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 2018دورة عام 
 ٢٠١٨متوز/يوليه  ٢٦ - ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٧

 )ط( من جدول األعمال ١٨البند 
    والبيئية: المعلومات الجغرافية المكانية االقتصاديةالمسائل 

 والفلبين: مشروع قرار جامايكا*  
 

 الجغرافية المكانية المتعلقة بالكوارثاإلطار االستراتيجي بشأن المعلومات والخدمات   
 

 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 
الذي أيدت اجلمعية  ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٦/٢٨٨إىل قرار اجلمعية العامة  إذ يشييييييييير 

، اليت أُقرَّ “املستقبل الذي نصبو إليه”ية املستدامة املعنونة مبوجبه الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنم
فيها بأمهية البيانات القائمة على تكنولوجيا الفضـــاا والريفـــد ع املوقل واملعلومات اجل رافية املكانية املوثو  

 هبا بالنسبة لرسم السياسات العامة ووضل الربامج وعمليات املشاريل ع جمال التنمية املستدامة،
الذي اعتمدت  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرخ  ٧٠/١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشير أيضا 

، اليت أُقرَّ فيها بأنه “٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعا  ”اجلمعية مبوجبه الوثيقة املعنونة 
ود بيانات جيدة موثوقة مصـــــــــنفة  كن ااصـــــــــول عليها ع الوق  املناســـــــــ  ســـــــــتكوا ةنالج  اجة لوج

 تساعد ع قياس التقد  احملرز وتكفل عد  ترك أي أ د خلف الرك ،
الذي أيدت  ٢٠١٥ زيراا/يونيه  ٣املؤرخ  ٦9/٢٨٣ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشيييييير   ل  

اجلمعية العامة مبوجبه الوثيقتني اخلتاميتني للمؤمتر العاملي الثالث املعين بااد من خماطر الكوارث، املعنونتني 
، الذي أقر فيه “٢٠٣٠-٢٠١٥خماطر الكوارث للفرتة إطار ســـــــــنداي للحد من ” و “إعالا ســـــــــنداي”

يكوا موجزًا ومركزًا وتطلعيــًا وعملي  ٢٠١٥اطر الكوارث ملــا بعــد عــا  بــأمهيــة اعتمــاد إطــار للحــد من خمــ
 ،ملعلومات اجل رافية املكانيةاملنحى وأمهية نشر املعلومات بشأا املخاطر مل االستخدا  األمثل لتكنولوجيا ا

الذي  ٢٠١٦كانوا األول/ديســــــــــمرب   ٢٣املؤرخ  ٧١/٢٥٦إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشييييييييير 
أيدت اجلمعية العامة مبوجبه الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة املعين باإلســـــــــــــــكاا والتنمية ااضـــــــــــــــرية 

، اليت تلتز  بتعزيز قدرة املدا واملســــتوطنات “اخلطة ااضــــرية اجلديدة”املســــتدامة )املوئل الثالث(، املعنونة 
 

 .من النظا  الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي ٧٢وفقا للمادة  * 

https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
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صـــــمود، مبا ع نلج من خالل تطوير ا ياكل األســـــاســـــية نات اجلودة والتخطي  املكا ، البشـــــرية على ال
ونلج باعتماد وتنفيذ ســـياســـات وخط  متكاملة ومراعية لالعتبارات العمرية واجلنســـانية وُ ج قائمة على 

ل ، ومن خال٢٠٣٠-٢٠١٥النظا  اإليكولوجي متشياً مل إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 
تعميم إجرااات خفض وإدارة خماطر الكوارث، اليت تتســـــــــم بالشـــــــــمول وتســـــــــتند إىل البيانات، على  يل 

 سيما ع املناطق املعرضة للخطر،املستويات للحد من أوجه الضعف واملخاطر، وال 
، الذي أنشـــأ ا لس مبوجبه ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٢٠١١/٢٤إىل قراره  وإذ يشييير أيضييا 

 ٢٠١٦/٢٧جلنة اخلرباا املعنية بإدارة املعلومات اجل رافية املكانية على الصــــــــــعيد العاملي، والقرار الداعم له 
الرتتيبات املؤســـــســـــية ع جمال إدارة املعلومات اجل رافية املكانية، بشـــــأا تعزيز  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ 

 ٢٠٣٠الذي طل  فيه ا لس إىل اللجنة أا توايفـــــــــل عملها بشـــــــــأا تنفيذ خطة التنمية املســـــــــتدامة لعا  
وغريمهــا من اخلط  اإلئــائيــة العــامليــة  ٢٠٣٠-٢٠١٥وإطــار ســـــــــــــــنــداي للحــد من خمــاطر الكوارث للفرتة 

 األمم املتحدة،نطا  اختصاص  ع
جلنــة اخلرباا ع دور ــا  ٢٠١٥آب/أغســــــــــــــطس  ٧الــذي اعتمــدتــه ع  ٥/١١٠املقرر  وإذ يالحظ 
، والذي أيدت فيه اللجنة بشدة إنشاا الفريق العامل املعين باملعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية (١)اخلامسة

ســني الســياســات والعمليات واخلدمات املتعلقة املتعلقة بالكوارث، ووضــل وتنفيذ إطار اســرتاتيجي يرمي إىل حت
باملعلومات اجل رافية املكانية لدعم االســــــــــــــتجابة ع  االت الطوار  وااد من خماطر الكوارث،  يث تكوا 

 ،وتنفيذه ٢٠٣٠-٢٠١٥متوائمة مل نتيجة ومتابعة إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 
جلنة اخلرباا ع دور ا  ٢٠١٧آب/أغســـــــــــــطس  ٤ه ع الذي اعتمدت ٧/١١٠باملقرر  وإذ يرحب 
، والذي أقرت فيه اللجنة اإلطار االســــــــرتاتيجي بشــــــــأا املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية (٢)الســــــــابعة

املتعلقة بالكوارث باعتباره دليال تســــرتهــــد به الدول األعضــــاا ع ما تضــــطلل به كل منها من أنشــــطة على 
فر معلومات وخدمات ج رافية مكانية نات نوعية جيدة وإمكانية الويفــــــــول الصــــــــعيد الوطين لضــــــــماا توا

إليهــا ع  يل مرا ــل ااــد من خمــاطر الكوارث وإدار ــا، وأيــدت النظر ع يفـــــــــــــــيــاغــة قرار يعر  اإلطــار 
 ه ا لس االقتصادي واالجتماعي،االسرتاتيجي لكي يعتمد

ات اجل رافيــة املكــانيــة املتعلقـة اإلطــار االســـــــــــــــرتاتيجي بشــــــــــــــــأا املعلومــات واخلــدمــ يؤيد - ١ 
بالكوارث، بصــــي ته الواردة ع مرفق ةذا القرار، باعتباره دليال تســــرتهــــد به الدول األعضــــاا لضــــماا توافر 

يفـــــــــــــــول إليهــا ع  يل مرا ــل ااــد معلومــات وخــدمــات ج رافيــة مكــانيــة نات نوعيــة جيــدة وإمكــانيــة الو 
الفريق العــامــل املعين بــاملعلومــات واخلــدمــات اجل رافيــة املكــانيــة  خمــاطر الكوارث وإدار ــا، ويقر  مبــا أ زه من

املتعلقة بالكوارث من أعمال قيِّمة وما أجراه من مشــاورات موســعة وما وضــعه من اســرتاتيجيات لالتصــال 
 ، ع إعداد اإلطار االسرتاتيجي؛والتوعية، مبساعدة جلنة اخلرباا

الـدول األعضــــــــــــــــاا وةياــا ـا ااكوميــة نات الصـــــــــــــــلــة، ومنظومـة األمم املتحــدة،  يدعو - ٢ 
واملنظمات الدولية، واجلهات املاحنة، والقطاع اخلاص، واألوســـــــــــــــاط األكاد ية، واملنظمات غري ااكومية 
 املســـــــــــؤولة عن ااد من خماطر الكوارث وإدار ا، وفقا لواليا ا، إىل اعتماد اإلطار االســـــــــــرتاتيجي بشـــــــــــأا
املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية املتعلقة بالكوارث، مل اإلقرار بأا ااد من خماطر الكوارث وإدار ا 

  اجلهات يفا بة املصلحة وتعاو ا.يتطلباا التزا   يل 
__________ 

 .(، الفصل األول، الفرع بااE/2015/46) ٢٦، امللحق رقم ٢٠١٥انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  (١) 

 .(، الفصل األول، الفرع بااE/2017/46) ٤٦، امللحق رقم ٢٠١٧املرجل نفسه،  (٢) 

https://undocs.org/ar/2016/27
https://undocs.org/ar/2016/27
https://undocs.org/ar/E/2015/46
https://undocs.org/ar/E/2017/46
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 المرفق
اإلطار االسيييييتراتيجي بشيييييأن المعلومات والخدمات الجغرافية المكانية المتعلقة   

 بالكوارث
  

 لديباجةا - أوال 
تتحمل الدول األعضاا املسؤولية الرئيسية عن محاية مواطنيها من اآلثار االجتماعية واالقتصادية  - ١

والبيايــة للكوارث. وخالل مؤمتر األمم املتحــدة العــاملي الثــالــث املعين بــااــد من خمــاطر الكوارث، أكــدت 
اا القدرة على مواجهة الكوارث وبن الدول جمدداً التزامها بالتصـــــــــــدي ملوضـــــــــــوعي ااد من خماطر الكوارث

إطار وعي متجدد بإااح ةذا األمر ع ســـيا  التنمية املســـتدامة والقضـــاا على الفقر، والقيا ،  ســـ   ع
االقتضـــــــاا، بإدمان ااد من خماطر الكوارث وبناا القدرة على مواجهة الكوارث ع الســـــــياســـــــات واخلط  

 .(٣)النظر فيهما ضمن األطر نات الصلةو والربامج وامليزانيات على  يل املستويات 
وحتظى املعلومات اجل رافية املكانية باعرتاف على نطا  واســـــل بويفـــــفها جانبا مهما من جوان   - ٢

إدارة خماطر الكوارث. ويضمن توافر البيانات واملعلومات اجل رافية املكانية اجليدة النوعية وإمكانية الويفول 
وَّا لدى يفــناع القرار واجلهات األخرى يفــا بة املصــلحة يفــورة تشــ يلية إليها من مصــادر مرجعية أا تتك

 مشرتكة دقيقة عن السيناريوةات اارجة قبل وقوع الكوارث وأثنااةا وبعدةا.
وأثنـاا  ـاالت الكوارث، ال تكوا آليـات تقـاســــــــــــــم البيـانـات دعمـا الوـان القرارات قـائمـة عمومـا.  - ٣

اجلهات يفا بة املصلحة الكثرية اليت تشارك ع الوق  ناته ع التصدي ونتيجة لذلج، فإا العنايفر الفاعلة و 
للكوارث ال جتمل فق  كميات كبرية من جمموعات البيانات اجل رافية املكانية املتزامنة وغري املتســــــــــــــقة ولكنها 

ية اليت  تم أيضا مبسائل التنسيق واالتصال. ويتفاقم نلج بسب  نشوا  الة يتعني فيها على املؤسسات احملل
 .ترى ضرورة السعي إىل تطوير البيانات اجل رافية املكانية أا تتنافس على موارد ااكومة وأولويا ا

لطبيعية واليت من يفــــــــــــنل اإلنســــــــــــاا ولقد أظهرت الكوارث الواســــــــــــعة النطا  النا ة عن األخطار ا - ٤
املكانية وعملية اوان القرارات املســـــــــــتنرية. وأبرز اآلونة األخرية الفجوة القائمة بني  الة املعلومات اجل رافية  ع

ةذا الوضـــل ضـــرورة إواد  لول  دف ال إىل حتســـني توافر معلومات وخدمات ج رافية مكانية جيدة النوعية 
وإمكانية الويفـــــــول إليها فحســـــــ  بل كذلج التنســـــــيق واالتصـــــــال بني اجلهات يفـــــــا بة املصـــــــلحة على كافة 

را ل إدارة ااد من املخاطر. ويؤكد ةذا الوضــل األمهية البال ة اليت يكتســبها مســتويات يفــنل القرار ع  يل م
اإلطار االسرتاتيجي ال ملعاجلة التحديات املتصلة بإدارة املعلومات اجل رافية املكانية فحس ، بل كذلج لوضل 

 .لكوارثمقاييس مرجعية ألفضل املمارسات املنفذة على نطا  العامل ع  يل مرا ل إدارة خماطر ا

__________ 

 .، املرفق الثا ٦9/٢٨٣انظر قرار اجلمعية العامة  (٣) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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ات واســتعرا  األطر والقواعد والتشــريعات والســياســ (٤)دا إىل نتائج حتليل تقصــي ااقائقواســتنا - ٥
، أعــدَّت جلنــة اخلرباا املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجل رافيــة املكــانيــة على الصـــــــــــــــعيــد العــاملي إطــارا (٥)القــائمــة

اجل رافية املكانية من جان  الدول األعضاا اسرتاتيجيا سيتيح تعظيم فوائد استخدا  املعلومات واخلدمات 
 ث.والكيانات األخرى املعنية ع  يل مرا ل إدارة خماطر الكوار 

وليس ةذا اإلطار مناســـ  التوقي  فحســـ  ع ضـــوا العدد املتزايد للكوارث وتعاظم أثرةا، ولكنه  - ٦
 ،٢٠٣٠-٢٠١٥ للفرتةيســــــــهم أيضــــــــا ع تنفيذ الدول األعضــــــــاا إطار ســــــــنداي للحد من خماطر الكوارث 

، مث أقرَّته ٢٠١٥اعتمد خالل املؤمتر العاملي الثالث املعين بااد من خماطر الكوارث ع آنار/مارس  الذي
ؤرخ امل ٥9/٢١٢. كمــا أنــه يســـــــــــــــتنــد إىل قرار اجلمعيــة العــامــة (٦)٢٠١٥يــة العــامــة ع  زيراا/يونيــه اجلمع
، الذي أةاب  فيه اجلمعية العامة بالدول األعضــــــاا واألمم املتحدة (٧)٢٠٠٤كانوا األول/ديســــــمرب  ٢٠

وســـــــــائر اجلهات الفاعلة نات الصـــــــــلة إىل تقدف املســـــــــاعدة ع معاجلة فجوات املعرفة ع جمال إدارة خماطر 
املتعلقة بالكوارث وقابلية  الكوارث عن طريق حتســـــــــــني النظم والشـــــــــــبكات الالزمة جلمل وحتليل املعلومات

 التأثر واملخاطر املرتبطة بالكوارث لتيسري اوان قرارات مستنرية.
وعالوة على نلج، تكتس  إدارة خماطر الكوارث أمهية حمورية ع حتقيق التنمية املستدامة. وعلى  - ٧

 .(٨)٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعا  ةذا النحو، يسهم اإلطار ع حتقيق 
  

 النتيجة المتوقعة والهدف المنشود - ياثان 
، يهدف اإلطار ٢٠٣٠-٢٠١٥اســـــــــــــتنادا إىل إطار ســـــــــــــنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  - ٨

 االسرتاتيجي إىل حتقيق النتيجة التالية:
تفادي أو تقليص خماطر الكوارث وآثارةا ع ا ال اإلنســا  واالجتماعي واالقتصــادي   

 ا  املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية.والبياي من خالل استخد
وســيســاعد اســتخدا  املعلومات اجل رافية املكانية واملعلومات اإل صــائية نات الصــلة الدول األعضــاا على 
حتســـــني فهم خماطر الكوارث وآثارةا وإعداد الســـــياســـــات بشـــــأ ا وإدار ا. وســـــيتطل  حتقيق ةذه النتيجة 

يل اجلهات يفــا بة املصــلحة واجلهات الشــريكة الرئيســية املعنية بإدارة خماطر االلتزا  القوي والتعاوا بني  
الكوارث. وتشمل ةذه اجلهات على سبيل املثال ال ااصر ااكومات والوكاالت ااكومية، وجلنة اخلرباا 

ظمــات ات األمم املتحـــدة، واملناملعنيـــة بــإدارة املعلومــات اجل رافيـــة املكـــانيـــة على الصـــــــــــــــعيـــد العـــاملي وكيـــانـــ
 ااكومية واجلهات الشريكة الدولية واجلهات املاحنة، والقطاع اخلاص واألوساط األكاد ية واملتطوعني. غري

__________ 

 (٤) Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, “Improving geospatial information policy, 

processes and services to support emergency responses: fact finding analysis and proposed strategic framework 

-UN%20Final20151215%20s/umenthttp://ggim.un.org/doc . Available at2015December  1, ”(final report)

GGIM%20Report%20on%20Emergency%20Response.pdf. 

 (٥) Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, “Draft review of frameworks, rules, 

legislation, and policies on geospatial information and services for disasters”, May 2016. 

 .، املرفق الثا ٦9/٢٨٣قرار اجلمعية العامة  (٦) 

 .٦9/٢٤٣رار اجلمعية العامة انظر أيضا ق (٧) 

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة  (٨) 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/212
https://undocs.org/ar/A/RES/59/212
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/243
https://undocs.org/ar/A/RES/69/243
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 :وع ما يلي ا دف الذي و  أا تعمل الدول األعضاا على بلوغه من أجل حتقيق النتيجة املتوقعة - 9
لنوعيـة وإمكـانيـة الويفـــــــــــــــول إليها توافر املعلومات واخلدمات اجل رافيـة املكـانيـة اجليـدة ا  

الوق  املناســـــــــــــــ  وعلى حنو منســـــــــــــــق لدعم اوان القرارات والعمليات داخل  يل  ع
 قطاعات ومرا ل إدارة خماطر الكوارث وفيما بينها.

ن تطوير وتعهد وتوفري ما يلز  ويتطل  بلوغ ةذا ا دف أا تكوا الدول األعضــــــــــــــاا ع وضــــــــــــــل  كنها م
 اجل رافية املكانية. املعلومات واخلدمات من
وتقرتح األةداف التالية إلرهـــــــــــاد الدول األعضـــــــــــاا ع تقييم ما حترزه من تقد  ع حتقيق النتيجة  - ١٠

 :ف املتوخى من اإلطار االسرتاتيجياملنشودة وا د
رفل مســـــتوى الوعي لدى يفـــــناع الســـــياســـــات والكيانات املعنية بشـــــأا أمهية املعلومات  )أ( 

املكانية ع عملية إدارة خماطر الكوارث؛ وتقدير املخاطر و االت الكوارث وريفــــــــــدةا  واخلدمات اجل رافية
 وتقييمها بانتظا ؛ ووضل خطة هاملة لتنفيذ أولويات العمل اخلمس احملددة ع ةذا اإلطار؛

 وضل سياسات بشأا التآزر والتعاوا والتبادل وإيفدارةا وتنفيذةا؛ )ب( 
دةا وحتديثها  جمال املعلومات اجل رافية املكانية وتعهوضـــــــــل قواعد بيانات ومنتجات ع )ن( 

وبروتوكوالت وعمليات مشــــــــــرتكة باعتبارةا أدوات ةامة ع كل عملية من عمليات  (9)اســــــــــتنادا إىل معايري
 يفنل القرار ع  يل مرا ل إدارة خماطر الكوارث؛

صل  يل اجلهات إنشاا مرافق وخدمات مشرتكة للمعلومات اجل رافية املكانية لكي حت )د( 
 يفا بة املصلحة الرئيسية على يفورة تش يلية عامة ااالت الكوارث؛

 ال اإلعال  والتثقيف واالتصاالت؛بناا وتعزيز القدرات واآلليات ع جم )ه( 
إتا ة املوارد لدعم  يل األنشطة الرامية إىل تعزيز استخدا  املعلومات اجل رافية املكانية  )و( 

 خماطر الكوارث.ع جمال إدارة 
  

 المبادئ التوجيهية - ثالثا 
للفرتة  خماطر الكوارث يســـــتند اإلطار االســـــرتاتيجي إىل املباد  الواردة ع إطار ســـــنداي للحد من - ١١

املتعلقني بالتعاوا الدويل بشـــــــــــــــأا تقدف  ٦9/٢٤٣و  ٥9/٢١٢؛ وقراري اجلمعية العامة ٢٠٣٠-٢٠١٥
املســـــــــــــــاعدة اإلنســـــــــــــــانية ع ميداا الكوارث الطبيعية، من مر لة اإلغاثة إىل مر لة التنمية؛ وخطة التنمية 

املكانية التابل للجنة اخلرباا املعنية ؛ واإلطار العاملي للمعلومات اإل صـائية واجل رافية ٢٠٣٠املسـتدامة لعا  
لى سبيل بإدارة املعلومات اجل رافية املكانية على الصعيد العاملي؛ والصكوك األخرى نات الصلة املتعلقة، ع

جمتمعات ومصــادر البيانات املفتو ة، ومفهو  ا ياكل األســاســية للبيانات املكانية.  املثال ال ااصــر، مبفهو 

__________ 

 (9) Open Geospatial Consortium, International Organization for Standardization/Technical Committee 211 on 

geographic information/geomatics and International Hydrographic Organization, “A guide to the role of 

standards in geospatial information management, August 2015.    مــــــــــــــتــــــــــــــاح عــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــرابــــــــــــــ
http://ggim.un.org/documents/Standards%20Guide%20for%20UNGGIM%20-%20Final.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/212
https://undocs.org/ar/A/RES/59/212
https://undocs.org/ar/A/RES/69/243
https://undocs.org/ar/A/RES/69/243
http://ggim.un.org/documents/Standards%20Guide%20for%20UNGGIM%20-%20Final.pdf
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ار مقومات االسـتدامة، وإمكانية الويفـول، والتكامل، وقابلية التشـ يل البيين، مل مراعاة وسـيؤكد تنفيذ اإلط
 :الظروف الوطنية واالتسا  مل القوانني احمللية، وكذلج االلتزامات والتعهدات الدولية

ستكوا كل دولة من الدول األعضاا ع وضل  كنها من إنتان وتعهد وتوفري معلومات  )أ( 
 ة مكانية جيدة النوعية ع  يل مرا ل إدارة خماطر الكوارث؛وخدمات ج رافي

وــ  أا تكوا البيــانــات واملعلومــات اجل رافيــة املكــانيــة اليت تنتجهــا وتتعهــدةــا الــدول  )ب( 
 األعضاا وا تمل الدويل ع متناول جمتمل إدارة خماطر الكوارث،  س  االقتضاا؛

وتشــــــــــــــ يلها البيين ومواامتها بني البلداا ا اورة ُيشــــــــــــــجِّل تنفيذ اإلطار تبادل البيانات  )ن( 
 للتصدي بكفااة للكوارث عرب اادود؛

ية الوطنية للبيانات املكانية  تثل تنفيذ اإلطار ملعايري ومتطلبات ا ياكل األســـــــــــــــاســـــــــــــــ )د( 
 األساسية إنا مل تكن قائمة بعد؛ يسهم ع إنشاا ةذه ا ياكل أو

لداا املتقدمة النمو بتقدف وتنسيق دعمها إىل البلداا النامية، تقو  املنظمات الدولية والب )ه( 
وال ســـــيما أقل البلداا ئوا والدول اجلزرية الصـــــ رية النامية والبلداا النامية غري الســـــا لية والبلداا األفريقية، 

 .والبلداا املتوسطة الدخل وغريةا من البلداا اليت تواجه مصاع  خايفة من  يث خماطر الكوارث
  

 أولويات العمل - رابعا 
مل مراعاة نتائج حتليل تقصي ااقائق واستعرا  األطر والقوانني والسياسات واألنظمة القائمة،  - ١٢

ق داخل القطاعات  وعمال بالنتيجة املتوقعة وا دف املنشـــــــــــــــود، تربز اااجة إىل اتباع  ج تعاو  ومنســـــــــــــــَّ
 العمل اخلمس التالية: بينها ع الدول األعضاا ع تنفيذ أولويات وفيما
 : ااوكمة والسياسات١األولوية  • 
 : التوعية وبناا القدرات٢األولوية  • 
 : إدارة البيانات٣األولوية  • 
 : ا ياكل األساسية واخلدمات املشرتكة٤األولوية  • 
 : تعباة املوارد٥األولوية  • 
وأولويا ا، فضـــال عن قوانينها ولوائحها، عند تأخذ الدول األعضـــاا ع االعتبار قدرا ا ومواردةا  - ١٣

تنفيذ األنشــــــــــطة احملددة لكل من األولويات. وتشــــــــــكل ةذه األنشــــــــــطة مبثابة دليل و كن أا تقو  الدول 
األعضـــاا وغريةا من اجلهات يفـــا بة املصـــلحة الرئيســـية مبوايفـــلة تعزيزةا اســـتنادا إىل األوضـــاع الســـياســـية 

 واالجتماعية واالقتصادية.
 

 : الحو مة والسياسات1ولوية األ  
تســـــــــــــــتنـد إدارة املعلومـات واخلـدمـات اجل رافيـة املكـانيـة املتعلقـة بـالكوارث إىل اإلدارة الرهـــــــــــــــيـدة  - ١٤

والســـياســـات القائمة على أســـاس علمي. وينب ي  ذه الســـياســـات أا تشـــكل جمتمعة جزاا من ســـياســـات 
قدرات، وإدارة البيانات، وا ياكل األســـــــــاســـــــــية أخرى على نفس القدر من األمهية بشـــــــــأا التوعية وبناا ال
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واخلدمات وتعباة املوارد. وتشـــــــــمل األنشـــــــــطة احملددة التقييم والتخطي ، والرتتيبات املؤســـــــــســـــــــية، والتعاوا 
 والتنسيق والريفد والتقييم.

 
 المستويان الوطني والمحلي  

 لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا  مبا يلي: - ١٥
ل األعضـــاا الدعم الســـياســـي واملايل على أعلى املســـتويات من أجل تنفيد ضـــماا الدو  )أ( 

 أولويات العمل اخلمس بنجاح؛
حتديد اجلهة املنايفـــــــــــرة و/أو ا ياة الوطنية اليت ســـــــــــتشـــــــــــرف على تنفيذ أولويات العمل  )ب( 

 اخلمس وكفالة املشاركة الشاملة جلميل اجلهات يفا بة املصلحة واجلهات الشريكة الرئيسية؛
إنشـــــاا قنوات اتصـــــال مفتو ة واافاف عليها هبدف حتســـــني التنســـــيق والتعاوا وتبادل  )ن( 

 املعلومات واملوارد نات الصلة؛
القيا  بانتظا  بإجراا تقييم للحالة وحتليل توافر املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية  )د( 

ي طي ةذا التقييم، لكي يكوا هــــــــامال، اجليدة النوعية وإمكانية الويفــــــــول إليها واســــــــتخدامها. وو  أا 
 أولويات العمل اخلمس وأا يستند إىل مؤهرات األداا الرئيسية املعمول هبا؛

اســــــتنادا إىل نتائج التقييم، وضــــــل وتنفيذ خط  وبرامج ترمي إىل إنشــــــاا أو تعزيز توافر  )ه( 
إليها واســـتخدامها ع  يل مرا ل  املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية اجليدة النوعية وإمكانية الويفـــول

 إدارة خماطر الكوارث؛
وضـــــــل وتنفيذ قوانني وســـــــياســـــــات ملضـــــــافرة  يل اجلهود ضـــــــمن خارطة طريق منهجية  )و( 

 وقائمة على توافق اآلراا؛
وضـــل خمط  هـــامل للريفـــد والتقييم يســـتند إىل جمموعة من املقاييس من أجل اســـتمرار  )ز( 

ربامج الوطنية واملؤســــســــية وضــــماا مواامة املعلومات واخلدمات اجل رافية دعم وموايفــــلة حتســــني اخلط  وال
 املكانية مل اال تياجات واألولويات املت رية.

 
 المستويان العالمي واإلقليمي  

 لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا  مبا يلي: - ١٦
وغري ااكومية،  لة ااكوميةتشــــــــــجيل التعاوا والتنســــــــــيق والشــــــــــراكة بني اجلهات الفاع )أ( 

دوائر املعلومات اجل رافية املكانية واألوســــــــــــــاط املعنية بالتصــــــــــــــدي ااالت الطوار ، وبني ااكومات  وبني
 واملنظمات الدولية؛

بني  فيماتشجيل التعلم املتبادل وتبادل املمارسات والسياسات ع جمال اإلدارة الرهيدة  )ب( 
 الدول األعضاا؛

ت يفــــــــا بة املصــــــــلحة  كن فيها للدول األعضــــــــاا وغريةا من اجلهاتوفري قنوات فعالة  )ن( 
 تتبادل املعارف التقنية والدروس املستفادة وأفضل املمارسات ودراسات اااالت اإلفرادية؛ أا
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إجراا تقييم بانتظا  لتوافر املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية املتعلقة بإدارة خماطر  )د( 
 لصلة وإمكانية الويفول إليها واستخدامها.الكوارث واألغرا  نات ا

 
 : التوعية وبناء القدرات2األولوية   

ســـــتدار املخاطر واآلثار املرتتبة على الكوارث على حنو ســـــليم إنا كان  الدول األعضـــــاا وغريةا  - ١٧
املكانية. من اجلهات يفـا بة املصـلحة على علم تا  مبخزونات كل منها من البيانات واملعلومات اجل رافية 

ويتطل  ةذا األمر أا تقو   يل الكيانات بإدخال الت يريات الالزمة من أجل إتا ة وتيســـري الويفـــول إىل 
 املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية اجليدة النوعية ع  يل مرا ل إدارة خماطر الكوارث.

 
 المستويان الوطني والمحلي  

 القيا  مبا يلي:لتحقيق ةذه األولوية، من املهم  - ١٨
تر ة املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية إىل مكونات  كن بســـــــــــــــهولة أا يفهمها  )أ( 

 هور أوســـل. و كن أا تشـــمل االســـرتاتيجيات احملددة اســـتخدا  الل ات احمللية، والســـيناريوةات  ســـ  
 ملعلومات ونشرةا؛املناطق والقضايا، ووسائل التوايفل االجتماعي واملنابر األخرى ع  ل ا

تعزيز إدمـــان إدارة املعلومـــات اجل رافيـــة املكـــانيـــة من  يـــث تطبيقهـــا على إدارة خمـــاطر  )ب( 
 الكوارث ع الربامج األكاد ية؛

االضـــــطالع مبســـــؤوليات تقنية من خالل اإلهـــــراف على مبادرات  ثية ع إدارة خماطر  )ن( 
 انية؛الكوارث باستخدا  أ دث املعلومات اجل رافية املك

النظر ع قـــدرات الكيـــانـــات على توفري التـــدريـــ  ومواامتهـــا مل قوائم جرد املهـــارات  )د( 
القائمة فيما بني اجلهات يفـــــا بة املصـــــلحة واجلهات الشـــــريكة الرئيســـــية األخرى، و ث الدول األعضـــــاا 

 على التصدي للث رات احملددة وا االت اليت حتتان إىل مزيد من التحسني؛
نفيذ محالت إعال  وتثقيف واتصــــــــال ومتارين حماكاة الكوارث اســــــــتنادا إىل تصــــــــميم وت )ه( 

 نتائج مبادرات تقييم اال تياجات ع جمال التدري ؛
تصـــــــــــــــميم وتنفيذ برامج تدريبية متعددة املســـــــــــــــتويات ع جمال إدارة املعلومات اجل رافية  )و( 

اليت تودع لديها البيانات واجلهات اليت املكانية من  يث تطبيقها على إدارة خماطر الكوارث بني اجلهات 
 تستخدمها ع الدول األعضاا؛

تعزيز كفااات الدول األعضـــاا وغريةا من اجلهات يفـــا بة املصـــلحة ع إنشـــاا ا ياكل  )ز( 
 األساسية للبيانات املكانية ومنصات البيانات املفتو ة للمعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية؛

 .قوانني والسياسات والث رات املؤسسية ع  يل مبادرات التوعية وبناا القدراتحتديد وتقييم ال )ح( 
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 المستويان العالمي واإلقليمي  
 لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا  مبا يلي: - ١9

وضــــــــــل ونشــــــــــر خطة طويلة األجل بشــــــــــأا بناا القدرات املتعددة القطاعات واملتعددة  )أ( 
 نمانن والتجارب القائمة على سيناريوةات؛املستويات، مبا ع نلج ال

 إجراا تدري  على إدارة البيانات واملعلومات، ال سيما ع أوساط املساعدة اإلنسانية/ )ب( 
 االستجابة ااالت الطوار ؛

االستفادة من اخلربة التقنية لدى اجلهات الشريكة الدولية واملؤسسات املاحنة من خالل  )ن( 
والبحوث ووضـــــل النمانن، ونشـــــر نتائج ةذه املبادرات وإتا تها للحكومات املســـــتفيدة إجراا الدراســـــات 

 والوكاالت ااكومية وغريةا من اجلهات يفا بة املصلحة؛
اا األخرى واملؤســـســـات وتعميمها قياس أفضـــل املمارســـات املســـتقاة من الدول األعضـــ )د( 

إدخال حتسـينات على املوارد البشـرية والنظم، السـيا  احمللي. و كن أا تأ  ةذه املمارسـات ع هـكل  ع
فضــــــــــال عن برامج التبادل التكنولوجي. وســــــــــيكفل وضــــــــــل أســــــــــس للمقارنة أيضــــــــــا أا تكوا ااكومات 

 والوكاالت ااكومية ع مستوى التعهدات العاملية ااالية.
 

 : إدارة البيانات3األولوية   
واملعلومات اجل رافية املكانية من أجل أا تســــــتفيد منها يعترب وضــــــل منهجية هــــــاملة إلدارة البيانات  - ٢٠

الدول األعضـــــــــاا وغريةا من اجلهات يفـــــــــا بة املصـــــــــلحة على النحو األمثل أمرا بال  األمهية ع تنفيذ اإلطار 
االسرتاتيجي. وينب ي أا تشمل ةذه املنهجية أنشطة حمددة بشأا وضل البيانات، مبا ع نلج  ل البيانات؛ 

يانات والربوتوكوالت نات الصـــــــــلة؛ واملباد  التوجيهية الســـــــــتخدا  البيانات. و كن أا تســـــــــتخد  ومعايري الب
 .تكنولوجيات  ديثة وفعالة من  يث التكلفة ومفتو ة املصدر من أجل حتسني إدارة البيانات واملعلومات

 
 المستويان الوطني والمحلي  

 :لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا  مبا يلي - ٢١
وضــل نظا  قاعدة بيانات مشــرتك ويســهل الويفــول إليه لال تياجات الدنيا/األســاســية  ()أ 

من املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية، مبا ع نلج قائمة أولية من العنايفــــر األســــاســــية من املعلومات 
اصــر، جمموعات تتناول  يل مرا ل إدارة خماطر الكوارث. وتشــمل ةذه العنايفــر، على ســبيل املثال ال ا

كاملة من البيانات التشــــــ يلية املشــــــرتكة وجمموعات البيانات التشــــــ يلية األســــــاســــــية، مثل اادود اإلدارية؛ 
الســــــــكاا؛ البنية التحتية اايوية وغريةا من جمموعات بيانات التعر  لخمخطار؛ وخمزونات بيانات ريفــــــــد 

دة من مصــــــادر خارجية أو املقدمة طوعا، ولكن األر . و كن إدران املعلومات اجل رافية املكانية املســــــتم
ينب ي إيالا االةتما  إىل املســائل املتعلقة بدقة ةذه ا موعات من البيانات ويفــحتها و جيتها وســالمتها 

 وانفتا ها وقابلية تش يلها البيين؛
إعداد خرائ  لتقييم األخطار وقابلية التضـــــــــــــــرر وخماطر الكوارث وغريةا من املنتجات  )ب( 

عالمية باعتبارةا إســـهامات بال ة األمهية ع خط  إدارة خماطر الكوارث على الصـــعيدين الوطين واحمللي اإل
 وع حتديد أطر املشاريل والربامج واألنشطة نات الصلة؛
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تعهد قاعدة بيانات جهات االتصال املشرتكة للعاملني ع عمليات االستجابة ااالت  )ن( 
 احمللي؛الطوار  على الصعيدين الوطين و 

وضل سجل جلميل منظمات االستجابة/املساعدة اإلنسانية الدولية لكفالة تنسيق نشر  )د( 
 املعونة اإلنسانية؛

إجراا تصـــنيف للحاالت اإلنســـانية وبناا الســـيناريوةات  ســـ  األ داث أو ااوادث  )ه( 
 ع  يل مرا ل إدارة خماطر الكوارث؛

ية وئانن منتجات البيانات/املعلومات لتلبية وضــــــــــــــل  االت االســــــــــــــتخدا  ألغرا  جتار  )و( 
 ؛الطلبات البال ة األمهية ألداا املها  للحصول على املعلومات اجل رافية املكانية ع جمال إدارة خماطر الكوارث

اسـتخدا  منتجات املعلومات اجل رافية املكانية على النحو األمثل لوضـل يفـور تشـ يلية  )ز( 
ع املقابل، سترتجم الدول األعضاا وغريةا من اجلهات يفا بة املصلحة ةذه مشرتكة اوادث الكوارث. و 

 املعلومات مبا يعكس الظروف القائمة على الصعيد احمللي؛
وضـــــل ســـــياســـــات إلدارة البيانات تشـــــمل على ســـــبيل املثال ال ااصـــــر  ل البيانات؛  )ح( 

هـراف على البيانات؛ والبيانات الويففية؛ وتبادل البيانات؛ وتصـنيف البيانات؛ وتويل عهدة البيانات؛ واإل
 وأمن البيانات ومراقبتها؛ والتخزين اال تياطي للبيانات واسرتجاعها على الصعيدين احمللي والوطين؛

التشــــــجيل على أمهية إدمان البيانات واإل صــــــااات اجل رافية املكانية ع خط  وبرامج  )ط( 
 إدارة خماطر الكوارث؛

 انني والسياسات والث رات املؤسسية ع  يل مبادرات إدارة البيانات؛حتديد وتقييم القو  )ي( 
تشــــــــجيل جمتمل البيانات املفتو ة واملؤســــــــســــــــات ااكومية على التعاوا مبزيد من ا مة  )ك( 

 الستكمال ومواامة جمموعات البيانات اخلايفة بكل منها؛
يا إلنشـــاا ا ياكل األســـاســـية اســـتخدا  املعلومات اجل رافية املكانية بويفـــفها حمركا رئيســـ )ل( 

 الوطنية للبيانات املكانية.
 

 المستويان العالمي واإلقليمي  
 لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا  مبا يلي: - ٢٢

تشـــــــــجيل ااكومات وا تمل الدويل على تقاســـــــــم البيانات علنا ووضـــــــــل آليات تبادل  )أ( 
 اخلايفة بكل بعثة؛تشمل حتديد العنايفر األساسية من املعلومات 

تشـــــــــــجيل التقارب بني املشـــــــــــاريل القائمة الرامية إىل وضـــــــــــل جمموعات البيانات العاملية  )ب( 
والتعاوا فيما بني الوكاالت ااكومية املعنية ع البلداا، بداا من الوكاالت الوطنية لرســــــــم اخلرائ ، هبدف 

 إ از جمموعات البيانات وحتديثها والتحقق من يفحتها؛
تخدا  منتجات املعلومات اجل رافية املكانية على النحو األمثل لوضـل يفـور تشـ يلية اسـ )ن( 

 مشرتكة اوادث الكوارث؛
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التقيد باملباد  التوجيهية إلدارة البيانات مبا يشـــــــــــمل على ســـــــــــبيل املثال ال ااصـــــــــــر  ل  )د( 
ف على البيانات؛ والبيانات البيانات؛ وتبادل البيانات؛ وتصـــــــــــنيف البيانات؛ وتويل عهدة البيانات؛ واإلهـــــــــــرا

 ؛الويففية؛ وأمن البيانات ومراقبتها؛ والتخزين اال تياطي للبيانات واسرتجاعها على الصعيدين احمللي والوطين
تعميم أفضـــــــل املمارســـــــات، وال ســـــــيما املعايري والربوتوكوالت والعمليات القائمة داخل  )ه( 

 الدول األعضاا وفيما بينها.
 

 ا ل األساسية والخدمات المشتر ة: الهي4األولوية   
يتطل  إضـــــــــــــفاا الطابل املؤســـــــــــــســـــــــــــي على املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية دعم ا ياكل  - ٢٣

األساسية، من قبيل مركز العمليات املشرتكة، بتيسري من فريق خمصَّص من اخلرباا وموظفي الدعم. وينب ي 
ات اااســـــــوبية، ونظم التطبيقات اليت ســـــــتكوا مبثابة أا يســـــــتكمل نلج بعمليات هـــــــراا املعدات والربجمي

منصـــــــــــــات لتوزيل البيانات. كما ســـــــــــــيتطل  التشـــــــــــــ يل البيين مرافق ونظم تعرتف هبا على النحو الواج  
 وتدعمها الدول األعضاا وغريةا من اجلهات يفا بة املصلحة.

 
 المستويان الوطني والمحلي  

   مبا يلي:لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا - ٢٤
االســـــتناد إىل النظم القائمة لوضـــــل ةياكل أســـــاســـــية ومرافق مشـــــرتكة، وال ســـــيما مركز  )أ( 

 عمليات يدعمه برنامج يفيانة؛
خدمات رية،  يث ســـــــــــتقد  مراكز العمليات تنفيذ  االت االســـــــــــتخدا  ألغرا  جتا )ب( 

يل مرا ل إدارة خماطر الكوارث. و كن الدعم املشرتكة ع معاجلة الطلبات البال ة األمهية ألداا املها  ع  
أيضا إنشاا نظا  مطابق لتجهيز البيانات على هبكة اإلنرتن  وخارجها من أجل موايفلة العمليات أثناا 

 وقوع الكوارث؛
كفالة التشـــــــــــــــ يل البيين جلميل النظم والعمليات واملهارات فيما بني الدول األعضـــــــــــــــاا  )ن( 

لتوجيهيـــة إلدارة البيـــانـــات وغريةـــا من معـــايري إدارة البيـــانـــات اجل رافيـــة وداخلهـــا ونلـــج بـــالتقيـــد بـــاملبـــاد  ا
 ؛املكانية

اافاف على ســـــالمة ا ياكل األســـــاســـــية واخلدمات املشـــــرتكة املنشـــــأة من خالل إجراا  )د( 
 عمليات حماكاة الكوارث بصورة منتظمة؛

درات ا ياكل األساسية حتديد وتقييم القوانني والسياسات والث رات املؤسسية جلميل مبا )ه( 
 واخلدمات املشرتكة؛

 موايفلة تطبيق التكنولوجيات اجلديدة إلدارة املعلومات اجل رافية املكانية. )و( 
 

 المستويان العالمي واإلقليمي  
 لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا  مبا يلي: - ٢٥
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ع إنشـــــــاا ا ياكل مســـــــاعدة الدول األعضـــــــاا وغريةا من اجلهات يفـــــــا بة املصـــــــلحة  )أ( 
 األساسية واخلدمات املشرتكة اخلايفة بكل منها؛

 ؛تعزيز قابلية التش يل البيين للنظم والعمليات وتبادل أفضل املمارسات مل الدول األعضاا )ب( 
 تشجيل إنشاا بوابات ج رافية إقليمية إلدارة خماطر الكوارث. )ن( 

 
 : تعبئة الموارد5األولوية   

األنشطة احملددة ع ةذا اإلطار، يلز  الدول األعضاا وغريةا من اجلهات يفا بة املصلحة سعيا لدعم  - ٢٦
 .جمموعة من املوارد البشرية، فضال عن الدعم التقين واملايل وغريه من أهكال الدعم اللوجسيت واإلداري

 
 المستويان الوطني والمحلي  

 لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا  مبا يلي: - ٢٧
توعية الســــــــــلطات بشــــــــــأا ضــــــــــرورة متويل اقتناا املعلومات اجل رافية املكانية ويفــــــــــيانتها  )أ( 

لرســــــــــــــم اخلرائ  ألداا دور رئيســـــــــــــي وحتديثها. وعلى وجه اخلصــــــــــــــوص، ال بد من دعم الوكاالت الوطنية 
ة مكانية تنفيذ ا ياكل األســـــاســـــية الوطنية للبيانات املكانية اليت تدعم توافر معلومات وخدمات ج رافي ع

 جيدة النوعية وإمكانية الويفول إليها ع  يل مرا ل إدارة خماطر الكوارث؛
وأنشـــــــــــطة التمويل إلجراا البحوث  تشـــــــــــجيل الوســـــــــــ  األكاد ي على حتديد أولويات )ب( 

 التنمية واإلرهاد نات الصلة، ال سيما ع جمال تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي؛
ســــــــــــتثمار ع تقدف املعلومات اجل رافية املكانية تشــــــــــــجيل القطاعات اخلايفــــــــــــة على اال )ن( 

 واخلدمات نات الصلة إلدارة خماطر الكوارث؛
 حتديد وتقييم القوانني والسياسات والث رات املؤسسية ع  يل مبادرات تعباة املوارد. )د( 

 
 المستويان العالمي واإلقليمي  

 لتحقيق ةذه األولوية، من املهم القيا  مبا يلي: - ٢٨
 تنفيذ اإلطار االســـــــرتاتيجي، حتســـــــني فرص ااصـــــــول على التمويل لدعم األنشـــــــطة ع )أ( 

 ع نلج ريفد أموال للمنح والقرو  وغريةا من أهكال الدعم املايل؛ مبا
تعزيز آليات تقاســـــــم املوارد بني الدول األعضـــــــاا واملناطق نات املصـــــــا  املشـــــــرتكة وع  )ب( 

 ظروف مماثلة.
  

 الجهات صاحبة المصلحةدور  -خامسا  

ينب ي أا تكوا الدول األعضـــــــــــــاا ع وضـــــــــــــل يؤة لها لتوليد معلومات وخدمات ج رافية مكانية  - ٢9
جيدة النوعية وتعه دةا وتقد ها. وســيتطل  ةذا األمر إهــراك الوكاالت الوطنية لرســم اخلرائ ، والوكاالت 

وطنية، وغريةا من الوطنية إلدارة الكوارث، واملؤســــــــســــــــات اإل صــــــــائية الوطنية، والوكاالت ا يدروغرافية ال
 املنظمات ااكومية املختصة.
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ومن املسلَّم به أيضا أا التزا  اجلهات األخرى يفا بة املصلحة ويفد  نواياةا ومعارفها وخربا ا  - ٣٠
تكتسي أمهية أساسية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي. ولذا، ينب ي للدول األعضاا أا تشجل على اوان  يل 

 واخلايفة وغريةا من اجلهات الشريكة الرئيسية لإلجرااات التالية:اجلهات املعنية العامة 

أا تشـــــــــــــــارك  اعات ا تمل املد  ومنظمات العمل التطوعي وغريةا من املنظمات  )أ( 
ا تمعية مشـــــــــــــــاركة كاملة ع مبادرات ااكومة، مبا ع نلج األ كا  اإلدارية والتقنية املتعلقة باملعلومات 

 املكانية؛ واخلدمات اجل رافية

أا تقو  مؤســســات القطاع اخلاص، مبا ع نلج ةياات التنظيم املايل واحملاســبة، إضــافًة  )ب( 
إىل املؤسسات اخلريية، بإدمان املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية باعتبارةا عنصرا أساسيا لدعم اوان 

ينب ي أيضــــــا أا تشــــــج ل تقي د املشــــــاريل قرارات مســــــتنرية ع عملية إدارة خماطر الكوارث رميل مرا لها. و 
على الصـــــعيدين الوطين واحمللي باملعايري والربوتوكوالت واملباد  التوجيهية والســـــياســـــات املقررة، فضـــــالً عن 

 اإلسها  ع تعزيزةا، عند االقتضاا؛

أا تركز ا ياات والشــــــــــبكات األكاد ية والعلمية والبحثية ع ما تقو  به من دراســــــــــات  )ن( 
املســــــــامهات احملتملة للمعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية ع إدارة خماطر الكوارث رميل مرا لها. على 

 وتكوا نتائج ةذه البحوث متا ة وميسَّرة لعامة اجلمهور؛

أا تقو  وســائل اإلعال  بأداا دور فعال وهــامل على الصــعيد احمللي والوطين واإلقليمي  )د( 
 العا  بأمهية املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية ع جمال إدارة خماطر الكوارث.والعاملي ع إنكاا الوعي 

وستقو  جلنة اخلرباا املعنية بإدارة املعلومات اجل رافية املكانية على الصعيد العاملي بدور قيادي ع  - ٣١
عزيز اســـــــــــــــتخدامها ع وضـــــــــــــــل جدول األعمال لتنمية املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية العاملية، وت

التصـــــــــــدي للتحديات العاملية. ومن مث، ســـــــــــتكوا اللجنة مهيَّأة متاما للمســـــــــــامهة ع العديد من األولويات 
 املذكورة ع اإلطار، ابتداًا مبا يلي:

زيادة وعي الدول األعضــــــــــاا وغريةا من اجلهات يفــــــــــا بة املصــــــــــلحة بأمهية املعلومات  )أ( 
 الكوارث وأثنااةا وبعدةا؛ اجل رافية املكانية واخلدمات قبل

تشـــــجيل الدول األعضـــــاا على وضـــــل وتعزيز قواعد البيانات اجل رافية املكانية ومعايريةا  )ب( 
وبروتوكوال ا وعمليا ا الرامية إىل حتســـــــــــــــني نوعية البيانات وقابليتها للتشـــــــــــــــ يل البيين على الصـــــــــــــــعيدين 

 والعاملي؛ الوطين

تنفيذ ســياســات ترمي إىل حتســني توافر معلومات تشــجيل الدول األعضــاا على وضــل و  )ن( 
 وخدمات ج رافية مكانية نات نوعية جيدة وإمكانية الويفول إليها دعماً إلدارة خماطر الكوارث.

وُتســــــــهم كيانات األمم املتحدة املعنية ع املباد  األســــــــاســــــــية اليت ترد ع اإلطار االســــــــرتاتيجي.  - ٣٢
ريفــــد والتقييم لضــــماا أا تكوا املشــــاريل والربامج واألنشــــطة اليت وينب ي أا تقد  ةذه الكيانات خطة لل

 تُنف ذ ضمن ااكومات والوكاالت ااكومية نات يفلة باالتفاقات الدولية.

وتنظر مؤســــــســــــات التمويل الدولية ع إعطاا األولوية لتمويل الربامج اليت تُفضــــــي إىل اســــــتخدا   - ٣٣
ى النحو األمثــل، وبــاألخص أثنــاا الكوارث. و كن كــذلـج أا املعلومــات واخلــدمــات اجل رافيــة املكــانيــة عل

 تسخ ر الدول األعضاا اخلربة املستمدة من ةذه املنظمات ع تنفيذ األ كا  التقنية واإلدارية من اإلطار.
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 التنفي  -سادسا  

ثل ع منل تسـاةم املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية مسـامهًة كبرية ع املسـعى األسـاسـي املتم - ٣٤
أو خفض اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبياية للكوارث. ولذلج ينب ي أا تعطي الدول األعضاا وسائر 
اجلهات يفــــــــــا بة املصــــــــــلحة األولوية لوضــــــــــل خطة موجَّهة بالبيانات اجل رافية املكانية ع اخلط  والربامج 

 اإلئائية لكل منها.

ائر اجلهات يفــــا بة املصــــلحة بتنفيذ أولويات العمل تنفيذا وينب ي أا تلتز  الدول األعضــــاا وســــ - ٣٥
كــاماًل بتحســـــــــــــــني قــدرا ــا الراةنــة ع جمــال توافر املعلومــات واخلــدمــات اجل رافيــة املكــانيــة ع إدارة خمــاطر 
الكوارث رميل مرا لها، والعمل بنشـــــــــــــــاط على تعزيز أةداف أولويات العمل اخلمس وحتويل نلج إىل 

 خط  تنفيذ وطنية.

وينب ي أا تتبل  يل الكيانات املشرتِكة ع جهود إدارة خماطر الكوارث  جا تشاركيا وهامال ع  - ٣٦
 توليد املعلومات اجل رافية املكانية وحتسينها وإدار ا.

وسوف تقتضي إدارة املعلومات واخلدمات اجل رافية املكانية، قبل الكوارث وأثنااةا وبعدةا، من  - ٣٧
اا وســائر اجلهات يفــا بة املصــلحة أا تعمِّم على الصــعيد املؤســســي ممارســات اإلدارة  يل الدول األعضــ

نة، مبا ع نلج ع ما يتعلق  الرهـــــــيدة والســـــــياســـــــات القائمة على العلم، اليت تكوا مدعومة بقدرات حمســـــــَّ
 باملوارد البشرية وا ياكل األساسية وإدارة البيانات اجل رافية املكانية.

، ينب ي االعرتاف ٢٠٣٠-٢٠١٥نـــداي للحـــد من خمـــاطر الكوارث للفرتة ولـــدعم إطـــار ســـــــــــــــِ  - ٣٨
بــالتعــاوا الــدويل بــاعتبــاره عنصـــــــــــــــرا  ــامســا ع إدارة املعلومــات واخلــدمــات اجل رافيــة املكــانيــة قبــل الكوارث 
وأثنااةا وبعدةا، ومن مث تنفيذ أ كا  اإلطار االســــرتاتيجي. وســــيؤدي اعتماد أفضــــل املمارســــات وحتديد 

ين  ا من بني الدول األعضــــــــاا إىل زيادة قدرا ا القائمة ع جمال اســــــــتخدا  املعلومات واخلدمات املنايفــــــــر 
 اجل رافية املكانية ع إدارة خماطر الكوارث رميل مرا لها.

 
 تعاريف المصطلحات  

 مرجعي.. ةي البيانات املعرتف هبا رمسياً اليت  كن أا يصد   عليها ويقدمها مصدر البيانات المرجعية

. ةو كياا تأنا له ســــــــــــــلطة قانونية لوضــــــــــــــل أو إدارة البيانات ل ر  حمدد ع جمال المصيييييييييييدر المرجعي
 األعمال. وتكوا البيانات اليت يُنشاها ةذا الكياا بيانات مرجعية.

. ةي املزيج املتاح ع أي منظمة أو  اعة حملية أو جمتمل من مكامن القوة والصفات واملوارد إلدارة القدرة
 (.A/71/644/Corr.1و  A/71/644ااد من خماطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود )

م العمليات واوان . ةي املعامل اجل رافية األســـاســـية الالزمة لدعمجموعات البيانات التشييغيلية المشييتر ة
القرار أثناا االســـــــــتجابة ااالت الطوار . ويشـــــــــمل نلج، على ســـــــــبيل املثال ال ااصـــــــــر ما يلي: اادود 
اإلدارية، واألماكن املأةولة بالســـــــــــــــكاا، وهـــــــــــــــبكات النقل، واملرافق الصـــــــــــــــحية، ومدارس املنافل العامة، 

 التقييم. ومراكز

 غرا  اإل الة أو التحليل.. الوقائل واإل صااات اليت جُتمل ألالبيانات

https://undocs.org/ar/A/71/644
https://undocs.org/ar/A/71/644/Corr.1
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. اضــــــــــطراب خطري ع ســــــــــري ااياة ع  اعة أو جمتمل على أي نطا  بســــــــــب  أ داث خطرية الكوارث
تتفاعل مل ظروف التعر  لخمخطار والضـــعف والقدرة، مبا يؤدي إىل وا دة أو أكثر من اخلســـائر واآلثار 

 (.A/71/644/Corr.1و  A/71/644لبياية )التالية: اخلسائر واآلثار البشرية واملادية واالقتصادية وا

. تشري إىل تطبيق سياسات واسرتاتيجيات ااد من خماطر الكوارث من أجل منل إدارة مخاطر الكوارث
من خماطر الكوارث القائمة وإدارة املخاطر املتبقية، مبا يســــــهم ع تعزيز نشــــــوا خماطر كوارث جديدة وااد 

 (.A/71/644/Corr.1و  A/71/644القدرة على الصمود وااد من اخلسائر النا ة عن الكوارث )

. يرمي إىل اايلولـــة دوا ظهور خمـــاطر الكوارث اجلـــديـــدة وااـــد من خمـــاطر د من مخيياطر الكوارثالحيي
الكوارث القائمة وإدارة املخاطر املتبقية، وكل ةذا يســـــهم ع تعزيز القدرة على الصـــــمود وبالتايل ع حتقيق 

 (.A/71/644/Corr.1و  A/71/644التنمية املستدامة )

. ةي املتطلبات من املعلومات ا امة اليت تُعد لصــا  الدول األعضــاا العناصيير األسيياسييية من المعلومات
التفاقات ومن ِقبلها وغريةا من اجلهات الرئيسية يفا بة املصلحة ع وق  معني للمساعدة ع القرارات وا

 الرفيعة املستوى.

 .  وادث غري متوقَّعة أو مفاِجاة، وال سيما اخلطر، مما يتطل  اوان إجرااات فورية.الطوارئ

.  الة األهـــــخاص وا ياكل األســـــاســـــية واملســـــاكن والقدرات اإلنتاجية وســـــائر األيفـــــول البشـــــرية التعرض
 (.A/71/644/Corr.1و  A/71/644امللموسة املوجودة ع املناطق املعرضة للخطر )

. الســــمات أو اإل صــــااات اليت تكوا ُمرفقة باملعامل اجل رافية مجموعات البيانات التشيييغيلية األسييياسيييية
بيانات التشــــ يلية املشــــرتكة. ويشــــمل نلج، على ســــبيل املثال الرئيســــية اليت تُعرَّف بأ ا جزا من جمموعة ال

 ااصر، السكاا وسبل كس  العيش والقدرة على االستجابة. ال

. ةي بيانات جتري اإل الة فيها إىل مكاا )جمموعة إ داثيات ج رافية( المعلومات الجغرافية المكانية
 على سطح األر ، سواا ع الرب أو ع البحر.

. تشري إىل الدعم اإلداري والتقين والربناجمي الذي يُقد  للمسائل والشواغل افية المكانيةالخدمات الجغر 
املتصــــــــــــلة باجل رافيا املكانية. وتســــــــــــتدعي ةذه اخلدمات، ع معظم اااالت، االســــــــــــتعانة بالتكنولوجيات 

 الفضائية ودعم البنية التحتية.

تســــــــــب  ع  دوث خســــــــــائر ع األرواح . ةو كل عملية أو ظاةرة أو نشــــــــــاط بشــــــــــري  كن أا يالخطر
إيفابات أو آثار يفحية أخرى، أو ع إتالف ممتلكات، أو ع  دوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية  أو

 (.A/71/644/Corr.1و  A/71/644أو تدةور بياي )

. ةي ورقــة نات طبيعــة دينــاميــة تراعي األ ــداث احملتمــل أا حتــدث ع البلـد، موجز الحالة اإلنسييييييييييييانية
وكذلج ع املنطقة من اليت  كن أا تكوا  ا آثار إنسـانية ومن هـأ ا أا تسـتدعي التخطي  والتأة   ا 

 .(١٠)على النحو السليم

__________ 

نشــــــــــــــــــــرة مـــــكـــــتــــــــ  تـــــنســــــــــــــــــــيـــــق الشــــــــــــــــــــؤوا اإلنســــــــــــــــــــــانـــــيــــــــة الـــــتــــــــابـــــل لـــــخممــــــــانــــــــة الـــــعــــــــامــــــــة، املـــــتــــــــا ــــــــة ع الـــــرابـــــ   (١٠) 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A7912A54E132F09AC125780E0046085B-

Full_Report.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/71/644
https://undocs.org/ar/A/71/644/Corr.1
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https://undocs.org/ar/A/71/644/Corr.1
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https://undocs.org/ar/A/71/644/Corr.1
https://undocs.org/ar/https:/reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A7912A54E132F09AC125780E0046085B-Full_Report.pdf
https://undocs.org/ar/https:/reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A7912A54E132F09AC125780E0046085B-Full_Report.pdf
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ُيســتخد  لتقدير وتقييم تنفيذ نشــاط و/أو مبادرة ما. وإضــافًة . ةو مقياس لخمداا مؤشر األداء األساسي
 إىل قياس الفعالية،  كن أيضا أا حُتدد مؤهراُت األداا األساسية املسائل والث رات املستمدة من التنفيذ.

. ترتب  مبنظمة تكوا مســــــــــؤولة أســــــــــاســــــــــاً عن إدارة الكوارث الطبيعية الو االت الوطنية إلدارة الكوارث
 النا ة عن النشاط البشري، وغري نلج من  االت الطوار . والكوارث

وع معظم اااالت، تضـــــــــــــــطلل املكات  الوطنية إلدارة الكوارث والوكاالت الوطنية إلدارة الطوار  بنفس 
 املها  اليت تؤد يها الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث.

كوا مســــــــؤولة عن قياس وبياا املعامل املادية . تشــــــــري إىل املنظمات اليت تالو االت الهيدروغرافية الوطنية
للمحيطات والبحار واملناطق الســا لية والبحريات واأل ار ألغرا  املال ة ورســم املســارات وتقدف الدعم 

 إىل عدد من األنشطة البحرية.

. ةي مؤســـســـات تعود ملكيتها عادًة إىل القطاع العا ، وتكوا مســـؤولة الو االت الوطنية لرسييا الخرائ 
أســـــاســـــاً عن توليد معلومات ج رافية مكانية ومنتجات أخرى نات يفـــــلة وإدار ا وتو يدةا. وقد تشـــــمل 

 ةذه املعلومات واملنتجات اخلرائ  واخلرائ  املال ية والصور.

 وتضطلل املعاةد اجل رافية املكانية الوطنية بنفس املها  اليت تؤديها الوكاالت الوطنية لرسم اخلرائ .

. تشري إىل التكنولوجيا والسياسات واملعايري واملوارد البشرية سية الوطنية للبيانات المكانيةالهيا ل األسا
  (١١)الالزمة للحصول على البيانات اجل رافية املكانية ومعاجلتها ووزينها وتوزيعها وحتسني استخدامها

رمسية وطنية وحملية  . تشــري إىل املنظمات/الو دات اليت تقد  إ صــاااتالمؤسييسييات اإلحصييائية الوطنية
 ع جمايلي التخطي  والتنمية، وتدير هؤوا النظا  اإل صائي الوطين للدول العضو.

. ةي بيانات  كن ألي هخص استخدامها وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها  رية، البيانات المفتوحة
 املفتوح. رةنا فق ، على أكثر تقدير، باتباع اإلجرااات الالزمة افظ مصدرةا وطابعها

 . ةي نتائج اإلجرااات اليت تستند إىل تنفيذ املشاريل والربامج واألنشطة.النتيجة

مرا ل إدارة خماطر الكوارث. تشــري إىل املكوِّنات الرئيســية اليت تشــمل دورة إدارة الكوارث، اليت يرد نكرةا 
 ع ةذه الوثيقة كما يلي:

 من آثارةا، والتأة  للكوارث(قبل الكوارث )الوقاية من الكوارث والتخفيف  • 
 أثناا الكوارث )االستجابة للكوارث( • 
 بعد الكوارث )التأةيل والتعاع من الكوارث( • 

ةي بيانات مكانية تكوا مالئمة لالســـــــــــــــتخدامات أو األغرا   المعلومات الجغرافية الجيدة النوعية
على نلــج، ينب ي أا تكوا ةــذه البيــانـات املوجهــة إليهــا ع العمليــات واوــان القرارات والتخطي . عالوًة 

متقي دة باملباد  العشــرة التالية: الدق ة؛ الســرياا؛ املوثوقية؛  ســن التوقي ؛ املالامة؛ أا تكوا كاملة؛ قابلة 
 للتش يل املتبادل؛  كن معاجلتها باآلالت؛ موث قة؛ مأمونة.

__________ 

 (١١) Coordinating geographic data acquisition and access: the national spatial data “United States of America, 

infrastructure: Executive Order 12906 of April 11, 1994”, Federal Register, vol. 59, No. 71 (April 1994). 
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خطار على مقاومة آثار األخطار . ةي قدرة نظا  أو  اعة أو جمتمل معر  لخمالقدرة على الصيييييييييييمود
واســــــــــتيعاهبا والتكيف معها وحتويلها والتعاع منها ع الوق  املناســــــــــ  وبطريقة فعالة، بســــــــــبل منها  فظ 

 A/71/644ةيـــاكلهـــا األســــــــــــــــــاســـــــــــــــيـــة الضـــــــــــــــروريـــة ووظـــائفهـــا وإيفـــــــــــــــال هـــا من خالل إدارة املخـــاطر )
 (.A/71/644/Corr.1 و

 . (١٢). اجلمل بني ا تماالت وقوع  دث ما وآثاره السلبيةالمخاطر

بقدرة األجيال املقبلة على . التنمية اليت تليب ا تياجات اااضـــــــــــــــر دوا املســـــــــــــــاس التنمية المسيييييييييييتدامة
 ا تياجا ا. تلبية

 
 

__________ 

 (١٢) : Making Development 2015United Nations, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 

Sustainable–The Future of Disaster Risk Management (Geneva, 2015)  مـــــــــــتـــــــــــاح عـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــــرابـــــــــــ .
www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_EN.pdf. 
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