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121216    V.16-09460 (A)

*1609460* 

  الفضاء اخلارجي  جلنة استخدام
        يف األغراض السلمية

استخدام التكنولوجيات بشأن تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل     
      الفضائية يف إدارة الكوارث: فهم خماطر الكوارث 

      )٢٠١٦ أيلول/سبتمرب ٢١-١٩(بيجني،     
    مةمقدِّ  - أوالً  

ــا     -١ ــة يف قراره ــة العام ــررت اجلمعي ــم املتحــدة الســتخدام     ٦١/١١٠ق ــامج األم إنشــاء برن
املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ (برنـــامج ســـبايدر) 
كربنامج ضمن إطار األمم املتحدة يتيح وصول مجيع البلدان ومجيع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة   

يع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتصلة بـإدارة الكـوارث بغـرض دعـم     ذات الصلة إىل مج
  دورة إدارة الكوارث بأكملها. 

ومؤمتر األمم املتحدة الدويل حول استخدام التكنولوجيـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث      -٢
مج سـبايدر  قد املؤمتر يف بيجني منذ تأسيس مكتب برنـا حلدث السنوي لربنامج سبايدر. وُيعهو ا

  .أيلول/سبتمرب ٢١إىل  ١٩يف الفترة من  ٢٠١٦. وقد ُعقد مؤمتر عام ٢٠١١يف بيجني يف عام 
بنـاًء علـى القضـايا واالحتياجـات احلاليـة       واضـيع تناول املؤمترات جمموعة متنوعة من املتو  -٣

احملددة أثناء تنفيذ أنشطة االستشارات الفنية اخلاصة بربنامج سبايدر. وهتـدف تلـك األنشـطة إىل    
ــة مــن املعلومــات الفضــائية يف احلــد مــن خمــاطر       ــة مــن االســتفادة الفعال متكــني احلكومــات الوطني

سامهة برنـامج سـبايدر يف أنشـطة مكتـب     تشكل موهي الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ، 
العناصـر امللموسـة يف تعزيـز    وتعد تلك األنشطة من شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة. 

للجنـة   ٢٠١٨هياكل احلوكمة والدعم اخلاصة بالفضاء يف إطار التحضري للدورة املواضيعية لعام 
صصـــة لالحتفـــال بالـــذكرى الســـنوية اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية واملخ

اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض      
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يف سياق خطة التنميـة   ه)، واليت جيب أن تؤدي إىل حتسني تنفيذ برناجم٥٠السلمية (اليونيسبيس+
  .٢٠٣٠املستدامة لعام 

ملمارســات للحــد مــن املخــاطر ورســم خــرائط  وقــد تناولــت املــؤمترات الســابقة أفضــل ا   -٤
)، واسـتبانة  ٢٠١٢)، وتقييم املخـاطر يف سـياق تغـري املنـاخ العـاملي (     ٢٠١١االستجابة السريعة (

) وتقيـــيم خمـــاطر الكـــوارث املتعـــددة األخطـــار  ٢٠١٣خمـــاطر الكـــوارث وتقييمهـــا ورصـــدها ( 
ــذ إطــار ســنداي للحــد مــن خمــاطر     ٢٠١٤( ــدور داعــم يف تنفي ــرة   )، والضــلوع ب الكــوارث للفت

هو فهم خماطر الكوارث،  ٢٠١٦). بينما كان موضوع املؤمتر يف عام ٢٠١٥( ٢٠٣٠-٢٠١٥
  يف إطار سنداي. ١مبا يتماشى مع األولوية رقم 

ل املؤمتر خطوة أخرى يف اجلهد الطويل األجل الذي يبذلـه مكتـب شـؤون الفضـاء     وشكَّ  -٥
 ٢٠٣٠إطار سنداي وخطة التنمية املستدامة لعـام   اخلارجي وبرنامج سبايدر للبناء على التزامات

  .٥٠من خالل اليونيسبيس+
ومجع املؤمتر بني املنظمـات الوطنيـة املعنيـة بـإدارة الكـوارث وتوليـد املعلومـات اجلغرافيـة           -٦

املكانية يف البلدان اليت جرى أو جيري فيها تقدمي دعم استشاري فين من برنامج سبايدر. وحضر 
ممثلون عن مكاتب الدعم اإلقليمية لربنـامج سـبايدر وجمموعـة متنوعـة مـن املنظمـات       املؤمتر أيضاً 

  اإلقليمية والدولية وخرباء من مراكز التميز من خمتلف مناطق العامل.
    

    اخللفية واألهداف  - ثانياً  
، الـذي كـان موضـوعه الضـلوع بـدور داعـم يف       ٢٠١٥بىن املؤمتر على نتائج مؤمتر عـام    -٧

  تنفيذ إطار سنداي. 
وكــان اهلــدف الرئيســي للمــؤمتر هــو تــوفري منــرب ملناقشــة ُســُبل اســتخدام الــدول األعضــاء     -٨

. للتكنولوجيا الفضائية والوسـائل األخـرى يف فهـم خمـاطر الكـوارث وبنـاء القـدرة علـى مواجهتـها         
كما هدف املؤمتر إىل املسامهة يف اجلهد الطويل األجل الذي يبذله مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي  

  الرامي إىل تقدمي الدعم الفعال لتنفيذ إطار سنداي وأهداف التنمية املستدامة. ،وبرنامج سبايدر
ــد ُنظِّــ   -٩ ــع      وق ــاون م ــة الصــينية وبالتع ــع وزارة الشــؤون املدني ــؤمتر باملشــاركة م وزارة م امل

  الشؤون اخلارجية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ.
ــة      ٩٨وضــم املــؤمتر   -١٠ ــة املدني مشــاركاً، وقــد مثّــل احلضــور منظمــات مثــل أجهــزة احلماي

الكــوارث الوطنيــة ووكــاالت الفضــاء الوطنيــة واملؤسســات البحثيــة    والوكــاالت الوطنيــة إلدارة
  ووكاالت العلوم والتكنولوجيا واجلهات غري احلكومية واخلاصة.
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االحتــاد الروســي، أرمينيــا،  وهــي: ،بلــداً ٣٢منظمــة مــن  ٧٣ن عــن ووحضــر املــؤمتر ممثلــ  -١١
أملانيــا، إندونيســيا، إيطاليـــا، باكســتان، بـــنغالديش، بــريو، تايلنــد، تركيـــا، ترينيــداد وتوبـــاغو،       

مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، جورجيـا، زمبـابوي، سـري النكـا،         ،)اإلسالمية-(مجهورية إيران
، كندا، كينيا، املكسيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى     ، الصني، العراق، غانا، فييت نامالسودان

  وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موزامبيق، ميامنار، نيبال، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.
    

    الربنامج  - ثالثاً  
ن. ان مؤسســيتازيارتــأجريــت ُعقــدت مخــس جلســات عامــة وثــالث جلســات فرعيــة و    -١٢

. وأعقــب املــؤمتر تنظــيم برنــامج إيضــاحياعرضــاً  ٥٤وشــهدت اجللســات العامــة والفرعيــة تقــدمي 
  ي مدته أسبوع واحد لثالثني مشاركاً.ـتدريب
التاليــة يف اجللســات العامــة: البنــاء علــى إجنــازات برنــامج    واضــيعتنــاول املشــاركون املو  -١٣

سبايدر على مـدار السـنوات العشـر املاضـية؛ وتقيـيم املخـاطر ورسـم اخلـرائط باسـتخدام بيانـات           
رصد األرض؛ والوصول إىل البيانات واملعلومات من أجل تقييم املخاطر؛ والبنية التحتية الوطنيـة  

ت الوطنية الالزمة لدعم إدارة الكـوارث؛ وإقامـة الشـبكات والعمـل     للبيانات املكانية وأطر البيانا
  مع شبكة برنامج سبايدر.

 ،تناولــت اجللســات الفرعيــة املتزامنــة مؤشــرات رصــد الغايــات العامليــة إلطــار ســنداي   و  -١٤
ــاء عمليــات االســتجابة حلــاالت          ــادل املعلومــات الفضــائية أثن ــادئ التوجيهيــة اإلجرائيــة لتب واملب

وإعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبصـادر      ،إلطـار سـنداي)   ٤مبا يتماشى مع األولويـة رقـم   الطوارئ (
  من أجل تقييم املخاطر وعمليات االستجابة حلاالت الطوارئ. متعدِّدةخارجية 

ويف اليـوم األخــري مــن املــؤمتر ُنظمــت زيارتـان مؤسســيتان للمحطــة الســاتلية األرضــية يف     -١٥
   للحد من الكوارث.واملركز الوطين الصيينيونغان 

ــن     -١٦ ــرة م ــة قصــرية   ٢٠١٦ /ســبتمربأيلول ٢٧إىل  ٢٢وخــالل الفت ، ُعقــدت دورة تدريبي
التكنولوجيات الفضائية يف رصد الفيضانات واجلفاف وتقييم املخاطر يف املركز اإلقليمي تناولت 

الـذي يقـع مقـره يف جامعـة      ،لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ      
  شخصاً من املشاركني يف املؤمتر. ٣٠يف بيجني. وقد حضر الدورة بيهان 

  
    برنامج األنشطة  - رابعاً  

برنــامج ســبايدر. واحتفــاالً بتلــك إلنشــاء الــذكرى الســنوية العاشــرة  ٢٠١٦وافــق عــام   -١٧
ــا   ــة، ُعقـــد مـــؤمتر يف فيينـ ــه  ٢٠١٦ /يونيـــهحزيران ٨و ٧يـــومي الـــذكرى اهلامـ اســـتعرض خاللـ

  املشاركون األعمال اليت أجنزها برنامج سبايدر والتوقعات املستقبلية. 
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    البناء على إجنازات برنامج سبايدر خالل السنوات العشر املاضية  -ألف  
للبنــاء علــى إجنــازات برنــامج ســبايدر خــالل الســنوات العشــر   األوىل اجللســة تصــُخصِّ  -١٨

ــذهلا  هــوداجلن املاضــية. واســتعرض املشــاركو  ــيت ب ــدار     ال ــيت حققهــا علــى م ــائج ال ــامج والنت الربن
ســبل التعــاون القائمــة وناقشــوا األنشــطة الــيت مــن املمكــن  واستعرضــوا الســنوات العشــر املاضــية 

، تناول احلضور أيضاً ٥٠تنفيذها خالل السنوات القادمة. ويف إطار التحضري ملؤمتر اليونيسبيس+
  عات قادرة على مواجهة الكوارث. القضايا املتعلقة ببناء جمتم

وخلص املشاركون التجارب واملمارسـات اجليـدة الـيت طورهتـا خمتلـف البلـدان ومكاتـب          -١٩
الــدعم اإلقليميــة التابعــة لربنــامج ســبايدر واملنظمــات األخــرى يف شــبكة الربنــامج. وركــزت           

جـل إدارة خمـاطر الكـوارث    املناقشات على بناء البنية التحتيـة للمعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة مـن أ     
  ورصد تنفيذ إطار سنداي.

التاليـة: العقـد األول لربنـامج     واضـيع حول املإيضاحية مخسة عروض  وقُدِّمت أثناء اجللسة  -٢٠
رســم الطريــق لتحســني فهــم خمــاطر الكــوارث مــن خــالل املعلومــات الفضــائية؛ وبنــاء     -ســبايدر 

القدرات الالزمة للحد من خماطر الكوارث بنـاًء علـى املعلومـات الفضـائية يف منطقـة آسـيا واحملـيط        
رث يف الصني؛ وعمل املركز الـدويل  اهلادئ؛ واستخدام التكنولوجيا الفضائية يف إدارة خماطر الكوا

  للتنمية املتكاملة للجبال بالنيابة عن برنامج سبايدر يف بوتان وميامنار ومنطقة جنوب آسيا.
ن على اخلدمات والفرص اليت يوفرهـا برنـامج سـبايدر لتعزيـز اسـتخدام      واملشارك وأُطلع  -٢١

املعلومـــات الفضـــائية يف احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث مبـــا يف ذلـــك خـــدمات تعزيـــز الشـــبكات   
العمل املشتركة، واخلـدمات االستشـارية، والوصـول إىل    وحلقات والشراكات وفرص التدريب، 

عــن  ،رف ونشــرها (علــى ســبيل املثــالاوإدارة املعــ املعلومــات الفضــائية أثنــاء حــاالت الطــوارئ،
املوصـى هبـا)،    الفضـلى  ة اخلاصـة بربنـامج سـبايدر ونشـر املمارسـات     يـ بوابـة املعرف الطريق حتديث 

 املواضـــيع املمكـــن تناوهلـــا يف مـــنباعتبارهـــا جـــدول األعمـــال يف املعلومـــات الفضـــائية وإدراج 
  موضوع رصد األرض يف إطار سنداي).دراج إعن طريق  ،احلوارات العاملية (على سبيل املثال

وأقر املشاركون بفوائد برنـامج سـبايدر وجهـوده البـارزة يف تعزيـز اسـتخدام املعلومـات          -٢٢
  الفضائية يف مجيع مراحل إدارة الكوارث.

لتجسيد عن املالحظات التالية: (أ) كانت هناك حاجة ملموسة  األوىل ت اجللسةوأسفر  -٢٣
لإلنــذار املبكــر؛ (ب) كانــت هنــاك حاجــة متزايــدة إلشــراك   تشــغيلية ُنظُــم يفاألدوات الفضــائية 

إدارة الكــوارث واإلنــذار املبكــر؛ (ج) كانــت هنــاك حاجــة لبــذل  م ظُــُنالقطــاع اخلــاص يف بنــاء 
ــود متواصــلة   ــن أجــل  جه ــات رصــد األرض ومســتخدميها؛      م ــدمي بيان ــني مق ــاون ب ــز التع تعزي

تسـهيل اسـتخدام رصـد األرض    مـن أجـل   موحدة كانت هناك حاجة لوضع إجراءات عمل  (د)
  دارة الكوارث.الوطنية إلياكل اهلعلى خمتلف مستويات 
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    تقييم املخاطر ورسم اخلرائط باستخدام بيانات رصد األرض  -باء  
لتقييم املخاطر ورسم اخلرائط باسـتخدام بيانـات رصـد األرض.     ةالثانياجللسة  تصُخصِّ  -٢٤

ــة املرتبطــة      توهــدف ــز مشــاريع التطــوير والبحــوث التطبيقي ــهوج إىل مناقشــة تعزي والنمــاذج بالن
واملنهجيات واألدوات واملعـايري ومنصـات اخلـدمات واملشـاريع التشـغيلية لتقيـيم املخـاطر ورسـم         

سيما بناًء على جتارب  املرتبطة بتقييم املخاطر ورسم اخلرائط، والاملسائل اخلرائط؛ وإىل توضيح 
اخلرائط وكفاءة خدمات رسم اخلرائط؛ والنظر يف دور املعلومات الفضائية والتقدم فعالية ني حتس

الذي يشهده جمال االستشعار عـن ُبعـد واملنتجـات املعلوماتيـة والـربامج احلاسـوبية املسـتخدمة يف        
يقات اليت ميكن للتطبالسبل تقييم املخاطر والتصوير البصري للمعلومات ونشر البيانات؛ ودراسة 

هبـا أن حتــد مــن درجــة ضــعف الســكان والبنيــة التحتيــة مبــا يتماشــى مــع روح إحــدى األولويــات  
، أال وهي التعاون الدويل مـن أجـل خفـض االنبعاثـات وتعزيـز قـدرة       ٥٠املواضيعية لليونيسبيس+
  اجملتمعات على التأقلم.

سياق األرض يف حول استخدام رصد إيضاحية عروض  ١٠ ةالثاني وقُدِّمت أثناء اجللسة  -٢٥
ــة واجلفــاف      ــواع الكــوارث مثــل الــزالزل والفيضــانات واألعاصــري املداري االســتجابة ملختلــف أن

التكنولوجيـــا احملمولــة يف الفضـــاء  املتكلمــون  واالهنيــاالت األرضــية وحرائـــق الغابــات. ونـــاقش    
إضافة إىل أدوات طيار، املسيَّرة بال وتكنولوجيا الليدار اليت يتم تشغيلها من املركبات والطائرات 

اسـتخدام   ةالثانيـ اجللسـة  ها تالرئيسـية الـيت ناقشـ    واضـيع رصد األرض األخرى. وكـان مـن بـني امل   
للـزالزل وتقيـيم املخـاطر، واسـتخدام     يف اختاذ التدابري الالزمة للتصدي الرصد بالسواتل الرادارية 

النمذجـة الدقيقـة   صور االستشـعار عـن ُبعـد عاليـة االسـتبانة للكشـف عـن األضـرار، واسـتخدام          
للمدن باستخدام تكنولوجيا الليدار يف تقييم خماطر الكـوارث يف املنـاطق احلضـرية     ثالثية األبعادال

  ورسم اخلرائط.
الضوء على استخدام السواتل الرادارية يف إجراء حتليل  ةالثانياجللسة وسلط املشاركون يف   -٢٦

دمـج  أنَّ امجـة عـن الـزالزل. وقـد أُشـري إىل      التداخل كطريقة لرسم خـرائط التشـوهات األرضـية الن   
 )Sentinel-1Bو Sentinel-1Aبــاء ( ١ألــف و ١-ســنتينيل البيانــات الــواردة مــن القمــرين الصــناعيني

يف  ،السـواتل الراداريـة األخـرى    البيانات الواردة مـن  إضافة إىل ،التابعني لوكالة الفضاء األوروبية
تلك األنواع من تطبيقات القياس بالتداخل كان عامالً مغرياً لقواعد اللعبة يف السنوات األخـرية،  

  .عالية التواتررصد القيام بعمليات قدرة هذه السواتل على لنظراً 
ونــاقش املشــاركون اســتخدام تقنيــات رصــد األرض يف تقيــيم املخــاطر واإلنــذار املبكــر     -٢٧

حالة مجهورية إيران اإلسالمية كيف ُيمكن استخدام رصـد األرض  وجهود التأهب. وأوضحت 
يف تطوير مؤشرات لشدة اجلفاف واسـتخدام تلـك املؤشـرات يف تقيـيم خمـاطر اجلفـاف، وكيـف        
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ميكن إعداد خرائط خماطر اجلفاف عن طريق دمج بيانات استخدام األراضي املأخوذة مـن رصـد   
  ت خماطر اجلفاف وقابلية التضرر منه.األرض مع البيانات املوقعية للسكان وبيانا

وناقش املشاركون استخدام تطبيقـات رصـد األرض يف تقـدير األثـر احملتمـل للكـوارث.         -٢٨
وميكن استخدام البيانات الناجتة يف حتديد عدد األفراد الـذين سـيحتاجون للمسـاعدات اإلنسـانية     

ملتاحـة إلنشـاء قواعـد بيانـات     عند وقوع الكارثـة. وذكـر املشـاركون األدوات والتكنولوجيـات ا    
، الــذي ميكــن OpenStreetMapالــبىن التحتيــة املعرضــة لالهنيــار داخــل املــدن، مثــل تطبيــق   بشــأن 

استخدامه للحصول على معلومات من اجملتمعات احملليـة، إضـافة إىل منصـات تكنولوجيـا الليـدار      
  .املسيَّرة بال طياراملثبتة على املركبات والطائرات 

ــرزت   -٢٩ ــارب وأب ــران اإلســالمية     جت ــة إي ــنغالديش ومجهوري ــيا وب ــالوالصــني إندونيس  ونيب
التحـــديات التاليـــة: (أ) ضـــعف التواصـــل بـــني مطـــوري منتجـــات رصـــد األرض واملســـتخدمني  

املتعلقـة   الفضلى على املمارسات بالقدر الكايفالنهائيني؛ (ب) عدم إطالع املستخدمني النهائيني 
صد األرض؛ (ج) املشكالت اليت تنشأ عند دمج بيانات رصـد  باستخدام تكنولوجيا ومنتجات ر

، ومـن مث  نيالسـكان األصـلي   املتاحـة لـدى  رف ا؛ (د) عـدم تقـدير املعـ   املوقعيةاألرض مع البيانات 
  يف إعداد املنتجات باستخدام تطبيقات رصد األرض.  بالقدر الكايفعدم استغالهلا 

بالعمل الكبري اجلاري لتعزيز استخدام بيانات رصد  ةالثانياجللسة وختاماً، أقر املشاركون يف   - ٣٠
للكــوارث، وال ســيما يف تقيــيم أثــر الكــوارث. يف حــني مل تبــذل جهــود  التصــدي األرض يف جهــود 

ضـرورة  إىل املشـاركون  أشـار  استخدام رصد األرض يف إدارة خماطر الكوارث. ولذا،  جمال تذكر يف
  ث فهماً حقيقياً مبا يتماشى مع إطار سنداي.أن يكرس اخلرباء جهودهم لفهم خماطر الكوار

    
    الوصول إىل البيانات واملعلومات الالزمة من أجل تقييم املخاطر  -جيم  

مـن أجـل تقيـيم    الالزمـة  الوصول إىل البيانات واملعلومات ملسألة  ةالثالث ت اجللسةصُخصِّ  -٣١
جلغرافية املكانيـة الالزمـة لتقيـيم    مناقشة خمتلف أنواع املعلومات الفضائية واوهدفت إىل املخاطر. 

تبـادل املعلومـات   وطرائـق  ؛ للعمـوم املخاطر؛ والوصول إىل تلـك املعلومـات؛ واملعلومـات املتاحـة     
وتوفري إمكانية االطالع علـى جمموعـة بيانـات السـواتل املتاحـة واسـتخدامها يف إعـداد املنتجـات         

ألنشـطة املندرجـة ضـمن أحـد أهـداف      يف تنفيـذ ا  ت اجللسـة الالزمة لتقيـيم املخـاطر. وقـد أسـهم    
، أال وهو بناء القدرات مـن أجـل القـرن احلـادي والعشـرين والـذي يضـم        ٥٠مؤمتر اليونيسبيس+

  من بني مجلة غاياته األخرى تعميم الوصول إىل املعلومات.
ويقر إطار سنداي بقيمة تكنولوجيا الفضاء ورصد األرض يف إدارة الكوارث وعمليـات    -٣٢

االت الطوارئ. كمـا يسـلط الضـوء بصـفة خاصـة علـى أمهيـة اسـتخدام املعلومـات          االستجابة حل
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اليت يتم مجعها من خالل املنصات الفضائية لغرض تقييم املخاطر قبل وقـوع الكـوارث، وهـو مـا     
  ميكن أن يساعد يف منع الكوارث والتخفيف من آثارها ويف إعداد استجابة فعالة هلا.

وهــي: خمتلــف أنــواع املعلومــات الفضــائية    ،رئيســية اضــيعموونــاقش املشــاركون ثالثــة    -٣٣
تبادهلــا؛ ونطــاق ووســائل واجلغرافيــة املكانيــة الالزمــة لتقيــيم املخــاطر؛ والوصــول إىل املعلومــات  

يف إطـار   ١ارتباطـاً وثيقـاً باألولويـة رقـم      واضـيع . وتـرتبط هـذه امل  للعمـوم بيانات السواتل املتاحة 
  سنداي: فهم خماطر الكوارث.

قـدَّم  موضوع املعلومات الفضائية واجلغرافيـة املكانيـة الالزمـة لتقيـيم املخـاطر،      ويف إطار   -٣٤
تــوفر بيانــات وصــور االستشــعار عــن ُبعــد وجــدواها يف وضــع منــاذج  املتكلمــون معلومــات تــبني 

حلــاالت الكــوارث ورصــدها وتوقعهــا وتقييمهــا مثــل كــوارث اجلفــاف والفيضــانات واألعاصــري  
ميكن أيضاً أن للعموم البيانات الوطنية واإلقليمية والعاملية املتاحة أنَّ املدارية واحلرائق. وأوضحوا 

املتعلـق بالنظـام   اإليضـاحي  العـرض   املتكلم أثنـاء سبيل املثال، أشار تستخدم لذلك الغرض. فعلى 
العاملي لرصد الفيضانات إىل جمموعات البيانات، مثل توزيع السكان، اليت كانت الزمة حلسـاب  

احتمالية التعرض). ونظـراً لألمنـاط   بدرجة خطورة التعرض للمخاطر (أي شدة التعرض مضروبة 
السكان، كان من الالزم وضع منـاذج أفضـل هلـذه املعلومـات يف مرحلـة      املكانية والزمانية لتوزيع 

  تقييم املخاطر.
م ظُــُن املشــاركون أنَّأبــرز تبادهلــا، ووســائل موضــوع الوصــول إىل املعلومــات ويف إطــار   -٣٥

وســائل فعالــة للوصــول إىل املعلومــات اجلغرافيــة املتعلقــة هــي املعلومــات اجلغرافيــة عــرب اإلنترنــت 
كمثـال  علـى اإلنترنـت    GeoNodeتطبيـق   وُعـرض مـع املسـتخدمني النـهائيني.    تبادهلا وبالكوارث 

لنظــام مفتــوح املصــدر إلدارة احملتــوى ميكــن اســتخدامه لتبــادل البيانــات املكانيــة. وكانــت هنــاك  
جهود متزايدة لتعديل التطبيق مبا ُيسهل تبادل البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة وتـوفري الوصـول إليهـا،       

  بدا واضحاً من كثرة التطبيقات املعتمدة عليه. الذياألمر 
ني دور بيانـات  تكلم، ناقش أحـد املـ  للعموموفيما خيص موضوع بيانات السواتل املتاحة   -٣٦

ــة   ــال  تكلمفتوحــة املصــدر. واستشــهد املــ  املالســواتل اجملاني اســتخدام بيانــات ســاتل استشــعار   مبث
ــارهاألراضــي عــن ُبعــد (الندســات)   للبيانــات  الــيت أوضــحت أنَّالفضــلى مــن املمارســات  باعتب

الالزمـة جلمعهـا. وذُكـرت    العموميـة  قيمة سـوقية أكـرب بكـثري مـن االسـتثمارات       فتوحة املصدرامل
وجمموعــة ســواتل الندســات كمصــادر    )Copernicus Sentinel( كوبرينيكــوس ســانتينيل  ســواتل

للصــور اجملانيــة واملفتوحــة الــيت ميكــن اســتخدامها إلجــراء التحلــيالت املتعلقــة باملخــاطر بدرجــة     
  االستبانة املكانية املرجوة.
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وأخرياً، نوقش دور سواتل األرصاد اجلوية والسواتل الثابتة بالنسبة لألرض، مع اإلشارة   -٣٧
 عـدة . وشـدد  املتـواتر علـى الرصـد    منحتـها قـدرات عاليـة جـدا     ائص الـيت بصفة خاصـة إىل اخلصـ  

  مشاركني على ضرورة تقليص الزمن الالزم لنقل البيانات وتسليمها للمستخدمني.
    

البنية التحتية الوطنية للبيانات املكانية وأطر البيانات الوطنية الالزمة لدعم   -دال  
    الكوارث إدارة
اقشـة البنيـة التحتيـة الوطنيـة للبيانـات املكانيـة وأطـر البيانـات         ملن ةالرابعاجللسة  تصُخصِّ  -٣٨

الوطنية الالزمة لدعم إدارة الكوارث. وناقش املشاركون آخر االجتاهات والتطورات يف تأسيس 
والسـبل الكفيلـة   البىن التحتية الوطنيـة اخلاصـة بالبيانـات املكانيـة. وناقشـوا كـذلك أطـر البيانـات         

ون الضـوء  متكلمط دة. وسلَّتعدِّاملاملعنية  اجلهاتيف حوزة تكون توافقة اليت دمج البيانات غري املب
سبل وضع دارة الكوارث معايري وأطراً للبيانات وناقشوا الوطنية إلوكاالت العلى أمهية أن تضع 

  تلك املعايري.
التاليـــة: دمـــج مصـــادر البيانـــات املعـــزَّزة يف نظـــام موحـــد   واضـــيعامل وتناولـــت اجللســـة  -٣٩
املعنيـة؛ وقيـام الصـني ببنـاء وتطـوير      اجلهـات  معلومات اجلغرافية املكانيـة يكـون متاحـاً ملختلـف     لل

نظام عايل االستبانة لرصـد األرض؛ واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ والتأهـب هلـا يف منطقـة آسـيا         
غيـة تنفيـذ   واحمليط اهلادئ؛ واإلطار واملنهجية واملمارسة اخلاصة بإنشاء بنية حتتية وطنية للبيانـات ب 

  عملية دينامية لرسم خرائط للمخاطر ورصدها.
املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة مــع "البيانــات  م ظُــُندمــج إىل نظــرة عامــة  ووفــرت اجللســة  -٤٠

ــُنالضــخمة" مــن أجــل إنشــاء   ــة تــدعم جهــود تقيــيم خمــاطر    م ظُ ــة ذكي ــة مكاني معلومــات جغرافي
إنترنت األشياء قد ُيستخدم يف تقدمي معلومات  هلا. وأشار مشاركون إىل أنَّوالتصدي الكوارث 

  آنية أثناء الكوارث.
االسـتبانة   عـايل النظـام السـواتل الصـيين    ني الضوء على إنشاء وتطـوير  تكلمط أحد املوسلَّ  -٤١

) وقدراتـه علـى رصـد أعاصـري التيفـون واالهنيـاالت األرضـية والكـوارث         Gaofenلرصد األرض (
رصـد األرض العامليـة، أن يـوفر    م ظُـ ُن، جنباً إىل جنب مـع غـريه مـن    نظامهذا الالبيئية. ومن شأن 

سـتخدامات خاصـة أخـرى مثـل تقيـيم خطـر األمـراض املعديـة الـيت          ال الزمـة قدرات رصـد أكـرب   
  تتسبب فيها الكوارث البيئية.

وناقش املشاركون التحديات املرتبطة بإدارة الكوارث يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ، والـيت     - ٤٢
كان من بينها عدم وجود إطار لصنع القرار ميكن أن ُيستخدم لتقيـيم االحتياجـات األوليـة بنـاًء علـى      

واملتاحــة الســاتلية علومــات املســيناريوهات الكــوارث؛ وعــدم الــوعي باملنتجــات املتنوعــة املشــتقة مــن  
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لالســتخدام أثنــاء الكارثــة؛ وعــدم كفايــة القــدرات الالزمــة ملعاجلــة صــور الســواتل األوليــة مــن أجــل   
  .الساتليةعلومات املاشتقاق معلومات مفيدة؛ وحمدودية القدرة على استغالل املنتجات املشتقة من 

دة يف حالـة عـدم   اإلنساين تقدمي يد املساعامليدان وعرض الشركاء الدوليون العاملون يف   -٤٣
لمنظمــات لينبغـي   بأنـه  دفعـوا وكفايـة مـوارد احلكومـات الوطنيـة لالسـتجابة حلــاالت الطـوارئ.       

اإلنسانية الدولية االستفادة على حنو فعال من املعلومات الفضـائية عنـد قيامهـا بتحليـل األوضـاع      
  وقياس أثر الكوارث.

دعـم عمليـة صـنع القـرار القائمـة علـى       تقييم املخاطر الديناميـة يف  ُنظُم ونوقش استخدام   -٤٤
البيانــات كانــت متــوفرة لغــرض تقيــيم املخــاطر، فإهنــا مل تكــن منظمــة  املخــاطر. وبــالرغم مــن أنَّ

عملية صـنع القـرار الواعيـة باملخـاطر     وذُِكرت صعب الوصول إليها. فكان من البشكل منهجي، 
لعملية حصر البيانات وتقييمها بشكل سريع ومنهجي. وقد ُجربت هذه  اداعم امنوذجباعتبارها 

  املنهجية بالفعل يف نيبال.
    

    شبكة برنامج سبايدر معإقامة الشبكات والعمل   -هاء  
إقامـة الشـبكات والعمـل مـع شـبكة برنـامج سـبايدر.         ة ملوضـوع اخلامس ت اجللسةصُخصِّ  -٤٥

الوكـاالت   يـدعمها برنـامج سـبايدر بالشـراكة مـع      األنشـطة الـيت   معلومات عـن تقدمي  وهدفت إىل
ــة إلدارة الكــوارث ــر   طرائــق ؛ ومناقشــة الوطني ــة ووســائل جعــل تلــك األنشــطة أكث وارتباطــاً فعالي

  باحتياجات الدول األعضاء؛ وتعزيز عمل الدول األعضاء واملنظمات الشريكة مع برنامج سبايدر.
واجلهـات  لربنـامج سـبايدر والبلـدان الشـريكة     واستعرضت مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة   -٤٦

املعنية األخـرى آخـر مسـتجدات أعماهلـا. وبـدعم مـن الـدول األعضـاء ومكاتـب الـدعم اإلقليميـة            
والشركاء اآلخرين، استطاع برنامج سبايدر بناء شبكة واسعة من الوكاالت احلكومية واملنظمـات  

املعنيـة  واجلهات مات العلمية والشركات اخلاصة الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واملنظ
األخرى. ونفذ الربنامج العديد من املهام االستشارية التقنية وبرامج بناء القـدرات وأنشـطة التوعيـة    

  ي.ـيف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ وأفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب
املستجدات: املركز الدويل للتنميـة  معلومات عن مكاتب الدعم اإلقليمية التالية وقدَّمت   -٤٧

واملركــز  ،واملركــز اآلســيوي للتأهــب للكــوارث ،واملعهــد الــدويل إلدارة امليــاه ،املتكاملــة للجبــال
ووكالـة   ،واملعهـد اإلندونيسـي الـوطين للمالحـة اجلويـة والفضـاء       ،اآلسيوي للحد مـن الكـوارث  

  انية.الفضاء اإلير
وكينيـا  نـام   وفييـت غانـا  نكـا و ال مجهورية الو الدميقراطية الشـعبية وسـري  وأوضح ممثلو   -٤٨
مع برنامج سبايدر. كما قام املكتب اجلهود اليت بذلتها بلداهنم باالشتراك مبيق وميامنار أثر اوموز
حتاد الروسي واملركز ري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الصني ووزارة الدفاع املدين يف االطْالقُ
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آخر عن اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بتقدمي تقارير 
  مستجدات أنشطتهم.

مها برنـامج سـبايدر يف السـنوات    بوضـوح املسـامهات الضـخمة الـيت قـدَّ      ت اجللسةوأبرز  -٤٩
املعنيـة  اجلهـات  إعـالم  األخـرية يف   السـت السـنوات  العشر املاضية ومكتب الربنامج يف بـيجني يف  

باحلاجــة إىل اســتخدام  ،علــى املســتويات العليــا يف خمتلــف احلكومــات الوطنيــة ،بــإدارة الكــوارث
، ويف ةتطبيقـات التكنولوجيـ  الاملعلومات الفضائية، ويف تدريب املسؤولني على جمموعة كبرية من 

ة الفجـوة يف السياسـات والتنسـيق فيمـا يتعلـق      إعداد املـواد واألدلـة والكتيبـات الفنيـة، ويف معاجلـ     
  باستخدام رصد األرض يف إدارة الكوارث.

ــدَّ  -٥٠ ــيت      وق ــة مقترحــات باألنشــطة ال ــدعم اإلقليمي ــدول األعضــاء ومكاتــب ال ميكــن مت ال
  ربنامج سبايدر تنفيذها يف السنوات القادمة.ل

    
خماطر الكوارث مؤشرات رصد الغايات العاملية إلطار سنداي للحد من   -واو  

    ٢٠٣٠-٢٠١٥ للفترة
صــت أول جلســة مــن اجللســات الفرعيــة املتزامنــة ملناقشــة مؤشــرات رصــد الغايــات ُخصِّ  -٥١

  مهمة وصاغوا توصيات بشأهنا.مسائل د املشاركون العاملية إلطار سنداي. وحدَّ
ــوفري املؤشــرات        -٥٢ ــى مناقشــة دور رصــد األرض يف ت ــة عل ــز اجللســة الفرعي وانصــب تركي
لالزمة لرصد الغايات العاملية إلطار سنداي. وأُشري إىل اإلطارين الـدوليني اآلخـرين ذوي الصـلة    ا

ومها: أهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس اللذين مت التوقيع عليهما يف الـدورة   ،يف هذا الشأن
املنـاخ. وقـد وقـع     احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري   

االختيار على هذا املوضوع يف ضوء املشاركة املستمرة ملكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث 
  والدول األعضاء يف وضع مؤشرات لرصد الغايات العاملية إلطار سنداي.

وناقش املشاركون املسامهة اليت ميكن لتكنولوجيا الفضـاء أن تقـدمها ملتابعـة تنفيـذ إطـار        -٥٣
اي. وقــد وفــرت تكنولوجيــا الفضــاء، وخباصــة تكنولوجيــا رصــد األرض، بيانــات أساســية    ســند

ميكـن اسـتخدامها كنقـاط مرجعيـة لرصـد التقـدم حنـو حتقيـق الغايـات العامليـة            ،وقائمة علـى أدلـة  
الـدويل  لإلطار. واستندت املناقشات إىل النتائج اليت توصـل إليهـا فريـق اخلـرباء العامـل احلكـومي       

  عضوية املعين باملؤشرات واملصطلحات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث.املفتوح ال
ــدفق البيانــات واملعلومــات وجــدوى       -٥٤ ــاقش املشــاركون أيضــاً الغايــات واملؤشــرات وت ون

ــا رصــد األرض. ومتثلــت    ــيت كانــت موضــوع    اســتخدام تكنولوجي نقــاش يف املســألة الرئيســية ال
يـة وكيفيـة اسـتخدام املؤشـرات لقياسـها. كمـا ناقشـت        الوقوف على كيفية حتديـد الغايـات العامل  

املمكنــة للــربط بــني غايــات والســبل اجملموعــة التحــديات املرتبطــة بتحديــد الغايــات واملؤشــرات، 
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أهداف التنمية املستدامة وغايات إطـار سـنداي، واملشـكالت يف حتديـد الغايـات علـى املسـتويني        
  لى الصعيد العاملي.الوطين واحمللي، وطريقة دجمها يف الغايات ع

: افتقار البلدان التاليةالشواغل الرئيسية ذُكرت وفيما يتعلق مبوضوع الغايات واملؤشرات،   -٥٥
إىل املــوارد الالزمــة لتحديــد الغايــات علــى املســتوى دون الــوطين أو احمللــي؛ وعــدم التنســيق داخــل  

املعلومــات والبيانــات ذات الصــلة خمتلــف املنظمــات يف البلــدان مــن أجــل حتديــد املؤشــرات ومجــع  
  املتعلقة بتلك املؤشرات؛ وعدم وجود مبادئ توجيهية إجرائية لتوحيد عملية مجع البيانات املناسبة.

املشــاركون الشــواغل التاليــة: ذكــر موضــوع تــدفق البيانــات واملعلومــات،   مــا خيــصوفي  -٥٦
املنظمــات؛ وعــدم الــوعي  وجــود فجــوات يف آليــة تــدفق البيانــات بــني خمتلــف املســتويات داخــل 

ــة      ــة بــني اجملتمعــات احمللي بوجــود معلومــات وأدوات وبيانــات مفتوحــة املصــدر؛ والفجــوة املعرفي
سيما عندما يتعلق األمـر بـدمج البيانـات     توافق البيانات واتساقها والمسألة واألوساط العلمية؛ و

والعزلة يف إدارة البيانات (ُتعرف أيضـاً باسـم "مسـتودعات     ،غريها من البياناتباجلغرافية املكانية 
  البيانات املنعزلة")؛ وإمكانية الوصول إىل البيانات.

وفيما يتعلق جبدوى استخدام تكنولوجيا رصد األرض يف متابعـة الغايـات العامليـة إلطـار       -٥٧
(أ) احلاجـة إىل اسـتخدام    سنداي، لفت املشاركون يف اجللسة الفرعية االنتبـاه إىل النقـاط التاليـة:   

التكنولوجيا جلمع املسامهات من اجملتمعات احمللية وحتسـني تنفيـذ الغايـات العامليـة؛ (ب) ضـرورة      
توحيد البيانـات واإلجـراءات التشـغيلية والتوجيهيـة املوحـدة؛ (ج) احلاجـة إىل معاجلـة الفجـوات         

اجـة امللحـة لتعزيـز القـدرة علـى سـد       املتعلقة بالتنسيق يف احلصول على البيانـات وتبادهلـا؛ (د) احل  
  الفجوات بني إنتاج املعلومات وإدارهتا ونشرها من جهة وعملية صنع القرار من جهة أخرى.

    
املبادئ التوجيهية اإلجرائية لتبادل املعلومات الفضائية أثناء عمليات االستجابة   -زاي  

    حلاالت الطوارئ
دئ التوجيهية اإلجرائية لتبادل املعلومـات الفضـائية   ُعقدت جلسة فرعية ثانية ملناقشة املبا  -٥٨

العمـل  حلقـات  أثناء عمليات االستجابة حلاالت الطوارئ. واستندت املناقشـات إىل سلسـلة مـن    
اليت أجراها برنامج سبايدر واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ لصـاحل الـدول      

مـن أجـل وضـع املبـادئ التوجيهيـة اإلجرائيـة لتبـادل         ،األعضاء يف رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا  
حلقات العمل املعلومات الفضائية أثناء عمليات االستجابة حلاالت الطوارئ. وقد ُسجلت نتائج 

تلك يف كتيب بعنوان "املبادئ التوجيهية اإلجرائية لوكـاالت إدارة الكـوارث ووكـاالت الفضـاء     
يا لتبادل املعلومات الفضائية أثناء االستجابة حلاالت الوطنية يف بلدان رابطة أمم جنوب شرق آس

الكوارث". ولتوفري املزيـد مـن التوجيـه للنقـاش، أُشـري أيضـاً إىل خمرجـات الفريـق العامـل الـدويل           
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، الـذي يرأسـه حاليـاً مكتـب شـؤون      السـاتلية علومـات  املبنـاًء علـى    املعين برسم خرائط الطـوارئ 
  الفضاء اخلارجي.

تلك املبادئ التوجيهية اإلجرائية يف مناطق أخرى تطبيق  بشأن سبلركون وتباحث املشا  -٥٩
البيانـات الالزمـة لعمليـات االسـتجابة      مسـائل منـها  دة. وركـزوا علـى   مواجهة كـوارث حمـدَّ  يف و

ــوارئ  ــات  ،حلــاالت الط ــدرات  ،والوصــول إىل البيان ــارات والق ــرائط    ،وامله ومنتجــات رســم خ
  ا املمارسات والتجارب املوصى هبا.وتبادلو ،ونشر املنتجات ،الطوارئ

ىل إوقد استند هذا العـرض   .تناول املمارسات اجليدة إيضاحيبعرض وأشاد املشاركون   -٦٠
ــة  ــة "املبــادئ التوجيهيــة لرســم خــرائط     ،كتيــب املبــادئ التوجيهيــة اإلجرائي وورقــة العمــل املعنون

وأوصى املشاركون بإجراء املزيد مـن الدراسـات    )١(اليت أعدها الفريق العامل الدويل. ،الطوارئ"
توجيهـات عامـة وأكثـر     قـدمان ت ماسيما وأهن ، الالوثيقتنيوالبحث يف أوجه التكامل احملتملة بني 

  مىت كان ذلك مناسباً. ىخرألإىل امنهما  شري كلٌّتتركيزاً على املخاطر، واقترحوا أن 
ــلَّ  -٦١ ــو   تكلمــط املوس ــة اجله ــى ازدواجي ــل    ون الضــوء عل ــة يف العمــل اجلــاري لتفعي د املبذول

املشـاركون علـى ضـرورة    واتَّفـق  . السـاتلية علومـات  املخدمات رسم خرائط الطـوارئ بنـاًء علـى    
املماثلـة  لمجـاالت  لحتسني التنسيق مع املستخدمني النهائيني للتحقق من تفعيل اخلـدمات بالنسـبة   

. ومـن شـأن هـذا التنسـيق أن يضـمن      اهتمام قبل تلبية طلبـات اخلـدمات اجلديـدة   اليت تكون حمط 
  زيادة كفاءة استغالل املوارد الفضائية.

لمسـتخدمني النـهائيني ومقـدمي البيانـات     لوأعد املشاركون التوصيات التالية: (أ) ينبغي   -٦٢
تعزيز ثقافة تبادل البيانات واملعلومات بناًء على سياسات البيانـات احلـرة واملفتوحـة، وخاصـة يف     

قـد تعيـق تبـادل     الـيت  مـور األ أنشـطة التأهـب، اسـتبانة    ، يف سـياق (ب) ينبغـي  حاالت الطـوارئ؛ 
أن تؤخذ يف االعتبار يف كتيب املبادئ التوجيهية املعلومات (مثل حساسية البيانات)؛ (ج) ينبغي 

لحصول على البيانات وإنتاجها أثناء حاالت لأنشطة التطوع واحلشد اإلجرائية مسألة االستعانة ب
إجـراء  عنـد  املستجيبني األوائـل يف امليـدان   يف احتياجات ) ينبغي النظر بعني االعتبار الطوارئ؛ (د

 ةالالزمــالــدنيا املشــتركة ) جيــب حتديــد البنيــة التحتيــة هاملزيــد مــن التنقــيح للمبــادئ التوجيهيــة؛ (
  يف التوجيهات نفسها. وبياهنالتطبيق التوجيهات 

    

                                                                    

 _www.un-spider.org/sites/default/files/IWG_SEM_EmergencyMappingGuidelines متاحة يف املوقع الشبكي التايل:  )١(  
v1_Final.pdf.  
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من أجل تقييم املخاطر وعمليات  متعدِّدةرسم اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية   -حاء  
    االستجابة حلاالت الطوارئ

ُعقــدت جلســة فرعيــة ثالثــة بــالتزامن مــع اجللســات األخــرى ملناقشــة رســم اخلــرائط             -٦٣
االت الستخدامها يف عمليـات تقيـيم املخـاطر واالسـتجابة حلـ      متعدِّدةباالستعانة مبصادر خارجية 

رســم  تكمــل جهــودالكفيلــة جبعـل تكنولوجيــا الفضــاء   ســاليباألحتديــد وهــدفت إىل الطـوارئ.  
، وحتديـد كيفيـة تعـديل اخلـرائط املرسـومة باالسـتعانة       متعدِّدةاخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية 

انة واستخدام منصات رسم اخلرائط باالسـتع  معيَّنة؛مواقف  لكي تناسب متعدِّدةمبصادر خارجية 
نة مثل الصـني. وتبـادل ممثلـون مـن مكتـب تنسـيق الشـؤون        يف بلدان معيَّ متعدِّدةمبصادر خارجية 

ــة إدارة الكــوارث والطــوارئ التابعــة      ــا وهيئ ــة إلدارة الكــوارث يف غان اإلنســانية واملنظمــة الوطني
جمــال يف اإلنســاين وجامعــة تســينغوا جتــارهبم   OpenStreetMapلرئاســة الــوزراء يف تركيــا وفريــق  

  أثناء الكوارث الكربى.اليت تشغلها جهات خارجية متعددة لرسم اخلرائط االستعانة باملنصات 
 ،متعـدِّدة رسـم اخلـرائط باالسـتعانة مبصـادر خارجيـة      لالضوء علـى ثـالث وسـائل     وُسلِّط  -٦٤

ــق       ــل تطبي ــرائط التفصــيلية (مث ــي: رســم اخل ــامل    OpenStreetMapوه ــام وســم املع ــع مه )، وتوزي
ــل ــق تط (مث ــاعي     MapSwipeبي ــة واســتخدام وســائل التواصــل االجتم ــارير امليداني ــداد التق )، وإع
 ).Ushahidiتطبيق  (مثل

ــادل املشــاركون جتــارهبم   و  -٦٥ خمتلــف وســائل رســم اخلــرائط باالســتعانة مبصــادر     بشــأن تب
. وحتدثت جامعة تسينغوا عن إشـراك املـواطنني يف اإلبـالغ عـن التقيـيم البصـري       متعدِّدةخارجية 

جلودة املياه باستخدام أحد تطبيقات اهلواتف احملمولة. وناقشت املنظمة الوطنية إلدارة الكـوارث  
يف غانا اإلبالغ من جانب مسؤويل األقاليم عن مستويات املياه وخمـاطر الفيضـان. وقـدمت هيئـة     

االهنيـاالت  اسـتبانة  عن إيضاحيا ارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء يف تركيا عرضاً إدارة الكو
. ويف اخلتام، حتدث عالية االستبانةالللصور األرضية ورسم خرائط هلا من خالل التفسري البصري 

ــن            ــاذا وأي ــل م ــن يفع ــيت توضــح م ــن اســتخدام اخلــرائط ال ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ع مكت
)3W mapping(،    وتطبيــق  ،والتنقيــب يف وســائل التواصــل االجتمــاعيOpenStreetMap  جلمــع

  .٢٠١٣البيانات أثناء اإلعصار هايان الذي ضرب الفلبني يف عام 
ــدَّ  -٦٦ ــد وحـ ــق ون متكلمـ ــاء    طرائـ ــا الفضـ ــا تكنولوجيـ ــن خالهلـ ــدعم مـ ــن أن تـ ــدة ميكـ عديـ

. ومشلــت تلــك متعــدِّدةجيــة رســم اخلــرائط باالســتعانة مبصــادر خار واالستشــعار عــن ُبعــد عمليــةَ
ــي  ــا يل ــق م ــات رصــد األرض مــن أجــل رســم اخلــرائط      الطرائ ــة الوصــول إىل بيان ــادة إمكاني : زي

وإدخـال  واخلـدمات املفتوحـة؛   واألنساق باالستعانة مبصادر خارجية وذلك من خالل التراخيص 
درة املرتفعـة علـى   نخفضـة االسـتبانة املكانيـة والسـواتل ذات القـ     املالبيانات املأخوذة من السـواتل  

للمســاعدة يف التقيــيم  ،متعــدِّدةيف اخلــرائط املســتعان يف رمسهــا مبصــادر خارجيــة  املتــواتر الرصــد 
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الفعال لألضـرار يف منـاطق واسـعة؛ واسـتخدام خوارزميـات متقدمـة للـتعلم اآليل مـن أجـل أمتتـة           
ط باالســتعانة ؛ وزيــادة تـوفر األجهــزة املســتخدمة يف التصـوير ورســم اخلــرائ  الســماتاسـتخالص  

  تكلفتها. وختفيض متعدِّدةمبصادر خارجية 
ط املشـاركون الضـوء علـى بعـض التحـديات الـيت تواجـه رسـم اخلـرائط باالسـتعانة           وسلَّ  -٦٧

هو عدم موثوقيـة   األشيعمعاجلة تلك التحديات. وكان الشاغل وطرائق  متعدِّدةمبصادر خارجية 
والشــكوك يف جودهتــا. وطُرحــت حلــول  متعــدِّدةالبيانــات املســتعان يف مجعهــا مبصــادر خارجيــة  

امليدانيـة  عديدة لتقليل األخطاء، مثل التحقق من صحة هذه البيانات بناًء علـى البيانـات احلقيقيـة    
والتــدقيق العشــوائي بواســطة خــرباء يف رســم اخلــرائط. وكــان مــن املهــم دمــج معلومــات رســم     

السـتجابة  التقليديـة ل ليـات  اآلمـن  املسـتقاة  البيانات ب متعدِّدةمصادر خارجية املستقاة من اخلرائط 
امليدانية. وكانت هناك حاجة لزيادة احلـوار بـني منظمـات االسـتجابة للكـوارث واملنظمـات الـيت        

مت توصيات عديدة . وقُدِّمتعدِّدةرسم اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية  مشاريعتقوم بتنسيق 
د جيــداً إلشــراك اجلمــاهري واجملموعــات عــرب كــول حمــدَّلتحســني التنســيق، مــن بينــها وضــع بروتو

  الشبكة الرقمية اإلنسانية). ،اإلنترنت (على سبيل املثال
باالسـتعانة   رسـم اخلـرائط  مشـاريع  بعـض منتجـات    وأعرب املشاركون عن القلق من أنَّ  -٦٨

قد ال تكون مفيدة لعمليات االستجابة للكوارث. ومتثل أحد احللول يف  مبصادر خارجية متعدِّدة
تعريــف اســتخدام اآلليــات املؤمتتــة عــرب اإلنترنــت الــيت يســتطيع مــن خالهلــا املســتجيبون األوائــل    

  االحتياجات. لتلبية تلكتقدمي نتائجهم من املتطوعون ليتمكن احتياجاهتم، املتطوعني ب
لثالثـة إىل التوصـيات التاليــة: (أ) تزويـد املشـاركني يف املــؤمتر     وخلصـت اجللسـة الفرعيــة ا    -٦٩

بنجاح من خالل رسم احمللية  اتاملعنية بأمثلة للمواقف اليت اسُتخدمت فيها قوة اجملتمعواجلهات 
؛ (ب) معاجلـة املشـكالت الكـربى الـيت تقـف حجـر       متعـدِّدة اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجيـة  

بشـأن  ؛ (ج) وضـع توجيهـات   ات احملليـة األدوات القائمة على اجملتمعـ ية فعالعثرة يف طريق زيادة 
وتقدمي اإلنذارات املبكرة وبناء  ،يف حتديد املخاطر خالل الظروف العادية احمللية إشراك اجملتمعات

  .التأقلمالقدرة على 
    

    املالحظات والتوصيات  -طاء  
دور رصــد األرض يف إدارة الكــوارث بشــأن يف املــؤمتر ُوضــعت كانــت التوصــيات الــيت   -٧٠

، وال سيما التعـاون الـدويل مـن أجـل خفـض      ٥٠متماشية مع األولويات املواضيعية لليونيسبيس+
) وبنـاء القـدرات مـن    ٦االنبعاثات وتعزيز قدرة اجملتمعات على التأقلم (األولويـة املواضـيعية رقـم    

أثر العمل الذي اضطلع بـه  جتلى . وقد )٧أجل القرن احلادي والعشرين (األولوية املواضيعية رقم 
مـة مـن العديـد مـن     املقدَّاإليضـاحية  برنامج سـبايدر خـالل السـنوات العشـر املاضـية يف العـروض       



A/AC.105/1130 

 

V.16-09460 15/16 
 

. وكانت البلدان اليت تعمـل مـع برنـامج سـبايدر تقـوم بتعزيـز       الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث
نيـة وإنشـاء املؤسسـات التدريبيـة ومعاجلـة      قدراهتا املؤسسية ووضـع األدلـة والكتيبـات واملـواد التق    

  والتنسيق فيما يتعلق باستخدام رصد األرض يف إدارة الكوارث. اتالفجوة بني السياس
وكان برنامج سبايدر يـؤدي واليتـه بـدعم مـن شـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة التابعـة لـه             -٧١

ــا الفضــاء التابعــة لأل    ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــة لت ــدول األعضــاء   واملراكــز اإلقليمي مــم املتحــدة وال
والشركاء اآلخرين. وأوصى املؤمتر بضرورة أن يستمر برنامج سبايدر يف تعزيـز تلـك الشـبكة عـن     

إدارة الكــوارث واإلنــذار املبكــر؛ وتعزيــز التعــاون بــني  ُنظُــمطريــق إشــراك القطــاع اخلــاص يف بنــاء 
ية يف وضع إجراءات عمـل  مقدمي بيانات رصد األرض ومستخدميها؛ ومساعدة احلكومات الوطن

  دارة الكوارث.الوطنية إلياكل اهلموحدة لتسهيل استخدام رصد األرض على خمتلف مستويات 
ــدة زت ويف حــني ركَّــ   -٧٢ ــود االســتجابة     ع ــى اســتخدام رصــد األرض يف جه ــادرات عل مب

للكوارث، ال توجد آليات كافية لتعزيز استخدام رصـد األرض بصـورة منهجيـة يف إدارة خمـاطر     
ملخاطر الكوارث، علـى النحـو    ألن يكتسب اخلرباء فهماً حقيقيا الكوارث. وكانت هناك حاجة

  د يف إطار سنداي.احملدَّ
الفضائية واجلغرافيـة   ظُمنُّأنواع خمتلفة من البيانات واملعلومات واألدوات والللعموم وتتاح   -٧٣

املصدر أو ُيمكـن احلصـول عليـه بتكلفـة     املكانية الالزمة لتقييم املخاطر. وكان العديد منها مفتوح 
تلـك املـوارد واسـتخدامها لغـرض     االسـتعانة ب املستخدمني بإمكانيـة   لتوعيةمنخفضة. وهناك حاجة 

بــدور بــالغ األمهيــة عــن طريــق نشــر أن يضــطلع حتديــد خمــاطر الكــوارث. وميكــن لربنــامج ســبايدر 
  وأنشطة التوعية اليت ينفذها. ةياملعرف تهاملعلومات املتعلقة بتلك املوارد من خالل بواب

لوكـاالت  بالغـة األمهيـة ل  المعايري البيانات وأطرها كانت أحد املطالب  املؤمتر أنَّ والحظ  -٧٤
. ومن شأن استخدام مناذج وأدوات وبوابات إلكترونية حمـددة يف تقيـيم   الوطنية إلدارة الكوارث

املخــاطر ورصــد اخلــرائط أن ييســر عمليــة وضــع معــايري البيانــات وتنفيــذ البنيــة التحتيــة للبيانــات   
دة. حمــدَّوفــق أنســاق املكانيــة، إذ تتطلــب هــذه األدوات والبوابــات اإللكترونيــة إدخــال البيانــات 

البنية التحتيـة الوطنيـة للبيانـات املكانيـة وأطـر البيانـات ميكـن أن تـوفر قـوائم           نَّوأشار املؤمتر إىل أ
  جرد وتقييمات سريعة ومنهجية للبيانات الالزمة لصنع القرارات الواعية باملخاطر.

وأشار املؤمتر إىل أمهية أن تفهم األوساط املعنية بالفضاء عملية وضـع املؤشـرات الالزمـة      -٧٥
ق دور املعلومـــات الفضـــائية يف قيـــاس تلـــك وأن توثِّـــ ،العامليـــة إلطـــار ســـندايلرصـــد الغايـــات 

املؤشرات. وهناك حاجة لبذل املزيد من اجلهـود لتوثيـق مسـامهات تكنولوجيـا الفضـاء، وخباصـة       
موضـوع   هـو  رصد األرض، يف متابعة الغايات العامليـة احملـددة. وأوصـى املـؤمتر بـأن يكـون ذلـك       

  نامج سبايدر الالحقة.عمل برحلقات النقاش يف 
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اجلـاري وضـعها للـدول األعضـاء يف      ،املبـادئ التوجيهيـة  تتضـمن  وأوصى املؤمتر بضرورة أن   - ٧٦
ــات االســتجابة حلــاالت        ــاء عملي رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا حــول اســتخدام رصــد األرض أثن

  رئ وجتربة أعضائه.الفريق العامل الدويل املعين برسم خرائط الطوا اليت خلص إليها نتائجال ،الطوارئ
اليت حتد من االستخدام املباشر أو غـري املباشـر للمعلومـات    املسائل  وخلص املؤمتر إىل أنَّ  -٧٧

دمـج  للـتمكني مـن   يلـزم معاجلتـها    متعـدِّدة الفضائية يف رسم اخلرائط باالستعانة مبصـادر خارجيـة   
  الت الطوارئ.يف جهود تقييم املخاطر واالستجابة حلااجملتمعات احمللية مسامهات 

    
    اخلالصة  -ياء  

تعليقــات املشــاركني، جنــح املــؤمتر يف توليــد رؤى وأفكــار حــول دور رصــد   إىل اســتناداً   -٧٨
بشـأن  م توجيهـات جوهريـة   األرض والتكنولوجيات ذات الصـلة يف فهـم خمـاطر الكـوارث، وقـدَّ     

  تطبيق إطار سنداي.
ضاء اخلـارجي بتقـدمي الـدعم الـدائم     وأسفر املؤمتر عن التزام من جانب مكتب شؤون الف  -٧٩

الناشـئة مثـل مسـامهة    املسائل صاغ أفكاراً حول ولتنفيذ إطار سنداي من خالل برنامج سبايدر، 
  رصد األرض يف متابعة حتقيق الغايات العاملية إلطار سنداي.

مـة للمـؤمتر الـوزاري اآلسـيوي     ومـدخالت قيِّ  ٥٠م املؤمتر مواد مفيـدة لليونيسـبيس+  وقدَّ  -٨٠
ــودهلي املعقــود الســابع بشــأن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث،     ــرة يف ني تشــرين  ٥إىل  ٢مــن يف الفت

  .٢٠١٦ /نوفمربالثاين
مبــادئ توجيهيــة ومعلومــات تقنيــة وتوصــيات تســاعد الــدول  وضــع وأســفر املــؤمتر عــن   -٨١

ــق إطــار ســنداي. ومتكــن املشــاركون مــن مناقشــة     ــذ وضــع  األعضــاء يف تطبي خطــة عمــل  وتنفي
  ىل اإلجنازات اليت حققها برنامج سبايدر يف السنوات العشر املاضية.استناداً إاستراتيجية، 

مة يف تعزيز جهـود فهـم   وإمجاالً، كانت املالحظات والتوصيات اليت صيغت يف املؤمتر قيِّ  -٨٢
خماطر الكوارث وتطوير القاعدة املعرفية لربنامج سبايدر. وقد مت دجمها يف اجلهـود األوسـع نطاقـاً    

، مـن أجـل تعزيـز    ٥٠اليت يبذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف إطار التحضري لليونيسـبيس+ 
 أهـدافها يف جمـال احلـد    يف الوصـول إىل  هـا الـدول األعضـاء ودعم   لصاحلفوائد تكنولوجيا الفضاء 

  من خماطر الكوارث وحتقيق التنمية املستدامة.
 


