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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

  يف إطار برنامج  ٢٠١٤تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام     
األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 

      واالستجابة يف حاالت الطوارئ
    مقدِّمة  -أوالً  

، برنــامَج األمــم املتحــدة الســـتخدام    ٦١/١١٠العامــة، يف قرارهــا    أنشــأت اجلمعيــةُ    -١
املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برنــامج ســبايدر)،  

البلـدان وجلميـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة       لكـل وهو برنامج من برامج األمم املتحدة يتيح 
ــواع املعلومــات واخلــدم     ــع أن ــُبل الوصــول إىل مجي ــإدارة  ذات الصــلة ُس ــة ب ات الفضــائية املتعلق

، واتفقـت علـى أن يتـوىل مكتـب     هامراحلـ يف كل الكوارث لغرض دعم دورة إدارة الكوارث 
      شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة مسؤولية تنفيذ ذلك الربنامج.

استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف دورهتـا اخلمسـني،       واتَّفقت جلنةُ  -٢
على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقـارير املرحليـة عـن برنـامج سـبايدر وخطـط       
عمله املقبلة، وذلك يف إطار بند منتظم من بنود جـدول األعمـال بشـأن دعـم إدارة الكـوارث      
بواســطة الــنظم الفضــائية، وأن ُيــدَرج ذلــك البنــد مــن جــدول األعمــال يف قائمــة املســائل الــيت  

  فيها فريقها العامل اجلامع.سينظر 
صــاً لألنشــطة املنفَّــذة ضــمن إطــار برنــامج ســبايدر يف عــام ويتضــمَّن هــذا التقريــر ملخَّ  -٣

  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.6( ٢٠١٥-٢٠١٤مبقتضى خطة العمل لفترة السنتني  ٢٠١٤
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ققـت  جنـازات اهلامـة الـيت حت   إل، ا٦٩/٨٥، يف قرارها بارتياح والحظت اجلمعية العامة  -٤
  دولة عضواً يف إطار برنامج سبايدر. ٣٠م ألكثر من دِّوالدعم االستشاري الذي قُ

الزدواجيــة نُّبــاً ، وجت٢٠١٤ويغطــي هــذا التقريــر مجيــع أنشــطة برنــامج ســبايدر لعــام     -٥
داعي هلا، يشمل التقرير اإلبالغ الكامل عن الدعم االستشـاري. وتغطـي تقـارير أخـرى يف      ال

تعزيز اجلهود يف جمال إدارة املعـارف، وخاصـة مـن خـالل تطـوير       ٢٠١٤ برنامج سبايدر لعام
ــة معــارف ســبايدر  ــة مــن مكاتــب    A/AC.105/1075( )١(بواب )؛ وأنشــطة شــبكة ســبايدر املؤلف

)؛ والتقرير عن اجتماع اخلـرباء املشـترك بـني األمـم املتحـدة      A/AC.105/1079الدعم اإلقليمية (
واجلفـــاف  اتلحـــد مـــن خمـــاطر الفيضـــان   ل لفضـــائيةوأملانيـــا بشـــأن اســـتخدام املعلومـــات ا   

)A/AC.105/1074   اسـتخدام التكنولوجيـات    حـول )؛ والتقرير عن مؤمتر األمم املتحـدة الـدويل
ــائية  ــوارث:  يفالفضــ ــار    إدارة الكــ ــّددة األخطــ ــوارث املتعــ ــياق الكــ ــاطر يف ســ ــيم املخــ  تقيــ

)A/AC.105/1076.(  
    

    اإلطار التنظيمي  -ثانياً  
ــامج      يقــوم اإلطــار    -٦ ــة أركــان، هــي: موظفــو برن ــى ثالث ــامج ســبايدر عل التنظيمــي لربن

سبايدر، وشبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة، وجهـات الوصـل الوطنيـة. ويعـزِّز برنـامج سـبايدر          
إدارة املعارف، ويقيم جسوراً بـني أوسـاط مقـدِّمي املعلومـات الفضـائية ومسـتعملي اخلـدمات        

الســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، كمــا يقــدِّم الربنــامج  يف األوســاط املعنيــة بــإدارة الكــوارث وا
إىل الدول األعضاء. وأصبحت بوابة املعارف واحدة مـن أشـهر خـدمات     ياتقن يادعماً استشار

برنامج سبايدر، حيث ترمي إىل استضافة معلومات عن مجيع األنشـطة الـيت يقـوم هبـا الربنـامج      
املعنيـة مبخـاطر الكـوارث واالسـتجابة للطـوارئ      واألنشطة ذات الصلة اليت تقـوم هبـا األوسـاط    

عدد اخلـدمات الـيت تتـيح سـبل الوصـول إليهـا        البوابة للربنامج، فإنَّ ةوالفضاء. وتعبرياً عن أمهي
، واحـداً مـن قياسـات التقـدم الـذي      ٢٠١٧-٢٠١٦سوف يصـبح، اعتبـاراً مـن فتـرة السـنتني      

  الفضاء اخلارجي.حيرزه الربنامج ضمن اإلطار االستراتيجي ملكتب شؤون 
    

───────────────── 
  .www.un-spider.orgمثة املزيد من املعلومات متاحة يف املوقع:  )١(  
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موظفو برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث   - ألف  
    واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

يتوىل رئيُس قسم التطبيقـات الفضـائية يف مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي املسـؤوليةَ          -٧
ات الفضائية موظـُف بـرامج كـبري    عن جممل تنفيذ برنامج سبايدر. ويساعد رئيَس قسم التطبيق

يتـوىل مسـؤولية ختطـيط مجيــع أنشـطة برنـامج سـبايدر وتنســيقها وتنفيـذها، ويسـانده يف ذلــك         
موظــف بــرامج يــدير أنشــطة مكتــب ســبايدر يف بــون، أملانيــا، وموظــف بــرامج يــدير أنشــطة     

ات إىل مكتب سبايدر يف بيجني، وموظف برامج يف فيينا يسـاند أنشـطة التواصـل وبنـاء القـدر     
  جانب اخلدمات االستشارية اليت يقدِّمها الربنامج.

ــام   -٨ ــبايدر     ٢٠١٤ويف عـ ــامج سـ ــار برنـ ــون يف إطـ ــذين يعملـ ــوظفني الـ ــدد املـ ــغ عـ ، بلـ
  شخصاً، موزَّعني على النحو التايل:  ١٣

يف فيينـــا: موظـــف بـــرامج كـــبري، وموظـــف بـــرامج يتـــوىل مســـؤولية أنشـــطة   (أ)  
ري االستجابة يف حاالت الطوارئ ومساعُد فريق للمسـاعدة  التواصل وبناء القدرات ودعم تداب

يف املهام اإلدارية للربنامج. واستمرت إعارة موظف الربامج، يف الفترة مـن كـانون الثاين/ينـاير    
، مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي إىل إدارة الـدعم امليـداين لـدعم         ٢٠١٤إىل آذار/مارس 

ه يف الفتــرة حملَّــ الكــامريون ونيجرييــا املشــتركة. وحــلَّ جلنــة يــة الــيت تقــوم هبــا  عمــال اخلرائطاأل
نفسها مسؤول برامج بـديل متخصِّـص يف االستشـعار عـن ُبعـد وأنظمـة املعلومـات اجلغرافيـة،         

  ُوظِّف بعقد تكليف مؤقَّت؛
ره فَّـ يف بون: موظف برامج لتوجيه أنشطة مكتـب سـبايدر يف بـون؛ وخـبري و      (ب)  

ــاين لشــؤون الفضــاء    ــن        املركــز األمل ــاليف، م ــدم رد التك ــع ع ــارة م ــى ســبيل اإلع اجلــوي، عل
لــدعم تنفيــذ أنشــطة إدارة املعــارف والــدعم   ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب إىل كــانون األول/ديســمرب 

رتــه حكومــة أملانيــا أيضــاً، لــدعم جتميــع املعلومــات ونشــرها    فَّاالستشــاري؛ وخــبري معــاون، و 
رته حكومة أملانيا أيضاً، لـدعم اخلـدمات   فَّوصيانة حمتوى بوَّابة املعارف؛ وخبري معاون آخر، و

ــة وصــيانتها خبــبري       االستشــارية يف جمــال االستشــعار عــن ُبعــد. وُدعمــت إدارة خــدمات البوَّاب
  معاون ثالث أُحلق يف املكتب بتكليف مؤقت مدعوم بتمويل من حكومة أملانيا؛

جني يف بيجني: موظـف بـرامج لتوجيـه أنشـطة مكتـب برنـامج سـبايدر يف بـي          (ج)  
م إىل الـدول األعضـاء؛ وخـبريان ملسـاندة     دَّوتنسيق خدمات الدعم االستشـاري الـتقين الـيت ُتقـ    

أنشــطة الــدعم االستشــاري الــتقين، وفَّرهتمــا حكومــة الصــني علــى ســبيل اإلعــارة مــع عــدم رد 
  التكاليف، ومساعد فريق للمساعدة يف مهام املكتب اإلدارية.
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، ٢٠١٤بايدر يف فيينـا شـاغراً يف نيسـان/أبريل    وبقي منصب خبري مساعد يف مكتب سـ   - ٩
  )٢(ودعيت الدول األعضاء إىل اقتراح مرشحني من خالل براجمها ملوظفي الربامج املبتدئني.

متدرِّباً يف مكاتبـه يف   ١٤أيضاً من دعم منتظم قدَّمه  ٢٠١٤واستفاد الربنامج يف عام   -١٠
ابـة واالضـطالع بأحبـاث مـن أجـل اخلـدمات       بيجني وبون وفيينا، لتحميل مواد مرجعية يف البوَّ

  االستشارية املقدمة واملساعدة يف تنظيم األحداث.
    

    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  - باء  
، على أن يعمل برنامج سبايدر علـى حنـو   ٦١/١١٠وافقت اجلمعية العامة، يف قرارها   -١١

ــة يف جمــال اســتخدام ت      ــة والوطني ــع مراكــز اخلــربة اإلقليمي ــق م ــا الفضــاء يف إدارة  وثي كنولوجي
الكــوارث وذلــك بغيــة تكــوين شــبكة مــن مكاتــب الــدعم اإلقليميــة مــن أجــل تنفيــذ أنشــطة      

يف املنطقـة اخلاصـة بكـل منـها. والحظـت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا          منسَّـقة الربنامج بطريقـة  
  شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية.   قّدمتها، املسامهات القّيمة اليت ٦٩/٨٥
مكاتب الـدعم اإلقليميـة السـتة عشـر التابعـة      حاليا ملؤسسات الوطنية اليت تستضيف وا  -١٢

هـي: الوكالـة الفضـائية اجلزائريـة؛ وكالـة الفضـاء اإليرانيـة؛ اللجنـة الوطنيـة           )٣(لربنامج سـبايدر 
األرجنتينية لألنشطة الفضائية؛ معهد أوغسـتني كـودازي اجلغـرايف يف كولومبيـا؛ معهـد حبـوث       

عــن ُبعــد يف كلِّيــة كــارويل روبــرت اجلامعيــة يف هنغاريــا؛ املعهــد الــوطين للمالحــة   االستشــعار
اجلويـة والفضــاء يف إندونيسـيا؛ الوكالــة الوطنيـة النيجرييــة للبحـث والتطــوير يف جمـال الفضــاء؛      
جلنـة حبـوث الفضـاء والغـالف اجلـوي العلـوي الباكسـتانية؛ وكالـة الفضـاء الرومانيـة؛ الوكالـة            

ــدعم  ــة الفضــاء       الروســية ل ــة؛ وكال ــات اإلنســانية الدولي وتنســيق املشــاركة الروســية يف العملي
ــة: املركــز        ــة التالي ــَب أيضــاً املؤسســاُت اإلقليمي ــا. وتستضــيف تلــك املكات ــة يف أوكراني الوطني
ــة       ــة املتكامل ــان؛ املركــز الــدويل للتنمي اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، الكــائن يف كــويب، الياب

اندو؛ املركز اإلقليمـي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة، الكـائن        للجبال، الكائن يف كامت
يف نريويب؛ جامعة جزر ويست إنديز، الكائنـة يف سـانت أوغسـتني، ترينيـداد وتوبـاغو؛ مركـز       
شؤون امليـاه اخلـاص باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي، الكـائن يف بنمـا           

يــة مــع مؤسســات شــىت بغيــة زيــادة عــدد األعضــاء وتــدعيم التغطيــة    ســييت. واملفاوضــات جار

───────────────── 
  .http://esa.un.org/techcoop/associateexperts/index.html ميكن االطّالع على مزيد من املعلومات يف املوقع: )٢(  
  .www.un-spider.org/network/regional-support-officesالع على مزيد من املعلومات يف املوقع: ميكن االطّ )٣(  
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اإلقليميــة مبؤسســات متخصصــة يف رصــد األرض واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف  
  حاالت الطوارئ.

ــادرة علــى املســامهة يف أيٍّ      -١٣ ــة ق ــدعم اإلقليمي مــن  وينبغــي أن تكــون شــبكة مكاتــب ال
املســؤولية عــن متويــل وتنفيــذ  بتــولِّيبايدر وذلــك األنشــطة املدرجــة يف خطــة عمــل برنــامج ســ 

ــامج ســبايدر. وميكــن أن تشــمل هــذه         ــى حنــو مشــترك وبالتنســيق مــع برن أنشــطة حمــّددة، عل
األنشــطة: استضــافة حلقــة عمــل إقليميــة، وتعزيــز أنشــطة بنــاء القــدرات يف منطقــة معينــة،          

علــى الصــعيد الــوطين، واملشــاركة يف بعثــات إىل منطقــة معينــة مــن أجــل دعــم إدارة الكــوارث 
واطن الضعف على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي، وتـوفري الـدعم لرسـم      ودعم عمليات تقييم َم

اخلرائط يف حاالت الطوارئ، واإلسـهام يف التجميـع املنـهجي للمعلومـات ذات الصـلة (مبـا يف       
ت ذلك إعداد موجزات بيانـات قطريـة، وجتميـع قواعـد بيانـات أرضـية مكانيـة)، ودعـم محـال         

  التوعية، والنهوض بإنشاء شبكات خرباء على الصعيدين اإلقليمي والوطين.
) إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء A/AC.105/2014/CRP.11مت خطــة عمــل الشــبكة (دِّوقُــ  -١٤

  اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا السابعة واخلمسني.
 شــباط/ ١٤و ١٣يــومي  م أيضــاً تقريــر االجتمــاع اخلــامس للشــبكة، الــذي عقــددِّوقُــ  -١٥

 ومكَّـن سـابعة واخلمسـني.   ل)، إىل اللجنة يف دورهتـا ا A/AC.105/2014/CRP.10( ٢٠١٤فرباير 
  دام يومني، يف مجلة أمور، من حتقيق ما يلي: ياالجتماع، الذ

تبادلت مكاتب الـدعم اإلقليميـة املعلومـات عـن األنشـطة الـيت اضـطلعت هبـا          (أ) 
  ؛٢٠١٤املقترحة لعام وناقشت األنشطة  ٢٠١٣يف عام 

اســتعرض موظفــو برنــامج ســبايدر، مــع مكاتــب الــدعم اإلقليميــة، األنشــطة      (ب)  
اجلارية (مثـل الـدعم الـتقين االستشـاري وخـدمات التواصـل وبوابـة املعـارف)، ودور مكاتـب          

  الدعم اإلقليمية وحمتوى صفيفة التطبيقات الفضائية داخل بوابة املعرفة؛
للكتيبــات عــن الــدروس  ةالراهنــ الــةم اإلقليميــة علــى احلمكاتــب الــدع علَّقــت  (ج)  

  املستخلصة واملمارسات املوصى هبا، وعلى اخلطط املستقبلية للتعاون يف إعداد هذه الكتيبات؛
كاتـب الـدعم   مباصـة  ته اخلواصل برنامج سـبايدر املناقشـات بشـأن اسـتراتيجي      (د)  

ــة يف رصــ    ــدعم اإلقليمي ــة وبشــأن إشــراك مكاتــب ال ــر اخلــدمات االستشــارية الــيت  اإلقليمي د أث
  يقدمها برنامج سبايدر والدعم املقدم أثناء حاالت الطوارئ؛
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مثيـل  توصل املشاركون إىل فهم مشترك للتطورات واالجتاهات احلديثـة يف الت   (ه)  
  القائم على أساس احللول املفتوحة املصدر. ةاجلغرافياملرئي للبيانات 

و هيئة تعاونية مبوجـب ميثـاق التعـاون علـى حتقيـق      ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ه  -١٦
ق للمرافــق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو تكنولوجيــة (يســمى االســتخدام املنسَّــ

العديـد مـن مكاتـب الـدعم      إنَّ حيـث أيضاً امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى). و
إدارة املشـاريع يف ظـل امليثـاق، فإنـه جيـري      اإلقليمية يف برنامج سـبايدر تفـي باملتطلبـات لتـويل     

الترويج السـتخدام الشـبكة بـني الشـركاء يف امليثـاق لكـي يتمكنـوا مـن املشـاركة يف األنشـطة           
التدريبيــة ذات الصــلة. ويعكــف برنــامج ســبايدر اآلن علــى تنســيق إدراج تــدريب مــديري         

  .٢٠١٥املشاريع يف االجتماع السادس ملكاتب الدعم اإلقليمي يف عام 
    

    جهات الوصل الوطنية  - جيم  
هـات الوصـل داخـل وكـاالت إدارة الكـوارث الوطنيـة       جل طوَّر برنامُج سـبايدر شـبكةً    -١٧

للعمـــل مـــع مـــوظفي الربنـــامج مـــن أجـــل توجيـــه اجلهـــود املتعلقـــة بتخطـــيط إدارة الكـــوارث 
ى وسياســاهتا علــى الصــعيد الــوطين ومــن أجــل تنســيق تنفيــذ أنشــطة وطنيــة حمــددة تنطــوي علــ 

حلول مستَمدَّة من تكنولوجيا الفضاء دعماً إلدارة الكوارث. وقد عيَّنت سبع وأربعـون دولـة   
  )٤(عضواً جهات وصل وطنية.

والغرض من مبادرة الوصول الشامل يف إطار امليثاق الدويل بشأن الفضـاء والكـوارث     -١٨
امل، وجيــري تنفيــذها الكــربى هــو تعزيــز مســامهة امليثــاق يف إدارة الكــوارث يف مجيــع أحنــاء العــ 

تدرجيياً. وبعد التنسيق بني أمانيت مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وامليثاق، جـرى تبـادل قائمـة    
وذلـك لتعزيـز الوصـول الشـامل      ٢٠١٣جهات الوصل الوطنيـة لـدى برنـامج سـبايدر يف عـام      

ئمـة  وتسجيل وتدريب املستخِدمني املرخص هلـم يف مجيـع أحنـاء العـامل. واسـَتخدمت تلـك القا      
  مؤخراً إدارة الفضاء الوطنية الصينية خالل فترة واليتها كأمانة امليثاق.

    
    ٢٠١٤األنشطة املنفَّذة يف عام   -ثالثاً  

تبعـاً خلطـة العمـل لفتـرة      ٢٠١٤سارت األعمـال الـيت نفَّـذها برنـامج سـبايدر يف عـام         -١٩
امليزانيـة العاديـة   ، وُنفِّذت ضمن حدود املـوارد املخصصـة مـن خـالل     ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

  لألمم املتحدة وبتربعات ومسامهات عينية من دول أعضاء وكيانات متعاونة.
───────────────── 

  .www.un-spider.org/network/national-focal-pointsميكن االطّالع على مزيد من املعلومات يف املوقع:  )٤(  
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    أنشطة التواصل وبناء القدرات  - ألف  
ــام     -٢٠ ــد     ٢٠١٤أُجنــزت األهــداف احملــدَّدة لع ــامج ســبايدر. فق يف إطــار خطــة عمــل برن

يـة املقترحـة. وباإلضـافة    ُنظِّمت وُعقدت حلقات العمل واجتماعات اخلرباء والـدورات التدريب 
إىل ذلك، شارك موظفو برنامج سبايدر يف عدد من املؤمترات الدولية، وحرصوا على مسـامهة  

  اخلرباء فيها.
ومــا زالــت التوعيــة مبنــافع اســتخدام األدوات والتطبيقــات الفضــائية للحــد مــن خمــاطر    -٢١

ــم مــن جانــب     ــامج   الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ موضــع اهتمــام دائ فريــق برن
ــامج ويشــارك الفريــق       ســبايدر. وقــد اضــطلع بقــدر كــبري مــن األنشــطة امللموســة ضــمن الربن
بانتظام، كلما أمكن تعبئة املوارد ذات الصلة واملوارد املاليـة، يف األحـداث اإلقليميـة والعامليـة.     
 وقد بذل جهد خاص للحد من تكلفة تلك األنشطة من خالل جتميع مهـام السـفر والتفـاوض   

  بشأن اتفاقات أماكن عقدها والتماس منظمي األحداث لتربعات كلما أمكن ذلك.
    

    أحداث نظمها أو شارك يف تنظيمها برنامج سبايدر - ١ 
مت أفرقة برنامج سبايدر يف مكتيب بيجني وبون ثالثـة أنشـطة رئيسـية، وشـاركت     نظَّ  -٢٢

  يف تنظيم اثنني منها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
    

اجتماع خرباء أمريكا الوسطى بشأن استخدام املعلومات الفضائية يف ُنظم اإلنذار   )(أ  
    ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١آذار/مارس و ٣١املبكر، سان سلفادور، 

اعترافاً بالدور الذي ميكن أن تؤديه التطبيقات الساتلية يف سياق نظـم اإلنـذار املبكـر،      -٢٣
ــة    ــامج ســبايدر، ومركــز تنســيق الوقاي ــة يف أمريكــا الوســطى،    عقــد برن مــن الكــوارث الطبيعي

خـبرياً مـن األرجنـتني     ٣٠ومؤسسة العامل اآلمن يف الواليات املتحدة األمريكية، اجتماعاً ضـم  
ــا      ــة والســلفادور وغواتيمــاال وكوســتاريكا وكولومبي ــة الدومينيكي والربازيــل وبنمــا واجلمهوري

ـــ    ــدة. ومكّ ــم املتحـ ــدوراس واألمـ ــاراغوا وهنـ ــيك ونيكـ ــي  واملكسـ ــرباء اإلقليمـ ــاع اخلـ ن اجتمـ
  املشاركني من حتقيق ما يلي:

وضــع تقــدير أفضــل خلطــوات التقــدم والتكنولوجيــات الــيت طورهتــا أوســاط      (أ)  
  الفضاء الستخدامها يف اإلدارة الشاملة للمخاطر واإلنذار املبكر؛

تكوين فكرة عامة عـن اسـتخدام التكنولوجيـا السـاتلية واملعلومـات اجلغرافيـة         (ب)  
  ملكانية يف نظم اإلنذار املبكر؛ا
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بــذل يف أمريكــا الوســطى يف ســياق نظــم تبــادل املعلومــات عــن اجلهــود الــيت ُت  (ج)  
  اإلنذار املبكر، وعن أحدث التطورات يف استخدام تطبيقات الصور الساتلية يف املنطقة؛

ــية         (د)   ــدرات املؤسس ــاء الق ــوة والضــعف واالحتياجــات يف بن ــواطن الق ــد م حتدي
  علق باستخدام التكنولوجيا الساتلية واملعلومات اجلغرافية املكانية؛يت  فيما

حتديــد االســتراتيجيات واألنشــطة علــى املســتويني اإلقليمــي والــوطين لتســهيل   (ه)  
  استخدام املعلومات ذات الصلة يف نظم اإلنذار املبكر؛

  املنطقة؛حتديد خطة عمل تركز على تدابري زيادة القدرة املؤسسية للبلدان يف   (و)  
بـــأن يواصـــل برنـــامج ســـبايدر، ومركـــز تنســـيق الوقايـــة مـــن   طلـــبٍتوجيـــه   (ز)  

الكـــوارث الطبيعيـــة يف أمريكـــا الوســـطى، وكيانـــات األمـــم املتحـــدة األخـــرى، واملؤسســـات 
األخرى اليت تركز على استخدام املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة، وخـرباء مـن أمريكـا الوسـطى،       

  ز استخدام تطبيقات الصور الساتلية يف نظم اإلنذار املبكر يف املنطقة.التنسيق فيما بينها لتعزي
    

اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن استخدام املعلومات الفضائية   (ب)  
    ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٦و ٥واجلفاف، بون، أملانيا،  اتلحد من خماطر الفيضانل

اء برنامج سبايدر بالتعاون مع املركز األملاين لشؤون الفضـاء  تنظيم اجتماع اخلرب تولَّى  -٢٤
اجلوي، وتلقى االجتمـاع الـدعم مـن الـوزارة االحتاديـة للشـؤون االقتصـادية والطاقـة يف أملانيـا          

دولـة عضـواً.    ١٨مـن  ا اختصاصـي خـبرياً و  ٥٧ومن مؤسسة العـامل اآلمـن. وحضـر االجتمـاع     
طنيــة وإقليميــة ودوليــة تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة،  منظمــة و ٤٤وإمجــاالً، مثــل املشــاركون 

واألوســـاط الفضـــائية، وأوســـاط إدارة خمـــاطر الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ، 
  .دوليانقل املعارف ومؤسسات أكادميية، وشركات خاصة ناشطة لومؤسسات 

  ن اجتماع اخلرباء املشاركني، يف مجلة أمور، مما يلي:ومكَّ  -٢٥
االطِّالع على التطورات األخرية يف استخدام املعلومات الفضائية يف احلد مـن    (أ)  

  واجلفاف؛ اتخماطر الفيضان
ــث          (ب)   ــاملي الثال ــاملؤمتر الع ــق ب ــا يتعل ــبايدر فيم ــامج س ــود برن ــى جه ــالع عل االطِّ

  املرتقب بشأن احلد من خماطر الكوارث واستبانة سبل ووسائل املشاركة يف هذه اجلهود؛
ــ  (ج)   ادل اخلــربات وتقــدمي املقترحــات والتوصــيات بشــأن اســتخدام املعلومــات    تب

  واجلفاف. اتالفضائية يف احلد من خماطر الفيضان
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  ا يلي:اجتماع اخلرباء برنامج سبايدر، يف مجلة أمور، ّمم ومكَّن  -٢٦
مواصـــلة ربـــط أوســـاط الفضـــاء وإدارة خمـــاطر الكـــوارث واالســـتجابة يف         (أ)  
  الطوارئ؛  حاالت

مجع طائفة متنوعـة مـن االقتراحـات والتوصـيات مـن اخلـرباء بشـأن اسـتخدام           (ب)  
  املعلومات الفضائية يف احلد من خماطر الفيضانات واجلفاف؛

جتميع اخلربات والدروس املستخلصة فيما يتعلـق باالسـتخدام احلـايل واحملتمـل       (ج)  
  للمعلومات الفضائية يف احلد من خماطر الفيضانات واجلفاف؛

ر ســبل الوصــول إىل املعلومــات ديــد اســتراتيجيات إدارة املعــارف الــيت تيسِّــحت  (د)  
  الفضائية واستخدامها يف احلد من خماطر الفيضانات واجلفاف.

  وفيما يلي أبرز التوصيات واملالحظات اليت طُرحت أثناء اجتماع اخلرباء:  -٢٧
تعلقـــة التعـــرض ومـــواطن الضـــعف امل حـــاالتتقيـــيم األخطـــار ومـــن املفيـــد ل  (أ)  

  األرضية؛البيانات البيانات الفضائية واجلامع بني ستخدام البالفيضانات واجلفاف ا
عاليـة االسـتبانة لتقيـيم احتمـال تعـرض      الميكن، إىل جانب اسـتخدام البيانـات     (ب)  

ملباين، مبا فيها البنية التحتية احليوية، استخدام البيانات املتوسـطة االسـتبانة لتتبـع آثـار اجلفـاف      ا
  احملاصيل على املستوى الوطين؛ على

ر العديد مـن وكـاالت الفضـاء يف السـنوات األخـرية سياسـاهتا فيمـا يتعلـق         غيَّ  (ج)  
ربنــامج ل نبغــيبالوصــول إىل البيانــات، لتــوفري إمكانيــة الوصــول إىل الصــور الســاتلية جمانــاً. وي  

يانــات يف ســبايدر أن جيمــع أصــحاب املصــلحة لوضــع اإلجــراءات مــن أجــل اســتخدام هــذه الب
  سياق احلد من خماطر الكوارث؛

اجلمع بـني الصـور السـاتلية احملفوظـة واحلديثـة ملـديري خمـاطر الكـوارث          تيحي  (د)  
  يف العقود األخرية؛ الضعيفةر العناصر الفرصة لتصور كيفية تغّي

إبراز أمهية استخدام املعلومـات اجلغرافيـة    علىاحلكومات الوطنية  ينبغي حثُّ  (ه)  
  .٢٠١٥ما بعد عام لفترة  حلد من خماطر الكوارثاوالفضائية يف إطار  املكانية
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استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث: تقييم  حولمؤمتر األمم املتحدة الدويل   (ج)  
    ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧- ١٥، بيجني، األخطاردة الكوارث املتعّديف سياق  املخاطر

رنامج سـبايدر ووزارة الشـؤون املدنيـة يف الصـني، بالتعـاون مـع       شارك يف تنظيم املؤمتر ب  - ٢٨
وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة املالية وإدارة الفضاء الوطنيـة الصـينية ومنظمـة التعـاون الفضـائي      

. واسـتهدف املـؤمتر تعزيـز دور    DigitalGlobeآلسيا واحمليط اهلادئ، كما وفرت له الدعم شركة 
  .األخطارالكوارث املتعددة  املخاطر يف سياقرافية املكانية يف تقييم املعلومات الفضائية واجلغ

دولــة عضــواً: االحتــاد الروســي، أرمينيــا،      ٣٢مشــاركني مــن   ١١٠وحضــر املــؤمتر    -٢٩
اإلسـالمية)، باكسـتان، بربـادوس، بـنغالديش،      -أستراليا، أملانيا، إندونيسيا، إيـران (مجهوريـة   

وريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، سـنغافورة، السـودان، الصـني،       بريو، بوتان، تايلند، تركيا، مجه
مـالوي، منغوليـا، موزامبيـق، ميامنـار، ناميبيـا،       نام، كازاخستان، كمبوديا، كينيـا، يت غانا، في

منظمة وطنيـة وإقليميـة    ٥٧النمسا، نيبال، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة. ومثل املشاركون 
م املتحـدة وأوسـاط الفضـاء وإدارة خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف       ودولية تابعة ملنظومـة األمـ  

. وحضـر املـؤمتر   دوليـا حاالت الطـوارئ واملؤسسـات األكادمييـة والشـركات اخلاصـة الناشـطة       
منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة التاليـة: برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،        

ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومركـز        ، يةومكتب تنسيق الشؤون اإلنسـان 
املساعدة اإلنسانية لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا، واملركز اإلقليمي لرسم خـرائط املـوارد   

  ألغراض التنمية، واملركز اآلسيوي للتأهب للكوارث.
  :فيما يليالرئيسية  ملؤمترا نتائج لتومتثَّ  -٣٠

ــة    املركــز الــوطين وقَّــع  (أ)    الصــيين للحــد مــن الكــوارث مــذكرة تفــاهم مــع اهليئ
السودانية لالستشعار عن بعد واملركز اإلقليمي لرسم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة إلنشـاء      

  خدمة لرصد اجلفاف يف السودان؛
تقيـيم   ألغـراض د املشاركون تركيزهم على استخدام املعلومات الفضـائية  جدَّ  (ب)  
  ة؛املخاطر املتعدد احتمال

  قيمت صالت بني مديري الكوارث وخرباء اجلغرافيا املكانية؛أُ  (ج)  
  املشاركون على الفرص املتاحة لبناء القدرات والتعاون؛ اطَّلع  (د)  
مت للمشاركني زيارات مؤسسية ملشاهدة أحدث املرافق اليت تضـم البنيـة   ظُِّن  (ه)  

  التحتية ملعلومات إدارة الكوارث.
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ــار مجيــ    -٣١ ــنظم، يف إط ــيجني،      ت ــبايدر يف ب ــامج س ــا برن ــيت ينظمه ــنوية ال ــؤمترات الس ع امل
ــات الســاتلية         ــق يف مجــع البيان ــا حتق ــآخر م ــق يف الصــني لتعريــف املشــاركني ب ــارات للمراف زي

مـن   بٍطلـ توجيـه  تلـك الزيـارات    نتـائج وعمليات األرشفة والتطبيقات والتعميم. وكان أحـد  
عـن بنـاء مركـز للعمليـات. وأتـاح برنـامج       مزيـد مـن املعلومـات    لحصول على وفد موزامبيق ل

ســبايدر الفرصــة لوفــد موزامبيــق لزيــارة مرافــق شــركة تكنولوجيــا جنــم الفضــاء يف األكادمييــة    
  الصينية لتكنولوجيا الفضاء، وتسهم هذه الشركة بدور فعال يف بناء هذه املرافق.

  :التالية التوصيات الرئيسية مت خالل جلسات الفريق العاملدِّقُو  -٣٢
ينبغــي أن تتخــذ البلــدان اخلطــوات الالزمــة الســتخدام مــزيج مــن املعلومــات     (أ)  

الفضائية واملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة والبيانـات األرضـية يف تقيـيم احتمـال املخـاطر املتعـددة         
  وتقييم مواطن الضعف؛

ينبغي لربنامج سبايدر وللمنظمـات الدوليـة أن تواصـل جهودهـا السـتحداث        (ب)  
  وإجراءات موحدة لتبادل البيانات الساتلية على صعيد العامل؛آليات 

ينبغي لربنامج سبايدر أن يستمر يف توفري منصة مـن خـالل أحـداث التواصـل       (ج)  
الــيت ينظمهــا، مبــا يف ذلــك املــؤمترات الدوليــة وحلقــات العمــل واجتماعــات اخلــرباء، لتســهيل    

  .التعاون بني الوكاالت احلكومية على املستوى الوطين
    

حلقة العمل اإلقليمية بعنوان "وضع آليات للحصول على املعلومات الفضائية واستخدامها     
 أثناء االستجابة حلاالت الطوارئ" للمشاركني من الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب 

    ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٧‐ ١٥ياكارتا، إندونيسيا، غشرق آسيا، يو
ج سـبايدر ومكتـب الـدعم اإلقليمـي التـابع لـه يف       شارك يف تنظـيم حلقـة العمـل برنـام      -٣٣

ــة والفضــاء، وتــوفر هلــا الــدعم مــن مركــز تنســيق       إندونيســيا، واملعهــد الــوطين للمالحــة اجلوي
نسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومـن اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة     إلاملساعدة ا

  تنمية الدولية.آلسيا واحمليط اهلادئ، ومن الوكالة األسترالية لل
  حلقة العمل إىل حتقيق األهداف األربعة التالية: وتطلَّعت  -٣٤

حتديد املتطلبات واملعايري للتصـدي للكـوارث الكـربى مـن خـالل االسـتخدام         (أ)  
  الفعال لآلليات الدولية اليت توفر املعلومات الفضائية يف حاالت الطوارئ؛

غريهــا مــن املبــادرات مــن أجــل     االســتفادة مــن مبــادرات األمــم املتحــدة و      (ب)  
تعزيـــــز التأهـــــب   (ج)    التصدي للكوارث اليت ال ميكن تغطيتها من خالل اآلليات الدولية؛
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ــاء القــدرات       لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ مــن خــالل حتديــد الثغــرات واالحتياجــات املتعلقــة ببن
  وقواعد البيانات والتمويل والتنسيق املؤسسي، وما إىل ذلك؛

  تجات رسم خرائط سريعة وتعميمها على املستعملني النهائيني.إعداد من  (د)  
مشاركاً من مثاين دول أعضاء يف رابطة أمم جنـوب شـرق    ٥٥شارك يف حلقة العمل   -٣٥

ندونيسيا. وشارك أيضاً يف احللقـة خـرباء مـن    إآسيا فضالً عن مديري الكوارث من مقاطعات 
ئ، واملركز الوطين الصـيين للحـد مـن الكـوارث،     املركز املعين بالكوارث يف منطقة احمليط اهلاد

ووكالـــة استكشـــاف الفضـــاء اليابانيـــة، واملركـــز اآلســـيوي للحـــد مـــن الكـــوارث، وشـــركة   
DigitalGlobe .واملعهد الوطين للمالحة اجلوية والفضاء  

ويف هناية حلقة العمل، أعد مشـروع وثيقـة بعنـوان "آليـات احلصـول علـى املعلومـات          -٣٦
  خدامها أثناء االستجابة حلاالت الطوارئ" وطُرح للمناقشة مع املشاركني.الفضائية واست

    
حدث ما قبل املؤمتر الوزاري اآلسيوي السادس بشأن احلد من خماطر الكوارث،   (د)  

    ، بانكوك٢٠١٤حزيران/يونيه   ٢٢
 نعـاش التـابع للبنـك الـدويل    إلقام برنامج سبايدر واملرفق العاملي للحد من الكوارث وا  -٣٧

بتنظيم حدث قبل انعقاد املؤمتر يف بـانكوك متهيـداً للمـؤمتر الـوزاري اآلسـيوي السـادس بشـأن        
احلد مـن خمـاطر الكـوارث. وحضـر هـذا احلـدث، بعنـوان "االسـتثمار يف املعلومـات اجلغرافيـة           
املكانية والفضائية لـدعم االسـتثمار يف احلـد مـن خمـاطر الكـوارث والتكيـف مـع تغـري املنـاخ"،           

إيضاحية تقنية خـرباء مـن برنـامج سـبايدر واملركـز       اًعروض. وقدم دوليامشاركاً  ٥٥ن أكثر م
ــة          ــة الياباني ــن الكــوارث والوكال ــة واملركــز اآلســيوي للحــد م ــة املتكامل ــة اجلبلي ــدويل للتنمي ال

بـنغالديش والصـني عروضـاً إيضـاحية     وندونيسـيا  إالستكشاف الفضاء. وقـدم مشـاركون مـن    
لتضـمني رصــد األرض يف إطــار   الســبلونــاقش املشـاركون أيضــاً أفضـل   عـن جتــارب بلـداهنم.   

  من أجل احلد من خماطر الكوارث. ٢٠١٥بعد عام   ما
احلدث التمهيدي مسامهة يف املشاورات اليت أجراهـا أصـحاب املصـلحة مـن      وفَّروقد   -٣٨

هم يف الوثيقـة  األوساط العلميـة واألكادمييـة والبحثيـة ويف اجللسـة التقنيـة للمـؤمتر، ومـن مث سـا        
  اخلتامية للمؤمتر، "إعالن بانكوك بشأن احلد من خماطر الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئ".
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    أحداث نظمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  - ٢  
من املهم لربنامج سبايدر أن حييط الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي     -٣٩

يام مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بتعزيـز اسـتخدام رصـد    يف األغراض السلمية علماً بكيفية ق
األرض للحــد مــن خمــاطر الكــوارث واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ. ووكــاالت الفضــاء ممثلــة   
متثــيالً جيــداً يف اللجنــة، ولكــن لــيس هــذا شــأن مجيــع الســلطات الوطنيــة املســؤولة عــن إدارة    

ذلك حـرص فريـق برنـامج سـبايدر     الكوارث. ومن هنا أمهية تطوير روابط االتصال معهـا. ولـ  
على حضور أربعة أحداث رئيسية ينظمها مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي. وقُـدمت عـروض     
ــد اســتخدام رصــد األرض يف احلــد مــن خمــاطر         ــارف وفوائ ــة املع ــة بواب إيضــاحية، بشــأن إقام

  الكوارث واالستجابة للطوارئ، يف املناسبات التالية:
لجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة      الــدورة احلاديــة واخلمســون ل    (أ)  

 ٢١-١٠واالجتماع السنوي اخلامس ملكاتب الدعم اإلقليمي التابعـة لربنـامج سـبايدر، فيينـا،     
  ؛٢٠١٤شباط/فرباير 

الدورة الرابعة والثالثـون لالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت واملعـين بأنشـطة          (ب)  
) واجللسـة العامـة الرابعـة عشـرة لفريـق األمـم املتحـدة        الفضاء اخلارجي (األمم املتحدة للفضـاء 

  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ١٦-١٤العامل املعين باملعلومات اجلغرافية، نيويورك، 
  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٠-١١الدورة السابعة واخلمسون للجنة، فيينا،   (ج)  
ي حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة والصـني ومنظمـة التعـاون الفضـائ         (د)  

  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١-١٧آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن قانون الفضاء، بيجني، 
    

    أحداث تركز على احلد من خماطر الكوارث  - ٣  
سوف ُيطلب، يف املـؤمتر العـاملي الثالـث املرتقـب املعـين باحلـد مـن أخطـار الكـوارث،            -٤٠

الــدول األعضــاء أن تواصــل   ، مــن٢٠١٥الــذي ســيعقد يف ســنداي، اليابــان، يف آذار/مــارس   
االلتــزام خبفــض املســتوى احلــايل للخطــر، ومبنــع حــدوث خمــاطر جديــدة ومنــع تزايــد املخــاطر    
القائمــة، وتعزيــز قــدرة اجملتمعــات احملليــة املعرضــة للخطــر علــى التعــايف. وســُيطلب مــن الــدول  

ه يف ذلـك  لـ  يـروَّج األعضاء أيضاً، يف اإلطار اجلديد للحد مـن خمـاطر الكـوارث الـذي سـوف      
املؤمتر، أن تتخذ إجراءات ملموسة لتحقيق تلـك األهـداف ولرصـد التقـدم احملـرز يف احلـد مـن        

  خماطر الكوارث واإلبالغ عنه.
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وإذ أخذ العديد من كيانات األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة ووكـاالت         -٤١
هودهــا، بقيــادة مكتــب ج ضــمتالفضــاء والــدول األعضــاء تلــك القضــايا بعــني االعتبــار فقــد  

شؤون الفضاء اخلارجي، يف سبيل تنسيق الدعم املقـدم للبلـدان يف تنفيـذ اإلطـار اجلديـد للحـد       
  من خماطر الكوارث. وسوف تعقد جلسة عمل رمسية أثناء املؤمتر بغية حتقيق ما يلي:

ائمـة  التطبيقات اجلغرافية املكانية والفضائية يف اجملاالت الق ية مسامهةبيان كيف  (أ)  
  ذات األولوية يف إطار عمل هيوغو؛

تسليط الضوء على كيفية تضافر عمل وكاالت الفضاء واملنظمـات اإلقليميـة     (ب)  
والدوليــة املكرســة لرصــد األرض ومنظمــات األمــم املتحــدة لتيســري ســبل الوصــول إىل بيانــات 

  ومعلومات رصد األرض؛
مـن اسـتخدام التطبيقـات     تقدمي مبـادئ توجيهيـة بشـأن متكـني الـدول األعضـاء        (ج)  

ــن          ــد للحــد م ــار اجلدي ــا يف اإلط ــع اقتراحه ــة لرصــد املؤشــرات املزم ــة املكاني الفضــائية واجلغرافي
  الكوارث.  خماطر
دة. وهـي تشـمل   واالستعدادات هلذا اإلجناز العاملي عملية إقليمية وعاملية طويلـة ومعقَّـ    -٤٢

ة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وتضـع      صوغ الوثيقة اخلتامية، اليت سوف حتدد األهداف اجلديـد 
املؤشرات لقياس ورصـد التقـدم الـذي حتـرزه الـدول األعضـاء. وكـان فريـق برنـامج سـبايدر،           
بدعم وثيق من مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يشارك يف أبـرز األنشـطة التحضـريية يف    

ئق للحرص على تضمني موضوع رصد األرض، كلما كان ذلـك مناسـباً، يف وثـا    ٢٠١٤عام 
املؤمتر واملنتديات واملنابر اليت ستسـهم يف االتفـاق العـاملي بشـأن أهـداف ومؤشـرات احلـد مـن         

  خماطر الكوارث للسنوات العشرين القادمة، وهي:
متوز/يوليــه  ١٥و ١٤الــدورتان األوىل والثانيــة للجنــة التحضــريية، جنيــف،       (أ)  
ســيقي الــذي عقدتــه األمــم  ، واالجتمــاع التن٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨و ١٧و ٢٠١٤

 أيلــول/ ٢املتحــدة متهيــداً للمــؤمتر العــاملي الثالــث املعــين باحلــد مــن أخطــار الكــوارث، جنيــف  
  ؛٢٠١٤سبتمرب 
استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، اجتماع شـراكة آسـيا،     (ب)  

  ؛٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٥-٢٢بانكوك، 
القـــارة قليمـــي للحــد مـــن خمــاطر الكـــوارث يف   الــدورة الرابعـــة للمنتــدى اإل    (ج)  
  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ٢٩-٢٧، غواياكيل، إكوادور، األمريكية
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املــؤمتر الــدويل بعنــوان "شــراكات جديــدة إلدارة خمــاطر الكــوارث"، بــرلني،      (د)  
  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه   ١٦

املؤمتر الوزاري اآلسيوي السادس بشأن احلد من خمـاطر الكـوارث، بـانكوك،      (ه)  
  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٦-٢٢

ــدن،       (و)   ــة"، لنـ ــات عمليـ ــاج معلومـ ــوان "إنتـ ــاطر بعنـ ــم املخـ ــبكة فهـ منتـــدى شـ
  ؛٢٠١٤متوز/يوليه  ٤ -حزيران/يونيه   ٣٠

ــة القــدرات للحــد مــن        (ز)   ــوان "حــوار واضــعي السياســات وتنمي االجتمــاع بعن
ــا امل    علومــات والفضــاء خمــاطر الكــوارث وإدارهتــا يف آســيا واحملــيط اهلــادئ: تســخري تكنولوجي

  ؛٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٥-٢٣ونظام املعلومات اجلغرافية"، بانكوك، 
تصـميم وختطـيط مشـروع اللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة       بشـأن  حلقة عمـل    (ح)  

الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بعنوان "تعزيـز تقيـيم خمـاطر التسـونامي     
زيــز دعــم السياســات ووضــع مبــادئ توجيهيــة لتمــارين تســونامي يف بلــدان احملــيط  وإدارهتــا، وتع

  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١ -  أيلول/سبتمرب ٢٩اهلندي"، موراتوا، سري النكا، 
    

    أحداث تركز على االستجابة حلاالت الطوارئ  - ٤  
ــ  -٤٣ ــعة مـــن اخلـــدمات   دِّتقـ ــة واسـ ــائية اآلن طائفـ ــهيئات م األدوات والتطبيقـــات الفضـ للـ

املستجيبة يف حاالت الطوارئ على صعيد العامل، ولكـن يف كـثري مـن البلـدان، حيـث اهلياكـل       
املؤسســية حديثــة العهــد، ال تــزال املعرفــة مبنافعهــا وكيفيــة االســتفادة القصــوى منــها حمــدودة     

واصــل برنــامج ســبايدر توســيع حمتــوى بوابــة املعــارف وحتســني ســبل  ٢٠١٤للغايــة. ويف عــام 
إىل املعلومات املتعلقة باالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ. ومـن املهـم لربنـامج سـبايدر        الوصول 

التنسيق مـع اجملموعـات التقنيـة الرئيسـية واهليئـات اإلقليميـة، وذلـك للنـهوض مبسـتوى الـوعي           
بشأن متطلبات البلدان وزيادة قدرهتا على الوصـول يف الوقـت املناسـب إىل البيانـات والنـواتج      

  رصد األرض واستخدامها. واألحداث التالية مرتبة حبسب األولوية:ذات الصلة ب
االجتماع الثالث عشر بني الدورات للمنتدى اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شـرق    (أ)  

  ؛٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨و ٢٧غاثة يف حاالت الكوارث، تشنغدو، الصني، إلآسيا بشأن ا
يف حـاالت األزمـات لرابطـة    إىل مفـاهيم اإلدارة   مـدخل حلقة عمـل بعنـوان "    (ب)  

  ؛٢٠١٤آذار/مارس  ٢٦و ٢٥الدول املستقلة"، موسكو، 
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حلقة عمل لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بعنوان "وضـع آليـات للوصـول إىل      (ج)  
ــا،        ــوارئ"، يوغياكارتـ ــاالت الطـ ــتجابة يف حـ ــاء االسـ ــتخدامها أثنـ ــائية واسـ ــات الفضـ املعلومـ

  ؛٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٧-١٥إندونيسيا، 
ــوارئ         (د)   ــين برســم خــرائط الط ــدويل املع ــل ال ــق العام ــاع الســنوي للفري االجتم

  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ٢١و ٢٠باالستعانة بالسواتل، ميونيخ، أملانيا، 
حلقة العمل بعنوان "سد ثغرة تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت والبيئـة"      (ه)  

  ؛٢٠١٤متوز/يوليه  ١١-٧اليت عقدت يف جامعة أوروبا الوسطى، بودابست، 
اجتماع جملس إدارة امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكـوارث الكـربى (حيـث      (و)  

ُعــرض التقريــر الســنوي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بواســطة وصــلة فيديويــة)، إنشــيون،  
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٦مجهورية كوريا، 

    
    التنسيق بني الوكاالت وأشكال أخرى من التواصل  - ٥  

تعزيز التعاون ومجع التربعات من اجملاالت اهلامة أيضاً يف أعمال برنـامج سـبايدر.   يعّد   -٤٤
وقــد ُعقــدت األحــداث التاليــة للتعريــف بأهــداف الربنــامج، ويف كــثري مــن األحيــان بنــاء علــى  

  دعوة من اجلهات اليت تنظم هذه األحداث وبدعم مايل منها:
مهوريــة الدومينيكيــة لتقــدمي فريــق ســفراء نظــام تكامــل أمريكــا الوســطى واجل  (أ)  

عمل برنامج سـبايدر يف املنطقـة؛ وزيـارة ملركـز األحبـاث األملـاين للعلـوم اجليولوجيـة والـوزارة          
  ؛٢٠١٤أيار/مايو  ٩و ٨االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية، برلني، 

  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٢و ١١االحتاد اجلغرايف الفضائي املفتوح، جنيف،   (ب)  
منتـــدى كوبرنيكـــوس الثالـــث للمســـتعملني الـــوطنيني، وهـــو حـــدث جـــانيب   (ج)  

  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣-١١للمؤمتر األورويب للحلول الفضائية، براغ، 
 متـوز/  ٢ –حزيران/يونيه  ٣٠، تولوز، فرنسا، ٢٠١٤معرض تولوز للفضاء   (د)  

  ؛٢٠١٤يوليه 
ــة اجلغرافيـــ     (ه)   ــرض املعلوماتيـ ــوان "معـ ــدوة بعنـ ــة نـ ــار ٢٠١٤ة التطبيقيـ : االبتكـ

  ؛٢٠١٤متوز/يوليه  ٤-٢اجلغرايف املكاين من أجل اجملتمع"، سالزبورغ، النمسا، 
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مؤمتر املسـتعملني ملعهـد حبـوث الـنظم البيئيـة وزيـارة للوكـاالت واملؤسسـات           (و)  
ــات       ــو، الوالي ــة يف جمــال إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، ســان دييغ العامل

  ؛٢٠١٤متوز/يوليه  ١٨-١٤حدة، املت
االجتمـــاع اخلتـــامي الثـــاين والعشـــرون ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا،   (ز)  

  ؛٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٢-١٠املنتدى االقتصادي والبيئي ، براغ، 
 ١٤و ١٣اجللسة العامة احلادية عشرة للفريـق املعـين برصـد األرض، جنيـف،       (ح)  

  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
    

    إدارة املعارف  - باء  
تقع إدارة املعارف يف صـميم أنشـطة برنـامج سـبايدر. ومـن خـالل التجميـع املنـهجي           -٤٥

احة من جانب األفراد واملؤسسات، يرمي برنـامج سـبايدر إىل   واملتواصل للمعارف واملوارد املت
نقــل الــدروس املستخلصــة واإلشــارة إىل االبتكــارات وتشــجيع املمارســات التعاونيــة. وتشــمل 
األوســاط الضــالعة يف أنشــطة برنــامج ســبايدر العديــد مــن اجلهــات الفاعلــة املختلفــة، ومنــها:    

ــوارث، واملتخ   ــاالت الكـ ــتجيبة يف حـ ــات املسـ ــعو   اهليئـ ــوارث، وواضـ ــاطر الكـ ــون يف خمـ صصـ
عد، ومقـدمو خـدمات تكنولوجيـا الفضـاء، واألكـادمييون      ُبالسياسات، وخرباء االستشعار عن 

والباحثون. وقد ختتلف احتياجـات ومقـدرات مجيـع هـذه اجلهـات الفاعلـة اختالفـاً كـبرياً مـن          
يـة وتنظـيم أنشـطة بنـاء     منطقة إىل أخرى ومن بلد إىل آخر. وباإلضافة إىل تقـدمي املشـورة التقن  

القدرات واملؤمترات الدولية اليت جتمع أصحاب املصلحة وجهـاً لوجـه، يتطلـع برنـامج سـبايدر      
  إىل إتاحة املعلومات واملعارف على صعيد عاملي أوسع.

    
    بوابة املعارف  

ســتخدام األمــم املتحــدة ال لربنــامج"تقريــر عــن بوابــة املعــارف  املعنونــةحتتــوي الوثيقــة   -٤٦
" املسـتجّدة إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ: التطورات  يفملعلومات الفضائية ا
)A/AC.105/1075 لجهود املبذولة يف إطـار برنـامج سـبايدر فيمـا يتعلـق بتنفيـذ       ل) على ملخص

بوابة معارف سبايدر. والبوابة واحـدة مـن الركـائز األساسـية لربنـامج سـبايدر مـن حيـث أهنـا          
لومـات عـن مجيـع األنشـطة الـيت ينـهض هبـا الربنـامج واألنشـطة ذات الصـلة الـيت            تستضيف مع

تنــهض هبــا األوســاط املعنيــة مبخــاطر الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ واألوســاط    
  البوابة تسهم مسامهة كبرية يف تعزيز الشبكات القائمة. نَّاملعنية بالفضاء. ويتزايد االعتراف بأ
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حـول احتياجـات أوسـاط املسـتعملني النـهائيني. وهـي تعـرض البيانـات          والبوابة مبنيـة   -٤٧
واملعلومات اليت تولدها قطاعات إدارة الكوارث والفضاء، من جهة، واملعلومـات الـيت يولـدها    
برنامج سبايدر وشبكاته ومشاريعه، من جهة أخرى. وترمي البوابة، اليوم ومـن منظـور خطـة    

  ة:تطورها، إىل حتقيق األهداف التالي
التوعية بإمكانات املعلومات الفضائية للحد من خماطر الكـوارث واالسـتجابة     (أ)  

 يف حاالت الطوارئ؛
 توفري سبل الوصول إىل آليات الطوارئ اليت توفرها أوساط الفضاء؛  (ب)  
 العمل مبثابة مركز للبيانات والربجميات وفرص التدريب ذات الصلة؛  (ج)  
 شادات بشأن استعمال تطبيقات الفضاء؛توفري مبادئ توجيهية وإر  (د)  
 توفري أحدث املعلومات عن األنشطة يف مجيع أوساط أصحاب املصلحة؛  (ه)  
ــاطر        (و)   ــة مبخـ ــاط املعنيـ ــة لألوسـ ــات اخلاصـ ــياق واالحتياجـ ــورة للسـ ــدمي صـ تقـ
 الكوارث؛
 توفري معلومات عن املؤسسات ومكاتب الدعم اإلقليمية ذات الصلة؛  (ز)  
 ات عن اخلدمات اليت يقدمها برنامج سبايدر إىل البلدان؛توفري معلوم  (ح)  
  إدارة التسجيل للمشاركة يف أحداث برنامج سبايدر.  (ط)  

، بلغـت ذروهتـا   شـهريا يف املائـة يف عـدد زيـارات املوقـع      ٨٥وقد حدثت زيادة بنسبة   -٤٨
، مقارنـة  جراء إعالنات ظهـرت مـؤخراً، وذلـك مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة الكـارييب         

ســبانية مــن بوابــة  إلمبتوســط عــدد الزيــارات الشــهرية قبــل ســتة أشــهر وبعــد إصــدار الصــيغة ا   
مماثــل بالنســبة للبلــدان الناطقــة   أثــر. ومــن املرتقــب حــدوث ٢٠١٤املعــارف يف شــباط/فرباير 

إعــداد هــذا التقريــر، يف  ، وقــَتالــذي حــّدد موعــدهبالفرنســية عنــد إصــدار الصــيغة الفرنســية  
 .٢٠١٤ول/ديسمرب كانون األ

ــه     -٤٩ ــة املعــارف ســبايدر يف حزيران/يوني ، ُنشــر مــا جمموعــه  ٢٠٠٩ومنــذ اســتهالل بواب
بند حمتوى. ويكشف حوايل نصف عدد هذه البنود عـن أحـدث التطـورات يف جمـال      ٦ ٣٠٠

العلــوم والتكنولوجيــا، وتغطــي تــوفر منتجــات الصــور الســاتلية، وتتنــاول التطــورات ومــواطن   
يف األوساط املعنية. ويعطـي النصـف اآلخـر حملـة عامـة عـن شـبكة سـبايدر، مـن           جُهالتآزر والُن

قبيــل مكاتــب الــدعم اإلقليميــة ومصــادر البيانــات املتاحــة وأدوات برجميــات نظــام املعلومــات    
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اجلغرافية ودراسات احلالة واملؤسسات ذات الصلة واملعلومات عن أحداث كوارث معينـة مـع   
 انات املتاحة قبل وقوع الكوارث وبعدها.ما يقابلها من قوائم البي

عــالم االجتماعيــة لتعزيــز تعمــيم  إلويســتخدم برنــامج ســبايدر أيضــاً قنــوات وســائط ا   -٥٠
‘ تــويتر‘و‘ فيســبوك‘املعلومــات عــن بوابــة املعــارف ويف البوابــة ذاهتــا. كمــا تســتخدم قنــوات   

تــع برنــامج ســبايدر لبــث أحــدث إضــافات احملتــوى علــى موقــع البوابــة. ويتم ‘ غوغــل ْبلَــْس‘و
 نفة الذكر.اآلمن األتباع على املنصات  ١٠  ٠٠٠جمموعه   مبا
وتشتمل خارطة الطريق اليت يتبعها فريق سبايدر لتطوير البوابة على تطـورات هامـة مـن      - ٥١

. وملواكبـة التطـورات التكنولوجيـة    ٢٠١٧- ٢٠١٦وفترة السـنتني   ٢٠١٥يف عام  إجنازهااملزمع 
تكـاليف الصـيانة، قـد يـتم ترحيـل البوابـة إىل منصـة استضـافة سـحابية.          وزيادة الكفاءة وخفـض  

وســـرياقب فريـــق ســـبايدر بعنايـــة االجتاهـــات التكنولوجيـــة لتحســـني خـــدمات البوابـــة، وتعزيـــز 
اســتخدامها كــأداة تدريبيــة، والنــهوض هبــا مبثابــة منصــة ملنتــديات افتراضــية لفائــدة أفرقــة عمــل      

  قليمية، وإتاحة الفرص لتطوير اخلدمات التعاونية.حمددة، مبا يف ذلك مكاتب الدعم اإل
    

    الدعم االستشاري التقين  - جيم  
الدعم االستشاري التقين هو واحد من أنشطة برنامج سـبايدر الرئيسـية علـى الصـعيد       -٥٢

ــات           ــد تشــمل: بعث ــدعم ق ــن ال ــدول األعضــاء بأشــكال م ــد ال ــو يســتهدف تزوي ــوطين، وه ال
اء مــن وكـاالت معنيــة بالفضـاء وإدارة الكــوارث يف بلــدان   استشـارية تقنيــة مبشـاركة مــن خـرب   

ــة إىل      ــورة التقنيـ ــداء املشـ ــلة؛ وإسـ ــة ذات صـ ــة وإقليميـ ــات دوليـ ــات ومؤسسـ ــرى ومنظمـ أخـ
ــديو،      ــة مــن خــالل عقــد اجتماعــات، ومــؤمترات عــن ُبعــد، والتــداول بالفي املؤسســات الوطني

ومقـدِّمي املعلومـات واحللـول     إىل ذلـك؛ وتيسـري التعـاون املباشـر بـني املؤسسـات الوطنيـة        وما
الفضائية؛ وتقدمي الدعم يف إتاحة ُسـُبل الوصـول إىل املعلومـات الفضـائية مـن أجـل االسـتجابة        

  يف حاالت الطوارئ.
ــام        -٥٣ ــات يف ع ــامج ســبايدر ســت بعث ــد نظــم برن ــيم االســتخدام احلــايل    ٢٠١٤وق لتقي

ث، ولتعزيز إدارة خماطر الكـوارث  واحملتمل للمعلومات الفضائية يف مجيع جوانب إدارة الكوار
مـــن خـــالل حتســـني فـــرص الوصـــول إىل املعلومـــات الفضـــائية للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث   
واالستجابة هلا. ومشلت التوصيات الـيت متخضـت عنـها تلـك البعثـات خمتلـف القضـايا املتصـلة         

رات وتعزيــز بالسياســة العامــة والتنســيق والوصــول إىل البيانــات وإتاحتــها وتبادهلــا وبنــاء القــد  
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املؤسسات. وكانت البلدان الـيت طلبـت بعثـة استشـارية تقنيـة هـي بوتـان وزامبيـا والسـلفادور          
 كينيا ومنغوليا.و  وغابون

ــة إىل     -٥٤ إىل  ٣ الفتــرة مــن كانــت مقــررة يف غــابونوقــد اضــطر ســبايدر إىل تأجيــل بعث
هلـا. وكـان مـن املقـرر      قبل بضعة أسابيع فقط من املوعد احملدد ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٧

، غـابون القيام هبا قبل أسبوع من اجللسة العامة للفريـق املعـين برصـد األرض املقـرر عقـدها يف      
 غيَّـرت واليت كان من املزمع أن يقدم تقرير البعثة فيهـا. ولكـن األمانـة العامـة للفريـق املـذكور       

أزمـة إيبـوال يف غـرب     مكان انعقـاد اجللسـة العامـة إىل جنيـف. وباإلضـافة إىل ذلـك، وبسـبب       
أفريقيــا، حالــت القيــود املفروضــة علــى ســفر اخلــرباء دون مشــاركتهم يف هــذا النشــاط. ومــن   

  .٢٠١٥املرتقب أن تتم البعثة يف عام 
    

    ٢٠١٤آذار/مارس  ٧- ٣البعثة االستشارية التقنية إىل كينيا،   - ١  
ط بــالطقس، مبــا فيهــا تتعــرض كينيــا لعــدد مــن املخــاطر الطبيعيــة، أكثرهــا شــيوعاً يــرتب  -٥٥

الفيضانات واجلفـاف واالهنيـارات األرضـية والصـواعق والعواصـف الرعديـة وحرائـق الغابـات         
 والرياح العاتية. ويف املاضي القريب ازدادت هذه املخاطر عدداً وتواتراً وتعقيداً.

وبناء على طلب من حكومة كينيا، ورد عن طريق املركز الوطين لعمليـات الكـوارث     -٥٦
مانـــة الوطنيـــة للفضـــاء، أرســـل برنـــامج ســـبايدر بعثـــة استشـــارية تقنيـــة إىل كينيـــا لتقيـــيم  واأل

االستخدام احلايل للمعلومات الفضائية يف مجيع جوانب إدارة الكوارث، ولتعزيـز جهـود إدارة   
خماطر الكوارث يف الـبالد مـن خـالل حتسـني فـرص الوصـول إىل املعلومـات الفضـائية ملخـاطر          

هيئـة وطنيـة ومؤسسـة دوليـة      ١٩هلـا. والتقـى فريـق البعثـة      يد منها والتصدالكوارث بغية احل
مقرها يف كينيا. ومكنت االجتماعات من تكوين نظـرة ثاقبـة يف الـدور الـذي تنـهض بـه كـل        
منظمــة يف جمــال إدارة الكــوارث وكيفيــة اســتخدام املعلومــات الفضــائية واجلغرافيــة املكانيــة يف 

قليمـي  إلظم الفريق حلقة عمل ليوم واحد عقـدت يف مقـر املركـز ا   . وباإلضافة إىل ذلك ندالبل
لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة، مكتــب الــدعم اإلقليمــي لربنــامج ســبايدر، وحضــرها 

ــة وخــدمات الطــوارئ     ٥٠أكثــر مــن  مشــاركاً مــن األوســاط األكادمييــة والــوزارات احلكومي
 واملنظمات الدولية.

إيضـاحية تقـدم هبـا املركـز الـوطين لعمليـات الكـوارث         وتضمنت حلقة العمل عروضاً  -٥٧
قليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنميـة ومجيـع اخلـرباء    إلواألمانة الوطنية للفضاء واملركز ا

يف فريق البعثة االستشارية التقنيـة. وشـجعت املناقشـات اجلماعيـة املشـاركني علـى الـتفكري يف        
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جيـات الفضـاء يف إدارة الكـوارث. وعـززت حلقـة العمـل       االستخدام احلـايل واحملتمـل لتكنولو  
 الوعي بالتطبيقات املمكنة للتكنولوجيا الفضائية وإمكانات التعاون بني خمتلف الوكاالت.

 وكانت االستنتاجات الرئيسية للبعثة ما يلي:  -٥٨
 هناك أساس جيد لبنية حتتية للبيانات املكانية الوطنية يف كينيا؛  (أ)  
من نظم اإلنذار املبكر القوية تستخدم البيانات اجلغرافيـة املكانيـة،    هناك عدد  (ب)  

 وخاصة البيانات عن اجلفاف والفيضانات يف مناطق معينة؛
ألرض وبيانـات  ارصـد  حمّدثـة عـن    هناك مقدرة ممتازة علـى اسـتخدام بيانـات     (ج)  

 جغرافية يف العديد من املؤسسات؛
 هناك حاجة إىل بناء القدرات؛  (د)  
 ال تستخدم مجيع وكاالت االتصاالت الساتلية وتكنولوجيا املالحة.  (ه)  

 :فهي كما يلي املالحظات والتوصيات الرئيسية اليت تقدمت هبا البعثة أّما  -٥٩
ميكــن أن تســتفيد إدارة الكــوارث وخطــط الطــوارئ مــن تكامــل املعلومــات      (أ)  

 الفضائية واجلغرافية املكانية؛
 تبادل البيانات واملعلومات بني املؤسسات؛ميكن تعزيز التعاون و  (ب)  
ُيعترب توفري بنيـة حتتيـة وطنيـة للبيانـات املكانيـة خطـوة هامـة حنـو زيـادة توليـد             (ج)  

 البيانات املكانية واستخدامها؛
ينبغي توضيح جهات الوصل ودور املؤسسـات يف اسـتخدام اآلليـات الدوليـة       (د)  

ــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث ا    ــاق ال ــة كوبرنيكــوس إلدارة الطــوارئ)   (امليث لكــربى وخدم
 للحصول على بيانات ومنتجات رصد األرض من أجل الوصول إىل هذه املوارد؛

ينبغي ضـمان اإلدارة الكافيـة للبيانـات والبيانـات الوصـفية داخـل املؤسسـات          (ه)  
 ذات الصلة؛

ف املتاحـة  ميكن للمؤسسات اليت حتتاج إىل تعزيز قدراهتا االستفادة من املعـار   (و)  
 يف اجلامعات احمللية واملؤسسات العامة؛
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ينبغــي إجــراء دورات التــدريب لتعزيــز مهــارات املــوظفني يف وحــدات نظــام     (ز)  
ــاطر         ــيم خم ــد لتقي ــن بع ــات االستشــعار ع ــك دورات يف تطبيق ــا يف ذل ــة، مب ــات اجلغرافي املعلوم

  الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ.
    

   ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤- ٢التقنية إىل السلفادور، البعثة االستشارية   - ٢  
ُنظمت بعثـة استشـارية تقنيـة إىل السـلفادور بنـاء علـى طلـب مـن أمانـة شـؤون قابليـة              -٦٠

التأثر يف مكتب رئيس اجلمهورية واملديرية العامة للحماية املدنية. وتضمنت البعثـة اجتماعـات   
زارة الزراعـة والثـروة احليوانيـة ووزارة األشـغال     مع ممثلني عن وزارة البيئة واملوارد الطبيعية وو

العامة والنقل واإلسـكان والتنميـة احلضـرية ووزارة الشـؤون اخلارجيـة ووزارة الصـحة العامـة،        
وغريها من الوكـاالت احلكوميـة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة وجامعـة السـلفادور. ومشلـت         

ئمـة الـيت تسـتهدف إدارة خمـاطر الكـوارث      البعثة أيضـاً اسـتعراض التشـريعات والسياسـات القا    
واالستجابة يف حاالت الطوارئ والتنمية املستدامة. واستعرضت البعثة أيضاً صـفحات الويـب   

  املؤسسية والوثائق اليت تتناوهلا وغريها من املؤسسات ذات الصلة.
وحللــت البعثــة مخســة جوانــب هلــا صــلة بتوليــد واســتخدام املعلومــات املســتمدة مــن      -٦١
التمثيـل  تطبيقات الفضـائية يف مجيـع مراحـل دورة إدارة الكـوارث: معاجلـة الصـور السـاتلية و       ال

لمعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة؛ وتطبيقـات املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة؛ والوصــول إىل  ل املرئـي 
البيانات واملعلومات والصور الساتلية وتبادهلا بني الوكـاالت احلكوميـة؛ والشـبكات املشـتركة     

 بني املؤسسات؛ وبناء القدرات وتعزيز املؤسسات.
وكانت أهم توصية تقدمت هبا البعثـة االستشـارية التقنيـة هـو أن يقـوم النظـام الـوطين          -٦٢

للحماية املدنية ومنع الكوارث والتخفيـف مـن حـدهتا واملديريـة العامـة للحمايـة املدنيـة بتنفيـذ         
غرافيــة املكانيــة لصــنع القــرار فيمــا يتعلــق   سياســة تركــز علــى توليــد واســتخدام املعلومــات اجل  

 بتكامل إدارة خماطر الكوارث واالستجابة هلا والتعايف منها.
 واقترحت البعثة االستراتيجيات التالية لتنفيذ هذه السياسة:  -٦٣

 إنشاء نظام متكامل للمعلومات اجلغرافية املكانية؛  (أ)    
ادة مــن املقــدرات املوجــودة يف تعزيــز النــهج املشــترك بــني املؤسســات لالســتف  (ب)    

 خمتلف الوزارات واملؤسسات احلكومية، ويف اجلامعات ومؤسسات القطاع اخلاص؛
توليد املعلومات ذات الصلة عن طريق استخدام البيانات والصـور واملنتجـات     (ج)    

  اليت توفرها األوساط املعنية بالفضاء جماناً.
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   ٢٠١٤أيار/مايو  ٣٠- ٢٦، البعثة االستشارية التقنية إىل زامبيا  - ٣  
ُدعيت البعثة من جانب وحدة إلدارة الكوارث واحلد منها يف مكتب نائـب الـرئيس.     -٦٤

واستعرضــت القضــايا مــن قبيــل ثغــرات السياســة العامــة وتــوفر البيانــات الســاتلية واملعلومــات   
فضـائية يف  اجلغرافية املكانيـة جلميـع املؤسسـات ذات الصـلة واالسـتخدام احلـايل للمعلومـات ال       

 عرَّفــتواملمارســات القائمــة يف تبــادل البيانــات. وُعقــدت حلقــة عمــل ليــوم واحــد          دالبلــ
املشاركني بإمكانـات التكنولوجيـا الفضـائية إلدارة الكـوارث وأفضـل املمارسـات ونظـرت يف        
خيارات حتسني استخدامها يف زامبيا. وزامبيا متقدمة يف نواح كثرية يف استخدام التكنولوجيـا  

حتياجاهتا الرئيسية هي إنشاء بنية حتتيـة  اقدرهتا على استخدام البيانات اجلغرافية املكانية. و ويف
نواتج عمليـات  وطنية للبيانات املكانية، وتوسيع نطاق تبادل البيانات، وإمكانية احلصول على 

 وعلى بيانات عالية االستبانة من املصادر العامة والتجارية. ،ألرضل رصد منتظمة
 أوصت البعثة مبا يلي:و  -٦٥

 مجع بيانات استشعار عن بعد إضافية وحتليلها بغرض اإلنذار املبكر؛  (أ)  
ــات   (ب)   ــة مجــع معلوم ــة شــبكة أشــدَّ    آني ــن حمطــات    عــن الطقــس وإقام ــة م كثاف

 األرصاد اجلوية لتوفري معلومات أكثر دقة ويف الوقت املناسب عن األحوال احمللية؛
 ة التكيف لتغري املناخ وما يتصل بذلك من خطط؛جتميع معلومات عن مرون  (ج)  
ونظــام لإلنــذار  اتإعــداد خــرائط عاديــة للفيضــان وأخــرى ملخــاطر الفيضــان    (د)  

 املبكر حبدوث الفيضان؛
 ؛تطوير قدرات منذجة السيول املفاجئة والتنبؤ هبا  (ه)  
ة بنــاء القــدرة علــى االستشــعار عــن بعــد واســتخدام نظــام املعلومــات اجلغرافيــ  (و)  

وإذكاء الـوعي، واالسـتخدام األمثـل للـُنُهج املنخفضـة التكلفـة ومصـادر البيانـات والتطبيقـات          
 والتكنولوجيات واخلدمات اجملانية؛

إقامة نظام لإلنذار باحلريق واالستعانة باملزيد من موظفي رقابة احلريق وإقامـة    (ز)  
 املزيد من مرافق رقابة احلريق وأدوات النمذجة؛

 نات ومناذج معينة عن الغالف اجلوي العلوي؛مجع بيا  (ح)  
 وضع منوذج ارتفاع رقمي وطين عايل الدقة؛  (ط)  
  تشجيع الوصول إىل الصور الرادارية وتطوير القدرة ذات الصلة على جتهيزها.  (ي)  
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   ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٦- ٢البعثة االستشارية التقنية إىل بوتان،   - ٤  
عن طريق دائـرة إدارة الكـوارث يف وزارة الشـؤون     بناء على طلب من حكومة بوتان  -٦٦

الداخليـــة والثقافيـــة، قـــام برنـــامج ســـبايدر ببعثـــة استشـــارية تقنيـــة لتقيـــيم االســـتخدام احلـــايل 
للمعلومــات الفضــائية وإمكانــات اســتخدامها يف املســتقبل يف مجيــع جوانــب إدارة الكــوارث،   

حتسـني سـبل الوصـول إىل املعلومـات     وتعزيز جهود إدارة خماطر الكوارث يف البالد من خـالل  
 الفضائية للحد من خماطر الكوارث واالستجابة هلا.

ــرة إدارة الكــوارث        -٦٧ ــة وكــاالت أصــحاب املصــلحة الرئيســيني يف دائ ــق البعث وزار فري
الســتعراض القضــايا مــن قبيــل السياســة العامــة والثغــرات احلاليــة، وتــوفر املعلومــات اجلغرافيــة   

ــة، واالســتخدا ــادل البيانــات، وتطبيقــات    املكاني م احلــايل للمعلومــات الفضــائية، وممارســات تب
املعلومات اجلغرافية املكانية، والتحديات واملعوقات، والقدرة احلالية واالحتياجـات، والـروابط   
املؤسسية والتنسيق، والتطبيقات اليت هتـدف إىل تعزيـز احلـد مـن خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة        

وزارة الشـــؤون الداخليـــة والثقافيـــة ووزارة األشـــغال واملســـتوطنات للطـــوارئ. وزار الفريـــق 
 البشرية ووزارة الشؤون االقتصادية ووزارة الزراعة والغابات.

ــدت يف         -٦٨ ــوم واحــد عق ــل لي ــة عم ــة أيضــاً حلق ــت البعث ــه  ٥ومشل  ٢٠١٤حزيران/يوني
 .ونظمت باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ودائرة إدارة الكوارث

الرئيسـية للبعثـة االستشـارية التقنيـة مشـروع مقتـرح وضـعه املكتـب          النتائجوكان من   -٦٩
القُطري يف بوتان لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعـاون الوثيـق مـع دائـرة إدارة الكـوارث يف      
وزارة الشــؤون الداخليــة والثقافيــة وبرنــامج ســبايدر بعنــوان "االســتجابة للكــوارث والتأهــب    

)". ومـــن املرتقـــب أن يتلقـــى هـــذا اجلهـــد املشـــترك مبلـــغ       ٢٠١٦-٢٠١٤ايف منـــها (للتعـــ
بوتـــاين) مـــن مكتـــب منـــع األزمـــات والتعـــايف منـــها يف   ١٢ ١٠٤ ٠٠٠دوالر ( ٢٠٠ ٠٠٠

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
    

   ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٥- ١١البعثة االستشارية التقنية إىل منغوليا،   - ٥  
كومة منغوليا، ورد عن طريق الوكالة الوطنيـة إلدارة الطـوارئ،   بناء على طلب من ح  -٧٠

قام برنامج سبايدر ببعثة استشـارية تقنيـة وزار منظمـات أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني، مبـا يف        
ذلــك مــا يلــي: وكالــة إدارة الطــوارئ الوطنيــة، ومركــز املعلومــات واإلنــذار املبكــر يف أوالن    

يــاء، واملركــز الــوطين لالستشــعار عــن بعــد، والوكالــة  بــاتور، ومركــز حبــوث الفلــك واجليوفيز
الوطنية لألرصاد اجلوية والرصد البيئي، ومركز البيانات الوطين يف منغوليـا، وهيئـة تكنولوجيـا    
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املعلومــات والربيــد واالتصــاالت، ودائــرة إدارة الطــوارئ، وغريهــا مــن أصــحاب املصــلحة يف   
 ذات الصلة. مقاطعيت أورخون وخينيت، والعديد من الوكاالت

ونظمت حلقة عمل ملدة نصف يـوم باالشـتراك مـع الوكالـة الوطنيـة إلدارة الطـوارئ         -٧١
مشــاركاً مــن األوســاط األكادمييــة والــوزارات   ٤٠كجــزء مــن البعثــة. وحضــر احللقــة حــوايل  

احلكومية وخـدمات الطـوارئ واملنظمـات الدوليـة. وتضـمنت حلقـة العمـل عروضـاً إيضـاحية          
واملركز الوطين لالستشعار عـن بعـد وأعضـاء فريـق البعثـة االستشـارية التقنيـة.        قدمتها الوكالة 

وشــجعت املناقشــات اجلماعيــة املشــاركني علــى الــتفكري يف كيفيــة إيــالء األولويــة الســتخدام    
  التكنولوجيات الفضائية من أجل إدارة الكوارث.

   
    أنشطة متابعة البعثات االستشارية التقنية  - دال  

البلدان اليت زارهتا بعثة استشارية تقنية دعمـاً إضـافياً مـن برنـامج سـبايدر       طلب معظم  -٧٢
ــوير          ــز املؤسســات وتط ــدرات وتعزي ــاء الق ــات بن ــت الطلب ــذ التوصــيات. وتناول ــبيل تنفي يف س
الشراكات لبناء البنية التحتية املطلوبة للبيانات واألدوات التحليلية لتطوير املعلومات األساسـية  

لكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ. ونظــم الربنــامج أو تعــاون يف   للحــد مــن خمــاطر ا 
تنظيم أحداث إقليمية ومتكن من تعبئة املوارد لرعاية مشاركة خرباء، من البلدان الـيت سـبق أن   

فيها الربنامج بعثات استشارية تقنية، يف أحداث تدريبية يف منطقتهم. وترد أدنـاه تفاصـيل    نفَّذ
  .بيةاألنشطة التدري تلك

    
  ورسم خرائط املخاطر، كامتاندو،  اتالدورة التدريبية الدولية بشأن التنبؤ بالفيضان  - ١  

    ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣- ٩
قدت باالشتراك مع مكتب الـدعم اإلقليمـي،   الغرض من هذه الدورة التدريبية، اليت ُع  -٧٣

طر الكــوارث باســتخدام املركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال، هــو حتســني إدارة خمــا وهــو 
 املعلومات اجلغرافية الفضائية وتوفري التدريب العملي للمسؤولني من البلدان املشاركة.

مثيــل املرئــي للبيانــات وجــاء جــزء مــن الــدعم للــدورة التدريبيــة مــن النظــام اإلقليمــي للت   - ٧٤
لدوليـة مـن خـالل    هيمااليا)، الـذي متولـه وكالـة الواليـات املتحـدة للتنميـة ا      - SERVIRواملراقبة (

اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء. ومشلت الدورة التدريبية طرائـق ومنـاهج لرسـم خـرائط     
 املشاركون على املفاهيم وشاركوا يف التمارين العملية. واطَّلعخماطر االهنيارات األرضية. 
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ــة    - ٧٥ ــارك يف احللقـ ــحاب   ٢٠وشـ ــوارث وإدارات أصـ ــاالت إدارة الكـ ــن وكـ ــاركاً مـ  مشـ
ــدورة       ــال. وتضــمنت ال ــة للجب ــة املتكامل ــدويل للتنمي ــدول األعضــاء يف املركــز ال املصــلحة مــن ال

ورسـم خـرائط الفيضـانات وخمـاطر االهنيـارات       اتالتدريبية جلسات عملية عن حدوث الفيضـان 
األرضــية. وألقــى فريــق برنــامج ســبايدر حماضــرات عــن تغــري املنــاخ واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث  

ــا الف ــا الفضــاء يف إطــار عمــل هيوغــو    وتكنولوجي ــاء ٢٠١٥- ٢٠٠٥ضــاء، ودور تكنولوجي : بن
  للحد من الكوارث. ٢٠١٥قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث، وإطار ما بعد عام 

    
  دورة يف التطبيقات الفضائية الستخدامها يف احلد من خماطر الكوارث، بيجني،   - ٢  

    ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٣- ١٨
لــدورة مباشــرة مــؤمتر األمــم املتحــدة الــدويل بشــأن اســتخدام التكنولوجيــات أعقبــت ا  -٧٦

الفضائية يف إدارة الكوارث: تقييم خماطر الكوارث املتعـددة، الـذي عقـد يف بـيجني، وُنظمـت      
باالشتراك مع املركز الوطين الصيين للحد من الكوارث. وحضر الربنامج التـدرييب مـا جمموعـه    

 من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومن أفريقيا.بلداً  ١٧مشاركاً من  ٢٢
ية خـرباء مـن برنـامج سـبايدر واملركـز الـوطين        وتوىل مهمة التدريس يف الدورة التدريب  -٧٧

ــة يف          ــارين عملي ــة ومت ــت حماضــرات نظري ــيجني ومشل ــة ب ــن الكــوارث وجامع الصــيين للحــد م
 املوضوعات التالية:

 مفاهيم استشعار اجلفاف عن بعد؛  (أ)  
 سبل الوصول إىل البيانات املكانية وبرجميات البيانات املكانية؛ مدخل إىل  (ب)  
 مبادئ وطرائق استخراج البيانات عن الغطاء النبايت املتضرر من اجلفاف؛  (ج)  
 مبادئ وطرائق استخراج البيانات عن الكتل املائية املتضررة من اجلفاف؛  (د)  
 دة البيانات؛مراقبة اجلفاف استناداً إىل مصادر متعد  (ه)  
 نظرية وتطبيق مؤشر اجلفاف السطحي املتكامل؛  (و)  
املبـــــادئ والطرائـــــق املتعلقـــــة باســـــتخدام تكنولوجيـــــا الفضـــــاء يف تقيـــــيم     (ز)  
 اجلفاف؛  خماطر

  رسم اخلرائط السريع ملراقبة اجلفاف وتقييم املخاطر.  (ح)    
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    ٢٠١٤رب تشرين الثاين/نوفم ١٥- ١٠حلقة عمل ومترين حماكاة، هانوي،   - ٣  
قدم برنامج سبايدر، يف إطار متابعة البعثة االستشارية التقنية اليت قام هبا إىل فييت نـام    -٧٨

، الدعم االستشاري الـتقين يف شـكل حلقـة عمـل ومتـرين حماكـاة عقـدا        ٢٠١٣يف آذار/مارس 
دث باالشتراك مع رابطة املعلومات والتكنولوجيا اجلغرافيـة املكانيـة. وكـان موضـوع هـذا احلـ      

برنامج متكني التعاون اجملتمعي اجلغرايف املكاين. وكان اهلدف من حلقـة العمـل هـو متكـني     هو 
السلطات احلكومية من استخدام املعلومات الفضائية واجلغرافية املكانية على املسـتويات احملليـة   

ملسـتويات  واإلقليمية أثناء أزمة ما، وتعزيز العالقات الشخصية وتبادل املعارف املطلوبـة علـى ا  
 احمللية واإلقليمية من أجل جناح التعاون أثناء كارثة ما.

وقد شارك يف رعاية احلدث رابطة املعلومات والتكنولوجيا اجلغرافية املكانيـة واملنظمـات     - ٧٩
الشريكة األخرى، مبا فيها مركز احمليط اهلادئ إلدارة الكوارث، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     

. وشـارك يف احلـدث حنـو    DigitalGlobeكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وشركة يف فييت نام، وم
  دارة الكوارث يف املقاطعات.إمسؤوالً يف  ١٨من املسؤولني، من بينهم  ١٢٠

   
تكنولوجيات رصد األرض لرسم خرائط  من أجلالدعم االستشاري التقين (التدريب)   - ٤  

   ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١- ١٧، خماطر الفيضانات والنمذجة واإلدارة، كولومبو
ُعقدت، يف إطار متابعة البعثة االستشارية التقنية إىل سـري النكـا، دورة تدريبيـة أوىل      -٨٠

حول موضوع "استخدام تكنولوجيا الفضاء لتحسني رسـم خـرائط املخـاطر يف سـري النكـا"      
تشــرين  ٢١ إىل ١٧. وأعقبــها حــدث تــدرييب، ُعقــد يف الفتــرة مــن  ٢٠١٢يف آب/أغســطس 

 .٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
وتألف احلدث من حلقة عمل وبرنامج تدرييب. وشارك يف عقده برنامج سـبايدر واملعهـد     - ٨١

 الدويل إلدارة املياه برعاية مركز إدارة الكوارث يف وزارة إدارة الكوارث يف سري النكا.
امج تـدرييب ملـدة   احلدث حلقة عمل ليـوم واحـد لصـانعي القـرار، أعقبـها برنـ       وتضمَّن  -٨٢

أربعة أيام. وكـان اهلـدف هـو متكـني أصـحاب املصـلحة يف إدارة الكـوارث مـن معرفـة كيفيـة           
 الوصول إىل املعلومات ذات الصلة بالفيضانات بسهولة وبسرعة وبدقة.

ــن   -٨٣ ــائجومــ ــا    نتــ ــري النكــ ــع ســ ــبايدر مــ ــاون ســ ــوارث يف  أنَّ تعــ ــز إدارة الكــ   مركــ
  البنية التحتية للبيانات املكانية الوطنية. إجناز سري النكا ينهض اآلن بدور بارز يف
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    الدعم يف حاالت الطوارئ  - هاء  
، طلب مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي، مـن خـالل برنـامج سـبايدر،       ٢٠١٤يف عام   -٨٤

، ٢٠١٤تفعيل امليثـاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى. ويف هنايـة شـهر متوز/يوليـه          
ــة   ــة جبلي ــأثر جــزء مــن منطق ــق كــبري يف     ت ــة حبري ــة الدومينيكي ــا يف اجلمهوري ــة ال فيغ يف مقاطع

الغابات. واتصل مركز عمليـات الطـوارئ الوطنيـة التـابع للجنـة الطـوارئ الوطنيـة، وهـو آليـة          
، بربنـامج سـبايدر طالبـاً    ٢٠٠٢التنسيق العالية املستوى الـيت أنشـئت مبوجـب القـانون يف عـام      

فعيل امليثاق، بدعم مـن اللجنـة الوطنيـة لألنشـطة الفضـائية يف      الدعم يف تفعيل امليثاق. وقد مت ت
. وُعهـد  ٢٠١٤يوليـه  متوز/ ٣٠ الواليـات املتحـدة، يف   األرجنتني وهيئـة املسـح اجليولـوجي يف   

إىل مركــز املعلومــات الســاتلية لألزمــات التــابع ملركــز الفضــاء األملــاين مبهمــة إدارة املشــروع.    
عالت بــني مركــز املعلومــات الســاتلية لألزمــات ومركــز   مكتــب ســبايدر يف بــون التفــا  ويسَّــر

ــات الطــوارئ الوطنيــة    ترمجــة نصــوص حمــددة يف اخلــرائط الــيت ينتجهــا مركــز        وســهَّلعملي
املعلومات إىل اللغة اإلسبانية لتعزيز استخدامها يف اجلمهورية الدومينيكية. وُتبـذل اجلهـود، يف   

هلـم وفقـاً لإلطـار اجلديـد      رّخصن املستعملني املإطار متابعة هذه املبادرة، لكي يصبح املركز م
 امليثاق.املنبثقة عن مبوجب مبادرة الوصول الشامل 

ط الضوء على التعاون بني امليثاق بشأن الفضاء والكوارث الكربى ومكتـب شـؤون   وُسلِّ  - ٨٥
ألحـداث  يف عدد مـن ا مة املقدَّ اإليضاحية د تفصيله يف البيانات والعروضالفضاء اخلارجي وَتجسَّ

كل فرصـة للتوعيـة بـالفرص     وناملوظف واملؤمترات الدولية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير. وقد اغتنم
 اليت يوفرها امليثاق، وال سيما مبادرة الوصول الشامل، وفقاً لالتفاق األصلي للهيئة املتعاونة.

جمـال احلصـول   ويتلقى برنامج سبايدر بانتظـام طلبـات الـدعم مـن الـدول األعضـاء يف         -٨٦
على بيانات ومنتجات رصد األرض للحد مـن املخـاطر املرتبطـة بـالكوارث الطبيعيـة، أو فيمـا       
يتعلق بالتهديدات غري املدعومـة عـادة مبوجـب امليثـاق. ويف إطـار واليـة سـبايدر إلتاحـة ُسـُبل          

ملعلومـات  وصول مجيع البلدان ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة إىل مجيع أنواع ا
واخلــدمات الفضــائية املتعلقــة بــإدارة الكــوارث لغــرض دعــم دورة مراحــل إدارة الكــوارث         

 لتمس الربنامج كل الفرص لدعم تلك احلكومات.ابأكملها، 
عــالم، حــدث اهنيــار أرضــي يف قريــة آيب باريــك يف مقاطعــة   إلووفقــاً لتقــارير وســائط ا   - ٨٧

. ٢٠١٤مــن أهــايل القريــة يف أيار/مــايو  ٢  ٠٠٠بدخشــان يف أفغانســتان أودى حبيــاة أكثــر مــن  
واتصل برنامج سبايدر باهليئة الوطنية إلدارة الكوارث يف أفغانستان وفرع مكتب األمـم املتحـدة   

مباشـراً مـن    اداثيات على وجه الدقـة، وأنشـأ خطًّـ   املعين باملخدرات واجلرمية يف كاُبل ملعرفة اإلح
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التشغيلي للتطبيقـات السـاتلية التـابع ملعهـد األمـم املتحـدة        االتصاالت بني اهليئة الوطنية والربنامج
للتدريب والبحث، وذلك لضمان حصول اهليئة الوطنية على مجيع املعلومـات ذات الصـلة بشـأن    

 منتجات امليثاق (سبق تفعيل امليثاق استجابة حلدوث الفيضانات يف املنطقة).
نيســان/أبريل  ٢ي يف شــيلي يــوم ومت كــذلك تفعيــل امليثــاق يف أعقــاب كارثــة تســونام  -٨٨

. وساهم برنامج سبايدر عن طريق التماس الصور ذات الصلة من الصـني، الـيت وفرهـا    ٢٠١٤
دارة الفضـاء الوطنيـة الصـينية، وقـد مشلـت عـدة       إاملركز الـوطين الصـيين للحـد مـن الكـوارث و     

 ىل جانب خريطة مرجعية.إ GF-1و HJ-1صور من الساتلني 
آســيا اســتجابة حلــدوث " ســنتينل"ويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال بتفعيــل وقــام املركــز الــد  - ٨٩

. وطلب املركز الدعم من برنـامج سـبايدر   ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢اهنيار أرضي يف نيبال وقع يف 
واملؤسسـة   DigitalGlobeللحصول على صور عالية االستبانة. وسـارع سـبايدر إىل إعـالم شـركة     

، يف WorldViewصـور   DigitalGlobeآسـيا. وقـدمت   سـنتينل  يل اهلندية ألحباث الفضاء بشأن تفع
لـديها. وبعـد    RESOURCESATحني قدمت املؤسسة اهلندية الصور من ساتل التصوير الـراداري  

 .٢٠١٤آب/أغسطس  ٥ذلك ُرفع مستوى التأهب ومت تفعيل امليثاق يف 
امليثـاق يـومي   وشارك خبريان من خرباء سـبايدر يف تـدريب مـديري املشـاريع خبصـوص        -٩٠
بـــيجني. وتـــوفري التـــدريب ملـــديري املشـــاريع هـــو واحـــد مـــن أهـــم   يفنيســـان/أبريل  ١١و ١٠

اخلطوات اليت اختذت لتحسني التشغيل الفعال آللية امليثاق. واهلدف من التدريب هو تـوفري فهـم   
  ارئ.أعمق لعمليات تنسيق تفعيل امليثاق واستخدام آلية امليثاق على حنو فعال يف حاالت الطو

    
    األنشطة اليت اضطلعت هبا مكاتب الدعم اإلقليمية  - واو  

من مكاتب الدعم اإلقليميـة، إىل جانـب   مكتب ميكن استقاء آخر املعلومات عن كل   -٩١
تفاصيل جهـات االتصـال للكيانـات ذات الصـلة، مـن بوابـة معـارف سـبايدر. ومثـة معلومـات           

يـذ واليـة سـبايدر يف "التقريـر عـن األنشـطة       يف تنف القيِّمـة مفصلة عن مسامهات مكاتب الدعم 
ربنــامج األمــم ل التابعــةمكاتــب الــدعم اإلقليميــة  ٢٠١٤يف عــام هبــا اضــطلعت املشــتركة الــيت 

املتحدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ"        
)A/AC.105/1079.(  

ام يف دورات اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة     وجتتمع مكاتب الدعم اإلقليميـة كـل عـ     -٩٢
للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. وُتستعرض يف هذه املناسبات األعمـال  
ــامج. وقــد ضــم        الــيت نفــذت خــالل العــام األســبق وخيطَّــط لألنشــطة املســتقبلية يف دعــم الربن
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ــباط/فرباير  ــاع شـ ــأن  ٢٠١٤اجتمـ ــلحة بشـ ــاورات أصـــحاب املصـ ــدعم  مشـ دور مكاتـــب الـ
اإلقليمية واسـتعراض األنشـطة االستشـارية التقنيـة وأنشـطة التوعيـة املشـتركة اجلاريـة. وتنـاول          
االجتماع أيضاً موضوع تقدمي الدعم لتنفيذ خارطة طريق بوابة معـارف سـبايدر، كمـا تنـاول     

وجيـا الفضـاء   التقدم احملرز يف إعداد الكتيبـات عـن املمارسـات املوصـى هبـا يف اسـتخدام تكنول      
 ةاجلغرافيـ للبيانـات   تمثيـل املرئـي  ملختلف اجلهود املبذولة إلدارة الكوارث، واستخدام أدوات ال

يف عملها. ونظرت مكاتب الدعم اإلقليمية وفريق برنامج سبايدر أيضاً يف خطـة العمـل لفتـرة    
 وحددت جمموعة من األنشطة لدعمها. ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

يف نشــر  ســية الــيت تــدعمها مكاتــب الــدعم اإلقليميــة املشــاركةُ  ومــن اإلجــراءات الرئي  -٩٣
الكتيبات عن املمارسات املوصى هبا. وتستند هـذه الكتيبـات إىل اخلـربة املكتسـبة يف بلـد كـل       
مكتب من مكاتب الدعم اإلقليمي. كما قدمت مكاتـب الـدعم اإلقليميـة مسـامهات هامـة يف      

ــدعم    تكثيــف اجلهــود املشــتركة جلمــع مــوارد إضــافية     ــامج. وكــان عــدد مــن مكاتــب ال للربن
يف االضــطالع هبــذه األنشــطة املشــتركة. ففــي   ٢٠١٤اإلقليميــة نشــط بشــكل خــاص يف عــام  

كبرية يف إعـداد الكتيـب    اًمثالً، بذلت وكالة الفضاء اإليرانية جهود ،إيران اإلسالمية مجهورية
ــة     اجلفــاف وتقييمــه علــى  عــن املمارســات املوصــى هبــا. ويقــدم الكتيــب أدوات فضــائية ملراقب

الصــعيد الــوطين كمــا يبحــث يف كيفيــة اســتخدام الــتعلم االلكتــروين إلذكــاء الــوعي يف ســياق  
الربنامج. ويف أوكرانيا، واصلت األكادميية الوطنية األوكرانية للعلـوم ووكالـة الفضـاء الوطنيـة     

احملاصــيل ورســم األوكرانيــة إعــداد كتيــبني حيتويــان علــى املمارســات املوصــى هبــا للتنبــؤ بغلــة   
، كمــا ســامهت، إىل جانــب مكاتــب   اصــطناعيةخــرائط الفيضــانات باســتخدام رادار بفتحــة   

 ٢٠٢٠الــدعم اإلقليميــة األخــرى، يف وضــع اقتــراح مشــروع مشــترك لربنــامج إطــار أفــق عــام 
لالحتــاد األورويب بشــأن أســاليب مبتكــرة لتقيــيم خمــاطر الفيضــانات اســتناداً إىل بيانــات رصــد   

نيبال دعـم املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال بنشـاط البعثـات االستشـارية           األرض. ويف
التقنيــة ذات الصــلة بأعمــال املتابعــة يف املنطقــة. كمــا دعــم املركــز املــذكور مــؤمتر ســبايدر يف    
بيجني وجهود توعية أخرى، مثل املسامهة املشتركة يف املؤمتر العاملي الثالث املقبل املعين باحلـد  

 اطر الكوارث.من خم
واصل عدد مـن مكاتـب الـدعم اإلقليميـة دعـم األنشـطة ذات الصـلة باالسـتجابة يف         و  -٩٤

حــاالت الطــوارئ وتشــجيع تلقــي التــدريب يف إدارة مشــاريع امليثــاق لتعزيــز الشــبكة وقــدرهتا  
  على النهوض بوالية سبايدر.
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    التربُّعات  - رابعاً  
د الربنـامج،  ، الدول األعضاء علـى أن تـزوِّ  ٦٩/٨٥عت اجلمعية العامة، يف قرارها جَّش  -٩٥

عي، باملوارد اإلضـافية الالزمـة لتمكينـه مـن تلبيـة الطلـب املتزايـد علـى الـدعم          على أساس تطوُّ
  بنجاح ويف الوقت املناسب.

ويعود الفضل يف جنـاح تنفيـذ األنشـطة إىل أوجـه الـدعم واملسـامهات الطوعيـة، املاليـة           -٩٦
 احلكومات وكيانات القطاع اخلاص، ومن أبرزها ما يلي: والعينية، الواردة من

مــن  ٢٠١٣يــورو يف عــام  ١٥٠ ٠٠٠حكومــة النمســا، الــيت تربعــت مببلــغ     (أ)  
 ؛٢٠١٤خالل الوكالة النمساوية لتعزيز البحوث، ومددت فترة التمويل إىل عام 

خـدمات  الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا، اليت مولـت    (ب)  
  ؛٢٠١٤خبري معاون حىت آذار/مارس 

يـورو ألنشـطة مكتـب سـبايدر      ١٥٠ ٠٠٠حكومة أملانيا، اليت تربعت مببلـغ    (ج)  
 ؛٢٠١٤يف بون وخدمات اثنني من اخلرباء املعاونني يف عام 

لـدعم أنشـطة    سـنويا يـوان   ١ ٢٥٠ ٠٠٠حكومة الصـني، الـيت تسـهم مببلـغ       (د)  
وتوفري خدمات خبريين من املركز الـوطين الصـيين للحـّد مـن     مكتب برنامج سبايدر يف بيجني 

 الكوارث وإدارة الفضاء الوطنية الصينية على سبيل اإلعارة مع عدم رد التكاليف؛
املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلـوي، الـذي وفَّـر خـدمات خـبري علـى سـبيل          (ه)  

 ؛٢٠١٤اإلعارة مع عدم رد التكاليف اعتباراً من أيلول/سبتمرب 
ــامج ســبايدر:        (و)   ــا برن ــيت ســامهت يف حــدثني نظمهم ــن، ال ــامل اآلم مؤسســة الع

 اجتماع خرباء وبعثة استشارية تقنية يف السلفادور واجتماع خرباء يف بون، أملانيا؛
إدارة الفضاء الوطنيـة الصـينية ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ           (ز)  
  يف املؤمتر السنوي الذي ينظّمه برنامج سبايدر يف بيجني؛، اليت سامهت DigitalGlobeوشركة 
ورابطـــة املعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة والتكنولوجيـــا   DigitalGlobeشـــركة   (ح)  

واملعهــد األورويب لبحــوث الــنظم ومكتــب برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف فييــت نــام، الــيت 
معي اجلغرايف املكاين، والـيت عقـدت كجـزء    سامهت يف حلقة العمل لربنامج متكني التعاون اجملت

 من برنامج متابعة للبعثة االستشارية التقنية إىل فييت نام؛
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ــة والفضــاء ومركــز املســاعدة ا     (ط)   ــابع إلاملعهــد الــوطين للمالحــة اجلوي نســانية الت
لرابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، الـيت           

 ت يف حلقة العمل لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛سامه
املركـــز الـــدويل للتنميـــة املتكاملـــة للجبـــال، الـــذي ســـاهم يف دورة تدريبيـــة     (ي)  

 كامتاندو؛  يف
  املياه، الذي ساهم يف دورة تدريبية يف كولومبو؛ إلدارةاملعهد الدويل   (ك)  
رة تدريبيــة املركــز الــوطين الصــيين للحــد مــن الكــوارث، الــذي ســاهم يف دو    (ل)  

 بيجني.  يف
 أساسـيا وتعترب املسامهات العينيـة، واملاليـة أحيانـاً، مـن جانـب تلـك املنظمـات عنصـراً           -٩٧

سـبايدر يف بنـاء    برنـامج . وهي تدل يف الوقت نفسه على قيمـة  ٢٠١٤لنجاح الربنامج يف عام 
د مــن خمــاطر الشــراكات لتحســني قــدرات املؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة الــيت هلــا دور يف احلــ 

  الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف البلدان النامية.
  


