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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

 يف إطار برنامج ٢٠١٢أنشطة الدعم االستشاري التقين املنفَّذة يف عام     
األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 

      واالستجابة يف حاالت الطوارئ
  تقرير من األمانة    

    
  ملخَّص  

ــر  هــذا التقريعــرض   ــشطة الــيت ن  بإجيــازي ــاألن ــامج األمــم املتحــدة الســتخدام    ذهافَّ برن
 يف  )برنـامج سـبايدر   (املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ            

ــام  ــم     ، ٢٠١٢ع ــتقين ودع ــشاري ال ــدعم االست ــصدّ وخباصــة يف جمــال ال ــدابري الت ي حلــاالت ت
  .٢٠١٣-٢٠١٢مل لفترة السنتني  يف خطة العداحملدَّالطوارئ على النحو 

در اهلـدف الـذي ُوِضـَع مـن أجلـه بتقـدمي الـدعم               ي برنامج سـبا   حقَّق،  ٢٠١٢يف عام   و  
ــتقين إىل  ــة إىل  ، بلــدا٢٥االستــشاري ال  بلــدان، ومواصــلة ٥ يف شــكل بعثــات استــشارية تقني

 بلـدان   ٩ إىل   ت الـدعم يف فتـرة الـسنتني الـسابقة، وتقـدمي الـدعم              تلقّ  بلداً ١١تقدمي الدعم إىل    
  . بلدان يف حاالت الطوارئ٥م الدعم إىل دِّ إىل ذلك، قُوباإلضافة. جديدة
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    مةدِّمق  -أوالً  
إنشاء برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام        ب،  ٦١/١١٠ اجلمعية العامة، يف قرارها      قضت  -١

، )بايدربرنــامج ســ(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  
وهو برنامج من برامج األمم املتحدة يتيح جلميـع البلـدان ومجيـع املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة                   

مجيــع أنــواع املعلومــات واخلــدمات الفــضائية املتــصلة بــإدارة خمــاطر االســتفادة مــن ذات الــصلة 
بغـرض دعـم دورة إدارة الكـوارث بأكملـها، واتفقـت علـى أن يتـوىل                 استفادة عامة   الكوارث  

  .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة تنفيذ ذلك الربنامج
واتفقــت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف دورهتــا اخلمــسني    -٢

على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقـارير املرحليـة عـن برنـامج سـبايدر وخطـط                    
تظم من بنود جدول األعمـال بـشأن دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة      عمله املقبلة يف إطار بند من     

ينظر فيهـا  النظم الفضائية، وأن ُيدَرج ذلك البند من جدول األعمـال يف قائمـة املـسائل الـيت سـ       
  .فريقها العامل اجلامع

ــر مــوجزا با دِّيقــو  -٣ ــامج ســبايدر يف عــام  ذها الــيت نفّــألنــشطة م هــذا التقري ، ٢٠١٢برن
االت الطـوارئ علـى النحـو       تدابري التصدي حل  لدعم االستشاري التقين ودعم     وخباصة يف جمال ا   

  .٢٠١٣-٢٠١٢السنتني د يف خطة العمل لفترة احملّد
    

    ٢٠١٢أنشطة الدعم االستشاري التقين املنفَّذة يف عام   -ثانياً  
ــة العامــة يف عــام  مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ال تعــاون   -٤ ــابع لألمان ، مــن ٢٠١٢ت

احللـول  مـساعدهتا علـى االسـتفادة مـن     مج سبايدر، مع الدول األعـضاء الـيت طلبـت      خالل برنا 
وقـد مشـل    . وارئاالت الطـ  وتدابري التصدي حلـ   إدارة خماطر الكوارث     الفضائية واستخدامها يف  

  :هذا الدعم ما يلي
 الكـــوارث احلـــّد مـــنتقيـــيم القـــدرة الوطنيـــة وأنـــشطة وسياســـات وخطـــط    )أ(  

  ستخدام تكنولوجيات الفضاء؛واملخاطر فيما يتعلق با
 املخاطر وإدارة خماطر الكـوارث      احلّد من  خطط وسياسات    رسماملساعدة يف     )ب(  

  فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛
تكنولوجيـات الفـضاء    االستعانة ب وضع مبادئ توجيهية ومناذج وتكييفها بغية         )ج(  

  ئ؛االت الطواروالتصدي حل خماطر الكوارث احلّد منيف 
ــدعم       )د(   ــة علــى املعلومــات الفــضائية ل تــسهيل ســبل حــصول املؤســسات الوطني
  االت الطوارئ؛والتصدي حل خماطر الكوارث احلّد منأنشطة 
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  حتديد االحتياجات من التدريب وتسهيل تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛  )ه(  
 االت الطــوارئوالتــصدي حلــ املخــاطر احلــّد مــنتقــدمي الــدعم لتنفيــذ أنــشطة   )و(  

  .باستخدام تكنولوجيات الفضاء
دُّ الدعم االستشاري الـتقين أحـد األنـشطة الرئيـسية لربنـامج سـبايدر علـى املـستوى                   ُيَعو  -٥

وميكـن  . ٤الوطين وهو يهدف إىل تزويد الدول األعضاء بأشكال الدعم الوارد بياهنـا يف الفقـرة                
ــأن  ــدعم شملي ــضم خــربا   ) أ: ( هــذا ال ــة ت ــشارية تقني ــات است ــاد بعث ء مــن وكــاالت الفــضاء  إيف

 سائر البلدان ومن املنظمات واملؤسـسات الدوليـة واإلقليميـة ذات    منووكاالت إدارة الكوارث  
املباشــرة إســداء املــشورة التقنيــة إىل املؤســسات الوطنيــة مــن خــالل االجتماعــات   ) ب(الــصلة؛ 

ن املباشـر بـني     تـسهيل التعـاو   ) ج(طريق الفيـديو، ومـا إىل ذلـك؛         والتداول عن   البعدي  والتداول  
ــة   ــصور  ) د( املعلومــات واحللــول الفــضائية؛  ومقــدِّمياملؤســسات الوطني ــسهيل الوصــول إىل ال ت

  .الساتلية يف حاالت الطوارئ
 اتالبعثـ أفرقـة   ل، فـإنَّ  إدارة خماطر الكوارث تدعو قطاعـات عـدة إىل التـدخّ     ألنَّ ونظراً  -٦

الوصـول إىل البيانـات والـسياسات       ، منها   ة، عند تنفيذ بعثة استشارية تقنية، جماالت خمتلف       تبحث
  .، والبنية التحتية الوطنية للبيانات املكانية، والتنسيق املؤسسي وإدارة املعلوماتاملتعلقة هبا

كل بعثة يف شكل تقرير رمسي مشفوع مبـوجز عـن النتـائج والتوصـيات               لة  وُتعرض حمصّ   -٧
ة والـسياسات املتعلقـة مبـسائل إدارة خمـاطر          وإجراءات املتابعة واملقترحات بشأن املبادئ التوجيهي     

من منظور استخدام املعلومات الفضائية يف مجيع مراحـل إدارة          ما يكون ذلك    الكوارث، ودائما   
علـى تلـك التقـارير وكـذلك سـائر          ، إن طلبـت ذلـك،       ويـتم إطـالع الـدول األعـضاء       . ارثالكو

 معلومـات قيِّمـة   اتدِّم تقارير البعثـ  وكثرياً ما تق  . املؤسسات املشاركة يف بعثة الدعم االستشاري     
  .بلداهناإىل مكاتب األمم املتحدة القُطرية اليت تشارك يف إدارة الكوارث يف 

 بتقــدمي الــدعم االستــشاري املنــشودق برنــامج ســبايدر اهلــدف ، حقّــ٢٠١٢ويف عــام   -٨
ــتقين إىل  ــشارية  ٢٥ال ــات است ــدا، يف شــكل بعث ــدت إىل   بل ــة أوف ــدان ٥ تقني ــ( بل زر  جــا،تونغ

ت  بلــدا تلقَّــ١١اصــلة تقــدمي الــدعم إىل  ، ومو) ميامنــارق، موزامبيــر، الــرأس األخــضن،ســليما
 ن، الـسودا ا، سـري النكـ  وا، سـام و، بوركينـا فاسـ  ش،بـنغالدي  (لـسابقة الدعم يف فترة الـسنتني ا  

 بلـــدان جديـــدة ٩وتقـــدمي الـــدعم إىل )  اهلنـــدا، نيجرييـــي، مـــالون، الكـــامريوي، فيجـــا،غانـــ
 مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة ة، مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــاد، تـــشي،ورونـــد با،إندونيـــسي(

  ).كينيا و، الكونغن،و فييت نام، غابة،الشعبي
زلـزال يف إيـران     (لطـوارئ   ت مخـسة بلـدان الـدعم يف حـاالت ا          قَّـ  إىل ذلـك، تل    وإضافةً  -٩
وفيـضانات يف    ال، وانفجـار بركـاين يف غواتيمـا       ، وفيـضانات يف الـصني     ،)اإلسـالمية -مجهورية(

  ).ي، وزلزال يف كوستاريكافيج
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مرفــق هــذا التقريــر مــوجز النتــائج والتوصــيات الــواردة يف تقــارير البعثــات         ويــورد   -١٠
  .٢٠١٢يف عام أوفدت اخلمس اليت االستشارية التقنية 

    
    أفريقيا  - ألف  

معظمها ، مشل   ٢٠١٢واجهت القارة األفريقية زيادة يف عدد الكوارث الطبيعية يف عام             -١١
الكوارث، فإهنـا   ا هذه   اإلنسانية اليت أسفرت عنه   احملن  وبصرف النظر عن    . اجلفاف والفيضانات 

  .الوضع املتوتر أساساتفشي األمراض، اليت تزيد من سوء تفاقم أيضا خماطر أخرى، من قبيل 
وحياول برنـامج سـبايدر ختفيـف هـذه العواقـب، مـن خـالل ربـط املؤسـسات الوطنيـة                       -١٢

ــصناعة ا ــف     ب ــن أجــل حتــسني خمتل ــضاء م ــة   إدارة الكــوارث والمراحــل دورة لف ــيما مرحل س
 ركّــز هلــذالكــوارث خمتلفــة، وبوجــه خــاص تتعــرض املنــاطق الــساحلية و. التــصدي للكــوارث
  .تشارية التقنية على هذه املناطقالربنامج بعثاته االس

البلـدان التاليـة يف     ، قدَّم برنامج سبايدر الدعم إىل       ٢٠١١-٢٠١٠وخالل فترة السنتني      -١٣
 ، ناميبيــا، موزامبيــق، مــالوي، مدغــشقر، الكــامريون، الــسودان، توغــو،بوركينــا فاســو: أفريقيــا
 ابوركينــ( بلــدا ١٤، واصــل الربنــامج دعــم املنطقــة بتقــدمي الــدعم إىل ٢٠١٢ويف عــام . نيجرييــا

، غابون، غانا،   و، بوروندي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، تشاد، الرأس األخضر، السودان        فاس
وأُرسـلت بعثتـان استـشاريتان تقنيتـان     ؛ )الكامريون، الكونغو، كينيا، مالوي، موزامبيق، نيجرييا  

  ).مبيقاموزو الرأس األخضر(بلدين منهما إىل كاملتان 
الربنـامج بعثـة استـشارية تقنيـة إىل         أرسـل   ،  املوزامبيقيـة كومـة   احل على طلـب مـن       ًءوبنا  -١٤

ــق  ــن موزامبي ــشرين األول ١٢ إىل ٨م ــوبر/ت ــصف ســكان     . ٢٠١٢ أكت ــن ن ــر م ــيش أكث ويع
ا جيعلــهم عرضــة لألعاصــري والعواصــف بــشكل  ممــموزامبيــق يف املنــاطق القريبــة مــن الــساحل،  

  . هذا التقريرقويرد بيان نتائج البعثة يف مرف. كبري
هـذا  الربنامج بعثة استشارية تقنية إىل      أرسل   على طلب من حكومة الرأس األخضر،        ًءوبنا  -١٥

للمعلومات واملمكن   لتقييم االستخدام احلايل     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣يوليه إىل   / متوز ٣٠البلد من   
  .ائج البعثة يف مرفق هذا التقريرويرد بيان نت. الفضائية يف مجيع جوانب إدارة الكوارث

 علـى طلـب مـن      ًءبرنامج سـبايدر بنـا    أرسلها   اليت   ويف أعقاب البعثة االستشارية التقنية      -١٦
، )عـن ُبعـد   من خـالل هيئتـها الوطنيـة لالستـشعار           (٢٠١١يونيه  /ومة السودان يف حزيران   حك

مـن اإلدارة  الـسودانية لالستـشعار عـن ُبعـد ومـوظفني      يئـة   اهلدعم الربنامج مشاركة خـرباء مـن        
. مهـا أو يـدعمها     حلقات العمل والربامج التدريبيـة الـيت ينظّ        املدين يف للدفاع  الوطنية السودانية   
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تكنولوجيـا الفـضاء   باسـتخدام   املعـين  ي التـدريب شخص واحد من السودان يف الربنـامج      وشارك  
  .جري يف بيجنيأُريقيا وآسيا الذي رصد اجلفاف يف أفيف 
يونيـه  / علـى توصـية البعثـة االستـشارية التقنيـة املوفـدة إىل الكـامريون يف حزيـران                  ًءوبنا  -١٧

إدارة يف  عـــن ُبعـــددام االستـــشعار ، دعـــم برنـــامج ســـبايدر التـــدريب يف جمـــال اســـتخ٢٠١١
وجرى التـدريب   . جهة الوصل الوطنية اخلاصة به يف الكامريون      الكوارث، بناء على طلب من      

 مــع معهــد البيئــة واألمــن البــشري التــابع جلامعــة باالشــتراك، ٢٠١٢مــايو /ر أيــا١١ إىل ٧مــن 
 ليميــة والالمركزيــةاإلدارة اإلقوزارة  مــشاركاً مــن ٢٥وحــضر التــدريب حنــو . األمــم املتحــدة

  .الوزارات واجلامعاتوجمموعة أخرى من خمتلف 
يونيـه  /يف حزيـران اليت أوفـدت  ويف إطار متابعة بعثة برنامج سبايدر االستشارية التقنية        -١٨

، )مـن خـالل الوكالـة الوطنيـة إلدارة الطـوارئ          ( على طلب من حكومـة نيجرييـا         ًء، بنا ٢٠١١
تكنولوجيـات الفـضاء    تعمـيم   للمـساعدة يف    ة املصلحة   للجهات صاحب ُعقدت اجتماعات تقنية    

 كاف مليثـاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام املنـسق         فعيلى هذا إىل ت   وأّد. يف إدارة الكوارث  
يـسمى أيـضا امليثـاق الـدويل        (للمرافق الفضائية يف حال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة              

رة كارثـة الفيـضانات الـيت حـدثت يف          ، وذلـك مـن أجـل إدا       )بشأن الفضاء والكوارث الكربى   
 من الوكالة الوطنيـة إلدارة      ملشاركني على ذلك، ُعرض على ا     وعالوةً. ٢٠١٢نيجرييا يف عام    

تدريبيـة  االلتحاق بـدورة  الطوارئ والوكالة الوطنية النيجريية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء     
  .يف بيجني ملدة أسبوع واحد يف جمال رصد اجلفاف

تــسخري تكنولوجيــا الفــضاء لرصــد  "املعنــون م برنــامج التــدريب وبنــاء القــدرات  وُنظّــ  -١٩
، واشـترك  ٢٠١٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٦ إىل ١١ مـن  بـيجني  يف   "اجلفاف يف أفريقيا وآسيا   

ــامج ســبايدر واملركــز الــوطين الــصيين     الكــوارث بــدعم مــن جامعــة  للحــّد مــنيف تنظيمــه برن
 و،بوركينــا فاســ( مــسؤولون مــن مثانيــة بلــدان أفريقيــة  يــهفوشــارك . كابيتــال نورمــال الــصينية

وواصل برنامج سـبايدر، مـن      ).  نيجرييا ق، موزامبي ي، مالو ا، كيني ن، الكامريو ا، غان ن،السودا
ــامج   ــدريبخــالل الربن ــدّ  ي الت ــدان الــيت ق ــتقين يف   ، العمــل مــع البل ــشاري ال ــدعم االست م إليهــا ال
  .ثة يف مرفق هذا التقريرويرد بيان نتائج البع. السنوات األخرية

مكاتــب الــدعم اإلقليميــة الرمسيــة وواصــل برنــامج ســبايدر التنــسيق بــشكل وثيــق مــع    -٢٠
ــه   ــدراهتا  التابعــة ل ــا واالســتفادة مــن خرباهتــا وق ــة   : يف أفريقي ــة، والوكال ــة الفــضاء اجلزائري وكال

 خـرائط املـوارد     الوطنية النيجريية للبحـث والتطـوير يف جمـال الفـضاء، واملركـز اإلقليمـي لرسـم                
 إىل ذلك، جرى تنسيق وثيق مـع اللجنـة     وباإلضافة. ألغراض التنمية الذي يقع مقره يف نريويب      
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االقتصادية ألفريقيا، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملكاتب اإلقليميـة التابعـة ملكتـب تنـسيق           
  .لحّد من الكوارثاتيجية الدولية لالشؤون اإلنسانية يف األمانة العامة، وأمانة االستر

    
    آسيا واحمليط اهلادئ  - باء  

إندونيــسيا، (م برنــامج ســبايدر الــدعم إىل ســبعة بلــدان يف آســيا   دَّ، قــ٢٠١٢يف عــام   -٢١
وإىل ) ، اهلنــدبــنغالديش، ســري النكــا، فييــت نــام، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، ميامنــار 

ومشـل  ،  ) فيجـي  و، فـانوات  وا، سـام  ان،ليم جـزر سـ    ا،تونغـ (مخسة بلدان يف منطقة احمليط اهلـادئ        
ومــع اســتمرار الــدعم . ميامنــارو نجــزر ســليماا و إيفــاد بعثــات استــشارية تقنيــة إىل تونغــذلــك

الـصغرية  ن برنامج سبايدر من التركيز بوجه خاص علـى اجلـزر            متكَّاملقدم من حكومة النمسا،     
م إىل جـزر سـليمان وتونغـا وقـدّ        يف منطقة احمليط اهلادئ، ومن مث أوفد بعثـات استـشارية تقنيـة              

  . فانواتوىلالدعم االستشاري إ
 على طلب من حكومـة ميامنـار، مـن خـالل وزارة الرعايـة االجتماعيـة واإلغاثـة                   ًءوبنا  -٢٢

ــيم االســتخدام احلــايل        ــة إىل ميامنــار لتقي ــشارية تقني ــة است ــامج بعث ــد الربن ــوطني، أوف وإعــادة الت
 جوانب إدارة الكـوارث وتعزيـز إدارة خمـاطر الكـوارث             للمعلومات الفضائية يف مجيع    واملمكن

 خمــاطر الكــوارث للحــّد مــنالوصــول إىل املعلومــات الفــضائية  ُســبل  بتحــسنيالبلــد ذلــك يف 
  . ويرد بيان نتائج البعثة يف مرفق هذا التقرير. واالستجابة للكوارث

 استــشارية ، قــدم الربنــامج الــدعم إىل تونغــا مــن خــالل بعثــة  ٢٠١٢مــارس /ويف آذار  -٢٣
واملــوارد واملــساحة متــه حكومــة تونغــا مــن خــالل وزارة األراضــي   علــى طلــب قّدتقنيــة، بنــاًء
ــة ــا أنواعــ  . الطبيعي ــن وتواجــه تونغ ــة م ــرباكني     اً خمتلف ــزالزل وال ــشمل ال ــام ت  الكــوارث كــل ع

العواصـف وارتفـاع مـستوى سـطح        هبـوب    من قبيل    حليةواألعاصري وغريها من األخطار السا    
  .ويرد بيان نتائج البعثة يف مرفق هذا التقرير. تسوناميالالبحر وحىت 

حكومة جـزر سـليمان مـن خـالل         قدمته   على طلب    ، وبناءً ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٢٤
الربنامج بعثـة استـشارية تقنيـة لتقيـيم االسـتخدام احلـايل             أوفد  مكتبها الوطين إلدارة الكوارث،     

 إدارة الكـوارث وتعزيـز إدارة خمـاطر الكـوارث           للمعلومات الفضائية يف مجيع جوانب    واملمكن  
 خمــاطر الكــوارث للحــّد مــنالوصــول إىل املعلومــات الفــضائية  ُســبل  نيالبلــد بتحــسذلــك يف 

  .ائج البعثة يف مرفق هذا التقريرويرد بيان نت.  للكوارثوالتصدي
نواتو وبدعوة من رئيس مكتب فانواتو الوطين إلدارة الكوارث، أوفـد الربنـامج إىل فـا                -٢٥

الـدعم الـتقين    معنيـة بتقـدمي      بعثة خرباء    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ إىل   ٢٧من  يف الفترة   
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سـتخدام التكنولوجيـات    املمكنـة ال  لالجتماع مع خمتلف املؤسـسات الوطنيـة ومناقـشة الفـرص            
  . إدارة خماطر الكوارثدعمواحللول الفضائية ل

ــه اال     -٢٦ ــامج ســبايدر لبعثات ــة برن ــة  ويف إطــار متابع ــشارية التقني ــدة ست ــنغالديش املوف إىل ب
مـشاركة  ، رعى هذا الربنـامج     ٢٠١٢ و ٢٠١١  عامي وسري النكا وميامنار وجزر سليمان يف     

يب ملـدة شـهر واحـد عـن تطبيقـات      ـبرنامج تدرييف من هذه البلدان  بلد  واحد من كلّ    مسؤول  
وتكنولوجيا الفـضاء يف     يف مركز تدريس علوم      وارثالكخماطر   احلّد من تكنولوجيا الفضاء يف    

  . ٢٠١٢مايو / أيار٤أبريل إىل / نيسان٩ن، باهلند، من َد راْهآسيا واحمليط اهلادئ، يف ِد
تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء إلدارة       "ودعم الربنامج حلقة عمل تدريبية حول موضوع          -٢٧

 يف عقـدت يف املعهـد الـوطين إلدارة الكـوارث،      " االت الطـوارئ  والتصدي حلـ  خماطر الكوارث   
شارك وهي ثالث حلقة تدريب من هذا القبيل يتـ        . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٤ إىل   ٢نيودهلي، من   

 ٢٥وقـد مجعـت حتـت مظلتـها      الـوطين إلدارة الكـوارث وبرنـامج سـبايدر،          هـد يف تنظيمها املع  
  . ويرد بيان نتائج البعثة يف مرفق هذا التقرير. اخلربةوأهل من املشاركني الرئيسيني 

 ٢١-١٧(متابعــة البعثــة االستــشارية التقنيــة الــيت أوفــدت إىل ســري النكــا   ويف إطــار   -٢٨
القـدرات اسـتغرقت أربعـة      جمـال بنـاء     ، ُعقدت دورة تدريبيـة يف       )٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

شارك يف تنظيمهـا مركـز سـري النكـا إلدارة الكـوارث وبرنـامج سـبايدر، بـدعم مـن                     وتأيام،  
يف سـري النكـا، واملركـز       اإلمنـائي   برنامج األمم املتحـدة      و نكا،ويالسا يف سري ال    جامعة أوفا 

هـذه الـدورة خـرباء مـن وكـاالت األمـم املتحـدة،             ونفـذ   .  الكـوارث  للحـّد مـن   الوطين الـصيين    
وشـارك  . واملنظمات اإلقليمية، والوكاالت واملؤسسات الوطنية، والقطاع اخلـاص واجلامعـات         

.  ملنـاطق اخلطـر يف سـري النكـا         رائطسم خ إدارة الكوارث ور  املسؤولني عن    من   ٢٤فيها حنو   
  .ائج البعثة يف مرفق هذا التقريرويرد بيان نت

تكنولوجيــا الفــضاء لرصــد اســتخدام  " بــشأنوُنظّــم برنــامج التــدريب وبنــاء القــدرات  -٢٩
، وشـارك  ٢٠١٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٦ إىل ١١ يف بـيجني مـن   "اجلفاف يف أفريقيا وآسـيا  
ــامج ســباي   الكــوارث بــدعم مــن جامعــة  للحــّد مــندر واملركــز الــوطين الــصيين  يف تنظيمــه برن
 مــسؤولون مــن مخــسة بلــدان يف منطقــة آســيا واحملــيط  هوشــارك فيــ. كابيتــال نورمــال الــصينية

وواصــل ). إندونيــسيا، ســاموا، فيجــي، فييــت نــام، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية (اهلــادئ 
ــدريب، ا     ــامج الت ــن خــالل برن ــبايدر، م ــامج س ــدعم      برن ــا ال ــدم إليه ــيت ق ــدان ال ــع البل لعمــل م

  .ويرد بيان نتائج البعثة يف مرفق هذا التقرير. االستشاري التقين يف السنوات األخرية
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ينـسق عـن    ، علـى أن     عمله يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     وهو ميارس    ،الربنامجوحيرص    -٣٠
وكالة الفضاء :  خرباهتا وقدراهتايف املنطقة ويستفيد منالرمسية كثب مع مكاتب الدعم اإلقليمية  

للحـّد  اإليرانية، واللجنة الباكستانية لبحوث الفضاء والغالف اجلوي العلوي، واملركز اآلسـيوي            
وشـاركت مكاتـب الـدعم اإلقليميـة هـذه          .  الذي يوجد مقـره يف كـويب، باليابـان         رث، الكوا من

يف إطـار خطـط     ُتَعد املنشورات   و. وأسهمت يف العديد من املناسبات اليت نظمها برنامج سبايدر        
مع مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة للربنامج يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ، علـى النحـو     مشتركة  

االسـتخدام الفعـال    عـن    الكوارث على إعداد كتيـب       للحّد من  اآلسيوي   املركزيعمل  ) أ: (التايل
لجنـة الباكـستانية لبحـوث الفـضاء        تعمـل ال  ) ب(تـسونامي؛   التقييم آثار   يف  للمعلومات الفضائية   

رصـد  يف  االستخدام الفعال للمعلومات الفضائية     عن  والغالف اجلوي العلوي على إعداد كتيب       
تعمل وكالـة الفـضاء اإليرانيـة علـى إعـداد كتيـب عـن          ) ج( وآثارها؛العاتية  كوارث الفيضانات   

  .د الوطينتقييم اجلفاف على الصعييف االستخدام الفعال للمعلومات الفضائية 
    

    ي والكاريبأمريكا الالتينية   - جيم  
 يف البحــث عــن ســبل لتــوفري الــدعم االستــشاري ٢٠٠٩بــدأ برنــامج ســبايدر يف عــام   -٣١

 بتيسري تفعيل آليات دولية مـن قبيـل امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء                 إّماالتقين ألمريكا الوسطى،    
يقـدمها مركـز امليـاه اخلـاص باملنــاطق     والكـوارث الكـربى؛ أو تيـسري الوصـول إىل الـصور الـيت       

ــة ا ــةاملداري ــة بنمــا؛ أو املركــز     لرطب ـــي، الــذي يقــع مقــره يف مدين ــة والكاريب  يف أمريكــا الالتيني
 الكوارث أو املركز األملاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي؛ أو بتـوفري الـدعم                للحّد من الوطين الصيين   

  .قدراتية التقنية وأنشطة بناء المن خالل البعثات االستشار
 الربنـامج الـدعم الـتقين يف حـاالت الكـوارث            قـدَّم ،  ٢٠١٢ و ٢٠٠٩بني عامي   فيما  و  -٣٢

، ذهـــب هـــذا الـــدعم إىل    ٢٠١٢ويف عـــام . لغواتيمـــاال والـــسلفادور وبنمـــا وكوســـتاريكا   
سـبتمرب وزلـزال يف تـشرين       /انفجـار بركـاين يف أيلـول      كارثة من جراء    غواتيماال، اليت واجهت    

  .سبتمرب/زلزال يف أيلولكانت تعاين من آثار  كوستاريكا، اليت نوفمرب، وإىل/الثاين
عت اللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة لألنـشطة الفـضائية اتفـاق تعـاون               قَّ، و ٢٠١٢ويف عام     -٣٣

وانــضمت اللجنــة إىل مركــز امليــاه اخلــاص . مــع برنــامج ســبايدر لتــصبح مكتبــا للــدعم إقليمــي
ي اجلغـرايف يف كولومبيـا، وجامعـة        سـ هـد أوغوسـتني كودا    باملناطق املدارية الرطبة يف بنمـا، ومع      

داد وتوبــاغو، بــصفتها مكتــب دعــم إقليمــي ألمريكــا الالتينيــة       يــاهلنــد الغربيــة يف ترين جــزر 
وباإلضافة إىل ذلك، ُبذلت جهود ملناقشة إمكانية إيفاد بعثات استشارية تقنيـة إىل             . يبـوالكاري

  . املوارد املالية هلاشيلي والسلفادور، ستنفَّذ حاملا يتم تأمني
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مسة بلدان يف املنطقـة كانـت        أنشطة للدعم فيما يتعلق خب      أي ٢٠١٢ومل ُتنفَّذ يف عام       -٣٤
 ي، شـيل كيـة،  اجلمهورية الدومينيا، جامايكر،إكوادو(ت الدعم يف فترة السنتني السابقة      قَّقد تل 
  .نظراً لعدم وجود دعم مايل من البلدان املاحنة) هاييت

    
    ول اجلزرية الصغرية الناميةالد  - الد  

ــة الــصغرية الناميــة معرَّضــة بوجــه خــاص لكــوارث كــربى؛ وبــصفة     نَّإ  -٣٥  الــدول اجلزري
اسـتخدام احللـول الفـضائية يف إدارة الكـوارث          علـى   عامة، تتطلَّب القدرات اإلقليمية والوطنية      

النمـساوية للـشؤون   دية  االحتاوبفضل الدعم املتواصل الذي تقدِّمه الوزارة       . مزيداً من التحسني  
األوروبية والدولية إىل األنشطة اليت يقوم هبا برنـامج سـبايدر يف دعـم الـدول اجلزريـة الـصغرية                    

  .ويل األجل واملستدام لتلك الدول الدعم الطتأمنيالنامية، متكّن الربنامج من 
ة منـذ أن بــدأ   إىل الـدول اجلزريــة الـصغرية الناميــ  اً متزايــداًويـوفِّر برنـامج ســبايدر دعمـ     -٣٦

، عنــدما جــرى تنظــيم  ٢٠٠٨ يف عــام البلــدانللمــرة األوىل يف اســتهداف هــذه اجملموعــة مــن  
ى ذلــك إىل وأّد.  ســواءي واحملــيط اهلــادئ علــى حــدٍّ حلقــات عمــل إقليميــة يف مــنطقيت الكــاريب

اجلمهوريـة  و انجزر سـليم و اجامايكو اإيفاد بعثات استشارية تقنية لتونغ  مشلت   أنشطة إضافية 
ات الوطنيـة   خرباء من املنظمـ   مساعدة   عن   هاييت، فضالً و فملديو يفيجو اساموو ةالدومينيكي

  .حضور االجتماعات ذات الصلةعلى الكوارث من تلك البلدان املعنية بإدارة 
ــدعم        -٣٧ ــامج تقــدمي ال ــد، واصــل الربن ــسبة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ علــى وجــه التحدي وبالن

ويف حني أوفـدت بعثـات استـشارية        . فيجيو وفانواتو واامسو نجزر سليما و احلكومات تونغ 
خبري مـن مكـتيب   إيفاد ، فقد دعم برنامج سبايدر   ٢٠١٢غا يف عام    تقنية إىل جزر سليمان وتون    

 يف ســاموا وفيجــي حلــضور مــؤمتر للربنــامج يف بــيجني وحــضور برنــامج دويل   ارثإدارة الكــو
  .للتدريب على رصد اجلفاف

    
      الطوارئالتصدي حلاالت تدابري دعم   -اًثالث  
    تماد على اآلليات والفرص القائمةاالع  - ألف  

منـها  مـع عـدة مبـادرات عامليـة وإقليميـة رائـدة،            مربمـة   لدى برنـامج سـبايدر ترتيبـات          -٣٨
مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي هــو مــن (امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى 

شــؤون مكتــب (، ومــشروع رصــد آســيا )٢٠٠٣نــذ عــام امليثــاق مآليــة اهليئــات املتعاونــة مــع 
 اخلـدمات والتطبيقـات الالزمـة       وع، ومـشر  )عضو يف فريق املـشروع املـشترك      الفضاء اخلارجي   
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باإلضـافة  و. االت الطوارئ التابع ملبـادرة الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة              للتصدي حل 
حمـاور الـربط اخلاصـة بنظـام      تتيحهـا   إىل ذلك، يعمل الربنامج على تعزيز وتشجيع الفرص الـيت         

  .ريقيا وأفالالتينيةالرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الوسطى يف أمريكا 
ــذ عــام   يتعــاون وباإلضــافة إىل ذلــك،    -٣٩ ــامج ســبايدر من ــوطين  ٢٠١١برن  مــع املركــز ال

ت منظمـا عـدة   ، بدأ املركز والربنامج التعاون مع       ٢٠١٢ويف عام   .  الكوارث للحّد من الصيين  
  .يقيا لرصد اجلفاف يف تلك القارةيف أفر
خمتلفة مـن مقـدمي     من جهات أخرى    ملستحقيه  الدعم  توفري  وباملثل، استطاع الربنامج      -٤٠

  .املوارد الساتلية، من قبيل وكاالت الفضاء والقطاع اخلاص
وحيرص برنامج سبايدر، لدى تقدميه الدعم إىل البلـدان، علـى إشـراك مكاتـب الـدعم                   -٤١
  .حتليل البيانات الفضائية املتاحةاملساعدة على ، يف التفوقمراكز وسائر يمية التابعة له اإلقل

    
    ٢٠١٢م يف عام دَّالدعم املق  - باء  

، طُُلــب إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ثــالث مــرات أن يفّعــل   ٢٠١٢يف عــام   -٤٢
 آلسـيا واحملـيط اهلـادئ    املكتب اإلقليمـي باسم امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى،      

فيجــي بــسبب مــن أجــل  وذلــك -التــابع ملكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية يف األمانــة العامــة  
باالو والفلبني بسبب إعـصار بوهبـا يف كـانون      من أجل   مارس و / وقعت يف آذار   يتالفيضانات ال 

تـب دعـم   مك(وكالة الفضاء اإليرانيـة   كما طلب يف مرة واحدة تفعيله بشأن         -ديسمرب  /األول
ب الزلـزال الـذي وقـع يف         مجهورية إيران اإلسالمية بـسب     من أجل ) إقليمي تابع لربنامج سبايدر   

  .أغسطس/آب
، يـّسر الربنـامج   ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلول١٣ لثورة الربكان فويغو يف  ويف غواتيماال، ونتيجةً    -٤٣

واللجنــة الوطنيــة ) ردكــون( الكــوارث للحــّد مــناالرتبــاط بــني وكالــة التنــسيق الوطنيــة الغواتيماليــة 
  .ى إىل تفعيل امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربىا أّدمماألرجنتينية لألنشطة الفضائية، 

 على ذلك، وبعد أن عانت منطقة جنوب غرب غواتيماال من آثار زلزال قـوي               وعالوةً  -٤٤
امليثـاق الـدويل مـن      يف تفعيـل    كـونرد   الربنـامج وكالـة     سـاند   ،  ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٧يف  

ومت أيــضا تفعيــل شــبكة مكاتــب الــدعم  . خــالل اللجنــة الوطنيــة األرجنتينيــة لألنــشطة الفــضائية 
إلدارة املشاريع هذا التفعيل، اختار امليثاق الدويل إطار ويف .  من أجل تقدمي دعم إضايفيميةاإلقل

املعـين باسـتخدام    ؤسـسات    بـني امل    املـشترك  الـتقين كـونرد والفريـق     وكالـة   املنفذة يف ذلك الـشأن      
 /أنـشئ الفريـق الـتقين رمسيـا يف حزيـران          قـد   و. إدارة املخـاطر والكـوارث    يف   عن ُبعد الستشعار  ا
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بـني مخـس وكـاالت حكوميـة، علـى حنـو مـا              أُبرمت   تفاهم   كرةمذمن خالل    ٢٠١٢ عام   يهيون
 / يف تـشرين الثـاين   إىل غواتيمـاال  املوفـدة   أوصى به برنامج سبايدر خالل بعثته االستشارية التقنية         

  .٢٠١٠نوفمرب 
ــتقين     و  -٤٥ ــدعم ال ــدمي ال ــامج تق ــة كوســتاريكا، طلــب الربن ــا يف حال مــن خــالل شــبكة  هل

 ويف أعقـاب الزلـزال الـذي        ،مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة لـه يف األرجنـتني وبنمـا وكولومبيـا            
  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥وقع يف 

و يف جنـوب  طق الريفية اجلبلية يف يوّنـان وغوجيـ       ويف الصني، ضربت زالزل متعددة املنا       -٤٦
 شخــصا ٨٠ال يقــل عــن  ا أســفر عــن مقتــل مــاممــ، ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٧غــرب الــصني يف 
 علـى طلـب مـن املركـز الـوطين الـصيين للحـّد مـن                 ًءوبنا.  آخرين جبراح  ١٦٠وإصابة أكثر من    

عار عــن ُبعــد التــابع علــى الفــور مــن املركــز الــوطين لالستــش ســبايدر الكــوارث، طلــب برنــامج 
بالغـة  للمؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء ومن مؤسسة دجييتال غلوب احلصول على صور سـاتلية             

املؤسـسة  سـبايدر   وسـاعدت اإلجـراءات الفوريـة الـيت اختـذها برنـامج             . الدقة للمنطقـة املتـضررة    
  . ومجع الصور يف اليوم التايلسهاهلندية ودجييتال غلوب على وضع خطة عمل يف اليوم نف

بعد يوم واحـد    سبايدر   على طلب برنامج      صورة إىل الصني بناءً    ٥٦م ما جمموعة    دِّوقُ  -٤٧
 صــورة ١٢وكــان مــن بــني تلــك الــصور الــست واخلمــسني .  لتقيــيم آثــارهالزلــزالوقــوع مــن 

 /عـن ُبعـد    ومت حتميل صور املركز الوطين لالستشعار     .  صورة بعدها  ٤٤قبل الكارثة و  التقطت  
سـبايدر  اخلـاص بربنـامج     املؤسسة اهلندية ألحبـاث الفـضاء مـن خـالل بروتوكـول نقـل امللفـات                 

دجييتــال "وأنــشأت . عــن ُبعــدالــوطين لالستــشعار وبروتوكــول نقــل امللفــات اخلــاص بــاملركز  
لتيسري احلـصول علـى     " كالويد سريفيس "حساب تقييم من أجل برنامج سبايدر لدى         "غلوب
  .قبل وقوع الزالزل وبعدهاطة امللتقالصور 
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    املرفق
 ٢٠١٢ذة يف عام فَّالبعثات االستشارية التقنية وأنشطة الدعم األخرى املن    

يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة 
      ارث واالستجابة يف حاالت الطوارئالكو

    الرأس األخضر  - ألف  
التابعــة هلــا، أوفــد والــدائرة الوطنيــة للــدفاع املــدين ة الداخليــة بــدعوة مــن وزارة اإلدار  -١

ــن        ــرأس األخــضر م ــة إىل ال ــشارية تقني ــة است ــبايدر بعث ــامج س ــوز٣٠برن ــه إىل / مت  / آب٣يولي
 خبريا من الربنامج، واملركـز اإلقليمـي للتـدريب علـى     ١٢ فريق البعثة   وضّم. ٢٠١١أغسطس  

ــابع    ومركــز الكفــاءة املجلــوي،املــسح الفــضائي ا ــة الت تعــدد التخصــصات للمعلومــات اجلغرافي
جلامعــة ســالزبورغ، النمــسا، واملفوضــية األوروبيــة، ومؤســسة العــامل اآلمــن، والوكالــة الوطنيــة 
النيجرييــة للبحــث والتطــوير يف جمــال الفــضاء، واملعهــد الــوطين لبحــوث الفــضاء يف الربازيــل،     

األزمـات، وجامعـة    مواقـع   ي خـرائط     والـشبكة الدوليـة لرامسـ      ة،ومؤسسة كلونزهاوس النيجريي  
  .، وجامعة لشبونة اجلديدة)ربتغالال(زوريس آ
داخـل احلكومـة واإلدارات   اجلهـات الرئيـسية صـاحبة املـصلحة      وُعقدت اجتماعات مع      -٢

 مؤســسة ١١ويف اجملمــوع، متــت استــشارة  . والوكــاالت املرتبطــة هبــا ومكاتــب األمــم املتحــدة  
، واملعهـد الـوطين لألرصـاد اجلويـة واجليوفيزيـاء، واملديريـة              املـدين  للـدفاع الوطنيـة   الدائرة  : خمتلفة

العامــة للبيئــة، ووحــدة تنــسيق الــسجل العقــاري، واملديريــة العامــة لتخطــيط األراضــي والتطــوير   
ــة،        ــة والتنمي ــوطين للبحــوث الزراعي ــد ال ــات، واملعه ــشغيلية جملتمــع املعلوم ــواة الت احلــضري، والن

ت، واملكتـب الـوطين لإلحـصاء، وجامعـة الـرأس األخـضر، وبرنـامج               والوكالة الوطنيـة لالتـصاال    
، للدفاع املـدين الوطنية  والدائرة  م برنامج سبايدر    وباإلضافة إىل ذلك، نظّ   . ياألمم املتحدة اإلمنائ  

 مجعـت  ٢٠١٢أغـسطس  / آب٢مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، حلقـة عمـل ليـوم واحـد يف                
 الوكـاالت احلكوميـة ووكـاالت األمـم املتحـدة واملؤسـسات              ممثال مـن خمتلـف     ٤٥بني أكثر من    
ــة يف  ــدذلــك التعليمي ــة     البل ــصلة باســتخدام املعلومــات اجلغرافي ــشاملة ذات ال ــضايا ال ــشة الق  ملناق

  .االت الطوارئوالتصدي حلرث  خماطر الكواللحّد منوالفضائية 
  :لبعثة االستشاريةلوفيما يلي املالحظات والتوصيات الرئيسية   -٣

 أخطـار الكـوارث، رمبـا بوجـود فريـق         للحـّد مـن   ينبغي تعزيز الربنامج الوطين       )أ(  
ز علـى تنـسيق اسـتخدام املعلومـات         تقين مـشترك بـني املؤسـسات ضـمن الربنـامج الـوطين يركِّـ              

  ؛جلغرافية املكانية والوصول إليهاا
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أوجــه واضــحة للتعــاون ينبغــي أن تكــون هنــاك تــدخالت سياســاتية لتحديــد    )ب(  
حالــة اســتعراض وينبغــي .  لتبــادل البيانــات واملعلومــات بــني خمتلــف املؤســسات الوطنيــة وآليــة

  وطنية للبيانات املكانية؛التحتية البنية الإنشاء العمل يف 
جمديـة عـن    مـوجزات   إىل  مواقع اخلطـر واملنـاطق املهـددة        تحويل خرائط   ل يلزم  )ج(  
-جتماعيـة واالكانيـة،   البيانـات امل  (ددة  متعاملستمدة من موارد    مع البيانات   أن تتكامل   املخاطر  

دمج لــر مناســبني منهجيــة وتــصّووتطبيــق وينبغــي اقتــراح وضــع ). قتــصادية، ومــا إىل ذلــكاال
االقتـصادية اإلضـافية يف تقيـيم    - والبيانـات االجتماعيـة  انيـة األرض والبيانـات املك   رصـد   بيانات  

 إلزاميـاً يف أي خطـة توضـع      اًي أساسـ  اًل تقيـيم املخـاطر عنـصر      وينبغي أن يـشكّ   . واطن الضعف ملَ
علــى صــعيد البلــديات، أو اجلــزر أو علــى الــصعيد اجلغــرايف اخلــاص    وُتعتمــد إلدارة األراضــي 

  ؛) واملناطق الساحلية، وما إىل ذلك،املناطق احملمية، ومستجمعات املياه(
املـشتركة  ينبغي حتديد احتياجات التـدريب اخلاصـة بكـل مكتـب مـن املكاتـب           )د(  

ر علــى الــصعيد الــوطين، وكــذلك تعزيــز الــبىن املبكّــجزات املخــاطر ونظــام اإلنــذار وضــع مــويف 
التحتية التقنيـة لـإلدارات املـشاركة يف إدارة خمـاطر الكـوارث مـن أجـل حتليـل البيانـات الـساتلية                       

األعـداد  وينبغي تـدريب    . القدرات البشرية إىل جانب تعزيز     املكانية،   ةوجتهيز املعلومات اجلغرافي  
سـواء مـن اجلهـات املقدمـة للخـدمات          املـصلحة،   صاحبة  دارات  اإلمن املوظفني يف مجيع     ة  الالزم

  .واملستفيدة منها
    

    موزامبيق  - باء  
من حكومة موزامبيق، من خالل املعهد الوطين إلدارة الكـوارث،         مقدَّم   على طلب    ًءبنا  -٤

للمعلومـات الفـضائية    واملمكن  أوفد برنامج سبايدر بعثة استشارية تقنية لتقييم االستخدام احلايل          
  .البلدذلك يف مجيع جوانب إدارة الكوارث وتعزيز إدارة املخاطر الكوارث يف 

 فريــق البعثــة تــسعة خــرباء مــن الربنــامج وجامعــة ســالزبورغ، بالنمــسا، ومركــز  وضــّم  -٥
ــة، ومعهــد   د التخّصــالكفــاءة املتعــّد ــة، بالواليــات املتحــدة األمريكي صات للمعلومــات اجلغرافي

التكنولوجيا وإدارة املوارد يف املناطق املدارية وشبه املدارية، وجامعة كولونيا للعلوم التطبيقيـة،             
، يف َسـذرن مـابينغ  وشـركة  أومفوتـو األفريقيـة      اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، وشـركة          عةواجلما

عهـد الـوطين    ملا: التالية خـالل األيـام الثالثـة األوىل       املؤسسات  وزار فريق البعثة    . جنوب أفريقيا 
 اتإلدارة الكــوارث، ومديريــة تنميــة املنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة، واملركــز الــوطين لعمليــ   

ــوطين لرســم         ــز ال ــة، واملرك ــة للخــدمات الزراعي ــة الوطني ــة، واملديري ــوارئ، ووزارة الزراع الط
راعيـة  ، واملديرية الوطنية لألراضي والغابات، ومعهد البحـوث الز        عن ُبعد اخلرائط واالستشعار   
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 رة، واملعهد الـوطين لألرصـاد اجلويـة، واإلدا   باجملاعاتر يف موزامبيق، وشبكة نظم اإلنذار املبكّ   
ــاه   ــة للمي ــوبيف اجل(اإلقليمي ــة،     )ن ــشؤون البيئي ــسيق ال ــوطين لإلحــصاء، ووزارة تن ، واملعهــد ال

دواردو واملديريــة الوطنيــة لــإلدارة البيئيــة، واملديريــة الوطنيــة لتخطــيط األراضــي، وجامعــة إ        
  :اليت ُوضعتصيات الرئيسية التووفيما يلي . موندلني، وجامعة موزامبيق التقنية

 حتــديث خطــط إدارة الكــوارث والطــوارئ إلدمــاج  ‘١‘. الــسياسات والتنــسيق  )أ(  
وآليات لتبادل املعلومـات    أوجه واضحة للتعاون    لتحديد   وضع سياسات    ‘٢‘املعلومات الفضائية؛   

 إعطـاء أولويـة قـصوى إلقامـة بنيـة         ‘٣‘؛  واجلهـات الـيت تـستخدمها     البيانات  ر  اليت توفّ اجلهات  بني  
  أفضل املمارسات الدولية؛والتعرف على ب اهلدر اهلائل للموارد  لتجّننيةللبيانات املكاحتتية 

 إنشاء بنيـة حتتيـة لتبـادل    ‘١‘. حالة البيانات وتوافرها وإمكانية الوصول إليها      )ب(  
ضرورة حتسني النظام اجليوديسي الوطين املرجعـي مـع التوعيـة            ‘٢‘؛   وتشغيل مرافقها  البيانات
  جميات املصدر املفتوح والبيانات املفتوحة؛ااستعمال بربسبل 

 تـه ملعهد الـوطين إلدارة الكـوارث قدر   ينبغي أن يطور ا‘١‘. تبادل املعلومات   )ج(  
لكـوارث الكـربى، ونظـام    امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء وا    (اآلليات القائمة االستفادة من على  

ينبغـي   ‘٢‘وأن يستخدمها بفعالية؛    ) الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الوسطى، وما إىل ذلك       
االحتياجــات الــشاملة، وتعزيــز فعاليــة عمــل ملعاجلــة  الوصــول إىل البيانــات يفاالعتــراف بــاحلق 

فيمـا بـني املؤسـسات      ينبغي اعتبار الوصـول إىل البيانـات         ‘٣‘املعهد الوطين إلدارة الكوارث؛     
  احلكومية أولوية قصوى؛

ــدرات   )د(   ــاء القـ ــي ‘١‘. بنـ ــيني يف   ينبغـ ــسؤولني املعنـ ــوطين إلدارة  للمـ ــد الـ املعهـ
مهـارات  برناجمـاً للتـدريب أثنـاء العمـل علـى           وا  أن يتلقّ ) أعضاء جملس إدارة الكوارث   (الكوارث  

ــة    ‘٢‘دة؛ حمــّد ــة لتهيئ ــة األعــداد الالينبغــي تطــوير القــدرات الوطني ــدرَّ زم   بني؛ مــن املــوظفني امل
  .وإشراك صانعي القرار من خمتلف املستوياتمنرب للتوعية ينبغي إنشاء  ‘٣‘
    

    ميامنار  - جيم  
 يف ميامنــار، أوفــد مكتــب تنــسيق الــشؤون ة االجتماعيــالرعايــة علــى طلــب وزيــر ًءبنــا  -٦

ار برئاسـة برنـامج سـبايدر مـن     اإلنسانية يف األمانة العامة بعثة استشارية تقنية مشتركة إىل ميامن      
، تـسعة خـرباء     الذي رأسه برنامج سبايدر    فريق البعثة،    وضّم. ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ إىل   ١٩
اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ومركــز نظــام رصــد مــوارد مــن  ومنــه

م األرض ، ومجعيـــة علـــو  الواليـــات املتحـــدة  املـــساحة اجليولوجيـــة ب  األرض التـــابع ملؤســـسة  
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الكهربــاء واإللكترونيــات، ومركــز تــدريس علــوم هندســة  التابعــة ملعهــد عــن ُبعــدواالستــشعار 
 اهلادئ، ومنظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،            حمليطوتكنولوجيا الفضاء يف آسيا وا    

  .لالستشاراتشركة ميكونغ  الكوارث، وللحّد منواملركز الوطين الصيين 
عــددا مــن الــوزارات والوكــاالت احلكوميــة، مبــا يف ذلــك إدارة اإلغاثــة وزارت البعثــة   -٧

وإعادة التوطني، ووكالـة ميامنـار للتأهـب للكـوارث، وإدارة الغابـات، وإدارة األرصـاد اجلويـة                  
، واجلمعيـــة  للتكنولوجيـــاواهليـــدرولوجيا، ووزارة العلـــوم والتكنولوجيـــا، وجامعـــة مانـــداالي 

 اإلطفـاء،  ات خطر الكوارث، وإدارة خـدم احلّد من العامل املعين ب    يف ميامنار، والفريق   ةاهلندسي
تطبيـق  "ويف إطار بعثة املساعدة التقنيـة، ُعقـدت حلقـة عمـل بـشأن             . يف ميامنار املساحة  وإدارة  

 يف نـاي بيـي تـاو        ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٢، يف   " خمـاطر الكـوارث    للحّد مـن  تكنولوجيا الفضاء   
  .كبرياً مسؤوال ٥٠ من كثرحضرها أ

واجلهـات  بالغة األمهية إىل إدارة اإلغاثة وإعـادة التـوطني          مدخالت  م تقرير البعثة    دِّويق  -٨
املــوارد املتاحــة، وتنميــة مزيــد مــن القــدرات مــن أجــل االســتخدام الفعــال   لتعزيــز فيهــا املعنيــة 

 اليـة امل اخلسائر البشرية و   للحّد من لتكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث، وهو أمر بالغ األمهية          
  :لبعثة االستشاريةل وفيما يلي املالحظات والتوصيات الرئيسية. النامجة عن الكوارث

مــع إدارة األرصــاد اجلويــة تتواصــل ينبغــي إلدارة اإلغاثــة وإعــادة التــوطني أن   )أ(  
التابعـة لـوزارة العلـوم      للتكنولوجيا  مانداالي  جبامعة   عن ُبعد واهليدرولوجيا، وإدارة االستشعار    

وجيـــا، وإدارة الغابـــات، وســـائر أصـــحاب املـــصلحة الـــذين يـــستخدمون املعلومـــات   والتكنول
  فية املكانية؛ واملعلومات اجلغرائيةالفضا

السـتخدام  ينبغي جتهيـز إدارة اإلغاثـة وإعـادة التـوطني بـالبىن التحتيـة الالزمـة                   )ب(  
موعــات ، مبــا يف ذلــك جميف أغــراض عملــها واملعلومــات اجلغرافيــة عــن ُبعــدنظــم االستــشعار 

ميع البيانـات األساسـية واملواضـيعية الـيت ينبغـي احلـصول             احلاوية جل ذه النظم   اخلاصة هب بيانات  ال
  البلد؛ذلك  ذات الصلة يف اإلداراتعليها من 
توجد آليات قائمة للتعاون الدويل واإلقليمـي، وميكـن تفعيلـها للحـصول علـى                  )ج(  

وهـذا يـشمل مـشروع    . ر يف حال وقوع كارثة كربى     البيانات واملعلومات الساتلية املتعلقة مبيامنا    
ق للمرافــق الفــضائية يف حــال وقــوع رصــد آســيا وميثــاق التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنــسّ 

  ؛)يسمى أيضا امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى (تكنولوجيةكوارث طبيعية أو 
 مـن  اً كـبري اًكـوارث عـدد   خمـاطر ال احلـّد مـن   يف خطة عمل ميامنار بشأن   تورد  )د(  

  .واملخاطرواطن الضعف  لألخطار وَماًث حمّدب تقييماًاألنشطة اليت تتطلّ
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  .م توصيات ملعاجلتها التقرير يف عرض ثغرات التنسيق ويقّدويتعمق  -٩
    

    جزر سليمان  - دال  
مـن حكومـة جـزر سـليمان، مـن خـالل املكتـب الـوطين إلدارة                 مقـدَّم    على طلب    ًءبنا  -١٠

ــيم االســتخدام احلــايل       الكــوارث ــة لتقي ــشارية تقني ــة است ــامج ســبايدر بعث ــد برن واملمكــن ، أوف
  ذلـك  للمعلومات الفضائية يف مجيع جوانب إدارة الكـوارث وتعزيـز إدارة خمـاطر الكـوارث يف               

. ا هلـ والتـصدي  خماطر الكوارث للحّد من الفضائية علوماتالبلد بتحسني فرص الوصول إىل امل 
وزارة املنـاجم والطاقـة     : التاليـة خـالل األيـام الثالثـة األوىل        املؤسـسات   يـارة   وقام فريق البعثة بز   

، واملـساحة وكهربة الريف، واملركز الوطين للمعلومات اجلغرافية، ووزارة األراضي واإلسكان          
يــة جــزر  املاليــة واخلزانــة، ومدرســة املــوارد الطبيعيــة، وكلّ زارةوشــعبة اإلحــصاءات التابعــة لــو 

العـايل، واإلدارة البحريـة، ووزارة البنيـة التحتيـة والتنميـة، وهيئـة مـوانئ جـزر                  سليمان للتعلـيم    
سليمان، وهيئة املياه يف جـزر سـليمان، ووزارة الزراعـة والثـروة احليوانيـة، وهيئـة الكهربـاء يف                  

 الــوطين وتنــسيق املعونــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   تخطــيطجــزر ســليمان، ووزارة ال
  . املتحدة للطفولةومنظمة األمم

األدوار املـضطلع هبـا يف إدارة الكـوارث، مـع           إطاللـة عميقـة علـى        تلك الزيـارات     ووفرت  -١١
ليـوم  أقيمـت   عمل  حلقة  وقد حضر   . التركيز على املعلومات الفضائية واملعلومات اجلغرافية املكانية      

األمــم املتحــدة اإلدارات احلكوميــة، ووكــاالت العــاملني يف  شخــصا مــن ٢٥واحــد مــا يزيــد علــى 
 القطاع اخلاص املشاركة يف استخدام التكنولوجيات اجلغرافيـة         شركاتواملنظمات غري احلكومية و   
  :ةوترد فيما يلي املالحظات والتوصيات الرئيسي. املكانية إلدارة الكوارث

بإمكان املكتب الوطين إلدارة الكوارث، من خـالل        . السياسات واإلجراءات   )أ(  
اتبــاع ُنهــج مرنــة يف للكــوارث، أن يــضع مبــادرات ترمــي إىل عــين بالتــصدي املاجمللــس الــوطين 

تقودهـا سياسـات عامـة مناسـبة، ويف إطـار تلـك              اجلغرافية املكانيـة  تطوير إدارة التكنولوجيات    
هبــا مجيــع لتــسترشد  توجيهيــة مــن اآلليــات والــسياسات مبــادَئ ةٌ واســعةٌتــضع طائفــاملبــادرات 

  احلّد من خماطر الكوارث وإدارة الكوارث؛لق بعمليات صنع القرار فيما يتع
ــوطين إلدارة الكــوارث مــن    . اإلطــار املؤســسي   )ب(   ــستفيد املكتــب ال ينبغــي أن ي

التابعة للمجلس الـوطين املعـين بالتـصدي        املنشأة يف إطار اللجان الوطنية      املعنية باملخاطر   لجنة  ال
ــادل البيانــات امل   للكــوارث  ــشاء آليــات إلعــداد وتب ــة، مبــا يف ذلــك   مــن أجــل إن ــة اجلغرافي كاني

  املعلومات الفضائية؛
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توجـد يف خمتلـف الوكـاالت مـصادر البيانـات           . املعلومات والتنسيق والتعـاون     )ج(  
وجيـــب تعقّـــب مـــصادر البيانـــات . الـــيت تفـــي باحتياجـــات املكتـــب الـــوطين إلدارة الكـــوارث

ــدها ــد معــا مــستوى اســتثم   . وحتدي ــة أن تولّ دة ار أو بيانــات موحـّـ وال ميكــن للمــشاريع الفردي
لكــي البلــد حــوافز للوكــاالت  ذلــك م  يقــّدال نطاقــا، وعضــرورية جملتمــع املــستخدمني األوســ 

  بذولة للتنسيق وتبادل البيانات؛يف اجلهود املتشارك 
 كـل مـن األجـل   خطـة فوريـة لتنميـة القـدرات يف     يلـزم رسـم    . تنمية القدرات   )د(  

التابعـة ألمانـة    وم األرض التطبيقية والتكنولوجيـا      وتضطلع شعبة عل  . القصري واملتوسط والطويل  
بدور بالغ األمهية يف هـذا الـصدد، وسـوف يـؤدي التـشاور الوثيـق لوضـع                  مجاعة احمليط اهلادئ    

.  الوطين إلدارة الكوارث إىل تعزيز اجلهـود املبذولـة حاليـا           تبخارطة طريق لتنمية قدرات املك    
ــسنوية للمكتــب الــ    ــة  وميكــن أن تــشمل خطــط العمــل ال وطين إلدارة الكــوارث اجلوانــب املالي

 مـن قبيـل مركــز   ،وتـوفر املراكـز اإلقليميــة  . تنميــة القـدرات وبـرامج التوعيــة  للمـسائل املتعلقـة ب  
 واملعهـد اآلسـيوي للتكنولوجيـا يف        ادئ،تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحملـيط اهلـ         

  .مة خصيصا هلذا الغرض دورات مصّم،بانكوك
    

    غاتون  - هاء  
ــة   دَّ، قـــ٢٠١٢مـــارس /يف آذار  -١٢ ــا مـــن خـــالل بعثـ ــبايدر الـــدعم إىل تونغـ م برنـــامج سـ

 علــى طلــب قدمتــه حكومــة تونغــا مــن خــالل وزارة األراضــي   ًء بنــاأوفــدتاستــشارية تقنيــة، 
الكوارث كـل عـام تـشمل الـزالزل         أشكاالً خمتلفة من    وتواجه تونغا   . واملسح واملوارد الطبيعية  
ع مــستوى  مــن قبيــل العواصــف وارتفــاالــساحلية وغريهــا مــن األخطــار والــرباكني واألعاصــري

  .تسوناميالسطح البحر وحىت 
وحلقـة عمـل مـدهتا      خمتلفـة    البعثة على عقد اجتماعات مع مؤسسات         برنامج واشتمل  -١٣

 بالنـسبة إلدارة    نصف يوم لتقييم قدرات تونغا، والتوعية مبزايا التكنولوجيات الفضائية، خاصةً         
ومت اسـتعراض  .  خطـر الكـوارث    احلّد مـن  بمن اجلهات املعنية    املستخدمني النهائيني   الكوارث و 

ــسياسات واإلجــر  ــة،      اءاتال ــة املكاني ــات اجلغرافي ــة باســتخدام املعلوم ــة املتعلق ــات احلالي  واآللي
وأوصــى فريــق البعثــة باختــاذ مزيــد اخلطــوات، مــن قبيــل إجيــاد روابــط لآلليــات القائمــة بالفعــل 

ومت أيـضا تنـاول     . ملؤسـسي والقـانوين فيمـا يتعلـق بالبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة             وتوطيد اإلطـار ا   
  . البياناتتبادلاحلاجة إىل ضمان 
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خذ فريـق البعثـة اخلطـوة        على ذلك، مت وضع استراتيجية لتعزيز املؤسسات واتَّ        وعالوةً  -١٤
وطنيــة مــن ن الكيانــات الاألوىل حنــو شــراكة طويلــة األجــل مــع برنــامج ســبايدر، لكــي تــتمكّ   

، وأخـرياً . االستفادة من أنشطة التوعية وبراجمهـا ومواردهـا املتاحـة مـن خـالل شـبكة الربنـامج                 
واطن سح مَـ  ملـ  عمليـة    إمـا أوصى فريق البعثـة بتنظـيم نـشاط لبنـاء القـدرات، ينبغـي أن يتـضمن                  

الطـوارئ، واستكـشاف    تدريباً بأسـلوب احملاكـاة علـى عمليـات التـصدي حلـاالت              الضعف أو   
  . يات مبادرات االستعانة باجلمهورإمكان

    
الدعم املقّدمة بشأن توصيات ال  الدعم للدول األعضاء استناداً إىلتوفري  - واو  

      االستشاري التقين
تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف إدارة استخدام "بشأن حلقة عمل وطنية للتدريب     

    ٢٠١٢أبريل /سان ني٤ إىل ٢ي، من ، نيودهل"االت الطوارئوالتصدي حلالكوارث 
إلدارة الكــوارث بــشكل مــشترك حلقــة اهلنديــة دعــم برنــامج ســبايدر واهليئــة الوطنيــة   -١٥

ــشأن   ــة ب ــا الفــضاء يف إدارة الكــوارث   اســتخدام "عمــل تدريبي والتــصدي تطبيقــات تكنولوجي
واملعهـد الـوطين    سبايدر  شارك يف تنظيم حلقة العمل برنامج       تو. يف نيودهلي " االت الطوارئ حل
ومقــدمي منــربا للــهيئات احلكوميــة املعنيــة بــإدارة الكــوارث ووفــرت احللقــة . ارة الكــوارثإلد

. املعلومات الفضائية ملناقشة الـنظم واألدوات والتكنولوجيـات واملنتجـات وأفـضل املمارسـات             
 اهليئـات   علـى م النتائج   عمَّوسُت. اخلربةوأهل   من املشاركني الرئيسيني     ٢٥ومجعت حلقة العمل    

  .املتابعةألغراض وللرجوع إليها  ارثإدارة الكواملعنية ب احلكومية
    

 خماطر احلّد منتطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف "بشأن استخدام دورة تدريبية دولية     
    ٢٠١٢مايو / أيار٤أبريل إىل /يسان ن٩ن، اهلند، من را َدْه، ِد"الكوارث

علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف       ُعِقدت دورة تدريبية مدهتا شهر واحد يف مركز تـدريس             -١٦
عـن  ن، باهلند، وقد شارك يف عقـدها املعهـد اهلنـدي لالستـشعار              را دَ ْهآسيا واحمليط اهلادئ، يف دِ    

 التابع للمنظمة اهلندية ألحباث الفـضاء، وبرنـامج سـبايدر، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة           ُبعد
مخـسة مـسؤولني    سـبايدر مـشاركة     نـامج   ورعى بر .  واحمليط اهلادئ، وجامعة األمم املتحدة     سياآل

قدت الدورة يف إطار متابعة البعثـات  وُع. من بنغالديش، وجزر سليمان، وميامنار، وسري النكا    
. إىل بـنغالديش، وميامنـار، وسـري النكـا        سـبايدر   االستشارية التقنية األخرية اليت أوفدها برنامج       

لت أهداف الدورة التدريبية    ومتثّ). ر سليمان  إيفاد بعثة استشارية تقنية جلز     يفجيري النظر حاليا    (
كيفيـة اسـتخدام املعلومـات واخلـدمات واحللـول الفـضائية يف             لالدولية يف تعزيـز فهـم املـشاركني         
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واطّلع املشاركون على معلومات جغرافية فضائية ذات صلة .  خماطر الكوارث واخلسائراحلّد من
وتكنولوجيـات  ) ، ونظم حتديد املواقـع بالـسواتل      ، ونظم املعلومات اجلغرافية   عن ُبعد  شعاراالست(

احلّد االتصاالت وعن أوجه توافقها مع تقنيات النمذجة اليت ميكن استخدامها يف خمتلف مراحل             
 ٢٧غ جممــوع املــشاركني لَــَبَو.  خمــاطر الكــوارث النامجــة عــن جمموعــة متنوعــة مــن األخطــارمــن

  . شاركت يف الدورة التدريبيةدا بل١٧شخصا من 
    

تكنولوجيا الفضاء لتحسني وضع خرائط استخدام "بشأن بناء القدرات لدورة تدريبية     
    ٢٠١٢أغسطس /آب١٧ إىل ١٤، من "يف سري النكامواقع اخلطر 

اســتخدام "بــشأن  القــدرات ملــدة أربعــة أيــام  نظــم برنــامج ســبايدر دورة تدريبيــة لبنــاء   -١٧
أعمـال  ، يف إطار متابعـة      "يف سري النكا  ملواقع اخلطر   تكنولوجيا الفضاء لتحسني وضع خرائط      

، ٢٠١١أكتــوبر /إىل ســري النكــا يف تــشرين األول  الــيت أوفــدت  البعثــة االستــشارية التقنيــة   
 النكـا إلدارة املخـاطر وبرنـامج سـبايدر بـدعم مـن              ريكـل مـن مركـز سـ       وتشارك يف تنظيمها    

 سـري النكـا، واملركـز    ويالسا يف سري النكا، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف     أوفا  جامعة  
وُدعــي خــرباء مــن وكــاالت األمــم املتحــدة، واملنظمــات . الــوطين الــصيين للحــّد مــن الكــوارث

أكثـر  كان مـن بينـهم       واجلامعات،   اصاإلقليمية، والوكاالت واملؤسسات الوطنية، والقطاع اخل     
حـدة اإلمنـائي يف   برنامج سبايدر، وبرنامج األمـم املت    :  خرباء دوليني من املنظمات التالية     ١٠من  

سري النكا، واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملركـز الـوطين الـصيين                   
، واملعهـد   ) االستشعار عن ُبعـد    طبيقاتمعهد ت (للحّد من الكوارث، واألكادميية الصينية للعلوم       

ــة، و    ــانكوك، واملعهــد االســتوائي للعلــوم البحري ــا، يف ب جامعــة ســنغافورة اآلســيوي للتكنولوجي
. الوطنية، وصك جينـا، واالحتـاد الروسـي، ووزارة األراضـي وتنميـة األراضـي يف سـري النكـا                   

 مواقـع اخلطـر   خـرائط  م من املشاركني املعنـيني بـإدارة الكـوارث ورسـ    ٢٥وحضر الدورة أيضا   
  .يف سري النكا

ــد ُن  -١٨ ــضائ     ظِّوق ــات الف ــة الســتخدام املعلوم ــة الراهن ــشأن احلال إدارة يف ية مــت دورات ب
ــبايدر؛          ــامج س ــة لربن ــة التابع ــشارية التقني ــة االست ــا؛ وتوصــيات البعث الكــوارث يف ســري النك

ــن أجــل إدارة     ــاون اإلقليمــي م ــن والتع ــن  الكــوارث واســتراتيجية  احلــّد م  الكــوارث؛ احلــّد م
؛ ورسـم خـرائط     عـن ُبعـد    للكـشف والقيـاس      لـضوئية رقمـي للـنظم ا    التقييم  المنوذج  تطبيقات  و

الفيـــضانات؛ والـــشبكة اجلغرافيـــة ورســـم خـــرائط ملنـــاطق اخلطـــر  املهـــددة بأخطـــار للمواقـــع 
  .الشواطئالساحلية، وإدارة املناطق الساحلية وخطط متكاملة إلدارة 
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 نظم املعلومات اجلغرافية يف إدارة خماطر الكوارث، استخدام علىدورة تدريبية وطنية     
    ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠إىل  ٢٦ميامنار، من 

 أوفـد برنـامج سـبايدر بعثـة استـشارية تقنيـة إىل          ، علـى طلـب مـن حكومـة ميامنـار          ًءبنا  -١٩
ويف إطـار متابعـة تلـك البعثـة، ُنظمـت الـدورة التدريبيـة بـشأن           . ٢٠١٢مـارس   /ميامنار يف آذار  

 إدارةواجلهـات املعنيـة بـ     الوطنيـة املعلومات اجلغرافية يف ميامنار لتعزيز قدرة املنظمـات  استخدام  
 مــن خــالل إكــساب املعرفــة واملهــارات للممارســني يف جمــال اســتخدام املعلومــات     كــوارثال

الفضائية واملعلومات اجلغرافيـة املكانيـة، واألدوات والتقنيـات الالزمـة إلدارة خمـاطر الكـوارث                
ــشكل فعــال  ــع شــركاء إدارة     . ب ــوجي جلمي ــوفري أســاس تكنول ــة ت ــدورة التدريبي واســتهدفت ال

علـى تقـدمي   تلـك اجلهـات املعنيـة     التابعة حلكومة ميامنار يف تعزيـز قـدرة     طنيلتواإلغاثة وإعادة ا  
ــوارث، وعلــى وجــه التحديــد باســتخدام         منتجــات وخــدمات ذات جــودة عاليــة إلدارة الك

واشــترك يف تنظــيم هــذه الــدورة . املعلومــات الفــضائية واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة األخــرى 
  .  واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبالارجي،خلالتدريبية مكتب شؤون الفضاء ا

    
، "تكنولوجيا الفضاء يف رصد اجلفاف يف أفريقيا وآسيااستخدام "بشأن  ي تدريببرنامج     

    ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١١بيجني، من 
فـاف  تكنولوجيا الفضاء يف رصد اجل    استخدام   بشأن   ي  التدريبشارك يف تنظيم الربنامج     ت  -٢٠

يف آسيا وأفريقيا برنامج سبايدر واملركز الـوطين الـصيين للحـّد مـن الكـوارث بـدعم مـن جامعـة                      
إدارة اجلفـاف وتكنولوجيـا     : ومت تنـاول املواضـيع التاليـة أثنـاء التـدريب          . كابيتال نورمال الصينية  

ا الفـضاء يف  الزمـاين؛ وتطبيقـات تكنولوجيـ   - ومعاجلة البيانات الساتلية والتحليـل املكـاين       ء؛الفضا
وقــد . تقيــيم خمــاطر اجلفــاف؛ وتطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء يف رصــد اجلفــاف وتقيــيم اخلــسائر 

  . مشاركا من أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ١٦ ي التدريبحضر الربنامج 
    

 إىل ٧إدارة الكوارث، الكامريون، من يف  عن ُبعداالستشعار على استخدام التدريب     
    ٢٠١٢ مايو/ أيار١١
 / على توصية من البعثة االستشارية التقنية اليت أوفـدت إىل الكـامريون يف حزيـران               ًءبنا  -٢١

إدارة يف  عــن ُبعــداالستــشعار علــى اســتخدام ، دعــم برنــامج ســبايدر التــدريب  ٢٠١١يونيــه 
شارك يف وتــ. جهــة الوصــل الوطنيــة التابعــة لــه يف الكــامريون علــى طلــب مــن ًءالكــوارث، بنــا

 ٧مـن  يف الفتـرة   واألمـن البـشري التـابع جلامعـة األمـم املتحـدة       بيئـة معهد المع تدريب إجراء ال 
ــار١١إىل  ــة وزارة  مــشاركاً مــن ٢٥وحــضر التــدريب حنــو  . ٢٠١٢مــايو / أي اإلدارة اإلقليمي
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ــة،  ــة  والالمركزي ــامج  وباإلضــافة. ومــن وزارات وجامعــات أخــرى خمتلف ــّول برن ــك، م  إىل ذل
ــة واأل  ــابع جلامعــة األمــم املتحــدة  مــن البــشري ســبايدر ومعهــد البيئ مــشاركة مخــسة ممــثلني  الت

 ة، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــي،بورونــد( أربــع دول أخــرى يف وســط أفريقيــا  مــنتــارينخم
  ). الكونغون،غابو
 مــدربون مــن املركــز اإلقليمــي للتــدريب علــى املــسح الفــضائي اجلــوي، ومعهــد ونفــذ  -٢٢

دورات تدريبيــة علــى العناصــر األساســية  امعــة األمــم املتحــدة التــابع جلالبيئــة واألمــن البــشري 
، ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة، واســتخالص البيانــات البــسيطة، وتقنيــات  عــن ُبعــدلالستــشعار 

ومشل ذلـك تقـدمي عـروض إيـضاحية وعـرض مـواد مرئيـة خمتلفـة عـن                   إعداد املراجع اجلغرافية،    
واســتهدف التــدريب أيــضا التوعيــة . لكــوارثإدارة ايف  عــن ُبعــداالستــشعار كيفيــة اســتخدام 

باآلليــات القائمــة للوصــول إىل املعلومــات الفــضائية، مــن قبيــل امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء     
  .األمنيةوالكوارث الكربى ومبادرة الرصد العاملي لألغراض البيئية و

  


