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    مقدِّمة  -أوالً  
ــة العامــة  نــّص  -١  علــى إنــشاء برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام   ٦١/١١٠ قــرار اجلمعي

ــامج ســبايدر"املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    " برن
ع  وصــول مجيــع البلــدان ومجيــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة إىل مجيــع أنــواليتــيح

املعلومــات واخلــدمات الفــضائية املتــصلة بــإدارة الكــوارث بغــرض دعــم دورة إدارة الكــوارث   
علــى أن ُينفَّــذ الربنــامج باعتبــاره أحــد  اجلمعيــة العامــة يف القــرار املــذكور  بأكملــها، ووافقــت 

  .برامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة
ألغـراض الـسلمية، يف دورهتـا اخلمـسني،         واتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف ا         -٢

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

ينظر فيهـا   يف قائمـة املـسائل الـيت سـ     النظم الفضائية وأن ُيدَرج ذلك البند مـن جـدول األعمـال           
  .فريقها العامل اجلامع

 يف إطـار برنـامج سـبايدر،        ٢٠١١ويتضمَّن هذا التقرير موجزاً لألنشطة املنفَّـذة يف عـام             -٣
 الـدعم االستـشاري الـتقين ودعـم االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ            جمـايل وعلى وجه التحديد يف     

  ).، املرفقA/AC.105/937 (٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني على حنو ما هو مبيَّن يف خطة العمل ل
    

    ٢٠١١أنشطة الدعم االستشاري التقين املنفَّذة يف عام   -ثانياً  
، عمل مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، مـن خـالل برنـامج سـبايدر،                 ٢٠١١يف عام     -٤

  احللــول الفــضائية واســتخدامها يف إىلمــع الــدول األعــضاء الــيت طلبــت الــدعم بــشأن الوصــول
  :وقد مشل هذا الدعم ما يلي. إدارة خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

تقيـــيم القـــدرة الوطنيـــة وأنـــشطة وسياســـات وخطـــط احلـــد مـــن الكـــوارث     )أ(  
  واملخاطر فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛

املـــساعدة يف تـــصميم خطـــط وسياســـات احلـــد مـــن املخـــاطر وإدارة خمـــاطر    )ب(  
  رث فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛الكوا

   تكنولوجيـــات الفـــضاء يف أنـــشطة إلدمـــاجوضـــع مبـــادئ توجيهيـــة ومنـــاذج   )ج(  
 وتكييـف تلـك املبـادئ والنمـاذج     احلّد من خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ          

  ؛حسب االحتياجات
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ــة علــى املعلومــات الفــ     )د(   ــدعم تــسهيل ســبل حــصول املؤســسات الوطني ضائية ل
  أنشطة احلّد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛

  حتديد االحتياجات من التدريب وتسهيل تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛  )ه(  
تقدمي الدعم لتنفيذ أنشطة احلّد من املخاطر واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ               )و(  

  .باستخدام تكنولوجيات الفضاء
 األنشطة الرئيـسية الـيت يـضطلع هبـا برنـامج سـبايدر              هو من ي التقين   الدعم االستشار و  -٥

 يف الفقـرة    املبينـة املـساعدة   جبوانـب   يرمي إىل تزويد الدول األعـضاء       هو  على املستوى الوطين و   
 يةإيفـاد بعثـات تقنيـة استـشار       ) أ: (وميكن أن يشمل الدعم االستشاري التقين ما يلـي        . السابقة

ــة خــرباء د   ــا أفرق ــشارك فيه ــضاء   ت ــل وكــاالت الف ــة متثِّ ــإدارة  ولي ــة ب ــات املعني  الكــوارث واهليئ
إســـداء املـــشورة التقنيـــة إىل ) ب(وواملنظمـــات واملؤســـسات الدوليـــة واإلقليميـــة ذات صـــلة؛ 

   والتــداول بالفيــديو؛ عــن ُبعــدالتــداول واالجتماعــات عقــد املؤســسات الوطنيــة بوســائل مثــل  
  .مي املعلومات واحللول الفضائية الوطنية ومقدِّ املؤسساتبنيتيسري التعاون املباشر ) ج(و
وملا كانت إدارة خماطر الكوارث تتطلَّب املشاركة من قبل قطاعات عدَّة، ينظـر فريـق           -٦

ــا يف ذلــك        ــة عــّدة، مب ــة، يف جمــاالت خمتلف ــشارية تقني ــة است ــد اضــطالعه ببعث ــة، عن ــسري البعث تي
ــالع ــصلة وإدار  االطّ ــسياسات ذات ال ــات وال ــى البيان ــة    عل ــة الوطني ــة التحتي ــات والبني ة املعلوم

  . والتنسيق املؤسسينية،للبيانات املكا
ــا            -٧ ــوجزاً لنتائجه ــضمَّن م ــر رمســي يت ــّد تقري ــات، ُيع ــن البعث ــة م ــا خيــص كــل بعث وفيم

وتوصــياهتا واقتراحاهتــا بــشأن إجــراءات متابعــة املبــادئ التوجيهيــة والــسياسات املتعلقــة مبــسائل 
إىل استخدام املعلومات الفـضائية يف مجيـع        باالستناد  على الدوام   لك  وذإدارة خماطر الكوارث،    

 الدولة العضو الطالبـة واملؤسـسات األخـرى املـشاركة يف            إطالعويتم  .  الكوارث رةمراحل إدا 
 إىل املكاتــب قيِّمــة معلومــاتمــا تقــدِّم تقــارير البعثــة وكــثرياً  . علــى هــذه التقــاريرالبعثــة املعنيــة

  .مم املتحدة اليت تشارك يف إدارة الكوارث يف الدولة العضو املعنيةطرية التابعة لألقُال
 هـــذا التقريـــر النتـــائج والتوصـــيات الـــواردة يف تقـــارير البعثـــات  مرفـــقوأوجـــزت يف   -٨

  . ٢٠١١االستشارية التقنية السبع اليت ُنفِّذت يف عام 
 لــه وهــو ، بلــغ برنــامج ســبايدر اهلــدف احملــدَّد ٢٠١١-٢٠١٠وخــالل فتــرة الــسنتني   -٩

إكــوادور، بــنغالديش، بوركينــا فاســو، :  بلــداً، وهــي٢٣تقــدمي الــدعم االستــشاري الــتقين إىل 
توغو، جامايكا، اجلمهوريـة الدومينيكـة، سـاموا، سـري النكـا، الـسودان، شـيلي، غواتيمـاال،               
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يبيــا،   الكــامريون، كولومبيــا، مدغــشقر، مــالوي، ملــديف، موزامبيــق، نام     فيجــي،الفلــبني، 
  .هاييت، اهلندنيجرييا، 

، من خالل برنامج سـبايدر، تقـدمي الـدعم يف           ٢٠١١وباإلضافة إىل ذلك، مت، يف عام         -١٠
ــان،       ــزال الــذي وقــع يف الياب ــة، وهــي الزل حــاالت الطــوارئ، يف أعقــاب ســبع كــوارث طبيعي
واجلفاف الذي حلّ بالقرن األفريقي، وزلزال وقع يف باكـستان، والفيـضانات الـيت حـدثت يف                 

  . ونيجريياا،وغانا، وناميبيتايلند، 
    

    أفريقيا  - ألف  
تواجه مؤسسات إدارة الكوارث يف أفريقيا عدداً متزايـداً مـن الكـوارث الطبيعيـة الـيت                   -١١
 ما ينتج عن هذه الكـوارث مـن حـاالت           فإنَّويف املستقبل،   .  شكل الفيضانات واجلفاف   تتَّخذ

وبئـة النامجـة عـن األمـراض املعديـة الـيت       تفشي األمراض اليت تنتقل عن طريق امليـاه وكـذلك األ          
 الطقــس واملنــاخ، مبــا يف ذلــك املالريــا والتــهاب الــسحايا والكــولريا، قــد تــسبِّب  عوامــل بتتــأثَّر

  .اضطراباً متزايداً للمجتمعات ومزيداً من األعباء اليت ُتلقى على كاهل النظم الصحية الوطنية
لتمكينها من التصدِّي لتلك الكوارث املتـواترة        تقدمي الدعم إىل البلدان األفريقية       وعند  -١٢

على حنو وثيق مع آليات وشبكات التنـسيق ذات الـصلة، مبـا يف             برنامج سبايدر   بازدياد، يعمل   
 األمـم   ةذلك االستراتيجية اإلقليمية يف أفريقيا للحّد من خماطر الكوارث، مسترشداً باستراتيجي          

  . املتحدة الدولية للحّد من الكوارث
 برنـامج سـبايدر الـدعم إىل البلـدان التاليـة            قدَّم،  ٢٠١١-٢٠١٠خالل فترة السنتني    و  -١٣

 موزامبيق، ناميبيـا،    بوركينا فاسو، توغو، السودان، الكامريون، مدغشقر، مالوي،      : يف أفريقيا 
  .نيجرييا
ــاين   -١٤ ــانون الث ــاير /ويف ك ــشأن      ٢٠١١ين ــة ب ــل الدولي ــة العم ــا حلق ــدت يف بريتوري ، ُعق

ــا يف إطــار الربنــامج املعــين باألخطــار    األخطــار الط ــة الــشديدة وخمــاطر الكــوارث يف أفريقي بيعي
وقـد استـضاف هـذه احللقـة مركـز آون بينفيلـد لألخطـار               . الطبيعية الشديدة وآثارهـا اجملتمعيـة     

ــاب  ــة الت ــا عالطبيعي ــة بريتوري ــدوليني     .  جلامع ــرص للخــرباء ال ــوفري ف ــروكــان هــدفها هــو ت  ودوائ
ــشديدة     البحــوث األفريقــي ملن  ــة ال ــصلة باألحــداث الطبيعي ــسية املت ــل املواضــيع الرئي ــشة وحتلي اق

ــة ذات       ــة واملنظمــات الدولي وخمــاطر الكــوارث، وإقامــة روابــط وشــبكات بــني اخلــرباء األفارق
نـامج   حلقـة العمـل املـشار إليهـا بوصـفه عـضواً يف جلنـة الرب                يفوساهم برنـامج سـبايدر      . الصلة

  .كما قدَّم عرضاً عن أنشطته
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، ويف ظـــلّ قيـــادة منظمـــة التعـــاون الـــدويل اإليطاليـــة غـــري ٢٠١١أبريـــل /ويف نيـــسان  -١٥
 التابعــة ةاإلنــسانياملعونــة احلكوميــة، وبــدعم متــويلي قدَّمــه برنــامج التأهُّــب للكــوارث يف إدارة  

للمفوضية األوروبية، قدَّم برنامج سبايدر الدعم يف جمال بناء القدرات إىل حكومـة موزامبيـق،               
 إىل معهدها الوطين إلدارة الكوارث، كمـا شـارك يف حلقـة دراسـية ذات صـلة بـشأن                   وحتديداً

  .استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لدعم إدارة خماطر الكوارث
، عـن ُبعـد   ، من خالل هيئتـها الوطنيـة لالستـشعار          يةكومة السودان احل على طلب    ًءوبنا  -١٦

ومتت خالل البعثـة زيـارة     . ٢٠١١ه  نييو/ران، يف حزي  السودانأوِفدت بعثة استشارية تقنية إىل      
  .ن املؤسسات احلكومية ذات الصلةخمتلف الوزارات وغريها م

 على طلب حكومة الكـامريون، مـن خـالل إدارة احلمايـة املدنيـة التابعـة            ًءوباملثل، وبنا   -١٧
ــوزارة  ــةل ــا    اإلدارة اإلقليمي ــة تابعــة لربن ــشارية تقني ــة است ــة، ســافرت بعث مج  وشــؤون الالمركزي

  .٢٠١١يونيه /سبايدر إىل ياوندي يف حزيران
ــا  -١٨ ــة احل علــى طلــب  ًءوبن ــالكوم ــة   ةنيجريي ــها الوطني  إلدارة حــاالت، مــن خــالل وكالت

  .٢٠١١يونيه / يف حزيراننيجريياالطوارئ، أوفد برنامج سبايدر بعثة استشارية تقنية إىل 
 أوِفـدت إىل بوركينـا فاسـو يف         وعلى سبيل متابعة أعمال البعثـة االستـشارية التقنيـة الـيت             -١٩

ــام  ــل إىل    ٢٠٠٨ع ــدعم والتموي ــامج ســبايدر ال ــدَّم برن ــدريب والتواصــل ، ق ــامج للت ــذ  برن يف نفّ
 علــى تــدريب هواشــتملت أهدافــ. ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٣٠ إىل ٢٦واغــادوغو يف الفتــرة مــن 

ــدان      ــن مؤســسات وبل ــادمني م ــيني الق ــن الفن ــة شــبكة م ــشتر  خمتلف ــق تقــين م ــشاء فري ــني وإن ك ب
املؤسسات كوسيلة لتعزيز إضفاء الطـابع املؤسـسي علـى اسـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة                  

التـدريب واألحـداث ذات    برنـامج  وزارة البيئـة والتنميـة املـستدامة     واستضافت. خماطر الكوارث 
 مـن املركـز اإلقليمـي       ومـدربون برنـامج سـبايدر     ، وتشارك يف تنفيذ تلك األنشطة موظفـو         الصلة

 برنـامج سـبايدر، مـستعيناً بـأموال قدَّمتـها حكومـة             ويـسَّر . للتدريب على املسح الفضائي اجلوي    
  .الكامريون وثالثة خرباء من توغو نالنمسا، حضور أنشطة التدريب بالنسبة لثالثة مشاركني م

وشارك برنامج سـبايدر يف احللقـة الدراسـية الـصينية األفريقيـة الرفيعـة املـستوى بـشأن                     -٢٠
ســبتمرب / أيلــول٢٧ إىل ٢٥ّد مــن خمــاطر اجلفــاف، الــيت ُعقــدت يف بــيجني، يف الفتــرة مــن  احلــ

ــة للحــّد مــن الكــوارث    ٢٠١١ ووزارة الــشؤون ، والــيت قامــت بتنظيمهــا االســتراتيجية الدولي
  .املدنية يف الصني

وواصل برنامج سبايدر العمل على حنو وثيـق مـع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة التابعـة لـه                      -٢١
 هلـا، وهـي الوكالـة الفـضائية     ةشأة يف أفريقيا واعتماده على اخلربات الفنية والقدرات املتـوفِّر   املن
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 ياجلزائريــة، والوكالــة الوطنيــة النيجرييــة للبحــث والتطــوير يف جمــال الفــضاء، واملركــز اإلقليمــ  
 ويعمــل الربنــامج أيــضاً يف إطــار . لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة، الكــائن يف نــريويب   

التنــسيق الوثيــق مــع اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واملكاتــب   
 األمـم   يةاإلقليمية التابعة ملكتب تنسيق املساعدة اإلنسانية التابع لألمانـة يف أفريقيـا، واسـتراتيج             

  .تحدة الدولية للحّد من الكوارثامل
    

    آسيا واحمليط اهلادئ  - باء  
 الربنـامج يف منطقـة آسـيا واحملـيط     وجـود فتتاح مكتب برنامج سبايدر يف بـيجني       عزَّز ا   -٢٢

 يف املائـة مـن جممـوع الكـوارث     ٤٠اهلادئ، اليت تشكِّل الكـوارث الـيت وقعـت فيهـا مـا نـسبته         
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٠ عاميالطبيعة اليت ُسجل وقوعها ما بني 

لـدعم إىل البلـدان التاليـة       ، قدَّم برنـامج سـبايدر ا      ٢٠١١-٢٠١٠وخالل فترة السنتني      -٢٣
ــادئ    ــيا واحملــيط اهل ــة آس ــبني، وفيجــي،     : يف منطق ــا، والفل ــاموا، وســري النك ــنغالديش، وس ب

  .وملديف، واهلند
  ، مـــن خـــالل مكتبـــها إلدارة الكـــوارث،  يةبنغالديـــشالكومـــة احل علـــى طلـــب ًءوبنـــا  -٢٤

ــة إىل      ــشارية تقنيـ ــة استـ ــبايدر بعثـ ــامج سـ ــد برنـ ــنغالديشأوفـ ــن بـ ــرة مـ  ٢٣ إىل ١٩ ، يف الفتـ
  .٢٠١١يونيه /حزيران

وعلى سبيل متابعة أعمال البعثة االستشارية التقنية اليت أوِفدت إىل بـنغالديش، سـاهم                -٢٥
برنامج سبايدر يف الدورة التدريبية اليت عقدهتا منظمة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                  

 تـشرين  ٢٢ مـن  رة دكّا، يف الفتبشأن رصد البيئة والكوارث باستخدام تكنولوجيا الفضاء، يف 
وقـدَّم الربنـامج متـويالً ملـشارك واحـد مـن            . ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ١ إىل   نوفمرب/الثاين

  . أفغانستان ومشارك آخر من بنغالديش كما قدَّم املخطَّط العام للدورة
قنيـة  ، أوفـد برنـامج سـبايدر بعثـة استـشارية ت           يةسري النك الكومة  احل على طلب    ًءوبنا  -٢٦
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١إىل  ١٧ يف الفترة من سري النكاإىل 
برنـامج سـبايدر    حلقة عمله الثانية املـشتركة مـع         املعهد الوطين إلدارة الكوارث      ونظَّم  -٢٧

بشأن تطبيق تكنولوجيا الفـضاء يف جمـال إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ يف               
ــن   ــرة م ــارس / آذار٣٠ إىل ٢٨الفت ــذه   . ٢٠١١م ــة العمــل ه ــن  ٢٥وحــضر حلق ــشاركاً م  م
ــنغالديش  ــديف وســري النكــا  وب ــال ومل ــدونيب ــوعي يف أوســاط    . اهلن ــادة ال وكــان هــدفها زي
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العاملني لدى هيئات إدارة الكوارث بشأن استخدام املعلومات الفضائية للحّد مـن الكـوارث،              
  .عدُبتشعار عن لتطبيقات االس ميةبالتعاون مع املراكز احلكومية واإلقلي

يعمـل برنـامج سـبايدر       تقدمي الدعم إىل البلدان يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ،              وعند  -٢٨
، مشلـت أنـشطته يف      ٢٠١١ويف عـام    . على حنو وثيق مع آليات وشبكات التنسيق ذات الـصلة         

ــا يلــي    ــة املــذكورة م ــسيق يف املنطق ــشراكة اآلســيوية للحــّد مــن  ) أ: (جمــال التن  املــشاركة يف ال
املـــسامهة يف املـــؤمتر ) ب(و إطـــار االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــّد مـــن الكـــوارث؛ الكـــوارث يف

املـسامهة يف   ) ج(والوزاري اآلسيوي للحّد من خماطر الكوارث، الذي ُيعقد مـرة كـل سـنتني؛               
اللجنة املعنية باحلّد من خمـاطر الكـوارث التابعـة للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط             

املــشاركة يف برنــامج احملــيط اهلــادئ  ) د(و أفرقــة اخلــرباء ذات الــصلة؛  تماعــاتادئ ويف اجاهلــ
املسامهة يف اجلهود اليت يبذهلا فريق الـشؤون اإلنـسانية للمحـيط      ) هـ(وإلدارة خماطر الكوارث؛    

املــشاركة يف ) و(واهلــادئ، بتوجيــه مــن مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية التــابع لألمانــة؛         
 اآلسيوية الرئيسية يف جمال سياسات الفضاء، مبا يف ذلك امللتقـى اإلقليمـي              ت واملبادرا املنتديات

  . لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ
وشارك برنامج سـبايدر يف الـشراكة اآلسـيوية للحـّد مـن الكـوارث يف إطـار اجتمـاع                      -٢٩

سـبتمرب  / أيلـول  ٨ إىل   ٦دوليـة للحـّد مـن الكـوارث، الـذي ُعقـد يف الفتـرة مـن                  االستراتيجية ال 
  : ، كمــا ســلَّط الــضوء علــى دوره يف دعــم أهــداف الــشراكة وهــي تــشمل مــا يلــي         ٢٠١١

 للربنامج اإلقليمي من خالل املـؤمترات الوزاريـة اآلسـيوية           السياسيةتقدمي الدعم إىل القيادة     ) أ(
للحـّد مـن خمـاطر      وخطـة عمـل     ع استراتيجية إقليمية مشتركة     للحّد من خماطر الكوارث، ووض    

 إطـار عمـل هيوغـو،    يف تنفيـذ تقدمي الدعم إىل عملية استعراض التقّدم احملرز  ) ب(؛ و الكوارث
 رصد التقّدم احملرز على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي ورصـد            اليت ُتجرى كل سنتني، وتتضمَّن    

  .التوصيات الواردة من املؤمترات الوزارية اآلسيويةتنفيذ خطط العمل اإلقليمية املشتركة و
 آسـيا، يف بوتراجايـا، ماليزيـا،        نتينيلمـشروع سـ   وُعقد االجتماع املشترك الرابع لفريق        -٣٠

 برنامج سـبايدر يف هـذا االجتمـاع بـصفته           وُمثِّل. ٢٠١١يوليه  / متوز ١٤ إىل   ١٢يف الفترة من    
قــدَّم عرضــاً عــن العمــل املنفَّــذ يف إطــار  حيــث عــضواً يف االجتمــاع املــشترك لفريــق املــشروع  

  . يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئبرناجمه
 والتعـاون   املعرفـة بتنميـة   وشارك برنامج سبايدر أيـضاً يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين                 -٣١

سـيا واحملـيط   آعلى الصعيد اإلقليمـي مـن أجـل اإلدارة الـشاملة للمخـاطر املتعـّددة األخطـار يف              
، ويف الـدورة    ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧ الذي ُعقد يف بانكوك، يف الفترة من         اهلادئ،
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 املعنية باحلـّد مـن خمـاطر الكـوارث، الـيت ُعقـدت يف بـانكوك أيـضاً، يف الفتـرة مـن                 نةالثانية للج 
مـدى  سـاعد الـدول األعـضاء علـى فهـم           حيـث   ،  ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١يونيـه إىل    / حزيران ٢٩

  .لوية الستخدام املعلومات الفضائية يف احلّد من خماطر الكوارثاحلاجة إىل إعطاء أو
حلقـة عمـل الـشراكة اإلنـسانية     : كما شارك برنامج سبايدر وساهم يف األحداث التالية         -٣٢

ــز قــدرات التأهُّــب واالســتجابة للكــوارث، الــيت ُعقــدت يف    : ملنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ  تعزي
ــصني،   ــنغهاي، ال ــوميش ــشر١٣ إىل ١٢ ي ــوبر أ/ين األول ت ــا٢٠١١كت ــسيق   وأداره ــب تن  مكت

 والندوة الدولية الثالثة بشأن رصد الزالزل واإلنـذار املبكِّـر بـشأهنا باسـتخدام               انية؛الشؤون اإلنس 
تكنولوجيا الفضاء، الـيت عقـدهتا منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، يف بـيجني، يف               

 لوكاالت اإلقليمي   للملتقى؛ والدورة الثامنة عشرة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٥ إىل   ١٣الفترة من   
، وقـد  " من أجل بيئة الغـد التعاون اإلقليمي"آسيا واحمليط اهلادئ، اليت كان موضوعها يف   ءضافال

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ إىل ٦ُعقدت يف سنغافورة يف الفترة من 
 يتعـاون فهـو   يط اهلـادئ،     برنـامج سـبايدر بعملـه يف منطقـة آسـيا واحملـ             وعندما يـضطلع    -٣٣

على حنو وثيق مع مكاتب الدعم اإلقليمية املنشأة يف هذه املنطقة ويعتمـد علـى اخلـربات الفنيـة               
والقــدرات املتــوفِّرة هلــا، وهــي وكالــة الفــضاء اإليرانيــة، واللجنــة الباكــستانية لبحــوث الفــضاء  

 شاركت مكاتب الـدعم     وقد. ، واملركز اآلسيوي للحّد من الكوارث     العلويوالغالف اجلوي   
  .املوفدةاإلقليمية هذه وسامهت يف البعثات االستشارية التقنية 

    
    ي بالالتينية والكاريأمريكا   - جيم  

 ٢٠١٠ عـامي  يف   ي  والكـاريب كا الالتينيـة    ياليت أصابت أمر  الطبيعية،   الكوارث   وّجهت  -٣٤
وخــالل فتــرة .  املنطقــةمــسار الــدعم الــذي يقدَّمــه العــاملون يف برنــامج ســبايدر إىل ، ٢٠١١و

 ،إكـوادور، جامايكـا  : ، قدَّم هؤالء العاملون الدعم إىل البلـدان التاليـة        ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
 أيـــضاً مـــع وهـــم يتعـــاونون. اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، شـــيلي، غواتيمـــاال، كولومبيـــا، هـــاييت

طــوارئ يف الوكــاالت الوطنيــة املــسؤولة عــن إدارة خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت ال
  .بليز والسلفادور واملكسيك

كـــانون ويف أعقـــاب بعثـــة استـــشارية تقنيـــة أوِفـــدت إىل اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة يف    -٣٥
، اضــطلع العــاملون يف برنــامج ســبايدر ببعثــة ثانيــة أوِفــدت إىل هــذا البلــد، ٢٠١٠ينــاير /الثــاين

ي على استخدام املعلومـات     بالتنسيق مع جلنة الطوارئ الوطنية، من أجل إضفاء الطابع املؤسس         
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عـن   مـشترك بـني املؤسـسات يركِّـز علـى تطبيقـات االستـشعار         ريقالفضائية من خالل إنشاء ف    
  . يف مجيع مراحل دورة إدارة الكوارثالستخدامها وذلك لدعم إنتاج املعلومات ُبعد
اكـاة  ، ساهم العاملون يف برنامج سبايدر يف مترين إقليمي علـى احمل      ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -٣٦

أجرته الوكالة الوطنية لتنسيق احلّد من الكوارث يف غواتيماال، بدعم من مركـز تنـسيق الوقايـة مـن           
ــات املتحــدة      ــة يف الوالي ــة اجلنوبي ــادة املنطق ــة يف أمريكــا الوســطى وقي  وحــاكى. الكــوارث الطبيعي

ــزا ــار إجــراءات  الًالتمــرين زل ــشغيل هبــدف اختب ــذها املركــز الت ــة الــيت ينفِّ ــوطين لعمليــات  املعياري  ال
طلب املـساعدة اإلنـسانية الـيت قامـت بوضـعها وزارات         لاإلجراءات احملدَّدة    و الطوارئ يف غواتيماال  

العـاملون يف برنـامج سـبايدر      تعـاون   و.  التنـسيق  مركـز اخلارجية لبلدان أمريكا الوسطى حتت رعاية       
  .إلسكان يف غواتيماال قطاع اعلى بتأثري الزالزل للتنبؤ إجراء على وضعمع خمتلف الشركاء 

ــشركاء،     ويف ضــوء  -٣٧ ــا ال ــوم هب ــيت يق ــشطة ال ــسَّر احلاجــة إىل دعــم األن ــامج ســبايدر   ي برن
 باملناطق املداريـة الرطبـة      املعين الذي يديره مركز املياه      ،مشاركة خبري من مكتب الدعم اإلقليمي     

 اجلغـرايف  كوداسي وستني أغ يف نشاط قام به معهد، الكائن يف بنماي والكاريبيف أمريكا الالتينية   
وعقـد اخلـبري املـذكور حلقـة عمـل مـدهتا يـوم واحـد تناولـت اسـتخدام املعلومـات             . يف كولومبيا 

  .رث واالستجابة يف حاالت الطوارئالفضائية للحّد من خماطر الكوا
ملــسح ا إدارةوشــارك برنــامج ســبايدر أيــضاً يف حلقــة عمــل مــدهتا يــوم واحــد نظَّمتــها   -٣٨

يف إطار االجتماع السنوي ملعهد البلـدان األمريكيـة للجغرافيـا    يف الواليات املتحدة   اجليولوجي  
 مـن   األزمـات وركَّزت حلقة العمـل علـى اسـتخدام املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة يف                . والتاريخ

  . الطبيعيةثقبيل الكوار
 لتـدريس   وباإلضافة إىل ذلك، اضطلع العـاملون يف برنـامج سـبايدر واملركـز اإلقليمـي                -٣٩

 آخــذين يف االعتبــار تزايــد تــواتر  -علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف أمريكــا الالتينيــة والكــارييب  
ــدان أمريكــا الوســطى    ــز القــدرات املؤســسية   -وشــدة الفيــضانات يف بل ــدرييب لتعزي  بنــشاط ت

 املركـــز مقـــر التـــدريب يف جـــريأُو.  اســـتخدام الـــصور الـــساتليةعلـــى يـــةللوكـــاالت احلكوم
لكــــائن يف املعهــــد الــــوطين للفيزيــــاء الفلكيــــة والبــــصريات واإللكترونيــــات، يف اإلقليمــــي، ا

كمـا سـاهم   . ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٨ إىل ٢٤تونانتزينتال، املكسيك، يف الفترة مـن       
 يف األرجنتني ومركـز امليـاه يف بنمـا يف التـدريب عـن         ءكل من معهد علم الفلك وفيزياء الفضا      

ــا مـــدربني  ــاال   وا. طريـــق توفريمهـ ــتهدف التـــدريب خـــرباء مـــن بليـــز والـــسلفادور وغواتيمـ سـ
املخـاطر باسـتخدام   إدارة والتـصدي للكـوارث   واملكسيك مسؤولني عن دعم اجلهـود يف جمـال       
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 وكـاالت حكوميـة     ١٠وحضر التـدريب اثنـا عـشر مـشاركاً مـن            . عدُبتقنيات االستشعار عن    
  .تابعة للبلدان األربعة اليت حضرت التدريب

استشارية بعثة  إليها  وِفدت  أُلكوارث الطبيعية،   ا أمام غواتيماال   شّدة هشاشة  إىل   وبالنظر  -٤٠
 ملواصـلة العمـل     ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٤أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٣١ يف الفترة من     تقنية

 املتـصلة  رث للكـوا التـصدي مع الفريق املشترك بني املؤسسات الذي أنـشئ لغـرض دعـم أنـشطة             
وتـضمَّن عمـل البعثـة     . ٢٠١٠يونيـه   /البلـد يف حزيـران    ذلك  رية أغاثا، اليت ضربت     بالعاصفة املدا 

، مبــا يف ذلــك أمانــة التخطــيط والربجمــة، ووزارة البيئــة   وزارات ووكــاالت حكوميــةعــدة زيــارة
 التنـسيق الوطنيـة     وكالـة واملوارد الطبيعية، واملعهد اجلغرايف الوطين، واملعهـد الـوطين لإلحـصاء، و           

  .وارث الطبيعية يف أمريكا الوسطىكوارث، ومركز تنسيق الوقاية من الكللحّد من ال
ويف سياق احلّد من خماطر الكوارث، قـام العـاملون يف برنـامج سـبايدر بتنظـيم وتنفيـذ            -٤١

، القـارة األمريكيـة  حدث خاص خالل الدورة الثانية للربنامج اإلقليمي للحّد من الكـوارث يف        
 التـــرويج الســـتخدام، هبـــدف ٢٠١١مـــارس /كـــسيك، يف آذارالـــيت ُعقـــدت يف ناياريـــت، امل
ومجعــت الــدورة شــركاء برنــامج  .  إدارة خمــاطر الكــوارثشطةاملعلومــات الفــضائية لــدعم أنــ 

ســبايدر، مبــا يف ذلــك مؤســسة ثريمــوبيالي للعلــوم والتكنولوجيــا، واللجنــة الوطنيــة لألنــشطة    
 وتكنولوجيــا الفــضاء يف أمريكــا   الفــضائية يف األرجنــتني، واملركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم     

جمموعـة   للوقايـة مـن الكـوارث يف املكـسيك، وممـثلني عـن               لـوطين الالتينية والكارييب، واملركز ا   
  .الوكاالت احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميةمن  خمتلفة
ى حنـو وثيـق      العـاملون يف برنـامج سـبايدر علـ         يتعـاون ،  ي  والكـاريب نية  يويف أمريكا الالت    -٤٢

مع مكاتب الدعم اإلقليمية املنشأة يف هذه املنطقـة ويعتمـدون علـى اخلـربات الفنيـة والقـدرات          
 ، باملنــاطق املداريــة الرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة والكــارييباملعــيناملتــوفِّرة هلــا، وهــي مركــز امليــاه 

 مـن اللجنـة الوطنيـة       ه مـن دعـم متواصـل      نـ وجامعة جزر اهلنـد الغربيـة، وقـد اسـتفادوا ممـا يتلقّو            
 اجلغـرايف يف كولومبيـا، واملركـز        كوداسـي لألنشطة الفضائية يف األرجنتني، ومعهـد أوغـسطني         

  .ي والكاريباإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية 
    

    غرب آسيا  - دال  
 الـشركاء   يركِّز العمـل الـذي يـضطلع بـه برنـامج سـبايدر يف غـرب آسـيا علـى حتديـد                       -٤٣

كمــا يــساهم برنــامج . احملــتملني وإنــشاء شــبكة متكِّنــه مــن تقــدمي الــدعم إىل البلــدان يف املنطقــة
 مـديراً مـن   ٤٠مـن أجـل  دورة تدريبيـة مـدهتا نـصف يـوم     تنظـيم   سبايدر يف أنشطة حمـّددة مثـل        
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وذلـك   بلـداً يف منطقـة الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا،               ١١ املدين ينتمـون إىل      فاعمديري الد 
  .ية يف اململكة العربية السعودية مع كلية التدريب يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنبالتعاون

عــن أنــشطته يف املنتــدى العــاملي للفــضاء إيــضاحياً وقــدَّم برنــامج ســبايدر أيــضاً عرضــاً   -٤٤
  .والسواتل الذي ُعقد يف أبو ظيب

    
    الدول اجلزرية الصغرية النامية  - هاء  

ــة الــصغرية الناميــة معرَّضــة بوجــه خــاص لكــوارث كــربى؛ وبــصفة    إن الــدول   -٤٥ اجلزري
ــة الســتخدام احللــول الفــضائية يف إدارة الكــوارث      ــة والوطني عامــة، تتطلَّــب القــدرات اإلقليمي

ــداً مــن التحــسني   الــدعم املتواصــل الــذي تقدِّمــه الــوزارة النمــساوية للــشؤون       وبفــضل . مزي
ــة والدول ــةاألوروبي ــشطة الــيت ي ــة      إىل األن ــدول اجلزري ــامج ســبايدر فيمــا خيــص ال  يقــوم هبــا برن
  .طويل األجل واملستدام إىل تلك الدولالتقدمي الدعم من  الربنامج متكّنالصغرية النامية، 

، ٢٠٠٨ برنــامج ســبايدر الــدعم إىل الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة منــذ عــام  ويــوفِّر  -٤٦
وكـان مـن بـني      .  واحملـيط اهلـادئ    ي  الكاريب منطقيتعندما جرى تنظيم حلقات عمل إقليمية يف        

 اجلمهوريــة جرَيــت إيفــاد بعثــات استــشارية تقنيــة إىل جامايكــا، و     أُنــشطة اإلضــافية الــيت   ألا
ــة، وســاموا، وفيجــي، وملــديف، وهــاييت، وتــوفري متويــل إلتاحــة الفرصــة خلــرباء          الدومينيكي

  .اعات ذات الصلةاملنظمات الوطنية إلدارة الكوارث يف تلك البلدان حلضور االجتم
ــها مــسامهة إضــافية  وبفــضل  -٤٧ ــة يف النمــسا يف عــام   قدَّمت ــة والدولي ــشؤون األوروبي  وزارة ال

 برنامج سبايدر من مواصلة تقدمي الدعم إىل الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة بطرائـق                 متكّن،  ٢٠١١
الدومينيكية وسري النكـا  منها، على سبيل املثال، إيفاد بعثة استشارية تقنية إىل كل من اجلمهورية  

  .٢٠١٢يف عام  إليها بشأن إيفاد بعثة استشارية تقنية تونغاوالتنسيق مع خرباء من 
وفيما يتعلق مبنطقة احمليط اهلادئ، واصل العاملون يف برنامج سبايدر تقـدمي الـدعم إىل                -٤٨

ة التقنيـة الـيت    ساموا وفيجي، معتمدين على التوصيات املقدَّمة من البعثات االستـشاري       حكوميت
ــام  أوفــدت إىل  ــدين يف ع ــدعم    . ٢٠٠٩هــذين البل ــامج ســبايدر ال ــاملون يف برن ــدَّم الع كمــا ق

ــتمكني حــضور اجتمــاع اخلــرباء  مــن  خــبري مــن املكتــب الــوطين إلدارة الكــوارث يف ســاموا   ل
 إعــداد اخلــرائط بأســلوب التعهيــد اجلمعــي "الــدويل الثــاين الــذي عقــده برنــامج ســبايدر حــول  

عت تلــك املــشاركة علــى تقــدمي دعــم دويل  ّجوشــ". بة للطــوارئلتأهُّــب واالســتجاألغــراض ا
 مـن جانـب اجملتمعـات التطوعيـة والتقنيـة، إىل متـرين احملاكـاة اخلـاص                  واسع النطـاق، خـصوصاً    

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٤ و٣بساموا الذي ُنفِّذ بنجاح يف 
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      دعم االستجابة يف حاالت الطوارئ  -ثالثاً  
    االعتماد على اآلليات والفرص القائمة  - ألف  

 مـع عـدَّة مبـادرات عامليـة وإقليميـة رئيـسية، مـن        منفَّـذة  ترتيبـات  سـبايدر لدى برنامج    -٤٩
ضمنها ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسَّق للمرافق الفضائية يف حـال وقـوع كـوارث           

) أن الفــضاء والكــوارث الكــربى  وُيــسمَّى أيــضاً امليثــاق الــدويل بــش    (طبيعيــة أو تكنولوجيــة  
ــة يف     ( ــة متعاون ــذ ومكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي هــو هيئ ــذ عــام  تنفي ــاق من ، )٢٠٠٣امليث

آسـيا   سـنتينيل واملكتـب املـذكور هـو أيـضاً عـضو يف فريـق مـشروع                (آسـيا    سـنتينيل ومشروع  
درة الطـوارئ التـابع ملبـا     حلـاالت    للتـصدي ، ومشروع اخلـدمات والتطبيقـات الالزمـة         )املشترك

 تعزيــز عــن كثـب علـى  كمـا يعمــل برنـامج سـبايدر    . منيـة الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيــة واأل   
 اإلقليمية لنظام الرؤية والرصـد اإلقليمـي ألمريكـا الوسـطى            املراكزالفرص اليت تتيحها    وترويج  

  .يف أمريكا الالتينية وأفريقيا
معقـودة مـع املركـز الـوطين       وباإلضافة إىل ذلك، لدى برنامج سبايدر اتفاقـات تعـاون             -٥٠

 معاً بتقدمي دعم سريع يف جمال رسـم اخلـرائط يف أعقـاب    وقد قاما ،للحّد من الكوارث الصيين  
 من تـوفري قنـاة لنقـل    برنامج سبايدر أيضاً ومتكّن. ٢٠١١ثالث كوارث كربى وقعت يف عام     

مؤسـسات   الفـضاء و    مثـل وكـاالت    ،اجلهات األخرى اليت توفِّر موارد ساتلية     الدعم املقدَّم من    
  .القطاع العام

وحيرص برنامج سبايدر، لدى تقدميه الدعم إىل الدول األعضاء، على إشـراك مكاتـب           -٥١
  . وغريها من مراكز االمتياز، يف دعم عملية حتليل البيانات الفضائيةلهالدعم اإلقليمية التابعة 

    
    ٢٠١١عام الدعم املقدَّم يف   - باء  

م الدعم إىل أنشطة االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ فيمـا جمموعـه               ، قُدِّ ٢٠١١يف عام     -٥٢
باكــستان، : وقُــدِّم الــدعم يف القــرن األفريقــي ويف البلــدان التاليــة. ســبع مــن حــاالت الطــوارئ

  . تايلند، غانا، ناميبيا، نيجرييا، اليابان
لـف   املعلومـات خـالل خمت     تبـادل وحرص برنامج سبايدر علـى فعَّاليـة تنـسيق عمليـات              -٥٣

 اجلغرافيـة  املعلومـات  وتـوفري بيانات إلكترونيا الصور و ال إتاحة    بسبل من بينها   حاالت الطوارئ 
 ين األمم املتحدة وسائر العاملني يف جمال االستجابة يف حـاالت الطـوارئ املنتـشر    خلرباءاملكانية  

طاقـة التخـزين     البيانات من خالل استخدام      االطالع على ومت أيضاً تيسري    . يف املناطق املتضرِّرة  
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م تطبيقـات برنـامج سـبايدر املرتبطـة ببوابـة املعرفـة وكـان        وواألداء الوظيفي للبنية التحتيـة خلـاد     
 علـى املـستوى   رث للكـوا التـصدي خرباء برنامج سبايدر على اتصال متواتر مع كل من خرباء           

  .ركني يف جهود االستجابة الدوليةمم املتحدة املشاألالوطين ومع موظفي ا
 مكرَّســة) www.un-spider.org/japan-pacific (شــبكية برنــامج ســبايدر صــفحة وأنــشأ  -٥٤
وقـام  . ٢٠١١مـارس  / عقـب الزلـزال الـذي وقـع يف آذار     ،دعم جهود اإلغاثة اخلاصة باليابـان     ل

عمليــات مجــع ووكــاالت أخــرى، بتنــسيق  الوطيــدة شــبكاتهبرنــامج ســبايدر، باالشــتراك مــع  
ومــن خــالل . والالحقــة هلــا وقــوع الكــوارث الــسابقة علــىة املعلومــات الفــضائية ذات الــصل 

ــدعم اإلقليميــة، وجهــات   ــة املُــسمَّاة، ومقــدِّمي املعلومــات الفــضائية   الوصــلمكاتــب ال  الوطني
ــام العــاملون     ــسيني، ق ــة الرئي ــة االجتماعي ــامج ســبايدر جبمــع  يفواملــوارد اإلعالمي كــم مــن   برن

غاثـة مـن الكـوارث      إلجهـود ا  اسـتعني بـه يف      معلومات   لل مهمٍّا مصدراً   مثَّلاملعلومات الفضائية   
 باإلغاثة واالستجابة صـفحة املـوارد التابعـة         املعنية الرئيسية   واعتربت املواقع الشبكية  . يف اليابان 

ــصدر   ــبايدر م ــامج س ــا اًلربن ــات والبيا مهمٍّ ــاتللمعلوم ــامج    . ن ــاملون يف برن ــضاً الع ــاون أي وتع
  .املعلوماتية للطاقة الذرية عن طريق تبادل البيانات وسبايدر مع العاملني يف الوكالة الدول

ــدعم يف أعقــاب         -٥٥ ــد يف إطــار تقــدمي ال ــدور رائ ــامج ســبايدر ب ــاملون يف برن واضــطلع الع
 بتفعيـل  بوسـائل مـن بينـها قيـامهم فـوراً          ٢٠١١أبريل  /الفيضانات اليت اجتاحت ناميبيا يف نيسان     

 الصور واخلرائط الساتلية املأخوذة وتقدمي الكربى العمل بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث
  .املعلومات يف األسابيع اليت تلت ذلكتبادل وومت ضمان التنسيق الوثيق .  املتضرِّرةاطقللمن
ودعم برنامج سبايدر أيضاً عمليات اإلغاثة عقب اجلفاف الشديد الـذي حـلّ بـالقرن                 -٥٦

اف املتتاليـة باملنطقـة علـى مـدى الـسنوات      فقد أضرَّت موجات اجلفـ . ٢٠١١األفريقي يف عام   
كينيـا، تاركـةً   والـصومال  وجيبـويت  والقليلة األخرية، فأثارت أزمة غذائية يف أجزاء مـن إثيوبيـا        

ونــسَّق برنــامج ســبايدر مــع .  مليــون شــخص يف حاجــة إىل مــساعدات إنــسانية ١٢ نأكثــر مــ
لـشؤون اإلنـسانية، تيـسري نـشر         مثل برنـامج األغذيـة العـاملي ومكتـب تنـسيق ا            ،وكاالت معيَّنة 

وباإلضـافة إىل ذلـك، تعـاون       . املعلومات عن جمـاالت االهتمـام واالحتياجـات واملـوارد املتاحـة           
، الـوطين للحـّد مـن الكـوارث    الـصيين   أخـرى، وال سـيما املركـز    ساتبرنامج سبايدر مع مؤس 

 املعلومـات   وأتيحـت . لتيسري احلـصول علـى بيانـات إضـافية ومـساعدة يف جمـال رسـم اخلـرائط                 
  .www.un-spider.org/horn-of-africa-2011 :التايلوقع املالفضائية ذات الصلة على 

الوطين للحّد من الكوارث هو اآلخر صـوراً ملتقطـة بـسواتل أطلقتـها              الصيين  ووفَّر املركز     -٥٧
  عمليـة  لـدعم الصني يف الفضاء لدعم العمل على رصد األرض وإعداد خريطة لالسـتجابة الـسريعة               
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 تلقَّـاه  لب، وذلك بناء على ط٢٠١١نوفمرب /رصد الفيضانات اليت اجتاحت تايلند يف تشرين الثاين    
وأِتيحـت الـصور املـشار      . برنامج سبايدر من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ           

  .ية وتكنولوجيا الفضاء يف تايلندإليها لوكالة تطوير النظم املعلوماتية اجلغراف
 . يف إيبـادان، نيجرييـا     القـرى واملـدن   ، اجتاح فيـضان مـدمِّر       ٢٠١١أغسطس  /بآويف    -٥٨

ــود          ــم جه ــا، يف دع ــبايدر، يف نيجريي ــامج س ــابع لربن ــدعم اإلقليمــي الت ــب ال ــد شــارك مكت وق
  .ستجابة خالل هذه احلالة الطارئةاال
، ٢٠١١ير ينـا /ويف أعقاب الزلزال الذي ضرب دالباندين، باكستان، يف كانون الثـاين            -٥٩

قامــت جلنــة حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العلــوي يف باكــستان، وهــي مبثابــة مكتــب دعــم  
 مـن أجـل     للتـصدي للكـوارث   إقليمي لربنامج سبايدر، بتقدمي صور وخرائط إىل اهليئة الوطنيـة           

  .دعم جهود اإلغاثة
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    املرفق
مج  يف إطار برنا٢٠١١ االستشارية التقنية املنفَّذة يف عام البعثات    

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

 بعثـــات استـــشارية تقنيـــة يف إطـــار برنـــامج األمـــم املتحـــدة  ُنفِّـــذت، ٢٠١١يف عـــام   -١
الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ، يف البلـدان         

 ،الكــامريونغواتيمــاال،  ،ســري النكــا، الــسودانبــنغالديش، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، : ةالتاليــ
  .نيجرييا

    
    بنغالديش  - ألف  

 التابعـة   الكـوارث واإلغاثـة  شـعبة إدارة ، من خالل  يةبنغالديشالكومة  احل على دعوة    ًءبنا  -٢
 ٢٣ إىل ١٩ة مـــن ، يف الفتــر بـــنغالديش، أوِفــد برنـــامج ســبايدر بعثـــة استــشارية تقنيــة إىل     هلــا 

ــران ــه /حزي ــشطة      . ٢٠١١يوني ــة وأن ــدرة الوطني ــيم الق ــة يف تقي ــسية للبعث ــت األهــداف الرئي ومتثَّل
 الكـوارث واملخـاطر فيمـا يتعلـق باسـتخدام تكنولوجيـات الفـضاء،        مـن وسياسات وخطط احلـّد   

دارة وتيسري حصول املؤسسات الوطنية على املعلومات الفضائية من أجل دعم الدورة الكاملة إل            
الـوطين للحـّد مـن      الـصيين   وضمَّ فريق البعثة مثانية خرباء من برنامج سبايدر، واملركـز           . الكوارث
ــب تنــ الكــوارث ــن      سيق، ومكت ــة، واملركــز اآلســيوي للحــّد م ــابع لألمان ــسانية الت ــشؤون اإلن  ال

الكــوارث، ومركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، وجلنــة حبــوث  
  .ن الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئاء والغالف اجلوي العلوي يف باكستان، ومنظمة التعاوالفض
مكتـب  : وهـي  مـن أصـحاب املـصلحة املعنـيني الرئيـسيني،             جهـة  ١٢وزار فريق البعثة      -٣

ــة       ــات البيئيـ ــدمات املعلومـ ــز خـ ــل، ومركـ ــادة التأهيـ ــة وإعـ ــة اإلغاثـ ــوارث، ومديريـ إدارة الكـ
اد اجلوية يف بنغالديش، ومنظمة أحباث الفضاء واالستشعار عـن بعـد            واجلغرافية، وإدارة األرص  
، وبرنـــامج  بـــنغالديشوإدارة املـــساحة يف إدارة الكـــوارث الـــشامل، مجيف بـــنغالديش، وبرنـــا

ــذار     ــؤ واإلن ــاه، ومركــز التنب ــة  بالتأهُّــب لألعاصــري، ومعهــد إدارة املي ــضانات، وجلن تنظــيم الفي
  .لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيإلنعاش املبكِّر التابع ، ومرفق ااالتصاالت البنغالديشية

 وإدارة الكـوارث    الشؤون الغذائية يونيه، قام برنامج سبايدر ووزارة      / حزيران ٢١ويف    -٤
 ٦٠وبرنامج إدارة الكوارث الشامل بتنظيم حلقـة عمـل مـدهتا يـوم واحـد حـضرها أكثـر مـن                      

والوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة ملناقــشة  الوكــاالت احلكوميــة عــن طائفــة خمتلفــة مــن  ممــثالً 
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رث  مـن خمـاطر الكـوا   للحـد  املعلومـات اجلغرافيـة والفـضائية    ماملسائل اجلامعة املتـصلة باسـتخدا    
  .واالستجابة يف حاالت الطوارئ

  :قرير البعثة االستشارية التقنيةدرِجت يف تأُاليت  اخلرباءريق فوفيما يلي توصيات   -٥
 بـشأن   الدائمة الصادرة طة الوطنية إلدارة الكوارث واألوامر      ينبغي حتديث اخل    )أ(  

 إطــار إدارة ضــمنالكــوارث حبيــث تــأيت علــى ذكــر اســتخدام معلومــات وتكنولوجيــا الفــضاء 
  طر واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛ إدارة املخاالقدرة على حتسني من أجلالكوارث 
ــا(ينبغـــي تعزيـــز التنـــسيق بـــني إدارات وزارة الـــدفاع    )ب(   ، )مقـــدِّمو التكنولوجيـ
ــة ووزارة  ــشؤون الغذائي ــا ( وإدارة الكــوارث ال ــى  ) مــستخدمو التكنولوجي ــاون عل ــضمان التع ل

د مـن   كُّـ  لغرض إدارة الكوارث والتأ    اً مشترك مورداًهبدف اعتبار املوارد الفضائية     صعيد العمل   
  ملستخدمني النهائيني؛ مباشرة إىل اتقدِّم خدماهتا تكنولوجيا الفضاء اليت توفِّر أنَّ اجلهات

حـىت يـزداد     القرار   صناعينبغي إقامة برامج متواترة لرفع مستوى الوعي لدى           )ج(  
وباإلضــافة إىل .  اســتخدام املعلومــات الفــضائية لــدعم إدارة الكــوارثحــرص مؤســساهتم علــى

ذلك، ينبغي بناء قدرات مؤسسات إدارة الكـوارث مبـا ميكِّنـها مـن إقامـة عالقـات بينـها وبـني                   
  ؛املوفّر للتكنولوجيانظمات امل

 البيانـات واملعلومـات     بشأن تبادل يلزم استحداث آليات لوضع سياسات ومعايري         )د(  
 البيانـات ملكيـة     نََّوتنسيقها لدعم احلّد من خماطر الكوارث على املستوى الوطين، تقوم على مبدأ أ            

ولتيــسري .  وقــوع كارثــة، وال ســيما يف حالــةفــتح البــاب لالطــالع عليهــا وطنيــة ومــن الــضروري 
.  علـى أسـاس املـوارد القائمـة        لتبادهلا ينبغي إنشاء كتالوج البيانات وبرنامج       نات،البيااالطِّالع على   

  لمستخدمني النهائيني؛الدقيقة لتطلبات امل املعلومات منتجوأن يلبِّي وينبغي 
الـبىن  احلـصول علـى منـاذج       جلميـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني         ينبغي أن ُيتـاح       )ه(  

التحتية الوطنية للبيانات املكانية، والبيانات القاعدية األساسـية، والوصـول إىل قواعـد البيانـات               
وينبغـي أن يكفـل هـذا األمـر تـوفُّر مـا هـو مالئـم مـن                   . التشغيلية األساسـية املتـصلة بـالكوارث      

وب اعتمــاد البيانــات الــساتلية والبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة يف الوقــت املناســب فــضالً عــن وجــ
  سياسة متينة خاصة بالبيانات تتوافق مع معايري وأشكال البيانات؛ 

 الـساتلية يف حـاالت الطـوارئ، يف بـنغالديش،           لالتـصاالت  نظـم    وضـع ينبغي    )و(  
وينبغي أن ُتستخدم تكنولوجيا االتـصاالت الـساتلية لتـدريب املتطـوعني لـدى برنـامج التأهُّـب                
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ات مثـل حمطـات تنظـيم مـسارات الطـريان، وهواتـف سـاتلية،              وينبغي أن ُتـوفَّر معـدَّ     . لألعاصري
  . ومصادر للطاقة احتياطية،وحمطات متنقِّلة

    
    اجلمهورية الدومينيكية  - باء  

ــدت  -٦ ــة   أوف ــشارية تقني ــة است ــن   إىل بعث ــرة م ــة يف الفت ــة الدومينيكي  ١١ إىل ٧ اجلمهوري
يــة ووزارة اخلارجيــة يف هــذا  بالتنــسيق مــع جلنــة الطــوارئ الوطن ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين

 الــدعم مكتــبواســتفادت البعثــة مــن الــدعم الــذي تلقَّتــه مــن خــرباء برنــامج ســبايدر و  . البلــد
 باملناطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا الالتينيـة والكـارييب،             املعيناإلقليمي الذي يديره مركز املياه      

  .يااجلغرايف يف كولومب كوداسيالكائن يف بنما، ومعهد أوغسطني 
وكان هدف البعثة هو عقد حلقة عمل تقنية بغرض وضع خطة عمل إلضـفاء الطـابع              -٧

ــى اســتخدام املعلومــات الفــضائية مــن خــالل      ــشكيلاملؤســسي عل ــني   ت ــق تقــين مــشترك ب  فري
املؤسسات كوسيلة لدعم جلنة الطوارئ الوطنية فيما تبذله من جهـود للوقايـة والتأهُّـب ودعـم            

  .ال االستجابة يف حاالت الكوارث من جهود يف جمذلها يبمركز عمليات الطوارئ فيم
واشتملت البعثة على عقـد حلقـة عمـل مـشتركة بـني املؤسـسات نظَّمهـا العـاملون يف                      -٨

 مـن الوكـاالت     ١٥وسامهت جهات ماحنـة وممثِّلـون لــ       . جلنة الطوارئ الوطنية وبرنامج سبايدر    
يـة يف املناقـشات الـيت دارت حـول أفـضل            احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوم      

 مجيـع مراحـل دورة       املؤسسي علـى اسـتخدام املعلومـات الفـضائية لـدعم           بعوسيلة إلضفاء الطا  
  .إدارة الكوارث

    
    النتائج    

أتاحــت البعثــة للعــاملني يف جلنــة الطــوارئ الوطنيــة وبرنــامج ســبايدر وضــع اخلطــوط      -٩
نــة يف إطــار إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى اســتخدام العريــضة خلطــة العمــل الــيت ســتنفِّذها اللج

  : وتتضمَّن اخلطة، على وجه اخلصوص، ما يلي. املعلومات الفضائية
الــسياسات واالســتراتيجيات وإجــراءات العمــل كــل مــن حتديــد التغيُّــرات يف   )أ(  

  املعيارية الالزمة إلضفاء الطابع املؤسسي على استخدام املعلومات الفضائية؛
ء فريق مشترك بني املؤسسات من الفنيني املنتمني إىل وكـاالت حكوميـة             إنشا  )ب(  
وســيقوم الفريــق بتجهيــز الــصور الــساتلية  . عــدُبعلــى تطبيقــات االستــشعار عــن   زيركّــحمــددة 

   مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث؛إلنتاج معلومات ُتستخدم يف
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لـك تـدريب أعـضاء      ضمن إطار برنامج سـبايدر، مبـا يف ذ        متابعة  أنشطة  تنفيذ    )ج(  
ــشعار        ــات االست ــات حمــدَّدة مــن تقني ــني املؤســسات يف جمــال تقني ــشترك ب ــق امل ــد الفري  عــن ُبع

 بـني هـذا الفريـق يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة            روابـط ألغراض الكوارث الطبيعية، وتيسري إقامـة       
   له اليت سبق إنشاؤها يف جامايكا، وشيلي، وغواتيماال، واملكسيك؛ماثلةواألفرقة امل
 الــصور الــساتلية حــصر مبــا يف ذلــك  بأنــشطة متابعــة الفريــق الــتقيناضــطالع  )د(  

املتاحة يف الوقـت الـراهن، وإجـراء مناقـشات حـول اخلـربات املكتـسبة سـابقاً بـشأن اسـتخدام                      
نظـام   لـدعم أنـشطة االسـتجابة يف حـاالت الكـوارث، وتـصميم         عـن ُبعـد   تطبيقات االستشعار   
 لنشر املعلومـات اجلغرافيـة      النظام القائم يف هذا الشأن، وذلك     ام  أو استخد للمشاهدة اجلغرافية   

املكانية اليت ينتجها الفريق، وتقييم املعلومات اجلغرافية املكانيـة القائمـة عـن األخطـار كوسـيلة                 
  .عداد خريطة وطنية هلذه األخطارإل
    

    الكامريون  - جيم  
 احلمايـة املدنيـة التابعـة لـوزارة         ، مـن خـالل إدارة     يـة كومـة الكامريون  احل على طلب    ًءبنا  -١٠

 وشــؤون الالمركزيــة، اضــطلع العــاملون يف برنــامج ســبايدر ببعثــة استــشارية   اإلدارة اإلقليميــة
، لتقييم اسـتخدام املعلومـات   ٢٠١١يونيه / حزيران١٠ إىل ٦ يف الفترة من     الكامريونتقنية يف   

عزيـز إدارة خمـاطر الكـوارث يف         يف مجيـع جوانـب إدارة الكـوارث ولت         احملتمـل الفضائية احلـايل و   
الكــامريون، وذلــك عــن طريــق إســداء املــشورة بــشأن حتــسني ســبل احلــصول علــى املعلومــات   

وقــد مت . الفـضائية واسـتخدامها للحـّد مـن خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ         
 تلــك لكّ البعثــة علــى اجلهــات احلكوميــة، وستــشتــهاتعمــيم املالحظــات والتوصــيات الــيت قدَّم

  .املالحظات والتوصيات القاعدة خلطة عمل سُتعّد وُتَتابع على أساس منتظم
 خــبريا مــن برنــامج ســبايدر، واملكتــب اإلقليمــي لغــرب   ١٢وتــألَّف فريــق البعثــة مــن    -١١

أفريقيا ووسطها التابع ملكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، والوكالـة الوطنيـة النيجرييـة للبحـث                   
اء، والوكالة الفضائية اجلزائرية، واملركز اإلقليمي للتدريب علـى املـسح           والتطوير يف جمال الفض   

 الطـــوارئ، وشـــركة ســـوري إلدارة حـــاالت اجلـــوي، والوكالـــة الوطنيـــة النيجرييـــة يالفـــضائ
 باســتخدام تــشكيلة ســواتل رصــد واملؤســسات الدوليــة ألعمــال التـصوير لتكنولوجيـا الــسواتل  

ومؤسـسة النـشاط    يرلنـدا الـشمالية،     إ لربيطانيـا العظمـى و     الكوارث، الكائنة يف اململكة املتحدة    
  . يف فرنساالكوكيب
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 إدارة  دوائـر  خـبرياً ينتمـون إىل       ٧٠ومت تنظيم حلقة عمل مدهتا يوم واحـد ألكثـر مـن               -١٢
اجلهــات  ة األكادمييــة يف الكــامريون، باإلضــافة إىل زيــاروالــدوائرالكــوارث واجلغرافيــا املكانيــة 

  .صاحبة املصلحة
لـدى   الفنيـة املتاحـة      للخـربات وأبرزت البعثة وحلقة العمل املذكورتان املستوى العايل          -١٣
.  األكادمييـة اخلربات املتوافرة لـدى الـدوائر   املنظمات املشاركة يف الكامريون، مبا يف ذلك  مجيع

ــه ميكــن إدخــال الكــثري مــن التحــسني مــن حيــث         تيــسريويف الوقــت نفــسه، بــات واضــحا أن
 تيـسِّر املكانيـة   بـىن حتتيـة وطنيـة للبيانـات     واسـتحداث على املعلومات الفضائية  باشراحلصول امل 

تلبيـة   املؤسـسات احملليـة، مبـا يف ذلـك     لـدى استخدام هذه املعلومات على حنو أفضل واستيعاهبا    
 يـع  بنـاء القـدرات ذات الـصلة والتـدريب علـى نطـاق مج           احلاجة إىل مزيـد مـن العمـل يف جمـايل          

عـّدة توصـيات    وقُـدِّم بعـض خـرباء البعثـة    . ع مبسؤوليات إدارة الكـوارث املؤسسات اليت تضطل  
وتـرد  . وعروض أخرى، مستندين يف ذلك إىل املعلومات الـيت مت احلـصول عليهـا خـالل البعثـة                 

  .تلك التوصيات والعروض يف األقسام اخلاصة بكل منها من تقرير البعثة
أجرهتا البعثة علـى     املشاورات اليت    وكانت االعتبارات والتوصيات اليت طُرِحت خالل       -١٤

  :النحو التايل
ينبغي تعزيز التعاون بـني منتجـي ومـستخدمي البيانـات واملعلومـات الفـضائية                 )أ(  
  ؛ تكنولوجيات الفضاءزيادة االهتمام باستخداممن أجل 
ينبغي دمج اسـتخدام البيانـات واملعلومـات الفـضائية يف صـلب سياسـات إدارة                  )ب(  

   وانتهاًء باملستوى اإلداري؛ احمللي من املستوى الوطين، مروراً باملستوى احلكوميالكوارث بدءاً
 حتتية وطنية للبيانـات     على إنشاء بنية   بدعم من برنامج سبايدر،      العمل،ينبغي    )ج(  

  ؛العامة املخاطر املستخدمة ملواجهة اجلغرافية املكانية الرقمية الالزمة للتطبيقات املتعدِّدة
 علـى طلـب مجيـع    ًءتوفري البيانات واملعلومات على أسـاس دوري، وبنـا       ينبغي    )د(  

، والـذي مهمتــه  ٢٠٠٣نــشئ يف عـام  أُأصـحاب املـصلحة، للمرصـد الــوطين للمخـاطر، الـذي      
  مات املتاحة عن املخاطر مركزياً؛الرئيسية هي جتميع كل املعلو

يميـة هتـدف    ميكن دعوة العـاملني يف برنـامج سـبايدر إىل دعـم حلقـة عمـل إقل                  )هـ(  
 بـشأن مـسائل اسـتغالل       الوسـطى  يف أفريقيـا     وصـل  الكـامريون جهـة      جيعل من إىل توقيع اتفاق    

   من خماطر الكوارث وإدارهتا؛املتعلقة باحلدالبيانات واملعلومات الساتلية 
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 والتــصديميكــن دمــج أنــشطة برنــامج ســبايدر ضــمن خطــة العمــل للتأهُّــب     )و(  
ــة للف  ــضانات والكــوارث الطبيعي ــرة للفي ــول ٢٠١٦-٢٠١١ت ــيت مت وضــعها يف أيل ســبتمرب /، ال

  ، هبدف حتقيق استراتيجية إقليمية ُمحسَّنة لالستجابة يف حاالت األزمات؛ ٢٠١٠
 على طلـب العـاملني يف برنـامج سـبايدر، ميكـن دراسـة الـسبل والوسـائل                   ًءبنا  )ز(  

لكــامريون يف منطقــة القانونيــة الــيت ســتوجِّه أعمــال االــصيغة األخــرية للــصكوك املتاحــة لوضــع 
  أفريقيا الوسطى؛

ــة لوحــدة        )ح(   ــات احلالي ــة أن ينظــر يف االحتياجــات والطلب ــة املدني ــدير احلماي ينبغــي مل
  .الزيارة امليدانية اليت قام هباالبحوث اجليولوجية والربكانية، حسبما ُعرضت أمام فريق البعثة خالل 

    
    غواتيماال  - دال  

 انعـدام   ترتـب عليهـا    غواتيمـاال موجـات مـن اجلفـاف          يف السنوات األخـرية، واجهـت       -١٥
الـيت  ،   املداريـة   أغاثـا  عاصـفة وعانت مـن أعاصـري ومـن عواصـف مداريـة، مثـل              . األمن الغذائي 

ويف . هبــا بــىن حتتيــة بالغــة األمهيــة يف منــاطق عديــدة ت ودمَّــر٢٠١٠يونيــه / يف حزيــرانوقعــت
اآلثـــار النامجـــة عـــن املـــنخفض ، عانـــت غواتيمـــاال أيـــضاً مـــن ٢٠١١أكتـــوبر /ألولتـــشرين ا

الــذي دمَّــر هــو اآلخــر الــبىن التحتيــة  ) E 12(االســتوائي الثــاين عــشر يف شــرق احملــيط اهلــادئ  
  . شخصاً ويف خسائر فادحة يف القطاع الزراعي٤٠وتسبَّب يف وفاة ما يقارب 

ثـة استـشارية    الطبيعية، أوِفدت بعبشدة ملخاطر الكوارثمعرَّضة  غواتيماال أنَّوبالنظر إىل     -١٦
لـدعم مجيـع مراحـل دورة     يف إطار مؤسـسي      استخدام املعلومات الفضائية     ظيمتن ملواصلة   إليهاتقنية  

 اجلغـرايف الـوطين،   هـد وتضمنَّت البعثة زيـارات إىل أمانـة التخطـيط والـربامج، واملع         . إدارة الكوارث 
 لإلحـصاء، ووزارة البيئـة      احلّد مـن الكـوارث، واملعهـد الـوطين         العمل على والوكالة الوطنية لتنسيق    

 فريـق تقـين     لتـشكيل وكان غرض البعثة هو حتديد اخلطـوات املقبلـة الـيت سـُتتَّخذ              . واملوارد الطبيعية 
الوكالــة الوطنيــة يــدعم جهــود  جلامعــات،يتــألَّف مــن ممــثلني عــن الوكــاالت احلكوميــة وامؤســسي 

وسـائر الوكـاالت احلكوميـة يف       احلـّد مـن الكـوارث وأمانـة التخطـيط والـربامج              العمل على لتنسيق  
  .إنتاج ما يلزم من معلومات لدعم مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث

    
    النتائج    

مـن   مؤسـسياً  فريقـاً  املعهد اجلغـرايف الـوطين وأمانـة التخطـيط والـربامج             سينشئ مديرو   -١٧
الفريــق ز ســريكِّوالفنــيني املنــتمني إىل جمموعــة متنوِّعــة مــن الوكــاالت احلكوميــة واجلامعــات،    

 الـتقين   لفريـق وسُينـشأ ا  . عـن ُبعـد   اهتمامه على استخدام الصور الساتلية وتطبيقات االستشعار        
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املعهــد اجلغــرايف أســسه حتــت مظلَّــة النظــام الــوطين للمعلومــات اجلغرافيــة يف غواتيمــاال الــذي   
  .١٩٩٧الوطين يف عام 

ــامج ســ      -١٨ ــاملني يف برن ــة للع ــك، أتاحــت البعث ــفبايدر وباإلضــافة إىل ذل ــائج ب التعري النت
إطار صندوق حتليل األثـر الـسريع وقابليـة التـأثر التـابع ملبـادرة               يف   اليت أُجريت األولية للبحوث   

 ٢٠٠٨ يف عــامي يــة األزمــة االقتــصادية العاملآثــار، الــيت ركَّــزت علــى حتليــل "النــبض العــاملي"
  .للكوارثمن حيث زيادة قابليتها للتعرُّض  اجملتمعات احمللية على ٢٠٠٩و

 البعثة علما بـاجلهود الـيت تبـذهلا وزارة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة بـشأن              أحاطتوأخريا،    -١٩
اســتخدام املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة لتتبُّــع التغيُّــرات يف اســتخدام األراضــي فــضالً عــن تتبُّــع  

 دتوأكَّـ . رضـية تدهور البيئة والكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك حاالت اجلفاف واالهنيـارات األ           
 باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف    املعـين  املعلومات اليت ينتجها مركز امليـاه     جدوىالوزارة من جديد    

  .أمريكا الالتينية والكارييب عن وجود وخصائص البكترييا الزرقاء اليت ُتوجد يف حبرية اتيتالن
    

    نيجرييا  - هاء  
ــا  -٢٠ ــب  ًءبن ــى طل ــة احل عل ــن خــالل  ةنيجرييــالكوم ــة  ، م ــها الوطني  إلدارة حــاالتوكالت

، يف الفتـرة مـن      نيجرييـا الطوارئ، اضطلع العاملون يف برنامج سبايدر بعثـة استـشارية تقنيـة يف              
 يف واملمكــن لتقيــيم اســتخدام املعلومــات الفــضائية احلــايل  ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٧ إىل ١٣

ــب إدارة الكــوا   ــع جوان ــز إدارة خمــاطر الكــوا  رثمجي ــا ولتعزي ــارث  يف نيجريي ــق  فيه  عــن طري
احلصول على املعلومـات الفـضائية واسـتخدامها يف احلـّد مـن خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف                    

وتألَّف فريق البعثـة مـن سـبعة خـرباء مـن برنـامج سـبايدر والوكالـة الوطنيـة                . حاالت الطوارئ 
وي  واملركــز اإلقليمــي للتــدريب علــى املــسح الفــضائي اجلــ لفــضاءللبحــث والتطــوير يف جمــال ا

  .ملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةوا
 ة النيجرييـ الـدوائر  خـبري مـن   ١٠٠ومت تنظيم حلقة عمل مـدهتا يـوم واحـد ألكثـر مـن              -٢١

  .اجلهات صاحبة املصلحة زيارةإدارة الكوارث، باإلضافة إىل املعنية ب
  :وفيما يلي االعتبارات والتوصيات اليت طُرِحت باالستناد إىل البعثة  -٢٢

  القرار؛ تنظيم أنشطة لتوعية صناعغي ينب  )أ(  
  بناء القدرات؛ل الالزمةحتديد االحتياجات و القدرات والفرص القائمة مسحيلزم   )ب(  
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  للتعامـــل مـــع البيانـــات املـــستقاة مـــن الـــساتل يلـــزم صـــوغ سياســـة واضـــحة   )ج(  
يـع   نيجرييـا ويف مج    مبا يكفل االطالع على أنـشطة إدارة خمـاطر الكـوارث يف            ٢-نيجرييا سات 
  أحناء العامل؛

ــة        )د(   ــة املكاني ــة اجلغرافي ــة للمعلومــات البياني ــة الوطني ــل اللجن ينبغــي ضــمان تفعي
  تفعيالً كامالً؛ 

  ينبغي إقامة شراكات تعاونية، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب؛   )هـ(  
ي ينبغي وضـع مـذكَّرة تفـاهم مـع البلـدان اجملـاورة فيمـا يتعلـق بالنظـام الـساتل                 )و(  

  تباقياً يف املنتديات اإلقليمية؛الدويل للبحث واإلنقاذ؛ وينبغي لنيجرييا أن تؤدِّي دوراً اس
ينبغـي حتديـد املنــاطق الـيت يلـزم فيهــا رسـم خـرائط للنقــاط الـساخنة؛ وينبغــي          )ز(  
 الفرص القائمة اليت يتيحها كـل مـن مـشروع اخلـدمات والتطبيقـات الالزمـة لالسـتجابة              اغتنام

  .عاملي لألغراض البيئية واألمنيةلطوارئ ومبادرة برنامج الرصد اليف حاالت ا
    

    سري النكا  - واو  
 التـابع   ومركـز إدارة الكـوارث  يـة سري النكال على دعوة من وزارة إدارة الكوارث   ًءبنا  -٢٣
، يف الفتـرة مـن   سـري النكـا  ، اضطلع العاملون يف برنـامج سـبايدر ببعثـة استـشارية تقنيـة يف            هلما
وتــألَّف فريــق البعثــة مــن تــسعة خــرباء مــن برنــامج   . ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢١ إىل ١٧

 واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وجامعـة سـالزبورغ، النمـسا،         قتـصادية سبايدر، واللجنة اال  
، ومركز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف آسـيا          للحّد من الكوارث  الصيين  واملركز الوطين   
، واملعهد الـدويل إلدارة  يةباكستانال وجلنة حبوث الفضاء والغالف اجلوي العلوي   واحمليط اهلادئ، 
ومتثَّلــت .  نــصري الـدين طوســي للتكنولوجيـا، مجهوريــة إيـران اإلســالمية   واجـة اخلامليـاه، وجامعــة  

األهداف الرئيسية للبعثة يف تقييم القدرة الوطنية وأنشطة وسياسات وخطط احلد مـن الكـوارث               
ما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء، وتيـسري حـصول املؤسـسات الوطنيـة علـى               واملخاطر في 

  . الدورة الكاملة إلدارة الكوارث املهام يف إطارماملعلومات الفضائية لدع
ــع    -٢٤ ــات مـ ــدت اجتماعـ ــاحبة وُعقـ ــات صـ ــصلحة اجلهـ ــل املـ ــة واإلدارات داخـ  احلكومـ

 جممــوع خمتلــف املؤســسات الــيت مت   وبلــغ. والوكــاالت املرتبطــة هبــا ومكاتــب األمــم املتحــدة   
وباإلضـافة إىل ذلـك، قـام العـاملون يف برنـامج سـبايدر              . التشاور معها إحـدى عـشرة مؤسـسة       

 ممـثالً مـن خمتلـف       ٩٠ حلقة عمـل مـدهتا يـوم واحـد ألكثـر مـن               مومركز إدارة الكوارث بتنظي   
 املـسائل اجلامعـة     املؤسسات احلكومية ووكاالت األمم املتحـدة واألوسـاط األكادمييـة، ملناقـشة           
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رث املتصلة باستخدام املعلومات اجلغرافية املكانية واملعلومات الفضائية للحّد مـن خمـاطر الكـوا             
  .واالستجابة يف حاالت الطوارئ

 تقريـــر البعثـــة االستـــشارية التقنيـــة إىل وزارة إدارة الكـــوارث ومركـــز إدارة      وقُـــدِّم  -٢٥
يـساعد علـى تـأمني مـوارد ُتخـصَّص          سـوف    وضـع خطـة عمـل وطنيـة و         ، وهو يؤيـد   الكوارث

لتطبيقــات املعلومــات الفــضائية واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة هبــدف دعــم العمــل علــى وضــع  
  .لكوارثخطط إلدارة ا

    
     وعمليات التنسيقالسياسات    

  :بشأن السياسات وعمليات التنسيق اليت قدَّمها فريق البعثةفيما يلي التوصيات   -٢٦
 تـــستوعب فيهـــاسياســـة إدارة الكـــوارث لتتـــضمَّن أحكامـــاً  ينبغـــي حتـــديث   )أ(  

  ظم اإلنذار املبكِّر املُحسَّنة؛ يف حاالت الطوارئ، ونالساتليةاملعلومات الفضائية، واالتصاالت 
 لكــي يــستفيدينبغــي حتــسني عمليــات التنــسيق داخــل مركــز إدارة الكــوارث    )ب(  

  ؛ املُدخالت الفضائية مناملركز الوطين خلدمات اإلغاثة يف حاالت الكوارث
 املعلومـات بـني   وتبـادل آليـات التعـاون   املقـصود ب  الـسياسات    توضحينبغي أن     )ج(  

 الـسياساتية الت  والتـدخُّ الفـضلى   املنظمات مقدِّمة البيانات وآليات االسـتفادة مـن املمارسـات           
 إدارة سـيما وال (مبا يكفل تعزيز املنظمـات الـيت تـؤدِّي دوراً ذا تـأثري حاسـم يف اإلنـذار املبكِّـر                    

  ؛)األرصاد اجلوية
 املـوارد؛  إهـدار ينبغي أن ُتوىل األولويـة للـبىن التحتيـة للبيانـات املكانيـة لتجنـب               )د(  

كـالرك  . وينبغي لوكالة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، وإدارة املـساحة، ومعهـد آرثـر س               
  . التحتية الوطنية للبيانات املكانيةا دوراً رئيسياً يف تفعيل البىنّدوللتكنولوجيات احلديثة، أن يؤ

    
     واحلصول عليها البيانات    

  :ية بشأن البيانات واحلصول عليهاقُدِّمت التوصيات التال  -٢٧
ينبغــي إلدارة املــساحة أن تعتمــد وســائل تعاونيــة وتكافليــة لتــسريع إعــداد          )أ(  

خلــرائط املوضــوعية  ومنــوذج االرتفاعــات الرقمــي، وا١٠ ٠٠٠: ١مبقيــاس  اخلريطــة األساســية
  ؛)، وأنواع التربة، والغابات وما غري ذلكوأشكال األرضبشأن استخدام األراضي، (
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ــدة باملخــاطر ينبغــي حتويــل خــرائط األخطــار إىل    )ب(    حبيــث ميكــن مــوجزات مفي
ــدِّدة     ــواردة مــن مــصادر متع ــات ال ــا يف البيان ــة (دجمه ــة، واجتماعي ــصادية، -مكاني ــناقت ــة وم   ، زلي

 مـن خـالل اسـتخدام املُـدخالت         ديناميـة  وينبغـي أن تـصبح خـرائط األخطـار           ).وما غـري ذلـك    
 وبــشكل رئيــسي، ُمــدخالت اســتخدام األراضــي واملُــدخالت   ،املوضــوعية الفــضائية وكــذلك 

  ).وينبغي حتديث هذه املُدخالت دورياً (زلية املن
    

     املعلوماتتبادل    
  : املعلوماتتبادلقُدِّمت التوصيات التالية بشأن   -٢٨

ُيشكِّل تفعيل البىن التحتية الوطنية للبيانات املكانية اخلطوة األوىل على طريـق              )أ(  
وينبغي أن تؤدِّي وكالة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت        .  املعلومات لتبادلاستحداث إطار   

 وتبـادل دورا رئيسيا، بالتنـسيق مـع مركـز إدارة الكـوارث، يف العمـل علـى تـوفري إطـار لـدمج                       
   الرشيدة؛باحلوكمة والبيانات املتصلة االقتصادية-ت املكانية واالجتماعيةالبيانا

اإلطــار الــزمين للمعلومــات وأشــكاهلا يف  للبــتمــن الــضروري حتديــد معــايري   )ب(  
 وال سيما لتمكني املسؤولني اإلداريـني علـى          على كافة املستويات   الالزمة ملختلف املستخدمني  

  . من االضطالع مبسؤولياهتميةوالناح واحملافظة املقاطعةمستوى 
    

     الوعي واملؤسساتتعزيز    
  :قُدِّمت التوصيات التالية بشأن تعزيز الوعي واملؤسسات  -٢٩

 القــرار حتــت رعايــة مركــز صــناعينبغــي القيــام بــربامج توعيــة متــواترة لتقيــيم   )أ(  
يانــات إدارة الكــوارث، مبــشاركة مجيــع أصــحاب املــصلحة مبــا يــشمل مقــدِّمي ومــستخدمي الب

  مثل معهد سري النكا إلدارة التنمية، بالتآزر مع مركز إدارة الكوارث؛ 
 املـشاركة يف حتديـد   احملـدَّدة الالزمـة للمكاتـب      متطلبـات التـدريب      بيانينبغي    )ب(  

وينبغي تعزيـز الـبىن التحتيـة       . التعرُّض لألخطار واإلنذار املبكِّر على املستوى الوطين      احتماالت  
  . البشرية يف هذا الصدد واملواردالتقنية

    
    السودان  - زاي  

، اضطلع برنـامج سـبايدر ببعثـة استـشارية تقنيـة        يةكومة السودان احل على دعوة من     ًءبنا  -٣٠
وتألَّف فريق البعثة من تـسعة خـرباء        . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦ إىل   ٢٢، يف الفترة من     السودانيف  
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املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي،          من برنامج سـبايدر، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، و            
، وإدارة ومؤســسة النــشاط الكــوكيبوجامعــة يــورك، كنــدا، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

وكانــت . الفــضاء الوطنيــة الــصينية، واملركــز اإلقليمــي لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة 
اســات وخطــط احلــّد مــن  األهــداف الرئيــسية للبعثــة هــي تقيــيم القــدرة الوطنيــة وأنــشطة وسي  

 تكنولوجيــات الفــضاء، وتيــسري ســبل حــصول     اســتخدامالكــوارث واملخــاطر فيمــا يتعلــق ب   
  .املؤسسات الوطنية على املعلومات الفضائية لدعم الدورة الكاملة إلدارة الكوارث

وعقد فريق البعثة اجتماعات مع أصحاب املصلحة احلكـوميني الرئيـسيني، وكـان مـن                 -٣١
 مـشارك مـن     ١٠٠وُنظِّمت حلقة عمل وطنية مدهتا يوم واحـد ألكثـر مـن             . زراءبينهم ثالثة و  

املتحـدة  ومؤسـسات األمـم     اجلهات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات األكادمييـة              
  .خلاصةوالشركات ا

  : وتضمَّنت التوصيات الرئيسية اليت قدَّمها فريق البعثة ما يلي  -٣٢
سات إطاراً مستداماً للحّد من خماطر الكوارث هبـدف         ينبغي أن تتضمَّن السيا     )أ(  

د إىل تطبيقـات  ، باالسـتنا  مـن األضـرار  التخفيـف وحتسني اإلنـذار املبكِّـر والتأهُّـب واالسـتجابة      
  تكنولوجيا الفضاء؛

إىل حتـــسني الترتيبـــات وعمليـــات التنـــسيق علـــى مـــستوى ماســـة مثـــة حاجـــة   )ب(  
يـع أصـحاب املـصلحة وضـمان مـسامهاهتم يف تنفيـذ             املؤسسات لضمان التعاون الفعَّـال بـني مج       

  ات اجمللس الوطين للدفاع املدين؛قرار
جيب تطوير القدرات املؤسـسية علـى املـستوى االحتـادي ومـستوى الواليـات                 )ج(  

  لترسيخ تطبيق تكنولوجيات الفضاء واملعلومات اجلغرافية؛
يف ذلك تطـوير الـبىن   ، مبا وتبادهلاجيب وضع آليات واضحة إلدارة املعلومات      )د(  

  .التحتية الوطنية للبيانات املكانية
 


