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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية

   الستخدام املعلومات الفضائية األمم املتحدةبرنامج     
  : واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف إدارة الكوارث    
      ٢٠١١-٢٠١٠خطة عمل لفترة السنتني     
    مذكّرة من األمانة    

غراض السلمية يف دورهتا اخلمسني على اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األ  - ١
  األمم املتحدةأن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقارير املرحلية عن برنامج

برنامج (واالستجابة يف حاالت الطوارئ  الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث
ل األعمال بشأن دعم إدارة  وخطط عمله املقبلة يف إطار بند منتظم من بنود جدو)سبايدر

الكوارث بواسطة النظم الفضائية، وأن ُيدَرج ذلك البند من جدول األعمال يف قائمة املسائل 
  .اليت سينظر فيها فريقها العامل اجلامع

علما  السادسة واألربعني اورهتوأحاط الفريق العامل اجلامع التابع للجنة الفرعية يف د  - ٢
يف  هبا يف إطار برنامج سبايدراضطُلع األنشطة اليت يما يتعلق برز فم احملالتقّد برتياحمع اال

  .التقرير  يف مرفق هذاة الوارد٢٠١١- ٢٠١٠خطة عمل فترة السنتني أقّر  و،٢٠٠٨عام 
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    املرفق
   الستخدام املعلومات الفضائية األمم املتحدةبرنامج     

  : واالستجابة يف حاالت الطوارئ يف إدارة الكوارث
      ٢٠١١-٢٠١٠ل لفترة السنتني خطة عم
من احلصول على مجيع أنواع واملنظمات الدولية واإلقليمية البلدان مجيع متكني ضمان : بيان املهمة

  .إدارة الكوارث يف مجيع مراحلهادورة  القدرة على استخدامها لدعم تنميةاملعلومات الفضائية و
    

    التواصل وبناء القدرات  -أوال  
    لتوعيةا: ١النشاط   - ألف  

تشجيعا هلم على املستهدفني  األشخاصلدى  هممستوى الف رفع عمليةهي  التوعية  - ١
 الستخدام  األمم املتحدةيف إطار برنامجوهي عملية مصممة . سلوكياهتم وهممواقفتغيري 

 )برنامج سبايدر(واالستجابة يف حاالت الطوارئ  املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث
مرار األنشطة املُضطلع هبا وتعمل على تيسريها وإعدادها يف سياق خماطبة لكي تواكب باست

مبا ، جديدةتكنولوجية  حلولجديدة وما ُيوضع من شراكات ما ُيقام من  واجلديدةماهري اجل
  . املوجودة واجلديدةاملستهدفة ئاتلفجديدة ليتيح فرصا 

 ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني فترة  االضطالع هبا خاللالتوعية املقرر أنشطة ستسري و  - ٢
واليت يتمثل أحد أهدافها يف رفع ، ٢٠٠٨ضعت يف عام اليت ُوالتوعية استراتيجية على خطى 

إلمكانيات االستفادة من  املستهدفني بربنامج سبايدررباء اخلؤسسات وفهم املمستوى 
، وارتباط هذه التكنولوجيا إدارة الكوارثالفضائية يف تكنولوجيا الفضاء واملعلومات 

 استخدامإزاء جيابيا إاجلماهري املستهدفة موقفا ومن املتوقع أن تبدي . عملهمواملعلومات ب

متكّنها من يفية اليت ، ومن املقرر تشجيع اجلماهري على معرفة الكالتكنولوجيات الفضائية
  .ةاليومي أعماهلايف  التكنولوجيات استخدام

واحدة على : لتوعيةلثالث محالت يم وتشمل االستراتيجية االقتراح املقّدم بشأن تنظ  - ٣
 وثالثة  لألوساط املوجودة يف جنيفأخرى، و)تستهدف املستعملني النهائيني (الصعيد الوطين
ستضم كل واحدة من احلمالت تعريفا للفئة اليت تستهدفها بالتحديد و. لوسائل اإلعالم

يضا الشركاء احملتملني ومبادئ توجيهية إلعداد مواد احلمالت واستراتيجية للتنفيذ ستحدد أ
  .من أجل االشتراك يف إعداد احلمالت وتنفيذها) مبا يف ذلك مكاتب الدعم اإلقليمية(
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    التواصل: ٢النشاط   - باء  
إدارة األوساط املعنية باملمارسني واخلرباء من يف إشراك أنشطة التواصل تسهم   - ٤

مها الشركاء نظّيشطة مماثلة يف أنوبرنامج سبايدر  أنشطة الكوارث واألوساط الفضائية يف
  .إدارة الكوارث يف مجيع مراحلهادورة ستخدام املعلومات الفضائية لدعم يزا التعز
  :وتشمل أنشطة التواصل ما يلي  - ٥

تنظيم حلقات عمل ودورات دراسية واجتماعات للخرباء يف إطار برنامج   )أ(  
  سبايدر يف مجيع املناطق؛

ال تنظيم االجتماعات املتصلة بأهداف برنامج تقدمي الدعم للشركاء يف جم  )ب(  
  سبايدر؛
املشاركة يف املؤمترات واالجتماعات وحلقات العمل الدولية ذات الصلة   )ج(  

فيما خيص وضع السياسات والشؤون التقنية عن طريق توفري املتكلمني واملواد اخلاصة 
  بالتوعية؛
رة الكوارث لتمكينهم من املشاركة تقدمي الدعم للممارسني واخلرباء املعنيني بإدا  )د(  

  .يف الدورات الدراسية وحلقات العمل التقنية اإلقليمية والدولية اليت ُتنظم يف إطار برنامج سبايدر
: اليت ستشكل اجلهود األساسية املبذولة بشأن التواصلحلقات العمل فيما يلي و  - ٦

 تركّز على مجع اخلرباء حلقات العمل الدولية املعقودة يف إطار برنامج سبايدر اليت
واملمارسني معا وتفضي إىل تعزيز التعاون األفقي ونقل املعارف، وحلقات العمل اإلقليمية 
املعقودة يف إطار برنامج سبايدر اليت تركّز على مسائل مواضيعية حمّددة وعلى تعزيز التعاون 

  .األفقي والتنسيق الرأسي
خالل فترة ُيضطلع هبا، ضمن أنشطة أخرى، فيما يلي أنشطة برنامج سبايدر اليت سو  - ٧

  :٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
أو /أو اجتماعات للخرباء و/تنظيم ما ال يقل عن أربع حلقات عمل و  )أ(  

حلقات دراسية، منها حلقتا عمل إقليميتان جتمعان معا جهات الوصل الوطنية وتسهمان يف 
واألوساط الفضائية، وحلقتا عمل سد الفجوة القائمة بني األوساط املعنية بإدارة الكوارث 

  دوليتان تعززان تنسيق ما ُيقّدم من مبادرات وتعضدان مكاتب الدعم اإلقليمية؛
تقدمي الدعم لعقد ما ال يقل عن أربع حلقات دراسية وحلقات عمل إقليمية   )ب(  

  ودولية يف شكل مساعدة تغطي تكاليف سفر املشاركني من البلدان النامية؛



 

4  
 

 A/AC.105/937

كلِّمني من اخلرباء فيما ال يقل عن ستة مؤمترات واجتماعات مشاركة مت  )ج(  
  ذات صلة تعزيزا ألنشطة برنامج سبايدر؛

تنظيم ما ال يقل عن حلقة عمل واحدة أو اجتماعا واحدا للخرباء أو ندوة   )د(  
  .واحدة يف جنيف لصاحل أوساط املستعملني

سبايدر الوكاالت املكّرسة وستستهدف أنشطة التواصل املضطلع هبا يف إطار برنامج   - ٨
إلدارة الكوارث والتطبيقات الفضائية واملراكز األكادميية ومراكز البحوث واملنظمات غري 

  .احلكومية وشركات التكنولوجيا اخلاصة وشركات التأمني
تشمل النتائج املتوقع حتقيقها من أنشطة التواصل زيادة الطلب على أنشطة بناء و  - ٩

 اتصال تتسم بطابع أكثر رمسية فيما بني الوكاالت الفضائية وكذلك القدرات وإقامة حلقات
  .بني الوكاالت املعنية بإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

    
    بناء القدرات: ٣النشاط   - جيم  

 مجيع املستويات أمرا أساسيا من علىيعّد بناء القدرات وتعزيز الترتيبات املؤسسية   - ١٠
املنظمات واألفراد على االستفادة الفّعالة من اخلدمات الفضائية ألغراض أجل زيادة قدرة 

فترة السنتني خالل و.  تبعاهتا والتصدي هلا والتعايف منواجهتهاالتهيؤ ملالوقاية من الكوارث و
احملّددة يف إطار بناء القدرات املعد األنشطة ، سُتنفّذ يف إطار برنامج سبايدر ٢٠١١-٢٠١٠
  :ويشمل هذا اإلطار ما يلي. ٢٠٠٩الذي سُيحّدث يف عام ، و٢٠٠٨يف عام 

احللول الفضائية يف تركّز على قاعدة بيانات لفرص التدريب وتشغيل إعداد   )أ(  
  ؛إدارة الكوارثجمال 

تعّزز استخدام احللول  مناهج تدريبونشر وضع على الشركاء التعاون مع   )ب(  
  ؛الت الطوارئالفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حا

تعلّم اإللكتروين تأخذ يف االعتبار نوع املرافق املوجودة لدى للهتيئة فرص   )ج(  
   ومداومة توفري هذه الفرص؛األمم املتحدة وغريها من اجلهات

تسهيل إتاحة فرص التدريب على املديني القصري والطويل يف مراكز التمّيز،   )د(  
واجهة األوساط املعنية مبأوساط املساعدة اإلنسانية و مبا فيها فرص التدريب اليت تستفيد منها

  ؛املستعملني يف جنيفأوساط حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك 
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توفري التمويل الالزم لتقدمي الدعم املمكن للمستعملني النهائيني املهتمني   )هـ(  
  .حبضور هذه الدورات التدريبية

املنتسبة الرمسية املراكز اإلقليمية ع ويشّدد إطار تنمية القدرات على ضرورة العمل م  - ١١
فضال عن غريها من مراكز التمّيز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، واملعنية بلألمم املتحدة 

  .الوطنية واإلقليمية يف جمال تدريب املستعملني النهائيني وتعزيز املؤسسات الوطنية
شؤون إدارة الكوارث ومن األوساط املعنية باملستهدف ممارسني ويشمل اجلمهور   - ١٢

وموظفني من ،  العام واخلاصنيالقطاعيف الوكاالت احلكومية و يفني العاملالفضاء من 
الكفيلة مبد اجلسور بني هذه سبل السة لبحث ومراكز البحوث املكّر  األكادمييةراكزامل

  .أساليبما يلزم من أدوات و استحداثمن خالل األوساط 
حتديث املناهج بشأن : يقها خالل فترة السنتني ما يليومن النتائج املتوقّع حتق  - ١٣

لطوارئ؛ يف حاالت ا موضوع استخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة
بالتالزم مع التدريب   اإلقليمية وغريها من مراكزتمّيزاتفاقات تعاون مع مراكز الوإبرام 

برنامج سبايدر بذلك دور ليتحقق تدريب، يف جمال الالذي تؤديه ال دور الفّعاستهداف ال
يف إطار بوابة معارف م اإللكتروين التعلّعنصر طالق وإبناء القدرات؛  برناجما يسّهل هوصفب

  .برنامج سبايدر؛ وتيسري برامج التدريب
    

    التعاون األفقي  -ثانيا  
    مجاعات املمارسة: ٤النشاط   - ألف  

إدارة املعارف ونقلها دعم اآلونة األخرية لهنج ظهر يف مجاعات املمارسة جزء من   - ١٤
هذه األوساط عبارة عن مجاعات دينامية تربطها و. يستند إىل نظرية التعلّم االجتماعي

. ، وهي تكّرس نفسها لبحث املسائل اليت هتم مجيع أفراد اجلماعةاالتصال والتعلّمعمليات 
متّيز مجاعات املمارسة، اليت يتعامل ارف من العمليات األساسية اليت  املعبادلتوتعترب عملية 

  .ربنامج سبايدراملتصلة بواسعة من القضايا ها مع طائفة بعض
املسائل تركِّز على جيري بفضل برنامج سبايدر تعزيز ودعم مجاعات املمارسة اليت و  - ١٥

على حد سواء، وكذلك على إجياد ما يلزم من واملعلومات الفضائية  إدارة الكوارثاملتعلقة ب
بيئة   االستشارية التقنيةهوبعثاتاملعقودة يف إطار برنامج سبايدر عمل الحلقات تؤّمن و. لولح

 مبعضهلقائهم لرباء الفضاء، فضال عن خبإدارة الكوارث ها املمارسون يف جمال فييلتقي 
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مجاعات ل يتشكاألمر الذي يوفّر بالتايل برناجما تنظيميا ميكن االستناد إليه يف البعض، 
  .ية شخصاتصاالتإجراء تطويرها من خالل مواصلة وسة املمار
وقد قّدم برنامج سبايدر حلد اآلن الدعم ملا هو موجود من مجاعات املمارسة   - ١٦

وأسهم يف إنشاء مجاعات جديدة، ليجمع بذلك األوساط املعنية بتكنولوجيا الفضاء 
  .واألوساط املعنية بإدارة الكوارث معا

نولوجيا املعلومات واالتصاالت املقّدم جلماعات املمارسة فيما خيص الدعم بتكو  - ١٧
واملوجه لألنشطة اجلاري تنفيذها الرامية إىل نقل املعارف ونشر التعلّم االجتماعي، فإن بوابة 
معارف برنامج سبايدر، اليت هي منصة قائمة على اإلنترنت، ستفسح اجملال أمام إجراء 

 وهكذا، فإن بوابة املعرفة.  حمتوى مضمون اجلودةونقل كوينتأمام وبتلقائية االتصاالت 

  .ة املمارسصفوف مجاعاتاالخنراط يف ستشجع مستعمليها على 
أنشطة حمّددة ذ يف إطار برنامج سبايدر نفّسُت، ٢٠١١- ٢٠١٠فترة السنتني خالل و  - ١٨

 لوحدةالستخدام الكامل أو إنشاء مجاعات للممارسة، بوسائل منها ضمان ا/دعما لتعضيد و
وستشمل حتديدا وحدة االتصاالت هذه . االتصاالت عرب بوابة معارف برنامج سبايدر

وضمان استهالل عمليات االتصال ورصدها وتنسيقها، وكذلك توسيع نطاق حمتوى البوابة 
وسيجري بفضل برنامج .  الذي ميكن التحكم فيه(Wiki) اتباع هنج ويكي عن طريقجودته 
جماالت ذات مساء مجاعات املمارسة القائمة اليت تنتمي إىل حصرية بأقائمة حتديث  سبايدر
التكنولوجيا الفضائية املعنية بوساط األ كيفية اجلمع بني عندة معارف حمّدتوفّر صلة 

  .إدارة الكوارثاألوساط املعنية بو
    

    التعاون: ٥النشاط   - باء  
من العناصر األساسية  بني خمتلف الشركاءمواءمة املبادرات املختلفة والتعاون فيما   - ١٩

 على املعلومات الفضائيةمن احلصول واملنظمات الدولية واإلقليمية  الدولمتكني لضمان 
  .دارة الكوارثإأنشطة  لدعمواستخدامها 

برنامج سبايدر يف جهود التنسيق هذه من خالل ضمان توجيه عملية تنسيق ويسهم   - ٢٠
احلصول على التكنولوجيات الفضائية إلدارة ة يف املبادرات الرامية إىل مساعدة البلدان النامي

  ).تنسيق أفقي (الكوارث واحلّد من املخاطر واستخدام هذه التكنولوجيات
لمبادرات الدولية لكامل لتنفيذ اسيواصل موظفو برنامج سبايدر العمل من أجل الو  - ٢١

إلسهام يف هذا ، واربنامج عمل برنامج سبايدربذات الصلة القائمة واملزمعة واإلقليمية 
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بني مجيع مبادرات األمم املتحدة فيما التنسيق جوانب تعزيز التنفيذ، وذلك مشاركة منهم يف 
ليت املبادرات ابني فيما االت الطوارئ، وكذلك حاإلنسانية وباالستجابة يف احلاالت  تعلقةامل

  .املخاطر وإدارة الكوارث تركّز على احلّد من
، سريكّز موظفو ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني ن أعمال يف بناء على ما ُنهِض به مو  - ٢٢

  : على ما يلي٢٠١١- ٢٠١٠فترة السنتني برنامج سبايدر يف 
ضمان تيسري سبل االستفادة من الفرص املتاحة العديدة وحتسني أوجه   )أ(  

االنتفاع منها أمام من يعنيه األمر من املستعملني النهائيني مبا يشمل املتاح منها من خالل 
ق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية التعاون على حتقيق االستخدام املنّس ثاقمي
  اإلقليمي ألمريكا الوسطى، ونظام الرؤية والرصدآسيامشروع رصد و، تكنولوجية أو
املشاريع املتعددة خمتلف و ،)فريقياسريفري أ(فريقيا  اإلقليمي أل، ونظام الرؤية والرصد)سريفري(

الستجابة يف اخلدمات والتطبيقات الالزمة ل( يف هذا اجملال تمويلاألوروبية الالسنوات 
الشبكة اإلقليمية  :فريقياوأحاالت الطوارئ، وبرنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية 

ضمان تتام ، و)ذلك وما إىل eGARNET) (لتبادل املعلومات والتدريب يف حاالت الطوارئ
   املبذولة؛ احلّد من ازدواجية اجلهودمن أجلهذه الفرص 

التآزر مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة، أوجه تنسيق الربامج وبناء ضمان   )ب(  
واملركز اآلسيوي للتأهب للكوارث واملركز  املختص برصد األرض الفريقذلك مبا يف 

 جنوب جلنةو والوكالة الكاريبية للتصدي العاجل للكوارث الكوارث اآلسيوي للحد من
 رابطة جنوب آسيامركز الشؤون اإلدارية التابع لو احمليط اهلادئ لعلوم األرض التطبيقية

   لوقاية من الكوارث الطبيعية يفاللتعاون اإلقليمي يف حاالت الكوارث ومركز تنسيق 
  ؛أمريكا الوسطى

االحتفاظ مبجموعة حمّدثة من املبادئ التوجيهية بشأن التنسيق الرأسي   )ج(  
مية إىل مساعدة ذوي الصلة من املستعملني النهائيني، مبا يف ذلك جهات الوصل الوطنية والرا

التابعة لربنامج سبايدر، على االستفادة من مجيع املبادرات القائمة وضمان التنسيق والتفاعل 
أو /تنفيذ وفيما بني السلطات الوطنية واملؤسسات العلمية واملنظمات ذات الصلة اليت تتوىل 

توفري  احللول املعتمدة على التكنولوجيات الفضائية، واجلهات الفاعلة يف جماالت توفري
  ؛الفضائيةاملعنية بالشؤون ، واألوساط الدفاع املدينالبيئية ومحاية اإلنسانية واحلماية لألغراض 

اسُتهل العمل هبا الربيدية اليت للعناوين " سبيس إيد"قائمة االستفادة من   )د(  
 ، وضمان أن يؤدي العمل بالقائمة إىل اإلسراع يف توفري٢٠٠٩- ٢٠٠٨سنتني خالل فترة ال
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إدارة الكوارث يف مجيع على مدار الساعة جلميع املشاركني يف دورة الدعم واملعلومات 
  ؛)على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع (مراحلها
جراءات العمل مع مجيع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة لضمان تنسيق اإل  )هـ(  

 الكوارثاملخاطر و إدارة واستخدامها يفاملعلومات الفضائية بشأن احلصول على 
وينطوي ذلك على تنظيم اجتماعات سنوية على صعيد . واالستجابة يف حاالت الطوارئ

 الستجابة يف حاالت الطوارئمنظومة األمم املتحدة بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء ل
 تطورةفهم البيئة التشغيلية املنية، األمر الذي سيسهم يف حتسني وتقدمي املساعدات اإلنسا

كما ستسهم يف هذا املسعى . املتحدة وتعزيز التنسيق فيما بني كيانات منظومة األمم
 األمم املتحدة  فريقرئاسة  يفمكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة،مشاركة 

  ؛٢٠١٠- ٢٠٠٩ خالل فترة السنتنيالعامل املعين باملعلومات اجلغرافية 
يف سبايدر برنامج نشر نتائج ما أُِجنز من أعمال ضمن إطار يف اإلسهام   )و(  

وسعيا إىل القيام بذلك، . جبنيف من الكوارث واالستجابة اإلنسانية احلّداملعنية بوساط األ
ل ستقتضي الضرورة عقد اجتماعات وإجراء مشاورات بصورة منتظمة، وتسهيل سبل حصو

األوساط املعنية على البيانات واملوارد والنواتج الفضائية بشكل عام، وحتديد احتياجاهتا من 
أنشطة بناء القدرات، وتنفيذ محلة حمّددة للتوعية تستهدف األوساط املعنية، وخصوصا 
املوظفني العاملني يف خمتلف الكيانات التابعة لألمم املتحدة واليت تتخذ من جنيف مقرا هلا، 

نظيم ما ال يقل عن حلقة عمل واحدة أو اجتماع واحد خلرباء الفريق املشترك املختص وت
  .األمم املتحدة يف جنيف/برصد األرض

    
    إدارة املعارف ونقلها: ٦النشاط   - جيم  

جناح ها أمرا أساسيا إلونقلينبغي اعتبار مسألة احلصول على املعارف ومعاجلتها   - ٢٣
كل  يف شالفرداإلملام بكيفية إدارة أنواع املعارف اليت لدى وُيقصد بذلك . سبايدر برنامج
ومن مث ميكن . املسجلة يف جمموعة متنوعة من وسائل اإلعالم، وأنواع املعارف وخربة دراية

والكوارث واالستجابة  عم إدارة املخاطرعن كيفية التمكّن من دمعرفية إتاحة قاعدة 
 )٧النشاط (املعارف ابة من خالل بّو، وذلك ية الفضائ واحللولاملعلوماتبواسطة للطوارئ 

  .، من بني أغراض أخرى)٣النشاط (لدعم بناء القدرات 
، سيواظب موظفو برنامج سبايدر على حتديد ٢٠١١- ٢٠١٠خالل فترة السنتني و  - ٢٤

مجيع املعلومات ذات الصلة وجتميعها باستمرار، مبا يف ذلك املعلومات عن املبادرات اجلارية 
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، والبيانات احملفوظة بشأن دراسات  الفضلىة، والدراسات اإلفرادية واملمارساتواملزمع
  .مكاتب الدعم اإلقليميةمع ، توثيقا للتعاون الكوارث وفرص بناء القدرات

 أفضل ديدوحت احتياجات املستعملوسيفضي إنشاء قاعدة معرفية إىل حتسني فهم   - ٢٥
احتياجات تلبية مبا يدعم ملعارف ونقلها وينبغي بذل جهود من أجل إدارة ا. املمارسات

 مبا فيها أوساطواجهة حاالت الطوارئ، األوساط املعنية مبأوساط املساعدة اإلنسانية و
  .املستعملني يف جنيف

    
    بوابة املعارف: ٧النشاط   - دال  

ستبقى بّوابة املعارف حمور مجيع األنشطة األخرى املُضطلع هبا يف إطار برنامج   - ٢٦
ما تسفر عنه من أداة لنشر مجيع هذه األنشطة واملضيفة وتكون  البيئة هّيئست ألهنا سبايدر،

مجيع  رامية إىل توحيد جهود املعارف بوابةوسُيبذل يف إطار استحداث . نتائج ونواتج
اليت سبايدر، مبا فيها برنامج احملّددة واملتاحة لدعم والية  د املفيدةاملعلومات واملعارف واملوار

الفضائية  علوماتامل بادلتكون مبثابة منصة لتسذات الصلة، وهبا أوساط املستعملني أسهمت 
  .األفقيعلى الصعيد التعاون  تساهم يف تعزيز إدارة الكوارث يف مجيع مراحلهادورة عن 
عاون واحلصول من بوابة املعارف التمجاعات املمارسة من بذل جهود لتمكني وسُت  - ٢٧

ارف نسخة من بوابة املعستصدر أول ، ٢٠٠٩حبلول هناية عام و. املعارف ذات الصلةعلى 
خالل فترة السنتني وسوف ُتبذل . لتنفيذها بالكاملعلى قدم وساق  ياوسيكون العمل جار

يف الوقت نفسه سُتبذل  وارف،تطوير بوابة املعرامية إىل مواصلة  جهود ٢٠١١-٢٠١٠
  .تحديد حمتوى البوابة ونشرهجهود ل

فضل بوابة املعارف حتديد مجيع املبادرات املهمة ذات الصلة بأنشطة سيتواصل بو  - ٢٨
برنامج سبايدر وربط هذه املبادرات ببعضها لكي يتسىن تعظيم نتائج وفعالية العديد من 
املبادرات الدولية واإلقليمية والثنائية املوجودة بالفعل واليت ُينهض يف إطارها بأعمال مهمة يف 

  .جمال إدارة الكوارث
خالل بدعم من مكاتب الدعم اإلقليمية وغريها من مراكز التمّيز، سيجري العمل و  - ٢٩

املستندة إىل (الشبكية استكشاف واختبار التكنولوجيات على  ٢٠١١- ٢٠١٠ فترة السنتني
تيح اجملال أمام ربط معظم املشاريع واملبادرات، إن مل تكن تمن شأهنا أن اليت ) الويب
وسيتوىل أيضا موظفو برنامج . ارفاملبذولة لتحسني بوابة املع داجلهويف إطار ، مجيعها

واملعارف املعلومات سبل موّحدة للحصول على توفري سبايدر، يف إطار عملهم من أجل 
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كالشركات  مع الشركاء اخلارجيني،  توثيق التعاونإدارة الكوارث،دورة عن الفضائية 
  .نترنت اإلاخلربة يف جمال تكنولوجياتاخلاصة اليت تتمتع ب

سيكفل موظفو  القطاعني العام واخلاص، الشركاء ذوي الصلة يفوبالتعاون مع   - ٣٠
ة يف بوابة درجاملعلومات املبرنامج سبايدر توفري إشارات حبسب املنطقة اجلغرافية إىل 

سبايدر برنامج بأنشطة اخلرباء واملؤسسات ذات الصلة  معلومات عنإتاحة وارف، املع
ستعملني املمن مدخالت ارف من أجل احلصول على بوابة املعحكّم فيها عرب بطريقة ميكن الت

  . يف هذا الصددتشاورالو
    

    الدعم االستشاري التقين  -ثالثا  
    البيانات القُطرية املوجزة: ٨النشاط   - ألف  

احلالة بصورة منهجية عن إعداد البيانات القُطرية املوجزة جتميع املعلومات يكفل   - ٣١
 لدعم إدارة املخاطر هااملعتزمة للوصول إىل احللول واملعلومات الفضائية واستخدامالراهنة و
خرباء وطنيني جيري وضع كل بيان من البيانات املوجزة بدعم من وُي.  يف كل بلدوالكوارث
وبالتعاون مع أمانة االستراتيجية الدولية للحّد من التواصل من خالل أنشطة حتديدهم 
يانات القُطرية املوجزة معلومات ُتستخدم ألغراض وضع استراتيجيات تقّدم البو. الكوارث

مواضيعية وإقليمية لتقدمي الدعم االستشاري التقين، وذلك يف إطار برنامج سبايدر، مبا يف 
  .ذلك مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة هلذا الربنامج

  :يؤدي جتميع البيانات القُطرية املوجزة الوظائف التاليةو  - ٣٢
يساعد على اجلمع معا بني اجلهات املشاركة يف اجملاالت املتعلقة بإدارة   )أ(  

  الكوارث وتكنولوجيا الفضاء؛
ميكن أن يكون أداة تعرف بواسطتها السلطات الوطنية مدى االستفادة   )ب(  

  الفعلية من تكنولوجيا الفضاء يف ميدان إدارة الكوارث؛
ات قّيمة عن اخلصائص احملّددة لبلد ما ميكن أن يزّود برنامج سبايدر مبعلوم  )ج(  

  واحتياجات املستعمل وأصحاب املصلحة ذوي الصلة؛
ميكن أن يسهم يف إعداد ما هو مناسب من أنشطة الدعم االستشاري التقين   )د(  

  على الصعيد الوطين؛
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ميكن أن يقّدم مدخالت ُتدرج يف بوابة املعارف وتعمل على زيادة تعزيز   )هـ(  
  . االتصال بني املستعملني النهائيني واملمارسنيقاعدة بيانات

البيانات القُطرية  يف جتميع ٢٠٠٨الذي ُوِضع يف عام النموذج سيتواصل استخدام و  - ٣٣
  .وهو متاح حاليا باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسيةاملوجزة، 

  بيانا قُطريا٣٠ يف إكمال ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يتمثل اهلدف احملّدد لفترة السنتني و  - ٣٤
   فهو املواظبة على حتديث ما هو ٢٠١١- ٢٠١٠أما اهلدف احملّدد لفترة السنتني . موجزا

ُمعّد من هذه البيانات، ووضع الصيغة النهائية لعشرة بيانات إضافية منها، مع التركيز على 
  .أضعف البلدان

    
    الدعم املقّدم على الصعيد الوطين: ٩النشاط   - باء  

جانب   تعزيز املزيد من التفاهم والقبول وااللتزام منإىليهدف برنامج سبايدر   - ٣٥
ات الالزمة لقدرل هاكيفية تطويرص  فيما خيذات الصلةالدول واملنظمات الدولية واإلقليمية 

إدارة دورة من أجل دعم واستخدامها مجيع أنواع املعلومات الفضائية على  حصوللل
  .الكوارث يف مجيع مراحلها

  : احملّددان اللذان سُيستخدمان لضمان بلوغ اهلدف املنشودفيما يلي املؤشرانو  - ٣٦
 اليت تطلب املساعدة يف حتديد خطط دولعدد الزيادة : ١املؤشر   )أ(  

  ؛الفضائيةت وسياسات إلدارة الكوارث فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا
الدعم االستشاري التقين ألغراض  اليت تطلب دولعدد الزيادة : ٢املؤشر   )ب(  

  .الفضائيةنفيذ أنشطة احلّد من املخاطر واالستجابة للطوارئ باستخدام املعلومات ت
موظفو برنامج سبايدر التعاون مع مجيع الدول األعضاء لضمان تعيني وسيواصل   - ٣٧

جهات وصل وطنية، يف حال عدم وجودها، وحتديد سائر السلطات احلكومية ذات الصلة 
 واستخدامها يف جمال إدارة خماطر الكوارث لضمان احلصول على احللول الفضائية

  :وسيشمل هذا ما يلي. واالستجابة يف حاالت الطوارئ
الكوارث أنشطة وسياسات وخطط احلّد من تقييم القدرات الوطنية وتقييم   )أ(  

  ؛)١املؤشر (التكنولوجيات الفضائية   باستخدامصلواملخاطر فيما يت
الكوارث واملخاطر فيما اسات احلّد من تقدمي املساعدة يف حتديد خطط وسي  )ب(  

  ؛)١املؤشر (التكنولوجيات الفضائية   باستخدامصليت
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وضع مبادئ توجيهية ومناذج وتعديلها بغرض إدراجها يف التكنولوجيات   )ج(  
  ؛)١املؤشر (الفضائية يف ميدان احلّد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

ؤسسات الوطنية على املعلومات الفضائية لدعم تسهيل سبل حصول امل  )د(  
  ؛)٢املؤشر (أنشطة احلّد من احتماالت وقوع الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

  حتديد االحتياجات من التدريب وتسهيل تنفيذ أنشطة بناء القدرات   )هـ(  
  ؛)٢املؤشر (

يف حاالت الطوارئ تقدمي الدعم لتنفيذ أنشطة احلّد من املخاطر واالستجابة   )و(  
  .)٢املؤشر (باالستفادة من التكنولوجيات الفضائية 

 دولة على ١٥ يف مساعدة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يتمثل اهلدف احملّدد لفترة السنتني و  - ٣٨
 دولة أخرى تطلب دعما استشاريا ١٥حتديد خطط وسياسات إدارة الكوارث، ومساندة 

طر واالستجابة يف حاالت الطوارئ باالستفادة تقنيا حمّددا يف جمال تنفيذ أنشطة احلّد من املخا
  .من املعلومات الفضائية

، فهو االستمرار يف مساعدة ٢٠١١- ٢٠١٠أما اهلدف احملّدد لفترة السنتني   - ٣٩
، والشروع يف ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ومساندة الدول اليت بدأت بتلقي الدعم يف فترة السنتني 

  . كل واحد من املؤشرينتقدمي املساعدة والدعم لعشر دول إضافية فيما خيص
  
 


