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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

   يف إطار برنامج ٢٠٠٨األنشطة الَوصولة املنفَّذة يف عام     
األمم املتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث 

      واالستجابة يف حاالت الطوارئ
      تقرير من األمانة    
  احملتويات

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

 ٣..................................................................................ألنشطة الَوصولةا-ثانيا

حلقات العمل واجتماعات اخلرباء الدولية واإلقليمية املعقودة يف إطار برنامج األمم املتحدة -ألف 
 ٤..................للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

 ٥.لكوارث واحللول الفضائيةاجتماع العمل بشأن مبادرات األمم املتحدة يف جمال إدارة املخاطر وا -باء 

االجتماع اخلامس على نطاق األمم املتحدة بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل -جيم 
 ٦...................................االستجابة يف حاالت الطوارئ وتقدمي املساعدات اإلنسانية

 ٧...............................مشاركة متكلمني خرباء يف املؤمترات واالجتماعات ذات الصلة -دال 

 ٨.....................................راسية وحلقات العمل اإلقليمية والدوليةدعم احللقات الد -هاء 

اجتماع األمم املتحدة الدويل للخرباء املعقود يف إطار برنامج سبايدر بشأن االستفادة من شبكة مكاتب -ثالثا
 ١٠....................................................................................الدعم اإلقليمية
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الصفحة  
 ١٠.........................................................................الربنامج واحلضور-ألف 

 ١١....................................................................املالحظات والتوصيات -باء 

قليمية املعقودة يف إطار برنامج سبايدر بشأن االستفادة من احللول الفضائية حلقة عمل األمم املتحدة اإل-رابعا
 ١٢..................اإلقليمية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف منطقة الكاريبـي

 ١٢.........................................................................الربنامج واحلضور-ألف 

 ١٤......................................................................املالحظات التوصيات -باء 

عقودة يف إطار برنامج سبايدر بشأن االستفادة من احللول الفضائية حلقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية امل-خامسا
 ١٦...............اإلقليمية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف منطقة احمليط اهلادئ

 ١٦.........................................................................الربنامج واحلضور-ألف 

 ١٨....................................................................املالحظات والتوصيات -باء 

ملعقودة يف إطار برنامج سبايدر بشأن إدارة الكوارث حلقة عمل األمم املتحدة الدولية الثانية ا-سادسا
 ١٩.....................................................................سّد الثغرة: وتكنولوجيا الفضاء

 ١٩.........................................................................الربنامج واحلضور-ألف 

 ٢١....................................................................املالحظات والتوصيات -باء 

 ٢٣..........................................................................................التربعات-سابعا
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    مقدمة  -أوال  
ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١٠قّررت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ١

، إنشاء برنامج داخل األمم املتحدة لتوفري مجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية ٢٠٠٦
املتصلة بإدارة الكوارث جلميع البلدان ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة دعما 

ووافقت اجلمعية العامة يف ذلك القرار على أن ُيسمى . لدورة إدارة الكوارث بأكملها
رنامج األمم املتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف الربنامج ب

حاالت الطوارئ، وعلى ضرورة تنفيذه بوصفه أحد برامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
  .التابع لألمانة العامة

ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٢/٢١٧ووافقت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ٢
يكون االسم املختصر لربنامج األمم املتحدة للمعلومات الفضائية من أجل ، على أن ٢٠٠٧

برنامج ( UN-SPIDERإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ باللغات األجنبية 
، وخطة عمله املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٩- ٢٠٠٧، وأّيدت برناجمه املقترح للفترة )سبايدر
٢٠٠٩-٢٠٠٨) A/AC.105/894واتفقت جلنة استخدام الفضاء ). فقان األول والثاين، املر

اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا اخلمسني، على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية يف التقارير املرحلية عن برنامج سبايدر وخطط عمله املقبلة يف إطار بند منتظم من 

 بواسطة النظم الفضائية، وأن ُيدرج ذلك بنود جدول األعمال بشأن دعم إدارة الكوارث
  )١(.البند من جدول األعمال يف قائمة املسائل اليت سينظر فيها الفريق العامل اجلامع

 فيما ٢٠٠٨ويتضّمن هذا التقرير معلومات عن األنشطة الَوصولة اليت اضطُلع هبا يف عام   -٣
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني  وخطة العمل لفترة٢٠٠٩-٢٠٠٧يتعلق بربنامج سبايدر للفترة 

    
    األنشطة الَوصولة  -ثانيا  

، مثلما يرد يف خطة عمله لفترة السنتني ٢٠٠٨متثّلت أنشطة برنامج سبايدر يف عام   - ٤
  :يف ما يلي)  من األنشطة الَوصولة٤يف إطار النشاط  (٢٠٠٩-٢٠٠٨

ضمان مشاركة متكلمني خرباء يف ما ال يقل عن مخسة مؤمترات   )أ(  
   ذات صلة، هتدف إىل الترويج ألنشطة برنامج سبايدر؛واجتماعات

                                                                 
  .١٦٠-١٤٠، الفقرات )A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  (1) 
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تقدمي الدعم إىل ما ال يقل عن ثالث حلقات دراسية وحلقات عمل إقليمية   )ب(  
  ودولية من خالل مساعدة مشاركني من البلدان النامية على حتّمل تكاليف سفرهم؛

اعات تنظيم ما ال يقل عن ثالث حلقات عمل أو دورات تدريبية أو اجتم  )ج(  
  خرباء أو حلقات دراسية؛

تنظيم ما ال يقل عن حلقة عمل واحدة أو ندوة واحدة أو اجتماع خرباء   )د(  
  .واحد يف جنيف لفائدة أوساط املستعملني

وعالوة على ذلك، ذُكر على وجه التحديد يف خطة العمل أن األنشطة املقّررة لعام   - ٥
وميكن االطالع على نص خطة . َوصولة ينبغي أن ُيضطلع هبا يف إطار األنشطة ال٢٠٠٨

  : على املوقع الشبكي اخلاص بربنامج سبايدر٢٠٠٩- ٢٠٠٨العمل لفترة السنتني 
)http://www.unspider.org(. 

، وُعقدت مجيع حلقات العمل ٢٠٠٨وقد حتقّقت األهداف الواردة أعاله لعام   - ٦
  .ة يف الربنامجواجتماعات اخلرباء واملؤمترات والدورات التدريبية املذكور

    
حلقات العمل واجتماعات اخلرباء الدولية واإلقليمية املعقودة يف إطار برنامج   - ألف  

  األمم املتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة 
    يف حاالت الطوارئ

فضائية من ركّزت األنشطة الَوصولة املنفّذة يف إطار برنامج األمم املتحدة للمعلومات ال  - ٧
على تنظيم حلقات ) برنامج سبايدر(أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

وقد ركّزت حلقات العمل الدولية اليت ُعقدت يف إطار . عمل واجتماعات خرباء دولية وإقليمية
زت الربنامج على اجلمع بني اخلرباء واألخصائيني املمارسني بغية حتسني التنسيق األفقي؛ وركّ

حلقاُت العمل اإلقليمية على مواضيع خمتارة وعلى تعزيز التنسيق الرأسي؛ بينما ركّزت 
  .اجتماعات اخلرباء على مسائل خمتارة وعلى تطوير اإلطار االستراتيجي لربنامج سبايدر

  : ، نظم موظفو برنامج سبايدر حلقات العمل األربع التالية٢٠٠٨ويف عام   - ٨
حدة الدويل للخرباء املعقود يف إطار برنامج سبايدر بشأن اجتماع األمم املت  )أ(  

االستفادة من شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، الذي ُعقد يف سالزبورغ، النمسا، يف الفترة من 
  ؛٢٠٠٨فرباير / شباط٩ إىل ٧
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حلقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية املعقودة يف إطار برنامج سبايدر بشأن   )ب(  
ول الفضائية اإلقليمية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف االستفادة من احلل

  ؛٢٠٠٨يوليه / متوز١١ إىل ٨منطقة الكاريبـي، اليت ُعقدت يف هيستنغز، بربادوس، يف الفترة من 
حلقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية املعقودة يف إطار برنامج سبايدر بشأن   )ج(  

ائية اإلقليمية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف االستفادة من احللول الفض
  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٦منطقة احمليط اهلادئ، اليت ُعقدت يف سوفا، يف الفترة من 

حلقة عمل األمم املتحدة الدولية الثانية املعقودة يف إطار برنامج سبايدر   )د(  
سد الثغرة، اليت ُعقدت يف بون، أملانيا، يف الفترة : ءبشأن إدارة الكوارث وتكنولوجيا الفضا

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١٣من 
  ولالطالع على وصف كل حلقة عمل وموجز للتوصيات واالستنتاجات املنبثقة  -٩

  وتوجد على املوقع الشبكي اخلاص بربنامج.  أدناه٦٧-٢٤عنها، انظر الفقرات 
مذكرات االجتماعات ) http://www.unoosa.org/oosa/en/unspider/recentworkshops.html(سبايدر 

  .التفصيلية وبرامج وقوائم املشاركني ونسخ من العروض التوضيحية املقّدمة يف كل حلقة عمل
    

اجتماع العمل بشأن مبادرات األمم املتحدة يف جمال إدارة املخاطر والكوارث   - باء  
    واحللول الفضائية

ؤون الفضاء اخلارجي مع الفريق املختص برصد األرض اجتماع عمل نظّم مكتب ش  - ١٠
ليوم واحد بشأن مبادرات األمم املتحدة يف جمال إدارة املخاطر والكوارث واحللول الفضائية، 

واستهدف اجتماع العمل إفادة أوساط املستعملني . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧يف جنيف، يف 
يئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وممثلون عن وُدعي ممثلون عن اهل. النهائيني يف جنيف

املنظمات واملؤسسات الشريكة ذات الصلة لعرض مبادراهتم يف جمال إدارة املخاطر 
والكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ، ولتقدمي معلومات عن الربامج القائمة اليت ُتيّسر 

وأتاحت . دعم تلك املبادراتالوصول إىل احللول واملعلومات الفضائية واستخدامها ل
املناقشات اليت أعقبت العروض التوضيحية ملمثلي هيئات األمم املتحدة الفرصة الستبانة أوجه 

  .التآزر املمكنة من أجل التنسيق األوثق لألعمال اليت تضطلع هبا هيئاهتم
وحضر اجتماع العمل ممثلو هيئات األمم املتحدة واملؤسسات الشريكة واهليئات   - ١١

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة، ومكتب شؤون : الدولية األخرى التالية
الفضاء اخلارجي، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج األغذية العاملي، وأمانة 
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االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وفريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات 
غرافية، ومنظمة الصحة العاملية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمة العاملية لألرصاد اجل

اجلوية، واملفوضية األوروبية، واملركز األورويب للتدريب والبحث يف جمال اهلندسة الزلزالية، 
  .ومعهد حبوث النظم البيئية، والفريق املختص برصد األرض

  :لعمل على مجلة أمور منها يليواتفق املشاركون يف اجتماع ا  - ١٢
ينبغي توفري حد أدىن من جمموعات البيانات العملية املشتركة وتيسري   )أ(  

  احلصول عليها؛
  جيب إتاحة منتجات ذات قيمة مضافة للمستعملني النهائيني؛  )ب(  
  ينبغي إعطاء األولوية للمناطق اليت تشهد ارتفاعاً يف وترية الكوارث؛  )ج(  
مبا يف ذلك على الصعيد (مة الشبكات وتعزيز الروابط القائمة ينبغي إقا  )د(  
  وإبرام االتفاقات قبل وقوع الكوارث؛) امليداين

  ينبغي إقامة شراكات، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص؛  )ه(  
ينبغي تفادي ازدواج اجلهود حبيث يراعى على وجه اخلصوص أن جمموعة   )و(  

  تكون مفيدة ملختلف املستعملني؛واحدة من جمموعات البيانات ميكن أن 
ينبغي االستفادة من احملافل القائمة مثل هياكل األمم املتحدة األساسية   )ز(  

للبيانات املكانية التابعة لفريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية، واالجتماع 
اضيعية اخلاصة املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، والربامج املو

  .باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
وسوف يراعي برنامج سبايدر التوصيات واالستنتاجات املذكورة أعاله لدى العمل   - ١٣

  .مع أوساط املستعملني النهائيني يف جنيف
    

االجتماع اخلامس على نطاق األمم املتحدة بشأن استخدام تكنولوجيات   - جيم  
    ستجابة يف حاالت الطوارئ وتقدمي املساعدات اإلنسانيةالفضاء من أجل اال

نظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي االجتماع اخلامس على نطاق األمم املتحدة   - ١٤
بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل االستجابة يف حاالت الطوارئ وتقدمي 

وحضر . ٢٠٠٨أكتوبر /ول تشرين األ١٧ و١٦املساعدات اإلنسانية، يف بون، أملانيا، يومي 
 هيئة من هيئات األمم املتحدة ٢٥االجتماع الذي استمر يومني واحد وثالثون ممثال من 
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واملؤسسات الشريكة، وركّز على فهم البيئة التشغيلية احلالية املتطورة واحلاجة إىل إقامة 
  .تنسيق أوثق بني اهليئات القائمة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها

وإضافة إىل ذلك، قُدمت مخسة . تضّمن برنامج االجتماع تسعة عروض إيضاحيةو  - ١٥
عروض تقنية مفّصلة يف اليوم الثاين من االجتماع لتزويد خرباء األمم املتحدة مبعلومات عن 

وركّزت املناقشات اليت أجريت يف اليومني . سبل الوصول إىل احللول الفضائية واستخدامها
رات املتاحة وجعل املنتجات متوافرة على نطاق واسع وتقييم العمل على الوصول إىل املباد

  .الذي تضطلع به األمم املتحدة واملؤسسات الشريكة
 بشأن ٢٠٠٩وقام ممثلون من هيئات األمم املتحدة بتحديث الرؤية املشتركة لعام   - ١٦

ارئ األمم املتحدة واستخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل االستجابة يف حاالت الطو
وتقدمي املساعدات اإلنسانية بغية جتسيد نقاط املناقشة اليت أثريت واالستنتاجات اليت مت 

وأكّد مجيع ممثلي األمم املتحدة الذين حضروا االجتماع على . التوّصل إليها أثناء االجتماع
دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بوصفه هيئة متعاونة يف ميثاق التعاون على حتقيق 

ويسمى (ام املنّسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية االستخد
واتفقوا على أن مجيع الطلبات اخلاصة ) أيضا امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى

بتفعيل امليثاق والواردة من هيئات يف منظومة األمم املتحدة ينبغي أن ترُسل عرب مكتب 
  .ي فحسبشؤون الفضاء اخلارج

    
    مشاركة متكلمني خرباء يف املؤمترات واالجتماعات ذات الصلة  - دال  

شارك خرباء برنامج سبايدر يف عدد من االجتماعات الدولية واإلقليمية ذات الصلة   - ١٧
من أجل تقدمي معلومات عن احللول الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت 

  : ما يلي٢٠٠٨ومن بني االجتماعات اليت حضروها يف عام . نامجالطوارئ وتقدمي عمل الرب
، ُعقد خالل "حلول الختاذ القرارات: رصد األرض"مؤمتر دويل بعنوان   )أ(  

  مايو؛/ أيار٢٨ و٢٧معرض برلني اجلوي يف برلني، يف 
 من مشروع ٢االجتماع األول لفريق املشروع املشترك اخلاص باخلطوة   )ب(  

  يونيه؛/ حزيران٦ و٥د يف كويب، اليابان، يف رصد آسيا، املعقو
دورة بعثة تقييم آلية احلماية املدنية للمجتمع التابعة لالحتاد األورويب، اليت   )ج(  

  يونيه؛/ حزيران١٣ إىل ٦ُعقدت يف أغروس، قربص، يف الفترة من 
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املؤمتر السنوي اخلامس عشر للجمعية الدولية إلدارة حاالت الطوارئ،   )د(  
  يونيه؛/ حزيران١٩ إىل ١٧د يف براغ، يف الفترة من املعقو

دور نظم احلماية املدنية احلديثة والتحديات العاملية "حلقة عمل بعنوان   )ه(  
، اليت ُعقدت يف جنيف، يف "من إطار عمل هيوغو إىل االستجابة يف الوقت احلقيقي: اجلديدة

  يونيه؛/ حزيران٢٥
، ُعقد يف "ملي واملوارد املائية يف غرب أفريقياالتغري العا"مؤمتر دويل بعنوان   )و(  

  أغسطس؛/ آب٢٨ إىل ٢٥واغادوغو، يف الفترة من 
 بشأن املخاطر والكوارث، املعقود يف دافوس، ٢٠٠٨املؤمتر الدويل لعام   )ز(  

  أغسطس؛/ آب٢٩ إىل ٢٥سويسرا، يف الفترة من 
لبيئة عن ُبعد، املعقود يف املؤمتر الدويل السابع للرابطة األفريقية الستشعار ا  )ح(  

  أكتوبر؛/ تشرين األول٣١ إىل ٢٧أكرا، يف الفترة من 
الدورة العامة اخلامسة للفريق املختص برصد األرض، املعقودة يف   )ط(  

  نوفمرب؛/ تشرين الثاين٢٠ و١٩بوخارست، يف 
إدارة الكوارث ونظم : املؤمتر اإلقليمي األول بشأن املعلومات اجلغرافية  )ي(  

  نوفمرب؛/ تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٤نذار املبكر، املعقود يف مدينة الكويت، يف الفترة من اإل
املؤمتر الوزاري اآلسيوي الثالث بشأن احلد من أخطار الكوارث، املعقود يف   )ك(  

  .ديسمرب/ كانون األول٤ إىل ٢كواالملبور، يف الفترة من 
    

    ليمية والدوليةدعم احللقات الدراسية وحلقات العمل اإلق  - هاء  
يتمثّل جزء هام من األنشطة الَوصولة املضطلع هبا يف إطار برنامج سبايدر يف الدعم   - ١٨

املقدَّم إىل االجتماعات الدولية من خالل توفري األموال ملساعدة املشاركني من البلدان النامية 
إلقليمية فقد تلقى مشارك من الصني دعما حلضور الدورة ا. على تغطية تكاليف سفرهم

الثانية بشأن استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن ُبعد يف إدارة أخطار 
 ١٠، وتلقّى ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ إىل ٥الكوارث، اليت عقدت يف بانكوك، يف الفترة من 

مشاركني من أمريكا الالتينية متويال من برنامج سبايدر حلضور حلقة العمل بشأن إنشاء 
اليت تضّمنت دورة تدريبية وحلقة (ة يف أمريكا الالتينية للحد من الكوارث شبكة جامعي
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   إىل ٢، اليت عقدت يف أنتيغوا، غواتيماال، يف الفترة من )عمل بشأن االهنياالت األرضية
  .يونيه/ حزيران١٠
وإضافة إىل ذلك، قّدم برنامج سبايدر ِمنحا لدعم أربعة اجتماعات خاصة بالربنامج   - ١٩

 مؤسسات إقليمية ذات صلة، تولت مسؤولية تنظيم إما حلقة عمل أو دورة تدريبية نظمتها
واسُتخدمت ِمنح وفّرها برنامج سبايدر أساسا لتغطية تكاليف سفر وإقامة . يف مناطقها

  .مشاركني من البلدان النامية من املناطق املعنية
 أفريقيا بشأن برنامج وكان أول تلك االجتماعات األربعة حلقة عمل إقليمية لغرب  -٢٠

 ٢٢ و٢١سبايدر ودور امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى، ُعقدت يف أبوجا، يف 
للبحث ) النيجريية(وقد شاركت يف تنظيم حلقة العمل الوكالة الوطنية . ٢٠٠٨مايو /أيار

 ما يزيد على والتطوير يف جمال الفضاء والوكالة الوطنية النيجريية لتدّبر الطوارئ، وحضرها
وكان اهلدف من حلقة العمل هو إذكاء .  بلدا، معظمهم من أفريقيا٢٠ مشارك من ٢٠٠

الوعي بربنامج سبايدر وامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى وتوفري حمفل ملناقشة 
  .السبل الكفيلة بتحسني احلصول إقليميا على املعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث

الدورة الدراسية الربيعية "أما االجتماع الثاين من تلك االجتماعات األربعة، املعنون   - ٢١
، فقد نظمه "الفيضانات: بشأن الكوارث الطبيعية واحللول الفضائية من أجل إدارة الكوارث

جممع (املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي 
وقد حضر . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٨يف سانتا ماريا، الربازيل، يف الفترة من ) الربازيل

 بلدا ملناقشة موضوع احللول الفضائية من ١١ مشاركا من ٣٥الدورة التدريبية ما جمموعه 
ويتيح املوقع . أجل إدارة الكوارث وتعلم املزيد عنها، وال سيما فيما يتعلق بإدارة الفيضانات

  .مزيدا من املعلومات) /http://www.crectealc.org(اص باملركز اإلقليمي الشبكي اخل
فقد ضّمت حلقة . واضطلعت وكالة الفضاء اإليرانية بتنظيم ثالث تلك االجتماعات  - ٢٢

العمل اإلقليمية املشتركة بني وكالة الفضاء اإليرانية وبرنامج سبايدر بشأن االستفادة من 
من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ، اليت احللول الفضائية اإلقليمية 

  ، ما يزيد على ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨ إىل ٦ُعقدت يف طهران، يف الفترة من 
 خبريا من املنطقة لتقدمي معلومات عن املبادرات واحللول القائمة ومناقشة أنشطة حمددة ٦٠

ونظر . ة إيران اإلسالمية والبلدان اجملاورةتنفَّذ يف إطار برنامج سبايدر لفائدة مجهوري
املشاركون أيضا يف أفضل املفاهيم لتقدمي الدعم إىل كل من األنشطة الوطنية واخلطط 

وأجريت مناقشات حول آثار . والسياسات الوطنية اليت تستخدم التكنولوجيات الفضائية
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السبل اليت يتسىن هبا تغري املناخ العاملي على تزايد الكوارث الطبيعية يف املنطقة و
  .للتكنولوجيات الفضائية أن تساهم يف التخفيف من حدة تلك اآلثار

أما رابع تلك االجتماعات فكان حلقة عمل بشأن اجلوانب التقنية والتنظيمية   - ٢٣
والقانونية الستخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت 

وقد . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢ إىل ١٠اط، يف الفترة من الطوارئ، ُعقدت يف الرب
ُنظّمت حلقة العمل بدعم من برنامج سبايدر وشارك يف تنظيمها املركز اإلقليمي لتدريس 
علوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة والبنك 

. كي لالستشعار الُبعدي الفضائي واملدرسة احملمدية للمهندسنياإلسالمي للتنمية واملركز املل
نوع :  بلدا، أربعة مواضيع رئيسية٢٣ مشاركا من ١٣٠ومشلت حلقة العمل، اليت حضرها 

تكنولوجيا الفضاء املتاحة إلدارة الكوارث، واملبادرات اإلقليمية والدولية من أجل إدارة 
وقُّدمت يف احللقة معلومات عن العديد من . ضاءالكوارث، واخلربات الدولية، وقانون الف

املبادرات اإلقليمية والدولية، وكذلك معلومات عما اكتسبه العديد من البلدان املختلفة يف 
. املنطقة من خربات تتعلق بتكنولوجيا الفضاء واملعلومات الفضائية اخلاصة بإدارة الكوارث

  وقع الشبكي للمركز اإلقليميوميكن االطالع على مزيد من املعلومات على امل
)http://www.crastelf.org.ma/.(  
    

اجتماع األمم املتحدة الدويل للخرباء املعقود يف إطار برنامج سبايدر بشأن   -ثالثا  
      االستفادة من شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية

    الربنامج واحلضور  - ألف  
ء املعقود يف إطار برنامج سبايدر اضطلع بتنظيم اجتماع األمم املتحدة الدويل للخربا  - ٢٤

بشأن االستفادة من شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، الذي عقد يف سالزبورغ، النمسا، يف 
، مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومركز املعلومات ٢٠٠٨فرباير / شباط٩ إىل ٧الفترة من 

  .اجلغرافية التابع جلامعة سالزبورغ
  :وكانت أهداف االجتماع كما يلي  - ٢٥

 وإنشاء املكاتب التابعة ٢٠٠٧استعراض حالة تنفيذ األنشطة املقّررة لعام   )أ(  
  لربنامج سبايدر؛
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مناقشة شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة لربنامج سبايدر، اليت تعترب أحد   )ب(  
أما الركنان األساسيان اآلخران فهما موظفو برنامج . أركان الربنامج األساسية الثالثة

  وجهات الوصل الوطنية؛سبايدر 
حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الفعالية يف تنسيق عمل شبكة   )ج(  

مكاتب الدعم اإلقليمية والتفاعل معها، واستعراض كيفية مسامهتها يف أنشطة برنامج 
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨سبايدر الواردة يف خطة العمل لفترة السنتني 

صيل األنشطة اليت ينبغي أن تنفّذها وضع مشروع خطة تشغيلية تورد بالتف  )د(  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية خالل الفترة 

ونوقشت األهداف املذكورة أعاله أيضا يف أفرقة فرعية يف إطار املواضيع الرئيسية   - ٢٦
بناء القدرات وإدارة املعارف ونقلها؛ واملوقع الشبكي اخلاص باملعارف؛ ودعم : الثالثة التالية

  . اخلطط والسياسات الوطنية إلدارة الكوارثوضع
األرجنتني، :  من كبار اخلرباء من البلدان التالية٣٥وشارك يف االجتماع ما جمموعه   - ٢٧

، جنوب أفريقيا، )اإلسالمية- مجهورية(إسبانيا، أملانيا، باكستان، بنما، تايلند، تركيا، إيران 
لعربية السعودية، النمسا، هولندا، الواليات الكامريون، كرواتيا، كينيا، املغرب، اململكة ا

املركز اآلسيوي للتأّهب : وكانت اهليئات الدولية التالية ممثلة يف االجتماع. املتحدة األمريكية
للكوارث، ومركز املياه اخلاص باملناطق املدارية الرطبة يف أمريكا الالتينية والكاريبـي، 

  .باللغة الفرنسية- وتكنولوجيا الفضاءواملركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم 
    

    املالحظات والتوصيات  - باء  
استعرض املشاركون يف االجتماع العناصر الرئيسية يف خطة عمل برنامج سبايدر   - ٢٨

 والوثائق والتقارير األخرى ذات الصلة واملتعلقة بشبكة ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
وقاموا بعد ذلك .  واملنظمات الشريكةمكاتب الدعم اإلقليمية وجهات الوصل الوطنية

وُعقدت جلسة لتطاُرح األفكار . مبناقشة موضوعي بناء القدرات وإدارة املعارف ونقلها
أعقبتها مناقشة كان اهلدف منها حتديد السبل اليت يتسىن هبا للمؤسسات الشريكة أن تساهم 

 وإدارة املعارف ونقلها يف ما يرد يف خطة العمل من أنشطة ذات صلة تتعلق ببناء القدرات
  .مع أخذ خرباهتا ومواردها بعني االعتبار

وقّدم موظفو برنامج سبايدر إىل املشاركني مشروع تصميم للموقع الشبكي اخلاص   - ٢٩
وُجمعت يف إطار أفرقة فرعية إفادات مرجتعة وتوصيات بشأن كيفية مواصلة . باملعارف
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وإىل جانب مناقشة مسألة املضمون . امةتطوير املوقع، نوقشت بعد ذلك يف اجللسة الع
التصميم، ومجع املعلومات وإدخاهلا، : الرئيسية، نظر املشاركون أيضا يف املسائل التالية

  .وتصفّح املوقع والوصالت القائمة مع املؤسسات واملنظمات ذات الصلة
وكان املوضوع الثالث الذي تقّررت مناقشته هو دعم وضع اخلطط والسياسات   - ٣٠
وحاول اخلرباء املشاركون اإلسهاب يف حتديد سبل تقدمي ذلك . وطنية إلدارة الكوارثال

الدعم، وكيف يتسىن للبلدان أن تطلبه، وكيف ميكن لشركاء برنامج سبايدر أن يسامهوا بل 
ويضطلعوا بالقيادة على املستوى اإلقليمي يف مساعدة البلدان على الوصول إىل احللول 

  . يف إدارة الكوارثالفضائية واستخدامها
وأمكن عقد اجتماع اخلرباء بفضل املوارد اليت وفّرهتا لربنامج سبايدر وزارة النقل   - ٣١

 مشاركا حلضور ١١وقُدم دعم مايل ملا جمموعه . واالبتكار والتكنولوجيا االحتادية النمساوية
  .حلقة العمل

    
ار برنامج سبايدر حلقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية املعقودة يف إط  -رابعا  

بشأن االستفادة من احللول الفضائية اإلقليمية من أجل إدارة الكوارث 
      واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف منطقة الكاريبـي

    الربنامج واحلضور  - ألف  
ُعقدت حلقة األمم املتحدة اإلقليمية يف إطار برنامج سبايدر بشأن االستفادة من   - ٣٢

مية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف منطقة احللول الفضائية اإلقلي
ونظم حلقة . ٢٠٠٨يوليه / متوز١١ إىل ٨الكاريبـي، يف هيستنغز، بربادوس، يف الفترة من 

العمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مبشاركة مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
ظمة دول شرق البحر الكاريبـي، والوكالة الكاريبية بربادوس، واملكتب اإلقليمي الفرعي ملن

  .للتصدي العاجل للكوارث، وإدارة تدّبر حاالت الطوارئ التابعة حلكومة بربادوس
تقدمي معلومات عن احلالة الراهنة كاستخدام : ومتثلت أهداف حلقة العمل فيما يلي  - ٣٣

لطوارئ يف منطقة الكاريبـي؛ تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت ا
مبا يف ذلك احلد من (وعرض املبادرات الفضائية اإلقليمية ذات الصلة بدعم إدارة الكوارث 

واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛ وحتديد النهوج الكفيلة بتحقيق االتساق بني ) املخاطر
ى التكنولوجيات خمتلف املبادرات اليت تساعد البلدان النامية يف املنطقة على احلصول عل
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الفضائية واستخدامها يف إدارة الكوارث واحلد من املخاطر؛ والتفكري يف أفضل املفاهيم 
لتقدمي الدعم إىل كل من األنشطة الوطنية واخلطط والسياسات الوطنية، مع مراعاة استخدام 

  .التكنولوجيات الفضائية
اللية وعروض إيضاحية وبدأ الربنامج حبفل افتتاح أعقبته عروض إيضاحية استه  - ٣٤

؛ "منظور املستعمل النهائي"؛ و"املبادرات الدولية واإلقليمية: "أخرى بشأن املواضيع التالية
وأتاحت العروض التوضيحية للمشاركني ". بناء القدرات"؛ و"االستفادة من الفرص املتاحة"و

وعلى استخدام فرصة لالطالع على املبادرات القائمة اليت تستخدم املعلومات الفضائية، 
  .احللول الفضائية من أجل إدارة الكوارث، وإمكانيات التعاون

وكان املقصود أيضا من العروض التوضيحية إعداد املشاركني للمناقشات املقّرر   - ٣٥
  :إجراؤها يف إطار األفرقة الفرعية، اليت تناولت املواضيع التالية

  بناء القدرات وإدارة املعارف؛  )أ(  
ت القائمة والتنسيق القائم من أجل االستجابة للكوارث بواسطة املبادرا  )ب(  
  العناصر املمكنة إلطار تنسيق إقليمي؛: الفضاء

زيادة احلصول على املعلومات الفضائية واالستفادة من االقتراح الذي قّدمه   )ج(  
  الفريق املختص برصد األرض؛

  .إلدارة الكوارثاخلطوات املقبلة والنموذج اخلاص باملكاتب الوطنية   )د(  
أنتيغوا :  مشاركا من البلدان واألقاليم التالية٦٣وشارك يف حلقة العمل ما جمموعه   - ٣٦

وبربودا، أنغيال، بربادوس، بليز، بنما، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر األنتيل اهلولندية، 
س، سانت جزر فريجن الربيطانية، اجلمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت كيتس ونيفي

لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، غرينادا، غيانا، كندا، كوبا، كولومبيا، اململكة 
ومتثلت يف . املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النمسا، هاييت، الواليات املتحدة

 يف حلقة العمل أيضاً هيئات األمم املتحدة، واملؤسسات اإلقليمية املسؤولة عن بناء القدرات
جمال تكنولوجيات الفضاء وتعزيز استخدامها، ووكاالت الفضاء الوطنية، واملؤسسات 

  .األكادميية ومؤسسات البحوث، فضال عن هيئات القطاع اخلاص
وتسّنى عقد حلقة العمل بفضل مسامهة قّدمتها الوزارة االحتادية النمساوية للشؤون   - ٣٧

وفّرة لتغطية تكاليف حلقة العمل، مبا يف ذلك واسُتخدمت األموال امل. األوروبية والدولية
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 ٣ مشاركا و٢٥املناسبات اجلانبية، وتكاليف السفر اجلوي وبدل اإلقامة اليومي لفائدة 
  .موظفني من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

    
    املالحظات والتوصيات  - باء  

ن الفرص لتطاُرح األفكار بشأ يف هناية اليوم األول حللقة العمل، ُعقدت دورة  - ٣٨
وكان الغرض من تلك الدورة هو متكني املشاركني . واالحتياجات اخلاصة مبنطقة الكاريبـي

من فهم الوضع يف منطقة الكاريبـي على حنو أفضل وإرساء األساس للمناقشات اليت ستجري 
  .يف األفرقة الفرعية

بالنسبة ف. وبعد ذلك مت جتميع نتائج عملية تطاُرح األفكار يف مواضيع فرعية  - ٣٩
الفرعي، ذكر املشاركون الفرص اليت جرى عرضها خالل حلقة العمل، " الفُرص"ملوضوع 

والقدرة والتنسيق اإلقليميني كشرط أساسي لتحقيق التقّدم، ومبادرات بناء القدرات القائمة، 
حنة والبىن التحتية اخلاصة بالبيانات الفضائية ومعايري البيانات، ونشر املعلومات، والفرص السا

الفرعي، حدَّد املشاركون احلاجة " االحتياجات"ويف إطار موضوع . داخل القطاع اخلاص
إىل التنسيق الرأسي بغية ضمان إدماج احللول الفضائية يف ترتيبات مؤسسية فّعالة، واحلاجة 
اإلضافية إىل مجيع أنواع مبادرات بناء القدرات وإدارة املعارف، واملعلومات الفضائية القادرة 
على الوفاء مبتطلبات املنطقة، واحللول التكنولوجية اليت متكِّن اجلهات الفاعلة اإلقليمية 

  .والوطنية من أن تستخدم املعلومات الفضائية بطريقة مناسبة
ويف اليوم الثاين، وّسع املشاركون نطاق املناقشات اليت جرت يف اليوم األول بأن   - ٤٠

  .لة ركّز كل منها على موضوع خمتلفوّزعوا أنفسهم على ثالثة أفرقة منفص
فقد ناقش الفريق الفرعي األول بناء القدرات وإدارة املعارف واحتياجات املنطقة   - ٤١

مث عرض الفريق توصياته حسب املواضيع األربعة التالية، اليت تتأثر . ومتطلباهتا ذات الصلة
النظم ) ب( والتعليم؛ والتدريب) أ: (كلها بقضييت التمويل واالستدامة املشتركتني، وهي

وقد أكّد املشاركون . إدارة املعارف) د(البحث والتطوير؛ و) ج(والسياسات املؤسسية؛ و
مجيعا على احلاجة إىل وضع رؤية واستراتيجية إقليميني بشأن بناء القدرات وإدارة املعارف 

 على ميكن ترمجتهما إىل سياسة وخطة عمل توفّر خطوات تنفيذ تفصيلية، مبا يف ذلك
  .املستوى الوطين

وناقش الفريق الفرعي الثاين ما هو قائم من مبادرات وتنسيق بشأن االستجابة   - ٤٢
وجرى تقييم للوضع الراهن على أساس العروض التوضيحية . للكوارث باالستناد إىل الفضاء
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جودة املقّدمة، كما نظر الفريق يف طرق تنسيق املبادرات بغية جعل اهلياكل واملعلومات املو
وقد بدأ الفريق بتحديد املبادرات اليت ميكن أن تشكّل . أيسر مناال لدول منطقة الكاريبـي

الدعامة األساسية إلطار تنسيق أو تسهيل إقليمي، مث حّدد عناصر استراتيجية التنسيق الوطنية 
 واإلقليمية وناقش يف النهاية وسائل تنسيق االستجابة للكوارث باالستناد إىل الفضاء يف

  .منطقة الكاريبـي، وذلك باالستفادة من املؤسسات واملبادرات اليت جرى حتديدها
وناقش الفريق الفرعي الثالث طرق زيادة الوصول إىل املعلومات الفضائية   - ٤٣

الفريق املختص برصد واالستفادة من اقتراح مشروع جتريبـي إقليمي مت التقّدم به يف إطار 
وجرى حتديد . ثالثة جوانب، وركزت على الفرص القائمةودارت املناقشة حول . األرض

فرص الوصول إىل املعلومات الفضائية كما جرت مناقشة التوصيات اخلاصة بزيادة وصول 
مجيع دول منطقة الكاريبـي إىل املعلومات الفضائية واستخدامها، مبا يف ذلك املعلومات 

  .وارث الكربىاملتوافرة يف إطار امليثاق الدويل بشأن الفضاء والك
واستهدفت املناقشات اليت دارت داخل األفرقة الفرعية الثالثة حتديد اخلطوات اليت   - ٤٤

يتعني اختاذها لضمان إدماج هذه املعلومات واستخدامها إىل أقصى حد بغية جعل جمتمعات 
منطقة الكاريبـي أكثر أمانا من الكوارث وأفضل استعدادا يف مجيع مراحل دورة إدارة 

وقد اعترب مديرو املكاتب الوطنية إلدارة الكوارث أن من املفيد أن يكون يف . ارثالكو
املتناول منوذج يبّين بالتفصيل نوع املعلومات الفضائية اليت ميكن استخدامها بأكرب قدر من 

  . الفاعلية وكيفية تسلسلها، مع مراعاة القيود املفروضة على املوارد البشرية واملالية
م األخري حللقة العمل حتوَّل املشاركون من مناقشة السيناريوهات املثالية إىل ويف اليو  - ٤٥

مناقشة حاالت أكثر واقعية، وذلك بغية حتديد خطوات صغرية وجمموعة إجراءات سهلة 
وقد جرى طرح . التنفيذ، قدر اإلمكان، يتعني على املكاتب الوطنية إلدارة الكوارث اختاذها

  ما هي الترتيبات املتاحة لنا؟ ) ب( الذي يتعني علينا عمله؟ وما) أ: (األسئلة التالية
من هم األشخاص الرئيسيون الذين ينبغي إشراكهم، ) د(ما هي الترتيبات املؤسسية؟ و) ج(و

ما هي أول وأهم اخلطوات اليت ينبغي اختاذها؟ وعلى أساس ) ه(وما هي طريقة إشراكهم؟ و
مت إعداد مشروع منوذج من أجل املكاتب الوطنية إلدارة املناقشات اليت أثارهتا تلك األسئلة، 

  . الكوارث وتوزيعه على املشاركني التماسا للتعليقات وملزيد من املُدخالت
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املعقودة يف إطار برنامج سبايدر  اإلقليمية األمم املتحدةحلقة عمل   -خامسا  
رث  إدارة الكوامن أجلاإلقليمية  بشأن االستفادة من احللول الفضائية

     منطقة احمليط اهلادئ يف حاالت الطوارئيف واالستجابة 
    الربنامج واحلضور  - ألف  

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط  ومكتب شؤون الفضاء اخلارجينظّم   - ٤٦
 اإلقليمية األمم املتحدةحلقة عمل  جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقية واهلادئ

 إدارة من أجلاإلقليمية  بشأن االستفادة من احللول الفضائية إطار برنامج سبايدر املعقودة يف
 اليت ُعقدت يف سوفا يف منطقة احمليط اهلادئ يف حاالت الطوارئيف الكوارث واالستجابة 

وكان الغرض من حلقة العمل هو مساعدة . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٦الفترة من 
 على معرفة كيفية الوصول إىل تكنولوجيا الفضاء واستخدامها من دول منطقة احمليط اهلادئ

  .أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
وضّمت حلقة العمل متخذي القرارات وكبار اخلرباء من مؤسسات إدارة الكوارث   - ٤٧

خدام يف املنطقة، واملؤسسات الوطنية واإلقليمية املسؤولة عن بناء القدرات وتعزيز است
تكنولوجيات الفضاء، وهيئات األمم املتحدة، ووكاالت الفضاء الوطنية، واملؤسسات 

وجعل املشاركون من حلقة العمل منتدى ديناميا ملناقشة استخدام . األكادميية والبحثية
  .املعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ وتعزيز هذا االستخدام

  :ت أهم املواضيع اليت نوقشت يف حلقة العمل ما يليوقد مشل  - ٤٨
احلالة الراهنة الستخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل إدارة الكوارث   )أ(  

  واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف منطقة احمليط اهلادئ؛
أثر التغّير املناخي العاملي على زيادة الكوارث الطبيعية يف املنطقة، وكيف   )ب(  

  جيات الفضاء اإلسهام يف التخفيف من ذلك األثر؛ميكن لتكنولو
املبادرات اإلقليمية املستندة إىل الفضاء ذات العالقة بدعم إدارة الكوارث   )ج(  

  واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛) مبا يف ذلك احلد من املخاطر(
ية حتديد هنوج املواءمة بني خمتلف املبادرات القائمة اليت تساعد البلدان النام  )د(  

يف منطقة احمليط اهلادئ على الوصول إىل تكنولوجيات الفضاء واستخدامها من أجل إدارة 
  الكوارث واحلد من املخاطر؛
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تعزيز املبادرات احلالية إلدارة الكوارث واحلد من خماطر الكوارث اليت تقوم   )ه(  
 احمليط اهلادئ جلنة جنوب واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئبتنفيذها 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريمها من املنظمات ذات الصلة، مثل لعلوم األرض التطبيقية
 واملركز املعين االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةو

  .بالكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ
وجرت .  عرضا إيضاحيا١٩ّدم خالهلا ومشل برنامج حلقة العمل جلسات عامة قُ  - ٤٩

مناقشات يف األفرقة الفرعية من أجل تعزيز تقاسم املعارف وإجياد حلول وخطط عمل 
  :وقد نوقشت املواضيع األربعة التالية من جانب األفرقة الفرعية. مشتركة
االستخدام الراهن للحلول واملعلومات الفضائية يف منطقة احمليط اهلادئ   )أ(  

رات اجلارية واملخططة، ودراسات احلاالت وأفضل املمارسات، والوصول إىل ما هو املباد(
  ؛)موجود من البيانات احملفوظة واملتاحة يف الوقت احلقيقي، وفرص بناء القدرات

االحتياجات الراهنة لدول منطقة احمليط اهلادئ ودور احللول واملعلومات   )ب(  
  الفضائية؛
عاملي على زيادة الكوارث الطبيعية يف منطقة احمليط أثر التغّير املناخي ال  )ج(  

  اهلادئ، وكيف ميكن استخدام احللول الفضائية من أجل التخفيف من ذلك األثر؛
مناقشة إطار بشأن الوصول إىل املعلومات األرضية الفضائية واستخدامها   )د(  

  .من أجل دعم إدارة املخاطر والكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ
 عرضا جلنة جنوب احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقيةل حلقة العمل، قّدمت وخال  - ٥٠

لشبكة الكوارث ملنطقة احمليط اهلادئ، وهي بّوابة ويب ونظام قاعدة بيانات مصّممة لتكون 
. أكرب وأمشل مورد للمعلومات املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث لدول احمليط اهلادئ اجلزرية

 حلقة العمل طرق االستفادة من السمات ذات العالقة باالتصاالت وناقش املشاركون يف
  .(http://www.pacificdisaster.net)والتعاون اليت توفّرها شبكة الكوارث ملنطقة احمليط اهلادئ 

:  مشاركا من البلدان واألقاليم التالية٥٣وشارك يف حلقة العمل ما جمموعه   - ٥١
غالديش، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر كوك، ساموا، أستراليا، إندونيسيا، إيطاليا، بن

، النمسا، ) املتحدة- واليات (الصني، فانواتو، الفلبني، فيجي، كرييبايت، ميكرونيزيا 
ومتثلت أيضا هيئات األمم املتحدة واملؤسسات . نيوزيلندا، نيوي، الواليات املتحدة األمريكية
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ن تكنولوجيات الفضاء وتعزيز استخدامها ووكاالت اإلقليمية املسؤولة عن بناء القدرات بشأ
  . الفضاء الوطنية واملؤسسات األكادميية والبحثية والقطاع اخلاص

وقد تسّنى عقد حلقة العمل بفضل تّربع كبري من وزارة الشؤون األوروبية والدولية   - ٥٢
 املناسبات واستخدمت األموال املقّدمة لدفع نفقات حلقة العمل، مبا يف ذلك. النمساوية

 لثمانية عشر مشاركا وثالثة من موظفي مكتب بدل اإلقامة اليومياجلانبية والسفر اجلوي و
  . شؤون الفضاء اخلارجي

    
    املالحظات والتوصيات  - باء  

ناقش الفريق املعين بـاالستخدام الراهن للحلول واملعلومات الفضائية يف منطقة احمليط   - ٥٣
املخططة ذات الصلة؛ وأمثلة على االستخدامات الناجحة للحلول املبادرات اجلارية و: اهلادئ

واملعلومات الفضائية يف منطقة احمليط اهلادئ؛ والفرص القائمة للوصول إىل البيانات الساتلية 
احملفوظة واملتاحة يف الوقت احلقيقي؛ وفرص بناء القدرات القائمة يف جمال التكنولوجيات 

 ميكن لبلدان منطقة احمليط اهلادئ أن تصل من خالهلا إىل األرضية الفضائية؛ والطرق اليت
الفرص القائمة واملتاحة، على سبيل املثال، يف إطار امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث 

جلنة جنوب احمليط اهلادئ وكان هناك اتفاق عام على أن . الكربى ومشروع رصد آسيا
 يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء من  تضطلع بدور مهم فيمالعلوم األرض التطبيقية

ركز املعين بالكوارث يف منطقة احمليط وعرض امل. أجل إدارة الكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ
 ".الفضاء والكوارث الكربى"امليثاق الدويل بشأن اهلادئ إرسال الطلبات املتعلقة بتنشيط 

منطقة احمليط اهلادئ وبدور احللول وناقش الفريق املعين بـاالحتياجات الراهنة لدول   - ٥٤
أنواع الكوارث اليت يتعني على مديري الكوارث يف املنطقة أن : واملعلومات الفضائية ما يلي

يتصدوا هلا يف الوقت الراهن؛ ونوع املعلومات املستخدمة حاليا لدعم التصدي لكل نوع من 
. لومات الفضائية املفيدةأنواع الكوارث وكيفية احلصول على تلك املعلومات؛ ونوع املع

وقد اتضح أن الفيضانات والعواصف واألعاصري والرباكني النشطة والتحات الساحلي 
  .والكوارث ذات العالقة بالصحة، مثل األوبئة، كثرية احلدوث جدا وشديدة األثر

يط  احملوناقش الفريق املعين بـأثر التغّير املناخي على زيادة الكوارث الطبيعية يف منطقة  - ٥٥
  كيفية إسهام التغري املناخي يف حتديد نوع الكوارث ومستواها وعددها يف منطقةاهلادئ

؛ وما هي مبادرات توفري املعلومات األرضية الفضائية اجلارية واملخططة اليت احمليط اهلادئ
ُيمكن أن تدعم التخفيف من ذلك األثر؛ وكيفية إسهام احللول واملعلومات الفضائية يف 
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وقد حدد املشاركون أن مثة حاجة إىل بيانات مرجعية جيدة . من ذلك األثرالتخفيف 
والحظوا أيضا أن بناء القدرات وتدابري إذكاء . متسلسلة زمنيا لبيان ما يطرأ من تغّيرات

  .الوعي ينبغي أن تستهدف متخذي القرارات على وجه التحديد
املعلومات األرضية الفضائية وقام الفريق املعين بـاإلطار اإلقليمي للوصول إىل   - ٥٦

إطار عمل واستخدامها يف دعم إدارة املخاطر والكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ مبناقشة 
 بقدر )٢(بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث،: ٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة هيوغو 

لقدرات البشرية واقترح املشاركون إجناز قائمة جرد للبيانات وا. ما له من عالقة باملوضوع
واقُترحت شبكة الكوارث ملنطقة احمليط اهلادئ كمنصة لتيسري . على أساس خمطط مشترك

  .املزيد من التعاون
    

حلقة عمل األمم املتحدة الدولية الثانية املعقودة يف إطار برنامج سبايدر   -سادسا  
      سّد الثغرة : بشأن إدارة الكوارث وتكنولوجيا الفضاء

    ج واحلضورالربنام  - ألف  
، ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١٣ُعقدت يف بون، أملانيا، يف الفترة من   - ٥٧

حلقة عمل األمم املتحدة الدولية الثانية املعقودة يف إطار برنامج سبايدر بشأن إدارة 
وقد توىل تنظيم حلقة العمل موظفو برنامج . سد الثغرة: الكوارث وتكنولوجيا الفضاء

 ، بدعم مناملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلويتب شؤون الفضاء اخلارجي وسبايدر يف مك
 معهد جامعة والستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابع لركّمنهاج تعزيز اإلنذار املب

وقد متثل أحد أهم أهداف حلقة العمل يف تعزيز  .لبيئة واألمن البشريلاألمم املتحدة 
احللول الفضائية واستخدامها من أجل إدارة الكوارث الوصول إىل التكنولوجيات و

  . واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف اجملتمعات ذات الصلة
وعلى وجه التحديد، أتاحت حلقة العمل ملتخذي القرارات واخلرباء من جمتمعّي   - ٥٨

تكنولوجيا الفضاء وإدارة الكوارث، واملنظمات العلمية الدولية، ومؤسسات نقل املعارف 
والتعليم، والشركات اخلاصة العاملة على املستوى الدويل، فرصة االجتماع معا بغية تقاسم 

وقد عرض املشاركون أيضا املنتجات والتكنولوجيات املتعلقة . أفضل املمارسات واملعارف
  .بإدارة املخاطر والكوارث واملساعدات اإلنسانية واالستجابة يف حاالت الطوارئ

                                                                 
 (2) A/CONF.206/6 والتصويب ،Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار.  
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 عرضا ٢٤ل الدورات املواضيعية األربع التالية، اليت قُّدم خالهلا ومشلت حلقة العم  - ٥٩
  :إيضاحيا
  دعم تكنولوجيا الفضاء إلدارة املخاطر والكوارث؛  )أ(  
  تقييم قابلية التأثر بالكوارث واملخاطر؛  )ب(  
  إسهام تكنولوجيات الفضاء يف نظم اإلنذار املبكّر القائمة واملقترحة؛  )ج(  
 الكوارث والتطبيب عن ُبعد واملكافحة املتكاملة لناقالت الطب يف حاالت  )د(  
  .األمراض

 مشاركا من البلدان السابعة والثالثني ١٢٠وشارك يف حلقة العمل ما جمموعه   - ٦٠
إريتريا، إسبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوكرانيا، إيران : التالية

إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بنما، تايلند، ، إيرلندا، )اإلسالمية- مجهورية(
تركيا، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سري النكا، السودان، سويسرا، الصني، غواتيماال، 
فرنسا، قريغيزستان، الكامريون، كندا، كولومبيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا 

  .، نيبال، نيجرييا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابانالشمالية، ناميبيا، النمسا
وحضر حلقة العمل أيضا ممثلون من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وغريه من   - ٦١

األمم  معهد جامعة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةهيئات األمم املتحدة، مبا يف ذلك 
الستراتيجية الدولية للحد  التابع لركّيز اإلنذار املبمنهاج تعز واملتحدة للبيئة واألمن البشري

ر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف ّحاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص وأمانة من الكوارث
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني و)٣(أفريقيا،ر، وخباصة يف ّحأو من التص/الشديد و

وحضر أيضا ممثلون من املؤسسات . غذية العامليومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األ
 املركز اآلسيوي للحد من الكوارث ووكالة الفضاء األوروبيةاإلقليمية، مبا يف ذلك من 

  .ومشروع دعم الوقاية من الكوارث يف دول اجلماعة اآلندية
وقد اسُتخدمت أموال خمّصصة لربنامج سبايدر من جانب احلكومة األملانية وأموال   - ٦٢
 يف دفع نفقات حلقة العمل، مبا يف ذلك املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلويقّدمة من م

  . ألربعة عشر مشاركابدل اإلقامة اليومياملناسبات اجلانبية والسفر اجلوي و
    

                                                                 
  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (3) 
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   املالحظات والتوصيات  - باء  
اطر يف الدورة املواضيعية األوىل اليت تناولت دعم تكنولوجيا الفضاء إلدارة املخ  - ٦٣

والكوارث، ُعرضت معلومات عن احللول واملعلومات الفضائية ذات الصلة من أجل دعم 
إدارة املخاطر والكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك املبادرات اجلارية 
واملخططة ودراسات احلاالت وأفضل املمارسات والبيانات األرضية الفضائية املتاحة لدراسة 

الفريق وجرى التأكيد كذلك على الدور الذي يضطلع به . بناء القدراتالكوارث وفرص 
 فيما يتعلق مبجال الفوائد االجتماعية يف حاالت الكوارث، وهو جمال املختص برصد األرض

لفريق والتابعة ل واحد من تسعة جماالت حمددة يف خطة التنفيذ اليت مدهتا عشر سنوات
لك، قُّدم منوذج أويل لبّوابة ويب معرفية تابعة  وعالوة على ذ)٤(.املختص برصد األرض

 ).منّصة اتصاالت ومعلومات(سبايدر ربنامج ل

وقد . وكانت الدورة املواضيعية الثانية عن تقييم قابلية التأثر بالكوارث واملخاطر  -٦٤
لوحظ يف الدورة املذكورة أن االستشعار عن ُبعد يتزايد استخدامه يف إجراء تقييمات سريعة 

 وأيضا يف تقييمات قابلية التأثر بالكوارث خطراملعّرضة لللمناطق لرسم خرائط ضرار ولأل
ونوقشت التحديات املواجهة واملتوقع مواجهتها لدى إجراء تقييمات لقابلية التأثر . واملخاطر

بالكوارث واملخاطر فيما يتعلق باألخطار الطبيعية واألخطار النامجة عن تغّير املناخ، كما 
وخالل . مسألة اجلمع بني بيانات االستشعار عن ُبعد وبيانات احلقائق األرضيةنوقشت 

الدورة، تناول املشاركون أيضا مسألة كيفية تضمني املعلومات الفضائية يف منصات 
وُدعي األخصائيون املمارسون والعلماء . املعلومات اخلاصة بالتأّهب للكوارث واالستجابة هلا

نة، ال سيما فيما يتعلق مبسألة كيفية دمج مكونات التقييم املستندة إىل إىل مناقشة النهوج الراه
بيانات اإلحصاءات السكانية وغريها من االستقصاءات بالبيانات املُنتجة من خالل االستشعار 

وفضال عن ذلك، حبث املشاركون يف الدورة يف فرص تقييم قابلية التأثر بالكوارث . عن ُبعد
 وَبعدها على حد سواء، ودرسوا احلاالت اليت تبّين الطريقة اليت ميكن واملخاطر قبل الكوارث

هبا لتقييمات قابلية التأثر بالكوارث واملخاطر أن جتد طريقها إىل منصات املعلومات من قبيل 
وجرى التركيز على إجراء ). سرفري(نظام أمريكا الوسطى اإلقليمي للرصد البصري واملراقبة 

علومات االستشعار عن ُبعد إلجراء تقييمات قابلية التأثر بالكوارث مقارنة بني استخدام م
. واملخاطر فيما يتعلق باألخطار الفجائية وفيما يتعلق باألخطار التدرجيية يف خمتلف املستويات

                                                                 
الصحة والطاقة واملناخ واملياه والطقس والنظم اإليكولوجية : جتماعية الثمانية األخرى هيجماالت الفوائد اال (4) 

لفريق املختص وُيتاح نص خطة التنفيذ اليت مدهتا عشر سنوات على املوقع الشبكي ل. والزراعة والتنّوع احليوي
  ).http://www.geosec.org (برصد األرض
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وعالوة على ذلك، عرض املشاركون يف الدورة أمثلة ألعمال جتري حاليا يف أحناء خمتلفة من 
لية التأثر بالتسونامي اجلاري تنفيذه يف مصر وإندونيسيا وتقييم قابلية العامل، مثل تقييم قاب

وأُويل اهتمام خاص لألخطار الفجائية . التأثر بالفيضانات اجلاري تنفيذه يف أملانيا وفييت نام
). النامجة، مثال، عن ارتفاع مستوى البحر(واألخطار التدرجيية واألخطار املستقبلية 

رت مناقشة أمثلة ملنّصات معلومات أنشئت لعرض املعلومات املتعلقة وباإلضافة إىل ذلك، ج
  .بقابلية التأثر بالكوارث واملخاطر يف إطار التأّهب للكوارث واالستجابة هلا

وقُّسم الفريق العام إىل ثالثة أفرقة أصغر حجما، تناول كل منها أحد املواضيع   - ٦٥
منصات املعلومات ) ج(ألخطار واملخاطر؛ وا) ب(قابلية التأثر بالكوارث؛ و) أ: (التالية

  .اخلاصة بالتأّهب للكوارث واالستجابة هلا
وكان موضوع الدورة املواضيعية الثالثة هو إسهام تكنولوجيات الفضاء يف نظم   - ٦٦

وُيسهم استحداث نظم اإلنذار املبكّر وصالحيتها . اإلنذار املبكّر القائمة واملقترحة
جتماعية االقتصادية عن طريق احلد من أثر األخطار وزيادة قدرة لالستخدام يف التنمية اال

ويف هذه الدورة، درس املشاركون . الناس واهلياكل على الصمود يف حاالت الكوارث
 اليت تركّز على  بني القطاع العام والقطاع اخلاصاتلشراكالطريقة اليت ميكن هبا ل

. ظم اإلنذار املبكّر وإنشائها وترسيخهاتكنولوجيات الفضاء أن جتعل من املمكن استحداث ن
وسلّط املتكلمون واملشاركون الضوء على اجلهود الرامية إىل مجع الطلبات للحصول على 

 بني القطاع العام والقطاع اتلشراكنظم اإلنذار املبكر وحتليلها وتقييمها وكيف ميكن ل
  .لول أن تؤدي إىل اقتراح املشاريع واستهالهلا وإىل توفري احلاخلاص
ويف الدورة املواضيعية الرابعة املعنية بالطب يف حاالت الكوارث والتطبيب عن ُبعد   - ٦٧

واملكافحة املتكاملة لناقالت األمراض، حبث املشاركون إسهام احللول الفضائية يف جمال الطب 
 .الكوارث والتطبيب عن ُبعد واألمراض املنقولة بواسطة ناقالت األمراض/يف حاالت الطوارئ

وقد لوحظ أن االستراتيجيات اجلديدة للوقاية من األمراض املنقولة بواسطة ناقالت األمراض 
ومكافحتها تركّز على هنج املكافحة املتكاملة لناقالت األمراض، حيث أنه يقّوي الروابط بني 

رات ومن املرجح أن تزداد قابلية التأثر بالتغّي. الصحة والبيئة ويعود بالفائدة املثلى عليهما
  املناخية والبيئية يف البلدان النامية بشكل خاص حيث يلقي النمو السكاين السريع بأعباء 

وباإلضافة إىل ذلك، هناك وعي متنام بزيادة املخاطر احملدقة . ما فتئت تتزايد على املوارد
خ، مبا يف بالصحة البشرية نظرا ملا يسببه االنتشار الوبائي لألمراض املعدية احلساسة للجّو واملنا

ذلك املالريا والتهاب السحايا والكولريا، من اضطرابات خطرية يف اجملتمعات وما يلقيه من 
وتسليما باحلاجة إىل حتسني فهم التغري املناخي احلايل . أعباء ضخمة على النظم الصحية الوطنية
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ة بني البيئة والصحة ال سيما فيما يتعلق بالعالق(واملرّجح حدوثه يف املستقبل وآلثار هذا التغّير 
، يتمثّل هدف مهم يف مواصلة تطوير نظم القياس األرضية املوقعية وتقنيات الرصد )البشرية

وناقش الفريق العام املواضيع . باالستشعار عن ُبعد ونظم اإلنذار املبكّر املناسبة وإدماجها
ره من أجل الوقاية من نوع الدعم الذي ميكن لتكنولوجيات الفضاء أن توفّ) أ: (األربعة التالية
كيف ميكن استخدام تكنولوجيات الفضاء لإلنذار بإمكانية حدوث وباء ) ب(األوبئة؛ و

نوع االستخدام الطيب املمكن لتكنولوجيا الفضاء أثناء ) ج(وإعداد االستجابات املناسبة؛ و
  .بناء جسر بني جمايل الطب وتكنولوجيا الفضاء) د(الكوارث؛ و

    
    اتالتّربع  -سابعا  

 بنجاح بفضل الدعم ٢٠٠٨ُنفّذت األنشطة الَوصولة اليت اضطُلع هبا يف عام   - ٦٨
  :املتلقاة من احلكومات وكيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك) النقدية والعينية(والتربعات 

وزارة الشؤون األوروبية والدولية النمساوية، اليت تّربعت مببلغ   )أ(  
 تكاليف حلقيت العمل املنعقدتني يف هيستنغز دوالر أمريكي لدفع كامل١٨٠  ٠٠٠

  برببادوس، وسوفا؛
 ١٥٠ ٠٠٠وزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا النمساوية، اليت تّربعت مببلغ   )ب(  

  يورو لدعم بناء القدرات واألنشطة الَوصولة؛
 يورو سنويا ملدة أربع سنوات ١٥٠  ٠٠٠حكومة أملانيا، اليت تّربعت مببلغ   )ج(  

  أنشطة مكتب برنامج سبايدر يف بون؛لدعم 
، الذي تّربع بدفع تكاليف حلقة عمل املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي  )د(  

  برنامج سبايدر املنعقدة يف بون، أملانيا؛
 اللتان قّدمتا دعما عينيا .Globecomm Systems Inc و.GeoOrbis Incشركتا   )ه(  

  .ادوسحللقة العمل املعقودة يف هيستنغز بربب
  


