
 A/AC.105/1093 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
5 March 2015 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
240315    V.15-01505 (A) 

*1501505*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث     
خطة العمل املقترحة لفترة السنتني : واالستجابة يف حاالت الطوارئ

٢٠١٧- ٢٠١٦      
    مقدِّمة  - الًأو  

سـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة    أنشأت اجلمعية العامة برنامج األمم املتحـدة ال   - ١
 ٦١/١١٠بايدر) مبوجــب قرارهــا الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برنــامج ســ

إلتاحـة وصـول مجيـع البلـدان ومجيـع املنظمـات        ٢٠٠٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٤خ رَّاملؤ
ــات واخلــدمات الفضــائية امل      ــواع املعلوم ــع أن ــة ذات الصــلة إىل مجي ــة واإلقليمي ــة الدولي تعلق

بإدارة خماطر الكوارث، دعماً لدورة إدارة الكوارث يف مجيـع مراحلـها. ويهـدف الربنـامج     
إىل تعزيز زيادة فهم البلدان لسبل احلصول علـى كافـة أنـواع املعلومـات الفضـائية وتطـوير       
قــدرهتا علــى اســتخدامها دعمــاً لــدورة إدارة الكــوارث يف مجيــع مراحلــها، وزيــادة قبوهلــا     

  والتزامها هبا. لتلك السبل
تصـميمها وتنفيـذها خـالل فتـرة السـنتني       ليت من املزمـع اويوجز هذا التقرير األنشطة   - ٢

من خالل برنامج سبايدر بـدعم مـن شـبكات شـركائه. ويصـف التقريـر،        ٢٠١٧- ٢٠١٦
بعد بيان املوارد حسبما هو معروف وقـت إعـداده (القسـم الثـاين)، كيـف سـيعزز برنـامج        

ــادل املعلومــات واملعــارف والتشــارك فيهــا    ســبايدر، مــن خــالل جهــود إدا   رة املعــارف، تب
ــف         ــع)، وكي ــدول األعضــاء (القســم الراب ــدعم إىل ال ــف ســيقدَّم ال ــث)، وكي (القســم الثال
سيواصل برنـامج سـبايدر بنـاء الصـالت وتعزيـز أنشـطة التبـادل بـني خمتلـف األوسـاط الـيت            
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احلــد مــن خمــاطر الكــوارث تضــطلع مبســؤوليات أو أدوار يف إدارة الكــوارث (مبــا يف ذلــك  
  واالستجابة يف حاالت الطوارئ) كوسيلة لتعزيز قدراهتا (القسم اخلامس).  

    
     ٢٠١٧- ٢٠١٦موارد تنفيذ خطة العمل للفترة   - اًثاني  

 ٢٠١٧- ٢٠١٦من املتوقـع أن يتكـون فريـق برنـامج سـبايدر يف بدايـة فتـرة السـنتني           - ٣
بـرامج كـبري، وثالثـة مـن مـوظفي الـربامج        موظفاً فنياً علـى النحـو التـايل: موظـف     ١١من 

ــان مــن مــوظفي        ــامج التطبيقــات الفضــائية)، واثن ــى أســاس املشــاركة مــع برن (مجــيعهم عل
الــربامج املعــاونني، وثالثــة خــرباء علــى ســبيل اإلعــارة مــع عــدم رد التكــاليف، واثنــان مــن   

ة إىل موظفي الدعم. وسوف يسـتفيد برنـامج سـبايدر أيضـاً بشـكل مسـتمر مـن دعـم ثالثـ         
ستة متدربني داخليني. وجتـدر اإلشـارة إىل أن وظـائف مـوظفَي الـربامج املعـاونَين واخلـرباء        
ــدول           ــن ال ــتني م ــن دول ــة م ــدعم ممول ــوظفَي ال ــاليف وم ــدم رد التك ــع ع ــارين م ــة املع الثالث
األعضاء، وأن تواريخ هناية مّدة كل منـها حسـبما هـو معـروف حاليـاً تقـع قبـل هنايـة فتـرة          

ــدولتني     ٢٠١٧- ٢٠١٦الســنتني  . ويتســم تلقــي املزيــد مــن الــدعم مــن حكــوميت هــاتني ال
العضوين ومن غريمها، وإن مل يكن ذلك مؤكداً حىت اآلن، باألمهية من أجـل احلفـاظ علـى    
مستوى مناسب من مالك املوظفني. ويتخـذ الفريـق مـن مدينـة فيينـا مقـراً رئيسـياً لـه، ولـه          

جني. ويتوىل مكتـب بـون إدارة املعـارف وخدمـة     مكتب يف كلٍ من مدينيت بون بأملانيا وبي
بوابة املعارف، عالوةً على تقدمي خدمات استشارية تقنيـة إىل أمريكـا الالتينيـة والكـارييب،     
بينمــا يقــود مكتبــا بــيجني وفيينــا خــدمات/بعثات استشــارية وجهــود بنــاء القــدرات لصــاحل 

  أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ.  
مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم  ٢٠١٧-٢٠١٦ســبايدر يف الفتــرة  وسيســتمر متويــل برنــامج  -٤

املتحدة ومـن تربعـات الـدول األعضـاء. وقـد عقـد مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي اتفاقـات            
متويل مع حكوميت الصني وأملانيا تغطي فترة السنتني كلياً أو جزئياً. وستخضـع أمـوال امليزانيـة    

ة ملزيـد مـن اخلفـض لفتـرة السـنتني املقبلـة، ممـا سـيؤدي         العادية الواردة مـن أمانـة األمـم املتحـد    
بدوره إىل إضعاف قدرة املكتب على تنفيذ أنشطة تواصـل ومتثيـل كافيـة. وال تتـيح التربعـات      
احلاليــة، وهــي خمصصــة الغــرض إىل حــٍد بعيــد، املرونــة الالزمــة لتلبيــة كــل طلبــات الــدعم أو     

ســتطيع برنــامج ســبايدر تنفيــذ أنشــطة يف منــاطق  التعــاون الــيت يتلقاهــا الربنــامج. وأخــرياً، ال ي 
معينـة، مثــل أمريكــا الالتينيــة والكــارييب، إال مـن هــذه امليزانيــة العاديــة املخفضــة ألن التربعــات   

  احلالية ال تغطي طلبات الدعم الواردة من مجيع املناطق.  
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، ستكون شـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة قـد تكّونـت       ٢٠١٥وحبلول حزيران/يونيه   - ٥
ــاه (وهـــو أحـــد مراكـــز الفريـــق     ١٧مـــن  عضـــواً بعـــد انضـــمام املعهـــد الـــدويل إلدارة امليـ

. ٢٠١٥االستشاري للبحوث الزراعية الدولية، ويقـع مقـره يف كولومبـو) يف شـباط/فرباير     
وقد اتفق أعضاء الشبكة يف االجتماع السـنوي السـادس ملكاتـب الـدعم اإلقليميـة لربنـامج       

ــا    ــد يف فيين ــذي عق ــومي ســبايدر، ال ــاون   ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٦و ٥ي ــى تكثيــف التع ، عل
بشأن أنشطة الدعم االستشاري وبناء القدرات والتشـبيك املضـطلع هبـا يف إطـار الربنـامج.      
واُتفق على التنسيق على حنـو أوثـق وإنشـاء منـابر حديثـة للعمـل املشـترك وزيـادة التواصـل          

ع األمـوال بغيـة حتسـني أثـر دعـم      بني مكاتب الدعم اإلقليمية ومباشرة أنشطة مشتركة جلمـ 
الشــبكة لربنــامج ســبايدر. وعــالوة علــى ذلــك، عــرض مكتــب الــدعم اإلقليمــي الكــائن يف  
باكستان، من باب التأكيد على زيادة التعـاون، استضـافة اجتمـاع مقبـل للشـبكة، والـذي       

  سيكون أول اجتماع من نوعه يعقد خارج املقر الرئيسي يف فيينا.  
    

    ت من أجل إدارة املعارفابتكارا - اًثالث 
علــى  ٢٠١٤مل تقتصــر التطــورات الــيت طــرأت علــى بوابــة املعــارف حــىت هنايــة ســنة    - ٦

التحسينات الشكلية فقـط، بـل مشلـت كـذلك بـدء تقـدمي خـدمات جديـدة مـن البوابـة إثـر            
ــنة     ــق يف سـ ــارجي متعمـ ــي وخـ ــيم داخلـ ــراء تقيـ ــات   ٢٠١٢إجـ ــها وملتطلبـ ــلوب عملـ ألسـ

والبوابــة متاحــة اآلن باللغــات اإلنكليزيــة والفرنســية واإلســبانية  )١(.مســتخدميها وتوقعــاهتم
بكثري، كما شهد حجم املوارد التقنيـة واملـواد املرجعيـة    وأصبحت واجهة استخدامها أيسر 

زيادة ذات شأن. وسوف يواصـل الربنـامج تنفيـذ خارطـة طريـق تنميـة البوابـة خـالل فتـرة          
ذ سـبل مبتكـرة للتعـاون. وسـيكون علـى شـبكة مكاتـب الـدعم         السنتني املقبلة، وجار تنفيـ 

اإلقليمي لربنامج سبايدر زيادة مسامهتها فيما يتعلق بـاحملتوى الـتقين والعلمـي، وكـذلك يف     
تطوير خدمات جديدة، ميكن لبعضها أن يستفيد يف هناية املطـاف مـن اإلدارة الالمركزيـة.    

صـدر وبيئـة تشـاركية إىل زيـادة فائـدة      وسيؤدي التشـجيع علـى اسـتخدام تطبيـق مفتـوح امل     
البوابة بالنسبة للمستخدمني من األوساط املعنية باحلد من خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف    

بنـداً قـد أضـيفت منـذ      ١ ٩١٦حاالت الطوارئ. وفيما يتعلق باملضمون، جيدر بالذكر أن 

───────────────── 
من خطة  ٢يف القسم  ٢٠١٢يرد وصف لالستنتاجات األساسية اليت انتهى إليها التقييم الذي أجري عام   )١(  

، واليت قُدمت إىل اللجنة الفرعية العلمية ٢٠١٥-٢٠١٤عمل برنامج سبايدر املقترحة لفترة السنتني 
سلمية يف دورهتا اخلمسني اليت عقدت عام والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال

٢٠١٣ )A/AC.105/C.1/2013/CRP.6.( 
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بنـداً يف آذار/مـارس    ٦ ٢٥٩، حبيث بلغ إمجايل البنـود املنشـورة   ٢٠١٤كانون الثاين/يناير 
 ٣٥٠وعـدد مشـاهدات صـفحاهتا     ٢ ٢٥٠. كما يبلغ متوسط عدد زائري البوابـة  ٢٠١٥

  يف كل أسبوع. ٥
سيقتضــي حتقيــق رؤيــة الفريــق الطويلــة األمــد بشــأن تبــادل املعــارف ونشــر املعرفــة    و  - ٧

بشكل عام وفيما خيص البوابة بشكل خاص استحداث أوجه جديـدة للتعـاون ومسـامهات    
ــرة   عين ــدة يف الفت ــة جدي ــة ونقدي ــا بعــدها لضــمان عــدم اعتمــاد هــذه     ٢٠١٧- ٢٠١٦ي وم

  لقصرية األجل اليت تتجدد دورياً.اجلهود كلياً على االلتزامات الطوعية ا
ــة        - ٨ ــذهلا مــن خــالل بواب ــة الــيت يب ــامج ســبايدر اســتكمال جهــود التوعي وسيواصــل برن

ــا يف ذلــك     ــة، مب ــة والتحــديثات  املعــارف مبنشــورات مطبوعــة وإلكتروني النشــرات اإلخباري
اإللكترونية. وسيستغل الربنامج أيضاً أدوات التواصل االجتمـاعي مثـل غوغـل+ وفيسـبوك     
وتويتر لتبادل املعلومـات عـن األنشـطة الـيت يقـوم هبـا برنـامج سـبايدر وشـركاؤه، وسـوف           

 ، مبـا يف ذلـك  ٢٠١٧- ٢٠١٦يكثف اتصاالته مـن خـالل الشـبكات االجتماعيـة يف الفتـرة      
عن طريق التماس املزيد من التآزر مع أنشطة االتصال الـيت ينفـذها مكتـب شـؤون الفضـاء      
اخلارجي يف ما يتعلق مبحاور االهتمام ذات الصلة. ومـن فوائـد الشـبكات االجتماعيـة أهنـا      

يف الشـهر يف املتوسـط)،    ١٥٥جتلب عدداً أكرب من الـزوار واملسـتخدمني لبوابـة املعـارف (    
ني الربنامج من الوصـول إىل األوسـاط املعنيـة بـه بشـكل آين بدرجـة أكـرب        باإلضافة إىل متك

وحتسني رتبته بني حمركات البحـث. وقـد شـهد عـدد "املتـابعني" يف مجيـع الشـبكات زيـادة         
، حيـث بلـغ عـدد املتـابعني عـرب      ٢٠١٥وآذار/مارس  ٢٠١٤مطردة بني كانون الثاين/يناير 

يف املائــة)   ١٧(بزيــادة   ٢ ٥٠٠رب غوغــل+ يف املائــة) وعــ  ٥٤(بزيــادة   ١ ٨٠٠فيســبوك 
يف املائة). وسيكثف الربنـامج يف فتـرة السـنتني التاليـة مـن       ٣٤(بزيادة  ٦ ٧٠٠وعرب تويتر 

ــدة للوصــول إىل مســتخدميه      ــة ويستكشــف وســائط جدي اســتخدامه للشــبكات االجتماعي
  ائدهتا.  حبيث يكون اإلعالن عن أنشطته وأنشطة شركائه على حنو يزيد من تأثريها وف

وباإلضافة إىل ذلك، يدرك برنامج سبايدر احلاجـة إىل إتاحـة أحـدث املعلومـات عـن        - ٩
األحــداث واألنشــطة الــيت تضــطلع هبــا األوســاط املعنيــة بالفضــاء واألوســاط املعنيــة بــإدارة    
الكــوارث، وكــذلك عــن األنشــطة الــيت يقــوم هبــا برنــامج ســبايدر وشــركاؤه علــى الصــعيد 

قدمي حتـديثات يوميـة عـن هـذه األخبـار واألحـداث يف بوابـة املعـارف.         العاملي، وسيواصل ت
ــة اآلن الوصــول إىل         ــدعم اإلقليمي ــب ال ــال، يســتطيع أعضــاء شــبكة مكات ــبيل املث ــى س فعل
الصفحات اخلاصة هبم يف البوابة وتقدمي مواد بأنفسهم، ممـا يرفـع مسـتوى نشـر املعلومـات      
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د مـن أخطـار الكـوارث واالسـتجابة يف     عن ما يقوم بـه شـركاء برنـامج سـبايدر بشـأن احلـ      
  حاالت الطوارئ.  

ويف أعقاب القرار الذي اختذته مكاتب الدعم اإلقليمية يف اجتماعهـا السـنوي الثالـث     -١٠
ــذي عقــد عــام   ــة الوصــول إىل الصــور      ٢٠١٢ال بإعــداد منشــورات حمــددة اهلــدف عــن كيفي

كتيبـــات  ٢٠١٤ت يف عـــام )، أعـــدA/AC.105/2012/CRP.18َّ الســـاتلية واســـتخدامها (انظـــر
). وجيـري حاليـاً إعـداد املزيـد     A/AC.105/1079 وإرشادات توضح اخلطـوات بالتفصـيل (انظـر   

ــة، بعضــها كمنتجــات مشــتركة لتلــك        ــدعم اإلقليمي مــن املنشــورات بالتعــاون مــع مكاتــب ال
. كما يتواصل برنامج سبايدر مع الشـركاء  ٢٠١٧و ٢٠١٦املكاتب، وسوف تنشر يف عامي 

  ة إىل لغات أخرى غري اإلنكليزية.مجة تلك املواد املرجعيبشأن تر
ومن املوارد األخرى اليت تضمها البوابة مصادر بيانات جديدة تضـاف بشـكل منـتظم      -١١

إىل القائمة الطويلة من مصادر البيانات والنواتج السـاتلية املتاحـة واملصـنفة حسـب احتياجـات      
 يبـذهلا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مـن أجـل        املستخدمني النهائيني. وستمثل اجلهود الـيت 

تيسري الوصول على حنو أفضل إىل البيانات املفتوحة وإتاحة املزيد مـن املنتجـات جمانـاً مصـدراً     
مهماً آخر من مصادر البيانات يف فترة السنتني املقبلة، مـع إبـرام اتفاقـات جديـدة مـع مقـدمي       

  الصور واخلدمات.  
    

والتنسيق من أجل إدارة الكوارث (مبا يف ذلك احلد  الدعم االستشاري  - اًرابع  
    من أخطار الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ) 

يتزايد الطلب على الـدعم االستشـاري مـن برنـامج سـبايدر بشـكل مسـتمر. وبـالرغم           -١٢
مــن اإلدراك الســائد لفوائــد البيانــات واألدوات والتطبيقــات الفضــائية وثبوهتــا بوضــوح، فــإن    

تعميم استخدامها يف الكثري من البلدان مل تصل بعد إىل الدرجة الكافية إلحداث اآلثـار   سرعة
اليت ميكن أن حتققهـا يف سـبيل احلـد مـن تعـرض اجملموعـات السـكانية لألخطـار. واسـتناداً إىل          

ومن خالل مبادرات تعاونية جمـددة مـع كيانـات     ٢٠١٥-٢٠١٤أجنز من أعمال يف الفترة  ما
مــم املتحــدة ومــع شــبكة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة، ســوف يواصــل الربنــامج    أخــرى تابعــة لأل

  :٢٠١٧-٢٠١٦ية خالل فترة السنتني التركيز على األنشطة التال
ــتخدام        (أ)   ــى اسـ ــدرة علـ ــاء القـ ــهائيني يف بنـ ــتخدمني النـ ــدعم إىل املسـ ــدمي الـ تقـ

  ة اليت تتاح خالل حاالت الطوارئ؛املعلومات الفضائي
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ملعلومات الفضائية لدعم املراحل املختلفـة إلدارة الكـوارث مـن    ضمان توافر ا  (ب)  
رصد وتأهب وإنذار مبكر واسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ وتعـاٍف مبكـر، وذلـك باالسـتفادة        

ــات رئيســية ومبتكــرة ُوقِّعــت يف شــباط/فرباير     بــني مكتــب شــؤون الفضــاء    ٢٠١٥مــن اتفاق
(مـع   ٢٠١٥تفـاوض حـىت آذار/مـارس    اخلارجي وشركة دجييتال غلوب أو كانت يف مرحلة ال

  وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان)؛ حكومات الصني
تعزيز شراكاته مع املمثليات اإلقليمية ملكتب األمم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر       (ج)  

الكــوارث واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ ومكتــب تنســيق الشــؤون    
دة القطرية مثل تلك التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنيـة  اإلنسانية ومكاتب األمم املتح

  بإدارة الكوارث واليت ميكن أن تساعد يف تنفيذ توصيات البعثات االستشارية التقنية؛  
العمل عن كثب مع اآلليـات العامليـة واإلقليميـة القائمـة، مثـل ميثـاق التعـاون          (د)  

الفضائية يف حال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة      على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق
ــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى) ومشــروع ســنتينل آســيا        ــاق ال (املســمى أيضــا امليث
ــول       ــري وصـ ــا وتيسـ ــز براجمهـ ــة تعزيـ ــوس)، بغيـ ــد األرض (كوبرينكـ ــامج األورويب لرصـ والربنـ

  املستخدمني النهائيني إىل خدماهتا وذلك بعدة وسائل منها:  
ــادرات القائمــة بتقــارير ومعلومــات بشــأن الطريقــة الــيت      ‘١‘   تزويــد اآلليــات واملب

  ميكنها هبا حتسني دعمها وتوسيعه؛  
استهداف ضمان فهم املتعهدين ملتطلبات املستخدمني وما لديهم من شـروط    ‘٢‘  

  أو قيود خاصة بالنسبة ملا يطلبون ويتلقون ويستخدمون من دعم؛  
مبادرة الوصول الشامل يف إطار امليثـاق الـدويل مـن خـالل     املساعدة يف تنفيذ   ‘٣‘  

  مساعدة األمم يف احلصول على تصاريح االستخدام الالزمة؛  
املساعدة على زيـادة عـدد مـديري املشـاريع يف إطـار امليثـاق الـدويل وحتسـني           ‘٤‘  

  نوعيتهم من خالل دعم التدريب والتنسيق؛  
ع جديدة مع املزيد من كيانات األمـم  مواصلة تكوين عالقات تعاون ومشاري  (ه)  

املتحــدة ودوهلــا األعضــاء لضــمان تنســيق اإلجــراءات فيمــا يتعلــق باحلصــول علــى املعلومــات     
  الفضائية واستخدامها يف إدارة خماطر الكوارث وأحداث االستجابة يف حاالت الطوارئ؛  
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ه) اتبــاع خارطــة طريــق تطــوير بوابــة املعــارف (انظــر القســم الثالــث أعــال          (و)  
ومواصلة نشر املعلومات ذات الصلة الـيت نتجـت عـن العمـل علـى احلـد مـن خمـاطر الكـوارث          

  وبشأن أحداث خمتارة يف جمال االستجابة يف حاالت الطوارئ واالستجابة اإلنسانية؛  
تعزيز دور مكاتب الـدعم اإلقليميـة لربنـامج سـبايدر يف تـوفري الـدعم للبلـدان          (ز)  

  اليت تطلب الدعم الدويل.  
وسيواصل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، مـن خـالل برنـامج سـبايدر، العمـل مـع             -١٣

الــدول األعضــاء الــيت تطلــب الــدعم يف احلصــول علــى احللــول الفضــائية واســتخدامها يف إدارة 
  خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ عن طريق:  

ــة وأنشــطة وسياســات وخطــط احلــد        (أ)   ــدرات الوطني ــيم الق ــن الكــوارث  تقي م
  واملخاطر فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الفضاء؛  

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

وضع مبادئ توجيهية وتكييفها من أجل االسـتعانة بتكنولوجيـات الفضـاء يف      (ج)  
  الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛   احلدِّ من خماطر

تسهيل إمكانية حصـول املؤسسـات الوطنيـة علـى املعلومـات الفضـائية لـدعم          (د)  
  أنشطة احلّد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛  

  حتديد االحتياجات التدريبية وتسهيل تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛    (ه)  
حلـــدِّ مـــن املخـــاطر واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ دعـــم تنفيـــذ أنشـــطة ا  (و)  

  باستخدام تكنولوجيات الفضاء.  
وُيمكن للدعم االستشاري التقين أن يتضمن ما يلي: (أ) إيفاد بعثات استشـارية تقنيـة     -١٤

تضم خرباء من وكـاالت الفضـاء وإدارة الكـوارث مـن بلـدان أخـرى وكـذلك مـن املنظمـات          
يــة ذات الصــلة؛ و(ب) تقــدمي املشــورة التقنيــة إىل املؤسســات      واملؤسســات الدوليــة واإلقليم 

 الوطنية مـن خـالل مجلـة أمـور مـن بينـها عقـد االجتماعـات واملـؤمترات عـن بعـد وعـن طريـق             
الفيديو؛ و(ج) تسـهيل التعـاون املباشـر بـني املؤسسـات الوطنيـة ومقـدمي املعلومـات واحللـول          

ــدعم   الفضــائية؛ و(د) تيســري الوصــول إىل الصــور الســات    لية يف حــاالت الطــوارئ. ويشــمل ال
االستشــاري املقــدم تيســري الوصــول إىل البيانــات وسياســاهتا وإدارة املعلومــات والبنيــة التحتيــة   

  للبيانات املكانية الوطنية والتنسيق بني املؤسسات.  
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ــامج ســبايدر، حيــث       -١٥ ــاً النشــاط الرئيســي لربن ــة حالي ومتثــل البعثــات االستشــارية التقني
بلداً من التقيـيم املفصـل لقـدراهتا. وُيعـَرض نـاتج كـل بعثـة يف تقريـر          ٣٠ما يقرب من استفاد 

رمسي مشفوع مبوجز باالستنتاجات والتوصيات وإجراءات املتابعة واملقترحـات بشـأن املبـادئ    
التوجيهيــة والسياســات املتعلقــة مبســائل إدارة خمــاطر الكــوارث، وذلــك دائمــاً مــن منظــور           

الفضائية يف مجيع مراحل إدارة الكوارث. ويف بعض املناطق، مثـل جنـوب   استخدام املعلومات 
ــرة       ــبايدر يف الفت ــامج س ــة برن ــيا، ســتكون تغطي ــت معظــم    ٢٠١٧-٢٠١٦شــرق آس ــد مشل ق

البلدان، وسيكون الربنامج قادراً على تـوفري الـدعم الـتقين ألغـراض املتابعـة لتعزيـز املنـافع الـيت         
خــاطر العــابرة للحــدود. وســيتيح هــذا النــهج اإلقليمــي أيضــاً  جتلبــها الرؤيــة اإلقليميــة بشــأن امل

استمرار تقدمي الدعم الـذي قـد حتتـاج إليـه البلـدان الـيت أوفـدت إليهـا هـذه البعثـات مـن أجـل             
تنفيذ توصياهتا. ويأمل برنـامج سـبايدر أن يـؤدي تعزيـز التشـارك املفتـوح يف البيانـات وتبـادل         

  إىل زيادة أثر خدماته بدعم من شبكات شركائه.  املمارسات واإلدارة اجليدة للبيانات 
وسيشــجع الربنــامج البلــدان الــيت اســتقبلت بعثــات استشــارية تقنيــة خــالل الســنوات      -١٦

القليلة املاضية علـى إعـادة دراسـة التوصـيات الصـادرة عـن خـرباء البعثـة والتنسـيق مـع برنـامج            
ألحيـان، تنطـوي هـذه التوصـيات     سبايدر لتنفيـذها مـن خـالل أنشـطة املتابعـة. ويف كـثري مـن ا       

ــراداً يف          ــدان ويســتهدف أف ــك البل ــدة بالنســبة إىل تل ــا فائ ــور هل ــى أم ــدريب خــاص عل ــى ت عل
الســلطات املســؤولة عــن اســتخدام املعلومــات الفضــائية. وســريوَّج للنمــاذج الناجحــة ألنشــطة  

ة إىل تنفيـذ  بني الدول األعضاء لزيادة الـوعي باحلاجـ   ٢٠١٥و ٢٠١٤املتابعة املنجزة يف عامي 
  توصيات هذه البعثات.  

 ٢٠١٧-٢٠١٦ووفقا لإلطار االسـتراتيجي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي للفتـرة         -١٧
)A/69/6 (Prog. 5)(       يهــدف الربنــامج إىل مواصــلة تقــدمي الــدعم االستشــاري إىل الــدول ،

ر (هـدف لنهايـة   زالـت تتلقـى الـدعم منـذ بـدأ برنـامج سـبايد        األعضاء الثماين والثالثني اليت ما
خـالل فتـرة السـنتني     ٤٢) وزيادة عدد الدول األعضاء اليت تتلقـى هـذا الـدعم إىل    ٢٠١٥ عام

احلالية. وسيكون من املؤشرات األخرى على التقدم احملرز، بدءاً من فترة السنتني املقبلة، عـدد  
 ٢٢يقـل عـن    اخلدمات اجلديدة املقدمة مـن بوابـة املعـارف. ويسـعى الربنـامج إىل تـوفري مـا ال       

  .  ٢٠١٧خدمة حبلول هناية عام 
    

    بني خمتلف األوساط وبناء القدراتبناء اجلسور  - خامساً 
من النتائج اليت توصلت إليها البعثات االستشارية التقنية املوفدة من برنامج سبايدر على   -١٨

ق رصـد األرض  مر السنني أنه على الرغم من (أ) إحراز تقدم هائل خالل العقد املاضـي يف تطبيـ  
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إنشـاء إطـار    من حيث جودة وفائدة املنتجات اخلاصـة بالتأهـب للكـوارث والتصـدي هلـا و(ب)     
مؤسسي وِضع يف العديد من البلدان لتنسيق اإلجراءات املتخذة من السلطات للتأهب للكوارث 

، والتصــدي هلــا متاشــياً مــع طائفــة مــن املمارســات اجليــدة علــى املســتويني السياســايت والتنظيمــي  
ــال ــة وأوســاط          ف ــن جه ــات واملنتجــات م ــدمي البيان ــني أوســاط مق ــاك فجــوة كــبرية ب ــزال هن ت

املستخدمني النهائيني مـن غـري املتخصصـني يف جمـال رصـد األرض مـن جهـة أخـرى فيمـا يتعلـق           
بفهم كل منهما لتوقعات اآلخر واحتياجاته وما يواجهه من قيود. وهذا الفهـم هـو الـدافع وراء    

فريق من جهود للتوعية والتمثيل. ومع ذلك، كما ورد يف القسم الثـاين أعـاله،   معظم ما يبذله ال
يــتعني ترتيــب األولويــات ألن املــوارد املاليــة املتاحــة حاليــاً ال تســمح باالســتجابة بشــكل كامــل   
للمستويات احلالية من الطلب على الدعم أو التعاون، وال حـىت باالسـتفادة الكاملـة مـن الفـرص      

مــا مل  ٢٠١٧-٢٠١٦ة. وال يتوقــع أن يطــرأ علــى هــذا الوضــع حتســن يف الفتــرة العديــدة القائمــ
يقدم املزيد من الدول األعضاء تربعات إىل الربنامج. ويف الوقت نفسه، ستبقى للطلب على هنج 
أكثر تكامالً وتنسيقاً أمهيته، حيث إن ذلك سيزيد من العمل املطلوب من الـدول ومـن منظومـة    

من أجل حتقيق أهداف التنميـة   ٢٠١٥دها ضمن خطة التنمية ملا بعد عام األمم املتحدة يف جهو
واألهـداف   ٢٠١٥املستدامة واألهداف احملددة يف إطار احلد من أخطار الكـوارث ملـا بعـد عـام     

  .  ٢٠١٥الرامية إىل معاجلة آثار تغري املناخ اليت ستحدد يف عام 
ي زمـام املبـادرة بشـأن إنشـاء     ، يتوىل مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارج   ٢٠١٤ومنذ عام   -١٩

وتنسـيق شــراكة عامليــة بــني الوكــاالت يكـون اســتخدام رصــد األرض وتعزيــزه أحــد أنشــطتها   
الرئيسية. وقد التزمـت هـذه الشـراكة بعقـد التزامـات طوعيـة، يف املـؤمتر العـاملي الثالـث بشـأن           

آذار/  ١٨إىل  ١٤احلد من أخطار الكوارث، املقـرر عقـده يف سـينداي باليابـان يف الفتـرة مـن       
، بدعم األمم يف حتقيق األهداف والغايات اليت اتفقت عليهـا يف إطـار احلـد مـن     ٢٠١٥مارس 

 ٢٠١٧-٢٠١٦. وسيواصـل برنـامج سـبايدر يف الفتـرة     ٢٠١٥أخطار الكوارث ملا بعـد عـام   
توفري اإلرشادات العلمية والتقنية يف إطار مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي فيمـا يتعلـق بتنفيـذ        

ــة      اال ــيض بشــأن رصــد األرض دعمــاً لالســتراتيجيات الوطني ــاب األب لتزامــات احملــددة يف الكت
إطار للتآزر لتضمني تكنولوجيـات رصـد األرض يف جهـود احلـد مـن       :إلدارة خماطر الكوارث

  خطر الكوارث.  
ــاء       -٢٠ ــة املــوارد مــن أجــل بن ويف هــذا الســياق العــاملي، سيســتمر برنــامج ســبايدر يف تعبئ

اجتماعـات اخلـرباء    ع حتديد أولويـات تدخالتـه اخلاصـة بالتواصـل والتوعيـة وعقـد      القدرات، م
  وحلقات العمل.
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    بناء القدرات  - ألف  
يعّد بناء القدرات وتعزيز الترتيبات املؤسسـية علـى مجيـع املسـتويات أمـراً أساسـياً مـن          -٢١

واسـتخدامها بشـكل   أجل زيادة قدرة املنظمات واألفراد على الوصول إىل اخلـدمات الفضـائية   
فعـــال ألغـــراض إدارة خمـــاطر الكـــوارث والتأهـــب ملواجهتـــها والتصـــدي هلـــا والتعـــايف منـــها. 

  يف القيام مبا يلي: ٢٠١٧-٢٠١٦رة وسيستمر برنامج سبايدر يف الفت
العمل مع الشركاء، مبا يف ذلك مكاتب الدعم اإلقليمية لربنـامج سـبايدر، يف     (أ)  

  هبا من مواد؛   وضع مناهج تدريبية وما يتصل
ــز التعــاون مــع الفريــق املخــتص برصــد األرض ومعهــد األمــم املتحــدة          (ب)   تعزي

للتدريب والبحث وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع لـه، وهـو تعـاون كُثـف يف عـام      
  من أجل وضع أنشطة مشتركة يف جمال التدريب من خالل جتميع املعارف واملوارد؛   ٢٠١٤

يع علــى إعــداد دورات تدريبيــة قصــرية األجــل تنفــذها مكاتــب الــدعم التشــج  (ج)  
اإلقليميــة لربنــامج ســبايدر بشــأن االستشــعار عــن بعــد إلدارة خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف 
حاالت الطوارئ. وسُتعزَّز قدر اإلمكان مناذج ألنشطة مماثلة اضـطُلع هبـا خـالل فتـرة السـنتني      

  ت أو برجميات أو خدمات بشكل فعال.  السابقة وشارك فيها مقدمو بيانا
ــام      -٢٢ ــذة يف عـــ ــطة املنفـــ ــر األنشـــ ــوجز تقريـــ ــبايدر    ٢٠١٤ويـــ ــامج ســـ ــار برنـــ يف إطـــ

)A/AC.105/1078 األنشـــطة املبتكـــرة الـــيت وضـــعت بالشـــراكة مـــع مكاتـــب الـــدعم اإلقليميـــة (
اص. والكيانــات التابعــة لألمــم املتحــدة واملؤسســات األكادمييــة ويف بعــض األحيــان القطــاع اخلــ 

ــرة الســنتني    ــالنظر إىل أن الشــراكات ٢٠١٧-٢٠١٦وُتســتخدم هــذه األنشــطة كنمــاذج لفت ، ب
أتاحت االستفادة من خربات مثبتة وجيدة التوجيه وأدت يف الوقت نفسـه إىل خفـض التكـاليف    

  اإلمجالية ألن معظم األعمال املشتركة جرت دون تكلفة على الربنامج أو على املشاركني.  
يف القسم الرابع أعاله بشـأن اخلـدمات االستشـارية، سـوف يـويل برنـامج        وكما أشري  -٢٣

سبايدر األولوية ألنشطة بناء القدرات على الصعيد اإلقليمي، وذلك ليس مـن أجـل التوظيـف    
األمثل للموارد الشحيحة فحسب، وإمنا أيضاً لتشـجيع األمـم علـى التكـاتف مـن أجـل تطـوير        

  ات السكانية للخطر والتخفيف من آثار الكوارث.  القدرات على احلد من تعرض اجملموع
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    أنشطة التواصل  - باء  
ستتضــمن أنشــطة التواصــل، كمــا كــان احلــال يف فتــرة الســنتني الســابقة، مــا يلــي يف      -٢٤

  حدود املوارد املتاحة:  
تقدمي الدعم لالجتماعـات ذات الصـلة الـيت ينظمهـا الشـركاء وتـرتبط بواليـة          (أ)  

  الته؛  برنامج سبايدر ورس
املشاركة يف اهليئات واملؤمترات واالجتماعـات وحلقـات العمـل الدوليـة ذات       (ب)  

  الصلة بوضع السياسات والشؤون التقنية عن طريق توفري املتكلمني ومواد إذكاء الوعي؛  
تقدمي الدعم مـن أجـل مشـاركة املمارسـني واخلـرباء يف جمـال إدارة الكـوارث          (ج)  

ــة الد  ــدورات التدريبي ــيت     يف ال ــة واحللقــات الدراســية وحلقــات العمــل ال ــة اإلقليمي ــة والتقني ولي
  ينظمها برنامج سبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمية والشركاء اآلخرين.  

ــرة الســنتني      -٢٥ ــامج ســبايدر خــالل فت ــز شــبكة   ٢٠١٧-٢٠١٦وســيعمل برن علــى تعزي
وجهـة الوصـل   جهات الوصل الوطنية ويواصل جهوده من أجل زيـادة إشـراكها يف األنشـطة.    

الوطنيــة هــي مؤسســة وطنيــة تســّميها حكومــة البلــد املعــين ومتثّــل أوســاط إدارة الكــوارث          
والتطبيقات الفضائية. ويتمثل دورهـا يف العمـل مـع برنـامج سـبايدر باعتبارهـا نقطـة االتصـال         
األوىل يف البالد هبدف زيادة الكفاءة يف التعاون. ومعظـم جهـات الوصـل، علـى سـبيل املثـال،       

هلــة ألن تكــون مســتخدماً مصــرحاً لــه مبقتضــى امليثــاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث     مؤ
ــامج ســبايدر مــع       ــع. وينســق برن ــة إىل تيســري الوصــول للجمي ــه الرامي الكــربى يف إطــار مبادرت
الشركاء يف امليثاق من أجـل أن تسـتفيد البلـدان مـن خدماتـه. وسـيكون هـذا اجلهـد التروجيـي          

  بناء القدرات اليت يباشرها الربنامج.  قائماً يف مجيع أنشطة 
    

    حلقات العمل واجتماعات اخلرباء  - جيم  
، ستتضمن األنشطة تنظيم ما ال يقل عن اثـنني مـن   ٢٠١٧-٢٠١٦خالل فترة السنتني   -٢٦

حلقات العمل و/أو اجتماعات اخلرباء و/أو احللقات الدراسية على الصعيد اإلقليمـي أو الـدويل   
لوطنيـة مـع خـرباء مـن مكاتـب الـدعم اإلقليميـة لربنـامج سـبايدر وخـرباء           جلمع جهات الوصـل ا 

آخرين. وستسهم هذه األنشطة يف سد الفجوة بني أوساط إدارة الكوارث واألوسـاط الفضـائية   
  وتعزِّز التنسيق بني املبادرات وتقّوي مكاتب الدعم اإلقليمية لربنامج سبايدر. 

ــا    -٢٧ ــرة الســنتني  وعــالوة علــى ذلــك، ســوف يتكفــل الربن    ٢٠١٧-٢٠١٦مج خــالل فت
  مبا يلي:  
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عقد اجتماع عـاملي واحـد علـى األقـل للخـرباء مـع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة            (أ)  
  الستعراض إجنازات خطة العمل اجلارية ووضع خطة عمل فترة السنتني التالية؛  

تقدمي الدعم لعقد ما ال يقل عن أربع حلقات دراسية وحلقات عمـل إقليميـة     (ب)  
ولية ينظمها شـركاء وذلـك علـى شـكل دعـم يغطـي تكـاليف سـفر مشـاركني مـن البلـدان            ود

  النامية؛  
مشاركة متكلِّمني من اخلرباء على مدى فترة السنتني فيمـا ال يقـل عـن أربعـة       (ج)  

    .مؤمترات واجتماعات ذات صلة تعزيزا ألنشطة برنامج سبايدر
واصــل الوكــاالت املكّرســة إلدارة وسيشــمل اجلمهــور املســتهدف يف حالــة أنشــطة الت   -٢٨

الكوارث والتطبيقات الفضائية واملراكز األكادميية ومراكز البحوث واملنظمـات غـري احلكوميـة    
وشــركات التكنولوجيــا اخلاصــة. وتشــمل النتــائج املتوقــع حتقيقهــا مــن أنشــطة التواصــل زيــادة  

ية فيما بـني الوكـاالت   الطلب على أنشطة بناء القدرات وإقامة صالت متسمة بطابع أكثر رمس
  الفضائية وكذلك الوكاالت املعنية بإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ.  

    
    اخلالصة  - اًسادس  

سـنوات تقريبـاً مـن تعزيـز املمارسـات اجليـدة يف        ١٠استناداً إىل اخلربة املكتسـبة خـالل     -٢٩
ات والتشـارك فيهـا، ويف تقـدمي الـدعم     إدارة املعارف، مبا يف ذلك تعزيز تبادل البيانـات واملعلومـ  

االستشــاري وبنــاء القــدرات حســب الطلــب، سيواصــل برنــامج ســبايدر جهــوده املتعلقــة بزيــادة 
إمكانية الوصول إىل املعلومات اجلغرافية املكانيـة الفضـائية واالتصـاالت السـاتلية والـنظم العامليـة       

عمل مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي     لسواتل املالحة وحتسني استخدامها مبا يتفق مع أولويات
(احلـد مـن خمـاطر الكـوارث والتنميـة املسـتدامة وتغـري         ٢٠١٥ويتصل خبطط التنمية ملا بعـد عـام   

ــرة الســنتني       ــامج ســبايدر خــالل فت املنــاخ). وســيوجِّه ذلــك جوانــب التعــاون الــيت ســيقيمها برن
  وياهتا.ذا، ويساعد على ترتيب أولمن أجل تنفيذ برنامج العمل ه ٢٠١٧-٢٠١٦

 


