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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين
   باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف

    )اليونيسبيس الثالث(  األغراض السلمية 
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   

): اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
     التقرير اخلتامي لفريق العمل املعين بإدارة الكوارث

   مذكرة من األمانة  
   مقدمة -أوال  

فـريق العمل املعين بإدارة الكوارث هو أحد أفرقة العمل اإلثنـي عشر اليت أنشأهتا جلنة                -١
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية لتنفيذ التوصيات ذات األولوية اليت أصدرها                
مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     

__________ 
* A/AC.105/C.1/L.270. 
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وعـلى وجـه الـتحديد عهـد إىل فريق العمل ببحث تنفيذ نظام     ). يونيسـبيس الثالـث  ال(السـلمية   
 . وترد يف مرفق هذا التقرير اختصاصات فريق العمل. عاملي متكامل إلدارة الكوارث

ويــتألف هــذا الــتقرير مــن أربعــة أقســام، تــبني خلفــية إنشــاء فــريق العمــل؛ وإجــراءات   -٢
ز مهمـته؛ ونـتائج أعماله؛ وتوصياته بشأن مفهوم وتنفيذ   وأنشـطة فـريق العمـل الرامـية إىل إجنـا         

 .وسيعد فريق العمل الحقا تقريرا أكثر تفصيال. نظام عاملي إلدارة الكوارث

وقـد اسـتفيد يف هـذا الـتقرير مـن املعلومـات الـيت قدمـت يف وثـائق خمتلفة أعدها فريق                        -٣
وعروضا، وخالصات  العمـل، وتشـمل دراسـات، وتقاريـر عـن أنشـطة، وحماضـر اجتماعات،                

ــارجي          ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــب شـ ــبكي ملكتـ ــع الشـ ــيها يف املوقـ ــالع علـ ــن االطـ ــات ميكـ ملناقشـ
(www.oosa.unvienna.org/unisp-3/followup/action_team_07/index.html). 

  
  اخللفية -ثانيا  
  إنشاء فريق العمل      -ألف  

ــية، يف دورهتــا الثامــنة    -٤ ــريقها  أقــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ــثالثني، اتفــاق ف  وال
ــريق خــرباء لدراســة تنفــيذ نظــام عــاملي فضــائي مــتكامل إلدارة        العــامل اجلــامع عــلى إنشــاء ف

وتـألف فـريق العمـل مـن أعضـاء أساسـيني مـن الـبلدان الـيت لديها قدرات           . الكـوارث الطبيعـية   
الفرعية على أن واتفقت اللجنة . علمـية وتقنـية مـتقدمة، أو الشـديدة القابلـية للـتأثر بالكوارث         

ينتخـب أعضـاء فـريق اخلـرباء رئيسـه، وأن يكـون االنـتخاب خاضـعا للموافقة عليه من جانب                     
ــرابعة واألربعــني يف حزيــران    يونــيه /جلــنة الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهتــا ال

 ).١٠ واملرفق الثاين، الفقرة ٢٩، الفقرة A/AC.105/761انظر الوثيقة  (٢٠٠١

ــرابعة      واتفقــت -٥ ــا ال  جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورهت
واألربعـني عـلى إنشاء أفرقة عمل، مؤلفة من الدول األعضاء املهتمة، من أجل تنفيذ توصيات                 
ــة قصــوى أو الــيت قدمــت دول أعضــاء عرضــا لقــيادة      اليونيســبيس الثالــث الــيت أعطيــت أولوي

ومت . اء على ذلك االتفاق، فريق العمل املعين بإدارة الكوارث        وأنشئ، بن . األنشـطة املرتبطة هبا   
 .ضم أعضاء فريق اخلرباء إىل فريق العمل

وكانـت كـل مـن الصني وفرنسا وكندا قد قدمت إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                -٦
يق وقبل فر . يف األغـراض السـلمية يف دورهتا الرابعة واألربعني مرشحا منها لقيادة فريق اخلرباء             

أكــتوبر / تشــرين األول٦ و٥العمــل الترشــيحات رمســيا يف جلســته العامــة األوىل، املعقــودة يف  
.  أثـناء املؤمتـر الـدويل الـثاين واخلمسـني لـلمالحة الفضـائية الذي عقد يف تولوز بفرنسا                   ٢٠٠١
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ــثالثة        ــبلدان ال ــك ال ــلى أن تتشــارك يف رئاســته تل ــامل ع ــريق الع ــق الف ــك اجللســة، اتف . ويف تل
ت بتنسـيق أعمـال الفـريق العامل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، مبساعدة من مكتب               واضـطلع 

 .شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة

إعالن فيينا  : األلفية الفضائية "ووفقـا للقـرار الـذي اعـتمده اليونيسـبيس الثالث بعنوان              -٧
مل بتنفـيذ نظام متكامل وعاملي،   تـتعلق واليـة الفـريق العـا    )١(،"بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية     

وخصوصـا مـن خـالل الـتعاون الدويل، إلدارة ختفيف الكوارث الطبيعية وجهود االغاثة ودرء                
الكــوارث، مــن خــالل رصــد األرض واالتصــاالت وســائر اخلدمــات الفضــائية، مــع االســتفادة 

لتكنولوجيات وقد رئي أن ا. القصـوى مـن القـدرات احلالـية وسـد الـثغرات يف التغطـية العاملـية            
الفضـائية الراهـنة ميكـن أن تسـاهم مسـامهة ملموسـة يف تلـك اجلهـود إذا تسـىن توخـي اهلياكل            

وعهـد إىل فـريق العمـل مبهمـة حتلـيل احلالة الراهنة            . والـنظم وطـرائق العمـل السـليمة وتنفـيذها         
الفضائية وتقـدمي آرائـه ومقـترحاته بشـأن املـبادرات الـيت ينـبغي اختاذهـا جللب فوائد املعلومات               

وكانـت عضوية فريق العمل مفتوحة جلميع الدول  . إىل مجـيع الـبلدان الـيت تعـاين مـن كـوارث            
األعضـاء املهـتمة، وكيانات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات اليت هلا مركز مراقب لدى جلنة         

وشــاركت يف فــريق العمــل أيضــا كــيانات . اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية
 .تدعم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف أنشطته املتعلقة بإدارة الكوارثأخرى 

  
  الفضاء وإدارة الكوارث        -باء  

كــثريا مــا تــتجاوز إدارة الكــوارث الطبيعــية نطــاق القــدرات األرضــية، وعلــيه فهــناك     -٨
. مــربرات جــيدة لالســتفادة مــن التكنولوجــيات الفضــائية يف االغاثــة مــن الكــوارث وختفــيفها   

 حتمـية وقـوع الظواهـر الطبيعـية، الـيت تـزداد حـدة مـن جراء تغري البيئة العاملية وتفاقم             وبسـبب 
اخـتالالت الـتوازن االيكولوجـي وتزايد سكان العامل وعدم مالءمة املمارسات البشرية املتعلقة         
باســـتخدام األراضـــي وتنميـــتها وتـــزايد الضـــغوط عـــلى مـــوارد األرض، يـــتزايد تواتـــر وقـــوع 

وتســـبب تلـــك احلالـــة بدورهـــا زوال الغابـــات،  . د األضـــرار الـــنامجة عـــنهاالكـــوارث وتـــتزاي
والتصـحر، واجنـراف الـتربة، ونقـص املـياه، وسوء احلالة الصحية، وضعف نوعية احلياة، وكل                 

وتشـتمل األضـرار الـناجتة مـن الكـوارث الطبيعية على مكونات             . ذلـك يثـبط التنمـية املسـتدامة       
البشــرية، وهــالك احلــيوانات الزراعــية واحملاصــيل والغابــات  عديــدة، مــنها اخلســائر يف األرواح 

ــات الصــحية        ــرباء، واإلضــرار باخلدم ــدادات الكه ــات االتصــاالت وإم واملوجــودات، وقطوع
 .واألمنية، واخلسائر التشغيلية الناجتة من تعطيل االنتاج والتجارة والنقل
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ــيات اهلــالل األمحــر والصــ      -٩ ــدويل جلمع ــا حلســابات االحتــاد ال ليب األمحــر، كــان  ووفق
متوسـط اخلسـائر السـنوية الـنامجة عـن الكـوارث الطبيعـية خـالل العقـد املاضـي وفـاة أكثر من                  

 مليون شخص، عالوة على أضرار مادية تقّدر ٢٥٠ شـخص وتضـرر ما يقرب من    ٦٠ ٠٠٠
وعمومـا ففـي حـني يـبدو أن العـدد الفعلي للوفيات الناجتة من الكوارث                .  بلـيون دوالر   ٧٠بــ   

 واخلسائر  )٢(. بـبطء مبـرور الـزمن فـان عـدد األشخاص املتضررين من الكوارث يتزايد               يتـناقص 
يف األرواح واملعانــاة البشــرية أكــرب يف الــبلدان الــيت تعــاين بــالفعل مــن تــدين مســتويات التنمــية   

وآثـار الكـوارث يف تلـك الـبلدان أكـثر حـدة وأطـول أمدا، مقارنة بالبلدان                  . البشـرية والدخـل   
قتصـادي األفضـل اليت جتري فيها استثمارات أكرب يف األهبة للكوارث وتكون             ذات الوضـع اال   

معظـم اخلسـائر فيها مالية، وال سيما تكاليف سداد مطالبات التأمني، وتتعلق بتلف املمتلكات              
والتنمية االقتصادية النسبية واملستوى العام للدخل يف أي بلد         . والبنـية التحتـية ولـيس بالوفيات      

ويتفاوت أخطر . العوامـل اليت حتدد طول الفترة الالزمة لالنعاش من الكوارث         هـو أيضـا أحـد       
أنـواع الكـوارث مـن بلـد إىل آخـر، رهـنا بقابلية كل بلد للتأثر بسبب موقعه اجلغرايف ودرجة                     

 .استثماراته يف األهبة للكوارث

ملختلفة اليت  ويف العقـود املاضـية، أحـرز تقـدم كبري يف الفهم العلمي للظواهر الطبيعية ا                -١٠
وتقدم التكنولوجيات والنظم الفضائية . جتـري يف كوكبـنا، يف الـرب واحمليطات والغالف اجلوي         

ــذا الفهــم   ــة يف ه ــرب يف املاضــي عشــوائية     . مســامهات هام ــدة كانــت تعت ــناك أحــداث عدي وه
وتفضــي حــتما إىل إزهــاق األرواح، مــثل االنفجــارات الــربكانية والــزالزل واألمــواج الســنامية 

 .عاصري احللزونية وغريها، تفهم اآلن فهما أفضل كثريا وتتزايد إمكانية التنبؤ مبظاهرهاواأل

كما توفر أدوات ممتازة ملراقبة     . وتوفـر النظم الفضائية نظرة عاملية إىل كوكب األرض         -١١
وهلا أيضا قدرة فذة على إتاحة      . الكـوارث الطبيعـية ورصـدها وللمساعدة على منذجة تطورها         

 العاملـية والتفصـيلية ألي مـنطقة ضـربتها كارثة، وبذلك تيسر جهود تقييم احلالة وتوفر                 املراقـبة 
ومــن مث ينــبغي أن تــتاح جلمــيع  . االرشــاد للســلطات املســؤولة عــن احلمايــة واالغاثــة املدنيــتني 

 .البلدان يف أقرب وقت ممكن الفوائد اليت ميكن أن توفرها النظم الفضائية

ية واضحة يف املبادرة اليت اختذت، عقب انعقاد اليونيسبيس    ولذلـك رئـي أن هـناك مـز         -١٢
ــر األدوات        ــيت توفــ ــتقدمة الــ ــبلدان املــ ــل الــ ــن أجــ ــوارث، مــ ــيدان إدارة الكــ ــث، يف مــ الثالــ
ــبة للتصــدي          ــل أه ــا أق ــيت لديه ــا ال ــل تقدم ــبلدان األق ــن أجــل ال والتكنولوجــيات الفضــائية وم

 .للكوارث تصديا ناجحا دون مساعدة
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  األنشطة -ثالثا  
عــرض الرؤســاء املشــاركون الصــيين والفرنســي والكــندي عــلى اجللســة العامــة األوىل   -١٣

وكانــت خطــة العمــل تتــبع  . لفــريق العمــل خطــة عمــل مدهتــا ثــالث ســنوات لــلموافقة علــيها  
التوجـيهات املقدمـة مـن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية وتـتوخى هنجـا مرحلـيا للوفـاء بواليـة             

ة العمـل بأن ُيجري فريق العمل الدراسات ذات الصلة وأن يقترح            وقضـت خطـ   . فـريق العمـل   
خطــة لــنظام عــاملي لتخفــيف الكــوارث وإدارهتــا يســتفيد اســتفادة كاملــة مــن املــوارد الفضــائية 

كمــا . واألرضــية املوجــودة، مبــا فــيها مــوارد مــنظومة األمــم املــتحدة أو نظمــا بذلــك الوصــف  
 .املستدام للنظم احلالية لتخفيف الكوارثقضت بأن يقترح فريق العمل سبال للتطوير 

واضـطلع فـريق العمـل بأعماله من خالل دوراته العامة العادية وأفرقته العاملة املوجهة                -١٤
وعــالوة عــلى ذلــك، أجــرى الرؤســاء املشــاركون الــثالثة مناقشــات منــتظمة . حنــو مهــام معيــنة

لفضاء اخلارجي وسجلت   بواسـطة حمادثـات هاتفـية مجاعـية، وبدعم كامل من مكتب شؤون ا             
مــداوالت االجــتماعات العامــة يف حماضــر استعرضــها فــريق العمــل ووزعــت عــلى األعضــاء يف 

وعقـد حـىت اآلن مـا جمموعـه ست اجتماعات عامة، واحدة يف كل من تولوز       . الوقـت املالئـم   
 بفرنسـا وهوسـتون يف تكسـاس بالواليـات املـتحدة األمريكية وبرميني بأملانيا، وثالث مرات يف          

 .ويضم مرفق هذا التقرير قائمة بالبلدان واملنظمات اليت شاركت يف أعمال فريق العمل. فيينا
  

  استقصاء االحتياجات والقدرات والنظم                -ألف  
كــان الــتحدي الرئيســي أمــام الفــريق العــامل هــو حتديــد العالقــة بــني املعلومــات عــن      -١٥

جات أوسـاط املسـتعملني، الذيـن لديهم        التكنولوجـيات الفضـائية املـتوفرة، مـن ناحـية، واحتـيا           
. درجــات مــتفاوتة مــن اخلــربة واملعــرفة يف جمــال تكنولوجــيات الفضــاء، مــن الناحــية األخــرى   

واتبعـت عملـية تشـاورية واسـعة الـنطاق جلمع املعلومات عن احتياجات البلدان يف جمال إدارة                  
وأجرى فريق العمل استقصاء . الكـوارث وعـن املـوارد املتوفرة للبلدان لتلبية تلك االحتياجات    

وأعد فريق . عاملـيا الحتـياجات املسـتعملني والقـدرات الوطنـية، باسـتخدام اسـتمارات موحدة            
العمـل أيضــا قائمــة حصـرية بالــنظم الفضــائية املوجـودة الــيت هلــا قـدرات يعــتقد أهنــا ذات صــلة     

ات ذات الصلة اليت    واسـتنادا إىل املعلومـات الـواردة أو املـتوفرة مـن الدراسـ             . بـإدارة الكـوارث   
سـبق أن أجريـت واملـتاحة، تسـىن تقيـيم مـدى فـائدة وكفايـة التكنولوجـيات الفضائية املتوفرة                     

 .وترد أدناه نتائج االستقصاء والتحليل الذي أجري له الحقا. إلدارة الكوارث
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  احتياجات املستعملني -١ 
لفيضانات، وحاالت  ا: تناولـت الـردود عـلى االستقصـاء طائفـة واسـعة مـن الكوارث               -١٦

اجلفــاف، والــزالزل، وتدفقــات الصــخور والطــني، واالهنــياالت األرضــية، وحــرائق الغابــات،    
ــّور احملــيطات،       ــنووية، وحــاالت مت ــرباكني، والعواصــف احمليطــية، والتصــحر، والطــوارئ ال وال

فات واالنسـكابات النفطـية، والـتلوث الـبحري، واالهنـياالت اجللـيدية، واألمراض النباتية، واآل       
وكـان بعـض أنـواع الكوارث، مثل الفيضانات وحرائق الغابات والعواصف احمليطية             . احلشـرية 

مدرجـــا يف ردود مجـــيع الـــبلدان تقريـــبا الـــيت شـــاركت يف  ) األعاصـــري احللزونـــية والتيفونـــية(
وانفــردت بلــدان معيــنة بــأنواع أخــرى مــن الكــوارث، مــثل الــرهج، واألمــراض    . االستقصــاء

ت احلشــرية، واالهنــياالت اجللـــيدية، والطــوارئ الــنووية، والــتلوث الـــبحري      النباتــية، واآلفــا  
ــية   ــائي، واملخاطــر الثلج ــن الكــوارث، مــثل       . وامل ــواع غريهــا م ــائعا أيضــا إدراج أن وكــان ش

االنسـكابات النفطـية، يف الـردود على االستبيان، وخصوصا من جانب البلدان املصدرة للنفط             
. ي مـلخص لالسـتنتاجات الرئيسـية حسـب أنواع الكوارث    ويـرد فـيما يـل    . والـبلدان الصـناعية   

وقـد أعـد فـريق العمل تقريرا منفصال يقدم تفاصيل ومعلومات إضافية عن احتياجات البلدان،     
 .ووزعه على أعضائه

  
  الفيضانات )أ( 

أشـار معظـم املسـتجيبني لالستقصاء إىل أن احتياجهم األساسي إىل املعلومات اخلاصة               -١٧
ر مــدى املســاحات املغمــورة بالفيضــان وحالــة البنــية التحتــية، مبــا فــيها املســاكن،   يــتعلق بــتقدي

وأشاروا إىل أهنم حيتاجون، لتقييم حالة البنية التحتية، إىل استبانة    . ‘األزمة‘وأساسـا يف مـرحلة      
 أمتار، أما لتقييم مدى املساحة املغمورة بالفيضان، فيحتاجون إىل استبانة       ١٠أرضـية أقـل مـن       

ــني  أرضــية ــتراوح ب ــترا٣٠ و٢٠ ت ــلى، يف     .  م ــة املث ــات، يف احلال ــزم احلصــول عــلى املعلوم ويل
غضـون مـا بـني سـاعة واحـدة وسـت سـاعات بعـد حدوث الكارثة، مع تكرار احلصول على                      

وتقع املسؤولية أوال على عاتق     . املعلومـات عـلى فـترات تـتراوح بـني بضـع ساعات وعدة أيام              
ــية املختصــة باالنقــ  ــة يف حــاالت الطــوارئ، أو عــلى عــاتق مــتخذي   الســلطات احملل اذ وباالغاث

وتتراوح املعّدات  . واعتـرب أن بيـئة العمـل أثـناء الفيضان هي املكتب امليداين            . القـرارات احمللـيني   
 .الالزمة بني القوارب الصغرية والطائرات العمودية
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  حرائق الغابات )ب( 
بني إىل أن االحتـياجات ذات األولوية       يف حالـة حـرائق الغابـات، أشـار غالبـية املسـتجي             -١٨

إىل املعلومـــات الفضـــائية تـــتعلق بـــتقدير مـــدى املســـاحة املـــتأثرة، وتقديـــرات تطـــور احلـــريق، 
وكانـت تلـك االحتــياجات ذات األولويـة تـتعلق أساسـا مبـرحليت األزمــة       . وتقديـرات األضـرار  

ر أو أقل بالنسبة إىل البنيات       أمتا ١٠وتـتراوح االستبانة احليزية احلرجة الالزمة بني        . واالنعـاش 
وبشأن الوقت  .  مـتر بالنسبة للمنطقة احملروقة أو الغابية       ٣٠٠ و ١٠٠التحتـية واملـباين ومـا بـني         

الـالزم لـتقدمي املعلومـات يف مـرحلة األزمـة، أشار بعض املستعملني إىل احتياجهم إىل أن تقدم                  
ولرصد احلرائق، ميكن   . ساعة ١٦املعلومـات فـورا، بيـنما أشـار آخـرون إىل فـترات تصـل إىل                 

 دقيقة يف حاالت التغريات السريعة يف       ١٥أن تكـون فـترة معـاودة الـزيارة قصرية ال تزيد على              
ووفقـا لتوصـية من الفريق العامل املعين حبرائق الغابات الذي كان قد أنشأه فريق               . اجتـاه الـريح   

واعترب .  ساعة١٢ات وكل العمـل، ميكـن أن يلـزم رصـد املناطق املتأثرة ما بني كل بضع ساع            
وكان . أن املسـؤولية عـن التصـدي للكارثـة تقـع أساسـا عـلى عـاتق مـتخذي القرارات احملليني               

هـناك توافـق آراء بني املستجيبني على أن املكتب امليداين هو بيئة العمل النمطية هلذا النوع من                  
 .الكوارث

  
  حاالت اجلفاف )ج( 

ت أكثر املسائل صلة باملوضوع تتعلق برسم خرائط        بالنسـبة إىل حاالت اجلفاف، كان      -١٩
و ميكن اكتشاف أحوال اجلفاف خبريطة      . اسـتخدام األراضـي والغطـاء النـبايت ومبرحلة االنذار         

 متر يف حالة    ٥٠٠ مـترا يف حالـة األراضـي الزراعـية وعـلى مقـياس يصل إىل                 ٣٠عـلى مقـياس     
وتتراوح فترة جتديد   .  يف غضون أسبوعني   ويلزم االبالغ ببداية الكارثة   . خـريطة الغطـاء النـبايت     

املعلومـات بـني بضـعة أيـام وبضـعة أشـهر أثـناء مرحليت األزمة واالنعاش، وما بني بضعة أشهر                     
واعترب املخططون مسؤولني عن اختاذ التدابري، إىل       . وسـنة واحـدة ألغـراض التخطـيط واالنذار        

كتـب امليداين بيئة العمل النمطية يف  واعتـرب امل . جانـب العـاملني يف االغاثـة عـلى الصـعيد احملـلي        
 .مجيع مراحل الكارثة

  
  الزالزل )د( 

بشــأن الــزالزل، انقســمت آراء املســتعملني بــني مــن ركــزوا عــلى التخطــيط واالنــذار   -٢٠
واآلخـرين الذيـن مل يـنظروا إىل احلالـة إال مـن مـنظور تقيـيم األضـرار بعـد الكارثـة، أو مرحلة                         

ــياج . األزمــة ــبط    وذكــر أن االحت ــة للتخطــيط يرت ــة إىل املعلومــات الفضــائية املطلوب  ذو األولوي
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أساســا بتقيــيم اســتخدام األراضــي ومــدى الــتمدين، وكذلــك رســم خــرائط املخاطــر وخــرائط 
.  متر ١٠٠ مترا و  ٣٠املنشـآت عـلى أسـاس سـنوي بواسـطة بـيانات ذات اسـتبانة تتراوح بني                  

رار، أن تـتوفر يف غضـون مـا بني ساعة           واعتـرب أنـه يف مـرحلة األزمـة يستصـوب، لـتقدير األضـ              
 أمتار، وأن تقدم البيانات    ٣واحـدة وثـالث سـاعات بـيانات باسـتبانة تـتراوح بني متر واحد و               

وتقــع املســؤولية عــن اختــاذ الــتدابري عــلى عــاتق مــتخذي القــرارات . كــل يومــني إىل ثالثــة أيــام
 .والعاملني يف االنقاذ وقطاع التأمني، على الصعيد احمللي

  
  االنسكابات النفطية )ه( 

فــيما يتصــل بكــوارث االنســكابات النفطــية، ُرئــي أن أهــم املعلومــات الفضــائية عــلى    -٢١
ــزياحها    ــبقعة النفطــية وســرعة ان ــتعلق مبكــان ومــدى ال ويلــزم أن تكــون االســتبانة  . االطــالق ت

طلوبة  أمتار، يف حني ينبغي أن تكون االستبانة امل   ١٠املطلوبـة للكشـف عـن السـفن أفضل من           
 . مترا٢٠لتتبع البقعة النفطية 

  
  املخاطر الثلجية )و( 

ــيع          -٢٢ ــبة جلم ــبة، بالنس ــيف واأله ــلى التخف ــتملة ع ــذار، املش ــرحلة االن ــناول البحــث م ت
ــبحار        ــثلوج يف ال ــيت تشــمل الكشــف عــن ال اجلوانــب املخــتلفة لكــوارث املخاطــر الثلجــية، ال

ــبحريات،  والــبحريات وحتديــد خصائصــها، وتتــبع الســفن احملــتج   ــبحار وال ــثلوج يف ال زة بــني ال
وذكر أن . والكشـف عـن جـبال اجللـيد، وتقتـت الـثلوج عـلى األرض ويف الـبحريات واألهنـار                 

 مـترا لتحديد خصائص     ٥٠ مـتر للكشـف عـن الـثلوج، و         ١٠٠االسـتبانة احلـيزية الالزمـة هـي         
ــبحريات، و   ــبحار وال ــثلوج، يف ال ــبع الســفن، و  ٣٠ال ــترا لتت ــتار للكشــف عــ  ١٠ م ن جــبال  أم

ومن حيث التغطية الالزمة، أشار االستقصاء إىل احلاجة إىل .  مـترا لتفتت الثلوج   ٣٠اجللـيد، و  
تغطـية يومـية مـن أجل الكشف عن ثلوج البحار والبحريات وحتديد خصائصها والكشف عن       
جـبال اجللـيد، واىل تغطـية مبعـدل مـرتني يف الـيوم بالنسـبة للسـفن احملتجزة وتفتت الثلوج على                      

ويلـزم أن يكـون وقـت تقـدمي البـيانات يف مجـيع احلاالت أقل                . رض ويف الـبحريات واألهنـار     األ
 .من ثالث ساعات

  
  القدرات الوطنية -٢ 

كـان السـؤال األول الـذي تـناولـه االستقصـاء هـو مـا إن كانـت توجد يف البلد سلطة               -٢٣
الفضائية ألغراض  حكومـية مسـماة مكلفـة أو مـأذون هلـا بطلـب وتلقـي واستخدام املعلومات                  



 

9  
 

A/AC.105/C.1/L.273

ومل يـتمكن سـوى عـدد قلـيل مـن الـبلدان مـن حتديـد سلطة حكومية وحيدة           . إدارة الكـوارث  
ــدا واضــحا  ــثل      . حتدي ــا جملــال العمــل، م ــة وفق ويف بعــض احلــاالت كانــت الصــالحيات موزع

ويف حاالت أخرى كانت الصالحيات موزعة على       . اهليدرولوجـيا، ورسم اخلرائط، واملساحة    
 . املناطق

وأشـارت نـتائج االستقصـاء إىل أن احـدى العقـبات الرئيسية أمام استخدام املعلومات                 -٢٤
فاألفـراد الذين يتصدون للكارثة يف مرحلة األزمة        . الفضـائية هـي الـتأخري يف تعمـيم املعلومـات          

حيـتاجون إىل أجهزة بث أسرع بغية تلقي املعلومات يف وقت قريب من الوقت احلقيقي، لكي                
 .والقدرات الوطنية حمدودة جدا يف ذلك اجملال.  بعض القيمة هلمتكون للمعلومات

. وبينـــت نـــتائج االستقصـــاء أن االحـــتفاظ بأراشـــيف للصـــور الســـاتلية قاصـــر للغايـــة -٢٥
والصـور الـيت يـرجع تارخيهـا إىل مـا قـبل الكارثـة حامسـة األمهـية يف اتاحـة املقارنة بالصور اليت                         

ــا،    ــة وبعدهـ ــناء الكارثـ ــيها أثـ ــل علـ ــد    يتحصـ ــرار وحتديـ ــتقدير األضـ ــطالع بـ ــل االضـ ــن أجـ مـ
وقـد كشـف االستقصـاء أن معظـم الـبلدان ليسـت لديهـا مـرافق ملعاجلة البيانات                   . االخـتالفات 

وكــان مــن اجلديــر باملالحظــة أيضــا غــياب نظــم املعلومــات اجلغرافــية يف العديــد مــن   . ودجمهــا
 .احلاالت

ائــة مــن األراضــي الــيت مشــلها    يف امل٨٠ومــن حيــث التغطــية الطوبوغرافــية، وجــد أن   -٢٦
 يف املائـة منها     ٥٠، وأن أكـثر مـن       ٥٠ ٠٠٠:١االستقصـاء كانـت توجـد هلـا خـرائط مبقـياس             

ــا خـــرائط مبقـــياس   غـــري أنـــه، بالـــنظر إىل حمدوديـــة العيـــنات  . ٢٥ ٠٠٠:١كانـــت توجـــد هلـ
العاملية املسـتخدمة يف االستقصـاء، يلـزم الـنظر يف تلـك األرقام حبذر قبل تطبيقها على املساحة                   

ووجـد أن العديـد مـن الـبلدان ليسـت لديه خرائط كافية هبذه املقاييس الكبرية، وأن                  . لـألرض 
 أكـثر شـيوعا، عـلى الـرغم مـن أن اخلرائط ال تنقّح دائما                ٢٥٠ ٠٠٠:١اخلـرائط الـيت مبقـياس       

ــيس       ــتلك املقاي ــيت ب ــلخرائط ال ــبة ل ــثل حــىت بالنس ــتواتر األم ــث اخلــرائط ذات   . بال ــزم حتدي ويل
تبانة احلـيزية املنخفضـة، اخلاصـة بالغطـاء النـبايت واستخدام األراضي، كل مخس سنوات،                االسـ 

ــري أنــه، باالســتناد إىل           ــناطق املــزروعة؛ غ ــناطق احلضــرية وامل ــل بالنســبة للم ــك عــلى األق وذل
ــبدو أنــه يوجــد أي تقديــر نظــامي ملعــدل التحديــثات الطوبوغرافــية    وتتســم . االستقصــاء، ال ي

وميكن . يس األرضية بأمهية حامسة يف حالة كوارث معينة، مثل الفيضانات         منـاذج تطور التضار   
ــنماذج ذات اســتبانة منخفضــة     ــتار إىل ١٠(أن تكــون تلــك ال ــترا٢٠ أم ــزم أن  ) م ، ولكــن يل

ويشــري االستقصــاء إىل أن بضــعة  . تكــون أدق كــثريا يف حالــة الســهول املغمــورة بالفيضــانات  
ــية مـــتاحة لدوائـــرها  بلـــدان فقـــط هـــي الـــيت لديهـــا منـــاذج رقمـــية   ــيقة للتضـــاريس األرضـ  دقـ

 .اهليدرولوجية
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ــبـي دويل شــامل، عــلى مســتوى      -٢٧ وســلّم عــلى نطــاق واســع باحلاجــة إىل بــرنامج تدري
ورئـي أن ذلـك الربنامج ينبغي أن يتاح فور حتديد        . اخلـرباء وعـلى مسـتوى املوظفـني امليدانـيني         

زمــة لتشــغيل تلــك الــنظم مــن أجــل تقــدمي الــنظم الفضــائية حتديــدا واضــحا واقامــة اآللــيات الال
وبينـت نـتائج االستقصـاء أن عـدد مـن سـيلزم تدريبهم سيكون               . الدعـم يف حـاالت الكـوارث      

 . على مستوى املوظفني امليدانيني٥ ٠٠٠ على مستوى اخلرباء وما ال يقل عن ٥٠٠حنو 

 :لثالث التاليةوميكن تقسيم البلدان حسب قدراهتا الوطنية واحتياجاهتا إىل الفئات ا -٢٨

. الـبلدان األكـثر تقدمـا، الـيت يـتزايد اهـتمامها بالتصـدي لشؤون األمن البيئي                 )أ( 
وهـي تسـتثمر مقـدارا كـبريا مـن املـوارد يف تطويـر القدرات الالزمة لتلبية االحتياجات املتعلقة                    

 بالرصد واألهبة؛

بطيئا نسبيا  الـبلدان الـيت قـد تكـون لديهـا بعـض القدرات ولكنها حترز تقدما                  )ب( 
يف إدراج التكنولوجــيات الفضــائية يف إدارة الكــوارث، وذلـــك أساســا بســبب عــدم كفايـــة       

 التمويل؛

معظـم الـبلدان النامـية، الـيت هـي األشـد تأثـرا بالكوارث، واليت ال تؤدي فيها                 )ج( 
 .فكرة استخدام التكنولوجيا الفضائية بعد دورا هاما يف إدارة الكوارث وختفيفها

  
  ظم الفضائيةالن -٣ 

. أعـــد فـــريق العمـــل وثـــيقة حتـــتوي عـــلى قائمـــة حصـــرية تفصـــيلية بالـــنظم الفضـــائية -٢٩
وسـاعدت املعلومـات اليت مجعت يف الوثيقة فريق العمل على تقييم مدى فعالية التكنولوجيات              
الفضـائية لتلبـية احتـياجات املسـتعملني ومـدى قـدرة بلد كل منهم على إدماج التكنولوجيات                  

ويتـناول هـذا الـتقرير، إىل جانـب وصف الربامج           . ة يف بنيـته اخلاصـة بـإدارة الكـوارث         الفضـائي 
واملـبادرات والـنظم الفضـائية وأجهـزة االستشـعار املخـتارة إلدارة الكـوارث، أنـواع املنــتجات         
الـيت يتـيحها موفرو البيانات الفضائية والسياسات اليت تنظم استخدام تلك املنتجات واحلصول          

 .عليها

وميكـــن تقســـيم مـــا لـــلمعلومات الفضـــائية مـــن فوائـــد ممكـــنة يف إدارة الكـــوارث إىل   -٣٠
 :مرحلتني أساسيتني

ــتعلقة باالســتجابة حلــاالت الطــوارئ  "املــرحلة الســاخنة " )أ(  وتشــتمل هــذه  . ، امل
 :املرحلة على التدابري التالية
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ستعملني احلصـول عـلى معلومات إنذارية مبكرة ودقيقة وبثها إىل امل           . اإلنـذار  ‘١‘ 
بطـريقة إبانـية وذات مصداقية، وذلك مثال        ) سـلطات احلمايـة املدنـية، مـثال       (النهائـيني   

أثـــناء العواصـــف املداريـــة أو الفيضـــانات أو االنفجـــارات الـــربكانية أو االنســـكابات  
ونوعـــية املعلومــــات وإبانيـــتها عـــامل رئيســــي يف إنقـــاذ األرواح ومحايــــة     . النفطـــية 

 املمتلكات؛

ــةإدارة األ ‘٢‘  ــة     . زم ــتطور الكارث ــبؤ ب ــد األضــرار ورســم اخلــرائط هلــا، والتن حتدي
. وحـدوث املـزيد مـن األضـرار، وتقـدمي الدعـم إىل موظفـي االغاثـة والسلطات احمللية                  

ــري شــبكات        ــع وتوف ــدم هــذا الدعــم يف شــكل تيســري الوصــول إىل املوق وميكــن أن يق
 االتصاالت؛

ويتوقع اختاذ  . ترة األزمة أو الالحقة هلا    ، أو الفترة السابقة لف    "املـرحلة الباردة  " )ب( 
 :التدابري التالية يف هذه املرحلة

يركـز خفـض املخاطـر، بقـدر االمكـان، على حجم األزمة             . خفـض املخاطـر    ‘١‘ 
مـن حيـث املـدى الـذي ميكـن أن خيفـض إلـيه أثر أي أزمة قد حتدث مستقبال، وذلك          

ويعين خفض األزمة   . اء النبايت مـثال بتشـييد السـدود واحلواجـز وإدارة الغابـات والغطـ            
أيضـا مكافحـة القابلـية للـتأثر، أي خفض التعرض للخطر عن طريق وسائل منها مثال                 
حتســني ممارســات اســتخدام األراضــي والسياســات احلضــرية ومعــايري التشــييد الصــامد 

ويتطلـب ذلـك وجـود خـرائط خماطـر أفضـل مـن اخلـرائط املتوفرة حاليا،                   . للصـدمات 
ومـات أدق للمواطـنني عـن أمـاكن املناطق اليت ميكن أن تكون خطرة،               بغـية توفـري معل    

 وفرض قيود على استخدام األراضي يف املناطق اخلطرة، ووسائل احلماية؛

ــر األضــرار  ‘٢‘  تســبب الكــوارث الكــربى أضــرارا كــبرية عــلى مســاحات    . تقدي
يل وتقدير وممـا له أمهـية قصوى تقييم األضرار والتحضري ألعمال إعادة التأه   . شاسـعة 

 .اآلثار التدمريية للكوارث يف املنطقة املتأثرة

ومـع ذلـك فمـن الواضـح أن اجملتمع الدويل يفاجأ            . وخفـض املخاطـر هـو أهـم هـدف          -٣١
تســببها الفيضــانات والــزالزل وحــرائق " ســاخنة"دائمــا بــتحديات ناجتــة عــن حــاالت كــروب 

 .لك األحوال بصفة عاجلةالغابات والعواصف، وباحلاجة إىل تقدمي استجابة كافية لت

ــريدة إلدارة    -٣٢ ــنظم الفضــائية أداة ف ــرحلة الســاخنة "وال ــن الكــوارث " امل ــر  . م ــي توف فه
املعلومـات بسـرعة وتواتـر عـن أي موقـع معني، مهما كانت شدة دمار البنيات التحتية احمللية،                   

 .كما تستطيع توفري مشاهد إمجالية وأن تسترجع قدرات االتصاالت
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ستشـعار الـيت ميكـن اسـتخدامها لرصـد الكـوارث مـن الفضـاء هي أجهزة                  وأجهـزة اال   -٣٣
وهــي تشــمل . ذات طــابع ســليب وإجيــايب، وتغطــي جــزءا واســعا مــن الطــيف الكهرمغنطيســي   

أجهـــزة التصـــوير الضـــوئي العالـــية االســـتبانة، وأجهـــزة قـــياس االشـــعاع املـــتعددة األطـــياف،   
بعـض أجهـزة االستشـعار السـاتلية أنسب     و. واألجهـزة االجيابـية الستشـعار املوجـات الصـغرية       

وعلى سبيل املثال فان أجهزة استشعار األشعة       . مـن غريهـا لتغطـية أنـواع معيـنة مـن الكوارث            
دون احلمــراء مكــيفة للكشــف عــن حــرائق الغابــات، يف حــني أن أجهــزة استشــعار املوجــات    

متزايد إىل احلصول   وهناك اجتاه   . الصـغرية أفضـل لرصـد الـثلوج البحرية واالنسكابات النفطية          
 .على البيانات من سواتل متعددة واستخالص املعلومات باستخدام أساليب دمج البيانات

وقد أقيمت أفرقة دراسية خمصصة     . ويـتفاوت طـابع هـذه الـربامج واملبادرات الفضائية          -٣٤
ياز وأنشئت بعض الربامج بصفة مبادرات عملياتية الحت      . أو ارتـباطات بـني الربامج واملبادرات      

البــيانات واســتخدامها مــن أجــل االســتجابة القصــرية األجــل للكــوارث ومــن أجــل التخطــيط    
 .الطويل األجل للتصدي لالحتياجات البيئية واألمنية

وتـتوىل كـيانات القطـاع اخلـاص القسـط األعظـم من العمليات الدولية جلمع البيانات                  -٣٥
ت للسياســات البياناتــية لوكــاالت الســاتلية وتوزيــع منــتجات البــيانات، وختضــع تلــك العملــيا  

وتتفاوت السياسات البياناتية رهنا بالفئة اليت تستخدم فيها البيانات، وتكون          . الفضـاء الوطنـية   
ــة        ــبحوث، ويف حال ــة وال ــنافع العام ــة امل ــيانات يف حال ــا األدىن ملســتعمل الب ــيف يف حده التكال

ــري       ــب غ ــتجاري واجلان ــب ال ــية ذات اجلان ــتجاريخمططــات التســعري احلكوم ويف حــاالت . ال
كمـا أن تطبيق السياسات البياناتية  . حمـددة، خيضـع توزيـع البـيانات للدوائـر احلكومـية مباشـرة          

يـتفاوت رهـنا بنوع البيانات، من حيث ما إن كانت قد مجعت وأرشفت أم كانت حتتاج إىل                  
 كما يف   وميكن أن تكون لتوفري البيانات على جناح السرعة،       . احتـياز جديـد بواسـطة السواتل      

 .حالة االستجابة لكوارث يف مرحلة األزمة، آثار خمتلفة على توفري البيانات
  

  االستنتاجات الرئيسية           -باء  
اســتنادا إىل املعلومــات الــيت مجعــت يف مــرحلة االستقصــاء، أنشــأ الرؤســاء املشــاركون  -٣٦

كنة لنظام عاملي الصـينـي والفرنسـي والكـندي أفـرقة عاملـة لدراسـة خمـتلف جوانـب املعامل املم           
وركـزت تلك األفرقة العاملة على حتديد املسائل التقنية والعملياتية          . مـتكامل إلدارة الكـوارث    

ويلخص هذا  . والتنظيمـية واملالـية والتثقيفـية الرئيسـية وآثارهـا لكـل نـوع مـن أنواع الكوارث                 
 .القسم استنتاجات األفرقة العاملة
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  اع الكوارثاملسائل العملية لكل نوع من أنو -١ 
  الفيضانات )أ( 

بالنسـبة للكـوارث ذات الصـلة بالفيضـانات، تكـون درجـات االسـتبانة املـتوفرة حاليا                   -٣٧
غري أنه يصعب متييز األشياء     . مـن الفضـاء مناسـبة لرسم اخلرائط للمناطق املغمورة بالفيضانات          

 اليت يتحصل عليها أساسا الصـغرية، مـثل املـباين واجلسـور، إال بواسـطة الصور العالية االستبانة           
ــتجاريني  ــيانات    . مــن املوّرديــن ال ــة املــدى الكهرمغنطيســي املفــيد للب وميكــن أن تــؤدي حمدودي

الضـوئية إىل صـعوبة تفسـري الصـور، وال سـيما يف حالـة الفيضـانات الـيت تغمـر املناطق الكثيفة                       
 باضافة البيانات   وتواتـر التغطية بواسطة ساتل واحد ليس كافيا، ولكن ميكن حتسينه          . السـكان 

وميكـن زيـادة مـا للبـيانات الفضائية من قيمة ملتخذي            . الـيت يتحصـل علـيها مـن سـواتل خمـتلفة           
وأهــم معلومــة تلــزم بعــد وقــوع . القــرارات بــاجلمع بــني البــيانات الفضــائية والبــيانات األرضــية

ية قليلة الفيضـان مباشـرة هـي خـريطة واسـعة للمـنطقة، مـع إضـافة معامل مرجعية مادية أو إدار            
مـثل الطـرق أو احلـدود السياسـية، إلدراك مـدى انتشـار الفيضـان باملقارنة باخلرائط أو الصور                    

وتلــزم جمموعــة ثانــية مــن املنــتجات لرصــد تطــور الفيضــان وللتخطــيط         . الســابقة للفيضــان 
-لالنعــاش، وتعــد تلــك اجملموعــة بدمــج اخلــرائط املســتمدة مــن الصــور مــع البــيانات اجلغرافــية 

ــنماذج الرقمــية لالرتفاعــات     .احلــيزية ــتم ذلــك باســتعمال خــرائط اســتخدام األراضــي، وال  وي
ــية    ــية، يف نظــام معلومــات جغراف ــيانات الدميغراف ونقــل . األرضــية، واخلــرائط اجليولوجــية، والب

البـيانات باسـتخدام االنترنـت وحدهـا لـيس أكثر الوسائل موثوقية، وجيب أن يقرن باستخدام                 
وميكـن أن يكفـل نظـام أرشـفة حمـلي سـرعة النفاذ إىل أي صور       . يةسـواتل االتصـاالت الفضـائ     

وتعــامل . وبــيانات مــتوفرة تلــزم بعــد وقــوع الكارثــة بوقــت قصــري، أو الحقــا ملــرحلة االنعــاش 
ويلــزم توجــيه املــزيد مــن العــناية إىل  . الفيضــانات ككــوارث عــلى الــرغم مــن تكــرار وقوعهــا  

والسياســات البياناتــية .  تــتوفر األمــوال دائمــا وتكالــيف البــيانات باهظــة، وال . مــرحلة الوقايــة
 .احلالية ال تساعد على التصدي حلاالت الطوارئ يف البلدان النامية

  
  حرائق الغابات )ب( 

ويلزم استشعار  . البارامـترات التقنية اخلاصة حبرائق الغابات جيدة ولكنها ليست مثلى          -٣٨
وعــلى . الزمــنـي لــيس الــتواتر األكــثر كفايــةوالــتواتر . املــزيد مــن نطاقــات الطــيف يف املنصــات

الـرغم مـن أن تواتـر التغطـية جيد فان االستبانة احليزية ليست دائما مالئمة، والتغطية اجلغرافية      
ومنــتجات البــيانات الســاتلية املــتوافقة مــع املنــتجات واخلدمــات األرضــية ليســت         . حمــدودة

والسياســـات البياناتـــية . خلطـــرمـــتوافرة، عمومـــا، يف شـــكل مالئـــم ملـــن يتصـــدون ملكافحـــة ا 
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ــدم         ــتمويل املق ــيدية، وال ــل تقي ــية، عوام ــنظر العمليات ــة ال ــن وجه ــدرات االتصــالية هــي، م والق
وخمططـات تسـعري البيانات ال      . للبـيانات واملعـدات مـن امليزانـيات الوطنـية غـري قـابل للتنـبؤ بـه                 

رافق الفضائية آخذ يف والـنفاذ إىل املـ  . تكـون مصـممة، عـادة، للرصـد العملـيايت خلطـر احلـرائق          
وترتيب البيانات ومعاجلتها وتوفريها آخذ يف      . التحسـن، ولكـن تكلفة البيانات ما زالت عائقا        

غري أن معدل جتهيز البيانات ليس كافيا، . التحسـن بفضـل قـدرات االتصـال احلاسـويب املباشـر       
والدولية تبادل  ويلـزم أن تراعي الشراكات الوطنية       . وذلـك بسـبب حمدوديـة الـتمويل واملـوارد         

وميكـن ادمـاج معلومـات وفـرية مـع املنتجات املستمدة من      . البـيانات مـع املسـتعملني النهائـيني      
. السـواتل، ولكـن أشـكال البـيانات، وقواعـد البـيانات األخـرى، كـثريا مـا تكـون غري متوافقة                     

 يوجــد ســوى القلــيل مــن املؤسســات املتخصصــة املكرســة لــتطوير وتوفــري املنــتجات ونقــل وال
 .التكنولوجيا والتعليم من أجل التصدي حلرائق الغابات

  
  حاالت اجلفاف )ج( 

اجلفـاف كارثـة جارية التطور، ولذلك ال توجد هلا مرحلة استجابة طارئة كما توجد                -٣٩
وهــي تؤثــر أساســا عــلى احملاصــيل الزراعــية والغابــات واألراضــي العشــبية . للكــوارث األخــرى

 لـــلجفاف احتـــياجات خاصـــة مـــن حيـــث االســـتبانة احلـــيزية  وليســـت. والبيـــئة االيكولوجـــية
ــتربة       ــية، وإن كانــت االســتبانة الطيفــية تصــبح مهمــة يف مــراحل خمــتلفة مــن جفــاف ال والزمان
والغطـاء النبايت، وكذلك يف مراحل خمتلفة من مستويات رطوبة التربة والنباتات ولذلك ينبغي              

 الـنطاقات الطيفـية املثـلى، إجـراء املـزيد من            ويلـزم، مـن أجـل اختـيار       . تعزيـز االسـتبانة الطيفـية     
ويلزم أيضا حتسني مناذج    . الـبحوث حـول اخلصائص الطيفية ملختلف أنواع احملاصيل والغابات         

 .التنبؤ باجلفاف
  

  الزالزل )د( 
ــراحل         -٤٠ ــزالزل، يف امل ــة ال ــية، يف حال ــزة الفضــائية كاف ــنة لألجه ــية الراه ــدرات التقن الق

ر التغطـية ينـبغي أن يـزاد وينـبغي أن يكـون هـناك مـزيد مـن التكامل بني                     غـري أن تواتـ    . املـبكرة 
ــيانات واخلدمــات الفضــائية واألرضــية  ــزالزل راغــبة يف   . الب ــتأثر بال ــبلدان الــيت ت وإذا كانــت ال

ــيانات الفضــائية فيجــب أن تقــوم بتدريــب موظفــي االنقــاذ عــلى اســتخدام       االســتفادة مــن الب
وما زالت إدارة الزالزل يف مرحلة البحث . رضـية على السواء   البـيانات الفضـائية والبـيانات األ      

ويلـزم تطويـر بعـثات الـرادار ذو الفـتحة االصـطناعية العـايل االستبانة جدا وتقنيات                  . والـتطوير 
 .علم القياس بالتداخل الضوئي ذات الصلة، خصيصا إلدارة الكوارث
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  االنسكابات النفطية )ه( 
ــنفطي     ال يكــون جهــاز االستشــعار ا  -٤١ ــادرا دائمــا عــلى كشــف االنســكاب ال لوحــيد ق

وتلــزم بــيانات مــن أنــواع خمــتلفة مــن أجهــزة االستشــعار احملمولــة يف الفضــاء  . بطــريقة موثوقــة
الــرادار ذو الفــتحة االصــطناعية، وأجهــزة التصــوير املــتعدد األلــوان واملــتعدد الطيفــية والفــائق   (

) ألجهزة احملمولة جوا وبيانات األرصاد اجلويةبيانات ا(جلمعهـا مع البيانات األرضية    ) الطيفـية 
وينبغي أن يتضمن املنتج النهائي  . ومـع نظـم املعلومـات اجلغرافـية، مبـا يف ذلـك قـياس األعماق               

ويلـزم املـزيد مـن البحـث والتطوير لتحسني مناذج حركة         . تقديـرا لُسـمك االنسـكاب الـنفطي       
 االنسكاب النفطي، بل يلزم من أجل       والتغطـية اليومـية ضـرورية لرصـد       . االنسـكابات النفطـية   

ومن أجل ختفيض وقت االستجابة     . االنـذار املـبكر أن تـتواتر إعـادة الـزيارة عـلى فترات أقصر              
وحتـدث اختـناقات نتـيجة للوقـت الذي     . االمجـايل، يستصـوب اسـتخدام كوكـبة مـن السـواتل          

ت وأن توضــع هلــا وينــبغي أن تؤمتــت نظــم اســتقبال ومعاجلــة البــيانا . تســتغرقه معاجلــة الصــور
وفـيما يـتعلق بـالكوارث التكنولوجـية األخـرى غـري االنسـكابات النفطـية، ال تتوفر                  . أولويـات 

ويلــزم التصــدي للمســائل املــتعلقة برصــد النشــاط  . معلومــات كافــية عــن االحتــياجات التقنــية 
بلدان وتكالـيف البـيانات مفرطة العلو بالنسبة إلدارة هذا النوع من الكوارث يف ال         . االشـعاعي 

وميكـن أن يـؤدي توفـر بـيانات جمانـية إىل مسـاعدة الدول النامية على التعامل مع هذا                    . النامـية 
وميكـن أن تنشـئ شـركات الـنفط وشـركات نقل النفط      . الـنوع مـن الكـوارث بطـريقة أفضـل       

وحكومــات الــبلدان املســتوردة واملصــدرة الرئيســية للــنفط صــندوقا لدعــم اســتخدام البــيانات    
. ومــن املهــم تدريــب موظفــي العملــيات . حــاالت كــوارث االنســكابات النفطــيةالفضــائية يف 

 .ولتحقيق ذلك الغرض، ميكن إعداد مواد تدريبية موحدة وتبادل اخلربات املاضية بني البلدان
  

  املخاطر الثلجية )و( 
من الغـرض الرئيسـي من إدارة املخاطر الثلجية هو متكني السفن اليت تعرب املياه الثلجية      -٤٢

ــبحرية     ــاذ ال ــيات االنق ــان، ودعــم عمل ــيا إلدارة املخاطــر الثلجــية   . املالحــة بأم وتســتخدم حال
غري أن أجهزة االستشعار الساتلية العادية      . منـتجات عالـية االسـتبانة مسـتمدة مـن عدة سواتل           

ــراء ليســت مالئمــة      ــية واألشــعة دون احلم ــعة املرئ ــزة االستشــعار   . اخلاصــة باألش ــرب أجه وتعت
 ذات الفـتحة االصـطناعية أفضـل بديـل للمنـتجات العالـية االسـتبانة اخلاصـة باملخاطر                   الـرادارية 
ويتطلــب الكشــف عــن جــبال اجللـــيد اســتطالعا بالطائــرات عــالوة عــلى املراقـــبة         . الثلجــية 

وتواتـر التغطـية كـاف للرصـد الـيومي، ولكن إناطة املهام بالسواتل مشكلة بالنسبة                . بالسـواتل 
والتغطـية اجلغرافية عاملية وتتفاوت حبسب نوع جهاز االستشعار وخط        . لالسـتخدام الروتيـنـي   
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ويـؤدي ضـيق األشـرطة األرضية اليت تغطيها أجهزة االستشعار الرادارية ذات الفتحة              . العـرض 
ويعتــرب توافــق منــتجات . االصــطناعية إىل تــرك فجــوات بيــنها حــىت يف خطــوط العــرض العالــية 

وآليات توفري البيانات على    . انات حيتاج إىل دراية كبرية    البـيانات كافـيا، وإن كـان تفسـري البـي          
واالحتـياج العـادي لتوفري البيانات      . األرض غـري كافـية الحتـياجات املعاجلـة السـريعة للبـيانات            

ويؤدي االستغالل التجاري لنظم الرادارات     . هـو توفريهـا يف وقـت قريـب من الوقت احلقيقي           
ــتحة االصــطناعية، والسياســات الب   ــتفادة     ذات الف ــام االس ــبات أم ــاد عق ــية، إىل إجي ــية احلال يانات

ــية   ــر الثلجـ ــائية يف إدارة املخاطـ ــيانات الفضـ ــن البـ ــة مـ ــائم   . الكاملـ ــاق القـ ــر االتفـ ــيا يوفـ وحالـ
الواليــات املــتحدة األمريكــية وكــندا بشــأن اســتخدام البــيانات املســتمدة مــن الســاتل           بــني

وج يف كل منهما منوذجا جيدا للتعاون،        مـن جانـب املراكـز الوطنية املعنية بالثل         ١-رادارسـات 
. ولكـن يلـزم رصـد آثـار نقـص األمـوال املخصصـة لالتفاقـات التعاونـية املستقبلية رصدا دقيقا                    

ومســـتوى التدريـــب يف جمـــال حتلـــيل البـــيانات املســـتمدة مـــن الـــنظم الـــرادارية ذات الفـــتحة    
ــبغي تع      ــثلوج حمــدود وين ــات عــن ال ــزهاالصــطناعية وأدوات اســتخالص املعلوم وســتكون . زي

 .للبحث والتطوير أمهية حامسة لدى تشغيل اجليل التايل من السواتل
  

  اآلثار على النظام املتكامل -٢ 
مـن الناحيـتني التقنـية والعملياتـية، ميكـن اسـتخدام مجـيع أنـواع سواتل رصد األرض،                     -٤٣

الية االستبانة، للحصول   مـن السواتل الثابتة بالنسبة إىل األرض إىل السواتل األرضية القطبية الع           
. عـلى بـيانات عـن أي كارثـة معيـنة أثـناء مراحـلها املخـتلفة ولـتوفري تلـك البـيانات للمستعمل                   

ــاد إىل       ــية االرشـ ــية واألكادميـ ــات احلكومـ ــد األرض واملؤسسـ ــناعة رصـ ــدم صـ ــبغي أن تقـ وينـ
حتياجات املسـتعملني احملـتملني بشـأن الـتطورات التكنولوجـية الراهـنة، لكـي يقوموا بتقدير اال                

وعلى الرغم من وجود    . وإعـداد امليزانـيات وتطويـر قـدرات مجـع املعلومـات وقنوات تعميمها             
عـدد كـبري مـن احملطـات األرضـية السـتقبال البـيانات فـان توفـري التغطـية بواسطة احملطات جمزأ                       

وينبغي أن تكون التغطية باحملطات األرضية      . كـثريا، وتتضـرر مـن ذلـك سـرعة معاجلة البيانات           
وال توجــد بلــدان عديــدة لديهــا حمطــات أرضــية قــادرة عــلى . الســتقبال البــيانات تغطــية عاملــية

وتلزم استجابة منسقة ألي كارثة بواسطة    . اسـتقبال ومعاجلـة البيانات الساتلية العالية االستبانة       
وســيكون مــن االجنــازات اهلامــة للــنظام  . نقطــة نفــاذ وحــيدة إىل املوجــودات الفضــائية العاملــية 

 ساعة، ٢٤عـاملي إلدارة الكـوارث املقـترح ختفيض وقت معاجلة البيانات إىل ما ال يزيد على         ال
 .لكي يكون مضاهيا لديناميات اإلدارة العملياتية لألزمة
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ومـن املهـم، مـن وجهة النظر التنظيمية، تبادل وتوثيق نتائج البحث والتطوير والنتائج                -٤٤
وميكــن حتقــيق ذلــك  . ء القــدرات، عــلى نطــاق عــاملي العملياتــية، وكذلــك اجلهــود احمللــية لبــنا 

بـتحديد سـلطة حكومـية مسـماة تكون مسؤولة عن االغاثة يف حاالت الكوارث وعن ختفيف        
وينبغي أن تكون هذه . الكـوارث وتـتوىل االتصال املتبادل مبوفري البيانات واخلدمات الساتلية      

لني، مــثل قواعـد البـيانات اخلاصــة   السـلطات الوطنـية نفسـها مــزودة باملـرافق الالزمـة للمسـتعم      
برسـم اخلـرائط واهليدرولوجـيا واألرصـاد اجلويـة والدميوغرافيا، ذات األمهية احلامسة لالستفادة                

وتــرويج اســتخدام بــيانات ســواتل رصــد  . الفعالــة مــن رصــد األرض يف دورة إدارة الكــوارث
ــع مشــغلي املوجــودات الفضــ       ــتظم، م ــتفاعل املن ــتحقق بال ــن خــالل  األرض ميكــن أن ي ائية، م

 .املؤمترات واحملافل وحلقات العمل، وباقامة برامج تدريبية دولية شاملة

وتـتعلق املسـألة املالـية الرئيسـية بسياسـات تسـعري البـيانات الـيت يتـبعها موفرو البيانات                   -٤٥
السـاتلية، والـتمويل الـالزم لسـداد تكالـيف البـيانات وتشـغيل الـنظام العـاملي وتطوير منتجات                    

فقــد وضــع موفــرو  . ات البــيانات، مبــا فــيها املنــتجات واخلدمــات ذات القــيمة املضــافة  وخدمــ
ومل . البـيانات الفضـائية سياسات التاحة احلصول على البيانات من املوارد الفضائية لكل منهم   

غــري أن  . تــبذل إىل اآلن حماولــة لوضــع سياســة دولــية وحــيدة بشــأن بــيانات رصــد األرض        
ــيانات   ــيانات ليســت دائمــا قائمــة عــلى      سياســات تســعري الب ــبعها كــل مــن موفــري الب الــيت يت

وقد . واملسـائل الـيت ينـبغي التصـدي هلا تتعلق مبقبولية التكلفة وبآلية التوزيع     . اعتـبارات جتاريـة   
حـدد كـل بلـد تقريـبا سـلطة لالغاثـة يف حـاالت الكـوارث، إمـا عـلى الصـعيد الوطين أو على                  

ــية  الصــعيد االقلــيمي أو موزعــة عــلى الصــع   . يدين كلــيهما، وخصصــت هلــا بعــض املــوارد املال
ويتطلـب إنشـاء نظام عاملي وجود فرصة متويلية عاملية؛ وينطبق ذلك بوجه خاص على البلدان                

ولذلـك يلـزم تركيز االنتباه على مؤسسات التمويل الدولية وعلى مسامهات أصحاب             . النامـية 
نتســبة الــيه، واملــنظمات االقليمــية ومــن تلــك اجلهــات البــنك الــدويل واملؤسســات امل. املصــلحة

ــية        ــربامج الوطن ــية، وال ــية، ووكــاالت املســاعدة االنســانية الدول ــراض االقليم ومؤسســات اإلق
للمسـاعدة االمنائـية، وقطـاع التأمني، واملنظمات غري احلكومية، ووحدات املعلومات اجلغرافية             

ادر التمويل اجلديدة واملبتكرة    وقـد حبـث هـذه املسـألة فـريق العمـل املعين مبص             . املدعومـة دولـيا   
 .الذي أنشأته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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  اخلصائص الالزمة للنظام املتكامل -٣ 
تــناول هــذا الــتقرير، فــيما تقــدم، الفوائــد الفعلــية واملمكــنة لالســتفادة مــن املعلومــات    -٤٦

 هـو تطوير وإقامة نظام دعم ساتلي إلدارة  بـيد أن مـا يلـزم    . الفضـائية يف دعـم إدارة الكـوارث       
 .الكوارث يكون مركز اجملال، ورمبا مكرسا هلذا الغرض

ــيا ليســت حــىت اآلن        -٤٧ ــيت تســتمد مــن اســتخدام املوجــودات الفضــائية حال ــد ال والفوائ
ويـرجع ذلك إىل عدم كفاية مستوى تنظيم النظام         . مفهومـة متامـا أو مسـتغلة اسـتغالال كـامال          

واجلهات الفاعلة يف هذا النظام تشمل موفري البيانات     . صـد الفضـائي حبالته الراهنة     العـاملي للر  
، ومؤسســات القــيمة املضــافة ذات اخلــربة يف جتهــيز     )يف القطــاعني العــام واخلــاص  (الســاتلية 

املعلومـات ذات الصلة من البيانات اخلام، والسلطات الوطنية والدولية اليت تستعمل املعلومات             
 .رات العملياتية املتعلقة بإدارة الكوارثالختاذ القرا

ويـرى فـريق العمـل أنـه جيـب أن يكـون هـناك توافـق أفضل من حيث االبانية واألهبة                       -٤٨
واحملـتوى املعلومـايت ومقبولـية الـتكلفة فيما بني مكونات النظام العاملي، من أجل حتقيق مفهوم                 

خطــوة إىل األمــام مــن جانــب  ويتطلــب ذلــك اختــاذ  . نظــام الدعــم الســاتلي إلدارة الكــوارث 
أوسـاط الفضـاء بكامـلها، بدعم من السلطات الدولية املعنية بإدارة الكوارث، لتقدمي املساعدة              
مــن أجــل حتســني تكــامل الــنظام وحتســني أدائــه، ولتيســري أدوار ومســامهات اجلهــات الفاعلــة    

رة الكوارث ويناهلا يف    املخـتلفة بغـية زيـادة الفوائـد املسـتمدة من الفضاء اليت تناهلا سلطات إدا               
 .هناية املطاف السكان املتأثرون بالكوارث

وينـبغي أن يـراعى يف مفهوم النظام العاملي املتكامل إلدارة الكوارث باستخدام املوارد             -٤٩
 :الفضائية ما يلي

الـنظم الفضـائية الراهـنة هي نظم عاملة أو شبه عاملة أو جتريبية، رهنا بدرجة              )أ( 
. ات املسـتعملني املتعلقة بأزمات الكوارث واالنعاش منها وختفيفها واألهبة هلا       تلبيـتها الحتـياج   

. ويركـز حالـيا تركـيزا مفـرطا على االستجابة لألزمات وتركيزا غري كاف على التنبؤ والوقاية           
وال ينـبغي أن يكـون اسـتخدام البـيانات الفضائية مقتصرا على االغاثة يف حاالت الطوارئ بل                  

وعـلى سـبيل املـثال، ميكن إنشاء نظام اقليمي لالنذار           .  التخطـيط والوقايـة    ينـبغي أن يسـتهدف    
وباملثل ميكن حتسني االستفادة    . املـبكر مـن الفيضـانات وحـاالت اجلفاف واالهنياالت األرضية          

وســيؤدي ذلــك إىل خفــض املخاطــر واىل  . مــن ســواتل األرصــاد اجلويــة يف األهــبة للكــوارث  
  على جوانب قابلية اجملتمعات احمللية للتأثر بالكوارث؛سيطرة متخذي القرارات الوطنيني
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ــيا       )ب(  ــري التكنولوجـ ــني موفـ ــائدة بـ ــثر فـ ــة أكـ ــة عالقـ ــعي إىل اقامـ ــبغي السـ وينـ
ومســتعمليها، مــن خــالل تقــدمي الــربامج التثقيفــية والتروجيــية للمســتعملني لكــي يتمكــنوا مــن    

 احلصـول عليه من املنتجات      معاجلـة البـيانات ولكـي تكـون توقعـاهتم سـليمة بشـأن مـا ميكـنهم                 
ويف هنايـة األمـر، ال يهـتم املسـتعملون مبصـدر املعلومـات بـل باملعلومـات اليت من                    . املوفـرة هلـم   

ولـن يـؤدي تيسـري الـنفاذ إىل مقتنـيات البيانات      . الـنوع الـذي حيـتاجونه لدعـم إدارة الكـوارث      
وسيلزم . دارة الكـوارث  وحـده بالضـرورة إىل زيـادة اسـتخدام البـيانات إىل احلـد األقصـى يف إ                 

ــياجات املســتعملني       ــية احت ــنوات خدمــات املعلومــات لتلب إجيــاد وســيلة أكــثر مــرونة النشــاء ق
وفضال عن ذلك ينبغي أن  . املخـتلفة، لكـي يتسىن تعزيز واستدامة احتياز بيانات رصد األرض          

تطوير املبكر  تقـام عالقـة أكـثر فائدة بني موفري التكنولوجيا ومستعمليها، وذلك باالهتمام بال             
ألجهـزة االستشـعار اخلاصة بأغراض حمددة، والسواتل اليت حتمل أجهزة االستشعار، وأهداف             

وسيؤدي ذلك إىل زيادة قصوى  . البعـثات الـيت تصـمم أجهـزة االستشعار والسواتل من أجلها           
يف عـائد االسـتثمارات ملوفـري التكنولوجـيا ومسـتعمليها عـلى السـواء وإىل تلبـية االحتياجات                   

 املستقبلية لتطبيقات إدارة الكوارث؛

والتكنولوجـيات الفضـائية وحدها ال تكفي يف إدارة الكوارث، ولكنها ميكن          )ج( 
ــد          ــثل االستشــعار عــن بع ــيات أخــرى، م ــع أدوات وعمل ــندما تســتخدم م ــة ع أن تكــون فعال

اصــة باألجهــزة احملمولــة جــوا واألرضــية والتقنــيات التقلــيدية والــنمذجة ونظــم االتصــاالت اخل  
ــالطوارئ ــيانات       . ب ــية اخلرائطــية ضــرورية لتفســري الب ــيانات اخللف ــا تكــون قواعــد الب وكــثريا م

وميكـن حتسـني النماذج اهليدرولوجية واجليوفيزيائية الراهنة مبدخالت من   . الفضـائية ومعاجلـتها   
 البيانات الفضائية؛

لتغطية ويـتوقع أن تعـزز الكوكـبة اجلديـدة مـن السـواتل وأجهـزة االستشـعار ا          )د( 
وتظل ألجهزة التصوير الفضائية العالية االستبانة،      . الزمانـية واحلـيزية والطيفـية ملواقع الكوارث       

 وإبانية توفري البيانات يف شكل مالئم للمستعملني، أمهية حامسة يف إدارة الكوارث؛

وينـبغي أن يكـون الدعـم الفضـائي إلدارة الكـوارث جهدا مشتركا بني مجيع                 )ه( 
لحة، يتطلــب مشــاركة مــوردي التكنولوجــيا ومشــغليها، ومســتعملي البــيانات، أصــحاب املصــ

 وصناعيت التأمني واالتصاالت، ورعاية حكومية لتقاسم تكاليف النظام؛

وهـــناك عـــدد كـــبري مـــن الـــبلدان ال يســـتفيد مـــن التكنولوجـــيات الفضـــائية    )و( 
ات احمللـية بأمهية للتطبيقات     ولذلـك يتسـم بـناء القـدر       . وتطبـيقاهتا أو ال يسـتفيد مـنها إال قلـيال          

الفضــائية اخلاصــة بــإدارة الكــوارث ومــن أجــل متكــني املــنظمات املعنــية مــن تطويــر املنــتجات    
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واخلدمــات بغــية حتقــيق تــوازن ديــنامي بــني احتــياجات املســتعملني والقــدرات الوطنــية والــنظم 
 الفضائية؛

ز املســؤولية، وإدارة الكـوارث مقسـمة يف معظـم الـبلدان بـني عـدد مـن مراكـ         )ز( 
ــبغي تســمية نقطــة اتصــال وحــيدة   . وهــذا ال يســاعد عــلى تكــامل التكنولوجــيا الفضــائية    وين

للتواصـل مـع موفـري البـيانات السـاتلية، وينـبغي أن تكـون تلـك الـنقطة جـزءا من نظام عاملي                        
ــنظام يف اقامــة مركــز دويل،    . مدعــوم فضــائيا إلدارة الكــوارث  وتتمــثل احــدى ســبل تنفــيذ ال

وسيكون من األدوار   . أو فعـلي، إلدارة الكـوارث، مرتـبط بالبنـيات احمللية واالقليمية           افتراضـي   
الرئيســية لذلــك الكــيان الــدويل القــيام بــدور مركــز للدراســات، ميكــن أن يوفــر االستشــارات   

وميكن أن يقام   . وبدائـل اختـاذ القـرارات بطـريقة سـريعة وفعالـة لزبائـنه ولـلجهات املرتـبطة بـه                   
ة األمـم املتحدة، أو باقرار من األمم املتحدة، بغية كفالة استدامته ووضوحه             املركـز حتـت مظلـ     

 للعيان؛

وهـناك جهـود دولـية مـلحوظة، مـثل امليـثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث                 )ح( 
الكـربى، وكوكـبة مراكـز إدارة الكـوارث، ومـبادرة الرصـد العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنية                    

، وحمـــور املخاطـــر اجليولوجـــية يف إطـــار اســـتراتيجية الرصـــد العـــاملي الـــتابعة لالحتـــاد األورويب
، ٢٠٠٣يوليه  /املـتكاملة، ومؤمتـر قمـة رصـد األرض الذي عقد يف واشنطون العاصمة يف متوز               

وهتدف هذه اجلهود مجيعها . والـذي جيـري تنفـيذ نواجته عن طريق الفريق املعين برصد األرض           
اسـتخدام املوجـودات الفضـائية وجعل النظام العاملي أنسب    إىل تلبـية احلاجـة إىل زيـادة تنسـيق       

وقـد وفـر امليـثاق الدويل حافزا مفيدا الستخدام          . إلدارة الكـوارث وغـري ذلـك مـن التطبـيقات          
البــيانات الســاتلية لالســتجابة للكــوارث، ولكــن توجــد حاجــة إىل توســيع نطــاق هــذه القــدرة  

وينــبغي تعزيــز هــذه  . ن إدارة الكــوارثبواســطة مــبادرات مماثلــة لتشــمل املــراحل األخــرى مــ  
املـبادرات، وذلـك مـثال باتاحـة الـنفاذ السـهل واآلمـن باالتصـال احلاسويب املباشر إىل أراشيف                    

 البيانات، وبتوفري املعاجلة السريعة والتوفري السريع للبيانات، ويدعم تكلفة تنفيذ املبادرات؛

واخلــاص جلمــع األمــوال وميكــن أن تســتخدم شــراكات بــني القطــاعني العــام   )ط( 
وعـلى سـبيل املـثال، ستساعد مشاركة صناعة التأمني          . لتنفـيذ الـنظام العـاملي إلدارة الكـوارث        

عـلى زيـادة الـتقدير خلطـورة مسـائل إدارة الكـوارث واحلاجـة إىل االسـتثمار يف حتسني تنسيق                     
 .القدرات الفضائية
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  التوصيات   -رابعا  
 نتائج التحليل الذي قام به، كما هو مبني يف الفصول           توصـل فريق العمل، استنادا إىل      -٥٠

 :السابقة، إىل االستنتاجات التالية

تؤثــر الكــوارث، مــثل الفيضــانات والــزالزل واحلــرائق واالنســكابات النفطــية   )أ( 
ولذلـك تلزم  . وحـاالت اجلفـاف واالنفجـارات الـربكانية، عـلى مجـيع أرجـاء العـامل دون متيـيز             

 قليل من آثارها إىل احلد األدىن؛جهود دولية منسقة للت

ــوال دورة إدارة    )ب(  ــثة طـ ــية وحديـ ــراء حتلـــيالت إبانـ وتســـتوجب الكـــوارث إجـ
الكــوارث بكامــلها، أي التخفــيف واألهــبة واالســتجابة واالنعــاش، تتصــل بقواعــد بــيانات         

 اجتماعية أو خرائط مواضيعية؛-جغرافية

ض، واالتصاالت، واملالحة،   وتسـتطيع التكنولوجـيا الفضائية، مثل رصد األر        )ج( 
وحتديـد املواقـع، توفـري املعلومـات الالزمـة إلدارة الكـوارث ووسـائل نقـل تلـك املعلومات إىل                     

وقـد متـت اسـتثمارات كـبرية عـلى نطـاق العامل يف هذه       . مـتخذي القـرارات يف الوقـت املالئـم       
 اجملاالت؛

رث، واستخدامها  غـري أن قابلـية هـذه املوجـودات لالسـتخدام يف إدارة الكوا              )د( 
الفعـلي يف هـذا الغـرض، ما زاال متخلفني كثريا عن مواكبة النشاط التطويري، وما زاال ميثالن     

والواقع . حتديـا رئيسـيا يف مجـيع أحنـاء العـامل تقريـبا، رغم اجلهود الدولية امللحوظة املبينة أعاله                  
ــيق التكنولوجــيا الفضــائية      ــيايت،  (أن هــناك فجــوة كــبرية يف مجــيع جمــاالت تطب ــتقين، والعمل ال

عـلى إدارة الكـوارث عـلى صـعيد العامل، ويرجح           ) والتعلـيمي، والـتدرييب، والتنظـيمي، واملـايل       
ــبع هنــج أكــثر تكــامال وتنســيقا      ــا مل يت ــتحدي    . اســتمرارها م ــنوع ال ــو ت ــك ه والســبب يف ذل

جات وضــخامته وعــدم بــذل اجلهــود املســتمرة واملركــزة اجملــال واملنســقة الالزمــة لتلبــية احتــيا   
 .أوساط إدارة الكوارث

ويف مجـيع الـبلدان تقريـبا، تكـون املسـؤولية عـن إدارة الكوارث متنوعة وغري                  )ه( 
مفهومـة جـيدا، عـلى األقـل مـن حيـث املسـامهة الـيت ميكن أن تقدمها التكنولوجيات الفضائية                     

 .يف ذلك الصدد

 .ة أدناهوتبعا لذلك، وضع فريق العمل التوصيات الرئيسية الثالث الوارد -٥١
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  ١التوصية 
ينــبغي إنشــاء هيــئة دولــية لتنســيق الشــؤون الفضــائية إلدارة الكــوارث، تعــرف باســم     -٥٢

وستكون لتلك اهليئة والية توفري ". املـنظمة الدولـية لتنسيق الشؤون الفضائية إلدارة الكوارث       "
ــإدارة الكــوارث     ــلخدمات اخلاصــة ب ــلى ل وســيكون . الوســائل الضــرورية لتحقــيق الكفــاءة املث

مفهـوم اهليـئة مسـتندا إىل نظـام دعـم فضـائي إلدارة الكـوارث لصـاحل مجـيع أصحاب املصلحة                      
املســتعملون ذوو اخللفــيات املخــتلفة   : ، وهــم)الســلطات والــزبائن األخــرين، عــلى الســواء    (
هيــئات احلمايــة املدنــية، ومؤسســات االقــراض، ووحــدات االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ،  (

؛ ومراكـز وشـركات القـيمة املضـافة؛ وأخـريا موفـرو البـيانات الساتلية يف                 )والقـدرات الوطنـية   
وسيشـمل الـنظام مجـيع مـراحل إدارة الكـوارث، مبا يف ذلك الوقاية      . القطـاعني العـام واخلـاص     

والتخفـيف واألهـبة واالسـتجابة واالنعـاش، وسـيقدم خدمـات فضـائية مقبولة التكلفة وشاملة                 
ــية الفضــائية واألرضــية    وعاملــية، مــن خــالل االســتفادة   املثــلى مــن املوجــودات والبنــيات التحت

ومفهوم عمل تلك   . الراهـنة واملعـتزمة، مبشـاركة كاملـة مـن املـنظمات واآللـيات القائمة حاليا               
 .املنظمة موضح يف املخطط البياين املدرج يف الشكل الوارد أدناه

 
 الشكل

 ارثمفهوم النظام العاملي املتكامل املقترح إلدارة الكو

   
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 املنظمة الدولية لتنسيق الشؤون
 الفضائية إلدارة الكوارث

 مشغلو السواتل   -
 معاجلو املعلومات   -
 النفاذ العاملي -
االنطالق من احتياجات  -

 الزبائن
 ذات التكلفة املقبولة   اخلدمة  -
 االستجابة اإلبانية  -

املستعملون/الزبائن

 املستعملون املأذونون
)مثل سلطات احلماية املدنية(

املعلومات     •
 املنتجات      •
 الدراية    •

قنوات توفري اخلدمات
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ــتقرير بشــأن      -٥٣ واســتنادا إىل حتلــيل االحتــياجات املبيــنة يف الفصــول الســابقة مــن هــذا ال
ــة مــن تكنولوجــيا الفضــاء لتخفــيف الكــوارث وإدارهتــا عــلى نطــاق العــامل،       االســتفادة الكامل

ــية لتنســيق ال        ــنظمة الدول ــية للم ــائف التال ــتوخى الوظ ــية، ت ــبلدان النام شــؤون وخصوصــا يف ال
 :الفضائية إلدارة الكوارث

 ؛)تسعري البيانات والنفاذ إليها(تنسيق السياسات  )أ( 

 التوحيد القياسي لتوفري املنتجات واخلدمات؛ )ب( 

 مجع املعارف وحتديثها وحتليلها وتوزيعها؛ )ج( 

 توفري الدعم يف إدارة املشاريع والدعم التقين لبناء القدرات، عند الطلب؛ )د( 

 .تيب اخلدمات التعليمية والتدريبيةتر )ه( 

ــة إلدارة         -٥٤ ــية الداعم ــلجهود الفضــائية العامل ــة وصــل ل ــترحة نقط ــنظمة املق وســتكون امل
الكـوارث، وستسـاعد عـلى حتقـيق نظـام فضـائي عـاملي مـتكامل يكـون عـامال وفعـاال يف تلبية                        

 .لكوارثاحتياجات هيئات احلماية املدنية وغريها من املستعملني يف مجيع مراحل ا

وميكـن أن تعمـل املنظمة املقترحة باقرار من األمم املتحدة، وستعتمد على املوجودات          -٥٥
والبنـيات التحتـية القائمـة واملعـتزمة، وعـلى املوجـود حالـيا من املنظمات والربامج واملبادرات،                  

مــات وســتوفر املــنظمة خد. لتحقــيق الــنظام العــاملي املــتكامل للدعــم الســاتلي إلدارة الكــوارث
 .فضائية مقبولة التكلفة وعاملية وكفؤة دعما إلدارة الكوارث

ويوصـي فـريق العمل باتباع هنج براغمايت، بالبناء على خربة املبادرات العاملة الراهنة،        -٥٦
مــثل امليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى، يف مــرحلة االســتجابة، وتوســيع دور   

 .رة إدارة الكوارثاملنظمة املقترحة ليشمل كامل دو

وسـتدعم هـذه املـنظمة اجلهود اليت يبذهلا كل من اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض،       -٥٧
ــية،         ــية واألمن ــاملي لألغــراض البيئ ــرنامج الرصــد الع ــتكاملة، وب ــاملي امل واســتراتيجية الرصــد الع

حتــياجات والفــريق املعــين برصــد األرض، يف تطويــر بنــية حتتــية فضــائية تكــون أكــثر مالءمــة ال 
وستعتمد املنظمة أيضا على اجلهود     . أوسـاط إدارة الكوارث وسد فجوات املعلومات والرصد       

التعليمـية والتدريبـية للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة           
ول على  األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والثقافة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي وغريها للحص              

املعــارف ذات األمهــية احلامســة يف جمــال تكنولوجــيا الفضــاء لصــاحل املســتعملني يف مــيدان إدارة  
 .الكوارث
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 :١ولذلك تقترح خطة العمل التالية لتنفيذ التوصية  -٥٨

 احلصول على الدعم احلاسم األمهية الالزم لبدء املنظمة املقترحة؛ )أ( 

 موظفني منتدبني من الدول األعضاء؛إقامة مكتب تنسيقي صغري مؤلف من  )ب( 

اإلدارة، وتنسيق  (حتديـد الوظائف الرئيسية اليت ستضطلع هبا املنظمة املقترحة           )ج( 
السياســات البياناتــية، والتوحــيد القياســي للمنــتجات، وبــناء القــدرات لصــاحل الــبلدان النامــية،   

 وحتليل الفوائد املستمدة وتوفـري التعلـيم والتدريـب للمسـتعملني النهائـيني وأصـحاب املصلحة،            
 ؛)من الفضاء والترويج هلا

 إنشاء موقع للنفاذ املركزي إىل أراشيف بيانات رصد األرض؛ )د( 

 وضع منوذج لقائمة باملنتجات؛ )ه( 

 وضع سجل تارخيي للفوائد؛ )و( 

 :وضع خطة وتنفيذها يف ظرف ستة أشهر لتحديد ما يلي )ز( 

 اهليكل التنظيمي اإلداري؛ ‘١‘  

 متطلبات أداء الوظائف؛ ‘٢‘  

 املوارد املطلوبة؛ ‘٣‘  

 احلصول على املوافقة على خطة التنفيذ؛ )ح( 

حتقـيق هـدف إجياد منظمة عاملة بالكامل يف غضون ثالث سنوات إىل مخس               )ط( 
 .سنوات

  
  ٢التوصية  

ي استخدام وينبغ. ينـبغي إنشـاء صـندوق لـتوفري املوارد املستدامة الالزمة لدعم اجلهود        -٥٩
الصـندوق لتطبـيق التكنولوجـيا الفضائية يف دعم إدارة الكوارث ولبناء قدرة السلطات الوطنية              

 .والدولية للحماية املدنية واالنقاذ على استخدام التكنولوجيا الفضائية

وينـبغي أن يكـون املسامهون الرئيسيون يف الصندوق هم املنظمات االمنائية ومنظمات              -٦٠
ات الـيت سـتكون هـي املسـتفيدة الرئيسـية مـن خفـض الكـوارث، مـثل شركات                   االغاثـة واجلهـ   

 .التأمني ومؤسسات االقراض وشركات املوارد واملستعملني النهائيني
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 :٢وخطة العمل التالية مقترحة لتنفيذ التوصية  -٦١

احلصـول عـلى الدعـم احلاسـم األمهـية الالزم لدراسة املفهوم الذي يستند إليه                 )أ( 
 الصندوق؛

تشـكيل فـريق عـامل لـتحديد االحتـياجات ووضـع اخلـيارات واقتراح احللول                 )ب( 
 املفضلة والتوصية خبطة تنفيذ؛

حتقــيق هــدف مجــع األمــوال االبتدائــية بعــد ســنة واحــدة مــن املوافقــة ومجــع      )ج( 
 .األموال الكاملة بعد ثالث سنوات من املوافقة

  
  ٣التوصية  

أمواهلا املكرسة  /وة على ختصيص جزء من مواردها     ينـبغي تشـجيع الـدول األعضـاء بقـ          -٦٢
إلدارة الكـوارث السـتخدام التكنولوجـيات الفضـائية، وعـلى حتديـد نقـاط اتصال وحيدة لبلد          
كــل مــنها، مــن أجــل تركــيز جمــاالت أنشــطتها الداخلــية اخلاصــة بــإدارة الكــوارث ومــن أجــل  

 .التواصل مع اجلهود اخلارجية

 :٣ة لتنفيذ التوصية وخطة العمل التالية مقترح -٦٣

التوعـــية باملســـائل واالحتـــياجات، مـــن خـــالل املشـــاركة وتقـــدمي العـــروض    )أ( 
 التوضيحية والعالقات مع وسائط االعالم؛

أي اجلهــود التعليمــية، واملشــاريع الــرائدة اخلاصــة بالــبلدان   (الــترويج للفوائــد  )ب( 
 ).يةالنامية، والربهان العملي على صحة مفهوم االستجابة الفضائ

  
  االستنتاجات -خامسا 

كانــت أعمــال فــريق العمــل يف جمــال التوصــية بــنظام عــاملي مــتكامل إلدارة الكــوارث   -٦٤
واشتملت تلك اجلهود   . جهـودا منهجـية ومستمرة ومتسمة بدرجة عالية من التشاور والتوثيق          

اخلطوة و. عـلى طائفـة متـنوعة من االستقصاءات وعمليات حتليل الفجوات وجلسات املناقشة            
اهلامــة التالــية هــي حشــد الدعــم احلاســم األمهــية الــالزم هلــذه التوصــيات مــن الــدول األعضــاء    
وهيـئاهتا املعنـية واهليـئات الدولية املختصة وممثلي املستعملني النهائيني، والدخول يف شراكة مع               

 فضائية أو غري  املـبادرات والـربامج واحملـاور الراهـنة املـتعلقة بـإدارة الكوارث، اليت لديها موارد               
ولتحقيق هذا الغرض،   . فضـائية، ومـع اجلهـات املتعلقة بتنسيق املوجودات الفضائية بصفة أعم           

ميكــن أن ينشــأ مكتــب تنســيقي صــغري للعمــل عــلى التنفــيذ القصــري األجــل والطويــل األجــل      
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لـلحلول املقـترحة بشـأن الـنظام العـاملي والقامـة الصـالت مـع أصـحاب املصـلحة وغريهـم من                       
ويتوخى أن يقوم ذلك املكتب بإنشاء اهلياكل التنظيمية وأن         . اف الفاعلـة يف هذا امليدان     األطـر 

 .حيدد احتياجاهتا الوظيفية واحتياجاهتا من املوارد

وتوجــد، يف األجــل القصــري، حاجــة بــنفس األمهــية للحصــول عــلى األمــوال وإذكــاء     -٦٥
 .الوعي والترويج لفوائد تنفيذ النظام العاملي املقترح

  
 احلواشي

 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  انظر  (1) 

، ١، الفصل األول، القرار )E.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩فيينا، 
 .‘٢‘) ب (١الفرع أوال، الفقرة  

 World Disasters Report 2003: Focus on Ethics in: الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحراالحتاد  (2) 

Aid, Jonathan Walter, ed. (Bloomfield, Connecticut, United States of America, Kumarian Press, 

2003), p. 239. 
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   املرفق
  اختصاصات فريق العمل املعين بإدارة الكوارث         

 الوالية
 

 )أ(إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفية الفضائية
 

تنفـيذ نظـام مـتكامل وعـاملي، وخصوصـا مـن خـالل الـتعاون الـدويل، إلدارة ختفيف               " 
الكـوارث الطبيعـية، وجهـود االغاثـة ودرء الكـوارث، وال سـيما اجلهـود ذات الطابع                  

الت وسائر اخلدمات الفضائية، مع     الـدويل، وذلـك مـن خـالل رصـد األرض واالتصا           
 ."االستفادة القصوى من القدرات احلالية وسد الثغرات يف التغطية الساتلية العاملية

 
  الرؤساء املشاركون 

 .الصني وفرنسا وكندا 
 
  الغرض 
 .دراسة تنفيذ نظام عاملي فضائي متكامل إلدارة الكوارث الطبيعية  

 
  األنشطة ذات الصلة 
ــا يســتفيد       إجــراء درا   ــيف الكــوارث وإدارهت ــاملي لتخف ــنظام ع ــتراح خطــة ل ســات واق

اسـتفادة كاملـة مـن املـوارد الفضـائية واألرضـية الراهـنة، مبا فيها موارد األمم املتحدة، أو نظم                     
 .هبذا الوصف

 
  املشاركون 

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة   
إكـــوادور، أملانـــيا، اندونيســـيا، االحتـــاد الروســـي، أذربـــيجان، األرجنـــتني، أســـتراليا،    

ــند،       ــيالروس، تايل ــريو، ب ــيا، ب ــربتغال، بوليف ــيا، باكســتان، ال ــران االســالمية، إيطال ــة اي مجهوري
تركــيا، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة العربــية الســورية، الســنغال، شــيلي، الصــني، فرنســا، 

__________ 
ر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا تقرير مؤمت    )أ(

، الفرع   ١، الفصل األول، القرار   )E.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    (١٩٩٩يوليه   / متوز٣٠-١٩
 .‘٢‘) ب (١أوال، الفقرة 
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ــنان، مصــ      ــيا، لب ــا، كولومب ــندا، كازاخســتان، كــندا، كوب ــبني، فنل ر، املغــرب، املكســيك،  الفل
اململكـة العربـية السـعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، نيجرييا، اهلند،              

 .هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
 

  أمانة األمم املتحدة  
 الشـــؤون اللجـــنة االقتصـــادية واالجتماعـــية آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، مكتـــب تنســـيق  

اإلنســانية، مفوضــية األمــم املــتحدة لشــؤون الالجــئني، أمانــة االســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن    
 .الكوارث، برنامج األمم املتحدة للبيئة، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 
  الوكاالت املتخصصة مبنظومة األمم املتحدة      

مم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،     مـنظمة األغذيـة والـزراعة لألمم املتحدة، منظمة األ          
 .منظمة الصحة العاملية

 
  املنظمات احلكومية الدولية   

الـرابطة األوروبـية للسنة الدولية للفضاء، وكالة الفضاء األوروبية، اجمللس االستشاري         
 .جليل الفضاء

 
  املنظمات غري احلكومية   

 .مرصد مانيال، اجلمعية الفلكية الفلبينية 
 

  رباءاخل  
ــرقة        ــامل، باملشــاركة يف أف ــريق الع ــاه دعمــوا أيضــا أعمــال الف اخلــرباء املذكــورون أدن

): ، فيينا ٢٠٠٣يونـيه   / حزيـران  ١٠(املناقشـة الـيت نظمـت أثـناء دورة الفـريق العـامل املفـتوحة                
اجلمهورية (كـوالر   . ، ج )اهلـند (كاسـتوريرانغان   . ، ك )فرنسـا (براشـيه   . ، غ )كـندا (بيكـنغ    .إ

نوسباوم . ، ر )الصـني (جرييـن   . ، ل )املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة       (جـاراود   . ، م )ةالتشـيكي 
 ).رومانيا(بيسو . ، ف)أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(بيسانو . ، ف)فرنسا(
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