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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية  

 يف إطار برنامج األمم املتحدة ٢٠١٣تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام     
  ارث واالستجابة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكو

      يف حاالت الطوارئ
  ملخَّص  

 يف إطــار برنــامج ٢٠١٣ يف عــام ذتالــيت ُنفِّــألنــشطة ل ملخَّــصاً هــذا التقريــر يتــضمَّن  
األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت        

 ٢٠١٣-٢٠١٢مبقتــــضى خطــــة العمــــل املنقّحــــة لفتــــرة الــــسنتني      ) ســــبايدر(الطــــوارئ 
)A/AC.105/C.1/2012/CRP.22.(  

 وهـــو تقـــدمي الـــدعم  برنـــامج ســـبايدر اهلـــدف احملـــدَّد حقَّـــق، ٢٠١٣وخـــالل عـــام   
 وقـام   لـه؛  املعـارف التابعـة      بوَّابـة  وعمل علـى مواصـلة حتـسني         ؛ بلداً ٢٨االستشاري التقين إىل    

 ؛ باإلضـافة إىل اجتماعـات للخـرباء       ،بتنظيم أو دعم عدد من حلقات العمل الدولية واإلقليميـة         
  .قدرات يف أفريقيا وآسياالبناء لى تيسري تنفيذ أنشطة لَّوتو
      

    مةدِّمق  -أوالً  
 األمــم املتحــدة الســـتخدام   َج، برنــام ٦١/١١٠العامــة، يف قرارهــا    ةُأنــشأت اجلمعيــ    -١

، )برنــامج ســبايدر(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  
ميـع املنظمـات    جلميـع البلـدان و    جلوصـول   ُسـُبل ال  وهو برنامج مـن بـرامج األمـم املتحـدة يتـيح             

 بـإدارة   املتعلقـة  واإلقليمية ذات الـصلة إىل مجيـع أنـواع املعلومـات واخلـدمات الفـضائية                 الدولية
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إدارة الكوارث بأكملـها، واتفقـت علـى أن يتـوىل مكتـب      مراحل غرض دعم دورة  لالكوارث  
  . شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة مسؤولية تنفيذ ذلك الربنامج

 ، يف دورهتـا اخلمـسني     ،ضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية       فقت جلنة استخدام الف   واتَّ  -٢
على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقـارير املرحليـة عـن برنـامج سـبايدر وخطـط                    

 يف إطار بند منتظم من بنود جـدول األعمـال بـشأن دعـم إدارة الكـوارث                  ، وذلك عمله املقبلة 
 البنــد مــن جــدول األعمــال يف قائمــة املــسائل الــيت بواســطة الــنظم الفــضائية، وأن ُيــدَرج ذلــك

  .ينظر فيها فريقها العامل اجلامعس
 ٢٠١٣ويتضمَّن هذا التقرير ملخصاً لألنشطة املنفَّذة ضمن إطار برنـامج سـبايدر يف عـام                  -٣

  ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.22 (٢٠١٣-٢٠١٢مبقتضى خطة العمل املنقَّحة لفترة السنتني 
التعاون الـدويل بـشأن تقـدمي       "، املعنون   ٦٤/٢٥١ العامة، يف قرارها     ةُعيوشجَّعت اجلم   -٤

، علـى  "املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة       
عـد، الفـضائية منـها واألرضـية، مبـا يف ذلـك             ُبمواصلة اسـتخدام تكنولوجيـات االستـشعار عـن          

، ٦٦/٧١والحظت اجلمعية العامـة بارتيـاح، يف قرارهـا          . مج سبايدر تلك اليت ينص عليها برنا    
  .ن تقدُّم يف إطار برنامج سبايدرما أُحرز م

      
    اإلطار التنظيمي  -اًثاني  

موظفـو برنـامج سـبايدر،      : يقوم اإلطار التنظيمي لربنامج سبايدر علـى ثالثـة أركـان، هـي              -٥
ويعـزِّز برنـامج سـبايدر إدارة املعـارف،         . نيـة وشبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، وجهات الوصل الوط      

ويقيم جسوراً بـني أوسـاط مقـدِّمي املعلومـات الفـضائية ومـستعملي اخلـدمات يف األوسـاط املعنيـة                  
 يف حـاالت الطـوارئ، كمـا يقـدِّم الربنـامج دعمـاً استـشارياً تقنيـاً إىل                   واالسـتجابة بإدارة الكوارث   
هتمام بالربنامج بـني جهـات فاعلـة أخـرى يف ميـدان احلـد               وُتبذل جهود لزيادة اال   . الدول األعضاء 

حـاالت الطـوارئ والقتـراح أشـكال مبتكـرة مـن التعـاون مـن                واالسـتجابة يف     الكوارث   خماطرمن  
  .عارف اليت يتيحها للدول األعضاءأجل توسيع انتشار برنامج سبايدر وتكميل امل

    
ت الفضائية يف إدارة الكوارث موظفو برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلوما  - ألف  

    واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
 عـن  ةَ قسم التطبيقات الفضائية مبكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي املـسؤولي            ُسيتوىل رئي   -٦

 كـبري  بـرامج    ُفئـيَس قـسم التطبيقـات الفـضائية موظـ         ويـساعد ر  . جممل تنفيـذ برنـامج سـبايدر      
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يدر وتنــسيقها وتنفيـذها، ويـسانده يف ذلــك   يتـوىل مـسؤولية ختطـيط مجيــع أنـشطة برنـامج سـبا      
موظــف بــرامج يــدير أنــشطة مكتــب ســبايدر يف بــون، أملانيــا، وموظــف بــرامج يــدير أنــشطة     

 وبنــاء التواصــل التروجيــيمكتــب ســبايدر يف بــيجني، وموظــف بــرامج يف فيينــا يــساند أنــشطة  
  . الربنامجيقدِّمهارات واخلدمات االستشارية اليت القد
ــون يف إطــ   ٢٠١٣وخــالل عــام    -٧ ــذين يعمل ــغ عــدد املــوظفني ال ــامج ســبايدر  ، بل ار برن

  :عني على النحو التايلزَّ، مواًشخص ١٣
، وموظـــف بـــرامج يتـــوىل مـــسؤولية أنـــشطة كـــبري بـــرامج موظـــف: يف فيينـــا  )أ(  
 ودعـم   التواصـل لـدعم أنـشطة     ) وفَّرته حكومة النمـسا   ( وخبري معاون    ؛ وبناء القدرات  التواصل
 ومـساعُد فريـق للمـساعدة    ؛لطوارئ والـشؤون اإلداريـة للربنـامج     ا  يف حاالت  االستجابةتدابري  

يونيــه إىل /يف الفتــرة مــن حزيــران، وكــان موظــف الــربامج معــاراً . يف املهــام اإلداريــة للربنــامج
 مـن مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي إىل إدارة الـدعم امليـداين                 ،٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 

 حملـه يف الفتـرة      لّوحـ .  رسـم اخلـرائط    بـشأن ونيجرييـا املـشتركة     لدعم أعمـال جلنـة الكـامريون        
،  املعلومـات اجلغرافيـة    عـد وأنظمـة   ُب يف االستـشعار عـن       متخـصِّص مسؤول برامج بـديل     نفسها  

  ت؛قَّ مؤٍد بعقفُوظِّ
 وكـبري خـرباء   ؛موظف برامج لتوجيه أنشطة مكتب سـبايدر يف بـون      : يف بون   )ب(  

، علــى ســبيل اإلعــارة مــع عــدم رد     )DLR (لفــضاء اجلــوي وفّــره املركــز األملــاين لــشؤون ا   (
وفّرتـه  (لـدعم تنفيـذ أنـشطة إدارة املعـارف؛ وخـبري معـاون              ) ٢٠١٣يوليه  /التكاليف حىت متوز  
 املعـارف؛ وخـبري   بوَّابـة لـدعم جتميـع املعلومـات ونـشرها وصـيانة حمتـوى           ) حكومة أملانيا أيـضا   

اخلدمات االستـشارية يف جمـال االستـشعار عـن     لدعم ) وفّرته حكومة أملانيا أيضا   (معاون ثالث   
بري معـاون   خبـ  ،٢٠١٣أبريـل   / من نيسان  ، اعتباراً  وصيانتها بوَّابة إدارة خدمات ال   تعمُدو. عدُب

   مدعوم بتمويل من حكومة أملانيا؛بتكليف مؤقتأُحلق يف املكتب 
موظـف بـرامج لتوجيـه أنـشطة مكتـب برنـامج سـبايدر يف بـيجني                 : يف بيجني   )ج(  

إىل الـدول األعـضاء، وخـبريان ملـساندة         الـيت ُتقـّدم     تقين  الـ ستـشاري   اال خدمات الدعم سيق  وتن
بيل اإلعــارة مــع عــدم رد وفَّرهتمــا حكومــة الــصني علــى ســ(أنــشطة الــدعم االستــشاري الــتقين 

  .يق للمساعدة يف املهام اإلدارية ومساعد فر؛)التكاليف
بون يف مكتبيـه بفيينـا وبـون، يـصل          رِّ متـد  مـه دَّقمنتظم  واستفاد الربنامج أيضاً من دعم        -٨

يـداً لتقـدمي اخلـدمات       وتنفيـذ أحبـاث مته     بوَّابـة عددهم إىل ثالثة معاً، إلدخال مواد مرجعية يف ال        
  .االستشارية
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    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  - باء  
، على أن يعمل برنامج سبايدر علـى حنـو          ٦١/١١٠وافقت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٩

ــق  ــضاء يف إدارة       وثي ــا الف ــة يف جمــال اســتخدام تكنولوجي ــة والوطني ــع مراكــز اخلــربة اإلقليمي م
بغيــة تكــوين شــبكة مــن مكاتــب الــدعم اإلقليميــة مــن أجــل تنفيــذ أنــشطة     وذلــك الكــوارث 

  .قة يف املنطقة اخلاصة بكل منهاالربنامج بطريقة منّس
قليميـة الـستة عـشر التابعـة        واملؤسسات الوطنية اليت تستـضيف حاليـا مكاتـب الـدعم اإل             -١٠

اللجنة الوطنيـة    ؛وكالة الفضاء اإليرانية   ؛ الوكالة الفضائية اجلزائرية   )١(: التالية لربنامج سبايدر هي  
 معهــد حبــوث ؛ومبيــا اجلغــرايف يف كولأوغــستني كــودازيمعهــد  ؛األرجنتينيــة لألنــشطة الفــضائية

املعهد الوطين للمالحـة اجلويـة       ؛ هنغاريا ويل روبرت اجلامعية يف   عد يف كلِّية كار   ُباالستشعار عن   
 جلنـة حبـوث   ؛الوكالة الوطنية النيجريية للبحث والتطوير يف جمـال الفـضاء       ؛  يف إندونيسيا والفضاء  

 الوكالـة الروسـية لـدعم       ؛كالـة الفـضاء الرومانيـة     و ؛الفضاء والغالف اجلوي العلـوي الباكـستانية      
وكالة الفـضاء    ؛أكادميية العلوم الوطنية   ؛نية الدولية وتنسيق املشاركة الروسية يف العمليات اإلنسا     

املركز اآلسـيوي   : وتستضيف تلك املكاتَب أيضاً املؤسساُت اإلقليمية التالية      . الوطنية يف أوكرانيا  
املركـز  ؛  املركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة للجبـال         ، الكائن يف كويب، اليابـان؛       للحد من الكوارث  

جامعـة جـزر ويـست إنـديز،        ، الكـائن يف نـريويب؛       ارد ألغراض التنمية  اإلقليمي لرسم خرائط املو   
 ملدارية الرطبـة  مركز شؤون املياه اخلاص باملناطق ا     انت أوغستني، ترينيداد وتوباغو؛     الكائنة يف س  

واملفاوضـات جاريـة مـع مؤسـسات يف         . بنمـا سـييت   يف أمريكا الالتينيـة والكاريبــي، والكـائن يف          
يف فتـرة  مكتبـاً   ١٨يـا بغيـة زيـادة عـدد مكاتـب الـدعم اإلقليميـة إىل              سري النكـا وجنـوب أفريق     

  .تاليةالسنتني ال
    

    جهات الوصل الوطنية  - جيم  
 جهـات الوصـل داخـل وكـاالت إدارة الكـوارث الوطنيـة          ةَ سـبايدر شـبك    ُجطوَّر برنام   -١١

 للعمـــل مـــع مـــوظفي الربنـــامج مـــن أجـــل توجيـــه اجلهـــود املتعلقـــة بتخطـــيط إدارة الكـــوارث
وسياســاهتا علــى الــصعيد الــوطين ومــن أجــل تنــسيق تنفيــذ أنــشطة وطنيــة حمــددة تنطــوي علــى  

ربعــون  مخــس وأعيَّنـت وقــد .  مـن تكنولوجيــا الفـضاء دعمــاً إلدارة الكـوارث   حلـول مــستَمدَّة 
  )٢(. جهات وصل وطنيةاًدولة عضو

  
                                                           

  .www.un-spider.org/network/regional-support-offices الشبكيانظر املوقع   )1(  
  .www.un-spider.org/network/national-focal-pointsي انظر املوقع الشبك  )2(  

http://www.un-spider.org/network/regional-support-offices
http://www.un-spider.org/network/national-focal-points
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    ٢٠١٣ذة يف عام األنشطة املنفَّ  -اًثالث  
ة العمـل لفتـرة      خلطـ  تبعـاً  ٢٠١٣ برنـامج سـبايدر يف عـام         اذهاألعمـال الـيت نفَّـ      تسار  -١٢

 حـدود ميزانيتـه العاديـة وبتربعـات ومـسامهات عينيـة             ضمن تذفِّوُن،  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
  .من دول أعضاء أو كيانات متعاونة

    
    بناء القدراتو التواصلطة أنش  - ألف  

امج سـبايدر علـى النحـو    برنـ خطة عمل  يف إطار ٢٠١٣ لعام   احملدَّدةأُجنزت األهداف     -١٣
مت وأجريت حلقات العمل واجتماعات اخلـرباء والـدورات التدريبيـة        ُنظِّ فقد .املنصوص عليه 

وباإلضافة إىل ذلـك، شـارك موظفـو برنـامج سـبايدر يف عـدد مـن املـؤمترات الدوليـة           . املقترحة
 ُحـشد خـرباء     وعالوة على ذلـك،   . ثني من اخلرباء إليها   دِّ وحرصوا على إيفاد متح    ،ذات الصلة 

للمشاركة يف أنشطة نظَّمتـها مؤسـسات شـريكة، وكـان مـن ذلـك علـى سـبيل املثـال حـضور            
عــاون علــى حتقيــق االســتخدام   ميثــاق التأتاحــهكاتــب الــدعم اإلقليميــة حــدثاً تــدريبياً  ملممــثلني 

امليثـاق الـدويل بـشأن      (ق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة              سَّاملن
علـى التعـاون    كـثرياً   يـزداد   وأخذ الطلب   ).  أدناه ٣٥انظر الفقرة   ) (الفضاء والكوارث الكربى  

ت رذَّ قــد تعــنــهأيف أحــداث وطنيــة وإقليميــة وعامليــة، حــىت  أو التــشارك مــع برنــامج ســبايدر  
رب املواعيــد أو  تــضابــسبب ٢٠١٣يف عــام يف الفــرص املتاحــة  الــدعوات االســتجابة إىل كــل

  .حمدودية املوارد
ــشطة ومشلــت  -١٤ ــامج ســبايدر تنظــيَم     التواصــل أن ــيت اضــطلع هبــا موظفــو برن ــسية ال  الرئي

ــدويل واإلقليمــي     ــاه ملخــص  . حلقــات عمــل واجتماعــات خــرباء علــى املــستويني ال ــرِد أدن وَي
 ويتاح مزيد من املعلومـات، مبـا يف ذلـك تقـارير تفـصيلية      ،٢٠١٣ألنشطة اليت ُنفِّذت يف عام     ل

  .التابعة لربنامج سبايدراحلاسوبية  املعارف ابةبوَّعن األنشطة، على 
    

 ةدَّاجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن استخدام املعلومات املستم    
    ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٦ و٢٥انيا،  أمل، بون،ركّمن الفضاء يف ُنظم اإلنذار املب

ؤون الفـضاء اجلـّوي يف تنظـيم اجتمـاع          تشارك برنامج سبايدر مـع املركـز األملـاين لـش            -١٥
 يف  ة مـن الفـضاء    دَّا بـشأن اسـتخدام املعلومـات املـستم        اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيـ      

واملكتـب  ) SWF( مـن حكومـة أملانيـا ومؤسـسة العـامل اآلمـن              مٍبدعوذلك   ،ركُّنظم اإلنذار املب  
  .االت الكوارثنية واملساعدة يف حاالحتادي األملاين للحماية املد
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 خــبرياً يف جمــاالت تكنولوجيــا الفــضاء وإدارة املخــاطر ٥٥اخلــرباء وقــد مجــع اجتمــاع   -١٦
ــن   ــداً ٢٠وإدارة الكــوارث م ــن  بل ــون ممَّ ــة،    ٤٢ميثل ــة ودولي ــة وإقليمي ــة وطني ــذلك منظم  وك

وكـان اهلـدف الرئيـسي املنـشود هـو اسـتعراض            . شركات خاصـة نـشطة علـى الـصعيد الـدويل          
مـا اسـتجدَّ مـن       مـن خـالل إدخـال آخـر          ،ر القائمـة  كّـ  اإلنـذار املب   ُنظـم لتحـسني   ف  إدارة املعار 

 التــشارك يفبينــها وأتــاح االجتمــاع مجلــة مــن األمــور مــن  . تطــورات يف التطبيقــات الفــضائية
  . اخلربات والدروس املستفادةوجتميعتبادل اخلربات 

    
 ومنذجتها وتقييمها ناتخماطر الفيضا الدويل بشأن رسم خرائط ي ربنامج التدريبال    

    ، اهلند٢٠١٣يوليه / متوز٢٦ إىل ٢٢  منباستخدام تكنولوجيا الفضاء،
 مـن مركـز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا      كـلٌّ اشترك مع الربنامج يف تنظيم هذا النـشاط       -١٧

امليـــاه واللجنـــة االقتـــصادية د رمـــواالفـــضاء يف آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ واملعهـــد الـــدويل إلدارة 
ي مركــز تــدريس علــوم     واستــضاف الربنــامج التــدريب   . يــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ    واالجتماع
  . الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئوتكنولوجيا

 منطقـة آسـيا واحملـيط        بلداً يف  ١١ مشاركاً من    ١٩ما جمموعه   ي    حضر الربنامج التدريب  و  -١٨
واملعهـد  ن برنامج سبايدر    ن الربنامج حماضرات نظرية وتبادل خربات بني خرباء م        مَّوتض. اهلادئ

عد واملؤسـسة اهلنديـة ألحبـاث الفـضاء         ُبواملعهد اهلندي لالستشعار عن     الدويل إلدارة موارد املياه     
يف تايلنـد واملركـز الـوطين الـصيين           اجلغرافيـة والتكنولوجيـا الفـضائية        اإلعالميـات ووكالة تطوير   

ــتغمواضــيع وتناولــت احملاضــرات . للحــد مــن الكــوارث  ــاخ واحلــد مــن  ر امليُّ  الكــوارث خمــاطرن
ــوالتك ــع يُّ ــضانات اســتفحال ف م ــاالفي ــا     وتواتره ــيت تغمره ــاطق ال ــاهيم رســم خــرائط املن ، ومف

، لمؤســسة اهلنديــة ألحبــاث الفــضاء  التــابع لنظــام العمليــايت لإلنــذار بالفيــضانات الالفيــضانات، و
 الفيـضانات   لكـشف عاملي  والرصد وتقييم األضرار باستخدام التكنولوجيات الفضائية، والنظام ال       

 مركــز اهلندســة اهليدرولوجيــة رهــاوَّط الفيــضانات باســتخدام أدوات براجميــة رأمنــاط غَْمــومنذجــة 
  .يش بالواليات املتحدة األمريكيةالتابع لفرقة مهندسي اجل

    
عمل بشأن التطورات يف جمال استخدام تكنولوجيا الفضاء واملعلومات اجلغرافية الحلقة     

    ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٢ و٢١ ،دارة الكوارث، الصنياملكانية إل
 مــن الكــوارث علــى  اســتهدف النــشاط تقويــة قــدرات املركــز الــوطين الــصيين للحــدِّ     -١٩

ف مـع   يُّـ دمـج التك  : املواضـيع  ومشلـت . بفعاليـة يف أنشطته   تضمني أنشطة تكنولوجيات الفضاء     
 احلــد مــن عمليــاتيف علــى حنــو متكامــل يــة ر املنــاخ والتنميــة املــستدامة والــنظم اإليكولوجيُّــتغ
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إدارة األزمـات؛   على حنو متكامـل يف       الكوارث؛ ودمج التكنولوجيات اجلغرافية املكانية       خماطر
واستخدام البيانات الثانوية يف تقييم االحتياجـات اإلنـسانية؛ ومنذجـة خمـاطر الكـوارث ورسـم                 

؛ وأسـاليب حتليـل     س اجلمهـور العـام    الـيت متـ   ألغراض اختاذ القـرارات     مساهتا  خرائطها وتوصيف   
عـد  ُب؛ واسـتخدام بيانـات االستـشعار عـن      يف إدارة خماطر الكوارث   األشياءاملوّجهة حنو   الصور  

  . ودراسات حالة من آسيا وأفريقيايف رسم خرائط الفيضانات ومنذجتها؛
 وجامعـة دلتـا سـتيت       ،مـن برنـامج سـبايدر     املـشاركون يف حلقـة العمـل        وكان اخلرباء     -٢٠

ــات املتحــدة ( ــة آســيا     ،)الوالي ــسانية يف منطق ــشؤون اإلن ــسيق ال  واملكتــب اإلقليمــي ملكتــب تن
امليــاه مــوارد  واملعهــد الــدويل إلدارة ،)هولنــدا( وجامعــة تــوينيت ،واحملــيط اهلــادئ التــابع لألمانــة

  .لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي التابع واإلنعاشومكتب منع األزمات 
    

  الصني بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية  واألمم املتحدةملشترك بني الدويل اؤمتر امل    
تشرين  ٢٥ إىل ٢٣من  بيجني، ي هلا،دِّاستبانة خماطر الكوارث والتص: رثيف إدارة الكوا

    ٢٠١٣أكتوبر /األول
بالتعـاون  و مع وزارة الشؤون املدنيـة يف الـصني،          باالشتراك سبايدر   ُج برنام َرم املؤمت ظَّن  -٢١

مــع إدارة شــؤون املعاهــدات والقــوانني يف الــصني، ووزارة الــشؤون اخلارجيــة الــصينية، وإدارة 
ــة إلدارة   ــنظم التابعـ ــة الـ ــؤون هندسـ ــصينية شـ ــة الـ ــضاء الوطنيـ ــضمان )CNSA (الفـ ، وإدارة الـ

االجتمــاعي التابعــة لــوزارة املاليــة الــصينية، ومنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ،   
 مــشاركاً مــن الــدول ٢٩  حــضور ســبايدرُجومــوَّل برنــام. ركة دجييتــال غلــوبشــبــدعم مــن 

حـضور  األعضاء يف األمم املتحدة، بينما رعت منظمة التعاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                
  .الدول األعضاء فيها مشاركاً من ١٧
  .ةً منظم٧٥لوا أكثر من ثّ بلداً م٣٩ مشاركاً من ١٢٧  معاًومجع املؤمتر  -٢٢
 مشلـت الكـثري مـن    ،م مخسة وثالثون عرضاً إيضاحياً تقنياً يف مخس جلسات عامـة      دِّوقُ  -٢٣

. ات وبـرامج ومـشروعات عملياتيـة      جماالت تطبيقات تكنولوجيا الفضاء اليت أدخلت يف مبـادر        
ــور ــائج جهــود   كَّ ــاون،  امل البحــث والتطــوير زت عــروض أخــرى علــى نت ــات التع ــة، وآلي تقدم

 للــدول األعــضاء الــيت أوفــد اًأ املــؤمتر أيــضا منــربّيــوه. ل املمارســاتواخلــربات الوطنيــة، وأفــض
 العمل لـديها يف جمـال   مسارم تقارير عن  لكي تقدِّ  ، سبايدر إليها بعثات استشارية تقنية     ُجبرنام

  .ك البعثاتتنفيذ التوصيات اليت أفرزهتا تل
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اطر الفيضانات تدريبية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء لرسم خرائط خمالدورة ال    
    ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ٣١ إىل ٢٧  من، الصني،واجلفاف وتقييمها

ــن  -٢٤ ــامظَّ ــا الفــضاء لرســم     ُج م الربن ــشأن اســتخدام تكنولوجي ــة ب ــة الدولي ــدورة التدريبي ال
 مـع منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا           باالشـتراك  ،خرائط خماطر الفيضانات واجلفـاف وتقييمهـا      

ــوطين الــصيين للحــّد مــن الكــوارث  ملركــزواحملــيط اهلــادئ وا  ــيجني ،  ال ــضافتها جامعــة ب . واست
ــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة  مــشاركاً  ٢٦ وحــضرها مــا جمموعــه  واصــل قــد و. أتــوا مــن أفريقي

دعـم  بأنـشطة    فيهـا    اضـطلع ي عمله مـع البلـدان الـيت           امج سبايدر من خالل الربنامج التدريب     نبر
  .ستشاري تقين يف السنوات األخريةا

 شــارك فيهــا خــرباء مــن عمليــةي حماضــرات نظريــة ومترينــات  ن الربنــامج التــدريبمَّوتــض  -٢٥
ــوم املعلومــات اجلغر   ــة عل ــامج ســبايدر وكلي ــوينيت برن ــة ورصــد األرض يف جامعــة ت ــدا( افي  )هولن

 واملركز الوطين الصيين للحّد من الكوارث ومعهد االستشعار املوارد املائيةواملعهد الدويل إلدارة  
 احملاضـرات موضـوعات مثـل       ومشلـت . عد واألرض الرقمية التابع لألكادميية الـصينية للعلـوم        ُب عن

 إعدادعد يف   ُب ودور االستشعار عن     ،ات اجلغرافية  املعلوم ُنظمتقييم خماطر الفيضانات استناداً إىل      
ــوا      ــة يف إدارة م ــه احملتمل ــاً وتطبيقات ــاً وإقليمي ــضانات عاملي ــات؛ ورصــد خمــاطر الفي ــاه؛ البيان رد املي

عـد والنمذجـة    ُببيانـات االستـشعار عـن       : والرسم السريع خلرائط الفيضانات؛ وتقييم الفيـضانات      
  .نات؛ ورصد اجلفاف وتقييم خماطرهاألساسية لتقييم الفيضا

، عــرض مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، مــن خــالل  ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٣ويف   -٢٦
حتليـل  : لومـات اجلغرافيـة يف إدارة الكـوارث واملخـاطر      قيمة املع "برنامج سبايدر، تقريراً بعنوان     

ــيم أصــحاب املــصلحة  ــة   حــّرره، "الفوائــد وتقي ــان األســتاذ جبامعــة اســطنبول التقني  أورهــان ألت
 واملـساعدة ويـستهدف التقريـر رفـع الـوعي         . وعضو اجمللس التنفيـذي للمجلـس الـدويل للعلـوم         

  .ى حتديد أولويات البحث والتطويرعل
ــاونو  -٢٧ ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر وســفارة       بالتع ــات ال ــدويل جلمعي ــع االحتــاد ال  م

م برنـامج   ظَّـ ن،  ٢٠١٣كتـوبر   أ/ تشرين األول  ٣٠ النرويج بفيينا والصليب األمحر النمساوي يف     
ز علـى التكنولوجيـا ومـستقبل       كّ ير ، والذي ٢٠١٣تقرير الكوارث العاملية لعام     إصدار  سبايدر  
  . اإلنساينالعمل

    
     أخرىواصلتأنشطة     

 جهود التواصل وبنـاء اجلـسور، إىل        ضمن إطار كثرياً ما ُيدعى خرباء برنامج سبايدر،         -٢٨
. املشاركة يف اجتماعـات خـرباء ومـؤمترات وحلقـات عمـل وأحـداث تدريبيـة ومـؤمترات قمـة          
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 وعالقتـها  أولويات لألنـشطة وفقـاً لوجاهتـها         ُتحدَّدالطلب على ذلك،    املستمر يف   تزايد  الومع  
 مـن أجــل  ، كلمــا أمكـن ذلـك  ،وُيــدمج بـني أحـداث عـدة   . جاريـة أو قيـد اإلعـداد   راكات بـش 
 أحـداث   ص ملـسامهات برنـامج سـبايدر الرئيـسية يف         خَّـ وفيما يلـي مل   . يف األمثل للموارد  لتوظا

  .وطنية وإقليمية وعاملية
م برنــامج ســبايدر عرضــاً إيــضاحياً خــالل حلقــة العمــل اإلقليميــة بــشأن نظــام          دَّقــ  -٢٩
 ،جلنوب شـرق وشـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ          إلدارة املخاطر   ومات ذي مرجعيات جغرافية     معل

 قـدت يف بـانكوك مـن      ُع و ،متها اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ            ظَّاليت ن 
علــى أولويــات إطــار عمــل    اإليــضاحي ز العــرض كَّــور. ٢٠١٣فربايــر / شــباط٢٢ إىل ٢٠

  .الت برنامج سبايدرّخ وتد،الفضائيةاجلغرافية هيوغو، ووجاهة املعلومات 
 ألنشطة ترمي إىل حتسني     خمطط إمجايل وُعقد اجتماع لفريق عمل أنشئ من أجل وضع           -٣٠

التابعـة ملنظمـة   ) IOC(املبادئ التوجيهية الـيت وضـعتها اللجنـة الدوليـة احلكوميـة لعلـوم احمليطـات                
 يف كولومبـو   ، وذلـك   التـسونامي وإدارهتـا    خماطرييم  األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن تق      

ــرة مــن   املخطَّــط اإلمجــايلووضــع الفريــق . ٢٠١٣مــارس / آذار١فربايــر إىل / شــباط٢٧يف الفت
 Tsunami Risk Assessment and  "وحتديث منشور اللجنة املعنـون من أجل تنقيح لربنامج العمل 

Mitigation for the Indian Ocean: Knowing Your Tsunami Risk — and What to Do About It "
 ومـا ينبغـي   ‐التعرف على خماطر التسونامي    : تقييم خماطر التسونامي وختفيفها يف احمليط اهلندي      (

ستهدف تقييم مواطن الـضعف  ي مبا وقد ُعهد إىل برنامج سبايدر مبراجعة احملتويات        ،)فعله حياهلا 
ء  كيــف ميكــن اســتخدام تكنولوجيــات الفــضا ليبــّين بإمجــامتدرجــة وتطــوير أســلوب خبطــوات 

  .لإلسهام يف تقييم مواطن الضعف
ــوتل  -٣١ ــاع    قَّـ ــشاركة يف االجتمـ ــوة للمـ ــبايدر دعـ ــامج سـ ــشأن  الى برنـ ــستوى بـ ــع املـ رفيـ
وأمانـة اتفاقيـة     املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة    مته  ظّالذي ن املعنية باجلفاف،   سياسات الوطنية   ال

ر، حُّأو مـن التـص    /ر يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و            حُّتصاألمم املتحدة ملكافحة ال   
ملنظومـة   ومنظمة األغذية والزراعة لألمـم املتحـدة ومنظمـات أخـرى تابعـة               ،فريقياأوخباصة يف   

مـــارس  / آذار١٣ إىل ١١وقـــد عقـــد االجتمـــاع يف جنيـــف يف الفتـــرة مـــن  . لألمـــم املتحـــدة
. ز جهودهـا علـى اجلفـاف      كّـ  ملؤسـسات خمتلفـة تر     لثّـ  خـبري ومم   ٥٠٠ ومجع أكثر مـن      ،٢٠١٣

 لتحــسني اإلنــذار واغتــنم برنــامج ســبايدر الفرصــة للتعليــق علــى اســتخدام املعلومــات الفــضائية
  .املبكر باجلفاف
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ــة بــشأن      -٣٢ ــدوة الدولي ــامج ســبايدر يف الن ــشاملة إلدارة  املــشاريعوشــارك برن  املبتكــرة ال
ادية الــــيت عقــــدت يف جامعــــة فسفيــــسفارايا الكــــوارث واالحتياجــــات االجتماعيــــة االقتــــص

 بــني بالتــشارك  النــدوة  وُنظِّمــت. ٢٠١٣أبريــل  / نيــسان٢٠ و١٩التكنولوجيــة يف اهلنــد يف  
وقدم برنـامج سـبايدر    . واملنتدى الوطين ألحباث التصميم   ) www.caneus.org(منظمة كانييوس   

 وشـارك يف رئاســة  ،غريةعرضـاً إيـضاحياً رئيـسياً بـشأن إدارة الكــوارث وبعثـات الـسواتل الـص       
جلسة مناقشة بشأن استخدام السواتل الـصغرية يف إدارة الكـوارث واالحتياجـات االجتماعيـة               

 بغيـة مي تكنولوجيـات الـسواتل الـصغرية    دِّقـ مل توفري إرشـادات توجيهيـة    استهدفت   ،االقتصادية
ني ارين العلمـي  وعرضت نتـائج النـدوة علـى كـبري املستـش          .  النهائيني املستعملنيتلبية احتياجات   

  .حلكومة اهلندية يف نيودهليلدى ا
ــامج ســبايدر ممــ    -٣٣ ــاملي للحــ   ثَّوكــان برن ــل الع ــة للمحف ــدورة الرابع ــن خمــاطر  دِّالً يف ال  م

واستعرضــت الــدورة . ٢٠١٣مــايو / أيــار٢٤ إىل ٢٠ يف جنيــف مــن تقــدُع يت الــ،الكــوارث
كتــب شــؤون الفــضاء كمــا أتاحــت مل. ٢٠١٥بل تــشكيل إطــار عمــل هيوغــو ملــا بعــد عــام ُســ

، مــن خــالل برنــامج ســبايدر، أنــشطته يف ســياق االجتمــاع املــشترك بــني   أن يعــرضاخلــارجي
  .االت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجيالوك
 الـذي   ،وشارك برنامج سبايدر يف املؤمتر اآلسيوي بشأن سالمة وأمن املواطنني والبيئة            -٣٤
 ةُمــت املــؤمتر مجعيــ  ظَّون. ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٧ إىل ٥ن قــد يف ســنغافورة يف الفتــرة مــ   ُع

ــة احليويــة   ــة ) ســنغافورة(اهلندســة الطبي ــنُّومجعي ــة ظُمال ــة املعلوماتي بــدعم مــن ) ســنغافورة( املائي
وتلقـى برنـامج سـبايدر دعـوة إىل دورة     . جامعة سنغافورة الوطنيـة ومـصرف التنميـة اآلسـيوي     

  . ثاستثنائية بشأن رصد األرض من أجل احلد من خماطر الكوار
 مـع امليثـاق الـدويل بـشأن         ة متعاونـ  وهو هيئة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،     أنَّ  كما    -٣٥

بتعزيـز وتيـسري تنفيـذ مبـادرة        ملتـزم   الفضاء والكـوارث الكـربى، مـن خـالل برنـامج سـبايدر،              
لـصاحل  التـدريب   األنشطة املعنيـة ب   ز برنامج سبايدر    زَّوقد ع . لوصول العاملي ل ا بشأن سب امليثاق  
 مخـسة  وحـضر ممثلـو  . ة التابعـة لـه     مـن خـالل شـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـ            املشاريع، مديري

 إىل ٢٦مـن  مكاتب دعم إقليمية وبرنـامج سـبايدر التـدريب يف فراسـكايت، إيطاليـا، يف الفتـرة               
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨
ى مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، مـن خـالل برنـامج سـبايدر، دعـوة حلـضور                     قَّوتل  -٣٦

ــا ــة      اجتم ــة املكاني ــات اجلغرافي ــإدارة املعلوم ــة ب ــة اخلــرباء املعني ــاملي،   ع جلن ــصعيد الع ــى ال يف عل
   إىل ٢٣كامربيـــدج، اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، يف الفتـــرة مـــن 
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وحـضر املكتـب بـصفته رئيـساً مـشاركاً لفريـق األمـم املتحـدة العامـل           . ٢٠١٣يوليه  / متوز ٢٦
 وعـضواً يف اللجنـة التوجيهيـة للبنيـة التحتيـة            ٢٠١٤-٢٠١٣علومات اجلغرافية للفترة    املعين بامل 

ــات املكانيــة التابعــة لألمــم املتحــدة     ، املعنونــة E/C.20/2013/12م املكتــب الوثيقــة  دَّوقــ. للبيان
ــشطة األ" ــة بن ــة   املتعلق ــة املكاني ــات اجلغرافي ــم املتحــدة   داخــلاملعلوم ــة األم ــرض، " منظوم  وع

، وسـلَّط   لبنيـة التحتيـة للبيانـات املكانيـة       فريـق العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة وا          مبادرات ال 
كمـا شـهد منتـدى إدارة املعلومـات         . مـع جلنـة اخلـرباء     الضوء على جوانب التكامـل يف العمـل         

 ١٥ الذي عقد عقب ذلك يف شنغدون، الـصني، يف الفتـرة مـن               ،اجلغرافية على الصعيد العاملي   
 برنــامج ســبايدر بعنــوان ، مــن تقــدمي عــرض إيــضاحي،٢٠١٣أكتــوبر /األول تــشرين ١٧إىل 

سـتخدام الفعـال للمعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة          والتحدِّيات املواَجهة يف جمال اال    الوضع احلايل   "
  ". الدروس املستفادة من بعثات برنامج سبايدر االستشارية التقنية: من أجل إدارة الكوارث

 يف معهــد ٢٠١٣در حلــضور أســبوع املعلوماتيــة اجلغرافيــة لعــام    برنــامج ســبايُدعــيو  -٣٧
 / تـشرين األول ٤سـبتمرب إىل  / أيلـول ٣٠ يف بوغوتا يف الفترة مـن  ، اجلغرايفزيغستني كودا وأ

 الســـتعراض اســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف كولومبيـــا يف اإلنـــذار املبكـــر  ٢٠١٣أكتـــوبر 
يق اجلهـود مـع املعهـد يف معـرض أدائـه لـدوره              لطوارئ، ولتنـس  ا االستجابة يف حاالت  وأنشطة  
  .قليمية التابعة لربنامج سبايدر من مكاتب الدعم اإلاًمكتببصفته 
  مـن الكـوارث يف إطـار اسـتراتيجية         بـشأن احلـدِّ    الثـاين لـشراكة آسـيا        ُعقد االجتما ُعو  -٣٨

 ٧ إىل ٥  يف بــانكوك يف الفتــرة مــن٢٠١٣لعــام  ، مــن الكــوارثدِّاألمــم املتحــدة الدوليــة للحــ
هت الدعوة إىل برنامج سبايدر لتقدمي عرض إيـضاحي عـن           جِّوُو. ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

 للحـد مـن     ٢٠١٥دور املعلومات الفضائية يف إطار عمل هيوغو وإطار ما بعد عـام             "موضوع  
  ".الت برنامج سبايدرخُّتد: الكوارثخماطر 
حـدثاً   ،٢٠١٣نوفمرب  / الثاين تشرين١٩ و ١٨يومي   يف هانوي    ،واستضافت فييت نام    -٣٩

 لتغيُّـر رفيع املستوى تابعاً لالجتماع اآلسيوي األورويب بشأن منع الكوارث واإلغاثـة اسـتجابةً          
 مـن خمـاطر     دِّحلـ ا بـني آسـيا وأوروبـا مـن أجـل         تعزيـز التعـاون      "موضوعه احملوري  وكان   ،املناخ

ــستدامة   ــة امل ــامج ســ   ". الكــوارث والتنمي ــاع برن ــة االجتم ــدمي عــرض  ودعــت أمان بايدر إىل تق
: هـود الوطنيـة إلدارة الكـوارث   استخدام تكنولوجيا الفـضاء لتعزيـز اجل  "إيضاحي عن موضوع   

  ".الت برنامج سبايدرخُّتد
 برنامج سبايدر إىل حضور اجتماع اللجنة االستشارية احلكومية الدوليـة يف اللجنـة              وُدعي  -٤٠

 / تــشرين الثــاين٢٩ إىل ٢٦ذلــك يف الفتــرة مــن االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، و
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 مـن أجـل     اإلقليمـي م احملـرز يف برنـامج التطبيقـات الفـضائية           دُّستعرض التق ، والذي ا  ٢٠١٣نوفمرب  
  .٢٠١٥-٢٠١٤وضع خطة العمل للفترة و، ٢٠١٣-٢٠١٢املستدامة خالل الفترة التنمية 
ــتراتيجي ظَّون  -٤١ ــن الكــوارث   ةُمــت االس ــة للحــد م ــاريب  أمري- الدولي ــة والك ــا الالتيني  ،ي ك

ب للكـوارث   هُّـ  التأ ُجوبرنـام  تنسيق الوقاية من الكـوارث الطبيعيـة يف أمريكـا الوسـطى              ُزومرك
 ةَ حلقـ  ،املفوضـية األوروبيـة   لـدى   التابع لإلدارة العامـة للمـساعدات اإلنـسانية واحلمايـة املدنيـة             

 يف أمريكـا الوسـطى، وذلـك        خـاطر الكـوارث   املتكاملة مل دارة  اإلعميم بشأن   عمل للتشاور والت  
وأجـرى املـشاركون،   . ٢٠١٣نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٨ إىل ٢٦يف بنما سـييت يف الفتـرة مـن         

 التطـورات املتعلقـة بتنفيـذ       ألحـدث تقييمـاً   استعراضـاً   وكان مـن بينـهم ممثـل لربنـامج سـبايدر،            
  . الكوارثة ملخاطرمريكا الوسطي بشأن اإلدارة املتكاملالعامة اإلقليمية ألسياسة ال
    

    إدارة املعارف  - باء  
 املعارف فحسب، بل بوَّابة علىإدارة املعارف يف دة  لممارسات اجليِّ ل يقتصر الترويج ال    -٤٢

 مثــل شــبكة برنــامج ســبايدر مــن مكاتــب الــدعم   ةشــراكعالقــات  أيــضاً مــن خــالل ُيــروَّج هلــا
يف دعـم   مـشاركة عميقـة   ٢٠١٣وقد شـاركت مكاتـب الـدعم اإلقليميـة خـالل عـام         . اإلقليمية

مكاتـب   ت عليـه  فقـ  اتَّ ومثلمـا .  املعـارف  بوَّابـة أنشطة برنامج سبايدر، مبـا يف ذلـك مـسامهاهتا يف            
، واصـلت عملـها علـى       ٢٠١٢فربايـر   /قد يف فيينا يف شـباط     ُعالدعم اإلقليمية يف اجتماعها الذي      

ارسـات املوصـى هبـا هـو        واهلـدف مـن املم    .  املعـارف  بوَّابةتاح من خالل    سوف تُ املنهجيات اليت   
علومـات  املالسـتخالص   العهـد   ديثة  احلفوظة و احملصور  ال بشأن استخدام    التوجيه اإلرشادي توفري  

فقــت اتَّكمــا . حــاالت الطــوارئواالســتجابة يف   الكــوارثمــن أجــل احلــد مــن خمــاطر الالزمــة 
علـى تطـوير     ،٢٠١٣فربايـر   /قد يف فيينا يف شـباط      يف اجتماعها الذي ع    ،مكاتب الدعم اإلقليمية  

ن مَّوتتـض . ٢٠١٣يونيـه  /يف اجتمـاع عقـد يف بـون يف حزيـران    الحقـاً   عمـل، عرضـتها    مسارات
ــن صــور      ختطــيطاألســاليب املقترحــة   ــضانات م ــضية، ورســم خــرائط الفي ــسهول الفي  حــدود ال

 مـن أجـل     ، احملاصـيل، ورصـد الغطـاء النبـايت        بِغـالل صـطناعية، والتنبـؤ     االفتحـة   ال ات ذ اترادارال
د مكاتـب  ويتوىل مكتـب برنـامج سـبايدر يف بـون هـذا العمـل، وقـد زوّ             . املبكر باجلفاف اإلنذار  

ق وسـهل  سَّ يف عرض األساليب بـشكل منـ      لالسترشاد هبا الدعم اإلقليمية مبذكرة مفاهيم ومناذج      
خـالل  وذلـك  اجملموعة األوىل مـن املمارسـات املوصـى هبـا     صيغة ومن املخطط استكمال    . الفهم

  .٢٠١٤فرباير /ه يف فيينا يف شباطملكاتب الدعم اإلقليمية املقرر عقداالجتماع التايل 
، تعمـل بعـض مكاتـب الـدعم اإلقليميـة حاليـاً             ٢٠١٢ بـدأت يف عـام       ٍد جهـو  مواصلةويف    -٤٣
: دة هـي  واملوضـوعات احملـدَّ   . إىل جتارهبـا  ، تـستند فيهـا      دةى إعداد كتيبـات عـن موضـوعات حمـدَّ         عل
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الـدروس  : ومات الفضائية استخداماً فعَّاالً يف تقيـيم تـأثري التـسونامي           بشأن استخدام املعل   اعتبارات"
ــان     ــسونامي األخــرية يف الياب ــة الت ــن كارث ــستفادة م ــن الكــوارث   " (امل ؛ )املركــز اآلســيوي للحــّد م

 بــشأن اســتخدام املعلومــات الفــضائية اســتخداماً فعَّــاالً يف رصــد كــوارث الفيــضانات   اعتبــارات"و
جلنـة  " (٢٠١٠وس املستفادة من الفيضانات اليت شهدهتا باكـستان يف عـام            الدر: الضخمة وتأثريها 

ــارات"؛ و)حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العلــوي الباكــستانية    ــشأن اســتخدام املعلومــات  اعتب  ب
" جتربـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية       : الفضائية استخداماً فعاالً يف تقييم اجلفاف على املستوى الوطين        

وقد اقترح املعهد الوطين للمالحـة اجلويـة والفـضاء يف إندونيـسيا، الـذي               ). يرانيةوكالة الفضاء اإل  (
ستـشعار  م كتيبـاً عـن تطبيقـات اال       دِّ، أن يق  ٢٠١٣انضم إىل شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية يف عام         

ط أصالً نـشر الكتيبـات األربعـة        طَّاملخمن  وكان  . عد لرصد حرائق الغابات وحرائق األراضي     ُبعن  
ت، الـذي جـاء أضـخم ممـا     دَّعـ أُ حجـم املـواد الـيت    نَّ أل٢٠١٤ لكنه أرجئ إىل عام      ٢٠١٣ يف عام 

  .األصليف له توحيد أكثر مما كان خمططاً التحرير ويف ال عمالًب لَّعاً، يتطقَّكان متو
    

     املعارفبوَّابة    
قنيـة عـن    املعـارف مـصدراً لتزويـد البيئـة املستـضيفة مبنـشورات علميـة وت        بوَّابة ال تزال   -٤٤

؛ الطـوارئ  حـاالت    واالسـتجابة يف   مـن خمـاطر الكـوارث        دِّاستخدام املعلومات الفضائية يف احل    
االسـتجابة يف   ها جمتمع املعنيني بالفضاء دعماً ألنشطة       دَّومعلومات عن آليات الطوارئ اليت أع     

تستـضاف عليهـا صـور سـاتلية        وبوابـات حاسـوبية     لطوارئ؛ ووصالت مبواقع شبكية     ا حاالت
ألرضــي وخــرائط اســـتخدام   الغطـــاء ارات وَّومــص  مثــل منــاذج االرتفاعـــات الرقميــة    واتجونــ 

وتقــوم . م براجميــات تــستخدم ملعاجلــة الــصور الــساتلية علــى اخــتالف أنواعهــاُحــَزاألراضــي؛ و
 مقام املعرب إىل شبكات مكاتب الدعم اإلقليمية وجهـات الوصـل الوطنيـة، وكـذلك إىل           بوَّابةال

 وإدارة ئيةلتطبيقـات الفـضا  ل خمصَّـصة ليت تديرها مؤسسات كثرية حـول العـامل    املواقع الشبكية ا  
مــيم   دور أداة التعبوَّابــةي الدِّكمــا تــؤ . حــاالت الطــوارئ واالســتجابة يف خمــاطر الكــوارث  

راد مـا  ويتزايـد بـاطِّ  . الربنـامج، مبـا يف ذلـك خمرجاهتـا    إطـار  ذة يف فَّـ الرئيسية جلميـع األنـشطة املن   
ــاً يف    بوَّابــةحتظــى ال  بــه مــن تقــدير باعتبارهــا معــرباً إىل املعلومــات الفــضائية، وذلــك يبــدو جلي

ــال علــى صــفحات   ــيت  اإلقب ــوارد ال ــشملت دَّعــأُامل ــة  املواضــيع جمموعــة متنوعــة مــن  لت احملوري
  . تلك الصفحاتاالستفادة من املفيدة وكثافة والنواتجواألحداث 

 ؛ مــن خــالل مقــابالت واستقــصاءات ابــةبوَّق للمِّــجــري تقيــيم متعأُ، ٢٠١٢ويف عــام   -٤٥
ــائج إىل خريطــة طريــق لتطــوير ال  ُتو ــه  بوَّابــةرمجــت النت  وتوطيــدها، وهــي تــستخدم اآلن لتوجي

  . وتداربوَّابة بون، حيث تستضاف الأعمال الربنامج يف إطار مكتب سبايدر يف
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شــهد عــدد    ٢٠١٣أغــسطس / آب٣١ و٢٠١٢ســبتمرب  / أيلــول١الفتــرة بــني  يف و  -٤٦
 يف عمومــه، مبتوســط عــشرة آالف زيــارة  تــصاعديا املعــارف اجتاهــاً بوَّابــةت الــشهرية لالزيــارا

وتواصلت الزيـادة يف عـدد عناصـر احملتـوى يف           . تقريباً كل شهر خالل الفترة املشمولة بالتقرير      
 وبلــغ ؛٢٠١٣أغــسطس / آب٣١ إىل ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول١ املعــارف يف الفتــرة مــن بوَّابــة

ــزمين      إمجــايل عــدد عناصــر ا  ــك اإلطــار ال ــشورة خــالل ذل ــشأة واملن ــدة املن ــوى اجلدي  ٦٦١حملت
  . عنصرا٤ً ١٣٠يتضمَّن  ٢٠١٣أغسطس / آب٣١ يف بوَّابةوكان حمتوى ال. عنصراً
ــذلك   -٤٧ ــن  كـ ــرة مـ ــول١يف الفتـ ــبتمرب / أيلـ ــسطس / آب٣١ إىل ٢٠١٢سـ  ،٢٠١٣أغـ

 شـهدت الفتـرة   ، و ي  والكاريبينية   من أفريقيا وأمريكا الالت    بوَّابةاستمرت الزيادة يف عدد زوار ال     
 نَّوتـبني اإلحـصاءات أ  . ارتفاعاً معترباً يف عدد الزوار من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا        أيضاً  

  . ٢٠١٣ إىل ربيع ٢٠١٢عدد الزوار من آسيا وأوروبا تضاعف تقريباً من ربيع 
  احلجــم حينــها حتميــل مــواد ضــخمة    ع قَّــ يتو،نــة وقــوع أحــداث معيَّ وفيمــا خيــص   - ٤٨

  ميكــن يف حــاالت الكــوارث، اجلاريــة ، كمــا هــو الــشأن يف أنــشطة اإلغاثــة  بوَّابــةيف موقــع ال
ــل ــسرعة  صــفحة تفعي ــز ب ــى م ــاء   . خمتلــفد خــدمات وِّعل ــد اســُتخدم هــذا األســلوب أثن   وق
 النـواتج لتوفري اجملموعـة الكاملـة مـن        وذلك   ٢٠١٣ت أوروبا الوسطى يف صيف عام       فيضانا

" غوغــل ســايتس"الــصفحة باســتخدام نظــام تلــك تيحــت أُقــد و. لعــامللجمهــور االفــضائية 
  )./https://sites.google.com/site/unspiderfloodseurope ()مواقع غوغل(
    

    الدعم االستشاري التقين  - جيم  
من أنشطة برنـامج سـبايدر الرئيـسية علـى الـصعيد      حد وا  هوالدعم االستشاري التقين   -٤٩

بعثـات استـشارية    : الوطين، ويستهدف تزويد الدول األعضاء بأشكال مـن الـدعم قـد تتـضمن             
ــدان أخــرى        ــة بالفــضاء وإدارة الكــوارث يف بل ــة مبــشاركة مــن خــرباء مــن وكــاالت معني تقني

ــة ذات صــلة؛ وإســداء املــشورة ال     ــة وإقليمي ــة إىل املؤســسات  ومنظمــات ومؤســسات دولي تقني
الفيـديو، ومـا إىل ذلـك؛       ب والتـداول ،  عـن ُبعـد   مـؤمترات    و ،اجتماعـات عقـد   الوطنية من خالل    

وتيسري التعاون املباشر بني املؤسسات الوطنية ومقـدِّمي املعلومـات واحللـول الفـضائية؛ وتقـدمي            
 حـــاالت االســـتجابة يف مـــن أجـــلالوصـــول إىل املعلومـــات الفـــضائية ُســـُبل  يف إتاحـــةالـــدعم 
 معلومات تفصيلية عن أنشطة الـدعم االستـشاري         A/AC.105/1056وترد يف الوثيقة    . الطوارئ

  . يف إطار برنامج سبايدر٢٠١٣التقين املنفّذة يف عام 
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ملعلومـات  ابرنـامج سـبايدر يف تقيـيم اسـتخدام     وقادهـا  مها ظّأفادت أربع بعثات نقد  و  -٥٠
ــضائية  ــب احلــايل واملمكــن  الف ــع جوان ــز إدارة خمــاطر الكــوارث   يف مجي  إدارة الكــوارث وتعزي

حلــّد مــن خمــاطر الكــوارث مــن أجــل ا الوصــول إىل املعلومــات الفــضائية ُســُبلبتحــسني وذلــك 
 تلـك البعثـات قـضايا متنوعـة         املقدَّمة مـن   التوصيات   وتشمل. واالستجابة يف حاالت الطوارئ   

التـشارك  يانـات، وتـوافر البيانـات، و      والتنسيق، وتيسري الوصول إىل الب    العامة  تتعلق بالسياسات   
  .املؤسساتتبادل البيانات، وبناء القدرات، وتعزيز يف 
  :٢٠١٣ للدعم االستشاري خالل عام وقد ُنظمت أربع بعثات  -٥١

 / آذار ٢٩ إىل   ٢٥ يف الفتـرة مـن       ،بعثـة استـشارية تقنيـة     اضـطُلع ب   :فييت نام يف    )أ(  
- كنــدا(الدوليــة  ســبايدر، ومنظمــة كــانييوس  خــبرياً مــن برنــامج ١٢، وقــام هبــا ٢٠١٣مــارس 
، )كنــدا( الكــبرية ئية الفــضاوالــنظم الــُبىن، ومركــز )أوقيانوســيا- آســيا- أفريقيــا- أمريكــا- أوروبــا

ــوطين الفرنــسي للدراســات الفــضائية   ــة  /واملركــز ال ــوطين للبحــوث العلمي ــول  /املركــز ال جامعــة ب
ات، واألكادميية الصينية للعلـوم، ومجعيـة       ، ومعهد حبر الصني اجلنويب لعلم احمليط      )فرنسا(ساباتييه  
، ومنظمـة  )إسـبانيا (   ونـشرها العلمية األرضـية علومات املواملعلوماتية اجلغرافية  تكنولوجيا  أحباث  

) الواليـات املتحـدة   (، واملركز املعين بـالكوارث يف منطقـة احملـيط اهلـادئ             )الفلبني(غرين مينداناو   
إدارة خـرباء مـن     وضـم الفريـق أيـضاً       . رافيـة ورصـد األرض    واملعهد الدويل لعلوم املعلومـات اجلغ     

ــل  ــنظم األرضــية حتلي ــدا (ال ــة   )هولن ــة املكاني ــات املعلومــات اجلغرافي تعــددة امل، ومركــز تكنولوجي
  ؛)الصني( وجامعة بيجني التربوية ،)الواليات املتحدة(التخصصات التابع جلامعة دلتا ستيت 

 ر واملعهـد الـوطين للمالحـة اجلويـة والفـضاء           م برنامج سبايد  ظَّ ن :يسيايف إندون   )ب(  
خمــاطر  إدارة مــن أجــل   املعلومــات الفــضائية  اســتخداماجتماعــاً ألصــحاب املــصلحة بــشأن    

مـن   شخـصاً  ٢٥ قرابـة وحـضر االجتمـاع     . ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٣ يف جاكارتا يف     ،الكوارث
ــاتأصــحاب املــصلحة مــن   : جتمــاعوشــاركت املؤســسات اآليت ذكرهــا يف اال .  متنوعــةهيئ

 إندونيـسية حمليـة     وهيئـات ،  )بادان بينانغوالنفان بينكانـا ديـرا      ( الوطنية إلدارة الكوارث   الوكالة
بـادان   ( آثـار الكـوارث، وهيئـة األرصـاد اجلويـة وعلـم املنـاخ واجليوفيزيـاء        بالتخفيف من معنية  

ــوجي وجيوفيزيكــا   ــا تول ــوجي وكليم ــة )ميتيورول ــة  امل، وهيئ ــة املكاني ــات اجلغرافي ــ (علوم دان اب
 الوطنيــة اإلندونيــسية للمــساحة ورســم اخلــرائط، وبرنــامج واهليئــة، )إنفورماســي جيوسباســيال

األغذيــة العــاملي، ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، واملركــز الــوطين الــصيين للحــّد مــن           
ي، واملركـز املعـين بـالكوارث يف منطقـة احملـيط            الكوارث، واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوِّ     

أمـم جنـوب     التـابع لرابطـة      هلادئ، ومركز التنـسيق للمـساعدات اإلنـسانية يف إدارة الكـوارث           ا
  شرق آسيا؛
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ــرة طلبــت :يف مــالوي  )ج(   ــاد  شــؤون إدارة الكــوارث  دائ ــة إيف ــشارية تقني ــة است  ،بعث
 مـن اللجنـة     مٍ بـدع  ،أكتـوبر / تـشرين األول   ١٨ إىل   ١٤واستجيب لذلك بإيفـاد بعثـة يف الفتـرة مـن            

ــستريتماب  االقتــصادي ــا، وفريــق أوبن ــسانيللمــساعدات ة ألفريقي ، واملعهــد الفرنــسي للبحــوث  ةاإلن
املتعلقة باستغالل البحار، وجامعة فيينا التقنية، والفريق املخـتص برصـد األرض، واملركـز اإلقليمـي                

   من الكوارث؛الوطين الصيين للحدِّلرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية، واملركز 
نـوفمرب،   / تشرين الثـاين  ٢٩ إىل   ٢٥وفدت بعثة استشارية تقنية من      أُ :يف غانا   )د(  

ذت البعثـة بـدعم مـن جامعـة األمـم           ُنفِّـ وقـد   . تلبية لدعوة من املنظمة الوطنية إلدارة الكـوارث       
ث الفـضاء والتنميـة،     ااملتحدة، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة، والوكالـة الوطنيـة النيجرييـة ألحبـ              

ــوطين الــصيين للحــّد مــن الكــوارث،     ومكتــب األرصــاد اجل  ــة باململكــة املتحــدة، واملركــز ال وي
  ).جنوب أفريقيا(وجامعة فري ستيت ومؤسسة العامل اآلمن، 

    
    بعة البعثات االستشارية التقنيةأنشطة متا  - دال  

  تدريبية بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية الدورة العمل والحلقة     
    ٢٠١٣مايو / أيار٩ إىل ٥من لسودان، يف إدارة خماطر الكوارث، ا

زت علـى   كّحلقة عمل ر  ،  ٢٠١٣مايو  / أيار ٩ إىل   ٥لفترة من    يف ا  ،قدت يف اخلرطوم  ُع  -٥٢
، وكـان    يف هذا الصدد    ودورة تدريبية  ،استخدام التكنولوجيات الفضائية إلدارة خماطر الكوارث     

مـت  ظِّوُن. ٢٠١١الـسودان يف عـام      در إىل   ذلك متابعةً لبعثة استشارية تقنية أوفدها برنامج سباي       
عـد، واملركـز اإلقليمـي لرسـم خـرائط املـوارد            ُبباملشاركة مع هيئة االستـشعار عـن        هذه األنشطة   

ألغــراض التنميــة، واإلدارة العامــة للــدفاع املــدين بالــسودان، ومديريــة الــصحة العامــة والطــوارئ 
  .ة لألرصاد اجلويةهليئة السودانيوزارة الصحة، ووزارة الزراعة والري، والدى 
، أكثـــر مـــن  الـــيت اســـتمرت يومـــاً واحـــداً، عـــدد املـــشاركني يف حلقـــة العمـــلوبلـــغ  -٥٣

من جهات حكومية ومنظمات غري حكومية وهيئات أكادميية ومنظمـات تابعـة            شخصاً   ١٢٠
 ٢٠ زهــاءا الــدورة التدريبيــة فحــضرها   أمَّــ. ملتحــدة وشــركات خاصــة يف الــسودان   لألمــم ا

ــة   ــشعار عــن  مــشاركاً مــن هيئ ــة،  عــد، ُباالست ــرة األرصــاد اجلوي ــدفاع، ووزارة ودائ ووزارة ال
 ومكاتب حمليـة ملنظمـات تابعـة        ،الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة والري يف السودان       

وتـوىل  ). مثـل مكـتيب برنـامج األغذيـة العـاملي وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         (لألمم املتحـدة    
 برنامج سبايدر، واملعهد الصيين ألحباث املوارد املائيـة والطاقـة املائيـة             التدريب مخسة خرباء من   

  .م خرائط املوارد ألغراض التنميةواملركز اإلقليمي لرس
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  ضة رَّلفضائية لرسم خرائط املناطق املعتدريبية على استخدام التكنولوجيا االدورة ال    
   الديش،لسريع، بنغ الفيضانات والتنبؤ بالفيضانات ورسم اخلرائط األخطار

    ٢٠١٣مايو  / أيار١٦ إىل ١٢ من
لفضائية لرسم خـرائط    استخدام التكنولوجيا ا  " موضوع   حول الدورة التدريبية    ُنظِّمت  -٥٤

"  الفيضانات والتنبؤ بالفيضانات ورسم اخلـرائط الـسريع يف بـنغالديش           ألخطارضة  رَّاملناطق املع 
، وبرنـامج اإلدارة الـشاملة للكـوارث، ومنظمـة          باملشاركة مـع وزارة إدارة الكـوارث واإلغاثـة        

عد ببنغالديش، كمتابعة للبعثة االستشارية التقنية الـيت أوفـدها          ُبأحباث الفضاء واالستشعار عن     
  .٢٠١١بايدر إىل بنغالديش يف عام برنامج س

 الــدورة نطاقــاً عريــضاً مــن املوضــوعات، مثــل دور رصــد األرض يف إدارة       ومشلــت  -٥٥
أخطــار الفيــضانات منــاطق  يف الفيــضانات، ورســم خــرائط املواقــع احلرجــةيم الكــوارث، وتقيــ

ــدد األخطــار      ــة تع ــضعف يف حال ــواطن ال ــيم املخــاطر وم ــا، وتقي ــض. وخماطره ــدورة مَّوت نت ال
  . هارات يف رسم اخلرائط ومنذجة الفيضاناتاملتنمية  للمشاركني يتيحجلسات تطبيق عملي 

برنــامج ســبايدر، واملعهــد  : ء مــن املنظمــات التاليــة اجللــسات التدريبيــة خــربا ب واضــطلع  -٥٦
الدويل إلدارة املياه، واملركز الوطين الصيين للحد من الكوارث، واملركز الدويل للتنمية املتكاملـة              
للجبـال، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملركـز املعـين بـالكوارث يف           

ظمـة أحبـاث الفـضاء واالستـشعار     ب للكوارث، ومنهُّ اآلسيوي للتأيط اهلادئ، واملركز  منطقة احمل 
  . منظمة يف بنغالديش١٧سؤوالً من  م٢٠ زهاءي  وشارك يف الربنامج التدريب. عدُبعن 

    
    ٢٠١٣مايو / أيار١٧ إىل ١٣من نيكية، أنشطة بناء القدرات واملتابعة يف اجلمهورية الدومي    

 كمتابعة لبعثيت دعم استـشاري سـابقتني        ،يبية ملدة أسبوع  م برنامج سبايدر دورة تدر    ظَّن  -٥٧
 قدرات االستشعار   ، وذلك من أجل تعزيز    ٢٠١١ و ٢٠١٠ الدومينيكية يف عامي     إىل اجلمهورية 

عد لدى الفريق املشترك بني املؤسسات املعين باستخدام املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة إلدارة           ُبعن  
مت الدورة  ظِّوُن. لفيضانات من الصور الساتلية    با ات الصلة ذعلومات  املاستخالص  بغية  املخاطر  
أوغـستني  معهد  : ، هي  مع اللجنة الوطنية للطوارئ وثالثة مكاتب دعم إقليمية         بالتعاون التدريبية
ومركز املياه اخلـاص باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا الالتينيـة               ،  )كولومبيا( اجلغرايف   كودازي
  . لألنشطة الفضائية األرجنتينيةلوطنية واللجنة ا،ي والكاريب

م احملاضرات واجللسات التطبيقية خرباء مـن مركـز امليـاه اخلـاص باملنـاطق املداريـة                  دَّوق  -٥٨
. مج ســبايدر اجلغــرايف وبرنــاأوغــستني كــودازيالرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة والكــارييب ومعهــد 
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ــض ــشعار عــن  الًمــدخ: نت املوضــوعاتمَّوت  أجــل إدارة خمــاطر الكــوارث  عــد مــن ُب إىل االست
بــشأن  البيانــات املفيــدة ونــواتج حــاالت الطــوارئ؛ واحتيــاز البيانــات الــساتلية واالســتجابة يف

دون إشـراف؛   مـن    وتصنيفها بإشراف و   األطيافتعددة  امللفيضانات؛ واملعاجلة املسبقة للصور     ا
إىل بيانات الـرادار؛     الًومدخ؛  األطيافتعددة  املرات بالصور   يُّ التغ وكشفوحساب املؤشرات   

واســتخدام منــاذج االرتفاعــات الرقميــة للنمذجــة اهليدرولوجيــة؛ واســتخدام البيانــات احلراريــة   
  .الشبكية بوَّابة إىل الالًومدخرات؛ يُّ التغلكشف

    
وطين على رسم خرائط مناطق الكوارث باستخدام تكنولوجيا الي  تدريبالربنامج ال    

    ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٨ إىل ٤من مبيق، االفضاء، موز
 /مبيـق يف تـشرين األول  البعثة االستشارية التقنية اليت أوفدت إىل موزلتوصيات ا  متابعةً  -٥٩

م برنــامج ســبايدر باملــشاركة مــع مكتــب برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ظَّــن، ٢٠١٢أكتــوبر 
ــاطق الكــ      امبوز ــى رســم خــرائط من ــابوتو عل ــة يف م ــة وطني ــق دورة تدريبي وارث باســتخدام مبي

  .لدورة يف جامعة إدواردو موندلنيوعقدت ا. تكنولوجيا الفضاء
املعهــد :  مــشاركاً مــن املؤســسات التاليــة ٢٠أكثــر مــن موجَّهــة إىل  الــدورة وكانــت  -٦٠

طين لرسـم اخلـرائط     مبيـق، واملركـز الـو     االوطين إلدارة الكوارث، ومعهد البحوث الزراعية مبوز      
رصـاد اجلويـة،   اجلنوبية، واملعهد الوطين لألملياه ملوارد ا ارة اإلقليمية   عد، واإلد ُبواالستشعار عن   
لتقنية، وجامعـة   مبيق ا التخطيط وإدارة األراضي، وبلدية مابوتو، وجامعة موز      واملديرية الوطنية   
  .إدواردو موندلني

  اخلــرباء مــن برنــامج ســبايدر وجامعــة كولونيــا للعلــوم التطبيقيــة واملركــز الــوطين  وقــدَّم  -٦١
 ومـواطن الـضعف واملخـاطر؛       األخطـار  مفـاهيم    عـن لمـشاركني   حملة ل  من الكوارث    الصيين للحدِّ 

ــة يف إدارة الكــوارث؛ ورســم       ــات اجلغرافي وأساســيات ســواتل رصــد األرض؛ واســتخدام البيان
 بالنسبة إىل اجلوانب العملياتية من امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء              وأداؤه الوظيفي السريع  اخلرائط  

مت مترينـات عمليـة علـى التنبـؤ بالفيـضانات،           كما قُدِّ . رث الكربى؛ وموضوعات أخرى   الكواو
  .سم السريع خلرائط مناطق الكوارث الفيضانات، ورصد اجلفاف، والروكشف

    
     حاالت الطوارئأثناءالدعم   - هاء  

 امليثـاق  تفعيـل مـن أجـل   :  عـدٍد مـن حـاالت الطـوارئ      أثنـاء م برنامج سبايدر دعمـاً      دَّق  -٦٢
 إعـصار بوفـا     أثنـاء  النـهائيني    املستعملني والتنسيق مع    ،لدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى    ا

 إعـصار   أثنـاء  املنظمة اهلنديـة ألحبـاث الفـضاء         ساتلية عن طريق  يف باالو والفلبني؛ وتوفري صور      
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 لرصـد الفيـضانات يف مشـال العـراق وبغـداد،          بنـواتج هايان يف الفلبني؛ وتزويد حكومة العـراق        
  . من الكوارث الصيين للحّداملركز الوطينوألحباث الفضاء ساعدة من املنظمة اهلندية مب
    

    ضطلعت هبا مكاتب الدعم اإلقليميةاألنشطة اليت ا  - واو  
قــد برنــامج ســبايدر االجتمــاع الــسنوي الرابــع ملكاتــب الــدعم اإلقليميــة أثنــاء دورة  َع  -٦٣

، حيــث اسُتعرضــت )٢٠١٣فربايــر / شــباط١٢ و١١فيينــا، (اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  
 ألنـشطة مـشتركة     ضعت خطةٌ ُوَو،  ٢٠١٢اتب الدعم اإلقليمية يف عام      ذة مع مك  األنشطة املنفَّ 

  : من التوصيات من بينها ما يليةٌوصدر عن االجتماع مجل. ٢٠١٣يف عام 
  ؛ معارف برنامج سبايدربوَّابةة يف زيادة مشاركة مكاتب الدعم اإلقليمي  )أ(  
املخطــط للقيــام هبــا  األنــشطة ذات الــصلة عــن املعلومــات التــشارك يفحتــسني   )ب(  

  دام املوارد مبزيٍد من الكفاءة؛رفع مستوى فعالية التنسيق واستخبغية 
  عتناء بشبكات التواصل االجتماعي؛زيادة اال  )ج(  
التـشارك   جتميع الصور الساتلية ومـوارد البيانـات بغيـة      بعني االعتبار إىل  النظر    )د(  

 ُسـبل  ، وبغية حتـسني    فيها مكاتب الدعم اإلقليمية    تنشط البيانات عرب البلدان أو املناطق اليت        يف
  يانات احملفوظة؛الوصول إىل الب

واحلـصول   العثـور  أين وكيـف ميكـن  ن يِّإعداد دليل إلكتروين على اإلنترنت يب     )ه(  
  خرى؛األقليمية اإلدعم ال  مع مكاتبوالتشارك فيهازيلها  على البيانات اليت ميكن تن

لتـوفري معلومـات   عن هطـول األمطـار    بيانات الساتلية   الالنظر يف وسائل استخدام       )و(  
  ؛ لذلكة حديثة أو التكنولوجيا الالزمة خدمات أرصاد جويليس لديها دوائرلبلدان اليت ل

املداومــة علــى التــشارك يف اســتعراض برنــامج العمــل املتفــق عليــه وحتديــد           )ز(  
وأن  ملمـوس    تغـيري إحـداث   بمكاتب الدعم اإلقليمية    أن تقوم فيها    االت والتدابري اليت ميكن     اجمل

  م؛دُّالتقإىل  تؤدي
قيـاس  ذلـك تعريـف ملـسؤوليات وآليـات     تصميم وتنفيذ أسلوب تقييم، مبا يف        )ح(  

  ين والبعثات االستشارية التقنية؛ الدعم االستشاري التقتأثري
وع اخلــاص باســتخدام الــصور الــساتلية احملفوظــة مــع   تنفيــذ املــشرالــسعي إىل  )ط(  

  . عليهاواتُّفقاتباع املعامل اليت نوقشت ببرنامج سبايدر، 
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 شـبكته مـن   ٢٠١٣ع برنامج سبايدر خالل عـام   سَّ أعاله، و  ١٠وكما ورد يف الفقرة       -٦٤
ويل املركـز الـد  :  انـضمام اتفاقـات علـى  ع ثالثة شركاء جدد قَّمكاتب الدعم اإلقليمية، حيث و  

ووكالـة دعـم     ، واملعهد الوطين اإلندونيسي للمالحـة اجلويـة والفـضاء         ،للتنمية املتكاملة للجبال  
  .وتنسيق املشاركة الروسية يف عمليات املساعدة اإلنسانية الدولية

ــة يف       -٦٥ ــة ألحبــاث الفــضاء والتنمي ــة النيجريي ــة الوطني وشــارك ســتة مــسؤولني مــن الوكال
تعلق بامليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى، يف       ي يعاملشار ملديري   خمصَّص تدريب

 اجتمـاع كمـا شـارك مكتـب الـدعم اإلقليمـي يف      . ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ١٠ إىل ٨أبوجا من  
  . ٢٠١٣التشاور السنوي للجنة اإلقليمية إلدارة الكوارث يف غرب أفريقيا لعام 

عـد  ُب كامتانـدو نظـام استـشعار عـن      رمسيـاً يف   اسُتهل،  ٢٠١٣أبريل  /نيسانويف أوائل شهر      -٦٦
 علـى سـطح مـبىن املركـز الـدويل      مركَّـب والنظام .  حرائق الغابات ورصدها لنيبال   لكشفعمليايت  

 الـيت أعقبـت   مكتب الدعم اإلقليمي ذلـك حملـة عامـة عـن األحـداث        مدَّوق. للتنمية املتكاملة للجبال  
  .بت فيضانات شديدةبَّ، واليت س٢٠١٣ل عام الغزيرة يف اهلند ونيبااملومسية املونسون رياح أمطار 
تراوحـت  سبتمرب فيـضانات    / وأوائل أيلول  أغسطس/آبوواجهت باكستان يف أواخر       -٦٧

، بــدأت جلنــة األحــوالولرصــد . شديدة يف مجيــع األهنــار الرئيــسية يف الــبالدوالــتوســطة بــني امل
وميــة للمنــاطق الــيت حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي العلــوي الباكــستانية يف إصــدار خــرائط ي 

  .ر موديس من الساتلني أكوا وترياتغمرها الفيضانات استناداً إىل صو
وتــشاركت وكالــة الفــضاء الوطنيــة اإليرانيــة وجلنــة حبــوث الفــضاء والغــالف اجلــوي     -٦٨

العلــوي الباكــستانية، مــن خــالل الــشبكة اإلســالمية املــشتركة لعلــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، يف  
يف مقـر   وذلـك    الكوارث وإدارهتا    خماطر من   دِّأن التطبيقات الفضائية للح   تنظيم حلقة عمل بش   

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٩ إىل ٧ من وكالة الفضاء الوطنية اإليرانية بطهران يف الفترة
ويعكف مكتب الدعم اإلقليمي يف رومانيا حالياً علـى تنفيـذ صـيغة حمدَّثـة مـن خدمـة                     -٦٩

كمـل  تو. نصة املعلومـات اجلغرافيـة لـدعم إدارة الكـوارث         الطوارئ الوطنية يف إطار مشروع م     
 آليـات الطـوارئ القائمـة مـن خـالل خدمـة اسـتجابة فرعيـة يف                  املنصَّة املعلوماتية اجلغرافية   ههذ
  .االت الطوارئ تنفرد هبا رومانياح
انظـر   ( لتقـدميها وتواصل مكاتب الدعم اإلقليمية أنـشطتها املتعلقـة باملـسامهات املخطـط           -٧٠
 معارف برنامج   بوَّابة، مبا يف ذلك وضع ممارسات موصى هبا ل        )A/AC.105/2012/CRP.18ثيقة  الو

 واملركز اإلقليمي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض       وتعمل وكالة الفضاء الوطنية اإليرانية    . سبايدر
ووكالــة األوكرانيــة للعلــوم الوطنيــة  املــشترك بــني األكادمييــة   ومعهــد البحــوث الفــضائية التنميــة
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الفــضاء الوطنيــة يف أوكرانيــا ومركــز امليــاه اخلــاص باملنــاطق املداريــة الرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة    
.  احملاصـيل بغـالل ي معاً منذ فترة على وضع منـهجيات لرصـد اجلفـاف وتقييمـه والتنبـؤ           والكاريب

 لألنـشطة  الفضاء واللجنـة الوطنيـة  للبحث والتطوير يف جمال  كما تعمل الوكالة الوطنية النيجريية      
املشترك بـني   اجلغرايف ومعهد البحوث الفضائية زيغستني كوداوالفضائية يف األرجنتني ومعهد أ    

ــة  األ ــة الوطني ــوم كادميي ــى وضــع       للعل ــضاً عل ــرة أي ــذ فت ــا من ــة يف أوكراني ــضاء الوطني ــة الف ووكال
تخدام دة بالفيضانات ورسم خرائط مناطق الفيضانات باسـ       دَّمنهجيات لرسم خرائط املناطق امله    

ــرادارات ذات الفتحــة االصــطناعية   ــوي      . ال ــالف اجلــوي العل ــضاء والغ ــة حبــوث الف ــل جلن وتعم
ي اجلغـرايف يف    زغستني كودا وم معهد أ  دَّوق.  التربة ّتاملواقع احلرجة لتحا  الباكستانية على حتديد    

االهنيــاالت الكتليــة ورســم خرائطهــا كولومبيــا كتيبــاً بــشأن تقــدير أخطــار الفيــضانات وحركــة  
استخدام تكنولوجيات اجلغرافية املكانيـة، الـيت تـستهدف احلـوض           ب يف كورانتيوكويا،    توصيفهاو

 اجلغـرايف مبـادئ توجيهيـة    زيغـستني كـودا  وكمـا وضـع معهـد أ   . يباألدىن لنهري كوكـا ونيتـش    
  .  وتصحيحها٨ الندسات نواتجلوصف 

ة اإلنـسانية الدوليـة     وكالة دعـم وتنـسيق املـشاركة الروسـية يف عمليـات املـساعد             مت  ظَّون  -٧١
 لصاحل رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحملـيط  ، ووكالة الفضاء االحتادية الروسية)وكالة إمريكوم (

يقـات  حلقـة عمـل عـن تطب   ، ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول ٣١ و ٣٠ يف،  ، إندونيسيا اهلادئ يف بايل  
 يف منطقــة جابة عنــد حــدوثهاواالســت وإدارهتــا الطــوارئحلــاالت ب هُّــالتكنولوجيــات الــساتلية للتأ

هــت أمانــة رابطــة التعـاون االقتــصادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ دعــوة إىل  ووجَّ. احملــيط اهلــادئ-آسـيا 
وكانت تلك هي الفرصـة األوىل      .  بشأن أعماله وخطة عمله    إيضاحيبرنامج سبايدر لتقدمي عرض     

  .تب الدعم اإلقليميةإىل شبكة مكا وهي أحدث كيان ينضم وكالة إمريكوم،لتعاون وثيق مع 
    

    عاتالتربُّ  -اًرابع  
النقديـة  ( الـدعم واملـسامهات الطوعيـة        تلقِّـي يعود الفضل يف جنـاح تنفيـذ األنـشطة إىل             -٧٢

  :ع اخلاص، وكان من أبرزها ما يليمن احلكومات وكيانات القطا) والعينية
ــورو مــن خــالل ا ١٥٠ ٠٠٠حكومــة النمــسا، الــيت تربَّعــت مببلــغ     )أ(   ــة لوكا ي ل

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

  خبري معاون؛
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يـورو ألنـشطة برنـامج       ١٥٠ ٠٠٠ تّربعـا مقـداره      قدَّمتحكومة أملانيا، اليت      )ج(  
  ؛٢٠١٣مات خبريين معاونني يف عام  وموَّلت خد،سبايدر النابعة من مكتب بون

 يوان سـنوياً لـدعم      ١  ٢٥٠  ٠٠٠حكومة الصني، اليت تساهم مببلغ مقداره         )د(  
أنشطة مكتب برنامج سبايدر يف بيجني وتوفري خـدمات اثـنني مـن كبـار اخلـرباء مـن املركـز               

يل اإلعـارة مـع   علـى سـب  (الوطين الصيين للحّد من الكوارث وإدارة الفـضاء الوطنيـة الـصينية      
  ؛)عدم رد التكاليف

ــر خــدمات كــبري خــرباء          )ه(   ــذي وفَّ ــضاء اجلــوي، ال ــشؤون الف ــاين ل   املركــز األمل
  ؛٢٠١٣لنصف األول من عام خالل ا) على سبيل اإلعارة مع عدم رد التكاليف(

  مهما برنامج سبايدر؛ ظّمل اآلمن، اليت سامهت يف حدثني نمؤسسة العا  )و(  
ضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       إدارة الفضاء الوطنية الصينية ومنظمة التعاون الف        )ز(  

  .مه برنامج سبايدرظّينوشركة دجييتال غلوب، اليت سامهت يف املؤمتر السنوي الذي 
ذة يف عـام    فَّشطة الدعم االستشاري التقين املن     أن عن من هذا التقرير والتقرير      كلٌّيشري    -٧٣

 مـع جمموعـة     ونيةالتعا إىل مجيع األعمال     ،)A/AC.105/1056(يف إطار برنامج سبايدر     ،  ٢٠١٣
عريضة من املؤسسات اليت عاونت مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف تنفيـذ برنـامج سـبايدر                

ي يف إجنــاح وحتظــى تربعاهتــا العينيــة، واملاليــة أحيانــاً، بالتقــدير كعامــل حمــور  . ٢٠١٣يف عــام 
ني عالوةً على إثبات قيمة برنـامج سـبايدر يف بنـاء الـشراكات لتحـس          ،  ٢٠١٣الربنامج يف عام    

احلــد مــن خمــاطر الكــوارث جمــال بــدور يف علــى القيــام قــدرات املؤســسات الوطنيــة واإلقليميــة 
  . حاالت الطوارئ يف البلدان الناميةواالستجابة يف

  


