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230120    230120    V.19-12042 (A) 

*1912042*  

   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        األغراض السلميةيف 

يف إطار برنامج األمم املتحدة  ٢٠١٩تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام     
  الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة 

      يف حاالت الطوارئ
    مةمقدِّ  -أوًال  

األمم املتحدة إطار ، إنشــــــاء برنامج ضــــــمن ٦١/١١٠قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها   -١
وصول مجيع البلدان ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة إىل كل أنواع املعلومات لتيسري 

رث يف مجيع مراحلها، واخلدمات الفضائية املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث، دعمًا لدورة إدارة الكوا
جســرًا  وميثلرًا شــبكيًّا للحصــول على معلومات فضــائية من أجل دعم إدارة الكوارث، عَبيكون َم

رة لبناء  ويشــكل أداةيربط بني األوســاط املعنية بإدارة الكوارث واألوســاط املعنية بالفضــاء،  ميســِّ
  . وصعلى وجه اخلص البلدان النامية لصاحلاملؤسسات،  وتدعيمالقدرات 

واتفقت جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، يف دورهتا اخلمســني، على   -٢
ربنامج األمم املتحدة الستخدام املتعلقة بأن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقارير املرحلية 

مج ســبايدر) وخطط املعلومات الفضــائية يف إدارة الكوارث واالســتجابة يف حاالت الطوارئ (برنا
ــــــتقبليةعمله  دعم إدارة الكوارث يتعلق بإطار بند منتظم من بنود جدول األعمال  ضــــــمن، املس

  إىل النظم الفضائية. باالستناد
 ،مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي ميثل جزءًا من مســؤوليةبرنامج ســبايدر، الذي  ويتوىل  -٣

ــــــتخدام الفضـــــــاء اخلارجي يف األغراض يف جمال اتوطيد التعاون الدويل ، التابع لألمانة العامة س
سلمية،  اجلسور بني أوساط مقدِّمي املعلومات الفضائية ومستعملي  ، وبناءإدارة املعارفتعزيز وال

حلاالت الطوارئ،  بة  ــــــتجا ية بإدارة الكوارث واالس لدعم اخلدمات يف األوســـــــاط املعن وتوفري ا
  ل األعضاء.للدو االستشاري التقين
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التابعة  )١(الثالثة والعشـــرينوتســـتضـــيف منظماٌت وطنية وإقليمية مكاتَب الدعم اإلقليمية   -٤
ــــــبايدر  ــــــبايدر. وتوفِّر مكاتب الدعم اإلقليمية تغطية إقليمية ألنشــــــطة برنامج س  منلربنامج س
  مؤسسات متخصصة يف رصد األرض واحلد من خماطر الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ.

رت بعض مكاتب الدعم اإلقليمية مشــاركة خربائها يف ســابقة، يســَّ الســنوات الكما يف و  -٥
على بوابة  مكاتب أخرى حمتوى لتحميله وفرتاملؤسسي، يف حني  والتدعيمبعثات املشورة التقنية 

سبايدر.  صة بربنامج  شاركة خربائها يف  كثرير سَّ يكما املعارف اخلا من مكاتب الدعم اإلقليمية م
املكاتب، الذي ُعقد يف فيينا يف  لتلكاملؤمترات الدولية لربنامج ســـــبايدر ويف االجتماع الســـــنوي 

  .٢٠١٩حزيران/يونيه 
  . ٢٠١٩ويتضمن هذا التقرير ملخَّصًا لألنشطة املنفَّذة يف إطار برنامج سبايدر يف عام   -٦
    

     ٢٠١٩املنفَّذة يف عام األنشطة   -ثانيًا  
صــة من خالل  ٢٠١٩ُنفِّذ العمل الذي اضــطلع به برنامج ســبايدر يف عام   -٧ باملوارد املخصــَّ

  امليزانية العادية لألمم املتحدة وبتربعات ومسامهات عينية مقدمة من دول أعضاء وكيانات متعاونة.
احنة وشـــــركاء املهات اجلويدر التابعة لربنامج ســـــباواجتمع ممثلو مكاتب الدعم اإلقليمية   -٨

ــــــياق الدورة الثانية والســــــتني للجنة  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٩و ١٨ يوميآخرون يف فيينا  يف س
ـــلمية.  ـــتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الس هذا االجتماع فرصـــة لتقدمي معلومات  وأتاحاس

  اإلقليمية والشركاء.ناقشة مسامهات مكاتب الدعم ملحمدَّثة عن األنشطة احلالية واملقبلة و
 القسمالدعم االستشاري التقين (انظر ته املتعلقة بإطار أنشط ضمنوأوفد برنامج سبايدر،   -٩

مؤسسي. وقدم الربنامج أيضًا دعمًا  تدعيمألف أدناه)، بعثة استشارية تقنية واحدة وست بعثات 
لتالئم احتياجات البلدان مة اســتشــاريًّا تقنيًّا من خالل توليد معلومات مســتمدَّة من الفضــاء مصــمَّ

(إندونيســـــيا  ابركانيًّ ًاجفاف (ناميبيا) ونشـــــاطموجات فيضـــــانات (الكامريون) واليت شـــــهدت 
  وغواتيماال) واهنياالت أرضية (غواتيماال والكامريون وكولومبيا).

باء أدناه) مثاين حلقات  القسمومشلت أنشطة التوعية اليت اضطلع هبا برنامج سبايدر (انظر   -١٠
عمل ومؤمترات ودورات تدريبية وأحداثًا جانبية ُنظمت يف أملانيا ومجهورية كوريا وســــــويســــــرا 

مع  واشــتركســهم فيها، أخمتلفة و توعويةوالصــني واهلند. وإضــافة إىل ذلك، نظَّم الربنامج أنشــطة 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف تنظيم املؤمتر الثاين لإلنذار املبكر باملخاطر املتعددة، الذي ُعقد يف 

  .٢٠١٩أيار/مايو  ١٤و ١٣ يوميجنيف 
ودعم الربنامج جهود االســــــتجابة حلاالت الطوارئ يف عدة بلدان وروَّج ملبادرة تيســــــري   -١١

ضائية يف حال  ،الوصول للجميع ق للمرافق الف سَّ املنبثقة عن ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املن
امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث "بيشار إليه أيضًا الذي وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية (

  دال أدناه). القسملدى السلطات املعنية بإدارة الكوارث يف سبعة بلدان (انظر  ،الكربى")
  

__________ 
 .www.un-spider.org/network/regional-support-officesعلومات على الرابط التايل: طالع على مزيد من املميكن اال  )١(  



A/AC.105/1212 
 

V.19-12042 3/17 
 

    الدعم االستشاري التقين  -ألف  
 ،إيفاد بعثة اســـتشـــارية تقنية واحدة إىل بريو ٢٠١٩مشلت األنشـــطة املضـــطلع هبا يف عام   -١٢

شعبية والكامريون  تدعيموست بعثات  مؤسسي إىل إثيوبيا وإكوادور ومجهورية الو الدميقراطية ال
  ومنغوليا وميامنار.

    
    ٢٠١٩آذار/مارس  ١٥-١١ ميامنار، دة إىلاملؤسسي املوَف التدعيمبعثة   -١  

املوفدة يف آذار/مارس االســتشــارية التقنية ُأجري هذا النشــاط متابعة لبعثة برنامج ســبايدر   -١٣
وتلقى هذا النشاط . ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٢ أعواماملؤسسي املوفدة يف  التدعيمبعثات لو ٢٠١٢
طني وبرنامج األمم املتحدة للمســــتوطنات من وزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التو دعمًا

  وئل).املالبشرية (
على املســـــتوى الوزاري وبرناجمني تدريبيني، أحدمها لفائدة  َدَعويًّاومشل الربنامج اجتماعًا   -١٤
ــــــعبةموظفًا من  ٢٥ إدارة الكوارث التابعة لوزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة التوطني،  ش

موظفًا من وزارات رئيســـية. وكان للربنامج تأثري على مســـتوى الســـياســـات  ٢٥واآلخر لفائدة 
  وعزز القدرة على استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث.

    
    ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٢-١٨املؤسسي املوفدة إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،  التدعيمبعثة   -٢  

 ٢٠١٥ عام املوفدة يف االســتشــارية التقنية ُأجري هذا النشــاط متابعة لبعثة برنامج ســبايدر  -١٥
 وتلقى هذا النشــــــاط دعمًا من وزارة العلوم. ٢٠١٦ عام املؤســــــســــــي املوفدة يف التدعيمبعثة لو

لربنامج ســــبايدر واملعهد الدويل إلدارة املياه واملركز التابعة يا ومكاتب الدعم اإلقليمية والتكنولوج
  اآلسيوي للتأهب للكوارث.

الربنامج يف حلقة العمل اليت عقدهتا رابطة أمم جنوب شـــرق آســـيا بشـــأن تطبيق  وأســـهم  -١٦
تنفيذ برنامج يف املســـتدامة، و املعلومات اجلغرافية املكانية على البيانات اإلحصـــائية ألغراض التنمية

ـــتجابة  من أجلعلى آليات وأدوات رصـــد األرض  للتدريب وطين تقييم خماطر الفيضـــانات واالس
اجلمعية التطوعية مهارات مشــــــاركًا و ٢٥مهارات  ودعَّم الربنامجالســــــريعة أثناء الفيضــــــانات. 

من مبســـاعدة  ٢٠١٦ عام شـــئت يفالســـتخدام املعلومات اجلغرافية املكانية وإدارهتا يف الو، اليت ُأن
  استخدام خرائط االستجابة حلاالت الطوارئ. جمال برنامج سبايدر، يف

    
    ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٥-١البعثة االستشارية التقنية املوفدة إىل بريو،   -٣  

لدفاع املدين واللجنة   -١٧ ناًء على طلب املعهد الوطين ل بايدر هذه البعثة ب ــــــ أوفد برنامج س
الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضــــــاء اجلوي وبدعم من خرباء من اللجنة الوطنية لألنشــــــطة 

ي اجلغرايف يف كولومبيا واملركز األملاين لشـــؤون تســـالفضـــائية يف األرجنتني ومعهد أغوســـتني كودا
  ضاء اجلوي ووكالة الفضاء املكسيكية وجامعة سانتا ماريا االحتادية يف الربازيل.الف
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اجتماعات مع مســؤولني رفيعي املســتوى  ، عقداليت اســتغرقت مخســة أيام ،ومشلت البعثة  -١٨
من املعهد الوطين للدفاع املدين واللجنة الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء اجلوي، وزيارات 

 شــــاركت فيهاحلقة عمل مشــــتركة بني املؤســــســــات تنظيم كالة حكومية وجامعة، وو ١٣إىل 
وكاالت حكومية وجامعات ومنظمات غري حكومية. وأحاطت البعثة علمًا بالتقدم الذي أحرزته 

 PeruSAT-1الســاتل  املســتمدة مناللجنة يف جهودها الرامية إىل تشــجيع اســتخدام الصــور الســاتلية 
الصور  لتلكخدام املعهد الوطين للدفاع املدين وسائر الوكاالت احلكومية ؛ ويف استوسواتل أخرى

  الروتينية. االساتلية يف مهامه
    

    ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-٨املؤسسي املوفدة إىل إكوادور،  التدعيمبعثة   -٤  
مؤســــســــي إىل إكوادور بناًء على طلب الدائرة الوطنية  تدعيمأوفد برنامج ســــبايدر بعثة   -١٩
خاطر والطوارئ يف إكوادور. إلدار ثة  وتلقَّتة امل مًاالبع هد اجلغرايف العســــــكري يف  دع من املع

عهد املي اجلغرايف يف كولومبيا وجامعة ســـانتا ماريا االحتادية وتســـإكوادور ومعهد أغوســـتني كودا
  .الفضاء لشؤون اإلكوادوري

مشاركًا  ٢١ومشلت البعثة دورًة تدريبيًة ُنظِّمت يف مقر املعهد اجلغرايف العسكري واستهدفت   -٢٠
الدائرة الوطنية إلدارة املخاطر والطوارئ. وجرى تدريب املشــاركني  اختارهتممن خمتلف املؤســســات 

الفيضانات على استخدام ثالٍث من ممارسات برنامج سبايدر املوصى هبا يف توليد معلومات مفيدة عن 
  .األحراجاجلفاف وحرائق موجات و
    

    ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٩-١٥املؤسسي املوفدة إىل الكامريون،  التدعيمبعثة   -٥  
بناًء  ،متوز/يوليه ١٩إىل  ١٥من  ،مؤســســي إىل ياوندي تدعيمأوفد برنامج ســبايدر بعثة   -٢١

 يف جمالقدرات إدارة احلماية املدنية  تدعيم إىلالبعثة وهدفت على طلب وزارة اإلدارة اإلقليمية. 
  استخدام املعلومات الفضائية يف مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث. 

ومشلت البعثة عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير اإلدارة اإلقليمية ومدير إدارة احلماية   -٢٢
ضائية يف جهود املدن ستخدام املعلومات الف ضفاء الطابع املؤسسي على ا سبل إ ية وموظفيها، وتناولت 

البيانات والتنســـــيق  تبادلاحلد من خماطر الكوارث والتأهب هلا ومواجهتها والتعايف من آثارها، وتعزيز 
  يف جهود االستجابة حلاالت الطوارئ.  وخصوصًايف البلد،  اجلهات املعنيةبني 
ــــــأن مراكز عمليات الطوارئ،  مدهتا يومانوُعِقَدت حلقة عمل   -٢٣ إدارة احلماية  نظمتهابش

وزارات  مشلتمؤســســة،  ٣٦مشــاركًا من  ٥٢ت ضــمَّوبرنامج ســبايدر، باالشــتراك مع املدنية 
  القطاع اخلاص.كيانات من وووكاالت حكومية ووكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات إنسانية 

    
    ٢٠١٩آب/أغسطس  ٣٠-٢٦املؤسسي املوفدة إىل إثيوبيا،  التدعيمبعثة   -٦  

سبايدر بعثة   -٢٤  ،مؤسسي إىل أديس أبابا تدعيمبناًء على طلب حكومة إثيوبيا، أوفد برنامج 
. تكنولوجيا الفضــــاء جمال اســــتغالل منافعالبلد يف  جهود لدعم ،آب/أغســــطس ٣٠إىل  ٢٦من 
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اجلهات املعنية من أجل اســـــتبانة الكيفية اليت ومشلت البعثة عقد اجتماعات مع طائفة واســـــعة من 
سُتخدمت هبا سياق إدارة الكوارث ورصد اجلفاف على وجه اخلصوص،  ا املعلومات الفضائية يف 

  وتقدمي توصيات يف تلك املجاالت.
ـــــبوعًا، َع ،ويف إطار البعثة  -٢٥ ـــــتغرقت أس ـــــبايدر واملعهد اإلثيويب لعلوم  قد برنامجاليت اس س

 اوالتنبؤ هبوالتكهُّن بوقوعها اجلفاف موجات وتكنولوجيا الفضــاء حلقة عمل وطنية بشــأن رصــد 
 ٤٠ قرابة. وضمت حلقة العمل موقعيًّا مستمدة من السواتلسة يف إثيوبيا باستخدام منتجات مقيَّ

من أجل مشاركًا من مؤسسات وطنية ودولية، ناقشوا إنشاء فريق معين برصد اجلفاف يف إثيوبيا 
  اجلفاف اهليدرولوجي والزراعي.بو بالطقسمتكاملة للتنبؤ  أرصاد جوية خدمات إنشاء

    
    ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤-٢املؤسسي املوفدة إىل منغوليا،  التدعيمبعثة   -٧  

االســتخدام احلايل للنظم  اســتكشــافســبايدر املوفدة إىل منغوليا على  ركزت بعثة برنامج  -٢٦
تقدم الاســتعراض  من أجلالفضــائية واجلغرافية املكانية يف الوكالة الوطنية إلدارة حاالت الطوارئ، 

التوصـــيات الواردة يف التقرير الذي صـــدر يف أعقاب البعثة االســـتشـــارية يف ســـياق تابعة توفري املو
صفة   التقنية، مبا ساعدة للحصول على  ستعمال خدمات ايف ذلك تقدمي امل مليثاق جهة مأذون هلا با

ضًا حلقة عمل وطنية  سبايدر أي شأن الفضاء والكوارث الكربى. وعقد برنامج  يوم  مدهتاالدويل ب
واجتماعًا مع مســــؤولني رفيعي املســــتوى يف  ،من خمتلف الوزارات جلهات ذات مصــــلحةواحد 

  دارة حاالت الطوارئ.الوكالة الوطنية إل
    

غايات الاإلبالغ عن  يف سري النكا من أجلإنشاء لوحة متابعة للمعلومات اجلغرافية املكانية   -٨  
    ٢٠٣٠-٢٠١٥إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة املستهدفة يف 

إنشــاء من أجل قام خبري من برنامج ســبايدر بزيارة مركز إدارة الكوارث يف ســري النكا   -٢٧
ِسنداي اليت ميكن  ستبني لوحة املتابعة مؤشرات إطار  لوحة متابعة للمعلومات اجلغرافية املكانية. وت

ــــــية املتاحة جمِّدعمها ببيانات رصــــــد األرض، كما ُت وداخل  للعمومع مصــــــادر البيانات الرئيس
  كاالت احلكومية يف سري النكا.الو
ِسنداي، ميكن تقدمي أداة  املستهدفة يف غاياتالالبيانات الالزمة لرصد  تتوافر ومىت  -٢٨ إطار 

نة إىل منطقة جنوب آســــيا من خالل التعاون اجلاري بني مركز إدارة الكوارث التابع لرابطة  حمســــَّ
  اء اخلارجي.جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي يف اهلند ومكتب شؤون الفض

  
    بنشاط بركان فويغو يف جمال رسم اخلرائط ذات الصلةغواتيماال  تقدمي الدعم إىل  -٩  

بنــاًء على طلــب وكــالــة التنســــــيق الوطنيــة للحــد من الكوارث واملعهــد الوطين للزالزل   -٢٩
ن مع والرباكني واألرصـــاد اجلوية واهليدرولوجيا يف غواتيماال، أنشـــأ عامل زائر من املكســـيك يتعاو

ــبايدر منوذج ــتبانة لقياس االرتفاعاترقميًّا عايل  ًابرنامج س ــتخدام صــور جمســمة ملتقطة  االس باس
  .شهدت تعرية وترسُّبات هائلةحتديد املناطق اليت  من أجل SPOT 7بواسطة ساتل 
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    الربكاين نشاط أناك كراكاتوا  -١٠  
شأ العامل الزائر القادم من املكسيك الذي   -٣٠ سبايدر منوذجًا للتشوهات أن يتعاون مع برنامج 

ا بربكان أناك كراكاتوا يف إندويســيا،األرضــية تفاضــلي لقياس التحليل طريقة الباســتخدام  ، خاصــًّ
 لاســتبانة مؤشــرات النشــاط الربكاين الذي تســبب يف اهنيا، من أجل التداخل على فترات متعددة

  حدوث تسونامي. ، يفبدوره تسبَّب،، ٢٠١٨أرضي هائل يف كانون األول/ديسمرب 
    

املنحدرات  تزعُزعحباالت  ذات الصلة رسم اخلرائطيف جمال كولومبيا  إىلدعم تقدمي ال  -١١  
    ٢٠١٩حزيران/يونيه   يف
ســــبايدر  بناًء على طلب الوحدة الوطنية إلدارة خماطر الكوارث يف كولومبيا، حشــــد برنامج  -٣١

تقييم  من أجلعلى فترات متعددة  الراداريقياس التداخل  الســــتعمال طريقةفريقًا صــــغريًا من اخلرباء 
  طريق رئيسي يف كولومبيا. أحلق أضرارًا بأرضي كبري  لمنحدر جبلي تسبَّب يف اهنيا تزعُزعمدى 

    
باالهنياالت األرضية اليت وقعت  ذات الصلة رسم اخلرائطيف جمال الكامريون  إىلدعم تقدمي ال  -١٢  

    ٢٠١٩يف تشرين الثاين/نوفمرب 
الستعمال بناًء على طلب إدارة احلماية املدنية يف الكامريون، أجرى برنامج سبايدر تقييمًا   -٣٢

اجليولوجي  التزعُزعكشــــــف مدى من أجل على فترات متعددة  الراداريقياس التداخل طريقة 
  شخصًا. ٥٠ مقتلأرضي إىل  ليث أدى اهنياملدينة بافوسام، ح

    
باالهنياالت األرضية اليت وقعت  ذات الصلة رسم اخلرائطيف جمال غواتيماال  إىلدعم تقدمي ال  -١٣  

    ٢٠١٩يف تشرين الثاين/نوفمرب 
بناًء على طلب وكالة التنســـيق الوطنية للحد من الكوارث، أجرى برنامج ســـبايدر أيضـــًا   -٣٣

ــــــتعمتقييمًا  كشــــــف مدى من أجل على فترات متعددة  الراداريقياس التداخل ال طريقة الس
  بسلسلة من االهنياالت األرضية. أصيب سييت غواتيماال حليٍّ من أحياء مدينةاجليولوجي  التزعُزع

    
    أنشطة التوعية والربط الشبكي  -باء  

ـــــمهذا  يتناول  -٣٤ ـــــبايدر : (أ) األحداث اليت نظَّمها القس ـــــتركأو برنامج س يف تنظيمها؛  اش
  ُنظِّمت مببادرة من منظمات شريكة خمتلفة. اليت حداثاأل مسامهات الربنامج يف (ب)و
    

     يف تنظيمها اشتركأو  األحداث اليت نظَّمها برنامج سبايدر  -١  
    ٢٠١٩أيار/مايو  ١٤و ١٣جنيف،  املؤمتر الثاين لإلنذار املبكر باملخاطر املتعددة،  (أ)  

برنامج ســـــبايدر يف رئاســـــة املؤمتر الثاين لإلنذار املبكر باملخاطر املتعددة، الذي  اشـــــترك  -٣٥
ــــاد اجلوية يف مقرها يف جنيف. وُعقد املؤمتر قبل انعقاد املنتدى  ــــتضــــافته املنظمة العاملية لألرص اس

  .٢٠١٩العاملي للحد من خماطر الكوارث لعام 
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كيانات أحناء العامل ينتسبون إىل  خمتلفمشاركًا من  ٣٢٠ هذا احلدث، أبرز أكثر من ويف  -٣٦
الدويل على الصــعيد  مؤســســات أكادمييةإىل لقطاع العام واملجتمع املدين والقطاع اخلاص وتابعة ل

والشــــــراكات واالتصــــــاالت والعلوم  احلوكمة، احلاجة إىل حتســــــني واملحليواإلقليمي والوطين 
برنامج ســـبايدر أيضـــًا يف  واشـــتركوالتكنولوجيا من أجل جهود اإلنذار املبكر باملخاطر املتعددة. 

  تنظيم حدث جانيب بشأن البيانات الضخمة والتطبيقات الفضائية.
  

    ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٠اجتماع خرباء برنامج سبايدر، داجيون، مجهورية كوريا،   (ب)  
ُعقد اجتماع خرباء برنامج ســـــبايدر مع مجهورية كوريا يف املعهد الكوري ألحباث الفضـــــاء   -٣٧

اجلوي. وحضــر االجتماع ممثلون عن املعهد ووزارة الداخلية والســالمة ووزارة البيئة ومركز الســواتل 
ــ ــا وتكنولوجي ــة ووزارة العلوم والتكنولوجي ــة ووزارة اخلــارجي ــابع لوزارة البيئ ــة الت ــات البيئي ا املعلوم

  األنشطة املتصلة بالفضاء وإدارة الكوارث. كيفية مناسقةواالتصاالت. وناقش املشاركون 
  

استخدام التكنولوجيات الفضائية يف احلد من خماطر املعين بمؤمتر األمم املتحدة الدويل   (ج)  
على إنشاء مكتب  سنوات ١٠مرور  وإحياء ذكرىموضوع "منظور سياسايت  حولالكوارث 

    ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٢و ١١رنامج سبايدر يف بيجني"، بيجني، ب
اســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية للحد من املعين بمؤمتر األمم املتحدة الدويل  اســـتكشـــف  -٣٨

على إنشاء مكتب  سنوات ١٠ذكرى مرور  وإحياءموضوع: "منظور سياسايت  حولخماطر الكوارث 
يف االســـتراتيجيات والســـياســـات  اإلســـهامجيات الفضـــاء يف برنامج ســـبايدر يف بيجني" دور تكنولو

  )٢(واإلجراءات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث، ويف حتقيق الغاية العاملية هاء من إطار ِسنداي.
على إنشـــــاء مكتب برنامج ســـــبايدر يف بيجني.  ســـــنوات ١٠واحتفل املؤمتر بذكرى مرور   -٣٩
  )٣(ب سلط الضوء على أنشطة املكتب وأثره على مدى العقد املاضي.ذه املناسبة، ُنشر كتيِّهل إحياًءو

يف تنظيم املؤمتر الذي دام يومني برنامج ســـبايدر ووزارة إدارة الطوارئ بالتعاون  واشـــترك  -٤٠
، ومنظمة التعاون الفضــائي لشــؤون الفضــاء وطنية الصــينيةدارة الاإلاخلارجية والشــؤون مع وزارة 

  بلدًا. ٢٧شخص من  ١٠٠آلسيا واملحيط اهلادئ. وشارك يف هذا احلدث حنو 
  . لوقائعهمفصَّل  عرض) A/AC.105/1221ويرد يف تقرير هذا املؤمتر الدويل (  -٤١
    

الدورة التدريبية الدولية بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية يف تقييم خماطر الكوارث،   (د)  
    ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٩-٥بيجني، 

اســـتضـــاف الدورَة التدريبيَة املركُز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف منطقة   -٤٢
ني، على هامش مؤمتر األمم املتحدة آسيا واملحيط اهلادئ، الذي يوجد مقره يف جامعة بيهانغ، بيج

يف تنظيم  واشـــتركاســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية يف احلدِّ من خماطر الكوارث. املعين بالدويل 
__________ 

 الزيادة بدرجة كبرية يف عدد البلدان اليت لديها استراتيجيات وطنية وحملية للحد من خماطر الكوارث.  )٢(  
-www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/stspace/stspace_0_html/19متاح على الرابط التايل:   )٣(  

07423_UN_SPIDER_ebook_spreads.pdf. 
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مكتب برنامج سبايدر يف بيجني ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ،  الدورة التدريبية
  واملركز الوطين الصيين للحد من الكوارث. 

ــــــهم  -٤٣ يف التدريب خرباء من املركز الوطين الصــــــيين للحد من الكوارث وجامعة دلتا  وأس
واللجنة االقتصـــادية  وشـــركة ســـوبر ماب احلكومية واملعهد الدويل إلدارة املياه وشـــركة إيرباص

واالجتماعية آلســيا واملحيط اهلادئ ومشل التدريب املواضــيع التالية: اســتخدام املركبات اجلوية غري 
املركبات اجلوية غري املأهولة، والتفســري  امللتقطة بواســطةثالثية األبعاد للصــور ال والنمذجةهولة، املأ

م إىل تقنيات التعلُّ  واملستنداالستشعار عن ُبْعد واسطة للصور العالية االستبانة امللتقطة ب األوتومايت
  يف جمال رصد الكوارث وتقييم اخلسائر. املعمَّق

    
يبية ملديري املشاريع ألغراض امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى، الدورة التدر  (ه)  

    ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٥، وبون، أملانيا، ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٠بيجني، 
ما جمموعه   -٤٤ لدويل  مشـــــــاركًا ٦٠حضــــــر  بيف مؤمتر األمم املتحدة ا خدام املعين  ــــــت اس

ضائية يف احلد من خماط صينية دورًة  وموظفونر الكوارث التكنولوجيات الف من وكاالت حكومية 
يف  واشـــتركتدريبيًة ملديري املشـــاريع ألغراض امليثاق الدويل بشـــأن الفضـــاء والكوارث الكربى. 

مكتب برنامج سبايدر يف بيجني واملركز الوطين الصيين للحد من الكوارث،  الدورة التدريبيةتنظيم 
لشــــؤون الفضــــاء دعمًا دارة الوطنية الصــــينية اإل وقدمت يف مقر املركز يف بيجني. واســــُتضــــيفت

التدريب خرباٌء من املركز الوطين الفرنســي واضــطلع ببصــفتها عضــوًا يف امليثاق الدويل.  للتدريب
  للدراسات الفضائية ومركز بيانات سواتل رصد املوارد وتطبيقاهتا. 

فضــــائية إلدارة الكوارث يف أفريقيا: وقبل انعقاد املؤمتر الدويل بشــــأن موضــــوع "حلول   -٤٥
، نظَّم امليثاق الدويل بشأن ٢٠١٩ عام التحديات والتطبيقات والشراكات"، الذي ُعقد يف بون يف

الفضـــاء والكوارث الكربى دورة تدريبية ملديري املشـــاريع اســـتضـــافها مكتب برنامج ســـبايدر يف 
مشاركًا وقاده خرباٌء من املركز األملاين  ٢٣ما جمموعه الذي دام يومًا كامًال احلدث  بون. وحضر

  لشؤون الفضاء اجلوي ووكالة الفضاء األوروبية.
ــــــمة الفريدة اليت ميزت كانت و  -٤٦ مســــــؤويل إدارة  هذين احلدثني التدريبيني حضــــــورالس

 هلــذين احلــدثنيعلى أمهيــة امليثــاق الــدويل. وُيتوقَّع  وتعرُّفهمالكوارث من خمتلف البلــدان النــاميــة 
  مبادرة امليثاق الدويل الرامية إىل تيسري الوصول للجميع يف البلدان النامية. يعززاأن  نيدريبيالت
    

املؤمتر الدويل بشأن موضوع "حلول فضائية إلدارة الكوارث يف أفريقيا: التحديات   (و)  
    ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٨-٦والتطبيقات والشراكات"، بون، أملانيا، 

بلدًا استخدام تكنولوجيات  ٢٠مشارك من أكثر من  ١٠٠ر، ناقش أكثر من املؤمت هذا يف  -٤٧
اجلفاف واألخطار الطبيعية موجات الفضـــــاء يف التصـــــدي للتحديات اليت تطرحها الفيضـــــانات و

األخرى يف مجيع أحناء أفريقيا. وضــم املؤمتر عددًا من وكاالت الفضــاء والوكاالت الوطنية إلدارة 
القطاع كيانات دولية واإلقليمية وغري احلكومية واملؤســــســــات األكادميية والكوارث واملنظمات ال
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األرضــية  للســطوحيف تنظيم املؤمتر برنامج ســبايدر ومركز االســتشــعار عن بعد  واشــتركاخلاص. 
  بدعم من املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي.

ــتمل  -٤٨ ــها تحلقيت نقاش وعدة عروض إيضــاحية قدمعلى املؤمتر  واش الفضــاء اط معنية بأوس
حلقة النقاش األوىل، ناقش خرباء من وكاالت الفضــــــاء ومعاهد رســــــم  وأثناءوإدارة الكوارث. 

حلقة النقاش  وأثناءاخلرائط موضوع استخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة الكوارث يف أفريقيا. 
دام هذه التكنولوجيات الثانية، ناقش العاملون يف جمال إدارة الكوارث التحديات اليت تواجه اســتخ

  يف جهود احلد من املخاطر واالستجابة حلاالت الطوارئ.
طائفة واســعة من  فرصــة الســتكشــاف وتضــمن املؤمتر جزءًا عمليًّا، أتيحت فيه للمشــاركني  -٤٩
موجات رصـــد األرض واحللول اجلغرافية املكانية ألغراض رســـم خرائط الفيضـــانات واملتعلقة بلول احل

  . تدرُّجيةوغريها من األخطار الطبيعية وحتليلها، من خالل متارين  األحراجاجلفاف وحرائق 
    

الدورة التدريبية الدولية بشأن استخدام نظم املعلومات الفضائية يف احلد من خماطر الكوارث   (ز)  
    ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩-٢٥النظم اإليكولوجية، روركي، اهلند،  باالستناد إىل

ساتلية امللتقطة بركَّ  -٥٠ صور ال ستخدام تقنيات لتحليل ال سطة ز التدريب على ا شعار وا االست
عن ُبْعد من أجل رصــــــد صــــــحة النظم اإليكولوجية، واإلمكانات اليت ينطوي عليها اســــــتخدام 

النظم اإليكولوجية. وحضــر الدورة  باالســتناد إىلاملعلومات الفضــائية يف احلد من خماطر الكوارث 
والعلماء واملهنيني الشباب من ستة بلدان يف آسيا وأفريقيا. األكادمييني من الباحثني  ٣٦جمموعه  ما

ومشل التدريب زيارة إىل مدينة جماورة إلعداد سيناريوهات من خالل االختيار االستراتيجي ملا هو 
إليكولوجية يف التخطيط لدور النظم ا متبصرةرؤية  ووفَّرمتيسِّر من البىن التحتية الزرقاء واخلضراء، 

  إقامة جمتمعات قادرة على الصمود.يف احلضري و
    

حلقة العمل اإلقليمية وبرنامج بناء القدرات بشأن دور رصد األرض يف تقييم خماطر الكوارث   (ح)  
  كانون األول/ ٨-٤املتعددة األخطار ورصد غايات إطار سِنداي، أمحد آباد، اهلند، 

    ٢٠١٩ديسمرب 
يف تنظيمه مركز إدارة  اشـــتركهو احلدث اإلقليمي الثاين يف جنوب آســـيا الذي  كان هذا  -٥١

الكوارث (الوحدة املؤقتة) التابع لرابطة جنوب آســيا للتعاون اإلقليمي وبرنامج ســبايدر. واســتفاد 
يف التدريب خرباء من برنامج سبايدر  وأسهممشاركًا ينتمون إىل دول أعضاء يف الرابطة.  ٢٥منه 

للمعهــد الــدويل إلدارة امليــاه ومركز تــدريس علوم وتكنولوجيــا التــابع لــدعم اإلقليمي ومكتــب ا
  الفضاء يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ.

املعنية بني الوكاالت  الفضــلىاملمارســات  وتبادلومتخض هذا النشــاط عن تعزيز التعاون   -٥٢
املنطقة، واســـــتخدام معاجلة مشـــــاكل يف  االخنراطيف املنطقة، وحتســـــني  واخلرباء إدارة الكوارثب

  املعلومات الفضائية واجلغرافية املكانية على حنو أفضل يف إدارة الكوارث.
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      املسامهات يف األحداث الـُمنظَّمة يف إطار مبادرات أخرى  -٢  
، واشنطن ٢٠١٩لدفاع الكوكيب لعام املعين بامؤمتر األكادميية الدولية للمالحة الفضائية   (أ)  

    ٢٠١٩أيار/مايو  ٣ -نيسان/أبريل  ٢٧العاصمة، 
د برنامج ســبايدر يف الدورة املتعلقة بعواقب االرتطام واالســتجابة للكوارث، وشــدَّ أســهم  -٥٣

االت الطوارئ وإدارة الكوارث على حنو فعال على احلاجة إىل بناء القدرات يف جمال التصـــــدي حل
جســــم قريب من األرض. وعززت مشــــاركة برنامج ســــبايدر يف  ناجم عنيف حال وجود خطر 

  املؤمتر أواصر التعاون بني الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات وبرنامج سبايدر.
    

  حزيران/ ٦-٤ التحتية القادرة على الصمود، بوغوتا،لبىن املعين بااملشاركة يف املنتدى الثاين   (ب)  
      ٢٠١٩ يونيه
موضــــوع  حوللبىن التحتية القادرة على الصــــمود يف كولومبيا املعين باُعِقد املنتدى الثاين   -٥٤

اســــتخدام املعلومات  عرضــــًا لكيفيةبرنامج ســــبايدر  وقدم"حنو مســــتقبل حضــــري أكثر أمانًا". 
ض البىن التحتية احلضرية الساحلية لألخطار الطبيعية، وأبرز أمهية تعرُّ ةمسأل زيادة فهميف الفضائية 

  التغريات يف استخدام األراضي اليت تؤدي إىل حدوث فيضانات أكثر تواترًا وشدة يف مدن املنطقة.
    

  ، الصني، غواجنولتصدي للفيضانات، املعنية بااملشاركة يف املؤمتر السنوي للشراكة العاملية   (ج)  
    ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٣-١١
لتصــدي املعنية با، الصــني، مؤمتر الشــراكة العاملية غواجنوســن يف -اســتضــافت جامعة يات  -٥٥

مشـــاركًا من األوســـاط املعنية باملوضـــوع.  ١٥٠، الذي ضـــم أكثر من ٢٠١٩للفيضـــانات لعام 
لتعزيز احلوار بني العلماء واملستعملني بشأن كيفية استخدام املنتجات  الفضلى وناقش املؤمتر السبل

  لتصدي للفيضانات.املعنية باأعضاء الشراكة العاملية  يستحدثهااليت 
    

اليت نظمها املعهد الكوري ألحباث الفضاء  ٢٠١٩الفضاء لعام  بشأنالدورة التدريبية الدولية   (د)  
    ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٢و ١١اجلوي، داجيون، مجهورية كوريا، 

بلدًا. وأدار خرباء برنامج سبايدر  ٢٢ حنومشاركًا من  ٣٢حضر الدورة التدريبية ما جمموعه   -٥٦
نداي وأهداف التنمية تناولتجلســات  املســتدامة واالســتجابة حلاالت  رصــد األرض ألغراض إطار ســِ

ستخدام حتليل  صغرية بيانات الطوارئ؛ وا شعار املوجات ال ست أعقاب أمواج   لتقدمي الدعم يفعن بعد ا
  . ٢٠١١  يف ، اليابان،وِسنداي ٢٠٠٤تلك اليت ضربت إندونيسيا يف  مثلالتسونامي 

    
الدولية املعنية بالربنامج اإلقليمي لتسخري احلكومية ن للجنة االستشارية والدورة الثالثة والعشر  (هـ)  

    ٢٠١٩آب/أغسطس  ٢٩-٢٧ألغراض التنمية املستدامة، بانكوك،  ئيةتطبيقات الفضاال
تنفيذ خطة عمل آســـيا واملحيط لشـــاملة  مناقشـــةأعضـــاء اللجنة  أجرىالدورة،  أثناء هذه  -٥٧

 وقدَّم). ٢٠٣٠-٢٠١٨ة املســـتدامة (اهلادئ بشـــأن تســـخري التطبيقات الفضـــائية ألغراض التنمي
  نشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج سبايدر. عرضًا ألبرنامج سبايدر 
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    آب/أغسطس ٣٠-٢٨جلنة احلد من خماطر الكوارث، بانكوك، اجتماع   (و)  
ثل  -٥٨ خماطر الكوارث،  مت حلد من  هاجلنة ا ية  بصــــــفت عة للجنة االقتصـــــــاد تاب ية  ئة فرع هي

 وقدَّمسيا واملحيط اهلادئ، املنتدى التشريعي احلكومي الدويل املعين هبذا املوضوع. واالجتماعية آل
وخصــوصــًا يف احلد من خماطر الكوارث،  يف جمال اإلســهامهوده عرضــًا موجزًا جلبرنامج ســبايدر 

  إطار ِسنداي.يف دعم ستخدام املعلومات الفضائية بالترويج ال
    

األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث واملجلس الدويل للعلوم بشأن اجتماع خرباء مكتب   (ز)  
    ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٤-٢٢مصطلحات األخطار وتصنيفها، جنيف، 

إطار  ، ضــمنعقد مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث واملجلس الدويل للعلوم  -٥٩
ستعراض وحتديث قائمة األخطار اليت الاجتماع اخلرباء مشروع الستعراض مصطلحات األخطار، 

 تلكناقشة منوذج جديد لعرض املعلومات عن ملأثناء تنفيذ إطار ِسنداي؛ و أخذها يف االعتباريتعني 
املشروع.  ضمن إطاراألخطار واالتفاق عليه؛ واالتفاق على هيكل ومضمون التقرير املقرر إعداده 

من األرض"  األجسام القريبة" عنوانه ًالقائمة خطرالفرصة ليضيف إىل اهذه واغتنم برنامج سبايدر 
  والنص الذي اقترحه برنامج سبايدر والشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات لوصف هذا اخلطر.

    
واملؤمتر املعين  العامليةاإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية األمم املتحدة حلقة عمل جلنة   (ح)  

التكنولوجيات  جمال االبتكارات يفتسخري موضوع " حولجلغرافية يف أفريقيا بنظم املعلومات ا
تشرين  ٢٢-١٨أفريقيا"، كيغايل،  تحقيق أهداف التنمية املستدامة يفلاجلغرافية املكانية 

    ٢٠١٩الثاين/نوفمرب 
، ممثل يليف كيغا ، الذي ُعقداملؤمتر الدويل املعين بنظم املعلومات اجلغرافية يف أفريقيا حضــــــر  -٦٠

اإلقليمية إلدارة املعلومات اجلغرافية  جلنة األمم املتحدة. وبالتوازي مع ذلك، عقدت لربنامج ســــــبايدر
حلقة عمل دولية بشـــأن تفعيل إطار املعلومات اجلغرافية املكانية املتكامل، قدم  العاملية يف أفريقيااملكانية 

سبايدر عرضًا إيضاحيًّا  شؤون الفضاء اخلارجي. وحضر حلقة  وألعمالعماله ألفيها برنامج  مكتب 
  ألمم املتحدة.تابعًا لبلدًا أفريقيًّا وكيانًا  ٢٥كثر من ألالعمل ممثلون 

    
مؤمتر القيادات الفضائية األفريقية الثامن املعنون "تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض   (ط)  

 كانون األول/ ٤-٢لفضائية األفريقية"، أديس أبابا، التنمية املستدامة: آفاق وحتديات التنمية ا
    ٢٠١٩ديسمرب 

الذي نظمه املعهد اإلثيويب لعلوم  ،املؤمتر هذا قدم برنامج ســــــبايدر عرضــــــًا إيضــــــاحيًّا يف  -٦١
وتكنولوجيا الفضـــــاء. وكان اهلدف من هذا احلدث هو الترويج لفوائد علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء يف 

القرارات واألكادمييني والباحثني. وناقش املشــاركون احلالة الراهنة  ومتخذي أوســاط القادة الســياســيني
، وأمهية التنسيق والتعاون فيما بني البلدان تنفيذهاواستراتيجيات  للربامج والسياسات الفضائية األفريقية

  امة.األفريقية يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودور الفضاء يف حتقيق أهداف التنمية املستد
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من املعهد اإلثيويب لعلوم  اجلهات املعنيةبرنامج ســــبايدر هذه املناســــبة للمتابعة مع  واغتنم  -٦٢
 االحتاد األفريقي واللجنة الوطنية إلدارة خماطر الكوارث يف إثيوبيا ومفوضــــية وتكنولوجيا الفضــــاء

ــــــســــــي اليت ُأوِفَدت إ التدعيمبعثة  أثناءكان قد التقى هبا  وجهات أخرى  ىل البلد يف آب/املؤس
  .٢٠١٩أغسطس 

    
    إدارة املعارف  -جيم  

ــــبايدر.  تندرج  -٦٣ ــــطة برنامج س من خالل التجميع املنهجي فإدارة املعارف يف صــــميم أنش
إىل  ، يهدف برنامج سبايدرواملتواصل ملا حبوزة األفراد واملؤسسات من معارف ومن موارد متاحة

شمل األوساط املنخرطة  ستفادة وإبراز االبتكارات وحفز املمارسات التعاونية. وت نقل الدروس امل
املســـــتجيبني حلاالت الكوارث  كثرية، تضـــــميف جمال عمل برنامج ســـــبايدر جهات فاعلة خمتلفة 

ـــعار عن بعد وموفِّري  ـــتش ـــات وخرباء االس ـــياس صـــني يف خماطر الكوارث ومقرِّري الس واملتخصـــِّ
  كنولوجيا الفضاء واألكادمييني والباحثني.ت

    
    بوابة املعارف    

) إحدى دعائم الربنامج، www.unspider.orgتشكل بوابة املعارف التابعة لربنامج سبايدر (  -٦٤
الربنامج واألوســــاط املعنية بإدارة  يضــــطلع هبامعلومات عن مجيع األنشــــطة اليت  إذ تســــتضــــيف

  . واألوساط الفضائيةوارئ الكوارث واالستجابة حلاالت الط
، ارتفع متوسط ٢٠١٩منذ تدشينها. ففي عام  ازديادًا متواصًالعدد زائري البوابة  وشهد  -٦٥

بة لعدد الزيارات الشــــــهرية  ــــــ إىل حوايل  ٢٢ ٠٠٠يف املائة تقريبًا، من  ٤٠بوابة املعارف بنس
ود املحتوى إىل أكثر من ، من املتوقع أن يزداد عدد بن٢٠١٩زيارة. وحبلول هناية عام  ٣٠  ٠٠٠
ألخبار واألحداث أبواب امن اإلضـــــافات  نســـــبأعلى  تشـــــهداليت  ومن األبواببند.  ٨ ٦٠٠

  ومصادر البيانات واملؤسسات.
شركاؤه إجراءات بغية و  -٦٦ شأ الربنامج و سع من الوصول إىل املعلومات، أن متكني مجهور أو

  عرف باملمارسات املوصى هبا. ، ُتتدرُّجية
وقد أرســت جلنة حبوث الفضــاء والغالف اجلوي العلوي يف باكســتان، وهي مكتب دعم   -٦٧

رائط الفيضــانات وتقييم إقليمي تابع لربنامج ســبايدر، املمارســتني املوصــى هبما التاليتني: "رســم خ
  الفيضانات".  أخطار" و"منذجة Sentinel-2األضرار باستخدام صور بصرية ملتقطة بواسطة ساتل 

وأرســـت شـــركة إيرباص للدفاع والفضـــاء ممارســـة موصـــى هبا بشـــأن اســـتخدام بيانات   -٦٨
ــــاحلية النامجة عن  تطبيق هذه  العاصــــفي. ويبني املوجاالرتفاع الرقمية يف منذجة الفيضــــانات الس

املمارســــة املوصــــى هبا قوة اســــتخدام مناذج االرتفاع الرقمية العالية االســــتبانة عند رســــم خرائط 
   يف املناطق الساحلية. ةالعاصفي لألمواجاملحتمل  االمتداد

ـــة موصـــى هبا بشـــأن االهنياالت الوحلية واســـتحدث  -٦٩  العامل الزائر القادم من املكســـيك ممارس
املمارســـة   . وهذهSentinel-1الفيضـــانات باســـتخدام بيانات الســـاتل  المتدادشـــف يرتبط هبا من ك وما

  االهنياالت األرضية الضخمة باستخدام الصور الرادارية.  امتدادمفيدة لرسم خرائط 
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ــــــتني كودا  -٧٠ ــــــوقام معهد أغوس ي اجلغرايف يف كولومبيا، وهو مكتب دعم إقليمي تابع تس
. االحتراقمارســـة املوصـــى هبا بشـــأن رســـم خرائط شـــدة لربنامج ســـبايدر، بتحديث وحتســـني امل

يف  ٢-سنتينل أو ٨-وتستخِدم هذه املمارسة املوصى هبا صورًا بصرية ملتقطة بواسطة الندسات
  التربة.  لتآكلضة واستبانة املناطق املعرَّ األحراجتصميم خطط استعادة 

وُنشـــرت ثالث صـــفحات من املعلومات األســـاســـية عن كيفية اســـتخدام التكنولوجيات   -٧١
 وتناولت ،هذا الشــــهر"يف عنوان "تطبيقات البيانات حتت ، معينةالفضــــائية يف التصــــدي ألخطار 

  التربة وتدهور األراضي ورصد اجلراد. تآكلمواضيع 
اخلاصة بربنامج سبايدر وتشجيعًا  وتيسريًا الكتشاف املحتوى ذي الصلة على بوابة املعارف  -٧٢

حتســـني هيكل املعلومات يف املوقع  جرىللمســـتعملني على اســـتكشـــاف الصـــفحات ذات الصـــلة، 
 اخلطرح املحتوى حسب البلد وحسب نقاط دخول إضافية، مثل إمكانية تصفُّ باستحداثالشبكي 
  بالكوارث. ةاملعنيوساط األتصنيفها باستخدام نظام التصنيف الذي تستخدمه  وجرىالطبيعي، 

صفحة على بوابة املعارف تزايد عدد فرص التعلُّونظرًا ل  -٧٣ سبايدر  شأ برنامج  م عرب اإلنترنت، أن
ــــبكية والدورات اإللكترونية املفتوحة  ، مثلتوفر روابط إىل موارد أطراف ثالثة ــــية الش احللقات الدراس

 يفتعليمية ذات صلة على قناة برنامج سبايدر قاطع فيديو ملاحلاشدة . وإضافة إىل ذلك، ُنظَِّمت قوائم 
  اجلفاف. موجات للخطر الذي يتعلق به مقطع الفيديو، مثل الفيضانات و تبعًايوتيوب وُصنفت 

    
    الدعم املقدَّم يف حاالت الطوارئ   -دال  

أنشطته، تفعيل امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث  ضمن نطاقيسَّر برنامج سبايدر،   -٧٤
  الكربى يف املناسبات األربع التالية: 

يابة عن  (أ)   ــــــبب  ،طري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف زمبابوياملكتب الُق ن بس
 ٩٨أكثر من  مقتلآذار/مارس وأدى إىل  ١٤إعصـــــار إيداي، الذي ضـــــرب شـــــرق زمبابوي يف 

  ت آخرين؛ د مئاْقشخصًا وَف
وكالة الفضــاء اإليرانية، وهي مكتب دعم إقليمي تابع لربنامج ســبايدر.  نيابة عن  (ب)  

سعة النطاق يف  ضانات وا سببت األمطار الغزيرة يف في ستان ومازانداران  والييتفقد ت الواقعتني غول
سفر عن جنوب غرب إيرانيف  صابة كثريين آخرين، حعلى األقل شخصًا  ٤٥ مقتل، مما أ يث وإ

  أضرارًا بآالف املباين؛ الوحليةوالتدفقات  العارمةأحلقت الفيضانات 
املركز الوطين إلدارة الكوارث يف جنوب أفريقيا، بســــبب الفيضــــانات  نيابة عن  (ج)  

ية يف ياالت الوحل نة واالهن بان  مدي يا، -كوازولو وواليةدير تال يف جنوب أفريق أدت إىل اليت ونا
  شخص آخر؛ ١ ٠٠٠أكثر من   نزوحوإىلشخصًا  ٦٠أكثر من  مقتل

هطلت   إدارة احلماية املدنية يف الكامريون، يف أعقاب األمطار الغزيرة اليت نيابة عن  (د)  
أحلق كاي، مما -زينا وماغا وكاي لنواحييف أقصــى مشال البلد وتســببت يف فيضــان هنر لوغون وغمِره 

  كاي.-كاي ناحيةشخصًا يف  ١٦ ٢١٥زينا و ناحيةشخصًا يف  ١٩ ٣٥٩بضررًا 
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وقدم برنامج ســـبايدر أيضـــًا معلومات فضـــائية ودعمًا إىل عدة دول أعضـــاء ومنظمات   -٧٥
  كوارث:عقب وقوع طلبت مساعدة 

. ٢٠١٩يف التصـــدي للجفاف الشـــديد الذي ضـــرب البلد يف أوائل عام  ،إىل ناميبيا  (أ)  
إىل  تســتندزمنية خرائط األرضــية ســلســلة  للســطوحبعد  وأعد برنامج ســبايدر ومركز االســتشــعار عن

  ؛٢٠١٨و ٢٠٠١اجلفاف بني عامي  موجاتالقياسي للغطاء النبايت من أجل مقارنة  املؤشر
إىل برنامج األغذية العاملي، من خالل مستودع األمم املتحدة لالستجابة اإلنسانية   (ب)  

اما يف أعقاب إعصــار دوريان. وبناًء على طلب التابع له، يف ختطيط املســاعدة الطارئة يف جزر البه
صــورًا ســاتلية عالية االســتبانة أمكن توفريها  Maxar Technologiesبرنامج ســبايدر، مجعت شــركة 

  ؛ مقيِّمي احلشودمن خالل برنامج بياناهتا املفتوحة، وقدمت تقييمًا لألضرار أجرته جمموعة من 
يف احلصول على  ،العلوي يف باكستان إىل جلنة حبوث الفضاء والغالف اجلوي  (ج)  

بيانات مســتمدة من رادارات ذات فتحة اصــطناعية عالية االســتبانة لتقييم األضــرار النامجة عن 
زلزال ضــرب اجلزء الشــرقي من البلد. وبناًء على طلب برنامج ســبايدر، تربعت شــركة إيرباص 

ضاء  ساتلية إىل اللدفاع والف ستمدة للجنة ببيانات  سواتلم -TerraSARو Pleiadesو SPOT من 

X وTanDEM-X؛  
تابع ملكتب تنســــــيق   (د)   يداين ال كامريون واملكتب امل ية يف ال ملدن ية ا إىل إدارة احلما

  لفيضانات اليت وقعت يف أقصى مشال البلد. معاجلة آثار ايف  ،الشؤون اإلنسانية
    

    بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى التوعية  (أ)  
لِّط الضــوء على التعاون بني امليثاق الدويل ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي   -٧٦  وُعرضــتســُ

لة عنه يف   أحداثيف عدة  اليت ُقدمتوالعروض اإليضــــاحية  الكلمات اليت ألقيتمعلومات مفصــــَّ
 ســنحت للتوعيةلتقرير. واغتنم املكتب كل فرصــة الفترة املشــمولة با ُعقدت أثناءومؤمترات دولية 

  تيسري الوصول للجميع.اخلاصة بمبادرته  وخصوصًابالفرص اليت يتيحها امليثاق الدويل، 
ــــــســــــات املعنية يف جنوب أفريقيا وزمبابوي   -٧٧ ــــــبايدر يعمل مع املؤس وما برح برنامج س

ا مأذون هل جهودها الرامية إىل أن تصــبح جهاتوكوســتاريكا بغرض دعم والكامريون نام   وفييت
  الدويل.   مليثاقباستعمال ا

    
    خرائط الطوارئاخلاصة برسم  خدمة برنامج كوبرنيكوسالتوعية بشأن   (ب)  

اخلاصــة برنامج كوبرنيكوس إضــافة إىل التوعية بامليثاق، ســلِّط الضــوء أيضــًا على خدمة   -٧٨
لة عنها يف  وُعرضــــــترســــــم خرائط الطوارئ ب والعروض  الكلمات اليت ألقيتمعلومات مفصــــــَّ

الفترة املشــمولة بالتقرير. واغتنم  أثناءاألحداث الدولية والبعثات املنظمة  اليت ُقدمت يفاإليضــاحية 
يف الذي ُعقد للتوعية بآلية الطوارئ، مبا يف ذلك أثناء مؤمتر بون الدويل  سنحتتب كل فرصة املك

  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب 
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    أنشطة أخرى متعلقة بالدعم يف حاالت الطوارئ  (ج)  
مكتب  أسهمباالستجابة حلاالت الطوارئ،  بذلتها األوساط املعنيةاستكماًال للجهود اليت   -٧٩

 حلاالتالفريق العامل الدويل املعين برســــم اخلرائط الســــاتلية  أعمال شــــؤون الفضــــاء اخلارجي يف
ــــــم اخلرائط الســــــاتلية حل منخرطةالطوارئ، وهو فريق تطوعي مكوَّن من منظمات  االت يف رس

ين يف تشــر الذي ُعقد مؤمتر بون الدويل أثناءلطوارئ. واســُتضــيف اجتماع الفريق العامل الدويل ا
  .٢٠١٩الثاين/نوفمرب 

    
    التربُّعات  -ثالثًا  

ــــــجَّعت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٨٠ ، الدول األعضـــــــاء على أن تزود برنامج ٧٤/٨٢ش
تزايد تلبية الطلب امل النجاح يف ســبايدر، على أســاس طوعي، باملوارد اإلضــافية الالزمة لتمكينه من

الوقت املناســب. وقد اســتفاد الربنامج، منذ إنشــائه، من التربعات (النقدية والعينية)  يف على الدعم
ــــــيا، تركيا، تشــــــيكيا، مجهورية كوريا،  ــــــبانيا، أملانيا، إندونيس املقدمة من احلكومات التالية: إس

  سويسرا، الصني، كرواتيا، النمسا.
دعم وتربُّعات من احلكومات ما تلقاه الربنامج من إىل  ٢٠١٩جناح تنفيذ األنشطة يف  ُيعزىو  -٨١

  والكيانات التالية:
يوان لدعم أنشــــــطة مكتب  ١ ٢٥٠ ٠٠٠ قدره حكومة الصــــــني مببلغ تربَّعت  (أ)  

دارة اإلبرنامج ســبايدر يف بيجني وخبدمات خبريين من املركز الوطين الصــيين للحد من الكوارث و
  قرض ال ُيَرد؛  صورةيف، لشؤون الفضاء الوطنية الصينية

نشــطة من أجل القيام بأيورو  ١٠١ ٤٧٤ قدره جامعة بون يف أملانيا مببلغ تربعت  (ب)  
ُأبرم . و٢٠٢٠وحزيران/يونيه  ٢٠١٩مكتب برنامج ســــبايدر يف بون يف الفترة بني حزيران/يونيه 

مدته مخس سنوات بني جامعة بون ومكتب برنامج سبايدر  اتفاق تعاوين ٢٠١٩يف حزيران/يونيه 
وف ، ســتفاق التعاوينهذا االنطاق  ضــمناملركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي. و ُيموِّلهيف بون، 

ــــــبايدر بتخطيط وتنفيذ مؤمترات دولية واجتماعات خرباء، ويبذل جهودًا إلدارة  يقوم برنامج س
  للدول األعضاء، مع التركيز على أفريقيا؛ تقنيًّا ااستشاريًّ ًااملعارف ويوفِّر دعم

  قرض ال ُيَرد؛ يف صورةأسهمت حكومة أملانيا خبدمات خبري معاون،   (ج)  
واملجلس مكســيكو والية ل املســتقلة امعةاجلحكومة املكســيك، من خالل  قدَّمت  (د)  

  مكتب بون؛قامة عامل زائر يف دعمًا إلم والتكنولوجيا يف املكسيك، والوطين للعل
صينية اإل أسهمت  )(ه   ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا لشؤون الفضاء دارة الوطنية ال

ــــــيا واملحيط  واملحيط اهلادئ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء يف منطقة آس
  املؤمتر السنوي الذي نظمه برنامج سبايدر يف بيجني؛أعمال اهلادئ، يف 

 للسطوحألملاين لشؤون الفضاء اجلوي ومركز االستشعار عن بعد املركز ا أسهم  (و)  
  املؤمتر الدويل السنوي الذي نظمه برنامج سبايدر وجامعة بون يف أملانيا؛ أعمال األرضية يف
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قدمت جلنة حبوث الفضاء والغالف اجلوي العلوي يف باكستان ممارستني موصى   (ز)  
  الفيضانات؛ أخطارتقييم هبما؛ واحدة لرسم خرائط الفيضانات وأخرى ل

ي اجلغرايف يف كولومبيا ممارســـة حمدَّثة موصـــى هبا تســـقدم معهد أغوســـتني كودا  (ح)  
  ؛األحراجلتقييم شدة حرائق 

لوضــع  SPOTبصــور ســاتلية التقطها الســاتل  GeoSAR Méxicoتربعت شــركة   (ط)  
  حمدَّثة لنموذج ارتفاعات رقمي ملخروط بركان فويغو يف غواتيماال؛ صيغة

قدمت شركة إيرباص للدفاع والفضاء ممارسة موصى هبا وصورًا ساتلية التقطتها   (ي)  
رســم اخلرائط اليت بذلتها جلنة حبوث الفضــاء اإلســراع يف جهود  لصــاحلرادارات عالية االســتبانة 

  ؛٢٠١٩ن يف أعقاب زلزال ضرب باكستان يف أيلول/سبتمرب والغالف اجلوي العلوي يف باكستا
سبق ي اجلغرايف يف كولومبيا ممارسة حمدَّثة موصى هبا تسقدم معهد أغوستني كودا  (ك)  
  على بوابة املعارف التابعة لربنامج سبايدر؛ حتميلها

  .يالتدريب للحدِّ من الكوارث يف برنامج بيجنيالصيين املركز الوطين  أسهم  (ل)  
ســامهات العينية املقدمة من أعضــاء شــبكة مكاتب الدعم اإلقليمية أعاله املوقد ورد ذكر   -٨٢

ــــــامهات  تلكيف هذا التقرير. ويهدف الربنامج إىل زيادة  الطلب على الدعم من  نظرًا الزدياداملس
ا تلك املنظمات . وتلقى املسامهات العينية، واملالية أحيانًا، اليت تقدمهازديادًا كبريًاالدول األعضاء 

برنامج ســــبايدر يف  فائدة، كما تثبت ٢٠١٩يف جناح الربنامج يف عام  احموريًّ عامًال بكوهنااعترافًا 
بناء الشراكات من أجل حتسني قدرات املؤسسات الوطنية واإلقليمية اليت تؤدي دورًا يف احلدِّ من 

  ة. خماطر الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ يف البلدان النامي
    

    االستنتاجات  -رابعًا  
مهمته كبوابة للمعلومات الفضائية الالزمة بصورة منهجية على أداء يعمل برنامج سبايدر   -٨٣

األوســاط بني األوســاط املعنية بإدارة الكوارث وإدارة املخاطر و يربطوكجســر  ،إلدارة الكوارث
  لبلدان النامية.لصاحل ااملؤسسي، وخصوصًا  والتدعيموكميسِّر لبناء القدرات  ،الفضاءاملعنية ب
من خالل  خصــوصــًا، ٢٠١٩ونتيجة ألنشــطة التوعية اليت اضــطلع هبا برنامج ســبايدر يف   -٨٤

اآلن بوابة املعارف التابعة له، أصبحت الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وال سيما البلدان النامية، 
كذلك كًا للكيفية اليت ميكن هبا للمعلومات الفضــــائية أن تدعم جهود إدارة الكوارث، وأكثر إدرا

  العامل. على نطاقجلهود اليت يبذهلا برنامج سبايدر ا
، من خالل اجتماعات اخلرباء الدولية التوعويةشبكة برنامج سبايدر وأنشطته  وقد دعَّمت  -٨٥

ــــاط املاألحداثوغريها من  ــــاط املعنية بعنية بالفضــــاء و، الروابط بني األوس إدارة الكوارث األوس
يف البلدان النامية،  خصـــوصـــًايكفل وصـــول تكنولوجيات الفضـــاء إىل املســـتعملني النهائيني،   مبا

لبحث اوتعريف وكاالت الفضــــــاء باحتياجات املســــــتعملني وإدراجها فيما تقوم به من أنشــــــطة 
تابعة ل مذكرات تفاهم مع كيانات والتطوير. وحشـــد مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي، من خال
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اص، جهات فاعلة جديدة هبدف تيســــــري احلصــــــول على مزيد من جمموعات البيانات اخلقطاع لل
   واألدوات واملنتجات املعلوماتية لفائدة الدول األعضاء.

وواصــــــل برنامج ســــــبايدر، من خالل جهوده يف جمال بناء القدرات، توفري الدعم لعدد من   -٨٦
املعلومات الفضـــائية يف إدارة  اســـتعمالطوير مهاراهتا التقنية وإضـــفاء طابع مؤســـســـي على البلدان يف ت

 أصبحت الدول األعضاء ووكاالهتا املعنية باحلماية املدنيةقد الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ. و
ة، مثل البيانات واألدوات ذات الصــلة يف إعداد منتجات معلوماتي الســتعمالجمهزة بشــكل أفضــل  اآلن

  اجلفاف، دعمًا الختاذ القرارات املتعلقة بإدارة الكوارث.موجات رسم خرائط أخطار الفيضانات و
 


