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*1708223*  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       األغراض السلميةيف 

  يف إطار برنامج  ٢٠١٧ذة يف عام تقرير عن األنشطة املنفَّ   
األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 

      واالستجابة يف حاالت الطوارئ
    مقدِّمة  -أوًال 

ــــاء برنامج ٦١/١١٠رت اجلمعية العامة، يف قرارها قرَّ  -١ تحدة إلتاحة األمم امل ضــــمن، إنش
بل ل ــــــُ أنواع  كل ىلإوصــــــول مجيع البلدان ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــلة الس

إدارة الكوارث يف  املعلومات واخلدمات الفضـــــــائية املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث، دعمًا لدورة
عم إدارة دمن أجل  حصـــــول على معلومات فضـــــائيةللشـــــبكيًّا  يكون معربًامجيع مراحلها، بأن 

الفضــاء، ب ملعنيةا وســاطاألإدارة الكوارث وب املعنية وســاطاألالكوارث، ويكون جســرًا يربط بني 
  ية.يف البلدان النام وخصوصًابناء القدرات وتعزيز املؤسسات، ل رةسِّووسيلة مي

على  ،خلمســنييف دورهتا ا ،واتفقت جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية  -٢
ألمم املتحدة للمعلومات ابرنامج  أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقارير املرحلية عن

وخطط عمله  ر)سبايدبرنامج الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (
ــــــتقبل الكوارث ة يف إطار بند منتظم من بنود جدول األعمال بشــــــأن دعم إداروذلك ، يف املس

 .بواسطة النظم الفضائية

 .٢٠١٧در يف عام ويتضمن هذا التقرير ملخَّصًا لألنشطة املنفَّذة يف إطار برنامج سباي  -٣
   

    اإلطار التنظيمي  -ثانيًا  
 توطيدمكتب شؤون الفضاء اخلارجي عن  إنَّ برنامج سبايدر، الذي يندرج ضمن مسؤوليات  -٤

ويبين اجلسور بني إدارة املعارف ز التعاون الدويل الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يعزِّ
أوســــــاط مقدِّمي املعلومات الفضــــــائية ومســــــتعملي اخلدمات يف األوســــــاط املعنية بإدارة الكوارث 
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 القســمعضــاء. ويقدِّم هذا ر دعمًا اســتشــاريًّا تقنيًّا إىل الدول األواالســتجابة يف حاالت الطوارئ، ويوفِّ
تعريفًا بفريق برنامج ســبايدر وبشــبكة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له، اللذين دعما تنفيذ أنشــطته يف 

  .٢٠١٧عام 
   

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

در. ويتوىل كتب شــؤون الفضــاء اخلارجي اإلشــراف العام على برنامج ســباييتوىل مدير م  -٥
ختطيط أنشــطة  ، املســؤولية عنأقدمموظف برامج   منرئيس قســم التطبيقات الفضــائية، مبســاعدٍة

ــباي ــبايدر وتنســيقها، ويســانده يف ذلك موظف برامج يقود أنشــطة مكتب س در يف بون برنامج س
يينا يساند أنشطة طة مكتب سبايدر يف بيجني، وموظف برامج يف فبأملانيا وموظف برامج يدير أنش

  التواصل وبناء القدرات وكذلك اخلدمات االستشارية اليت يقدمها الربنامج.
ضاء اخلارجي عت وزارة الشؤون املدنية يف الصني ومكتب شؤون الف، وق٢٠١٧َّويف عام   -٦

من يف الفترة  نشـــطتهل أايدر يف بيجني وميّوســـببرنامج ر الدعم ملكتب اتفاق متويل جديد يوفِّعلى 
  . ٢٠٢٠إىل عام  ٢٠١٧عام 

    
    شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية  -باء  

ــــــبايدر ،٦١/١١٠يف قرارها  ،وافقت اجلمعية العامة  -٧  تعاونيف  على أن يعمل برنامج س
اء إلدارة الكوارث، وثيق مع مراكز اخلربة اإلقليمية والوطنية يف جمال اســــتخدام تكنولوجيا الفضــــ
، قة بينهاريقة منسَّ بط بغية تكوين شبكة من مكاتب الدعم اإلقليمية من أجل تنفيذ أنشطة الربنامج

  كل منها يف منطقته.
 مكتبًا ٢١غ عددها البالو سبايدروتقوم باستضافة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة لربنامج   -٨

رث واالستجابة يف املتخصصة يف رصد األرض واحلد من خماطر الكوااملنظمات الوطنية واإلقليمية 
  نشطة برنامج سبايدر.أل تغطية إقليمية املكاتب وتوفِّرحاالت الطوارئ. 

    
    ٢٠١٧ذة يف عام األنشطة املنفَّ  -ثالثًا  

من د املخصصة املوارحدود  ضمن ٢٠١٧عام يف برنامج سبايدر  الذي اضطلع به عملال ذُنفِّ  -٩
  ء أو كيانات متعاونة.وبتربعات ومسامهات عينية من دول أعضا لألمم املتحدة امليزانية العادية خالل
امج ســــبايدر يف وُعقد االجتماع التنســــيقي الســــنوي الثامن ملكاتب الدعم اإلقليمية لربن  -١٠

تخدام الفضـــــاء بالتوازي مع الدورة الســـــتني للجنة اســـــ ٢٠١٧يونيه حزيران/ ٨إىل  ٦الفترة من 
كاتب من م ًامكتب ١١االجتماع جهات الوصـــل من  اخلارجي يف األغراض الســـلمية. وحضـــرت

لتنفيذ  ع متابعًةممثلو املؤســـســـات الشـــريكة األخرى. وكان هذا االجتما وكذلكالدعم اإلقليمية، 
لجنة، املعقودة لعلى هامش الدورة التاســعة واخلمســني  ُنظًّم" الذي ١٠توصــيات مؤمتر "ســبايدر+

  ، احتفاًء بالذكرى العاشرة إلنشاء برنامج سبايدر. ٢٠١٦يونيه /يف حزيران
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برنامج  أوصــى االجتماع بأن يعمل مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي على مواءمة أنشــطةو  -١١
شارية اُملقدَّمة ات اخلدمات االست". كما استعرض االجتماع تأثري٢٠٣٠سبايدر مع خطة "الفضاء 

لدول األعضاء وتعزيز اإىل الدول األعضاء، واستكشف السبل الرامية إىل توفري الدعم املستمر هلذه 
شطة اومسامهات مكاتب الدعم اإلقليمية.  ملشتركة بني وضع املشاركون مقترحات ملموسة لألن

ل مؤمتر عام شـــــاريع اليت نوقشـــــت خالمكاتب الدعم اإلقليمية وبرنامج ســـــبايدر، مع مراعاة امل
سنوية إحياًء للذكرى ٢٠١٦ سبايدر. وُركز كذلك عل ال شاء برنامج  شرة إلن ى تعزيز التعاون العا

 تعاون حمددة.  وأنشطةيف إطار الشبكة من خالل برامج 

لع برنامج أدناه، اضــط مناقشــتها إطار أنشــطة الدعم االســتشــاري التقين الواردة وضــمن  -١٢
ســــري النكا ببعثة اســــتشــــارية تقنية يف نيبال ومخس أنشــــطة متابعة يف جزر ســــليمان وســــبايدر 

  والسلفادور وغواتيماال وميامنار. 
بادرة الوصــــول ج ملودعم الربنامج جهود اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف ســــتة بلدان وروَّ  -١٣

افق الفضــائية يف حال للمرق الشــامل اليت ينطوي عليها ميثاق التعاون على حتقيق االســتخدام املنســَّ 
ء والكوارث امليثاق الدويل بشـــــأن الفضـــــا أيضـــــًاوقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية (املســـــمى 

  الكربى) لدى سلطات إدارة الكوارث يف مثانية بلدان. 
ـــبايدر البعيدة املدى ومشلت أنشـــطة التوعية  -١٤ ين حلقات عمل مثا اليت اضـــطلع هبا برنامج س

يامنار ونيبال واملكســــيك ومالصــــني أملانيا وجزر ســــليمان وومؤمترات ودورات تدريبية ُنظمت يف 
  وتايلند. وسري النكا 

ساهم الربنامج يف مثاين محالت توعية إضافًةو  -١٥ ا فيها التنسيق بني ، مببعيدة املدى إىل ذلك، 
  . دىالبعيدة امل الوكاالت وغريها من أنشطة التوعية

نولوجيا الفضـــائية يف الشـــراكة العاملية الســـتخدام تطبيقات التكأمانة  مهمة الربنامج يويؤدِّ  -١٦
شراكة طوعية بني العديد من أصحاب املصلح (GP-STAR) احلد من خماطر الكوارث ة ُأقيمت وهي 

 ١٥ينداي، اليابان، يف ســــــيف  الذي عقد ،الكوارث خماطرأثناء املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من 
اطر الكوارث خمإطار "ســــينداي" للحد من تنفيذ الشــــراكة العاملية  هذه وتدعم. ٢٠١٥آذار/مارس 

بلعدَّمن خالل  ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة  ت واملشــاريع منها إســداء النصــح للحكومات واملنظماو ة ســُ
ارث، ومن خالل طر الكوبشأن استخدام التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية يف جهود احلد من خما

انة، اجتماعات توفري التطبيقات ذات الصـــلة. ونظم برنامج ســـبايدر ونفذ، ضـــمن إطار وظيفته كأم
 هذه ملحًة عامًة عن يقدم فيه ًامان تنفيذ خطة العمل، ونشــــر كتيِّبعرب الفيديو لضــــ بالتداول شــــهرية

الكوارث، ونظم كذلك  الشراكة العاملية الستخدام تطبيقات التكنولوجيا الفضائية يف احلد من خماطر
يف  الــذي ُعقــد ،٢٠١٧الكوارث لعــام  خمــاطرفعــاليــة على هــامش املؤمتر العــاملي املعين بــاحلــد من 

 ٤٠بية اجلانية . ومجعت هذه الفعال٢٠١٧مايو /أيار ٢٦إىل  ٢٢كانكون، املكســـــيك يف الفترة من 
األرض والنظم  مشارًكا وسامهت يف تسهيل استخدم تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، مبا يف ذلك رصد

  سينداي.  مؤمتر العاملية لسواتل املالحة واالتصاالت الساتلية، لتطبيقها يف سياق إطار
ــــبايدر يف تنظيم املؤمتر الدويل الرابع املعين باإلنذار املبكر عن ا  -١٧ ــــاهم برنامج س ألخطار وس

. ومجع املؤمتر أكثر ٢٠١٧مايو /أيار ٢٣و ٢٢املتعددة الذي ُعقد يف كانكون، املكســـــيك، يومي 
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خرباء من املنظمات  وكذلكخبري مشارك يف جهود اإلنذار املبكر على املستوى الوطين،  ٤٠٠من 
ضمن الفعاليات الرئيسية يف الشبكة الدو لية لنظم اإلنذار الوطنية واإلقليمية والدولية. وكان املؤمتر 

مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ومكتب  هااســتهلَّاليت  ،املبكر عن األخطار املتعددة
شؤون الفضاء اخلارجي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وغريها من املنظمات خالل املؤمتر العاملي 

ونظم  ،اســــة الدورة األوىل للمؤمتروشــــارك املكتب يف رئالثالث املعين باحلد من خماطر الكوارث. 
برنامج سبايدر حدًثا جانبًيا يف إطار املؤمتر إلذكاء الوعي بشـــأن املشروع املعين بتعزيز نظم اإلنذار 

ــــــركاء دوليني وإقليميني اجلفاف. ويرمي املشــــــروع اُملنفَّ حباالتاملبكر  ــــــعة ش ذ بالتعاون مع تس
 ضمنرات قياس اجلفاف املستمدة من الصور الساتلية االستخدام املنتظم ملؤش إدماجووطنيني، إىل 

  جهاز صنع القرار املستخدم يف نظم اإلنذار املبكر باجلفاف.
    

    الدعم االستشاري التقين وأنشطة املتابعةأنشطة   -ألف  
عيد الوطين، الرئيســية على الصــ الدعم االســتشــاري التقين هو أحد أنشــطة برنامج ســبايدر  -١٨

اســتشــارية  إيفاد بعثات :ويهدف إىل تزويد الدول األعضــاء بأشــكال من الدعم ميكن أن تشــمل
هبا خرباء من  ية يقوم  ئاتتقن لدان أخ هي بالفضـــــــاء وإدارة الكوارث يف ب ية  رى ومنظمات معن

 طنية من خاللات الوومؤســســات دولية وإقليمية ذات صــلة؛ وإســداء املشــورة التقنية إىل املؤســســ
تداول بالفيديو وما إىل ذلك؛  تنظيم تيســــــري التعاون واالجتماعات وعقد املؤمترات عن بعد وال

يف  املساعدةئية؛ وتقدمي املباشر بني املؤسسات الوطنية ومقدِّمي املعلومات الفضائية واحللول الفضا
  وارئ.يف حاالت الطالوصول إىل املعلومات الفضائية من أجل االستجابة إتاحة ُسبل 

تعلق بالسياسات تالتوصيات اليت تصدرها البعثات االستشارية التقنية مسائل متنوعة  وتشمل  -١٩
ر احلصــــول على البيانات، وتوافر البيانات،  نات، وبناء القدرات، البيا والتشــــارك يفوالتنســــيق، وتيســــُّ

ة، دعمًا إضــافيًّا من ســتشــارية التقنيوتعزيز املؤســســات. وتلتمس البلدان، يف أعقاب معظم البعثات اال
ما خيص بناء يشـــــمل هذا الدعم االحتياجات فيميكن أن غرض تنفيذ التوصـــــيات. ولبرنامج ســـــبايدر 

ة للبيانات أو القدرات وتعزيز املؤســـــســـــات وإقامة شـــــراكات من أجل إرســـــاء البنية التحتية الالزم
الكوارث أو لعمليات  ألساسية للحد من خماطرإعداد املعلومات اب اخلاصةاألدوات التحليلية  استحداث

  االستجابة حلاالت الطوارئ.
، بعثة الفرعي القســــم، والواردة يف هذا ٢٠١٧وتشــــمل األنشــــطة املضــــطلع هبا يف عام   -٢٠

ة املوفدة إىل جزر سليمان استشارية تقنية موفدة إىل نيبال وأنشطة متابعة البعثات االستشارية التقني
  فادور وغواتيماال وميامنار.وسري النكا والسل

    
   -شباط/فرباير  ٢٧إىل جزر سليمان،  متابعة البعثة االستشارية التقنية لربنامج سبايدر املوفدة  -١  

    ٢٠١٧آذار/مارس  ٢
مع توخي  ٢٠١٢لعام اضــطلع برنامج ســبايدر بنشــاط متابعة للبعثة االســتشــارية التقنية   -٢١

ث العالقة باســـتخدام  والقدرة التقنية من حيايتالتنســـيق املؤســـســـل يف تعزيز كل من اهلدف املتمثِّ
  املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث.
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قة عمل مدهتا واشــــتمل النشــــاط، الذي جرى بالتعاون مع منظمة الرؤية العاملية، على حل  -٢٢
وقد شــارك يف لكوارث، ابإدارة خماطر  اخلاصــةأربعة أيام بشــأن إدارة املعلومات يف اختاذ القرارات 
، وجامعة خلرييةللمنظمات ا أوكســــــفام واحتادتنظيم هذا النشــــــاط كل من منظمة الرؤية العاملية، 

اســتضــاف املكتب  أوكالند يف نيوزيلندا، واملكتب الوطين إلدارة الكوارث يف جزر ســليمان. وقد
ا هذا احلدث. وشــارك يف حلقة العمل ما جمموعه  ــ ٦٥الوطين إلدارة الكوارث أيضــً ا، من ش خصــً

تابعـة لألمم املتحـدة  نات  مات ومنظمـات غري حكوميـة وكيـا منظمـات وبينهم ممثلون عن حكو
  ني.يأصحاب املصلحة املعن

    
   -آذار/مارس  ٢٨التقنية لربنامج سبايدر املوفدة إىل ميامنار،  االستشاريةمتابعة البعثة   -٢  

    ٢٠١٧ نيسان/أبريل ٢
، وكان ٢٠١٢ارس م/االســتشــارية التقنية اليت أجريت يف آذاركان هذا النشــاط متابعة للبعثة   -٢٣

انية يف مجيع مراحل إدارة اهلدف الذي يرمي إليه هو حتسني استخدام املعلومات الفضائية واجلغرافية املك
ار لتعميم تقرير البعثة ميامن إىل ، أجرى برنامج سبايدر زيارة٢٠١٢نوفمرب /الكوارث. ويف تشرين الثاين

خماطر الكوارث وذلك بالتعاون  ة التقنية، وقدَّم دورة تدريبية حول املعلوماتية اجلغرافية إلدارةاالستشاري
ســتهدف مراعاة التقدم . ويف إطار نشــاط متابعة ت(ICIMOD) مع املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال

وعقد اجتماًعا  ،٢٠١٦يونيه /، عاود برنامج ســـــبايدر زيارة ميامنار يف حزيران٢٠١٢املحرز منذ عام 
دورة تدريبية  ، وعقد كذلكللدعوة إىل دعم الربنامج أصــــحاب املصــــلحة املعنيني معرفيع املســــتوى 

  حول تكنولوجيات رصد األرض ملخاطر االهنياالت األرضية وتقييم املخاطر.
تحدة للمســتوطنات ومشل نشــاط املتابعة دورة تدريبية اشــترك يف تنظيمها برنامج األمم امل  -٢٤

ا واملحيط اهلادئ البشــرية (موئل األمم املتحدة) ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف آســي
هلندســــــية؛ ومجعية ميامنار ا يامنار؛ملبالتعاون مع وزارة الرعاية االجتماعية، واإلغاثة وإعادة التوطني 

ذه الدورة وحضـــرها وجلنة ميامنار املعنية بالزالزل. وقد اســـتضـــافت جامعة يانغون التكنولوجية ه
  مشارًكا من خمتلف املنظمات. ٤٠
ر رصد األرض ومشلت الدورة التدريبية جلسات نظرية وتفاعلية، تناولت مواضيع مثل دو  -٢٥

وبعدها؛ والتفســـري  األمهية، ورســـم اخلرائط الســـريع أثناء وقوع الزالزل حامسةيف توفري معلومات 
غيري اســتناًدا إىل البصــري، والتجزئة والتصــنيف املوجهني حنو األشــياء من أجل تيســري اكتشــاف الت

املباين وغريها من البىن  صور ساتلية عالية االستبانة؛ والتقنيات شبه اآللية الستخراج املعلومات عن
الضـــحايا حجم جل تقييم وإدماجها مع البيانات الســـكانية والبيانات املتعلقة باملخاطر من أ يةتالتح

ام رصد األرض من أجل استخدمن احلشود العامة خارجية  مبصادرواخلسائر؛ ومنصات االستعانة 
  ء حاالت الطوارئ.يف إجراء التقييم السريع؛ والتقنيات املتقدمة لتقييم الصور الساتلية أثنا

    
 نيسان/ ٢٨-٢٤متابعة البعثة االستشارية التقنية لربنامج سبايدر املوفدة إىل سري النكا،   -٣  

    ٢٠١٧أبريل 
ــارية التقنية اليت أوفدت إىل ســري النكا يف عام  كان هذا النشــاط  -٢٦ ــتش متابعة للبعثة االس

إدارة الكوارث يف ســري النكا  وزارُة املتابعة األصــلية ونشــاَط . وقد اســتضــافت البعثَة٢٠١١
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 ٢٠١٢ومركز إدارة الكوارث التابع هلا. وباإلضـــــافة إىل أنشـــــطة املتابعة اليت أجريت يف عامي 
، نظم برنامج ســــــبايدر ومركز إدارة الكوارث دورة تدريبية مدهتا ثالثة أيام بناًء على ٢٠١٤و

الذي  ،ترك بني املؤســســاتتوصــية من برنامج ســبايدر ألعضــاء فريق رســم اخلرائط الســريع املشــ
  أنشأه املركز.

ي للمشــروع فرصــة للمشــاركة يف االجتماع األول للمجلس االســتشــار ًاوأتاحت البعثة أيضــ  -٢٧
نت البعثة ك، مكَّالوطين لتقييم املخاطر الذي يضــــــطلع به مركز إدارة الكوارث. وباإلضــــــافة إىل ذل

 وإطالعا؛ اري التقين إىل ســــري النكبرنامج ســــبايدر من مواصــــلة جهوده لتقدمي الدعم االســــتشــــ
ج ســبايدر وحمتوياهتا، الوكاالت احلكومية واجلامعات واملنظمات غري احلكومية على بوابة معارف برنام

ر مبا يف ذلك املمارســات املوصــى هبا املحددة وذات الصــلة بســري النكا؛ وإذكاء ال وعي بفائدة املؤشــِّ
  ل اإلنذار املبكر باجلفاف.طاء النبايت للجهود املبذولة يف سبيد للغطاء النبايت ومؤشر حالة الغاملوحَّ
أوصــى برنامج ى، لنموذج الناجح للجمهورية الدومينيكية وبلدان أمريكا الوســطل واتباعًا  -٢٨

اجلة الصـــور ز جهوده على معركِّقين مشـــترك بني املؤســـســـات ميكن أن يبإنشـــاء فريق تســـبايدر 
  اجلغرافية املكانية ذات الصلة واآلنية. الساتلية من أجل توليد املعلومات

    
  متوز/ ٢٨-٢٤متابعة البعثة االستشارية التقنية لربنامج سبايدر املوفدة إىل السلفادور،   -٤  

    ٢٠١٧يوليه 
ـــــلفادور دو  -٢٩ ـــــبايدر واملديرية العامة للحماية املدنية يف الس ـــــأن عقد برنامج س رة تدريبية بش

ستخدام اثنني من املمارسات  اجلفاف. وُأجريت بشأن الفيضانات ومن جانب الربنامج املوصى هبا ا
 جامعة الســــــلفادور. وقد يفالدورة التدريبية يف خمترب نظم املعلومات اجلغرافية التابع لكلية الزراعة 

 بوصفه  إطار دورهاضطلع هبا خبريان، أحدمها من معهد أغوستني كودازي اجلغرايف يف كولومبيا، يف
  الحتادية يف الربازيل.الربنامج سبايدر، والثاين من جامعة سانتا ماريا  ًاتابع ًاليميإق مكتب دعٍم

ؤســـســـات الذي من الفريق التقين املشـــترك بني امل ًاعضـــو ٢٠وقد حضـــر الدورة التدريبية   -٣٠
هود رســم اخلرائط جبتوصــية من برنامج ســبايدر لالضــطالع ناء على أنشــأته مديرية احلماية املدنية ب

وصى هبا اليت وضعتها خدام الصور الساتلية. وركز جزء من الدورة التدريبية على املمارسات املباست
ايدر بشــأن رســم دعم إقليمي لربنامج ســب كمكتب ًااء األوكرانية، وتعمل بدورها أيضــوكالة الفضــ

وكالة الفضـــاء خرائط للفيضـــانات باســـتخدام التصـــوير الراداري ومنصـــة تطبيقات الرصـــد التابعة ل
ا الســتخدام املنتجات األوروبية. وركز اجلزء اآلخر من الدورة التدريبية على املمارســات املوصــى هب

صوير الراديوي متوسط االستبانة من أجل تولياملركَّ صلة مبطياف الت د نوعني من مؤشرات بة ذات ال
ر املو حبالة اخلاصاجلفاف النســـــبية ومها: املؤشـــــر  للغطاء النبايت. وهتدف د حَّالغطاء النبايت واملؤشـــــِّ

  ين املشترك بني املؤسسات.الدورة التدريبية إىل املسامهة يف إضفاء الطابع املؤسسايت على الفريق التق
    

    ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤ -متوز/يوليه  ٣١البعثة االستشارية التقنية املوفدة إىل نيبال،   -٥  
إىل نيبال من أجل تقييم االسـتخدام  أوفدتاضـطلع برنامج سـبايدر ببعثة اسـتشـارية تقنية   -٣١

احلايل واملحتمل للمعلومات املستمدة من الفضاء يف مجيع جوانب إدارة الكوارث وتقدمي توصيات 
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حاالت الطوارئ يف ذلك البلد. وقد أجريت يف لتعزيز جهود إدارة خماطر الكوارث واالســــــتجابة 
يبال. وقد وفر املركز الدويل للتنمية املتكاملة هذه البعثة بناًء على طلب وزارة الشؤون الداخلية يف ن

  للجبال الدعم التقين.
بايدر، ومن املركز الدو  -٣٢ ــــــ ــــــعة خرباء من برنامج س يل للتنمية وتألف فريق البعثة من تس

يق الشـــؤون اإلنســـانية، املتكاملة للجبال، واألكادميية الصـــينية للعلوم، ومكتب األمم املتحدة لتنســـ
، وشـــركة ئهلاداومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف آســـيا واملحيط  ،والية دلتا وجامعة

  دجييتال غلوب.
ارة الكوارث من أجل وعقد فريق البعثة اجتماعات ثنائية مع الوكاالت الرئيسية املعنية بإد  -٣٣

ام ملكانية، واالســــتخدا، ومدى توافر املعلومات اجلغرافية احلالية العامة تقييم ما يلي: الســــياســــات
بيقات املعلومات البيانات، وتط التشـــارك يفاحلايل للمعلومات املســـتمدة من الفضـــاء، وممارســـات 

ــــــية اجلغرافية املكانية، والتحديات والقيود، والقدرات واالحتياجات القائمة، و ــــــس الروابط املؤس
الطوارئ.  حاالتيف ة والتنسيق، والتطبيقات الرامية إىل تعزيز احلد من خماطر الكوارث واالستجاب

ضمن  ،طر الكوارثعمل وطنية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة خما مت حلقُةوقد ُنظِّ
  ىل فريق البعثة.إقدموا مدخالت متنوعة  ًامشارك ٦٥تشارية التقنية. وحضرها البعثة االس إطار

    
   -متوز/يوليه  ٣١املوفدة إىل غواتيماال،  متابعة البعثة االستشارية التقنية لربنامج سبايدر  -٦  

    ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٩-١٦آب/أغسطس، و ٢
در، ألعضاء الفريق ُعقدت دورة تدريبية مدهتا ثالثة أيام بناء على توصية من برنامج سباي  -٣٤

حد من ســـيق الوطنية للالذي أنشـــأته األمانة التنفيذية لوكالة التن ،التقين املشـــترك بني املؤســـســـات
الوطين للعلوم  . وقد اضــــطلع بالتدريب كل من املجلس)"وكالة كونريد"(الكوارث يف غواتيماال 

ة التابع لكلية الزراعة وكالة كونريد، ومعهد البحوث البيئية والزراعيووالتكنولوجيا يف غواتيماال 
ـــــان كارلوس. وعقدت الدورة التدريبية يف خمترب نظم املعلومات اجل افية التابع لكلية غريف جامعة س

  الزراعة يف جامعة سان كارلوس.
ـــــتني كودازي اجلغرايف يف   -٣٥ ولومبيا ومن كوأجرى الدورة التدريبية خبريان من معهد أغوس

، مبن ًامشــــارك ٢٥عه رة التدريبية ما جمموجامعة ســــانتا ماريا االحتادية يف الربازيل. وحضــــر الدو
 جامعة سان يفهيئة تدريس من كلية الزراعة يف حكومية وأعضاء  هيئة ١٢عدد من موظفي فيهم 

  كارلوس ومركزها يف تشيكيموال، غواتيماال.
وحرائق  وركزت الدورة التدريبية على املمارســــات املوصــــى هبا بشــــأن حاالت اجلفاف  -٣٦

ــيلةالغابات ة واملناســبة ية ذات الصــللتوليد املعلومات اجلغرافية املكان ، باعتبار تلك املمارســات وس
ــــــتجااحلد من خماطر الكوارث وجهود التأهب  من أجلوذلك  ،من حيث التوقيت يف بة واالس
  حاالت الطوارئ.

ة بشـــأن رســـم خرائط يشـــارك يف تنظيم دورة تدريب، ٢٠١٧أكتوبر /ويف تشـــرين األول  -٣٧
، واهليئــة الوطنيــة لإلدارة املجلس الوطين للعلوم والتكنولوجيــا، ووكــالــة كونريــدللفيضـــــــانــات، 

املســــتدامة حلوض أماتيتالن، ومعهد البحوث البيئية والزراعية التابع لكلية الزراعة يف جامعة ســــان 
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ــــم خرائط ــــتخدام التصــــوير ا ملواقع كارلوس. وركزت الدورة التدريبية على رس لفيضــــانات باس
ستحدثتهاوهي ممارسة ، الراداري سبايدر، بناء  وكالة الفضاء األوكرانية ا على توصية من برنامج 

  .كما ركَّزت على منصة التطبيقات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء األوروبية
    

    أنشطة التواصل والتشبيك  -باء  
يت ينظمها ني ومها: األحداث الالفرعي عمل برنامج ســــــبايدر يف جمال القســــــميلخص هذا   -٣٨
ة مبشــاركة برنامج تنظمها املنظمات الشــريك اليت واألحداثيشــارك يف تنظيمها برنامج ســبايدر،   أو

  سبايدر.
    

  األحداث اليت نظمها برنامج سبايدر أو شارك يف تنظيمها  -١  
 

   ،دورة تدريبية بشأن استخدام صور السواتل الرادارية ذات الفتحات االصطناعية  (أ)  
 ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٤-٢٠يف غابون، 

 
ابع للجنة املعنية بسواتل اضطلع الفريق العامل املعين بتنمية القدرات ودميقراطية البيانات الت  -٣٩

وكان  ،طناعيةرصـــد األرض بتنســـيق حلقة العمل الثالثة اخلاصـــة بالرادارات ذات الفتحات االصـــ
مج األورويب ذلك بدعم كل من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عن طريق برنامج سبايدر، والربنا

ضافت حلقة العمل ول ست ضاء األوروبية. وا ضاء رصد األرض (كوبرنيكوس)، ووكالة الف كالة الف
ممت حلقة العمل هذه، إىل جانب حلقيتو ،الغابونية ـــابقتني،  ُعقدت يف ليربفيل. وقد صـــُ عمل س
ــــــرق أفريقيا وغرب أفريقيا وبلدان اجلماعة اإلمنائية للألجل ا ــــــاركني من ش جنوب األفريقي. ملش
 بشأن جتهيز وحتليل همالدورات التدريبية الثالثة مجيعها بناء القدرات وحتسني الف هلدف منوكان ا
  التصوير الراداري ذي الفتحة االصطناعية. صور
وار من تونس والســــنغال وغابون وغانا وكوت ديف ًامشــــارك ١٧ر حلقة العمل وحضــــ  -٤٠

خدام تكنولوجيا فرٍص جديدة الست هتيئةوكانت حلقة العمل تستهدف  ؛ونيجرييا وكينيا واملغرب
الكوارث، والبيئة،  ملشاركني ومؤسساهتم يف وجماالت إدارةألجل االرادار ذي الفتحة االصطناعية 

 واألمن الغذائي واملائي.
  

اجتماع اخلرباء اإلقليمي املعين بتعزيز استخدام املعلومات الفضائية يف نظم اإلنذار املبكر  (ب) 
    ٢٠١٧متوز/يوليه  ١٣-١١اُملنعقد يف املكسيك، باألخطار املتعددة، 

ذلك بدعم من و ًا،عقد برنامج ســـبايدر ووكالة الفضـــاء املكســـيكية اجتماع خرباء إقليمي  -٤١
تابعواُملجمَّ املركز الوطين للوقاية من الكوارث يف املكســــــيك للمركز اإلقليمي  ع املكســــــيكي ال
تدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء يف أمريكا الال ية ومنطقة البحر الكارييبل . وقد ُعقد هذا تين

 ٦٠ماع أكثر من وحضر االجت االجتماع يف مقر املركز الوطين للوقاية من الكوارث يف املكسيك.
احلد من خماطر  يف األوســــــاط األكادميية أو يف جماالت ، ّممن يعملونامرأة ٢٠، منهم ًامشــــــارك

  .لقطاع اخلاص أيضًاعن ا وممثلونعد، الكوارث أو االستشعار عن ُب
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فضائية يف تطبيقات املعلومات عن استخدام املعلومات ال التشارك يفن هذا االجتماع من ومكَّ  -٤٢
ألرجنتني، والربازيل، وذلك مبشــاركة خرباء من ا ،إدارة الكوارث والدروس املســتفادة واجلهود اجلارية

 يك.وكولومبيا، واملكس وكوستاريكا، وبريو، واجلمهورية الدومينيكية، والسلفادور،
    

 الكوارث:  للحد من خماطرمؤمتر األمم املتحدة الدويل املعين بالتكنولوجيات الفضائية   (ج) 
 األول/ تشرين ٢٥-٢٣بناء القدرة على التأقلم من خالل التطبيقات املتكاملة، بيجني، 

    ٢٠١٧أكتوبر 
 يةارجية الصـــيناخلة بالتعاون مع وزار ،وزارة الشـــؤون املدنية يف الصـــني نظمته هذا املؤمتر  -٤٣

ــيا واملحيط اهل ادئ واملركز اإلقليمي وإدارة الفضــاء الوطنية الصــينية ومنظمة التعاون الفضــائي آلس
  لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واملحيط اهلادئ.

 ).A/AC.105/1156ل عن املؤمتر يف التقرير (مفصَّ بيانويرد   -٤٤
    

 دورة تدريبية بشأن إدماج بيانات رصد األرض املتعددة املصادر لتقييم األضرار   (د) 
   ٢٠١٧أكتوبر تشرين األول/ ٣١-٢٥، النامجة عن الكوارث، بيجني

ــــــرة عقــب مؤمتر األمم املتحــدة الــدويل   -٤٥ ملعين اُنظمــت هــذه الــدورة التــدريبيــة مبــاش
ى التأقلم من ن موضــــوع بناء القدرة علالكوارث بشــــأ للحد من خماطربالتكنولوجيات الفضــــائية 
  خالل التطبيقات املتكاملة.

ي آلســيا واملحيط وقد ُنظمت هذه الدورة التدريبية باالشــتراك مع منظمة التعاون الفضــائ   -٤٦
يمي لتدريس علوم اهلادئ واملركز الوطين للحد من الكوارث يف الصـــني، واســـتضـــافها املركز اإلقل

من برنامج سبايدر  اُءا واملحيط اهلادئ. وقدم هذه الدورة التدريبية خربوتكنولوجيا الفضاء يف آسي
ســـــيا واملحيط واملركز الوطين للحد من الكوارث ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء يف آ

من إندونيســـــيا،  ًامشـــــارك ٢٤اهلادئ واملركز اإلقليمي التابع له. وحضـــــر هذه الدورة التدريبية 
ـــــ-(مجهورية وإيران ـــــتان، وبنغاإلس ـــــودان، الديش، وبريو، وتايلند، وتركيالمية)، وباكس ا، والس

من  تقريبًا ًاالبط ١٥والصــــني، وفيجي، وغانا، وكينيا، ومنغوليا، وموزامبيق، ونيجرييا. وشــــارك 
 جامعة بيهانغ يف الدورة التدريبية عن بعد عن طريق وصلة فيديو.

    
املتحدة وأملانيا بشأن التعاون الدويل من أجل خفض االنبعاثات املؤمتر الدويل املشترك بني األمم  )ه( 

   ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤-٢٢وتعزيز قدرة املجتمعات على التأقلم، بون، أملانيا، 
واليت كانت  ٢٠١٧و ٢٠١٥املدخالت اليت ُجمِّعت بني عامي صــــــيغة من أجل تنظيم   -٤٧

، نظم مكتب شــؤون الفضــاء ٥٠+من عملية اليونيســبيس ٦رقم  ضــيعيةذات صــلة باألولوية املوا
وأملانيا بشـــأن التعاون الدويل  املتحدةاخلارجي واحلكومة األملانية املؤمتر الدويل املشـــترك بني األمم 

ــأقلم،  من خالل الوزارة وذلــك من أجــل خفض االنبعــاثــات وتعزيز قــدرة املجتمعــات على الت
 قرابةومجع املؤمتر . واملركز األملاين للفضــاء اجلوي الطاقة يف أملانيا االحتادية للشــؤون االقتصــادية و

من األوساط املعنية بالفضاء واألوساط اإلمنائية، فضًال عن صانعي  شخص، من بينهم خرباء ١٠٠
ت ووضـــــع توصـــــيات لعملية القرار والباحثني واملمارســـــني، بغية مناقشـــــة املدخالت اليت ُجمع
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املشـــاركني من معاجلة األهداف اليت حددهتا اللجنة لألولوية  ن املؤمتُر. وقد مّك٥٠+اليونيســـبيس
  .٦املواضيعية 

  ).A/AC.105/1181ل عن املؤمتر يف التقرير (مفصَّ بيانويرد   -٤٨
    

اجلفاف: الشراكات  مواجهةحلقة عمل إقليمية بعنوان "بناء قدرة القطاع الزراعي على   )و(  
  ، ودورة تدريبية إقليمية بشأن ٢٠١٧ول/ديسمرب كانون األ ٤"، بانكوك، والتواصل

  ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٨-٥أدوات رصد األرض لرصد اجلفاف يف سري راشا، تايلند، 
 

دارة املياه، بدعم من ُنظِّمت حلقة العمل والدورة التدريبية باالشــــتراك مع املعهد الدويل إل  -٤٩
لتدريب لتكنولوجيا يف مركز البحوث وا وُعقدتا، الفضــــــاءوكالة املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيا 

  .تايلندالفضاء وتطبيقاهتا التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، يف سري راشا، 
نام،   وفييت ، وسري النكا،وتايلندوحضر األنشطة مشاركون من إندونيسيا، وبنغالديش،   -٥٠

ة التدريبية جلسات نظرية الدور ووّفرتواهلند.  ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وميامنار، ونيبال،
شطة رصد األرض لرصد اجلفاف. ومشلت املوالقائمة على دوات األوتفاعلية تركز على  ضيع واألن ا

مع ت اجلفاف، اســتخدام خمتلف مؤشــرات اجلفاف؛ ومقارنة مؤشــرا بشــأنوتدريًبا  إيضــاحًا عمليًا
املبادئ واملحاصيل؛  لعن غالجلوية الزراعية ومعلومات املوقعي، مبا يف ذلك مراقبة األرصاد ا الرصد

الت الطوارئ؛ والوصول التوجيهية اإلجرائية الستخدام نظم املعلومات الفضائية أثناء االستجابة حلا
  إىل البيانات الساتلية لرصد اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارث.

    
    اُملنظمة يف إطار مبادرات أخرى األحداث اهلامةاملسامهات يف   -٢  

اجلفاف على  اخلاصة مبخاطراإلعالمية القائمة على رصد األرض  النواتجحلقة عمل بشأن     
    )EvIDENzالصعيد الوطين (

مة على رصد األرض اإلعالمية القائ النواتجُنظمت حلقة العمل يف إطار املشروع املعنون "  -٥١
االحتادية للشؤون  لتها الوزارة)"، واليت مّوEvIDENzالوطين (اجلفاف على الصعيد  اخلاصة مبخاطر

ة على رصـــد األرض االقتصـــادية والطاقة يف أملانيا. ويهدف املشـــروع إىل تطوير األســـاليب القائم
  ر الكوارث.لدعم املبادرات واالتفاقيات الدولية، وبالتحديد إطار سينداي للحد من خماط

ة األمم املتحدة معهد البيئة واألمن البشـــــري التابع جلامعواشـــــترك يف تنظيم حلقة العمل   -٥٢
 الية زهاءالتابع جلامعة بون. وحضــر هذه الفع (ZFL) ومركز االســتشــعار عن بعد لســطح األرض

ن ولن وممثوســــياســــات وممارســــ ومن بينهم شــــركاء يف املشــــروع وعلماء ومقرر ًامشــــارك ٣٠
  املتحدة.للمؤسسات احلكومية وكيانات تابعة لألمم 

ناء  -٥٣ عارف واألســـــــاليب ا وأث بادل املشـــــــاركون املعلومات وامل قة العمل، ت لة حل ملتصــــــ
ستراتيجيات تقييم خماطر اجلفاف  سات ا واحلدِّبا حلاالت اإلفرادية يف كل منها باالستعانة مبثال درا

  من جنوب أفريقيا وأوكرانيا.
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    إدارة املعارف  -جيم  
سبايدر.  هي إدارة املعارف  -٥٤ سبايدر ويهدفمن صميم أنشطة برنامج  ، من خالل برنامج 

رد متاحة، إىل نقل التجميع املنهجي واملتواصــل ملا حبوزة األفراد واملؤســســات من معارف ومن موا
وســاط الضــالعة يف الدروس املســتفادة، وإبراز االبتكارات وحفز املمارســات التعاونية. وتشــمل األ

ت الكوارث، االحل للتصـــديات فاعلة خمتلفة عديدة: من املســـتجيبني أنشـــطة برنامج ســـبايدر جه
ري وموفَّ واملتخصــصــني يف خماطر الكوارث، ومقرري الســياســات، وخرباء االســتشــعار عن بعد،

والشــــــروط لفاعلة تكنولوجيا الفضــــــاء، واألكادمييني والباحثني وتتباين احتياجات هذه اجلهات ا
  ريًا.وقدراهتا تباينًا كب الالزمة هلا

    
    بوابة املعارف    

ــــــبايدر، فهي   -٥٥ ت عن مجيع معلوما حتفظ يف موقعهاالبوابة هي دعامة من دعائم برنامج س
ألوســـاُط املعنية مبخاطر ااألنشـــطة اليت ينفذها الربنامج واملعلومات ذات الصـــلة باجلهود اليت تبذهلا 

باعتبارها تقدم  تراف بالبوابةالكوارث، والتصــــدي للطوارئ وباألنشــــطة الفضــــائية. ويتزايد االع
  مسامهة كبرية يف تعزيز الشبكات القائمة.

ــــــينها. وحىت تاريخ إعداد هذا  -٥٦ التقرير، ارتفع  ويزداد عدد زائري البوابة باطراد منذ تدش
، أي ًا املائة تقريبيف ٧بنســبة  ٢٠١٧ام الزيارات الشــهرية اليت تســتقبلها البوابة يف ععدد متوســط 

 ٧ ٨٠٠يقرب من  زيارة. ومن املتوقع أن يزداد عدد بنود املحتوى إىل ما ١٥ ٠٠٠إىل أكثر من 
اث ومصــــادر األقســــام املخصــــصــــة لألخبار واألحدأنَّ . وقد لوحظ ٢٠١٧بند حبلول هناية عام 

  عدد الزيارات. بأكرب قدر من االزدياد يفالبيانات واملؤسسات حتظى 
األضرار شدة  على رسم خرائط يوضح مدى زكِّيريف البوابة إجراء ، ُنشر ٢٠١٧ويف عام   -٥٧
خر يتعلق برســــم خرائط إجراء آإىل اللغة الفرنســــية رجم املناطق اليت طالتها حرائق الغابات، وُت يف

 ٢٥لك ، مبا يف ذ"ستار -ي يب"ج (GP-STAR)صفحات ذات صلة بربنامج  وُأنشئتالفيضانات. 
  ة.للتطبيقات ذات الصل ًامنوذج
يف املستقبل  العامة  تكنولوجيا املعلومات يف األمانةخدمات نقل البوابة إىل دائرة ُت وسوف  -٥٨

  .دًّاآمنة ج لكي تتاح زيارة البوابة على مدار الساعة ولكي تعمل يف ظروفالقريب، 
    

    الدعم يف حاالت الطوارئ  -دال  
كوارث  حال وقوعق يف دعم تفعيل ميثاق التعاون من أجل استخدام املرافق الفضائية على حنو منس

الكوارث الكربى") و"الفضاء باسم امليثاق الدويل بشأن  ًابيعية أو تكنولوجية (املعروف أيضط
  ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٦الفيضانات يف سري النكا،   أثناء
يف سري النكا.  الفيضانات  دعم اإلغاثة من كوارثاضطلع برنامج سبايدر بدور حاسم يف  -٥٩

هيئة املسح اجليولوجي  جانبوقد جرى تفعيل امليثاق الدويل بشأن "الفضاء والكوارث الكربى" من 
سري النكا. وسامهت البعثة االستشارية  التابعة للواليات املتحدة نيابة عن مركز إدارة الكوارث يف 
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، وكذلك برامج املتابعة األخرى، يف دعم ٢٠١١النكا يف عام  التقنية لربنامج ســــــبايدر يف ســــــري
امليثاق. وقد توىل املعهد الدويل إلدارة  مبقتضــــىهلا  ًامركز إدارة الكوارث يف أن يصــــبح جهة مأذون

  املياه، وهو مكتب دعم إقليمي تابع لربنامج سبايدر، مهمة إدارة املشروع.
  

رويب لرصد األرض وارث الكربى"، والربنامج األوتفعيل امليثاق الدويل بشأن "الفضاء والك
  ٢٠١٧آب/أغسطس  ١٥لفيضانات يف نيبال، ا(كوبرنيكوس) لرسم خرائط طوارئ 

يابة عن مكتب نفعَّل برنامج ســـبايدر امليثاق الدويل بشـــأن "الفضـــاء والكوارث الكربى"   -٦٠
تكاملة للجبال، وهو مكتب . وتوىل املركز الدويل للتنمية املمنســق األمم املتحدة املقيم يف كامتاندو

سبايدر، مهمة إدارة املشروع. وقدم املركز الوطين لعمليات الطوارئ يف  دعم إقليمي تابع لربنامج 
وارئ مشــاركة االت الطحل للتصــديرصــدها، وشــارك املســتجيبون  املزمعنيبال إحداثيات املنطقة 

ما ية. ك هذه العمل ــــــرة يف  باش نامج األورويب لرصـــــــد  م يل الرب ألرض ااضــــــطلع املكتب بتفع
  (كوبرنيكوس) لرسم خرائط الطوارئ للفيضانات يف نيبال.

  
  ٢٠١٧أغسطس آب/ ١٥الفيضانات واالهنياالت األرضية يف سرياليون، ب اخلاص يثاقاملتفعيل 
سبايدر امليثاق بالنيابة عن منظمة األمم املتحدة لألغذ  -٦١ الزراعة وفريق األمم ية وفعَّل برنامج 

مة إدارة املشــروع. املتحدة القطري يف ســرياليون. وتوىل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث مه
ياالت األرضــــية كوبرنيكوس للفيضــــانات واالهنلربنامج  الطوارئكما فعَّل املكتب خدمة خرائط 

  سرياليون. يف
  

  ٢٠١٧مرب أيلول/سبت ١١النيجر،  يفكوبرنيكوس للفيضانات  لربنامج خدمة خرائط الطوارئ
سبايدر خدمة خرائط الطوارئ  -٦٢ ستجابة  لربنامج فعَّل برنامج  ضانات لكوبرنيكوس ا  يفلفي

عنه تدمري البنية  النيجر. فقد وقعت أمطار غزيرة وفيضانات خطرية يف هناية آب/أغسطس، مما جنم
  حالة وفاة. ٤٠التحتية والتسبب يف حدوث أكثر من 

  
  حلاالت الطوارئ للتصدي ألخرى املتعلقة بتحسني االستجابةاألنشطة ا

ن الفضـــاء اخلارجي خالل الفترة املشـــمولة بالتقرير ُأبرز التعاون بني امليثاق ومكتب شـــؤو  -٦٣
ن الفعاليات املقدمة يف عدد م اإليضــــــاحية والعروض الصــــــادرة وُأدرج بالتفصــــــيل يف البيانات

اليت يتيحها امليثاق  تب كل فرصة ساحنة إلذكاء الوعي بالفرصواملؤمترات الدولية. وقد استغل املك
  ومبادرة الوصول الشامل املنبثقة عنه.

لى املســـتوى عطلع هبا برنامج ســـبايدر الدعوة لعقد اجتماعات ومشلت األنشـــطة اليت اضـــُ   -٦٤
ع ر اخلدمات، مالوزاري وحلقات عمل تقنية. وُأبلغ أصحاب املصلحة عن خمتلف البيانات ومصاد

أذون امل املستعملني يف عدادتركيز بصفة خاصة على امليثاق. ونتيجة لذلك، أصبحت البلدان التالية 
ثاق: أوروغواي،  ياق املي ــــــ لدومينيكية، هلم يف س ــــــري النكا، والواجلمهورية ا فادور، وس ســــــل

  ، وميامنار، وهندوراس.وغواتيماال، وكولومبيا
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لفضــاء ااالت الطوارئ، ســاهم مكتب شــؤون حل للتصــديواســتكماًال جلهود االســتجابة   -٦٥
الت الطوارئ، وهو اخلارجي يف الفريق العامل الدويل املعين برســــم اخلرائط الســــاتلية ألغراض حا

  فريق تطوعي من املنظمات املشاركة يف وضع اخلرائط الساتلية للطوارئ.
    

    اخلالصة  -ًارابع  
للمعلومات  بوابة يقوم مبهمةته. وهو منهجية لتحقيق مهم بطريقةيعمل برنامج ســــــبايدر   -٦٦

خاطر واألوســاط الفضــائية من أجل إدارة الكوارث؛ وهو جســر يصــل بني إدارة الكوارث وإدارة امل
  سبة للبلدان النامية.بالن وخصوصًااملعنية بالفضاء؛ ويعمل كميسر لبناء القدرات وتعزيز املؤسسات، 

 اللذينوين ، التعا ههنجبرنامج سبايدر ول عم، ميكن ألساليب ٥٠+ويف سياق اليونيسبيس  -٦٧
ــــــبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، أن مأبرزهت وثق األولويات أيكونا منوذًجا حيتذى عند تناول ا ش

التعاون الدويل من أجل ملتعلقة با ٦األولوية املواضيعية وخصوصًا ، املواضيعية صلة بربنامج سبايدر
قدرة املجتمعات ع ثات وتعزيز  عا تأقلم؛ واألولوية خفض االنب قة ٧لى ال قدرات من  املتعل ناء ال بب

  أجل القرن احلادي والعشرين. 
ن نطاق م" ٢٠٣٠وجدول أعمال "الفضـــاء  ٧و ٦املواضـــيعيتان  تانع األولويتوســـِّ وف وســـ  -٦٨

ســاعد على ســتو األنســبالدعم  توفريعلى  كما أهنا ســتســاعدبرنامج ســبايدر ليشــمل بلدان إضــافية، 
  توى املحلي.مجيع أنواع الكوارث، مبا يف ذلك على املس تشملالكاملة، اليت  تنفيذ الوالية

ضاء  جدولر ومع تطوُّ  -٦٩ سبايدر تقدمي اخلد٢٠٣٠عمل "الف صل برنامج  مات لتعزيز "، يوا
ية املعلومات على الصــــعيد املحلي، والتشــــديد على أمهوخباصــــٍة اســــتخدام املعلومات الفضــــائية، 

نداي، واتفاق باريس بشـــأن تغري املناالفضـــائية لتحقيق أهداف  خ، وخطة التنمية وغايات إطار ســـِ
 .٢٠٣٠املستدامة لعام 

 


