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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
   يف األغراض السلمية

  الدورة السادسة واخلمسون
            ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١- ١٢فيينا، 

اجتماع اخلرباء الدويل بشأن إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر تقرير عن     
يف حاالت خارجية من اجلمهور إلدارة خماطر الكوارث واالستجابة 

     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول٥ إىل ٣د يف فيينا من الطوارئ، املنعق
    مقدِّمة  -أوالً  

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

تحــدة يتــيح وصــول مجيــع البلــدان ومجيــع املنظمــات الدوليــة  وهــو برنــامج مــن بــرامج األمــم امل 
واإلقليمية ذات الصلة إىل مجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية املتـصلة بـالكوارث وإدارة              

علـى أن  اجلمعيـة العامـة   فقـت   واتَّ؛الكوارث بغرض دعـم دورة إدارة الكـوارث بأكملـها      خماطر  
  .ع لألمانة العامة مسؤولية تنفيذ ذلك الربنامجيتوىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التاب

ــة      واتَّ  -٢ ــا احلادي ــسلمية يف دورهت ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال فقــت جلن
الـيت تـصدر بـشأن      واخلمسني على أن تنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف التقـارير املرحليـة              

نتِظم يف جـدول األعمـال يتعلـق بـدعم إدارة        إطار بند م   يفبرنامج سبايدر وخطط عمله املقبلة      
الكوارث بواسطة النظم الفضائية، وعلى أن ُيدَرج ذلك البند يف قائمة املسائل الـيت ينظـر فيهـا               

  .فريقها العامل اجلامع
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ويتــضمَّن هــذا التقريــر مــوجزاً الجتمــاع خــرباء برنــامج ســبايدر الثالــث بــشأن إعــداد    -٣
ــصادر خارج   ــور إلدارة خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف     اخلــرائط باالســتعانة مب ــن اجلمه ــة م ي

 يف إطــار ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٥ إىل ٣حــاالت الطــوارئ، الــذي ُعقــد يف فيينــا مــن 
اسـتخدام املعلومـات الفـضائية إلعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة               "ن  املعنـو شروع  امل

ــر تفــصيال بــشأن هــذا   وقُــدِّ". مــن اجلمهــور ــة  م تقريــر أكث ــدورة اخلمــسني للجن النــشاط إىل ال
  . يف شكل ورقة غرفة اجتماعات٢٠١٣فرباير /الفرعية العلمية والتقنية يف شباط

    
    اخللفية واألهداف  -ثانياً  

املتطوعــون وفِّر يــ إمكانيــة أن يف الــسنوات األخــرية أدت التطــورات التكنولوجيــة إىل     -٤
واالسـتجابة يف حـاالت     إدارة خمـاطر الكـوارث      ال  للجهود املبذولة يف جم   دعما متزايدا   والتقنيون  
واملرتكزات اهلامة هلذا اجلهد االفتراضي هي إمكانية احلـصول علـى الـصور الـساتلية         . الطوارئ

واالستفادة منـها، فـضال عـن اسـتخدام تكنولوجيـات فـضائية أخـرى مثـل سـواتل االتـصاالت                     
  .والشبكات العاملية لسواتل املالحة

ــم ا  -٥ ــوارث    وتـــسلِّم األمـ ــاطر الكـ ــدة إلدارة خمـ ــهجيات اجلديـ ــذه املنـ ــة هـ ــدة بأمهيـ ملتحـ
يتـضح مـن مـشاركة مكتـب األمـم املتحـدة لتنـسيق        وهو مـا    . واالستجابة يف حاالت الطوارئ   

ــسانية   ــشؤون اإلن ــصارا(ال ــسانية : اخت ــشؤون اإلن ــشاء  ) مكتــب ال ــامجيف طلــب إن  إلعــداد برن
ــة بخــرائط األزمــات   ــذي املتعلق ــدعم ال ــا، ويف ال ــم املتحــدة ومكتــب    ليبي ــه مؤســسة األم  قدَّمت
 بعنــوان ٢٠١١للتقريــر الــذي أصــدرته مبــادرة هارفــارد اإلنــسانية يف عــام   الــشؤون اإلنــسانية 

 "مــستقبل تبــادل املعلومــات يف حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية     : ٠-٢اإلغاثــة مــن الكــوارث   "
(Disaster relief 2.0: The future of information sharing in humanitarian emergencies) ،

. نـسانية الرقميـة  مع شـبكة املـساعدات اإل  الشؤون اإلنسانية وكذلك من خالل شراكة مكتب     
 منـذ  ا بأمهية هذه اإلسهامات، فقامـ    برنامج سبايدر كما سلِّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي و      

 بتنظــيم سلــسلة مــن حلقــات العمــل إلجيــاد منــصة تبــادل لــربط األوســاط املعنيــة    ٢٠١١عــام 
ــا الفــضاالب ــة مــن اجلمهــور،    ئيةتكنولوجي  بأوســاط إعــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجي
  .، والشبكات االجتماعيةدارة الكوارثوإ
وبرنــامج ســبايدر يف وضــع مثــايل لتنفيــذ هــذا املــشروع، بــالنظر إىل واليتــه وإىل دوره   -٦

داخل األمم املتحدة، وشبكاته اليت جتمع بني املؤسسات الوطنية املسؤولة عـن إدارة الكـوارث               
؛ وبــالنظر إىل ول الفــضاءيف جمــال حلــاملتخصــصني واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ واخلــرباء 

  .سيما يف جمال تكنولوجيا املعلومات  التقين، الختصصه
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  خـرباء يف فيينـا يـومي       للاجتمـاع    عقـد يف  املـشروع   يف إطـار هـذا       نـشاط    أولُقد َتمثَّـل    و  -٧
خـالل االجتمـاع األول تلقّـي    اليت دارت وكان اهلدف من املناقشات . ٢٠١١يوليه  / متوز ٦ و ٥

رة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ بــشأن خــرباء مــن األوســاط املعنيــة بــإداتعقيبــات 
ــد املعلومــات و     ــا تولي ــتم هب ــيت جيــب أن ي ــة ال ــة اســتخدامها   /الكيفي ــضمان إمكاني ــصميمها ل أو ت

التطبيقات واملنتجات اجلديدة احملتملـة الـيت ميكـن أن تـستحدثها            والوقوف على   استخداما فّعاال؛   
 يلتـصدّ التأّهب وا من أجل دعم    ة من اجلمهور    أوساط إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجي     

للطوارئ؛ وتلقّي إرشـادات بـشأن كيفيـة االسـتفادة مـن احللـول القائمـة مـن أجـل تيـسري تبـادل                
  .املعلومات داخل األوساط املعنية بإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

ــل و  -٨ ــشاطَُتمثَّ ــاين الن ــار  الث ــشروع  يف إط ــذا امل ــديف ه ــاع  عق ــف يف خــرباء يف جنللاجتم   ي
ــاين ١٦ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة للمــسامهة يف حتــسني    ، ركَّــ٢٠١١ن ــسبل املمكن ز علــى استكــشاف ال

التنــسيق بــني أوســاط إعــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور واألوســاط املعنيــة  
، وحتسني مـشاركة أوسـاط إعـداد اخلـرائط مـن أجـل تيـسري إعـداد ومعاجلـة                    ئيةتكنولوجيا الفضا الب
ــتجابة يف حــاالت        املن ــإدارة الكــوارث واالس ــة ب ــستخدمها األوســاط املعني ــيت ت ــضائية ال تجــات الف

 من خماطر الكـوارث  حلّديف ااملعلومات الفضائية االستفادة من فرص  وتناولت املناقشات   .الطوارئ
واالستجابة يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك احلـصول علـى تلـك املعلومـات واسـتخدامها، فـضال                   

ة إشـراك اآلليـات القائمـة لـضمان زيـادة التنـسيق والتعـاون بـني األوسـاط الثالثـة مجيعـا                       عن زيـاد  
وهي أوساط إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية من اجلمهـور، واألوسـاط املعنيـة بـإدارة                 (

  ).ئيةتكنولوجيا الفضاالالكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ، واألوساط املعنية ب
خـرباء يف فيينـا   للاجتمـاع   عقـد يف َتمثَّـل  فقد  هذا املشروع   يف إطار     الثالثُ طُ النشا مَّاأ  -٩

، مع التركيز بشكل خاص على الكيفية الـيت ميكـن           ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٥ إىل   ٣من  
ــضائية يف أعمــال     ــات الف ــا التكنولوجي ــسهم هب ــيني أن ت ــد  املتطــوعني والتقن ، واحلاجــة إىل حتدي

عم أنشطة إعداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر         اجملاالت العديدة اليت تد   اجلمع بني   لكيفية  وضح  أ
أوســاط إعــداد اخلــرائط   (األوســاط الثالثــة  بــني  مــُعاجلوقــد أتــاح  . خارجيــة مــن اجلمهــور  

إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف      املعنيـة بـ   وسـاط   األباالستعانة مبصادر خارجيـة مـن اجلمهـور، و        
بـادل املعلومـات بـشأن جمـاالت     لت) تكنولوجيـا الفـضائية   عنيـة بال  وساط امل األحاالت الطوارئ، و  

حتــسني فهــم التــساؤالت املطروحــة والــسبل الــيت ميكــن أن  مــن أجــل  فرصــةَالخــربة كــل منــها 
علـى بنـاء تعـاون      اجلمـع   كمـا سـاعد هـذا       . تسهم هبا التكنولوجيات الفضائية يف اإلجابة عليها      

رين متـ إجـراء   نيـة   أوثق وتعزيز الفهم بني هـذه األوسـاط الثالثـة مجيعـا، وأتـاح هلـا مناقـشة إمكا                  
  .حماكاة خالل األشهر القادمة
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    الربنامج  -ثالثاً  
مكتــب شــؤون الفــضاء   لــو أدىل هبــا ممثّافُتــتح اجتمــاع اخلــرباء بكلمــات اســتهاللية       -١٠

  .زيز البحوث ومؤسسة العامل اآلمناخلارجي وحكومة النمسا والوكالة النمساوية لتع
ويف اجللـسات   .  وثـالث جلـسات جانبيـة      وقُسِّم برنامج العمل إىل سبع جلسات عامة        -١١

ــة حملــة عامــة عــن مواضــيع خمتلفــة، وأتاحــت الفرصــة        ــاالعامــة، قــدمت العــروض التمهيدي  مأم
إطـالق  "وُعقـدت جلـسةُ   . علـى جمـاالت خـربة كـل منـها        ملـشاركني   إلطـالع ا  ألوساط الثالثة   ا

  .ضرينعرض أفكارهم بإجياز على احلافرصة ألكرب عدد من اخلرباء أتاحت " فكارلأل
  

ع مجيــع املــشاركني علــى  زِّولتيــسري املناقــشات املواضــيعية أثنــاء اجللــسات اجلانبيــة، وُ    -١٢
  .األوساط الثالثة مجيع من َءا جمموعة خربت كلُّوضمَّ.  جانبيةجمموعاتثالث 
اجللـسة اجلانبيـة األوىل عرضـا إيـضاحيا ملـوجزات       الذي تناولتـه     يومشل اجملال املواضيع    -١٣

  .احملاكاة املمكنةارين ت حول مت ومناقشاة،دََّعقُطرية ُم
ــة   وخــالل   -١٤ ــشة مجاعي ــة ومناق ــة الحق ــسة عام ــدِّجل ــستني    ُح ــة للجل دت املواضــيع التالي

  :اجلانبيتني الثانية والثالثة
  :اجللسة اجلانبية الثانية  
هــل و البيانــات؟ وثوقيــةمكيــف ميكــن للمعلومــات الفــضائية حتــسني    )أ(    

ية للتحقــق مــن صــحة البيانــات؟ ودمــج املعلومــات ميكــن اســتخدام املعلومــات الفــضائ
  من مصادر خارجية من اجلمهور؛املستقاة اجلغرافية الفضائية مع البيانات 

 موثوقيـة وخارجيـة مـن اجلمهـور        مـن مـصادر   املـستقاة   البيانات  جودة    )ب(    
  رث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛إدارة الكواتلك البيانات يف 

ة مــن وســائل التواصــل  مدَّاملخــاطر واحللــول املتعلقــة بالبيانــات املــست   )ج(    
  .االجتماعي

  :اجللسة اجلانبية الثالثة  
  الترخيص؛  )أ(    
  ؛املبادئ التوجيهية والتعاريف  )ب(    
  .الشراكات واألفرقة العاملة  )ج(    
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    احلضور  -رابعاً  
:  التاليـة  بلـدا  وثالثـني    ةالثـ  مـن الث    وممارسـاً  حضر اجتماع اخلـرباء ثالثـة ومثـانون خـبرياً           -١٥

، الربازيــل، إيطاليــا، يرلنــداإ، )اإلســالمية-مجهوريــة(إيــران ، أملانيــا، أســتراليا، االحتــاد الروســي
، الــسويد، ســاموا، رومانيــا، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلزائــر، جامايكــا، بولنــدا، بــنن، بلجيكــا
ة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى اململكــ، كينيــا، كولومبيــا، كنــدا، قطــر، فرنــسا، الــصني، سويــسرا

ــشماليةإو ــدا الـ ــق، يرلنـ ــسا، موزامبيـ ــا، النمـ ــدا، نيجرييـ ــا، نيوزيلنـ ــدة ، هنغاريـ ــات املتحـ الواليـ
  .اليونان، اليمن، اليابان، األمريكية

وحضر االجتماع ممثِّلون عـن عـّدة كيانـات تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، ووكـاالت                  -١٦
د، ووكــاالت إدارة الكــوارث واحلمايــة املدنيــة الوطنيــة الفــضاء ووكــاالت االستــشعار عــن ُبعــ

ــة والدوليــة، باإلضــافة إىل    جهــات فاعلــة منتميــة إىل أوســاط إعــداد اخلــرائط      ة عــدَّواإلقليمي
، واملنظمـات غـري احلكوميـة،       طـّوعني تباالستعانة مبصادر خارجية من اجلمهور متثِّل شـبكات امل        

  .، والقطاع اخلاصوأفرقة اخلرباء، واجلامعات، ومؤسسات البحوث
    

    العروض اإليضاحية واجللسات العامة  -خامساً  
بعـد االفتتـاح الرمسـي الجتمـاع     متهيدية استمع املشاركون إىل مخسة عروض إيضاحية       -١٧

 يف جمـال    وأحاط برنـامج سـبايدر ومؤسـسة العـامل اآلمـن املـشاركني علمـا بأنـشطتهما                . اخلرباء
ض مكتـب   َر، عَ إلفاداتوعقب هذه ا  . رجية من اجلمهور  إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خا    

شؤون الفضاء اخلارجي معلومات بشأن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية              
 حـول متـرين احملاكـاة يف سـاموا      إيـضاحيةٌ وأعقـب هـذا عـروضٌ   . وخطة األمـم املتحـدة للتنميـة    

ــامج ســبايدر امل أُجــري يف إطــار الــذي  ــاين اجتمــاع خــرباء برن  /نعقــد يف جنيــف يف تــشرين الث
أوسـاط  الـيت بذلتـها     هـود   بـشأن اجل  وانتهت اجللسة التمهيدية بعرض إيضاحي      . ٢٠١١نوفمرب  

إعداد اخلرائط باالستعانة مبـصادر خارجيـة مـن اجلمهـور خـالل إعـصار سـاندي، ومـسامهاهتم                  
  .للكارثةي لتصدِّمة يف االقّي
ــضاحية  وعقــب   -١٨ ــة، ُعقــد العــروض اإلي ــسة ت التمهيدي مــن أجــل  لألفكــار إطــالق جل

نت اجللــسة عــشرة وتــضمَّ. العــدد الكــبري مــن اخلــرباء املــشاركني يف االجتمــاع  االســتماع إىل 
  : ما يليق مشلت جمموعة من املواضيع منهاعروض إيضاحية مدة كل منها مخس دقائ

  جية من اجلمهور واملعارف احملليةاالستعانة مبصادر خار  
  ية بغرض التخطيط ملواجهة الكوارثواملعارف احمللدمج املعلومات الساتلية   
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   التطبيقات املستقبلية؟-التخطيط للطوارئ يف حوادث الفيضانات   
  يف عصر البيانات الضخمةية الطوارئ طتغصحافة   
  التابع لالحتاد األورويبخدمة إدارة حاالت الطوارئ يف برنامج كوبرنيكوس   

ر باملخــاطر يــة مــن اجلمهــور واإلنــذار املبكِّــ إعــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارج 
  الطبيعية يف الربازيل
  ارجية من اجلمهور إلدارة األراضياالستعانة مبصادر خ

  ئط عن الكوارث يف االحتاد الروسيالنشاط اخلاص بإعداد اخلرا  
إعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر      مـسألة    األفكار كانت مهمـة لفهـم        إطالقجلسة   وثبت أنَّ 

ــة مــ  ــادرات علــى فــة، ودور وأنــشطة األوســاط املختل ؛ وللوقــوف علــى  ن اجلمهــورخارجي املب
  .والفرص املختلفة

لـو أوسـاط إعـداد      وأثناء تقدمي العروض اإليضاحية خالل اجللـسات العامـة، أعطـى ممثّ             -١٩
ة اخلرائط باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة مـن اجلمهـور حملـة عامـة عـن خـربات كـل منـهم يف عـدَّ                         

 وخـربهتم املتعلقـة باالسـتعانة باملـصادر اخلارجيـة واجلوانـب والنـهج املتعلقـة                 جماالت مواضيعية، 
ــذلك ــتجابة        . ب ــة يف االس ــصادر اخلارجي ــتعانة بامل ــن االس ــازة ع ــة ممت ــدمي أمثل وباإلضــافة إىل تق

مـة  قيِّطََرحت اجللسات العامـة أفكـارا       ،  للكوارث، والتحديات املتعلقة باالستعانة هبذه املصادر     
  .واحللول التقنيةديات عن التح

الت الــيت أعقبــت العــروض اإليــضاحية علــى زيــادة فهــم األوســاط    وســاعدت التــدّخ  -٢٠
أشار عـدد   و. املختلفة الستخدام التكنولوجيات الفضائية واملعلومات اجلغرافية يف عدة جماالت        

 علـى  من األفرقة املعنية بنظام املعلومات اجلغرافيـة إىل وضـعهم التـصّحر علـى قائمـة أولويـاهتم،        
  .ألخرى مثل االنفجارات الربكانية بالكوارث اهانةحني أشار آخرون إىل أمهية عدم االست

    
    اجللسات اجلانبية  -سادساً  

يف اجللسات اجلانبية الفرصة لتبـادل اآلراء بـشكل مـنظم           اليت دارت   أتاحت املناقشات     -٢١
تـها اللجنـة املنظمـة    رحطدت يف جلـسة عامـة و  مع التركيز على جمموعة مـن املواضـيع الـيت حتـدَّ     

  .لى أعضاء الفريقع
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  اجللسة اجلانبية األوىل
   احملاكاة املمكنةارينة ومناقشة حول متعدَّملُملوجزات القُطرية اعرض إيضاحي حول ا

إندونيسيا وجامايكا واجلزائـر وسـاموا وموزامبيـق ونيجرييـا إىل تقـدمي       لون من   ُدعي ممثّ   -٢٢
 اقتـراح وبـالرغم مـن وجـود       . رين احملاكاة املمكنـة   اخمتلفة لتم موجزات قُطرية بغية تقدمي بدائل      

، ناقشت اجللـسة اجلانبيـة      ٢٠١٣ خالل عام    هباختاذ قرار بشأن مترين احملاكاة الذي ميكن تنفيذ       
مــن املُثلــى الســتفادة ابغــرض املالبــسات أو الظــروف الــيت ينبغــي أن تكتنــف أي متــرين حماكــاة 

  .لتخطيط والتنفيذقي لإسهامات كل وسط، وإجياد منوذج حقي
جمموعة من االتفاق على  فق على احلاجة إىل     دة لكل وسط، اتُّ   عات احملدَّ لى التوقّ  ع وللرّد  -٢٣
ريف املراحــل املختلفــة مــن الكارثــة لــضمان وجــود فهــم اهــذه التعــي وجيــب أن تغطّــ. ريفاالتعــ

  .املتطلبات املختلفة يف كل مرحلةمشترك حول 
احلـصول علـى البيانـات      بـسهولة    الكيانـات ال ميكنـها       لة أنَّ وأبرزت اجللسة اجلانبية مسأ     -٢٤

على سـبيل املثـال، خيـدم برنـامج كوبرنيكـوس التـابع       و. والصور لتتمكن من التخطيط للمحاكاة 
دة من املستعملني وميتلك جمموعة من املنتجـات الـيت ميكـن إتاحتـها     لالحتاد األورويب أنواعا حمدَّ  

  . ختزين البيانات ونشرهالكما نوقشت مسائل أخرى مث. للجمهور
النتائج املهمة لتمـرين احملاكـاة جيـب أن تكـون حتـسني         إحدى   أنَّفقت اجللسة على    واتَّ  -٢٥

أنــشطة ومــن شــأن مــشاركة املــستعملني النــهائيني يف     . االتــصال بــني الــسلطات واألوســاط   
  .العامةي التصّدد من فاعلية التدريب والتمرين خالل احملاكاة أن تزي

    
  اجلانبية الثانيةاجللسة 

   البيانات؟وثوقيةملفضائية حتسني كيف ميكن للمعلومات ا
  ق من صحة البيانات؟لفضائية للتحقّهل ميكن استخدام املعلومات ا

؛ وأمهيــة اســتخدام املــصادر  تعقيباهتــااألوســاطتبــادل دارت مناقــشات حــول أمهيــة أن ت  -٢٦
ــدور     ــرارات؛ وال ــن اجلمهــور يف متكــني صــانعي الق ــة م ــداد   اخلارجي ــذي ميكــن ألوســاط إع  ال

ــاطق املعرضــة       ــه يف جمــال رســم خــرائط املن ــة أن تقــوم ب اخلــرائط باالســتعانة باملــصادر اخلارجي
ــة التحقّــ   . للخطــر ــا عملي ــاقش الفريــق مزاي ــة   كمــا ن ق مــن خــالل االســتعانة باملــصادر اخلارجي

  .فافب للجثال فيما يتعلق بالتأهُّوالتحقق من صحة البيانات بشكل عام، على سبيل امل
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   تلك البيانات وثوقيةمومدى من مصادر خارجية من اجلمهور قاة جودة البيانات املست
  ارث واالستجابة يف حاالت الطوارئإدارة الكويف 

االسـتخدام  علـى   علـى احتياجـات املـستعمل و      تتوقَّـف    املنتج عادة ما     جودة أُشري إىل أنَّ    -٢٧
بالنــسبة واملوثوقيــة ريف خمتلفــة للمقــصود بــاجلودة اوجــود تعــإىل إمكانيــة املتوقــع هلــذا املنــتج، و

  .ت احمللية واالستخدامات الرمسيةللمجتمعا
 تعتمــد الًأوَّفــ. ونــاقش الفريــق إمكانيــة وجــود نقطــيت انطــالق لتحــسني جــودة البيانــات  -٢٨

م الـسمات اخلاصـة مبـستعملي البيانـات، وخباصـة الفـارق              على مقـدِّ   اكبرياعتمادا  جودة البيانات   
واجملموعـات الفرعيـة   " العامـة "ل؛ وبني املصادر اخلارجيـة      جَّملستعمل اجملهول واملستعمل املُس    ا بني

عن منشأ املعلومات أو  وذلك مثال باالستفسار    تصفية البيانات،    من املهم    وثانياً. من املوثوق هبم  
ي تـوخِّ ق فيـه مـن بعـضها الـبعض، مـع           وضع إطار ميكن للمصادر اخلارجية مـن اجلمهـور التحقّـ          ب

  .لبياناتعلنية بشأن اسياسات وممارسات باع تِّالشفافية وا
ــ  -٢٩ ر تبــادل  ييــسِّأنوممارســات مبــادئ توجيهيــة وضــع معــايري ومــن شــأن  د علــى أنَّوأُكِّ

فيما يتعلق بنسق   (ي بالتايل إىل حتسني اجلودة      يؤّدمما  البيانات وإمكانية نقلها فيما بني األوساط،       
  ).كت والتصنيف والرمزية وغري ذلالبيانا
 من أوساط إعداد اخلـرائط  ئيةتكنولوجيا الفضا الاألوساط املعنية ب   ما تطلبه    وفيما خيصّ   -٣٠

ق مــن صــحة البيانــات باالســتعانة باملــصادر اخلارجيــة، أشــار املــشاركون إىل احلاجــة إىل التحقّــ
ــادل املعلومــات بــني الــشركاء    املــستقاة  ــهائيني، باإلضــافة إىل احلاجــة إىل تب  مــن املــستعملني الن

  .االت الطوارئي حللتصّداء ااملختلفني أثن
ومن شأن حتسني االتـصال والدعايـة لألنـشطة الـيت تـتم عـن طريـق االسـتعانة مبـصادر                       -٣١

خارجيــة مــن اجلمهــور أن يــساعد بــشكل كــبري علــى دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا أوســاط إعــداد  
  .اجلمهوراخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية من 

  
   من شبكات التواصل االجتماعيقاةتملتعلقة بالبيانات املساملخاطر واحللول ا

 فيـسبوك وتـويتر،     شـبكيت  شـبكات التواصـل االجتمـاعي، مثـل          أشار املشاركون إىل أنَّ     -٣٢
ل جزءا من صحافة العصر اجلديد فحسب، وإمنـا أيـضا أدوات جديـدة ومفيـدة إلدارة                 تشكّ ال

ي التـصدّ  إدارة املعلومات عند      حتسني إىل استخدام هذه الشبكات     يؤديوميكن أن   . الكوارث
ــذار املبكِّــ  حلــ ــن مثَّ. راالت الطــوارئ ويف حــاالت اإلن ــة   وم ــشبكات كطريق ــذه ال  ُينظــر إىل ه

وميكـن أن تكــون  . هـا بالكامـل حـىت اآلن   ي، بـالرغم مـن أنـه ال ميكـن التعويـل عل     دماًللمـضي قُـ  
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قـدرهتا،  ارث بـسبب    القنوات اخلاصة بشبكات التواصل االجتمـاعي أداة مفيـدة يف إدارة الكـو            
  .ل املعلومات يف الوقت املناسبيف املقام األول، على توصي

بــني حتقيــق التكامــل ونوقــشت احلاجــة إىل تعريــف اهليكــل والتسلــسل اهلرمــي يف ســياق   -٣٣
القنـوات اخلاصـة    فمـستعملو   . االستعانة باملصادر اخلارجية وشبكات التواصل االجتماعي     أنشطة  

ي التـصدّ أن املعلومـات الـيت يقـدموهنا ميكـن اسـتخدامها يف        يـدركون    كثريا ما ال  هبذه الشبكات   
 أوسـاط   تكفـل توعيـة   ، هنـاك حاجـة إىل وضـع تقنيـات ومنـهجيات وأدوات              ومـن مثَّ  . للكوارث
املعلومـات املتداولـة    أحد احللول املمكنة لتحسني نظام التحقق من صحة         ل  قد يتمثَّ و. املستعملني

 أو نظــام يتــيح لآلخــرين التعقيبــاتســيس نظــام لتلقّــي  تأيفعلــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي 
  . من حيث دقة تلك املعلوماتم املعلوماتالذي قدَّ" صنيف الشخصت"

 يـستخدمون شـبكات التواصـل االجتمـاعي إلدارة          نوجيب حتديد أصحاب املصاحل الذي      -٣٤
قيــام  ونــاقش الفريــق إمكانيــة).  غــري احلكوميــة، واحلكومــات وغريهــاملنظمــاتمثــل ا(الكــوارث 

ة علومـات مهمَّـ   نـشر م علـى هـذه الـشبكات   بالتوعية بقدرة املنظمات غري احلكومية واحلكومات   
  .ألزماتيف أوقات ا

    
  اجللسة اجلانبية الثالثة

  الترخيص

عوجلــت عــدة جوانــب تتعلــق بالقــدرة علــى الوصــول إىل املعلومــات الفــضائية ودجمهــا،    -٣٥
ية واجلوية، والوصول إىل اآلليات احلالية الـيت جتعـل           املسائل املتعلقة بترخيص الصور الساتل     هاومن

ــة   التأهــب املــستخدمة يف أغــراض علــى إتاحــة الــصور  املفروضــة الــصور متاحــة، والقيــود الزمني
 ألنـواع الكـوارث     يلتـصدّ ، والقدرة علـى التفرقـة بـني املنتجـات والعمليـات الالزمـة ل              لتصديوا

  .املختلفة
لطــوارئ أيــضا تيــسري الوصــول إىل املعلومــات     لــو أوســاط إدارة حــاالت ا  وطلــب ممثّ  -٣٦

كمـا تنـاول    . للكـوارث ي  والتـصدّ ب  الفضائية، وخباصة احملفوظات، بتكلفة معقولة بغرض التأهُّـ       
بــات مــن البيانــات، وفيمــا يتعلــق باملتطلّ. الفريــق احلاجــة إىل الوصــول إىل مراكــز املــوارد املعرفيــة

بالقدرة على التعويل عليها وعلى     ومعاجلتها و معها  سم تلك البيانات بسهولة التعامل      ينبغي أن تتَّ  
وضع نظام وإطار   طولب ب و. معلومات يف الوقت احلقيقي بشأن مواقع الكوارث واألضرار       توفري  

عاليـة االسـتبانة قبـل      كما أُشـري أيـضا إىل احلاجـة إىل صـور عاديـة              . مناسبني إلدارة هذه البيانات   
  .وقوع احلدث
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 كيانات األمـم املتحـدة ووكـاالت    أنَّعليق مفاده تسيق  و.وناقش الفريق مسألة التمويل    -٣٧
م الصور جمانا إىل األوساط املعنيـة بـإدارة الكـوارث واالسـتجابة           الفضاء الوطنية ال ميكنها أن تقدِّ     

وتنظـر  . واعتربت احلاجة إىل احلصول على تراخيص من العقبـات الكـربى          . يف حاالت الطوارئ  
 مؤسـسة   وأُحيط املشاركون علما بـأنَّ    . ادل الصور الساتلية  ة آليات دولية حاليا يف إمكانية تب      عدَّ

الواليات املتحدة للمسح اجليولوجي سوف تتـيح الوصـول إىل الـصور العاليـة االسـتبانة يف حالـة           
كمــا نــاقش الفريــق إمكانيــة جتميــع املــوارد وشــراء الــصور مــن خــالل   . يلتــصّدمــشاركتها يف ا

ات الـيت   مـن عـدد املنظمـ     عـادةً مـا َتُحـدُّ       التـراخيص   لـك أنَّ    ذدة،  تراخيص تشمل وكاالت متعـدِّ    
  .ميكنها استخدام الصور

دي مـورِّ و أشـكال الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص              إىل خمتلـف  الفريـق   ق  طرَّتو  -٣٨
 بوسع تلك الشراكات أن تزيد من        على اعتبار أنَّ   ،مي اخلدمات الصور واملنظمات الدولية ومقدِّ   

  .ونشرهابيانات واملعلومات وختزينها الوصول إىل القدرة شىت األوساط على 
    

  ريفاجيهية والتعاملبادئ التو

نــاقش الفريــق أمهيــة وضــع تعريــف واضــح لالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور،      -٣٩
تــصاحبه مبــادئ توجيهيــة حــول االســتخدام الــسليم للمــوارد الــيت تــتم فيهــا االســتعانة باملــصادر   

خـذها  تَّينطاقـات واألحجـام املختلفـة الـيت ميكـن أن            وجيب أيضا وصـف األشـكال وال      . اخلارجية
  ."اجلمهور"

 على النهج املتعلقة باالسـتعانة مبـصادر        ز حصرياً وأُشري إىل عدم وجود وسط واحد يركِّ        -٤٠
وتعتمد املنهجية املستخدمة يف هنايـة األمـر علـى املرحلـة املعنيـة مـن دورة                 . خارجية من اجلمهور  

ويبـدو أن وسـط إعـداد       .  االسـتعانة باملـصادر اخلارجيـة       أمنـاط  شىتإدارة الكوارث، باإلضافة إىل     
ن دة تتــضمَّاخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور يتكــون مــن جهــات فاعلــة متعــدِّ  

  .واألفراد، وكيانات القطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية، عنيتطّورابطات امل
    

  الشراكات واألفرقة العاملة

جه التنسيق بني أوساط إعداد اخلرائط باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة            ناقش هذا الفريق أو     -٤١
 ستبانة أنَّيات املــ التحـدّ مـن و. مـن اجلمهـور واألوسـاط املعنيـة باالســتجابة يف حـاالت الطـوارئ      

ستعني مبـصادر   رهـا اجملموعـات الـيت تـ       لطـوارئ ال يعرفـون بالـضرورة الفـرص الـيت توفِّ           ين ل املتصدِّ
  .خارجية من اجلمهور
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ــدَّ  -٤٢ ــضل     دت وحتـ ــم أفـ ــول إىل فهـ ــرض الوصـ ــة بغـ ــرق التقنيـ ــة للفـ ــات التدريبيـ االحتياجـ
عمليـات احملاكـاة واألحـداث       قيـل إنَّ  و. الحتياجات املستعملني على املـستويني احمللـي والقُطـري        

  .فرصا ممتازة لبناء الشراكاتل دائما متثِّبية التدري
 اخلـرائط باالسـتعانة      مـن أوسـاط إعـداد      ئيةتكنولوجيـا الفـضا   بالوطلبت األوساط املعنيـة       -٤٣

وعلــى . باملــصادر اخلارجيــة التفاعــل بــشكل أوثــق مــع املــستعملني النــهائيني لتحديــد احتياجــاهتم 
  حبكـم طبيعتـه، فإنـه   علـى أنـه متنـوع أو حـىت فوضـوي     اجلمهـور  ه كثريا ما ُينظر إىل  الرغم من أن  
ة لالتـصال بـني      وهنـاك حاجـة إىل إجيـاد قنـا         .عـايري العمل مـن خـالل بروتوكـوالت وم       قادر على   

 الفجـوة احلاليـة    األوساط والكيانات لتحديد املعلومات بشكل أكثر سهولة واملساعدة علـى سـدِّ           
وفيمـا  . بني االحتياجات والبيانـات واملنتجـات املعـدة باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة مـن اجلمهـور                

ور متاحـة  ة باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة مـن اجلمهـ     خيص التساؤل حول كيفية جعل املوارد املعدَّ   
زالـت ال تعتمـد علـى الـدعم           العديد من البلدان ما    للمجتمعات احمللية يف البلدان النامية، رئي أنَّ      

 مشاركة اجملتمعات احملليـة قـد أثبتـت فائـدهتا فيمـا خيـص تبـادل          ح أنَّ  اخلربة توضِّ   أنَّ إالَّ. الطوعي
  .لتكنولوجيات واملنهجيات اجلديدةالبيانات واالستفادة من ا

ــة ب لبــت األاوط  -٤٤ ــضا الوســاط املعني ــا الف ــأن ُتئيةتكنولوجي ــ ب ــإدارة   عطل ــة ب  األوســاط املعني
ــديها مــن    الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ   تقــارير غريهــا مــن الكيانــات علــى مــا ل

وحتليالت حول األنشطة املتعلقة بالوعي باملخاطر واالستجابات، باإلضافة إىل آليات االسـتجابة            
 البيانـات   وعنـ باإلعـداد، اقتـرح الفريـق تـوفري املزيـد مـن املعلومـات حـول                 وفيما يتعلق   . املعيارية

ــشأن    واملنتجــات الالزمــة للمراحــل احملــدَّ   ــان جــدوى ب دة مــن االســتجابة للكــوارث؛ وإعــداد بي
ــاطق ا  ؛ املعلومــات الفــضائية  ــات اخلاصــة باملن ــق   ملعرَّوإعــداد قواعــد البيان ضــة لألخطــار عــن طري

  .اتالشراك
ر التعاون بني املشاركني مـن خـالل تعزيـز تبـادل            شاء منصة عامة تيسِّ   وأوصى الفريق بإن    -٤٥

  . الترابط بني األوساطتوطيدهذه املنصة أيضا ومن شأن . البيانات وتقامسها
    

    التوصيات  -سابعاً  
هـذا   د علـى أنَّ   يعكس هذا التقرير املناقشات اليت دارت خالل اجتماع اخلـرباء ويؤكِّـ             -٤٦

ويف هــذا الــصدد، اقُتــرح تأســيس موقــع . اجــان إىل حتديــد واضــحوجمالــه مــا زاال حيتاملوضــوع 
  .ل املتعلقة بالتصنيف واملنهجيات املسائتناوللني من مجيع األوساط يتيح ملمثّ) Wiki(ويكي 
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 النظر يف الكيفية اليت ميكن هبـا للمجموعـات          يفاملسائل اهلامة األخرى    ل إحدى   تتمثَّو  -٤٧
حتديـد مـا تقـوم بـه مجيـع األوسـاط            ب  وهـذا يتطلّـ   . هـود املختلفة التعاون دون ازدواجيـة يف اجل      

فهـم  من املفيد يف هـذا الـصدد حتقيـق           رب أنَّ واعُت. نشر املعلومات املوجودة  وتوفري وسيلة تكفل    
ــة    لأفــضل  ــوة والفــرص املتاحــة لألوســاط الثالث أوســاط إعــداد اخلــرائط باالســتعانة   (نقــاط الق

إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت  مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور، واألوســاط املعنيــة بــ  
  ).ئيةالفضاتكنولوجيا الالطوارئ، واألوساط املعنية ب

يراعــي عــرف علــى وجــه الدقــة أو ي مــن األوســاط ال ا أيــوأوضــح اجتمــاع اخلــرباء أنَّ  -٤٨
واقُتـرح وضـع مبـادئ توجيهيـة تـساعد علـى            . وصيات األطراف األخرى املشاركة   تطلعات وت 

 إىل املبـادرات  د علـى أمهيـة إيـالء العنايـة أوالً       وأُكِّ. دماًح طرقا للمضي قُ   إجياد هذا الفهم وتقتر   
القائمة، مثل شبكة املساعدات اإلنـسانية الرقميـة والـشبكة الدوليـة لرامسـي خـرائط األزمـات،                  

  .زال بإمكاهنا االستفادة من زيادة التنسيق والدعم اخلارجي اإلضايف واليت ما
مـا لديـه    در بـأداء دور الوسـيط لألوسـاط، بـالنظر إىل            وأُوصي بأن يقوم برنـامج سـباي        -٤٩

ــصاصات   ــارف وبوَّمــن اخت ــة مع ــه أُكِّــ إالَّ. اب ــه   أن ــى أن ــصبح  د عل ــامج مــن  ال ينبغــي أن ي الربن
ــات، وإمنــا أن ي مالكــا أصــحاب املــصاحل أو   . هلــذه اجلهــود كــون مــدخال وجــسرا  هلــذه العملي

بـة عـن األوسـاط، والـشكل الـذي          ونوقشت املسائل املتعلقة مبن سيتوىل قيـادة هـذه اجلهـود نيا           
 التوثيـق وتيـسري   م الربنـامج املـساعدة فيمـا خيـص    وأُوصي بأن يقـدِّ  . ستكون عليه املراحل التالية   

  .بني اجملموعاتتفاعالت ال
ب، ونـشر املعلومـات، وإذكـاء       دة يف جمـال التأهُّـ      لربنامج سبايدر أدوارا حمـدَّ     واعُترب أنَّ   -٥٠

جيــد يــسمح لــه مبخاطبــة صــانعي القــرار ودعــوهتم إىل    الربنــامج يف وضــع واعُتــرب أنَّ. الــوعي
مــسرد قــادرا علــى تيــسري وضــع الربنــامج قــد يكــون كمــا . املــشاركة يف األنــشطة ذات الــصلة

  . اجملموعات األخرى املشاركةتنتفع به أو هبالكل وسط أو قائمة مفردات مصطلحات 
اقُترح إجـراء استقـصاء   لكل وسط، وأوجه التركيز الرئيسية األساسية وانب  ولفهم اجل   -٥١

. جتمــاع اخلــرباء أعمــال احــول احتياجــات األوســاط املختلفــة وتوقعاهتــا علــى ســبيل متابعــة     
ط الثالثـة، إجـراء     وطُلب من برنامج سبايدر، بالنظر إىل وجود شبكته وكونه يف قلـب األوسـا             

  .هذا االستقصاء
صادر خارجيـة مـن   مواصلة التـرويج ملوضـوع االسـتعانة مبـ    سبايدر وجيب على برنامج      -٥٢

اجلمهور خالل البعثات االستشارية التقنيـة، وضـمان إدمـاج هـذه األوسـاط بـشكل أفـضل يف                    
  .جراءات الوطنية إلدارة الكوارثاإل
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ميكـن  و.  خالل اجللسة اجلانبية إمكانيـة إجـراء متـرين للمحاكـاة يف جامايكـا        تونوقش  -٥٣
. را إطـارا مثاليـا ملثـل هـذا املـشروع     وفِّلهيكل احلكومي القائم بالفعـل والـسياق املعـروف أن يـ           ل

 بنــاء علــى طلــب مــن  ،٢٠١٣ل مــع الــشركاء املخــتلفني يف عــام  وميكــن إعــداد مقتــرح مفــصَّ 
  .حكومة جامايكا

ــاو  -٥٤ ــرائط      االقتراحــات إىل  أحــد دع ــداد اخل ــة ألوســاط إع ــة متكامل ــصة عام ــشاء من إن
هــذه املنــصة شاركة يف ينبغــي أن يكــون بــاب املــو. باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور

ومـن شـأن تبـادل    . هتدف إىل حتـسني التعـاون بـني املـشاركني      املنصة   جلميع، وأنَّ مفتوحا أمام ا  
وتقيـيُم هـذا العمـل      جمموعات أصحاب املصاحل،    جمموعة من    إنتاجية عمل كل     البيانات حتسنيُ 

  . املنصة البيانات متاحة للمجتمعوميكن أن جتعل. اإلطارذلك أيضا داخل 
وطلبت أوساط إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية من اجلمهـور مـن األوسـاط       -٥٥

املعنية بإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ النظـر يف إنـشاء قنـاة اتـصال مباشـرة،                   
من حيـث النـسق   (وحتديد فئات املعلومات وبروتوكوالت التحقق الالزمة أثناء حالة الطوارئ        

حتديــد ب الــيت جيــب إعــداد خــرائط هلــا، ولُــب منــها حتديــد بيانــات التأهُّــكمــا ط). والتــصنيف
  .التوقيتجلودة وبارامترات ا

ضــمان مــشاركة أوســاط إعــداد اخلــرائط باالســتعانة   كيفيــة وأُثــري تــساؤل مهــم بــشأن    -٥٦
ويف . مبصادر خارجية من اجلمهور يف األنـشطة، ومنـها جهـود التأهـب والتخفيـف مـن املخـاطر                 

ن إطـارا وأدوات لالتـصال      مـستمرة تتـضمَّ   اتـصال   شري إىل احلاجة إىل إنشاء ساحة       هذا الصدد، أُ  
وكان إجراء املتابعة املقترح هو إنـشاء منـصة عامـة لتيـسري التعـاون بـني املـشاركني عـن              . املفتوح

  . الترابط بني األوساطتوطيدصة أيضا هذه املنمن شأن و. طريق دعم تبادل البيانات وتقامسها
كيانـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة تعزيـز املمارسـات اجليـدة، وإن كانـت                   وميكن لل   -٥٧

، ُدعـي   عـاون  املعايري املختلفة تزيد من صعوبة الت      ومبا أنَّ . عاونزالت تشعر بغياب الت    األوساط ما 
؛ والتعـبري بـشكل    وشـرح مـدلوالهتا  وضع وثيقة لتعريـف املـصطلحات  : ة مبادرات بغرضإىل عدَّ 

 الواضــحة وشــرح املخرجــات املطلوبــة؛ والوصــول إىل فهــم أفــضل       أفــضل عــن االحتياجــات  
  .التكنولوجيات والتقنيات اجلديدةللربوتوكوالت والعمليات الداخلية؛ وبناء الثقة يف 

خــالل اجتمــاع اخلــرباء الثالــث علــى وأحــاط اجتمــاع اخلــرباء علمــا بأنــه أعيــد التأكيــد   -٥٨
 والثاين حول إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر   انبثقت عن االجتماعني األول   دة  استنتاجات متعدِّ 

 .شارة إليها يف هذا التقرير أُعيدت اإل، ومن مثَّخارجية من اجلمهور
 


