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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية  

تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن استخدام     
       اإلنذار املبكرُنظماملعلومات املستمدة من الفضاء يف 

   )٢٠١٣ هيوني/ حزيران٢٦-٢٥بون، أملانيا، (    
 

    مةدِّمق  -أوالً  
، إنـشاء برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      ٦١/١١٠عية العامة، يف قرارها  قرَّرت اجلم   -١

، )برنــامج ســبايدر( يف حــاالت الطــوارئ واالســتجابة يف إدارة الكــوارث الفــضائيةاملعلومــات 
الدوليــة وهــو برنــامج مــن بــرامج األمــم املتحــدة يتــيح وصــول مجيــع البلــدان ومجيــع املنظمــات  

ذات الـصلة بـإدارة الكـوارث    ع املعلومـات واخلـدمات الفـضائية    اإلقليمية ذات الصلة إىل أنوا و
 . دعم دورة إدارة الكوارث بأكملهالغرض

ولفتـرة   )١(٢٠١١-٢٠١٠ عملـه لفتـرة الـسنتني        خطـيت  الربنـامج، يف إطـار       تعهَّـد وقد    -٢
األفقـي  علـى املـستوى      بتنظيم حلقات عمل دولية لتعزيـز التعـاون          )٢(،٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
 .ارف، وللتركيز على مسائل مواضيعية حمدَّدةونقل املع

 اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن استخدام املعلومـات            قدُعوقد    -٣
 خـالل يـومي  األمم املتحدة يف بون بأملانيـا      مبىن   يف اإلنذار املبكر،    ُنظماملستمدة من الفضاء يف     

ــر٢٦و ٢٥ ــ/ان حزي ــولّى. ٢٠١٣ هيوني ــامُج    تنظــيموت ــم املتحــدة   اجتمــاع اخلــرباء برن  -األم
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 واسـتفاد االجتمـاع مـن     ؛)DLR (سبايدر بالتعاون مـع املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي             
ــا، واملكتــب االحتــادي       ــة لالقتــصاد والتكنولوجي ــوزارة االحتادي الــدعم الــذي قدَّمــه كــل مــن ال

. )SWF (ا، ومؤســسة العــامل اآلمــنأملانيــيف  ،رثاللحمايــة املدنيــة واملــساعدة يف حــاالت الكــو
 يف تعزيـز    يؤّديهوقد أتاح اجتماع اخلرباء الفرصة ملناقشة الدور الذي ميكن لربنامج سبايدر أن             

مــن  اإلنـذار املبكــر الـيت أُنـشئت يف خمتلـف أحنـاء العـامل       ُنظـم اسـتخدام التطبيقـات الفـضائية يف    
ويعـرض  . دوجية والبيولوجيـة إىل أدىن حـ       تقليل آثار املخاطر اجلوية اهليدرولوجية واجليول      أجل

 يف إطـاره،    جـرت  الـيت    للمناقـشات  اًع اخلرباء وأهدافه، ويقدِّم ملخص     اجتما خللفيةهذا التقرير   
  . املالحظات والتوصيات اليت قدَّمها املشاركونويعرض

    
    اإلطار التنظيمي  -ثانياً  

يــا بــشأن اســتخدام املعلومــات ُعقــد اجتمــاع اخلــرباء املــشترك بــني األمــم املتحــدة وأملان  -٤
تـها خطـة عمـل     ّخ يف إطار أنشطة التواصـل الـيت تو        ، اإلنذار املبكر  ُنظماملستمدة من الفضاء يف     

االجتمـاع هـو    ومـن مثّ فهـذا      . ٢٠١٣-٢٠١٢سبايدر لفترة الـسنتني      -األمم املتحدة   برنامج  
 .للربنامجعات من خالل ما تقّدمه من تّربحكومة أملانيا من لة وَّ األنشطة املمأحد
    

    لفية واألهدافاخل  - ألف  
إطار األمـم املتحـدة     تكتسب صفة مؤسسية ضمن     اإلنذار املبكر   املعنية ب هود  اجلبدأت    -٥

االسـتراتيجيةُ الدوليـة للحـد مـن         كمـا عقـدت   . عرب العقد الدويل للحد من الكـوارث الطبيعيـة        
إطــار "وقــد ســلَّم . ٢٠٠٦ و٢٠٠٣إلنــذار املبكــر يف عــامي عــن االكــوارث مــؤمترين دولــيني 

، الـذي   "بناء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث            : ٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوغو   
 اإلنـذار املبكـر     نظـم بـأنَّ   "،  ٢٠٠٥متخض عنه املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث يف عـام            

 يف  ولإلسـهام  األرواح واملمتلكات وأسـباب الـرزق،        أساسية حلماية وإنقاذ  استثمارات  إمنا هي   
 الكـوارث   مواجهة تكلفتها، يف تعزيز آليات       من حيث   فعالية بكثري  ّداستدامة التنمية، وهي أش   

 )٣(."يف أعقاب الكوارث واإلنعاش االستجابةمن االعتماد يف املقام األول على 

ــسلِّط   -٦ ــضوَءإطــار عمــل هيوغــو وي ــه، علــى احلاجــة إىل  ١٧ صــراحةً، يف الفقــرة   ال  من
ويهيـب بوكـاالت األمـم      . ب للكوارث هُّ اإلنذار املبكر كوسيلة لتحسني التأ     ُنظمالتركيز على   
مجــع  أنــشطةودعــم  العمــل القائمــة، ومنــصات بالتعــاون الوثيــق مــع الــشبكات املتحــدة العمــل
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 كوسـيلة لتحــسني قـدرات اإلنــذار املبكــر يف    الطبيعيــةالتنبــؤ باملخـاطر و عامليـاً  املتــسقة البيانـات 
 .خمتلف أحناء العامل

 تكنولوجيات رصـد األرض، معلومـات قيِّمـة         وخباصةوتوفِّر التكنولوجيات الفضائية،      -٧
عـن  سواء فيما خيـص املخـاطر الفجائيـة أو املخـاطر التدرجييـة الوقـوع، مبـا يف ذلـك معلومـات                       

للخطـــر بغـــرض تقيـــيم املخـــاطر، ذات القيمـــة الغطـــاء األرضـــي ومـــدى تعـــرض املوجـــودات 
قـد  و. ستخدامها لتحـسني خدمـة اإلنـذار وقـدرات التـصدي للكـوارث      واملعلومات اليت ميكن ا  

منـها بفائـدة املعلومـات      ، اعترافـاً     جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية          أكَّدت
 تـوفَّرت معلومـات   لـو ...  من املمكن احلد مـن اخلـسائر يف األرواح    " أنَّ   املستمدة من الفضاء،  

  )٤(".خاطر واإلنذار املبكر ورصد الكوارثأفضل من خالل حتسني تقييم امل
يتعلـق  وقد استهدف اجتماع اخلـرباء تيـسري تبـادل اخلـربات والـدروس املـستفادة فيمـا            -٨
ــستمدةاســتخدام املعلومــات  ب ــذار املبكــر   امل ــد  و؛مــن الفــضاء يف نظــم اإلن  ؛االحتياجــاتحتدي

املبكـــر القائمـــة عـــرب  لتحـــسني نظـــم اإلنـــذار املعـــارف، وذلـــكومناقـــشة اســـتراتيجيات إدارة 
  .لتطبيقات الفضائيةيف ااستيعاب التطورات احلديثة 

    
    احلضور والدعم املايل  - باء  

ــاَع اخلــرباء    -٩ ــصاصياً  اً خــبري٥٥حــضر اجتم ــاخت ــن اًومهني ــة عــضًوا ٢٠ م   : ، هــي دول
ي، بلجيكـا، بورونـد   ، إيطاليـا، أوكرانيـا،  )اإلسـالمية -مجهوريـة ( إيران    أملانيا، االحتاد الروسي، 

 املكـسيك، النمـسا، نيجرييـا، اهلنـد،         كينيا، كندا،سري النكا، شيلي، الفلبني،     ،  بولندا، زامبيا 
 منظمــة وطنيــة وإقليميــة ٤٢وإمجــاال، مثَّــل املــشاركون . الواليــات املتحــدة األمريكيــةهولنــدا، 
األوسـاط  وإدارة خماطر الكـوارث     األوساط املعنية ب  والفضاء  ب األوساط املعنية نتمي إىل   ودولية ت 
ــة ب ــصدي للاملعني ــوارئالت ــارف  ،ط ــل املع ــة، وكــذلك   ، ومؤســسات نق  واملؤســسات األكادميي

 .اًركات القطاع اخلاص الناشطة دوليش
صتها الوزارة االحتادية لالقتصاد والتكنولوجيـا يف أملانيـا    واسُتخدمت األموال اليت خصّ     -١٠

ا وبـدل املعيـشة واإلقامـة       جـو  لـسفر عرب برنامج سبايدر ومؤسسة العامل اآلمن لتغطية تكـاليف ا         
وقدَّم املكتب االحتادي للحماية املدنيـة واملـساعدة        . اليومي لثمانية مشاركني من البلدان النامية     

يف حاالت الكوارث بأملانيا اإلرشادات التقنيـة، بينمـا قـدَّم برنـامج سـبايدر، بوصـفه املـضيف،          
 .مرافق املؤمتر وخدمات الدعم اإلداري والتقين

                                                           
  .٢١ الفقرة ،A/67/20 ةالوثيق انظر  )4(  
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    برنامج األنشطة  - مجي  
برنــامج ســبايدر، واملركــز كــلٌّ مــن شــترك يف وضــع برنــامج أنــشطة اجتمــاع اخلــرباء ا  -١١

األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوي، ومؤســسة العــامل اآلمــن، واملكتــب االحتــادي للحمايــة املدنيــة  
وقــد اشــتمل برنــامج األنــشطة علــى حفــل افتتــاحي، وأربــع . واملــساعدة يف حــاالت الكــوارث

 وألقـى كلمـات     .أفرقـة فرعيـة، وحفـل ختـامي       يف  سات مشلت عروًضا إيضاحية ومناقشات      جل
افتتاحية وختامية ممثلـون عـن املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي، ومؤسـسة العـامل اآلمـن،                      

كمـا  . واملكتب االحتادي للحمايـة املدنيـة واملـساعدة يف حـاالت الكـوارث، وبرنـامج سـبايدر                 
ر واملركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــّوي ومؤســسة العــامل اآلمــن عروًضــا قــدَّم برنــامج ســبايد
 .إيضاحية رئيسية

 :التاليةوتناولت اجللسات األربع املوضوعات   -١٢

 األحــداثالتطبيقــات الفــضائية اجلديــدة لرصــد  : حتــسني نظــم اإلنــذار املبكــر   )أ(  
 ؛والتنبؤ هبا

 ؛ إىل اإلنذار بتأثرياهتا احملتملةباألحداثمن اإلنذار : تعزيز رسالة اإلنذار املبكر  )ب(  
 ؛ يف سلسلة اإلنذار املبكرحلقات الربطتعزيز   )ج(  
 .اًدمقُاملضي ُسبل   )د(  

تطبيقــات ال: حتــسني نظــم اإلنــذار املبكــر   "وهيَّــأت اجللــسة األوىل، حــول موضــوع      -١٣
ملعلومـات املـستمدة    ، الـسياق ملناقـشة اسـتخدام ا       " والتنبؤ هبـا   األحداثديدة لرصد   اجلالفضائية  

وبـدأت  . األحـداث  اليت ميكن أن تؤدي إىل كـوارث وللتنبـؤ هبـذه             األحداثمن الفضاء لرصد    
وضــع العــرض اإليــضاحي األول، الــذي قدَّمــه فقــد . رئيــسيةاجللــسة بثالثــة عــروض إيــضاحية 

عــن طريــق إيــضاح الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا   احملــوري برنــامج ســبايدر، إطــاًرا عاًمــا للموضــوع  
 الفعَّالـة لإلنـذار املبكـر       الـنظم تطبيقات الفـضائية أن تـدعم العناصـر األربعـة الـيت تقـوم عليهـا                 لل
). املعارف املتصلة باملخاطر، وخدمة اإلنذار، ونشر اإلنذارات، وقدرات التـصدي للكـوارث           (

 الـبىن عـد لتحديـد مواقـع       ُبوعلى سبيل املثـال، فمـن املمكـن اسـتخدام تقنيـات االستـشعار عـن                 
 واجلمـع بـني الـصور احملدَّثـة         ؛.)املدارس، املستشفيات، املرافق احلكومية، إخل    (اسة  ّسية احل التحت

 ؛مقارنـة بنوبـات سـابقة     حاليـة   واحملفوظة ميكن أن يستخدم يف تقدير مدى شـدة نوبـة جفـاف              
التــصاالت الالســلكية ت التــسونامي عــرب القــارات جيــري باســتخدام ا  اراكمــا أنَّ إرســال إنــذ 

أمَّـا العـرض اإليـضاحي الثـاين، الـذي قدَّمـه املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء                    . تلبواسطة الـسوا  
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عـد لتحليـل مـواطن    ُب عامـة علـى تطبيقـات االستـشعار عـن             حملـة   للمـشاركني  قـدَّم اجلوي، فقـد    
وأمَّا العرض اإليـضاحي    .  اإلنذار املبكر  وُنظمالضعف واملخاطر، والتصدي حلاالت الطوارئ،      

ته مؤسسة العامل اآلمن، فقد ركَّز علـى اإلنـذار املبكـر فيمـا خيـص األجـسام                  الثالث، الذي قدَّم  
القريبة من األرض، والذي صار ممكًنـا ألنَّ األجـسام القريبـة مـن األرض ميكـن الكـشف عنـها                 
باستخدام التلسكوبات الضوئية قبل شهور أو سنوات مـن اصـطدامها احملتمـل بـاألرض، ومـن                 

ويف هـــذا العـــرض اإليـــضاحي، أُشـــري إىل . وقـــوع االصـــطدامل درءاًمث ميكـــن حتويـــل مـــسارها 
جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف         نفـسه حتـت مظلـة       احملوري  املناقشات الدولية يف املوضوع     

 .األغراض السلمية
:  مـن قبيـل    قـضايا  أفرقـة فرعيـة       ناقـشت فيـه ثالثـةُ      جـزء واشتملت اجللسة األوىل علـى        -١٤

 من الفضاء على املستويني العاملي واإلقليمي والـيت ميكـن           ستمدةاملاملصادر اجلديدة للمعلومات    
 اإلنــذار املبكــر الوطنيــة نظــم هــو قــائم مــن فيمــاأن ُتــستخدم لتحــسني قــدرات الرصــد والتنبــؤ 

اجلغرافيـة   عند التـرويج السـتخدام املعلومـات         تلزم مواجهتها  والتحديات الرئيسية اليت     ؛واحمللية
 واســتراتيجيات تيــسري ؛ هــذه التحــدياتوُســبل مقاربــةتنبــؤ هبــا  يف رصــد األنــشطة والاملكانيــة

ط اخلــرباء لَّوســ. ر املبكــر اإلنــذاُنظــم يف اجلغرافيــة املكانيــةاســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات 
ا علــى مواقــع شــبكية مــن قبيــل موقــع مقيــاس  نــائــدة الــصور الــساتلية املتاحــة جماالــضوء علــى ف

 ســـاتل استـــشعار بعثـــاتوأرشـــيف صـــور ) MODIS(الطيـــف التـــصويري املتوســـط التحليـــل 
ــدُباألراضــي عــن   ــدة فيمــا خيــص    كمــا ســلّ . )الندســات (ع ــادرات اجلدي ــى املب ــضوء عل طوا ال

 منظمـة األغذيـة     اسـتحدثته الـذي   ) ASIS(اجلفاف، مثل نظـام دليـل اإلجهـاد الزراعـي العـاملي             
.  يف شـيلي   تهل تـشغيله  ُيـس  الـذي    ،املنـاخي -، واملرصد الزراعـي   )الفاو(والزراعة لألمم املتحدة    

ــد اســتخدام     ــواردة مــن مــصادر  بيانــات األزمــات وكــذلك ســلَّط اخلــرباء الــضوء علــى فوائ  ال
 .من متطوعنيومجاهريية 

وأشار اخلرباء إىل التحديات القائمة فيمـا يتعلـق باسـتخدام التـصوير بالـسواتل، مبـا يف                    -١٥
، وهـو مـا يعـين أنَّ اسـتخداماهتا     نـاً جماذلك االستبانة احليزية املنخفـضة للـصور الـساتلية املتاحـة         

؛ وضيق النطاق التـرددي خلـدمات اإلنترنـت         جداًالتطبيقية تقتصر على الظواهر الكبرية احلجم       
 الوصــول إىل مــا يــصّعب يف املنــاطق الريفيــة، وهــو وخــصوصاًيف العديــد مــن البلــدان الناميــة، 

زيــل مثــل هــذه الــصور واخلــرائط؛    أو تــنالــصور الــساتلية اخلــام أو املعاجلــة أو اخلــرائط املعقَّــدة 
وسـلط  .  األجهزة احلكوميـة يف البلـدان الناميـة مـن إزاء مـشاطرة مـا لـديها مـن بيانـات                     وممانعة

ــة إىل     ــى احلاج ــضوء عل ــة الاخلــرباء ال ــاديل قابلي ــتخدام التب ــات   لالس ــاذج البيان ــد من ، وإىل توحي
 .بيانات املستخدمة يف معاجلة ال أو األدواتوالطرائقواملصطلحات 
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ــوان      -١٦ ــيت محلــت عن ــة، ال ــسة الثاني ــذار املبكــر  "ويف اجلل ــز رســالة اإلن ــذار  : تعزي مــن اإلن
ــة  باألحــداث ــا احملتمل ــذار بتأثرياهت ــات     " إىل اإلن ــتخدام املعلوم ــة اس ــشاركون إمكاني ــاقش امل ، ن

املــستمدة مــن الفــضاء لتحــسني إجــراءات اإلنــذار ولــربط اإلنــذار املبكــر جبهــود التــصدي            
فقدَّم اخلبري املمثـل للمركـز      .  وقد اشتملت اجللسة على ثالثة عروض إيضاحية عامة        .للطوارئ
عرًضــا إيــضاحًيا حــول جهــود  ) RCMRD( لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة  اإلقليمــي

ــال اإلنــذار املبكــر،       ــز اإلقليمــي يف أفريقيــا يف جم  علــى الفيــضانات  مــن خــالل التركيــز  املرك
 الغابـات   لـدائرة  املمثـل    وأطلع اخلـبريُ  . ائية ونوبات اجلفاف  مراض الوب واالهنياالت األرضية واأل  

م عرًضـا إيـضاحًيا حـول      دَّ وقـ  ،الكندية املشاركني علـى اجلهـود العامليـة لرصـد حرائـق الغابـات             
، وهـو نظـام   (GOFC-GOLD) النظام العاملي لرصد ديناميات الغطاء احلرجي والغطاء األرضـي    

أمَّا رئيس فريق تقييم خماطر التسونامي واحلـد منـها          . رائق الرباري عاملي لإلنذار املبكر بشأن ح    
التابع لفريـق التنـسيق الـدويل احلكـومي لنظـام اإلنـذار بالتـسونامي واحلـد مـن آثـاره يف منطقـة                      

 األدوات اجلغرافيـة املكانيـة والتطبيقـات        اسـتعمال احمليط اهلندي فقد قدَّم عرًضا إيضاحًيا حول        
ــيم خمــ   ــضائية يف تقي ــسوناميالف ــل اســتخدام      . اطر الت ــن قبي ــاول اخلــرباء موضــوعات م ــا تن كم

، ولتحـسني   معّينـة التطبيقات الفضائية لإلسهام يف تقييم مواطن الـضعف عنـد مجاعـات بـشرية               
اخلــسائر يف إىل أدىن حــد مــن لتقليــل لاإلجــالء، وعمليــات نــشر اإلنــذارات وحتديــد مــسالك  

 . اهلامة املعرَّضة للمخاطراملمتلكات
ونــاقش اخلــرباء األســاليب الــيت ميكــن هبــا اســتخدام الــصور الــساتلية احملفوظــة واحملدَّثــة    -١٧

ذات  مواقـع اجلماعـات البـشرية واملوجـودات       حتديـد يف  ونظم حتديد املواقع املدعومة بالسواتل      
املعرَّضــة للمخــاطر، وكيفيــة االســتفادة مــن أحــدث تكنولوجيــات املعلومــات اجلغرافيــة  القيمــة 
، مبــا يف ذلــك نظــم املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة القائمــة علــى املواقــع الــشبكية  )GIS( املكانيــة

وأوضــح اخلــرباء أنَّ اجلمــع بــني الــصور الــساتلية احملفوظــة واحملدَّثــة    . geo-viewersوبراجميــات 
واجلماعــات ذات القيمــة  يف تعقــب التغــيريات يف مــدى تعــرض املوجــودات يــستعملميكــن أن 
 تقـدير  اسـتخدام الـصور يف       ولكـّن مـن الـصعب      لألخطـار علـى مـر الـزمن،          عفةاملستضالبشرية  

 للجوانــب االقتــصادية واالجتماعيــة ملفهــوم    اً نظــروذلــكمــدى ضــعف اجلماعــات البــشرية    
ويف سياق األخطار البيولوجيـة، اقُتـرح اجلمـع بـني الـصور احملفوظـة واحملدَّثـة لتعقـب                   . الضعف

كأســلوب لوضــع منــاذج تنبؤيــة النتــشار  ، )الــضَّنك(جنيــة دَّنوبــات ظهــور املالريــا أو احلمــى ال
يف سياق تكنولوجيات املعلومات اجلغرافية املكانيـة، فقـد أشـار           أمَّا  و. الظواهرمثل هذه   وقوع  

 أن جيمعوا بـني جمموعـة واسـعة         ملستعمليهااخلرباء إىل أنَّ نظم املعلومات اجلغرافية املكانية تتيح         
 .رض وتلك املستمدة من الفضاء األمن البيانات املستمدة من
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لالسـتفادة   اخلرباء العديد من التحديات اليت يتعيَّن التصدي هلا عند التـرويج         حدَّدوقد    -١٨
املعلومات املستمدة من الفـضاء وتكنولوجيـات املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة، مبـا يف ذلـك                  من  

ــا  البيانـــات املتاحـــة يف مقـــاييس خمتلفـــة ويف صـــيغ غـــري متوافقـــة؛    والـــصعوبات الـــيت يواجههـ
 حلـساسيتها أو طبيعتـها التجاريـة أو    اًلبيانات نظـر إىل ا  الوصول   يف يف بعض البلدان     املستعِملون

 يف البلـدان الناميـة يف الوصـول إىل البيانـات        املـستعِملون العسكرية؛ والصعوبات الـيت يواجههـا       
 يتعلـق بالبيانـات املتاحـة للتطبيقـات     أو املعلومات املنَتجة يف اخلارج؛ واالفتقار إىل الـوعي فيمـا       

واقتـرح اخلـرباء،    .  اإلنذار املبكـر؛ واملـستويات املنخفـضة مـن قـدرات معاجلـة البيانـات               ُنظميف  
 يكــون للجمــع بــني البيانــات الــساتلية الــيت   طرائــق هــذه التحــديات، وضــع  ملواجهــةكوســيلة 

انـات املـستمدة مـن الـسواتل        والتوفيـق بـني البي    ،  احلصول عليها بـدرجات خمتلفـة مـن االسـتبانة         
 تكنولوجيـات االتـصاالت اجلديـدة، مبـا يف ذلـك            واالسـتفادة مـن   وتلك املستمدة من األرض؛     

 . بناء القدراتخبصوصاهلواتف الذكية، إلنتاج بيانات إضافية؛ وبذل اجلهود 
ــوان       -١٩ ــت عنـ ــيت محلـ ــة، الـ ــسة الثالثـ ــتملت اجللـ ــسلة   "واشـ ــربط يف سلـ ــات الـ ــز حلقـ   تعزيـ

 )GIZ(، على عروض إيضاحية قـدَّمها ممثلـون عـن الوكالـة األملانيـة للتعـاون الـدويل           "ملبكراإلنذار ا 
 Environmental Systems" ، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة، وشـركة  هايدلربغوجامعة 

Research Institute " اخلاصة(ESRI) .ة  العـرض اإليـضاحي الـذي قدَّمتـه الوكالـة األملانيـ      كَّزوقد ر
 املعلومات املستمدة من الفـضاء يف    استعمال على   ،هايدلربغ باالشتراك مع جامعة     ،للتعاون الدويل 

ــستندة   ــة امل ــبني     إىل اجملاألنظم ــضانات يف الفل ــر بالفي ــذار املبك ــة لإلن ــات احمللي ــرز العــر . تمع  ُضوأب
ــة األمطــار،     ــساتلية يف تقــدير كمي ــصور ال فاعــات  منــاذج االرتواســتعمالاإليــضاحي اســتخدام ال

 الــصور الراداريــة لتعقــب املــدى التــارخيي     واســتعمال الــساتلية، البعثــاتالرقميــة املــستمدة مــن   
 العـــرض كَّـــزور.  اإلنـــذار املبكـــر بالفيـــضاناتُنظـــم بوصـــفها وســـائل لإلســـهام يف ،للفيـــضانات

 لـدليل اإلجهـاد     الفـاو اإليضاحي الذي قدمته منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة علـى نظـام                  
 أيام عن الغطاء النبـايت ودرجـة حـرارة          ١٠ بيانات ساتلية ملدة     يستند إىل ، والذي   )ASIS (الزراعي

 املتقـدم ذي االسـتبانة العاليـة جـًدا          اإلشـعاعي سطح األرض مستمدة من جهـاز استـشعار املقيـاس           
لزراعـي النـهج    ويوسِّـع نظـام دليـل اإلجهـاد ا        . )METOP-AVHRR (للساتل العمليـايت األرصـادي    

الــشاذة ملؤشــرات الغطــاء النبــايت باســتيعاب املعلومــات  املظــاهر  قــراءات  يف اســتعمالالكالســيكي
 الــصادر عــن مركــز البحــوث  العــاملي النطــاقالزراعيــة مــن قبيــل املــستوى اخلرائطــي للمحاصــيل   

ــة،    ــابع للمفوضــية األوروبي ــشأن مراحــل  مــع املــشترك الت ــةاملعلومــات ب ــدورة المعّين ــة يف ال . زراعي
ر واسـُتكمل العـرض اإليــضاحي بـشرح للتطـور الــزمين لـدليل اإلجهـاد الزراعــي العـاملي علـى مــدا        

علـى دور   ) ESRI(مته شركة   دَّز العرض اإليضاحي الذي ق    كَّور. ٢٠١١ إىل   ١٩٨٤األعوام منذ   
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نظــم املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة كمنــصات براجميــة هلــا القــدرة علــى اجلمــع بــني معلومــات مــن   
 وعلـى تيـسري االتـصال والتعـاون فيمـا بـني اخلـرباء           ،مصادر متعددة والتوليف بـني هـذه املعلومـات        

 .إلدارة الكوارث) ESRI(كما قُدِّمت معلومات عن برنامج شركة .  النهائينيواملستعِملني

 فيهــا اخلــرباء علــى موضــوعات مــن قبيــل التحــديات  ركَّــزومشلــت اجللــسة مناقــشات   -٢٠
 املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة الســتفادة مــنل مواجهتــها عنــد التــرويج  بــدَّ مــنالالرئيــسية الــيت 
 اإلنــذار املبكــر الــيت جيــري ُنظــم يف كــل مــن الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطيناملنَتجــة علــى 

ــةتــشغيلها علــى املــستوى احمللــي،    هــذه التحــديات؛ واســتراتيجيات اجلمــع بــني   وهنــوج مقارب
ــة واحملفوظــة لتحــسني  الــصور الــساتلية احملدَّ ــة بهــود اجلث اإلنــذار املبكــر؛ ووســائل إدمــاج  املعني

عد وتطبيقـات املالحـة املدعومـة بالـسواتل وتطبيقـات حتديـد املواقـع املدعومـة               ُباالستشعار عن   
 اإلنذار املبكـر؛ وجهـود إدارة املعـارف، مبـا يف ذلـك الطريقـة الـيت ينبغـي هبـا                      ُنظمبالسواتل يف   

 اإلنـذار   ُنظـم  يف   االسـتفادة منـها   يف بوابة معارف برنامج سـبايدر حبيـث ميكـن           إيراد املعلومات   
 .املبكر اليت جيري تشغيلها على املستوى الوطين أو احمللي

ــا خيــص   دِّويف ســياق التحــ   -٢١ ــسية فيم ــات املنَتجــة   اســتعماليات الرئي ــات واملعلوم  البيان
اإلنذار املبكر الـيت جيـري تـشغيلها علـى           ُنظمواملعروضة على مواقع شبكية عاملية أو إقليمية يف         

املستوى احمللي، أشـار اخلـرباء إىل املعوِّقـات اللغويـة، وحمدوديـة الوصـول إىل شـبكة اإلنترنـت،                    
واالفتقــار إىل أســاليب لتحويــل البيانــات اخلــام إىل معلومــات مفيــدة، وعــدم التوافــق فيمــا بــني  

ــُنظم ــا خيــص جــ    ال ــوعي فيم ــار إىل ال ــددة، واالفتق ــل،    املتع ــار إىل التموي ــات، واالفتق ودة البيان
وضعف التواصل فيما بني املؤسسات املختلفة، واالفتقـار إىل الـوعي بـشأن مـا هـو ممكـن ومـا                     

 النــهائيني، وحمدوديــة املــستعِملني احتياجــات اســتبانةهــو قــائم بالفعــل، وضــعف القــدرة علــى  
مج ســبايدر، اقتــرح اخلــرباء ويف ســياق بوابــة معــارف برنــا. الفــرص املتاحــة للتــدريب والتعلــيم

قة، وقـصص جنـاح، ومبـادئ توجيهيـة، وخـرائط أوليـة،             ّي بـسيطة وشـ    حـاالت إدراج دراسات   
 ميكـن تكييفهـا لتتوافـق مــع    االسـتعمال ونـشر كـل ذلـك؛ واسـتحداث أدوات بـسيطة ويــسرية      

صيغ ولغـات متعـددة، والتـرويج هلـذه األدوات؛ وإنـشاء منتـدى مفتـوح ضـمن البوابـة لتيـسري                      
 . النهائينيواملستعِملني اإلنذار املبكر ُنظموار فيما بني اخلرباء ومشغِّلي احل

ويف اجللسة الرابعة، ناقش اخلرباء ما هو ممكـن مـن سـبل املـضي قـدًما يف أربعـة جمـاالت                    - ٢٢
 فيمـا بـني األوسـاط       وإقامة الروابط الشبكية  إدارة البيانات واملعلومات، وبناء القدرات،      : رئيسية
 باسـتعمال  أنَّ تقنيـات رصـد األرض      رأيهـم يف  وعبَّـر اخلـرباء عـن       . وجهود إدارة املعارف  املعنية،  

ــزمين واملكــاين  تعــينيأحــدث أجهــزة االستــشعار ميكــن أن ُتحــسِّن مــن القــدرة علــى      التطــور ال
 اجلمـع بـني     االستفادة من كما أكَّدوا على إمكانية     . للحوادث اليت بإمكاهنا أن تقود إىل كوارث      
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املستمدة من األرض، والتقنيـات األرضـية والتقنيـات الـساتلية، وحتديـد املواقـع املـدعوم                 البيانات  
بالــسواتل لزيــادة وقــت اإلنــذار، ولتعريــف اســتراتيجيات اإلنــذار علــى حنــو أكثــر دقــة، وللتنبــؤ    

 . على أساس البيانات احملفوظة، مبا يف ذلك الصور الساتليةمن األحداثباآلثار احملتملة 

ــروض       وميكــن   - ٢٣ ــاش، والع ــسات النق ــشأن جل ــن التفاصــيل ب ــد م ــى مزي االطــالع عل
اإليــضاحية العامــة، وغــري ذلــك مــن اجلوانــب ذات الــصلة باجتمــاع اخلــرباء علــى الــصفحة   

ــبايدر   املخصَّـــــصة ــامج ســـ ــارف برنـــ ــة معـــ ــرباء يف بوابـــ ــاع اخلـــ ــ( الجتمـــ   ): ةباإلنكليزيـــ
)www.un-spider.org/earlywarning-expertmeeting.(  
    

    النتائج والتوصيات  -ثاًثال  
ــشأن اســتخدام املعلومــات        -٢٤ ــا ب يف اجتمــاع اخلــرباء املــشترك بــني األمــم املتحــدة وأملاني

، حقق برنامج سبايدر وشـركاؤه عـدًدا مـن النتـائج             اإلنذار املبكر  ُنظماملستمدة من الفضاء يف     
  .وخرجوا بعدد من التوصيات، كما هو مبيَّن أدناه

    
    النتائج  - ألف  

 :أتاح اجتماع اخلرباء للمشاركني فيه ما يلي  -٢٥
 املعلومـــات االســـتفادة مـــن التطـــورات األخـــرية فيمـــا خيـــص علـــىاالطِّـــالع   )أ(  

 ؛اإلنذار املبكر والتأهب للكوارث ُنظماملستمدة من الفضاء يف 
 سـبل   واستكشاف دور برنامج سبايدر يف جهود اإلنذار املبكر         علىاالطِّالع    )ب(  

 ؛ذه األنشطةاالخنراط يف ه
 مــع ممــثلني جملموعــة واســعة مــن البلــدان واملؤســسات    عالقــات شــبكيةإقامــة  )ج(  

 املعنيـة باإلنـذار     واألوسـاط  املسافة ما بني األوساط املعنية بالفـضاء         وتقريباإلقليمية والدولية،   
 ؛املبكر

 ومقترحـاهتم وتوصـياهتم فيمـا خيـص اسـتخدام           علـى جتـارهبم    اآلخـرين    إطالع  )د(  
 . اإلنذار املبكر والتأهب للكوارثُنظممات املستمدة من الفضاء يف املعلو
 :كما أتاح اجتماع اخلرباء لربنامج سبايدر ما يلي  -٢٦

 املعنيـة بـإدارة     واألوسـاط املساعدة يف التقريـب بـني األوسـاط املعنيـة بالفـضاء               )أ(  
 ؛ي هلا يف حاالت الطوارئدِّرث والتصالكوا
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 ؛دة ضالعة يف جهود اإلنذار املبكر من مؤسسات عديرباءخب إقامة االتصال  )ب(  
 متنوعــة مـــن املقترحـــات والتوصــيات مـــن اخلــرباء فيمـــا خيـــص    طائفـــةمجــع    )ج(  

 ؛ اإلنذار املبكرُنظم الفضاء يف استخدام املعلومات املستمدة من
 ؛وكاالت الفضاءبحتسني االتصال   )د(  
 ؛ود مع شبكة مكاتب الدعم اإلقليميتنسيق اجله  )هـ(  
 اإلنــذار املبكــر القائمــة الــيت     ُنظــممجــع اخلــربات والــدروس املــستفادة مــن       )و(  

 ؛الفضاء بالفعلتستخدم املعلومات املستمدة من 
الوصول إىل املعلومات   ُسبل  ر  ّس ميكن أن تي   املعارف استراتيجيات إلدارة    حتديد  )ز(  

 ؛ب للكوارثهُّكر والتأ اإلنذار املبُنظماملستمدة من الفضاء واستخدام هذه املعلومات يف 
 استراتيجيات أو إجراءات لتيـسري االنتقـال بـني اإلنـذار املبكـر وجهـود           حتديد  )ح(  

 ؛ارث وحتسني هذا االنتقالالتصدي للكو
 التآزر فيما بـني األوسـاط املعنيـة بالفـضاء      عالقات استراتيجيات لتعزيز    حتديد  )ط(  

 اإلنــذار املبكــر  والــضالعة يفالطــوارئ رث والتــصدي حلــاالتاواألوســاط املعنيــة بــإدارة الكــو
 ؛والتأهب للكوارث

 .الترويج ألمهية بوابة معارف برنامج سبايدر يف جهود اإلنذار املبكر  )ي(  
    

    التوصيات  - باء  
ــيت  كانــت  -٢٧ ــةً  عــن اجتمــاع اخلــرباء  صــدرت التوصــيات ال ــة  منبثق مــن جلــسات األفرق

 .املختلفة
االستــشعار   أحــدث أجهــزةباســتعمالرصــد األرض ارتــأى اخلــرباء أنَّ تقنيــات  فقــد   -٢٨

 الـيت بإمكاهنـا     لألحـداث ميكن أن حيسِّن من القدرة على الوقوف على التطور الـزمين واملكـاين              
 اجلمـع بـني البيانـات املـستمدة     االسـتفادة مـن  كما أكَّـدوا علـى إمكانيـة       . أن تقود إىل كوارث   

ــع املــ     ــد املواق ــساتلية، وحتدي ــات ال ــن األرض، والتقني ــذار،   م ــادة وقــت اإلن ــسواتل لزي دعوم بال
 علـى  لألحـداث  اآلثـار احملتملـة   والسـتبانة ولتعريف استراتيجيات اإلنذار علـى حنـو أكثـر دقـة،          
جمـدداً  وعـالوة علـى ذلـك، فقـد أكَّـدوا           . أساس البيانات احملفوظة، مبا يف ذلك الصور الـساتلية        

 . استعماال منتظماًاإلنذار املبكر ُنظم هذه التقنيات يف ستعمالالمنهجة إىل على احلاجة 
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 السـتعمال وفيما خيص البيانات واملعلومات عل وجه التحديد، اقترح اخلـرباء التـرويج      -٢٩
 طائفـة يف ، مبا يف ذلـك الـصور الـيت ميكـن الوصـول هلـا جماًنـا واملتاحـة              من قبلُ الصور املوجودة   

 اإلنـذار  لـُنظم تـشغيل الـروتيين   على شبكة اإلنترنت، كوسـيلة لتحـسني ال      املباشرة  من اخلدمات   
املبكــر؛ وإنــشاء قواعــد بيانــات للمعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة حتتــوي علــى بيانــات مرجعيــة،    

وســيلة لتحــسني تقيــيم املخــاطر واآلثــار احملتملــة، فــضال عــن حتــسني اســتراتيجيات اإلنــذار؛    ك
 تطبيقـات جديـدة،   واجلمع بني البيانات املستمدة من الفضاء وتلـك املـستمدة مـن األرض عـرب       

  براجميـــات  مبـــا يف ذلـــك عـــرب إدمـــاج أوســـاط املتطـــوعني مـــن التقنـــيني واســـتخدام إمكانيـــات
geo-viewer البيانــات، مبــا يف ذلــك عــرب منــصَّات التــشارك يف ؛ وبــذل اجلهــود للتــشجيع علــى

. تدعو النـاس إىل حتميـل بيانـاهتم ومركـز لتبـادل املعلومـات يقـوم علـى مراقبـة جـودة البيانـات                       
ــة          ــار إىل إمكاني ــا خيــص االفتق ــدان فيم ــن البل ــد م ــة يف العدي وســلَّم اخلــرباء بالتحــديات القائم

 واقترحوا أن يقوم برنـامج سـبايدر بـالترويج إلنـشاء ُبـًىن حتتيـة للبيانـات                  ،الوصول إىل البيانات  
  األجهـزة احلكوميـة، والبـاحثني   يـشمل ، مبـا  املـصلحة املعنـيني   املكانية كوسـيلة تتـيح ألصـحاب        

 النـهائيني أن يتـشاركوا فيمـا لـديهم مـن            واملـستعِملني  اإلنذار املبكـر،     ُنظماجلامعيني، ومشغِّلي   
كما طُرِح اقتـراح مـوازٍ هبـدف التـصدي لالفتقـار إىل إمكانيـة الوصـول إىل البيانـات          . البيانات

، وهـي شـبكة     (GEONETCast)" جيونت كاسـت  "على املستوى احمللي، وهو الترويج لشبكة       
 نشر البيانات الساتلية، كوسيلة السـتقبال البيانـات الـساتلية مباشـرة دون              لنظمية شبه آنية    عامل

كما اقُتـرح النظـر يف اسـتحداث شـراكات مـا بـني القطـاعني العـام                  . االتصال بشبكة اإلنترنت  
 .واخلاص كوسيلة للتصدي للعقبات اليت يفرضها االفتقار إىل املوارد

 االحتياجـات، وإقامـة بـرامج تدريبيـة،         حتديـد اقتـرح اخلـرباء     ويف سياق بناء القدرات،       -٣٠
واالسـتفادة  ونقل املعارف التقنية كوسيلة لتيسري الوصول إىل املعلومات املـستمدة مـن الفـضاء               

كمـا  .  اإلنـذار املبكـر، والقيـام بتمـارين حماكـاة وتـدريبات عمليـة              ُنظـم  هـذه املعلومـات يف       من
ــة الوصــول إىل عــن يتــضمن وحــدات دراســية  اقتــرح اخلــرباء اســتحداث منــهج دراســي    كيفي

 األدوار املختلفــة الــيت عــنالبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة ومعاجلتــها ونــشرها، ووحــدات دراســية  
وينبغــي أن تكـون األهــداف اإلمجاليــة هــي  .  اإلنــذار املبكــرُنظـم  يف املــصلحة أصــحاب يؤدِّيهـا 

ــتفكري   ــة؛بطرائــقحتــسني القــدرات علــى ال ــة مكاني ــة لــثالث   جغرافي  واســتحداث مــواد تدريبي
التقنـيني واملهنـيني، وصـنَّاع القـرار، واجلمهـور العـام، مبـا يف ذلـك                 : جمموعات مستهدفة خمتلفة  

 إمكانيــة االســتفادةالطلبــة؛ ووضــع دليــل حيتــوي علــى كــل املــوارد املتاحــة والتوصــيات بــشأن  
 .هذه املواردمن التطبيقية 
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، اقترح اخلـرباء إنـشاء منـصة ختاطـب افتراضـية، مـن              الروابط الشبكية ويف سياق تعزيز      -٣١
؛ وإقامـة   املـصلحة قبيل منتدى مفتوح على شبكة اإلنترنت، لتيسري التواصل فيما بني أصحاب            

 التطبيقات الفضائية يف اإلنذار املبكر، والـذي ميكـن أن           االستفادة من جمتمع ممارسة يركِّز على     
مكانية متاحة على شبكة اإلنترنـت، وأسـاليب        يركِّز جهوده على استحداث منصات جغرافية       

الختــصار جمموعــات البيانــات العامليــة إىل احلــد الــذي جيعلــها مفيــدة علــى املــستويات الوطنيــة   
واحمللية، ومواد تدريبية؛ وتيسري احلوار فيمـا بـني األوسـاط العلميـة، وصـنَّاع القـرار، ومـشغِّلي                   

 .  اإلنذار املبكر واملستفيدين منهاُنظم
ــامج ســبايدر، أوصــى اخلــرباء      -٣٢ ــة معــارف برن ــة  باســتبانةويف ســياق بواب  دراســات حال

ملعلومـات املـستمدة مـن الفـضاء والتكنولوجيـات اجلغرافيـة       ا يف االسـتفادة مـن  وقصص ناجحة  
 اإلنذار املبكر، ومنهجة هذه الدراسـات والقـصص، والتـرويج هلـا؛             ُنظماملكانية لتحسني عمل    

 اجلديدة واملناهج اليت ُتستحدث يف العديد مـن منـاطق العـامل والـيت               واستيعاب مصادر البيانات  
 اإلنـذار املبكـر، وحتـديث هـذه املـصادر واملنـاهج علـى               ُنظمتستفيد من التطبيقات الفضائية يف      

ــشاءحنــو مــستمر؛   ــة   وإن ــنظم املعلومــات اجلغرافي ــصة ل ــستند إىل من إلنترنــت إلتاحــة   شــبكة ات
 التـشارك يف  تيـّسر  مـن هـذا القبيـل أن        ٍةكمـا ميكـن ملنـص     . لفـة البيانات الـواردة مـن مـصادر خمت       

كمـا اقتـرح    . البيانات وتبادهلا، وهتيئ قاعدة من البيانـات األساسـية لتيـسري التأهـب للكـوارث              
 . املبكر يف بوابة املعارفباإلنذاراخلرباء إدراج قسم خاص 

ديات، مبا فيها املعوِّقـات      من التح  ملواجهة طائفة كما سلَّط اخلرباء الضوء على احلاجة         -٣٣
اللغوية، وحمدودية الوصول إىل شبكة اإلنترنـت يف بعـض البلـدان الناميـة، وضـعف الـسياسات                

 املعلومــات املتعــددة ُنظــماملتعلقــة بالبيانــات واملمارســات املؤســسية، وعــدم التوافــق فيمــا بــني   
ات واملعلومـــات املـــستخدمة يف خمتلـــف أحنـــاء العـــامل، وصـــعوبة حتديـــد أمـــاكن وجـــود البيانـــ 

 .والوصول إليها، واالفتقار إىل املوارد املالية وفرص التدريب
    

    املضّي قُدماًُسبل   - جيم  
احملـوري  وضوع امل إدماجيأخذ برنامج سبايدر توصيات اخلرباء يف االعتبار يف سعيه حنو      -٣٤

. ٢٠١٥-٢٠١٤ أنـشطته االعتياديـة وخطـة عملـه لفتـرة الـسنتني            ضـمن اإلنـذار املبكـر     اخلاص ب 
وســوف تــشمل خطــة العمــل إضــافات إىل بوابــة املعــارف وغــري ذلــك مــن اجلهــود التكميليــة يف 

 وفيينـا وبـون بـدعم مـن         بـيجني ميدان إدارة املعارف اليت سوف ينفِّذها الربنـامج عـرب مكاتبـه يف              
 .شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية
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، مــن مــوارده حــدود وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإنَّ برنــامج ســبايدر ســوف يــستفيد، يف    -٣٥
  .التوصيات واملقترحات اليت قدَّمها اخلرباء يف جمايل بناء القدرات والتعزيز املؤسسي

   

    االستنتاجات  -رابعاً  
 التوعيـة والتواصـل،     أنـشطةَ  ،منذ إنـشائه  ،  نامج سبايدر يف خطة عمله الشاملة      بر أدمج  -٣٦

 .ات، والتعزيز املؤسسياالستشاري التقين، وإدارة املعارف، وبناء القدر والدعم

أملانيـا بـشأن اسـتخدام املعلومـات         و ألمم املتحدة بني ا   اخلرباء املشترك  اجتماعأتاح  وقد    -٣٧
 :مبا يلي للربنامج أن يقوم  اإلنذار املبكرُنظم من الفضاء يف املستمدة

أن جيمع بني عناصر عدة لترسيخ خطة عملـه وتـدعيم جهـوده يف جمـال إدارة                   )أ(  
 املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة واملعلومـات املـستمدة مـن             االسـتفادة مـن   يت تـستهدف    املعارف ال 

 ؛ز قدرة األمم على مواجهة الكوارثالفضاء لتعزي
 واألولويــات بــشأن املزيــد مــن حتــسني عمــل بوابــة  أن يقــف علــى التوجهــات  )ب(  

 االسـتفادة مـن  ومعارف الربنـامج كـأداة لتعزيـز الوصـول إىل املعلومـات املـستمدة مـن الفـضاء                 
 ؛نذار املبكر اإلُنظمهذه املعلومات لدعم 

، وأدوات رسـم اخلـرائط املـستندة        geo-viewersأن يظل مطلًعا علـى براجميـات          )ج(  
إىل شبكة اإلنترنت، وغريها من التطبيقات والُبىن التحتية اجلديدة يف تكنولوجيا املعلومـات، مـع               

 ؛ اإلنذار املبكرُنظملومات املستمدة من الفضاء يف  املعاستعمالالتركيز بصفة خاصة على تعزيز 
أن يوسِّع مجاعة اخلرباء املتوافرين لديه ممن ميكنهم دعـم اسـتحداث تطبيقـات                )د(  

 .جديدة يف بوابة معارف برنامج سبايدر
مـع أنَّ   ،   على حد سواء   وتسليما بأنَّ الكوارث تصيب البلدان املتقدمة والبلدان النامية         -٣٨

فإنَّ نتائج اجتماع اخلـرباء سـوف تـساعد         ت استضعافاً هي أشّد الفئات معاناةً منها،        أشد الفئا 
سبايدر على حتسني جهوده يف تنفيذ الوالية املـسندة إليـه حبيـث ميكنـه          -األمم املتحدة   برنامج  

مساعدة األجهزة الوطنيـة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة الـيت تكـرِّس جهودهـا لإلنـذار املبكـر                   
إطـار  ة لتحقيق هدف تعزيز قدرة األمم على مواجهة الكـوارث، علـى النحـو املبـيَّن يف                  كوسيل

  .بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوغو 
  


