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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
          يف األغراض السلمية

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

      )٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩-٧بيجني، (  
    مةمقدِّ  -أوالً  

، إنـشاء برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      ٦١/١١٠رت اجلمعية العامة، يف قرارها      قرَّ  -١
، )برنــامج ســبايدر(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  

وهــو برنــامج مــن بــرامج األمــم املتحــدة يتــيح وصــول مجيــع البلــدان ومجيــع املنظمــات الدوليــة  
إىل مجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتـصلة بـإدارة الكـوارث            واإلقليمية ذات الصلة    

بغــرض دعــم دورة إدارة الكــوارث بأكملــها، واتفقــت علــى أن يتــوىل مكتــب شــؤون الفــضاء 
  .امة مسؤولية تنفيذ ذلك الربنامجاخلارجي التابع لألمانة الع

ت الفـضائية يف إدارة     وكان مؤمتر األمـم املتحـدة الـدويل حـول اسـتخدام التكنولوجيـا               -٢
ــيم املخــاطر يف ســياق   : الكــوارث ــاخ تقي ــر املن ــن    تغيُّ ــيجني م ــد يف ب ــذي عق ــاملي، ال    إىل ٧ الع

، هـو املـؤمتر الثـاين مـن هـذا النـوع الـذي يعقـد يف بـيجني منـذ           ٢٠١٢نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٩
  .اً سنوياًراد هلذا املؤمتر أن يصبح حدثوُي. ٢٠١١إنشاء مكتب بيجني لربنامج سبايدر يف 

    
     واألهدافلفيةخلا  - ألف  

ــة آســيا واحملــيط      إنَّ  -٣ ــى طــول ســواحل منطق ــضانات عل ــد حــدوث العواصــف والفي  تزاي
اهلادئ، واحنسار األهنار اجلليدية يف جبال اهليمااليا واأللب واألنديز، وحاالت اجلفاف املتكـررة             
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ــا عــام ولفتــرات أطــول يف أفريقيــا، وموجــة احلــر الــيت ضــربت   دث ار حــو، وتكــّر٢٠٠٣ أوروب
ــة       ــا وعاصــفة ســاندي العاتي ــن وســط أوروب ــة م ــاطق الداخلي ــضانات يف املن ــام الفي    ٢٠١٢ يف ع

 قليــل مــن األمثلــة الــيت تــثري تــساؤالت حــول خمــاطر الكــوارث وارتباطهــا بــالظروف   مــا هــي إالّ
  .املناخية القصوى

خيــة القــصوى مبــا يكفــي لتــسليط صلة بــالظروف املناة اجتاهــات متَّــضحت عــّدوقــد اتَّــ  -٤
 جيـري التعامـل      والتأكيـد علـى ضـرورة أالّ       تغيُّر املناخ الضوء على املخاطر اإلضافية النامجة عن       

 مـن خمـاطر   مع تلك املخاطر علـى حنـو انفـرادي، بـل كجـزء مـن اجلهـود األوسـع نطاقـا للحـدّ                    
: ٢٠١٢،  تغيُّـر املنـاخ   دولية املعنيـة ب   اهليئة احلكومية ال  "م التقرير املعنون    وُيقيِّ. الكوارث الطبيعية 

ض لظـواهر الطقـس واملنـاخ والـضعف أمامهـا            التعـرُّ   كيـف أنَّ   )١("ص لـصانعي الـسياسات    ملّخ
  . دان آثار الكوارث واحتمال وقوعهاحيدِّ
رات املنـاخ   ونظرا لضرورة نشر الوعي لدى مديري الكوارث بـشأن الـروابط بـني تغيّـ                -٥

ــدويل حــول    وارث، ُع مــن خمــاطر الكــ القــصوى واحلــدّ  ــيجني مــؤمتر األمــم املتحــدة ال قــد يف ب
ــاختقيــيم املخــاطر يف ســياق  : اســتخدام التكنولوجيــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث   تغيُّــر املن

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩ إىل ٧العاملي، يف الفترة من 
 املدنيــة واشــترك يف تنظــيم املــؤمتر مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ووزارة الــشؤون        -٦

الصينية، بالتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجية الصينية، واإلدارة الوطنية الصينية لشؤون الفـضاء،     
  .كذلك بدعم من شركة دجييتال غلوبومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، و

وقــد أتــاح املــؤمتر فرصــة هليئــات وخــرباء إدارة الكــوارث لتعزيــز قــدراهتم يف جمــال           -٧
ي  ورصـدها والتـصدّ    تغيُّـر املنـاخ   تخدام املعلومات الفضائية لتقييم خماطر الكـوارث املتعلقـة ب         اس

  .هلا، وإلدماج تكنولوجيا الفضاء يف اجلهود الطويلة األجل املبذولة للحد من خماطر الكوارث
م برنامج سبايدر مثل هذه املناسبات لتنفيـذ واليتـه واالضـطالع بـدوره يف إطـار                 وينظِّ  -٨
ل يف تعزيز استخدام املعلومـات الفـضائية وشـبكاهتا القائمـة الـيت جتمـع بـني                  مم املتحدة املتمثّ  األ

املؤسسات الوطنية املسؤولة عن إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ، كمـا جتمـع               

───────────────── 
  )1( Intergovernmental Panel on Climate Change, “2012: Summary for Policymakers” in Managing the 

Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, C.B. Field and others, 

eds., A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(Cambridge, United Kingdom, and New York, Cambridge University Press), pp. 3-21..  



 

V.12-57940 3 
 

A/AC.105/1033 

وهــذا هــو . ري احللــول والتكنولوجيــات الفــضائية اآلخــرين بــني املــستخدمني النــهائيني ومــوفِّ 
  .٢٠١١م يف بيجني عقب جناح املؤمتر األول يف عام نظَّ الثاين من هذا النوع الذي ُياملؤمتر

ــدِّ  -٩ ــصَّ   وتق ــوجزاً مف ــة م ــذه الورق ــام   م ه ــؤمتر ع ــن م ــضالً ٢٠١٢الً ع ــن  ونتائجــه، ف  ع
  .٢٠١١استعراض قصري ملؤمتر عام 

    
    احلضور  - باء  

عـضاء، جـرى اختيـارهم علـى      مشاركاً مـن الـدول األ   ٢٢ر برنامج سبايدر متويالً لـ    وفَّ  -١٠
ــشاركتهم  ــاس مـ ــداهنم     يفأسـ ــوارث يف بلـ ــم يف إدارة الكـ ــبايدر ودورهـ ــامج سـ ــتري . برنـ واخـ

سـيما   املشاركون اآلخرون استناداً إىل خـرباهتم املهنيـة وجتـارهبم يف جمـال إدارة الكـوارث، وال               
  .استخدام التكنولوجيات الفضائية واملعلومات اجلغرافية الفضائية

ــوضــمَّ  -١١ ــون إىل  ١٣١ؤمتر  امل ــشاركاً ينتم ــدا وميث٢٣ّ م ــون  بل ــة ٦٤ل ــات ( منظم منظم
وكــان ). وطنيــة وإقليميــة ودوليــة ومنظمــات غــري حكوميــة باإلضــافة إىل أوســاط أكادمييــة        

احلـضور مـن هيئـات احلمايــة املدنيـة وهيئـات إدارة الكــوارث ووكـاالت الفـضاء واملؤســسات        
ات البيئــة واملــوارد الطبيعيــة وغريهــا مــن اهليئــات البحثيــة وهيئــات العلــوم والتكنولوجيــا وســلط

  . احلكومية وغري احلكومية
، أوكرانيـــا، باكـــستان، ندونيـــسياإاألردن، : لـــة يف املـــؤمتروكانـــت البلـــدان التاليـــة ممثَّ  -١٢

ــا،     ــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، ســاموا، ســنغافورة، الــسودان، الــصني، غان بــنغالديش، مجهوري
يرلنــدا إامريون، كينيــا، مــالوي، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و فيجــي، فييــت نــام، الكــ 

وكانـت  . مبيق، النمسا، النيجر، نيجرييـا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان            االشمالية، موز 
  . منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ممثلة أيضا يف املؤمتر

ــا      -١٣ ــون عــن برن ــضاً ممثل ــؤمتر أي ــسيق    وحــضر امل ــائي، ومكتــب تن ــم املتحــدة اإلمن مج األم
الشؤون اإلنسانية، ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون الالجـئني، ومكتـب شـؤون               

  .الفضاء اخلارجي
    

    الربنامج  - جيم  
ألقــى نائــب وزيــر الــشؤون املدنيــة، يف حفــل االفتتــاح، كلمــة ترحيبيــة تلتــها عــروض     -١٤

وقـد سـاعدت تلـك العـروض علـى          . ج سبايدر وجامعة ووهـان    لون عن برنام  مها ممثّ رئيسية قدّ 
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تغيُّــر حتديـد إطـار للمــؤمتر مـن خــالل تقـدمي حملــة عامـة عــن التكنولوجيـات الفــضائية يف سـياق        
  .  من خماطر الكوارث واحلّداملناخ
ــسِّ  -١٥ ــة   وقُ ــسات عام ــؤمتر إىل ســت جل ــم امل ــا جمموعــة  دِّمقُ ــا م ــاً ٣٣ خالهل .  عرضــاً تقني

كما عقدت ثـالث جلـسات اسـتثنائية لتـشجيع املناقـشات            . سة فترة مناقشة  نت كل جل  وتضمَّ
دة بشأن التعاون مع برنامج سبايدر على وضع خطط عمـل وتطـوير الـشبكات الثنائيـة واملتعـدّ                

 مـن الكـوارث ملـشاهدة بنيتـه التحتيـة      وزار املشاركون املركز الـوطين الـصيين للحـدّ        . األطراف
  . من خماطر الكوارثيقات تكنولوجيا الفضاء يف احلّدالعصرية املخصصة الستخدام تطب

    
    ملخص اجللسات العامة  -ثانياً  

 وخمـاطر الكـوارث مخـسة عـروض         تغيُّر املناخ صة ملسألة   نت اجللسة األوىل املخصَّ   تضمَّ  -١٦
 وحتدياتــه بالنــسبة تغيُّــر املنــاخالكــوارث وإدارهتــا يف الــصني؛ : إيــضاحية حــول املواضــيع التاليــة

؛ تغيُّـر املنـاخ   نات الغالف اجلوي فوق باكـستان ومـا يتـصل بـه مـن آثـار علـى                   مبيق؛ مكوّ املوز
  .جتربة فيجي يف جمال إدارة الكوارث واملخاطر؛ حملة عامة عن الكوارث يف مالوي

صة ملوارد املعلومات الالزمة لتقيـيم خمـاطر الكـوارث،          نت اجللسة الثانية، املخصّ   وتضمَّ  -١٧
اسـتخدام نظـم الـسواتل يف إدارة الكـوارث يف           : ول املواضـيع التاليـة    مخسة عروض إيضاحية ح   

الــصني؛ اســتخدام الــصور الــساتلية مــن شــركة دجييتــال غلــوب يف إدارة الكــوارث؛ اســتخدام   
املوارد الفضائية يف إدارة الكوارث يف أفريقيا؛ كيـف نظـم ائـتالف كرايسيـسكومونس أعمـال               

ث يف باكـستان وشـيلي ونيوزيلنـدا واليابـان؛ واسـتخدام            ي للكوار عني التقنيني يف التصدّ   املتطّو
  . من الكوارثتطبيقات االستشعار اجلوي عن بعد يف احلّد

صة لتطبيقات املعلومات الفضائية، فقد مشلت مخسة عـروض         ا اجللسة الثالثة، املخصَّ   أمَّ  -١٨
إندونيسيا؛ حتـسن   تطبيق االستشعار عن بعد يف إدارة الكوارث يف         : تقنية حول املواضيع التالية   

ــة؛ أفــضل املمارســات يف       ــة مــن خــالل اإلجنــازات التكنولوجي ــى املعلومــات البيئي احلــصول عل
ع خمـاطر األعاصـري     باكستان فيما يتعلق باستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكـوارث؛ تنـوّ           

ــصني خــالل الـــ     ــاً؛ إدارة الكــوارث باســتخدا ٦٠واخلــسائر النامجــة عــن الكــوارث يف ال م  عام
  .تكنولوجيا الفضاء يف بنغالديش

ــيم املخــاطر ورســم اخلــرائط ذات الــصلة،   نت اجللــسة الرابعــة، املخصَّــ وتــضمَّ  -١٩ صة لتقي
ضـة خلطـر الفيـضانات يف       رسم خـرائط املنـاطق املعرَّ     : مخسة عروض تقنية حول املواضيع التالية     

ــام     ــضانات ع ــر في ــيم أث ــصني؛ تقي ــا  ٢٠١٢ال ــذائي يف نيجريي ــن الغ ــى األم  باســتخدام نظــم   عل
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؛ اسـتخدام البيانـات الـساتلية يف رصـد اجلفـاف واألمـن الغـذائي يف             )GIS(املعلومات اجلغرافية   
يات املتعلقـة بـإدارة خمـاطر اجلفـاف يف كينيـا؛            ؛ اخلـربات والتحـدّ    تغيُّـر املنـاخ   أوكرانيا يف سياق    

تكامــل باســتخدام  إجــراء تقيــيم م :  وتــدهور التربــة واألمــن الغــذائي يف العــراق    تغيُّــر املنــاخ 
  .تكنولوجيا الفضاء

ــضمَّ  -٢٠ ــسة اخلامــسة، املخصَّــ وت ــيم املخــاطر ورســم اخلــرائط ذات   نت اجلل ــضاً لتقي صة أي
تـأمني احملاصـيل يف أعقـاب الكـوارث؛ دور     : الصلة، مخسة عروض تقنية حول املواضـيع التاليـة    

وارث والتكيــف مــع تكنولوجيــا االستــشعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف إدارة الكــ
ب  فيمــا يتعلــق بــاملوارد احلرجيــة يف بلــدان حــوض الكونغــو؛ رصــد الــسواتل لتــسرّ تغيُّــر املنــاخ

ب والتجاوب السريع استناداً إىل املعلومات اجلغرافية املستـشعرة مـن           نفطي على حنو آين؛ التأهّ    
تقييمهـا  الفضاء خبصوص الزلزال اهلائل الـذي ضـرب شـرق اليابـان؛ رصـد كـوارث الغابـات و        

  .استناداً إىل تكنولوجيا االستشعار عن بعد من الفضاء
يـة  كيفالصة لبنـاء الـشبكات، هـو مناقـشة       وكان اهلدف مـن اجللـسة الـسادسة، املخصَّـ           -٢١
نت تلـك اجللـسة     وتـضمَّ .  برنامج سبايدر واملنظمات الشريكة مع الدول األعضاء        هبا  عمل اليت

كمـا  . مج سـبايدر بعثـات استـشارية تقنيـة    ذ فيها برنـا أيضا عروضا إيضاحية من البلدان اليت نفَّ  
برنامج سبايدر وأنشطة الـدعم     : عروض تقنية حول املواضيع التالية    مثانية  تضمنت تلك اجللسة    

مــه  مــن الكــوارث والــدعم الــتقين الــذي يقّداالستــشاري الــتقين؛ املركــز الــوطين الــصيين للحــّد
 ألغـراض التنميـة يف إدارة خمـاطر         لربنامج سبايدر؛ دور املركـز اإلقليمـي لرسـم خـرائط املـوارد            

الكوارث؛ األنشطة املتصلة بالتوصيات الـصادرة عـن بعثـة برنـامج سـبايدر االستـشارية التقنيـة                  
؛ إدارة كوارث الفيضانات الساحلية املستندة إىل اجملتمعـات احملليـة   ٢٠١١إىل السودان يف عام  

ى املـسح الفـضائي اجلـوي؛ منـصة         منوذج جديد أعده املركز اإلقليمي للتدريب علـ       : يف نيجرييا 
خــدمات تبــادل البيانــات التابعــة ملنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ ومــشاريعها    
التطبيقية التجريبية؛ بعثة برنامج سبايدر االستشارية التقنية إىل موزامبيق؛ حملة عامة عـن أنـشطة       

  . التوعية والتدريب بشأن إدارة الكوارث يف باكستان
    

    ملخص اجللسات االستثنائية  -الثاًث  
    التعاون والشراكة مع الصني: رصد اجلفاف  - ألف  

اســتندت اجللــسة االســتثنائية املعنيــة برصــد اجلفــاف إىل جلــسة مماثلــة عقــدت خــالل      -٢٢
 مـن الكـوارث     ل املركز الوطين الـصيين للحـدّ      ، وأوجز ممثّ  ٢٠١١املؤمتر األول يف بكني يف عام       
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ل يف زيـادة تعزيـز التعـاون بـني الـصني            ة عن هذه اجللسة واهلدف منها املتمثّ      املعلومات األساسي 
ل اهليئة السودانية لالستـشعار عـن بعـد األنـشطة الـيت             وعرض ممثّ . وأفريقيا بشأن رصد اجلفاف   

يضطلع هبا برنامج سبايدر يف السودان، مبا يف ذلك البعثات االستشارية التقنيـة ونـشاط متابعـة              
وتنـاول مكتـب برنـامج سـبايدر يف بـيجني مـسألة الثغـرات               . ات ُيزمـع تنفيـذه    بشأن بناء القـدر   

والفــرص القائمــة بــني الــصني والبلــدان األفريقيــة فيمــا يتعلــق برصــد اجلفــاف يف إطــار برنــامج   
  . ٢٠١١رها برنامج سبايدر يف سبايدر واستنادا إىل خدمة خرائط القرن األفريقي اليت يسَّ

ل عن األكادمييـة الـصينية للعلـوم الزراعيـة األنـشطة الـيت قـام هبـا                  وبعد ذلك، عرض ممثّ     -٢٣
ل م ممثّـ وقـدَّ . ٢٠١٢أكتـوبر  /وفد مـن اخلـرباء الـصينيني زار البلـدان األفريقيـة يف تـشرين األول               

ل م ممثّـ وقـدَّ .  لنظـام وضـعته اجلامعـة لرصـد اجلفـاف        إيـضاحياً  عن جامعة بيجني نورمال عرضـاً     
ر عن بعد حملة عامة عـن بعثـة برنـامج سـبايدر االستـشارية التقنيـة إىل                  اهليئة السودانية لالستشعا  

  . ٢٠١١السودان يف عام 
مـة، أعـرب مجيـع املـشاركني        واستناداً إىل املعلومـات األساسـية والعـروض التقنيـة املقدَّ            -٢٤

عن اهتمامهم الشديد بتعزيز التعاون بني الصني والـدول األفريقيـة فيمـا يتعلـق برصـد اجلفـاف                   
  :مت التوصيات التالية يف ذلك الشأندِّوقُ. قييم املخاطروت

ــيم املخــاطر وإجــراء        )أ(   ــسريع للخــرائط وتقي ــشطة اإلعــداد ال ــرب أن ينبغــي أن تعت
وينبغـي لربنـامج سـبايدر أن يعمـل كوسـيلة       . البحوث التجريبية وبناء القدرات أنـشطة رئيـسية       

  ومنصة لتسهيل تلك األنشطة؛
األفريقــي يف جمــال رصــد - عمــل حــول التعــاون الــصيينينبغــي أن تعقــد حلقــة  )ب(  

اجلفاف القائم على تكنولوجيا الفضاء، بدعم من برنامج سبايدر ومبشاركة خـرباء ومـسؤولني      
  يعملون يف جمال رصد اجلفاف وإدارة املسائل املتعلقة به؛

ت ينبغي تقاسم اخلربات املتراكمة يف جمال رصد اجلفـاف اسـتناداً إىل املعلومـا               )ج(  
  الفضائية مع اجملتمعات احمللية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛

  ينبغي إيالء األولوية ألنشطة بناء القدرات؛  )د(  
األفريقي يف رصـد اجلفـاف وتقيـيم املخـاطر علـى      -ميكن تنفيذ التعاون الصيين   )ه(  

قليمـي  ة، مثـل املركـز اإل     الصعيد اإلقليمي، بالتعاون مع املبادرات أو املنظمات اإلقليميـة القائمـ          
  لرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛
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 اجلفـاف يـضرب     نَّإلغرض االستدامة الطويلـة األجـل لـذلك التعـاون، حيـث               )و(  
أفريقيا على حنو منتظم، ينبغي توقيع اتفاقات تعـاون ثنائيـة طويلـة األجـل بـني الـصني والبلـدان            

  رى؛األخ
ميكن االستفادة من بعض البلدان الـيت تعاونـت مـع الوكـاالت اإلقليميـة مثـل                   )ز(  

ــة واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب       املركــز اإلقليمــي لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنمي
  .أفريقيا، مثل كينيا والسودان، كبلدان جتريبية يف جمال رصد اجلفاف

    
     جمال الدعم االستشاري التقين واملتابعة تعزيز أنشطة برنامج سبايدر يف  - باء  

ــ  -٢٥ ــدعم   ل اهلــدف مــن اجللــسة املخصَّــ متثَّ ــامج ســبايدر يف جمــال ال ــز أنــشطة برن صة لتعزي
قــة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا يف إطــار هــذا  االستــشاري الــتقين واملتابعــة يف إعطــاء فكــرة معّم

  .الربنامج
 فيـه أهـداف الـدعم االستـشاري الـتقين الـذي             الً شرح ل الربنامج عرضاً مفصَّ   م ممثّ وقدَّ  -٢٦

  . يضاً إرسال بعثات استشارية تقنية إىل البلدانأيشمل 
ــدَّ  -٢٧ ــنغالديش وموزم ممــثّوق ــشاريتني   مبيــق عرضــاً مفــصَّ اال ب ــائج البعثــتني االست الً عــن نت

املقبلـة املزمـع    م احملـرز واألعمـال       أرسلهما الربنامج إىل بلدمها، وتقريراً عن التقدّ       نيالتقنيتني اللت 
  .تنفيذها بغرض إدراج املعلومات الفضائية يف مجيع مراحل إدارة الكوارث

ــى الوضــع احلــايل الســتخدام         -٢٨ ــضوء عل ــسليط ال ــشاركني لت ــع امل وأتيحــت فرصــة جلمي
ا مـن   دة اليت ينبغي معاجلته   املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث وعلى األنشطة والقضايا احملدّ        

  .برنامج سبايدرالت خالل تدّخ
وعرض خرباء من خمتلف املنظمات أفكاراً حول دعمهم لتلك األنشطة، وأعربـوا عـن        -٢٩

  .اهتمامهم بالتعاون مع برنامج سبايدر
دة تشارك فيها الـدول األعـضاء وبرنـامج         ت املناقشات إىل وضع خطط ألنشطة حمدَّ      وأدَّ  -٣٠

ــام   ــا   . ٢٠١٣ســبايدر يف ع ــشطة إرســال بعث ــك األن ــت تل ــدة إىل   ومشل ــة جدي ــشارية تقني   ت است
  ذت فيهـــا مثـــل بلـــدان آســـيوية وأفريقيـــة وتنفيـــذ أنـــشطة متابعـــة يف الـــدول األعـــضاء الـــيت نفّـــ  

  .تلك البعثات
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    اخلدمات السريعة لرسم اخلرائط يف حاالت الطوارئ  - جيم  
ــة، املخصَّــ      -٣١ ــسة االســتثنائية الثاني ــسريعة لرســم  كــان الغــرض مــن اجلل صة للخــدمات ال
قة عن هذا النوع من اخلدمات املتاحـة يف مجيـع           ائط يف حاالت الطوارئ، تقدمي نظرة معمّ      اخلر

مــة يف إطــار برنــامج ســبايدر إىل البلــدان يف حــاالت      أحنــاء العــامل وعــن أنــشطة الــدعم املقدّ    
  .الطوارئ

االسـتبانة  ة  العاليـ  فيـه قـوة الـصور        بـيَّن الً  ل شركة دجييتال غلوب عرضاً مفـصَّ      م ممثّ وقدَّ  -٣٢
ط الــضوء علــى وســلّ. عــةومــسامهة الــشركة يف تــوفري مثــل تلــك الــصور خــالل كــوارث متنوّ  

ق للمرافــق مــسامهات شــركة دجييتــال غلــوب يف ميثــاق التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنــسّ 
امليثـاق الـدويل بـشأن      "ى أيـضا    املـسمّ (الفضائية يف حال وقوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة            

  .ومسامهات برنامج سبايدر) "ىالفضاء والكوارث الكرب
ل عـن املركـز الـوطين الـصيين للحـد مـن الكـوارث معلومـات مـستكملة عـن                     م ممثّ وقدَّ  -٣٣

اخلــربات يف جمــال الرســم الــسريع للخــرائط الــيت اكتــسبها املركــز يف تــوفري الــدعم يف أعقــاب     
ط الــضوء علــى مــسامهة املركــز علــى الــصعيد   حــدوث كــوارث كــربى يف الــصني، كمــا ســلّ  

مها املركز يف إطار برنـامج سـبايدر مـن          سيما اخلدمة السريعة لرسم اخلرائط اليت قدّ       لدويل، ال ا
لنـد  ايمه أثناء الفيضانات الـيت شـهدهتا ت       أجل رصد اجلفاف يف القرن األفريقي والدعم الذي قدّ        

  .٢٠١١يف عام 
سة اهلنديــة لة عــن جتربــة العمــل مــع املؤســل برنــامج ســبايدر معلومــات مفــصَّم ممثّــوقــدَّ  -٣٤

ألحباث الفضاء وشركة دجييتال غلوب لتقدمي الدعم يف أعقـاب الزلـزال الـذي ضـرب مقاطعـة            
م ممثل الربنـامج أيـضا معلومـات عـن اآلليـات          وقدَّ. ٢٠١٢سبتمرب عام   /يونان الصينية يف أيلول   

 رت خدمات سريعة لرسم اخلرائط أثناء وقوع كوارث كربى، وأوجـز القـضايا            القائمة اليت وفَّ  
  .اهلامة اليت ينبغي أن تنظر البلدان فيها كجزء من استعداداهتا للرسم السريع للخرائط

وخالل فترة النقاش، شرح املشاركون شكوكهم حـول خمتلـف القـضايا، مثـل تكلفـة                  -٣٥
صور السواتل، وإمكانية احلصول على تلـك الـصور قبـل الكـوارث وبعـدها، وتـوافر البيانـات                    

  .ضائية ومعايري رسم اخلرائطاألساسية اجلغرافية الف
د املشاركون مبعلومات عن كيفية وصوهلم إىل اخلدمات السريعة لرسم اخلرائط من          وِّوُز  -٣٦

خالل التعاون مع برنامج سبايدر والشركاء، مثل شركة دجييتال غلوب واملركـز الـوطين الـصيين           
  .ضاء والكوارث الكربى من الكوارث، واآلليات الدولية مثل امليثاق الدويل بشأن الفللحّد
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  مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية   -رابعاً  
أفضل املمارسات للحّد من املخاطر ورسم  :يف إدارة خماطر الكوارث
    خرائط االستجابة السريعة

در ، جنـح برنـامج سـباي      ٢٠١١نوفمرب من عام    / تشرين الثاين  ٢٥ إىل   ٢٢يف الفترة من      -٣٧
ووزارة الـــشؤون املدنيـــة الـــصينية يف تنظـــيم مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــدويل بـــشأن اســـتخدام    

ــضائية يف إدارة خمــاطر الكــوارث    ــات الف ــضل املمارســات للحــدّ  : التكنولوجي ــن املخــاطر  أف  م
ورســم خــرائط االســتجابة الــسريعة يف بــيجني، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الــشؤون اخلارجيــة  

ــة الـــصينية لـــشؤون الفـــضاء، واملركـــز الـــوطين الـــصيين للحـــدّ   الـــصينية، واإلدارة   مـــن الوطنيـ
ــابع         ــد الت ــشعار عــن ُبع ــات االست ــد تطبيق ــصينية، ومعه ــة ال ــشؤون املدني الكــوارث، ووزارة ال

  .لألكادميية الصينية للعلوم، ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ
 ميثِّلــون املنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة  دولــة عــضوا٤٥ً خــبريا مــن ١٢٠ املــؤمتر وضــمَّ  -٣٨

ــة      ــاط األكادمييـ ــاص، واألوسـ ــاع اخلـ ــة، والقطـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة، واملنظمـ ــل . والدوليـ ومثّـ
ــة ومنظمــات إدارة حــاالت الطــوارئ، ووكــاالت الفــضاء،      ــة املدني املــشاركون هيئــات احلماي

الطبيعيــة، وكــاالت االستــشعار عــن بعــد، ومؤســسات البحــوث، ووزارات البيئــة واملــوارد        
  . حكومية أخرىومكاتب العلوم والتكنولوجيا وهيئات

ومــن خــالل املــؤمتر، مجــع موظفــو برنــامج ســبايدر عناصــر لتــصميم أنــشطة الربنــامج،    -٣٩
 الفجـوة القائمـة   وخباصة يف آسيا واحمليط اهلادئ وأفريقيا، مـن أجـل حتديـد اسـتراتيجيات لـسدّ         

وحتــسني أوجــه االتــصال والتنــسيق فيمــا بــني  بــني أوســاط الفــضاء وأوســاط إدارة الكــوارث،  
املبـــادرات القائمـــة يف الـــدول األعـــضاء بـــشأن ســـبل الوصـــول إىل التكنولوجيـــات الفـــضائية   
واستخدامها ألغراض إدارة الكوارث، واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ، والبّوابـات والـربامج            

ئ، ورســـم خـــرائط الـــيت تـــسهم يف إدارة خمـــاطر الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوار 
  .اء القدرات، والشبكات اإلقليميةاالستجابة السريعة، وتوفري فرص لبن

    
    االستنتاجات  -خامساً  

لت إليهــا مناقــشات مــؤمتر عــام  إىل االســتنتاجات الــيت توصَّــ٢٠١٢اســتند مــؤمتر عــام   -٤٠
ــامج ســبايدر علــى مــشاركة مــسؤولني مــن املكاتــب    ويف كــال املــؤمترين، شــجَّ . ٢٠١١ ع برن

عت خــصوصاً وُشــجِّ. الوطنيــة إلدارة الكــوارث يف البلــدان الناميــة ومكاتــب الــدعم اإلقليميــة  
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ة للعمــل معــه يف مــشاركة مــسؤولني مــن البلــدان الــيت عملــت مــع برنــامج ســبايدر أو املــستعدّ 
  . كبري يف تعزيز الشبكةا إىل حدٍّ املؤمترين قد سامهوهكذا، فإنَّ. املستقبل القريب

ؤمتران اهتمـام األكــادمييني والبـاحثني واخلـرباء يف جمـاالت تقيـيم خمــاطر      وقـد جـذب املـ     -٤١
. الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ واالستـشعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة            

  .كما جنح املؤمتران يف توفري منصة للربط بني اخلرباء واملستخدمني النهائيني
مــة يف اجللــسات العامــة جمــاالت التقنيــة املقدَّ، مشلــت العــروض ٢٠١٢ويف مــؤمتر عــام   -٤٢

واســعة مــن تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء، بينمــا أتاحــت اجللــسات االســتثنائية فرصــاً للــدول    
  . در واملنظمات الشريكةياألعضاء ملناقشة أفكار بشأن العمل مع برنامج سبا

ثـات استـشارية تقنيـة     أيضا منربا للبلدان الـيت أرسـلت إليهـا بع    ٢٠١٢ر مؤمتر عام    ووفَّ  -٤٣
  . م احملرز يف جمال تنفيذ توصيات البعثات االستشارية التقنيةم تقارير عن التقّدلكي تقّد

ــامج        -٤٤ ــة تابعــة للربن ــامج ســبايدر ومكاتــب دعــم إقليمي وقــد اســتقت دول أعــضاء وبرن
، كمـا  ٢٠١٣وهيئات األمم املتحدة عدة عناصر من املؤمتر مـن أجـل وضـع خطـة عمـل لعـام                

  .سبايدر لتنظيم مناسبات معينةم خيططون مع برنامج أهن
ــة   املــشاركون يف املــؤمتر مــع التقــدير بالــدعم الــذي قدّ  وأقــرَّ  -٤٥ ــه وزارة الــشؤون املدني مت

ة لشؤون الفضاء، ووزارة الشؤون اخلارجية الـصينية، ومنظمـة      يالصينية، واإلدارة الوطنية الصين   
 مـن الكـوارث الوطنيـة،        واملركـز الـوطين الـصيين للحـدّ        التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ،    

  .وشركة دجييتال غلوب


