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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨ - ١٧فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

ــث      ــتحدة الثال ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت تنف
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه     

    )اليونيسبيس الثالث(لسلمية يف األغراض ا
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء           

تقرير  ): اليونيسبيس الثالث   (اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية       
   عن التقدم املرحلي من فريق العمل بشأن ادارة الكوارث       

 مذكرة من األمانة        
 
ضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية، خالل دورهتا اخلامسة          نظـرت جلـنة اسـتخدام الف       -١

واألربعـني، يف تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي              
 وقــد اســتذكرت اللجــنة أهنــا قــد  )١().اليونيســبيس الثالــث(واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 

 فـريق عمـل ألجـل تنفـيذ تلـك التوصيات اليت             ١١أنشـأت، خـالل دورهتـا الـرابعة واألربعـني،           
أسـندت الـيها الـدول األعضـاء أولويـة علـيا، أو تلـك التوصـيات الـيت ورد بشـأهنا عرض لتويل                 

 وحسـبما طلبـت اللجـنة، قدمـت مجيع أفرقة العمل تقاريرها عن أعماهلا إىل                )٢(.قـيادة النشـاط   
__________ 
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والثالثني، واىل اللجنة ابان دورهتا اخلامسة    اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية ابان دورهتا التاسعة           
وقد سلّمت اللجنة بأن ضمان الشفافية يف أعمال أفرقة العمل هو أمر يتسم بأمهية              . واألربعـني 

أساسـية بالنسـبة إىل الـدول األعضـاء، واتفقت على أن من املهم كذلك أن تواصل مجيع أفرقة       
 . ية العلمية والتقنيةالعمل تقدمي تقاريرها إىل اللجنة وجلنتها الفرع

وحيـتوي مـرفق هـذه الوثـيقة عـلى تقريـر عـن الـتقدم املرحـلي قدمـه فريق العمل بشأن               -٢
 . من توصيات اليونيسبيس الثالث٧ادارة الكوارث فيما خيص تنفيذ التوصية 

   
  احلواشي 

خدامه يف األغراض السلمية،  تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستانظر  )١(
 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩فيينا، 

 (A/56/20  والتصويب٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم   )٢(
 .٥٥ و٥٠، الفقرتان Corr.1) و
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  املرفق
   ن فريق العمل بشأن ادارة الكوارثتقرير عن التقدم املرحلي م

  مقدمة   -أوال  
حتـتوي هـذه الوثـيقة عـلى مـلخص يبـّين االجنازات بعد انقضاء أكثر من عام على بدء         -١

نشـاط فـريق العمـل بشـأن ادارة الكـوارث، الـذي أنشـأته جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                       
 اللجنة قد اتفقت على انشاء أفرقة       وكانت. األغـراض السـلمية ابـان دورهتـا الـرابعة واألربعـني           

عمـل بقـيادة تطوعـية مـن جانـب الـدول األعضـاء ألجـل تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة                        
اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

 فــريق العمــل وأســوة بأفــرقة العمــل األخــرى، جــرى االضــطالع بــالعمل املســند إىل  ). الثالــث
بشـأن ادارة الكـوارث بـرعاية اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية التابعة للجنة، ومبساعدة مكتب                  

 .شؤون الفضاء اخلارجي، الذي قدم خدمات األمانة

 مــن ٧أمــا الواليــة املســندة إىل فــريق العمــل بشــأن ادارة الكــوارث فتــتعلق بالتوصــية     -٢
يذ نظـام عـاملي مـتكامل، وخباصـة مـن خالل التعاون      توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، بشـأن تنفـ      

الـدويل، الدارة الكـوارث الطبيعـية وختفـيفها واالغاثة منها ودرئها، من خالل الرصد األرضي                
واالتصـاالت وغـري ذلــك مـن اخلدمـات ذات الصــلة بالفضـاء، باالسـتفادة إىل أقصــى حـد مــن        

وقد ارتئي  . املة على النطاق العاملي   القـدرات املوجـودة وسـد الـثغرات القائمـة يف التغطـية الش             
أن اسـتخدام التكنولوجـيات الفضـائية احلديـثة ميكـن أن يكـون له تأثري بّين يف تلك اجلهود اذا        

وأمــا مهمــة فــريق العمــل . مــا تســىن تصــّور وتنفــيذ ُبــىن ومــنظومات صــحيحة يف هــذا الصــدد 
حاته بشــأن املــبادرات فتتــلخص يف حتلــيل الوضــع الــراهن، واالعــراب عــن آرائــه وتقــدمي مقــتر  

املـزمع اختاذهـا بغـية جلـب مـنافع املعلومات املستمدة من الفضاء إىل مجيع األمم اليت تعاين من                    
ومـن مث فـان عضـوية الفـريق مفتوحة لكافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة                . وقـوع كـوارث   

 .واهليئات ذات الصلة بالفضاء
  

  اخللفية    -ثانيا  
ارة الكـوارث الطبيعـية نطـاق القدرات األرضية األساس، ومن مث            كـثريا مـا تـتجاوز اد       -٣

فـان االسـتثمار يف التكنولوجيات الفضائية ألجل االغاثة من الكوارث والتخفيف منها هو أمر    
وُيالحــظ يف كــل عــام أن تلــك الكــوارث تكــّبد احلــياة البشــرية خســائر   . لــه مــا يســوغه متامــا 

 ناهــيك عــن –املاضــي القريــب  يفاألحــياء  نســمة مــن ١٠٠ ٠٠٠ بلــغ متوســطها –شــديدة 
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اخلسـائر االقتصـادية املترتـبة عـلى أضـرار املمـتلكات وخسـائر العمليات، واليت ُتقّدر قيمتها يف                
ــتراوح بــني   ١٠٠حــدود  ــيون دوالر، أي مــا ميــثل نســبة ت ــناتج  ٠,٤ و٠,٣ بل ــة مــن ال  يف املائ

 .االمجايل يف العامل

لفيزيائــية الكامــنة يف منشــأ الكــوارث األصــلي  عــالوة عــلى ذلــك، فمــع أن الظواهــر ا  -٤
تكـون إىل حـد مـا هـي نفسـها دائمـا عـلى امـتداد التاريخ، يبدو أنه قد حدث ازدياد يف قابلية                 

ذلك أن منو السكان، واالفتقار إىل      . تعـّرض املدنـية إىل خطر تلك الكوارث يف الوقت احلاضر          
اضي، والتنمية احلضرية يف املناطق املعّرضة      الضـوابط الرقابية الوافية بالغرض على استخدام األر       

هي عوامل قد   ) وكـون تلـك املـناطق غـري حمـددة بوضـوح عـلى حنـو واف بالغرض                 (لألخطـار   
 .تبّين أسباب هذه الوقائع

خـالل العقـود القريـبة العهـد، أخذ حيدث تقدم هائل يف التعمق يف املعرفة العلمية ويف                   -٥
 تؤثــر يف هـذا الكوكـب يف جمـاالت مـثل األرض الصــلبة     فهـم سلسـلة العملـيات الفيزيائـية الـيت     

وقـد أسـهمت التكنولوجـيات والـنظم الفضائية اسهاما مهما يف            . والغـالف اجلـوي واحملـيطات     
وتــبعا لذلــك فــان الظواهــر الــيت كانــت ُتتصــور يف املاضــي عــلى أهنــا شــاذة كلــيا . ذلــك الفهــم

ة واهلزات األرضية واملوجات البحرية     ومهلكـة، ومـنها عـلى سـبيل املـثال االنفجـارات الربكاني            
الزلزالـية والـزوابع احللزونية، أصبحت ُترى اآلن على أهنا مظاهر تتبدى فيها الظواهر الفيزيائية          

 .اليت ميكن فهمها، ومن بعض اجلوانب ميكن التنبؤ هبا أيضا

ي، هـذا، وان الـنظم الفضـائية، مبـا تقدمـه مـن نظـرة عاملـية شاملة إىل الكوكب األرض                    -٦
كما . تشـكّل أدوات ممـتازة لرصـد تلـك الظواهـر وترصـدها، وللمساعدة على منذجة تطورها                

ان هلـا مقـدرة فـريدة عـلى القـيام برصـد شـامل وتفصـيلي ملنطقة منكوبة بكارثة، وبذلك فهي                      
ولذلك . توفـر دراسـة تقديرية وارشادا توجيهيا للسلطات املكلفة مبهام احلماية املدنية واالغاثة            

نافع الـيت ميكـن أن تقدمهـا تلك النظم الفضائية ينبغي أن ُتتاح يف أقرب وقت ممكن إىل    فـان املـ   
 .مجيع األمم

ومــن مث فقــد تــبّدت للعــيان مــزية واضــحة يف مــبادرة اليونيســبيس الثالــث بالنســبة إىل    -٧
ل األمـم املـتقدمة، الـيت تتـيح األدوات والتكنولوجـيات املستندة إىل الفضاء، واألمم اليت هي أق                 

 .تقدما من حيث النمو وأقل استعدادا للتصدي إىل الكوارث مبفردها، على حد سواء
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  انشاء فريق العمل ومسؤولياته           -ثالثا  
ــودة يف       -٨ ــثالثني املعق ــنة وال ــان دورهتــا الثام ــية، اب اتفقــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن

عـاملي متكامل يستند إىل     ، عـلى انشـاء فـريق خـرباء لدراسـة تنفـيذ نظـام                ٢٠٠١فـرباير   /شـباط 
وقـد أنشـئ الفـريق بـنواة أساسـية مـن األعضـاء من البلدان        . الفضـاء الدارة الكـوارث الطبيعـية     

مث . ذات املقـدرة العلمـية والتقنـية املـتقدمة أو الـبلدان العالـية القابلـية للـتعّرض خلطـر الكوارث                    
ريق اخلرباء يف فريق العمل     اتفقـت جلـنة الفضـاء، ابـان دورهتـا الـرابعة واألربعـني، عـلى دمـج فـ                   

ــريق العمــل كــال مــن فرنســا والصــني وكــندا      . بشــأن ادارة الكــوارث  وقــد انتخــب أعضــاء ف
واتفقــوا عــلى تــويل رئاســة فــريق العمــل  . للتشــارك يف رئاســته، مث أقــرت اللجــنة ذلــك الحقــا 

و بالتـناوب بــالدور ملــدة ثــالث ســنوات، عــلى أن تــرأس الصــني الفــريق خــالل الســنة األوىل، أ 
وقد أعد الرؤساء  . املـرحلة األوىل، مث فرنسـا خـالل السـنة الثانـية، مث كـندا خـالل السنة الثالثة                  

املشـاركون خطـة عمـل تفصيلية، وقُدمت لكي يوافق عليها الفريق ابان جلسته العامة األوىل،                
، أثناء انعقاد مؤمتر    ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٦ و ٥الـيت عقـدت يف تولـوز، فرنسـا، يومـي            

. مث ُنقحت وُحّسنت خطة العمل فيما بعد      . الحتـاد الـدويل لـلمالحة الفلكـية الـثاين واخلمسني          ا
وقُـدم تقريـر عـن أنشـطة فـريق العمـل إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية ابـان دورهتا التاسعة                

لسة والـثالثني، الـيت عقـد أثـناءها فريق العمل جلسته العامة الثانية، واستعرض عملية متابعة اجل                
مث ُعقـدت اجللسـة الثالـثة يف هيوسـنت، الواليـات املـتحدة األمريكـية، يف تشرين            . العامـة األوىل  

 .، أثناء انعقاد مؤمتر الفضاء العاملي٢٠٠٢أكتوبر /األول

وقـد قـام الرؤسـاء ااملشـاركون بتصـريف عمـلهم مـن خـالل ترتيـب اتصـاالت تداول                      -٩
يق تقدم يكون له داللة مهمة بشأن املهام اليت  هاتفـية وعقـد اجتماعات وجها لوجه ألجل حتق  

 .أسندها اليهم فريق العمل

مت التسـليم يف بـدء االضطالع بأعمال فريق العمل بأنه لدى تنفيذ نظام عاملي متكامل          -١٠
وتركــز تلــك املســائل عــلى  . تســتدعي احلاجــة إىل الــنظر يف ثــالث مســائل أساســية ومــترابطة  

 الــيت ميكــن أن تلبــيها التكنولوجــيات الفضــائية، أو الــيت ميكــن  احتــياجات املســتعملني الفعلــيني
عـلما بـأن احتـياجات املسـتعملني ختتلف باختالف       . تكيـيف تلـك التكنولوجـيات لكـي تلبـيها         

اذ يقتصــر بعــض تلــك االحتــياجات عــلى عالقــته بفهــم الظواهــر   . فــئات املســتعملني أنفســهم
ــتقين  ــية العــلمي وال ــته باألشــخاص الذيــن هــم عــلى   وينحصــر بعضــها اآلخــر . الفيزيائ  يف عالق

األرض، مـثل السـلطات احمللـية املســؤولة مـنها عـن االســتجابة يف حـاالت الطـوارئ أو أجهــزة        
 .احلماية املدنية
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كمـا ان ادمـاج التكنولوجـيات الفضـائية يف نظام متكامل الدارة الكوارث يثري سؤاال                 -١١
دة املثلى من املعلومات الفضائية، الذي من       طبيعـيا بشأن قدرة فرادى األمم على حتقيق االستفا        

شـأنه أن يعـتمد عـلى البنـية التحتـية املـتاحة هلـا مـن حيـث وجود قواعد بيانات للرسوم البيانية             
 .وغري ذلك من النواتج واملعدات وتدريب العاملني يف هذه اجملاالت

ن تكنولوجيات  ولـذا فـان املهمـة األوىل لفريق العمل هي تقييم ما هو موجود حاليا م                -١٢
الفضـاء اخلاصـة عـلى الـتحديد بـادارة الكـوارث، وتقديـر مدى سهولة سبل الوصول إىل تلك                 
ــدرات        ــياجات املســتعملني والق ــات عــن احت التكنولوجــيات، وكذلــك احلصــول عــلى املعلوم

 .الوطنية بالنسبة إىل البىن التحتية املتاحة

اركني الــثالثة، حبيــث يكــون كــل وبــناء علــيه، أُســندت ثــالث مهــام إىل الرؤســاء املشــ -١٣
رئـيس مشـارك مسـؤوال عـن مهمـة واحـدة مبشـاركة الـبلدان املخـتارة مـن أعضاء فريق العمل              

 .ويرد أدناه تلخيص للمهام الثالث املشار اليها. ألجل استكمال املرحلة األوىل من أعماله
  

  حتديد احتياجات املستعملني -١ 
 بأوســاط اجملــتمع العــلمي؛ فهــي حتــتاج إىل  بعــض االحتــياجات خــاص عــلى الــتحديد  -١٤

ويتعلق بعضها اآلخر بالسلطات احمللية، اليت حتتاج       . مدخـالت ألجـل عملـييت الفهـم والنمذجة        
وبعضها . إىل مدخـالت ألجل اختاذ القرارات يف جمايل استخدام األراضي ومنع وقوع املخاطر            

 مدخالت يف الزمن احلقيقي ألجل    اآلخـر أيضـا خـاص بأجهـزة احلمايـة املدنـية، اليت حتتاج إىل              
ــة       ــوع أزم ــناء وق ــة أث ــة واحلماي ــتعلقة باالغاث ــام امل ــم امله ــيع    . دع ــد اضــطلعت الصــني بتجم وق

 .املعلومات املتعلقة باحتياجات املستعملني وحتليلها
  

  حتديد القدرات الوطنية -٢ 
تعتمد على عدد ان قـدرة أمـة مـا عـلى حتقـيق االستفادة املثلى من املعلومات الفضائية           -١٥

مــن العناصــر، مــثل نوعــية الرســوم البيانــية واخلــرائط واملعــدات وتدريــب العــاملني يف احلمايــة    
وقد تولت فرنسا املسؤولية عن جتميع املعلومات عن        . املدنـية والـبىن التحتية املوجودة والتنظيم      

 .القدرات الوطنية وحتليلها
  

  حتليل النظم الفضائية -٣ 
املهمـة الـيت حتـتاج إىل النظر فيها بغية        ) البارامـترات ( املعـامل القياسـية      هـنالك عـدد مـن      -١٦

تقديـر امكانـية اسـهام الـنظم الفضـائية يف التخفـيف من الكوارث، مثل دقة االستبانة الفضائية                   
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واالسـتبانة الطيفـية والـزمن احملـلي للتغطية بواسطة السواتل، واملقدرة على الوصول السريع إىل           
وما هو مهم يف هذا الصدد      ). الكاتالوجات(جـود كتّيـبات البـيانات املصورة        موقـع معـني، وو    

ــة يف غضــون ســنتني أو ثــالث       ــنظم الفضــائية الــيت ســوف تكــون عامل هــو وصــف جمموعــة ال
سـنوات بغـية تعـريف اخلدمـة الـيت مـن املـزمع تقدميهـا يف ذلـك احلني، اذا ما تسىن تنفيذ القيام                         

وقد اضطلعت كندا بتجميع املعلومات     . أثـناء األزمات  بعمـل سـريع ومنسـق بواسـطتها مجـيعا           
 .عن النظم الفضائية وحتليلها

  
  نتائج األعمال املنجزة أثناء املرحلة األوىل                -رابعا  

يقــدم هــذا الــتقرير عــن الــتقدم املرحــلي حملــة امجالــية عــن األعمــال املــنجزة حــىت هــذا     -١٧
وأما وثائق تلك   . لة العامة الثالثة لفريق العمل    الـتاريخ، بصـيغتها املعروضة واملناقشة أثناء اجللس       

ــارجي         ــاء اخلـــ ــؤون الفضـــ ــب شـــ ــبكي ملكتـــ ــع الشـــ ــلى املوقـــ ــتاحة عـــ ــي مـــ ــة فهـــ اجللســـ
(www.00sa.unvienna.org/unisp-3/followup/action_team_07/index.html). 

  
  احتياجات املستعملني -١ 

 البلدان املتقدمة النمو والبلدان     مـن احلقـائق املعروفة متاما أن الكوارث الطبيعية تصيب          -١٨
ــلبية يف            ــار س ــا آث ــاة بشــرية ويكــون هل ــائال ومعان ــارا ه ــواء، فتســبب دم ــلى حــد س ــية ع النام

ــية  ــنمو       . االقتصــادات الوطن ــرقل ال ــة اخلطــورة تع ــبة ُيحــتمل أن تكــون بالغ ــثل عق ــا مت ــا اهن كم
 الفضــاء يف ولكــن بفضــل الــتطور الســريع الــذي طــرأ عــلى تكنولوجــيا   . االقتصــادي والتنمــية

العــامل، تســتطيع البشــرية أن تــأمل يف مــنع الكــوارث الطبيعــية واالغاثــة مــنها عــلى حنــو أفضــل   
ومـن مث فـان الغـرض من العمل املراد أن ينجزه فريق العمل              . باسـتخدام التكنولوجـيا الفضـائية     

، مما  يتمـثل يف حتسـني آلـيات التنسـيق بـني ُنظم الرصد األرضي يف العامل ألجل ادارة الكوارث                  
واهلــدف . يــؤدي إىل تنفــيذ نظــام عــاملي مــتكامل يســتند إىل الفضــاء الدارة الكــوارث الطبيعــية 

ــيا ومســتقبال مــن جانــب الــدول      املــتوخى هــو تعزيــز اســتخدام الــنظم الفضــائية املوجــودة حال
 .األعضاء يف ادارة الكوارث يف مجيع أحناء العامل

ومات عن احتياجات املستعملني باالستناد     وقـد تولت الصني املسؤولية عن جتميع املعل        -١٩
ــية         ــنظمات الدول ــيت أتاحــتها امل ــية ال ــواد املرجع ــدول األعضــاء وامل ــته ال ــذي قدم ــردود ال إىل امل
احلكومـية وغـري احلكومـية يف االجابـة عـن استمارة الدراسة االستقصائية اليت صممتها اململكة                 

وقد . عميمها على كافة الدول األعضاء    املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية وجرى ت           
وردت اجابـات مـن ايطالـيا وبـروين دار السـالم واجلمهوريـة العربـية السورية والصني وفرنسا                   
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وكـندا واملغـرب وموريشيوس ونيجرييا ونيوي، ومن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة األرصاد             
ستعملني يف جماالت ادارة الكوارث     وتـبّدت يف االجابـات املتلقاة احتياجات امل       . اجلويـة العاملـية   

والتخفـيف مـن الفيضانات واجلفاف واهلزات األرضية واجنراف الطني والصخور واالنزالقات            
ــيجانات        ــنووية وه ــرباكني واألعاصــري والتصــّحر والطــوارئ ال ــات وال األرضــية وحــرائق الغاب

ات الثلجـية وأمراض    احملـيطات وتسـّرب الـنفط والـتلوث الـبحري والـزوابع احللزونـية واالهنـيار               
 .النباتات وآفات احلشرات وغري ذلك

ــية، مت تصــنيف       -٢٠ ــواد املرجع ــتلقاة ومتحــيص الكــثري مــن امل ــات امل وباالســتناد إىل االجاب
. الكـوارث عـلى أسـاس أويل يف أربـع فـئات بغـية تيسـري اجـراء حتلـيل الحتـياجات املستعملني                      

يت تشـكل خطـورة والعوامل اليت تشكل        وقـد ُوضـع يف احلسـبان يف ذلـك التصـنيف البيـئات الـ               
كــوارث األرض  )ب( الكــوارث املــتعلقة بــالغالف اجلــوي وأحــوال الطقــس؛ و  )أ: (خطــورة

ويف الوقت نفسه، وبالنظر إىل     . كوارث احمليطات  )د(الكـوارث األحيائية؛ و      )ج(اليابسـة؛ و    
تقرير عن احتياجات   تـنامي األمهـية والعواقـب اخلطـرية اخلاصـة بالـتلوث البيـئي، فقـد تطـرق الـ                   

الناجم عن املشاريع اهلندسية    ) االيكولوجية(املسـتعملني أيضـا إىل قضـايا تلوث البيئة األحيائية           
واحـتوى التقرير أيضا على معلومات تفصيلية من        . اخلطـرية الشـأن والكـوارث األحيائـية ذاهتـا         

للمساعدة اخلارجية يف   قـاعدة البـيانات الدولـية عـن الكـوارث التابعة ملكتب الواليات املتحدة               
حـاالت الكـوارث ومركـز األحباث يف علم أوبئة الكوارث، واليت حتتوي على احصائيات عن                

 .الكوارث الرئيسية اليت وقعت منذ ما يربو على مائة سنة من الزمن

ــد قُســمت إىل العناصــر         -٢١ ــنها ق ــيف م ــية والتخف ــا ان قضــية ادارة الكــوارث الطبيع كم
ة بـيانات خلفـية، تكـون مفـيدة أثـناء التخطيط واالنذار واألزمة واالنقاذ               قـاعد : األربعـة التالـية   

وألن تلوث البيئية والكوارث األحيائية     . واالصـالح؛ والتنـبؤ؛ والكشـف واالستجابة؛ والتقييم       
يســببهما بصــفة رئيســية النشــاط البشــري، ويتطلــبان يف معظمهمــا رصــدا اعتــياديا واســتجابة    

احلــاالت  يفالرصــد والتقيــيم  )أ: (يل العناصــر الــثالثة التالــيةســريعة، ســيكون مــن األفضــل حتلــ
. الكشف واالستجابة  )ج(التنبؤ واالنذار املبكر فيما خيص نوعية البيئة؛ و          )ب(االعتـيادية؛ و    

وبالــنظر إىل املــردود املــتلقى مــن الــدول األعضــاء خبصــوص دورات الكــوارث واخلســارة الــيت   
االســـتبانة الفضـــائية : العناصـــر الـــيت حتـــتاج إىل حتلـــيلتســـببها الكـــوارث، ينـــبغي أن تتضـــمن 

. واالسـتبانية الطيفـية، واالسـتبانة الزمانـية، والرصد يف مجيع أحوال الطقس ويف مجيع األوقات            
ــياجات املســتعملني، إىل         ــيل احت ــة، يف حتل ــد أُســندت األولوي ــتراض، فق ــك االف ــلى ذل ــناء ع وب

عدتـه اللجـنة الوطنـية الـتابعة للصني بشأن العقد           اسـتعراض الوثـائق املرجعـية ذات الصـلة، ممـا أ           
ــلحماية البيئــية يف الصــني، وكذلــك          ــية، وادارة الدولــة ل ــن الكــوارث الطبيع ــدويل لــلحد م ال
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وذُكرت يف التقرير عن احتياجات املستعملني كوارث     . االجابـات املـتلقاة مـن الدول األعضاء       
املعلومــات الفضــائية يف مجــيع رئيســية ضــمن كــل فــئة، ومــا يتصــل بذلــك مــن احتــياجات إىل  

 .مراحل ادارة الكوارث
  

  القدرات الوطنية -٢ 
مبجـرد التسـليم بـأن الـنظم الفضـائية ميكـن أن تقدم إسهاما كبريا يف ختفيف الكوارث                    -٢٢

وأن املعلومـات املتأتــية مــن الفضـاء ميكــن أن تلــيب العديــد مـن احتــياجات املســتعملني، يســتلزم    
 :التاليةاألمر معاجلة القضايا 

مـا هـي القـدرات الوطنـية الـيت يـتعني بـناؤها للحصول على فائدة قصوى من             )أ(  
 هذه الفرصة؟

 ما هو الوضع احلايل يف البلدان؟ أين توجد الثغرات؟ )ب( 

مـا هـي املـبادرات املطلـوب اختاذهـا اليوم على الصعيد الوطين أو الدويل لسد             )ج(  
 هذه الثغرات؟

مـل املعـين بـإدارة الكوارث، تولت فرنسا مسؤولية مجع املعلومات            ويف إطـار فـريق الع      -٢٣
ــية  ــدرات الوطن ــيا واملكســيك، أُعــدت اســتمارة      . عــن الق ــدمي مســامهتني مــن إيطال وعقــب تق

، وردت ردود مــن ٢٠٠٢يولــيه /وحــىت متــوز. استقصــاء وأرســلت إىل مجــيع الــدول األعضــاء
ة العربـــية الســـورية، وســـري النكـــا، أذربـــيجان، وإيطالـــيا، وبـــروين دار الســـالم، واجلمهوريـــ

 .والصني، وفرنسا، وكندا، وموريشيوس، ونيجرييا، ونيوي، واهلند، واليونان

والـبلدان اليت قدمت ردودا تعد موطنا لنصف سكان العامل ومتثل طائفة واسعة التنوع               -٢٤
وإىل ما هو واستنادا إىل هذه الردود   . لذلـك تعتـرب ردودهـا إسهاما هاما       . مـن األوضـاع احمللـية     

 .معروف ومشاهد عموما يف حاالت الكوارث الفعلية، أُعد تقرير جتميعي

أويل تركـيز خـاص ملـرحلة األزمـة ألهنـا مـن الواضـح أهنـا هـي املـرحلة املرتبطة باخلطر               -٢٥
الرئيسـي املباشـر عـلى كل من البشر واملمتلكات، مما يتطلب تضامنا عرب احلدود وتعاونا دوليا             

 .لذلك أعطيت األولوية إىل اإلغاثة، بغض النظر عن تكلفة الضرر. نظيمسريعا وجيد الت

ــات         -٢٦ ــن املعلوم ــنفعة قصــوى م ــلى م ــبلدان يف احلصــول ع ــدرات ال كــان واضــحا أن ق
 :الفضائية خالل األزمات تعتمد على العناصر التالية

 :وصف األراضي املعنية واملعدات املتاحة )أ( 
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 علم رسم اخلرائط؛ ‘١‘ 

 ئط استخدام األراضي؛خرا ‘٢‘ 

 خرائط الغطاء األرضي؛ ‘٣‘ 

 مناذج اسقاطات التضاريس األرضية؛ ‘٤‘ 

 شبكة أجهزة االستشعار األرضية؛ ‘٥‘ 

 :املرافق )ب( 

 سبل احلصول على تنبؤات متقدمة عن أحوال الطقس احمللية؛ ‘١‘ 

 ؛)شبكة هاتف وشبكة عريضة النطاق(وجود شبكة اتصاالت قوية  ‘٢‘ 

 :عداد موظفي الدفاع املدينإ )ج( 

 املعدات؛ ‘١‘ 

 التدريب؛ ‘٢‘ 

 :التنظيم )د( 

. يتواصـل مـع أوسـاط مشـّغلي الـنظم الفضـائية      " مسـتعِمل مـأذون له    "وجـود    
تتمـثل مسـؤولية املسـتعِمل املـأذون له يف متهـيد الطـريق لكـي ُيستطاع القيام         (

 ).بعمل فوري حال حدوث كارثة

ان يف الواقع بإكمال اخلطوات الالزمة لكفالة وجود العناصر قـام عـدد قلـيل مـن الـبلد        -٢٧
ــية و  . املذكــورة أعــاله  ــتمويل/ومشلــت العقــبات القــدرات التقن ومــن ناحــية أخــرى، ال  . أو ال

ــيف          ــة لتخف ــات الفضــائية املطلوب ــن املعلوم ــة م ــة الكامل ــر اجملموع ــد واحــد أن يوف يســتطيع بل
 .الكوارث

لقـدرات هـو أن تكون لدى كل بلد قدرة كاملة على   ومل يكـن اهلـدف املـتعلق ببـناء ا        -٢٨
ولكن ينبغي أن   . التواصـل مباشـرة وعـلى مجـيع األصـعدة مـع أوسـاط مشـّغلي الـنظم الفضائية                  

يكـون اهلـدف هـو تأسـيس مـا هـو مناسـب أن تقـوم بـه، يف أي حالة بعينها، السلطة الوطنية،                         
 الـيت ميكـنها التعاون هبا يف إدارة         ومـا ميكـن أو مـا ينـبغي أن تقـوم بـه اهليـئات الدولـية والطـرق                   

 .الكوارث
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  النظم الفضائية -٣ 
وكــاالت (مثــة بــرامج ومــبادرات خمــتلفة، ســواء اضــطلعت هبــا كــيانات وطنــية فــردية    -٢٩

ــبه تكنولوجــيات     ) فضــائية ــية، أوضــحت جبــالء اإلســهام الــذي ميكــن أن جتل أو مــنظمات دول
ه التكنولوجــيات الفضــائية أقــل وضــوحا  بــيد أن اســتخدام هــذ. الفضــاء يف ختفــيف الكــوارث

وقــد قُصــد . وســط األشــخاص املســؤولني عــن تقــدمي الدعــم يف حــاالت الكــوارث يف املــيدان  
ــية           ــيم فعال ــنظم الفضــائية تقي ــن ال ــندا ع ــه ك ــذي أعدت ــتقرير ال ــيت ُجمعــت يف ال ــات ال باملعلوم

إدمــاج هــذه تكنولوجــيات الفضــاء لتلبــية احتــياجات املســتعملني وقــدرة بلــد كــل مــنهم عــلى  
بـناء علـيه فباالضافة إىل وصف الربامج        . التكنولوجـيات يف هـياكل إدارة الكـوارث الـتابعة لــه           

ــنظم الفضــائية املفضــلة إلدارة الكــوارث، درس        ــزة االستشــعار وال ــك أجه ــبادرات وكذل وامل
ت الـتقرير عـن الـنظم الفضـائية أنـواع الـنواتج الـيت يتـيحها مقدمـو البيانات الفضائية والسياسا                    

 .اليت حتكم استخدام هذه النواتج والوصول إليها

ــتها    -٣٠ ــبادرات يف طبيع ــربامج وامل ــباين ال ــية     . وتت ــرقة دراس ــئة أف ــبعض هي ــتخذ ال ــث ي حي
خمصصـة، مـثل الفـريق املخصـص املعـين بدعـم إدارة الكـوارث واملكلّـف من قبل اللجنة املعنية                      

ــن    ــيات والـ ــيات عـــن التكنولوجـ ــتقدمي توصـ ــد األرض بـ ــواتل رصـ ــة بسـ واتج األنســـب ملواجهـ
الكـوارث، أو يـتخذ شـكل شـبكات مـثل اسـتراتيجية الرصـد العاملي املتكاملة والشبكة العاملية              

ــالكوارث   ــتعلقة ب ــلمعلومات امل ــية حلــيازة      . ل ــبادرات عمليات ــئة م ــرامج أخــرى يف هي ــدأت ب وب
لكوارث البـيانات، مـثل بـرنامج رصـد األرض الـتابع لوكالة الفضاء األوروبية وبرنامج رصد ا                 

وأكثر املبادرات العملياتية للتصدي للكوارث شهرة هي ميثاق        . الـتابع لوكالـة الفضاء الكندية     
الـتعاون مـن أجل حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حالة وقوع كوارث طبيعية أو                

ــثاق الــدويل بشــأن   مث ، الــذي أُبــرم مؤخــرا،  "الفضــاء والكــوارث الكــبرية "تكنولوجــية، أو املي
 .اتسعت عضويته بالفعل لتبلغ حنو ست وكاالت فضائية

أمـا أجهـزة االستشـعار اليت حددت لرصد الكوارث من الفضاء فهي أجهزة سلبية أو                 -٣١
ولذلـك فهي تشمل    . فعالـة عـلى السـواء، وتشـمل قطاعـا واسـعا مـن الطـيف الكهرمغنطيسـي                 

دة األطياف وأجهزة استشعار أجهـزة تصـوير بصـرية عالـية االسـتبانة ومقياسات إشعاعية متعد          
 .فعالة تعمل باملوجات الصغرية

وُتستخدم بيانات من   . وُيعـدَّل كـل جهـاز استشـعار لـيغطي نوعـا معينا من الكوارث               -٣٢
ســواتل قطبــية وســواتل يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، مبــا يف ذلــك ســواتل ُصــنعت بصــفة  

وتقــدم أجهــزة استشــعار . نــذار املــبكرأساســية للتنــبؤ بــالطقس، لرصــد حــاالت اجلفــاف، واإل 
بصـرية عالـية االسـتبانة وكذلـك أجهـزة استشـعار راداريـة بـيانات لرسـم خرائط بنيوية ملناطق                     
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وقد استخدمت بيانات   . الـزالزل النشـطة يف العـامل، ولتقيـيم آثار األضرار اليت تسببها الزالزل             
التابعة للواليات املتحدة   ) نوا (مـن سـواتل اإلدارة الوطنـية لدراسـة احملـيطات والغـالف اجلـوي              

األمريكـية، وبـيانــات مـن جهـاز استشـعار الكساء النباتــي التابــع لسواتــل نظام رصد األرض            
)SPOT (     وبعض أجهزة االستشعار اليت أُطلقت مؤخرا، مثل مقياس   . لتعقّـب حـرائق األحـراج

، خمصصة لتغطية هذا    )BIRD(والسـاتل بـريد     ) MODIS(الطـيف التصـويري املتوسـط التحلـيل         
كمـا جيـري رصد الفيضانات بانتظام باستخدام كل من نظم الرادارات            . الـنوع مـن الكـوارث     

ــتحة االصــطناعية     ــرادارات ذات الف ــية البصــرية وال ــن   ). ســار(الكهربائ ــثاين م ــنوع ال وأخــذ ال
الــرادارات يصــبح أكــثر شــيوعا عــلى حنــو مــتزايد بســبب قدرهتــا عــلى الــرؤية خــالل الســحب  

" سار"وقد قدمت رادارات    . ضـطرابات اجلويـة وغريهـا مما حيدث أثناء مواسم الفيضانات          واال
تغطية ) ERS( والسـاتل األورويب لالستشـعار عن بعد  ) RADARSAT(مـثل سـاتل رادارسـات    

فعالـة للمـياه املخـتلطة باجلليد، وتشكل اآلن البيانات الواردة من هذه السواتل وسواتل أخرى                
ومثــة مصــادر بــيانات لكشــف    . وائــر املعنــية باجللــيد لــبلدان خمــتلفة    جــزءا مــن عملــيات الد  

ــزالزل     ــتعلقة بأخطــار ال ــتلك امل ــد املواقــع مشــاهبة ل ــزالقات األرضــية وحتدي ويعــتمد كــال  . االن
ــة ميكــن أن تكشــف عــن خصــائص عــدم          ــن الكــوارث عــلى رســم خــرائط قاعدي ــنوعني م ال

ا أن االنسـكابات النفطـية تنـتج عن    كمـ . اسـتقرار، مـثل حـاالت التصـّدع والتشـقّق واالحنـدار          
وجيري احلصول على بيانات موجات صغرية وبيانات . حـوادث تكنولوجـية أو أخطـاء بشـرية       

فهــو : وللــثوران الــربكاين جوانــب مــتعددة . بصــرية عــلى الســواء بشــأن االنســكابات النفطــية 
اط يســـبب هتديـــدات قريـــبة مـــن حمـــور الـــربكان يف شـــكل تدفقـــات احلمـــم الـــربكانية والنشـــ 

اإلنفجــاري والصــخور الــربكانية والدخــان، أو هتديــدات بعــيدة مــثل انتشــار الــرماد الــربكاين،  
وحتظى شبكة املراكز االستشارية املعنية بالرماد    . الـذي يعتـرب خطـرا كـبريا عـلى الطـريان املدين            

الــربكاين عــلى نطــاق العــامل، الــيت أنشــئت حتــت رعايــة مــنظمة الطــريان املــدين الدولــية، بدعــم  
ــيانات        و ــية للســواتل والب ــرة الوطن ــثل الدائ ــة، م ــية ُتشــغِّل ســواتل أرصــاد جوي كــاالت حكوم

واملعلومـات البيئـية الـتابعة لنوا، واملنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية، والوكالة              
 .اليابانية لألرصاد اجلوية

والنواتج واخلدمات وقـد أسـندت الوكـاالت الفضـائية حقوق توزيع البيانات الساتلية            -٣٣
وعلى سبيل املثال،   . املتصـلة هبـا بصـفة عامـة إىل كـيانات منفصلة، معظمها يف القطاع اخلاص               

 هــو مركــز دويل لــتوزيع البــيانات يوفــر نواتــج مــن ســواتل االحتــاد الروســي   Eurimageمركــز 
 .والواليـات املـتحدة والـيابان ويقـدم خدمـات فهـارس بـيانات وخدمـات اطـالع سريع خمتلفة                

 هـي كـيان مـن القطـاع اخلـاص يـوزع بـيانات من سواتل االستشعار عن                   Euromapومؤسسـة   
، بإيصال البيانات إىل زبائنها     OrbView حالـيا سواتل     Orbimageوتديـر مؤسسـة     . بعـد اهلـندية   
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هي املوزع التجاري   ) RSI(وشـركة رادارسـات الدولية      . يف وقـت قريـب مـن الـزمن احلقـيقي          
، حيث تقدم خدمات برجمة ساتلية RADARSAT-1ت الساتل الكندي عـلى نطـاق العـامل لبيانا     

ومعاجلــة بــيانات، وقــد ُصــممت اخلدمــات لــتوائم طائفــة عريضــة مــن التطبــيقات واحتــياجات  
كما . ومتلـك شـركة رادارسـات الدولـية أيضـا حقـوق التوزيع لبيانات سواتل أخرى               . الـزبائن 
ــية االســتبانة مــن املركــبة   ، وهــي شــركة جتاريــة، الصــور ال Space Imagingمتلــك  بصــرية العال

 شركة  ١٩٨٢وأنشـأ املركـز الوطـين للدراسات الفضائية بفرنسا يف عام            . IKONOSالفضـائية   
SPOT Image لتوزيع صور من سواتل نظام رصد األرض )SPOT (على نطاق العامل. 

عنية يقومون  أو يشّغلون السواتل امل   /والوكـاالت الفضائية أو املشّغلون الذين ميلكون و        -٣٤
ويرد وصف . بتصـميم سياسـات اسـتخدام البـيانات واحلصـول علـيها ملختلف الربامج الساتلية            

مـبادئ السياسات املتعلقة بالبيانات اخلاصة بالوكالة اإليسا والوكاالت التابعة لالحتاد الروسي            
 .وكندا واهلند والواليات املتحدة واليابان، يف التقرير الذي أعدته كندا

  
  األنشطة اجلارية لفريق العمل وخطة عمله                  -مسا  خا  

أتـاح العمـل الذي أجري خالل املرحلة األوىل لفريق العمل عرضا شامال الحتياجات          -٣٥
وهذه . املسـتعملني، ومستويات القدرات الوطنية، والنظم الفضائية املتاحة يف السنوات القادمة          

ومن . االستخدام األمثل للبيانات الفضائية   هـي العناصـر الرئيسـية الـيت ينـبغي مطابقتها لتحقيق             
الواضـح أن املطابقـة بـني املكونـات الـثالثة ال تكـون مباشـرة وتعتمد على عوامل حملية وعاملية                     

 .كذلك

الواقعية، قام بإنشاء   " حقائق احلياة "ولكـي يـتأكد فريق العمل من أن حتليله يستند إىل             -٣٦
ــة     ــدة خــالل جلســته العام ــة جدي ــرقة عامل ــثةســتة أف ــواع حمــددة مــن    .  الثال وبالتركــيز عــلى أن

الكـــوارث، أي الـــزالزل واجلفـــاف والفيضـــانات وحـــرائق األحـــراج واالنســـكابات النفطـــية   
وأخطـار اجللـيد، وحتـت القـيادة الطوعـية ألعضـاء فـريق العمـل، سـتتوىل األفرقة العاملة حتديد                     

تخدام البيانات الفضائية   ووصـف الفجـوات وأوجـه القصـور الفعلـية يف الـبلدان املختلفة يف اس               
وقــد تكــون طبــيعة هــذه الفجــوات وأوجــه القصــور تقنــية أو تشــغيلية أو  . لتخفــيف الكــوارث

 . تنظيمية أو مالية أو تعليمية

ويــتوقع أن يــؤدي هــذا التحلــيل إىل وصــف دقــيق للمســائل املــتداخلة يف العديــد مــن     -٣٧
واالقــتراحات واملــبادرات وســتلي ذلــك مناقشــات بشــأن الســيناريوهات   . أوضــاع الكــوارث

وسـتعقد هـذه املناقشـات يف إطـار فـريق العمل وخالل منتدى مفتوح               . الالزمـة لسـد الـثغرات     
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 مبشاركة منظمات غري حكومية ومؤسسات خمتلفة وكيانات        ٢٠٠٣يونيه  /سـيعقد يف حزيران   
 .من القطاع اخلاص

 :أما خطة العمل فهي كما يلي -٣٨
 

 ٢٠٠٣يناير /ون الثاين كان– ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول
 
 .سيجري كل فريق من األفرقة العاملة الستة حتليال للثغرات ●

، سيقدم كل فريق عامل استنتاجاته ومقترحاته       ٢٠٠٣يناير  / كـانون الثاين   ٣١حبلـول    ●
 .إىل الرؤساء املشاركني

 
 ٢٠٠٣فرباير /الدورة األربعون للجنة العلمية والتقنية، فيينا، شباط

 
 ام الرابع لفريق العملاالجتماع الع

 
 .سيقدم كل فريق عامل استنتاجاته ومقترحاته ●

ــناء عــلى اســتنتاجات       ● ــتداخلة، ب ــرقة مهــام ملعاجلــة املســائل امل ســُيجمَّع األعضــاء يف أف
 .ومقترحات األفرقة العاملة

 .٢٠٠٣يونيه /سُيلتمس تقدمي مقترحات لدورة مفتوحة تعقد يف حزيران ●
 

 ٢٠٠٣ايو م/ أيار–فرباير /شباط
 
 .سيجري كل فريق مهمة حتليال لنظريات سد الثغرات ويعد عددا من السيناريوهات ●

، سيحيل كل فريق مهمة السيناريوهات والتوصيات إىل        ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣١حبلـول    ●
 .الرؤساء املشاركني

 
، الــدورة السادســة واألربعــون للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، فييــنا 

 ٢٠٠٣يونيه /حزيران
 

 الدورة املفتوحة لفريق العمل
 
ــية ومؤسســات        ● ــنظمات غــري حكوم ــا يف ذلــك م ــية، مب ســُتدعى كــيانات غــري حكوم

 .صناعية
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 .سيقدم كل فريق مهمة توصياته ●

 .سيقدم متحدثون مدعوون آراءهم اخلاصة بشأن طريق املستقبل ●

 أعمال فريق العمل الختيار املقترحات      وعقـب الـدورة املفـتوحة، ستخصص املرحلة الثالثة من         
 .٢٠٠٤والتوصيات وجتميعها لكي يصوغها فريق العمل يف هناية مدة واليته، يف عام 

  
  مالحظات ختامية          -سادسا    

يـود الرؤسـاء املشـاركون أن يعـربوا عن تقديرهم لالهتمام الواضح الذي أبداه العديد       -٣٩
 مؤسسات دولية   ٧ بلدا و  ٣٠وحـىت اآلن، مثـة      . لمـن الـبلدان باإلسـهام يف أعمـال فـريق العمـ            

بيد . قامـت إمـا باملشـاركة يف االجـتماعات أو بـتقدمي إسـهامات كـبرية يف أعمال فريق العمل                   
ــادة هــذه األعــداد، وســيغتنمون أي مناســبة حلفــز       أن الرؤســاء املشــاركني حريصــون عــلى زي

ذلك أن  . دد ممكن من البلدان   الـنقاش والـتماس اآلراء بشأن االحتياجات واملطالب من أكرب ع          
زيـادة الوعـي باإلجـراءات الالزمـة وتعزيـز تنظيمها مها عنصران حموريان يف استخدام البيانات                 

 .الفضائية لتخفيف الكوارث

وُيـزجى الشـكر اجلزيل إىل أعضاء فريق العمل؛ فقد كانت مشاركتهم النشطة ضمانا      -٤٠
ون الفضاء اخلارجي شريكا فعاال جدا يف وقـد كـان مكتب شؤ  . لـتقدم العمـل وصـلته بـالواقع      

 .تنظيم أعمال فريق العمل

ويتمـتع فـريق العمل بروح تعاون قوية وسط بلدان خمتلفة متثل أكثر من نصف سكان          -٤١
وهـم يشـاركون الرؤسـاء املشـاركني يف الشـعور بأن املشكلة اليت يتناوهلا فريق العمل              . األرض

 .كبريا على وشك أن ُيحرزذات أمهية كبرية ويعتقدون أن تقدما 
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