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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية   

   ٢٠١٣أنشطة الدعم االستشاري التقين املنفَّذة يف عام     
  يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية 

      يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
    تقرير األمانة

 

 ملخَّص  
، إنشاء برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام          ٦١/١١٠امة، يف قرارها    قرَّرت اجلمعية الع     

) برنــامج ســبايدر(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   
الدوليـة   املنظمـات  ومجيـع  البلـدان،  مجيـع  يرمـي إىل تزويـد  بـصفة برنـامج تـابع لألمـم املتحـدة      

 واخلـدمات  املعلومـات  أنـواع  مجيـع  صـول العـاملي إىل  بإمكانيـة الو  الـصلة،  ذات واإلقليميـة 
  .بكاملها الكوارث إدارة دورة دعم بغرض الكوارث، خماطر بإدارة املتعلقة الفضائية

، ٢٠١٣ويقدِّم هذا التقرير موجزاً لألنشطة الـيت اضـطلع هبـا برنـامج سـبايدر يف عـام                     
لطـوارئ علـى النحـو      ا ة يف حـاالت   االسـتجاب  يف جمال الدعم االستشاري التقين ودعم        وحتديداً
 .٢٠١٣-٢٠١٢د يف خطة عمل فترة السنتني احملدَّ

ويـشمل  .  بلـداً ٢٤ دعمـاً استـشارياً تقنيـاً إىل        ٢٠١٣وقد قدَّم برنـامج سـبايدر يف عـام             
، وأنـشطة  )إندونيـسيا وغانـا وفييـت نـام ومـالوي     ( بلدان ٤ذلك تقدمي دعم استشاري تقين إىل   

ــ بلــ١٠متابعــة لفائــدة  بــنغالديش، (ت هــذا النــوع مــن الــدعم يف فتــرة الــسنتني املاضــية   دان تلقَّ
اجلمهورية الدومينيكية، سري النكا، السودان، الفلبني، فيجي، الكـامريون، موزامبيـق، ميامنـار،          

، باكستان، بوتان، بريو،    )اإلسالمية-مجهورية(إيران  (بلدان إضافية    ١٠، وتقدمي دعم إىل     )اهلند
وفضالً عن ذلك، قّدم الربنامج الـدعم يف مخـس          ).  الصني، كمبوديا، كينيا، نيبال    تايلند، تركيا، 

 ).أعاصري مدارية يف مجهورية باالو ويف الفلبني وفيضانات يف العراق(حاالت طوارئ 
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   مقدِّمة-أوالً
 ، إنـشاء برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام     ٦١/١١٠رت اجلمعية العامة، يف قرارها   قرَّ  -١

ــامج ســبايدر( حــاالت الطــوارئ ت الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف املعلومــا  )برن
 ومجيـع املنظمـات الدوليـة       ،ألمم املتحدة يرمي إىل تزويـد مجيـع البلـدان         يف إطار ا   برنامج   بصفة

إىل مجيـــع أنــواع املعلومـــات واخلـــدمات  العـــاملي  بإمكانيـــة الوصــول  ،واإلقليميــة ذات الـــصلة 
 ووافقـت ، بكاملـها  بغرض دعم دورة إدارة الكوارث   ،بإدارة خماطر الكوارث   املتعلقةالفضائية  

 .على أن يتوىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة تنفيذ ذلك الربنامج

فضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، يف دورهتـا اخلمـسني،             فقت جلنة استخدام ال   واتَّ  -٢
مية والتقنية يف التقـارير املرحليـة عـن برنـامج سـبايدر وخطـط               على أن تنظر اللجنة الفرعية العل     

عمله املقبلة يف إطار بند منتظم من بنود جدول األعمال بـشأن دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة                    
ظم الفضائية، وأن ُيدَرج ذلك البند من جدول األعمال يف قائمـة املـسائل الـيت سـينظر فيهـا                    النُّ

  .فريقها العامل اجلامع
 برنــامج ســبايدر يف عــام اضــطلع هبــاألنــشطة الــيت م هــذا التقريــر مــوجزاً لتنفيــذ اويقــدِّ  -٣

فتــرة د يف خطــة عمــل تقين علــى النحــو احملــدَّ يف جمــال الــدعم االستــشاري الــوحتديــدا، ٢٠١٣
  .٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

    
    ٢٠١٣ يف عام املنفَّذةأنشطة الدعم االستشاري التقين   -ثانياً  

، من خالل برنامج سـبايدر، مـع      ٢٠١٣اء اخلارجي يف عام      مكتب شؤون الفض   عمل  -٤
 احللــول الفــضائية واســتخدامها يف إدارة احلــصول علــى يف الــدعمالــدول األعــضاء الــيت طلبــت 

  :مشل هذا الدعم ما يليو. لطوارئا واالستجابة يف حاالتخماطر الكوارث 
ــدرات   )أ(   ــيم الق ــن الكــوا     تقي ــشطة وسياســات وخطــط احلــد م ــة وأن رث  الوطني

  واملخاطر فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛
 خطط وسياسات احلد من املخاطر وإدارة خماطر الكـوارث         رسماملساعدة يف     )ب(  

  فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛
تكنولوجيــات مــن أجـل االســتعانة ب وضـع مبــادئ توجيهيـة ومنــاذج وتكييفهـا      )ج(  

  لطوارئ؛ا واالستجابة يف حاالتكوارث  من خماطر الحلدِّالفضاء يف ا
 حـصول املؤسـسات الوطنيـة علـى املعلومـات الفـضائية لـدعم               إمكانيةتسهيل    )د(  
  ؛لطوارئا واالستجابة يف حاالت خماطر الكوارث احلّد منأنشطة 
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   وتسهيل تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛يةحتديد االحتياجات التدريب  )ه(  
لطـــوارئ ا واالســـتجابة يف حـــاالتن املخـــاطر  مـــتنفيـــذ أنـــشطة احلـــدِّدعـــم   )و(  

 .باستخدام تكنولوجيات الفضاء

والدعم االستشاري التقين أحد األنشطة الرئيسية لربنامج سبايدر علـى الـصعيد الـوطين،           -٥
وميكـن أن يـشمل هـذا    . ٤ويهدف إىل تزويـد الـدول األعـضاء بأشـكال الـدعم املبيَّنـة يف الفقـرة           

بعثـات استـشارية تقنيـة تـضم خـرباء مـن وكـاالت الفـضاء ووكـاالت                  إيفـاد   ) أ: (الدعم مـا يلـي    
إدارة الكــوارث مــن ســائر البلــدان وكــذلك مــن املنظمــات واملؤســسات الدوليــة واإلقليميــة ذات 

إســداء املــشورة التقنيــة إىل املؤســسات الوطنيــة مــن خــالل االجتماعــات املباشــرة  ) ب(والــصلة؛ 
تـسهيل التعـاون املباشـر بـني        ) ج(وفيديو، وما إىل ذلك؛      والتداول عن طريق ال    ُبعدوالتداول عن   

تـسهيل احلـصول علـى الـصور        ) د(واملؤسسات الوطنية ومقـدِّمي املعلومـات واحللـول الفـضائية؛           
 .الساتلية يف حاالت الطوارئ

 فــإنَّ أفرقــة البعثــات ،ة تــدّخل قطاعــات عــدَّأنَّ إدارة خمــاطر الكــوارث تــستدعيومبــا   -٦
 ،بعثـــة استـــشارية تقنيـــة، جمـــاالت خمتلفـــة، منـــها الوصـــول إىل البيانـــاتتبحـــث، عنـــد تنفيـــذ 
 وإدارة املعلومــات، والبنيــة التحتيــة الوطنيــة للبيانــات املكانيــة،  بالبيانــات،والــسياسات املتعلقــة 

  .بني املؤسساتوالتنسيق 
 والتوصـيات   االسـتنتاجات تقرير رمسي مشفوع مبـوجز عـن        ض ناتج كل بعثة يف      عَروُي  -٧

ــسياسات املتعلقــة مبــسائل إدارة     وإجــرا ــة وال ــادئ التوجيهي ــشأن املب ءات املتابعــة واملقترحــات ب
من منظور استخدام املعلومـات الفـضائية يف مجيـع مراحـل إدارة       ذلك دائماً وخماطر الكوارث،   

، بعثــة الــدعم االستــشاري لبــت  طوُتطلــع علــى تلــك التقــارير الدولــة العــضو الــيت  . الكــوارث
وكـثرياً مـا تقـدِّم تقـارير البعثـات معلومـات            . البعثـة  يف   اليت شاركت سات  سائر املؤس وكذلك  

  . قيِّمة إىل مكاتب األمم املتحدة القُطرية اليت تشارك يف إدارة الكوارث يف بلداهنا
 بتقـدمي الـدعم االستـشاري       ، اهلدف املنـشود   ٢٠١٣ق برنامج سبايدر يف عام      وقد حقَّ   -٨

 بلـدان   ٤بعثات استشارية تقنية أوفدت إىل      / استشاري تقين  ، يف شكل دعم    بلداً ٢٤التقين إىل   
ت الــدعم   بلــدان تلقَّــ ١٠وأنــشطة متابعــة لفائــدة   ) إندونيــسيا، غانــا، فييــت نــام، مــالوي    (

بـنغالديش، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، سـري النكـا،      ( السابقة السنتني فترة يفاالستشاري التقين 
 بلـدان   ١٠وتقـدمي الـدعم إىل      ) اهلنـد  ،، ميامنـار  مبيقموزا السودان، الفلبني، فيجي، الكامريون،   

،  تركيـــا، الـــصني،تايلنـــد، بـــريو، بوتـــان، باكـــستان، )اإلســـالمية-مجهوريـــة(إيـــران  (إضـــافية
  ).نيبالكمبوديا، كينيا، 
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أعاصـري مداريـة يف     (م الربنامج الدعم يف مخـس حـاالت طـوارئ            إىل ذلك، قدَّ   وإضافةً  -٩
  ).العراق وفيضانات يف باالو والفلبني

 والتوصيات الـواردة يف تقـارير       ات لالستنتاجات  مرفق هذا التقرير موجز    وأُدرجت يف   -١٠
  .٢٠١٢البعثات االستشارية التقنية األربع اليت أوفدت يف عام 

لبعثـات التقنيـة االستـشارية وأنـشطة املتابعـة وبـرامج بنـاء               ل اً أيضاً موجز  ويشمل املرفق   -١١
  .املختلفة  الدول األعضاءليت استفادت منهاالقدرات ا

    
    أفريقيا  - ألف  

فـت الكـوارث الطبيعيـة يف أفريقيـا آثـاراً           ، خلَّ ٢٠١٣ لعـام    وفقاً لتقرير املخاطر العاملية     -١٢
ي تـؤدِّ  عنها هـذه الكـوارث،       تسفراحملن اإلنسانية اليت     على   وعالوةً. من قبيل الفقر واألمراض   

  .مراضتفاقم خماطر أخرى، مثل تفّشي األإىل أيضاً 
بتمكني الـدول مـن   وهتدف تدخالت برنامج سبايدر إىل حتسني دورة إدارة الكوارث            -١٣

إيفـاد بعثـات     مـن خـالل      ٢٠١٣ق هذا اهلدف يف عام      وقد َتحقَّ . فضائية املعلومات ال  استخدام
ز علـى رصـد     بنـاء القـدرات تركِّـ     ل بـرامج     وتـوفري  إىل املناطق املعرَّضة للكـوارث    استشارية تقنية   

  .  واجلفافاتضانالفي
ــبايدر    -١٤ ــامج سـ ــل برنـ ــسنتني   وواصـ ــرة الـ ــالل فتـ ــة   ٢٠١٣-٢٠١٢ خـ ــه للمنطقـ دعمـ

ــة ــدِّ ف.األفريقيـ ــام قُـ ــدعم يف عـ ــدان ٥ إىل ٢٠١٣م الـ ــالوي،  ،الـــسودان( بلـ ــا، مـ ــا، كينيـ  غانـ
م وكان الربنامج قـد قـدَّ  . ومالويإىل غانا  ذلك إيفاد بعثات استشارية تقنية       ومشل ،)امبيقموز

بوركينا فاسو، بوروندي، مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،   ( بلداً  ١٤ إىل   ٢٠١٢عام  الدعم يف   
تــشاد، الــرأس األخــضر، الــسودان، غــابون، غانــا، الكــامريون، الكونغــو، كينيــا، مــالوي،          

الــرأس ( بعثتــان استــشاريتان تقنيتــان كاملتــان إىل بلــدين منــها  وأُوفــدت؛ )موزامبيــق، نيجرييــا
 ).األخضر وموزامبيق

 يف الـسودان  سـبايدر إىل  برنـامج  أرسـلها  الـيت  التقنيـة  االستـشارية  إطار متابعة البعثة ويف  -١٥
، دورة للتوعيـة  ٢٠١٣مـايو  / أيـار ٩إىل  ٥ يف ذلـك البلـد، مـن   ت م، ُنظ٢٠١١ِّ يونيه/حزيران

 تعزيــز هــدفت إىل ،الكــوارثم تكنولوجيــا الفــضاء يف إدارة خمــاطر والتــدريب بــشأن اســتخدا
ــدرات املؤ ــة      الق ــات بغي ــى صــعيد الوالي ــصعيد االحتــادي وعل ــى ال ــدعيم اســتخدام  ســسية عل ت

 لالستشعارالسودانية  الوطنية اهليئةاستضافت وقد .  واملعلومات اجلغرافيةتكنولوجيات الفضاء

مـن برنــامج ســبايدر    التدريبيــة خـرباء تقـدمي اجللــسات ى ، بينمـا تــولَّ يــةالتدريب الـدورة  ُبعــد عـن 
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قليمــي لرســم خــرائط  املركــز اإل املــوارد املائيــة والطاقــة الكهرمائيــة و لبحــوثواملعهــد الــصيين 
  .املوارد ألغراض التنمية

 ذنفَّـ ،   هبـا  الكوارثإدارة  شؤون  من خالل دائرة     من حكومة مالوي     دعوةوبناًء على     -١٦
أكتــوبر / تــشرين األول١٨ إىل ١٤ البلــد مــن ذلــكبعثــة استــشارية تقنيــة إىل بنجــاح الربنــامج 
 البعثــة وأجــرت. خلفيــات متنوعــةوخــربة واســعة ذوي عــا الربنــامج تــسعة خــرباء ود. ٢٠١٣
  .ية يف مجيع جوانب إدارة الكوارثالستخدام احلايل واملمكن للمعلومات الفضائا لتقييم
ــ  -١٧ ــامج ســبايدر وَنظَّ ــيجني م برن ــن ،يف ب ــشرين األول٣١ إىل ٢٧ م ــوبر / ت  ،٢٠١٣أكت

 خمــاطر الفيــضاناتخــرائط رســم  الفــضاء ل تكنولوجيــاللتــدريب علــى اســتخدامبرناجمــاً دوليــاً 
 منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا ي بتــدري يف تنظــيم الربنــامج الوشــاركت. واجلفــاف وتقييمهــا

هــانغ يف اي جامعــة بواستــضافته ، مــن الكــوارثواحملــيط اهلــادئ واملركــز الــوطين الــصيين للحــدِّ 
 فريقيـا وآسـيا وأمريكـا      شخصاً من أ   ٢٦ة  املشاركني يف الدورات التدريبي   بلغ جمموع   و. بيجني

ــة،  ــهمالالتيني ــدان   من ــا مخــسة مــسؤولني مــن بل ــا، مــالوي،    (يف أفريقي ــا، الكــامريون، كيني غان
مـع البلـدان الـيت      تعاونـه    ي  تـدريب ال من خالل هـذا الربنـامج        وواصل برنامج سبايدر  ). موزامبيق

  .شاري التقين يف السنوات األخريةم إليها الدعم االستقدَّ
، ٢٠١٢ويف إطار متابعة البعثة االستشارية التقنية الـيت أُرسـلت إىل موزامبيـق يف عـام                   -١٨
مـن  منظمـات   ن تـسع    لني مـ   تـدريب ممـثِّ    ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨ إىل   ٤من   يف الفترة    متَّ

 برنـامج  وَتـَشارك . باستخدام تكنولوجيا الفـضاء  رسم خرائط ملناطق الكوارث ذلك البلد على 
 الــيت ،العمــل التدريبيــةحــدة اإلمنــائي يف موزامبيــق يف تنظــيم حلقــة   وبرنــامج األمــم املتســبايدر
ى تـدريب املـشاركني خـرباء مـن     وتـولَّ .  يف ذلـك البلـد   بـالكوارث صلة  مواضيع مت  ةعدَّ تناولت

واملركـز الـوطين الـصيين      ) وكالمهـا يف أملانيـا    (نيا للعلوم التطبيقيـة     جامعة كولونيا وجامعة كولو   
  .)نيجبيفيينا ويف ( من الكوارث وبرنامج سبايدر للحدِّ
 التابعـة    الوطنية إلدارة الكـوارث     املنظمة وبناًء على طلب من حكومة غانا، من خالل         -١٩
ــا ــد      ، هل ــك البل ــة إىل ذل ــشارية تقني ــة است ــبايدر بعث ــامج س ــن أرســل برن ــشرين ٢٩ إىل ٢٥ م  ت

 حتـسني   مـن أجـل   مبـادئ توجيهيـة     و توصـيات    مت البعثة لوضـع    وقد ُنظِّ  .٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
  .لطوارئواالستجابة يف حاالت ااستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة خماطر الكوارث 

وواصل برنامج سبايدر التنسيق الوثيق مع مكاتب الدعم اإلقليمية التابعـة لـه الكائنـة يف              -٢٠
الوكالـة الفـضائية    : اتب هـي   املك هأفريقيا واالستفادة مما تتمتع به من خربات فنية وقدرات، وهذ         

اجلزائرية، والوكالة الوطنية النيجريية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء، واملركـز اإلقليمـي لرسـم               
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وسـامهت هـذه املكاتـب يف بـرامج البعثـات           . خرائط املوارد ألغـراض التنميـة، الكـائن يف نـريويب          
  . ٢٠١٣رنامج سبايدر يف عام مها باالستشارية التقنية ويف برامج بناء القدرات اليت نظَّ

    
    آسيا واحمليط اهلادئ  - باء  

 وكـان مـن  . ٢٠١٣راً مـن الكـوارث الكـربى يف عـام         كانت آسيا أكثـر املنـاطق تـضرُّ         -٢١
ة ماليـني مـن    فت عشرات األلـوف مـن القتلـى وأحلقـت الـضرر بعـدَّ             الكوارث الكربى اليت خلَّ   

يف واليــة أوتاراخانــد يف مشــال اهلنــد،   ولوالــسي الفلــبني وفييــت نــام،  يفإعــصار هايــان النــاس 
يف شــرق اهلنــد، والزلــزال حاســن يف جنــوب غــرب الــصني، واإلعــصار َمالــذي وقــع والزلــزال 

 .الذي وقع يف مشال شرق باكستان

آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف فتـرة الـسنتني           رنامج سبايدر دعماً نشطاً لبلدان منطقة       م ب قدَّو  -٢٢
إندونيـــسيا، إيـــران ( آســـيا  بلـــداً يف١٦ الربنـــامج عـــم د،٢٠١٣فـــي عـــام ف. ٢٠١٣-٢٠١٢

النكـا، الــصني،   ، باكـستان، بـنغالديش، بوتـان، تايلنـد، تركيـا، سـري      )اإلسـالمية -مجهوريـة (
 استـشارية  بعثـات  إيفـاد  ، مبـا مشـل  )نيبـال، اهلنـد   نام، كمبوديا، منغوليـا، ميامنـار،   الفلبني، فييت

ــة ــسيا  تقني ــام وإندوني ــد. إىل فييــت ن ــوفري  عم املقــدَّمومشــل ال ــدان أخــرى ت ــاء   إىل بل ــرامج لبن ب
  . القدرات وتيسري تنفيذ توصيات البعثات االستشارية التقنية

لـوزارة   التـابع    وبناًء على طلب من حكومة فييت نام من خالل مركز إدارة الكوارث             -٢٣
ــة،  ــد الالزراع ــة إىل   أوف ــشارية تقني ــة است ــامج بعث ــكربن ــن  ذل ــد م ــ/ آذار٢٩ إىل ٢٥ البل  ارسم
ملعلومـات الفـضائية يف     سـتخدام ا  السـتخدام احلـايل واملمكـن ال       ل اً البعثة تقييم  وأجرت. ٢٠١٣

تحـسني  ب البلـد  زت إدارة خمـاطر الكـوارث يف     وعـزَّ  ،نام مجيع جوانب إدارة الكوارث يف فييت     
.  هلــاتـصدِّي  مـن خمـاطر الكــوارث وال  لحــدِّل الالزمـة  الوصـول إىل املعلومــات الفـضائية   إمكانيـة 

ز مـن   متيُّـ لـون مراكـز      ميثِّ  التكنولوجيـة املتنوعـة    مـن ذوي اخلـربات     خـبرياً    ١٢ فريـق البعثـة      مَّوض
  . العاملأرجاءخمتلف 

ويف إطار متابعة بعثة برنامج سـبايدر االستـشارية التقنيـة الـيت أوفـدت إىل بـنغالديش يف                     -٢٤
ــ، َن٢٠١١عــام  ــامج مــن ظَّ ــار١٦ إىل ١٢م الربن ــاء القــدرات حــول   برناجمــاً ل٢٠١٣مــايو / أي بن

ــضانات       ــؤ بالفي ــضانات والتنب ــا الفــضاء لرســم خــرائط خمــاطر الفي موضــوع اســتخدام تكنولوجي
ــنغالديش  ــسريع يف ب ــ. ورســم اخلــرائط ال ــشاملة   وُنظِّ ــامج اإلدارة ال ــامج بالتــشارك مــع برن م الربن

ة أحبـاث   واستـضافت الـدورةَ التدريبيـة منظمـ       . للكوارث التـابع لـوزارة إدارة الكـوارث واإلغاثـة         
 يف بــنغالديش، وقــدَّم خــرباء مــن برنــامج ســبايدر واملعهــد الــدويل ُبعــدالفــضاء واالستــشعار عــن 

 مـن الكـوارث     إلدارة املياه واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال واملركز الوطين الـصيين للحـدِّ            
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استــشاري كمــا اســتعان الربنــامج الــشامل إلدارة الكــوارث خبــبري  . حماضــرات وجلــسات عمليــة
  . إلعداد إجراءات عمل معيارية لتنفيذ توصيات بعثة برنامج سبايدر االستشارية التقنية

 برناجمـاً تـدريبياً دوليـاً حـول     ٢٠١٣ه يوليـ / متوز٢٦ إىل  ٢٢ من   م برنامج سبايدر  ظَّوَن  -٢٥
ــرائط "موضـــوع  ــم خـ ــاطر الفيـــضاناترسـ ــها ومن خمـ ــا  ذجتـ ــتخدام التكنولوجيـ ــا باسـ وتقييمهـ
 مع مركز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء     بالتشارك ي تدريب الربنامج ال  موقد ُنظِّ  ".الفضائية

يف آســيا واحملــيط اهلــادئ واملعهــد الــدويل إلدارة امليــاه واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا  
وشــارك يف الربنــامج . اهلنــدبهــرادون ِدمدينــة يف املــذكور  املركــز ، واستــضافهواحملــيط اهلــادئ

إندونيــسيا، بوتــان، ســري النكــا، الــصني،   (بلــدان مــن آســيا   مــن تــسعة  مــسؤولوني تــدريبال
م هـذا  وُنظِّـ ). فيجـي (وبلـد واحـد مـن احملـيط اهلـادئ         )  كمبوديا، ميامنار، نيبـال، اهلنـد      الفلبني،

احلدث اسـتناداً إىل توصـيات بعثـات برنـامج سـبايدر االستـشارية التقنيـة املوفـدة إىل عـدد مـن                 
 . االبلدان يف آسي

ــ  -٢٦ ــا يف   وَنظَّ ــبايدر يف جاكرت ــامج س ــول٣م برن ــبتمرب / أيل ــاً ألصــحاب  ٢٠١٣س  اجتماع
ته يوم واحد ملناقشة القضايا الرئيسية املتصلة باستخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة     املصلحة مدَّ 

يـسي  وشـارك يف تنظـيم االجتمـاع املعهـد الـوطين اإلندون           . الكوارث واليت تستلزم اهتماماً فوريـاً     
للمالحة اجلوية والفضاء، الذي يستضيف أيـضاً مكتـب الـدعم اإلقليمـي التـابع لربنـامج سـبايدر             

ــسيا ــر مــن   . يف إندوني ــسية صــاحبة املــصلحة مــن    ٢٥وحــضر االجتمــاَع أكث  مــن اجلهــات الرئي
ودعـا برنـامج سـبايدر خـرباء مـن املركـز املعـين        . األوساط املعنيـة بـإدارة الكـوارث يف إندونيـسيا        

، واملركــز الــوطين )بالواليــات املتحــدة(ارث يف منطقــة احملــيط اهلــادئ، الكــائن يف هــاواي بــالكو
  . من الكوارث، واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، لإلسهام يف املناقشاتالصيين للحدِّ

 حلقة عمل تدريبية تفاعلية حول أوجه التقـدم         م مكتب برنامج سبايدر يف بيجني     ظَّوَن  -٢٧
ُعقـدت يف   ،يف إدارة الكـوارث  املكانيـة  اجلغرافيـة   واملعلومـات ء تكنولوجيـا الفـضا  يف اسـتخدام 

تعزيز قـدرات   إىل    وهدفت حلقة العمل   .٢٠١٣أكتوبر  / األول  تشرين ٢٢ إىل   ٢١من  بيجني  
 بفعاليـة يف  إدراج تكنولوجيات الفـضاء    على    من الكوارث  موظفي املركز الوطين الصيين للحدِّ    

ــشطتهم، ــا  أن ــادل فيه ــادمون خلــرباء  اوتب ــبايدر  الق ــامج س ــن برن ــا  ،م ــة دلت ــات ( وجامع بالوالي
 ، واملكتــب اإلقليمـي آلســيا واحملـيط اهلــادئ التـابع ملكتــب تنـسيق الــشؤون اإلنــسانية    ،)املتحـدة 

ع  ومكتب منـع األزمـات واإلنعـاش التـاب         ، واملعهد الدويل إلدارة املياه    ،)ولنداهب(وجامعة توينيت   
  .م يف هذا اجملالممارساهتوأفضل خرباهتم إلمنائي، نامج األمم املتحدة اربل

ــ  -٢٨ ــامج ســبايدر وَنظَّ ــيجنيم برن ــن ، يف ب ــشرين األول٣١ إىل ٢٧ م ــوبر / ت  ،٢٠١٣أكت
رسـم خـرائط خمـاطر الفيـضانات         الدويل حول تسخري تكنولوجيا الفـضاء يف         ي  تدريبالربنامج ال 
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 ١٠ مـسؤولون مـن      ي  تدريبربنامج ال وشارك يف ال  ).  أعاله ١٧انظر الفقرة   ( وتقييمها   واجلفاف
ــدان مــن آســيا   ــران  (بل ــسيا، إي ــة(إندوني ــنغالد )اإلســالمية-مجهوري ــان،ي، باكــستان، ب  ش، بوت

  ).منغولياتايلند، تركيا، الصني، فييت نام، 
 يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ،     عملـه ب يف االضـطالع ،  وثيقـاً  تنـسيقاً   الربنامج قوينسِّ  -٢٩

، وهـذه املكاتـب    ويستفيد مـن خرباهتـا وقـدراهتا   ،ليمية الرمسية يف املنطقةمع مكاتب الدعم اإلق 
بحـوث الفـضاء والغـالف اجلـوي العلـوي،          ل الباكـستانية لجنـة   وكالة الفضاء اإليرانية، وال   : هي

 دعـم وتنـسيق مـشاركة روسـيا يف العمليـات            ووكالـة واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال،      
كوارث، الـذي يوجـد      من ال  تابعة لالحتاد الروسي، واملركز اآلسيوي للحدِّ      ال ،اإلنسانية الدولية 

  . اليابانمقره يف مدينة كويب ب
مهـا برنـامج    وشاركت مكاتب الـدعم اإلقليميـة هـذه يف العديـد مـن املناسـبات الـيت نظَّ                   -٣٠

قليميـة  وُيعتزم إعـداد املنـشورات التاليـة بالتـشارك مـع مكاتـب الـدعم اإل               . سبايدر وسامهت فيها  
تعمـل اللجنـة الباكـستانية لبحـوث الفـضاء          ) أ: (التابعة للربنـامج يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ           

ال للمعلومات الفضائية يف رصـد      ب عن االستخدام الفعَّ   والغالف اجلوي العلوي على إعداد كتيِّ     
ب عـن    كتيِّـ  تعمل وكالة الفضاء اإليرانية على إعـداد      ) ب(وكوارث الفيضانات العاتية وآثارها؛     

يعمــل ) ج(وال للمعلومــات الفــضائية يف تقيــيم اجلفــاف علــى الــصعيد الــوطين؛  االســتخدام الفعَّــ
مكتب الدعم اإلقليمي التابع للمعهد الوطين للمالحة اجلويـة والفـضاء يف إندونيـسيا علـى إعـداد            

  .ب عن استخدام االستشعار عن ُبعد يف رصد حرائق الغابات وحرائق األراضيكتيِّ
    

    ي أمريكا الالتينية والكاريب  - جيم  
ــ  -٣١ ــبايدر ذنفَّـ ــامج سـ ــامي برنـ ــدريبينـــشاطاً ٢٠١٣ و٢٠١٢ يف عـ ــداً تـ  يف  فقـــطاً واحـ
 دعم مـايل مـن    توافرظراً لعدم   مهورية الدومينيكية وأوفد بعثة خرباء واحدة إىل هذا البلد، ن         اجل

 .البلدان املاحنة

 دورة تدريبيـة يف اجلمهوريـة       ٢٠١٣ايو  مـ / أيـار  ١٧ و ١٣وقد عقد الربنامج يف يومي        -٣٢
واستهدفت الدورة التدريبية أفراد الفريق املشترك بـني املؤسـسات املعـين بتـسخري              . الدومينيكية

ــة يف إدارة املخــاطر    ــة املكاني ــات اجلغرافي ــو. املعلوم ــات    ركَّ ــى اســتخدام تطبيق ــدورة عل زت ال
ــة     ــد يف حال ــشعار عــن ُبع ــضاناتالاالست ــم  في ــن دع ــة    قدَّ، واســتفادت م ــه املؤســسات التالي مت

ــ: منظمـــات دعـــم إقليميـــة ها بـــصفتهابـــدور اضـــطالعاً ي اجلغـــرايف تني كـــوداز معهـــد أغوسـ
ي   ومركــز امليــاه اخلــاص باملنــاطق املداريــة الرطبــة يف أمريكــا الالتينيــة والكــاريب   )كولومبيــا يف(
  .)يف األرجنتني( واللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية) بنما يف(
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 يف مــؤمتر  علــى مــدى أســبوع   شــارك الربنــامج ،٢٠١٣كتــوبر أ/رين األوليف تــشو  -٣٣
. مـه معهـد أوغوسـتني كـودازي اجلغـرايف يف كولومبيـا            الـذي نظَّ  " ٢٠١٣أسبوع اجليوماتيكا   "

ــدت ــار وُعق ــدَّ   يف إط ــل م ــة عم ــؤمتر حلق ــك امل ــوم واحــد   ذل ــونحــضرها ممثِّهتا ي وكــاالت لل ل
لومــات الفــضائية يف حــال لــى اســتخدام املعز ع عمــل تركِّــوهــدفت إىل وضــع خطــةكوميــة احل

النظـر يف تفعيـل آليـات دوليـة     بيا وعلى بروتوكول ُيستخدم لـدى       كولوم داخل كوارث   وقوع
من قبيـل امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى أو نظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي                   

اء رب بعثـة اخلـ    وأتاحـت  .)كوبرينكـوس  (الربنـامج األورويب لرصـد األرض     ألمريكا الوسـطى أو     
دعم جهود معهد أوغوسـتني كـودازي اجلغـرايف وحكومـة كولومبيـا             ي أنربنامج سبايدر   ل هذه
  .ب للكوارث التأهُّ جماليف
    

    الدول اجلزرية الصغرية النامية  - دال  
 ومـن  ر املنـاخ، ة الناجتة مـن تغيُّـ    ر الدول اجلزرية الصغرية باألحوال اجلوية البالغة الشدَّ       تتأثَّ  -٣٤
وبوجــه عــام، حتتــاج القــدرات . لكــوارث كــربى بقــدر متزايــد  أصــبحت هــذه الــدول معرَّضــةمثَّ

 . اإلقليمية والوطنية على استخدام احللول الفضائية يف إدارة الكوارث إىل املزيد من التحسني

 أتيح ملسؤول من املنظمة الوطنية إلدارة الكوارث يف فيجي حـضور            ،٢٠١٣ويف عام     -٣٥
ات ومنذجتــها وتقييمهــا طــر الفيــضانام مــن التــدريب يف دورة بــشأن رســم خــرائط خمخــسة أيــ

ــا الفــضاء  ــ ُنظِّباســتخدام تكنولوجي ــا الفــضا   يف ت م ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ء آلســيا مركــز ت
  .واحمليط اهلادئ يف اهلند

ــة  ويف  -٣٦ ــشارية إطــار متابعــة البعث ــيت أُرســلت إىل جــزر ســليمان    االست ــة ال عــام يف التقني
 إىل  ٢٣ البلد مؤمتر برنامج سبايدر الذي ُعقد يف بيجني مـن            ذلك حضر مسؤول من     ،٢٠١٢
  . البعثة االستشارية التقنيةتأثري م تعليقات على، وقد٢٠١٣َّنوفمرب /ثاين تشرين ال٢٥
ويقدِّم برنامج سبايدر دعماً متزايداً إىل الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة منـذ أن بـدأ يف          -٣٧

، عنـدما جـرى تنظـيم حلقـات         ٢٠٠٨يف عـام    ألول مـرة    جملموعة مـن البلـدان      استهداف هذه ا  
ــة يف مــنطقيت الكــاريب   ــذ ذلــك ىوأدَّ. يط اهلــادئ كلتيهمــا ي واحملــ عمــل إقليمي ــشطة إىل تنفي  أن

إضافية مشلـت إيفـاد بعثـات استـشارية تقنيـة إىل تونغـا وجامايكـا وجـزر سـليمان واجلمهوريـة                      
ات  فــضالً عــن مــساعدة خــرباء مــن املؤســس  يف وهــاييت،الدومينيكيــة وســاموا وفيجــي وملــد 

  .الوطنية املعنية بإدارة الكوارث من تلك البلدان على حضور االجتماعات ذات الصلة
    



 

10 V.13-88503 

 

A/AC.105/1056 

    لطوارئاالستجابة يف حاالت ادعم   -ثالثاً  
    القائمة  اآلليات والفرصاالستفادة من  - ألف  

امليـة وإقليميـة رائـدة، منـها امليثـاق          ة مبـادرات ع   برنامج سبايدر ترتيبـات مـع عـدَّ       لدى    -٣٨
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من اهليئات املتعاونـة        (الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى      

مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي (، ومــشروع رصــد آســيا )٢٠٠٣مــع آليــة امليثــاق منــذ عــام 
 ، اخلـارجي  مكتـب شـؤون الفـضاء      (وبرنـامج كوبرينيكـوس   ،  )عضو يف فريق املشروع املشترك    

عـن   إىل ذلـك، يعمـل الربنـامج         وإضـافةً ). ويلرك د مـشا  من خالل برنـامج سـبايدر، مـستخدم       
تعزيــز الفــرص الــيت تتيحهــا حمــاور الــربط اخلاصــة بنظــام الرؤيــة والرصــد و علــى تــشجيع كثــب

  .يف أمريكا الالتينية وأفريقياالكائنة اإلقليمي ألمريكا الوسطى 
امليثـاق  اخلـارجي، عـن طريـق برنـامج سـبايدر، مبـادرة              مكتـب شـؤون الفـضاء        زويعزِّ  -٣٩

املعنيــة بــإدارة  الوطنيــة ربــط الــسلطاتالراميــة إىل  ،الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى
ل املكتـب   وُيـسهِّ .  هلـم  املأذون توسيع شبكتها من املستخدمني      بغيةالكوارث بأمانة آلية امليثاق     

 مــديري يف برنــامج تــدريب لربنــامج ســبايدرتابعــة أيــضاً مــشاركة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة ال 
ــاق الــدويل  املــشاريع ــة، يف   . اخلــاص بامليث  ٢٨ و٢٧وقــد أوفــدت مخــسة مكاتــب دعــم إقليمي
 ُعقــد يف مرافــق ملــديري املــشاريع ي تــدريب برنــامج حلــضور، مــشاركني ٢٠١٣يونيــه /حزيــران

  .بإيطالياوكالة الفضاء األوروبية يف مدينة فراسكايت 
 مـع املركـز الـوطين الـصيين         ٢٠١١ برنامج سبايدر منذ عـام       يتعاون عن ذلك،    وفضالً  -٤٠
 منظمـات يف أفريقيـا لرصـد    ة تعـاون الكيانـان مـع عـدَّ    ،٢٠١٢يف عـام    و.  مـن الكـوارث    للحدِّ

  .اجلفاف يف القارة
خمتلـف اجلهـات األخـرى الـيت        مـن   مـن خاللـه      توفري الدعم     من  الربنامج نمتكَّ وباملثل،  -٤١
 كـلٌ م هذا الدعم حىت اآلن      ويقدِّ.  وكاالت الفضاء والقطاع اخلاص    مثل ،ملوارد الساتلية  ا رتوفِّ
  .ة اهلندية ألحباث الفضاء ومؤسسة دجييتال غلوبملؤسسامن 
ويكفــل برنــامج ســبايدر، لــدى تقدميــه الــدعم إىل البلــدان، اشــتراك مكاتــب الــدعم            -٤٢

  .ي تساعد يف حتليل البيانات الفضائية اليت تتاحاإلقليمية التابعة له وغريها من مراكز التميز، لك
    

    ٢٠١٣ ويف عام ٢٠١٢الدعم املقدَّم يف أواخر عام   - باء  
 جزيرة بـاالو يف احملـيط اهلـادئ يف     ،ة يف الفئة الرابع   فصنَّاملُ ،ضرب إعصار بوهبا اهلائل     -٤٣

مكتـب   باسـم  ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ٣ برنامج سـبايدر يف  َدَمَعو. ٢٠١٢أواخر عام 
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تنسيق الشؤون اإلنـسانية إىل تفعيـل امليثـاق الـدويل بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـربى ملواجهـة           
مي البيانـــات الـــساتلية آثـــار اإلعـــصار، واضـــطلع بـــدور مهـــم يف التنـــسيق مـــع املكتـــب ومقـــدِّ

 فقـد اسـتمر الـدعم يف        ،٢٠١٢ تفعيـل امليثـاق حـدث يف عـام           ومـع أنَّ  . واملستخدمني النـهائيني  
  .٢٠١٢ه مل يرِد يف التقرير املقدَّم إىل اللجنة يف عام غ عنه يف هذا التقرير ألنَّ، وُيبل٢٠١٣َّم عا
ــداناو الفلبين      -٤٤ ــرة مين ــضاً جزي ــا أي ــةوضــرب إعــصار بوهب ــسمرب / كــانون األول٤ يف ي دي

 كيلـومترات يف الـساعة      ٢١٠ الـيت بلغـت سـرعتها        اح األمطار الغزيـرة والريـ     وجعلت. ٢٠١٢
ديـسمرب  / كـانون األول   ٥  يف برنـامج سـبايدر      َدمَـ َعو. مـن النـاس   الف  اآل إجالء   ريمن الضرو 
ــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى   ٢٠١٢ ــاق ال ــسيق  ،  إىل تفعيــل امليث باســم مكتــب تن

برنـامج التطبيقـات     مـن الكـوارث ومرصـد مـانيال و         الشؤون اإلنسانية واملركز اآلسـيوي للحـدِّ      
ومنظمــة األمــم ) اليونيتــار(ملعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث  الــساتلية العملياتيــة التــابع 

ى الربنـامج دوراً مهمـاً يف       وأدَّ. الفلـبني ت علـى    ملواجهة آثار العاصفة اليت هبَّ     ،املتحدة للطفولة 
نــات عــرب بوابــة انــشر البييف  وكــذلكمني النــهائيني، مي البيانــات واملــستخد مقــدِّالتنــسيق بــني

  ).www.un-spider.org(التابعة له املعارف 
ب القـصوى يف مجيـع       أعلنـت احلكومـة العراقيـة حالـة التأهُّـ          ،٢٠١٣مـايو   / أيار ٧ويف    -٤٥

. ة مـدن يف اجلـزء اجلنـويب مـن البلـد      رت منها عدَّ  أجهزهتا اخلدمية ملواجهة الفيضانات اليت تضرَّ     
 من احلكومة العراقية لتسهيل احلصول على الصور الـساتلية          در طلباً ى برنامج سباي  وبعد أن تلقَّ  

لت املؤسـسة   وحتـصَّ . بغرض تقيـيم مـدى الفيـضان واألضـرار النامجـة عنـه، قـام بتفعيـل شـبكته                  
ــة ألحبــاث الفــضاء علــى صــور مــن ســاتل االستــشعار عــن       ResourceSat2 LISS II ُبعــداهلندي

وقــام كــل مــن برنــامج التطبيقــات الــساتلية . يمهــاوأتاحتــها علــى خــادوم برنــامج ســبايدر لتعم
 مـن الكـوارث مبعاجلـة الـصور إلعـداد           العملياتية التابع لليونيتـار واملركـز الـوطين الـصيين للحـدِّ           

 .وأتيحت اخلرائط للحكومة العراقية.  السريعتصدِّيخرائط لل

نــسانية املــساعدة اإلتنــسيق ى مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي طلبــاً مــن مركــز  وتلقَّــ  -٤٦
ملا بعـد وقـوع   إدارة الكوارث التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للحصول على صور       ب املعين

 الفلـبني    سـاحل   الذي بلغ اليابسة يف وسط     ،)يوالندااملعروف حملياً باسم    ( إعصار هايان كارثة  
 إىل آالف   إضـافةً و. ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٨يـوم    بالتوقيت احمللـي     ٠٤:٤٠الساعة  يف  
 ،بت العاصـفة تـسبَّ و. مقاطعـة  ٢٠ مليـون شـخص يف   ١٢ر من اإلعصار أكثر من     قتلى، تضرَّ ال

 كيلـومتراً يف الـساعة،   ٣١٤ سـرعتها ح عاتيـة بلغـت      ا يف هبـوب ريـ     ، يف الفئـة اخلامـسة     املصنَّفة
 هــذه العاصــفة قـد ُتــصنَّف ضــمن أشــد العواصـف الــيت بلغــت اليابــسة عــرب   لــون أنَّويعتقـد احمللِّ 

 املؤسـسة اهلنديـة ألحبـاث الفـضاء         رتوفَّـ  على طلب من برنامج سـبايدر،        وبناًء. ملوثَّقالتاريخ ا 
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أجـل إجــراء   مــن RESAT-1 ُبعـد مـن ســاتل االستـشعار عــن   الدقيقــة باملوجـات  ملَتقطــة صـوراً  
إدارة بــ املعــين املــساعدة اإلنــسانية  تنــسيقاســتخدم مركــزو. الكارثــةوقــوع  بعــد للحالــةتقيــيم 

  .الوطين للمالحة اجلوية والفضاء هذه الصور يف تقييم األضرارالكوارث واملعهد 
ــاين٢٩ويف   -٤٧ ــامج ســبايدر    ،نــوفمرب/ تــشرين الث ــة الــدعم مــن برن  طلبــت احلكومــة العراقي

ب الربنامج لتوفري صور ساتلية عالية االسـتبانة مـن إدارة           ورتَّ. لرصد وإدارة الفيضانات يف بغداد    
كتب الدعم اإلقليمي يف باكستان برسم اخلـرائط بـصورة عاجلـة            وقام م . الفضاء الوطنية الصينية  

الـيت ترجـع إىل مـا قبـل وقـوع الفيـضان والـصور             ) سـبوت (باستخدام صور ساتل رصـد األرض       
وأتيحت تلـك املنتجـات لكـل       . ل عليها من إدارة الفضاء الوطنية الصينية      العالية االستبانة املتحصَّ  

 .  يف العراقُبعدمن مركز معلومات إدارة الكوارث ومركز حبوث االستشعار عن 
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  املرفق
 ٢٠١٣البعثات االستشارية التقنية وأنشطة الدعم األخرى املنفَّذة يف عام     

علومات الفضائية يف إدارة يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام امل
      الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

   غانا  - ألف  
غانـا  حكومـة   اضطلع برنامج سبايدر ببعثة استشارية تقنية بناًء على دعوة مقدمـة مـن                -١

ــة بــدعم مــن  . عــرب املؤســسة الوطنيــة إلدارة الكــوارث  مكتــب شــؤون الفــضاء  وأُجريــت البعث
الوكالــة الوطنيــة النيجرييــة   وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة دة و وجامعــة األمــم املتحــ اخلــارجي

املركـز الـوطين    و) باململكـة املتحـدة   ( ومكتب األرصاد اجلوية     للبحث والتطوير يف جمال الفضاء    
  ).جبنوب أفريقيا( وجامعة فري ستيت مؤسسة العامل اآلمن و من الكوارثالصيين للحدِّ

ألمــم املتحــدة اإلمنــائي، وشــعبة املــسح ورســم      وزار فريــق البعثــة مكاتــب برنــامج ا     -٢
اخلرائط، وقسم اجلغرافيا وتنمية املوارد التابع جلامعة غانـا، ووزارة األغذيـة والزراعـة، ومركـز             

 واملعلومــات اجلغرافيــة، وإدارة ختطــيط املــدن واألريــاف، وجلنــة ُبعــدخــدمات االستــشعار عــن 
باملعهـد الغـاين لعلـوم      (لجنة الغانية للطاقة الذريـة      الغابات، والوكالة الغانية لألرصاد اجلوية، وال     

، وإدارة اخلـــدمات اهليدرولوجيـــة، والـــدائرة الوطنيـــة الغانيـــة لإلطفـــاء  )وتكنولوجيـــا الفـــضاء
واإلنقاذ، وإدارة املسح اجليولوجي، ووكالة محايـة البيئـة، ودائـرة اإلحـصاءات الغانيـة، واهليئـة                 

  . عنان الدويل للتدريب على حفظ السالمالغانية للموانئ واملرافئ، ومركز كويف
 حلقــة عمــل ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨يــوم يف مــت  ذلــك، ُنظِّ علــىوعــالوةً  -٣

 شخــصاً مــن املــشاركني وأصــحاب املــصلحة مــن األوســاط       ٤٠ت أكثــر مــن   ضــمَّ وطنيــة
ت مــة عــن تطبيقــاوُعرضــت مقدِّ. األكادمييــة والــوزارات ودوائــر الطــوارئ واملنظمــات الدوليــة

 يف إدارة خمـاطر الكـوارث ورسـم خـرائط مواقـع الفيـضانات، إىل جانـب                  ُبعـد االستشعار عـن    
ــوفِّ     ــيت ت ــة ال ــة القائم ــات الدولي ــدعم   عــرض لآللي ــاتلية ل ــات س  االســتجابة يف حــاالت ر معلوم

وأعقبت ذلـك   . وعرضت املؤسسة املضيفة دورها يف تنسيق إدارة الكوارث يف غانا         . لطوارئا
 االستخدام احلايل واملمكن للتكنولوجيا الفضائية ودور كل منظمـة فيمـا            مناقشات أفرقة حول  

ما فريقـان قُـسِّ   االحتياجات يف جمال بنـاء القـدرات        كذلك قام بتحديد    . يتعلق بإدارة الكوارث  
 لطـوارئ؛ وفريـق  ا باالسـتجابة يف حـاالت  املعنيـة  ِفـرق  بـشأن ال فريـق  : حسب دور كـل منـهما   

تبـادل  بتوجيـه عمليـة      فريـق بعثـة برنـامج سـبايدر          وقـام . املخـاطر ملؤسسات املعنيـة مبنـع      بشأن ا 
  .اآلراء
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 عرض أفراد البعثة االستشارية التقنيـة أعمـاهلم املتعلقـة بتطبيقـات             ،ويف اجللسة األخرية    -٤
من الصني، وتأهُّب دوائر األرصاد اجلوية للمخاطر، ودور مكاتب الـدعم اإلقليميـة، والتـدابري            

  .ذار املبكراملؤسسية، وُنظم اإلن
واختتم الفريق البعثة بتقدمي موجز عـن أعمـال البعثـة ملـوظفي املؤسـسة الوطنيـة إلدارة             -٥

. وعرضـوا مالحظـات فريـق برنـامج سـبايدر وتوصـياته         . ق الـوطين  الكوارث، ومن بينهم املنـسِّ    
  . وقام عدد من وسائط اإلعالم الوطنية بتغطية احلدث

    
    إندونيسيا  - باء  

مج سبايدر واملعهد الوطين اإلندونيسي للمالحة اجلوية والفضاء، وهـو مكتـب            ظَّم برنا َن  -٦
 ألصـحاب   ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٣دعم إقليمي تابع لربنامج سـبايدر، اجتماعـاً يف جاكرتـا يف             

وكـــان اهلـــدف مـــن . املـــصلحة عـــن اســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة خمـــاطر الكـــوارث
الستخدام املعلومات الفضائية واملعلومات اجلغرافية املكانية، وفهم       االجتماع تقييم احلالة الراهنة     

ي إىل فعاليـة اسـتخدام املعلومـات    القضايا ذات الصلة، وختطيط التدخالت اليت من شأهنا أن تؤدِّ       
وكانت األهداف احملدَّدة املنشودة من االجتماع هي إشراك املعهـد          . الفضائية يف إدارة الكوارث   

جلوية والفضاء وسائر اجلهات صاحبة املصلحة يف دعم سياسة البوابـة الواحـدة             الوطين للمالحة ا  
ال املطبقــة يف إندونيــسيا والراميــة إىل تعزيــز إدارة الكــوارث، وكــذلك مناقــشة االســتخدام الفعَّــ  

للنظام اإلندونيسي لإلنذار جبميع املخاطر وتقييم األخطار، وهو األداة الـيت أعـدها املركـز املعـين                 
  .ث يف منطقة احمليط اهلادئ بتمويل من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليةبالكوار

ومشلــت .  مــن أصــحاب املــصلحة مــن خمتلــف الوكــاالت ٢٥وحــضر االجتمــاَع حنــو   -٧
لـة يف االجتمـاع كـالًّ مـن الوكالـة الوطنيـة إلدارة الكـوارث؛ والوكـاالت التابعـة                    اجلهات املمثَّ 

الوكالــة اإلندونيــسية لألرصــاد يف إندونيــسيا؛ و آثــار الكــوارثتخفيــف للمقاطعــات واملعنيــة ب
طين لألرصــاد اجلويــة واجليوفيزيــاء؛ والوكالــة  املكتــب الــو؛ واملنــاخ واجليوفيزيــاءعلــم اجلويــة و
ــة  ــة العــاملي للمــساحة ورســم اخلــرائط؛ و اإلندونيــسية الوطني ــامج األغذي ؛ ومكتــب تنــسيق برن

املركــز األملــاين لــشؤون  و ؛ مــن الكــوارثصيين للحــدِّواملركــز الــوطين الــ الــشؤون اإلنــسانية؛ 
املـساعدة  ومركـز تنـسيق      ؛املركـز املعـين بـالكوارث يف منطقـة احملـيط اهلـادئ            ؛ و الفضاء اجلـوي  

  .وب شرق آسياالتابع لرابطة أمم جنوإدارة الكوارث ب املعيناإلنسانية 
م التقريـر مالحظـات عـن       ويقـدِّ . م على مجيع أصحاب املـصلحة      التقرير وُعمِّ  وقد أُِعدَّ   -٨

حالة استخدام املعلومات الفضائية وغريها من املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة يف إدارة الكـوارث               
م التقريـر أيـضاً توصـيات       ويقـدِّ . يات اليت أعربت عنها الوكاالت صـاحبة املـصلحة        وعن التحدِّ 
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نتـــهت املناقـــشات وا. ومقترحـــات اســـتناداً إىل املناقـــشات بـــني الوكـــاالت صـــاحبة املـــصلحة
ــثالث       ــد مــن التــدخالت اســتناداً إىل النقــاط ال بالتوصــل إىل توافــق آراء علــى التخطــيط للمزي

  :٢٠١٤التالية، والتخطيط ألنشطة مشتركة يف عام 
ـــ     )أ(   ــذار املبكِّ ــاطر واإلنـ ــة باملخـ ــات املتعلقـ ــم املعلومـ ــسني ُنظـ ــق  حتـ ــن طريـ ر، عـ

طر وتقيــيم األخطــار يف إندونيــسيا، مبــا يــشمل  إلنــذار جبميــع املخــاالنظــام ال االســتخدام الفعَّــ
م البيانــات يف مــساعدة الوكالــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث تعــاون ومــشاركة األجهــزة الــيت تقــدِّ

 على إدراج موارد البيانات املـستقاة مـن هـذه           املركز املعين بالكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ      و
  الوكاالت يف النظام املذكور؛

ملمارسات يف جمال استخدام املعلومات الفـضائية يف املراحـل الـيت            صوغ أفضل ا    )ب(  
ــ(تــسبق حــدوث الكارثــة   مــن أجــل رســم خــرائط األخطــار واملخــاطر   ) ب املعلومــايتمثــل التأهُّ

املعهـد الـوطين اإلندونيـسي    وَمواطن الضعف، مع القيام يف الوقت نفسه بوجه خاص بتعزيز دور         
  وطنية إلدارة الكوارث وغريمها من املنظمات العلمية؛ والوكالة الللمالحة اجلوية والفضاء

 حلـاالت الطـوارئ باسـتخدام املعلومـات الفـضائية، مـن          تـصدِّي تعزيز تدابري ال    )ج(  
قطـة باملوجـات    خالل معاجلة شواغل مهمة من قبيل توفري الصور العالية االستبانة والـصور امللتَ            

  .الدقيقة لرصد الكوارث اجلوية املائية
    

    مالوي  - جيم  
بناًء على دعوة من حكومـة مـالوي، مـن خـالل إدارة شـؤون إدارة الكـوارث التابعـة             -٩

  .هلا، أوفد برنامج سبايدر بعثة استشارية تقنية إىل هذا البلد
، واللجنــة االقتــصادية  بــدعم مــن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي     وُنفِّــذت البعثــة    -١٠

لبحــوث املعهــد الفرنــسي لعمــل اإلنــساين، وألفريقيــا، ومنظمــة خــرائط الــشوارع املفتوحــة لل  
ــا التقنيــة، و   املركــز ، والفريــق املخــتص برصــد األرض املتعلقــة باســتغالل البحــار، وجامعــة فيين

  . من الكوارثاملركز الوطين الصيين للحدِّ، وقليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنميةاإل
رة املـساحة، وإدارة الـتغري املنـاخي        وزار فريق البعثة دائرة شؤون إدارة الكوارث، وإدا         -١١

وخدمات األرصاد اجلوية، وإدارة األراضي واإلسكان والتنمية احلضرية، ووزارة الري وتنميـة            
إدارة حفـــظ مـــوارد  (املـــوارد املائيـــة، وإدارة الغابـــات، ووزارة األراضـــي، ووزارة الزراعـــة     

، منظمة األمم املتحـدة للطفولـة    و، إىل جانب مكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،         )األراضي
كالــة الواليــات ، والبنــك الــدويل، ووبرنــامج األغذيــة العــاملي، وألمــم املتحــدة املقــيم اقومنــسِّ
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ــة  ــة الدولي ــامجاملتحــدة للتنمي ــشرية  ، وبرن االحتــاد األورويب ، و األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب
  ).الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية(

ت أكثـر    حلقـة عمـل ليـوم واحـد ضـمَّ          ٢٠١٣أكتـوبر   /شرين األول  ت ١٨وُعِقدت يف     -١٢
 مــن املــشاركني وأصــحاب املــصلحة مــن األوســاط األكادمييــة والــوزارات واإلدارات  ٤٠مــن 

ومشلـت املواضـيع الـيت تناولتـها حلقـة العمـل            . ومن املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية     
 خماطر الكـوارث، وختطـيط اسـتغالل األراضـي       استخدام تطبيقات االستشعار عن ُبعد يف إدارة      

ة مـن البيانـات الـساتلية،       ملنع وقوع الكوارث، والقيمة املضافة لتقييمات رطوبة التربة املستنتجَ        
ــة ب     ــة املتعلق ــة، واجلهــود اإلقليمي ــة املكاني ــادل املعلومــات اجلغرافي ــة  واحلاجــة إىل تب ــة التحتي البني

ــة  ــات املكاني ــوفِّ   ، واحلاجــة إىل الوصــو للبيان ــيت ت ــة ال ــة القائم ــات الدولي ــات ل إىل اآللي ر املعلوم
وَعَرضــت احلكومــة املــضيفة أيــضاً الترتيبــات . لطــوارئا االســتجابة يف حــاالتالــساتلية لــدعم 

واالســتجابة يف  الكــوارث  خمــاطر مــناملؤســسية والقانونيــة القائمــة يف مــالوي واملتــصلة باحلــدِّ 
  .لطوارئا حاالت
وقام فريـق بعثـة برنـامج سـبايدر بتوجيـه عمليـة             . خرية للمناقشة صت اجللسة األ  وُخصِّ  -١٣

تبادل اآلراء، وُحـدِّد تبـادل اآلراء يف إطـار سـؤالني إرشـاديني كـان علـى املـشاركني أن جييبـوا                    
املمكـن  /أَعطنـا منوذجـاً لالسـتخدام الفعلـي       : "عنهما كتابةً من خالل هنج قطاعي إزاءمها، ومها       

ــة يف مــال  ــا هــي العوامــل "؛ و"ويللمعلومــات اجلغرافي ع يف يات الــيت حتــّد مــن التوسُّــ  التحــدِّ/م
  ".استخدام املعلومات اجلغرافية يف مالوي؟

املفـوض الـدائم املـسؤول عـن        / الفريق بعثته بتقدمي موجز عن أعماله إىل األمني        واختتم  -١٤
اء  معلومــات عــن اخلــرب  املــوجزن وَتــضمَّ. دائــرة شــؤون إدارة الكــوارث وإىل مــدير الــدائرة    

  . منهم وعن املؤسسات اليت ينتمي إليها كلٌّنيختلفامل
    

    فييت نام  - دال  
م مـن خـالل مركـز إدارة الكـوارث التـابع            بناًء على طلب من حكومة فييت نام، مقدَّ         -١٥

 / آذار٢٩ إىل ٢٥بعثة استشارية تقنية إىل هذا البلـد مـن         لوزارة الزراعة، أوفد برنامج سبايدر      
ئية يف مجيـع  تقييم االستخدام احلايل واملمكن للمعلومات الفـضا      البعثة  وأتاحت  . ٢٠١٣مارس  

وتعزيــز إدارة خمــاطر الكــوارث يف ذلــك البلــد بتحــسني جوانــب إدارة الكــوارث يف فييــت نــام 
وكـذلك  حلـّد مـن خمـاطر الكـوارث         سـتخدامها يف ا    الوصول إىل املعلومات الفـضائية ال      إمكانية

  . هلاتصدِّيال
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برنـامج سـبايدر؛ ومنظمـة كـانيوس        :  خـبرياً مـن املؤسـسات التاليـة        ١٢ ت البعثة وضمَّ  -١٦
؛ ومركـز املنـشآت والـنُّظم       )أوقيانوسـيا -آسيا-أفريقيا-القارة األمريكية -أوروبا-كندا(الدولية  

ــدا(الفــضائية الكــربى   ــوطين للبحــث     )كن ــوطين للدراســات الفــضائية، واملركــز ال ؛ واملركــز ال
األكادمييـة  ، و معهد حبر الصني اجلنويب لعلم احمليطات     ؛ و )فرنسا(العلمي، وجامعة بول ساباتييه     

ــةالــصينية للعلــوم ) خرييــديس(علــوم اجليوماتيكــا يف جمــال االبتكــار ونــشر وال البحــث ؛ ومجعي
ــبانيا( ــداناو   )إس ــرين مين ــة غ ــبني(؛ ومنظم ــة احملــيط     ؛ و)الفل ــالكوارث يف منطق ــين ب ــز املع املرك

كمـا  ). هولنـدا (رافية ورصد األرض، التابعة جلامعة تـوينيت  ؛ وكلية علوم املعلومات اجلغ اهلادئ
، ومركـز تكنولوجيــات  )جامعــة تـوينيت (لني عــن إدارة حتليـل الـنُّظم األرضـية    ت البعثـة ممـثِّ  ضـمَّ 

، )الواليـات املتحـدة   (صات التابع جلامعة والية دلتا      دة التخصُّ املعلومات اجلغرافية املكانية املتعدِّ   
  ). الصني(ية وجامعة بيجني التعليم

وزار فريق اخلرباء املؤسسات الرئيسية صاحبة املصلحة، املنخرطة يف تـوفري املعلومـات                -١٧
دائــرة إدارة : الفــضائية واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة الســتخدامها يف إدارة الكــوارث، وهــي  

 للتخطـيط   السدود الصخرية، واللجنة املركزية ملراقبة الفيضانات والعواصـف، واملعهـد الـوطين           
الزراعي واإلسقاطات الزراعية، ومعهـد تكنولوجيـا الفـضاء، واملركـز الـوطين لالستـشعار عـن                 
ــإدارة خمــاطر          ــين ب ــم املتحــدة املع ــق األم ــة، وفري ــة املائي ــات األرصــاد اجلوي ــد، ومركــز توقع ُبع

  .الكوارث، وإدارة املساحة ورسم اخلرائط، واإلدارة العامة إلدارة األراضي
 مـسؤوالً   ٦٠هتا يوم واحد، حضرها زهاء      يف إطار هذه البعثة حلقة عمل مدَّ      مت  وُنظِّ  -١٨

من اإلدارات احلكوميـة ووكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تـدعم إدارة                     
  .الكوارث

 املوجز اخلتامي ألعمال البعثة إىل نائـب وزيـر الزراعـة، وركَّـز علـى املالحظـات           موقُدِّ  -١٩
املعلومات، والـسياسات،   /تعلقة ببناء القدرات، وتوافر البيانات، وتبادل البيانات      والتوصيات امل 

ووافـق نائـب    . لطـوارئ ا واالسـتجابة يف حـاالت    والتنسيق، فيما يتعلق بإدارة خماطر الكـوارث        
ال لتكنولوجيـا الفـضاء يف      االستخدام الفعَّـ   أوسع بشأن    رت للبلد رؤيةً   البعثة وفَّ  الوزير على أنَّ  

  . ووعد بإعداد خطة رئيسية وبدء مشاريع استنادا إىل التوصيات الكوارث،إدارة
م التقريـر املفـصَّل عـن البعثـة إىل حكومـة فييـت نـام، وُتـرجم إىل اللغـة الفييتناميـة                       وقُدِّ  -٢٠
ة م التقريـر مالحظـات وتوصـيات تتنـاول عـدَّ     ويقدِّ. م على مجيع اجلهات صاحبة املصلحة    وُعمِّ

اسات والتنسيق، والوصول إىل البيانات وتوافرها وتبادهلـا، وبنـاء القـدرات،            قضايا تتعلق بالسي  
مت توصــيات حمــدَّدة لتعزيــز اســتخدام املعلومــات وفــضالً عــن ذلــك، قُــدِّ. وتعزيــز املؤســسات

واالسـتجابة يف   ر  الفضائية يف شىت مراحل إدارة الكوارث، مثل احلد من املخاطر واإلنذار املبكِّ           
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وصــى فريــق اخلــرباء بــأن ُتــدرج يف قــانون إدارة الكــوارث مــادة بــشأن    وأ. لطــوارئا حــاالت
ــر مشــوالً     ــة لتحديــد دور أوضــح وأكث ــة املكاني ــساتلية واملعلومــات اجلغرافي  اســتخدام الــصور ال

 .للبيانات اجلغرافية املكانية
    

    لدول األعضاء يف إطار متابعة الدعم االستشاري التقينتقدمي الدعم إىل ا  - هاء  
 يف إدارة  عمل ودورة تدريبية حول استخدام تكنولوجيات الفضاءحلقة: نالسودا    

    خماطر الكوارث
ضمن إجراءات متابعة بعثة برنـامج سـبايدر االستـشارية التقنيـة الـيت ُنفِّـذت يف الفتـرة                     -٢١
 حلقـة   ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٩ إىل   ٥، ُعقدت يف اخلرطوم مـن       ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦ إىل   ٢٢من  

يف إدارة خمـاطر الكـوارث، مشلـت        تكنولوجيـات الفـضاء     ية حـول اسـتخدام      عمل ودورة تدريب  
هتا أربعـة أيـام   مايو، ودورة تدريبيـة مـدَّ     / أيار ٥هتا يوم واحد، ُعقدت يف      حلقة عمل للتوعية مدَّ   

وَتـَشارك يف تنظـيم النـشاط       . ملسؤولني حكوميني وموظفني من األمم املتحـدة جـرى انتقـاؤهم          
قليمـي  إلاملركز ا ستشعار عن ُبعد واملركز القومي السوداين للبحوث و       برنامج سبايدر وهيئة اال   

، بالتعـاون مـع اإلدارة العامـة الـسودانية للـدفاع املـدين،          لرسم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة        
يئـــة وإدارة الــصحة العامـــة والطــوارئ التابعـــة لــوزارة الـــصحة، ووزارة الزراعــة والـــري، واهل    

  .السودانية لألرصاد اجلوية
اع القرار واملوظفني احملليني من خالل حلقـة العمـل،           صنَّ  هذا النشاط وعيَ   وقد أذكى   -٢٢

وبىن القـدرات احملليـة مـن خـالل التـدريب علـى اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء علـى حنـو أكثـر                         
  .فعالية يف إدارة الكوارث على الصعيد الوطين يف السودان

 مـــن احلكومـــة واملنظمـــات غـــري  شخــصاً ١٢٠وشــارك يف حلقـــة العمـــل أكثـــر مـــن    -٢٣
احلكوميـــة واألوســـاط األكادمييـــة ومنظمـــات األمـــم املتحـــدة وشـــركات القطـــاع اخلـــاص يف  

م وزيــر العلــوم واالتــصاالت كلمــة ترحيبيــة اســتهاللية خــالل حفــل االفتتــاح،   وقــدَّ. الــسودان
رون الذي حـضره أيـضاً وزيـر الدولـة يف الـوزارة ذاهتـا، ووكيـل وزارة الـصحة وموظفـون آخـ                      

كمــا التقــى مــدير إدارة الــدفاع املــدين التابعــة لــوزارة الداخليــة بفريــق بعثــة    . رفيعــو املــستوى
يئـة  ه مـشاركاً مـن      ٢٠وحـضر الـدورة التدريبيـة حـوايل         . برنامج سـبايدر عقـب حلقـة العمـل        

، واهليئة العامة لألرصاد اجلوية، ووزارة الـدفاع، ووزارة الداخليـة، ووزارة        ُبعداالستشعار عن   
مثـل برنـامج األغذيـة العـاملي        (لصحة، ووزارة الزراعة والري، ومكاتب األمـم املتحـدة احملليـة            ا

وشارك مشاركة كاملـة يف هـذا النـشاط الـذي تـوىل برنـامج               ). وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
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سبايدر تنسيقه مخسة خرباء من برنامج سبايدر واملعهد الـصيين للمـوارد املائيـة وحبـوث الطاقـة        
  .قليمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنميةكهرمائية واملركز اإلال
    

 والتنبؤ خماطر الفيضانات يف رسم خرائط استخدام تكنولوجيا الفضاء: بنغالديش    
    رسم اخلرائط السريع  وبالفيضانات

برناجمـاً   ٢٠١٣مـايو   / أيار ١٦ إىل   ١٢ برنامج سبايدر يف بنغالديش يف الفترة من         مَنظَّ  -٢٤
ناء القدرات حول موضوع استخدام تكنولوجيا الفضاء يف رسـم خـرائط خمـاطر الفيـضانات                لب

وَتَشارك يف تنظيم الربنـامج كـل مـن         . والتنبؤ بالفيضانات ورسم اخلرائط السريع يف بنغالديش      
الربنــامج الــشامل إلدارة الكــوارث، التــابع لــوزارة إدارة الكــوارث واإلغاثــة، ومنظمــة أحبــاث   

ــ.  يف بــنغالديشُبعــدتــشعار عــن الفــضاء واالس متابعــة بعثــة  يف إطــار ي تــدريبم الربنــامج الوُنظِّ
يونيـه  / حزيـران  ٢٣ إىل   ١٩ سبايدر االستشارية التقنية الـيت أوفـدت إىل بـنغالديش مـن              برنامج
، وكانت أهدافه تنفيذ توصـيات البعثـة هبـدف تعزيـز قـدرات الوكـاالت الوطنيـة علـى                    ٢٠١١

ــات ا  ــتخدام التكنولوجيـ ــؤ     اسـ ــضانات والتنبـ ــاطر الفيـ ــرائط خمـ ــم خـ ــة يف رسـ ــة املكانيـ جلغرافيـ
  .بالفيضانات ورسم اخلرائط السريع

، الــذي تنــاول طائفــة ي بتــدريوافتــتح أمــني وزارة إدارة الكــوارث واإلغاثــة الربنــامج ال  -٢٥
واسعة من املواضـيع، مثـل دور رصـد األرض يف إدارة الكـوارث، ووْضـع خطـة عمـل إقليميـة                

 الــيت ختــدم إدارة خمــاطر الكــوارث اجلغرافيــة تطبيقــات نظــم املعلومــات الفــضائية وبــشأن تعزيــز
وتــسهم يف حتقيــق التنميــة املــستدامة، وتقيــيم املنــاطق املعرضــة للفيــضانات علــى الــصعيدين         

ــدويل، و  ــدِّ   رســم خــرائط  اإلقليمــي وال ــار املتع ــيم األخط ــضانات، وتقي ــواطن خمــاطر الفي دة وم
لفيـضانات باسـتخدام البيانـات الـساتلية العاليـة       ق الـيت تغمرهـا ا     ورسـم خـرائط املنـاط     الضعف،  

مت للمــشاركني وقُــدِّ.  للفيــضاناتتــصدِّياالســتبانة، ورســم اخلــرائط الــسريع مــن أجــل ال     
 .جلسات تدريب عملي لتطوير مهاراهتم يف جمال رسم خرائط الفيضانات ومنذجتها

ــ  -٢٦ ــة خــرباء مــن املنظمــات ال  دَّوق ــسات التدريبي ــةم اجلل ــامج ســبايدر يف  : تالي مكتــب برن
املركــز و ؛ مــن الكــوارثاملركــز الــوطين الــصيين للحــدِّو ؛املعهــد الــدويل إلدارة امليــاهبــيجني؛ و

ــال   ــة للجب ــة املتكامل ــدويل للتنمي ــة ال ــصادية و؛ واللجن ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ؛   االقت االجتماعي
ــة احملــيط اهلــادئ   و ــالكوارث يف منطق ؛ ب للكــوارث اآلســيوي للتأهُّــ املركــز؛ واملركــز املعــين ب
 موظفـاً مـن     ٢٠ ي  تـدريب وشـارك يف الربنـامج ال     . ُبعـد منظمة أحباث الفـضاء واالستـشعار عـن         و

  . منظمة يف بنغالديش١٧
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ييمها برنامج دويل للتدريب على رسم خرائط خماطر الفيضانات ومنذجتها وتق: اهلند    
    باستخدام تكنولوجيا الفضاء

ــ  -٢٧ ــامج ســب َنظَّ ــوز٢٦ إىل ٢٢ايدر، مــن م برن ــه / مت ــع  ٢٠١٣يولي مركــز ، باالشــتراك م
 واللجنـة   املعهد الـدويل إلدارة امليـاه      و تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ       

 الجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، برناجماً دولياً للتدريب على رسم خـرائط خمـاطر         االقتصادية وا 
مركـز  وجـرى التـدريب يف مقـر     . مها باستخدام تكنولوجيا الفـضاء    ومنذجتها وتقيي  اتالفيضان

  . ِدهرادون باهلند يف مدينة تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ
 اســتناداً إىل مالحظــات وتوصــيات عــدد مــن البعثــات   ي تــدريبم الربنــامج الوقــد ُصــمِّ  -٢٨

ــة الــيت ُنظِّمــت يف إطــار برنــ    ــشارية التقني ــدانامج ســبايدر يف عــدَّ االست ــامج  . ة بل وحــضر الربن
وتــضمَّن .  مــن منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ  بلــدا١١ً مــن  مــشاركا١٩ً مــا جمموعــه ي تــدريبال

 للخــربات فيمــا بــني خــرباء مــن مكتــب برنــامج ســبايدر يف  الربنــامج حماضــرات نظريــة وتبــادالً
 ،ُبعـد املعهـد اهلنـدي لالستـشعار عـن         ، وبرنـامج سـبايدر، و     املعهد الدويل إلدارة املياه   وبيجني،  

ــة ألحبـــاث الفـــضاء، و و ــوير ااملؤســـسة اهلنديـ ــا  إلوكالـــة تطـ ــة والتكنولوجيـ عالميـــات اجلغرافيـ
وتناولــت احملاضــرات مواضــيع تغيُّــر  . ث مــن الكــواراملركــز الــوطين الــصيين للحــدِّ ، والفــضائية

ومفـاهيم رسـم اخلـرائط      املناخ واحلد من خمـاطر الكـوارث، والتكيـف مـع الفيـضانات العاتيـة،                
 التـــابع للمواقـــع الـــيت تغمرهـــا الفيـــضانات، والنظـــام العمليـــايت اخلـــاص باإلنـــذار بالفيـــضانات

، والرصـد وتقيـيم األضـرار باسـتخدام تكنولوجيـات الفـضاء،        للمؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء   
اسـتخدام  ووضع نظام عاملي للكشف عن الفيضانات ومنذجة املناطق اليت تغمرها الفيـضانات ب            

ــار    ــل األهنــ ــويب لتحليــ ــامج احلاســ ــدَّ ) HEC-RAS(أدوات الربنــ ــذي أعــ ــة  الــ ــز اهلندســ ه مركــ
  .اهليدرولوجية بالواليات املتحدة

جلـسات تـدريب     ُبعـد املعهد اهلندي لالستشعار عن      و املعهد الدويل إلدارة املياه   وقدَّم    -٢٩
دة لبيانـات الـساتلية املتعـدِّ     عملي عن رسم خرائط املناطق الـيت تغمرهـا الفيـضانات باسـتخدام ا             

  .HEC-RASالفيضانات باستخدام أدوات اليت تغمرها االستبانة وعن منذجة املناطق 
ــد         -٣٠ ــيت شــهدها مشــال اهلن ــضانات ال ــة جمــرى الفي ــضاً منطق ــشاركون أي ــة (وزار امل مدين

ملمتلكـات  فـة خـسائر فادحـة يف األرواح وأضـراراً بالغـة يف ا     يف اآلونة األخرية، خملِّ ) كيدارنات
 مت اللجنــة املركزيــة اهلنديــة للميــاه عرضــاً وقــدَّ. ي بتــدريقبــل شــهر مــن إقامــة هــذا النــشاط ال 

 جلهــاز دوبلــر الــصويت لتحديــد مســات التيــارات الــذي جيمــع البيانــات عــن مــستوى    إيــضاحياً
ادمي  إىل اخلـو   ُبعـد ل تلك البيانات من خالل نظام للقياس عـن          الفيضان وتدفُّق مياه النهر مث حيوِّ     

  .إلجراء حتليل للفيضان واختاذ القرارات بشأنه
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حلقة عمل تدريبية تفاعلية حول أوجه التقدم يف استخدام تكنولوجيا الفضاء : الصني    
    يف إدارة الكوارث املكانية اجلغرافية واملعلومات

ــ  -٣١ ــن     َنظَّ ــرة م ــيجني يف الفت ــبايدر يف ب ــامج س ــب برن ــشرين األول٢٢ إىل ٢١م مكت  / ت
 مـن    املركـز الـوطين الـصيين للحـدِّ        يف بيجني لتعزيـز قـدرة      تدريبية تفاعلية     دورة ٢٠١٣ أكتوبر

وقـد أنـشئ املركـز لتلبيـة     .  يف أنـشطته االًعَّ فء إدراجاًتكنولوجيات الفضاعلى إدراج  الكوارث  
ويوجد اآلن نظام عمليـايت شـامل يعمـل         . احتياجات الصني يف جمال منع الكوارث واحلد منها       

ظم الفـضائية   لى الصعيد الوطين من خالل التوزيع الرشيد للموارد، والتكامـل بـني الـنُّ             بفعالية ع 
  .ظم األرضية، والتنسيق بني اإلداراتوالنُّ
التكيـف  راج دإ: يقـة، حـول املواضـيع التاليـة    عم اخلرباء عروضاً، تلتها مناقـشات   وقدَّم  -٣٢

منظــور : احلــد مــن خمــاطر الكــوارث    ظم البيئيــة يفمــع تغــري املنــاخ والتنميــة املــستدامة والــنُّ     
اسـتخدام  ؛ وإدارة األزمـات يف التكنولوجيات اجلغرافية املكانيـة    ئية؛ وإدراج   تكنولوجيا الفضا ال

خرائطهـا  منذجـة خمـاطر الكـوارث ورسـم         والبيانات الثانويـة يف تقيـيم االحتياجـات اإلنـسانية؛           
منذجتـها ورسـم    وفـاهيم املخـاطر  اسـتعراض م : العمومية اتالقرارديد مساهتا من أجل اختاذ     حتو

) object-oriented image analysis(مساهتا؛ وأسـاليب التحليـل الكـائين للـصور     وحتديد خرائطها 
خـرائط الفيـضانات     يف رسـم     ُبعـد استخدام بيانات االستشعار عن     و إدارة خماطر الكوارث؛  يف  
  . من آسيا وأفريقيادراسات حاالت: تهامنذجو

) بالواليـات املتحـدة   (تـب برنـامج سـبايدر يف بـيجني وجامعـة دلتـا              وقام خرباء من مك     -٣٣
، وجامعــة كتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية  التــابع ملآلســيا واحملــيط اهلــادئواملكتــب اإلقليمــي 

ــوينيت، و ــدويل إلدارةتـ ــد الـ ــاه، واملعهـ ــ امليـ ــع األزمـــات واإلمكتـ ــاشب منـ ــامج نعـ ــابع لربنـ  التـ
م وأفــضل ممارســاهتم يف جمــال اســتخدام تكنولوجيــات  خــرباهت تبــادلباملتحــدة اإلمنــائي،  األمــم

ــة املكانيــة يف إدارة الكــوارث    مــت الــدورة التدريبيــة عقــب وُنظِّ. الفــضاء واملعلومــات اجلغرافي
 الكــوارث وتقييمهــا ورصــدها، املعقــود يف تحديــد خمــاطراملتحــدة الــدويل املعــين ب متر األمــممــؤ
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل ٢٣  مننيبيج
    

    أنشطة بناء القدرات واملتابعة: الدومينيكية اجلمهورية    
عقـــب صـــدور توصـــيات البعثـــة االستـــشارية التقنيـــة الـــيت أوفـــدت إىل اجلمهوريـــة    - ٣٤

، وبعثة تعزيز املؤسـسات الـيت انبثقـت عنـها والـيت             ٢٠١٠يناير  /الدومينيكية يف كانون الثاين   
يف اجلمهورية الدومينيكية فريق مشترك بـني       ، أُنشئ   ٢٠١١نوفمرب  /أُرسلت يف تشرين الثاين   

ف الفريـق  ويتـألَّ . املؤسسات معـين باسـتخدام املعلومـات املكانيـة اجلغرافيـة يف إدارة املخـاطر         
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 مــن الــوزارات احلكوميــة والوكــاالت واملراكــز اجلامعيــة، وتْرأَســه اللجنــة ١٥مـن أكثــر مــن  
  .الوطنية للطوارئ

على طلب هبذا الصدد ويف إطار متابعـة البعثـتني الـسابقتني     وَنظَّم برنامج سبايدر، بناءً    -٣٥
تـه أسـبوع واحـد كخطـوة أوىل يف تعزيـز      اللتني أُرسلتا إىل اجلمهوريـة الدومينيكيـة، تـدريباً مدَّ       

ــن أجــل            ــة املكانيــة م ــين باملعلومــات اجلغرافي ــدى الفريــق املع ــن ُبعــد ل ــدرات االستــشعار ع ق
وُنظِّـم التـدريب بتعـاون وثيـق        . ات مـن الـصور الـساتلية      استخالص املعلومات املتعلقة بالفيضان   

ني كـودازي   معهـد أوغوسـت   : مع اللجنة الوطنية للطوارئ ومع ثالثة مكاتب دعـم إقليميـة هـي            
ي، واللجنـة     يف أمريكـا الالتينيـة والكـاريب      ومركز املياه اخلاص باملناطق املدارية الرطبة       اجلغرايف،  

  .ئيةألنشطة الفضاالوطنية األرجنتينية ل
ــة للطــوارئ يف ســانتو دومينغــو مــن       -٣٦ ــة الوطني ــدريب يف مقــر اللجن    إىل ١٣وجــرى الت
يف أمريكـا   مركز املياه اخلاص باملنـاطق املداريـة الرطبـة          وقدَّم خرباء من    . ٢٠١٣مايو  / أيار ١٧

ني كــودازي اجلغــرايف، وبرنــامج ســبايدر، حماضــرات     معهــد أوغوســت ي، و الالتينيــة والكــاريب 
تعريـف باسـتخدام االستـشعار عـن     : لة ما يلـي ومشلت املواضيع املتناوَ  . يب عملي ودورات تدر 

 الـصور الـساتلية   احلـصول علـى      حلـاالت الطـوارئ؛ و     تـصدِّي ُبعد يف إدارة خمـاطر الكـوارث وال       
ــز األوَّ      ــضانات؛ والتجهي ــن أجــل رصــد الفي ــدة م ــات املفي ــدِّ ومنتجــات البيان ــصور املتع دة يل لل

قَب وغري املراقَب؛ وحساب املؤشرات والكشف عن التغيُّـر باسـتخدام           األطياف وتصنيفها املرا  
الصور املتعددة األطياف؛ وتعريف بالبيانات الراداريـة؛ واسـتخدام منـاذج االرتفاعـات الرقميـة               
يف النمذجة اهليدرولوجيـة؛ واسـتخدام البيانـات احلراريـة يف الكـشف عـن الـتغريات؛ وتعريـف                   

ويف هنايــة الــدورة التدريبيــة، اســتطاع املــشاركون القيــام مبعاجلــة   . SMITبالبوابــة اإللكترونيــة 
البيانــات الــساتلية والبيانــات الفرعيــة إلعــداد خريطــة للمنــاطق املهــدَّدة بالفيــضانات، وحتــديث 

  .خرائط الغطاء األرضي، وتقييم األضرار النامجة عن الفيضانات
برنـامج سـبايدر بغيـة تعزيـز قـدرات          ل جمهود ُيبذَل باسم     وشكّلت الدورة التدريبية أوَّ     -٣٧

 علـى توصـية مـن برنـامج سـبايدر، أُنـشئ فريـق               وبنـاءً . أفراد الفريق يف اجلمهورية الدومينيكيـة     
  .لني عن مخس وكاالت حكوميةمماثل مشترك بني املؤسسات يف غواتيماال، يتألف من ممثِّ

    
ث باستخدام  وطين بشأن رسم خرائط مناطق الكواري بتدريبرنامج : موزامبيق    

    تكنولوجيا الفضاء
، أجـــرى فريـــق بعثـــة تـــابع لبعثـــة برنـــامج ســـبايدر  ٢٠١٢أكتـــوبر /يف تـــشرين األول  -٣٨

 لالستخدام احلايل واملمكـن للمعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث             االستشارية التقنية تقييماً  
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يـسية صـاحبة    يف موزامبيق، وأوصى بتنظيم حلقات عمل تدريبية حـول اسـتخدام اجلهـات الرئ             
ويف إطـار متابعـة تلـك التوصـيات،         . املصلحة للتكنولوجيا اجلغرافية املكانية يف إدارة الكـوارث       

َتَشارك برنـامج سـبايدر وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف موزامبيـق يف تنظـيم دورة تدريبيـة                      
عاصـمة  وطنية حول رسم خرائط مناطق الكوارث باستخدام تكنولوجيـا الفـضاء، وذلـك يف ال              

وُعقــدت الــدورة التدريبيــة يف جامعــة    . ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٨ إىل ٤مــابوتو مــن  
  .إدواردو موندلني

 مشاركاً من خمتلف الوزارات واإلدارات املعنيـة        ٢٠وحضر الدورة التدريبية أكثر من        -٣٩
ــدعم إدارة خمــاطر الكــوارث   لطــوارئ، وكــذلك مــن جــامعتني يف   ا واالســتجابة يف حــاالت ب

املعهـد الـوطين إلدارة الكـوارث، واملعهـد     : لني ملا جمموعه تسع مؤسسات، وهـي     وزامبيق، ممثِّ م
املوزامبيقي للبحوث الزراعية، واملركز الوطين لرسـم اخلـرائط واالستـشعار عـن ُبعـد، واإلدارة                
ــة لتخطــيط        ــة الوطني ــة، واملديري ــوطين لألرصــاد اجلوي ــوب، واملعهــد ال ــاه يف اجلن ــة للمي اإلقليمي

  .راضي وإدارهتا، وبلدية مابوتو، وجامعة موزامبيق التقنية، وجامعة إدواردو موندلنياأل
جامعــة كولونيــا للعلــوم : وقــدَّم خــرباء مــن املنظمــات التاليــة جلــسات تدريبيــة عمليــة   -٤٠

م للمـشاركني   وقُـدِّ .  مـن الكـوارث، وبرنـامج سـبايدر        التطبيقية، واملركز الوطين الـصيين للحـدِّ      
واطن الــضعف واألخطــار، واألساســيات املتعلقــة بــسواتل رصــد  يم املخــاطر وَمــتعريــف مبفــاه

األرض، واستخدام البيانات اجلغرافية يف إدارة الكوارث، مبـا يف ذلـك احلـصول علـى البيانـات                 
ــاً، ورســم اخلــرائط الــسريع، وعمــل    امليثــاق الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث   الــيت تتــاح جمان

مت متـارين عمليـة بـشأن التنبـؤ بالفيـضانات وكـشفها       وقُـدِّ . يعالكربى، وغري ذلك مـن املواضـ   
 ArcGIS تـا ورصد اجلفاف والرسم الـسريع خلـرائط منـاطق الكـوارث، اسـُتخدمت فيهـا براجمي               

وقــام املــشاركون مبعاجلــة منــاذج ارتفاعــات رقميــة، وبيانــات عــن هطــول األمطــار،     . ENVIو
  .ة واملرافق والسكانوصور ساتلية، وبيانات جغرافية عن البنية التحتي

  


