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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

   
في إطار برنامج األمم المتحدة   2021تقرير عن األنشطة المنفذة في عام   

الستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت 
 الطوارئ 

  
 مقدمة  - أوال  

 لوصـو ، إنشـا  ررنام  مـما األمم المتحدة احا ة البـ     61/110قررت الجمعية العامة، في قرارها   -1
جميع ال لدان وجميع المنظمات الدولية وااقليمية ذات الصـــــــــــــلة إلم ل  انواا المعلومات والةدمات ال  ـــــــــــــا ية 

لكوارث، دعما لدورة إدارة الكوارث في جميع مرا لها، بأن يكون مع را شـــــــــــــلكيا للحصـــــــــــــو  علم ا المتعلقة بإدارة
معلومات ف ـا ية ما اج  دعم إدارة الكوارث، وككون جبـرا بر ب ر ا األوطـال المعنية بإدارة الكوارث واألوطـال  

  لدان النامية.المعنية بال  ا ، ووط لة ميبرة ل نا  القدرات وحعزكز المؤطبات، وخصوصا في ال

ــ ا، علم ان حنظر  -2 ــلمية، في دورحها الةمبــ ــا  الةارجي في األلراة البــ ــتةداف ال  ــ واح قت لجنة اطــ
اللجنــة ال رةيــة العلميــة والتقنيــة في التقــاركر المر ليــة المتعلقــة ر رنــام  األمم المتحــدة  طــــــــــــــتةــداف المعلومــات 

ــا ية في إدارة الكوارث وا طــــتجابة في  ا ت ال  ــتق لية، مــــما ال  ــ ــلابدرط وخ ب عملم المبــ وارئ )ررنام  طــ
 إطار رند منتظم ما رنود جدو  األعما  بتعلق ردعم إدارة الكوارث با طتناد إلم النظم ال  ا ية.

وكعزز ررنام  طـــــــلابدر، الج  بندرل مـــــــما المبـــــــؤوليات التي ي ـــــــ لع رها مكت  شـــــــؤون ال  ـــــــا    -3
حوط د التعاون الدولي  طتةداف ال  ا  الةارجي في األلراة البلمية،   الةارجي التابع لألمانة العامة ما اج 

إدارة المعارف وك ني الجبـــور ر ا مقدمي المعلومات ال  ـــا ية ومبـــتعملي الةدمات في األوطـــال المعنية بإدارة 
 الكوارث وا طتجابة في  ا ت ال وارئ، وكوفر دعما اطتشاركا حقنيا للدو  األع ا . 

  ط 1) نظمات وطنية وإقليمية لدبها خ رة فنية ذات صــــلة مكاح  الدعم ااقليمية البــــتة والعشــــركا وحبــــت ــــي  م  - 4
التابعة ل رنام  طـلابدر. وحوفر مكاح  الدعم ااقليمية حط ية إقليمية ألنشـ ة ررنام  طـلابدر ما مؤطـبـات متةصـصـة 

 والحد ما مةاطر الكوارث وا طتجابة في  ا ت ال وارئ.  وإدارة الكوارث  في رصد األرة 
 __________ 

علم الرابب   رهجا الشأن ، امي  إلم الشلكة مكت  جدبد للدعم ااقليمي. وكمكا ا طالا علم مزكد ما المعلومات2021في عاف  ط1) 
 . www.un-spider.org/network/regional-support-officesالتالي: 

 
 

http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
http://www.un-spider.org/network/regional-support-offices
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در، و رام  رنا  القدرات  في المؤحمرات الدولية ل رنام  طـــــــــلاب اي ـــــــــا وحبـــــــــاهم مكاح  الدعم ااقليمية   -5
 . لما انها حوفر محتوى ل وابة المعارف التابعة ل رنام  طلابدر.اتالمؤطب  حعزكزو عثات المشورة التقنية و 

 . 2021وكت ما هجا التقركر ملةصا لألنش ة المن جة في إطار ررنام  طلابدر في عاف  -6
  

   2021األنشطة المنفذة في عام  - ثانيا  
بالموارد المةصـــــصـــــة ما خال  الم زانية   2021  الج  امـــــ لع بم ررنام  طـــــلابدر في عاف  ُن  ِّج العم -7

ــا  وليانات متعاونة. وقد ن جت معظم   ــاهمات ع نية مقدمة ما دو  اع ـــــ العادية لألمم المتحدة و ت رعات ومبـــــ
 ط.19-األنش ة عا ُبعد بب   اطتمرار جا حة مرة ف روس لورونا )كوف د

د اجتمــاا عا ُبعــد لمكــاحـ  الـدعم ااقليميــة التــابعــة ل رنـام  طــــــــــــــلــابـدر بومي   -8 حشــــــــــــــركا    13و  12وُعقــِّ
. ولان ا جتماا فرصــة للتعرك  بمكت  جدبد للدعم ااقليمي، وحقديم معلومات محد ة عا 2021األو /اكتو ر  

 األنش ة الجاركة والمق لة، ومناقشة المبا   المواميعية.

وقدف ررنام  طـلابدر، مـما إطار انشـ تم المتعلقة بالدعم ا طـتشـار  التقني )انظر القبـم اله ادنا ط،   -9
ــاركة ل ترة  ــتشـــــ ــا موارد اطـــــ ــيا وامرككا الالح نية. ووفر ال رنام  اي ـــــ الدعم عا ُبعد إلم عدة رلدان في افركقيا وآطـــــ

 طر   نكا. م الا بأنش ة علم الصع د الوطني في منطوليا و ا  ما اجقص رة 

وشـــــــــملت انشـــــــــ ة التوةية التي امـــــــــ لع رها ررنام  طـــــــــلابدر )انظر القبـــــــــم با  ادنا ط  لقات عم   -10
. نظمت عا بعد ومؤحمرات واجتماعات إقليمية للة را  و لقات دراطــــــية شــــــلكية ودورات حدرك ية وفعاليات جان ية

 شرلاؤ .  كما طاهم ررنام  طلابدر في مةتله انش ة التوةية التي ام لع رها

ــ ر الوصــــــــــو    -11 ــتجابة في  ا ت ال وارئ في عدة رلدان ورو ل لملادرة حيبــــــــ ودعم ال رنام  جهود ا طــــــــ
ق للمرافق ال  ـــــــــا ية في  ا  وقوا لوارث  للجميع، المن ثقة عا م ثاق التعاون علم ححق ق ا طـــــــــتةداف المنبـــــــــ 

 .لي بشأن ال  ا  والكوارث الك رى"ط"الم ثاق الدو ـط يعية او حكنولوجية )الج  يشار إليم اي ًا ر 

ودعم ال رنام  ح ع   الم ثاق الدولي بشـــــــأن ال  ـــــــا  والكوارث الك رى في اعقات ال ي ـــــــانات التي   - 12
الم ثاق بعد زلزا   هجا    مان. لما فع ِّ طـــ  ها إعصـــار رورك ي في طـــر   نكا والعاصـــ ة المداركة شـــاه ا في عُ 

 وقع في إندونيبيا. 

ذلك، قاف ررنام  طــلابدر رتوف ر معلومات مبــتمدة ما ال  ــا  مصــممة لتال م ا تياجات   وإمــافة إلم -13
الولا ت الوطنية ادارة الكوارث في ال لدان التي شـهدت يي ـانات )مالو  ونام  ياط، وموجات ج اف )بارالوا   

 ومالو  ونام  ياط. وحرد معلومات عا هج  األنش ة في القبم دا .
  

 ستشاري التقنيالدعم اال -ألف 
مان  ها عُ من ، ُقدف الدعم ا طـــــتشـــــار  التقني عا بعد إلم عدة رلدان،  19-نظرا  طـــــتمرار جا حة لوف د -14

ولواحيما  والمكبـــــــيك ومالو  وموزام  ق ونام  يا ونيج ركا. لما ُقدف الدعم ا طـــــــتشـــــــار  عا طركق ا طـــــــتعانة 
 بة را  اطتشارك ا محل  ا في  التي منطوليا وطر   نكا.  

آذار/مارس ونيبـــــان/اررك  إلم ولالة  شـــــهر    وقدف ررنام  طـــــلابدر الدعم ا طـــــتشـــــار  عا بعد خال  -15
وطنية للحد ما الكوارث في لواحيما  عق   وران ررلان باكايا. ولجز  ما هجا الدعم، ح رعت لجنة  التنبــــــــــ ق ال
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ما مبــــتمدة ال  ــــا  الوطنية األرجنت نية، في إطار دورها لمكت  دعم إقليمي ل رنام  طــــلابدر، بصــــور طــــاحلية  
 للمباهمة في حتلع حدفقات الحمم ال رلانية النش ة.  SAOCOM 1طاحلها 

ما خال  الـتداو   وفي ال ترة ما لـانون الـثاني/بـنابر إلم اـيار/مـابو، عـقد ررـنام  طـــــــــــــــلاـبدر اجتمـاعـات -16
والولالة الوطنية ادارة  ا ت ال وارئ  ال  ــــــا والت وكر في مجا   للحث لعا بعد مع موظ ي الولالة الوطنية  

مواصــلة المناقشــات بشــأن طــ   التصــد  ما اج   في نيج ركا والولالة النيج ركة لةدمات األرصــاد اله درولوجية 
ــانات. وفي إطار حلك المناقشـــــات، اح  ق علم حنظيم اجتماا خ را  وطني مع حلك  للتحديات التي حشـــــكلها ال ي ـــ

. وكرد مزكد ما المعلومات عا هجا 2021نيبــــان/اررك     15إلم  13المؤطــــبــــات. وُعقد ا جتماا في ال ترة ما  
 ا جتماا في القبم با . 

كشـــــهد الجنوت األفركقي في البـــــنوات األخ رة موجات ج اف اكثر حواحرا وشـــــدة حؤ ر علم المجتمعات و  -17
اكثر ما   اعدترها ررنام  طــــــــــلابدر،   يوصــــــــــ ب الرك ية. وما اج  زكادة الوعي بشــــــــــأن احلاا الممارطــــــــــات التي 

إلم  زكران/بونيم    2000النلاحي لنام  يا، حط ي ال ترة ما نيبـــــان/اررك   للط ا   خرك ة للمؤشـــــر القياطـــــي  490
. واعد حلك الةرا ب المرلُز ااقليمي  طـــتشـــعار طـــ   األرة عا ُبعد التابع لجامعة رون بصـــ تم مكت  2021

ــافة إلم ذلك، ُومــــ   حابع دعم إقليمي ــلابدر في ال ترة ما  زكران/بونيم إلم آت/البــــ ا. و اامــ عت  ل رنام  طــ
ــان/اررك    في  . وُقدمت الةرا ب إلم المدبر بالنيابة  2020خرك ة للمناطق التي لمرحها الميا  في نام  يا في نيبــــ

 لمدبركة الوطنية ادارة مةاطر الكوارث في نام  يا. ا

ــات التي    ما اجو وفي مالو ،   -18 ــأن احلاا الممارطــ ــلابدر،  يوصــــ ب زكادة الوعي بشــ اعدت رها ررنام  طــ
  2000، حط ي ال ترة ما نيبــــــان/اررك   مالنلاحي في حموز/بولي للط ا  خرك ة للمؤشــــــر القياطــــــي    490 اكثر ما

ــعار طـــــــ   األرة عا ُبعد.  2021إلم  زكران/بونيم   ــتشـــــ ــا المرلز ااقليمي  طـــــ ــع هج  الةرا ب اي ـــــ . وومـــــ
. وُقدمت الةرا ب إلم 2019إلم ذلك، ُومــــــــــعت خرك ة للمناطق التي لمرحها الميا  في آذار/مارس  وإمــــــــــافة

 إدارة شؤون إدارة الكوارث في مالو  وإلم مكت  منبق األمم المتحدة المقيم في مالو . 

ــهم في اند ا 2021وفي عاف  -19 ــدبدة، مما اطـــ ــهدت بارالوا  موجات ج اف زراعي وه درولوجي شـــ ، شـــ
ــا  اللارالوكة، اعد المرلزلثي  را ق لابات  ــعار طـــ   األرة   ة. و نا  علم طل  ولالة ال  ـ ــتشـ ااقليمي  طـ

النلاحي حط ي ال ترة ما   للط ا  خرك ة للمؤشـــــــــــر القياطـــــــــــي 490عا بعد في حشـــــــــــركا األو /اكتو ر اكثر ما 
 . وُقدمت هج  الةرا ب إلم الولالة  طتةدامها   قا. 2021إلم  زكران/بونيم  2000 اررك   نيبان/

. وعق  اند ا 2014رلعثة اطـــــتشـــــاركة حقنية في عاف   وكدعم ررنام  طـــــلابدر منطوليا منج ان امـــــ لع -20
ــتشـــــار  وطني 19-جا حة لوف د ــلابدر للولالة الوطنية ادارة  ا ت ال وارئ خدمات خ  ر اطـــ ، احاح ررنام  طـــ

ما اج  حيبـــــــ ر اطـــــــتةداف المعلومات ال  ـــــــا ية في إدارة الكوارث. وقد ُقدف هجا الدعم لمدة خمبـــــــة اشـــــــهر في  
 .2021هر في عاف وار عة اش 2020 عاف

وخال  هـج  ال ترة، ُن ـجت  ال ـة ررام  ل نـا  القـدرات مع مبـــــــــــــؤول ا ما مةتله الولـا ت المعنيـة ومكـاحــ   - 21
المقاطعات التابعة للولالة الوطنية ادارة  ا ت ال وارئ. ودعم الة  ر ا طتشار  الوطني حعزكز منصة الرصد اآلني 

األلجية العالمي والولالة. وطـــاعد الة  ر ا طـــتشـــار  اي ـــا الولالة ييما بتعلق    لأل ر والومـــع، التي اطـــتحد ها ررنام  
 الالزف للحصو  علم ص ة مبتعم  مأذون لم للم ثاق الدولي بشأن ال  ا  والكوارث الك رى.  التدرك   ررنام   رتن  ج  

، 2020 عاف . وفي2011ولان ررنام  طلابدر داعما لبر   نكا منج بعثتم ا طتشاركة التقنية في عاف   -22
قدف ال رنام  إلم مرلز إدارة الكوارث في طــر   نكا خدمات مبــتشــار وطني لمدة خمبــة اشــهر، واطــتمرت هج  

، في ال ترة ما ابلو /طــــــــ تم ر إلم لانون األو /ديبــــــــم ر. ونظم الة  ر ا طــــــــتشــــــــار   2021الةدمات في عاف 
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إطار طــــ ندا  مــــما ما مةتله اصــــحات المصــــلحة ا لات فا دحها في رصــــد األهداف    تال يانات التي جمع
 . 2030-2015للحد ما مةاطر الكوارث لل ترة 

ق ورصــد الج اف.  ار ت  كما ُقدف الدعم ما اج  ومــع نه  لرصــد  را ق الطابات ورطــم خرا ب لشــدة ا  -23
 م تو ة المصدر.هج  النظم باطتةداف صور طاحلية وادوات  اطو ية  توقد طور 

دورة دراطـية  عقد   اج ما وكبـر ال رنام  حع  ا مبـؤول ا ا ن ا ما مرلز إدارة الكوارث في طـر   نكا -24
مدحها حبعة اشهر حتول بشهادة دراطات عليا في مجا  ا طتشعار عا بعد ونظم المعلومات الجطرايية في مرلز 

 حيب الهادئ. حدركا علوف وحكنولوجيا ال  ا  في من قة آطيا والم

ـــتان في   - 25 ححـت رـعاـية مكـت  وزارة اـلدوـلة   2021ـلانون الـثاني/بـنابر    26وُعـقد اجتـماا حمهـ د  ـلدعم افـطانبـــــــــــ
دارة الكوارث والشؤون اانبانية. ورلز ا جتماا علم فهم البياطات والتنب ق المؤطبي والقدرات الحالية والتشركعات  ا 

والتعافي.  وحدار ر التصد  الجطرايية المكانية في التأه  للكوارث واانجار الملكر الداعمة المتعلقة باطتةداف المعلومات  
لتواصــــــ  أنشــــــ ة ل القياف ب لم  اف ــــــت إ ححدبد اولوكات      ما اج ا جتماا  هجا  واطــــــُتةدمت المعلومات المبــــــتقاة خال   

 الثاني/بنابر إلم ايار/مابو. رصد الج اف في افطانبتان في ال ترة ما لانون  في مجا   الدعوة  و 

، عقد مكت  وزارة الدولة ادارة الكوارث والشــؤون اانبــانية و رنام  طــلابدر 2021ايار/مابو    21وفي  -26
ــيعيا ــية المعنية  و  مومـــــــوا "حق يم الج اف و  ئ الموارد الما ية   اجتماعا موامـــــ عا بعد مع الولا ت الر يبـــــ

ل رنام  طـــلابدر،  ةتابعال ةقليمي اادعم   الح امك  ا ن ا ما  باطـــتةداف رصـــد األرة". وُعقد ا جتماا بالتعاون مع
 وهما جامعة و ية دلتا والمعهد الدولي ادارة الميا . 

ــ تم ر   29هـ د  في وعـقد اجتمـاا حم - 27 ــا  ال ل  نـية    2021ابلو /طــــــــــــ حـقديم    ما اجـ مع ولـاـلة ال  ــــــــــــ
هج   الةدمات التي يقدمها ررنام  طــــــــلابدر. ولان ا جتماا م  دا في إنشــــــــا  آلية حنبــــــــ ق مع  إ اطة بشــــــــأن 

  راجتماعات ع   ب ـــــــع واطـــــــت ـــــــافة   2022الولالة ومناقشـــــــة إمكانية القياف رلعثة اطـــــــتشـــــــاركة حقنية في عاف 
 التقنية. اانترنت ق   اللعثة ا طتشاركة 

ما يقدمم شــرح رهدف  Azercosmosمع ممثلي شــرلة   2021وُعقد اجتماا عا بعد في آت/البــ ا   -28
 . 2022رلعثة اطتشاركة حقنية حابعة لل رنام  في عاف  قيافة الدعم وخدمات ومناقشة إمكاني ررنام  طلابدر ما 

 الصـــــــمود امافرنا  القدرة علم    ما اج  وعقدت دورة حدرك ية علم اانترنت بشـــــــأن حكنولوجيا ال  ـــــــا  -29
في ال ترة  ،الكوارث في مواجهة ندرة الميا ، نظمت با شتراك مع منظمة التعاون ال  ا ي آلطيا والمحيب الهادئ

األردن، وإندونيبيا،  رلدا، هي    11مشارلا ما   60حشركا األو /اكتو ر. و  ر الدورة اكثر ما   15إلم    11ا م
ــتان، و نطالديو، وحابلند، وحرليا، والبــــــــــودان، والعراق، والمكبــــــــــيك،   -وإبران )جمهوركة   ااطــــــــــالميةط، و اكبــــــــ

حشـــــــــركا األو /اكتو ر لتتناطـــــــــ  مع المناطق   22إلم   18في ال ترة ما   ما جدبد هج  الدورة  نظمت. و ومنطوليا
ــا  الةارجي، والمرلز الوطني ألالزمنية   ــؤون ال  ـــــــ ــات التقنية خ را  ما مكت  شـــــــ مرككا الالح نية. وقدف الجلبـــــــ

الصــــــــــــــ ني للحـد ما الكوارث، و الـ ة مكـاـح  دعم إقليمـية ـحابعـة ل رـنام  طـــــــــــــــلاـبدر )المعهـد اـلدولي ادارة المـيا ،  
 النق ، وجامعة و ية دلتاط.  وجامعة را لوركون في

ــتةداف المعلومات  -30 ــلة حعزكز قدرة المدبركة العامة للحماية المدنية في النيجر علم اطــــــــ وما اج  مواصــــــــ
ــانات في ــا ية في التصـــــــــد  لل ي ـــــــ ال لد، و ناً  علم طل  مدبر المدبركة الوطنية للدفاا المدني في   هجا ال  ـــــــ

ية  انية علم اانترنت بشــــأن رطــــم خرا ب ال ي ــــانات باطــــتةداف الصــــور النيجر، نظم ررنام  طــــلابدر دورة حدرك  
ــتمدةالراداركة الم ــاح    بـــــــــ ــارك في الدورة  Google Earthفي محرك لول  إبرث )  Sentinel-1ما البـــــــــ ط. وشـــــــــ
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مشـارلا ما المدبركة وما األكاديمية الوطنية   36آت/البـ ا ما مجموعم  12و  11التدرك ية التي عقدت بومي  
 لمدني ول رهما ما الولا ت الحكومية، ف ال عا مكت  المنبق المقيم لألمم المتحدة. للدفاا ا

وجرى حعرك  المشارل ا في التدرك  بالملادئ األطاطية لالطتشعار عا ُبعد باطتةداف الرادار، وحعلموا   -31
 الة مةتارة،   ممارطــــات ذات صــــلة، وقاموا رلحث العملية ما خال  دراطــــاتما   ما بوصــــم بم  كي ية اطــــتةداف

 وعرموا النتا   ما خال  نظم المعلومات الجطرايية لةرا ب لل ي انات. 

وُعـقدت المر ـلة الـثانـية ما اـلدورة االكترونـية الم تو ـة الحـاشــــــــــــــدة "الت  يـقات الجطرايـية المكـانـية ادارة   -32
لتعاون مع مرلز حدركا علوف حشـــــــركا الثاني/نوفم ر، با 30 زكران/بونيم إلم  1مةاطر الكوارث" في ال ترة ما 

في الهند. ووفرت الدورة حدركلا مجانيا ومرنا   مقر   وحكنولوجيا ال  ـــــــا  في من قة آطـــــــيا والمحيب الهادئ الموجود
اانترنت لتعزكز القدرات المتصـلة باطـتةداف التكنولوجيات الجطرايية المكانية وحكنولوجيات رصـد األرة في    رع

 إدارة مةاطر الكوارث.

ــنة ما المر لة األولم  ةلارة عا   لانت المر لة الثانية و  - 33 ــةة محبــــــ ، وقدمت اداة 2020اطلقت في عاف و نبــــــ
 . وقد لق ت إقلا  ل  را ما 19- ح شــــــــي جا حة لوف د التي عرفت  حعلم اشــــــــتدت الحاجة إل ها خال  األوقات الصــــــــعلة 

 رلدا.   122ما    ا شةص   6  328شارلة  لدان. وشهدت المر لة الثانية م ما ال   104مشارلا ما   29 727  جان  

ــلابدر  حعاون ، 2021لانون األو /ديبـــــــم ر    2حشـــــــركا الثاني/نوفم ر إلم   30وفي ال ترة ما  - 34 مع  ررنام  طـــــ
    ما اج   ى مرلز حنب ق الوقاية ما الكوارث ال  يعية في امرككا الوط م والم ثاق الدولي بشأن ال  ا  والكوارث الك ر 

 بشأن ااجرا ات التي يبتةدمها مدبرو المشاركع في  الة ح ع   الم ثاق الدولي. عقد دورة حدرك ية  

واحا ت الدورة التدرك ية التي اجركت في لواحيما  طـــــــ تي للمشـــــــارل ا فهم ااجرا ات التي يبـــــــتةدمها  -35
احـلاعهـا عـند م ــــــــــــــاـفة  الالم ـثاق اـلدولي ا ـنا  ح ع ـلم والقواعـد التي يجـ  علم مـدبر  المشــــــــــــــاركع ومـقدمي القيمـة 

ن علم اطتةداف الممارطة التي اوصم رها ررنام  طلابدر و ت المشارلا م الا بمهامهم. وإمافة إلم ذلك، در ِّ 
. واطـتةدمت الدورة  Sentinel-1ما طـاح    بـتمدةكة مبشـأن رطـم خرا ب ال ي ـانات البـركعة باطـتةداف صـور رادار 

ر عا بعد بدعم المرلز والولا ت الوطنية ادارة الكوارث إنشــا  فركق إقليمي لالطــتشــعا   ما اجالتدرك ية اي ــا 
 في رلدان المن قة في جهود إعداد الةرا ب في  الة وقوا لوارث. 

ررنام  طــــلابدر    و شــــدمشــــارلا ما رلدان امرككا الوطــــ م والجمهوركة الدوم نيكية.   17المرلز   و شــــد -36
ــا  ولج ــا  الوطنية األرجنت نية لع ــــــ مدر  ا ما المعهد الوطني ال رازكلي للحوث ال  ــــ في الم ثاق   وكانة ال  ــــ

الدولي، وخ  را ما جامعة طـــــانتا ماركا ا ححادية في ال رازك  بصـــــ تها مكت  دعم إقليمي حابعا ل رنام  طـــــلابدر، 
 ومهن  ا ا ن ا ما المرلز الوطني للوقاية ما الكوارث في المكبيك. 

  
 أنشطة التوعية والربط الشبكي -باء 

بلةص هجا القبـــم: )اط ال عاليات التي نظمها او شـــارك في حنظيمها ررنام  طـــلابدرا و)تط مبـــاهماحم  -37
 في ال عاليات التي عقدحها منظمات شرككة مةتل ة.
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 الفعاليات التي نظمها برنامج سبايدر أو اشترك في تنظيمها  - 1 

حلقة عمل إقليمية: "تعزيز االستعداد لمواجهة الكوارث المتصلة بالمناخ باستخدام التكنولوجيات   
 2021شباط/فبراير   17الفضائية"،  

شارك في حنظيم  لقة العم  ررنام  طلابدر ومرلز إدارة الكوارث )الو دة المؤقتةط التابع لراب ة جنوت  -38
عهد الدولي ادارة الميا  في طـــــــر   نكا ومرلز حدركا علوف وحكنولوجيا آطـــــــيا للتعاون ااقليمي بالتعاون مع الم

 خ  را ما الدو  األع ا  في الراب ة. 50ال  ا  في من قة آطيا والمحيب الهادئ. و  رها نحو 

علم نحو   طـــــــــــت ادة  م ا ل الرامية إ وشـــــــــــملت  لقة العم  حدركلات وحماركا محاكاة لدعم جهود رلدان المن قة  - 39
ا المعلومات ال  ــا ية في حوف ر معلومات اانجار الملكر والمةاطر، مما يبــهم اي ــا في ححق ق اهداف إطار  فعا  م 

ة  تعلق طــ ندا . واحاح هجا الجهد المشــترك للمشــارل ا ححدبد مناطق الة ر، والوصــو  إلم معلومات اانجار الملكر الم 
ت ال وارئ، مث  الم ثاق الدولي بشـأن ال  ـا  والكوارث  بال ي ـانات واألعاصـ ر، واطـتةداف آليات ا طـتجابة في  ا  

 لتقديم الدعم في  ا ت ال وارئ.   الالزمة   الك رى ومشروا طنت ن  آطيا، وإعداد المنتجات 
  

اجتماع وطني للخبراء ُعقد عن بعد: "حلول فضائية إلدارة مخاطر الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ    
 2021نيسان/أبريل    15إلى    13في نيجيريا"، 

شــــارك ل  ما ررنام  طــــلابدر والمرلز ااقليمي  طــــتشــــعار طــــ   األرة عا ُبعد والولالة الوطنية  -40
، والولـالـة النيج ركـة للةـدمـات  ال وارئ والولـالـة الوطنيـة النيج ركـة لتـدرر  لللحـث والت وكر في مجـا  ال  ـــــــــــــــا ،  

اله درولوجية في حنظيم اجتماا خ را  وطني بشـــــــــأن الحلو  ال  ـــــــــا ية ادارة مةاطر الكوارث وا طـــــــــتجابة في  
،  2021نيبـــــــــــــــان/ارركـ     15إلم    13 ـا ت ال وارئ في نيج ركـا. وعقـد اجتمـاا الة را  عا بعـد في ال ترة ما  

 وطاهم في الجهود التي ي  لع رها ررنام  طلابدر والولالة الوطنية لللحث والت وكر في مجا  ال  ا . 

شـةصـا ما مؤطـبـات في نيج ركا واماكا اخرى في افركقيا واورو ا اطـما هم   120وطـج  ما يقرت ما   -41
ــة وجامعات ومنظمات إقليمي  ــرلات خاصـ ــور ا جتماا وحمث   ولا ت  كومية وشـ ــر اكثر لح ـ ة ودولية. و  ـ

ما هؤ   ا جتماا، الج  عقد في  الث جلبـات ح ـمنت عرومـا قدمتها مؤطـبـات مةتل ة ومناقشـات  80ما 
 التحديات والتوصيات التي بتع ا معالجتها في طياق إدارة ال ي انات في نيج ركا. اطتلانة احا ت للح ور 

م موظ و ررنام  طـلابدر معلومات عا  خاللنيا قدف عا بعد جز ا حقالمنظم كما ح ـما اجتماا الة را    -42
حول د معلومات ف ــــا ية ذات  رهدف معالجة الصــــور البــــاحلية بغية ااجرا ات الت صــــ لية التي ومــــعها ال رنام   

عا المنظم اجتماا الة را   المتعلقة ب العروة والتبج الت والمعلومات اامايية  وحتاح  صلة بإدارة ال ي انات.  
-https://un-spider.org/news-and-events/events/un-spider-expert-meeting:  الشـــــلكي  الرابببعد علم 

space-based-solutions-Nigeria. 
  

إلنترنت: "رصد الجفاف وإدارته باستخدام بيانات رصد األرض والتنبؤ بأحوال الطقس"،  ا منظمة عبر  حلقة عمل    
   2021تموز/يوليه   7

ــترك في حنظيم  لقة العم   -43 ــيا، اشـــــ ــد الج اف  المتعلقة نظرا لتواحر  ا ت الج اف في جنوت آطـــــ ررصـــــ
)و دة  لابدر ومرلز إدارة الكوارث وإدارحم باطتةداف ريانات رصد األرة والتن ؤ بأ وا  ال قا ل  ما ررنام  ط

بالتعاون مع المعهد الدولي ادارة الميا  في طــــــــــــــر   نكا.   جنوت آطــــــــــــــيا للتعاون ااقليمي  لراب ة  التابعمؤقتةط 
 ما للار المبؤول ا ما الدو  األع ا  في الراب ة. 50اكثر ما  هج  و  ر  لقة العم 

https://un-spider.org/news-and-events/events/un-spider-expert-meeting-space-based-solutions-Nigeria
https://un-spider.org/news-and-events/events/un-spider-expert-meeting-space-based-solutions-Nigeria
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ريـانـات رصــــــــــــــد األرة والتن ؤ بـأ وا  ال قا والنه     مجـا   ونـاقشــــــــــــــت  لقـة العمـ  اوجـم التقـدف في -44
واألدوات التي ما شـــــــأنها المبـــــــاعدة علم ححق ق القدرة علم مواجهة الج اف في الدو  األع ـــــــا  في الراب ة.  

ــو  علم مةتل ــلب الحدث ال ـ ــلة  وطـ ــات العالمية وااقليمية واألدوات ذات الصـ ــد الج اف  المعتمدة ه المنصـ لرصـ
 التة يب لتدار ر إدارة الج اف في الوقت المناط . إطار حوجيم وامعي البياطات في بغية  بم  واانجار الملكر

  
 اجتماع خبراء إقليمي عقد عن ُبعد في إطار برنامج سبايدر: "حلول فضائية إلدارة المخاطر والكوارث   

 2021تموز/يوليه    15إلى    13فريقي"،  األ  الجنوب   في 

شــارك ررنام  طــلابدر والمرلز ااقليمي  طــتشــعار طــ   األرة عا ُبعد في حنظيم اجتماا خ را  إقليمي ح  - 45
ــواح  والت  يقات الجدبدة  نظم   عا بعد مع الترل ز علم رلدان الجنوت األفركقي. وحناو  ا جتماا دور حكنولوجيات البــــ

 ديات التي ح ر ها األخ ار ال  يعية.  التصد  للتح ما اج   التي اطتحد تها األوطال المعنية بال  ا   

ــج  ما يقرت ما   -46 ــات   120وقد طـ ــبـ ــا ما العدبد ما المؤطـ ــةصـ ــما همشـ ــور المؤحمر وحمث     اطـ لح ـ
ــا  وولا ت  كومية   ادارةولا ت وطنية   ــة ومنظمات    اخرى الكوارث وولا ت ف ــــ ــرلات خاصــــ وجامعات وشــــ

 ،إي اليا  ،اولندا  ،المانيا  ،إطـــــــواح ني  ،التالية: إطـــــــرا    ودولية. و  ـــــــر ا جتماا مشـــــــارلون ما ال لدان إقليمية
  ، نيج ركا   ،نام  يا ،موزام  ق  ،مالو    ،المكبـيك  ،ل نيا  ،زملارو    ،رومانيا  ،رواندا  ،جنوت افركقيا ،الجزا ر ،ال رازك 

ال ونان. وشــارك ييم اي ــا خ را  ما عدة مكاح  دعم إقليمية حابعة ل رنام  طــلابدر   ،الو يات المتحدة األمرككية
 ال ونانط.    ،نيج ركا  ،ل نيا  ،رومانيا ،الجزا ر ،ال رازك   ،المانيا ،)إطرا   

ــلابدر  -47 وح ــــــــما اجتماا الة را  المنعقد عا بعد  الث جلبــــــــات. واحا ت الجلبــــــــة األولم ل رنام  طــــــ
، وقدمت الولا ت الوطنية ادارة الكوارث التمه د للمومــوا طــتشــعار طــ   األرة عا ُبعد والمرلز ااقليمي 

في رلـدان الجنوت األفركقي والمرلز ااقليمي لرطــــــــــــــم خرا ب موارد التنميـة و رنـام  طــــــــــــــلـابـدر والمرلز ااقليمي 
ت اخرى في رلدان  طـتشـعار طـ   األرة عا ُبعد معلومات إلم المشـارل ا عا انشـ تها. واطـتةدمت مؤطـبـا

عا خدمة ررنام   إي ـــــا يا ح ـــــمنت عرمـــــا و الجنوت األفركقي الجلبـــــة الثانية لتقديم معلومات عا انشـــــ تها، 
قدمم المرلز األلماني لل  ــــــا  الجو . واحا ت  إي ــــــا يا كو رنيكوس الةاصــــــة ررطــــــم خرا ب ال وارئ وعرمــــــا  

معلومات عا الةدمات واألدوات والمنتجات التي   الجلبــة الثالثة لمؤطــبــات ما األوطــال المعنية بال  ــا  حقديم
دعم جهود إدارة الكوارث. لما ُدعي الم ثاق الدولي بشــــــأن ال  ــــــا     ما اج  ــــــا  معنية بالوطــــــال الاأل  اعدحها

اي ــا  خال  هج  الجلبــة. وح ــما اجتماا الة را  المنعقد عا بعد  إي ــا ي  والكوارث الك رى إلم حقديم عرة  
ــات حقنية في   ــاجلبــــــ ــا يا فترة ما بعد الظهر،   ث قدف خ را  ما ررنام  لو رنيكوس عرومــــــ عا النظاف   إي ــــــ

حرا ق  المتعلقـة ب لمعلومـات  للو رنيكوس، والنظـاف العـالمي   رنـام   العـالمي للتوةيـة بـأ وا  ال ي ـــــــــــــــانـات التـابع ل
ة ل رنام  طـــــــلابدر عدة خ را  ما مكاح  الدعم ااقليمية التابع عرةالطابات، والمرصـــــــد العالمي للج اف. لما  

 ممارطات اوصم رها ررنام  طلابدر.
  

حلقة العمل المشتركة بين األمم المتحدة وجمهورية إيران اإلسالمية بشأن استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء    
 2021آب/أغسطس    11- 9ألغراض تتعلق بالجفاف والفيضانات وإدارة الموارد المائية،  

اانترنت. نظمت ع ر لتي اطــــت ــــافتها ولالة ال  ــــا  اابرانية، في شــــك  فعالية ُعقدت  لقة العم ، ا -48
وحكنولوجيات رصــــــــــــــد األرة بالطة األهمية في إدارة ورصــــــــــــــد الموارد الما ية والكوارث المتصــــــــــــــلة بالميا  مث  

 ال ي انات والج اف، التي حؤ ر بصورة متزابدة علم اانتال الزراعي واألما الطجا ي. 
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ا الصــــــدد، رلزت  لقة العم  علم الج اف وال ي ــــــانات وإدارة الموارد الما ية، وهي المجا ت  وفي هج -49
الر يبـية التي حبـت  د علم نحو ل  ر ما التكنولوجيا المتصـلة بال  ـا ، وطـاهمت في ا دث واك ر ملادرة اطلقها  

 حق ق اهداف التنمية المبتدامة.قمة النظم الطجا ية، وعقد العم  ما اج  ح   ياألم ا العاف لألمم المتحدة، وه

امراة.   112رلدا، ما ر نهم    64مشــــــــــــارلا ما    378و لغ مجموا المشــــــــــــارل ا المبــــــــــــجل ا في  لقة العم    - 50
حقركر المؤحمر متاح بجميع اللطات الرطـــــــمية لألمم المتحدة علم و   ـــــــر بعل المبـــــــجل ا  لقة العم  جز يا.   ور ما 

 . http://unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2021/aac.105/aac.1051253_0.htmlالرابب التالي:  
  

 2021نيسان/أبريل    30إلى    26ر السابع للدفاع الكوكبي،  المؤتم   

ــافم   -51 ــت ــ ــا ية واطــ ــابع، الج  نظمتم األكاديمية الدولية للمال ة ال  ــ ــما مؤحمر الدفاا الكول ي البــ ح ــ
مكت  شـؤون ال  ـا  الةارجي بالتعاون مع ولالة ال  ـا  األورو ية، حمركنا مبـتندا إلم طـ ناركو  دث افترامـي  

لدفاا الكول ي مناقشــــــــة  األرة، احاح للممارطـــــــــ ا ما مةتله مجا ت اما  قرك     جبـــــــــماصـــــــــ داف  بتمث  في  
 هجا الحدث. مث  ط ت للم التصد  ل ما

ــلابدر و  -52 ــ  اجمع ررنام  طــ ــاصــ ــلة ما في مجا    اختصــ ــلبــ ــارلة في طــ ــد  للكوارث وإدارحها للمشــ التصــ
ــ ناركو األزمة ال  حعليقاتحقديم  ما اج    لقات النقاش  ــأن طــــــــ ــتةدف التمركا  قا مةووجهات نظر نقدية بشــــــــ . واطــــــــ

حومـي  الكي ية التي يمكا لمث  هجا ما اج     اتكوككل ا د التهدبد يشـكلم  بتعلق ر طـ ناركو افترامـيا ولكنم واقعي  
 المؤحمر الج  اطتمر ار عة اياف.   ط لة مدةالتهدبد الملالت ان بت ور رها  

فقد اظهر ان هناك  اجة إلم قصــــــة ححجبركة.   بمثابة ولان هجا البــــــ ناركو الج  اطــــــتةدف في المؤحمر -53
ــتق  ، ألنم  تم   منج تأه ال  تأه قد يكون وقت الفإشــــــعار مبــــــ ق،  في  ا  وجود  اآلن لما قد يحدث في المبــــ

محدودا. واظهر البـ ناركو ان الدفاا الكول ي هو في الواقع مبـعم عالمي. والتواصـ  المبـتمر لألوطـال المعنية 
بالدفاا الكول ي واألوطـــــــال المعنية بالتأه  والتصـــــــد  للكوارث امر مـــــــرور  للح ا  علم طـــــــالمة العالم ما 

وطـتنشـر نتيجة التمركا في شـك  ورقة في   األرة.ما قرك    ارح اف جبـمالتي قد بؤد  إل ها  الكوارث المحتملة 
 لحثية.ال تمجالإ دى ال

  
مؤتمر بون الدولي المشترك بين برنامج سبايدر والمركز اإلقليمي الستشعار سطح األرض عن بعد:   

 شبكات وتكنولوجيا المعلومات في أوقات األزمات"،ال فضائية إلدارة الكوارث في أفريقيا:   "حلول 
 2021ثاني/نوفمبر تشرين ال  18إلى    16

عقد ررنام  طــــــلابدر والمرلز ااقليمي  طــــــتشــــــعار طــــــ   األرة عا بعد مؤحمر رون الدولي بشــــــأن   -54
ــا ية ادارة الكوارث في افركقيا:  ــوا: " لو  ف ـــــ ــلكات وحكنولوجيا المعلومات في اوقات األزمات" المومـــــ في  شـــــ

ــا   30 ،الج  عقد عا بعد  ،المؤحمر شـــم . و 2021حشـــركا الثاني/نوفم ر   18إلم  16 ماال ترة  إي ـــا يا عرمـ
و لقة نقاش وا دة. وحناو  اطـــــــــتةداف حكنولوجيات ال  ـــــــــا  في التصـــــــــد  للتحديات التي ح ر ها ال ي ـــــــــانات  

ــم وموجات الج اف و را ق الطابات. و  ــأن األدوات الم تكرة التي اعدح  شـ ــة بشـ ــصـ ــة مةصـ ــا جلبـ ها  المؤحمر اي ـ
 األوطال األكاديمية والق اا الةاص و رنام  طلابدر.

رجا ، ما ال   154نبـا  و ما ال   منهم   70شـةصـا اطـما هم لح ـور المؤحمر: لان   225وطـج  ما مجموعم  - 55
إ  و يا، افطانبـــتان، المانيا،  مؤطـــبـــة ما   81. ومث  المشـــارلون  عا جنبـــم   ف ـــ  شـــةص وا د عدف اافصـــاح ييما 

المتعــددة القوميــاتط، حونا، الجزا ر، جنوت افركقيــا، روانــدا، زملــارو ،    - نطالديو، رولي يــا )دولــة  إي ــاليــا، ال رازكــ ، ر 
ــا، فنزوكال )جمهورـكة  ــ لي، لـام ـيا، لـاـنا، فرنبـــــــــــ ال وليـ ارـكةط، ل نـيا، ـمال زـكا، مالو ، المملـكة المتحـدة ل رك ـانـيا   – شـــــــــــ

http://unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2021/aac.105/aac.1051253_0.html
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األمم المتحدة. واطــت اد  ،  ركا، الهند، الو يات المتحدة، ال ونان العظمم وابرلندا الشــمالية، موزام  ق، النمبــا، النيجر، نيج  
ــارلة خ را  ما اح اقية األمم المتحدة لمكافحة التصــــــــــــحر، ومنظمة األلجية والزراعة لألمم المتحدة،   المؤحمر ما مشــــــــــ

ودوليــة اخرى. ومعهــد األمم المتحــدة الجــامعي لل  مــة واألما اللشـــــــــــــر ، ولجنــة ا ححــاد األفركقي، ومنظمــات إقليميــة  
وطــــــــاهمت مكاح  دعم إقليمية حابعة ل رنام  طــــــــلابدر ما المانيا والجزا ر وطــــــــر   نكا وال ونان في المؤحمر، وقدمت 

 مواميع مةتل ة.   إي ا ية  و  عروما 

واعاد المشــــــارلون التأك د علم مــــــرورة مواصــــــلة جهود التوةية بشــــــأن التكنولوجيات واألدوات الجدبدة  -56
  ــــا ، وجهود رنا  القدرات، بما في ذلك في شــــك  حدركلات للمدر  ا، وحنظيم معنية بالوطــــال الاألالتي طورحها  

 ف هج  التكنولوجيات واألدوات الم تكرة.ححدبد لي ية اطتةدا   ما اج  عمليات محاكاة ل ا دة ولا ت إدارة الكوارث
  

اجتماع خبراء إقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي في إطار برنامج سبايدر عقد عن ُبعد بشأن موضوع   
 "حلول فضائية للحد من مخاطر الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ في أمريكا الالتينية"، 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر  25إلى    23

شـــارك ل  ما ررنام  طـــلابدر، ومرلز حنبـــ ق الوقاية ما الكوارث ال  يعية في امرككا الوطـــ م، وار عة  ح  - 57
مكاح  دعم إقليمية )األرجنت ا وال رازك  ولولوم يا والمكبــــــــــيكط، واادارة الوطنية للمال ة الجوكة وال  ــــــــــا  التابعة 

إطـــــــــــــهـاف التكنولوجـيات البــــــــــــــاحلـية   تـناو  ل عا بعـد  عقـد  يمي  للو ـيات المتحـدة األمرككـية في حنظيم اجتمـاا خ را  إقل 
ــد  للتحديات التي ح ر ها األخ ار   ــا  في التصـــــــ ــال المعنية بال  ـــــــ ــتحد تها األوطـــــــ والت  يقات الجدبدة التي اطـــــــ

شـةصـا،    196ال  يعية في امرككا الالح نية والكارك ي. و لغ مجموا األشـةاص المبـجل ا للمشـارلة في هجا الحدث  
ولالة ما ولا ت إدارة الكوارث وولا ت ال  ـــــــــــــا  ول رها   100ما يقرت ما   وا رجال. ومثل   127مراة و ا   69منهم  

حكومية والجامعات وشــــرلات خاصــــة وليانات حابعة لألمم المتحدة، ولان ما ر نهم  ال ما الولا ت الحكومية ول ر  
 امرككا الالح نية والكارك ي. خ را  ما المرلز ااقليمي لتدركا علوف وحكنولوجيا ال  ا  في  

-و  ــــــــــــــر ا جتمـاا مشــــــــــــــارلون ما األرجنت ا، إكوادور، إي ـالـيا، ـبارالوا ، ال رازـك ، رولي ـيا )دوـلة -58
لمتعددة القومياتط، ر رو، الجمهوركة الدوم نيكية، البـل ادور، شـ لي، لواحيما ، لوطـتارككا، لولوم يا، المكبـيك،  ا

المتحدة  طـــــــــــــت اد ما مشـــــــــــــارلة خ را  ما منظمة األلجية والزراعة و رنام  األممالو يات المتحدة. وا ،هندوراس
 .طالمتحدة األمم مو  ) اانما ي و رنام  األمم المتحدة للمبتوطنات اللشركة

واح ق المشــارلون علم مــرورة مواصــلة اا اطة علما بالت ورات التي  ققتها مؤطــبــات امرككا الالح نية في   - 59
نولوجيات ال  ــا  وفي إنشــا  فركق حقني إقليمي ما المهن  ا لمطــهاف في جهود التصــد  للكوارث.  مجا  اطــتةداف حك 

واقتر وا حنظيم اجتماعات فصـــــــــلية عا بعد لمواصـــــــــلة جهود التوةية، وحلاد  الدروس المبـــــــــت ادة بشـــــــــأن اطـــــــــتةداف  
 طال المعنية بإدارة الكوارث.  ال  ا  واألو المعنية ب وطال  األ حكنولوجيات ال  ا ، ومواصلة حيب ر التآزر ر ا 

  
 ثالثة اجتماعات عالمية لمكاتب الدعم اإلقليمية التابعة لبرنامج سبايدر   

ــر لمكاح  الدعم ااقليمي -60 ــنو  العاشــــ ــادرة عا ا جتماا البــــ ــية الصــــ ــركا    المنعقد عق  التوصــــ في حشــــ
، ُعقدت  ال ة 2021، نظم ررنام  طـــــــــــلابدر اجتماعات اكثر حواحرا ر ا المكاح . ف ي عاف  2020 الثاني/نوفم ر

حنبــــــــــــــ ق خ ب عمـ    ةقليميـ اادعم  الـ حـ   امكـ ما    14لـانون الثـاني/بنـابر، نـاقو   28اجتمـاعـات عا بعـد. وفي  
 اطــتلانة  علم ررنام  طــلابدر واألنشــ ة التعاونية. وعرمــت النتا   ما خال  دراطــة اطــتقصــا ية لقدرات المكاح 

، عقد اجتماا مواميعي ناقشت ييم طلعة  2021األنش ة التعاونية الممكنة والثطرات المعريية. وفي آذار/مارس 
رصـد ح شـي الجراد. و  ـر ا جتماا البـنو ، الج  عقد في  مكاح  دعم إقليمية اطـتةداف حقنيات رصـد األرة 
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، جـدـبد  إقليمـيا. واطــــــــــــــُتحـدث مكـت  دعم إقليميمكـت  دعم   15، 2021حشــــــــــــــركا األو /اكتو ر   13و 12بومي  
ة عا األنشـ ة الجاركة والمق لة. وعقدت مناقشـات بشـأن طـ   جدبدة لالمـ الا بأنشـ ة  حد  وقدمت معلومات م

 .2022و عاف  2021ة رلقية عاف ةاصرنا  القدرات، بما في ذلك التعلم االكتروني، واألنش ة ال
  

 والفعاليات والحلقات الدراسية الشبكية األخرى أو اإلسهام فيها تنظيم المبادرات   - 2 

مت بملادرة ما منظمات شرككة مةتل ة: -61  قدف ررنام  طلابدر المباهمات التالية في ال عاليات التي ُنظ ِّ

 ا2021شلال/ف رابر  6و 5، 2021مؤحمر ادبالبد للجامعة الدولية لل  ا   )اط 

الوطنية ادارة الكوارث في الدو  األع ا  في مرلز حنب ق الوقاية  اجتماا رؤطا  الولا ت  )تط 
 ا2021شلال/ف رابر  10و 9ما الكوارث ال  يعية في امرككا الوط م، لواحيما  ط تي،  

وطب لمبتةدمي نظاف المعلومات الجطرايية وا طتشعار عا بعد في جزر مت ال  2021مؤحمر   )لط 
 ا2021 شلال/ف رابر 24و 23المحيب الهادئ، 

دارة الكوارث"، احكنولوجيا ال  ـا   حبـة ر  اانترنت بعنوان "ع ر  ةمنظمدورة حدرك ية قصـ رة   )دط 
 ا2021نيبان/اررك   30إلم  19نظمها مرلز حدركا علوف وحكنولوجيا ال  ا  في آطيا والمحيب الهادئ، 

مؤحمر األكاديمية الدولية للمال ة ال  ــــــــــــا ية البــــــــــــابع المعني بالدفاا الكول ي، واشــــــــــــن ا  )هط 
 ا2021نيبان/اررك   30إلم  26العاصمة، 

األولم للجنة الوطنية لللحث والت وكر في مجا  ال  ـــــــــــا  الجو  بشـــــــــــأن   الدراطـــــــــــية  ةحلقال )وط 
 ا2021نيبان/اررك   29ر الكوارث، لوكتو، اطتةداف حكنولوجيا البواح  في اللحوث المتعلقة بإدارة مةاط

دورة حدرك ية  و  ا طــــــتشــــــعار عا بعد والتكنولوجيا الجطرايية المكانية لرصــــــد إعادة ال نا ،   )زط 
 ا 2021ايار/مابو  28إلم  24نظمها المعهد اآلط و  للتكنولوجيا ل ا دة اصحات المصلحة في إندونيبيا، 

القدرات التابع للجنة المعنية ببــــواح  رصــــد األرة )شــــلكة آطــــيا ال ركق العام  المعني ر نا    )حط 
والمحيب الهادئ للتدرك  والتعليم وحنمية القدرات في مجا  رصـــــــد األرةط، اجتماا حنبـــــــيقي ما اج  التة يب  

 ا2021 زكران/بونيم   14لالجتماا ااقليمي، 

ــتراحيجيات التدخ  المعتمدة في التة )لط   ي  ما  دة الكوارث وإدارحها  دور التعليم العالي في اطــــ
في طـــياق الت ورات التكنولوجية األخ رة، نظمتم شـــلكة الجامعات والمؤطـــبـــات الهندية المعنية بالحد ما مةاطر  

 ا2021آت/الب ا  17الكوارث والمعهد الوطني ادارة الكوارث، 

والتموكــ    التكنولوجيــاحبــــــــــــــة ر  المؤحمر العــالمي الةــاما ادارة الكوارث،  و  مومــــــــــــــوا " ) ط 
إلم  24مواجهة الكوارث، مع الترل ز بشــك  خاص علم األو مة"، الج  نظمتم  كومة الهند،   أللراة  اتالقدر و 

 ا2021حشركا الثاني/نوفم ر   27

حكنولوجيات المعلومات وا حصــا ت في نظم اانجار الملكر    و ع ر اانترنت  منظمة ندوة  )كط 
للحـد ما مةـاطر الكوارث، نظمهـا المعهـد الوطني ادارة الكوارث في الهـند بمـناطـــــــــــــــلة ال وف العـالمي لألرصــــــــــــــاد 

 ا2021آذار/مارس  23الجوكة، 

نق ، إطــــرا   ، ررنام  حدرك ي بعنوان "حط ر المناخ وإدارة الكوارث"، جامعة را لوركون في ال ) ط 
 ا2021ايار/مابو  11
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األرصــاد الجوكة الزراةية    مجا   عا بعد  و  الةدمات ا طــتشــاركة فيمنظم ررنام  حدرك ي   )فط 
القــا مــة علم ا وا  ال قا ما خال  حكنولوجيــات المعلومــات وا حصـــــــــــــــا ت، نظمــم المجلا الهنــد  لللحوث  

 ا2021آت/الب ا  13الزراةية، 

م  طـلابدر والملادئ والت  يقات األطـاطـية لالطـتشـعار عا بعد في المؤحمرات  ررنا دخ  إلمم )نط 
ــا ية ومعالجتها  الدولية المشــــترلة المعنية رتنظيم الجلا  ا صــــ ناعي: نقاش  و  لي ية اطــــتةداف ال يانات ال  ــ

ــاك  المجتمع  ح   ل ــتهداف ال تيات الصـــط رات، واطـــتةداف الجلا  ا صـــ ناعي المحلي مشـ ــلة باطـ والصـــور  المتصـ
 ا2021آت/الب ا  23ال  ا ية، 

 وار رييع المبـــــتوى بشـــــأن البـــــياطـــــات: "حوط ا خ ة القدرة علم التكي  مع حط ر المناخ:  )سط 
 ا2021ابلو /ط تم ر  3"، نظمم المعهد الوطني ادارة الكوارث في الهند، 2100و 2050رؤكة 

 ا2021ابلو /ط تم ر  1القمة العالمية الةامبة للتحاله العالمي لمعاهد بحوث الكوارث،  )اط 

ما اج   الندوة المشــترلة ر ا األمم المتحدة والنمبــا  و  مومــوا "حبــة ر ح  يقات ال  ــا   )فط 
 ا2021ابلو /ط تم ر  9إلم  7األنظمة الطجا ية"، 

ــأن   )صط  ــا  الجو ،الدورة التدرك ية الدولية بشــــ ــا  التي نظمها المعهد الكور  ألبحاث ال  ــــ  ال  ــــ
 ا2021ابلو /ط تم ر   10إلم  6

ل ركق العـامـ  المعني بـالتعـاون ا قتصــــــــــــــاد  والتـأهـ  لحـا ت  ل  منظمـة عا بعـد   لقـة عمـ  )قط 
ــد  ــيا والمحيب الهادئ، "ما الومــــع ال  يعي الجدبد إلم الومــــع ال  يعي األف ــــ : رصــ ال وارئ في من قة آطــ

  24و 23وحق يم اف ـ  للمةاطر ما اج  حكام  اقتصـاد  إقليمي مبـتن ر بشـأن المةاطر"، اطـت ـافتها الصـ ا، 
 ا2021ابلو /ط تم ر  

ــتدامة  )رط  ــلكية  و  العلم وهدفي التنمية المبــــــــ ــية شــــــــ ، "الحياة ححت الما  15و 14 لقة دراطــــــــ
 ا2021ألو /اكتو ر  حشركا ا 1والحياة علم األرة"، عقدحها منظمة " ي  ووحو إركك"، 

 لوت مؤحمر اللحث وا رتكار: "ال ركق ما قمة النظم الطجا ية إلم و    لقة دراطـية شـلكية   )شط 
 ا2021حشركا األو /اكتو ر  7"، نظمها المعهد الدولي ادارة الميا ، 26

ط، نظمتها مؤطـــــــبـــــــة الجلا  الجطرافي المكاني في  ا  ـــــــورك منظمة  )  GEOINT 2021ندوة  )تط 
 ا2021حشركا األو /اكتو ر  8 إلم 5الو يات المتحدة، 

جلبــــــــــة حقنية في الجلرى الحادية والعشــــــــــركا لم ثاق الكوارث: "حارك  ومكانة ومبــــــــــتق   هجا  )ثط 
ــا ية، التعاون الدولي القو  والمثمر"، ُعقدت لوا دة ما جلبــــات المؤحمر الدولي الثاني وا ــلع ا للمال ة ال  ــ لبــ

 ا2021حشركا األو /اكتو ر  29إلم  25دري، ما 

"صـــــندوق الرم  الكوني"، راب ة ال  ـــــا  آلطـــــيا والمحيب الهادئ واوقيانوطـــــيا: فعالية جان ية  )خط 
 ا2021حشركا الثاني/نوفم ر   13لولا ت ال  ا  في آطيا والمحيب الهادئ،  ااقليميى نتدعلم هامو الم

لقة دراطــية شــلكية طــابقة للمؤحمر العالمي الةاما ادارة الكوارث: "الالمبــاواة ا قتصــادية    )ذط 
الناجمة عا المناخ وإدارة الكوارث"، جامعة حام   نادو المرلزكة،   روفارور، الهند، وجامعة طـــــنترا   نكشـــــابر،  

 ا 2021حشركا الثاني/نوفم ر   17المملكة المتحدة، 
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ا اللجنة ا قتصــــــادية وا جتماةية آلطــــــيا والمحيب الهادئ بشــــــأن جا حة  جلبــــــة عامة نظمته )ةط 
ــت ادة يي  19-كوف د ــتجابة )عقدت عا بعدط،  ب   ما بتعلقوالدروس المبـــــ  25اانجار الملكر والوقاية والتأه  وا طـــــ

 ا2021حشركا الثاني/نوفم ر  

 ا ختصاص  الشلات ما  ا دة االطابات لدورة حدرك ية عملية بشأن رصد ال ي انات و را ق   اط )ا 
شـــــــــــــــارك في حنظيمهــا فركق لو رنيكوس لتعزكز القــدرات بــالتعــاون مع جــامعــة اورو ــا  ،إدارة الكوارثفي    المق ل ا

 مشارلا.  62الوط م، وشارك ف ها نحو 
  

 إدارة المعارف   -جيم 
لتجميع المنهجي والمتواصــــــــ  حندرل إدارة المعارف في صــــــــميم انشــــــــ ة ررنام  طــــــــلابدر. فما خال  ا -62
بحوزة األفراد والمؤطـــبـــات ما معارف وما موارد متا ة، بهدف ررنام  طـــلابدر إلم نق  الدروس المبـــت ادة  لما

وإرراز ا رتكارات و  ز الممارطــات التعاونية. وحشــم  األوطــال المنةرطة في مجا  عم  ررنام  طــلابدر جهات  
لحا ت الكوارث والمتةصــصــ ا في مةاطر الكوارث ومقرر  البــياطــات  فاعلة مةتل ة لث رة، ح ــم المبــتج   ا  

 وخ را  ا طتشعار عا ُبعد وموفر  حكنولوجيا ال  ا  واألكاديم  ا واللا ث ا.
  

 بوابة المعارف  - 1 

ط إ ـدى دعـا م ال رـنام ، إذ www.un-spider.orgحشــــــــــــــكـ  رواـبة المعـارف الـتابعـة ل رـنام  طـــــــــــــــلاـبدر ) -63
حبــت ــي  معلومات عا جميع األنشــ ة التي ي ــ لع رها ال رنام  واألوطــال المعنية بإدارة الكوارث وا طــتجابة  

زا ر  ال وابة ازديادا متواصـــــال منج حدشـــــ نها. ف ي  في  ا ت ال وارئ واألوطـــــال المعنية بال  ـــــا . وشـــــهد عدد 
إلم  40  000في الما ة، ما   10، ارح ع متوطـــــــب عدد الزكارات الشـــــــهركة ل وابة المعارف بأكثر ما  2021 عاف

 المحتوى.  عناصر ما  9 000، لان هناك اكثر ما 2021. و حلو  نهاية عاف 45 000 والي 

ت جهود لتط  ر حصــــــــــــــميم روابـة المعـارف لتتوافق مع الملـادئ وخال  النصــــــــــــــه األو  ما العـاف، رـجلـ  -64
.  2021 مالنبـةة المحد ة ما ال وابة في حموز/بولي   تطلقاالتوج هية لمكت  حكنولوجيا المعلومات وا حصـا ت. و 

ا دث إصـدار )ااصـدار  ل توافق مع ث نظاف إدارة المحتوى المبـتةدف في اطـت ـافة ال وابة وإمـافة إلم ذلك،  د ِّ 
 ما منصة درو ا ط. 9

ال رنام  إجرا ات لتعزكز ا طـــــت ادة ما الةدمات التي اطـــــتحد تها األوطـــــال المعنية بال  ـــــا ، ما    دد و  - 65
ر نها إجرا  مةصص  طتةداف النظاف العالمي للمعلومات المتعلقة بحرا ق الطابات في حول د ريانات ما اج  مؤشر  

 ر الحرا ق علم الطابات.  مةصص يقدف معلومات عا الجهود التي ح جلها الدو  األع ا  للحد ما آ ا 

روابة المعارف. ونتيجة ما وُ جلت جهود ادرال محتوى إمــــــافي في النبــــــةت ا ال رنبــــــية وااطــــــلانية  -66
 لجلك، اطتمر عدد زكارات النبةة ااطلانية في التزابد بصورة ملحوظة مقارنة بالبنوات البابقة.

ــالت المتا ة علم روا -67 ــلابدر الوصــــــ ا ررنام  طــــــ ــ  ــ ة مكاح  الدعم كما  بــــــ بة المعارف المتعلقة بأنشــــــ
 ااقليمية واألخ ار التي حتصدى لها. 

  
 استخدام الحلول السحابية  - 2 

الموارد التكنولوجية لدى ولا ت الحماية المدنية، لما لو ئ ا نا  انش ة  المتعلقة ب نظرا لمحدودية المعلومات  - 68
ــلابدر ما  ــتشـــــــار  التقني، زاد ررنام  طـــــ اطـــــــتةداف الحلو  البـــــــحارية في إطار نظاف المعلومات الجطرايية   الدعم ا طـــــ
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ط في الممارطـات  Google Earthالمكانية. وما األمثلة علم ذلك اطـتةداف النظم االكترونية مث  محرك لول  إبرث ) 
 اص .  الموصم رها، والتروك  للنظم المبتندة إلم اانترنت ا نا  انش ة الدعم ا طتشار  التقني وانش ة التو 

ــة لو رنيكوس المعنـية ـبال ـياـنات واطــــــــــــــتطال  ال ـياـنات    ررـنام وكبــــــــــــــتع ا   -69 طـــــــــــــــلاـبدر ـبانتظـاف بمنصــــــــــــ
(Copernicus Data and Exploitation Platform  ط التي انشــــــــــــأها المرلز األلماني لل  ــــــــــــا  الجو . وحتي

ــلة   ــتشــــعار عا ُبعد وموارد الحوطــ ــلابدر المنصــــة الوصــــو  إلم ريانات ا طــ البــــحارية التي يبــــتةدمها ررنام  طــ
 لمعالجة ريانات ا طتشعار عا ُبعد ما اج  دعم الدو  األع ا  ا نا   ا ت ال وارئ.

  
 المنشورات   - 3 

 مدخالت إلم األوراق والمنشورات التالية:طلابدر قدف ررنام    -70

والوقاية منها؟"، نشـــــــرت في  "ه  يمكا للتكنولوجيات ال  ـــــــا ية ان حبـــــــاعد في إدارة األو مة  )اط 
Nature Medicine  2021، ابلو /ط تم ر 27، المجلد  (www.nature.com/naturemedicine  .لانت هج  و ط

 ترلز و لجامعة الدولية لل  ــا ، الورقة نتيجة لمشــارلة ررنام  طــلابدر في دعم مشــروا ال  ــا  والجا حة التابع ل
 أه والتة ي  ما  دحها والت  19-علم الكي ية التي يمكا رها لل  ـــــــــــا  ان يبـــــــــــاعد في رصـــــــــــد جا حة لوف د

 والوقاية منهاا ةجوا   المق للل

ــتشـــــــــــعار عا بعد في مواقع التراث العالمي ال  يعي"،  )تط  "البـــــــــــ ر ع ر المكان والزمان: ا طـــــــــ
World Heritage،  رصد التراث العالمي ما ال  ا " )منشور لل ونبكوطا 98رقم: العدد" ، 

لبــــــ ناركوهات ارح اف   أه  الت مجا   ؟ الدروس المبــــــت ادة في  لحدوث ارح اف   "ه  نحا مبــــــتعدون  )لط  
. ولانت  International Journal of Disaster Risk Science  مجلة  األرة"، وهي ورقة ُارطلت إلم   ما قرك   جبم  

  شــــــــم  هج  الورقة ما نتال مؤحمر الدفاا الكول ي البــــــــابع، الج  عقدحم األكاديمية الدولية للمال ة ال  ــــــــا ية، والج  
  عاون األرة. وجا  في الورقة ان الت ما قرك     بــــــم حمركنا مبــــــتندا إلم طــــــ ناركو  دث افترامــــــي بتمث  في ارح اف ج 

وطــــال المعنية بالتأه  والتصــــد  للكوارث امر مــــرور  للح ا  علم المبــــتمر لألوطــــال المعنية بالدفاا الكول ي واأل 
 طالمة العالم ما الكوارث المحتملة بب    دث ارح اف مما  . 

وما فتئ ررنام  طـــلابدر يبـــهم، مع مكت  األمم المتحدة للحد ما مةاطر الكوارث، والمنظمة العالمية  -71
األخ ار المتعددة، في  ب الشـلكة الدولية لنظم اانجار الملكر  اع ـا  ما  لألرصـاد الجوكة، والعدبد ما المؤطـبـات  

. Words into Action: Guide for Multi-Hazard Early Warning Systems  إعداد منشـــور ر يبـــي بعنوان:
 . 2022المنشور في ال وف العالمي للحد ما مةاطر الكوارث في حشركا األو /اكتو ر  وطيصدر هجا

  
 الدعم المقدم في حاالت الطوارئ   -دال 

ر ررنام  طـــــلابدر، مـــــما ن اق انشـــــ تم، ح ع   الم ثاق الدولي بشـــــأن ال  ـــــا  والكوارث الك رى  -72 يبـــــ 
 نتيجة لما بلي:  

 يي انات في طر   نكا بب   إعصار رورك يا   )اط 

 زلزا  في إندونيبياا )تط 

 ا طتوا ية شاه ا.مان بب   العاص ة يي انات في عُ  )لط 
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 التوعية بالميثاق الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبرى   

ل ِّب ال ـــــو  علم التعاون ر ا الم ثاق الدولي ومكت  شـــــؤون ال  ـــــا  الةارجي وُعرِّمـــــت معلومات  -73 طـــــُ
دت م صـــلة عنم في الكلمات التي الق ت والعروة ااي ـــا ية التي قدمت في عدة فعاليات ومؤحمرات دولية عق

ا نا  ال ترة المشـــــمولة بالتقركر. والتنم المكت  ل  فرصـــــة طـــــنحت للتوةية بال رص التي بتيحها الم ثاق الدولي، 
 وخصوصا ملادرحم الةاصة رتيب ر الوصو  للجميع.

محددة قدمها الم ثاق الدولي في مؤحمر رون الدولي بشــأن إي ــا ية  ح ــما ررنام  طــلابدر عرومــا  و  -74
 ة ادارة الكوارث في افركقيا: الشلكات وحكنولوجيا المعلومات في اوقات األزمات".موموا " لو  ف ا ي 

ــليمان وزملارو    -75 ــبــــــات المعنية في رنطالديو و نما وجزر طــــ ــلابدر يعم  مع المؤطــــ وما ررح ررنام  طــــ
إلم ان حصل  ولام يا وف  ت ناف والمكبيك وموزام  ق والنيجر ونيكارالوا وهندوراس بطرة دعم جهودها الرامية  

 جهات مأذون لها باطتعما  الم ثاق الدولي. 

، ادرل الم ثــاق الــدولي الولــا ت الوطنيــة ادارة الكوارث في ارم نيــا وجنوت افركقيــا 2021وفي عــاف   -76
 ولام يا ومنطوليا والمكبيك لمبتةدم ا مأذون لهم.  

  
 وغيرها من الخدمات ذات الصلة   التوعية بخدمة برنامج كوبرنيكوس الخاصة برسم خرائط الطوارئ   

ل ِّب ال ــو  اي ــا علم خدمة ررنام  لو رنيكوس الةاصــة ررطــم خرا ب ال وارئ في ال يانات والعروة   - 77 طــُ
ذلك خال    في  ااي ـــــــــــــا ـية المـقدمة خال  ال ـعالـيات الدولـية واللعـثات المنظـمة في ال ترة المشـــــــــــــمولة بالتقركر، بـما 

ااقليمي الج  عقد  عا بعد ررنام  طــــلابدر والمرلز ااقليمي  طــــتشــــعار طــــ   األرة عا بعد اجتماا الة را  
ل ا دة الجنوت األفركقي بشــــــأن مومــــــوا " لو  ف ــــــا ية ادارة مةاطر الكوارث وا طــــــتجابة في  ا ت ال وارئ"، 

ــوا: 2021حموز/بوليم    15إلم   13 ما  ــأن مومــــ ــلابدر في رون بشــــ ا وخال  المؤحمر الدولي الج  عقد  ررنام  طــــ
   األزمات".  شلكات وحكنولوجيا المعلومات في اوقات ال " لو  ف ا ية ادارة الكوارث في افركقيا:  

ــانات مع لو رنيكوس، وشــــــرلة  -78 ــلابدر مشــــــروعا بشــــــأن دل   لل ي ــــ وعالوة علم ذلك، اطلق ررنام  طــــ
ال  ـا ، والمرلز ااقليمي  طـتشـعار طـ   األرة عا بعد، والولا ت الوطنية ادارة الكوارث إبر اص للدفاا و 

ــا،  ــا و  رو وجنوت افركقيـ ــا  ما نيج ركـ ــا، وولـــا ت ف ــــــــــــــ ــا و  رو وجنوت افركقيـ ــا ولواحيمـــا  ونيج ركـ ــانـ في لـ
في النظاف  تدتي ول ِّ ومؤطــــبــــات اخرى ما نيج ركا ولواحيما . والهدف ما المشــــروا هو اطــــتةداف المعلومات ال

ــانات التابع ل رنام  لو رنيكوس، إلم جان  ال يانات التاركةية الموقعية   المتعلقة العالمي للتوةية بأ وا  ال ي ــــــــــ
ــةب  ــانات في حلك ال لدان الةمبــــ ــانات ما خال  إدرال     ما اج  آ ار ال ي ــــ ــ ا نظم اانجار الملكر بال ي ــــ ححبــــ

 طالا علم مزكــد ما المعلومــات عا هــجا المشــــــــــــــروا علم الرابب  حن ؤات حبــــــــــــــتنــد إلم قيــاس األ ر. وكمكا ا
www.un-spider.org/projects/Flood%20GUIDE. 

ــتةداف النظاف العالمي   - 79 ــلابدر واطلق إجرا  يةص اطــ ــع ررنام  طــ ــافة إلم ذلك، ومــ   المتعلقة   لمعلومات ل وإمــ
غ ما خاللم جهات التنبـــــ ق الوطنية التابعة لمرصـــــد إطار طـــــندا  عا حرا ق الطابات التابع ل رنام  لو رنيكوس لت ل ِّ ب 

 بب   الحرا ق في إشارة إلم الهدف جيم ما إطار طندا . التي ح ررت او دمرت الطابات ما هكتارات ال عدد 

جها النظاف العالمي للمعلومات المتعلقة بحرا ق الطابات لحبــــــات  وكبــــــتةدف ااجرا  ال يانات الق ركة التي بنت  - 80
قد  ل نق ة مرجعية ل  رهج    مقارنة   2015 ما عاف ان القا  م يقارن عدد الهكتارات التي ححترق طـــــــــــنوكا    2015و   2005عِّ

-www.un-spider.org/advisory-support/practical  الشـــــــــــــلكي: هـجا ااجرا  مـتاح علم الرابب و النق ـة المرجعـية.  

uses/Sendai-Framework-Ad-hoc-indicator-C-2Fo-Intro . 
 

http://www.un-spider.org/projects/Flood%20GUIDE
http://www.un-spider.org/advisory-support/practical-uses/Sendai-Framework-Ad-hoc-indicator-C-2Fo-Intro
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 التبرعات  - ثالثا  
ــا  علم ان حزود ررـنام  طـــــــــــــــلاـبدر،  74/82شــــــــــــــجعـت الجمعـية العـامـة، في قرارهـا  -81 ، الـدو  األع ــــــــــــ

اطــــــــــــــاس طوعي، بالموارد اامــــــــــــــايية الالزمة لتمك نم ما النجاح في حل ية ال ل  المتزابد علم الدعم في   علم
م ، منج إنشـا م، ما الت رعات )النقدية والع نيةط المقدمة ما الحكومات التالية: الوقت المناطـ . وقد اطـت اد ال رنا

 النمبا.  ،المانيا، إندونيبيا، حرليا، حشيكيا، جمهوركة لوركا، طوكبرا، الص ا، فرنبا، لرواحيا

إلم مـا حلقـا  ال رـنام  ما دعم وح رعـات ما الحكومـات   2021وُكعزى نجـاح حن ـ ج األنشــــــــــــــ ـة في عـاف   -82
 والكيانات التالية:

، اطتةدف لدعم انش ة  2020بوان في عاف   1 100  000طاهمت  كومة الص ا بم لغ قدر    )اط 
 ا2021مكت  ررنام  طلابدر في ريج ا في عاف 

بورو ما اج  القياف بأنشــــــــ ة مكت  ررنام     101  474ح رعت جامعة رون في المانيا بم لغ قدر    )تط  
. ومـــــــــــما ن اق ا ح اق التعاوني ر ا  2022إلم  زكران/بونيم    2021 زكران/بونيم  طـــــــــــلابدر في رون في ال ترة ما 

جامعة رون ومكت  ررنام  طـــــــلابدر في رون، طـــــــوف يقوف ال رنام  رتة يب وحن  ج مؤحمرات دولية واجتماعات خ را ، 
 افركقياا  وك ج  جهودا ادارة المعارف وكوفر دعما اطتشاركا حقنيا للدو  األع ا ، مع الترل ز علم 

 ارعت  كومة فرنبا خدمات موظه فني م تدئ )لط 

 .اطهمت  كومة المانيا بةدمات خ  ر معاون، في صورة قرة   ُبَرد )دط 

ــلكة مكاح  الدعم ااقليمية في هجا التقركر.   -83 ــا  شــــ ــاهمات الع نية المقدمة ما اع ــــ وقد ورد ذلر المبــــ
يمية. واصــلحت إ دى المنظمات الجدبدة مكت  دعم إقليمي: ت اهم مع خمبــة مكاح  دعم إقلالمجلرات    تدوجد ِّ 

 المرلز الوطني للحوث وحكنولوجيا ال  ا  في لازاخبتان.

ــم جا حة لوف د -84 ــاهمات في فعاليات نظمها ررنام  19-وفي خ ـــــ ــرلا  مبـــــ ، قدمت عدة منظمات وشـــــ
 طلابدر عا ُبعد.

  
 ستنتاجات اال  - رابعا  

هجية علم ادا  مهمتم ل وابة للمعلومات ال  ــــا ية الالزمة لدعم إدارة  يعم  ررنام  طــــلابدر بصــــورة من  -85
الكوارث، ولجبـر بر ب ر ا األوطـال المعنية بإدارة الكوارث وإدارة المةاطر واألوطـال المعنية بال  ـا ، ولميبـر 

 ، وخصوصا لصال  ال لدان النامية.اتالمؤطب عزكزل نا  القدرات وح 

ام  طــلابدر بجميع انشــ تم عا ُبعد ببــ   الجا حة العالمية،   ث قدف ، امــ لع ررن 2021وفي عاف  -86
و نا  القدرات ح ــمنت  لقات دراطــية شــلكية، ومؤحمرات منعقدة   اتالمؤطــبــ   تعزكزدعما اطــتشــاركا حقنيا و رام  ل

عا ُبعد، ودورة إلكترونية م تو ة  شدت عددا ل  را ما المشارل ا، مما لشه عا قوة التكنولوجيات التي حيبر 
 العم  عا ُبعد.

م  طــلابدر ررنا قياف لانت حعني حعجر 19-لق ود الم رومــة علم البــ ر نتيجة لجا حة لوف دا ان ورلم -87
لولا ت إدارة  المحلي  واصــــ  حقديم الدعم  فقد  ،  لان ما المنتظر ان بدعمهافي ال لدان التي   اتالمؤطــــبــــ   زك ز تعر 

حعوكل بعثات رهدف علم اطــاس مؤقت ةدمات خ را  وطن  ا  ب   طــتعانةا  ما خال في ب ــعة رلدان  الكوارث 
 القص رة األج  التي ام لع رها في طنوات طابقة. اتالمؤطب  زك ز عح 
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