـات الـساتلية العملياتيـة التـابع ملعهـد األمـم        تفعيل رسم اخلرائط السريع يف إطار    
 .٢٠١٢ يف عام املتحدة للتدريب والبحث

، كان للفيـضانات أثـر علـى سالسـل إمـدادات األغذيـة يف باكـستان                 ٢٠١١ويف عام     -٦٠
وقد أبلغ عن حتليـل     .  األرض باستخدام أرصاد ر، وقد ُرصدت آنذاك     وتايلند وكمبوديا وميامنا  

 عـن كـوارث آسـيا واحملـيط اهلـادئ           التقريـر  األرض بشأن سالسل إمدادات األغذيـة يف         أرصاد
ــام  ــادئ       ٢٠١٢لع ــة آلســيا واحملــيط اهل ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــشترك للجن ــشور م ، وهــو من

 . األمم املتحدة لدىاالستراتيجية الدولية للحد من الكوارثو

 رسم اخلرائط للسهول املغمورة بالفيضان واملنـاطق املعرضـة خلطـر االهنيـارات              ويسهم  -٦١
األرضية بصور عالية االستبانة ومناذج مرتفعات مفصلة مولـدة مـن الـصور الـساتلية وخـدمات       

لـدى  طـر   للخض   من قابلية الضعف أو التعـرّ      يف التخفيف  الدقيقة   النظام العاملي لسواتل املالحة   
فر قـدرة كـبرية   اوتوحي األدلة والتجارب املكتسبة من الكوارث أن تو. سكان احلضر والريف  

يف هذا الشأن ميكن واضعي السياسات من استخدام مـدخالت رصـد األرض علـى حنـو أكثـر                    
 .فعالية، كما كان احلال يف بلدان مثل باكستان وتايلند والصني والفلبني واهلند

 استخدام تطبيقات الفضاء قاصراً، وذلك لنقص القـدرة يف البلـدان        ومع ذلك، ما زال     -٦٢
ــة         ــة والتنظيمي ــة والتكنولوجي ــشرية والعلمي ــوارد واخلــربات الب ــن حيــث امل ــيم م ــة يف اإلقل النامي

ــشاهد علــى ذلــك أنَّ . هلــذه األدواتواملؤســسية، مــن أجــل التطبيقــات التــشغيلية     أرصــاد وال
 إال بفـضل التعـاون الـدويل،        ٢٠١١يـا وميامنـار يف عـام        األرض مل تلتقط الفيضانات يف كمبود     

التطبيقــات وبرنــامج ‘ رقيــب آســيا’ وامليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى  مثــل 
ــدريب والبحــث      ــم املتحــدة للت ــابع ملعهــد األم ــة الت ــساتلية العملياتي ــرات  . ال ــصدياً هلــذه الثغ وت

 جهودهـا لبنـاء القـدرات التقنيـة         حمليط اهلـادئ  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا    ستواصل  
 . واملستدامةالشاملة للجميعواملؤسسية يف استخدام التطبيقات الفضائية من أجل التنمية 

ــم   -٦٣ ــوارث      ونظـ ــضائية يف إدارة الكـ ــات الفـ ــتخدام املعلومـ ــدة السـ ــم املتحـ ــامج األمـ برنـ
 ٢٠١٢شاطاً تدريبياً يف عـام      ، من خالل خدماته االستشارية، ن     واالستجابة يف حاالت الطوارئ   

   لرصـــد الفيـــضانات يف عـــن ُبعـــدالـــنظم الـــضوئية للكـــشف والقيـــاس حـــول اســـتخدام بيانـــات 
 .وسوف تستخدم مواد التدريب من جديد يف بلدان أخرى تواجه هتديدات مماثلة. سري النكا

 لـدى  يـة قاعدة البيانات اخلاصة مبعلومـات املـوارد العامل  وقد طور مركز جنيف يف شبكة     -٦٤
برنامج األمم املتحدة للبيئة أول منوذج عـاملي للفيـضانات ضـمن تقريـر التقيـيم العـاملي عـن احلـد                    

. االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث    الذي وضع يف إطار   ٢٠٠٩من خطر الكوارث لعام     
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) للبحــوث CIMAمؤســسة (ويتعــاون مركــز جنيــف هــذا اآلن مــع املركــز الــدويل للرصــد البيئــي  
وميكـن  . ني جمموعة البيانات وتوفري ست درجات خمتلفة من شدة الفيـضان وتغطيـة عامليـة              لتحس

تنضيد جمموعة البيانات هذه فوق جمموعة بيانات األراضي الزراعية وذلك لتقييم مـدى التعـرض               
زيلـها   وميكن مشاهدة جمموعات البيانات الراهنـة وتـن    . واخلطر الكامن الذي يتهدد األمن الغذائي     

ــدى   مــن منــص  ــاملي ل ــات اخلطــر الع ــوفري املعلومــات    ة بيان ــضعف وت ــيم املخــاطر وال مــشروع تقي
 .http://preview.grid.unep.ch: ، وهي متاحة يف املوقعواإلنذار املبكّر

    
    هلاالتصدِّيالتأهب للكوارث واألزمات و    

 حالــة الكــوارث النامجـة عــن املخـاطر الطبيعيــة وأحــوال   سم تكنولوجيــا الفـضاء، يف تتّـ   -٦٥
ــتجابة          ــات االس ــة عملي ــة حامســة يف فعالي ــسانية، بأمهي ــساعدة اإلن ــدمي امل ــدة لتق ــوارئ املعق الط

لت هــذه هَّفقــد ســ. واإلغاثــة عنــدما يتعلــق األمــر بــضمان األمــن الغــذائي للــسكان املتــضررين  
م احملرز مؤخراً يف التماس املوارد مـن جهـات          دُّتقالتكنولوجيا مجع البيانات وبثها، إىل جانب ال      

متعددة واستخدام الشبكات االجتماعية، والـيت ميكـن مـن خالهلـا تيـسري تبـادل البيانـات ذات                   
وملـا كانـت إمكانـات االتـصاالت غالبـاً حمـدودة جـراء الـدمار املقتـرن                  . الصلة واملثبتـة صـحتها    

 التنــسيق الــسلس والعاجــل وهــو عنــصر   بــأحوال الطــوارئ، فــإن االتــصاالت الــساتلية تــسهل  
حاسم األمهية من أجل الوقوف فوراً علـى مـدى الـضرر والتخطـيط املعقـد فيمـا يتعلـق بتـوفري                      

.  وغري ذلك من الـضروريات، دون احلاجـة إىل بنيـة حتتيـة ميدانيـة باهظـة التكلفـة                   واملياهالغذاء  
ه يف تعقب وتتبع جهود توفري األمـن        واملالحة الساتلية وتكنولوجيا حتديد املواقع أمر ال غىن عن        

 .الغذائي أثناء األحداث املدمرة، ويف إدارة وسائط النقل فيما يتعلق بتسليم األغذية

الــذي ستمد مــن االستــشعار عــن ُبعــد ويــستخدم برنــامج األغذيــة العــاملي التحليــل املــ   -٦٦
ــ ــةوفّره ت ــد      رابط ــل يف جمــال تق ــاون والعم ــات ألغــراض التع مي املــساعدات  تكنولوجيــا املعلوم

اإلنــسانية يف توجيــه املعونــة الغذائيــة وعمليــة الــدعم الــسوقي يف عــدة أزمــات إنــسانية كــربى،  
 وهـاييت ومنطقـة الـساحل والقــرن     وموزامبيــق وميامنـار  والفلـبني  باكـستان ومنـها مـا حـدث يف   

ث رت هذه العمليـات الـدعم املباشـر لبـضعة ماليـني مـن املتـضررين بـالكوار                فّوقد و . األفريقي
النامجة عن املخاطر الطبيعية كمـا اسـتفادت إىل حـد كـبري مـن املعلومـات عـن املنـاطق املتـأثرة                       

علومات جغرافيـة سـريعة عـن    والغرض الرئيسي هو إنتاج م  . عن ُبعد  من االستشعار    ستمدَّةوامل
ــر الكــوارث، وخــصوصاً  ــسكان املتــضرري   أث ــأثرة وال ــاطق املت ــستند .ن البيانــات املتعلقــة باملن  وت

ماً أنشطة رسم اخلرائط الـسريعة، الـيت ترمـي إىل دعـم املرحلـة األوىل يف إدارة الكـوارث،            عمو
 .عن ُبعدإىل البيانات الساتلية املستشعرة 
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املرفق العاملي للحد مـن الكـوارث       وقد استحدث برنامج األغذية العاملي، بالتعاون مع          -٦٧
ومات ألغراض التعـاون والعمـل يف جمـال          تكنولوجيا املعل  ورابطةواإلنعاش التابع للبنك الدويل     
 ستمدَّة منــصة لتبــادل البيانــات اجليولوجيــة، مبــا فيهــا البيانــات املــ تقــدمي املــساعدات اإلنــسانية،

 بـىن حتتيـة   وحتـسني والغرض من املـشروع هـو اسـتحداث وتنفيـذ      . عن ُبعد بواسطة االستشعار   
ا تقوم على أساس مكونـات مفتوحـة        يف شبكة الويب مكرسة لتبادل البيانات اجلغرافية وإدارهت       

 خبـصوص   وينصب التركيز يف هيكل املوقع املعين بالدرجة األوىل على تبـادل البيانـات            . املصدر
أنشطة األثر املبكر واإلنذار املبكر على السواء، حبيث ميكن الوصول إىل نتائج تطبيقـات نظـام                

 .ي مكاناملعلومات اجلغرافية على الويب من خالل أي متصفح ويب يف أ

برنامج التطبيقات الساتلية العملياتيـة التـابع ملعهـد    و برنامج األغذية العاملي كما سارع   -٦٨
حتديــد نــوع املنتجــات واخلــدمات الــيت تــدعم العمليــات  إىل األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث

فعيـل  وطلب برنامج األغذية العاملي، يف إطـار املهمـة املنوطـة بـه، ت              .هاإلنسانية على أكمل وج   
 اخلاصــة حبــاالت الطــوارئ لتقــدمي الــدعم يف كــل مــن باكــستان   ة األوروبيــاملفوضــيةخــدمات 
وقـد ُعّممـت املنتجـات علـى         .يالقـرن األفريقـ   ن ويف   والـيم وموزامبيق وميامنـار     وليبيا   والفلبني

 .ة اإلنسانيوأوساط تقدمي املساعدةنطاق واسع على الشركاء 

يف كـثري مـن بقـاع       جويـة غـري مؤاتيـة يف الـشتاء             أحواالً ٢٠١٢ و ٢٠١١وشهد عاما     -٦٩
وعكف برنامج األغذية العاملي، يف سعيه لتحديد منط ومقيـاس ورقعـة مـا يقـوم بـه مـن                    . العامل

ــاطق اخلاضــعة       ــة العهــد واملن ــاطق اخلاضــعة لــصدمة اســتثنائية حديث ــد املن تــدخالت، علــى حتدي
انـات تـشمل عـدة سـنوات عـن      ومت ذلك بتحليل جمموعات مـن البي      . لصدمات مومسية متكررة  

، وبتحديـد الفـصول الـيت       الرقم القياسي احملـدد للغطـاء النبـايت       و تقديرات معدل هطول األمطار   
حدثت فيها الـصدمات، وبتلخـيص املعلومـات عـن تـواتر وحجـم هـذه الـصدمات يف خـرائط                     

ة وبفضل استخدام جمموعـة بيانـات متعـدد       . تسهل قراءهتا يف إطار مناقشات أصحاب املصلحة      
 االسـتبانة مقيـاس الطيـف التـصويري املتوسـط      و الرقم القياسي احملـدد للغطـاء النبـايت       السنوات و 

 متراً، أمكن متابعة التطور الزمين حملصول القمح الشتوي يف أفغانـستان وأجـري              ٢٥٠قدرها  و
 تقيــيم فــصلي حــددت فيــه املقاطعــات الــيت عانــت أشــد األثــر إىل جانــب تــوفري تقييمــات علــى

 .ن مع السنوات السابقةأساس مقار

ــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث     و  -٧٠ يــضطلع برن
واالستجابة يف حاالت الطـوارئ بـدور قيـادي يف تـسخري إمكانـات رسـم اخلـرائط باالسـتعانة                  

اميـة  ويف أعقاب سلسلة من حلقـات العمـل الر  . ةجبهات خارجية متعددة لصاحل البلدان احملتاج   
رسـم اخلـرائط باالسـتعانة جبهـات        إىل تعزيز النهج املبتكرة حنو التوصيل الـشبكي االجتمـاعي و          
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 مـع أوسـاط تقـدمي البيانـات وإدارة الكـوارث، تبـذل اجلهـود يف سـبيل إعـداد                     خارجية متعددة 
دراسة استقـصائية وتعمـيم نتائجهـا فيمـا يتعلـق مبتطلبـات وتوقعـات كـل مـن هـذه األوسـاط،                       

 . استكشاف املزيد من الفرص من أجل التعاونحبيث ميكن

ربنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام        ، تبـذل مكاتـب الـدعم اإلقليمـي ل         ٢٠١٢ومنذ عام     -٧١
 وغريهـا مـن الـشركاء    املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ      
.  وحمّدثـة حمفوظـة سـاتلية  اجلهود لتحـسني اإلنـذار املبكـر باجلفـاف مـن خـالل اسـتعمال صـور               

ــوارد الطبيعيـــة، وكـــذلك وكـــاالت إدارة        ــوف تـــستخدم وزارات الزراعـــة والبيئـــة واملـ وسـ
الكوارث، منهجية اخلطوة خطوة لتعقب آثار موجات اجلفاف على احملاصـيل، ممـا يـدفع هـذه                 

 ةمـستمدَّ املؤسسات إىل توليد معلومات جغرافية مكانية من شأهنا، عندما تـضم إىل معلومـات               
على األرض، أن متكن متخذي القرارات واجملتمعات احمللية من تنفيـذ التـدابري اهلادفـة إىل احلـد                  

 .من اجملاعة وانعدام األمن الغذائي، مع التأكيد بصفة خاصة على اجملتمعات الريفية

 الرئيـسية   التحـدِّيات ويعترب انعدام األمن الغذائي املتوطن وعدم الوصـول إىل امليـاه مـن                -٧٢
وغالبـاً مـا تتفـاقم هـذه احلالـة عنـدما تنتـهي عمليـات                . يت تواجه اجملموعات السكانية املشردة    ال

وسـيظل تعـيني أمـاكن      . التشريد القسرية يف خميمات ترتفع فيها الكثافة السكانية ارتفاعاً كبرياً         
األمـم   يةفوضمل بالنسبة   خميمات الالجئني أو مواقع السكان املشردين داخلياً من بني األولويات         

وسيتواصل استخدام منتجات االستشعار عن ُبعد امليـسورة التكلفـة          ،  املتحدة لشؤون الالجئني  
ويعمـل التحليـل القـائم علـى االستـشعار عـن ُبعـد، مـن           .بواملطّوعة واملوفّرة يف الوقت املناسـ     

ــا      ــع وإدارة املخيم ــسري ختطــيط املواق ــى تي ــة، عل ــشراكات التقني ــاون .تخــالل ال ــامج  ويتع برن
 مفـوض   ومكتـب طبيقات الساتلية العملياتيـة التـابع ملعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث        الت

فر ا مــن خــالل مــذكرة تفــاهم مــشتركة لــضمان تــو  األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني 
 .الصور واخلرائط الساتلية ملوظفي األمم املتحدة يف امليدان والشركاء القائمني بالتنفيذ

 التطبيقــات الــساتلية العملياتيــة التــابع ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب برنــامجويواصــل   -٧٣
هـذا عبـارة    ‘ أسـطول املركبـات   ’ونظـام إدارة    . لديـه ‘ املالحة اإلنسانية ’ تطوير خدمة    والبحث

وقــد . Novacomعــن شــراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص مــع خــدمات نظــام حتديــد املواقــع 
 املتحــدة لــشؤون الالجــئني وبرنــامج األغذيــة العــاملي   اســتخدمت هــذا النظــام مفوضــية األمــم 

ــة يف إدارة           ــاءة التكلف ــن كف ــدر أكــرب م ــق ق ــافتئ يتوســع لتحقي ــة، وم ــصحة العاملي ــة ال ومنظم
وحتسني أمـن الـسائقني وخفـض األثـر البيئـي لبـضع مئـات املركبـات الـيت تـسّيرها                     ‘ األسطول’

وقــد مت تفعيــل خدمــة رســم اخلــرائط  . اجلهــات الفاعلــة يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية والتنميــة  
 مـن جانـب هيئـات األمـم املتحـدة          برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية    السريعة اإلنسانية لدى  
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وقـد اسـتخدمت    . ٢٠١٢ مـرة يف عـام       ٣٥واملنظمات الدولية غري احلكومية والدول األعضاء       
 العموميـة علـى شـبكة الويـب         الصور الـساتلية الـيت تقـدمها اجلهـات الفاعلـة التجاريـة واملواقـع              

ــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى  و ــساتلية   مــن جانــبامليثــاق ال ــامج التطبيقــات ال  برن
 لتوليــد املعلومــات عــن مــدى الفيــضان مــثالً وطــول فتــرة بقــاء املــساحات الزراعيــة    العملياتيــة

 . قاب الفيضاناتمغمورة باملياه، مما يسهم يف عمليات تقييم القدرة على إنتاج األغذية يف أع
    

أمثلة عن املبادرات اليت تقوم هبا اللجان اإلقليمية : عات اإلقليميةالتطلّ -ثالثاً 
      ألمم املتحدةل

   اللجنة االقتصادية ألفريقيا    
 بـشأن حتـديات تنفيـذ       "سـريت " وإعـالن    برنامج التنمية الزراعية الشاملة يف أفريقيـا       نَّإ  -٧٤

زراعـة وامليـاه يف أفريقيـا، املعتمـدين يف الـدورة االسـتثنائية الثانيـة          تنمية متكاملة ومستدامة يف ال    
ــة ا ــي يف  الجلمعي ــاد األفريق ــباط٢٧حت ــر / ش ــذهلا     ٢٠٠٤فرباي ــيت تب ــود ال ــا يف صــميم اجله ، مه

الــشراكة اجلديــدة لتنميــة  احلكومــات األفريقيــة يف إطــار املبــادرة املــشتركة لالحتــاد األفريقــي و  
ربنـامج  ولبلـوغ اهلـدف الرئيـسي ل      . ضاء على الفقر واجلوع يف القـارة       لتسريع النمو والق   أفريقيا

 للقضاء علـى اجلـوع واحلـد مـن الفقـر وعـدم األمـن الغـذائي         التنمية الزراعية الشاملة يف أفريقيا 
 يف املائـة سـنوياً      ٦عن طريق الزراعة، وضع القادة األفارقة هدفاً لزيادة احلاصل الزراعي بنسبة            

ــسنوات العــشرين امل  ــةلل ــا و . قبل ــدون اعتمــاد التكنولوجي ــن تكــون حــىت    /وب ــا ل ــاء هب أو االرتق
 .غ أفريقيا هذا اهلدفاالستثمارات الواسعة النطاق كافية لكي تبل

  لدعم برنـامج مفوضية االحتاد األفريقيوقد بنت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالعمل مع        -٧٥
ات سالسـل القيمـة للـسلع الزراعيـة، وهـي قاعـدة             ، قاعدة بيانـ   التنمية الزراعية الشاملة يف أفريقيا    

بيانــات أوليــة تتنــاول املنــاطق اإليكولوجيــة ومنــاطق إنتــاج احملاصــيل ومواقــع التجهيــز املثلــى          
ومـن  . واألسواق والبىن التحتية، إىل جانب أداة وضعت لتيسري الوصول إىل البيانات واستجواهبا        

 تـساعد قـسم األمـن الغـذائي والزراعـة واألراضـي             شأن قاعدة البيانات هـذه املتمكّنـة مكانيـاً أن         
يف اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا علــى القيــام  ) قــسم التــسويق الزراعــي وخــدمات الــدعم ســابقاً  (

وسـوف متكّـن    . بتحليالت لالجتاهـات اإلقليميـة املتـصلة باإلنتـاج الزراعـي والتـسويق يف أفريقيـا               
ــل    ــرارات مــن حتلي ــضاً متخــذي الق ــات أي ــة   قاعــدة البيان ــاطق الزراعي ــات بــني املن  ومنذجــة العالق

 التنميـة الزراعيـة الـشاملة يف    اإليكولوجية املناسبة للمحاصيل ذات األولويـة الـيت حـددها برنـامج       
واستخدام املعلومات املستمدَّة من الفضاء أمـر ال غـىن عنـه يف تكملـة وتـدعيم البحـوث                   . أفريقيا

 .السياساتية يف قطاع الزراعة
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ــوفّ  -٧٦ ــم      ر املوت ــامج األم ــا وبرن ــصادية ألفريقي ــة االقت ــة واللجن ــة لألرصــاد اجلوي نظمــة العاملي
األفريقي لرصـد البيئـة ألغـراض التنميـة         املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة الدعم للمشروع        

. ٢٠١٣ إىل عـام  ٢٠٠٧فريقي، والذي جيري تنفيذه من عـام        أل لدى مفوضية االحتاد ا    املستدامة
 لتزويد متخذي القرارات بإمكانيـة الوصـول بالكامـل إىل البيانـات واملنتجـات               واملشروع مصمم 

مــع التركيــز علــى إدارة  البيئيــة الالزمــة لتحــسني عمليــات وضــع الــسياسات واختــاذ القــرارات،    
ــوارد      ــا الوســطى؛ وإدارة امل ــاه يف أفريقي ــة؛ وإدارة مــوارد املي ــا الغربي احملاصــيل واملراعــي يف أفريقي

 وصـون املوئـل الطبيعـي يف        التصحُّريئية يف أفريقيا اجلنوبية؛ وتدهور التربة واحلد من         الزراعية والب 
وقـد مهـد املـشروع      . أفريقيا الـشرقية؛ واإلدارة البحريـة والـساحلية يف شـبه إقلـيم احملـيط اهلنـدي                

اخ السبيل لربنامج رصد البيئة واألمن يف أفريقيـا، الـذي جيـري تنفيـذه لتنـاول مـسائل البيئـة واملنـ                     
 .واستغالهلا يف أفريقياواألمن الغذائي يف تعزيز الوصول إىل تطبيقات رصد األرض ذات الصلة 

    
   ي اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب    

كانت وحدة التنميـة الزراعيـة يف اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                     -٧٧
ــا باســتخدام     الكــارييب تعمــل، يف الــ  ــة املاضــية، يف جمــايل عمــل مــرتبطني نوعــاً م سنوات القليل

تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت      : تكنولوجيا الفضاء ألغراض الزراعة واألمن الغذائي ومها      
وكانـت األنـشطة الرئيـسية املـضطلع هبـا يف         .  املنـاخ علـى الزراعـة      تغيُّرمن أجل الزراعة، وآثار     

املمارســات الفــضلى، يف أمريكــا الالتينيــة وغريهــا مــن األقــاليم، يف  هــذين اجملــالني هــي حتديــد 
 الساتلية لتعزيز اإلنتاجية واالستدامة الزراعيـة وللحـد مـن           عن ُبعد استخدام بيانات االستشعار    

 املنــاخ، وتعمــيم هــذه التجــارب إقليميــاً مــن خــالل املنــشورات واحللقــات الدراســية  تغيُّــرآثــار 
 .مي املساعدة التقنيةوحلقات العمل وأنشطة تقد

، بتنظـيم مـؤمتر دويل عـن      ٢٠٠٩ وحدة التنمية الزراعيـة يف كـل سـنة، منـذ عـام               تقوم  -٧٨
 املنـاخ علـى الزراعــة وعـن اسـتخدام التكنولوجيـات اجلديــدة للحـد مـن هـذه اآلثــار         تغيُّـر آثـار  

سامهات يف وقد حللت بعـض املـ  . وملساعدة املزارعني على التكيف مع السيناريوهات املتنبأ هبا   
احللقــات الدراســية االســتخدامات املمكنــة للبيانــات الــساتلية فيمــا يتعلــق بــالتنبؤ بــالتغريات يف  
أحــوال الزراعــة وإســداء املــشورة إىل املــزارعني بــشأن كيفيــة حتــسني اســتخدام املــدخالت          

ة ومت جتميع النتائج الرئيسية اليت متخض عنها كـل مـؤمتر يف سلـسلة منـشورات متاحـ                 . الزراعية
 .على موقع اللجنة على الويب

وشــاركت وحــدة التنميــة الزراعيــة أيــضاً يف الكــثري مــن األنــشطة لتحليــل اســتخدام           -٧٩
تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف الزراعـة، وذلـك يف إطـار املـشروع األوسـع املـشترك بـني               
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ــة االقتــصادية  التحــالف مــن أجــل جمتمــع املعلومــات،    (ECLAC@lis2: االحتــاد األورويب واللجن
وقــد مشلــت هــذه األنــشطة إعــداد منــشور، ســوف يــصدر يف الربــع األول مــن عــام ). ٢املرحلــة 
وعقـدت ثـالث حلقـات دراسـية        . ، وسيكون متاحاً أيـضاً يف موقـع اللجنـة علـى الويـب             ٢٠١٣

 –دولــة (إكــوادور وبوليفيــا (ة دوليــة حــول هــذا املوضــوع يف بلــدان خمتلفــة يف أمريكــا الالتينيــ   
وكانت الفكرة هي تقدمي املمارسات الفـضلى       . ٢٠١٢يف أثناء عام    ) وشيلي) املتعددة القوميات 

ــذه     ــة وإمكانيــــات تكييــــف هــ ــا املعلومــــات واالتــــصاالت يف الزراعــ ــتخدام تكنولوجيــ يف اســ
لتجــارب الــيت ويتــصل العديــد مــن ا. التكنولوجيــات مــع االحتياجــات واألحــوال الزراعيــة احملليــة

نوقشت يف هذه احللقات الدراسية باستخدام الصور املكانية والبيانات الـساتلية والنفـاذ الـساتلي               
. إىل اإلنترنت ألغراض الزراعة، مبا يف ذلك يف جماالت مـن قبيـل الزراعـة الدقيقـة والـري الـدقيق       

واسـتدامة، بالعمـل    وكان اهلدف الرئيسي هو مناقشة كيفية جعـل الزراعـة نـشاطاً أكثـر إنتاجيـة                 
مثالً على ختفيض تكاليف املعامالت الزراعية واسـتخدام الكيميائيـات الزراعيـة وامليـاه علـى حنـو               

  .أكفأ يف األنشطة الزراعية
    

   اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  
، يف  يط اهلـادئ  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـ     اعتمدت الدول األعضاء يف       -٨٠

 يف بانكوك، خطة عمـل إقليميـة        ٢٠١٢ديسمرب  /اجتماع حكومي دويل عقد يف كانون األول      
تارخيية مخاسية السنوات لتطبيق تكنولوجيا الفـضاء ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة ألغـراض احلـد                 

 وتـوفر خطـة العمـل خارطـة طريـق لتنفيــذ      )٥(.مـن أخطـار الكـوارث وحتقيـق التنميـة املـستدامة      
 الذي يرمي إىل توسيع وتعميـق مـسامهة تطبيقـات الفـضاء     )٦( الصادر عن اللجنة، ٦٨/٥قرار  ال

ونظم املعلومات اجلغرافية لتناول املسائل املتصلة بتخفيض أخطار الكوارث وإدارهتـا وبالتنميـة             
وستأخذ أمانة اللجنة، بالتعاون مع مجيع الشركاء وأصحاب املـصلحة،          . املستدامة على السواء  

القيادة يف تنفيـذ خطـة العمـل مـن خـالل مواءمـة وتعزيـز فعاليـة اجلهـود املبذولـة يف إطـار                         دور  
 .املبادرات اإلقليمية الراهنة، وكذلك املشاركة يف الدراية واملوارد املتوفرة يف اإلقليم

تنفيــذ خطــة العمــل بزيــادة  ا عقــدت العــزم معــاً علــى  وأعلنــت البلــدان يف املنطقــة أهنــ   -٨١
لـسد الثغـرات   لصلة على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميـة، وذلـك           األنشطة ذات ا  

 القــدرات يف البلــدان الناميــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الفــضاء ومنتجــات نظــم املعلومــات          يف
 بـشأن تطبيقـات الفـضاء مـن أجـل           ٢٠١٥ومن املقترح عقـد مـؤمتر وزاري يف عـام           . اجلغرافية

───────────────── 
 .www.unescap.org/idd/events/2012-IGM-Asia-Pacific-Years-of-Action/index.aspانظر   )5(  
 .E/2012/39-E/ESCAP/68/24انظر   )6(  



 

26 V.13-82407 

 

A/AC.105/1042    

. ا وحتقيـق التنميـة املـستدامة يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ               احلد من أخطار الكوارث وإدارهتـ     
وسوف يعمد املؤمتر إىل تقييم التقدم احملرز وتوفري املزيد من اإلرشاد وبناء دعم سياسي أقـوى                

 .وشعور بامللكية بني مجيع أصحاب املصلحة من أجل النجاح يف تنفيذ خطة العمل

 التنمية املستدامة يف منطقة آسـيا  من أجل   اإلقليمي التطبيقات الفضائية ويف إطار برنامج      -٨٢
اآلليــة التعاونيــة اإلقليميــة لرصــد الكــوارث،  ٢٠١٠ســبتمرب / أُطلقــت يف أيلــولواحملــيط اهلــادئ،

وذلك بغية توفري دعم تقين هام لبلدان املنطقة، مبا يف ذلـك  وخاصة اجلفاف، واإلنذار املبكر هبا،    
ة، وكـذلك بوابـة معلومـات وأنـشطة لبنـاء القـدرات، مـن               منتجات وخدمات املعلومات الـساتلي    

. واإلنـذار املبكـر هبـا   ) الزراعـي (أجل تطوير القدرات واخلدمات الوطنية لرصد كوارث اجلفاف        
وقد تعهد أصحاب املصلحة يف اآللية يف بلدان إقليم آسيا واحمليط اهلادئ بتسخري املوارد الساتلية       

ــدعم عمل   ــديهم ل ــوفرة ل ــة املت ــشغيل  والتقني ــد الت ــة قي ــة وضــع اآللي ــشة والدراســة  . ي ــستمر املناق وت
 .خبصوص أساليب اخلدمة املؤسسية واملالية والتقنية

وملا كانت الترتيبات اللوجستية، فيما يتعلق بطلب وتنفيذ املنتجـات واخلـدمات القائمـة          -٨٣
نـسبة جلوانـب     مـن آثـار هامـة بال       تنطـوي عليـه   يف الفضاء، تشكل جزءاً هامـاً مـن اآلليـة، مـع مـا               

أخرى يف توفري الصور الساتلية لكوارث هامة أخرى، اقترحت أمانة اللجنة يف الـدورة الـسادسة     
 لتـسخري تطبيقـات الفـضاء       اإلقليمـي االستشارية الدولية احلكوميـة املعنيـة بالربنـامج         عشرة للجنة   

 املنطقــة شــبه  إقامــة مراكــز خدمــة يف منــاطق خمتلفــة، خيــدم كــل منــهاألغــراض التنميــة املــستدامة
وأسـلوب مراكـز اخلدمـة أنـسب     . اإلقليمية اخلاصة به، للقيام هبذه املهـام بـدالً مـن أمانـة وظيفيـة            

هلذه اآللية، إذ تستطيع هذه املراكـز أن تـوفر النمذجـة، علـى أسـاس حملـي حبـسب اإلقلـيم وشـبه            
اليـة يف رصـد     اإلقليم، من خالل استعمال منتجات قائمة يف الفـضاء لتحقيـق قـدر أوفـر مـن الفع                 

ومـن  . اجلفاف واإلنذار املبكر به، مما جيعل من املمكن لآللية أن تدخل حيز التشغيل خالل سـنة        
 مراكز أخرى بناء علـى جنـاح وكيفيـة   املرتقب استضافة أول مركز خدمة يف الصني، يتبعه إنشاء     

  .عمل املركز األول وبدعم من مجيع أصحاب املصلحة يف اآللية
    

   ادية واالجتماعية لغريب آسيااللجنة االقتص    
تنادي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، يف إطـار الربنـامج النظـامي للتعـاون                 -٨٤

ومن األمثلـة احلديثـة العهـد علـى         . يف إدارة موارد املياه   الفضائية  التقين، باستخدام التكنولوجيا    
 الـساتلية يف إدارة مـوارد       األرصـاد  ذلك املساعدة املقدمة إىل السودان، حيث أوصي باستخدام       

وإثر ذلـك التـدخل، شـرعت الـسودان يف مبـادرة لـدمج اسـتخدام هـذه البيانـات ضـمن                      . املياه
عـن  وتناولت اللجنـة أيـضاً مـسألة االستـشعار          . النهج الذي تتبعه لتجميع املياه وختطيط املوارد      

 .انقد يف ُعم يف احلد من املخاطر البيئية يف مؤمتر إقليمي ُعُبعد
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وتتعاون هذه اللجنة االقتصادية، من خالل مشروع تعـاون تقـين مـع املعهـد االحتـادي              -٨٥
للعلوم اجليولوجية واملوارد الطبيعية يف أملانيا، يف استكمال عملية جرد موارد امليـاه املتقامسـة يف                

وجيــري يف إطــار عمليــة اجلــرد هــذه جتميــع  . ٢٠١٣غــريب آســيا، الــيت ستــشرع فيهــا يف عــام  
 امليــاه اجلوفيــة املتقامســة وأحــواض امليــاه الــسطحية يف  خمزونــاتستكــشاف املعلومــات حــول وا

غريب آسيا، مع التأكيد على اهليدرولوجيا واهليدروجيولوجيا وتنميـة املـوارد املائيـة واسـتعماهلا                
واجلهـات املـستفيدة املـستهدفة هـي متخـذو القـرارات وممثلـو احلكومـات مـن                  . وحالة التعـاون  

وكجــزء مــن عمليــة . يــاه وغــريه مــن القطاعــات واجلهــات املاحنــة واملنظمــات الدوليــة قطــاع امل
 لتكملــة بيانــات رســم اخلــرائط  لالنتفــاع هبــاالبحــوث، اســتخدمت الــصور الــساتلية املفتوحــة  

وستزود هـذه البحـوث واضـعي الـسياسات والبـاحثني ببيانـات             . املتاحة ولتعزيز التحليل املتاح   
 .إدارة املوارد املائيةحمسنة إىل حد كبري يف 

    
    تكنولوجيا الفضاءجمال بناء القدرات والبحوث والتوعية يف  -رابعاً 

  بناء القدرات    
تتناول بعـض األنـشطة احلديثـة العهـد، الـيت ينظمهـا مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي                   -٨٦

جمــال بالتعــاون مــع الــدول األعــضاء والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف  
الزراعة واألمن الغذائي، عقد حلقات عمل تركز على اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض                

، وتطبيقات تكنولوجيا الفـضاء     )، اهلند ٢٠٠٧(التنمية املستدامة يف سبيل حتقيق األمن الغذائي        
، واالســتخدام )، كينيــا٢٠٠٨( املنــاخ علــى التنميــة الزراعيــة واألمــن الغــذائي تغيُّــرلرصــد أثــر 

واستكـشفت  ). ، باكـستان ٢٠١٣(املتكامل لتكنولوجيا الفضاء من أجل األغذيـة وأمـن امليـاه         
 نيابـة  جلنـة حبـوث الفـضاء والغـالف اجلـوي العلـوي       نفة الذكر، اليت استضافتها     اآلحلقة العمل   

الـشبكة اإلسـالمية املـشتركة لعلـوم وتكنولوجيـا          عن حكومة باكـستان وشـاركت يف رعايتـها          
كن لتكنولوجيات الفـضاء يف الوقـت احلاضـر أن تـساعد علـى معرفـة ورصـد                  ، كيف مي  الفضاء

ؤثر  ومــوارد امليــاه املــستدامة، وكيــف تــ)كمــصدر للميــاه(العالقــات القائمــة بــني البيئــة اجلبليــة 
 . على األمن الغذائي على الصعيدين الدويل واإلقليميكلتامها

يقـات ومعلومـات وخـدمات      وناقش املشاركون يف حلقة العمـل هـذه كيـف ميكـن لتطب              -٨٧
تكنولوجيا الفضاء أن تسهم يف برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية لدعم األمن الزراعي وأمن             

تعزيـز  : وكانـت أهـداف حلقـة العمـل مـا يلـي           . املياه، وذلـك بالدرجـة األوىل يف البلـدان الناميـة          
دمات واملعلومـات املرتبطـة     قدرات البلدان فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات والتطبيقات واخل       

 لشواغل األمن الغذائي؛ والنظـر يف       التصدِّيبالفضاء من أجل حتديد مواقع موارد املياه وإدارهتا و        
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التكنولوجيات املرتبطة بالفـضاء واملنخفـضة التكلفـة ومـصادر املعلومـات املتاحـة مـن أجـل تلبيـة                
ة؛ وتعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي يف          االحتياجات من املياه واألمـن الغـذائي يف البلـدان الناميـ           

ذلك اجملال؛ والنهوض بالتوعية بني متخـذي القـرارات وأوسـاط البحـوث واألوسـاط األكادمييـة                 
املهتمة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء ملعاجلة القضايا املتـصلة بامليـاه واألغذيـة، بالدرجـة األوىل يف               

فيــة ومبــادرات توعيــة اجلمهــور يف جمــال أمــن امليــاه   البلــدان الناميــة؛ والنــهوض باملبــادرات التثقي 
 .واألغذية، إىل جانب املسامهة يف جهود بناء القدرات يف تلك اجملاالت

برنامج التطبيقات الـساتلية العملياتيـة التـابع ملعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب        وقد شرع    -٨٨
ــة احلكو     والبحــث ــدرة اهليئ ــز ق ــك لتعزي ــدرات وذل ــة الق ــشروع لتنمي ــة    يف م ــة املعني ــة الدولي مي

واالسـتجابة يف   اإلنذار املبكر    التابع هلا وآلية     مركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته   بالتنمية، مبا يف ذلك     
وتركـز املبـادرة علـى التـدريب الـتقين علـى       .  يف جمال احلـد مـن أخطـار الكـوارث     حال التنازع 

 على املستوى اإلقليمي لقـضايا      يالتصدِّاستخدام الصور الساتلية ونظم املعلومات اجلغرافية يف        
برنـامج  وقـد شـرع     . زاعـات املتـصلة بنـدرة املـوارد         من قبيل اجلفاف واألمـن الغـذائي ومنـع الـن          

يف نـشاط يف نـريويب لتـشجيع التعـاون مـع جهـات فاعلـة إقليميـة               التطبيقات الساتلية العملياتيـة     
 .ملوارد ألغراض التنمية لرسم خرائط ااإلقليمياملركز أخرى يف شرق أفريقيا، مبا فيها 

 مـن الفـضاء مـن أجـل         ستمدَّةوحتقيقاً هلدف تعزيز القدرات يف استخدام املعلومات املـ          -٨٩
املنظمة األوروبيـة   تنوير عملية صنع القرار، قامت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، بالتعاون مع            

ألرصـاد اجلويـة الزراعيـة       للتـدريب علـى ا     اإلقليمـي املركـز   و الستغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة      
 مرفــق، بتنظــيم دورة تدريبيــة تناولــت املنتجــات الــساتلية الــيت يعــدها  واهليــدرولوجيا التــشغيلية

 /ساتلي خبصوص تطبيقات يف جمال األرصـاد اجلويـة الزراعيـة، وذلـك يف تـشرين الثـاين                  أرضي
ــوفمرب  ــامي، النيجــر ٢٠١٢ن ــة للمــشاركني ا   .  يف ني ــة عمــل مماثل ــد حلق ــاطقني وســوف تعق لن

 .٢٠١٣ هيوني/باالنكليزية يف غانا يف حزيران
    

   البحوث والتنمية يف جمال الزراعة    
تقوم صناعة الفضاء بدور أساسي يف البحوث الزراعية، نظراً ملا تنطوي عليـه اجلاذبيـة                 -٩٠

ورغبـة يف مــساعدة  . الـصغرية مـن أثـر كـبري علــى منـو النباتـات وتطورهـا وعلــى غلـة احملـصول         
ألعضاء على تسخري فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا لصاحل اإلنسان، أطلق مكتـب            الدول ا 

ــام    ــضاء اخلــارجي يف ع ــة  مــشروع ٢٠١٢شــؤون الف ــدام اجلاذبي ــادرة  يف إطــار أجهــزة انع مب
 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية اليت ينهض هبا  للفضاءاإلنسانتكنولوجيا ارتياد 



 

V.13-82407 29 
 

  A/AC.105/1042

وع، ينهض املكتـب بـالتثقيف والبحـوث الفـضائية يف جمـال اجلاذبيـة        وكجزء من املشر    -٩١
ويتـيح  . الصغرية، وال سيما من أجل تعزيز أنشطة بناء القدرات ذات الصلة يف البلـدان الناميـة               

املشروع الفرص أمام الطلبة والباحثني لدراسة آثار اجلاذبية على العّينات، مثـل بـذور النباتـات                
ظروف حماكاة جاذبية صغرية، إىل جانب تعلـم عملـي يف قاعـة الفـصل     والكائنات الدقيقة، يف    

ومـن املنتظـر أيـضاً تطـوير جمموعـة بيانـات مـن النتـائج             . أو أنشطة حبوث جتريهـا كـل مؤسـسة        
ستجابات اجلاذبية سوف تسهم يف تصميم جتارب الفضاء يف املستقبل ويف تقـدم             االتجريبية يف   

 .البحوث يف جمال اجلاذبية الصغرية

وكــان اســتخدام بيئــة الفــضاء لكــشف النقــاب عــن اإلمكانــات اخلفيــة للمحاصــيل، مــا    -٩٢
الـشعبة املـشتركة    يوصف عموماً باسم التربية للمزروعات الفضائية، حمور مشروع اضطلعت بـه            

الستخدام التقنيـات النوويـة يف جمـال        الدولية للطاقة الذرية     والوكالة   منظمة األغذية والزراعة  بني  
إىل الفـضاء يف عـام      ‘ بوكـايل ’ كيلوغرامات من األرز مـن نوعيـة         ١٠فقد أرسل حوايل    . األغذية
 بناء علـى طلـب الـشعبة بواسـطة مركبـة فـضائية صـينية وذلـك لرصـد الـتغريات املمكنـة                        ٢٠٠٦

وراثيــاً يف املخطــط اجلــيين هلــذه البــذور ولزراعــة مــواد مــستحثة بآثــار األشــعة الكونيــة واجلاذبيــة  
ولدى العـودة إىل األرض، زرعـت البـذور يف دفيئـة يف             . ت املغنطيسية يف الفضاء   الصغرية واجملاال 

خمتـرب الزراعــة والتكنولوجيـا احليويــة املــشترك بـني املنظمــة والوكالـة يف سايربســدورف، النمــسا،     
 .بغية تقييم ساللة صفات مرغوبة من قبيل مقاومة اإلجهاد وحتسني اجلودة

و أداة يف يـد مـريب النباتـات للوصـول إىل مـا يبتغيـه مـن        والتطفر املـستحث بـصفة عامـة هـ       -٩٣
حـىت اآلن أي    مل يتـوفر    و. تغريات قابلة للوراثة وذلك يف سبيل تطوير أصناف جديدة من احملاصـيل           

 اتدليل على أن الطفرات املستحثة يف الفضاء سوف ختتلف عن تلك اليت يسببها اسـتخدام املطفـر                
نتـائج  ومل تتـوفر أي      يف سايربسـدورف      جيداً منواً النباتات    تنمُ وبينما مل . شروط مضبوطة املادية يف   
كـان  و. متابعـة مبثابـة    حبـوث    ين إلجـراء   الـشعبة عقـد    أقـّرت ،  الوحيـدة  مـن هـذه التجربـة        يبلغ عنـها  

علـى  ات ممكنة    استخدام ئية تنطوي على  الفضا طفرات البيئة "االستنتاج العام من تلك التجارب أن       
وتــشجع املنظمــة علــى تطبيــق أفــضل األدوات العلميــة  ".  احملاصــيلات طفــرتوليــدنطــاق واســع يف 

 األعمـال املتعلقـة    تـسهم والتكنولوجية يف معاجلة آفة انعدام األمن الغذائي، وتعرب عن أملها يف أن         
 .يات والوراثات النباتتوليدعلم ب الفضاء يف النهوض بالتطفري املستحث يف

    
  ماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة لالجت  غري الرمسيةاملفتوحة اجللسات    

    الفضاء اخلارجي
زيادة الوعي بتطبيقات تكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة الزراعيـة واألمـن               رغبة يف     -٩٤

ــاتالغــذائي وتــشجيع احلــوار بــني    األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء وأصــحاب املــصلحة   هيئ
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   يفسـعة لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت        اآلخرين، عقدت اجللسة املفتوحـة غـري الرمسيـة التا         
ــا ٢٠١٢مــارس /آذار ٩  الزراعــة واألمــن  ألغــراضالفــضاء تــسخري " موضــوع حــول يف روم

 .حتت رعاية برنامج األغذية العاملي" الغذائي

حول مواضيع متنوعـة، مثـل تطبيقـات االستـشعار          إيضاحية  نت اجللسة عروضاً    وتضّم  -٩٥
ورصــد احملاصــيل وتقيــيم الــتغري يف الزراعــة مــن أجــل الرصــد   لتحليــل األمــن الغــذائي عــن ُبعــد

 ممثلـو برنـامج األغذيـة العـاملي         قـدَّمها الزراعي، وتعزيـز إدارة املخـاطر والقـدرة علـى الـصمود،             
ومنظمة األغذية والزراعة واملفوضية األوروبيـة ووكالـة الفـضاء األوروبيـة والـسلطات الوطنيـة              

، عـن ُبعـد   التطورات املـستقبلية يف جمـال االستـشعار          وجرت مناقشات بشأن  . والقطاع اخلاص 
فـــضالً عـــن آثارهـــا علـــى األمـــن الغـــذائي والرصـــد الزراعـــي؛ وإمكانيـــات وقيـــود واســـتدامة  

 مــن الفــضاء ستمدَّة؛ واحلــصول علــى البيانــات واملعلومــات املــعــن ُبعــدتكنولوجيــا االستــشعار 
 .واستخدامها على نطاق أوسع

خدام البيانــات الــساتلية يف معاجلــة االهنيــارات األرضــية      اســتحــولاســتمر احلــوار  و  -٩٦
 األمن الغذائي والزراعـة يف إطـار اجللـسة    املخاطر اليت تتهدد  واجلفاف والفيضانات وغريها من     

 يف إطــار يف جنيــف ٢٠١٣مــارس /آذار ١٢املفتوحــة غــري الرمسيــة العاشــرة، الــيت عقــدت يف   
ــة للحــد مــن الكــوارث،    ــامج األمــم املتحــدة  ث فيهــا ممثلــون مــن حتــداالســتراتيجية الدولي  برن

ــابع ملعهــد األمــم    و ،)وئــلامل(للمــستوطنات البــشرية  ــة الت ــساتلية العملياتي ــامج التطبيقــات ال برن
برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفــضائية يف إدارة    واملتحــدة للتــدريب والبحــث 

 والبنـك الـدويل واملفوضـية       الدوليـة واالسـتراتيجية   الكوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ         
 .األوروبية واملؤسسات الوطنية والدولية

لـدورة الرابعـة   الـيت عقـدت اسـتعداداً ل      ،   املفتوحة غري الرمسيـة العاشـرة      الدورة زتوركّ  -٩٧
/  أيـار ٢٣ إىل ١٩ يف جنيـف مـن   املزمـع عقـدها   ، مـن خمـاطر الكـوارث     للمنتدى العاملي للحـدّ   

  موضــوعلحــد مــن خمــاطر الكــوارث، علــى ل٢٠١٥بعــد عــام   عمــل مــاطــارإ، و٢٠١٣مــايو 
، "قــادرة علــى الــصمود التخطــيط ملــستوطنات بــشرية  : الفــضاء واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث "

التنميـة  عمليـات  التخطيط الستخدام األراضـي و    و، يف مجلة أمور، التخطيط احلضري       وتناولت
  مــشتركة بــنياســتراتيجياتتطبيــق ب ، وذلــكال مــن خمــاطر الكــوارثالريفيــة للحــد بــشكل فّعــ

 ستمدَّةاملـ  واملعلومـات   والبيانـات  مـن الفـضاء  ستمدَّةاملـ  الستخدام البيانات اجلغرافية    اتقطاعال
  .ألخطار الطبيعيةل من التعرض يف احلّدمن األرض 

  
  


