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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  يف إطار برنامج  ٢٠١٥تقرير عن األنشطة املنفذة يف عام     
األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 

      واالستجابة يف حاالت الطوارئ
    مةمقدِّ  - أوال  

نــامج األمـــم املتحــدة الســـتخدام   ، بر٦١/١١٠أنشــأت اجلمعيـــة العامــة، يف قرارهـــا     -١
املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برنــامج ســبايدر)،  
بصفة برنامج يف إطار األمم املتحدة إلتاحة احلصـول علـى مجيـع أنـواع املعلومـات واخلـدمات       

ليــة واإلقليميــة ذات الفضــائية املتصــلة بــإدارة الكــوارث جلميــع البلــدان ومجيــع املنظمــات الدو   
الصلة، دعما للدورة الكاملة إلدارة الكوارث، ووافقت على أن يتوىل مكتـب شـؤون الفضـاء    

  اخلارجي التابع لألمانة العامة مسؤولية تنفيذ الربنامج.
واتفقــت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهتــا اخلمســني    -٢

لعلمية والتقنية يف التقـارير املرحليـة عـن برنـامج سـبايدر وخطـط       على أن تنظر اللجنة الفرعية ا
عمله املقبلة، يف إطار بند منتظم من بنود جدول األعمال بشأن دعم إدارة الكـوارث بواسـطة   
النظم الفضائية، وأن يدرج ذلك البند من جدول األعمـال يف قائمـة املسـائل الـيت سـينظر فيهـا       

  فريقها العامل اجلامع.
 ٢٠١٥ذة يف إطار برنامج سـبايدر يف عـام   لألنشطة املنفَّ صاًن هذا التقرير ملخَّويتضم  -٣

) وخطـة  A/AC.105/C.1/2013/CRP.6( ٢٠١٥-٢٠١٤فيما يتعلق خبطة العمل لفترة السـنتني  
  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.13( ٢٠١٥العمل اإلرشادية لربنامج سبايدر لعام 
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، اإلجنــازات اهلامــة الــيت ٧٠/٨٢ح، يف قرارهــا والحظــت اجلمعيــة العامــة مــع االرتيــا   -٤
يف إطـار برنـامج سـبايدر،     دولة عضواً ٣٥م إىل ما يربو على قت والدعم االستشاري املقدَّحتقَّ

ــا      ورحبــت بــدور الربنــامج يف النــهوض بالتعــاون الــدويل كوســيلة لتعزيــز اســتخدام تكنولوجي
إطـار ِسـنداي للحـد    ‘واحمللـي ضـمن   الفضاء وما يتصل هبا من خدمات على الصعيدين الـوطين  

  ‘.  ٢٠٣٠-٢٠١٥من خماطر الكوارث للفترة 
مــا يبذلــه  ٢٠١٥وتتنــاول أربعــة تقــارير أخــرى صــادرة عــن برنــامج ســبايدر يف عــام    -٥

  الربنامج من جهود متزايدة يف جماالت إدارة املعارف والتواصل وأوجه التعاون، وهي:
ــا املعــين برصــد   تقريــر عــن املــؤمتر الــدويل املشــترك بــ    (أ)   ني األمــم املتحــدة وأملاني

األرض: حلول عاملية لتحديات التنمية املسـتدامة يف اجملتمعـات املعرضـة للخطـر، بـون، أملانيـا،       
  )؛A/AC.105/1097( ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨-٢٦

تقرير عن بوابة املعارف لربنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية         (ب)  
  )؛A/AC.105/1101ة (ث واالستجابة يف حاالت الطوارئ: التطورات املستجدَّيف إدارة الكوار

تقريـــر عـــن مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــدويل حـــول اســـتخدام التكنولوجيـــات    (ج)  
"دور داعــم يف تنفيــذ إطــار ِســنداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث  :الفضــائية يف إدارة الكــوارث

  )؛A/AC.105/1102( ٢٠١٥رب أيلول/سبتم ١٦-١٤"، بيجني، ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة 
ــة       (د)   ــدعم اإلقليمي ــر عــن األنشــطة املشــتركة الــيت اضــطلعت هبــا مكاتــب ال تقري

  ).A/AC.105/1103( ٢٠١٥التابعة لربنامج سبايدر يف عام 
إىل تقليص حجم هذا التقرير وتاليف االزدواجية فيه، سيشار إىل تلـك التقـارير    وسعياً  -٦

  عند االقتضاء.
    

    ار التنظيمياإلط  - ثانيا  
يف إطــار مســؤولية مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــن تعزيــز التعــاون الــدويل علــى    -٧

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية، يعـزز برنـامج سـبايدر إدارة املعـارف، ويـبين        
مي املعلومــات الفضــائية ومســتعملي اخلــدمات يف األوســاط املعنيــة   اجلســور بــني أوســاط مقــدِّ 

ا إىل الــدول ا تقنيــاستشــاري لكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، ويــوفر دعمــاً بــإدارة ا
بفريـق برنـامج سـبايدر وبشـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة         م هـذا البـاب تعريفـاً   األعضاء. ويقدِّ

  .٢٠١٥التابعة له، اللذين دعما تنفيذ أنشطته يف عام 
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علومات الفضائية يف إدارة الكوارث موظفو برنامج األمم املتحدة الستخدام امل  - ألف  
    واالستجابة يف حاالت الطوارئ

يتوىل مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي تنفيذ برنامج سبايدر. ويتوىل رئـيس قسـم     -٨
التطبيقــات الفضــائية، مبســاعدة موظــف بــرامج كــبري، املســؤولية عــن ختطــيط أنشــطة برنــامج     

ج يقود أنشطة مكتب سبايدر يف بون بأملانيـا  سبايدر وتنسيقها، ويسانده يف ذلك موظف برام
وموظف برامج يدير أنشطة مكتب سبايدر يف بيجني، وموظف بـرامج يف فيينـا يسـاند أنشـطة     

  التواصل وبناء القدرات وكذلك اخلدمات االستشارية.
 يمـوظف  ٣يعملون يف إطار برنامج سبايدر، منـهم   موظفاً ١٣كان  ،٢٠١٥ويف عام   -٩

  عني على النحو التايل:خالل امليزانية العادية، وكانوا موزَّ برامج يدعمون من
يف فيينـــا: موظـــف بـــرامج كـــبري، وموظـــف بـــرامج يتـــوىل مســـؤولية أنشـــطة   (أ)  

التواصـل وبنـاء القــدرات ودعـم تــدابري االسـتجابة يف حــاالت الطـوارئ، ومســاعد فريـق (يــتم       
ــامج التطبيقــات الفضــائية) ل    ــام باملهــام   تقاســم تكاليفــه بالتناصــف مــع برن لمســاعدة علــى القي

  اإلدارية للربنامج؛
يف بون: موظف برامج يقود أنشـطة مكتـب سـبايدر يف بـون، وخـبري معـاون         (ب)  

لدعم جتميـع املعلومـات وتعميمهـا وصـيانة حمتـوى بوابـة املعـارف، وخـبري معـاون آخـر لـدعم            
ــره املركــز      األملــاين لشــؤون  اخلــدمات االستشــارية يف جمــال االستشــعار عــن بعــد، وخــبري (وف

الفضاء اجلوي، على سبيل اإلعارة مع عـدم رد التكـاليف) لـدعم تنفيـذ أنشـطة إدارة املعـارف       
وأنشطة الدعم االستشاري. وكان يدعم إدارة وصيانة خدمات البوابة خـبري استشـاري يعمـل    

  ؛بتمويل من حكومة أملانيا دعم املوظفون الثالثة األخريونُيبدوام جزئي. و
جني: موظــف بــرامج لقيــادة أنشــطة مكتــب برنــامج ســبايدر يف بــيجني  يف بــي  (ج)  

م إىل الـدول األعضـاء، وخـبريان ملسـاندة أنشـطة الـدعم       وتنسيق الدعم االستشاري التقين املقدِّ
االستشاري التقين (وفرهتما حكومة الصني على سبيل اإلعـارة مـع عـدم رد التكـاليف) للفتـرة      

، ومسـاعد فريـق للمسـاعدة علـى أداء املهـام      ٢٠١٥سـطس  من كانون الثاين/ينـاير إىل آب/أغ 
اإلدارية للمكتب. وانضم أحد متطوعي األمـم املتحـدة إىل املكتـب مـن متوز/يوليـه إىل كـانون       

  .٢٠١٥األول/ديسمرب 
يف مكاتبـه يف   متـدرباً  ٢٤من دعـم منـتظم مـن     استفاد الربنامج أيضاً ٢٠١٥ويف عام   -١٠

 يـل مـواد مرجعيـة علـى البوابـة، واالضـطالع بأحبـاث حتضـرياً        بيجني وبون وفيينا، وذلـك لتحم 
  لتقدمي اخلدمات االستشارية، ودعم تنظيم األحداث.  
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    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  - باء  
على أن يعمـل برنـامج سـبايدر يف اتصـال      ٦١/١١٠وافقت اجلمعية العامة يف قرارها   -١١

ال اســـتخدام تكنولوجيـــا الفضـــاء إلدارة وثيـــق مـــع مراكـــز اخلـــربة اإلقليميـــة والوطنيـــة يف جمـــ
الكوارث، بغية تكوين شـبكة مـن مكاتـب الـدعم اإلقليميـة مـن أجـل تنفيـذ أنشـطة الربنـامج،           

املســامهات القيمــة الــيت قدمتــها  ٧٠/٨٢كــل منــها يف منطقتــه. والحظــت اجلمعيــة يف قرارهــا  
  شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية.

ـــ  ويف الوقــت الــراهن تقــوم باستضــافة   -١٢ التابعــة لربنــامج  ١٧مكاتــب الــدعم اإلقليميــة ال
مــن التقريــر عــن األنشــطة     ٥املنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة املــذكورة يف الفقــرة      )١(ســبايدر

ــام       ــة يف ع ــدعم اإلقليمي ــب ال ــا مكات ــيت اضــطلعت هب ). A/AC.105/1103( ٢٠١٥املشــتركة ال
أخـرى بغيـة زيـادة عـدد      وقت كتابة هذا التقرير، جتري مفاوضـات مـع ثـالث مؤسسـات     ويف

األعضــاء وتــدعيم التغطيــة اإلقليميــة مبؤسســات متخصصــة يف رصــد األرض واحلــد مــن خمــاطر 
  الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ.

    
    ٢٠١٥األنشطة املنفذة يف عام   - ثالثا  

خلطـة العمـل لفتـرة     تبعـاً  ٢٠١٥سارت األعمـال الـيت نفـذها برنـامج سـبايدر يف عـام         -١٣
مها الـيت قـدَّ   ٢٠١٥ر لعـام  ديادية لربنـامج سـبا  ، وخطـة العمـل اإلرشـ   ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    
)A/AC.105/C.1/2015/CRP.13ص امليزانيــة العاديــة وبتربعــات ). وأجنــز العمــل يف حــدود خمصَّــ

  ء أو كيانات متعاونة.ومسامهات عينية من دول أعضا
    

    أنشطة التواصل والتشبيك  - ألف  
دة يف خطـــة عمـــل برنـــامج ســـبايدر علـــى النحـــو احملـــدَّ ٢٠١٥أجنـــزت أنشـــطة عـــام   -١٤

فــذت حلقــات العمــل واجتماعــات اخلــرباء والــدورات التدريبيــة  ظمــت وُناملنصــوص عليــه. وُن
لكنـها   ٢٠١٥ىل نيبـال يف عـام   املقترحة. وكان جيري التخطـيط إليفـاد بعثـة استشـارية تقنيـة إ     

ألغيت عقب وقوع زلزال هناك يف نيسان/أبريل. وال يزال برنامج سـبايدر يعمـل مـع شـركائه     
سيما مع مكتب الدعم اإلقليمي، وهو املركز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال،      يف نيبال، وال

                                                         
 .www.un-spider.org/network/regional-support-officesانظر  )١(  

http://www.un-spider.org/network/regional-support-offices
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األرض لتحقيــق مــن أجــل حتديــد أنســب مســامهة ميكــن تقــدميها فيمــا يتعلــق باســتخدام رصــد  
  القدرة على الصمود وإعادة اإلعمار.

وتعــرض األبــواب الفرعيــة الثالثــة التاليــة جمــاالت العمــل العامــة الثالثــة لفريــق برنــامج    -١٥
، املسـامهات  ، األحداث اليت نظمها الربنامج أو شـارك يف تنظيمهـا؛ وثانيـاً   سبايدر، وهي: أوالً

ــادرات أخــ   رى مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي؛   يف األحــداث الــيت نظمــت يف إطــار مب
  ، التنسيق فيما بني الوكاالت وغري ذلك من جهود التواصل.وثالثاً

    
    األحداث اليت نظمها الربنامج أو شارك يف تنظيمها  - ١  

املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا املعين برصد األرض: حلول عاملية لتحديات     
    ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨إىل  ٢٦يف اجملتمعات املعرضة للخطر، بون، أملانيا، التنمية املستدامة 

م هــذا املــؤمتر بالتعــاون مــع املركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي، واســتفاد مــن   ظِّــُن  -١٦
م مــن الــوزارة االحتاديــة األملانيــة للشــؤون االقتصــادية والطاقــة، ومــن الــدعم  الــدعم املــايل املقــدَّ

م مـن مؤسسـة العـامل اآلمـن ومدينـة      م من املركز املذكور، ومـن الـدعم املقـدَّ   ملقدَّالعيين واملايل ا
رضت يف املؤمتر أحدث التطورات اليت طرأت علـى اسـتخدام   بون وشركة دجييتال غلوب. وُع

رصد األرض وتطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء املتكاملـة ملعاجلـة حتـديات تغـري املنـاخ واحلـد مـن           
  ة يف اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة حول العامل.خماطر الكوارث واملسامه

، ويتضـــمن الًمفصَّـــ ) مـــوجزاA/AC.105/1097ًم التقريـــر الصـــادر عـــن املـــؤمتر (ويقـــدِّ  -١٧
 ملموسـاً  توصيات واضحة املعامل بشأن الطريقة اليت ميكن أن يسـهم هبـا رصـد األرض إسـهاماً    

  خطوات ملموسة يف هذا الصدد.يف حتقيق التنمية املستدامة، ويقترح 
    

اجتماع اخلرباء اإلقليمي املعين باحلصول على املعلومات واملعارف للحد من خماطر الكوارث     
    ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٤‐ ١٢واالستجابة يف حاالت الطوارئ، بوغوتا، كولومبيا، 

خلـرباء  عقد برنامج سبايدر ومعهد أوغوستني كودازي اجلغرايف يف كولومبيا اجتماع ا  -١٨
املتعـددة  -خبريا من إكوادور والربازيل وبوليفيا (دولة ٣٠اإلقليمي الذي حضره ما يقرب من 

القوميــــات) واجلمهوريــــة الدومينيكيــــة والســــلفادور وغواتيمــــاال وكوســــتاريكا وكولومبيــــا 
ــات الفضــائية يف حــاالت الفيضــانات        ــى اســتخدام التطبيق ــدوراس. وركــز االجتمــاع عل وهن

ثــالث دورات تدريبيــة حــول اســتخدام اإلجــراءات املتدرجــة الــيت أعــدها  واجلفــاف، وتضــمن 
املعهد والربنامج. واستفاد االجتماع مـن الـدعم الـذي قدمـه مـدربون مـن املعهـد ومـن مركـز          
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ي وجامعة سانتا ماريـا االحتاديـة   ـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريب
  يف الربازيل.  

ا فيمـا يتعلـق باملشـروع الـذي     تمـاع اخلـرباء اإلقليمـي اجلهـود املبذولـة حاليـ      وناقش اج  -١٩
ذه برنــامج ســبايدر وعــدة شــركاء بشــأن اســتخدام املعلومــات الفضــائية يف تعزيــز األنظمــة  ينفِّــ

الوطنية لإلنذار املبكر حبـاالت اجلفـاف، وأتـاح حتديـد اخلطـوات الـيت يلـزم اختاذهـا بعـد ذلـك           
  شروع واملنتجات احملتملة اليت ميكن استخدامها يف اإلنذار املبكر باجلفاف.فيما يتعلق هبذا امل

    
مؤمتر األمم املتحدة الدويل حول استخدام التكنولوجيا الفضائية يف إدارة الكوارث: دور     

  ، بيجني، ٢٠٣٠‐ ٢٠١٥داعم لتنفيذ إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 
    ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٦‐ ١٤
ظم املؤمتر بالتشارك بني املركز الوطين الصـيين للحـد مـن الكـوارث ووزارة الشـؤون      ُن  -٢٠

املدنية، بالتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجيـة وإدارة الفضـاء الوطنيـة الصـينية ومنظمـة التعـاون       
الفضائي آلسيا واحمليط اهلـادئ واملركـز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا         

  يط اهلادئ، وبدعم من شركة دجييتال غلوب.واحمل
وكــان اهلــدف مــن املــؤمتر هــو اإلســهام يف عمليــة إعــداد مبــادئ توجيهيــة تســتخدمها    -٢١

الــدول األعضــاء يف إدراج تكنولوجيــات رصــد األرض والتكنولوجيــات اجلغرافيــة املكانيــة يف   
ــرة       ــن خمــاطر الكــوارث للفت ــنداي للحــد م ــذ إطــار ِس ــ٢٠٣٠-٢٠١٥تنفي ــر . وحيت وي التقري

  ) على موجز تفصيلي يف هذا الصدد.A/AC.105/1102الصادر عن املؤمتر (
    

حلقة عمل مؤمتر قمة شرق آسيا حول موضوع "تطبيقات تكنولوجيا معلومات الفضاء     
رصد وتقييم الكوارث الطبيعية الكربى" وحلقة عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا الثانية   يف

حلصول على املعلومات الفضائية واستخدامها أثناء االستجابة حول موضوع "تطوير آليات ا
    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥إىل  ٢ يف حاالت الطوارئ"، هانغزو، الصني،

اشــترك يف تنظــيم هــاتني احللقــتني برنــامج ســبايدر واملركــز الــوطين الصــيين للحــد مــن    -٢٢
ــة آلســيا واحملــ     ــة األمــم املتحــدة االقتصــادية واالجتماعي يط اهلــادئ، وحضــرمها  الكــوارث وجلن

ــا ــثالً ٥٠يقـــرب مـــن  مـ ــ ممـ ــرباء مـــن حكوميـ ــداً ١١ا وخـ ــة   ٧و بلـ ــة ودوليـ منظمـــات إقليميـ
مؤسسة حبثية، لتبادل التجـارب املتعلقـة بتطبيقـات املعلومـات الفضـائية يف رصـد وتقيـيم         ١٤و

  الكوارث الطبيعية الكربى.
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وجيـا االستشـعار   وتضمنت حلقة عمـل مـؤمتر قمـة شـرق آسـيا جلسـات حـول تكنول         -٢٣
ــة املعلومــات الفضــائية للحــد مــن خمــاطر الكــوارث.        عــن بعــد املتقدمــة وكــذلك حــول خدم
وانصب تركيز خاص على التكنولوجيات والتطبيقات الـيت تسـتخدم فيهـا صـور مسـتمدة مـن       
ــاط       ــبكات التقـ ــات وشـ ــوارث، وآليـ ــددة يف إدارة الكـ ــاييس متعـ ــددة وذات مقـ ــادر متعـ مصـ

ة الكوارث، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص. وقد نوقشـت  املعلومات، ومنصات إدار
الوثيقـــة التوجيهيـــة بشـــأن التقـــاط املعلومـــات الفضـــائية واســـتخدامها لالســـتجابة يف حـــاالت 
الطــوارئ، إىل جانــب الوثيقــة اخلاصــة بــاإلجراءات التشــغيلية املوحــدة لطلــب احلصــول علــى     

عنيـة بـإدارة الكـوارث أثنـاء االسـتجابة يف حـاالت       املعلومات الفضائية من السلطات الوطنية امل
  الطوارئ، ومت حتسينهما.

    
  ظمت يف إطار مبادرات أخرى من مكتب شؤون املسامهات يف األحداث اليت ُن  - ٢  

    الفضاء اخلارجي
جلسات عمل أثناء مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث،     

    ٢٠١٥ذار/مارس آ ١٨إىل  ١٤، ِسنداي، اليابان
الدوليـة   العاملي الثالـث املعـين باحلـد مـن أخطـار الكـوارث االسـتراتيجيةُ        ظمت املؤمتَرَن  -٢٤

بأمهية هذا املـؤمتر العـاملي يف سـياق خطـة التنميـة       للحد من الكوارث وحكومة اليابان. وإقراراً
ــام  ــتدامة لعـ ـــ  ٢٠٣٠املسـ ــارجي وبرن ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــل مكتـــب شـ ــذ ، عمـ ــبايدر منـ امج سـ

على صوغ وتنفيذ استراتيجية لتعزيز ظهور املكتب يف هذا املـؤمتر، الـذي    ٢٠١٤شباط/فرباير 
حضره أربعـة مـن مـوظفي برنـامج سـبايدر ومـدير مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي. وتشـمل            

  نتائج هذا اجلهد ما يلي:
قــات باســتخدام تطبيقــات رصــد األرض والتطبي   إدراج نــص يتعلــق حتديــداً    (أ)  

سـيما يف   ، وال‘٢٠٣٠-٢٠١٥إطار ِسنداي للحد مـن خمـاطر الكـوارث للفتـرة     ‘الفضائية يف 
  ، وهي "فهم خماطر الكوارث"؛١األولوية 
عقد جلسة عمل مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة من أوسـاط الفضـاء ورصـد      (ب)  

لتابعــة ملنظومــة األرض، مبــا يف ذلــك وكــاالت الفضــاء الوطنيــة واإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة ا
عن الفريق املختص برصد األرض واللجنة املعنية بسـواتل رصـد األرض،    األمم املتحدة، فضالً

حول استخدام رصد األرض يف احلد من خماطر الكـوارث. واسـتغلت هـذه اجللسـة يف إطـالق      
  الشراكة العاملية بشأن رصد األرض؛
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ووكـاالت أخـرى تابعـة ملنظومـة     االشتراك مع املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة       (ج)  
األمم املتحدة وشركاء آخرين يف تنظيم جلسة عمل عن نظم اإلنـذار املبكـر باألخطـار املتعـددة؛     

  واغتنمت هذه املناسبة إلطالق شراكة عاملية بشأن نظم اإلنذار املبكر باألخطار املتعددة؛
اليابانيـــة إقامـــة حـــدث علـــى هـــامش املنتـــدى العـــام، بالتعـــاون مـــع الوكالـــة   (د)  

  الستكشاف الفضاء اجلوي وجامعة توهوكو وشركاء آخرين؛
إصــدار عــدد خــاص مــن الرســالة اإلخباريــة لربنــامج ســبايدر كوســيلة إلبــراز    (ه)  

  فوائد استخدام املعلومات الفضائية يف مبادرات احلد من خماطر الكوارث.
    

شأن أنشطة الفضاء اخلارجي، الدورة اخلامسة والثالثون لالجتماع املشترك بني الوكاالت ب    
    )٢(٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨و ٢٧بون، أملانيا، 

ــامج      ُع  -٢٥ ــون، واستضــافها مكتــب برن ــدورة يف جممــع األمــم املتحــدة يف ب قــدت هــذه ال
قـدت اجللسـة   ُع ،٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨سبايدر يف بون ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي. ويف 

شـتركة رفيعـة املسـتوى حـول تسـخري املعلومـات       املفتوحة الثانية عشرة يف شكل حلقة نقاش م
ــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء         ــة. وأدمــج االجتمــاع املشــترك ب ــة التنمي الفضــائية خلدم
اخلـارجي يف جلسـات املـؤمتر الـدويل املشـترك بـني األمـم املتحـدة وأملانيـا املعـين برصــد األرض           

  أعاله). ١-ألف-(انظر الباب ثالثا
    

    كاالت وغريه من أنشطة التواصلالتنسيق بني الو  - ٣  
مــن جمــاالت العمــل املهمــة الــيت يضــطلع هبــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي تعزيــز      -٢٦

التعاون وحشد التمويل، وقد حضر املوظفون األحداث واألنشطة التالية لإلبالغ عـن أهـداف   
  :منهمبدعم مايل  املنظمني وأحياناًالربنامج، وذلك يف كثري من احلاالت بدعوة من 

بعثــة للتنســيق بــني مــدير مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وبرنــامج ســبايدر     (أ)  
  ؛٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٥إىل  ١١ات العربية املتحدة، أبو ظيب، ووزارة داخلية اإلمار

االجتمــاع اخلــامس للفريــق العامــل التــابع للجنــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض      (ب)  
قراطيــة البيانــات، وحلقــة عمــل اللجنــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض  واملعــين ببنــاء القــدرات ودمي

                                                         
 .www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/un-space/iam/35thsession.htmlانظر  )٢(  

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/un-space/iam/35thsession.html
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بشأن منوذج االرتفاعات الرقمي ومنذجة الفيضانات، اللذين استضافتهما وكالـة الفضـاء الوطنيـة    
  ؛٢٠١٥ذار/مارس آ ٢٤إىل  ١٨جلنوب أفريقيا يف بريتوريا وهارتبريسبورت، جنوب أفريقيا، 

رض مـن أجـل االسـتجابة للكـوارث والتعـايف      حماضرة حول موضوع "رصد األ  (ج)  
  ؛٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣منها والتأهب هلا"، قدمت ملسؤولني من بوتان يف ديرادون، اهلند، 

حلقة نقاش حول موضوع "األخطار اجليولوجية الشـديدة" وجلسـات حـول      (د)  
ــوم       ــة لالحتــاد األورويب لعل ــة العام ــة"، عقــدت يف اجلمعي األرض، موضــوع "الكــوارث الطبيعي

  ؛٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧إىل  ١٣فيينا، 
املــؤمتر الــدويل املعــين باحلــد مــن الكــوارث وإدارة املخــاطر، الــذي استضــافته     (ه)  

  ؛٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧إىل  ١٣جامعة تايوان الوطنية، تايبيه، تايوان، 
 الندوة احلادية والثالثون عـن الفضـاء، كولـورادو سـربنغز، الواليـات املتحـدة        (و)  

  ؛٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦و ١٥األمريكية، 
الذي عقدته شـركة دجييتـال غلـوب ملنطقـة      "Engage"حلقة نقاش يف منتدى   (ز)  

، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية  أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، لندن، 
  ؛٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٩إىل  ٢٦

ثــون حــول استشــعار البيئــة عــن بعــد، بــرلني،   النــدوة الدوليــة السادســة والثال  (ح)  
  ؛٢٠١٥أيار/مايو  ١٥إىل  ١٢أملانيا، 

اجتماع الفريق العامل الـدويل املعـين مبعـايري رسـم اخلـرائط السـاتلية ألغـراض          (ط)  
  ؛٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩و ٢٨حاالت الطوارئ، بون، أملانيا، 

واالتصــاالت  حلقـة عمـل حـول موضـوع "الــربط بـني تكنولوجيـا املعلومـات         (ي)  
إىل  ٦والبيئة: استنطاق املعلومات وتسخري التكنولوجيات لتحقيـق األمـن املـائي"، بودابسـت،     

  ؛٢٠١٥متوز/يوليه  ١٠
اجتماع خـرباء بشـأن وضـع مؤشـرات للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، جنيـف،            (ك)  

  ؛٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩إىل  ٢٧
نيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة     الدورة اخلامسة للجنة خرباء األمم املتحدة املع  (ل)  

  ؛٢٠١٥  آب/أغسطس ٧إىل  ٣، املي، نيويورك، الواليات املتحدةاملكانية على الصعيد الع
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ــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات اجلغر      (م)   ــة، االجتمــاع العــام لفري افي
  ؛٢٠١٥آب/أغسطس  ٧إىل  ٥، نيويورك، الواليات املتحدة

عن دور مواقع التـراث الطبيعـي العـاملي يف احلـد مـن خمـاطر       حلقة عمل دولية   (ن)  
  ؛٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٥و ٢٤الكوارث، ديرادون، اهلند، 

اجتمــاع الفريــق االستشــاري للزبــائن التــابع لشــركة دجييتــال غلــوب، دينفــر،   (س)  
  ؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ٢الواليات املتحدة، 

فضـــائية بشـــأن تغـــري املنـــاخ وإدارة    مـــؤمتر األكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة ال     (ع)  
 ١٨و ١٧الكــوارث، وحلقــة نقــاش مــؤمتر قمــة رؤســاء وكــاالت الفضــاء، مكســيكو ســييت،    

  ؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
حلقــة عمــل تدريبيــة إقليميــة حــول تقيــيم األخطــار الســاحلية: التطبيقــات يف     (ف)  

لعلــوم احمليطــات التابعــة  تقيــيم املخــاطر وإدارهتــا وختفيفهــا (نظمتــها اللجنــة الدوليــة احلكوميــة   
  ؛٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٥إىل  ٢لليونسكو بدعم من جامعة موراتوا)، كولومبيا، 

ــى التأهــب        (ص)   ــة عل ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة عمــل عــن تطبيقــات التكنولوجي حلق
طـوارئ، جاكسـون، الواليـات    للكوارث والطوارئ واالستجابة هلا، وكالة ميسيسـيب إلدارة ال 

  ؛٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٧، املتحدة
املؤمتر الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ: واقـع يلـزم أخـذه يف احلسـبان يف مسـارات            (ق)  
 تشــــرين األول/ ٦إىل  ٣النمذجــــة، واألدوات الفضــــائية والتكيــــف، اجلزائــــر،     -التنميــــة 
  ؛٢٠١٥  أكتوبر

ــدة إىل األبعــد" (       (ر)   ــوة واح ــل بعنــوان "خط ــة عم )، ONE step BEYONDحلق
  ؛٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥فراسكايت، إيطاليا، 

اجتماعــات تنســيقية مــع مكتــب برنــامج ســبايدر يف بــيجني واملركــز الــوطين      (ش)  
ــيجني،       ــة الصــينية، ب ــن الكــوارث وإدارة الفضــاء الوطني تشــرين  ٢١إىل  ١٨الصــيين للحــد م

  ؛٢٠١٥األول/أكتوبر 
الـذكي وتطبيقاتـه، الـذي نظمـه واستضـافه      املؤمتر الدويل املعين برصد األرض   (ت)  

 تشـــرين األول/ ٢٥إىل  ٢٣نائـــب رئـــيس جامعـــة غـــويلني للتكنولوجيـــا، غـــويلني، الصـــني،  
  ؛٢٠١٥  أكتوبر
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الدورة التاسـعة عشـرة للجنـة االستشـارية الدوليـة احلكوميـة املعنيـة بالربنـامج           (ث)  
يف آسيا واحمليط اهلـادئ، والـدورة   اإلقليمي لتسخري تطبيقات الفضاء ألغراض التنمية املستدامة 

 تشـــرين األول/ ٢٩إىل  ٢٦الرابعـــة للجنـــة املعنيـــة باحلـــد مـــن أخطـــار الكـــوارث، بـــانكوك، 
  ؛٢٠١٥  أكتوبر

اجتماع جملس ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافـق الفضـائية     (خ)  
الــدويل بشــأن الفضــاء  امليثــاق أيضــاًيف حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو تكنولوجيــة (املســمى  

إىل  قـدَّم امل ٢٠١٥والكوارث الكربى) (التقرير السنوي ملكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي لعـام    
  ؛٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٩اجمللس)، سو فولس، الواليات املتحدة، 

اجتماع بشأن تسخري رصد األرض لتحقيق أهـداف التنميـة املسـتدامة، علـى       (ذ)  
لثاين عشر للفريق املختص برصد األرض، والقمـة الوزاريـة، مكسـيكو    هامش االجتماع العام ا

  ؛٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١٠سييت، 
  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٧مؤمتر القارة األمريكية، ماناغوا،   (ض)  

    
  حلقة عمل دولية حول دعم مبادرة أرض املستقبل مبعلومات جغرافية عاملية،     

    زيران/يونيه، بيجنيح ١٠و ٩
نظمت حلقة العمل بالتعاون مع املركز الوطين الصيين للمعلوماتية اجلغرافيـة، واللجنـة     -٢٧

الوطنيـــة الصـــينية املعنيـــة مببـــادرة أرض املســـتقبل، واإلدارة الوطنيـــة للمســـح ورســـم اخلـــرائط  
ائط واالستشـعار  واملعلومات اجلغرافية، وخمترب هندسة املعلومات يف جماالت املسح ورسـم اخلـر  

عن بعد جبامعة واهان. وساهم برنامج سبايدر يف اجللسـة املعنونـة "احلـد مـن خمـاطر الكـوارث       
واملعلومـات اجلغرافيــة العامليــة"، هبــدف تـرويج إدراج رصــد األرض وتكنولوجيــات املعلومــات   

  .٢٠٣٠-٢٠١٥اجلغرافية يف تنفيذ إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة 
    

    إدارة املعارف  - باء  
إدارة املعارف من صميم أنشـطة برنـامج سـبايدر. يرمـي برنـامج سـبايدر، مـن خـالل           -٢٨

التجميع املنهجي واملتواصل ملا حبوزة األفراد واملؤسسات من معارف ومـن مـوارد متاحـة، إىل    
اط نقــل الــدروس املســتفادة وإبــراز االبتكــارات وحفــز املمارســات التعاونيــة. وتشــمل األوســ   

ــدة       ــة عدي ــة خمتلف ــامج ســبايدر جهــات فاعل مــن املســتجيبني يف   -الضــالعة يف جمــال عمــل برن
حـــاالت الكـــوارث، واملتخصصـــني يف خمـــاطر الكـــوارث، ومقـــرري السياســـات، وخـــرباء        
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ــاحثني      ــادمييني والبـ ــاء، واألكـ ــا الفضـ ــوفري تكنولوجيـ ــد، ومـ ــن بعـ ــعار عـ ــاين  -االستشـ وتتبـ
  .كبرياً طها وقدراهتا تبايناًاحتياجات هذه اجلهات الفاعلة وشرو

    
    )٣(بوابة املعارف    

ــبايدر          -٢٩ ــامج س ــارف برن ــة مع ــن التطــورات األخــرية يف بواب ــر الصــادر ع ــوي التقري حيت
)A/AC.105/1101         ــه ــق بتطــوير بوابت ــا يتعل ــود فيم ــن جه ــامج م ــه الربن ــا بذل ــى ملخــص مل ) عل

ع األنشـطة الـيت يضـطلع هبـا     وصيانتها بصفتها إحدى ركائزه، ألهنا تتضمن معلومات عـن مجيـ  
ــة مبخــاطر        ــيت تقــوم هبــا األوســاط املعني ــامج وعلــى معلومــات ذات صــلة عــن األعمــال ال الربن

ــوارث وا ــة بالفضــاء.       ألالك ــتجابة يف حــاالت الطــوارئ واألوســاط املعني وســاط املعنيــة باالس
  ائمة.ها تقدم مسامهة كبرية يف تعزيز الشبكات القرويتزايد االعتراف بالبوابة باعتبا

ــذ تدشــينها. ويف عــام       - ٣٠ ــاطراد من ــة ب ــزداد عــدد زائــري البواب ــة   ٢٠١٥وي اســتقبلت البواب
، وارتفـع  ٢٠١٤يف املائـة علـى عـدد الزيـارات الـيت اسـتقبلتها يف عـام         ٨,٥زيارات تزيـد بنسـبة   

يف املائة خـالل الفتـرة نفسـها. وحبلـول كـانون       ١٨عدد حاالت االطالع على الصفحات بنسبة 
  بند. ٦ ٥٠٠كان عدد بنود احملتويات قد ازداد إىل ما يقرب من  ،٢٠١٥يسمرب األول/د

وجيري نقل استضـافة البوابـة إىل دائـرة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف األمانـة          -٣١
العامة يف نيويورك، لكي تتـاح زيـارة البوابـة طيلـة أيـام األسـبوع وعلـى مـدار السـاعة، ولكـي           

  من.تعمل يف ظروف عالية األ
    

    الدعم االستشاري التقين  - جيم  
أحــد أنشــطة برنــامج ســبايدر الرئيســية علــى الصــعيد    هــو الــدعم االستشــاري الــتقين   -٣٢

الوطين، ويهدف إىل تزويد الدول األعضاء بأشكال مـن الـدعم ميكـن أن تشـمل إيفـاد بعثـات       
رث يف بلـدان أخـرى   استشارية تقنية يقوم هبا خرباء من وكـاالت معنيـة بالفضـاء وإدارة الكـوا    

ــة إىل املؤسســات       ــة ذات صــلة؛ وإســداء املشــورة التقني ــة وإقليمي ومنظمــات ومؤسســات دولي
الوطنية مـن خـالل االجتماعـات وعقـد املـؤمترات عـن بعـد والتـداول بالفيـديو ومـا إىل ذلـك؛            

ضـائية؛  مي املعلومات الفضائية واحللول الفوتيسري التعاون املباشر بني املؤسسات الوطنية ومقدِّ
  أجل االستجابة يف حاالت الطوارئ.وتقدمي الدعم يف الوصول إىل املعلومات الفضائية من 
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ــام     -٣٣ ــت يف عـ ــد أجريـ ــة الو      ٢٠١٥وقـ ــة: يف مجهوريـ ــارية تقنيـ ــات استشـ ــالث بعثـ ثـ
الدميقراطية الشعبية وغابون وهندوراس. وتتناول التوصيات الصادرة مـن هـذه البعثـات قضـايا     

ياســـات والتنســـيق، والوصـــول إىل البيانـــات، وتـــوافر البيانـــات، وتبـــادل   متنوعـــة تتعلـــق بالس
  البيانات، وبناء القدرات، وتعزيز املؤسسات.

    
    ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٠إىل  ٦البعثة االستشارية التقنية إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،     

وعملت علـى حنـو وثيـق     أجريت البعثة بناء على دعوة من وزارة العلم والتكنولوجيا،  -٣٤
مع وزارة املوارد الطبيعية والبيئة، وعلى اخلصوص مع دائرة إدارة الكوارث وتغري املنـاخ، الـيت   
هي أمانة للجنة الوطنية للوقاية من الكوارث ومكافحتها. وتألف فريق البعثة من تسـعة خـرباء   

رجيـا وجامعـة دلتـا    من برنامج سـبايدر ومركـز احملـيط اهلـادئ ملواجهـة الكـوارث وجامعـة جو       
الوالئية ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واملركـز اآلسـيوي للتأهـب للكـوارث     

  واملركز الوطين الصيين للحد من الكوارث واملعهد الدويل إلدارة املياه.
ظمـــت حلقـــة عمـــل وطنيـــة حـــول موضـــوع "حتســـني إدارة ويف رابـــع أيـــام البعثـــة، ُن  -٣٥

ة يف حـاالت الطـوارئ باسـتخدام املعلومـات الفضـائية"، وافتتحهـا نائـب        الكوارث واالسـتجاب 
  مشاركا. ٦٠وزير العلم والتكنولوجيا، وحضرها زهاء 

ــدَّ  -٣٦ ــم      وقـ ــؤويل وزارة العلـ ــار مسـ ــة لكبـ ــة إحاطـ ــام البعثـ ــامس أيـ ــة يف خـ ــق البعثـ م فريـ
 احلكومـــة يف  والتكنولوجيـــا ووزارة املـــوارد الطبيعيـــة والبيئـــة. ومت تقـــدمي تقريـــر البعثـــة إىل      

ــبتمرب  ــع     ٢٠١٥أيلول/سـ ــى مجيـ ــل علـ ــر بالفعـ ــا التقريـ ــم والتكنولوجيـ ــت وزارة العلـ . وعممـ
املنظمــات صــاحبة املصــلحة يف مجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية لــدعوهتا إىل تقــدمي تعليقاهتــا   

  بشأن تنفيذ التوصيات.
    

    ٢٠١٥ه متوز/يولي ١٨إىل  ١٣البعثة االستشارية التقنية إىل هندوراس،     
مشلت البعثة، اليت نسقت مع اللجنة الوطنية الدائمـة للطـوارئ يف هنـدوراس، زيـارات       -٣٧

إىل الوزارات والوكاالت احلكومية، واجتماعـات مـع أعضـاء اجمللـس املشـترك بـني الوكـاالت        
ــة باجلفــاف وممــثلني عــن اجلامعــات.       ــة املشــتركة بــني الوكــاالت املعني املعــين باجلفــاف واللجن

البعثة بواسطة خرباء مـن وكالـة الفضـاء املكسـيكية واهليئـة الدوليـة لكيميـاء الغـالف          وأجريت
اجلــوي العـــاملي ومركـــز شـــؤون امليـــاه اخلـــاص باملنـــاطق املداريـــة الرطبـــة يف أمريكـــا الالتينيـــة  
والكاريبـي، باعتبارها مكاتب دعم إقليمية تابعة لربنامج سبايدر، وكذلك جامعة سـانتا ماريـا   

  بالربازيل. االحتادية
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مـن الفـرص أو مـواطن القـوة املختلفـة، مثـل معهـد محايـة الغابـات           وحددت البعثة عدداً  - ٣٨
التــابع لــوزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، الــذي أصــدر مــؤخرا خريطــة وطنيــة للغابــات أعــدت مــن 

ة شـؤون  لربنـامج سـبايدر معرفـة اجلهـود الـيت تبـذهلا وزار       الصور السـاتلية. وأتاحـت البعثـة أيضـاً    
 الرئاسة بشأن إرساء البنية التحتية للبيانات املكانيـة يف هنـدوراس، باعتبـار ذلـك مسـعى مشـتركاً      
بــني املؤسســات يرمــي إىل تعزيــز اســتخدام املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة. ومشلــت البعثــة تــداوال    

ئمـة للطـوارئ يف   بالفيديو بني اللجنة الوطنية للفضـاء يف األرجنـتني ومـوظفي اللجنـة الوطنيـة الدا     
هنــدوراس املســؤولني عــن جهــود االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، وذلــك كوســيلة الســتهالل   
عمليــة إنشــاء املركـــز الــوطين لعمليــات الطـــوارئ التــابع للجنــة الوطنيـــة الدائمــة للطـــوارئ يف        

  هندوراس بصفة مستخدم مأذون له يف سياق امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى.
واختتمت البعثـة عملـها بتحديـد عـدة توصـيات وإرسـاهلا إىل اللجنـة الوطنيـة الدائمـة            -٣٩

ــة أخــرى بإقامــة       ــة ولوكــاالت حكومي ــدوراس، مشلــت توصــيات لتلــك اللجن للطــوارئ يف هن
اتصاالت مع وكاالت الفضاء يف النصف األمريكي مـن الكـرة األرضـية وغـريه مـن األمـاكن؛       

يركز جهـوده علـى توليـد املعلومـات الفضـائية باسـتخدام        وإنشاء فريق مشترك بني املؤسسات
إجراءات من قبيل تلك اليت أعدها ويروجها برنامج سبايدر؛ وزيادة استخدام الصور السـاتلية  
وغريها من املنتجات الفضائية اليت تتيحهـا األوسـاط الفضـائية، جمانـا يف العديـد مـن احلـاالت؛        

ة الوطنيـة الدائمـة للطـوارئ يف هنـدوراس تركـز علـى       وإنشاء وحدة أو إدارة خاصة تابعة للجن
  استخدام نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقات االستشعار عن بعد.

    
    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١١ إىل ٧البعثة االستشارية التقنية إىل غابون،     

  كانت البعثة قد أجنزت لتوها يف وقت صياغة هذا التقرير.  -٤٠
    

    ة البعثات االستشارية التقنيةأنشطة متابع  - دال  
عقب انتـهاء معظـم البعثـات االستشـارية التقنيـة، تطلـب البلـدان احلصـول علـى دعـم             -٤١

إضـــايف مـــن برنـــامج ســـبايدر مـــن أجـــل تنفيـــذ التوصـــيات. وميكـــن أن يغطـــي هـــذا الـــدعم    
 االحتياجات فيما يتعلق ببناء القدرات وتعزيز املؤسسات وتطوير الشـراكات مـن أجـل إرسـاء    
ــة اخلاصــة بإجيــاد       ــاألدوات التحليلي ــات، أو فيمــا يتعلــق ب ــة الالزمــة اخلاصــة بالبيان ــة التحتي البني
املعلومات األساسـية الالزمـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث أو االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ.          

  .ما يلي ٢٠١٥ومشلت األنشطة املنفذة يف عام 
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  ر واخلسائر النامجة عن الكوارث، تكنولوجيات رصد األرض اخلاصة بتقييم األضرا    
    ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٩إىل  ٥دكا، 
اشترك يف تنظيم هـذه الـدورة التدريبيـة يف مرافـق منظمـة أحبـاث الفضـاء واالستشـعار           -٤٢

ــامج اإلدارة الشــاملة        ــرة إدارة الكــوارث، وبرن ــبايدر، ودائ ــامج س ــنغالديش برن ــد يف ب عــن بع
ألمــم املتحــدة اإلمنــائي. وكانـت أهــداف الــدورة هــي  للكـوارث الــذي يقــوم بتشــغيله برنـامج ا  

تعزيــز املمارســات املتبعــة يف الوقــت الــراهن لتقيــيم األضــرار واخلســائر باالســتعانة بالســواتل يف 
م حماضـرات وأجـرى متـارين    قطاعات الزراعة واإلسكان والبنية التحتية الطرقية والسكان. وقدَّ

ايدر، واملركز الوطين الصيين للحد من الكـوارث،  عملية يف الدورة تسعة خرباء من برنامج سب
واملعهد الـدويل إلدارة امليـاه، واملركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال، وجامعـة نـيس صـوفيا           
أنتيبوليس، واملركز اآلسيوي للتأهب للكوارث، ومركز إدارة الكوارث التـابع لرابطـة جنـوب    

  ، وشركة سويس ري.آسيا للتعاون اإلقليمي، وشركة دجييتال غلوب
    

حلقة عمل تدريبية عن رسم اخلرائط ملخاطر االهنياالت األرضية وأخطارها وقابلية     
    ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢١إىل  ١٧حدوثها، ثيمبو، بوتان، 

ــيت نُ     -٤٣ ــة، ال ــة التدريبي ــذه احللق ــم املتحــدة     هــدفت ه ــامج األم ــع برن ظمــت باالشــتراك م
ر االهنيــاالت األرضــية، ومشلــت تنظــيم متــارين عمليــة اإلمنــائي، إىل تعزيــز رســم اخلــرائط ملخــاط

وجلســات نقــاش بقيــادة خــرباء مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبرنــامج ســبايدر واملركــز  
  الدويل للتنمية املتكاملة للجبال وجامعة سالزبورغ.

وأنشــئ عقــب انتــهاء الــدورة التدريبيــة فريــق عامــل تقــين معــين باالهنيــاالت األرضــية.    -٤٤
وســريكز الفريــق علــى خطــط وبــرامج مجيــع الوكــاالت فيمــا يتعلــق بــالتخفيف مــن شــدة            

ــرباً    ــيتيح من ــاالت األرضــية، وس ــاالت       االهني ــرائط ملخــاطر االهني ــوافر خ ــل ت ــة قضــايا مث ملناقش
األرضــية، واالحتياجــات يف جمــال رســم اخلــرائط، واإلجــراءات واملنــهجيات، وتبــادل اخلــرائط 

  ت األرضية و/أو احتماالهتا و/أو قابلية حدوثها، والتنسيق.املتعلقة مبخاطر االهنياال
    

دورة تدريبية دولية عن تسخري تكنولوجيات رصد األرض لتقييم األضرار النامجة     
     ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٢إىل  ١٧الزالزل، بيجني،   عن
ــوطين الصــيين للحــد مــن الكــوارث،      َن  -٤٥ ــامج ســبايدر، واملركــز ال ــدورة برن ظــم هــذه ال

ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملركز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا     
الفضــاء يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، وجامعــة بيهــانغ. وكــان اهلــدف منــها حتســني تقيــيم    
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األضــرار النامجــة عــن الــزالزل باســتخدام املعلومــات الفضــائية واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة،   
ــامج       وذلــك  ــدعم مــن برن ــدول األعضــاء ب عــن طريــق تقــدمي تــدريب عملــي ملســؤولني مــن ال

سبايدر. وتناولت الدورة التدريبية مواضيع مثل دور رصـد األرض يف تـوفري معلومـات حامسـة     
األمهية عقب وقـوع الـزالزل؛ ورسـم اخلـرائط السـريع باسـتخدام رصـد األرض عقـب وقـوع          

مجــة عــن الــزالزل؛ والتفســري البصــري للصــور الســاتلية، الــزالزل؛ ومفــاهيم تقيــيم األضــرار النا
والتجزئــة والتصــنيف املــوجهني حنــو األشــياء، مــن أجــل تيســري اكتشــاف الــتغريات مــن خــالل  
التجزئة والتصنيف املوجهني حنو األشياء للصور السـاتلية ذات االسـتبانة العاليـة للغايـة امللتقطـة      

شــبه اآلليــة الســتخراج املعلومــات عــن املبــاين  قبــل وقــوع الكارثــة وبعــد وقوعهــا؛ والتقنيــات  
وغريها من البىن التحتية وإدماجها مع البيانات عن السكان واملخاطر من أجل تقييم اخلسـائر؛  
ومنصات االستعانة جبمهرة من املصادر اخلارجيـة مـن أجـل اسـتخدام رصـد األرض يف إجـراء       

  اتلية أثناء حاالت الطوارئ.التقييم السريع؛ والتقنيات املتقدمة لتقييم الصور الس
    

    ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٠إىل  ٧حلقة عمل تدريبية، جاكسون، الواليات املتحدة،     
اشترك يف تنظيم هذه احللقة التدريبية برنامج سبايدر وجامعة دلتا الوالئيـة، بـدعم مـن      -٤٦

ــريد جيـــ      ــة شـ ــة، ومنظمـ ــة املكانيـ ــا اجلغرافيـ ــات والتكنولوجيـ ــة املعلومـ )، SharedGeoو (رابطـ
ومؤسسة العامل اآلمن، ووكالـة امليسيسـيب إلدارة الطـوارئ. وسـاهم مشـاركون مـن جورجيـا        
وفييــت نــام وموزامبيــق والواليــات املتحــدة وبرنــامج ســبايدر يف حلقــات دراســية عــن الــدورة  
 العمرية إلدارة الطوارئ، ونظام القيـادة يف حـاالت احلـوادث، واسـتخدام الرباجميـات املفتوحـة      
املصــدر إلدارة الطــوارئ، وتقنيــات مجــع البيانــات باالســتعانة جبمهــرة مــن املصــادر اخلارجيــة،  
وشاركوا يف جولـة ومتـرين يف وكالـة ميسيسـيب إلدارة الطـوارئ. وجيـري التنسـيق للقيـام هبـذا          

  .  ٢٠١٦النشاط مرة أخرى يف عام 
    

    ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٠و ٩بعثة خرباء إىل السلفادور،     
يـــت هـــذه البعثـــة علـــى ســـبيل املتابعـــة للبعثـــة االستشـــارية التقنيـــة الـــيت أجريـــت يف   أجر  - ٤٧

. والتقى برنامج سبايدر، بتنسيق من وزارة الشـؤون اخلارجيـة يف السـلفادور،    ٢٠١٤نيسان/أبريل 
مبمــثلني عــن الفريــق الــوزاري املعــين باالســتدامة الــذي أنشــأته هيئــة الرئاســة يف الســلفادور، ومبــدير 

لدفاع املدين، ومبدير املرصد البيئي التابع لـوزارة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة ومـوظفني آخـرين       مديرية ا
عاملني به، ومبوظفني من املكتب الـوطين لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. واغتنمـت هـذه الفرصـة         

  للسلفادور. خريطة أعدها برنامج سبايدر ٣٥٠لتقدمي أكثر من 
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    لوسطىرصد اجلفاف يف أمريكا ا    
تضطر احلكومات الوطنية واحمللية، من جراء حاالت اجلفـاف املتزايـدة التـواتر واحلـدة       -٤٨

اليت حتدث يف "املمر اجلاف" يف أمريكا الوسطى ويف بعـض جـزر الكـارييب، إىل تنفيـذ سلسـلة      
مـن التــدابري للتصــدي ملـا تتســبب فيــه تلــك احلـاالت مــن آثــار. وعلـى ســبيل املســامهة يف هــذه     

عي، يتعاون برنامج سبايدر مع عدد من كيانات األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة مـن      املسا
أجل مساعدة وكاالت وطنية خمتارة يف اجلهود اليت تبذهلا لرصد اجلفاف مـن خـالل اسـتخدام    

هة صوب تعزيز النظم الوطنية لإلنذار املبكـر باجلفـاف   التطبيقات الفضائية. وهذه اجلهود موجَّ
دة لقيـاس اجلفـاف أعـدهتا أوسـاط هيئـات الفضـاء،       الستخدام املنتظم ملؤشرات حمدَّمن خالل ا

مثل مؤشر حالة الغطاء النبايت ومؤشر التهطال املوحد، ومنتجات ساتلية شبه آنية مثـل املؤشـر   
  احملسن للغطاء النبايت واملؤشر املوحد لتباين الغطاء النبايت.

ء إجـراءات متدرجـة باسـتخدام براجميـات مفتوحـة      برنامج سبايدر وعدة شـركا  وقد أعدَّ  - ٤٩
املصدر لتمكني الوكاالت احلكومية الوطنية من مواصلة تطوير هـذه املنتجـات، وقـام برسـم أكثـر      

خريطة لكل من البلـدان األربعـة املسـتهدفة (وهـي اجلمهوريـة الدومينيكيـة والسـلفادور         ٣٥٠من 
  .٢٠١٥إىل حزيران/يونيه  ٢٠٠٠س وغواتيماال وهندوراس)، تغطي الفترة من آذار/مار

    
    الدعم يف حاالت الطوارئ  - هاء  

ع زلـزال نيبـال يف نيسـان/أبريل    واتصل برنامج سبايدر بشركة دجييتال غلوب فور وق  -٥٠
ــه      ٢٠١٥ ــذي بلغــت قوت ــزال، ال ــذا الزل ــد أســفر ه ــزات     ٧,٨. وق ــدة ه ــه ع درجــات وأعقبت

شـخص؛ وتضـررت مـن     ٢٢ ٣٠٠ شخص وإصابة أكثر مـن  ٩ ٠٠٠ارتدادية، عن وفاة حنو 
ماليني شخص. وعمل الربنامج عن كثب مع شـركة دجييتـال غلـوب ومـع      ٨جرائه حياة حنو 

  املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال يف بداية فترة التصدي للزلزال.
طلـــب مركـــز إدارة الكـــوارث يف فييـــت نـــام الـــدعم لرصـــد   ٢٠١٥ويف متوز/يوليـــه   -٥١

يات نني تون وبن تون وكـان هـوا. وقـدم برنـامج سـبايدر املسـاعدة عـرب        اجلفاف احلاد يف وال
املركــز الــوطين الصــيين للحــد مــن الكــوارث ومكــتيب الــدعم اإلقليمــيني يف إندونيســيا وإيــران     

  اإلسالمية)، اللذين وفرا خرائط وأساليب لرصد اجلفاف.-(مجهورية
لفضــاء والكــوارث الكــربى  لط الضــوء علــى التعــاون بــني امليثــاق الــدويل بشــأن ا  وُســ  -٥٢

ــروض         ــات والع ــه يف البيان ــات مفصــلة عن ــدمت معلوم ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وق ومكت
خــالل عــدد مــن األحــداث واملــؤمترات الدوليــة أثنــاء الفتــرة املشــمولة هبــذا   قدَّمــةاإليضــاحية امل
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يل، التقريــر. واغتــنم املوظفــون كــل فرصــة متاحــة للتوعيــة بــالفرص الــيت يوفرهــا امليثــاق الــدو    
  سيما مبادرة الوصول الشامل، وفقا التفاق اهليئة املتعاونة األصلي.  وال
قد برنامج سبايدر ستة اجتماعـات يف فيينـا لشـبكة    َع ٢٠١٥شباط/فرباير  ٦و ٥ويف   -٥٣

ــاف يف         ــع فاستضـ ــذا التجمـ ــامج هـ ــتغل الربنـ ــه. واسـ ــة لـ ــة التابعـ ــدعم اإلقليميـ ــب الـ  ٤مكاتـ
ملشاريع ملدة يوم واحد حـول امليثـاق الـدويل بشـأن الفضـاء      شباط/فرباير حدثا تدريبيا ملديري ا

والكوارث الكربى، نظمه ونفذه املركز الـوطين للدراسـات الفضـائية واملركـز األملـاين لشـؤون       
مـوظفني مـن    ٤مكتب دعـم إقليمـي و   ١١الفضاء اجلوي. وحضر احلدث التدرييب ممثلون عن 

  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
ــ  -٥٤ جهــود مشــتركة مــع اللجنــة الوطنيــة األرجنتينيــة لألنشــطة    ٢٠١٤ ذلت منــذ عــاموُب

الفضائية لترويج مبدأ إتاحـة الوصـول للجميـع يف مثانيـة مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـارييب          
  اليت لغتها الرمسية اإلسبانية.

مــع شــركة دجييتــال  ٢٠١٥ووقــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي اتفــاقني يف عــام     -٥٥
لفضاء الوطنيـة الصـينية يهـدفان إىل تطـوير أوجـه التكامـل يف خمتلـف اخلـدمات         غلوب وإدارة ا

فيمـا يتعلـق    أيضـاً املتاحة للدول، لـيس فقـط فيمـا يتعلـق باالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ بـل         
مبراحــل التأهــب واإلنــذار املبكــر وإعــادة اإلعمــار مــن إدارة الكــوارث. ويهــدف هــذا التعــاون 

واملعلومــات واملنتجــات واخلــدمات يف جمــاالت مــن بينــها إدارة البيئــة  إىل تــوفري البيانــات أيضــاً
  واملوارد الطبيعية، واألمن، والتنمية املستدامة.

اتفاقات مـع أمانـة الفريـق املخـتص برصـد       أيضاًوأبرم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   -٥٦
رة االحتاديـة للبيئـة   ة للشؤون اخلارجية والوزاياألرض، وحكومة سويسرا (متثلها الوزارة االحتاد

ــة للنقــل واالبتكــار      والنقــل والطاقــة واالتصــاالت)، وحكومــة النمســا (متثلــها الــوزارة االحتادي
والتكنولوجيا، اليت متثلها بدورها الوكالة النمساوية لتشجيع البحـوث). وستسـتفيد االتفاقـات    

، مـن برنـامج   الثالثة، اليت تغطي طائفـة كاملـة مـن مبـادرات مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي        
سبايدر حيثما يكون بالوسع تطوير أوجه التواصل والتعاون يف جمـال رصـد األرض واحلـد مـن     

  خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ.
ستخدم النظم العاملية لسـواتل املالحـة يف تطبيقـات خمتلفـة يف جمـال إدارة الكـوارث       وُت  -٥٧

ديــد املواقــع واملالحــة وإقامــة خطــوط االتصــال  واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، تتعلــق بتح 
واإلنــذار املبكــر ومــا إىل ذلــك. ويعمــل برنــامج ســبايدر مــع فريــق نظــام بايــدو التــابع للمركــز  
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الوطين الصيين للحد من الكـوارث علـى تقصـي وحتليـل نطـاق ومتطلبـات إدمـاج نظـام بايـدو          
  ادئ.لسواتل املالحة يف أنظمة إدارة الكوارث يف آسيا واحمليط اهل

    
    األنشطة اليت اضطلعت هبا مكاتب الدعم اإلقليمية  - واو  

علـى جلنـة    ٢٠١٥و ٢٠١٤رضت خطة عمل شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية لعامي ُع  -٥٨
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني يف ورقـة غرفـة        

تمـاع السـادس للشـبكة يف فيينـا يف يـومي      . وعقد االجA/AC.105/2014/CRP.11االجتماعات 
علـى   A/AC.105/1103أعـاله). وحتتـوي الوثيقـة     ٥٣(انظر الفقرة  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٦و ٥

دة الـيت قدمتـها مكاتـب الـدعم اإلقليميـة يف تنفيـذ واليـة        لة عن املسامهات احملـدَّ معلومات مفصَّ
  .٢٠١٥برنامج سبايدر يف عام 

    
    التربعات  - رابعا  

، الدول األعضاء علـى أن تـزود الربنـامج،    ٧٠/٨٢عت اجلمعية العامة، يف قرارها شجَّ  -٥٩
على أساس طـوعي، بـاملوارد اإلضـافية الالزمـة لتمكينـه مـن تلبيـة الطلـب املتزايـد علـى الـدعم            

  بنجاح ويف الوقت املناسب.
  :  م من دعم وتربعات من اجلهات التاليةوساعد على جناح تنفيذ األنشطة ما قدِّ  -٦٠

يـورو ألنشـطة برنـامج سـبايدر      ١٥٠ ٠٠٠حكومة أملانيا، اليت تربعت مببلـغ    (أ)  
  النابعة من مكتب بون؛

يوان يف السنة لدعم أنشـطة   ١ ٢٥٠ ٠٠٠حكومة الصني، اليت تربعت مببلغ   (ب)  
مكتب برنامج سبايدر يف بيجني، وتوفري خدمات خبريين من املركز الوطين الصيين للحـد مـن   

دارة الفضاء الوطنية الصينية خالل الفترة من كانون الثاين/يناير إىل آب/أغسـطس  الكوارث وإ
  على سبيل اإلعارة مع عدم رد التكاليف؛ ٢٠١٥

املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، الـذي قـدم خـدمات خـبري واحـد علـى         (ج)  
  سبيل اإلعارة مع عدم رد التكاليف؛

يف اجتماعــــات اخلــــرباء والبعثــــات مؤسســــة العــــامل اآلمــــن، الــــيت ســــامهت   (د)  
  االستشارية التقنية؛
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إدارة الفضــاء الوطنيــة الصــينية ومنظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ   (ه)  
  بيجني؛ وشركة دجييتال غلوب، اليت سامهت يف املؤمتر السنوي الذي عقده برنامج سبايدر يف

يط اهلـادئ، الـيت سـامهت يف حلقـة     اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـ   (و)  
  عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛

املركز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال واملعهـد الـدويل إلدارة امليـاه، اللـذين           (ز)  
يف األنشـطة املنفـذة    أيضـاً يف بنغالديش، يف حني ساهم املركز الدويل  قدَّمسامها يف التدريب امل

  يف بنغالديش؛
لوطين الصيين للحد من الكوارث، الـذي سـاهم يف الربنـامج التـدرييب     املركز ا  (ح)  

  الذي نظم يف بيجني.
ومت التســليم أعــاله باملســامهات العينيــة الــيت قــدمها أعضــاء شــبكة مكاتــب الــدعم            -٦١

اإلقليمية؛ ويسعى الربنامج إىل زيـادة هـذه املـدخالت، إذ ال يفتـأ طلـب الـدول األعضـاء علـى         
  برية.الدعم يزيد زيادة ك

وحتظــى املســامهات العينيــة، واملاليــة أحيانــا، الــيت تقــدمها املنظمــات املــذكورة أعــاله،     -٦٢
، عالوة على أهنـا تثبـت قيمـة برنـامج     ٢٠١٥بالتقدير كعامل حموري يف جناح الربنامج يف عام 

سبايدر يف بناء الشـراكات مـن أجـل حتسـني قـدرة املؤسسـات الوطنيـة واإلقليميـة علـى القيـام           
  ر يف احلد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف البلدان النامية.بدو
ويعكــف مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي علــى وضــع اســتراتيجيته الطويلــة األجــل       -٦٣

ــن خمــاطر الكــوارث.          ــاخ واحلــد م ــة املســتدامة وتغــري املن ــة للتنمي ــى اخلطــط العاملي ارتكــازا عل
بالـذكرى اخلمسـني النعقـاد     ٢٠١٨االحتفـال يف عـام    " هـو، عـالوة علـى   ٥٠و"اليونيسبيس+

أول مؤمترات اليونيسبيس، اآللية اليت سوف تتم هبا إعـادة حتديـد أولويـات املكتـب وأولويـات      
، الـــيت حتـــدد األطـــر العامليـــة لتلـــك  ٢٠٣٠براجمـــه. وســـتنادي خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام  

علـى االبتكـار وأكثـر مبـادرة يف مسـاعدة      االستراتيجية، بأن يصبح برنامج سبايدر أكثر قـدرة  
الدول على بلوغ األهداف اليت تلتزم هبا. وسـيتعني اآلن تصـميم الربنـامج وتنفيـذه وتقييمـه يف      

توسـيع نطـاق قاعدتـه التمويليـة وعـدد       . وسـيعين ذلـك للربنـامج أيضـاً    ٥٠سياق اليونيسـبيس+ 
  شركائه ونوعهم ومدى مشاركتهم.

 


