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    قدِّمةم  -أوال  
لمعلومـات  ل برنـامج األمـم املتحـدة         إنـشاءَ  ،٦١/١١٠ العامة، يف قرارهـا      رت اجلمعيةُ رَّقَ  -١

إتاحـة  ُبغيـة   ) برنامج سبايدر  ( إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ      من أجل الفضائية  
 البلـدان   احلصول على مجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث جلميـع           

، واتفقـت   دارة الكـوارث  الكاملة إل لدورة  ل ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة دعماً      
  .على أنه ينبغي تنفيذ الربنامج باعتباره برناجما تابعا ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف األمانة

 اخلمـسني علـى      استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتـا         فقت جلنةُ واتَّ  -٢
 وخطـط عملـه     سـبايدر أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف التقـارير املرحليـة عـن برنـامج                 

املقبلة يف إطار بند منتظم من بنـود جـدول األعمـال بـشأن دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة الـنظم                
ر فيهـا فريقهـا     الفضائية، وأن ُيدَرج ذلـك البنـد مـن جـدول األعمـال يف قائمـة املـسائل الـيت ينظـ                     

  .العامل اجلامع
ــ  -٣ ــر ملخـّـ م هــذادِّويق ــام    التقري ــا يف ع ــضطلع هب ــشطة امل ــامج  ٢٠١٠صاً لألن  يف إطــار برن

سبايدر، وال سيما يف جمايل الدعم االستشاري التقين ودعم أنشطة االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ      
  ).، املرفقA/AC.105/937 (٢٠١١-٢٠١٠ يف خطة العمل لفترة السنتني حمدَّدكما هو 

    
    ٢٠١٠أنشطة الدعم االستشاري التقين املضطلع هبا يف عام   -ثانيا  

ــام   -٤ ــبايدر،      ٢٠١٠يف ع ــامج س ــضاء اخلــارجي، يف إطــار برن ــب شــؤون الف ــام مكت ، ق
بالعمل مع الدول األعضاء اليت طلبت الدعم يف الوصول إىل احللول الفـضائية واسـتخدامها يف                

  :بة حلاالت الطوارئ، وقد مشل ذلك الدعم يف مجلة أمورإدارة خماطر الكوارث واالستجا
تقيـــيم القـــدرة الوطنيـــة وأنـــشطة وسياســـات وخطـــط احلـــد مـــن الكـــوارث     )أ(  

  واملخاطر فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛
املــساعدة يف تــصميم خطــط وسياســات احلــد مــن املخــاطر وإدارة الكــوارث     )ب(  

  ت الفضاء؛فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا
وضع مبادئ توجيهية ومناذج وتكييفها بغية إدمـاج تكنولوجيـات الفـضاء يف               )ج(  
   احلّد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛أنشطة

 مــن أجــل  املعلومــات الفــضائيةإىل املؤســسات الوطنيــة وصــولتــسهيل ســبل   )د(  
  ت الطوارئ؛دعم أنشطة احلّد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاال
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  حتديد االحتياجات من التدريب وتسهيل أنشطة بناء القدرات؛  )ه(  
تقدمي الدعم لتنفيذ أنشطة احلّد من املخاطر واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ               )و(  

  .باستخدام تكنولوجيات الفضاء
وهـي  ج،  وترتبط أنشطة الدعم االستشاري التقين ارتباطاً وثيقاً مبكونات أخرى يف الربنـام             -٥

  .طرية املوجزة والتنسيق املكثف مع جهات الوصل الوطنية املعّينةإعداد وحتديث البيانات القُ
طريـة املـوجزة معلومـات تـساعد يف وضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة               قُم البيانـات ال   دِّوتق  -٦

عـضاء  م إىل الـدول األ رها الدعم االستـشاري الـتقين املقـدَّ      واإلقليمية واملواضيعية اليت توّجه بدو    
يكفل إعداد البيانات القُطرية املوجزة جتميع املعلومات بصورة منهجية عن احلالـة            و. اليت تطلبه 
 إدارة املخــاطر يف للوصــول إىل احللــول واملعلومــات الفــضائية واســتخدامها  واملُخططــةالراهنــة 

  .والكوارث يف كل بلد
 ومتثّـل دوائـَر     املعـين د   وطنيـة تـسّميها حكومـة البلـ         الوصل الوطنية هـي مؤسـسةٌ      جهةُو  -٧

ــة يف  .  يف ذلــك البلــدإدارة الكــوارث والتطبيقــات الفــضائية  ويتمثّــل دور جهــة الوصــل الوطني
 علـى تعزيـز اخلطـط والـسياسات الوطنيـة إلدارة الكـوارث              سـبايدر العمل مع مـوظفي برنـامج       

تمّدة مـن    مـس   واملخـاطر   لـدعم إدارة الكـوارث     ويف تنفيذ أنشطة وطنية حمّددة، تتـضّمن حلـوالً        
  .تكنولوجيا الفضاء

 األنشطة األساسية اليت يضطلع هبا برنـامج سـبايدر   أحُدهو  االستشاري التقين  والدعُم  -٨
وهو يرمي إىل حتديد القـدرة الوطنيـة الراهنـة علـى اسـتخدام املعلومـات                . على املستوى الوطين  

 اعتمـاداً علـى املعلومـات    الفضائية، وحتليل اإلطار املؤسسي القائم لدعم إدارة خماطر الكـوارث     
الفضائية، وحتديـد القيـود والثغـرات القائمـة فيمـا يتعلـق باسـتخدام املعلومـات الفـضائية إلدارة                

  .خماطر الكوارث
البعثات االستشارية التقنيـة الـيت تـشارك      ) أ: ( ما يلي  ويشمل الدعم االستشاري التقين     -٩

ارة املخــاطر واملنظمــات واملؤســسات  فيهــا أفرقــة خــرباء دولــيني ميثلــون وكــاالت الفــضاء وإد   
تقدمي املشورة التقنية إىل املؤسـسات الوطنيـة بوسـائل مـن     ) ب(الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛     

تيــسري التعــاون املباشــر بــني ) ج(قبيــل االجتماعــات واملــؤمترات البعديــة واملــؤمترات الفيديويــة؛ 
  .يةدي املعلومات واحللول الفضائوِّاملؤسسات الوطنية ومز

م بـه الدولـة العـضو    دَّ لطلـب رمسـي تتقـ   وُيضطلع بالبعثات االستشارية التقنيـة اسـتجابةً     -١٠
ن توصــيات واقتراحــات بــشأن ه البعثــات عمومــاً إىل تقــارير تتــضمّ وتفــضي هــذ. ذات الــشأن
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إجــراءات املتابعــة ومبــادئ توجيهيــة وسياســات تتنــاول مــسائل إدارة الكــوارث، وذلــك دومــاً  
ع هــذه وتــوّز.  مجيــع مراحــل إدارة الكــوارث  تخدام املعلومــات الفــضائية يف اســتنادا إىل اســ 

. التقــارير علــى الدولــة العــضو صــاحبة الطلــب وعلــى املؤســسات األخــرى املــشاركة يف البعثــة 
ويـرد يف املرفــق هبــذا التقريــر مــوجز لالســتنتاجات والتوصــيات الــيت وردت يف تقــارير البعثــات  

  .٢٠١٠يف عام االستشارية التقنية اليت قامت 
م برنامج سبايدر الـدعم االستـشاري الـتقين         ، قدَّ ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل فترة السنتني      -١١
ــداً هــي ١٣إىل  ــستان و:  بل ــا    أفغان ــا فاســو وتوغــو وجامايكــا وســاموا وغان إكــوادور وبوركين

، واصل الربنـامج تقـدمي      ٢٠١٠ويف عام   . وغواتيماال والفلبني وفيجي وكينيا وملديف وناميبيا     
م إىل كـل مـن إكـوادور وبوركينـا فاسـو وتوغـو وجامايكـا وسـاموا وغواتيمـاال والفلـبني                الدع

م أيـضا الـدعم إىل اجلمهوريـة الدومينيكيـة وشـيلي وكولومبيـا              دَّوفيجي وملـديف وناميبيـا، وقـ      
  .ومدغشقر ومالوي وهاييت واهلند للمرة األوىل

  
    أفريقيا  - ألف  

 متزايــدا مــن الكــوارث الطبيعيــة يف  قيــا عــدداًتواجــه مؤســسات إدارة الكــوارث يف أفري  -١٢
 تغيُّـر شكل فيضانات وجفاف، وهو وضع مـن املـرجح لـه أن يتفـاقم بـسبب اآلثـار النامجـة عـن                       

ي تفشي األمراض النامجة املنقولة بامليـاه وأوبئـة   ويف املستقبل، قد يؤدِّ. يد العاملياملناخ على الصع  
مبا يف ذلك املالريـا والتـهاب الـسحايا والكـولريا، إىل            األمراض املعدية احلساسة للطقس واملناخ،      

  .تزايد االضطراب يف اجملتمعات وتزايد العبء امللقى على عاتق النظم الصحية الوطنية
احلاجـة إىل النـهوض مبـستوى الـوعي         ) أ: (فهـي أربعـة   التحديات املاثلـة يف أفريقيـا       أمَّا    -١٣

ــرار وأصـــحاب املـــصلحة؛    ــناع القـ ــة) ب(بـــني صـ ــستدامة بـــني  احلاجـ ــراكات مـ ــاء شـ  إىل بنـ
احلاجـة إىل تقـدمي     ) ج(املؤسسات اليت تـستخدم التكنولوجيـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث؛             

احلاجــة إىل ) د(املــشورة التقنيــة والــدعم اســتجابة للطلبــات الرمسيــة مــن احلكومــات األفريقيــة؛ 
  ).الستجابة واإلغاثةأنشطة ا(دعم أنشطة االستجابة حلاالت الطوارئ يف أعقاب الكوارث 

ويف معرض تقـدمي الـدعم للبلـدان األفريقيـة، يعمـل برنـامج سـبايدر بـشكل وثيـق مـع                        -١٤
  :، مشلت أنشطته املنسقة ما يلي٢٠١٠ويف عام . آليات وشبكات التنسيق ذات الصلة

املشاركة يف املؤمتر الوزاري األفريقي الثـاين بـشأن احلـد مـن خطـر الكـوارث                   )أ(  
  ،٢٠١٠أبريل / نيسان١٦ إىل ١٤نريويب من الذي عقد يف 
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دعم تنفيذ االسـتراتيجية اإلقليميـة األفريقيـة للحـد مـن خطـر الكـوارث، الـيت                    )ب(  
شــاركت يف وضــعها الــشراكة اجلديــدة لتنميــة أفريقيــا ومفوضــية االحتــاد األفريقــي بــدعم مــن   

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛
ية العاملية لربنامج سبايدر يف أفريقيا لتكـون مبثابـة منتـدى            ترويج الشراكة املواضيع    )ج(  

  يستطيع فيه مديرو الكوارث ومزوِّدو احللول الفضائية التواصل شبكياً وبناء املبادرات املشتركة؛
املسامهة يف املنتديات الرئيسية املعنية بالسياسات الفضائية يف أفريقيا، مبـا فيهـا               )د(  

  .بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامةمؤمتر الريادة األفريقية 
ويف إطار برنامج سـبايدر وبالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، ُعقـدت بنجـاح                     -١٥

وشـارك يف احللقـة   . ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٩ إىل  ٦حلقة عمل إقليمية ألفريقية يف أديس أبابا من         
ــر مــن  ــار اخلــرباء وصــناع ٨٠أكث ــة ٢٧ القــرار ينتمــون إىل  مــن كب ــداً ومنظمــة دولي وقــد .  بل

ــد       ــا وحتدي ــامج يف أفريقي ســاعدت احللقــة يف تعريــف عناصــر خطــة عمــل ملواءمــة أنــشطة الربن
استراتيجيات من شأهنا رأب الفجوة بني أوساط تكنولوجيا الفـضاء وأوسـاط إدارة الكـوارث                

ــادرات القائمــة يف البلــ    ــسيق بــني املب ــشأن الوصــول إىل  وحتــسني االتــصال والتن ــة ب دان األفريقي
تكنولوجيات الفضاء واستخدامها يف إدارة خماطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ          

  . املناخ واملسائل املرتبطة بالصحةوتغيُّر
وحـــىت اآلن، قـــام موظفـــو برنـــامج ســـبايدر ببعثـــات رمسيـــة ومـــشاورات يف أوغنـــدا     -١٦

مدغــشقر ومــالوي وناميبيــا، وذلــك مبــشاركة خــرباء  وبوركينــا فاســو وتوغــو وغانــا وكينيــا و 
ــيني ــات يف عــام   . دول ــام ببعث ــسودان والكــامريون   ٢٠١١ومــن املزمــع القي  يف جــزر القمــر وال

  .وموزامبيق ونيجرييا
نت األنشطة يف ناميبيا توطيد العمل املشترك بني الشركاء الـذين           ّم، تض ٢٠١٠ويف عام     -١٧

ّعـال التكلفـة وعاجـل إىل املـوارد الـساتلية الدوليـة عنـد        يعملون علـى تعزيـز الوصـول علـى حنـو ف         
ومـن  . ٢٠٠٩فربايـر   /التصدي للفيضانات العارمة، كتلك اليت اجتاحـت مشـال ناميبيـا يف شـباط             

واإلدارة ) ناسـا (اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفـضاء       : الشركاء الذين سامهوا يف هذا املسعى     
اجلوي يف الواليات املتحـدة واملركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء             الوطنية لدراسة احمليطات والغالف     

اجلوي ومركز البحوث املشترك التابع للمفوضية األوروبيـة ومعهـد حبـوث الفـضاء يف أوكرانيـا،                 
  .وهي جهات تعمل معا يف تطوير مشروع الستحداث شبكة استشعار من أجل ناميبيا

ب للكــوارث التــابع إلدارة املــساعدة هُّــسهم برنــامج ســبايدر، يف إطــار برنــامج التأوُيــ  -١٨
ــربامج احلــد مــن خطــر        ــتقين ل ــدعم ال ــوفري ال ــة، يف مــشروع لت ــسانية يف املفوضــية األوروبي اإلن
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ذه شـركاء يف برنـامج التأهـب للكـوارث يف منطقـة جنـوب شـرق أفريقيـا                   فّـ الكوارث الـذي ين   
اسـتخدام نظـم    ب) مـالوي ومدغـشقر وجـزر القمـر وموزامبيـق         (وجنوب غـرب احملـيط اهلنـدي        

  .املعلومات اجلغرافية
ويعمل برنامج سبايدر، يف معرض اضطالعه بأعماله يف أفريقيا، بـشكل وثيـق اسـتنادا              -١٩

:  القائمــة يف هــذه املنطقــة، وهــييرة لــدى مكاتــب الــدعم اإلقليمــفّإىل اخلــربة والقــدرات املتــو
طـوير يف جمـال الفـضاء واملركـز         وكالة الفضاء اجلزائرية والوكالة الوطنية النيجرييـة للبحـث والت         
ويعمل الربنامج أيـضا بتنـسيق   . اإلقليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية ومقره يف نريويب     

وثيق مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملكاتـب اإلقليميـة ملكتـب               
  .األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف أفريقيا

    
    آسيا واحمليط اهلادئ  - باء  

 منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ أكثـر عرضـة للتـأثر بـالكوارث الطبيعيـة مـن أفريقيـا أو                     إنَّ  -٢٠
 يف املائــة مــن اخلــسائر يف  ٨٥حيــث اســتأثرت بنــسبة هائلــة قــدرها  . أوروبــا أو مشــال أمريكــا 

نامجـة عـن هـذه الكـوارث      يف املائة من اخلسائر االقتصادية على مستوى العـامل ال         ٣٨األرواح و 
  )١(.٢٠٠٩-١٩٨٠خالل الفترة 

ويعمل برنامج سبايدر، يف معرض تقدميه الدعم لبلـدان منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ،                   -٢١
ــصلة    ــشطته  ٢٠١٠ويف عــام . بــشكل وثيــق مــع آليــات وشــبكات التنــسيق ذات ال ، مشلــت أن

آلسـيوية للحـد مـن الكـوارث، يف     املـشاركة يف الـشراكة ا  ) أ: (التنسيقية يف هذه املنطقة ما يلي   
إطار االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، اليت تقوم بتنسيق أعمـال كـل املؤسـسات ذات                

املــسامهة يف املــؤمتر الــوزاري اآلســيوي الرابــع بــشأن ) ب(الــصلة العاملــة يف املنطقــة اآلســيوية؛ 
 تــشرين ٢٨ إىل ٢٥ن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف إنــشوين، مجهوريــة كوريــا، يف الفتــرة مــ  

املــسامهة يف املــؤمتر اآلســيوي بــشأن احلــد مــن الكــوارث لعــام        ) ج(؛ ٢٠١٠أكتــوبر /األول
ــاير/ كــانون الثــاين١٩ إىل ١٧، املعقــود يف كــويب، اليابــان، يف الفتــرة مــن   ٢٠١٠   ؛٢٠١٠ ين

ثابــة تــرويج الــشراكة املواضــيعية العامليــة لربنــامج ســبايدر آلســيا واحملــيط اهلــادئ لتكــون مب  ) د(
منتدى يستطيع فيه مديرو الكوارث ومزوِّدو احللول الفضائية التواصل شـبكياً وبنـاء املبـادرات            

───────────────── 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط  واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارثاألمم املتحدة،  )1(  

ث وبناء القدرة على الصمود احلّد من جوانب الضعف يف مواجهة الكوار: محاية املكاسب اإلمنائية، اهلادئ
 متاح من). ٢٠١٠بانكوك، ( ٢٠١٠ تقرير كوارث آسيا واحمليط اهلادئ، ‐هلا يف آسيا واحمليط اهلادئ 

www.unisdr.org/preventionweb/files/16132_asiapacificdisasterreport20101.pdf.  
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املشاركة يف منصة احملـيط اهلـادئ إلدارة خمـاطر الكـوارث، الـيت تقـوم بتنـسيقها                  ) ه(املشتركة؛  
ذهلا الفريـق   املـسامهة يف اجلهـود الـيت يبـ        ) و(جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقيـة؛         

اإلنساين للمحيط اهلادئ، بقيادة مكتب األمم املتحـدة لتنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، علـى وجـه                
ــض    ــات الفـ ــول إىل معلومـ ــسري الوصـ ــد يف تيـ ــوارئ؛  التحديـ ــتجابة للطـ ــود االسـ ــدعم جهـ   اء لـ

املشاركة يف أبرز منتديات سياسات الفـضاء اآلسـيوية، ومنـها امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت              ) ز(
  .ء يف آسيا واحمليط اهلادئ، ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئالفضا
ويف أثنــاء املــؤمتر الــوزاري اآلســيوي الرابــع بــشأن احلــد مــن خطــر الكــوارث، شــارك     -٢٢

موظفــون مــن برنــامج ســبايدر ومــن املركــز اآلســيوي للحــد مــن الكــوارث يف تنظــيم اجتمــاع 
ات الفــضاء يف إطــار احلــد مــن خطــر الكــوارث   خــرباء بــشأن تــضمني معلومــات وتكنولوجيــ  

  .  املناخ، وهو اجتماع ضم خرباء بارزين من املنطقةتغيُّروالتكيف مع 
املعلومـات الفـضائية مـن      "برنامج سـبايدر أيـضاً يف تنظـيم حلقـة عمـل بعنـوان               وساعد    -٢٣

ة للجبـال يـومي     نظّمها املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـ        " ب للكوارث وإدارة املخاطر   أجل التأهُّ 
  . يف كتمندو٢٠١٠أكتوبر /رين األول تش٣ و٢

ــستان         -٢٤ ــشاورات يف أفغان ــة وم ــات رمسي ــبايدر حــىت اآلن ببعث ــامج س ــو برن ــام موظف وق
ــد    ــديف واهلن ــبني وفيجــي ومل ــام    . وســاموا والفل ــات يف ع ــام ببعث ــع القي ــن املزم  يف ٢٠١١وم

  .بنغالديش وتونغا وسري النكا
 يف  ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٣ إىل   ١١ارية تقنيـة مـن      وُعقدت حلقة عمل استـش      -٢٥

الــة يف إذكــاء  إلدارة الكــوارث، وكانــت احللقــة فعّ اهلنــد بالتعــاون مــع املعهــد الــوطين اهلنــدي  
الوعي بني سلطات إدارة الكوارث الرمسية يف البلد فيما يتعلـق باسـتخدام املعلومـات الفـضائية                 

. عـد كرناتاكـا لتطبيقـات االستـشعار عـن بُ        ز واليـة    للحد من خطر الكوارث بالتعاون مع مرك      
م لقـــاء مماثـــل يف ُيـــنظَّوســـوف . وحـــضر حلقـــة العمـــل أيـــضاً خـــرباء مـــن بـــنغالديش ونيبـــال

  .قليميإلرابطة جنوب آسيا للتعاون ا مبشاركة الدول األعضاء يف ٢٠١١فرباير /شباط
 ببعثـة استـشارية      على طلب من حكومة مجهوريـة ملـديف، قـام برنـامج سـبايدر              وبناًء  -٢٦

وضـم فريـق البعثـة خـرباء        . ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٢ إىل   ١٨تقنية إىل هذا البلد يف الفترة من        
من برنامج سـبايدر، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومكتـب األمـم                    

يا للتعـاون   املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومركز إدارة الكوارث التابع لرابطـة جنـوب آسـ             
وكانـت األهـداف الرئيـسية مـن البعثـة          . اإلقليمي، واالستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث         

هي تقييم القدرة الوطنية وأنشطة وسياسات وخطط احلد من الكوارث واملخـاطر فيمـا يتعلـق                
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باســتخدام تكنولوجيــات الفــضاء وتيــسري وصــول املؤســسات الوطنيــة إىل املعلومــات الفــضائية  
ن مَّ إىل احلكومــــة تقريــــر عــــن البعثــــة يتــــض وقُــــدِّم.  دورة إدارة الكــــوارث بأكملــــهالــــدعم

  .االستنتاجات والتوصيات، وترد يف مرفق هذه الوثيقة خالصة هلذه االستنتاجات
وقابل موظفو برنامج سبايدر مسؤولني يف اجمللس الـوطين للحـد مـن خمـاطر الكـوارث                   -٢٧

م إىل دَّ يف مــانيال، الســتعراض وتعزيــز الــدعم املقــ٢٠١٠ه يوليــ/ متــوز٩وإدارهتــا يف الفلــبني يف 
ي للعواقـب املباشـرة للكـوارث،       بايدر، وخصوصاً فيما يتعلق بالتصدِّ    الفلبني يف إطار برنامج س    

وقـد يـّسر التنـسيق الوثيـق الـذي حتقـق يف             .  بشأن إعـصار كيتـسانا     ٢٠٠٩كما حدث يف عام     
ي للطــوارئ عنــدما اجتــاح إعــصار ميغــي  دِّتــصهــذه املناســبة دعــم برنــامج ســبايدر ألنــشطة ال 

  . ٢٠١٠أكتوبر /الفلبني يف تشرين األول
ــصادية         -٢٨ ــة االقت ــدهتا اللجن ــيت عق ــة ال ــة العمــل اإلقليمي ــامج ســبايدر يف حلق وســاهم برن

واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ بــشأن تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت مــن   
 ولتحقيق التنميـة االقتـصادية املـستدامة، والـيت عقـدت يف أسـتانا              أجل احلد من خطر الكوارث    

وكانت املناقشات اليت جرت مـع ممـثلني مـن أذربيجـان وأفغانـستان              . ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول 
وقريغيزستان وكازاخـستان يف حلقـة العمـل مبثابـة األعمـال التمهيديـة إلعـداد اجتمـاع خـرباء                    

  .٢٠١١ع عقده يف عام إقليمي لبلدان آسيا الوسطى من املزم
ويعمل برنامج سبايدر، يف معرض اضطالعه بأعماله يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ،                  -٢٩

 القائمــة يف يرة لــدى مكاتــب الـدعم اإلقليمــ فّبـشكل وثيــق اسـتنادا إىل اخلــربة والقــدرات املتـو   
 العلـوي يف    وكالة الفضاء اإليرانية، وجلنة حبوث الفـضاء والغـالف اجلـوي          : هذه املنطقة، وهي  

  .باكستان، واملركز اآلسيوي للحد من الكوارث
    

    ي الكاريبأمريكا الالتينية و  - جيم  
 مـدى   ٢٠١٠ يف عـام     ي  الكاريبأملت الكوارث الكربى اليت أصابت أمريكا الالتينية و         -٣٠

وإضـافة إىل البعثـات املخطـط هلـا أصـالً يف عـام              . مه برنامج سـبايدر يف املنطقـة      دَّالدعم الذي ق  
ــصدياً         ٢٠١٠ ــة ت ــشطة املبذول ــم إضــايف لألن ــوفري دع ــامج ســبايدر ت ــوظفي برن ــى م ــّين عل ، تع

  .ت يف شيلي وغواتيماال وهاييتاليت حلّللكوارث 
 ضــالعاً يف العمــل مــع   ي والكــاريبوكــان برنــامج ســبايدر يف منطقــة أمريكــا الالتينيــة        -٣١

يات االستجابة حلاالت الطـوارئ     الوكاالت الوطنية املسؤولة عن إدارة الكوارث واملخاطر وعمل       
  .يف إكوادور وجامايكا واجلمهورية الدومينيكية وشيلي وغواتيماال وكولومبيا وهاييت
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، نـوقش  ٢٠٠٩ديـسمرب  /ويف أعقاب بعثة استشارية تقنية إىل جامايكا يف كـانون األول     -٣٢
 البيانـات الفـضائية يف      دت أنشطة املتابعة مع موظفني من شـعبة إدارة        تقرير البعثة وتوصياهتا وُحدِّ   

 وإدارة حـاالت    ب للكوارث مكتب رئيس الوزراء، ومعهد التخطيط يف جامايكا، ومكتب التأهّ        
م برنامج سبايدر، يف إطار متابعة إضافية للبعثة، الدعم ملوظف من املكتب األخـري    وقدَّ. الطوارئ

 عنوانـه   ٢٠١٠مـارس   /آذارمه املركز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي يف            ي نظَّ   تدريبحلضور لقاء   
  ".املسارعة يف رسم اخلرائط ودعم االتصاالت يف إطار إدارة الكوارث"

ــاين    -٣٣ ــانون الثـ ــبايدر، يف كـ ــامج سـ ــام برنـ ــاير /وقـ ــة إىل  ٢٠١٠ينـ ــة استـــشارية تقنيـ ، ببعثـ
وكان اهلدف من البعثة هو تقييم قدرة املؤسسات الوطنية على احلصول           . اجلمهورية الدومينيكية 

علومات الفضائية واسـتخدامها مـن أجـل إدارة الكـوارث واملخـاطر واالسـتجابة حلـاالت                 على امل 
 مؤسسة، وعقـد أيـضاً      ١٣وقابل فريق البعثة ممثلني من      . الطوارئ وحتديد االحتياجات املؤسسية   

اجتماعاً مشتركاً مع ممثلـي املؤسـسات األعـضاء يف اجمللـس الـوطين لـشؤون الطـوارئ، كمـا زار               
ن حكومة اجلمهورية الدومينيكية يتـضمّ    وقـُدِّم تقرير رمسي إىل     .  لعمليات الطوارئ  املركز الوطين 

وجيــري حاليــاً . العديــد مــن التوصــيات علــى مــستوى الــسياسات واالســتراتيجيات واإلجــراءات 
  .صوغ خطة عمل للمتابعة من أجل تعزيز القدرات

، وفّـر برنـامج سـبايدر    ٢٠١٠يناير / مدمِّر هاييت يف كانون الثاين   وعندما أصاب زلزالٌ    -٣٤
 بالعمــل علــى ضــمان إتاحــة  SpaceAid’ســبيس إيــد‘ي يف إطــار دِّ ألنــشطة التــصاً فوريــاًدعمــ

ــة باالســتجابة       ــت املناســب لألوســاط املعني ــضائية املوجــودة يف الوق ــات الف ــشاط . املعلوم وكن
ــة      ــشارية تقني ــة است ــامج ســبايدر ببعث ــام برن ــة، ق ــة احلــ  إىلمتابع ــيم كيفي ــاييت لتقي ــى  ه صول عل

املعلومات الفـضائية واسـتخدامها أثنـاء مرحلـة االسـتجابة الفوريـة لـدعم أنـشطة النـهوض مـن                     
وعمـد الربنـامج أثنـاء البعثـة إىل تـسهيل التعـاون بـني وكالـة احلمايـة املدنيـة، واملركـز                       . الكارثة

 هــاييت، الــوطين للمعلومــات اجليولوجيــة الفــضائية، وبعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف
ووحــدة إدارة املعلومــات يف مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، بغيــة ضــمان تــوفري املــساعدة    

  .نية إذا حدثت كارثة يف املستقبلالتق
ي حلالـة الطـوارئ يف شـيلي    برنامج سبايدر دعماً فورياً للتـصدِّ  م  دَّوعلى غرار ذلك، ق     -٣٥

 قـام   ٢٠١٠مـارس   /ويف آذار . ٢٠١٠فربايـر   / يف شـباط   ٨.٨عندما أصاب البلـد زلـزال شـدته         
  على طلـب مـن حكومتـها وذلـك ملتابعـة الـدعم الـذي كـان                 ًءموظفو الربنامج بزيارة شيلي بنا    

وقابل موظفو الربنامج الفريق املشترك بني املؤسسات الـذي         . مه الربنامج جلهود االستجابة   يقدِّ
 قابـل املوظفـون وزيـر    كمـا . كان يستخدم املعلومات الفضائية اليت أتيحت بدعم مـن الربنـامج        
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ت عــدَّوأُ. املمتلكــات الوطنيــة الــذي يــشرف علــى النظــام الــوطين لتنــسيق املعلومــات اإلقليميــة 
  .توصيات بشأن أنشطة املتابعة وعممت على املؤسسات ذات الصلة

 بغيــة زيــارة عــدد مــن الوكــاالت ٢٠١٠أبريــل /وجــرت بعثــة إىل كولومبيــا يف نيــسان  -٣٦
دارة املخــاطر، وجلنــة الفــضاء الكولومبيــة، ومعهــد أغوســتني كــودازي احلكوميــة ومنــها أمانــة إ

للجغرافيـا، ووزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، ومرصــد العلــوم الــسيزمية والربكانيــة التــابع لقــوى  
ومكّنت البعثة برنـامج سـبايدر مـن إجـراء          . فيه، بوغوتا املدين الكولومبية ملقاطعة سانتا     الدفاع  

فضاء الكولومبية بشأن إنـشاء مكتـب دعـم إقليمـي يف كولومبيـا، وإنـشاء                مناقشات مع جلنة ال   
  .روابط أفضل مع أمانة إدارة املخاطر

وبالنظر إىل قابلية غواتيماال الشديدة للتأثر بالكوارث الطبيعية، جرت بعثـة استـشارية               -٣٧
ــا  ــة التخطــيط والــربامج، يف الفتــرة مــ   ًءتقنيــة إىل هــذا البلــد، بن    إىل ٢٢ن  علــى طلــب مــن أمان

، إلذكاء الوعي يف غواتيماال بالتطورات فيمـا يتعلـق باسـتخدام        ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦
املعلومات الفضائية إلدارة الكوارث واملخاطر واالستجابة حلاالت الطوارئ والتحقق من مواطن 

كوميـة  نت البعثـة زيـارات إىل عـدد مـن الـوزارات احل            مَّوتـض . القصور يف استخدام هـذه احللـول      
مركز تنسيق الوقاية من    والوكاالت الدولية، ومنها وكالة التنسيق الوطنية للحد من الكوارث، و         

  .، واملنسق املقيم لألمم املتحدةالكوارث الطبيعية يف أمريكا الوسطى
ويف سياق احلد من خطر الكوارث، قام موظفو برنامج سبايدر بتنظـيم وعقـد حـدث                  -٣٨

لنـصف الكـرة بـشأن اآلليـات والـشبكات الوطنيـة للحـد مـن خطـر                  خاص خالل اللقـاء الثـاين       
، مـن أجـل التـرويج       ٢٠١٠أبريـل   /الكوارث، الذي ُعقد يف سانتا مارتا، كولومبيـا، يف نيـسان          

وقـد سـاهم الربنـامج      . ي  الكـاريب لشراكة برنامج سبايدر املواضيعية العاملية يف أمريكا الالتينيـة و         
نـوفمرب  /الـسادس املعـين بالفـضاء الـذي عقـد يف تـشرين الثـاين              أيضا يف مـؤمتر القـارة األمريكيـة         

  . يف مدينة املكسيك٢٠١٠
أمريكــا يف تـدريس علـوم وتكنولوجيــا الفـضاء    لركـز اإلقليمــي  أيــضاً إىل امل الـدعم  ّدمقُـ و  -٣٩

ــة  ــاريبالالتينيـ ــدة، و ي والكـ ــم املتحـ ــضائية إىل الل، املنتـــسب لألمـ ــشطة الفـ ــة لألنـ ــة الوطنيـ  يف جنـ
الكـوارث الطبيعيـة واحللـول الفـضائية        عـن   مدرسـة ربيعيـة     " عنوانـه  عقـد اجتمـاع    يف،  األرجنتني

  .٢٠١٠ أبريل/نيسان، األرجنتني، يف روزاريو، يف "اجلفاف والتصّحر: املتعلقة بإدارة الكوارث
ــة      -٤٠ ــه يف منطقـ ــطالعه بأعمالـ ــرض اضـ ــبايدر، يف معـ ــامج سـ ــل برنـ ــة  ويعمـ ــا الالتينيـ أمريكـ
 القائمـة   يرة لدى مكاتب الدعم اإلقليمـ     فّاستنادا إىل اخلربة والقدرات املتو    ، بشكل وثيق    ي  الكاريبو

، ي  والكـاريب  باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا الالتينيـة             املعـين مركـز امليـاه     : يف هذه املنطقة، وهـي    
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ة اللجنـة الوطنيـة لألنـشط     متـه   اسـتفاد الربنـامج مـن الـدعم الـذي قدَّ          وجامعة جزر اهلند الغربية وقـد       
  .ي الكاريبقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية وإلاملركز ا والفضائية

    
    غرب آسيا  - دال  

 إىل االتـصال باملؤسـسات الوطنيـة يف غـرب آسـيا             ٢٠١٠بادر برنـامج سـبايدر يف عـام           -٤١
نم موظفو الربنـامج    واغت. بغية حتديد فرص تقدمي الدعم االستشاري التقين إىل بلدان تلك املنطقة          

 تطبيقـات   بـشأن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وتركيا ووكالة الفضاء األوروبية           فرصة  
ــا الفــضاء  ــةلتحقيــقتكنولوجي ــافع اجتماعي ــا، يف الــيت عقــدت اقتــصادية،   من يف اســطنبول، تركي

  .، ملقابلة ممثلي بلدان غرب آسيا وحتديد خطة عمل للمنطقة٢٠١٠ سبتمرب/أيلول
 هو تنظيم اجتماع تعـاون      ٢٠١١أبريل  /وسيكون النشاط األول املخطط له يف نيسان        -٤٢

إقليمــي بــشأن اســتخدام املعلومــات الفــضائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة حلــاالت    
ويشارك يف تنظيم هذا االجتماع ُمـشّغل الـسواتل     . اليا، تركيا طاملزمع عقده يف أن   من  الطوارئ  

دي وِّوجامعـة أكـدينيز بـدعم مـن برنـامج سـبايدر، وهـو يرمـي إىل مجـع مـز                    التركي تركسات   
  .احللول الفضائية مع مديري الكوارث لتعزيز التعاون اإلقليمي

ــؤ  -٤٣ ــة، حيــث      دِّوت ــامج ســبايدر يف املنطق ــاً يف دعــم برن ي مؤســسة تركــسات دوراً هام
جتمـاع األول للربنـامج     مت اال ، ونظَّ أتاحت خبريين كبريين للعمل يف مكتب الربنامج يف بون        

  .يف غرب آسيا
    

      دعم االستجابة حلاالت الطوارئ  -ثالثا  
    مقدِّمة  - ألف  

 حالة طارئة، هنالك حاجة ملحـة لتقيـيم اآلثـار واالحتياجـات يف أقـرب                حتدثعندما    -٤٤
ــو. وقــت ر التكنولوجيــات الفــضائية أســاليب مبتكــرة لتوليــد املعلومــات لــدعم مثــل هــذه     فّوت

  .وكذلك لدعم أفرقة التصدي يف القيام بأعماهلاالتقييمات 
لومــات وهنــاك عــدد مــن اآلليــات واملبــادرات املتاحــة ملــساعدة البلــدان علــى تلقّــي املع  -٤٥

ولوجيات الفضائية مـن أجـل دعـم جهـود التـصدي، مـن ذلـك                نكذات الصلة والوصول إىل الت    
فـضائية يف حـال وقـوع كـوارث         ميثاق التعاون على حتقيـق االسـتخدام املنـسق للمرافـق ال           مثالً  

، )ى أيـضا امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى              الذي ُيسمّ  (طبيعية أو تكنولوجية  
  .ومشروع رصد آسيا ومنظمة اتصاالت بال حدود
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ــام   -٤٦ ــار  ٢٠٠٩ويف عـ ــبايدر إطـ ــامج سـ ــتهل برنـ ــبيس ‘، اسـ ــدأسـ ــدان  ’يـ ملـــساعدة البلـ
تفادة مــن اآلليــات واملبــادرات القائمــة، وعلــى وجــه واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة علــى االســ

ن مجيـع املـستعملني النـهائيني مـن الوصـول إىل هـذه              احلـرص علـى أن يـتمكّ      ) أ: (حديد بغيـة  الت
ــات    ــات واملبــادرات يف مجيــع األوق ــى اســتخدام كــل املعلومــات       وأنَّ اآللي لــديهم القــدرة عل

تقـــدمي اإلرشـــاد إىل اآلليـــات ) ب(والفـــضائية املتاحـــة لـــدعم أنـــشطة االســـتجابة للطـــوارئ؛  
واملبــادرات القائمــة بــشأن االحتياجــات احملــددة للمــستعملني النــهائيني وبــشأن كيفيــة حتــسني    

 ضـمن  حاليـاً تـوفري فـرص إضـافية عـدا تلـك املتاحـة       ) ج(والدعم الذي تقدمه وتوسيع نطاقـه؛     
املعلومـات الفـضائية   (لـدعم  تقدمي املعلومات إىل اجلهات املهتمة بتقـدمي ا ) د(واآلليات القائمة؛   
  .بشأن كيفية توجيه ذلك الدعم وحتديد اجلهة املستهدفة) والدراية الفنية

    
    ة من اآلليات واملبادرات القائمةاالستفاد  - باء  

عقد برنامج سبايدر اتفاقات وترتيبات مع عّدة مبـادرات عامليـة وإقليميـة مهّمـة، مبـا يف                    -٤٧
مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي هـو مـن       (ء والكوارث الكربى    ذلك امليثاق الدويل بشأن الفضا    

املكتـب عـضو يف فريـق    (، ومـشروع رصـد آسـيا    )٢٠٠٣اهليئات املتعاونـة مـع امليثـاق منـذ عـام            
ــيا     ــشروع رصــد آس ــابع مل ــشترك الت ــشروع امل ــن أجــل    )امل ــات م ــشروع اخلــدمات والتطبيق ، وم

ويكفل برنامج  . ي لألغراض البيئية واألمنية   برنامج الرصد العامل  االستجابة للطوارئ التابع ملبادرة     
ــادرة اآلخــر ذي الــصلة وهــو مــشروع      خــدمات إدارة "ســبايدر أيــضا التعــاون مــع مــشروع املب

ويعمل علـى   " اإلقليمية العمليات والتوعية باحلالة ومجع املعلومات االستخبارية ملواجهة األزمات       
نظام الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا     قليمية ل حنو وثيق بشأن ترويج الفرص اليت توفرها الُعقََد اإل        

  .يف أمريكا الالتينية وأفريقيا، واالستفادة من هذه الفرص على حنو فّعال الوسطى
ويعمــل برنــامج ســبايدر علــى حنــو وثيــق مــع املــشاريع واملبــادرات املــشار إليهــا أعــاله،     -٤٨

 املـستعملني يقيمـون عالقـات عمـل        هـؤالء  أنَّ   ويروج هلا لدى املـستعملني النـهائيني ويتأكـد مـن          
ر الربنامج اإلرشاد إىل هـذه اآلليـات واملـشاريع    فِّوعالوة على ذلك، يو  . مباشرة مع هذه اآلليات   

  .مه لتلبية احتياجات املستعملني النهائينيحتسني وتوسيع نطاق الدعم الذي تقدِّبشأن كيفية 
ــنم ب    -٤٩ ــدول األعــضاء، يغت ــدعم إىل ال ــامج ســبايدر الفــرص الــيت  ويف معــرض تقــدمي ال رن
ــة والقطــاع اخلــاص ويــضمن مــشاركة مكاتــب      فِّتو رهــا احلكومــات واملنظمــات غــري احلكومي

  .الدعم اإلقليمية التابعة للربنامج وغريها من مراكز التمّيز يف دعم حتليل املعلومات الفضائية
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    ٢٠١٠ يف عام املقدَّمالدعم   - جيم  
نشطة االستجابة للطوارئ من خالل إطار سبيس إيـد يف          ، قـُدِّم الدعم أل   ٢٠١٠يف عام     -٥٠

وقـُّدم الدعم  ). ٢٠٠٩ حالة طوارئ يف عام      ٢٠مقابل  ( حالة   ٢٩حاالت طوارئ بلغ جمموعها     
إندونيسيا وأوغندا وأوكرانيـا وباكـستان وبنمـا وبـنن وبوركينـا فاسـو وتايلنـد                : يف البلدان التالية  

سـري النكـا والـسنغال والـسودان وشـيلي والـصني       وتركيا وتونغا وجزر سليمان وجزر كـوك و     
  .كستان وغواتيماال والفلبني وكازاخستان وكينيا ومدغشقر ومولدوفا وميامنار وهاييتيوطاج
واضطلع برنامج سبايدر بدور ريادي يف تقدمي الدعم يف أعقـاب الـزالزل الكـبرية الـيت                   -٥١
يل الفــوري آلليــات االســتجابة ت يف هــاييت وشــيلي وذلــك، يف مجلــة أمــور، بــضمان التــشغ لّــح

واسـتمر تعزيـز التنـسيق وتقاسـم        . القائمة وتوصيل الصور واخلـرائط الـساتلية للمنـاطق املنكوبـة          
  .املعلومات يف األسابيع الالحقة

وُتنشأ، لكل حـدث، صـفحة شـبكية تتـضمن معلومـات ذات صـلة يف بوابـة املعـارف                      -٥٢
صدي وتـسهيل نـشر املعلومـات احليويـة بـني           التابعة لربنامج سـبايدر مـن أجـل دعـم جهـود التـ             
  .املستعملني النهائيني ومزودي املعلومات الفضائية

ويكفــل برنــامج ســبايدر التنــسيق الفّعــال لتبــادل املعلومــات أثنــاء خمتلــف أحــداث            -٥٣
الكــوارث وذلــك، يف مجلــة أمــور، بإتاحــة الــصور والبيانــات إلكترونيــا وتبــادل املعلومــات          
اجليولوجيــة الفــضائية مــع مــوظفي األمــم املتحــدة وغريهــم مــن مــوظفي االســتجابة للطــوارئ    

وجيري كذلك تسهيل تبادل البيانات من خـالل اسـتعمال قـدرة            . وبةاملنتشرين يف املناطق املنك   
ختزين ووظيفية البنية األساسية خلادوم تطبيقات الربنامج املوصـولة ببوابـة املعـارف، كمـا يظـل                 
خرباء الربنامج على اتصال متواتر على حد سواء مع خـرباء التـصدي للكـوارث علـى الـصعيد                   

  .لضالعني يف جهود االستجابة الدوليةالوطين ومع موظفي األمم املتحدة ا
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    رفقامل
برنامج  يف إطار ٢٠١٠لع هبا يف عام البعثات االستشارية التقنية املضطَ    

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

امج األمــم املتحــدة  برنــ ببعثــات استــشارية تقنيــة يف إطــار    اضــطلع، ٢٠١٠يف عــام   -١
 يف البلـدان  حـاالت الطـوارئ   الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالسـتجابة يف 

  . مدغشقر، مالوي، ملديف، الفلبنيماال، هاييت،يشيلي، غوات: التالية
    

    شيلي  - ألف  
قلـيم ماوليـه يف البلـد       إ قبالـة سـاحل      ٢٠١٠حدث الزلزال الذي ضرب شيلي يف عـام           -٢
ــباط٢٧ يف ــر / شـ ــساعة ٢٠١٠فربايـ ــاملي ٠٦٣٤( بالتوقيـــت احمللـــي ٠٣٣٤ الـ  بالتوقيـــت العـ

وُشـعر بـشدته بقـوة      .  ثانيـة  ٩٠ على مقياس شدة العزم واسـتغرق        ٨.٨، وبلغت شدته    )املنسق
، وهـي متثـل معـاً      )من فالبـارايزو يف الـشمال إىل أراوكانيـا يف اجلنـوب           (يف ستة أقاليم يف شيلي      

رت العديــد مــن البلــدات ب الزلــزال موجــة تــسونامي دمَّــوســبَّ. لــدان الب يف املائــة مــن ســك٨٠
  .الساحلية يف جنوب وسط شيلي

" الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكـربى     يثاق  امل"وقد عمد برنامج سبايدر إىل تفعيل         -٣
 بالتوقيــت العــاملي املنــسق وذلــك ١٣٢٣وتقــدم بطلبــات إىل عــدة مــشغلي ســواتل يف الــساعة  

ــة مــع وكــاالت أخــرى يف األمــم املتحــدة ومــع    بالتنــسيق  ــة الوطني ــةاللجن ــشطة  األرجنتيني  لألن
.  وفّـر عـّدة مـشغلي سـواتل الـصور حلكومـة شـيلي              ىلوبناء علـى هـذه الطلبـات األو       . الفضائية

وهي شركة أملانية لـديها تـشكيلة مـن مخـسة            (RapidEyeوعلى وجه اخلصوص، قامت شركة      
بتغطيـة املنطقـة املتـأثرة مبوجـة التـسونامي خـالل            )  أمتـار  ٥ا  سواتل تنتج صـوراً باسـتبانة قـدره       

يف املكتــب الــوطين للطــوارئ وقــد أُرســلت هــذه الــصور بعــد ذلــك إىل . ســاعات مــن احلــدث
  . بهاضطلعشيلي بواسطة برنامج سبايدر، وكانت هي األساس لتقييم التأثري األويل الذي 

 ٢٠ إىل   ١٥ببعثة استشارية تقنيـة مـن        على طلب احلكومة، قام موظفو الربنامج        وبناًء  -٤
، قابلوا خالهلا ممـثلني ملختلـف املؤسـسات يف شـيلي وقـاموا بزيـارة ميدانيـة            ٢٠١٠مارس  /آذار

وقــد أتاحــت البعثــة للربنــامج فرصــة االلتقــاء باملــسؤولني يف . إىل إقليمــي تالكــا وكونسيبــسيون
 املكتـب الـوطين   فـضاء الـشيلية و    أبرز املؤسسات الضالعة يف جهود التصدي، مبـا فيهـا وكالـة ال            

يف شــيلي والنظــام الــوطين لتنــسيق املعلومــات اإلقليميــة، والتقــدم بتوصــيات   لطــوارئلــشؤون ا
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ــشطة امل  ــشأن أن ــد مــن   ب ــيت مشلــت التأكّ ــة، وال ــد تلقّ   أنَّ تابعــة املمكن ــصور املتاحــة ق ــها كــل ال ت
ــشيلية، ــع الــصور تتــاح علــى نطــاق واســع مــن خــالل خــ     وأنَّ املؤســسات ال ادوم للــصور مجي

للنظــام الــوطين لتنــسيق املعلومــات اإلقليميــة؛ وتنفيــذ أداة إلعــداد  " ابــة اجلغرافيــةالبّو"يــستخدم 
ــع          ــب؛ والعمــل م ــذا املكت ــدعيم أعمــال ه ــن أجــل ت ــوطين للطــوارئ م ــب ال اخلــرائط يف املكت

  . املتاحةاإلدارات اإلقليمية والبلدية لبناء القدرات بغية االستفادة من البيانات والتكنولوجيات
    

    اجلمهورية الدومينيكية  - باء  
 / كـانون الثـاين  ٢٩ إىل ٢٦أُرسلت بعثة استشارية تقنية إىل اجلمهورية الدومينيكية مـن            -٥

 بالتنـــسيق مـــع اللجنـــة الوطنيـــة للطـــوارئ وأمانـــة الدولـــة للـــشؤون اخلارجيـــة يف   ٢٠١٠ينـــاير 
ز املياه اخلاص باملناطق املدارية الرطبة وتضمن فريق البعثة خرباء من مرك  . اجلمهورية الدومينيكية 
 زويال فـــن، والوكالـــة البوليفاريـــة ألنـــشطة الفـــضاء يف مجهوريـــة ي الكـــاريبيف أمريكـــا الالتينيـــة و

  .البوليفارية، وبرنامج سبايدر
وكــان هــدف البعثــة إجــراء تقيــيم ملــواطن القــوة والــضعف فيمــا يتعلــق بالوصــول إىل     -٦

. مها لدعم اجلهود املبذولة يف مجيع مراحـل دورة إدارة الكـوارث           املعلومات الفضائية واستخدا  
وقــد أفــضى هــذا التقيــيم إىل اســتبانة اجملــاالت الــيت تنطــوي علــى إمكانيــة اســتخدام املعلومــات  
الفــضائية وتقــدمي توصــيات لتحــسني إضــفاء الــصبغة املؤســسية بــشأن اســتخدام املعلومــات          

مَّن التقيــيم استعراضــاً وتــض. وريــة الدومينيكيــةالفــضائية ضــمن الوكــاالت احلكوميــة يف اجلمه
  . للسياسات واالستراتيجيات واألنشطة املؤسسية كمنطلق لوضع التوصياتشامالً

    
    النتائج    

أحاطت البعثة علماً خبطوات التقدم احملـرز مـؤخراً يف عمليـة إضـفاء الـصبغة املؤسـسية                 -٧
لدومينيكيــة وكــذلك خبطــوات التقــدم  علــى أنــشطة إدارة الكــوارث واملخــاطر يف اجلمهوريــة ا 
وتقــع املــسؤولية اإلمجاليــة عــن هــذه  . احملــرز يف أســاليب تنــسيق االســتجابة حلــاالت الطــوارئ 

. العمليــات علــى عــاتق اجمللــس الــوطين التقــاء الكــوارث والتخفيــف مــن حــدهتا والتــصدي هلــا 
  .والفرع التنفيذي هلذا اجمللس هو اللجنة الوطنية لشؤون الطوارئ

ــ  -٨ ــة لعمليــات الطــوارئ، وهــي إحــدى الوكــاالت األربــع الــيت     وت ــة الوطني ضطلع اللجن
ــصدي        ــشطة الت ــسيق أن ــشاملة عــن تن ــشؤون الطــوارئ، باملــسؤولية ال ــة ل ــة الوطني تكــّون اللجن
ــة نفــسها،       للكــوارث، يف حــني يتــوىل مركــز عمليــات الطــوارئ، وهــو أيــضا جــزء مــن اللجن

 ويف الوقـت املناسـب بـدعم مـن جهـاز الـدفاع              بتنسيق اجلهود بني املؤسـسات علـى حنـو فعـال          
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ومركز عمليات الطوارئ جمهـز بنظـام للمعلومـات اجلغرافيـة، والعـاملون فيـه يـدركون                 . املدين
منــافع اســتخدام املعلومــات الفــضائية يف التــصدي للطــوارئ وآليــات مــن قبيــل امليثــاق الــدويل   

  .بشأن الفضاء والكوارث الكربى
ضائية على حنو منـهجي مـن جانـب إدارة األرصـاد اجلويـة يف               وُتستخدم املعلومات الف    -٩

وزارة شؤون البيئة واملوارد الطبيعية واملعهد الوطين للموارد املائيـة اسـتخدما البيانـات               أنَّ   حني
 إىل اســتخدام زع تــنوكــاالت أخــرى  أنَّ بيــد. الفــضائية وغريهــا مــن املعلومــات ألغــراض شــىت

علـى حـدة، وذلـك عـادة يف سـياق مـشاريع أو أنـشطة                هذه املعلومات على أسـاس كـل حالـة          
وتــشمل تلــك الوكــاالت املعهــد العــسكري لرســم   . حمــددة مــن قبيــل رصــد حرائــق الغابــات  

  .اخلرائط ومكتب اإلحصاءات الوطين
وفيمـا يتعلـق بـإدارة الكـوارث واتقائهـا، تـنص التـشريعات الـسارية علـى إنـشاء نظــام             -١٠

وســوف يــدخل نظــام املعلومــات حيــز  . قيــيم املخــاطروطــين للمعلومــات وإجــراء دراســات لت 
  .التشغيل لدى تنفيذ اخلطة الوطنية إلدارة الكوارث واملخاطر

ويف جمال بناء القدرات، أحاط فريق البعثة علماً باألعمال اليت تـضطلع هبـا مؤسـسات                  -١١
مـا دورات   من قبيل جامعة سانتو دومينغـو واملعهـد التكنولـوجي للبلـدان األمريكيـة اللـذين نظّ                

دراسية بـشأن اسـتخدام نظـم املعلومـات اجلغرافيـة وميتلكـان القـدرة علـى تـدريب العـاملني يف                      
  .عدُبخمتلف املؤسسات على االستشعار عن 

    
    التوصيات املتعلقة بالسياسات    

بــالنظر إىل التــشريعات الناشــئة بــشأن إدارة خمــاطر الكــوارث، مــن الــضروري إضــفاء     -١٢
ــصبغة املؤســسية علــ  ــيم األحــداث املرتبطــة مبختلــف    ال ى اســتخدام املعلومــات الفــضائية يف تقي

وعالوة على ذلـك، وملـا كانـت هنالـك كميـات ال بـأس هبـا مـن املعلومـات املتـوفرة                       . املخاطر
  .فعالً خبصوص املخاطر، ينبغي للجهود اإلضافية أن تنصب على قابلية التأثر

    
    التوصيات املتعلقة باالستراتيجيات    

  : البعثة، فيما يتعلق باالستراتيجيات، التوصيات التاليةمتقدَّ  -١٣
عـّدة وكـاالت قــد طـورت فعـالً نظــم معلومـات، ينبغـي تنفيــذ        أنَّ بـالنظر إىل   )أ(  

استراتيجية لتيسري قابلية التشغيل املتبادل بني هذه النظم من خـالل تطـوير بنيـة أساسـية وطنيـة                    
 لقاعدة بيانات جغرافية فضائية؛



 

V.10-58481 17 
 

A/AC.105/985 

غــي تعزيـــز املهــارات واملعـــارف لـــدى العــاملني يف املؤســـسات احلكوميـــة    ينب  )ب(  
الــضالعة يف مجيــع مراحــل دورة إدارة الكــوارث مــن خــالل تــوفري التــدريب علــى الوصــول إىل 

  املعلومات الفضائية واستخدامها؛
ينبغـــي إنـــشاء نظـــام معلومـــات وطـــين كوســـيلة لتوليـــد املعلومـــات املتعلقـــة     )ج(  

لتــأثر واملخــاطر وإضــفاء الــصبغة املنهجيــة علــى هــذه املعلومــات والتــرويج   باألخطــار وقابليــة ا
  .الستخدامها

    
    اإلجراءات    

  :دِّمت التوصيات التاليةقُ  -١٤
ينبغي إضفاء الصبغة املنهجية على استحداث خـرائط لألخطـار وقابليـة التـأثر                )أ(  

 تنفيــذها، ال ســيما يف تعــيَّنيواملخــاطر مــن خــالل تطبيــق معــايري لتيــسري اســتبانة التــدابري الــيت    
  ؛ي ملخاطر متعدِّدةدِّاملناطق اليت تتطلب التص

ــة للــشؤون اخلارجيــة واللجنــة الوطنيــة للطــوارئ ومركــز      )ب(   ينبغــي ألمانــة الدول
ــات الطــوارئ التو  ــعملي ــة التقــ  صُّ ــشأن كيفي ــاق ب ــى   دُّل إىل اتف ــة للحــصول عل ــات رمسي م بطلب

  الكوارث؛البيانات واملعلومات الفضائية أثناء 
ينبغي إقامة روابط مع اإلدارة الوطنية للمالحـة اجلويـة والفـضاء يف الواليـات                 )ج(  

املتحدة ووكالة الفضاء الكندية ومرصـد دارمتـوث للفيـضانات يف جامعـة دارمتـوث، الواليـات                 
املتحــدة، بغيــة تنفيــذ مــشاريع مــشتركة عــن اســتخدام البيانــات الــساتلية يف التنبــؤ بالفيــضانات 

  خرائط خماطر الفيضان؛ووضع 
عــد  املهــارات يف جمــال االستــشعار عــن ُبينبغــي القيــام بأنــشطة تدريبيــة لتعزيــز  )د(  

  .واستخدام الصور امللتقطة بالرادار يف حاالت الفيضان
      

    غواتيماال  - جيم  
جهــت غواتيمــاال يف الــسنوات األخــرية موجــات مــن اجلفــاف الــيت أضــّرت بــاألمن   وا  -١٥

يونيـه  /ت أعاصري وعواصف مدارية، مثل عاصـفة أغاثـا املداريـة يف حزيـران             فقد شهد . الغذائي
مـايو  /ويف أيـار  .  اليت تسببت يف دمار البنية األساسية احلرجة يف العديد من مناطق البلد            ٢٠١٠
مت بـه سـلطات     واستجابة لطلب تقـدَّ   .  بركان باكايا  ، عانت غواتيماال من آثار ثوران     ٢٠١٠
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ايدر إىل تفعيـل إطـار سـبيس إيـد لتقـدمي املـساعدة يف حالـة ثـوران          غواتيماال، عمد برنـامج سـب     
ونتيجة لذلك، جرى توفري صور سـاتلية       . الربكان ويف حالة العاصفة املدارية أغاثا على السواء       

قدمتها الصني واألرجنـتني وأملانيـا إىل وكالـة التنـسيق الوطنيـة للحـد مـن الكـوارث وإىل أمانـة                      
الستخدامها يف رسم آثار الثـوران الربكـاين والعاصـفة املداريـة علـى             الرئاسة للتخطيط والربجمة    

ــاال    ــاء غواتيم ــف أحن ــسواء يف خمتل ــن  . ال ــب م ــا طُل ــضائية   كم ــشطة الف ــة لألن ــة الوطني  يف  اللجن
  .الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربىيثاق املاألرجنتني املساعدة يف تفعيل 

اللجنـة الوطنيـة لألنـشطة    ذت ترتيبـات مـع   وبغية التـصدي لتـرّدي األمـن الغـذائي، اختـ        -١٦
وكالة التنـسيق الوطنيـة للحـد مـن الكـوارث ووكـاالت أخـرى لـدعم                 ويف األرجنتني    الفضائية

تنفيــذ بــاحثني مــن غواتيمــاال ملــشروع حبــوث تطبيقيــة مــن املقــرر أن يــشمل اســتخدام الــصور   
يل الكفـاف، مثـل الـذرة       الساتلية لتقييم آثار موجات اجلفاف وتغاير أحوال املنـاخ علـى حماصـ            

 بتقـدمي املـشورة التقنيـة     اللجنة الوطنية لألنشطة الفـضائية    وسيقوم برنامج سبايدر و   . والفاصوليا
وقــد طُلــب مــن اجمللــس الــوطين للعلــوم والتكنولوجيــا يف غواتيمــاال أن يــوفّر   . هلــؤالء البــاحثني

  .التمويل هلذا املشروع
بالكوارث الطبيعية، جرت بعثة مشورة تقنيـة إىل        ونظراً الرتفاع درجة تأثر غواتيماال        -١٧

اللجنـة  وتـضمن فريـق البعثـة خـرباء مـن      . أمانـة التخطـيط والـربامج    هـذا البلـد بنـاء علـى طلـب     
قليمـي  إلاملركـز ا   يف األرجنـتني و    اللجنة الوطنيـة لألنـشطة الفـضائية      والوطنية لألنشطة الفضائية    

 ومنظمـة الـدول األمريكيـة      ي  والكـاريب تينيـة   لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف أمريكـا الال          
ومشلــت البعثــة . ي لكــاريبومركــز امليــاه اخلــاص باملنــاطق املداريــة الرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة وا 

وكالة التنسيق الوطنية للحـد مـن        زيارات إىل تسع وزارات حكومية ووكاالت دولية، مبا فيها        
ــسق املقــيم لألمــم املتحــدة و    ــاء   الكــوارث ومكتــب املن ــسيق ألمريكــا الوســطى التق مركــز التن

وكــان اهلــدف مــن البعثــة إجــراء تقيــيم لقــدرات الوصــول إىل املعلومــات   . الكــوارث الطبيعيــة
  .الفضائية واستخدامها يف األنشطة املضطلع هبا أثناء مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث

    
    النتائج    

يف إضـفاء الـصبغة املؤسـسية علـى إدارة          أحاط فريق البعثة علماً بالتقـدم احملـرز مـؤخراً             -١٨
الكــوارث واملخــاطر وتنــسيق أنــشطة التــصدي حلــاالت الطــوارئ يف غواتيمــاال، وعلــى وجــه    

وكالـة التنـسيق الوطنيـة للحـد        اخلصوص، إنشاء فريق خمصص مشترك بني املؤسسات ملساعدة         
رهتـــا الـــصني فّ وأمانـــة التخطـــيط والـــربامج يف معاجلـــة الـــصور الـــساتلية الـــيت ومـــن الكـــوارث

  .واألرجنتني والواليات املتحدة وأملانيا من خالل برنامج سبايدر أثناء العاصفة املدارية أغاثا
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وأحاط فريق البعثة علماً أيضاً بأن عدة وكاالت، منها وكالـة التنـسيق الوطنيـة للحـد                   -١٩
علومـات   وأمانة التخطيط والربامج ووزارة الزراعة، شرعت يف اسـتخدام نظـم امل            من الكوارث 

وبغيــة . اجلغرافيــة بــشكل منــهجي واملــسامهة يف األنــشطة املتــصلة بعمليــات التــصدي للطــوارئ
ضمان التأهب للكـوارث الكـربى، تقـوم أمانـة التخطـيط والـربامج بتنـسيق اجلهـود الـيت ُتبـذل                      

والبنـك الـدول، ومـصرف التنميـة      ي والكـاريب بالنيابة عـن اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة           
اسـتخدام   أنَّ غـري . للبلدان األمريكية وغريها من اجلهات املاحنة من أجل تقيـيم آثـار الكـوارث           

ــع      ــاال، م ــصبغة املؤســسية يف غواتيم ــد ال ــسب بع ــصور   أنَّ صــور رصــد األرض مل يكت ــذه ال ه
استخدمت يف أنشطة من قبيل رصد احنسار مساحة الغابات يف العقـود األخـرية نتيجـة لتوسـع                  

  .عيةاملساحات الزرا
    

    التوصيات املتعلقة بالسياسات    
التوصية الرئيسية هي إضفاء الصبغة املؤسسية على استخدام املعلومات الفـضائية مـن أجـل       -٢٠

  .تقييم املخاطر املقترنة مبختلف األخطار وضمان استخدام هذه املعلومات لدى وقوع كارثة
    

    التوصيات املتعلقة باالستراتيجيات    
  :التوصيات التاليةثة، فيما يتعلق باالستراتيجيات، لبعقدم فريق ا  -٢١

رت فعـالً نظـم معلومـات، ينبغـي ألمانـة           عّدة وكـاالت قـد طـوَّ       أنَّ   بالنظر إىل   )أ(  
التخطيط والربامج أن تواصل جهودها إلنشاء بنيـة حتتيـة وطنيـة للبيانـات الفـضائية وأن تـرّوج                   

بـة للمعلومـات املوجهـة ألغـراض التنميـة          الستخدام نظام املعلومات علـى مـستوى القطـر كبوا         
  ؛)الوطنية واإلقليمية والبلدية واحمللية(على مجيع املستويات 

ــوطين يف         )ب(   ــرايف الـ ــد اجلغـ ــساتلية يف املعهـ ــصور الـ ــستودع للـ ــشاء مـ ــي إنـ ينبغـ
ذ برناجمـا تـدريبيا بـشأن اسـتخدام التطبيقـات الفـضائية             فّـ م وين أن يـصمّ  غواتيماال، الذي ينبغـي     

  املعلومات ذات الصلة جبميع مراحل دورة إدارة الكوارث؛لتوليد 
وينبغي للفريق املخـصص املـشترك بـني املؤسـسات أن يقـدم، علـى أسـاس اتفـاق                     )ج(  

 وكالــة التنــسيق الوطنيــة للحــد مــن  مــشترك بــني الوكــاالت، الــدعم ملركــز عمليــات الطــوارئ يف  
  .ومات مفيدة من البيانات الفضائيةالكوارث وغريها من الوكاالت احلكومية من خالل توليد معل
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    اإلجراءات    
  :أُوصي باإلجراءات التالية  -٢٢

نتاج خـرائط التـأثر بـاخلطر واملخـاطر مـن           إينبغي إضفاء الصبغة املنهجية على        )أ(  
خالل تطبيق معايري لتسهيل استبانة التدابري الواجب تنفيذها، خصوصاً يف املناطق الـيت تتطلـب               

   لعّدة أخطار؛القدرة على التصدي
ــشؤون          )ب(   ــوطين ل ــب ال ــشيلية واملكت ــضاء ال ــة الف ــع وكال ــط م ــة رواب ــي إقام ينبغ

الطوارئ يف شيلي، لكـي يتـسىن لغواتيمـاال االسـتفادة مـن التجربـة الـشيلية الناجحـة يف إنـشاء                      
  فريق مماثل مشترك بني التخصصات؛

االستـشعار عــن  ينبغـي االضـطالع بأنـشطة تدريبيـة لتعزيـز املهـارات يف جمـال          )ج(  
  .بعد واستخدام الصور امللتقطة بالرادار يف حاالت الفيضان

    
    هاييت  -دال  

ــذي د   -٢٣ ــزال ال ــاســتجابة للزل ــاين ١٢ر هــاييت يف مَّ ــاير / كــانون الث ــامج  ٢٠١٠ين ــأ برن ، عّب
ســبايدر جمموعــة شــىت مــن الــشركاء لتوليــد املعلومــات وقــدم إىل مكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق  

وأرسـلت  .  غيغابايـت مـن البيانـات واملعلومـات        ٥٠انية يف هـاييت مـا ينـوف علـى           الشؤون اإلنس 
 لتقيـيم أفـضل الـسبل       ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٠ إىل   ١٤فيما بعد إىل البلد بعثة استشارية تقنية من         

ــوطين          ــة واملركــز ال ــة املدني ــة للحماي ــة الوطني ــذهلا الوكال ــيت تب ــة ال ــصدي اجلاري ــود الت ــدعم جه ل
ة الفضائية ووكاالت األمـم املتحـدة، مثـل مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية         للمعلومات اجلغرافي 

وبرنامج األغذية العاملي واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبعثة األمم املتحـدة لتحقيـق              
وقد قام بتنسيق البعثة مكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة يف                 . االستقرار يف هاييت  

  .غرافية التابعة لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتجلة نظام املعلومات اهاييت ووحد
نت البعثة موظفي برنامج سبايدر مـن تقيـيم أثـر الكارثـة يف ضـوء اخنفـاض قـدرة              ومكّ  -٢٤

الوكالــة الوطنيــة للحمايــة املدنيــة واملركــز الــوطين للمعلومــات اجلغرافيــة الفــضائية علــى توليــد   
واستخدامها، ال سيما اخلرائط، نتيجـة للـدمار الـذي أصـاب البنيـة التحتيـة وفقـدان                  املعلومات  

وبــالنظر إىل هــذه االنتكاســات الكــربى، أقامــت وكــاالت األمــم  . عــدد مــن كبــار املــسؤولني 
املتحدة مركزاً لعمليـات الطـوارئ ضـمن اجملّمـع الـذي يـضّمها لتنـسيق أنـشطة التـصدي حلالـة                     

ذه األنشطة يف املقام األول مـن جانـب مكتـب تنـسيق الـشؤون               وقد جرى تنسيق ه   . الطوارئ
اإلنــسانية يقــوم بتنــسيق األنــشطة، الــذي أنــشأ جمموعــات عنقوديــة للقيــام مبهــام حمــددة، مبــا يف 
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ــات   ــة مكرســة إلدارة املعلوم ــك جمموع ــا     . ذل ــضاً وحــدة صــغرية لتكنولوجي ــب أي ــشأ املكت وأن
ة ألغـراض مـن قبيـل رصـد املالجـئ املؤقتـة الـيت         املعلومات قام موظفوها مبعاجلة الصور الـساتلي      

ــور  ــة   -أو-أُقيمــت يف ب ــرنس كجــزء مــن جهــود اإلغاث ــة علمــاً جبهــود    . ب ــق اللجن وأحــيط فري
التصدي واملشاريع اليت تضطلع هبا الوكالة الوطنية للحماية املدنية، ال سيما األنـشطة املـضطلع             

  .ناتهبا بدعم من جهات ماحنة دولية لإلنذار املبكر بالفيضا
ونظراً لضعف الوصول إىل اإلنترنت من جانـب املركـز الـوطين للمعلومـات اجلغرافيـة                   -٢٥

الفضائية والوكالة الوطنية للحماية املدنية على السواء، واقتراب موسم األعاصري، أقـام برنـامج          
لحمايــة املدنيــة واملركــز الــوطين للمعلومــات  لســبايدر وصــالت مباشــرة بــني الوكالــة الوطنيــة  

غرافية الفـضائية ومـوظفي بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت ومكتـب تنـسيق                اجل
ن املؤسستان الوطنيتان من الوصول إىل املعلومـات الفـضائية عـرب     كّالشؤون اإلنسانية حبيث تتم   
  .اإلنترنت أثناء فصل األعاصري

عـة كولومبيـا، ملقابلـة    وبعد ذلك، قام برنامج سـبايدر ببعثـة متابعـة إىل واشـنطن، مقاط       -٢٦
ممثلني للبنك الـدويل ومكتـب مـساعدة الواليـات املتحـدة اخلارجيـة يف حـاالت الكـوارث مـن                     

. أجـل مناقــشة املـساعدة يف إعــادة بنـاء قــدرات املركـز الــوطين للمعلومـات اجلغرافيــة الفــضائية     
، وهـي  Thermopylae Sciences and Technologyوالتقى موظفو الربنامج أيـضا مبمثلـي شـركة    

شركة خاصة استحدثت تطبيقا شبكيا لتبادل املعلومات اجلغرافية الفضائية والبصرية مـن أجـل           
تيسري مجع ومعاينة املعلومـات الـيت تولـدها جمموعـة متنّوعـة مـن املنظمـات احلكوميـة والدوليـة                     

اييت  على طلب موظفي الربنامج، قـام ممثلـون لتلـك الـشركة ببعثـة إىل هـ                 ًءوبنا. وغري احلكومية 
 ملقابلة موظفني من املركز الوطين للمعلومات اجلغرافية الفضائية والوكالـة           ٢٠١٠مايو  /يف أيار 

ــسيق        ــق االســتقرار يف هــاييت ومكتــب تن ــة األمــم املتحــدة لتحقي ــة وبعث ــة املدني ــة للحماي الوطني
  .الشؤون اإلنسانية ووكاالت أخرى لبيان فائدة استخدام هذه األداة

  : سبايدر التوصيات التالية بعثةقدَّمتوقد   -٢٧
ينبغــي أن يواصــل برنــامج ســبايدر جهــوده ليكــون مبثابــة جــسر بــني أوســاط     )أ(  

علوم الفضاء والوكالة الوطنية للحماية املدنيـة واملركـز الـوطين للمعلومـات اجلغرافيـة الفـضائية                 
حقيــق وأن حيــافظ علــى روابطــه مــع مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية وبعثــة األمــم املتحــدة لت

ن الوكالتـان األخريتـان، يف حالـة حـدوث كارثـة، مـن تيـسري                كّاالستقرار يف هاييت، حبيث تـتم     
وصــول املركــز الــوطين للمعلومــات اجلغرافيــة الفــضائية والوكالــة الوطنيــة للحمايــة املدنيــة إىل    

  املعلومات الفضائية؛



 

22 V.10-58481 
 

A/AC.105/985

البنية التحتية  : ينبغي أن يقدم الدعم االستشاري التقين يف ثالثة جماالت أساسية           )ب(  
  والتدريب وإضفاء الصبغة املؤسسية على الوصول إىل املعلومات الفضائية واستخدامها؛

ينبغي أن تشارك الوكالة الوطنية للحماية املدنيـة واملركـز الـوطين للمعلومـات          )ج(  
ه الـذي تـشارك يف تنـسيق    ي الكـاريب اجلغرافية الفضائية يف املشروع الرائـد بـشأن الفيـضانات يف     

  .اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ووكالة الفضاء الكندية
    

    مدغشقر ومالوي  - هاء  
ــابع إلدارة املــساعدة       -٢٨ ــامج التأهــب للكــوارث الت ــامج ســبايدر، يف إطــار برن يــسهم برن

ــربامج احلــد مــن خطــر        ــتقين ل ــدعم ال ــوفري ال ــة، يف مــشروع لت ــسانية يف املفوضــية األوروبي اإلن
ب للكـوارث يف منطقـة جنـوب شـرق أفريقيـا            ذه شـركاء يف برنـامج التأهّـ       ي ينفّـ  الكوارث الـذ  

باسـتخدام نظـم    ) مـالوي ومدغـشقر وجـزر القمـر وموزامبيـق         (وجنوب غـرب احملـيط اهلنـدي        
  .املعلومات اجلغرافية

ويشمل هذا املشروع حلقات دراسية إقليمية يستفيد املشاركون فيها مـن عـرض جممـل           -٢٩
املعلومات اجلغرافية واملعلومات الفضائية من أجـل إدارة املخـاطر والكـوارث            ومقدمة عامة لنظم    

ــامج ســبايدر ويتعرفــون إىل      واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ ويتلقــون معلومــات عــن دور برن
 ميثـاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام املنـسق للمرافـق الفـضائية يف             اآلليات الدولية القائمة مثل   
ــوارث طبيع   ــوع ك ــة حــال وق ــة أو تكنولوجي ــضاء      (ي ــشأن الف ــدويل ب ــاق ال ــضا بامليث ــروف أي املع

ومــشروع اخلــدمات والتطبيقــات الالزمــة للتــصدي يف حــاالت الكــوارث  ) والكــوارث الكــربى
ويلي احللقات الدراسـية تـدريب تقـين        . املنبثق عن مبادرة الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية       

  وقــد عقــدت احللقــة الدراســية الوطنيــة األوىل يف . تلفــةمبــشاركة أصــحاب املــصلحة يف منــاطق خم
وعقـدت  . نوفمرب يف أنتاناريفو، ومجعت منـدوبني مـن مدغـشقر وجـزر القمـر             / تشرين الثاين  ١٢

  .نوفمرب يف ليلونغويه/ تشرين الثاين١٦احللقة الدراسية الثانية يف 
    

    بعثة استشارية تقنية إىل مدغشقر    
رنامج سبايدر يف تنظيم اجتماع استشاري تقين كجزء من احللقة          يف أنتاناريفو، شارك ب     -٣٠

. الدراسية الوطنية األوىل بشأن برنامج التأهب للطوارئ ضّم مندوبني من مدغشقر وجزر القمر            
ــاع   ــة  ٥٤وحــضر االجتم ــات التالي ــثال للمنظم ــوارث    :  مم ــوطين إلدارة املخــاطر والك ــب ال املكت

مركـز عمليـات اإلنقـاذ واحلمايـة املدنيـة واملعهـد الـوطين              ووحدة الوقاية من الطـوارئ وإدارهتـا و       
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للجغرافيا واهليدروغرافيا وهيئة األرصـاد اجلويـة يف مدغـشقر واالحتـاد األورويب ووكالـة التعـاون                 
  .وحضر أيضا عّدة ممثلني لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية. التقين األملانية

    
    الويبعثة استشارية تقنية إىل م    

يف ليلونغويه، شارك برنامج سبايدر يف تنظيم اجتماع استشاري تقين كجزء من احللقـة                -٣١
وطُلب من املشاركني يف هذا االجتماع      . الدراسية الوطنية الثانية بشأن برنامج التأهب للطوارئ      

لعـروض  وقدَّم برنامج سبايدر سلـسلة مـن ا  . تقدمي معلومات عن القدرة التقنية املتاحة يف مالوي   
اجملــاالت الــيت حيتمــل أن تــؤدي فيهــا التكنولوجيــا  ةيف اســتباناإليــضاحية واحملاضــرات للمــساعدة 

ــذه        ــة حتــسني الوصــول إىل ه ــشأن كيفي ــراح توصــيات ب ــضائية دوراً أكــرب، واقت ــات الف واملعلوم
:  شخـصاً مـن املنظمـات التاليـة      ٥٥وحضر االجتماع جمموعة قوامهـا      . التكنولوجيا واستخدامها 

رة شــؤون إدارة الكــوارث، واألمانــة التقنيــة يف وزارة الزراعــة، ودائــرة املــساحة اجليولوجيــة، دائــ
ودائرة األرصاد اجلوية، ومكتب اإلحصاءات الوطنية واالحتاد األورويب، ووكالـة التعـاون الـتقين              

  .وحضر أيضا عّدة ممثلني لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية. األملانية
    

    احلصائل    
ر االجتماعــان فرصــة ملناقــشة ســبل حتــسني توصــيل املعلومــات الفــضائية وتنــسيقها  فّــو  -٣٢

وتعميمها من أجل إدارة خماطر الكوارث واالستجابة حلاالت الطـوارئ يف مـالوي واكتـساب     
ــدريب     ــا والت ــات والتكنولوجي ــشاركون عــن  . فهــم أفــضل لالحتياجــات مــن البيان وأعــرب امل

  . على الصعيدين الوطين والدويل على السواءاستعدادهم للتعاون
م تقريـر عـن حـصائل االجتماعـات االستـشارية التقنيـة، حاملـا يـستكمل،                 وسوف يقدّ   -٣٣

  .إىل املنظمات املعنية يف مالوي ومدغشقر
    

    ملديف  - واو  
 علـى دعـوة مـن حكومـة ملـديف، ببعثـة استـشارية تقنيـة إىل                  قام برنامج سبايدر، بناءً     -٣٤

ــامج   ّموتــض. ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٢ إىل ١٨لــد مــن هــذا الب ــة خــرباء مــن برن ن فريــق البعث
سبايدر واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ ومكتـب األمـم املتحـدة لتنـسيق                
الـــشؤون اإلنـــسانية ومركـــز إدارة الكـــوارث يف رابطـــة جنـــوب آســـيا للتعـــاون اإلقليمـــي         

تقيــيم القــدرة وكانــت األهــداف الرئيــسية هــي   .ن الكــوارث الدوليــة للحــد مــ تيجيةواالســترا
ــق باســتخدام        ــشطة وسياســات وخطــط احلــد مــن الكــوارث واملخــاطر فيمــا يتعل ــة وأن الوطني
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 مــن  املعلومــات الفـضائية إىل املؤســسات الوطنيـة  وصـول تـسهيل ســبل   وتكنولوجيـات الفــضاء 
  . الكوارثخالل كامل دورة إدارةدعم ال أجل توفري

اجتماعات مع أصحاب املـصلحة الرئيـسيني يف احلكومـة ويف مكاتـب األمـم               وعقدت    -٣٥
وعالوة على ذلك، تشارك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التـابع لألمانـة مـع املركـز                . املتحدة

 ممـثالً ملختلـف الوكـاالت       ٢٥ت  الوطين إلدارة الكوارث يف تنظيم حلقة عمل ليوم واحد ضمّ         
ــة ووكــاالت األمــم املتحــدة   مــن أجــل مناقــشة القــضايا املــشتركة املتــصلة باســتخدام    احلكومي

. املعلومــات اجلغرافيــة والفــضائية يف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ
  :وقد طُرحت التوصيات التالية

ينبغي تدعيم وتنفيذ النظام الـوطين للمعلومـات اجلغرافيـة وإنـشاء فريـق عامـل           )أ(  
ن أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني لكفالـة تبـادل واسـتخدام املعلومـات        للتنسيق يضم خـرباء ميثلـو   

  اجلغرافية الفضائية يف خمتلف الوزارات؛
ينبغي تنفيذ سياسات متكّن املركـز الـوطين إلدارة الكـوارث مـن الوصـول إىل          )ب(  

جمموعــات (دارات احلكوميــة، مبــا يف ذلــك بيانــات خــط األســاس   إلاملعلومــات الــيت حتوزهــا ا 
  ؛)التشغيلية املشتركةالبيانات 
ينبغي النظر يف األخذ مبفهـوم الالمركزيـة يف أنـشطة إدارة الكـوارث وذلـك،                  )ج(  

  يف مجلة أمور، بالترويج ألنشطة احلد من خماطر الكوارث على املستوى احمللي؛
ث، ينبغـي   رنظراً ألمهية ختطيط اسـتخدام األراضـي يف احلـد مـن خمـاطر الكـوا                 )د(  

لقائمة وجمموعات البيانـات املتـوفرة فيمـا يتعلـق مبجـاالت مثـل اسـتخدام                استخدام الدراسات ا  
األراضــي والتخطــيط البيئــي وإدارة الــسواحل ورصــد التنــوع البيولــوجي والتغّيــر البيئــي لــدعم  

  حتليل قابلية التأثر بالكوارث وأنشطة احلد من املخاطر؛
اح اسـتخدام املعلومـات     نظراً ملا يتسم به بناء القدرات من أمهية حيويـة يف جنـ              )ه(  

الفــضائية يف دعــم إدارة الكــوارث، ينبغــي أن يــشتمل علــى املهــارات واملعــارف واملؤســسات    
  والبنية التحتية؛

ينبغي توفري فرص التدريب من خـالل مركـز إدارة الكـوارث لرابطـة جنـوب                  )و(  
اهلــادئ ومكتــب  االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط للجنــةآســيا للتعــاون اإلقليمــي التــابع 

حـدد  وينبغـي للمركـز الـوطين إلدارة الكـوارث أن يُ    . شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج سبايدر  
التـدريب يف   (ز على التدريب القائم ضمن املـشاريع الداخليـة          االحتياجات من التدريب، ويركّ   

  ويعمل على إعداد استراتيجية لتنمية املوارد البشرية؛) مكان العمل
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ركــز الــوطين إلدارة الكــوارث ودائــرة األرصــاد اجلويــة   قــدرة املينبغــي تعزيــز  )ز(  
وينبغــي بــذل اجلهــود لكفالــة . وتــدعيم املركــز مــىت اعُتمــد قــانون إدارة الكــوارث يف املــستقبل

وجود ترتيبات مؤسسية تيّسر التنسيق الوثيق بني املركـز ودائـرة األرصـاد اجلويـة وغريمهـا مـن                   
  .قليمية والدولية املعنيةالوكاالت احلكومية واملنظمات اإل

ركز الـوطين إلدارة الكـوارث مـن أجـل دعـم وضـع خطـة عمـل                   تقرير إىل امل   قُدِّموقد    -٣٦
مــن أجــل تطبيقــات ) مــوارد بــشرية وبنيــة حتتيــة(وطنيــة واملــساعدة يف ضــمان مــوارد مكرســة  

رق الـيت  كما ينظر املركز يف الطـ . املعلومات الفضائية اجلغرافية يف وضع خطط إدارة الكوارث    
  .ُيمكن هبا االستثمار يف تطوير القدرة املؤسسية

    
    الفلبني  - زاي  

الـوطين  نظّم موظفو برنامج سبايدر اجتماعا استـشاريا تقنيـا مـع مـسؤولني يف اجمللـس                   -٣٧
 مـن أجـل     ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٩تنسيق إدارة الكوارث والوكاالت األعضاء فيـه يف مـانيال يف            ل

  .قدم يف إطار برنامج سبايدر إىل الفلبنياستعراض وتعزيز الدعم امل
وأتاح االجتماع فرصة ملناقشات بشأن توفر املعلومات الفضائية أثناء األعاصـري املداريـة               -٣٨
داد توصيات بشأن كيفية تعزيز التعاون مع اجمللس الـوطين للحـد مـن خمـاطر الكـوارث مـن                    إلعو

دارة الفلبينيـة للخـدمات املتعلقـة       إلاممثـل   وأحـاط   . ال هلذه املعلومات  أجل ضمان االستخدام الفعّ   
املرافـق الـساتلية وخمتلـف        مجيع املشاركني علماً بشأن    بالغالف اجلوي والفيزياء األرضية والفلك    

التطبيقــات الــساتلية املــستخدمة يف علــم األرصــاد اجلويــة والتطبيقــات الــساتلية املــستخدمة أثنــاء   
تها اإلدارة مـن خـالل برنـامج سـبايدر          رائط اليت تلقّ  وعرض املمثل اخل  . اإلعصار املداري كيتسانا  

تنسيق إدارة الكوارث أثنـاء كارثـة       الوطين ل وأحالتها إىل وحدات التصدي للطوارئ وإىل اجمللس        
امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكـربى   (ّم املشاركون باآلليات الدولية     ـوأل. ٢٠٠٩عام  

اليت وضعت  )  يف حاالت الطوارئ   للتصديت الالزمة   اخلدمات والتطبيقا ومشروع رصد آسيا و   
  .للمساعدة يف جهود التصدي حلاالت الطوارئ

ــشات، و  وصــيغت عــدة مالحظــات وتوصــ    -٣٩ ــى أســاس املناق ــإجراءات عل ســوف يات ب
وتـشمل التوصـيات   . تنسيق إدارة الكوارث مع الوكاالت األعضاء فيهالوطين ل يتقامسها اجمللس   

ــضمان الو   ــى حنــو فّعــ     اختــاذ إجــراءات ل ــضائية واســتخدامها عل ــات الف ال يف صــول إىل املعلوم
  .حاالت الكوارث يف املستقبل

 


