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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

   يف إطار برنامج ٢٠١٢تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام     
األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 

      واالستجابة يف حاالت الطوارئ
  ملخَّص  

ــشطة        ــر استعراضــاً لألن ــذا التقري ــضمَّن ه ــيت ــام ذةاملنفَّ ــامج  ٢٠١٢ يف ع ــار برن    يف إط
األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حـــاالت        

  .٢٠١٣-٢٠١٢وفقاً خلطة عمله املنقَّحة لفترة السنتني ) برنامج سبايدر(الطوارئ 
شاري  تقــدمي الــدعم االستــل يفاملتمثِّــ برنــامج ســبايدر هدفــه حقَّــق، ٢٠١٢ويف عــام   
 مـن  اً عـدد ونظَّـم  ،حتـسني بّوابـة املعـارف التابعـة لـه       ل علـى مواصـلة      َعمِـ  و ، بلـداً  ٢٦ التقين إىل 

 ويـسَّر تنظـيم أنـشطة بنـاء     ، فيهاأسهمالدولية واإلقليمية أو واجتماعات اخلرباء  حلقات العمل   
  .القدرات يف أفريقيا وآسيا
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    مقدِّمة  -أوالً  
، إنـشاء برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      ٦١/١١٠ قرارها   قرَّرت اجلمعية العامة، يف     -١

برنــامج : اختــصاراً(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ 
 وصـول مجيـع البلـدان ومجيـع     يهـدف إىل تيـسري   األمـم املتحـدة   ضـمن إطـار   ربنـامج   ك) سبايدر

يع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتـصلة       املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة إىل مج      
يتـوىل تنفيـذَ    علـى أن    اجلمعيـة    واتفقـت ؛  إدارة الكـوارث  دورة   لكامـل دعمـاً    ،بإدارة الكوارث 

  . التابع لألمانة العامة، مكتب شؤون الفضاء اخلارجيالربنامج
مـسني، علـى    واتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتـا اخل             -٢

أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقارير املرحلية عن برنامج سبايدر وخطط عملـه املقبلـة    
، دعم إدارة الكـوارث بواسـطة الـنظم الفـضائية         بـ  يتعلـق  جـدول األعمـال      يف إطار بند منتِظم     ضمن
  .لعامل اجلامعينظر فيها فريقها ا أن ُيدَرج ذلك البند يف قائمة املسائل اليت وعلى

، ٢٠١٢ إطار برنامج سبايدر يف عام ضمنويتضمَّن هذا التقرير استعراضاً لألنشطة املنفَّذة   -٣
  ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.22 (٢٠١٣-٢٠١٢وفقاً خلطة عمله املنقَّحة لفترة السنتني 

مي التعـاون الـدويل بـشأن تقـد    "، املعنـون  ٦٤/٢٥١ يف قرارهـا  وشجَّعت اجلمعية العامة   -٤
، علـى  "املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة            

مواصلة اسـتخدام تكنولوجيـات االستـشعار عـن بعـد، الفـضائية منـها واألرضـية، مبـا يف ذلـك                      
والحظـت اجلمعيـة العامـة بارتيـاح، يف قرارهـا           .  يـنص عليـه برنـامج سـبايدر        على النحو الـذي   

  . برنامج سبايدرتقدُّم يف إطارما أُحرز من ، ٦٦/٧١
 موظفـو برنـامج سـبايدر       حقَّـق ،  ٢٠١٣-٢٠١٢ السنة األوىل من فترة الـسنتني        وأثناء  -٥

لـوا علـى مواصـلة حتـسني        َعِم و ، بلـداً  ٢٦ تقدمي الدعم االستشاري الـتقين إىل        املتمثل يف اهلدف  
 مـن حلقـات العمـل واجتماعـات         اً عدد مواونظَّ ،بّوابة املعارف التابعة للربنامج وتوسيع نطاقها     

 حلقـة   :ومشلت تلك احللقات واالجتماعات ما يلـي      . أسهموا فيها أو  ة  واإلقليمية  اخلرباء الدولي 
ــل  ــسة   اعمـ ــة اخلامـ ــدة الدوليـ ــم املتحـ ــوارث    لألمـ ــشأن إدارة الكـ ــون بـ ــبايدر يف بـ ــامج سـ ربنـ

التكنولوجيـات الفـضائية يف     وتكنولوجيا الفضاء؛ ومؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن اسـتخدام          
تقييم املخـاطر يف سـياق تغيُّـر املنـاخ العـاملي؛ واجتمـاع اخلـرباء الـدويل                  : إدارة خماطر الكوارث  

ــتعانة مبـــصادر  بـــشأن ــرائط باالسـ ــة إعـــداد اخلـ  والتـــصدِّيرث ا ألغـــراض إدارة الكـــومجاهرييـ
ــوارئل ــافة. لطـ ــشطة    وإضـ ــيم أنـ ــامج تنظـ ــسَّر الربنـ ــك، يـ ــدريب إىل ذلـ ــةتـ ــصني  إقليميـ  يف الـ
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عـد يف إدارة الكـوارث،      ُبوالكامريون واهلند، ركَّزت على استخدام تطبيقـات االستـشعار عـن            
  . على أنشطة تدريب وطنية يف سري النكا وميامناروكذلك

    
    اإلطار التنظيمي  -ثانياً  

موظفــو برنــامج :  اإلطــار التنظيمــي لربنــامج ســبايدر علــى ثالثــة أركــان، هــي  يرتكــز  -٦
وهــو يعــزِّز إدارة  .  كة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة، وجهــات الوصــل الوطنيــة     ســبايدر، وشــب 

يقــدِّم كمــا  اخلــدمات، ومــستعملياملعــارف، ويقــيم جــسوراً بــني أوســاط مقــدِّمي املعلومــات  
  . إىل الدول األعضاءاً تقنياً استشاريالربنامج دعماً

    
 الكوارث إدارةة يف موظفو برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائي  - ألف  

    واالستجابة يف حاالت الطوارئ
ــام   -٧ ــات       ٢٠١٢يف ع ــسم التطبيق ــيس ق ــبايدر إىل رئ ــامج س ــى برن ــل اإلشــراف عل ، ُنِق

ويـساعد  . تنفيـذه جممـل   هو الشخص املسؤول عن     وكتب شؤون الفضاء اخلارجي،     مبالفضائية  
طــيط مجيــع أنــشطة  ختمــسؤولية كــبري يتــوىلرئــيَس قــسم التطبيقــات الفــضائية موظــف بــرامج  

 موظــف بــرامج يــدير أنــشطة مكتــب  ، ويــسانده يف ذلــكبرنــامج ســبايدر وتنــسيقها وتنفيــذها
ســبايدر يف بــون، أملانيــا، وموظــف بــرامج يــدير أنــشطة مكتــب ســبايدر يف بــيجني، وموظــف   

  .بناء القدراتو توصيل اخلدماتبرامج يدير أنشطة 
خلــرباء واخلــرباء االستــشاريني الــذين ، بلــغ عــدد املــوظفني وكبــار ا٢٠١٢ عــام وأثنــاء  -٨

  :خصا، موزَّعني على النحو التايل ش١٦يعملون يف إطار برنامج سبايدر 
خلـدمات االستـشارية،   ُيعـىن با  بـرامج  ُف، وموظـ كـبري  برامج  موظُف: يف فيينا   )أ(  

وفَّرتـه   (كـبري بنـاء القـدرات، وخـبري       و توصيل اخلدمات  أنشطة   يتوىل مسؤولية وموظف برامج   
وفَّرتـه حكومـة   (، وخـبري معـاون   ) على سبيل اإلعارة مـع عـدم رّد التكـاليف       "Turksat"ة  شرك

 والــشؤون اإلداريــةلطــوارئ ل تــدابري التــصدِّي ودعــم توصــيل اخلــدماتلــدعم أنــشطة ) النمــسا
   فريق للمساعدة يف املهام اإلدارية للربنامج؛ُدلربنامج، ومساعل

نـشطة مكتـب سـبايدر يف بـون، وخـبري           إدارة أ يتـوىل    بـرامج    ُفموظـ : يف بون   )ب(  
) وفَّره املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلـوي علـى سـبيل اإلعـارة مـع عـدم رّد التكـاليف                    (كبري

لـدعم تطـوير بوَّابـة      ) وفَّرتـه حكومـة أملانيـا     (لدعم تنفيذ أنـشطة إدارة املعـارف، وخـبري معـاون            
لـدعم جتميـع املعلومـات      ) حكومة أملانيـا   اًأيض وفَّرته(، وخبري معاون    اًاملعارف وتشغيلها روتيني  
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علــى ســبيل " Turksat"وفَّرتــه شـركة  ( كـبري  وصــيانة حمتـوى بّوابــة املعـارف، وخــبري   وتعميمهـا 
 باالتـصاالت الـساتلية، وخـبري       املتعلقـة لـدعم أنـشطة الربنـامج       ) اإلعارة مـع عـدم رّد التكـاليف       

تقـدمي  لـدعم   ) ٢٠١٢ديسمرب  /انون األول ، بدءاً من ك   حكومة أملانيا أيضاً  وفَّرته  (معاون ثالث   
  عد؛ُبشارية يف جمال االستشعار عن اخلدمة االست

ــيجني  )ج(   ــ: يف ب ــرامج ُفموظ ــوىل  ب ــبايدر يف    يت ــامج س ــب برن ــشطة مكت إدارة أن
 لتنظـيم   كـبريان بيجني وتنسيق ما ُيقدَّم من دعم استشاري تقين إىل الدول األعـضاء، وخـبريان               

ارة مــع عــدم رّد وفَّرهتمــا حكومــة الــصني علــى ســبيل اإلعــ(تقين أنــشطة الــدعم االستــشاري الــ
  . فريق للمساعدة يف املهام اإلدارية للمكتبُد، ومساع)التكاليف

    
    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  - باء  

 يف تعـاون   ، على أن يعمل برنـامج سـبايدر       ٦١/١١٠ اجلمعية العامة يف قرارها      افقتو  -٩
ــع مراكــز اخلــربة اإلقل   ــق م ــضاء يف إدارة     وثي ــا الف ــة يف جمــال اســتخدام تكنولوجي ــة والوطني يمي

 مناطقهـا يف تنفيـذ أنـشطة الربنـامج    تـوىل  تقليميـة  إدعـم   تكوين شـبكة مكاتـب    على ،الكوارث
  . منّسقعلى حنو

ابعـة   الوطنية اليت تستضيف حاليا مكاتب الدعم اإلقليمية الثالثـة عـشر الت            واملؤسسات  -١٠
والوكالــة كوداتــسي للعلــوم اجلغرافيــة يف كولومبيــا؛ ني تغــس أَمعهــد:  هــي)١(لربنــامج ســبايدر،

الفضائية اجلزائرية؛ ووكالة الفضاء اإليرانيـة؛ واللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة لألنـشطة الفـضائية؛                
والوكالة الوطنية النيجريية للبحـث والتطـوير يف جمـال الفـضاء؛ ومعهـد حبـوث االستـشعار عـن          

 يف هنغاريــا؛ ووكالــة الفـضاء الرومانيــة؛ وجلنــة حبــوث   اجلامعيــةبـرت بعـد يف كلِّيــة كــارويل رو 
وتستـضيف  . الفضاء والغالف اجلوي العلوي الباكستانية؛ ووكالـة الفـضاء الوطنيـة األوكرانيـة     

 والكـائن املركز اآلسيوي للحد من الكـوارث،       :  اإلقليمية التالية  املؤسساُتتلك املكاتَب أيضاً    
 يف نـريويب؛    الكـائن ز اإلقليمي لرسم خرائط املوارد ألغـراض التنميـة،          يف كويب، اليابان؛ واملرك   

شـؤون  مركـز    يف سـانت أوغـستني، ترينيـداد وتوبـاغو؛ و          الكائنـة ،  ويست إنـديز  وجامعة جزر   
.  يف بنمـا سـييت  والكـائن املياه اخلاص باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي،             

مـن أجـل    مع مؤسسات يف االحتاد الروسي وإندونيسيا ونيبـال         رى  أخري حالياً مفاوضات    جتو
  .٢٠١٣ مكتباً حبلول عام ١٦ة إىل زيادة عدد مكاتب الدعم اإلقليمي

───────────────── 
  .www.un-spider.org/content/5699/regional-support-offices: انظر املوقع الشبكي )1(  



 

V.12-57682 5 
 

A/AC.105/1027 

    جهات الوصل الوطنية  - جيم  
وسـاط  األمتثّـل   وجهة الوصل الوطنية هي مؤسسة وطنية تسّميها حكومـة البلـد املعـين                -١١

ــة بــ  ــا املعني ــة  ةدور جهــو. ت الفــضائيةإدارة الكــوارث والتطبيق  العمــل مــع  هــو الوصــل الوطني
 ،إدارة الكــوارثاخلاصــة بــ اخلطــط والــسياسات الوطنيــة تــدعيممــوظفي برنــامج ســبايدر علــى 

 حلــوالً مــستَمدَّةً مــن تكنولوجيــا الفــضاء دعمــاً إلدارة      نــة جتــسِّد معّيوتنفيــذ أنــشطة وطنيــة   
الــيت يعمــل معهــا موظفــو برنــامج    الرئيــسية ة الوصــل الوطنيــة هــي املؤســس وجهــة. الكــوارث

 احللــول الفــضائية واســتخدامها يف تعزيــزاً إلمكانيــة التوصُّــل إىل الــوطين الــصعيدســبايدر علــى 
  .إدارة الكوارث يف البلد املعين

شـؤون الفـضاء اخلـارجي احلكومـات إىل تـسمية جهـات الوصـل               مكتـب    وعندما دعا   -١٢
لتنفيـذ  ُعيِّنـت    جهـة الوصـل الـيت        تسمية نفـس    أن تنظر يف إمكانية     طلب منها خصوصاً   الوطنية

". بناء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث            : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو    "
  )٢(. وصل وطنيةة دولة عضوا قد ّمست جه٤٥، كانت ٢٠١٢وحبلول هناية عام 

    
    ٢٠١٢األنشطة املنفَّذة يف عام   -اًثالث  

 خلطـة العمـل املنقَّحـة       اً وفقـ  ٢٠١٢برنـامج سـبايدر يف عـام         يف إطار    املنفَّذسار العمل     -١٣
 موظفــو برنــامج قــد َعِمــلو). A/AC.105/C.1/2012/CRP.22 (٢٠١٣-٢٠١٢لفتــرة الــسنتني 

 علـى   ارتكـازاً تعـاون وثيـق مـع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة،             يف  سبايدر لدى تنفيذ تلك األنشطة      
 إطـار قـسم التطبيقـات الفـضائية         ضـمن ُتهلَّ تعـاون    اسـ كما  . املوارد واخلربات الفنية املتوفِّرة هلا    

  .كتب شؤون الفضاء اخلارجيمب
    

    بناء القدراتو توصيل اخلدماتأنشطة   - ألف  
ــداف    -١٤ ــق األه ــبايدر  احملــدَّدةمت حتقي ــامج س ــام ل لربن ــد    إذ ؛٢٠١٢ع ــيم وعق جــرى تنظ

ذلـك، شـارك    نـب   جاإىل  و. حلقات العمل واجتماعـات اخلـرباء والـدورات التدريبيـة املقترحـة           
 لـوا بتـوفري مـتكلمني     ، وتكفَّ موظفو برنامج سبايدر يف عـدد مـن املـؤمترات الدوليـة ذات الـصلة              

  .شد خرباء للمشاركة يف أنشطة نظَّمتها مؤسسات شريكةُحوعالوة على ذلك، . من اخلرباء

───────────────── 
  .www.un-spider.org/network/national-focal-points: انظر املوقع الشبكي )2(  
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 تنظــيُم الــيت اضــطلع هبــا موظفــو برنــامج ســبايدر توصــيل اخلــدمات أنــشطة ومــن أهــم  -١٥
وَيـرِد أدنـاه اسـتعراض لألنـشطة الـيت ُنفِّـذت            . دولية وإقليميـة   عمل واجتماعات خرباء     حلقات
علـى بّوابـة    متاحـة    عن األنـشطة،     لةمفّص تقارير    أخرى، تشمل   معلومات ومثة. ٢٠١٢يف عام   

  ).www.un-spider.org(املعارف التابعة لربنامج سبايدر 
    

إدارة الكوارث نامج سبايدر يف بون بشأن ربلألمم املتحدة الدولية اخلامسة احلقة عمل     
    وتكنولوجيا الفضاء

، عقد برنامج سـبايدر واملركـز األملـاين       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ٢٤يف الفترة من      -١٦
ربنــامج ســبايدر يف بــون لألمــم املتحــدة الدوليــة اخلامــسة الــشؤون الفــضاء اجلــوي حلقــة عمــل 

تعزيـز أوجـه التـآزر      "الـيت ركَّـزت علـى موضـوع          ،بشأن إدارة الكـوارث وتكنولوجيـا الفـضاء       
 مـن وزارة    اًوتلقَّت حلقة العمـل دعمـ     ". العاملية عن طريق إدارة املعارف والبّوابات والشبكات      

 العثـور وميكـن   . (االقتصاد والتكنولوجيا االحتادية األملانيـة ومؤسـسة العـامل اآلمـن ومدينـة بـون              
  ).A/AC.105/1023على تقرير حلقة العمل يف الوثيقة 

 لـوا مثّ بلـداً،  ١٤ يف واخلـرباء  اتمتخذي القرار مشاركاً من  ٤٥وضمَّت حلقة العمل      -١٧
الفـضاء وإدارة الكـوارث     املعنيـة ب  وسـاط   خصوصاً مـن األ   ،   وطنية وإقليمية ودولية   مؤسسة ٢٨

 شـركات   وكـذلك مـن    واملؤسـسات األكادمييـة،      املعارفلطوارئ ومؤسسات نقل    ل والتصدِّي
  .الناشطة دولياً القطاع اخلاص

؛ الفـضائية إدارة املعـارف يف سـياق املعلومـات         :  حلقة العمل املواضـيع التاليـة      وتناولت  -١٨
وأوجــه ؛ الفــضائيةودور البوَّابــات واملــداخل كمنــصَّات للوصــول إىل البيانــات واملعلومــات      

ــضافر ــدة يف       الت ــة اجلدي ــبىن التحتي ــة؛ واألدوات وال ــدعم الدولي ــات ال ــني شــبكات وآلي جمــال  ب
ــتعلُّم اإللكتــروين   ــا املعلومــات؛ وبيئــات ال .  اجلهــودتلــك ودور البوَّابــات يف تيــسري ،تكنولوجي

 خريطـة   لـصوغ  برنامج سـبايدر مـن مجـع العناصـر الالزمـة             نتائج حلقة العمل متكنيُ    من   وكان
؛ وحتـسني   هوأولوياتـ العمـل    توجُّهـات  جهوده املتـصلة بـإدارة املعـارف؛ واسـتبانة           لتدعيمطريق  

ذلــك، جانــب إىل . كاتــب الــدعم اإلقليميــة وجهــات الوصــل الوطنيــةاخلاصــتني مبداء شــبكتْيه أ
ــة العمــل    ــصالتعــزَّزت حلق ــامج ســبايدر وشــركات يف القطــاع اخلــاص تكــرِّس     ال ــني برن  ب

  .تكنولوجيات املعلومات اجلغرافيةجهودها ل
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:  يف إدارة الكوارثمؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية    
    تقييم املخاطر يف سياق تغيُّر املناخ العاملي

ــيجني مــن       -١٩ ــذي ُعقــد يف ب ــؤمتر ال ــاين ٩ إىل ٧كــان هــدف هــذا امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
 فهمهـم السـتخدام املعلومـات       كـي يـدعِّموا    ملديري وخرباء الكوارث     توفري حمفل ، هو   ٢٠١٢
 هلـا   والتـصدي ما يتصل به من خماطر الكـوارث ورصـدها           يف تقييم خماطر تغيُّر املناخ و      الفضائية
لب اجلهود الرامية إىل احلّد من خماطر الكوارث علـى املـدى            ُص تكنولوجيا الفضاء يف     وإلدماج
أخطـار  مـا يـنجم عـن تغيُّـر املنـاخ مـن              الذي تناوله املؤمتر هـو       اخلاصوكان املوضوع   . الطويل

 اجلفــاف وذوبــان األهنــار وموجــاتلفيــضانات ، مثــل األحوال اجلويــةبــا هيدرولوجيــة مرتبطــة
  .، وغريها من األخطار الساحليةمستويات البحاراجلليدية وارتفاع 

ــادئ مبملــشاركني األفــريقيني زوَّدت احــول رصــد اجلفــاف  خاصــة  جلــسة وُعقــدت  -٢٠ ب
توجيهية بشأن االستعانة خبدمات رصد اجلفاف اليت يوفِّرهـا املركـز الـوطين الـصيين للحـّد مـن                   

ى آليـة الـدعم     وُعقـدت جلـسة خاصـة ثانيـة ركَّـزت علـ           . لكوارث من خالل برنـامج سـبايدر      ا
  .االستشاري التقين

    
مجاهريية من أجل إدارة اجتماع اخلرباء الدويل بشأن إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر     

    لطوارئالكوارث والتصدِّي ل
وحـضره  ،  ٢٠١٢ديـسمرب   /ون األول  كان ٥ إىل   ٣ُعقد اجتماع اخلرباء هذا يف فيينا من          -٢١

حضره ممثِّلو عّدة كيانـات  كما .  بلدا٣٠ً خبريا وممارسا من أكثر من ٧٥ أكثر من    ما يزيد على  
 إدارة  وأجهــزة االستــشعار عــن ُبعــدوهيئــاتوكــاالت الفــضاء  وعــدد مــن تابعــة لألمــم املتحــدة

فاعلـة خمتلفـة     جهات   وكذلكد الوطين واإلقليمي والدويل،     ي على الصع  املدنينيالكوارث ومحاية   
منظمـات غـري حكوميـة       و  وتقنية طوعية مجاعات، متثِّل   اجلماهرييةأوساط االستعانة باملصادر    من  

  .لقطاع اخلاصحبثية وكيانات تابعة لوأفرقة خرباء وجامعات ومؤسسات 
. ألفرقــة فرعيــة علــى ســت جلــسات عامــة وأربــع جلــسات       )٣(واشــتمل االجتمــاع   -٢٢

 كمـا أتاحـت     املـراد مناقـشتها،   لعامة تقدمي حملة عامـة عـن خمتلـف املواضـيع            وأتاحت اجللسات ا  
ــة  ــتعانة مبـــصادر  (لألوســـاط الثالثـ ــرائط باالسـ ــةأوســـاط إعـــداد اخلـ ، وأوســـاط إدارة مجاهرييـ

 االبتكاريـة علـى جمـاالت اخلـربة الفنيـة        فرصة لالطالع   ) الكوارث، وأوساط تكنولوجيا الفضاء   

───────────────── 
  .www.un-spider.org/crowdsource-mapping :انظر املوقع الشبكي )3(  
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مـن  عرضـاً إيـضاحياً      ١١فيهـا   قـدم   استـشارة لألفكـار،     جلـسة   ونظِّمت  . لدى اجلهات النظرية  
  .أجل إتاحة الفرصة ألكرب عدد من اخلرباء لعرض أفكارهم

  :التاليةالنقاش  على نقاط الفرعيةوركَّزت اجللسات   -٢٣
 يف اجلهود اليت تبـذهلا خمتلـف األوسـاط          يسهمكيف ميكن لربنامج سبايدر أن        )أ(  

  تفاعلها؟ لدعم منصةوأن يكون مبثابة 
 يف مــساعدة األوســاط ، وخباصــة برنــامج ســبايدر،مــا هــو دور األمــم املتحــدة  )ب(  

 ء وكيــف ميكــن إلطــار التعــاون بــني أوســاط إدارة الكــوارث وأوســاط الفــضا  ،الثالثــة مجيعهــا
  املتحدة أن يتطوَّر يف املستقبل؟الطوعية والتقنية واألمم األوساط 
بكيفيـة   تتعلـق  تسهم يف إدخال حتسينات       أن الفضائيةكيف ميكن للمعلومات      )ج(  

   والتحقُّق منها؟اجلماهرييةصادر املاعتماد املعلومات الواردة من 
؟ ٢٠١٣مــا هــو الــشكل الــذي ميكــن أن يتَّخــذه متــرين حماكــاة ُيقــام يف عــام     )د(  

 مجاهرييـة متـرين حمتمـل حيـاكي االسـتعانة مبـصادر           إطـار    ، يف أفرقـة صـغرية     ،وناقش املـشاركون  
  .وكيفية تسيريه عملياًالتمرين ذلك م وتنظي

    
      دعم بناء القدرات    
    ل احلّد من خماطر الكوارث، اهلندتطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف جماعلى  يةتدريبالدورة ال    

تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء يف جمــال احلــّد مــن خمــاطر  علــى  يــةدورة التدريبالــُعقــدت   -٢٤
ــا ا    ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــادئ،  الكــوارث يف مركــز ت ــضاء يف آســيا واحملــيط اهل  يف  الكــائنلف

املعهـد اهلنـدي    واشترك يف تنظيمها، ٢٠١٢مايو / أيار٤أبريل إىل / نيسان٩ديرادون، اهلند، من   
 واللجنــة ة ألحبــاث الفــضاء، وبرنــامج ســبايدر    التــابع للمؤســسة اهلنديــ  ،عــدُبلالستــشعار عــن  

وتولَّى برنـامج  . وجامعة األمم املتحدة) كاباإلس(االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ    
وكانـت  . سبايدر رعاية مخسة مشاركني مـن بـنغالديش وجـزر سـليمان وسـري النكـا وميامنـار                 

 للبعثات االستشارية التقنية الـيت اضـطلع هبـا برنـامج سـبايدر يف اآلونـة األخـرية يف                    ةًالدورة متابع 
 فهـم املـشاركني للـسبل الـيت ميكـن هبـا             حتسنيوكان هدف الدورة هو     . البلدان األربعة املذكورة  

استخدام املعلومات واخلدمات واحللول الفضائية يف احلّد من خمـاطر الكـوارث واخلـسائر النامجـة          
حملة عامة عن مفهوم احلّد مـن خمـاطر الكـوارث؛ وحملـة             : وتألَّفت الدورة من النمائط التالية    . عنها

 تكنولوجيـا الفـضاء   ات؛ وتطبيقـ  الكـوارث  من خمـاطر عامة عن تكنولوجيا الفضاء يف سياق احلدّ     
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؛ وتقيـيم   وجيـز  إفراديـة؛ ومـشروع      حالـة الكوارث، مع عرض دراسـات       احلّد من خماطر     يف جمال 
  .اً بلد١٧ من شخصاً ٢٧وشارك يف الدورة ما جمموعه . الدورة

    
ث حلقة العمل التدريبية بشأن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف جمال إدارة الكوار    

    لطوارئ، اهلندل والتصدِّي
ــامج ســبايدر اشــترك  -٢٥ ــة إلدارة الكــوارث  مــع  برن ــة اهلندي ــة الوطني ــة حلقــة يفاهليئ  رعاي

 والتـــصدِّيالعمـــل التدريبيـــة بـــشأن تطبيقـــات تكنولوجيـــا الفـــضاء يف جمـــال إدارة الكـــوارث  
 احلــدث  هــذاووفَّــر. ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٤ إىل ٢ الــيت ُعقــدت يف نيــودهلي، مــن ،لطــوارئل

املراكــز احلكوميــة  (الفــضائيةقــدِّمي املعلومــات ملإدارة الكــوارث وبــ  املعنيــةللــهيئات احلكوميــة
 التابعـة للمؤسـسة اهلنديـة       ،عدُب واملراكز الوطنية لالستشعار عن      ،عدُبلتطبيقات االستشعار عن    

  الــــنظم واألدوات والتكنولوجيــــات واملُنتجــــاتأحــــدث ملناقــــشة  حمفــــالً)ألحبــــاث الفــــضاء
أمكنـهم تبـادل    ذا درايـة،     مـشاركاً رئيـسياً وشخـصاً      ٢٥ وحضر احللقة .  الفضلى املمارساتو

ــضوء علــى  الفــضلى واملعلومــات عــن املمارســات   ــسليط ال ــستعملني  الفجــوةت  القائمــة بــني امل
  .النهائيني ومقدِّمي التكنولوجيا

    
    لكامريونعد يف إدارة الكوارث، اُب استخدام االستشعار عن على يةالتدريبدورة ال    

. ، أوفد برنـامج سـبايدر بعثـة استـشارية تقنيـة إىل الكـامريون        ٢٠١١يونيه  /يف حزيران   -٢٦
ــاًء علــى تخدام  اســعلــى دورة تدريبيــة توصــيات البعثــة، ســاعد برنــامج ســبايدر يف تنظــيم   وبن

 باالشـتراك  ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١١ إىل ٧مـن  وُعقـدت  عد يف إدارة الكوارث، ُباالستشعار عن  
 مـشاركاً مـن     ٢٥ الدورةوحضر  .  التابع جلامعة األمم املتحدة    ، البيئة واألمن البشري   مع معهد 

ــة  ــة يف الكــامريون  وشــؤون وزارة اإلدارة اإلقليمي  مــن وزارات وجامعــات أخــرى والالمركزي
خمتـارين   ذلك، موَّل برنامج سبايدر واملعهد املذكور مشاركة مخسة ممثِّلني           وإىل جانب . خمتلفة

بورونــدي ومجهوريــة الكونغــو ومجهوريــة الكونغــو  ( وســط أفريقيــا يفأخــرى  دول مــن أربــع
عـد ونظـم املعلومـات      ُب العناصر األساسية لالستشعار عـن       ومشل التدريب ). الدميقراطية وغابون 

 واسـتخدام االستـشعار عـن       البـسيطة  اجلغـرايف    واإلسـناد ستخالص البيانات   ا  وتقنيات اجلغرافية
 املوجـودة للحـصول علـى    باآلليـات   التوعيـة لتدريب أيـضاً    ا تهدفواس. عد يف إدارة الكوارث   ُب

وبرنـامج الرصـد    " الفـضاء والكـوارث الكـربى     " مثل امليثاق الـدويل بـشأن        ،الفضائيةاملعلومات  
  .عاملي لألغراض البيئية واألمنيةال



 

10 V.12-57682 
 

A/AC.105/1027

   األخطارخرائط حتسني رسم يف  استخدام تكنولوجيا الفضاء على يةالتدريبدورة ال    
    كايف سري الن

دورة تدريبيـة  ، ٢٠١١ بعثـة استـشارية تقنيـة يف عـام        إيفـاد برنامج سـبايدر، عقـب      نظَّم    -٢٧
 مـن  ُعقـدت   يف سـري النكـا،   األخطـار استخدام تكنولوجيا الفضاء لتحسني رسـم خـرائط         على  
وبـدعم  النكـا    يف سـري  ، بالتعاون مع مركز إدارة الكـوارث        ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٨ إىل   ١٥
يف ) اليونـديب ( برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           ومكتـب  سا يف سري النكا   الوي-جامعة أوفا من  

الـدورة خـرباء    بالتـدريب يف    واضـطلع   . سري النكا، واملركز الوطين الصيين للحّد من الكـوارث        
يف ســري النكــا؛ وبرنــامج مكتــب اليونــديب :  دوليــة، هــيمؤســساتمــدعوُّون مــن حنــو عــشر 

؛ واملعهـد اآلسـيوي   االجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     صادية و االقتـ األمم املتحدة   جلنة  سبايدر؛ و 
 التـابع لألكادمييـة الـصينية للعلـوم؛         ،عـد ُبوك؛ ومعهد تطبيقات االستشعار عـن       للتكنولوجيا، بانك 

  رة شـــؤون األراضـــي وتطويرهـــا يف   االحتـــاد الروســـي؛ ووز يف ا" Jena Instrument"وشـــركة 
واملركز الـوطين الـصيين     ؛  ومعهد العلوم البحرية املدارية   جامعة سنغافورة الوطنية؛    وسري النكا؛   

 بـإدارة الكـوارث ورسـم خـرائط       مـن املعنـيني    مـشاركاً    ٢٥وحضر الـدورة    . للحّد من الكوارث  
الـدورة جلـسات حـول    وعقـد اخلـرباء أثنـاء    .  سـري النكـا الرئيـسية     وهيئـات  يف أجهزة    األخطار

ــات     ــتخدام املعلوم ــة الس ــة الراهن ــضائيةاحلال ــاون    يف الف ــا؛ والتع ــوارث يف ســري النك  إدارة الك
اإلقليمي على إدارة احلّد من الكوارث واستراتيجية احلّد من الكوارث؛ ومنـوذج التقيـيم الرقمـي                

؛ ورسـم خـرائط   ، وتطبيقـات ذلـك النمـوذج   عدُبالنظم الضوئية للكشف والقياس عن   باستخدام  
ملعلومات اجلغرافية والبيانـات الفوقيـة      على استخدام نظم ا   جروا تدريبات   أ، و  الفيضانات ألخطار

والــشبكة األرضــية وبوَّابــات بيانــات املــوارد املائيــة؛ ورســم خــرائط األخطــار الــساحلية، وإدارة   
 املركـز  ربَّعتـ ذلـك،   جانـب   إىل  و. إلدارة شؤون السواحل   والتخطيط املتكامل    ،املناطق الساحلية 

 كامـل تغطّـي   صورة  بـ  إلدارة الكـوارث     انكـ ال سـري ركـز   ملالوطين الـصيين للحـّد مـن الكـوارث          
يف رسـم  لكـي يـستعملها املركـز    رباجميات ملعاجلـة الـصور غـري خاضـعة للتـرخيص           بسري النكا و  

  .الطبيعيةملوارد األخطار واخرائط 
    

     اجلفاف يف أفريقيا وآسيا، الصني استخدام تكنولوجيا الفضاء لرصدحولحلقة العمل     
ة األوَّليــة الــيت قــدَّمها برنــامج ســبايدر واملركــز الــوطين الــصيين للحــّد مــن   بعــد املــساعد  -٢٨

ــاءالكــوارث،  ــيت  أثن ــة ال ــامج واملركــز  ٢٠١١ القــرن األفريقــي يف عــام  شــهدها األزم ــام الربن ، ق
ــن    ــساعدة م ــذكوران، مب ــة  "امل ــة العاصــمة العادي ــصني"جامع ــة العمــل   ، يف ال ــيم حلق    حــول بتنظ

 إىل ١١لرصد اجلفاف يف أفريقيا وآسيا، اليت ُعقدت يف بيجني، من     استخدام تكنولوجيا الفضاء    
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 اهليئـات  موظفاً تقنياً من موظفي      ٢٠وحضر حلقة العمل حنو     . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦
ِدموا مـن أفريقيـا وآسـيا، وكـان هـدفها تعزيـز             قَـ ،  األخطاراملعنية بإدارة الكوارث ورسم خرائط      

 واشـتمل . هوتقييمـ اجلفاف استخدام التكنولوجيات الفضائية لرصد     الوطنية على    اهليئاتقدرات  
 أُعــدَّت) صــور ســاتلية(بيانــات  اســتندت إىل جمموعــات جامعــة جلــسات عمليــة علــىالتــدريب 

تكنولوجيــا الفـضاء؛ ومعاجلــة  وإدارة اجلفـاف  : وكانـت املواضــيع الرئيـسية هــي  . ألفريقيـا وآســيا 
تقييم خمـاطر اجلفـاف؛     يف  تطبيقات تكنولوجيا الفضاء    و؛  منياًمكانياً وز البيانات الساتلية وحتليلها    

  .فاف وتقييم اخلسائر النامجة عنهرصد اجليف وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء 
    

     إدارة خماطر الكوارث، ميامناريف اجلغرافية يةاملعلوماتاستخدام  على الوطنية يةدورة التدريبال    
 إدارة خمــاطر يف اجلغرافيــة يــةاملعلوماتم اســتخداُعقــدت دورة تدريبيــة وطنيــة بــشأن      -٢٩

ــرة مــن   ــاين ٣٠ إىل ٢٦الكــوارث يف الفت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــها  ٢٠١٢ن ، عمــالً بتوصــية قدَّمت
الـدورة  هـذه  وُنظِّمـت  . ٢٠١٢مارس /البعثة االستشارية التقنية اليت أوِفدت إىل ميامنار يف آذار 

زيــادة بشطة إدارة الكــوارث، وذلــك  الوطنيــة بأنــاملؤســسات واجلهــات املعنيــة قــدرات لتــدعيم
ــة اســتخدام املعلومــات واألدوات والتقنيــات الفــضائية يف جمــالمعــارفهم ومهــاراهتم    واجلغرافي

وكــان هــدف التــدريب تــوفري أســاس     . املكانيــة يف إدارة خمــاطر الكــوارث علــى حنــو فعَّــال     
ــع شــركاء   ــوجي جلمي ــة بدارة اإلتكنول ــوطني املعني ــادة الت ــة وإع ــة    التا،اإلغاث ــوزارة الرعاي ــة ل بع

 قـدرهتم علـى تقـدمي منتجـات         بتـدعيم وذلـك   االجتماعية واإلغاثة وإعـادة التـوطني يف ميامنـار،          
املعلومـات الفـضائية وغريهـا      باسـتخدام ، وخـصوصاً  إدارة الكـوارث  ألغراض   جيدةوخدمات  

واملركـُز   برنـامُج سـبايدر   يـة التدريبدورة الـ  يف تنظـيم  واشـترك . املكانيـة  اجلغرافيةمن املعلومات   
ســبايدر  اجللــسات التقنيــة خــرباُء مــن برنــامج  قيــادةوتــولَّى . الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال 

  ).الصني( وجامعة ووهان املذكورالدويل املركز و
    

    األنشطة األخرى    
حيـرص برنــامج ســبايدر، لــدى تقدميــه الــدعم إىل بلــدان منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ،    -٣٠

املــشاركة يف يــق مــع آليــات وشــبكات التنــسيق القائمــة، مبــا يف ذلــك      تعــاون وثوجــودعلــى 
حلـّد مـن    ألغراض ا ) IAP(وآسيا  الستراتيجية الدولية للحّد من الكوارث      القائمة بني ا  الشراكة  

ــوزاري اآلســيوي  واإلســهامالكــوارث؛   الكــوارث خمــاطرللحــّد مــن اإلثناســنوي  يف املــؤمتر ال
ــق اخلــربا  واإلســهام يف  ــة آلســيا     اجتماعــات فري ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــا اللجن ــيت تنظِّمه ء ال
؛ واملــشاركة يف برنــامج احملــيط اهلــادئ إلدارة خمــاطر الكــوارث؛   )اإلســكاب (واحملــيط اهلــادئ
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 مكتـب تنـسيق     يقـوده  الـذي    ،لشؤون اإلنـسانية  ليف جهود فريق آسيا واحمليط اهلادئ       واإلسهام  
  .ة التابع لألمانة العام،املساعدة اإلنسانية

ــم  -٣١ ــشترك    ونظَّ ــامج ســبايدر، عقــب مــشاركته يف االجتمــاع امل ــه وبــني شــراكة   برن بين
"IAP"    ــسيا، مــن ــا، إندوني ــد يف يوغياكارت ــذي ُعق  ثاًحــد، ٢٠١٢أغــسطس / أب٩ إىل ٧، ال

 الـذي ُعقـد يف      ، أثناء املؤمتر الوزاري اآلسيوي اخلامس بشأن احلّد مـن خمـاطر الكـوارث             اًجانبي
 مـع   باالشـتراك وُنظِّم هذا احلـدث     . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ إىل   ٢٢، من   يوغياكارتا

املركز الوطين الصيين للحّد من الكوارث واملركز اآلسيوي للحّد مـن الكـوارث وجلنـة حبـوث                 
 لربنـامج سـبايدر فرصـة االلتقـاء     احملفلوأتاح هذا  .  الباكستانية الفضاء والغالف اجلوي العلوي   

  .٢٠١٣ عمل لعام كني بغية وضع خطةباملشار
  إدارة خمـاطر الكـوارث     بـ وشارك برنامج سبايدر أيضاً يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين                -٣٢

، الـذي ُعقـد يف بـانكوك، مـن          اجلغرافيـة اإلسـناد   باستخدام نظم    يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ    
ُنظِّـم هـذا االجتمـاع هبـدف اسـتهالل مـشروع األمـم              وقـد   . ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧ إىل   ١٥

ــسيق شــؤوهنا ياملتحــدة لتقيــ  ــذي يهــدف  ،م الكــوارث وتن  إىل حتــسني القــدرة علــى التأهُّــب   ال
وكان العرض الذي قدَّمه برنامج سبايدر مفيـداً ملمثِّلـي الـدول      . اإلسكابللكوارث يف منطقة    

نـامج االستـشارية املـسائل املتـصلة باسـتخدام      ربال فهم الكيفية اليت تعاجل هبـا بعثـات    يفاألعضاء  
  .املكانية والفضائية يف إدارة الكوارث اجلغرافيةاملعلومات 

وإضــافة إىل ذلــك، شــارك برنــامج ســبايدر يف حلقــة العمــل اإلقليميــة الــسنوية اخلامــسة    -٣٣
ــق املعــين بالــشؤون اإلنــسانية يف       ي، احملــيط اهلــادئ، الــيت ُعقــدت يف نــادي، فيجــ     منطقــة للفري

 شـركاء   تـدعيم تأهُّـب   وكان هدف حلقة العمل     . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٢من  
اســتعراض التطــوُّرات العامليــة واإلقليميــة ب، وذلــك وقــدرهتم علــى التــصدِّي هلــاالفريــق للكــوارث 

 آليـات  اسـتعراض أداء الفريـق؛ ورسـم خـرائط           وبـدء والوطنية األخرية يف جمال العمـل اإلنـساين؛         
فرصـة  مجيع شـركاء الفريـق      ؛ وإعطاء   دون اإلقليمي الوطين و جابة اإلنسانية على الصعيدين     االست

 مدتـه   التأهُّـب  هلا يف إطار مترين على       التصدِّي للكوارث والقدرة على     التأهُّبالستعراض جهود   
  . اجلهات املاحنةبنيتنسيق الحلقات نقاش حول الشراكات وواإلعداد لعقد يوم واحد؛ 

ــدويل املعــين برســم خــرائط       وواصــل ب  -٣٤ ــل ال ــق العام ــشاركته يف الفري ــامج ســبايدر م رن
 إىل  ١٦سربا، إيطاليـا، مـن      يـ وعقد الفريـق العامـل اجتماعـاً يف إ        . السواتلباالستعانة ب الطوارئ  

تابعة مناقشات وقـرارات االجتمـاع األول الـذي استـضافه املركـز             مل،  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٨
وضـــمَّ . ٢٠١١ســـبتمرب /ي، يف هوهنكـــامر، أملانيـــا، يف أيلـــولاألملـــاين لـــشؤون الفـــضاء اجلـــو
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ــشارية  ٢٠االجتمــاع حنــو  ــة االست ــا العاملي ــة الفــضاء  ، مــشاركاً مــن مؤســسة أثين  التابعــة لوكال
الكندية؛ واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي؛ ومركز االحتـاد األورويب للبحـوث املـشتركة؛              

ــة    ــق املخــتّص برصــد األرض؛ وهيئ ــوالفري ــساعدة    سخري ت ــراض امل ــات ألغ ــا املعلوم تكنولوجي
 الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي ألمريكـا     ونظام، إيطاليا؛ تورينو اإلنساين،   يف اجملال والتعاون والعمل   

 التابعـة جلامعـة ستراسـبورغ،       ،عـد ُبية ملعاجلـة الـصور واالستـشعار عـن          الوسطى؛ واهليئة اإلقليم  
واتُّفـق علـى    . يـات املتحـدة للمـسح اجليولـوجي       فرنسا؛ ومشروع سنتنيل آسيا؛ ومؤسسة الوال     

بـني بـرامج رسـم    الفـضلى   فيـه إىل ضـرورة إرسـاء املمارسـات     أُشريوبيان مهام الفريق العامل،   
 جمموعـة معـايري     صـوغ هبـدف   ،  التعاون وتنـسيق القـدرات     لكي يتسىن حتسني  خرائط الطوارئ   

  .واستخدام البياناتالطوارئ خرائط  لرسم فنية
جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة علــى  ونظَّمــت   -٣٥

 بـشأن االجتاهـات املـستقبلية يف إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة، ُعقـد        ملتقىالصعيد العاملي  
 فريقــاً عــامالً مــن اخلــرباء امللتقــىوضــمَّ . ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٤يف أمــستردام، هولنــدا، يف 

االجتاهـات املـستقبلية    ب علـى الـتكهُّن   لدول األعضاء ملساعدة جلنة خرباء األمـم املتحـدة          أنشأته ا 
 ، أوَّليـة  خلفيـة وأعدَّ الفريق العامل وثيقـة معلومـات        . يف جمال إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية     

علــى مــدى الرؤيــة : انيــةاالجتاهــات املــستقبلية يف جمــال إدارة املعلومــات اجلغرافيــة املك "عنواهنــا
، مـن أجـل    الـرؤى املتعلق بتكـوين  تمرين  ال خبريا يف    ٤٥وشارك حنو   ". ىل عشر سنوات  إمخس  

 وأوجـه اسـتخدام البيانـات     وإدارهتـا؛ وصـوهنا اسـتحداث البيانـات    : مناقشة مواضيع معيَّنة مثـل    
؛ اجلغرافيـــة املكانيـــة؛ واالجتاهـــات يف جمـــال التكنولوجيـــا؛ والتطـــوُّرات القانونيـــة والـــسياساتية

رسـم اخلـرائط؛   املعنيـة ب  الوطنية للهيئاتوآليات التدريب؛ والدور املستقبلي     الالزمة  املهارات  و
  .واجلماعات الطوعيةودور القطاع اخلاص 

 مركز البحـوث الفـضائية البولنـدي        اشترك يف تنظيمه  وشارك برنامج سبايدر يف مترين        -٣٦
ــسي خلــدمات مكافحــة  واملعهــدومؤســسة العــامل اآلمــن  ــق الرئي ــدا احلرائ جــرِي يف أُو،  يف بولن

ــن   ــار١٩ إىل ١٦وارســو، م ــايو / أي ــم     . ٢٠١٢م ــامج األم ــن برن ــشاركني م وضــمَّ التمــرين م
األوروبيـة للمالحـة اجلويـة والـدفاع والفـضاء،      التابعة للـشركة  ، وشركة أستريوم    للبيئةاملتحدة  

لـشؤون  ز االحتـاد األورويب     والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، واالحتاد األورويب، ومرك       
لسواتل، واجلامعة الدولية للفضاء، واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغـالف اجلـوي التابعـة              ا

وتـضمَّنت  . لقطـاعني اخلـاص والعـام يف بولنـدا        تابعة ل للواليات املتحدة األمريكية، ومؤسسات     
ساعدة مـن  مـ  بيتطلّـ ويب،  يف بلـد ُمفتـرض غـري أور   خمضـ  لفيـضان    لتـصدٍّ  ةًحلقة العمل حماكا  

  .خارج البلدمنظمات غري حكومية ومنظمات دولية 
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وشارك برنامج سبايدر يف املؤمتر الدويل السنوي الرابع حول رسم خـرائط األزمـات،                -٣٧
وضـمَّ املـؤمتر    . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ إىل   ١٠الذي ُعقد يف واشنطن العاصمة، من       

أكـادمييني   ومتخصـصني  وتكنولوجيني وباحثني وصـحفيني      خرباء وممارسني ومقرِّري سياسات   
 منخــرطني يف جمــاالت تتقــاطع فيهــا األزمــات اإلنــسانية َمَهــرةومتطــوِّعني حاســوبيني وقراصــنة 

 هـذا النـشاط يف      وأسهم.  ورسم خرائط األزمات   اجلماهرييةوالتكنولوجيا واالستعانة باملصادر    
ــدعيم ــبايد  تــ ــامج ســ ــدويل لربنــ ــرباء الــ ــاع اخلــ ــشأنر  اجتمــ ــتعانة  بــ ــرائط باالســ ــداد اخلــ    إعــ

   للطــوارئ، الــذي ُعقــد يف فرنــسا،    يمجاهرييــة مــن أجــل إدارة الكــوارث والتــصدّ    مبــصادر 
  ). أعاله٢٣ إىل ٢١انظر الفقرات  (٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٥ إىل ٣من 

    
    إدارة املعارف  - باء  

 أساسـية يف جنـاح   عوامـل هنـا   املعـارف ومعاجلتـها ونقلـها علـى أ        احتيازينبغي النظر إىل      -٣٨
يـشمل إدارة معـارف مـن النـوع الـذي خيتزنـه األفـراد يف شـكل                  هـذا   و. مهمة برنـامج سـبايدر    

  .ع املدوَّن يف طائفة من الوسائطمن النووكذلك وخربة، دراية عملية 
وتعكــف مراكــز الــدعم اإلقليميــة التابعــة لربنــامج ســبايدر، كمــسامهة منــها يف إدارة          -٣٩

 ،توجـد فيهـا   الـذي  ان البلـد معينـة، تـستند إىل جتـارب   ى أعداد كتيِّبات عن مواضيع   املعارف، عل 
:  تقيـيم تـأثري التـسونامي      اسـتخداماً فعـاالً يف    ملعلومات الفـضائية    ا استخدام   تأمُّالت حول : "وهي

املركـز اآلسـيوي للحـّد مـن       أعـدَّه   " (تـسونامي األخـرية يف اليابـان      الالدروس املستفادة من كارثـة      
رصـد كـوارث    االً يف   اسـتخداماً فعّـ   ملعلومـات الفـضائية     اسـتخدام   ا تـأمُّالت حـول   "؛ و )رثالكوا

الفيــضانات يف باكــستان عــام  كــوارث الــدروس املــستفادة مــن  : الفيــضانات الــضخمة وتأثريهــا 
تــأمُّالت حــول "؛ و) الباكــستانيةجلنــة حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العلــويأعدَّتــه " (٢٠١٠

جتربــة : تقيــيم اجلفــاف علــى املــستوى الــوطيناســتخداماً فعــاالً يف الفــضائية ملعلومــات ااســتخدام 
 نــشر الكتيِّبــات الثالثــة يف وُيعتــزم). وكالــة الفــضاء اإليرانيــةأعدَّتــه " (مجهوريــة إيــران اإلســالمية

وتعكف مكاتب الدعم اإلقليمية األخرى على وضع منـهجيات تـستفيد مـن             . ٢٠١٣أوائل عام   
إىل تغـيري   اسـتخدام األراضـي     أمنـاط    هبـا الـتغريات يف       أفضتع الكيفية اليت    بُّتتيف  الصور املؤرشفة   

رضـية  ألالديناميات املكانية والزمانية ألربعـة أنـواع مـن األخطـار، هـي الفيـضانات واالهنيـاالت ا             
  .٢٠١٣ عام يفيتواصل هذا العمل سوف و.  واجلفافاألحراجوحرائق 
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    ابة املعارفبوَّ    
 حمورية يف اجلهود اليت يبـذهلا برنـامج سـبايدر يف جمـال إدارة               مكانة املعارف   ابةحتتل بوَّ   -٤٠

.  مجع ونشر وحفـظ املعلومـات عـن األنـشطة ونواجتهـا            هباكن   اليت مي  الوسيلة توفِّر   إذاملعارف،  
واملعـارف واملـوارد املـستبانة واملتاحـة        املفيـدة   دمج مجيع املعلومات    أن ت  هو   البوَّابةوالغرض من   

 ذات الـصلة،    املـستعملني  البيانات اليت تسهم هبـا مجاعـات         فيهاية برنامج سبايدر، مبا     لدعم وال 
وقـد  .  بـدورة إدارة الكـوارث بـشكل عـام     لتبادل املعلومات الفضائية املتعلقـة وأن تكون منصة  

كمـا  .  جديـدة مادةإىل حمتواها  وأِضيفت البوَّابة حتسينات على تصميم ٢٠١٢ عام   أُدخلت يف 
انظـر الفقـرات   (ربنـامج سـبايدر يف بـون     األمـم املتحـدة الدوليـة اخلامـسة ل        عمـل    حلقـة    صاغت

  :هي ، املعارفلبوَّابة خارطة طريق جديدة بشأنتوصيات )  أعاله١٨-١٦
ــل إىل  )أ(   ــم بــني اإلبــالغ عــن أوجــه التقــدُّم العلمــي      أن ُيتوصَّ ــوازن مالئ  إجيــاد ت

 املـستعملني أنـواع  اختالف  رث، مع مراعاة    زمة للتصّدي للكوا  وتقدمي املعلومات األساسية الال   
  ؛يف خمتلف أحناء العاملالنهائيني 
يف  برنـامج سـبايدر      ُيدرجلطوارئ، أن   ل والتصدِّييف سياق احلّد من املخاطر        )ب(  

كـان   البلـدان الـيت    اعتبـاره يفآخـذاً    اإلسبانية والفرنـسية،     منهامعلومات بلغات أخرى،    ابة  وَّالب
  ؛شاطاًفيها الربنامج أكثر ن

 مزيداً من املعلومات عـن إدارة املخـاطر لتحقيـق تـوازن مـع         البوَّابةأن تتضمَّن     )ج(  
  لطوارئ؛ل التصدِّياجلهود اجلارية بشأن 

 وإجـــراءات ســـهلة االســـتعمال لتوليـــد    ٌتابـــة أيـــضاً أدوا وَّالبُتـــدرج يف أن   )د(  
مـسرد  ومـات، وكـذلك     باالسـتعانة بالـصور املؤرشـفة والسـتخدام تلـك املعل          معلومات فضائية   

  . إفراديةاالتحلمصطلحات ودراسات لل
 املعـارف   لبوَّابـة  تقييماً داخلياً    ٢٠١٢ويف موازاة ذلك، أجرى مكتب بون طوال عام           -٤١

دراسة استقصائية عرب اهلاتف اسـتهدفت أعـضاًء مـن          :  ذات صلة، وهي   أعمالمن خالل ثالثة    
شبكة الـ  عـرب لطـوارئ؛ واسـتبيان     ل والتـصدِّي لكـوارث   االفضاء وإدارة خمـاطر     باألوساط املعنية   

التقيـيم  هـذا  وقـد أدَّى  ". Google Analytics "أداة باسـتخدام  للبوَّابـة ؛ وحتليـل إحـصائي   العامليـة 
  ، ٢٠٠٩ة يف عـام     بـ اوَّومنـذ إنـشاء الب    . البوَّابـة  اسـتخدام    مبـدى إىل زيادة معرفة برنامج سـبايدر       

دِخـل فيهـا أكثـر    أُ، كـان قـد      ٢٠١٢يوليـه   /وحبلول متـوز   ،تزايداً مطَّرداً  عدد بنود حمتواها     شهد
  . بند٣ ٣٠٠من 
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ــصائية        -٤٢ ــة االستق ــن الدراس ــت ع ــيت انبثق ــسية ال ــن التوصــيات الرئي ــن البع،وم ثــات  وع
توصـية مفادهـا    ،دت إىل البلدان النامية يف منـاطق عديـدة مـن العـامل     فوأُاالستشارية التقنية اليت    

  ملعلومــات الفــضائية يف مجيــع مراحــل دورة إدارة الكــوارث،  بفائــدة االتوعيــة مواصــلة ضــرورة
وبزيـادة  ، بـل     فحـسب  باستخدام بوابـة املعـارف والرسـائل اإلخباريـة والتحـديثات الـشهرية            ال  

ولتحقيـق هـذه الغايـة، وضـع مكتـب بـون اسـتراتيجية              . استخدام وسائط التواصل االجتمـاعي    
 الربنامج واألنشطة الـيت يـضطلع      ة إبراز لزيادالستخدام وسائط التواصل االجتماعي كمنصات      

  . العاملنطاقهبا على 
 عـدد الزائـرين     إذ شـهد   النهائيني،   املستعملني اجتذاب اهتمام أوساط     البوَّابةوواصلت    -٤٣

 بوضـوح   يبـيِّن  الكوارث الكـربى، ممـا       أثناء إىل مستويات قياسية     تزايداً مطرداً فوصل  املنتظمني  
عمـــاهلم  أل مالئمـــة البّوابـــة  املوجـــودة يفعلومـــات  يـــرون أنَّ املاملـــستعملني  أنَّ املـــستخدمني 

  .بكة اإلنترنت اليت ُتجَمع شهريا إىل شلوالدخوهذا ما تؤّيده أيضا إحصاءات . واحتياجاهتم
    

    الدعم االستشاري التقين  - جيم  
ُيعـدُّ الــدعم االستــشاري الـتقين أحــد األنــشطة الرئيــسية لربنـامج ســبايدر علــى املــستوى      -٤٤

 ميكن أن تـشمل إيفـاد بعثـات استـشارية تقنيـة تـضم               اتلدول األعضاء مساعد  ل إذ يوفِّر الوطين،  
مؤسـسات  نظمـات و  مأخرى ومن    بلدان   يف إدارة الكوارث    وهيئاتخرباء من وكاالت الفضاء     

ــة و ــة مـــ    دوليـ ــسات الوطنيـ ــة إىل املؤسـ ــشورة التقنيـ ــداء املـ ــصلة؛ وإسـ ــة ذات الـ ــالل إقليميـ ن خـ
 الفيــديو؛ والتعــاون املباشــر بــني بواســطةعديــة واملــؤمترات الــيت ُتعقــد ُبرات الاالجتماعــات واملــؤمت

 الوصـــول إىل علـــىاملؤســـسات الوطنيـــة ومقـــدِّمي املعلومـــات واحللـــول الفـــضائية؛ واملـــساعدة  
 معلومات  A/AC.105/1009وترد يف الوثيقة    . لطوارئتدابري التصدِّي ل  املعلومات الفضائية لتعزيز    

  .٢٠١٢ذها برنامج سبايدر يف عام ة الدعم االستشاري التقين اليت نفَّتفصيلية عن أنشط
    

    األنشطة اليت اضطلعت هبا مكاتب الدعم اإلقليمية  - دال  
، على أن يعمل برنامج سبايدر علـى حنـو          ٦١/١١٠وافقت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٤٥

ــة يف جمــال اســتخدام تك      ــة والوطني ــع مراكــز اخلــربة اإلقليمي ــق م ــضاء يف إدارة  وثي ــا الف نولوجي
 تنفيـذ أنـشطة الربنـامج يف    يتـوىل كـل منـها    بغية تكوين شبكة مكاتب دعـم إقليميـة       ،الكوارث

  .بهاملنطقة اخلاصة 
وعقد برنامج سبايدر االجتماع السنوي الثالث ملكاتب الدعم اإلقليميـة أثنـاء الـدورة                -٤٦

   إىل ٦الـــيت ُعقـــدت يف فيينـــا، مـــن    التاســـعة واألربعـــني للجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة،      
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 ٢٠١١ أنـشطة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة يف عـام            اسُتعرضـت ، حيث   ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧
  .٢٠١٢ يف عامنشطة مشتركة أل خطة ووضعت

 بتوسـيع نطـاق     ٢٠١٢ أعـاله، قـام برنـامج سـبايدر يف عـام             ١٠قرة  وكما ذُِكر يف الف     -٤٧
كليــة :  مهــا،ين شــريكني جديــدني مــعبــإبرام اتفــاق، شــبكة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة التابعــة لــه

)  للمعلومـات اجلغرافيـة  ة اهلنغاريالرابطة مع اليت ترتبط باتفاق خاص  (كارويل روبرت اهلنغارية    
  .ة األرجنتينية لألنشطة الفضائيةواللجنة الوطني

مـم   العام الثاين عـشر لفريـق األ       االجتماعوشاركت كلية كارويل روبرت اهلنغارية يف         -٤٨
مـارس  / آذار ٣٠ إىل   ٢٨ يف فيينـا، مـن       الـذي ُعقـد   املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيـة،       

 األنـشطة املتـصلة بـإدارة       عـن  الـيت قُـدِّمت       اإليـضاحية  واستفادت بذلك مـن العـروض     . ٢٠١٢
، وكـــذلك مـــن املناقـــشات الـــيت ركَّـــزت علـــى  وتكنولوجياهتـــااملكانيـــةاجلغرافيـــة املعلومـــات 

ــةالتوجيهـــات  ــة للمعلومـــات  ب املتعلقـ ــة البنيـــة التحتيـ ــا اجلغرافيـ توجيهـــات (املكانيـــة يف أوروبـ
"INSPIRE " التابعــة ألداة البحــث"EuroGeoss broker(" وشــركة ،"GeoCat"نــشر البيانــات  ل

 األمـم   ملرفـق املكانية، وإطار املعجـم اجلغـرايف       اجلغرافية  اجلغرافية احلكومية، ومستودع البيانات     
  .نات املكانيةلبيابا اخلاصاملتحدة 

  يف جامعــة اإليــضاحية عــروض مــن الة لوقــدَّم مكتــب الــدعم اإلقليمــي اهلنغــاري سلــس   -٤٩
Baia Mareعلومـات اجلغرافيـة    املنظـم تكنولوجيـات  اسـتخدام   كيفيـة حول ) رومانيا(شمالية  ال

 َءبنـا اإليـضاحية  وكـان القـصد مـن العـروض         . عد يف إدارة الكوارث الطبيعية    ُبواالستشعار عن   
  . أثناء الكوارث الطبيعية وبعدهامهام متماثلةلبلدان اواجه ت، إذ القدرات املؤسسية

ــة كــارويل    كمــا أبــرم  -٥٠  أيــضاً مكتــب الــدعم اإلقليمــي اهلنغــاري، الــذي تستــضيفه كلي
روبرت، اتفاق تعاون مع جهة الوصل الوطنية اهلنغارية التابعة لربنامج سـبايدر، وهـي املديريـة                

واهلدف من ذلك هـو تعزيـز   . ٢٠١٢مايو /ار أي١٥العامة الوطنية إلدارة الكوارث، وذلك يف      
  .مشتركةدورات تدريبية و حماضرات بواسطةإدارة الكوارث يف كل مرحلة من مراحلها 

 جيمـع بـني     ي  جتـريب  مـشروع    اسـتهل  سلوفاكي يف وادي سـايو،       شريكوباالشتراك مع     -٥١
 كـوارث الفيـضانات،      إدارة يفوالصور الساتلية   التصوير الطيفي الفائق التردُّد     استخدام بيانات   

رناجمــه اخلــاص وميــوِّل االحتــاد األورويب هــذا املــشروع يف إطــار ب . مبــا يف ذلــك تقــدير خماطرهــا
  .السلوفاكي عرب احلدود-بالتعاون اهلنغاري

اخلـرائط   "املعنونـة وأعلن مكتب الدعم اإلقليمي اهلنغاري أنه كان الفائز يف املسابقة الوطنية              -٥٢
  . الكوارث على البيئةتأثري ترصد ، الستحداثه قاعدة بيانات"٢٠١١م اهلنغارية الرقمية لعا
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 بشأن إنشاء مكتـب     ٍن تعاو َقاجلغرايف يف كولومبيا اتفا   داتسي   كو أغستني معهد   وأبرم  -٥٣
 املهـام وأنـشطة     وإسـناد ، علـى حتديـد      ٢٠١٢يف بداية عام    اتُّفق  ؛ و ٢٠١١دعم إقليمي يف عام     

 بوَّابـة ومـن أجـل حتـديث    . ٢٠١٣-٢٠١٢ لعـامي ة العمـل    املكتـب وفقـاً خلطـ     ب اخلاصـة الدعم  
 معهــد جغــرايفكاملعــارف، يــوفِّر مكتــب الــدعم اإلقليمــي الكولــوميب معلومــات عــن أنــشطته   

ــ ،إقليمــي ــادرات اً منتظمــاًتقييمــشمل ت يف جمــال إدارة الكــوارث املــضطلع هبــا  للمــشاريع واملب
  .لطوارئ يف كولومبيال والتصدِّي

ــدوأصــدر  -٥٤ ــاول املعــارف خمتلفــةعم اإلقليمــي الكولــوميب أيــضاً منــشورات   مكتــب ال  تتن
 األخطــارتقـدير حجـم    "املعنـون رئ، مثـل املنـشور   الطـو والتـصدِّي ل  هتـا وإداراملتعلقـة بـالكوارث   

لتلـك   خـرائط    ورسمالنامجة عن الفيضانات واالهنياالت األرضية يف منطقة بلديَّات كورانتيوكيا          
ــار ــتخدام التكنولواألخط ــات ، باس ــة جي ــةاجلغرافي ــصحُّر    "و" املكاني ــة الت ــاطق يف عملي ــد املن حتدي

  ." اآلندية)بوياكا(عد يف أراضي منطقة فيال دي ليفا ُبباستخدام االستشعار البصري عن 
مركز املياه اخلاص باملناطق املدارية الرطبة يف أمريكـا الالتينيـة   " (االكتكا"وقدَّم مركز    -٥٥

ويف . لطـوارئ يف غواتيمـاال وكوسـتاريكا   ل التصدِّي جلهود اًا، دعميف بنمالكائن  ،  )ي  والكاريب
ــة كوســتاريكا،   ــة   ا" EO-1"اســتخدم املركــز ســاتل  حال ــة للمالحــة اجلوي ــإلدارة الوطني ــابع ل لت

   املنــاطق املتــضرِّرة بــالزلزال الــذي وقــع يف أحــواللتقيــيم بالواليــات املتحــدة، " ناســا"والفــضاء 
 يف فوخيـو  أثنـاء ثـوران بركـان        دعماًلة غواتيماال، قدَّم املركز     ويف حا . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٥

حب الرمــاد؛ ويف حالــة ُس االمتــداد املكــاين لــتبــيِّنإنتــاج خــرائط ب ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول١٣
املنـاطق الـيت    تبـيِّن   ركـز خـرائط     امل، قـدَّم    ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧الزلزال الذي وقع يف     

  .الت األرضية النامجة عن الزلزالاكان حمتمالً أن ُتصاب باالهني
مكانية ألمريكـا   جغرافية   منتجات   عدَّة" كاتاالك"ذلك، استحدث مركز    جانب  إىل  و  -٥٦
االت األرضـية    واالهنيـ  األحراج حلرائق   املعرَّضة خرائط تعرض املناطق     منها،  ي  والكاريبنية  يالالت

  .وغريها من األخطار
 امليثـاق   تفعيـل لألنشطة الفـضائية غواتيمـاال علـى        ة  األرجنتينيساعدت اللجنة الوطنية    و  -٥٧

لثــوران الربكــاين الــذي حــدث يف  ا يف أعقــاب، "الفــضاء والكــوارث الكــربى "الــدويل بــشأن 
  .نوفمرب/سبتمرب والزلزال الذي وقع يف تشرين الثاين/أيلول
 اجلغـــرايف واللجنـــة الوطنيـــة كوداتـــسي أغـــستنيومعهـــد " االكتـــكا"هم مركـــز ويـــس  -٥٨

، ي  والكـاريب لألنشطة الفضائية، إىل جانب خرباء آخرين من بلدان أمريكا الالتينيـة            ينية  األرجنت
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 يف أمنــاط اســتخدام األراضــي لتغيُّــرات لدراســة الكيفيــة الــيت تفــضي هبــا ا يف وضــع منــهجيات 
  . اجلفافوموجاتضانات  حتوُّالت يف ديناميات الفيإىلالعقود األخرية 

، خمتلفـة أنـشطة   ب برنامج سـبايدر     يف إطار رانية إدارة املعارف     وكالة الفضاء اإلي   وَدَعمت  -٥٩
اسـتخداماً  ملعلومـات الفـضائية   ان اسـتخدام   أ بـش  التتـأمُّ  "عنوانه إعداد كتيِّب    منتراوح نطاقها   

 بوابـة واسـتهالل   " جتربة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      : تقييم اجلفاف على املستوى الوطين    يف   فعاالً
 احلالة دراسات   من شأن ذلك،  جانب  إىل  و.  ومعاجلتها لبيانات اجلغرافية  ا ألرشفةجغرافية وطنية   
مــن البلــد باســتخدام  رصــد العواصــف الترابيــة وكــشف احلرائــق يف اجلــزء الــشمايل  الــيت تتنــاول

التقــارير التقنيــة والرســائل اإلخباريــة وكــذلك  املعلومــات اجلغرافيــة، ونظــمعــد ُباالستــشعار عــن 
 أن تعـزِّز قـدرة الوكالـة علـى مجـع            ،سبة يف أعقـاب الكـوارث يف املنطقـة        القائمة على اخلربة املكت   

ــالكوارث  لالحتياجــات وقــد أفــضت هــذه املــوارد إىل حتــسني االســتجابة   . املعلومــات املتــصلة ب
الزلزال الذي ضـرب منطقـة آهـار،        مثلما حدث يف أعقاب     ،  طوارئوتدابري التصدِّي لل  اإلنسانية  

  .٢٠١٢أغسطس / يف آبالدويلبعد تفعيل امليثاق صة به اخلاساتلية الصور إذ عوجلت ال
وشــاركت وكالــة الفــضاء اإليرانيــة أيــضاً يف عــدد مــن حلقــات العمــل واحللقــات            -٦٠

 منظمـة التعـاون الفـضائي       نظَّمتـها الدراسية، مثل الدورة التدريبية يف جمال إدارة الكوارث الـيت           
، ٢٠١٢، وأسـبوع الفـضاء لعـام        ٢٠١٢ سـبتمرب /آلسيا واحملـيط اهلـادئ، يف بـيجني، يف أيلـول          

  .ولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارثيف استخدام تكنالفضلى من أجل إيضاح املمارسات 
وقدَّم مكتب الدعم اإلقليمي الباكستاين، الذي تستضيفه جلنة حبـوث الفـضاء والغـالف                -٦١

 ينالكـوارث علـى الـصعيد     إدارة  املعنية بـ  اجلوي العلوي، دعماً مستمراً إىل السلطات الباكستانية        
. إدارة كفــؤة املعلومــات الفــضائية يف إدارة الطــوارئ الوطنيــة بــشأن اســتخدامواجلهــوي الــوطين 

 الـيت أدَّت إىل     ٢٠١٢سـبتمرب   / األمطـار الغزيـرة يف أيلـول       مساعدات أثناء هطـوالت   قُدِّمت  كما  
  اهنيـار ثلجـي  أصـاب ، ٢٠١٢أبريـل  /ويف نيـسان .  يف إقليمي البنجاب والـسند  كاسحةفيضانات  

 ويف.  يف املنطقة الشمالية من باكستان فُدِفن حتته العديـد مـن األشـخاص             اجليشمشاة  من  وحدة  
  .ات اإلغاثة واإلنقاذ معلومات ساتلية الستخدامها يف عمليأُتيحتكلتا الكارثتني، 

 تـدريبياً عمليـاً علـى     الباكـستانية   ونظَّمت جلنة حبوث الفضاء والغالف اجلوي العلـوي           -٦٢
من أجـل تعزيـز قـدرات       ) سارسات-كوسباس(برنامج النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ       

. اخلـدمات الـساتلية   ب باالسـتعانة  يف جمال البحث واإلنقاذ يف حـاالت الطـوارئ           العاملةاجلهات  
ء علـى طلـب هيئـة       ، بنـا  ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١٩ إىل   ١٧التدريب يف كاراتشي، مـن      هذا  وقُدِّم  

  .دينالطريان امل
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ويف جمـــال إدارة املعـــارف، تعكـــف جلنـــة حبـــوث الفـــضاء والغـــالف اجلـــوي العلـــوي   -٦٣
اسـتخداماً  ملعلومـات الفـضائية     ا بشأن اسـتخدام     التمُّتأ" كتيِّب بعنوان    إعدادعلى  الباكستانية  

الـيت  الـدروس املـستفادة مـن الفيـضانات         : رصد كوارث الفيضانات الضخمة وتأثريها    فعَّاالً يف   
 لكـي لرسـم اخلـرائط     سـريعة   أداة  اللجنـة   كمـا اسـتحدثت     ". ٢٠١٠اكـستان يف عـام       ب شهدهتا
  . وقت قصري نسبّيا أثناء الكوارث يف رسم خرائط مناطق شاسعة يفُتستخدم

يف اليابـان، وهـو املركـز اآلسـيوي للحـّد مـن             الكـائن   وواصل مكتب الـدعم اإلقليمـي         -٦٤
بـشأن اسـتخدام    " سـيان آ"نـوب شـرق آسـيا       لرابطـة أمـم ج     شروع التعـاوين  املالكوارث، تنفيذ   

التكنولوجيــات الفــضائية يف إدارة خمــاطر الكــوارث، بالتعــاون مــع مركــز املعلوماتيــة اجلغرافيــة   
ني املــشروع صــندوُق التكامــل بــهــذا وميــوِّل . التــابع للمعهــد اآلســيوي للتكنولوجيــا يف تايلنــد

  .اليابان وآسيان
ــن الكــ   ويعكــف  -٦٥ ــاً  املركــز اآلســيوي للحــّد م ــب  وارث حالي ــداد كتي ــى إع ــه  عل   عنوان

ــأمُّالت" ــشأن اســتخدام  ت ــيم  ملعلومــات الفــضائية  ا ب ــاالً يف تقي ــسونامي اســتخداماً فعَّ ــأثري الت : ت
معلومـات   املركـز    وسـوف يـوفِّر   ". تـسونامي األخـرية يف اليابـان      الالدروس املستفادة من كارثة     
 ّد مـن خمـاطر الكـوارث، يف اجتماعـات     البيانات الساتلية علـى احلـ  عن جتربته يف جمال استخدام 

يف ســُيعقد  الــذي  يف آســيا واحملــيط اهلــادئ،وكــاالت الفــضاءل خمتلفــة، منــها امللتقــى اإلقليمــي 
  .٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٤ إىل ١١ن بور، مكواال مل

    
    التربُّعات  -رابعاً  

جــه الــدعم الفــضل يف جنــاح تنفيــذ أنــشطة برنــامج ســبايدر إىل أو  جانــب مــن  ُيعــزى  -٦٦
  :وخصوصاًلقطاع اخلاص، تابعة لمن حكومات وكيانات املقدمة )  والعينيةاملالية (والتربُّعات
ــورو مــن خــالل ا ١٥٠ ٠٠٠ مببلــغ تربَّعــتحكومــة النمــسا، الــيت    )أ(   ــة  ي لوكال

  النمساوية لتعزيز البحوث؛
لـت خـدمات    الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا، اليت موَّ          )ب(  

  خبري معاون؛
 بدءاً من الربـع     ،تنييحكومة أملانيا، اليت جدَّدت دعمها املايل ملدة سنتْين إضاف          )ج(  

  ؛٢٠١٢ وموَّلت خدمات خبريْين معاونْين يف عام ٢٠١٢األخري من عام 
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 أنـشطة   صاحللـ  يـوان سـنوياً      ١ ٢٥٠ ٠٠٠ مببلـغ    تربَّعتحكومة الصني، اليت      )د(  
ل اإلعـارة   علـى سـبي   (توفري خدمات اثنني من كبار اخلرباء       ل و ،يف بيجني مكتب برنامج سبايدر    
  ؛)مع عدم رّد التكاليف

علـى   (كـبري املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، الذي موَّل خـدمات خـبري              )هـ(  
  ؛)ل اإلعارة مع عدم رّد التكاليفسبي

 كـبريين ْين  لالتصاالت الساتلية، اليت موَّلت خدمات خبري     " ُتركسات"شركة    )و(  
  ؛)، على سبيل اإلعارة مع عدم رّد التكاليف٢٠١٢يونيه /حىت حزيرانأحدمها (

  .حدثْين نظمهما برنامج سبايدرأسهمت يف تكاليف مؤسسة العامل اآلمن، اليت   )ز(  
 لكـي يرافقـوا   برنـامج سـبايدر بتـوفري خـدمات خـرباء           ومثة مؤسسات عـدة أسـهمت يف          - ٦٧

 مرافــق بتــوفري أو ،أحــداث خاصــة نظَّمهــا الربنــامجأو يــشاركوا يف ة البعثــات االستــشارية التقنيــ
ســري مكتــب اليونــديب يف : مــا يلــي املؤســسات ومشلــت هــذه. تــدريب جلهــود بنــاء القــدرات

 ومنظمـة التعـاون الفـضائي      التـابع جلامعـة األمـم املتحـدة؛          ،النكا؛ ومعهد البيئـة واألمـن البـشري       
املكانيـة املتعـدِّدة التخصُّـصات      اجلغرافيـة   جيـات املعلومـات     سيا واحمليط اهلادئ؛ ومركـز تكنولو     آل
؛ .Digital Globe Incوشـركة   ،Cloneshouse Nigeria؛ ومؤسـسة  )الواليات املتحـدة األمريكيـة  (

الكوارث، سـري النكـا؛ واملفوضـية األوروبيـة؛ واملعهـد األورويب لبحـوث الـنظم؛            ومركز إدارة   
 التابعة ملعهـد املهندسـني الكهربـائيني واإللكتـرونيني؛          ،عدُبمجعية علوم األرض واالستشعار عن      و

؛ واملعهـد اهلنـدي   ))أملانيا( للعلوم التطبيقية كولنجامعة ( واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال    
   التــابع للمؤســسة اهلنديــة ألحبــاث الفــضاء؛ ومعهــد إدارة التكنولوجيــا       ،عــدُبلالستــشعار عــن  

دارية وشـبه املداريـة؛ والـشبكة الدوليـة لرامسـي خـرائط األزمـات؛ وشـركة                 واملوارد يف املناطق امل   
Mekong Consultant؛ واملعهـــد الـــوطين اهلنـــدي إلدارة الكـــوارث؛ واملعهـــد الـــوطين   احملـــدودة

ــال الفــضاء؛          ــوير يف جم ــة للبحــث والتط ــة النيجريي ــة الوطني ــضاء؛ والوكال ــي لبحــوث الف الربازيل
إيفـه،  - إيلـه ركز اإلقليمي للتدريب على املـسح الفـضائي اجلـوي يف      وجامعة لشبونة اجلديدة؛ وامل   

نيجرييا؛ ومؤسسة العامل اآلمن؛ واجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي؛ والـشركة اجلنوبيـة لرسـم         
ــا؛ وشــركة   ــوب أفريقي ــا؛   pty( Umvoto Africa( اخلــرائط، جن ــوب أفريقي ــسم احملــدودة، جن وق

؛ ومركــز )الربتغـال (؛ وجامعــة جـزر اآلزور  )النمـسا (غ رسـالزبو جامعــة املعلوماتيـة اجلغرافيـة يف   
ــوارد األرض   ــام رصــد م ــة      ،نظ ــوجي؛ وجامع ــات املتحــدة للمــسح اجليول ــابع ملؤســسة الوالي    الت

  ).الصني(؛ وجامعة ووهان )سري النكا(ويلالسا - أوفا
 


