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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      ةيف األغراض السلمي  

 برنامج األمم املتحدة  يف إطار٢٠٠٩تقرير عن األنشطة املنفّذة يف عام     
 الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة 

     ملّخص        يف حاالت الطوارئ
رنامج داخل األمم املتحدة إلتاحة ، إنشاء ب٦١/١١٠قّررت اجلمعية العامة، يف قرارها    

احلصول على مجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث جلميع البلدان 
 ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة دعما لدورة إدارة الكوارث يف مجيع مراحلها،

ووافقت . فضاء اخلارجي التابع لألمانةواتفقت على أن ُينفَّذ الربنامج من جانب مكتب شؤون ال
، على أن تكون التسمية املختصرة لربنامج األمم املتحدة للمعلومات ٦٢/٢١٧اجلمعية، يف قرارها 

. )سبايدر ()(UN-SPIDER  هيالفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
 ضمان متكني البلدان واملنظمات يفايدر مهمة برنامج سب، تتمثّل ٦١/١١٠ووفقا لقرار اجلمعية 

الدولية واإلقليمية كافة من احلصول على مجيع أنواع املعلومات الفضائية وتنمية القدرة على 
  ).، املرفق الثاينA/AC.105/937 (استخدامها لدعم دورة إدارة الكوارث يف مجيع مراحلها

 يف إطار برنامج ٢٠٠٩هبا يف عام ويتضّمن هذا التقرير ملّخصا لتنفيذ األنشطة املضطلع    
  ).، املرفق الثاينA/AC.105/894 (٢٠٠٩- ٢٠٠٨سبايدر فيما يتعلق خبطة العمل لفترة السنتني 

 توفري الدعم االستشاري التقين لثالث ٢٠٠٩وتشمل اإلجنازات الرئيسية اليت حتقّقت يف عام    
 مع مكاتب الدعم اإلقليمية وإنشاء إطار عشرة دولة عضوا وإضفاء الطابع الرمسي على اتفاقات التعاون

إطار يهدف، يف مجلة أمور، إىل تيسري الوصول بشكل سريع وفّعال، إىل (SpaceAid " سبيس إيد"
وإطالق ) املعلومات الفضائية لدعم االستجابة يف حاالت الطوارئ واستعادة الوضع السوي مبكرا

   .ظيم حلقات عمل واجتماعات خرباء دولية وإقليميةتنالصيغة بيتا من بوابة املعارف لربنامج سبايدر و
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  احملتويات  
الصفحة 

-أوال  ٣...........................................................................................مقّدمة 

-ثانيا  ٣..................................................................................اإلطار التنظيمي 

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

٤ 

 ٤............................................................شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية -باء 

 ٥...................................................................جهات الوصل الوطنية  -جيم 

-ثالثا  ٦....................................................................٢٠٠٩األنشطة املنفذة يف عام  

 ٦ ................................................... بناء القدراتاألنشطة الَوصولة وأنشطة -ألف 

 ٩..........................................................................التعاون األفقي -باء 

 ١٤.................................................................الدعم االستشاري التقين  -جيم 

 ٢١.........................................األنشطة اليت اضطلعت هبا مكاتب الدعم اإلقليمية  -دال 

-رابعا  ٢٢........................................................................................التربعات 

-خامسا  ٢٣.....................................................٢٠٠٩- ٢٠٠٨تنفيذ خطة عمل فترة السنتني  
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      مةمقّد  -أوال  
، إنشاء برنامج داخل األمم املتحدة ٦١/١١٠قّررت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ١

إلتاحة احلصول على مجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث 
لية واإلقليمية ذات الصلة دعما لدورة إدارة الكوارث يف جلميع البلدان ومجيع املنظمات الدو
ذ الربنامج من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مجيع مراحلها، واتفقت على أن ُينفّ

، على أن تكون التسمية املختصرة ٦٢/٢١٧ووافقت اجلمعية، يف قرارها . التابع لألمانة
 إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت لربنامج األمم املتحدة للمعلومات الفضائية من أجل

، تتمثل مهمة ٦١/١١٠ووفقا لقرار اجلمعية ). سبايدر)) (UN-SPIDERالطوارئ هي 
برنامج سبايدر يف ضمان متكني البلدان واملنظمات الدولية واإلقليمية كافةً من احلصول على 

ورة إدارة الكوارث يف مجيع أنواع املعلومات الفضائية وتنمية القدرة على استخدامها لدعم د
  ).، اجلزء الثاين من املرفقA/AC.105/937(مجيع مراحلها 

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ برنامج سبايدر للفترة ٦٢/٢١٧وأقرت اجلمعية العامة يف قرارها   - ٢
والحظت ). ، املرفق الثاينA/AC.105/894 (٢٠٠٩-٢٠٠٨وخطة عمله لفترة السنتني 

، التقّدم احملرز، يف إطار برنامج سبايدر، يف ٦٤/٨٦اجلمعية العامة مع االرتياح، يف قرارها 
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٧تنفيذ خطة عمل الربنامج للفترة 

واتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا اخلمسني   - ٣
على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقارير املرحلية عن برنامج سبايدر وخطط 

 املقبلة يف إطار بند منتظم من بنود جدول األعمال بشأن دعم إدارة الكوارث بواسطة عمله
النظم الفضائية، وأن ُيدَرج ذلك البند من جدول األعمال يف قائمة املسائل اليت سينظر فيها 

 ويعرض هذا التقرير ملخصا لتنفيذ األنشطة املضطلع هبا يف عام )١(.فريقها العامل اجلامع
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨طار برنامج سبايدر فيما يتعلق خبطة العمل لفترة السنتني  يف إ٢٠٠٩

    
      اإلطار التنظيمي  -ثانيا  

موظفو برنامج : يقوم اإلطار التنظيمي لربنامج سبايدر على ثالثة أركان، هي  - ٤
  .سبايدر، وشبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، وجهات الوصل الوطنية

                                                           
  .١٥٥الفقرة ، (A/62/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  (1) 



 

4  
 

 A/AC.105/955

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

يشرف مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على برنامج سبايدر، وهو املسؤول عن   - ٥
ويتلقّى مدير املكتب املساعدة من منّسق برامج مسؤول عن ختطيط مجيع . تنفيذه بصفة عامة

ها وتنفيذها بدعم من رئيس مكتب سبايدر يف بون، أملانيا، أنشطة برنامج سبايدر وتنسيق
ورئيس مكتب سبايدر الذي سُينشأ مستقبال يف بيجني وموظف الربنامج املسؤول عن 

  .ناء القدراتالَوصولة وأنشطة بنشطة األ
، كان املوظفون واخلرباء واخلرباء االستشاريون التالون قد ٢٠٠٩وحبلول هناية عام   - ٦

  :يذ أنشطة يف إطار برنامج سبايدرُحشدوا لتنف
األنشطة الَوصولة منسق الربنامج، وموظف برنامج مسؤول عن : يف فيينا  )أ(  
 بناء القدرات، وموظف برنامج مسؤول عن تنسيق املساعدة االستشارية التقنية وأنشطة

لدعم إدارة الربنامج ) وفّرته حكومة مجهورية كوريا(للدول األعضاء، وخبري معاون 
وفّرته (لشؤون املالية ومجع األموال وتنسيق شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، وخبري معاون وا

يهدف، يف مجلة إطار (وتنفيذ إطار سبيس إيد الَوصولة نشطة األلدعم ) حكومة النمسا
فضائية لدعم االستجابة يف المعلومات للصول بشكل سريع وفعال وأمور، إىل تيسري ال

وإدارة برنامج سبايدر، ومساعد فريق ) ة الوضع السوي مبكراحاالت الطوارئ واستعاد
  للمساعدة يف املهام اإلدارية؛

موظف برنامج يرأس مكتب سبايدر يف بون، واثنان من كبار اخلرباء : يف بون  )ب(  
لدعم تنفيذ بوابة املعارف ) وفّرمها املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي مبثابة قرض ال ُيسّدد(

لدعم تطوير بوابة املعارف ) وفرته حكومة أملانيا(أنشطة أخرى، وخبري معاون يف مجلة 
لدعم مجع املعلومات ونشرها وصيانة ) وفرته أيضا حكومة أملانيا(وتنفيذها وخبري معاون 

وجرى التعاقد أيضا مع خبريين استشاريني، على أساس عدم التفّرغ، . حمتوى بوابة املعارف
  . ناجمي والتقين لبوابة املعارف وقاعدة بيانات جهات االتصالمن أجل توفري الدعم الرب

    
    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  -باء  

، على أن يعمل برنامج سبايدر بشكل ٦١/١١٠اتفقت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ٧
وثيق مع مراكز اخلربة اإلقليمية والوطنية يف جمال استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة 
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رث بغية تكوين شبكة من مكاتب الدعم اإلقليمية من أجل تنفيذ أنشطة برنامج الكوا
  .لكل مكتب من املكاتبسبايدر بطريقة منسقة يف كل منطقة تابعة 

واتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا احلادية   - ٨
ختيار مكاتب الدعم اإلقليمية تلك واخلمسني على جمموعة من املبادئ التوجيهية املتعلقة با

 على املبادئ التوجيهية اليت اقترحتها ٦٣/٩٠ ووافقت اجلمعية العامة يف قرارها )٢(.وإنشائها
  .اللجنة

، وقّع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي اتفاقات تعاون مع إيران ٢٠٠٩ويف عام   - ٩
ركز اآلسيوي للحد من واجلزائر ورومانيا ونيجرييا، وكذلك مع امل) اإلسالمية- مجهورية(

وقد عرضت . الكوارث، مضفيا بذلك الصفة الرمسية على إنشاء مكاتب الدعم اإلقليمية
أوكرانيا وباكستان وجنوب أفريقيا والفلبني استضافة مكاتب دعم إقليمية ومن املتوقع توقيع 

  .٢٠١٠اتفاقات التعاون مع كل من هذه البلدان خالل عام 
    

    طنيةجهات الوصل الو  -جيم  
جهة الوصل الوطنية هي مؤسسة وطنية تسّميها حكومة البلد الذي توجد فيه ومتثّل   - ١٠

ويتمثّل دور جهة الوصل الوطنية يف العمل مع . دوائَر إدارة الكوارث والتطبيقات الفضائية
موظفي برنامج سبايدر على تعزيز اخلطط والسياسات الوطنية إلدارة الكوارث ويف تنفيذ 

. ية حمّددة، تتضّمن حلوال مستمّدة من تكنولوجيا الفضاء، لدعم إدارة الكوارثأنشطة وطن
وجهات الوصل الوطنية هي املؤسسات الرئيسية اليت يعمل معها موظفو سبايدر على الصعيد 
  .الوطين هبدف تيسري االطالع على احللول الفضائية واستخدامها يف إدارة الكوارث يف البلد

ن الفضاء اخلارجي إىل احلكومات، حني دعاها إىل تسمية جهة ووجَّه مكتب شؤو  -١١
وصل وطنية، طلبا حمّددا بأن تنظر يف إمكانية ترشيح نفس جهة الوصل اليت ُسمِّيت لتنفيذ 

 )٣(بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث،: ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو 
ّد من الكوارث، املعقود يف كويب، هيوغو، اليابان، الذي اعتمد خالل املؤمتر العاملي املعين باحل

 كانت كل من الدول ٢٠٠٩وحبلول هناية عام . ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٢ إىل ١٨من 
إثيوبيا واألردن وإسبانيا واإلمارات العربية : التالية قد ّمست جهة وصل وطنيةاألربعني األعضاء 

                                                           
  .١٢٩الفقرة ، (A/63/20) ٢٠ والستون، امللحق رقم الثالثةالدورة املرجع نفسه،  (2) 
 (3) A/CONF.206/6و ،Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار.  
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 -دولة (بوروندي والبوسنة واهلرسك وبوليفيا املتحدة وأوكرانيا وبليز وبوركينا فاسو و
ومجهورية واجلزائر وبيالروس وتايلند وتركيا وترينيداد وتوباغو وتونس ) املتعددة القوميات

زانيا املتحدة واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا والسلفادور وسنغافورة والسنغال ـتن
وكرواتيا وكوت ديفوار وكينيا ومالطة ومصر والصني وطاجيكستان والعراق والفلبني وقطر 

  .واملغرب ومالوي وموريتانيا وموريشيوس وميامنار والنمسا ونيوزيلندا واهلند
وُتمثل جهات الوصل الوطنية جمموعة متنوعة من الكيانات، تشمل سلطات إدارة   - ١٢

فضاء ومنظمات الكوارث ووحدات احلماية املدنية وبرامج احلد من خماطر الكوارث ووكاالت ال
ومن خالل برنامج سبايدر، يتصل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بانتظام جبهات . رسم اخلرائط

الوصل الوطنية، حيث ُيبقيها على علم بأنشطة برنامج سبايدر ويذكّي وعيها بالفرص الساحنة 
  .واليت قد تسنح مستقبال ويعزز عالقة العمل مبا يؤدي إىل زيادة إمكانية دعم كل بلد

    
      ٢٠٠٩األنشطة املنفذة يف عام   -ثالثا  

 تبعا خلطة العمل لفترة ٢٠٠٩سار العمل املنفذ يف إطار برنامج سبايدر يف عام   - ١٣
 نشاطا ١١، اليت جرى فيها تعيني )، املرفق الثاينA/AC.105/894 (٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 
شطة تبعا للمواضيع الثالثة ويف هذا التقرير، جرى جتميع العمل املنجز بشأن هذه األن. حمددا
 القدرات، والتعاون األفقي، والدعم االستشاري األنشطة والَوصولة وأنشطة بناء: التالية
 بدرجة ٢٠٠٩وقد أسهم العمل املنجز من جانب مكاتب الدعم اإلقليمية يف عام . التقين

  . مهّمة يف تنفيذ األنشطة املزمعة
    

    القدرات بناء األنشطة الَوصولة وأنشطة  - ألف  
بشأن األنشطة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تشمل األنشطة احملددة يف خطة العمل لفترة السنتني   - ١٤

) ٤النشاط  (واألنشطة الَوصولة) ٣النشاط (بناء القدرات إذكاء الوعي الَوصولة وأنشطة 
  ).١١النشاط (ودعم بناء القدرات 

    
    إذكاء الوعي  

األشخاص املستهدفني ملوضوع معّين، إذكاء الوعي هو عملية هتدف إىل زيادة فهم   - ١٥
وإذكاء الوعي، يف إطار برنامج سبايدر، هو . تشجيعا هلم على تغيري مواقفهم وسلوكياهتم

عملية مستمرة تواكب األنشطة املُضطلع هبا وتعمل على تيسريها وإعدادها، وذلك يف سياق 
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ية جديدة، مبا خماطبة مجاهري جديدة وإقامة شراكات جديدة واستحداث حلول تكنولوج
  .يوفّر فرصا جديدة للفئات املستهدفة املوجودة واملستجدة

. ، مت استعراض استراتيجية إذكاء الوعي لربنامج سبايدر وحتديثها٢٠٠٩ويف عام   - ١٦
. ونتيجة لذلك، أُنتجت منشورات حمددة ومعارض ومواد تعليمية وُنشرت على نطاق واسع

لكترونية إورسائل إخبارية ) باإلنكليزية واإلسبانية(قات ومشلت مواد إذكاء الوعي املُنتجة ور
دورية ومعلومات حمّدثة شهرية، وكذلك مواد تروجيية أخرى ُوّزعت يف حلقات العمل 

لكتروين، من خالل قائمة عناوين بريدية، واملؤمترات وأُتيحت عرب بوابة املعارف وبالربيد اإل
يديو إعالمي عن برنامج سبايدر وهدفه أتيح وأُنتج أيضا فيلم ف.  مهين١٣ ٠٠٠ألكثر من 

  ).http://www.youtube.com/watch?v=pAnEZU5BIXM(جلمهور عريض عرب اإلنترنت 
وكجزء من أنشطة إذكاء الوعي، شارك موظفو برنامج سبايدر يف االجتماعات   - ١٧

الستراتيجية اإلقليمية الرئيسية لربامج احلد من خماطر الكوارث اليت جرى تنظيمها يف إطار ا
وقد استخدمت هذه االجتماعات، اليت ُعقدت يف مناطق أفريقيا، . الدولية للحد من الكوارث

، إلجياد وعي بني اجلماعات املعنية والكاريبـيوآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا، وأمريكا الالتينية 
لتعزيز  برنامج سبايدر املواضيعية العاملية اليت استهلهاسبايدر بشراكة باحلد من خماطر الكوارث 

  .إنشاء مجاعات مماَرسة بشأن استخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث
، احتفل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باليوم ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٤ويف   - ١٨

، بعقد ٤٤/٢٣٦الدويل للحد من الكوارث الطبيعية، الذي حددته اجلمعية العامة يف قرارها 
وخالل احلدث، .  يوجد مقر املكتبحيثكاء الوعي يف مركز فيينا الدويل، حدث إلذ

ُوفِّرت معلومات عن دور برنامج سبايدر والكيفية اليت اسُتخدمت هبا املعلومات الفضائية يف 
سبتمرب وتشرين /التصدي للعواصف واألعاصري املدارية اليت ضربت الفلبني يف أيلول

  .٢٠٠٩أكتوبر /األول
املكتب، بالتعاون مع اجمللس االستشاري جليل الفضاء، مسابقة ملصقات حول ونظّم   - ١٩

دراسة حالة عن استخدام املعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث يف منطقة "موضوع 
  ".يبـالكاري

    
    األنشطة الَوصولة  

    يف إطار برنامج سبايدر،٢٠٠٩ يف عام لألنشطة الَوصولةحتققت األهداف احملددة   -٢٠
حيث جرى تنظيم عدة حلقات عمل واجتماعات خرباء ودورات تدريبية ودعمها، حسبما 
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  وُيتاح املزيد من املعلومات، ). A/AC.105/952 (عن األنشطة الوصولةتقرير اليرد بالتفصيل يف 
  مبا يف ذلك مذكرات االجتماع لكل حلقة عمل، يف املوقع الشبكي لربنامج سبايدر 

)http://www.unspider.org.(  
    
    دعم بناء القدرات  

من املهم بناء القدرات وتقوية املؤسسات على مجيع املستويات لزيادة قدرة املنظمات   -٢١
واألفراد على استخدام اخلدمات الفضائية بفاعلية من أجل احلد من الكوارث والتأهب هلا 

هود بناء القدرات، جيري االضطالع جب. واالستجابة يف حالة حدوثها واستعادة الوضع السوي
، عن طريق )A/AC.105/947(حسب تعريفها يف استراتيجية بناء القدرات لربنامج سبايدر 

تدريب األفراد، وإضفاء الصفة املؤسسية على استخدام املعلومات الفضائية : القيام بثالثة أشياء
 مبثل هذه واملعلومات املتعلقة بالكوارث يف الوكاالت واملنظمات املسؤولة عن االضطالع

املهام؛ ودعم الوصول إىل األجهزة والرباجميات والبىن التحتية ذات الصلة من أجل استخدام 
  .هذه املعلومات

ويتيّسر التدريب من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة اليت يضطلع هبا شركاء   - ٢٢
ضفاء الصفة وُتوفَّر املشورة يف جمال السياسات وُتَتوأم املؤسسات بغية إ. برنامج سبايدر

وُتَوفّر املساعدة يف إطار برنامج . املؤسسية على الوصول إىل املعلومات الفضائية واستخدامها
سبايدر ملساعدة الوكاالت يف احلصول على البنية التحتية الالزمة للوصول إىل مثل هذه 

  .املعلومات واستخدامها
 يتماشى مع خطة عمل ، اضطُلع بعدة أنشطة لبناء القدرات مبا٢٠٠٩وخالل عام   - ٢٣

  :؛ مبا يف ذلك ما يلي٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني 
ُنظمت دورات مناقشة خالل حلقة العمل الدولية لألمم املتحدة حول بناء   )أ(  

يونيه يف إطار / حزيران٤ إىل ٢القدرات من أجل احلد من الكوارث املعقودة يف فيينا من 
 برنامج سبايدر جبمع تعليقات اخلرباء اليت وقد مسحت هذه الدورات ملوظفي. برنامج سبايدر

وعالوة على ذلك، أُنشئ فريق خرباء . ُيمكن استخدامها لتطوير استراتيجية بناء القدرات
بشأن بناء القدرات يف حلقة العمل للمساعدة يف تصميم أنشطة بناء القدرات وتنفيذها 

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨حسبما هو معّرف يف خطة عمل برنامج سبايدر لفترة السنتني 
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ُوفِّر الدعم للّجنة الوطنية لألنشطة الفضائية يف األرجنتني ومنظمة الدول   )ب(  
ي عن استخدام االستشعار عن بعد يف إدارة الفيضانات، ـاألمريكية من أجل حدث تدريب

  ُعقد يف قرطبة، األرجنتني؛
ا ُوفِّر الدعم ملركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء اإلقليمي ألمريك  )ج(  

الالتينية والكاريبـي، املنتسب لألمم املتحدة، وللّجنة الوطنية لألنشطة الفضائية، من أجل 
التخطيط للمدرسة الربيعية الثانية بشأن الكوارث الطبيعية واحللول الفضائية املتعلقة بإدارة 

  ؛٢٠١٠عام أوائل اجلفاف والتصّحر، املزمع عقدها يف ال ريوخا، األرجنتني، يف : الكوارث
بناء القدرات يف جمال إدارة "املشاركة يف احللقة الدراسية التنفيذية املعنونة   )د(  

، املنعقدة يف إنشيده، هولندا، من "املعلومات اجلغرافية املتعلقة بالكوارث يف البلدان النامية
  سبتمرب؛/ أيلول٢٥ إىل ٢٣

 الدولية للحد من ُوفِّر الدعم لعدة حلقات عمل تدريبية نظمتها االستراتيجية  )ه(  
، شارك موظفو برنامج سبايدر يف حلقة العمل ٢٠٠٩نوفمرب /ويف تشرين الثاين. الكوارث

  التدريبية دون اإلقليمية لغرب أفريقيا عن تقييم املخاطر، اليت نظمتها أيضا االستراتيجية الدولية؛
  .مت استحداث قاعدة بيانات لفرص التدريب  )و(  

    
    التعاون األفقي  - باء  

ينصب التركيز، يف التعاون األفقي، على أمهية توفري املعلومات للمجتمعات احمللية   - ٢٤
ووفقا خلطة عمل . وحتسني االتصال فيما بينها وتقوية التنسيق لصاحل اجملتمعات احمللية املتأثرة

:  ما يلي٢٠٠٩، مشلت أنشطة التعاون األفقي يف عام ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برنامج سبايدر للفترة 
؛ وكفالة سهولة إطالع مجيع )١النشاط (ملعلومات ذات الصلة بطريقة منهجية جتميع ا

من خالل بوابة (املستعملني النهائيني املهتمني على املعلومات ذات الصلة وتعميمها عليهم 
؛ وإدارة املعارف ونقلها )٦النشاط (؛ وإنشاء مجاعات مماَرسة )٢النشاط ) (املعارف

  ).٨النشاط (تحالفات ؛ ومنرب تعزيز ال)٧النشاط (
    
    بوابة املعارف  

حتتل بوابة املعرفة مكانا مركزيا بالنسبة جلميع أنشطة برنامج سبايدر األخرى، حيث   -٢٥
توفِّر السبل الكفيلة بتجميع كل هذه األنشطة وما ينجم عنها من خمرجات ومنتجات وتبويبها 

ارف واملوارد املفيدة املستبانة واملتاحة وهتدف البوابة إىل إدماج مجيع املعلومات واملع. ونشرها
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لدعم والية الربنامج، مبا يف ذلك تلك اليت ُتسهم هبا مجاعات املستخدمني ذات الصلة، وتعمل 
  .كمنرب لتبادل املعلومات الفضائية املتعلقة بدورة إدارة الكوارث بشكل عام

رمسيا خالل ) http://www.un-spider.org(وأُطلقت الصيغة بيتا من بوابة املعارف   - ٢٦
وقد اتصل . الدورة الثانية واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 دولة ١٣٤ زائر خمتلف من ٤ ٠٠٠باملوقع، خالل الشهور اخلمسة األوىل من تشغيله، حوايل 
كامل ويستغل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف تنفيذه لبوابة املعارف، بشكل . وإقليما

  .أحدث احللول القائمة على الويب لدعم شبكة برنامج سبايدر يف مجيع جماالت عملها
. وتوفر البوابة خدمات وأدوات لتيسري االتصال ودعم العمليات ونشر املعلومات  - ٢٧

وهي تتضمن قسما لألخبار وجدوال يضّم معلومات عن الكوارث وقائمة بتواريخ 
مصفوفة تطبيقات ( البوابة ما زاال يف طور االستحداث وهناك عنصران من عناصر. األحداث

واعتبارا من صفحة االستقبال، توجد روابط حتيل ). فضائية وأداة لكرة جغرافية مرئية
والدعم االستشاري والقاعدة املعرفية " سبيس إيد"املستخدمني إىل صفحات عن إطار 

 استخدام تكنولوجيات معلومات عن" سبيس إيد"ويتضمن قسم . وشبكة برنامج سبايدر
ويتضمن قسم القاعدة املعرفية . الفضاء أثناء عمليات االستجابة يف حاالت الطوارئ
أما قسم الشبكة فيتضمن روابط . معلومات عن التكنولوجيا واإلجراءات واملنظمات واخلرباء

إىل مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة لربنامج سبايدر وجهات الوصل الوطنية ومجاعات 
  .ملماَرسة وحمفل للمناقشةا

    
    إدارة املعارف ونقلها  

ينبغي النظر إىل اقتناء املعارف ومعاجلتها ونقلها باعتبارها حامسة األمهية لنجاح برنامج   -٢٨
ويشمل ذلك إدارة نوع املعارف الكامنة يف عقل الفرد يف شكل دراية وخربة ونوع . سبايدر

خالل بناء قاعدة معرفية عن الطريقة اليت ُيمكن هبا ومن . املعارف املسجل يف وسائط متنوعة
للمعلومات واحللول الفضائية أن تدعم إدارة املخاطر والكوارث واالستجابة يف حاالت 

  .الطوارئ، ُيمكن إتاحة املعارف عن طريق بوابة املعارف واستخدامها لدعم بناء القدرات
نسيق مع مكاتب الدعم ، واصل موظفو برنامج سبايدر، بالت٢٠٠٩ويف عام   - ٢٩

وقد انطوى . اإلقليمية، مجع املعلومات واملعارف ذات الصلة وإتاحتها من خالل بوابة املعرفة
تطوير القاعدة املعرفية أيضا على حتديد متطلبات املستخدمني مبزيد من الدقة واستبانة أفضل 

ت املعلومات وعالوة على ذلك جرى، بالتعاون مع اجمللس املشترك جلمعيا. املمارسات
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اجلغرافية الفضائية، إعداد منشور عن دراسة حاالت وأفضل املمارسات من املزمع إطالقه يف 
  .٢٠١٠عام 

    
    مجاعات املماَرسة  

مجاعات املمارسة هي جزء من هنج حديث لدعم إدارة املعارف ونقلها يقوم على   - ٣٠
بطها االتصال وعمليات وهذه اجلماعات جمموعات دينامية ير. نظرية التعلم االجتماعي

وتبادل املعارف هو السمة األساسية . التعلم وتكرس نفسها للقضايا ذات االهتمام املشترك
  .اليت متّيز مجاعات املمارسة

ومن خالل برنامج سبايدر، يسعى مكتب شؤون الفضاء اخلارجي إىل تعزيز ودعم   - ٣١
كوارث واملعلومات واحللول مجاعات املمارسة اليت تركّز على قضايا متصلة بإدارة ال

وقد مت بالفعل استحداث مفهوم إطاري جلماعات املمارسة يف سياق برنامج . الفضائية
واسُتخدمت حلقات العمل والبعثات االستشارية التقنية واملؤمترات الدولية ذات . سبايدر

ير وعالوة على ذلك، جيري تطو. الصلة كحقل جتارب إلنشاء مجاعات املمارسة وتعزيزها
بوابة املعارف لتيسري االتصال بني هذه اجلماعات عن طريق توفري منصة قائمة على الويب 
تتيح االتصال التلقائي وتوليد حمتوى جيد النوعية ونقله وإمكانية االحتفاظ بدليل عن 

  .األعضاء وإجياد حيز عمل مشترك ومستودع وثائق
لتقنية املنفذة يف إطار برنامج وقد ثبت أن حلقات العمل والبعثات االستشارية ا  - ٣٢

سبايدر مثالية بالنسبة لتمكني ممارسي إدارة الكوارث من مقابلة خرباء الفضاء وكذلك 
بعضهم بعضا، ولتوفري منصة ميكن أن ُتنشأ عليها مجاعات املمارسة وُتطّور إىل مدى أبعد 

  .عن طريق االتصاالت الشخصية
، ساهم يف ٢٠٠٩ويف عام . اَرسة قائمةووفر برنامج سبايدر الدعم جلماعات مم  - ٣٣

فريق عامل يركز على بناء القدرات والشراكة املواضيعية : إنشاء مجاعيت ممارسة جديدتني
  .العاملية التابعة لربنامج سبايدر

    
    برنامج لضمان التعاون  

إن املواءمة بني خمتلف املبادرات والتعاون بني خمتلف الشركاء عنصران أساسيان   - ٣٤
ان قدرة الدول واملنظمات اإلقليمية على الوصول إىل املعلومات الفضائية واستخدامها لضم

ومن خالل برنامج سبايدر، يسهم مكتب شؤون الفضاء . دعما ألنشطة إدارة الكوارث
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اخلارجي يف هذه اجلهود عن طريق ضمان مواءمة املبادرات اليت تسهم أو اليت ُيمكن أن 
لنامية على الوصول إىل تكنولوجيات الفضاء واستخدامها يف ُتسهم يف مساعدة البلدان ا

ويواصل املكتب اإلسهام يف التنفيذ الكامل للمبادرات . إدارة الكوارث واحلد من املخاطر
الدولية واإلقليمية القائمة واملزمعة ذات الصلة بربنامج عمل سبايدر، مسهما بذلك يف تعزيز 

تحدة املتعلقة باالستجابة يف احلاالت اإلنسانية وحاالت التنسيق بني كافة مبادرات األمم امل
  .الطوارئ، وكذلك تلك اليت تركز على احلد من املخاطر وإدارة الكوارث

ومشلت األنشطة ذات الصلة التفاعل الوثيق مع الفريق املختص برصد األرض ومواصلة   - ٣٥
الصلة، وكذلك املشاركة موظفي برنامج سبايدر االضطالع بدور ريادي يف مهام الفريق ذات 

يف اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، اليت يتوىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي فيها حاليا 
ويف هذا السياق، حضر موظفو . الدور الرائد يف الفريق املعين باالستجابة يف حاالت الطوارئ

تابع للّجنة املعنية برنامج سبايدر اجتماع الفريق العامل املعين بنظم وخدمات املعلومات ال
واالجتماعات العامة للّجنة املعنية بسواتل  ٢٠٠٩مايو /بسواتل رصد األرض املنعقد يف أيار

  .٢٠٠٩نوفمرب /رصد األرض والفريق املختص برصد األرض املنعقدة يف تشرين الثاين
 لتحسني التفاعل مع سائر إدارات األمم املتحدة ٢٠٠٩وُبذلت جهود مهّمة يف عام   - ٣٦

وقد ساهم اشتراك مكتب شؤون الفضاء . ووكاالهتا وإلذكاء الوعي بوالية برنامج سبايدر
اخلارجي واللجنة االقتصادية ألفريقيا يف رئاسة فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات 

  .اجلغرافية إىل تعزيز عمل برنامج سبايدر داخل منظومة األمم املتحدة
وطبقا .  تنسيق مشتركة بني الوكاالت تابعة لألمم املتحدةوهذا الفريق هو هيئة  - ٣٧

وقد استضاف مكتب .  خبري يف النظام٥٠٠للتقديرات هناك حاليا ما يزيد كثريا على 
 / تشرين األول٢١ إىل ١٩برنامج سبايدر يف بون االجتماع العاشر للفريق املنعقد من 

  ة ومن شركاء من غري ، والذي شارك فيه خرباء من األمم املتحد٢٠٠٩أكتوبر 
  .األمم املتحدة على السواء

واستضاف مكتب برنامج سبايدر يف بون أيضا حلقة عمل إعالمية لربنامج الرصد   - ٣٨
ويف .  األوروبيةBridge2Geoالعاملي لألغراض البيئية واألمنية نظمتها مدينة بون ومبادرة 
 روابط أفضل مع كيانات األمم حلقة العمل، استكشف موظفو برنامج سبايدر إمكانية إقامة

مبا يف ذلك جامعة األمم املتحدة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة (املتحدة املختلفة يف بون 
أو من التصحر، وخباصة يف /ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

 وعملية الرصد العاملي )طارية بشأن تغري املناخإلأفريقيا وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ا
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لألغراض البيئية واألمنية التابعة لالحتاد األورويب، وأذكوا الوعي يف الوقت نفسه بوالية 
  .برنامج سبايدر ومهمته

استضافة اجتماعات بشأن مشروع : ومشلت أنشطة التعاون األفقية األخرى  - ٣٩
SensorWebنات واملشروع الكاريبـي إلدارة ي الرائد املعين باإلدارة املتكاملة للفيضاـ الناميب

خالل العام؛ ي وتطويره إىل مشروع دعم ـالفيضانات؛ وتنسيق اجلهود للمشروع الناميب
واملشاركة يف أنشطة الفريق املختص برصد األرض املتعلقة بالصحة عن طريق تغطية جوانب 
املعلومات الفضائية؛ وتوفري الدعم ملركز السياسات املناخية األفريقي التابع للّجنة االقتصادية 

  .ClimDev-Africaألفريقيا من خالل استحداث قاعدة البيانات 
هدف إطار ي و، وه"سبيس إيد"إطار  عزز برنامج سبايدر ونفّذ ،٢٠٠٩ويف عام   - ٤٠

للمعلومات بشكل سريع وفّعال إىل متكني الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية من الوصول 
وتشمل . الفضائية دعما لالستجابة يف حاالت الطوارئ وألنشطة استعادة الوضع السوي

 توفرها سواتل رصد األرض وسواتل االتصال مثل هذه املعلومات كافة أنواع البيانات اليت
وُيتاح الوصول إىل سبيس إيد جلهات الوصل الوطنية املعنية بربنامج . وسواتل املالحة العاملية

وميكن للمستخدمني . سبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له ولكيانات األمم املتحدة
 باهلاتف أو الربيد اإللكتروين أو طلب هذه اخلدمة من خالل خط ساخن ميكن الوصول إليه

وُتنشأ، لكل كارثة من الكوارث، صفحة . الفاكس على مدار الساعة يف مجيع أيام األسبوع
ويب خاصة خلدمة سبيس إيد على بوابة املعرفة اخلاصة بربنامج سبايدر ُتجمع فيها 

الستجابة يف املعلومات الفضائية ذات الصلة وُتتاح على نطاق واسع للجماعة املعنية با
  .حاالت الطوارئ

ومن خالل برنامج سبايدر، يواصل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي العمل بشكل   - ٤١
وثيق مع األمانة التنفيذية مليثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف 

فضاء املُسمى أيضا امليثاق الدويل بشأن ال(حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية 
ومن . ٢٠٠٣مارس /منذ أن أصبح املكتب هيئة متعاونة للميثاق يف آذار) والكوارث الكربى

خالل آلية متاحة من خالل امليثاق، ميكن ألي كيان يف منظومة األمم املتحدة أن يطلب 
  .صورا ساتلية لدعم استجابته يف حاالت الطوارئ

: ة لعدة كوارث كربى، منها، قدم برنامج سبايدر الدعم استجاب٢٠٠٩ويف عام   - ٤٢
مارس /فرباير وآذار/شباط(، فيضانات يف ناميبيا )٢٠٠٩فرباير /شباط(فيضانات يف املغرب 

، فيضانات يف أفغانستان )٢٠٠٩مايو /أيار(، اهنيال أرضي يف طاجيكستان )٢٠٠٩
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، فيضانات يف السنغال )٢٠٠٩مايو /أيار(، فيضانات يف بنغالديش )٢٠٠٩مايو /أيار(
، تسونامي يف )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول(، فيضانات يف بوركينا فاسو )٢٠٠٩سبتمرب /ولأيل(

أكتوبر /تشرين األول(، عواصف وأعاصري مدارية يف الفلبني )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول(ساموا 
، )٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول(، عاصفة حبرية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية )٢٠٠٩

  ).٢٠٠٩ديسمرب /ولكانون األ(إعصار يف فيجي 
ومع مراعاة إطار الشراكات املواضيعية املتوخى يف االستراتيجية الدولية للحد من   - ٤٣

الكوارث يف سياق إطار عمل هيوغو، استغل برنامج سبايدر دورات الربامج املواضيعية 
  .إلقامة شراكة مواضيعية تركز على استخدام املعلومات الفضائية يف إدارة خماطر الكوارث

وفيما بعد، خالل الدورة الثانية للمنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث، املنعقدة   - ٤٤
يونيه، ُنظم حدث خاص إلطالق شراكة برنامج سبايدر / حزيران١٩ إىل ١٦يف جنيف من 

املواضيعية العاملية بشأن استخدام املعلومات الفضائية لدعم دورة إدارة الكوارث يف مجيع 
خى للشراكة أن تكون منتدى يتيح للجماعات املعنية بالفضاء وإدارة خماطر ويتو. مراحلها

الكوارث االجتماع والعمل سويا لضمان توافر املعلومات الفضائية من أجل احلد من خماطر 
  .الكوارث

ومن املتوقع للشراكة أيضا أن توفر التوجيه بشأن استخدام املعلومات الفضائية يف   - ٤٥
م االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث يف سياق برامج االستراتيجية إدارة الكوارث لنظا

  .العاملية واإلقليمية والوطنية
وعالوة على ذلك، فكما هو متوخى يف االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،   - ٤٦

سوف تتفاعل شراكة برنامج سبايدر املواضيعية العاملية مع سائر الشراكات والربامج 
ية وسائر أقسام نظام االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومن مث ُتسهم يف املواضيع

  .برنامج األنشطة املشتركة لنظام االستراتيجية
    

    الدعم االستشاري التقين  - جيم  
يتمثل اإلجناز الرئيسي املتوقع من برنامج سبايدر يف حتقيق املزيد من الفهم والقبول   - ٤٧

املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة فيما يتعلق بالوصول إىل مجيع وااللتزام من البلدان و
أنواع املعلومات الفضائية وتطوير القدرة على استخدامها لدعم دورة إدارة الكوارث يف 

موجزات البيانات : وتشمل األنشطة اليت ُتسهم مباشرة يف حتقيق هذا اهلدف. مجيع مراحلها
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، وتوفري الدعم )٩النشاط (، وتوفري الدعم لألنشطة الوطنية )٥النشاط (اإلقليمية والقطرية 
  ).١٠النشاط (يف وضع اخلطط والسياسات الوطنية إلدارة الكوارث 

  :وتفي عملية مجع موجزات البيانات القطرية بعدة وظائف  - ٤٨
  فهي تساعد على اجلمع بني مجاعات إدارة الكوارث وتكنولوجيا الفضاء؛  )أ(  
ات الوطنية أن تستخدمها ملعرفة مدى استخدام تكنولوجيا ُيمكن للسلط  )ب(  

  الفضاء بالفعل يف التصدي للكوارث؛
مة ملوظفي برنامج سبايدر عن مسات البلد احملددة ميكن أن توفر معلومات قّي  )ج(  

  واحتياجات مستخدميه وأصحاب املصلحة ذوي الصلة فيه؛
نشطة دعم استشاري تقين توفر معلومات ُيمكن أن ُتستخدم يف استحداث أ  )د(  

  مناسبة على املستوى الوطين؛
توفر معلومات، من خالل موجزات البيانات القطرية، ُيمكن تضمينها يف   )ه(  

  .بوابة املعرفة وقاعدة بيانات جهات وصل املستخدمني النهائيني واملمارسني
الفرنسية وُيتاح حاليا منوذج ملوجزات البيانات القطرية باللغات اإلنكليزية و  - ٤٩

وجيري حتديث وثائق موجزات البيانات القطرية دوريا وال سيما لدى استهالل . واإلسبانية
، كانت الدول واألقاليم التسعة ٢٠٠٩ويف هناية عام . أي نوع من أنشطة الدعم يف البلد

كان اهلدف لفترة (والعشرون التالية قد أعدت موجزات بيانات قطرية، مع برنامج سبايدر 
أنغيال وأوغندا وبنغالديش وبوركينا فاسو وبريو وتركيا ): ٣٠هو  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني

وتوغو وتوفالو وتونغا وجزر األنتيل اهلولندية وجزر سليمان واجلمهورية الدومينيكية 
ومجهورية كوريا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وجنوب أفريقيا وساموا والسودان 

وفيجي وفييت )  البوليفارية- مجهورية (زويال ـال وفانواتو وفنوشيلي والصني وغانا وغواتيما
  ). املوحدة- واليات (نام وكوستاريكا وكولومبيا وليسوتو وميكرونيزيا 

ومن خالل برنامج سبايدر، واصل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي العمل مع الدول   - ٥٠
اليت ّمستها، ومن اليت طلبت الدعم من برنامج سبايدر من خالل جهات الوصل الوطنية 

خالل سلطات حكومية معنية أخرى يف احلاالت اليت ال يكون قد جرى فيها تسمية جهات 
وقد سعى املكتب، عن طريق االضطالع بنشاط أو أكثر مما يلي، إىل ضمان الوصول . وصل

  :إىل احللول الفضائية واستخدامها يف إدارة خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
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تقييم القدرة الوطنية وأنشطة وسياسات وخطط احلد من الكوارث   )أ(  
  واملخاطر فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛

املساعدة يف تصميم خطط وسياسات احلد من املخاطر وإدارة الكوارث   )ب(  
  فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛

إدماج تكنولوجيات الفضاء يف وضع مبادئ توجيهية ومناذج وتكييفها بغية   )ج(  
  ميدان احلّد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛

تسهيل سبل حصول املؤسسات الوطنية على املعلومات الفضائية لدعم   )د(  
  أنشطة احلّد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛

  شطة بناء القدرات؛حتديد االحتياجات من التدريب وتسهيل تنفيذ أن  )ه(  
تقدمي الدعم لتنفيذ أنشطة احلّد من املخاطر واالستجابة يف حاالت الطوارئ   )و(  

  .باستخدام تكنولوجيات الفضاء
: ر برنامج سبايدر الدعم االستشاري التقين للدول التالية، وف٢٠٠٩ّويف عام   - ٥١

 وغواتيماال والفلبني أفغانستان وإكوادور وبوركينا فاسو وتوغو وجامايكا وساموا وغانا
وعالوة على ذلك، بدأ العمل مع تونغا واجلمهورية . وفيجي وكينيا وملديف وناميبيا

الدومينيكية وسري النكا والكامريون وكولومبيا بغية الشروع يف توفري املساعدة االستشارية 
  .٢٠١٠التقنية هلذه البلدان يف عام 

عم االستشاري التقين الذي ُوفر للدول  أدناه ملخص للد٦٣- ٥٣ويرد يف الفقرات   - ٥٢
  .٢٠٠٩خالل عام 

    
    أفغانستان  

، شارك برنامج سبايدر يف رئاسة اجتماع إحاطة كاُبليونيه يف / حزيران٢٢يف   - ٥٣
مشترك بني الوكاالت عن استخدام االستشعار عن بعد يف احلد من خماطر الكوارث 

 ساهم اجتماع اإلحاطة يف حتديد كيفية وقد. واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف أفغانستان
استخدام البيانات الفضائية وأدوات إعداد اخلرائط على أفضل حنو لدعم أنشطة احلد من 

وناقش اخلرباء املشاركون . خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف أفغانستان
 املشاركون أمثلة وضرب. السبل اجلديدة لتوفري الوصول إىل بيانات االستشعار عن بعد

. متنوعة أبرزت دور االستشعار عن بعد املهم يف االستجابة والتخطيط يف احلاالت اإلنسانية
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وقد ُشجعت السلطة الوطنية األفغانية إلدارة الكوارث على إنشاء فريق عامل حكومي 
  .لتشجيع تبادل املعلومات للحد من خماطر الكوارث

    
    بوركينا فاسو  

 استند موظفو برنامج سبايدر على الدعم الذي سبق تقدميه لبوركينا ،٢٠٠٩يف عام   - ٥٤
يها للفيضانات اليت ، على وجه التحديد مبساعدة هذه الدولة يف تصّد٢٠٠٨فاسو يف عام 

ومشل جزء من .  يف واغادوغو وحوهلا٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١سببتها األمطار الغزيرة يف 
ات مؤمترات الويب للمساعدة يف منذجة املناطق الدعم تدريب خبري حملي على استخدام أدو

ى لبوركينا فاسو إنتاج ونتيجة هلذا التدريب، يف مجلة أمور، تسّن. ض للخطرالشديدة التعّر
  .خرائط لتقييم الوضع بسرعة

      
    إكوادور  

بناء عل طلب حكومة إكوادور، قام موظفو برنامج سبايدر ببعثة استشارية تقنية يف   - ٥٥
ومتثل أحد أهداف البعثة يف استبانه جوانب قوة . أكتوبر/ تشرين األول٩ إىل ٥إكوادور من 

كوادورية املعنية باستخدام املعلومات الفضائية يف دعم دورة إدارة إلوضعف الوكاالت ا
. الكوارث يف مجيع مراحلها لكي ُيمكن اختاذ اخلطوات الكفيلة بتقوية القدرات املؤسسية

اء من املعهد الوطين لبحوث الفضاء واللجنة الوطنية لألنشطة وقد جرت البعثة بدعم خرب
ومن اجلانب . الفضائية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، من خالل برنامج سبايدر

 التقنية املعنية بإدارة املخاطر، كما حظيت البعثة  البعثة األمانةُ تنسيَقتولَّتكوادوري، إلا
وُعقدت اجتماعات تقنية مع موظفي األمانة . بدعم وزارة اخلارجية والتجارة والتكامل

. التقنية املعنية بإدارة املخاطر يف إكوادور، كما جرت زيارات الثنيت عشرة وكالة حكومية
 خالل حلقة عمل برنامج وقدَّم عروضا إيضاحية موظفون من تلك الوكاالت وآخرون

كوارث واالستجابة يف سبايدر اإلقليمية حول التطبيقات الفضائية لفائدة إدارة خماطر ال
 تشرين ٢سبتمرب إىل / أيلول٢٩ من كيتوحاالت الطوارئ يف أمريكا الالتينية املعقودة يف 

ُ قدمت توصيات يف أربعة جماالت. أكتوبر/األول الوصول إىل املعلومات : ونتيجة للبعثة،
  . القدراتالفضائية واستخدام مثل هذه املعلومات والبين التحتية للبيانات الفضائية وبناء

    
    فيجي  

بناء على طلب حكومة فيجي، قام برنامج سبايدر ببعثة استشارية تقنية يف فيجي من   - ٥٦
األمني الدائم (وُعقدت اجتماعات مع ممثلني من احلكومة . ديسمرب/ كانون األول٤ إىل ١
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ارة للتنمية الريفية والشؤون احمللية واملتعددة العرقية وموظفون من املكتب الوطين إلد
وإدارة ) قسم الزالزل(الكوارث وخرباء من إدارة األراضي واملساحة وإدارة املوارد املعدنية 

ومن جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلوم األرض )) قسم اهليدرولوجيا(األشغال العمومية 
التطبيقية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة 

وأتاحت االجتماعات إلقاء نظرة فاحصة على قدرة . ز احمليط اهلادئ املعين بالكوارثومرك
حكومة فيجي على استخدام املعلومات الفضائية إلدارة الكوارث وفهم جوانب الضعف اليت 

وقد ساعدت الروابط اليت تكونت نتيجة لبعثة برنامج سبايدر هذه فيجي على . يتعني تقويتها
الساتلية للمناطق اليت تأثرت بإعصار ميك املداري الذي ضرب فيجي يف الوصول إىل الصور 

  .ديسمرب/ كانون األول١٣
    

    غواتيماال  
دعا اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا يف غواتيماال موظفي برنامج سبايدر   - ٥٧

للمشاركة يف بعثة مدهتا أسبوع يف غواتيماال لتشجيع استخدام العلم والتكنولوجيا على 
وخالل البعثة اسُتكشفت مشاريع حمتملة تستهدف استخدام . ملستويني األكادميي واملؤسسيا

املعلومات الفضائية لدعم مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث والتخطيط لبعثة استشارية تقنية 
وقد جرت زيارات ألمانة التخطيط والربجمة ووزارة البيئة ومقاطعة . ٢٠١٠يف عام 

د اجتماع خاص مع حاكم املقاطعة ومع ُعمد املناطق البلدية  ملناقشة إيشوينتال، حيث ُعق
وجرت . احللول احملتملة للفيضانات واالهنيارات الطينية باستخدام املعلومات الفضائية

اتصاالت مع اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا من أجل حتديد سبل التعاون يف اجملاالت 
  .ضائية يف إدارة خماطر الكوارثاملتعلقة باستخدام املعلومات الف

    
    جامايكا  

بناء على طلب معهد التخطيط يف جامايكا، قام موظفو برنامج سبايدر ببعثة   - ٥٨
وتوىل تنسيق البعثة مكتب . ديسمرب/ كانون األول٤ إىل ٢استشارية تقنية يف جامايكا من 

جزر اهلند الغربية وقد شارك خرباء من جامعة . التأهب للكوارث وإدارة حاالت الطوارئ
ومن مركز املياه اخلاص باملناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية والكاريبـي يف بنما ومن 

 ١٥برنامج سبايدر يف البعثة اليت ُنظمت خالهلا حلقة عمل وُعقدت اجتماعات مع أكثر من 
 مكتب وقد حظيت البعثة بدعم. وكالة حكومية تستخدم املعلومات يف أغراض متنوعة

التأهب للكوارث وإدارة حاالت الطوارئ وقسم إدارة البيانات الفضائية التابع ملكتب رئيس 
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وجرى حتديد جوانب القوة يف قدرة موظفي مؤسسات حكومية عديدة على . الوزراء
استخدام نظم املعلومات اجلغرافية، ولوحظ وجود آلية مشتركة بني املؤسسات يف شكل 

ة يف جامايكا الذي يضم ممثلني من الوكاالت احلكومية واألوساط جملس املعلومات األرضي
وسوف ُتعرض نتائج البعثة يف شكل مشورة متعلقة بالسياسات . األكادميية والقطاع اخلاص

عن كيفية إضفاء الصفة املؤسسية على استخدام املعلومات الفضائية لدعم دورة إدارة 
عزيز التنسيق بني املؤسسات على حنو أفضل، الكوارث يف مجيع مراحلها، واستراتيجيات لت

  .ومهام حمددة متعلقة ببناء القدرات وإقامة الشبكات
    
    كينيا وأوغندا  

 / تشرين األول٣٠ إىل ٢١قام موظفو برنامج سبايدر ببعثتني إىل كينيا وأوغندا من   - ٥٩
ر ووكاالت وكان اهلدف يف كينيا هو إقامة عالقة عمل بني ممثلي برنامج سبايد. أكتوبر

 عن توقدم موظفو برنامج سبايدر معلوما. األمم املتحدة احمللية واملكاتب احلكومية يف كينيا
وتوىل املكتب القطري التابع ملكتب تنسيق . أنشطة الربنامج يف أفريقيا ملنتدى كينيا اإلنساين

وُعقد . ني من املسؤول٤٥الشؤون اإلنسانية يف كينيا تنظيم االجتماع الذي حضره أكثر من 
اجتماع مع جهة الوصل الوطنية وبرنامج مقاطعة وادي ريفت للحد من خماطر الكوارث 

أما يف أوغندا، فقد عقد موظفو برنامج سبايدر اجتماعات مع جهة . بغية حتسني التعاون
الوصل لربنامج احلد من خماطر الكوارث يف كمباال، الذي يعمل داخل إدارة التأهب 

 التابع ملكتب رئيس الوزراء، من أجل األخذ بربنامج سبايدر وتعريف للكوارث والالجئني
  .٢٠١٠إجراءات املتابعة، مبا يف ذلك بعثة استشارية تقنية يف عام 

    
    ناميبيا  

طلبت حكومة ناميبيا بعثة استشارية تقنية للمساعدة يف استبانه اجملاالت اليت ُيحتمل   - ٦٠
ائية دور أكرب فيها، والقتراح توصيات بشأن كيفية أن يكون للتكنولوجيا واملعلومات الفض

وبعد اجتماعات . حتسني وصول ناميبيا للتكنولوجيا واملعلومات الفضائية واستخدامها هلما
متهيدية مع إدارة شؤون املياه يف وزارة الزراعة واملياه والغابات، ُعقدت يف بون، أملانيا، يف 

 كانون ٢٧ ناميبيا يف بعثة استشارية تقنية من ، ذهب فريق من ثالثة خرباء إىل٢٠٠٨عام 
ض مشال ناميبيا لفيضانات مارس تعّر/فرباير وآذار/ويف شباط. فرباير/ شباط٢يناير إىل /الثاين

شديدة، مما أدى إىل استهالل التعاون بني كيانات تعمل على تقوية القدرة على الوصول 
وقد اتفقت هذه الكيانات على .  الدوليةبشكل ناجع التكلفة وسريع إىل اإلمكانات الساتلية
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دعم ناميبيا ليس فقط يف عملياهتا الرامية إىل اإلغاثة وإمنا أيضا يف تنفيذ مشروع رائد يهدف 
وللقيام بذلك، اُتفق على مجع الصور . إىل دعم استعادة الوضع السوي عقب الفيضانات

أسبوعيا  Radarsat و Formosat وEarth Observing-1ستبانة من سواتل من قبيل الالعالية ا
ملضاهاة البيانات الساتلية بالقياسات األرضية، والسماح بالتايل للعاملني املعنيني حباالت 

وُعقد اجتماع خرباء . الطوارئ بالتنبؤ بالفيضانات بشكل أفضل وحتسني إدراكهم لألوضاع
 ٢٦ إىل ٢٤تقين أول ألعضاء فريق املشروع يف مكتب برنامج سبايدر يف بون من 

وخالل حلقة عمل برنامج سبايدر الدولية الثالثة حول إدارة الكوارث . أغسطس/آب
 تشرين ٢٣ إىل ٢١من املفهوم إىل التطبيق، املعقودة يف بون من : وتكنولوجيا الفضاء

اليت توفر معلومات عن خلفية اإليضاحية أكتوبر، قُدمت سلسلة من العروض /األول
.  خبريا ملناقشة املشروع٢٥ هذه أيضا، ُنظم حدث جانيب مجع ويف حلقة العمل. املشروع

  .٢٠١٠ومن املزمع عقد اجتماع إقليمي للمتابعة يف ناميبيا يف أوائل عام 
    
    الفلبني  

كتسانا وبارما ولوبيت (، ضربت الفلبني أربعة أعاصري مدارية ٢٠٠٩يف عام   - ٦١
مع أفرقة االستجابة يف حاالت وقد عمل موظفو برنامج سبايدر بشكل وثيق ). ومريينا

الطوارئ ومشغلي السواتل وغريهم من اجلهات الفاعلة الرئيسية لضمان توافر املعلومات 
ومشلت اجلهات الفاعلة . الفضائية والصور امللتقطة من اجلو على حد سواء على نطاق واسع

 الدويل وغوغل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األغذية العاملي والبنك: الرئيسية
 واإلدارة الفلبينية للخدمات املتعلقة بالغالف اجلوي والفيزياء األرضية MapActionومنظمة 

الذي يعمل كجهة وصل وطنية (والفلك واجمللس الوطين للتنسيق يف حاالت الكوارث 
، سوف يتابع برنامج سبايدر مع حكومة ٢٠١٠ويف عام ). لربنامج سبايدر يف الفلبني

  .ن أجل تقوية القدرات الوطنية والشبكات القائمةالفلبني م
    
    ساموا  

وقام . ديسمرب/ كانون األول١١ إىل ٧جرت بعثة استشارية تقنية يف ساموا من   - ٦٢
فريق البعثة، الذي ضم خبريا من جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقية، بتقييم 

 أثناء جهود التصدي للتسونامي الذي ضرب مدى توافر املعلومات الفضائية والدعم الدويل
وقد ُجمعت املعلومات الالزمة من خالل مناقشات جرت مع . سبتمرب/ أيلول٣٠البلد يف 

كتب الوطين إلدارة الكوارث مبا يف ذلك امل(مسؤولني من وزارة املوارد الطبيعية والبيئة 
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مم املتحدة للبيئة وبرنامج برنامج األ( ومن كيانات األمم املتحدة )إدارة األرصاد اجلويةو
األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة 

منظمة (ومن منظمات إقليمية ) األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
Conservation Internationalوسوف ). نوب احمليط اهلادئ وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي جل

ُتتاح للمنظمات املعنية يف ساموا تقارير البعثة احملتوية على تقييم للدعم الدويل الرامي إىل 
 التحتية للبيانات توفري املعلومات الفضائية من أجل التصدي للتسونامي وتوصيات بشأن البىن

  .الفضائية وبناء القدرات وفرص الوصول إىل املعلومات الفضائية
    
    توغو  

بناء على طلب حكومة توغو، قام برنامج سبايدر ببعثة استشارية تقنية يف توغو من   -٦٣
نت البعثة من خرباء من برنامج سبايدر ومكتب تنسيق وقد تكّو. يوليه/ متوز١٦ إىل ١٣

 الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العاملية والوكالة الوطنية النيجريية للبحث والتطوير يف جمال
الفضاء واملركز اإلقليمي للتدريب على املسح الفضائي اجلوي يف نيجرييا واملركز اإلقليمي 

وخالل حلقة عمل متهيدية .  باللغة الفرنسية-األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
وفيما . ألصحاب املصلحة، عمل فريق البعثة ملدة ثالثة أيام مع جمموعة املشاركني بكاملها

ر الفريق أيضا كيانات األمم املتحدة ومؤسسات حكومية ذات وظائف أولية يف جمال بعد، زا
وُعرضت مالحظات فريق البعثة والنتائج األولية خالل اجتماع الستخالص . إدارة الكوارث

وقُدم للحكومة تقرير من البعثة التقنية يتضمن .  يف توغواملعلومات ُعقد مع وزير البيئة
  .قدرات وتقوية املؤسسات وإدراج تكنولوجيا الفضاء يف اخلطط الوطنيةتوصيات بشأن بناء ال

    
    األنشطة اليت اضطلعت هبا مكاتب الدعم اإلقليمية  - دال  

أفاد مكتب الدعم اإلقليمي التابع لربنامج سبايدر يف مجهورية إيران اإلسالمية بعمل   - ٦٤
لسلة من برامج الراديو؛ نشر كتب إعالمية وتوزيعها؛ وإذاعة س: ٢٠٠٩ما يلي يف عام 

وإنتاج فيلم رسوم متحركة؛ وإقامة معارض عامة؛ وتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية يف 
طهران، مبا يف ذلك حلقة عمل تدريبية لطلبة اجلامعة؛ وإعداد مناهج دراسية للتعلم 

ويب إىل اإللكتروين؛ وصيانة موقع شبكي إقليمي واالرتقاء به؛ وتوفري إمكانية الوصول عرب ال
أرشيف للصور الساتلية؛ وتنفيذ مشروع لرصد العواصف الرملية؛ وتقدمي معلومات عن 

  .برنامج سبايدر يف املؤمترات ذات الصلة
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وأفاد مكتب الدعم اإلقليمي التابع لربنامج سبايدر يف نيجرييا بعمل ما يلي يف عام   - ٦٥
يدر يف املؤمترات ذات استحداث بوابة ويب؛ وتقدمي معلومات عن برنامج سبا: ٢٠٠٩

الصلة؛ واملشاركة يف حلقات عمل برنامج سبايدر؛ واملشاركة يف دورة تدريبية مرّخصة 
للمستخدمني حول امليثاق الدويل اخلاص بالفضاء والكوارث الكربى؛ وتوزيع مواد إلذكاء 

د من الوعي؛ والترويج للنهوج القائمة على تكنولوجيا الفضاء يف السياسات اإلقليمية للح
خماطر الكوارث؛ ومجع معلومات عن موارد بناء القدرات؛ وتشجيع تعيني جهات وصل 
وطنية لربنامج سبايدر يف دول املنطقة؛ وتيسري بعثة استشارية تقنية لربنامج سبايدر إىل توغو 

  .واملشاركة فيها
 من وأفاد مكتب الدعم اإلقليمي التابع لربنامج سبايدر يف املركز اآلسيوي للحد  - ٦٦

إكمال استقصاء عن احتياجات املستخدمني يف عدة : ٢٠٠٩الكوارث بعمل ما يلي يف عام 
بلدان من األنشطة املزمع االضطالع هبا خالل الدورات التدريبية واحللقات الدراسية اليت 
سُتعقد يف إطار مشروع التعاون على استخدام تكنولوجيات الفضاء يف إدارة خماطر 

" رصد آسيا"بطة أمم جنوب شرق آسيا؛ والعمل كجهة وصل ملشروع الكوارث التابع لرا
فيما يتعلق بطلبات الرصد يف حاالت الطوارئ؛ وتنظيم اجتماع يف سري النكا من أجل 

؛ وتبادل اخلربات يف جمال تطبيق بيانات السواتل للحد من "رصد آسيا"الترويج ملشروع 
  .الكوارث يف اجتماع دويل ُعقد يف إندونيسيا

    
      التربعات  -رابعا  

أسهم يف جناح تنفيذ األنشطة ما ورد من احلكومات ومن هيئات القطاع اخلاص من   - ٦٧
  :ومن بني تلك احلكومات واهليئات). نقدية وعينية(دعم وتّربعات 

وزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا االحتادية يف النمسا، اليت قّدمت تّربعا   )أ(  
  ؛واألنشطة الَوصولةعم أنشطة بناء القدرات  يورو لد١٥٠ ٠٠٠مقداره 
الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا، اليت قّدمت تّربعا   )ب(  
   يورو وخدمات خبري معاون؛٤٩ ٩٨٠مقداره 
 يورو لدعم أنشطة ١٥٠ ٠٠٠حكومة أملانيا، اليت قّدمت تّربعا مقداره   )ج(  

  ات خبريين معاونني؛مكتب برنامج سبايدر يف بون وخدم
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 يورو لدفع نفقات ٥٠ ٠٠٠حكومة إسبانيا، اليت قّدمت تّربعا مقداره   )د(  
  حلقة عمل برنامج سبايدر اإلقليمية املعقودة يف كيتو؛

ر خدمات اثنني من كبار اخلرباء املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، الذي وفّ  )ه(  
  قة عمل برنامج سبايدر املعقودة يف بون، أملانيا؛ يورو حلل٢٠ ٠٠٠و) مبثابة قرض ال ُيسّدد(

   خدمات خبري معاون؛وفّرتحكومة مجهورية كوريا، اليت   )و(  
 يورو لدعم أنشطة ٣ ٠٠٠حكومة كرواتيا، اليت قّدمت تّربعا مقداره   )ز(  

  برنامج سبايدر؛
 يورو حللقة عمل برنامج ٥ ٠٠٠شركة غوغل، اليت قّدمت تّربعا مقداره   )ح(  

  يدر املعقودة يف بون، أملانيا؛سبا
 الدعم حللقة عمل برنامج وفّرترابطة الصناعات الفضائية النمساوية، اليت   )ط(  

  سبايدر املعقودة يف فيينا؛
ر براجميات وخدمات لدعم بوابة معرفة معهد حبوث النظم البيئية، الذي وفّ  )ي(  

  .برنامج سبايدر
    

      ٢٠٠٩-٢٠٠٨تنفيذ خطة عمل فترة السنتني   -خامسا  
) ، املرفق الثاينA/AC.105/894 (٢٠٠٩-٢٠٠٨حتدد خطة عمل فترة السنتني   - ٦٨

بالتفصيل املهام اليت سوف ُيضطلع هبا يف إطار كل نشاط من األنشطة األحد عشر لعامي 
 توفري الدعم ٢٠٠٩وتشمل اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف عام . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨

شرة دولة عضوا وإضفاء الصفة الرمسية على اتفاقات تعاون مع االستشاري التقين لثالث ع
لتيسري الوصول السريع والفّعال للمعلومات " سبيس إيد"مكاتب الدعم اإلقليمية وإنشاء خدمة 

الفضائية دعما لالستجابة يف حاالت الطوارئ واستعادة الوضع السوي مبكرا وإطالق الصيغة 
  .ت عمل دولية وإقليمية واجتماعات خرباءبيتا من بوابة املعارف وتنظيم حلقا

، ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وقد حتقّق تقّدم ُمرض يف مجيع األنشطة املزمعة تقريبا لعامي   - ٦٩
وكان مرجع . ١٥ بلدا بدال من ١٣باستثناء وحيد هو تقدمي الدعم االستشاري التقين إىل 

  .ذلك هو التأخري اجلاري يف افتتاح مكتب برنامج سبايدر يف بيجني
ويعمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بشكل وثيق مع حكومة الصني لضمان   - ٧٠

افتتاح مكتب برنامج سبايدر يف بيجني يف أقرب وقت ممكن، وبالتايل ضمان أن يكون 
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الربنامج يف وضع يسمح له بتوفري الدعم االستشاري التقين الالزم للدول األعضاء يف عامي 
ددة املزمعة ملكتب اتصال برنامج سبايدر يف وفيما يتعلق باألنشطة احمل. ٢٠١١ و٢٠١٠

ن موظفي برنامج سبايدر إجنيف، فبالنظر إىل أن املوارد مل تتوافر بعد الفتتاح هذا املكتب، ف
  .املتواجدين يف بون وفيينا هم الذين يضطلعون هبا

  


