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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

   
في إطار برنامج األمم المتحدة   2022تقرير عن األنشطة المنفذة في عام   

الستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت 
 الطوارئ 

 

 مقدمة  - أوال  

لتورير جميع أنواع األمم المتحــدة    داخــ  إنشـــــــــــــــف   رنــفم     110/ 61قررت الجمعيــا المــفمــا ره قرار ــف   - 1
جميع البلدان وجميع المنظمفت الدوليا واإلقليميا ذات المملومفت والخدمفت الفضــــــفميا المتدــــــلا رثدارة ال وار  ل 

للحدــــوى للل مملومفت رضــــفميا مم أج  دلم   ا شــــ كي وصــــلا  يكون    ، رأكملهف ارة ال وار  الدــــلا دلمف لدورة إد 
ــف  لبنف  القدرات وتمزيز  وميســـــــــرا ،  ميا إدارة ال وار ، وجســـــــــرا أرسا  يم أو ـــــــــفأل إدارة ال وار  واألو ـــــــــفأل الفضـــــــ

 ره البلدان النفميا. ال  يمف المؤ سفت، 

األغراض السـلميا، ره دورتهف الخمسـيم، للل أن تنظر واتفقت لجنا ا ـتخدا  الفضـف  الخفرجه ره  -2
اللجنـا الفرييـا الملميـا والتقنيـا ره التقـفرير المراليـا المتملقـا  برنـفم  األمم المتحـدة ال ــــــــــــــتخـدا  المملومـفت  
الفضــفميا ره إدارة ال وار  واال ــتجفرا ره افالت الئوارر ا رنفم   ــ فأدر  وخئا لملت المســتقبليا،  ــمم 

 منتظم مم  نود جدوى األلمفى أتملق  دلم إدارة ال وار  رفال تنفد إلل النظم الفضفميا.إطفر  ند 

ويمزز  رنفم   ـــــ فأدر، الدر أندر   ـــــمم المســـــؤوليفت الته يضـــــئلع  هف مكت  شـــــؤون الفضـــــف   -3
  الخفرجه التفرع لألمفنا المفما مم أج  توطيد التمفون الدوله ال ــــــــــــــتخدا  الفضــــــــــــــف  الخفرجه ره األغراض

، إدارة الممفرف ويبنه الجســــــــور  يم مقدمه المملومفت الفضــــــــفميا ومســــــــتممله تتالســــــــلميا وتمفشــــــــيف مع والأ 
الخدمفت ره األو ــــــفأل الممنيا رثدارة ال وار  واال ــــــتجفرا ره افالت الئوارر، ويورر دلمف ا ــــــتشــــــفريف تقنيف 

  للدوى األلضف  اس  االقتضف .

التفرما      1ا                                           صـــــلا مكفت   الدلم اإلقليميا الســـــ ما والمشـــــريم وتســـــتضـــــيط منظمفت وطنيا وتقليميا ذات   - 4
مكفت  للل أ ــــــــفغ طوله تيئيا إقليميا ألنشــــــــئا  رنفم   ــــــــ فأدر مم خ ى   ده ال لبرنفم   ــــــــ فأدر. وتورر 

 __________ 

 . ويمكم االط ع للل مزيد مم المملومفت  هدا الشأن جدأدانفن ، أ يط إلل الش كا مكت ف دلم إقليمي2022لف   ره   1ا  
 . www.un-spider.org/network/regional-support-officesللل الرارا التفله: 

http://undocs.org/A/RES/61/110
http://undocs.org/A/RES/61/110
http://www.un-spider.org/network/regional-support-offices
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                                                                                       إيدـــــفى أشـــــكفى الدلم الدي  م المقدما مم مؤ ـــــســـــفت متخدـــــدـــــا ره رصـــــد األرض والحد مم مخفطر ال وار   
 وارر. واال تجفرا ره افالت الئ 

ره المؤتمرات الدوليا لبرنفم   ـــ فأدر وسرام  مجفنف  وتســـف م ممظم مكفت  الدلم اإلقليميا أيضـــف  - 5
. كمف أنهف تورر محتوى لبوارا الممفرف التفرما  ه المؤ ـسـ التدييم  التقنيا و اال ـتشـفريا  مثفت ال نف  القدرات و 

 لبرنفم    فأدر.

 .2022لألنشئا المنفدة ره إطفر  رنفم    فأدر ره لف  ويتضمم  دا التقرير ملخدف  -6

  
 2022األنشطة المنفذة في عام  - ثانيا  

رفلموارد المخدــــدــــا مم خ ى الميزانيا  2022                                                ن ف  د المم  الدر ا ــــئلع رت  رنفم   ــــ فأدر ره لف   - 7
 ف  وكـيفنفت متـمفونا.  الـمفديا ألمفنا األمم المتحـدة وستبرلفت ومســـــــــــــف ـمفت نـقديا ولينـيا مـقدما مم دوى ألضـــــــــــــ 

  . 19-                                                                                            وقد ن فدت لدة أنشئا لم رمد رسب  ا تمرار قيود السفر المرت ئا رجفمحا مرض ريروغ كورونف اكوريد 

مكفت  الدلم اإلقليميا التفرما لبرنفم   ــــ فأدر ره الفترة جهفت التنســــيق التفرما ل                      ول قد اجتمفع اضــــورر ل  - 8
. كـمف ـكفن االجتـمفع رمـثفـرا  19- ألوى مرة مـند ـ داـيا ـجفمـحا كورـيد ، 2022تشـــــــــــــريم الـثفنه/نورمبر    16إلل    14مم 

                                  مملومفت محد ثا لم األنشــــــــــــئا الجفريا   ولرض جدأدأم،  ال مرشــــــــــــحيم  ال   يم لدلم اإلقليمي ا مكتبه  ال ررصــــــــــــا لتقديم  
 ومف رمده.  2023والمقبلا، ومنفقشا المسفم  الموا يعيا وكدلك خئا المم  المشتركا والتمفون المحتم  لمف   

وأورد  رنفم   ــــ فأدر،  ــــمم إطفر أنشــــئتت المتملقا رفلدلم اال ــــتشــــفرر التقنه اانظر القســــم أل    -9
 للتدييمأدنفه ، رمثفت ا ـــــــتشـــــــفريا تقنيا ر ـــــــميا إلل أرمينيف وسفراغوار والفلبيم. وأورد البرنفم  أيضـــــــف رمثتيم  

ف وآ ــــــيف والمحيا الهفدر وأمريكف  المؤ ــــــســــــه إلل غفنف ونيجيريف، وقد  دلمف لم رمد إلل لدة  لدان ره أرريدي 
ال تينيا وال فريبه. وورر البرنفم  أيضـــــف خبرا  ا ـــــتشـــــفرييم ممينيم لفترة قدـــــيرة ل  ـــــئ ع رأنشـــــئا للل 
الدــميد الوطنه ره  ــرر الن ف ومنيوليف، وللتموي  لم لد  القدرة للل اال ــئ ع رأنشــئا متفرما تتنفوى 

 لتقنيتيم ره  دأم البلدأم أثنف  الجفمحا.توصيفت محددة لل مثتيم اال تشفريتيم ا

وشــــــملت أنشــــــئا التوييا الته ا ــــــئلع  هف  رنفم   ــــــ فأدر اانظر القســــــم رف  أدنفه  القفت لم   -10
ــ فأدر ره   ــف م  رنفم   ـــ ــ كيا ودورات تدريبيا. كمف  ـــ ــيا شـــ ومؤتمرات وجلســـــفت للرسا الشـــــ كه والقفت درا ـــ

 الته نظمهف شركفؤه.مختل  أنشئا التوييا والدورات التدريبيا 

                                                                                         ودلم البرنفم  تدا ير ولمليفت اال ــــتجفرا ره افالت الئوارر ره لدة  لدان، ورو   لم فدرة تيســــير   -11
ميثفق التمفون للل تحقيق اال ــــــتخدا  المنســــــق للمرارق الفضــــــفميا ره افى وقوع  ره إطفر   الوصــــــوى للجميع

 يم  ـلئفت    ، ق الدوله رشـأن الفضـف  وال وار  ال برى فلميثفايشـفر إليهف أيضـف ر كوار  طبيعيا أو ت نولوجيا 
 إدارة ال وار  ره  لدان ره أرريديف وآ يف والمحيا الهفدر وأمريكف ال تينيا وال فريبه.

ــفرا إلل ذلك، و  -12 ــ  البرنفم  إذكف  الوله  يمف أتملق رخدما  رنفم  كوسرنيكوغ الخفصــــا  سفإل ــ واصــ
 وسرنيكوغ الخفصا رفلمخفطر والتمفره. ر م خراما الئوارر وخدما  رنفم  ك

  
 الدعم االستشاري التقني -ألف 

                                                              رمثفت ا ــتشــفريا تقنيا إلل أرمينيف وسفراغوار والفلبيم، وسمثته     2022شــملت األنشــئا المنفدة ره لف   - 13
مؤ ـــســـه إلل غفنف ونيجيريف، وتقديم دلم ا ـــتشـــفرر تقنه لم رمد إلل الجمهوريا الدومينيكيا و ـــرر الن ف  تدييم 

 ونيجيريف و ندوراغ.   موزامبيق ومنيوليف و 
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 2022تموز/يوليه  1 -حزيران/يونيه  27البعثة االستشارية التقنية إلى أرمينيا،   

 نف  للل طل  وزارة افالت الئوارر ره أرمينيف، أورد  رنفم   ـ فأدر رمثا ا ـتشـفريا تقنيا إلل أرمينيف   - 14
فمما رشـــــــــأن ا ـــــــــتخدا  لتحدأد القدرات واالاتيفجفت الق   2022تموز/أوليت    1ازيران/أونيت إلل   27ره الفترة مم 

المملومفت الفضــــــفميا ره جهود إدارة ال وار  ولمســــــفلدة الوزارة للل اال ــــــتففدة ال فملا مم الفر  الته تتيحهف  
                                                                                                      األو ـفأل الممنيا رفلفضـف . ون ف  دت ال مثا  دلم مم خبرا  مم جفمما  م غوريون ره النق  ره إ ـرامي ، وجفمما  

، ووكــفلــا الفضـــــــــــــــف  اإلأرانيــا، والممهــد  األمريكيــا   مــف ره الواليــفت المتحــدة دلتــف الحكوميــا، وجــفممــا واليــا أوك  و 
 ، والفريق الممنه  رصد األرض. ره تفألند   اآل يور للت نولوجيف 

وزار رريق ال مثــا لشـــــــــــــر وكـفالت اكوميــا، منهــف وزارة اـفالت الئوارر، والتقل رفريق األمم المتحــدة  - 15
إلدارة ال وار . وأافطت ال مثا للمف رف ـتخدا  المدأد مم المؤ ـسـفت                                         الق ئرر الدر أدلم تنسـيق الجهود الوطنيا 

الته جرت زيفرتهف لنظم المملومفت الجيرا يا وسفلجهود الته تبدلهف تلك المؤ ــــســــفت ال ــــتخدا  الدــــور الســــفتليا  
 ا تخدامف أرض  لتحلي  األخئفر الئبيعيا ره البلد. 

  
 2022أيلول/سبتمبر  30-26البعثة االستشارية التقنية إلى الفلبين،   

 نف  للل طل  وكفلا الفضـــــــــــف  الفلبينيا، وسفلتنســـــــــــيق مع المجل  الوطنه للحد مم مخفطر ال وار   - 16
أألوى/ بتمبر    30إلل    26وتدارتهف ره الفلبيم، أورد  رنفم    فأدر رمثا ا تشفريا تقنيا إلل الفلبيم ره الفترة مم  

فمما رشـــــــــــــأن ا ـــــــــــــتخدا  المملومفت الفضـــــــــــــفميا ره جهود إدارة ال وار   لتحدأد القدرات واالاتيفجفت الق   2022
      ن فدت ولمســـــفلدة المجل  والوكفلا للل اال ـــــتففدة ال فملا مم الفر  الته تتيحهف األو ـــــفأل الممنيا رفلفضـــــف . و 

ــنتراى الن شـــــــــير ره الممل ا المتحدة  ــمفلي  ال مثا  دلم مم خبرا  مم جفمما  ـــــــ ،  ا لبريئفنيف المظمل وأأرلندا الشـــــــ
وجفمما  ـــــــــفنت خفريير ره الواليفت المتحدة، والممهد اآل ـــــــــيور للت نولوجيف ره تفألند، والفريق الممنه  رصـــــــــد 

للتخئيا والتنميا ره الهند، والمركز الممنه رفل وار  ره منئقا   اال ـــتنمفنه   Continuumاألرض، وصـــندوق 
المحيا الهفدر، والممهد الهندر ل  ــــتشــــمفر لم رمد، والممهد الدوله إلدارة موارد الميفه، وشــــركا      ــــكفر 

  . BlackSky Technologyا للت نولوجيف  

                               رريق األمم المتحدة الق ئرر الدر                                                         وتضــــــــــــم م لم  ال مثا زيفرة لدة وكفالت اكوميا وجفممفت ومكت   - 17
أدلم الجهود الوطنيا إلدارة ال وار . وأافطت ال مثا للمف رف ــــتخدا  المدأد مم المؤ ــــســــفت الته جرت زيفرتهف  

 لنظم المملومفت الجيرا يا وسفلجهود الته تبدلهف ال تخدا  الدور السفتليا لتحلي  األخئفر الئبيعيا ره البلد. 

مشفركف مم مؤ سفت مختلفا مم الفلبيم. وأدت    130قا لم  وطنيا اضر ف أكثر مم وشملت ال مثا ال  - 18
القا المم  إلل إذكف  الوله لدى أصـــــــــــــحفا المدـــــــــــــلحا  يمف أتملق رفلجهود الجفريا ره مجفى إدارة ال وار  ره  

 إدارة ال وار .   الفلبيم، والتمست مدخ تهم رشأن التحديفت الرا نا الته تموق ا تخدا  المملومفت الفضفميا ره 

  
 2022تشرين الثاني/نوفمبر  25-21البعثة االستشارية التقنية إلى باراغواي،   

ــفريا   -19 ــتشــ ــ فأدر رمثا ا ــ ــيق ممهف، أورد  رنفم   ــ ــف  ره رفراغوار وسفلتنســ  نف  للل طل  وكفلا الفضــ
لتشـجيع الوكفالت الحكوميا وأصـحفا المدـلحا   2022تشـريم الثفنه/نورمبر   25إلل   21تقنيا ره الفترة مم  

لق رفلمملومفت والخدمفت  للل اال ـــــتففدة ال فملا مم الفر  الته تتيحهف األو ـــــفأل الممنيا رفلفضـــــف   يمف أتم
                                                                                               والمنتجـفت الفضــــــــــــــفمـيا مم أج  إدارة ال وار . ون ـفدت ال مـثا  دلم مم خبرا  مم اللجـنا الوطنـيا لألنشــــــــــــــئا  
الفضـفميا ره األرجنتيم، والممهد الوطنه ألرحف  الفضـف  ره البرازي ، وممهد أغو ـتيم كودازر الجيراره ره  

 ه البرازي .كولومبيف، وجفمما  فنتف مفريف االتحفديا ر
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جـفممتيم،  إلل جـفـن     ، وزار رريق ال مثـا لـدة وكـفالت اكوميـا، رمـف ره ذلـك األمـفـنا الوطنيـا للئوارر  - 20
والتقل رفلمنسق المديم لألمم المتحدة وموظفه  رنفم  األمم المتحدة اإلنمفمه، الدر أدلم وكفلا الفضف  الوطنيا.  

ــتخدا   ده  ــتخدا  وأافطت ال مثا للمف رف ـ ــفت لنظم المملومفت الجيرا يا وسفلجهود الته تبدلهف لزيفدة ا ـ ــسـ المؤ ـ
 الدور السفتليا لتحلي  األخئفر الئبيعيا ره البلد. 

. ونفقش  المدكورة أل ه  مشـــــفركف مم المؤ ـــــســـــفت 20وشـــــملت ال مثا القا لم  اضـــــر ف أكثر مم  -21
المؤ ـــــــســـــــفت، وت فدى المملومفت الجيرا يا    المشـــــــفركون ره القا المم   ـــــــب  تمزيز التمفون المشـــــــتر   يم

 المكفنيا، واالاتيفجفت ره مجفى  نف  القدرات مم أج  التددر للتحديفت الته تئراهف األخئفر الئبيعيا.

  
 2022أيار/مايو  12إلى  9بعثة التدعيم المؤسسي الموفدة إلى غانا،   

لدلم   2022أيفر/مفأو    11إلل    9ترة مم  أورد  رنفم   ــــــــــ فأدر رمثا تدييم مؤ ــــــــــســــــــــه إلل غفنف ره الف  - 22
. ونظـمت  2022                                                                                          المنظـما الوطنـيا إلدارة ال وار  ره تخئيئـهف لمملـيا مـحفكفة الزالزى الته ل ـقدت ره ازيران/أونـيت  

الحرغ الوطنه ره داكوتف الشـــــــمفليا ره  مم  دلم                                                               المحفكفة  المنظما الوطنيا إلدارة ال وار  ولدة وكفالت اكوميا، 
المت  ــفت  ــف،  الواليــ ــفنــ ــا مم غــ الجنوسيــ ــا  أث ر للل المنئقــ إلل زلزاى ارترا ـــــــــــــه  ــفة  ــفكــ المحــ تمريم  ــد  ــتنــ وا ـــــــــــ ــدة.                                                                                    حــ

                                                                                                    مف خل   آثفرا ره المجتممفت والمدأد مم قئفلفت التنميا. وشفر  ره التمريم المدأد مم الهينفت الحكوميا. 

                      ال برى لي در   ره  دا  لميثفق الدوله رشـــأن الفضـــف  وال وار اتفمي  لواقترح  رنفم   ـــ فأدر محفكفة  -23
إذكف  الوله رشــــــــــأن تورير المملومفت الفضــــــــــفميا مم أج  جهود اال ــــــــــتجفرا لل وار  الته    مم أجالتمريم  

 تورر ف آليا الئوارر  ده مجفنف للوكفالت الوطنيا الممنيا رثدارة ال وار .

ــملت ال مثا اجتمفلف مع وزير الداخليا وغيره مم   -24 ــؤوليم وشــ ــفت    هالر يمالمســ ــســ ــتوى ره المؤ ــ المســ
 لم  تخئيئيا تتملق رفلتمريم.القا التفرما لهده الوزارة، إلل جفن  

  
 2022أيلول/سبتمبر  16إلى  12بعثة التدعيم المؤسسي إلى نيجيريا،   

وسفلتنســـــــــيق ممهف،  ره نيجيريف  لتئوير ره مجفى الفضـــــــــف   نف  للل طل  الوكفلا الوطنيا لل حث وا -25
. وكفن 2022 ـبتمبر   أألوى/ 16إلل  12أورد  رنفم   ـ فأدر رمثا تدييم مؤ ـسـه إلل نيجيريف ره الفترة مم 

 الهدف مم ال مثا  و مواصلا إذكف  الوله رفوامد ا تخدا  ت نولوجيفت الفضف  ره تئبيقفت إدارة ال وار .

ــملت ال م -26 ــأنثا القا لم  لمدة ث ثا أيف  وشـ ــتجفرا   رشـ ــيق ا ـ ــتخدا  مراكز لمليفت الئوارر لتنسـ ا ـ
الوكفالت الحكوميا والمجتمع الدوله ره افلا ادو   يضـــــــفنفت كبيرة جدا ره نيجيريف. واضـــــــر القا المم   

وتضـــــمنت لرو ـــــف إيضـــــفايا قدمتهف لدة مؤ ـــــســـــفت، ومحفكفة لتفمي  ،  مشـــــفر  مم نيجيريف  100أكثر مم  
مم دلم خبرا  مم القا المم  ، ا تففدت . وسفإل فرا إلل ذلكلميثفق الدوله رشأن الفضف  وال وار  ال برى ا

المركز اإلقليمه ال ــــتشــــمفر  ــــئد األرض لم رمد التفرع لجفمما  ون ره ألمفنيف ردــــفتت أاد مكفت  الدلم 
 ف.اإلقليميا لبرنفم    فأدر ومم المنظما الوطنيا إلدارة ال وار  ره غفن 

ــيا إلل الوكفلا الوطنيا إلدارة الئوارر، والوكفلا النيجيريا لخدمفت   -27 ــســـ وقف  رريق ال مثا  زيفرات مؤ ـــ
التســـــــرسفت النفئيا، والوكفلا النيجيريا لألرصـــــــفد  اوممفلجل شـــــــ   الوطنيا األرصـــــــفد الهيدرولوجيا، والوكفلا 

 الجويا، ومكت  المسفح المف  ل تحفد.

ــركف  مم الوكفلا الوطنيا النيجيريا لل حث والتئوير  -28 ــملت ال مثا اجتمفلف مع شـ ــفرا إلل ذلك، شـ وت ـ
ره مجفى الفضــــــــف ، والوكفلا الوطنيا إلدارة الئوارر، والوكفلا النيجيريا لألرصــــــــفد الجويا، والوكفلا النيجيريا 

غفنفة والمركز اإلقليمه ال ـــــــــتشـــــــــمفر لخدمفت األرصـــــــــفد الهيدرولوجياة والمنظما الوطنيا إلدارة ال وار  ره 
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والنظف  المفلمه للتوييا رأاواى الفيضــــــــــــفنفت التفرع لبرنفم  كوسرنيكوغ.  التفرع لجفمما  ون  ــــــــــــئد األرض 
االجتمفع للمضــه قدمف ره تنفيد مشــروع لتحســيم نظم اإلندار الم كر رفلفيضــفنفت ره نيجيريف وغفنف مم       ل قد  و 

ــتند إلل  يف ــفنفت، والمملومفت خ ى إدرا  تنبؤات تسـ غ األثر رف ـــتخدا  النظف  المفلمه للتوييا رأاواى الفيضـ
ــفـنفت المتملقـا رـ  الوكـفـلا الوطنـيا إلدارة الئوارر ره نيجيرـيف ره أرشــــــــــــــيط  المحفوظـا فآلـثفر الـتفريخـيا للفيضــــــــــــ

خــدمــفت  والمنظمــا الوطنيــا إلدارة ال وار  ره غــفنــف، والنمــدجــا الهيــدرولوجيــا مم جــفنــ  الوكــفلــا النيجيريــا ل
 األرصفد الهيدرولوجيا، وسيفنفت الئق  مم الوكفلا النيجيريا لألرصفد الجويا.

ــ فأدر إذكف   - 29 ــف  ورريق  رنفم   ــ وأتفات ال مثا للوكفلا الوطنيا النيجيريا لل حث والتئوير ره مجفى الفضــ
أن الفضـــف  وال وار  ال برى ره  الته أورر ف الميثفق الدوله رشـــ المتفاا  الوله رفوامد ا ـــتخدا  المملومفت الفضـــفميا 

والمجمما ادأثف    ره األرشــيط  افلا ادو   يضــفنفت كبيرة جدا، وسفال ــتخدا  المشــتر  للدــور الســفتليا المحفوظا 
رفلنســ ا  مهما  لحوض المفمه  لمملومفت المتملقا رفلمدى الجيراره ل ا و ره ال فميرون. و د ميفه  ــد الغ مســتوى لرصــد 

 لندمف ألز  رتد  وارفت السد إلط ق الميفه.    يضفنفت ره نهر  نور ره نيجيريف  و اد الاتمفى  إلل نيجيريف  

  
 2022لجمهورية الدومينيكية، إلى ا الدعم عن بعد تقديم   

المتحــــدة   -30  نــــف  للل طلــــ  اللجنــــا الوطنيــــا للئوارر، وســــدلم مم المكتــــ  الوطنه لبرنــــفم  األمم 
المشـــــتر   يم  فريق  الاإلنمفمه، نظم  رنفم   ـــــ فأدر القتيم درا ـــــيتيم شـــــ كيتيم لتدري  األلضـــــف  الجدد ره  

ا الـدومينيكيـا للل رـثدارة ال وار  ره الجمهوريـ الخـفصــــــــــــــا  فلمملومـفت الجيرا يـا المكـفنيـا  الممنه رـ   المنظمـفت
 نف  للل توصـــيا  2012ت نولوجيفت الفضـــف  مم أج  إدارة ال وار . وقد أنشـــأت اللجنا  دا الفريق ره لف  

ــيم مم أكثر مم  ــم مهنييم ومتخدــــــدــــ ــ فأدر، و و يضــــ منظما ره الجمهوريا الدومينيكيا   15مم  رنفم   ــــ
إنشــــــف   دا الفريق فر لم رمد. والهدف مم  أتمتمون رمهفرات ره مجفى نظم المملومفت الجيرا يا واال ــــــتشــــــم

ــف مـا ره جهود الحـد مم مخـفطر ال وار  والـتأ ـ  واال ــــــــــــــتجـفـرا لهـف مم خ ى تولـيد المملومـفت   و المســــــــــــ
 الفضفميا والجيرا يا المكفنيا ذات الدلا.

الدورة  ره الممنه رفلمملومفت الجيرا يا المكفنيا الفريق وشـفر  أكثر مم لشـريم لضـوا مم ألضـف   -31
أمثلا لم ا ـتخدا  ت نولوجيفت الفضـف  لر ـم خريئا              ل ر ـت ريهف  التدريبيا االرترا ـيا الته ا ـتمرت أوميم و 

لداد إجرا ات إلإلل جفن   للمدى الجيراره للفيضــــــفنفت واالنهيفالت الئينيا، وشــــــدة ااتراق ارامق اليفرفت،  
 خراما لمخفطر الفيضفنفت والمواص .

  
تقني إلى منغوليا، كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وأيلول/سبتمبر إلى كانون  الاري ستشاالدعم تقديم ال  

 2022األول/ديسمبر 

ــتشــــفرر وطنه إلل الوكفلا الوطنيا إلدارة افالت الئوارر  - 32 ــ فأدر تقديم خدمفت خبير ا ــ واصــــ   رنفم   ــ
 مفت الفضفميا ره إدارة ال وار . ره منيوليف لمدة خمسا أشهر وند  الشهر مم أج  تيسير ا تخدا  المملو 

، زادت الوكفلا الوطنيا إلدارة افالت الئوارر،  دلم  2022وسغيا تورير الدلم المســــــــــــــتمر ره لف   -33
مم  رنفم   ــــــ فأدر، قدرتهف للل اال ــــــتففدة مم المملومفت الفضــــــفميا للمســــــف ما ره جهود الحد مم مخفطر  

 ال وار  والتأ   واال تجفرا لهف.

  
 2022تقني إلى سري النكا، كانون الثاني/يناير الستشاري االدعم التقديم   

، قد   رنفم   ــــــــــ فأدر مرة أخرى خدمفت خبير ا ــــــــــتشــــــــــفرر وطنه إلل مركز إدارة  2022ره لف   -34
لمدة شـــهر وااد. ولم  الخبير اال ـــتشـــفرر مع المركز والممهد الدوله إلدارة الميفه، ره  ـــرر الن ف  ال وار  
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إقليمه تفرع لبرنفم   ــــــــــ فأدر مقره ره  ــــــــــرر الن ف. ومم المتوقع أن أؤدر  دا التمفون إلل و و مكت  دلم  
إطفر  المحددة ره   داف  األ                                                                          إنشــــف   يفنفت ت دم  ره لواا متفرما المملومفت الجيرا يا المكفنيا وتيســــير رصــــد 

ندار للحد مم مخفطر ال وار  للفترة                      للل الدميد الق ئرر. 2015-2030                                      

  
 أنشطة التوعية والربط الشبكي -باء 

ألخص  دا القســـم: اأ  الفمفليفت الته نظمهف أو شـــفر  ره تنظيمهف  رنفم   ـــ فأدرة اا  مســـف مفتت ره   - 35
                                                        الفمفليفت الته ن ظ  مت رم فدرة مم منظمفت شريكا مختلفا. 

  
 في تنظيمها  شاركالفعاليات التي نظمها برنامج سبايدر أو  - 1 

 

 2022أيار/مايو  24و  23دولي الثالث المعني باإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، المؤتمر ال  

ــفمر  -36 ــلا تمزيز تنفيد نظم اإلندار الم كر رفألخئفر المتمددة للحد مم الخســ الترارف رفلحفجا إلل مواصــ
ــف  الخـفرجه ـنفم  مم خ ى  ر ا الـنفجمـا لم األخئـفر الئبيعـيا، نظم مكـت  األمم المتحـدة لشــــــــــــــؤون الفضــــــــــــ

مكـت  األمم المتحـدة للحـد مم مخـفطر ال وار  والمنظمـا المـفلمـيا لألرصــــــــــــــفد الجويا   ، إلل جـفـن   ـــــــــــــــ فـأدر
وشـــــــــركف  آخريم ره الشـــــــــ كا الدوليا لنظم اإلندار الم كر رفألخئفر المتمددة، المؤتمر الدوله الثفلث الممنه 

 .2022أيفر/مفأو  24و 23           سيف، أومه                                                             رفإلندار الم كر رفألخئفر المتمددة، الدر ل قد ره رفله، إندوني 

ــر المؤتمر مف يقرا مم  - 37 ــفركف يمثلون منظمفت دوليا وتقليميا ووطنيا ومحليا   750واضـــــــــــ ، إلل  مشـــــــــــ
للمنتدى المفلمه للحد مم مخفطر ال وار ،    2022لدورة لف  مقدما                               أصــحفا مدــلحا آخريم. وقد ل قد ك   جفن  

 تقييم التقد  المحرز ره تنفيد إطفر  ندار. ررصا  لش كا الدوليا لنظم اإلندار الم كر رفألخئفر المتمددة  مند ا و 

                                                                                     وتضــــــــم م المؤتمر لدة جلســــــــفت تقنيا وأجزا  لمليا. واغتنم  رنفم   ــــــــ فأدر  ده الفرصــــــــا لتدكير   -38
رض، وأن  نف  لمليفت لتمزيز رهم نظم األ امكفني جيرا يا  المشـــــــــــفركيم رأن رصـــــــــــد األرض أورر مملومفت 

ــفتليا  ــد  ـــ ــتخدا  كبيفنفت  متفاا ل لفمف  50للل مدى مف يقرا مم        ن فدت رصـــ ــيم نظم  خا   ـــ ــفغ لتحســـ أ ـــ
 اإلندار الم كر رفألخئفر المتمددة.

ــدد المتحـدثون   - 39 الجمهور للل الحـفـجا إلل توارر  ـيفـنفت ـكف ـيا  أرراد مم و   والمـنفظرون وخ ى المؤتمر، شـــــــــــ
والضـم  واألثرة وللقوا قفمليم إن ت نولوجيفت المملومفت واالتدـفالت الحدأثا تتيد ررصـف    لم المخفطر والتمرض 

لتحسيم وت ييط  يفنفت وخدمفت اإلندار الم كر الته يمكم أن تيسر التدا ير اال ت ف يا. وشددوا أيضف للل الحفجا  
ــف  د  د أيضـــ ــ  ــفنه. وشـــ ــفملا ومراييا للمنظور الجنســـ ــف لا الحكومفت، رمف ره ذلك                                                                     إلل نظم وتدا ير رمفلا وشـــ للل مســـ

المحليا لضـــــــــــــمفن الوصـــــــــــــوى إلل نظم اإلندار الم كر الته تركز للل النفغ، مع مرالفة  و  الحكومفت دون الوطنيا 
 تدا ير م كرة ا ت ف يا مم خ ى التنبؤ القفمم للل األثر. تتفاا الحفجا إلل المل يا المشتركا و 

  
"  الفجوة: الربط بين األوساط المعنية بالفضاء واألوساط المعنية بإدارة سد "  بعنوان جلسة للربط الشبكي  

 2022أيار/مايو   25الكوارث،  ندوة الكوكب الحي التابعة لوكالة الفضاء األوروبيةالمعقودة في 

 ره المركز المفلمه للمؤتمرات ره  ون   وكفلا الفضف  األوروسيا لقدتهف  الته ،  ندوة ال وك  الحه   خ ى  - 40
المركز األلمفنه لشـــــــؤون الفضـــــــف  الجور وسرنفم   ، اشـــــــتر  2022أيفر/مفأو    27إلل   23ألمفنيف ره الفترة مم ر 

أيفر/مفأو لجمع ممثليم مم األو ــفأل الممنيا رفلفضــف  واألو ــفأل  25ره تنظيم جلســا للرسا الشــ كه ره   ــ فأدر  
األو ــفأل الممنيا رفلفضــف  لمواجها التحديفت  الممنيا رثدارة ال وار  لمنفقشــا  ــب  ا ــتخدا  الحلوى الته طورتهف  

 األخئفر الئبيعيا ره البلدان المتقدما والبلدان النفميا. ئراهف الته ت 
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المشــفركون التحدر المتمث  ره الوصــوى إلل المملومفت الفضــفميا، وخدــوصــف لندمف تؤثر  نفقش  و  -41
ــف يا        ل قدت . و لمتفااا  نئفق اإلنترنت ــــــما  ال وار  للل ت نولوجيفت االتدــــــفالت وتقل  مم   منفقشــــــفت إ ــــ

ــم الخراما الســـــــــريما المقبلا مم قب  خدما كوسرنيكوغ إلدارة الئوارر، واوى التحديفت الته  اوى جهود ر ـــــــ
ــف  وال وار  ال برى  يمف أتملق رفلتففل ت  يم المســــــــتخدميم النهفمييم   ــأن الفضــــــ أواجههف الميثفق الدوله رشــــــ

 ومدأرر المشفريع الممينيم.

  
 عمل إقليمية حول تقييم مخاطر الجفاف وإطالق نظام رصد الجفاف في جنوب آسيا،   حلقة  

 2022أيلول/سبتمبر  2-آب/أغسطس  31

مركز إدارة ال وار  التفرع لرارئا جنوا آ ـــــيف للتمفون اإلقليمه  دلم مم قليميا نظم القا المم  اإل -42
الهندر لل حو  الزراييا. واضـــــــر القا المم  أكثر  رنفم   ـــــــ فأدر، والممهد الدوله إلدارة الميفه، والمجل  

 مشفركف مم رفكستفن وسني ديش و رر الن ف وملديط وني فى والهند. 25مم 

ــروريف  - 43 ــد األرض  لليفيا  ووررت القا المم  منبرا  ــ ــتخدا   يفنفت رصــ ــا ال يفيا الته يمكم  هف ا ــ لمنفقشــ
ــيا، لتقييم مخفطر الجففف ره الوقت المنف ــــ  لتورير اإلندار الم كر   ــفد الجويا، إلل جفن  البيفنفت األر ــ واألرصــ
للمجتممفت الضـــــــعيفا. كمف أتفات القا المم  ررصـــــــا إلط ق نظف  رصـــــــد الجففف ره جنوا آ ـــــــيف الدر طوره  

رصــــد الجففف واإلندار الم كر،     مف أتملق نظف   ي  دا ال الدوله إلدارة الميفه. وأايا المشــــفركون للمف رقدرات الممهد  
 د الوطنه. ي                                                    وق دمت دورة تدريبيا لتشجيع ا تخدا  النظف  للل الدم 

  
لوجيات  حلقة العمل السنوية الثانية: مكافحة الكوارث وتغير المناخ في المناطق القاحلة باستخدام التكنو   

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  8-5الفضائية والجغرافية المكانية، 

 ـف م  رنفم   ـ فأدر أيضـف ره القا المم   ده الته شـفركت ره تنظيمهف جفمما دلتف الحكوميا ره   -44
ــريا للتييرات   ــ فأدر والجمعيا المدــــــ ــفتهف أاد مكفت  الدلم اإلقليميا التفرما لبرنفم   ــــــ الواليفت المتحدة ردــــــ
                                                                                           البينيا وجفمما مئروح المدــــــــــريا. واضــــــــــر القا المم ، الته ل قدت ره القف رة، مشــــــــــفركون مم أذرسيجفن  

 ومدر.ولمفن    اإل  ميا-جمهوريااوتأران تركيف  و وال حريم  وأرمينيف  

وتضـــــــــــــمنت القا المم  تدري ف للل التقفأل البيفنفت الفضـــــــــــــفميا وممفلجتهف وتحليلهف وا ـــــــــــــتخدامهف  -45
                                                                                  آثفر ال وار  النفجما لم تيير المنفخ ره المنفطق القفالا. وش دد  وجت خف  للل طرامق  ألغراض مكفرحا  

الزمفنه الته تســـــــــفلد للل ممفلجا منتجفت وخدمفت البيفنفت الســـــــــفتليا المتفاا مجفنف لفهم -التحلي  المكفنه
 المنفخ والتخفيط مم آثفر ف.النفجما لم تيير  ال وار  

  
 2022تشرين الثاني/نوفمبر   16-14مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة لبرنامج سبايدر، لسنوي  الجتماع الا  

ــ فأدر   - 46 مم  ده  17ممثلون لم اضــــــــر االجتمفع الســــــــنور لمكفت  الدلم اإلقليميا التفرما لبرنفم   ــــــ
 ـــ فأدر الفرصـــا واضـــرا االجتمفع. واغتنم  رنفم     جدأدان ال مرشـــحفن فن ال لدلم اإلقليمي ا مكت ف         ق د  المكفت . كمف 

                                                                                       إلط ع مكفت  الدلم اإلقليميا للل األنشــــــــئا الجفريا والمقبلا. وتضــــــــم م االجتمفع لرو ــــــــف إيضــــــــفايا لم 
ــلا الته ا ــــــئلمت  هف جميع مكفت  الدلم اإلقليميا القفمما و  ــح المكت فن  األلمفى ذات الدــــ   .ان الجدأد   فن المرشــــ

النهفمييم والشــموى المســتخدميم   ــيع مث  مشــفركا أيضــف جلســفت منفقشــا رشــأن موا                        سفإل ــفرا إلل ذلك، ل قدت و 
 الجنسفنه وتمكفنيا التمفون  يم مكفت  الدلم اإلقليميا. 
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وتجرا  منفقشـــــــفت رشـــــــأن  2023                                                       وأتفح االجتمفع تحدأد األنشـــــــئا المشـــــــتركا الته  ـــــــتنظ م ره لف   -47
ــتقد   إلل  ــفريع المحتملا وغير ف مم جهود تمبنا الموارد الته  ــــــ مم الجهفت المفنحا المحتملا                                                                        مقترافت المشــــــ

 مواصلا تنفيد أنشئا  رنفم    فأدر ره جميع أنحف  المفلم.أج  

  
 2022ديسمبر  كانون األول/ 9-7التكنولوجيات الفضائية للحد من مخاطر الكوارث، هم حلقة عمل   

للمؤتمرات ره رفن و ، مكت  شــــؤون                                                            شــــفر  ره تنظيم القا المم ، الته ل قدت ره مركز األمم المتحدة  - 48
االجتمفييا آل ـــــــــيف والمحيا الهفدر، رفلتمفون مع وزارة إدارة الئوارر ره  و االقتدـــــــــفديا لجنا  ال الفضـــــــــف  الخفرجه و 

الدـــــــــــــيم، ومنظما التمفون الفضـــــــــــــفمه آل ـــــــــــــيف والمحيا الهفدر، والوكفلا التفألنديا لتئوير اإلل ميفت الجيرا يا 
 والممهد اآل يور للت نولوجيف.   والت نولوجيف الفضفميا، 

مشــفركف مم  لدان آ ــيويا وأرريديا وأوروسيا، وكيفنفت األمم المتحدة،    130واضــر القا المم  أكثر مم  - 49
مكفت  الدلم اإلقليميا التفرما لبرنفم   ــــــ فأدر. وليأت القا المم  لألو ــــــفأل إلل جفن   ومنظمفت إقليميا ودوليا،  
برا  الجيرا يف المكفنيا محف  لتمزيز ممفررهم وقدراتهم رشــأن ا ــتخدا  المملومفت الفضــفميا  الممنيا رثدارة ال وار  وخ 

مم أج  تحدأد مخفطر ال وار  وتقييمهف ورصـــد ف والتدـــدر لهف، وتدمف  الت نولوجيف الفضـــفميا ره الجهود الئويلا 
 األج  المبدولا ره مجفى إدارة مخفطر ال وار . 

                                                                        المم  تدري   لمله للل مدى خمســــا أيف ،  دلم مم منظما التمفون الفضــــفمه آل ــــيف وألق  القا   -50
ــلئفت الوطنيا إلدارة   25والمحيا الهفدر،  دف إلل تمزيز المهفرات التقنيا لنحو   ــفركف مختفرا مم الســـــــــ مشـــــــــ

 ال وار  ره المنئقا.

شــــــــــــأن وكفالت ر ال فع المشــــــــــــتر   يم                                                                 وقد ن ظمت القا المم  رفلتزامم مع الدورة الحفديا واألرسميم ل جتم  - 51
آليا ر ـميا مشـتركا  يم الوكفالت أنشـنت ره منتدـ  ، و و  أنشـئا الفضـف  الخفرجه اآليا األمم المتحدة للفضـف   

 رنفم    ـمم  ـ مينفت القرن المشـريم لتمزيز تنسـيق األنشـئا ذات الدـلا رفلفضـف  داخ  منظوما األمم المتحدة. و 
كفنون    9ره  اللجنا االقتدفديا واالجتمفييا آل يف والمحيا الهفدر و المتحدة للفضف   آليا األمم نظمت  القا المم ، 

        مف مك م   الت نولوجيفت الفضــفميا للحد مم مخفطر ال وار  شــأن  ر   القا نقفش ر يما المســتوى  2022األوى/ديســمبر  
 جميع المشفركيم ره القا المم  مم اال تففدة مم المملومفت المت فدلا. 

  
 تنظيم المبادرات والفعاليات والحلقات الدراسية الشبكية األخرى أو اإلسهام فيها  - 2 

 ــف م  رنفم   ــ فأدر ره دورة تدريبيا لففمدة ط ا المفجســتير المســجليم ره  رنفم  مفجســتير الملو   - 52
ــرر  ــتر  ره تقديمهف ممهد البينا واألمم ال شــــــــ ــرر" اشــــــــ  التفرع لجفمما   ره "جيرا يف المخفطر البينيا واألمم ال شــــــــ

ــدورة  ممـــت الـ الته  التـــدريبيـــا                                                          األمم المتحـــدة وكليـــا الجيرا يـــف رجـــفممـــا  ون. وصـــــــــــــ  ــف  يم         ل قـــدت  ،  ره الفترة مـ
ــفن/أ ري     7آذار/مفرغ و  21 ــتخدا  أدوات نظف  المملومفت الجيرا يا، رمف ره 2022نيســ ، لتمريط الئ ا رف ــ

 األ فلي  التحليليا للتحلي  واال تشمفر لم رمد. و  ، Google Earthومحر  غوغ  إأر  ا   QGISذلك  رمجيا 

 
 

 إدارة المعارف -جيم 

ــ   - 53 ــ فأدر. رمم خ ى التجميع المنهجه والمتواصـــــ ــميم أنشـــــــئا  رنفم   ـــــ  تندر  إدارة الممفرف ره صـــــ
ــتففدة   ــ فأدر إلل نق  الدروغ المسـ ــفت مم ممفرف ومم موارد متفاا، أهدف  رنفم   ـ ــسـ لمف رحوزة األرراد والمؤ ـ

ت راز اال ت فرات وافز الممفر ــفت التمفونيا. وتشــم  األو ــفأل المنخرطا ره مجفى لم   رنفم   ــ فأدر جهفت و 
رفللا مختلفا كثيرة، تضــم المســتجيبيم لحفالت ال وار  والمتخدــدــيم ره مخفطر ال وار  ومقررر الســيف ــفت 

 م وال فاثيم. ت نولوجيف الفضف  واألكفديميي قدمه خدمفت  وخبرا  اال تشمفر لم رمد وم 
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 بوابة المعارف   

  تشــك  إادى دلفمم البرنفم ،  www.un-spider.orgال تزاى  وارا الممفرف التفرما لبرنفم   ــ فأدر ا  - 54
ــتجفرا   ــفأل الممنيا رثدارة ال وار  واال ــ ــئا الته أنفد ف البرنفم  واألو ــ ــيط مملومفت لم جميع األنشــ ــتضــ  إذ تســ

ــف . وسحلوى نهفيا لف   ــفأل الممنيا رفلفضـــــــــ ره  وارا  ، زاد لدد  نود المحتوى 2022ره افالت الئوارر واألو ـــــــــ
أ واا األخ فر والفمفليفت ارمف ره نمو م األ واا الته تشــهد أللل نســ   ند. وم  9  200مم  إلل أكثر رف ف المم 

 التدريبيا  ومدفدر البيفنفت وتدارة ال وار . الفمفليفت  ذلك 

  متو ـــــــــــــا قــدره   وانخف  متو ـــــــــــــا لــدد الزيــفرات الشـــــــــــــهريــا لبوارــا الممــفرف رشـــــــــــــكــ  طفيط مم  - 55
د  ا لد أ . وكفنت أكبر  2022ريف ره لف  مستخد  شه   42  000إلل نحو    2021مستخد  شهريف ره لف    45 000

 . ارفلترتي  التنفزله اس  لدد الزوار    زوار البوارا  ه الفلبيم والهند والواليفت المتحدة ونيجيريف وألمفنيف 

ــوى إلل المملومفت  - 56 ــع مم الوصـــــ ــركفؤه  ره  وارا الممفرف   وسغيا تمكيم جمهور أو ـــــ ــأ البرنفم  وشـــــ ، أنشـــــ
ــ"                         إجرا ات تدرجيا، ت مرف    مم أج  تداولهف لبر اإلنترنت. وقدمت لجنا رحو  الفضف   ، " الممفر فت الموصل  هف ــــــ

ــ فأدر، ممفر ـــــا  موصـــــل  هف رشـــــأن  ــتفن، و ه مكت  دلم إقليمه تفرع لبرنفم   ـــ                                                                                                والي ف الجور الملور ره رفكســـ
 "رصد الجففف ره مجفى الزرالا وتقييم مخفطره رف تخدا  محر  غوغ  إأر ". مو وع 

ــهي  -57 ــوى إلل موارد التملم لبر اإلنترنت و  ولتســـــــــ ــتخدمه  وارا الالتملم  تتفاا الوصـــــــــ داته لففمدة مســـــــــ
                                                                                               الممفرف، ا ت حد  رفا جدأد يحتور للل مجمولا مختفرة مم الروارا إلل دورات تدريبيا لبر اإلنترنت لند 

 الئل  تقدمهف مجمولا متنولا مم المؤ سفت.

نســـختيم اإل ـــ فنيا والفرنســـيا لبوارا الممفرف التفرما لبرنفم                                       وس دلت جهود إلدرا  محتوى إ ـــفره ره ال  - 58
 ره التزاأد مقفرنا رفلسنوات السفرقا. مم البوارا    فأدر. ونتيجا لدلك، ا تمر لدد زيفرات النسخا اإل  فنيا  

وتيســـــــيرا الكتشـــــــفف المحتوى ذر الدـــــــلا للل  وارا الممفرف الخفصـــــــا  برنفم   ـــــــ فأدر وتشـــــــجيمف  - 59
المملومفت ره الموقع الشــ كه مم تواصــ  تحســيم تنظيم للل ا ــت شــفف الدــفحفت ذات الدــلا، يم  خدم للمســت 

 خ ى رسا المحتوى الدر يشم  نف  األخئفر الئبيعيا، وت نولوجيفت الفضف ، وأنشئا  رنفم    فأدر. 

م  رنفم   ـ فأدر  - 60 دلم اإلقليميا المتفاا للل  وارا الممفرف المتملقا رأنشـئا مكفت  ال   الروارا                        كمف اسـ 
 واألخئفر الته تتددى لهف تلك األنشئا. 

 
 

 استخدام الحلول السحابية   

الموارد الت نولوجيـا لـدى وكـفالت الحمـفيـا المـدنيـا، كمـف لوا   لم    فاـا نظرا لمحـدوديـا المملومـفت المتـ  - 61
أثنف  أنشــــــــئا الدلم اال ــــــــتشــــــــفرر التقنه، زاد  رنفم   ــــــــ فأدر مم ا ــــــــتخدا  الحلوى الســــــــحف يا ره إطفر نظف  
المملومفت الجيرا يا المكفنيا. ومم األمثلا للل ذلك ا ـــــــــتخدا  المندـــــــــفت والنظم اإلل ترونيا لتحلي  البيفنفت،  

ــتندة إلل اإلنترنت، مث   مث   محر  غوغ  إأر  ره الممفر ــــفت الموصــــل  هف، والتروي  للنظم والتئبيقفت المســ
 أداة ر م الخراما ره إطفر الميثفق الدوله رشأن الفضف  وال وار  ال برى. 

 
 

 الدعم المقدم في حاالت الطوارئ  -دال 

 :الميثفق الدوله رشأن الفضف  وال وار  ال برى                                            يس ر  رنفم    فأدر،  مم نئفق أنشئتت، تفمي   -62

وتدارة شـــؤون إدارة ال وار  ره م ور  موزامبيق نيفرا لم الممهد الوطنه إلدارة ال وار  ره   اأ   
                                                               . وقد ق د  الئل  رســــــــــب  الفيضــــــــــفنفت ال بيرة جدا الته أادثهف اإللدــــــــــفر 2022ره نهفيا كفنون الثفنه/أنفأر  

http://www.un-spider.org/
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م. ولم  خبير مم جفمما  ــــفنتف مفريف االتحفديا ره البرازي  كمدأر مشــــروع ره  دا المدارر آنف ره  دأم البلدأ 
 ة التفمي . والجفمما أاد مكفت  الدلم اإلقليميا التفرما لبرنفم    فأدر 

إللدـــــــــــفر المدارر رغيا التدـــــــــــدر ل  موزامبيق نيفرا لم الممهد الوطنه إلدارة ال وار  ره   اا   
. ولم  الخبير مم جفمما 2022ره أوام  آذار/مفرغ  موزامبيق الشــــــــمفليا مم                              غومبه، الدر أث ر للل المنئقا 

  فنتف مفريف االتحفديا كمدأر للمشروع خ ى  دا التفمي ة 

ــف  الفلبينيــا  نــف  للل طلــ  المجل  الوطنه ل ا    مخــفطر  لحــد مم  نيــفرــا لم وكــفلــا الفضـــــــــــــ
 ة2022لمفصفا المداريا مييه ره نيسفن/أ ري   رغيا التددر ل  تهفتدار و ال وار  

ــف  الفلبينيــا  نــف  للل طلــ  المجل  الوطنه ل اد   مخــفطر  لحــد مم  نيــفرــا لم وكــفلــا الفضـــــــــــــ
 ة2022أون ره آا/أغسئ  -لمفصفا المداريا مفغيا التددر لر   تهفتدار و ال وار  

ب  الفيضـــــــفنفت النفجما  نيفرا لم اللجنا الوطنيا للئوارر ره الجمهوريا الدومينيكيا رســـــــ  ا ـ  
 ــــف م خبير مم جفمما  ــــفنتف مفريف االتحفديا ره  دا التفمي  و . 2022لم إلدــــفر ريونف ره أألوى/ ــــبتمبر  

                        كمقد    للديما المضفراة

ــف  الفلبينيــا  نــف  للل طلــ  المجل  الوطنه ل او   مخــفطر  لحــد مم  نيــفرــا لم وكــفلــا الفضـــــــــــــ
 ة2022مدارر نورو ره أألوى/ بتمبر إللدفر اللتددر لرغيا ا  تهفتدار و ال وار  

لفيضـــــــــــــــفنـفت  لتدـــــــــــــــدر لرغيـا انيـفرـا لم اللجنـا الوطنيـا الـداممـا للئوارر ره  نـدوراغ    زا 
ــيا النفجما لم إلدـــــفر جوليف ره تشـــــريم األوى/أكتوسر  واالنهيفالت ــف م خبير مم جفمما  2022األر ـــ .  ـــ

 ة                                                            فنتف مفريف االتحفديا ره  دا التفمي  كمقد    للديما المضفرا

ــف  الفلبينيــا  نــف  للل طلــ  المجل  الوطنه ل اح   مخــفطر  لحــد مم  نيــفرــا لم وكــفلــا الفضـــــــــــــ
 .2022لمدارر نفليه ره تشريم األوى/أكتوسر  إللدفر التددر لرغيا ا  تهفتدار و ال وار  

كمف دلم  رنفم    فأدر الوكفلتيم الوطنيتيم إلدارة ال وار  ره إكوادور و ندوراغ ره تفميلهمف للميثفق  - 63
 الدوله لتحدأد مدأرر المشفريع ومقدمه الديما المضفرا. 

ــفل  - 64 ــدر الوكـ ــفأـ ــفم   ـــــــــــــ ـ ــفراغوا  إلدا   تيم الوطني   تيم ول وة للل ذلـــك، دلم  رنـ ــف ونيكـ رة ال وار  ره  نمـ
إدارة ال وار     ف وكفلت       ق بلت مســـــــــــتخدمف ممتمدا للميثفق الدوله. و   ف ف الراميا إلل أن تدـــــــــــ ح م و ندوراغ ره جهود  

 . 2022كمستخدميم ممتمدأم ره لف  ن  ف فت   

 
 

 الدورات التدريبية واألنشطة األخرى التي نظمت باالشتراك مع الميثاق الدولي بشأن الفضاء    
 والكوارث الكبرى )الميثاق الدولي( 

ــف  ال وار  ال برى مم أج  تمزيز ا ــــــــــتخدا  الميثفق الدوله  -65 ــأن الفضــــــــ ره افلا وقوع كوار ، رشــــــــ
ره أمريكف الو ئل وسرنفم    فأدر لتنظيم محفكفة تضفررت جهود مركز تنسيق الوقفيا مم ال وار  الئبيعيا 

ــيق الحد مم ال وار  ره غواتيمفال. ون ف  د                                                                                                        لتفمي  الميثفق الدوله كجز  مم تمريم نظمتت الوكفلا الوطنيا لتنســــــــ
ــف ما ره التأ   لل وار  ره افلا   ــ فأل/ربراأر للمســــــــ ــتففدالالتمريم ره  دايا شــــــــ تفمي   ت محفكفةزالزى. وا ــــــــ

ورر ف الممهد الوطنه البرازيله ل حو  الفضــــــــف  ووكفلا   األرشــــــــيطره    ور  ــــــــفتليا محفوظالميثفق مم صــــــــ ا
 الفضف  االتحفديا ارو كوزموغ  التفرما ل تحفد الرو ه.

وسنف  للل طل  الوكفلا الوطنيا النيجيريا لل حث والتئوير ره مجفى الفضــــــف ، تضــــــفررت جهود الميثفق   - 66
ــ فأدر لتنظيم د  ــيا ره  الدوله وسرنفم   ـ ــبتمبر    6ورة ارترا ـ ــيم مهنيف مم  2022أألوى/ ـ لتدري  مف يقرا مم خمسـ
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ــف   ــم الخراما التفرع للميثفق. ولم  خبرا  مم وكفلا الفضـ ــتخدا  را ـ مختل  الوكفالت الحكوميا ره نيجيريف للل ا ـ
لم  وطنيا نظمتهف الوكفلا                                                              اإليئفليا كمدرسيم. ون فدت  ده الدورة التدريبيا تحضــيرا لحلقا    ر األوروسيا وشــركا تيرادو 

الوطنيا النيجيريا لل حث والتئوير ره مجفى الفضـــــــــــف  ومركز اال ـــــــــــتشـــــــــــمفر لم رمد التفرع لجفمما  ون وسرنفم   
 لفيضفنفت ال بيرة. رغيا التددر ل   فأدر، وشملت محفكفة لتفمي  الميثفق 

 
 

 التوعية بخدمة برنامج كوبرنيكوس الخاصة برسم خرائط الطوارئ   

ل  ا الضـو  أيضـف للل خدما  رنفم  كوسرنيكوغ الخفصـا  ر ـم خراما   -67                                                                                          إ ـفرا إلل الميثفق الدوله،  ـ 
                                                                             ره ال لمفت الته أ لقيت والمروض اإليضفايا الته ق دمت ره الفمفليفت وال مثفت ي فد           ش رات رفلت الئوارر، و 

رجميع اوى المفلم  مدأرر ال وار   زيفدة إلمف رغيا                                                       الدوليا المضــــــــــــــئ لع  هف أثنف  الفترة المشــــــــــــــمولا رفلتقرير،  
 اآلليفت الموجودة تحت تدررهم.

 
 

 التبرعات  - ثالثا  

 ،، الدوى األلضــف  للل تزويد  رنفم   ــ فأدر76/ 76شــجمت الجمعيا المفما مرة أخرى، ره قرار ف  -68
ــفغ طوله ــف يا ال زما ،للل أ ــ ــييرة ره الميزانيا المفديا  - رفلموارد اإل ــ ــفت الدــ ــفرا إلل المخدــــدــ إ ــ

ــتففد البرنفم ،   نجفح وره الوقت المنف ـــ  لئل  المتزاأد للل الدلمتلبيا امم أج    -لألمم المتحدة  . وقد ا ـ
ــيف، تركي  ــ فنيف، ألمفنيف، إندونيسـ ــفمت، مم التبرلفت االنقديا والمينيا  المقدما مم الحكومفت التفليا: إ ـ ف،  مند إنشـ

 تشيكيف، جمهوريا كوريف،  ويسرا، الديم، ررنسف، كرواتيف، المكسيك، النمسف.

ــف م ره  و  - 69 ــئا المنفدة ره لف   ـــ تلقفه البرنفم  مم دلم وتبرلفت مم الحكومفت مف   2022نجفح األنشـــ
 وال يفنفت التفليا:

مم أج   ره وقت  ــــــف ق ت رأمواى اتففق تموي  قفمم و ــــــف ممددت الته اكوما الدــــــيم   اأ  
مواصــــــلا دلم أنشــــــئا مكت   ــــــ فأدر ره  يجيم، ره الوقت الدر يجرر  يت و ــــــع اتففق تموي  جدأد للفترة  
ــفرا إلل ذلك، لر ــــــــت اكوما الدــــــــيم خدمفت خبيريم وطنييم ممفريم مم كيفنيم اكومييم   المقبلا. وت ــــــ

 وطنييم، للمم  ره مكت   يجيمة

ــئا مكت   رنفم    101 474قدره    رمبلغتبرلت  الته  جفمما  ون   اا   أورو مم أج  تنفيد أنشــ
. وقـدمـت  ـده الجـفممـا نف   2022إلل ازيران/أونيـت    2021 ــــــــــــــ ـفأـدر ره  ون ره الفترة مم ازيران/أونيـت  

. و ــــــــمم نئفق االتففق التمفونه  يم  2023وازيران/أونيت   2022المبلغ لتنفيد األنشــــــــئا  يم ازيران/أونيت  
    فأدر ره  ون، أتولل البرنفم  تخئيا وتنفيد مؤتمرات دوليا واجتمفلفت خبرا ،  جفمما  ون ومكت   رنفم

 ويبدى جهودا إلدارة الممفرف، ويورر دلمف ا تشفريف تقنيف للدوى األلضف  ره أرريديفة

 رخدمفت خبير ممفون كموظ  رنه مبتدرةأ همت الته  اكوما ألمفنيف  ا   

مفون كموظ  رنه مبتدر للل أ ـــــــــفغ لد  التفر  رخدمفت خبير مالته اكوما ررنســـــــــف   اد  
 . 2022ااتل تشريم األوى/أكتوسر  

وقد ورد ذكر المســـــــــف مفت المينيا المقدما مم ألضـــــــــف  شـــــــــ كا مكفت  الدلم اإلقليميا ره  دا التقرير.   - 70
،  قليمييم إ                                                                                           وج د  دت مدكرات التفف م مع لدة مكفت  دلم إقليميا. وأصــــــــــ حت منظمتفن جدأدتفن ر ــــــــــميف مكتبه دلم 

ــنتراى الن شـــير ره الممل ا المتحدة. و  مرشـــد آخر، و و   قد  و مف: الممهد اآل ـــيور للت نولوجيف ره تفألند وجفمما  ـ
  نضمف  إلل الش كا. طل ف ل جفمما أوروسف الو ئل ره النمسف،  
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 االستنتاجات  - رابعا  

ــورة منهجيا للل أدا  مهمتت كبوارا للمملو  -71 ــ فأدر ردـــــ ــفميا ال زما لدلم يمم   رنفم   ـــــ مفت الفضـــــ
إدارة ال وار ، وكجســر أرسا  يم األو ــفأل الممنيا رثدارة ال وار  واألو ــفأل الممنيا رثدارة المخفطر واألو ــفأل  

ر لبنف  القدرات و   ، وخدوصف لمدلحا البلدان النفميا.هالمؤ سالتدييم                                           الممنيا رفلفضف ، وكميس  

، ا ــــئر  رنفم   ــــ فأدر إلل اال ــــئ ع   م  مم أنشــــئتت  2022وره الندــــ  األوى مم لف    -72
لم رمد رســب  الجفمحا المفلميا. غير أن تخفيط القيود المفرو ــا للل الســفر ره الندــ  الثفنه مم المف  

فمفليفت اله  مؤ ــســه، والمشــفركا رالتقنه و الدييم ت ال ــمد للبرنفم   تنظيم لدة رمفليفت، واال ــئ ع   مثفت  
 شركف .النظمهف  الته أ 

واصــ  رريق  رنفم   ــ فأدر التواصــ  مع  ينفت الخبرا  وال يفنفت األخرى والمم   خ ى المف ،  و  - 73
ــتحدا  أر فر تمفونيا جدأدة ره تنفيد  ــير ت فدى الممفرف والوصــــــــــوى إلل البيفنفت، وكدلك ا ــــــــ ممهف لتيســــــــ

ــئلع  هـف ت الته  ـرفل وار  األلمـفى المتملقـا ره الفريق والـيفـتت. وشـــــــــــــــفر   لجـنا خبرا  إدارة المملومـفت ضــــــــــــ
ــئلع  هـف الجيرا يـا المكـفنيـا المـفلميـا التـفرمـا لألمم المتحـدة، و  األررقـا المـفملـا ذات ره األلمـفى الته تضــــــــــــ

الدـــــــلا التفرما للجنا الممنيا رســـــــوات  رصـــــــد األرض، وجهود الفريق الممنه  رصـــــــد األرض، وتمفون مع 
 Defence andو  Maxarأو تواصـــ  ممهف  ـــوا  رشـــأن جمع البيفنفت وتورير ف ا  كيفنفت القئفع الخف 

SpaceAirbus  وPlanet  وICEYE  وBlackSky Technology    ــأن ممــفلجــا البيــفنـفت وغير ــف  أو رشـــــــــــــ
ــلمالجهود غوغ  وغير ف . و و   Esriوتحليلهف ا ــف يا   2023و ــــــتســــــتمر ره لف     ا تواصــــ لتمبنا الموارد اإل ــــ

 ال زما مم خ ى الشراكفت التمفونيا.

 


