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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        ةيف األغراض السلمي  

   برنامج  يف إطار٢٠١٠تقرير عن األنشطة املنفّذة يف عام     
األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 

        واالستجابة يف حاالت الطوارئ
  صملّخ    

لتـوفري  داخـل األمـم املتحـدة       برنـامج   ، إنـشاء    ٦١/١١٠قّررت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا          
ميع البلدان ومجيع املنظمـات     جلمجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث         

ووافقـت اجلمعيـة، يف قرارهـا    . بأكملـها دورة إدارة الكوارث ل ااإلقليمية ذات الصلة دعم والدولية  
ألمـم املتحـدة للمعلومـات الفـضائية مـن أجـل            املختصر لربنـامج ا   االسم  كون  ي، على أن    ٦٢/٢١٧

  ).سبايدر (UN-SPIDER وإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ ه
 يف إطـار برنـامج      ٢٠١٠ويتضّمن هذا التقرير ملّخصا لتنفيذ األنشطة املضطلع هبا يف عام             

  ).ملرفق، اA/AC.105/937 (٢٠١١-٢٠١٠سبايدر فيما يتعلق خبطة العمل لفترة السنتني 
 تـوفري الـدعم االستـشاري الـتقين         ٢٠١٠وتشمل اإلجنازات الرئيسية اليت حتقّقـت يف عـام            

لسبع عشرة دولة عضوا وإضفاء الطابع الرمسي على اتفاقات التعـاون إلنـشاء مخـسة مكاتـب دعـم             
 إقليمية إضافية، وتقدمي الدعم من أجل التصدي لتسع وعشرين كارثة، مبـا يف ذلـك الزلـزال الـذي                  

ودعـم  تنظـيم   ينـاير، وحتـسني بوابـة معـارف برنـامج سـبايدر، و            /ضرب هاييت يف شهر كانون الثاين     
  .حلقات عمل واجتماعات خرباء دولية وإقليمية
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    مةمقّد  -أوال  
لتـوفري  داخل األمم املتحدة    برنامج  إنشاء  ،  ٦١/١١٠قّررت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١

ميــع البلــدان ومجيــع جلإدارة الكــوارث مجيــع أنــواع املعلومــات واخلــدمات الفــضائية املتــصلة بــ 
واتفقـت علـى    بأكملـها،   دورة إدارة الكـوارث     ل ااإلقليمية ذات الصلة دعم   واملنظمات الدولية   

ــولّى أن  ــة   يت ــابع لألمان ــذ  مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي الت ــة تنفي ــامج العام ووافقــت  .الربن
ــا اجلمعيـــة، يف  ج األمـــم املتحـــدة املختـــصر لربنـــاماالســـم كـــون ي، علـــى أن ٦٢/٢١٧قرارهـ

ــوارئ هـــ       ــاالت الطـ ــتجابة يف حـ ــوارث واالسـ ــل إدارة الكـ ــن أجـ ــضائية مـ ــات الفـ    وللمعلومـ
UN-SPIDER) سبايدر.(  

التعــاون الــدويل بــشأن تقــدمي  املتعلــق ب٦٤/٢٥١عت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا وشــّج  -٢
، على زيادة لة التنميةاملساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرح         

 برنــامج ، مبــا يــشمل مــا يــوفّرهعــد الفــضائية واألرضــيةن ُبعــاســتخدام تكنولوجيــات االستــشعار 
، التقـّدم احملـرز، يف إطـار برنـامج          ٦٥/٩٧ والحظت اجلمعية، مـع االرتيـاح، يف قرارهـا        . سبايدر

  ).ملرفق، اA/AC.105/937( ٢٠١١-٢٠١٠سبايدر، يف تنفيذ خطة عمل الربنامج للفترة 
 ، يف دورهتا اخلمسني،واتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ٣

على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقارير املرحلية عن برنامج سبايدر وخطط 
عمله املقبلة يف إطار بند منتظم من بنود جدول األعمال بشأن دعم إدارة الكوارث بواسطة 

نظم الفضائية، وأن ُيدَرج ذلك البند من جدول األعمال يف قائمة املسائل اليت سينظر فيها ال
صا لتنفيذ األنشطة املضطلع هبا يف عام هذا التقرير ملّخيتضّمن و. فريقها العامل اجلامع

  .٢٠١١- ٢٠١٠ يف إطار برنامج سبايدر فيما يتعلق خبطة العمل لفترة السنتني ٢٠١٠
لــسبع  تــوفري الــدعم االستــشاري الــتقين ٢٠١٠ازات الرئيــسية يف عــام ومــن بــني اإلجنــ  -٤

عشرة دولة عضوا وإضفاء الطابع الرمسـي علـى اتفاقـات التعـاون إلنـشاء مخـسة مكاتـب دعـم                     
، مبـا يف ذلـك الزلـزال        ةكارثـ تـسع وعـشرين     لمن أجـل التـصدي      الدعم  تقدمي  إقليمية إضافية، و  

ــايري/ يف شــهر كــانون الثــاين الــذي ضــرب هــاييت  ــامج ســبايدر،   ن ــة معــارف برن ، وحتــسني بواب
  .حلقات عمل واجتماعات خرباء دولية وإقليميةودعم تنظيم و
    

    اإلطار التنظيمي  -ثانيا  
ــة أركــان، هــي       -٥ ــامج ســبايدر علــى ثالث ــامج  : يقــوم اإلطــار التنظيمــي لربن موظفــو برن

  .سبايدر، وشبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، وجهات الوصل الوطنية
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موظفو برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث   - ألف  
      واالستجابة يف حاالت الطوارئ

يشرف مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على برنامج سبايدر، وهو املسؤول عـن               -٦
ع ويتلقّى مدير املكتب املساعدة من منّسق برامج مسؤول عـن ختطـيط مجيـ       . تنفيذه بصفة عامة  

يــشرف علــى أنــشطة  أنــشطة برنــامج ســبايدر وتنــسيقها وتنفيــذها بــدعم مــن موظــف بــرامج    
 ،يف بـيجني يشرف على أنشطة مكتب سـبايدر  مكتب سبايدر يف بون، أملانيا، وموظف برامج     

  .ناء القدراتالَوصولة وأنشطة بنشطة يشرف على األوموظف برامج 
 مضيف بـني حكومـة الـصني ومكتـب           اتفاق بلد  ، ُوقِّع ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧يف  و  -٧

 / تــشرين الثــاين١٠ويف . شــؤون الفــضاء اخلــارجي إلنــشاء مكتــب برنــامج ســبايدر يف بــيجني 
وُيتوقـع أن يـصبح قـادرا علـى أداء مهامـه بالكامـل              ،  ، افُتتح ذلك املكتب رمسيـا     ٢٠١٠نوفمرب  

  .٢٠١١يف مطلع عام 
 نياملــوظف مــن ١٣ ســبايدريعمــل يف إطــار برنــامج  ، كــان ٢٠١٠هنايــة عــام وحبلــول   -٨
  :ني، بالتوزيع التايلاالستشارياخلرباء اخلرباء وكبار و

ــا  )أ(   ــرامج مــسؤول عــن   : يف فيين ــربامج، وموظــف ب األنــشطة الَوصــولة منــسق ال
 االستـشاري الـتقين للـدول       الـدعم  بناء القدرات، وموظف برامج مسؤول عـن تنـسيق           وأنشطة
ــضاء ــُينقل إىل مكتـــب   (األعـ ــبايدسـ ــامج سـ ــيجنيبرنـ ــاين ر يف بـ ــانون الثـ ــاير / يف كـ  ٢٠١١ينـ

لـدعم  ) وفّرتـه حكومـة النمـسا   (، وخـبري معـاون     )لإلشراف على أنشطة املكتب املفتـتح حـديثا       
ــشطة األ ــق  الدعــم االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ وإدارة   الَوصــولة ون ــامج، ومــساعد فري ربن

  ؛ للربنامجللمساعدة يف املهام اإلدارية
مكتـب سـبايدر يف بـون، واثنـان         يشرف على أنـشطة     ج  موظف برام : يف بون   )ب(  

علـى سـبيل اإلعـارة مـع عـدم      ، وفّرمها املركز األملاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي   (من كبار اخلرباء    
) وفرته حكومة أملانيـا   (أنشطة أخرى، وخبري معاون     ولدعم تنفيذ بوابة املعارف     ) رد التكاليف 

لـدعم مجـع    ) أيـضا  وفرتـه حكومـة أملانيـا     (عـاون    وخـبري م   ،لدعم تطوير بوابة املعارف وتنفيذها    
كــبريان ن اخــبريوإضــافة إىل ذلــك، يتــوىل . املعلومــات ونــشرها وصــيانة حمتــوى بوابــة املعــارف

على سـبيل اإلعـارة مـع عـدم رد          ،   لالتصاالت الساتلية  (TurkSat)" ُتركسات"شركة  ما  هتوفّر(
لـساتلية والـدعم االستـشاري الـتقين         دعم أنشطة الربنـامج فيمـا يتعلـق باالتـصاالت ا           )التكاليف

جرى التعاقد أيضا مع خبري استشاري، علـى أسـاس          كما  . للدول األعضاء واألنشطة الَوصولة   
  .بوابة املعارفتطوير عدم التفّرغ، من أجل توفري الدعم الربناجمي والتقين ل
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    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  - باء  
علـى حنـو    ، على أن يعمل برنامج سبايدر       ٦١/١١٠اجلمعية العامة، يف قرارها     وافقت    -٩

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 برنــامج     

  .على حدةقة يف كل منطقة سبايدر بطريقة منّس
إلنــشاء  وقّــع مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي اتفاقــات تعــاون       ، ٢٠١٠ويف عــام   -١٠

مخس منظمات مبا يرتفع معه العدد اإلمجـايل ملكاتـب الـدعم اإلقليميـة          مع  مكاتب دعم إقليمية    
وإضافة إىل ذلك، فقد عرضت كل من إندونيسيا وجنـوب أفريقيـا            . املُنشأة إىل عشرة مكاتب   

اتفاقـات تعـاون مـع    املنتظـر أن ُتوقّـع    ومـن    ،ميـة استضافة مكاتب دعـم إقلي    والفلبني وكولومبيا   
  .٢٠١١من هذه البلدان خالل عام بلد كل 
وتتــولّى استــضافة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة لربنــامج ســبايدر ســّت منظمــات وطنيــة            -١١

الوكالـة الوطنيـة للبحـث والتطـوير يف جمـال           الوكالة الفضائية اجلزائرية، وكالة الفـضاء اإليرانيـة،         (
وكالــة الفــضاء  يف باكـستان،  جلنـة حبــوث الفــضاء والغـالف اجلــوي العلــوي   نيجرييــا،  يفالفـضاء 
املركز اآلسـيوي للحـد مـن       (وأربع منظمات إقليمية    ) وكالة الفضاء الوطنية األوكرانية   ،  الرومانية
، قليمــي لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة املركــز اإل، ومقــّره يف كــويب، اليابــان؛ الكــوارث
مركـز امليـاه   ، يف سانت أوغـستني، ترينيـداد وتوبـاغو؛    جامعة جزر اهلند الغربية  نريويب؛   ومقّره يف 

  ).بنمايف مدينة ، ومقّره اخلاص باملناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية والكاريبـي
    

    جهات الوصل الوطنية  - جيم  
 أوساطومتثّل ين املعجهة الوصل الوطنية هي مؤسسة وطنية تسّميها حكومة البلد   - ١٢

ويتمثّل دور جهة الوصل الوطنية يف العمل مع موظفي . إدارة الكوارث والتطبيقات الفضائية
اخلطط والسياسات الوطنية إلدارة الكوارث وتنفيذ أنشطة وضع برنامج سبايدر على تعزيز 

ات وجه. وطنية حمّددة تتضّمن حلوال مستمّدة من تكنولوجيا الفضاء لدعم إدارة الكوارث
الوصل الوطنية هي املؤسسات الرئيسية اليت يعمل معها موظفو سبايدر على الصعيد الوطين 

  . املعينهبدف تيسري االطالع على احللول الفضائية واستخدامها يف إدارة الكوارث يف البلد
إىل احلكومات، حني دعاها إىل بصفة خاصة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وطلب   -١٣

 اليت ُسمِّيت هاوطنية، أن تنظر يف إمكانية ترشيح جهة الوصل نفسال وصلال اتتسمية جه
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. بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥لتنفيذ إطار عمل هيوغو 
 . وصل وطنيةاتقد ّمست جه دولة عضوا ٤١ كانت ،٢٠١٠وحبلول هناية عام 

    
    ٢٠١٠األنشطة املنفذة يف عام   -ثالثا  

 تبعــا خلطــة العمــل لفتــرة ٢٠١٠ذ يف إطــار برنــامج ســبايدر يف عــام العمــل املنفّــســار   -١٤
، وعمــل موظفــو برنــامج ســبايدر بــشكل  )، املرفــقA/AC.105/937 (٢٠١١-٢٠١٠الــسنتني 
  . واستفادوا من مواردها وخرباهتا ،مكاتب الدعم اإلقليميةوثيق مع 

    
     بناء القدراتاألنشطة الَوصولة وأنشطة  - ألف  

 يف إطار برنامج سبايدر حيث ُنظّمت ٢٠١٠جنزت األهداف املوضوعة لعام أُ  - ١٥
كما شارك موظفو برنامج . حلقات العمل واجتماعات اخلرباء والدورات التدريبية املقترحة

سبايدر يف عدد من املؤمترات الدولية ذات الصلة، وحرصوا على إيفاد متحدثني من اخلرباء 
  .بناء القدرات جمال وتقدمي الدعم ألنشطة عّدة يف

ومن بني األنشطة الَوصـولة الرئيـسية الـيت اضـطلع هبـا برنـامج سـبايدر تنظـيم حلقـات                       -١٦
وَيـرِد فيمـا يلـي ملخـص لألنـشطة          . عمل واجتماعات خرباء على الصعيدين الدويل واإلقليمـي       

قريــر وميكــن االطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات، مبــا يف ذلــك ت. ٢٠١٠الــيت ُنفِّــذت يف عــام 
  ).www.un-spider.org (رف برنامج سبايدرابوابة معمفّصل عن كل حلقة عمل، يف 

    
  استخدام احللول الفضائية اإلقليمية"املعنونة  حلقة عمل برنامج سبايدر اإلقليمية    

    " أفريقيايف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ لفائدة
مله اإلقليميـة مـن أجـل القـارة األفريقيـة يف أديـس              حلقة ع  نظَّم برنامج سبايدر بنجاح     -١٧

وشـارك أكثـر   . ، بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا     ٢٠١٠يوليه / متوز٩ إىل   ٦أبابا من   
 بلدا ومنظمة دولية يف هذا احلدث الـذي         ٢٧ من كبار اخلرباء ومتخذي القرارات من        ٨٠من  

ة مــن الــدعم الــذي منحتــه إيــاه حكومــة اســتمر علــى مــدى أربعــة أيــام واســتفاد اســتفادة كــبري
 اللجنــةوافتــتح حلقــة العمــل رمسيــا جوســويه ديونيــه، رئــيس   . مؤســسة العــامل اآلمــنالنمــسا و
  .باإلنابة ومدير شعبتها املعنية باألمن الغذائي والتنمية املستدامة االقتصادية

يف بلـورة  ويف حلقة العمـل، حـصل موظفـو برنـامج سـبايدر علـى معلومـات ُيـسترشد هبـا                -١٨
خطة عمل لتكييف أنشطة الربنامج مع االحتياجات اخلاصة ألفريقيا، وحـددوا اسـتراتيجيات لـسد              
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الفجوة بني أوساط الفضاء وإدارة الكوارث، وحسَّنوا االتصال والتنسيق بـني املبـادرات القائمـة يف                
ها مـن أجـل إدارة      فيما يتعلّق بسبل الوصـول إىل تكنولوجيـات الفـضاء واسـتخدام            البلدان األفريقية 

. خماطر الكوارث، واالستجابة يف حاالت الطـوارئ، وتغيُّـر املنـاخ، واملـسائل ذات الـصلة بالـصحة                 
  .كما اسُتغلت الفرصة كذلك لتقدمي ومناقشة جوانب خمتلفة من برنامج سبايدر

وقُـــدِّمت عـــروض إيـــضاحية عامـــة وُعقـــدت حلقـــات نقـــاش وجلـــسات حـــوار مـــع    -١٩
وقـدَّم املـشاركون توصـيات قّيمـة        . هزة حكومية ومنظمات إقليمية ودولية    مشاركني ميثِّلون أج  

تغيُّـر املنـاخ؛ والرعايـة الـصحية        : حول كل موضوع من مواضـيع حلقـة العمـل الثمانيـة، وهـي             
عــد؛ واملعلومــات الفــضائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ؛ عــن ُب

دى الطويـل؛ وفـرص دعـم أنـشطة االسـتجابة يف حـاالت              والربط الشبكي واالستدامة علـى املـ      
الطوارئ يف أفريقيـا؛ وجهـود بنـاء القـدرات يف املنطقـة؛ وسـبل إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى                    
املعلومــات الفــضائية مــن أجــل احلــّد مــن خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ؛   

 الفـضائية واسـتخدام املعلومـات الفـضائية         وإدارة املعلومات، مبا يف ذلك البنية التحتية للبيانـات        
وميكـن االطـالع علـى      . من أجل االستجابة يف حـاالت الطـوارئ واحلـّد مـن خمـاطر الكـوارث               

  .التوصيات يف بوابة معارف برنامج سبايدر
وجنحت حلقة العمـل يف حتقيـق املـشاركة النـشطة للخـرباء األفارقـة ويف دعـم البلـدان                      -٢٠

 التطبيقات واحللول الفضائية واستخدامها فيما يتعلـق جبميـع مواضـيع            األفريقية يف الوصول إىل   
واسُتهلت عّدة أنشطة للمتابعة أثناء حلقـة العمـل، مبـا يف ذلـك إنـشاء جلنـة تعـىن                    . حلقة العمل 

بتنظــيم حلقــة عمــل تقنيــة لفائــدة منطقــة غــرب ووســط أفريقيــا، مــن املقــّرر أن ُتعقــد يف عــام    
ــا  ٢٠١١ ــاد عــّدة بعث ــة  ، وكــذلك إيف ــدان أفريقي ــة إىل بل ــشارية تقني ــائج  . ت است ومــن بــني النت

اعتزام برنامج سبايدر أن ُيجـري، بالتعـاون مـع أجهـزة احلمايـة املدنيـة،                 األخرى حللقة العمل،  
وأتاحــت حلقــة العمــل . استقــصاء حــول اســتخدام املعلومــات الفــضائية يف حــاالت الكــوارث 

 مـن    لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة          قليمـي املركـز اإل  توقيع اتفـاق مـع      لالفرصة كذلك   
  .أجل تأسيس مكتب دعم إقليمي لربنامج سبايدر يف نريويب

    
إدارة الكوارث وتكنولوجيا استخدام حول الرابعة حلقة عمل برنامج سبايدر الدولية     

    االتصاالت والتنسيق والتعاون وبناء القدراتملواجهة حتديات  الفضاء
ــد برنــامج ســبايدر    -٢١  بنجــاح حلقــة العمــل الدوليــة الرابعــة حــول إدارة الكــوارث       عق

وحــضر حلقــة . ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١٤ إىل ١٢وتكنولوجيــا الفــضاء يف بــون، مــن 
شــركة  وبــدعم مــن املركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــويالعمــل، الــيت ُنظّمــت بالتعــاون مــع 
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 لعدة هيئات تابعة لألمـم املتحـدة    بلدا وممثلون  ٤٠ مشاركا من    ١١٩، ما جمموعه    "ُتركسات"
  .ووكاالت فضاء وطنية ومؤسسات وطنية إلدارة الكوارث وجامعات وشركات خاصة

فقــد اســتهدفت اجللــسة . وتنــاول املــشاركون يف حلقــة العمــل أربعــة مواضــيع رئيــسية  -٢٢
يـات  تعزيز التنسيق الدويل بـني اآلل      (SpaceAid) "سبيس إيد "إطار  حول آليات الدعم الدويل و    

ميثـاق التعـاون علـى       مثـل    ،اليت تقدِّم املعلومات الفضائية لدعم االستجابة يف حاالت الطـوارئ         
ــة   حتقيــق االســتخدام املنــسّ  ــة أو تكنولوجي  ق للمرافــق الفــضائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعي

اخلـدمات  ، ومـشروع  )امليثاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى     املعروف أيضا باسم   (
ربنـامج الرصـد العـاملي       التـابع ل   (SAFER) ات الالزمة لالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ        والتطبيق

نظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي        و،  "رصد آسـيا  "مشروع  ، و (GMES) لألغراض البيئية واألمنية  
وأثناء اجللـسة حـول     .  التابع لربنامج سبايدر   "سبيس إيد "، وإطار   (SERVIR) ألمريكا الوسطى 

ن أجــل إدارة الكــوارث، نــاقش مقــّدمو اخلــدمات ومطــّورو التكنولوجيــا  االتــصال الــساتلي مــ
واملــستخدمون تــسخري خــدمات االتــصاالت الــساتلية مــن أجــل تــوفري االتــصاالت يف حــاالت  

 يف دعـم    املعلومـات اجلغرافيـة الفـضائية     وركّزت اجللسة الثالثـة علـى رصـد األرض و         . الطوارئ
 عرض إيضاحي حـول بوابـة معـارف برنـامج سـبايدر،           إدارة املخاطر والكوارث؛ وقُدِّم خالهلا    

ــاء القــدرات      ــة وممارســات فــضلى وفــرص لبن ــادرات ودراســات حــاالت إفرادي . ونوقــشت مب
نت اجللــسة الرابعــة، الــيت ركّــزت علــى شــبكة برنــامج ســبايدر، عروضــا إيــضاحية مــن   وتــضّم

ضوء علـى مـسامهة     مكاتب الدعم اإلقليمية لربنامج سبايدر ومؤسسات شريكة، ُسـلِّط فيهـا الـ            
  .الشبكة العاملية القائمة يف والية برنامج سبايدر

 إليها اجللسات األربع نـداء قويـا مـن أجـل            خلصتنت التوصيات الرئيسية اليت     وتضّم  -٢٣
حتسني التنسيق واالتصال بني القـائمني علـى أنـشطة االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ واملعنـيني                

. بـصورة خاصـة مـسائل تتعلـق باالتـصاالت ونقـل البيانـات          وأثـريت   . مبرحليت الوقاية والتأهب  
نت وتـضمّ .  هبذه املسألة ضـمن إطـار برنـامج سـبايدر         ىنواقُترح استحداث فريق عامل دويل ُيع     

التوصيات األخرى تطـوير األسـاليب املناسـبة لـشراء القـدرات الـساتلية، وضـرورة التنـسيق يف                   
كمال املعلومات الفـضائية حبلـول تقـوم علـى          بناء القدرات، واشتراط سهولة االستخدام، واست     

ب، وضـرورة ضـمان تـوافر معلومـات         ، وضرورة التسليم بأمهية التأهّـ     مبصادر متعدِّدة االستعانة  
  .نسَّقة وإتاحة سبل الوصول إليهامرجعية م
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من أجل أمريكا الالتينية يف إطار برنامج سبايدر شراكة املواضيعية لاجللسة اخلاصة ل    
  دارة احلّد من املخاطر واالستجابةإلالتطبيقات الفضائية  حول استخدام يوالكاريبـ

    ي رئ يف أمريكا الالتينية والكاريبيف حاالت الطوا
ــات           -٢٤ ــشأن اآللي ــصف الكــرة األرضــية ب ــاين لن ــى الث ــاء امللتق ــبايدر، أثن ــامج س ــد برن عق

 إىل  ١٤ارتـا، كولومبيـا، مـن        من الكوارث، املعقود يف سانتا م      والشبكات الوطنية املعنية باحلدِّ   
للتـرويج للـشراكة املواضـيعية       أبريـل / نيـسان  ١٤، جلسة خاصـة يـوم       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٦

ومكَّنت اجللسة مـوظفي برنـامج      . يف إطار برنامج سبايدر من أجل أمريكا الالتينية والكاريبـي        
للجنــة الوطنيــة اســبايدر مــن التواصــل مــع أوســاط الفــضاء، ممثلــة بلجنــة الفــضاء الكولومبيــة و  

  . يف األرجنتني، وأوساط إدارة خماطر الكوارثلألنشطة الفضائية
ــسة    -٢٥ ــة مــشاركا مــن جمموعــة مــن األجهــزة  ٣٤وحــضر اجلل ــى   املختلف ــيت تعمــل عل  ال

أجهزة مسؤولة عن الـدفاع املـدين وإدارة املخـاطر يف           منها  الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،     
مكتــب تنــسيق الــشؤون ؛ ورابطــة الــدول الكاريبيــةوكولومبيــة؛ كولومبيــا والقــوات املــسلحة ال

اللجنـة االقتـصادية    ؛ و  من الكـوارث   االستراتيجية الدولية للحدّ   التابع لألمانة العامة؛ و    اإلنسانية
االحتــاد الــدويل   ؛ ومنظمــة الــدول األمريكيــة  ـي؛ وألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــ    

ــة مــن عــدد مــن البلــدان  أجهــزة و؛ األمحــرجلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل  ــة املدني  ؛ احلماي
وشركة ثريموبـايلي للعلـوم والتكنولوجيـا؛        ؛اهلند الغربية وجامعة فلوريدا الدولية    جزر  وجامعة  

  .جملس الدفاع املشترك بني البلدان األمريكيةو
دِّموا وأتاحت اجللسة فرصة ملمثلي وكاالت الفضاء يف بلدان أمريكـا اجلنوبيـة كـي يقـ       -٢٦

أمثلــة علــى األنــشطة املنفَّـــذة فيمــا يتعلّــق بــإدارة خمـــاطر الكــوارث واالســتجابة يف حـــاالت         
الطوارئ؛ وخلرباء من شركة ثريموبايلي للعلوم والتكنولوجيا كي يقـدِّموا تطبيـق رؤيـة األرض               

ز على عـرض املعلومـات   مثال على أحدث تكنولوجيا تركّ   ، وهو   "3D-UDOP"املعروف باسم   
إدراك األوضاع ودعم اختـاذ القـرار يف حـاالت الكـوارث؛ وملـوظفي برنـامج سـبايدر                  لتحسني  

الشراكة املواضـيعية يف إطـار برنـامج سـبايدر مـن أجـل أمريكـا                بكي يقدِّموا تعريفا بالربنامج و    
مـع التركيـز علـى       الالتينية والكاريبـي ويناقشوا عناصر لصوغ خطة عمـل الـشراكة املواضـيعية           

وقـد اقُتـرح،   . وارث لدعم الربامج الوطنية يف جمـال احلـّد مـن خمـاطر الكـوارث              إدارة خماطر الك  
علـى سـبيل املثـال، عقـد حلقـة عمـل السـتبانة سـبل تكييـف املعلومـات الفـضائية حبيـث ميكــن             
االستفادة منها على حنو أكفأ وأسرع مـن ِقبـل أجهـزة إدارة الكـوارث املعنيـة بتقـدير املخـاطر                     

  .ويف سياق اإلنذار املبكر
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    للكوارث وإدارة املخاطرالتأهب حلقة عمل متهيدية حول املعلومات الفضائية من أجل     
ــضاء يف     ٥٣حــضر   -٢٧ ــدول األع ــن ال ــصلحة م ــن أصــحاب امل ــة    م ــدويل للتنمي ــز ال املرك

، حلقــة ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٣ و٢ ومــن اخلــرباء الــدوليني، يــومي الـاملتكاملــة للجبــ
ونظَّــم . ت الفـضائية مــن أجـل التأهـب للكــوارث وإدارة املخـاطر    عمـل متهيديـة حــول املعلومـا   

وكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة   بــدعم مــن  الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال املركــُزاحلــدثَ 
ومشـل الـشركاء    .  التابعـة للواليـات املتحـدة       واإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفـضاء         الدولية

ــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي  الوبرنــامج ســبايدر والــدوليون  ــة الياباني املركــز اآلســيوي  وكال
  .للتأهب للكوارث

وســبقت حلقــةُ العمــل نــدوةً دوليــة حــول االســتفادة مــن رصــد األرض، واســتهدفت     -٢٨
إبالغ الدول األعضاء يف املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال بالسبل اليت ميكن لتلك الـدول               

مــات الفــضائية وتــستخدمها مــن أجــل التأهــب للكــوارث وإدارة أن تــصل بواســطتها إىل املعلو
ــدة خلــدمات ا    . املخــاطر ــاء احلــدث، احتفــل املركــز بتركيــب حمطــة اســتقبال جدي ــة وأثن لوكال

ــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي  ــساتلية يف   الياباني  يف مقــّره ممــا سيــسهِّل الوصــول إىل الــصور ال
  .يمااليايف اهل يف منطقة هندو كوشحاالت الكوارث الكربى 

البيانــات املكانيــة الســتكمال اســتخدام "وقــدَّم موظفــو برنــامج ســبايدر ورقــة بعنــوان    -٢٩
ــات الفــضائية مــن أجــل إدارة املخــاطر     ــرص التعــاون مــع أجهــزة إدارة     "املعلوم ، واســتبانوا ف

الكوارث لدى الدول األعضاء يف املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال وغريها مـن الـشركاء               
  .يف اهليمااليا ممن شاركوا يف احلدث هّمني يف منطقة هندو كوشامل
    

 يف احلّد من خماطر الكوارث ءرباء حول دمج معلومات وتكنولوجيا الفضااخلاجتماع     
    ر املناختغيُّالتكيُّف مع و

ــامج ســبايدر و   -٣٠ اجتمــاع  يف تنظــيم املركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث  اشــترك برن
التكيُّـف مـع   لومات وتكنولوجيـا الفـضاء يف احلـّد مـن خمـاطر الكـوارث و         رباء حول دمج مع   اخل
، ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٦ الذي ُعقد يف إينتشيون، مجهورية كوريـا، يـوم            املناخ تغريُّ

وحضر االجتمـاع   . أثناء انعقاد املؤمتر الوزاري اآلسيوي الرابع بشأن احلّد من خماطر الكوارث          
  .ملنطقة خبرياً من ا٢٠أكثر من 

وخالل اجتماع اخلرباء، قدَّم أربعة مشاركني عروضا إيـضاحية حـول جوانـب خمتلفـة                 -٣١
تتصل مبوضوع احلدث، ومتكَّن املنظمون مـن تـسليط الـضوء علـى دور تكنولوجيـا الفـضاء يف                   
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وقد سـاعد حـضور أصـحاب مـصلحة     .  املناخالسياق الشامل للحّد من خماطر الكوارث وتغريُّ      
ــسيني يف إعــ  ــان ضــمن     رئي ــا الفــضاء ويف إدراج ذلــك البي ــان حــول اســتخدام تكنولوجي داد بي

  .الوثائق الرمسية املنبثقة عن املؤمتر الوزاري
د املشاركون يف االجتماع على ضرورة استغالل تكنولوجيا الفـضاء يف احلـّد مـن               وأكّ  -٣٢

رصـد  "روع مـش كما اتفقوا أيضا علـى كـون برنـامج سـبايدر و     . خماطر الكوارث بصورة فّعالة   
دوا علــى أن تطــوير القــدرات يف  ُيعــّدان مبــادرتني مفيــدتني جلميــع البلــدان الناميــة، وأكّــ"آســيا

حتليل البيانات الساتلية والرصد السريع للمناطق املتضررة من املتوقّـع أن يعـودا بفائـدة مباشـرة                 
  .على منظمات إدارة الكوارث

    
    أنشطة َوصولة أخرى    

 الَوصـولة يف إطـار برنـامج سـبايدر تـسهيل األنـشطة الـيت ختاطـب          يشمل تنفيذ األنـشطة     -٣٣
أو تروِّج حللول تكنولوجيـة جديـدة، واملـشاركة يف          /مجاهري جديدة وتؤسس شراكات جديدة و     

  .السابقة والالحقةلفئات املستهدفة فرصا جديدة إلذكاء الوعي لدى امبا يوفّر تلك األنشطة 
ــة حمــددة ومــاتضــوأُنتجــت منــشورات ومعروقــد   -٣٤ ــشرت علــى نطــاق  ،واد تعليمي  وُن

ورســائل ) والفرنــسيةاإلنكليزيــة  واإلســبانيةب(املُنتجــة ورقــات التواصــل ومشلــت مــواد  .واســع
إخبارية إلكترونية دورية ومعلومات حمّدثـة شـهرية، وكـذلك مـواد تروجييـة أخـرى ُوّزعـت يف                 

اإللكتـروين، مـن خـالل قائمـة        حلقات العمل واملؤمترات وأُتيحت عرب بوابة املعـارف وبالربيـد           
  . مهين١٥ ٠٠٠عناوين بريدية، ألكثر من 

ــامج ســبايدر يف عــدد مــن املواقــع        -٣٥ ــشرت مقــاالت حــول بعــض جوانــب عمــل برن وُن
وإضــافة إىل ذلــك، ُعرضــت اســتجابة . الــشبكية وكــذلك يف منــشورات وطنيــة ودوليــة خمتلفــة

ــذي ضــرب هــاييت يف كــانون الثــ     ــزال ال ــامج ســبايدر للزل ــاير /اينبرن ــامج  ٢٠١٠ين  ضــمن برن
 بيانـات برنـامج سـبايدر       ، اسُتخدم مـوجزا   ٢٠١٠ويف عام   . نيةتعليمي بثّته شبكة تلفزيونية أملا    

  .يف موقعي فيسبوك وتويتر لنشر أخبار تتصل بالربنامج وباألوساط ذات الصلة
ة للجنـة اسـتخدام     وأثناء اجللسة السابعة واألربعني للّجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعـ           -٣٦

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، نظَّـم موظفـو برنـامج سـبايدر اجتماعـا ملكاتـب الـدعم               
اإلقليمية احلالية واملُرتقبة من أجل تعضيد األنشطة اليت تضطلع هبا تلك املكاتب وتيـسري تبـادل           

  .قليميةوشارك يف االجتماع ممثلون لثمانية من مكاتب الدعم اإل. املعلومات بينها
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 مـن  شارك موظفـو برنـامج سـبايدر يف االجتماعـات اإلقليميـة الرئيـسية لـربامج احلـدّ                و  -٣٧
 غلتوقـد اسـتُ   .  مـن الكـوارث    يف إطار االستراتيجية الدولية للحدّ    ُنظِّمت   خماطر الكوارث اليت  

ينيـة   وأمريكـا الالت ، وأوروبـا ، وآسيا واحملـيط اهلـادئ     ،هذه االجتماعات، اليت ُعقدت يف أفريقيا     
 مــن خمــاطر الكــوارث بــشراكة ســبايدر     املعنيــة باحلــدّ األوســاط وعــي إلذكــاء والكاريبـــي، 

لتعزيز استخدام املعلومـات الفـضائية يف        ٢٠٠٩يف عام   ربنامج  الاملواضيعية العاملية اليت استهلها     
  .إدارة الكوارث

اليوم ، احتفل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بـ       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ويف    -٣٨
وذلـك  ،  ٤٤/٢٣٦دته اجلمعية العامة يف قرارها       من الكوارث الطبيعية، الذي حدّ     الدويل للحدّ 

كمـا ُعرضـت    . مكتب برنـامج سـبايدر مبدينـة بـون        يف  رض أشرطة فيديو تتعلق هبذه املناسبة       بع
ِعدة أيضا، يف اليوم نفـسه، رسـالة بالفيـديو وجَّهتـها مارغاريتـا فالـستروم، األمينـة العامـة املـسا                    

لــشؤون احلــّد مــن أخطــار الكــوارث، يف اجللــسة العامــة حللقــة عمــل برنــامج ســبايدر الدوليــة    
ــن         ــون مـ ــدت يف بـ ــيت ُعقـ ــضاء، الـ ــا الفـ ــوارث وتكنولوجيـ ــول إدارة الكـ ــة حـ    إىل ١٢الرابعـ

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤
 يف بعـض    وأقام موظفو برنامج سبايدر أجنحـة تروجييـة وعرَّفـوا اجلمهـور واملـشاركني               -٣٩

، أثنـاء االحتفـال بيـوم    ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٣الفعاليات بعمل الربنامج، سـواء يـوم      
 عـد الستشعار عـن بُ   للرابطة األفريقية   يف مركز مدينة بون، أو أثناء املؤمتر الثامن ل         األمم املتحدة 

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩ إىل ٢٥الذي ُعقد يف أديس أبابا من 
خرباء برنامج سبايدر يف عـدد مـن االجتماعـات ذات الـصلة مـن أجـل تقـدمي                   شارك  و  -٤٠

معلومــات عــن احللــول الفــضائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   
ــذة    ــال املنفَّ ــار وعــن األعم ــامجيف إط ــارير     .الربن ــشطة والتق ــة باألن ــة كامل ـــزيل قائم  وميكــن تن

  .ة معارف برنامج سبايدرالتفصيلية عن تلك األحداث من بواب
ملـساعدة املـشاركني مـن البلـدان الناميـة      كما وفَّر موظفو برنـامج سـبايدر مبـالغ ماليـة            -٤١

ويف هذا السياق، تلقّـى خـبري مـن نيجرييـا           . إىل اجتماعات دولية    سفرهم سداد مصاريف على  
  . جمال البيئة يفعدالستشعار عن ُبللرابطة األفريقية دعما حلضور املؤمتر الدويل الثامن ل

    
    دعم بناء القدرات    

زيـادة قـدرة    من أجـل    من املهم بناء القدرات وتقوية املؤسسات على مجيع املستويات            -٤٢
 مـن الكـوارث      الفضائية بفاعلية من أجل احلدّ     التكنولوجياتاملنظمات واألفراد على استخدام     
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ــة حــدوثها و   ــها والتأهــب هلــا واالســتجابة يف حال ــاء  جيــو. التعــايف من ري االضــطالع جبهــود بن
ربنــامج ســبايدر  اخلاصــة بيف اســتراتيجية بنــاء القــدرات   الــوارد القــدرات، حــسب تعريفهــا   

)A/AC.105/947(  املؤســسي علــى اســتخدام املعلومــات الفــضائية   الطــابع ، عــن طريــق إضــفاء
هـام؛   املبتلـك واملنظمات املسؤولة عن االضطالع األجهزة  لدىواملعلومات املتعلقة بالكوارث    

 ودعم الوصول إىل األجهزة والرباجميات والبىن التحتية ذات الصلة مـن            ؛تدريب األفراد وتيسري  
  . املعلوماتتلكأجل استخدام 

، اضطُلع بعدة أنشطة لبناء القـدرات مبـا يتماشـى مـع خطـة عمـل             ٢٠١٠وخالل عام     -٤٣
  : ما يليمنها؛ ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني 

 تقنيـــة يف ســـياق إضـــفاء الطـــابع املؤســـسي علـــى بعثـــات استـــشاريةمـــت ُنظِّ  )أ(  
وأتاحــت البعثــات لربنــامج ســبايدر أن يطّلــع علــى الــسياسات  . اســتخدام املعلومــات الفــضائية

واالســتراتيجيات الــيت تنفِّــذها األجهــزة احلكوميــة فيمــا يتعلــق بإضــفاء الطــابع املؤســسي علــى   
دارة الكـوارث، وأن يقـدِّم املـشورة    استخدام املعلومات الفضائية الداعمة جلميع مراحل دورة إ      

  املتعلقة بالسياسات حول هذه املسألة للسلطات املعنية يف بلدان تلك احلكومات؛
ــامج ســبايدر يف     )ب(   ــو برن ــة   شــارك موظف ــارة األمريكي ــؤمتر الق ــسادس م املعــين ال
دوا حيـث أكّـ  ، ٢٠١٠نـوفمرب  / الـذي ُعقـد يف باتـشوكا، املكـسيك، يف تـشرين الثـاين       بالفضاء

  على ضرورة إضفاء الطابع املؤسسي على استخدام املعلومات الفضائية؛
ُوضع منهج بشأن استخدام املعلومات الفضائية من أجل االستجابة يف   )ج(  

 على أعضاء فريق خرباء عامل معين ٢٠١١يناير /حاالت الطوارئ، وسُيعّمم يف كانون الثاين
ائط تتناول العناصر األساسية لرصد األرض، ويتضّمن املنهج من. ببناء القدرات للتعليق عليه

ويركّز على الكيفية اليت ميكن هبا لرصد األرض أن يوفِّر معلومات لفائدة أنشطة الطوارئ 
لدى االستجابة يف حاالت الفيضانات والزالزل واالهنياالت األرضية والتسونامي 

  واالنفجارات الربكانية واجلفاف؛
ارة الكــوارث يف اهلنــد، بــدعم مــن برنــامج ســبايدر،   نظَّــم املعهــد الــوطين إلد   )د(  

، "مـن املفـاهيم إىل التطبيقـات      : نظم املعلومات اجلغرافيـة وإدارة املخـاطر      "دورة تدريبية بعنوان    
وشـارك ممثلـون حلكومـات الواليـات        . ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ١٣ إىل   ١١يف نيودهلي من    

خدام تكنولوجيـــا الفـــضاء مـــن أجـــل إدارة يف الـــدورة التدريبــــية الـــيت اســـتهدفت تقيـــيم اســـت 
ــن   . الكــوارث ــون م ــم ممثل ــن      ١٣ودع ــدربني م ــشاركة مت ــامج ســبايدر م ــو برن ــة وموظف  والي

وطُرحــت توصــيات فيمــا يتعلــق بإمكانيــة القيــام بتــدخالت علــى مــستوى  . بــنغالديش ونيبــال
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فية، والتبـادل   السياسات يف جمال بناء القدرات، وسبل الوصول إىل املعلومات الفضائية واجلغرا          
  الفعال للبيانات؛

، بالتعــاون مــع مركــز املعلوماتيــة املركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــوينظَّــم   )ه(  
ــابع جلامعــة سالــسبورغ يف   ــا، دورة تدريبيــة بعنــوان  أوبربفافنــهوفناجلغرافيــة الت الــدعم "، أملاني

   إىل ٢٢مـــــن " الـــــسريع يف جمـــــال رســـــم اخلـــــرائط واالتـــــصاالت ضـــــمن إدارة الكـــــوارث
وقـــام برنـــامج ســـبايدر بـــدعم الـــسفر ملـــشاركني اثـــنني مـــن توغـــو . ٢٠١٠مـــارس / آذار٢٤

  وجامايكا حلضور الدورة؛
ــصيفية اخلامــسة الــيت نظّمهــا احتــاد        )و(   ــدعم للمدرســة ال ــامج ســبايدر ال ــدَّم برن ق
   إىل ٦، يف هــانوي مــن  عــد اجلمعيــة الدوليــة للمــسح التــصويري واالستــشعار عــن بُ     طــالب 

، عن طريق دعم السفر حملاِضـر مـن أوكرانيـا شـارك أيـضا يف                ٢٠١٠نوفمرب  /ن الثاين  تشري ١٠
 إىل ١عـد، الـذي ُعقـد يف هـانوي مـن      املؤمتر اآلسيوي احلادي والثالثني حول االستشعار عن بُ    

  ؛٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٥
كا أمرييف  تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاءللمركز اإلقليمي قُدِّم الدعم ل  )ح(  

 من  يف األرجنتنيالالتينية والكاريبـي، املنتسب لألمم املتحدة، وللّجنة الوطنية لألنشطة الفضائية
إدارة من أجل الكوارث الطبيعية واحللول الفضائية حول ملدرسة الربيعية الثانية تنظيم اأجل 

  ؛٢٠١٠يل أبر/نيسان، األرجنتني، يف ، واليت ُعقدت يف روساريواجلفاف والتصّحر: الكوارث
ُنظّمــت جلــسات نقــاش أثنــاء حلقــة عمــل برنــامج ســبايدر اإلقليميــة بعنــوان     )ط(  

ــضائية   " ــول الف ــة اســتخدام احلل يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   اإلقليمي
، إلتاحـة الفرصـة     ٢٠١٠يوليـه   /متـوز  ٩ إىل   ٦، مـن    أديس أبابا ، اليت عقدت يف     "لفائدة أفريقيا 

 كـــي جيمعـــوا تعليقـــات اخلـــرباء الـــيت ميكـــن أن ُتـــستخدم يف تنقـــيح ســـبايدرملـــوظفي برنـــامج 
ــاء القــدرات   ــامج يف جمــال بن وإضــافة إىل ذلــك، فقــد أتاحــت حلقــة العمــل    . اســتراتيجية الربن

ــارة أن خيططــوا لعقــد حلقــة عمــل      ملــوظفي برنــامج ســبايدر وملــشاركني مــن دول أعــضاء خمت
  ؛٢٠١١تدريبية من أجل وسط وغرب أفريقيا يف عام 

ــتعلُّ   )ي(   م اإللكتــروين، شــارك موظفــو برنــامج ســبايدر يف حلقــة   يف ســياق بيئــة ال
عمل نظّمها مركـز املعلوماتيـة اجلغرافيـة التـابع جلامعـة سالـسبورغ حيـث قـدَّمت جمموعـة مـن                      

ُينفَّـذ  ،  (e-SPIDER)" برنامج سبايدر اإللكتـروين   "كبار اخلرباء يف املركز نتائج مشروع بعنوان        
. م اإللكتروين لربنـامج سـبايدر     حكومة النمسا ويرتبط ارتباطا مباشرا ببيئة التعلُّ      بدعم مايل من    
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م وجيري إدراج نتائج املشروع يف قاعدة البيانات حول فـرص التـدريب ويف تـصميم بيئـة الـتعلُّ       
  اإللكتروين لربنامج سبايدر؛

معهــد عقــد موظفــو برنــامج ســبايدر اجتماعــات مــع مــوظفني أكــادمييني مــن    )ك(  
ومـع بـاحثني مـن جامعـة ألكـاال يف إسـبانيا             امعـة األمـم املتحـدة        التـابع جل   بيئة واألمن البشري  لا

. ومن كولومبيا واملكسيك واليونان من أجـل تـصميم بيئـة الـتعلُّم اإللكتـروين لربنـامج سـبايدر                  
متثيـل شـكلي   "ُيفهـم هنـا علـى أنـه     (وركَّز العمل األويل علـى تـصميم متثيـل معـريف استقـصائي        

، )رفة باعتبارها جمموعة من املفاهيم ضمن نطاق مـا، ومتثيـل للعالقـات بـني تلـك املفـاهيم                  للمع
وذلــك مــن أجــل تيــسري جتميــع احملتــوى التعلُّمــي ضــمن بوابــة املعــارف ومتكــني مراكــز التفــوق 

وقـد ُنـشر العمـل األويل    . واملراكز التدريبية واجلامعات واملتدربني مـن اكتـشاف ذلـك احملتـوى         
  صميم ذلك التمثيل املعريف يف جمالّت علمية وقُدِّم يف حلقات عمل دولية خمتلفة؛املتعلق بت
قاعدة بيانات لفـرص التـدريب وأُتيحـت الطّـالع اجلمهـور عليهـا يف                طُوِّرت  )ل(  

وحتتــوي قاعــدة البيانــات علــى أكثــر مــن مخــسني مــدخال عــن فــرص    . بوابــة برنــامج ســبايدر 
دورات شـبكية أو دورات تعلُّـم إلكتـروين؛ ودورات        : التدريب، وهي مقسَّمة إىل ثالث فئات     

وتــضّم قاعــدة البيانــات فــرص تــدريب  . قياســية؛ وبــرامج تعليميــة تفــضي إىل درجــات علميــة 
  .متاحة يف مجيع مناطق العامل وُيحّدث حمتواها باستمرار

يـضطلع هبـا شـركاء    تدريبية أخرى من خـالل اجلهـود الـيت      أنشطة   وجيري تيسري تنفيذ    -٤٤
 الـسياسة العامـة، إضـافة إىل القيـام بتوأمـة         املـشورة يف جمـال       كما جيري إسـداء   . امج سبايدر برن

الوصـــول إىل املعلومـــات الفـــضائية   ســـبل مؤســـسي علـــى  طـــابع املؤســـسات بغيـــة إضـــفاء   
األجهــزة  لــتمكنير املــساعدة يف إطــار برنــامج ســبايدر  فَُّتــووإضــافة إىل ذلــك، . واســتخدامها

  .املعلومات واستخدامهاتلك البنية التحتية الالزمة للوصول إىل احلصول على املعنية من 
    

    إدارة املعارف  - باء  
عناصـر بالغـة     باعتبارها   يهاينبغي النظر إل  أمور    هي اقتناء املعارف ومعاجلتها ونقلها   إن    -٤٥

عقـول  يف  املختـزن   نـوع   من ال يشمل إدارة املعارف    هذا  و. برنامج سبايدر مهمة  األمهية لنجاح   
ومـن  . نـوع املـسجل يف وسـائط متنوعـة    من الاملعارف  كذلك   و ،يف شكل دراية وخربة   فراد  األ

 الـيت هبـا ميكـن للمعلومـات واحللـول الفـضائية أن تـدعم                الكيفيـة خالل بناء قاعدة معرفيـة عـن        
إدارة املخاطر والكوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ، ميكـن إتاحـة املعـارف عـن طريـق                    

  .دامها لدعم بناء القدرات واستخمعرفيةبوابة 
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، بالتنــسيق مــع مكاتــب الــدعم اإلقليميــة،  ٢٠١٠عــام وقــد تواصــلت اجلهــود خــالل    -٤٦
حـول تكنولوجيـات الفـضاء مـن أجـل إدارة الكـوارث وتـصنيفها             مع املعلومات ذات الصلة     جل

يف بوابــة معــارف " مــصفوفة التطبيقــات الفــضائية "ونــشرها بوســائل يف مقدمتــها بنــاء حمتــوى  
وبصورة موازية، بذل برنامج سبايدر جهودا لتحديد مصادر املعلومـات ذات           . امج سبايدر برن

  .ن من استنساخ حمتويات تلك املصادر وإعادة توزيعها جماناالصلة وإبرام اتفاقات للتمكّ
املعلومـات اجلغرافيـة مـن أجـل إدارة         وأسهم موظفو برنـامج سـبايدر يف وضـع كتيـب              -٤٧

اجمللـس  ،  ٢٠١٠يوليـه   / الذي أصـدره، يف متـوز      ل املمارسات واألمثلة  أفض: الكوارث واملخاطر 
وحيتـوي  .  ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي        املشترك جلمعيـات املعلومـات اجلغرافيـة الفـضائية        

هذا املنشور على معلومات حـول االسـتخدامات احملتملـة لتكنولوجيـات املعلومـات اجلغرافيـة،                
الكــوارث واملخــاطر، الطبيعيــة منــها والنامجــة عــن  مبــا يف ذلــك رصــد األرض، للحــّد مــن أثــر  

النشاط البشري، ويضّم مسامهات ومعارف علمية مركّـزة مـن خـرباء مـن خمتلـف أحنـاء العـامل                    
 وميكــن تنـــزيل اإلصــدار مــن بوابــة معــارف برنــامج ســبايدر  . مــن أجــل دعــم اختــاذ القــرارات 

)www.un-spider.org/sites/default/files/JBGIS_UNOOSA_Booklet_0.pdf.(  
ز على القضايا ذات  إىل تعزيز ودعم اجلماعات اليت تركّبرنامج سبايدرويهدف   - ٤٨

جزء من هنج  وتقوية تلك اجلماعات .بإدارة الكوارث واملعلومات واحللول الفضائيةالصلة 
جمموعات  اليت تصف م االجتماعيحديث لدعم إدارة املعارف ونقلها يقوم على نظرية التعلُّ

. س نفسها للقضايا ذات االهتمام املشتركم وتكرِّاالتصال والتعلُّعمليتا ربطها تية دينام
  .ماعاتتلك اجلوتبادل املعارف هو السمة األساسية اليت متّيز 

ــة ذات      -٤٩ ــة واملــؤمترات الدولي واســُتخدمت حلقــات العمــل والبعثــات االستــشارية التقني
ممارسـي إدارة الكـوارث مـن       خـالل متكـني      مـن    وتعزيـزه من أجـل إرسـاء ذلـك التعـاون          الصلة  

عــن طريقهــا ميكــن مــن خــالل تــوفري وســيلة ، والتقــاء بعــضهم بــبعضرباء الفــضاء وااللتقــاء خبــ
ذلــك، جيــري تطــوير إضــافة إىل و .االتــصال الشخــصيوتطويرهــا بواســطة ماعــات تأســيس اجل

ري منـصة قائمـة    عن طريق تـوف   تلك الشبكات   لتيسري االتصال بني    بوابة معارف برنامج سبايدر     
دليـل عـن    إنـشاء   وإمكانية  ونقله   حمتوى جيد النوعية     وإنتاجعلى الويب تتيح االتصال التلقائي      

  .وثائقللاألعضاء وحيز عمل مشترك ومستودع 
، ٢٠١٠ويف عــام .  متنوعــةقائمــةوشــبكات ر برنــامج ســبايدر الــدعم جلماعــات ووفَّــ  -٥٠

يف الـشراكة املواضـيعية العامليـة     ويف اء القدراتز على بن  يركّعمل فريق خرباء    يف  حتديدا  ساهم  
  .برنامج سبايدرإطار 
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    بوابة املعارف    
الـيت   تـوفِّر الـسبل      فهـي أنـشطة برنـامج سـبايدر،       يف   حموريـاً   مكانـاً  املعـارف حتتل بوابة     -٥١

هـو  البوابـة  مـن  دف  اهلـ و. ونواجتهااألنشطة  ُيمكن أن ُتجمع وُتنشر وُتحفظ هبا املعلومات عن         
مجيع املعلومات واملعارف واملوارد املفيدة املستبانة واملتاحـة لـدعم واليـة الربنـامج، مبـا يف                 دمج  
عمل كمنرب لتبادل املعلومـات الفـضائية   الُتسهم به مجاعات املستخدمني ذات الصلة، و     ما  ذلك  

  .املتعلقة بدورة إدارة الكوارث بشكل عام
. ال ودعــم العمليــات ونــشر املعلومــاتر البوابــة خــدمات وأدوات لتيــسري االتــصوتــوفِّ  -٥٢

ضـمن  " سـبيس إيـد   "إطـار   الدعم املقدَّم مـن خـالل        ومعلومات عن    ،لألخبار بابا   وهي تتضمن 
وهنـاك عنـصران    . جـدوال زمنيـا لألنـشطة     ووقعت مؤخرا،    كوارث   برنامج سبايدر فيما خيصّ   

جيـري  ) رئيـة املغرافيـة   اجللكـرة   افـضائية وأداة    التطبيقات  المصفوفة   (من عناصر البوابة  رئيسيان  
 مـن صـفحة االسـتقبال،       نطالقـا وا. ٢٠١١استكماهلما ومن املتوقّع أن يصبحا متاحني يف عـام          

ــل املــستخدمني إىل صــفحات    ــوان توجــد روابــط حتي ــد "بعن ــدعم " و(SpcaeAid) "ســبيس إي ال
 .(network)" شبكةالـ " و(knowledge base)" املعارفقاعدة " و(advisory support)" االستشاري
ــاء   " ســبيس إيــد"البــاب املعنــون ويتــضمن  معلومــات عــن اســتخدام تكنولوجيــات الفــضاء أثن

 معلومـات عـن   "رفاقاعدة املع"؛ ويوفِّر الباب املعنون   عمليات االستجابة يف حاالت الطوارئ    
ُتحيـل   روابـط    "الـشبكة "الباب املعنون   ن  يتضّم؛ و التكنولوجيا واإلجراءات واملنظمات واخلرباء   

اتــب الــدعم اإلقليميــة التابعــة لربنــامج ســبايدر وجهــات الوصــل الوطنيــة ومجاعــات         إىل مك
  .للمناقشةمنتدى واملمارسني 

، تواصـــلت عمليـــات التطـــوير الـــتقين لبوابـــة املعـــارف وتنفيـــذ   ٢٠١٠وطـــوال عـــام   -٥٣
وقد ُحّدث نظام إدارة احملتوى لدى ظهور إصدارات جديدة منه، وتواصـل تكييـف              . مكوناهتا
وقد حتّسن عـرض احملتـوى واسـُتحدثت أدوات جديـدة           .  لتلبية احتياجات املستخدمني   النمائط

ميكِّنـهم، بـصورة    علـى حنـو     ،  ض وُيحمِّـل املـستخدمون احملتويـات      وُنفِّذت لكي ُتيّسر ذلك العر    
  .خاصة، من توفري حمتوى حمدد ملصفوفة التطبيقات الفضائية

 القائمـة واجلديـدة، أسـهمت التحـسينات         وفيما يتعلق بتقدمي الدعم التقين للجماعـات        -٥٤
 يف تـسهيل حتميـل      ٢٠١٠اليت أجريت على النمـائط احلاليـة ضـمن بوابـة املعـارف خـالل عـام                  

واتُّخــذت تــدابري . مــواد العــروض اإليــضاحية واحملتويــات األخــرى ذات الــصلة حبلقــات العمــل
  .ارفحتريرية إضافية لتسهيل استخدام األدوات املتاحة من أجل تبادل املع
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    التعاون األفقي  - جيم  
 عنـصران   مهـا التعـاون بـني خمتلـف الـشركاء    تقويـة  إن املواءمـة بـني خمتلـف املبـادرات و      -٥٥

ــدول     ــدرة ال ــضمان ق ــضاء أساســيان ل ــة وواملنظمــات األع ــى الوصــول إىل   الدولي ــة عل اإلقليمي
ج سـبايدر،   ومـن خـالل برنـام      .املعلومات الفضائية واستخدامها دعما ألنشطة إدارة الكوارث      

يسهم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف هذه اجلهود عن طريق ضمان مواءمة املبـادرات الـيت                
 يف مـساعدة البلـدان الناميـة علـى الوصـول إىل تكنولوجيـات        ، أو اليت ُيمكـن أن ُتـسهم       ،تسهم

ــضاء واســتخدامها يف إدارة الكــوارث واحلــدّ   ــع  ويواصــل املكتــب   . مــن املخــاطر الف العمــل م
اإلسـهام يف  و ت الدولية واإلقليميـة القائمـة واملزمعـة ذات الـصلة بربنـامج عمـل سـبايدر               ملبادراا

مبـادرات األمـم املتحـدة املتعلقـة        مجيـع   سهم يف تعزيـز التنـسيق بـني         مبا ي  كامل،   ها بشكل تنفيذ
 ز علـى احلـدّ    الـيت تركّـ   املبادرات  باالستجابة يف احلاالت اإلنسانية وحاالت الطوارئ، وكذلك        

  .اطر وإدارة الكوارثمن املخ
الفريق املخـتص برصـد األرض واللجنـة     التنسيق مع مبادرات    ومشلت األنشطة ذات الصلة       -٥٦

قيادة فريق االهتمـام    يتوىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي حاليا       حيث  املعنية بسواتل رصد األرض     
ملنظومـة  ة عمـل ا   يف حلقـ   برنـامج سـبايدر      وموظفـ وإضافة إىل ذلك، شـارك       .بإدارة الكوارث املعين  

 يف  لفريـق املخـتص برصـد األرض      حول املسامهات األوروبيـة ل    ) جيوس(العاملية لنظم رصد األرض     
يونيــه / حزيــران١، والــيت ُعقــدت يف بروكــسل يــوم "يف حــاالت الكــوارث"جمــال املنفعــة اجملتمعيــة 

مــة منظو ولفريــق املخــتص برصــد األرض، ويف حلقــة عمــل منــساوية وطنيــة مــشتركة بــني ا ٢٠١٠
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٥يوم  ، ُعقدت يف فيينا"جيوس"

ن للفريـق العامـل املعـين بـنظم         يوالعـشر التاسـع   االجتمـاع العـام     ونظَّم برنـامج سـبايدر        -٥٧
والـذي ُعقـد يف بـون، أملانيـا،         جنة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض،         وخدمات املعلومات التابع للّ   

التقى ممثلون من خمتلف الوكاالت الفـضائية واملؤسـسات         و. ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١ إىل   ١٧من  
ذات الصلة ملناقشة وضع املهام واألنشطة الـيت يـضطلعون هبـا يف الوقـت احلاضـر، مبـا يف ذلـك                      

يتعلّق منها بفريق االهتمام املعين مبجموعات البيانات العامليـة، ومبـادرة دميقراطيـة البيانـات،                ما
 يف إطـار الفريـق      ،طح األرض، ومـشروع بوابـة امليـاه املقتـرح         وفريق االهتمام املعين بتـصوير سـ      

الفرعــي املعــين بالتطبيقــات؛ وفريــق االهتمــام املعــين خبــدمات الويــب، وفريــق االهتمــام املعــين     
 يف إطــار الفريــق الفرعــي املعــين  ،بالــشبكة، وفريــق االهتمــام املعــين بــشبكة أجهــزة االستــشعار 

كيـف  : دعـم إدارة الكـوارث مـن الفـضاء        " بعنـوان    كمـا ُنظِّمـت جلـسة خاصـة       . بالتكنولوجيا
  ".تهام مساعدميكن للفريق العامل املعين بنظم وخدمات املعلومات أن يقدِّ
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ــود    -٥٨ ــذلت جه ــام ناجحــة وُب ــم    ٢٠١٠يف ع ــع ســائر إدارات األم ــل م  لتحــسني التفاع
مكتــب  واســتمرار التعــاون بــني  .املتحــدة ووكاالهتــا وإلذكــاء الــوعي بواليــة برنــامج ســبايدر  

فريــق بــصفتهما رئيــسني مــشاركني ل  ،واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا شــؤون الفــضاء اخلــارجي  
وتنظيم حلقة عمـل برنـامج سـبايدر اإلقليميـة       ،األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية     

عزيـز  ت بالتعاون مـع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، سـامها يف              ٢٠١٠يوليه  /يف أديس أبابا يف متوز    
  .عمل برنامج سبايدر داخل منظومة األمم املتحدة

هـو هيئـة تنـسيق مـشتركة بـني       األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيـة    وفريُق  -٥٩
.  أُسِّــست ملناقــشة القــضايا ذات الــصلة باملعلومــات اجلغرافيــة  الوكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة 

يعملـون يف منظومـة األمـم        خـبري    ٥٠٠زيد كـثريا علـى      هناك حاليا ما ي   فإن   ،وطبقا للتقديرات 
وقــد نظَّــم مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، بــصفته رئيــسا مــشاركا لفريــق األمــم     . املتحــدة

مرفـق  املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية، اجتماع األعضاء الرئيـسيني يف الفريـق حـول               
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٣٠ و ٢٩ جنيف يومي    ، والذي ُعقد يف   لبيانات الفضائية األمم املتحدة ل  

وخــالل االجتمــاع، .  عــضوا يف الفريــق١٤ مــشاركا ميثلــون ١٦وحــضر االجتمــاع . ٢٠١٠
لبيانـات  األمـم املتحـدة ل    رفـق   أعرب املشاركون جمددا عن دعمهم جملموعة األهداف اإلطارية مل        

تحــدة العامــل املعــين  وســوف ُيعقــد االجتمــاع العــام احلــادي عــشر لفريــق األمــم امل  . الفــضائية
  .٢٠١١مارس / آذار١٦ إىل ١٤باملعلومات اجلغرافية يف جنيف من 

ــاره   -٦٠ ــبايدر يف اعتبـ ــَع برنـــامُج سـ الـــذي ارتأتـــه إطـــار الـــشراكات املواضـــيعية  وقـــد َوَضـ
مـن انعقـاد    بـذلك استفاد ف من الكوارث يف سياق إطار عمل هيوغو،      االستراتيجية الدولية للحدّ  

ز علــى اســتخدام تركّــالــيت واضــيعية امل اتهشــراكاإلقليميــة ملواصــلة تكــريس   الــربامجاجتماعــات 
 التوجيـه بـشأن     اتلـشراك ار  ع أن تـوفِّ   ومـن املتوقّـ    .املعلومات الفضائية يف إدارة خمـاطر الكـوارث       

 مـن الكـوارث   استخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث لنظام االستراتيجية الدوليـة للحـدّ    
امللتقـى   وقد ُنظّم بـصورة خاصـة، أثنـاء     . االستراتيجية العاملية واإلقليمية والوطنية    يف سياق برامج  

حــول اآلليــات والــشبكات الوطنيــة مــن أجــل احلــّد مــن أخطــار    األرضــية الثــاين لنــصف الكــرة  
جـل أمريكـا    حدث خاص لتدشني الشراكة املواضيعية يف إطـار برنـامج سـبايدر مـن أ              الكوارث،  

  .الالتينية والكاريبـي
أثنــاء املــؤمتر الــدويل حــول رســم  وأُطلقــت الــشبكة الدوليــة لرامســي خــرائط األزمــات    -٦١

 تـــشرين ١٨ إىل ١٦خــرائط األزمــات، الـــذي ُعقــد يف كليفالنــد، الواليـــات املتحــدة، مــن       
وقد اتضحت قيمة تلك الشبكة يف توفري دعم رسـم اخلـرائط ألوسـاط              . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

املــدمِّر الــذي ضــرب هــاييت يف مطلــع عــام   يف أعقــاب الزلــزال االســتجابة الدوليــة، وخــصوصا
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 خـرائط األزمـات،     وشارك موظفو برنامج سبايدر يف املؤمتر الدويل الثاين حول رسـم          . ٢٠١٠
، ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٣ إىل ١الـــذي ُعقـــد يف بوســـطن، الواليـــات املتحـــدة، مـــن  

 الــضخم مــن اخلــرباء، وخــصوصا إمكانيــات التعــاون مــع هــذا الفريــقوشــرعوا يف استكــشاف 
. االستعانة مبصادر متعـددة للمعلومـات والرسـم الطـوعي خلـرائط األزمـات              حول مواضيع مثل  

ضـمان الوصـول إىل املعلومـات الفـضائية         "وقدَّم موظفو برنامج سبايدر عرضا إيضاحيا بعنوان        
  ).www.crisismappers.net/video/iccm-2010-ensuring-access-to ("لدعم جهود اإلغاثة

يف الدورة التاسعة عـشرة للجمعيـة العموميـة للمنظمـة الدوليـة            برنامج سبايدر   وشارك    -٦٢
واملنظمــة . ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢ و١للــدفاع املــدين، الــيت ُعقــدت يف جنيــف يــومي 

ــوير اهلياكــل          ــسامهة يف تط ــة هتــدف إىل امل ــة دولي ــة حكومي ــي منظم ــدين ه ــدفاع امل ــة لل الدولي
ة اليت تضمن محايـة الـسكان املـدنيني وتـوفري املـساعدة هلـم وكـذلك محايـة املمتلكـات                  احلكومي

 ٥٠وتتـألف املنظمـة حاليـا مـن         . والبيئة من الكـوارث الطبيعيـة والنامجـة عـن النـشاط البـشري             
ومبناسـبة انعقـاد الـدورة التاسـعة عـشرة          . دولة عضوا والعديد من املراقبني واألعـضاء املنتـسبني        

مومية للمنظمـة الدوليـة للـدفاع املـدين، قُـّدمت معلومـات حـول برنـامج سـبايدر،                   للجمعية الع 
  .احلماية املدنية/واسُتكشفت سبل التعاون مع املنظمة ومع أعضائها من أجهزة الدفاع املدين

 خمتلفـة نظَّمهـا االحتـاد األورويب، مثـل          أنـشطة تنـسيق   وشارك موظفو برنامج سبايدر يف        -٦٣
رفيع املستوى بني االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي حول الفضاء، والـذي           اجتماع السياسات ال  

الفــضاء مــن أجــل املــواطن "، ومــؤمتر بعنــوان ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول١٥ُعقــد يف بروكــسل يــوم 
ومتثَّـل اهلـدف مـن املـشاركة        . ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ١٦، ُعقد يف بروكسل أيضا يوم       "األفريقي

  .مهية تكنولوجيات الفضاء، مبا يف ذلك يف جمال إدارة الكوارثيف تلك املناسبات يف شرح أ
    

    الدعم االستشاري التقين  - دال  
الدعم االستشاري التقين هو أحد األنشطة الرئيـسية الـيت يـضطلع هبـا برنـامج سـبايدر                    -٦٤

ــامج ســبايدر يف اســتبانة     . علــى الــصعيد الــوطين  ــدعم، يــساهم برن ــوفري ذلــك ال ومــن خــالل ت
وطنية املوجودة على استخدام املعلومات الفضائية، وحتليل اإلطـار املؤسـسي احلـايل             القدرات ال 

لدعم إدارة خماطر الكوارث بواسطة املعلومات الفـضائية، واسـتبانة القيـود والفجـوات القائمـة                
  .على صعيد استخدام املعلومات الفضائية يف إدارة خماطر الكوارث

فَّر برنامج سبايدر الـدعم االستـشاري الـتقين         ، و ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل فترة السنتني      -٦٥
أفغانستان وإكوادور وبوركينـا فاسـو وتوغـو وجامايكـا وسـاموا وغانـا       : لثالثة عشر بلدا، هي  
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، واصــل برنــامج  ٢٠١٠ويف عــام . وغواتيمــاال والفلــبني وفيجــي وكينيــا وملــديف وناميبيــا     
امايكـا وسـاموا وغواتيمـاال    إكوادور وبوركينـا فاسـو وتوغـو وج   سبايدر توفري الدعم لكل من   

، وبــدأ يف تــوفري الــدعم لكــل مــن اجلمهوريــة الدومينيكيــة  والفلــبني وفيجــي وملــديف وناميبيــا
وميكـن االطـالع علـى التفاصـيل بـشأن          . وشيلي وكولومبيا ومدغشقر ومالوي وهـاييت واهلنـد       

ري الـتقين املنفـذة   الـدعم االستـشا  أنشطة  يف التقرير املتعلّق ب ٢٠١٠نطاق الدعم املقدَّم يف عام      
ــام  ــدة   ٢٠١٠يف عـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــار برنـ ــتخدام ا يف إطـ ــضائية  السـ ــات الفـ إدارة  يفملعلومـ

   .(A/AC.105/985)) برنامج سبايدر(الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
    

    الستجابة يف حاالت الطوارئمن أجل االدعم توفري     
ــراء تق    -٦٦ ــوارئ إجـ ــاالت الطـ ــضروري يف حـ ــن الـ ــاالت   مـ ــار تلـــك احلـ ــريع آلثـ ــيم سـ يـ

وتوفِّر تكنولوجيات الفضاء سبال مبتكرة إلجياد املعلومـات الـيت          . ولالحتياجات اليت تنشأ عنها   
  .تليب تلك االحتياجات وتدعم األفرقة اليت تضطلع باالستجابة للحدث

ــام   -٦٧ ــار   ٢٠٠٩ويف عـ ــبايدر إطـ ــامج سـ ــتهل برنـ ــد "، اسـ ــبيس إيـ ــدول  " سـ ــساعدة الـ ملـ
ويـساعد إطـار    . الدولية واإلقليمية على االسـتفادة مـن اآلليـات واملبـادرات القائمـة            واملنظمات  

  :حتديدا على القيام مبا يلي" سبيس إيد"
ضمان أن يكون مجيع املـستخدمني النـهائيني قـادرين علـى الوصـول إىل تلـك              )أ(  

درة علــى اآلليــات واملبــادرات علــى مــدار الــساعة طيلــة أيــام األســبوع، وأن تكــون لــديهم القــ 
  استخدام مجيع املعلومات الفضائية املتاحة هلم يف حاالت الطوارئ؛

توفري اإلرشاد لآلليات واملبادرات القائمة بشأن االحتياجات احملددة   )ب(  
  م وتوسيع نطاقه؛للمستخدمني النهائيني وبشأن كيفية حتسني الدعم املقّد

   اآلليات القائمة؛ ما هو متاح حاليا ضمنتتجاوزإجياد فرص إضافية   )ج(  
يف شكل معلومات وخربات (توفري املعلومات للمهتمني بتوفري الدعم   )د(  
  .بشأن الكيفية اليت ميكنهم هبا توجيه ذلك الدعم، واجلهة املتلقية له) فضائية
 حالة طوارئ، مبـا يف ذلـك        ٢٩يف  " سبيس إيد "قُّدم الدعم يف إطار      ،٢٠١٠ويف عام     -٦٨

ووفّـر  ). فربايـر /يف شـباط  (وشـيلي   ) ينـاير /يف كـانون الثـاين    (يت ضربت هـاييت     رة ال الزالزل املدمِّ 
الدعم يف حاالت الطوارئ يف إندونيسيا وأوغندا وأوكرانيـا وبـنن وباكـستان وبنمـا وبوركينـا                 
فاسو وتايلند وتركيـا وتونغـا وجـزر سـليمان وجـزر كـوك ومجهوريـة مولـدوفا وسـري النكـا                      

 وكينيـا  نوكازاخـستا  وطاجيكـستان وغواتيمـاال والفلـبني      والسنغال والسودان وشيلي والصني   
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، وفّر الـدعم ضـمن إطـار     ٢٠٠٩ويف عام   . يف قطاع غزة   ومدغشقر وميامنار وهاييت، وكذلك   
  . حدثا طارئا٢٠يف " سبيس إيد"
    

    األنشطة اليت اضطلعت هبا مكاتب الدعم اإلقليمية  - هاء  
، نــامج ســبايدر يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية  الــدعم اإلقليمــي التــابع لرب  مكتــُبأَبلَــغَ  -٦٩

 .٢٠١٠يف عـام     باألنـشطة التاليـة      أنه اضطلع  ،اإليرانيةوكالة الفضاء الوطنية    والذي تستضيفه   
بــثّ وتوزيعهــا؛ وصــولة وبنــاء القــدرات، بنــشر كتــب فقــد قــام املكتــب، يف جمــال األنــشطة الَو

ال أبـواب عـن تكنولوجيـا الفـضاء يف          ؛ وإدخ ؛ وإقامة معارض عامة   اإلذاعيةربامج  السلسلة من   
. يف طهـران واجتماعـات خـرباء َوصـولة       تنظـيم حلقـات عمـل       خمتلف كتب التعلـيم الثـانوي؛ و      

كمــا خطَّــط املكتــب لعقــد دورة تدريبيــة دوليــة حــول تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء مــن أجــل 
 هصيانة موقعـ  وإضافة إىل ذلـك، قـام املكتـب بـ         . ونفَّذ مشروعا لرصد اجلفاف   ،  إدارة الكوارث 

، إىل أرشـــيف للـــصور الـــساتليةشـــبكيا الوصـــول باكتـــساب ســـبل وبـــه، شبكي واالرتقـــاء الـــ
وجرى اختيار مخـسة خـرباء لـدعم        . وباملسامهة يف مواصلة تطوير بوابة معارف برنامج سبايدر       

  .البعثات االستشارية التقنية لربنامج سبايدر يف املنطقة
 ، والــذي تستــضيفهتــابع لربنــامج ســبايدر يف نيجرييــا مكتــب الــدعم اإلقليمــي الوأَبلَــغَ  -٧٠

يف  باألنـشطة التاليـة      أنـه اضـطلع    ،الوكالة الوطنية النيجرييـة للبحـث والتطـوير يف جمـال الفـضاء            
فقـــد شـــارك املكتـــب يف دورة تدريبيـــة حـــول إدارة املـــشاريع نظمتـــها األمانـــة  .٢٠١٠عـــام 

؛ وشـارك يف متـرين صـوري لتفعيـل     لكـربى لميثاق الدويل بشأن الفـضاء والكـوارث ا  التنفيذية ل 
كما سـاهم مكتـب الـدعم اإلقليمـي يف          . امليثاق؛ وشارك يف دورة حول حتليل الصور الرادارية       

استعراض مشروع اإلطار الوطين النيجريي إلدارة الكـوارث مـن خـالل التوصـية بـإدراج هنـج                  
 الفيـضانات يف    فضائي من أجل إدارة الكوارث؛ وشـارك يف اسـتعراض أسـاليب رسـم خـرائط               

 لتــصبح نقطــة الطــوارئر الوكالــة الوطنيــة النيجرييــة لتــدبّ ويــسَّر املكتــب االســتعانة ب . نيجرييــا
الوصــل الوطنيــة لربنــامج ســبايدر؛ ووفَّــر هلــا الــدعم الــتقين مــن أجــل معاجلــة الــصور الراداريــة   

 الفيـضانات    أثنـاء  بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى       املتحصَّل عليها من خـالل امليثـاق الـدويل          
اليت وقعت يف مشال نيجرييا؛ ووفَّر دعما تقنيا قّيما للمديريـة العامـة حلفـظ الطبيعـة يف بوركينـا                    

  .٢٠١٠فاسو أثناء الفيضانات اليت شهدها ذلك البلد يف عام 
 جلنـة  باكستان، والـذي تستـضيفه   الدعم اإلقليمي التابع لربنامج سبايدر يف     مكتُبوأَبلَغَ    -٧١

فقـد دعـم   . ٢٠١٠يف عـام   باألنـشطة التاليـة      أنه اضـطلع   ،والغالف اجلوي العلوي  حبوث الفضاء   
 هبـــا البلـــد يف شـــهري لفيـــضانات الـــشديدة الـــيت تـــأثراملكتـــب أنـــشطة االســـتجابة يف حـــاالت ا
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أغسطس، بطلب من حكومة باكـستان، وذلـك مـن خـالل إعـداد ونـشر صـور           /يوليه وآب /متوز
ت ساتلية آنية إىل األجهزة الوطنية عن طريـق إنـشاء وحـدة             وتقدمي بيانا  ساتلية مشفوعة بالتحليل  

كما انُتدب موظفـون تقنيـون إىل اهليئـة الوطنيـة إلدارة الكـوارث يف       . طوارئ خاصة بالفيضانات  
باكستان للمساعدة على االستفادة على حنو سليم من البيانات الساتلية والبيانـات األخـرى ذات               

ة، أعـدَّ مكتـب الـدعم اإلقليمـي يف باكـستان كتّيبـا إلذكـاء        وعلى صعيد األنشطة الَوصول   . الصلة
الوعي بشأن املعلومات الساتلية واالستجابة يف حاالت الطوارئ، ونظَّـم برنـاجمني تـدريبيني لبنـاء                

  .القدرات مبا يتيح تطبيق تكنولوجيا الفضاء بطرق خمتلفة
وكالـة  رومانيا، والذي تستضيفه     الدعم اإلقليمي التابع لربنامج سبايدر يف        مكتُب وأَبلَغَ  -٧٢

فقـد قـام املكتـب بتنـسيق عمـل      . ٢٠١٠يف عـام   باألنـشطة التاليـة     أنـه اضـطلع   ،  الفضاء الرومانية 
 ودائـرة األرصـاد اجلويـة ومركـز تطبيقـات           وكالة الفضاء الرومانيـة   جمموعة وطنية من اخلرباء من      

وأثنـاء الفيـضانات الـيت      . خارسـت عد يف الزراعـة وجامعـة العلـوم الزراعيـة يف بو           االستشعار عن بُ  
اخلدمات ، استخدم املكتب منهجية ٢٠١٠يوليه  /يونيه ومتوز /شهدهتا رومانيا يف شهري حزيران    

ربنــامج الرصــد العــاملي  التابعــة ل(SAFER)والتطبيقــات الالزمــة لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ 
ل رصـد املنـاطق املتـضررة،        يف رسم اخلرائط الـسريعة مـن أجـ         (GMES) لألغراض البيئية واألمنية  

وبنـاء علـى طلـب وكالـة التـسجيل العقـاري واملـساحة يف        . ووفَّر دعما موثوقـا للـسلطات احملليـة       
مجهورية مولدوفا، قام املكتب بتوفري االتصال املباشر بني الوكالة وبرنامج سبايدر لتسهيل تقدمي             

صعيد احمللـي، إضـافة إىل خـرائط    البيانات من أجل تقييم اخلسائر النامجة عـن الفيـضانات علـى الـ        
وقـدَّم املكتـب    . الفيضانات اليت أعـّدها املكتـب والـيت تـشمل املنـاطق احلدوديـة علـى هنـر بـروت                   

ــشرين      ــسيناو يف ت ــة، ُعقــدت يف شي ــدوفا مــن أجــل تنظــيم دورة تدريبي ــة مول ــدعم إىل مجهوري ال
احة والزراعـة واجلامعـات     ، هبدف إحاطة ممـثلني مـن الكيانـات املعنيـة باملـس            ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

  .باإلجراءات الواجب اختاذها يف حاالت الطوارئ
أوكرانيـا، والـذي تستـضيفه       الـدعم اإلقليمـي التـابع لربنـامج سـبايدر يف             مكتـبُ  وأَبلَغَ  -٧٣

فقـد شـارك    . ٢٠١٠يف عـام     باألنـشطة التاليـة      أنـه اضـطلع   ،  وكالة الفـضاء الوطنيـة األوكرانيـة      
، يف البعثة اليت قادها برنامج سـبايدر إىل         ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين مكتب الدعم اإلقليمي، يف     

ناميبيا، ووفَّر الدعم التقين يف جمـال رسـم خـرائط الفيـضانات وَجَمـع البيانـات امليدانيـة الفعليـة                  
كما وفَّر املكتب خـدمات الرصـد الـساتلي         . لتوفري التحقق من منتجات الوقاية من الفيضانات      

لميثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء        أوكرانيا، واشترك يف عّدة حـاالت تفعيـل ل        حلاالت الطوارئ يف    
ونظَّم مؤمترا حـول رصـد   . ، مبا يف ذلك يف أوكرانيا وناميبيا ويف قطاع غزةوالكوارث الكربى 

 حيـث أقـيم حفـل افتتـاح     ٢٠١٠يونيـه  /األرض من أجل التنمية واألمن املستدامني يف حزيـران        
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وإضــافة إىل ذلــك، وفَّــر موظفــو . أوكرانيــا لربنــامج ســبايدر يف الــدعم اإلقليمــي التــابع ملكتــب
عـد مـن أجـل رسـم        مكتب الدعم اإلقليمي الدعم ملدرسة صيفية حول االستشعار املتقدم عن بُ          

يف هـانوي وتـضمنت     املدرسـة الـصيفية املـذكورة        ُنظّمت   وقد. خرائط البيئة ورصدها وإدارهتا   
  .ضاناتإلقاء حماضرات حول الرصد الراداري للفي

املركــز  ، والــذي يستــضيفه    الــدعم اإلقليمــي التــابع لربنــامج ســبايدر     مكتــبُ وأَبلَــغَ  -٧٤
ــه اضــطلع  ،اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث   ــة يف  أن ــشطة التالي فقــد أجــرى   .٢٠١٠عــام  باألن

املكتب استقصاءات حول احتياجات املستخدمني، ونظَّم ندوات ودورات تدريبية حـول قيـام             
 بتنفيـذ مـشروع حـول اسـتخدام تكنولوجيـات الفـضاء يف إدارة                آسـيا  رابطة أمم جنوب شرق   

وإضافة إىل ذلك، واصل مكتب الدعم اإلقليمـي االضـطالع          . خماطر الكوارث يف مخسة بلدان    
طلبـات الرصـد يف   لتلقّـي  العمـل كجهـة وصـل    من خالل " رصد آسيا"مشروع بدور فّعال يف  

ينـاير إىل كـانون     /تبـارا مـن كـانون الثـاين       واع. "رصد آسيا "مشروع   يف إطار    حاالت الطوارئ 
وشارك املكتب يف اجتمـاع مـشترك لفريـق         .  عملية رصد  ٣٢ ، أجريت ٢٠١٠ديسمرب  /األول

  .٢٠١٠يوليه /املشروع ُعقد يف مانيال يف متوز
مركـز امليـاه    والـذي يستـضيفه      ، الـدعم اإلقليمـي التـابع لربنـامج سـبايدر           مكتـبُ  وأَبلَغَ  -٧٥

 باألنـشطة التاليـة يف      أنـه اضـطلع    ،دارية الرطبة يف أمريكا الالتينية والكاريبـي     اخلاص باملناطق امل  
فقد شارك مكتب الدعم اإلقليمـي يف بعثـة استـشارية تقنيـة لربنـامج سـبايدر إىل                   .٢٠١٠عام  

كمـا  . يق البعثة مبشورة أسـداها اخلـرباء      جامايكا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال، وزّود فر     
 دعم اخلرباء أثناء حاالت الطوارئ من خالل معاجلة بيانات رصـد األرض املتاحـة               وفَّر املكتب 

وإعداد خرائط لتقييم الوضع فيما خيّص األحداث البالغة اخلطـورة، مبـا يف ذلـك االسـتجابة يف                  
ــام       ــة يف عـ ــهدهتا املنطقـ ــة شـ ــف مداريـ ــاالت عواصـ ــّدة حـ ــاالت  ٢٠١٠عـ ــذلك يف حـ ، وكـ

وميكـن تنــزيل املزيـد مـن     . رة الـيت ضـربت هـاييت وشـيلي      ملـدمِّ االنفجارات الربكانية والـزالزل ا    
ركـز امليـاه   املعلومات حـول املنتجـات املطـوَّرة اسـتجابة لتلـك األحـداث مـن املوقـع الـشبكي مل               

  .(www.cathalac.org) اخلاص باملناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية والكاريبـي
قليمـي  املركـز اإل  والـذي يستـضيفه      ،لتابع لربنامج سبايدر   الدعم اإلقليمي ا    مكتبُ وأَبلَغَ  -٧٦

فقـد تـولّى     .٢٠١٠عـام    باألنـشطة التاليـة يف       أنـه اضـطلع    ،لرسم خرائط املوارد ألغراض التنميـة     
املركــز مهمــة إدارة املــشروع، وأعــّد خــرائط بالفيــضانات لتفعيــل امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء   

ــا    ــا يف أي ــن أجــل كيني ــايو /روالكــوارث الكــربى م ــم املكتــب   . ٢٠١٠م ــك، نظَّ وإضــافة إىل ذل
اإلقليمي دورة تدريبية إقليمية حول الرسـم الـسريع خلـرائط منـاطق اخلطـر ُعقـدت يف نـريويب يف                   

وحضر الدورة عشرون مشاركا من هيئات إدارة الكوارث واملؤسـسات          . ٢٠١٠يونيه  /حزيران
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رة إىل إحاطة مـديري الكـوارث بعمـل       الوطنية لرسم اخلرائط من بلدان يف أفريقيا، وهدفت الدو        
مؤسسات رسم اخلرائط وتعريفهم بكيفية استخدام خرائط مناطق اخلطر وكيفية إعداد اخلـرائط             

  .ت وعالقات العمل بني األجهزةوأسهمت الدورة يف حتسني االتصاال. بسرعة
    

    التربعات  -رابعا  
 )نقديـة وعينيـة  (عـم وتربعـات    مـن د  مـا ورد  بالنجـاح بفـضل    األنشطة  تنفيذُ لقد كُلِّلَ   -٧٧

  :التاليةهيئات القطاع اخلاص ومن احلكومات 
يف عـام    ،وزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا االحتادية يف النمسا، اليت قّدمت          )أ(  
واألنـشطة الَوصـولة يف    يـورو لـدعم أنـشطة بنـاء القـدرات      ١٥٠ ٠٠٠تّربعا مقـداره     ،٢٠٠٩
  ؛٢٠١٠ و٢٠٠٩عامي 

الحتاديـة للـشؤون األوروبيـة والدوليـة يف النمـسا، الـيت قـّدمت تّربعـا                 الوزارة ا   )ب(  
لدعم إيفاد سـّت بعثـات استـشارية تقنيـة إىل الـدول اجلزريـة الـصغرية         يورو  ٤٩ ٩٨٠مقداره  

خـدمات  تـوفري  و ٢٠١٠أبريـل   / إىل نيـسان   ٢٠٠٩ديـسمرب   /النامية يف الفترة من كـانون األول      
  خبري معاون؛

أثنـاء الفتـرة    يـورو  ١٥٠ ٠٠٠مقـداره  سـنويا   قـّدم تّربعـا     تالـيت   حكومة أملانيـا،      )ج(  
  خدمات خبريين معاونني؛توفري لدعم أنشطة مكتب برنامج سبايدر يف بون و ٢٠١١-٢٠٠٧

يوان أثناء  ١  ٢٥٠  ٠٠٠مقداره سنويا قّدم تّربعا ت، اليت الصنيحكومة   )د(  
  ؛نييف بيجبرنامج سبايدر  لدعم أنشطة مكتب ٢٠١٣- ٢٠١٠الفترة 

ر خدمات اثنني مـن كبـار اخلـرباء         املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، الذي وفّ        )ه(  
  حللقة عمل برنامج سبايدر املعقودة يف بون؛دعما و) على سبيل اإلعارة مع عدم رد التكاليف(

 / حىت شباط خدمات خبري معاونوفّرتحكومة مجهورية كوريا، اليت   )و(  
  ؛٢٠١٠  فرباير

 خـدمات اثـنني مـن كبـار         تروفّـ لالتصاالت الساتلية، اليت    " ُتركسات"شركة    )ز(  
  ؛)على سبيل اإلعارة مع عدم رد التكاليف(اخلرباء 

ــداره   ، مؤســسة العــامل اآلمــن   )ح(   ــّدمت تّربعــا مق ــيت ق ــسداد  ١٥ ٠٠٠ال دوالر ل
اإلقليميـة مـن أجـل    حلقـة عمـل برنـامج سـبايدر     تكاليف سفر خرباء مـن بلـدان ناميـة حلـضور           

  ؛٢٠١٠يوليه /ريقيا يف متوزأف
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ر براجميــات وخــدمات لــدعم بوابــة    معهــد حبــوث الــنظم البيئيــة، الــذي وفّــ       )ط(  
   ودعما حللقة عمل برنامج سبايدر يف بون؛ربنامج سبايدراملعارف اخلاصة ب

، الـيت وفَّـرت براجميـات لـدعم واليـة           نظام حتليل بيانات مـوارد األرض     شركة    )ي(  
  برنامج سبايدر؛

 الــيت أتاحـــت لألمـــم املتحــدة الوصـــول اجملـــاين إىل   ،كة دجييتـــال غلـــوبشــر   )ك(  
  حمفوظات الصور الساتلية يف إطار ترخيص تقييمي ملدة ستة أشهر؛

بــة حــسب األجبديــة اإلنكليزيــة، رّتاملؤســسات احلكوميــة والعموميــة التاليــة، ُم  )ل(  
سـيتريكس  : مج سـبايدر رت تربعـات نقديـة وعينيـة إضـافية لـدعم أنـشطة حمـددة لربنـا           واليت وفّ 

، شـركة جيـو   الشركة األوروبيـة للـصناعات اجلويـة والدفاعيـة والفـضائية         أونالين، مدينة بون،    
  .آي، شركة بيكتومتري، مؤسسة تيكسوب، شركة يت سيستمز

ــة    )م(   ــة  رّتُم(املؤســسات التالي ــة اإلنكليزي ــة حــسب األجبدي ــامج  ) ب ــيت دعمــت برن ال
اء يف إطار البعثات االستشارية التقنيـة واألحـداث اخلاصـة           سبايدر من خالل توفري خدمات اخلرب     

مركـز  الوكالة البوليفارية ألنشطة الفضاء يف مجهورية فنــزويال البوليفاريـة،           : اليت نظمها الربنامج  
، هيئـة الفـضاء الكولومبيـة،       املياه اخلاص باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي              

ا، منظمــة أوكرانيــيف وكالــة الفــضاء الوطنيــة   يف األرجنــتني،  لألنــشطة الفــضائيةاللجنــة الوطنيــة
قليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف أمريكــا الالتينيــة      املركــز اإلالــدول األمريكيــة،  

  .، شركة ثريموبايلي للعلوم والتكنولوجياقليميوالكاريـيب، رابطة جنوب آسيا للتعاون اإل
 


