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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

مكاتب  ٢٠١٤تقرير عن األنشطة املشتركة اليت اضطلعت هبا يف عام     
لربنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات  التابعة الدعم اإلقليمية

      إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ  الفضائية يف
    مةمقدِّ  - أوالً 

ــة العامــة يف قرارهــا  وافقــت   -١ ــامج األمــم املتحــدة    ٦١/١١٠اجلمعي علــى أن يعمــل برن
الســتخدام املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برنــامج 
ــا      ســبايدر) بصــورة وثيقــة مــع مراكــز اخلــربة اإلقليميــة والوطنيــة يف جمــال اســتخدام تكنولوجي

 مـن أجـل تنفيـذ   تكوين شبكة من مكاتب الدعم اإلقليميـة   بغية الفضاء إلدارة خماطر الكوارث
الشـبكة منـذ البدايـة     . وقـد اعُتـربت  بطريقـة منسَّـقة يف كـل منطقـة علـى حـدة      أنشطة الربنـامج  

امصدراً مهم لنجاح الربنامج. اللمعارف وعنصراً أساسي  
مــن  ســامهة يف أيٍّوينبغــي أن يكــون باســتطاعة شــبكة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة امل        -٢

جـة يف خطـة عمـل برنـامج سـبايدر وذلـك باالضـطالع مبسـؤولية حتديـد          دة املدَراألنشطة احملـدَّ 
د وتنفيـــذه بصـــورة مشـــتركة وبالتنســـيق مـــع برنـــامج ســـبايدر.   املـــوارد ومتويـــل نشـــاط حمـــدَّ 

هلـذه األنشـطة أن تشـمل استضـافة حلقـة عمـل إقليميـة، وتعزيـز أنشـطة بنـاء القـدرات             وميكن
، واإلسهام يف بعثات إىل إحدى املناطق من أجل دعم التخطـيط إلدارة الكـوارث   ما منطقة يف

واطن الضعف على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي،   على الصعيد الوطين، ودعم عمليات تقييم َم
والــدعم بتــوفري اخلــرائط أثنــاء حــاالت الطــوارئ، واإلســهام يف التجميــع املنــهجي للمعلومــات  

ــة   ذلــك إعــداد مــوجزات قُ  ذات الصــلة (مبــا يف ــة مكاني ــع قواعــد بيانــات جغرافي ــة، وجتمي طري
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دة)، ودعــم محــالت التوعيــة، والتــرويج إلنشــاء مجاعــات للممارســني علــى الصــعيدين         حمــدَّ
  اإلقليمي والوطين.

وتكتسب شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية املوجودة مزيداً من األمهية يف السـياق احلـايل     -٣
ربنــامج ســوى مــوارد حمــدودة. ورغــم اجلهــود الــيت تبــذهلا جهــات الــدعم الــذي ال ُتتــاح فيــه لل

الرئيسية، يبذل الربنامج قصارى جهده الستخدام املوارد املتاحة علـى النحـو األمثـل، وُتشـكِّل     
هلـذا اجملهـود فيمـا يتعلـق بتوجيـه طلبـات احلصـول         ادعم اإلقليميـة اسـتكماالً أساسـي   مكاتب الـ 

  يات النامجة عن أنشطة استشارية سابقة.  على الدعم أو تنفيذ التوص
٤ -  استضافة ستة عشر من مكاتب الـدعم اإلقليميـة لربنـامج سـبايدر مـن ِقبـل        اوجيري حالي

املنظمات الوطنيـة اإلحـدى عشـرة التاليـة: وكالـة دعـم وتنسـيق املشـاركة الروسـية يف العمليـات           
ــة (  ــام   EMERCOMاإلنســانية الدولي ــاق يف ع ــع االتف ــة   ٢٠١٣، ُوقِّ ــة الفضــائية اجلزائري )؛ الوكال

)ASAL ،2009) ؛ معهـــد أوغســـطني كـــودازي اجلغـــرايف يف كولومبيـــا(IGAC ،2012 ؛ وكالـــة(
)؛ أكادمييـة  ٢٠١٢)؛ جامعـة كـارويل روبـرت يف هنغاريـا (    ISA ،2009الفضاء الوطنية اإليرانية (

ــة يف   ــة الفضــاء الوطني ــة ووكال ــوم الوطني ــا العل ــة  NASU-SSAU ،2010( أوكراني ــة الوطني )؛ اللجن
)؛ املعهــد الــوطين اإلندونيســي للمالحــة CONAE ،2012األرجنتينيــة املعنيــة باألنشــطة الفضــائية (

)؛ الوكالة الوطنية النيجرييـة للبحـث والتطـوير يف جمـال الفضـاء      LAPAN ،2013اجلوية والفضاء (
)NASRDA ،2009  ) ؛ وكالة الفضـاء الرومانيـة(ROSA ،2009  ضـاء والغـالف   )؛ جلنـة حبـوث الف

). واستضــافت املنظمــات اخلمــس التاليــة أيضــاً  SUPARCO ،2010اجلــوي العلــوي الباكســتانية (
) الـذي يقـع مقـره يف كـويب،     ADRCمكاتب دعم إقليمية: املركز اآلسيوي للحد من الكوارث (

) الــذي يقــع مقــره يف    ICIMOD)؛ املركــز الــدويل للتنميــة املتكاملــة للجبــال (    ٢٠٠٩اليابــان (
ه يف ارد ألغـراض التنميـة الـذي يقـع مقـر     )؛ املركز اإلقليمي لرسـم خـرائط املـو   ٢٠١٣اندو (كامت

)؛ جامعــة جــزر ويســت إنــديز، الــيت يقــع مقرهــا يف ســانت أوغســتني، RCMRD ،2010( نــريويب
)؛ مركز املياه اخلاص باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف أمريكـا الالتينيـة      UWI ،2010ترينيداد وتوباغو (

  ).  CATHALAC ،2010ي الذي يقع مقره يف مدينة بنما ( يبوالكار
وجيري بانتظام إبراز األنشطة السابقة واجلهود املشتركة ملكاتب الدعم اإلقليميـة هـذه     -٥

عـة  يف عدد من التقـارير اخلاصـة بأنشـطة برنـامج سـبايدر، وكـذلك يف أوراق اجتماعـات متنوِّ       
يف األغـراض السـلمية وإىل جلنتـها الفرعيـة العلميـة      مة إىل جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي    مقدَّ

  والتقنية، وُيمكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
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ويف وقت أقرب، استفسـر عـدد مـن مراكـز اخلـربة اإلقليميـة أو الوطنيـة األخـرى عـن            -٦
تقيــيم  ايدر. وجيــري حاليــميــة لربنــامج ســباإمكانيــة االنضــمام إىل شــبكة مكاتــب الــدعم اإلقلي

عروض الدعم هذه يف السياقات اخلاصة بكل إقليم. وقد بلغ مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي   
مة من املفاوضات بشأن توقيع اتفاق تعاوين متعلق مبكتب دعم إقليمي مـع  بالفعل مرحلة متقدِّ

ـــ     ــة الت ــات املكانيـ ــاد املعلومـ ــو يف احتـ ــو عضـ ــاه، وهـ ــدويل إلدارة امليـ ــد الـ ــة املعهـ ابع للمجموعـ
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومقره سري النكا، ومن املأمول أن ُيربم يف أوائـل عـام   

  ، كما يواصل مناقشاته مع وكالة الفضاء الوطنية يف جنوب أفريقيا يف هذا الصدد.  ٢٠١٥
ن مـ  ثـة باسـتمرار عـن كـلٍّ    وُيمكن احلصول على معلومات وخلفية أكثر تفصيالً وحمدَّ  -٧

مكاتب الدعم اإلقليمية، وكذلك االتصاالت واملوارد ذات الصـلة، مـن خـالل بّوابـة املعـارف      
  ).www.un-spider.org/network/regional-support-offices( لربنامج سبايدر

ــام، إذا        واتَّ  -٨ ــاع كــل ع ــى االجتم ــامج ســبايدر عل ــة لربن ــدعم اإلقليمي ــب ال فقــت مكات
اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام         مسحت املوارد بذلك، خـالل دورات 

الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وذلــك مــن أجــل اســتعراض العمــل الــذي اضــطُلع بــه  
  خالل العام السابق والتخطيط لألنشطة املستقبلية دعماً للربنامج.  

ر املنشــأة والــيت وقــد ُعقــد االجتمــاع األول ملكاتــب الــدعم اإلقليميــة لربنــامج ســبايد    -٩
ــا ــت يف طــور اإلنشــاء يف   م ــى عمــل   ٢٠١٠شــباط/فرباير  ١٠و ٩زال ــز االجتمــاع عل . وركّ

، ُعقـــد  ٢٠١١شـــباط/فرباير  ٩و ٨الشـــبكة ومشـــاركة املكاتـــب يف تنفيـــذ الربنـــامج. ويف     
االجتماع الثاين. وقد اسـتند إىل املناقشـات الـيت جـرت يف العـام السـابق واسـتفاد مـن حضـور          

ــدَّ ممثِّ ــي ع ــن أجــل االســتجابة يف حــاالت        ل ــات الفضــائية م ــات موجــودة أتاحــت املعلوم ة آلي
الطـــوارئ خـــالل اجتمـــاع خـــرباء تكنولوجيـــات الفضـــاء واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ  

  ُعقــد علــى حنــو مشــترك يف اليــوم الثــاين لالجتمــاع. وُعقــد االجتمــاع الثالــث للشــبكة      الــذي
ــباط/فرباير  ٧و ٦يف  ــدورة  ٢٠١٢شـ ــة   خـــالل الـ ــة العلميـ ــة الفرعيـ ــعة واألربعـــني للجنـ التاسـ

ــامج ســبايدر خــالل       ــة وبرن ــدعم اإلقليمي ــة. وُعقــد االجتمــاع الرابــع ملمثلــي مكاتــب ال والتقني
. وُعقــد ٢٠١٣شــباط/فرباير  ١٢و ١١الــدورة اخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، يف  

ــة الف     ــني للجنـ ــة واخلمسـ ــدورة احلاديـ ــالل الـ ــامس خـ ــاع اخلـ ــة،  االجتمـ ــة والتقنيـ ــة العلميـ   رعيـ
ز االجتماع على خطة عمل مشتركة متفـق عليهـا   . وقد رك٢٠١٤َّشباط/فرباير  ١٤و ١٣يف 

علــى حنــو أفضــل مــع برنــامج العمــل املعتمــد لربنــامج    فقــةًملكاتــب الــدعم اإلقليميــة تكــون متَّ 
ــة مــن أجــل       ــدعم اإلقليمي ســبايدر، وكــذلك علــى وضــع وثيقــة اســتراتيجية بشــأن مكاتــب ال

  التخطيط الطويل األجل.
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    خطة العمل واألنشطة املشتركة ملكاتب الدعم اإلقليمية   - ثانياً 
أعــاله، ُعقــد أحــدث اجتمــاع تنســيقي مــع مكاتــب الــدعم     ٩كمــا ذُكــر يف الفقــرة    -١٠

ــباط/فرباير   ــة يف شـــ ــة     ٢٠١٤اإلقليميـــ ــاع يف الوثيقـــ ــذا االجتمـــ ــن هـــ ــر عـــ ــيح تقريـــ . وأُتـــ
A/AC.105/2014/CRP.10 ــ بعة واخلمســـني للجنـــة اســـتخدام الفضـــاء  ادورة الســـمـــن أجـــل الـ

فـق االجتمـاع علـى خطـة عمـل أكثـر تفصـيالً بغيـة حتديـد          اخلارجي يف األغراض السـلمية. واتَّ 
بعض األهداف لألنشطة املشتركة املضطلع هبا بـني الربنـامج ومكاتـب الـدعم اإلقليميـة خـالل       

يف ورقـــة االجتمـــاع . وُعرضـــت خطـــة العمـــل أيضـــاً ٢٠١٥وجـــزء مـــن عـــام  ٢٠١٤عـــام 
A/AC.105/2014/CRP.11.  

بنـوداً مـن قبيـل:     ٢٠١٥-٢٠١٤ن خطة العمل املتفق عليها للفتـرة  واختصاراً، تتضمَّ  -١١
الدعم املتواصل من جانب مجيـع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة للبعثـات االستشـارية التقنيـة التابعـة         

ــبايدر وأليِّ  ــامج س ــدري     لربن ــل الت ــات مث ــة للبعث ــوير   أنشــطة متابع ــدرات؛ والتط ــاء الق ب أو بن
بات اليت تتناول اسـتخدام التكنولوجيـا   عليها والكتيِّ ليت اتُّفقااملتواصل للممارسات املوصى هبا 

صـة للتصـوير السـاتلي    الفضائية يف إدارة الكوارث؛ والنظر يف جتميع املـوارد أو األمـوال املخصَّ  
و املنـاطق علـى حنـو أفضـل يف البيانـات؛      والبيانات الساتلية بغية تشارك املؤسسات أو البلـدان أ 

مـن خمـاطر    وتعريف هنج موحَّد وخطة عمل ملموسة للمؤمتر العاملي الثالث املقبل املعـين باحلـدِّ  
؛ واملسامهة املستمرة يف أنشـطة التوعيـة   ٢٠١٥ر عقده يف اليابان يف آذار/مارس الكوارث املقرَّ

  وإدارة املعارف اليت يضطلع هبا الربنامج.  
ذت وُتربِز األقسام التاليـة مـن هـذا التقريـر بعـض األنشـطة واجلهـود املشـتركة الـيت ُنفِّـ            -١٢
يتماشـى مـع واليــة برنـامج سـبايدر، جنبــاً إىل جنـب مـع شــبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميــة.          مبـا 

عدد من األنشطة التعاونية نتيجة خلطط عمـل خاصـة مبكاتـب الـدعم      وكما ذُكر آنفاً، اسُتهلَّ
بعــض  ســبق االتفــاق عليهــا، كمــا أُبــرز ذلــك أيضــاً يف تقــارير ســابقة؛ وبالتــايل فــإنَّ  اإلقليميــة 

ت أنشــطة ، يف حــني اســُتهل٢٠١٤َّلة يف هــذا التقريــر كانــت مســتمرة يف عــام  األنشــطة املفصَّــ
  .٢٠١٤أخرى يف عام 

    
    جهود الدعم االستشاري وبناء القدرات   - ألف 

ــة يف ســبيل تنفيــذ    مــةرمبــا كانــت أهــم اإلســهامات املقدَّ   -١٣ ــدعم اإلقليمي مــن مكاتــب ال
ودعمهــا  ٢٠١٤عــة يف عــام برنــامج ســبايدر هــي مشــاركتها يف بعثــات استشــارية تقنيــة متنوِّ  

لتنظيم أنشطة املتابعة، ال سيما بشأن بناء القدرات، يف البلدان اليت جـرت زيارهتـا. وقـد أوفـد     
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 أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي واللجنـة     كل مـن مركـز امليـاه اخلـاص باملنـاطق املداريـة الرطبـة يف       
الوطنية لألنشطة الفضائية ومعهد أوغوستني كودازي اجلغـرايف خـبرياً واحـداً حلضـور اجتمـاع      

مهــا مركــز تنســيق الوقايــة مــن الكــوارث  ر الــيت نظَّاخلــرباء اإلقليمــي بشــأن نظــم اإلنــذار املبكِّــ 
لعـامل اآلمـن يف السـلفادور، وكـذلك     الطبيعية يف أمريكا الوسطى وبرنـامج سـبايدر ومؤسسـة ا   

ــة. ووفَّــ     ــة استشــارية تقني ــن أجــل بعث ــة    م ــة لألنشــطة الفضــائية دورة تدريبي ــة الوطني رت اللجن
لفريـق املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة املعـين بـإدارة املخـاطر علـى          ٢٠١٤افتراضية أيضاً يف عـام  

قليمــي إلمينيكيــة. وأتــاح املركــز ااملوفــدة إىل اجلمهوريــة الدو ٢٠١٣ســبيل املتابعــة لبعثــة عــام 
لرسم خرائط املوارد ألغـراض التنميـة خـبرياً واحـداً للبعثـتني االستشـاريتني التقنيـتني املوفـدتني         

)، بينما استضاف أيضـاً حلقـة عمـل    ٢٠١٤) وزامبيا (أيار/مايو ٢٠١٤إىل كينيا (آذار/مارس 
ملركـز الـدويل للتنميـة املتكاملـة     ألصحاب املصلحة يف كينيا خالل وجود البعثة هنـاك. وأتـاح ا  

. ٢٠١٤للجبـــال خـــبرياً واحـــداً لبعثـــة استشـــارية تقنيـــة موفـــدة إىل بوتـــان يف حزيران/يونيـــه  
يب الدويل يف كامتانـدو املعـين بـالتنبؤ بالفيضـانات ورسـم      ـواستضاف املركز أيضاً احلدث التدري

ر املركـز الـدويل للتنميـة    وفَّـ خرائط األخطار، بالتعاون مع برنامج سـبايدر. وإضـافة إىل ذلـك،    
والتمويــل للمشــاركني يف التــدريب. واستضــاف املعهــد الــوطين       بنياملتكاملــة للجبــال املــدرِّ  

للمالحة اجلوية والفضاء حلقة العمل اإلقليميـة يف منطقـة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا الـيت         
ــوَّ       ــة العمــل وم ــاح خــرباء حلضــور حلق ــا، إندونيســيا. وأت ل مشــاركني. ُعقــدت يف يوجياكرت

ودعت وكالة دعم املشاركة الروسية وتنسيقها يف العمليـات اإلنسـانية الدوليـة منسـق برنـامج      
ــا "مقدَّ   ــة عمــل عنواهن ــدة     ســبايدر إىل حلق ــات لفائ ــة يف حــاالت األزم ــاهيم اإلداري ــة إىل املف م

ــارس      ــدول املســتقلة"، ُعقــدت يف موســكو يف آذار/م ، مــن أجــل إتاحــة   ٢٠١٤كومنولــث ال
ملناقشة تقوية التعاون مع مكتب الدعم اإلقليمي اجلديد هذا وحتديد احتياجـات بلـدان   الفرصة 

كومنولث الدول املستقلة بشأن استخدام بيانـات ومنتجـات رصـد األرض يف إدارة الكـوارث     
  واالستجابة يف حاالت الطوارئ.

ذ طريقـة  فقت مكاتب الدعم اإلقليميـة وبرنـامج سـبايدر أيضـاً علـى تصـميم وتنفيـ       واتَّ  -١٤
للتقيــيم تشــمل تعريفــاً للمســؤوليات وآليــات لقيــاس أثــر الــدعم االستشــاري الــتقين والبعثــات   

  االستشارية التقنية املُنجزة، بغية حتسني فعاليتها يف املستقبل.  
دها خمتلـف  ويتزايد الطلب على الدعم من أجل تنفيذ التوصيات واإلجراءات اليت حتـدِّ   -١٥

نية. وقد نـاقش املشـاركون يف اجتمـاع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة لعـام        البعثات االستشارية التق
مسألة كيفية استخدام املـوارد املشـتركة علـى النحـو األمثـل عـن طريـق نشـر اجلـداول           ٢٠١٤

بـاع منـهج   مـن تكـاليف السـفر أو اتِّ    الزمنية على حنـو أفضـل أو دمـج األنشـطة مـن أجـل احلـدِّ       
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باإلمكــان تنظــيم أنشــطة إقليميــة مــن أجــل اســتعراض  ى أنَّفــق أيضــاً علــبني. واتُّتــدريب املــدرِّ
مها البعثات االستشـارية التقنيـة وتقيـيم هـذا التنفيـذ. ومـن شـأن مثـل         تنفيذ التوصيات اليت تقدِّ
مان دعمـاً أكـرب   الربنـامج وشـبكته مـن مكاتـب الـدعم اإلقليميـة يقـدِّ        هذه اجلهود أن تكفل أنَّ

  بعثة استشارية تقنية. لِّومتابعة أفضل للدول األعضاء بعد ك
قليمــي لرســم خــرائط املــوارد ألغــراض إلوكانــت رابطــة الدراســات الدوليــة واملركــز ا  -١٦

التنميــة وجلنــة حبــوث الفضــاء والغــالف اجلــوي العلــوي ممثَّلــة يف اجتمــاع اخلــرباء املشــترك بــني 
الفيضــانات  مــن خمــاطر  األمــم املتحــدة وأملانيــا بشــأن اســتخدام املعلومــات الفضــائية للحــدِّ       

ــون يف   ــه  ٦و ٥واجلفــاف املعقــود يف ب ــهزت الفرصــة ملناقشــة   ٢٠١٤حزيران/يوني ، حيــث انت
  اجلهود املشتركة اجلارية مع موظفي برنامج سبايدر.

وكانــت رابطــة الدراســات الدوليــة ووكالــة دعــم املشــاركة الروســية وتنســيقها يف           -١٧
خــرائط املــوارد ألغــراض التنميــة وجلنــة   قليمــي لرســمإلالعمليــات اإلنســانية الدوليــة واملركــز ا 

حبوث الفضاء والغالف اجلوي العلوي واملعهد الوطين للمالحة اجلوية والفضـاء ممثَّلـة يف مـؤمتر    
األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث: تقيـيم خمـاطر   

 أيلــول/ ١٧إىل  ١٥ني يف الفتــرة مــن الكــوارث يف حالــة تعــدد األخطــار، الــذي ُعقــد يف بــيج 
      .٢٠١٤سبتمرب 

وكان املعهد الوطين للمالحة اجلوية والفضـاء وجلنـة حبـوث الفضـاء والغـالف اجلـوي         -١٨
العلوي ممثَّلني يف الدورة التدريبية الدولية بشأن رصد اجلفاف وتقييمـه باسـتخدام التكنولوجيـا    

 أيلــول/ ٢٢إىل  ١٨قــودة يف بــيجني يف الفتــرة مــن مهــا برنــامج ســبايدر واملعالفضــائية الــيت نظَّ
  ,٢٠١٤سبتمرب 

مـن املنشـورات    سـبايدر وشـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة سلسـلةً       برنامُج وقد استهلَّ  -١٩
ــاطر        ــواع املخـ ــف أنـ ــد األرض ملختلـ ــتخدام رصـ ــال اسـ ــات يف جمـ ــربات واملمارسـ ــأن اخلـ بشـ

ء والغــالف اجلــوي العلــوي هــو نتجتــه جلنــة حبــوث الفضــاأوالكــوارث. وكــان الكتيــب الــذي 
ابـة املعـارف لربنـامج سـبايدر     األول الذي جرى إجنـازه مـن هـذه السلسـلة، وقـد ُنشـر علـى بوَّ       

  بدعم من موظفي الربنامج.  
ال وتتنــاول منشــورات أخــرى يف طــور اإلعــداد املواضــيع التاليــة: االســتخدام الفعَّــ          -٢٠

روس املسـتفادة مـن التسـونامي الـذي حـدث      للمعلومات الفضائية يف تقييم أثر التسونامي: الـد 
ال مــن الكــوارث؛ واالســتخدام الفعَّــ  راً يف اليابــان، بتنســيق مــن املركــز اآلســيوي للحــدِّ  مــؤخَّ

للمعلومات الفضائية يف تقييم اجلفاف علـى الصـعيد الـوطين: اخلـربات املسـتمدة مـن مجهوريـة        
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طبيـق االستشـعار عـن بعـد يف رصـد      إيران اإلسالمية، بتنسيق من رابطة الدراسات الدوليـة؛ وت 
حرائق الغابات واألراضي، بتنسـيق مـن املعهـد الـوطين للمالحـة اجلويـة والفضـاء. وقـد بلغـت          

مة من اإلنتاج أو ختضع لالسـتعراض النـهائي متهيـداً لنشـرها. ومـن      هذه الكتيبات مراحل متقدِّ
واملؤسسـات الوطنيـة الـيت    ع أهنا ستؤخذ يف االعتبار من جانب عـدد كـبري مـن السـلطات     املتوقَّ

بدعم من برنـامج سـبايدر، حيـث ارُتئـَي أن      بلداً، حتظى أصالً ٣٠يات يف أكثر من تواجه حتدِّ
نت صــفحة مــن املهــم تــوفري مثــل هــذه املمارســات الفضــلى والعمليــات املوصــى هبــا. وقــد ُدشِّــ

ابة املعارف لربنامج سبايدر مـن أجـل تسـليط الضـوء علـى املمارسـات املوصـى        سة عرب بوَّمكرَّ
  ). www.un-spider.org/advisory-support/recommended-practicesهبا (
املعـارف لربنـامج سـبايدر.     ابةبوَّة لخالت مهمَّر مكاتب الدعم اإلقليمية أيضاً ُمدوتوفِّ  -٢١

د مـن املسـتخدمني إلضـافة تعليمـات     مثـة طلـب حمـدَّ    أنَّ ٢٠١٢يف عـام   ابةبوَّفقد أظهر تقييم لل
لة عن كيفية معاجلة التصوير السـاتلي مـن أجـل احلصـول علـى معلومـات مفيـدة يف إدارة        مفصَّ

ة مكاتــب دعـم إقليميــة يف  أســهمت عـدَّ خمـاطر الكــوارث واالسـتجابة يف حــاالت الطـوارئ. و   
ابـة  شـرتا علـى بوَّ  ت أول ممارسـتني نُ هذا النشاط عن طريق إعداد ممارسات موصى هبا. وتصـدَّ 

ــاءً       ــرادار ذي الفتحــة االصــطناعية، بن ــارف لرســم خــرائط الفيضــانات باســتخدام ال ــى  املع عل
ــوم ووكالــة الفضــاء ا       ــدخالت مــن األكادمييــة الوطنيــة األوكرانيــة للعل لوطنيــة األوكرانيــة،  م

  ولنمذجة الفيضانات.
قليمـي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض      إلويف معرِض جتميع املمارسات، وافق املركـز ا   -٢٢

التنمية أيضاً على استعراض مشروع ممارسته بشأن تدهور التربة بغية تركيزها مبزيـد مـن القـوة    
ــى إدارة خمــاطر الكــوارث. واتَّ   ــد أوغوســتني كــودازي   عل ــق معه ــة   ف ــة الوطني ــرايف واللجن اجلغ

لألنشطة الفضائية والوكالة الوطنيـة للبحـث والتطـوير يف جمـال الفضـاء علـى إكمـال وحتـديث         
ممارستها بشأن تقييم خماطر الفيضانات، وتعكف األكادميية الوطنية األوكرانية للعلـوم ووكالـة   

ق عليهــا يف املمارســة الفضــاء الوطنيــة األوكرانيــة علــى تضــمني التغــيريات الــيت نوِقشــت واُتفــ   
  ابة املعارف.  اخلاصة بالتنبؤ بغلَّة احملاصيل. وسوف ُتنشر هذه املمارسات أيضاً عرب بوَّ

وواصل مكتب بـيجني لربنـامج سـبايدر عملـه مـع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة اآلسـيوية            -٢٣
مــن الكــوارث ورابطــة الدراســات الدوليــة وجلنــة حبــوث الفضــاء         (املركــز اآلســيوي للحــدِّ  

والغالف اجلوي العلوي) بشأن تنفيذ خطة العمل املتفق عليها. ويف كثري مـن األحيـان، ينضـم    
املركـز الــدويل للتنميـة املتكاملــة للجبــال إىل البعثـات االستشــارية التقنيــة وحيضـر مــؤمتر بــيجني     

 داًر تـدريباً حمـدَّ  مه برنـامج سـبايدر، حيـث ُيسـهم يف خمتلـف الـدورات ويـوفِّ       السنوي الذي ينظِّ
للمشــاركني يف املــؤمتر؛ ويشــارك املركــز أيضــاً يف جهــود التوعيــة األخــرى، مثــل األعمــال          
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من خماطر الكوارث، كمـا يشـارك يف مشـاريع مشـتركة      التحضريية للمؤمتر العاملي املعين باحلدِّ
جارية مع مكتب بـيجني لربنـامج سـبايدر لـدعم اجلهـود الوطنيـة علـى سـبيل متابعـة توصـيات           

تشارية التقنية، وذلك بالتعـاون مـع كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة األخـرى (مثـل         البعثات االس
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بوتان)

وتعمل رابطة الدراسات الدولية على تبادل خرباهتا بشأن استحداث نظـام مسـتند إىل     -٢٤
الصـور احملفوظـة    اإلنترنت لكشف احلرائـق وتقيـيم املخـاطر وبشـأن رصـد اجلفـاف باسـتخدام       

هــذه املمارســة  ع أنَّة مــن مطيــاف راديــوي تصــويري متوســط االســتبانة. ومــن املتوقَّــ  املســتمدَّ
املوصى هبا لالستخدام املزدوج للصور الساتلية احملفوظة واحلديثـة لرصـد آثـار نوبـات اجلفـاف      

ف لربنــامج ابــة املعـار سـوف ُتسـتخَدم يف أمريكــا الوسـطى حاملــا تصـري جــاهزة للتحميـل يف بوَّ     
م ى لـــدور نظـــم الـــتعلُّســـبايدر. وتضـــطلع رابطـــة الدراســـات الدوليـــة أيضـــاً مبشـــروع يتصـــدَّ

اإللكتــروين يف إذكــاء الــوعي بــإدارة الكــوارث مــن خــالل اســتخدام دراســة حالــة عــن رصــد    
اجلفاف وتقيـيم املخـاطر. وُيمكـن هلـذا اجملهـود أن يصـري أيضـاً جـزءاً مـن اجلهـود املسـتندة إىل            

  اليت يضطلع هبا الربنامج يف جمال بناء القدرات. اإلنترنت
وتعــاَون معهــد أوغوســتني كــودازي اجلغــرايف مــع برنــامج ســبايدر علــى إعــداد دليــل      -٢٥
الـيت اسـُتحدثت    SPRINGيب، باللغة اإلسبانية، عن استخدام براجمية االستشـعار عـن بعـد    ـتدري

شـأن اسـتخدام منتجـات االستشـعار     يف الربازيل. واستحدث املعهد أيضاً ممارسـة موصـى هبـا ب   
عن بعد واالستقصاءات األرضية يف رسم خرائط أخطار الفيضانات. وُتبذل اجلهود مـن أجـل   

  ابة املعارف لربنامج سبايدر.  إكمال تنقيح هذه املمارسة وحتميلها يف بوَّ
ى مكتــب الــدعم اإلقليمــي يف كليــة كــارويل روبــرت يف هنغاريــا دعــم مشــروع ويتــولَّ  -٢٦
ة سلوفاكي مشترك يف وادي شـايو جيمـع بـني تطبيـق البيانـات فـوق الطيفيـة املسـتمدَّ        -اريهنغ

من التحليقات اجلوية والتصوير الساتلي من أجـل إدارة الفيضـانات، مبـا يف ذلـك وضـع تقـدير       
ر مكتب الدعم اإلقليمي الدعم بشأن مكافحة الفيضـانات إلدارة امليـاه الوطنيـة    للمخاطر. ووفَّ
األهنــار الرئيســية يف البلــد كجــزء مــن التزامهــا الــوطين؛ وميكــن التشــارك يف اخلــربة   فيمــا خيــصُّ

ثة علـى نطـاق واسـع يف سـياق برنـامج سـبايدر لـدعم بلـدان أخـرى          املكتسبة واملـواد املسـتحدَ  
  يات مماثلة.تواجه حتدِّ

علـــى النظـــر يف ســـبل  ٢٠١٣فقـــت مكاتـــب الـــدعم اإلقليميـــة يف اجتمـــاع عـــام  واتَّ  -٢٧
ــهطال املســتمدَّ  اســتخدا ــات الت ــوفري      م بيان ــى ت ــى حنــو أفضــل للمســاعدة عل ــن الســواتل عل ة م

ــة أو       ــة احلديث ــديها خــدمات األرصــاد اجلوي ــيت ال توجــد ل ــدان ال معلومــات ذات صــلة إىل البل
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احلاجة إىل تـوفري   الشبكة الالزمة جلمع البيانات يف املوقع. وهذا اجملهود متواصل بالنظر إىل أنَّ
ضــح خــالل البعثــات االستشــارية التقنيــة. وُيبــذل هــذا اجملهــود  نــات كــثرياً مــا تتَّمثــل هــذه البيا

باإلضافة إىل العمل اجلاري بشأن تيسري استخدام الصـور السـاتلية احملفوظـة علـى نطـاق أوسـع       
  يف أنشطة إدارة الكوارث.  

ائية وبالنسبة لالستجابة يف حاالت الطوارئ، تعاونـت اللجنـة الوطنيـة لألنشـطة الفضـ       -٢٨
على دعم اجلمهوريـة الدومينيكيـة يف تنشـيط ميثـاق      ، أملانيا،بونمع مكتب برنامج سبايدر يف 

ق للمرافــق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنسَّــ
ق ى أيضاً امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكـوارث الكـربى) فيمـا يتعلـق حبريـ     تكنولوجية (املسمَّ

حدث يف إحدى الغابـات. وكمجهـود علـى سـبيل املتابعـة، سـوف تسـتهدف اللجنـة الوطنيـة          
لألنشطة الفضائية ومكتب برنامج سبايدر يف بون مراكز عمليات الطـوارئ الوطنيـة يف بلـدان    

يب لغتها الرمسية اإلسبانية من أجل تعريفها بطريقـة الوصـول العامليـة    ـيف أمريكا الالتينية والكاري
ى ملراكـز  راً. ومـن خـالل طريقـة الوصـول العامليـة، سـوف يتسـنَّ       نها امليثاق الدويل مؤخَّدشَّاليت 

عمليات الطوارئ الوطنية تقدمي الطلبات مباشرة إىل أمانة امليثاق الـدويل مـن أجـل تنشـيطه يف     
  حالة وقوع كوارث كربى.  

    
    ع األموالاألنشطة املتعلقة بالتوعية واستحداث املشاريع املشتركة ومج  - باء  

ط هلــا مكاتــب ســم حتســني تبــادل املعلومــات بشــأن األنشــطة ذات الصــلة الــيت ختطِّــ  يتَّ  -٢٩
الدعم اإلقليمية أو برنامج سـبايدر باألمهيـة مـن أجـل زيـادة فعاليـة التنسـيق واسـتخدام املـوارد          

يف ن كــذلك النظــر ذلــك جــزء أيضــاً مــن إدارة املعــارف. ويتعــيَّ   مبزيــد مــن الكفــاءة، كمــا أنَّ 
التواصــل مــع املنظمــات ذات الصــلة األخــرى. وكــان هــذا هــو املبــدأ اإلرشــادي يف اجتمــاع     

فق أيضاً علـى إيـالء مزيـد مـن االهتمـام جلوانـب       حيث اتُّ ٢٠١٤لدعم اإلقليمية لعام مكاتب ا
ابــة املعــارف لربنــامج ســبايدر وعمومــاً يف تكــوين الشــبكات االجتماعيــة، علــى الســواء عــرب بوَّ

  الربنامج.   معرِض تنفيذ
ة وقد عرض برنامج سبايدر على مكاتب الدعم اإلقليمية خيارات خمتلفـة بشـأن منصَّـ     -٣٠

ات الشــبكات االجتماعيــة. وُعرضــت تعاونيــة متاحــة عــرب اإلنترنــت، مبــا يف ذلــك بعــض منصَّــ 
ــائي   Teamworksات فيســبوك وبالتفصــيل منصَّــ  ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم  Open Atriumو لربن

ــ زات كــلِّبايدر، ونوقشــت مميِّــلربنــامج ســ فــق علــى أن تكــون هنــاك فتــرة  ة وعيوهبــا. واتُّمنصَّ
لــو مكاتــب الــدعم اإلقليميــة إىل ضــرورة  . وأشــار ممثOpen Atriumِّة اختبــار الســتخدام منصَّــ

  صعوبات يف التعاون عرب اإلنترنت.   ة واحدة يف البداية الستبانة أيِّاستخدام منصَّ
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ــاه م   - ٣١ ــيت انضــمَّ    واســُترعي انتب ــة، وال ســيما تلــك ال ــدعم اإلقليمي ــؤخَّكاتــب ال راً إىل ت م
ــة يف بوَّ      ــة املكرس ــدعم اإلقليمي ــب ال ــوى صــفحات مكات ــامج   الشــبكة، إىل حمت ــارف لربن ــة املع اب

بإمكـان هـذه املكاتـب أن حتـدِّث      سبايدر، وإىل هيكل هذه الصفحات. وجرى التأكيد علـى أنَّ 
ُتــدخل التعــديالت التحريريــة الالزمــة وأن تنشــر األخبــار      ها وأن مــوجز املعلومــات الــيت ختصُّــ   

  املعارف.   ابةبوَّواألحداث ذات الصلة من خالل الوصول املباشر إىل نظام إدارة احملتوى ل
فقت مكاتب الدعم اإلقليمية أيضاً على وضع مقترحات مشـتركة وتقـدميها بشـأن    واتَّ  -٣٢

يميــة أخــرى وبرنــامج ســبايدر يف مقترحــات نــة أو إشــراك مكاتــب دعــم إقلمتويــل مشــاريع معيَّ
ى هـذه املقترحـات ملواضـيع وثيقـة الصـلة      متويل ذات صلة جيري وضعها فعالً. وسـوف تتصـدَّ  

  بوالية برنامج سبايدر يف دعمه للبلدان النامية.  
ُيمكــن أن يســاعد علــى دعــم     ٢٠١٤وقُــدِّم مقتــرح بشــأن التمويــل يف ربيــع عــام        -٣٣

علــى دعــوة إىل تقــدمي  اون بــني مكاتــب الــدعم اإلقليميــة، وذلــك بنــاًءالتبــادالت العلميــة والتعــ
مقترحــات صــدرت مــن برنــامج تبــادل املــوظفني املعنــيني بــالبحوث واالبتكــار التــابع لربنــامج   

ص ملقترحــات املشــاريع فــق علــى إنشــاء قســم خمصَّــ . وقــد اتHorizon 2020ُّاالحتــاد األورويب 
كـن للتشـارك يف املعلومـات اخلاصـة بالـدعوة إىل تقـدمي       . وُيمOpen Atriumاملشتركة يف منصة 

دة أن يعـود بفائـدة متبادلـة علـى مكاتـب      املقترحات واعتزام التقدم بطلبات بشأن دعوات حمدَّ
  ر فرص عقد الشراكات.  الدعم اإلقليمية وييسِّ

رانيـة  وقد استجابت األكادميية الوطنية األوكرانية للعلوم ووكالة الفضاء الوطنية األوك  -٣٤
لــدعوة برنــامج تبــادل املــوظفني املعنــيني بــالبحوث واالبتكــار إىل تقــدمي املقترحــات وأســهمتا     

. واضــطلعت Horizon 2020بدرجــة كــبرية يف التطــوير املشــترك للمشــروع يف إطــار برنــامج   
وكالة الفضاء الرومانية بدور رئيسي باعتبارها الوكالة الرائدة يف مقتـرح مبشـروع عـن الطـرق     

ــرح      املبتكــ ــات رصــد األرض. وأســهمت يف املقت ــيم خمــاطر الفيضــانات اســتناداً إىل بيان رة لتقي
مكاتب دعم إقليمية مـن مجيـع املنـاطق وشـركاء مـن القطـاع اخلـاص واملركـز األملـاين لشـؤون           

  الفضاء اجلوي كشركاء يف املشروع.
ة األوكرانيـة أيضـاً   مت األكادميية الوطنية األوكرانية للعلوم ووكالة الفضاء الوطنيـ وقدَّ  -٣٥

أوكرانيـا   –عرضاً عن أنشطة مكتب الدعم اإلقليمي يف مؤمتر الفريـق املخـتص برصـد األرض    
). وانتـــهزت مكاتـــب دعـــم http://geoss-conf-2014.ikd.kiev.ua(انظـــر املوقـــع  ٢٠١٤لعـــام 

ــة أخــرى الفــرص الــيت وفَّ  رهتــا مشــاركتها يف حلقــات عمــل ومــؤمترات خمتلفــة للتــرويج    إقليمي
  لربنامج سبايدر وإذكاء الوعي بفائدة التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث.  
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ل إحدى فرص التعاون اجلديرة باإلبراز، نظراً ألمهيتها احلالية، يف النـهج املوحَّـد   وتتمثَّ  -٣٦
 رمـن خمـاطر الكـوارث املقـرَّ     وخطة العمل امللموسة للمـؤمتر العـاملي الثالـث املقبـل املعـين باحلـدِّ      

عقده يف اليابان. ويقود مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي جمموعـة مـن كيانـات األمـم املتحـدة         
ة واملنظمات الدولية فيما يتعلق بتحديد االلتزامات وتعريف اإلطار هلذا الغـرض. وتشـارك عـدَّ   

مكاتب دعم إقليمية يف هذا اجملهود. ومن املأمول أن تسـاعد الشـراكة علـى تسـليط مزيـد مـن       
  من خماطر الكوارث كذلك. دور املعلومات الفضائية يف احلدِّ الضوء على

    
    دماًقُ املضيُِّسبل االستنتاجات و  - ثالثاً  

، ٢٠١٤فـق عليـه يف اجتمـاع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة لعـام        يف الوقت الراهن، وكمـا اتُّ   - ٣٧
يعكف برنامج سبايدر على وضع وثيقـة اسـتراتيجية بشـأن مواصـلة تعزيـز شـبكة مكاتـب الـدعم         

ة إلقليميــة والتعــاون علــى الســواء داخــل الشــبكة ومــع برنــامج ســبايدر. وســوف ُتســتخدم منصَّــ  ا
Open Atrium َّاف مع مجيع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة    هلذا الغرض من أجل السماح بالتفاعل الشف

يل يف صــيغته النهائيــة ســوف ُتســتهل مناقشــة. وُيمكــن يف هــذه العمليــة. ومــىت ُوضــع مشــروع أوَّ
ر عقــده يف فيينــا يف م احملــرز خــالل اجتمــاع مكاتــب الــدعم اإلقليميــة املقــرَّ تعراض التقــدُّأيضــاً اســ

  أثناء الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية.   ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣و  ١٢
ابـة املعـارف الـيت ُجمعـت     وسوف تستند االستراتيجية أيضـاً إىل تنفيـذ خريطـة طريـق بوَّ      - ٣٨

بـت  . وقـد رحَّ ٢٠١٢الشـامل والقـائم علـى االستقصـاء الـذي جـرى يف عـام         ابةبوَّقييم العقب ت
  مكاتب الدعم اإلقليمية مببادرة وضع االستراتيجية وأشارت إىل أمهية ضمان استدامة الربنامج.  

وأثبتت شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية أهنا من أهم عناصر جناح برنامج سبايدر. وقـد    -٣٩
ل إىل بت بأعضاء جدد يف السنوات األخرية. ومـا زال التحـوُّ  اء الربنامج كما رحَّمنت منذ إنش

ره شـبكة مكاتـب   راً. فالدعم الـذي تـوفِّ  مكتب دعم إقليمي يثري اهتماماً كبرياً، كما ثبت مؤخَّ
املعــارف  ابــةبوَّالــدعم اإلقليميــة ألنشــطة الربنــامج، مبــا يف ذلــك بعثاهتــا االستشــارية التقنيــة، و   

هـا أساسـية   التوعية وبناء القدرات أو إذكاء الوعي املعرَّفة يف خطـة عملـها، كانـت كلُّ    وجهود
على حنو أفضـل بكـثري وأجنـح يف تنفيـذ      اواستدامته وجعله معروفاً عاملي بالنسبة إلنشاء الربنامج
  واليته بشكل واضح.

تـآزر يف املسـتقبل   بـاب املناقشـة مفتوحـاً لتحديـد التعـاون وال      ومع ذلك ينبغي أن يظلَّ  -٤٠
وكذلك أهداف شـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة. ويتـيح وضـع الوثيقـة االسـتراتيجية لربنـامج          

شـبكة مكاتـب    سبايدر الفرصة جلمع بعض األفكار والرؤى بشأن مستقبل الشـبكة. ومـع منـوِّ   
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ب دعـم  مكت فق على إجراء تقييم نزيه لدور كلِّيمية، وكجزء من االستراتيجية، اتُّالدعم اإلقل
إقليمــي مــن أجــل عــدم جتديــد اتفاقــات التعــاون مــع املكاتــب غــري القــادرة علــى تــوفري الــدعم   

  فق عليها أصالً.اتُّ امللموس أو االسهامات اليت
وسيواصــل برنــامج ســبايدر العمــل والتعــاون مــع املنظمــات الشــريكة اخلارجيــة ذات      -٤١

منطقـة مـن العـامل. فعلـى      يف كـلِّ  الصلة من أجل زيـادة عـدد مكاتـب الـدعم اإلقليميـة وأثرهـا      
سبيل املثال، يف أعقـاب شـراكة ناجحـة مـع املراكـز اإلقليميـة لنظـام الرؤيـة والرصـد اإلقليمـي           

علــى أنــه  راًفــق مـؤخَّ أن تصـري مكاتــب دعـم إقليميــة، اتُّ   أتاحــت هلـذه املراكــز أيضــاً  (سـريفري)، 
أ يف غـرب أفريقيـا، أن تصـري هـي     اجلديدة، مثل املركز الـذي سُينشـ   فريريسُيمكن ملراكز نظام 

  أيضاً مراكز دعم إقليمية لربنامج سبايدر.  
ومــن األنشــطة األخــرى اجلــديرة بالــذكر التنســيق مــع امليثــاق الــدويل بشــأن الفضــاء       -٤٢

والكوارث الكربى حىت ُيمكن تدريب مكاتـب الـدعم اإلقليميـة علـى إدارة املشـاريع أو لكـي       
ح هلـم يف سـياق   مساعدة تقنية من املستخدمني الـوطنيني املصـرَّ   ُتصبح البلدان اليت تزورها بعثة

الوصــول العــاملي، والشــراكة مــع أمانــة الفريــق املخــتص برصــد األرض بشــأن تعزيــز الوصــول   
ق اهلـدف احملـدَّد يف   هذه األنشطة ستتواصل يف السنوات املقبلة حىت يتحقَّ العاملي، ال سيما وأنَّ
ذي أُنشــئ مبوجبــه برنــامج ســبايدر، أال وهــو: متكُّــن مجيــع  الــ ٦١/١١٠قــرار اجلمعيــة العامــة 

البلدان واملنظمات الدولية واإلقليمية من احلصول علـى مجيـع أنـواع املعلومـات الفضـائية ومـن       
  تنمية القدرة على استخدامها لدعم دورة إدارة الكوارث يف مجيع مراحلها.

 


