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  فضاء اخلارجيجلنة استخدام ال
     يف األغراض السلمية   

 يف إطار برنامج األمم املتحدة ٢٠١١تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام   
   الكوارث واالستجابة ةالستخدام املعلومات الفضائية يف إدار

        حاالت الطوارئ يف
  ملخَّص

 يف إطار برنـامج األمـم       ٢٠١١ عام    يف املنفّذةألنشطة  ل ا هذا التقرير ملخَّص   نيتضمَّ  
املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ              

ــبايدر ( ــامج س ــسنتني      ) برن ــرة ال ــصلة لفت ــل ذات ال ــة العم ــق خبط ــا يتعل  ٢٠١١-٢٠١٠فيم
)A/AC.105/937املرفق ،.( 

 اهلــدف احملــدَّد وهــو ، بلــغ برنــامج ســبايدر٢٠١١-٢٠١٠وخــالل فتــرة الــسنتني   
 املعـارف   بّوابـة  بلـداً، وعمـل علـى مواصـلة حتـسني            ٢٣تقدمي الدعم االستـشاري الـتقين إىل        

عدد مـن حلقـات العمـل الدوليـة واإلقليميـة باإلضـافة             أو دعم   التابعة للربنامج، وقام بتنظيم     
 .إىل اجتماعات للخرباء
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    مقدِّمة  -الًأوَّ  
املتحـدة السـتخدام   ، إنـشاء برنـامج األمـم    ٦١/١١٠قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١

، )برنــامج ســبايدر(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  
 برنامج مـن بـرامج األمـم املتحـدة يتـيح وصـول مجيـع البلـدان ومجيـع املنظمـات اإلقليميـة                        وهو

 الكـوارث   والدولية ذات الصلة إىل مجيع أنواع املعلومـات واخلـدمات الفـضائية املتـصلة بـإدارة               
ذه مكتـب شـؤون الفـضاء       فِّـ بغرض دعـم دورة إدارة الكـوارث بأكملـها، ووافقـت علـى أن ُين              

  . العامةاخلارجي التابع لألمانة
واتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، يف دورهتـا اخلمـسني،                  -٢

يـة عـن برنـامج سـبايدر وخطـط          على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقـارير املرحل          
عمله املقبلة يف إطار بند منتِظم من بنود جدول األعمـال بـشأن دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة           
النظم الفضائية وأن ُيدَرج ذلك البند مـن جـدول األعمـال يف قائمـة املـسائل الـيت سـينظر فيهـا                  

 . فريقها العامل اجلامع

ــشطة     -٣ ــصاً لألن ــر ملخَّ ــذا التقري ــضمَّن ه ــام    ويت ــامج ســبايدر، يف ع ــذة يف إطــار برن  املنفَّ
 ).، املرفقA/AC.105/937 (٢٠١١-٢٠١٠، فيما يتعلق خبطة العمل لفترة السنتني ٢٠١١

التعاون الـدويل بـشأن تقـدمي       "، املعنون   ٦٤/٢٥١وشجَّعت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٤
، علـى  "اثـة إىل مرحلـة التنميـة   املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، مـن مرحلـة اإلغ         

مواصلة اسـتخدام تكنولوجيـات االستـشعار عـن بعـد، الفـضائية منـها واألرضـية، مبـا يف ذلـك                      
 ٦٥/٩٧والحظـت اجلمعيـة العامـة بارتيـاح، يف قرارْيهـا      . حـسبما يـنص عليـه برنـامج سـبايدر     

ل برنـامج سـبايدر     ، التقدُّم احملرز يف إطار برنامج سبايدر فيما يتعلق بتنفيذ خطة عمـ            ٦٦/٧١و
 . ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

، بلغ موظفو برنامج سبايدر اهلدف احملـدَّد وهـو   ٢٠١١-٢٠١٠وخالل فترة السنتني     -٥
 املعــارف بّوابــة بلــداً، وعملــوا علــى مواصــلة حتــسني  ٢٣تقــدمي الــدعم االستــشاري الــتقين إىل 

اعـات اخلـرباء علـى املـستويني     التابعة للربنامج، وقـاموا بتنظـيم عـدد مـن حلقـات العمـل واجتم          
ــش      ــدويل بـ ــؤمتر الـ ــا يف ذلـــك املـ ــا، مبـ ــدعم إليهـ ــدمي الـ ــي أو تقـ ــدويل واإلقليمـ ــتخدام أالـ ن اسـ

أفــضل املمارســات للحــّد مــن الكــوارث : "التكنولوجيــات الفــضائية يف إدارة خمــاطر الكــوارث
 تـشرين  ٢٥ إىل ٢٢، الـذي ُعقـد يف بـيجني، يف الفتـرة مـن       "ورسم خرائط االستجابة السريعة   

 .٢٠١١نوفمرب /الثاين
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    اإلطار التنظيمي  -ثانياً  
ــة أركــان، هــي       -٦ ــامج ســبايدر علــى ثالث ــامج  : يقــوم اإلطــار التنظيمــي لربن موظفــو برن

  .سبايدر، وشبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، وجهات الوصل الوطنية
    

الكوارث موظفو برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إطار   - ألف  
    واالستجابة يف حاالت الطوارئ

ف مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على برنامج سبايدر، وهو مـسؤول عـن              شرُِي  -٧
 عـن ختطـيط مجيـع أنـشطة          بـرامج مـسؤولٌ     املكتـب منـّسقُ     مـديرَ  ساعدويـ . تنفيذه بـصفة عامـة    

سـبايدر يف   برنامج سبايدر وتنسيقها وتنفيذها بدعم من موظـف بـرامج يوجِّـه أنـشطة مكتـب                 
 هبون، أملانيا، وموظف برامج يوجِّـه أنـشطة مكتـب سـبايدر يف بـيجني، وموظـف بـرامج يوجِّـ                    

  . وأنشطة بناء القدراتالتوعيةأنشطة 
ــام    -٨ ــة ع ــشطة      ٢٠١١ويف بداي ــه أن ــسؤول عــن توجي ــربامج امل ــدوم موظــف ال ــع ق ، وم

ر اخلـرباء وفَّرهتمـا   الربنامج وتعـيني مـوظفي الـدعم بعـد ذلـك، فـضالً عـن قـدوم اثـنني مـن كبـا               
 . حكومة الصني، أصبح مكتب سبايدر يف بيجني يعمل بكامل طاقته

 ن الـذي   املـوظفني وكبـار اخلـرباء واخلـرباء االستـشاريني          بلـغ عـدد   ،  ٢٠١١وخالل عام     -٩
 : ، موزعني على النحو التايلشخصا ١٦يف إطار برنامج سبايدر يعملون 

 وأنـشطة   التوعيـة امج مسؤول عـن أنـشطة       منسِّق برامج، وموظف بر   : يف فيينا   )أ(  
 ودعـم االسـتجابة     التوعيـة لـدعم أنـشطة     ) وفَّرته حكومـة النمـسا    (بناء القدرات، وخبري معاون     

  دة يف املهام اإلدارية للربنامج؛يف حاالت الطوارئ وإدارة الربنامج، ومساعد فريق للمساع
، واثنان من كبار    موظف برامج لتوجيه أنشطة مكتب سبايدر يف بون       : يف بون   )ب(  
) وفّرمها املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، على سبيل اإلعارة مع عـدم رد التكـاليف    (اخلرباء  

لـدعم  ) رتـه حكومـة أملانيـا     وفّ( املعارف، من بني أنشطة أخرى، وخبري معـاون          بّوابةلدعم تفعيل   
لدعم جتميع املعلومات   ) ا أيضا رته حكومة أملاني  وفّ( املعارف وتفعيلها، وخبري معاون      بّوابةتطوير  

ــار اخلــرباء   .  املعــارفبّوابــةونــشرها وصــيانة حمتــوى   وباإلضــافة إىل ذلــك، يتــولَّى اثنــان مــن كب
لالتـصاالت الـساتلية، علـى سـبيل اإلعـارة مـع عـدم رد               ) TurkSat" (ُتركسات"وفّرهتما شركة   (

وتقدمي الدعم االستشاري التقين دعم أنشطة الربنامج فيما يتعلق باالتصاالت الساتلية      ) التكاليف
وجرى التعاقد أيضا مع خبري استشاري، علـى أسـاس عـدم       . توعيةإىل الدول األعضاء وأنشطة ال    

  املعارف؛بّوابةي والتقين لتطوير التفّرغ، من أجل توفري الدعم الربناجم
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موظـف بـرامج لتوجيـه أنـشطة مكتـب برنـامج سـبايدر يف بـيجني                 : يف بيجني   )ج(  
ا ُيقدَّم من دعم استشاري تقين إىل الدول األعضاء، واثنان من كبار اخلـرباء ملـساندة                وتنسيق م 

وفَّرهتمــا حكومــة الــصني علــى ســبيل اإلعــارة مــع عــدم رد (أنــشطة الــدعم االستــشاري الــتقين 
  .، ومساعد فريق للمساعدة يف املهام اإلدارية للمكتب)التكاليف

    
    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  - باء  

، على أن يعمل برنامج سبايدر علـى حنـو          ٦١/١١٠وافقت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٠
ــضاء يف إدارة         ــا الف ــة يف جمــال اســتخدام تكنولوجي ــة والوطني ــع مراكــز اخلــربة اإلقليمي ــق م وثي
الكــوارث بغيــة تكــوين شــبكة مــن مكاتــب الــدعم اإلقليميــة مــن أجــل تنفيــذ أنــشطة الربنــامج  

 .طقة اخلاصة بكل منهابطريقة منّسقة يف املن

ــة    -١١ ــيتواملنظمــات الوطني ــامج    تستــضيف  ال ــة التابعــة لربن ــدعم اإلقليمي ــا مكاتــب ال حالي
الوكالة الفضائية اجلزائريـة، ووكالـة الفـضاء اإليرانيـة، والوكالـة الوطنيـة للبحـث                : هيسبايدر  

ــة حبـــوث الفـــضاء والغـــالف اجلـــوي ال     ــا، وجلنـ ــال الفـــضاء يف نيجرييـ ــوير يف جمـ ــوي والتطـ علـ
كمـا تستـضيف    و.، ووكالة الفضاء الرومانيـة، ووكالـة الفـضاء الوطنيـة األوكرانيـة            يةباكستانال

املركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، ومقــّره يف  :  اإلقليميــة التاليــةاملنظمــاُتتلــك املكاتــبَ 
؛ كــويب، اليابــان؛ واملركــز اإلقليمــي لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة، ومقــّره يف نــريويب

وجامعة جزر اهلند الغربية، ومقّره يف سانت أوغستني، ترينيداد وتوباغو؛ ومركز املياه اخلـاص              
 . سييتباملناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية والكاريبـي، ومقّره يف بنما

    
    جهات الوصل الوطنية  - جيم  

ين، متثّـل أوسـاط     جهة الوصل الوطنية هـي مؤسـسة وطنيـة تـسّميها حكومـة البلـد املعـ                  -١٢
ــضائية   ــات الف ــع     . إدارة الكــوارث والتطبيق ــة يف العمــل م ــل دور جهــات الوصــل الوطني ويتمثّ

موظفي برنامج سبايدر على تعزيز وضع اخلطط والسياسات الوطنيـة إلدارة الكـوارث وتنفيـذ               
. رث مـن تكنولوجيـا الفـضاء دعمـاً إلدارة الكـوا           ةًدَّ مـستمَ  أنشطة وطنية حمّددة تتضّمن حلـوالً     

وجهات الوصل الوطنية هي املؤسسات الرئيسية اليت يعمل معها موظفو برنـامج سـبايدر علـى                
 إدارة الكـوارث   علـى احللـول الفـضائية واسـتخدامها يف      الوقـوف املستوى الوطين هبدف تيسري     

  .يف البلد املعين
طلب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بصفة خاصة إىل احلكومـات، حـني دعاهـا              قد  و  -١٣
ــة ترشــيح جهــة الوصــل نفــسها الــيت      إىل ــة، أن تنظــر يف إمكاني  تــسمية جهــات الوصــل الوطني
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بناء قدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة          : ٢٠١٥-٢٠٠٥ُسمِّيت لتنفيذ إطار عمل هيوغو      
 . دولة عضوا قد ّمست جهات وصل وطنية٤٣، كانت ٢٠١٠وحبلول هناية عام . الكوارث

    
     ٢٠١١ عام األنشطة املنفَّذة يف  -ثالثا  

 خلطــة العمــل لفتــرة وفقــا ٢٠١١ســار العمــل املنفّــذ يف إطــار برنــامج ســبايدر يف عــام   -١٤
وثيـق  بالتعـاون ال  األنـشطة   لدى تنفيذ    برنامج سبايدر    وموظف ويعمل. ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

 .مع مكاتب الدعم اإلقليمية، معتمدين على املوارد واخلربات الفنية املتوفِّرة هلا
    

     وأنشطة بناء القدراتالتوعيةنشطة أ  - ألف  
 يف إطــار برنــامج ســبايدر حيــث جــرى  ٢٠١١عــام نــشودة يف مت حتقيــق األهــداف امل  -١٥

وباإلضـافة إىل   . تنظيم وعقد حلقات العمل واجتماعات اخلـرباء والـدورات التدريبيـة املقترحـة            
ة وحرصـوا علـى   ذلك، شارك موظفو برنامج سبايدر يف عدد من املؤمترات الدوليـة ذات الـصل       

حـشد خـرباء للمـشاركة يف أنـشطة     جرى  ،ذلكعالوة على و. إيفاد متحدثني من اخلرباء إليها 
  .نظَّمتها مؤسسات شريكة

 حلقـات  الرئيسية اليت اضطلع هبا موظفو برنامج سبايدر تنظـيمَ   توعية  أنشطة ال تشمل  و  -١٦
أدنـاه ملخـص لألنـشطة الـيت        وَيـرِد   . عمل واجتماعات خرباء على املستويني الدويل واإلقليمـي       

 مزيد من املعلومات، مبا يف ذلك تقارير تفـصيلية عـن األنـشطة،              تاحوي. ٢٠١١ُنفِّذت يف عام    
  ).www.un-spider.org( املعارف التابعة لربنامج سبايدر بّوابةعلى 

    
ن استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة خماطر أمؤمتر األمم املتحدة الدويل بش    

    " ورسم خرائط االستجابة السريعةخاطر أفضل املمارسات للحّد من امل: "ارثالكو
 موظفون من برنامج سبايدر ووزارة الشؤون املدنية يف الصني هذا املـؤمتر بنجـاح      نظم  -١٧

ــن    ــرة م ــيجني، يف الفت ــاين ٢٥ إىل ٢٢يف ب ــشرين الث ــوفمرب، بالت/ ت ــاون ن ــع وزع ــشؤون ام رة ال
لفضاء الوطنية الصينية، واملركز الوطين الصيين للحد من الكـوارث،          ، وإدارة ا  يةاخلارجية الصين 

ن الفـضائي   ومعهد تطبيقات االستشعار عن ُبعـد، واألكادمييـة الـصينية للعلـوم، ومنظمـة التعـاو               
  .آلسيا واحمليط اهلادئ

 دولـة عـضواً مـن مجيـع القـارات، ميثِّلـون املنظمـات               ٤٥مـن     خـبريا  ١٢٠ املؤمتروضم ّ   -١٨
ــة ــة والو الوطنيـ ــات اإلقليميـ ــة، واملنظمـ ــة،دوليـ ــاص، غـــري احلكوميـ ــاع اخلـ ــاط  والقطـ واألوسـ
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وكــاالت  وإدارة الطــوارئ، ومنظمــات  احلمايــة املدنيــة، أجهــزةاملــشاركون ومثَّــل .األكادمييــة
ــضاء، ووكــاالت   ــد،   الف ــشعار عــن ُبع ــوارد ووزارات ومؤســسات البحــوث،  االست ــة وامل  البيئ

  . ولوجيا، والوكاالت احلكومية، ومكاتب العلوم والتكنالطبيعية
ومــن خــالل املــؤمتر، مجــع موظفــو برنــامج ســبايدر عناصــر لتــصميم أنــشطة الربنــامج،    -١٩

وخباصة يف آسيا واحمليط اهلادئ وأفريقيا، مـن أجـل حتديـد اسـتراتيجيات لـسد الفجـوة القائمـة            
ق فيمــا بــني نوا أوجــه االتــصال والتنــسي إدارة الكــوارث، وحــسَّأوســاطالفــضاء وأوســاط بــني 

املبـــادرات القائمـــة يف الـــدول األعـــضاء بـــشأن ســـبل الوصـــول إىل التكنولوجيـــات الفـــضائية   
 والـربامج  بّوابـات واستخدامها ألغراض إدارة الكوارث، واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ، وال         

الـــيت تـــسهم يف إدارة خمـــاطر الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ، ورســـم خـــرائط   
  . ريعة، وتوفري فرص لبناء القدرات، والشبكات اإلقليميةاالستجابة الس

    
اجتماع اخلرباء الدويل بشأن إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية من اجلمهور     

    للتأهُّب واالستجابة يف حاالت الطوارئ
 مـن اخلـرباء واملمارسـني       ٦٤ يوليـه، وضـمّ   / متوز ٦ و ٥ ُعقد اجتماع اخلرباء هذا يومي      -٢٠
ــةلبلــدان التــسعة والعــشرين  امــن  ــا: التالي يــسلندا، إيطاليــا، باكــستان،  إ إســبانيا، أملانيــا، ،إثيوبي

ــصني، غواتيمــاال،       ــسرا، ال ــا، ســاموا، سوي ــا، زامبي ــدامنرك، روماني ــد، ال ــدا، تايلن بلجيكــا، بولن
يج، فرنسا، كندا، كينيا، ماليزيـا، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وإيرلنـدا الـشمالية، النـرو                  

  .النمسا، نيجرييا، هاييت، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان
وحضر االجتماع ممثِّلون عـن عـّدة كيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة، ووكـاالت الفـضاء                     -٢١

ووكاالت االستشعار عن ُبعد، ووكاالت إدارة الكوارث واحلماية املدنية على الـصعد الـوطين     
 أوســـاط االســـتعانةدويل، باإلضـــافة إىل خمتلـــف اجلهـــات الفاعلـــة املنتميـــة إىل واإلقليمـــي والـــ

ــة  ب ــة،    املتعــددةاملــصادر اخلارجي ــة، واملنظمــات غــري احلكومي ــة والتقني ، متثِّــل اجملتمعــات الطّوعي
  .وأفرقة اخلرباء، واجلامعات، ومؤسسات البحوث، والقطاع اخلاص

ويف . جلــسات موازيــة متفرِّعــة عنــها أربــع جلــسات عامــة وعلــىاالجتمــاع اشــتمل و  -٢٢
 حملــة عامــة عــن خمتلــف املواضــيع الــيت   قــّدمت فيهــا عــروض متهيديــة أُلقيــتاجللــسات العامــة، 

 إعداد اخلرائط باالستعانة مبـصادر خارجيـة   أوساط(الثالثة وساط  الفرصة لأل  أتاحتسُتناقش و 
ع املــشاركني علــى إلطــال)  تكنولوجيــا الفــضاءأوســاط إدارة الكــوارث، وأوســاط، وتعــددةم
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 عـرض شـرائح آيل احلركـة       ختللـها  قـدمت خالهلمـا حماضـرات      انجلستنظمت  و. خرباهتا الفنية 
  . من أجل إتاحة الفرصة أيضاً ألكرب عدد من اخلرباء لعرض أفكارهم" ignite talks"والتوقيت 

  :حة للمناقشة املطرونقاط التاليةالوركَّزت اجللسات املتفرِّعة عن اجللسات الرئيسية على   -٢٣
مــن دة تعــّد إعــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجيــة م أوســاطستفيد تــكيــف   )أ(  

 أوسـاط  يف سـبيل مـساعدة   امن أجل دعم جهوده املتاحة حاليا   الفرص ومصادر املعلومات الفضائية     
  ة؟ االستجابة لالحتياجات اإلنسانيالعاملني يف جمالاالت الطوارئ وعاملني يف جمال التصدي حلال

حتقيـق هـدف     تمعـة مـن أجـل     الثالثة مجيعهـا أن تعمـل جم      وساط  كيف ميكن لأل    )ب(  
إسـهاما   دةتعـدّ  إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية مأوساطضطلع به ت العمل الذي  سهامإ

   االستجابة يف حاالت الطوارئ واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية؟ أوساطيف دعم مد طويل األ
   الثالثة مجيعها؟ األوساطر برنامج سبايدر يف مساعدة ما هو دو  )ج(  

ــاط       -٢٤ ــارات ونق ــع االعتب ــِديت يف االجتمــاع، باإلضــافة إىل مجي ــيت أب ــا املالحظــات ال   أم
، فــضالً عــن الربنــامج النــهائي والقائمــة النهائيــة باملــشاركني، فهــي متاحــة علــى املوقــع ناقــشةامل
  . node/org.spider-un.www/5118شبكي ال
    

  اجتماع اخلرباء الدويل الثاين بشأن إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية     
    من اجلمهور للتأهُّب واالستجابة حلاالت الطوارئ

نـوفمرب، وضـم    / تـشرين الثـاين    ١٦واحد، يف جنيف، يف      يومملدة   ُعقد اجتماع اخلرباء    -٢٥
رجنتني، إسبانيا، أسـتراليا، أملانيـا،      األ: التاليةبلدان اإلحدى والعشرين     من ال  اوممارسخبريا   ٧٢

ــدا،  ــسودان،       إإيرلن ــا، ســاموا، ال ــوب أفريقي ــد، جن ــا، باكــستان، بلجيكــا، تايلن ــسلندا، إيطالي ي
  . النمسا، الواليات املتحدة سويسرا، فرنسا، كندا، لكسمربغ، ليربيا، اململكة املتحدة،

ملتحـدة، ووكـاالت الفـضاء      وحضر االجتماع ممثِّلون عـن عـّدة كيانـات تابعـة لألمـم ا               -٢٦
ووكاالت االستشعار عن ُبعد، ووكاالت إدارة الكوارث واحلماية املدنية على الـصعد الـوطين     

املــصادر االســتعانة ب أوســاطواإلقليمــي والــدويل، لكــن معظــم مــن حــضروا كــانوا ممــثلني عــن  
ــة  ــة   دةاملتعــّداخلارجي ــة، واملنظمــات غــري احلكومي ، وأفرقــة ، ممــن قــدموا مــن الــشبكات الطوعي

 . اخلرباء، واجلامعات، ومؤسسات البحوث، والقطاع اخلاص

املـؤمتر الـدويل حـول رسـم خـرائط األزمـات       عقـب  عـن عمـد     االجتمـاع الثـاين    وُنظِّم  -٢٧
 األزمــات رســم خــرائط املــشتغلني بمــشاركة ذلــك وكفــل ). www.crisismappers.netانظــر (

ــذي جهــات تقــدمي املــساعدة  باإلضــافة إىل ، يف جنيــف حلــضور اجتمــاعهم الــسنوي  التقــوا  نال
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وُبَين جـدول أعمـال االجتمـاع الثـاين املـذكور علـى التوصـيات               . يف جنيف وجودة   امل ةاإلنساني
ــز      ــاع األول، فركَّ ــا االجتم ــهى إليه ــيت انت ــى واالســتنتاجات ال ــة  استكــشافعل ــسبل املمكن  ال

ــسيق  للمــسامهة يف ــني حتــسني التن ــتعانة  ب ــصادر اخلارجب أوســاط االس ــة امل ــددة ي أوســاط واملتع
إعداد وجتهيـز املنتجـات     من أجل تيسري     ة األخري همشاركة هذ  وعلى حتسني  تكنولوجيا الفضاء 

 احلــد مــن خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف  األوســاط العاملــة علــى ستخدمها تــالفــضائية الــيت 
ري وتيــس  املعلومــات الفــضائيةإتاحــةفــرص ركَّــزت املناقــشات علــى تــوفري و. حــاالت الطــوارئ

االسـتجابة يف حـاالت     و الكـوارث    من أجل احلـد مـن خمـاطر        هااستخدامواحلصول عليها   سبل  
 األوسـاط  والتعاون بـني   زيادة التنسيق  لضمانالطوارئ، وعلى مواصلة إشراك اآلليات القائمة       

 االجتمــاع الثــاين أيــضاً مناقــشة وصــقل متــرين احملاكــاة اخلــاص    أثنــاء جــرتو. الثالثــة مجيعهــا
 .ي كان قد اقترح يف االجتماع الثاينبساموا الذ

، وكـذلك الربنـامج النـهائي والقائمـة النهائيـة            اإليـضاحية  وميكن االطِّالع على العروض     -٢٨
 ملخَّص على العاالطّوميكن . www.un-spider.org/node/5321شبكي باملشاركني، على املوقع ال

 . A/AC.105/1007 يف الوثيقة االيت نظرت فيه الرئيسية املسائلو معا االجتماعنيألعمال 
    

  اجتماع خرباء برنامج سبايدر بشأن التكنولوجيات الفضائية واالستجابة     
    حاالت الطوارئ يف
فربايـر، بـدعم   / شـباط ٩ُعقد اجتماع اخلرباء هـذا يف مركـز فيينـا الـدويل، النمـسا، يف                 -٢٩

يــة العلميــة والتقنيــة التابعــة مــن حكومــة النمــسا، خــالل الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة الفرع
للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وضـم ممـثِّلني عـن طائفـة مـن اآلليـات،                   
مبــا يف ذلــك ميثــاق التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنــّسق للمرافــق الفــضائية يف حــال وقــوع 

فـــضاء والكـــوارث املُـــسّمى أيـــضا امليثـــاق الـــدويل بـــشأن ال(كـــوارث طبيعيـــة أو تكنولوجيـــة 
، ونظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي ألمريكـا           )سـنتنيل آسـيا   " (رصـد آسـيا   "، ومشروع   )الكربى

الوســطى، ومــشروع اخلــدمات والتطبيقــات الالزمــة لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، الــذي    
اجلـة  جيري تنفيذه يف إطار مبادرة الرصد العاملي لألغراض البيئيـة واألمنيـة، واهليئـة اإلقليميـة ملع                

 اخلــدمات، وطائفــة مــن وكــاالت الفــضاء، ومكاتــب يصور واالستــشعار عــن ُبعــد، ومقــدِّمالــ
وحبـث االجتمـاع مـسائل عـّدة، مـن ضـمنها إمكانيـة              . الدعم اإلقليمية التابعة لربنـامج سـبايدر      

إنشاء فريق عامل، بتيسري من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، سيدعم املناقـشات بـشأن سـبل                
ألمثــل يف إنتــاج املعلومــات الفــضائية لــدعم مجيــع مراحــل دورة إدارة الكــوارث حتقيــق التــآزر ا

 . والتعاون واالتصاالت ذات الصلة خالل الكوارث الكربى
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 الـوعي ُيعتـرب أمـراً    إذكاء أنَّ مقدِّمي اخلدمات إىل اآلليات و  اخلرباء الذين ميثِّلون   وأشار  -٣٠
 ومقـدِّمو اخلـدمات    اآلليـات  ُتوفِّرهـا    لفرص الـيت  ابـ  ني النـهائي  نياملـستخدم  معرفةأساسياً لضمان   

الفضائية اليت تقـوم اآلليـات ومقـدِّمو اخلـدمات بإنتاجهـا             املعلوماتمن   يستفيدوا   لكيوهؤالء  
احلـصول علـى تعقيبـات املـستخدمني         أنَّ   الحـظ اخلـرباء أيـضاً      باإلضـافة إىل ذلـك،     و .وإتاحتها

. لقوهنــااملنتجــات واملعلومــات الــيت يت املثلــى مــن الســتفادةلــضمان اأمــر بــالغ األمهيــة النــهائيني 
ات املـستخدمني النـهائيني     بـ  عـّدة آليـات إجـراءات لطلـب تعقي         اسـتحدثت ،  وحتقيقا هلذه الغايـة   

 . املشار إليها بعد قيامهم بتفعيل املنتجات واملعلومات
الـيت   املعلومـات الفـضائية    ستخدامال قدرة كافية  وجود ضمان كذلك   من الضروري و  -٣١

لــدعم ناســب يف الوقــت امل ونــاجععلــى حنــو املــذكورون مقــدِّمو اخلــدمات توِّفرهــا اآلليــات و
 تعزيـز  مـن الـضروري    أنَّ   ، تـدرك اآلليـات املعنيـة      لـذا و .االستجابة يف حاالت الطـوارئ     أنشطة

 .املستوى الوطين القدرات على
. ئل وغريهـا   املـسا   تلـك  للنظـر يف   إنشاء فريق عامـل    توصية عامة بشأن    أيضا طرحتو  -٣٢

لــضمان مواظبــة مجيــع  أكثــر تنظيمــا إجــراءات تحديــد واقتــراحفــسيقوم هــذا الفريــق العامــل ب 
الـيت سيـضطلع     األنـشطة  أن تـشمل   وميكـن .  مبجريات األمـور   ا على إعالم بعضها بعض    اآلليات

كيفيـة   ووضع مبادئ توجيهيـة بـشأن     االشتغال  مناقشات بشأن قواعد     إجراء   هبا الفريق العامل  
اخلــدمات والتــصديق علــى  ويف جهــات تقــدمياآلليــات  العــاملني يف تأهيــلالتعــاون؛ وو العمــل

خمطَّطــات التنــسيق  حــول مناقــشاتإجــراء أفــضل املمارســات؛ و كتيــب عــنقــدراهتم؛ ووضــع 
 .تعاون العزيز تإجراءات فيما يتعلق باملشتركة أنشطة ومتارين التدريبوتصميم العاملية؛ 

    
املواضيعية يف إطار برنامج سبايدر من أجل أمريكا الالتينية اجللسة اخلاصة للشراكة     

  والكاريبـي حول استخدام التطبيقات الفضائية يف إدارة احلّد من املخاطر واالستجابة 
    ي يف حاالت الطوارئ يف أمريكا الالتينية والكاريب

تراتيجية التــابع لالســيــة مريكأللقــارة ال واملكتــب اإلقليمــي املكــسيك نظَّمــت حكومــة  -٣٣
للمنتدى اإلقليمي بـشأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث      الثانية   الدورة للحد من الكوارث  الدولية  

 .مارس/ آذار١٧ إىل ١٤ الفترة من يف القارة األمريكية، يف نويفو فاالرتا، املكسيك، يف

 مارس، كـان هدفـه إقامـة      / آذار ١٦حدثا جانبيا، يف     موظفو برنامج سبايدر   نظَّمكما    -٣٤
  يف ة األوسـع العاملـ    جلهـات وااألرجنتني   لألنشطة الفضائية يف   بني اللجنة الوطنية  ت وصل   صال

 األجهــزة مــن جمموعــة تــضم خمتلــف  مــشاركا١٧ وقــد حــضره .إدارة خمــاطر الكــوارثجمــال 
 . واإلقليمي والدويل  الوطينالعاملة على الصعد
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أمثلـة علـى األنـشطة      رجنـتني    اللجنـة الوطنيـة لألنـشطة الفـضائية يف األ          وقدَّم خرباء من    -٣٥
االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ، يف حـني        املنفَّذة فيما يتعلق مبواضـيع إدارة خمـاطر الكـوارث و          

 باســم ة رؤيــة األرض املعروفــبراجميــة والتكنولوجيــا لعلــوم لريموبــايليقــدَّم ممثِّلــون عــن شــركة ث
"3D-UDOP"            الـوعي ت لتحـسني    ، كمثال على أحدث تكنولوجيا تركّـز علـى عـرض املعلومـا 
وقــدَّم موظفــو برنــامج ســبايدر تعريفــا   .األوضــاع ودعــم اختــاذ القــرار يف حــاالت الكــوارث  ب

، بالربنامج وبالشراكة املواضيعية يف إطار برنامج سبايدر من أجـل أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي              
 براجميـة عـداد    إ يف جمـال   هـوده  عرضـاً جل   املكـسيك وقاية من الكـوارث يف       املركز الوطين لل   وقدَّم

 يف وتكنولوجيـا الفـضاء   لتدريس علوم املركز اإلقليمي قدم باإلضافة إىل ذلك، و. رؤية األرض 
 .يةمريكقارة األيف ال األكادميية معلومات عن أنشطتهي ـالكاريبالالتينية و أمريكا
ب التـدري  تنسيق أنشطة دما يفملضي قُ  ا سبايدر ملوظفي برنامج    احلدث اجلانيب كما أتاح     -٣٦
الوسطى، حيث سبق أن اضطُِلع ببعثـات   كا  مريأواملكسيك و  مهورية الدومينيكية جلإىل ا وّجهة  امل

 خمتلـف املؤسـسات   مـع ممـثلني مـن    ؛ وإقامة روابط شبكية يف إطار برنامج سبايدراستشارية تقنية 
 وغريهـا لحد مـن الكـوارث       الوطنية ل   املنتديات عملية إشراك  ومواصلة يف هذا احلدث؛   املشاركة

 .مع سائر الشركاء، بالتعاون املعلومات الفضائيةتعزيز استخدام كوسيلة ل من الوكاالت
    

    احمليط اهلادئ اجللسة اخلاصة للشراكة املواضيعية يف إطار برنامج سبايدر من أجل منطقة    
استفاد برنامج سبايدر من الدورة الثالثة لربنامج إدارة خماطر الكوارث يف احمليط اهلـادئ                -٣٧

، لتنظيم جلـسة    ٢٠١١أغسطس  / آب ٥ إىل   ١اليت ُعقدت يف أوكالند، نيوزيلندا، يف الفترة من         
ويسَّر الربنامج  . خاصة للشراكة املواضيعية يف إطار برنامج سبايدر من أجل منطقة احمليط اهلادئ           

  .اجللسة اخلاصةيف مشاركة ثالثة خرباء من تونغا وساموا يف هذا احلدث و
 مناقـشات حـول سـبل       منظمات إدارة الكـوارث إجـراء      لقادة  اخلاصة وأتاحت اجللسة   -٣٨

التقنيـة املقتـرح إيفادهـا     ساموا، والبعثة االستشارية اخلاص باحملاكاة، ومترين  تعاون أوثق  ضمان
دول إىل الـ   هـة كانـت موجَّ  النمـسا و   مـن حكومـة    وعقدت هذه اجللـسة بـدعم مـايل       . تونغاإىل  

  . النامية اجلزرية الصغرية
    

خالل الدورة الثالثة عقودة جللسة اخلاصة للشراكة املواضيعية العاملية لربنامج سبايدر املا    
     العاملي للحد من خماطر الكوارثحفلللم
مـايو  / أيـار  ١٣ إىل   ٨نظَّمت االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث، يف الفتـرة مـن               -٣٩

ك مثَّلـوا املنظمـات احلكوميـة،     مـشار ٢ ٦٠٠ العاملي، الذي ضم أكثر مـن       احملفل، هذا   ٢٠١١
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واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة، واملؤســسات األكادمييــة، واملنظمــات غــري    
  .احلكومية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص

مـايو، باالشـتراك مـع املركـز     / أيـار ١٢ونظَّم موظفو برنامج سبايدر حـدثا جانبيـا، يف           -٤٠
، واملركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، واجلمعيــة الدوليــة   اجلــوياألملــاين لــشؤون الفــضاء  

وعمــل هــذا احلــدث . للمــسح التــصويري واالستــشعار عــن ُبعــد، ومعهــد حبــوث الــنظم البيئيــة
   أكثـــر مـــن ســـتقطب الـــشراكة املواضـــيعية العامليـــة لربنـــامج ســـبايدر، وا عزيـــزاجلـــانيب علـــى ت

لـة علــى تطبيقـات املعلومـات الفــضائية،     أحـدث األمث االطــالع علـى  مـشاركا، متيحـاً هلـم    ٥٠
  . واجلهود اجلارية اليت تبذهلا تلك الوكاالت

مثِّلـي الـربامج    مبكما أتاح احلـدث املـذكور ملـوظفي برنـامج سـبايدر إجـراء اتـصاالت                   -٤١
 الفـضاء لتيـسري   أوسـاط وفِّرها تعلى الفرص اليت طّلعوا  الوطنية للحد من خماطر الكوارث وأن ي      

 . املعلومات الفضائية واملعلومات املكانية واستخدامهاىسبل احلصول عل
جهـود   لـدعم  املعلومـات الفـضائية    بـشأن تطبيـق    أمثلـة حديثـة    واطَّلع املشاركون علـى     -٤٢
 الـيت عانـت مـن الكـوارث         وغريها مـن البلـدان     اليابان يف حاالت الطوارئ اليت شهدهتا       غاثةاإل

ــة واســعة مــن التطبيقــات  طائفــة وبــشأن ــة  جمموعــة متنوعــة مــن يف املكاني ويف  قطاعــات التنمي
 علـى   االطّـالع لمـشاركني    أتاحت اجللـسة ل    باإلضافة إىل ذلك،  و. تطبيقات متصلة بإدارة البيئة   
، مبـا يف ذلـك املركـز األملـاين لـشؤون            والدوليـة  الوكـاالت اإلقليميـة    اجلهود اجلاريـة الـيت تبـذهلا      

 للمـسح التـصويري   ، واجلمعيـة الدوليـة      الفضاء اجلوي، واملركز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث          
 .  املعلومات تلكاستخدام، هبدف ترويج معهد حبوث النظم البيئية، وواالستشعار عن ُبعد

    
حلقة العمل الثانية املشتركة بني املعهد الوطين إلدارة الكوارث وبرنامج سبايدر بشأن     

    الت الطوارئتطبيق تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حا
نظَّم املعهد الوطين إلدارة الكوارث يف اهلنـد، يف إطـار برنـامج سـبايدر، حلقـة العمـل                     -٤٣

 متابعـةً وذلـك   ،  ٢٠١١مـارس   / آذار ٣٠ إىل   ٢٨هذه، اليت ُعقدت يف نيـودهلي، يف الفتـرة مـن            
كان هدف حلقـة العمـل    و.٢٠١٠ يف املعهد املذكور، يف عام  نظّمتلقة العمل األوىل اليت     حل

جمـال  يف   تكنولوجيـا الفـضاء    باملعارف عن تطبيقـات    الكوارثالقائمني بإدارة   تزويد  هو   املعنية
إدارة بـ القـائمني    و  املكانيـة  القـائمني بـإدارة البيانـات      الفجـوة القائمـة بـني      إدارة الكوارث وسـد   

 .على خمتلف املستويات الكوارث
  وسـري النكـا وملـديف ونيبـال        بـنغالديش  لـون ميثِّ  مـشاركا  ٢٥ العمـل   حلقـةَ  وحضر  -٤٤

وإداريـني  إلدارة الكـوارث،  املعنيـة   احلكوميـة   سلطات الـ  ممـثلني عـن    اهلندي    الوفدُ ضمَّ و .واهلند
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ــابعني للــشعبة   ــة إلمــن املــستوى املتوســط ت ــة التــدريس يف   الوطني دارة الكــوارث، وأعــضاء هيئ
 العمـل  حلقـةَ حـضر  و. الستشعار عـن ُبعـد  ا تطبيقراكز احلكومية لمعاهد التدريب اإلداري وامل  

مركــز إدارة الكــوارث يف ، أحــدمها مــن يف بــنغالديش الكــوارث دارةإمكتــب  مــشاركان مــن
 . سري النكا، واآلخر من املركز الوطين إلدارة الكوارث يف ملديف

    
احللقة الدراسية الدولية بشأن استخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث يف آسيا     

الوسطى، اليت عقدهتا اإلدارة املعنية حباالت الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لوزارة 
    الدفاع املدين يف االحتاد الروسي

 سبايدر، نظَّمت اإلدارة املعنيـة حبـاالت الطـوارئ والكـوارث الطبيعيـة              برنامج بدعم من   - ٤٥
ــوزارة   ــة ل ــدين  التابع ــدفاع امل ــاد الروســي يف اال ــة دراســ الحت ــةية  حلق ــة دولي ــضاء يف يف جامع  الف
ــومي كراسنويارســك، ــول٨و ٧ ي ــبتمرب / أيل ــة  .٢٠١١س ــية وضــمَّت احللق ــن  الدراس ــثِّلني ع  مم

ــة  إدارة الطــوارئ و وكــاالت ــة املدني ــاطق احلماي مــن  الروســي، وكــذلك  االحتــاد مــن خمتلــف من
فعَّالـة   الفـضاء مـشاركة      ت أوسـاط   وشـارك  .منغولياأوزبكستان، وقريغيزستان، وكازاخستان، و   

ــةبة يف احللقــة الدراســية، ممثَّلــ  ــة وكال  مــن القطــاع  ScanEx، والــشركة الروســية الفــضاء االحتادي
هذا احلدث النـاجح بزيـارات عديـدة مشلـت          تعزز   و .كراسنويارسك يف   الفضاء جامعةاخلاص، و 

  .كراسنويارسك منطقةاملؤسسات الرئيسية يف جمال إدارة الطوارئ وتكنولوجيا الفضاء يف 
اسـتخدام   املمارسـات بـشأن    املعلومات وأفـضل   تبادل كان للحلقة الدراسية تأثري فعَّال يف     و  -٤٦

ــة   واالســتجابة يف حــاالت   خمــاطر الكــوارث  مــن أجــل إدارة  املعلومــات الفــضائية وتطبيقاهتــا املمكن
 التابعـة   خدمات الطوارئ  التعاون بني  تعزيز يف كما كانت مفيدة     .الوسطى يف منطقة آسيا   الطوارئ

  .املتحدة واألمم املعلومات الفضائية قدِّمي ملاجملاورة، وكذلك والبلدانلالحتاد الروسي 
باإلضافة إىل ذلك، استفاد برنـامج سـبايدر مـن احللقـة الدراسـية لتعزيـز روابطـه مـع                     و  -٤٧

وأجريـت مناقـشات حـول أنـشطة املتابعـة          . وكاالت إدارة الكوارث يف منطقـة آسـيا الوسـطى         
ني سبل الوصول إىل املعلومات الفضائية واستخدامها يف إدارة خماطر الكـوارث            الرامية إىل حتس  

دراكاً لضرورة هـذا    إو. واالستجابة يف حاالت الطوارئ، مع ممثلني عن مجيع البلدان املشاركة         
، طُِلب من ممثِّلي الدول األعضاء الذين حضروا احللقة الدراسـية ترشـيح جهـات               القائمالتعاون  

 وجود جهات من هـذا القبيـل سـيتيح للربنـامج             بربنامج سبايدر؛ ذلك ألنَّ    وصل وطنية خاصة  
برنـامج سـبايدر   وفـد  واقُتـرح أن ي . أن يقدِّم دعماً فورياً على أساس احتياجات فـرادى البلـدان          

، ٢٠١٢بعثــة استــشارية تقنيــة، بالتعــاون مــع الــوزارة، وأن ُيعقــد يف كازاخــستان، يف عــام        
  .ألنشطة السابقةا تابعةمل أنشطة ملموسة لتحديدآخر  إقليمي اجتماٌع
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    دعم بناء القدرات    
 يف اســتراتيجية بنــاء القــدرات علــى النحــو احملــّددبنــاء القــدرات، لجهــود بــذل جيــري   -٤٨

 مـن ضـمنها إضـفاء    مـساعٍ ، عـن طريـق بـذل      )A/AC.105/947الوثيقـة   (التابعة لربنامج سبايدر    
ــى اســتخدام املعلومــات ال    ــدى    الطــابع املؤســسي عل ــالكوارث ل ــة ب فــضائية واملعلومــات املتعلق

األجهزة واملنظمات املسؤولة عن القيام بتلك املهام؛ وتيـسري تـدريب األفـراد؛ ودعـم الوصـول                 
  .إىل األجهزة والرباجميات والبىن التحتية ذات الصلة مبا يكفل استخدام تلك املعلومات

 ٢٠١١ يف عــام نفِّـذت لقــدرات وتـصف املعلومــات الـواردة أدنــاه عـّدة أنــشطة لبنـاء ا      -٤٩
  .٢٠١١-٢٠١٠ة العمل لفترة السنتني مع خطمتاشيا 

    
النشاط التدرييب اإلقليمي بشأن استخدام نظم االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات     

    اجلغرافية يف إدارة الكوارث
 مربسـبت / أيلـول  ٣٠ إىل   ٢٦ يف الفتـرة مـن     يف واغادوغو،  نشاط التدرييب اضطُِلع هبذا ال    -٥٠

 االستــشعار عــن ُبعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف إدارةعلــى اســتخدام نظــم  وركّــز ٢٠١١
الكوارث، وذلك عقب تلقِّي دعوة رمسية من حكومـة بوركينـا فاسـو، باعتبـاره نـشاط متابعـة              

. ٢٠٠٨نـوفمرب  /برنـامج سـبايدر يف تـشرين الثـاين     قام هبا موفـدو  االستشارية التقنية اليت   للبعثة
مديرية الرصد البيئـي    املستدامة و  والتنميةزارة البيئة   و و بتنظيم هذا النشاط برنامج سبايدر    وقام  

إيفـي   إيلـي ووفَّر املركز اإلقليمي للتدريب على املسح الفضائي اجلوي، الكـائن يف       .واإلحصاء
  .املدرِّبني هلذه الدورةبنيجرييا، 

خمتلـف   مـن املختـصني مـن    شـبكة  ريبتـد  للنشاط املـذكور يف      ومتثَّلت األهداف الرئيسية    -٥١
إضـفاء الطـابع    كوسـيلة ملواصـلة      مـشترك بـني املؤسـسات     إنشاء فريـق تقـين      والبلدان، و  املؤسسات

التـدريب حبـدث توعـوي       بـدأ و. يف إدارة الكـوارث    املعلومـات الفـضائية    اسـتخدام املؤسسي علـى    
املنظمــات  كا مــن مــشار٦٠ زهــاء يف واغــادوغو وحــضره ملــدة نــصف يــوم أِقــيم  رفيــع املــستوى

وتوغـو، والكـامريون،     بوركينا فاسـو،    من  شخصاً عشرونوشارك  . والدولية واملؤسسات الوطنية 
 جمموعـة املتـدربني    زارت باإلضـافة إىل ذلـك،     و .دام أربعـة أيـام     الثاين من احلـدث، الـذي      اجلزء يف

ريــف مبحطــة  عرضــا تفــصيلياً للتعقــدم مــدير املــصلحة، حيــث ألرصــاد اجلويــةاملــصلحة الوطنيــة ل
األرصـاد اجلويـة، الـيت مت تركيبـها يف إطـار            سـتغالل سـواتل     لمنظمة األوروبيـة ال   االستقبال التابعة ل  
  . املُموَّل من االحتاد األورويب التنمية املستدامة ألغراضالبيئة لرصد املشروع اإلفريقي
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يف ليت نظّمت ألغراض رصد الفيضانات االدورة التدريبية عن استعمال الصور الرادارية     
 املكسيكي للمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا احلرم اجلامعي

    الالتينية والكاريبـي
 تــشرين ٢٨ و٢٤بــني املكــسيك، يف الفتــرة مــا  تونــانتزيتال، الــدورة يفُعقــدت هــذه   -٥٢

ــوبر /األول ــامج ســبايدر وا  ٢٠١١أكت ــام بتنظيمهــا موظفــو برن  املكــسيكي يحلــرم اجلــامع ، وق
 الــذيي، ـالكاريبــالالتينيــة و أمريكــا يف وتكنولوجيــا الفــضاء قليمــي لتــدريس علــومإلا للمركــز
واسـتفادت  . يف املكـسيك   واإللكترونيـات  والبصريات   لفيزياء الفلكية  ل املعهد الوطين  يستضيفه

إىل هـة  كانـت موجَّ  و.إسـبانيا والنمـسا  حكـومْيت  و املعهـد الـوطين    املقـدَّم مـن      الدورة من الدعم  
 جهـود  عـم املكـسيك، الـذين يتولُّـون د       و وغواتيمـاال  والـسلفادور  من بليـز   كوميني احل وظفنيملا

مــا يتعلــق فيو. تقنيــات االستــشعار عــن ُبعــد  املخــاطر باســتخدامإدارة االســتجابة للكــوارث و
يت  الـ شتركة بـني املؤسـسات   األفرقـة املـ  ممثِّلني عـن ، ضمَّت الدورة غواتيماال واملكسيك ب حتديدا

ــ ــضائية بالفعــل ستخدم ت ــشطة االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    املعلومــات الف ــدعم أن ــد . ل وق
، وميكـن أن     البلدان  يف تلك  احلماية املدنية  وكاالت ممثّلي بناء على طلب  ُعقدت الدورة املعنية    
 الــذي عقــد يف نتيجــة ملــؤمتر القــارة األمريكيــة الــسادس املعــين بالفــضاء،  ُينظــر إليهــا علــى أهنــا 

احلمايــة  وكــاالت املــشاركون ومثَّــل .٢٠١٠نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين، املكــسيك، تــشوكابا
، واللجـــان املـــوارد الطبيعيـــة، ووزارات ملـــوارد األرضـــية االبيئـــة، ووزارات، ووزارات املدنيـــة

  .الوطنيةكاالت التخطيط اجلغرافية، وو الوطنية املعنية باملوارد احلرجية واملائية، واملعاهد
 واسـُتكِملت  لصور الراداريـة   ل النظرية دت الدورة املشاركني باملعارف عن اخللفية     وزّو  -٥٣
 جمموعــات حمــدَّدة مــن الرباجميــات الالزمــة للتجهيــز التمهيــدي  علــى اســتخدام تمــارين عمليــةب

  . البيئات خمتلف أنواعز التام للصور الرادارية لغرض كشف الفيضانات يف يوالتجه
قــد  املكــسيك ووغواتيمــاال الــسلفادور يــة خاصــة حيــث إنّوكانــت الــدورة ذات أمه  -٥٤

ــضرَّرت ــشديدة  جــرَّاء ت ــضانات ال ــيت وقعــت  الفي ــول ال ــشرين األولبتســ/يف أيل ــوبر/مرب وت  أكت
  .شّتىخسائر وإصابات و وفيات تسبَّبت يف ف،٢٠١١

 يف بلـداهنم،   من األنشطة دورة، سيقوم املشاركون بطائفة     لعلى سبيل متابعة أعمال ا    و  -٥٥
ــ ــة  ملشت ــارات ميداني ــد خــصائص خــشونة  زي ــاطق املعرَّضــة  األرض يف لتحدي ــضانات املن  للفي

 مــع،  الراداريــة الــصوريف الــسكر وقــصب الــذرة الــشائعة مثــل احملاصــيل إبــراز كيفيــة وحتديــد
، مبـا يلـزم     املـداري والنطـاق املـداري واالسـتقطاب املـداري          املـسار  التركيز بوجـه خـاص علـى      

  . الفيضانات ثرأ عمليات تقييم تحسنيل
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    أنشطة أخرى    
رصـد  تدريبيـة بـشأن     الدورة   الـ  مـشارك مـن أفغانـستان يف       حـضور  سـبايدر    برنـامج  يسَّر  -٥٦

سـيا واحملـيط    منظمة التعاون الفضائي آل   يت نظمتها   ال تكنولوجيا الفضاء،  بواسطةالكوارث  البيئة و 
  .٢٠١١ديسمرب /نون األول كا١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٢ دكا، يف الفترة من اهلادئ، يف

 أيــضا قاعــدة بيانــات ســبايدر تعهَّــد برنــامجيالــدورات التدريبيــة،  باإلضــافة إىل دعــمو  -٥٧
، تواصــل بانتظــام حتــديث قاعــدة البيانــات هــذه   ٢٠١١ويف عــام  .األخــرى لفــرص التــدريب

 علـى أكثـر   اتوحتتوي قاعدة البيان.  املعارف التابعة لربنامج سبايدر بّوابةاملتاحة للجمهور عرب    
ثالثــة ىل العــامل، وهــي مقــسَّمة إ يف مجيــع منــاطق املتاحــة التــدريب عــن فــرص مــدخالً ٥٠مــن 

 لــتعلُّم اإللكتــروين،  دورات اأو اإلنترنــتتــدريب عــرب   الدورات: أجــزاء علــى النحــو التــايل   
  .درجات أكادمييةبنيل تّوجة املالربامج التعليمية و النمطية، والدورات

 اسـتخدام تطبيقـات    الـيت تـستهدف     الدراسـية   مناهجـه    سبايدر أيـضاً أول    وأمتّ برنامج   -٥٨
 هـذا املنـهاج الدراسـي       مـشروع  جرى تعميم و. لكوارثا مواجهة يف جمال    االستشعار عن ُبعد  

ــى ــق اخلــرباء   أعــضاءعل ــاء القــدرات  فري ــة   املعــين ببن ــدعم اإلقليمي ــوظفي مكاتــب ال  جلمــع وم
  .تعقيباهتم عليه

 شــركاء متنوعــة يبــذهلاذ أنــشطة تدريبيــة أخــرى مــن خــالل جهــود  وجيــري تيــسري تنفيــ  -٥٩
ــامج ســبايدر  ــة       . برن ــام بتوأم ــضال عــن القي ــسياسات، ف ــصلة بال ــشورة املت ــا جيــري إســداء امل كم

. املؤسسات بغية إضفاء الطابع املؤسسي على سبل الوصول إىل املعلومات الفضائية واستخدامها           
 يف إطار برنامج سبايدر لتمكني الوكاالت املعنيـة مـن         وباإلضافة إىل ذلك، جيري تقدمي املساعدة     

  .احلصول على البنية التحتية الالزمة للوصول إىل تلك املعلومات واستخدامها
    

    إدارة املعارف  - باء  
 يف إجنـاح    أساسـية  أمـور  املعـارف ومعاجلتـها ونقلـها علـى أهنـا            اكتسابينبغي النظر إىل      -٦٠

إدارة املعارف من النوع الذي خيتزنه األفراد يف شكل دراية          ويشمل ذلك   . مهمة برنامج سبايدر  
سـبل  ومـن خـالل بنـاء قاعـدة معرفيـة عـن       . وخربة، ومـن النـوع املـدوَّن يف طائفـة مـن الوسـائط           

دعم إدارة املخـاطر والكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت      لـ املعلومات واحللول الفضائية    االستعانة ب 
  . معيَّنة وميكن استخدامها لدعم بناء القدراتبّوابةيق الطوارئ، ميكن إتاحة املعارف عن طر

 حيـث إهنـا هتـدف إىل      ،  سـبايدر  برنـامج  يف   عنـصرا أساسـيا    املعـارف  بّوابـة وما زالـت      -٦١
 .النامجــة عــن ذلــك  النــواتج مبــا يف ذلــك ،هانــشرل وأداة مجيــع األنــشطة بيئــة الستــضافة تــوفري
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 وهـذا   الـشبكات القائمـة؛    يف تعزيـز  امهة كـبرية     على أهنـا تـساهم مـس       بّوابةال ب ويتزايد االعتراف 
حتظــى هبمــا صــفحات املــوارد الــيت  ومــدى االســتخدام اللــذين  شعبيةالــ مــن  جبــالءواضــحأمــر 

 اجلفـاف املـستمر    اليابان أو  يف الذي وقع    مثل الزلزال  الطبيعية الكربى  الكوارث لتغطيةأِقيمت  
  .القرن األفريقي يف
 األمثلـة : اجلغرافيـة مـن أجـل إدارة الكـوارث واملخـاطر          املعلومات  ب  كتّيوعقب جناح     -٦٢

ــضل املمارســات  ــروين    (وأف ــع اإللكت ــى املوق ــاح عل  /www.un-spider.org/about/portfolioاملت

publications/jbgis-unoosa-booklet(،    ــات ــات املعلومـ ــشترك جلمعيـ ــس املـ ــشره اجمللـ ــذي نـ  الـ
، سـاهم موظفـو برنـامج    ٢٠١٠ عـام  اجلغرافية الفضائية ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، يف    

سبايدر يف وضع منشور جديد يف سياق مشروع قيمة املعلومات اجلغرافيـة يف إدارة الكـوارث                
واملخاطر، باالشتراك مع الشركاء أنفسهم، فتناولوا القيمـة التـشغيلية واالقتـصادية للمعلومـات              

  .اجلغرافية الفضائية يف سياق إدارة الكوارث
    

    رف املعابّوابة    
تطبيقــات صفائف  جديــدة لــمنيطــة الــيت تــشمل املعــارف، بّوابــةل  الرمســيفتتــاح االتــزامن  -٦٣

والتقنية التابعـة   مع الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية   ،٢٠١١فرباير  /يف شباط  فضائية،
 بعــد توتواصــل. ، الــيت ُعقــدت يف فيينــاالــسلميةجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض  لل

عمليــات االرتقــاء بالرباجميــات األصــغر فــضالً عــن إدخــال التحــسينات علــى   بّوابــةانطــالق هــذه ال
  . قابليتها لالستخدام لى أساس، باإلضافة إىل عمليات التكييف واستعراضات التصاميم عنمائطال

رد مطّـ ، ورافق ذلك ازديـاد      ملستخدمني النهائيني  أوساط ا  اهتمام اجتذاب   بّوابةال وواصلت  -٦٤
ا يـشري  ممـ  ،يف عدد الزائرين املنتظمني الـذي وصـل إىل مـستويات قياسـية خـالل الكـوارث الكـربى           

.  تتعلق بأعماهلم واحتياجـاهتم    بّوابة يعثرون على معلومات جمدية على ال       املستخدمني أنَّإىل  وضوح  ب
 ويقـيم عـدد   .اشـهري  لـيت يـتم مجعهـا    ا شـبكة اإلنترنـت    إحصاءات الوصول إىل     أيضا هدتؤّيهذا ما   و

، األمـر الـذي   املتـضرِّرة بـالكوارث    املناطق، وغالبا ما ينتمون إىل النامية الزائرين يف البلدان   كبري من 
 ذات جـدوى بالنـسبة    هـي بّوابـة علـى ال   املعلومـات املقدَّمـة    الـذي مفـاده أنَّ    االسـتنتاج   يثبت صـحة    

 علـى  تلـك الـيت احتـوت     عليهـا    الزائـرين اليت يكثـر إقبـال       صفحات ال بني وكانت من    . املناطق لتلك
  . يف إطار برنامج سبايدرنظِّمتمعلومات عن حلقات العمل وغريها من األحداث اليت 

االسـتعانة  قاعدة للمعارف ُتعىن بالوسائل الـيت ميكـن      اجلهود الرامية إىل بناء   وتواصلت    -٦٥
ــ هبــا ســتجابة يف واال إدارة املخــاطر والكــوارثمــن أجــل  املعلومــات واحللــول الفــضائية  دعمل

  عـرب  منـهجي املعلومـات املتاحـة علـى حنـو         سري احلصول على    يت، باإلضافة إىل    حاالت الطوارئ 
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ــة ــات ال هــذا العمــل إىل  ويــستند .املعــارف بّواب ملقــاالت واملنــشورات  ا وتــصنيف مــعجلعملي
كـون هـذه األخـرية جتـسِّد وظيفـة          ل التطبيقـات الفـضائية      بصفيفةصلة  ال ذات   ورقات البحثية وال
 مـن أجـل التوصُّـل إىل    جهـود بـذل  ُت، يف الوقـت نفـسه     و .املعارف بّوابةعلى   املواضيعي حثالب

 ،واملـواد الـيت سـبق نـشرها       ورقـات البحثيـة     اتفاقات على استخدام املـصادر الـيت تـستند إليهـا ال           
  . يتسنَّى إدراجها كاملة يف قاعدة املعارف كذلكلكي
 فقـد قـام فريـق       .أكثـر مشـوال    منـشورات  نـشر ل أيـضاً     املعـارف  بّوابةويتزايد استخدام     -٦٦

، أملانيـا،  بـون  لربنامج سبايدر اليت ُعقدت يف حلقة العمل الدولية الرابعة وقائع تحويلالتحرير ب 
 .٢٠١١ يف عـام     بّوابـة لـى ال   نـشرها ع   بعد ذلك ومت   الئمامل الشكل إىل ،٢٠١٠  عام أكتوبريف  

حلقــات  وقــائع إتاحــة  ينبغــي أيــضا أنــها يــشري إىلممــ غايــة االستحــسان، والقــى ذلــك املنــشور
  .عرب اإلنترنت العمل اليت ُتعقد مستقبالً

    
    الدعم االستشاري التقين  - جيم  

الدعم االستشاري الـتقين أحـد األنـشطة الرئيـسية لربنـامج سـبايدر علـى املـستوى                   ُيعدُّ  -٦٧
إيفـاد  ) أ: (يلـي الوطين وهو يهدف إىل تزويد الدول األعضاء بالدعم الذي ميكن أن يشمل ما              

بعثــات استــشارية تقنيــة تــضم خــرباء مــن وكــاالت الفــضاء ووكــاالت إدارة الكــوارث وســائر 
وإسـداء املـشورة التقنيـة      ) ب(البلدان واملنظمات واملؤسسات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة؛           

د عـن  إىل املؤسسات الوطنية من خالل االجتماعـات واملـؤمترات البعديـة، واملـؤمترات الـيت ُتعقـ        
وتيـسري التعـاون املباشـر بـني املؤسـسات الوطنيـة ومقـدِّمي         ) ج( ذلـك؛    إىلطريق الفيديو، ومـا     

وتقــدمي الــدعم يف ســبيل الوصــول إىل املعلومــات الفــضائية  ) د(املعلومــات واحللــول الفــضائية؛ 
 معلومـات تفـصيلية     A/AC.105/1009وتـرد يف الوثيقـة      . لدعم االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ       

  .  يف إطار برنامج سبايدر٢٠١١شطة الدعم االستشاري التقين املنفّذة يف عام عن أن
    

    األنشطة اليت اضطلعت هبا مكاتب الدعم اإلقليمية  - دال  
أفاد مكتب الدعم اإلقليمي التابع لربنامج سبايدر يف مجهورية إيران اإلسالمية، الـذي               -٦٨

  :٢٠١١ع باألنشطة التالية يف عام اضطلتستضيفه وكالة الفضاء الوطنية اإليرانية، بأنه 
 علـى املـستوى الـوطين    نظِّمـا ثني  حـدَ خـالل بذل اجلهود يف جمـال بنـاء القـدرات        )أ(  

مؤمتر الفـضاء والبيئـة، الـذي ُعقـد     مها  احلدثان   هذانوكان  . ٢٠١١مبناسبة أسبوع الفضاء العاملي     
كنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا،    ، وحلقة العمل عن ت   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٨يف طهران، يف    

  ، ملعلمِّي املدارس الثانوية؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٩اليت ُعقدت يف طهران أيضاً، يف 
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تقدمي عرض عن مبادرات وخدمات وأنـشطة برنـامج سـبايدر خـالل الـدورة                 )ب(  
ــة والكــوارث    ــشأن رصــد البيئ ــة ب ــيت عقــدهتا منظمــة   بالتدريبي ــا الفــضاء ال  اســتخدام تكنولوجي

  ؛ ٢٠١١نوفمرب /التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ، يف دكا، يف تشرين الثاين
ــشر كتــب     بــثّ  )ج(   ــة وتنظــيم معــرض للجمهــور ون ــربامج اإلذاعي ــسلة مــن ال  سل

  ؛٢٠١١سبوع الفضاء العاملي وأقراص ُمدجمة خالل أ
واد تقدمي الدعم إىل موظفي برنامج سـبايدر يف تـصميم املنـهاج الدراسـي واملـ                 )د(  

  التدريبية الالزمة لست دورات تدريبية؛
  املشاركة يف مؤمتر بيجني؛  )هـ(  
ــذل   )و(   ــةجهــود ب ــة اســتحداث مــن خــالل  التوعي ــة بّواب ــات حلفــظ  جغرافي البيان
 اجلفـاف  املبكِّـر والرصـد، واسـتحداث نظـام لرصـد        لإلنـذار  مـن نظـام      رحلة األوىل  امل اباعتباره

  العصبية؛حتليل الصور الساتلية والشبكات   إىلباالستنادبه ر واإلنذار املبكّ
  .إىل سري النكاوفدة تقدمي الدعم إىل البعثة االستشارية التقنية امل  )ز(  

ــامج ســبا     -٦٩ ــابع لربن ــدعم اإلقليمــي الت ــا، الــذي تستــضيفه  يدوأفــاد مكتــب ال ر يف نيجريي
، ٢٠١١ خـالل عـام   الوكالة الوطنية النيجريية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء، بأنه اضـطلع،  

 .إدارة الكـوارث الفـضائية    عمـل نظَّمتـها     يف اجتماعات وحلقـات      وشارك سلسلة من الربامج  ب
الــدويل وقــام بتفعيــل امليثــاق يف الكــامريون ونيجرييــا  استــشارية تقنيــة قــدَّم الــدعم إىل بعثــاتو

ــضاء  ــشأن الف ــة   والكــوارث الكــربى  ب ــن أجــل مواجه ــة  م ــضانات وقعــت يف كارث ــادان أفي ، ب
واغتـنم  . وبـيجني  يف فيينـا   سـبايدر،  برنـامج  إطـار  حداث أِقيمـت يف   شارك أيضا يف أ   ويجرييا،  ن

 مـوظفي   مـع سـائر     وللتنـسيق   عملـه  وخطـة عرض أنشطته    الفرص ل   تلك الدعم اإلقليمي  مكتب
 ملواجهــةوخــالل تفعيــل امليثــاق املــذكور . ومــوظفي برنــامج ســبايدر الــدعم اإلقليميــة مكاتــب

القـائمني   يف أبادان، تصرَّف موظفو مكتـب الـدعم اإلقليمـي باعتبـارهم             الفيضانات اليت وقعت  
سـاتل استـشعار األراضـي عـن بعـد      حمفوظـة مـستمدة مـن    املشروع، وقدَّموا بيانات على إدارة  

  .األعضاء يف امليثاق زيل الصور الفضائية اليت قدَّمهاـ، وتكفَّلوا بسالسة تن)الندسات(
، الــذي يستــضيفه يف أوكرانيــا التــابع لربنــامج ســبايدر الــدعم اإلقليمــي وأفــاد مكتــب  -٧٠

الفـضاء   وكـذلك وكالـة   معهد البحوث الفـضائية التـابع لألكادمييـة الوطنيـة األوكرانيـة للعلـوم               
رســم ل فقــد وضــع هنجــْين  .٢٠١١ خمتلفــة يف عــام أنــشطة، بأنــه اضــطلع بالوطنيــة األوكرانيــة

 ومت إنتـاج اخلـرائط     .صور الساتلية  ال على تمادباالع الفيضاناتخطار  املعّرضة أل ناطق  املخرائط  
تلـك  كـان القـصد مـن        و ).موليلـو كاتيما  منطقة  (ولناميبيا   )تيساهنر  منطقة  (ألوكرانيا   املطابقة
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القــائم علــى شــبكة اإلنترنــت، الستــشعار لالنــامييب  التجــرييب شروعاملــيف  أن ُتــستخدم الــصور
قـدَّم املكتـب رمسـاً      الـسلطات احملليـة،       مـن  طلـب  بناء على و. سبايدر برنامج أيضا الذي يدعمه 

ــت        ــك أوبالسـ ــيم لوغانـ ــصحُّر يف إقلـ ــرَّض للتـ ــل أن تتعـ ــيت ُيحتمـ ــاطق الـ ــرائط املنـ ــريعاً خلـ سـ
كمـا   .هكتـار  ٢ ٣٠٠التـصحُّر بــ   صيبها   املنـاطق الـيت ُيحتمـل أن يـ         ُتقدَّر مـساحة  و). أوكرانيا(

إيــران، كــان و اأوكرانيــ  بــني مــشتركةدوليــة، حلقــة عمــل ٢٠١١ يف كييــف، يف عــام ُعقــدت
 التعـاون مـع مكتـب      األوكـراين وإرسـاء جهـود      الـدعم اإلقليمـي    مكتـب  قـدرات  إظهارهدفها  

الـدعم   كتـب ، أطِلق موقع تـابع مل     ٢٠١١يف عام    و .أنشطة التدريب  اإليراين يف  الدعم اإلقليمي 
  ).http://un-spider.ikd.kiev.ua( اإلقليمي على شبكة اإلنترنت بعنوان

د مكتــب الــدعم اإلقليمــي التــابع لربنــامج ســبايدر يف كولومبيــا، الــذي يستــضيفه  وأفــا  -٧١
 فقـد شـارك يف      .٢٠١١معهد أوغسطني كودازي اجلغرايف، بأنه اضطلع بعـّدة أنـشطة يف عـام              

تكنولوجيــات املعلومــات اجلغرافيــة  "الرابــع عــن موضــوع   اجلغرافيــة املعلوماتيــة أســبوع تنظــيم
، حيـث عقـد     أغـسطس / آب ١٢ و ٨بـني    مـا    بوغوتـا الذي أِقيم يف     ،"ألغراض التنمية اإلقليمية  

 وألقـوا حماضـرة    اإلقليمـي، حلقـة عمـل      مكتـب الـدعم   موظفو برنامج سبايدر، بناء على طلب       
 الداخليـة يف   يف وزارة  إدارة املخـاطر   أيضا شعبة ساعد املكتب   و .إدارة املخاطر موضوع  حول  

 إىل بعثـة املتابعـة االستـشارية التقنيـة           قدَّم الـدعمَ   ،باإلضافة إىل ذلك   و .حبثية يف عملية  كولومبيا
إضـــفاء الطـــابع  يف الطـــوارئ الوطنيـــة لـــدعم جلنـــةالـــيت أوِفـــدت إىل اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة 

باسـتخدام االستـشعار     املـسائل املتعلقـة    معـين ب   بني الوكـاالت   فريق تقين مشترك     املؤسسي على 
 ،هلـا ومواجهتـها   الطبيعيـة والتأهُّـب      الظـواهر  عـن نامجة  ال الوقاية من الكوارث   يف دعم    عن بعد 

يف فـصل    الـيت حتـدث      اجلغرافيـة املُولَّـدة لغـرض إدارة الطـوارئ         املنتجـات  عـرض  خبريمبساعدة  
بــشأن  امليثــاق الــدويل عــضاءأ ، باالســتناد إىل الــصور الــساتلية الــيت قــدَّمها يف كولومبيــا الــشتاء

  .الكوارث الكربىالفضاء و
 لــدعم اإلقليمــي التــابع لربنــامج ســبايدر، الــذي يستــضيفه مركــز امليــاه  وأفــاد مكتــب ا  -٧٢

يف  األنـشطة التاليـة  ي، بأنه اضـطلع ب ـاخلاص باملناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية والكاريب    
ــام  ــوفري: ٢٠١١ع ــدعم   ت ــامج  خــبري ل ــوظفي برن ــبايدرم ــخــالل س ــة ال ــة دورة التدريبي  املتعلق

، املكـسيك؛ وتـوفري     للفيضانات، اليت ُعقدت يف تونانتزيتال     ة املأخوذة الصور الراداري  استخدامب
 اجلمهوريـة الدومينيكيـة، يف      إىل هبـا موظفـو برنـامج سـبايدر          قـام يف البعثة اليت     للمشاركة خبري

خبري لتمثيل برنـامج سـبايدر خـالل         ؛ وتوفري ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ إىل   ٧الفترة من   
 .كولومبيــا يف اجلغــرايف أوغــسطني كــودازي معهــد ، الــذي نظمــهغرافيــةاجل املعلوماتيــةأســبوع 

ــار   نظّمــتو ــشطة يف إط ــّدة أن ــة ع ــات متابع ــة  البعث ــشارية التقني ــيت مت  االست ــاال ــام   يفإيفاده ع
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، كما ساهم مركز املياه املذكور بتقـدمي تعقيبـات علـى املنـهاج التـدرييب املبتكـر الـذي                   ٢٠١٠
  .على وضعه اًيعكف موظفو برنامج سبايدر حالي

، شــارك مكتــب الــدعم اإلقليمــي التــابع لربنــامج ســبايدر، الــذي ٢٠١١خــالل عــام و  -٧٣
ــة الــيت أوفــدها       ــشارية التقني ــة االست يستــضيفه املركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث، يف البعث
برنــامج ســبايدر إىل بــنغالديش، لتقيــيم القــدرة الوطنيــة وأنــشطة وسياســات وخطــط احلــد مــن 

خـــاطر فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام تكنولوجيـــات الفـــضاء ولتيـــسري ســـبل حـــصول الكـــوارث وامل
كمـا قـدَّم    . املؤسسات الوطنية على املعلومات الفضائية لدعم الدورة الكاملة إلدارة الكـوارث          

 املنظمـات   لفائـدة املكتب املذكور الدعم إىل حلقة عمل مدهتا يوم واحد ُعقدت خـالل البعثـة               
 املركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث يف املــؤمتر الــدويل بــشأن  وشــارك. يف بــنغالديشاملعنيــة 

أفـضل املمارسـات للحـد مـن     "عنوان  باستخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة خماطر الكوارث        
 الـذي ُعقـد يف بـيجني يف      ،"املخاطر ورسـم اخلـرائط لالسـتجابة الـسريعة يف حـاالت الطـوارئ             

عـن أنـشطته يف     إيـضاحية   ، وقدم عروضا    )اله أع ١٩-١٧انظر الفقرات   ( إطار برنامج سبايدر  
 إلنــشاء نظــام لــدعم إدارة الكــوارث يف منطقــة آســيا واحملــيط  "ســنتينل آســيا"ســياق مــشروع 

اهلادئ وعن االستخدام الفعَّـال للـصور الـساتلية بعـد الزلـزال الـشديد الـذي ضـرب اليابـان يف                      
  . ٢٠١١عام 

    
    املسامهات الطوعية  -رابعاً  

النقديـة  (األنـشطة إىل أوجـه الـدعم واملـسامهات الطوعيـة      يف جنـاح تنفيـذ   يعود الفضل    -٧٤
  :ع اخلاص، وكان من أبرزها ما يليالواردة من احلكومات وكيانات القطا) والعينية

وزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا االحتاديـة يف النمـسا، الـيت سـامهت مببلـغ                 )أ(  
ــداره  ــاء    ١٥٠ ٠٠٠مق ــشطة بن ــاً ألن ــورو دعم ــشطة ال  ي ــدرات وأن ــة الق ــدعم  توعي ــشطة ال وأن

  االستشاري التقين؛
الوزارة االحتادية للـشؤون األوروبيـة والدوليـة يف النمـسا، الـيت سـامهت مببلـغ                   )ب(  
لناميــة وتــوفري  يــورو لــدعم العمــل املنفَّــذ مــساندة للــدول اجلزريــة الــصغرية ا٥٠ ٠٠٠مقــداره 

  خدمات خبري معاون؛
 يـورو مـن   ١٥٠ ٠٠٠ قدَّمت املسامهة األخرية ومقـدارها  حكومة أملانيا، اليت    )ج(  

ن وتـوفري خـدمات     ألنشطة مكتب برنامج سبايدر يف بـو      تقدميه كلّ أربع سنوات     الدعم املقرَّر   
  خبريْين معاونني؛
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 يـوان سـنوياً لـدعم     ١ ٢٥٠ ٠٠٠حكومة الصني، اليت تـساهم مببلـغ مقـداره            )د(  
يل علـى سـب   (فري خـدمات اثـنني مـن كبـار اخلـرباء            أنشطة مكتب برنامج سبايدر يف بيجني وتـو       

  ؛)اإلعارة مع عدم رد التكاليف
املركز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي، الـذي وفَّـر خـدمات اثـنني مـن كبـار                       )هـ(  
  ؛)على سبيل اإلعارة مع عدم رد التكاليف(اخلرباء 

ن كبـار  لالتصاالت الساتلية، اليت وفَّرت خدمات اثـنني مـ    " ُتركسات"شركة    )و(  
  ؛)ل اإلعارة مع عدم رد التكاليفعلى سبي(اخلرباء 

  .ثني نظمهما برنامج سبايدرمؤسسة العامل اآلمن، اليت سامهت يف حد  )ز(  
ــرباء       -٧٥ ــدمات اخلـ ــوفري خـ ــبايدر بتـ ــامج سـ ــسات برنـ ــّدة مؤسـ ــالل ودعمـــت عـ ــن خـ  مـ

ا الربنــامج، أو مــشاركتهم يف البعثــات االستــشارية التقنيــة واألحــداث اخلاصــة الــيت نظَّمهــا هــذ
ويــشمل ذلــك املؤســسات . جلهــود الراميــة إىل بنــاء القــدراتلفائــدة ابإتاحــة مرافــق التــدريب 

ي، واللجنــة ـمركــز امليــاه اخلــاص باملنــاطق املداريــة الرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة والكاريبــ: التاليــة
ضاء يف أمريكــا الوطنيـة لألنــشطة الفـضائية، واملركــز اإلقليمـي لتــدريس علـوم وتكنولوجيــا الفـ     

، واملعهد الوطين للفيزياء الفلكية والبصريات واإللكترونيات يف املكـسيك،          يـوالكاريبالالتينية  
ــة،         ــة األوكراني ــضاء الوطني ــة الف ــن الكــوارث يف املكــسيك، ووكال ــة م ــوطين للوقاي واملركــز ال

يلي للعلـوم  ومنظمة الدول األمريكية، ورابطة جنوب آسيا للتعـاون اإلقليمـي، وشـركة ثريموبـا           
والتكنولوجيــا، وإدارة حــاالت الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة التابعــة لــوزارة الــدفاع املــدين يف 

  . االحتاد الروسي
 


