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    مقّدمة  -أوالً  
أوصى مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ١

إعالن فيينا : األلفية الفضائية" قراره املعنون يف، )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 
بأن تعزِّز أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  )١(،"أن الفضاء والتنمية البشريةبش

 بني الدول األعضاء، على الصعيدين اإلقليمي والدويل، بالتشديد على  التآزريةَاملشاركةَ
  )٢(.تطوير املعارف واملهارات يف البلدان النامية

 يف األغراض السلمية، يف دورهتا اخلمسني، وأقّرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  - ٢
اليت خطّط  حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات ، برنامَج٢٠٠٧عام 

، يف  الحقاًأقّرت اجلمعية العامة مث .٢٠٠٨لتنظيمها خالل عام برنامج التطبيقات الفضائية 
  .٢٠٠٨الفضائية يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات نشطة أ، ٦٢/٢١٧قرارها 

 ووفقاً لتوصيات اليونيسبيس الثالث، ُعقدت ٦٢/٢١٧وعمالً بقرار اجلمعية العامة   - ٣
حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة وكينيا ووكالة الفضاء األوروبية حول 

ية الزراعية  تغّير املناخ يف التنمتأثري تكنولوجيا الفضاء املتكاملة يف رصد  تطبيقاتاستخدام
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥ إىل ١ يف كينيا، يف الفترة من واألمن الغذائي

 العمل  شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة حلقةَنظّم مكتُبوقد   - ٤
؛ ٢٠٠٨أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ضمن  من باعتبارها

وية يف كينيا وإدارة مسح املوارد واالستشعار عن ُبعد، واستضافتها دائرة األرصاد اجل
بالتعاون مع مركز التنّبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 

وشاركت وكالة الفضاء األوروبية . واملركز اإلقليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية
  . يف رعاية حلقة العمل)اإليسا(

 وبرناجمها خلفية حلقة العمل وأهدافهاعلى معلومات عن هذا التقرير وحيتوي   - ٥
  .وأفرقتها العاملة وتدابري متابعتها واستنتاجاهتا وتوصياهتا

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

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
  .‘١‘) د (٤٠٩لفصل الثاين، الفقرة املرجع نفسه، ا (2) 
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    اخللفية واألهداف  - ألف  
 رؤساء الدول جّدد )٣(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،خطة تنفيذ نتائج يف   - ٦

 كما )٤(.٢١ى التزامهم القوي بالتنفيذ الكامل جلدول أعمال القرن التأكيد عل واحلكومات
التزموا بإجناز األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األمم 

واعُتمد، يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، . )٥٥/٢قرار اجلمعية العامة (املتحدة لأللفية 
  )٥(.ن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامةإعال
، إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية ٥٤/٦٨وأقّرت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ٧

يات ي للتحّد كنواة استراتيجية للتصّد)الثالثاليونيسيبس (البشرية، الذي صاغه املؤمتر 
اخلصوص، نّوهت الدول وعلى وجه . العاملية املستقبلية باستخدام التطبيقات الفضائية

فوائد تكنولوجيات املشاركة يف املؤمتر، ضمن إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية، ب
 كما نّوهتيات اليت تقف بوجه التنمية املستدامة، ب على التحّدالفضاء وتطبيقاهتا يف التغلّ

ث البيئة ونضوب املوارد تلّويات اليت يفرضها ب على التحّدفعالية األدوات الفضائية يف التغلّب
  .الطبيعية وفقدان التنّوع األحيائي وكذلك آثار الكوارث الطبيعية والبشرية املنشأ

أن بشأن الفضاء والتنمية البشرية ميكن لتنفيذ التوصيات الواردة يف إعالن فيينا و  - ٨
. هانسربغتنفيذ نتائج مؤمتر جو من اإلجراءات اليت ُدعي إىل اختاذها يف خطة العديديدعم 

قدرات وعلى وجه اخلصوص، ميكن أن تساهم األدوات الفضائية املوجودة حالياً يف تعزيز 
على حتسني إدارة مواردها الطبيعية من خالل زيادة استخدام البيانات املكتسبة البلدان النامية 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن حلقة العمل . من تكنولوجيات الفضاء وتيسري استخدامها أيضاً
اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة وكينيا ووكالة الفضاء األوروبية حول استخدام 
تطبيقات تكنولوجيا الفضاء املتكاملة يف رصد تأثري تغري املناخ يف التنمية الزراعية واألمن 
الغذائي أّيدت العمل الذي تقوم به جلنة التنمية املستدامة، بشأن اجملموعة املواضيعية اخلاصة 

 وتناولت مواضيع رئيسية بشأن التفاعل بني الغطاء األرضي ٢٠٠٩-٢٠٠٨بفترة السنتني 
                                                                 

/  أيلول٤ ‐أغسطس / أب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (3) 
، ٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
  .املرفق

   ،١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣ملتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو، تقرير مؤمتر األمم ا (4) 
  ، ) والتصويبA.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (اجمللد األول، القرارات اليت اعتمدها املؤمتر 

  .، املرفق الثاين١القرار 
  .، املرفق١ األول، القرار ، الفصل... مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةتقرير  (5) 
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والغالف اجلوي، مبا يف ذلك مسائل مثل الزراعة والتنمية الريفية واستخدام األراضي 
  .واجلفاف والتصّحر وأفريقيا

من لفترة د السنوات يشمل اتتابع جلنة التنمية املستدامة تنفيذ برنامج عمل متعّدكما   - ٩
من سنتني تركِّز كل زمنية  وتنقسم هذه الفترة إىل دورات ؛٢٠١٧ إىل عام ٢٠٠٤عام 

 وتتكّون كل دورة. املتداخلةوعلى عدد من املسائل معّينة دورة منها على جمموعة مواضيعية 
 اليت حتول دون والقيود تسعى اللجنة خالهلا إىل حتديد العقبات ، من سنة استعراضزمنية
تقرِّر اللجنة خالهلا التدابري الرامية إىل تعجيل التنفيذ العامة ذ، وسنة لوضع السياسات التنفي

  .وتعبئة اجلهود من أجل تذليل العقبات والقيود احملدَّدة خالل سنة االستعراض
  مسائل الزراعة والتنمية الريفية٢٠٠٩- ٢٠٠٨وتشمل اجملموعة املواضيعية للفترة   - ١٠

 وبذلك تشكِّل أيضاً توصيات .وأفريقياافحة اجلفاف والتصحُّر ومكواستخدام األراضي 
 جزءاً من مسامهة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض حلقة العمل واستنتاجاهتا

 يف العمل الذي تضطلع به جلنة التنمية املستدامة بشأن اجملموعة املواضيعية لفترة السلمية
  ).A/AC.105/892 وA/AC.105/872انظر الوثيقتني  (٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

وأما اهلدف الرئيسي حللقة العمل اإلقليمية فكان استخدام تطبيقات تكنولوجيات   - ١١
الفضاء املتكاملة، مثل االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية واملالحة وحتديد املواقع 

كن أن تساهم يف واالتصاالت عن بعد واألرصاد اجلوية الساتلية ورصد األرض، بطرق مي
وعلى وجه اخلصوص، ركّز . منع املشاكل النامجة عن تغّير املناخ العاملي وختفيف حّدهتا

  بالكوارث ذات الصلة باملناخ واألخطار ؤ  التنّب:املشاركون يف حلقة العمل على ما يلي
من  وحتسني األ؛رالتصّح و مثل الفيضانات واجلفافهبا،ر واإلنذار املبكّالبيئية ورصدها 

ر  التنمية الزراعية املستدامة واستخدام األراضي وتغّيمن خالل ،اإلقليميعلى الصعيد الغذائي 
  .الغطاء األرضي

 مّتخذي القرارات  لدىوعيالزيادة وقد أتاحت حلقة العمل أيضا فرصةً ل  - ١٢
واالختصاصيني املهنيني على الصعيدين الوطين واإلقليمي بإمكانات استخدام تطبيقات 

كما . ولوجيا الفضاء يف تبادل اخلربات واملبادرة إىل االضطالع مبشاريع منوذجية عمليةتكن
ُوّجه االنتباه خالل حلقة العمل إىل مواضيع عّدة ومنها الطرق اليت ميكن أن يتم هبا إسهام 

  .تكنولوجيا الفضاء يف برامج التنمية املستدامة يف البلدان النامية
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    الربنامج  - باء  
تطبيقات تكنولوجيا الفضاء املتكاملة على استخدام حلقة العمل ز املشاركون يف ركّ  - ١٣

دعم التنمية من أجل ر املناخ على التنمية الزراعية واألمن الغذائي تغّيوطأة تأثري لرصد 
، امليدانيف هذا وتنفيذها شاريع امل تطوير وحتقيقاً للهدف املنشود يف تيسري ودعماملستدامة، 

  واختاذ القرارات بشأن   العامةالسياساتبغية وضع وثوقة املعلومات املانات وبيالوتوفري 
  .هذا املوضوع

وأثناء حفل افتتاح حلقة العمل أدىل ببيانات استهاللية وترحيبية ممثّلو معهد األرصاد   - ١٤
ة يف اجلوية للتدريب والبحث، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، ودائرة األرصاد اجلوي

، واملركز اإلقليمي لرسم )املمثّل الدائم لكينيا أيضاً لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(كينيا 
. خرائط املوارد ألغراض التنمية، ووكالة الفضاء األوروبية، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

  .وشارك وزير البيئة واملوارد املعدنية يف كينيا بصفته ضيف شرف
 رئيسيةً رئيُس دائرة العالقات الدولية يف وكالة الفضاء األوروبية ومديُر وألقى كلمةً  - ١٥

  .دائرة األرصاد اجلوية الكينية وإدارة مسح املوارد واالستشعار عن ُبعد يف كينيا
ومشل برنامج حلقة العمل سلسلةً من العروض اإليضاحية التقنية للتطبيقات الناجحة   - ١٦

تكنولوجيا الفضاء اليت تقّدم حلوالً ناجعةً من حيث التكلفة أو لألدوات القائمة أساساً على 
معلومات أساسية لتخطيط وتنفيذ الربامج أو املشاريع املتعلقة برصد تأثري تغّير املناخ على 

وتضمنت حلقةُ العمل عروضاً إيضاحية بارزة األمهية . التنمية الزراعية واألمن الغذائي
 النهائيني العاملني يف جمال رصد آثار تغّير املناخ وتغّير ركّزت على احتياجات املستعملني

  أمناط الطقس وإدارة ورصد الكوارث ذات الصلة باملناخ واملخاطر البيئية واإلنذار املبكّر 
 اليت ميكن أن تؤثّر يف التنمية الزراعية واألمن الغذائي رالتصّح ومثل الفيضانات واجلفافهبا، 

  .يف أفريقيا
اجلهات الراعية وا دعماً مالياً من األمم املتحدة ومن الذين تلقّ املشاركني طُلب إىلو  - ١٧

 وقُدِّمت . حلقة العمل مبوضوعاملهين فيما يتصلقصرية عن عملهم إعداد عروض إيضاحية 
  .تلك العروض اإليضاحية كجزء ال يتجّزأ من برنامج حلقة العمل

  :تقنية حول املواضيع التاليةحلقة العمل على ست جلسات  برنامج وقد اشتمل  -١٨
املتكامل لتكنولوجيات الفضاء ملعاجلة مسائل رصد األرض والتطبيقات الساتلية التطبيق ) أ(

التنمية الزراعية ) ج(أعمال التعاون واملبادرات العاملية واإلقليمية؛ ) ب(ورصد الغالف اجلوي؛ 
التفاعل بني الغالف ) د(ت الفضائية؛ واستخدام األراضي والتنمية الريفية باستخدام التكنولوجيا
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تسخري التكنولوجيات ذات الصلة بالفضاء وموارد ) ه(اجلوي والبيئة والزراعة واألمن الغذائي؛ 
التعليم والتدريب وبناء ) و(املعلومات ملعاجلة مسائل االستدامة البيئية وإدارة املوارد الطبيعية؛ 

  .القدرات املؤسسية
دائرة األرصاد اجلوية قيام بزيارات تقنية ورحالت ميدانية إىل وُخّصص يوم واحد لل  -١٩

  يف كينيا ومركز التنّبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 
وإدارة مسح املوارد واالستشعار عن بعد يف كينيا واملركز اإلقليمي لرسم خرائط املوارد 

  .ألغراض التنمية
ذات الصلة ن أنشطتهم  عإيضاحيةلتقدمي عروض تيح وقت كاف للمشاركني كما أُ  - ٢٠

إنشاء  إجراءات املتابعة وكذلك لدراسة إمكانية خبصوص جماالت األولوية والتباحث بشأن
  .وجرى أثناء حلقة العمل عقد جلستان ألفرقة عاملة. الشراكات أو تعزيزها

واضيع الرئيسية التالية ذات األمهية وقد ُشكِّلت ثالثة أفرقة عاملة لتحليل امل  - ٢١
الغطاء األرضي والتنمية /رسم خرائط ملوارد املياه وحتليلها؛ واستخدام األراضي: للمشاركني

وأتاحت . الزراعية من أجل احلّد من الفقر؛ وتدهور البيئة يف السياقات الريفية واحلضرية
 ملناقشة مسائل تتعلق باآلليات  فرصاً للمشاركنياليت عقدهتا األفرقة العاملةاالجتماعات 

 املشاركون يف كما اجتمع. لتنفيذ املشاريعواملوارد الالزمة التعاونية اإلقليمية والدولية 
  . من أجل وضع مقترحات ملشاريعاألفرقة العاملة

وقدَّم يف حلقة العمل متحّدثون مدعّوون من بلدان نامية ومتقدمة النمو ما جمموعه   - ٢٢
  .ياً، وُعقدت جلسات مناقشة شاملة يف ختام جلسة كل عرض إيضاحي عرضاً إيضاح٣٦
    

    احلضور  - جيم  
إثيوبيا وأملانيا وبولندا :  التاليةالبلدانمشاركاً من  ٦٥ ما جمموعه حلقة العملحضر   - ٢٣

بيساو وكينيا ومالوي - وتوغو وجنوب أفريقيا وسوازيلند وسيشيل وغامبيا وغينيا
لون عن كما شارك يف الندوة ممثّ. ر وهولندا والواليات املتحدةوموريشيوس والنمسا والنيج
، املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي: التاليةوالدولية والوطنية املنظمات احلكومية الدولية 

واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، ومركز التنّبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة احلكومية 
ملعنية بالتنمية، ودائرة األرصاد اجلوية يف كينيا، واملركز اإلقليمي لرسم خرائط الدولية ا

املوارد ألغراض التنمية، واملعهد الدويل لعلم املعلومات األرضية ورصد األرض، ومؤسسة 
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العامل اآلمن، واملعهد الدويل لبحوث املاشية، واللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية يف األرجنتني 
  .لفضاء األوروبية، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجيووكالة ا

وقد اسُتخدمت املخّصصات املالية املقدمة من األمم املتحدة واجلهات الراعية لسداد   - ٢٤
كما .  مشاركا١٤ًتكاليف السفر عن طريق اجلو وبَدل اإلقامة اليومي والسكن ألجل 

  .لي واملرافق ونقل املشاركنيقّدمت اجلهات الراعية أمواالً لتغطية تكاليف التنظيم احمل
  . ممثّال عن وسائط اإلعالم على الصعيدين احمللي واإلقليمي١٦وتابع حلقة العمل   - ٢٥
    

    ملّخص العروض اإليضاحية  -ثانياً  
ُيقدَّم فيما يلي ملّخص عن القضايا الرئيسية اليت تناوهلا املشاركون من خالل   - ٢٦

وميكن احلصول على تفاصيل ). ٤١-٢٧الفقرات (عروضهم اإليضاحية يف اجللسات التقنية 
عن برنامج حلقة العمل واملواد اخللفية والعروض اإليضاحية من موقع مكتب شؤون الفضاء 

  ).www.unoosa.org(اخلارجي على اإلنترنت 
    

املتكامل لتكنولوجيات الفضاء ملعاجلة مسائل رصد التطبيق اجللسة التقنية عن   - ألف  
     الساتلية ورصد الغالف اجلوياألرض والتطبيقات

قُدِّمت أربعة عروض إيضاحية عن املواضيع الرئيسية التالية بغية تسليط الضوء على   -٢٧
التطبيق املتكامل لتكنولوجيات الفضاء ملعاجلة مسائل رصد األرض والتطبيقات الساتلية ورصد 

ة التابعة لوكالة الفضاء مبادرة برنامج ترويج التطبيقات املتكامل) أ: (الغالف اجلوي، وهي
املشروع ) ج(حملة عامة عن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛ ) ب(األوروبية؛ 

نظم االستشعار : نظم دعم اختاذ القرارات) د(األفريقي لرصد البيئة ألغراض التنمية املستدامة؛ 
  .الدينامية وإمكانات استخدامها من أجل أفريقيا

 اإليضاحية الكثري من املعلومات عن الفرص املتاحة على الصعيدين وقّدمت العروض  -٢٨
العاملي واإلقليمي من أجل التطبيق املتكامل لتكنولوجيا الفضاء، مبا يف ذلك البحوث يف خمتلف 

مع (القطاعات االقتصادية واالجتماعية، مثل الصحة والزراعة وموارد املياه والطاقة والنقل 
وجرى التأكيد على التعاون وتبادل البيانات باعتبارمها ). لنقل البحريالتركيز على الطريان وا

ودارت مناقشات حول أمثلة على مشاريع رائدة . عنصرين رئيسيني يف معظم هذه اجلهود
ناجحة استفادت من استخدام علوم الفضاء يف عدد من القطاعات، والقدرات البشرية اليت 

وقد قُدِّمت مبادرات ُيراد االضطالع هبا يف بعض . ياجرى بناءها يف أجزاء خمتلفة من أفريق
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الربامج يف املستقبل، مع التركيز على التطبيقات يف أفريقيا خصوصاً وعلى املستوى احمللي 
  .عموماً لفائدة املستعملني النهائيني

    
    اجللسة التقنية عن التعاون واملبادرات على الصعيدين العاملي واإلقليمي  -باء  

مت ستة عروض إيضاحية عن املواضيع الرئيسية التالية من أجل تسليط الضوء قُدِّ  - ٢٩
على بعض جهود التعاون اليت ُتبذل على الصعيدين العاملي واإلقليمي يف استخدام تكنولوجيا 

تطبيق تكنولوجيا علوم الفضاء يف التنّبوء بالطقس ورصد املناخ فوق ) أ: (الفضاء، وهي
مشروع سان ماركو لتعقّب السواتل ) ب(بري يف أفريقيا؛ منطقة القرن األفريقي الك

): تايغر(املبادرة األرضية للبحوث البيئية العاملية ) ج(كينية؛ - مبادرة تعاون إيطالية: وإطالقها
تطوير برامج ) د(استخدام تكنولوجيا رصد األرض ألغراض اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه؛ 

  املكتسبة يف جمال األرصاد اجلوية الزراعية يف إثيوبيا؛ العمل الوطين للتكّيف واخلربة 
تغّير املناخ : تطبيقات تكنولوجيا علوم الفضاء يف احلّد املتكامل من أخطار الكوارث) ه(

استخدام اجليل الثاين من سواتل متيوسات واملنتجات ذات الصلة يف أنشطة ) و(والزراعة؛ 
  .األرصاد اجلوية يف سوازيلند

معظم العروض اإليضاحية على خمتلف برامج تكنولوجيا الفضاء، اليت يهدف وركّز   - ٣٠
. بعضها إىل حتسني العمليات اليومية، اليت جيري تنفيذها يف خمتلف أجزاء القارة األفريقية

وقُّدم بعض األمثلة على كيفية استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف مؤسسات إقليمية 
ات رصد املناخ والبيئة، وإنشاء تقديرات هلطول األمطار وتشمل هذه التطبيق. ووطنية

وذُِكر مشروع سان ماركو لتعقّب السواتل . واستخدام الرقم القياسي احملّدد للغطاء النبايت
وإطالقها، وهو مشروع مشترك بني حكوميت إيطاليا وكينيا، باعتباره توضيحاً جلهد تعاوين 

مبادرة أخرى ) تايغر(ضية للبحوث البيئية العاملية وكان مشروع املبادرة األر. ُيسترَشد به
ملساعدة البلدان األفريقية على ) اإليسا(للتعاون النافع أطلقتها وكالة الفضاء األوروبية 

التغلّب على املشاكل اليت تواجهها يف مجع وحتليل ونشر املعلومات اجلغرافية ذات الصلة 
  .ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةباملياه من أجل املسامهة يف تنفيذ توصيات م

يف اإلدارة  علوم الفضاء تؤديهالدور احلاسم الذي وأثناء اجللسة، أُعيد التأكيد على   - ٣١
  ن املعلومات املستقاة من علوم أ  من خالل املناقشةنتبّيو. لكوارثاملتكاملة ألخطار ا

  ب واإلغاثة وإعادة التأهيل التأّهمن بدءاً م يف مجيع مراحل إدارة الكوارث ستخَدُتالفضاء 
  .إىل االنتعاش
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  اجللسة التقنية عن التنمية الزراعية واستخدام األراضي والتنمية الريفية   -جيم  
    باالستعانة بالتكنولوجيات الفضائية

قُدِّمت سبعة عروض إيضاحية عن املواضيع الرئيسية التالية من أجل تناول مسائل   -٣٢
رسم ) أ: (اعة واألراضي والتنمية الريفية باستخدام علوم الفضاء، وهيخمتلفة ذات صلة بالزر

  فرص التنمية الزراعية واألمن الغذائي؛ : اخلرائط التعاوين بواسطة خدمات اإلنترنت اجلغرافية
تأثري تغّير املناخ على صيد ) ج(نظام اإلنذار املبكّر للفيضانات يف حوض هنر نزويا؛ ) ب(

، وهي أداة مهمة من أدوات )املناطق املعّرضة للمخاطر ((ZAR)أداة زار ) د(األمساك يف كينيا؛ 
استخدام استراتيجيات وسائط ) ه(التنّبؤ باألمن الغذائي يف النيجر ورصده واإلنذار املبكّر به؛ 

  اإلعالم من أجل اإلنتاجية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي احملسَّن يف مقاطعة كاكاميغا؛ 
 تكنولوجيا الفضاء )ز(خرائط الغابات ورصدها باستخدام االستشعار عن ُبعد؛  رسم )و(

  .املتكاملة واإلصالحات يف جمال حيازة األراضي يف أفريقيا
وركّزت العروض اإليضاحية على األنشطة اجلارية يف خمتلف املناطق، مبا يف ذلك توفري   -٣٣

كوارث، ونشر مثل هذه املعلومات بشأن معلومات بشأن اإلنذار املبكّر للتخفيف من خماطر ال
) مثل صيد األمساك والزراعة(اإلنذار املبكّر، وتقدير مدى تأثري تغّير املناخ على بعض القطاعات 

الطبقة /وعلى األمن الغذائي، وكذلك رسم اخلرائط والرصد خبصوص استخدام األراضي
قارنة بني نظام حيازة األراضي وأُجريت م. األرضية باستخدام تكنولوجيات االستشعار عن ُبعد

املعتَمد يف أجزاء خمتلفة من أفريقيا والسياسات العامة الناجحة بشأن حيازة األراضي يف العامل 
وقُّدم بيان توضيحي عن موثوقية بيانات االستشعار عن ُبعد وتطبيقها يف مجيع هذه . الغريب

قييم املعلومات، مثل خدمات كما جرى تبيان أحدث التكنولوجيات املستخدمة لت. األنشطة
  .اإلنترنت اجلغرافية املستجّدة، وما هلا من مزايا متنّوعة على التكنولوجيات السابقة

    
    اجللسة التقنية عن التفاعل بني الغالف اجلوي والبيئة والزراعة واألمن الغذائي  -دال  

تأثري تغّير املناخ على ) أ: (قُدِّمت ثالثة عروض إيضاحية عن املواضيع الرئيسية التالية  - ٣٤
توافر األراضي الصاحلة لزراعة احملاصيل واملعارف العلمية املستمّدة ) ب(الزراعة يف سيشيل؛ 

من املواطنني والبيانات عن مناطق اجملاعة الساخنة احملتملة يف املستقبل يف أفريقيا جنوب 
ة املستنبتة يف األمن دور زراعة البطاطا احللوة واألصناف املخلّط) ج(الصحراء الكربى؛ 

  .الغذائي املنـزيل لدى األسر املعيشية يف مالوي
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وركّزت العروض اإليضاحية على قابلية تعّرض البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء   -٣٥
كما ُركِّز على معّوقات استخدام األراضي بسبب الضغط . الكربى ملخاطر تأثري تغّير املناخ

وكُّرر تأكيد أنواع التأثري على خمتلف القطاعات . ملستقبليةالسكاين وجرى توضيح املخاطر ا
تنفيذ تدابري من شأهنا أن إىل حتتاج ذُكر أن الدول و. اليت أُبديت بوضوح يف جلسات أخرى

لسكاهنا ائية املوارد املتوفري مصادر بديلة للطاقة ومتكّنها من ، وتوفّر هلا مزيدا من األمن الغذائي
ا احللوة،  البطاطراسة حالة أُجريت يف مالوي، حيث اعُتمد خيار وُعرضت د.املتزايدين

  .يف هذا الصددقصة جناح باعتبارها حالة متثّل 
 يف حتديد وخصوصاً عاجلة، تدابري ه ال بّد من اإلسراع يف اختاذ أنوقد مت التوضيح  -٣٦

ويشمل . ى الكرب لتحسني حالة األمن الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء، الساخنةاملناطق
مناطق زراعة أنواع احملاصيل، وتوسيع وجتويد  حتسني أصناف احملاصيل تلك التدابريبعض 

. ملياه واألمسدةمن خالل اتباع أساليب أفضل يف إدارة استخدام اة احملاصيل احملاصيل، وزيادة غلّ
ع إشراك مهذه املبادرات يف إطار  تعاونية االضطالع ببحوثاحلاجة إىل كما مت التأكيد على 

  ). لدى األهايلبعض املعارف األصلية املوجودةوذلك لإلسهام جزئياً يف اكتساب (املزارعني 
    

اجللسة التقنية عن التكنولوجيات ذات الصلة بالفضاء وموارد املعلومات الالزمة   -هاء  
    ملعاجلة مسائل االستدامة البيئية وإدارة املوارد الطبيعية

استخدام أدوات ) أ: (يضاحية عن املواضيع الرئيسية التاليةقُدِّمت مثانية عروض إ  - ٣٧
العواقب : تغّير املناخ يف توغو) ب(التنّبؤ باألزمات الغذائية يف منطقة الساحل األفريقي؛ 

بناء املؤسسات املناسبة لدعم استخدام رصد األرض من أجل األمن البشري؛ ) ج(واحللول؛ 
: أفريقيا- )SERVIR(والرصد اخلاص بأمريكا الوسطى النظام اإلقليمي للرؤية البصرية ) د(

 حملة عامة عن تطبيقات املعلومات يف املعهد )ه(نظام لرصد األرض ومراقبتها ورؤيتها بصرياً؛ 
املقارنة بني ) ز(آفاق التطبيقات الفضائية يف جنوب أفريقيا؛ ) و(الدويل لبحوث املاشية؛ 

رصود فوق املناطق األفريقية االستوائية ارتفاع الُسحب املستنتج وهطول األمطار امل
التخفيف ) ح(باستخدام البيانات الساتلية املقّدمة بواسطة اجليل الثاين من سواتل متيوسات؛ 

من آثار تغّير املناخ يف مناطق األراضي القاحلة وشبه القاحلة يف كينيا من خالل نظم اإلنذار 
  .من الغذائي ضمن اجملتمعات احمللية لتحقيق األ(CB-LEWS)املبكّر اخلاصة باملواشي 

وأظهرت معظم العروض اإليضاحية حماسن بعض األدوات اليت َتستخِدم بيانات   - ٣٨
وتشمل . ساتلية، وُتستخَدم هي لتوفري معلومات اإلنذار املبكّر من أجل صّناع القرار

الطقس القصوى القرارات اختاذ تدابري مؤّسسية للتقليل إىل أدىن حد من وطأة تأثري أحوال 
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غري أن بعض املؤسسات يف البلدان النامية . على قطاعات مثل الزراعة وتربية املاشية، وغريمها
ومن مث فقد اقُترح تعزيز قدرات هذه . تواجه صعوبات يف استخدام بعض هذه األدوات

 من املؤسسات على حتسني إدارة املوارد الطبيعة بزيادة وتسهيل استعمال البيانات املستمّدة
كما . التكنولوجيات الفضائية، باعتبار ذلك واحداً من حلول عديدة ملعاجلة بعض الصعوبات

  .جرى توضيح حماسن تطّور علوم الفضاء يف صناعة االتصاالت
وأُشري إىل إحراز الكثري من التقّدم يف ميدان استخدام االستشعار عن ُبعد للتصّدي   - ٣٩

يف هذا  أكثر وأفضل  الوصول بسهولة إىل بياناتوعلى سبيل املثال بات ميكن. للكوارث
إىل األحباث املهمة يف حاجة  الكثري من ال تزال نتائجوباإلضافة إىل ذلك، . اخلصوص

 انعدام يات، مثللتحّد احملَرز يظل هنالك الكثري من امالتقّد  ذلكوعلى الرغم من. تطبيقال
االفتقار إىل معايري املستخدمني، و احتياجات إدراك استخدام البيانات، وعدم التنسيق يف

بشأن توحيد شكل عرض البيانات إلدخاهلا يف ُحزم التطبيقات اخلاصة بنظام املعلومات 
  .وبطء تطبيق نتائج البحوثاجلغرافية، 

    
    اجللسة التقنية عن التعليم والتدريب وبناء القدرات املؤسسية  -واو  

األنشطة الفضائية يف ) أ: ( الرئيسية التاليةقُدِّمت أربعة عروض إيضاحية عن املواضيع  - ٤٠
املراكز : القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاءبناء ) ب(األرجنتني والتعاون الدويل؛ 

مقّدمة عن ) ج(؛ اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة
ملركز االقليمي لرسم بناء القدرات لدى اأنشطة ) د(؛ )قُدِّم كتسجيل فيديو(برنامج تعليم 

  .خرائط املوارد ألغراض التنمية
 األنشطة اإلقليمية ذات الصلة وقد سلّطت العروض اإليضاحية الضوء على بعض من  - ٤١
وجتري ).  معاًالبشرية والبنية التحتيةبالنسبة إىل املوارد (بناء القدرات يف جمال علوم الفضاء ب

نشئت من خالل جهد دويل يهدف إىل  أُ قداملراكز اإلقليمية اليتمعظم هذه األنشطة يف 
  املؤسسات التعليمية الوطنيةيفموجودا ضمان أن يكون التعليم يف جمال علوم الفضاء 

كز هو تنمية القدرات ا املرههذمثل اهلدف الرئيسي من و. اإلقليمية يف البلدان الناميةو
 األساسية املناهجيف نيات التعليم والتدريب املتعّمقني من خالل توفري إمكاالوطنية واإلقليمية 

يف ، أُنشئ مركزان من هذه املراكز، أحدمها يف أفريقيا و.للبحوث وتطبيقات علوم الفضاء
وقد ). نكليزيةإلللبلدان الناطقة با(نيجرييا اآلخر يف و) للبلدان الناطقة بالفرنسية(املغرب 

 لدىاملوارد البشرية ب اخلاصةتنمية القدرات لفة، ، على مستويات خمتاملراكزواصلت هذه 
لألمم منتسبة عدد من املراكز اإلقليمية ليست إضافة إىل ذلك يوجد و. البلدان املشاركة
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وتؤّدي أنشطتها بدعم قوي من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووكالة الفضاء املتحدة 
  ).اإليسا(األوروبية 

    
    ت املتابعةاألفرقة العاملة وإجراءا  -ثالثاً  

أُنشئت ثالثة أفرقة عاملة للنظر يف املواضيع الرئيسية التالية ولوضع مقترحات من   - ٤٢
أجل مشاريع متابعة حمتملة وملناقشة املسائل املتعلقة بآليات التعاون اإلقليمي والدويل واملوارد 

/ ام األراضياستخد) ب(رسم خرائط موارد املياه وحتليلها؛ ) أ: (الالزمة لتنفيذ املشاريع
التدهور البيئي يف السياقات ) ج(الغطاء األرضي والتنمية الزراعية من أجل احلّد من الفقر؛ 

  .احلضرية والريفية
/  كانون األول٤ و٢وأجرت األفرقة العاملة الثالثة جلسيت مناقشة، ُعقدتا يومي   - ٤٣

ناه ملّخص لتقرير كل ويرد أد. ديسمرب/ كانون األول٥ديسمرب، وأعّدت تقارير قُدِّمت يف 
  .فريق عامل

    
    الفريق العامل املعين برسم خرائط موارد املياه وحتليلها  -ألف  

 مشاركاً ١٣تألّف الفريق العامل األول املعين برسم خرائط موارد املياه وحتليلها من   - ٤٤
  .كينياأملانيا وجنوب أفريقيا وسوازيلند وسيشيل وغامبيا و: وفدوا من الستة بلدان التالية

كان اهلدف الذي حّدده الفريق العامل يتعلق مبوضوع استخدام تكنولوجيا الفضاء   - ٤٥
لتحليل التغّيرات يف توافر موارد املياه ورسم خرائطها، وخصوصاً من جراء الفيضانات 

املياه اجلوية واملياه : وقد تقرَّر إدماج جوانب ثالثة من موارد املياه، وهي. واجلفاف والتصّحر
وكان اهلدف العام املنشود هو بناء القدرات يف جمال تقدير هطول . سطحية واملياه اجلوفيةال

  .األمطار ورسم خرائط األحداث القصوى باستخدام تكنولوجيات الفضاء
للمناطق اليت رسم خرائط ) أ: (ما يليفيعلى وجه التحديد ونظر الفريق العامل   - ٤٦

األمطار باستخدام هطول تقدير ) ب(الفيضان؛  ملخاطرضة املناطق املعّروالفيضانات غمرهتا 
الساتلية لتعزيز عمليات الرصد التقليدية، وخباصة يف املناطق اليت تتباين فيها صور ال

إنشاء نظام لإلنذار املبكّر ) د(تقدير املياه السطحية واجلوفية ورصدها؛ ) ج(القياسات؛ 
  .حمليط اهلنديتعقّب األعاصري املدارية يف ا) ه(بالفيضانات؛ 

   تتضّمن إنشاء بنية أساسية  الفريق العامللدىعة النتائج املتوقّوكانت حصيلة   - ٤٧
لنظم البيانات املكانية من أجل دعم اختاذ القرارات يف جماالت إدارة املوارد املائية واإلنذار 
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  ة لتنفيذ املبكّر مبخاطر الفيضانات واجلفاف ونشر املعلومات عنها، وبناء القدرات الالزم
  البنية األساسية لنظم البيانات املكانية على الصعيد الوطين واإلقليمي وعلى نطاق 

  .األحواض النهرية
 الالزمةنطاق املهام  : التاليةعن اجملاالتالفريق العامل معلومات وقد استخلص   - ٤٨

املراد القيام هبا ية املهام الرئيسوالنواتج؛ وعة؛ النتائج املتوقَّ املنشود؛ وحصيلة لتحقيق اهلدف
 .هج املراد اّتباعه يف هذا الصددلن البنية األساسية لنظم البيانات املكانية؛ وا إنشاءألجل

وقد . دةمهام حمّدعن إجناز الفريق العامل مبسؤوليات وكُلِّف بعض املشاركني يف   - ٤٩
 اليت لدان الستة يف مجيع البالوطينكون على املستوى يتنفيذ املقترحات سوف اتُّفق على أن 

 .ميثّلها املشاركون يف الفريق العامل

وسوف جيري االضطالع بتنفيذ حصيلة نتائج حلقة العمل على مرحلتني ُبعيد حلقة   - ٥٠
 منط حاسويب للبنية األساسية، لنظم البيانات املكانية، من  املرحلة األوىل توفريوتشمل. العمل

. إىل مجيع أعضاء الفريق العامل، قنية يف برلني، أملانياامعة التاجلشارك من املزمع أن يقّدمه امل
. إلجناز العملطر الزمنية واُألالنمط احلاسويب  تقدمي وف تعقباملهام اليت سومت حتديد 

إلدماج البنية األساسية  طلب للحصول على منحة  تقدمياملرحلة الثانية من التنفيذوتشمل 
 موضوع إضافة، والصعيد الوطين أو اإلقليميعلى حنو متكامل  على لنظم البيانات املكانية

املناهج التدريبية يف املعهد اإلقليمي للتدريب  البنية األساسية لنظم البيانات املكانية ضمن
  .والبحث يف األرصاد اجلوية

    
  الغطاء األرضي والتنمية الزراعية /استخدام األراضيالفريق العامل املعين ب  -باء  

    واحلّد من الفقر
الغطاء األرضي والتنمية الزراعية واحلّد /تألّف الفريق العامل املعين باستخدام األراضي  - ٥١

إثيوبيا وأملانيا وتوغو وجنوب :  مشاركاً وفدوا من الثمانية بلدان التالية١٢من الفقر من 
  .بيساو وكينيا وموريشيوس والنيجر-أفريقيا وغينيا

الفريق العامل يتعلق بإجناز رسم خرائط وكان اهلدف الذي حّدده املشاركون يف   - ٥٢
املوارد الطبيعية ورصدها باستخدام تكنولوجيات الفضاء هبدف توفري املعلومات من أجل 

  .الغطاء األرضي والتنمية الزراعية من أجل احلّد من الفقر/التخطيط الستخدام األراضي
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عة؛ النتائج املتوقَّلة  حصي: التاليةعن املسائلالفريق العامل معلومات وقد استخلص   - ٥٣
األساسية لنظم البيانات املكانية؛ والقيود   املراد القيام هبا من أجل إنشاء البنيةاملهام الرئيسيةو

 .املعّوقة، وخطة العمل

األهداف و ،ح اهلدف الرئيسيتوّضالتنفيذ   ألعمالمصفوفةواستحدث املشاركون   - ٥٤
وتتضّمن . الالزمةواملوارد ، عةوالنتائج املتوقّ ،املهام الرئيسية لتحقيق اهلدفو ،دةاحملّد

 .املصفوفة أيضاً معلومات عن البلدان اليت سوف تكون مسؤولة عن املهام احملّددة لكلٍ منها

،  من األنشطةااملرحلة األوىل عددتشمل . على مرحلتنيوسوف ُتنفَّذ املقترحات   - ٥٥
وُيتوقَّع تنفيذ معظمها من ِقبل  ،لوطينتوليد البيانات األساسية على الصعيد اومنها مثالً 

 ومن املقّرر .املشاركني مبوازاة واجباهتم االعتيادية، ومن ثَّم ال يترّتب على تنفيذها آثار مالية
، يف حني ٢٠٠٩يونيه /حبسب اجلدول الزمين استكمال معظم األنشطة يف هناية حزيران

 .٢٠٠٩سوف ُيستكمل عدد قليل منها بنهاية عام 

 بني يتراوح الوقت الالزم لتنفيذهااملرحلة الثانية العديد من األنشطة اليت شمل وت  - ٥٦
مع تنفيذ  يف الوقت نفسهاألنشطة هذه بعض وسوف يبدأ تنفيذ . ثالث سنواتوسنة واحدة 

. ٢٠٠٩يوليه /بعض أنشطة املرحلة األوىل، لكن أكثريتها مقّرر البدء بتنفيذها يف متوز
  .املرحلة الثانية إىل دعم مايل إلجنازهاوسوف حتتاج معظم أنشطة 

    
    لتدهور البيئي يف السياقات احلضرية والريفيةالفريق العامل املعين با  -جيم  

تألّف الفريق العامل املعين بالتدهور البيئي يف السياقات احلضرية والريفية من سبعة   - ٥٧
  .ا ومالويجنوب أفريقيا وكيني: مشاركني وفدوا من الثالثة بلدان التالية

وقد عّدد املشاركون يف الفريق العامل منذ البداية املسائل اليت تؤّدي إىل عوامل   - ٥٨
تسّبب تدهور املناطق احلضرية والريفية، وذلك ضمن تقدمي معلومات خلفية تساعد على 

وكانت األهداف اليت حّددها الفريق العامل تتعلق بتحديد العوامل الرئيسية . فهم املوضوع
تسهم يف تدهور البيئة، واستبانة استراتيجيات التخفيف من هذا التدهور، وحتضري تدابري اليت 

  .االستجابة وآليات التكّيف يف هذا الصدد
وأُحصيت العوامل اليت تسهم يف تدهور البيئة، واسُتبينت استراتيجيات التخفيف من   -٥٩

اعة وانعدام األمن الغذائي، أجل التصدي ملشاكل مثل تدهور الصحة، والتلّوث، ومشاكل الزر
كما ُحّددت نواتج أو ُمخرجات تدابري . وكذلك يف جماالت مثل وضع السياسات العامة
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  وأُنشئ خمطّط لألنشطة اليت يعتزم الفريق العامل . التخفيف فيما يتعلق هبذه التحّديات
  .االضطالع هبا

األوىل جيري املرحلة يف أنشطة مثة  ولوحظ أن .وسوف ُتنفَّذ األنشطة على مرحلتني  - ٦٠
حاجة دون من ذ نفَّ سوف ُتومن ثَّم، تنفيذها ضمن مسار الواجبات املهنية لدى املشاركني

 تسهيل من أجلبعض التمويل وخاصة الثانية سوف تتطلّب  املرحلة غري أن. متويلإىل 
  .حلقات العمل واملؤمتراتاملشاركني حضور 

. دةلفريق العامل مبسؤوليات لتنفيذ مهام حمّداوقد كُلِّف عدد من املشاركني يف   - ٦١
  .نشطة يف املرحلة األوىلاألللقيام بتنفيذية خطة عمل وُوضعت 

    
    االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

أتاحت حلقة العمل فرصة فريدة للجمع بني صانعي القرار واالختصاصيني املهنيني   - ٦٢
احث بشأن إمكانات استخدام تطبيقات العاملني على الصعيدين، الوطين واإلقليمي للتب

عن طريق رائدة عملية شاريع تكنولوجيا الفضاء، ولتبادل اخلربات واملبادرة إىل القيام مب
 العلماء بني للتواصل منتدىالعمل حلقة رت كما وفّ. العملاألفرقة العاملة املُنشأة أثناء حلقة 

 ،يف القطاعني العام واخلاص هذا اجملال العاملني يفومديري املوارد العامة  السياسات ومقّرري
  .لالستفادة منه يف إقامة الشبكات

اإليضاحية قدمت قدراً كبرياً من  أن العروض  يف حلقة العملالحظ املشاركونقد و  - ٦٣
 عد وتطبيقاتاإلقليمية يف جمال االستشعار عن ُبوالوطنية املبادرات  صعيد املعلومات عن

 الزراعة واألمن مبا يف ذلك ،االقتصاديةامليادين  يف خمتلف تكنولوجيا االستشعار عن بعد
ر املناخ أصبح  على أن تغّيواتفق املشاركون. دارة الكوارث والصحةإالغذائي واملوارد املائية و

 مثل ،االقتصادية- االجتماعيةالقطاعات  خمتلف أن هذا التغّير بات يؤثّر يف و،اآلن حقيقة واقعة
  .يالزراعة واألمن الغذائ

تفتقر إىل ال تزال  لدى العديد من البلدان ة التحتيةويالبشرية والبنيبيد أن القدرات   - ٦٤
إىل أدىن قليل بغية العمل على الت علوم الفضاء  املتاحة منعلوماتاملالستفادة من الكفاية يف ا

  :التوصيات التاليةوقّدمت حلقة العمل . املناختغّير  من وطأة تأثري حّد
التوفيق بني خمتلف أشكال البيانات املستعملة حالياً يف جمموعات ينبغي   )أ(  

  بيانات االستشعار عن ُبعد؛
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  ؛واستعماهلا  املفتوحة املصادرجمياتاالربودوات ينبغي إتاحة األ  )ب(  
   وتبادل البيانات؛ينبغي اعتماد السبل الشبكية يف التواصل  )ج(  
األحباث اليت هتدف إىل  ومعات احملليةاملشاريع القائمة على اجملتينبغي تعزيز   )د(  
  ؛االعتيادي للشخص الرفاهة االجتماعية تيسري

 لبدء مشاريع بالتعاون مع ريقيني الشركاء األفينبغي تقدمي املساعدة إىل  )ـه(  
من أجل دعم االنتقال من ) مثل البنك األفريقي للتنمية(شركاء التنمية واجلهات املاحنة 

  التنفيذ؛ىل إ تنفيذمرحلة ما قبل ال
 مجيع نظم اإلنذار والتآزر فيما بني الشراكات  على إقامةتشجيعينبغي ال  )و(  

، وعلى التنمية التشاركية خليارات التدّخل ووضع خطط الطوارئ لإلدارة يف ر القائمةاملبكّ
  حاالت الكوارث؛

  تعزيز التعاون العلمي يف استغالل علوم الفضاء وتطبيقاهتا؛ينبغي   )ز(  
استخالص تقديرات هطول األمطار والتحقق من بناء القدرات لتعزيز نبغي ي  )ح(  

  ؛املناطق املناخ يف معظم رصدشبكة صالحيتها من أجل حتسني 
شراء البنية التحتية وبناء للتكنولوجيا املالئمة من خالل  ينبغي الترويج  )ط(  

  املناخ؛ثري تغّير وطأة تأالقدرات البشرية ملساعدة البلدان النامية على التخفيف من 
بيانات ل الدمج املتكامل حتقيق لكي يتسّنىبناء القدرات البشرية ينبغي   )ي(  

  ر؛عد يف نظم اإلنذار املبكّاالستشعار عن ُب
والتطوير اليت البحث يف مبادرات  التعاون واملشاركة  علىتشجيعينبغي ال  )ك(  

  تعمد إىل إشراك املستعملني النهائيني؛
 احملاصيل، أصنافمثل حتسني جوهرية، ف اختاذ تدابري تكّيادرة إىل ينبغي املب  )ل(  

ة  احملاصيل، وزيادة غلّمساحات زراعةواالستفادة املثلى من أنواع احملاصيل، وتوسيع 
ملستقبل القريب يف املياه واألمسدة استخدام اإدارة عن طريق اّتباع أساليب أفضل يف احملاصيل 

   األمن الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى؛األوضاع فيما خيصحتسني بغية 
  ؛النواتج املستخلَصةيمة بق احملتملني املستعِملني ينبغي توعية  )م(  
ألغراض إدارة قيمة عمليات رصد األرض بتوعية واضعي السياسات ينبغي   )ن(  
  .الكوارثحاالت 
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 مشكلة خطرية حتطرنقص الغذاء يف العامل حاالت وخلص املشاركون أيضا إىل أن   - ٦٥
وميكن أن . األراضي املخّصصة للزراعة ، وخصوصاً باعتبار نوعيةبالنسبة لألمن الغذائي

 ضاالستخدام املنتج ملوارد األرإتالف األراضي، و واحلد من ،املياه والتربةموارد إدارة تكون 
ألمن الغذائي اسيناريو حتسني بعَض الطرائق اليت تساعد على الزراعة الدقيقة اعتماد أساليب و

التدريب وبناء ومن الالزم املبادرة فوراً إىل تعزيز . ، إذا ما ُعوجلت على حنو عاجليف العامل
  . ضمان األمن الغذائيملعاجلة هذه املسائل إذا ما أُريدالقدرات 

فقد عاود : ولوحظ أن عالمات تغّير املناخ قد ُرصدت يف منطقة شرق أفريقيا  - ٦٦
ثل مالريا األراضي اجلبلية وااللتهاب السحائي وّمحى الوادي الظهور بعض األمراض م

اختفت مومسية أو أكثر أصبحت األهنار و بعض األنواع النباتية واحليوانية؛ املتصّدع؛ وانقرض
 حول املوارد احملدودة، ونشبت نزاعات؛ اومستوياهتأحجام البحريات  وانكمشتمتاما؛ 

  . اجلبال اجلليدية؛ واخنفضتاملراعيمواقع املياه ووخاصة 
 االجتماعية يف - وكما ذُكر أثناء حلقة العمل، فإن معظم القطاعات االقتصادية   - ٦٧

كما إن البيئة اليت تزداد احلرارة فيها ميكن أن . أفريقيا يعاين من حساسية لتقلّب املناخ وتغّيره
فاف، وأمراض اجلهاز تسّهل انتشار املالريا، واألمراض املُعدية اليت تسّببها الفيضانات واجل

، ّمما ميكن أن عن سوء نوعية اهلواءاليت تنجم عب اهلوائية التهاب الُشالربو ومثل التنفّسي، 
  .يزيد من الوفيات ألسباب ذات صلة بالطقس

حدوث ع توقُّيو. والنباتية نواع احليوانيةاأل انقراض بعض ُرِصدالسياحة  يف صناعةو  - ٦٨
؛ وإن وقعت فعالً هذه أو اخنفاض يف كمية األمطار/ووطويلة رة فترات جفاف متكّر

   من جاذبية بعض وأن تقلِّلية احلياة الّربالتوقعات اإلسقاطية فإن من شأهنا أن تدّمر 
  .احملميات الطبيعية

 موارد املياهإدارة املتقلّبة قد جتعل املناخ فإن ظروف موارد املياه العذبة، وفيما خيّص   - ٦٩
ر سلبا على نوعية اخنفاض منسوب املياه يف السدود واألهنار أن يؤثّومن شأن . أكثر صعوبة

ا  الصرف الصحي والنفايات الصناعية السائلة، ّممازدياد تركّز رسوباتاملياه العذبة من خالل 
 املياه العذبة املتاحة  وكمّيةنوعيةواخنفاض  األمراض املنقولة باملياه تفّشياحتمال يزيد من 

  .لالستهالك احمللي
وذُكر أن تكنولوجيا الفضاء ميكن أن تكون وسيلة ال غىن عنها يف التصّدي ملشاكل   - ٧٠

 االبتكارات  تقّدمالتطبيقات الفضائيةذلك أن . تغّير املناخ واألمن الغذائي والصحي
الة إلجراء عمليات التقييم البيئي، وإدارة آليات فّعبدورها ر  واليت توفّالتكنولوجية املستجّدة
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 التعليم  لدعمالكوارث، وكذلكحاالت دارة إر واإلنذار املبكّأدوات  و،د الطبيعيةاملوار
  . املهّمشةواخلدمات الصحية واألمن الغذائي يف املناطق

من انبعاثات املائة  يف ٢٠ هي السبب يف نسبة قدرها أن إزالة الغابات وذُكر أيضاً  - ٧١
تصبح بالوعة كربون  أن هاال، ميكنو فّععلى حنأُُُديرت  إذا األحراج  ولكّنالدفيئة،غازات 

يف أكسيد الكربون العاملية من ثاين نبعاثات الشر ا على استيعاب حوايل ُعبفضل قدرهتا
ربامج ل والترويج ،إزالة الغاباتجِماح  وُيعترب كبح.  احلرجيةوالنواتجوالتربة الكتلة األحيائية 

ر الة من حيث التكلفة للتخفيف من تغّيفّعطريقة ، رةلتشجري وإعادة تشجري املناطق املتضّرا
  اليت اجملتمعات احمللية واُألسر املعيشية  أمنتعزيز التمكّن يف الوقت نفسه من املناخ، مع 

رصد هذه األنشطة ل كما ميكن استخدام تكنولوجيا الفضاء.  على الغابات يف عيشهاتعتمد
  .على حنو فّعال

 مستوى الوعي وإيصال التوعية على اجلمهوروقد أدت حلقة العمل غرضها يف رفع   - ٧٢
  ، بدعم من وسائل اإلعالم يف املنطقة واهتمامها على بشأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء

  .نطاق واسع
وكالة الفضاء األوروبية، و املشاركون عن تقديرهم حلكومة كينيا وقد أعرب  - ٧٣

  تقدمي لقة العمل وعلى حتنظيم على ميع املؤسسات املضيفة واألمم املتحدة جلوكذلك 
  .كبريالدعم ال
  


