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  مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي العاشر لرسم اخلرائط لألمريكتني
  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٣-١٩نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦البند 
ــؤمتر ــوة بـــشأن   : ورقـــات املـ ــاء علـــى دعـ ــة بنـ الورقـــات املقدمـ

اجلغرافيـة املكانيـة    التطورات األخـرية يف جمـال إدارة املعلومـات   
  املسائل الوطنية واإلقليمية والعامليةفيما يتعلق مبعاجلة 

      
القــضايا الناشــئة يف جمــال االســتفادة مــن املبــادرات اجلغرافيــة املكانيــة يف      

  السياق اجملتمعي إلدارة الكوارث
    

  مذكرة من األمني العام    
  

ــة مــــؤمتر األ        ــه عنايــ ــة بــــأن توّجــ ــة العامــ ــشّرف األمانــ ــدة اإلقليمــــي   تتــ ــم املتحــ مــ
ــر ــم العاشــ ــرائط لرســ ــضا   اخلــ ــن القــ ــة عــ ــة تقنيــ ــريكتني إىل ورقــ ــال   لألمــ ــئة يف جمــ يا الناشــ

ــتفادة ــوارث   مــــن االســ ــسياق اجملتمعــــي إلدارة الكــ ــة يف الــ ــة املكانيــ ــادرات اجلغرافيــ  .)١(املبــ
ــة ــؤمتر           والورقـ ــشبكي للمـ ــع الـ ــى املوقـ ــط، علـ ــا فقـ ــّدمت هبـ ــيت قُـ ــة الـ ــة، باللغـ ــة متاحـ التقنيـ

)http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html .(    واملــؤمتر مــدعو لإلحاطــة علمــا
 .بالورقة التقنية
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جامعـة رومـا،    ومن إعداد ماورو سالفيميين، املنظمة األوروبية اجلامعة للمنظمات املعنية باملعلومـات اجلغرافيـة،                )١(  
 .ال سابيينـزا
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  موجز الورقة التقنية     
ــة أن اإلجنــازات    ــة التقني ــّين الورق ــادل املعلومــات والــصور    تب ــة يف جمــال مجــع وتب احلالي

وتتــيح اخلــصائص الــيت تتــسم هبــا   .اجلغرافيــة املكانيــة تقــّدم دعمــا ثابتــا ملــسألة إدارة الكــوارث 
عاصرة اجملـال للـسكان احمللـيني واملتطـوعني يف املنـاطق النائيـة للمـشاركة يف عمليـة                   اجملتمعات امل 

ــة        ــصفها املعلومــات اجلغرافي ــيت ت ــرات ال ــادة عــدد املتغّي ــدة وزي ــة اجلدي ــات اجلغرافي ــاج البيان إنت
املوجودة بالفعل وتبادل هذه البيانات واملعلومات يف إطار اهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة              

ومـن اجلـدير بالـذكر أن سـرعة االسـتجابة يف إدارة              .“السحابية”دمات اجلغرافية املكانية    واخل
الكوارث وفعالية التدابري املتخذة يف جمال إدارة الكوارث تستفيدان استفادة كبرية من اهلياكـل              
األساســية للبيانــات املكانيــة املوجــودة بالفعــل، ذلــك أهنــا تــشكل جــزءا ّممــا بــات ُيعــرف باســم 

 . “نترنت األشياءإ”
ومــن ناحيــة، علــى الــرغم مــن أن تــوافر قــدر كــاف مــن املعلومــات اجلغرافيــة ال يــزال    

ــل ــدول األعــضاء إىل إدارة       ميث ــدعى ال ــة، ُت ــة النامي ــاطق دون الوطني ــدول واملن ــسبة لل حتــديا بالن
ن البيانات اجلغرافية اليت يتم تقدميها طوعا وإىل وضع إجراءات التحقق من صـحتها، وذلـك مـ                
 . أجل إدارة املعلومات واملتغّيرات اجلغرافية اليت ال تنتجها الوكاالت الوطنية لرسم اخلرائط

ومن ناحية أخرى، ستظل هناك علـى األرجـح باقـة مـن جمموعـات البيانـات املرجعيـة                     
اليت يعتـرب قيـام احلكومـة بإنتاجهـا وتعهـدها أمـرا جمـديا مـن اجلهـتني االقتـصادية واالجتماعيـة،                       

 .جياد القاعدة واملرجعية املشتركتني اللتني ميكن استخدامهما مّرات عديدةوذلك إل

ومن املتعارف عليه على نطاق واسـع أن إدارة املخـاطر والكـوارث تعتمـد كليـا علـى                     
وقـد أثبتـت األحـداث الكارثيـة         .توافر املعلومات اجلغرافية واهلياكل األساسية للبيانات املكانية      

ــأثران أيــضا بــشكل مباشــر باملعلومــات      األخــرية أن إدارة الكــوارث والتخفيــف مــن حــدهتا يت
ويف هذا الـسياق، يلـزم    .اجلغرافية اليت يتم توفريها طوعا والبيانات اليت تنتجها اجملتمعات احمللية       
نيـــة بـــشكل صـــحيح علـــى إنـــشاء آليـــات ومـــوارد خمصـــصة إلدارة املعلومـــات اجلغرافيـــة املكا

ــي   ــوطين واإلقليمـ ــصعيدين الـ ــاطر      .الـ ــة يف إدارة املخـ ــة مهمـ ــالكوارث مرحلـ ــؤ بـ ــّد التنبـ ويعـ
والكوارث، ويلزم بالتايل توفري املعلومات والبيانات احملّدثة عن املتغريات اجلغرافيـة املكانيـة مـن       

 .أجل تيسري هذا النشاط
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بــني إدارة املخــاطر والكــوارث وعمليــة  وتبــّين الورقــة التقنيــة أن هنــاك ارتباطــا وثيقــا     
االنتعاش وبني قدرة اجملتمع على استيعاب الصدمات ضمن هـذه الـسياقات، وأن هـذه القـدرة                 

وفيما يتعلق بإدارة التأثري اجملتمعي، جتـدر اإلشـارة إىل    .تزداد بفضل املبادرات اجلغرافية املكانية    
يمـا يتعلـق بكيفيـة اسـتخدام املعلومـات       أن هناك حاجـة كـبرية لزيـادة الـوعي وبنـاء القـدرات ف              

اجلغرافيــة املكانيــة وكيفيــة زيــادة الفوائــد االقتــصادية واالجتماعيــة املتأتيــة مــن اســتخدام هــذه    
ــامل   ــات حــول الع ــاول ســبل وضــع        .املعلوم ــتنتاجات تتن ــشاريع اس ــة م ــة التقني ــضمن الورق وتت

رث، عـن طريـق االسـتخدام       تصّورات االستجابة للكوارث، إىل جانب اإلنـذار والتنبـؤ بـالكوا          
الذكي واملستدام للمعلومات اجلغرافية املكانية واهلياكل األساسية للبيانات املكانيـة واملبـادرات            

 .اجلغرافية املكانية اليت يعّول عليها على الصعيدين احلكومي وغري احلكومي

وتتــضمن الورقــة التقنيــة مناقــشة مــوجزة عــن بــضعة دراســات حــاالت إفراديــة، منــها     
  .رومانيا بإيطاليا - يتعلق بفرنسا ومنطقة إمييليا ما
  


	مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العاشر لرسم الخرائط للأمريكتين
	نيويورك، 19-23 آب/أغسطس 2013
	البند 6 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	ورقات المؤتمر: الورقات المقدمة بناء على دعوة بشأن التطورات الأخيرة في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية فيما يتعلق بمعالجة المسائل الوطنية والإقليمية والعالمية

	القضايا الناشئة في مجال الاستفادة من المبادرات الجغرافية المكانية في السياق المجتمعي لإدارة الكوارث
	مذكرة من الأمين العام

	تتشرّف الأمانة العامة بأن توجّه عناية مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي العاشر لرسم الخرائط للأمريكتين إلى ورقة تقنية عن القضايا الناشئة في مجال الاستفادة من المبادرات الجغرافية المكانية في السياق المجتمعي لإدارة الكوارث(). والورقة التقنية متاحة، باللغة التي قُدّمت بها فقط، على الموقع الشبكي للمؤتمر (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html). والمؤتمر مدعو للإحاطة علما بالورقة التقنية.
	موجز الورقة التقنية 

	تبيّن الورقة التقنية أن الإنجازات الحالية في مجال جمع وتبادل المعلومات والصور الجغرافية المكانية تقدّم دعما ثابتا لمسألة إدارة الكوارث. وتتيح الخصائص التي تتسم بها المجتمعات المعاصرة المجال للسكان المحليين والمتطوعين في المناطق النائية للمشاركة في عملية إنتاج البيانات الجغرافية الجديدة وزيادة عدد المتغيّرات التي تصفها المعلومات الجغرافية الموجودة بالفعل وتبادل هذه البيانات والمعلومات في إطار الهياكل الأساسية للبيانات المكانية والخدمات الجغرافية المكانية ”السحابية“. ومن الجدير بالذكر أن سرعة الاستجابة في إدارة الكوارث وفعالية التدابير المتخذة في مجال إدارة الكوارث تستفيدان استفادة كبيرة من الهياكل الأساسية للبيانات المكانية الموجودة بالفعل، ذلك أنها تشكل جزءا ممّا بات يُعرف باسم ”إنترنت الأشياء“. 
	ومن ناحية، على الرغم من أن توافر قدر كاف من المعلومات الجغرافية لا يزال يمثل تحديا بالنسبة للدول والمناطق دون الوطنية النامية، تُدعى الدول الأعضاء إلى إدارة البيانات الجغرافية التي يتم تقديمها طوعا وإلى وضع إجراءات التحقق من صحتها، وذلك من أجل إدارة المعلومات والمتغيّرات الجغرافية التي لا تنتجها الوكالات الوطنية لرسم الخرائط. 
	ومن ناحية أخرى، ستظل هناك على الأرجح باقة من مجموعات البيانات المرجعية التي يعتبر قيام الحكومة بإنتاجها وتعهدها أمرا مجديا من الجهتين الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لإيجاد القاعدة والمرجعية المشتركتين اللتين يمكن استخدامهما مرّات عديدة.
	ومن المتعارف عليه على نطاق واسع أن إدارة المخاطر والكوارث تعتمد كليا على توافر المعلومات الجغرافية والهياكل الأساسية للبيانات المكانية. وقد أثبتت الأحداث الكارثية الأخيرة أن إدارة الكوارث والتخفيف من حدتها يتأثران أيضا بشكل مباشر بالمعلومات الجغرافية التي يتم توفيرها طوعا والبيانات التي تنتجها المجتمعات المحلية. وفي هذا السياق، يلزم إنشاء آليات وموارد مخصصة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بشكل صحيح على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويعدّ التنبؤ بالكوارث مرحلة مهمة في إدارة المخاطر والكوارث، ويلزم بالتالي توفير المعلومات والبيانات المحدّثة عن المتغيرات الجغرافية المكانية من أجل تيسير هذا النشاط.
	وتبيّن الورقة التقنية أن هناك ارتباطا وثيقا بين إدارة المخاطر والكوارث وعملية الانتعاش وبين قدرة المجتمع على استيعاب الصدمات ضمن هذه السياقات، وأن هذه القدرة تزداد بفضل المبادرات الجغرافية المكانية. وفيما يتعلق بإدارة التأثير المجتمعي، تجدر الإشارة إلى أن هناك حاجة كبيرة لزيادة الوعي وبناء القدرات فيما يتعلق بكيفية استخدام المعلومات الجغرافية المكانية وكيفية زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من استخدام هذه المعلومات حول العالم. وتتضمن الورقة التقنية مشاريع استنتاجات تتناول سبل وضع تصوّرات الاستجابة للكوارث، إلى جانب الإنذار والتنبؤ بالكوارث، عن طريق الاستخدام الذكي والمستدام للمعلومات الجغرافية المكانية والهياكل الأساسية للبيانات المكانية والمبادرات الجغرافية المكانية التي يعوّل عليها على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي.
	وتتضمن الورقة التقنية مناقشة موجزة عن بضعة دراسات حالات إفرادية، منها ما يتعلق بفرنسا ومنطقة إيميليا - رومانيا بإيطاليا.

