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*1911329*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       األغراض السلميةيف 

تقرير عن مؤمتر بون الدويل حول موضوع "احللول الفضائية إلدارة     
   الكوارث يف أفريقيا: التحديات والتطبيقات والشراكات"

   )٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٨-٦(بون، أملانيا،     
    مذكِّرة من األمانة    

  مقدِّمة  -أوًال  
تتضـــــمن هذه الوثيقة موجز نتائج املؤمتر الدويل حول موضـــــوع "احللول الفضـــــائية   -١

إلدارة الكوارث يف أفريقيا: التحديات والتطبيقات والشــــــراكات"، املعقود يف بون، أملانيا، 
ثاين/نوفمرب  ٨إىل  ٦الفترة من   يف حدة ٢٠١٩تشــــــرين ال نامج األمم املت لذي نظمه بر ، وا

املعلومات الفضـــائية يف إدارة الكوارث واالســـتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج الســـتخدام 
ســـبايدر) واملركز اإلقليمي الســـتشـــعار ســـطح األرض عن ُبعد التابع جلامعة بون، بدعم من 

  املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي.

وجية إىل إحلاق تؤدي الكوارث اليت تتسبب فيها األخطار الطبيعية والصناعية والتكنولو  -٢
أضرار جسيمة باملجتمعات يف شىت أحناء العامل. فهي تؤدي إىل خسائر يف األرواح واملمتلكات، 
وتشـــــريد الناس من ديارهم، وتدمري ســـــبل العيش، وتعطيل جهود التنمية املســـــتدامة. وتكون 

قل قدرة على البلدان النامية عرضة بصفة خاصة آلثار تلك األخطار ألن جمتمعاهتا أكثر ضعفًا وأ
 الصمود عند وقوع الكوارث. 

ويف السنوات األخرية، طرأ حتسن كبري على نوعية أجهزة االستشعار الساتلية وزيادة يف   -٣
ســــبل الوصــــول إىل الصــــور الســــاتلية وخدمات رصــــد األرض واســــتخدامهما، حيث زاد عدد 

ر الوصــول إىل الصــور املحفوظة ســياســات البيانات املفتوحة مبا ييســِّ  الوكاالت الفضــائية اليت تتبىن
ستقاة من  شَعرة عن ُبعد باملعلومات املوقعية امل واملحدَّثة. ومن املمكن أن تقترن تلك البيانات املست
جمموعة متنوعة من أجهزة االســتشــعار وببيانات أخرى، مثل البيانات املحدَّدة جغرافيًّا واملســتمدة 
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علومات ذات الصلة. وعالوة على ذلك، توظِّف األوساط من املصادر، هبدف توفري امل موعةجممن 
ر الوصـــــول إىل  الفضـــــائية واجلغرافية املكانية جمموعة متنوعة من التطبيقات الســـــحابية اليت تيســـــِّ
املعلومات ذات الصـــلة بالســـياســـات واملفيدة يف تطبيقات احلد من خماطر الكوارث والتصـــدي هلا 

 والتعايف من آثارها. 

، أنشأت اجلمعية العامة، اقتناعًا منها بأن تكنولوجيا الفضاء ميكن أن تؤدي ٢٠٠٦ويف عام   -٤
، برنامج األمم املتحدة الســــــتخدام ٦١/١١٠دورًا حيويًّا يف دعم إدارة الكوارث، مبوجب القرار 

مج املعلومات الفضــائية يف إدارة الكوارث واالســتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج ســبايدر) كربنا
سبايدر بإتاحة وصول  شؤون الفضاء اخلارجي تنفيذه. وكلَّفت اجلمعية العامة برنامج  يتوىل مكتب 
مجيع البلدان ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــلة إىل مجيع أنواع املعلومات واخلدمات 

 مراحلها. الفضائية املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث، دعمًا لدورة إدارة الكوارث يف مجيع 

، خالل الدورة الســــنوية للجنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف ٢٠١٩ويف حزيران/يونيه   -٥
األغراض الســلمية، وقَّع مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي وجامعة بون اتفاق تعاون ملواصــلة اجلهود 

الدعم اليت بدأها برنامج ســــــبايدر يف أفريقيا يف الســــــنوات اخلمس التالية. ويشــــــمل االتفاق تقدمي 
يف بون واجتماعات واجتماعات خرباء االستشاري التقين إىل البلدان األفريقية وعقد مؤمترات دولية 

 إقليمية للخرباء يف البلدان األفريقية. 

وكان اهلدف من املؤمتر هو التشــجيع على زيادة اســتخدام البيانات الضــخمة املســتمدة من   -٦
البلدان األفريقية. وتعرض هذه املذكرة خلفية املؤمتر وأهدافه  النهوج الفضائية والتطبيقات الساتلية يف

 وبرناجمه، وتقدِّم ملخَّصًا ملا أبداه املشاركون من مالحظات وما قدموه من توصيات.
 

  اخللفية واألهداف  -ثانيًا  
يف العقود األخرية، شــهدت املجتمعات املحلية يف أفريقيا كوارث تســببت فيها الفيضــانات   -٧

إيبوال وغزو اجلراد مما أدى إىل تآكل مكاســـب إمنائية حتققت  ووباءف واالهنياالت األرضـــية واجلفا
بشق األنفس. وأشار االحتاد األفريقي، الذي أحاط علمًا بالتطورات يف تكنولوجيات الفضاء وغريها 

فضــاء ميثل فرصــة إىل أن ال ٢٠١٧من االبتكارات التكنولوجية، يف ســياســته الفضــائية األفريقية لعام 
ية من أجل اإلدارة  نات التمكين يا ية والب بادل البىن التحت خدام وت عاون يف اســــــت يدة من أجل الت فر
االســتباقية جلملة أمور، منها تدابري التصــدي لألخطار والكوارث الطبيعية. ويف هذا الصــدد، يهدف 

ني التنبؤات اجلوية واستحداث االحتاد األفريقي إىل تعزيز استخدام التطبيقات الفضائية من أجل حتس
جمموعة من نظم اإلنذار املبكر، نظرًا ألن أفريقيا معرَّضــــة لشــــىت الظواهر اجلوية واألحداث املناخية 

 واإليكولوجية واجليولوجية البالغة الشدة.

، يتوىل برنامج سبايدر تعزيز املهارات التقنية والتشجيع على إنشاء هياكل ٢٠٠٨ومنذ عام   -٨
ني املؤســســات يف عدة بلدان أفريقية من أجل تســهيل اســتخدام املعلومات الفضــائية من مشــتركة ب

 جانب وكاالت احلماية املدنية واجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف أنشطة إدارة الكوارث. 



A/AC.105/1223 
 

V.19-11329 3/21 
 

ومن أجل اإلسـهام يف تنفيذ والية برنامج سـبايدر، ضـمت السـياسـة الفضـائية األفريقية   -٩
ــــــنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة  ــــــبايدر واملركز  ٢٠٣٠-٢٠١٥وإطار س وبرنامج س

الســتشــعار ســطح األرض عن ُبعد التابع جلامعة بون جهودها لتنظيم مؤمتر بون الدويل اإلقليمي 
ــات والتطبيقــات  ــا: التحــدي ــة إلدارة الكوارث يف أفريقي حول موضــــــوع "احللول الفضــــــــائي

 والشراكات"، بدعم من املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي. 

لدًا، مب ٢٢مشـــــــارك من  ١٠٠وضــــــم املؤمتر أكثر من   -١٠ ن فيهم ممثلون عن الوكاالت ب
احلكومية واملؤســســات البحثية واملنظمات اإلقليمية والدولية وشــركات القطاع اخلاص واملنظمات 
غري احلكومية. واســـــتفاد املؤمتر من الدعم الســـــخي املقدم من الوزارة االحتادية األملانية للشـــــؤون 

 االقتصادية والطاقة. 

تطورات يف اســتخدام تكنولوجيات الفضــاء من أجل واســُتخدم املؤمتر لعرض أحدث ال  -١١
التصـــــدي للتحديات اليت تطرحها األخطار الطبيعية وتغري املناخ، وللمســـــامهة يف جهود التنمية 

ـــتدامة يف أفريقيا.  ـــبل اليت ميكن هبا لتكنولوجيات الفضـــاء أن  كما أنهاملس ـــة الس وفَّر بيئة ملناقش
 متثلت أهداف املؤمتر فيما يلي:تسهم يف جهود احلد من خماطر الكوارث. و

عرض التطورات األخرية يف اســــــتخدام املعلومات الفضــــــائية وهنوج البيانات   (أ)  
الضخمة وتقنيات الذكاء االصطناعي من قبيل التعلم اآليل يف إدارة الكوارث يف أفريقيا، وحتديد 

 ما يواجه ذلك من حتديات؛

جمال الت  (ب)   ية يف  قدمي اخلربة العمل ية من خالل املواد عرض وت قات الفضـــــــائ طبي
ــــــبة  التثقيفية بشــــــأن احللول التقنية اليت تتراوح بني اُحلزم املكتبية القائمة بذاهتا وبيئات احلوس
ضائية واملنتجات اإلعالمية املتعلقة بإدارة الكوارث  ر الوصول إىل البيانات الف سِّ سحابية اليت تي ال

 واستخدام تلك البيانات واملنتجات؛

الســـــتفادة من نتائج املؤمترات والندوات الدولية اليت يعقدها مكتب شـــــؤون ا  (ج)  
الفضــــــاء اخلارجي لتحديد االحتياجات من حيث بناء القدرات والفرص املتعلقة باالســــــتخدام 
األمثل للمقدار املتزايد من املعلومات الفضــائية والتقنيات اجلديدة للوصــول إىل البيانات ومجعها 

 وعرضها.  ومعاجلتها وحتليلها

ضاحيني عرضني ومشل برنامج املؤمتر   -١٢ سيني وإي سات مرئي  وازيةتحلقْيت نقاش وأربع جل
سة عامة ختامية ضمن جمموعات وجل شاركني التوزُّع  ضافًة إىل ذلك، أتاح جزء عملي للم . وإ

 أصغر الكتساب املعارف بشأن احللول السحابية اليت طورهتا أوساط الفضاء وبرنامج سبايدر. 

وتضمَّن املؤمتر أيضًا حدثًا تدريبيًّا ليوم واحد لفائدة مديري املشاريع اشترك يف تنظيمه   -١٣
ق للمرافق الفضـــائية يف حال وقوع كوارث طبيعية  ـــتخدام املنســـَّ ميثاق التعاون على حتقيق االس

لربازيل ي ملشــــــاركني من إثيوبيا وأملانيا واتكنولوجية وبرنامج ســــــبايدر. وأتاح اليوم التدريب أو
الع وبيالروس وتونس وجنوب أفريقيا والسودان وغانا وفرنسا وكينيا واملكسيك واليونان االطِّ

على اإلجراءات الداخلية اليت يســـتخدمها امليثاق لدعم وكاالت إدارة الكوارث عن طريق توفري 
 املعلومات الفضائية باملجان. 
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اجتماع اخلريف السنوي للفريق العامل واستضاف برنامج سبايدر، بالتزامن مع املؤمتر،   -١٤
الدويل املعين برسم خرائط الطوارئ باالستعانة بالسواتل. ويضم هذا الفريق العامل فريقًا طوعيًّا 
مؤلفًا من منظمات معنية برســــــم خرائط الطوارئ باالســــــتعانة بالســــــواتل، وهو يدعم تدابري 

طة رسم اخلرائط هذه. ويف اجتماع التصدي للكوارث عن طريق حتسني التعاون الدويل يف أنش
الفريق يف فصـــل الربيع، املعقود يف بون، ُأوليت عناية خاصـــة ملوضـــوع رســـم اخلرائط التعاوين، 

ـــتعانة   مبا ـــبكات  مبجموعةيف ذلك االس ـــبة املوزَّعة وجوانب ش من املصـــادر والتحليالت/احلوس
 الكوارث باالستعانة بالسواتل.التواصل االجتماعي املتعلقة برسم خرائط 

 
  احلضور  -ثالثًا  

التالية: إثيوبيا،  ٢٢مشـــارك. وُمثِّلت الدول األعضـــاء ال ١٠١حضـــر املؤمتر ما جمموعه   -١٥
ــــــبانيا، أملانيا، الربازيل، باكســــــتان، بنغالديش، بيالروس، تونس، جنوب أفريقيا، رومانيا،  إس

ن، كينيا، املكسيك، نيجرييا، اهلند، هولندا، الواليات سلوفينيا، السودان، غانا، فرنسا، الكامريو
 املتحدة األمريكية، اليونان.

واســـُتخدمت األموال اليت وفرهتا الوزارة االحتادية األملانية للشـــؤون االقتصـــادية والطاقة   -١٦
مشـــاركًا من مثانية  ١٧لتغطية تكاليف الســـفر واإلقامة والتكاليف األخرى اخلاصـــة مبشـــاركة 

 نامية.بلدان 

ومثَّل األوســاَط املعنية بالفضــاء املركُز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي، وبرنامج الرصــد   -١٧
العاملي لألغراض البيئية واألمنية، وبرنامج دعم أفريقيا التابع ملفوضـــــية االحتاد األفريقي، واملعهد 

األوروبية، ووكالة  اإلثيويب لعلوم وتكنولوجيا الفضــــاء، وبرنامج كوبرينكوس التابع للمفوضــــية
الفضاء األوروبية، والوكالة الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء يف نيجرييا، ووكالة الفضاء 
الرومانية، ووكالة الفضاء الوطنية جلنوب أفريقيا، واملركز الوطين لرسم اخلرائط واالستشعار عن 

ــــــاء يف الواليات املتحدة، والشــــــركات  ُبعد يف تونس، واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفض
، Deep Blue Globe، وARGANSاخلاصـــة التالية: شـــركة إيرباص لشـــؤون الدفاع والفضـــاء، و

، EXXETA AG، وe.RAY Europa GmbH، وEFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbHو
، Remote Sensing Solutions GmbH، وOPT/NET B.V، وLuxSpace، وisardSAT، وIAB GmbHو
 .UE Geoinformation Systems، وTelespazio-VEGA، وSinergise، وSERTITو

ومثَّل األوســـــاَط املعنية بإدارة الكوارث الوحدُة املعنية باحلد من خماطر الكوارث التابعة   -١٨
إلغاثة التقنية ملفوضـــية االحتاد األفريقي، وإدارة احلماية املدنية يف الكامريون، والوكالة االحتادية ل

يف أملانيا، واملنظمة الوطنية إلدارة الكوارث يف غانا، واملركز الوطين إلدارة الكوارث يف جنوب 
 أفريقيا، ووزارة الزراعة والغابات يف السودان، والديوان الوطين للحماية املدنية يف تونس. 

كافحة التصــحر يف البلدان وحضــر املؤمتر أيضــًا ممثلون عن أمانة اتفاقية األمم املتحدة مل  -١٩
اليت تعاين من اجلفاف الشـــديد و/أو من التصـــحر، وخباصـــة يف أفريقيا، وجامعة األمم املتحدة، 

 ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
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  الربنامج  -رابعًا  
تضـــمَّن برنامج املؤمتر عرضـــْين إيضـــاحيني رئيســـيني، وحلقْيت نقاش، وأربع جلســـات   -٢٠
 وازية، وجزءًا عمليًّا، وجلسة عامة ختامية. تم

 وازية األربع املواضيع التالية:توتناولت اجللسات امل  -٢١

 احللول: املبادرات األخرية يف أفريقيا؛  (أ)  

 احللول االبتكارية من أجل إدارة الكوارث؛  جمال احللول: بناء القدرات يف  (ب)  

 الشراكات واملبادرات اليت تدعم إدارة الكوارث يف أفريقيا؛   (ج)  

 التقدم املحرز يف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء.  (د)  

ستحدثتها مؤسسات خمتلفة، مبا فيها  ١٠ومشل اجلزء العملي   -٢٢ شبكية ا سحابية و حلول 
 برنامج سبايدر.

 
  ملخَّص أنشطة املؤمتر   -خامسًا  

  اجللسة االفتتاحية والفريق املعين بتكنولوجيات الفضاء من أجل إدارة الكوارث   -ألف  
  يف أفريقيا

افتتحت املؤمتَر نائبُة رئيس جامعة بون، ونائب رئيس بلدية مدينة بون، ورئيس مديرية   -٢٣
برامج الفضــاء التابعة للمركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي، ورئيس مكتب برنامج ســبايدر يف 

 ون نيابًة عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. ب

وتضمنت اجللسة االفتتاحية عرضني إيضاحيني رئيسيني: قدَّم العرُض اإليضاحي الرئيسي   -٢٤
األول، الذي قدمه ممثلو املركز اإلقليمي الســـــتشـــــعار ســـــطح األرض عن ُبعد وبرنامج ســـــبايدر، 
ستخدام تكنولوجيات الفضاء يف أفريقيا.  معلومات عن اجلهود اليت يبذهلا اجلهازان ملناصرة وتيسري ا

هبدف تقدمي الدعم  ٢٠١٩، وهي خطة مخســية ُأطلقت يف حزيران/يونيه SPEARري إىل مبادرة وأشــ
وتنظيم املؤمترات  ٢٠٢٣و ٢٠١٩االســــــتشــــــاري التقين إىل العديد من البلدان األفريقية بني عامْي 

تتمثل . وواجتماعات خرباء إقليمية يف أفريقيا الدولية واجتماعات اخلرباء اإلقليمية يف أفريقيا وبون
 أهداف املبادرة فيما يلي:

إذكاء الوعي باحللول اليت تقدمها األوساط الفضائية واجلغرافية املكانية يف احلد   (أ)  
 من أخطار الكوارث والتصدي هلا والتعايف من آثارها؛

العمل مع الشــــــركاء على وضــــــع حلول تليب احتياجات املســــــتخدمني يف   (ب)  
ي للكوارث والتعايف من آثارها، وتطبيقات إدارة خماطر اإلنذار املبكر، وجهود التصــــــد  نظم

رســـم خرائط الكوارث (مثل رســـم خرائط املخاطر من أجل ختطيط اســـتخدام األراضـــي، و
 دى التعرض من أجل تقييم املخاطر)؛مل
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إنشــاء مجاعة دولية للممارســة أو شــراكة بني أصــحاب املصــلحة النشــطني من   (ج)  
رث، ووكاالت الفضاء، والوزارات والوكاالت احلكومية األخرى، األوساط املعنية بإدارة الكوا

ــــــســـــــات واجلامعات  املكانية من أجل زيادة قدرات وإمكانات  ااجلغرافياملعنية بعلوم واملؤس
املستخدمني النهائيني والتشجيع على استخدام البيانات الضخمة وغريها من االبتكارات يف جمال 

 تكنولوجيا املعلومات. 

م العرُض الرئيســـــي الثاين، الذي قدمه منســـــق برنامج الرصـــــد العاملي لألغراض البيئية وقدَّ  -٢٥
واألمنية وبرنامج دعم أفريقيا، معلومات حول الكيفية اليت هتدف هبا الســياســة الفضــائية األفريقية إىل 

سياسة تتماشى  شار املتكلم إىل أن ال مع خطة التصدي للتحديات اليت تواجهها البلدان األفريقية. وأ
، وأن أحد أهدافها يتمثل يف تنفيذ برنامج فضـــــائي أفريقي يســـــتجيب ٢٠٦٣االحتاد األفريقي لعام 

 لالحتياجات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية يف القارة ويستند إىل إطار تنظيمي. 

دية وســلط املتكلم الضــوء على عدة حتديات رقمية جيب التصــدي هلا، مبا يف ذلك حمدو  -٢٦
الوصل الشبكي، وعدم كفاية سبل الوصول إىل البيانات وتبادهلا، وضعف البىن التحتية الرقمية، 
وتدين مستويات مشاركة القطاع اخلاص األفريقي يف األنشطة ذات الصلة بالفضاء. كما وجه 

 االنتباه إىل االحتياجات التالية:

اليت حيددها متخذو القرارات مواءمة احللول الفضــائية مع األولويات والســياســات   (أ)  
يف البلدان األفريقية، وتوفري املعلومات ذات الصــــلة بالســــياســــات فيما خيص تلك احللول مبا ميكِّن 

 متخذي القرارات من استخدامها لتنفيذ السياسات؛

البيانات إىل توفري اخلدمات، وتشــجيع  احلصــول علىحتويل التركيز من تيســري   (ب)  
 بية والشبكية؛استخدام احللول السحا

تيســــري أوجه التآزر بني األوســــاط الفضــــائية الدولية واملســــتخدمني األفارقة،   (ج)  
 وتشجيع مشاركة القطاع اخلاص األفريقي؛

التشــجيع على التعاون من أجل جتنب االزدواجية يف اجلهود وممارســات العمل   (د)  
 املنفرد، مبا يف ذلك يف جمال بناء القدرات والتعزيز املؤسسي.

وأشـــار منســـق برنامج الرصـــد العاملي لألغراض البيئية واألمنية وبرنامج دعم أفريقيا إىل أن   -٢٧
اجلهود جارية إلطالق وكالة الفضاء األفريقية كمنظمة إقليمية، وأن على الدول األفريقية أن تواصل 

 . ٢٠٢٤م ساتًال يف املدار حبلول عا ٦٤جهودها إلطالق السواتل، حتقيقًا للهدف املتمثل يف وضع 

شاركني بتنفيذ برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية   -٢٨ سق امل ضافًة إىل ذلك، فقد أبلغ املن وإ
واألمنية وبرنامج دعم أفريقيا، الذي تنســـقه مفوضـــية االحتاد األفريقي. وهو يشـــمل بذل اجلهود يف 

والتوعية،  أربعة جماالت رئيســـية، هي: البيانات والبىن التحتية، واملنتجات واخلدمات، واالتصـــاالت
احتادًا إقليميًّا تضـــــم  ١٣والتدريب وبناء القدرات. وأشـــــار إىل أن الربنامج جيري تنفيذه من خالل 

 بلدًا أفريقيًّا، ويستفيد من مشاركة ستة بلدان أوروبية.  ٤٥مؤسسة يف  ١٢٢
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شؤون الفضاء  -٢٩ ضاحي التعريفي الذي قدَّمته ممثلة عن املركز األملاين ل  وسلط العرض اإلي
اجلوي، بشأن موضوع "أفريقيا من الفضاء وتكنولوجيات الفضاء من أجل أفريقيا"، الضوء على 
جهود املركز يف جماالت الفضــــاء والفضــــاء اجلوي والطاقة والنقل واألمن والرقمنة، مبا يف ذلك 
 اجلهود املحددة اليت تضـــطلع هبا وكالة إدارة شـــؤون الفضـــاء وإدارة املشـــاريع، التابعة للمركز.

وجيري املركز حبوثًا بشــأن اســتخدام رصــد األرض من أجل حتســني فهم األرض واملســامهة يف 
العلوم البيئية، واألرصــاد اجلوية، والتنمية املســتدامة، واألمن، والتنقل، وإدارة املوارد، واهلندســة 

 املدنية، والتخطيط احلضري. 

اإليضـــاحي بشـــأن أطلس رصـــد  ومما كان له أمهية رئيســـية بالنســـبة إىل املؤمتر العرض  -٣٠
األرض ألفريقيا الذي يتوىل املركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي إعداده. وهو يقدم رؤية على 
نطاق القارة للســالســل الزمنية لرصــد األرض من أجل تســليط الضــوء على التغيري يف مجيع أحناء 

ــــــم الزراعي، وحالة الغطاء أفريقيا. ويقدم األطلس معلومات عن الغطاء النبايت (مثل بداية امل وس
النبايت، وآثار اجلفاف على املوسم الزراعي)، واملسطحات املائية والفيضانات (مدى الفيضانات 

 ومدهتا)، وتنمية املناطق احلضرية. 

واختتمت اخلبرية من املركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي عرضــها اإليضــاحي بتقدمي   -٣١
ــــــانية وحلقة العمل الدولية للمعلمني اليت عقدها معلومات عن مبادرة املركز للت كنولوجيا اإلنس

ـــؤون الفضـــاء اخلارجي، واليت حضـــرها  ـــتراك مع مكتب ش معلمًا من  ١٤املركز مؤخرًا باالش
 تسعة بلدان أفريقية. 

وترأس احللقَة النقاشية األوىل، بشأن موضوع "تكنولوجيات الفضاء يف إدارة الكوارث   -٣٢
منســق برنامج الرصــد  املناظرون آخر من املركز األملاين للفضــاء اجلوي. وضــم يف أفريقيا"، خبٌري

ملدير التنفيذي للمعهد اإلثيويب لعلوم  ية وبرنامج دعم أفريقيا، وا ية واألمن عاملي لألغراض البيئ ال
جمال من الوكالة الوطنية للبحث والتطوير يف  رفيعي املســـــتوى وموظفنيوتكنولوجيا الفضـــــاء، 

الفضـــــاء يف نيجرييا، ووكالة الفضـــــاء الوطنية جلنوب أفريقيا، واملركز الوطين لرســـــم اخلرائط 
أن يعلِّقوا على التحديات والفرص املتعلقة املناظرين واالســتشــعار عن ُبعد يف تونس. وُطلب إىل 

 باستخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة الكوارث. 

إىل أن جهود إدارة خماطر الكوارث واالســتجابة يف حاالت الطوارئ  املناظرونوأشــار   -٣٣
ـــاروا إىل أن اإلمكانيات  يف أفريقيا ميكن أن تســـتفيد من اســـتخدام تكنولوجيات الفضـــاء. وأش
موجودة ولكن هناك العديد من أصحاب املصلحة املعنيني؛ ولذلك فإن التعاون ضروري لتجنب 

ًا على احلاجة إىل جتنب النهج التنازيل لدى األوساط املعنية االزدواجية يف اجلهود. وشددوا أيض
بالفضــــــاء وضــــــرورة االجتاه، بدًال من ذلك، إىل اعتماد هنج ينخرط من خالله املســــــتخدمون 

 النهائيون وممثلو األوساط املعنية بالفضاء يف نقاش بشأن كيفية تشكيل احللول. 

، مبا يف ذلك حمدودية ســبل الوصــول إىل الضــوء على عدد من التحديات املناظرونوســلط   -٣٤
ستخدام  سيما يف املناطق الريفية؛ وحمدودية املهارات يف ا شبكة اإلنترنت يف عدة بلدان أفريقية، وال 
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ية لتكنولوجيا املعلومات؛ والفجوة بني  ية البىن التحت ية؛ وعدم كفا املنتجات واملعلومات الفضـــــــائ
 إدارة الكوارث يف بعض البلدان األفريقية.نية باملعوساط األالفضاء واملعنية بوساط األ

إىل إنشــاء برنامج الرصــد العاملي لألغراض البيئية املناظرون وفيما يتعلق بالفرص، أشــار   -٣٥
لوكالة الفضـــاء األفريقية؛ وإدماج ســـياســـات  املرتقبواألمنية وبرنامج دعم أفريقيا؛ واإلنشـــاء 

ر الوصول البيانات املفتوحة من ِقبل عدة وكاالت فض سِّ ائية يف أوروبا والواليات املتحدة، مما يي
إىل كميات هائلة من الصـــــور الســـــاتلية املحدَّثة واملحفوظة من خمتلف األنواع واالســـــتبانات؛ 
واملوضـــوعية وعدم التحيز فيما يتعلق جبمع البيانات؛ وإمكانية الوصـــول إىل البيانات اليت تغطي 

لك؛ وإمكانية مجع البيانات من املناطق النائية واملناطق اليت مناطق واســـعة إذا دعت احلاجة إىل ذ
 يصعب الوصول إليها يف كثري من األحيان. 

أيضـــًا إىل احلاجة إىل املزيد من جهود بناء القدرات وزيادة الوعي يف  املناظرونوأشـــار   -٣٦
ارث، وتبادل أوساط متخذي القرارات مبزايا استخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة خماطر الكو

 البيانات، وسبل التصدي للتحديات النامجة عن األخطار الطبيعية، اليت تتفاقم بسبب تغري املناخ. 
 

  احللول: املبادرات األخرية يف أفريقيا -١اجللسة   -باء  
أربعة عروض إيضـــاحية ناقش خالهلا ممثلون عن مؤســـســـات أفريقية  ١مشلت اجللســـة   -٣٧

ة التقدم الذي أحرزته مؤســســاهتم يف اســتخدام تكنولوجيات الفضــاء ومنظمة أملانية غري حكومي
للتعامل مع املخاطر الطبيعية، وعرضًا إيضاحيًّا من اتفاقية مكافحة التصحر بشأن جمموعة أدواهتا 

 اخلاصة مبكافحة اجلفاف.

ق وقدم ممثل املنظمة الوطنية إلدارة الكوارث يف غانا عرضــًا إيضــاحيًّا بشــأن فريق تطبي  -٣٨
شعار عن ُبعد يف غانا ودوره باعتباره فريقًا مشتركًا بني املؤسسات لالستجابة للطوارئ  االست

اســتجابًة لتوصــية صــادرة  ٢٠١٨الفريق قد أنشــئ يف عام كان والتخفيف من حدة املخاطر. و
عن برنامج ســـبايدر أثناء بعثة التعزيز املؤســـســـي اليت أوفدها إىل غانا يف تشـــرين األول/أكتوبر 

عضــــوًا من مثاين مؤســــســــات وطنية يف غانا، ويتمثل دوره يف  ٣٠ويتألف الفريق من  .٢٠١٨
ـــؤولة يف غانا والتعميم  ـــعار عن ُبعد املس ـــتش تيســـري تبادل املعارف فيما بني مجيع وكاالت االس

 الفعال لتلك املعارف على جهات االستجابة يف حاالت الطوارئ. 

وتكنولوجيا الفضــاء املشــاركني بأن إثيوبيا شــهدت يف  وأبلغ ممثل املعهد اإلثيويب لعلوم  -٣٩
سفر عن اخنفاض ناجتها  سبل العيش وأ شدة، مما أثَّر على  سنوات األخرية جفافًا أكثر تواترًا و ال

ــــــبة  . وقدم املمثل دراســــــة عن حوض حبريات الوادي تقريبًا يف املائة ١٠املحلي اإلمجايل بنس
وكثريًا ما تكون منكوبة باجلفاف، وذلك لبيان الكيفية املتصــدِّع، وهو منطقة مكتظة بالســكان 

الوطنية يف جمال  معارف املؤســســات اليت ميكن هبا اســتخدام البيانات الســاتلية لســد الفجوات يف
اجلفاف. وُتســــــتخدم بيانات األمطار إلعداد خرائط تقدم تقديرات لالحتياطيات من املياه يف 

سجالت اجلفاف التارخيية، ولذا وت .١٩٨١احلوض لكل حالة جفاف منذ عام  تسق النتائج مع 
فهي تبيِّن أن البيانات الســـــاتلية ميكن اســـــتخدامها لتوفري معلومات شـــــبه آنية ملواجهة حاالت 

 اجلفاف احلالية واملستقبلية، وكذلك لتقدمي إيضاحات بشأن االحتياطيات من املياه اجلوفية.



A/AC.105/1223 
 

V.19-11329 9/21 
 

غري احلكومية املشـــــــاركني بنموذج املنظمة  German Agro Actionوَأبلغ ممثل منظمة   -٤٠
للتمويل القائم على التنبؤات وتنفيذه احلايل يف مدغشــــقر. وأضــــاف أن املســــاعدة القائمة على 
التنبؤات تســـتند إىل الفكرة القائلة بأن اإلطار احلايل املتمثل يف تقدمي املســـاعدات اإلنســـانية بعد 

لذا مثة حاجة إىل االستعاضة عن ذلك اإلطار بآخر يقوم وقوع الكوارث أخفق يف منع الدمار، و
أبلغ املشاركني باجلهود اليت تبذهلا منظمته من كما أنه على اختاذ اإلجراءات قبل وقوع الكارثة. 

أجل تنفيذ مثل ذلك النموذج القائم على التنبؤات يف مدغشــــــقر، وذلك بالعمل مع الســــــلطة 
ــــــركاء د ية من الكوارث وش ية للوقا عاملي ومنظمة األغذية الوطن وليني مثل برنامج األغذية ال

 والزراعة لألمم املتحدة. 

ــــعار عن ُبعد يف تونس نظرة على   -٤١ ــــتش ــــم اخلرائط واالس وقدمت ممثلة املركز الوطين لرس
التجارب الســابقة للمركز يف التصــدي لكوارث الفيضــانات وإدارهتا. ويتمثل دور املركز يف مجلة 

مركز تنســـــيق لألمم املتحدة وغريها من الوكاالت الدولية فيما يتعلق باملعونة أمور، منها العمل ك
أيلول/سبتمرب  ٢٢يف تعرضت، يف جمال االستشعار عن ُبعد. وأشارت إىل أن منطقة نابل يف تونس 

ساعات فقط. وبلغت ٢٠١٨ ، ألمطار غزيرة بلغ جمموعها حنو ثلث املتوسط السنوي يف غضون 
متر يف املناطق احلضــرية، ولقي ســتة أشــخاص مصــرعهم. ويقدم املركز  ١,٧الفيضــانات الســريعة 

ـــــتنادًا إىل تقييم  ـــــلطات املحلية. واس اخلرائط والبيانات إىل الوكالة الوطنية ملجاهبة الكوارث والس
داخلي جلهود التصــــدي للكوارث، حدد املركز احلاجة إىل برامج تدريب لضــــمان توافر املعارف 

كما ســلط املركز الضــوء على أمهية الصــور الرادارية لرصــد الفيضــانات  املؤســســية على األرض.
 حيث إن األحوال اجلوية الغائمة تقلل من فائدة البيانات البصرية أثناء األزمة.

وأشــار ممثل اتفاقية مكافحة التصــحر إىل أن أحد األهداف الرئيســية لالتفاقية هو تقدمي   -٤٢
ختفيف آثار اجلفاف والتكيف معها وإدارهتا ا لكي يتســىن هل املســاعدة التقنية إىل الدول األعضــاء

على حنو أفضل من أجل تعزيز قدرة فئات السكان والنظم اإليكولوجية الضعيفة على الصمود. 
ومن اجلهود اليت بذلتها االتفاقية يف هذا الصـــــدد يف اآلونة األخرية إنشـــــاء صـــــندوقها ألدوات 

سحابية  صلحة املعنيني باجلفاف من اجلفاف، وهو عبارة عن بوابة  صحاب امل صمَّمة لتمكني أ م
 الوصول إىل املعرفة اليت حيتاجون إليها لالستعداد للجفاف ومنعه وختفيف آثاره.

وحيتوي صـــندوق أدوات اجلفاف على ثالث أدوات: (أ) أداة رصـــد اجلفاف واإلنذار   -٤٣
من جمموعات البيانات عن املياه والغطاء النبايت واجلفاف  ٥٠اليت تضــــــم أكثر من  ،املبكر منه

ألغراض التحليل، مما يتيح ألصحاب املصلحة دق ناقوس اخلطر بشأن اجلفاف قبل وقوعه مبدة 
أداة تقييم قابلية التعرض للجفاف وخماطره، اليت تتيح ألصــحاب املصــلحة كشــف   طويلة؛ (ب)
ــــــتقبل بغية بذل جهود التأهب تكون يف خطر كبري اآلن   املناطق اليت قد أو يف وقت ما يف املس

مدة من  ــــــت خماطر اجلفاف، اليت توفر احللول املس حدة  للكوارث؛ (ج) أدوات التخفيف من 
ــــركاء يف االتفاقية واملصــــادر اخلارجية لتمكني أصــــحاب املصــــلحة من اكتســــاب معرفة  الش

 باإلجراءات املناسبة الواجب اختاذها. 
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احللول االبتكارية من أجل إدارة  جمالاحللول: بناء القدرات يف  -٢اجللسة   -جيم  
  الكوارث

، بشـــأن الشـــبكات والبيانات الضـــخمة والنظم املتكاملة، مخســـة ٢تضـــمنت اجللســـة   -٤٤
عروض إيضــاحية عامة بشــأن املشــاريع واألنشــطة اجلارية واملصــمَّمة لتعزيز إدارة الكوارث على 

 دويل. الصعيدين الوطين وال

وقــدم ممثــل وكــالــة الفضـــــــاء الرومــانيــة معلومــات عن مشــــــروع إيرامسوس+ بعنوان   -٤٥
"GEOMAG الذي جيري تنفيذه يف تونس. ويركز املشــروع على بناء القدرات لتحســني إدارة ،"

القطاعات الزراعية والبيئية باســــــتخدام املعلومات اجلغرافية املكانية. ويشــــــمل املشــــــروع عدة 
، مبا يف ذلك وحدات التعلم اإللكتروين للطلبة املســــجلني يف برامج املاجســــتري قطاعات تدريبية

يف زيادة اخلربات الفنية يف  GEOMAGوالدكتوراه يف جماْيل الزراعة والبيئة. ويســـــهم مشـــــروع 
قطاع املعلومات اجلغرافية املكانية الروماين، وهو ما من شــــــأنه، بدوره، أن يعزِّز إدارة املوارد 

لتيســري االتصــال بني  )/http://geomag.uvt.tn/moodle(وقد أنشــئت بالفعل منصــة تعاونية البيئية. 
 فرنسا. ووتونس ورومانيا سبانيا إالشركاء من خمتلف البلدان مثل 

ـــركة   -٤٦ ـــلونة مقرًّا هلا، مشـــروع isardSATوعرض ممثل ش  FANFAR، اليت تتخذ من برش
بشـــأن التنبؤ التشـــغيلي بالفيضـــانات واإلنذار هبا يف غرب أفريقيا. ويهدف املشـــروع إىل توفري 
ناســـــــب. ولتحقيق تلك  التنبؤات اهليدرولوجية والوصــــــول املوثوق للمعلومات يف الوقت امل

 األهداف، ُيرتأى حتقيق النواتج الثالثة التالية: 

 لتوقعات احلالية؛ إنشاء بوابة للعرض البياين تبيِّن حالة ا  (أ)  

 إعداد خريطة غري تفاعلية تلخص ذروة خماطر الفيضان يف األيام العشرة املقبلة؛  (ب)  

عن طريق الربيد إرساهلا إليهم إعداد إشعارات لفائدة أصحاب املصلحة، ميكن   (ج)  
 . اإللكتروين أو الرسائل النصية يف حالة ارتفاع خماطر الفيضانات يف املنطقة موضع اهتمامها

ويرتبط اجلزء املتعلق باملعلومات اجلغرافية للمشــــروع ارتباطًا وثيقًا مبنصــــة االســــتغالل   -٤٧
املواضيعي للهيدرولوجيا التابعة لوكالة الفضاء األوروبية، واليت هتدف إىل تيسري وصول أوساط 
اهليدرولوجيا إىل بيانات رصـــد األرض. ويشـــمل املشـــروع قياســـات موقعية جارية للتحقق من 

 نواتج النموذج. 

عمل كلية رصــــــد األرض، وهي  ،ينامدينة يف  ،وعرض ممثل جلامعة فريدريش شــــــيلر  -٤٨
سبتمرب  شئت يف أيلول/ شبكة اإلنترنت لرصد األرض أن ضم حالي ٢٠١٧جامعة على  أكثر  ًاوت

مســتخدم مســجل. وتشــمل املوارد التعليمية مواضــيع خمتلفة، مبا يف ذلك مقدمة  ١١ ٥٠٠من 
أســاســية توضــح كيفية اســتخدام بيانات وتطبيقات الرادار ذي الفتحة االصــطناعية يف جماالت 
الزراعة وكشــف الكتلة األحيائية وتصــنيف الصــور. وتركز الدورات اإللكترونية على اســتخدام 

انية ومتاحة باألملانية واإلنكليزية واإلســـبانية والفرنســـية. وقد َتســـجَّل الصـــور الرادارية، وهي جم
طالب يف الدورات، وهي مفتوحة أيضــــًا أمام اجلمهور ومتنح شــــهادة  ٥ ٠٠٠بالفعل أكثر من 
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ـــاســـيات كيفية عمل نظم  للمشـــاركني عند االنتهاء منها. وتشـــمل الدورات مواضـــيع مثل أس
كن أن تطبَّق فيها، مبا يف ذلك األراضــــــي واملياه واملخاطر، مع الرادار، وخمتلف املجاالت اليت مي

التركيز بوجه خاص على رصــد الفيضــانات. ويف املســتقبل القريب، ســتنظم كلية رصــد األرض 
 دورة إلكترونية مفتوحة ضخمة لوكالة الفضاء األوروبية بشأن التطبيقات األرضية. 

ريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء باللغة اإلنكليزية وعرض ممثل املركز اإلقليمي األفريقي لتد  -٤٩
معلومات عن براجمه األكادميية مبستوى الدكتوراه واملاجستري. وَأبلغ املشاركني بأن املركز ينفِّذ أيضًا 
عدة مشـــاريع، مبا يف ذلك مشـــروع خدمات الرصـــد والتقييم املتعددة املقاييس للفيضـــانات لغرب 

فيضـــانات. ويقود املركز احتاد املشـــروع الذي يضـــم شـــركاء من أفريقيا، الذي يركز على رصـــد ال
نيجرييا. ويشــــارك ومخســــة بلدان يف غرب أفريقيا، هي بنن وبوركينا فاســــو وغانا وكوت ديفوار 

شعار املوزَّعة الذي يركز على رصد التصحر يف مشال  شبكة أجهزة االست ضًا يف مشروع  املركز أي
 ور والتدخالت الرامية إىل مكافحة التصحر. نيجرييا ويشمل مراقبة معدالت التده

وعرضــت باحثة من معهد البيئة واألمن البشــري التابع جلامعة األمم املتحدة نتائج مشــروع   -٥٠
املعلومات القائمة على رصــــــد األرض للحد من خماطر الكوارث على الصــــــعيد الوطين، الذي ُنفَِّذ 
شركاء  سبايدر واثنني من ال سطح األرض عن ُبعد وبرنامج  شعار  بالتعاون مع املركز اإلقليمي الست

ستهدف املشروع اجلمع بني البيانات الفضائية واملوقعية من ا ملحليني يف أوكرانيا وجنوب أفريقيا. وا
مثال الباحثة  واســتخدمت أجل تقييم األخطار وحاالت التعرض ومواطن الضــعف املتعلقة باجلفاف.

جتميع يف اســــــتخدام بيانات رصــــــد األرض طريقة عرض لمقاطعة شــــــرق كيب يف جنوب أفريقيا 
واســـتخدام الدراســـات االســـتقصـــائية االجتماعية واالقتصـــادية والبيانات  ،ومات الغطاء النبايتمعل

اإلحصائية اإلضافية الستخالص املعلومات عن حاالت التعرض ومواطن الضعف. ويتيح اجلمع بني 
يد مجيع املعلومات على حنو جغرايف مكاين للباحثني تقييم خماطر اجلفاف يف املنطقة، وهو يدعم حتد

 املؤشرات املطلوب إبالغها إىل إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث. 
 

  الشراكات واملبادرات اليت تدعم إدارة الكوارث يف أفريقيا -٣اجللسة   -دال  
تضـــمنت اجللســـة الثالثة مخســـة عروض إيضـــاحية عن األمثلة على احللول اليت تقدمها   -٥١

 األوساط اإلمنائية والفضائية. 

شؤون الفضاء اجلوي على أمهية العمل من أجل دمج بيانات وأكد   -٥٢ ممثل املركز األملاين ل
رصد األرض واملعلومات الرقمية املباشرة وغري املباشرة عن األزمات باستخدام تقنيات التحليل 

 مثل التعلم اآليل ومشاركة املواطنني يف النشاط العلمي وحلول البيانات الضخمة السحابية.

للمركز، يوفر تطوير تطبيقات شــبكية تفاعلية وخدمات شــبكية يف الوقت شــبه ووفقًا   -٥٣
ــــــتجابة يف حاالت الكوارث. وتتوزع  احلقيقي إمكانات فيما يتعلق بنظم اإلنذار املبكر واالس

بني العديد من أصـــحاب املصـــلحة، ولذلك يصـــعب على املســـتخدمني  ًاحالياحللول الســـحابية 
مواجهة ذلك التحدي، تســــاءل املركز عما إذا كان بإمكان هيئة النهائيني الوصــــول إليها. ويف 

وقائمة عامليني للتطبيقات الســـاتلية لرســـم خرائط  مثل برنامج ســـبايدر أن تســـتضـــيف ســـجًال
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البيانات والقدرات احلاســوبية اســتضــافة الطوارئ وتشــجِّع على إنشــاء نظم ســحابية مما ســيتيح 
 مع األوساط املعنية بإدارة الكوارث. والتشارك فيهاوالنصوص والطرائق يف إحدى املنصات 

وَأطلع ممثلو وكالة الفضــاء األوروبية واملركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي املشــاركني   -٥٤
على امليثاق الدويل بشــأن الفضــاء والكوارث الكربى. وامليثاق عبارة عن آلية للخدمات العاجلة 

 ١٢٠مرة يف  ٦٢٠توفر سبل الوصول السريع ملنتجات املعلومات الفضائية، وقد ُفعَِّل أكثر من 
من أجل دعم جهود االســـتجابة للكوارث. وأحاط املشـــاركون علمًا بأن  ٢٠٠٠لدًا منذ عام ب

امليثاق يعاجل األحداث املفاجئة من قبيل الفيضـــانات والعواصـــف واالهنياالت األرضـــية واحلرائق 
والكوارث النامجة عن النشاط البشري، مثل احلوادث الصناعية واالنسكابات النفطية. وال يعاجل 

 املسلحة. الرتاعاتيثاق حاالت الطوارئ النامجة عن امل

وُتشــــجَّع اهليئات املعنية بإدارة الكوارث من مجيع البلدان على أن تصــــبح مســــتخدمًا   -٥٥
سبايدر  مأذونًا له حىت ميكنها أن تطلب تفعيل امليثاق بشكل مباشر. ويتعاون امليثاق مع برنامج 

عملياتية التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومبادرة وبرنامج التطبيقات الســـــــاتلية ال
ســــنتينل آســــيا وخدمة إدارة حاالت الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس هبدف ســــد الفجوة بني 

 الدول املرتادة للفضاء والدول احلديثة العهد بارتياد الفضاء.

ارئ، اليت توفر وعرضــــــت ممثلة املفوضــــــية األوروبية خدمة كوبرنيكوس إلدارة الطو  -٥٦
ـــرة. ويعاد  ـــم اخلرائط الســـريعة للمســـتعملني املرخَّص هلم بعد وقوع الكارثة مباش خدمات رس
ختصيص سواتل سنتينل عند تفعيلها، وُتكوَّن صور وخرائط، وُتعمَّم منتجات كوبرنيكوس على 

التفعيل املسؤولني واملستجيبني يف حاالت الطوارئ يف البلد املتضرر. وحنو نصف مجيع حاالت 
كوارَث خارج أوروبا، إىل جانب عشـــرات من كانت بشـــأن خلدمات إعداد اخلرائط الســـريعة 

حاالت التفعيل يف أفريقيا. وتوفر اخلدمات معلومات أســـاســـية يف الســـاعات التالية للفيضـــانات 
 واحلرائق والعواصف وغريها من الكوارث. 

، اليت التعايفرســم خرائط املخاطر ووإضــافًة إىل ذلك، يوفر برنامج كوبرنيكوس خدمة   -٥٧
ال تقدم معلومات فورية أثناء الكارثة فحســب، وإمنا أيضــًا حتليًال وافيًا وطويل األجل للكوارث 
املحتملة يف املستقبل. وتوفر اخلدمة أيضًا تقارير مفصلة بشأن رصد اجلفاف وخماطر الفيضانات 

وقد جرى تصـــميم خدمْيت رســـم اخلرائط  واحلرائق وغري ذلك من املســـائل املتعلقة بالكوارث.
اخلاصــة باملخاطر والتعايف ورســم اخلرائط الســريع معًا، ال للمســاعدة يف االســتجابة يف حاالت 
الطوارئ فحســـب، وإمنا أيضـــًا يف جمال التعايف والتأهب، لتمكني مجيع البلدان من زيادة قدرهتا 

 ية.على الصمود أمام الكوارث اليت تسببها األخطار الطبيع

وعرض ممثل شركة إيرباص لشؤون الدفاع والفضاء املنصات الساتلية احلالية واملستقبلية   -٥٨
شركة. وتوفر منصات إيرباص العالية االستبانة،  ستحدثتها ال للرادار ذي الفتحة االصطناعية اليت ا

وما بعده، معلومات قيِّمة  ٢٠٢٥وتتوســــــع اعتبارًا من عام  ٢٠٠٧اليت ُأطلقت إىل املدار يف عام 
منذجة أخطار  حاالت حمددة مثل  لة على أرض الواقع. وســــــلَّط املمثل الضــــــوء على  حلا عن ا

املولَّد ببيانات  ،رتفاعاتالشــركة لالالفيضــانات الســاحلية يف منطقة أكرا بغانا باســتخدام منوذج 
خدام الشــــركة الرادار ذا الرادار ذي الفتحة االصــــطناعية. وقدم املمثل أيضــــًا معلومات عن اســــت
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قياس االهنياالت األرضــــــية يف اململكة املتحدة عد لملاالفتحة االصــــــطناعية اخلاص بقياس التداخل 
تتبع عدم االستقرار األرضي حول أحد السدود يف الربازيل. يف وأيرلندا الشمالية لربيطانيا العظمى 

ة بالشـــركة، باســـتبانتها العالية، وميكن اســـتخدام منصـــة الرادار ذي الفتحة االصـــطناعية اخلاصـــ
للكشـــف عن الســـفن البحرية، مبا يف ذلك الســـفن الصـــغرية اليت ال يزيد طوهلا على مثانية أمتار. 
وأحيط املشــــاركون علمًا أيضــــًا بأن املنصــــة تتيح رصــــد االهنياالت األرضــــية النشــــطة وتعقُّب 

ستخدامها للتصدي للكوارث والوقا ية منها، وهو األمر الذي يدعم االنسكابات النفطية، وميكن ا
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

وأبلغ ممثل الوكالة األملانية للتعاون الدويل املشاركني مبشروع الوكالة للتعاون الدويل يف   -٥٩
دلتا هنر ميكونغ. ويركز املشـــروع على قياس هبوط األراضـــي فيما يتعلق بالتخطيط احلضـــري 

وتستخدم الوكالة، باالشتراك مع املسؤولني املحليني، تقنيات الرادار واحلد من خماطر الكوارث. 
ذي الفتحة االصــطناعية اخلاص بقياس التداخل لقياس هبوط املباين واهلياكل يف الدلتا على مدى 
ــــية يف  ــــكلة رئيس ــــتقبل. وُيَعدُّ اهلبوط مش ــــاكل يف املس فترات زمنية طويلة من أجل التنبؤ باملش

الشركاء املحليون من الفريق القائم على املشروع أن يستخدم حبوثه للتنبؤ  املنطقة، ولذلك طلب
مبســــتقبل نظام الصــــرف يف املنطقة على وجه التحديد. ومع غرق األرض وارتفاع مياه البحر، 
ُيَعدُّ من بواعث القلق احلقيقي أن النظم املراد منها ختفيف الفيضـــــانات ميكن أن تؤدي هي ذاهتا 

من خالل توجيه كميات كبرية من املياه إىل املناطق احلضــرية. وتزوِّد خرائط  إىل نتيجة عكســية
ـــــطناعية اخلاص بقياس التداخل اليت تعدها  ـــــتندة إىل الرادار ذي الفتحة االص هبوط األرض املس
الوكالة املخططني احلضريني وغريهم من أصحاب املصلحة باملعلومات الالزمة فيما يتعلق بتلك 

 باهلبوط وآثارها اجلانبية املحتملة. املشاكل اخلاصة 
 

  التقدم املحرز يف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء -٤اجللسة   -هاء  
تضــمنت اجللســة الرابعة مخســة عروض إيضــاحية تســلط الضــوء على التقدم املحرز يف   -٦٠

 تكنولوجيا الفضاء دعمًا إلدارة الكوارث وأمثلة على ذلك. 

شركة مبتدئة مقرها يف دارمشتات، أملانيا، Deep Blue Globe شركة وأبلغ ممثل  -٦١ ، وهي 
ج التســـونامي باســـتخدام تكنولوجيات املشـــاركني باجلهود اليت تبذهلا الشـــركة الكتشـــاف أموا

الفضــاء. وأشــار إىل إمكانات البيانات الســاتلية، وال ســيما بيانات قياس االرتفاع، لتتبُّع أمواج 
شركته ميكن أن تؤكد وجود أمواج  ضًا إىل أن تقنية  شار أي سونامي يف أعماق املحيطات. وأ الت

 املناطق الســــاحلية واالنفجارات التســــونامي النامجة عن أي مصــــدر (مثل الزالزل الضــــحلة يف
الربكانية األفقية يف اجلزر الربكانية، واالنفجارات حتت ســـطح املاء، واالهنياالت األرضـــية حتت 

ــــــطح املاء، والكويكبات). ومع  زيلها لوقت املطلوب لوصــــــول البيانات وتنلالكبري  التقلصس
 لة قريبًا.التقنية عام هذه ومعاجلتها وحتليلها، فمن املتوقع أن تصبح

، Telespazio VEGA Deutschlandوعرَّف العرض اإليضاحي الثاين، الذي قدمه ممثل شركة   -٦٢
. وهتدف Sweet Water Earth Education Technologiesاملشاركني بإمكانات بعثة تشكيلة كيوبسات 

البعثة إىل رصد مستويات املياه ونوعية املياه يف خزانات املياه العذبة اليت يتراوح حجمها بني املتوسط 
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مترًا. وُيعترب رصد جتمعات املياه العذبة أساسيًّا إلدارة  ١٣٦والكبري يف أفريقيا باستبانة مكانية قدرها 
ائي لألعداد املتزايدة من السكان، وال سيما يف املياه، والتصدي للتحديات الكربى، وكفالة األمن امل

أفريقيا. ومن املتوقع أن يبدأ إطالق ســـواتل الكيوبســـات من حمطة الفضـــاء الدولية، وســـوف تكون 
 للبحوث التقنية يف فنلندا.  VTTمزودة بأجهزة تصوير فائقة الطيفية يبنيها مركز 

اخلدمات اجلغرافية املكانية وقدمت العرَض اإليضــــــاحي الثالث، بشــــــأن املعلومات و  -٦٣
املفتوحة، ممثلُة احتاد اخلدمات األرضــــــية الفضــــــائية املفتوحة. واالحتاد عبارة عن منظمة معايري 
مفتوحة املوقع تتألف من احتاد عاملي يضم أعضاء من األوساط الصناعية واحلكومات واألوساط 

ناس واملجتمعات و هدف االحتاد يف ربط ال ثل  ية. ويتم يا وصــــــنع القرار. األكادمي التكنولوج
ويتحقق هذا اهلدف عن طريق حتســـني إمكانية اكتشـــاف البيانات اجلغرافية وإمكانية الوصـــول 
إليها وإمكانية تشــغيلها املتبادل وإمكانية إعادة اســتخدامها من خالل عملية مؤكدة وقائمة على 

الحتاد، يف دراسة تطوير مفهوم توافق اآلراء جتمع بني املعايري واالبتكار والشراكات. وقد حترى ا
قابلية التشــغيل املتبادل يف الكوارث املنجزة حديثًا، عن املتطلبات املحددة املتصــلة بالوصــول إىل 
ضرورة  البيانات، والبىن التحتية للبيانات املكانية، وتبادل البيانات، واملعايري املفتوحة، وأشار إىل 

اسب يف الوقت املناسب. وينطبق هذا بصفة خاصة توفري املعلومات الصحيحة إىل الشخص املن
 فيما يتعلق باإلنذار املبكر وإدارة الكوارث، حيث يكون الوقت هو العامل احلاسم.

وتناول العرض الرابع اســــــتخدام قياس التداخل بالرادار املتعدد األزمنة لرســــــم خريطة   -٦٤
رضـــــية. وقدمت العرَض اإليضـــــاحي الهنياالت األالنزالقات التربة وغريها من ااملدى اجلغرايف 

كعاملة زائرة يف مكتب برنامج  ًاحاليباحثٌة أوىل من اجلامعة املســــتقلة يف والية مكســــيكو تعمل 
ـــتني إفراديتني، ومها: االنفجار الربكاين يف أناك كراكاتاو  ـــبايدر يف بون. وقد عرضـــت دراس س

النفجار الربكاين يف فويغو كمثال سابق لوقوع احلدث، وا ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٢٣ يف
ستندت النهوج املعتمدة إىل بيانات  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٤ يف كمثال الحق لوقوع احلدث. وا

باالقتران ببيانات االرتفاع الرقمي. وقد ُأجري حتليل متعدد األزمنة لبيانات  ١-الســـاتل ســـنتينل
ائط الناجتة لتحديد التشــوه لتحديد اإلزاحات اجلارية. وميكن اســتخدام اخلر ١-الســاتل ســنتينل

األفقي يف القباب الربكانية، وهي مفيدة يف نظم اإلنذار املبكر. وقدمت الباحثة األوىل مثاًال آخر 
كانون الثاين/  ٢٥فيما يتعلق برسم خرائط التدفق احلطامي الناجم عن اهنيار سد يف الربازيل يف 

 .٢٠١٩يناير 

شركة   -٦٥ ضاحي األخري ممثلُة   ،يف بيالروس UE Geoinformation Systemsوقدمت العرَض اإلي
معلومات عن نظام رصــــــد األرض يف بيالروس وقدراته املتعلقة بدعم إدارة الكوارث. فعرضــــــت 

تعمل بشكل وثيق مع خمتلف الشركاء،  UE Geoinformation Systemsوأشارت املمثلة إىل أن شركة 
دور مدير املشروع املعتمد فيما خيص امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى. وهي تضطلع ب

املعدة باستخدام  ٢٠١٩وعرضت املمثلة مثاًال على خرائط املناطق املغمورة يف العراق يف آذار/مارس 
اك عدة برامج تثقيفية باالشتر UE Geoinformation Systemsوتدعم شركة  .٢-بيانات الساتل سنتينل

مع جامعات، وهي تســــتخدم وتشــــغِّل نظامًا ملنصــــات االســــتشــــعار عن ُبعد تتراوح بني الســــواتل 
الذي ُأطلق يف  BKAواملركبات اجلوية غري املأهولة. ومن األمثلة على نظام ســـواتلها اخلاص، الســـاتل 
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ة األطياف. متر، وهو يقدم بيانات متعدد ٢,١ويتميز هذا الساتل باستبانة مكانية قدرها  .٢٠١٢عام 
بيالروس إلطالق ساتل فائق االستبانة االحتاد الروسي ووجيري وضع خطط بشأن بعثة مشتركة بني 

 متر يف النطاق املتعدد األطياف.  ١,٤استبانة مكانية قدرها  RBKAوسيوفر الساتل  .٢٠٢٣يف عام 
 

  اجلزء العملي  -واو  
تضـــــمَّن املؤمتر جزءًا عمليًّا وفَّر للمشـــــاركني فرصـــــة للتعرف على التطبيقات الســـــحابية   -٦٦
الشــــبكية، مبا يف ذلك بعض تلك اليت اســــتحدثها القطاع اخلاص، وعدة ممارســــات موصــــى هبا   أو
ــــرة حلول، وُقدِّمت   من ــــبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمي التابعة له. وُعرضــــت عش إعداد برنامج س

 كيفية الوصول إليها واستخدامها ونوع املعلومات اليت ميكن اكتساهبا مع كل منها. معلومات عن 

شركُة   -٦٧ سحابية لنظام معلومات جغرافية  Sinergiseوقدمت  سنتينل، وهو منصة  مركَز 
ــــــركة  ها. وقدمت ش ية وإدارهتا وحتليل يانات الســـــــاتل   أيضـــــــًا  Sinergiseمن أجل توزيع الب

Earth Observation Browser وهو تطبيق شــبكي من أجل تصــفح الصــور امللتقطة من ســاتلْي ،
سنتينل والندسات وغريها من صور رصد األرض وعرضها املرئي وحتليلها مباشرة يف املتصفح. 
ـــة إلجراء خمتلف أنواع التحليل، مبا يف ذلك  ـــاركني الفرص وخالل اجلزء العملي، أتيحت للمش

 رائق الغابات والكشف عن التغري.رسم خرائط مدى الفيضانات ورسم خرائط ح

وعرض مركُز البحوث املشتركة التابع للمفوضية األوروبية مرصَد كوبرنيكوس العاملي   -٦٨
ــــــبكة اإلنترنت توفر تقييمات دينامية  للجفاف. واملرصــــــد عبارة عن بوابة متاحة جمانًا على ش

ــــــتنــادًا إىل املخــاط ر والتعرض ومواطن ملخــاطر اجلفــاف فيمــا خيص خمتلف منــاطق أي بلــد اس
أيام. كما أبرز العرض اإليضــاحي أيضــًا، إضــافًة إىل شــرح  ١٠الضــعف. وُيحدَّث التقييم كل 

إطار منذجة املخاطر، مبا يف ذلك خمتلف مؤشرات التعرض ومواطن الضعف املستخدمة، التقارير 
البحوث املشـــتركة يف التحليلية واخلرائط اليومية اليت وضـــعها الفريق املعين باجلفاف التابع ملركز 

 حالة اجلفاف الشديد.

وعرض املعهد الدامنركي للمياه بوابة الفيضـــانات واجلفاف املشـــتركة بني برنامج األمم   -٦٩
ية  فاق طار ات عة أدوات اجلفاف يف إ بارة عن جزء من جممو بة ع هد. والبوا ئة واملع حدة للبي املت

ف. والبوابة أداة إلكترونية تضم أكثر مكافحة التصحر، وهي ُتستخدم فيما خيص تقييمات اجلفا
زيل قدر كبري من البيانات، طبقة بيانات متاحة للتراكب والتحليل. وتتيح البوابة تن ١٠٠من 

وُيضطلع بكامل التحليل سحابيًّا. وهي تشمل جمموعة من األدوات من أجل توليد رسوم بيانية 
 وموجزات.وخرائط 

ـــركة   -٧٠ ـــت isardSATوقدمت ش غالل املواضـــيعي للهيدرولوجيا التابعة لوكالة منصـــة االس
الفضـــــاء األوروبية للتنبؤ بالفيضـــــانات. واملنصـــــة عبارة عن تطبيق عملي للتنبؤ بالفيضـــــانات 
اســُتحدث باســتخدام منصــة االســتغالل املواضــيعي للهيدرولوجيا. واملنصــة الســحابية عبارة عن 

ضاء األوروبية، وهو يرمي إىل  سهيل وصول أوساط اهليدرولوجيا إىل مشروع متوله وكالة الف ت
بيانات رصــد األرض. وُتقدَّم عدة تطبيقات مواضــيعية، تشــمل نوعية املياه ورصــد الفيضــانات 

الذي يهدف إىل  FANFARمشروَع  isardSATوالتنبؤ هبا باملجان. وعرض املقدمان من مشروع 
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وعقب االســـتماع إىل مقدمة  اســـتحداث نظام للتنبؤ بالفيضـــانات واإلنذار هبا يف غرب أفريقيا.
عن املشــروع واملبادئ التقنية لرصــد الفيضــانات والتنبؤ هبا، ُوجَِّه املشــاركون عرب عدة خطوات 
ـــــة خمتارة يف أفريقيا  ـــــات املوقعية فيما خيص منطقة دراس ملعاجلة بيانات رصـــــد األرض والقياس

 باستخدام منصة االستغالل املواضيعي للهيدرولوجيا.

ــــيلر يف ينا جمموعة الرباجميات   -٧١ وعرضــــت كلية رصــــد األرض التابعة جلامعة فريدريش ش
ويســــــتخدم التطبيق القائم على نظام لينكس حتليل الرادار ذي الفتحة  .SARbianالرادارية املجانية 

االصــــطناعية لرســــم خريطة النطاق اجلغرايف للفيضــــانات. وتكمن الفائدة الرئيســــية من جمموعة 
يف عدم اضطرار املستعملني إىل تركيب كل واحدة من الرباجميات على حدة إذ ميكنهم  الرباجميات

اليت ميكن تبادهلا من خالل آلة افتراضية  SARbianالوصول إىل مجيع الرباجميات يف جمموعة أدوات 
. وألغراض العرض اإليضــــــاحي، أتيحت جمموعة أدوات )USB(أو وحدة ذاكرة  ISOأو ملف 
SARbian جهزة االفتراضــية املقدمة يف إطار خدمة يف األCloudToolbox  لدى قســم دعم البحوث

لتحليل  SARbianواخلدمات التابع لوكالة الفضاء األوروبية. واستخدم املشاركون جمموعة أدوات 
 .٢٠١٩الفيضانات النامجة عن إعصار إيداي يف منطقة بريا يف موزامبيق يف آذار/مارس 

التطبيق اآليل لرصــــــد املناطق  Remote Sensing Solutions GmbHوعرضــــــت شــــــركة   -٧٢
املحروقة. ويســـتفيد التطبيق الســـحايب من أســـاليب حتليل جديدة للبيانات قائمة على التعلم اآليل 
والتعلم العميق وغريمها من هنج الذكاء االصــــــطناعي. وبيَّن العرض اإليضــــــاحي تدفقات العمل 

القوة والضــــعف يف النهج، ووفر شــــرحًا تدرجييًّا لكيفية خيص الرســــم اآليل للخرائط ونقاط  فيما
لدى قســـم دعم البحوث واخلدمات فيما خيص رســـم خرائط املناطق  Obsidianاســـتخدام منصـــة 

، ٢-باســتخدام البيانات البصــرية للســاتل ســنتينل ًاحالياملحروقة. ويف حني أن رســم اخلرائط ينفَّذ 
 ١-انات الرادار ذي الفتحة التركيبية للساتل سنتينلقدم العرض اإليضاحي معلومات عن إدماج بي

 يف عملية رسم اخلرائط اآللية.

واســتخدم برنامج ســبايدر الفرصــة لعرض العديد من ممارســاته املوصــى هبا. وعرضــت   -٧٣
هبا بشأن منذجة الفيضانات الساحلية  شركة إيرباص لشؤون الدفاع والفضاء املمارسة املوصى

بســبب املد العاصــفي. وميكن اســتخدام اإلجراء لنمذجة الفيضــانات الســاحلية النامجة عن املد 
العاصــفي باســتخدام منوذج االرتفاعات الرقمي العاملي لشــركة إيرباص. وخالل اجللســة، متكن 

ارتفاع مستوى سطح البحر على املشاركون من تصور النطاق اجلغرايف للفيضانات الساحلية أو 
النطاق املحلي واإلقليمي والعاملي. وميكن للنمذجة أن تكون مبثابة تقريب أويل لتحديد املناطق 
املعرَّضــة للفيضــانات وكتقييم أويل ملزيد من التحليل املتعمق للفيضــانات الســاحلية واالرتفاعات 

 يف مستوى سطح البحر.

ار سطح األرض عن ُبعد املمارسة اليت يوصي هبا برنامج وعرض املركز اإلقليمي الستشع  -٧٤
ســبايدر بشــأن رصــد اجلفاف. وُأطلع املشــاركون على اخلصــائص الطيفية للغطاء النبايت الصــحي 
وغري الصــــحي والتربة، وكذلك خمتلف مؤشــــرات الغطاء النبايت املســــتخدمة فيما خيص تقييمات 

ــــُتحدثت  اجلفاف مع البيانات املســــتشــــَعرة عن ُبعد. وقد ــــة املوصــــى هبا اس الحظوا أن املمارس
املفتوحة. وقام املشــــاركون، بعد احلصــــول على البيانات اخلاصــــة  RStudioباســــتخدام براجميات 
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للحصــول على خرائط ملؤشــر حالة الغطاء النبايت  "Rباملجال حمل االهتمام، بتعديل وتشــغيل نص "
 يف أوقات خمتلفة، وهو ما ميكن مقارنته لتقييم حدة اجلفاف يف مناطق جغرافية حمددة.

وعرض برنامج سبايدر املمارسة اليت يوصي هبا بشأن رسم خرائط الفيضانات. وتركز   -٧٥
نات باستخدام الرباجميتني املفتوحْيت هذه املمارسة املوصى هبا على رسم اخلرائط الراداري للفيضا

ــــــاركون األجهزة االفتراضــــــية املقدمة من خدمة QGISو SNAPاملصــــــدر  ــــــتخدم املش . واس
CloudToolbox  إلجراء لدى قســــــم دعم البحوث واخلدمات التابع لوكالة الفضــــــاء األوروبية

درجيي بشـــأن املعاجلة الدليل التعليمي التعلى املشـــاركون  طَّلعا. وتطبيقات ســـحابيةحتليلهم يف 
أساسي تقييم إجراء األولية للرادار ذي الفتحة االصطناعية وحتديد مدى الفيضانات، مبا يف ذلك 

  ضرار. واخُتتمت اجللسة مبناقشة حول استخدام حل إدارة الكوارث يف أفريقيا.لأل
برنامج  وعرض املركز اإلقليمي الستشعار سطح األرض عن ُبعد املمارسة اليت يوصي هبا  -٧٦

سـبايدر بشـأن رسـم خرائط شـدة احلرائق. والحظ املشـاركون السـمات الطيفية ذات الصـلة عند 
ــــدة احلرائق ( ــــتمعوا إىل ملحة عامة عن املصــــطلحات ذات كمقابل لتقييم ش كثافة احلرائق)، واس

ساتلية  شعار ال ضاحي، إىل جانب تقدمي ملحة عامة عن أجهزة االست صلة. كما ركز العرض اإلي ال
ات الصــلة، على تطبيقات شــبكية قائمة توفر منتجات إعالمية تشــري إىل احلرائق النشــطة وحتدد ذ

، ٢٠١٩شدة احلرائق يف منطقة معينة. وباستخدام حالة احلرائق يف شبه جزيرة كيب يف أوائل عام 
ُأطلع املشـــاركون على املمارســـة اليت يوصـــي هبا برنامج ســـبايدر باســـتخدام حمرك غوغل إيرث 

)Google Earth(  تطبيقات ســـــحابيةالذي يتيح للمســـــتعملني إجراء تقييمات لشـــــدة احلريق يف .
واخترب املشـــاركون أيضـــًا ســـري العمل يف خمتلف املناطق اجلغرافية ذات االهتمام وخمتلف الفترات 

 الزمنية.
  

  حلقة النقاش بشأن التحديات القائمة فيما يتعلق باستخدام املعلومات الفضائية   -زاي  
  إدارة الكوارث يف أفريقيايف 
قائمة في  -٧٧ ية، عن التحديات ال ثان قَة النقاش ال ــــــتخدام املعلومات ب ما يتعلقترأَّس حل اس

ستشعار سطح األرض إدارة الكوارث يف أفريقيا، برنامج سبايدر واملركز اإلقليمي اليف الفضائية 
منسق الوحدة املعنية باحلد من خماطر الكوارث التابعة ملفوضية االحتاد  املناظرونعن ُبعد. وضم 

املســـتوى  رفيعي وموظفنياألفريقي، واملدير التنفيذي للمنظمة الوطنية إلدارة الكوارث يف غانا، 
ــا،  يف إدارة احلمــايــة املــدنيــة يف الكــامريون، واملركز الوطين إلدارة الكوارث يف جنوب أفريقي

 ووزارة الزراعة والغابات يف السودان، والديوان الوطين للحماية املدنية يف تونس.

والحظ املشــــــاركون أن بعض وكاالت إدارة الكوارث أحرزت تقدمًا أكرب من غريها   -٧٨
فقوا على أن استخدام هذه فيما يتعلق باالستخدام املنتظم لتكنولوجيات الفضاء يف أنشطتها. وات

التكنولوجيات يتطلب االســــتثمار يف البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات ونطاقًا تردديًّا واســــعًا، 
 وموظفني من ذوي املهارات املناسبة، وممارسات لتبادل البيانات. 

وأبرز املشــــــاركون العديد من التحديات، مبا يف ذلك حمدودية الوصــــــول إىل شــــــبكة   -٧٩
ــــــتخدام املنتجات واملعلومات  اإلنترنت يف املناطق الريفية، وحمدودية مهارات املوظفني يف اس
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الفضاء املعنية بوساط األالفضائية، وعدم كفاية البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات، والفجوة بني 
إدارة الكوارث يف بعض البلدان األفريقية. وإضــافًة إىل ذلك، قد تشــكِّل اللغة املعنية بط وســااألو

ــــــتخــدام  حــاجزًا أمــام تلــك التكنولوجيــات يف بعض البلــدان. ويف بلــدان أخرى، اتســــــم اس
 تكنولوجيات الفضاء بالضبابية إىل حد ما بسبب الواليات املؤسسية ونقص التعاون.

إىل ضــرورة إطالع متخذي القرارات على  املناظرونت، أشــار ويف ضــوء تلك التحديا  -٨٠
ــــــتخدام تكنولوجيات الفضــــــاء بلغة ميكنهم فهمها، وذلك لتمكني متخذي القرارات  فوائد اس
املذكورين من وضــع وتفعيل الســياســات الكفيلة بإضــفاء الطابع املؤســســي على اســتخدام تلك 

القدرات وتعزيز املؤســـــســـــات، وتنفيذ  التكنولوجيات. واقترحوا أيضـــــًا اســـــتمرار جهود بناء
االستراتيجيات الرامية إىل تعزيز التعاون وتبادل البيانات بني املؤسسات، وتنفيذ الشراكات اليت 

 جتمع بني الوكاالت املعنية بإدارة الكوارث واألوساط املعنية بالفضاء واألوساط األكادميية.

املعروضـــــة أثناء اجلزء العملي، واقترحوا فائدة التطبيقات الســـــحابية  املناظرونوالحظ   -٨١
ــــــبل اليت ميكن هبا  ــــــتخدامها يف البلدان األفريقية وإجياد الس تقدمي املزيد من التدريب على اس
اســــــتخدام تلك احللول الســــــحابية يف امليدان، وكذلك اجلهود الرامية إىل اجلمع بني املعلومات 

وقعية. وأشــاروا أيضــًا إىل أن االســتخدام املنتظم املجمَّعة بتلك التطبيقات الســحابية والبيانات امل
لتلك األدوات الســــــحابية يتطلب إحداث تغيري يف الطريقة اليت أنشــــــئت هبا املعلومات من ِقبل 

 الوكاالت املعنية بإدارة الكوارث. 
 

  املالحظات والتوصيات  -سادسًا  
ها   -٨٢ بدا ية من التعليقات اليت أ تال واملعلومات املقدمة يف  املناظرونُجمِّعت املالحظات ال

 العروض اإليضاحية واملناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر. 
  

  إدارة الكوارث يف أفريقيايف استخدام تكنولوجيات الفضاء 
ســتراتيجية الفضــائية وضــعت مفوضــية االحتاد األفريقي الســياســة الفضــائية األفريقية واال  -٨٣

ــــامهة يف حتقيق خطة االحتاد  ــــتخدام تكنولوجيات الفضــــاء بغية املس األفريقية من أجل تعزيز اس
ومن املهم ملجتمع الفضــــاء الدويل أن يوائم جهوده مع تلك الصــــكوك.  .٢٠٦٣األفريقي لعام 

ملحلي بشأن استخدام ومما له األمهية ذاهتا ضرورة إدراك اجلهود املبذولة على الصعيدين الوطين وا
 تطبيقات تكنولوجيات الفضاء يف إدارة الكوارث. 

وقد نفَّذت أوســــاط الفضــــاء عدة خدمات تدعم جهود التصــــدي للكوارث، مثل امليثاق   -٨٤
الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى وخدمة رسم خرائط الطوارئ لربنامج كوبرنيكوس. وهناك 

املعنية بإدارة الكوارث يف أفريقيا اليت تســـتفيد من الدعم الذي تقدمه تلك عدد متزايد من الوكاالت 
 اآلليات والدعم االستشاري التقين املقدم من برنامج سبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له.

وعند ترويج اسـتخدام التكنولوجيات الفضـائية، من الضـروري أيضـًا مراعاة التحديات   -٨٥
 وساط املعنية بإدارة الكوارث يف أفريقيا فيما يتعلق باستخدامها املنتظم. اليت تواجهها األ
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  العثور عليها يصعب هناك جمموعة متنوعة من احللول املتاحة ولكن
استحدثت األوساط املعنية بالفضاء واملجتمع الدويل جمموعة متنوعة من التطبيقات الشبكية   -٨٦

توفر املعلومات ذات الصــلة يف الوقت املناســب بشــأن األخطار الطبيعية وما يترتب والســحابية اليت 
تلك املعلومات  ب العثور علىيصع هعليها من آثار، وكذلك حلوًال للتصدي لتلك التحديات؛ بيد أن

واحللول. ولذلك، فإنَّ وجود فهرس هلذه املوارد يف مكان واحد، على غرار البوابة املعرفية لربنامج 
تلك املوارد  العثور على، من شـــأنه أن يكون وســـيلة مثالية لتيســـري )www.un-spider.org(ســـبايدر 

جمال التوعية على الصـــعيد الوطين يف واســـتخدامها الحقًا. وإضـــافًة إىل ذلك، ينبغي بذل جهود يف 
 البلدان األفريقية لتشجيع املهنيني يف خمتلف املؤسسات على استخدام املوارد على حنو أكثر انتظامًا. 

  
  املعلومات املفيدة عمليًّا

حيتاج متخذو القرارات األفارقة إىل املعلومات يف شــــــكل يســــــهل اســــــتخدامه. ومبراعاة   -٨٧
ــياســات املفتوحة ا ليت تنفذها الوكاالت الفضــائية اليت تســمح للمؤســســات يف مجيع أحناء العامل الس

االجتاه إىل االســتفادة من املصــادر البديلة للبيانات، مبراعاة كذلك باحلصــول على الصــور الســاتلية، و
من املصــــادر (البيانات الضــــخمة)، فمن املهم تعزيز إنشــــاء خدمات  مبجموعةمن قبيل االســــتعانة 

املعلومــات اليت جتمع بني خمتلف مصـــــــادر البيــانــات املخزونــة يف أنواع خمتلفــة من الربامج لتوليــد 
 .عمليًّااملفيدة املعلومات 

ر املعاجلة االفتراضــية للمعلومات تطوير التطبيقات اليت تيســِّ  ضــرورةومما له األمهية ذاهتا   -٨٨
الفضـــائية واجلغرافية املكانية يف املناطق الريفية حيث تكون ســـبل الوصـــول إىل اإلنترنت حمدودة 

 منعدمة.  أو
 

  احلاجة إىل تنسيق اجلهود على الصعيد الوطين 
وسيطًا خارجيًّا ميكن للبلدان األفريقية أن تستفيد من مشاركة برنامج سبايدر باعتباره   -٨٩

ونزيهًا وموثوقًا به لتيسري تنسيق اجلهود بني املؤسسات املعنية، وتبادل البيانات واملعلومات بني 
 املؤسسات وإجياد أوجه التآزر بني املؤسسات واألوساط الدولية املعنية بالفضاء.

 
  شراكة دولية بني املؤسسات يف أفريقيا لتيسري استخدام تكنولوجيات الفضاء

شارك فيها   -٩٠ شبكة دولية ي شراكة أو  ستفيد من  ميكن للوكاالت املعنية بإدارة الكوارث أن ت
أيضــًا أصــحاب املصــلحة من األوســاط املعنية بالفضــاء. ومن شــأن تلك الشــراكة أو الشــبكة تعزيز 
، احلوار فيما بني أصــحاب املصــلحة من األوســاط املعنية بإدارة الكوارث واألوســاط املعنية بالفضــاء

ومتكني األوساط املعنية بالفضاء من وضع احللول ومتكني األوساط املعنية بإدارة الكوارث من اختبار 
 تلك احللول واستخدامها. وميكن أن ُتستخدم تلك الشراكة أو الشبكة لألغراض التالية:

 بناء املعارف ونقل التكنولوجيا؛   (أ)  

ط الفضاء واالختبارات الالحقة يف حتديد التطبيقات اجلديدة اليت تطورها أوسا  (ب)  
 ظروف املحاكاة لتحديد انطباقها يف أفريقيا؛
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 تنسيق اجلهود املبذولة يف حالة األخطار العابرة للحدود.  (ج)  
 

  االستنتاجات  -سابعًا  
يضــــطلع رصــــد األرض بدور حيوي يف جهود التصــــدي للكوارث. وتســــهم املعلومات   -٩١

الفضــائية يف حتســني الوعي باألوضــاع الســائدة للنطاق اجلغرايف ألحداث مثل الفيضــانات أو أمواج 
التســونامي، وعدد الكيلومترات من الطرقات اليت أضــرَّت هبا االهنياالت األرضــية أو دمرهتا، وشــدة 

يف . وتضـــطلع املســـاعي اآلثار، وأثر اجلفاف على املحاصـــيل، واألنواع األخرى من حرائق الغابات
امليثاق الدويل بشـــأن الفضـــاء والكوارث الكربى، وخدمة رســـم خرائط الطوارئ  إطار آليات منها

لربنامج كوبرنيكوس، ومشــــروع ســــنتينل آســــيا، بدور ريادي يف تيســــري الوصــــول إىل املعلومات 
 الفضائية.

وُيمكِّن قيام عدة وكاالت فضــــائية يف الســــنوات األخرية بإدماج ســــياســــات البيانات   -٩٢
املفتوحة املهنيني واالختصاصيني يف العديد من البلدان، ومنها البلدان النامية، من االعتراف بقوة 
رصـــــــد األرض يف جمموعة متنوعة من التطبيقات املفيدة يف جمال إدارة املوارد الطبيعية والنظم 

ئة وأثر األخطار الطبيعية على املجتمعات ا ــــــرية على البي إليكولوجية، من أجل تقييم أثر البش
 الضعيفة املعرَّضة لتلك املخاطر. 

املكانية وتكنولوجيا املعلومات  اوعالوة على ذلك، فإن التقدم املحرز يف تكنولوجيا اجلغرافي  -٩٣
واالتصــــــاالت ميهد الطريق أمام احللول الســــــحابية اجلديدة، واقتناء كميات هائلة من البيانات من 

من املصـــادر والتصـــور االفتراضـــي ملجموعة متنوعة من املنتجات  مبجموعةخالل جهود االســـتعانة 
 .لتعايفاجهود تجابة يف حاالت الطوارئ واملفيدة يف احلد من خماطر الكوارث والتأهب واالس

، ينظم برنامج سبايدر التابع ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي مؤمترات ٢٠٠٧ومنذ عام   -٩٤
ــــــتخدام تكنولوجيات الفضــــــاء  دولية واجتماعات خرباء يف بون للتوعية هبذه التطورات يف اس

ديد جماالت التعاون. وحقق وللجمع بني ممثلي إدارة الكوارث واألوســــاط املعنية بالفضــــاء لتح
 االستمرارية لتلك األنشطة التوعوية، ووفر الفرصة ملا يلي: ٢٠١٩مؤمتر بون الدويل لعام 

متكني املشاركني من مالحظة االستخدام املحتمل للتطبيقات السحابية اجلديدة   (أ)  
 إلدارة الكوارث يف أفريقيا؛

تواجهها الوكاالت املعنية بإدارة متكني املشـــاركني من مالحظة التحديات اليت   (ب)  
 الكوارث يف أفريقيا فيما يتعلق باالستخدام املنتظم للحلول الفضائية؛

ياســـــــات   (ج)   ــــــ بالس طة  بالفضـــــــاء من اإلحا ية  ية املعن لدول متكني األوســـــــاط ا
 واالستراتيجيات اليت تنفذها مفوضية االحتاد األفريقي وبعض البلدان األفريقية؛

توصـــيات بشـــأن ســـبل تعزيز االســـتخدام اجلامع  وغ من صـــمتكني املشـــاركني  (د)  
 والتكميلي للنظم الفضائية والنظم األرضية/املوقعية بغية اإلسهام يف جهود إدارة الكوارث يف أفريقيا.

وشــدد املشــاركون على احلاجة إىل تصــميم املنهجيات خصــيصــًا حبيث يتســىن ملتخذي   -٩٥
ني اختاذ اإلجراءات بناًء على املعلومات املســــتمدة من القرارات وغريهم من املســــتخدمني النهائي
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توليفة جتمع بني البيانات الفضــــــائية والبيانات املوقعية. ويف هذا الصــــــدد، فإن هذه املعلومات 
سوف تسهم يف تنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، 

 ى الصمود. وسوف تساعد على تعزيز قدرة الدول عل
  


