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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية  

 الدورة الثامنة واخلمسون
     ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩-١٠فيينا، 

تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل حول استخدام التكنولوجيات   
 الكوارث الفضائية يف إدارة الكوارث: تقييم املخاطر يف سياق 

   املتعددة األخطار
   )٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧-١٥بيجني، (  
  مقدمة -أوالً 

برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      ، إنشـاءَ ٦١/١١٠العامة، يف قرارها  قررت اجلمعيةُ -١
ــامج ســبايدر)     املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برن

ــيح وصــول مج    ــامج ضــمن إطــار األمــم املتحــدة يت ــة   كربن ــع املنظمــات الدولي ــدان ومجي ــع البل ي
بــإدارة خمــاطر  املتعلقــةواإلقليميــة ذات الصــلة إىل مجيــع أنــواع املعلومــات واخلــدمات الفضــائية 

 الكوارث، دعماً لدورة إدارة الكوارث بأكملها.

مؤمتر األمم املتحدة حول اسـتخدام التكنولوجيـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث هـو      و -٢
عقَــد يف بــيجني منــذ إنشــاء مكتــب بــيجني    ث الســنوي احلــدالــذي ينظِّمــه برنــامج ســبايدر وي

ــامج ســبايدر يف   ــؤمترات ٢٠١١لربن ــت امل ــد تناول ــن   الســابقة أفضــلَ  . وق املمارســات للحــد م
 تغيـر املنـاخ  ) وتقييم املخاطر يف سـياق  ٢٠١١املخاطر ورسم خرائط االستجابة السريعة (عام 

ا ). أمـــ٢٠١٣ة خمـــاطر الكــوارث وتقييمهـــا ورصـــدها (عـــام  ) واســـتبان٢٠١٢العــاملي (عـــام  
 ة األخطار.تعددفكان تقييم املخاطر يف سياق الكوارث امل ٢٠١٤املوضوع احملوري يف عام 
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ــؤمترات    -٣ ــذه امل ــي يف ه ــويلتق ــة املســؤولة عــن إدارة الكــوارث    ممثِّل و املؤسســات الوطني
رباء واألكادمييون والعلماء ومـديرو شـؤون   الفضائية واخل-و خدمات املعلومات األرضيةمقدمو

ون ملكاتب الـدعم اإلقليمـي التابعـة لربنـامج سـبايدر وخـرباء       ممثِّل أيضاًالطوارئ. وحضر املؤمتر 
 خمتلف أحناء العامل. التميز يف زكامن مر

اختـاذ  ووفَّر املـؤمتر مرتكَـزاً لضـمان اسـتخدام املعلومـات الفضـائية اسـتخداماً فعـاالً يف          -٤
 دف إنقاذ األرواح وتقليل اخلسائر االقتصادية. ويقـد م هـذا التقريـر معلومـات عـن     القرارات

املشـاركون مـن   صـاً للمناقشـات الـيت جـرت فيـه وعرضـاً ملـا أبـداه         خلفية املؤمتر وأهدافه وملخ
 صاً للنتائج.ملخ يتضمنمن توصيات، كما  مالحظات وما قدموه

  
  التنظيمياإلطار  -ثانياً 

سـبايدر لفتـرة   برنـامج  نظِّم املؤمتر كواحد مـن أنشـطة التوعيـة املقـررة يف خطـة عمـل        -٥
 .٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

ايدر ووزارة الشـؤون املدنيـة يف الصـني، بالتعـاون     بواشترك يف تنظيم املؤمتر برنـامج سـ   -٦
لصــينية ومنظمــة التعــاون الوطنيــة االفضــاء مــع وزارة الشــؤون اخلارجيــة ووزارة املاليــة وإدارة  

الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، وبدعم من شركة خاصـة هـي دجييتـال غلـوب. وكـان اهلـدف       
الفضـائية يف تقيـيم   -ة من الفضـاء واملعلومـات األرضـية   من املؤمتر تعزيز دور املعلومات املستمد

 ة األخطار.تعددخماطر الكوارث امل
  

  اخللفية واألهداف -ألف 
جيعــل املســتوطنات البشــرية يف البلــدان الناميــة عرضــةً      الســريع ر العمــراين التطــو إنَّ -٧

ملخـــاطر  مـــاًمفاق عـــامالً تغيـــر املنـــاخل أحـــوال الطقـــس القصـــوى املرتبطـــة بللكـــوارث. ومتثِّـــ
  ـد يف تعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة يف جمـال اإلنـذار املبكِّـ        الكوارث. ومع أنه أُحـرز تقـدر م جي

 ي للطوارئ فلم يفعل الكثري الستبانة خمـاطر الكـوارث وتقييمهـا ورصـدها، رغـم كـلِّ      دوالتص
 ئــي يف "إطــار عمــل هيوغــو". وبغيــة احلــدمــا ارت يات العامليــة املشــار إليهــا يف خطــة مــن التحــد

ا يف مجيـع  ل بناء قـدرات الصـمود أمـام الكـوارث عـامالً أساسـي      ، ميث٢٠١٥ِّالتنمية ملا بعد عام 
يف زيـادة   ب أحيانـاً ختفيـف خمـاطر نـوع مـا مـن الكـوارث قـد يتسـب         لعمليات اإلمنائية. غري أنَّا

الت، يعتـرب تقيـيم احتمـا   ض لنوع آخر منـها. ومـن مثَّ  احتمال التعر  د ض لكـوارث  التعـرة متعـد
 ا لتوفري التوازن يف جهود إدارة الكوارث.أساسي األخطار أمراً
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لـيت أصـابت خمتلـف أحنـاء العـامل يف اآلونـة األخـرية نـواقص يف         وقد أبرزت الكـوارث ا  -٨
ــا ــائيون مــن جهــود للحــد      م ــة والشــركاء اإلمن ــات احمللي ــه احلكومــات واتمع مــن خمــاطر   تبذل

ر بأخطــار الظــواهر الطبيعيــة املائيــة    عمليــات اإلنــذار املبكِّــ   الكــوارث. فعلــى الــرغم مــن أنَّ   
الشـــواطئ وموجـــات اجلفـــاف) واألخطـــار املرتبطـــة  وتأكُّـــل اجلارفـــة(الفيضـــانات والســـيول 

ية (مثل األعاصري والزوابع والعواصف) ميكن أن تساعد يف بعض احلاالت علـى  باألحوال اجلو
 قحبيـث يسـتغر   مـا تكـون ضـخمةً    اخلسائر االقتصـادية والبيئيـة كـثرياً    إنقاذ أرواح بشرية، فإنَّ

ز ن علـى البلـدان بصـورة متزايـدة أن تركِّـ     يتعـي  ،التعايف منها يف العادة سـنوات طويلـة. ومـن مثَّ   
ل مـن  تقلِّـ  وجـاً  على التكاليف االقتصادية والبيئية والبشرية للكوارث الطبيعية وأن تستحدث

من فقدان األرواح واملمتلكات. اخلاطر وحتد 

ميكـن رسـم خـرائط     وعناصر خطر الكوارث هـي كلـها ذات طـابع جغـرايف، ومـن مثَّ      -٩
األمهيــة عــن بالغــة الفضــائية معلومــات -ر بيانــات رصــد األرض والبيانــات األرضــية هلــا. وتــوفِّ

باملخــاطر  تنبــؤعناصــر ذلــك اخلطــر. وتقــدم تلــك املعلومــات يف شــكل خــرائط تســاعد علــى ال 
ي هلا عندما تتدهور احلالة إىل كارثة.وحتديد ماهيتها بصورة أدق وعلى التخطيط للتصد 

ــهوج -١٠ ــىمــة ئالقا وللن ــوفري    مراعــاة عل ــدة عظيمــة يف ت ــة  تعــدد األخطــار فائ ــة جممل رؤي
تســاعد علــى تفــادي   النــهوجال للتــدابري املضــادة. فهــذه  ر التخطــيط الفعــلمخــاطر، ممــا ييســ ل

من تلك املخاطر. مفاقمة املخاطر القائمة لدى حماولة احلد 

لفضـائية يف تقيـيم املخـاطر يف    ا-ألمهية املعلومات الفضائية واملعلومات األرضـية  ونظراً -١١
ر برنـامج سـبايدر ختصـيص مـؤمتر األمـم املتحـدة الـدويل        ة األخطار، قرتعددسياق الكوارث امل

تقيـيم  تناول موضـوع  ل ٢٠١٤رث لعام احول استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكو
إىل  ١٥ر يف بــيجني مــن قــد هـذا املــؤمت ة األخطــار. وقــد عتعـدد املخـاطر يف ســياق الكــوارث امل 

 .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧

الفضـائية  -وكان اهلدف من املؤمتر تعزيز دور املعلومات الفضائية واملعلومات األرضية -١٢
ة األخطـار. والتقـى يف املـؤمتر خـرباء ومسـتعملون      تعـدد يف تقييم املخاطر يف سياق الكـوارث امل 

يف  االًفعــ م املعلومــات الفضــائية اســتخداماًــائيون يف حمفــل واحــد يهــدف إىل ضــمان اســتخدا
 من اخلسائر االقتصادية. ى إنقاذ األرواح واحلدالقرارات حبيث يتسن اختاذ
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  احلضور والدعم املايل -باء 

١٣-   أرمينيـا،  ، هـي: االحتـاد الروسـي،    عضـواً  دولـةً  ٣٢مشـاركني مـن    ١١٠حضر املـؤمتر
اإلســالمية)، باكســتان، بربــادوس، بــنغالديش، -(مجهوريــة رانأســتراليا، أملانيــا، إندونيســيا، إيــ

الشـعبية، سـنغافورة، السـودان، الصـني،      الدميقراطيـة  الو بوتان، بريو، تايلند، تركيـا، مجهوريـة  
كازاخستان، كمبوديا، كينيـا، مـالوي، منغوليـا، موزامبيـق، ميامنـار، ناميبيـا،       ، غانا، فييت نام

 منظمــةً ٥٧. ومثَّــل املشــاركون األمريكيــة املتحــدة ، الواليــاتالنمســا، نيبــال، نيجرييــا، اهلنــد 
ــةً وإقليميــةً وطنيــةً صــة يف شــؤون ، منــها منظمــات تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة متخص  ودولي

ي للطــوارئ ومؤسســات أكادمييــة وشــركات خاصــة الفضــاء وإدارة خمــاطر الكــوارث والتصــد
تابعة لألمم املتحـدة ومنظمـات إقليميـة     نظماتم املؤمتر توحضرناشطة على الصعيد الدويل. 

ودولية هي: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية       
املسـاعدة  تنسـيق  أفغانستان، منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحملـيط اهلـادئ، مركـز    املقدمة إىل 

، املركز اإلقليمي لرسـم خـرائط املـوارد    (آسيان) آسيااإلنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق 
 للكوارث. لتنمية، واملركز اآلسيوي للتأهباألغراض 

١٤- خدمت األموال اليت قدمتها حكومة الصني من خالل برنامج سـبايدر لتغطيـة   وقد است
ــدل اجلــو تكــاليف الســفر  ـــ  اإلقامــةي وب ــت ل ــومي واملبي ــدان النا  مشــاركاً ٢١الي ــة. مــن البل مي

ا ألربعة مشاركني مـن الـدول   وقدمت منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ دعماً مالي
األعضاء فيها. وإىل جانب األموال املقدخدمت اهلبات املقدمـة مـن   مة من برنامج سبايدر، است

طيـة جـزء مـن    لتغ دجييتـال غلـوب  الوطنية الصينية ووزارة الشؤون املدنية وشركة الفضاء إدارة 
 التكاليف املرتبطة مبكان انعقاد املؤمتر واحتياجاته اللوجستية.

  
  برنامج األنشطة -جيم 

١٥- برنامج أَعد واشـتمل  يف الصـني سبايدر ووزارة الشؤون املدنيـة   أنشطة املؤمتر برنامج .
رئيسـيني، وسـت جلسـات عامـة، وثـالث      إيضـاحيني  الربنامج على حفـل افتتـاحي، وعرضـني    

م يف تميــز، ونــدوة حــول أوجــه التقــد  قــة عاملــة)، وزيــارتني إىل مركــزي جلســات فرعيــة (أفر
الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث، وحفـــل -اســـتخدام تكنولوجيـــا الفضـــاء واملعلومـــات األرضـــية 

و وزارة الشـؤون املدنيـة ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         ممثِّل. وألقى اختتامي
الرئيسـيني خـبريان   اإليضـاحيني   م العرضـني سبايدر كلمـات افتتاحيـة واختتاميـة. وقـد    وبرنامج 

 .للعلوم كادميية الصينيةاألمن برنامج سبايدر و
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مـه برنـامج سـبايدر، واملعنـون "اسـتبانة      الرئيسـي الـذي قد   اإليضـاحي  العرض وتضمن -١٦

الت برنـامج سـبايدر"،   ض وتـدخ ة وتقيـيم املخـاطر: دور عمليـات رصـد األر    تعـدد األخطار امل
يف تقيـيم   مـن خمـاطر الكـوارث، وخصوصـاً     عن دور عمليـات رصـد األرض يف احلـد    عامةً حملةً

ة األخطـار، وهـو املوضـوع احملـوري للمـؤمتر. وإضـافة إىل       تعـدد املخاطر يف سـياق الكـوارث امل  
قين الـيت اضـطلع ـا    ألنشـطة الـدعم االستشـاري الـت     صـاً ملخ اإليضـاحي  ذلك، تضمن العرض

برنامج سبايدر. أماإليضاحي ا العرض والـذي ، للعلـوم  كادميية الصينيةاألمته الرئيسي الذي قد 
عـن األشـكال الـيت     عامـةً  من خماطر الكوارث، فوفَّر حملةً بني رصد األرض واحلد تناول العالقةَ

 ي للطوارئ يف الصني.دجيري ا استخدام عمليات رصد األرض يف إدارة الكوارث والتص

 وتناولت اجللسات العامة الست املواضيع التالية: -١٧

 املعلومات الفضائية وإدارة خماطر الكوارث؛ (أ) 

بعـة يف اسـتخدام املعلومـات الفضـائية السـتبانة الكـوارث       النهوج والطرائق املت (ب) 
 وتقييم املخاطر؛ تعددة األخطارامل

 ات الفضائية ألغراض استبانة األخطار وتقييم املخاطر؛تسخري موارد املعلوم (ج) 

 ار واخلسائر؛تقدير األضر استخدام املعلومات الفضائية يف (د) 

 ؛التجارب الوطنية (ه) 

 إقامة الشبكات واملشاركة يف شبكة برنامج سبايدر. (و) 

 زت األفرقة العاملة الثالثة على املواضيع التالية:وركَّ -١٨

 يف برنامج سبايدر؛ االخنراط: ١عامل الفريق ال (أ) 

 : ندوة حول رصد اجلفاف؛٢الفريق العامل  (ب) 

 : رسم خرائط اخلدمات واملنتجات املتاحة ملواجهة الطوارئ.٣الفريق العامل  (ج) 

 لزيارة إحدى املؤسستني التاليتني: وأُتيحت للمشاركني فرصةٌ -١٩

 ؛الصينيةالوطنية الفضاء إلدارة رصد األرض وبياناته، التابع شؤون مركز  (أ) 

 من الكوارث. املركز الوطين الصيين للحد (ب) 

-يف اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء واملعلومــات األرضــيةالتطــورات ا النــدوة حــول أمــ -٢٠
       قـدت يف مقـر املركـز الـوطين الصـيين للحـدمـن الكـوارث،    الفضائية يف إدارة الكوارث فقـد ع
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مها خـرباء مـن مركـز شـؤون الكـوارث      تقنيـة مطولـة قـد    إيضـاحية  عـروض فت مـن ثالثـة   وتألَّ

جامعــة مرييالنــد بالواليــات املتحــدة واملركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء  وملنطقــة احملــيط اهلــادئ، 
 مناقشة. اجلوي، أعقبتها

 اشـتملت ن اجللسة األوىل "املعلومات الفضائية وإدارة خماطر الكـوارث"، و اوكان عنو -٢١
ب الــدول األعضــاء يف اســتخدام املعلومــات الفضــائية رعــن جتــا إيضــاحية مخســة عــروضعلــى 

وكانـــت مواضـــيع تلـــك  .ودور املنظمـــات الدوليـــة والشـــركات اخلاصـــة يف إدارة الكـــوارث 
مـن الكـوارث يف    : (أ) تسخري املعلومات الفضائية ألغراض احلـد كما يلي اإليضاحية العروض

ــاون  ــة التعـ ــني؛ و(ب) دور منظمـ ــوارث     الصـ ــادئ يف إدارة الكـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــائي آلسـ الفضـ
مـن خـالل مشـروعها     دجييتال غلـوب مسامهات شركة  باالستعانة باملعلومات الفضائية؛ و(ج)

ة األخطـار: اسـتخدام نظـم    تعـدد رسـم خـرائط الكـوارث امل    املعنون "رؤيـة عـامل أفضـل"؛ و(د)   
ة األخطــار (الفيضــانات  تعــددارث املاإلبــالغ اآلين العامليــة واإلقليميــة ألغــراض رصــد الكــو     
اسـتحداث قواعـد   (ه) ؛ ووالتنبؤ ـا  وموجات اجلفاف واالياالت األرضية والسيول اجلارفة)

   باسـتخدام  ممارسـات رسـم خـرائط الفيضـانات ورصـدها      إجرائية إلدارة املخـاطر فيمـا خيـص ،
 خمتارة من أستراليا. مناذج

بعـة يف اسـتخدام املعلومـات الفضـائية     لنهوج والطرائق املتوكان عنوان اجللسة الثانية "ا -٢٢
عـن خمتلـف    إيضـاحية  ة األخطـار وتقيـيم املخـاطر"، ومشلـت عروضـاً     تعددالستبانة الكوارث امل

ة األخطـار، هـي:   تعددأشكال استخدام املعلومات الفضائية يف رصد وتقييم خماطر الكوارث امل
ــات الســاتلية    النظــام العــاملي لرصــد الفيضــانات  (أ) ، وهــو نظــام لإلبــالغ اآلينِّ يســتخدم البيان

املائيـة؛  اجلويـة  بـالطقس العدديـة السـتحداث منـاذج هلطـول األمطـار وللظـواهر         تنبؤوتقنيات ال
باملبـاين املوجـودة   ة استخدام البيانـات السـاتلية العاليـة االسـتبانة يف إعـداد قـوائم حصـري        و(ب)

حل مدينة كـربى يف منطقـة شـديدة النشـاط الزلـزايل يف مشـال       خماطر الزالزل لصا ألغراض تقييم
شرق اهلند؛ و(ج) إدارة خماطر الكوارث يف موزامبيق؛ و(د) استخدام سواتل األرصـاد اجلويـة   

ر اجلفـاف السـطحي املتكامـل    مؤشـ  (ه)منـها؛ و  يف رصد الكـوارث واحلـدFengyun   من طراز 
ــي      ــن الصــعيد اإلقليم ــرائط    وتوســيع نطــاق اســتخدامه م ــاري؛ و(و) رســم خ إىل الصــعيد الق

الطوارئ باستخدام سواتل اجليل التايل؛ و(ز) رصـد الفيضـانات باسـتخدام تشـكيالت سـواتل      
ــيم خمــاطر الكــوارث امل    ــة؛ و(ح) تقي ــة عام دنانويــد ــة   األخطــارة تع ــنغالديش ومجهوري الو يف ب

ــة الشــعبية  ــة املركــز اآلســيوي   الدميقراطي ــب: جترب ــن رصــد    للكــوارث؛ للتأه و(ط) دراســة ع
الـيت تسـتند إىل معلومـات     التضـافر البيئـي   إعكاسموجات اجلفاف الزراعي باستخدام منهجية 

 ة املصادر.متعدد
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ــة "تســخري مــوارد املعلومــات الفضــائية ألغــراض اســتبانة       -٢٣ ــوان اجللســة الثالث وكــان عن

التاليـة: (أ) جتـارب    عـن املواضـيع   إيضـاحية  واشتملت على عروضاألخطار وتقييم املخاطر"، 
ــة اســتخدام   رصــد الكــوارث واإلنــذار املبكِّــ  ر يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ؛ و(ب) منهجي

؛ و(ج) نظام لـدعم القـرارات   ، مع أمثلةاملعلومات الفضائية يف رصد الكوارث وتقييم األضرار
الكــوارث؛ لتقيــيم األخطــار واحتمــاالت وقــوع  الفضــائية تســهيالً-يــدمج املعلومــات األرضــية

لزلـزال  عـن ا لتقيـيم الكـوارث: دراسـة حالـة      الًيهالفضائية تس-ج املعلومات األرضيةإدما و(د)
تطبيــق تقنيــات االستشــعار   (ه) ؛ و٢٠١٤الــذي حــدث يف مقاطعــة لوديــان، الصــني، عــام      

التأمني الزراعي والتأمني من الكوارث. الساتلي عن بعد فيما خيص 

الفضـــائية يف تقـــدير -ة "اســتخدام املعلومـــات األرضـــية وكــان عنـــوان اجللســـة الرابعـــ  -٢٤
تقنيـة عـن املواضـيع التاليـة: (أ) دراسـة       إيضـاحية  األضرار واخلسائر"، واشتملت علـى عـروض  

الكـوارث يف   عـن حالة عن استخدام املعلومـات الفضـائية يف تقيـيم األضـرار واخلسـائر النامجـة       
املتعلقة بالتقييم الشـامل لألضـرار واخلسـائر     ؛ و(ب) التجاربالو الدميقراطية الشعبيةمجهورية 

يف أعقــاب الكــوارث الكــربى يف الصــني؛ و(ج) تقيــيم األضــرار واخلســائر يف أعقــاب حرائــق    
؛ و(د) تقنيـات  ٢٠١٤األحراج والرباري وانفجار بركـان جبـل سـينابونغ يف إندونيسـيا، عـام      

مقاطعـة لوشـان يف الصـني،    تقييم أضرار الزالزل، ودراسة حالـة عـن الزلـزال الـذي حـدث يف      
ر: دراســة حالــة عــن رصــد     بنــاء نظــم رصــد الكــوارث واإلنــذار املبكِّــ     (ه) ؛ و٢٠١٣عــام 

 الكوارث األحيائية اليت تصيب األحراج.

 إيضـاحية  ن اجللسة اخلامسة "التجارب الوطنيـة"، واشـتملت علـى عـروض    اوكان عنو -٢٥
ي السريع للكـوارث؛  الفضائية يف التصد-رضيةتقنية عن املواضيع التالية: (أ) فائدة املعلومات األ

 الكـــــوارث؛ و(ج) اســـــتخدامللمالحـــــة الســـــاتلية يف إدارة  Beidou اســـــتخدام نظـــــام و(ب)
التكنولوجيات الفضائية يف رصـد ظـواهر اجلفـاف يف أجـزاء مـن حـوض ـر النيـل، السـودان؛          

اجلفـاف   املعرضـة خلطـر   املناطقالفضائية يف رسم خرائط -و(د) استخدام التكنولوجيا األرضية
ابـة املعلومـات   ومـدخل إىل ب (ه) وحتليل مواطن الضعف: دراسة ملنطقـة بوندلكانـد يف اهلنـد؛ و   

 واستخدامها يف رصد الكوارث. اإليرانيةاألرضية التابعة لوكالة الفضاء 

يف شبكة برنـامج سـبايدر"،    واالخنراطوكان عنوان اجللسة السادسة "إقامة الشبكات  -٢٦
املواضــيع التاليــة: (أ) اســتخدام املعلومــات     بشــأن تقنيــة  إيضــاحية  واشــتملت علــى عــروض  

الفضائية يف احلد ي للطوارئ يف بنغالديش؛ و(ب) كيـف تسـتفيد   من خماطر الكوارث والتصد
االستشارية التقنية؛ و(ج) برامج املركز اإلقليمـي لرسـم خـرائط    بوتان من بعثة برنامج سبايدر 

ــوارد  ــامل ــة وشــراكاته يف جمــال احلــد  راض ألغ ــن خمــاطر الكــوارث: اإلجنــازات احملقَّ   التنمي ــة م ق
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إطار تدرجيي الستخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف   و(د) وضع  والفرص املتاحة للتعاون املستقبلي؛

 درء الكوارث وحتديد أهداف الدعم اإلمنائي.

يف برنـامج سـبايدر"،    االخنـراط الفريـق العامـل األول، املعـين مبوضـوع "     وحضر جلسةَ -٢٧
بعثات استشارية تقنية يف السـنوات األخـرية    اليت أَوفد إليها الربنامج مثَّلوا البلدانَ مشاركاً ٢٧

ومكاتب الدعم اإلقليمي التابعة لربنامج سبايدر ومنظمات شريكة وخرباء كـانوا قـد شـاركوا    
ة. وتقاســم املشــاركون مــن بــنغالديش يف بعثــات الربنــامج االستشــارية التقنيــة يف بلــدان خمتلفــ 

وبوتان ومـالوي وموزامبيـق معلومـات عـن جتـارب بلـدام يف تنظـيم بعثـات برنـامج سـبايدر           
 االستشارية التقنية، وقـد   مـن تلـك    املنبثقـة م احملـرز يف تنفيـذ التوصـيات    موا إحاطـات عـن التقـد

البعثات. وقدـ  ة مؤسسات، مثل مركز آسيان لتنسيق املسمت عدز اعدة اإلنسانية ومركـز التمي
     ة الكـوارث، الـذي تشـترك يف رعايتـه     املعين بتسخري تكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض ختفيـف حـد

، ووكالـة دعـم وتنسـيق املشـاركة الروسـية      للعلـوم  كادميية العامليةاأللعلوم والصينية لكادميية األ
ــدفاع املــ     ــوزارة ال ــة ل ــة، التابع ــات اإلنســانية الدولي دين وشــؤون الطــوارئ يف االحتــاد  يف العملي

عن أعماهلا اجلارية مع برنامج سبايدر. ومـن منـافع بعثـات برنـامج     إيضاحية الروسي، عروضاً 
خذي القـرارات بـأنَّ  سبايدر االستشارية التقنية اليت ذكرها املشاركون ما يلي: ازدياد وعي مت 

ــا الفضــاء ميكــن أن يســتعان ــا يف إدارة الكــوارث؛ و    ــني  تكنولوجي ــن التنســيق ب محتسي مقــد
الفضـائية ومسـتعمليها النـهائيني؛ ووجـود أطـر سياسـاتية وطنيـة        -خدمات املعلومـات األرضـية  

الفضــائية وإنشــاء مرافــق وطنيــة  -لتســهيل تنفيــذ االســتراتيجيات اخلاصــة باملعلومــات األرضــية 
ــات الفضــائية. وأشــار املتكلِّ   ــة بالبيان ــات وحتــد إىل معو أيضــاًمــون معني يات يف جمــال تقاســم  ق

م تامــة. وقــد البيانـات وإىل نقــص يف القــدرة علــى االســتفادة مــن املعلومــات الفضــائية اســتفادةً 
إجراءات تنظيم البعثات االستشارية وناقشـوا خطـة    ا بشأنإيضاحي برنامج سبايدر عرضاًو ممثِّل

شـعبية وكمبوديـا ونيبـال    و حكومات مجهورية الو الدميقراطية الممثِّل. ودعا ٢٠١٥العمل لعام 
 ام يف السنوات القادمة.دبرنامج سبايدر إىل إيفاد بعثات استشارية تقنية إىل بل

ز الفريق العامل الثاين، املعين مبوضوع "ندوة حـول رصـد اجلفـاف"، علـى رصـد      وركَّ -٢٨
ا مع برنامج سبايدر واملركز الوطين الصـ اجلفاف يف السودان، وهو بلد يتعاون جتريبي يين للحـد 

مــن الكــوارث مــن أجــل اســتحداث طرائــق وــوج الســتخدام املعلومــات الفضــائية يف رصــد    
مـن خمـاطر اجلفـاف واهليئـة السـودانية       من املركز الـدويل للحـد   خرباٌء اجلفاف. وافتتح املناقشةَ

التنميــة، فتقــامسوا   ألغــراضلالستشــعار عــن بعــد واملركــز اإلقليمــي لرســم خــرائط املــوارد        
لومات عن جتارم. ويعاين السودان من موجات جفاف وفيضـانات خطـرية، ويفـاقم هـذه     املع

بالزراعــة  الفيضــانات تلحـق ضـرراً   . ومـع أنَّ هـذه الظــواهر كـثريا مـا حتــدث تباعـاً     املشـكلة أنَّ 
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ميـاه الفيضـانات    للـري إذا مـا أُحِسـنت إدارـا. كمـا أنَّ      فرصـاً  أيضـاً ر والبىن التحتية فهي تـوفِّ 

وتــأثريه يف  ،ا اجلفــاف فهــو كارثــة بطيئــة إىل املنــاطق الزراعيــة. أمــ  خصــيباً طميــاًمعهــا جتلــب 
خذت يف البلد بضع مبادرات الستخدام املعلومـات الفضـائية يف   السودان خطري الشأن. وقد ات

ــولَّ  ــيت تســتخدم     رصــد اجلفــاف. وتت ــات ال ــادة اهليئ ــة الســودانية لالستشــعار عــن بعــد قي ى اهليئ
وزارة الزراعـة السـودانية تسـتعني بربنـامج الرصـد       االستشعار عن بعـد. كمـا أنَّ   تكنولوجيات

جــل األمــن الغــذائي لكــي تتفاعــل مــع الشــركاء يف أوروبــا مــن أجــل تــوفري بيانــات    ألالعــاملي 
الســودان، رغــم وجــود تلــك املبــادرات، يعــاين مــن نقــص كــبري يف  اجلفــاف وحتليلــها. غــري أنَّ
املتعلقــة باســتخدام املعلومــات الفضــائية يف رصــد اجلفــاف. وحيتــاج  املهــارات واخلــربات الفنيــة

يـز تلـك القـدرات وتشـغيل خدمـة معنيـة برصـد اجلفـاف. وإىل         زالبلد إىل مساعدة من أجل تع
ــجانــب مســألة املهــارات، يلــزم معاجلــة حتــدهمة أخــرى، هــي تــوافر البيانــات واألدوات يات م

يسر إمكانية احلصول عليها. وقد أبرم املركز الـوطين الصـيين   الالزمة لتحليل ظواهر اجلفاف وت
من الكوارث مع اهليئة السـودانية لالستشـعار عـن بعـد واملركـز اإلقليمـي لرسـم خـرائط          للحد

ــوارد  ــراضامل ــذكِّ  ألغ ــة م ــهجيات لرصــد     التنمي ــى اســتحداث أدوات ومن ــاهم للعمــل عل رة تف
ى فــق عليهــا األطــراف أن يتــولَّلنقــاط الــيت اتاجلفــاف باالســتعانة باملعلومــات الفضــائية. ومــن ا 

من الكوارث قيادة مشروع جتريــيب علـى أسـاس طـوعي مـن أجـل        املركز الوطين الصيين للحد
تلــك إنشــاء خدمــة لرصــد اجلفــاف يف الســودان. ويهــدف هــذا املشــروع إىل إثبــات جــدوى    

 أخرى. دمة وتقدمي توصيات لتوسيع نطاقها لتشمل بلداناًاخل

شتملت جلسة الفريق العامـل الثالـث، املعـين مبوضـوع "رصـد اخلـدمات واملنتجـات        وا -٢٩
مها خــرباء مــن شــركة دجييتــال  تقنيــة قــد إيضــاحية املتاحــة ملواجهــة الطــوارئ"، علــى عــروض 

مــن الكــوارث واملركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي  غلــوب واملركــز الــوطين الصــيين للحــد
شــركة  تأفغانســتان. فعرضــاملقدمــة إىل املســاعدة اإلنســانية  ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق 

    مت حملـةً دجييتال غلوب منتجات بيانات ساتلية عالية االستبانة الزمـة ملواجهـة الطـوارئ، وقـد 
تـة السـتعمال   ره من تـراخيص مؤقَّ ما توفِّبشأن  إيضاحيا مت عرضاًعن خدماا. كما قد عامةً

 ليـ لبعـه يف رسـم خـرائط املصـادر الشـديدة الكثافـة مـن أجـل حت        تللنهج الـذي ت  الصور وشرحاً
مـن الكـوارث فقـد اسـتخدم مـا       ا املركـز الـوطين الصـيين للحـد    مقادير كبرية مـن البيانـات. أمـ   

 اكتســبه يف اآلونــة اخلــرية مــن خــربة فيمــا خيــص قــةً م فكــرةًزلــزال لوديــان لكــي يقــدعــن  معم
منتجاته اخلاصة مبواجهة الطـوارئ. كمـا   عن و اسطة السواتلبوخدماته اخلاصة برسم اخلرائط 

الســتجابةاوقــت "ملفهــوم  م شــرحاًقــد" ــيم األضــرار وتقــدير اخلســائر   وللنــهوج املت بعــة يف تقي
 م املركـز املعـين بتـوفري املعلومـات     االقتصادية وتقدمي الدعم الالزم لتخطيط إعادة اإلعمار. وقـد
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إيضـاحيا   لتابع للمركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي، عرضـاً      الساتلية يف ظروف األزمات، ا

ا لديــه مـن منتجــات  عمـ  عامـةً  م حملــةًجتهيزاتـه اخلاصــة برسـم خـرائط الطــوارئ كمـا قـد      بشـأن 
. وأثنـاء املناقشـة حـول معـايري رسـم اخلـرائط واملبـادئ        بواسـطة السـواتل  خاصة برسم اخلرائط 

أُشــري إىل الفريــق العامــل الــدويل املعــين باســتخدام البيانــات  التوجيهيــة العامــة إلنتــاج اخلــرائط، 
م مكتب األمم املتحدة لتنسـيق  الساتلية يف رسم خرائط الطوارئ. ويف حمادثة أولية ختامية، قد

احتياجاتـه مـن رسـم اخلـرائط      إيضـاحيا بشـأن   أفغانسـتان عرضـاً  املقدمة إىل  املساعدة اإلنسانية
 طـات بيانيـة  باسـتخدام خمطَّ  ،بـالطوارئ ئي للمعلومات العامـة املتعلقـة   ولنهوجه يف اإلرسال املر

إعالمية مصملتلبية احتياجاته وأغراضـه. وأعربـت املنظمـات املختلفـة عـن اهتمـام        يصاًمة خص
   ــرح أن يقــوم  شـديد بوضــع مبــادئ توجيهيـة لرســم اخلــرائط سـاتليا علــى الصــعيد العـاملي. واقت

ارث بدور اجلهـة احملوريـة الـيت تنقَـل عربهـا املعلومـات عـن منتجـات         برنامج سبايدر أثناء الكو
اخلرائط الساتلية املتاحـة. كمـا اقتـرح أن يواصـل برنـامج سـبايدر تـوفري تلـك املعلومـات أثنـاء           

وبته املعرفية.االكوارث الكربى من خالل ب 

 متر.جريان بالتوازي يف آخر أيام املؤتمؤسسيتان ورتبت زيارتان  -٣٠

ــابع إلدارة    و -٣١ ــه، الت ــين برصــد األرض وبيانات الفضــاء اموعــة األوىل زارت املركــز املع
ا بشأن م املركز عرضاًالوطنية الصينية. وقدإيضاحي مه من مسـامهات يف حتسـني   واليته وما يقد

م عرضاًقدرات املنظومة الصينية لرصد األرض. كما قد  علومـات  ا لكيفيـة اسـتخدام امل  إيضـاحي
 الفضائية يف خمتلف ااالت، مبا فيها إدارة خماطر الكوارث ومواجهة الطوارئ.

٣٢-   مــن الكــوارث. وأُطلــع   وزارت جمموعــة أخــرى مرافــق املركــز الــوطين الصــيين للحــد
ا إيضـاحي  م موظفـو املركـز عرضـاً   إلدارة الكوارث. وقـد  املشاركون على نظامه التشغيلي اآلينِّ

غ املعلومــات اخلاصــة بــالكوارث وملــا يقومــون بــه مــن تقييمــات ســريعة للمخــاطر   لنظــام إبــال
وتقييمات شاملة لألضرار واخلسائر باستخدام االستشعار عن بعـد. كمـا عرضـوا الصـور الـيت      

 جمعت باستخدام املركَبات اجلوية غري املأهولة وتطبيقاا يف سياق زلزال لوديان.

-األرضـية  املعلومـات م يف استخدام تكنولوجيا الفضـاء و قدا الندوة حول أوجه التأمو -٣٣
 الفضائية يف إدارة الكوارث فقـد ع      مـن الكـوارث.    قـدت يف مقـر املركـز الـوطين الصـيين للحـد

مها خـرباء مـن مركـز شـؤون     تقنيـة مستفيضـة قـد    إيضـاحية  فت النـدوة مـن ثالثـة عـروض    وتألَّ
ــابع جلام    ــة احملــيط اهلــادئ، الت ــالكــوارث ملنطق ــاين لشــؤون الفضــاء     ةع ــد، واملركــز األمل مرييالن

ــها مناقشــة. ففــي عــرض  اجلــو ــه "رصــد الكــ  إيضــاحي ي، أعقبت ــذار املبكِّــ وعنوان ر: ارث واإلن
ـ  التحدـ  يات القائمة واملمارسـات اجليا وإضـفاء الطـابع املؤسسـي عليهـا"،     دة يف تشـغيلها روتيني
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ــد ــة ا    ق ــن مركــز شــؤون الكــوارث ملنطق ــادئ عرضــاً  م اخلــبري م أداة  إيضــاحيا بشــأن  حملــيط اهل

"DisasterAWARE   ســب " وأطلــع املشــاركني علــى مــامــن نشــرها يف املنطقــة مــن رؤى     اكت
متبصا   م اخلبري من املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي عرضـاً      رة. وقدحتـت عنـوان   إيضـاحي

د معـــايري تلـــك "صـــوب أمتتـــة عمليـــات رســـم خـــرائط الطـــوارئ بواســـطة الســـواتل وتوحيـــ  
ــولَّ  العمليـــات". وقـــال إنَّ اخلاصـــة ى تشـــغيل مركـــز املعلومـــات الســـاتلية  املركـــز املـــذكور يتـ

األزمـات، وهــو يف ســبيله إىل حتســني خدمتــه اخلاصــة برســم خــرائط الطــوارئ. ونوقشــت يف  ب
الندوة مسائل تتعلق بضمان نوعية إجـراءات رسـم اخلـرائط بواسـطة السـواتل وتوحيـد معـايري        

أنشـطة الفريـق العامـل الـدويل املعـين برسـم خـرائط         أيضـاً جراءات وأمتتتـها. ونوقشـت   تلك اإل
م اخلـبري  دعي املشاركون إىل اإلسهام يف عمل ذلـك الفريـق. وقـد   والطوارئ بواسطة السواتل، 
 تنبـؤ للفيضانات على الصعيد العـاملي وال  الرصد اآلينِّ إيضاحيا بشأن من جامعة مرييالند عرضاً

لنظــام العــاملي لرصــد الفيضــانات علــى نطــاق إقليمــي  بشــأن ا، تــألَّف مــن عــرض إيضــاحي ــا
 ونطاق عاملي.

ــى معلومــات إضــافية عــن     -٣٤ ــور عل ــع املــؤمتر يف وميكــن العث  /http://www.un-spider.orgاملوق
BeijingConference2014. 

  
  النتائج والتوصيات -ثالثاً 

يف مؤمتر األمـم املتحـدة حـول اسـتخدام التكنولوجيـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث:         -٣٥
ة األخطــار، توصــل برنــامج ســبايدر وشــركاؤه إىل تعــددتقيــيم املخــاطر يف ســياق الكــوارث امل

 أدناه.يرد عرض هلا نتائج توصيات 
  

  النتائج -ألف 
لة يف ضمان تيسـر حصـول مجيـع الـدول     من روح والية برنامج سبايدر، املتمثِّ انطالقاً -٣٦

على املعلومات الفضائية من أجل اسـتخدامها يف إدارة الكـوارث، أبـرم املركـز الـوطين الصـيين       
من الكوارث مع اهليئة السـودانية لالستشـعار عـن بعـد واملركـز اإلقليمـي لرسـم خـرائط          للحد
رة تفـاهم لتنفيـذ مشـروع جتريــيب يقـوم املركـز يف إطـاره بإنشـاء         نميـة مـذكِّ  الت ألغـراض د راملوا

 خدمة لرصد اجلفاف لصاحل السودان تستعمل فيها املعلومات الفضائية.

ا يف ست جلسـات عامـة وثالثـة أفرقـة عاملـة      تقنيإيضاحيا  عرضاً ٥٠وباشتماله على  -٣٧
 املؤمتر للمشاركني فيه ما يلي:ميز، أتاح ت مركزيمؤسستني إىل  وزيارتني
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دوا تركيزهم على أوجه استخدام املعلومات الفضـائية يف تقيـيم خمـاطر    أن جيد (أ) 

 على علم ببعض األدوات واملمارسات الفضلى؛ة األخطار، وأن يصبحوا تعددالكوارث امل

 ر؛لدور املعلومات الفضائية يف تقييم املخاط قاًمتعم أن يكتسبوا فهماً (ب) 

-أن يقيموا صالت بني املعنيني بإدارة الكـوارث وخـرباء املعلومـات األرضـية     (ج) 
 الفضائية؛

أن يكونوا علـى علـم بـالفرص املتاحـة لبنـاء القـدرات ويتعـاونوا علـى حتسـني           (د) 
 الفضائية؛-إدارة الكوارث باستخدام املعلومات األرضية

 ارث أثناء الزيارتني امليدانيتني؛أن يشاهدوا مرافق عصرية ملعلومات إدارة الكو (ه) 

لالخنـراط يف برنـامج سـبايدر ويسـتفيدوا مـن اخلـدمات الـيت         أن يعدوا خططاً (و) 
 رها الربنامج من خالل شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له.يوفِّ

٣٨- وساعد املؤمتر سبايدر على ما يلي: برنامج 

دة مـن  باحلصول على التزامـات حمـد   ٢٠١٥نات خطة العمل لعام إعداد مكو (أ) 
 البلدان األعضاء؛

 إشراك مكاتب الدعم اإلقليمية يف األنشطة اجلارية ويف تنفيذ خطة عمله؛ (ب) 

 إثارة اهتمام البلدان األعضاء بالتعاون معه واالستفادة من خدماته؛ (ج) 

 فيمـا خيـص   إقامة شبكات للتواصل مع خرباء من مراكز تميز والتعاون معهـم  (د) 
 ط لتنظيمها.األحداث اليت خيطِّ

م نظَّمهـا برنــامج ســبايدر يف بــيجني، كانــت تــ وأثنـاء مجيــع املــؤمترات الســنوية الــيت نظَّ  -٣٩
ــا يوجــد يف الصــني مــن مرافــق عصــرية جلمــع        ــارات مؤسســية لتعريــف املشــاركني علــى م زي

يـارات املؤسسـية طلـب وفـد     البيانات الساتلية وأرشفتها وتعميمها. وكـان مـن نتـائج تلـك الز    
سـبايدر لوفـد    من املعلومات عن كيفية بناء مركز للعمليات. وقد هيـأ برنـامج   موزامبيق مزيداً

التابعـــة لألكادمييـــة الصـــينية  Space Star Technologyلزيـــارة مرافـــق شـــركة  موزامبيـــق فرصـــةً
ز مـن ذلـك القبيـل.    لتكنولوجيا الفضاء، وهـي الشـركة الـيت تقـوم بـدور حمـوري يف بنـاء مراكـ        

 ي دعم لبناء مركز مشابه يف موزامبيق.وقد أعرب وفد موزامبيق أثناء املؤمتر عن اهتمامه بتلقِّ
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  التوصيات الرئيسية -باء 

يــرد أدنــاه عــرض ألهــم التوصــيات املنبثقــة مــن جلســات األفرقــة العاملــة الــيت عقــدت   -٤٠
 املؤمتر. ءأثنا

الستخدام توليفـة مـن املعلومـات الفضـائية واملعلومـات       ينبغي للبلدان أن تبذل جهوداً -٤١
ة األخطـار  تعـدد الفضائية والبيانات األرضية يف إجـراء تقييمـات ملخـاطر الكـوارث امل    -األرضية

 وتقييمات ملواطن الضعف.

ينبغي لربنامج سبايدر واملنظمات الدولية أن تواصل جهودهـا السـتحداث إجـراءات    و -٤٢
ي مقــدمة حاجــة إىل التعــاون مــع  نــات الســاتلية علــى نطــاق العــامل. ومثَّــ  منوذجيــة لتقاســم البيا

 البيانات وإىل تيسري احلصول على البيانات الستخدامها يف إدارة خماطر الكوارث.

مه من أحداث توعويـة، مبـا فيهـا    ينبغي لربنامج سبايدر أن يواصل، من خالل ما ينظِّو -٤٣
توفري حمفل لتيسري التعـاون بـني اهليئـات     ء،ات خربامن مؤمترات دولية وحلقات عمل واجتماع

 احلكومية على الصعيد الوطين.

ينبغـي لربنــامج ســبايدر أن يواصـل تقــدمي الــدعم االستشـاري الــتقين، بتنظــيم بعثــات    و -٤٤
 استشارية تقنية وبرامج لبناء القدرات باالشتراك مع املنظمات الشريكة.

  
  اخلطوات القادمة -جيم 

اصل برنامج سبايدر متابعة توصيات املؤمتر وإدراجها يف خطيت عمله لعـامي  سوف يو -٤٥
 .٢٠١٦و ٢٠١٥

 .٢٠١٥، يعقد يف عام خامسبرنامج سبايدر ملؤمتر ط سوف خيطِّو -٤٦

الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، التابعـة للجنـة اسـتخدام        سبايدر اللجنةَ برنامج غيبلِّسوف و -٤٧
، حباجتـه  ٢٠١٥السلمية، أثناء دورا الثانية واخلمسني، يف عام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

 إىل التعاون والدعم املايل من أجل إعداد مشروع جتريـيب بشأن رصد اجلفاف يف السودان.

ل، ســوف يواصــل برنــامج ســبايدر أداء دور مهــم كمحفــل جلميــع اوعلــى نفــس املنــو -٤٨
ني قــدرا علــى اســتخدام تكنولوجيــا  الــدول األعضــاء مــن أجــل بنــاء تعــاون يهــدف إىل حتســ  

 الفضاء يف إدارة الكوارث.
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واصل برنامج سبايدر تعزيز تعاونه مع املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنيـة  يسوف و -٤٩

 واستخدام شبكته ملعاجلة ما طرحه املشاركون من مسائل تتعلق بتدعيم املؤسسات.
  

  االستنتاجات -رابعاً 
م مـن وزارة الشـؤون املدنيـة ووزارة الشـؤون     نانه وتقديره للدعم املقـد أبدى املؤمتر امت -٥٠

الوطنيــة الصــينية ومنظمــة التعــاون الفضــائي  الفضــاء اخلارجيــة ووزارة املاليــة يف الصــني وإدارة 
 آلسيا واحمليط اهلادئ وشركة دجييتال غلوب.

فضــاء يف إدارة واســتند مــؤمتر األمــم املتحــدة الــدويل حــول اســتخدام تكنولوجيــات ال   -٥١
ة األخطــار إىل اســتنتاجات املــؤمترات الســابقة الــيت  تعــددالكــوارث: تقيــيم خمــاطر الكــوارث امل 

. وقـد سـهل برنـامج سـبايدر مشـاركة مـوظفني       ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١عقدت يف األعوام 
الـــدعم اإلقليميـــة  بمـــن املكاتـــب الوطنيـــة إلدارة الكـــوارث يف البلـــدان الناميـــة ومـــن مكاتـــ 

فني وخــرباء مـن األوســاط املعنيــة بالفضـاء يف مجيــع تلــك املـؤمترات. وأُعطيــت األولويــة    ومـوظ 
در أو الــيت تعتــزم االخنــراط فيــه يف املســتقبل  يللمــوظفني مــن البلــدان املنخرطــة يف برنــامج ســبا 
تكنولوجيـا الفضـاء   اسـتخدام  يف تـدعيم   كبرياً القريب. وبذلك، يكون املؤمتر قد أسهم إسهاماً

 الكوارث يف البلدان النامية. يف إدارة
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