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   مقدمة -أوال  
  داف اخللفية واأله      -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
إعـالن فيينا   : األلفـية الفضـائية   "، يف قـراره املعـنون       )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

ــيقات    )١(،"بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية   ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ــبغي ألنشــطة ب ــه ين  بأن
ــيما بــني الــدول األعضــاء، عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي     الفضــ ــية ف ائية أن تعــزز املشــاركة التعاون

 .والدويل، مع التأكيد على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية

ذلــك أن . وقــد اســُتبني موضــوع تدبــر الكــوارث بصــفته جمــاال مــن جمــاالت التركــيز     -٢
ــا مــن ال    ــة    تكنولوجــيا ســواتل رصــد األرض وغريه ــوال مهم ــر حل تكنولوجــيات الفضــائية توف

التخفيف من حدة الكوارث، واالستعداد هلا،      : وفـريدة يف مجـيع مراحل تدبر الكوارث، وهي        
وقــد أصــبحت هــذه احللــول جــزءا . واإلغاثــة يف حــال حدوثهــا، وإعــادة التأهــيل بعــد وقوعهــا

 . من البلدان الناميةأساسيا من أنشطة تدبر الكوارث يف العديد من البلدان املتقدمة وحىت

ومــع أن القــدرات الوطنــية عــلى اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء قــد ازدادت بدرجــة   -٣
كـبرية يف الـبلدان النامـية يف السـنوات األخـرية، فـال تزال هناك حاجة إىل تقدمي الدعم بطريقة                     

ة يف أكــثر مباشــرة لــنقل احللــول املــتاحة لكــي ُتســتخدم يف أنشــطة تدبــر الكــوارث، مــع العــناي  
 .الوقت ذاته بصقل بعض النهوج من أجل الوفاء باالحتياجات احملددة اخلاصة ببلد معني

وبغــية تعزيــز اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدبــر الكــوارث يف الــبلدان النامــية ويف    -٤
الـبلدان ذات االقتصـادات االنتقالـية، شـرع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي، يف إطار برنامج                   

مخس منها إقليمية وواحدة    ( للتطبـيقات الفضـائية يف تنظـيم سـت حلقات عمل             األمـم املـتحدة   
، على مدى فترة )دولـية وهـي األخـرية، وسـيجتمع يف اطارهـا خـرباء مـن كـل املناطق اخلمس                  

مخـس سـنوات، حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث، جتمع االخصائيني الذين              
لى تكنولوجــيا الفضــاء ألجــل معاجلــة موضــوع تدبــر  ســبق هلــم أن اســتحدثوا حلــوال تقــوم عــ 

 .الكوارث واملسؤولني عن تدبر الكوارث وعن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف البلدان النامية

أمـا اهلـدف العـام مـن اجلهـود اآلنفـة الذكـر فهـو النجاح يف دمج احللول القائمة على                       -٥
ملـيات تدبـر الكوارث لدى الدول       تكنولوجـيا الفضـاء عـلى حنـو قـابل لالسـتدامة يف بـرامج ع               

ومن مث، فان حلقات العمل اإلقليمية     . األعضـاء، وذلـك بصـوغ وتنفـيذ مشـاريع رائدة مناسبة           
وإضافة إىل حلقات العمل واملشاريع الرائدة،      . هـي اخلطـوة األوىل حنـو حتديـد املشاريع الرائدة          

 أفضل املمارسات   فـان الـنهج املتـبع يشـتمل أيضـا عـلى عنصـر خـاص بالتدريب، وعلى عرض                  
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ــيني بالتصــدي للكــوارث، مــن        ــرارات املعن ــرين ومــتخذي الق عــلى كــبار املســؤولني مــن املدي
 .املؤسسات الوطنية والدولية، مبا يف ذلك من مؤسسات التمويل احملتملة

، باالشــتراك مــع احلكومــة الشــيلية ووكالــة شــؤون الفضــاء اخلــارجيوقــد قــام مكتــب  -٦
 بتنظـيم حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة وشيلي ووكالة                )اإليسـا (الفضـاء األوروبـية     

ــر الكــوارث يف مــنطقة أمــريكا      ــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدّب الفضــاء األوروب
وشـارك يف رعايـة حلقـة العمـل هـذه كـل مـن وزارة الشؤون اخلارجية،                  . الالتينـية والكاريـبـي   

، )٢٠٠٢فيداي   (عرض الدويل لشؤون اجلو والفضاء    وحمافظـة املـنطقة الـرابعة لكوكيمـبو، وامل        
ال وقــد استضــافت جامعــة . دراســات املالحــة اجلويــة والفضــاءل هاومركــز ال ســرييناوجامعــة 
ــريينا ــن     سـ ــيلي، مـ ــريينا، بشـ ــا يف ال سـ ــذه الـــيت عقدهتـ ــل هـ ــة العمـ ــرين ١٧ إىل ١٣ حلقـ  تشـ
 . ٢٠٠٠نوفمرب /الثاين

زيادة الوعي لدى   ) أ: (ة فقـد كانت التالية    أمـا األهـداف مـن حلقـات العمـل االقليمـي            -٧
املديـرين ومـتخذي القـرارات املعنـيني بـتدبر الكـوارث باملـنافع اليت ميكن أن جتىن من استخدام                    

حتديد أنواع املعلومات واالتصاالت    ) ب(تكنولوجـيات الفضـاء وبفعاليتها من حيث التكلفة؛         
معّيـنة، ومـدى تلبية تلك االحتياجات       الـيت ُيحـتاج إلـيها يف ادارة عملـيات التصـدي لكـوارث               

وضـع خطة من االجراءات اليت من شأهنا أن تسهم يف           ) ج(باسـتعمال تكنولوجـيات فضـائية؛       
ــد واحــد أو أكــثر ُيدِمــج وُيجــرِِّب اســتخدام أدوات      املســتقبل القريــب يف وضــع مشــروع رائ

 .فضائية يف تدبر الكوارث

ظومة األمـم املتحدة، تركّز على إتاحة       وهـناك عـدة مـبادرات، كـثري مـنها يف إطـار مـن               -٨
احللـول املسـتمدة مـن تكنولوجـيا الفضـاء للمسـؤولني عن االضطالع بأنشطة ذات صلة بتدبر                  

ومـن مث، فـان حلقـات العمـل، اضـافة إىل أنشـطة املـتابعة، جيري            . الكـوارث يف الـبلدان النامـية      
 .يف االعتبارالتخطيط هلا وتنفيذها مع أخذ املبادرات الوارد وصفها أدناه 

  
  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

، ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املـؤرخ    ٥٤/٦٨أيـدت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٩
، )١انظر الفقرة " (إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفـية الفضائية  "القـرار املعـنون     

ملـتحدة عــلى اختـاذ اإلجــراءات الالزمـة لتنفــيذ إعـالن فييــنا     وحثـت مؤسســات مـنظومة األمــم ا  
ويشــتمل إعــالن فييــنا عــلى عــدد مــن التوصــيات، دعــت إحداهــا إىل اختــاذ          . تنفــيذا فعــاال 

اإلجــراءات الالزمــة لتنفــيذ نظــام عــاملي مــتكامل، وخباصــة مــن خــالل الــتعاون الــدويل، إلدارة 
ئها، وخباصة اجلهود ذات الطابع الدويل،      جهـود ختفـيف الكـوارث الطبيعـية واإلغاثة منها ودر          



 

 4 
 

 A/AC.105/747 

عـن طـريق رصـد األرض واالتصـاالت واخلدمـات الفضـائية األخـرى، مـع االستفادة القصوى               
 )٢(.من القدرات املوجودة وسد الفجوات القائمة يف التغطية الساتلية العاملية

 الرابعة  وقـد قـررت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا                 -١٠
 أعاله،  ٩، أن تتناول عدة توصيات، منها التوصية املذكورة يف الفقرة           ٢٠٠١واألربعـني، عام    

 وتلقت اللجنة عروضا من الصني      )٣(.مـن خـالل أفـرقة عمل بقيادة طوعية من الدول األعضاء           
وفرنســا وكــندا لقــيادة فــريق العمــل املعــين بتنفــيذ نظــام عــاملي مــتكامل إلدارة جهــود ختفــيف   

ــية الــيت تــدوم ثــالث    . كــوارث الطبيعــية واإلغاثــة مــنها ودرئهــا  ال وتشــتمل خطــة العمــل األول
ســنوات عــلى جتمــيع املعلومــات عــن احتــياجات املســتعملني يف جمــال تدبــر الكــوارث، وعــن     
القـدرة الوطنـية عـلى اسـتغالل املعلومـات املسـتمدة من الفضاء ألغراض تدبر الكوارث، وعن               

 .القائمة واملخطط هلا ألجل دعم تدبر الكوارثالنظم الفضائية العاملة 
  

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
ــترة      -١١ ــالن الف ــتفاقم مشــكلة الكــوارث إىل إع ــتراف ب ــدا ١٩٩٩-١٩٩٠أدى االع  عق

دولــيا لــلحد مــن الكــوارث الطبيعــية، وقــد أدى ذلــك بــدوره إىل وضــع االســتراتيجية الدولــية   
راتيجية عاملــية تــتكون مــن عنصــرين مؤسســيني، أوهلمــا فــرقة  لــلحد مــن الكــوارث، وهــي اســت

العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت لــلحد مــن الكــوارث، وثانــيهما أمانــة كــل مــن فــرقة العمــل    
وُتركّــز االســتراتيجية الدولــية عــلى وضــع اســتراتيجية عاملــية موحــدة    . واالســتراتيجية الدولــية

د مـن املخاطـر احملـتملة وقابلـية التعّرض          لتشـجيع وتيسـري اختـاذ إجـراءات متسـقة مـن أجـل احلـ               
لألخطـار الطبيعـية ومـا يـتعلق هبا من أخطار تكنولوجية وبيئية، على حنو جيمع بني احلكومات                  
ومنشـآت األعمـال واهليـئات اجلامعـية واجملـتمع املـدين عـلى كـل من الصعيد الدويل واالقليمي                    

 اخلرباء ومتخذي القرارات ومديري     واحملـلي وييسـر اختـاذ اجـراءات متسـقة والتحاور فيما بني            
 .املشاريع

  
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

ضـمن إطـار االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث، تركـز مـنظمة األمـم املتحدة                      -١٢
، عـلى بـناء ثقافة وقائية ملكافحة الكوارث وختفيض قابلية           )اليونسـكو (للتربـية والعـلم والـثقافة       

وتعكـف اليونسـكو عـلى تقديـر وختفيف         . تضـّرر لـدى السـكان املعّرضـني لـلمخاطر احملـتملة           ال
الــزالزل، واألمــواج الــبحرية (املخاطــر الناشــئة عــن األحــداث اخلطــرة ذات املنشــأ اجلــيولوجي 
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، وتسـهم يف دراسة الظواهر اخلطرة       )الزلزالـية، واالنفجـارات الـربكانية، واالهنـياالت األرضـية         
 ).العواصف والفيضانات واجلفاف الطويل األمد والتصحر(األحوال اجلوية الناشئة عن 

وتعمـل اليونسـكو أيضـا عـلى تعزيـز اإلعالم والتثقيف وتبادل البيانات واخلربات فيما                 -١٣
بـني الـبلدان واجملـتمعات احمللـية هبـدف دمـج املعـرفة واخلـربة املتعلقـتني باملخاطـر اجليولوجية يف                      

ات، بغـية التشـجيع عـلى اعـتماد سياسات وإجراءات للتخطيط واالدارة       عملـيات اختـاذ القـرار     
السـليمني فيما يتعلق باستخدام األراضي وتقنيات التشييد، وبغية الترويج لوضع خطط للوقاية             

 .والتأهب، مبا يف ذلك تنفيذ نظم اإلنذار العاملية واإلقليمية واحمللية
  

 للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق
  طبيعية أو تكنولوجية

بفضـل ميـثاق الـتعاون عـلى حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع                  -١٤
امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث     "املعـروف أيضا باسم     (كـوارث طبيعـية أو تكنولوجـية        

 كارثة طبيعية أو تكنولوجية أن حتصل على النواتج         ، تسـتطيع الدول اليت وقعت فيها      ")الكـبرية 
واملؤسســات املشــاركة يف . املســتمدة مــن الصــور الســاتلية لدعــم أنشــطة التصــدي للكــوارث  

، واملركـز الوطـين الفرنسـي للدراسات الفضائية،         )إيسـا (امليـثاق هـي وكالـة الفضـاء األوروبـية           
فضاء، واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات    ووكالـة الفضـاء الكـندية، واملؤسسة اهلندية ألحباث ال         

والغـالف اجلـوي الـتابعة للواليـات املتحدة األمريكية، وانضمت اليها يف اآلونة األخرية اللجنة       
أمـا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي فهو       . يف األرجنـتني  ) كونـائي (الوطنـية لألنشـطة الفضـائية       

تيح ملؤسسات منظومة األمم املتحدة وللدول      هيـئة مـتعاونة يف اطـار امليـثاق، ممـا ميكّنه من أن ي              
 .األعضاء سبل اللجوء إىل امليثاق يف حال وقوع كوارث كبرية

  
  اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض

هي منظمة دولية مكلفة بتنسيق البعثات      ) سيوس(اللجـنة املعنية بسواتل رصد األرض        -١٥
ومثة تسليم بأن اللجنة، اليت يتألف   . ة األرض الفضـائية املدنـية الدولـية اهلادفـة إىل رصـد ودراس           

أعضـاؤها مـن وكـاالت فضـائية ومـنظمات وطنـية ودولـية أخـرى، هي احملفل الدويل الرئيسي                    
للتنســيق بــني بــرامج ســواتل رصــد األرض، وللــتفاعل بــني تلــك الــربامج ومســتعملي البــيانات   

 .الساتلية يف مجيع أحناء العامل

الكوارث، التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض، أعماله        وقـد أجنز فريق دعم تدبر        -١٦
نوفمـرب مـن نفـس السنة، أثناء اجتماع         /، مث قـدم تقريـره الـنهائي يف تشـرين الـثاين            ٢٠٠٢سـنة   
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، وأقـرت اللجـنة املذكـورة التوصـية الداعـية إىل أن ُتدمج أنشطة               )سـيوس (اهليـئة العامـة للجـنة       
، ويف حلقـات العمـل اليت       " الفضـاء والكـوارث الكـبرية      امليـثاق الـدويل بشـأن     "فـريق الدعـم يف      

يــنظمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وأنشــطة متابعــتها، وكذلــك يف موضــوع املخاطــر     
 ).إيغوس(األرضية ضمن استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة 

  
  الربنامج   -باء  

ة وشيلي ووكالة الفضاء    يف اجللسـة االفتتاحـية حللقـة العمل املشتركة بني األمم املتحد            -١٧
األوروبــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدبــر الكــوارث يف مــنطقة أمــريكا الالتينــية    

ومركــز دراســات املالحــة والكــارييب، ألقــى كــلمة ترحيــب ممــثلو كــل مــن جامعــة ال ســريينا،  
ن ، ووزارة الشؤو)٢٠٠٢فـيداي   (، واملعـرض الـدويل لشـؤون اجلـو والفضـاء            اجلويـة والفضـاء   

، )اإليســا(ووكالــة الفضــاء األوروبــية ، وحمافظــة املــنطقة الــرابعة لكوكيمــبواخلارجــية الشــيلية، 
 .شؤون الفضاء اخلارجيومكتب 

وقـد تضـمن بـرنامج حلقـة العمـل كـلمة رئيسـية، وسـبع جلسـات مواضيعية، وثالث                   -١٨
الرئيسية اليت   الكلمة   االسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث     فقـد ألقـى ممـثل       . حلقـات نقـاش   
اســتعراض عــام لالحتــياجات عــلى  :  مــن الكــوارثّدمــن أجــل احلــاســتراتيجية "كــان عــنواهنا 

 ".الصعيد العاملي والتدابري املمكن اختاذها

 عرضـا ايضـاحيا يف اجللسـات املواضـيعية السـبع تطرقت ألمثلة              ٢٩وقُـّدم مـا جمموعـه        -١٩
خمتلف بلدان املنطقة ومشلت مجيع جوانب        حديـثة العهـد عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية يف        

وُعقــدت ثالثــة أفــرقة . اســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء يف الفــترة احلالــية ألجــل تدبــر الكــوارث  
مناقشـة، تبعـتها مناقشـة عاّمـة، لـتحديد الكوارث اليت ختص منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي                 

يف املستقبل ن التدابري اليت يتعّين اختاذها وكـان اهلـدف مـن تلـك املناقشات َتبيُّ    . يف املقـام األول   
أن تــؤدي إىل وضــع مشــاريع رائــدة تســتعني هبــا املؤسســات الوطنــية والــيت مــن شــأهنا القريــب 

املهـتمة الـيت هـي مسـؤولة عـن تدبـر الكـوارث الختـبار تكنولوجيات الفضاء واستخدامها من                
 إقامة تآزر بني املبادرات اليت      وكانـت هـذه املناقشات هتدف أيضا إىل       . خـالل الـتعاون الـدويل     

وكان من شأن مناقشات األفرقة العاملة اليت       . سـبق اختاذهـا يف خمـتلف جمـاالت تدبر الكوارث          
عقـدت يف الـيومني األخرييـن أهنا أتاحت اإلمكانية للمزيد من التداول بشأن املواضيع الرئيسية     

 هبا من مشاريع رائدة معّينة      الـيت شـكّلت الحقـا اإلطار بشأن خطة عمل مقترحة مع ما يتصل             
 .ميكن أن تكون جمدية وحتديد اخلطوات املزمع القيام هبا للمضي قُدما
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  احلضور    -جيم   
ــية ٢٢ مشــاركا مــن ١٩١حضــر حلقــة العمــل مــا جمموعــه    -٢٠ االحتــاد :  بلــدا، هــي التال

ي، الروســـي، األرجنـــتني، اســـبانيا، اكـــوادور، أوروغـــواي، الـــربازيل، بـــريو، جامايكـــا، شـــيل 
غواتـيماال، غــيانا، فرنســا، كــندا، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبــيا، املكســيك، اململكــة املــتحدة  
ــتحدة األمريكــية،      ــيكاراغوا، هــندوراس، الواليــات امل ــندا الشــمالية، ن ــربيطانيا العظمــى وايرل ل

كما حضرها ممثلون لكل من أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومكتب            . الـيابان 
ــة،    ن الفضــاء اخلــارجيشــؤو ، واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت، واملــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلوي

الرابطة األوروبية  ومـنظمة الصـحة للـبلدان األمريكـية، واللجـنة املعنية بسواتل رصد األرض، و              
االدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف     ووكالة الفضاء األوروبية، و   ،  للسـنة الدولـية للفضاء    

 Surrey Satellite) الـتابعة للواليـات املـتحدة، ومؤسسـة تكنولوجـيا السـواتل يف ُسـري       ياجلـو 

Technology). 

ــية وقــد اســُتخدمت األمــوال الــيت خصصــتها األمــم املــتحدة و    -٢١ ــة الفضــاء األوروب  وكال
 مشاركا وممثلني اثنني ملكتب     ٢٢لتغطـية تكالـيف السـفر اجلـوي وبـدل املعيشـة اليومـية بشأن                

، ٦ووفـرت حكومـة شـيلي، عن طريق اهليئات املذكورة يف الفقرة             . ضـاء اخلـارجي   شـؤون الف  
اإلقامـة والطعـام خلمسـة عشـر مشـاركا إضـافيا، كما وفرت قاعة املؤمترات وغريها من مرافق                   

 .االجتماع وكذلك وسائل النقل احمللي جلميع املشاركني
  

   املالحظات والتوصيات -ثانيا 
   يف الوقت الراهنالوضع واالحتياجات -ألف 

ــئة        -٢٢ ــية، والبي ــياجات احلال ركــزت اجللســات املواضــيعية الســبع عــلى اجيــاد فهــم لالحت
املؤسسـية القائمـة، واحللـول املسـتندة إىل الفضـاء املتاحة حاليا، وقّدمت فيها عروض ايضاحية                 

حتســني األنشــطة اجلاريــة، و الوضــع واالحتــياجات يف الوقــت الــراهن، و: عــن املواضــيع التالــية
تقـوم هبا منظومة األمم  احملـددة الـيت    نشـطة   تدبـر الكـوارث باسـتعمال تكنولوجـيا الفضـاء، واأل          

 مــن أجــل دعــم تدبــر الكــوارث، واملصــادر احلالــية واملســتقبلية يف جمــال بــيانات رصــد  املــتحدة
 .األرض والدور الذي ميكن أن يؤديه القطاع اخلاص

ث جلسات للمناقشة، قُدمت مالحظات  عرضـا ايضـاحيا وعقـد ثـال    ٢٩وبعـد تقـدمي      -٢٣
وتتجه املالحظات والتوصيات . قـّيمة، واسُتخلصـت اسـتنتاجات مهمـة، ووضـعت خطة عمل          

 .التالية حنو استخدام البيانات الساتلية يف عمليات احلد من الكوارث وتدبر حاالت الطوارئ
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فاههم و إىل أنه    فقـد أشار املشاركون إىل أن مجيع الكوارث تؤثر على حياة الناس ور             -٢٤
ينــبغي، قــدر اإلمكــان، اختــاذ الــتدابري الالزمــة إلدمــاج اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء ملســاعدة   
املؤسسـات الوطنـية املعنـية بـتدبر الكـوارث عـلى االضطالع مبهاّمها، على أن يظل يف االعتبار                

 .أن عملية احلد من الكوارث تشمل عّدة ختصصات وقطاعات

 موضــوعا مــن املواضــيع الــيت تــتعلق بأخطــار طارئــة بصــفتها  ١٦ واســتبان املشــاركون -٢٥
يبـي وينبغي ان تكون موضوع تقييمات      أمريكا الالتينية والكار  تكتسـي أمهـية كـربى يف بلدان         
موضوع خمططات افتراضية، كما ينبغي أن تتخذ بشأهنا تدابري         ولـلمخاطر وقابلـية الـتعرض هلا        

ويرد سرد لتلك . ر حاالت الطوارئ، حسبما هو مالئمللرصـد واإلنـذار املبكّر والدعم يف تدب   
 .٤٩املواضيع يف الفقرة 

وأحلَّـت حلقـة العمـل أيضـا على أن بناء القدرات، مبا يف ذلك التدريب وتلقني اخلربة                    -٢٦
أثــناء العمــل، عنصــر أساســي يف اســتعمال األدوات الفضــائية يف تدبــر الكــوارث اســتعماال         

ى ضــرورة الوعــي بــنظم املعلومــات القائمــة وتوفــر ســبل كمــا شــددت عــل. صــحيحا ومــتزايدا
 .احلصول على املعلومات والبيانات

ولوحــظ أن بــناء القــدرات ينــبغي أن يركــز عــلى ضــرورة تأهــيل املســتعملني النهائــيني  -٢٧
وأفيد بأن املوارد البشرية املناسبة ميكن أن       . باسـتمرار وعـلى اسـتحداث حلول خاصة باملنطقة        

وحـيد واألهـّم الـذي ال بـد مـن توافـره أثـناء وقـوع أي أزمة، علما بأن تدريب                      تعتـرب املـورد ال    
 .املوظفني عمل يتطلب وقتا وجهدا

والحــظ املشــاركون أنــه قــد متّ اكتســاب خــربة كــبرية مــن خــالل املشــاريع والــربامج    -٢٨
 . وخارجها ييبـأمـريكا الالتينـية والكار    وغريهـا مـن األنشـطة اجلـاري تنفـيذها، داخـل مـنطقة               

 . وأشاروا إىل أنه ينبغي استخدام تلك اخلربات واقتسامها، حيثما أمكن ذلك

ــة العمــل هــو     -٢٩ ـــدى  وكــان أحــد أهــداف حلق ــيام مب استكشــاف مـ ــية الق شــاريع امكان
تطبـيقات فضـائية مـن أجل تدبر الكوارث من قبل املؤسسات الوطنية             إيضـاحية تسـتعمل فـيها       

عـايري الـالزم اسـتيفاؤها الستهالل مشاريع من هذا       واتفـق املشـاركون عـلى أن امل       . ذات الصـلة  
 .القبيل ينبغي أن تتضمن التزام إحدى املؤسسات بأن تأخذ زمام القيادة يف تنفيذ املشروع

 املنظمات ذات الصلة    شـؤون الفضاء اخلارجي   وأوصـى املشـاركون بـأن يـبلّغ مكتـب            -٣٠
كــوارث بنــتائج حلقــة العمــل، وأن  لتطبــيقات الفضــائية اخلاصــة بــتدبر ال االــيت تعمــل يف جمــال  

ذات االت يدعوهـا إىل إبـداء مـدى اهـتمامها باملشـاركة يف مشـروع رائـد يف أي جمـال من اجمل                 
 .االهتمام اليت مت تبّينها
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وأوصـى املشـاركون أيضـا بـأن تـبلّغ احلكومـة الشـيلية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي               -٣١
ال بــتلك التوصــية، قــدم ريكــاردو كابيســاس وعمــ. يف األغــراض الســلمية بنــتائج حلقــة العمــل

عرضــا ايضــاحيا يف اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية أثــناء دورهتــا التاســعة والــثالثني،   ) شــيلي(
واقـترح السـيد كابيساس يف ذلك العرض االيضاحي خطة تدوم ثالث            . ٢٠٠١املعقـودة سـنة     

ــّين     ــيان مــنها لتب ــياجات واالهــتمامات ســنوات يف مــرحلة أوىل، ُتخصــص الســنتان األول االحت
 .احملددة، وختصص السنة الثالثة لبدء األعمال التحضريية بشأن املشاريع الرائدة

، ٢٠٠٣، يف ســـنة شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجيووفقـــا لذلـــك االقـــتراح، قـــام مكتـــب  -٣٢
ــتعاون مــع   ــية لألنشــطة الفضــائية  بال ــتني، بتنظــيم أول اجــتماع خــرباء   اللجــنة الوطن  يف األرجن
 تـــتعلق باســـتعمال تكنولوجـــيا الفضـــاء يف تدبـــر حـــاالت احلـــرائق رائـــدة مشـــاريع الســـتهالل

 ). أدناه٦٦-٦٢انظر الفقرات (والفيضانات 
  

  نظرة عامة على العروض االيضاحية التقنية
من مؤسسات معنية   املشاركني واملتحدثني يف حلقة العمل مديرو برامج        كـان من بني      -٣٣

ن العروض االيضاحية ممثلو كل من الوكالة الوطنية للغابات         وقد قدم عددا م   . بـتدبر الكوارث  
ــية، وجامعــة أنتوفاســتا يف شــيلي، واملعهــد الوطــين ل     ــية املتروبول ــة  واجلامعــة التقن ألرصــاد اجلوي

 يف إكـوادور، واملعهد الوطين للدفاع املدين يف بريو، واملركز الوطين للوقاية من              واهليدرولوجـيا 
 املــتحدثون يف هــذه العــروض االيضــاحية اآلثــار االقتصــادية  وأوضــح. الكــوارث يف املكســيك

واالجتماعـية الـيت تترتـب عـلى خمـتلف أنـواع الكـوارث يف بلداهنم، وأوضحوا الصعوبات اليت              
 . تواجههم أثناء تدبر تلك الكوارث

ــيانات لكــي        -٣٤ ــر ب ــتاحة ميكــن أن توف ــة عــددا مــن التكنولوجــيات امل ــد لوحــظ أن مث وق
الصور الساتلية  (تكنولوجـيات االستشعار عن ُبعد      : الكـوارث، وهـي التالـية     ُتسـتعمل يف تدبـر      
والكتل املائية  ، الـيت توفـر بـيانات عـن اسـتخدام األراضـي والغطاء األرضي                )والتصـوير اجلـوي   

، )ليدار(والكسـاء النـبايت وغـري ذلـك مـن التضـاريس؛ وأجهزة كشف املدى وحتديده بالضوء                  
ث مناذج ارتفاع رقمية بشأن معامل التضاريس الطبيعية واملباين؛      الـيت جيـري اسـتعماهلا الستحدا      

وأدوات املسـح األرضـي، الـيت ُتسـتخدم يف رسم خرائط بشأن احلدود واستبانة عناصر املناظر                 
األرضـية الطبيعية األخرى؛ والتعدادت السكانية والدراسات االستقصائية احلكومية، اليت تقدم           

ن وحدات حيزية حمددة؛ والشبكات العاملية لسواتل املالحة،         اقتصـادية عـ    –بـيانات اجتماعـية     
الــيت تتــيح وســيلة للحصــول عــلى معلومــات عــن حتديــد مواقــع أجســام ســاكنة أو مــتحركة؛     
وتطـــورات االتصـــاالت الالســـلكية، الـــيت تيســـر االتصـــاالت يف حـــاالت الطـــوارئ وكذلـــك 



 

 10 
 

 A/AC.105/747 

ية، اليت توفر وسيلة لتسجيل     االتصـال بني األشخاص أثناء الكوارث؛ والتكنولوجيات الالسلك       
البـيانات يف املـيدان؛ ومنـتجات وخدمات اإلنترنت، اليت تتيح سبل الوصول إىل البيانات وغري           

 .ذلك من املعلومات واملعارف، ونشرها وتقامسها، بالزمن احلقيقي

وتطرقـت العـروض االيضـاحية أيضا إىل كيفية احلصول على البيانات الساتلية وكيفية               -٣٥
، مما ميكّن من إجياد حلول تستند إىل      نظـم املعلومـات اجلغرافـية     واعـد بـيانات ُتدمـج يف        وضـع ق  

ودرســت . تلــك الــنظم وتســاهم يف حتلــيل املــناطق املعرضــة للكــوارث وتقيــيمها ورصــدها        
العـروض االيضـاحية أيضـا خمـتلف الـتدابري الالزمـة لتعزيز نظم اإلنذار املبكر وعمليات اإلغاثة                  

 .وإعادة التأهيل

وأتاحـــت عـــدة عـــروض ايضـــاحية للمشـــاركني فرصـــة لالطـــالع عـــلى مـــدى دمـــج  -٣٦
تكنولوجــيا الفضــاء يف صــلب أنشــطة تدبــر الكــوارث يف املــنطقة، وخصوصــا التكنولوجــيات    
ذات الصـــلة بالفيضـــانات وحـــاالت اجلفـــاف، واألعاصـــري، واألنشـــطة الزلزالـــية واالهنـــياالت 

ــر ا    ــربكانية  األرضــية، وكشــف احلــرائق ورصــدها، واملخاط ــية، واألنشــطة ال ــا . لتكنولوج كم
أتاحـت تلـك العـروض االيضـاحية فرصة لتعميق الفهم بأنواع املخاطر املعّينة اخلاصة باملنطقة،                
والبـيانات الـيت ُيحـتاج إلـيها يف التصـدي لـتلك املخاطـر، ومـدى توافـر البـيانات حالـيا، مبا يف                         

سب ويف الشكل املناسب، وأخريا تعميق      ذلـك توافـر سبل الوصول إىل البيانات يف الوقت املنا          
ــتلك     ــيها بــ ــتعان فــ ــيا واحللــــول املســــتحدثة الــــيت يســ ــتاحة حالــ الفهــــم بالتكنولوجــــيات املــ

 .التكنولوجيات

وأتـاح عـرض ايضـاحي قـدم بالنـيابة عـن فريق دعم تدبر الكوارث التابع للجنة املعنية                    -٣٧
 من أجل وضع اطار متماسك بسـواتل رصـد األرض فرصـة ملعـرفة ما جيري القيام به من عمل        

) من حيث االستبانة احليزية والطيفية والزمانية للتصوير الساتلي       (بشـأن احتـياجات املستعملني      
ــياجات يف جمــاالت         ــذه االحت ــية ه ــلى تلب ــنة ع ــية لســواتل رصــد األرض الراه ــدرات احلال والق

ــية  ــزالزل واحلــرائق والفيضــانات واالهنــياالت األرضــية واال  : املخاطــر التال ندالقــات النفطــية  ال
 (http://disaster.ceos.org)واجلليد البحري والنشاط الربكاين 

ُوقـدم عـرض ايضاحي مشترك بني وكالة الفضاء األوروبية ودائرة الغابات يف بريتيش               -٣٨
كولومبـيا الكـندية أوضـح فيه املتحدث كيف جيري اعتماد مشروع تدّبر حاالت الطوارئ يف                

الـتابع لإليسـا، وهـو مشـروع تستعمل فيه بيانات           ) رميسـات (اتل  حـني وقوعهـا بواسـطة السـو       
رصـد األرض واالتصـاالت السـاتلية ملكافحة حرائق الغابات، كأداة عملياتية يف دائرة الغابات      

 .يف بريتيش كولومبيا
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وجيـري اسـتخدام القـدرات السـاتلية القائمة كجزء ال يتجزأ من برنامج عاملي لالنذار       -٣٩
كـن اسـتخدام مـثل هذه احللول اليت أثبتت جدواها يف خمتلف البلدان، وخاصة               ومي. باألعاصـري 
 .ييبـ والكارالوسطىأمريكا يف بلدان 

ويف عـرض ايضـاحي مـن وكالـة الفضاء األوروبية، حصل املشاركون يف حلقة العمل                 -٤٠
رس ما/الذي كان من املزمع اطالقه يف آذار      ) انفيسات(عـلى معلومـات عن ساتل دراسة البيئة         

 جهــازا مــن شــأهنا أن ١١، وكـان مــن املــزمع أن حيمــل السـاتل عــلى متــنه مــا جمموعـه    ٢٠٠٢
متكّــن مــن تصــوير ســطح األرض باســتخدام أجهــزة استشــعار خمــتلفة يف آن واحــد، ممــا يتــيح    

 .مصدرا قيما للبيانات اليت تدعم جماالت خمتلفة، منها تدبر الكوارث

لسـاتل املـتقدم لرصـد األرض الـذي هـو من            اوتلقـى املشـاركون أيضـا معلومـات عـن            -٤١
أجهزة استشعار بصرية ورادارية عالية اسـتحداث الـيابان والـذي ميكـن، بفضـل مـا يتضـمنه مـن             

 . االستبانة، استعماله يف رصد الكوارث وخاصة يف رسم اخلرائط الرقمية لالرتفاعات

ل املخطط هلا وتلقـى املشـاركون يف حلقـة العمـل أيضـا معلومـات عـن كوكـبة السوات                -٤٢
لرصـد الكـوارث، واملكونـة من سواتل صغرية منخفضة التكلفة، وهي اليت تتوىل التنسيق بينها                

 يف اململكــة املــتحدة؛ (Surrey Satellite Technology)مؤسســة تكنولوجــيا الســواتل يف ُســري 
طالقها ومـن شـأن هـذه اجملموعة الساتلية، بعد أن يتم اطالق مجيع السواتل األربعة املخطط ال                

 .أن تتيح للمستعملني االمكانية ملراجعة البيانات يوميا عن املنطقة املنكوبة

ــيابة عــن    -٤٣ ــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث   "وخــالل عــرض ايضــاحي قُــدم ن املي
 .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١، علم املشاركون ببدء العمل بامليثاق الدويل يف "الكبرية

يابة عـن االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، مت التأكيد          وقُـدم عـرض ايضـاحي نـ        -٤٤
فـيه عـلى ارتفـاع عـدد الكـوارث الطبيعـية وعدد األشخاص الذين أفيد بأهنم تضرروا من تلك         

ـــ   ــوام ال ــاد يف عــدد األحــداث     .  املاضــية٢٥الكــوارث يف األع وكــان ذلــك نامجــا عــن االزدي
 الطبيعية وغريها من األخطار التكنولوجية      الشـديدة، وكذلـك يف هشاشـة الـناس أمام األخطار          

أما االزدياد يف األحداث الشديدة فيعزى إىل تغّير املناخ وتقلّبه، وكذلك           . والبيئـية ذات الصلة   
وأما االزدياد يف   . إىل اآلثـار املضـاعفة الـيت تـنجم عـن وقـوع عـدة أخطـار معـا يف املنطقة ذاهتا                     

ــور      ــر وتده ــاد الفق ــن ازدي ــاجم ع ــو ن ــة فه ــئة      اهلشاش ــيمة بي ــوء ق ــنمو احلضــري وس ــئة وال  البي
 .االنشاءات املشّيدة وكذلك عدم مالءمة عمليات التنمية
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  رؤية بشأن منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي                   –باء  
بـناء عـلى املعلومات املقدمة أثناء اجللسات املواضيعية، رَسم املشاركون خمططا امجاليا             -٤٥

شـأن كيفـية ادماج تكنولوجيا الفضاء يف صلب أنشطة تدبر           ملسـار يـؤدي إىل رؤيـة مشـتركة ب         
ومـن الـالزم أيضا اجياد فهم أفضل الستبانة هويات املستعملني، وذلك لكي يتسىن         . الكـوارث 

 .تصميم احللول، من األسفل إىل األعلى، بناء على احتياجات املستعملني النهائيني

سـات تدّبـر الكوارث، فان احلل       ونظـرا لتـباين احتـياجات مـتخذي القـرارات يف مؤس            -٤٦
املــرتأى جلعــل اجلمــيع يســتفيدون مــن التكنولوجــيا الفضــائية يتمــثل يف اجيــاد قــاعدة براجمــيات   
معلوماتـية مـتكاملة تسـتطيع اسـتيعاب املعلومات املستمدة من مصادر خمتلفة، بأشكال خمتلفة،               

قـائمني على تدبر    كمـا ينـبغي اسـتحداث حلـول تـراعي احتـياجات ال            . وعـلى نطاقـات متبايـنة     
الكـوارث وتسـتفيد مـن مـزايا مجـيع أنـواع التكنولوجـيات الفضـائية، ومنها مثال سواتل رصد                    

 .األرض وسواتل االتصاالت والشبكات العاملية لسواتل املالحة، وتلبية تلك االحتياجات

وينــبغي أن يهــدف بــناء القــدرات إىل زيــادة قــدرة املــنظمات واألفــراد عــلى اســتعمال   -٤٧
علومــات األرضــية الفضـــائية بفعالــية ألجـــل االســتعداد للكــوارث والتصـــدي هلــا وتـــدارك       امل

 .أضرارها
  

   خطة عمل بشأن أمريكا الالتينية والكاريبـي       -ثالثا 
  بناء الشراكات       -ألف  

كـان حمـور خطـة العمـل الـيت نوقشـت يف حلقـة العمـل هـو احلاجـة إىل بناء شراكات                         -٤٨
ــدة مشــتر   ــيام مبشــاريع رائ ــول الــيت تســتند إىل تكنولوجــيا    والق ــنافع ادمــاج احلل كة اليضــاح م

وكان املنطلق يف حتديد    . الفضـاء، ممـا يسـهم يف رفـع مسـتوى الوعـي لـدى مـتخذي القرارات                 
 .شراكات ممكنة هو التماس مصاحل مشتركة من خالل استبانة جماالت املخاطر املشتركة

. بانة جمــاالت املخاطــر املشــتركةوقــد اختــذت حلقــة العمــل هنجــا ذا مرحلــتني يف اســت   -٤٩
 جماال من جماالت املخاطر اليت ينبغي النظر يف كل      ١٦فأثـناء املـرحلة األوىل، حـدد املشاركون         

حـرائق الغابـات واملروج الطبيعية، والزالزل واألمواج البحرية         : مـنها عـلى حـدة، وهـي التالـية         
فـــاف، واالهنـــياالت األرضـــية، الزلزالـــية، وثـــوران الـــرباكني، والفيضـــانات، واألعاصـــري، واجل

ــبحرية والســاحلية،       ــنظم ال ــار عــلى ال ــزوابع الثلجــية احلــاّدة، واملخاطــر التكنولوجــية، واآلث وال
ودرجـات احلـرارة القصـوى، وخماطـر األوبئة واآلفات احلشرية، واالهنيارات والسيول الطينية،              

 . واالندالقات النفطية؛ وأوبئة الطاعون،التصحر وإزالة الغاباتو
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وأثــناء املــرحلة الثانــية، أعــرب عــدد مــن املؤسســات عــن اهــتمامها باملشــاركة يف كــل  -٥٠
 مؤسسة اهتماما باالعراب    ٣٦وأبدى ما جمموعه    .  اخلاصة باملخاطر  ١٦جمـال مـن اجملاالت الـ       

عـن الـتزام أويل، مـن حيـث املـبدأ، باملشاركة يف اجلهود املبذولة يف واحد أو أكثر من جماالت                     
، أعربــت مؤسســة واحــدة عــلى ١٦ موضــوعا مــن املواضــيع الـــ ١٣وفــيما يــتعلق بـــ . املخاطــر

األقـل مـن املؤسسـات املعنـية بتدبر الكوارث عن استعدادها، من حيث املبدأ، ألن ترأس فريقا               
لدى املؤسسات املشاركة   الكبري  وبسـبب االهتمام    . يـتوىل وضـع اقـتراح بشـأن مشـروع رائـد           
ة أمــريكا الالتينــية والكــارييب باملشــاركة يف بعــض أفــرقة واهــتمام مؤسســات مــن خــارج مــنطق

ــرائدةاملشــاريع  ــر    ال ــة مــن املشــاريع ال ــتوقع االضــطالع مبشــروعني أو ثالث ــان مــن امل يف ائدة ، ف
 .املستقبل القريب

وقـيل إنه، لدى حتديد املشاريع الرائدة املمكنة، ينبغي للمؤسسات أن تسلّم باألعمال              -٥١
وجيــدر باملؤسســات املشــتركة أن  . ال الــيت صــدر بشــأهنا الــتزام حمــلي اجلاريــة، وخباصــة األعمــ 

تـتفاعل يف االتصـال فـيما بيـنها أوال باسـتخدام االنترنـت والفـاكس، لـتزويد مجـيع املؤسسات                     
املهـتمة باملعلومـات عـن األنشـطة املقترحة أو املنفَّذة، وتشجيع اقامة شراكات جمدية جتمع بني                 

 .خمتلف املبادرات واملصاحل

وسـوف ُتصـمم املشـاريع الـرائدة وُتـنفذ بواسـطة الـتعاون الـدويل، وسوف هتدف إىل                    -٥٢
وسوف . إجيـاد تـآزر فـيما بني املبادرات اإلقليمية ملختلف املؤسسات أو جمموعات املؤسسات             

ــرائدة إىل املشــاركة يف اجــتماعات      ــتعاون يف هــذه املشــاريع ال ُتدعــى املؤسســات الراغــبة يف ال
 .ل حتديد االطار املرجعي للمشاريع الرائدة وإعداد استراتيجية تنفيذ مشتركةخرباء ُتعقد ألج

وقـد اُتفـق عـلى أن جـدول الـتزامات املؤسسـات من حيث املبدأ بشأن مواضيع معّينة                    -٥٣
تـتعلق باملخاطر ينبغي أن يتطور إىل شبكة تعاون اقليمية، وأن تنفيذ الشبكة االقليمية من شأنه                

متديد نطاق الشبكة ليشمل مؤسسات أخرى؛ وضع قائمة مناقشة        : تالـية أن يشـمل األنشـطة ال     
؛ انشاء موقع شبكي لتعميم   )لدعـم األنشـطة االقليمية والعاملية على حد سواء        (عـلى االنترنـت     

املعلومـات عن التقدم احملرز واالجنازات احملققة وملتابعة تنفيذ مجيع االلتزامات األولية اليت أعلن              
 .عنها

ــيد  -٥٤ ــناء حلقــة العمــل هتــدف إىل اجــتذاب      وأف ــأن الشــبكة االقليمــية الــيت اقُترحــت أث ب
مشـاركة املؤسسـات احلكومية واألكادميية واملنظمات غري احلكومية والقطاع الصناعي اخلاص     

وســوف يكــون مبســتطاع أي مؤسســة أدجمــت تكنولوجــيا   . وهيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة 
بـتطوير أنشطة خاصة باملنطقة، أن تنضم إىل الشبكة         الفضـاء يف أنشـطة تدبـر الكـوارث وهتـتم            

 .االقليمية
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وبغــية حتديــد مســؤوليات كــل مؤسســة واالطــار املــرجعي للمشــاريع الــرائدة املقــترحة  -٥٥
واســتراتيجية بشــأن تنفــيذها، اقــُترح أن تدعــو املؤسســات املهــتمة إىل عقــد اجــتماعات خــرباء  

 .ملناقشة تلك املواضيع

وســوف تكــون كــل مؤسســة  " أفضــل اجلهــود"قة عــلى أســاس وســوف تعمــل األفــر  -٥٦
واذا اقتضـت احلاجـة توفـري دعم متويلي اضايف من           . مسـؤولة عـن سـداد التكالـيف اخلاصـة هبـا           

أجــل الصــور الســاتلية أو املعــدات أو الــرباجميات أو غــري ذلــك مــن التجهــيزات، فــان األفــرقة     
ة الثنائية واملتعددة األطراف املهتمة     تسـتطيع أن تتصـل بوكـاالت الفضـاء أو املؤسسـات االمنائي            

 .أو كلتيهما، لتأمني الدعم االضايف املطلوب

تدّبــر الكــوارث الــتابع للجــنة املعنــية بســواتل رصــد  دعــم وبالــنظر إىل مشــاركة فــريق  -٥٧
املمكــن قــد يكــون مــن مــن الكــوارث، فلــلحد األرض ومشــاركة أمانــة االســتراتيجية الدولــية 

اجــراءات الــناجتة عــن حلقــة العمــل لوضــع  الــرائدة مــن املشــاريع اســتخدام مشــروع أو أكــثر  
من شأن اجراء كهذا أن يزيد تلك       ف. لكوارث حمددة للتصدي  وكاالت الفضاء   جتريبـية تتبعها    

زيد يف  مما ي،الوكاالت التابعة للجنة املعنية بسواتل رصد األرضوضـوحا لـدى مجيع      املشـاريع   
العمل كون للـتقرير عـن حلقة   وسـي . اريع الـرائدة  احـتماالت قـيام وكـاالت أخـرى بدعـم املشـ           

لدى تناوهلا  يف أعمـال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية        وعـن أنشـطة متابعـتها اسـهام أيضـا           هـذه   
نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث      يت تدوم ثالث سنوات بشأن تنفيذ       خطـة عمـلها الـ     

 .الطبيعية
  

  ي دور مكتب شؤون الفضاء اخلارج               -باء  
اُتفـق عـلى أن يتصـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، عـلى سبيل متابعة االلتزامات                     -٥٨

األولـية الـيت أُعـرب عـنها خـالل حلقـة العمل، باملؤسسات اليت أبدت اهتمامها باالنضمام إىل                   
الشـبكة، وأن يطلـب الـيها أن تؤكد اعتزامها املشاركة يف مواضيع جماالت املخاطر اليت حتظى                 

 أمـا قـاعدة بـيانات الشـبكة االقليمـية فسـوف يتوىل املكتب احلفاظ عليها وحتديث                  .باهـتمامها 
 .عهدها، وذلك بدعم من املؤسسات املهتمة

وسـوف يدعـم مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي أيضا، يف حدود االمكان، اجتماعات       -٥٩
نشطة تدبر  اخلـرباء الـيت تدعو إىل عقدها املؤسسات اليت تستعمل تكنولوجيا الفضاء ألغراض أ             

ويف تلـك االجـتماعات، سوف حتدد       . الكـوارث، والـيت هتـتم بـاعداد مشـاريع رائـدة مشـتركة             
األطـر املرجعـية لتلك املشاريع الرائدة، وستوضع استراتيجيات لتنفيذها، مبا يف ذلك تأمني أي               

 .متويل اضايف مطلوب، اذا اقتضت الضرورة
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ــؤو     -٦٠ ــب شـ ــبكية ملكتـ ــع الشـ ــني املواقـ ــتم حتسـ ــوف يـ ــارجي  وسـ ــاء اخلـ ــر (ن الفضـ انظـ
(www.oosa.unvienna.org/SAP/stdm باضـــافة وصـــالت مالئمـــة ومعلومـــات عـــن تطبـــيقات 

وسـوف تكون مجيع    . تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض تدبـر الكـوارث، لصـاحل الشـبكة االقليمـية               
ــدرج يف املواقــع الشــبكية       املؤسســات املشــاركة مســؤولة عــن توفــري املعلومــات الــيت ســوف ُت

ــ ــية      . يةالعاملـــ ــبكة االقليمـــ ــاركني يف الشـــ ــم املشـــ ــة لدعـــ ــة مناقشـــ ــع قائمـــ ــوف توضـــ وســـ
www.ungiwg.org/mailman/listinfo/unoosa-stdm).( 

  
  بواسطة تنظيم اجتماعات للخرباء               دماً املضي قُ  -جيم  

لقـد بّينـت حلقــة العمـل بوضــوح أن لتكنولوجـيات الفضـاء اســهاما حقيقـيا ميكــن أن        -٦١
بــر الكــوارث، وأنــه يلــزم اختــاذ تدابــري لضــمان نشــر التكنولوجــيات  تقدمــه يف كــل جمــاالت تد

ويعــّد انشــاء شــبكة اقليمــية مــن املؤسســات املهــتمة بــتعزيز الشــراكات واعــداد  . املــتاحة حالــيا
املشــاريع الــرائدة املشــتركة خطــوة مهمــة حنــو التوســع يف اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لدعــم   

ات الـــيت أبـــدت اهـــتماما باملشـــاركة، وكذلـــك وذُكـــر أن املؤسســـ. أنشـــطة تدبـــر الكـــوارث
املؤسسـات األخـرى وكـيانات القطـاع اخلـاص الـيت سـوف ُتدعـى إىل االنضـمام، جيدر هبا أن            
تغتــنم الفرصــة الــيت تتــيحها التكنولوجــيات احلامســة املــتاحة حالــيا لــتحديد وتنفــيذ احللــول           

مـن الواقع اليومي يف     التكنولوجـية للتصـدي لـتهديدات الكـوارث املـلحة الـيت أصـبحت جـزءا                 
 .املنطقة

وكانـت املـرحلة التالـية يف حتديـد تلـك احللول، كما نوقش يف حلقة العمل، هي عقد           -٦٢
ــج فــيها           ــتركة يدم ــتمة بوضــع أنشــطة مش ــيها املؤسســات امله ــتماعات للخــرباء تشــارك ف اج

ــوارث   ــر الكـ ــاء يف تدبـ ــيا الفضـ ــتعمال تكنولوجـ ــتماعات يف   . اسـ ــذه االجـ ــد أول هـ ــد عقـ وقـ
 . ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٤وبا، باألرجنتني، من كورد

وقـد ركـز اجتماع اخلرباء على استخدام تكنولوجيا الفضاء لتدبر كوارث الفيضانات           -٦٣
يشمل متويل تكاليف   (واحلـرائق، ونظمـته اللجـنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية، بدعم            

وحضــر هــذا .  وااليســاشــؤون الفضــاء اخلــارجي مــن مكتــب ) الســفر للمشــاركني املخــتارين
 خــبريا مــن األرجنــتني واســبانيا واكــوادور      ٤٥االجــتماع الــذي دام يومــني ونصــف الــيوم      

وبـاراغواي والـربازيل وبوليفــيا وبـريو وشــيلي وفرنسـا وفـنـزويال واملكســيك، وكذلـك ممــثلون       
 .  واإليساكتب شؤون الفضاء اخلارجيمل

ني فرعــيني، ركّــز أوهلمــا عــلى حتديــد مشــروع يف جمــال  وقــد شــكل املشــاركون فــريق -٦٤
وخصـص نصـف الـيوم األخـري الطالع         . احلـرائق الفيضـانات وثانـيهما عـلى مشـروع يف جمـال            
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 ٢٣ و٢٢وحضـر كالّ من الفريقني الفرعيني ما بني   . ملعلومـات املسـتقاة   الفـريق بكاملـه عـلى ا      
. أمريكا الالتينيةيف  كان قد بدأ تنفيذه خـبريا، ممـا وفـر ظـروفا مثالـية لالستناد إىل العمل الذي        

وســريكز املشــروع اخلــاص باحلــرائق عــلى مجــع منــتجات أســاس لدعــم أنشــطة اإلنــذار املــبكر   
ــنها      ــتعاش م ــم أنشــطة التصــدي للكــوارث واالن ــك لدع ــية    . وكذل ــبكة إقليم ــد أنشــئت ش وق

متّ تطويره  وموضوع احلرائق موضوع    . وكُلّـف عـدة خرباء بعدد من املسؤوليات       ) ريدالتـيف (
، وســوف يفضــي أدىن قــدر مــن التنســيق بواســطة هــذه الشــبكة إىل   أمــريكا الالتينــيةجــيدا يف 

 .حتقيق أقصى قدر من النتائج املمكنة

وركّــز املشــروع اخلــاص بالفيضــانات عــلى حتديــد تنفــيذ نظــام عمــلي لإلنــذار املــبكر    -٦٥
ــية خــالل ثــالث ســنوات يف   ــتائج ملموســة  بالفيضــانات واجلفــاف يف أمــريكا اجلنوب ضــي إىل ن

 .لصاحل املنطقة

وقــد بلــغ االجــتماع هدفــه الرئيســي الــذي كــان يتمــثل يف التوصــل إىل الــتفاهم عــلى    -٦٦
ــية يف صــوغ أنشــطة مشــاريع حمــددة تســاهم يف إدمــاج       كيفــية املضــي قدمــا يف أمــريكا الالتين

 .حلرائقتكنولوجيا الفضاء يف جماالت تدبر الكوارث اليت تتسبب فيها الفيضانات وا
  
 احلواشي

تقريـر مؤمتـر األمـم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،                   )١(
 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩

 .‘٢ ‘)ب (١املرجع نفسه، الباب األول، الفقرة  )٢(
 (A/56/20 ، والتصويــب٢٠الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامـــة، الدورة السادسة واخلمســون، امللحــق رقـم            )٣(

 .٦٢-٤٤الفقرات  ،Corr.1)و
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