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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

مكاتب  ٢٠١٥تقرير عن األنشطة املشتركة اليت اضطلعت هبا يف عام     
الدعم اإلقليمية التابعة لربنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات 

      الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
    مةمقدِّ  - أوال  

، إنشـاء برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      ٦١/١١٠رت اجلمعية العامة، يف قرارها قرَّ  -١
املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برنــامج ســبايدر)،  

جلميـع البلـدان    تاحة السـبل إل العامة ضمن برامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة
لحصـــول علـــى كـــل أنـــواع املعلومـــات  لدوليـــة واإلقليميـــة ذات الصـــلة ومجيـــع املنظمـــات ال

  واخلدمات الفضائية لغرض دعم دورة إدارة الكوارث بأكملها.  
برنامج سـبايدر ينبغـي أن يعمـل علـى     أنَّ ويف القرار نفسه، أشارت اجلمعية العامة إىل   -٢

ات اخلـربة يف جمـال اسـتخدام    مع املراكـز اإلقليميـة والوطنيـة ذ    ،، مىت كان ذلك ممكناًحنو وثيق
ــوين شــبكة مــن مكاتــب الــدعم         ــا الفضــاء يف إدارة الكــوارث، وأن يســتهدف تك تكنولوجي

قة يف كـل منطقـة مـن املنـاطق الـيت      اإلقليمية من أجل حتسني تنفيذ أنشطة الربنامج بطريقة منسَّ
، يشـرف مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي علـى       ٢٠٠٨توجد هبـا تلـك املكاتـب. ومنـذ عـام      

عليها الطابع الرمسـي عـن طريـق     ييضفحبيث اخلربة يف تلك الشبكة، ذات راكز تلك املإدماج 
ظـر إىل الشـبكة   مركز اخلربة املعين ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي. وقـد نُ  عهتعاون يوقِّ اتفاق

 اأساسـي  ا للمعـارف، وجمموعـة إضـافية مـن املـوارد، وعنصـراً      مهم منذ البداية باعتبارها مصدراً
  يف جناح الربنامج.
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ة دَّدمــن األنشــطة احملــ أن تســهم شــبكة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة يف أيٍّ  توقَّــعومــن امل  -٣
املدرجة يف خطة عمل برنامج سـبايدر، وذلـك عـن طريـق االضـطالع باملسـؤولية اإلضـافية يف        

ــد  ــامج ســبايدر وبالتنســيق م     حتدي ــذها باالشــتراك مــع برن ــل األنشــطة وتنفي ــوارد، ومتوي ــه. امل ع
ميكن أن تشمله هذه األنشطة: استضافة حلقة عمل إقليمية، وتعزيز أنشطة بنـاء القـدرات    ومما

يف منطقـة مـن املنــاطق، واإلسـهام يف البعثـات االستشــارية التقنيـة يف إحـدى املنــاطق مـن أجــل        
دعم التخطيط إلدارة الكوارث علـى الصـعيد الـوطين، ودعـم عمليـات تقيـيم مـواطن الضـعف         

على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وتقدمي الدعم يف جمال رسم اخلرائط أثناء حـاالت  واملخاطر 
ــة (مبــا يف ذلــك إعــداد  يقــرطالطــوارئ، واإلســهام يف جتميــع املعلومــات ذات الصــلة ب   ة منهجي
ة) دعمـا لبوابـة معـارف برنـامج     حمـدَّد موجزات قطرية، وجتميع قواعد بيانات جغرافيـة مكانيـة   

)، ودعم محالت التوعية، وتعزيز إنشـاء شـبكات خـرباء إقليميـة     /www.un-spider.orgسبايدر (
  ووطنية من شأهنا أن تفيد الربنامج.

يف  ائمـة كـثرياً  ت األمهية الـيت حتظـى هبـا شـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة الق       ادزداوقد   -٤
لمـوارد املتاحـة للربنـامج. وعلـى الـرغم مـن اجلهـود        لاجلاري تخفيض اآلونة األخرية، بسبب ال

الربنــامج حيتــاج إىل توظيــف املــوارد املتاحــة علــى   الــيت تبــذهلا اجلهــات الداعمــة الرئيســية، فــإنَّ 
علـى االسـتجابة للعـدد املتزايـد مـن طلبـات        النحو األمثـل وإعـادة تركيزهـا لكـي يكـون قـادراً      

دة الـيت انتـهت إليهـا البعثـات االستشـارية التقنيـة       احلصول على الدعم ومتابعة التوصيات العديـ 
 نَّإ السابقة. وتضطلع مكاتب الدعم اإلقليمية بدور ال غىن عنه يف اسـتكمال تلـك اجلهـود، إذ   

بوســعها أن تقــوم بــدور جهــات االتصــال أو أن تقــود تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن األنشــطة   
  االستشارية السابقة.

مـن مكاتـب الـدعم     لدى برنامج سبايدر سـبعة عشـر مكتبـاً   ويف الوقت الراهن يوجد   -٥
وكالـة دعـم وتنسـيق املشـاركة      التاليـة: اإلحدى عشـرة  املنظمات الوطنية  اهاإلقليمية، تستضيف

الوكالــة و)؛ ٢٠١٣ ع االتفــاق معهــا يف عــامقِّــوقــد ُو( ة يف العمليــات اإلنســانية الدوليــةالروســي
ــة (  ــد أوغ٢٠٠٩الفضــائية اجلزائري ــرايف يف كولومبيــا (   )، ومعه ــودازي اجلغ )؛ ٢٠١٢وســتني ك

)؛ واألكادمييـة  ٢٠١٢)؛ وجامعة كارويل روبـرت يف هنغاريـا (  ٢٠٠٩ووكالة الفضاء اإليرانية (
)؛ واللجنـــة الوطنيـــة ٢٠١٠الوطنيـــة األوكرانيـــة للعلـــوم ووكالـــة الفضـــاء الوطنيـــة األوكرانيـــة (

وطين للمالحة اجلوية والفضاء يف إندونيسيا )؛ واملعهد ال٢٠١٢لألنشطة الفضائية يف األرجنتني (
)؛ ووكالـة  ٢٠٠٩ والوكالة الوطنية للبحث والتطوير يف جمال الفضـاء يف نيجرييـا (   )؛٢٠١٣(

العلــوي يف باكســتان   )؛ وجلنــة حبــوث الفضــاء والغــالف اجلــوي      ٢٠٠٩الفضــاء الرومانيــة (  
 الدعم اإلقليميـة املتبقيـة:   التالية مكاتبالست تستضيف املنظمات اإلقليمية وكذلك ). ٢٠١٠(
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الـدويل للتنميـة    واملركـز  )؛٢٠٠٩املركز اآلسيوي للحد مـن الكـوارث، ومقـره كـويب، اليابـان (     
يف احتـاد   )؛ واملعهد الدويل إلدارة املياه، بصفته عضوا٢٠١٣ًاملتكاملة للجبال، ومقره كامتاندو (

اعيــة الدوليــة، ومقــره ســري النكــا  املعلومــات املكانيــة التــابع للفريــق االستشــاري للبحــوث الزر 
 )؛٢٠١٠)؛ واملركز اإلقليمـي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة، ومقـره نـريويب (        ٢٠١٥(

ومركز املياه  )؛٢٠١٠وجامعة جزر اهلند الغربية، ومقرها سانت أوغوستني، ترينيداد وتوباغو (
  ).٢٠١٠، ومقره مدينة بنما (ـيبة يف أمريكا الالتينية والكاريباخلاص باملناطق املدارية الرط

اليت تقـوم هبـا هـذه املكاتـب      ،وجيري بانتظام إبراز األنشطة السابقة واجلهود املشتركة  -٦
يف عدد من التقارير اخلاصة بأنشطة برنامج سبايدر، وكـذلك يف أوراق اجتماعـات    ،اإلقليمية

مية وإىل جلنتــها الفرعيــة م إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمتنوعــة تقــدَّ
الع عليها يف املوقع الشبكي ملكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، أو    العلمية والتقنية، وميكن االطِّ

  يف بوابة معارف برنامج سبايدر.  
، استعلم عدد من املراكز اإلقليمية أو الوطنية األخرى ذات ٢٠١٥و ٢٠١٤ويف عامي   -٧

نيـة االنضـمام إىل شـبكة مكاتـب دعـم برنـامج سـبايدر        اخلربة يف اجملـاالت ذات الصـلة عـن إمكا   
كـل يف سـياقه اإلقليمـي. وقـد بلـغ مكتـب       للـدعم  اإلقليمية. وجيري حاليـا تقيـيم هـذه العـروض     

شــؤون الفضــاء اخلــارجي بالفعــل مرحلــة متقدمــة مــن املفاوضــات بشــأن توقيــع اتفاقــات تعــاون  
ن احملطة اجلديدة يف منطقـة امليكونـغ   مع كل م ٢٠١٥إلنشاء مكاتب دعم إقليمية قبل هناية عام 

التابعة لنظام الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكا الوسطى، ومركز استشعار سطح األرض عن بعـد  
لرصـد األرض   التابع جلامعـة بـون، ومشـروع بنـاء مركـز متيـز ملراقبـة الكـوارث الطبيعيـة اسـتناداً          

مناقشــاته مــع أيضــاً ضــاء اخلــارجي التــابع للمرصــد الــوطين يف أثينــا، ويواصــل مكتــب شــؤون الف
  أرندال (النرويج) يف هذا السياق. -وكالة الفضاء الوطنية يف جنوب أفريقيا ومركز غريد

ثـة باسـتمرار عـن كـل مـن      وحمدَّ وميكن احلصول على معلومات وخلفية أكثـر تفصـيالً    -٨
ل بوابــة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة، وكــذلك بيانــات االتصــال واملــوارد ذات الصــلة، مــن خــال  

  معارف برنامج سبايدر.  
ت مكاتب دعم برنامج سبايدر اإلقليمية علـى االجتمـاع كـل عـام، إذا مسحـت      اتَّفقو  -٩

املوارد بذلك، يف الظروف االعتيادية أثناء دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنـة  
الــيت ل اعمــتعراض األاســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وذلــك مــن أجــل اســ 

هـذه   دُّعَـ خالل العام السابق والتخطيط لألنشـطة املسـتقبلية دعمـا للربنـامج. كمـا تُ      ااضطلع هب
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االجتماعات فرصة لإلسهام يف وضع خطة عمل برنامج سبايدر، ولكي يضـبط تـزامن أنشـطة    
  مشاركة فيها.  الربنامج مع املبادرات اإلقليمية األخرى اليت قد تكون مكاتب الدعم اإلقليمية 

االجتماع األول ملكاتب دعـم برنـامج سـبايدر     ُعقد ،٢٠١٠شباط/فرباير  ١٠و ٩يف و  -١٠
على عمل الشـبكة وعلـى مشـاركة مكاتـب      االجتماع زوركَّ ،إنشاؤهاواحملتمل املنشأة اإلقليمية 

ــامج. وعُ   ــذ الربن ــدعم يف تنفي ــاين يف   ال ــاع الث ــد االجتم ــباط/فرباير  ٩و ٨ق ــى  ٢٠١١ش ــاء عل  بن
عمــل مــن حضــور ممــثلني عــن عــدة آليــات  باالســتفادةاملناقشــات الــيت جــرت يف العــام الســابق و

يف جمال إتاحة املعلومات الفضائية من أجل االستجابة يف حاالت الطوارئ أثناء اجتمـاع  رئيسية 
بـالتوازي مـع    ُعقـد الـذي   ،اخلرباء املعين بتكنولوجيات الفضاء واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ   

ــو ــاين لالجتمــاع. و الي ــدم الث ــاء ٢٠١٢شــباط/فرباير  ٧و ٦اجتمــاع الشــبكة الثالــث يف   ُعق  أثن
االجتمـاع الرابـع أثنـاء الـدورة      ُعقـد الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، و

االجتمـاع   ُعقـد . و٢٠١٣شـباط/فرباير   ١٢و ١١اخلمسني للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يف   
ــة      ٢٠١٤شــباط/فرباير  ١٤و ١٣س يف اخلــام ــة الفرعي ــة واخلمســني للجن ــدورة احلادي ــاء ال أثن

العلمية والتقنية، وركز على االتفاق على خطة عمل مشتركة ملكاتـب الـدعم اإلقليميـة تكـون     
أفضــل اتســاقا مــع خطــة عمــل برنــامج ســبايدر املعتمــدة، فضــال عــن وضــع وثيقــة اســتراتيجية   

االجتمــاع  ُعقــد، كــذلكا يتعلــق بــالتخطيط الطويــل األجــل. و ملكاتــب الــدعم اإلقليمــي فيمــ 
الــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة بــاالقتران ب، ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٦و ٥الســادس يف فيينــا يف 
قد مناسبة تدريبيـة لفائـدة مـديري مشـاريع ميثـاق      االجتماع األخري َعذلك الفرعية. وقد سبق 

رافــق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعيــة أو التعــاون علــى حتقيــق االســتخدام املنســق للم
امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى)، بالتنسـيق مـع   أيضاً تكنولوجية (الذي يسمى 

  األمانة التنفيذية للميثاق الدويل.
    

    ٢٠١٥وأنشطتها املشتركة يف عام  خطة عمل مكاتب الدعم اإلقليمية  - ثانيا  
لعاملني يف برنـامج  للموظفني اآخر اجتماع تنسيقي  ُعقدأعاله،  ١٠كر يف الفقرة كما ذُ  - ١١

ذلـك االجتمـاع    عـن  تقريـرٌ  َممِّـ . وُع٢٠١٥سبايدر مع مكاتب الـدعم اإلقليميـة يف شـباط/فرباير    
ض الكيانـات  بع على مجيع مكاتب الدعم اإلقليمية من أجل تقدمي املزيد من املعلومات، حيث إنَّ

. اًشــطان ادعــم إقليميــ مكتــَب ١٦مــن أصــل  ١٣حضــر االجتمــاع إذ  مل تــتمكن مــن املشــاركة،
وجرى التوقيع على اتفاق إنشاء مكتـب الـدعم اإلقليمـي السـابع عشـر مـع املعهـد الـدويل إلدارة         
موارد املياه أثنـاء افتتـاح هـذا االجتمـاع يف شـباط/فرباير. وسـاعد االجتمـاع علـى وضـع برنـامج           
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سـياق متويـل برنـامج سـبايدر     إىل االعتبار مع النظر بعني وما بعده،  ٢٠١٥مشترك لألنشطة لعام 
  واخلطة الرفيعة املستوى لألنشطة الربناجمية املتاحة يف ذلك الوقت. 

 .)GEO( يف التعاون مع الفريق املختص برصد األرضأيضاً ونظر املشاركون يف االجتماع   - ١٢
ض، واستعرضـوا اجلهـود الـيت    واستمعوا إىل عرض إيضاحي مـن أمانـة الفريـق املخـتص برصـد األر     

إىل  يبــذهلا امليثــاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى فيمــا يتعلــق بتعمــيم إمكانيــة الوصــول 
والتطورات األخرية فيما يتعلـق ببوابـة املعـارف. كمـا نوقشـت الفـرص       ااملعلومات واملعارف عاملي ،

   مجع األموال وتطوير املشاريع.  املتاحة لزيادة التعاون وتعزيزه، وبذل اجلهود املشتركة يف
للوقوف علـى   ٢٠١٦و ٢٠١٥وأويل اهتمام خاص خلطة عمل برنامج سبايدر للعامني   -١٣

ــة املزمــع االضــطالع هبــا.       ــة واجلهــود التدريبي ــات االستشــارية التقني ــدعم املمكــن تقدميــه للبعث ال
مسـني للجنـة الفرعيـة    فيما خيص الدورة الثانيـة واخل  ٢٠١٥ونشرت خطة العمل اإلرشادية لعام 

  .A/AC.105/C.1/2015/CRP.13يف ورقة غرفة االجتماع الواردة يف الوثيقة  ،العلمية والتقنية
ويف آخــر اجتمــاع عقدتــه الشــبكة، أويل اهتمــام كــبري للوقــوف علــى ســبل لزيــادة           -١٤

ميـة  استخدام موارد امليثاق الدويل وتنسيق الوصول إليها من جانب شبكة مكاتب الـدعم اإلقلي 
وما بعده. كما تناولت املناقشات وسائل تعزيـز تعـاون مكتـب شـؤون الفضـاء       ٢٠١٥يف عام 

اخلارجي مع فريـق برنـامج سـبايدر التـابع لـه ومـع الفريـق املخـتص برصـد األرض ومـع امليثـاق            
ــة دعــم        ــة، ووكال ــة الفضــائية اجلزائري ــة (الوكال ــة مكاتــب دعــم إقليمي ــدويل. وشــاركت مثاني ال

كة الروسية يف العمليات اإلنسانية الدولية، ومعهد أوغوسـتني كـودازي اجلغـرايف    وتنسيق املشار
يف كولومبيا، ووكالـة الفضـاء اإليرانيـة، واملعهـد الـدويل إلدارة مـوارد امليـاه، وجامعـة كـارويل          
روبــرت، واملعهــد الــوطين للمالحــة اجلويــة والفضــاء يف إندونيســيا، والوكالــة الوطنيــة للبحــث    

ــرة    والتطــوير يف جمــ  ــذكورة يف الفق ــة امل ــا) يف املناســبة التدريبي أعــاله،  ١٠ال الفضــاء يف نيجريي
رمسية متكنها من القيام بـدور أكثـر فعاليـة يف حـاالت      "مدير مشروع"وحصلت على شهادات 

تفعيل امليثاق يف املستقبل كل يف منطقته، وكذلك يف دعم تنفيذ والية برنامج سـبايدر. وناشـد   
لميثاق مجيع مكاتـب الـدعم اإلقليميـة أن تـدعم املزيـد مـن التوسـع يف مبـادرة         األمني التنفيذي ل

  تعميم الوصول عن طريق التواصل مع البلدان اجملاورة من خالل جهود التوعية.  
االجتماع على مواصلة تقدمي الدعم من مجيع مكاتـب الـدعم    اتَّفقملا سبق،  وتلخيصاً  -١٥

ط هلـا يف  أنشـطة متابعـة خمطَّـ   يِّ ستشـارية التقنيـة املقبلـة وأل   اإلقليمية لبعثات برنامج سـبايدر اال 
بتـوافر املـوارد    مـن قبيـل التـدريب أو بنـاء القـدرات، رهنـاً       ،أعقاب البعثات االستشارية التقنية

لدى مكاتب الدعم اإلقليمية. وواصلت الشبكة تركيزها على النظر يف جتميع مـوارد التصـوير   
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صــة هلمــا بغيــة حتســني تبــادل البيانــات بــني        و األمــوال املخصَّ الســاتلي والبيانــات الســاتلية أ   
ــاطق؛   ــدان أو املن ــاء االجتمــاع املعقــود يف عــام   حســبما املؤسســات أو البل ــوقش أثن . ٢٠١٤ن

وأتاحـت املناقشــات مــع مكاتـب الــدعم اإلقليميــة يف االجتمــاع األخـري إمكانيــة صــقل اقتــراح    
، الـذي أوجـز يف وقـت الحــق يف    ٢٠١٧-٢٠١٦خطـة عمـل برنـامج سـبايدر لفتــرة السـنتني      

ــة  ــيت ُنA/AC.105/1093الوثيق ــة اســتخدام     ، ال ــة واخلمســني للجن ــدورة الثامن شــرت يف إطــار ال
  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

الضوء على بعـض األنشـطة واجلهـود املشـتركة     ط تسلِّواألقسام التالية من هذا التقرير   -١٦
ة برنامج سبايدر باالشتراك مع شبكة مكاتب الدعم اإلقليميـة.  فذت مبا يتماشى مع والياليت ُن

ت اتَّفقـ هل عدد من األنشـطة التعاونيـة نتيجـة خلطـط عمـل سـبق أن       كر آنفا، فقد اسُتوكما ذُ
بعـض   يف تقـارير سـابقة؛ ومـن مث فـإنَّ    أيضاً أبرز حسبما عليها شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية، 

أنَّ واسـتمرت خاللـه، يف حـني     ٢٠١٥تقرير بدأت قبل عام األنشطة الوارد تفصيلها يف هذا ال
  .٢٠١٥بعضها اآلخر استهل يف عام 

    
    جهود الدعم االستشاري وبناء القدرات  - ألف  

تظل أهم مسامهات مكاتب الدعم اإلقليمية يف تنفيذ برنـامج سـبايدر هـي مشـاركتها       -١٧
نظـيم أنشـطة املتابعـة، وال سـيما     ، ودعمهـا لت ٢٠١٥يف بعثات استشارية تقنية متنوعـة يف عـام   

خـرباء برنـامج سـبايدر، كمـا جـرى      مـن قبـل   فيما خيص بناء القدرات، يف البلـدان الـيت زارهـا    
عليه احلال يف األعوام السابقة. ومشلت مكاتب الدعم اإلقليميـة الـيت سـامهت يف تقـدمي الـدعم      

مركـز امليــاه اخلــاص باملنــاطق  ي ـاالستشـاري الــتقين يف أمريكــا الالتينيـة ومنطقــة البحــر الكاريبــ  
ي، ومعهـد أوغوسـتني كـودازي اجلغـرايف، واللجنـة      يف أمريكا الالتينية والكاريبـ املدارية الرطبة

الوطنية لألنشطة الفضـائية يف األرجنـتني، والـيت شـارك خرباؤهـا بنشـاط يف البعثـة االستشـارية         
دائمـة يف هنـدوراس. وقـد جـرت     التقنية املوفدة إىل هندوراس بناء على طلب جلنـة الطـوارئ ال  

يف  حمـدَّد يغوسيغالبا ومشلت تقدمي دعـم  يف ت ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٨إىل  ١٣البعثة يف الفترة من 
سياق نوبـات اجلفـاف. وواصـل مكتـب برنـامج سـبايدر يف بـيجني عملـه مـع مكاتـب الـدعم            

ويل للتنميـة  ، واملركـز الـد  )ADRC( اإلقليمية اآلسـيوية (املركـز اآلسـيوي للحـد مـن الكـوارث      
املتكاملة للجبال، ووكالة الفضاء اإليرانية، واملعهد الـدويل إلدارة امليـاه، وجلنـة حبـوث الفضـاء      
والغالف اجلوي العلوي يف باكستان) يف سبيل تنفيذ خطـة العمـل املتفـق عليهـا. وعلـى سـبيل       

نيـة املوفـدة إىل مجهوريـة    املثال، أسهم املعهد الدويل إلدارة املياه خببري يف البعثة االستشـارية التق 
الو الدميقراطيــة الشــعبية يف متوز/يوليــه. كمــا حضــرت بعــض مكاتــب الــدعم اإلقليميــة املشــار 
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إليهــا املــؤمتر الســنوي الــذي ينظمــه برنــامج ســبايدر يف بــيجني، حيــث شــاركت يف جلســات    
  ة للحاضرين يف املؤمتر.حمدَّدمتنوعة وساعدت يف تقدمي التدريب يف مواضيع 

مت عدة مكاتب دعم إقليمية دعما نشطا ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وفريـق      دوق  - ١٨
برنامج سبايدر فيما خيص األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة العاملي املعين باحلد مـن خمـاطر   

  .  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٨إىل  ١٤يف سنداي، اليابان، يف الفترة من  ُعقدالكوارث، الذي 
هــد أوغوســتني كــودازي اجلغــرايف وفريــق برنــامج ســبايدر يف تنظــيم  وتعــاون فريــق مع  -١٩

اجتمــاع خــرباء إقليمــي بشــأن اســتخدام املعلومــات الفضــائية يف إدارة خمــاطر الكــوارث، مــع     
 آب/ ١٤إىل  ١٢االجتمـاع يف بوغوتـا مـن     ُعقـد التركيز على الفيضانات ونوبات اجلفاف. و
 مـه نظ، وهو حدث هام ٢٠١٥يوماتيكا لعام للجأغسطس، يف إطار فعاليات األسبوع الدويل 

الربازيـل   مـن اخلـرباء مـن    ٣٠معهد أوغوستني كودازي. واستفاد االجتماع من مشـاركة حنـو   
املتعـــددة القوميـــات) واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة والســـلفادور وغواتيمـــاال      -وبوليفيـــا (دولـــة 

اليـة يف سـياق املشـروع    االجتماع علـى اخلطـوات الت   اتَّفقوكولومبيا واملكسيك وهندوراس. و
الذي يضطلع به خرباء برنامج سبايدر والعديـد مـن الشـركاء الـدوليني واإلقليمـيني والـوطنيني       
بشأن استخدام املعلومات الفضـائية يف نظـم اإلنـذار املبكـر باجلفـاف. ومشـل االجتمـاع ثـالث         

وغوسـتني  معهـد أ طورهـا  حلقات عمـل تدريبيـة بشـأن اسـتخدام املمارسـات املوصـى هبـا الـيت         
كودازي اجلغرايف ووكالة الفضاء اإليرانية الستهداف نوبات اجلفاف والفيضانات، واملنشـورة  

  يف بوابة معارف برنامج سبايدر.  
، قـام عـدد مـن مكاتـب الـدعم اإلقليميـة بإعـداد املزيـد مـن املمارسـات           ٢٠١٥ويف عام   -٢٠

ع مـن احملتويـات يف بوابـة معـارف     املوصى هبـا وتقـدميها لربنـامج سـبايدر، هبـدف زيـادة هـذا النـو        
تني فيمـا يتعلـق   حمـدَّد برنامج سـبايدر. وقـدم فريـق معهـد أوغوسـتني كـودازي اجلغـرايف ممارسـتني         

ــع       ــان التوسـ ــانات، وبيـ ــاطر الفيضـ ــح خمـ ــرائط توضـ ــم خـ ــائية يف رسـ ــات الفضـ ــتخدام البيانـ باسـ
الوكالـة الفضـائية   واالنكماش يف املسطحات املائية بسبب الفيضانات ونوبات اجلفـاف. وقـدمت   

ــق       ــة والفضــاء يف إندونيســيا ممارســات موصــى هبــا تتعل ــوطين للمالحــة اجلوي ــة واملعهــد ال اجلزائري
تلـك   جيـري حتميـل  باستخدام الصور الفضائية لتوليد املعلومات املتعلقة حبرائـق الغابـات، وسـوف    
  مة.يع الصياغة املقدَّالتوصيات على بوابة املعارف بعد أن ينقح العاملون يف برنامج سبايدر مشار

وباإلضــافة إىل املســامهات اجلديــدة املــذكورة أعــاله، حــدثت ممارســاتان موصــى هبمــا    -٢١
ــل   ــن قب ــان م ــد ُعــ متبعت ــيت وضــعتها      دِّ. فق ــة برســم خــرائط الفيضــانات ال ــة املتعلق لت املمارس

اج اسـتخدام  األكادميية الوطنية األوكرانية للعلوم ووكالة الفضـاء الوطنيـة األوكرانيـة بغيـة إدمـ     
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، راًمن منصة تطبيق سنتينل الذي أطلقتـه وكالـة الفضـاء األوروبيـة مـؤخَّ     الصادرة  ٢,٠ الصيغة
وأدخل املزيد من التطوير علـى املمارسـة املتعلقـة مبراقبـة اجلفـاف الـيت وضـعتها وكالـة الفضـاء          

أيضـاً  اإليرانية حىت يتسىن استخدامها مـع براجميـات مفتوحـة املصـدر. ويعمـل برنـامج سـبايدر        
على الترويج الستخدام املمارسة املوصى هبا بشأن اجلفاف يف أمريكا الوسطى ومنطقـة البحـر   

  بكر باجلفاف يف هاتني املنطقتني.ي يف إطار مشروعه الرامي إىل حتسني نظم اإلنذار املـكاريبال
ت مكاتـب الـدعم اإلقليميـة علـى أن ختتـرب املمارسـات الـيت توصـي هبـا فيمـا           اتَّفقوقد   -٢٢

تقيمها فور نشرها، وعلى تقدمي اإلسهامات والتعليقـات يف خمتلـف السـياقات. وقـد     أن بينها و
على متارين ملموسة للتقيـيم املتبـادل فيمـا خيـص املمارسـات املتاحـة يف اجتمـاع مكاتـب          فقاتُّ

  .  ٢٠١٥الدعم اإلقليمي املعقود يف عام 
، عــن طريــق برنــامج ســبايدر  التــرويج وقــد واصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    -٢٣

اء والكــوارث واللجنـة الوطنيــة لألنشــطة الفضــائية يف األرجنــتني، للميثــاق الــدويل بشــأن الفضــ 
ي. وقــد قــدم خــرباء مــن ـالكــربى يف بلــدان بعينــها يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــ 

اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية يف األرجنتني عروضـا إيضـاحية عـن طريـق وصـالت الفيـديو       
سـتهدفت  بشأن تعميم الوصول. وقـد ا مؤخَّراً حول امليثاق الدويل، وحول املبادرة اليت أطلقها 

يف الســلفادور واجلمهوريــة الدومينيكيــة  اجلهــود املبذولــة مــع وكــاالت احلمايــة املدنيــة الوطنيــة
ــة      ــة املعني ــا وهنــدوراس الرؤســاء أو املــديرين يف مراكــز العمليــات الوطني وغواتيمــاال وكولومبي

  هلم للميثاق.باعتبارهم مستعملني مأذون حباالت الطوارئ كوسيلة الجتذاب هذه املراكز 
وسوف يواصـل برنـامج سـبايدر وشـبكته مـن مكاتـب الـدعم اإلقليميـة التابعـة اجلهـود             - ٢٤

يف  امليثـاق الـدويل والتوعيـة هبـ    إىل املعلومـات يف إطـار ا  الوصـول  سـبل  اليت يبذهلا للترويج لتعميم 
ي، وكـذلك يف أفريقيـا وآسـيا الوسـطى،     ـبلدان أخرى من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب

  هلم يف تلك املناطق.املأذون امليثاق مستعملي عتبار تلك اجلهود من بني سبل توسيع قاعدة با
وأســهم املعهــد الــدويل إلدارة مــوارد امليــاه يف حلقــة عمــل لبنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق   -٢٥

باستخدام تكنولوجيـات رصـد األرض يف رسـم خـرائط خمـاطر الفيضـانات واسـتخدام مـنحىن         
ت يف أبوجـا  ُعقـد  ،الزراعة يف أوقات احنسار مياه الفيضـانات يف نيجرييـا   تصنيف التوقعات يف

ــرة مــن   ــايو  ٧إىل  ٥يف الفت ــدعم مــن    . وقــد ُن٢٠١٥أيار/م ــدريب ب ظمــت حلقــة العمــل والت
الوكالة الوطنية للبحث والتطوير يف جمـال الفضـاء يف نيجرييـا ووزارة الزراعـة والتنميـة الريفيـة       

  االحتادية يف نيجرييا.  
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ظمت مناسبة للتدريب على استخدام تكنولوجيـات رصـد األرض يف تقيـيم أضـرار     وُن  -٢٦
بالتشـارك بـني دائـرة إدارة الكـوارث يف بـنغالديش ومكتـب        ،الكوارث واخلسائر النامجة عنـها 

ــاه، ومنظمــة أحبــاث      برنــامج ســبايدر يف بــيجني بالتعــاون مــع املعهــد الــدويل إلدارة مــوارد املي
ن بعد يف بـنغالديش، والربنـامج الشـامل إلدارة الكـوارث التـابع لـوزارة       الفضاء واالستشعار ع

إىل  ٥ت تلــك املناســبة يف دكــا يف الفتــرة مــن  ُعقــدإدارة الكــوارث واإلغاثــة يف بــنغالديش، و
  .  ٢٠١٥نيسان/أبريل   ٩

أنشـطة متنوعـة لالسـتجابة يف حـاالت     أيضـاً  ودعم املعهـد الـدويل إلدارة مـوارد امليـاه       -٢٧
، حيث أنتج خـرائط اسـتجابة عاجلـة يف    امكتب دعم إقليمي بوصفه يف إطار التزاماته الطوارئ

)، واهلنـــد  ٢٠١٥ حـــاالت الطـــوارئ النامجـــة عـــن الفيضـــانات يف ميامنـــار (آب/أغســـطس       
)، ٢٠١٥)، وســـري النكـــا (تشـــرين األول/أكتـــوبر ٢٠١٥(آب/أغســـطس وأيلول/ســـبتمرب 
ف اجلفـاف يف سـري النكـا (متوز/يوليـه     ) وعـن ظـرو  ٢٠١٥ونيجرييا (تشـرين األول/أكتـوبر   

  ).  ٢٠١٥إىل أيلول/سبتمرب 
ونتيجــة للمناقشــات والتنســيق بــني مكتــب الــدعم اإلقليمــي جبامعــة كــارويل روبــرت     -٢٨

ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وأثناء حلقة عمل استضـافتها األكادمييـة الوطنيـة األوكرانيـة     
فق على قيام خرباء من جامعة كـارويل روبـرت   ، اتُّللعلوم يف أوكرانيا يف تشرين األول/أكتوبر

ممن يتمتعون مبهارات يف جمال حتليل التصوير فوق الطيفي بالتخطيط حلملة تصوير جوي تنفـذ  
، بالتنسيق مع خرباء برنامج سبايدر، هبـدف احلصـول علـى صـور سـاتلية فـوق       ٢٠١٦يف عام 

فســه بشــأن ذات املنطقــة، وإجــراء يف الوقــت ن "EO-1"طيفيــة مثــل تلــك الــيت يقــدمها الســاتل 
املقارنــات بشــأن الكيفيــة الــيت ميكــن أن يــدعم هبــا التصــوير فــوق الطيفــي املســتند إىل الســواتل 

  على حنو أفضل.جهود إدارة الكوارث 
قليمـي لرسـم خـرائط املـوارد ألغـراض التنميـة بنشـاط مـع حكومـة          ويتعاون املركز اإل  -٢٩

ســـبايدر االستشـــارية التقنيـــة الـــيت زارت الـــبالد يف      زامبيـــا يف إطـــار متابعـــة بعثـــة برنـــامج    
قليمـي  . وقد حـاول مكتـب الـدعم اإل   ٢٠١٥، وكان بناء القدرات أولوية يف عام ٢٠١٤ عام

ديـدها مـع برنـامج سـبايدر،     م إىل السودان، استنادا إلجراءات سبق حتحتسني الدعم املقدأيضاً 
  األول/ديسمرب. م التدريب ذا الصلة يف أيار/مايو ويف كانونقد  كما
وواصل مكتب الدعم اإلقليمـي باألكادمييـة الوطنيـة األوكرانيـة للعلـوم ووكالـة الفضـاء          - ٣٠

الوطنيــة األوكرانيــة دعــم الربنــامج عــن طريــق املشــاركة بنشــاط يف املــؤمتر الــدويل املشــترك بــني    
تدامة يف اجملتمعـات  املتحدة وأملانيا املعين برصد األرض: حلول عاملية لتحديات التنمية املسـ  األمم
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ــذي    ــر، وال ــداملعرضــة للخط ــن    ُعق ــرة م ــا، يف الفت ــون، أملاني ــايو  ٢٨إىل  ٢٦يف ب  ٢٠١٥أيار/م
)A/AC.105/1097  ودعم مكتب الدعم اإلقليمي باألكادميية الوطنية األوكرانية للعلوم ووكالـة .(

ــإدارة ة ذاحمــدَّدالفضــاء الوطنيــة األوكرانيــة جلســات يف ذلــك املــؤمتر بشــأن مواضــيع     ت صــلة ب
الكـوارث، ونظــم حلقــة عمــل بشــأن رصــد احملاصــيل، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق باجلفــاف وإدارة  

  بالتشارك مع برنامج سبايدر.   ٢٠١٥املياه، يف كييف يف تشرين األول/أكتوبر 
ــدعم املقــدَّ    -٣١ ــزال الطلــب علــى ال ــذ التوصــيات واإلجــراءات الــيت    وال ي م مــن أجــل تنفي
مـن التوصـيات    كـبرياً  عـدداً أنَّ بـالنظر إىل  وخباصـة  االستشارية التقنية مرتفعا، البعثات دها حتدِّ

املنبثقة عن البعثات االستشارية التقنية السابقة مل يتناول بعد، بسبب حمدودية املـوارد، يف حـني   
تـــرد طلبـــات جديـــدة للحصـــول علـــى اخلـــدمات االستشـــارية وبنـــاء القـــدرات. واســـتعرض   

مــرة أخــرى قائمــة اإلجــراءات  ٢٠١٥كاتــب الــدعم اإلقليميــة لعــام املشــاركون يف اجتمــاع م
والتوصيات املنبثقـة عـن البعثـات االستشـارية التقنيـة السـابقة، وناقشـوا الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا            

باملناسبات ذات الصلة اليت ميكن أن تستكمل اجلهـود الـيت    اًجتميع املوارد وإبالغ بعضهم بعض
يف إمكانيـة تنظـيم أنشـطة إقليميـة السـتعراض       داًاملشـاركون جمـدَّ   يبذهلا برنامج سـبايدر. ونظـر  

 تنفيذ توصيات البعثات االستشارية التقنية وتقييمه. ويف هـذا السـياق، تلقـى االجتمـاع عرضـاً     
د يف عقَــمــن جلنــة حبــوث الفضــاء والغــالف اجلــوي العلــوي يف باكســتان باستضــافة اجتمــاع يُ  

، وهو ما مـن شـأنه أن يتـيح مسـتوى مشـاركة أفضـل مـن        املستقبل يف مقر اللجنة يف باكستان
  جانب مكاتب الدعم اإلقليمية يف آسيا.  

ويواصل عدد من مكاتب الـدعم اإلقليميـة تقـدمي إسـهامات مسـتمرة وهامـة يف بوابـة          -٣٢
معارف برنامج سبايدر، كما درجوا عليه يف كل سنة من السـنوات السـابقة. وأسـهمت عـدة     

كـر آنفـا.   هذا النشاط عن طريق إعـداد ممارسـات موصـى هبـا، كمـا ذُ      مكاتب دعم إقليمية يف
ــ ــدعم دوراً   ؤديوت ــ هــذه األنشــطة وهــذا ال ــة   حيوي ــة وحتســني نوعي ــات البواب ــع حمتوي ا يف تنوي

عت مجيع مكاتب الدعم اإلقليمية علـى دعـم هـذا اجلهـد واإلسـهام      جِّاملعلومات املنشورة. وُش
بوابة معارف برنامج سبايدر، ويف هنايـة املطـاف مـن أجـل      باملزيد من املعلومات من أجل إثراء

  املتخصصني والقائمني على إدارة الكوارث يف مجيع أحناء العامل.  املستعملني إفادة 
    

    واستحداث املشاريع املشتركة ومجع األموالبالتواصل األنشطة املتعلقة   - باء  
ن األنشطة اليت ختطط مكاتب الـدعم  حتسني تبادل املعلومات بشأ ، فإنَّكر آنفاًكما ذُ  -٣٣

اإلقليمية أو برنامج سبايدر للقيام هبا أمر هام من أجل زيادة فعالية التنسيق وتعزيـز الكفـاءة يف   
كـر ذلـك بوضـوح، ال يف اجتمـاع     استخدام املوارد، وكـذلك يف إطـار إدارة املعـارف. وقـد ذُ    
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مناســبات الحقــة علــى مــدار  يف أيضــاً فحســب، وإمنــا  ٢٠١٥مكاتــب الــدعم اإلقليميــة لعــام  
ن احلـد مـن   علـى هـامش مـؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي بشـأ       مناسبة العام، منها على سبيل املثال 

برنامج سبايدر يف بون وبيجني. ومع النمو املتـوخى لشـبكة مكاتـب     خماطر الكوارث، ومؤمترا
ية تبادل املعلومـات  أمه ، فإن٢٠١٦َّو ٢٠١٥كيانا يف عامي  ٢٠الدعم اإلقليمية إىل أكثر من 

  وتنسيق اجلهود ما فتئت تزداد.  
أو مـؤخَّراً  وحتتاج مكاتب الدعم اإلقليمية، وال سيما تلـك الـيت انضـمت إىل الشـبكة       -٣٤

دة مبحتويـات بوابـة معـارف برنـامج سـبايدر      قريبا، إىل أن تكون علـى درايـة جيِّـ    إليها ستنضم
يـة املستضـافة ضـمن البوابـة، حبيـث يـتمكن       وبنيتها الداخلية وصـفحات مكاتـب الـدعم اإلقليم   

عنـد االقتضـاء أو نشـر األخبـار واألحـداث      ا هتنقيحاجلميع من املواظبة على حتديث بياناهتم، و
هــذا أنَّ ذات الصــلة، عــن طريــق خيــار الوصــول املباشــر إىل نظــام إدارة احملتويــات. ويف حــني   

ت مكاتـب الـدعم اإلقليميـة    ، فمـا زالـ  ٢٠١٤اخليار متـاح ويشـجع علـى اسـتخدامه منـذ عـام       
يف أضيق احلدود. ومع ذلك، فمن املهم على حنو متزايد أن يؤخذ هذا النـوع   تستخدمه إالَّ ال

لالخنفــاض الــذي شــهدته مــوارد برنــامج ســبايدر مــن  مــن الــدعم االســتباقي يف االعتبــار، نظــراً
مــل يف زيــادة تلــك ، وال أ٢٠١٥املــوظفني املتــاحني لتشــغيل بوابــة املعــارف وصــيانتها يف عــام 

ملكاتـب   م من العاملني يف برنـامج سـبايدر متاحـاً   . وقد كان الدعم املقد٢٠١٦َّاملوارد يف عام 
  الدعم اإلقليمية وال يزال كذلك فيما يتعلق بصيانة البوابة.  

ــة يف عــام   اتَّفقــو  -٣٥ ــدعم اإلقليمي ــى وضــع اقتراحــات مشــتركة    ٢٠١٤ت مكاتــب ال عل
يع معينـة أو إشـراك مكاتـب دعـم إقليميـة أخـرى وبرنـامج سـبايدر         وتقدميها بشأن متويل مشار

يف اقتراحات متويل ذات صلة جيري وضعها. ومن شأن االقتراحات من هذا القبيـل أن تتنـاول   
مواضيع وثيقة الصلة بوالية برنامج سبايدر يف دعمه للبلـدان الناميـة. وهنـاك حاجـة السـتمرار      

  فيما يتعلق جبمع األموال أثناء الفترة القادمة.  التعاون واجلهود املشتركة وزيادهتا 
ــيت توفرهــا خمتلــف         -٣٦ ــة علــى اســتغالل الفــرص ال ــدعم اإلقليمي وقــد درجــت مكاتــب ال

حلقات العمـل واملـؤمترات الـيت تشـارك فيهـا للتـرويج لربنـامج سـبايدر وإذكـاء الـوعي بفائـدة            
نامج سـبايدر مـواد متنوعـة هلـذا     التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوارث. وقد أتاح فريق بر

الغــرض، مبــا يف ذلــك نشــرات إخباريــة مطبوعــة؛ وقــد أســهمت مكاتــب الــدعم اإلقليميــة يف    
  حمتويات النشرات اإلخبارية اليت يصدرها برنامج سبايدر.  
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    االستنتاجات وسبل املضي قدما  - ثالثا  
 ،٢٠١٤عم اإلقليمية يف عـام  فق عليه يف اجتماع مكاتب الديف الوقت الراهن، وحسبما اتُّ  -٣٧
لدى برنامج سبايدر مشروع وثيقة استراتيجية بشـأن مكاتـب الـدعم اإلقليميـة هتـدف إىل       فإنَّ

زيــادة تعزيــز التعــاون داخــل الشــبكة ومــع برنــامج ســبايدر. وقــد عرضــت املســودة األوىل          
الوثيقـة   . وينبغـي مواصـلة حتـديث   ٢٠١٥ونوقشت أثناء اجتماع مكاتب الدعم اإلقليمية لعام 

يف ضــوء انضــمام مكاتــب دعــم إقليميــة جديــدة إىل الشــبكة يف الفتــرة املقبلــة وغــري ذلــك مــن   
ــدعم اإلقليمــي املقبــل       ــاء اجتمــاع مكاتــب ال التطــورات. وســوف يســتعرض التقــدم احملــرز أثن

، ليتـزامن مـع الـدورة التاسـعة     ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٣و ٢واملقرر مبدئيا عقده يف فيينا يـومي  
 للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية. وســوف تصــادف تلــك  واخلمســني

الذكرى السنوية العاشرة إلطـالق برنـامج سـبايدر. وتـرى مجيـع مكاتـب الـدعم        أيضاً املناسبة 
  مبادرة وضع االستراتيجية هلا دور هام يف ضمان استدامة الربنامج.أنَّ اإلقليمية 

ال تقتصر علـى كوهنـا فرصـة متاحـة     ق برنامج سبايدر الذكرى السنوية العاشرة إلطال  -٣٨
النظــر يف أيضــاً تشــمل بــل هــي فرصــة ســتعراض النجاحــات الــيت حققهــا الربنــامج فحســب، ال

علـى الصـعيد العـاملي، باعتبـاره منصـة قائمـة علـى الشـراكات، سـواء فيمـا           تـأثريه  كيفية زيادة 
 اآلن االسـتفادة  نـه الـدعم. ويـتعني   تلـك الـيت طلبـت م   اليت سبق أن عمل معها أو  البلدانخيص 

من املعارف اليت تراكمت لدى الربنامج يف السنوات العشر املاضية من أجـل مسـاعدة البلـدان    
على بناء قدراهتا للوفاء بالتزاماهتا بشـأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث (إطـار سـنداي للحـد مـن          

تدامة (خطــة التنميــة )، وحتقيــق أهــداف التنميــة املســ ٢٠٣٠-٢٠١٥خمــاطر الكــوارث للفتــرة 
ف مــع التــدابري الراميــة إىل احلــد مــن آثــار تغــري املنــاخ (نتــائج  )، والتكيــ٢٠٣٠ املســتدامة لعــام

الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ).    
طـة عمـل برنـامج سـبايدر يف     وتعد شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية أداة ال غىن عنها يف تنفيـذ خ 

  هذا السياق املعقد والصعب.
وقد كان الدعم الذي توفره شـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة ألنشـطة الربنـامج وبعثاتـه          -٣٩

ــة، واإلســهامات املقدَّ  ــاء    االستشــارية التقني ــه، وجهــود التواصــل وبن ــة املعــارف التابعــة ل مــة لبواب
خطـة عملـه، مجيعهـا عناصـر ال غـىن عنـها يف إنشـاء        القدرات وإذكاء الوعي املنصوص عليها يف 

يف  الربنامج واستدامته، وتوسيع نطاق املعرفة به على الصعيد العـاملي كـثريا، وجعلـه أكثـر جناحـاً     
على أن  تنفيذ واليته على حنو واضح. ومن مث فمن املهم توسيع عضوية الشبكة وتنويعها حرصاً

  هم مسامهة صادقة يف تنفيذ والية برنامج سبايدر. اتظل مكاتب الدعم اإلقليمية نشطة وأن تس
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زيادة عدد األنشطة اليت تضطلع هبا الشبكة وتعزيز فعالية تلك األنشـطة، جيـري    وبغية  -٤٠
العمل على نقل بيئة تكنولوجيا املعلومات اخلاصـة ببوابـة معـارف برنـامج سـبايدر إىل خـوادمي       

لألمانة العامة لألمـم املتحـدة. ومقتضـى ذلـك      مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع
إىل تيسـري اسـتحداث   أيضـاً  ال يقتصر على زيـادة مسـتوى األمـن والـدعم فحسـب، وإمنـا ميتـد        

األدوات واحملتويات من جانب شبكة مكاتب الدعم اإلقليميـة. ومـن املـأمول أن يوسـع نطـاق      
  ملكية بوابة املعارف لصاحل مستخدميها النهائيني.  

فل إعداد الوثيقة االستراتيجية املذكورة أعاله فرصة لفريـق برنـامج سـبايدر حـىت     ويك  -٤١
جيمع بعـض األفكـار ويضـع رؤيـة ملسـتقبل الشـبكة. ومـع ذلـك، وبـالتوازي مـع منـو الشـبكة،             
يتعني االضطالع باستعراض مستمر لكفاءة اإلسهامات املقدمة والقيمة اليت تضـيفها، مبـا يتـيح    

تعاون املنقضية مع مكاتب الدعم اإلقليمية اليت تعجز عن حتقيق املقاصـد  عدم جتديد اتفاقات ال
أن يتيح إعادة تركيـز املـوارد احملـدودة    أيضاً اليت أنشئت من أجلها. ومن شأن هذا االستعراض 

ــة       يف إطــار برنــامج ســبايدر مــن أجــل حتســني االتصــال والتعــاون مــع مكاتــب الــدعم اإلقليمي
  النشطة يف الشبكة.

يواصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وبرنــامج ســبايدر التــابع لــه العمــل   ســوفو  -٤٢
مع املنظمـات الشـريكة اخلارجيـة ذات الصـلة بغيـة زيـادة عـدد مكاتـب الـدعم اإلقليميـة           أيضاً 

يف مجيع مناطق العامل. فعلى سبيل املثال، ويف أعقاب شـراكة ناجحـة مـع نظـام     تأثريها وتعزيز 
أســفرت عــن انضــمام احملطــات اإلقليميــة التابعــة   ،ريكــا الوســطىالرؤيــة والرصــد اإلقليمــي ألم

ــة، اتُّ    ــدعم اإلقليمي ــدورها إىل شــبكة مكاتــب ال ــؤخَّ للنظــام ب ــى  راًفــق م حمطــات النظــام  أنَّ عل
اجلديدة، مثل تلك املزمع إنشاؤها يف منطقة امليكونغ أو غرب أفريقيا، ميكن أن تصري بـدورها  

  ر.  مكاتب دعم إقليمية لربنامج سبايد
، ونتيجـة لتـدريب   ٢٠١٥فق عليه يف اجتماع مكاتب الدعم اإلقليميـة لعـام   وحسبما اتُّ  - ٤٣

أدوار مـديري املشـاريع يف عمليـات تفعيـل امليثـاق      لتـويل  عدد من خرباء مكاتب الدعم اإلقليمية 
الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى، فسوف تبذل جهود على الصعيد اإلقليمـي عـن طريـق    

لدعم اإلقليمية من أجـل التـرويج ملبـادرة تعمـيم الوصـول، وتفعيـل امليثـاق الـدويل علـى          مكاتب ا
حنــو أكثــر اســتباقية عنــد االقتضــاء، وتقــدمي املزيــد مــن الــدعم امللمــوس يف إطــار واليــة برنــامج      
ــتعانة     ــبايدر االسـ ــاء اخلـــارجي وبرنـــامج سـ ــبايدر. ويف حـــني يواصـــل مكتـــب شـــؤون الفضـ سـ

خــرى والكيانــات التجاريــة الــيت تقــوم علــى تشــغيل أجهــزة االستشــعار  بالوكــاالت الفضــائية األ
ه املـوارد  الساتلية من أجل تيسري الوصول إىل الصور الساتلية يف حاالت الكوارث، فسوف توجَّ

  على حنو أفضل من خالل مكاتب الدعم اإلقليمية إىل املناطق والبلدان احملتاجة.  أيضاً 
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علــى حنــو أكثــر    دائمــاًاتــب الــدعم اإلقليميــة، يتــبني    ويف االجتماعــات الســنوية ملك   -٤٤
عدد األنشطة أو حلقات العمـل أو املناسـبات األخـرى ذات الصـلة الـيت تسـاهم فيهـا         وضوحاً

فـق علـى أنـه    خمتلف مكاتب الدعم اإلقليمية أو تنظمها أو تشـارك فيهـا كـل سـنة. ومـن مث، اتُّ     
كثـر اسـتباقية فيمـا يتعلـق بـالترويج لربنـامج       ينبغي ملكاتب الدعم اإلقليمية أن تعمل علـى حنـو أ  

سبايدر وأنشـطته يف مثـل هـذه املناسـبات، وأن تـدعو إىل وجـود متثيـل خلـرباء برنـامج سـبايدر           
عند االقتضاء، أو أن تقدم عروضا إيضاحية بالنيابة عن الربنامج، هبدف ضـمان التواصـل علـى    

إشـارة األنشـطة   أنَّ ي. وال شـك يف  نطاق أوسع وأكثر كفاءة علـى الصـعيدين اإلقليمـي واحمللـ    
بعض والربط بينها على النحو املذكور من األمور اليت مـن شـأهنا أن تفيـد الربنـامج      إىل بعضها

  وتطلع أوساط اخلرباء وسائر اجلهات الفاعلة على والية برنامج سبايدر والفرص ذات الصلة.
ــا ضــمن        -٤٥ ــذها وتقييمه ــود وتنفي ــذه اجله ــذكرى   وجيــب أن جيــري تصــميم ه ســياق ال

الســنوية اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف    
، واليت يسعى مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أثناءهـا     )"٥٠"اليونيسبيس+(األغراض السلمية 

اكات إىل تعزيز التكامل بني الربامج املختلفة والترويج للتطبيقات املتكاملة وتشـجيع إقامـة شـر   
هنوج جديدة ومبتكـرة وجتديـد التزامـات الـدول األعضـاء والشـركاء.       اتباع جديدة من خالل 

برنامج سبايدر يف حتقيق هذا املقصـد، مبسـاعدة مـن شـبكة     يؤديه وميكن أن يصري الدور الذي 
  .ىحيتذ مكاتب الدعم اإلقليمية، مثاالً

ى مــدار الســنوات املقبلــة، اســتمرارها علــبفضــل مجيــع هــذه اجلهــود، أنَّ وال شــك يف   -٤٦
، الذي أنشئ مبوجبه برنـامج  ٦١/١١٠ستسهم يف حتقيق اهلدف الوارد يف قرار اجلمعية العامة 

ــة مــن       ــة واإلقليمي ــدان واملنظمــات الدولي ــع البل ــة العشــر ســنوات: متكــن مجي ــذ قراب ســبايدر من
ها لـدعم دورة  احلصول على مجيع أنواع املعلومات الفضائية ومن تنمية القـدرة علـى اسـتخدام   

  إدارة الكوارث يف مجيع مراحلها.
 


