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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  برنامج  يف إطار ٢٠٠٨تقرير عن األنشطة املنفذة يف عام     
إدارة الكوارث  األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف

        واالستجابة يف حاالت الطوارئ
 ملّخص  

األحد عشر التالية نشطة األ، ُحدِّدت ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف خطة العمل لفترة السنتني  
 األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث  برنامجإطاراملقرَّر تنفيذها يف 

 ة منهجيةيقرطجتميع املعلومات ذات الصلة ب): سبايدر(واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
ىل املعلومات ذات إ  مجيع املستعملني النهائيني املهتمنيوصولكفالة سهولة ؛ )١النشاط (

؛ األنشطة الَوُصولة )٣النشاط (؛ إذكاء الوعي )٢النشاط  (تعميمها عليهمكفالة الصلة و
النشاط ( ني املمارسمجاعات إنشاء ؛)٥النشاط  (طريةاإلقليمية والقُ؛ املوجزات )٤النشاط (
عم األنشطة د؛ )٨النشاط  (منرب لتعزيز التحالفات؛ )٧النشاط (إدارة املعارف ونقلها ؛ )٦

؛ )١٠النشاط  (دعم وضع اخلطط والسياسات الوطنية إلدارة الكوارث؛ )٩النشاط  (الوطنية
  . )١١النشاط (دعم بناء القدرات 

األربع  حلقات العمل ٢٠٠٨لعام أنشطة ااإلجنازات الرئيسية يف تنفيذ وتشمل   
ارث واالستجابة يف نامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكولرب

. النمساووبربادوس وفيجي  أملانيا قدت يفاليت ُع) سبايدربرنامج  (حاالت الطوارئ
برنامج قُدِّم دعم مايل واستشاري من خالل ،  األربع تلكعملالوباإلضافة إىل حلقات 

شركاء مها نظّوغطت تلك االجتماعات اإلقليمية اليت .ربعة اجتماعات إقليميةسبايدر أل
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االجتماعات وُعقدت هذه . برنامج سبايدربأهداف  مواضيع ذات صلة ون وإقليميونوطني
وحضر تلك املناسبات الثماين عدد . مجهورية إيران اإلسالمية والربازيل واملغرب ونيجرييايف 

  .  بلد١٠٠ قرابة مشارك من ٧٠٠أكثر من جمموعه 
وعالوة . سبايدرف برنامج مفاهيمي لبّوابة معارتطوير منوذج يف م كبري حرز تقّدأُو  

سُتتاح اليت ذات الصلة املعلومات قام فريق برنامج سبايدر جبمع وختزين وإعداد  ذلك، على
قامت أوساط املستعملني ذات ، الشريكةملانية األؤسسات املبالتعاون مع و. من خالل البّوابة

كما مت إعداد . هنحتسيلكيفية اقتراحات بتقدمي بّوابة، وللمنوذج الصلة بوضع واستعراض 
  .منوذج أويل ملوقع شبكي بغية اختباره

ونشرات إخبارية دورية بواسطة  شهرية أُرسلت نشرات حتديثيةوعالوة على ذلك،   
 ١٢ ٠٠٠أكثر من كان هناك (سبايدر قائمة عناوين الربيد اإللكتروين املوجودة لدى 

 وعّبر العديد، ٢٠٠٨ الل عام خكثريااء القّرقد ازداد عدد  و.)٢٠٠٨  عاممشترك يف هناية
  .  أمر مفيدهذه التحديثات املنتظمةالقّراء عن رأي مفاده أن توزيع من 

قام مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة بتفعيل ، ٢٠٠٨يف عام و  
ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية 

 مرة ١٢) وُيعرف كذلك بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى(ولوجية أو تكن
من  و،لتفعيللالرصد املستمر وقام موظفو سبايدر ب .بناء على طلب من هيئات األمم املتحدة

مي قّدأجريت اتصاالت إضافية مب، اقتضى األمروحيثما . تقدمي منتجات ذات قيمة مضافةمثَّ ب
مت، أخريا، و. هيئة طلبتهلكل الدعم االستشاري خرباء سبايدر وقّدم ،  الصلةوياخلدمات ذ
جتميع تعلق بتجميع املعلومات الفضائية وإدارة املخاطر والكوارث، ت استراتيجية استنادا إىل

تنفيذ البعثة االستشارية بعض البلدان وإىل املشورة التقنية البيانات القُطرية املوجزة وتقدمي 
  . سبايدرلربنامج األوىل الكاملة 
على الرغم من يف جمملها،  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨خطة العمل للفترة وينبغي أن ُينظر إىل   

تقريبا املعتزمة رض يف مجيع األنشطة م ُمق تقّدوقد حتقّ. كل سنةُوضعت لدة  حمّداأهدافأن 
 الذي البلدان النامية، إىل التقين الدعم االستشاريتقدمي باستثناء وحيد هو ، ٢٠٠٨عام ل

 .سبايدر يف بيجنييف فتح مكتب املستمر تأخري تأّخر عن موعده املستهدف نتيجة لل
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   مةمقّد  -أوال  
ديسمرب /ون األول كان١٤ املؤرخ ٦١/١١٠قّررت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ١

 مجيع أنواع املعلومات إلتاحة احلصول علىداخل األمم املتحدة برنامج ، إنشاء ٢٠٠٦
واخلدمات الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث جلميع البلدان ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية 

 شبكية للحصول على بّوابةيكون لذات الصلة دعما لدورة إدارة الكوارث بأكملها، 
فضائية من أجل دعم إدارة الكوارث، وجسرا يربط بني األوساط املعنية بإدارة العلومات امل

سيما يف  الكوارث واألوساط الفضائية، وجهة ميّسرة لبناء القدرات وتدعيم املؤسسات، ال
  .البلدان النامية

ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٢/٢١٧واتفقت اجلمعية العامة يف قرارها   - ٢
األمم املتحدة الستخدام املعلومات ، على أن تكون التسمية املختصرة لربنامج ٢٠٠٧

 هي ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ للفترة الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
، A/AC.105/894الوثيقة  (٢٠٠٩- ٢٠٠٨ه للفترة خطة عمل، وأقرت "برنامج سبايدر"

   املؤرخ ٦٣/٩٠يف قرارها  ،مع االرتياحة العامة، والحظت اجلمعي). املرفقان األول والثاين
يف تنفيذ خطة عمل سبايدر، م احملرز، يف إطار برنامج التقّد، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥

  .٢٠٠٩-٢٠٠٧الربنامج للفترة 
يف األغراض السلمية يف دورهتا اخلمسني اخلارجي واتفقت جلنة استخدام الفضاء   - ٣

سبايدر وخطط برنامج ية العلمية والتقنية يف التقارير املرحلية عن على أن تنظر اللجنة الفرع
عمله املقبلة يف إطار بند منتظم من بنود جدول األعمال بشأن دعم إدارة الكوارث بواسطة 
  النظم الفضائية، وأن ُيدَرج ذلك البند من جدول األعمال يف قائمة املسائل اليت سينظر 

عن تنفيذ األنشطة للمعلومات ن هذا التقرير حتديثا ويتضّم )١(. العامل اجلامعهافيها فريق
السنتني لفترة  يف إطار برنامج سبايدر فيما يتعلق خبطة عمله ٢٠٠٨يف عام املضطلع هبا 

٢٠٠٩-٢٠٠٨.  
    

    اإلطار التنظيمي  -ثانيا  
برنامج موظفو : ، هياإلطار التنظيمي لربنامج سبايدر على ثالثة أركانيقوم   - ٤

  . الوطنيةجهات الوصل  و،شبكة مكاتب الدعم اإلقليميةسبايدر، و
  

                                                           
  .١٦٠-١٤٠، الفقرات )A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  (1) 
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  األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية موظفو برنامج   - ألف  
    يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

املسؤول عن هو  و،مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على برنامج سبايدريشرف   - ٥
ق برامج يف ختطيط وتنسيق مجيع منّساملكتب املساعدة من مدير ى ويتلقّ. ه بصفة عامةتنفيذ

أيضا ق الربامج منّسويعمل . وثيق مع مكاتب الدعم اإلقليميةالتنسيق الاألنشطة، مبا يف ذلك 
مكتب سيعمل على حنو وثيق مع رئيس  و،بونرؤساء مكتب سبايدر يف  وثيق مع على حنو
 الذي ،الربنامجوظف املسؤول عن املمع ق الربامج ويتعاون منّس. حاملا يتم افتتاحه بيجني
 . تنفيذ مجيع أنشطة الربنامجيف  وبناء القدرات، الَوُصولةنشطة األيقود 

موظف موظفني بدوام كامل وتسعة شد ما جمموعه قد ُح، كان ٢٠٠٨نهاية عام وب  - ٦
  ل املوظفون ومش.  لتنفيذ األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج سبايدربدوام جزئيواحد 
   :ما يلي

  لشؤون الربنامج يعمل بدوام جزئي،ق برامج، ومساعد منّس:فيينايف   )أ(  
برنامج مسؤول عن موظف  وبناء القدرات، والَوُصولةنشطة األمسؤول عن برنامج موظف و

 الَوُصولةنشطة األلدعم  تنسيق الدعم االستشاري التقين للدول األعضاء، وخبري معاون
  ؛نامجوإدارة الرب
اثنني من ويف بون، سبايدر برنامج يترأس مكتب امج ن موظف بر:يف بون  )ب(  

رف وغريها ا لدعم تنفيذ بّوابة املع)املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوييوفّرمها (كبار اخلرباء 
املعلومات تصنيف  لدعم )حكومة مجهورية كورياتوفّره (من األنشطة، وخبري معاون 

حكومة توفّره  (، وخبري مشاركمجاعات املمارسنيرف، وإنشاء اعاملّوابة بإنشاء ونشرها، و
  .رفا وتنفيذ بّوابة املعإنشاء لدعم )أملانيا

    
    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  - باء  

سبايدر بصورة برنامج  على أن يعمل ٦١/١١٠وافقت اجلمعية العامة يف قرارها   - ٧
إدارة يف ية يف جمال استخدام تكنولوجيا الفضاء وثيقة مع مراكز اخلربة اإلقليمية والوطن

برنامج  الدعم اإلقليمية من أجل تنفيذ أنشطة من مكاتبالكوارث، بغية تكوين شبكة 
 .على حدةمكتب بطريقة منسقة يف كل منطقة سبايدر 

واتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا احلادية   - ٨
موعة من املبادئ التوجيهية تتعلق باختيار مكاتب الدعم اإلقليمية تلك واخلمسني على جم
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   على املبادئ التوجيهية اليت ٦٣/٩٠ ووافقت اجلمعية العامة يف قرارها )٢(.وإنشائها
 .اقترحتها اللجنة

، يف ما أشري إليه، إىل أن أي مكتب دعم إقليمي لربنامج املبادئ التوجيهيةيف  شَريأُو  -٩
 دولة عضو أو جمموعة من الدول األعضاء جانب من ة، قائمهيئة إطار تم إنشاؤه يفسبايدر سي

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مبوافقة، هومتويل املقترحاملكتب اإلقليمي  إلقامةمت بعرض تقّد
مساحات ر وفّت ينبغي أن اهليئةأن وأُشَري أيضا إىل  . املعنيةقليميةاإلموعة اجملوبالتشاور مع 

 . مكتب الدعم اإلقليميق منّسليكون  على األقل ا واحداخبريوالبنية التحتية و ملكاتبا

إقليمي من دعم  الستضافة مكتب اضومكتب شؤون الفضاء اخلارجي عروقد تلقّى   - ١٠
وأُبلغت .  اإلسالمية ونيجريياإيرانمجهورية اجلزائر و: حكومات كل من البلدان التالية

اليت  العمل طتحديد خطبحاليا املكتب يقوم  و،هبذه العروضاملعنية اجملموعات اإلقليمية 
   املعتمدة لفترة السنتني برنامج سبايدرطة عمل  وفقا خل،٢٠٠٩ هبا يف عام سيضطلع
 ومجهورية إيران اإلسالمية اجلزائر قّدمت حكومات ٢٠٠٨وطوال عام . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 من على سبيل املثالو، طقته، كل منها يف منألنشطة برنامج سبايدرنشطا  ادعم ونيجرييا

تقدمي الدعم إىل  ونيجرييا، و اإلسالميةإيرانيف مجهورية خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية 
 ).اجلزائر ونيجرييايف (برنامج سبايدر على املستوى الوطين أنشطة 

    
   جهات الوصل الوطنية  - جيم  

ل متثّالذي توجد فيه ويها حكومة البلد مؤسسة وطنية تسّمهي جهة الوصل الوطنية   - ١١
مع ويتمثّل دور جهة الوصل الوطنية يف العمل .  إدارة الكوارث والتطبيقات الفضائيةدوائَر

تنفيذ أنشطة يف موظفي سبايدر على تعزيز اخلطط والسياسات الوطنية إلدارة الكوارث و
. ث لدعم إدارة الكوار،ة من تكنولوجيا الفضاءن حلوال مستمّد تتضّم،دةوطنية حمّد

سبايدر على الصعيد موظفو  معها يعمل الرئيسية اليت اتاملؤسسهي  الوصل الوطنية اتجهو
 . تيسري االطالع على احللول الفضائية واستخدامها يف إدارة الكوارث يف البلدهبدفالوطين 

 إىل تسمية جهة حني دعاها ، مكتب شؤون الفضاء اخلارجي إىل احلكوماتووجَّه  - ١٢
يت لتنفيذ مِّ نفس جهة الوصل اليت ُسترشيحأن تنظر يف إمكانية ب  حمّددا، طلباوصل وطنية

 )٣(،بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥- ٢٠٠٥إطار عمل هيوغو 
                                                           

  .١٢٩قرة ، الف)A/63/20 (٢٠ة والستون، امللحق رقم لثالدورة الثا، رجع نفسهامل (2) 
 (3) A/CONF.206/6و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار.  
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 يف كويب، هيوغو، املعقود من الكوارث،  خالل املؤمتر العاملي املعين باحلّدالذي اعتمد
كان كل من  ٢٠٠٨هناية عام ويف  .٢٠٠٥يناير /ثاين كانون ال٢٢ إىل ١٨اليابان، من 

ومجهورية تنـزانيا اجلزائر وبوروندي : جهة وصل وطنية رشَّحالدول األعضاء التالية قد 
 . والفلبني ومصر واملغربوسنغافورة ومجهورية كوريا واجلمهورية العربية السورية املتحدة 

 من الستراتيجية الدولية للحّدا  وثيق مع أمانةعلى حنوسبايدر ويعمل برنامج   - ١٣
مجيع الدول إىل  رسالة مشتركة ٢٠٠٩يناير /يف كانون الثاينقد ُوجِّهت  و.الكوارث

وطنية، لتشجيعها على القيام بذلك وعلى النظر يف جهة وصل  مل ترّشح بعداألعضاء اليت 
ربنامج لتنفيذ إطار عمل هيوغو أو عضو يف الترشيح جهة الوصل الوطنية اليت ُرشحت 

  مع  العمل لدىالكوارث، وبالتايل ضمان التنسيق أخطار  من للحّداملناسب الوطين 
مدير مكتب شؤون كل من الرسالة توقيع واشترك يف .  الكوارثإدارةاألمم املتحدة يف جمال 

 . من الكوارثالفضاء اخلارجي ومدير االستراتيجية الدولية للحّد
    

    ٢٠٠٨م األنشطة املنفّذة يف عا  -ثالثا  
مكتب  تشغيل سبايدر علىبرنامج  يف إطار ٢٠٠٨ركّزت األنشطة املنفّذة يف عام   - ١٤

إنشاء شبكة يف بيجني، وبالكامل، والعمل على إنشاء مكتب سبايدر بون سبايدر يف مدينة 
-٢٠٠٧ضمان بدء مجيع األنشطة الواردة يف برنامج سبايدر للفترة و ،مكاتب الدعم اإلقليمية

 مبا يف ذلك ،٢٠٠٩-٢٠٠٨يذها على النحو احملّدد يف خطة العمل للفترة  وتنف٢٠٠٩
احلد من الكوارث واالستجابة الرامية إىل حتقيق فائدة مباشرة لألوساط املعنية باألنشطة 
 . اإلنسانية يف جنيفللحاالت 

    
    وبناء القدرات الَوُصولةنشطة األ  - لفأ  

 من ٤النشاط  (ته الَوُصولةدة ألنشط احملّداألهدافيف حتقيق سبايدر جنح برنامج   - ١٥
  يف خطة العمل لفترة السنتني٢٠٠٨د لعام على النحو احملّد) ٢٠٠٩-٢٠٠٧برنامج الفترة 

عمل واجتماعات خرباء  تنظيم أو دعم عّدة حلقات ٢٠٠٨ومتّ يف عام . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
يف ن املعلومات مزيد موميكن االطالع على  .)A/AC.105/927الوثيقة ( دريبيةتودورات 

 ). http://www.unspider.org(على شبكة اإلنترنت سبايدر برنامج موقع 

 وأالدولية بتنظيم وتنفيذ حلقات العمل برنامج سبايدر قام موظفو ، ٢٠٠٨يف عام و  - ١٦
  :  األربع التاليةاإلقليمية
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ن  بشأن االستفادة مبرنامج سبايدرخلرباء األمم املتحدة الدويل اجتماع   )أ(  
  ؛فرباير/شباط ٩ إىل ٧ يف سالزبورغ، النمسا، من ، الذي ُعقدشبكة مكاتب الدعم اإلقليمية

بشأن استخدام احللول الفضائية يف اإلقليمية سبايدر عمل برنامج حلقة   )ب(  
لفائدة منطقة البحر الكاريبـي، اليت ُعقدت إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

  يوليه؛/ متوز١١ إىل ٨س، من يف هاستنغز، بربادو
بشأن استخدام احللول حلقة عمل برنامج سبايدر اإلقليمية لألمم املتحدة   )ج(  

اليت لفائدة منطقة احمليط اهلادئ، الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
  سبتمرب؛/أيلول ١٩ إىل ١٦قدت يف سوفا من ُع

إدارة لدولية الثانية لألمم املتحدة يف بون بشأن حلقة عمل برنامج سبايدر ا  )د(  
   إىل ١٣قدت يف بون، أملانيا، من  اليت ُعسّد الفجوة،: الكوارث وتكنولوجيا الفضاء

  .أكتوبر/تشرين األول ١٥
ومبا أن . بلدا ٧١ مشاركا من ٢٨١ وحضر االجتماعات املذكورة أعاله ما جمموعه  - ١٧

فقد هتّيأت الفرصة احمليط اهلادئ وي ـالكاريبمنطقيت ُنفّذت يف حلقات العمل اإلقليمية 
الطالع على برنامج سبايدر تقريبا يف هاتني املنطقتني لالدول اجلزرية ملشاركني من مجيع 

 . هااالستفادة من والفرص املتاحة حاليااحلصول على وكيفية 

ربعة قُّدم دعم مايل واستشاري أل،  األربع هذهعملالوباإلضافة إىل حلقات   - ١٨
االجتماعات اإلقليمية األربعة شركاء م نظَّو. من خالل برنامج سبايدراجتماعات إقليمية 

االجتماعات وُعقدت . ربنامجبأهداف المواضيع ذات صلة وتناولت  ون، وإقليميونوطني
اليت  واسُتخدمت املَنح.  ونيجريياواملغربمجهورية إيران اإلسالمية والربازيل يف اإلقليمية 

 ملشاركني من وبدل اإلقامة اليوميتغطية تكاليف السفر يف برنامج سبايدر أساسا ا قّدمه
ما جمموعه األربعة اإلقليمية االجتماعات وقد حضر تلك .  املعنيةنطقةاملالبلدان النامية من 

شاركوا يف االجتماعات  وبذلك يصبح العدد اإلمجايل لألشخاص الذين . مشاركا٤٢٥
 مشارك ٧٠٠ اإلقليمية أو الدولية األربع املذكورة أعاله أكثر من األربعة وحلقات العمل

 . بلد ١٠٠  قرابةمن

 برصد األرضختص مع الفريق املباالشتراك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ونظّم   - ١٩
ألمم املتحدة يف جمال إدارة املخاطر والكوارث بشأن مبادرات ا  ليوم واحدعملاجتماع 

أعضاء أوساط  لصاحل ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٧يف يف جنيف ، وذلك واحللول الفضائية
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ن من وكاالت ولممثّوشارك يف اجتماع العمل . يف جنيفاملوجودة  ني النهائينياملستخدم
 . شريكة ذات صلةومؤسسات من منظمات ومنظومة األمم املتحدة 

الصلة ذات اإلقليمية والدولية االجتماعات يف عدد من سبايدر   برنامجخرباءوشارك   -٢٠
استخدام احللول الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت لتقدمي معلومات عن 

وعالوة على ذلك،  .٢٠٠٩-٢٠٠٧سبايدر للفترة برنامج وعن برنامج عمل الطوارئ 
ملشاركة يف االجتماعات من امن البلدان النامية  فنيا ممارسا ١١سبايدر مكّنت صناديق برنامج 

 . ذات الصلة

 وضعت ،)٢٠٠٩- ٢٠٠٧ من برنامج الفترة ٣النشاط  (وفيما يتعلق بإذكاء الوعي  - ٢١
 :إلذكاء الوعيثالث محالت وضع  يف البداية على ا بالتركيزتضمن اقتراحتاستراتيجية 

 اإلعالموسائل واحدة ل و،جنيفة لألوساط املوجودة يف واحدوواحدة على الصعيد الوطين، 
من محلة كل الالزمة لالوعي بشأن منتجات إذكاء خطة وضع وجيري اآلن . اجلمهورعامة و
إلذكاء الوعي، كما  كتّيب وقد ُوضعت فحوى. اليت تستهدفها بالتحديدفئات المالت واحل

اخلاصة بإعداد توجيهية المبادئ ُوضعت الصيغة النهائية باللغتني اإلنكليزية واإلسبانية لل
 دراسات متضمنا ،الكتّيبوسوف ُينشر . بالكتّيذلك  يف ت اليت سُتدرجاالاحلدراسات 
الستراتيجية الدولية للحد من اأمانة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وباالشتراك مع احلاالت، 

، واليت وافقت تسبايدر يف مجع دراسات احلاالبرنامج  مع حالياالكوارث، اليت تتعاون 
 .  يف توزيع الكتّيب على املساعدة يف حتديد املستفيدين الرئيسيني واملساعدةأيضا

متّ وضع مشروع إطار لبناء  ،)١١لنشاط ا(وفيما يتعلق بدعم بناء القدرات   - ٢٢
 سبايدر الدولية  برنامجحلقة عملخالل القدرات يستند إىل مداوالت فريق عامل اجتمع 

بشأن استخدام املعلومات واحللول الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف لألمم املتحدة 
 .٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٣١ إىل ٢٩ يف بون من تقد ُعيتال، االت الطوارئح
 سبايدرخلرباء برنامج األمم املتحدة الدويل ُعرض مشروع اإلطار للمناقشة خالل اجتماع و

قد يف سالزبورغ، النمسا، يف شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، الذي ُعبشأن االستفادة من 
ناقشات اليت جرت يف املنتائج ومن مثَّ أُدخلت . ٢٠٠٨رباير ف/شباط ٩ إىل ٧الفترة من 

بناء القدرات يف اإلطار اخلاص بربنامج سبايدر ويف خطة التنفيذ اخلاصة ب اجتماع اخلرباء
  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة 
ستخدم اليت ت قاعدة بيانات لفرص التدريب خططا إلعداد اإلطار يشمل ذلكو  - ٢٣

يف ميكنهم املسامهة الذين احملتملني  الشركاء وحتديدكوارث، احللول الفضائية يف إدارة ال
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 احللول الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف استخدام تعّززوضع مناهج تدريب 
أخذ يف االعتبار نوع املرافق املوجودة لدى ت اإللكتروين للتعلّمهتيئة فرص وحاالت الطوارئ، 
  .اجلهاتغريها من األمم املتحدة و

فرقة ل CB-07-02أسهم العمل املنفذ يف دعم بناء القدرات إسهاما مباشرا يف املهمة و  - ٢٤
التشارك يف املعرفة من أجل حتسني بشأن ( )جيوس(املنظومة العاملية لنظم رصد األرض  عمل

ودعم برامج إقليمية دف إىل إنشاء هت يتال ،)إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
لطوارئ، واليت يف حاالت اإدارة الكوارث واالستجابة ب تتصلء القدرات وبناللتدريب 

وقد أُجنزت . يشارك يف رئاستها موظفون من مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي
مكتب اقترح و. للفريق املختص برصد األرض CB-07-02املهمة  ٢٠٠٨بنجاح يف عام 

؛ وقد قُبل االقتراح وُشرع ٢٠١١- ٢٠٠٩لفترة شؤون الفضاء اخلارجي مهمة متابعة تنفَّذ ل
املشتركة بني فريق جيوس املدارس الصيفية بشأن  (لفريق جيوس CB-09-02cيف املهمة 

 ). إلدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئوبرنامج سبايدر بشأن احللول الفضائية 

املستخدمني النهائيني قّدم إىل يف الدعم املأحد اجلوانب اهلامة لبناء القدرات ويتمثّل   - ٢٥
الثانية بشأن استخدام  اإلقليميةحضور دورات تدريبية مثل الدورة املهتمني ملساعدهتم على 

قدت يف  اليت ُع،إدارة خماطر الكوارثواالستشعار عن بعد يف نظم املعلومات اجلغرافية 
 يف يةبكة جامعإنشاء شاخلاصة بعمل حلقة ال، و٢٠٠٨مايو /أيار ١٦ إىل ٥من  بانكوك

عمل ودورة تدريبية عن االهنيارات مشلت حلقة ( من الكوارث أمريكا الالتينية للحّد
  .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٠ إىل ٢من ،  يف أنتيغوا، غواتيماالتقدُعاليت  )األرضية

    
    التنسيق األفقي  - باء  

معات احمللية وعلى إىل اجملتاملعلومات إيصال ز على التنسيق األفقي عملية تركُّيقصد ب  - ٢٦
. اجملتمعاتهذه الفرص القائمة لصاحل بني تنسيق الاجملتمعات، وكذلك هذه  بني االتصاالت

أنشطة التنسيق األفقي يف مشلت ، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨سبايدر للفترة برنامج خلطة عمل وفقا و
 كفالة سهولة؛ )١النشاط  ( منهجيةبطريقةجتميع املعلومات ذات الصلة :  ما يلي٢٠٠٨عام 

 طالع مجيع املستعملني النهائيني املهتمني على املعلومات ذات الصلة وتعميمها عليهمإ
؛ )٧النشاط (إدارة املعارف ونقلها ؛ و)٦النشاط ( املمارسة مجاعات وإنشاء ؛)٢النشاط (
اإلجراءات  ٢٠٠٨فذت يف عام  األنشطة اليت ُنومشلت  ).٨النشاط  (منرب تعزيز التحالفاتو
  . اإلجراءات التنظيمية والفنيةوكذلكستراتيجية الا
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رف عن استخدام املعلومات الفضائية يف إدارة ا واملعاملعلوماُتوقد ُجمعت   - ٢٧
حلقات واليت أجراها املوظفون بحوث من نتائج الالكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

ن قاعدة تضّموت. إسهامات الغري، وُخزِّنت يف قاعدة معارف داخلية و،العمل واملؤمترات
، ودراسات ومواد للعروض اإليضاحيةفنية، الرات ذكّامل، واتأوراق املؤمتراملذكورة رف ااملع

رف ا احملتوى األساسي لبّوابة املعوهي ستشكّل، بيانات قُطرية موجزة، وت حمّددةحلاال
 . ءلدول األعضاإىل ااخلدمات االستشارية التقنية تقدمي  وللدراية املتخّصصة من أجل دعم

لألمم املتحدة سبايدر الدولية برنامج حلقة عمل   يفقدمت على التوصيات اليت بناًءو  - ٢٨
بشأن استخدام املعلومات واحللول الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت 

ُوضع ، ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٣١ إىل ٢٩ يف بون، أملانيا، من تقدُعاليت  ،الطوارئ
رف ابّوابة املعأن ن و احملتملوأكّد املستعملون. برنامج سبايدر لبّوابة معارف منوذج مفاهيمي

األمم املتحدة وهو رأي أُعرب عنه جمّددا يف اجتماع برنامج سبايدر، يف عنصر ال غىن عنه 
قد يف شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، الذي ُع بشأن االستفادة من سبايدرخلرباء الدويل 

 . ٢٠٠٨فرباير /شباط ٩ إىل ٧ة من سالزبورغ، يف الفتر

 هاتصميمإىل رف وابّوابة املعل ة الوظيفيومتّت إضافة املزيد من التفاصيل إىل البنية  - ٢٩
بوتسدام،  يف لعلوم التطبيقيةاجامعة يف  الوصالت البينيةوثيق مع قسم تصميم التعاون بال

الثانية سبايدر الدولية رنامج بم يف حلقة عمل ّدقُأويل منوذج عرض إىل ذلك ى أّدوأملانيا، 
 إىل ١٣قدت يف بون، من  اليت ُعسّد الفجوة،: إدارة الكوارث وتكنولوجيا الفضاءبشأن 
الفريق الرئيسي املعين "ويف حلقة العمل هذه تطّوع . ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٥

األويل ذج لة على النمو تعليقات مفّصبتقدمي ، بلدا٢٩ عضوا من ٦٤، الذي يضّم "بالتكرار
اهليكل  وأّدى إىل تأكيد ٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األولتقييم نتائجه   متّاستقصاءعن طريق 

اليت ينبغي دة ّداحملوظائف بشأن التوصيات قيمة وقُدِّمت عن طريق االستقصاء  .املقترح
 . تسليط الضوء عليها وإعطاؤها األولوية

شبكة سبايدر على برنامج ، أجريت صيانة شاملة ملوقع ٢٠٠٨وخالل عام   - ٣٠
وكجزء من تلك العملية، أضيفت حتديثات إخبارية . )http://www.unspider.org (اإلنترنت
وزاد . سبايدر الرئيسيةبرنامج عن أنشطة ي فورحنو املعلومات على لضمان إتاحة  منتظمة
يا منذ زائر شهر ٣ ٠٠٠من كثريا وصل إىل أكثر ف ٢٠٠٨وقع يف عام إىل املالزيارات عدد 

 . إعادة تصميم املوقع
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نشرة برنامج سبايدر للمستجدات بانتظام من خالل اجملمَّعة أيضا املعلومات وُتنشر   - ٣١
وميكن االطالع على هاتني النشرتني باالتصال احلاسويب . الشهرية والرسالة اإلخبارية الدورية

 مباشرة إىل أكثر من انعوزَُّتمها ، واملباشر يف صفحة برنامج سبايدر على شبكة اإلنترنت
كما إن نشرات إخبارية .  خمتلف أحناء العامليفني النهائيني واخلرباء لمعاملست من ١٢ ٠٠٠

تصدرها منظمات أخرى تشري إىل املقاالت الواردة يف نشرة برنامج سبايدر للمستجّدات 
 الذيالشهرية ورسالة برنامج سبايدر اإلخبارية ويف صفحة الويب وتستنسخها، األمر 

 . تأثري اجلهود املبذولة يف إطار األنشطة الَوُصولةضاعفي

يف اآلونة األخرية إلدارة املعارف ونقلها ومتثّل مجاعات املمارسة جزءا من هنج ظهر   - ٣٢
وقد اسُتعرضت األدبيات الراهنة عن هنج هذه .  االجتماعينظرية التعلّم يستند إىل

عملية مجاعات املمارسة   لذلك املفهوم، يعترب هنجوتبعا. اجلماعات، وُوضع مفهوم نظري هلا
املتحّمسني دينامية من أصحاب املصلحة مجاعة لها تحّمتم  والتعلّت على االتصاالتركِّز

وقد تناول . رفا من بّوابة املعاجزءتشكّل شبكة اإلنترنت، وتدعمها منيطة اتصاالت على 
 أعاله، مسألة حمّددة هي املتطلّبات ٢٩فقرة ، املذكور يف ال"الفريق الرئيسي املعين بالتكرار"

اليت مل تتحقّق بعد هداف واأل. رفابّوابة املعمنيطة االتصال اخلاصة بتصميم املتعلقة بوظيفة و
وإصدار حتديثات منتظمة خرى األطراف األتنسيق اإلجراءات مع هي  تاالتصااليف جمال 

ت النقاش على اإلنترنت ومواقع وحلقا يةخبار اإل من خالل الرسائلراتالتطّوعن آخر 
 . )Wiki(اإلنترنت التعاونية 

سبايدر الدولية  ، أُنشئ عدد متزايد من مجاعات برنامج٢٠٠٨وخالل عام   - ٣٣
املمارسة ومن خالل برنامج سبايدر، حصلت مجاعات  .واإلقليمية ألصحاب املصلحة
مجاعات  بني  جتمعجديدة،مجاعات  يف إنشاء توسامهالقائمة حاليا على الدعم 

وتشكّلت يف منطقة الكاريبـي، بدعم من . إدارة الكوارثمجاعات التكنولوجيا الفضائية و
برنامج سبايدر، مجاعة للمختصني املمارسني يف جمال إدارة الكوارث وجمال املعلومات 

بشأن استخدام احللول الفضائية اإلقليمية سبايدر عمل حلقة األرضية الفضائية، وذلك خالل 
اليت لفائدة منطقة البحر الكاريبـي، إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف 
  .٢٠٠٨يوليه / متوز١١ إىل ٨، من بربادوسقدت يف ُع

إدارة يف جمال املمارسني عقد اجتماع جلماعة للمختصني برنامج سبايدر كما يّسر   - ٣٤
خالل وذلك  ،نطقة احمليط اهلادئموجمال املعلومات األرضية الفضائية يف بلدان من الكوارث 

بشأن استخدام احللول الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة حلقة عمل سبايدر اإلقليمية 
   إىل ١٦اليت عقدت يف سوفا من لفائدة منطقة احمليط اهلادئ، يف حاالت الطوارئ 
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 وثيق على حنوسبايدر العمل وسيواصل موظفو برنامج . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٩
 ملستعملي ٢٠٠٩مؤمتر عام "ملنظمي تقدمي الدعم من خالل مبا يف ذلك هذه اجلماعة، مع 

شبكة تعزيز ومن خالل  "يف جزر احمليط اهلادئواالستشعار عن بعد نظم املعلومات اجلغرافية 
 خماطر ألوساط إدارة بّوابة إلكترونية ي وه،احمليط اهلادئالتصّدي للكوارث يف منطقة 

 . ، واإلسهام فيها)/http://www.pacificdisaster.net( يف منطقة احمليط اهلادئ الكوارث

األوساط املعنية  الفجوة بني  رئيسية يف سّدمسألةإدارة املعارف ونقلها ومتثّل   - ٣٥
رف جوانب ااملعيتعّين أن تشمل  ،يف هذا السياقو. إدارة الكوارثتلك املعنية بالفضاء وب
تنفيذ أنشطة خالل و. فيما يتعلق باملوّردينبات تطلّجوانب امل واملستعملني فيما يتعلق بتطبيقال

تآزر يدعمها ال جامعة أن نقل املعارف مسألة بقدر متزايدأصبح من الواضح املاضية، سبايدر 
 .اإلخباريةالرسائل التقنية، وخدمات ية نشطة االستشاراألحلقات العمل واملؤمترات، وبني 

 .  يف أنشطة إدارة املعارف ونقلهاعنصرا مركزياف املعاربّوابة وتشكل 

، ضمن جهوده الرامية ٢٠٠٨وأسهم فريق برنامج سبايدر إسهاما كبريا أثناء عام   - ٣٦
إىل تعزيز التحالفات، يف ضمان تسهيل الوصول إىل الفرص املتاحة، ومنها الفرص املتاحة من 

ونظام ، سينتينيل آسيا ومشروع، امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربىخالل 
، ويف ضمان أن يستفيد منها املستعملون النهائيون أمريكا الوسطى اإلقليمي للمعاينة والرصد

ويعمل موظفو برنامج سبايدر أيضا مع ممثّلي املنظمات اإلقليمية الرئيسية، مثل . املهتمون
 ي العاجل للكوارثة للتصّدالوكالة الكاريبي يف بانكوك، وب للكوارثاملركز اآلسيوي للتأّه

 يف فيجي، على حتديد جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقيةو يف بربادوس،
  .األنشطة اليت ميكن تنفيذها على حنو مشترك

 للفريق املختص برصد DI-06-09املتعلقة باملهمة هود اجلسبايدر كما يقود موظفو   - ٣٧
. وكالة الفضاء الكنديةمع  ، بالتشارك) املخاطراستخدام السواتل إلدارةبشأن (األرض 
افتراضية من  لكوكبة التشغيليلتنفيذ ا مراجعة مفهوم )أ (: ما يليه املهمةأنشطة هذوتشمل 

 حتديد) ج( املستعملني؛  من متطلباتاملرجعيةاجملموعة  حتديد )ب( املخاطر؛ سواتل إدارة
بالتنسيق مع املستعملني ، استخدامها هنجو هاتشغيلسيناريو  وةفتراضي االكوكبةنسق ال

 ستتخذالتدابري الفعلية اليت بشأن توصيات تقدمي  )د( مقّدمي اخلدمات؛/لنيشّغاملالنهائيني و
 . كوكبةلتشغيل ال

لميثاق األمانة التنفيذية ل وثيق مع على حنومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ويعمل   - ٣٨
هيئة متعاونة يف متّ قبول املكتب بصفة ن منذ أ، الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى
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منظومة هيئة من هيئات ي اليت يتيحها امليثاق ميكن ألمن خالل اآللية و. ٢٠٠٣مارس /آذار
. جهود التصّدي ألي كارثةلدعم ساتلية يثاق وطلب صور النفاذ إىل مرافق املاألمم املتحدة 

ومستخدم له، حيث جلأت إىل ق من امليثامستفيد منفرد كرب أ املتحدة وقد أصبحت األمم
  . وحده٢٠٠٨م  مرة يف عا١٢ منها ،٢٠٠٨نهاية عام  مرة يف اجملموع ب٥٥مليثاق تفعيل ا

املعلومات باستخدام  األمم املتحدة عندما يتعلق األمر هيئاتناقشة أنشطة ومل  - ٣٩
 علىاخلامس جتماع االمكتب شؤون الفضاء اخلارجي عقد الفضائية إلدارة الكوارث، 

نطاق األمم املتحدة بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء يف االستجابة يف حاالت الطوارئ 
وحضر . ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األوليف  يف بونوذلك  ،وتقدمي املساعدات اإلنسانية

األمم املتحدة هيئة من هيئات  ٢٥ال من واحد وثالثون ممثّاالجتماع الذي استغرق يومني 
 تعزيزرة احلالية وضرورة فهم البيئة التشغيلية املتطّوزيادة ز على ، وركّمن مؤسسات شريكةو

بشأن " ٢٠٠٩املشتركة لعام ؤية الر"على حتديث و ،األمم املتحدةبني أعضاء أسرة التنسيق 
حاالت الطوارئ يف االستجابة من أجل األمم املتحدة واستخدام تكنولوجيات الفضاء 

مكتب شؤون جتماع دور االيف ممثّلو األمم املتحدة وأكّد  .اإلنسانيةاملساعدات تقدمي و
أن ُترسل مجيع طلبات تفعيل امليثاق إىل على الفضاء اخلارجي بصفته هيئة متعاونة، ووافقوا 

  . وحدهمكتب شؤون الفضاء اخلارجي
اليت حتتوي على عناوين الربيد " سبيس إيد"القائمة الربيدية بسبايدر وحيتفظ برنامج   - ٤٠

منظومة األمم املتحدة ومؤسسات شخص يعملون هليئات يف  ٢٠٠ ألكثر من اإللكتروين
سبيس "إبالغ هؤالء األشخاص بأسرع ما ميكن، عن طريق القائمة الربيدية ويتّم  .شريكة

لكي يتسّنى  ،لفضاء والكوارث الكربىبشأن اتفعيل امليثاق الدويل مثل حاالت أحداث ، ب"إيد
ستتحّول ، ٢٠٠٩يف عام و. ازدواجية اجلهودجتنب ضايف واإل دعمتقدمي اللتنسيق وإجراء ا

كامل ب فيما يتعلقالدعم و املعلومات خدمة قادرة على توفري إىل "سبيس إيد"القائمة الربيدية 
برنامج سبايدر وشبكة مكاتب الدعم اإلقليمية املقّدم من موظفي دورة إدارة الكوارث، 

 . )اجلاري إنشاؤها حاليا (رفاّوابة املعبمن  بعيد  وإىل حّد،الوطنيةجهات الوصل و

جهة تنسيقية بني وكاالت  واألمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية هوفريق   - ٤١
   موظفا ٢٢٠حاليا حنو ويضم ، ٢٠٠٠ يف عام  هذا الفريقنشئأُوقد  .األمم املتحدة

  هيئة من هيئات  ٣٠من  أكثرمن من ذوي اخلربة يف جمال املعلومات األرضية الفضائية 
  اللجنة مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  تشارك ٢٠٠٨ويف عام . األمم املتحدة

 يف استضافة االجتماع العام التاسع  احلظر الشامل للتجارب النوويةمعاهدة  ملنظمةالتحضريية
 ٧ إىل ٤ يف فيينا من ، الذي ُعقداألمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيةلفريق 
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هيئة من  ١٧لون من ممثّواشتمل االجتماع العام، الذي حضره . ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
على والشركات اخلاصة، الشريكة  فضال عن العديد من املنظمات ،األمم املتحدةهيئات 

حول املضي قُدما يف مبادرة ، ووالتقدم الذي أحرزهمناقشات حول مستقبل الفريق العامل 
 . اهلياكل األساسية للبيانات املكانية الفريق بشأن

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي وقد انُتخب   -٤٢
ويعتزم املكتب واللجنة، . )٢٠١٠-٢٠٠٩ (الفريق العامل للسنتني املقبلتنيللتشارك يف رئاسة 

الذي ترّسخ حىت اآلن لمعلومات ل التعاوينالتبادل  بصفتهما رئيسني بالتشارك، زيادة تطوير
توسيع النطاق الذي يصل إليه الفريق العامل من خالل حتديد ودعوة مجيع الشركاء احملتملني و

. من بني اخلرباء يف نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن ُبعد العاملني يف منظومة األمم املتحدة
 . خبري ٥٠٠من  كثريا أكثرة حاليا بُيقّدر عدد هؤالء اخلرباء العاملني يف املنظومو

الدعم يف جمال السكرتارية يف مدينة بون سبايدر وسوف يقّدم مكتب برنامج   - ٤٣
كامل أوساط خرباء املعلومات يف إشراك مسامها بذلك لفريق العامل، للرئاسة املشتركة ل

يساعد على األمم املتحدة، ونطاق منظومة على املبذول اجلهد األرضية الفضائية يف هذا 
واملنظمات األمم املتحدة من خالل مجيع هيئات لفريق العامل ل التعاوينالنطاق توسيع 

 .  املشاركةكوميةاحلكومية وغري احل
    

   الدعم االستشاري التقين  - جيم  
لدول لالتقين الدعم االستشاري ذ يف إطار االستراتيجية العامة لتقدمي نفُّيأول نشاط   - ٤٤

املوجزة طرية القُالبيانات  هو جتميع ،منظمات الدولية واإلقليميةلل وكذلك ،األعضاء
اخلاصة باحلالة الراهنة علومات املوجزة جتميع امل ويتطلّب إعداد البيانات القُطرية). ٥النشاط (

لدعم الفضائية واستخدام تلك احللول واملعلومات املعلومات واملعتزمة للوصول إىل احللول و
ويوضع كل بيان من البيانات املوجزة بدعم من جهات وصل . ارثإدارة املخاطر والكو

 من االستراتيجية الدولية للحّدحتدَّد من خالل األنشطة الَوُصولة وبالتعاون مع أمانة 
مع البيانات القُطرية املوجزة، إعداد خاص بنموذج وقد ُوضعت الصيغة النهائية ل. الكوارث
 . سبايدر يف حلقات عمل برنامج املشاركنيمن اإلفادات املرتدة مراعاة 

 والفرنسية اإلنكليزية اتحاليا باللغومنوذج البيانات القُطرية املوجزة متاح   - ٤٥
و قّدمت حاليا . من الدول األعضاءدولة  ٣٠إىل أكثر من حىت اآلن رسل  أُوقد واإلسبانية،

ت يف صيغتها  بيانات ُوضع١٠بيانات سبايدر املوجزة، من بينها  اقليمإودولة ن وعشر
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ية مهورية الدومينيكاجلوجزر سليمان ووتركيا وتوغو وتونغا بوركينا فاسو (النهائية 
جيري وضع اللمسات النهائية و). والصني وغانا وفيتنام ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية
بيانات (لكل بلد وثيق مع املؤسسات احلكومية التعاون على البيانات العشرة األخرى بال

 وهولندا وفانواتووالسودان وفيجي ومجهورية كوريا وساموا وتوفالو يال وبنغالديش غأن
 ). حدةتواليات ميكرونيزيا املو

عداد اإل الواردة من بوركينا فاسو وغانا أثر كبري يف وكان للبيانات القُطرية املوجزة  - ٤٦
 استخدام تقرَّرجيابية،  على هذه التجربة اإلوبناًء. ني البلديناملساعدة التقنية هلذلتقدمي 

 على ،برنامج سبايدرللدعم املقّدم يف إطار  باعتبارها نقطة انطالق البيانات القُطرية املوجزة
 . ١٠ و٩النشاطني د يف النحو احملّد

   إىل ١٧من هذا البلد ، أوفدت إىل  بوركينا فاسو على طلب من حكومةبناًءو  - ٤٧
بالتعاون الوثيق مع ارية تقنية من موظفي سبايدر استشبعثة  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١

مكتب و ، من الكوارث، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائياالستراتيجية الدولية للحّدأمانة 
) الفضاء اجلزائريةوكالة من (بعثة خرباء من اجلزائر ويضّم فريق ال. اإلنسانيةاملساعدة تنسيق 

مكتب تنسيق املساعدة اإلنسانية، برنامج و، )ائيةاملركز الوطين للدراسات الفضمن (وفرنسا 
الفضائية والتكنولوجيات لمعلومات احلايل لستخدام لال افريق البعثة تقييموأجرى . سبايدر

وجيري حاليا وضع . زيادة استغالل هذه التكنولوجياعلى  هملؤسساتاحلالية قدرة اليف البلد و
ن توصيات بشأن بناء القدرات وتعزيز ضّمفنية يتالبعثة اللمسات األخرية على تقرير لل

على  رفق األول لالطالعانظر امل(وطنية الطط اخلاملؤسسات وإدراج تكنولوجيا الفضاء يف 
 ). لت إليها هذه املهمةموجز ألهم النتائج اليت توّص

اليت يبذهلا هود اجل لدعم ٢٠٠٨أكتوبر /أكرا يف تشرين األوليف تقين اجتماع وُنظِّم   - ٤٨
وشارك يف .  الفضائيةتاستخدام التكنولوجياوالرامية إىل ب الوطين إلدارة الكوارث املكت

املساعدة تنسيق األمم املتحدة لكتب ملواملكتب اإلقليمي غانا ونيجرييا خرباء من االجتماع 
معلومات عن رباء اخلم وخالل االجتماع، قّد. اإلنسانية لغرب أفريقيا وبرنامج سبايدر

، وأعربوا عن  على وجه اخلصوصغانايف وعموما  املتاحة يف املنطقة  التقنيةاتالقدر
تابعة يف وجتري مناقشة أنشطة امل.  كليهمااستعدادهم للتعاون على الصعيدين الوطين والدويل

 .يف نيجرييامكتب للدعم اإلقليمي تابع لربنامج سبايدر سياق إنشاء 

التقنية بل االستشارية بعثات ال على إيفاداجلهود املبذولة ملساعدة البلدان وال تقتصر   - ٤٩
. شمل أيضا تقدمي الدعم املباشر إىل البلدان املنكوبة بالكوارث خالل مرحلة االستجابةت
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اآللية املتوفّرة  يف ضمان الوصول إىل االسبايدر فّععلى وجه اخلصوص، كان فريق برنامج و
غريها من الفرص املتاحة إىل والفضاء والكوارث الكربى بشأن امليثاق الدويل من خالل 

الذي شهدته ل ازلزال  ذلكالكوارث، مبا يفحاالت عدد من جهود االستجابة يف لدعم 
الذي زلزال وال، ٢٠٠٨أغسطس /هنر ميكونغ يف آبوفيضان ، ٢٠٠٨مايو /الصني يف أيار

  الربازيل يف اليت حدثت يففيضاناتال، و٢٠٠٨أكتوبر /باكستان يف تشرين األولحدث يف 
 .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

كما قُدِّم الدعم من خالل برنامج سبايدر عقب الفيضانات الشديدة اليت حدثت يف   - ٥٠
وقد أعلنت احلكومة . ٢٠٠٨مارس /يناير إىل منتصف آذار/ناميبيا يف الفترة من كانون الثاين

وطنية لدراسة احمليطات  الاإلدارة  ملا أفدت بهوفقاو. مارس/ آذار٥الناميبية حالة الطوارئ يف 
ناميبيا مشال وال وغجنوب أنكان من املتوقّع أن يشهد ،  يف الواليات املتحدةوالغالف اجلوي

 ا دوليايف ناميبيا دعموطلبت الدائرة اهليدرولوجية .  غزيرة على مدى األيام التاليةامطارأ
ولوية، تكون عالية للمنطقة املتضّررة، على أساس األصور  الستقبالطوارئ آلية استعمال و

مارس اتصل أحد خرباء برنامج /آذار ٧ويف . االستبانة وال تتأثّر بالُسحب اليت حتجب الرؤية
بشأن إمكانيات تفعيل امليثاق الدويل أعلمه بعرب اهلاتف ويف ناميبيا املسؤول وظف املسبايدر ب

عالوة و. يف ناميبيا موجودة املتحدة لألمم بدعم من وكالة تابعة ،الفضاء والكوارث الكربى
مثل الساتل للبيانات أخرى حمتملة اهليدرولوجية مبصادر  الدائرةموظف أُبلغ على ذلك، 

دارمتاوث م لرصد األراضي من الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي، ومرصد املتقّد
ومركز ، )تقييمات عاملية للفيضاناتالقادر على إعطاء (يف الواليات املتحدة لفيضانات ل

مركز املعلومات ، و)التابعة لهستقبال االمع حمطة ( أفريقيايف جنوب الساتلية التطبيقات 
على الذي يتيح احلصول (التابع للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي الساتلية عن األزمات 

 ). TerraSAR-Xجهاز االستشعار الساتلي صور رادارية من 

صور رادارية عالية وجود حاجة إىل  ا أصبح واضح،ك اليت تلت ذلتخالل املناقشاو  -٥١
لغطاء النبايت والتربة الوضوح يف هذه احلالة املعّينة من حاالت الفيضانات، اليت كان فيها ل

وَورد إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  . مزيد من التأثري على البارامتراتوالظروف املناخية
عن ساتلية توفري صور لتحدة اإلمنائي يف ناميبيا طري لربنامج األمم املاملكتب القُطلب من 

بعد ذلك، جلأ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي و. املناطق الشمالية والشمالية الشرقية من ناميبيا
بشأن الفضاء والكوارث الكربى بغية امليثاق الدويل إىل تفعيل ، ٢٠٠٨مارس /آذار ١٤يف 

 . ي وباء الكولرياتفّشا، مبا فيها مساعدة نامبيبا على التصدي للفيضانات وآلثاره
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عن كثب مع كل من برنامج األمم املتحدة األمر سبايدر الدعم وتابع وقّدم برنامج   - ٥٢
مما االستفادة الكاملة على ناميبيا حكومة ساعد فناميبيا، ة يف اهليدرولوجيوالدائرة اإلمنائي 

ناميبيا فرصة يدرولوجية يف كما أُتيحت ملوظف الدائرة اهل. اجملتمع الدويلكان يقّدمه 
 سّد: الثانية بشأن إدارة الكوارث وتكنولوجيا الفضاءالدولية ملشاركة يف حلقة عمل سبايدر ا

، وقّدم فيها ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١٣قدت يف بون، من  اليت ُع،الفجوة
يف عام  إىل ناميبيا ومن املقّرر إيفاد بعثة استشارية تقنية. الدروس املستفادةتعليقه بشأن 

اليت سوف تضمن الوطنية واخلطط والسياسات   الوطنيةالقدراتتعزيز لمساعدة يف ل ٢٠٠٩
  . يف املستقبلاالستفادة من مجيع الفرص املتاحةمن ناميبيا أن تتمكّن 

    
   التّربعات  -رابعا  

ص من أسهم يف جناح تنفيذ األنشطة ما ورد من احلكومات ومن هيئات القطاع اخلا  - ٥٣
  :ومن بني تلك احلكومات واهليئات). نقدية وعينية(دعم وتّربعات 

 ١٨٠ ٠٠٠وزارة الشؤون األوروبية والدولية يف النمسا، اليت سامهت مببلغ   )أ(  
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتغطية التكاليف الكاملة حللقيت العمل اللتني ُعقدتا يف 

  توفري خدمات خبري معاون؛هاستنغز، بربادوس، ويف سوفا، ول
وزارة شؤون النقل واالبتكار والتكنولوجيا يف النمسا، اليت قّدمت تّربعا   )ب(  
 وكذلك لتوفري الَوُصولة، يورو لدعم أنشطة بناء القدرات واألنشطة ١٥٠  ٠٠٠مقداره 

  خدمات أحد كبار اخلرباء ملساعدة موظفي برنامج سبايدر يف هذه األنشطة؛
 يورو ملدة أربع ١٥٠  ٠٠٠انيا، اليت تقّدم تّربعا سنويا مقداره حكومة أمل  )ج(  

 يورو ٦٠ ٠٠٠سنوات لدعم أنشطة مكتب سبايدر يف بون، ومبلغا إضافيا مقداره 
كمسامهة يف التجهيزات ويف البنية األساسية األولية لتكنولوجيا املعلومات يف مكتب بون، 

  إضافة إىل توفري خدمات خبري معاون؛
كز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، الذي يوفّر خدمات خبريين كبريين املر  )د(  

يف اليت ُعقدت برنامج سبايدر ساهم يف تغطية تكاليف حلقة عمل و) مبثابة قرض ال ُيسّدد(
 بون، أملانيا؛ 

 رت خدمات خبري معاون؛ حكومة مجهورية كوريا، اليت وفّ  )ـه(  
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 دوالر من ٢٠  ٠٠٠ نقديا مقداره حكومة إندونيسيا، اليت قّدمت تّربعا  )و(  
  دوالرات الواليات املتحدة ألنشطة برنامج سبايدر؛

 يورو ألنشطة ٧ ٧٠٠ت مببلغ سامهاليت حكومة اجلمهورية التشيكية،   )ز(  
 برنامج سبايدر؛ 

يورو لدعم حلقة عمل  ٥٠ ٠٠٠مببلغ مقداره سبانيا اليت سامهت إحكومة   )ح(  
  ؛٢٠٠٩إقليمية يف عام 

 ا دعمتامقّد اللتان Globecomm Systems Incشركة و GeoOrbis Inc كةشر  )ط(  
  . ، بربادوسهاستنغز حللقة العمل اليت عقدت يف اعيني
    

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨تنفيذ خطة العمل لفترة السنتني   -خامسا  
) املرفق الثاين،  A/AC.105/894الوثيقة (٢٠٠٩- ٢٠٠٨خطة العمل لفترة السنتني   - ٥٤

األحد عشر ألنشطة نشاط من ا هبا يف إطار كل ُيضطلع سوفملهام اليت بالتفصيل احتّدد 
أهداف حتديد  على الرغم من ،خطة العمل ككلوينبغي النظر يف . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يعامل

باستثناء ،  تقريبا٢٠٠٨عام املقّررة لرض يف مجيع األنشطة م ُمق تقّدوقد حتقّ. كل سنةمعّينة ل
تأّخر عن موعده املستهدف ي ذال، البلدان الناميةقنية إىل نشاط واحد هو تقدمي املشورة الت

من تقدمي رغم وعلى ال. برنامج سبايدر يف بيجنييف فتح مكتب املستمر للتأخري  نتيجة
من تزايد سيتعّين االضطالع بعدد م، ٢٠٠٨لبلدان يف عام كبري إىل هذه ادعم استشاري 
 .  احملّددةبلوغ األهدافل ٢٠٠٩البعثات يف عام 

 مكتب برنامج مع حكومة الصني لضمان افتتاحعلى حنو وثيق ويعمل املكتب   - ٥٥
تأخري يف حصول مزيد من ال يف أقرب وقت ممكن، وبالتايل ضمان عدم سبايدر يف بيجني

أما األنشطة احملّددة املعتزمة ملكتب . لدول األعضاءالدعم االستشاري التقين إىل اتقدمي 
فإن موظفي الربنامج العاملني يف فيينا وبون يدر يف جنيف ربنامج سبااالتصال التابع ل
ة بعثات عّد، متّ إيفاد ٢٠٠٨يف عام و. إىل حني توفّر املوارد الالزمة الفتتاحه سيضطلعون هبا

 مع عدد من هيئات األمم املتحدة ية عدد من املبادرات التعاونإىلبالفعل ت  أّد،جنيفإىل 
 .مع فريق رصد األرضو
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     ولاملرفق األ
   بوركينا فاسو االستشارية التقنية إىل بعثة لّخص ألعمال الم    

ف مع كّيأن تت  مضطّرة إىلإدارة الكوارث يف غرب أفريقيااملعنية بوكاالت إنّ ال  - ١
ومن املرّجح جدا أن تؤّدي .  الفيضانات واجلفافومنها ،الكوارث الطبيعيةمتزايد من عدد 

الكوارث النامجة عن ظروف بيئية كما تسهم .  الراهنةفاقم احلالةىل تإر املناخ العاملي آثار تغّي
وباإلضافة إىل .  للخطراجلراد، يف تعريض األمن الغذائي للسكان احمللينيآفات نة، مثل معّي

، اليت تتأثّر املالريا والتهاب السحايا والكولريافيها  مبا ،واألوبئةاملنقولة األمراض تؤّدي ذلك، 
ل عبئا ثقيال على النظم شكّتيف اجملتمعات وهائل اضطراب دة، إىل بظروف مناخية حمّد

 . الصحية الوطنية

األمم برنامج   موظفيحكومة بوركينا فاسو منطلبت ، ٢٠٠٨يونيه /حزيرانيف و  - ٢
املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

 تتكنولوجيالل االستخدام اجلاريتقنية لتقييم ثة استشارية إيفاد بع )سبايدربرنامج (
. لطوارئ يف بوركينا فاسويف حاالت ا يف إدارة الكوارث واالستجابة ئيةالفضاواملعلومات 

أن تؤّدي اجملاالت اليت ميكن وعلى وجه التحديد، طُلب من موظفي برنامج سبايدر تعيني 
 حتسني ترمي إىل توصيات وتقدميورا أكرب،  دئية الفضات واملعلوماتتكنولوجياالفيها 

 . احلصول على التكنولوجيات واملعلومات الفضائية واستخدامها يف البلد

للبيئة والتنمية املستدامة يف بوركينا األمانة الدائمة للمجلس الوطين وحضر ممثّلون من   -٣
يف ُعقد  اضريي حتا اجتماع، ذات صلةومؤسسات أخرى، فاسو، وجهة الوصل احلكومية للبعثة

مؤلّف فريق وسافر . هدف البعثة وبرناجمها ملناقشة ٢٠٠٨أغسطس /واغادوغو يف هناية آب
 وبرنامج  األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانيةمن مخسة خرباء من اجلزائر وفرنسا ومكتب

جرى وأ. ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢١ إىل ١٧من حيث مكثوا  ،سبايدر إىل بوركينا فاسو
 اتر باجملاع املبكّاإلنذارنظام من بينها  (مؤسسات حكومية ١٠فريق البعثة مقابالت مع ممثّلي 
 األمم املتحدة لتنسيق مكتب(األمم املتحدة من هيئات  وأربع )يف الواليات املتحدة األمريكية

نامج األغذية  وبر،برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالتابع لألمانة العامة، و املساعدة اإلنسانية
 هازاراليت مع املؤسسات اجتماع  البعثة، يفيف هناية وقُّدمت ).  ومنظمة الصحة العاملية،العاملي

 . اليت توّصل إليها الفريقالحظات والنتائج األولية فريق البعثة، امل
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املعلومات مع مل اعت الاتقدرأن البعثة واستنتج الفريق الذي شارك يف   - ٤
الساتلية، متوفّرة صور  ومثل ال مثل الشبكة العاملية لسواتل املالحة،ائيةالفضوالتكنولوجيات 

يف متوفّرة قدرات نظم املعلومات اجلغرافية يف بوركينا فاسو، وأن يف املعهد اجلغرايف الوطين 
املعلومات ذات الصلة تدفّق  أن  وجد أيضافريق البعثةبيد أن .  مؤسسات أخرىعّدة

الكفء ستخدام ا لضمان االكافياملختلفة ليس حلكومية بني املؤسسات ابالكوارث 
ال سيما وأن التطبيقات اخلاصة ،  املوجودةاجلغرافية املكانية واملعلومات الفضائيةللمعلومات 

وأشار الفريق إىل أن . بالكوارث تتطلّب يف العادة معلومات من قطاعات إدارية خمتلفة
بوركينا فاسو، وهي اللجنة إدارهتا يف والكوارث لوقاية من جهود افة بتنسيق املؤسسة املكلّ

إىل املهارات التقنية تفتقر  الوطنية لتقدمي املساعدة يف حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل،
إلدارة وحتليل املعلومات اليت ختّص دة استراتيجية موّحاألرضية الفضائية الكافية وال متلك 

يف حاالت دمات رضية الفضائية يف تقدمي اخلاألاملعلومات  الستخدام وأ،  متعّددةقطاعات
 تتكنولوجياال متاما فائدة متخذي القرارات ال يدركون من كما أن العديد. الطوارئ
 .  يف إدارة الكوارثئيةالفضا

نشئت يف إطار الربنامج  اليت أُ،املؤسساتبني تبادل املعلومات وُوجد أن شبكة   - ٥
للبيئة والتنمية للمجلس الوطين ّسقها األمانة الدائمة إلدارة املعلومات البيئية، وتنالوطين 

أرضية قاعدة بيانات وهو (والنظام الوطين للمعلومات البيئية  املستدامة يف بوركينا فاسو،
أن ميكن  تانواعدتان مبادر، )األمانة الدائمة للمجلس الوطين املذكورستضيفها ت فضائية
 يف آخرواعد مثال متّ التعّرف على و. يف املستقبل بدور أكثر أمهية يف إدارة الكوارث اتقوم

 ،تملةاحملوبائية المراض القطاع الصحي، حيث يوجد تدفّق سريع وكفء للمعلومات عن األ
 . املكاتب اإلقليمية عرب املراكز الصحية الفرعية ويف واغادوغوالصحة وزارة القرى ب يربط

ي إىل حتسني استخدام  أن تؤّدفريق البعثة عددا من األنشطة اليت ميكنوحّدد   - ٦
 ،هذه األنشطةوتشمل . الفضائية وحتسني إدارة الكوارث يف البلدوالتكنولوجيات املعلومات 
 : ب مزيدا من املناقشة، ما يلياليت تتطلّ

خطة يف الفضائية والتكنولوجيات املعلومات عناصر دمج : اتالسياستقرير   )أ(  
  ؛، اليت جيري إعدادها حالياتعّددة الوطنية ملواجهة املخاطر املالطوارئ

 تيف جماالمصّممة خّصيصا بناء القدرات لأنشطة إعداد : بناء القدرات  )ب(  
وذلك  ،ونظم املعلومات اجلغرافية الشبكة العاملية لسواتل املالحةوعد االستشعار عن ُب

  اها؛ ومستو تلك املؤسسات لدورخمتلفة، تبعاملؤسسات 
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يف شكل   املوجودةاملعلومات املتعلقة بالكوارثجتميع  :إدارة املعلومات  )ج(  
، مثل البيانات املربوطة معا حالياغري ورقي، وحتقيق التكامل بني مصادر املعلومات 

 التحليالت ذات الصلة لكي يتسّنى إجراء ،النمذجة املائية املناخيةوهنوج ونتائج  يوفيزيائيةاجل
  ؛ املخاطراتالكوارث وتقييمب

طلب تفعيل ميثاق التعاون على ُتعىن ب جهة وصل وطنيةحتديد : اونالتع  )د(  
حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية 

  قنوات  من خالل )وُيعرف كذلك بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى(
رائط الساتلية املعّدة باستخدام الصور اليت باستالم وتوزيع منتجات مثل اخل و،مم املتحدةاأل

 .يتّم توفريها من خالل آلية امليثاق ذات الصلة

تعزيز جهود مع بالتوازي  ُتنفَّذولوحظ أن األنشطة املقترحة لبناء القدرات ينبغي أن   - ٧
 . الشبكات، مبا يف ذلك من خالل ق املعلوماتتعزيز تدفّوهي جهود تؤّدي إىل  ،املؤسسات

وضع يتاح بعد  وسوف ،التقنيةاالستشارية بعثة عن هذه التقرير ري إعداد جيو  - ٨
  . عليهاللمسات النهائية
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     املرفق الثاين
   يف إطار برنامج ٢٠٠٨املنفَّذة يف عام  الَوُصولةاألنشطة     

األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 
      واالستجابة يف حاالت الطوارئ

حلقات العمل واالجتماعات والدورات املتصلة بربنامج األمم املتحدة   - ألف  
الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت 
    الطوارئ، اليت حضرها فنيون من البلدان النامية تلقّوا دعما من الربنامج

عد ت اجلغرافية واالستشعار عن ُبالدورة اإلقليمية الثانية بشأن استخدام نظم املعلوما  - ١
  مايو/ أيار١٦ إىل ٥من  قدت يف بانكوك اليت ُع،يف إدارة خماطر الكوارث

ميثاق التعاون على حلقة العمل اإلقليمية لغرب أفريقيا بشأن برنامج سبايدر ودور   - ٢
 حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية

اليت ُعقدت يف  ،)وُيعرف كذلك بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى(
  مايو / أيار٢٢ و٢١أبوجا، يف 

مشلت (حلقة عمل بشأن إنشاء شبكة جامعية يف أمريكا الالتينية للحّد من الكوارث   - ٣
  من ، ُعقدت يف أنتيغوا، غواتيماال، )دورة تدريبية وحلقة عمل بشأن اإلهنيارات األرضية

  يونيه/ حزيران١٠ إىل ٢
: املدرسة الربيعية بشأن الكوارث الطبيعية واحللول الفضائية املتعلقة بإدارة الكوارث  - ٤

  سبتمرب  / أيلول١٢ إىل ٨الفيضانات، اليت ُعقدت يف سانتا ماريا، الربازيل، من 
نامج سبايدر العمل اإلقليمية املشتركة بني وكالة الفضاء الوطنية اإليرانية وبرحلقة   - ٥

 اليت ،إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئبشأن استخدام احللول الفضائية يف 
  أكتوبر / تشرين األول٨ إىل ٦طهران، من قدت يف ُع
حلقة عمل بشأن اجلوانب التقنية والتنظيمية والقانونية الستخدام تكنولوجيات   - ٦

 إىل ١٠ت الطوارئ، ُعقدت يف الرباط، من الفضاء يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاال
  نوفمرب / تشرين الثاين١٢
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حلقات العمل واجتماعات اخلرباء اليت نظّمها موظفو : الَوُصولةاألنشطة   - باء  
برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 

    واالستجابة يف حاالت الطوارئ
شبكة  بشأن االستفادة من برنامج سبايدرخلرباء دويل األمم املتحدة الاجتماع   - ١

  فرباير /شباط ٩ إىل ٧ يف سالزبورغ، النمسا، من ، الذي ُعقدمكاتب الدعم اإلقليمية
ألمم املتحدة يف جمال إدارة املخاطر والكوارث بشأن مبادرات اعمل اجتماع   - ٢

  مارس / آذار٢٧، ُعقد يف جنيف، يف واحللول الفضائية
سبايدر اإلقليمية بشأن استخدام احللول الفضائية يف إدارة برنامج عمل حلقة   - ٣

قدت يف  اليت ُع،يـالكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ لفائدة منطقة البحر الكاريب
  يوليه/ متوز١١ إىل ٨بادوس، من ربهاستنغز، 

دارة بشأن استخدام احللول الفضائية يف إحلقة عمل برنامج سبايدر اإلقليمية   - ٤
قدت يف سوفا اليت ُعلفائدة منطقة احمليط اهلادئ، الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

  سبتمرب /أيلول ١٩ إىل ١٦من 
إدارة الكوارث وتكنولوجيا حلقة عمل برنامج سبايدر الدولية الثانية لألمم املتحدة بشأن   -٥

  أكتوبر /تشرين األول ١٥ىل  إ١٣قدت يف بون، أملانيا، من اليت ُعسّد الفجوة،  :الفضاء
على نطاق األمم املتحدة بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء يف اخلامس جتماع اال  - ٦

، الذي ُعقد يف بون، أملانيا يف االستجابة يف حاالت الطوارئ وتقدمي املساعدات اإلنسانية
  أكتوبر / تشرين األول١٧ و١٦
    

    توفري خرباء متحّدثني  - جيم  
، ُعقد يف معرض "حلول من أجل اختاذ القرارات: رصد األرض" بعنوان مؤمتر دويل  - ١

  مايو / أيار٢٨ و٢٧برلني اجلوي يف برلني يف 
االجتماع املشترك األول بشأن اخلطوة الثانية لفريق مشروع سينتينيل آسيا، الذي   - ٢

 يونيه / حزيران٦ و٥ُعقد يف كويب، اليابان، يف 

اعة األوروبية للحماية املدنية، اليت ُعقدت يف أرغوس، دورة بعثات تقييم آلية اجلم  - ٣
  يونيه / حزيران١٣ إىل ٦قربص، من 
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املؤمتر السنوي اخلامس عشر للجمعية الدولية إلدارة حاالت الطوارئ، الذي ُعقد يف   - ٤
  يونيه / حزيران١٩ إىل ١٧براغ من 

من : ت العاملية اجلديدةدور نظم احلماية املدنية احلديثة والتحديا"حلقة عمل بعنوان   - ٥
  يونيه / حزيران٢٥، ُعقدت يف جنيف يف "إطار عمل هيوغو إىل االستجابة الفورية

الذي ُعقد يف " تغّير املناخ ومصادر املياه يف غرب أفريقيا" املؤمتر الدويل املعنون   - ٦
  أغسطس / آب٢٨ إىل ٢٥واغادوغو من 

، الذي ُعقد يف دافوس، ٢٠٠٨عام املؤمتر الدويل املعين بالكوارث واملخاطر ل  - ٧
  أغسطس / آب٢٩ إىل ٢٥سويسرا، من 

، الذي ُعقد يف أكرا، عدلرابطة األفريقية الستشعار البيئة عن ُباملؤمتر الدويل السابع ل  - ٨
  أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل ٢٧من 
إلنذار إدارة الكوارث ونظم ا: املؤمتر اإلقليمي األول املعين باملعلومات اجلغرافية  - ٩

  نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٤املبكر، الذي ُعقد يف مدينة الكويت من 
 الذي ُعقد يف املعين باحلد من أخطار الكوارث،الثالث املؤمتر الوزاري اآلسيوي   - ١٠

  ديسمرب / كانون األول٤ إىل ٢كواالملبور من 
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      املرفق الثالث
  يت شارك فيها موظفو االجتماعات الدولية واإلقليمية الرئيسية ال    

برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 
    ٢٠٠٨واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف عام 

بشأن أنشطة األمم املتحدة الجتماع املشترك بني وكاالت الدورة الثامنة والعشرون ل  - ١
  يناير /انون الثاين ك١٨ إىل ١٦، اليت ُعقدت يف جنيف من الفضاء اخلارجي

األساسية األمم املتحدة ياكل حلقة العمل اخلاصة باألهداف القابلة للتحقيق هل  - ٢
، اليت ُعقدت فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية والتابعة لللبيانات املكانية

  فرباير / شباط٦ إىل ٥يف روما، من 
 التعاون على حتقيق االستخدام املنسق نفيذية مليثاقاالجتماع الثامن عشر لألمانة الت  -٣

وُيعرف كذلك بامليثاق الدويل (للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية 
  أبريل / نيسان١٥مونتريال، كندا، يف ، الذي ُعقد يف )بشأن الفضاء والكوارث الكربى

، الذي ُعقد يف " أجل اختاذ القراراتحلول من: رصد األرض"املؤمتر الدويل املعنون   - ٤
  مايو / أيار٢٨ و٢٧معرض برلني اجلّوي يف برلني يف 

االجتماع املشترك األول بشأن اخلطوة الثانية لفريق مشروع سينتينيل آسيا، الذي   - ٥
 يونيه / حزيران٦ و٥ُعقد يف كويب، اليابان، يف 

  من قربص، اليت ُعقدت يف املدنيةآلية اجلماعة األوروبية للحمايةدورة بعثات تقييم   - ٦
  يونيه / حزيران١٣ إىل ٦
املؤمتر السنوي اخلامس عشر جلمعية إدارة حاالت الطوارئ، الذي ُعقد يف براغ من   - ٧

  يونيه / حزيران١٩ إىل ١٧
من : دور نظم احلماية املدنية احلديثة والتحديات العاملية اجلديدة"حلقة عمل بعنوان   - ٨

  يونيه / حزيران٢٥، ُعقدت يف جنيف يف "ىل االستجابة الفوريةإطار عمل هيوغو إ
الذي ُعقد يف ، "تغري املناخ ومصادر املياه يف غرب أفريقيا"املؤمتر الدويل املعنون   - ٩

  أغسطس / آب٢٨ إىل ٢٥واغادوغو من 
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، الذي ُعقد يف دافوس، ٢٠٠٨املؤمتر الدويل املعين بالكوارث واملخاطر لعام   - ١٠
  أغسطس/ آب٢٩ إىل ٢٥ن سويسرا، م

، الذي ُعقد يف أكرا، عدلرابطة األفريقية الستشعار البيئة عن ُباملؤمتر الدويل السابع ل  - ١١
  أكتوبر/ تشرين األول٣١ إىل ٢٧من 
، اليت فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيةاجللسة العامة التاسعة ل  - ١٢

  نوفمرب /شرين الثاين ت٧ إىل ٤ُعقدت يف فيينا، من 
اجللسة العامة اخلامسة للفريق املختص برصد األرض، اليت ُعقدت يف بوخارست، يف   - ١٣
  نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و١٩
إدارة الكوارث ونظم اإلنذار : املؤمتر اإلقليمي األول املعين باملعلومات اجلغرافية  - ١٤

  نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧ إىل ٢٣املبكر، الذي ُعقد يف مدينة الكويت من 
 الذي ُعقد يف املعين باحلد من أخطار الكوارث،الثالث املؤمتر الوزاري اآلسيوي   - ١٥

  ديسمرب/ كانون األول٤ إىل ٢كواالملبور، من 
  
  


