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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات     
      ة خماطر الكوارث وتقييمها ورصدهااستبان: الفضائية يف إدارة الكوارث

      )٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٥- ٢٣ بيجني،(    
    مةمقدِّ  -أوالً  

 األمـم املتحـدة السـتخدام     برنـامجِ ، إنـشاءَ  ٦١/١١٠العامة، يف قرارها     جلمعيةُقرَّرت ا   -١
، )برنــامج ســبايدر(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  

ميــع البلــدان ومجيــع املنظمــات جلوصــول ُســبل الوهــو برنــامج مــن بــرامج األمــم املتحــدة يتــيح 
 أنــواع املعلومــات واخلــدمات الفــضائية املتــصلة بــإدارة كــلالــصلة إىل الدوليــة واإلقليميــة ذات 

إدارة الكوارث بأكملها، واتفقـت اجلمعيـة علـى أن يتـوىل     مراحل غرض دعم دورة لالكوارث  
  .امة مسؤولية تنفيذ ذلك الربنامجمكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة الع

دام التكنولوجيـــات الفـــضائية يف إدارة ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــدويل بـــشأن اســـتخ   -٢
 الكوارث هو حـدث سـنوي دأب برنـامج سـبايدر يف بـيجني علـى تنظيمـه منـذ إنـشاء مكتـب             

  .٢٠١١يف عام  سبايدر  لربنامجبيجني 
ــشمل   -٣ ــسنوية  وت ــؤمترات ال ــذه امل ــة  خمتلــف املواضــيع  ه ــسائل   احملوري ــستند إىل امل ــيت ت ال

 خالل األنشطة االستشارية التقنيـة الـيت يـضطلع هبـا برنـامج              واالحتياجات احلالية اليت ُتقيَّم من    
 مـن اسـتخدام املعلومـات الفـضائية     البلـدان وترمي هذه األنشطة إىل متكني حكومـات     . سبايدر

  .رث واالستجابة يف حاالت الطوارئ من خماطر الكواال يف احلدِّعلى حنو فعَّ
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 مــن فــضل املمارســات للحــدِّأ" هــو ٢٠١١لمــؤمتر يف عــام احملــوري لوضــوع املوكــان   -٤
 هــو ٢٠١٢يف عــام احملــوري ، وكــان موضــوعه " ورســم خــرائط االســتجابة الــسريعة املخــاطر

الـذي اخـتري للمـؤمتر يف       احملـوري   ا املوضـوع    أمَّـ ".  سـياق تغيُّـر املنـاخ العـاملي        تقييم املخاطر يف  "
  ".خماطر الكوارث وتقييمها ورصدهااستبانة " فهو ٢٠١٣ عام
ــ املنظمــات الوطنيــة معــاًؤمتر وقــد مجــع املــ   -٥ إدارة الكــوارث وتوليــد املعلومــات  املعنيــة ب

 االستشاري الـتقين أو مـا يـزال          سبايدر الدعمَ  م فيها برنامجُ  اجلغرافية املكانية يف البلدان اليت قدَّ     
و ممثِّلــو مكاتــب الــدعم اإلقليمــي التابعــة لربنــامج ســبايدر و ممثِّلــوُدعــي حلــضور املــؤمتر . مــهيقدِّ
  . من مجيع أحناء العاملزة، إىل جانب خرباء من املراكز املتمّي املعنيةنظمات اإلقليمية والدوليةامل
    

    اخللفية واألهداف  - ألف  
ــنُّ م التكنولــوجي احملــرز يف ُنعلــى الــرغم مــن التقــدُّ   -٦ ظم األرضــية ظــم رصــد األرض وال

ــالكوارث ورصــدها،  اخلاصــة ــالتنبؤ ب ــ ال ب ــدان ةعــدَّزال ت ــيم خمــاطر  يات يف دِّواجــه حتــ ت بل تقي
  . منهاالكوارث واحلدِّ

ــة الســتبانة خمــاطر الكــوارث وتقييمهــا   ي لتلــك التحــدِّوميكــن التــصدِّ  -٧ ــشاء آلي يات بإن
 ديــادزام احملــرز يف جمـال تكنولوجيــات رصـد األرض و  وبفــضل التقـدُّ . ي هلـا ورصـدها والتــصدِّ 

 فــرص عــدَّة إدارة الكــوارث عــنللمــسؤولني تــاح  احلــصول علــى املعلومــات الفــضائية، ُتُســبل
  .الو فعَّالستخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة الكوارث على حن

وُعقد مؤمتر األمـم املتحـدة الـدويل بـشأن اسـتخدام التكنولوجيـات الفـضائية يف إدارة                    -٨
 تــشرين ٢٥ إىل ٢٣اســتبانة خمــاطر الكــوارث وتقييمهــا ورصــدها، يف بــيجني مــن  : الكــوارث

ــوبر /األول ــؤمتر الفرصــة   . ٢٠١٣أكت ــاح هــذا امل ــد أت ــشارك يفوق  املعلومــات عــن أحــدث  للت
.  منــهاج والنمــاذج املــستخدمة يف اســتبانة خمــاطر الكــوارث وتقييمهــا واحلــدِّواألســاليب والنــه

يات ي للتحـدِّ لتطـورات التكنولوجيـة مـن أجـل التـصدِّ     ل  العمليالتسخريبل  على ُسز أيضاً وركَّ
  .طنية إلدارة الكوارثاهليئات الواليت تواجهها 

 يف تنظيم املؤمتر مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي ووزارة الـشؤون املدنيـة                وقد تشارك   -٩
الصينية، بالتعاون مع إدارة شؤون املعاهـدات والقـوانني يف الـصني، ووزارة الـشؤون اخلارجيـة              

 وإدارة الـضمان  الفـضاء الوطنيـة الـصينية،     شـؤون   ظم التابعـة إلدارة     الصينية، وإدارة هندسـة الـنُّ     
 االجتمــاعي التابعــة لــوزارة املاليــة الــصينية، ومنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ    

(APSCO)بدعم من شركة دجييتال غلوب ،.  
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ت الـدعم االستـشاري     ي البلـدان الـيت كانـت قـد تلقَّـ          ممثِّلـ ومجع املؤمتر بني العديـد مـن          -١٠
. بلــدان الراغبــة يف العمــل مــع هــذا الربنــامج يف املــستقبلي الممثِّلــالــتقين مــن برنــامج ســبايدر، و

 اً منـرب   أيـضاً  ر املـؤمتر  فَّـ األفكـار وإقامـة الـشبكات، و      تبادل  املعارف و التشارك يف   وباإلضافة إىل   
ــرا         ــة، وب ــات االستــشارية التقني ــك البعث ــا يف ذل ــامج ســبايدر، مب ــشطة برن ــيط أن مج بنــاء لتخط

  .القدرات وأنشطة التوعية
ــنظِّ  -١١ ــذ   وي ــذه املناســبات تنفي ــامج ســبايدر ه ــه واضــطالع اًم برن ــدوره يف إطــار  اً لواليت  ب

وهــو يعمــل مــع شــبكات . يف تعزيــز اســتخدام املعلومــات الفــضائيةســيما  والاملتحــدة،  األمــم
ــة املــسؤولة عــن إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت    قائمــة جتمــع بــني املؤسَّــ   سات الوطني

  . احللول والتكنولوجيات الفضائية النهائيني وموفِّريتعِملنياملس عن سائر الطوارئ، فضالً
ض عنـه    وما متخَّـ   ٢٠١٣ يف عام     املعقود عن املؤمتر   تفصيلياً صاًملخَّم هذه الورقة    وتقدِّ  -١٢
  .نتائج من
    

    احلضور  - باء  
 من الـدول األعـضاء، اخـتريوا علـى أسـاس            اً شخص ٢٩ سبايدر مشاركة    موَّل برنامجُ   -١٣

واخـــتري . مـــع برنـــامج ســبايدر ودورهـــم يف إدارة الكـــوارث يف بلـــداهنم يف العمـــل اخنــراطهم  
 خباصــٍةاملــشاركون اآلخــرون اســتناداً إىل خــرباهتم املهنيــة وجتــارهبم يف جمــال إدارة الكــوارث، و

  . واملعلومات اجلغرافية املكانيةاستخدام التكنولوجيات الفضائية
 سيا واحمليط اهلادئ، اليت تتخذ مـن بـيجني مقـراً          لت منظمة التعاون الفضائي آل    وقد موَّ   -١٤

  . آخر من دوهلا األعضاء شخصا١٧ًة هلا، مشارك
مـن املنظمـات     منظمـةً  ٧٥ أكثـر مـن   لـوا    مثَّ  بلـداً  ٣٩ مـن     مـشاركاً  ١٢٧ومجع املؤمتر     -١٥

ــة، و   ( ــة وغــري احلكومي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة  كــذلك الوطني ــن األوســاط األكادميي وكــان ). م
، مبا يف ذلك هيئات احلماية املدنيـة وهيئـات إدارة الكـوارث    األنواعهيئات خمتلفة احلضور من  

املسؤولة عـن   سلطات  الث وهيئات العلوم والتكنولوجيا و    وووكاالت الفضاء ومؤسسات البح   
  .اهليئات احلكومية وغري احلكوميةالبيئة واملوارد الطبيعية وغريها من 

،  إندونيــسيا، أملانيــا، أفغانــستان، أســتراليا،إثيوبيــا: لتاليــةو البلــدان اممثِّلــ وحــضر املــؤمتَر  -١٦
 بــريو، فاســو، بوركينــا بوتــان، بــنغالديش، باكــستان، إيطاليــا، ،)اإلســالمية-مجهوريــة(إيــران 
 الـصني،  الـسودان،  الـسنغال،  رومانيـا،  اجلمهوريـة الدومينيكيـة،    ، سـليمان  جـزر  تركيا، تايلند،
 مـصر،  لكـسمربغ،  كينيـا،  الكونغـو،  كوستاريكا، كندا، ون،الكامري فييت نام،  الفلبني، غانا،
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ــشمالية،    مــالوي، ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــا، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــق، منغولي ــال، موزامبي  نيب
  . الواليات املتحدة األمريكيةهولندا، اهلند، نيجرييا،

 وجلنـة   لعـاملي  األغذية ا   وبرنامج و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ممثِّل  أيضاً وحضر املؤمتر   -١٧
 والعمليـــة املختلطـــة مـــم املتحـــدة االقتـــصادية ألفريقيـــا ومكتـــب شـــؤون الفـــضاء اخلـــارجياأل

  ).اليوناميدبعثة (األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور  لالحتاد
    

    الربنامج  - جيم  
دارة  وإو وزارة الــشؤون املدنيــة الــصينية  ممثِّلــأدىل بكلمــات يف حفــل افتتــاح املــؤمتر      -١٨

الفضاء الوطنية الصينية ووزارة الشؤون اخلارجية الصينية وبرنـامج سـبايدر واألكادمييـة             شؤون  
  .ن الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة التعاوالصينية للعلوم

 األكادميية الـصينية للعلـوم    ممثِّالواسُتهِلَّت اجللسات العامة بكلمتني رئيسيتني أدىل هبما          -١٩
  . على حتديد مسار املؤمتروساعدت الكلمتان. روبرنامج سبايد

زت علـى   وُعِقَد ما جمموعه مخس جلسات عامة وثالث مناقشات لألفرقة العاملة، ركَّ            -٢٠
قـضايا  وناقـشت األفرقـة العاملـة الثالثـة         . لمـؤمتر احملـوري ل  وضوع  املاألمور التقنية ذات الصلة ب    

 يـضطلع هبـا برنـامج سـبايدر، وتـسخري           رصد اجلفاف، وأنشطة الدعم االستـشاري الـتقين الـيت         
 إىل  أيــضاًوُدعــي املــشاركون يف املــؤمتر.  إدارة خمــاطر الكــوارثألغــراضم التكنولــوجي التقــدُّ

  .وتطبيقات سواتل املوارد األرضيةزيارة املركز الصيين لبيانات 
العامـة   يف اجللـسات      منـها   عرضـاً  ٣٥:  إيـضاحياً   عرضاً ٤٧ يف املؤمتر ما جمموعه      قُدَِّمو  -٢١

 ملــا دار يف كــل جلــسة صملخَّــوفيمــا يلــي .  يف جلــسات األفرقــة العاملــة عرضــا١٢ً واخلمــس
  .اجللسات من
    

     اجللسات العامةصملخَّ  -ثانياً  
قـدت بـشأن املبـادرات والـربامج واملـشاريع العملياتيـة         قُدِّمت يف اجللسة األوىل، اليت عُ       -٢٢

دها، مخــسةُ عــروض إيــضاحية عــن املواضــيع   اســتبانة خمــاطر الكــوارث وتقييمهــا ورصــ بــشأن
ــة ــة يف حــاالت        : التالي ــن الكــوارث واإلغاث ــوطين للحــد م ــايت ال ــام العملي ــوير النظ ــشاء وتط إن

الكــوارث يف الــصني؛ وتقيــيم النجــاح الــذي أحرزتــه بعثــات املــساعدة التقنيــة التابعــة لربنــامج   
ــة يف احلــدِّســبايدر؛ ودور املركــز اإلقليمــي لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض ال     خمــاطر مــن تنمي
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الكوارث يف دوله األعضاء؛ وأنشطة منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف إدارة                   
  .إدارة خماطر الكوارثمراجعة إجراءات خماطر الكوارث؛ و

 والتطـــورات يف قدِّمـــةقــدت بـــشأن البحــوث املت  وقُــدِّمت يف اجللـــسة الثانيــة، الـــيت عُ    -٢٣
ت الفضائية لتقيـيم خمـاطر الكـوارث، عـشرة عـروض إيـضاحية عـن املواضـيع                  استخدام املعلوما 

 الكـوارث؛ وتقيـيم     عـن  املعلومات   بتكاملالقضايا الرئيسية واحللول املمكنة فيما يتصل       : التالية
بـل املعهـد الـدويل إلدارة     بنمذجتها يف آسيا وأفريقيـا مـن قِ     اخلاصةخماطر الفيضانات والبحوث    

اخلاصـة   والبيانـات   متـراً ٣٠خرائط الغطاء األرضي العاملي باستبانة قـدرها  املياه؛ وتطبيق رسم  
نــسبة إىل إدارة مــة مــن شــركة دجييتــال غلــوب بال  الــصور العاليــة االســتبانة املقدَّقيمــة؛ وبــذلك

خبــدمات احلوســبة الــسحابية بــشأن  ن ُبعــد عــ االستــشعار اتنظــام تطبيقــخمــاطر الكــوارث؛ و
الستناد إىل مشروع ذي استبانة عالية؛ واسـتخدام البيانـات الـواردة            الكوارث با ي لطوارئ   التصدِّ

من سـواتل رصـد األرض يف اسـتبانة خمـاطر الكـوارث وتقييمهـا؛ ومعاجلـة صـور االستـشعار عـن                       
لفيـضانات وخـدمات    الرقـايب ل  تنظيم  ال الكوارث؛ ومنذجة    ي لطوارئ التصدُِّبعد وإدارهتا من أجل     

ــنُّ ــذكاء االصــطناعي؛  ظم اإليكولوجيــة باســتخدام  ال ــة اســتحداث تطبيــق   واستكــشافال  إمكاني
ــداو    متكامــل للحــدِّ  ــساتلي باي ــستند إىل نظــام املالحــة ال  واســتخدام ؛(BeiDou) مــن الكــوارث ي

  . هلا عند وقوعهايتصدِّتكنولوجيا السواتل لدرء احلوادث البحرية وال
 علـى حتـسني إدارة خمـاطر       قـدت بـشأن آليـة التعـاون       وقُدِّمت يف اجللسة الثالثـة، الـيت عُ         -٢٤

التــآزر فيمــا بــني خمتلــف مبــادرات  :  املواضــيع التاليــةعــنالكــوارث، مخــسةُ عــروض إيــضاحية 
ــتخدام ي لطـــوارئ التـــصدِّالتعـــاون الفـــضائية مـــن أجـــل حتـــسني الـــدعم يف    ــوارث؛ واسـ الكـ

 مـن الكـوارث      نظـام احلـدِّ    عـن  مـة قدِّة الكـوارث؛ وم   تكنولوجيا الفـضاء يف التخفيـف مـن حـدَّ         
التابع للنظـام العـاملي لـسواتل املالحـة؛ وتطبيـق التكنولوجيـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث يف          

  . من خماطر الكوارث يف موزامبيقدِّغرب أفريقيا؛ واالستثمار يف جمال احل
 للكـوارث  ال الفعَّـ يللتـصدِّ وقُدِّمت يف اجللسة الرابعة، الـيت ُعقـدت بـشأن االسـتعداد             -٢٥

املخــاطر املــستبانة، مخــسةُ عــروض إيــضاحية عــن   معرفــة  إىل اجــل اســتناداًعالورســم اخلــرائط 
رصــد اجلفــاف يف جمــال الزراعــة؛ وتطبيــق منــاذج نظــم املعلومــات اجلغرافيــة    : املواضــيع التاليــة

ــي          ــاد األفريق ــة لالحت ــة املختلط ــيم العملي ــا يف خم ــل املخــاطر وإدارهت ــدعم حتلي ــاد ل ــة األبع الثالثي
ي التــصدِّ ألغــراض؛ وتــسخري األنــشطة الفــضائية )اليوناميــدبعثــة (ور املتحــدة يف دارفــ واألمــم
 الكوارث يف إندونيسيا؛ واملرصـد الـوطين الـصيين للكـوارث؛ وأنـشطة املركـز الـدويل                  لطوارئ

  . من خماطر الكوارثا يتعلق باحلدِّللتنمية املتكاملة للجبال فيم
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ربات وأفـضل املمارسـات علـى       و قُدِّمت يف اجللـسة اخلامـسة، الـيت ُعقـدت بـشأن اخلـ                -٢٦
اسـتخدام خـدمات املعلومـات      :  املواضـيع التاليـة    عـن الصعيد الوطين، مخـسةُ عـروض إيـضاحية         

لطـوارئ؛ والـصور    ل يبشأن تـدابري التـصدِّ    الفضائية يف رسم خرائط الفيضانات؛ ومنظور غانا        
تفعيـل بـرامج    ؛ و ٢٠١٣الساتلية املستخدمة أثناء الفيضانات الـيت حـدثت يف الـسودان يف عـام               

التدريب علـى إدارة الكـوارث يف اجلامعـات يف البلـدان الناميـة؛ ودور اجلامعـة الوطنيـة للعلـوم                     
  . الكوارثمواجهةوالتكنولوجيا يف بناء قدرة باكستان على 

  .ل جلسة فترة ُخصَِّصت للمناقشاتوقد تضمَّنت ك  -٢٧
    

       جلسات األفرقة العاملةصلخَّم  -ثالثاً  
    فافرصد اجل  - ألف  

زوا علــى ثالثــة  رصــد اجلفــاف، وركَّــ عــن يف املناقــشة  شخــصا٣٥ًشــارك أكثــر مــن    -٢٨
ــسية هــي  ــة  : جمــاالت رئي ــيم خمــاطر  مــن أجــل اتِّباعهــا التكنولوجيــات واألســاليب املعدَّل  يف تقي

 اســتخدام أســاليب ومنــاذج رصــد اجلفــاف؛ وآليــات علــىاجلفــاف ورصــدها؛ وبنــاء القــدرات 
  .املتحدة وسائر املنظمات الدوليةاألمم ك مع كذلالتعاون مع الصني، و

  .أدناهتلخيصها رد يوقُدِّمت مخسة عروض إيضاحية،   -٢٩
.  مـن خمـاطر اجلفـاف    املركـز الـدويل الـصيين للحـدِّ       لُاألول ممثِّـ  اإليـضاحي    قَدَّم العـرضَ    -٣٠
م هـذه   ضـة ملخـاطر اجلفـاف وحتـسني تقيـي         حتـسني رسـم خـرائط املنـاطق املعرَّ        كيفية  ز على   وركَّ

 وقــال إنَّ. املخــاطر مــن خــالل النمــوذج الــسهل االســتعمال واجملــاين الــذي يــستخدمه املركــز    
االقتصادية، وبيانات األرصـاد    -م البيانات االجتماعية  ز على قاعدة بيانات تستخدِ    النموذج يركِّ 

ت ن ُبعــد املــستقاة مــن نظــام املعلومــات اجلغرافيــة ذاعــاجلويــة، وبيانــات الطبقــات واالستــشعار 
خـدمات يف    م النمـوذج يقـدِّ    نَّأوأشـار إىل    . كيلومتر واحد و  متراً ٣٠وح بني   اتتراليت  ستبانة  الا

  . املياه واجلفاف يف القرن األفريقيرات وخرائط عن مواضيع من بينها شّحشكل مؤشِّ
 خـربة  وأبـان فيـه      ،سـني  جامعة بيجني إلعـداد املدرِّ     لُ الثاين ممثِّ   اإليضاحي دَّم العرضَ وقَ  -٣١
ن اللـذين   ريسم بالتعقيد ويقوم على املقارنة بني املؤشِّـ        منوذجها يتَّ  وقال إنَّ . جلامعة يف النمذجة  ا

املوحَّــد الــرقم القياســي : ف التــصويري املتوســط التحليــل، ومهــا لطَّيــقيــسا باســتخدام مقيــاس ا
 والتـهطال  درجـة احلـرارة  (ن معلومـات األرصـاد اجلويـة     لغطـاء النبـايت، الـذي يبـيِّ       لتباين كثافـة ا   

ــة الزراعيــة )والرطوبــة  التحقــق مــن صــالحية منــوذج  أنَّوأشــار إىل . ، وبيانــات األرصــاد اجلوي
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ر نتـائج دقيقـة     ه يـوفِّ   وقد اتضح أنَّـ    ،اجلامعة متَّ من خالل بيانات الرصد امليداين املتعددة املصادر        
  .اجلفافحاالت يف رصد حدوث حاالت اجلفاف ويف حتديد خصائص كل فئة من فئات 

 اهليئة الوطنية إلدارة اجلفاف يف كينيا، شـرح فيـه           لُالثالث ممثِّ اإليضاحي   دَّم العرضَ وقَ  -٣٢
 بأوجــه التــرابط بــني اجملتمعــات احملليــة والتكنولوجيــا الــذي تــستخدمه كينيــا   اخلــاصالنمــوذج 

ا يف  مبـ (رات الفيزيائيـة     النمـوذج جيمـع مـا بـني املؤشِّـ          وقـال إنَّ  . لتقييم خماطر اجلفاف ورصـدها    
مبــا يف ذلــك الغطــاء النبــايت واحملاصــيل  (، واملؤشــرات الزراعيــة )ذلــك التــهطال ورطوبــة التربــة 

  إنَّ وأضــاف قــائالً.)البــذور الغــذاء وخمــزون ومنــها مــثالً(، واملؤشــرات االجتماعيــة )الزراعيــة
 وأشـار إىل أنَّ   . نـات اليت تؤخذ منها العيِّ   األسر املعيشية يف املناطق     رات ُتجمع على صعيد     املؤشِّ

 الواسعة للمواقع وما بينـها مـن فـروق شاسـعة مـن       املناطقل يف   املشاكل الرئيسية للنموذج تتمثَّ   
  .ُبعدعن حيث البيئة وموارد الرزق، وحمدودية احلصول على بيانات االستشعار 

ــ  -٣٣ ــرض وقَ ــضاحي دَّم الع ــع ممثِّــ اإلي ــالوي   لُالراب ــة شــؤون إدارة الكــوارث يف م .  مديري
ــسية الــيت ســلَّ  وكانــت ــواتر حــاالت اجلفــاف     املــشكلة الرئي ــادة يف ت ــضوء عليهــا هــي الزي ط ال

معلومـات  أيِّ   املديريـة تفتقـر إىل       وقـال إنَّ  . سـيما يف اجلـزء اجلنـويب مـن البلـد           والفيضانات، ال 
بلــده شــرع يف العمــل علــى     أنَّ وأشــار إىل  . تكنولوجيــا فــضائية الزمــة للتقيــيم والرصــد     أو

ل اجلفاف مـن قبيـل املنيهـوت، وجبمـع امليـاه،      ة اجلفاف بزراعة حماصيل تتحمَّ   التخفيف من حدَّ  
  . من املياه، وتربية املاعزوالزراعة اليت ال تستهلك كثرياً

 برنـامج األغذيـة العـاملي، فـسلَّط الـضوء علـى             لُاخلـامس ممثِّـ   اإليـضاحي   دَّم العـرض    وقَ  -٣٤
 وقـال إنَّ . ملعلومـات اجلغرافيـة ورسـم اخلـرائط       واطن قـوة يف نظـم ا      الربنـامج مـن مَـ     ز بـه    يتميَّ ما

 د لتبـاين  املوحَّـ ، مـن قبيـل تقـديرات التـهطال والـرقم القياسـي              النواتجالربنامج يستخدم خمتلف    
ة من الـسواتل املنخفـضة االسـتبانة        ىل البيانات اجملانية املستمدَّ   إ أساساًستند  لغطاء النبايت، اليت ت   ا

.  واللوجــستيات والتحليــل والتخطــيط يف هــذا الــصدد   حلــاالت الطــوارئ يمــن أجــل التــصدِّ 
  .ن ُبعدع يف جمال االستشعار االستبانةد على ضرورة احلصول على بيانات عالية وشدَّ
  :نتائج املناقشات اليت أجراها الفريق العاملحصيلة وفيما يلي   -٣٥

ا يف م تكنولـوجي وخلربهتـ    أعرب الفريق عن تقديره ملا أحرزته الصني مـن تقـدُّ            )أ(  
   أخرى االستفادة منها واعتمادها؛جمال منذجة اجلفاف اليت ميكن لبلدان

 يتعلـق بتـوافر   اليت تواجهها البلدان األفريقية فيما    املستحِكمة  نوقشت املشكلة     )ب(  
ــشعار   ــات االست ــة الوصــول إليهــا، ال  ن ُبعــبيان ــة االســتبانة،    عــد وإمكاني ــات العالي ســيما البيان
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م اقتـراح يـدعو إىل بنـاء      وقُـدِّ . هتا يف معاجلـة البيانـات ومنذجـة اجلفـاف         باإلضافة إىل ضآلة قـدرا    
  مه من دعم؛بايدر من جهود وما يقدِّالقدرات، مع التسليم مبا يبذله برنامج س

األمــم املتحــدة وســائر املنظمــات  كــذلك مــع أوصــي بالتعــاون مــع الــصني، و   )ج(  
وطُلـب إىل  .  الـصدد هـذا  مـن جهـود يف     الدولية، وأُعرب عن التقدير ملا يبذلـه برنـامج سـبايدر          

  . للتعاون يف املستقبلذات كفاءةآليات هذا الربنامج أن يدعم 
    

    ين اليت يضطلع هبا برنامج سبايدرأنشطة الدعم االستشاري التق  - باء  
ل هـدف الفريـق العامـل يف االسـتفادة مـن خـربات البلـدان الـيت اسـتقبلت بعثـات                      يتمثَّ  -٣٦

قـة للبلـدان األخـرى بـشأن هـذه          ة لربنـامج سـبايدر وتقـدمي إيـضاحات معمَّ         استشارية تقنية تابع  
 الطريقة الـيت ُتجـرى هبـا البعثـات االستـشارية التقنيـة،               أيضاً واستعرض الفريق العامل  . نشطةاأل

كمـا نـاقش أنـشطة املتابعـة يف البلـدان الـيت       .  تلـك البعثـات  تـأثري بل الكفيلـة بتقيـيم      وناقش الـسُّ  
  .تقنيةيها بعثات استشارية سبق أن ُنفِّذت ف

مها برنـامج سـبايدر عـن البعثـات االستـشارية التقنيـة       وبدأت اجللـسة بلمحـة عامـة قـدَّ          -٣٧
أنـواع  : مث أعقبتها مخسة عـروض إيـضاحية عـن املواضـيع التاليـة            . اليت ُنفِّذت يف خمتلف البلدان    

ذات الــصلة بــإدارة الكــوارث يف أفغانــستان وإدارة الكــوارث؛ وتطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء  
فاسـو؛   نام؛ واستخدام برجميات رسم اخلرائط إلدارة الكـوارث يف بوركينـا       الكوارث يف فييت  

ــة        ــة العاملي ــة املراقب ــالكوارث؛ وحال ــة ب ــصيين لإلبــالغ عــن املعلومــات املتعلق ــوطين ال والنظــام ال
  .HJ-1للساتل الصيين 

ــشارية       -٣٨ ــات االست ــذ البعث ــة تنفي ــشاركون كيفي ــاقش امل ــا ميكــن   ون ــة، واقترحــوا م التقني
 التحـضريية جلميـع البعثـات االستـشارية     الترتيباتأنَّ وأشاروا إىل . إضفاؤه من حتسينات عليها 

 يف ختصيص مخـسة أيـام   املتَّبعةاإلبقاء على املمارسة احلالية   تبدو وافية باملراد، وأنه ينبغي      التقنية  
يل وضع منـاذج ودليـل موحَّـد لتزويـد فريـق            وقُدِّمت بعض االقتراحات، من قب    . إلجناز البعثات 

ــات أنَّــ  . اخلــرباء باإلرشــادات  ــع   ورأى بعــض خــرباء البعث ــارات إىل مواق ــام بزي ه مــن املهــم القي
  .ذه البعثاتهب االضطالعلكوارث أثناء ا

لو مجيـع البلـدان إحاطـة عـن التقـدم الـذي أحرزتـه               ، قدَّم ممثِّ  التأثريوفيما يتعلق بتحليل      -٣٩
اخلطــط املزمــع الع علــى تــشاركوا يف االطِّــ و،أعقــاب البعثــات االستــشارية التقنيــة بلــداهنم يف 

 علـى املـدى    تلـك األنـشطة      تـأثري ه ينبغـي تقيـيم       االنطبـاع العـام أنَّـ      كـان و. تنفيذها يف املـستقبل   
. مها خـرباء البعثـات     ملشاركة الكثري من الوكاالت يف تنفيذ التوصـيات الـيت يقـدِّ            اًالطويل، نظر 



 

V.13-88525 9 
 

A/AC.105/1061 

.  املعنـيني  لت البعثات يف العديد من البلدان مصدر إهلام للكثري من أصـحاب املـصلحة             شكَّقد  و
  . البعثاتريأثترات لتحليل  الفريق وضع بعض املؤشِّاقترحو

 ،رونــه مــن دعــم لتلــك األنــشطة ا يوفِّ عمَّــاًدَّم خــرباء مــن خمتلــف املنظمــات أفكــار وقَــ  -٤٠
  .درامهم بالتعاون مع برنامج سبايوأعربوا عن اهتم

ــشطة حمــدَّ    -٤١ ــامج   وخلــصت املناقــشة إىل وضــع أن ــدول األعــضاء وبرن دة لتــضطلع هبــا ال
، مبا يف ذلك الطلبات املتعلقة بإيفاد بعثات استـشارية تقنيـة جديـدة إىل               ٢٠١٤سبايدر يف عام    

وفــدت إليهــا تلــك بعــض البلــدان اآلســيوية واألفريقيــة، وأنــشطة متابعــة للــدول األعــضاء الــيت أُ
  .ن قبلُالبعثات م

    
     إدارة خماطر الكوارثألغراضتكنولوجي م التسخري التقدُّ  - جيم  

  : ناقش الفريق العامل املسائل األربع التالية  -٤٢
هـــل ينبغـــي أن يكـــون للبلـــدان ســـواتلها اخلاصـــة مـــن أجـــل احلـــصول علـــى   )أ(  

م إطـالق سـاتل خـاص أم اسـتخدا        : املعلومات الفـضائية؟ ومـا هـي أفـضل اسـتراتيجية يف ذلـك             
  أخرى؟رها ساتل دولة بيانات يوفِّ
.  بعـد يـوم يف رصـد الكـوارث         دون طيـار يومـاً    مـن   يشيع استخدام الطائرات      )ب(  

؟ (GEOSS) آخر يف املنظومة العاملية لـنظم رصـد األرض        " اًنظام"فهل ميكن إدماجها باعتبارها     
   املعنية بسواتل رصد األرض؟وهل ستنظر إليها برصانة اللجنةُ

ب حلــاالت  اآلن الكــثري مــن البيانــات واألدوات الســتخدامها يف التأهُّــ يتــوافر  )ج(  
  االت إدارة الكوارث هذه األدوات؟فهل تستخدم وك. الالطوارئ على حنو فعَّ

ه ال ُيالَحـظ وجـود    بذاته؛ غري أنَّ قائماًاًتطوََّر جمال تقييم املخاطر وأصبح علم       )د(  
 للمخـاطر علـى الـصعيد الـوطين ُتعـىن باألخطـار             بـذل يف إعـداد تقييمـات شـاملة        جهود كثرية تُ  

  يات اليت حتول دون ذلك؟فما هي التحدِّ. املتعددة ومواطن الضعف املتعددة
  . دارت بشأن هذه املسائل األربع للمناقشات اليتصملخَّويرد أدناه   -٤٣
م ، بـل هـي أكـرب مـستخدِ        عـن ُبعـد   ليس لدى أستراليا سواتلها اخلاصة هبـا لالستـشعار            -٤٤

 أحــد اجتــهو. لبيانــات ســواتل البلــدان األخــرى، كمــا أهنــا تــستخدم البيانــات املفتوحــة املــصدر 
 يف مسألة اختيار أفضل االستراتيجيات يف ذلك الصدد إىل تفـضيل االسـتفادة    مسارات التفكري 

يوجـد   ه ال غـري أنَّـ   .  من إضافة سواتل جديدة إىل املدارات      القصوى من السواتل املوجودة بدالً    
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فـي مـن األمثلـة إلثبـات املنـافع االقتـصادية الـيت ُتجـىن مـن اسـتخدام حمفوظـات البيانـات                        يك ما
  .دون مقابلمن الساتلية، سواء مبقابل أو 

 الثنائي واإلقليمي يف ميدان املـوارد الفـضائية،    النامية يف أفريقيا التعاونَ    ل البلدانُ فضِّوُت  -٤٥
والتـشارك يف  البيانـات  ُسـبل احلـصول علـى     إطالق تشكيالت الـسواتل واالسـتثمار يف      مثالً يف   
ضــرورة وأُشــري إىل . البلــدان األصــغر غــري قــادرة علــى إطــالق الــسواتل  نَّ أل وذلــك ،البيانــات

، من قبيـل اجلهـود الـيت    ت بضعة أمثلةوقُدِّم.  املسؤولياتالتشارك يف حتسني التعاون اإلقليمي و   
ــدان األفريق   ــد البل ــة لتزوي ــدان األوروبي ــذهلا البل ــالطقس، وعــدَّ  تب ــة باملعلومــات املتعلقــة ب  مــن ةي

وقـد نوقـشت إمكانيـة إنـشاء     . ز على رصد املوارد الطبيعيةالربامج اإلقليمية يف أفريقيا اليت تركِّ     
ة للمعلومات من أجـل إذكـاء الـوعي بـاملوجودات واحللـول الفـضائية القائمـة، وتـضمينها                  منصَّ

وميكـن  . لـساتلية مبـساعدة مـن برنـامج سـبايدر         مبادئ توجيهيـة تتعلـق بالوصـول إىل البيانـات ا          
  .رنامج سبايدر على شبكة اإلنترنتابة املعرفية اليت أنشأها بة على البوَّإقامة تلك املنصَّ

ــسيا والــصني والواليــات املتحــدة      -٤٦ ــداهنم تــستخدم  أنَّ وذكــر املــشاركون مــن إندوني بل
 أهنـم أشـاروا إىل وجـود        إالَّ. وارثدون طيار يف تقييم األضـرار النامجـة عـن الكـ           من  الطائرات  

من قبيل املسائل القانونية، واخلـصوصية وحـساسية البيانـات، وحمدوديـة            (يات  الكثري من التحدِّ  
الــيت تعتــرض )  واحلــصول علــى جمموعــات كــبرية مــن البيانــات،التغطيــة، واالفتقــار إىل املعــايري

 العامليــة لــنظم رصــد األرض تنظــر يف  املنظومــةوقــالوا إنَّ. إقامـة عالقــات تعــاون يف هــذا اجملــال 
  .صد األرض من الفضاءدون طيار أن تستكمل نظم رمن الطريقة اليت ميكن هبا للطائرات 

ــاملي الــدور الــذي يؤدِّ        -٤٧ يــه الربنــامج يف  وأوضــح املــشاركون مــن برنــامج األغذيــة الع
ــشر     التخطــيط للتأهُّــ  ــات ال ــع ســائر الكيان ــذهلا باالشــتراك م ــيت يب ــا  ب واجلهــود ال ــا فيه يكة، مب

ي التحــدِّأنَّ وأشــاروا إىل .  واملنظمــات الدوليــةالبلــداناملنظمــات غــري احلكوميــة وحكومــات  
ه ال ميكـن   خيتلـف بـاختالف ظروفهـا، وأنَّـ       لكنه  الذي يواجهه الربنامج قائم يف خمتلف البلدان و       

ــة نظــر      ــان، علــى تلــك النمــاذج يف ظــروف خمتلف ــل، يف كــثري مــن األحي هــا إىل  الفتقاراًالتعوي
 عدم وجـود روابـط بـني         أيضاً  القلق دواعي من   وقالوا إنَّ .  الضعف مبواطناملعلومات اليت ُتعىن    

 االســتجابة حلــاالت الطــوارئ هــي يف كــثري مــن األحيــان جمــال        املخــاطر والطــوارئ؛ إذ إنَّ 
. يسترعي التركيز أكثر من غريه، بفضل وضوحه للعيان واالهتمام الـذي توليـه احلكومـات لـه                

أنَّ  ئــي أيــضاًوُر.  كافيــاً مــن املخــاطر، مل تتلــق اهتمامــاً  اجلهــود املبذولــة للحــدِّ لنتيجــة فــإنَّوبا
 فقـد كـان االفتقـار إىل        ؛ املعلوماتيـة الفـضائية    النـواتج اجملتمع احمللي حباجة إىل فهم أفضل لقيمـة         

ت إىل نـشوء     أدَّ  النهائيني أحد العوامل الـيت     عملنياملناقشات بني األوساط املعنية بالفضاء واملست     
وينبغــي ملــشاريع رســم خــرائط املخــاطر أن تــستخدم املعــارف احملليــة وأن تراعــي . تلــك الثغــرة
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 هنـج فـين، يـنص علـى         باعاتِّاألمر قد ُيضطر إىل     أنَّ  وأشاروا إىل   .  النهائيني عملنياحتياجات املست 
  .اخلرائط اط املعنية برسم واخلدمات اليت تقدمها األوسالنواتج النهائيني بشراء املستعملنيقيام 
 باحلقـــائق علـــى أرض الواقـــع، قـــال وثيـــق الـــصلةومـــن أجـــل جعـــل تقيـــيم املخـــاطر   -٤٨

يف  عـن ُبعـد   ه ينبغي مراعاة املعرفة على الصعيد احمللي بإدماج بيانـات االستـشعار             املشاركون إنَّ 
ة ى املعلومـات مـن عـدَّ       من احلصول علـ    بدَّ ه بغية إجراء تقييم للمخاطر ال     وإنَّ. البيانات املوقعية 

. منظمــات يف البلــد املعــين، ولــذلك فمــن املهــم حتــسني تبــادل املعلومــات علــى الــصعيد الــوطين
، ميكن تقليـصها    العمليايتوأشاروا إىل وجود ثغرة بني األوساط العلمية والعاملني على الصعيد           

م أنـشطة    أن تـنظِّ   ه ينبغـي للبلـدان    وقـالوا إنَّـ   . من خالل حتسني االتصال بني أصـحاب املـصلحة        
كمـا ينبغـي    . صلة باملخـاطر  لـ اذات  ل إىل فهـم أفـضل للمعـارف         لبناء القدرات من أجل التوصُّـ     

تــوفري الفهــم باملخــاطر علــى مجيــع املــستويات يف النظــام التعليمــي، يف حــني تــدعو احلاجــة إىل   
سـتطردوا  وا.  مستمر للوكاالت املـشاركة يف إدارة الكـوارث        على حنو توفري التوعية والتدريب    

اسـتخدامها علـى حنـو    ى  يف تقيـيم املخـاطر حـىت يتـسنَّ         بعةاملتَّه ينبغي تبسيط األساليب     بالقول إنَّ 
  .ان العمل بالتكنولوجيات اجلديدةتزال حباجة إىل إتق أكثر فعالية من جانب البلدان اليت ما

    
     واخلطوات املقبلةاخلالصة  -رابعاً  

يل بـشأن اسـتخدام التكنولوجيـات الفـضائية يف إدارة           استند مؤمتر األمـم املتحـدة الـدو         -٤٩
استبانة خماطر الكـوارث وتقييمهـا ورصـدها، إىل االسـتنتاجات الـيت خلـصت إليهـا                 : الكوارث

ــيت دارت يف   ــد و  . ٢٠١٢ و٢٠١١ مــؤمتري عــامي املناقــشات ال ــامج ســبايدر ق ــوكــان برن ر فَّ
مـسؤولني مـن املكاتـب الوطنيـة إلدارة          لل املـؤمترات الثالثـة،    يف   ،الدعم املـايل إلتاحـة املـشاركة      

الكوارث يف البلدان النامية ومكاتب الدعم اإلقليمية واملسؤولني واخلـرباء مـن األوسـاط املعنيـة       
 كبري يف تعزيز شبكات التواصل القائمـة        وهكذا فقد أسهمت تلك املؤمترات إىل حدٍّ      . بالفضاء

  .ال تكنولوجيا الفضاءاملني يف جمبني العاملني يف جمال إدارة الكوارث والع
 خــالل اجللــسات العامــة مــةقدَّوقــد مشلــت العــروض اإليــضاحية اخلمــسة والثالثــون امل   -٥٠

ــربامج واملــشاريع       ــادرات وال ــا الفــضاء، مــن قبيــل املب جمــاالت واســعة مــن تطبيقــات تكنولوجي
الـة حلـاالت    فعَّتـدابري تـصدٍّ   والتطـوير، وآليـات التعـاون، وإعـداد     قدِّمـة التنفيذية، والبحـوث املت  

ضل املمارســات علــى الكــوارث، ورســم اخلــرائط علــى أســاس معرفــة املخــاطر، واخلــربات وأفــ
  .الصعيد الوطين
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رنـامج  تبادل اآلراء بشأن العمل مـع ب      لوأتاحت األفرقة العاملة للدول األعضاء الفرص         -٥١
  .سبايدر واملنظمات الشريكة

 سـبايدر بعثـات استـشارية تقنيـة         وفد إليها برنـامجُ   أَ للبلدان اليت    منرباً  أيضاً ر املؤمتر ووفَّ  -٥٢
  .لتوصيات الصادرة عن تلك البعثاتم يف تنفيذ اا أحرزته من تقدُّلإلبالغ عمَّ

إلقليميـة التابعـة لربنـامج       ومكاتـب الـدعم ا     رعضاء وبرنامج سبايد  واختارت الدول األ    -٥٣
ة عناصـر مـن      عـدَّ  ،يـة ذات الـصلة     واملنظمـات الدوليـة واإلقليم     سبايدر وكيانات األمم املتحـدة    

، كما أهنـا تعمـل علـى التخطـيط لتنظـيم      ٢٠١٤املؤمتر للبناء عليها يف وضع خطط عملها لعام  
  .دة مع برنامج سبايدرمناسبات حمدَّ

، وبزيـادة تركيـز     وأعرب املشاركون عن رأي يفيد باالستمرار يف تنظيم املـؤمتر سـنوياً             -٥٤
  .دة نقاط حمدَّؤمتر واملناقشات علىمواضيع امل

م مــن وزارة الــشؤون املدنيــة يف  املــشاركون يف املــؤمتر مــع التقــدير بالــدعم املقــدَّ وأقــرَّ  -٥٥
الفـضاء الوطنيـة الـصينية، ووزارة الـشؤون اخلارجيـة يف الـصني، ووزارة       شؤون الصني، وإدارة  

  .يتال غلوبيط اهلادئ، وشركة دجياملالية يف الصني، ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمل
ــن           -٥٦ ــصيين للحــد م ــوطين ال ــن املركــز ال ــسؤولون م ــام، أعــرب م ــل االختت وخــالل حف

موا الفــضاء الوطنيــة الــصينية عــن تقــديرهم لنجــاح املــؤمتر، وقــدَّ  شــؤون الكــوارث ومــن إدارة 
. دوا التــزامهم بــدعم ذلــك النــشاطكَّــشأن االســتفادة مــن خــربة الــصني، وأمــة بــاقتراحــات قيِّ
بــشأن عمليــة التــشاور فيمــا بــني إعالميــة برنــامج ســبايدر الفرصــة لتقــدمي إحاطــة ل واغتــنم ممثِّــ

  . من التوجيه للربنامج املذكورر مزيداًأصحاب املصلحة اليت من شأهنا أن توفِّ
 


