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  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة 
     يف األغراض السلمية   

 عداد اخلرائط باالستعانة إلاملعلومات الفضائية استخدام   
     مبصادر خارجية من اجلمهور

   قرير األمانةت  
  صملخَّ    

سـتخدام  إنشاء برنـامج األمـم املتحـدة ال       ،  ٦١/١١٠ يف قرارها    ، اجلمعية العامة  قرَّرت   
 )برنــامج ســبايدر ( إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ يففــضائية ملعلومــات الا

 األمم املتحدة لتوفري مجيع أنـواع املعلومـات واخلـدمات الفـضائية املتـصلة               داخلبوصفه برناجما   
بإدارة الكوارث جلميع البلدان ومجيـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة دعمـا لـدورة                   

 .ملهاإدارة الكوارث بأك
 ر األوســاطمكانيــة أن تــوفِّإإىل  ة التكنولوجيــالتطــورات تأدَّ، يف الــسنوات األخــريةو   

. االســتجابة يف حــاالت الطــوارئولكــوارث ل تأّهــبالهــود جل متزايــدا ادعمــ الطوعيــة والتقنيــة
واالسـتفادة  الساتلية  صور  ال علىصول   هي إمكانية احل   االفتراضياملرتكزات اهلامة هلذا اجلهد     و
 والـشبكات  سـواتل االتـصاالت     مثـل  أخـرى  فـضائية    تكنولوجيـات ، فضال عـن اسـتخدام       هامن

 ئيةصناعة الفـضا  بالـ  األوساط الرائـدة  ربط هذه   إىل  حلاجة  ا إىل   وبالنظر. املالحةلسواتل  العاملية  
سـنة واحـدة    تـه   مّدمـشروع   برنـامج سـبايدر     يف إطار   ذ  نفَُّي،  إدارة الكوارث ب وباألوساط املعنية 

، عداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجيـة مـن اجلمهـور         إلاملعلومات الفضائية   خدام  است بشأن
 .تعاونتوثيق ال تكفل زيادة ميكن أن حمددةإجراءات  تعينيدف هب
، مبـا يف ذلـك      ٢٠١١ذت يف عـام     ُنفِّـ  لألعمـال الـيت    صخَّملعلى   هذا التقرير    وحيتوي   

  .حكومة النمسا ومؤسسة العامل اآلمنبدعم وتعاون من رباء خلدوليني  تنظيم اجتماعني
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   مةمقّد  -أوالً 
سـتخدام  إنـشاء برنـامج األمـم املتحـدة ال    ، ٦١/١١٠ يف قرارها ، اجلمعية العامة  قرَّرت  -١
ــامج ســبايدر ( إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ يفملعلومــات الفــضائية ا  )برن

 أنـواع املعلومـات واخلـدمات الفـضائية املتـصلة       األمم املتحدة لتوفري مجيـع   داخلبوصفه برناجما   
بإدارة الكوارث جلميع البلـدان ومجيـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة دعمـا لـدورة              

 مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع واتفقــت علــى أن يــضطلع، إدارة الكــوارث بأكملــها
 .تنفيذ الربنامجب لألمانة العامة

ــسنوات األخــرية و  -٢ ــّو تأدَّ، يف ال ــراتالتط ــو إإىل  ة التكنولوجي ــة أن ت  ر األوســاطفِّمكاني
ومنظمـــة أوشـــهيدي ، )OpenStreetMap(  منظمـــة أوبـــن ســـتريت مـــاب مثـــلالطوعيـــة والتقنيـــة،

)Ushahidi( ،    ومؤسـسة سـاهانا للرباجميـات احلاسـوبية )Sahana Software Foundation(،  والـشبكة 
ــات    ــرائط األزمـ ــي خـ ــة لرامسـ ــار ، )International Network of Crisis Mappers(الدوليـ   ومنظـ

 ،)Google Map Maker(وصـانع خـرائط غوغـل    ، )Virtual Disaster Viewer(األزمـات االفتراضـي   
 Innovative Support to (ومنظمـة الـدعم االبتكـاري يف حـاالت الطـوارئ واألمـراض واألزمـات       

Emergencies Diseases and Disasters(، ،لكـــوارث  ل تأّهـــبالهـــود جل متزايـــدا  ادعمـــ وغريهـــا
صول  هـي إمكانيـة احلـ      االفتراضـي املرتكزات هلذا اجلهـد     وأهم  . االستجابة يف حاالت الطوارئ   و
مثـل سـواتل   ، فـضال عـن اسـتخدام تقنيـات فـضائية أخـرى              هاواالستفادة من الساتلية  صور  اللى  ع

 .املالحةلسواتل  العاملية والشبكات االتصاالت

أمهيــة هــذه املنــهجيات اجلديــدة إلدارة خمــاطر     تــسليما عامــا ب املتحــدة األمــم وتــسلِّم   -٣
 مكتـب تنـسيق الـشؤون       مـشاركة  يف   ذلـك ويتجلـى   . لطوارئيف حاالت ا  الكوارث واالستجابة   

 ،ألزمة يف ليبيا  على اإلنترنت لرسم اخلرائط ل     منصة   إنشاءيف طلب   التابع لألمانة العامة    اإلنسانية  
مبــادرة  الــذي أصــدرته لتقريــرلكتــب ومؤســسة األمــم املتحــدة  امل  ذلــكقدَّمــهيف الــدعم الــذي و

ــسانية   ــارد اإلن ــام يف) Harvard Humanitarian Initiative(هارف ــوان٢٠١١ ع ــن   بعن ــة م  اإلغاث
 :Disaster relief 2.0 (مستقبل تبادل املعلومـات يف حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية    : ٢,٠الكوارث 

the future of information-sharing in humanitarian emergencies.( 

 وباألوسـاط املعنيـة   ئيةصناعة الفضابال ة ربط هذه اجملتمعات الرائد  للحاجة إىل استجابة  و  -٤
اســتخدام  بــشأنســنة واحــدة مدتــه برنــامج ســبايدر مــشروع يف إطــار ذ نفَّــُيإدارة الكــوارث، بــ

دف وذلــك هبــن اجلمهــور، عــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــإلاملعلومــات الفــضائية 
إعداد اخلـرائط باالسـتعانة      بني أوساط    تعاونتوثيق ال  تكفل زيادة  ميكن أن    معّينةحتديد إجراءات   

 . وأوساط إدارة األزمات وأوساط التكنولوجيا الفضائيةمبصادر خارجية من اجلمهور
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إىل  و واليتــه إىلنظربــال، ذا املــشروعهبــ لالضــطالع وضــع مثــايل يفبرنــامج ســبايدر و  -٥
 القائمـة الـيت   هشـبكات و؛  تعزيـز اسـتخدام املعلومـات الفـضائية        وهـو ،   داخل األمم املتحـدة    دوره

الطـوارئ،  االسـتجابة يف حـاالت      جتمع بني املؤسسات الوطنية املسؤولة عـن إدارة الكـوارث و          
 وأساســه ئية؛الفــضا والتكنولوجيــات  احللــولريفِّومــو املــستخدمني النــهائيني ســائرفــضال عــن 

 .ال سيما يف جمال تكنولوجيا املعلوماتين، التق

 إعداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر        بشأنذا املشروع اجتماع خرباء     هلوكان أول نشاط      -٦
 هيوليـ /متـوز  ٦ و ٥ عقد يف فيينا يف      ،لطوارئلالستجابة  وا تأّهبال ألغراض   خارجية من اجلمهور  

 من خرباء من األوساط املعنيـة       رتدَّةامل تاإلفاداي  تلقّ) أ: (إىل ما يلي   االجتماع   فوهَد. ٢٠١١
 لـضمان   تـصميمها أو  /املعلومـات و  توليـد    الـيت جيـب أن يـتم هبـا        كيفيـة   شأن ال بإدارة الكـوارث بـ    

 اجلديـدة  التطبيقـات واملنتجـات احملتملـة        بـشأن م  الـتعلّ ) ب (؛اال فعّـ  استخداما استخدامها   إمكانية
السـتعانة مبـصادر خارجيـة مـن اجلمهـور الـيت            إعـداد اخلـرائط با    أوسـاط    تستحدثهااليت ميكن أن    
 بشأن كيفيـة االسـتفادة مـن    اإلرشاداتي تلقّ) ج (؛لطوارئل واالستجابة تأّهبال ميكن أن تدعم
 . الطوارئ حاالتإدارةب األوساط املعنيةتيسري تبادل املعلومات داخل من أجل احللول القائمة 

تــشرين  ١٦عقــد يف جنيــف يف  اءخــرباجتمــاع ذا املــشروع هلــكــان النــشاط الثــاين  و  -٧
ىل اســتنتاجات إاملناقــشات الــيت دارت يف االجتمــاع الثــاين  واســتندت . ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين

للمــسامهة يف حتــسني  استكــشاف الــسبل املمكنــة   إىل  وهــدفت، هوتوصــيات االجتمــاع األول
ط أوســاو إعــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور      أوســاط التنــسيق بــني  

ــاتال ــ العــامالتحــسني و ئية، الفــضاتكنولوجي  إعــداد مــن أجــل تيــسري  ة تلــك األوســاطشاركمل
ــضائية  ومعاجلــة ــيت  املنتجــات الف ــال ــة ب ستخدمها ت ــن خمــاطر الكــوارث   األوســاط املعني احلــد م

 املناقــشات فــرص جعــل املعلومــات الفــضائية تناولــتكمــا . الطــوارئيف حــاالت ســتجابة واال
مبــا يف ذلــك ، خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ حلــد مــن مــن أجــل امتاحــة 

ضـمان  بغيـة   إشـراك اآلليـات القائمـة       زيـادة   فـضال عـن     ،   واسـتخدامها  على املعلومات احلصول  
 .ة مجيعا الثالثاألوساطزيادة التنسيق والتعاون بني 

  
   ٢٠١١ يف عام ذةاملنفَّاألنشطة   -ثانياً  
 إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية من نبشأاجتماع اخلرباء الدويل   - ألف  

   يوليه/، املعقود يف فيينا يف متوز واالستجابة للطوارئتأّهبل ألغراض ااجلمهور
بشأن إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية من اجلمهور ألغراض          رباءاخل اجتماع   ضّم  -٨
إثيوبيـا،  : التاليةبلدا هي    ٢٩ من   وممارساخبريا   ٦٤ ، يومني ، الذي دام   واالستجابة للطوارئ  تأّهبال
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ساموا، ،  منرك، رومانيا، زامبيا  ا، الد تايلنديطاليا، باكستان، بلجيكا، بولندا،     إيسلندا،  آملانيا،  أسبانيا،  إ
يرلنـدا  إملكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و سويسرا، الصني، غواتيماال، فرنسا، كندا، كينيا، ماليزيا، امل  

 . اليونان،هولندا، الواليات املتحدة األمريكية ج، النمسا، نيجرييا، هاييت، هنغاريا،الشمالية، النروي

ــون    -٩ ــاتعــدة مــن وحــضر االجتمــاع ممثل ــضائية  األمــم املتحــدة مــن  هيئ  ومنظمــات ف
ــات ا ــن  ومنظم ــشعار ع ــد ُبست ــة   ووكــاالت ع ــة ودولي ــة وإقليمي ــة بــ وطني إدارة الكــوارث معني

إعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر        أوساط   من   ةفاعلة خمتلف جهات  فضال عن   ،  احلماية املدنية و
 واملنظمات غـري احلكوميـة وأفرقـة اخلـرباء         الطوعية والتقنية  األوساط متثل   خارجية من اجلمهور  

 . والقطاع اخلاصثومؤسسات البحواجلامعات و

  موازيـة  فرعيـة جلـسات   مـن   رباء من أربـع جلـسات عامـة و        اخلجتماع  ف برنامج ا  لّتأو  -١٠
 املواضـيع  حملة عامة عن خمتلف      لتقدمي متهيديةعروض  خدمت  ، استُ يف اجللسات العامة  و. فرقةأل

 ميــادين للمــشاركني عــن بــذُنلتقــدمي  ة الثالثــلألوســاطعطــاء الفرصــة إلالــيت ســتتم مناقــشتها و
 مخس دقـائق  امتيحت فيهأُ، )ignite” talk sessions“(للتحّدث بإجياز  انتجلسبت ُرتِّو. خربهتا
 . أفكارهمبعرض ألكرب عدد ممكن من اخلرباء بغية السماح، مي العروضدِّمن مقل لك

  : التاليةالنقاش على نقاط الفرعيةاجللسات وركَّزت   -١١
إعـــداد اخلـــرائط باالســـتعانة مبـــصادر خارجيـــة مـــن   تـــستفيد أوســـاطكيـــف   )أ(  
األوسـاط  مـساعدة  من الفرص املتاحة ومصادر املعلومات الفضائية لدعم جهودها يف          اجلمهور
  ؛اإلنسانيةواحلاالت حاالت الطوارئ يف االستجابة املعنية ب

ــف ميكــن    )ب(   ــذه األوســاط  كي ــل ه ــة ال أن تعم ــهاثالث ــق  كل ــا لتحقي ــسامهة مع  م
 مـسامهة   إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية مـن اجلمهـور        األعمال اليت تقوم هبا أوساط      

  ؛اإلنسانيةواحلاالت حاالت الطوارئ يف االستجابة باألوساط املعنية طويلة األجل يف دعم 
 .مجيعا ة الثالثاألوساط  هذهما هو دور برنامج سبايدر يف مساعدة  )ج(  

الع االطّـ ميكـن   و. الرئيـسية لتوصيات واالسـتنتاجات    ل أدناه موجز    اثالث الفرعويرد يف     -١٢
، فـضال عـن الربنـامج       قـشة  كـل االعتبـارات ونقـاط املنا       احملتوية علـى  ،   االجتماع راتمذكّ على

 .www.un-spider.org/node/5118على عنوان اإلنترنت  ،ملشاركني النهائيةاقائمة النهائي و

 مرتــدَّةإفــادات  وتلقّــى، هــذا االجتمــاع األول للخــرباء مناقــشات بعيــدة املــدى وأثــار   -١٣
حدثتها اســت التطبيقــات واملنتجــات الــيت   بــشأنرباء اخلــمــن باملوضــوع  الــصلة ووثيقــةهامــة 

 املتعلقـة   بـات تطلّاملو،  إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجيـة مـن اجلمهـور         األوساط املعنية ب  
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إدارة األوساط املعنيـة بـ   إمكانية أن تستخدمها   املعلومات لضمان    بالكيفية اليت ميكن هبا تصميم    
. علومــاتوســبل االســتفادة مــن احللــول القائمــة لتيــسري تبــادل امل  ،  فعــاالاســتخداماالكــوارث 

والتحـديات الـيت     الثالثـة األوسـاط قـوة   جلوانـب ساهم اجتمـاع اخلـرباء أيـضا يف تطـوير فهـم             و
ن مــ التوصــيات الــصادرة  وكانــت إحــدى .  معــادماًواستكــشاف ســبل املــضي قُــ    هــاتواجه

ــتم التخطــيط االجتمــاع  ــاين ٣٠ يف ســاموا يف  جيــرى حماكــاةلتمــرين أن ي ــشرين الث ــوفمرب/ ت  ن
 نقـاط  تنـاول   بعـد ذلـك    ومتّ. قة معا ألول مرة بطريقة منـسّ      ة الثالث وساطاأل هتعمل في ،  ٢٠١١
زيـد مـن املناقـشة خـالل اجتمـاع اخلـرباء            بامل اكـاة املقتـرح   احمل ومتـرين والتوصيات    املثارة النقاش
  .الذي عقد بعد أربعة أشهر، الثاين

    
   إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية: اجتماع اخلرباء الدويل  - باء  

  ، املعقود الستجابة حلاالت الطوارئ واتأّهبالغراض أل من اجلمهور
   نوفمرب/يف جنيف يف تشرين الثاين

بلــدا هــي  ٢١ مــن خــبريا وممارســا ٧٢ ا واحــدا يومــالــذي دامرباء اخلــجتمــاع ا ضــّم  -١٤
، جيكــابل، باكــستان، يطاليــاإ، يــسلنداآ، يرلنــداإ، أملانيــا، ســترالياأ، ســبانياإ، األرجنــتني: التاليــة
اململكـة  ،  يـا ، ليرب غ، لكـسمرب  كنـدا ،  فرنسا،  سويسرا،  السودان،   ساموا ،جنوب أفريقيا ،  تايلند
 .الواليات املتحدة ،النمسا ،املتحدة

ــون    -١٥ ــاتعــدة مــن وحــضر االجتمــاع ممثل ــضائية  األمــم املتحــدة مــن  هيئ  ومنظمــات ف
احلمايــة والكــوارث دوليــة إلدارة وطنيــة وإقليميــة وووكــاالت عــد ُبستــشعار عــن ومنظمــات ا

إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجيـة      ألوساط   ولكن كان معظم احلاضرين ممثلني    ،  املدنية
ــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وأفرقــة اخلــرباء   مــن الــشبكات مــن اجلمهــور  واجلامعــات الطوعي

 . والقطاع اخلاصثوحمؤسسات البو

 انظــر (اتألزمــارائط  املعــين خبــر الــدويل املــؤمتبعــد هــذا االجتمــاع الثــاين عمــدا مظِّـ ُنو  -١٦
 خـــرائطرســـم  أوســـاطمـــشاركة  وكفـــل ذلـــك). http://crisismappers.net موقـــع اإلنترنـــت

 األوســاطوكــذلك ،  يف جنيــف حلــضور اجتماعهــا الــسنويالتقــتالــيت كانــت قــد ، اتاألزمــ
جتمـاع  الاىل توصـيات    إلثـاين   جـدول أعمـال االجتمـاع ا      واسـتند   .  يف جنيـف   الكائنة ةاإلنساني
مع التركيز علـى استكـشاف الـسبل املمكنـة للمـسامهة يف حتـسني التنـسيق               ،  واستنتاجاته األول
تكنولوجيــا الأوســاط و إعــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــورأوســاط بــني 
 ومعاجلــة إعــداد مــن أجــل تيــسري  ملــشاركة تلــك األوســاط  العــام وعلــى التحــسني  ئية،الفــضا

 .لطـوارئ لسـتجابة   واال احلـد مـن خمـاطر الكـوارث          اليت تـستخدمها أوسـاط    لفضائية  املنتجات ا 
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ــت ــات الفــضائية     وتناول ــرص جعــل املعلوم ــن خمــاطر الكــوارث      املناقــشات ف ــة للحــد م متاح
،  واســتخدامهاعلــى تلــك املعلومــاتمبــا يف ذلــك احلــصول ، واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ

ة  الثالثـ األوسـاط لـضمان زيـادة التنـسيق والتعـاون بـني      إشراك اآلليات القائمة زيادة  فضال عن   
 والـذي اقُتـرح   ،  سـاموا مترين احملاكـاة املعتـزم إجـراؤه يف         جتماع الثاين   ال ا خالل نوقشو. مجيعا
 .ومت حتسينهاألول، جتماع ال اأثناء

الع وميكـن االطّـ   . الرئيـسية لتوصيات واالسـتنتاجات    ل أدناه موجز    اثالثيف الفرع   ويرد    -١٧
ــى  ــروضعل ــهائي و وكــذلك، الع ــامج الن ــة  الربن ــة اقائم ــشاركني النهائي ــت   يف،مل ــع اإلنترن  موق

www.un-spider.org/node/5321. 

، ةختاميـة واحـد  ها جلـسة  تـ ، تلرباء من أربع جلسات عامـة    اخلجتماع  تألف برنامج ا  و  -١٨
ت خدماســـُت ،يف اجللــسة العامـــة األوىل و. اخلطــوات املقبلـــة علـــى زت علـــى التوصــيات و ركَّــ 

عطـاء الفرصـة    إل اليت سـتتم مناقـشتها و      عيضا حملة عامة عن خمتلف املو     لتقدمي  التمهيدية العروض
 لتقـدمي   كمنـرب يـة    املتبقّ اجللـسات خدمت  واسـتُ . ا خرباهتـ  جماالت عن بذلتقدمي نُ  ة الثالث لألوساط

 زمـن أبـر  كـان  و.  حـول الفـرص احلاليـة واملـستقبلية        ة الثالث األوساطلمناقشات بني   لالعروض و 
تـشرين   ٣٠يف   سـاموا يف   املعتـزم إجـراؤه   اكـاة   احمل متـرين حتـضري   و عـرض  هـذه املناقـشات      معامل
 أكـرب عـدد ممكـن مـن اخلـرباء           نكَّحبيـث يـتم    اجللـسات  مجيع    ترتيب ومتّ. ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 .اءةطرح أفكارهم والتفاعل مع اجلميع بطريقة موجزة وبنَّب
    

   ىتلقَّاملالدعم   - جيم  
ــُن  -١٩ ــدعم وتعــاون مــن حكومــة النمــسا   كالمهــا نجتماعــاال امظِّ ــوزارة  ( ب مــن خــالل ال

م دَّ املقـ  يدعم التمويل الساهم  و. ومؤسسة العامل اآلمن  ) االحتادية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا   
 الــذين حــضروا ١٦ـ تكــاليف الــسفر واملعيــشة للمــشاركني الــســداد يف الــشريكني كليهمــامــن 

 . يف جنيفاملعقودا واملشاركني الذين حضروا االجتماع  يف فييناملعقوداالجتماع 
    

    واخلطوات املقبلة، التوصياتملخَّص  -ثالثا  
متعـدد  ميـدان  هـو   إعداد اخلرائط باالستعانة مبصادر خارجية من اجلمهور     شري إىل أنَّ  أُ  -٢٠

 علــىصول ، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل احلــ  العديــد مــن جمــاالت اخلــربة جيمــع بــنيالتخصــصات 
هبـا  سهم  تـ ميكن أن     اليت كيفيةالمن أجل فهم    وذُكر أنه   . هاواستخدام التكنولوجيات الفضائية 

ــة والتقنيــة األوســاط أعمــالهــذه التكنولوجيــات يف   حاجــة إىل حتديــد أفــضل  توجــد، الطوعي
إعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر        معـا لـدعم أنـشطة       العديـدة    اجملـاالت    اليت تلتقي هبـا   لكيفية  ل
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كـل   هـا طرحي الـيت  الـشائعة  اإلجابـة علـى األسـئلة   ،  أكثر حتديـدا  وبصفة،  خارجية من اجلمهور  
إعــداد اخلــرائط أوســاط (ة معــا  الثالثــاألوســاطمجــع وقــد أتــاح . املــشاركني يف تلــك األنــشطة

تكنولوجيــا اط الوأوســ ،إدارة الكــوارثأوســاط و، باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور 
 الـيت ميكـن أن      ُتطرح والـسبل  فهم األسئلة اليت    تحسني   فرصة ل  ا خرباهت ملناقشة ميادين ) ئيةالفضا

 .اإلجابة عليهاالتكنولوجيات الفضائية يف هبا تسهم 
    

   ناقشةاملنقاط   - ألف  
افيـة  اجلغر  البيانـات واملعلومـات    ني كليهما إىل أنَّ   االجتماعحضروا   اخلرباء الذين    أشار  -٢١

ــة إل الفــضائية ــة مــن اجلمهــور    الالزم ــك  ، عــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجي ــا يف ذل مب
ــمت، املعلومــات الفــضائية  ــهائي املــستعملن كِّ ــه  الن ــذي لدي ــة  ال  احلــصول علــى  مــن حاجــة معين

 األمـر الـذي   ،  سواءالـ املـواطنني العـاديني علـى       من  واملعين  اجملال  يف   اجلغرافية من خرباء     رفااملع
 إدارة خمــاطر الكــوارث واالســتجابة يف   ميــدان يف ات القــراراختــاذي إىل حتــسني عمليــة  دِّيــؤ

عـــداد اخلـــرائط إلالرئيـــسية ا زايـــوامل القـــوة  جوانـــبشـــري أيـــضا إىل أنَّأُو. حـــاالت الطـــوارئ
أي " (َيــشاناجلَو االحتــشاد " علــىالقــدرة تتمثــل يف باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور

مبــا يف ذلــك مــن ( احملليــة رفاواحلــصول علــى املعــ، )نــةي ملــشكلة معّي للتــصّدنيعطــّوت املتالقــي
 .يف التنفيذ وسرعة املنتجات، ) الشتاتأوساط

 هبــا اســتخدام جيــري يــة الــيتكيفبالىل احلاجــة إىل زيــادة الــوعي إ اخلــرباء أيــضا وأشــار  -٢٢
 صادر خارجيـة مـن اجلمهـور      إعداد اخلرائط باالسـتعانة مبـ      نَّأبفهم  ال وإىل تعزيز  طوعيالعمل ال 
ــارهغــي أن ينظــر إلال ينب ــه باعتب ــه بالفعــل املنظمــات    بــديالي الراســخة  للعمــل الــذي تــضطلع ب

 تحديـد علـى وجـه ال    و،  خماطر الكوارث عملية إدارة   ل ا إضافي ا دعم بل باعتباره والقطاع اخلاص   
 .دعم اختاذ القراراتمن أجل   الفضائيةيف إنتاج املعلومات اجلغرافية

مـن يعـاجلون    (ني   النـهائي  ألوسـاط املـستعملني    حتديـد مـا    احلاجة إىل د اخلرباء على    دَّوش  -٢٣
 احتياجـات   مـن  ) حلـاالت الطـوارئ    واالستجابة ارثوكفعليا بالتصدي لل    من القائمني  شكلةامل

صول  احلـ  مـن  تلـك األوسـاط    الكيفية اليت تـتمكن هبـا     ،   أكثر حتديدا  وبصفة،  معلوماتللحمددة  
 .هاالتقنية واستخدامالطوعية و األوساطمها دِّقتليت املعلومات اعلى 

ــاقش اخلــرباء أيــضا    -٢٤ ــة مــن     مــا ألوســاط ون إعــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجي
الـيت هتـم تلـك      دة  ّداحملـ علومـات   املمبـا يف ذلـك جمـاالت        املعلومات،  إىل  احتياجات   من   اجلمهور
د أيــضا علــى احلاجــة إىل  دُِّشــو. يةبيانــات األساســ مــن المتاحــةوجــود جمموعــات و األوســاط
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 ها تــسليمالــيت يــتم فائــدة املنتجــات بــشأن ني النــهائيأوســاط املــستعملني مــن رتــدَّةاإلفــادات امل
 .التقنيةو األوساط الطوعيةمن م دَّاملقدعم الب

إعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة           "املـصطلح  ناقش اخلرباء أيضا اسـتخدام    و  -٢٥
 رسـم خـرائط     فهمهـم أنَّ  وكـان   ". اترسـم خـرائط األزمـ      "باملـصطلح  قارنـا م،  "من اجلمهـور  

ــي  الــذي"احلــي"ات هــو رســم اخلــرائط  زمــاأل  يف حــني تفهــم األوســاط ز علــى األزمــات، ركِّ
ر البطيئـة التطـوّ   من األزمـات    ميتد نطاقه   ،  ا متعمدا  واسع فهما" أزمة" املصطلح   الطوعية والتقنية 

قتـصر  ي ال ات األزمـ  رسـم خـرائط  أنَّد مـن املؤكّـ  ف لـى ذلـك  عـالوة ع و. الكوارث املفاجئةإىل  
ــ قـــد بـــل  الطبيعيـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــةعلـــى القـــضايا شمل كـــذلك األزمـــات الـــسياسية يـ

الفرص ميـضي بـ   إعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة مـن اجلمهـور        كما أنَّ. واإلنسانية
 اإلجـراءات واألنـشطة    ألمام باالشتمال علـى   خطوة إىل ا   والتقنية   األوساط الطوعية  تتيحهااليت  
 الطـوارئ    يف حـاالت    االسـتجابة   حـصرا  وال ختـصّ  دارة الكـوارث    الكاملة إل دورة  الدعم  تاليت  

 .اإلنسانيةواحلاالت 

نـه  أب إعداد اخلرائط باالستعانة مبـصادر خارجيـة مـن اجلمهـور            مصطلح إذا مت تعريف  و  -٢٦
وإسـنادها إىل  ) اًموظفـ عادة ما يكون  (وكيل مسمَّى ةيف العاديها ؤّدكان يوظيفة  أخذ   يةعمل"

، " مفتـوح نـداء  يف شـكل  ،كـبرية عمومـا  و، دة مـن النـاس غـري حمـدّ    مصدر خارجي هو جمموعة  
 علـى  للمـساعدة    عـروف امل اجلمهور غـري      ذلك الوصول إىل ذلك املصطلح على أنه      يمكن فهم ف

 واحلــصول علــى ،خريطــةت علــى ار تلــك املعلومــيوتــصو  الفــضائية،مجــع املعلومــات اجلغرافيــة
 يف األزمــات ال الــدعم اجلمهــور هــذا موســيقدِّ.  مــن خــالل حتليــل البيانــاتاألفكــارمزيــد مــن 
الوقايـة   أي ،مجيع مراحل دورة إدارة خمـاطر الكـوارث       يف  بل أيضا   فحسب   والطارئة اإلنسانية

 . واإلنذار املبكر واالستجابة واإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمارتأّهبوال

إعداد اخلـرائط باالسـتعانة     اليت تطرحها أوساط     الرئيسية   األسئلة اخلرباء   خلَّص،  أخرياو  -٢٧
، هاواســتخدام الفــضائية البيانــات اجلغرافيــة  إىلوصــولال حــول مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور

ــى أين ددِّمــش ــسائل هــي نفــس  تلــك نَّعل ــيت الامل ــّد  ال ــها  ب ــ مــن حل ــادة اســتخدام  ل ضمان زي
. عــداد اخلــرائط باالســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور  إ الفــضائية يف دعــمالتكنولوجيــات

 : ما يلياملسائل تلكومشلت 

ــبال  )أ(   ــات تأّه ــد األولوي ــذي  وحتدي ــشري، ال ــدا إىل احلاجــة إىل  ي أن تكــون  حتدي
  الكوارث؛من أحداثأي حدث أثناء دعم تقدمي ال متاحة بسهولة لالفضائيةبيانات اجلغرافية ال

ــاتبباحلــصول علــى اللتــرخيص ا  )ب(   ــ كفــلي الــذي، يان ــساتليةصور إتاحــة ال  ال
 ؛ لدعم عملهالألوساط الطوعية والتقنية
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 املتاحــة الفــضائية املــسامهة يف حتديــد البيانــات اجلغرافيــة ي، أبيانــاتجتميــع ال  )ج(  
 ؛أزمةأي  أثناء هاوجتميع

 مـــا يـــدوحتد يف فهـــم يـــسهم الـــذي، ات القـــرارحتديـــد احتياجـــات متخـــذي  )د(  
 ؛معيَّنة احتياجات ، من عن اختاذ القراراتني أكثر حتديدا املسؤولوبصفة النهائيني، للمستعملني

 ؛األوساط الطوعية والتقنية إىل رتدَّة املورود اإلفادات ضمان ي، أتقييم األثر  )ه(  

وإشـراكهم يف   معـا    بوقتـهم    عللتـربّ  املـستعدين    كلمجع   ي، أ إدارة املتطوعني   )و(  
 .ات القراراختاذ يف عملية تسهمات مغزى أنشطة ذ

    
   اكاة احملمترين  - باء  

السبل املمكنـة ملعاجلـة مـسألة تنظـيم         يف  نظر املشاركون   األول،  خلرباء  اجتماع  خالل ا   -٢٨
 نَّورأوا أ.  معا مبشاركة ودعم من األمـم املتحـدة  ة الثالث ومجع األوساط سيناريوهات التدريب   

 وعـرض .  إىل أقـصى حـد  أداة عملية هو ات القرار متخذوأيضا  فيه  شارك  الذي ي اكاة  احمل مترين
 /تـشرين الثـاين   ٣٠  يـوم واقترحمن هذا القبيل،    تنظيم واستضافة مترين حماكاة      يساموالاخلبري  

 . موعدا مستهدفا هلذا النشاط٢٠١١نوفمرب 

ــشت  -٢٩ ــا يف ذلــك إعــداد البيانــات اجلغراف   اكــاة املقتــرح،  احمل متــرين تفاصــيل ونوق يــة مب
 خــذيمتَّوثيــق مــع التنــسيق الفــضال عــن ضــمان االختبــار، ســيناريو ووحتديــد موقــع الفــضائية 

ري  مـوفِّ  وذُكـر أيـضا أنـه سـيلزم إشـراك         .  علـى الـصعيد احمللـي       النـهائيني  واملـستعملني  اتالقرار
وينبغـي  . اوتبادهلـ  احملفوظـات، مبـا يف ذلـك بيانـات    ،  البيانـات الـساتلية للحـصول علـى     البيانات  
 انتــهاء التمــرين تعمــيمينبغــي بعــد كمــا ، مرتــدَّة إفــادات نوالنــهائيأن يقــدِّم املــستعملون  أيــضا

،  مـشاركة نـشطة  هليئـات احملليـة يف احملاكـاة   اتـشارك  أن وينبغـي   . مستفادة دروس   بصفةالنتائج  
ــب اخلــرباء  اإىل ج ــة والقطــاع اخلــاص    األن ــراد واملنظمــات املعني ــراك األوســاط  رح اقُتــو. ف إش

 اخلـربات وأفـضل     لتلخـيص  مث التخطيط لعقد اجتماع متابعة       ،اكاةالتقنية أيضا يف احمل   الطوعية و 
  مـصادر اجلمهـور   يف هـذه العمليـة  أن ُتـشرك أيـضا  الـضروري   واعتـرب مـن     . اوتبادهل املمارسات

 .السكانفضال عن عامة ،  البيانات صحةق منقُّ التحاخلارجية، من أجل

مثـل استـضافة البيانـات    ، يةتنـسيق  عـدة جوانـب   ، ناقش املـشاركون  ذلكوعالوة على   -٣٠
اعُتـربت  ، يف هـذا الـصدد  و. تم مجعهـا ي املعلومات اليت   وتعميممسألة تنظيم   وتطلبات  حتديد امل و

 .أداة حمتملةسبايدر  ابة املعرفية لربنامجالبّو
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 التحـضريات  معلومات حمدَّثـة عـن   يساموال اخلبري نفسم  قدَّ،  يف اجتماع اخلرباء الثاين     -٣١
ومت  املقتـرح،    التمـرين  بتحـسني ن يف االجتمـاع     و اخلـرباء املـشارك    وقـام . املعتـزم اكاة  احمل لتمرين

 .حملاكاةا  يفد حمّدوأُسند إليهم دور، طنشِّ لديهم إمكانية املسامهة يف املإشراك من

وأن  ،ة احملاكـا  مترين من   رتدَّة امل  اإلفادات طنشِّاملانتهاء   أن تتاح بعد     اتُّفق على ،  أخرياو  -٣٢
 .خرىاألماثلة امل التمارين احملاكاة يف أثناء اليت استفيدت الدروس تدرج

    
   دور برنامج سبايدر  - جيم  

يـه  يؤّدميكـن أن    الـذي   د  الـدور احملـدّ   األول  خلرباء  اجتماع  يف ا  على نطاق واسع     نوقش  -٣٣
غــراض أل إعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة مـن اجلمهـور        برنـامج سـبايدر يف سـياق   

 حتديــد علــى الربنــامج ميكــن أن يــساعد نَّوأشــار اخلــرباء إىل أ. بة للطــوارئ واالســتجاتأّهــبلا
مـن خـالل التعـاون     ) ني النهائي املستعملني(إدارة خماطر الكوارث    أوساط  احتياجات ومتطلبات   

شـري  أُو .احلمايـة املدنيـة   وبإدارة خمـاطر الكـوارث      اهليئات املعنيـة بـ    مع  القائمة  القائم والشبكات   
 .بعناية وفهمه حتديده سيتعني يف هيكل تنظيمي متنوع، يعملون النهائيني املستعملني نَّإىل أ

 مـسألة التعـاون     ه سـيلزم أن توضـع يف االعتبـار        أشار اخلرباء إىل أنـ    ،  وعالوة على ذلك    -٣٤
إبــالغ كــل مــن األوســاط   ذلــكستتبعويــ.  اجلهــود يفعــة دون ازدواجيــةبــني اجملموعــات املتنّو

.  املعلومـات املتاحـة  لتوزيـع وسائل الفضال عن توفري ، اليت تقوم هبا األوساط األخرى  األنشطة  ب
 . أولويةاقوة اجملتمعات الثالثة وقدراهت نقاط بشأنتعميق التفاهم واعُترب 

واسـتخدامها ينبغـي أن يكـون مـستندا إىل           األدوات   اسـتحداث  نَّإ اخلـرباء أيـضا      وقال  -٣٥
ــستعملنياحتياجــات  ــهائينيامل ــا   الن ــا هل ــف وفق ــ.  وأن يكيَّ ــة إىل تربواعُت ــاء مواصــلة احلاج  بن

 .نفس األمهيةبالقدرات 

ــ  -٣٦ ، وتوزيـــع تأّهـــب الت يف جمـــاالتوجـــد برنـــامج ســـبايدر يف القـــوة  جوانـــبنَّ أربواعُتـ
 إىل  ات ودعـوهتم   القـرار  ملخاطبة متخـذي   الربنامج يف وضع جيد      أنَّرب  واعُت.  والتوعية ،املعلومات

مـسرد   وضـع  تيـسري علـى  ا برنامج سـبايدر قـد يكـون قـادر      نَّأأيضا  وذكر  . شطة ذات الصلة  األن
 . اجملموعات املشاركة األخرىلتنتفع به من األوساطكل ل قائمة مفرداتأو مصطلحات 

    
   اخلطوات املقبلة  - دال  

 وبــصفة،  املناقــشات الــيت جــرت خــالل اجتمــاع اخلــرباء األول اســتنتاجات علــى ًءبنــا  -٣٧
 اخلرباء الـذين شـاركوا يف       ، استعرض برنامج سبايدر مها   املسامهة اليت ميكن أن يقدِّ     ثر حتديدا أك
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وصـول  ال زيـادة يف   حـدوث اجتماع اخلرباء الثاين اإلجـراءات الـيت ميكـن أن تـساهم يف ضـمان          
إعـداد اخلـرائط باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة           لدعم أنشطة    هااستخدامواملعلومات الفضائية   إىل  

 . النهائينياملستعملنيلصاحل  مهورمن اجل

ينبغـــي و. جديـــدة أفرقـــة عاملـــةينبغـــي إنـــشاء أي ال االعتبـــار األول هـــو أنـــه وكـــان   -٣٨
 علـى النحـو الـذي ينفّـذه        حدود األوسـاط ذات االهتمامـات املـشتركة،       العمل يف   ب االضطالع

ــسانية   ــشؤون اإلن ــسيق ال ــل إنَّ. مكتــب تن ــشتر وقي ــشئت كة األوســاط ذات االهتمامــات امل  أن
عـدة  التقنيـة يف  و واألوساط الطوعيـة ألمم املتحدة   بني ا  على حنو أوثق  كوسيلة لضمان التنسيق    

 .على حنو أوثق  أهنا حباجة إىل التعاون والتنسيقتقرر جماالت

بالغـة  جمموعـة   يتـوخى أن تكـون       األوسـاط ذات االهتمامـات املـشتركة      تلك   قيل إنَّ و  -٣٩
وكــان .  األكــربالوســط تفيــد قــضايا مواضــيعية تعــاجل الــيت اطاألوســمــن االنفتــاح والــشفافية 

الـذي  العمـل  وعـرض   أن يـتم تطـوير      ،  ر مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية        ونظـ م مـن    املتوخى،
 مثـل اللجنـة الدائمـة       ،عتـرف هبـا عامليـا     امليئـات   اهل أن تقّرهـا   بطريقـة ميكـن      يقوم بـه كـل وسـط      

 املقـدَّم  الـدعم    يفبرنـامج سـبايدر     أن يـسهم    ، ينبغـي     ذلك وفضال عن . املشتركة بني الوكاالت  
ــيت ترلألوســاط ذات االهتمامــات املــشتركة  ــ ال ــة كِّ ــستخدم ذلــك  ز علــى اجملــاالت التالي  وأن ي

ع ميـ جت) ج(؛   وحتديـد األولويـات    تأّهـب ال) ب( ؛بيانـات ال  باحلصول على  الترخيص) أ(: الدعم
 .عنيطّوتإدارة امل) و(؛ األثرتقييم ) ه( متخذي القرارات؛احتياجات حتديد ) د( ؛بياناتال

ــامج ســبايدر  وذُكــر أنَّ  -٤٠ البيانــات املتاحــة تكــون ضــمان أن أن يعمــل علــى ينبغــي برن
 كاتــب الــدعم اإلقليميــةمل أيــضا متاحــةاإلنــسانية و يف حــاالت األزمــات الطارئــةلــدعم لتقــدمي ا
 يـساهم الربنـامج     ينبغي أن ،  ذلكولعمل  . لألوساط الطوعية والتقنية   وكذلك سبايدر،   لربنامج

األوســاط الطوعيــة صــول و إىل زيــادة فــرص يتــؤّد اآلليــات واالتفاقــات واألطــر الــيت إقامــةيف 
 .ىل املعلومات الفضائيةوالتقنية إ

 ،برنامج سبايدر األوساط الطوعية والتقنية، يف إطار       خرباء من    أن ُيدعى ينبغي  وقيل إنه     -٤١
 األنـشطة الرئيـسية   هـي أحـد  هـذه البعثـات     و. ربنـامج للللمشاركة يف البعثات االستشارية التقنيـة       
اســتخدام علــى  املوجــودة حتديــد القــدرات وتعمــل علــى ،لربنــامج ســبايدر علــى الــصعيد الــوطين

دعم إدارة الكوارث من خـالل املعلومـات     اخلاص ب املعلومات الفضائية، وحتليل اإلطار املؤسسي      
 مــساعدة احلكومـات علــى التغلــب علــى  سهم يفتــأهنــا كمـا  .  وحتديــد أوجــه القــصور،الفـضائية 

وهــي تتنــاول كــذلك . اســتخدام املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارثب املتعلقــةالقيــود احلاليــة 
 ،املؤســسات اإلقليميــةالتعــاون الــدويل والفــرص املتاحــة علــى الــصعيد اإلقليمــي، والتــشبيك مــع  

 العـابرة للحـدود،     املـسائل  مثـل    ةإقليميوانب  ى جل  كما أهنا تتصدّ   .وإعداد خطط إدارة الكوارث   
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ملعلومــات اجلغرافيــة ا علــى ةنظم القائمــوالــحــاالت الطــوارئ، وتقيــيم املخــاطر، يف واالســتجابة 
األوسـاط   خـرباء مـن   إشـراك عـن طريـق     ذُكر أنه   و. دارة الكوارث، واحلد من خماطر الكوارث     إل

ئط باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة       يف جمال إعداد اخلـرا    املتاحة  الفرص  حتديد   ميكن   الطوعية والتقنية 
 . إىل احلكومةم ُتقدَّ يف توصيات وإدراج تلك الفرصمن اجلمهور

إعـداد اخلـرائط باالسـتعانة    أن يركـز تركيـزا أعـم علـى     ينبغـي  برنامج سبايدر  وقيل إنَّ   -٤٢
حبيـث  ،  ات وحـسب  رسـم خـرائط األزمـ      التركيز على   من بدال ،مبصادر خارجية من اجلمهور   

 .خماطر الكوارث للدورة الكاملة إلدارة وساط الطوعية والتقنيةاأل دعم يضمن

 حلــضور اجتماعــات األوســاط الطوعيــة والتقنيــة علــى دعــوة خــرباء مــن  اتُّفــقأخــريا، و  -٤٣
ــزم عقــدها ســبايدر برنــامج  خلــرباء الثالــث ا اجتمــاع هــا، مبــا في٢٠١٢ يف عــام ذات الــصلة املعت
 /شـباط  ر عقـده يف رَّاملقـ مكاتـب الـدعم اإلقليميـة،       شـبكة    االسـتفادة مـن     بـشأن   سـبايدر  لربنامج
 .٢٠١٢فرباير 

  


