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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  ربنامج األمم املتحدة لتقرير عن حلقة العمل الدولية اخلامسة     
  الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة 

  تعزيز أوجه التآزر العاملية عن طريق "يف حاالت الطوارئ، املعنونة 
      " والشبكاتاباتبّوإدارة املعارف وال

        )٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦-٢٤، ون، أملانياب(    
    مةمقدِّ  -أوالً  

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

مج األمـم املتحـدة يتـيح وصـول مجيـع البلـدان ومجيـع املنظمـات اإلقليميـة                   وهو برنامج مـن بـرا     
والدولية ذات الصلة إىل مجيع أنواع املعلومـات واخلـدمات الفـضائية املتـصلة بـإدارة الكـوارث                  

  .بغرض دعم دورة إدارة الكوارث بأكملها
سنتني  ولفتـرة الـ    )١(٢٠١١-٢٠١٠ خبطة عمل برنـامج سـبايدر لفتـرة الـسنتني            وعمالً  -٢

ــة تركِّــز علــى مجــع اخلــرباء واملمارســني معــا     )٢(،٢٠١٣-٢٠١٢  ُنظمــت حلقــات عمــل دولي
  .كوسيلة لتعزيز التعاون األفقي ونقل املعارف

───────────────── 
  .A/AC.105/937انظر الوثيقة   )1(  
  .A/AC.105/C.1/2012/CRP.22 وA/AC.105/C.1/2011/CRP.15انظر الوثيقتني    )2(  
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واتفقــت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف دورهتــا اخلمــسني    -٣
رحليـة عـن برنـامج سـبايدر وخطـط          على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقـارير امل          

عمله املقبلة يف إطار بند منتظم من بنود جدول األعمـال بـشأن دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة           
النظم الفضائية، وأن ُيدَرج ذلك البند من جدول األعمـال يف قائمـة املـسائل الـيت سـينظر فيهـا         

 العمـل الدوليـة اخلامـسة        ويتـضمن هـذا التقريـر معلومـات عـن حلقـة            )٣(.فريقها العامـل اجلـامع    
ربنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف ل

 بّوابــاتتعزيــز أوجــه التــآزر العامليــة عــن طريــق إدارة املعــارف وال "حــاالت الطــوارئ، املعنونــة 
وقـد ُنظّمـت   . ٢٠١٢أبريـل  / نيسان٢٦ إىل ٢٤، اليت ُعقدت يف بون، أملانيا، من      "والشبكات

حلقة العمل حتت رعاية برنامج سـبايدر بالتعـاون مـع املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـّوي،                     
واستفادت من الدعم الذي قدمته وزارة االقتصاد والتكنولوجيا األملانية ومؤسسة العامل اآلمـن              

للمناقـشة  ويتضمن هـذا التقريـر وصـفا خللفيـة حلقـة العمـل وأهـدافها، وملخـصا             . ومدينة بون 
  .موه من مالحظات وتوصياتاليت دارت بني املشاركني وما قّد

 بشأن الدور الذي تـضطلع       العمل، اليت نظَّمها برنامج سبايدر، املناقشةَ      ويسَّرت حلقةُ   -٤
 للمعلومـات الفـضائية   بّوابـة  يف جهـود إدارة املعـارف حيـث تعمـل ك      املعرفيـة الربنـامج    بّوابـة به  

دارة الكــوارث واملــسامهة يف أوجــه التــآزر بــني شــبكات وآليــات    لــدعم مجيــع مراحــل دورة إ 
 الــيت يــشغِّلها مكتــب برنــامج املعرفيــة بّوابــةالوســامهت حلقــة العمــل يف تقيــيم . الــدعم الدوليــة

  .سبايدر يف بون بطلب من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة
    

    اإلطار التنظيمي  -ثانياً  
 الــيت التوعيــةعمــل الدوليــة اخلامــسة لربنــامج ســبايدر يف إطــار أنــشطة ُعقــدت حلقــة ال  -٥

وعــالوة علــى ذلــك،  . ٢٠١٣-٢٠١٢تتــضمنها خطــة عمــل برنــامج ســبايدر لفتــرة الــسنتني   
كانت حلقة العمل أحـد األنـشطة الـيت متّوهلـا حكومـة أملانيـا عـن طريـق الـدعم املـايل الـسنوي                         

  .الذي تقدمه احلكومة إىل الربنامج
    

    لفية واألهدافاخل  -ألف  
اقتنـاء املعــارف ومعاجلتــها ونقلـها هــي أمــور   أنَّ مـن املــسلَّم بــه، منـذ إنــشاء الربنــامج،     -٦

  ذلـك  يـشمل و. ينبغي النظر إليها باعتبارها عناصر بالغة األمهيـة لنجـاح مهمـة برنـامج سـبايدر               
───────────────── 

  .١٥٥، الفقرة )A/62/20 (٢٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق     )3(
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لة يف وسـائط  ملعـارف املـسجَّ  وا) يف شـكل درايـة وخـربة   (إدارة معارف األفـراد    على حد سواء    
ــة عــن    . عــةمتنّو ــاء قاعــدة معرفي ــول   الــيت ميكــن الطريقــة ومــن خــالل بن هبــا للمعلومــات واحلل

الفــضائية أن تــدعم إدارة املخــاطر والكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، ميكــن إتاحــة 
  . واستخدامها لدعم بناء القدراتمعرفية بّوابةاملعارف عن طريق 

ــةالوحتتــل   -٧ ــ املعرفبّواب ــاً يف جهــود إدارة املعــارف املــضطلَع هبــا يف إطــار   ةي ــاً حموري  مكان
ــالنظر إىل أهنــابرنــامج ســبايدر،    املعلومــات عــن األنــشطة مجــع  هبــا تــوفِّر الــسبل الــيت ُيمكــن ب

 دمــج مجيــع املعلومــات واملعــارف واملــوارد  يف بّوابــةاهلــدف مــن الل يتمثّــو .وحفظهــا ونــشرها
 الربنامج، مبـا يف ذلـك مـا ُتـسهم بـه مجاعـات املـستخدمني ذات                  املفيدة املستبانة واملتاحة لدعم   

  .الصلة، والعمل كمنرب لتبادل املعلومات الفضائية املتعلقة بدورة إدارة الكوارث بشكل عام
 بـشأن  أدلة   احملتوية على ، القاعدة املعرفية    ٢٠٠٩، منذ إنشائها يف عام      بّوابةوتتضمن ال   -٨

نة باملعلومات واحللول الفضائية لدعم إدارة املخـاطر والكـوارث           االستعا الطريقة اليت ُيمكن هبا   
 جتميع القاعـدة املعرفيـة مـن خـالل اجلمـع والتـصنيف       وقد متّ . واالستجابة يف حاالت الطوارئ   

ويف الوقــت نفــسه، ُتبــذل . املــستمرين للمقــاالت واملنــشورات والورقــات البحثيــة ذات الــصلة 
 استخدام املصادر اليت تستند إليها الورقـات البحثيـة   شأنبجهود من أجل التوصُّل إىل اتفاقات      

  . كذلكاملعرفيةقاعدة الواملواد اليت سبق نشرها، لكي يتسنَّى إدراجها كاملة يف 
تحــسني ب الكفيلــةومتثَّــل هــدف حلقــة العمــل يف اســتبانة اســتراتيجيات إدارة املعــارف    -٩

 املعرفية وحتسني اسـتخدامها كوسـيلة لتعزيـز         بّوابةالوصول إىل املعلومات الفضائية الواردة يف ال      
  . على مواجهة الكوارثالدولقدرة 

    
     والدعم املايلاحلضور  -باء  

ــة العمــل  حــضر   -١٠ ــة   ٤٥حلق ــع عــشرة التالي ــدول األرب ــا مــن ال أســتراليا، :  خــبريا ومهني
النمـسا،  النكـا، فرنـسا، كولومبيـا، كينيـا،          إكوادور، أملانيا، إيطاليـا، بلجيكـا، اجلزائـر، سـري         

 منظمــة وطنيــة وإقليميــة ٢٨ ومثَّــل املــشاركون .اهلنــد، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، اليونــان 
ودوليــة تنتمــي إىل جمتمــع الفــضاء وجمتمعــات إدارة خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت    

  .الطوارئ واملؤسسات األكادميية والشركات اخلاصة
خصـصتها وزارة االقتـصاد والتكنولوجيـا األملانيـة         واسُتخدمت االعتمادات املالية الـيت        -١١

ومؤسسة العـامل اآلمـن لـسداد تكـاليف الـسفر اجلـوي واملبيـت خلمـسة مـشاركني مـن البلـدان                       



 

4 V.12-55266 

 

A/AC.105/1023

ووفَّر برنامج سبايدر، بصفته اجلهة املضيفة، مرافـق املـؤمتر          . النامية وتزويدهم ببدل إقامة يومي    
  .حدثا اجتماعيا جلميع املشاركنيونظَّمت مدينة بون . والدعم اإلداري والتقين

    
    برنامج األنشطة  -جيم  

أعدَّ موظفو برنامج سـبايدر برنـامج أنـشطة حلقـة العمـل بالتعـاون مـع املركـز األملـاين             -١٢
وتضمَّن الربنامج حفال افتتاحيا وأربـع جلـسات        . لشؤون الفضاء اجلّوي ومؤسسة العامل اآلمن     

وألقى كلمات افتتاحية أحد أعـضاء جملـس       . تاميا وحفال خ  إيضاحية ومناقشات مشلت عروضا   
إدارة املركــز األملــاين لــشؤون الفــضاء اجلــّوي وممثِّلــون عــن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي     

 رئيـسية قـدَّمها ممثلـون عـن          إيـضاحية   هـذه الكلمـات عـروض      وأعقبـت . ومؤسسة العامل اآلمن  
  .برنامج سبايدر واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلّوي

ملعلومـــات كمنافـــذ إىل ا واملواقـــع الـــشبكية بّوابـــاتت املناقـــشة بـــشأن دور الواســـُتهلَّ  -١٣
وبـدأت  ". الـسطح البـيين   تـشكيل   : بّوابـات الشبكات وال "الفضائية أثناء اجللسة األوىل، املعنونة      

؛ وبراجميـة   املعرفيـة  برنـامج سـبايدر  بّوابـة : اجللسة بعروض إيضاحية عن املواضـيع الثالثـة التاليـة    
geo-viewer     ــا الــيت أعــّدها معهــد أوغوســتني كــودازي اجلغــرايف ــسهمكــأداة يف كولومبي  يف ُت

ــتجابة      ــني املؤســسات لالس ــشتركة ب ــود امل ــوارئ حلــاجله ــةاالت الط ــامي  املتعلق ــضانات ع  بفي
ــة؛ وال٢٠١٢ و٢٠١١ ــة  بّواب ــة للبني ــة اجلغرافي ــّدهتا    التحتي ــيت أع ــا ال ــضائية يف أملاني ــات الف  للبيان

ــة اال ــا  الوكال ــسيا يف أملاني ــة لرســم اخلــرائط واجليودي وتــضّمنت اجللــسة ثــالث جلــسات  . حتادي
احلـّد مـن املخـاطر      "؛ و " حمتـوى التكنولوجيـا والتطبيـق      لفائـدة  التـشبيك : "لألفرقة العاملة، وهي  

فهــم املتطلبــات : تكنولوجيــا املعلومــات كــدعم للمهــام"؛ و"واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ
  ".إلجياد احللول السليمة

ــا  -١٤ ــة، وعنواهنــا  وأم ــسة الثاني ــاتال" اجلل ــاء   بّواب ــشبكات وجهــود بن  ودورهــا يف دعــم ال
 واملواقـع الـشبكية   بّوابـات للمشاركني مناقشة الدور الذي تضطلع به ال فقد أتاحت  ،"القدرات

وتـضمنت اجللـسة ثالثـة عـروض إيـضاحية          . يف دعم الشبكات اإلقليمية وجهود بناء القـدرات       
معهـد جامعـة األمـم املتحـدة        ء القدرات اليت يبـذهلا كـل مـن برنـامج سـبايدر و             بشأن جهود بنا  

كمــا . بورغ، النمــساز ومركــز املعلوماتيــة اجلغرافيــة التــابع جلامعــة ســال للبيئــة واألمــن البــشري
 كـأدوات لـدعم   بّوابـات املنـصات وال ": نت اجللسة ثالث جلسات لألفرقـة العاملـة، وهـي        تضّم

ربــط اجلهــود : بّوابــاتال"؛ و" كــأدوات لــدعم الــشبكات بّوابــاتال"؛ و"جهــود بنــاء القــدرات 
  ".الدولية والوطنية
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 تقنيـة    إيـضاحية  ، عروضـا  "إشـراك القطـاع اخلـاص     "وتضّمنت اجللسة الثالثة، وعنواهنـا        -١٥
 وشـركة   لـشركة األوروبيـة للمالحـة اجلويـة والـدفاع والفـضاء           قدمتها شركة أستريوم التابعـة ل     
واســُتكملت اجللــسة بنقــاش مفتــوح متكَّــن  . وشــركة لوجيكــاجيــو آي وشــركة ويــر غــروب  

  .املشاركون خالله من لقاء ممثلني عن القطاع اخلاص على أساس فردي
 مـن   ٢,٠اسـتخدام ويـب     :  املعرفـة  لفائدةالشبكات  "وتضّمنت اجللسة الرابعة، وعنواهنا       -١٦

عـن برنـامج سـبايدر واملركـز      أيضا قدَّمها ممثلـون  إيضاحية، عروضا "أجل إدارة املعارف وتبادهلا 
زت على جهودمها على صـعيد وسـائط التواصـل االجتمـاعي     ركّواألملاين لشؤون الفضاء اجلّوي     

.  املركـز  بّوابةلنينيو بشأن نشر املعلومات باستخدام      ابظاهرة  املعين  لبحوث  لركز الدويل   املومدير  
تـشكيل بيئـة    : فة مـن املـستخدم    قـوة القيمـة املـضا     : "وناقشت األفرقة العاملة ثالثة مواضـيع، هـي       

 ربــط املــستخدمني والبيانــات"؛ و"امللكيــةوإجيــاد حفــز املــسامهات : إشــراك اجملتمــع"؛ و"تفاعليــة
  ".إجياد معايري مشتركة لتكنولوجيا املعلومات من أجل التعاون املستقبلي: بّوابات والواملنافذ
 املشاركون نوعية حلقة العمـل      وتضمَّن برنامج األنشطة تقييما حللقة العمل حيث قيَّم         -١٧

، ونوعية اجللسات، والتـوازن بـني اجللـسات         حتققت ما إذا كانت األهداف املقترحة قد        بداللة
  .العامة وجلسات األفرقة العاملة، وفائدهتا بشكل عام

 والتقيـيم وغـري   اإليـضاحية  والعروض  النقاش املزيد من التفاصيل بشأن جلسات       وُيتاح  -١٨
 املوقـع  يف    املعرفيـة   برنـامج سـبايدر    بّوابـة  حبلقـة العمـل مـن خـالل          الصلةات  ذلك من األوجه ذ   

www.un-spider.org/workshop-bonn-2012.  
    

    النتائج والتوصيات  -اًلثثا  
ــة اخلامــسة       -١٩ ــة العمــل الدولي ــائج حلق ــي عــرض لنت ــامج ســبايدر، وكــذلك  لفيمــا يل ربن

  .التوصيات املقدَّمة يف حلقة العمل
  

    نتائجال  -ألف  
  : ما يليأتاحت حلقة العمل للمشاركني  -٢٠

ــا   )أ(   ــة اإلحاطــة علم ــق بأمثل ــيت    ب تتعل ــضائية ال ــول الف ــات واحلل اســتخدام التطبيق
  تستهدف إدارة خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛

هــود إدارة املعــارف املــضطلَع هبــا يف إطــار برنــامج ســبايدر   جب اإلحاطــة علمــا  )ب(  
  سبل ووسائل املشاركة يف تلك اجلهود؛واستبانة 
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  رؤاهـــم واقتراحـــاهتم بـــشأن جهـــود إدارة املعـــارف املبذولـــة يف إطـــار تقـــدمي   )ج(  
  برنامج سبايدر؛

   من البلدان واملؤسسات اإلقليمية والدولية؛عة متنّو مع ممثلي طائفةالتشبيك  )د(  
اص يف ســياق   بــاجلهود والفــرص الــيت يقــدِّمها القطــاع اخلــ     اإلحاطــة علمــا   )هـ(  

  .املعلومات الفضائية
  : ما يليوأتاحت حلقة العمل ملوظفي برنامج سبايدر  -٢١

 مــن االقتراحــات والتوصــيات مــن خــرباء يف جمــال إدارة   عــة متنّو طائفــةمجــع  )أ(  
   املعرفية؛بّوابةاملعارف، وخصوصا بشأن سبل حتسني قابلية استخدام ال

 االجتمـاعي مـن     وسـائط التواصـل   وات   بأمثلة على استخدام أد    اإلحاطة علما   )ب(  
  جانب وكاالت الفضاء واملنظمات الدولية؛

  ملعلومات الفضائية؛كمنفذ إىل ا املعرفية بّوابة تقييمهم للمواصلة  )ج(  
   الــــروابط مــــع وكــــاالت الفــــضاء مثــــل وكالــــة الفــــضاء األوروبيــــة تعزيــــز  )د(  

جتماعي من املركز األملـاين لـشؤون       اال وسائط التواصل والوكالة الفضائية اجلزائرية ومع خرباء      
  الفضاء اجلّوي؛

 اجلهــود مــع شــبكة مكاتــب الــدعم اإلقليميــة التابعــة لربنــامج ســبايدر، تنــسيق  )هـ(  
 بظاهرة تفـشي اجلـراد   املتعلقةوخصوصا من أجل تيسري جهود االستجابة يف حاالت الطوارئ          

  احلاصلة يف اجلزائر وليبيا؛
لجفـاف والفيـضانات يف أمريكـا الالتينيـة         ل ىتتـصدّ    أنشطة املتابعة الـيت    حتديد  )و(  
 سـبل دعـم     واسـتبانة مبزيـد مـن الدقـة،       لنينيـو   لاجلنـويب   لتذبـذب   ا ظـاهرة  النامجة عـن   ي  والكاريب

  ر بتلك األحداث؛البلدان اليت تتأثّ
 ســبل التعــاون مــع اجملتمعــات احملليــة فيمــا يتعلــق بتقييمــات خطــر  استكــشاف  )ز(  

  التسونامي؛
 ســبل التعــاون مــع الــشركات اخلاصــة، مبــا فيهــا شــركتا جيــو آي شافاستكــ  )ح(  

ــة والــدفاع والفــضاء  وآســتريوم التابعــة ل ، وكلتامهــا تــضطلع لــشركة األوروبيــة للمالحــة اجلوي
  بأعمال يف جمال االستجابة يف حاالت الطوارئ؛
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 الــروابط بــني برنــامج ســبايدر وشــركات القطــاع اخلــاص الــيت تكــرس  تعزيــز  )ط(  
  .تكنولوجيات املعلومات اجلغرافيةجهودها ل

    
    توصياتال  -باء  

متثّلت إحدى نتائج جلسات األفرقة العاملة املختلفة اليت ُعقدت أثنـاء حلقـة العمـل يف        -٢٢
  .صياغة التوصيات الواردة أدناه

ــشبيكيف ســياق   -٢٣ ــالت ــاة دور ال  د اخلــرباء جمــدّ ، أكّ ــة مراع ــى أمهي ــاتدا عل ــشر بّواب  يف ن
أحــدث التطــورات العلميــة املتعلقــة بالتطبيقــات الفــضائية واملعلومــات العمليــة    عــناملعلومــات 

وقد أُوصـي بإجيـاد   .  للكوارث يف مجيع أحناء العامل يواملعنيني بالتصدّ  اتلفائدة مّتخذي القرار  
 يالتــصّدتــوازن بــني اإلبــالغ عــن التطــورات العلميــة وتقــدمي املعلومــات األساســية مــن أجــل    

 األنـواع املختلفـة مـن املـستخدمني النـهائيني علـى الـصعيد العـاملي، مثـل                   للكوارث، مع مراعاة  
  . للكوارثيبالتصّداخلرباء من أوساط الفضاء واملعنيني 

ويف سياق احلّد من خماطر الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ، أوصـى اخلـرباء                 -٢٤
ت أخـرى، مثـل اإلسـبانية       بأن تتضمن املعلومات املتاحة عن طريق برنامج سبايدر حمتـوى بلغـا           

وعـالوة علـى ذلـك،      . مبزيد مـن النـشاط    فيها    الربنامج سماتَّوالفرنسية، مع مراعاة البلدان اليت      
 بأن يواصل موظفـو برنـامج سـبايدر جهـودهم يف جمـال إدارة املخـاطر لتحقيـق التـوازن                     أُوصي
 ينبغــي أنلــك، وعــالوة علــى ذ.  يف جمــال االســتجابة يف حــاالت الطــوارئاجلاريــة اجلهــود مــع

 بتكـوين  أدوات وإجـراءات سـهلة االسـتعمال فيمـا يتعلـق              املعرفية  برنامج سبايدر  بّوابةتتضمن  
 أعــّدها حــاالتواســتخدام املعلومــات الفــضائية باســتخدام صــور حمفوظــة ومــسرد ودراســات  

ــة علــى حنــو  إلســداء  هنياملــوّجمهنيــون مــن خمتلــف أحنــاء العــامل وجمموعــة مــن     املــشورة التقني
  .بلدان نامية، عند احلاجةلمنهم ملن ينتمي راضي ألولئك املهنيني، وخصوصا افت
وينبغي ملوظفي برنامج سبايدر أن يبـذلوا جهـودا جلمـع ودمـج متطلبـات املـستخدمني          -٢٥

ولـذلك،  . سواءالـ  علـى     ومـن قابليتـها للتفاعـل      بّوابـة الإبـراز مكانـة     النهائيني كجـزء مـن زيـادة        
 النـهائيني وسـؤاهلم عمـا إذا كانـت البيانـات واملعلومـات األخـرى              االتصال باملستخدمني  ينبغي

  . تليب احتياجاهتمبّوابةاملتاحة يف ال
ويف سياق بناء القدرات، أُوصي بتعديل بيئـة الـتعلّم يف برنـامج سـبايدر حبيـث تـشمل                      -٢٦

  الطريقــة، تكــون جهــود التــدريبوهبــذه. مالتــدريب يف املــستوى األساســي واملتوســط واملتقــّد
وعـالوة  . الـصعيد العـاملي   على حنو أفـضل علـى        مصمَّمة لتلبية احتياجات املستخدمني النهائيني    
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على ذلك، ينبغي ملـوظفي برنـامج سـبايدر النظـر يف وضـع برنـامج لتـدريب املـدرِّبني كوسـيلة                      
  . املستهدف من الربنامجالقطاعلتوسيع نطاق 

ات الـيت يـشّغلها برنـامج سـبايدر، مبـا فيهـا        إىل الشبكبّوابةويف سياق الدعم الذي تقدمه ال       -٢٧
 مبثابـة  بّوابـة شبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة وشـبكة جهـات الوصـل الوطنيـة، أُوصـي بـأن تكـون ال                  

 أعضاء تلك الـشبكات وتبـادل املعـارف بـشأن            بني لربطلمنتدى للنقاش لتوفري منصة اتصال يومية       
  .طبيقات، وكذلك بشأن الدروس املستفادة وغري ذلك من التاخلاماملعاجلة املسبقة للبيانات 

 اجلهـود الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة، أُوصـي بـأن              بـني  لـربط ل كأداة   بّوابةويف سياق ال    -٢٨
 يـستعرض وعـالوة علـى ذلـك، أُوصـي بـأن           .  األخرى بّواباتالب يصل مبثابة رابط    بّوابةتكون ال 

  .ملمارسات اجليدة األخرى من أجل استبانة ابّواباتلاموظفو برنامج سبايدر 
وإرســاء امللكيــة لــصاحل   اإلســهامات ويف ســياق إشــراك اجملتمــع مــن أجــل تــشجيع        -٢٩

املــستخدمني النــهائيني، أُوصــي بــضرورة تــشجيع املــستخدمني النــهائيني علــى تقــدمي املــواد          
 العلمـيني لإلشـراف علـى    املـوّجهني استحداث شـبكة مـن   و برنامج سبايدر؛   بّوابةإلدراجها يف   

إشـراك  ولوعي بـالتطورات اجلديـدة واملمارسـات اجليـدة املتَّبعـة يف حـاالت الكـوارث؛                 إذكاء ا 
  .بّوابةاملؤسسات يف اإلدارة اليومية حملتوى ال

    
     الطريقخارطة  -جيم  

 طريـق   خارطـة يف أعقاب استكمال حلقة العمل، شرع موظفـو برنـامج سـبايدر يف رسـم                  -٣٠
 املكانيـــة  اجلغرافيـــة يف التـــرويج الســـتخدام املعلومـــاتالربنـــامجالـــيت يبـــذهلا هـــود  اجللتعزيـــز دور

 خارطـة وسـوف تتـضمن     . لكـوارث ل الصمود قدرة األمم على     لدعمواملعلومات الفضائية كوسيلة    
ة وأنشطة تكميلية أخرى سوف يضطلع هبا موظفـو الربنـامج عـن    ي املعرفبّوابةالالطريق إضافات إىل  

  . وفيينا، بدعم من شبكة مكاتب الدعم اإلقليميةطريق مكاتب برنامج سبايدر يف بون وبيجني
دة و املـوارد احملـد    ظـل  موظفـو برنـامج سـبايدر، يف         يعتمـد وعالوة علـى ذلـك، سـوف          -٣١

مها اخلــرباء فيمــا يتعلــق ببيئــة الــتعلّم املقترحــة  التوصــيات واالقتراحــات الــيت قــّد علــىللربنــامج،
  . نطاقاًاألعّم وموضوع بناء القدرات

  
    ستنتاجاتاال  -اًرابع  

إدارة املعـارف    الراميـة إىل     هـود اجليشمل برنـامج سـبايدر منـذ إنـشائه تـصميم وتنفيـذ                -٣٢
 برنــامج بّوابــةومــن بــني الركــائز األساســية هلــذه اجلهــود . كوســيلة للمــسامهة يف حتقيــق مهمتــه
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  مجيـع  ملعلومـات الفـضائية الـيت ميكـن أن تـدعم الـدول يف             منفـذا إىل ا   الـيت متثِّـل     املعرفيـة   سبايدر  
  .االستجابة يف حاالت الطوارئجهودها من أجل خاطر الكوارث وإدارهتا ملاملناطق يف 

ربنــامج ســبايدر ملــوظفي  لوقــد أتاحــت حلقــة عمــل األمــم املتحــدة الدوليــة اخلامــسة      -٣٣
  : ما يليالربنامج
الراميـة إىل   طريق لتعزيـز جهـود الربنـامج     خارطة العناصر الالزمة إلعداد     مجع  )أ(  

 لـدعم  املكانيـة واملعلومـات الفـضائية         اجلغرافيـة   املعارف فيما يتعلـق باسـتخدام املعلومـات        إدارة
  ؛لكوارثل الصمودقدرة األمم على 

ــ  توّجهــاتمجــع  )ب(    املعرفيــة كــأداة بّوابــة فيمــا يتعلــق بتــشغيل ال هالعمــل وأولويات
ة إدارة لتعزيـــز الوصـــول إىل املعلومـــات الفـــضائية واســـتخدامها لـــدعم مجيـــع مراحـــل دور       
  الكوارث، وكأداة لتعزيز أداء شبكيت مكاتب الدعم اإلقليمية وجهات الوصل الوطنية؛

وأدوات رسـم    geo-viewersجميات  ا بالتطبيقات اجلديدة مثل بر    اإلحاطة علما   )ج(  
، مـع   التحتيـة اإلنترنت وغريها من تطبيقات تكنولوجيا املعلومـات وبناهـا          املستندة إىل   اخلرائط  

ة خاصة على تعزيز استخدام املعلومـات الفـضائية يف جمـال إدارة خمـاطر الكـوارث             التركيز بصف 
  حاالت الطوارئ؛واالستجابة يف 

 خـــرباء تكنولوجيـــا املعلومـــات الـــذين ميكنـــهم أن يـــساعدوا يف تطـــوير مجـــع  )د(  
  ؛ املعرفية برنامج سبايدربّوابةتطبيقات جديدة من أجل 

م بنـــاء لبيئـــات الـــتعلّم اإللكتـــروين لـــدع  االســـتخدامات املبتكـــرة اســـتعراض  )هـ(  
  .القدرات والتطوير املؤسسي

 علــى البلــدان املتقدمــة مــن تــأثريلكــوارث الــيت تــسببها املخــاطر الطبيعيــة ملــا لوإدراكــا   -٣٤
 يف أعقـاب    األشـدُّ ُمعانـاةً    إذ هي  البلدان األكثر ضعفا     ناهيك عن سواء،  الوالبلدان النامية على    

يف  جهـودهم  حتـسني  ملـوظفي برنـامج سـبايدر       سـتتيح  ائج حلقـة العمـل     نتـ  فـإنَّ تلك الكوارث،   
 الوكــاالت الوطنيــة واملنظمــات اإلقليميــة    حــىت يتمكَّنــوا مــن مــساعدة    إدارة املعــارف جمــال

والدوليـة الـيت تكـّرس جهودهـا إلدارة خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ مـن           
ــدرة األمــم علــى مواجهــة الكــوارث،   دعــمأجــل  ــرَ  ق ح يف إطــار عمــل هيوغــو  كمــا هــو مقت
 A/CONF.206/6(بنــاء قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث       : ٢٠١٥-٢٠٠٥
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