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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
        األغراض السلميةيف 

تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات     
واالحتفال ياسايت السنظور املالفضائية يف احلد من خماطر الكوارث: 

      أعوام على إنشاء مكتب برنامج سبايدر يف بيجني ١٠بذكرى مرور 
      )٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٢-١١(بيجني،     

    مقدمة  -أوًال  
، إنشـــــــاء برنامج داخل األمم املتحدة لتوفري ٦١/١١٠قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها   -١

املنظمات ومجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضــــــائية املتصــــــلة بإدارة الكوارث جلميع البلدان 
دعمًا لدورة إدارة الكوارث بأكملها، يكون وصلة شبكية للحصول على املعنية واإلقليمية الدولية 

معلومات فضــــــائية من أجل دعم إدارة الكوارث، وجســــــرًا يربط بني أوســــــاط إدارة الكوارث 
 واألوساط الفضائية، وميسِّرًا لبناء القدرات وتعزيز املؤسسات، ال سيما يف البلدان النامية. واتَّفقت

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

ومؤمتر األمم املتحدة الدويل بشـــأن اســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية يف احلد من خماطر   -٢
ينظمه برنامج ســبايدر التابع ملكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي  الكوارث هو احلَدث الســنوي الذي

. وُعقد مؤمتر ٢٠١١باألمانة العامة. وما برح املؤمتر ُيعَقد يف بيجني منذ انعقاده أول مرة يف عام 
 يوميأعوام على إنشاء مكتب برنامج سبايدر يف بيجني  ١٠واالحتفال بذكرى مرور  ٢٠١٩عام 
َرك يف تنظيمهما مكتب األمم املتحدة لشـــؤون الفضـــاء اخلارجي أيلول/ســـبتمرب، وَتشـــا ١٢و ١١

ووزارة إدارة الطوارئ يف الصـــــني، بالتعاون مع وزارة اخلارجية الصـــــينية وإدارة الفضـــــاء الوطنية 
 الصينية ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ.
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يف املوقع الشــــبكي ملكتب وميكن االطالع على املالمح الرئيســــية للمؤمتر وجدول أعماله   -٣
  )١(شؤون الفضاء اخلارجي.

سبايدر  ١٠وحضر حفل افتتاح املؤمتر واالحتفال بذكرى مرور   -٤ أعوام على إنشاء مكتب برنامج 
يف بيجني كلٌّ من نائب الوزير بوزارة إدارة الطوارئ يف الصــــــني، ونائب الوزير بوزارة الرعاية االجتماعية 

يف ميامنار، وعضـــــو الربملان ونائب رئيس اللجنة االقتصـــــادية والتكنولوجية والبيئية واإلغاثة وإعادة التوطني 
امرأة، ميثلون هيئات احلماية  ٢٧مشــارك، من بينهم  ١٠٠جبمهورية الو الدميقراطية الشــعبية. وضــم املؤمتر 

كنولوجية واملؤســســات املدنية واهليئات الوطنية املعنية بإدارة الكوارث وشــؤون الفضــاء واهليئات العلمية والت
  البحثية واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص، ضمن هيئات أخرى.

وَقِدم املشـــــاركون من البلدان الســـــبعة والعشـــــرين التالية: إثيوبيا، أملانيا، إندونيســـــيا، إيران   -٥
مجهورية الو الدميقراطية اإلســــالمية)، باكســــتان، بنغالديش، بوتان، بريو، تايلند، تركيا،  -(مجهورية 

البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا،  –الشعبية، سري النكا، السودان، الصني، فرنسا، فرتويال (مجهورية 
  املكسيك، منغوليا، ميامنار، النمسا، نيبال، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.

سبايدر، حضر ويف إطار جهود بناء القدرات اليت يبذهلا   -٦ شاركًا من بلدان نامية  ٣٠برنامج  م
إىل  ٥الربنامَج التدرييب الدويل بشــأن اســتخدام التكنولوجيات الفضــائية يف تقييم خماطر الكوارث، من 

سبتمرب  ٩ ضائي آلسيا ٢٠١٩أيلول/ سبايدر ومنظمة التعاون الف َشارك يف تنظيم التدريب برنامج  . وَت
ين الصــيين للحد من الكوارث، واســتضــاَفه املركز اإلقليمي لتدريس علوم واملحيط اهلادئ واملركز الوط

وتكنولوجيا الفضــــــاء يف آســــــيا واملحيط اهلادئ جبامعة بيهانغ يف بيجني. وألقى املحاضــــــرات وأدار 
اجللســات العملية خرباٌء من املركز الوطين الصــيين للحد من الكوارث، وجامعة دلتا احلكومية، واملعهد 

 من ارة املياه، واللجنة االقتصــــادية واالجتماعية آلســــيا واملحيط اهلادئ، وممثالن لشــــركتنيالدويل إلد
  .)SuperMap( وسوبرماب) Airbus(اص مها إيرباص اخلقطاع ال
، حضــر ســتُّون من املشــاركني يف املؤمتر ومســؤولون من ٢٠١٩أيلول/ســبتمرب  ١٠ويف   -٧

التعاون على حتقيق االســـتخدام كيانات حكومية صـــينية التدريَب على إدارة املشـــاريع التابع مليثاق 
املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية (امليثاق الدويل). وَتَشارك يف 
تنظيم هذا التدريب برنامج ســــبايدر واملركز الوطين الصــــيين للحد من الكوارث، بدعم من إدارة 

التدريب خرباٌء من املركز الوطين وأجرى يل. الفضاء الوطنية الصينية، اليت هي عضو يف امليثاق الدو
  الفرنسي للدراسات الفضائية ومركز بيانات سواتل رصد املوارد وتطبيقاهتا يف الصني.

وتتناول مواضــيع متنوعة تســتند  ٢٠١١واملؤمتر جزٌء من ســلســلة مؤمترات ُتعَقد منذ عام   -٨
نشـــطة االســـتشـــارات التقنية اليت إىل ما يســـتبان من مســـائل واحتياجات قطرية جارية يف ســـياق أ

يضــطلع هبا برنامج ســبايدر. وهتدف تلك األنشــطة إىل متكني احلكومات من االســتفادة بفعالية من 
املعلومات الفضـــائية يف احلد من خماطر الكوارث واالســـتجابة حلاالت الطوارئ، كما أنَّها تشـــكِّل 

  جي.مسامهة برنامج سبايدر يف أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلار
__________ 

-www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/schedule/2019/presentations-of-the-9th-annual-un-spiderانظر   )١(  

conference.html.   
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املمارســات الفضــلى للحد من املخاطر ورســم خرائط قد تناولت املؤمترات الســابقة كانت و  -٩
)، واســتبانة خماطر ٢٠١٢)، وتقييم املخاطر يف ســياق تغيُّر املناخ العاملي (٢٠١١االســتجابة الســريعة (

ــا ( ــا ورصـــــــده ــددة األخطــار ٢٠١٣الكوارث وتقييمه )، ٢٠١٤()، وتقييم خمــاطر الكوارث املتع
نداي للحد من خماطر الكوارث للفترة   ٢٠٣٠-٢٠١٥واالضــــــطالع بدور داعم يف تنفيذ إطار ســــــِ

)، وبناء القدرة على الصــمود من خالل التطبيقات املتكاملة ٢٠١٦)، وفهم خماطر الكوارث (٢٠١٥(
وهيأت ). ٢٠١٨)، وتعزيز التأهب للكوارث حتقيقًا لالســـتجابة الفعالة يف حاالت الطوارئ (٢٠١٧(

املؤمترات لألوساط املعنية بإدارة الكوارث واخلرباء املتخصصني يف هذا الشأن حمفًال لتعزيز قدراهتم على 
استخدام املعلومات الفضائية من أجل حتديد خماطر الكوارث وتقييمها ورصدها والتصدي هلا وإدماج 

  إدارة خماطر الكوارث.التكنولوجيا الفضائية يف اجلهود الطويلة األجل املبذولة يف جمال 
ـــايتالســـنظور املهو " ٢٠١٩وكان موضـــوع مؤمتر عام   -١٠ ". وشـــكَّل املؤمتر خطوة هامة ياس

سبايدر التابع له  أخرى يف اجلهود الطويلة األجل اليت يبذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج 
  .٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعام من أجل االرتكاز على االلتزامات املتعهَّد هبا يف إطار ِسنداي وخ

ــــــتخدام املعلومات اجلغرافية   -١١ ومجع املؤمتر بني اهليئات الوطنية املعنية بإدارة الكوارث وباس
سبايدر. وحضر  املكانية يف البلدان اليت جرى أو جيري فيها تقدمي دعم استشاري تقين من برنامج 

ـــــبايدر وجمموعة متنوعة من  املؤمتر أيضـــــًا ممثلون من تســـــعة مكاتب دعم إقليمية تابعة لربنامج س
  املنظمات اإلقليمية والدولية وخرباء من مراكز التميز اليت تقع يف مناطق خمتلفة من العامل.

ــــــبايدر يف بيجني  ١٠واحتفل املؤمتر بذكرى مرور   -١٢ ــــــاء مكتب برنامج س أعوام على إنش
كاء ومكاتب الدعم اإلقليمية من مســامهة. بتوجيه الشــكر والتقدير ملا تقدمه اجلهات املاحنة والشــر

      )٢(وُنِشر يف هذه املناسبة كتيب بعنوان "عشرة أعوام على إنشاء مكتب برنامج سبايدر يف بيجني".
    اخللفية واألهداف  -ثانيًا  

نداي هو أول اتفاق رئيســــي يف خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام   -١٣ ، ٢٠١٥إطار ســــِ
ستراتيجيات احلد  (ه)غايات عاملية وأربع أولويات للعمل. وتركز الغاية  سبعويشتمل على  على ا

ــــــتراتيجيات  من خماطر الكوارث وتتمثل يف "الزيادة بدرجة كبرية يف عدد البلدان اليت لديها اس
". ويقاس التقدم املحرز يف حتقيق هذه ٢٠٢٠وطنية وحملية للحد من خماطر الكوارث حبلول عام 

وتنفِّذ اســـــتراتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارث مبا  تعتمدالزيادة يف عدد البلدان اليت الغاية ب
نداي.  ــــــِ ــــــتراتيجية الدولية للحد من  وعقدتيتوافق مع إطار س املنتديات اإلقليمية التابعة لالس

ات االســـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث، اجتماع-الكوارث، ومن بينها منتدى شـــراكة آســـيا
  ، اليت تعترب مقدمة لتحقيق غايات عاملية أخرى.(ه)إقليمية خاصة للترويج للغاية 

، روَّج برنامج سبايدر للمفهوم التايل يف بعثاته االستشارية (ه)وللمسامهة يف حتقيق الغاية   -١٤
ملتقدمة التقنية املوفدة إىل العديد من البلدان على مدى عقد من الزمن: (أ) أنَّ ُنُظم رصــــد األرض ا

__________ 
 /www.unoosa.org/documents/pdf/psa/activities/2019متاح على الرابط التايل:   )٢(  

UNSPIDERBeijing2019/19-07423_UN_SPIDER_ebook_spreads.pdf. 
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قائمة على األدلة توفِّر  ية ال ية قائمة على األدلة"؛ (ب) أنَّ املعلومات املكان توفِّر "معلومات مكان
ــــــتراتيجيات القائمة على "املعلومات املتعلقة باملخاطر"  فهمًا أفضــــــل "للمخاطر"؛ (ج) أنَّ االس

  تتمخض عن استراتيجيات للحد من خماطر الكوارث قائمة على احلقائق.
ستراتيجياهتا   -١٥ ساهتا وا سيا ضائية يف  ستخدام املعلومات الف وتعكف عدة بلدان على إدماج ا

املنقحة أو اجلديدة يف جمال احلد من خماطر الكوارث، ويلزم أن حيذو حذوها سائر البلدان. ومتثلت 
  أهداف املؤمتر فيما يلي:

  احلد من خماطر الكوارث؛إبراز الدور الذي تؤديه التكنولوجيات الفضائية يف سياسات   (أ)  
  تقدمي سياسات وطنية للحد من خماطر الكوارث تعطي دورًا حمددًا للتكنولوجيات الفضائية؛  (ب)  
  مناقشة أمهية بناء البنية التحتية اجلغرافية املكانية؛  (ج)  
تبادل أمثلة حلاالت ُترِجَمت فيها ســـــياســـــة اســـــتخدام املعلومات الفضـــــائية يف   (د)  

  استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث إىل أفعال.
ودعا املشـــاركون يف املؤمتر صـــناع القرار الرفيعي املســـتوى إىل إدماج اســـتخدام األدوات   -١٦

القائمة على العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك األدوات الفضـــائية، يف الســـياســـات ذات الصـــلة، من 
  .(ه)أجل حتقيق الغاية 

وتبادل اآلراء بشأن مسائل جانبية، مثل  ياسايتالسنظور امليضًا حمفًال ملناقشة وهيأ املؤمتر أ  -١٧
لتحقيق غايات إطار  الزمةتبادل البيانات والبنية التحتية للبيانات املكانية والتنسيق بني املؤسسات، 

نداي. ومن مث، أســهم املؤمتر يف اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضــاء وبرنامج ســبايدر  لتنفيذ إطار ســِ
ــــــتدامة لعام  نداي وخطة التنمية املس ــــــِ واتفاق باريس الذي اعُتِمد يف الدورة احلادية  ٢٠٣٠س

  والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ.
ئية وارتكز املشاركون يف مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات الفضا  -١٨

على نتائج املؤمترات املعقودة يف الســابق، وأوضــحوا دور  ٢٠١٩يف احلد من خماطر الكوارث لعام 
      رصد األرض يف تنفيذ إطار سِنداي.

    الربنامج  -ثالثًا  
أعوام على إنشاء مكتب برنامج سبايدر يف  ١٠لالحتفال مبرور  خاصًّاتضمن املؤمتر جزًءا   -١٩

مجيع البلدان اليت تعمل مع برنامج ســـــبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمي بيجني، اعُتِرف فيه بفضـــــل 
  التابعة له والشركاء اآلخرين ملا بذلوه من جهود لدعم مكتب برنامج سبايدر يف بيجني.

وتألف الربنامج التقين للمؤمتر من عرضـــني إيضـــاحيني رئيســـيني، وأربع جلســـات عامة،   -٢٠
عرضــــًا  ٣١ إحدى املؤســــســــات. وُقدِّم ما جمموعه وثالث جلســــات فرعية موازية، وزيارة إىل

  عرضًا سريعًا عن املواضيع التالية أثناء اجللسات العامة واجللسات الفرعية: ٢٠إيضاحيًا و
سة العامة األوىل:   (أ)   سنظور املاجلل سايتال ضائية يف  - يا ستخدام التكنولوجيات الف ا

  احلد من خماطر الكوارث بنجاح؛
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امة الثانية: اســــتخدام التكنولوجيات الفضــــائية كأداة داعمة لتحقيق اجللســــة الع  (ب)  
  غايات إطار ِسنداي؛

اجللســـة العامة الثالثة: التقدم املحرز يف رصـــد األرض والبيانات املفتوحة املصـــدر   (ج)  
  دعمًا للحد من خماطر الكوارث؛

  ايدر؛اجللسة العامة الرابعة: الربط الشبكي والعمل مع شبكة برنامج سب  (د)  
اجللســة الفرعية األوىل: مســامهات املعلومات الفضــائية يف عملية اإلبالغ مبوجب   (هـ)  

  إطار ِسنداي؛
اجللســـــة الفرعية الثانية: الفرص املتاحة لتعزيز املؤســـــســـــات وبناء القدرات من   (و)  

  ؛ياسايتالسنظور امل
الستخدام رصد األرض أثناء االستجابة اجللسة الفرعية الثالثة: املبادئ التوجيهية   (ز)  

  حلاالت الطوارئ.
      وُنظِّمت زيارة إىل املركز الوطين الصيين للحد من الكوارث عشية انعقاد املؤمتر.  -٢١

      برنامج األنشطة  -رابعًا  
استخدام التكنولوجيات الفضائية يف احلد من خماطر  - ياسايتالسنظور امل  -ألف  

    الكوارث بنجاح
ركزت اجللسة العامة األوىل على موضوع استخدام التكنولوجيات الفضائية للحد من خماطر   -٢٢

نداي بقيمة التكنولوجيا الفضـــائية ورصــد ياســـايتالســـنظور املالكوارث بنجاح من  . ويســـلِّم إطار ســـِ
طريق لبناء األرض يف فهم خماطر الكوارث والتأهب لالســـتجابة حلاالت الطوارئ بفعالية. وهذا ميهد ال

جمتمعات أكثر قدرة على الصـــمود من خالل اإلدارة الفعالة ملخاطر الكوارث. وركزت اجللســـة على 
ية وغريها من  بادئ التوجيه مة وامل لدائ خماطر الكوارث، واألوامر ا حد من  ية لل تدابري الاخلطط الوطن

د من أخطار الكوارث. وناقش اليت تفضي إىل إدماج تكنولوجيا الفضاء يف استراتيجيات احل السياساتية
سات حاالت وجتارب  سريعة ودرا ضًا االستعدادات الالزمة لرسم خرائط لالستجابة ال شاركون أي امل

  ناجحة، وقدموا إرشادات بشأن كيفية احلصول على صفة مستعمل مأذون له للميثاق الدويل.
ـــري إىل أنَّه بالرغم من العدد املتزايد من األجهزة املعني  -٢٣ ـــَتخِدم وُأش ة بإدارة الكوارث اليت َتس

بيانات رصـــد األرض من الفضـــاء وُنُظم املعلومات اجلغرافية يف إدارة الكوارث، فإنَّ إقناع صـــناع 
ذات الصـــلة مازال يشـــكل حتديًا. فعلى الصـــعيد القرار بإدماج البيانات الفضـــائية يف الســـياســـات 

كوارث أن تعمل مع جهات معنية متعددة لتقييم مدى الوطين، يتعني على اهليئات املعنية بإدارة ال
احلاجة إىل معلومات بشأن احلد من خماطر الكوارث، وللوصول إىل بيانات رصد األرض والبيانات 
ــــــتقاق منتجات منها. لذلك يلزم وجود صــــــك  املوقعية، واملكاملة بني تلك البيانات من أجل اش

  يمي والدويل لتسهيل هذه املهمة.على كل من الصعيد الوطين واإلقل سياسايت
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وُذِكَرت الصـــني َكَبلٍد يويل االهتمام الواجب للســـياســـات الوطنية اليت ُتعَنى باســـتحداث   -٢٤
  تطبيقات متكاملة تستفيد عمليًا من التكنولوجيات الفضائية يف احلد من خماطر الكوارث.

نداي، ُأويل اهتمام   -٢٥ قانون  وغ، من قبيل صـــالســـياســـاتيةجوانب للويف ســـياق تنفيذ إطار ســـِ
جديد يتعلق مبنع الكوارث مبا يتوافق مع االستراتيجية الوطنية إلدارة املخاطر، كما يف حالة مجهورية 

عن إصــالحات مؤســســية وتؤثر على  الســياســاتيةالو الدميقراطية الشــعبية. وُتســِفر هذه التدخالت 
  ت منع الكوارث واحلد منها واإلغاثة واالستجابة.اخلطط الوطنية واملحلية يف جماال

وأعيد التأكيد على أن التعاون مع برنامج سبايدر واملنظمات الدولية األخرى يسهِّل تعزيز   -٢٦
  .السياساتيةصكوك ال

وُذِكرت حالة ميامنار، اليت أســــفر فيها التعاون بني حكومة ذلك البلد وبرنامج ســــبايدر،   -٢٧
عبة لالســتشــعار عن ٢٠١٢ه إىل عام والذي يعود تارخي ، عن إنشــاء نظام للمعلومات اجلغرافية وشــُ

بعد يف مركز عمليات الطوارئ، وأصــــبحت ميامنار أول دولة يف منطقة رابطة أمم جنوب شــــرق 
ــيا حتصــل على صــفة مســتعِمل مأذون له للميثاق الدويل. وكانت كل تلك اجلهود متوافقة مع  آس

  سي يف ميامنار، أال وهو خطة عمل ميامنار للحد من خماطر الكوارث.الرئي السياسايتصك ال
ممثٌل من  فقد عرضاإلقليمية أيضـــًا دورًا حاســـم األمهية.  الســـياســـاتيةصـــكوك الوتؤدي   -٢٨

ــــــيق التنبؤ  ــــــيوي للتأهب للكوارث حاالٍت من بلدان منطقة هنر امليكونغ األدىن. وس املركز اآلس
ت نام ومؤشــــر خماطر الفيضــــانات يف ميامنار كِمثاَلْين لبيان كيف باجلفاف وحمصــــول األرز يف فيي

يشــــكل بناء القدرات االســــتراتيجي يف املنطقة من خالل جهود التنمية املشــــتركة وضــــمان تويل 
  البلدان زمام شؤوهنا السياسية والشراكة، عوامل رئيسية مساِهمة يف جناح تلك املشاريع.

ميكن أن تسهِّل االستخدام  السياساتيةهي أن التدخالت  وكانت النقطة الرئيسية للجلسة  -٢٩
الناجع للتكنولوجيات الفضــــائية يف احلد من خماطر الكوارث. وتَباَدل املشــــاركون اآلراء واألفكار 
بشــأن وضــع ســياســات تشــغيلية وبروتوكوالت لتبادل البيانات هتدف إىل إزالة ما يواِجهه مديرو 

ئيســــــية يف الوصــــــول يف حينه إىل منتجات معلوماتية دقيقة مســــــتمدة من الكوارث من عقبات ر
      التكنولوجيات الفضائية واجلغرافية املكانية.

    إطار ِسنداي غاياتاستخدام التكنولوجيات الفضائية كأداة داعمة لتحقيق   -باء  
ت اجللســة العامة الثانية ملوضــوع اســتخدام التكنولوجيات الفضــائية كأدا  -٣٠ صــَ ة داعمة ُخصــِّ

نداي. وُيع غاياتلتحقيق  لتقييم املخاطر واألضـــرار واخلســـائر  ًةرصـــد األرض أداًة هام دُّإطار ســـِ
املتكبدة أثناء الكوارث، وهو يســــــاعد يف جهود إعادة البناء على حنو أفضــــــل. بيد أن فوائد هذه 

ت اجلغرافية التكنولوجيات ال ميكن أن ُتجىن دون وجود سياسات عامة جغرافية مكانية. والسياسا
الكوارث. وحبث املشاركون  خماطرداعٍم الستراتيجيات احلد من  صكٍّاملكانية الزمة لتكون مبثابة 

الدور الذي تؤديه اهليئات املعنية بإدارة الكوارث يف حتفيز وضـــــع الســـــياســـــات اجلغرافية املكانية 
ــــــة اخلريطة الواحدة أو البنية التحتية للبيانات املك ــــــياس انية الوطنية اليت ميكنها أن الوطنية، مثل س

  تسهِّل استخدام معطيات رصد األرض يف احلد من خماطر الكوارث.
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نداي بوضـــــوح بفوائد تكنولوجيا الفضـــــاء ورصـــــد األرض يف إدارة الكوارث   -٣١ وُيقرُّ إطار ســـــِ
واملنصــــات واالســــتجابة حلاالت الطوارئ. وعلى الصــــعيد الدويل، يكتســــي الدور الذي تؤديه اآلليات 

الـدوليــة، ومن بينهــا دائرة إدارة حـاالت الطوارئ التــابعــة للربنـامج األورويب لرصـــــــد األرض (برنـامج 
كوبرنيكوس) وامليثاق الدويل وبرنامج ســـنتينل آســـيا وبرنامج ســـبايدر، أمهيًة كبرية بالنســـبة هليئات إدارة 

ن دور يف اجلمع بني مقدِّمي البيانات الكوارث. وقد ُأثين بشـــدة على تلك اآلليات واملنصـــات ملا تؤديه م
واخلرباء وصــانعي القرارات. وُأشــري إىل أهنا أظهرت مســتوى ممتازًا من التكامل بني املؤســســات واملوارد 
واملنتجات والنظم واآلليات التشــغيلية والســياســات الفضــائية على حنو ميكِّن الدول األعضــاء من الوصــول 

شارية إىل بيانات رصد األرض أثناء حاال سبايدر، من خالل بعثاته االست ر برنامج  سَّ ت الطوارئ. وقد ي
  التقنية، وضع سياسات وترتيبات مؤسسية يف عدة بلدان ومكنها من االستفادة الكاملة من تلك اآلليات.

وُعِرض مفهوٌم مبتكر يهدف إىل تقليل الوقت املســــــتغرق يف التعايف ختفيفًا لآلثار النامجة   -٣٢
ا وإذا ُأِعدَّت خطط للتعايف ميكن التخفيف من هذه اآلثار إذا ُفِهَمت املخاطر جيدعن الكوارث. و

قبل وقوع الكوارث. وميكن اســتخدام التكنولوجيات الفضــائية يف ختطيط عمليات التعايف مســبقًا 
على حنو فعال، ألهنا ميكن أن توفر معلومات عن طرق النقل وعن الســــــكان املعرضــــــني للخطر، 

بَذل اجلهود إلدماج وميكن حســـــــاب  كاٍف. وجيب أن ُت ها بوقٍت  كمية اإلمدادات الالزمة قبل
  االستشعار عن بعد بواسطة السواتل يف ختطيط التعايف.

وُذكرت كمثال على ذلك منظومة إدارة معلومات الكوارث الطبيعية واإلغاثة يف حاالت   -٣٣
ار والقيادة بشــــأن اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف الصــــني، مبا يف ذلك النظام الفضــــائي الختاذ القر

الطوارئ. وُأشــــري أيضــــًا إىل املشــــروع املشــــترك بني برنامج ســــبايدر ومركز إدارة الكوارث يف 
  النكا، املعين بإنشاء مستودع جغرايف مكاين لرصد إطار ِسنداي. سري
يف رصد تنفيذ إطار وناقش املشاركون التحديات املرتبطة باستخدام املعلومات اجلغرافية املكانية   -٣٤

نداي. ومشلت التحديات اليت تواَجه على الصـــــعيدين الوطين واإلقليمي انقطاع مقدمي البيانات عن  ســـــِ
توليد البيانات اجلغرافية املكانية، ونقص الوعي يف صــــفوف مديري الكوارث، والصــــعوبات اليت تعترض 

البيانات اجلغرافية املكانية لالســـــتجابة جهود التعاون عرب احلدود بني الشـــــركاء اإلقليميني يف اســـــتخدام 
  لرصد تنفيذ إطار ِسنداي. للجميعالطارئة حلاالت الكوارث، واحلاجة إىل إجياد منهجيات مقبولة 

وســلَّط املشــاركون الضــوء على أمهية اســتخدام التكنولوجيات الفضــائية يف حتقيق غايات   -٣٥
تيسِّر الوصول السريع إىل البيانات الساتلية، والترتيبات إطار ِسنداي، وكذلك أمهية السياسات اليت 

شكل  املؤسسية الالزمة لتوليد املنتجات املعلوماتية من بيانات رصد األرض، وتعميم املعلومات بال
      الصحيح على الفئات املستهدفة الصحيحة.

  للحد التقدم املحرز يف رصد األرض والبيانات املفتوحة املصدر دعمًا   -جيم  
    خماطر الكوارث من
َصت اجللسة العامة الثالثة ملوضوع التقدم املحرز يف رصد األرض والبيانات املفتوحة   -٣٦ ُخصِّ

املصــدر دعمًا للحد من خماطر الكوارث. وتتطور تكنولوجيا الفضــاء بوترية ســريعة وتتزايد أنواع 
البية املعلومات الفضائية من وكميات البيانات اليت جيري مجعها زيادًة كبريًة. وميكن الوصول إىل غ
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خالل بوابات إلكترونية مفتوحة املصدر توفِّر إمكانات كبرية ملكاملة البيانات اجلغرافية املكانية مع 
البيانات املوقعية، وهي وســـيلة ناجعة لتحســـني اســـتخدام بيانات رصـــد األرض يف احلد من خماطر 

تطبيقات والبحوث والتطورات املشهودة يف الكوارث. وركز املشاركون على االجتاهات العامة وال
مكاملة املرصـــــودات الســـــاتلية مع املعلومات املوقعية. وشـــــجعوا على إجراء حوار بني اخلرباء يف 
التكنولوجيات الفضائية ومديري الكوارث لتوضيح ما تتطلبه الربامج الوطنية إلدارة الكوارث فيما 

  ستجابة حلاالت الطوارئ.يتعلق بفهم خماطر الكوارث وحتسني التأهب لال
ــــواتل رصــــد األرض فيما يتعلق بإدارة الكوارث   -٣٧ وناقش املشــــاركون التقدم املحرز يف س

واالستجابة حلاالت الطوارئ، ويف سواتل االتصاالت فيما يتعلق باإلنذار املبكر وتكامل املعلومات 
دوات املتكاملة فيما يتعلق الفضــــائية، وخدمات املالحة الســــاتلية فيما يتعلق برصــــد املخاطر، واأل

  بإجياد حلول ابتكارية، من قبيل نقل املخاطر عرب برامج التأمني القائم على املؤشرات.
وســــيقت أمثلة من الصــــني واليابان لتوضــــيح الدور احلاســــم األمهية الذي تؤديه ســــواتل   -٣٨

على احلاجة إىل االتصـــاالت يف اإلنذار املبكر واالســـتجابة حلاالت الطوارئ. وشـــدد املشـــاركون 
وجود بيانات آنية دينامية وإىل نشــــــر املعلومات اهلامة يف أواهنا عن طريق اهلواتف الذكية وغريها 

  من منصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمسامهة يف عملية صنع القرار.
ستراتيجيات إدارة خماطر الكوارث عن طريق االستثما  -٣٩ سألة تعزيز ا شاركون م ر وناقش امل

يف جمال التأمني ضــد املخاطر، األمر الذي يســتدعي حتســني فهم املخاطر عن طريق إجراء تقييمات 
املخاطر املتعددة األخطار وإنشـــــــاء برامج للتأمني ضـــــــد خماطر املناخ وفق األولويات من خالل 
 الشــراكات بني القطاعني العام واخلاص. وأظهرت مشــاريع جتريبية ذات صــلة يف اهلند وبنغالديش

كيف ميكن استخدام بيانات االستشعار عن ُبْعد (الرادار الضوئي والرادار ذو الفتحة االصطناعية) 
ــــــرات بغرض نقل عبء املخاطر من  وأدوات النمذجة يف إنشــــــاء برامج تأمني قائمة على املؤش
املجتمعات املحلية إىل احلكومات وقطاع التأمني هبدف إدارة عوامل الصــــــمود املايل للمجتمعات 

  املحلية الضعيفة وسبل كسب الرزق فيها، إدارًة ناجعًة.
ِرح مفهوم البنية التحتية اخلضــــــراء والزرقاء يف إدارة خماطر املناخ. فهذه البنية التحتية   -٤٠ وشــــــُ

ــتدامة لصــاحل األجيال القادمة بأ ــاء بيئات حضــرية مس ــاعدت على إنش وفَّرت حلوًال مراعية للبيئة  نس
الطبيعة وقادرة على التكيف مع املناخ ملهندســـــي املســـــاحات الطبيعية ومصـــــممي املناطق قائمة على 

احلضرية واملهندسني املدنيني وغريهم. وُذِكَرت املدن اإلسفنجية يف الصني والطرق السريعة اخلضراء يف 
ــــات فضــــلى يف احلد من خماطر الكوارث القائم على النظم اإليكولوجية. وا لبنية اهلند بوصــــفها ممارس

التحتية اخلضـــراء والزرقاء أيضـــًا هلا تطبيقات أوســـع نطاقًا يف إدارة مياه العواصـــف، والتكيف مع تغيُّر 
املناخ، واحلد من اإلجهاد احلراري، وحفظ التنوع البيولوجي، وضــــمان األمن الغذائي على املســــتوى 

اح بالترويج لفكرة الترابط بني املحلي، وحتســــــني نوعية اهلواء، وإنتاج الطاقة املســــــتدامة. وُطِرح اقتر
  الريف واحلضر، بالنظر إىل ما تتسم به البيئات احلضرية من تعقُّد مشوب باهلشاشة.

صدر أثناء مجيع مراحل   -٤١ ساتلية املفتوحة امل ضوء على أمهية البيانات ال شاركون ال سلط امل و
 غاياتاعدة على حتقيق إدارة الكوارث وما تنطوي عليه املعلومات الفضــــائية من إمكانات للمســــ
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نداي. وشــددوا على ضــرورة تعزيز رســم اخلرائط التشــغيلية للمناطق املتعددة املخاطر أو  إطار ســِ
ـــبه اآلين (أي ـــية لدعم إدارة حاالت الطوارئ.  )اليومي الرصـــد الدينامي ش جلميع األخطار الرئيس

املفتوحة لتعزيز تبادل بيانات  ويعكف مقدمو البيانات الساتلية يف الصني على تنفيذ سياسة البيانات
  رصد األرض الساتلية والتعاون الدويل.

سية يف   -٤٢ ضًا النقاط الرئي شاركون أي سيا واحمليط اهلادئ وأبرز امل تقرير الكوارث يف منطقة آ
الذي بيَّن كيف ترتبط الكوارث ارتباطًا وثيقًا بعدم املساواة والفقر، حيث يتغذى  )٣(،٢٠١٩لعام 

على اآلخر مما يؤدي إىل حلقة مفرغة. وتضمَّن التقرير تقييمًا حلجم اخلسائر على نطاق كلٌّ منهما 
ستثمرها لكي تتجاوز معدل  سيتعني على البلدان أن ت شهد خماطر الكوارث وتقديرًا للمبالغ اليت  م
ة، الزيادة يف خماطر الكوارث. وأوضــح التقرير اآلثار الســلبية للكوارث على االقتصــادات يف املنطق

      كما أوضح املجاالت اليت ُيرجح أن ُتحِدث فيها االستثمارات أكرب فرق.
    الربط الشبكي والعمل مع شبكة برنامج سبايدر  -دال  

ُخصَِّصت اجللسة العامة الرابعة ملوضوع الربط الشبكي والعمل مع شبكة برنامج سبايدر.   -٤٣
يدعمها برنامج سبايدر بالشراكة مع اهليئات وهيأت اجللسة فرصة لتكوين فكرة عن األنشطة اليت 

ُبل والوســائل املتاحة لزيادة فعالية  الوطنية إلدارة الكوارث، واشــتملت على مناقشــات بشــأن الســُ
تلك األنشـــطة وارتباطها باحتياجات الدول األعضـــاء. وكان اهلدف من االجتماع هو التشـــجيع 

  العمل مع برنامج سبايدر.على مشاركة الدول األعضاء واملنظمات الشريكة يف 
وُأشري إىل أنَّ برنامج سبايدر استطاع، بدعم من الدول األعضاء ومكاتب الدعم اإلقليمية   -٤٤

ــــعة من الوكاالت احلكومية واملنظمات الدولية واإلقليمية  ــــبكة واس ــــركاء آخرين، أن يقيم ش وش
ات املعنية األخرى. واضطلع واملنظمات غري احلكومية واملنظمات العلمية والشركات اخلاصة واجله

برنامج سبايدر بعدَّة بعثات استشارية تقنية وبرامج لبناء القدرات وأنشطة للتوعية يف أفريقيا وآسيا 
  واملحيط اهلادئ وأمريكا الالتينية.

وُقدِّمت معلومات بشــأن آخر املســتجدات من ممثلي مكاتب الدعم اإلقليمية والشــركاء،   -٤٥
ــــــيوي ل ــــــيوي للحد من الكوارث، وجامعة دلتا وهم املركز اآلس لتأهب للكوارث، واملركز اآلس

احلكومية، ووكالة الفضـــاء املكســـيكية، واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، والوكالة الوطنية 
النيجريية للبحث والتطوير يف جمال الفضــــــاء، واملعهد الدويل إلدارة املياه، واملعهد الوطين للمالحة 

لفضــاء يف إندونيســيا، وجلنة حبوث الفضــاء والغالف اجلوي العلوي يف باكســتان، ومركز اجلوية وا
  إدارة الكوارث التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي.

وقد نظَّم عدٌد من البلدان بعثات تقنية اســتشــارية بالتعاون مع برنامج ســبايدر. وقدَّم ممثلو   -٤٦
لدميقراطية الشعبية، وسري النكا، وفييت نام، وميامنار، ونيبال بنغالديش، وبوتان، ومجهورية الو ا

  عروضًا إيضاحية لبيان تلك اجلهود املشتركة.

__________ 
   .www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2019التايل: متاح على الرابط   )٣(  
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واسترعى املشاركون االنتباه إىل املسامهات الضخمة اليت قدَّمها برنامج سبايدر على مدار   -٤٧
قد املاضـــي، يف إذكاء عشـــرة املاضـــية، ومكتب الربنامج يف بيجني على مدار الع الســـنوات الثالث

وعي اجلهات املعنية بإدارة الكوارث على أعلى املســـــتويات يف عدة حكومات بشـــــأن احلاجة إىل 
اســـتخدام املعلومات الفضـــائية؛ وتدريب املســـؤولني احلكوميني على طائفة واســـعة من التطبيقات 

بني الســــياســــات والتنســــيق التكنولوجية؛ وإنتاج املواد واألدلة والكتيبات التقنية؛ ومعاجلة الفجوة 
  فيما يتعلق باستخدام رصد األرض يف إدارة الكوارث.

وقدَّم ممثلو الدول األعضـــــاء ومكاتب الدعم اإلقليمية مقترحات باألنشـــــطة اليت ميكن أن   -٤٨
      ينفِّذها برنامج سبايدر يف السنوات القادمة.

  جل احلد التعاون اإلقليمي والتطبيقات العلمية لرصد األرض من أ  -هاء  
    من خماطر الكوارث

يف اجللسة الفرعية املوازية األوىل، ناقش املشاركون موضوع التعاون اإلقليمي والتطبيقات   -٤٩
من أهداف  ١٧العلمية لرصــــد األرض من أجل احلد من الكوارث. وُرِبَطت املناقشــــات باهلدف 

  ة من أجل حتقيق التنمية املستدامة).التنمية املستدامة (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملي
وقدم املشاركون ملحة عامة عن آليات التعاون اإلقليمي، مثل فريق آسيا وأوقيانوسيا املعين   -٥٠

  .برصد األرض واملبادرات اإلقليمية األخرى يف أمريكا الشمالية ومنطقة املحيط اهلادئ
من  ١٧ار املشـــترك، من قبيل اهلدف وميكن تعزيز الشـــراكات اإلقليمية مبواءمتها مع اإلط  -٥١

أهداف التنمية املستدامة. وهلذه الشراكات أمهية حيوية يف تعزيز استخدام التطبيقات العلمية لرصد 
األرض يف إدارة الكوارث، على ســبيل املثال، يف وضــع مناذج حماكاة الفيضــانات أو إنشــاء أدوات 

      .لتبادل منتجات البيانات مع املستعملني النهائيني
    التعزيز املؤسسي وبناء القدرات  -واو  

سة فرعية موازية ثانية، ناقش املشاركون موضوع التعزيز املؤسسي وبناء القدرات   -٥٢ يف جل
ــــــتجابة حلاالت الطوارئ.  فيما يتعلق بالتكنولوجيا والبيانات الفضــــــائية يف إدارة الكوارث واالس

التنمية املستدامة (ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل من أهداف  ٤وُرِبَطت املناقشات باهلدف 
  للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع).

تةوعرَّف املشـــــــاركون   -٥٣ ــــــ مراكز إقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء تابعة  بس
 واهلند. وأشـــارت والربازيل، واملكســـيك، جريياوني واملغرب ،الصـــنيو، األردناملتحدة، يف   لألمم

ضيفة للمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء آلسيا واملحيط  جامعة بيهانغ، اجلامعة امل
اهلادئ يف الصــني، إىل وضــع إطار ملؤشــر بناء القدرات يف جمال التعليم هبدف التصــدي للتحديات 

  يف جهودها الرامية إىل بناء القدرات. حاليااليت تواجهها املؤسسات التعليمية 
وميكن بناء مســـــتوى أفضـــــل من القدرات فيما يتعلق باســـــتخدام رصـــــد األرض يف إدارة   -٥٤

الناس. وميكن زيادة هذه القدرات بتيســـري إمكانية الوصـــول  املعدة لفائدةالكوارث بواســـطة الربامج 



A/AC.105/1221 
 

V.19-10178 11/13 
 

 يشــتمل ايتســياســإىل البيانات الســاتلية والقدرة على اســتخدامها. وينبغي تدعيم هذه اجلهود بإطار 
  على تبادل البيانات وإمكانية الوصول إىل املعلومات الفضائية واخلربة الفنية يف بناء السواتل.

البيانات املفتوحة املصـــــدر وأدوات الوصـــــول إىل البيانات وبراجميات املعاجلة موارد  دُّوُتع  -٥٥
      قيِّمة يف تنمية القدرات.

    وارئاستخدام رصد األرض أثناء االستجابة حلاالت الط  -زاي  
ركزت جلســة فرعية موازية ثالثة على موضــوع اســتخدام رصــد األرض أثناء االســتجابة   -٥٦

حلاالت الطوارئ. وناقش املشـــــاركون مســـــألة الطلب على الشـــــراكات بني وكاالت الفضـــــاء 
والكيانات األخرى لتقاسم املوارد يف االستجابة حلاالت الطوارئ. فالتعاون فيما بينها يشكل أحد 

ُبل ضــمان اســتمرار اســتخدام ســواتل رصــد األرض يف االســتجابة حلاالت الطوارئ. لالكفيلة  الســُّ
من أهداف التنمية املســتدامة (جعل املدن واملســتوطنات البشــرية  ١١وُرِبَطت املناقشــات باهلدف 

  شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة).
عي السياسات، ال َيسَتخِدم مديرو ونتيجة للفجوة يف التواصل بني األوساط العلمية وواض  -٥٧

الكوارث منتجات رســــم اخلرائط اســــتخدامًا ناجعًا. ويلزم إجياد آليات اتصــــال فعالة بني علماء 
  الفضاء وأوساط املستعملني، وكذلك بني األوساط املعنية بالفضاء وواضعي السياسات.

ضل،   -٥٨ شكل أف ضمان االستجابة الفعالة للطوارئ وإعادة البناء ب ضروري أن توثَّق ول من ال
ــــــري إىل مشــــــروع يف  البىن التحتية واملخاطر القائمة، ويلزم القيام بذلك قبل حلول الكارثة. وأش
نيجرييا يتعلق ببنية حتتية معرضة خلطر فيضان األهنار ُحدِّدت على اخلريطة استنادًا إىل صور ساتلية 

      خماطر الفيضانات. عالية الدقة هتدف إىل إنشاء قاعدة بيانات مالئمة لتقييم
    املالحظات والتوصيات  -خامسًا  

كأحد برامج مكتب شـــؤون الفضـــاء  ٢٠٠٦ما برح برنامج ســـبايدر منذ إنشـــائه يف عام   -٥٩
اخلارجي، يدعم البلدان، خصوصًا البلدان النامية، يف مجيع أحناء العامل يف الوصول إىل التكنولوجيات 

  التصدي للكوارث الطبيعية والتكنولوجية، ويف تنفيذ إطار ِسنداي.الفضائية واالستفادة منها يف 
يعمل مع اجلهات  ٢٠٠٩وما برح مكتب برنامج ســــبايدر يف بيجني منذ إنشــــائه يف عام   -٦٠

املعنية الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية لتعزيز قدرات إدارة الكوارث يف املنطقة. ومن خالل 
تقين والدورات التدريبية واملؤمترات الســـنوية اليت ُعِقدت يف بيجني، أنشـــطة الدعم االســـتشـــاري ال

ساهم املكتب يف بناء قدرات الدول األعضاء على استخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 
  واالستجابة حلاالت الطوارئ.

بايدر يف أعوام على إنشــاء مكتب برنامج ســ ١٠وأثناء اجلزء اخلاص باالحتفال بذكرى مرور   -٦١
ـــُمضط لع به يف العقد املاضي، والذي ُأبِرز يف سياق التدخالت بيجني، جسَّد املؤمتر باقتدار أثر العمل الـ

  اليت قامت هبا عدة وكاالت وطنية إلدارة الكوارث.
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ا ينظمه مكتب برنامج ا ســـنويث، حد٢٠١١ويشـــكل املؤمتر منذ انعقاده للمرة األوىل عام   -٦٢
. وقد حبث طائفة واســــعة من املواضــــيع من أجل اإلســــهام يف احلد من خماطر ســــبايدر يف بيجني

  .٢٠١٥الكوارث وركز على دعم إطار ِسنداي منذ عام 
وُأشــري إىل أنَّ قطاع إدارة الكوارث، بالنظر إىل كونه قطاعًا متعدد التخصــصــات، حيتاج   -٦٣

البيانات، وإصـــدار التراخيص، وتبادل البيانات إىل ســـياســـات متينة تتناول إمكانية احلصـــول على 
ونشرها، وأشكال املنتجات ذات القيمة املضافة، والترتيبات املؤسسية على كل من الصعيد الوطين 
واإلقليمي والعاملي، مع التركيز بوجه خاص على األدوات والنظم واملعلومات الفضـــــائية، ضـــــمن 

مهية الذي يؤديه برنامج ســــبايدر يف عمله مع اهليئات أمور أخرى. وأكَّد املؤمتر الدور احلاســــم األ
بشـــأن وضـــع ســـياســـات تتكامل فيها بيانات رصـــد األرض  مســـتشـــاركالوطنية إلدارة الكوارث 

واملعلومات اجلغرافية املكانية واملعلومات املوقعية املســـــتمدة من مصـــــادر متعددة. ودعا املؤمتر إىل 
  حلد من خماطر الكوارث.صوغ مثل هذه السياسات تعزيزًا جلهود ا

وُأشري أيضًا إىل أن تكنولوجيا الفضاء توفِّر نتائج واعدة فيما يتعلق بالدورة الكاملة إلدارة   -٦٤
الكوارث، مبا يف ذلك خماطر الكوارث واإلنذار املبكر ورصــــد الكوارث وتقييم األضــــرار وإعادة 

جيات رصد األرض واملالحة الساتلية اإلعمار. ودعا املؤمتر إىل استخدام تكنولوجيات مثل تكنولو
العاملية واالتصــاالت الســاتلية، لتســهيل التخطيط ملواجهة الكوارث واحلد من خماطرها، ألنَّها حتقق 

  أكرب عائد على االستثمار.
ــــــبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، واملراكز   -٦٥ ــــــبايدر واليته بدعم كبري من ش وينفِّذ برنامج س

تكنولوجيا الفضـــاء املنتســـبة لألمم املتحدة، والدول األعضـــاء وشـــركاء اإلقليمية لتدريس علوم و
آخرين. ويعكف برنامج ســبايدر وشــبكته الدولية على متكني البلدان من احلصــول على املعلومات 

  الفضائية اليت تشتد احلاجة إليها يف االستجابة حلاالت الطوارئ.
ــــبايدر وامل  -٦٦ ــــاركون بأن يواصــــل برنامج س نظمات الدولية جهودمها لتبادل وأوصــــى املش

اهليئات الوطنية املعنية بإدارة  مجيعالبيانات الســــــاتلية يف مجيع أحناء العامل. واقترحوا أن تصــــــبح 
ــــــتخدام  الكوارث مســــــتعملني مأذون هلم للميثاق الدويل، وأن تعمل على تنمية القدرة على اس

  ت الطوارئ.البيانات واملنتجات اليت تقدمها اآلليات اليت تدعم حاال
وشدد ممثلو هيئات إدارة الكوارث على احلاجة إىل دعم برنامج سبايدر االستشاري التقين   -٦٧

يف تطوير القدرة املؤســـســـية على اســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية يف احلد من خماطر الكوارث 
      واإلبالغ عن تنفيذ غايات إطار ِسنداي.

    اخلالصة  -سادسًا  
للهيئات الوطنية املعنية بإدارة الكوارث الســتخدام املعلومات  ايتر الســياســطااإليكتســي تعزيز   -٦٨

نداي أمهيًة بالغة. الفضـــــائية وفق فهم خماطر الكوارث شـــــرطًا غري قابل للتفاوض من  ويعدا إلطار ســـــِ
ن خماطر استراتيجيات احلد مفشروط استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث والتنمية الواعية باملخاطر. 

املخاطر ُتَترَجم إىل الســـياســـات واإلجراءات الصـــحيحة. وتؤدي عن علومات املالكوارث القائمة على 
  التكنولوجيات الفضائية، وال سيما رصد األرض واملالحة، دورًا هامًا يف توفري هذه املعلومات.
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ــتخدام امل  -٦٩ ــتراتيجيات احلد من خماطر الكوارث اليت تشــتمل على اس ــأن اس علومات ومن ش
الفضائية أن تؤدي أيضًا إىل حتفيز وضع صكوك السياسات ذات الصلة، مثل السياسات اجلغرافية 
املكانية واســـــتراتيجيات بناء القدرات. ولذلك من األمهية مبكان أن ُترَبط اســـــتراتيجيات احلد من 

تشــعار عن بعد الكوارث بالســياســات املتعلقة بقطاع اجلغرافيا املكانية، مثل ســياســات االســ خماطر
  وسياسات تبادل البيانات والبنية التحتية الوطنية للبيانات املكانية.

وحتتاج اهليئات الوطنية املعنية بإدارة الكوارث يف البلدان النامية إىل توجيه مســـتمر بشـــأن إدماج   -٧٠
خماطر الكوارث.  ية للحد من  ية يف االســــــتراتيجيات الوطن عداملعلومات الفضـــــــائ لدويل  وي عاون ا الت

  والشراكات بني مقدمي اخلدمات واملستعملني عامَلْين حامسني يف مجع البيانات الفضائية وتبادهلا وحتليلها.
نظور املويف اخلتام، أكد املشــــاركون من جديد على أمهية دور برنامج ســــبايدر يف إعداد   -٧١
نداي، الذي ســيســهم  ياســايتالســ بدوره يف تنفيذ األطر العاملية، أي خطة عام دعمًا لتنفيذ إطار ســِ

  واتفاق باريس. ٢٠٣٠
  


