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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       السلميةيف األغراض 
يف إطار برنامج األمم املتحدة  ٢٠١٨تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام   

الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة 
      الطوارئ حاالت يف

    مقدِّمة  -أوًال 
ــــاء برنامج ضــــمن األمم املتحدة إلتاحة ٦١/١١٠قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها   -١ ، إنش

بل لوصــــــول مجيع البلدان ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــلة إىل كل أنواع  ــــــُ الس
كوارث يف املعلومات واخلدمات الفضـــــــائية املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث، دعمًا لدورة إدارة ال

رًا شـــــبكيًّا للحصـــــول على معلومات فضـــــائية من أجل دعم إدارة مجيع مراحلها، بأن يكون معَب
الكوارث، ويكون جســرًا يربط بني األوســاط املعنية بإدارة الكوارث واألوســاط املعنية بالفضــاء، 

  ووسيلة ميسِّرة لبناء القدرات وتعزيز املؤسسات، وخصوصًا يف البلدان النامية.
اتفقت جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، يف دورهتا اخلمســني، على و  -٢

ــــــتخدام  أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقارير املرحلية عن برنامج األمم املتحدة الس
وخطط  املعلومات الفضــائية يف إدارة الكوارث واالســتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج ســبايدر)

عمله يف املســتقبل، وذلك يف إطار بند منتظم من بنود جدول األعمال بشــأن دعم إدارة الكوارث 
 .بواسطة النظم الفضائية

 .٢٠١٨ويتضمن هذا التقرير ملخَّصًا لألنشطة املنفَّذة يف إطار برنامج سبايدر يف عام   -٣
   

    اإلطار التنظيمي  -ثانيًا  
سبايدر، الذي يندرج   -٤ شؤون الفضاء اليت يضطلع هبا سؤوليات املضمن يعزِّز برنامج  مكتب 

توطيد التعاون الدويل الســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض  من أجلالتابع لألمانة العامة اخلارجي 
السلمية، إدارة املعارف ويبين اجلسور بني أوساط مقدِّمي املعلومات الفضائية ومستعملي اخلدمات يف 
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لدول لحاالت الطوارئ، ويوفِّر دعمًا اســتشــاريًّا تقنيًّا  األوســاط املعنية بإدارة الكوارث واالســتجابة يف
ــبايدر وهذا القســم  ويعرِّفاألعضــاء.   اللذينشــبكة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له، فريق برنامج س

  .٢٠١٨يف عام  أنشطة الربنامجتنفيذ  دعما
   

يف إدارة الكوارث موظفو برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية   -ألف  
   واالستجابة يف حاالت الطوارئ

يتوىل مدير مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي اإلشــراف العام على برنامج ســبايدر. ويتوىل   -٥
رئيس قســم التطبيقات الفضــائية، مبســاعدٍة من موظف برامج أقدم، املســؤولية عن ختطيط أنشــطة 

ــبايدر وتنســيقها، ويســانده يف ذلك موظف برام ــبايدر يف بون برنامج س ج يقود أنشــطة مكتب س
بأملانيا، وموظف برامج يدير أنشــــطة مكتب ســــبايدر يف بيجني، وموظف برامج يف فيينا يســــاند 

موظف فين أنشــطة التواصــل وبناء القدرات وكذلك اخلدمات االســتشــارية اليت يقدمها الربنامج، و
، وثالثة ن من فئة اخلدمات العامةافموظَّ، وإدارة املعلوماتوالتوعية أنشـــــطة  يدعممبتدئ يف بون 

املركز الوطين الصـــيين للحد من الكوارث وإدارة الفضـــاء الوطنية الصـــينية عارين من ســـتموظفني م
، وما جمموعه وذلك على أســـاس عدم اســـترداد التكاليف املركز األملاين لشـــؤون الفضـــاء اجلويو

  متدربًا يف مكاتب برنامج سبايدر.   ١٧
وقَّعت وزارة الشؤون املدنية يف الصني ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ، ٢٠١٧ويف عام   -٦

ــــــبايدر يف بيجني وميوِّ ل أنشــــــطته يف الفترة على اتفاق متويل جديد يوفِّر الدعم ملكتب برنامج س
  . ٢٠٢٠إىل عام  ٢٠١٧املمتدة من عام 

بون  جامعةبني  بشـــأن مشـــروع مشـــترك مدته مخس ســـنوات ُأبرم اتفاق، ٢٠١٨ عام ويف  -٧
ويف نطاق هذا املشــروع،  .للفضــاء اجلوي من املركز األملاين بتمويٍلمكتب برنامج ســبايدر يف بون، و

ـــوف ـــبايدر  يضـــطلع س  ًاجهود ويبذللخرباء، لتخطيط وتنفيذ مؤمترات دولية واجتماعات ببرنامج س
  أفريقيا. لدول األعضاء، مع التركيز علىلالدعم االستشاري التقين  ويوفِّردارة املعارف إل
    

    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  -باء  
ــــــبايدر يف تعاون ٦١/١١٠وافقت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٨ ، على أن يعمل برنامج س

الكوارث، وثيق مع مراكز اخلربة اإلقليمية والوطنية يف جمال اســــتخدام تكنولوجيا الفضــــاء إلدارة 
بغية تكوين شبكة من مكاتب الدعم اإلقليمية من أجل تنفيذ أنشطة الربنامج، كل منها يف منطقته 

  و/أو جمال خربته.
ــــــافة مكاتب الدعم اإلقليمية  -٩ ــــــتض ــــــبايدر والبالغ عددها التابعة  )١(وتقوم باس لربنامج س
مكاتب الدعم اإلقليمية هذه تغطية إقليمية ألنشـــطة  وتوفِّر. مكتبًا املنظمات الوطنية واإلقليمية  ٢٣

املتخصصة يف رصد األرض واحلد من خماطر الكوارث املؤسسات  هبا تضطلع اليتبرنامج سبايدر 
  . واالستجابة يف حاالت الطوارئ

  
__________ 

  .www.un-spider.org/network/regional-support-officesميكن االطالع على املزيد من املعلومات على الرابط التايل:   )١(  
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    ٢٠١٨األنشطة املنفَّذة يف عام   -ثالثًا  
ضمن حدود املوارد املخصَّصة من  ٢٠١٨ُنفِّذ العمل الذي اضطلع به برنامج سبايدر يف عام   -١٠

  خالل امليزانية العادية لألمم املتحدة وبتربعات ومسامهات عينية من دول أعضاء وكيانات متعاونة.
لدعم اإلقليميةكلٌّ من واجتمعت   -١١ عة مكاتب ا تاب ملاحنة  ال يدر واجلهات ا با ــــــ لربنامج س

شركاء اآلخرين يف فيينا يف  سياق  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٢وال سبيسيف  ، وهو حدث ٥٠+اليوني
السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باستكشاف الفضاء خمصَّص لالحتفال بالذكرى 

تقدمي لاالجتماع مبثابة فرصة هذا وكان . اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس)
  والشركاء. مكاتب الدعم اإلقليميةمسامهات املقبلة ومناقشة احلالية وثة عن األنشطة معلومات حمدَّ

برنامج أرســل ، )أدناه (انظر القســم ألفوضــمن إطار أنشــطة الدعم االســتشــاري التقين   -١٢
سري النكا وغانا كل من يف  ونظَّم مخسة أنشطة متابعة سبايدر بعثة استشارية تقنية إىل زمبابوي،

الربنامج الدعم  قدَّمكما شــاطًا للدعم االســتشــاري يف كمبوديا. ونوغواتيماال وفييت نام ونيبال، 
بلدان لحســب الطلب  مصــمَّمةمســتمدَّة من الفضــاء معلومات  توفرياالســتشــاري التقين من خالل 
عن بلدان تعاين من اجلفاف (إكوادور  نيجرييا)، فضـــًالو فييت ناموثالثة تواجه الفيضـــانات (غانا 

 . لقوميات) وبريو والسلفادور وغواتيماال ونيجرييا)املتعددة ا-وبوليفيا (دولة

ومشلت أنشـــطة التواصـــل اليت اضـــطلع هبا برنامج ســـبايدر (انظر القســـم باء أدناه) عشـــر   -١٣
ية ُنظمت يف  جانب ثًا  حدا ية وأ تدريب قات عمل ومؤمترات ودورات  يا حل يا وأوكران ملان جنوب وأ

  . اهلندوغواتيماال ومنغوليا وأفريقيا والصني 
ودعم الربنامج جهود اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف مخســة بلدان وروَّج ملبادرة الوصــول   -١٤

ق للمرافق الفضــائية يف حال وقوع  الشــامل املنبثقة عن ميثاق التعاون على حتقيق االســتخدام املنســَّ
) "ىالفضــاء والكوارث الكرب"كوارث طبيعية أو تكنولوجية (املســمى أيضــًا امليثاق الدويل بشــأن 

  لدى السلطات املعنية بإدارة الكوارث يف مخسة بلدان (انظر القسم دال أدناه). 
الشــراكة العاملية الســتخدام تطبيقات التكنولوجيا الفضــائية أمانة  ويؤدِّي الربنامج مهمة  -١٥

وهي شراكة طوعية بني العديد من أصحاب املصلحة  (GP-STAR)يف احلدِّ من خماطر الكوارث 
املعين باحلدِّ من خماطر الكوارث، الذي عقد يف  مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالثُأقيمت أثناء 

" ِسندايالشراكة العاملية تنفيذ إطار "وتدعم هذه . ٢٠١٥آذار/مارس  ١٥، اليابان، يف ِسنداي
بل منها إســـــداء النصـــــح  ٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من خماطر الكوارث للفترة  من خالل عدَّة ســـــُ

للمنظمات واملشــاريع احلكومية بشــأن اســتخدام التكنولوجيات والتطبيقات الفضــائية يف جهود 
احلدِّ من خماطر الكوارث. ونظَّم برنامج ســــــبايدر، ضــــــمن إطار وظيفته كأمانة، اجتماعات 

وأنشـــأ صـــفحة على شـــبكة اإلنترنت منتظمة بالتداول عرب الفيديو لضـــمان تنفيذ خطة العمل، 
للشراكة العاملية الستخدام تطبيقات التكنولوجيا الفضائية يف احلدِّ من خماطر الكوارث ُمخصَّصة 

  ُبغية جعل املعلومات اليت يقدِّمها الشركاء متاحة بشكل أكرب. 
ــبايدر   -١٦ ــاهم برنامج س ــبكة الدولية لنظم اإلنذار املبكر عن األخطار  يفكما س املتعددة، الش

من خماطر الكوارث ومكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي  اليت اســــتهلَّها مكتب األمم املتحدة للحدِّ
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واملنظمة العاملية لألرصــــــاد اجلوية وغريها من املنظمات خالل مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث 
الشـــــبكة، اليت تضـــــم وترمي هذه . ٢٠١٥مارس املعين باحلدِّ من خماطر الكوارث املنعقد يف آذار/

شركاء دوليني وإقليميني ووطنيني، إىل إدماج االستخدام املنتظم ملؤشرات قياس اجلفاف املستمدة 
  من الصور الساتلية يف إطار نظم دعم اختاذ القرار املستخدمة يف اإلنذار املبكر باجلفاف.

ارجي يف مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلكذلك نيابًة عن  موظفو برنامج ســــبايدرويشــــارك   -١٧
  للجنة املعنية بسواتل رصد األرض.التابع أعمال الفريق العامل املعين بالكوارث 

    
    أنشطة الدعم االستشاري التقين  -ألف  

الدعم االســتشــاري التقين هو أحد أنشــطة برنامج ســبايدر الرئيســية على الصــعيد الوطين،   -١٨
إيفاد بعثات استشارية تقنية يقوم هبا ويهدف إىل تزويد الدول األعضاء بأشكال من الدعم تشمل: 

خرباء من هيئات معنية بالفضـــاء وإدارة الكوارث يف بلدان أخرى ومنظمات ومؤســـســـات دولية 
وإقليمية ذات صــلة؛ وإســداء املشــورة التقنية إىل املؤســســات الوطنية من خالل تنظيم االجتماعات 

ــر بني املؤســســات وعقد املؤمترات عن بعد والتداول بالفيديو وما إىل ذلك؛  وتيســري التعاون املباش
بل الوصــول  الوطنية ومقدِّمي املعلومات الفضــائية واحللول الفضــائية؛ وتقدمي املســاعدة يف إتاحة ســُ

  إىل املعلومات الفضائية من أجل االستجابة يف حاالت الطوارئ.
ة تتعلق بالسياسات اليت تصدرها البعثات االستشارية التقنية مسائل متنوع التوصيات وتتناول  -١٩

ر احلصــــول على البيانات، وتوافر البيانات،  البيانات، وبناء القدرات،  يف والتشــــاركوالتنســــيق، وتيســــُّ
البلدان، يف أعقاب معظم البعثات االســتشــارية التقنية، دعمًا إضــافيًّا من  وتلتمس وتعزيز املؤســســات.

ه التوصــــــيات، ضــــــمن مجلة أمور، وميكن أن تتعلق هذ .التوصــــــيات تنفيذ لغرضبرنامج ســــــبايدر 
باالحتياجات فيما خيص بناء القدرات وتعزيز املؤسسات وإقامة شراكات من أجل إرساء البنية التحتية 
الالزمة للبيانات أو اســتحداث األدوات التحليلية اخلاصــة بإعداد املعلومات األســاســية للحدِّ من خماطر 

  ارئ.الكوارث أو لعمليات االستجابة يف حاالت الطو
، والواردة يف هذا القســم، بعثة اســتشــارية ٢٠١٨وتشــمل األنشــطة املضــطلع هبا يف عام   -٢٠

ــــــري النكا وغانا وغواتيماال وفييت نام ونيبال تقنية موفدة إىل زمبابوي وأنشــــــطة متابعة يف  س
  ونشاط دعم استشاري يف كمبوديا.

    
 ٢٠١٨آذار/مارس  ١ -باط/فرباير ش ٢٧الدعم االستشاري التقين املقدَّم إىل سري النكا،   -١  

    ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٨-٢٢و
إىل سري النكا يف السنوات األخرية، أوفد برنامج  املوفدةعلى نتائج البعثات السابقة  بناًء  -٢١

معاجلة احتياجات بناء القدرات على  لمن أجســري النكا  إىل اتلتعزيز املؤســســ ســبايدر بعثتني
  املشتركة.املدى الطويل ومناقشة األنشطة 

 مشــــروع ويف أواخر شــــباط/فرباير، شــــارك برنامج ســــبايدر يف حلقة عمل ومؤمتر نظمه  -٢٢
 الذي يهدف إىل حتسني استخدام املنصات الرقمية لتيسري التعاون بني أصحاب املصلحة "موبيالز"

ايدر مع وباإلضافة إىل ذلك، تابع برنامج سب يف اجلهود املبذولة إلدارة الكوارث. مبختلف أنواعهم
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سري النكا  سائل املتعلقة مركز إدارة الكوارث يف  شترك بني املؤسساتبامل الذي  الفريق التقين امل
إىل جنب مع العديد من املؤسسات  جنبًا بإنشائه، بناء على اقتراح من برنامج سبايدر، يقوم املركز

  يف حاالت الكوارث. بشكل سريعرسم اخلرائط من أجل يف ذلك البلد 
خرباء من برنامج ســــبايدر افرت جهود ضــــت، ٢٠١٨آذار/مارس  ٣٠إىل  ٢٦من ويف الفترة   -٢٣

املركز اآلســــــيوي للتأهب للكوارث واملعهد الدويل  امكاتب الدعم اإلقليمية، ومه ومن مكتبني من
ــاه،  ــة بعنوان  لتنظيمإلدارة املي ــة وطني ــدريبي طبيق إجراء تقييم خمــاطر الكوارث يف التخطيط "تدورة ت

بريادنيا يف  وقد اســـتضـــافت الدورة التدريبية جامعُة ."واالســـتجابة الفعالة يف حاالت الطوارئاإلمنائي 
من مركز إدارة الكوارث، ومنظمة  أربعون مشاركًاوحضر هذه الدورة واحد و كاندي، سري النكا.

ية، ووزارة إدارة الكوارث ناء الوطن حاالت الكا خلدمات الوطين واملركز ،حبوث الب ثة يف  وارث إلغا
سؤولني من وزارة إدارة الكوارث بوغريها من املؤسسات. كما التقى فريق البعثة  شة بغية كبار امل مناق

  يف سري النكا. ِسندايلدعم تنفيذ إطار  مداخلطط الطويلة األ
    

    الدعم االستشاري التقين املقدَّم إىل غواتيماال  -٢  
 ٢٠١٠ عامي هبا الربنامج بني قامإىل غواتيماال اليت املوفدة بناء على نتائج البعثات الســــــابقة   -٢٤
آلراء مع ل تبادًال مشلتايف متوز/يوليه وتشرين الثاين/نوفمرب  بعثتني للخرباءبرنامج سبايدر  نظَّم، ٢٠١٧و

عن حلقات دراســية مشــتركة مع األمانة الوطنية للعلوم  طائفة واســعة من أصــحاب املصــلحة، فضــًال
  والتكنولوجيا يف غواتيماال.

ملعهد الوطين للزالزل يف الســــلطات الرفيعة املســــتوى لالجتماع با تانخدمت البعثُتواســــ  -٢٥
من  كالة التنســــــيق الوطنية للحدِّووالرباكني واألرصــــــاد اجلوية واهليدرولوجيا، واألمانة التنفيذية ل

عقد اجتماعات مع أعضــــاء ل تانخدمت البعثكما اســــُت ارث وغريها من الوكاالت احلكومية.الكو
الفريق التقين املشترك بني املؤسسات بشأن استخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 

 ألغراض إدارة املخاطر والكوارث.

من  ة التنســـــيق الوطنية للحدِّم دعم اســـــتشـــــاري إضـــــايف إىل األمانة التنفيذية لوكالدُِّقو  -٢٦
ـــاب  ـــاق يف أعق ـــل امليث  حزيران/ ٣ربكـــان فويغو يف ل الكبري ثورانالالكوارث من أجـــل تفعي

ر .٢٠١٨  يونيه سَّ سبايدر احل وي شركة دجييتال  علىصول برنامج  ساتلية اليت تربعت هبا  صور ال ال
  حاالت الطوارئ وتقييم األضرار. ستجابة يفدعم جهود االمن أجل غلوب 

    ٢٠١٨أغسطس آب/ ١٧-١٣الدعم االستشاري التقين املقدَّم إىل فييت نام،   -٣  
هيئة إدارة  بناء على دعوة من اتتعزيز املؤســــســــبعثة هتدف إىل برنامج ســــبايدر  أوفد  -٢٧

م املحرز لتقدُّاهذه الزيارة وتابعت  أنشــــــطة متعددة يف هانوي. ىوأجر فييت نام يف الكوارث
إىل مواصلة التعاون املستمر  وكانت هتدف ٢٠١٣ لعام بشأن توصيات البعثة االستشارية التقنية
عن مســــاعدة  تكنولوجيا إدارة الكوارث، فضــــًالات ومع هيئة إدارة الكوارث ومركز ســــياســــ
  اجلهات املعنية يف تنفيذ تلك التوصيات.
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 املركز الوطين للحدِّو دلتا والية ســبايدر وجامعة وتألف فريق البعثة من ســتة خرباء من برنامج  -٢٨
نوقشـــت مع املنظمات الرئيســـية صـــاحبة املصـــلحة، و اجتماعات قدتُعو الصـــني.يف من الكوارث 

حاالت الطوارئ يف إجراءات التشــــغيل املوحدة الســــتخدام بيانات رصــــد األرض أثناء االســــتجابة 
  . فييت نام  يف
مالمح فييت نام لتحديد  يف هيئة إدارة الكوارث للخرباء مع اجتماعًا وأجرى الفريق أيضًا  -٢٩
لدعم تنفيذ  عن اخلطط الطويلة األجل الطويل يف فييت نام، فضًال ىاملدعلى برنامج سبايدر  عمل
ندايإطار  إجراءات ملموســـة لتطوير اهلياكل األســـاســـية جرى تناول وباإلضـــافة إىل ذلك،  .ســـِ

ات مركز ســــــياســــــواخلطوات اليت ينبغي أن يتخذها يت نام يف في الفضـــــائيةلبيانات اخلاصـــــة با
  .ليصبح من بني املستعملني املأذون هلم يف سياق امليثاق تكنولوجيا إدارة الكوارثو

ثالثة أيام بشـــأن برنامج تدريب عملي ملدة  املصـــلحة صـــاحبة الرئيســـية للمنظماتوُقدِّم   -٣٠
ــــــتخدام املركبات اجلوية غري املأهولة " ــــــاء يف إدارة الكوارثواس وتناول هذا  ."تكنولوجيا الفض

ستخدام بيانات رصد األرض  من املنصات الفضائية واملركبات اجلوية  املستمدَّةالربنامج التدرييب ا
وجات الســــتشــــعار عن بعد باملمن خالهلا لط الضــــوء على الكيفية اليت ميكن غري املأهولة، وســــلَّ

صغرية ضانات.يأن  ال من خمتلف  وشارك يف هذه الدورة مخسة عشر مسؤوًال دعم تقييم آثار الفي
  الوكاالت احلكومية.

ــــــبايدر تفعيل امليثاق   -٣١ يف هيئة إدارة الكوارث  نيابًة عنوخالل نفس الفترة، بدأ برنامج س
نام  يت  جل في كار إعصـــــــار اثآرصـــــــد من أ ناه ل ٧٦(انظر الفقرة  بيبين يد الطالع على أد مز

  . التفاصيل) من
    

    ضة للجفاف يف أمريكا الالتينية وأفريقياملناطق املعرَّاملقدَّم إىل االدعم االستشاري التقين   -٤  
برنامج  هاأعدَّ اليت، املجانيةاجلفاف باســـتخدام البيانات الســـاتلية  مؤشـــرات خرائطُقدِّمت   -٣٢

من خالل  ،والســـــلفادور وغواتيماال ونيجرييا وبريواملتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة إىلســـــبايدر، 
خدمت هذه اخلرائط اســُت ،وكمثال على ممارســات اإلنذار املبكر باجلفاف شــركاء من املؤســســات.

هذه اخلرائط يف إذكاء ســامهت غواتيماال، وويف حالة الســلفادور  تشــجيع جهود الرصــد املســتمر.ل
خالل شهري  سقطتكميات األمطار اليت  يفأطول من املعتاد لفترة االخنفاض املستمر أن الوعي بش

  )٢(ن.اجلفاف يف البلدي ظروف ظهور ، وهو ما أدى إىل٢٠١٨متوز/يوليه وآب/أغسطس 
    

  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٥ ،الدعم االستشاري التقين املقدَّم إىل غانا  -٥  
 تشــــرين األول/ ١٩إىل  ١٥من يف الفترة ، املؤســــســــاتبرنامج ســــبايدر بعثة لتعزيز  نظَّم  -٣٣

البعثة  واندرجت هذه على طلب من املنظمة الوطنية إلدارة الكوارث يف غانا. ، بناًء٢٠١٨  أكتوبر
شارية التقنية اليت أجريت يف عام  يف إطار شطة متابعة البعثة االست  دعوة من حكومة غانا.ب ٢٠١٣أن

مع ممثلي الوكاالت احلكومية  ٢٠١٨تشـــــرين األول/أكتوبر  ١٥قدت يف لت حلقة دراســـــية ُعومش
__________ 

-https://reliefweb.int/report/guatemala/giewsالتايل:  وآثاره على املوقع احلدث املزيد من املعلومات عن هذايوجد   )٢(  

update-central-america-drought-causes-crop-losses-dry-corridor-central.  



A/AC.105/1190 
 

V.18-08503 7/18 
 

من أكثر من مثاين مؤســســات  مشــاركًا ٣٠لفائدة دورة تدريبية مدهتا أربعة أيام وكذا واجلامعات، 
  جامعة غانا. علوم وتكنولوجيا الفضاء يفلخمتلفة مبا يف ذلك مركز غانا 

 زت الدورة التدريبية على املمارســــات املوصــــى هبا للتعامل مع الفيضــــانات واجلفاف.وركَّ  -٣٤
ن خرائط تبيِّ لرسم ستخدام الصور الساتلية الرادارية يف جمال اغانا  يفبناء القدرات  وكان اهلدف منها

ستخدمت هذه  .اتالفيضان حجم سة حالة وا لفيضانات اليت وقعت يف مشال لالدورة التدريبية كدرا
يف غانا  يفالدورة لبناء القدرات  اســــُتخدمتكما . ٢٠١٨غانا يف آب/أغســــطس وأيلول/ســــبتمرب 

االت حباجلزء من الدورة  واســــتشــــهد هذاعلى النباتات،  ر آثار اجلفافصــــوِّوضــــع خرائط ُت جمال
  يف اجلزء األوسط من البلد. حتدثاجلفاف اليت 

  
كز ســريفريق تقين مشــترك بني املؤســســات الدورة التدريبية للبدء يف إنشــاء واســُتخدمت   -٣٥

من أجل  امليدانيةاملعلومات اجلغرافية املكانية املســـــتمدة من الفضـــــاء والبيانات  توفريجهوده على 
 فيما خيصُّلطوارئ يف حاالت امن خماطر الكوارث والتأهب واالســـتجابة  احلدِّ جهود اإلســـهام يف

  .األحداثخمتلفة من  ًاأنواع
عقد من أجل لعلوم وتكنولوجيا الفضـــاء  لفائدة مركز غاناخطة  ُوضـــعتوخالل البعثة،   -٣٦

ـــــأن بر ـــــعار عن بعد وخدمات املعلومات امركز ولفائدة  RStudio ةجميادورة تدريبية بش ـــــتش الس
  .املقبلةيف األشهر  )٣(SNAP ةبراجمي عقد دورة تدريبية بشأنمن أجل امعة غانا جل التابعاجلغرافية 

دعم املنظمة الوطنية إلدارة الكوارث يف غانا يف طلبها من البعثة برنامج ســــبايدر  كَّنتوم  -٣٧
  .مستعمًال مأذونًا له يف سياق امليثاقتصبح الرامي إىل أن 

    
  -تشرين األول/أكتوبر  ٢٩نشاط الدعم االستشاري لربنامج سبايدر املقدَّم إىل كمبوديا،   -٦  

    ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١
يف لرؤية العاملية دورة تدريبية ومترين حماكاة لالســــــتجابة ابرنامج ســــــبايدر ومنظمة  نظَّم  -٣٨

تشــرين األول/أكتوبر إىل  ٢٩إعصــار، يف بنوم بنه يف الفترة من حدوث حاالت الطوارئ يف حالة 
شرين الثاين/نوفمرب  ١ سانية وكان اهلدف هو العمل .٢٠١٨ت  مع منتدى االستجابة للحاالت اإلن

على املشـــاركون وعمل  ضـــم منظمات دولية غري حكومية وإدارات حكومية.ه، وهو يوبناء قدرات
من خالل حاالت الكوارث (أي الشـــهر األول) يف الســـتجابة والفورية من ارحلة األولية املحماكاة 
 .تنفيذ مهامهم العادية مواصــلة الكارثة، مع خالل اإلجراءات التشــغيلية العاديةما ميكن من  وضــع

التصوير الساتلي واآلليات ذات  إىل إذكاء الوعي وحتقيق فهم خبصوص أيضًا وأفضى هذا النشاط
  الصلة يف عملية إدارة حاالت الطوارئ.

اتصــــــاالت مع اللجنة الوطنية إلدارة الكوارث يف كمبوديا فيما يتعلق باقتراح وُأجريت   -٣٩
ــــــارية تقنية إيفاد  ــــــتش ــــــبايدر يفتابعة بعثة اس دعم اللجنة الوطنية هبدف  ٢٠١٩ عام لربنامج س

__________ 
  ./http://step.esa.int/main/toolboxes/snapيد من املعلومات، يرجى االطالع على الرابط التايل: للمز  )٣(  
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ـــــتجابمل هتاإدار من أجل تعزيزاملصـــــلحة  واملنظمات األخرى صـــــاحبة يف  تهاخاطر الكوارث واس
  .ء على حنو فعَّالالفضااملستمدَّة من حاالت الطوارئ باستخدام املعلومات 

    
   ٢٣-١٩االستشارية التقنية املوفدة إىل زمبابوي،  بعثة برنامج سبايدر  -٧  

  ٢٠١٨ تشرين الثاين/نوفمرب
ــارية تقنية إىل  أوفد  -٤٠ ــتش ــبايدر بعثة اس ــتخدام احلايل  زمبابويبرنامج س من أجل تقييم االس

ة من الفضاء يف مجيع جوانب إدارة الكوارث وتقدمي توصيات لتعزيز واملحتمل للمعلومات املستمدَّ
وزار فريق البعثة مجيع  ذلك البلد.جهود إدارة خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف 

طري مع فريق األمم املتحدة الُق وتشـــــاوربإدارة الكوارث يف البلد،  املعنيةاملنظمات ذات الصـــــلة 
  حكومة زمبابوي. واستقبله اثنان من كبار الوزراء يف

غرافية وكالة اجلبإنشـــــاء الوزير التعليم العايل واجلامعي والعلوم والتكنولوجيا الفريق وأبلغ   -٤١
اليت من شــــــأهنا أن تســــــاعد يف تنفيذ وهي الوكالة يف زمبابوي، حديثًا لفضــــــاء لاملكانية الوطنية 

إدارة احلماية املدنية، رت قرَّوبناء على مشـــورة فريق البعثة،  توصـــيات البعثة االســـتشـــارية التقنية.
ــــــتعمًالتصــــــبح  لكي ًاطلبتقدِّم بوصــــــفها اهليئة الوطنية إلدارة الكوارث، أن   مأذونًا له يف مس

  .امليثاق سياق
فريق من املديرية العامة للحماية املدنية األوروبية وعمليات املعونة بكما التقى فريق البعثة   -٤٢

تنفيذ مشـــــاريع التأهب من أجل لبلد هلذا ا كان يف زيارةلمفوضـــــية األوروبية التابعة لاإلنســـــانية 
توصيات  معاجلةسبل التعاون يف املستقبل من أجل  وناقش الفريقان للكوارث على الصعيد املحلي.

  .بشكل مشترك البعثة االستشارية التقنية واستنتاجات
    

  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٢١-١٧الدعم االستشاري التقين املقدَّم إىل نيبال،   -٨  
ـــــــاتُنظِّمــت بعثــة   -٤٣ ــــــس  كــانون األول/ ٢١و ١٧مــا بني  إىل نيبــال املوفــدة تعزيز املؤس

ـــتشـــارية التقنية اليت  ٢٠١٨  ديســـمرب  ٢٠١٧ت يف آب/أغســـطس نظِّميف إطار متابعة البعثة االس
اجلغرافية املكانية يف مجيع املعلومات و ءالفضــــااملســــتمدَّة من هبدف حتســــني اســــتخدام املعلومات 

   مراحل إدارة الكوارث، ومساعدة أصحاب املصلحة يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن تلك البعثة.
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  ،ألف فريق البعثة من مثانية خرباء من برنامج سبايدروت  -٤٤

، نيو برونزويكالكلية املتوســــطة لغاخان، وآمؤســــســــة وواملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، 
   وشركة دجييتال غلوب.

الرئيســـية صـــاحبة مع وزارة الشـــؤون الداخلية واجلهات  ومشلت أنشـــطة املتابعة اجتماعًا  -٤٥
املصـــلحة بشـــأن التوصـــيات واإلجراءات املقترحة الواردة يف التقرير عن البعثة االســـتشـــارية التقنية 

دت حلقة عمل ِقُعواملصــــلحة،  ةحباصــــاجلهات الرئيســــية التقرير إىل هذا م دِّوقد ُق. ٢٠١٧ لعام
على برنامج ســــبايدر  مالمح عملديد من أجل حتصــــناع القرار الرفيعي املســــتوى  لفائدةللتوعية 
ندايدعم تنفيذ إطار بغية يف نيبال  الطويلاملدى  دِّمت لوزارة الشــؤون وباإلضــافة إىل ذلك، ُق .ســِ

  االنضمام إىل قائمة املستعملني املأذون هلم يف سياق امليثاق.  الداخلية ملحة عن إمكانية
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ســتخدام تكنولوجيا الفضــاء ا موظفًا ومشل إيضــاح ٢٥لفائدة برنامج بناء القدرات وُنظِّم   -٤٦
  األرضية والزالزل. واالهنياراتمن أجل رصد الفيضانات واجلفاف 

    
    أنشطة التواصل والتشبيك  -باء  

سبايدر (القسم   يلخِّص هذا القسم األحداث اليت نظَّمها أو  -٤٧ )؛ ١شارك يف تنظيمها برنامج 
  ).٢نظمتها املنظمات الشريكة (القسم  اليتاألحداث مسامهته يف و
    

      األحداث اليت نظَّمها برنامج سبايدر أو شارك يف تنظيمها  -١  
من خماطر  حلدِّا يفالتكنولوجيات الفضائية  استخدام شأناملتحدة الدويل ب األمممؤمتر   (أ)  

لالستجابة الفعالة يف حاالت الطوارئ، بيجني،  : تعزيز التأهب للكوارث حتقيقًاالكوارث
  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٦-٢٤
من خماطر حلد ِّيف ااستخدام التكنولوجيات الفضائية بشأن مؤمتر األمم املتحدة الدويل ُنظِّم   -٤٨

، مبشــــاركة كل لالســــتجابة الفعالة يف حاالت الطوارئ الكوارث: تعزيز التأهب للكوارث حتقيقًا
بايدر يف بيجني ووزارة إدارة الطوارئ ممن  ــــــ بالتعاون مع وزارة والصــــــني، يف كتب برنامج س

 الفضـاء الوطنية الصـينية ومنظمة التعاون الفضـائي آلسـيا واملحيط اهلادئ. وإدارة يةاخلارجية الصـين
  بلدًا.  ٣٤وشهد املؤمتر حضور مائة مشارك من 

 . )A/AC.105/1198 الوثيقة (انظرفصٌَّل عن أعماله املؤمتر الدويل بياٌن مهذا  ويرد يف تقرير  -٤٩
    

الستجابة يف حاالت لالتكنولوجيات الفضائية استخدام باملتعلقة الدورة التدريبية الدولية  (ب) 
    ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١ –تشرين األول/أكتوبر  ٢٨الطوارئ، بيجني، 

الســـــتجابة يف ل التكنولوجيات الفضـــــائيةاســـــتخدام باملتعلقة الدورة التدريبية الدولية ُأجريت   -٥٠
شرة عقب مؤمتر األمم املتحدة الدويل  ستخدام التكنولوجيات الفضائية ب املعينحاالت الطوارئ مبا يف ا

  الطوارئ.  حاالتيف الستجابة الفعالة ل حتقيقًامن خماطر الكوارث: تعزيز التأهب للكوارث  حلدِّا
ـــــاركًاوحضـــــر الدورة التدريبية   -٥١ ـــــرون مش املركز اإلقليمي  ونظِّمت يف يف املؤمتر أربعة وعش

وساهم  مقره يف جامعة بايهانغ يف بيجني.ولتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئ 
جلامعة والية دلتا التابعة من مكاتب الدعم اإلقليمية لربنامج ســـبايدر يف الربنامج التدرييب كذلك خرباء 

(الواليات املتحدة األمريكية) واملعهد الدويل إلدارة املياه (ســــــري النكا)، وكذلك من املركز الوطين 
  .الصنييف من الكوارث  للحدِّ

    
 دعمت ضخمة ات (فضائية)بيانحنو "برنامج سبايدر املعنون اجتماع اخلرباء الدويل يف إطار   (ج) 

، بون، أملانيا، "من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف أفريقيا حلدَّا
    ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب   ١٢
 اســـتضـــافهملعقود يف إطار برنامج ســـبايدر، الذي كان اهلدف من اجتماع اخلرباء الدويل ا  -٥٢

 والتكنولوجيات الســاتلية النهج املســامهة يف زيادة اســتخدام هوجممع األمم املتحدة يف بون، أملانيا، 
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مة على قائ ية  ال لدان األفريق نات الضــــــخمة يف الب يا يةالب التصـــــــدي للتحديات اليت تطرحها  بغ
  الطبيعية. األخطار

احلماية املعنية بسلطات الو ،من وكاالت الفضاء مشاركًا ٤٥أكثر من وشارك يف احلدث   -٥٣
ية ملدن عاون اإلمنائي، واملاجلهات او ،ا فاعلة يف جمال الت لنظمات ل يةا ية مي مقدِّو ،دول ثة التقن اإلغا

سانية، و ساعدة اإلن سُتدمج  .صالقطاع اخلاو ،وطنيةالوزارات الوامل صيات النواتج والنتائج وو التو
  يف أنشطة برنامج سبايدر يف السنوات القادمة.هذا الرئيسية املنبثقة عن اجتماع اخلرباء الدويل 

دعم وحظي ب، اجلوِّي م االجتماع باالشـــتراك مع املركز األملاين لشـــؤون الفضـــاءظِّوقد ُن  -٥٤
. كما حظي االجتماع بدعم مايل من الوزارة االحتادية األملانية للشــــــؤون االقتصـــــــادية والطاقة

ــــــطح األرضمركز  من عار س ــــــ ــــــتش عد  اس تابععن ب عة بونجل ال مكتب دعم إقليمي  ، وهوام
 سبايدر. لربنامج

    
ء الفضااملستمدَّة من بناء القدرات الستخدام املعلومات برنامج /قليميةاإلعمل الحلقة   (د) 

من خماطر الكوارث،  للحدِّ ِسنداياجلغرافية املكانية من أجل حتقيق أهداف إطار  واملعلومات
  هلند، اإلقليمي، أمحد آباد، ارابطة جنوب آسيا للتعاون التابع لمركز إدارة الكوارث 

   ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٨-٤
ن  -٥٥ قة العمل اإلقليمية تكا قدرات أول برنامج /حل ناء ال جنوب  حدث إقليمي ينعقد يفب

رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي التابع ل (الوحدة املؤقتة) آسيا حتت مظلة مركز إدارة الكوارث
  ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، من خالل برنامج سبايدر.

وضـــــع خطة  لمن أجإدارة الكوارث جمال  وخرباء يفوضـــــمت حلقة العمل مســـــؤولني   -٥٦
ندايحتقيق أهداف إطار يف التكنولوجيات الفضــائية  الســتخدام مســتدامة وحضــر حلقة العمل . ســِ

كاالت الفضاء وو ،خرباء من اهليئات املعنية بإدارة الكوارثمنهم ، ممثًال ثالثونتدريب مخسة ووال
ــــــيا للتعاون اإلقليمي، واملعاهد األكادمييةيف الدول  واملنظمات  ،األعضــــــاء يف رابطة جنوب آس

  اإلقليمية والدولية.
مركز إدارة الكوارث التابع لرابطة جنوب آسيا  حلقة العمل والدورة التدريبيةواستضاف   -٥٧

عاون اإلقليمي،  تدرييب خرباوســـــــاهم  باد، اهلند.آيف أمحد  ومقرهللت نامج يف الربنامج ال ء من بر
مركز تدريس ، وومكتب الدعم اإلقليمي لربنامج ســـــبايدر، واملعهد الدويل إلدارة املياه ،ســـــبايدر

  علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئ.
صـــــناع القرار الرفيعي  للتواصـــــل مع دامت يومًا واحدًاط حلقة عمل االنشـــــ اومشل هذ  -٥٨

ــــتوى،  ــــتبانةاملس ــــتقبلية يف املنطقة، االحتياجات من  واس برنامج وكذا أجل تصــــميم الربامج املس
نات واجلفاف  خماطر الفيضـــــــا تدريب عملي للمســــــؤولني عن إدارة الكوارث بشـــــــأن تقييم 

  هلا. والتصدي
ــــات فيما بني الوكاالت املعنية بإدارة انشــــوعزَّز هذا ال  -٥٩ ط التعاون وتبادل أفضــــل املمارس

اختاذ اخلطوات الضــرورية  يف جماليف املنطقة  اتدة الوعي والقدرالكوارث واخلرباء يف املنطقة وزيا
  يف استخدام املعلومات الفضائية واجلغرافية املكانية يف إدارة الكوارث.
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    املسامهات يف األحداث اهلامة اُملنظَّمة يف إطار مبادرات أخرى  -٢  
  من خماطر الكوارث، بيجني،  م والتكنولوجيا اآلسيوي الثاين للحدِّومؤمتر العل  (أ)  

    ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٨و  ١٧
 "تقدم بشــأن تعزيز إدارة خماطر الكوارث يف آســيا"البعنوان  عًااجتمام برنامج ســبايدر نظَّ  -٦٠

، وشارك يف رئاسة هذا من خماطر الكوارث والتكنولوجيا اآلسيوي الثاين للحدِّ ومخالل مؤمتر العل
واخلرباء الذين  الرئاســة املشــتركةتســعة عروض إيضــاحية من  هذا االجتماع وتضــمن .االجتماع

ية. لدول ية وا ماع زوركَّ ميثلون خمتلف املنظمات الوطن جماالت هي: تعزيز  هذا االجت ثة  على ثال
دعم إطار ليف جمال العلوم والتكنولوجيا  ، ووضــــع خطط وطنيةالصــــلة بني العلوم والســــياســــات

  ات املحلية.الشراكات مع املجتمعإقامة و ،ِسنداي
    

اإلعالمية القائمة على رصد األرض اخلاصة مبخاطر اجلفاف  نواتجنتائج مشروع ال  (ب)  
  )EvIDENzالصعيد الوطين (  على
اإلعالمية القائمة على رصد األرض اخلاصة مبخاطر اجلفاف  مشروع النواتج مت يف إطار  -٦١

ديدة قائمة على رصد األرض لتقييم جأساليب  وضع واختبار) EvIDENzعلى الصعيد الوطين (
م تتبع التقدُّ لمن أجفاف املوضـــــوعة ؤشـــــرات اجلإلســـــهام يف القياس الكمي مللآثار اجلفاف و

ساليب ووضع هذه األ .٢٠٣٠-٢٠١٥ من خماطر الكوارث للحدِّ ِسنداياملحرز يف تنفيذ إطار 
ــعار ســطح األرضمركز  ــتش واألمن البشــري التابع  معهد البيئة، وامعة بونجل التابععن بعد  اس

ألكادميية الوطنية للعلوم يف ل التابع بدعم من معهد البحوث الفضـــــــائية، جلامعة األمم املتحدة
ومركز التدريب والتعليم يف جمال إدارة الكوارث  ،ووكالة الفضاء الوطنية يف أوكرانيا ،أوكرانيا

ــــتيت ( ــــروع  وطبِّق ) يف جنوب أفريقيا.UFSألفريقيا يف جامعة فري س ــــكل جترييب يفاملش  بش
ميكن  نقلقابلة لل عملياتالشــرقية، جنوب أفريقيا، هبدف توليد  ويف منطقة كيبكييف  منطقة

  استخدامها يف بلدان ومناطق أخرى يف العامل.
الحقا  وأدرجهااليت وضــعها االحتاد املكلف باملشــروع،  العملياتاخترب برنامج ســبايدر و  -٦٢

  .هلا التابعة لربنامج سبايدر من أجل تيسري وصول املستعملني يف بوابة املعارف
    

اإلعالمية القائمة على رصد  بشأن النواتجأصحاب املصلحة حلقتا العمل املعقودتان بني   (ج)  
  ) يف أوكرانيا، EvIDENzاألرض اخلاصة مبخاطر اجلفاف على الصعيد الوطين (

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨إىل  ٤من جنوب أفريقيا، ويف أيار/مايو،   ١٦إىل  ١٤من 
تقنية  فئات مستهدفةو، صانعي القرار الرئيسينيأصحاب املصلحة، والعمل  تاحلق تضمَّ  -٦٣

، البحوث والتكنولوجياء، وهيئات ووكاالت الفضـــا والزراعة،التنمية الريفية قطاعي تشـــغيلية من 
 ومتثل إدارة الكوارث.و ،تصادحي واالقالصِّ صرفوال ،املياهب فضًال عن أعضاء من األوساط املعنية

اإلعالمية القائمة على  النواتجأصــــحاب املصــــلحة بشــــأن  املعقودتني بنياهلدف من حلقيت العمل 
صـــانعي يف إذكاء وعي ) EvIDENzرصـــد األرض اخلاصـــة مبخاطر اجلفاف على الصـــعيد الوطين (

 اليت وضعها بالعملياتالقرار واملوظفني التقنيني من خمتلف املؤسسات يف أوكرانيا وجنوب أفريقيا 



A/AC.105/1190
 

12/18 V.18-08503 
 

ملركز اإلقليمي الســـتشـــعار ســـطح األرض عن بعد التابع جلامعة بون ومعهد جامعة األمم املتحدة ا
ستخدامميكن و يف إطار هذا املشروع. للبيئة واألمن البشري  لفهم خماطر اجلفاف  العملياتهذه  ا

مقاربة منهجية العمل  ناقشـــت حلقتاوباإلضـــافة إىل ذلك،  على املحاصـــيل واملاشـــية. هوتقدير أثر
اســــتخدام  يف جمالقدت دورة تدريبية من أجل بناء مهارات املوظفني التقنيني ُعو ،العملياتلتنفيذ 

  امج سبايدر.لربن التابعة املتاحة على بوابة املعارف العمليات
    

من خماطر  باحلدِّاملعين املؤمتر الوزاري اآلسيوي  على هامشرصد األرض  بشأنجانيب  حدث  (د)  
  ٢٠١٨متوز/يوليه  ٤ر، ابات الكوارث، أوالن

ــــــبــايـدر، حـدثـًا نظَّم  -٦٤ املؤمتر الوزاري  على هـامشا جـانبيًّ املكتــب، من خالل برنـامج س
اسـتخدام رصـد  حول موضـوعر، ابات من خماطر الكوارث، املعقود يف أوالن باحلدِّاملعين اآلسـيوي 

ضائية وكان هذا احلدث يهدف  .ِسنداياألرض يف تنفيذ إطار  إىل إظهار فوائد التكنولوجيات الف
ندايتنفيذ إطار ل بالنســــبة اســــتخدام جمال توفري منتدى لتبادل خربات البلدان اآلســــيوية يف و، ســــِ

ــتبانةئية يف إدارة الكوارث، والتكنولوجيات الفضــا املعنية ســلطات الالفرص املتاحة للتعاون بني  اس
  إدارة الكوارث يف آسيا وبرنامج سبايدر.ب

    
بعنوان األمانة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف غواتيماال ندوة مشتركة بني برنامج سبايدر و  (ه)  

ا يف جمال التأهب للكوارث واالستجابة يف حاالت مالعلم والتكنولوجيا وتطبيقاهت "استخدام
  ٢٠١٨متوز/يوليه  ٢٤ "،فويغوبركان الكوارث يف غواتيماال: 

بالتعاون مع األمانة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف  ندوةبرنامج ســــبايدر يف تنظيم  شــــارك  -٦٥
يه  ٢٤ يفغواتيماال  ، على مشـــــــاركًا ٤٠، اليت مجعت أكثر من وركَّزت الندوة .٢٠١٨متوز/يول

من خماطر الكوارث وجهود االستجابة يف غواتيماال  م والتكنولوجيا واالبتكار يف احلدِّواستخدام العل
القطاعني العام واخلاص،  خرباء من مؤســســاتالندوة  وضــمت مع التركيز على املخاطر اجليولوجية.

  خمتلفة. جامعاتعن باحثني وطالب من  امعات، واملنظمات غري احلكومية، فضًالاجلو
ستعرضت  -٦٦ ستخدام التكنولوجيا ندوة ال وا شاط  التوعيةزيادة من أجل ا باملخاطر املرتبطة بالن

حتديد املناطق يف الزالزل، وفوائد احللول الســـــاتلية واملركبات اجلوية غري املأهولة نشـــــاط الربكاين و
 املعنية رئاســـــةأمانة الكانية يف املتضـــــررة يف حاالت الكوارث، وتطبيقات التكنولوجيات اجلغرافية امل

  .غواتيماال يف من الكوارث لتخطيط والربجمة وكذلك األمانة التنفيذية لوكالة التنسيق الوطنية للحدِّبا
  

بعنوان األمانة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف غواتيماال ندوة مشتركة بني برنامج سبايدر و  (و)  
تشرين األول/  ٣١و ٣٠: غواتيماال، عشرون سنة بعد إعصار ميتش"، ٢٠+ "ميتش
 ٢٠١٨أكتوبر 

اشترك برنامج سبايدر مع األمانة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف غواتيماال أيضًا يف تنظيم   -٦٧
يف  . وُعقدت هذه الندوة: غواتيماال، عشــرون ســنة بعد إعصــار ميتش"٢٠ميتش +ندوة بعنوان "

عصار إل ينالسنوية العشرللذكرى  إحياًءتشرين األول/أكتوبر  ٣١و ٣٠ ، يوميغواتيماال ،أنتيغوا
ر العديد من البلدان يف أمريكا الوسطى يف هناية تشرين األول/أكتوبر وأوائل تشرين ميتش الذي دمَّ
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من الوكاالت  وكالة ٣٠أكثر من مشـــــاركًا من  ٧٠حنو  الندوةت وضـــــمَّ .١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
ــــــركات القطاع اخلاصاحل  واجلامعات، وكذلك من املنظمات اإلقليمية والدولية. ،كومية، وش

التكنولوجي واملؤســســي الذي أحرز يف غواتيماال عن التقدم جلمع املعلومات  واســُتخدمت الندوة
ــــــتجابة جمال يف  ١٩٩٨منذ عام  الكوارث النامجة عن األخطار  يف حاالتالوقاية والتأهب واالس
دعم  لمن أجم والتكنولوجيا واالحتياجات يف جمال العل املشـــــاركون أيضـــــًا وحدَّد ائية.اجلوية امل

  من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ. احلدِّاجلهود الرامية إىل 
ـــــاركون، و  -٦٨ تعلق بالتكنولوجيات تاحلدث الذي دام يومني، مواضـــــيع هذا خالل ناقش املش

 وتكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت، من أجل تعزيز التأهب للكوارث واالســـتجابة هلا. الســـاتلية
نتائج استخدام الصور  وايعرضلفرصة ألعضاء الفريق التقين املشترك بني املؤسسات ال الندوةوأتاحت 
ــــم ، ٢٠١٨و ٢٠١٧ يف عاميالفيضــــانات  بني حجمقارنة يف املالســــاتلية  حجم ن خرائط تبيِّورس

  .٢٠١٨ اجلفاف األخرية النامجة عن اختالل املناخ يف صيف عامحاالت ف، مبا يف ذلك اجلفا
    

    إدارة املعارف  -جيم  
إدارة املعارف من صـــميم أنشـــطة برنامج ســـبايدر. ويهدف برنامج ســـبايدر، من خالل   -٦٩

إىل نقل التجميع املنهجي واملتواصــل ملا حبوزة األفراد واملؤســســات من معارف ومن موارد متاحة، 
الدروس املســتفادة وإبراز االبتكارات وحفز املمارســات التعاونية. وتشــمل األوســاط الضــالعة يف 
أنشـــطة برنامج ســـبايدر جهات فاعلة خمتلفة عديدة: من املســـتجيبني للتصـــدي حلاالت الكوارث، 

صــني يف خماطر الكوارث، ومقرِّري الســياســات، وخرباء االســتشــعار عن بعد،   ريوموفِّواملتخصــِّ
تكنولوجيا الفضـــــاء، واألكادمييني والباحثني؛ وتتباين احتياجات هذه اجلهات الفاعلة والشـــــروط 

  الالزمة هلا وقدراهتا تباينًا كبريًا.
  

    بوابة املعارف    
هي دعامة من دعائم برنامج  (www.unspider.org)املعارف التابعة لربنامج سبايدر  بوابة  -٧٠

صلة  سبايدر، ألهنا تتضمن معلومات عن مجيع األنشطة اليت ينفذها الربنامج واملعلومات ذات ال
باجلهود اليت تبذهلا األوســـاُط املعنية مبخاطر الكوارث واألوســـاط املعنية باالســـتجابة يف حاالت 

ابة باعتبارها تقدم مســامهة كبرية يف الطوارئ واألوســاط املعنية بالفضــاء. ويتزايد االعتراف بالبو
  تعزيز الشبكات القائمة.

، ارتفع متوســــــط عدد ٢٠١٨ويزداد عدد زائري البوابة باطراد منذ تدشــــــينها. ففي عام   -٧١
 ٢٢ ٠٠٠إىل  ١٥ ٠٠٠يف املائة تقريبًا، من  ٥٠الزيارات الشــــهرية اليت تســــتقبلها البوابة بنســــبة 

بند حبلول هناية عام  ٨ ٣٠٠بنود املحتوى إىل ما يقرب من  ومن املتوقع أن يزداد عدد زيارة.
. وتشــــمل األقســــام اليت تعرف أعلى نســــبة من اإلضــــافات تلك املخصــــصــــة لألخبار ٢٠١٨

  واألحداث ومصادر البيانات واملؤسسات.
سبايدر  ،٢٠١٨ويف عام   -٧٢ صبح برنامج  صة  البيانات يف أحد مقدِّميأ املنظومة العاملية من

قًا .(جيوس) األرضلنظم رصـــــــد  تاح ، لالتفاق ووف بة ُت عة عارف املموارد خمتارة من بوا تاب ال
 عن طريق منصـــة املنظومة العاملية لنظم رصـــد األرض. ،ل مصـــادر البياناتثربنامج ســـبايدر، مل
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التابعني مي البيانات قدِّاخلاصــة مبحلقة العمل الثالثة يف شــارك مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي و
أيار/مايو  ٤إىل  ٢يف فراســكايت، إيطاليا، يف الفترة من  ةرصــد األرض، املعقودب صللفريق املخت

 إمكانية واســتكشــاف ،مي بيانات آخرينتبادل املعلومات مع مقدِّولعرض نتائج هذا االندماج، 
ملنظومة العاملية لنظم رصـــد األرض ا جبهود إدارة الكوارث من بوابة البيانات ذات الصـــلة جلب
  ربنامج سبايدر.التابعة لعارف املبوابة  إىل
  خاصـــةإجراءاٌتُترمجت أوســـع،  جلمهورإىل املعلومات  إتاحة إمكانية الوصـــولومن أجل   -٧٣

 .املفتوحة املصـــــدرجميات اربإحدى الإىل  وُنقلتخماطر اجلفاف إىل اللغة الفرنســـــية  برســـــم خارطة
 ةديداجلعالية االستبانة ال ساتلية البصريةستخدم الصور الآخر يإجراء وُأضيف إىل البوابة اإللكترونية 

القســم  وأضــيفت إىل تقييم أضــرار الفيضــانات.لر منهجية وفِّيالفيضــانات و رســم خرائط تبيِّن حجمل
، مثل االنسكابات النفطية، مواضيع هامة جدًّابوابة املعارف  ذا الشهر" مناملعنون "تطبيق البيانات هل

الصــور الرادارية، حتليل باســتخدام لتشــوهات األراضــي  خرائطرســم و ،الطحالب الضــارة انتشــارو
 بسهولة.  ميكن الوصول إليها للفيضانات شبكيةخلرائط  عن استعراٍض فضًال

    
    الدعم املقدَّم يف حاالت الطوارئ  -دال  
    ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٥االنفجار الربكاين يف غواتيماال يف  ملواجهةدعم تفعيل امليثاق   -١  

خالل كارثة ثوران  االســـــتجابةاضـــــطلع برنامج ســـــبايدر بدور حاســـــم يف دعم جهود   -٧٤
من  التنفيذية لوكالة التنســــــيق الوطنية للحدِّاألمانة ُ فويغو يف غواتيماال. وقد طلبت التفعيل   بركان

املعهد الوطين للزالزل والرباكني واألرصــاد  للوضــع أجراه كل منتقييم مشــترك ل اســتجابًةالكوارث 
البعثة االســتشــارية التقنية وقدمت  من الكوارث. التنســيق الوطنية للحدِّ ووكالةاجلوية واهليدرولوجيا 

ألمانة لمتابعة الدعم للبعثات وما تالها من  ٢٠١٠غواتيماال يف  املوفدة إىللربنامج ســــــبايدر التابعة 
ـــيق ـــياق الوطنية للحد من الكوارث  التنفيذية لوكالة التنس ـــتعمًال مأذونًا له يف س حىت أصـــبحت مس

  .التفعيلذا همشروع  مهمة إدارةلفضاء اجلوي لاملركز األملاين وتوىل  .٢٠١٦  عام يف امليثاق
    

 مكتب شـؤون الفضـاء اخلارجي وبرنامجاخلاص بالفيضـانات بشـكل مشـترك بني  تفعيل امليثاق  -٢  
    ٢٠١٨متوز/يوليه  ٢٤ ،يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةالعملياتية لتطبيقات الساتلية ا

 وقســموزارة العلوم والتكنولوجيا بالنيابة عن مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي امليثاق فعَّل   -٧٥
ناخ  يةيف إدارة الكوارث وامل ــــــعب ية الش لدميقراط ية الو ا نامج فعَّليف حني  ،مجهور قات ا بر لتطبي

عهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) آلية مل التابعالعملياتية (يونوســـــــات) الســـــــاتلية 
التابع لتطبيقات الســــــاتلية العملياتية ا برنامجوتولَّى  برنامج األغذية العاملي.بالنيابة عن الطوارئ 

لربنامج  التابعةمكاتب الدعم اإلقليمية  مهمة إدارة مشــــــروع التفعيل. وقام مكتبان من ليونيتارل
وضـــع مي اخلدمات ذات القيمة املضـــافة من خالل تفســـري الصـــور الســـاتلية وســـبايدر بدور مقدِّ

  املركز اآلسيوي للتأهب للكوارث واملعهد الدويل إلدارة املياه. ، ومهااخلرائط
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األعاصري والفيضانات واالهنيارات األرضية يف فييت نام،  ملواجهة حاالت تفعيل امليثاق  -٣  
    ٢٠١٨آب/أغسطس  ١٧
وســاعد  يف فييت نام. بيبينكاإعصــار واجهة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي امليثاق ملفعَّل   -٧٦

 وحجماإلعصـــــــار  ألثرإجراء تقييم كــامــل  علىتفعيــل امليثــاق مــديري الكوارث يف فييــت نــام 
ملعهد الدويل اوتولَّى  أكثر فعالية. بشكلالفيضانات، وساعد على ختصيص املوارد وتقدمي املعونات 

ــياســات وتكنولوجيا إدارة لفييت نام واضــطلع مركز  تفعيل.المشــروع  مهمة إدارةإلدارة املياه  س
م اخلدمات ذات القيمة ربنامج ســـــبايدر، بدور مقدِّب الصـــــلة شـــــريك وطين وثيق والكوارث، وه

  اخلرائط.وضع املضافة من خالل تقييم الصور الساتلية و
    

  ٢٠١٨باجلفاف ورسم خرائط الفيضانات يف نيجرييا، أيلول/سبتمرب دعم اإلنذار املبكر   -٤  
طلب ب) NASRDAللبحث والتطوير يف جمال الفضــــــاء (النيجريية الوكالة الوطنية تقدمت   -٧٧

رصد الفيضانات املتعلقة باملنهجيات والتوصيات فيما خيص برنامج سبايدر من دعم للحصول على 
 بتوفري معلومات تتعلقومن أجل دعم الوكالة الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضــاء  واجلفاف.

ــــــبتمربحبجم   ُأعدت خرائط للمناطق اليت غمرهتا، ٢٠١٨ الفيضـــــــانات اليت وقعت يف أيلول/س
املتحصــــل عليها من بيانات مقياس الطيف التصــــويري املتوســــط االســــتبانة على الفيضــــانات بناء 

 ما أوصى به إىل ًااستناد، "Sentinel-1"الصور الرادارية املتحصل عليها من الساتل و" Terra" الساتل
من أجل تتبع  خصــــيصــــًا النواتجهذه  ُأعدتو .بالنســــبة لكل منها ممارســــاتمن برنامج ســــبايدر 

 الوكالة الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء  منموظٌفواستفاد  نيجرييا. بنوي يفهنر  فيضانات
من أجل توفري اســـتخدامها اخلرائط وكيفية  الكيفية اليت ُرمست هبا لشـــرحدورة تدريبية قصـــرية  من
ُزوِّد املوظفون وباإلضـــــافة إىل ذلك،  اجلفاف والفيضـــــانات.املتعلقة ب لقراراتذ امتكامل الختا دعم
التصـــــويري  قياس الطيفغري املعاجلة واملنتجات املركبة ملاملجموعة الكاملة من الصـــــور الســـــاتلية ب
ـــتبانة، وكذلك امل ـــتخدام برنامج  حســـب احلاجة بعروض مصـــممةتوســـط االس  ،"باور بوينت"باس

  األنشطة التدريبية الالحقة يف نيجرييا. ألغراض
    

   لفيضانات يف فييت نام وغانا يف أيلول/سبتمربارسم خرائط دعم   -٥  
 ٢٠١٨ أكتوبراألول/ وتشرين

يف أيلول/ســـبتمرب وتشـــرين  ،الدعم لرصـــد الفيضـــاناتاحلصـــول على لطلبات  اســـتجابًة  -٧٨
من أجل توليد وتوفري  متاحة جمَّانًاســـــاتلية  ًابرنامج ســـــبايدر صـــــورعاجل ، ٢٠١٨األول/أكتوبر 

فييت نام واملنظمة الوطنية إلدارة يف  يئة إدارة الكوارثبالفيضــــــانات هل لمناطق املغمورةل خرائط
  الكوارث يف غانا.

أيلول/ســـبتمرب يف  ١٤ يف فييت ناميف مركز إدارة الكوارث  ايدر أيضـــًابرنامج ســـب ودعم  -٧٩
بني مكتب ُأبرم اتفاق ثنائي  واستنادًا إىل .القويمانكوت  إلعصاراحلصول على البيانات الساتلية 

على إدارة الفضاء الوطنية الصينية حصلت  ،شؤون الفضاء اخلارجي وإدارة الفضاء الوطنية الصينية
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الذي طلب فيه املركز الدعم. واســـتخدم مركز  فينغ يون يف اليوم نفســـهلســـاتل الســـاتلية الصـــور 
  ثر اإلعصار.أل رسم خرائطل الساتلية إدارة الكوارث الصوروتكنولوجيا  اتسياسلفييت نام 

    
  بامليثاق إذكاء الوعي  -٦  

امليثاق ومكتب  أمانة التعاون بني لِّط الضــــوء علىخالل الفترة املشــــمولة بالتقرير، ســــُ   -٨٠
لة عنه يف البيانات الصـــــادرة والعروض معلومات مفصـــــَّ  ُأدرجتشـــــؤون الفضـــــاء اخلارجي و

 عدد من الفعاليات واملؤمترات الدولية أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير. خاللمة اإليضاحية املقدَّ
ال ســــيما و ،اقاليت يتيحها امليث بالفرص كل فرصــــة ســــاحنة إلذكاء الوعيكتب اســــتغل امل وقد

  مبادرة الوصول الشامل املنبثقة عنه.
ألغراض  اجتماعات رفيعة املســتوىعقد األنشــطة اليت اضــطلع هبا برنامج ســبايدر ومشلت   -٨١

 الذين لديهمأصـــحاب املصـــلحة  ُأبلغ فيهاعلى املســـتوى الوزاري وحلقات عمل تقنية التواصـــل 
 مصــادر عن خمتلف من خماطر الكوارث واالســتجابة يف حاالت الطوارئ يف احلدِّ مصــاحلأدوار أو 

  البيانات واخلدمات، مع التركيز على امليثاق.
 وغانا وزمبابوي أفريقيا جنوبويعمل برنامج ســـبايدر مع املؤســـســـات ذات الصـــلة يف   -٨٢
  .ق امليثاقمن املستعملني املأذون هلم يف سياتصبح  لكي من أجل دعمها والكامريونفييت نام و
    

 خبدمة خرائط الطوارئ لربنامج كوبرنيكوس إذكاء الوعي  -٧  

خدمة خرائط الطوارئ لربنامج ســـلِّط الضـــوء على باإلضـــافة إىل التوعية بشـــأن امليثاق،   -٨٣
لة عنها  كوبرنيكوس  خاللمة يف البيانات والعروض اإليضــــــاحية املقدَّوقدِّمت معلومات مفصــــــَّ

مكتب شــؤون الفضــاء اســتغل  وقد الفترة املشــمولة بالتقرير.املنظمة يف  البعثاتالدولية و حداثاأل
ــــــاحنة إلذكاء الوعياخلارجي  ، مبا يف ذلك الطوارئ هذه بالفرص اليت تتيحها آلية كل فرصــــــة س

قد يف بون، أملانيا، يف تشــرين برنامج ســبايدر الذي ُع يف إطار اجتماع اخلرباء الدويل املنعقد خالل
  .٢٠١٨وفمرب الثاين/ن

    
 أنشطة أخرى متعلقة بالدعم يف حاالت الطوارئ  -٨  

ستكماًال جلهود االستجابة   -٨٤ ضاء اخلارجي يف ا شؤون الف ساهم مكتب  حاالت الطوارئ، 
ـــــاتلية ألغراض حاالت الطوارئ ـــــم اخلرائط الس وهو فريق  )٤(،يف الفريق العامل الدويل املعين برس

   وضع اخلرائط الساتلية للطوارئ.منظمات مشاركة يفمكوَّن من تطوعي 
ــــــم اخلرائط الســـــــاتلية ألغراض  االجتماع األول للفريق العامل الدويل وُعقد  -٨٥ املعين برس

 التكنولوجيات الفضـــائية للحدِّب املعينمؤمتر األمم املتحدة الدويل خالل  حاالت الطوارئ يف آســـيا
من خماطر الكوارث: تعزيز التأهب للكوارث حتقيقًا لالســتجابة الفعالة يف حاالت الطوارئ، الذي 

  .٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٦إىل  ٢٤عقد يف بيجني يف الفترة من 
__________ 

  .http://un-spider.org/network/iwg-sem: الرابط التايللالطالع على املزيد من املعلومات، انظر   )٤(  
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    التربُّعات  -رابعًا  
ــــــجَّعت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٨٦ برنامج ، الدول األعضـــــــاء على أن تزود ٧٣/٩١ش

ساس طوعي، باملوارد اإلضافية الالزمة لتمكينه من تلبية الطلب املتزايد على الدعم سبايدر ، على أ
  بنجاح ويف الوقت املناسب.

طة إىل  -٨٧ جناح تنفيذ األنشــــــ لذلك، يعود الفضـــــــل يف  عًا  لدعم والتربُّعات من  وتب تلقِّي ا
  احلكومات والكيانات التالية:

يوان لدعم أنشطة مكتب برنامج  مليون ١,٢٥اليت تربَّعت مببلغ  ،حكومة الصني  (أ)  
ســــبايدر يف بيجني، وتوفري خدمات خبريين من املركز الوطين الصــــيين للحد من الكوارث وإدارة 

على أســاس  ٢٠١٨نون الثاين/يناير إىل آب/أغســطس الفضــاء الوطنية الصــينية خالل الفترة من كا
 ؛عدم استرداد التكاليف

ــــــبايدر يف بون مل تأتاحاليت  ،حكومة أملانيا  (ب)   مواصــــــلة إمكانية كتب برنامج س
 ؛٢٠١٧-٢٠١٤استخدام األموال املتبقية اليت سبق تقدميها يف اتفاق التمويل للفترة 

يا  (ج)   ملان خدمات خبري معاون، واملركز األملاين توفري يف اليت ســـــــامهت  ،حكومة أ
 على أساس عدم استرداد التكاليف؛واحد ر خدمات خبري وفَّالذي للفضاء اجلوي 

إدارة الفضـــاء الوطنية الصـــينية ومنظمة التعاون الفضـــائي آلســـيا واملحيط اهلادئ   (د)  
يف يت ســــامهت ال ،واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــاء يف آســــيا واملحيط اهلادئ

 املؤمتر السنوي الذي ينظمه برنامج سبايدر يف بيجني؛

اللذان  ،مركز اســـتشـــعار ســـطح األرض عن بعدو للفضـــاء اجلوياملركز األملاين   (ه)  
 للفضاء اجلوياألملاين ز اجتماع اخلرباء الدويل السنوي الذي نظمه برنامج سبايدر واملرك سامها يف

 يف بون، أملانيا؛

 قيمةب دعمًا عينيًّا اليت قدَّمت، لعلوم والتكنولوجيا يف غواتيماالالوطنية لاألمانة   (و)  
لتغطية شــــتركة مع برنامج ســــبايدر يف غواتيماال واملدراســــية ا الحلقاهتتنظيم ل دوالر ٢٠ ٠٠٠

 هذه األحداث؛ لتنظيمغواتيماال  إىلسفر موظفي برنامج سبايدر تكاليف 

برنامج التدريب الذي ســـــاهم يف  ،الصـــــني يف من الكوارث املركز الوطين للحدِّ  (ز)  
  بيجني. يف
املســامهات العينية املقدمة من أعضــاء شــبكة مكاتب الدعم اإلقليمية أعاله وقد ورد ذكر   -٨٨

يف هذا التقرير. ويهدف الربنامج إىل زيادة هذه املســـــــامهات ألن الطلب على الدعم من الدول 
، اليت تقدمها املنظمات وحتظى املســــــامهات العينية، واملالية أحيانًا .يزداد زيادًة كبريًةاألعضــــــاء 

، عالوة على أهنا تثبت ٢٠١٨املذكورة أعاله، بالتقدير كعامل حموري يف جناح الربنامج يف عام 
املؤسسات الوطنية واإلقليمية على  اتقيمة برنامج سبايدر يف بناء الشراكات من أجل حتسني قدر

  من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف البلدان النامية. دِّالقيام بدور يف احل
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    االستنتاجات  -خامسًا  
كبوابة للمعلومات  من خالل العمل يعمل برنامج ســــــبايدر بطريقة منهجية لتحقيق مهمته  -٨٩

بإدارة الكوارث واألوســاط األوســاط املعنية الفضــائية من أجل إدارة الكوارث؛ وكجســر يصــل بني 
ــــســــات،  ر لبناء القدرات وتعزيز املؤس ــــاط املعنية بالفضــــاء؛ وكميســــِّ املعنية بإدارة املخاطر واألوس

  وخصوصًا بالنسبة للبلدان النامية.
، ال سيما من خالل ٢٠١٨ عام يف اليت اضطلع هبا برنامج سبايدر ونتيجة ألنشطة التوعية  -٩٠

األعضاء يف األمم املتحدة، وال سيما البلدان الدول أصبحت ربنامج سبايدر، ل التابعة عارفاملبوابة 
من لمعلومات الفضـــــائية أن تدعم اجلهود املبذولة ل للكيفية اليت ميكن هبا اآلن النامية، أكثر إدراكًا

  لجهود اليت يبذهلا برنامج سبايدر يف مجيع أحناء العامل.وكذا لإدارة الكوارث،  لأج
، من خالل اجتماعات اخلرباء اصــــليف جمال التووأنشــــطته شــــبكة برنامج ســــبايدر وعزَّزت   -٩١
األخرى، الروابط بني األوســـاط املعنية بالفضـــاء واألوســـاط املعنية بإدارة  وغريها من األحداث ةالدولي

الكوارث مبا يكفل الوصــول إىل املســتخدمني النهائيني لتكنولوجيا الفضــاء، ال ســيما يف البلدان النامية، 
وحشد  واالستفادة منها يف أنشطة البحث والتطوير.تياجات املستخدمني باحوكاالت الفضاء  وتعريف

مع كيانات القطاع اخلاص، املربمة تفاهم المن خالل مذكرات مكتب شــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي، 
 والنواتجات فاعلة جديدة هبدف تيســــــري احلصــــــول على املزيد من جمموعات البيانات واألدوات جه

  اإلعالمية للدول األعضاء.
عدد من البلدان لالدعم توفري ومن خالل جهود بناء القدرات، واصـــل برنامج ســـبايدر   -٩٢

إضــفاء الطابع املؤســســي على اســتخدام املعلومات الفضــائية يف إدارة والتقنية  ايف تطوير مهاراهت
ــــتجابة يف حاالت الطوارئ. احلماية ب ا املعنيةكاالهتوالدول األعضــــاء ووتتمتع  الكوارث واالس

 النواتجعلى اســــــتخدام البيانات واألدوات ذات الصــــــلة بغية وضــــــع  بقدرة أكربنية اآلن املد
الفيضـــانات واجلفاف، اليت تســـتخدم لدعم اختاذ القرارات  خماطرخرائط رســـم اإلعالمية، مثل 
  الكوارث. املتعلقة بإدارة

لني املأذون يف عداد املستعمي تصبح لكوباإلضافة إىل العمل الوثيق مع الدول األعضاء   -٩٣
بناء القدرات  يف جمالبرنامج ســبايدر هلم يف ســياق امليثاق، ســاعدت األنشــطة اليت يضــطلع هبا 

، ٢٠١٨ عام ويف من أجل تفعيل امليثاق. إدارة املشاريع تويل مهمةعلى وكاالت احلماية املدنية 
عيل مدير املشــــــروع من أجل تف مهمةمركز إدارة الكوارث يف ســــــري النكا ألول مرة تولَّى 

تفعيل امليثاق من خالل اســــــتخدام  عملياتتوقيت وجودة إمكانية حتســــــني  أظهر امليثاق، مما
 اإلقليمية. القدرات الوطنية أو

 


