
 A/AC.105/991 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
31 March 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
260411    V.11-81827 (A) 

 
 

 *1181827*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

       املناخوتغيُّرالفضاء     
التقرير اخلاص لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي     

 التصدِّيبشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء داخل منظومة األمم املتحدة من أجل 
      خ املنابتغيُّرللمسائل املتعلقة 

    مقدِّمة  -أوالً  
ــذ عــام      ظــلَّ  -١ ــشطة الفــضاء اخلــارجي من  االجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بأن

 مبثابة حلقة وصل للتنسيق والتعاون بـني الوكـاالت يف األنـشطة ذات الـصلة بالفـضاء،                  ١٩٧٥
لة وذلك بقـصد تعزيـز التنـسيق والتعـاون بـني الوكـاالت واحليلولـة دون ازدواج اجلهـود املتـص                    

  .باستخدام األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
واتفق االجتماع املشترك بني الوكاالت، أثناء دورتـه الـثالثني الـيت عقـدت يف جنيـف                   -٢

تغّيـر املنــاخ  ، علـى إعــداد تقريـر خـاص يتنــاول    ٢٠١٠مــارس / آذار١٢ إىل ١٠يف الفتـرة مـن   
ــم املتحــدة،    اواســتخد ــة األم ــضاء داخــل منظوم ــا الف ــة    م تكنولوجي ــة العاملي ــادة املنظم  حتــت قي

لألرصــاد اجلويــة بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع ألمانــة األمــم املتحــدة    
االتفاقيـــة : "اختـــصاراً(تغّيـــر املنـــاخ ومبـــسامهة أمانـــة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بـــشأن 

 دورته احلادية والـثالثني،      وغريها من هيئات األمم املتحدة، لكي يقّره االجتماع يف         ")اإلطارية
، ولكـي يقـدَّم إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض           ٢٠١١ر عقدها يف عـام      املقّر

 .٢٠١١ر عقدها أيضاً يف عام السلمية يف دورهتا الرابعة واخلمسني، املقّر
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عامليــة متــها نظــم املراقبــة ال هــذا التقريــر اســتناداً إىل مــسامهات قدّ  أجــزاُءوقــد ُجمِّعــت  -٣
النظــام العــاملي لرصــد املنــاخ، والنظــام العـاملي لرصــد احمليطــات، والنظــام العــاملي ملراقبــة  : التاليـة 

أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة  : األرض؛ وإىل مــسامهات قدمتــها كيانــات األمــم املتحــدة التاليــة  
اد الــدويل ألغذيــة والزراعــة، واالحتــ  ل  األمــم املتحــدة  املنــاخ، ومنظمــة تغّيــراإلطاريــة بــشأن  

ــة        ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــا، ومنظمــة األم ــصادية ألفريقي ــة االقت ــصاالت، واللجن لالت
وجلنتــها الدوليــة احلكوميــة لعلــوم احمليطــات، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومكتــب شــؤون    

 واملنظمـة   الفضاء اخلارجي التابع لألمانـة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ومنظمـة الـصحة العامليـة،                
  .اجمللس الدويل للعلوم: العاملية لألرصاد اجلوية؛ وإىل مسامهات قدمتها املنظمة الدولية التالية

    
    اخللفية  -ثانياً  

وهــا هــي تأثرياتــه واضــحة ". ي احلاســم لعــصرناالتحــّد"اســم تغّيــر املنــاخ طلــق علــى أُ  -٤
فهنـاك أدلـة   . حلاهلـا دون جماهبـة   الـزمن إن هـي ُتركـت     للعيان، بل إهنا ستزداد وضوحاً على مرِّ      

تقريـر التقيـيم الرابـع الـصادر عـن اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة            علمية دامغة، حسبما جاء يف      
سـيهدد النمـو االقتـصادي واالزدهـار يف األجـل الطويـل، بـل               تغّير املنـاخ     أنَّ   ، على  املناخ تغّيرب

قــديرات اهليئــة املــذكورة إىل أنــه إذا وتــشري ت. ســيهدد صــميم بقــاء الــسكان األكثــر استــضعافاً
ظلت االنبعاثات ترتفع بوتريهتا احلالية وُتركـت تـزداد إىل ضـعف املـستوى الـذي كانـت عليـه                    

 درجـات  ٣العامل سيشهد ارتفاعاً يف درجـات احلـرارة يبلـغ متوسـطه         فإنَّ   قبل العصر الصناعي  
أثريات خطرية؛ منها ارتفـاع منـسوب       وتقترن هبذا السيناريو ت   . مئوية تقريباً خالل القرن احلايل    

سطح البحر، وحتـوالت يف مواسـم النمـو، وارتفـاع يف وتـرية وشـدة ظـواهر جويـة بالغـة مثـل                        
  .األعاصري والفيضانات وحاالت اجلفاف

عواقب على مـدى تـوافر امليـاه العذبـة     تغّير املناخ ع أيضاً أن تكون لتأثريات  ومن املتوقّ   -٥
 كأداء أمام قدرة احلكومـات       املعلومات املتعلقة باملياه عقبةً     قصورُ لويشكِّ. يف شىت أحناء العامل   

 تـأثريات   حتديـدِ وعلى تكوين فهم كامل حلالة موارد املياه على مستوى األحـواض والقـارات،              
 تـدابري تكيُّفيـة وختفيفيـة تكفـل التـصدي لألزمـات           ووضـعِ علـى مـدى تـوافر امليـاه،         تغّير املناخ   

 .الراهنة والالحقة

 اســتخدام الــسواتل يف رصــد العمليــات واالجتاهــات علــى الــصعيد العــاملي هــو أمــر  إنَّ  -٦
ــة : وتتمثــل األنــشطة املزمعــة يف هــذا الــسياق فيمــا يلــي   . ر املنــاخأساســي يف ســياق تغيـّـ  املراقب

املستمرة والرصد الطويـل األجـل لألشـعة الطيفيـة الشمـسية مـن أجـل حتـسني معارفنـا وفهمنـا                      
مــسية الكهرومغناطيـسية يف بيئــة األرض، مبـا فيهـا املنــاخ؛ واملراقبـة املــستمرة     لتـأثري األشـعة الش  
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 الـيت تطـرأ علـى الغـالف اجلـوي واحمليطـات وسـطح األرض،                تغّيراتالرامية إىل حتديد مسات ال    
 الـيت تطـرأ علـى    تغّيـرات  املنـاخ؛ واملراقبـة املـستمرة لل   تغّيـر واستخدام تلك املعلومات يف منذجـة    

 . يف البيئة وصحة اإلنسانتغّيراتوتأثريات هذه الطبقة األوزون 

 الـذي يطـرأ عليـه ودينامياتـه هـو أمـر       تغّيرتقييم الغطاء األرضي وتقييم ال     أنَّ    به املسلّمومن    -٧
والـربامج  تغّير املناخ أساسي لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية ومحاية البيئة واألمن الغذائي وبرامج           

 تغّيـر ، عند استخدامه يف تقييمات الغطاء األرضـي وال  عن ُبعد اط قوة االستشعار    وتنبع نق . اإلنسانية
الــذي يطــرأ عليــه، مــن قدرتــه علــى تــوفري معلومــات فــضائية واضــحة وتغطيــة متكــررة، مبــا يــشمل 

 احملفوظـات   ومتتدُّ. أو نائية يصعب الوصول إليها بأي طريقة أخرى       /إمكانية تغطية مناطق شاسعة و    
 لعدة عقود وميكـن بالتـايل اسـتخدامها يف إعـادة تكـوين صـورة                عن ُبعد ات االستشعار   املتعلقة ببيان 

 .عما كان عليه الغطاء األرضي واالستخدام األرضي يف املاضي

 تغّيـر ، باعتبارها جـزءاً مـن الكوكبـة العامليـة لـنظم شـبكات رصـد           اآلن  السواتل وتوفِّر  -٨
النظــام املنــاخي مــن أجــل تكــوين صــورة  حيويــة وهامــة جلمــع مالحظــات عــن املنــاخ، وســيلةً

 اجلليـد يف القلنـسوة اجلليديـة      تغّيـر فهذه السواتل تـساهم يف رصـد انبعاثـات الكربـون و           . شاملة
مـن املهـم، حـىت     أنَّ إال.  الـيت تطـرأ علـى درجـات احلـرارة      تغّيراتالقطبية واألهنار اجلليدية، وال   

ديـد الـسجالت الطويلـة األجـل، ضـمان أن           تسهم بيانات السواتل إسهاماً كامالً وفعـاالً يف حت        
والستيفاء هـذا الـشرط وافقـت    . تكون البيانات املعتمدة على السواتل دقيقة ومتجانسة مناخياً    

 .وكاالت الفضاء الوطنية واحلكومية الدولية على تناول عدة متطلبات تتعلق مبراقبة املناخ

ائية الـيت تـستخدم يف رصـد    ويلقي هذا التقريـر نظـرة عامـة علـى التكنولوجيـات الفـض          -٩
وتأثرياته من جانب فـرادى كيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة       تغّير املناخ شىت مظاهر   

األخــرى؛ كمــا يقــدم هــذا التقريــر معلومــات بــشأن نظــم الرصــد العامليــة الثالثــة، وهــي النظــام 
ــاملي      ــاملي لرصــد احمليطــات والنظــام الع ــاخ والنظــام الع ــاملي لرصــد املن ــيت  الع ــة األرض، ال  ملراقب

 .تتشارك كيانات األمم املتحدة يف اإلشراف عليها
    

     املناخغيُّرتيف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ     
إطاراً عاملياً تتعاون داخلـه البلـدان   تغّير املناخ اإلطارية بشأن   املتحدة  رسي اتفاقية األمم    ُت  -١٠

ويتمثــل هــدف االتفاقيــة النــهائي يف تثبيــت تركيــزات غــازات  .  املنــاخغّيــرتعلــى معاجلــة مــسألة 
 يف اجلو عند مـستوى حيـول دون تـدخل اإلنـسان علـى حنـو خطـري يف النظـام                      االحتباس احلراري 

  .املناخي
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املنصةَ الدولية الـيت ينطلـق   تغّير املناخ   وُتَعدُّ املفاوضات اليت جتريها األمم املتحدة بشأن          -١١
ويلـزم التوصـل إىل اتفـاق شـامل وطمـوح ونـاجع يكفـل              .  املناخ تغّيرمل الدويل بشأن    منها الع 

بــاع نظــم اقتــصادية خــضراء وحتقيــق تنميــة مــستدامة؛ ويكفــل علــى وجــه  انتقــال العــامل حنــو اّت
العجلة الشديدة مساعدة سكان العامل، خاصة أكثرهم استضعافاً، على التكيـف مـع التـأثريات               

 .اليت صارت اآلن حتمية

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة          السادسة عشرة   الدورةُ وقد أسفرت   -١٢
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩ املناخ، اليت عقدت يف كانكون باملكسيك يف الفتـرة مـن             تغّيربشأن  

اتفاقـات  "ات عرفـت باسـم      ، عـن اعتمـاد جمموعـة قـرار        ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٠إىل  
 ".كانكون

ميثـل هتديـداً عـاجالً      تغّير املنـاخ     بأنَّ    من اتفاقات كانكون   CP.16/1ر   ديباجة املقرَّ  وتقرُّ  -١٣
، وبالتـايل جيـب أن تتـصدى لـه مجيـع            ر تفاديـه  يتعـذَّ للمجتمعات البشرية ولكوكب األرض قد      

وفيما يتعلق بالتكيف بوجه خاص دعيـت املنظمـات املتعـددة           . األطراف على وجه االستعجال   
 والدولية واإلقليمية والوطنية املعنية إىل اختـاذ ودعـم إجـراءات معـززة بـشأن التكيـف                  األطراف

على كل املستويات؛ مبا يف ذلك مبوجب إطار التكيف اخلـاص باتفاقـات كـانكون، علـى حنـو                   
 .متسق ومتكامل يستند إىل التآزر فيما بني األنشطة والعمليات

 الدول األعضاء علـى املـسامهة يف إجـراءات          ويف سياق تعزيز إجراءات التخفيف تشجَّع       -١٤
خفـض  : التخفيف يف القطاع احلرجي من خالل االضطالع باألنـشطة التاليـة، حـسب االقتـضاء              

االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات؛ وخفـض االنبعاثـات النامجـة عـن تـدهور الغابـات؛ وحفـظ             
 وتعزيـــز خمزونـــات الكربـــون يف خمزونـــات الكربـــون يف الغابـــات؛ واإلدارة املـــستدامة للغابـــات؛

ــات  ــصاراً باســم  (الغاب ــة اخت ــشطة اخلفــض املعــززة "املعروف ــدعوة إىل  ). أن ــة م واملنظمــات الدولي
 .املسامهة يف أنشطة اخلفض املعززة املشار إليها آنفاً ويف تنسيق تلك األنشطة ودعمها

 إطــار اهليئــة مــؤمتر كــانكون دفــع أيــضاً عجلــة العمــل املبــذول يف  أنَّ أضــف إىل ذلــك  -١٥
اليت تنظـر بانتظـام يف      ") اهليئة الفرعية : "اختصاراً(الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتكنولوجية      

وقــد .  املنــاختغّيــراملــسائل ذات الــصلة بــالعلوم واألحبــاث وعمليــات الرصــد املنــهجي املتعلقــة ب
 /ن يف كــانون األولاعتمــد مــؤمتر األطــراف يف دورتــه اخلامــسة عــشرة، املعقــودة يف كوبنــهاغ  

ن أحكامـاً ترمـي     يتضّم) CP.15/9 املقرر(، مقرراً بشأن الرصد املنهجي للمناخ       ٢٠٠٩ديسمرب  
إىل املضي يف تعزيز عمليات رصـد املنـاخ، بعـدة وسـائل منـها رصـده مـن الفـضاء، الـيت تتـوىل                         

أن يـضطلع هبـا   تنسيقها اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض؛ ويشري إىل األنشطة اليت من املزمع            
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ر، بوجـه خـاص،   ع هـذا املقـرّ   ويـشجّ . النظام العاملي لرصد املناخ والنظام العاملي ملراقبـة األرض        
اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض علــى االســتمرار يف تنــسيق ودعــم املكــون الفــضائي مــن   

ليـه االتفاقيـة    ع تّصالنظام العاملي لرصد املناخ واألنشطة األخرى املتعلقة به من أجل تلبية ما ن            
 .من احتياجات ذات صلة

وقد نظرت اهليئة الفرعيـة املعنيـة باملـشورة العلميـة والتكنولوجيـة، أثنـاء دورهتـا الثالثـة                     -١٦
والثالثني اليت عقدت خالل مؤمتر كانكون، يف عدد من املسائل ذات الـصلة بالرصـد املنـهجي             

النظــام العــاملي لرصــد املنــاخ  للمنــاخ؛ خاصــة فيمــا يتعلــق بالعمــل الــذي يــضطلع بــه كــل مــن   
بـت  ويف هـذا الـصدد رحّ     . والنظام العاملي ملراقبة األرض واللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض            

ــة  ــة الفرعي ــة األمــم     "بتحــديث اهليئ ــة للنظــام العــاملي لرصــد املنــاخ دعمــاً التفاقي اخلطــة التنفيذي
تعمـل علـى تنفيـذ      االتفاقيـة أن    ؛ وطلبـت إىل األطـراف يف        " املنـاخ  تغّيـر املتحدة اإلطارية بـشأن     

بت مبا صدر عن اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض من اسـتجابة منـسقة      كما رحّ . تلك اخلطة 
لالحتياجــات ذات الــصلة بالنظــام العــاملي لرصــد املنــاخ واالتفاقيــة اإلطاريــة، وبالتقــدم الــذي    

 حتــسني قــدرات أحرزتــه وكــاالت الفــضاء املــشاركة يف عمليــات الرصــد العامليــة علــى طريــق   
األطـراف الـيت   و. الرصد حتسيناً مستداماً ومبا أبدتـه تلـك الوكـاالت مـن التـزام يف هـذا الـصدد          

ة إىل مواصــلة هــذا الــدعم وإىل تلبيــة تــدعم وكــاالت الفــضاء يف إجــراء تلــك العمليــات مــدعوَّ
  .ناخخطة النظام العاملي لرصد املاالحتياجات ذات الصلة اليت حددهتا النسخة احملدثة من 

    
      نظم الرصد العاملية  -ثالثاً  

    النظام العاملي لرصد املناخ    
النظـام العـاملي لرصـد املنــاخ، الـذي يتـشارك يف اإلشـراف عليــه كـل مـن برنـامج األمــم            -١٧

ــة        ــسكو واملنظمــة العاملي ــة لليون ــوم احمليطــات التابع ــة لعل ــة احلكومي ــة الدولي ــة واللجن املتحــدة للبيئ
 هبدف ضمان إجراء مـا يلـزم مـن          ١٩٩٢لس الدويل للعلوم، تأسس يف عام       لألرصاد اجلوية واجمل  

  .عمليات رصد للمسائل املتعلقة باملناخ وإتاحة نتائج تلك العمليات لكل املستخدمني احملتملني
للخطــة " نــشر برنــامج النظــام العــاملي لرصــد املنــاخ صــيغة حمدثــة        ٢٠١٠ويف عــام   -١٨

"  املنـاخ  تغّيـر  للمناخ دعماً التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن            التنفيذية لنظام املراقبة العاملي   
 املناخية األساسـية مـن أجـل        تغّيراتدعا فيها إىل إجراء ما يلزم من عمليات رصد مستدامة للم          

ويلــزم مــا . إحــراز تقــدم ملمــوس يف توليــد منتجــات مناخيــة عامليــة واشــتقاق معلومــات منــها  



 

6 V.11-81827 
 

A/AC.105/991

ساســياً مــن أجــل دعــم عمــل االتفاقيــة اإلطاريــة واهليئــة احلكوميــة اً مناخيــاً أتغّيــر م٥٠جمموعــه 
 . جترى من الفضاءتغّيراتد تلك املمعظم عمليات رص بأنَّ  املناخ؛ علماًتغّيرالدولية املعنية ب

ومن أجل مـساعدة وكـاالت الفـضاء الوطنيـة واحلكوميـة الدوليـة املـشاركة يف رصـد                     -١٩
برنامج النظام العاملي لرصد الفضاء جمموعة متطلبـات تفـصيلية       املناخية األساسية أعد     تغّيراتامل

ومـن شـأن    . يلزم استيفاؤها بغية رصد املناخ من الفضاء على حنو منهجي ومنـسق بقـدر أكـرب               
استيفاء تلك املتطلبات إرساء أساس معلومايت أفضل بكثري يتيح للدول أن تتخذ قرارات أكثـر               

 .والتكيف معهملناخ تغّير ارشداً بشأن كيفية االستجابة ل

بالتعـاون مـع الربنـامج العـاملي لبحـوث            أُعـدَّت  ت الـسواتل الـيت وضـعها النظـام        متطلباو  -٢٠
وتتألف تلك املتطلبات، الـيت   . املناخ واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وسائر الدوائر املعنية باملناخ        

ــام    ــصادر يف ع ــشور ال ــون ٢٠٠٦وردت يف املن ــات الر"  واملعن ــهجي للمنتجــات   متطلب صــد املن
واجلاري حتديثـه يف الوقـت   ) GCOS-107, WMO/TD-No. 1338" (املناخية املعتمدة على السواتل

الراهن، من مواصفات تفصيلية ختص دقةَ بيانات السواتل واملنتجـات املـشتقة منـها وثباَتهـا علـى             
خي العـشرة الـيت أرسـاها    وهي تشمل أيضاً مبـادئ الرصـد املنـا        . الزماين/مر الزمن وميَزها املكاين   

ومــن شــأن ســجالت البيانــات املناخيــة املعتمــدة علــى   . النظــام املــذكور بــشأن الــسواتل حتديــداً 
السواتل، اليت تفـي مبتطلبـات النظـام، أن تـضيف الكـثَري إىل عمليـات رصـد املنـاخ، والدراسـات                     

ــات وامل  ــة باالجتاه ــراتاملتعلق ــر   تغّي ــاة، وأن تث ــى احملاك ــاذج عل ــدرة النم ــة املطــاف  ، وق ي يف هناي
عمليــات اختــاذ القــرارات املتعلقــة بقطاعــات جمتمعيــة عديــدة مثــل الزراعــة وإدارة املــوارد املائيــة    

 .والغابات والتطبيقات البحرية

وقد اختـذت وكـاالت الفـضاء الوطنيـة واحلكوميـة الدوليـة إجـراءات منـسقة اسـتجابةً                   -٢١
 مـن خـالل اللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض       منها ملتطلبات النظـام، سـواء فرديـاً أو مجاعيـاً        
وهذا ينطبق علـى تـشغيل نظـم الـسواتل تـشغيالً            . وفريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية     

ال يتأثر باملناخ واالستغالل املنسق جملموعات البيانـات املكتـسبة، وذلـك مـثالً يف إطـار مبـادرة                   
أمــا املنظمــة العامليــة . ل البيئيــة املتعلقــة برصــد املنــاخاملعاجلــة املنــسقة املــستدامة لبيانــات الــسوات 

لألرصاد اجلوية فقد أدرجت احتياجـات النظـام العـاملي لرصـد املنـاخ يف عمليـة إعـادة تـصميم                     
 .نظام املراقبة العاملي اخلاص هبا اليت ستجرى خالل العقدين القادمني

ة الثالثــة والــثالثني للهيئــة الفرعيــة  النظــام العــاملي لرصــد املنــاخ تقريــراً إىل الــدوروقــدَّم  -٢٢
ع منـها أن تزيـد القـدرة علـى          توقَّـ ن عرضاً يشرح التحديث الكامل للخطة التنفيذية الـيت يُ         مَّتض

ودعـت اهليئـة    . إحراز تقدم ملموس يف عمليات النمذجـة والتنبـؤ ويف تـوفري اخلـدمات املناخيـة               
عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احملدثـة أثنـاء        الفرعية أمانة النظام إىل املواظبة على تقدمي تقارير         
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دت علــى احلاجــة امللحــة إىل تــأمني متويــل كــاف للوفــاء الطويــل   دورات اهليئــة الالحقــة؛ وأكّــ
 .األجل باالحتياجات األساسية لعمليات رصد مناخ األرض مبقتضى االتفاقية

    
    النظام العاملي لرصد احمليطات    

 مـن فـائض     يف املائـة   ٥٠وهـي متـتص     . ن نظام املنـاخ العـاملي     احمليطات جزء ال يتجزأ م      -٢٣
 املناخيـة العقديـة عـن طريـق     تغّيـرات ر يف الحرارة االحترار العاملي، وتضبط النظم اجلوية، وتـؤثّ    

تغّيـر املنـاخ    دت اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة ب        وقد شدّ . نقل احلرارة ببطء يف كل أحناء العامل      
 احمليطات يف ضبط املناخ وعلـى مـا لفهـم عمليـات احمليطـات مـن أمهيـة                 يهعلى الدور الذي تؤدّ   

  . املناختغّيريف اختاذ قرارات حصيفة بشأن التصدي اجملتمعي ل
 املنــاخ؛ ومنــذ عــام تغّيــر منــسوب ســطح البحــر هــو أحــد أبــرز نتــائج   تغّيــر أنَّ نيََّبــوَت  -٢٤

هـذا املنـسوب إىل متـدُّد طبقـات         ويعود ارتفاع   .  هذا املنسوب ُيرصد من الفضاء     تغّير و ١٩٩٢
 هـذا االرتفـاع     تغّيراحمليط العلوية نتيجة الزدياد درجة حرارة طبقات احمليط حتت السطحية؛ وي          

كمـا يتـأثر منـسوب سـطح        . اً طفيفاً بفعل انتقـال امليـاه بـني احمليطـات واخلزانـات األرضـية              تغّير
، مبا فيهـا حتركـات األرض الطبيعيـة وهبـوط     البحر احمللي تأثراً شديداً بالعوامل اإلقليمية واحمللية 

وهلـذه العوامـل أمهيـة حامسـة يف املنـاطق       . األرض بفعل اإلنسان نتيجـة السـتخراج امليـاه العذبـة          
نغالديش الساحلية املنخفضة الكثيفة السكان املعرضة للفيضانات الناجتة عن العواصف، مثـل بـ            

 .ودلتا النيل واملسيسييب

 يف النظـام العـاملي لرصـد احمليطــات    اً أساسـي اًيانـات الـساتلية عنــصر   تيـارات الب وتـشكِّلُ   -٢٥
ا درجة حرارة سطح البحر فهي حيويـة للتنبـؤات          أّم.  املناخ تغّيرفيما خيص الدراسات املتعلقة ب    

ويعد لـون   . اجلوية ولفهم ديناميات تفاعل احمليط واجلو، وهو فهم الزم إلجراء تنبؤات مناخية           
فأشـكال احليـاة يف احملـيط تتوقـف علـى حالتـه             . بـه مـن نـشاط بيولـوجي       احمليط مؤشراً على مـا      

 كمـا إنَّ  .  علـى حالتـه الفيزيائيـة وجريـان امليـاه فيـه            تغّيـرات البيوكيميائية اليت تتأثر مبا يطرأ من       
ومـسبباً هلـذا    تغّيـر املنـاخ     المتداد املـساحة اجلليديـة يف البحـر أمهيتـه باعتبـاره مؤشـراً داالً علـى                  

 .ونظراً للدور املركزي الذي يؤديه يف النظم اإليكولوجية واملالحة القطبية، تغّيرال

 بدأت اللجنة الدوليـة احلكوميـة لعلـوم احمليطـات، التابعـة لليونـسكو،               ١٩٩٠ويف عام     -٢٦
 على طلب الدول األعـضاء الـيت أقـرت          العاملي لرصد احمليطات؛ وذلك بناءً    يف التخطيط للنظام    

وهـذه اللجنـة هـي الـيت تقـود أنـشطة النظـام العـاملي                . د لرصـد احمليطـات    بأمهية إجياد نظام موح   
لرصــد احمليطــات الــذي يتــشارك يف اإلشــراف عليــه كــل مــن املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة   

 .وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واجمللس الدويل للعلوم
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ة يف التــاريخ، عمليــة ومــع مــيالد النظــام العــاملي لرصــد احمليطــات تبــدأ اآلن، ألول مــر   -٢٧
رصــد حميطــات العــامل علــى حنــو روتــيين ومنــهجي ومعاجلــة البيانــات يف توقيــت يــسمح باختــاذ  

 سـجالت رصـد     ، حبكـم طبيعتـها ذاهتـا، وجـودَ        تغّيـر املنـاخ     دراسـاتُ  وتقتـضي . قرارات مفيدة 
تمـال  ويعد وجود نظام عاملي لرصد احمليطات يتوافر فيه عنصرا االستدامة واالك          . طويل األجل 

 املناخ، وتقييم َمـواطن الـضعف اإلقليميـة، ورصـد مـدى فعاليـة               تغّيرأمراً الزماً متاماً لفهم تأثري      
 .جهود التكيف مع هذا التأثري والتخفيف من حدته

ق النظـام املـذكور إجنـازات بـارزة يف الـسنوات األخـرية تـشمل بلـوغ هـدف                 وقد حقّـ    -٢٨
 بتـسجيل درجـة احلـرارة ونـسبة امللوحـة يف             طوافـة عائمـة مـن طـراز أرغـو تقـوم            ٣ ٠٠٠نشر  

 عوامة منجرفة على سطح البحر تقوم بتـسجيل التيـارات        ١ ٢٥٠الطبقات العليا للمحيطات و   
كمـا طـرأت زيـادة ملموسـة علـى      . السطحية ودرجات احلرارة وقيم الضغط اجلوي الـسطحية     

درة على الكـشف عـن   عدد قياسات املد واجلزر اليت جترى اآلن على حنو شبه فوري وتوفر الق    
وُنـشرت عـدة عوامـات موقعيـة رأسـية مرجعيـة جديـدة؛ يف حـني مـا زال                    . حاالت التسونامي 

عــدد العوامــات الرأســية املداريــة، اجلــاري تــشغيلها فعــالً يف احملــيط اهلــادي، يتزايــد يف احملــيط     
ؤخراً واألمل معقود على استمرار هـذه اإلمـدادات بعـدما وافقـت مـ             . األطلسي واحمليط اهلندي  

اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض علــى دعــم اســتمرارية عمليــات الرصــد الــساتلي احليويــة   
 .ملنسوب سطح البحر والرياح السطحية وامتداد املساحة اجلليدية يف البحر ولون احمليطات

إن متطلبات مراقبة احمليطات من أجل رصد املناخ وإجراء األحباث والتنبـؤات املناخيـة                -٢٩
 فريـق رصـد احمليطـات مـن أجـل املنـاخ، الـذي يقـدم تقـاريره إىل النظـام العـاملي لرصـد                        حيددها

مـن  تغّيـر املنـاخ     احمليطات وإىل الربنامج العـاملي لبحـوث املنـاخ، وإىل االتفاقيـة اإلطاريـة بـشأن                 
 .خالل النظام العاملي لرصد املناخ

ألرض وفريق التنسيق املعـين     ومثة حوار جار باستمرار مع اللجنة املعنية بسواتل رصد ا           -٣٠
بـــسواتل األرصـــاد اجلويـــة يكفـــل اســـتمرارية تيـــارات البيانـــات الرئيـــسية املتعلقـــة باحمليطـــات   

 .واملستمدة من الرصد الساتلي

وأثناء الدورة الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتكنولوجية الحظـت              -٣١
 املناخيـة األساسـية     تغّيـرات حق للنظام العاملي لرصد احمليطات تشمل امل      خطة العمل الال   أنَّ   األطراف

 يف  تغّيـرات بشأن كيمياء احمليطات والنظم اإليكولوجية؛ كما الحظت تلك األطراف أمهية تلـك امل            
  .متابعة ما للمناخ ولزيادة احلموضة من تأثري يف النظم اإليكولوجية للمحيطات
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    رضالنظام العاملي ملراقبة األ    
سعى النظام العاملي ملراقبة األرض، وهو برنـامج مـشترك بـني الوكـاالت يـضم منظمـة           -٣٢

ألغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                األمم املتحدة ل  
أمهيــة والعلــم والثقافــة واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة واجمللــس الــدويل للعلــوم، إىل التوعيــة ب 

ــشعار   ــات االست ــة    عــن ُبعــد اســتخدام بيان ــاء االجتماعــات النظامي ــة املــستدامة أثن  دعمــاً للتنمي
ــال  ــة ب ــة املتعلق ــشأن   تنّوعلالتفاقي ــة ب ــة اإلطاري ــوجي واالتفاقي ــاخ   البيول ــر املن ــة األمــم  تغّي واتفاقي
افظــة علــى معاهــدة احمل واتفاقيــة رامــسار املتعلقــة باألراضــي الرطبــة وتــصّحراملتحــدة ملكافحــة ال

  .األنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية
ــشعار      -٣٣ ــات االست ــد اســتخدام بيان ــد ولَّ ــد لق ــات واملعلومــات  عــن ُبع ، إىل جانــب البيان

املوقعية، قدراً عظيماً من االهتمام لدى الدول األطراف يف تلك االتفاقيـات بـشأن التبليـغ عـن                  
وكان هناك تركيـز خـاص      . العام هلذا االستخدام  االستخدام املستدام للموارد الطبيعية والرصد      

 تنّوععلى النظم اإليكولوجية اهلشة جداً، مثـل الـنظم املوجـودة يف املنـاطق الـساحلية الغنيـة بـال                   
 .البيولوجي والشديدة التأثر بالضغوط السكانية

العـاملي  بـاجلهود الـيت تبـذهلا أمانـة النظـام           تغّيـر املنـاخ     بت االتفاقية اإلطارية بشأن     ّحور  -٣٤
ملراقبة األرض، بغية وضع إطار يكفل إعـداد مـواد إرشـادية ومعـايري ومبـادئ توجيهيـة تبليغيـة                     
ختص نظم رصد األرض مـن أجـل املنـاخ، اسـتجابةً للـدعوة الـيت وجهتـها إليهـا اهليئـة الفرعيـة                        

ى أن عت اهليئــةُ الفرعيــة النظــام املــذكور علــّجكمــا شــ. املعنيــة باملــشورة العلميــة والتكنولوجيــة
 املناخيــة تغّيــراتيواصــل عملــه وعلــى أن جيــري تقييمــاً حلالــة وضــع معــايري ختــص كــالً مــن امل  

 .األساسية يف اجملال األرضي

ــادي يف حتديــد امل        -٣٥ ــاملي ملراقبــة األرض علــى أداء دور قي ــد دأب النظــام الع  تغّيــراتوق
سني فهـم مكونـات النظـام       املناخية األساسية األرضية؛ وذلك ضمن واليته العامة املتمثلة يف حتـ          

 . اليت تطرأ على النظام وعواقبها من حيث التأثري والتكيفتغّيراتاملناخي األرضية وأسباب ال

هت االستنتاجات اليت خلصت إليها الدورة الثالثـة والثالثـون للهيئـة املـذكورة              ّوكما ن   -٣٦
ز رصـد املنـاخ؛ وذلـك يف         املناخيـة األساسـية األرضـية مـن فوائـد متزايـدة تتجـاو              تغّيراتمبا للم 

؛ وشـجعت تلـك االسـتنتاجات أمانـة النظـام           تـصّحر  البيولـوجي وال   تنـّوع جماالت عديدة منها ال   
  .العاملي ملراقبة األرض على زيادة التآزر مع املبادرات اجلارية ذات الصلة
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      أنشطة منظمات األمم املتحدة  -رابعاً  
  لألغذية والزراعة  األمم املتحدةمنظمة    

االحتبـاس   يفضي إىل انبعـاث غـازات        تصّحرال أنَّ   تغّير املناخ من املعلوم متاماً يف سياق        -٣٧
  .إعادة زراعة الغابات ميثل خياراً يتيح خزن الكربوناحلراري وأنَّ 

 وتــدهور الغابــات للبلــدان الناميــة أن  تــصّحر االنبعاثــات النامجــة عــن ال تقلــيُصويتــيح  -٣٨
القطـاع احلرجـي وتقلـيص االنبعاثـات النامجـة عـن األراضـي              تساهم يف إجراءات التخفيـف يف       

برنامج األمم املتحـدة للتعـاون يف جمـال خفـض االنبعاثـات              ٢٠٠٨لقد أُطلق يف عام     . احلرجية
 األمـم  ، وهـو شـراكة تعاونيـة بـني منظمـة     وتدهورها يف البلدان النامية النامجة عن إزالة الغابات

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة؛         و) الفاو(ألغذية والزراعة   ل املتحدة
ويدعم هذا الربنامج اجلهود اليت تبذهلا البلدان بغية اكتـساب القـدرة يف جمـال األنـشطة املعـززة       

فض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها وتنفيـذ تلـك األنـشطة يف إطـار                  املتعلقة خب 
ويعمل هذا الربنامج على كـل مـن الـصعيد الـوطين والـصعيد        . ٢٠١٢نظام مناخي الحق لعام     

العاملي من خالل آليات دعم الستراتيجيات البلدان بـشأن تلـك األنـشطة املعـززة ومـن خـالل                   
 .بناء توافق دويل يف اآلراء بشأن عمليات تلك األنشطة

لـسواتل تـستند   وتساعد منظمة الفاو البلدانَ على إنشاء نظم لرصد الغابـات بواسـطة ا             -٣٩
يف املقام األول إىل التكنولوجيا اليت استحدثها املعهـد الـوطين الربازيلـي لبحـوث الفـضاء دعمـاً        

ومثة تعاون وثيق بني املنظمة واملعهـد املـذكورين علـى بنـاء القـدرات يف                . لنظم رصد األمازون  
يمـا خيـص االستـشعار عـن        البلدان الرائدة املعنية بأنشطة األمم املتحدة املعـززة املـذكورة آنفـاً ف            

 .عد ورصد الغابات اعتماداً على السواتلُب

 تغّيـر ويف سياق عمليات اجلرد الوطنيـة للغابـات مـن أجـل تقيـيم خمزونـات الكربـون و                    -٤٠
ــشعار      ــات وتفــسريها أدوات است ــذ تلــك العملي ــشمل تنفي ــات ي  ســتتم عــن ُبعــد تلــك املخزون

ويف البلــدان الــيت تنفــذ فيهــا أنــشطة األمــم . تجمانــستها مــع خمططــات اإلدارة املــستدامة للغابــا
عت الفـاو يف اسـتخدام بيانـات    سّـ تو)  املتحـدة زانيـا   تـن مثل إكوادور ومجهوريـة     (املتحدة املعززة   

.  من أجل إنـشاء املواقـع امليدانيـة اخلاصـة بعمليـات اجلـرد الوطنيـة للغابـات                عن ُبعد االستشعار  
 وأخــرى (CBERS2B, SPOT, Landsat)انة وُتــستخدم يف ذلــك أجهــزة تــصوير عاليــة االســتب 

ويف . عالوة على منـاذج رقميـة للتـضاريس األرضـية         ) MODISمثل أجهزة   (منخفضة االستبانة   
املستقبل سُيستكمل استعمالُ البيانات البصرية ببيانات رادارية من أجـل التغلـب علـى مـشكلة                

 .طبقات السحب
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رصــد األرض اخلاصــة بنظــام اإلنــذار  وتــستخدم الفــاو البيانــات املــستقاة مــن ســواتل     -٤١
ملعلومـات الرصـد البيئـي      النظـام املتقـدم     "املبكر من أجل األمن الغذائي، املعـروف حاليـاً باسـم            

ــة ــيسأ" (اآلني ــدات  )ARTEMIS( )رتيم ــسق مع ــو ن ــتقبال     /، وه ــى اس ــادر عل ــة ق ــات آلي براجمي
تيمـيس، الـيت يعـود    روتتضمن حمفوظـات أ . السواتل يومياً ميجابايت من بيانات   ١٠٠ومعاجلة  

ويكمــن وجــه . ة مــن نــواتج معلومــات الرصــد البيئــي تنّوعــ، طائفــة م١٩٨٢عهــدها إىل عــام 
االستعمال الرئيسي هلذه النواتج يف ميدان اإلنذار املبكر مـن أجـل األمـن الغـذائي، خاصـة مـن                    

ة الفـاو،   جانب النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعـة الـذي تـديره منظمـ               
 .ويف ميدان التنبؤات املتعلقة باإلنتاج الزراعي

متثل تقديرات سقوط األمطار، اخلاصة مبنظمة الفـاو، طريقـة جديـدة مـستقلة لتقـدير       و  -٤٢
. كميات األمطـار، خاصـة يف منـاطق معينـة يكـون فيهـا نطـاق تغطيـة احملطـات اجلويـة حمـدوداً                       

 . على طلبهاًء اجلوية الوطنية بناوُتنقل منهجية الفاو هذه إىل وكاالت األرصاد

ي منهجية الفاو القائمة على اجلمع بني املعلومات املـشتقة مـن الكـوارث التارخييـة                وتؤدِّ  -٤٣
 احلاليـة إىل حتـسني التوقعـات املتعلقـة بتـأثري نظـم األعاصـري املداريـة                  عن ُبعـد  وبيانات االستشعار   

وعلـى سـبيل    .  وقـوع احلـدث وبعـده مباشـرة        وإىل دعم اإلجراءات اخلاصة الواجب اختاذها أثناء      
، اخلاصة بالفاو، يف تقدير "عملية التقدير االعتيادي السريع للكوارث الزراعية    "املثال اسُتخدمت   

وجيمع هـذا النـهج بـني بيانـات اآلثـار          . تأثري إعصار ميتش يف نظام اإلنتاج الزراعي يف هندوراس        
 مــن أجــل منذجــة التــأثريات وإجــراء  عــن ُبعــد الــسابقة والالحقــة املتاحــة مــن خــالل االستــشعار 

  .تقديرات أولية بسرعة شديدة؛ مما يعزز فعالية ودقة التخطيط لعمليات الطوارئ
    

    االحتاد الدويل لالتصاالت    
ز االحتــاد الــدويل لالتــصاالت علــى اســتخدام تكنولوجيــا االتــصاالت الالســلكية   كّــير  -٤٤

 املناخيـة هبـدف     تغّيراتب ال االتصاالت يف منع وجتنّ   وغريها من أشكال تكنولوجيا املعلومات و     
تزويــــد احلكومــــات والقطــــاع اخلــــاص بــــسبل ووســــائل اســــتخدام تكنولوجيــــا املعلومــــات 

  .واالتصاالت يف رصد املناخ
ومبا أنه املشرف على طيف التـرددات الراديويـة ومـدارات الـسواتل، وأنـه مبثابـة اهليئـة                   -٤٥

خيـص االتـصاالت، يتـوىل االحتـاد إنـشاء قواعـد تنظيميـة وتقنيـة            العاملية للتوحيـد القياسـي فيمـا        
االً، بشأن استحداث نظم رصد املناخ بالسواتل ونشر البيانات وتشغيل تلك النظم تـشغيالً فعّـ              

وذلــك عــن طريــق ختــصيص مــا يلــزم مــن مــوارد ختــص طيــف التــرددات الراديويــة ومــدارات     
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اجلديـدة ونظمهـا القائمـة؛ وإجـراء دراسـات          السواتل؛ وحتليل مدى التوافق بني نظـم الـسواتل          
بـشأن  ) توصـيات صـادرة عـن االحتـاد       (وطوعيـة   ) لـوائح راديويـة   (ووضع معايري دولية تعاهدية     

نظم وشبكات االتصاالت الفضائية وغري الفـضائية؛ وتقـدمي إرشـادات ودعـم بـشأن اسـتخدام                 
تغّيـر املنـاخ   ث النامجـة عـن   نظم الـسواتل ألغـراض رصـد البيئـة والتنبـؤ باآلثـار الـسلبية للكـوار              

سـواتل رصـد األرض الـيت تَتَتبَّـع تطـور           ) أ(والتخفيف من حدة تلك اآلثار، بعدة وسائل منـها          
األعاصري واألعاصري املدارية والـرادارات اجلويـة الـيت تَتَتبَّـع الزوابـع والعواصـف الرعديـة ومحـم            

م أدوات الرصـد اجلـوي الراديويـة        ونظـ ) ب(الرباكني واحلرائق الكربى اليت تندلع يف الغابات؛        
) الـساتلية واألرضـية  (وشـىت نظـم االتـصاالت الراديويـة     ) ج(اليت جتمع وتعاجل البيانات اجلوية؛  

ــشأ؛       ــشرية املن ــة والب ــشىت الكــوارث الطبيعي ــة ب ــشر املعلومــات املتعلق ــا ) د(املــستخدمة يف ن وم
ــا     ــة يف االحتــاد مــن توصــيات وتق ــصاالت الراديوي ــصدره قطــاع االت ــات عــن نظــم  ي رير وكتيب

االتصاالت الراديوية والتطبيقات الراديوية املستخدمة يف سواتل استكشاف األرض وخـدمات           
الــسواتل واملعينــات املخصــصة لألرصــاد اجلويــة الــيت تــوفر اليــوم معظــم البيانــات الــيت تــساعد    

ــسواتل وتكنولوجيــ     ــشر تكنولوجيــات ال ــة املتعلقــة بتخطــيط وهندســة ون ات العمليــات اإلداري
االتصاالت الراديوية األرضية املستخدمة يف رصد البيئة ومراقبة املناخ والتنبؤات اجلوية والتنبـؤ             

 .نشأ والكشف عنها والتخفيف منهابالكوارث الطبيعية والبشرية امل

واعترافــاً مــن كــل مــن املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت      -٤٦
 يف عـن ُبعـد  ظم وتطبيقات طيـف التـرددات الراديويـة واالستـشعار الراديـوي        باألمهية احليوية لن  

أغراض املراقبة اجلوية والبيئية مـن أجـل رصـد املنـاخ وتقلـيص خمـاطر الكـوارث والتكيـف مـع                      
 أول حلقـة دراسـية      ٢٠٠٩وختفيف حـدهتا، عقـدت اهليئتـان يف عـام           تغّير املناخ   اآلثار السلبية ل  

رصـد أحـوال    : استخدام الطيف الراديـوي يف األرصـاد اجلويـة        "مشتركة بينهما حول موضوع     
؛ وذلك مبقر املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة يف جنيـف، باعتبـار               "اجلو واملاء واملناخ والتنبؤ هبا    

هـــذه احللقـــة حمفـــالً مفتوحـــاً لتبـــادل اآلراء واملعلومـــات بـــني ممثلـــي دوائـــر األرصـــاد اجلويـــة   
  .٢٠١٣زمع أن يعقد حدث مماثل تال يف عام ومن امل. واالتصاالت الراديوية

    
    اللجنة االقتصادية ألفريقيا    

شرع كل من اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالحتاد األفريقي ومصرف التنميـة األفريقـي               -٤٧
يف تنفيذ برنامج يكفل إتاحة معلومات وافية من أجـل وضـع سياسـات بـشأن القـضايا املتعلقـة                  

ــابع للجنــة املــذكورة   باملنــاخ، منــها إنــشاء م  وتعكــف . ركــز أفريقــي معــين بــسياسات املنــاخ ت
اللجنة، ضمن أنشطتها، على تنفيذ قاعدة بيانات جغرافية مكانية تتـوىل مجـع البيانـات مباشـرة             
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لكنــها تعتمــد باإلضــافة إىل ذلــك علــى جمموعــات بيانــات جتمعهــا وكــاالت ومكاتــب وطنيــة   
خـذ بنـسق هيكلـي مـوزع لقواعـد البيانـات يتـيح              أخرى تابعة للدول األعـضاء؛ مـع مراعـاة األ         

ــة   ــات املتعاونـ ــد البيانـ ــول إىل قواعـ ــشركاء يف   . الوصـ ــشاورياً للـ ــاً تـ ــة اجتماعـ ونظمـــت اللجنـ
 أيد خالله املشاركون تقدمي مساعدة للبلدان واملؤسـسات األفريقيـة الـيت      ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

يانـات واخلـدمات اجلغرافيـة      تضطلع خبـدمات إلكترونيـة مـن أجـل الـسماح بتقاسـم شـفاف للب               
  . املناختغّيراملكانية املتعلقة بقضايا 

 اللجنة، بالتعاون مـع معهـد رسـم اخلـرائط والبحـوث العامليـة التـابع لألكادمييـة                   وتعكف  -٤٨
األوروبية للعلوم والفنون، على وضع أطلس لعموم أفريقيا يركز على البيانات املتعلقة باألراضـي       
واملياه من أجل تناول قضايا معينة؛ مثل األمن الغذائي وتدهور التربـة وإدارة امليـاه وإدارة خمـاطر                  

 املناخ، وذلك عن طريق تـوفري البيانـات واملعلومـات ذات الـصلة يف               تغّيرلكوارث والتكيف مع    ا
وتتمثل األهداف الرئيسية يف إنـشاء خمـزن بيانـات ووضـع أطلـس شـبكي متـاح              . شىت القطاعات 

للقارة كلها من خالل ُعقـد ربـط يف املنـاطق الفرعيـة ومراكـز التفـوق وجهـات الوصـل الوطنيـة             
كادميية، من أجل دعم البحوث والتدريب وعمليات اختاذ القرارات يف القارة ومن         واألوساط األ 

أجــل تيــسري رســم خــرائط املنــاطق املعرضــة للخطــر بغــرض منــع األخطــار والتأهــب هلــا، وإدارة  
  . املناختغّيرالكوارث، وتقليص املخاطر، والتخفيف من حدة تأثري 

    
، وجلنتها الدولية )اليونسكو(ثقافة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وال    

    احلكومية لعلوم احمليطات
يعمــل الربنــامج اهليــدرولوجي الــدويل اخلــاص باليونــسكو علــى وضــع قاعــدة معــارف    -٤٩

علمية تساعد السلطات املسؤولة عن املياه واحلكومات على جماهبة التحـديات املتعلقـة بـاملوارد               
 التكيـف مـع تلـك التحـديات؛ وذلـك مـن أجـل ترشـيد                وعلـى تغّيـر املنـاخ     املائية اليت يطرحهـا     

  .عملية إدارة املوارد املائية وتيسري سبل التثقيف وبناء القدرات
وقامت مبادرة الـشبكة العامليـة املعنيـة باملعلومـات املتعلقـة بامليـاه والتنميـة يف األراضـي               -٥٠

 ومركــز األرصــاد ، وهــي مبــادرة خاصــة بالربنــامج اهليــدرولوجي الــدويل )G-WADI(القاحلــة 
د زوِّ التـابع جلامعـة كاليفورنيـا بـإيرفني، بتأسـيس مُـ            عـن ُبعـد   اجلوية اهليدرولوجيـة واالستـشعار      

خدمات جغرافية يتيح ملستخدميه يف شىت أحناء العامل إمكانية الوصول شـبه الفـوري والفـوري                
ذه املنتجـات   وقـد اشـُتقت هـ     . ملنتجات ساتلية عالية الدقة وشـبه عامليـة ختـص تـساقط األمطـار             

 باسـتعمال  عـن ُبعـد  تقدير حجم تساقط األمطار اعتماداً على معلومات مستـشَعرة          "باستخدام  
" اخلاصــة بنظــام تــصنيف الــسحب   ) PERSIANN" برســيان("الــشبكة العــصبية االصــطناعية   
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)CCS (             الذي َيستعمل لوغاريتُمه صوراً تربيعية حتـت محـراء التقطتـها الـسواتل العامليـة املتزامنـة
ــة لدراســة احمليطــات      مــ ــإلدارة الوطني ــابع ل ــة الت ــؤات املناخي ع األرض، الــيت يوفرهــا مركــز التنب

 .والغالف اجلوي

ــة يف األراضــي     إنَّ  -٥١ ــاه والتنمي ــة باملعلومــات املتعلقــة باملي ــة املعني ــشبكة العاملي  منتجــات ال
ــيت تتــ       ــصور، ال ــى ال ــات واالطــالع عل ــل أدوات الوصــول املباشــر للبيان ــة، مث يح خلــرباء القاحل

ــساقط          ــشأن ت ــة ب ــة الدق ــديرات عالي ــى تق ــوري عل ــوري والف ــبه الف ــدرولوجيا احلــصول ش اهلي
األمطار، يتم تكييفها وفقاً الحتياجات الدول األعضاء من حيـث القـدرة علـى رؤيـة البيانـات                  

وهــذه األدوات أساســية . وتــصنيفها حــسب البلــدان واملــستجمعات املائيــة املتعــددة النطاقــات  
 .دارة املوارد املائية املتاحة واملتجددة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلةلتقدير وإ

املتعلقة بتساقط األمطـار يف التوقيـت والنطـاق املكـاين           " برسيان"كما ُتستخدم بيانات      -٥٢
اللذين حيددمها املستخدم ويف نطاقات فضائية متعددة من خالل مبـادرة الـشبكة العامليـة املعنيـة         

ــات امل ــة   باملعلوم ــة يف األراضــي القاحل ــاه والتنمي ــة باملي ــوذج أ . تعلق ــاك من  لنظــام رصــد  ّويلوهن
اجلفــاف متــاح اآلن إلكترونيــاً ألغــراض االختبــار والتــصديق فيمــا خيــص شــىت املنــاطق الفرعيــة 

 والتنبـؤ باملنـاخ   عـن ُبعـد  وبإضافة عمليات رصد أخرى، مثل استشعار رطوبة التربـة         . األفريقية
ني دقة عمليات احملاكاة وزيادة قدرة النظام على االستبانة مـن أجـل إرسـاء               املومسي، ميكن حتس  
 .نظام تشغيلي متاماً

 دولية تقودهـا    ، وهي مبادرةٌ  "املبادرة الدولية األرضية للبحوث البيئية العاملية      "وتساعُد  -٥٣
 املـشاكل   األفريقيـة علـى التغلـب علـى     وكالة الفضاء األوروبية بالتعاون مع اليونسكو، البلـدانَ       

اليت تواجه مجع وحتليل واستخدام املعلومات اجليولوجية املتعلقة باملياه؛ وذلك باسـتغالل املزايـا       
) ٢٠١٢-٢٠٠٩(واملرحلـة الثانيـة مـن تلـك املبـادرة           . اليت تتسم هبا تكنولوجيـا رصـد األرض       

تقنيــة حبيــث مكرسـة لــدعم البــاحثني العلمـيني األفارقــة يف تطــوير مهــاراهتم العلميـة وقــدراهتم ال   
يستطيعون حتقيق أفضل استفادة من تكنولوجيا رصـد األرض سـعياً وراء حتـسني فهـم وتقـدير                  

 املنـاخ؛ ممـا يرسـي أساسـاً     تغّيـر ورصد حالة املوارد املائية يف أفريقيا عالوة على اآلثـار احملتملـة ل    
وقـد  . سي يف القـارة   الة على الصعيد السيا   فية أو ختفيفية فعّ   علمياً سليماً يكفل وضع تدابري تكيّ     

 مــشروعاً ُتــستخدم فيــه مكونــات مــن تكنولوجيــا رصــد األرض مــن أجــل   ٢٠مت اآلن حتديــد 
تقييم شىت جوانب إدارة املوارد املائية يف بوركينا فاسو وتشاد ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             

 .وجنوب أفريقيا وزامبيا والسنغال وكينيا ومايل ومدغشقر ومصر واملغرب وناميبيا
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ل هـضبة التبـت واجلبـال احمليطـة هبـا إحـدى             نتارتيكا متثّ أوإىل جانب القطب الشمايل و      -٥٤
القطــب "هــذه املنطقــة، الــيت يــشري إليهــا العلميــون باســم  ف. أضــخم الكتــل اجلليديــة يف األرض

ــث ــدرها   " الثال ــساحة ق ــن     ٥وتغطــي م ــر م ــشمل أكث ــع وت ــومتر مرب ــني كيل  ١٠٠ ٠٠٠ مالي
. حـساسيةً وأظَهُرهـا للعيـان     تغّيـر املنـاخ     اجلليدية، هي أكثُر مؤشرات     كيلومتر مربع من األهنار     

ن اليونسكو واللجنة العلميـة املعنيـة مبـشاكل البيئـة واألكادمييـة الـصينية للعلـوم برنـامج                   وستدشِّ
 البيئيـة الـيت تطـرأ علـى       تغّيراتالذي يرمي إىل حتسني املعارف املتعلقـة بـال        " بيئة القطب الثالث  "

 .ث وتأثرياهتا اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصاديةالقطب الثال

وتــشارك جلنــة اليونــسكو الدوليــة احلكوميــة لعلــوم احمليطــات، باإلضــافة إىل كوهنــا           -٥٥
املشرف الرئيسي على النظام العاملي لرصد احمليطات، يف اإلشراف على بـرامج نـشطة يف جمـال                 

وتتضمن تلـك الـربامج     . أخوذة من الفضاء   م عن ُبعد حبوث املناخ تعتمد على بيانات استشعار       
ــة        ــه كــل مــن املنظمــة العاملي ــاخ الــذي يتــشارك يف اإلشــراف علي ــامَج العــاملي لبحــوث املن الربن
لألرصــاد اجلويــة واجمللــس الــدويل للعلــوم؛ وبرناجمــاً نــشطاً عــن حبــوث وتكــوين دورة كربــون   

علقة بكربون احمليطات بالتعاون مـع      احمليطات ينفَّذ يف إطار املشروع الدويل لتنسيق األعمال املت        
وهـذه الـربامج مـصممة لتنـسيق البحـوث العلميـة            . اللجنة العلميـة للبحـوث املتعلقـة باحمليطـات        

د عنـها يف هنايـة املطـاف معلومـات تفيـد      باستخدام عمليات مراقبة فضائية وموقعية، حبيث تتولّ      
  .ف معهالتكّيوتغّير املناخ اجملتمع فيما يضعه من خطط بشأن التخفيف من 

    
    برنامج األمم املتحدة للبيئة    

كوكــب واحــد :  نــشر برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة األطلــس املعنــون ٢٠٠٥يف عــام   -٥٦
 البيئـة مـن خـالل       تغّيـر ، الـذي عـرض مئـات األمثلـة علـى            ةتغّيـر أطلس بيئتنا امل  : وأناس كثريون 

عـن  طها سـاتل استـشعار األراضـي        زمن معني عرب صور التق    " قبل وبعد "مقارنة حالة األراضي    
ومـن هـذه األمثلـة املنطقـة املمتـدة          . اإلقليمـي والعـاملي   تغّيـر املنـاخ     ، بعضها يتعلـق مباشـرةً ب      ُبعد

 املتحدة، وهي منطقة تعتمد اعتماداً مباشـراً علـى امليـاه    زانيا تنعلى احلدود بني كينيا ومجهورية    
 امللمـوس الـذي طـرأ علـى حبـرية      تغّيـر خـرى ال ومن األمثلـة األ   . اجلوفية املتصرفة من كليمنجارو   

ــستوى مــن أجــل إعــادة صــالحية         ــة امل ــة رفيع ــضى اختــاذ إجــراءات وطني ــذي اقت ــاغويبني وال ف
وأدى جنـاح األطلـس وجاذبيتـه       . إمدادات البحرية وضمان اسـتعماهلا علـى حنـو أكثـر اسـتدامة            

 إىل ظهــور املؤكــدة كــشكل مــن أشــكال التواصــل مــع واضــعي الــسياسات وعامــة اجلمهــور    
 تغّيـرات منتجات عديدة الحقة له ختص أفريقيا اسُتخدمت فيها صور ساتلية مـن أجـل إبـراز ال                

  .البيئية املتعلقة باملناخ وغري املتعلقة به
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ومن أجل املضي يف تعزيز التعاون والتنسيق، خاصة فيما بني البلدان اليت تتقاسم ميـاه                  -٥٧
مـم املتحـدة للبيئـة، بـصفته يتـوىل أمانـة اتفاقيـة نـريويب،                احمليط اهلندي الغريب، يعمـل برنـامج األ       

على تعزيز محاية وإدارة وتطوير البيئة البحرية والساحلية من خـالل دعـم اخلطـط الوطنيـة عـرب               
 منـاخ املنـاطق الـساحلية مـن تـأثري يف توزيـع أشـجار املـانغروف ويف الـصحة يف                      تغّيـر حتليل ما ل  
 الـيت   تغّيـرات وتقيس تلـك الدراسـات مـدى تـأثري ال         . موزامبيق املتحدة وكينيا و   زانيا  تنمجهورية  

ويـتم اجلمـع بـني الـصور        . ل الذي يطرأ على أمناط استغالل األراضـي       تطرأ بفعل املناخ والتحوّ   
وصــور مــسح جــوي عاليــة الدقــة مــن   Quickbird  والــساتلLandsatامللتقطــة بواســطة الــساتل 

 .ظم اإليكولوجية اهلامة جتارياً وبيئياًر تلك النأجل توفري حتليل طويل لكيفية تأثّ
    

     العامةمكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة    
إىل مؤمتر تغّير املناخ يعود تاريخ اجلهود اليت بذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بشأن      -٥٨

ة األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمي   
ت فيــه الــدول األعــضاء   والــذي أقــّر١٩٩٩ينــا يف عــام الــذي عقــد يف في) اليونيــسبيس الثالــث(

بإسهام العلوم الفضائية والتطبيقات الفـضائية يف رفاهـة اإلنـسان ويف التنميـة يف جمـاالت عديـدة؛             
منها إدارة الكوارث، وإجراء تنبؤات جوية من أجل منذجـة املنـاخ، واملالحـة بواسـطة الـسواتل،                  

 العامليـة يف    تغّيـرات وأدى هذا اإلقرار إىل اقتراح نواة استراتيجية تكفـل التـصدي لل           . واالتصاالت
املــستقبل وتــسلط الــضوء، يف مجلــة أمــور، علــى محايــة بيئــة األرض وإدارة مواردهــا واســتخدام    
 التطبيقات الفضائية مـن أجـل حتقيـق أمـان اإلنـسان وتنميتـه ورفاهتـه، مبـا يف ذلـك إدارة اجلهـود                

الرامية إىل التخفيف من حدة الكوارث الطبيعية وإغاثة ضـحاياها ومنـع وقوعهـا، وتوثيـق عـرى                  
  .التنسيق بني األنشطة الفضائية املضطلع هبا داخل منظومة األمم املتحدة

 وتتــضمن بعــض األمثلــة علـــى األنــشطة الــيت نظمهــا املكتـــب مــؤخراً، فيمــا خيـــص          -٥٩
املـؤمتر الـدويل املـشترك بـني األمـم          : قدرات والتوعية ما يلي   اليونيسبيس الثالث، يف جمال بناء ال     

املتحــدة واليونــسكو واململكــة العربيــة الــسعودية بــشأن اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف إدارة   
 وتنـاول تطبيـق التكنولوجيـات الفـضائية مـن أجـل التـصدي               ٢٠٠٨املياه، الـذي عقـد يف عـام         

ــاه ويعــ    ــق باملي ــيت تتعل ــا إىل  للمــشاكل والقــضايا ال ــسبب فيه ــرود ال ــة العمــل  تغّي ــاخ؛ وحلق  املن
ــشأن اســتخدام          ــة ب ــضاء األوروبي ــة الف ــا ووكال ــم املتحــدة وكيني ــني األم ــشتركة ب ــة امل اإلقليمي

يف التنميـة الزراعيـة واألمـن       تغّيـر املنـاخ     تطبيقات التكنولوجيا الفضائية املتكاملة يف رصد تـأثري         
ستخدام املتكامل للتكنولوجيـات الفـضائية يف        وعززت اال  ٢٠٠٨الغذائي، اليت عقدت يف عام      

ــسببها         ــيت ي ــشاكل ال ــع حــدوث امل ــهام يف من ــى اإلس ــادرة عل ــات ق ــاخ  تطبيق ــر املن ــاملي تغّي الع
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والتخفيف من حدهتا؛ وحلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة وإندونيـسيا بـشأن اسـتخدام             
رد املائيــة ومحايــة البيئــة والتخفيــف مــن تطبيقـات التكنولوجيــا الفــضائية املتكاملــة يف إدارة املــوا 

 . املناختغّير وانصبت على دراسة تأثري ٢٠٠٨حدة الكوارث، اليت عقدت أيضاً يف عام 

 املكتب حلقةَ العمل التاسعة عشرة املشتركة بـني األمـم املتحـدة             نظّم ٢٠٠٩ويف عام     -٦٠
املـة لتكنولوجيـات الفـضاء      واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حـول اسـتخدام التطبيقـات املتك          

زت علـــى اســـتخدام  والتنبـــؤ بـــه، الـــيت ركّـــ   تغّيـــر املنـــاخ   واملعلومـــات الفـــضائية يف حتليـــل  
يف اجلـو واألرض ويف احمليطـات وتـأثريات      تغّيـر املنـاخ     التكنولوجيات الفضائية من أجـل رصـد        

دة للمعلومــات ؛ وحلقــةَ العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــ تغّيــرهــذا ال
ــاء ) ســبايدر(الفــضائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ     بــشأن بن

مـن  تغّيـر املنـاخ   القدرات من أجل تقليص الكوارث، اليت تضمنت مناقشات صرحية حول مـا ل            
تأثريات يف الدول النامية اليت تتألف من جزر صـغرية واسـتراتيجيات التكيـف احملتملـة؛ وحلقـةَ              

ــبايدر حـــول موضـــوع    ا ــة املـــشتركة بـــني األمـــم املتحـــدة وسـ إدارة الكـــوارث "لعمـــل الدوليـ
ــضاء  ــا الف ــة   : وتكنولوجي ــة إىل التطبيقــات العملي ــاهيم النظري ــضمنت عروضــاً  "مــن املف ــيت ت ، ال

العــاملي تغّيــر املنــاخ ومناقــشات بــشأن إســهام التكنولوجيــات الفــضائية يف التخفيــف مــن حــدة 
 . باستخدام أدوات رصد وحتليل مبتكرةتغّيرالوتعزيز التكيف مع هذا 

ــم ٢٠١٠ويف عــام   -٦١ ــُبنظَّ ــا     املكت ــةَ العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وبوليفي  حلق
ووكالــة الفــضاء األوروبيــة بــشأن اســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء املتكاملــة يف املنــاطق  

شتركة بـني سـبايدر واألمـم املتحـدة،     اجلبلية من بلدان األنديز؛ وكذلك عدداً من األحداث املـ   
االعتمــاد علــى احللــول الفــضائية اإلقليميــة يف إدارة "منــها حلقــة عمــل إقليميــة حــول موضــوع 
 ٩ إىل ٦الـيت عقـدت يف أديـس أبابـا يف الفتـرة مـن          " الكوارث والتـصدي للطـوارئ يف أفريقيـا       

ضاء مـن أجـل التخفيـف        واليت نوقش فيها استخدام تطبيقات تكنولوجيا الف       ٢٠١٠يوليه  /متوز
ــأثري  ــرمــن ت ــة    ٢٠١١ويف عــام .  املنــاختغّي ــة الثاني  يعكــف املكتــب علــى تنظــيم اجلــائزة الدولي

املــؤمتر /املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واألرجنــتني واألمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز بــشأن امليــاه 
 امليــاه؛ وحلقــة الــدويل لوكالــة الفــضاء األوروبيــة بــشأن اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف إدارة 

تطبيقــات "العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واجلمهوريــة العربيــة الــسورية حــول موضــوع   
وســُتنظم ". وتــأثريه يف املــوارد الطبيعيــةتغّيــر املنــاخ دعــم رصــد : تكنولوجيــا الفــضاء املتكاملــة
 أثنـاء   ، بالتعاون مع جلنة أحباث الفضاء،     "الفضاء يف خدمة املناخ   "جلسة خاصة حول موضوع     

حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية حـول موضـوع                      
  ".استخدام الفضاء من أجل األمن البشري والبيئي"
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    برنامج األغذية العاملي    
يستخدم برنامج األغذية العاملي مؤشرات نباتية وبيانات عن سـقوط األمطـار مـستقاة                -٦٢

ــة إىل منخفــضة االســتبانة مــن أجــل رصــد املوســم الزراعــي    مــن ســواتل رصــد لــألر  ض معتدل
ومـن العوامـل الرئيـسية يف هـذا النـوع         . وحتديد األخطار اليت هتدد األمن الغـذائي قبـل وقوعهـا          

من التحليالت توافر سلسلة متوسطة إىل طويلة األجـل مـن بيانـات رصـد األرض تتـيح حتديـد                    
 ســنة إىل أخــرى وحتديــد االجتاهــات املتعلقــة بعوامــل   املنــاطق الــيت تــشهد تفاوتــاً ملموســاً مــن  

). العوامــل الدالــة علــى إنتاجيــة الكتلــة احليويــة وتوقيتــات مواســم النمــو  (التــشخيص الرئيــسية 
ــامج        ــيح لربن ــة يت ــة هــذه منتــدى بيانــات ومعلومــات عظــيم األمهي ــة الرصــد اجلاري ــد عملي وتول

ــاملي وشـــركائه   ــة واإلقليميـــة واملنظمـــات غـــري  احلكومـــات واملؤســـسات الوط(األغذيـــة العـ نيـ
  .تنفيذ خطط شاملة بشأن األمن الغذائي) احلكومية

كما تشمل حتليالت املكتب املخاطَر اليت قد هتدد األمن الغذائي واليت تعزى إىل سهولة                -٦٣
عيد  علـى الـص    املتوقّـع تغّير املناخ    املناخ، وتأثَري    تغّيرتأثر البيئة واألنشطة االجتماعية واالقتصادية ب     

ــستخدم بيانــات رصــد األرض املنخفــضة االســتبانة   . القطــري واإلقليمــي املــستقاة مــثالً مــن  (وُت
جنبــاً إىل جنــب مــع البيانــات املتعلقــة بــاألمن  ) املطيــاف الراديــوي التــصويري املتوســط التحليــل 

. آلثـار الغذائي وسهولة التأثر من أجل رصد اآلثار احملتملة للمخاطر املتعلقة باملناخ وتوقـع تلـك ا    
 .وتفيد تلك املعلومات يف ترشيد عمليات اختاذ القرارات التنفيذية وإجراءات إدارة املخاطر

وقد عكف برنامج األغذية العاملي، بالتعاون مع شركائه، علـى اسـتحداث ابتكـارات                -٦٤
مـع  فقـد اسـتحدث املكتـب مـؤخراً، بالتعـاون           . هامة بشأن إدارة املخاطر على الصعيد الـوطين       

، خدمـة متخصـصة تـدعم اإلدارة الوطنيـة          إثيوبيا وشـركاء آخـرين مثـل البنـك الـدويل          حكومة  
فخدمة تعزيز سبل العيش وتقييمها ومحايتـها تـستخدم بيانـات أرضـية وسـاتلية عـن                 . للمخاطر

سقوط األمطار من أجل رصد مؤشر استيفاء شرط توافر املياه وحتديـد مقـدار خمـاطر حـدوث                  
وتـؤدي املعلومـات    . لغزارة يف شىت الوحدات اإلدارية يف إثيوبيا      جفاف أو هطول أمطار بالغة ا     

اليت يتم توفريها من خالل اخلدمة املذكورة إىل دعم عمليات اختاذ القـرارات احلكوميـة وإدارة          
املخاطر، مبا فيها تنشيط بـرامج شـبكات األمـان الـوطين الـيت تكفـل احلمايـة مـن انعـدام األمـن             

 .قد يتعرضون له يف شىت أحناء البلدالغذائي ملاليني الناس ممن 

ويف اآلونة األخرية عكف الربنامج على استكشاف آلية قارية جديـدة، بالـشراكة مـع                 -٦٥
؛ وتقوم هـذه اآلليـة، مـن     "رؤية املخاطر يف أفريقيا   "مفوضية االحتاد األفريقي، يطلق عليها اسم       

 الغـذائي يف أفريقيـا وبتحديـد        خالل بيانات الـسواتل، برصـد املخـاطر اجلويـة الـيت هتـدد األمـن               
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ومــن شـأن هــذه اآلليـة أن تــوفر معلومـات عــن اخلـسائر الــيت قـد تلحــق      . مقـدار تلــك املخـاطر  
ــدول األعــضاء يف      ــات ختــصيص األمــوال يف حــاالت الطــوارئ لل باحملاصــيل، وأن توجــه عملي

 .االحتاد األفريقي من خالل استخدام صندوق مشترك ملواجهة املخاطر
    

    حة العامليةمنظمة الص    
 تغّيـر  لدى منظمة الصحة العاملية برناجمـاً قـدمي العهـد بـشأن محايـة الـصحة املتعلقـة ب                   إنَّ  -٦٦

املناخ، وهذا الربنامج مـنظم اآلن مبوجـب قـرار خـاص اعتمدتـه مجعيـة الـصحة العامليـة يف عـام                       
  .٢٠٠٩ وخطة عمل أقرها جملسها التنفيذي يف عام ٢٠٠٨

ه يــؤثران يف تغّيــرفتقلُّــب املنــاخ و.  شــديدة علــى الــصحة البــشريةتبعــاتتغّيــر املنــاخ لو  -٦٧
بعض أكثر العوامل إسهاماً فيما يعانيه العامل من أمراض تشمل سـوء التغذيـة، وأمراضـاً معديـة                  

لذا تسعى منظمة الصحة العامليـة إىل تقويـة الوظـائف           . مثل اإلسهال واملالريا، وكوارث جوية    
ميكن أن تساعد على محاية السكان الضعفاء مـن اآلثـار الـصحية             األساسية للنظام الصحي اليت     

ة مـن الـربامج التقنيـة املنفـذة يف مقرهـا            تنّوعـ املتعلقة باملناخ؛ مستعينةً يف ذلـك مبـسامهة طائفـة م          
 .طريةقُالرئيسي ويف مكاتبها اإلقليمية وال

لنـامي علـى تعزيـز    تعمل منظمة الصحة العاملية مـع شـركاء يف العـامل املتقـدم والعـامل ا            و  -٦٨
 عـن ُبعـد   الدمج بني البيانات العلمية املتعلقة بالبيئـة واألرض واملكتـسبة عـن طريـق االستـشعار                 

وبـني البيانـات املوقعيـة املتعلقـة مبراقبـة الـصحة العامـة؛ وذلـك مـن أجـل اكتـساب فهـم أفـضل              
ون مـع املنظمـة     وهـذا يـشمل التعـا     . للعالقة بني عوامل املخـاطر احملتملـة ونتـائج الـصحة العامـة            

العاملية لألرصاد اجلويـة ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي وبرنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام                    
املعلومات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ وبرنـامج التطبيقـات                  

 .الساتلية العملياتية التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

ــستخَد  -٦٩ ــل رســم      م الوُت ــة؛ مث ــشطة املنظمــة العملياتي ــات الفــضائية يف دعــم أن تكنولوجي
ــة       ــة احليوي ــة التحتي ــة الــيت هتــدد الــصحة العامــة والبني خــرائط التوزيــع اجلغــرايف للمخــاطر اجلوي

برنامج حتليل مواطن الضعف واملخاطر ورسم اخلرائط يـستخدم          أنَّ   فنجد مثالً . للصحة العامة 
 وغريهــا مــن املعلومــات البيئيــة وجيمــع بينــها عــن ُبعــداالستــشعار املعلومـات املكتــسبة بواســطة  

وبــني املؤشــرات املبوَّبــة املتعلقــة مبــواطن الــضعف والقــوة مــن أجــل حتديــد الــشرائح الــسكانية    
واخلدمات الصحية املعرضة ملخاطر معينـة، مثـل الفيـضانات واجلفـاف واملوجـات احلـارة ومـن                  

 .خماطر الكوارثأجل حتسني اجلهود الرامية إىل تقليص 
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 مالئمة جداً أيضاً للطابع الـديناميكي الـذي تتـسم بـه             عن ُبعد تكنولوجيا االستشعار   و  -٧٠
حـاالت تفــشي األمــراض واألوبئــة املعديــة الــيت قـد تــسببها يف بعــض األحيــان األحــوال اجلويــة   

ــسوة  ــة الق ــة     . البالغ ــات يف حتــسني التوعي ــك التكنولوجي ــة تل ــصحة العاملي ــة ال ــستخدم منظم  وت
ة مـن الـشركاء علـى       تنّوعـ باألمراض املتفشية والتأهب والتصدي هلا؛ وهي تتعاون مـع طائفـة م           

ــة     ــدعم اســتراتيجيات التأهــب والتــصدي واملراقب ــوفري معلومــات ووضــع منــاذج ت وقــد أدى . ت
 إىل حتــسن ملمــوس يف قــدرة املنظمــة علــى َتَتبُّــع وإظهــار تطــور عــن ُبعــداســتخدام االستــشعار 

ة واألوبئة احملليـة يف توقيـت حـدوث هـذا التطـور؛ ممـا يـدعم األنـشطة اليوميـة                     األمراض املتفشي 
 .اليت يضطلع هبا مركز العمليات الصحية االستراتيجية التابع للمنظمة

كما تستخدم املنظمة املعلومات اجلغرافية املكانية يف براجمهـا املتعلقـة بـأمراض حمـددة؛                 -٧١
وبوجـه  . راء، والكـولريا، والطـاعون، وداء اللولبيـات       مثل محى الوادي املتصدع، واحلمى الصف     

مشروع تكنولوجيات اإلعالم باملخـاطر البيئيـة ملـرض التـهاب الـسحايا هـو مبـادرة                  فإنَّ   خاص
. تعاونيــة بــني املنظمــة وأعــضاء آخــرين يف األوســاط املتعلقــة بالبيئــة والــصحة العامــة واألوبئــة    

ــاملكوَّرات الــسحائية يف  تقليــل عــبء مــرض التــهاب الــ  ويرمــي املــشروع إىل  ــائي ب سحايا الوب
بأفريقيا من خالل دمج املعارف املتعلقة بالتأثريات البيئية، من قبيـل الرطوبـة           " احلزام السحائي "

املطلقة وامتصاص اهلباء اجلوي وهطـول األمطـار والغطـاء األرضـي، مـن أجـل اسـتحداث أداة                 
 كمـا يـضرب     .تراتيجيات التطعيم احلالية  لدعم اختاذ القرارات وتوفري معلومات تسترشد هبا اس       

لقـرارات  املشروع مثاالً على كيفيـة تيـسري اسـتخدام املعلومـات البيئيـة، بوجـه أعـم، يف اختـاذ ا                    
  .املتعلقة بالصحة العامة

    
    املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية    

خلاصــة تــؤدي املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، مــن خــالل دوائــر اخلــدمات الوطنيــة ا   -٧٢
باألرصــاد اجلويــة واألرصــاد اهليدرولوجيــة، دوراً هامــاً يف مراقبــة ورصــد اجلــو واملنــاخ وفهــم    
العمليات املناخية واستحداث معلومات وتنبؤات واضحة ودقيقـة وموجهـة خلدمـة مـستعمليها              
وتقدمي خدمات مناخية ختـص قطاعـات بعينـها، مبـا يـشمل املـشورة واألدوات واخلـربة الفنيـة،                    

  . تلبية احتياجات استراتيجيات التكيف وعمليات اختاذ القراراتمن أجل
مــت منظمــة الــصحة العامليــة مــؤمتري املنــاخ العــامليني    نظ١٩٩٠ّ و١٩٧٩يف عــامي و  -٧٣

وقـد أثـر هـذان املـؤمتران يف إرسـاء عـدد مـن املبـادرات العلميـة الدوليـة املهمـة؛            . األول والثاين 
اليت يتشارك يف اإلشراف عليها كـل مـن منظمـة           تغّير املناخ   ة ب مثل اهليئة احلكومية الدولية املعني    

الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة والـيت حـصلت علـى جـائزة نوبـل للـسالم يف عـام                 
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، والنظام العاملي لرصد املناخ الذي يتشارك يف اإلشـراف عليـه كـل مـن برنـامج األمـم                  ٢٠٠٧
كوميــة لعلــوم احمليطــات التابعــة لليونــسكو واملنظمــة العامليــة  املتحــدة للبيئــة واللجنــة الدوليــة احل

لألرصاد اجلوية واجمللس الدويل للعلوم؛ وبرنامج املناخ العاملي التابع للمنظمـة العامليـة لألرصـاد         
اللجنــة  اجلويــة؛ والربنــامج العــاملي لبحــوث املنــاخ الــذي يتــشارك يف اإلشــراف عليــه كــل مــن  

يطـات التابعـة لليونـسكو واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واجمللـس            الدولية احلكومية لعلوم احمل   
كما دعا مؤمتُر املنـاخ العـامليُّ الثـاين إىل وضـع اتفاقيـة بـشأن املنـاخ؛ ممـا أعطـى                      . الدويل للعلوم 

تغّيـر املنـاخ    زمخاً للجهود الدولية اليت أفضت إىل وضـع اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن                   
 .١٩٩٢ عام اليت أبرمت يف

 إىل االتفـاق  ٢٠٠٩أفضى مؤمتُر املناخ العـامليُّ الثالـثُ الـذي عقـد يف جنيـف يف عـام            قد  و  -٧٤
ــشاء   ــى إن ــة  عل ــة بغي ــزإطــار عــاملي للخــدمات املناخي ــؤات    تعزي ــق تنب ــاج وإتاحــة وتقــدمي وتطبي  إنت

  جانـب   مـن   نـشطاً  ويقتـضي األمـر مـشاركةً مـستمرة وإسـهاماً          .وخدمات مناخية تستند إىل العلـم     
مجيــع مؤســسات األمــم املتحــدة الــيت هتــتم مبوضــوع تقلّــب املنــاخ وتغّيــره أو تتــأثر أنــشطتها هبــاتني  

 ويستند اإلطار العاملي للخدمات املناخية إىل أسس مراقبة متينة تتضمن عمليـات مراقبـة               .الظاهرتني
 .فضائية

؛ فهـو   ١٩٦١هريـاً منـذ عـام        املراقبة العاملي التابع للمنظمة ينمو منواً جو        نظامُ وما فتئ   -٧٥
ــة وأخــرى منخفــضة       ــشغيلية املوجــودة يف مــدارات ثابت ــسواتل الت ــة مــن ال يتــضمن اآلن كوكب

 .بالنسبة لألرض وكوكبة من سواتل البحوث اإلمنائية

 والربامج األخـرى أعـّدت   املناختلبية متطلبات كل من النظام العاملي لرصد ومن أجل    -٧٦
وسـوف  . "٢٠٢٥رؤية جديدة لنظام املراقبة العاملي حىت عـام         "وية  املنظمة العاملية لألرصاد اجل   

، يشمل نطاق نظام املراقبة العاملي وفوائده يف املـستقبل جمـاالت األرصـاد اجلويـة ورصـد املنـاخ            
 احمليطــات واجملــاالت األرضــية واخلــدمات اهليدرولوجيــة والبيئيــة ومــا يتــصل   علــى حنــو يــشمل

وســيظل العنــصر الفــضائي مــن نظــام املراقبــة   .دهابــذلك مــن أنــشطة كــشف الكــوارث ورصــ 
 على وكاالت السواتل التابعة ألعضاء املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، يف ظـل       العاملي معتمداً 

.  مع فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية واللجنة املعنية بـسواتل رصـد األرض         الشراكة
يف أداء مهمتــه باعتبــاره واحــدا مــن الــنظم الرئيــسية يف وسيــستمر نظــام املراقبــة العــاملي اجلديــد 

، وبـذلك خيـدم عـدة    التابعة للفريـق املخـتص برصـد األرض    العاملية لنظم رصد األرض    املنظومة
 ومثة نظام وثيق الصلة جـداً برصـد         . املذكور وتعود بالفائدة على اجملتمع     الفريق يتناوهلاجماالت  

ــضائي العــ    ــو النظــام الف ــاخ؛ أال وه ــساق قياســات     املن ــذي ســيكفل ات ــة ال ــايرة املقاَرن املي للمع
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السواتل اليت جترى على مر الـزمن مـن جانـب شـىت مـشغلي الـسواتل ويف إطـار شـىت الـربامج،             
 .وذلك من خالل املعايرة املقاَرنة استناداً إىل أجهزة مرجعية وقيم معايرة مستهدفة

راقبـة العـاملي ختـدم املنظمـة كامـل حلقـات            وباإلضافة إىل البنية التحتية املاديـة لنظـام امل          -٧٧
وتتـضمن أنـشطة هـذه السلـسلة عمليـات مراقبـة            . السلسلة بدءاً باملراقبـة وانتـهاًء باملـستخدمني       

جتريها وكـاالت الفـضاء املـسامهة يف نظـام املراقبـة العـاملي؛ وجهـوَد معـايرة مقاَرنـة للقـيم الـيت                        
جـات مثـل املعاجلـة املـستدامة املنـسقة لبيانـات            تسفر عنـها عمليـات املراقبـة؛ وأنـشطة تولِّـد منت           

السواتل البيئية املتعلقة برصد املناخ، واجلهود املبذولة بشأن توزيع البيانات ونـشرها، واجلهـود              
املبذولة بشأن التـدريب وبنـاء القـدرات مثـل املختـرب االفتراضـي، املـشترك بـني املنظمـة العامليـة                      

 بسواتل األرصاد اجلويـة، املخـتص بالتـدريب والتعلـيم يف            لألرصاد اجلوية وفريق التنسيق املعين    
جمــال الرصــد اجلــوي بواســطة الــسواتل؛ حــىت يكــون مبقــدور أعــضاء املنظمــة العامليــة لألرصــاد  

  .اجلوية أن يستفيدوا من عمليات املراقبة الفضائية هذه
    

      أنشطة املنظمات الدولية األخرى  -خامساً  
    اجمللس الدويل للعلوم    

دأب اجمللس الدويل للعلوم منذ وقت طويل على التعاون مع عدة هيئـات تابعـة لألمـم                   -٧٨
ومعظم تلك األنشطة ومجيع تلـك الـربامج   .  املناختغّيراملتحدة يف أنشطة وبرامج علمية تتناول  

وفيمـا يلـي سـرد ألهـم املـساعي          . تستفيد استفادة كاملـة مـن التكنولوجيـات الفـضائية املتاحـة           
  .هذا الصدداملبذولة يف 

 البيئيـة وعلـى بـرامج       تغّيراتيشارك اجمللس يف اإلشراف على برامج حبثية عاملية خمتصة بال         و  -٧٩
أخرى ذات صلة؛ وهذه الربامج تتناول على حنو رئيسي، أو على حنو ملموس علـى األقـل، مـسألة                   

وتـشمل تلـك   .  السواتل باستخدام كمية كبرية من البيانات املستقاة من  تغّيروآثار هذا ال  تغّير املناخ   
ــربامج  ــامَجال ــاخ الربن ــامَج، العــاملي لبحــوث املن ــوي   والربن ــدويل للغــالف األرضــي واحملــيط احلي ،  ال

 الـدويل لألبعـاد البـشرية       والربنـامجَ ،  )DIVERSITAS( البيولـوجي    تنـّوع والربنامَج الدويل لبحوث ال   
 أنشأها كل من الربنـامج العـاملي لبحـوث          ، وشراكةَ العلم بشأن نظام األرض اليت       البيئة العاملية  تغّيرل

ــدويل لبحــوث ال        ــامج ال ــوي والربن ــالف األرضــي واحملــيط احلي ــدويل للغ ــامج ال ــاخ والربن ــّوعاملن  تن
 البيئـة العامليـة، والربنـامَج املتكامـل املعـين ببحـوث             تغّيرالبيولوجي والربنامج الدويل لألبعاد البشرية ل     

 . النظام اإليكولوجي واجملتمعغّيرتخماطر الكوارث، والربنامَج املعين ب
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ــة أحبــاث الفــضاء، التابعــة للمجلــس املــذكور، كــلَّ   وتــضمُّ  -٨٠ ــة   جلن  التخصــصات املتعلق
ببحوث الفضاء؛ بدءاً بعلوم األرض ومـروراً بعلـم الفلـك، واستكـشاف الكواكـب، والفيزيـاء                 

يـــة الـــصغرى، الشمـــسية، ودراســـات البالزمـــا والغـــالف املغنطيـــسي، وعلـــوم احليـــاة، واجلاذب
اللجنة العلميـة املعنيـة     "ومن أنشط اهليئات املتفرعة عن جلنة أحباث الفضاء         . والفيزياء األساسية 

 ".بالدراسات الفضائية املتعلقة بسطح األرض واألرصاد اجلوية واملناخ

وتتيح مجعيات جلنـة أحبـاث الفـضاء الفرصـة أمـام التبـادل املنـتظم ألحـدث املعلومـات                      -٨١
اجلمعيــة العلميــة الثامنــة  أنَّ ومــن املالحــظ. أن كــل ختصــصات البحــوث الفــضائيةالعلميــة بــش

 وحـضرها  ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢٥ إىل ١٨والثالثني، اليت عقدت يف برمين بأملانيا يف الفترة من     
وقـد تـضمن    .  باحث علمي، كرست اهتمامـاً خاصـاً لعلـوم األرض واملنـاخ            ٣ ٠٠٠أكثر من   

 املنــاخ، ومائــدة مــستديرة لوكــاالت الفــضاء عــن  تغّيــررئيــسية عــن برناجمهــا حماضــرة افتتاحيــة 
 العاملي، وجلسة عـن اسـتخدام العلـم والتكنولوجيـا يف املراقبـة العامليـة لـألرض،                  تغّيرالفضاء وال 

 .ية الشمسية واألشعة الكونية واملناختغّيروندوة عن ال
    

      السري قُدماً  -سادساً  
   التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة جملس الرؤساءتوحيد األداء داخل     

     املناختغّير ضمن إطار اإلجراءات املتعلقة باملعين بالتنسيق
ــاء           -٨٢ ــس الرؤس ــشأ جمل ــام أن ــني الع ــادة األم ــم املتحــدة وحتــت قي ــة األم يف ســياق منظوم

 عمـل   إطاراً لتنـسيق  ) جملس التنسيق : اختصاراً(التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق       
.  املنـاخ  تغّيروكاالت األمم املتحدة من أجل جماهبة التحدي العاملي واملتعدد األوجه الذي ميثله             

ة بـدءاً بـالعلم     تنّوعـ وجتمع هذه املبادرة ما بني اخلربات املكتسبة واألعمال اجلارية يف جمـاالت م            
لكـوارث، مـن أجـل      والتكنولوجيا ومروراً بالزراعة والنقـل واحلراجـة وانتـهاًء بتقلـيص خمـاطر ا             

ف معــه، مــع التركيــز اخلــاص علــى جانــب   والتكّيــتغّيــري ملــسأليت ختفيــف حــدة هــذا الدِّالتــص
وهي جتمع ما بني قدرات املنظومة على وضع القواعد واملعايري وتقاسم املعارف وبـني              . التنفيذ

  .قدراهتا التشغيلية من أجل دعم أكثر الفئات هشاشة
ف مــن مخــسة جمــاالت تركيــز رئيــسية وأربعــة جمــاالت  تــألّم اإلطــار حبيــث يمِّوقــد ُصــ  -٨٣

التكيــف؛ ونقــل التكنولوجيــا؛ واحلراجــة والزراعــة؛ ومتويــل : وجمــاالت التركيــز هــي. متقاطعــة
: املعـارف املناخيـة   : أما اجملـاالت املتقاطعـة فهـي      . إجراءات التخفيف والتكيف؛ وبناء القدرات    
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 ودعــم اإلجــراءات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة؛  العلــم، والتقيــيم، والرصــد، واإلنــذار املبكــر؛ 
 .وجعل األمم املتحدة حمايدة مناخياً؛ والتوعية العامة

ــم         -٨٤ ــات األم ــذهلا كيان ــيت تب ــسيق اجلهــود ال ــسيق يف تن ــاة دور جملــس التن ويف ظــل مراع
يوصى بـأن يقـدم مكتـب شـؤون الفـضاء           تغّير املناخ   املتحدة من أجل توحيد األداء فيما خيص        

خلارجي، باعتبـاره أمانـة االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي،                ا
تقريراً إىل جملس التنسيق، عرب اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربنامج، عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا                  

 .وآثارهتغّير املناخ وكاالت األمم املتحدة بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية يف رصد 

يف ظل مراعاة دور االجتماع املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة الفـضاء               كذلك  و  -٨٥
اخلــارجي يف تيــسري تبــادل اخلــربات والــدروس املستخلــصة فيمــا بــني وكــاالت األمــم املتحــدة، 
وباعتباره حمفالً لتعزيز التنسيق والتعاون فيمـا بـني تلـك الوكـاالت، يوافـق االجتمـاع املـشترك                   

 : على ما يليبني الوكاالت

ــع        )أ(   ــا يكفــل جلمي ــساتلية مب ــات ال ــشغيل مــستودع عــاملي للبيان ــشاء وت ــز إن تعزي
كيانــات األمــم املتحــدة إمكانيــة الوصــول إىل تلــك البيانــات، مــن خــالل آليــات مــشتركة بــني 

  الوكاالت، مثل فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية؛
خدام تكنولوجيــا الفـضاء مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات  اإلسـهام يف تعزيــز اســت   )ب(  

ودعـم اإلجـراءات   تغّيـر املنـاخ    دهتا اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن            دَّذات الصلة الـيت حـ     
الرامية إىل تنفيـذ تلـك االتفاقيـة، كـاإلجراءات املتخـذة يف سـياق اتفاقـات كـانكون ويف إطـار                      

 ة والتكنولوجية؛اهليئة الفرعية املعنية باملشورة العلمي

العمــل، مــن خــالل اآلليــات القائمــة، علــى تيــسري تبــادل اخلــربات والــدروس            )ج(  
   املناخ، وفوائد وحدود التكنولوجيات الناشئة؛تغّيراملستخلصة بشأن التطبيقات الفضائية يف سياق 

ــاملي     دةاحملــدَّدعــم االحتياجــات    )د(   ــل اإلطــار الع ــة، مث ــادرات اجلاري  مــن خــالل املب
مات املناخيــة، ومبــادرة ســاتل البعثــة املتقدمــة لبــث البيانــات وللتكنولوجيــا، ومبــادرة عمليــة   للخــد

  .التقدير االعتيادي السريع للكوارث الزراعية، واجلهود اليت تبذهلا كيانات األمم املتحدة األخرى
 


