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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

قرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات ت  
الفضائية يف إدارة الكوارث: دور داعم يف تنفيذ إطار ِسنداي للحد 

   ٢٠٣٠- ٢٠١٥خماطر الكوارث للفترة   من
      )٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٦- ١٤(بيجني، 

       مةدِّمق  - أوالً  
، إنشـاء برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      ٦١/١١٠رت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا    قرَّ  - ١

ــامج ســبايدر)       املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برن
ــة         ــع املنظمــات الدولي ــدان ومجي ــع البل ــيح وصــول مجي ــم املتحــدة يت ــامج ضــمن إطــار األم كربن

ذات الصــلة إىل مجيــع أنــواع املعلومــات واخلــدمات الفضــائية املتعلقــة بــإدارة خمــاطر    واإلقليميــة
  الكوارث، دعماً لدورة إدارة الكوارث بأكملها.

ــائية يف إدارة        - ٢ ــات الفضـ ــتخدام التكنولوجيـ ــأن اسـ ــدويل بشـ ــدة الـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ومـ
شـاء مكتـب برنـامج    يعقـد يف بـيجني منـذ إن   و ،الكوارث هـو احلـدث السـنوي لربنـامج سـبايدر     

  .٢٠١١سبايدر يف بيجني يف عام 
وتتناول هذه املؤمترات خمتلـف املواضـيع احملوريـة الـيت تسـتند إىل املسـائل واالحتياجـات          - ٣

ــدها    ــتم حتدي ــة الــيت ي ــاءاحلالي ــة األنشــطة االستشــارية  أثن ــامج ســبايدر. وهتــدف هــذه    التقني لربن
فادة الفعليـة مـن املعلومـات الفضـائية يف احلـد      األنشطة إىل متكني احلكومات الوطنيـة مـن االسـت   

من خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ، كمـا تشـكل مسـامهة برنـامج سـبايدر يف           
أهنـا أحـد العناصـر امللموسـة      اأنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانـة العامـة. كمـ   
التحضــري لالحتفــال بالــذكرى  يف تعزيــز هياكــل احلوكمــة والــدعم اخلاصــة بالفضــاء يف ســياق  
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واســتخدامه يف الســنوية اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي     
)، اليت جيب أن تؤدي إىل حتسني إجناز برناجمـه يف سـياق   "٥٠اليونيسبيس+"األغراض السلمية (

  .٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
أفضــلَ املمارســات للحــدِّ مــن املخــاطر ورســم خــرائط   وقــد تناولــت املــؤمتراُت الســابقة  - ٤

)، واسـتبانة  ٢٠١٢)، وتقييم املخاطر يف سياق تغيُّر املنـاخ العـاملي (  ٢٠١١االستجابة السريعة (
ــا ورصــدها (   ــددة األخطــار    ٢٠١٣خمــاطر الكــوارث وتقييمه ــيم خمــاطر الكــوارث املتع )، وتقي

ِسـنداي للحـد مـن خمـاطر      إطـار نفيـذ  دور داعم يف ت’هو  ٢٠١٥املوضوع يف عام و). ٢٠١٤(
  .’٢٠٣٠- ٢٠١٥الكوارث للفترة 

ل املؤمتر خطوة أخرى يف اجلهد الطويل األجل الذي يبذله مكتب شـؤون الفضـاء   وشكَّ  - ٥
التزامات إطار ِسـنداي والتزامـات خطـة التنميـة املسـتدامة       للبناء علىاخلارجي وبرنامج سبايدر 

للمــؤمتر أنــه ســعى إىل إدمــاج تكنولوجيــات رصــد  . وكــان مــن الســمات الفريــدة٢٠٣٠لعــام 
األرض والتكنولوجيـات الفضـائية يف التطبيقـات اخلاصـة باحلــد مـن خمـاطر الكـوارث. وســوف        

ــنظَّ ــيعية    متـــ ــدورة املواضـــ ــريات للـــ ــرة التحضـــ ــام ليف فتـــ ــوع   ٢٠١٨عـــ ــة ملوضـــ املخصصـــ
ــق  " سلســلة مــن األحــداث لبحــث التحــديات الــيت تواجــه البشــرية يف    ٥٠ليونيســبيس+ا" حتقي

  وضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ءالتنمية املستدامة ومحاية بيئة الفضا
ومجع املؤمتر بني املنظمات الوطنية املعنيـة بـإدارة الكـوارث وتوليـد املعلومـات اجلغرافيـة         - ٦

ج سـبايدر.  املكانية يف البلدان اليت جـرى أو جيـري فيهـا تقـدمي دعـم استشـاري تقـين مـن برنـام         
كاتب الدعم اإلقليمية لربنامج سـبايدر، ومنظمـات إقليميـة ودوليـة     مل نممثلو أيضاًوحضر املؤمتر 

  خمتلفة، وخرباء من مراكز متيز من خمتلف مناطق العامل.
    

    اخللفية واألهداف  - ثانياً  
كـان اهلـدف الرئيسـي للمـؤمتر هـو اإلسـهام يف عمليـة إعـداد مبـادئ توجيهيـة ملســاعدة             - ٧

الدول األعضاء على إدمـاج تكنولوجيـات رصـد األرض والتكنولوجيـات اجلغرافيـة املكانيـة يف       
تنفيذ إطار ِسنداي. واستند املؤمتر إىل نتائج مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعـين باحلـد مـن    

 ،٢٠١٥آذار/مــارس  ١٨إىل  ١٤خمــاطر الكــوارث، املعقــود يف ِســنداي باليابــان يف الفتــرة مــن 
وإىل االلتزامــات ذات الصــلة الــيت تعهــد هبــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي. ومشلــت تلــك     
االلتزامات االلتزام بتيسـري التنسـيق بـني أصـحاب املصـلحة يف جمـال تكنولوجيـا رصـد األرض،         

علـى جمموعـة مـن أصـحاب املصـلحة يتعلـق بإقامـة         َممِّـ على النحـو املقتـرح يف كتـاب أبـيض عُ    
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األرض بغية دعم الدول فيما تبذله من جهود للحـد مـن خمـاطر الكـوارث،      شراكة عاملية لرصد
وملواصـلة إذكـاء الـوعي بالكيفيــة الـيت ميكـن أن تسـهم هبــا تكنولوجيـا رصـد األرض يف التنميــة         

الـيت   ٢٠١٥املستدامة قبل انعقاد مؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          
والـدورة احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر     ، ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٧إىل  ٢٥يف نيويورك من  تعقد

 ٣٠األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املقـرر عقـدها يف بـاريس مـن     
  ,٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١١تشرين الثاين/نوفمرب إىل 

دنية يف الصني، بالتعـاون مـع   واشترك يف تنظيم املؤمتر برنامج سبايدر ووزارة الشؤون امل  - ٨
وزارة الشــؤون اخلارجيــة واملركــز الــوطين الصــيين للحــد مــن الكــوارث وإدارة الفضــاء الوطنيــة  

ــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ و     ــوم  اإلقليمــي لركــز املالصــينية ومنظمــة التع ــدريس عل ت
شـركة خاصـة هـي    مـن   وتكنولوجيا الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ (بالصـني)، وتلقـى دعمـاً       

  .)DigitalGlobe( دجييتال غلوب
مشاركني. ومثَّل احلاضـرون منظمـات خمتلفـة األنـواع، مثـل أجهـزة        ١٠٤وضم املؤمتر   - ٩

إدارة الكــوارث ووكــاالت الفضــاء ومؤسســات البحــوث وهيئــات   ووكــاالتاحلمايــة املدنيــة 
  العلوم والتكنولوجيا وغريها من اهليئات احلكومية وغري احلكومية.

 ،أرمينيــا، هــي التاليــة: إثيوبيــا بلــداً ٣٢منظمــة مــن  ٧٩ل يف املــؤمتر مــا جمموعــه ومثِّــ  -١٠
، بوتـان ، بـنغالديش ، بلجيكـا ، الربازيـل ، باكسـتان ، اإلسـالمية) -إيـران (مجهوريـة   ،إندونيسيا

، الســودان ، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية، ســنغافورة     ،اجلزائــر ، تركيــا ، تايلنــد ، بــريو 
، كمبوديــا، نــام فييــت، البوليفاريــة)-زويال (مجهوريــةـفنــ، مــانُع ،العــراق، لصــنيا، سويســرا
 ،اهلنـــد ،نيبـــال، النمســـا ،ميامنـــار، موزامبيـــق، منغوليـــا ،اململكـــة العربيـــة الســـعودية، وكنـــدا

  الواليات املتحدة األمريكية.
    

    الربنامج  - ثالثاً  
جتمعـت ثالثـة أفرقـة عاملـة     قد ما جمموعه مخس جلسات عامة. وعالوة على ذلـك، ا ُع  - ١١

ــة        ــة للمــؤمتر. وتناولــت اجللســات العام ــة ذات الصــلة باملواضــيع احملوري ملناقشــة املواضــيع التقني
طــار ِســنداي)؛ إل ١املواضــيع التاليــة: رصــد األرض وفهــم خمــاطر الكــوارث (يتعلــق باألولويــة   

ار ِسـنداي)؛ وتشـجيع   طإل ٤ورصد األرض وتعزيز التأهب لالستجابة الفعالة (يتعلق باألولوية 
الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص؛ ومتكــني اجملتمعــات احملليــة لكــي يتســىن هلــا التأهــب    
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للكوارث؛ والتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وبرنـامج سـبايدر يف تبسـيط اسـتخدام     
  ستدامة.تكنولوجيا رصد األرض يف اختاذ القرارات بشأن احلد من خماطر الكوارث والتنمية امل

زت ثالثة أفرقة عاملة على املواضيع التالية: املسـائل الـيت ينبغـي أن تعـاجل مـن أجـل       وركَّ  - ١٢
زلــزال نيبــال  حتســني رصــد اجلفــاف باســتخدام املعلومــات الفضــائية؛ والــدروس املســتفادة مــن  

  من منظور رصد األرض؛ والتكنولوجيات الناشئة وبناء القدرات.، ٢٠١٥الذي وقع يف عام 
األرضـية يف   يةطـة السـاتل  احملواشتمل اليوم األخري من املـؤمتر علـى زيـارة مؤسسـتني مهـا        - ١٣

  يونغان، بالصني، واملركز الوطين الصيين للحد من الكوارث.
، عقــب انتــهاء املــؤمتر مباشــرة، ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٢إىل  ١٧م يف الفتــرة مــن ظِّــوُن  - ١٤

تقيـيم  لتكنولوجيـا رصـد األرض   استخدام ر، بشأن من املشاركني يف املؤمت ٢٥لـ ،حدث تدرييب
  أضرار الزالزل.

    
      املالحظات والتوصيات  - رابعاً  

    رصد األرض وفهم خماطر الكوارث  -ألف  
يف اجللسـة العامـة األوىل.    ‘رصد األرض وفهم خمـاطر الكـوارث  ‘رى تناول موضوع ج  - ١٥

األدوات التشغيلية الـيت تسـتخدم   وكانت أهداف اجللسة هي اإليضاح العملي للربامج والنظم و
تكنولوجيا رصد األرض لفهم خماطر الكوارث؛ وحتديد مسائل السياسات والتنسـيق الـيت تـؤثر    
علـــى مجـــع بيانـــات رصـــد األرض املتقدمـــة وإدارهتـــا وحتليلـــها واســـتخدامها يف فهـــم خمـــاطر    

ض يف فهــم القضــايا الرئيســية الــيت حتــد مــن اســتخدام تكنولوجيــا رصــد األر وحبــثالكــوارث؛ 
  خماطر الكوارث.

ــا رصــد        - ١٦ ــاقش املشــاركون الوســائل املختلفــة، ال ســيما تلــك املســتندة إىل تكنولوجي ون
األرض، اليت ميكن أن تعتمدها الدول األعضاء لدعم املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة يف جهودهـا     

ائل تتعلـق  الوسـائل أدوات وتكنولوجيـات ومسـ    هـذه الرامية إىل فهم خماطر الكوارث. وتشمل 
ــة ــة احمليطـ ــادل البيانـــات  -  بالبيئـ ــل تبـ ــة  ،مثـ ــة للبيانـــات املكانيـ ــة التحتيـ ــيق بـــني  ،والبنيـ والتنسـ

  املؤسسات. وتبادل أعضاء فريق املناقشة واملشاركون املمارسات واخلربات املوصى هبا.
تلـك الـيت تتيحهـا     مـن قبيـل  هناك حاجة ملحة لفهم املخاطر على أساس أدلـة  أنَّ كر وذُ  - ١٧

الصـور السـاتلية وغريهــا مـن بيانــات رصـد األرض. وأهـداف إطــار ِسـنداي هــي احلـد بدرجــة        
ملخــاطر مــن اكــبرية مــن خمــاطر الكــوارث وخســائرها، والوقايــة مــن املخــاطر اجلديــدة، واحلــد   
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القائمة. ومن أجل بلوغ هذه األهـداف، يلـزم فهـم مسـتوى املخـاطر وقياسـه بصـورة مسـتمرة         
  لزمن.على مدى فترة طويلة من ا

 وجــود آليــة جتــري تقييمــاً بفقــت عليهــا البلــدان  أهــداف إطــار ِســنداي الــيت اتَّ  وتقضــي  - ١٨
إلطــار ِســنداي، "ينبغــي أن ترتكــز  ا للمخــاطر واخلســائر النامجــة عــن الكــوارث. ووفقــاًمســتمر

السياســات واملمارســات املتعلقــة بــإدارة خمــاطر الكــوارث علــى فهــم ملخــاطر الكــوارث جبميــع   
ــة للتضــرر، والقــدرات، ومــدى تعــرض األشــخاص واملمتلكــات،     -  أبعادهــا ــة يف القابلي املتمثل

  والبيئة". ،وخصائص األخطار
ــاً  - ١٩ ــوطين       ووفق ــة الرئيســية علــى الصــعيدين ال ــنداي، تشــمل اإلجــراءات الالزم إلطــار ِس

  واحمللي ما يلي:  
ــها وإدا     (أ)   ــلة وحتليلـ ــة ذات الصـ ــات العمليـ ــات واملعلومـ ــع البيانـ ــز مجـ ــا تعزيـ رهتـ

  واستخدامها؛
ــيم دوري        (ب)   ــا وإجــراء تقي ــى اســتخدام خطــوط األســاس وتعزيزه التشــجيع عل

  ملخاطر الكوارث؛
إعــداد املعلومــات املوقعيــة عــن خمــاطر الكــوارث، مبــا يف ذلــك خــرائط خمــاطر    (ج)  

ــا وتعميمهــا،       ــة، وحتــديثها دوري الكــوارث واملعلومــات املســتقاة مــن نظــم املعلومــات اجلغرافي
  قتضاء؛حبسب اال
إجــراء تقيــيم منــتظم للخســائر النامجــة عــن الكــوارث، وتســجيلها، وتبادهلــا،     (د)  
، وفهم آثارها االقتصـادية واالجتماعيـة والصـحية واملتعلقـة بـالتعليم      للجمهورا أسباهب وتوضيح

  والبيئة والتراث الثقايف؛  
سـتفادة  احلصول يف الوقت احلقيقي على بيانات موثوق هبـا، واال  العمل على   (ه)  

  املوقعية، مبا يف ذلك نظم املعلومات اجلغرافية.الفضائية ومن الفضاء ومن املعلومات 
  ، من املهم على الصعيدين العاملي واإلقليمي ما يلي:أيضاًإلطار ِسنداي  ووفقاً  - ٢٠

وضــع ونشــر املنــهجيات واألدوات القائمــة علــى العلــم املســتخدمة يف    تعزيــز  (أ)  
مات عن اخلسائر النامجة عن الكـوارث، وتعزيـز منذجـة خمـاطر الكـوارث      تسجيل وتبادل املعلو

  نظم اإلنذار املبكر باألخطار املتعددة؛  تعزيز و ،وتقييمها ورسم اخلرائط هلا ورصدها
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إجـراء دراسـات استقصـائية شـاملة عـن خمـاطر الكـوارث الناشـئة          العمل على  (ب)  
ة ملخــاطر الكــوارث، مبــا يف ذلــك    عــن أخطــار متعــددة، وإعــداد تقييمــات وخــرائط إقليميــ      

  سيناريوهات للتغري املناخي؛  
تشجيع وتعزيز احلصـول علـى البيانـات واملعلومـات غـري احلساسـة، وحسـب          (ج)  

االقتضــاء تكنولوجيــات االتصــاالت والتكنولوجيــات اجلغرافيــة املكانيــة والفضــائية واخلــدمات  
عمليات الرصد املـوقعي وعمليـات   ب القيامواملواظبة على ذات الصلة هبا، وتبادهلا واستخدامها؛ 

  .هااالستشعار عن بعد لألرض واملناخ وتعزيز
ــة:        - ٢١ ــي التاليـ ــة األوىل هـ ــة العامـ ــدها يف اجللسـ ــيت مت حتديـ ــية الـ ــائل الرئيسـ   وكانـــت املسـ
فهــم الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا اســتخدام املعلومــات والقــدرات الفضــائية للحــد مــن خمــاطر أنَّ (أ) 

احلصول علـى بيانـات رصـد    أنَّ ؛ (ب) لصعيدين احمللي والوطين ال يزال حمدوداًالكوارث على ا
 وتوافرهـا،  األرض اجليدة النوعية (يف شكل بيانـات عاليـة االسـتبانة وبيانـات موجـات صـغرية)      

تبــادل البيانــات الرقميــة بــني أنَّ ال يــزال يشــكل قيــدا رئيســيا؛ (ج)  ،ارئويف حــاالت غــري الطــ
 جمـاالً يـزال   الداخل بلد معني، وفيما بني البلدان الواقعة يف منطقة معينـة،   الوزارات واإلدارات

د من استخدام تكنولوجيا رصد األرض واملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة يف إدارة   حتفجوة  يشكل
  الكوارث؛ (د) االفتقار إىل البىن التحتية الوطنية للبيانات املكانية.

دي املعلومــات الفضــائية، مثــل منظمــات  بــني مــورِّكــر أنــه يوجــد انفصــال أساســي  وذُ  - ٢٢
ــل       الفضــائية البحــوث ــات، مث ــد، واملســتفيدين مــن هــذه املعلوم أو مراكــز االستشــعار عــن بع

املنظمات الوطنية واحملليـة املختصـة بـإدارة الكـوارث واملخـاطر. واعتـرب ذلـك مـن أهـم املسـائل           
  ِسنداي. اليت تعوق جناح استخدام تكنولوجيات الفضاء مبوجب إطار

  مت االقتراحات اهلامة التالية بشأن توثيق املخاطر وفهمها:دِّوعلى الصعيد التقين، قُ  - ٢٣
علــى الصــعيد الــوطين، هنــاك حاجــة إىل وضــع معــايري موحــدة لتحديــد رتــب   (أ)  

  املخاطر؛  
تقييمــات املخــاطر بنــاء علــى املعلومــات الــواردة مــن نظــم    زيــادة دقــةينبغــي   (ب)  

ــذار املبكــر،  ــا، أل   اإلن ــا مــن    نَّ حيثمــا يكــون ذلــك ممكن هــذه التقييمــات تتضــمن عنصــرا معين
  اليقني.  عدم
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  وفيما يلي بعض التوصيات الرئيسية الصادرة من الدورة:    - ٢٤
ــع         (أ)   ــى مجيـ ــد األرض علـ ــات رصـ ــتخدام بيانـ ــى اسـ ــدرة علـ ــز القـ ــاء وتعزيـ بنـ

  املستويات؛
  ين الوطين واحمللي؛ترويج ثقافة التقييم املستمر للمخاطر على الصعيد  (ب)  
  ترويج ثقافة تقاسم البيانات غري احلساسة على مجيع املستويات؛  (ج)  
زيادة الوعي بني السياسيني بفائـدة بيانـات رصـد األرض يف احلـد مـن خمـاطر         (د)  
  الكوارث؛
تعزيـــز اإلرادة السياســـية لـــدى احلكومـــات علـــى أعلـــى املســـتويات إلجـــراء    (ه)  

  ى االستخدام الفعال لبيانات رصد األرض؛تقييمات املخاطر والعمل عل
ــا رصـــــد األرض يف     (و)   ــة تكنولوجيـــ ينبغـــــي أن تـــــدرج الوكـــــاالت احلكوميـــ

استراتيجياهتا وخططها وسياساهتا اخلاصة بإدارة الكـوارث، لـدى حتويـل هـذه االسـتراتيجيات      
  واخلطط والسياسات إىل إجراءات قابلة للتنفيذ.

    
    لالستجابة الفعالةرصد األرض وتعزيز التأهب   -باء  

يف اجللســة  ‘رصــد األرض وتعزيــز التأهــب لالســتجابة الفعالــة ‘رى تنــاول موضــوع جــ  - ٢٥
للتخطـيط لالسـتجابة الفعالـة حلـاالت      التأهـب العامة الثانية. وكانت أهداف اجللسة هي تعزيـز  

 الطوارئ عن طريـق حتديـد الثغـرات، واالحتياجـات يف جمـال بنـاء القـدرات، واالحتياجـات يف        
ــيق بـــني       ــرائط، والتنسـ ــم اخلـ ــراءات رسـ ــة، وإجـ ــات املاليـ ــات، واالحتياجـ ــد البيانـ ــال قواعـ جمـ

للتصـدي للكـوارث الكـربى عـن طريـق االسـتفادة مـن         والتأهـب املؤسسات، وقضـايا أخـرى؛   
الـالزم  طـار  اإلحـاالت الطـوارئ؛ وحتديـد     أثنـاء اآلليات الدولية الـيت تـوفر املعلومـات الفضـائية     

ــداد البلــدان ال  ــتخدام تكنولوجيــا رصــد األرض   إلع ــن أجــل ا س ــتجابة للكــوارث علــى   م الس
  روتيين.  حنو
ــ  - ٢٦ ــة، مــن خــالل      دِّوقُ ــة إعــداد اســتجابات فعال ــدورة توجيهــات بشــأن كيفي ــاء ال مت أثن

ــات        ــل البيان ــق معاجلــة مســائل مــن قبي ــا رصــد األرض عــن طري االســتخدام الفعــال لتكنولوجي
ت، واملهـارات والقـدرات، ومنتجـات رسـم اخلـرائط      احلصول علـى البيانـا  إمكانية الضرورية، و

ألغراض حاالت الطـوارئ، ونشـر هـذه املنتجـات. كمـا نـاقش املشـاركون أسـاليب اسـتخدام          
موا دراسـات حـاالت   املعلومات الفضائية لتقييم أضرار الكـوارث واخلسـائر النامجـة عنـها، وقـدَّ     
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ور تكنولوجيـا رصـد األرض يف   سـبل توحيـد د   أيضـاً إفرادية توضح هـذا االسـتخدام. وناقشـوا    
ــدة إلجــراء         ــوفري معلومــات مفي غــري رســم اخلــرائط ألغــراض حــاالت الطــوارئ، مــن أجــل ت

  تقييمات األضرار واخلسائر.
وذكر أنه، لضـمان تأهـب البلـدان للتعامـل مـع التحـديات الـيت يطرحهـا التـواتر املتزايـد             - ٢٧

لراهنـة واالحتياجـات الالزمـة لالسـتخدام     لوقوع الكوارث، من املهم أمهية حامسة تقييم احلالة ا
الفعــال ملعلومــات رصــد األرض واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة يف ختطــيط االســتجابة حلــاالت    

هذه التحـديات يف إجـراء اسـتعراض للقـدرة احلاليـة علـى        ملعاجلةالطوارئ. وتتمثل خطوة أوىل 
يــة، وملــدى تــوافر بيانــات خــط إنتــاج اخلــرائط الالزمــة لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ، مــن ناح 

األساس، والبيانات اجلغرافية املكانيـة الالزمـة للعمليـات، وسياسـات تبـادل البيانـات، والتنسـيق        
  بني املؤسسات، من الناحية األخرى.

مــا تكــون املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة املعــدة يف شــكل بيانــات موقعيــة أو غــري   ونــادراً  - ٢٨
علومـات  مبلية، الـيت كـثريا مـا تلـزم يف حـاالت الطـوارئ بـاالقتران        ذلك من البيانـات غـري السـات   
على الصعيد الوطين. ويلـزم التصـدي هلـذه املسـألة بالتعـاون       داًجيِّ رصد األرض، منظمة تنظيماً

  ، ومع الوكاالت الدولية، ومع مراكز االمتياز.فضلى مع الدول اليت حددت ممارسات
ــاج معلومــات رصــد األرض     - ٢٩ ــزم إدم ــات    ويل ــع املعلوم ــة م ــة املكاني واملعلومــات اجلغرافي

 ياتاألرضية، مثـل املعلومـات املسـتقاة مـن رادارات األرصـاد اجلويـة وأجهـزة استشـعار مسـتو         
عـداد منتجـات املعلومـات الالزمـة لتعزيـز التأهـب       إاملياه. ومن شأن هذا اإلدماج أن يـؤدي إىل  

  اذ على القيام بعملياهتا.وأن يعزز قدرة منظمات الدفاع املدين وأفرقة اإلنق
هزة االستجابة للكـوارث إىل إطـار مؤسسـي السـتخدام املعلومـات الفضـائية       جوحتتاج أ  - ٣٠

متكينـها مـن حتسـني قـدرات أفرقتـها املختصـة باالسـتجابة حلـاالت         بغية أثناء حاالت الطوارئ، 
لالحتياجـات  تقيـيم قطـري   إجـراء  الطوارئ. ولذلك يلزم، من أجـل تعزيـز التأهـب املعلومـايت،     

  بيانات رصد األرض. من لصنع القراراتما يلزم من حيث مدى توافر 
قـوع كارثـة مـا أن تكـون احتياجـات املسـتعملني النـهائيني غـري         وما حيدث أثناء  وكثرياً  - ٣١

ــة       ــزم أن تضــع الوكال واضــحة. ويفــرض ذلــك حتــديات يف تنســيق جهــود رســم اخلــرائط. ويل
 كــل دولــة مــن الــدول األعضــاء معــايري موحــدة لتقيــيم آثــار  الرئيســية املعنيــة برســم اخلــرائط يف

ــة جهــو   ــة تفــادي ازدواجي رســم اخلــرائط. ويف الوقــت نفســه، ينبغــي إرســال     دالكــوارث، بغي
  البيانات من خالل بوابة وحيدة، من أجل جتنب سوء اإلبالغ أو اللبس.
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ــإدارة الكــوارث، مــ        - ٣٢ ــة ب ــهيئات املعني ــة لل ــدرات التقني ــز الق ــزم تعزي ن خــالل أنشــطة  ويل
مســتدامة طويلــة األجــل. وعلــى الصــعيد الــوطين، ينبغــي أن تكــون ملراكــز عمليــات الطــوارئ    

موحدة للحصول على بيانات رصـد األرض واسـتخدامها يف الوقـت املناسـب،      عملإجراءات 
  وينبغي هلا أن تعمم نواتج املعلومات من خالل نظم إرسال البيانات يف حاالت الطوارئ.

التعــاون بــني خمتلــف الوكــاالت الــيت تشــارك يف االســتجابة أنَّ واغل الرئيســية ومــن الشــ  - ٣٣
هد مـرة  و، كمـا شـ  ٢٠١٠حلاالت الطوارئ مل يتحسن منذ زلزال هاييت الـذي حـدث يف عـام    

. وحتتـاج املنظمـات الـيت    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٥أخرى أثناء الزلـزال الـذي وقـع يف نيبـال يف     
كــاالت تعمــل معــا بكفــاءة خــالل املراحــل املبكــرة حلالــة    تــوفر منتجــات رســم اخلــرائط إىل و 

ــة          ــها إلزال ــق غربلت ــات عــن طري ــة للمعلوم ــدفقات اهلائل ــم الت ــن فه ــتمكن م الطــوارئ، لكــي ت
  املعلومات"). غثاءأو غري الصحيحة (اليت تسمى أحيانا "باملوضوع هلا  صلةاملعلومات اليت ال 

 هــرة مــن املصــادر اخلارجيــة اســتخداماً وينبغــي أن تســتخدم املعلومــات املســتقاة مــن مج   - ٣٤
يف إدارة الكوارث، ال سـيما خـالل االسـتجابة حلالـة طـوارئ. وهنـاك العديـد مـن          اًسع نطاقأو

ــل      ــن قبي ــرة، م ــوة اجلمه ــت تســتثمر ق ــى اإلنترن ــابرز (  املنصــات عل ) MicroMappersميكــرو م
ــتريت مـــــاب ( و) Tomondتومونـــــد (و ــاغ - إكـــــسو) OpenStreetMapأوبـــــن ســـ   جيـــــو تـــ
)GeoTag -X( املنظمــات السياســية مــن خمتلــف البلــدان تــبين أنَّ . واملســألة الرئيســية هــي ضــمان

الثقة يف تكنولوجيا االستعانة جبمهـرة مـن املصـادر اخلارجيـة وأن تصـبح االسـتعانة جبمهـرة مـن         
  ال يتجزأ من منهجية االستجابة حلاالت الطوارئ يف السنوات املقبلة. املصادر اخلارجية جزءاً

    
    حفز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص  -جيم  

يف اجللسـة العامـة الثالثـة.     ‘الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص     ‘ موضوع مت تناول  - ٣٥
ــز التعــاون بــني   مبعلومــات متعمقــة عــن وكــان اهلــدف العــام هــو تزويــد املشــاركني    ســبل تعزي

وإعـداد االسـتجابات للكـوارث     القطاعني العـام واخلـاص مـن أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث        
دة يف تزويـد املشـاركني وأصـحاب املصـلحة احملـتملني      . ومتثلت األهداف احملـدَّ اإلنعاشوجهود 

مــة ومنصــات اإلنترنــت الــيت تتــيح الوصــول إىل حمفوظــات   بتقيــيم لســواتل رصــد األرض املتقدِّ
املتعلقـة باالسـتثمارات الالزمـة    البيانات الساتلية والبيانات شبه اآلنية؛ ومعاجلة املسائل الرئيسـية  

للعمــل مــع الشــركات اخلاصــة والــتمكن مــن احلصــول علــى الصــور الســاتلية خــالل حــاالت     
ــان دور      ــام واخلـــاص؛ وبيـ ــاعني العـ ــراكات بـــني القطـ ــوير الشـ ــبل تطـ ــة سـ ــوارئ؛ ومناقشـ الطـ

صــور رصــد األرض، اآلين لتــوافر شــبه الالشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف ضــمان   
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انيــة التشــغيل املتبــادل بــني اجملتمعــات احملليــة، وســهولة املعاجلــة الالحقــة للبيانــات وتفســري   وإمك
  واملسائل ذات الصلة. وإيصال البيانات، البيانات،

ــا الشــراكات      - ٣٦ ــيت تتيحه ــرص ال ــاقش املشــاركون الف ــني ون ــام واخلــاص   ب  ،القطــاعني الع
تتـيح الوصـول إىل    الـيت  اإلنترنـت منصـات  و املتقدمـة،  آراء بشأن سـواتل رصـد األرض   وقدموا

االسـتثمارات الالزمـة للعمـل مـع الشـركات      و، اآلنيةحمفوظات البيانات الساتلية والبيانات شبه 
ــبل       ــوارئ، وسـ ــاالت الطـ ــاتلية يف حـ ــور السـ ــى الصـ ــول علـ ــة احلصـ ــة لتحســـني إمكانيـ اخلاصـ

  شراكات.ال  إنشاء
طـاع اخلـاص بالـدور الـذي ميكـن أن      هناك زيادة يف الوعي بـني املـواطنني والق  أنَّ كر وذُ  - ٣٧

هـذا ميثـل خطـوة كـبرية إىل األمـام يف تعزيـز       أنَّ يؤدوه عن طريق العمل التطوعي، ومن املؤكـد  
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف احلد من خماطر الكوارث. ومن املهـم إقامـة حوكمـة    

ة حاجـة إىل زيـادة الـوعي    القطـاعني العـام واخلـاص. ومثـ     بـني  تعاونية من أجل جناح الشـراكات 
السياسـي بالـدور الــذي ميكـن أن تؤديـه الشــراكات بـني القطـاعني العــام واخلـاص يف احلـد مــن         

مي املعلومــات اخلاصــة باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث خمــاطر الكــوارث، وإىل زيــادة قــدرات مقــدِّ
  يف ذلك اجلهات الفاعلة اخلاصة) ومستخدمي املعلومات.  (مبا
الشـراكات  إجنـاح  ادميية واجملتمع املدين دور مفيد ينبغـي أن تقـوم بـه يف    ولألوساط األك  - ٣٨
القطاعني العام واخلاص من أجل إدارة الكـوارث. واقُتـرح اتبـاع اسـتراتيجية ثالثيـة األبعـاد       بني 

مراكـز   املعنيـة  ، ينبغـي أن تنشـئ احلكومـة   لتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. فـأوالً 
، ينبغــي أن واملنظمــات غــري احلكوميــة يف املنــاطق املعرضــة للكــوارث؛ وثانيــاً   لــدعم املتطــوعني

احلكومة من أجل حتسـني فهـم االحتياجـات     تلك يكون اجملتمع املدين يف حتالف استراتيجي مع
ملـوارده وقدرتـه. وينبغـي أن     ، ينبغـي أن يسـاهم القطـاع اخلـاص وفقـاً     وحتسني القدرات؛ وثالثاً

ــتراتيج  ــذه االسـ ــوارث   تـــؤدي هـ ــاطر الكـ ــة إلدارة خمـ ــة التعاونيـ ــاد إىل احلوكمـ ــة األبعـ ية الثالثيـ
ــة، مــن املهــم النظــر يف       ــة فعال واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ. ولكــي تكــون احلوكمــة التعاوني
العوامـــل الثالثـــة التاليـــة: ثقافـــة املنطقـــة أو الدولـــة املعنيـــة، وإطـــار السياســـات ذو الصـــلة،         

  القانوين.  والنظام
 جهــات القطــاعني العــام واخلــاص الفاعلــة تســتثمر يف نظــم رصــد األرض أنَّ  شــري إىلأو  - ٣٩

عاليـة اجلـودة   ال. ولكل منهما دور هـام ينبغـي أن يؤديـه يف تـوفري بيانـات رصـد األرض       املتقدمة
ــة (عــن طريــق تــوفري حمفوظــات الصــور الســاتلية) وبعــد      املو ناســبة التوقيــت، قبــل وقــوع كارث

ــوفري الصــور الســاتل   ــة) علــى الســواء، مــن أجــل ختطــيط االســتجابات     وقوعهــا (بت ية شــبه اآلني
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لوطنية املختصة بإدارة الكـوارث أشـكال التعـاون الثنـائي     ر الوكاالت اويتعني أن تطوِّ .الناجحة
واملتعدد األطراف مع اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة، من أجـل اسـتخدام تكنولوجيـات رصـد     

  األرض يف إدارة خماطر الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ.
قضـايا الرئيسـية،   أن تعاجل الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص إحـدى ال    ويلزم أيضاً  - ٤٠

وهــي ســبل ووســائل إرســال الصــور الســاتلية إىل املســتخدمني النــهائيني. فإرســال كميــات          
) ال يتســم ftpبالتريابايــت مــن الصــور الســاتلية باســتخدام بروتوكــول نقــل امللفــات التقليــدي (  

بالكفــاءة أثنــاء الكــوارث. وهنــاك حاجــة إىل تزويــد جمموعــة واســعة مــن املســتعملني النــهائيني   
بإمكانيــــة احلصــــول علــــى الصــــور باســــتخدام أحــــدث التكنولوجيــــات الســــحابية. وهــــذه   
التكنولوجيات، اليت ابتكرها عدد مـن الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، جتعـل إرسـال         
ــرددي       ــاق تـ ــتخدمي اإلنترنـــت بنطـ ــا حـــىت ملسـ ــا عمليـ ــريها ممكنـ ــد األرض وتفسـ ــور رصـ صـ

  العرض.  منخفض
املصـادر اخلارجيـة هـو السـبيل لوضـع الشـراكات بـني القطـاعني         واالستعانة جبمهرة من   - ٤١

العــام واخلــاص موضــع التنفيــذ. فهــذه االســتعانة، إىل جانــب توفريهــا بيانــات قيمــة املتطــوعني،   
للكارثــة. ومنــذ أن وصــلت بــرامج مثــل تومنــود  نينطــاق احلقيقــيالجتعلــهم علــى علــم بالطــابع و

، حفــزت االســتعانة جبمهــرة مــن ألوســع نطاقــاًا األوســاط) إىل Google Earthوغوغــل إيــرث (
املصادر اخلارجية أعدادا كبرية مـن املسـتخدمني إىل تعلُّـم املزيـد عـن حتليـل بيانـات االستشـعار         

التـدريب النظـامي. وتـدمج هـذه األدوات احملتـوى      احلصول على عن بعد عن طريق السعي إىل 
يف اسـتخدام صـور رصـد األرض،     اجلغرايف املكاين مع صور رصد األرض، وتضمن االسـتدامة 

  وهذا أحد اإلسهامات الكبرية اليت قدمتها الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.
النظــر يف يف  راًويلــزم جعــل القــادة وصــانعي القــرارات يف البلــدان الــيت بــدأت مــؤخَّ          - ٤٢

الكيفيـة  استخدام صور رصد األرض والبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة يف إدارة الكـوارث يـدركون      
اليت ميكن هبـا للشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص أن تشـارك يف املسـؤولية عـن احلـد مـن            
خمــاطر الكــوارث. ووجــود اإلطــار القــانوين املناســب ضــروري لــدعم مســامهة الشــراكات بــني  

  القطاعني العام واخلاص يف جهود توليد املعلومات اجلغرافية املكانية الالزمة الختاذ القرارات.
وتدل جتارب املشاريع الناجحة الثنائية أو املتعددة األطراف املتعلقة بنظم اإلنـذار املبكـر     - ٤٣

على أمهية وجود شراكات عمل قوية بني الشركات اخلاصـة املتخصصـة والسـلطات احلكوميـة     
هـــذه الشـــراكات هـــي العمـــود الفقـــري لكفـــاءة      نَّ واجلامعـــات ومؤسســـات البحـــوث، أل  

  املشاريع.  إدارة
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يف مجــع املنــهجيات الــيت ثبتــت  أيضــاًوالشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص مهمــة   - ٤٤
  جدواها وأفضل املمارسات ونقلها من منطقة إىل أخرى كأدوات.

وعلى الرغم مـن وجـود آليـات دوليـة قائمـة لـدعم االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ، مثـل             - ٤٥
ســــنتينيل آســــيا وبرنــــامج امليثــــاق الــــدويل بشــــأن الفضــــاء والكــــوارث الكــــربى ومشــــروع 

إمكانية احلصول على صـور رصـد األرض ألغـراض إدارة خمـاطر الكـوارث       كوبرينيكوس، فإنَّ
يف غـري حــاالت الطـوارئ غــري كافيــة يف كـثري مــن األحيـان. وحيــد هــذا احلـال مــن االســتخدام      

  الفعال لصور رصد األرض يف مجيع مراحل إدارة الكوارث.
مــن قطــاعني العــام واخلــاص أن تســهل املبــادرات اجلديــدة، وتســتطيع الشــراكات بــني ال  - ٤٦
إتاحة موارد سواتل رصد األرض إلعطاء الـدول األعضـاء إمكانيـة احلصـول علـى الصـور        قبيل

واليـة برنـامج سـبايدر. ومـن      علـى النحـو الـوارد يف   الساتلية يف مجيـع مراحـل إدارة الكـوارث،    
واملهندســني ومستكشــفي الفضــاء حلفــز  شــأن هــذه املبــادرات أن تســتفيد مــن قــدرات العلمــاء 

االبتكار وتنظيم املشاريع عن طريق جتميع املوارد املنخفض التكلفة مـن أجـل تـذليل التحـديات     
  الرئيسية اليت تواجهها البلدان اليت ال متتلك سواتل لرصد األرض وليست هلا حصة فيها.

تكـون قـادرة   واخلـاص أن  من شأن الشـراكات بـني القطـاعني العـام      وخالصة القول إنَّ  - ٤٧
معاجلة املسـائل التقنيـة ومسـائل السياسـات واحلوكمـة واملسـائل املاليـة، وأن تسـاعد علـى           على

  الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا مبقتضى إطار ِسنداي .
    

متكني اجملتمعات احمللية لكي تستطيع التأهب للكوارث باستخدام تكنولوجيا   -دال  
    رصد األرض

متكني اجملتمعات احملليـة لكـي تسـتطيع التأهـب للكـوارث باسـتخدام       ‘ل موضوع مت تناو  - ٤٨
 إطـــالعيف  اجللســـةيف اجللســـة العامـــة الرابعـــة. ومتثلـــت أهـــداف  ‘ تكنولوجيـــا رصـــد األرض

املشاركني وأصحاب املصلحة على حـاالت ناجحـة متـت فيهـا االسـتفادة مـن قـدرة اجملتمعـات         
ق االسـتعانة جبمهـرة مـن اجلهـات اخلارجيـة؛ ومعاجلـة       احمللية من خالل رسـم اخلـرائط عـن طريـ    

املسائل الرئيسـية املتعلقـة بزيـادة فعاليـة األدوات القائمـة علـى اجملتمعـات احملليـة؛ وتـوفري مبـادئ           
وتـوفري   ،توجيهية بشأن إشراك اجملتمعات احمللية من أجل حتديـد املخـاطر أثنـاء األحـوال العاديـة     

  بناء القدرة على التحمل. واملساعدة على ،اإلنذار املبكر
وأوضح املتحـدثون الكيفيـة الـيت تسـتفيد هبـا شـىت املنصـات واألدوات والتكنولوجيـات           - ٤٩

موا مســامهات قيمــة ميكــن هبــا إعــداد بــرامج تعــزز مشــاركة   مــن قــدرة اجملتمعــات احملليــة، وقــدَّ 
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عـايف. ونـاقش   اجملتمعات احملليـة واسـتخدام بيانـات رصـد األرض مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى الت         
مـا يكونـون أضـعف أفـراد اجملتمـع احمللـي        دور األطفـال والنسـاء، الـذين كـثرياً     أيضاًاملشاركون 

  وأول الضحايا عند وقوع كارثة.  
اهلدف النهائي هـو إشـراك اجملتمعـات احملليـة وعمـوم اجلمهـور عـن طريـق         أنَّ وأشري إىل   - ٥٠

كنولوجيــات رصــد األرض وغريهــا مــن تزويــدهم باملعــارف الالزمــة ومتكينــهم مــن اســتخدام ت
التكنولوجيــات إلدارة خمــاطر الكــوارث. والقيــام بــذلك أمــر حاســم األمهيــة لســالمة اجملتمعــات 

تســتخدمها  حــىتاحملليــة وقــدرهتا علــى حتمــل الكــوارث. وال تكــون املنتجــات اخلرائطيــة جمديــة  
لتأهـب، واإلنـذار املبكـر،    اجملتمعات احمللية على نطاق واسع للمسامهة يف احلـد مـن املخـاطر، وا   

  ويف جهود اإلغاثة خالل الكوارث الكربى.
وبفضل تزايد وعـي اجملتمعـات احملليـة بشـأن اخلـرائط احلاسـوبية، واسـتخدامها اهلواتـف           - ٥١

اجملتمعات إمكانية كبرية للمسـامهة يف بنـاء القـدرة علـى      هذهالذكية على نطاق واسع، طورت 
ــد املخــاطر يف   ــوع     التحمــل مــن خــالل حتدي ــل وق ــذار املبكــر قب ــوفري اإلن ــة، وت  األحــوال العادي

  الكوارث، وتقييم األضرار واخلسائر أثناء الكوارث وبعدها.
اجملتمعات احمللية حتتاج إىل أفراد مناصـرين ومنظمـات مناصـرة    أنَّ ب أيضاًوجرى التسليم   - ٥٢

التكنولوجيـا، كمـا   تعريـف اجملتمعـات احملليـة هبـذه     ل وذلكالستخدام تكنولوجيا رصد األرض، 
حتتاج إىل أمثلة عملية توضح الكيفية اليت مت هبـا اسـتخدام هـذه التكنولوجيـا يف أمـاكن أخـرى.       
وميكــن أن تــؤدي اجلامعــات وقطــاع التعلــيم عمومــا دور جســر جيــد يــربط بــني التكنولوجيــا     

وارث واجملتمعات احمللية. وبالنسـبة للمجتمعـات احملليـة، ميكـن أن يكـون حجـم تـأثري وقـوع كـ         
الكــوارث الصــغرية وقــوع . وواحــدة صــغرية متكــررة بــنفس حجــم تــأثري وقــوع كارثــة كــبرية 

 كـربى  وقـوع كارثـة  يف أذهـان أفـراد اجملتمعـات احملليـة وعمـوم اجلمهـور مـن        بكثري أكثر مثوال 
. ولالتصال وتعميم املعلومات نفس أمهية تدابري احلد من خماطر الكـوارث ذاهتـا. وميكـن    واحدة

املعلومات ونشرها بوسائل تقليديـة، مـن قبيـل املنشـورات والبـث التلفـزي واإلذاعـي،        اإلبالغ ب
وســـائل غـــري تقليديـــة، مثـــل متثيـــل األدوار، والفولكلـــور، واألغـــاين، الـــيت تـــدرج الـــوعي   بأو 

  التكنولوجي ضمن الرسالة اليت تبثها.
 حتتـاج اجملتمعـات   وبناء القدرات يف اجملتمعات احمللية هـو آليـة ذات اجتـاهني. ففـي حـني       - ٥٣

احمللية إىل معرفة املزيـد عـن تكنولوجيـا رصـد األرض وكيـف ميكـن أن تفيـدها، حيتـاج مقـدمو          
 خمــاطرباحلــد مــن   فيمــا يتعلــق خــدمات رصــد األرض إىل معرفــة شــواغل اجملتمعــات احملليــة      

الكوارث لكـي يتمكنـوا مـن تكييـف هـذه التكنولوجيـا لتناسـب احتياجـات اجملتمعـات احملليـة.           
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ــدرة       و ــاء ق ــة يف بن ــدان، أداة فعال ــة التطــوع، املوجــودة بالفعــل يف عــدة بل ميكــن أن تكــون ثقاف
اجملتمعات احمللية علـى اسـتخدام تكنولوجيـا رصـد األرض للحـد مـن خطـر وقـوع كارثـة. ويف          
الوقت نفسه، ميكن أن يكون األطفـال عوامـل تغـيري جيلبـون التكنولوجيـا إىل جمتمعـاهتم احملليـة.        

طيط إلعداد برامج لتقييم املخاطر وبـرامج مدرسـية متكاملـة عـن السـالمة تتمركـز       فيمكن التخ
على األطفال، باستخدام خرائط بسيطة وصور رصـد األرض الـيت يتحصـل عليهـا مـن مصـادر       

  .)Google Maps( مثل موقع خرائط غوغل
ث الكـوار وقـوع  وتستفيد مبادرات عديـدة مـن قـوة اجملتمعـات احملليـة للحـد مـن خطـر           - ٥٤

) وأوبـن  Ushahidiوإعداد االستجابات حلاالت الطوارئ. وتوفر منصات من قبيل أوشـهيدي ( 
ــاب   ــتريت مـ ــل  (OpenStreetMap)سـ ــى  ) Google(وغوغـ ــة علـ ــة وأدوات قائمـ أدوات تعاونيـ

منصـة   . وفضـال عـن ذلـك فـإنَّ    ةاالستعانة جبمهرة من املصادر اخلارجية لرسـم اخلـرائط اجملتمعيـ   
عـات احملليـة إمكانيـة احلصـول علـى صـور عاليـة االسـتبانة مـن أجـل تقيـيم            تومنود تتيح للمجتم

  األضرار أثناء وقوع كارثة.
وقد اختذت منظمة األمم املتحدة للطفولة عـدة مبـادرات ترمـي إىل تثقيـف األطفـال يف        - ٥٥

آســيا وإعــدادهم ملواجهــة الكــوارث. وينبغــي النظــر يف اســتخدام تكنولوجيــا رصــد األرض يف   
يف إطار هذه املبادرات. ويبذل عدد من املنظمات غري احلكوميـة واملـدارس والكليـات     املستقبل

جهــودا لــتمكني األمهــات واألطفــال يف البلــدان الناميــة وزيــادة وعــيهم بشــأن مســائل التأهــب   
للكوارث. ويلزم أن تسـتخدم هـذه املبـادرات خـرائط بسـيطة وبيانـات رصـد األرض لتحسـني         

  .هذه اجملتمعات لمخاطر اليت تواجهفهم اجملتمعات احمللية ل
وتــدل اخلــربة املكتســبة يف االســتعانة جبمهــرة مــن املصــادر اخلارجيــة أثنــاء زلــزال نيبــال     - ٥٦

علـى الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا اسـتخدام املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة           ٢٠١٥الذي وقـع يف عـام   
قـت املنظمـة غـري احلكوميـة     بنجاح كجزء من االسـتجابة للكـوارث. فبعـد أن وقـع الزلـزال، تل     

أوبن سـتريت مـاب،    ة)، اليت تدير منصKathmandu Living Labsاملسماة كامتاندو ليفينغ البز (
ريت مـاب العديـد مـن    تتقرير من خمتلف أحناء نيبـال. وحشـد فريـق أوبـن سـ      ١ ٠٠٠أكثر من 

 مسـامهات يف  املتطوعني للمساعدة يف جمال رسم خـرائط املنـاطق املتضـررة مـن الزلـزال وتقـدمي      
  مهام البحث واإلنقاذ.

زيــادة الــوعي بــني خمتلــف قطاعــات     أنَّ م املتحــدثون يف اجللســة رســالة مفادهــا    وقــدَّ  - ٥٧
اجملتمعات احمللية بشأن التأهب للكوارث هو الوسيلة الرئيسية لبناء جمتمعـات قـادرة علـى حتمـل     

هات الفاعلـة مـن القطـاعني    ب ذلك مبادرات تشتمل على تعاون قوي بني اجلالكوارث. ويتطلَّ
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العام واخلاص. ومن األمثلة األخرية على ذلك استخدام منصة تومنود السـحابية التابعـة لشـركة    
شخص مـن املسـامهة يف رسـم اخلـرائط لألضـرار       ٥٨ ٠٠٠دجييتال غلوب، الذي مكن حوايل 

  اليت أصابت البىن األساسية من جراء زلزال نيبال.
ــهائيني، املناســب واحملتــوى اجلغــرايف املكــاين   بةاملناســ وتــوفري األدوات  - ٥٨ للمســتخدمني الن

ومن بينهم اجملتمعات احمللية، بالغ الفائدة يف ضـمان اسـتمرار مشـاركة اجملتمعـات احملليـة، سـواء       
  أو يف إطار االستجابة حلاالت الكوارث.ما كارثة أيِّ يف احلد من املخاطر قبل وقوع 

    
    خدام املعلومات الفضائيةحتسني رصد اجلفاف باست  -هاء  

يف إطـار   ‘حتسـني رصـد اجلفـاف باسـتخدام املعلومـات الفضـائية      ‘جرى تناول موضوع   - ٥٩
  الفريق العامل األول.  

آثار خطـرية علـى اجملتمعـات     ذاتكوارث طبيعية كبرية  هيحاالت اجلفاف أنَّ كر وذُ  - ٦٠
اجلفـاف عمليـة بطيئـة تـؤثر يف منـاطق      نَّ أالبشرية وعلى البيئة، ال سيما يف البلـدان الناميـة. ومبـا    

للحد من تأثريه. وبفضـل قـدرة سـواتل     ضروريةترتيبات الرصد واإلنذار املبكرين  بأكملها فإنَّ
بيانـات حامسـة   هذه السواتل رصد األرض على تقدمي مالحظات متواترة وواسعة النطاق، توفر 

البيانــات والقــدرة علــى تطــوير  احلصــول علــى هــذه أنَّ لرصــد اجلفــاف. غــري  ضــروريةاألمهيــة 
مـن التحـديات الرئيسـية يف البلـدان الناميـة       مهـا  أدوات الرصد اليت تستخدم تكنولوجيـا الفضـاء  

  املعرضة للجفاف.
مـن مـوردي    عـدداً نَّ وهناك حاجة إىل إنشاء منصـات لتبـادل بيانـات رصـد األرض، أل      - ٦١

ــغــي أن هــذه البيانــات ومســتخدميها يشــاركون يف رصــد اجلفــاف. وينب    هــذه املنصــات   هتوجِّ
البيانات املتوسطة االستبانة والعالية االستبانة املستشعرة عـن بعـد مـن املـوردين إىل املسـتخدمني      
يف البلدان النامية، وأن تتيح للمستخدمني احلصول على منتجـات البيانـات الفضـائية يف الوقـت     

  الستخدامها يف رصد اجلفاف. املناسب وبانتظام وجماناً
مشـاريع   السـتمرارية والتعاون بني القطاعني العـام واخلـاص يف البلـدان الناميـة ضـروري        - ٦٢

رصــد اجلفــاف. وهنــاك حاجــة إىل وضــع مبــادئ توجيهيــة وإجــراءات عمــل إلقامــة شــراكات  
  فعالة بني القطاعني العام واخلاص.

ف بشـأن احلـد مـن خطـر اجلفـا     موحـدة  وهناك حاجة إىل إعداد أدلة ومبـادئ توجيهيـة     - ٦٣
وبشأن إدارة اجلفاف. واملمارسات املوصـى هبـا لرصـد اجلفـاف الـيت وضـعها برنـامج سـبايدر،         

  مبساعدة من مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له، هي مثال ملا هو مطلوب.
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والربامج التدريبية املتوسطة األجل بشـأن رصـد اجلفـاف، الـيت متتـد مـن شـهر إىل ثالثـة           - ٦٤
اسـتخدام تكنولوجيـا رصـد األرض لرصـد حـاالت اجلفـاف علـى         أشهر، أساسية لتعزيـز ثقافـة  

أساس منتظم وللقدرة على هذا االسـتخدام. وينبغـي أن تغطـي هـذه الـربامج التدريبيـة أسـاليب        
ومنــاذج تقيــيم حــاالت اجلفــاف، ومــدى مالءمــة املؤشــرات الطيفيــة املســتنبطة مــن بيانــات           

نتجـات بيانـات االستشـعار عـن بعـد      االستشعار عن بعد ملنـاطق حمـددة، والتحقـق مـن صـحة م     
  استخدامها يف رصد اجلفاف. املعتزماملولدة 
املنظمات العلمية والبحثيـة الدوليـة تواصـل تطـوير أسـاليب ومنـاذج لرصـد        أنَّ ويف حني   - ٦٥

اجلفــاف، ينبغــي أن تبــذل احلكومــات جهــدا لتطــوير القــدرات وآليــات التنســيق والــبىن التحتيــة 
  ة االستفادة من احللول اليت يقدمها اجملتمع الدويل.الوطين، بغيعلى الصعيد 

    
من منظور  ٢٠١٥الدروس املستفادة من زلزال نيبال الذي وقع يف عام   -واو  

    األرض رصد
مـن   ٢٠١٥الدروس املسـتفادة مـن زلـزال نيبـال الـذي وقـع يف عـام        ’مت تناول موضوع   - ٦٦

  يف إطار الفريق العامل الثاين.  ‘ منظور رصد األرض
ــال يف   أنَّ كــر وذُ  - ٦٧ ــذي ضــرب نيب ــزال ال ــوة   ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٥الزل  ٧,٨كــان بق

قتيـل   ٩ ٠٠٠درجات على مقياس رخيتر. وخلـف الـزالزل واهلـزات الالحقـة الـيت اعقبتـه حنـو        
. وبلغ مقـدار اخلسـارة االقتصـادية    ماليني شخص إمجاالً ٨جريح، وأثر على حياة  ٢٢ ٣٠٠و
ملــا ورد يف تقيــيم االحتياجــات بعــد الكارثــة الــذي نشــرته    وفقــاًمليــارات مــن الــدوالرات،   ٧

علـن عـن أزمـة يف    ، وأ٧٥ُمنطقـة إداريـة مـن أصـل      ٣١حكومة نيبال. وتضـررت مـن احلـدث    
ــادة         ١٤ ــة املتضــررة وضــمان إع ــات احمللي ــاطق. والوصــول باملســاعدة إىل اجملتمع ــذه املن ــن ه م

لدى احلكومة. وكانـت االسـتجابة لزلـزال نيبـال     تعمريها يف األجل الطويل مها األولوية الراهنة 
متوافقة مـع إطـار ِسـنداي؛ وشـارك فيهـا العديـد مـن أصـحاب املصـلحة مـن القطـاعني اخلـاص             

  والعام على السواء يف نيبال وخارجها.
ــوفري رصــد األرض         - ٦٨ ــدور نشــط يف ت ــال ب ــة للجب ــة املتكامل ــدويل للتنمي ــوم املركــز ال ويق

كانيـة السـتخدامها يف جهـود االسـتجابة واإلنعـاش. ومـن املسـائل الـيت         واملعلومات اجلغرافيـة امل 
املعلومــات. فخــالل  غثــاءغربلتــها إلزالــة عــن طريــق يواجههــا املركــز فهــم املعلومــات املتدفقــة 

ا، ونتيجة لذلك ينـتج املـوردون   تصاعدي الكوارث الكربى، يتزايد الطلب على املعلومات تزايداً
ويرســلوهنا إىل املســتعملني. ويتمثــل التحــدي يف إدراج هــذه     كميــة ضــخمة مــن املعلومــات    
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املعلومــات يف عمليــة اختــاذ القــرارات. ويتطلــب القيــام بــذلك وجــود إجــراءات عمــل موحــدة    
  جلمع البيانات وحتليلها، وتوفري منتجات املعلومات الالزمة الختاذ القرارات.

إىل و القاعديـــةرائط اخلـــومــن بـــني قضـــايا أخــرى، جـــرى التشـــديد علــى احلاجـــة إىل      - ٦٩
اخلـرائط  أنَّ جمموعات مشتركة من البيانـات التشـغيلية عـن املـدن واملواقـع الرئيسـية. وأشـري إىل        

  ينبغي أن تكون متاحة بسهولة عند وقوع الكوارث. القاعدية
استخدام بيانات رصد األرض املستمدة مـن مجهـرة مـن املصـادر اخلارجيـة       أيضاًد وُحدِّ  - ٧٠

مــن أحــدث األســاليب للحصــول الســريع علــى املعلومــات الالزمــة         واعــداً باًباعتبــاره أســلو 
  األضرار.  لتقييم
التحديد املسبق آللية لتنسيق إدارة املعلومات من أجل التأهـب للكـوارث هـو    أنَّ كر وذُ  - ٧١

أمر ضروري. ومثة حاجة إىل حتديد مسار عمل واضـح املعـامل للتنسـيق بـني أصـحاب املصـلحة       
اد الوعي بني مجيع أصحاب املصـلحة املشـاركني يف تـوفري املعلومـات واملنتجـات      املتعددين وإجي

  اجلغرافية املكانية.
إىل  تسـتند السـتجابة للكـوارث   بشـأن ا هذه اآللية من خالل متارين حماكاة  إجيادوميكن   - ٧٢

 الكوارث السابقة. ومن شأن هذا النـهج أن يكفـل أن تكـون اآلليـة الـيت يـتم إنشـاؤها مناسـبة،        
  املعلومات لدعم االستجابة للكوارث. ت واملال اللذين يستثمرمها موفروحبيث تربر الوق

    
لتنفيذ إطار ِسنداي للحد من خماطر  بناء القدرات والتكنولوجيات الناشئة دعماً  -زاي  

    ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للفترة 
ذ إطــار لتنفيــ بنــاء القــدرات والتكنولوجيــات الناشــئة دعمــاً    ‘جــرى تنــاول موضــوع     - ٧٣

  يف إطار الفريق العامل الثالث. ‘ِسنداي
ــاطر    أنَّ وذكـــر   - ٧٤ ــاون الـــدويل هـــو املفتـــاح لتحســـني القـــدرة علـــى احلـــد مـــن املخـ التعـ

  واالستجابة حلاالت الطوارئ والنجاح يف تنفيذ إطار ِسنداي.
وتضطلع الشراكة العاملية بشأن رصد األرض للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، الـيت أنشـأها         - ٧٥
ب شؤون الفضاء اخلـارجي وبرنـامج سـبايدر، بـدور حاسـم األمهيـة يف بنـاء القـدرات مـن          مكت

 يفخــالل تــدريب مســؤولني مــن البلــدان الناميــة علــى اســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا الفضــاء   
  إدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ.
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ملنتسـبة إىل األمـم املتحـدة،    م املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـاء، ا وتقدِّ  - ٧٦
دورات دراســات عليــا يف جمــال االستشــعار عــن بعــد، ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة، واألرصــاد   
اجلويـــة الســـاتلية، واالتصـــاالت الســـاتلية، والـــنظم العامليـــة لســـواتل املالحـــة، وعلـــوم الفضـــاء  

تصـلة بـإدارة الكـوارث    تنـاول املواضـيع اخلاصـة امل    والغالف اجلوي، وجماالت مماثلة. ويتم أيضاً
ــاخ  ــري املنـ ــات      ،وتغـ ــتخدام املوجـ ــد باسـ ــن بعـ ــعار عـ ــل االستشـ ــات مثـ ــغرية اوبتكنولوجيـ لصـ

واالستشعار عـن بعـد الفـائق الطيفيـة، يف دورات قصـرية تقـدم بنـاء علـى الطلـب. وقـد أكمـل            
مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحملـيط اهلـادئ، الـذي يوجـد مقـره يف اهلنـد،       

مركـز إقليمـي جديـد     طلـق وأُدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة.    لـ من اخلدمة املتفانيـة ل  عاماً ٢٠
لتطبيــق  داًجيِّــ . واملركــزان كالمهــا جمهــزان جتهيــزاً ٢٠١٤يف جامعــة بيهــانغ يف بــيجني يف عــام  

ــوارث       ــك إدارة الكــ ــا يف ذلــ ــاالت، مبــ ــن اجملــ ــعة مــ ــة واســ ــائية يف طائفــ ــا الفضــ التكنولوجيــ
  تدامة.املس  والتنمية
ــامج ســبايدر يف تعــاون وثيــق مــع        - ٧٧ ــة التابعــة لربن ــدعم اإلقليمي وتعمــل شــبكة مكاتــب ال

  جهود بناء القدرات.من ينظمه برنامج سبايدر  ماالشركاء اآلخرين على تقدمي دعم قيم يف 
ومــن الضــروري أن تعــد وكــاالت إدارة الكــوارث اســتراتيجيات وطنيــة لبنــاء قــدرات     - ٧٨

ــا الفضــاء يف إدارة الكــوارث. ف  مســتدامة يف جمــال   دون وجــود هــذه  مــن اســتخدام تكنولوجي
  صة الغرض وغري خمطط هلا.االستراتيجيات ستظل جهود إدارة الكوارث خمصَّ

وميكن أن تكون جهـود بنـاء القـدرات يف املوقـع أكثـر فعاليـة، ألهنـا يشـارك فيهـا عـدد             - ٧٩
  بلد معني.أيِّ املوجودة يف كبري من املشاركني من مجيع الوكاالت صاحبة املصلحة 

ــي   - ٨٠ ــيوينبغ ــة بشــأن         ملنظم ــدان النامي ــن البل ــدم ملســؤولني م ــيت تق ــة ال ــدورات التدريبي ال
 أن ينظـروا  تطبيقات التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ    

ــات املفتوحــة املصــدر، أل   ــة ال تكــو  نَّ يف اســتخدام الرباجمي ــدان النامي ــن   البل ــديها يف كــثري م ن ل
  جميات التجارية.ااألحيان ميزانيات كبرية مبا يكفي القتناء الرب

هـي وسـيلة   ألعـداد كـبرية مـن املشـاركني     والدورات املفتوحة اليت تقدم على اإلنترنـت    - ٨١
ــدة           ــة بفائ ــة التوعي ــوارث يف عملي ــن إدارة الك ــن املســؤولني ع ــبرية م ــداد ك ــازة إلشــراك أع ممت

ألرض يف إدارة الكــوارث. ومــن شـأن فكــرة إدراج اخلــربات الــيت مجعهــا  تكنولوجيـات رصــد ا 
برنامج سـبايدر مـن خـالل بعثاتـه االستشـارية التقنيـة يف دورات مفتوحـة تقـدم علـى اإلنترنـت           

ينبغـي  ومن القيمة إىل جهود بناء القـدرات.   كبرياً أن تضيف قدراًمن املشاركني كبرية ألعداد 
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ذات مــن املشــاركني حــة املقدمــة علــى اإلنترنــت ألعــداد كــبرية أن تكــون هــذه الــدورات املفتو
  منحى أكادميي أقل ومنحى عملي أكرب.

مــن مــة علــى اإلنترنــت ألعــداد كــبرية  الــدورات الدراســية املفتوحــة املقدَّ اســُتهلتوإذا   - ٨٢
ينبغـي أن تكـون مسـتندة إىل االحتياجـات العمليـة للمنظمـات الـيت تشـارك يف         هـي  فاملشاركني 

الكـوارث واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ. وميكـن أن تكـون املراكـز اإلقليميـة          خمـاطر مـن  احلـد  
  ومكاتب الدعم اإلقليمية شركاء يف هذه املبادرة.

ويتنــاول إطــار ِســنداي أمهيــة إدمــاج التكنولوجيــات الناشــئة يف الــنظم التشــغيلية القائمــة   - ٨٣
اجلمـع بـني الـنظم العامليـة لسـواتل      إلدارة الكوارث، مـن أجـل حتسـني إدارة الكـوارث. وميكـن      

التوقيـت، وقـدرات االستشـعار عـن     واملالحة، خبدماهتا الدقيقة اخلاصة بتحديد املواقع واملالحـة  
بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة وتكنولوجيــات االتصــال، بغيــة تعزيــز إبــالغ املعلومــات عــن     

لطــوارئ. وينبغــي إدراج الكــوارث، الــيت تســتخدم بعدئــذ لتوجيــه جهــود اإلنقــاذ يف حــاالت ا  
التكنولوجيــات الناشــئة، مثــل اخلــدمات املوقعيــة، يف جهــود بنــاء القــدرات، مــن أجــل مواكبــة    

  تطور العلم والتكنولوجيا.
، الــذي أنشــأته وتشــغله )BeiDou) (بايــدو(نظــام البوصــلي لســواتل املالحــة  الم وســيقدِّ  - ٨٤

ا . ويعمـل هـذا النظـام حاليـ    ٢٠٢٠عـام   الصني، خدماته للعمالء على الصعيد العاملي ابتداء من
بصــورة كاملــة يف املنطقــة الرئيســية خلدماتــه، الــيت تشــمل الصــني ومعظــم بلــدان آســيا واحملــيط   
اهلــادئ. وقــد أدجمــت الصــني بالفعــل نظــام بايــدو يف منصــتها الداخليــة إلدارة الكــوارث، وهــي 

يط اهلــادئ مــن أجــل حتســني علــى اســتعداد لتشــاطر خربهتــا مــع البلــدان األخــرى يف آســيا واحملــ
  القدرات اإلقليمية يف جمال إدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ.

    
    خامتة  - خامسا  

إىل التعليقـات الـواردة مـن املشـاركني، جنـح املـؤمتر يف تقـدمي معلومـات متعمقـة           استناداً  - ٨٥
  عن دور تكنولوجيا رصد األرض يف تنفيذ إطار ِسنداي.

طــار إل ١متر علــى حتديــد املســائل املتصــلة بفهــم خمــاطر الكــوارث (األولويــة  ز املــؤركَّــو  - ٨٦
ِسنداي)، وتعزيز التأهب للكوارث من أجل االستجابة الفعالـة ومـن أجـل إعـادة البنـاء بصـورة       

طـار ِسـنداي). وتنـاول    إل ٤وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار (األولوية  اإلنعاشأفضل يف مراحل 
هامــة واردة بصــورة بــارزة يف إطــار ِســنداي، مــن قبيــل الشــراكات بــني     جمــاالت املــؤمتر أيضــاً
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يف املــؤمتر مــدخالت قيمــة يف ســبيل     الــيت صــيغت ل املالحظــات والتوصــيات  وتشــكِّ  - ٨٧
ــا رصــد األرض يف تنفيــذ إطــار ِســنداي، ومــن أجــل تطــوير قاعــدة       مواصــلة إدمــاج تكنولوجي
ــامج ســبايدر يف حتضــريات مكتــب شــؤون       ــامج ســبايدر، ومــن أجــل مســامهة برن معــارف برن

ــام    ــيعية لعـ ــه املواضـ ــارجي لدورتـ ــاء اخلـ ــو    ٢٠١٨الفضـ ــوعها هـ ــيكون موضـ ــؤمتر "الـــيت سـ مـ
. وميكن حتقيق زيادة تأثري الربامج واألنشطة الـيت يضـطلع هبـا مكتـب شـؤون      "٥٠اليونيسبيس+

مساعدة الدول على بلوغ أهدافها املتعلقة باحلد مـن أخطـار    الفضاء اخلارجي بوسائل من بينها
  الكوارث وبالتنمية املستدامة.

  


