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Executive Report

1. Executive Summary
Under the patronage of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
the President of the United Arab Emirates, the second Eye on Earth Summit
convened on October 6 – 8 at the St. Regis Saadiyat Island Resort in Abu Dhabi.
The Eye on Earth (EoE) Summit 2015 was sponsored by the Environment
Agency – Abu Dhabi (EAD), through Abu Dhabi Global Environment Data
Initiative (AGEDI), with the approval and funding received from the General
Secretariat of the Executive Council (GSEC). The Summit was organized
by the Eye on Earth Alliance consisting of, in addition to EAD, the United
Nations Environment Program (UNEP), World Resources Institute (WRI),
International Union for the Conversation of Nature (IUCN), and the Group on
Earth Observations (GEO). His Highness Sheik Nahyan bin Zayed Al Nahyan
attended the Opening Ceremony along with local dignitaries, Ambassadors,
and regional and international high-level representation.
The Eye on Earth Summit 2015 convened 740 delegates from 103 countries
representing the diverse sectors working on environmental data issues.
Throughout the 3 days, prominent global experts, scientists, and policy
makers discussed the environmental data problems facing both developing
and developed countries in the context of the Sustainable Development
Goals (SDGs) and the Post-2015 Development Agenda.
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Eye on Earth Vision:
A world where environmental and associated social and economic
information, combined with citizen engagement, improves decisions
leading to sustainable development.

Eye on Earth Mission:
Eye on Earth networks and builds capacity across diverse knowledge
communities to improve decision-making for sustainable development.

2. Eye on Earth Background

Recognizing the importance of environmental data in supporting informed decision making for sustainable
development, the Eye on Earth movement was conceived in 2010 by AGEDI, who is an affiliate entity of EAD,
in collaboration with UNEP. The Eye on Earth movement is a growing global movement committed to
closing the environmental data gap by improving the availability of and access to data and supporting
decision makers with the interpretation of that data and the identification of risks and opportunities
based on the knowledge acquired.
Eye on Earth is committed to address the global challenge of improving access to environmental
information and to support and strengthen existing efforts and enhancing the sharing and interchange
of environmental, societal and economic data and information, and knowledge, provided by the
diversity of knowledge communities, to support sustainable development.
The Eye on Earth community, the backbone of the movement, consists of a network of organizations and
scientists, engineers, government officials, academics, private sector and civil society representatives
from around the world who work to improve access to quality environmental data and information for
sound decision making for a more sustainable future, to address the gap in environmental data, and
build capacity and know-how in data and information usage in all regions. The EoE Community is diverse,
far-reaching and represented by all segments of society, including ordinary citizens and indigenous
communities who possess a wealth of data and information pivotal to our global sustainable development
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In December 2011 EAD, through AGEDI, and in partnership with UNEP, convened global leaders, innovators
and decision-makers to the inaugural Eye on Earth Summit. The major outcome of the Summit was the
development of a visionary declaration, endorsed by 48 countries, that includes 14 guiding principles which
form the foundation of all Eye on Earth work. Eight Special Initiatives (SIs) were also created and form the
pillar of the strategy to deliver on the EoE mission. The 8 SIs are divided into two parts: foundational
and thematic.

Thematic Special Initiatives: address specific environmental and societal issues.
•
•
•

•

•

Eye on Biodiversity – Seeks to motivate people, government agencies and organizations to share their
information and data on biodiversity to maintain the delicate balance of our world
Eye on Disaster Management – Seeks to develop the human, institutional, and technical frameworks and
data infrastructure needed to better plan for and respond to natural disasters at every level of society
Eye on Oceans and Blue Carbon – Supports the collection of data on coastal and ocean ecosystems and
making them useful in the context of fighting climate change as well as the maintenance and protection
of ecosystems
Eye on Community Sustainability and Resilience – Focuses on the development of a framework for the
collection and sharing of urban environmental and social data that will enable us to develop towns and
citiesthat are resilient and better protected against vulnerabilities
Eye on Water Security – Aims to support, facilitate and promote the development of a globally effective
water information infrastructure that will assist in community, national, multi-national, regional an
global efforts toward effective, sustainable, resilient water resource management and safeguarding this
vital resource

Foundational Special Initiatives: addresses issues that cut across the thematic Special
Initiatives and are seen as essential to supporting effective environmental and societal data
and information sharing.
•

Eye on Access for All - Promotes Principle 10 of the 1992 Rio Declaration on Environment and
Development which calls for participation of all levels of society in the decision-making process
through three fundamental “pillars”: access to information, participation in decision making and
judicial redress if such access and participation is not provided
• Eye on Environmental Education - Seeks to enhance environmental education and awareness in formal and
informal educational establishments. EoEE recognises that education is the foundation for positive change
• Eye on Global Network of Networks - Improving discoverability and accessibility of environmental data,
information and knowledge by linking existing and planned networks
The SIs are significant programs of work that are key to implementing the EoE strategy and improving the way
we collect, manage, share, access and use data. The SIs address some of the most pressing data challenges
to inform decision-making for sustainable development. The SIs provide opportunities for: developing networks
and partnerships addressing common needs for content development, sharing tools, technology and
infrastructure, adding value to current projects through incorporation of new ideas, accessing good practices,
protocols and standards, participating in pilot activities, replicating successful outcomes in other countries
and regions, as well as providing support to the SDGs.

The tagline of the Eye on Earth movement was:

Convene the community to celebrate ‘best impact’ data initiatives from around the globe.
Converge on key issues to reach consensus on solutions to greater data accessibility.
Collaborate to strengthen existing initiatives and where necessary, launch new ones.
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3. Eye on Earth Alliance
To expand on the achievements of EoE and reach a global audience, the EoE Alliance was formed in July 2014
in partnership with other organizations that aim to build and mobilize global support to advance the overall
EoE mission. The EoE Alliance continues to grow and today includes, in addition to EAD and UNEP: WRI, IUCN,
and GEO.
The expansion of the Alliance gave the movement more visibility and expanded the community base
through the addition of member organizations’ communities. The formation of the Alliance allowed the
movement to reach a global audience in diverse and inter-related sectors and have a different thematic
scope on the environment side. Their collective expertise brings strength and diversity to the movement. The
Alliance members are working on finalizing the governance framework of the Alliance Secretariat and are
expected to have it ready for endorsement by the five organizations in early 2016.
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4. Eye on Earth Summit 2015 Themes

The EoE Summit 2015 built on the outcomes of the inaugural EoE Summit 2011 and sought to identify
solutions to fill the environmental, social and economic data gap to support informed decision-making for
sustainable development.
The Summit focused on sustainable development as an overarching theme, a month after the UN released
the Sustainable Development Goals (SDGs) in September 2015, which will provide the impetus for change
and drive decision-making for sustainable development globally. The sustainable development goals and
targets will be followed-up and reviewed using a set of global indicators at the regional and national levels
which will be developed by member states, in addition to the outcomes of work undertaken for the
development of the baselines for those targets where national and global baseline data does not yet exist.
The indicators, which are currently under development, will need quality, accessible, timely and reliable
disaggregated data to help with the measurement of progress. Such data is key to decision-making.
EoE aims to improve the accessibility and availability of the different data sets needed at the indicators level.
EoE Summit 2015 took center stage to promote dialogue and drive international action that revolutionizes
the way we collect, access, share and use data and information for real-world change. The event sought to
foster a culture of collaboration through a network committed to achieving scalable impact for a
sustainable future.
Data demand: Including data acquisition and management, how data can be communicated and visualized
for optimal use, and current data requirements, challenges and solutions
Data supply: Including the availability of and access to environmental, social and economic data,
innovations in knowledge sharing and open access data, and the importance of crowd sourcing and citizen
science for information gathering.
Enabling conditions: Including the necessary legal, financial and technological infrastructures and
capabilities required to facilitate better availability of, access to and sharing of data.
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5. Eye on Earth Summit Program
The Summit program, designed and put together by the five Alliance members with support from the
SI community, focused on the three Summit themes within the context of sustainable development.

The main program consisted of the following activities:

•
		
•
		

6 plenary sessions – including opening and closing ceremonies. Each day started with a plenary
session discussing the day’s theme. Each Alliance member planned and managed a plenary session.
26 breakout sessions – the breakout sessions were spread over the three days and allowed the
audience to have an in-depth discussion of the broader issues pertaining to each day’s theme.

Other activities included:
•
		
•
•
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		

19 Side events – the side events allowed for informal discussion meetings on different Eye on
Earth related issues.
8 Launches – this included launches of partners’ and Special Initiative projects’ products and reports.
3 Press conferences – the opening press conference was a presentation by the heads of the five Eye
on Earth Alliance partners where they discussed the importance of the global Eye on Earth movement
in helping to overcome the data challenge facing the world at a critical time for sustainable
development. Two other press conferences on the benefits of marine ecosystem services to
sustainable development goals and an update on the EoE SI milestones were held during the Summit.
30 Pecha Kucha – the Pecha Kucha, meaning ‘chit-chat’ in Japanese, was an opportunity for the
Special Initiatives community to showcase the project fiches they have collaborated on producing.
With a simple yet tight format in which 20 slides are shown for 20 seconds each, the presentations
were focused, fast-paced and visually engaging.
Souq – the souq area showcased the eight Special Initiatives and their seed funded projects;
provided a forum to showcase project proposals to interested donors, partners, and the wider
community; and to facilitate a series of lightning talks to highlight various issues relevant to the Eye
on Earth community.The souq area also showcased some of the success stories in the Arab region and
AGEDIs Blue Carbon project outcomes. The souq was the heart of the Summit with delegates
congregating there for networking and collaboration opportunities.
Gala dinner – all Summit participants were invited to attend the Gala Dinner which was an
opportunity for socializing and networking outside the Summit’s official sessions and activities.
Light activities took place during the dinner such as the wrap up of the day and the awarding of the
winner of the Data Visualization competition.
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6. Eye on Earth Summit 2015 Speakers

The EoE Summit 2015 featured a dynamic blend of prominent speakers from the
worlds of environmental organization, government, technology, and civil society.

Key Note Speakers
• HE Razan Khalifa Al Mubarak, Secretary General, Environment Agency – Abu Dhabi
• HE Dr. Anwar Gargash, Minister of Foreign Affairs
• HE Dr. Rashed bin Fahad, Minister of Environment and Water
• HE Achim Steiner, Executive Director, United Nations Environment Program
• Dr. Mohammed Al Ahbabi, Director General, UAE Space Agency
• Dr. Thani Al Zayoudi, Director of Energy and Climate Change, Ministry of Foreign Affairs
• Dr. Naoko Ishii, CEO and Chairperson, Global Environment Facility

Prominent Speakers
• Dr. Barbara Ryan, Secretariat Director, Group on Earth Observations
• Inger Andersen, Director General, International Union for the Conservation of Nature
• Janet Ranganathan, Vice President, World Resources Institute
• HE Dr. Taher Al Shakhashir, Minister of Environment, Jordan
• Dr. Nadia Makram Ebeid, Executive Director, Center for Environment and Development for the Arab
Region and Europe
• Dr. Mae Jemison, Astronaut, NASA
• Professor Enrico Giovannini, Economist and Statistician
• Pierre Yves Cousteau, IUCN Goodwill Ambassador
• Dr. Nawal Al Hosani, Director of Sustainability, MASDAR
• Dr. Muki Haklay, Professor of Geographic Information Science, College London
• Felix Dodds, Senior Fellow, Global Research Institute
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7. Eye on Earth Summit 2015 Delegates
Eye on Earth Summit drew together 750 experts and leaders, from 103 countries
who represent the Eye on Earth global community.

Participants include representatives from:
• Government and intergovernmental organizations
• Private sector and industry
• Civil society, Non-Governmental Organizations (NGOs), philanthropy
• Citizen science and academia

The delegates represented different regions such as the Arab Region, the Small
Island Developing States (SIDS), and South America

Participants were able to:
• Network with a growing and unrivalled body of experts, thought leaders and decision makers, all
committed to helping secure a more sustainable future;
• Hear about, discuss and contribute to the latest innovations and collaborative efforts in data generation,
management and application;
• Gain access to the SIs, learn about their work and contribute to some of the most cutting-edge projects
currently leading the drive to close the data gap; and
• Learn about the pioneering work of the expanding EoE community.
• Felix Dodds, Senior Fellow, Global Research Institute
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8. Local Participation

There was a strong participation from different sectors in the UAE; government,
private, and academia.

Participants came from the following organizations, among others:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministry of Environment and Water
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of International Cooperation and Development
Ministry of Energy
UAE Space Agency
Abu Dhabi Municipality
Dubai Municipality
Ajman Municipality
Sharjah Environment & Protected Areas Authority
Statistic Center of Abu Dhabi
Urban Planning Council
Abu Dhabi National Oil Company
International Renewable Energy Agency
MASDAR
National Bureau of Statistics
Sheikh Zayed Desert Learning Center
Al Ain Zoo
Zayed University
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9. Arab Region Participation
Despite the Summit’s global nature there was a focus on engaging the Arab Region
by having it strongly represented at the EoE Summit 2015 (25% of total participation).
Based on previous successful collaboration, the Center of Environment and
Development in the Arab Region and Europe (CEDARE) facilitated the engagement
process by:
•
•
•
•

Reaching out to the different relevant regional networks to attend
Promoting the Region’s achievements and activities related to environmental data practices
Promoting EoE Summit 2015 on regional and global platforms through their networks and activities
Promoting the EoE SIs in the Arab Region to exchange experience and network with stakeholders and
scientists from other regions and showcase their work to a broader audience
• Developing a catalogue showing the various case studies and success stories in the Arab Region to be
distributed during the summit
• Developing an interactive GIS map showing the environmental and hotspots diversity

The SI projects implemented in the Arab region were represented at the Summit,
including:
• The EcoCitizen World Map (ECWM) (Community Sustainability and Resilience SI) – A true embodiment of
citizen participation in the EoE vision. The project aims to explore the use of hand held data capture and
interview techniques at the neighbourhood level, to develop better spatial and resource awareness.
Originally launched at Rio+20, this project is currently being deployed in Cairo and Casablanca and there
are plans to add Lima to the pilot.
• The FALCON project (Disaster Management SI) – a MENA initiative that focuses on reducing
environmental, societal and economic losses due to natural disasters through the provision of
innovative Spatial Data Infrastructure governance.
• The Abu Dhabi Blue Carbon Demonstration Project (Oceans and Blue Carbon SI) – set out to investigate
coastal ecosystems and how they sequester carbon and service coastal communities. The project
successfully enhanced local capacity to measure and monitor carbon in coastal ecosystems,
providing concrete and persuasive evidence to inform policy making for the sustainable preservation
of these environments. The project was implemented in the United Arab Emirates.
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10. Summit Public Relations, Communications,
and Outreach
The Alliance Communications Committee consisted of nominated communication
specialists from each of the five Alliance members to provide strategic and
operational level decisions and guidance on the preparations for the EoE Summit
2015. The committee’s endorsement was sought for all PR, Outreach, Marketing,
digital and social media communications related matters for the event.

10.1 Public Relations
EoE Newsletter – The View
During the preparation for the EoE Summit 2015, a total of 6 issues (issue #13 to 18) of the EoE
Newsletter were prepared and distributed to the growing EoE Community. After analysis the
readership of the Newsletter surpassed 1,000 readers.

Outreach
Members of the EoE Community were recruited to become Ambassadors for the movement and
represent EoE at 12 international events such as: the Geospatial World Forum in Lisbon in May 2015,
the World Environment Day in June 2015, and the Finance for Development Conference in Addis
Ababa in July 2015. A total of 4 Ambassadors were recruited. Thanks to their influence within
the EoE Community, they were able to galvanize support to the cause and promote EoE activities,
mainly through their social media channels.

Competitions
Three competitions were organized during the run up to the EoE Summit 2015 to help raise
awareness amongst youth, citizen scientists and data communities. The competitions managed
to increase the general public’s following of EoE and stirred interest in the competitions’ topics.
The 3 competitions were:
1. The blogger competition
2. The citizen science competition
3. The data visualization competition.

Winners of these competitions received recognition and certificates during the
3 days Summit.
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Media Engagement
Four Media outlets were hosted to cover the event. Twelve regional and global media partners
were engaged on the basis of a barter agreement to cover the 3 days of the Summit, including Sky
News Arabia, Shawati’ Magazine and Bloomberg Business Week ME. A total of 35 different
publications/media houses [largely from the Middle East and North Africa (MENA) region] were
accredited and attended the Summit. Around 50 press interviews were conducted with high level
participants and delegates.

Press Communications
A total of 984 press articles about the Eye on Earth Summit 2015 were published. These were
published mostly online. Major regional and global press organs published articles about the Summit.
In terms of numbers, this is equivalent to an audience reach of over 13 million, with an advertising
value equivalence of USD $3,069,684. All articles published about the Summit stuck to the key
messaging that was developed by the Communications Committee. The majority of the press
coverage was published in the MENA region with Pan Arab focus articles.
Sixteen press releases were prepared and distributed regionally and globally on a variety of topics
that include the Patronage of the Summit by HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the inauguration
of the Summit by HH Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan as well as other press communications
linked to the press conferences that were held during the 3 days of the Summit.
Three Press Conferences were organised during the Summit in addition to various launch events of
Eye on Earth products.

Videos
A number of videos were developed to promote the event as well as part of the Summit itself.
These include 5 videos with the Alliance members’ heads talking about their engagement in the
movement and encouraging delegates to participate in the Summit. A curtain raiser was developed
to captivate the audience and set the tone of the opening ceremony. Finally, an AGEDI promotional
video was also developed to recognise HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan’s role in the launch of
AGEDI, as well as overviewing the major AGEDI projects undertaken since its creation in 2002.

Publications
A total of 8 opinion editorials were published in top tier media in the run up to the Summit. The
topics ranged from “Big Data for Big Change” to UAE heightens role in Sustainable Development”.
Moreover, a total of 4 media Questions & Answers were published.
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10.2 Marketing
As part of the Marketing Communications strategy, a number of publications
and marketing covement at large as well as the Summit.
Corporate Brochure
The first one of these publications was a corporate brochure that was produced in 4 different
languages (Arabic, English, French and Spanish).

Summit Flyer & Postcard
The Summit Flyer & Postcard were produced in Arabic and English and its main objective was to
promote the event to a wide audience.

Case Studies
Four case studies were developed to give better insights to the Summit participants of the nature
of the work Eye on Earth is involved in. The case studies were written on topics such as the Global
Network of Networks Foundational Infrastructure, Capacity Building, Resilient Communities for a
Sustainable Future, and Ecosystem Services. The case studies were produced in both Arabic and
English and were compiled into a booklet and distributed during the Summit.

10.3 Digital Media
Website
In the lead up to the Summit, the EoE Summit Website (www.eoesummit.org) received over 50,000
visits, with an average increase of 21% per month since January 2015. The users spent 3 minutes
on average on the website and viewed 3 pages per visit, which demonstrates interest in the content.

Social Media
Social Media was utilized to reach out to a global audience at minimal cost.
The Facebook fan base grew to more than 25,000 with a total reach of nearly 2 million.
The Twitter followers reached 1,276 with over 600,000 impressions. Social media was used to give
greater visibility to content such as the press releases of the EoE Newsletter.

Summit App
A software application was developed in order to reach to audience more easily and to facilitate
access to the agenda, the speakers profile and the topic of each session.
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11. Eye on Earth Summit 2015 Outcomes
The Summit produced a set of action oriented statements with identified priority
areas including data-needs for policy-makers, capacity building for reporting
against the SDGs and harnessing the Data Revolution.
• The EoE Alliance partners agreed to formalize a governance framework and institutional arrangements
for an EoE Secretariat by early 2016. The five existing Alliance members - EAD, GEO, IUCN, UNEP and WRI
announced plans to enlarge the Alliance strategically to support regional and thematic interests,
and invited expressions of interest.
• The Summit highlighted the role of citizen science groups in supporting governments to fill data gaps,
particularly across the environmental and social dimensions of sustainable development. Citizen Science
was a major focus area within the Summit agenda and there was general consensus that reporting
against SDGs must include citizen science data. To this end, a global coalition of citizen science groups
will be established by the relevant actors and the Eye on Earth Alliance will continue to engage citizen
science groups so that new data can be generated in areas where gaps are evident. The importance of
citizen engagement in decision-making processes was also highlighted.
• The Summit generated renewed interest in addressing the enormous challenge of identifying and
delivering the environmental and associated socio-economic data needed to track the SDGs on a
global scale, and sharing knowledge among stakeholders engaged in the implementation of
Agenda 2030. The Summit’s plenary and breakout sessions generated a lively debate on data demand,
data supply and the enabling conditions in response to the Summit’s theme.
• The Summit produced a set of action-oriented statements embracing various policy, institutional,
programmatic, and technical level interventions needed to support informed decision-making for
sustainable development perspectives).

The priority areas addressed by these statements included:
-

Needs Statement for policy makers

-

Capacity building for reporting against the SDGs

-

Data Revolution for Sustainable Development

-

The role of technology support

-

Mechanisms for inter-regional networking and knowledge sharing

-

The data needs of the Arab Region

-

Data issues of Small Island Developing States (SIDS)

-

Data issues relevant to polar and cold regions

-

Building knowledge for healthy lives

-

An action plan to implement Principle 10 of the 1992 Rio Declaration

-

The role of Citizen Science in observation and reporting
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• The Summit was an excellent networking opportunity to foster collaboration among an eclectic mix of
stakeholders. Diversity and informality are two major strengths of the EoE Network and participants
welcomed the engaging nature of the second Summit in line with the EoE brand mantra of – convene,
converge, collaborate. The Summit is establishing its own global niche as the “Davos for Data” by
building networks and capacity across diverse knowledge communities to improve decision-making
for sustainable development.
• A comprehensive action-orientated packages detailing a number of mechanisms, recommendations
and practical actions embracing environmental and associated socio-economic data demand, data
supply and the enabling conditions needed to support informed decision-making and the 2030
sustainable development agenda.
• Data and information challenges and opportunities for the SDGs was a common thread in most of the
deliberations throughout the Summit, and the general consensus that emerged was that:

		

Country reporting against the SDGs requires diverse data that is timely, relevant
and reliable.

- The disparate nature of the data provider landscape will require close collaboration
		 and engagement of a wide array of governmental and non-governmental
		 stakeholders, including the private sector, to support the SDG reporting process.
- Capacity building and technology support must be intensified with strong
		 donor support in order to assist developing countries in meeting their reporting
		 obligations.
		

Mechanisms to support people in greatly scaling up field data collection will
be essential.

		

Innovative products and services, and innovative approaches will be needed to
track the SDGs.

		

The Eye on Earth Network has a key role to play in facilitating institutional
networking and collaboration for tracking progress towards achieving the SDGs.

		

Data mobilization has a substantial cost, and this must be projected to
maximize efficiency and ensure appropriate budgeting for long-term monitoring.
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SUMMIT PROGRAM

DAY ONE - DATA DEMAND
08:30 - 10:00

Welcome, badge pickup, networking

10:00 - 10:10

Curtain raiser

10:10 - 10:30

6th October 2015

Opening Ceremony: Convene, Converge, Collaborate
H.E. Razan Khalifa Al Mubarak; Achim Steiner

10:30 - 12:00

Plenary 1: Welcome address - Data revolution and institutional transformation
Thani Al Zayoudi; Naoko Ishii; Mathis Wackernagel; Pierre-Yves Cousteau; Robbie Schingler

12:00 - 12:45

Networking
Side events

12:30 - 13:00

Water Table - Open water map demonstration
GNON - Eye on Earth Community / Jordan Hastings

12:45 - 13:10

Deep dive into the GNON concept
GNON - Eye on Earth Community

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Track 1

1. Addressing policy making demand for data; dialogue between
		 decision makers and providers
		
Felix Dodds; Katherine Brekke; Nawal Alhosany; Robert Gurney; Ingrid Dillo
		 David Rhind; Marcos Silva

2. Biodiversity: Data gaps from global to local practice
		
		

Richard Jenkins; Franck Courchamp; Natasha Ali; Healy Hamilton; Tim Hirsch
Ackbar Joolia; Gary Geller; Majid Al Qassimi

3. Arab Region’s environmental data challenges
		
Ahmed Abdelrehim; Asma Aba Hussein; Najib Saab; Adel Farid Abdel-kader
		 H.E. Nadia Makram Ebeid; Iyad Abumoghli; Fathia Abdel Fadil
		 Anil Kumar; Mohammed Dawood Al-Ahmed

4. Measuring progress towards sustainable development:
		 priorities to meet the data demand
		
		

15:30 - 16:00

EYE ON EARTH SUMMIT 2015

Constanza Martinez; Eugenie Regan; Guido Schmidt-Traub; Simon Stuart
Peter James (“PJ”) Stephenson; Tanya Bryan

Coffee Break

www.eoesummit.org

DAY ONE - DATA DEMAND
16:00 - 17:30

6th October 2015

Track 2
5. Donors demand for data

		
Barbara Ryan; Tom Cummings; Sylvia Lee; Jackson Kimani

6. Building knowledge for healthy lives
		

Jacqueline McGlade; Hayat Sindi; Maria Neira; Seemin Qayum; Joni Seager; Parrys Raines

7. Environmental data for business performance
		

17:30 - 19:45

Martin Sneary; Leon Bennun; Bartholomew Judd; Simon Wilson; Ehab Eid; Scott Williams

Networking and side events
Launch events

17:50 - 18:20

Why partnerships and data sharing is essential for impactful conservation
of migratory species in the Gulf
EWS - WWF

17:50 - 18:40

Rio Principle 10 in Action - Launch of the “Implementation guide for the
UNEP Bali guidelines for the development of National Legislation on access to
Information, Public Participation and access to Justice in Environmental Matters”
UNEP

18:30 - 19:00

African Mountain Atlas
UNEP - CEDARE

Side events
17:50 - 18:20

Collaborative research and activist knowledge for environmental justice
EEB

18:30 - 19:10

The emerging Geographical Information Environment
EUROGI

18:50 - 19:40

UNEP Live, the National Reporting System and Web Intelligence: Facilitating
open access, data sharing and informed decision-making
UNEP

19:10 - 19:40

Implementing Eye on Earth - Creating common educational perspectives
EUROGEO

19:20 - 19:50

Use of Space Technologies and Related Applications for Flood and Water-related Disaster Management
Water Security SI / UNOOS

19:45 - 22:00 Plenary

Reception and Gala Dinner: Day wrap up
Jacqueline McGlade

Closing address; summary of the day & flash from speakers; UNEP Live data drive

EYE ON EARTH SUMMIT 2015

www.eoesummit.org

DAY TWO - DATA SUPPLY

7th October 2015

Side events
08:15 - 09:00

Africa and Pan-European region
UNEP - DEWA

08:15 - 09:00

Enabling the Data Revolution in the Americas
UNEP - DEWA

Launch events
08:20 - 09:00

MAWARED data community Portal (In cooperation with
Arab Ministries of Environment)
CEDARE

09.00 - 10.30

Plenary 2: Data Revolution-data supply side / Award for the visual context winner
Barbara Ryan; Muki Haklay; Christopher Tucker; Mary Glackin; Philemon Mjwara; Mae Jemison M.D

10:30 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:30

Track 3

8. Connecting networks to support environmental sustainability:
		 What GNON can do for you!
		
		

Bruce McCormack; Rob Atkinson; Steven Browdy; Rodrigo Barriga-Vargas; David Stanners
Ahmed Abdelrehim; Gail Hodge

9. Mobilising Data to support decision-making for SIDS
		

Ida Kubiszewski; Aditya Agrawal; Ryan Argentieri; Floyd Homer; Corinne Martin

10. Arab Civil Society : An Eye on Earth
		
		

Emad Adly; Majda Abu Ras; Mufleh Abbadi; Yomn El Hamaky
Fatma Zerouati; Salvatore Nigro

11. Data for sustainable development
		

Janet Ranganathan; Marc Levy; Louis Liebenberg; Gary Lawrence; Paul Van Gardingen

12. It’s an Urban World!
		
		

Fernando R. Echavarria; Kirstin Miller; Michele Petochi; Rosario Giusti de Perez
Carmelle Terborgh; Marsha Goldberg

Side events
12:30 - 12:55

Federating Water Data across the Gulf States – Issues, Opportunities
and Constraints
Environment Agency AbuDhabi and GPC Group
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DAY TWO - DATA SUPPLY
12:30 - 13:00

7th October 2015

GeoSUR Program
GEOSUR - PAIGH

12:30 - 13:05

Green Campus - The Global Universities Partnership on
Environment for Sustainability
UNEP

Launch events
12:30 - 13:00

My unea.org - A new platform for mobilising Stakeholders towards a Healthy Environment
UNEP

12:30 - 13:00

Presentation of afedmag.com portal
Arab Forum for Environment and Development (AFED)
AFED

12:30 - 14:00

Lunch / Press Event

14:00 - 15:30

Track 4
13. Global frameworks (Sendai, SDGs, UNFCC) - Opportunities for Eye on Earth?

		

Costis Toregas; Julio Serje; Sona Abo Zahra; Jurai Riecan

14. Decision-making in Water Security : Community strategy for success
		
		

Viktor Lagutov; Mark Sorensen; Mohammed Dawoud; Brenda Rashleigh; Lorant Czaran
Kirstin Miller; Philipp Saile; Emily Nilson; Carmelle J. Terborgh

15. Oceans and Blue Carbon – The Role of Mapping and Joint Fact Finding
		 in Efficiently Creating Community
		

Carl Nettleton; Christian Neumann; Maria Arreola; Mark Spalding; Dave Loubser; Karl Donert

16. Understanding the costs of knowledge :
		 Cost of data generation and maintenance
		

Tom Brooks; Richard Jenkins; Diego Juffe; Naomi Kingston; Ian May; Jon Paul Rodriguez

17. Data integration for effective monitoring of the Sustainable
		 Development Goals (SDGs)
		

15:30 - 16:00

Barbra Ryan; Jaqueline McGlade; Robbie Schingler; Marc Levy; Pali Lehohla

Coffee break
Launch events

17:00 - 17:30

Community position on ecosystem services and their benefit to the SDG
AGEDI
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DAY TWO - DATA SUPPLY
16:00 - 17:30

7th October 2015

Track 5
18. Everyone is a supplier

		

Craig Hanson; Andrew Hill; Nick Wright; Brian Sullivan; Tuntiak Katan J.

19. Sustaining Communities in Upheaval – Data needs to support refugees
		 and vulnerable populations
		

Lorant Czaran; Daranee Petsod; Douglas Richardson; Ivan B. DeLoatch; Ziad Ayad

20. Special initiatives contribution to enabling conditions
		

Fares Howari; Jordan T Hastings; Lalanath de Silva; Ana Barreira

21. Innovations in Data Supply : Big data and how to manage it
Robert Chen; Stuart Minchin; Ilya Zaslavsky; Mark Reichardt; Brian Sullivan; Stefano Nativi

17.30 - 18.30

Plenary 3: Reaching audiences through innovations in visualization
Janet Ranganathan; Craig Mills; Trista Patterson; Angela Oduor Lungati; Craig Hanson

18:30 - 18:45

Day wrap up
Side events

18:45 - 19:30

Environmental Monitoring Information system of Kuwait (e-Misk)
Environment Public Authority (EPA) of Kuwait

18:45 - 19:30

Citizen Scientists and their role in monitoring of local to global
environmental change
UNEP and Major Groups partners

19:00
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DAY THREE - ENABLING CONDITIONS

8th October 2015

Side events
08:15 - 09:00

Perspectives from the regional GEO-6 assessments
UNEP - DEWA

08:15 - 09:00

A new map of global ecosystems for research, planning, and management
U.S. Geological Survey and Esri

Launch events
08:15 - 09:00

The Environmental Democracy Index
WRI

09:00 - 10:30

Plenary 4: Creating the enabling environment
Inger Andersen; Enrico Giovannini; Patricia Zurita; Carmelle Terborgh; Jeffrey Sachs

10:30 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:30

Track 6
22. Policies, partnerships and open data for sustainable development

		
		

William Sonntag; Simon Hodson; Leida Rijnhout; Chukwudozie Ezigbalike
Paul F. Uhlir, J.D.; Chuang Liu

23. Education for sustaining the planet
		
		

Daniella Tilbury; Ed Parsons; Emily Nilson; Mahesh Pradhan; Brian Waswala
Gayatri Raghwa; Kai Chan; Kirstin Miller; Viktor Lagutov

24. Principle 10 of Rio Declaration – For better environmental governance
		 and access for all in different regions
		
		

Alexander Juras; Andrea Sanhueza; Danielle Andrade; Tsvetelina Filipova; Jeremy Wates
Carlos De Miguel; Constance Nalegach Romero

25. Regional innovative approaches for cross regional cooperation in
		 Knowledge sharing
		 Frank Turyatunga; David Stanners; Shahira Wahbi; Sabah Nait; Ahmed Abdelrehim; Peter King
		
Rodrigo Barriga Vargas

26. Ensuring the capabilities exists
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8th October 2015

Side events
12:30 - 13:00

Open Data Networks – Opportunities and challenges towards
a global network

12:30 - 13:00

Innovation and Tradition: A sustainable vision for the Region through
Footprint Accounting
GFN

12:30 - 13:00

The European Environment: State and Outlook 2015
European Environment Agency (Arabic version available)
EEA - CEDARE

12:30 - 13:45

Lunch / Press Event
Plenary5: Cutting edge Eye on Earth

13:45 - 15:15

Remote sensing and location enabling applications
Craig Hanson; Taner Kodanaz; Dr. Kumar Navulur; Lian Pin Koh; Steven Ramage
Justin Saunders; Anil Kumar

15:15 - 15:25

Coffee break

15:25 - 16:30

Feet in the field
Stuart Paterson; Alberto Campos; Nicolas Heard; Dr. Jacky Judas; David Kuria
Jean-Christophe Vié; Ayesha Yousef Al Blooshi

16:30 - 17:00

Reporting on the Summit outcomes

17.00

Closing Ceremony
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EYE ON EARTH
SUMMIT DECLARATION

We the Ministers, and high-level representatives of government, business, academia and civil society (The
Eye on Earth Community) present at the first Eye on Earth Summit in Abu Dhabi from 12 to 15 December 2011,
Deeply concerned over the evidence of unprecedented environmental changes at all levels, including possible
irreversible changes with potentially negative implications for economic and social development, especially
for the poor and vulnerable groups in society, (1)
Conscious that cooperation on exchange of, and access to, timely, credible and relevant observations
and information among a wide array of actors is a critical part of the science-policy interface needed for
advancing the development and implementation of goals, targets and indicators for sustainable development,
Recalling Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development, which amongst others
recognises that each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that
is held by public authorities, and that States shall facilitate and encourage public awareness and participation
by making information widely available,
Recalling the Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity-building (2) and emphasising
the importance of its full implementation,
Convinced that a strengthening of the capacity for managing, exchanging and facilitating access to
information in developing countries and countries with economies in transition will help advance the
development and implementation of goals, targets and indicators for sustainable development,
Conscious of the opportunities offered by the rapid advancement of information and communications
technologies for enhancing information access, exchange and management, and the importance of promoting
broader realisation of these opportunities,
Acknowledging the critical role of existing thematic and geographic networks and systems for exchange of
and access to information, including the role of the Group on Earth Observations (GEO) and its land, sea,
atmosphere and space based Group on Earth Observations System of Systems (GEOSS), and also the role and
activities of the Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI) in delivering of spatial data platform to
facilitate data and service discovery, access and integration,

(1) From OP 10 UNGA Resolution 63/220 19 December 2008.
(2) UNEP Governing Council Decision 23/1-I, which adopts the Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity-building, 25 February 2005.
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Bearing in mind that the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio in 2012 represents
an opportunity to renew the political commitment to the role of information in advancing sustainable
development, including as it relates to consideration of the Conference themes: green economy within the context
of sustainable development and poverty eradication, and institutional framework for sustainable development,
Noting the interest that has been expressed in considering the development of a global treaty based on
Principle 10 of the Rio Declaration,
Expressing our deep appreciation to the Government of the United Arab Emirates for organising and hosting
the first Eye on Earth Summit in partnership with the United Nations Environment Programme (UNEP).

Declare that we:
1. Aspire to a vision whereby decision-making for sustainable development, is empowered by the availability
and equitable accessibility of credible, relevant and timely information;
2. Decide that the objectives of our collaboration are to foster collaboration among communities, relevant
networks, systems, institutions and technology providers on the integration of economic, environmental
and social information in a shared information system for the advancement of sustainable
development by taking advantage of the rapid development of information and communication
technologies and by strengthening capacity building and technology support to developing countries
and countries with economies in transition;
3. Agree to advance our collaboration based on the following principles:
(a) The agenda for cooperation should be flexible, balanced, purpose-driven, issue-focused, and
time-bound yet durable and be developed in respect for the diverse range of stakeholders and
their governance structures so as to build trust among partners;
(b) The modalities for cooperation should be inspired by the subsidiarity principle so that functions
are performed in a distributed manner by those best placed to do so and information is kept
close to the source in order not to lose knowledge about its use and limitations;
(c) That effective mechanisms for the collection, management and dissemination of environmental
information are needed and the responsibility for quality assurance of the information lies with
those who collect or originate data;
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(d) Information should be made available in such a way that it avoids unnecessary duplication in data
collection, underpins reporting obligations, and supports decision-making;
(e) Environmental information should be available to the public, with any exemptions being defined in law
and interpreted narrowly having regard to the public interest in disclosure so that access to
information is timely, effective and affordable for all interested users;
4. Enhance efforts on incorporating environmental information and programmes into education curriculum at
all levels: primary, secondary and tertiary and developing life learning programmes for professional
development, such as distance learning activities;
5. Agree to work with the United Nations in establishing a forum for cooperation among sub-global and
thematic environmental information networks with a view to further enhancing their connectivity and
effectiveness in supporting assessments, information exchange and decision-making for sustainable
development;
6. Decide to work with the Group on Earth Observations (GEO), other relevant initiatives and interested
partners in supporting the further development and expansion of the existing interoperability standards
for data and information exchange, as well as a global approach to the provision of web-based platforms
in support of information exchange;
7. Resolve to support the development of adequate institutional and legislative enabling conditions for
furthering the implementation of Principle 10 of the Rio Declaration, inter alia based on the United
Nations Environment Programme (UNEP) Guidelines for the Development of National Legislation on
Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters (3);
8. Commit to engage in, and to strengthen existing initiatives already involved in, technical cooperation for
capacity building and technology support for access to and exchange of information in developing
countries and countries with economies in transition, including by supporting development of networks,
regional cooperation, data collection, research, analysis, monitoring and integrated environmental
assessment and legislative and institutional frameworks for access to information;

(3) Adopted at the 11th Special Session of the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum of UNEP in Indonesia, 25 February 2010.
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9. Urge the further development of private-public partnerships for use of information and communication
technologies and encourage the private sector to use their research and development capacities to
enhance the implementation of national and internationally agreed goals and targets for sustainable
development;
10. Welcome the Eye on Earth Exhibition, the Special Initiatives identified and the technical work by the Summit
on policy, governance and institutional networking for information exchange; content and user needs;
technical infrastructure; capacity building, education and awareness-raising, and showcasing applications;
11. Following from this, intend to develop further the Eye on Earth Community, supported and facilitated by the
Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative (AGEDI) and UNEP, to progress the special initiatives
and other such projects and programmes, both existing and in the future, including the development of
national capacities;
12. Call on UNEP and all actors in development co-operation to assist developing countries and countries
in transition, when requested, through targeted capacity building programmes in their efforts to develop
adequate national legislation and support for public access to information in line with the UNEP
Guidelines on Principle 10;
13. Call on Governments, United Nations bodies, other international organizations, multilateral and bilateral
donor agencies, civil society and the private sector to further contribute to the implementation of
the Special Initiatives agreed by the Summit and the actions set out above;
14. Resolve to meet before the end of 2013 to review the progress of implementation of the current
declaration and consider the directions for further work.
We make these commitments with a view to strengthening the knowledge and information infrastructure
needed to advance human well-being and the three pillars of sustainable development: economic,
environmental and social.
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 .9نحث على تعزيز تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص الستخدام المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ،وتشجيع
القطاع الخاص على توظيف جهودهم البحثية وإمكانياتهم التنموية في تعزيز تطبيق أهداف وغايات التنمية
المستدامة المتفق عليها على المستويين الوطني والدولي.
 .10نرحب بإقامة معرض عين على األرض والمبادرات الخاصة التي تم وضعها والعمل الفني الذي حددته القمة حول
السياسات والحوكمة والتواصل المؤسسي لغايات تبادل المعلومات ،والمحتوى واحتياجات المستخدم ،والبنية
التحتية التقنية ،وبناء القدرات واإلمكانيات والتعليم ونشر الوعي وعرض التطبيقات.
 .11وانطالق ًا من ذلك فإننا نوافق على تأسيس “مجتمع عين األرض” بدعم وتسهيل من مبادرة أبوظبي العالمية
للمعلومات البيئية ( )AGEDIوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPلتحقيق تقدم المبادرات الخاصة وغيرها من المشاريع
والبرامج المماثلة ،الحالية والمستقبلية بما فيها تنمية القدرات الوطنية.
 .12ندعو برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPوجميع الجهات الفاعلة في تنمية التعاون إلى مساعدة البلدان النامية
والبلدان التي تمر في مرحلة انتقالية عند الحاجة من خالل برامج موجهة لبناء القدرات في إطار جهودهم لتطوير تشريع
فعال ودعم الوصول المفتوح إلى المعلومات بما يتماشى مع توجيهات برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
وطني ّ
في المبدأ العاشر.
 .13ندعو الحكومات وهيئات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والجهات المانحة متعددة األطراف وثنائية
األطراف والقطاع الخاص إلى تعزيز مساهمتهم في تطبيق المبادرات الخاصة التي تم التوافق عليها خالل القمة
وتفعيل اإلجراءات المحددة أعاله.
 .14نقرر االلتقاء قبل نهاية عام  2013لمراجعة واالطالع على التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتنفيذ اإلعالن الحالي،
ودراسة االتجاهات المناسبة لمواصلة الجهود.
ونحن نقدم هذه االلتزامات بهدف تعزيز وتقوية البنية التحتية المعرفية الضرورية لتحقيق تقدم رفاه اإلنسانية والركائز
الثالثة للتنمية المستدامة :البيئية ،واالقتصادية واالجتماعية.
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 .4تعزيز الجهود على دمج المعلومات والبرامج البيئية في مناهج التعليم لمختلف المراحل :االبتدائي ،والثانوي والعالي
إضافة إلى تطوير برامج مبنية على الخبرات الحياتية من أجل التنمية المهنية،مثل أنشطة التعلم بالمراسلة أو عن بعد.
 .5نوافق على العمل والتعاون مع هيئة األمم المتحدة لتأسيس ملتقى للتعاون بين شبكات المعلومات البيئية شبه
العالمية والمتخصصة ،بما يساهم في تعزيز الترابط بين هذه الشبكات وفعالية دعم جهود التقييم وتبادل المعلومات
وعمليات صنع القرار ألهداف التنمية المستدامة.
 .6نقرر العمل والتعاون مع مجموعة مراقبة األرض ( )GEOوغيرها من مبادرات وشركاء ذوي العالقة لدعم تعزيز التنمية
والتوسع في نطاق معايير التوافق الموجودة حالي ًا فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات ،باإلضافة إلى وضع
مقاربة عالمية لتوفير منصات تستند إلى الويب لدعم تبادل المعلومات.
الفعالة التي تتيح تعزيز تطبيق المبدأ العاشر من إعالن ريو،
 .7نقرر دعم جهود تطوير الظروف المؤسسية والتشريعية
ّ
من بين عدة أمور ،بناء على توجيهات برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPلتنمية التشريع الوطني حول الوصول إلى
المعلومات ،ومشاركة الجمهور ووصولهم إلى العدالة في الشؤون البيئية .٣
 .8نلتزم بتفعيل مشاركتنا في المبادرات التي نشارك بها حالي ًا وتقويتها ،ودعم التعاون الفني لبناء القدرات والدعم
التقني للوصول إلى المعلومات وتبادلها في الدول النامية والدول ذات األنظمة االقتصادية التي تمر بمرحلة انتقالية،
بما في ذلك دعم تطوير الشبكات والتعاون اإلقليمي وجمع البيانات وإجراء األبحاث والدراسات التحليلية والرقابة
والتقييم البيئي المتكامل ووضع أطر العمل التشريعي والمؤسسي للوصول إلى المعلومات.

 .٣تم تبنيه خالل الجلسة الحادية عشرة للمجلس الحاكم  /المنتدى الوزاري العالمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في إندونيسيا ،والذي انعقد في  25فبراير 2010
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ونعرب عن تقديرنا العميق لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتنظيم واستضافة قمة عين على األرض األولى
بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP
ونعلن بأننا :
تمكن صنع القرار من أجل التنمية المستدامة ،من خالل توفير معلومات موثوقة حديثة وذات
 .1نطمح إلى وضع رؤية ّ
صلة ،وإتاحة الوصول العادل إليها.
 .2نقرر بأن أهداف تعاوننا هي تعزيز التعاون بين المجتمعات ،والشبكات والنظام والمؤسسات ومزودي التكنولوجيا
ذات العالقة ،من أجل توحيد المعلومات االقتصادية والبيئية واالجتماعية ضمن نظام مشترك للمعلومات ،وذلك
بهدف النهوض بالتنمية المستدامة من خالل االستفادة من التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيز
بناء القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 .3نوافق على مواصلة تعاوننا على أساس المبادىء التالية:
أ .ينبغي أن تكون أجندة التعاون مرنة ومتوازنة وذات أهداف ومواضيع محددة ووفق جدول زمني محدد ،وأن تكون
دائمة وتح ّدث بما يتناسب والتنوع في اختصاصات الجهات المعنية وهياكلها اإلدارية ،وبما يساهم في بناء الثقة بين
الشركاء
ب .يجب أن تكون أنماط التعاون مستوحاة من مبدأ التبعية بحيث يتم توزيع الوظائف والمهام لتنفيذها من قبل األشخاص
المؤهلين لتولي هذه المسؤولية ،كما يجب أن يتم حفظ المعلومات قريبة من مصادرها لكي ال تضيع المعرفة
المتكونة حول استخداماتها وقيودها.
فعالة لجمع وإدارة وتوزيع البيانات البيئية ،كما أن مسؤولية ضمان جودة المعلومات تقع
ت .إن هناك حاجة إلى آليات ّ
على عاتق أولئك الذين يجمعون وينتجون البيانات.
ث .يجب أن يتم توفير المعلومات بطريقة تتجنب التكرار غير الضروري في جمع البيانات ،كما تعزز االلتزامات باإلبالغ وتدعم
عملية صنع القرار،
ج .ال بد من إتاحة المعلومات البيئية وتوفيرها للجمهور ،مع تفسير أي استثناءات ترد في القانون بشكل مفصل مع األخذ
بعين االعتبار المصلحة العامة في اإلفصاح بحيث يكون الوصول إلى المعلومات فوري ًا وفعا ًال وغير مكلف بالنسبة
لجميع المستخدمين المهتمين.
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نحن ،وزراء وكبار ممثلي الحكومات والممثلون عن قطاع األعمال واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني (مجتمع عين
على األرض) والحاضرون في قمة عين على األرض األولى في أبوظبي خالل الفترة من  15-12ديسمبر 2011
نشعر بقلق بالغ إزاء التغييرات البيئية التي تحدث بشكل غير مسبوق على جميع المستويات ،بما في ذلك تغيرات محتملة
ال يمكن عكس مسارها ذات آثار سلبية محتملة قد تؤثر على التنمية االقتصادية واالجتماعية ،خصوص ًا بالنسبة للفئات
1
الفقيرة والضعيفة في المجتمع.
ندرك بأن التعاون في مجال تبادل معلومات مناسبة وموثوقة وذات صلة ،وإتاحة الوصول إليها من قبل مجموعة واسعة
من الجهات الفاعلة ،هو جزء هام من السياسات العلمية والالزمة لدفع عجلة التنمية ،وتحقيق الغايات واألهداف ومؤشرات
التنمية المستدامة،
ونذكر بالمبدأ العاشر من إعالن ريو حول البيئة والتنمية ،والذي ي ّقر ،إضافة إلى أمو ٍر أخرى ،بأن لكل فرد الحق في الوصول
إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة والموجودة بحوزة السلطات العامة ،ويتوجب على الدول العمل على تسهيل وتشجيع
الوعي لدى الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع،
٢
وفي هذا اإلطار نشير إلى خطة بالي االستراتجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات والتأكيد على أهمية التنفيذ الكامل،
ومقتنعون بأن تعزيز القدرة على إدارة وتبادل المعلومات وتسهيل الحصول عليها في البلدان النامية والبلدان التي تمر
أنظمتها االقتصادية بمرحلة انتقالية ،الذي من شأنه دعم عملية التنمية والوصول إلى غايات وأهداف ومؤشرات التنمية
المستدامة،
وندرك الفرص التي يتيحها التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز تبادل المعلومات وإدارتها والوصول
إليها ،وأهمية تعزيز تحقيق أوسع لهذه الفرص،
ونعترف بالدور الحاسم للشبكات واألنظمة المتخصصة والجغرافية القائمة ،والمعنية بتبادل المعلومات والوصول إليها،
بما في ذلك دور مجموعة مراقبة األرض ( ،)GEOوالنظام الفضائي العالمي الرئيسي لألرض ( ، )EOSSGوكذلك دور وأنشطة
رابطة البنية التحتية العالمية للبيانات المكانية ( )GSDIفي توفير منصة للبيانات المكانية لتسهيل استكشاف البيانات
والخدمات والوصول إليها ودمجها،
ونأخذ بعين االعتبار أن مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة ،والذي ينعقد في مدينة ريو عام  , 2012يمثل فرصة
لتجديد االلتزام السياسي تجاه دور المعلومات في دفع عجلة التنمية المستدامة ،بما في ذلك األفكار الرئيسية التالية
ذات الصلة بموضوعات المؤتمر:
االقتصاد الصديق للبيئة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ،وإطار العمل المؤسسي للتنمية المستدامة،

 .١من الجلسلة اإلفتتاحية الجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة العاشر ،القرار رقم  63\220بتاريخ  19ديسمبر 2008
 .٢من بناء على قرار مجلس الحكومة ( )unepرقم  23\-1-1والذي تبنى خطة بالي اإلستراتيجية في دعم التكنولوجيا وبناء القدرات في  25فبراير 2005

www.eoesummit.org

EYE ON EARTH SUMMIT 2015

إعالن القمة -
عيـن علـــى األرض

اليوم الثالث  -الظروف المواتية

 8أكتوبر 2015

 .25المنهجيات اإلقليمية المبتكرة للتعاون اإلقليمي المتبادل في مجال مشاركة البيانات
القاعة A2
		

		

فرانك تورياتونغا؛ ديفيد ستانرز؛ شهيرة وهبي؛ صباح نيت؛ أحمد عبد الرحيم؛ بيتر كينغ؛ رودريغو باريغا فارغاس

 .26التأكد من توافر القدرات
القاعة M
		

		

ماي جيميسون؛ معالي ويلبر أوتيشيلو؛ أنديسوا مليسا؛ جوري دي ال مار؛ لويس أوغوستو ماشادو

فعاليات جانبية
البيانات المفتوحة في إطار مرونة الجزر
قاعة C2
GLIPSA
االبتكارات والتقاليد
عرض حول دراسة األثر البيئي لعام  2015في منطقة حوض البحر المتوسط ومنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
القاعة A1a
وكالة البيئة األوروبية :الوضع واآلفاق للعام ( 2015تتوفر نسخة باللغة العربية)
القاعة A2
 - EEAوكالة البيئة األوروبية  -مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا

الغداء
الجلسة العامة الخامسة :أحدث مراحل “عين على األرض”
قاعة الجلسات
االستشعار عن بُعد وتطبيقات إتاحة المواقع :الجيل القادم

كريغ هانسون؛ تانر كودانزا؛ الدكتور كومار نافولور؛ ليان بين كوه؛ ستيفن راميج؛ جاستن سوندرز ،أنيل كومار

استراحة لتناول القهوة
العمل الميداني
ستيوارت باترسون؛ ألبرتو كامبوس؛ نيكوالس هيرد ،الدكتور جاكي جوادس ،ديفيد كوريا؛ جان-كريستوف في؛ عائشة
يوسف البلوشي

موجز شامل لفعاليات اليوم
حفل الختام
قاعة الجلسات
تقارير حول نتائج ومنجزات القمة
جاكي ماكغليد ،باربرا ريان
الكلمة الختامية
سعادة رزان خليفة المبارك
www.eoesummit.org
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اليوم الثاني  -توفير البيانات
نظرة عميقة إلى مفهوم مبادرة شبكة الشبكات العالمية
القاعة A1a
مبادرة شبكة الشبكات العالمية – مجتمع عين على األرض

فترة حرة للتواصل

 8أكتوبر 2015

اليوم الثالث  -الظروف المواتية
فعاليات جانبية

وجهات نظر من التقرير العالمي السادس لآلفاق البيئية حول التقييمات اإلقليمية لغرب آسيا
وآسيا-باسيفيك
القاعة A2
برنامج األمم المتحدة للبيئة  -شعبة اإلنذار المبكر والتقييم

خريطة جديدة لألنظمة البيئية العالمية ألغراض األبحاث والتخطيط واإلدارة
القاعة A1a
االستطالع الجيولوجي األميركي وإيسري

فعاليات إطالق
مؤشر الديموقراطية البيئية
القاعة C2
معهد الموارد العالمية

الجلسة العامة الرابعة :إرساء البيئة المواتية
قاعة الجلسات
إنغر أندرسن؛ إنريكو جيوفانيني؛ باتريسيا زوريتا؛ كارميل تيبربورغ؛ جيفري ساتش

استراحة لتناول القهوة
المسار السادس
 .22السياسات واتفاقيات الشراكة والبيانات المفتوحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة
قاعة الجلسات
		

		

ويليام سونتاغ؛ سايمن هدسون؛ ليدا ريجنهوت؛ تشوكودوزي إزيغباليك؛ بالو إف .أوهلير؛ جيه .دي.؛ تشاونغ ل

 .23التعليم من أجل استدامة الكوكب
القاعة C2
		

		
		

دانييال تيلبوري؛ إد بارسونز؛ إيميلي نيلسون؛ ماهيش برادان؛ براين واسواال؛ غاياتري راغوا؛ كاي تشان؛ كريستين ميلر؛
فيكتور الغوتوف

 .24المبدأ  10إلعالن ريو  -إلرساء حوكمة بيئية أفضل وإتاحة وصول الجميع للبيانات والمعلومات في
المناطق المختلفة
		
القاعة A1a
		
		

www.eoesummit.org
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استراحة لتناول القهوة
فعاليات إطالق
موقف المجتمع تجاه خدمات النظم البيئية ،وفوائدها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة
القاعة M
مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئيةي
المسار الخامس
مزود للبيانات
 .18الكل ّ
القاعة A1a
		

		

كريغ هانسون؛ أندرو هيل؛ نك رايت؛ براين سوليفان؛ تونتياك كاتان جيه.

 .19دعم المجتمعات المحلية تحت االضطرابات  -متطلبات البيانات لدعم الالجئين والسكان
المعرضين للخطر
		
ّ
القاعة A2
		

		

لورانت كزاران؛ دراني بتسود؛ دوغالس ريتشاردسون؛ إيفان بي .ديلوتش؛ زياد عياد

 .20مساهمات المبادرات الخاصة لتطويع الظروف المواتية
القاعة C2
		
فارس هواري؛ جوردن تي .هاستينغز؛ الالناث دي سيلفا؛ آنا باريرا

 .21أطر العمل العالمية ( – )Sendai, SDGs, UNFCCCفرص لعين على األرض؟
قاعة الجلسات
		
كوستيس توريغاس؛ جوليو سيرج؛ سونا أبوزهرة؛ جوراي ريكان؛ كريستوفر كراجو

الجلسة العامة الثالثة :مخاطبة الجمهور عن طريق االبتكارات المرئية
قاعة الجلسات
جانيت رانجاناثان؛ كريغ ميلز؛ تريستا باترسون؛ أنجيال أودور لونغاتي؛ كريغ هانسون

إعالن اسم الفائز بمسابقة “علم المواطن” – جاكي ماكغليد
موجز شامل لفعاليات اليوم الثاني – باربرا ريان
فعاليات جانبية وفترة حرة للتعارف
نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت ()e-Misk
القاعة A2
الهيئة العامة للبيئة في الكويت

خبراء علم المواطن ودورهم في رصد التغيرات البيئية على المستويين المحلي والعالمي
القاعة C2
برنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومجموعات رئيسية من الشركاء

طاولة الماء – عرض لخريطة المياه المفتوحة
القاعة M

مبادرة شبكة الشبكات العالمية – مجتمع عين على األرض
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اليوم الثاني  -توفير البيانات
فعاليات جانبية
توحيد بيانات المياه عبر دول الخليج  -القضايا ،والفرص ،والقيود
القاعة M
هيئة البيئة -أبوظبي ،ومجموعة التعاون للتخطيط الجغرافي GPC

المكانية في أميركا الالتينية والبحر الكاريبي
برنامج  GeoSURللبيانات
ّ
قاعة الجلسات
شبكة  - GEOSURمعهد البلدان األميركية للجغرافيا والتاريخ PAIGH

المباني الجامعية الخضراء  -الشراكة العالمية للجامعات بشأن االستدامة البيئية
القاعة A1a
برنامج األمم المتحدة للبيئة

فعاليات إطالق
منصة  - MyUNEA.Orgمنصة جديدة لحشد جهود الشركاء المعنيين نحو خلق بيئة صحية
القاعة C2

برنامج األمم المتحدة للبيئة

عرض بوابة  afedmag.comاإللكترونية
القاعة A2
المنتدى العربي للبيئة والتنمية

الغداء /مؤتمر صحافي
المسار الرابع
 .13االبتكار في توفير البيانات :البيانات الكبيرة وكيفية إدارتها
القاعة C2
		

		

روبرت شين؛ ستيوارت مينشين؛ آيال سازالفسكي؛ مارك رايتشارت ،برايان سوليفان؛ ستيفانو ناتيفي

 .14صناعة القرار في مجال أمن المياه  -استراتيجية مجتمعية للنجاح
القاعة A1a
		

		

فيكتور الغوتوف؛ مارك سورنسين؛ محمد داوود؛ بريندا راشلي؛ لورانت تزاران؛ كريستين ميلر؛ فيليب سايلي

 .15المحيطات والكربون األزرق  -دور رسم الخرائط والجهود المشتركة لتقصي الحقائق في بناء
المجتمعات بكفاءة
		
القاعة M
		
كارل نيتلتون؛ كريستيان نومان؛ ماريا أريوال؛ مارك سبالدينغ؛ ديف لوبسر؛ كارل دونرت

 .16استيعاب تكاليف المعرفة  -تكاليف استحداث البيانات وصيانتها
القاعة A2a
		

توم بروكس؛ ريتشارد جينكينز؛ دييغو جوف؛ نعومي كينغستون؛ إيان ماي؛ جون باول رودريغيز

 .17تكامل البيانات للمراقبة الفعالة ألهداف التنمية المستدامة
قاعة الجلسات
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مأدبة العشاء
فعاليات جانبية
إفريقيا ومنطقة البلدان األوروبية  -ممثلون عن أمانة الفريق المعني برصد األرض –  6تقييمات
القاعة C2
برنامج األمم المتحدة للبيئة  -شعبة اإلنذار المبكر والتقييم

تمكين ثورة البيانات في األميركيتين
القاعة A1a
برنامج األمم المتحدة للبيئة  -شعبة اإلنذار المبكر والتقييم

فعاليات إطالق
بوابة مجتمع البيانات “موارد” (بالتعاون مع وزراء البيئة العرب)
االقاعة A2
مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا

الجلسة العامة الثانية :ثورة البيانات  -جانب توفير البيانات /جائزة الفائز بمسابقة التصميم المرئي
باربرا ريان؛ موكي هاكالي؛ كريستوفر توكر؛ ماري جالكين؛ فيليمون مجوارا؛ ماي جيميسون
استراحة لتناول القهوة
المسار الثالث
 .8ربط الشبكات لدعم االستدامة البيئية :ماذا بإمكان شبكة الشبكات العالمية أن تفعله ألجلك!
		 القاعة A1a

		
		

بروس ماكورماك؛ روب أتكينسون؛ ستيفن برودي؛ رودريغو باريغا-فارغاس؛ ديفيد ستانرس؛ أحمد عبد الرحيم؛
غيل هودج

 .9حشد البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية
		 القاعة M

		

أديتيا أغروال؛ فلويد هومر؛ كورين مارتن؛ عبود جامبي

 .10المجتمع المدني العربي :عين على األرض
القاعة A2
		

		

عماد عدلي؛ ماجدة أبو راس؛ مفلح عبادي؛ يمن الحماقي؛ فاطمة زرواطي؛ سالفاتور نيغرو ،أيمن رابي

 .11البيانات ألغراض التنمية المستدامة
القاعة C2
		

		

جانيت رانجاناثان؛ مارك ليفي؛ لويس ليبينبيرغ؛ غاري لورانس؛ باول فان غاردينغن؛ كريغ هانسون

 .12إنه عالم حضري!
قاعة الجلسات
		

فيرناندو آر .إتشافاريا؛ كريستين ميلر؛ ميشيل بيتوخي؛ روزاريو غويستي دي بيريز؛ كارميل تيربورغ؛ مارشا غولدبيرج

www.eoesummit.org

EYE ON EARTH SUMMIT 2015

 6أكتوبر 2015

اليوم األول  -الطلب على البيانات
تواصل وفعاليات جانبية
فعاليات إطالق

لماذا تعتبر الشراكات وتبادل البيانات أمراً ضروري ًا يؤثر بدرجة بالغة في حفظ األنواع المهاجرة في
منطقة الخليج
القاعة M
جمعية اإلمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعة

حيز التنفيذ -إطالق “الدليل اإلجرائي لتوجيهات بالي اإلرشادية
إدخال المبدأ  10إلعالن ريو إلى ّ
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إرساء التشريعات الوطنية حول الوصول إلى المعلومات،
والمشاركة العامة ،ونشر العدالة في الشؤون البيئية”
القاعة A2
برنامج األمم المتحدة للبيئة

أطلس الجبال اإلفريقية
القاعة A1b
برنامج األمم المتحدة للبيئة  -مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا

فعاليات جانبية
األبحاث التعاونية ومعارف الناشطين لتحقيق العدالة البيئية
القاعة A1b
المكتب البيئي األوروبي EEB

البيئة الناشئة للمعلومات الجغرافية
القاعة M

المنظمة األوروبية الجامعة للمعلومات الجغرافية EUROGI

برنامج األمم المتحدة للبيئة “اليف” ،المنظومة الوطنية إلعداد التقارير وأدوات الويب الذكية :تسهيل
النفاذ المفتوح ،ومشاركة البيانات ،وصناعة القرارات الواعية
القاعة A2
برنامج األمم المتحدة للبيئة

تطبيق “عين على األرض”  -إرساء وجهات نظر تعليمية مشتركة
القاعة A1b
الجمعية األوروبية للجغرافيين EUROGEO

استخدام تقنيات الفضاء والتطبيقات ذات الصلة من أجل إدارة الكوارث المرتبطة بالفيضانات والمياه
القاعة M
المبادرة الخاصة “أمن المياه”  /مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي UNOOSA

حفل كوكتيل
موجز شامل لفعاليات اليوم  /تقديم الجوائز للفائزين بالمسابقات
قاعة الجلسات
جاكلين ماكغليد
www.eoesummit.org
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التر حيب بالوفود ،استالم البطاقات ،تعارف وتواصل
افتتاح القمة :تالقي ،توحيد ،وتعاون
سعادة رزان خليفة المبارك ،األمين العام لهيئة البيئة  -أبوظبي؛ معالي وزير الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛
أكيم شتاينر ،المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة؛ معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد ،وزير البيئة والمياه
والتحول المؤسسي
الجلسة العامة األولى :كلمة الترحيب  -ثورة البيانات
ّ

سعادة الدكتور المهندس محمد األحبابي؛ ثاني الزيودي؛ ناوكو إيشي؛ ماتيس واكرنجيل؛ بيار-إيف كوستو؛
روبي شينغلر

الغداء
المسار األول
 .1معالجة الطلب على البيانات ألغراض إرساء السياسات ،وتفعيل الحوار بين صانعي القرار
والمزودين
		
ّ
		 القاعة A1a

		

فيليكس دودز؛ كاثرين بريكي؛ نوال الحوسني؛ روبرت غورني؛ إنغريد ديللو؛ ديفيد رايند؛ ماركوس سيلفا
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برنامج القمة

• كانــت القمــة فرصــة مميــزة لبنــاء العالقــات مــن أجــل تعزيــز التعــاون بيــن هــذا المزيج الفريــد من أصحــاب المصلحــة ،ويعد
التنــوع والطابــع غيــر الرســمي اثنيــن مــن نقــاط القــوة الرئيســية لشــبكة حركــة عيــن علــى األرض ،وقد أشــاد المشــاركون
بالطبيعــة التشــاركية للقمــة الثانيــة تماشــي ًا مــع شــعار عيــن علــى األرض “تالقــي ،توحيــد ،تعــاون” ،ومــن جانبهــا
تســعى القمــة إلــى تعزيــز صورتهــا كـــ “دافــوس للبيانــات” مــن خــال بنــاء العالقــات والقــدرات عبــر مجتمعــات المعرفــة
المتنوعة من أجل تحسين عملية صنع القرار تحقيق ًا للتنمية المستدامة.
• وهناك حاجة إلى عدد من الحزم الشاملة عملية المنح التي تقدم تفاصيل حول عدد من اآلليات والتوصيات واإلجراءات
العملية التي تعالج الطلب على البيانات البيئية والبيانات االجتماعية واالقتصادية المصاحبة وتوافر البيانات والظروف
المواتية الالزمة لدعم عملية صنع القرار المستنيرة وجدول أعمال التنمية المستدامة .2030
• وتعتبــر التحديــات والفــرص المتعلقة بالبيانات والمعلومات من أجل أهداف التنمية المســتدامة بمثابة الخيط المشــترك
في غالبية المداوالت التي أجريت طوال القمة والتي انتهت إلى التوافق العام على أن:

-

اإلبــاغ القطــري مقابــل أهــداف التنميــة المســتدامة يتطلــب بيانات متنوعة تتســم بكونهــا مواتية
زمني ًا وذات صلة وموثوقة.
تتطلــب الطبيعــة المتباينــة لمشــهد مقدمــي خدمــة البيانــات تعاونـ ًا وثيقـ ًا ومشــاركة فعالـ ً
ـة مــن
طيــف واســع مــن أصحــاب المصلحــة الحكوميين وغيــر الحكوميين بمــا في ذلك القطــاع الخاص من
أجل دعم عملية اإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة.

-

يجــب تكثيــف جهــود بنــاء القــدرات ودعــم التكنولوجيــا مــن خــال التأييــد القوي مــن جانــب المتبرعين
بغية مساعدة البلدان النامية على تلبية التزامات اإلبالغ الخاصة بها.

-

ســتكون هنــاك حاجــة ماســة إلــى آليــات لدعــم األشــخاص فــي توســيع عمليــات تحصيــل البيانــات
الميدانية.

-

يقتضــي ذلــك مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات والنهــج المبتكــرة مــن أجــل تتبع أهــداف التنمية
المستدامة.
سيكون لشبكة حركة عين على األرض دوراً رئيسي ًا في تيسير العالقات والتعاون المؤسسي من
أجل تتبع التقدم باتجاه تحقيق هذه األهداف.

-

الفعاليــة وضمــان التخطيــط المالئــم
يتطلــب تجهيــز البيانــات تكلفــة كبيــرة يجــب تقديرهــا لتعظيــم
ّ
للموازنة من أجل المراقبة طويلة األمد.
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 .11نتائج قمة عين على األرض 2015
أصــدرت القمــة عــددًا مــن البيانــات عمليــة المنحــى والتــي تحــدد مجــاالت العمــل ذات األولويــة بمــا
فــي ذلــك احتياجــات البيانــات لصانعــي السياســات وبنــاء القــدرات مــن أجــل اإلبــاغ فــي مقابــل
أهــداف التنميــة المســتدامة واالســتفادة المثلــى مــن ثــورة البيانــات.
• وافــق الشــركاء فــي ائتــاف عيــن علــى األرض علــى وضــع إطــار َح ْو َكمــة رســمي وترتيبــات مؤسسـ ّـية إلنشــاء أمانــة
عامــة لحركــة عيــن علــى األرض بحلــول مطلــع  ،2016وأعلــن األعضــاء الخمســة الحاليــون في االئتــاف – هيئــة البيئة،
معهــد المــوارد العالميــة ،واالتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة ،وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،والفريــق
المعنــي برصــد األرض  -عــن خطــط لتوســيع االئتــاف اســتراتيجي ًا مــن أجــل دعــم المصالــح اإلقليميــة والمواضيعيــة
ودعــوا لتقديم خطابــات إبداء االهتمام.
• أبــرزت القمــة دور مجموعــات علــم المواطــن فــي دعــم الحكومــات فــي جهودهــا لســد فجــوة البيانــات وباألخــص عبــر
األبعــاد البيئيــة واالجتماعيــة للتنميــة المســتدامة ،ويعتبــر علــم المواطــن مــن مجــاالت التركيــز الرئيســية ضمن جدول
أعمــال القمــة ،وكان هنــاك توافــق عــام علــى أن اإلبــاغ فــي مقابــل أهــداف التنميــة المســتدامة يجــب أن
يتضمــن بيانــات علــوم المواطــن ،ولهــذه الغايــة ،مــن المزمــع إنشــاء ائتــاف عالمــي مــن مجموعــات علــم المواطــن
بواســطة الجهــات المعنيــة وســيواصل ائتــاف عيــن علــى األرض عملــه علــى إشــراك مجموعــات علــوم المواطــن
بمــا يتيــح توليــد بيانــات جديــدة فــي المجــاالت التــي تعانــي مــن فجــوات واضحــة .كذلــك ،فقــد تــم التأكيــد علــى
أهميــة مشــاركة المواطنيــن في عمليــات صنع القرار.
• أدت القمــة إلــى تجديــد االهتمــام بمجابهــة التحــدي الهائل المتمثــل في تحديد وتوفيــر البيانات البيئية ومــا يصاحبها
مــن بيانــات اجتماعيــة واقتصاديــة الالزمــة لتتبــع أهداف التنمية المســتدامة علــى نطاق عالمي ومشــاركة المعرفة
بيــن أصحــاب المصلحــة المنخرطيــن فــي تنفيــذ جــدول أعمــال  ،2030وقــد أثــارت الجلســات العامــة والجانبيــة للقمــة
نقاشــات حيويــة بشــأن الطلــب علــى البيانات وتوافــر البيانات والظــروف المواتية اســتجابة لموضوع القمة.
• أصــدرت القمــة عــدداً مــن البيانــات عمليــة المنحــى تتضمــن مجموعــة مــن التدخــات المتعلقــة بالسياســة والتدخــات
المؤسســية والبرنامجيــة والفنيــة الالزمــة لدعــم اتخــاذ القــرار المســتنير مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة
المستدامة.

وشملت المجاالت ذات األولوية التي غطتها هذه البيانات:
-

بيــان احتياجات صانعي السياســات

-

بنــاء القــدرات مــن أجل اإلبالغ في مقابــل أهداف التنمية المســتدامة

-

ثــورة البيانات مــن أجل التنمية المســتدامة

-

دور الدعــم التكنولوجي

-

آليــات بنــاء الشــبكات األقاليمية ومشــاركة المعرفة

-

احتياجــات البيانــات للمنطقــة العربية

-

قضايــا البيانــات في الــدول الجزرية الصغيــرة النامية

-

قضايــا البيانــات ذات الصلــة بالقطبيــن والمناطق الباردة

-

بنــاء المعرفــة من أجــل حياة صحية

-

خطــة عمــل لتنفيــذ المبــدأ  10من إعالن ريو 1992

-

دور علــوم المواطــن في الرصد واإلبالغ
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 10.2التسويق
كجــزء مــن اســتراتيجية اتصــاالت التســويق ،تــم تصميــم وتطويــر عــدد مــن المنشــورات والنشــرات
التســويقية مــن أجــل التوزيــع أثنــاء الفعاليــات التــي حضرهــا الشــركاء بغيــة رفع وعــي الجمهور
بشــأن حركــة عيــن علــى األرض بشــكل عــام وقمــة عيــن علــى األرض.
كتيب الشركات
		
		

كان أول هــذه المنشــورات عبــارة عــن كتيــب تــم إنتاجــه بأربــع لغــات مختلفــة (العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية
واإلسبانية).

اإلعــان والبطاقة البريديــة للقمة
		
		
		
		
		
		
		

تــم إنتــاج إعــان القمــة والبطاقــة البريديــة لهــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة مــن أجل الوصــول إلى أكبر عــدد ممكن
من الجمهور.

دراسات الحالة
أُعــدت أربــع دراســات حالــة لتزويــد المشــاركين فــي القمــة بــرؤى أعمــق حــول طبيعــة عمــل حركــة عيــن علــى
األرض ،وقــد كتبــت دراســات الحالــة حــول موضوعــات مثــل البنيــة التأسيســية لشــبكة الشــبكات العالميــة ،وبنــاء
القــدرات ،والمجتمعــات المرنــة مــن أجــل مســتقبل مســتدام ،وخدمــات النظــم البيئيــة ،وقــد أُعــدت الدراســات
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ثــم ُجمعــت في كتيب ووزعــت أثناء القمة.

 10.3وسائل اإلعالم الرقمي
الموقع اإللكتروني
		
		
		

فــي فتــرة التحضيــر للقمــة ،تلقــى الموقــع اإللكترونــي للقمــة ( )www.eoesummit.orgأكثــر مــن 50,000
زيــارة بزيــادة  %21فــي المتوســط شــهري ًا منــذ ينايــر  ،2015وأشــارت اإلحصــاءات إلــى أن المســتخدمين قضــوا 3
دقائــق فــي المتوســط علــى الموقــع وعرضــوا  3صفحات في الزيارة ممــا يدل على االهتمــام بالمحتوى.

وســائل اإلعالم االجتماعي
		
		
		

تــم اســتغالل وســائل اإلعــام االجتماعــي فــي الوصــول إلــى جمهــور عالمــي بتكلفــة محــدودة،
وقــد نمــت قاعــدة المعجبيــن علــى فيســبوك إلــى أكثــر مــن  25,000واســتقبلت صفحــة القمــة حوالــي  2مليــون
زيارة تقريب ًا.

		
		

وصــل عــدد المتابعيــن علــى تويتــر إلــى 1,276بأكثــر مــن  600,000إعجــاب .وقــد تــم اســتغالل وســائل اإلعــام
االجتماعــي لرفــع مشــاهدة المحتــوى مثــل البيانــات الصحفية في الرســالة اإلخبارية لحركــة عين على األرض.
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تطبيــق القمة
تــم تطويــر تطبيــق برمجــي مــن أجــل الوصــول إلــى المتابعيــن والمهتميــن بشــكل أســهل وتيســير الوصــول إلــى
جــدول أعمــال القمــة والملفــات التعريفيــة للمتحدثين والموضوع الخاص بكل جلســة.

مشاركة وسائل اإلعالم
		
		
		
		

تــم اســتضافة أربــع وســائل إعالميــة لتغطيــة الحــدث ،وشــارك اثنــا عشــر شــريك ًا إعالميـ ًا عالميـ ًا علــى أســاس اتفاقيــة
مقايضــة لتغطيــة األيــام الثالثــة للقمــة ،بمــن فيهــم ســكاي نيــوز العربيــة ،مجلــة شــواطئ ،بلومبيــرغ بيزنيــس
ويــك الشــرق األوســط .وتــم اعتمــاد  35دار نشــر/إعالم (أغلبهــا مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا)
تمكنــت مــن حضــور القمــة ،وأجريت حوالــي  50مقابلة صحفيــة مع المشــاركين والمندوبين رفيعي المســتوى.

الصحفية
االتصــاالت
ّ
		
		

صحفيــة حــول قمــة عيــن علــى األرض  2015أغلبهــا علــى اإلنترنــت ،ونشــرت الــوكاالت
جــرى نشــر حوالــي  984مقالــة
ّ
والعالميــة الرئيسـ ّـية مقــاالت عن القمة.
اإلقليميــة
الصحفيــة
ّ
ّ
ّ

		
		
		

ــة األرقــام ،يعــادل ذلــك الوصــول إلــى جمهــور يفــوق  13مليونــ ًا ودعايــة إعالنيــة بقيمــة  3,069,684دوالراً
و ِبلُ َغ ِ
تقيــدت جميــع المقــاالت التــي نشــرت عــن القمــة بالرســائل الرئيســية التــي أعدتهــا لجنــة االتصــاالت،
أمريكيــ ًا ،وقــد ّ
كمــا كانــت التغطيــة الصحفية المنشــورة فــي غالبها في منطقة  MENAوركزت المقاالت علــى المنطقة العربية.

		
		
		
		
		
		

وتــم إعــداد ســتة عشــر بيانــ ًا صحفيــ ًا وتوزيعهــا علــى وســائل اإلعــام اإلقليميــة والعالميــة بشــأن مجموعــة
متنوعــة مــن الموضوعــات شــملت رعايــة القمــة مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (حفظــه اهلل) ،وافتتــاح القمــة بواســطة ســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل نهيــان،
بجانــب مجموعــة أخــرى مــن االتصــاالت اإلعالميــة ذات الصلــة بالمؤتمــرات الصحفيــة التــي عقــدت أثنــاء األيــام الثالثــة
المتنوعــة
فعاليــات اإلطــاق
للقمــة ،وقــد نظمــت المؤتمــرات الصحفيــة أثنــاء القمــة بجانــب مجموعــة مــن
ّ
ّ
لمنتجــات عين على األرض.

مقاطــع فيديو
		
		
		
		
		
		

تــم إعــداد عــدد مــن مقاطــع الفيديــو للترويــج للحــدث وكجــزء مــن القمــة نفســها ،منهــا خمــس مقاطــع لرؤســاء
المنظمــات األعضــاء فــي االئتــاف يتحدثــون عــن مشــاركتهم فــي الحركــة ويحثــون الوفــود علــى المشــاركة فــي
القمــة ،وتــم عــرض شــريط افتتاحــي الجتــذاب اهتمــام الجمهــور وتهيئــة األجــواء للحفــل االفتتاحــي .وأخيــراً ،تــم
إعــداد فيديــو ترويجــي لمبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة ،للتعريــف واإلشــادة بــدور صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان فــي إطــاق المبــادرة ،وكذلــك تســليط الضــوء علــى المشــاريع الكبــرى التــي
انبثقــت منهــا منذ إنشــائها عام .2002

المنشورات
		
		
		

تــم نشــر ثمــان افتتاحيــات رأي فــي وســائل اإلعــام األكثــر انتشــاراً فــي فتــرة التحضيــر للقمــة .وتراوحــت الموضوعــات
مــن “بيانــات كبيــرة مــن أجــل تغييــر كبيــر” إلــى “دور اإلمــارات المتحــدة المتنامــي فــي التنميــة المســتدامة” ،عــاوة
على ذلك ،تم نشــر أربعة مداخالت ســؤال وإجابة في وســائل اإلعالم.
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 .10العالقات العامة واالتصاالت والتوعية
خالل القمة
ضمــت لجنــة االتصــاالت التابعــة للتحالــف متخصصيــن فــي مجــال االتصــاالت تــم ترشــيحهم
ّ
التخــاذ القــرارات وتقديــم التوجيهــات االســتراتيجية
التحالــف
فــي
الخمســة
األعضــاء
جانــب
مــن
ّ
والتشــغيلية بشــأن التحضيــر لقمــة عيــن علــى األرض لعــام  ،2015وكانــت موافقــة اللجنــة ضروريــة
لكافــة اتصــاالت العالقــات العامــة والتوعيــة والتســويق واالتصــاالت الرقميــة ووســائل اإلعــام
االجتماعي حول الفعالية.

 10.1العالقات العامة

الرسالة اإلخبارية لقمة عين على األرض  -ذا فيو

		
		
		

فعاليــة جانبيــة –أثنــاء التحضيــر لقمــة عيــن علــى األرض لعــام  ،2015جــرى إصــدار  6أعــداد (مــن  13إلــى )18
19
ّ
مــن الرســالة اإلخباريــة للقمــة وتــم توزيعها علــى مجتمــع المهتمين بحركة عيــن على األرض ،وبعــد التحليل ،تبين
أن عــدد قــراء الرســالة اإلخبارية فاق  1,000قارئ.

التوعية
		
		
		
		
		
		

جــرى اســتقطاب بعــض مــن أعضــاء مجتمــع حركــة عيــن علــى األرض للعمــل كســفراء للحركــة وتمثيلهــا فــي 12
المكانيــة العالمــي فــي لشــبونة فــي مايــو  ،2015واليــوم
دوليــة شــملت :منتــدى الجغرافيــا
فعاليــة
ّ
ّ
ّ
العالمــي للبيئــة فــي يونيــو  ،2015ومؤتمــر التمويــل مــن أجــل التنميــة فــي أديــس أبابــا فــي يوليــو .2015
وبلــغ عــدد األشــخاص الذيــن تــم اســتقطابهم للعمــل كســفراء للحركــة أربعــة أشــخاص ،وقــد نجحــوا بفضــل
نفوذهــم داخــل مجتمــع عيــن علــى األرض فــي حشــد الدعــم للقضيــة وتعزيــز أنشــطة الحركــة عــن طريــق قنــوات
اإلعــام االجتماعــي في المقام األول.

المسابقات
		
		
		

جــرى تنظيــم ثــاث مســابقات أثنــاء التحضيــر لقمــة عيــن علــى األرض لعــام  2015مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي
بيــن الشــباب والعلمــاء المواطنيــن ومجتمعــات البيانــات ،وقــد نجحــت المســابقات في زيــادة متابعــة المواطنين
للقمــة وأثــارت االهتمــام بموضوعات المســابقات ،والمســابقات الثالث هي:

		

 .1مســابقة التدويــن اإللكتروني.

		

 .2مســابقة علوم المواطن.

		

 .3مســابقة العرض المرئــي للبيانات.

وقد تم تكريم الفائزين في هذه المسابقات ومنحهم شهادات أثناء األيام
الثالثة للقمة.
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 .9المشاركة من المنطقة العربية
علــى الرغــم مــن الطبيعــة العالميــة للقمــة كان هنــاك تركيــز علــى تشــجيع المشــاركة
مــن المنطقــة العربيــة وضمــان تمثيلهــا بقــوة فــي قمــة عيــن علــى األرض لعــام 2015
( %25من إجمالي المشاركين).
واســتنادًا إلــى تجــارب التعــاون الســابق الناجحــة ،شــارك مركــز البيئــة والتنميــة فــي المنطقــة العربيــة
وأوروبــا (  ) CEDAREفــي تيســير عمليــة المشــاركة مــن خــال:
• التواصــل مــع الشــبكات اإلقليميــة المختلفة المعنية مــن أجل الحضور
• الترويــج لمنجــزات المنطقــة ونشــاطاتها في مجال ممارســات البيانــات البيئية
• الترويــج لقمــة عيــن علــى األرض لعــام  2015لــدى المنصــات اإلقليميــة والدوليــة مــن خــال الشــبكات واألنشــطة
الخاصــة بالمركز
• الترويــج للمبــادرات الخاصــة المنبثقــة عــن قمــة عيــن علــى األرض فــي المنطقــة العربيــة مــن أجــل تبــادل الخبــرات وبنــاء
العالقــات مــع الشــركاء والعلمــاء من المناطق األخــرى وعرض أعمالهم على جمهور أوســع
• إعــداد فهــرس يتضمــن دراســات الحالة وقصــص النجاح المختلفة فــي المنطقــة العربية لتوزيعــه أثناء القمة
تفاعليــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة ( )GISتوضح القضايــا البيئية ومناطــق التنوع البيولوجي الشــديد
• تطويــر خريطــة
ّ

ممثلة في القمة ،ومنها:
المنفذة في المنطقة العربية
وكانت مشاريع المبادرات الخاصة
ّ
ّ
ـي لمشــاركة المواطــن
• خريطــة EcoCitizen
العالميــة (( )ECWMمبــادرة اســتدامة ومرونــة المجتمعــات) – تجســيد فعلـ ّ
ّ
فــي رؤيــة حركــة  .EoEيهــدف المشــروع إلــى استكشــاف أســاليب اســتعراض والتقــاط البيانــات المحمولــة يدوي ـ ًا علــى
المكانــي والوعــي بالمــوارد علــى نحــو أفضــل .ويجــري تطبيــق المشــروع ،والــذي
مســتوى األحيــاء لتطويــر الوعــي
ّ
أطلــق فــي ريــو ،20+حاليـ ًا فــي القاهرة والدار البيضــاء وهناك خطط بإضافــة ليما إلى المشــروع التجريبي.
• مشــروع فالكــون (مبــادة إدارة الكــوارث)  -مبــادرة خاصــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تركــز علــى الحــد مــن
الح ْو َكمــة المبتكــرة
الخســائر البيئيــة والمجتمعيــة واالقتصاديــة الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة عــن طريــق توفيــر َ
المكانية.
للبنيــة التحتيــة للبيانــات
ّ
• مشــروع أبوظبــي اإلرشــادي للكربــون األزرق (مبــادرة المحيطــات والكربــون األزرق) – يحــدد ويستكشــف النظــم البيئيــة
الســاحلية وكيــف تســهم فــي احتجــاز الكربــون وخدمــة المجتمعــات الســاحلية ،وقــد ســاهم المشــروع بنجــاح فــي
تحســين القــدرة المحليــة لقيــاس ومراقبــة الكربــون فــي األنظمــة البيئيــة الســاحلية وتوفيــر األدلــة الملموســة
والدامغــة لتوجيــه عمليــة صناعــة القــرار مــن أجــل الحمايــة المســتدامة لهــذه البيئــات ،ونُفــذ المشــروع فــي اإلمــارات
العربيــة المتحدة.
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 .8المشاركة المحلية

شــهدت القمــة مشــاركة قويــة ومتميــزة مــن القطاعــات المختلفــة فــي دولــة
ســواء علــى مســتوى الحكومــة أو القطــاع الخــاص أو
اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ً
الهيئات األكاديمية.

شهدت القمة مشاركة الجهات التالية ،من بين آخرين:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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وزارة البيئة والمياه
وزارة الخارجية
وزارة التعاون الدولي والتنمية
وزارة الطاقة
وكالة الفضاء اإلماراتية
بلدية مدينة أبوظبي
بلدية دبي
بلدية عجمان
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة
مركز اإلحصاء-أبوظبي
مجلس التخطيط العمراني
شركة بترول أبوظبي الوطنية
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
مصدر
المركز الوطني لإلحصاء
مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء
حديقة حيوانات العين
جامعة زايد ()ZU

 .7المندوبون المشاركون في قمة عين
على األرض 2015
جمعــت قمــة عيــن علــى األرض قرابــة  750مشــاركًا مــن الخبــراء والقــادة مــن ُ 103دول يمثلــون
المجتمــع العالمــي لحركــة عيــن علــى األرض.

شارك في القمة ممثلون من:
• الحكومــات والهيئــات الحكومية
• القطاع الخــاص والصناعة
• المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكومية والمؤسســات الخيرية
• علــوم المواطن والهيئــات األكاديمية

كان المشــاركون ينتمــون إلــى أقاليــم مختلفــة كالمنطقــة العربيــة والــدول الجزريــة الصغيــرة
الناميــة ( )SIDSوأمريــكا الجنوبيــة.

كان بمقدور المشاركين:
• التواصــل مــع عــدد متزايــد ومتميــز مــن الخبــراء وقــادة الفكــر وصناع القــرار الذين أبــدوا التزام ًا راســخ ًا بالمســاعدة في
تأميــن مســتقبل أكثر اســتدامة لكوكبنا.
التعاونية في مجــال توليــد البيانات وإدارتها
• التعــرف علــى ومناقشــة والمســاهمة فــي أحــدث المبتكــرات والجهــود
ّ
واستخدامها.
• الوصــول إلــى المبــادرات الخاصــة والتعــرف علــى األنشــطة المن ّفــذة بموجبهــا والمســاهمة فــي بعــض المشــاريع
المتقدمــة الرائدة والرامية إلى سـ ّد فجــوة البيانات.
• التعـ ّـرف علــى العمــل الريادي لمجتمــع حركة عين علــى األرض المتنامي.
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 .6المتحدثون في قمة عين على األرض 2015

تميــزت قمــة عيــن علــى األرض لعــام  2015باســتضافة مزيــج مميــز وحيــوي مــن أبــرز المتحدثيــن فــي
مجــاالت األعمــال والقطــاع الحكومــي وتكنولوجيــا وهندســة البيانــات والمجتمــع المدنــي.

المتحدثون أصحاب الكلمات الرئيسية
•
•
•
•
•
•
•

سعادة رزان خليفة المبارك  ،األمين العام لهيئة البيئة  -أبوظبي
معالي الدكتور أنور قرقاش  ،وزير الخارجية ،اإلمارات العربية المتحدة
معالي الدكتور راشد بن فهد  ،وزير البيئة والمياه ،اإلمارات العربية المتحدة
سعادة أكيم شتاينر  ،المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
سعادة الدكتور محمد األحبابي  ،المدير العام لوكالة الفضاء اإلماراتية
سعادة الدكتور ثاني الزيودي  ،مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ ،وزارة الخارجية
الدكتورة ناوكو إيشي  ،الرئيس والرئيس التنفيذي ،مرفق البيئة العالمي

المتحدثون البارزون
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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الدكتورة باربرا رايان  ،مديرة الفريق المعني برصد األرض
إينغر أندرسن  ،المدير العام لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
جانيت رانجاناثان  ،نائب الرئيس لوحدة العلوم واألبحاث في معهد الموارد العالمية
معالي الدكتور طاهر الشخشير  ،وزير البيئة األردني
معالي الدكتورة نادية مكرم عبيد  ،المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا
الدكتورة ماي جيميسون  ،رائد فضاء في وكالة ناسا
البروفيسور إنريكو جيوفانيني  ،خبير اقتصادي وإحصائي
بيار إيف كوستو  ،سفير النوايا الحسنة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
الدكتورة نوال الحوسني  ،مدير إدارة االستدامة في شركة مصدر
الدكتور موكي هاكاالي  ،أستاذ علوم نظم المعلومات الجغرافية في كلية لندن
فيليكس دودز  ،زميل أول ،معهد األبحاث الدولية

 .5برنامج قمة عين على األرض
ركــز برنامــج القمــة ،والــذي تــم وضعــه مــن قبــل األعضــاء الخمســة فــي التحالــف بدعــم مــن مجتمــع المبــادرات الخاصــة ،علــى
المواضيــع الرئيســية للقمــة ضمــن ســياق التنمية المســتدامة.

تَ َك ّون البرنامج الرئيسي من األنشطة التالية:
•

		

•

		

ـي االفتتــاح والختــام ،يبــدأ كل يــوم بجلســة عامة تناقــش الموضــوع المخصص لذلك
 6جلســات عامــة – تتضمــن حف َلـ ّ
اليوم ،ويضطلع كل عضو في االئتالف بتخطيط إحدى الجلسات العامة وإدارتها.
الجانبيــة على مــدار األيام الثالثة وســمحت للحضور بإجراء مناقشــات متعمقة
جانبيــة – ُوز ِّ َعــت الجلســات
 26جلســة
ّ
ّ
حول القضايا العامة ذات الصلة بموضوع اليوم.

شملت األنشطة األخرى:
•

		

•
•
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		

الجانبيــة بعقــد اجتماعــات نقاشــية غيــر رســمية بشــأن القضايــا المختلفــة
الفعاليــات
ـم َحت
فعاليــة
19
جانبيــة – َ
سـ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ذات الصلة بحركة عين على األرض.
تضمن ذلك إطالق تقارير ومنتجات مشاريع الشركاء والمبادرات الخاصة.
فعاليات إطالق –
8
ّ
ّ
المنظمــات الشــريكة
تضمــن المؤتمــر الصحفــي االفتتاحــي عــروض تقديميــة مــن رؤســاء
صحفيــة –
 3مؤتمــرات
ّ
ّ
ّ
الخمســة فــي ائتــاف عيــن علــى األرض حيــث ناقشــوا أهميــة حركــة عيــن علــى األرض فــي المســاعدة علــى التغ ّلــب
على تحدي البيانات البيئية الذي يواجه العالم في وقت حرج يسعى فيه الكوكب نحو التنمية المستدامة ،وقد
شــهدت القمــة كذلــك عقــد مؤتمريــن صحفييــن آخريــن حــول فوائــد خدمــات النظــام الحيــوي البحــري ألهــداف التنميــة
المستدامة وتحديث بشأن المراحل الرئيسية للمبادرات الخاصة لحركة عين على األرض.
الفعاليــات ،والتــي تعنــي الدردشــة باليابانيــة ،فرصــة لمجتمــع المبــادرات
فعاليــة بيتشــا كوتشــا – كانــت هــذه
30
ّ
ّ
الخاصة من أجل عرض لمحات عن المشــاريع التي تعاونوا في إنتاجها ،وتميزت العروض التقديمية التي تم عرضها
فــي تنســيق بســيط ُمحكــم مــن  20عــرض تقديمــي مــدة العــرض الواحــد  20ثانيــة فقــط بالتركيــز والســرعة
الفعالة.
والمشاركة
ّ
الســوق التعريف بالمبادرات الثمانية الخاصة والمشــاريع األساســية التي تمولها وكانت
الســوق – شــهدت منطقة ّ
ّ
بمثابــة نــص لعــرض مقترحــات المشــاريع علــى المتبرعيــن المهتميــن والشــركاء والمجتمــع ككل وتيســير سلســلة
مــن النقاشــات التنويريــة التــي سـ ّلطت الضــوء علــى القضايــا المختلفــة ذات األهميــة بالنســبة لمجتمــع عيــن علــى
السوق بعض ًا من قصص النجاح في العالم العربي ونتائج مشروع الكربون
األرض ،عالوة على ذلكَ ،ع َرضت منطقة ّ
الســوق بمثابة مركــز القمة حيث تجتمع
األزرق التابــع ل ـــ «مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئية» .كانت منطقة ّ
فيها الوفود من أجل بناء العالقات واستكشاف فرص التعاون الممكنة.
مأدبــة العشــاء – ُدعــي جميــع المشــاركين في القمة إلى حضور مأدبة العشــاء والتي كانــت فرصة للتعارف وبناء
العالقات خارج الجلســات واألنشــطة الرســمية للقمة ،وشــهدت المأدبة بعض األنشــطة الخفيفة مثل موجز شــامل
لليوم ومنح الجوائز للفائزين في مسابقة العرض المرئي للبيانات.
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 .4مواضيع قمة عين على األرض عام 2015

انطلقــت قمــة عيــن علــى األرض لعــام  2015مــن المخرجــات التــي أرســتها القمــة االفتتاحيــة فــي عــام  ،2011وســعت
إلــى تحديــد الحلــول التــي تســهم فــي ســد فجــوة البيانــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــن أجــل دعــم اتخــاذ القــرارات
المستنيرة للتنمية المستدامة.
وقــد ركــزت القمــة علــى التنميــة المســتدامة كموضــوع شــامل ،وذلــك بعــد شــهر مــن إطــاق األمم المتحــدة ألهــداف التنمية
المســتدامة ( )SDGsفــي ســبتمبر  2015والتــي مــن شــأنها توفيــر الزخــم مــن أجــل التغييــر ودفــع عمليــة صنــع القــرار مــن
أجــل التنميــة المســتدامة عالميـ ًا ،وســتتم متابعــة أهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة ومراجعتهــا باســتخدام مجموعــة مــن
المؤشــرات العالميــة علــى المســتويين اإلقليمــي والوطنــي يتــم تطويرهــا من خــال الدول األعضــاء ،إضافة إلــى نتائج العمل
المنجــز مــن أجــل وضــع خطــوط أســاس لهــذه األهــداف فــي الحــاالت التــي ال تتوافــر فيهــا بيانات أساســية وطنيــة وعالمية.
مفصلــة عاليــة الجــودة وســهلة
هــذه المؤشــرات ،والتــي هــي قيــد التطويــر فــي الوقــت الراهــن ،ســتحتاج قطعـ ًا إلــى بيانــات
ّ
الوصــول ومناســبة زمنيـ ًا وموثوقــة يُعتمــد عليهــا فــي قيــاس التقــدم ،وتعـ ّد هــذه البيانــات متط ّلبـ ًا بالــغ األهميــة لعمليــة
صنع القرار ،وتهدف عين على األرض إلى تحسين إمكانية الوصول والتوافر لمجموعات البيانات المختلفة الالزمة للمؤشرات.
ركــزت قمــة عيــن علــى األرض لعــام  2015علــى تعزيــز الحــوار ودفــع الجهــود العالميــة التــي تــؤدي إلــى تغييــرات جذريــة
وقــد ّ
فــي طريقــة جمعنــا للبيانــات والمعلومــات والوصــول إليهــا ومشــاركتها واســتخدامها مــن أجــل إحــداث تغيير حقيقي .وســعت
القمــة إلــى تعزيــز ثقافــة التعــاون مــن خــال شــبكة ملتزمــة بتحقيــق أثــر قابــل للتطــور فــي الرحلــة نحــو مســتقبل مســتدام.
الطلــب علــى البيانــات :يشــمل ِحيــازة البيانــات وإدارتهــا وكيفيــة توصيلهــا وعرضهــا مــن أجــل االســتخدام األمثــل ،وكذلــك
الصلــة بالبيانــات
المتط ّلبــات والتح ّديــات والحلــول الحاليــة ذات ّ
توافــر البيانــات :يشــمل توافــر البيانــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والوصــول إليها ،عــاوة على االبتكارات في مشــاركة
المعرفــة ،والبيانــات مفتوحــة الوصــول وأهميــة التعهيــد الجماعــي (تكاتــف المجتمــع مــن أجــل قضيــة معينــة) وعلــوم
المواطــن فــي تجميــع المعلومــات.
الظــروف المواتيــة :تشــمل البنيــة التحتيــة القانونيــة والماليــة والتكنولوجيــة الضروريــة والقــدرات المطلوبــة لتيســير توافــر
البيانــات والوصــول إليهــا ومشــاركتها علــى نحــو أفضــل.
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 .3ائتالف عين على األرض
للبنــاء علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا عيــن علــى األرض والوصــول إلــى جمهــور عالمــي ،تأســس ائتــاف عيــن علــى األرض
فــي يوليــو  2014بالشــراكة مــع المنظمــات األخــرى التــي تهــدف إلــى بنــاء وحشــد الدعــم العالمــي لدفــع العمــل باتجــاه
تحقيــق رســالة  ،EoEويواصــل ائتــاف  EoEنمــوه وأصبــح اليــوم يضــم بجانــب هيئــة البيئــة  -أبوظبــي وبرنامــج األمــم المتحــدة
للبيئــة :معهــد المــوارد العالميــة ،واالتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة ،والفريــق المعنــي برصــد األرض.
وقــد أعطــى التوســع فــي االئتــاف الحركــة مزيـ ًـدا مــن الحضــور والظهــور علــى الســاحة الدوليــة وســاهم فــي توســيع
قاعــدة المجتمــع المعنــي مــن خــال إضافــة المجتمعــات التابعــة للمنظمــات األعضــاء ،وســمح تأســيس االئتــاف للحركــة
عالمــي فــي قطاعــات متنوعــة ومترابطــة فيمــا بينهــا ولهــا نطــاق مواضيعــي مختلــف فــي
بالوصــول إلــى جمهــور
ّ
الجانــب البيئــي ،وال شــك أن المعرفــة الجماعيــة التــي يجلبونهــا تضفــي مزيــداً مــن القــوة والتنــوع إلــى الحركــة .ويعمــل
الح ْو َكمــة الخــاص باألمانــة العامــة لالئتــاف ومــن
أعضــاء االئتــاف فــي الوقــت الحالــي علــى وضــع الصيغــة النهائيــة إلطــار َ
المتوقــع االنتهــاء منــه مــن أجــل اعتمــاده مــن المنظمــات الخمــس فــي أوائــل عــام .2016
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فــي ديســمبر  ،2011اســتضافت هيئــة البيئــة  -أبوظبــي مــن خــال مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة وبالشــراكة
مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ( )UNEPالقــادة العالمييــن والمبتكريــن وصنــاع القــرار فــي القمــة االفتتاحيــة «عيــن علــى
األرض» .وكانــت أهــم نتائــج القمــة هــو الخــروج ببيــان يحمــل رؤيــة حظيــت بدعــم  48دولــة ،ويتضمــن  14مبــدأً توجيهيـ ًا تشــكل
األســاس لعمــل حركــة عيــن علــى األرض .وتــم وضــع ثمانــي مبــادرات خاصــة تمثــل جوهــر االســتراتيجية لتحقيــق رســالة عيــن
علــى األرض .هــذه المبــادرات الثمانيــة قســمت إلــى قســمين :مبــادرات تأسيســية ومبــادرات مواضيعيــة.

المبادرات الخاصة المواضيعية :معالجة القضايا البيئية والمجتمعية المحددة.
•

•
•
•

•

عين على التنوع الحيوي – تسعى إلى تحفيز األشخاص والحكومات والهيئات والمنظمات على مشاركة المعلومات
والبيانات بشأن التنوع الحيوي من أجل الحفاظ على التوازن الدقيق لعالمنا
عيــن علــى إدارة الكــوارث – تســعى إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة مــن البيانــات وأطــر العمل البشــرية والمؤسســية والفنية
والتي تُع ّد الزمة لضمان التخطيط األمثل للكوارث الطبيعية واالستجابة لها على جميع مستويات المجتمع
عين على المحيطات والكربون األزرق – تدعم جمع البيانات بشأن النظم الحيوية الساحلية والمحيطية واالستفادة منها
في مكافحة تغير المناخ وكذلك الحفاظ على النظم الحيوية وحمايتها
عيــن علــى اســتدامة ومرونــة المجتمعــات – تركــز علــى تطويــر إطــار عمــل لجمــع البيانــات الحضريــة والبيئيــة
واالجتماعيــة ومشــاركتها بمــا يمكننــا مــن تطويــر حواضــر ومــدن تتمتــع بالمرونــة وتحظــى بحمايــة أفضــل ضــد
مواطن الضعف
فعالــة بشــأن الميــاه تســاعد
عيــن علــى أمــن الميــاه – تســعى إلــى دعــم ،وتيســير ،وتعزيــز قيــام بنيــة معلوماتيــة ّ
الفعالــة والمســتدامة
فــي الجهــود المجتمعيــة ،والوطنيــة ،والدوليــة ،واإلقليميــة ،والعالميــة الراميــة إلــى اإلدارة
ّ
والمرنة لموارد المياه وصون هذا المورد الحيوي.

المبــادرات الخاصــة التأسيســية :تتنــاول القضايــا التــي تمتــ ّد عبــر المبــادرات الخاصــة المواضيعيــة
الفعالة للمعلومات والبيانات البيئية والمجتمعية.
وتعتبر ضرورية لدعم المشاركة
ّ
•

•

عيــن علــى إتاحــة وصــول الجميــع للبيانــات والمعلومــات  -تعمــل هــذه المبــادرة علــى تعزيــز المبــدأ رقــم  10مــن إعــان
ريــو 199بشــأن البيئــة والتنميــة ،والــذي يدعــو إلــى مشــاركة جميــع طبقــات المجتمــع فــي عمليــة صنــع القــرار مــن
خــال ثــاث “ركائــز” أساســية هــي الوصــول إلــى المعلومــات البيئيــة ،والمشــاركة فــي صنــع القــرارات المتع ّلقــة بالبيئــة،
واإلصالح القضائي في حالة عدم توفير مثل هذا الوصول وهذه المشاركة
عيــن علــى التعليــم البيئــي  -تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز التعليــم والوعــي البيئييــن فــي المؤسســات التعليمية
الرسمية وغير الرسمية ،وتقر مبادرة عين على التعليم البيئي بأن التعليم هو أساس التغيير اإليجابي

العالميــة  -تحســين إمكانية اكتشــاف البيانــات والمعلومــات والمعرفة البيئيــة والوصول
• عيــن علــى شــبكة الشــبكات
ّ
إليها من خالل ربط الشبكات القائمة والمخططة.
وتم ّثــل المبــادرات الخاصــة برامــج مهمــة للعمــل تســهم بشــكل أساســي فــي تنفيــذ اســتراتيجية عيــن علــى األرض وتحســين
طــرق جمــع البيانــات وإدارتهــا ومشــاركتها واســتخدامها ،وتعالــج هــذه المبــادرات بعض ـ ًا مــن أصعــب التحديــات المتع ّلقــة
بالبيانــات مــن أجــل توجيــه عمليــة صنــع القــرار للتنميــة المســتدامة ،وتوفــر المبــادرات الخاصــة فرصـ ًا مــن أجــل :تطويــر شــبكات
وشــراكات لمعالجــة االحتياجــات المشــتركة لتطويــر المحتــوى؛ ومشــاركة األدوات والتقنيــة والبنيــة التحتيــة ،وإضافــة قيمــة
إلــى المشــاريع الحاليــة مــن خــال دمــج األفــكار الجديــدة ،والوصــول إلــى أفضــل الممارســات والبروتوكــوالت والمعاييــر،
والمشــاركة فــي األنشــطة التجريبيــة ،وتكــرار التجــارب الناجحــة فــي البلــدان واألقاليــم األخــرى ،ودعــم أهــداف التنميــة
المســتدامة (.)SDGs

شعار حركة عين على األرض:
تالقي األطراف المعنية لإلشادة بمبادرات البيانات “األفضل تأثيراً” من كافة أنحاء العالم.
توحيد اآلراء حول القضايا الرئيسية وطرح الحلول إلتاحة الوصول إلى البيانات على نطاق أكبر.
تعاون من أجل تعزيز المبادرات القائمة وإطالق مبادرات جديدة عند الضرورة.
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 .2نبذة حول عين على األرض

إدراك ًا ألهميــة البيانــات البيئيــة فــي دعــم اتخــاذ القــرارات المســتنيرة بشــأن التنميــة المســتدامة ،ارتــأت مبــادرة أبوظبــي
العالميــة للبيانــات البيئيــة ،وهــي كيــان تابــع لهيئــة البيئــة  -أبوظبــي ،إطــاق حركــة عيــن علــى األرض فــي عــام 2010
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة .وتعتبــر حركــة عيــن علــى األرض حركــة عالميــة متناميــة تلتــزم بالســعي لســد
الفجــوة فــي البيانــات البيئيــة مــن خــال تعزيــز وفــرة البيانــات والوصــول إليهــا ،ودعــم ُص َّنــاع القــرار عــن طريــق تفســير هــذه
البيانــات وتحديــد المخاطــر والفــرص اســتناداً إلــى المعرفــة التــي تــم الحصــول عليهــا.
وتســعى حركــة عيــن علــى األرض إلــى مجابهــة التحــدي العالمــي المتمثــل فــي تحســين الوصــول إلــى المعلومــات
البيئيــة ودعــم وتعزيــز الجهــود الحاليــة وتحســين مشــاركة المعلومــات والبيانــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
وتبادلهــا ،وكذلــك المعرفــة التــي توفرهــا مجتمعــات المعرفــة المتنوعــة بغيــة دعــم التنميــة المســتدامة.
ويتألــف مجتمــع عيــن علــى األرض ،والــذي يشــكل العمــود الفقــري للحركــة ،مــن شــبكة مــن المنظمــات والعلمــاء
والمهندســين والمســؤولين الحكومييــن واألكاديمييــن وممثلــي القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي مــن حــول العالــم
المهتميــن بتحســين جــودة البيانــات والمعلومــات البيئيــة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات ســليمة لمســتقبل أكثــر اســتدامة ،وســد
الفجــوة فــي البيانــات البيئيــة ،وبنــاء القــدرات والمعــارف المتخصصــة فــي اســتخدام البيانــات والمعلومــات فــي كافــة
مناطــق العالــم .ويتميــز مجتمــع عيــن علــى األرض بالتنــوع واالتســاع ،ويتــم تمثيلــه مــن خــال كافــة شــرائح المجتمــع بمــا
فيهــا المواطنيــن العادييــن والمجتمعــات األصليــة التــي تمتلــك ثــروة مــن البيانــات والمعلومــات بالغــة األهميــة للتنميــة
المســتدامة العالميــة.
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رؤية عين على األرض:
عالــم تتناغــم فيــه المعلومــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــع
مشــاركة المواطنيــن مــن أجــل تحســين القــرارات التــي تحقــق التنميــة
المســتدامة.

رسالة عين على األرض:
تعمــل عيــن علــى األرض علــى بنــاء قــدرات الشــبكات عبــر طيــف متنــوع مــن
مجتمعــات المعرفــة ،وذلــك بهــدف تحســين عمليــة صناعــة القــرار لدعــم
جهــود التنميــة المســتدامة.

.1ملخصتنفيذي
تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
حفظــه اهللُ ،عقــدت قمــة «عيــن علــى األرض» الثانيــة فــي الفتــرة مــن  6إلــى  8أكتوبــر فــي فنــدق
ســانت ريجيــس – جزيــرة الســعديات فــي أبوظبــي.
تولــت هيئــة البيئــة  -أبوظبــي ( )EADممثلــة فــي مبــادرة أبوظبــي العالميــة للبيانــات البيئيــة
( )AGEDIرعايــة قمــة عيــن علــى األرض ( )EoEلعــام  2015بموافقــة األمانــة العامــة للمجلــس
التنفيــذي ( )GSECوتمويلهــا .جــرى تنظيــم القمــة بواســطة ائتــاف عيــن علــى األرض الــذي يضــم،
باإلضافــة إلــى هيئــة البيئة-أبــو ظبــي ،برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ( )UNEPومعهــد المــوارد
العالميــة ( ،)WRIواالتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة ( ،)IUCNوالفريــق المعنــي برصــد األرض
( .)GEOوقــد قــام بحضــور حفــل االفتتــاح صاحــب الســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل نهيــان باإلضافــة
لعــدد مــن الشــخصيات المحليــة المرموقــة والســفراء وممثليــن إقليمييــن ودولييــن رفيعــي
المســتوى.
حظيــت قمــة عيــن علــى األرض  2015بمشــاركة  750مندوبــ ًا مــن  103دولــة يمثلــون قطاعــات
متنوعــة مهتمــة بقضايــا البيانــات البيئيــة .وعلــى مــدار األيــام الثالثــة للقمــة ،ناقــش الخبــراء
والعلمــاء وصانعــو السياســات البــارزون مــن أنحــاء العالــم مشــكالت البيانــات البيئيــة التــي تواجــه
ك ً
ال مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة ،علــى حــد ســواء ،فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة
( )SDGsوأجنــدة التنميــة بعــد .2015
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 10.3وسائل اإلعالم الرقمي
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 .11نتائج قمة عين على األرض 2015
الملحق “أ” – برنامج القمة
الملحق “ب” – إعالن القمة والمبادئ التوجيهية األربعة عشر
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قـــمـــة عيـن علـــى األرض 2015
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