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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

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

 تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن استخدام    
      من خماطر الفيضانات واجلفاف املعلومات الفضائية للحدِّ

      )٢٠١٤ هحزيران/يوني ٦-٥(بون، أملانيا،     
    مةمقدِّ  - أوالً  

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

ــدا      ــع البل ــد مجي ــي إىل تزوي ــم املتحــدة يرم ــامج يف إطــار األم ــة   كربن ــع املنظمــات الدولي ن ومجي
واإلقليمية ذات الصلة بإمكانية الوصول العاملي إىل مجيع أنواع املعلومات واخلـدمات الفضـائية   

 املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث، بغرض دعم دورة إدارة الكوارث بكاملها.

 ٢٠١٥-٢٠١٤والتـــــــــزم الربنـــــــــامج، يف خطـــــــــة عملـــــــــه لفتـــــــــرة الســـــــــنتني   -٢
)A/AC.105/C.1/2013/CRP.6    ــز التعــاون علــى املســتوى ــة لتعزي )، بتنظــيم حلقــات عمــل دولي

 األفقي ونقل املعارف والتركيز على مسائل مواضيعية حمدَّدة.  

اخلرباء املشـترك بـني األمـم املتحـدة وأملانيـا بشـأن اسـتخدام املعلومـات          اجتماُع وكان  -٣
األمـم املتحـدة يف بـون بأملانيـا      يف مـبىن  قد ُعقـد  من خماطر الفيضانات واجلفاف الفضائية للحدِّ
ــومي   ــه  ٦و ٥خــالل ي ــول٢٠١٤َّحزيران/يوني ــامُج ســبايدر    . وت ى تنظــيم اجتمــاع اخلــرباء برن



 

2V.14-07153 

 

A/AC.105/1074

)، واســتفاد االجتمــاع مــن الــدعم DLRبالتعــاون مــع املركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي (
). SWFالعـامل اآلمـن (   من الوزارة االحتادية لالقتصاد والتكنولوجيـا ومؤسسـة   الذي قدَّمته كلٌّ
يـه يف تعزيـز   يؤدِّ ملناقشـة الـدور الـذي ميكـن لربنـامج سـبايدر أنْ       اخلرباء الفرصةَ وأتاح اجتماُع

 استخدام التطبيقات الفضائية لإلسهام يف تقيـيم املخـاطر املتعلقـة بالفيضـانات واجلفـاف واحلـدِّ      
صـاً للمناقشـات الـيت جـرت يف     خَّمنها. ويصف هذا التقرير اجتماع اخلرباء وأهدافه، ويقدِّم مل

 إطاره، ويعرض املالحظات والتوصيات اليت قدَّمها املشاركون.
    

   اإلطار التنظيمي  - ثانياً  
ُعقــد اجتمــاع اخلــرباء املشــترك بــني األمــم املتحــدة وأملانيــا بشــأن اســتخدام املعلومــات   -٤

اة يف خطــة اصــل املتوخَّــمــن خمــاطر الفيضــانات واجلفــاف يف إطــار أنشــطة التو الفضــائية للحــدِّ
. وكـان االجتمـاع أحـد األنشـطة املموَّلـة      ٢٠١٥-٢٠١٤عمل برنامج سبايدر لفترة السـنتني  

  عات للربنامج.مانه من تربُّمن حكومة أملانيا ومؤسسة العامل اآلمن من خالل ما تقدِّ
    

    اخللفية واألهداف  - ألف  
مـــن الكـــوارث  الدوليـــة للحـــدِّأشـــار تقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ االســـتراتيجية    -٥
  يلي:  ما  إىل

مــن التنميــة البشــرية. ومنــذ عــام  ضــائعةً كــبريةً ل األثــر التراكمــي للكــوارث فرصــاًميثِّــ  
ــدويل ألوَّ   ١٩٩٢ ــع ال ــى اجملتم ــدما التق ــرَّ، عن ــة    ل م ــتدامة يف قم ــة املس ة ملناقشــة التنمي

 ٤,٤أكثــر مــن  كــان قــد تضــرَّرقــدت يف ريــو دي جــانريو بالربازيــل،  األرض الــيت ُع
تريليـوين دوالر   ما جمموعـه  دا وجرى تكبُّغ عنها عامليبِلباليني من البشر من كوارث أُ

مـة إىل اخلـارج،   املعونـة اإلمنائيـة املقدَّ   جممـوع سـنة مـن    ٢٥أو مـا يقابـل   من األضرار، 
  ).١، الفقرة A/68/320( البشرية مليون من األرواح  ١,٣وفُقد أكثر من 

يف منشـوره املعنـون    ،مـن خمـاطر الكـوارث    مـم املتحـدة املعـين باحلـدِّ    مكتـب األ  ويشري  -٦
الفيضـانات والعواصـف هـي     إىل أنَّ ،سـبب  نتيجـة  كـل  خمتلفة: وراء خالل رؤية من الكوارث

يف املائـة مـن    ٨١ لـت هـذه األحـداث املتعلقـة بـاجلوِّ     أخطار يعـاين منـها أغلـب النـاس. وقـد َمثَّ     
ــة الــيت و  ــرة  مجيــع األحــداث الكارثي وكانــت مســؤولة عــن   ٢٠١٠-٢٠٠٠قعــت خــالل الفت

يف املائة من الوفيات خالل هذه الفتـرة. وُيـربز    ٢٣يف املائة من مجيع اخلسائر االقتصادية و ٧٢
مــن الوفيــات يف  عــدٍد ب أكــَربزال نــوع الكــوارث الــذي يســبِّ  اجلفــاف مــا املنشــور أيضــاً أنَّ
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ت إىل وفـــاة مـــا يقـــرب مـــن جماعـــات أدَّ نوبـــات اجلفـــاف ومـــا يـــرتبط هبـــا مـــن  أفريقيـــا وأنَّ
  بليون شخص. ١,٦شخص وألقت بظالهلا على ما يزيد على   ٥٥٨  ٠٠٠

ــر البشـــري واالقتصـــادي للكـــوارث"،   ويفيـــد  -٧ ــو  )١(املنشـــور املعنـــون "قيـــاس األثـ وهـ
علــى تكليــف مــن املكتــب احلكــومي املعــين بــالعلوم يف اململكــة املتحــدة   اســتعراض جــرى بنــاًء

يف املائــة مــن مجيــع   ٩٠الســبب يف مــا يقــرب مــن   أنَّبــيرلنــدا الشــمالية، أظمــى ولربيطانيــا الع
الكوارث الصغرية النطاق واملتوسطة النطاق هو أحداث جويـة مائيـة كالفيضـانات واألعاصـري     

بعيــد أكثــر  الفيضـانات هــي إىل حـدٍّ   ملنشــور، فــإنَّا ووفقـاً ملــا ورد يف ذلـك  ونوبـات اجلفــاف.  
ا يقرب من نصـف مجيـع األحـداث الكارثيـة     مَّكانت مسؤولة ع إذامل، الكوارث شيوعاً يف الع

. والفيضانات واألعاصري معـاً مسـؤولة عـن مـا     ٢٠١٠-١٩٦١يف البلدان النامية خالل الفترة 
  يف املائة من مجيع الكوارث الطبيعية على الصعيد العاملي خالل هذه الفترة.  ٧٠يقرب من 

تهلَّت األمـم املتحـدة   ث من خالل اجلهود الوقائية، اسـ من مدى هذه الكوار وبغية احلدِّ  - ٨
 . وقـد نـصَّ  ١٩٩٩- ١٩٩٠مـن الكـوارث الطبيعيـة     من خالل العقـد الـدويل للحـدِّ    جهداً عامليا

: بنــاء قــدرة األمـم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث"،  ٢٠١٥- ٢٠٠٥"إطـار عمــل هيوغــو  
"خطـر الكـوارث يظهـر     ، علـى أنَّ ٢٠٠٥ث مـن الكـوار   ض عنه املـؤمتر العـاملي للحـدِّ   الذي متخَّ

الضـعف املاديـة واالجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة". ويقتـرح        مـواطن عندما تتفاعل األخطار مع 
بشكل كبري من اخلسـائر النامجـة عـن الكـوارث      : "احلد٢٠١٥ُّ- ٢٠٠٥اإلطار كحصيلة للعقد 

للمجتمعــات احملليــة والبلــدان".    االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة   املوجــودات ويفيف األرواح 
مـن خمـاطر الكـوارث     ق هـذه احلصـيلة مـن خـالل إدمـاج اجلهـود الراميـة إىل احلـدِّ        وسوف تتحقَّ

مــن الفقــر،  يف السياســات واخلطــط والــربامج اخلاصــة بالتنميــة املســتدامة واحلــدِّ  اجــاً منــهجياإدم
  يل، مبا يف ذلك الشراكات.ودعم تلك اجلهود عن طريق التعاون الثنائي واإلقليمي والدو

واطن الضـعف  اإلملام باملخاطر اليت تواجهها اجملتمعات ومَـ  وُيربز إطار عمل هيوغو أنَّ  -٩
واطن ر هـذه املخـاطر ومَـ   املادية واالجتماعية واالقتصـادية والبيئيـة الـيت تعـاين منـها وكيفيـة تغيُّـ       

من خماطر الكوارث، علـى   احلدِّ ن القصري والطويل، هو نقطة االنطالق حنوْيالضعف على املدَي
إىل ذلــك، ُيســلِّم اإلطــار  خــذ علــى أســاس ذلــك اإلملــام. وإضــافةً تَّأن يعقــب ذلــك إجــراءات ُت

سق ووجود بيئة دولية ممكِّنة حلفـز تنميـة املعـارف والقـدرات واإلرادة     بقيمة التعاون الدويل املتَّ
  على مجيع املستويات.من خماطر الكوارث  للحدِّ الالزمة واإلسهام فيها سعياً

                                                         
  )١(  Measuring the human and economic impact of disasters  املوقع  يفمتاحwww.gov.uk.  
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 قيِّمـةً  تكنولوجيات رصـد األرض، معلومـاتٍ   ٍةوتوفِّر التكنولوجيات الفضائية، وخباصَّ  -١٠
املخـاطر الفجائيـة أو املخـاطر التدرجييـة الوقـوع، مبـا يف ذلـك معلومـات عـن           سواء فيما خيـصُّ 

ت ميكــن للخطــر بغــرض تقيــيم املخــاطر ومعلومــا املوجــوداتض الغطــاء األرضــي ومــدى تعــرُّ
ي للكـوارث. وقـد أكَّـدت جلنـة اسـتخدام      استخدامها لتحسني خدمة اإلنذار وقـدرات التصـدِّ  

ــائية،      ــات الفضــ ــدة املعلومــ ــها بفائــ ــاً منــ ــلمية، اعترافــ ــراض الســ ــارجي يف األغــ ــاء اخلــ الفضــ
مــن اخلســائر يف األرواح ... لــو تــوفَّرت معلومــات أفضــل مــن خــالل    املمكــن احلــدَّ "مــن أنَّ

  ).٢١، الفقرة A/67/20ر ورصد الكوارث" (ملخاطر واإلنذار املبكِّحتسني تقييم ا
ومـــع أخـــذ قيمـــة عمليـــات رصـــد األرض واملعلومـــات الفضـــائية يف االعتبـــار، يشـــري   -١١
مـــن إطـــار عمـــل هيوغـــو والوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املســـتدامة؛     كـــلٌّ
إىل ضـرورة تعزيـز تطبيـق عمليـات      إليه" صراحةً ) املعنونة "املستقبل الذي نصبو٢ريو+ (مؤمتر

ــيم خمــاطر        ــات الفضــائية مــن أجــل تقي ــة والفضــائية وكــذلك التكنولوجي رصــد األرض املوقعي
 من خماطر الكوارث على الصعيد العاملي.   الكوارث واإلسهام بالتايل يف جهود احلدِّ

ــة حاليــ       -١٢ ــود املبذول ــى اجله ــتمرارية عل ــة إضــفاء االس ــبيل احلــدِّ ا يف وبغي ــاطر   س ــن خم م
مـــن أمانـــة  ٦٦/١٩٩الكـــوارث علـــى الصـــعيد العـــاملي، طلبـــت اجلمعيـــة العامـــة يف قراراهـــا  

مــن خمــاطر الكــوارث  مــن الكــوارث أن تيسِّــر إعــداد إطــار للحــدِّ  االســتراتيجية الدوليــة للحــدِّ
صـلة النظـر   من هذا القرار على أمهية موا ٣دت اجلمعية يف الفقرة . وقد أك٢٠١٥َّبعد عام  ملا

ــوعي يف مســـألة احلـــدِّ   ــجِّ    املوضـ ــن خمـــاطر الكـــوارث، وتشـ ع الـــدول األعضـــاء وهيئـــات   مـ
مـن خمـاطر الكـوارث،     املتحدة املعنية على أن تأخذ يف االعتبار الدور املهم ألنشطة احلدِّ األمم

  وذلك من أجل مجلة أمور منها حتقيق التنمية املستدامة.
مـن   ملعلومـات الفضـائية يف اإلسـهام يف جهـود احلـدِّ     ا يهونظرا للدور الذي ميكن أن تؤد  -١٣

اجلفاف، عقد برنـامج سـبايدر اجتمـاع اخلـرباء     ث فيما يتعلق بالفيضانات ونوبات خماطر الكوار
من خماطر الفيضانات  املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن استخدام املعلومات الفضائية للحدِّ

  ,٢٠١٤ة يف بون، أملانيا، يف حزيران/يونيه واجلفاف يف مبىن األمم املتحد
وقد ُعقد اجتماع اخلرباء هبدف تيسري تبادل اخلربات والـدروس املسـتفادة فيمـا يتعلـق       -١٤

مـن خمـاطر الفيضـانات واجلفـاف واسـتبانة االحتياجـات        باستخدام املعلومات الفضائية يف احلدِّ
مـن خمـاطر الكـوارث،     يف جهـود احلـدِّ   ومناقشة استراتيجيات إدارة املعارف من أجل اإلسـهام 

ق اســتخدام ائــمــع تركيــز خــاص علــى الفيضــانات ونوبــات اجلفــاف، ومــن أجــل مناقشــة طر   
مـن خمـاطر الكـوارث     املعلومات الفضائية خالل العقـد املقبـل، يف سـياق اإلطـار اجلديـد للحـدِّ      



 

V.14-07153 5 
 

A/AC.105/1074 

ر اطر الكـوارث املقـرَّ  مـن خمـ   نه الدول األعضاء خالل املـؤمتر العـاملي الثالـث للحـدِّ    الذي ستدشِّ
  .٢٠١٥عقده يف سنداي، اليابان، يف آذار/مارس 

    
    احلضور والدعم املايل  - باء  

دولـة عضـواً، هـي: أملانيـا وأوكرانيـا       ١٨مـن   خبرياً ومهنيا ٥٧اجتماع اخلرباء حضر   -١٥
اإلســـالمية) وإيطاليـــا وباكســـتان وبـــنغالديش والســـودان وغانـــا وكينيـــا   -وإيـــران (مجهوريـــة

كسمربغ ومصر واملكسيك واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والنمسـا       ول
املشـــاركون مثَّـــل ونيجرييـــا وهنـــدوراس وهولنـــدا والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة. وإمجـــاالً،  

تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة وجمتمع الفضـاء وجمتمعـات    ودوليةً وإقليميةً وطنيةً منظمةً ٤٤
خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ ومؤسسات نقل املعـارف واملؤسسـات    إدارة

  .ية والشركات اخلاصة النشطة دوليااألكادمي
صة من الـوزارة االحتاديـة األملانيـة لالقتصـاد والتكنولوجيـا      واسُتخدمت األموال املخصَّ  -١٦

اليف السـفر اجلـوي وبـدل    ل تكـ من خـالل برنـامج سـبايدر ومـن مؤسسـة العـامل اآلمـن لتحمُّـ        
  اإلقامة اليومي والسكن لتسعة مشاركني من البلدان النامية.

    
    برنامج األنشطة  - جيم  

ى وضع برنامج األنشطة الجتماع اخلرباء برنامج سـبايدر واملركـز األملـاين لشـؤون     تولَّ  -١٧
بـع جلسـات مشلـت    وأر . وتضمَّن الربنامج حفـالً افتتاحيـا  الفضاء اجلوي ومؤسسة العامل اآلمن

ــى الســواء عروضــاً   ــة ومناقشــات   إيضــاحية عل ــالً    يف جلســات عام ــة وحف يف جمموعــات فرعي
ــا ــة مــن جانــب ممثِّ   ختامي ــة وختامي ــة   . وأُلقيــت مالحظــات افتتاحي ــة األملاني ــوزارة االحتادي لــي ال

امج لالقتصاد والتكنولوجيا واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي ومؤسسة العـامل اآلمـن وبرنـ   
ــدِّ  ــاين      إيضــاحية مت عــروضســبايدر. وقُ ــامج ســبايدر واملركــز واألمل رئيســية مــن جانــب برن

  لشؤون الفضاء اجلوي ومؤسسة العامل اآلمن.
 ملواضـيع التاليـة: (أ) تكنولوجيـات الفضـاء مـن أجـل احلـدِّ       ااجللسات األربـع   وتناولت  -١٨

مــن خمــاطر اجلفــاف؛  احلــدِّ مــن خمــاطر الفيضــانات؛ و(ج) مــن خمــاطر الكــوارث؛ و(ب) احلــدِّ
  دماً.  كيفية املضي قُ  و(د)
ــت  -١٩ ــن أجــل احلــدِّ     اجللســةُ وكان ــات الفضــاء م ــة "تكنولوجي ــاطر   األوىل املعنون ــن خم م

ــةَ الكــوارث"  ــيت دارت حــول املناقشــة بداي ــيم األخطــار     ال اســتخدام املعلومــات الفضــائية لتقي
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مــن خمــاطر الكــوارث.  املمكنــة للحــدِّ واطن الضــعف واملخــاطر وحتديــد التــدابري ض وَمــوالتعــرُّ
 وزارة اإلدارة العامـة يف بــنغالديش، الضــوءَ  وهـو مقــدَّم مــن ، اإليضــاحي األول عــرضالوألقـى  

أُفيـد فيـه بـأنَّ    راً يف هذا البلد، مبا يف ذلك أسـباهبا وآثارهـا. و  على الفيضانات اليت حدثت مؤخَّ
ز اآلن مبزيـد مـن القـوة علـى     ث، تركِّـ ب للكـوار بغيـة حتسـني جهـود التأهُّـ    حكومة بنغالديش، 

هتا مبزيــد مــن البيانــات األرضــية والفضــائية مــن أجــل اإلنــذار بالفيضــانات والتخفيــف مــن حــدَّ 
ؤ بالفيضـانات واإلنـذار هبـا البيانـات السـاتلية املقترنـة       الفعالية. ويستخدم مركز بنغالديش للتنبُّـ 

 أمَّـا الـة يف الوقـت احلقيقـي.    ت بطريقـة فعَّ بالفيضـانا ؤ نقطة رصد من أجل التنبُّ ٥٢ببيانات من 
فقـد  يمي لرسم خرائط املوارد ألغـراض التنميـة،   م من املركز اإلقلالثاين، املقدَّ اإليضاحي العرض
ــدَّم  ــة     عامــةً للمشــاركني نظــرةً ق ــدان األفريقي ــة اســتخدام املعلومــات الفضــائية يف البل علــى كيفي

ع السياسـات السـليمة وختصـيص املـوارد. وقـد      لإلسهام يف التخطيط السـتخدام األراضـي ووضـ   
ر وهـو خدمـة تـوفِّ    أفريقيـا، -رفري، إىل نظـام سِـ  اإليضـاحي  أشار املركـز اإلقليمـي، خـالل عرضـه    

املعلومات الساتلية يف حالة الكوارث، كما ُيمكـن اسـتخدامه يف جمـاالت أخـرى مثـل الزراعـة       
  ي.املناخ رلتغيُّمع اف ع البيولوجي أو التكيُّأو التنوُّ
للمناقشـة قامـت فيـه ثـالث جمموعـات فرعيـة       مكرَّسـاً   نت اجللسـة األوىل جـزءاً  وتضمَّ  -٢٠

مبناقشة املسائل التالية: ما هـي املصـادر اجلديـدة للمعلومـات الفضـائية الـيت ُيمكـن اسـتخدامها         
رات الــيت تطــرأ عليهــا مــع مــرور الــزمن؛   واطن الضــعف واملخــاطر والتغيُّــ لتقيــيم األخطــار ومـَـ 

ي هلا يف معرض تعزيـز اسـتخدام املعلومـات الفضـائية يف     ن التصدِّيات الرئيسية اليت يتعيَّوالتحدِّ
فيمــا يتعلــق بكيفيــة  ةيات؛ والــدروس املســتفادق جماهبــة هــذه التحــدِّائــتقيــيم هــذه املخــاطر وطر

  اع القرار ومديري خماطر الكوارث على استخدام املعلومات الفضائية.تشجيع صنَّ
 Sentinelو TanDem-Xكون فائــــدة الســــواتل احلديثــــة مثــــل ســــواتل وأبــــرز مشــــار  -٢١
ي السـواتل تغطِّـ   مـن خمـاطر الفيضـانات واجلفـاف. وأشـاروا إىل أنَّ      التطبيقات املتعلقة باحلدِّ يف

 هـا تتـيح تصـويراً ُيمكـن اسـتخدامه لتوليـد بيانـات اسـتخدام األراضـي/         مجيع مناطق العامل، وأنَّ
اهـا  روا اإلشـارة إىل احلقيقـة الـيت مؤدَّ   توليـد خـرائط املخـاطر. وكـرَّ    الغطـاء األرضـي املفيـدة يف    

األمـر حيتـاج    تقييمات املخاطر ال ُيمكـن إجراؤهـا باسـتخدام البيانـات السـاتلية حصـراً ألنَّ       أنَّ
البيانـات املولَّـدة    إىل ذلـك، أشـاروا إىل أنَّ   إىل معلومات أرضـية إضـافية هلـذا الغـرض. وإضـافةً     

ــالل   ــن خـ ــواتمـ ــا  السـ ــة حاليـ ــة العاملـ ــدود    تتَّ ال ل الراداريـ ــة (يف حـ ــتبانة العموديـ ــم باالسـ سـ
واملنـاطق اجملـاورة الالزمـة     األهنـار  قنـوات على األقل) املستخدمة لتوليـد مقـاطع    ،الديسيمترات

اجلمع بني البيانات الضوئية والرادارية مناسـبة   لرسم خرائط خطر الفيضانات. ومع ذلك، فإنَّ
  وضفافها. ارقنوات األهنلكشف 
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االســـتبانة املكانيـــة  علـــى أنَّ اتَّفـــق املشـــاركونويف ســـياق تقيـــيم مـــواطن الضـــعف،    -٢٢
ة بـارامترات مفيـدة، منـها رطوبـة التربـة، يف حالـة نوبـات اجلفـاف.         املنخفضة كافية لرصد عدَّ

ر، علــى بيانـات االسـتبانة املكانيـة العاليــة ضـرورية لتقيـيم عـدد العناصـ        وباملثـل، أشـاروا إىل أنَّ  
ضــة ألخطــار مــن قبيــل الفيضــانات علــى  ســبيل املثــال هياكــل األبنيــة يف املنــاطق احلضــرية املعرَّ 

ب وتتطلَّـ  بيانـات االسـتبانة املكانيـة العاليـة أكثـر تكلفـةً       دوا أيضـاً علـى أنَّ  النطاق احمللـي. وأكَّـ  
 مــةًمتقدِّ هنــاك هنوجــاً قــدرات معاجلــة أفضــل نظــراً حلجمهــا. وأشــار مشــاركون أيضــاً إىل أنَّ  

عد ُيمكن استخدامها الستبانة اهلياكل احلضرية املختلفة مثل املنـاطق السـكنية   لالستشعار عن ُب
مـا ال يكـون مـن السـهل نقـل هـذه النـهوج إىل مـدن يف بلـدان          ه ربَّأو املناطق الصناعية. بيد أنَّ

  نامية بسبب ارتفاع تكلفة استخدامها.  
رات الــيت التكنولوجيــات الســاتلية يف تقيــيم التغيُّــاســتخدام  تنــاول مســألةويف معــرض   -٢٣

االسـتبانة املناسـبة للتصـوير الـيت      شـاركون علـى أنَّ  املفـق  تطرأ على املخاطر مع مرور الزمن، اتَّ
ف علـى نـوع األجسـام الـيت سُترَصـد مـع مـرور الـزمن (احملاصـيل،          ُتستخدم هلـذا الغـرض تتوقَّـ   

ــ. وفيمــا يتعلــق بتعقُّــاملبــاين، اســتخدام األراضــي، ومــا إىل ذلــك)  رات الــيت تطــرأ علــى ب التغيُّ
  ض العناصر املهدَّدة مع مرور الزمن، أُبديت املالحظات التالية:تعرُّ

قد يكفي التصوير املـنخفض االسـتبانة لبيـان املسـتوطنات اجلديـدة يف املنـاطق         (أ)  
  ل دقيقة؛رات اليت تطرأ عليها مع مرور الزمن دون تفاصياحلضرية والريفية والتغيُّ

رات الـيت تطـرأ   ب التغيُّالتصوير املنخفض االستبانة يكفي لتعقُّ من املفترض أنَّ  (ب)  
  ضة لألخطار؛على توزيع الزراعات يف املناطق املعرَّ

التصــوير العــايل االســتبانة، أو التصــوير املــنخفض االســتبانة املقتــرن بالبيانــات    (ج)  
  .مدرسة أو فندقاً أو مبىن حكوميا مستشفى أو األرضية، الزم لتحديد ما إذا كان مبىن ما

التصــوير العــايل االســتبانة، أو التصــوير املــنخفض االســتبانة املقتــرن بالبيانــات    (د)  
دة أو هدمها، مبا يف ذلـك املنـازل واملستشـفيات واملـدارس     األرضية، الزم لبيان إنشاء مباٍن حمدَّ
  وسائر البنية التحتية احلامسة األمهية.

من املهم، من أجل تقييم التغيريات اليت تطرأ علـى املخـاطر    على أنَّ اتَّفق املشاركونو  -٢٤
رات قــد ختتلــف مــن منطقــة إىل  مثــل هــذه التغيُّــ  مــع مــرور الــزمن بفعاليــة، أن يــدرك املــرء أنَّ  

رات حسـب كـل منطقـة. وحيتـاج     ب مثـل هـذه التغيُّـ   ن تكييف هنـوج تعقُّـ  يتعيَّ مَّأخرى، ومن ثَ
إىل التمييز بني هذه النـهوج مـن حيـث البيانـات املطلـوب مجعهـا والفتـرات الزمنيـة          األمر أيضاً

  اليت تفصل بينها.  
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يات القائمــة فيمــا يتعلــق باســتخدام التصــوير الســاتلي، وذكــر مشــاركون أيضــاً التحــدِّ  -٢٥
 مـن تطبيقهـا   انـاً، الـيت ُتحـدُّ   يف ذلك التصوير السـاتلي املـنخفض االسـتبانة املكانيـة املتـاح جمَّ      مبا

؛ واخنفاض عرض النطاق خلـدمات اإلنترنـت يف العديـد مـن     على الظواهر الواسعة النطاق جدا
ا جيعــل مــن العســري الوصــول إىل الصــور      البلــدان الناميــة، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، ممَّــ     

جههـا البلـدان الناميـة    يات اليت توزيلها؛ والتحدِّ دة الساتلية اخلام أو املعالَجة وتناخلرائط املعقَّ أو
  .لية االستبانة اليت ُتباع جتاريابشأن ختصيص ميزانيات للحصول على الصور الساتلية العا

مــن خمــاطر الفيضــانات، تبــادل مشــاركون      ويف اجللســة الثانيــة، الــيت تناولــت احلــدَّ      -٢٦
ــات رصــد األرض املســتمدَّ      ــة باســتخدام تقني ــدروس املتعلق ــن الفيضــانات وناقشــوا ال ــيت  ة م ال

ابة املعـارف لربنـامج سـبايدر لـدعم تقيـيم      ق تعزيز استخدام بوَّائدوا طرحدثت يف املاضي وحدَّ
دوا توصــيات تتعلــق بكيفيــة حتســني إدارة خمــاطر الفيضــانات مــن  خمــاطر الفيضــانات كمــا حــدَّ

 م اخلبري مـن قدَّقد عامة. ف إيضاحية نت اجللسة ثالثة عروضخالل املعلومات الفضائية. وتضمَّ
ي فيمــا يتعلــق عــن تقيــيم قــدرات التصــدِّ إيضــاحيا مــن الكــوارث عرضــاً اللجنــة األملانيــة للحــدِّ

ــا عــام    ــأنَّ ٢٠١٣بالفيضــانات الــيت حــدثت يف أملاني  ٢٠٠٢فيضــانات عــامي  . وأفــاد اخلــبري ب
كانـت أقـل    ٢٠١٣اخلسائر املالية يف عـام   رت على مناطق جغرافية متشاهبة بيد أنَّأثَّ ٢٠١٣و

ــائج قــد تكــون احلصــيلة املباشــرة لتنفيــذ     . وأشــار إىل أن٢٠٠٢َّ منــها يف عــام كــثرياً هــذه النت
 ١٩٩٣لفيضــانات عــامي  توجيهــات إدارة خمــاطر الفيضــانات الــيت أصــدرهتا احلكومــة نتيجــةً   

مـه خـرباء املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء       الثاين، الـذي قدَّ  اإليضاحي ز العرض. ورك٢٠٠٢َّو
ض واألخـرى لرسـم   ن، إحدامها بشأن وضع خرائط التعـرُّ ْين مؤمتتَتْين ساتليَتْياجلوي، على تقنيَت

باإلمكان رسـم خـرائط عامليـة للمنـاطق احلضـرية (نطـاق        خرائط الفيضانات. وقد أُشري إىل أنَّ
سـم باسـتبانة   الـذي يتَّ  TerraSAR-Xالتغطية احلضرية العاملية) بفضـل اسـتخدام بيانـات السـاتل     

من املمكن استخدام توليفـة مـن النمـاذج     أمتار. وأشار اخلرباء أيضاً إىل أنَّ ٣ مكانية تصل إىل
ة من بيانات الـرادار ذي الفتحـة االصـطناعية والبيانـات     الثالثية األبعاد للمناطق احلضرية املشتقَّ

ض للفيضـانات ومـواطن الضـعف إزاءهـا     الفرعية عن املباين واجملموعات السـكانية لتقيـيم التعـرُّ   
الســواء. ويف ســياق رســم خــرائط الفيضــانات، عــرض اخلــرباء خدمــة رصــد الفيضــانات   علــى 

املؤمتتة بالكامل التابعة للمركز األملاين لشؤون الفضـاء اجلـوي ومركـز املعلومـات السـاتلية عـن       
األزمــات الــيت تســتخدم بيانــات املطيــاف الراديــوي التصــويري املتوســط االســتبانة والســاتلني     

TerraSAR-X وSentinel-1  وعرض اخلبري من جلنة حبوث الفضاء والغالف اجلوي العلـوي يف .
باكســتان أداةً للتقيــيم الســريع لألضــرار ورســم خــرائط االســتجابة الســريعة باســتخدام جهــاز   
ــوا          ــريا وأك ــنت الســاتلني ت ــى م ــتبانة املوجــود عل ــوي التصــويري املتوســط االس ــاف الرادي املطي
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كـذلك املسـح األرضـي، لتقيـيم نطـاق الفيضـانات       ، و٥ وسـبوت  ٤ وبيانات الساتلني سـبوت 
جلنة حبوث الفضاء والغالف اجلوي العلوي تعاونت مع منظمـة األغذيـة    وأثرها. وأشار إىل أنَّ

املتحــدة يف تقيــيم األضــرار الــيت تلحــق باحملاصــيل. وتعتــزم هــذه اللجنــة إجــراء  والزراعــة لألمــم
ضـة  ضـة هلـا واملعرَّ  م خـرائط للمنـاطق املعرَّ  حصر يف املستقبل القريب لالهنياالت األرضـية ورسـ  

  للزالزل باستخدام تقنيات رصد األرض.
ويف اجللســة الثانيــة، نــاقش مشــاركون يف ثــالث جمموعــات فرعيــة مســائل مــن قبيــل       -٢٧

الدروس املستفادة من الفيضانات السابقة بشأن استخدام املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة وتعزيـز     
من خماطر الفيضانات وحتسـني إدارة خمـاطر    ارف لربنامج سبايدر لدعم احلدِّابة املعاستخدام بوَّ

  الفيضانات من خالل استخدام املعلومات الفضائية.
التصـوير السـاتلي ُيمكـن أن ُيسـتخدم      ويف حالة الفيضـانات، أشـار مشـاركون إىل أنَّ     -٢٨

األثــر. وُتســهم يف جهــود  ذلــك ُيســهم يف تقيــيم لرســم خــرائط املنــاطق الــيت غمرهتــا امليــاه وأنَّ
ضــت للفيضــانات االســتجابة للطــوارئ مــن خــالل تــوفري خــرائط تــبني نطــاق املنــاطق الــيت تعرَّ 

آليات إقليمية وعاملية مثل خدمة كوبرنيكوس إلدارة حاالت الطوارئ ومشروع سـنتينل آسـيا   
الطبيعيــة وميثــاق التعــاون لتحقيــق االســتخدام املنســق للمرافــق الفضــائية يف حــاالت الكــوارث 

ى أيضــاً بامليثــاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى). وأشــار    التكنولوجيــة (املســمَّ أو
ر بيانـات عـن   جهاز استشـعار بعثـة قيـاس هطـول األمطـار املداريـة يـوفِّ        مشاركون أيضاً إىل أنَّ

 بيـد أنَّ  ؤ بالفيضـانات املمكنـة.  هطول األمطار ُيمكن اسـتخدامها يف نظـم اإلنـذار املبكـر للتنبُّـ     
هطول األمطار ليس سـوى احلـدث املُطِلـق، وال ُيمكـن لقياسـات هطـول األمطـار وحـدها أن         

  ر الفيضانات.  لكيفية تطوُّ دقيقةً تعطي صورةً
ــة، أشــار مشــاركون إىل أنَّ     -٢٩ ــة ُيمكــن أن     ويف ســياق الزراع ــة املكاني ــات اجلغرافي البيان

وأعــادوا تأكيــد احلاجــة إىل املعرفــة املوقعيــة  ُتســتخدم لتقيــيم آثــار الفيضــانات علــى احملاصــيل،  
للفيضانات كوسيلة لتعزيز إمكانية تطبيق املنتجات الفضائية. ابأنواع احملاصيل املعرضة حالي  

ابـة املعـارف لربنـامج سـبايدر، أعـاد مشـاركون       تعزيز استخدام بوَّ طرائقوفيما يتعلق ب  -٣٠
ر مــن خمــاطر الفيضــانات وتيسِّــ عــة متعلقــة باحلــدِّوِّابــة جتمِّــع معلومــات متنتأكيــد احلاجــة إىل بوَّ

ابـة مـديري خمـاطر    ، لكـي تـدعم البوَّ  مـن املهـم جـدا    إتاحتها بسـرعة وسـهولة. وأشـاروا إىل أنَّ   
ون للفيضانات، أن ُتفَهم هذه الفئـة املسـتهدفة فهمـاً دقيقـاً، مبـا يف ذلـك       الكوارث الذين يتصدُّ

العواقــب الــيت تواجههــا والشــروط الــيت تعمــل يف   ا (أْياحتياجاهتــا ومتطلباهتــا وحقــائق عملــه 
ابــة قــد تســتفيد مــن زيــادة إشــراك اخلــرباء   البوَّ ظلــها، ومــا إىل ذلــك). واقتــرح مشــاركون أنَّ 



 

10V.14-07153 

 

A/AC.105/1074

ه كطريقــة لتوليــد حمتواهــا، والــذي ُيمكــن للمســتخدمني عندئــذ تقييمــه. وأشــاروا أيضــاً إىل أنَّــ 
ابـة، مـن   لمؤسسـات بالتسـجيل كمسـتخدمني للبوَّ   ينبغي لربنامج سبايدر أن ينظر يف السماح ل

ي ذلـك  أجل استكمال التسجيل احلايل الذي يقتصر علـى املسـتخدمني مـن األفـراد. فقـد يـؤدِّ      
ى هـذه املؤسسـات تشـغيلها.    ابـة واملواقـع الشـبكية الـيت تتـولَّ     إىل إقامة وصالت حمّسـنة بـني البوَّ  

ابـة ُيمكـن أن تسـتفيد مـن إدمـاج جهـاز معاينـة        البوَّ إىل ذلك، أشار مشـاركون إىل أنَّ  وإضافةً
يف املواقع الشبكية وتوفري جتسـيد بصـري   احملفوظة جغرافية لتيسري اكتشاف خرائط الفيضانات 

  رات اليت تطرأ على سلوك الفيضانات مع مرور الزمن.للتغيُّ
ة، وبغية حتسني جهود إدارة خماطر الفيضـانات مـن خـالل اسـتخدام املعلومـات الفضـائي        - ٣١

ــدة املســتمدَّ  أشــار مشــاركون إىل أنَّــ  ــامج ســبايدر أن يســتخدم البيانــات اجلدي ة مــن ه ينبغــي لربن
إىل ذلك، اقترحـوا تشـجيع االسـتخدام     راً مثل سواتل سنتينل. وإضافةًالسواتل اليت أُطلقت مؤخَّ

ن بعضـهما بعضـاً.   الهمـا تكمِّـ  املشترك لبيانات االستبانة املكانية العالية واملنخفضة، بـالنظر إىل أنَّ 
ر املطياف الراديوي التصويري املتوسط االسـتبانة جمموعـات مـن البيانـات     فعلى سبيل املثال، يوفِّ

الــيت تغطــي منــاطق كــبرية يف آن معــاً بصــور ذات اســتبانة مكانيــة منخفضــة ُيمكــن اســتخدامها   
ر يــوفِّ TerraSAR-Xالســاتل  دة علــى منــاطق كــبرية، يف حــني أنَّللحصــول علــى نظــرة عامــة جيِّــ

أصـغر، وهـو مـا ُيمكـن      ها تغطي رقعةًجمموعات بيانات تكميلية ذات استبانة مكانية أعلى ولكنَّ
  أن ُيستخدم للتكبري والنظر إىل مناطق أصغر مثل املدن مبزيد من التفصيل.

لدمج املعلومـات السـاتلية مـع     طرائقز برنامج سبايدر واقترح مشاركون أيضاً أن يعزِّ  -٣٢
املوقعيــة وتضــمني مصــادر البيانــات هــذه يف منــاذج هيدرولوجيــة وهيدروليكيــة.         القياســات

 وتشمل البارامترات اليت ُيمكن رصدها باسـتخدام تقنيـات رصـد األرض اسـتخدام األراضـي/     
الغطــاء األرضــي وزوال الغابــات ورطوبــة التربــة ونطــاق الفيضــانات املاضــية والكتلــة احليويــة    

رات اليت طـرأت علـى اسـتخدام األراضـي     قييم كيفية تأثري التغيُّوالغطاء اجلليدي. ومن خالل ت
انــات اجلديــدة يف سـلوك الفيضــانات، ُيمكــن اختــاذ القــرارات بشــأن مكــان بنــاء الســدود واخلزَّ 

ه ينبغـي لربنـامج سـبايدر،    ب للفيضـانات. وأشـار مشـاركون إىل أنَّـ    والتخطيط احلضري والتأهُّ
م يف وضـع مبـادئ توجيهيـة إلدارة الفيضـانات تشـمل      من أجل تنفيـذ هـذه التوصـية، أن ُيسـه    

  استخدام املعلومات الفضائية وتعزز استخدامها يف البلدان يف خمتلف أحناء العامل.
 مــن خمــاطر اجلفــاف، عروضــاً نت اجللســة الثالثــة، الــيت تناولــت موضــوع احلــدِّ وتضــمَّ  -٣٣

ــاحية ــيف  إيضــــ ــة ةجلســــ ــدَّ عامــــ ــاء اإلي مها ممثِّقــــ ــة الفضــــ ــون لوكالــــ ــركة  لــــ ــة وشــــ رانيــــ
Hoefsloot Spatial Solutions        وشعبة العلـوم والتكنولوجيـا والتجـارب التابعـة للقيـادة اجلنوبيـة
وكالـة الفضـاء اإليرانيـة علـى      اإليضـاحي الـذي قدَّمتـه    عـرض الز يف الواليات املتحدة. وقد ركَّ
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ام التطبيقــات دور الــتعلم اإللكتــروين يف تــدعيم القــدرات يف خمتلــف أحنــاء العــامل علــى اســتخد 
ــتعلم  مت معلومــات حمــدَّمــن خمــاطر الكــوارث. وقُــدِّ  الفضــائية للحــدِّ دة بشــأن وضــع دورة لل

ــة وتطبيقــات       ــق باســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافي ــا فيمــا يتعل ــروين وحمتواهــا وتقييمه اإللكت
 حياإليضــا ز العــرضراً. وركَّــذهتا الوكالــة مــؤخَّعــد لرصــد اجلفــاف الــيت نفَّــ االستشــعار عــن ُب
ــذي قدَّ  ــاين، الـ ــركة  الثـ ــه شـ ــة   Hoefsloot Spatial Solutionsمتـ ــى براجميـ  Africa RiskViewعلـ

ة مـن السـواتل عـن هطـول األمطـار لتقيـيم       انية الـيت تسـتخدم املعلومـات املسـتمدَّ    صة واجملَّاملرخَّ
ز رة. وركَّـ آثار نوبات اجلفاف يف خمتلـف املنـاطق وتقـدير تكـاليف مسـاعدة اجملتمعـات املتضـرِّ       

متـه شـعبة العلـوم والتكنولوجيـا والتجـارب التابعـة للقيـادة        الثالث، الذي قدَّ اإليضاحي العرض
بة لـتمكني أصـحاب   ْعاجلنوبية يف الواليات املتحدة، على هنج تكنولـوجي مبتكـر اسـتنبطته الشُّـ    

املصلحة من توليد حمتوى جغرايف مكـاين ذي صـلة والتشـارك فيـه باسـتخدام التطبيـق اجلغـرايف        
ــاين املســـمى  ــRapid Open Geospatial User-driven Enterprise (ROGUE)املكـ ــذا . وييسِّـ ر هـ

ــق  ــاجالتطبيـ ــة املقدَّ إدمـ ــات اجلغرافيـ ــاً املعلومـ ــة طوعـ ــاتيف مـ ــات   بيانـ ــادل البيانـ ــة وتبـ موثوقـ
  واملعلومات فيما بني املنظمات املعنية باجلهود اإلنسانية.  

ة مواضيع، منـها الـدروس املسـتفادة مـن     اركون عدَّاملش تناولوخالل جلسة املناقشة،   -٣٤
استخدام رصد األرض خالل نوبات اجلفـاف املاضـية واسـتراتيجيات دمـج اسـتخدام التصـوير       

ــذار املبكــر وطر    ــالســاتلي احلــديث واحملفــوظ يف حتســني جهــود اإلن ــة ق تعزيــز اســتخدام بوَّائ اب
صـيات بشـأن كيفيـة حتسـني إدارة     املعارف لربنامج سـبايدر يف دعـم تقيـيم خمـاطر اجلفـاف وتو     

  خماطر اجلفاف من خالل استخدام املعلومات الفضائية.
ــدروس املســتفادة بشــأن اســتخدام رصــد األرض خــالل نوبــات اجلفــاف       -٣٥ ويف ســياق ال

ات رصـد ُتسـتخدم يف حالـة نوبـات اجلفـاف مثـل بعثـة        ة منصَّـ املاضية، أشار مشـاركون إىل عـدَّ  
 ، وهي مصدر بيانات ساتلية عامل لرصد التـهطال. وبـالنظر إىل أنَّ  قياس هطول األمطار املدارية

ع أن بعثة قياس هطول األمطار املدارية سوف ختتـتم عملياهتـا خـالل األشـهر املقبلـة، فمـن املتوقَّـ       
يضمن مرصد التـهطال األساسـي العـاملي اسـتمرارية بيانـات رصـد التـهطال. وأشـار مشـاركون          

ي  خلاص برطوبة التربة وملوحة احمليطات، وهو جهاز استشعار جتريبأيضاً إىل املقياس اإلشعاعي ا
ؤ بإنتاجيـة  ر اسـتخدامه لرصـد رطوبـة التربـة وُيمكـن أن يكمِّـل اجلهـود الراميـة إىل التنبُّـ         من املقرَّ

للســـاتل  ١١و ١٠النطـــاقني احلـــراريني  إىل ذلـــك، اســـتذكر مشـــاركون أنَّ احملاصـــيل. وإضـــافةً
ــان مال  ٨ الندســات ــد يكون ــدرها      ق ــا، بفضــل اســتبانة ق ــة؛ فبإمكاهنم ــة الترب ــيم رطوب ئمــني لتقي

متر، توفري استبانة مكانية أعلى بكثري من بيانات املقياس اإلشعاعي اخلـاص برطوبـة التربـة     ١٠٠
  كيلومتراً)، وهو ما قد يفيد يف التطبيقات الزراعية.  ٣٥وملوحة احمليطات (
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ــيت اســتحدثتها   وأشــار مشــاركون أيضــاً إىل شــبكة نظــم اإل    -٣٦ ــذار املبكــر باجملاعــات ال ن
ذة علــى الصــعيد العــاملي بــدعم مــن وكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة   الواليــات املتحــدة واملنفَّــ

رات النباتيــة الســاتلية مثــل الــرقم الدوليــة. وهــذه الشــبكة هــي خدمــة تشــغيلية تســتخدم املؤشِّــ 
ن للغطــاء النبــايت، وتقــديرات هطــول األمطــار،  ر احملسَّــد للغطــاء النبــايت، واملؤشِّــالقياســي احملــدِّ

والبخــر واالرتشــاح، والــرقم القياســي مليــاه التربــة ألغــراض زراعــة احملاصــيل وغــري ذلــك مــن     
  البيانات األرضية الالزمة لرصد نوبات اجلفاف وآثارها على األمن الغذائي.

املصــلحة وأشــار مشــاركون إىل ضــرورة ضــمان تبــادل املعلومــات بــني مجيــع أصــحاب    -٣٧
ذ برنــامج ســبايدر اســتراتيجيات لتعزيــز املعنــيني علــى مجيــع املســتويات. وأوصــوا أيضــاً بــأن ينفِّــ 

دارة خمـاطر اجلفـاف،   ويني الوطين والدويل بغية حتسـني إ التعاون بني أصحاب املصلحة على املست
انة مـن قبـل   سيما مع التركيز على احملاصيل. واقترحوا أيضاً جتميـع أفضـل املمارسـات املسـتب     وال

  م من التجارب السابقة وتكرار النهوج الناجحة. خمتلف املنظمات ونشرها بغية التعلُّ
ــق ببوَّ   -٣٨ ــا يتعل ــزِّ     وفيم ــها أن تع ــف ُيمكن ــبايدر وكي ــامج س ــارف لربن ــة املع ــتخدام اب ز اس

 ةباإلمكان اسـتخدام عـدَّ   من خماطر اجلفاف، أشار مشاركون إىل أنَّ لحدِّاملعلومات الفضائية ل
ر البحــث عــن  ابــة علــى حنــو ييسِّــ   رات لرصــد نوبــات اجلفــاف، واقترحــوا هيكلــة البوَّ    مؤشِّــ

ــذه املؤشِّـــ    ــتخدامات هـ ــفات واسـ ــات    مواصـ ــات واملنتجـ ــذلك البيانـ ــافها، وكـ رات واستكشـ
ــُتحدثت لتعقُّــ     ــة ذات الصــلة الــيت اس ــة لنوبــات    واألدوات الرباجمي ــة واملكاني ب املظــاهر الزماني

ر ابـة آليـات الطـوارئ الـيت تـوفِّ     إىل ذلك، اقترحـوا أن ُتـربز البوَّ   وإضافةًاجلفاف وتقييم آثارها. 
مها. واقترحوا، أخـرياً، إدراج حمفـل مناقشـة ُيمكـن     الدعم يف حالة اجلفاف واملنتجات اليت تقدِّ

للمستخدمني أن يتبادلوا فيه جتارهبم وقاعدة بيانات أو قائمة خـرباء ُيمكـن اسـتخدامها إلقامـة     
  هؤالء اخلرباء على أساس فردي، حسب االقتضاء.  االتصال مع 

العديد من املنتجات فيما يتعلق برصد اجلفاف متـاح بالفعـل    وأشار مشاركون إىل أنَّ  -٣٩
أو يف طور اإلعداد، مبا يف ذلك نظـام دليـل اإلجهـاد الزراعـي التـابع ملنظمـة األغذيـة والزراعـة         

ضـية األوروبيـة للبحـوث املشـتركة     ز املفوَّونظام معلومات اجلفاف الذي يقوم باستحداثه مركـ 
وشبكة نظم اإلنذار املبكر باجملاعات التابعة لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليـة. وأشـاروا   

من خماطر اجلفاف، مبـا يف ذلـك    حلدِّة ُيمكن استخدامها يف اأيضاً إىل تطبيقات ساتلية مستجدَّ
اســتخدامه لكشــف اإلجهــاد املــائي للنباتــات يف  التصــوير الســاتلي فــوق الطيفــي الــذي ُيمكــن

مراحل اجلفاف املبكرة؛ وبرنامج رسم اخلـرائط البيئيـة والتحليـل البيئـي التـابع للمركـز األملـاين        
ر إطالقــه يف لشــؤون الفضــاء اجلــوي، الــذي ميكنــه محــل جهــاز استشــعار فــوق طيفــي، واملقــرَّ  
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لى استبانة احملاصيل واملياه اجلوفيـة مـن   ؛ وجهاز استشعار يعمل بنظام ليدار قادر ع٢٠١٧ عام
  ر أن تطلقه الواليات املتحدة.  املقرَّ
نظــم اإلنــذار املبكــر باجلفــاف ُيمكــن أن تســتفيد مــن  وأشــار مشــاركون أيضــاً إىل أنَّ  -٤٠

قدرات الرصد املتوافرة لسواتل رصد األرض. وأوصوا باسـتخدام التصـوير السـاتلي املـنخفض     
. وأعـادوا أيضـاً   يقي يف حالـة املنـاطق الكـبرية جـدا    يف الوقت شبه احلق االستبانة لرصد اجلفاف

ت مـن املنتجـات السـاتلية يف الوقـت املناسـب مـن خـالل اسـتخدام         التأكيد علـى ضـرورة التثبُّـ   
  املعايرة األرضية كوسيلة للتقليل قدر اإلمكان من األخطاء ومواطن عدم اليقني.

سـيما بـالنظر إىل اجلهـود     دماً، الشـة كيفيـة املضـي قُـ    واسُتخدمت اجللسـة الرابعـة ملناق    -٤١
الذي سيدشَّـن   من خماطر الكوارث، للحدِّ ٢٠١٥اجلارية بشأن وضع إطار العمل ملا بعد عام 

 تنـــاولمـــن خمـــاطر الكـــوارث املُقبـــل. وخـــالل اجللســـة،  خـــالل املـــؤمتر العـــاملي للحـــدِّ رمسيـــا
مكن هبـا للتطبيقـات الفضـائية أن ُتسـهم يف حتقيـق      ق اليت ُيائة مسائل، منها الطراملشاركون عدَّ

ــآزر بــني        ــز أوجــه الت ــل؛ واســتراتيجيات تعزي ــؤمتر املقب ــيت ســُتعرَّف يف امل األهــداف واملرامــي ال
مـن خمـاطر الكـوارث بغيـة تعزيـز       املنظمات الدولية واإلقليمية واملؤسسات الوطنية املعنية باحلدِّ

تويني الوطين واحمللي؛ واستراتيجيات تعزيز أوجـه التـآزر   استخدام املعلومات الفضائية على املس
لـوطين واحمللـي بغيـة    بني الوكاالت احلكومية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني علـى املسـتويني ا  

مــن خمــاطر الكــوارث   املؤسســي علــى اســتخدام التطبيقــات الفضــائية يف احلــدِّ    إضــفاء الطــابع 
 ٢٠١٥ي اليت سُتعرَّف يف إطار العمل ملا بعـد عـام   كوسيلة لإلسهام يف حتقيق األهداف واملرام

  من خماطر الكوارث.   للحدِّ
مت لفرعيــة، قــدَّاوبغيــة تــوفري اإلرشــادات للمشــاركني خــالل مناقشــات اجملموعــات     -٤٢

لعمليــة ا عرضــاً إيضــاحيا استعرضــت فيــه   مــن الكــوارث   للحــدِّ أمانــة االســتراتيجية الدوليــة  
مبــا يف ذلــك تــوفري إمكانيــة  )٢(مــن خمــاطر الكــوارث، الــث للحــدِّالتحضــريية للمــؤمتر العــاملي الث

التفاعل مع املؤمتر واملشاركة فيه. وكما حدث يف اجللسات السابقة، طُلب مـن املشـاركني أن   
ــ ــتخدام       ُيقسِّـ ــز اسـ ــتراتيجيات تعزيـ ــت اسـ ــة تناولـ ــات مناقشـ ــالث جمموعـ ــهم إىل ثـ موا أنفسـ

ة اإلطـار اجلديـد لتـوفري االسـتمرارية إلطـار      مظلَّـ  التكنولوجيات الفضائية يف العقد املقبـل حتـت  
  عمل هيوغو.  

مــن  ومراعــاةً ملشــروع نظــام الرصــد الــذي اقترحتــه أمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــدِّ   -٤٣
ر إدراجـه  بات الكامنـة للمخـاطر املقـرَّ   من الكوارث واملسبِّ م احملرز يف احلدِّع التقدُّالكوارث لتتبُّ

                                                         
  .www.unisdr.orgُيتاح املزيد من املعلومات يف املوقع   )٢(  
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د مشــاركون تطبيقــات مــن خمــاطر الكــوارث، حــدَّ للحــدِّ ٢٠١٥عــد عــام يف إطــار العمــل ملــا ب
رات حمتملة للمعلومات الفضائية ُيمكن استخدامها لتوليد بيانـات ُتسـتخدم يف عـدد مـن املؤشِّـ     

ر وتلـك  ض املوجـودات السـريعة التـأثُّ   املقترحة يف مشروع نظام الرصد، منها تلك املتعلقة بتعرُّ
  صلة باألخطار الطبيعية.  تَّاملتعلقة بالبيئة وتلك امل

مـن صـفحتني ألصـحاب املصـلحة املشـاركني يف املـؤمتر        املشاركون أيضاً وثيقـةً  وأعدَّ  -٤٤
رسـالتني رئيسـيتني عـن اسـتخدام التطبيقـات       نةًمن خماطر الكوارث متضمِّ العاملي الثالث للحدِّ

  ن مها:الفضائية. وكانت الرسالتان الرئيسيتان اللتان اقترحهما املشاركو
مــن الكــوارث وإدارهتــا.  ة مــن الســواتل أساســية للحــدِّاملعلومــات املســتمدَّ إنَّ  (أ)  

جيعـالن منـها مصـدر معلومـات     فاالستبانة الزمانية العالية واالستبانة املكانية اآلخـذة يف التزايـد   
  لها؛القياسات أو التقديرات احمللية أو ُيكمِّ حملَّ حيلُّ ضروريا
ــة واملعلومـــات   ينبغـــي التأك  (ب)   ــة املكانيـ ــتخدام املعلومـــات اجلغرافيـ ــد علـــى اسـ يـ

  .من خماطر الكوارث للحدِّ ٢٠١٥الفضائية يف إطار العمل ملا بعد عام 
ة اسـتراتيجيات لزيـادة التعـاون والتنسـيق واالتصـال بـني       واقترح مشـاركون أيضـاً عـدَّ     -٤٥

الـدويل. ومـن هـذه االسـتراتيجيات     املبادرات الرئيسية واجلهات الفاعلة الرئيسية على املستوى 
ة لضــمان االتصــال املتبــادل بــني املنظمــات الدوليــة مــن ناحيــة   ضــرورة إقامــة شــراكة أو منصَّــ 

واملستخدمني احملليني من ناحية أخرى؛ وضرورة اتفاق املؤسسات على املسـتوى الـدويل علـى    
ت علـى الصـعيد   ن كوسيلة لتعزيـز اسـتخدام هـذه التطبيقـا    جدول أعمال وخطة عمل مشتركَْي

العاملي؛ واستراتيجية إلضـفاء السـمة الرمسيـة علـى مثـل هـذه الشـراكة وعلـى جـدول األعمـال           
  ن.ْياملشترك أو خطة العمل املشتركة املقترَح

ري مـن أجـل تعزيـز    طْـ وتسليماً بضرورة تعاون الوكاالت احلكومية علـى املسـتوى القُ    -٤٦
الكـــوارث، اقتـــرح مشـــاركون أن ُتســـهم  مـــن خمـــاطر اســـتخدام التطبيقـــات الفضـــائية للحـــدِّ

املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة يف إضــفاء الســمة املؤسســية علــى اســتخدام التطبيقــات الفضــائية  
  ق، منها:ائة طرعلى املستوى الوطين بعدَّ

  تيسري االتصال والتآزر بني الوكاالت احلكومية الوطنية؛  (أ)  
ــدروس املســتفادة     (ب)   ــادل التجــارب وال بــني الوكــاالت علــى املســتوى   تيســري تب

  الوطين بشأن استخدام التطبيقات الفضائية؛
  توفري حوافز للوكاالت اليت تتعاون وتتبادل البيانات واملعلومات؛  (ج)  
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لـة الـيت ُتبسِّـط قـدر اإلمكـان      تطوير استخدام أدوات من قبيل التطبيقات املتنقِّ  (د)  
  ، وتشجيع هذا االستخدام.من تبادل البيانات على املستويني الوطين والدويل

اإليضـاحية  عـروض  الوُيمكن احلصول على تفاصيل إضافية عـن جلسـات املناقشـات و     -٤٧
العامــة وتقيــيم اجتمــاع اخلــرباء وســائر جوانبــه ذات الصــلة عــن طريــق الصــفحة    اجللســاتيف 

  ســــــــة الجتمــــــــاع اخلــــــــرباء ابــــــــة املعــــــــارف لربنــــــــامج ســــــــبايدر املكرَّ يف بوَّ دةاحملــــــــدَّ
)www.un-spider.org/BonnExpertMeeting2014.(  
    

    والتوصيات النتائج  - ثالثاً  
ــا بشــأن اســتخدام املعلومــات        -٤٨ يف اجتمــاع اخلــرباء املشــترك بــني األمــم املتحــدة وأملاني

عـة  متنوِّ نتـائج ق برنامج سبايدر وشـركاؤه  من خماطر الفيضانات واجلفاف، حقَّ الفضائية للحدِّ
  موا توصيات، حسبما يرد أدناه.وقدَّ

    
    النتائج  - ألف  

  أتاح اجتماع اخلرباء للمشاركني ما يلي:  -٤٩
مـن   م يف اسـتخدام املعلومـات الفضـائية للحـدِّ    راً من تقدُّالوعي مبا أُحرز مؤخَّ  (أ)  

  خماطر الفيضانات واجلفاف؛
نــامج ســبايدر بشــأن إدارة خمــاطر الكــوارث واســتبانة ُســبل   الــوعي جبهــود بر  (ب)  

  املشاركة يف هذه اجلهود؛
مــن  الــوعي جبهــود برنــامج ســبايدر فيمــا يتعلــق بــاملؤمتر العــاملي الثالــث للحــدِّ   (ج)  

  خماطر الكوارث املقبل واستبانة ُسبل املشاركة يف هذه اجلهود؛
  عة؛ليمية ودولية متنوِّلي بلدان ومؤسسات إقإقامة الشبكات مع ممثِّ  (د)  
التشارك يف جتارهبم وتقدمي اقتراحاهتم وتوصـياهتم بشـأن اسـتخدام املعلومـات       ) (ه  

  من خماطر الفيضانات واجلفاف. الفضائية للحدِّ
  وعلى حنو تكميلي، أتاح اجتماع اخلرباء لربنامج سبايدر ما يلي:  -٥٠

اطر الكـوارث واالسـتجابة   اإلسهام يف الربط بني جمتمعـات الفضـاء وإدارة خمـ     (أ)  
  يف حاالت الطوارئ؛
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مـن   إقامة االتصال مـع خـرباء مـن العديـد مـن املؤسسـات املعنيـة جبهـود احلـدِّ           (ب)  
  خماطر الكوارث؛

عة من اخلرباء فيما يتعلق باسـتخدام املعلومـات   مجع اقتراحات وتوصيات متنوِّ  (ج)  
  من خماطر الفيضانات واجلفاف؛ الفضائية يف احلدِّ

  حتسني اتصاله بوكاالت الفضاء؛  د)(  
  مواصلة االضطالع جبهود مع الشبكة أو مكاتب الدعم اإلقليمية؛  ) (ه  
جتميع التجارب والدروس املستفادة فيما يتعلق باالستخدام اجلـاري واملمكـن     (و)  

  من خماطر الفيضانات واجلفاف؛ احلدِّللمعلومات الفضائية يف 
ــتراتيجيات إدارة    (ز)   ــد اسـ ـــ  حتديـ ــها أن تيسِّ ــيت ُيمكنـ ــارف الـ ــول إىل املعـ ر الوصـ

  من خماطر الفيضانات واجلفاف؛ احلدِّاملعلومات الفضائية واستخدامها يف 
ــز اســتخدام بوَّ    (ح)   ــد اســتراتيجيات أو إجــراءات لتعزي ــامج  حتدي ــة املعــارف لربن اب

  من خماطر الفيضانات واجلفاف؛ سبايدر يف التطبيقات املتعلقة باحلدِّ
يد اسـتراتيجيات تعزيـز التـآزر بـني جمتمـع الفضـاء وأعضـاء جمتمعـات إدارة         حتد  (ط)  

  من خماطر الفيضانات واجلفاف. خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ املعنيني باحلدِّ
    

    التوصيات الرئيسية  - باء  
  ة توصيات يف جلسات اجملموعات اليت انعقدت خالل اجتماع اخلرباء.طُرحت عدَّ  -٥١
ض ومـواطن الضـعف فيمـا يتعلـق بالفيضـانات ونوبـات       يستفيد تقييم األخطـار والتعـرُّ    -٥٢

  اجلفاف من االستخدام املشترك للبيانات الفضائية واألرضية.
ــاين، وُيمكــن          -٥٣ ــايل التب ــاين وع ــاين ومتوســط التب ــنخفض التب ــد الســواتل تصــويراً م تولِّ

رات اليت تطـرأ علـى مسـتوى    ب التغيُّر وتعقُّاستخدام أنواع التصوير هذه كلها يف تقييم املخاط
ض املبـاين،  باإلمكان استخدام التبـاين العـايل لتقيـيم تعـرُّ     املخاطر مع مرور الزمن. ويف حني أنَّ

ب آثـار  التبـاين املتوسـط ُيمكـن اسـتخدامه لتعقُّـ      مبا يف ذلك البنية التحتية احلامسـة األمهيـة، فـإنَّ   
  ملستوى الوطين.نوبات اجلفاف على احملاصيل على ا

ة وكاالت فضـاء سياسـاهتا فيمـا يتعلـق بالوصـول إىل      رت عدَّيف السنوات األخرية، غيَّ  -٥٤
انـاً (علـى سـبيل املثـال، بيانـات سـواتل       البيانات حيث أتاحت الوصـول إىل الصـور السـاتلية جمَّ   
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ضـع  الندسات وسنتينل). وينبغي لربنامج سبايدر أن جيمع أصحاب املصـلحة معـاً مـن أجـل و    
  من خماطر الكوارث. إجراءات الستخدام مثل هذه البيانات يف سياق احلدِّ

ر االســتخدام املشــترك للصــور الســاتلية احملفوظــة واحلديثــة ملــديري خمــاطر الكــوارث يــوفِّ  -٥٥
ض العناصر املهدَّدة خالل العقـود األخـرية يف   ر تعرُّفرصة االطالع على جتسيد بصري لكيفية تغيُّ

مـن   حـدِّ للر إمكانية حتديد التدابري اليت ُيمكن تنفيذها كوسيلة ية والريفية كما يوفِّاملناطق احلضر
  إىل ذلك، ُيمكن استخدام هذه الصور ملتابعة التدهور البيئي. نطاق الفيضانات. وإضافةً

ــامج ســبايدر أن يواصــل جهــوده يف ســبيل إضــفاء الســمة املؤسســية علــى        -٥٦ ينبغــي لربن
مــن خمــاطر الكــوارث علــى الصــعيد العــاملي.   فضــائية يف تطبيقــات احلــدِّاســتخدام املعلومــات ال

ر أوجــه التــآزر بــني الوكــاالت احلكوميــة علــى املســتوى الــوطين مــن  وينبغــي للربنــامج أن ييسِّــ
  خالل توفري احلوافز الصحيحة.  

زيـد  ابة املعارف لربنامج سبايدر أن تستفيد من مشاركة اخلـرباء واملسـتخدمني مب  ُيمكن لبوَّ  - ٥٧
وأفضــل املمارســات فيمــا يتعلــق  احلــاالتر نشــر دراســات مــن النشــاط. وينبغــي للربنــامج أن ييسِّــ

منها، كما ينبغي له تيسري اكتشـاف   باستخدام التطبيقات الفضائية يف تقييم خماطر الكوارث واحلدِّ
  فاف.من خماطر الفيضانات واجل البيانات واملنتجات واملنهجيات ذات الصلة لفائدة احلدِّ

ــاملي الثالــث للحــدِّ    -٥٨ ــؤمتر الع ــا بعــد     يف ســياق امل مــن خمــاطر الكــوارث وإطــار العمــل مل
  من خماطر الكوارث، جرى التركيز على التوصيات التالية: للحدِّ ٢٠١٥  عام

ــة أن تســتفيد مــن االتصــال      (أ)   ُيمكــن لربنــامج ســبايدر وســائر املنظمــات الدولي
كـوارث التابعـة لألمـم املتحـدة السـترعاء انتبـاه هـذه املنظمـة         من ال باالستراتيجية الدولية للحدِّ

م احملـرز يف  ع التقـدُّ رات اجلاري اقتراحها بشـأن تتبُّـ  إىل فائدة البيانات الفضائية للعديد من املؤشِّ
  من خماطر الكوارث على الصعيد العاملي؛   جهود احلدِّ

ملعلومات اجلغرافيـة  هناك حاجة إىل كسب تأييد احلكومات إلبراز استخدام ا  (ب)  
مـن خمـاطر الكـوارث.     للحـدِّ  ٢٠١٥املكانية واملعلومات الفضائية يف إطار العمل ملـا بعـد عـام    

الرسائل الرئيسـية الـيت وضـعها املشـاركون      ،حسب االقتضاء ،وينبغي لربنامج سبايدر أن ينقِّح
  ه الكفاية.  ماً مبا فيعها على الوفود الوطنية مقدَّخالل اجتماع اخلرباء وأن يوزِّ

مي البيانـات كوسـيلة لتيسـري الوصـول إىل     هناك حاجة إىل كسـب تأييـد مقـدِّ     (ج)  
  البيانات ألغراض إدارة خماطر الكوارث؛
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ُيمكــن جملتمــع الفضــاء أن يســتفيد مــن تنســيق جهــوده علــى املســتوى الــدويل    (د)  
مـن   ر اجلديـد للحـدِّ  ة اإلطـا كوسيلة لتوفري الدعم االستشاري التقين للدول األعضاء حتت مظلَّـ 

  من خماطر الكوارث. ر تدشينه خالل املؤمتر العاملي الثالث للحدِّخماطر الكوارث املقرَّ
    

    دماًكيفية املضي قُ  - جيم  
يعكف برنامج سبايدر، بعـد أن انتـهى مـن اجتمـاع اخلـرباء، علـى وضـع خطـة عمـل            -٥٩

ــيلة     ــذه التوصــيات كوس ــي ه ــاج   تراع ــن إدم ــه م ــاطر الفيضــانات    احلــدِّموضــوع متكِّن ــن خم م
. وســوف تشــمل خطــة  ٢٠١٥-٢٠١٤يف أنشــطته الروتينيــة وخطــة عملــه للفتــرة   واجلفــاف

ابــة املعــارف وجهــوداً تكميليــة أخــرى يف جمــال إدارة املعــارف مــن  العمــل إحلــاق إضــافات ببوَّ
ر أن يضــطلع هبــا الربنــامج مــن خــالل مكاتبــه يف بــيجني وفيينــا وبــون بــدعم مــن شــبكة     املقــرَّ
  تب الدعم اإلقليمية التابعة له.مكا
إىل ذلــك، ســوف يســتخدم برنــامج ســبايدر، يف حــدود مــوارده، التوصــيات   وإضــافةً  -٦٠

  مها اخلرباء يف جمال بناء القدرات وتدعيم املؤسسات.واالقتراحات اليت قدَّ
    

    االستنتاجات  - رابعاً  
ن أنشــطة توعيــة تتضــمَّ ذ منــذ إنشــائه خطــة عمــل شــاملةً م برنــامج ســبايدر ونفَّــَصــمَّ  -٦١

  وإدارة املعارف وبناء القدرات وتدعيم املؤسسات. استشاريا تقنيا وتواصل ودعماً
  وقد مسح اجتماع اخلرباء هذا للربنامج بأن يقوم مبا يلي:  -٦٢

مجع عناصـر لـدعم خطـة عملـه بغيـة تقويـة جهـوده يف جمـال إدارة املعـارف            (أ)  
جلغرافية املكانية واملعلومات الفضائية لتعزيز قدرة الدول اليت تستهدف استخدام املعلومات ا

  على الصمود؛
ابـة املعـارف كـأداة لتعزيـز الوصـول إىل املعلومـات       مجع توصيات لتحسـني بوَّ   (ب)  

  من خماطر الكوارث على الصعيد العاملي؛ احلدِّالفضائية واستخدامها لدعم جهود 
يتعلق بالتطبيقات الفضـائية الـيت ينبغـي    رات فيما اإلحاطة علماً بأحدث التطوُّ  (ج)  

  من خماطر الفيضانات واجلفاف؛ احلدِّتعزيزها يف سياق 
ابـة  الذين ُيمكنـهم دعـم اسـتنباط تطبيقـات جديـدة يف بوَّ      دائرة خربائهتوسيع   (د)  

  املعارف لربنامج سبايدر.
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ــدان املتقدِّ   وتســليماً  -٦٣ ــأنَّ الكــوارث تصــيب البل ــة ع  ب ــدان النامي ــة والبل ــى حــدٍّ م ســواء،  ل
اجتمـاع اخلـرباء    نتـائج ها معاناةً منها، سوف تساعد كانت أشد الفئات استضعافاً هي أشدَّ وإن

برنامج سبايدر على حتسني جهوده يف تنفيذ الوالية املسندة إليـه حبيـث ميكنـه مسـاعدة األجهـزة      
ر الفيضانات واجلفـاف  من خماط الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية اليت تكرِّس جهودها للحدِّ

كوسيلة لتحقيق هدف تعزيز قـدرة األمـم علـى مواجهـة الكـوارث، علـى النحـو املبـيَّن يف إطـار          
 : بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث.٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوغو 

 


