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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  األغراض السلميةيف 

  

   
    

تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات     
الفضائية يف احلد من خماطر الكوارث: بناء القدرة على الصمود من خالل 

  التطبيقات املتكاملة 
    

      )٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٥-٢٣(بيجني،      
      مقدِّمة  -أوًال  

ملتحدة لتوفري ا، إنشـــــــاء برنامج داخل األمم ٦١/١١٠قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها   -١
بلدان ومجيع املنظمات مجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضــائية املتصــلة بإدارة الكوارث جلميع ال
ل صلة شبكية للحصوالدولية واإلقليمية ذات الصلة دعمًا لدورة إدارة الكوارث بأكملها، يكون و

رة الكوارث على معلومات فضـــائية من أجل دعم إدارة الكوارث، وجســـرًا يربط بني أوســـاط إدا
البلدان النامية. واتَّفقت  واألوساط الفضائية، وميسِّرًا لبناء القدرات وتعزيز املؤسسات، ال سيما يف

ئية يف إدارة الفضــــا اجلمعية على أن ُيســــمى الربنامج "برنامج األمم املتحدة الســــتخدام املعلومات
  الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ" (برنامج سبايدر).

احلد من خماطر  ومؤمتر األمم املتحدة الدويل بشـــأن اســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية يف  -٢
ي باألمانة العامة. التابع ملكتب شؤون الفضاء اخلارج الكوارث هو احلدث السنوي لربنامج سبايدر

 وقد تشــــارك يف .٢٠١١وُيعقد املؤمتر يف بيجني منذ إنشــــاء مكتب برنامج ســــبايدر فيها يف عام 
عام  قد يف الفترة من ٢٠١٧تنظيم مؤمتر  لذي ُع ، ٢٠١٧وبر تشــــــرين األول/أكت ٢٥إىل  ٢٣، ا

ة الصــــينية وإدارة صــــني بالتعاون مع وزارة اخلارجيبرنامج ســــبايدر ووزارة الشــــؤون املدنية يف ال
  الفضاء الوطنية الصينية ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ.
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مشـــاركًا ميثلون منظمات خمتلفة من قبيل أجهزة احلماية  ٩٠بني  ٢٠١٧ومجع مؤمتر عام   -٣
واملؤســــســــات البحثية واهليئات املدنية واهليئات الوطنية املعنية بإدارة الكوارث وشــــؤون الفضــــاء 

  العلمية والتكنولوجية واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص.
روســــــي، بلدًا هي: االحتاد ال ٣٢منظمة من  ٥٨ما جمموعه  ٢٠١٧وحضــــــر مؤمتر عام   -٤

، الديش، بريو، تايلنداإلســــالمية)، إيطاليا، باكســــتان، بنغ -إثيوبيا، إندونيســــيا، إيران (مجهورية 
غافورة، الســودان، تركيا، مجهورية الو الدميقراطية الشــعبية، جورجيا، زمبابوي، ســري النكا، ســن

يرلندا أيطانيا العظمى والصــني، عمان، غانا، فيجي، فييت نام، كمبوديا، كينيا، اململكة املتحدة لرب
  حدة األمريكية، اليابان.ملتاالشمالية، منغوليا، موزامبيق، ميامنار، نيبال، نيجرييا، اهلند، الواليات 

أن املكاملة بني مشاركًا دورة تدريبية ملدة أسبوع واحد بش ٢٤ويف أعقاب املؤمتر، حضر   -٥
ارث، نظَّمها برنامج بيانات رصد األرض املتعددة املصادر من أجل تقييم األضرار النامجة عن الكو

ين للحد من الكوارث الوطين الصي سبايدر ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ واملركز
ط اهلادئ الذي يقع وُعقدت يف املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف آســيا واملحي

  مقره يف جامعة بيهانغ يف بيجني. 
االحتياجات القطرية ووقد تناولت املؤمترات جمموعة متنوعة من املواضيع بناًء على املسائل   -٦

ســبايدر. وهتدف هذه  ت أثناء تنفيذ أنشــطة االســتشــارات التقنية اخلاصــة بربنامجالراهنة اليت ُحدد
 احلد من خماطر يفاألنشــــطة إىل متكني احلكومات من االســــتفادة بفعالية من املعلومات الفضــــائية 

سبايدر يف  سامهة برنامج  شكل م صدي حلاالت الطوارئ، كما أهنا ت شطة مكتب أالكوارث والت ن
كل احلوكمة رجي. وهي من العناصــــر امللموســــة الالزمة لتطوير وتعزيز هياشــــؤون الفضــــاء اخلا

اء اخلارجي يف والدعم الفضــــائية يف إطار االســــتعداد للدورة املواضــــيعية للجنة اســــتخدام الفضــــ
ية اخلمسني ملؤمتر ، وهي الدورة املخصَّصة لالحتفال بالذكرى السنو٢٠١٨األغراض السلمية لعام 

ــــــلاألمم املتحدة املعين ــــــتخدامه يف األغراض الس ــــــتكشـــــــاف الفضـــــــاء اخلارجي واس مية  باس
  ). ٥٠(اليونيسبيس+

م خرائط وقد تناولت املؤمترات الســــابقة املمارســــات الفضــــلى للحد من املخاطر ورســــ  -٧
)، واســـتبانة ٢٠١٢( )، وتقييم املخاطر يف ســـياق تغيُّر املناخ العاملي٢٠١١االســـتجابة الســـريعة (
)، ٢٠١٤خطار ()، وتقييم خماطر الكوارث املتعددة األ٢٠١٣مها ورصدها (خماطر الكوارث وتقيي

نداي للحد من خماطر الكوارث للفترة   ٢٠٣٠-٢٠١٥واالضـــطالع بدور داعم يف تنفيذ إطار ســـِ
ــــــاط املعنية بإد٢٠١٦)، وفهم خماطر الكوارث (٢٠١٥( ارة الكوارث ). وهيأت املؤمترات لألوس

لومات الفضائية من أجل أن حمفًال لتعزيز قدراهتم على استخدام املعواخلرباء املتخصصني يف هذا الش
فضــائية يف اجلهود حتديد خماطر الكوارث وتقييمها ورصــدها والتصــدي هلا، وإدماج التكنولوجيا ال

  الطويلة األجل املبذولة يف جمال إدارة خماطر الكوارث. 
بيقات ود من خالل التطهو "بناء القدرة على الصـــــم ٢٠١٧وكان موضـــــوع مؤمتر عام   -٨

ـــبيس ٦املتكاملة"، وهو أحد العناصـــر اهلامة يف األولوية املواضـــيعية  ـــأن التعاون  ٥٠+ لليونيس بش
  الدويل من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قدرة املجتمعات على الصمود.
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شـــؤون الفضـــاء  وشـــكَّل املؤمتر خطوة أخرى يف اجلهود الطويلة األجل اليت يبذهلا مكتب  -٩
نداي وخطة التن ارجي وبرنامج ســـــبايدر التابع لهاخل مية املســـــتدامة لعام الختاذ التزامات إطار ســـــِ

  .٥٠ركائز ألعماهلما خالل اليونيسبيس+ ٢٠٣٠
ملعلومــات اجلغرافيــة ومجع املؤمتر بني املنظمــات الوطنيــة املعنيــة بــإدارة الكوارث وتوليــد ا  -١٠

سبايدر. وحضر تقدمي دعم استشاري تقين من بر املكانية يف البلدان اليت جرى أو جيري فيها نامج 
تنوعة من املنظمات املؤمتر أيضـــــًا ممثلون عن مكاتب الدعم اإلقليمية لربنامج ســـــبايدر وجمموعة م

  اإلقليمية والدولية وخرباء من مراكز التميز من مناطق خمتلفة من العامل.
    

  اخللفية واألهداف  -ثانيًا  
  

ال وهي خطة التنمية أتتفاعل الدول األعضـــاء مع ثالثة أطر عاملية هامة وتعمل بناًء عليها،   -١١
نداي للحد من خماطر الكوارث للفترة ٢٠٣٠املســتدامة لعام  ، واتفاق ٢٠٣٠-٢٠١٥، وإطار ســِ

رية األمم املتحدة اإلطا باريس الذي ُوقِّع يف الدورة احلادية والعشــــــرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
ر م ساعي، حيضِّ ضاء يف هذه امل شأن تغيُّر املناخ. ومن أجل دعم الدول األع ضاء ب شؤون الف كتب 

سبيس+ ضيعية ٥٠اخلارجي لتنظيم  عملية اليوني سبيس+لليو ٦. وترتبط األولوية املوا ارتباطًا  ٥٠ني
ــبايدر الذي يتصــدى املكتب من خالله ملشــكلة حمدودية قدرة ا النامية على لبلدان وثيقًا بربنامج س

إدارة الكوارث  احلصــول على التكنولوجيات املتخصــصــة اليت ميكن أن تكون هلا أمهية جوهرية يف
ل حتقيق األهداف ويف احلد من خماطرها، ويعزز التنســــــيق بني اجلهود داخل األمم املتحدة من أج

  تصدي لتغري املناخ.الواملشتركة املتمثلة يف احلد من خماطر الكوارث وتوفري املساعدات اإلنسانية 
ملتكاملة وإمكانية احتسـني هنج التطبيقات الفضـائية  ٦ومن بني أهداف األولوية املواضـيعية   -١٢

لتخطيط واالســـتجابة التشـــغيل املتبادل للنظم الفضـــائية واألرضـــية/املوقعية. ومن أجل أن يتَّســـم ا
ذا اإلدماج هب أن يكون بالفعالية، جيب إدماج احللول الفضــــــائية يف عملية صــــــنع القرار. وجي

  الفضائية. مدعومًا بأنشطة للتواصل مع صناع القرار من أجل زيادة وعيهم مبنافع احللول
لمكــاملــة بني لومن بني أهــداف املؤمتر توفري منرب لتبــادل اخلربات ومجع أفكــار جــديــدة   -١٣

ية لتدعيم اجلهود الرامية إىل احلد من خماطر الكوارث، مب يف ذلك األدوات  االتطبيقات الفضـــــــائ
لبيانات والبنية والتكنولوجيات املســــتخدمة يف هذا الصــــدد وكذلك العناصــــر املكملة مثل تبادل ا

حقيق أهداف إطار التحتية للبيانات املكانية والتنســــيق بني املؤســــســــات، وكلها مقومات الزمة لت
شاطر أعضاء أفرقة النقاش اخلربات واملمارسات املوصى هبا يف ه شها اذا ِسنداي. وت سياق، وناق ل

  مجيع املشاركني.
 ٢٠١٥ عامي يفعلى نتائج املؤمترين املعقودين  ٢٠١٧وارتكز املشــــاركون يف مؤمتر عام   -١٤
ث للفترة ، وأوضـــحوا دور رصـــد األرض يف تنفيذ إطار ســـِنداي للحد من خماطر الكوار٢٠١٦و

٢٠٣٠-٢٠١٥.  
ملتقى لتبادل اآلراء واألفكار، وتيســـري وضـــع ومتثَّلت األهداف الرئيســـية للمؤمتر يف توفري   -١٥

  الربامج الرامية إىل دعم حتقيق النتائج التالية:
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ملوقعية يف ااالســــتخدام املشــــترك واملتكامل للتكنولوجيات الفضــــائية واملعلومات   (أ)  
رث وعواملهــا التطبيقــات الراميــة إىل احلــد من خمــاطر الكوارث هبــدف زيــادة فهم خمــاطر الكوا

  ؛الرئيسية
تكنولوجيات حتسني الشراكات من أجل دعم اجلهود الرامية إىل إدماج استخدام ال  (ب)  

عددة، مبا يف ذلك ية يف نظم اإلنذار املبكر باألخطار املنفردة واملت النظم اليت تركز على  الفضـــــــائ
  الكوارث اليت تتأثَّر باملناخ مثل الفيضانات وحاالت اجلفاف؛ 

ظم لتكامل بني تشــكيالت ســواتل رصــد األرض والناســتحداث تطبيقات حتقق ا  (ج)  
رصــد تغيُّر املناخ والعاملية لســواتل املالحة وســواتل االتصــاالت من أجل احلد من خماطر الكوارث 

قة متكاملة عند والتخفيف من حدته و/أو التكيف معه، مع الترويج لتطوير تلك التطبيقات بطري
  االقتضاء؛ 
ره يف الذي ســوف يســهم بدو ٥٠ضــريية لليونيســبيس+املســامهة يف األعمال التح  (د)  

  داي واتفاق باريس.وإطار ِسن ٢٠٣٠اُألُطر العاملية الثالثة، أي خطة التنمية املستدامة لعام 
    

  الربنامج  -ثالثًا  
  

تان. ُعقدت مخس جلسات عامة وست جلسات فرعية موازية، وأجريت زيارتان مؤسسي  -١٦
  وضوعات التالية: عرضًا إيضاحيًّا عن امل ٤٥تقدمي ما جمموعه وشهدت اجللسات العامة والفرعية 

ء" يف عمليات الترتيبات السياساتية واملؤسسية إلدماج "الفضا -١اجللسة العامة   (أ)  
  صنع القرار بشأن احلد من خماطر الكوارث: 

سة املوازية   ‘١‘ سات والترتيبات املؤسسية  -١-١اجلل سيا لالزمة على االتكامل يف ال
لقرار بشــأن صــعيد الوطين من أجل اســتغالل اإلمكانات "الفضــائية" يف عمليات صــنع اال

  احلد من خماطر الكوارث؛ 
سة املوازية   ‘٢‘ ضاء" يف املنظمات واُألطر الوطنية واإل -٢-١اجلل قليمية والدولية "الف

  اليت ُتسهم يف عمليات صنع القرار بشأن احلد من خماطر الكوارث؛ 
ــــــة الع  (ب)   جل احلد من أاملكاملة بني البيانات الفضــــــائية واملوقعية من  -٢امة اجللس

  خماطر الكوارث: 
انات الفضــائية االجتاهات احلالية لتيســري الوصــول إىل البي -١-٢اجللســة املوازية   ‘١‘

  واملوقعية وتوفريها؛ 
ن أجل احلد املمارســات الفضــلى للمكاملة بني البيانات م -٢-٢اجللســة املوازية   ‘٢‘

  من خماطر الكوارث؛ 
لكوارث احتقيق التكامل التكنولوجي من أجل تقييم خماطر  -٣اجللســــــة العامة   (ج)  

  والتصدي حلاالت الطوارئ:
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  مه؛ نظالتقدم يف أساليب تقييم املخاطر وأدواته و -١-٣اجللسة املوازية   ‘١‘
  لطوارئ؛األدوات والنظم املتكاملة للتصدي حلاالت ا -٢-٣اجللسة املوازية   ‘٢‘  
صد األرض استخدام التطبيقات املتكاملة لتشكيالت سواتل ر -٤اجللسة العامة   (د)  

لكوارث واألخطار االتصـــاالت من أجل احلد من خماطر ا والنظم العاملية لســـواتل املالحة وســـواتل
  الشديدة املتعلقة بتغري املناخ؛ 

  الترابط والعمل مع شبكة برنامج سبايدر.  -٥اجللسة العامة   (ه)  
ــــــيتان إىل مركز معار  -١٧ ــــــس ض األكادميية ويف اليوم األخري من املؤمتر، ُنظمت زيارتان مؤس

  ز الوطين الصيين للحد من الكوارث.الصينية لتكنولوجيا الفضاء واملرك
    

  برنامج األنشطة  -رابعًا  
  

الترتيبات الســياســاتية واملؤســســية إلدماج "الفضــاء" يف عمليات صــنع القرار بشــأن   -ألف  
   احلد من خماطر الكوارث

ــــــة العامة   -١٨ ــــــتان املوازيتان املتزامنتان  ١ركَّزت اجللس  املؤمتر على يف ٢-١و ١-١واجللس
القرار بشأن احلد من  السياسات املتَّبعة والتكامل على املستوى املؤسسي فيما يتعلق بعمليات صنع

ــــــري إىل أنَّه بالنظر إىل العدد املتزايد من األجهزة ا لكوارث اليت ملعنية بإدارة اخماطر الكوارث. وُأش
لكوارث، فإنَّ اتســـــتخدم بيانات رصـــــد األرض من الفضـــــاء وُنُظم املعلومات اجلغرافية يف إدارة 

 عمليات صــــنع القرار التحدي يتمثَّل يف كيفية دعم العمل على املكاملة بني البيانات الفضــــائية يف
ملعنية اة من خالل ســياســات وشــراكات مؤســســية مناســبة. وعلى الصــعيد الوطين، تعمل األجهز

علومات املتعلقة باحلد بإدارة الكوارث مع العديد من اجلهات املعنية من أجل تقييم احلاجة إىل امل
كاملة بني البيانات من خماطر الكوارث، والوصــول إىل بيانات رصــد األرض والبيانات املوقعية، وامل
شـــراكات على إىل ال من أجل نشـــر هذه املعلومات واشـــتقاق منتجات منها. وباملثل، هناك حاجة

الكوارث تتجاوز احلدود  الصـــعيدين اإلقليمي والدويل، نظرًا ألنَّ املســـائل املتعلقة باحلد من خماطر
مان أن ُتســتخدم الســياســية اجلغرافية واالجتماعية. ويف ســياق عمليات صــنع القرار، من املهم ضــ

  البيانات املوقعية. باملنتجات اإلعالمية باالقتران 
لصــعيد الدويل، ُأبرز الدور الذي يضــطلع به كٌل من خدمة إدارة حاالت الطوارئ وعلى ا  -١٩

يف برنامج كوبرنيكوس التابع لالحتاد األورويب، وامليثاق الدويل بشــأن الفضــاء والكوارث الكربى، 
وبرنامج ســــــبايدر. وُأشــــــري إىل أنَّ خدمة إدارة حاالت الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس وامليثاق 

ــــــات واملوارد واملنتجات والنظم الدويل آ ــــــس ليتان أظهرتا مســــــتوى ممتازًا من التكامل بني املؤس
واآلليات التشــغيلية والســياســات الفضــائية على حنو ميكِّن الدول األعضــاء من احلصــول على هذه 
اخلدمات. وقد يسَّر برنامج سبايدر، من خالل بعثاته االستشارية التقنية، وضع سياسات وترتيبات 

ة يف الدول األعضــاء متكنها من االســتفادة الكاملة من املعلومات الفضــائية. وقد اضــطلع مؤســســي
برنامج ســبايدر أيضــًا بدور حاســم يف تبادل املمارســات الفضــلى يف املجتمع الدويل مع اجلهات 
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املعنية الوطنية. وقد أنارت اخلربات املكتســـبة لدى برنامج ســـبايدر ســـبيل املضـــي قدمًا يف معاجلة 
  . ٥٠لليونيسبيس+ ٦ولوية املواضيعية األ
ـــــات ا  -٢٠ ـــــياس لوطنية وُقدِّمت الصـــــني كمثال على بلد يويل االهتمام الواجب لوضـــــع الس

ن الفضـــاء يف موالترتيبات املؤســـســـية من أجل اســـتحداث تطبيقات متكاملة واالســـتفادة العملية 
ية عملية بشــأن ادئ توجيهجهود احلد من خماطر الكوارث. وتشــمل خطة البلد الوطنية اجلديدة مب

خماطر الكوارث.  احلد من خماطر الكوارث ُتقر بالدور األســـاســـي الذي يؤديه الفضـــاء يف احلد من
من خماطر الكوارث  وُعرضت أيضًا السياسات واملمارسات املتعلقة باالستفادة من الفضاء يف احلد

  يف فيجي وفييت نام ومنغوليا.
التشــــغيل املتبادل  ســــياســــاتية واإلدارية اليت تؤخِّر إمكانيةوهناك العديد من التحديات ال  -٢١

بادل ية. وت كان ية امل جات ونظم املعلومات اجلغراف مل الفعَّال بني منت كا املشـــــــاركون اآلراء  والت
لعقبات الرئيســية اواألفكار حول الســياســات التشــغيلية وبروتوكوالت تبادل البيانات هبدف إزالة 

إىل املعلومات  ليات الطوارئ بإمكانية الوصــــول يف الوقت املناســــباليت تعترض تزويد مديري عم
لصــــــدد، ُيعدُّ احلوار الدقيقة املســــــتمدة من الفضــــــاء والتكنولوجيات اجلغرافية املكانية. ويف هذا ا
 والدويل معًا. وحتظى والتواصل بني خمتلف اجلهات املعنية من األمور احلامسة على الصعيدين الوطين

ــــــبايدر وامليثاق الدويل وخدمة إداراآلليات واملنا ة حاالت الطوارئ يف بر الدولية، مثل برنامج س
ربط بني تبرنامج كوبرنيكوس، بتقدير كبري بفضـــل الوظائف اليت تنهض هبا كشـــبكات وجســـور 

اآلليات واملنابر  مقدمي البيانات واخلرباء وصــــانعي القرار. وُأعرب عن األمل يف أن تضــــطلع هذه
  الستفادة من الفضاء يف جهود احلد من خماطر الكوارث.بدور أكرب يف ا

التعاون بني  ويف سياق مترين تشاركي بشأن التحديات يف استخدام التكنولوجيا من أجل  -٢٢
بلدان النامية املختلفة الوكاالت ُأجري خالل اجللســـــتني املوازيتني، تبيَّن أنَّ الســـــلطات يف بعض ال

تصــــدي هلا كٍل مبعزل ة الرامية إىل احلد من خماطر الكوارث والحتاول معاجلة األنشــــطة التكنولوجي
تتَّبعها مؤسساهتا يف جمال  عن اآلخر، وأنَّها متيل إىل التركيز على األهداف املتعلقة بالسياسات اليت

اف التنمية املســتدامة رصــد األرض، بدًال من التركيز على األهداف اجلماعية الرامية إىل حتقيق أهد
شاريعوأهداف إطا شاركون أنَّ العديد من امل ِسنداي يف بلداهنا. والحظ امل سابقة القائمة على  ر  ال

  .رصد األرض واجهت صعوبات يف حتقيق أهدافها بسبب عدم وجود فهم وهنج مشتركني
    

    املكاملة بني البيانات الفضائية واملوقعية من أجل احلد من خماطر الكوارث  -باء  
سة العامة   -٢٣ ستني املوازيتني  ٢نوقشت يف اجلل االجتاهات احلديثة والنهج  ٢-٢و ١-٢واجلل

املتَّبعة فيما يتعلق باملكاملة بني البيانات يف سياق تعزيز مجع البيانات ومعاجلتها وإدارهتا ونشرها مع 
املحتملة  مراعاة احتياجات املســــتخدمني. وُأشــــري إىل أنَّ عناصــــر خماطر الكوارث، مثل األخطار

واحتماالت التعرُّض هلا ومواطن الضــعف القائمة، ُتقيَّم على أســاس البيانات املســتمدة من الفضــاء 
وبيانات أخرى ذات طبيعة غري متجانســــة. وهذه البيانات متاحة من مصــــادر متعددة وتتناثر عرب 

اع وكميات البيانات مواقع خمتلفة. ومع إحراز املزيد من التقدم يف تكنولوجيا الفضـــــاء، تتزايد أنو
اليت ُتجمع زيادة هائلة. بيد أنَّ املعلومات الفضــــــائية وحدها ال تكفي للحد من خماطر الكوارث؛ 
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ــــتخدام  ومن مثَّ، باتت املكاملة بني البيانات الفضــــائية والبيانات املوقعية طريقة فعَّالة لتحســــني اس
نت أيضـــــًا  البيانات من أجل دعم عمليات صـــــنع القرار فيما يتعلق باحلد من املخاطر. وقد حتســـــَّ

  إمكانية احلصول على البيانات من املنصات اجلوية من حيث التوافر ويسر التكاليف.
تطلب اتباع هنج يوُأشـــري إىل أنَّ حتســـني القدرة على حتمل الكوارث والتأهب ملواجهتها    -٢٤

ــــــري إىل ــــــمشويل حيقق التكامل بني البيانات الفضــــــائية واملوقعية. كما ُأش تخدام املنتجات  أن اس
ة، فيما يتعلق مثال واملعلومات املســــتمدة من الســــواتل يف رصــــد الظواهر البيئية واألحداث الطبيعي
ى وبدأ يشــيع على باملحيطات والفيضــانات وإدارة املياه والرصــد الزراعي أو رصــد اجلفاف، يتنام

عايرة جمموعات املنتجات وم نطاق واســــــع. ويف الوقت نفســــــه، فالبيانات املوقعية مطلوبة لتطوير
كيفية املكاملة بني الكم  البيانات ذات الصلة هبا والتحقق منها. ويتمثَّل أحد التحديات الرئيسية يف

 إتاحة االطالع عليها مثاهلائل من البيانات اليت ُتجمع من الســـــواتل واملالحظات املوقعية وجتهيزها 
  من خالل واجهات بينية سهلة االستعمال. 

املة بني البيانات املبادرات اليت ُعرضــــــت يف االجتماع املنافع املســــــتمدة من املك وبيَّنت  -٢٥
لطوارئ يف اهلند، واخلطة الفضــــــائية واملوقعية. ومشلت تلك املبادرة قاعدة البيانات الوطنية إلدارة ا

 ادرة)، ومب!ThinkHazardهازارد" (-الوطنية إلدارة الكوارث يف باكســــــتان، ومشــــــروع "ثينك
، واملكون املوقعي يف تســـــخري البيانات املفتوحة يف بناء القدرة على الصـــــمود التابعة للبنك الدويل

ملعروفة باســــم من األداة ا ١-٣خدمة إدارة حاالت الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس، واإلصــــدار 
  ) اليت استحدثتها األكادميية الصينية للعلوم. DroughtWatch"مرصد اجلفاف" (

يانات بومنصـة  OpenAerialMap إىل أنَّ العمل جار يف إعداد منصـات، مثل منصـة وُأشـري  -٢٦
 النهائيني، مثل الوصــول املرجعية التابعة لربنامج كوبرنيكوس، من أجل تيســري وصــول املســتخدمني
يانات املوقعية، مديري عمليات التصــدي للكوارث والعلماء الباحثني وصــانعي الســياســات، إىل الب

التراخيص. ومن  املنصــات تتصــدى أيضــًا للمســائل املتعلقة بســياســات البيانات وإصــداروأنَّ هذه 
ـــــــاملمكن أن يتحقَّق تطوير هذه املنصات والنظم  ـــــــضائية واملوقعية املستندة إىل البيانات الف ـ يف  ـ

لطوارئ واخلرباء ااملســــــتقبل من خالل توثيق التعاون بني اجلهات الفاعلة يف جمال إدارة حاالت 
املعلومات املستمدة من  أنَّالتقنيني، ومن خالل مراعاة احتياجات املستخدمني النهائيني. وُأشري إىل 

  وقعية.مصادر مجاهريية خارجية يف طريقها إىل أن تصبح مصدرًا جديدًا للبيانات امل
ت موصــى هبا وعرض املشــاركون يف اجللســتني املوازيتني عدة تطبيقات تشــغيلية وممارســا  -٢٧

  توفريها. وتستفيد من االجتاهات اجلديدة يف احلصول على البيانات الفضائية واملوقعية 
    

حتقيق التكامل التكنولوجي من أجل تقييم خماطر الكوارث والتصدي حلاالت   -جيم  
    الطوارئ

لتناول مسألة حتقيق التكامل التكنولوجي من أجل تقييم خماطر  ٣ُخصصت اجللسة العامة   -٢٨
يات ذات  حد يد الثغرات والت حتد جياد حلول، و فة إىل إ هلاد كارات ا هبدف تعزيز االبت الكوارث 
الصلة. وأشري إىل أنَّ تقييم املخاطر هو أحد النُّهج األساسية لفهم املخاطر. وقد ُوضعت منهجيات 

اذج وأدوات خمتلفة لتقييم املخاطر تتناول الكوارث الفردية أو املتعددة. وتستند هذه املنهجيات ومن
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إىل نوع اخلطر ودرجة التعرُّض له بالقياس على النطاق املكاين والزمين، وكثريًا ما ال تســــــتخدم 
املخاطر اســتنادًا  بيانات رصــد األرض على حنو فعَّال. وُأشــري إىل أنَّ إعداد أســاليب موحَّدة لتقييم

صعيد املحلي أو الوطين أو اإلقليمي أو العاملي، ليس باألمر  سواء على ال إىل بيانات رصد األرض، 
ســــــيما بســــــبب وجود أنواع متعددة من البيانات (مثل البيانات املتعددة األطياف   اليســــــري،  وال

ية وغريها) ومســــتويات والبيانات ذات النطاق الطيفي الفائق االتســــاع وبيانات املوجات الصــــغر
  االستبانة. 

املناســـــب من  وينبغي أن يفي تكامل التكنولوجيا بغرض تقدمي معلومات مفيدة يف الوقت  -٢٩
صدد، ُطبِّق بنجاح " صنع القرار. ويف هذا ال ـــــــ أجل حتقيق الفعالية يف عمليات  ساعة"  ٧٢هنج الـ

ادئ. ويهدف هذا ســـيا واملحيط اهلالذي وضـــعه برنامج األغذية العاملي يف ســـتة بلدان يف منطقة آ
قييم أوَّيل فوري لألثر النهج إىل إحداث حتوُّل يف مفهوم التقييم الالحق للكوارث عن طريق توفري ت
ا النهج يف ملء معظم املحتمل للكارثة، ومن مثَّ، االحتياجات الالزمة من املساعدة. وقد ساعد هذ

الل توفري صــــــورة عند وقوع الكوارث، وذلك من خالثغرات يف املعلومات اليت متس إليها احلاجة 
  عامة ملوقع الكارثة وعدد األشخاص املتضررين ومدى تضررهم. 

رة تتناول على وُعرض منوذج املركز الوطين لعمليات الطوارئ يف اهلند كمثال على مباد  -٣٠
لوجيات رصــــد تكنو حنو شــــامل مجيع املســــائل املتعلقة بالتعاون والتقارب والترابط والتكامل بني

عالة للحد من األرض وتكنولوجيات االتصاالت حتت مظلة واحدة من أجل تيسري تنفيذ عمليات ف
هات املعنية الكوارث والتصــدي حلاالت الطوارئ. وتتوخى املبادرة مشــاركة بعض الســلطات واجل

سيما اجلهات املتمرسة على استخدام  ت رصد كنولوجياتيف تنفيذ ترتيبات متعددة األطراف، وال 
ثار الكوارث. وتســـتند آاألرض واألنشـــطة املتعلقة باإلنذار املبكر واإلغاثة واإلنقاذ والتخفيف من 
ــــــعة، وتتمتع قاعدة البيانات الوطنية القائمة املعنية بإدارة حاالت الطوارئ يف البلد إ ىل قاعدة واس

ــــــتيعاب النمائط املتعددة التطبيقات هبدف تيســــــري إدماج ال املتعلقة باألمن  نمائطبالقدرة على اس
  ومراكز االتصال املستخدمة يف تشغيل مركز العمليات املصمم على أحدث طراز. 

سيما من أجل  -٣١ شاركة القطاع اخلاص، وال  شري إىل أنَّه مثة حاجة إىل م بناء القدرة على  وأ
البيانات العلمية  نية مجعالصـــمود يف املناطق احلضـــرية، بالنظر إىل أنَّ الدوائر الصـــناعية لديها إمكا

ــتخدام التكنولوجيات احلديثة بغرض توصــيف مواطن الضــعف،  ــرها باس ألمر الذي اوحتليلها ونش
  حتتاجه املدن السريعة التطور.

اج وينبغي أن يكون تطوير التكنولوجيــا عمليــة حيركهــا الطلــب، وأن يشــــــمــل إدمــ  -٣٢
احلية باعتبارها رة املناطق الســالتخصــصــات ذات الصــلة مثل األرصــاد اجلوية ودراســة املناخ وإدا

  عناصر ضرورية يف فهم املخاطر. 
    



A/AC.105/1156 

 

V.17-08234 9/12 
 

استخدام التطبيقات املتكاملة لتشكيالت سواتل رصد األرض والنظم العاملية   -دال  
لسواتل املالحة وسواتل االتصاالت من أجل احلد من خماطر الكوارث واألخطار 

    الشديدة املتعلقة بتغري املناخ
ئية (رصــد األرض على التطبيقات املتكاملة للتكنولوجيات الفضــا ٤العامة ركَّزت اجللســة   -٣٣

علقة باحلد من خماطر واملالحة واالتصــاالت) املطلوبة من أجل التصــدي للمســائل األوســع نطاقًا املت
ات املكتســبة يف جمال معاجلة الكوارث واألخطار الشــديدة املتصــلة بتغيُّر املناخ. وُأشــري إىل أنَّ اخلرب

ملناخ، تقدِّم دروسًا قيمة اب املناخ والظواهر اجلوية املتطرفة، بصرف النظر عن نسبتها إىل تغيُّر تقل
تصــلة باملناخ يف للحد من أوجه الضــعف وتعزيز القدرة على الصــمود يف مواجهة اآلثار الضــارة امل

نداي أبرز أمهية التصــدي للمخاطر املتصــل ناخ يف إطار جهود ة باملاملســتقبل. وُأشــري إىل أنَّ إطار ســِ
 إطار أنشــــــطة احلد من خماطر الكوارث. وهناك تركيز متزايد على بناء القدرة على الصــــــمود يف

فضـــائية املتعددة الثغرات االســـتثمار ويف التنمية. وميكن أن يعاجل التطبيق املتكامل للتكنولوجيات ال
ها من آثار على التنمية ترتَّب عليالقائمة يف املعارف بشـــــأن املســـــائل املتصـــــلة بتغيُّر املناخ، وما ي

  املستدامة.
دة  وبناء يات الواعوُأشري إىل احلاجة إىل استمرار إجراء البحوث لالستفادة من التكنولوج  -٣٤

النظر إىل أنَّ هذه ، وال ســيما نظم الرادارات ذات الفتحة االصــطناعية، بالقدرات على اســتخدامها
ضــــــرار وآثــار يمــا يتعلق بــاإلنــذار الفوري وتقييم األالتكنولوجيــات قــد أظهرت نتــائج واعــدة ف

  الكوارث.
ــــــع نطاقًا ألع  -٣٥ مال التخطيط وجيب أن جتد التقنيات املســــــتجدة طريقها إىل املجال األوس

ــــــتثمار. واملكاملة بني واحلد من املخاطر، نظرًا ألنَّها ميكن أن توفر أكرب قدر من العائد على اال س
م العاملية لسواتل لفة  والتكنولوجيات الفضائية األخرى، مثل النظتكنولوجيات رصد األرض املخت

سوى مثال  املالحة، من أجل استحداث أدوات للمساعدة على ختطيط استخدام األراضي، ليست
  واحد على ذلك.

ملتصلة هبا بطرق اوجيب استخدام تكنولوجيات السواتل والتكنولوجيات اجلغرافية املكانية   -٣٦
  حتياجات املستخدمني النهائيني والبيئات اليت يعملون فيها.موحَّدة تليب ا

شطة اإلنذار با  -٣٧ ألحداث وكشفها وهناك حتديات تواجه اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق أن
ألخطار املتعددة اليت تســــتخدم نظم رصــــد األرض من أجل إدراج املزيد من النطاقات اجلغرافية وا

  ستخدمني النهائيني على حنو مفيد.بطرق تربط بني طائفة واسعة من امل
    

    الترابط والعمل مع شبكة برنامج سبايدر  -هاء  
صــت اجللســة العامة   -٣٨ ملوضــوع الترابط والعمل مع شــبكة برنامج ســبايدر. ومتثَّلت  ٥ُخصــِّ

ـــــبايدر ـــــطة اليت يدعمها برنامج س ـــــة يف تقدمي معلومات عن األنش ـــــراكة مع  أهداف اجللس بالش
الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث، ومناقشـــــة طرائق ووســـــائل جعل تلك األنشـــــطة أكثر فعالية 
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وارتباطًا باحتياجات الدول األعضاء، وتعزيز عمل الدول األعضاء واملنظمات الشريكة مع برنامج 
  سبايدر.

الدعم اإلقليمية  مكاتبوُأشري إىل أنَّ برنامج سبايدر استطاع، بدعم من الدول األعضاء و  -٣٩
ة واإلقليمية وســــائر شــــركائه، أن يقيم شــــبكة واســــعة من الوكاالت احلكومية واملنظمات الدولي

ية األخرى. واضطلع واملنظمات غري احلكومية واملنظمات العلمية والشركات اخلاصة واجلهات املعن
واصـــل يف آســـيا نشـــطة للتبرنامج ســـبايدر بعدة بعثات اســـتشـــارية تقنية وبرامج لبناء القدرات وأ

  واملحيط اهلادئ وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
جدات: املركز الدويل وقدَّم ممثال مكتيب الدعم اإلقليميني التاليني معلومات عن آخر املســـت  -٤٠

ــــــيوي للحد من الكوارث. وأوضــــــح ممثال  لة للجبال واملركز اآلس كام ية املت ية الو مجللتنم هور
شتراك مع برنامج سبايدر. سري النكا أثر اجلهود اليت بذهلا هذان البلدان باالالدميقراطية الشعبية و

لفضاء يف آسيا واملحيط وباإلضافة إىل ذلك، قدَّم ممثل املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا ا
املركز  اهلادئ الذي تســــتضــــيفه جامعة بيهانغ يف بيجني معلومات عن آخر مســــتجدات أنشــــطة

  اإلقليمي.
سنوات سولفت املشاركون االنتباه إىل املسامهات الضخمة اليت قدَّمها برنامج   -٤١ بايدر يف ال

وعي يف إذكاء ال االحدى عشــرة املاضــية، ومكتب الربنامج يف بيجني يف الســنوات الســبع األخرية،
شــأن احلاجة إىل ببني اجلهات املعنية بإدارة الكوارث على أعلى املســتويات لدى بعض احلكومات 

من التطبيقات  اســـتخدام املعلومات الفضـــائية، وتدريب املســـؤولني احلكوميني على طائفة واســـعة
ني الســــياســــات والتنســــيق التكنولوجية، وإنتاج املواد واألدلة والكتيبات التقنية، ومعاجلة الفجوة ب

  فيما يتعلق باستخدام رصد األرض يف إدارة الكوارث.
ة اليت ميكن كاتب الدعم اإلقليمية مقترحات باألنشــــــطوقدَّم ممثلو الدول األعضــــــاء وم  -٤٢

  لربنامج سبايدر تنفيذها يف السنوات القادمة.
    

  املالحظات والتوصيات  -خامسًا  
  

ية  -٤٣ ية املواضــــــيع ية مع األولو ــــــ ماش غت يف املؤمتر مت يات اليت صــــــي  ٦ جاءت التوصــــــ
رة املجتمعات على املتعلقة بالتعاون الدويل من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قد ٥٠لليونيســبيس+

التركيز على  من خالل ٦الصـــــمود. واســـــتكشـــــف املؤمتر جانبًا حمددًا من األولوية املواضـــــيعية 
فهم ن أجل زيادة ماالســــتخدام املشــــترك واملتكامل للتكنولوجيات الفضــــائية واملعلومات املوقعية 

  خماطر الكوارث.
وُأشــري إىل أنَّ قطاع إدارة الكوارث، بالنظر إىل كونه قطاعًا متعدد التخصــصــات، حيتاج   -٤٤

إىل ســـياســـات متينة تتناول إمكانية احلصـــول على البيانات، وإصـــدار التراخيص، وتبادل البيانات 
ى الصــعيدين الوطين ونشــرها، وأشــكال املنتجات ذات القيمة املضــافة، والترتيبات املؤســســية عل

والدويل، مع التركيز بوجه خاص على األدوات والنظم واملعلومات الفضــــائية. وأكَّد املؤمتر الدور 
احلاســم الذي يضــطلع به برنامج ســبايدر يف العمل مع الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث بوصــفه 
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ات اجلغرافية املكانية مســتشــارًا بشــأن وضــع ســياســات املكاملة بني بيانات رصــد األرض واملعلوم
سات  سيا ستحداث مثل هذه ال ستمدة من مصادر متعددة. ودعا املؤمتر إىل ا واملعلومات املوقعية امل

  القائمة على التكامل من أجل تعزيز القدرة على الصمود يف مواجهة الكوارث.
اطر الكوارث، د من خموأوصى املؤمتر باملكاملة بني البيانات الفضائية واملوقعية ألغراض احل  -٤٥

ار بعينها، وقد روِّج لذلك يف املؤمتر من خالل عرض أدوات مصــــــمَّمة خصــــــيصــــــًا ملعاجلة أخط
رض الدور ُعوكذلك نظم موضــــــوعة من أجل تقييم خماطر األخطار املتعددة والتأهب هلا. كما 

هولة، وُرئي أنَّها قد ة غري املأاملتزايد األمهية الذي تؤديه البيانات اجلوية املستمدة من املركبات اجلوي
ث. وُأشـــري إىل أنَّه أضـــافت بعدًا جديدًا إىل مجع املعلومات املطلوبة بشـــدة من أجل إدارة الكوار

ل املكاملة بني ميكن حتســني القدرة على الصــمود يف مواجهة الكوارث والتأهب ملواجهتها من خال
ت وإدارة املياه والرصــــد ات والفيضــــاناالبيانات الفضــــائية واملوقعية، مثل البيانات املتعلقة باملحيط

  الزراعي أو رصد اجلفاف، بغرض رصد األحداث الطبيعية.
جل تيسري وأوصى املؤمتر باستحداث منصات إلكترونية تضم أحدث التكنولوجيات من أ  -٤٦

طوير هذه املنصـــــات حصـــــول املســـــتخدمني النهائيني على البيانات املوقعية. كما دعا املؤمتر إىل ت
الل توثيق التعاون بني املســـتندة إىل البيانات الفضـــائية واملوقعية يف املســـتقبل، وذلك من خ والنظم

حاالت الطوارئ واخلرباء التقنيني، ومن خالل جمال إدارة  فاعلة يف  ياجات  اجلهات ال عاة احت مرا
  املستخدمني النهائيني.

التكنولوجيات املتصلة الوطنية بوأوصى املؤمتر بأن تستعني املرافق املعنية بعمليات الطوارئ   -٤٧
متر بأن تعاجل بتقييم خماطر الكوارث والتصــــدي حلاالت الطوارئ. وعالوة على ذلك، أوصــــى املؤ

ني تكنولوجيات رصــــد بتلك املرافق مجيع املســــائل املتعلقة بالتعاون والتقارب والترابط والتكامل 
عالة للحد من  ري تنفيذ عمليات فاألرض وتكنولوجيات االتصاالت حتت مظلة واحدة من أجل تيس

  خماطر الكوارث والتصدي حلاالت الطوارئ.
وجيات احلديثة وأوصـــى املؤمتر باالســـتفادة من إمكانات القطاع اخلاص يف تطوير التكنول  -٤٨

ــيما اجلهود لفائدة اجلهود الرامية إىل احلد من خماطر الكوارث والتصــدي حلاالت الطوارئ ، وال س
  لصمود أكثر صعوبة.ئات احلضرية األكثر تعقيدًا، حيث يكون بناء القدرة على ااملبذولة يف البي

فهم خماطر الكوارث بوُأشـــــري إىل أنَّ التكنولوجيا الفضـــــائية تعد بنتائج مثمرة فيما يتعلق   -٤٩
عادة اإلعمار. ودعا املؤمتر ــــــتخدام  واإلنذار املبكر وتقييم األضــــــرار وحتســــــني جهود إ إىل اس

ية، من أجل تيســري ثل رصــد األرض واملالحة الســاتلية العاملية واالتصــاالت الســاتلتكنولوجيات، م
ــد على مالتخطيط ملواجهــة الكوارث واحلــد من خمــاطرهــا، نظرًا ألنَّهــا توفر أكرب قــدر  ن العــائ

  االستثمار. 
باســتخدام نظم  وأوصــى املؤمتر بتوســيع نطاق أنشــطة اإلنذار باألحداث وكشــفها املنفَّذة  -٥٠

الل اســتخدام هنج األرض الســتيعاب املزيد من النطاقات اجلغرافية واألخطار املتعددة من خ رصــد
  متكاملة تربط بني طائفة واسعة من املستخدمني النهائيني على حنو تعاوين.
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  اخلالصة  -سادسًا  
  

ى بناء القدرة عل أشارت تعليقات املشاركني إىل جناح املؤمتر يف توليد رؤى وأفكار بشأن  -٥١
األخصـــــائيني الصـــــمود من خالل التطبيقات املتكاملة. ومن خالل اجلمع بني مديري الكوارث و
 النهائيني بأمهية التقنيني، عمل املؤمتر على إذكاء الوعي بني مقدمي التكنولوجيا واملســــــتخدمني
  ائل التقنية. مراعاة التكامل على مجيع املستويات، مبا يف ذلك على مستوى السياسات واملس

ن خالل مناقشــة م ٥٠لليونيســبيس+ ٦وعمَّق املؤمتر فهم املشــاركني لألولوية املواضــيعية   -٥٢
سائل واألدوات والتكنولوجيات واالجتاهات املتعلقة بتكا سعة من امل ضائية طائفة وا مل البيانات الف

إدارة  وضـــع ســـياســـات واملوقعية، واســـتفاد منه كٌل من اخلرباء التقنيني واإلداريني املشـــاركني يف
  الكوارث.

تمدهتا املبادرات ووفَّر املؤمتر للمشــاركني فرصــة التعرف على املمارســات الفضــلى اليت اع  -٥٣
يت ميكن أن تكون قيمة واآلليات الدولية واليت ميكن االنتفاع من تكرارها على الصــعيد الوطين، وال

  لوجيات الفضائية.م التكنوزالت تسعى إىل تنمية قدراهتا على استخدا بوجه خاص للبلدان اليت ما
ب  -٥٤ ية املطاف  هنا بديت يف املؤمترأنَّ وميكن القول يف  يات اليت  املالحظات اليت أ والتوصــــــ

قدمًا يف سياق  صيغت فيه كانت عظيمة القيمة يف مساعدة برنامج سبايدر على حتديد سبل املضي
ات ذه املالحظــ". وقــد ُأدجمــت هــ٢٠٣٠وخطــة "الفضـــــــاء  ٥٠اإلعــداد لعمليــة اليونيســــــبيس+

من أجل تعزيز  والتوصـــيات يف اجلهود األوســـع نطاقًا اليت يبذهلا مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي
ية، هبدف مسـاعدهتا يف فوائد التكنولوجيا الفضـائية لصـاحل الدول األعضـاء، وال سـيما البلدان النام
  مة.تدابلوغ أهدافها املنشودة بشأن احلد من خماطر الكوارث وحتقيق التنمية املس

  

  

 


