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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
         يف األغراض السلمية 

 املعارف لربنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات بوَّابةتقرير عن     
: الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

      التطوُّرات املستجدَّة
    مةدِّمق  - أوالً  

، إنـشاء برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      ٦١/١١٠قرَّرت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١
ــامج ســبايدر(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ    ) برن

ــة         ــع املنظمــات الدولي ــدان ومجي ــع البل ــد مجي ــي إىل تزوي ــم املتحــدة يرم ــامج يف إطــار األم كربن
أنواع املعلومات واخلـدمات الفـضائية   واإلقليمية ذات الصلة بإمكانية الوصول العاملي إىل مجيع       

  .املتعلقة بإدارة خماطر الكوارث من أجل دعم دورة إدارة الكوارث بكاملها
 املعـارف لربنـامج سـبايدر لتيـسري الوصـول      بوَّابـة وقد التزم الربنامج منذ إنشائه بتنفيـذ          -٢

 شـكل درايـة عمليـة       إىل مثل هذه املعلومـات الفـضائية وإدارة املعـارف الـيت ميتلكهـا األفـراد يف                
ل جتميـع املعـارف ونـشرها    وميثِّ. عة من الوسائط وخربة وكذلك املعارف املدوَّنة يف طائفة متنوِّ      

فيما يتعلق بكيفية دعم املعلومات الفضائية إلدارة املخاطر والكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت               
  .عيد العاملي من أثر األخطار الطبيعية على الصدِّ يف احلأساسياالطوارئ إسهاماً 

 بوَّابـة ن هذا التقرير موجزاً للجهود اليت اضطلع هبا برنامج سبايدر بشأن تنفيذ             مَّويتض  -٣
بة هي أحـد أعمـدة برنـامج سـبايدر بـالنظر إىل أهنـا هتـدف إىل                  وَّاوالب. املعارف لربنامج سبايدر  

 تقـوم   عمَّـا  إتاحة معلومات عن مجيع األنشطة اليت يضطلع هبـا الربنـامج ومعلومـات ذات صـلة               
ــه  ــة  املاألوســاطب ــة ب مبخــاطر الكــوارث و عنيَّ االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   األوســاط املعنيَّ
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ــة بو ــة نَّأويتزايــد االعتــراف بــ . الفــضاءاألوســاط املعنيَّ ــز  البوَّاب  تــساهم مــسامهة كــبرية يف تعزي
رد الـيت   د ذلـك بوضـوح يف الـشعبية الـيت حتظـى هبـا صـفحات املـوا                 سَّالشبكات القائمـة؛ ويتجـ    

أُنشئت لتغطية الكوارث الطبيعية الكربى مثل الزلزالني الذين وقعـا يف هـاييت واليابـان ونوبـات                 
اجلفاف اليت حتدث يف القرن األفريقي والفيضانات اليت تقع يف منـاطق عديـدة مـن العـامل، ويف                   

  .مدى اإلقبال على استخدام هذه الصفحات
    

    امج سبايدر املعارف يف سياق برنبوَّابة  - ثانياً  
أحـد األعمـدة الرئيـسية      ) www.un-spider.org( املعارف لربنـامج سـبايدر       بوَّابةل  كِّتش  -٤

لربنامج سبايدر، حيث تعمل كنقطة دخول لكل من يهتم باستخدام تكنولوجيات الفـضاء يف               
وبغية حتقيق هذا اهلـدف، جـرى    . بة واإلنعاش  من خماطر الكوارث واالستجا    دِّسياق جهود احل  

 البيانــات املُنَتجــة باســتخدام التطبيقــات الــساتلية بغيــة زيــادة وعــي   تيــسِّر حبيــث البوَّابــةتنظــيم 
 من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ من خالل املقاالت العلميـة             دِّاملعنيني باحل 

ح كيفيــة معاجلــة هــذه البيانــات للحــصول علــى والتقنيــة وغــري ذلــك مــن املنــشورات الــيت تــشر
 مـن آثـار األخطـار الطبيعيـة يف اجملتمعـات            دِّمعلومات ميكن استخدامها لإلسهام يف جهـود احلـ        

 أيضاً معلومات عن خمتلف أنـواع األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا         البوَّابةوتتيح  . على الصعيد العاملي  
أنـشطة التوعيـة وشـبكاته مـن مكاتـب الـدعم            الربنامج، مبا يف ذلك الدعم االستشاري الـتقين و        

  .ات الرمسية ذات الصلة بالربنامجاإلقليمية وجهات الوصل الوطنية، وكذلك مجيع املنشور
ــد ُد  -٥ ــوق ــسخة األوىل مــن  شِّ ــةنت الن ــرانالبوَّاب ــه / يف حزي ــرن تدشــني  . ٢٠٠٩يوني واقت

ــا البوَّابــة مــع ٢٠١١فربايــر / شــباط، مبــا يف ذلــك منيطــة مــصفوفة تطبيقــات فــضائية، يف  رمسي ،
 الفرعيــة التقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  للجنــةالــدورة الثامنــة واألربعــني 

ــا  ــسلمية يف فيين ــات     . األغــراض ال ــد التدشــني إدخــال التحــسينات، وكــذلك عملي واســتمر بع
ــة االســتخدام    ــة عــام  ويف هن. التعــديل حــسب الطلــب واســتعراض التــصميم اســتناداً إىل قابلي اي

  .البوَّابةثة من دَّنت نسخة جديدة وحمشِّ، ُد٢٠١٤
ويـشهد علـى   .  املـستخدمني النـهائيني  أوسـاط  منذ تدشـينها اهتمـام     البوَّابةوقد اجتذبت     -٦

ردة يف عـدد الزائـرين املنـتظمني الـذي بلـغ مـستويات قياسـية خـالل الكـوارث                    ذلك الزيـادة املطَّـ    
 املـستخدمني يعثـرون علـى معلومـات جمديـة عـن طريـق                وهذه داللة واضـحة علـى أنَّ       –الكربى  
ن هذا أيضاً مـن إحـصاءات الوصـول الـشهرية اخلاصـة بـشبكة               يَّيتبو. لعملهم واحتياجاهتم  البوَّابة

فعدد كبري من الزائرين يتواجدون يف البلدان النامية، ويف كثري من األحيـان يف منـاطق                : اإلنترنت
  . ذات جدوىالبوَّابة املعلومات املقدَّمة عن طريق متضرِّرة بالكوارث، وهو ما يثبت أنَّ
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    قطة دخول إىل املعلومات الفضائية كنالبوَّابة  - ألف  
" جممـع واحـد  "يهدف برنامج سبايدر، من منطلق وظيفته كَمنفذ، إىل أن يكون مبثابة             -٧

للوصــول إىل املعلومــات ونــشرها، مبــا يف ذلــك دراســات احلــاالت وأفــضل املمارســات بــشأن   
ــساعدة يف   . اســتخدام املنتجــات الفــضائية يف دعــم أدارة الكــوارث    ــضاً إىل امل وهــو يهــدف أي

حتديــد مــضمون قواعــد البيانــات الفــضائية اإلقليميــة والوطنيــة ومعايريهــا، مبــا يف ذلــك قواعــد   
 اليت تدعم إدارة الكوارث، مع مراعـاة معـايري البيانـات الدوليـة         حمدَّدةالبيانات اخلاصة مبواضيع    

  . بغية تسهيل تبادل البياناتحاليا املطبَّقة وحَّدةامل
 ثالثـة أهـداف     حتقِّـق حبيـث    البوَّابـة وبغية اإلسهام يف وظيفة املنفَذ هذه، جرى تـصميم            -٨

  :رئيسية
جتميع مجيع املعلومات الفضائية ذات الصلة على أساس مـستمر، مبـا يف ذلـك                 )أ(  

كـلٍّ مـن    حلاالت وأفضل املمارسـات ووصـالت إىل        ط هلا ودراسات ا   طَّاملبادرات اجلارية واملخ  
  البيانات احلديثة واحملفوظة اخلاصة بدراسات الكوارث وفرص بناء القدرات؛

 اجلهـود واألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا           عـن العمل كنقطة دخـول إىل املعلومـات          )ب(  
  برنامج سبايدر وإىل مجيع املنشورات الرمسية املتعلقة بالربنامج؛

وصـــول إىل املعلومـــات الفـــضائية ذات الـــصلة علـــى مـــدار الـــساعة   تيـــسري ال  )ج(  
  ). أيام يف األسبوع٧، يوميا ساعةً ٢٤(
    

    ةاألوساط املعنيَّ كجسر بني البوَّابة  - باء  
لدى إنشاء برنامج سـبايدر، أشـارت اجلمعيـة العامـة أيـضاً إىل أنـه ينبغـي للربنـامج أن                       -٩

عنيَّــة األوســاط املوإدارة خمــاطر الكــوارث بــعنيَّــة كــل مــن األوســاط امليكــون مبثابــة جــسر بــني 
الفضاء عن طريـق تعزيـز التحالفـات وإجيـاد          بعنيَّة  األوساط امل االستجابة يف حاالت الطوارئ و    ب

إدارة بـ عنيَّـة   األوسـاط امل    تـشارك   أن تلتقي وتتناقش فيه، وضمان أن      األوساطحمفل ُيمكن هلذه    
 تعريـف    أساسية يف  مشاركةستجابة يف حاالت الطوارئ     االبعنيَّة  األوساط امل خماطر الكوارث و  
  .باهتمااحتياجاهتما ومتطلَّ

لألوسـاط  ر  فِّ حبيث تـو   البوَّابةوبغية اإلسهام يف حتقيق وظيفة اجلسر هذه، جرى تنظيم            -١٠
 مــن خمــاطر الكــوارث   دِّاحلــبعنيَّــة األوســاط امل كيفيــة عمــل   معلومــات عــن الفــضاءبعنيَّــة امل
ــاألوســاط املو ــو  االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ،  بة عنيَّ ــي، حبيــث ت ــضاً  رفِّعلــى حنــو تكميل أي

االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ       بعنيَّـة   لألوساط امل  من خماطر الكوارث و    دِّاحلبعنيَّة  لألوساط امل 



 

4 V.14-07615 

 

A/AC.105/1075

للفئــتني الفــضاء ملنتجــات وتطبيقــات ُيمكــن  بعنيَّــة األوســاط امل كيفيــة اســتنباط معلومــات عــن
م دِّ تقـ  دةً أقساماً حمدَّ  البوَّابةن  ولتحقيق هذه الغايات، تتضمَّ   .  استخدامها األخريني من األوساط  

  :ا يليمعلومات عمَّ
ــشأ   )أ(   ــة األوســاط املا هتاآلليــات الــيت أن الفــضاء لــدعم جهــود االســتجابة يف  بعنيَّ

حاالت الطـوارئ يف مجيـع منـاطق العـامل، مبـا يف ذلـك ميثـاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام                         
ى أيـضاً امليثـاق   مَّاملـس (ق للمرافق الفضائية يف حال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة      سَّاملن

وخدمــة إعــداد خــرائط   ومــشروع ســنتينل آســيا ) الــدويل بــشأن الفــضاء والكــوارث الكــربى  
والنظـــام ) كوبرنيكـــوس(حـــاالت الطـــوارئ الـــيت يقـــدِّمها الربنـــامج األورويب لرصـــد األرض  

ابــات وَّوغريهــا، وكــذلك وصــالت إىل مواقــع شــبكية وب) ســرفري (اإلقليمــي للمعاينــة والرصــد
دة ن بيانــات ســاتلية ذات صــلة وِحــَزم براجميــات ملعاجلــة هــذه البيانــات ومنتجــات حمــدَّ    مَّتتــض

  الفضاء؛بعنيَّة األوساط املمها دِّقتوخدمات أخرى 
وســاط األإدارة خمــاطر الكــوارث وبــعنيَّــة األوســاط املارس هبــا متــ الــيت الطرائــق  )ب(  

 كلتــا الفئــتني مــنستخدمها تــطــر الــيت ُألاالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ جهودمهــا وا بعنيَّــة امل
ا املعتــادة، مبــا يف ذلــك املعلومــات علــى املــستوى الــوطين عــن وكــاالت م يف أنــشطتهاألوســاط

  هبذه اجلهود؛عنيَّة احلماية املدنية وسائر املؤسسات احلكومية امل
ة وكيـف   م هبا منظمات األمم املتحدة التطبيقـات الفـضائي         اليت تستخد  الطرائق  )ج(  

 مــن دِّ مــن خمــاطر الكــوارث مــن خــالل االســتراتيجية الدوليــة للحــدَّتتنــاول األمــم املتحــدة احلــ
الكوارث التابعة لألمم املتحدة وجهـود االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ واإلنعـاش مـن خـالل              

  .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
ابـة أيـضاً معلومـات ذات صـلة         وَّ الكوارث الواسعة النطاق واحملددة، تتـيح الب       ويف حالة   -١١

للمـسؤولني عـن االسـتجابة ملثـل        " جممـع واحـد   "عـة لتكـون مبثابـة       ة من مؤسـسات متنوِّ    دَّمستم
  .االستجابة يف حاالت الطوارئبعنيَّة األوساط املهذه الكوارث يف 

    
    لصلة كأداة لتيسري القدرات ذات االبوَّابة  - جيم  

جرى تنظيم برنامج سبايدر، من منظور وظيفته كـأداة لتيـسري القـدرات ذات الـصلة،                  -١٢
ز الترتيبـات املؤسـسية علـى مجيـع املـستويات ويزيـد مـن قـدرة منظمـات البلـدان يف                      حبيث يعـزِّ  

ات الفـضائية   خمتلف أحناء العامل، مع تركيز خـاص علـى البلـدان الناميـة، علـى اسـتخدام اخلـدم                  
  .ب واالستجابة واإلنعاشهُّرث والتأ من خماطر الكوادِّيف جهود احلبفعالية 
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 معلومات عـن األنـشطة التدريبيـة        البوَّابةوبغية اإلسهام يف دور أداة التيسري هذا، تعرض           -١٣
عة اليت يضطلع هبا برنامج سبايدر وفرص التدريب املتاحة حول العامل من جانب مؤسسات متنوِّ             

لة عـن كيفيـة     وإجراءات مفصَّ ) مد ودورات افتراضية وبرامج أكادميية    دورات تدريبية قصرية األ   (
 دِّاحلـ بعنيَّـة  لألوسـاط امل ة بالنـسبة  دة مهمَّـ  نتجات حمدَّ معاجلة التصوير الساتلي كطريقة الشتقاق م     

  .الطوارئ االستجابة يف حاالتبعنيَّة األوساط املمن خماطر الكوارث و
    

     الفضاء اخلارجي ألداء مكتب شؤون كمقياسالبوَّابة  - دال  
ابــة، ســوف يــشرع مكتــب وَّمراعــاةً ملــدى اجلهــود واملــوارد الــيت يكرســها الربنــامج للب  -١٤

شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف إدراج هــذه اجلهــود كجــزء مــن مؤشــرات األداء علــى حنــو أكثــر  
لكـل مـن األوسـاط     مه من خدمات    دِّ بداللة ما تق   البوَّابةوجيري قياس   . ٢٠١٦منهجية يف عام    

ــة امل ــة األوســاط املالفــضاء وبعنيَّ ــعنيَّ ــة األوســاط املإدارة خمــاطر الكــوارث و ب االســتجابة يف بعنيَّ
  .حاالت الطوارئ

    
    معايري التصميم  - ثالثاً  

 برنـامج سـبايدر      عندما اسـتهلَّ   ٢٠٠٧ يف عام    البوَّابةبدأت اجلهود الرامية إىل تصميم        -١٥
 البوَّابــة تقــدمي اقتراحــات بــشأن تنظــيم    عــة إىل  وُدعــي خــرباء مــن مؤســسات متنوِّ   . أنــشطته

وقـد أسـهم قـسم تـصميم الـسطوح البينيـة يف جامعـة            . نه مـن حمتويـات    ينبغي هلـا أن تتـضمَّ      وما
 حبـث   حمـرِّك ، مبـا يف ذلـك       البوَّابـة بوتستام للعلوم التطبيقية بأملانيا يف تصميم عناصـر رئيـسية يف            

  .مصفوفة التطبيقات الفضائية
 علـى طلـب مكتـب       ًءابة بنا وَّ للب داخليارى برنامج سبايدر تقييماً     ، أج ٢٠١٢ويف عام     -١٦

ض عــن التقيــيم جمموعــة وقــد متخَّــ. شــؤون الفــضاء اخلــارجي مــن أجــل حتديــد كيفيــة حتــسينها
 ورتَّبـت . ابة املعارف لربنـامج سـبايدر     وَّعة من التوصيات جرى جتميعها يف خريطة طريق ب        متنوِّ

  .، وُتستخدم كدليل يف تنفيذهاياوصيات ترتيباً هرم الداخلية هذه التتلك الوثيقةُ
    

  زاته فيما يتعلق بتيسري حتديث  وممي)Drupal(اختيار نظام دروبال   - ألف  
    احملتوى بسهولة

ى كَمنفــذ إىل املعلومــات الفــضائية، اقتــرح اخلــرباء  املتــوخَّالبوَّابــةةً لكيفيــة عمــل امراعــ  -١٧
م مفتوح املصدر إلدارة احملتوى قادر علـى الوفـاء باملطالـب           املسامهون يف الربنامج استخدام نظا    
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 ووردبـــــرس )Joomla(وجــــومال   )Drupal(وجــــرى اســـــتعراض ُنظــــم دروبـــــال   . عــــة املتوقَّ
)WordPress( وبلون )Plone(ووقع االختيار على نظام دروبال لألسباب التالية ،:  

  عمون نظام دروبال؛ الذين يداملطوِّرين من ةطي النشللمجموعةاحلجم اإلمجايل   )أ(  
   على هيئة منائط مما جيعل من السهل توسيعها؛البوَّابةقدرته على تنظيم   )ب(  
  التنظيم الداخلي يسمح بالفصل الصارم بني احملتوى واملنطق والتصميم العام؛  )ج(  
  د وحفظه بطريقة بسيطة؛قَّالقدرة على إضافة حمتوى مع  )د(  
  .إمكانية إنشاء منصة تعاونية  )ه(  

، باســتخدام ٢٠١١نت عــام شِّــ، الــيت ُدالبوَّابــةوقــد جــرت برجمــة النــسخة األوىل مــن    -١٨
 حبيـث   البوَّابـة ، جـرى حتـديث      ٢٠١٤ويف النصف الثاين من عام      .  من نظام دروبال   ٦النسخة  

  . من دروبال بغية إدغام السمات اجلديدة لتلك النسخة٧تستخدم النسخة 
    

    البوَّابةعن طريق د  إىل حمتوى حمدَّالتوصُّل  - باء  
ع من بنـود احملتـوى الـيت يـتعني أن           على جمموعة شديدة التنوُّ    البوَّابةمراعاةً لضرورة احتواء      - ١٩
 مـن   دِّاحلـ بعنيَّـة   األوسـاط امل  الفـضاء و  بعنيَّـة    امل وسـاط األإىل  ل إليها بـسهولة الزائـرون املنتمـون         صَّيتو

 حــاالت الطــوارئ وســائر أصــحاب املــصلحة،  االســتجابة يفبعنيَّــة األوســاط املخمــاطر الكــوارث و
فعلـى سـبيل    . ل إىل مثـل هـذا احملتـوى       صُّـ  التو تيـسِّر ات حبـث    حمرِّكبداللة صفحات و   البوَّابةُنظمت  

دة ل إىل مقـاالت علميـة أو تقنيـة حمـدَّ          صُّـ  مـصفوفة التطبيقـات الفـضائية التو        حبث حمرِّكاملثال، ييسِّر   
جرى تضمني خريطة برنامج سبايدر التفاعليـة العامليـة يف عـدة            وباملثل،  . البوَّابةموجودة من خالل    

دة من احملتوى، مما جيعل باإلمكان إجـراء  ل إىل أنواع حمدَّصُّ من أجل تيسري التوالبوَّابةصفحات من   
فعلى سـبيل املثـال، ُيمكـن للزائـر         . حبث باستخدام السطح البيين من النمط اجلغرايف خلريطة دينامية        

" الـدعم االستـشاري  " من خريطة برنامج سبايدر التفاعليـة العامليـة يف صـفحات      أن يستخدم نسخةً  
  .دة حول العاملل بسرعة إىل معلومات عن البعثات اليت قام هبا الربنامج يف بلدان حمدَّصُّللتو
    

    دةدَّمسرد دينامي لتيسري فهم مصطلحات حم  - جيم  
ــةمراعــاةً لــضرورة عــرض    -٢٠ ــة لثالثــ تخدامللمعلومــات باســ  البوَّاب ة  املــصطلحات املعياري

، مـن   ) مـن خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ             الفضاء واحلـدُّ  ( منفصلة   أوساط
ن كــل زائــر مــن معرفــة معــىن كَّن مــسرداً للمــصطلحات لكــي يــتم تتــضمَّ أنللبوَّابــةالــضروري 
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نظـر يف  ومـن منظـور التـصميم، جـرى ال     . األوسـاط  من هـذه     نة تستخدمها أيٌّ  مصطلحات معيَّ 
  :إمكانيتني خمتلفتني

زيلـها   ُيمكـن تـن   ،PDF بـصيغة نسخة قائمة بـذاهتا مـن املـسرد كوثيقـة منفـردة،        )أ(  
  ؛البوَّابةالع على خمتلف صفحات واستخدامها لدى االطِّ

حبيــث ُيمكــن  البوَّابــةسمة مبزيــد مــن الديناميــة، ُيمكــن إدماجهــا يف ُنــسخة متَّــ  )ب(  
 موجـوداً يف املـسرد،      البوَّابـة  متاح مـن خـالل       صٍّ ن يِّخَدم يف أ  للقارئ، مىت كان مصطلح ُمست    

  .أن يرى تعريفاً قصرياً للمصطلح ظاهراً فوق املصطلح مع وصلة إىل شرح أكثر تفصيالً
 مــن صــفحات يٍّولــدى إطــالع الزائــرين علــى أ. ر إدراج النــسخة الديناميــةرَّوقــد تقــ  -٢١

. دة املوجـودة يف املـسرد ُتعـرض يف شـكل خمتلـف            دَّ الكلمـات أو املـصطلحات احملـ       نَّ، فـإ  البوَّابة
نةً  كلمـة أو مـصطلح مـن هـذا القبيـل تنبثـق نافـذة متـضمِّ                 يِّر على أ  شِّوعندما يضع القارئ املؤ   

وعنــد النقــر علــى الكلمــة أو املــصطلح، يوجَّــه الزائــر إىل املــسرد . وصــف الكلمــة أو املــصطلح
  . أخرىالبحث عن كلمات أو مصطلحات ميكنه أيضاً ثحي
ر استخدام املـصطلحات الـيت تـستعملها اإلدارة الوطنيـة           رَّ، تق البوَّابةوكجزء من تصميم      -٢٢

ــة والفــضاء    الــيت يف الواليــات املتحــدة بالنــسبة للكلمــات واملــصطلحات  ) ناســا(للمالحــة اجلوي
 مــن مــسرد االســتراتيجية ٢٠٠٩الفــضاء، واســتخدام نــسخة عــام بعنيَّــة األوســاط املستخدمها تــ
) www.unisdr.org/we/inform/terminology( مـن الكـوارث التابعـة لألمـم املتحـدة            دِّدولية للحـ  ال

عنيَّـة  األوسـاط امل إدارة خماطر الكـوارث و    بعنيَّة   امل األوساطستخدمها  تبالنسبة للمصطلحات اليت    
  .الطوارئاالستجابة يف حاالت ب

    
    البوَّابةتنظيم   - رابعاً  

     من منظور املستخدم النهائيالتنظيم  - ألف  
ابـة كنقطـة دخـول لكـل مـن يهـتم باسـتخدام تكنولوجيـات                وَّكما ذُكـر آنفـاً، تعمـل الب         -٢٣

 هـي أيـضاً     والبوَّابـة .  من خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة واإلنعـاش         دِّالفضاء يف سياقات جهود احل    
 يستخدمها برنامج سبايدر لعرض معلومات عـن أنـشطته وشـبكاته ومـا يـضطلع بـه                  الوسيلة اليت 

وتتـيح صـفحة االسـتقبال      . دةدَّمـن أحـداث حـول العـامل ومنـشورات حمـ           مه  ظِّن مشاريع وما ين   م
 حبــث حمــرِّك الثالثــة والوصــول بــسرعة إىل األوســاطإمكانيــة الوصــول إىل أحــدث األخبــار عــن 

شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية واألحداث اليت يعقـدها هبـا برنـامج     مصفوفة التطبيقات الفضائية و   
األوسـاط  ها  تـ وُتجمَّع عالمات تبويب األقسام املتـضمِّنة ملعلومـات أنتج        . سبايدر وأهم منشوراته  
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الفضاء يف أقصى اليسار من اجلزء العلوي من صفحة االستقبال، يف حني ُتجمَّع عالمات              بعنيَّة  امل
  .قصى اليمنيأنتجها برنامج سبايدر يف املنطقة الواقعة يف أات اليت تبويب أقسام املعلوم

الفــضاء ُيمكــن بعنيَّــة األوســاط املنتجهــا ت كميــة هائلــة مــن املعلومــات الــيت نَّوبــالنظر إىل أ  - ٢٤
ــن   مــن خمــاطر الكــوارث واالســتجابة وا  اســتخدامها يف احلــدِّ  ــامج أن ي م ظِّإلنعــاش، مــن املهــم للربن
 نَّويف هذا السياق، من املهم مالحظـة أ       . علومات من أجل تسهيل العثور عليها     الوصول إىل هذه امل   

هذه املعلومات جيري الوصول إليها يف شكل منشورات علمية وتقنية ويف شكل أخبـار ويف شـكل                 
ومـات الـيت     املعل نَّوإضافة إىل ذلك، من املهـم التـسليم بـأ         . مقاالت يف اجملالت واملنشورات املشاهبة    

ا ، ُتعـرض إمَّـ  أخـرى  أوسـاط  نتجهـا أيُّ ُتفضاء، مثلها مثل املعلومات الـيت  البعنيَّة  وساط امل األنتجها  ت
 املختلفـة   الطرائـق وبغيـة اسـتيعاب     . بشكل مطبوع أو رقمي، وعلى حنو متزايـد يف املواقـع الـشبكية            

  .جداحبيث تعرضها بطريقة منهجية  البوَّابةاليت ُتعرض هبا هذه املعلومات، ُنظِّمت 
    

  الفضاء بعنيَّة األوساط املها تعرض بيانات ومعلومات أنتج  - باء  
    إدارة خماطر الكوارثبعنيَّة األوساط املو

عنيَّـة  األوسـاط امل الفـضاء و بعنيَّـة   األوسـاط امل  حمتوى أنتجته    البوَّابةتتيح بعض صفحات      -٢٥
  :االستجابة يف حاالت الطوارئبعنيَّة األوساط املخاطر الكوارث ومب

ــستخدم للوصــول إىل الورقــات    حمــرِّك  )أ(    حبــث مــصفوفة التطبيقــات الفــضائية ُي
: م علـى أسـاس ثالثـة معـايري للبحـث          ظَّوهـو مـن   . البوَّابـة نها  العلمية والتقارير التقنية الـيت تتـضمَّ      

االتـصاالت الـساتلية، وحتديـد املواقـع واملالحـة باسـتخدام الـسواتل،              (أوالً، تكنولوجيا الفضاء    
التخفيــف، (لــة دورة الكــوارث ؛ وثانيــاً، مرح)ستــشعار الــساتلي عــن بعــد ورصــد األرض باال

ــ)ب، واالســتجابة، واإلنعــاشهُّــوالتأ ث، واألعاصــري الــزالزل، والتلــوُّ(، نــوع األخطــار اً؛ وثالث
ــة،    الـــشديدة، واحلرائـــق، والتـــسونامي، والـــرباكني، وحركـــة اجلمـــوع، واحلـــشرات، واألوبئـ

ــة   (و البعــد البــشري  أ) واحلــرارة، واجلفــاف أو الفيــضانات  ــال، الــصحة، والبني علــى ســبيل املث
ى املستخدم، لـدى اختيـاره أحـد احلقـول املتاحـة            قَّويتل).  واألمن التحتية، واجلوانب اإلنسانية،  

ــا الفــضاء املــستخدمة    ١٩٢وعــددها   حقــالً، معلومــات عــن الورقــات ذات الــصلة بتكنولوجي
  ي إليها؛اهتا التقنية ووصالت تؤدِّومواصف
بــذل هبــا ت الــيت الطرائــقنظــرة عامــة علــى " املخــاطر والكــوارث"يح صــفحة تتــ  )ب(  

ــة األوســاط امل ــعنيَّ ــة  إدارة خمــاطر الكــوارث و ب الســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  اباألوســاط املعنيَّ
 عـن كيفيـة تنـاول األمـم املتحـدة      معلومـات سة من هذه الـصفحات  وتوفِّر أجزاء مكرَّ . اجهودمه
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 مـن الكـوارث التابعـة لألمـم         دِّة االستراتيجية الدولية للح   ث حتت مظلَّ  جلهود إدارة خماطر الكوار   
تـب  املتحدة وكيفية تناول األمم املتحـدة جلهـود االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ مـن خـالل مك                   

عـة، كمـا    ن الـصفحة أيـضاً معلومـات عـن أخطـار طبيعيـة متنوِّ             مَّوتتض. تنسيق الشؤون اإلنسانية  
س للمـؤمتر   كـرَّ دة من الزمن، على سـبيل املثـال، اجلـزء امل          تاح لفترة حمدَّ  ن حمتوى يُ  ُيمكن أن تتضمَّ  

 مـن   دِّ املتعلقـة باحلـ    ٢٠١٥ وجهـود مـا بعـد عـام          ٢٠١٥ مـن الكـوارث لعـام        دِّالعاملي املعين باحل  
  خماطر الكوارث؛

قواعـد بيانـات عـن الرباجميـات والبيانـات        " الوصـالت واملـوارد   "ن صفحة   تتضمَّ  )ج(  
وقد ُنظِّم احملتوى حبيث توجد وصالت بني بنـود احملتـوى املرتبطـة       . واملؤسساتوفرص التدريب   

فعلــى ســبيل املثــال، توجــد وصــلة مــن كــل بنــد مــن بنــود قاعــدة البيانــات اخلاصــة    . فيمــا بينــها
م البيانـات املنـاظر يف قاعـدة البيانـات اخلاصـة باملؤسـسات ودراسـات                دِّبالبيانات الساتلية إىل مقـ    

رة يف مـــصفوفة التطبيقـــات الفـــضائية بـــشأن جمموعـــات البيانـــات ذات الـــصلة   احلـــاالت املنـــاظ
وهبـذه الطريقـة، سـوف      . والرباجميات ذات الصلة وإىل األدلة التوجيهية واملمارسـات املوصـى هبـا           

ــارة      يــصل املــستخدم إىل مجيــع املعلومــات ذات الــصلة بــصرف النظــر عــن نقطــة الــدخول املخت
 البحث اليت توفرها قواعد البيانات فريـدة مـن نوعهـا حيـث              وخيارات تنقيح . الستهالل البحث 

ن معايري حبث وثيقة الصلة بواليـة برنـامج سـبايدر، علـى سـبيل املثـال، مراحـل دورة إدارة          تتضمَّ
وحتتـوي هـذه الـصفحة أيـضاً علـى قاعـدة بيانـات ُتحـدَّث                . الكوارث أو خمتلف أنواع األخطـار     

كادمييــة  عــن طريــق اإلنترنــت والــدورات التدريبيــة األ باســتمرار عــن الــدورات التدريبيــة املتاحــة 
قليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا        إلمها مؤسـسات مـن قبيـل املراكـز ا         دِّوالقصرية األمد الـيت تقـ     

  .الفضاء، املنتسبة لألمم املتحدة، ومراكز االمتياز واجلامعات وسائر مراكز التدريب
    

    بايدر وشبكاته ومشاريعهة من برنامج سدَّعرض املعلومات املستم  - جيم  
  :نتجها برنامج سبايدرأ على معلومات البوَّابةحتتوي بعض صفحات   -٢٦

دة عــن دَّعلــى معلومــات حمــ  البوَّابــةيف " الــدعم االستــشاري"حتتــوي صــفحة   )أ(  
كيفيــة تــوفري برنــامج ســبايدر الــدعم االستــشاري الــتقين للبلــدان، إمــا مــن خــالل البعثــات، يف  

ــوارئ أو ــاالت الطـ ــدريب  حـ ــشطة التـ ــن خـــالل أنـ ــوارث، أو مـ ــول إىل .  الكـ ــن الوصـ وُيمكـ
املعلومات املتعلقة هبذه البعثات من خالل التطبيق العاملي لربنـامج سـبايدر الـذي يـسمح للزائـر                  

 ُتعَرض املعلومات عن البعثات يف شـكل إطـار مـوجز يـصف              ه مثَّ بأن ينقر على البلد الذي يهم     
وحتتـوي هـذه    . ى حتتوي على كل احملتوى املتعلق بالبعثـة       ن وصلة إىل صفحة أخر    مَّالبعثة ويتض 

إلقليميــة وشــركاء الــصفحة أيــضاً علــى املمارســات املوصــى هبــا الــيت وضــعتها مكاتــب الــدعم ا
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لة عن كيفية معاجلة التصوير الـساتلي الشـتقاق معلومـات           صَّن تعليمات مف  مَّآخرون واليت تتض  
  ستجابة يف حاالت الطوارئ؛مفيدة فيما يتعلق بإدارة خماطر الكوارث واال

: معلومات عـن شـبكتني أنـشأمها برنـامج سـبايدر          " الشبكات"تعرض صفحة     )ب(  
ــة     ــة وشــبكة جهــات الوصــل الوطني ــدعم اإلقليمي ــيح  وإضــافةً. شــبكة مكاتــب ال ــك، تت  إىل ذل

  الصفحة معلومات عن شبكات أخرى أنشأها الربنامج ألغراض حمددة؛
ــا" املــشاريع"تعــرض صــفحة    )ج(   ــامج   معلوم ــشارك فيهــا برن ــق مبــشاريع ي ت تتعل

سبايدر بطريقة مباشرة ووصالت تؤدي إىل وثائق ومؤسسات ذات صـلة قـد تكـون مـشاركة                 
  يف هذه املشاريع؛

مـن أجـل تيـسري الوصـول إىل األخبـار           " األخبـار واألحـداث   "أُنشئت صـفحة      )د(  
سـة لألحـداث   ات مكرَّعلى مر السنني؛ وهي حتتـوي أيـضاً علـى صـفح         البوَّابةاليت ُنشرت عرب    

ــ. مهــا برنــامج ســبايدر أو شــركاؤه الــيت ينظِّ ــستخدم هــذه الــصفحة للوصــول إىل  وُيتوقَّ ع أن ُت
  معلومات عن أحداث نظمها برنامج سبايدر يف السنوات املاضية؛

معلومـات تـصف اجلوانـب العامـة لربنـامج سـبايدر       " مـن حنـن   "حتتوي صفحة     )ه(  
ــضاء اخلــ     ــب شــؤون الف ــات عــن مكت ــامج    ومعلوم ــيت وضــعها برن ــشورات ال ــع املن ارجي ومجي

ــارير       ــع التق ــشهرية ومجي ــة والتحــديثات ال ــات والرســائل اإلخباري ــا يف ذلــك الكتيب ســبايدر، مب
  .السنوية الرمسية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

دة الـيت طُلـب فيهـا مـن برنـامج سـبايدر تـوفري الـدعم الـتقين،                   ويف حالة الكوارث احملدَّ     -٢٧
. عـة مـن أصـحاب املـصلحة    وصـالت إىل املعلومـات الـيت أنتجتـها جمموعـة متنوِّ            البوَّابـة ن  ضمَّتت

ي إىل الـصور الـساتلية الـيت أتاحتـها دون            تلك اليت تـؤدِّ    خاصاومن الوصالت اليت تثري اهتماماً      
  .دة مثل اخلرائط اليت تنتجها مؤسسات أخرىقيود وكاالت فضاء ومنتجات حمدَّ

    
    البوَّابةرها فِّمات اليت تواخلد  - خامساً  

ارث  من خماطر الكودِّإذكاء الوعي بإمكانات استخدام املعلومات الفضائية للح  - ألف  
    واالستجابة يف حاالت الطوارئ

 الـيت ُيمكـن     الطرائقابة املعارف لربنامج سبايدر يف إبراز خمتلف        وَّل أحد أهداف ب   ثَّيتم  -٢٨
 من خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت     دِّم جهود احلهبا للتكنولوجيات الفضائية أن تدع  

ــات وامل    ــوفري البيانـ ــالل تـ ــن خـ ــوارئ مـ ــصلة الطـ ــات ذات الـ ــالنظر إىل أ. علومـ ــارف نَّوبـ  معـ
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 لعــرض يــا املعــارف لربنــامج ســبايدر هنجــاً مشولبوَّابــةاملــستخدمني قــد ختتلــف كــثرياً، تــستخدم 
 الذين ال توجد لديهم خلفية تقنيـة يف جمـال       فبالنسبة للمستخدمني . فائدة تكنولوجيات الفضاء  

ن القـــسمان تكنولوجيـــات الفـــضاء أو توجـــد لـــديهم خلفيـــة حمـــدودة يف هـــذا اجملـــال، يتـــضمَّ
أدلـة سـردية وواقعيـة علـى        " التطبيقـات الفـضائية يف األمـم املتحـدة        "و" حكايات املـستخدمني  "

  .ى الترتيبالتطبيقات الفضائية خارج منظومة األمم املتحدة وداخلها، عل
وُتــستخدم هــذه األمثلــة، الــيت تقــدَّم يف شــكل تقــارير خــربة أو مقــابالت شخــصية أو    -٢٩

نـة ومبـدى   مقاالت إيضاحية، يف توعية املستخدمني بفائدة تكنولوجيات الفضاء يف حاالت معيَّ        
ي ا بالنسبة للمستخدمني الـذين يوجـد لـديهم أصـالً فهـم أساسـ              وأمَّ.  التطبيقات الفضائية  تنوُّع

 حبث مصفوفة التطبيقات الفـضائية يتـيح نظـرة متعمِّقـة            حمرِّك نَّ، فإ لفوائد تكنولوجيات الفضاء  
املعلومـات اجلغرافيـة مـن أجـل        وهو ُمستكَمل بالنـشر اإللكتـروين لكتيـب         . وتقنية بدرجة أكرب  

 رةً متبــصِّر للمـستخدم نظــرةً فِّ الـذي يــو األمثلـة وأفــضل املمارســات : إدارة الكـوارث واملخــاطر 
  .على تطبيقات تكنولوجيا الفضاء بطريقة تقنية وإيضاحية

    
    الفضاء تشغيلهابعنيَّة األوساط املى تولَّتذكاء الوعي بآليات الطوارئ اليت إ  - باء  

الفــضاء عــدة آليــات لتــوفري منتجــات الطــوارئ الــساتلية يف  بعنيَّــة ت األوســاط املأنــشأ  -٣٠
الفـضاء والكـوارث الكـربى وخدمـة إعـداد خـرائط       الوقت املناسب، مثل امليثاق الدويل بـشأن     

ونظـام سـرفري    ) كوبرنيكـوس (حاالت الطوارئ اليت يقـدِّمها الربنـامج األورويب لرصـد األرض            
برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التـابع ملعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث ومـشروع            

اقها وطريقة إطـالق تفعيلـها واملنتجـات    وختتلف هذه اآلليات كثرياً من حيث نط . سنتينل آسيا 
 مـوجزاً عـن كـل مـن اآلليـات           البوَّابـة ر  فِّة تيـسري اسـتخدام هـذه اآلليـات، تـو          وبغي. مهادِّاليت تق 

ر فِّويتبـع كـل مـوجز تنظيمـاً ممـاثالً، حيـث يـو       ". آليـات الطـوارئ  "الرئيسية يف قـسمها املعنـون     
ــة واملــس   معلومــات مفــصَّ  ــشيط اآللي ــات  تخدمني املــصرَّلة عــن شــروط طلــب تن ح هلــم والعملي
  . فهماً سريعاًييسِّرمما يف ذلك خمطط بياين لسري العمل لكل آلية،  واملنتجات، مبا

    
    عرض املعلومات من برنامج سبايدر وشبكاته ومشاريعه  - جيم  

الفـضاء  بعنيَّـة   األوسـاط امل  باإلضافة إىل عرض املعلومات عـن اجلهـود الـيت تـضطلع هبـا                 -٣١
االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ،       باألوسـاط املعنيَّـة     إدارة خمـاطر الكـوارث و     ب املعنيَّة   األوساطو

دة مـن   ر صـفحات حمـدَّ    فِّوتـو . ليت يضطلع به برنامج سـبايدر      كنافذة على اجلهود ا    البوَّابةتعمل  
ره الربنــامج وشــبكاته مــن مكاتــب فِّ الــذي يــو معلومــات عــن الــدعم االستــشاري الــتقينالبوَّابــة
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اإلقليمية وجهات الوصل الوطنية واملشروع الذي تضطلع بـه ومجيـع املنـشورات التقنيـة              الدعم  
  .ملتعلقة بالربنامجوالرمسية ا

    
    العمل كمركز للمعلومات والرباجميات وفرص التدريب ذات الصلة  - دال  

وصالت إىل العديد من املوارد اخلارجية الـيت يتـاح          " الوصالت واملوارد "ن قسم   مَّيتض  -٣٢
ويتـيح القـسم عـدة قواعـد بيانـات، مبـا يف ذلـك جمموعـات البيانـات والرباجميـات                     . بها جماناً أغل

ــدريب  ــرص الت ــتخدام . وف ــن   حمــرِّكوباس ــود حــسب  قِّ البحــث، ُيمكــن للمــستخدم أن ي ح البن
فعلى سبيل املثال، يف قاعدة البيانات اخلاصة مبجموعات البيانات الـساتلية وخـدماهتا،             . احلاجة

دم أن يبحث حسب املنطقة واالستبانة واخلطر ومرحلة إدارة الكارثـة والعديـد             ُيمكن للمستخ 
مث يـــوفَّر للمـــستخدمني بعـــد ذلـــك وصـــف مقتـــضب جملموعـــات . مـــن البـــارامترات األخـــرى

ــة الوصــول والتكــاليف والقيــود والــسواتل وأجهــزة      البيانــات، مبــا يف ذلــك املتطلبــات وإمكاني
واعتمـاداً علـى هـذه    . قنية ووصالت إىل األدلة التوجيهيةاالستشعار املستخدمة واملواصفات الت   

وإذا أرادوا بعـد ذلـك      . املعلومات، ُيمكن للمستخدمني حتديد مكان البيانات املناسـبة حلالتـهم         
. زيلها، فبإمكاهنم القيام بـذلك عـن طريـق الوصـلة اخلارجيـة املتاحـة                الوصول إىل البيانات أو تن    

ــات اخل   ــة قاعــدة البيان ــا يف حال ــات     وكم ــساتلية، يف قاعــدة البيان ــات ال اصــة مبجموعــات البيان
اخلاصة بنظم املعلومات اجلغرافية وبراجميات االستشعار عن بعد، ُيمكن للمـستخدمني البحـث             

ــة وشــكل البيانــات املــدعوم أو األخطــار،     بواســطة عــدة متغيِّــ  ــا يف ذلــك نــوع الرباجمي رات، مب
مث تـوفَّر للمـستخدم نظـرة عامـة شـاملة علـى             . حيساعد املستخدم على حتديد اخليار الصحي      مما

وأخــرياً، ُترشــد قاعــدة . م هــذه الرباجميــةدِّخــصائص الرباجميــة، وكــذلك وصــلة خارجيــة إىل مقــ
مي الـدورات   بيانات عن فرص التـدريب املـستخِدم إىل العـروض ذات الـصلة املتاحـة مـن مقـدِّ                  

ت، اليت جيري حتـديثها بانتظـام، معلومـات         ن قاعدة البيانا  وتتضمَّ. التدريبية من األطراف الثالثة   
عن الدورات اجملانية واملتاحة بثمن، وكذلك دورات متاحة مـن خـالل اإلنترنـت أو باحلـضور                 

وُتعــَرض كــل دورة يف بنــد فــردي  . الشخــصي وبــرامج للحــصول علــى الــدرجات األكادمييــة  
ــة ل     ــه تفاصــيل عــن الــدورة واملواعيــد النهائي لتــسجيل والرســوم ُيمكــن للمــستخدم أن يعلــم من

  . املعلومات عن طريق وصلة خارجيةواملكان، كما ميكنه احلصول على املزيد من
    

    توفري مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن استخدام التطبيقات الفضائية  - هاء  
، الـذي يتـيح نقـاط دخـول للوصـول      "الوصـالت واملـوارد   "على سبيل استكمال قـسم        -٣٣

 أيـضاً ممارسـات موصـى هبـا وضـعتها شـبكة مكاتـب الـدعم                 البوَّابـة  نمَّإىل املوارد املفيدة، تتض   
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. ٢٠١٢وهـذه املمارسـات هـي حـصيلة تعـاون قـوي ومثمـر بـدأ يف عـام          . اإلقليمية التابعة هلـا  
وتعـرض كـل ممارسـة املنهجيـة املناسـبة لتطبيـق حمـدد، مبـا يف ذلـك تعـيني حـدود أوديـة األهنــار             

ــضا    ــضانات ورســم خــرائط الفي ــراداري والتنبُّــ  املعرضــة للفي ــصوير ال ــنات باســتخدام الت ة ؤ بغلَّ
واهلــدف مــن املمارســات هــو أن تكــون . ر باجلفــافاحملاصــيل ورصــد الزراعــات لإلنــذار املبكِّــ

ن كـل  مَّولـذلك، تتـض  . دةمبثابة أمثلة ملنهجيات ُيمكن استخدامها للحصول على منتجات حمدَّ     
، وكــذلك صــفحتني فــرعيتني تفــصيليتني، ط لــسري العمليــاتممارســة مقدِّمــةً حتتــوي علــى خمطَّــ

  .لةشادات مفصَّن إردة للممارسة واألخرى تتضمَّإحدامها لبيان التفاصيل احملدَّ
    

    ةاألوساط املعنيَّيف مجيع ثة عن األنشطة دَّتوفري معلومات حم  - واو  
ــض  -٣٤ ــةن مَّتت ــة وجــدوالً زمن    بوَّاب ــاراً ذات صــلة وحمدَّث ــامج ســبايدر أخب ــارف لربن ــا املع ي 

ــن االجتماعــ     ــات ع ــى معلوم ــوي عل ــل  باألحــداث حيت ــات العم ــؤمترات وحلق ــو. ات وامل ر فِّوت
إدارة خمـاطر الكـوارث     بـ األوساط املعنيَّة   الفضاء و بعنيَّة  لكل من األوساط امل   املقاالت اإلخبارية   

االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ معلومـات عـن التطـورات اجلديـدة يف كـل                  باألوساط املعنيَّة   و
، مع إبراز أهم اإلجنازات أو املشاريع أو عمليات إطالق الـسواتل أو افتتـاح               األوساطذه  من ه 

  .املصادر اجلديدة للبيانات
ويسترعي اجلدول الزمين لألحداث انتباه الزائـرين إىل االجتماعـات واملـؤمترات املقبلـة                -٣٥

يل حلـضور احلـدث     ر املزيد من املعلومات والوصـالت عـن كيفيـة التـسج           فِّذات الصلة، كما يو   
ومكــان التــسجيل وذلــك عــن طريــق تــوفري معلومــات عــن املكــان املــضبوط واملواعيــد النهائيــة  

 برنـامج  نظَّمهـا وبالنـسبة لألحـداث املاضـية الـيت     . للتسجيل ووصـلة مباشـرة إىل اجلهـة املنظِّمـة      
ل سـبايدر وشـركاؤه، ُتتـاح مجيـع الوثـائق التحــضريية واخلتاميـة، وكـذلك العـروض، مـن خــال         

  .قسم األحداث
    

إدارة خماطر الكوارث بعنيَّة الذي تعمل فيه األوساط املسياق العرض   - زاي  
    ا احملدَّدةمواحتياجاهتاالستجابة يف حاالت الطوارئ باألوساط املعنيَّة و

يلقي الضوء على احلقـائق الـيت يعمـل يف          " املخاطر والكوارث " قسماً عن    البوَّابةن  مَّتتض  -٣٦
بون للكوارث ومديرو خماطر الكوارث واللغة اليت يستخدموهنا واألطر اليت يعملون          ظلها املستجي 
وهـو يـشرح أيـضاً ملـاذا تتـسم البيانـات الفـضائية مبثـل هـذه                  . يات اليت يواجهوهنـا   دِّداخلها والتح 
 وما هي، ورمبـا كـان ذلـك هـو األهـم مـن منظـور مقـدم اخلـدمات،                     هذه األوساط األمهية لعمل   
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ن هذا القسم أيـضاً وصـفاً إلطـار العمـل العـاملي ملـا بعـد عـام                   مَّويتض. زمة بالضبط املعلومات الال 
  .٢٠١٥مارس /الً اعتباراً من آذارا من خماطر الكوارث الذي سيصبح فعَّدِّ للح٢٠١٥

    
    توفري املعلومات عن املؤسسات ذات الصلة ومكاتب الدعم اإلقليمية   - حاء  

إلضـافة إىل املعلومـات عـن الـسياق واألخبـار واألحـداث اخلاصـة          أيضاً، با  البوَّابةر  فِّتو  -٣٧
، معلومات عن االتصال مبؤسسات خمتارة، معزِّزةً بذلك تبـادل املعـارف       األوساط املعنية جبميع  

وتـسمح قاعـدة البيانـات اخلاصـة باملؤسـسات للمـستخدم بالبحـث عـن                . على الـصعيد الثنـائي    
ن البنــود مَّوتتــض. ة الرئيــسية أو بطريقــة أجبديــةاملؤســسات ذات الــصلة حــسب البلــد أو الكلمــ

ر صـفحات املـوجزات ملكاتـب الـدعم         فِّوتـو . الفردية وصفاً مقتضباً للمؤسسة ووصلة خارجية     
م معلومات خلفيـة عـن التنظـيم        دِّاإلقليمية التابعة لربنامج سبايدر املزيد من التفاصيل، حيث تق        

ربات املتاحــة وآخــر األخبــار واألحــداث  املؤســسي هلــذه املكاتــب، وكــذلك عــن املــوارد واخلــ 
ح مـوجزات مكاتـب   فُّوُيمكـن للمـستخدمني تـص   . لة عـن االتـصال هبـا     املقبلة ومعلومات مفـصَّ   

الدعم اإلقليميـة حـسب االسـم أو بواسـطة خريطـة مـن أجـل اسـتبانة مكتـب دعـم إقليمـي يف                         
  . واالتصال بهاملنطقة اليت هتمهم أو غريها واحلصول على معلومات عنه

    
    مها برنامج سبايدر للبلداندِّتوفري معلومات عن اخلدمات اليت يق  - طاء  

م الـدعم االستـشاري الـتقين بنـاًء فقـط علـى طلـب               دِّ برنـامج سـبايدر يقـ      نَّبالنظر إىل أ    -٣٨
 خــدمات الربنــامج االستــشارية علــى طــاليب اخلــدمات احملــتملني يف البوَّابــةدولــة عــضو، تعــرض 

، ُيمكــن للمــستخدم أن يــصل إىل معلومــات خلفيــة "عم االستــشاريالــد"ويف قــسم . املــستقبل
عن أنـواع الـدعم املتاحـة وكـذلك معلومـات حمـددة عـن البعثـات الفرديـة الـيت اضـطُلع هبـا يف                          
املاضــي، أال وهــي البعثــات االستــشارية التقنيــة وبعثــات اخلــرباء وبعثــات التعزيــز املؤســسي         

ح املعلومات املتاحة عـن هـذه البعثـات حـسب           فَّوُيمكن للمستخدم أن يتص   . وأنشطة التدريب 
نــوع البعثــة أو املنطقــة أو باســتخدام خريطــة مــن أجــل اســتبانة األنــشطة يف املنطقــة الــيت هتمــه   

وجيـري عـرض كـل بعثـة أو نـشاط، حيـث ُيتـاح مـوجز للبعثـة وحـصائلها الرئيـسية،                     . بسهولة
الــدعم "ن قــسم مَّيتــضوعــالوة علــى ذلــك، . وكــذلك الوثــائق ذات الــصلة، حــسب االقتــضاء

ــشاري ــو  " االست ــات ي ــدة بيان ــع      فِّقاع ــق جتمي ــدعم الطــارئ عــن طري ــامج ســبايدر ال ــا برن ر فيه
مو خـدمات خـارجيون، مبـا يـسمح         دِّرها مق فِّجمموعات البيانات واملنتجات ذات الصلة اليت يو      

  . يف حاالت الطوارئللمستخدمني بالوصول بسرعة إىل معلومات مفيدة
    



 

V.14-07615 15 
 

A/AC.105/1075 

    ألحداث برنامج سبايدرالتسجيل   - ءيا  
ابة يف العمل كنقطة دخول للمهتمني باملـشاركة يف         وَّل إحدى الوظائف الرئيسية للب    ثَّتتم  -٣٩

 البوَّابـة ويعمـل اجلـزء مـن       . اجتماعات اخلرباء وحلقات العمل واملؤمترات التابعة لربنامج سـبايدر        
لـدخول إىل طلـب التـسجيل       ، كنقطـة ا   CiviCRMاخلاص بالتسجيل اإللكتروين، باستخدام تطبيق      

رة املعلومـات   كِّالالزم تقدميه، ويتضمن معلومات ذات صلة عن احلـدث نفـسه، مبـا يف ذلـك مـذ                 
  .دث الذي يقوم الربنامج بتنظيمهوبرنامج األنشطة وسائر املعلومات التكميلية املتعلقة باحل

 إىل مجيــع ومــن وجهــة نظــر اللجنــة املنظِّمــة، تتــيح منــصة التــسجيل الوصــول بــسهولة    -٤٠
زيـل البيانـات يف ملـف إكـسل      وميكـن تـن  . التطبيقات حبيـث ميكـن استعراضـها بطريقـة منهجيـة       

وُيمكـــن . حيتـــوي علـــى مجيـــع حقـــول املعلومـــات ذات الـــصلة املتـــضمَّنة يف طلـــب التـــسجيل
استعراض مجيع الطلبات مىت جرى إنزاهلا يف ملف إكسل، ممـا يـسمح بـإجراء عمليـة االختيـار                   

  .سرمبزيد من الي
    

    ابةوَّتعزيز استخدام الب  - سادساً  
    البوَّابةالنسختان الفرنسية واإلسبانية من   - ألف  

، مع تركيز خاص علـى البلـدان        عامليا املعارف لربنامج سبايدر مجهوراً      بوَّابةتستهدف    -٤١
 اســُتكملت النــسخة اإلنكليزيــة مــن احملتــوى  ٢٠١٤عــام فربايــر /شــباطولــذلك ففــي . الناميــة
وباسـتخدام أزرار   .  أُضيفت نسخة فرنـسية    ٢٠١٤ديسمرب  /ويف كانون األول  . خة إسبانية بنس

يف أعلى كل صفحة ويف أسفلها، ُيمكن للمستخدم أن يتنقل بسهولة بني الُنسخ وأن يـرى مـا        
ويف النـسختني الفرنـسية واإلسـبانية، جـرت ترمجـة           . هو احملتـوى املتـاح بلغـات غـري اإلنكليزيـة          

. الغالب وال ختضع كثرياً للتغيري، ألهنا ستظل صحيحة لفتـرة طويلـة مـن الـزمن        عناصر ثابتة يف    
وانصب تركيز خاص على مواد احملتـوى املتـسمة بقيمـة معينـة للجمهـور النـاطق باإلسـبانية يف                    

وقـد مشلـت بنـود احملتــوى    . أمريكـا الالتينيـة والكـارييب واجلمهـور النـاطق بالفرنـسية يف أفريقيـا       
ثــال، مــوجزات عــن مكاتــب الــدعم اإلقليميــة أو البعثــات االستــشارية يف  هــذه، علــى ســبيل امل
  .اإلقليم ذي الصلة

    
    البوَّابةحمافل املناقشة يف إطار   - باء  

ــو  -٤٢ ــستقبل     وَّر البفِّت ــزَّز هــذه اخلاصــية يف امل ــشة، وســوف تع ــل للمناق ــشبكاهتا حماف ــة ل . اب
ــ ــشة     ويتمثَّ ــات باملناق ــسماح للمجموع ــك يف ال ــن ذل ــادل األفكــار    ل اهلــدف م ــها وتب ــا بين فيم
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ويف هذه احملافل، ُيمكن للمـستخدمني طـرح موضـوع جديـد            . واخلربات وامللفات والوصالت  
ويف املرحلة التجريبية، أُنشئ حمفل مغلق ُيحمى بكلمة سر مـن           . أو املشاركة يف مناقشة جارية    

اتل، وهو فريـق يـضم      أجل الفريق العامل الدويل املعين برسم خرائط الطوارئ باالستعانة بالسو         
  .وسوف ُتضاف حمافل أخرى حسب احلاجة واالقتضاء. يف عضويته برنامج سبايدر

    
    البوَّابةإعادة تدشني   - جيم  

ــاين   - ٤٣ ــشرين الث ــوفمرب /يف ت ــد تدشــني  ٢٠١٤ن ــة، أُعي ــن     البوَّاب ــا م ــاء هب ــع االرتق ــالتزامن م  ب
 ٧ لــدروبال إىل النــسخة ٦سخة وكــان هــذا االرتقــاء مــن النــ. ٧ لــدروبال إىل النــسخة ٦  النــسخة
ــال  نَّ ألياضــرور ــة دروب ــستقبل القريــب ٦ خدم ــسخة   .  ســتتوقف يف امل ــاء مــن الن  ٦ومســح االرتق

ف تبعـاً الخـتالف أحجـام الـشاشات         يَّـ  أيضاً بوضع تـصميم مـستجيب يتك       ٧لدروبال إىل النسخة    
ــة     ــة واألجهــزة اللوحي ــل اهلواتــف الذكي وان وأشــكال وجــرى تكييــف األلــ . وأجهــزة العــرض، مث

احلروف تبعـاً للمبـادئ التوجيهيـة للتـصميم املؤسـسي الـيت وضـعها مـؤخراً مكتـب شـؤون الفـضاء                    
 مـن   يا كثرياً وأوضح بـصر    فَّاخلارجي، كما جرى تكييف التصميم البصري العام حبيث يكون أخ         

عيـد تنظـيم    وأُ. خالل استخدام مبادئ التـصميم املتعلقـة بالتقاربيـة واالصـطفاف والتكـرار والتبـاين              
 صفحة االستقبال بالكامل من أجـل تـوفري نقـاط دخـول أفـضل وأوثـق صـلة باملوضـوع إىل أهـمِّ          

منـتج موسـوم عـن       البوَّابـة  نَّوعالوة على ذلك، جرى تعزيز التذكري بأ      . وعناصرها البوَّابةأقسام  
  .حة صفديدة اليت ترد يف أعلى كلِّيف الترويسة اجل" بّوابة املعارف"طريق إدراج العبارة 

    
     باألرقامالبوَّابة  - سابعاً  

    ٢٠٠٩إحصائيات عن الزائرين منذ تدشينها يف عام   - ألف  
 مـا يقـرب     البوَّابـة ، اجتذبت   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥منذ تدشني النسخة االبتدائية يف        -٤٤
.  مليـون صـفحة  ١.٢ بلداً وإقليماً واسُتخدمت لالطـالع علـى        ٢٢٨ زائر من    ٣٥٠ ٠٠٠من  

ة الزيـارات ُمـستهلة مـن الواليـات املتحـدة، يليهـا أملانيـا واهلنـد واململكـة املتحـدة            وكانت غالبي 
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنمسا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والفلـبني وأسـتراليا             

  . دقائق٣ويف املتوسط، تدوم كل زيارة للموقع حنو . وباكستان وهولندا ونيجرييا وإسبانيا
ــسبة     -٤٥ ــادة بن ــاك زي ــة    ٨٥وكانــت هن ــدان الناطق ــرين مــن البل ــارات الزائ ــة يف زي  يف املائ

باإلسبانية، لدى مقارنة فترة األشهر الستة السابقة لبدء استخدام نسخة اللغة اإلسـبانية للبوابـة               
وأمـا فيمـا يتعلـق بكيفيـة وصـول النـاس            .  بفترة األشهر الستة التالية لـه      ٢٠١٤فرباير  /يف شباط 
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ــةإىل  ــإالبوَّاب ــشبكي عــن طريــق     ٤٥ نَّ، ف ــهم وصــلوا إىل املوقــع ال ــاً من ــة تقريب ات حمرِّكــ يف املائ
 يف املائـة أُحيلـوا إليـه مـن وصـالت يف مواقــع      ٢١ يف املائـة وصـلوا إليـه مباشـرة و    ٢٨البحـث و 
  . قنوات وسائط التواصل االجتماعيمن خالل البوَّابة يف املائة وصلوا إىل ٦أخرى و

    
     احملتوىبنود  - باء  

 ٦ ٣٠٠، جـرى نـشر      ٢٠٠٩يونيـه   /منذ تدشني النسخة االبتدائية للبوابـة يف حزيـران          -٤٦
 جمـايلْ  ما يقرب من نصف هـذه البنـود أحـدث التطـورات يف               بيَّنوقد  . من بنود احملتوى إمجاالً   

م معلومـات عـن التطـورات       دَّتوافر منتجـات التـصوير الـساتلي وقـ        العلم والتكنولوجيا، وتناول    
وكان النصف اآلخر جتميعاً ملعلومـات عـن شـبكة برنـامج سـبايدر،              . وانب التآزر والنهوج  وج

على سبيل املثال مكاتب الدعم اإلقليمية ومصادر البيانـات املتاحـة واألدوات الرباجميـة اخلاصـة                
بنظم املعلومات اجلغرافية ودراسات حاالت واملؤسسات ذات الصلة ومعلومـات عـن أحـداث              

  . للكوارث والتالية هلا املتاحة مع قوائم مناظرة من البيانات السابقةكارثية حمددة،
    

    اإلحالة عن طريق وسائط التواصل االجتماعي  - جيم  
يستخدم برنامج سبايدر قنـوات وسـائط التواصـل االجتمـاعي لتعزيـز نـشر املعلومـات                 -٤٧

ة آخــر اإلضــافات وُيــستخدم فيــسبوك وتــويتر وغوغــل بــالس إلذاعــ. ومــن خالهلــا البوَّابــةعــن 
 مــن بــني أكــرب الــشبكات االجتماعيــة علــى حاليــاوهــذه القنــوات الــثالث هــي . البوَّابــةحملتــوى 

وجرت عن طريق قنوات وسائط التواصـل االجتمـاعي لربنـامج سـبايدر، منـذ               . الصعيد العاملي 
يدر ولـدى برنـامج سـبا     . البوَّابـة  جلـسة عـرب      ٢٨ ٠٠٠،  ٢٠١٣ينـاير   /إنشائها يف كانون الثاين   

وبـالنظر إىل   .  متابع من خالل قنوات وسائط التواصـل االجتمـاعي املـذكورة أعـاله             ١٠ ٠٠٠
 عـدداً مـن النـاس       نَّسم به الشبكات االجتماعية، فمـن املمكـن أ        الذي تتَّ " معامل املضاعفة "أثر  

عــون علــى املعلومــات املنــشورة خــالل قنــوات وســائط التواصــل        طَّلأكــرب حــىت مــن ذلــك ي   
  .مج سبايدر، حىت وإن كانوا هم أنفسهم من غري املتابعني لربنامج سبايدراالجتماعي لربنا

    
    ات البحثحمرِّكحتت أنظار غوغل وبنغ وياهو وسائر   - دال  

ات البحث، اليت يعتمـد عليهـا مـستخدمو اإلنترنـت، كتابـة مؤمتتـة تزحـف                 حمرِّكتستخدم    - ٤٨
 مـن أجـل تـوفري نتـائج حبـث مفيـدة             خالل الشبكة العاملية وتفهرس كـل حمتـوى تعثـر عليـه، وذلـك             

وبالتـايل، مـن    . ةويعتمد برنامج سبايدر، باعتباره خدمة عاملية، على هذا النهج بشدَّ         . للمستخدمني
. البوَّابــةات البحــث خــالل صــفحات حمرِّكــاملهــم متابعــة مــدى اجلــودة الــيت تزحــف هبــا كتابــات  
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، شـهريا  صـفحة    ١  ٢٠٠  ٠٠٠ايل  ض مجيع هذه الكتابـات املؤمتتـة عـن االطـالع علـى حـو              وتتمخَّ
وترجـع  . ات حبث غوغل ومايكروسوفت ويـاهو هـي األنـشط مـن حيـث الفهرسـة        حمرِّك نَّعلماً بأ 

وجـرى يف   . نسبة ال بأس هبا من زيارات الصفحات املؤمتتة إىل مرسلي الربيـد اإللكتـروين التطفلـي               
 إلرســال بريــد   حماولــة٦  ٨٠٠ تــسجيل ذروة جتــاوزت  ٢٠١٤أكتــوبر /منتــصف تــشرين األول 

  .يوميا حماولة ١  ٥٠٠يد بلغ حنو إلكتروين تطفلي، وذلك عقب متوسط متزا
    

    )كوارث كربى(دة حاالت حمدَّ  - هاء  
ــى      -٤٩ ــا صــفحة ١ ٠٠٠يف املتوســط جيــري االطــالع عل ــستخدمني   يومي ــب امل ــن جان  م

ابـة  وَّيـارات للب  فقد حـدث أكـرب عـدد مـن الز         .  بعض الذروات تستحق اإلبراز    نَّالفعليني، بيد أ  
 زائر إمجـاالً    ١٠ ٠٠٠لع   عندما اطَّ  ٢٠١١خالل الزلزال والتسونامي اللذين أصابا اليابان عام        

 صــفحة حبثــاً عــن نظــرة عامــة تفــصيلية علــى املنتجــات املتاحــة  ٢٢ ٠٠٠علــى مــا يقــرب مــن 
  .الساتليالسابقة للكارثة والتالية هلا املشتقة من التطبيقات الساتلية والوصالت إىل التصوير 

    
    ماًقُُداملضي ُسبل   - ثامناً  
    اهلجرة إىل السحابة  - ألف  

علــى حنــو أكثــر اســتقراراً وموثوقيــة يف   البوَّابــةيف أعقــاب زيــادة االحتيــاج إىل صــيانة    -٥٠
خمتلف أحناء العامل ومراعـاةً لواليـة برنـامج سـبايدر املتمثلـة يف إتاحـة وصـول مجيـع البلـدان إىل           

ة من أجل إدارة خماطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ، سـوف                املعلومات الفضائي 
 إىل االستضافة السحابية، مبا سيـسمح مبـستوى رفيـع مـن           للبوَّابةجيري هتجري احملتويات الكاملة     

التوافر وسرعة االتصاالت واخنفاض خطر عطل األجهزة، باالقتران مع احملافظـة علـى اسـتقرار               
وتـسمح  . مي اخلـدمات املستـضيفني    خلدمات املُدارة املتاحة مـن مقـدِّ      نظام التشغيل األساسي وا   

 علـى مـدار الـساعة دون مـا حاجـة إىل             البوَّابـة هذه اهلجرة لربنامج سبايدر بإتاحة الوصول إىل        
  .لني يف الفريق للعناية باملسائل التقنيةوجود عاملني مؤهَّ

    
     اخلدمات رصد التطورات واالجتاهات التكنولوجية من أجل حتسني  - باء  

 ألهــدافها، يــستعرض موظفــو برنــامج ســبايدر البوَّابــةتــسليماً بــضرورة ضــمان حتقيــق   -٥١
باســتمرار االجتاهــات والتطــورات التكنولوجيــة كوســيلة لتحديــد أفــضل طريقــة إلدراجهــا يف    

يف أجهــزة صــغرية مثــل اهلواتــف الذكيــة   البوَّابــةوقــد ُبــذلت جهــود لتيــسري اســتخدام  . البوَّابــة
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 ٢٠١٤ هنايـة عـام   نت يف شِّاليت دُ  البوَّابةن النسخة اجلديدة من     موباملثل، تتض . هزة اللوحية واألج
  .تصميمات جديدة

    
     كأداة تدريبالبوَّابةتعزيز دور   - جيم  

 البوَّابـة  نَّنـاء القـدرات وتعزيـز املؤسـسات، وأ        مراعاةً لضرورة تيسري برنامج سبايدر لب       -٥٢
 البوَّابـة تويات، يكرِّس الربنامج اآلن جهـوداً لتنظـيم اسـتخدام حمتـوى              قدراً كبرياً من احمل    مجَّعت

يف أنشطة التدريب اليت تضطلع هبـا مكاتـب الـدعم اإلقليميـة وشـركاؤها، مبـا يف ذلـك مراكـز                      
لة الــواردة يف القــسم اخلـــاص   صَّه اجلهــود اســتخدام االجــراءات املفــ    وتتــوخى هــذ  . االمتيــاز 

إدارة بـ عنيَّـة  لألوسـاط امل سـتحداث منتجـات حمـددة مفيـدة        باملمارسات املوصـى هبـا كوسـيلة ال       
االستجابة يف حاالت الطوارئ، وهو ما ُيمكـن تيـسريه مـن    باألوساط املعنيَّة خماطر الكوارث و 

" الوصـالت واملـوارد  "خالل الوصول إىل البيانات وجمموعات الرباجميـات املعروضـة يف صـفحة            
  . حبث مصفوفة التطبيقات الفضائيةحمرِّكالواردة يف واملستكملة باملقاالت العلمية والتقنية 

، مبـا يف ذلـك فيمـا        البوَّابـة وسوف ُتبذل جهود إضافية من أجل استخدام سائر أجـزاء             -٥٣
الفضاء، مثـل امليثـاق الـدويل       بعنيَّة  األوساط امل ا  هتيتعلق بكيفية تنشيط آليات الطوارئ اليت أنشأ      
ــنتينل    ــضاء والكــوارث الكــربى وس ــشأن الف ــد اســتخدام     ب ــق بفوائ ــا يتعل ــيا، وكــذلك فيم  آس

  .التطبيقات الفضائية يف مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث
    

    فرص تطوير اخلدمة التعاونية  - دال  
عة ملكاتـب الـدعم اإلقليميـة وجهـات الوصـل الوطنيـة             مَّ للتجارب واملعارف اجمل   مراعاةً  -٥٤

 مكاتـب الـدعم اإلقليميـة     نَّ الـسنوات املقبلـة أ     مج، ُيتـوخى يف   وسائر اخلرباء املـسامهني يف الربنـا      
هذه وجهات الوصل واخلرباء سيضطلعون بـدور أكثـر نـشاطاً يف حتـديث صـفحات أو أقـسام                   

 ويكرســون اجلهــود واملــوارد مــن أجــل تــصميم مســات أو مكونــات جديــدة  البوَّابــةحمــددة مــن 
 اإلقليميــة أن تــضطلع بــدور فعلــى ســبيل املثــال، ُيمكــن ملكاتــب الــدعم . البوَّابــةوإضــافتها إىل 

كمــا ميكــن ملكاتــب الــدعم اإلقليميــة يف   البوَّابــةأقــوى يف حتــديث نــسخة اللغــة اإلســبانية مــن  
إىل اللغــة الروســية كوســيلة  البوَّابــةأوروبــا الــشرقية أن تــضطلع بــدور قيــادي يف ترمجــة حمتــوى 

ي مبـادرة مماثلـة بالنـسبة       ن تـوخِّ  وُيمكـ . يف البلدان الناطقـة باللغـة الروسـية        البوَّابةلتعزيز مجهور   
  .غات األمم املتحدة الرمسية الستبل البوَّابةللغتني الصينية والعربية من أجل إتاحة 

الوصـالت  "ورمبا ترغب مكاتب دعم إقليمية أخرى يف بذل جهـود لتحـديث صـفحة       -٥٥
ئية يف  ووضع ممارسات موصى هبا جديدة وتنفيذها بشأن استخدام التطبيقـات الفـضا           " واملوارد
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 دِّ للحـ ٢٠١٥تطبيقات متنوعة، وخاصة كوسيلة للمسامهة يف تنفيذ إطـار العمـل ملـا بعـد عـام        
 مــن الكــوارث الــذي دِّمــن خمــاطر الكــوارث الــذي سُيدشَّــن خــالل املــؤمتر العــاملي املعــين باحلــ  

  .٢٠١٥مارس /سُيعقد يف سنداي، اليابان، يف آذار
 علـى حنـو يتـسم مبزيـد         البوَّابـة ت الوصـل الوطنيـة      ع أن تستخدم جها   قَّوباملثل، من املتو    -٥٦

ــصفة          ــق بإضــفاء ال ــا يتعل ــصلة فيم ــوى ذي ال ــستفادة واحملت ــدروس امل ــادل ال ــتباقية لتب ــن االس م
املؤسسية على استخدام املعلومات الفـضائية يف بلـداهنا، وهـو مـا ُيمكـن جلهـات وصـل وطنيـة                     

  .ندئذ ملثل هذا الغرضأخرى أن تستخدمه ع
 من خمـاطر    دِّاحلباألوساط املعنيَّة   الفضاء و بعنيَّة  األوساط امل ع برنامج سبايدر    جِّوسوف يش   - ٥٧

االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ علـى املـشاركة يف اجلهـود املـشتركة                باألوسـاط املعنيَّـة     الكوارث و 
يقـات  ز اسـتخدام التطب الرامية إىل استبانة أنواع إضافية من احملتويات أو اخلدمات اليت ُيمكن أن تعزِّ    

وهبـذه الطريقـة،   .  مـن خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ          الفضائية يف جهـود احلـدِّ     
  . يف وظيفة برنامج سبايدر كجسر بني أصحاب املصلحةالبوَّابةسوف ُتسهم 

    
    مالحظات ختامية  - تاسعاً  

ــ.  أحــد األعمــدة الرئيــسية للربنــامج البوَّابــةل كِّمــة، تــشدِّكمــا جــاء يف املق  - ٥٨ رت سَّوقــد ي
، الوصــول إىل املعلومــات واحللــول الفــضائية الــيت ميكــن أن ٢٠٠٩، منــذ تنفيــذها يف عــام البوَّابــة

وخـالل الـسنوات اخلمـس      . تدعم جهود إدارة خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ        
 حبيـث   ابـة البوَّعة وأُدرجـت يف      هبا من احملتويات من مصادر متنوِّ      دُّاملاضية، جرى جتميع كمية ُيعتَ    

ُيمكــن أن تكــون مبثابــة نقطــة دخــول للمهــتمني باســتخدام املعلومــات الفــضائية كوســيلة لتعزيــز  
وباملثـل، ُبـذلت جهـود مـن أجـل مجـع حمتـوى وعرضـه بـشأن اآلليـات الـيت                   . مهاراهتم ومعارفهم 

الفــضاء لــدعم جهــود االســتجابة يف حــاالت الكــوارث علــى الــصعيد  بعنيَّــة األوســاط املا هتأنــشأ
  .الفضاءبعنيَّة األوساط املتجها نُتعاملي والسماح بالوصول إىل بيانات ومنتجات ال

األوســاط  ة تــسهم يف الــربط بــنيابــة لتعمــل كمنــصَّوَّوعلــى حنــو تكميلــي، ُنظِّمــت الب  -٥٩
  .إدارة الكوارثباألوساط املعنيَّة الفضاء وبعنيَّة امل

ابــة وَّ كــبرية مــن أجــل حتــديث الب، ُتبــذل جهــودالبوَّابــةوكوســيلة لزيــادة عــدد زائــري   -٦٠
وعلــى التــوازي مــن .  بينــهاالبوَّابــة الــيت تـربط  األوســاطوإدراج أخبـار ذات صــلة ومفيــدة مــن  

ذلـك، ُتبـذل جهـود بـشأن وسـائط التواصـل االجتمـاعي مـن أجـل اجتـذاب زائـرين جــدد إىل            
  . من خالل قنوات من قبيل غوغل وفيسبوك وتويترالبوَّابة
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 وأثرها، مع تركيز خـاص      البوَّابة، ُتبذل جهود كوسيلة لزيادة فائدة       ٢٠١٣ومنذ عام     -٦١
ابـات  وَّعلى البلدان النامية من خالل إدراج إجراءات تفصيلية ووصـالت إىل مواقـع شـبكية وب               

صة ومعلومــات عــن فــرص  صِّــلــساتلية ووصــالت إىل براجميــات متخ تتــيح الــصور واملنتجــات ا 
دة يف حالـة البلـدان      يـسري الوصـول إىل صـور سـاتلية حمـدَّ          وجيري أيضاً بذل اجلهود لت    . التدريب

  .يا تقنيا دعماً استشاررمسيا اليت طلبت
 مبزيـد مـن االسـتباقية مـن         البوَّابـة ويف السنوات املقبلة، سوف يستخدم برنامج سبايدر          -٦٢

لـزم لتعزيـز   أجل اإلسهام يف إقامة تعاون دويل أكثر اتساقاً وإجياد بيئة دولية متكينيـة، وهـو مـا ي     
املعــارف والقــدرات واحلــوافز واإلســهام يف تطويرهــا فيمــا يتعلــق بتــدعيم قــدرة البلــدان علــى    

  .ضة لتأثريات األخطار الطبيعيةرَّالصمود كوسيلة لتحقيق تنمية أكثر استدامة وغري مع
  


