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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

  يف إطار برنامج ٢٠٠٧األنشطة الَوُصولة املنفّذة يف عام   
األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 

   واالستجابة يف حاالت الطوارئ
   تقرير من األمانة       

  مقّدمة   -أوال  
 ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦١/١١٠امة يف قرارها    قـّررت اجلمعية الع    -١

إنشـاء بـرنامج داخـل األمـم املـتحدة لـتوفري مجـيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتصلة                  
بـإدارة الكـوارث جلمـيع الـبلدان ومجـيع املـنظمات الدولـية واإلقليمـية ذات الصلة دعما لدورة               

بـة شـبكية للحصول على معلومات فضائية من أجل دعم   بواإدارة الكـوارث بأكمـلها، يكـون      
إدارة الكـوارث، وجسـرا يـربط بني أوساط إدارة الكوارث واألوساط الفضائية، وميّسرا لبناء               

 .القدرات وتعزيز املؤسسات، ال سيما يف البلدان النامية

ــائية يف إدارة      -٢ ــات الفضـ ــتخدام املعلومـ ــتحدة السـ ــم املـ ــرنامج األمـ ــيذ بـ ــيكفل تنفـ وسـ
 :ما يلي) برنامج سبايدر(الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

ــية     )أ(  أن تــتاح جلمــيع الــبلدان واملــنظمات اإلقليمــية والدولــية ذات الصــلة إمكان
احلصـول عـلى مجيع أنواع املعلومات الفضائية وتطوير قدرا على استخدامها وذلك من أجل     

ى عــدد أكــرب مــن الــبلدان مســاعدات يف جمــال  دعــم دورة إدارة الكــوارث بأكمــلها، وأن يــتلق
حتديـد خطـط وسياسـات إدارة الكـوارث فـيما يـتعلق باسـتخدام التكنولوجيات الفضائية، إىل                  
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ــر واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ         ــن املخاط ــيذ أنشــطة احلــد م ــب الدعــم يف جمــال تنف جان
 باستخدام املعلومات الفضائية؛

ــم    )ب(  ــنظومة األم ــناول    أن تســتفيد كــيانات م ــيت تت ــية ال ــئات الدول ــتحدة واهلي امل
املســائل املتصــلة بالفضــاء وإدارة الكــوارث مــن زيــادة الــترابط والــتآزر يف اســتخدام علــوم          
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاما كـأدواٍت لدفـع عجلـة التنمـية البشـرية وزيـادة معـّدل التنمية              

 .الشاملة للقدرات

ــرارها   -٣ ــة يف قـ ــية العامـ ــانون األول٢١ املـــؤرخ ٦٢/٢١٧وأّيـــدت اجلمعـ ديســـمرب / كـ
 وخطة عمله   ٢٠٠٩-٢٠٠٧ وبرناجمه للفترة    ٢٠٠٧ خطـة عمل برنامج سبايدر لعام        ٢٠٠٧
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 

 :  أحــد عشــر نشــاطا تركّــز عــلى مــا يــلي       ٢٠٠٩-٢٠٠٧ويتضــمن بــرنامج الفــترة    -٤
رية تقنية ملن يطلب    تيسـري بـناء القدرات وتدعيم املؤسسات من خالل توفري خدمات استشا           ) أ(

ذلــك مــن الــدول األعضــاء لتحديــث سياســات وخطــط إدارة الكــوارث فــيما يــتعلق باســتخدام   
ــوارث أو لوضـــع مـــثل هـــذه السياســـات واخلطـــط؛     ــائية لـــلحد مـــن الكـ  التكنولوجـــيات الفضـ

التوسـع يف إتاحـة حلقـات عمـل واجـتماعات دولـية وإقليمـية يف خمـتلف أرجاء العامل حىت            ) ب(
املني يف جمـال إدارة الكـوارث واخلـرباء يف جمـال اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة                ميكـن للعـ   

املسامهة يف إنشاء ) ج(الكـوارث من التعرف على كيفية االستفادة من الفرص القائمة واملزمعة؛           
وتشــغيل بوابــة معرفــية تتضــمن دراســات لــلحاالت الســابقة واملمارســات الفضــلى فــيما يــتعلق     

الــترويج لوضــع موجــزات إقليمــية    ) د(يانات الفضــائية لدعــم إدارة الكــوارث؛   باســتخدام البــ 
ــم         ) ه(وقطــرية؛  ــلى فه ــين بالفضــاء ملســاعدم ع ــني أعضــاء اــتمع املع ــيما ب ــتعاون ف ــيق ال توث

االحتـــياجات اخلاصـــة ألعضـــاء اـــتمع املعـــين بـــإدارة الكـــوارث، وإجيـــاد حلـــول شـــاملة تلـــيب  
تيسـري إعـداد تقاريـر عن حلقات العمل والدورات التدريبية           ) و(احتـياجات جمـتمع املسـتعملني؛       

 .والندوات واملؤمترات واحللقات الدراسية املنظّمة يف إطار برنامج سبايدر
  

  األنشطة الَوُصولة      -ثانيا  
مــن بــني اــاالت الرئيســية الــيت يركّــز علــيها بــرنامج ســبايدر األنشــطة الوصــولة، الــيت    -٥

ل وحلقات دراسية واجتماعات للخرباء يف مجيع املناطق وباالشتراك         تقتضـي تنظـيم حلقـات عم      
مــع جمــتمع املســاعدة اإلنســانية، مبــا فــيها جمــتمع املســتعملني يف جنــيف؛ واملشــاركة يف املؤمتــرات 
واالجـتماعات وحلقـات العمـل الدولـية ذات الصلة بوضع السياسات وباال التقين، عن طريق        
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إذكـاء الوعـي؛ وتوفـري الدعـم للممارسـني يف جمال إدارة الكوارث        إيفـاد متكـلمني وتوفـري مـواد         
لتمكيـنهم مـن املشـاركة يف احللقـات الدراسية وحلقات العمل التقنية اإلقليمية والدولية وضمان      
ــك األنشــطة           ــبايدر مــن توصــيات املشــاركني يف تل ــار بــرنامج س ــل املــنفذ يف إط ــتفادة العم اس

تالية أساس اجلهود اليت بذهلا موظفو برنامج سبايدر يف   وتشـكّل حلقـات العمـل ال      . ومالحظـام 
حلقـات العمل الدولية اليت تركّز على اجلمع بني         ) أ: ( خبصـوص األنشـطة الوصـولة      ٢٠٠٧عـام   

ــتعزيز التنســيق األفقــي؛ و   حلقــات العمــل اإلقليمــية الــيت تركّــز عــلى   ) ب(اخلــرباء واملمارســني ل
 .وديمواضيع خمتارة وعلى تعزيز التنسيق العم

  
  ٢٠٠٧ملخص عن األنشطة الوصولة املنفذة يف عام                        

 مهنــيا مــن الــبلدان النامــية مــن ١٤، مكّنــت صــناديق بــرنامج ســبايدر ٢٠٠٧يف عــام  -٦
وأتاحــت هــذه الصــناديق،   ). املــرفق األول ،A/AC.105/899(املشــاركة يف مثانــية اجــتماعات   

ر الدولية بشأن استخدام املعلومات     حلقة عمل سبايد  : فضـال عـن ذلك، إمكانية تنظيم ما يلي        
واحللـول الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ، اليت عقدت يف بون،             

؛ وحلقـة عمـل سـبايدر اإلقليمـية بشأن     ٢٠٠٧أكـتوبر  / تشـرين األول ٣١ إىل ٢٩أملانـيا، مـن    
ابة يف حاالت الطوارئ،  االسـتفادة مـن احللـول الفضـائية اإلقليمية يف إدارة الكوارث واالستج            

الــيت نظمــت باالشــتراك مــع حكومــة الصــني واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط   
؛ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥ إىل ٣وعقـدت يف شـينـزين، الصـني مـن         ) إسـكاب (اهلـادئ   

ت واجـتماع األمـم املـتحدة الـرابع بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء يف االستجابة يف حاال             
نوفمرب / تشـرين الـثاين    ٢٧الطـوارئ وتقـدمي املسـاعدات اإلنسـانية، الـذي عقـد يف بـانكوك يف                 

٢٠٠٧ )A/AC.105/899املرفق الثاين ،.( 

ويف اجـتماع األمـم املـتحدة الرابع بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء يف االستجابة                -٧
ون اجلوانب التنفيذية للتقيد ، ناقش املشاركيف حـاالت الطـوارئ وتقـدمي املسـاعدات اإلنسانية       

مبيـثاق التعاون على حتقيق التنسيق يف استخدام املرافق الفضائية يف حالة وقوع كوارث طبيعية               
ومبادرات ) املعـروف أيضـا بامليـثاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكربى           (أو تكنولوجـية    

ــه   "ســنتينيل آســيا "أخــرى قائمــة كمشــروع   ــذي ضــت ب ــّيموا العمــل ال ــتحدة  ، وق  األمــم امل
واملؤسسـات واملـنظمات الشـريكة بغـية حتسـني فهـم الصـاحل مـنه وما حيتاج إىل التحسني، وال                     
سـيما فـيما يـتعلق بإتاحـة فـرص مـن هـذا القبـيل موعـة أوسـع مـن وكـاالت األمـم املتحدة،                  

وحبـث املشــاركون كذلـك إمكانـية إنشـاء فـريق نقـاش مركّــز       . سـيما عـلى الصـعيد املـيداين     ال
لــف مــن املســتعملني يســاعد كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة والشــركاء عــلى مواصــلة           مؤ
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" الرؤية املشتركة "ويف الـنهاية، قـام املشاركون بتحديث نص         . االسـتفادة مـن الفـرص السـاحنة       
الـذي يبـّين كـيف ترى وكاالت األمم املتحدة الفرص الساحنة وكيف تزمع التعاون فيما بينها         

الـتآزر القائمـة، وما هي التغريات اليت تعتربها هذه الوكاالت ضرورية   لالسـتفادة مـن جوانـب      
ويوجد تقرير عن هذا    . لتعظـيم الفوائـد الـيت تعـود ـا هذه الفرص على منظومة األمم املتحدة               

 ).http://www.unspider.org" (سبايدر"االجتماع على املوقع الشبكي لربنامج 
  

أن استخدام املعلومات واحللول الفضائية حلقة عمل سبايدر الدولية بش -ثالثا 
   يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

  الربنامج واحلضور         -ألف   
كانـت حلقـة العمل اليت عقدت يف بون حلقة العمل الدولية األوىل اليت تنظم يف إطار             -٨

 التابع لألمانة وقـد نظمـت باالشـتراك بـني مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي      ". سـبايدر "بـرنامج   
معهد جامعة : العامـة واملركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي، وسـامهت فيها املنظمات التالية            

األمـم املـتحدة للبيـئة واألمـن البشـري، ومـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنهاج                  
رث، والفريق املختص تعزيـز اإلنـذار املـبكر املنبـثق عـن االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوا                  

 .برصد األرض، واللجنة األملانية للحد من الكوارث

 : ومشلت املواضيع الرئيسية اليت نوقشت يف حلقة العمل ما يلي -٩

حتديـد املعلومـات الفضـائية اهلامة لدعم إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت              )أ( 
اسات احلاالت السابقة واملمارسات الطـوارئ، مبـا يف ذلـك املـبادرات اجلاريـة واملخطـط هلا ودر          

 الفضلى، والبيانات احملفوظة بشأن دراسات الكوارث، وفرص بناء القدرات؛ 

حتديـد مسـات بوابـة املعـارف لضـمان سـهولة وصول مجيع املستعملني النهائيني              )ب( 
 املهـتمني إىل املعلومـات ذات الصـلة وتعمـيمها علـيهم، مبـا يف ذلك تصميم نظام مناسب لقاعدة          

 بيانات إعالمية؛ 

اسـتبانة جمتمعات املمارسني القائمة واملزمعة اليت تستطيع املسامهة يف اجلمع بني    )ج( 
 جمتمعي التكنولوجيا الفضائية وإدارة الكوارث؛ 

مناقشـة وحتديـد إطار إلدارة املعارف ونقلها وتنفيذ أنشطة حمددة من شأا أن             )د( 
 تساهم يف نقل املعارف؛
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) جيوس(لمـنظومة العاملـية لـنظم رصد األرض       الـتابعة ل   CB-07-02عمـل   فـرقة ال   )ه( 
 تقاسـم املعارف من أجل حتسني إدارة الكوارث واالستجابة يف           واملعنـية ببـناء القـدرات يف جمـال        

 حاالت الطوارئ؛ 

مناســقة خمــتلف املــبادرات القائمــة الــيت تســاهم يف مســاعدة الــبلدان النامــية يف    )و( 
لوجــيات الفضــائية إلدارة الكــوارث واحلــد مــن املخاطــر واســتخدام هــذه    احلصــول عــلى التكنو

 .التكنولوجيات

 عرضا وجلسات مناقشة    ١١وتضـّمن بـرنامج حلقة العمل جلسات عامة قُّدم خالهلا            -١٠
 الذي ناقش منهاج تعزيز     ١الفريق العامل   : قُّسـم املشـاركون فـيها إىل أربعـة أفـرقة عاملـة هـي              

ــتحالفات، وال ســيما ا  ــرقة العمــل    ال ــع ف ــياجات املســتعملني، بالتنســيق م ــتابعة DI-06-09حت  ال
 الــذي نــاقش أيضــا مــنهاج تعزيــز الــتحالفات، ولكــنه ركّــز عــلى   ٢جلــيوس؛ والفــريق العــامل 

 الذي ناقش   ٤ الذي ناقش بوابة املعارف؛ والفريق العامل        ٣التنسـيق األفقـي؛ والفـريق العامل        
 ). CB-07-02، بالتنسيق مع فرقة جيوس ١١ط النشا(إدارة املعرفة وبناء القدرات 

وأتاحــت جلســات العــرض فرصــة للمشــاركني لــتعلُّم كيفــية اســتخدام املعلومــات          -١١
الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث وتقـــدمي املســـاعدات اإلنســـانية، وعملـــت بذلـــك عـــلى تنشـــيط 

اجة إىل كيان وأبـرزت عروض املشاريع القائمة واملزمعة احل      . املناقشـات ضـمن األفـرقة العاملـة       
 .للتنسيق على املستوى العاملي

االحتــاد الروســي، :  مشـاركا مــن الــبلدان التالـية  ٩٠وحضـر حلقــة العمـل مــا جمموعــه    -١٢
، باكستان، الربازيل، )اإلسـالمية -مجهوريـة (إسـبانيا، أملانـيا، اإلمـارات العربـية املـتحدة، إيـران        

سرا، صربيا، الصني، فرنسا، كندا، كينيا،      تايلـند، تركـيا، اجلزائـر، السـلفادور، السودان، سوي         
املغــرب، املكســيك، اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا الشــمالية، النمســا، نــيجرييا،   

 .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

وحضـر حلقـة العمل أيضا ممثلون عن مكتب شؤون الفضاء، ومكتب تنسيق الشؤون           -١٣
بع لألمانــة، وبــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي، ومفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون  اإلنســانية الــتا

الالجـئني، ومعهـد األمـم املـتحدة للتدريـب والبحـث، وجامعة األمم املتحدة، ومنظمة الصحة             
العاملـية، وأمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد من الكوارث، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة             

 ووكالــة الفضــاء األوروبــية، واملفوضــية األوروبــية، والفــريق املخــتص  حلــف مشــال األطلســي،
برصـد األرض، واملركـز اآلسـيوي للتأّهـب للكـوارث، واملركز اآلسيوي للحد من الكوارث،                 
ــة مــن          ــز تنســيق الوقاي ــة يف حــاالت الكــوارث، ومرك ــتجابة الطارئ ــية لالس ــة الكاريب والوكال
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ركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا      الكـوارث الطبيعـية يف أمـريكا الوسطى، وامل        
 . باللغة الفرنسية-الفضاء 

واسـتخدمت األمـوال الـيت خصصـتها حكومـة أملانـيا واملركـز األملـاين لشـؤون الفضاء                    -١٤
اجلـوي لتغطـية تكالـيف حلقـة العمـل، مبـا يف ذلـك األحداث املنظمة على هامش حلقة العمل                   

ــدل املعيشــة ا   ــية لـــ والســفر اجلــوي وب ــب شــؤون     ١١ليوم ــن موظفــي مكت ــنني م   مشــاركا واث
 .الفضاء اخلارجي

  
  مالحظات وتوصيات           -باء  

 من خطة عمل برنامج سبايدر لفترة      ٨ الـذي ركّـز على النشاط        ١إنّ الفـريق العـامل       -١٥
ــنتني  ــلى    ٢٠٠٩-٢٠٠٨السـ ــيزه عـ ــلّ تركـ ــتحالفات، وصـــب جـ ــز الـ ــنهاج تعزيـ ــتعلق مبـ ، املـ

د عـــلى أمهــية فهــم االحتــياجات مـــن البــيانات والوصــول إلـــيها      مســتلزمات املســتعمل، أكــ   
ونــاقش املشــاركون اآللــيات القائمــة للحصــول عــلى البــيانات، مــثل . والسياســات اخلاصــة ــا

ــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى ومشــروع     ، واتفقــوا عــلى  "ســنتينل آســيا"املي
ــا يف مســاعدة      ــرنامج ســبايدر دورا هام ــم   وجــوب أن يلعــب ب ــلى فه ــيني ع املســتعملني النهائ

 التابعة جليوس املعنية باستخدام     DI-06-09فرقة العمل   وفيما يتعلق ب  . املسـائل املتصـلة بالبـيانات     
السـواتل يف إدارة املخاطـر الـيت يـتوىل قـيادا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي ووكالة الفضاء                     

 جلمـع املعلومـات عن مستلزمات       الكـندية معـا، وافـق املشـاركون عـلى االسـتراتيجية املقـترحة             
املسـتعملني واتفقـوا عـلى وجـوب أن يـأخذ موظفو برنامج سبايدر بزمام املبادرة يف استكمال             

 .اجلداول املتعلقة مبستلزمات املستعمل، وفقا ملا أفضى إليه النقاش

 ولكنه اهتم بالتنسيق األفقي، على ٨ الذي ناقش أيضا النشاط ٢وشـّدد الفـريق العامل      -١٦
جهات الوصل الوطنية وشبكة وعلى وجه اخلصوص مع    (أمهـية التأكد من وجود تنسيق داخلي        

ونـاقش كيفية ضمان التنسيق بني برنامج سبايدر واملبادرات الرئيسية          ) مكاتـب الدعـم اإلقليمـية     
ــتحالفات املواضــيعية  ــتعزيز ال ــتة ٢ووضــع املشــاركون يف الفــريق العــامل  . وأوصــى ب  قائمــة مؤق

الــيت ينـبغي ملوظفــي بـرنامج ســبايدر أن ينسـقوها؛ وتضــّمنت هـذه القائمــة مــبادرات     باملـبادرات  
 .مقترحة من جمتمع املستعملني وجمتمع املعنيني بالفضاء على املستويني الدويل واإلقليمي

واقترح املشاركون .  املتعلق بإنشاء بوابة املعارف٢ النشـاط   ٣ونـاقش الفـريق العـامل        -١٧
يفـية تطويـر عملـية تقيـيم االحتـياجات، كـأن يـتم ذلـك، على سبيل             مـبادئ توجيهـية حـول ك      

املــثال، بإجــراء حصــر للمنصــات والــبوابات الشــبكية القائمــة، وناقشــوا إنشــاء بنــية لــلحوكمة  
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واحلاجــة إىل حتديــد الوظــائف األساســية واملكونــات الرئيســية، وشــددوا عــلى أمهــية إنشــاء         
وباإلضــافة إىل . ائمــة واملــزمعة واإلبقــاء علــيهاشــراكات وإقامــة اتصــاالت بشــأن املــبادرات الق

 قائمـة مفّصـلة باملكونات األساسية املمكنة لبوابة         ٣ذلـك، أعـّد املشـاركون يف الفـريق العـامل            
 .املعارف وقائمة بالعناصر اليت ينبغي إدراجها يف بنية املهمة واحلوكمة

 من خطة عمل برنامج ٧النشاط ( موضـوعي إدارة املعارف  ٤ونـاقش الفـريق العـامل      -١٨
وبدأ املشاركون أوال ). ١١النشاط (وبـناء القدرات   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨سـبايدر لفـترة السـنتني       

مبناقشــة الطــابع التكميــلي بــني إدارة املعــارف وبــناء القــدرات، مشــريين إىل أنّ إدارة املعــارف   
ــلها، يف حــني      ــيازها ونق ــارف واحت ــتحديد املعلومــات واملع ــام األول ب ــناء  تعــىن يف املق ــز ب يركّ

القـدرات عـلى خمـتلف الوسـائل الـيت ميكـن اسـتخدامها لضـمان متكـن مجاعات املستعملني من              
مث حـدد املشـاركون عقـب ذلك عناصر اإلطار    . فهـم هـذه املعلومـات واملعـارف واسـتخدامها       

قـاعدة بـيانات بالفـرص التدريبـية، ومنصـة للتعـلم اإللكتروين،             : الـناجح لبـناء القـدرات، وهـي       
مصـّممة خصيصـا للوفـاء باحتـياجات مجاعـات املسـتعملني، ودورات تدريبـية قصرية            ومـناهج   

 .وطويلة األجل

وكـــل مـــن بـــرنامج حلقـــة العمـــل وقائمـــة املشـــاركني والعـــروض املقدمـــة وجمـــريات  -١٩
االجـتماع بالتفصـيل، مبـا يف ذلـك مجـيع االسـتنتاجات والتوصيات، متاح على املوقع الشبكي                  

 ).http://www.unspider.org(لربنامج سبايدر 
  

 سبايدر اإلقليمية بشأن االستفادة من احللول الفضائية عمل حلقة -رابعا 
   اإلقليمية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

   واحلضور     الربنامج    -ألف   
  سبايدر اإلقليمية بشأن االستفادة من احللول الفضائية اإلقليمية يف     عمل حلقة   نظّمـت  -٢٠

 إىل ٣ واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ، اليت عقدت يف شينـزين، الصني، من     الكـوارث إدارة  
، بالـــتعاون بـــني مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي وإدارة ٢٠٠٧ديســـمرب / األولكـــانون ٥

 الصــينية وبدعــم مــن حكومــة الصــني واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا الوطنــيةالفضــاء 
 آســيا واحملــيط اهلــادئ للــتعاون املــتعدد األطــراف يف مــيدان التكنولوجــيا  اهلــادئ وهيــئةواحملــيط

 ٥٠ سبايدر،مجعـت هـذه احللقـة، الـيت هـي أول حلقة إقليمية لربنامج              و الفضـائية    والتطبـيقات 
 . بلدا١٧مشاركا من 
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 الستعراض احلالة الراهنة الستخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة        فرصـة  احللقـة    أتوهـيّ  -٢١
 يف حــاالت الطــوارئ يف املــنطقة، ومناقشــة مقــترح اســتراتيجية ســبايدر واالســتجابة الكــوارث
الذي يستند إىل مناذج من االستراتيجيات الناجحة الشبيهة اليت نفذا    ( اخلاصة   الوعـي إلذكـاء   
ــنظمات ــنطقة م ــد ســبل و    ) أخــرى يف امل ــداد املوجــزات القطــرية، وحتدي ســائل و، ومناقشــة إع
 .اعل الناجع مع جهات الوصل الوطنية وشبكة مكاتب الدعم اإلقليمية والتفالفّعالالتنسيق 

 احللقـة جلسـة افتتاحـية قدمـت فـيها عـروض مـن ممثلي إدارة الفضاء                  بـرنامج  وتضـّمن  -٢٢
وإضافة إىل ذلك، عقدت أثناء     . ضـاء اخلـارجي وإسكاب    ف ومكتـب شـؤون ال     الصـينية الوطنـية   
 .ت نقاش جلسات لتقدمي العروض ومخس جلسامخساحللقة 

، )اإلسالمية-مجهورية(إيـران  :  مشـاركا مـن الـبلدان التالـية        ٥٠ العمـل    حلقـة  وحضـر  -٢٣
ــة الو الدميقراطــية الشــعبية، ســنغافورة، الصــني، فرنســا،    الــربازيل،باكســتان،  ــند، مجهوري  تايل

 .اليابان فييت نام، ماليزيا، املغرب، منغوليا، ميامنار، اهلند، الواليات املتحدة، الفلبني،

 العمل أيضا ممثلون عن مكتب شؤون الفضاء لألمانة وإسكاب واملركز           حلقة وحضـر  -٢٤
 الكـوارث واملركز اآلسيوي للتأهب للكوارث واملركز اإلقليمي األفريقي          مـن اآلسـيوي لـلحد     

 . باللغة الفرنسية- الفضاء وتكنولوجيالتدريس علوم 

كومة الصني، عن طريق إدارة  الـيت خصصـتها األمم املتحدة وح    األمـوال  واسـتخدمت  -٢٥
 يف تغطـية تكالـيف حلقـة العمـل، مبـا يف ذلك األحداث املنظمة على          الصـينية، الفضـاء الوطنـية     
 مشاركا واثنني من موظفي مكتب      ٢٢ اجلـوي وبـدل املعيشـة اليومية لـ        والسـفر هـامش احللقـة     
 .اخلارجيشؤون الفضاء 

  
   وتوصيات      مالحظات     -باء  

 املشاركون باالعتبارات التالية اليت رأوا أنه       خرجالنقاش املكثّف،    ثالثـة أيـام مـن        بعـد  -٢٦
 عــند تنفــيذ املهــام املوكلــة خــالل فــترة الســنتني ســبايدرينــبغي االســتناد إلــيها يف إطــار بــرنامج 

 اإلقليمـية والقطـرية، اتفـق املشـاركون عـلى منوذج        باملوجـزات وفـيما يـتعلق     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 اتفقـوا عـلى أن توضـع كـل موجـز قطري وتواصل            كمـا ،  حمـّدد لكـي تسـتخدمه مجـيع الـدول         

 املعــين أو أن يقــوم ــذه املهمــة موظفــو بــرنامج الــبلدحتديــثه جهــة الوصــل الوطنــية املعّيــنة مــن 
ووافقت إسكاب على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل       . جهةسـبايدر يف حال عدم تعيني أي        

 .هذه العملية
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 اليت ينبغي أن تتضّمنها محلة األساسية حتديد العناصر  املشـاركون يف احللقة يف  وسـاهم  -٢٧
 على فئات حمّددة من ٢٠٠٨ يف عام التركيزواتفقـوا على أنه ينبغي أن ينصب     . إذكـاء الوعـي   

 واجلهات املعنية بإدارة الكوارث واتمعات    املدنيةأصـحاب املصـلحة، مـثل مـنظمات احلماية          
عـــلى أنـــه ينـــبغي أن تضـــم هـــذه احلملـــة الشـــركاء  أيضـــا واتفـــق. احمللـــية املعّرضـــة للكـــوارث

 سـيما جهـات الوصـل الوطنـية واجلهـات املعنـية باالستجابة للحاالت اإلنسانية            ال األساسـيني، 
 وأوصى املشاركون بأن توضع   .  فضـال عـن جمـتمع املسـتعملني يف جنـيف           الطـوارئ، وحـاالت   

للقدرات الوطنية يف    الوصـل الوطنـية يف إجراء حصر         جهـات  مرجعـية لكـي تسـتخدمها        قائمـة 
هات نشاطا وطنيا ليوم واحد سنويا، كأن تنظم يوما اجل هذهجمـال إذكـاء الوعـي، وبـأن تنظم       

 . ألغراض إدارة الكوارثالدوليةلتسخري التكنولوجيا الفضائية 

 تنفيذ أنشطة ومشاريع احلد من     دعم يتعلق بدعم األنشطة الوطنية الذي يشمل        وفـيما  -٢٨
 مع جهات الوصل الوطنية املعّينة، بالتعاون حلـاالت الطوارئ، اليت تحّدد  املخاطـر واالسـتجابة   

 الوصــل الوطنــية وكــاالت جهــات تكــون أن: تقــدم املشــاركون بعــدد مــن التوصــيات، ومــنها
 ويفضــل أن تكــون عاملــة يف جمــال إدارة الكــوارث وأن تكــون يف وضــع ميكــنها مــن  حكومــية
وكـاالت الفضاء ومؤسسات إدارة الكوارث  (واة  مـع مجـيع الشـركاء عـلى قـدم املسـا          التنسـيق 

أن تعتـرب جهـات الوصـل الوطنية    وينـبغي  ).  األكادميـية واملـنظمات غـري احلكومـية        واملؤسسـات 
 برنامج وأن تركّز على املسائل العابرة للحدود إما من خالل  ، سـبايدر يف بلداـا     بـرنامج ممـثلة   

 املــتعلقةة يف تقاســم البـيانات واملعلومـات   سـبايدر وإمـا مـن خــالل الكـيانات اإلقليمـية املسـامه      
 .الفضلىمارسات بامل

ــيما -٢٩ ــم لوضــع اخلطــط والسياســات     وف ــتقدمي الدع ــتعلق ب ــية ي  إلدارة الكــوارث، الوطن
 بل وعلى اإلجراءات    فحسب،أوصـى املشـاركون بتركـيز اجلهود ال على السياسات واخلطط            

 بـبذل اجلهود لتعزيز  أخـريا وأوصـوا  . اأيضـا وبتوجـيهها حنـو الوقايـة مـن الكـوارث واحلـد مـنه         
 ولوضــع تعــريف واضــح لسياســات الفضــائيةالبنــية التحتــية الوطنــية القائمــة اخلاصــة بالبــيانات 

 .تقاسم البيانات

 املقدمـة واالستنتاجات    والعـروض  مـن بـرنامج حلقـة العمـل وقائمـة املشـاركني              وكـل  -٣٠
 ).http://www.unspider.org(والتوصيات متاح على املوقع الشبكي لربنامج سبايدر 
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  التربعات   -خامسا   
 للدعــم ٢٠٠٧ ــا يف عــام املضـطلع  الفضــل يف جنــاح تنفـيذ األنشــطة الوصــولة  يـرجع  -٣١

 وكـيانات القطـاع اخلـاص، ومن بينها ما         احلكومـات املقدمـة مـن     ) املالـية والعينـية   (والتـربعات   
 :يلي

 تــربعاا يف النمســا، الــيت قّدمــت   شــؤون الــنقل واالبــتكار والتكنولوجــي وزارة )أ( 
 واألنشــطة الوصــولة ورّتبــت االســتعانة بــأحد اتر يــورو لدعــم بــناء القــد١٥٠ ٠٠٠مقــداره 

  ملساعدة موظفي سبايدر يف هذه األنشطة؛اخلرباءكبار 

 أربع يـورو ملـدة   ١٥٠ ٠٠٠ أملانـيا، الـيت تقـدم تـربعا سـنويا مقـداره         حكومـة  )ب( 
 يدر يف بون؛سنوات لدعم أنشطة مكتب سبا

 برنامج الفضـاء الوطنـية الصـينية، الـيت دعمـت حلقـة العمـل اليت عقدها              إدارة )ج( 
 إىل احملليسـبايدر يف شـينـزين، الصـني، وذلـك بـتحّمل تكالـيف التنظـيم احمللي واملرافق والنقل              

  مشاركا من البلدان النامية؛٢٢جانب املبيت والطعام لـ

 يف حتّمل تكاليف حلقة     ساهماء اجلـوي، الـذي       األملـاين لشـؤون الفضـ      املركـز  )د( 
 العمل اليت عقدها برنامج سبايدر يف بون، أملانيا؛

 ورابـــــــــيد آي،(/http://www.infoterra-global.com) إنفوتـــــــــريا شـــــــــركات )ه( 
(http://www.rapideye.de/)، ولوجــيكا (http://www.logicacmg.com/)،   الــيت ســامهت أيضــا يف 

 .لعمل اليت عقدها برنامج سبايدر يف بون احلقةحتّمل تكاليف 
 
 

 


