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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

 املعلومات الستخدام املتحدة األمم لربنامج املعارف بوَّابة عن تقرير    
  : الطوارئ حاالت يف واالستجابة الكوارث إدارة يف الفضائية
      املستجدَّة التطوُّرات

    مةمقدِّ  - أوالً  
 السـتخدام  املتحـدة  األمـم  برنـامج  إنشـاء  ،٦١/١١٠ قرارها يف العامة، اجلمعية قرَّرت  -١

 ،)ســبايدر برنــامج( الطــوارئ حــاالت يف واالســتجابة الكــوارث إدارة يف الفضــائية املعلومــات
 البلـدان  جلميـع  يتـيح  ،برامج مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة    باعتباره برناجما من

 واخلـدمات  املعلومـات  أنواع كلِّ ل علىاحلصو الصلة ذات واإلقليمية الدولية املنظمات ومجيع
  .بأكملها الكوارث إدارة دورة دعم لغرض الكوارث بإدارة املتعلقة الفضائية

 ٢٠٠٩منـذ عـام    برنامج سـبايدر  يتعهَّدوبتوجيه من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،   -٢
 الفضــائية وإدارة املعــارف الــيت تيســري احلصـول علــى املعلومــات الــيت هتــدف إىل بوابـة املعــارف  

وخربة، وكذلك املعارف املسـجلة يف طائفـة متنوعـة مـن      عملية دراية شكل يف األفراد ميتلكها
أنْ  الفضـائية  لمعلومـات بشـأن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا ل      املعـارف  جتميـع ونشـر   الوسائط. وميثل
 يف أساســيا إســهاماً رئالطــوا حــاالت يف واالســتجابة والكــوارث املخــاطر إدارة تــدعم عمليــة

  .العاملي الصعيد على الطبيعية األخطار أثر من احلدِّ
بوابـة  يف إطـار تعهُّـده ل  لجهود اليت بذهلا برنامج سبايدر ل صاًويتضمن هذا التقرير ملخَّ  -٣

. والبوابة هي دعامة من دعائم برنـامج سـبايدر، فهـي هتـدف إىل استضـافة املعلومـات       املعارف



 

2V.15-08035 

 

A/AC.105/1101

 األوسـاطُ  ذات الصـلة بـاجلهود الـيت تبـذهلا     ألنشطة اليت ينفذها الربنامج واملعلومـات عن مجيع ا
 وباألنشطة الفضائية.لطوارئ والتصدي لاملعنية مبخاطر الكوارث، 

    
    سبايدر برنامج سياق يف املعارف بوَّابة  - ثانياً  

) إحـدى دعـائم برنـامج    www.un-spider.orgل بوابـة املعـارف لربنـامج سـبايدر (    تشكِّ  -٤
كنولوجيـات الفضـاء يف سـياقات    ه اسـتخدام ت مُّـ سبايدر، فهي تعمل مبثابة مـدخل لكـل مـن يه   

سـري  مت البوابة من أجل تيوقد ُنظ .والتصدي هلا والتعايف من آثارها من خماطر الكوارث احلد
املنتجــة  البيانــاتلطــوارئ علــى ل لتصــديوامــن الكــوارث  حصــول املنخــرطني يف جهــود احلــد

الـيت تتيحهـا املعلومـات     ات، وكذلك من أجل توعيتهم باإلمكانيالساتليةالتطبيقات  باستخدام
الفضــائية مــن خــالل تــوفري املقــاالت العلميــة والتقنيــة وغــري ذلــك مــن املنشــورات الــيت تشــرح  

مــن آثــار األخطــار   حلــدا اســتخدامها يف جهــود حبيــث يتســىنأســلوب معاجلــة تلــك البيانــات  
معلومـات عـن الـدعم     . وتتضـمن البوابـة أيضـاً   كلـه الطبيعية على اجملتمعات علـى صـعيد العـامل    

املنفـذة يف إطـار الربنـامج، فضـال عـن       وغريها من األنشطة االستشاري التقين، وأنشطة التوعية
ضـمن  معلومات بشـأن شـبكات مكاتـب الـدعم اإلقليمـي وجهـات االتصـال الوطنيـة. كمـا تت         

  البوابة مجيع املنشورات الرمسية املتعلقة بالربنامج.
وتشـهد علـى   وقد اجتذبت البوابة منذ تدشينها اهتمام أوساط املستخدمني النـهائيني.    -٥

عــدد زائــري البوابــة املنــتظمني، والــذي بلــغ مســتويات قياســية أثنــاء   ردة يف الزيــادةُ املطَّــ ذلــك
 جمديـة بشـأن  ول املسـتخدمني علـى معلومـات    واضح على حصـ  مؤشرالكوارث الكربى، وهو 
أيضـاً مـن خـالل احصـاءات الوصـول الشـبكي        االهتمـام  ظ ذلـك حَـ عملهم واحتياجاهتم. وُيال

الشهرية: حيث يقع مقر عدد كـبري مـن الزائـرين يف البلـدان الناميـة، وغالبـا يف املنـاطق املتـأثرة         
  .بالكوارث، مما يؤكد أمهية املعلومات اليت تتيحها البوابة

ضيف مضمون جديد إىل البوابة، وذلك بصفة خاصة على الصـفحة  ، أ٢٠١٥ُويف عام   -٦
الرئيســـية، وعلـــى الصـــفحات اخلاصـــة باملخـــاطر والكـــوارث، والوصـــالت واملـــوارد، والـــدعم   
االستشاري والشبكة. وقد استفادت البوابة يف السنوات املاضية مـن التوجيهـات التحريريـة الـيت     

  وعرضها بأسلوب مناسب. حمتوياهتاضاء اخلارجي ضماناً لتنظيم يوفرها مكتب شؤون الف
  وفيما يلي الغرض من تنظيم بوابة املعارف لربنامج سبايدر:  -٧

 خمـاطر  مـن  يف احلـدِّ  من إمكانيات تسهم الفضائية املعلومات مبا تتيحه التوعية  (أ)  
  لطوارئ؛ل والتصدي الكوارث



 

V.15-08035 3 
 

A/AC.105/1101 

    ؛هالَيتشغاألوساطُ الفضائية  تتوىل اليت الطوارئ التوعية بآليات (ب) 
  برنامج سبايدر وشبكاته ومشاريعه؛ اليت يتيحهاعرض املعلومات  (ج) 
  العمل مبثابة مركز للبيانات والربجميات وفرص التدريب ذات الصلة؛ (د) 
  توفري مبادئ توجيهية وإرشادات بشأن استخدام التطبيقات الفضائية؛ (ه) 
  توفري أحدث املعلومات عن األنشطة اليت تنفذها مجيع األوساط ذات املصلحة؛ (و) 
لطوارئ ل والتصديإدارة خماطر الكوارث  الذي تعمل فيه أوساطُ سياقالبيان  (ز) 
  احملددة؛ اواحتياجاهت
  ؛ذات الصلة توفري معلومات عن املؤسسات ومكاتب الدعم اإلقليمية (ح) 
  مات اليت يتيحها برنامج سبايدر للبلدان؛توفري معلومات عن اخلد (ط) 
  تسجيل للمشاركة يف أحداث برنامج سبايدر. توفري أداة (ي) 

    
      البوابة باألرقام  - ثالثاً  
    ٢٠٠٩إحصاءات عن الزائرين منذ تدشني البوابة يف عام   –ألف  

مــا يقــارب  ٢٠٠٩حزيران/يونيــه  ٥اجتـذبت البوابــة منــذ تدشــني صـيغتها األوليــة يف     -٨
ــ ٤٦٥ ٠٠٠ ح. تصــفُّحالــة مليــون  ١,٥بلــداً وإقليمــاً، أي مــا ينــاهز جمموعــه   ٢٢٨مــن رٍ زائ

ــرين  وينتمــي ــة،   إىلمعظــم الزائ ــا واهلنــد واململكــة املتحــدة   مثالواليــات املتحــدة األمريكي أملاني
  يرلندا الشمالية وكندا والنمسا وإيطاليا وفرنسا والفلبني واليابان.آلربيطانيا العظمى و

مـن   ٢٠١٥منذ تدشني البوابة، وال ُيستثىن عـام   يف االرتفاععدد الزائرين  استمرقد و  -٩
يف املائـة عـن الزيـارات الـيت      ٨,٥البوابة زيارات تزيد بنسـبة   استقبلت ٢٠١٥ عام ذلك. ففي
الفتــرة  خــالل يف املائــة ١٨بنســبة  ح، وارتفــع عــدد حــاالت التصــفُّ ٢٠١٤يف عــام  اســتقبلتها
  .تقريباً بنٍد ٦  ٥٠٠ إىل، ارتفع حجم احملتويات ٢٠١٥اية عام . وحبلول هننفسها

    
    حاالت حمددة (الكوارث الكربى)  -باء 

ح يقوم هبا املستخدمون الفعليون، يلزم توضيح زيارة يومية للتصفُّ ١ ٠٠٠مبتوسط يبلغ   -١٠
وابـة إثـر   ح ذروته. ففي حني ُسـجل أعلـى عـدد مـن زائـري الب     بعض احلاالت اليت بلغ فيها التصفُّ

، ُسجل العـدد األقصـى للزائـرين مـرة     ٢٠١١الزلزال والتسونامي اللذين شهدهتما اليابان يف عام 
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واألسـابيع  يف األسبوع األخري مـن نيسـان/أبريل    ،واملقترن بكارثة كربى، ٢٠١٥واحدة يف عام 
دجمـت صـفحات   نيبـال. وقـد أُ   الـذي ضـرب   زلـزال اليار/مـايو، وذلـك بعـد حـدوث     أاألوىل من 

للكـوارث عقـب العاصـفة الشـديدة الـيت أصـابت        التصـدي ضافية يف البوابة لغرض دعم جهـود  إ
فانواتو وتوفالو يف آذار/مارس، واالهنيال األرضي الواسـع الـذي حـدث يف غواتيمـاال يف تشـرين      

األول/أكتــوبر أيضــاً، والفيضــانات  يف تشــرين نيجرييــا الــيت شــهدهتااألول/أكتــوبر، والفيضــانات 
  .٢٠١٥نكا يف تشرين الثاين/نوفمرب سري ال االيت شهدهت

    
    فاق املستقبلآ  - رابعاً 

    لكترونيةإىل السحابة اإل التهجري    
، تفاعل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مع مكتـب تكنولوجيـا   ٢٠١٥على امتداد عام   -١١

البوابـة   هتجـري ألمم املتحدة من أجل توضـيح عمليـة   العامة لألمانة لاملعلومات واالتصاالت التابع 
وسـيؤدي هــذا التـهجري، الــذي   إىل املوقـع الشــبكي ملكتـب تكنولوجيــا املعلومـات واالتصــاالت.    

البوابــة لالســتعمال علــى مــدار  إىل إتاحــة، ٢٠١٦ومطلــع عــام  ٢٠١٥يف أواخــر عــام  ســيجرى
لعنايـة باملسـائل التقنيـة مـن جانـب      ىل اإدون حاجـة   السـبعة،  الساعة وعلـى مـدى أيـام األسـبوع    

مج سبايدر املؤهلني. وعالوة على ذلك، ستستفيد البوابة من البيئة املضمونة واآلمنة موظفي برنا
  متاماً اليت يوفرها موقع مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

    
    مالحظات ختامية  - خامساً 

رت منـذ تدشـينها   يسَّ وقدحدى دعائم الربنامج. إل البوابة كما ورد يف املقدمة، تشكِّ  -١٢
مــن شــأهنا أن تــدعم جهــود إدارة   فضــائيةاحلصــول علــى معلومــات وحلــول   ٢٠٠٩ يف عــام

املاضـية   خـالل السـنوات السـت    لطوارئ. وقـد متَّ والتصدي لر خماطر الكوارث، واإلنذار املبكِّ
إىل البوابـة، ممـا جعلـها مـدخالً للمهـتمني       وإضـافُتها كمية ال يسـتهان هبـا مـن احملتويـات      جتميُع

  ت الفضائية يف تعزيز مهاراهتم ومعارفهم.باستخدام املعلوما
ويف الســنوات املقبلــة، سيســتفيد برنــامج ســبايدر مــن البوابــة بأســلوب تفــاعلي أوســع    -١٣

وإثرائهـا علـى   وحلشد املعـارف والقـدرات واحلـوافز     للمسامهة يف بناء تعاون دويل أكثر اتساقاً
 رضــةاســتدامةً وغــري ُمع أكثــر لتعزيــز قــدرة الــدول علــى الصــمود وحتقيــق تنميــة  النحــو الــالزم

  لتأثريات األخطار الطبيعية.
 


