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  مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف       -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
األلفــية الفضــائية واعــالن فييــنا "ون يف قــراره املعــن) اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية 

، بـأن تعـزز أنشـطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية            "بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية       
املشـاركة التعاونـية من جانب الدول األعضاء، على الصعيدين االقليمي والدويل، مع التشديد               

 )١(.على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية

وتوفـر سواتل رصد األرض    . وقـد اخـتري تدّبـر الكـوارث واحـدا مـن جمـاالت التركـيز                -٢
: وغريهـا من التكنولوجيات الفضائية حلوال مهمة وفريدة يف مجيع ميادين تدّبر الكوارث، أي             

ختفـيف الكـوارث، والتأهـب للكـوارث، واالغاثـة يف حـاالت الكـوارث، واعـادة التأهـيل بعد                  
لـول بـالفعل جـزءا ال يـتجزأ من أنشطة تدّبر الكوارث يف العديد               وتشـكل هـذه احل    . الكـوارث 

 .من البلدان املتقدمة وحىت البلدان النامية

وعــلى الــرغم مــن أن القــدرات الوطنــية يف جمــال اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء قــد    -٣
تقدمي زادت بسـرعة كـبرية يف البلدان النامية يف السنوات األخرية فانه ال تزال هناك حاجة إىل                  

الدعـم بطـريقة أكـثر مباشـرة لـنقل احللول املتاحة لكي تستخدم يف أنشطة تدّبر الكوارث، مع       
 .حتسني بعض النهج لتلبية االحتياجات احملددة لبلد ما

ومـن أجل املسامهة يف زيادة استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث يف البلدان               -٤
ــبلدان ذات االقتصــادات   ــنظم مكتــب شــؤون الفضــاء    النامــية ويف ال الــيت متــر مبــرحلة حتــول، ي

اخلــارجي، الــتابع لألمانــة العامــة، يف اطــار بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، مخــس  
حلقـات عمـل اقليمـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدبر الكوارث، تضم املمارسني                   

ولوجـيا الفضاء واملسؤولني عن     ووكـاالت الفضـاء الـيت طـورت بـالفعل حلـوال عـن طـريق تكن                
 .التصدي لتدبر الكوارث واستخدام تكنولوجيا الفضاء يف البلدان النامية

١٧ إىل   ١٣وعقـدت أوىل حلقـات العمـل االقليمـية اخلمـس يف السريينا، شيلي، من                 -٥
وحضر حلقة العمل . ، لصـاحل بلـدان أمـريكا الالتينية والكاريبـي       ٢٠٠٠نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   

 مشارك، ومت تشكيل عدة شراكات، وجيري حاليا تصميم مشاريع رائدة ٢٠٠رب مـن   مـا يقـ   
ونظمــت حلقــة العمــل االقليمــية الثانــية بالــتعاون مــع اللجــنة االقتصــادية  . لكــي تــنفذ مســتقبال

 .٢٠٠٢يوليه / متوز٥ إىل ١ألفريقيا، وعقدت يف أديس أبابا من 
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ماد هنـج متكامل، واهلدف النهائي      وتعـد حلقـات العمـل هـذه اخلطـوة األوىل حنـو اعـت               -٦
ــربامج         ــتدامة، يف ال ــريقة مس ــم وبط ــيات الفضــاء، بشــكل مالئ ــتخدام تكنولوج ــو ادراج اس ه

. العملـية لـتدّبر الكـوارث بـالدول األعضـاء من خالل حتديد املشاريع الرائدة املالئمة وتنفيذها                
 تدريبيا وعرض   وعـالوة عـلى حلقـات العمـل واملشـاريع الـرائدة، سـوف يشـمل الـنهج مكونا                  

ــيعي املســتوى يف         ــرارات رف ــتخذي الق ــر الكــوارث وم ــلى مســؤويل تدب أفضــل املمارســات ع
 .املؤسسات الوطنية والدولية، مبا فيها املؤسسات التمويلية احملتملة

ــيذ       -٧ واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط واهلــادئ هــي املســؤولة عــن تنف
ويف . الفضـائية ألغراض التنمية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلادئ     الـربنامج االقلـيمي للتطبـيقات       

اطـار هـذا الـربنامج االقلـيمي، اسـتهلت اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحمليط اهلادئ                    
ــية الدارة الكــوارث عــن طــريق اســتخدام         ــية االقليم ــيات التعاون ــبادرة لتشــجيع اآلل مؤخــرا م

املســؤولني الوطنــيني عــن تدبــر الكــوارث يف مــنطقة آســيا   تكنولوجــيا الفضــاء، هبــدف متكــني  
واحملــيط اهلــادئ مــن الوصــول بشــكل منســق اىل املعلومــات القائمــة عــلى تكنولوجــيا الفضــاء    

وكان اهلدف أيضا   . واخلدمـات ذات الصـلة اليت ستوفر عن طريق املبادرات القائمة واملخططة           
لفضـاء لـتدبر الكوارث آلسيا واحمليط       مـن حلقـة العمـل االقليمـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا ا              

اهلـادئ هـو ضـرورة دعـم هـذه املـبادرة االقليمـية عـن طـريق تقـدمي مبادئ توجيهية وتوصيات                       
 .تؤدي اىل وضع استراتيجية لصياغتها واعطائها الطابع املؤسسي

زيادة الوعي لدى املديرين ومتخذي      )أ: (وكانـت األهـداف احملـددة حللقة العمل هي         -٨
توفـري حمفل   و )ب( لتكنولوجـيات الفضـاء؛      احملـتملة ر الكـوارث باملـنافع       املعنـيني بـتدبّ    القـرارات 

ملــنطقة واألوضــاع املؤسســية فــيها، مــن حيــث أنــواع املعلومــات ميكــن فــيه حتديــد احتــياجات ا
ــطة        ــياجات بواسـ ــية تلـــك االحتـ ــدى تلبـ ــددة، ومـ ــوارث حمـ ــتدبر كـ ــة لـ ــاالت الالزمـ واالتصـ

 بني الوكاالت كن من تعزيز التشبي   خطة عمل اقليمية متكّ    وضعو )ج(تكنولوجـيات الفضـاء؛     
احملــتملة بــني مؤسسـتني أو أكــثر، تقــوم بعــد  حتديـد الشــراكات  تــؤدي اىل الوطنـية واالقليمــية و 

ذلـك بـتحديد املشـاريع الـرائدة ملواصـلة حتسني استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث                 
ة الشــبكة االقليمــية القائمــة للــربنامج االقلــيمي     وتقويــ) د(مــع مــراعاة احلالــة يف كــل بلــد؛     

للتطبـيقات الفضـائية لتشـجيع اآللـيات التعاونـية االقليمـية لـتدبر الكـوارث عن طريق استخدام          
 .لتكنولوجيا الفضاء

وسـوف تصـمم وتـنفذ املشاريع الرائدة بالتعاون الدويل، وستهدف إىل اجياد تآزر بني      -٩
وسـوف تدعـى املؤسســات   .ؤسسـات أو جمموعـات املؤسسـات   املـبادرات االقليمـية ملخـتلف امل   
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الراغـبة يف الـتعاون يف هـذه املشاريع الرائدة للمشاركة يف اجتماع خرباء لتحديد اختصاصات                
 .هذه املشاريع واعداد استراتيجية للتنفيذ املشترك

ل وتركـز مـبادرات عديدة، كثري منها يف اطار منظومة األمم املتحدة، على اتاحة حلو        -١٠
. تكنولوجـيا الفضـاء للمسـؤولني عن االضطالع باألنشطة املتعلقة بالكوارث يف البلدان النامية             

ويتم ختطيط وتنفيذ حلقات    . وخاصـة يف أقـل الـبلدان منـوا والـبلدان اجلـزرية يف احملـيط اهلـادئ                 
 .العمل، اىل جانب أنشطة املتابعة، مع مراعاة املبادرات ذات الصلة املبينة أدناه

  
   استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةجلنة
، ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املـؤرخ    ٥٤/٦٨أيـدت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -١١

ــنون   ــرار املع ــية الفضــائية "الق ــية البشــرية    : األلف ــنا بشــأن الفضــاء والتنم ــت )٢("اعــالن فيي  وحث
راءات الالزمة  لتنفيذ اعالن مؤسسـات مـنظومة األمـم املتحدة وجهات أخرى على اختاذ االج    

ويشــتمل اعــالن فييــنا عــلى عــدد مــن التوصــيات، دعــت احداهــا إىل اختــاذ . فييــنا تنفــيذا فعــاال
االجـراءات الالزمـة  لتنفـيذ نظـام عـاملي مـتكامل، وال سيما من خالل التعاون الدويل، الدارة                    

هود ذات الطابع الدويل،    جهـود ختفيف الكوارث الطبيعية واالغاثة منها ودرئها، وال سيما اجل          
عـن طـريق رصـد األرض واالتصـاالت واخلدمـات الفضـائية األخـرى، مـع االستفادة القصوى               

 )٣(.من القدرات القائمة وسد الفجوات املوجودة يف التغطية الساتلية العاملية

ــرابعة      -١٢ وقــررت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا ال
، أن تتـناول عـدة توصـيات، مـنها التوصـية املذكـورة أعـاله، مـن خـالل أفرقة عمل                      واألربعـني 

 وتلقت اللجنة عروضا من الصني وفرنسا وكندا لقيادة         )٤(.بقـيادة طوعـية مـن الـدول األعضاء        
فـريق العمـل املعـين بتنفيذ نظام عاملي متكامل الدارة جهود ختفيف الكوارث الطبيعية واالغاثة            

تمل خطـة العمـل األولـية ذات السنوات الثالث على جتميع املعلومات عن           وتشـ . مـنها ودرئهـا   
احتـياجات املسـتعملني يف جمـال تدبـر الكوارث، وعن القدرة الوطنية على استغالل املعلومات                
الفضــائية عــن تدبــر الكــوارث، وعــن الــنظم الفضــائية العاملــة القائمــة واملخططــة لدعــم تدبــر    

 .الكوارث
  

  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئاللجنة االقتصادية 
ــرارها       -١٣ ــادئ يف ق ــية آلســيا واحملــيط اهل  ٥٦/٣اعــتمدت اللجــنة االقتصــادية واالجتماع

توصـيات املؤمتـر الـوزاري الـثاين املعـين بالتطبـيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة يف آسيا                
 اعتمد املؤمتر الوزاري اعالن دهلي      وقد. ١٩٩٩واحملـيط اهلادئ، املعقود يف نيودهلي، اهلند عام         
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بشـأن تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ مـن أجـل حتسـني نوعية احلياة يف            
األلفــية اجلديــدة كمــا اعــتمد االســتراتيجية وخطــة العمــل بشــأن تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء  

جلديـدة، وأوصـى ببدء املرحلة      ألغـراض التنمـية املسـتدامة يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف األلفـية ا                
الثانـية من الربنامج االقليمي للتطبيقات الفضائية، وحدد تدبر الكوارث، بوصفه أحد اجملاالت             
ذات األولويـة الـيت تتصـدى هلا املرحلة الثانية من الربنامج، وأوصى أيضا بانشاء آليات تعاونية                 

كنولوجيا الفضاء من جانب مجيع     اقليمـية لتسـهيل التقاسـم العـادل لفوائـد تطويـر وتطبـيقات ت              
 .بلدان املنطقة

وتقـوم اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ حاليا بتنفيذ مشروع بناء               -١٤
ــادئ     ــر الكــوارث يف آســيا واحملــيط اهل ــلى تدب ــدرة ع ــيمي   . الق ــربنامج االقل وتشــارك شــبكة ال

 االستشـارية احلكومية الدولية املعنية      للتطبـيقات الفضـائية بصـورة مباشـرة، والـيت تضـم اللجـنة             
بالـربنامج االقلـيمي واألفـرقة العاملـة االقليمـية يف اجملـاالت الرئيسية للتطبيقات الفضائية ودائرة                
املعلومــات االقليمــية وشــبكة التعلــيم والتدريــب، يف أنشــطة املشــروع وتعمــل مــن أجــل اقامــة   

 .اآلليات التعاونية االقليمية
  

  دولية للحد من الكوارثاالستراتيجية ال
أســهم ادراك تفــاقم مشــكلة الكــوارث يف اعــالن العقــد الــدويل لــلحد مــن الكــوارث    -١٥

، األمر الذي أدى بدوره إىل وضع االستراتيجية الدولية للحد ١٩٩٩-١٩٩٠الطبيعـية للفـترة    
األول هو فرقة : وتشـتمل تلـك االسـتراتيجية الدولـية عـلى عنصرين مؤسسيني          . مـن الكـوارث   

أن تكون   )أ: (العمـل املشـتركة لـلحد مـن الكـوارث، الـيت تضـطلع بالوظـائف الرئيسـية التالية                  
لوضــع االســتراتيجيات والسياســات لــلحد مــن  األمــم املــتحدةاحملفــل الرئيســي داخــل مــنظومة 

والــتعرف عــلى الفجــوات املوجــودة يف سياســات وبــرامج احلــد مــن    )ب(األخطــار الطبيعــية؛ 
ضــمان الــتكامل بــني الــتدابري الــيت تــتخذها      و )ج(تدابري لعالجهــا؛ الكــوارث والتوصــية بالــ  

ألمانـــة يف جمـــال السياســـات توفـــري التوجـــيه و )د(الكـــوارث؛ الوكـــاالت املعنـــية بـــاحلد مـــن 
عقـــد اجـــتماعات خـــرباء خمصصـــة بشـــأن املســـائل املتصـــلة بـــاحلد مـــن   و )ه(االســـتراتيجية؛ 

 .الكوارث

جية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث هــو أمانــة فــرقة  والعنصــر املؤسســي الــثاين لالســتراتي -١٦
وتقـوم األمانـة بـدور جهـة وصـل داخـل منظومة األمم              . العمـل، الـيت يوجـد مقـرها يف جنـيف          

والعاملون . املـتحدة لالسـتراتيجيات والـربامج التنسـيقية اخلاصـة بـاحلد مـن الكـوارث الطبيعـية                 
ــا       ــرقة العمــل، كم ــتعدد التخصصــات يدعــم ف ــريق م ــة هــم ف ــة صــياغة   باألمان  ميكــن يف األمان
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وال تنفذ األمانة   . السياسـات الدولـية، وهـي تشـكل مرتكـزا مؤسسيا ميكن اطالق الربامج منه              
 .الربامج بل متكّن اآلخرين من تنفيذها بفعالية أكرب

  
  مكتب تنسيق الشؤون االنسانية

ج األمني العام   أنشـئ مكتـب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمانة العامة عمال بربنام            -١٧
، الـذي أقـرته اجلمعـية العامـة يف دورهتـا الثانـية       (A/51/950/Adds 1-7 and Corr. 1)لالصـالح  
١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٤٦/١٨٢ووفقا ألحكام قرار اجلمعية     . واخلمسـني 

ية ، تـتركز الوظـائف الـيت يقـوم هبـا منسـق االغاثـة يف حـاالت الطوارئ يف ثالثة جماالت أساس          
وظـائف صـوغ السياسـات وتنسـيقها دعمـا جلهود األمني العام، مع ضمان التصدي                 )أ: (هـي 

ــيع املســائل االنســانية مبــ    ــيهاجلم ــة      ا ف ــات القائم ــني الوالي ــندرج يف فجــوات ب ــيت ت  املســائل ال
الترويج للقضايا االنسانية   و )ب(للوكـاالت، مـثل محايـة ومسـاعدة الـنازحني داخـل أوطاهنم؛              

ــئات ا  ــدى اهلي ــن؛   ل ــلىتنســيق االســتجابة االنســانية   و )ج(لسياســية، وال ســيما جملــس األم  ع
األرض يف حــاالت الطــوارئ، بضــمان انشــاء آلــية اســتجابية مالئمــة، مــن خــالل مشــاورات    

 .اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

ــام األول مــن       -١٨ ــه التنســيقية يف املق ويضــطلع مكتــب تنســيق الشــؤون االنســانية بوظائف
ــوارئ، مبشــاركة مجــيع        خــال ــة يف حــاالت الط ــيت يرأســها منســق االغاث ــة، ال ل اللجــنة الدائم

الشـركاء يف األنشـطة االنسـانية، مبـا يف ذلـك االحتـاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل                   
ــية    ــنظمات غــري احلكوم ــتركة بــني       . األمحــر وامل ــاذ القــرارات املش ــنة الدائمــة اخت وتكفــل اللج

ــنداءات    الوكــاالت اســتجابة  للطــوارئ املعقــدة، مبــا يف ذلــك تقديــر االحتــياجات، واصــدار ال
 .املوحدة، وترتيبات التنسيق امليداين، وصوغ السياسات االنسانية

  
  وحدة احلد من الكوارث التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

منظمة األمم املتحدة للتربية يف اطـار االسـتراتيجية الدولـية لـلحد من الكوارث، تركز       -١٩
ــثقافة   ــية     )اليونســكو(والعــلم وال ــية ملكافحــة الكــوارث وختفــيض القابل ــة وقائ ــناء ثقاف ، عــلى ب

وتقوم اليونسكو بتقييم وختفيف املخاطر الناشئة عن       . للتضـرر لـدى السـكان املعرضني للخطر       
 احمليطية، واالنفجارات   الزالزل، واملوجات الزلزالية  (األحـداث اخلطـرة ذات املنشأ اجليولوجي        

ــربكانية، واالهنــياالت األرضــية  ، وتســاهم يف دراســة الظواهــر اخلطــرة ذات املنشــأ اجلــوي    )ال
 ).العواصف، والفيضانات، واجلفاف الطويل األمد، والتصحر(
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وتعمـل اليونسـكو أيضـا عـلى تعزيـز اإلعـالم والتثقـيف ونقـل البـيانات واخلـربات بني                      -٢٠
دف ادراج املعـارف والدرايـات املـتعلقة باملخاطـر اجليولوجـية يف عملية           الـبلدان واجملـتمعات هبـ     

اختـاذ القـرارات، بغـية تشـجيع اعـتماد سياسـات واجـراءات للتخطيط السليم وادارة استخدام                  
األراضـي وتقنـيات التشـييد، وبغـية تشـجيع وضـع خطـط للوقايـة والتأهـب، مبا يف ذلك تنفيذ                      

 . واحملليةنظم االنذار العاملية واالقليمية
  

  امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكبرية
ميـثاق الـتعاون مـن أجـل حتقـيق االسـتخدام املنسـق للمرافق الفضائية يف حالة          ‘بفضـل    -٢١

امليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء "املعــروف أيضــا باســم (‘ وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية
عت فيها كارثة طبيعية أو تكنولوجية أن حتصل ، تسـتطيع الـدول الـيت وق    ")والكـوارث الكـبرية   

ــة      ــتجات املســتمدة مــن الصــور الســاتلية لدعــم أنشــطة ختفــيف الكارث واملؤسســات . عــلى املن
املشـاركة يف امليثاق هي وكالة الفضاء األوروبية، واملركز الوطين للدراسات الفضائية بفرنسا،             

ضاء، واالدارة الوطنية لدراسة احمليطات    ووكالـة الفضـاء الكـندية، واملؤسسة اهلندية ألحباث الف         
ويعمــل مكتــب شــؤون الفضــاء . الــتابعة للواليــات املــتحدة األمريكــية) نــوا(والغــالف اجلــوي 

اخلـارجي حالـيا مـع أمانـة امليثاق على صوغ االتفاق الذي سيمكّن املكتب من أن يصبح هيئة                   
املـتحدة االسـتفادة من امليثاق،   مـتعاونة مـع امليـثاق، األمـر الـذي بـدوره سـيتيح ملـنظومة األمـم              

 .حبيث تلجأ اليه يف حالة وقوع كوارث تتعلق مبنظومة األمم املتحدة والدول األعضاء
  

  فريق دعم تدّبر الكوارث التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض
اللجـنة املعنـية بسواتل رصد األرض هي منظمة دولية مكلفة بتنسيق البعثات الفضائية               -٢٢
 وكالة فضائية   ٤١ويتألف أعضاء اللجنة من     . دنـية الدولـية اهلادفة إىل رصد ودراسة األرض        امل

واللجنة معترف هبا باعتبارها احملفل الدويل      . وغريهـا مـن املـنظمات الوطنـية والدولـية األخـرى           
الرئيسـي لتنسـيق بـرامج الرصـد السـاتلي لـألرض ولـتفاعل تلك الربامج مع مستعملي البيانات                 

 .ة يف مجيع أحناء العاملالساتلي

، ١٩٩٧فـــرباير /واســـتهلت اللجـــنة نشـــاطا يـــتعلق بدعـــم تدّبـــر الكـــوارث يف شـــباط -٢٣
وقـد سـلّم بـأن اجيـاد صـورة مـتكاملة       . اليضـاح مفهـوم االسـتراتيجية املـتكاملة للرصـد العـاملي      

الحتــياجات املســتعملني يف جمــال بــيانات رصــد األرض فــيما يــتعلق بــتدّبر الكــوارث سيشــكل 
وبعــد الســنوات الــثالث األوىل   . حتديــا مــلحوظا، حــىت وإن اقتصــر عــلى البــيانات الســاتلية      

ــة         ــياجات اخلاصـ ــد االحتـ ــوارث اىل حتديـ ــر الكـ ــم تدّبـ ــروع دعـ ــد، أدى مشـ ــروع رائـ كمشـ



 

 8 
 

 A/AC.105/800 

اجلفـاف والـزالزل واحلـرائق والفيضـانات واالهنياالت     (للمسـتعملني فـيما يـتعلق بسـبعة خماطـر          
وتقــدمي توصــيات لتحســني قــدرة الــنظم الراهــنة ) والــرباكنياألرضــية وحــاالت تســرب الــنفط 

وأسـندت إىل املشـروع والية جديدة عندما أنشأت         . واملخططـة عـلى تلبـية تلـك االحتـياجات         
 . الفريق املخصص لدعم تدّبر الكوارث١٩٩٩نوفمرب /اللجنة يف تشرين الثاين

تدّبـر الكوارث  وكـان اهلـدف مـن الفـريق املخصـص لدعـم تدّبـر الكـوارث هـو دعـم                     -٢٤
الطبيعـية والتكنولوجـية عـلى نطاق عاملي، عن طريق العمل على حتسني االستفادة من البيانات           

، ٢٠٠٢وأجنـز الفـريق أعماله يف عام      . املسـتمدة مـن سـواتل رصـد األرض القائمـة واملخططـة            
اق وأقـرت اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض توصـيته القاضـية بدمـج أنشـطة الفـريق يف امليث                    

الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـبرية، وحلقات العمل اليت ينظمها مكتب شؤون الفضاء            
اخلـارجي وأنشـطة متابعتها، وموضوع املخاطر اجليولوجية الذي تتناوله االستراتيجية املتكاملة            

 .للرصد العاملي

باشرا ويضـطلع فـريقان عـامالن آخـران، يف اطار هذه اللجنة، بأنشطة تتصل اتصاال م                -٢٥
الفريق العامل املعين بالتعليم والتدريب يف جمال رصد األرض،         : مبوضـوع تدّبر الكوارث، ومها    

الــذي ميكــن أن يقــدم دعمــا قــّيما لبــناء قــدرات تدّبــر الكــوارث، والفــريق العــامل املعــين بــنظم  
املعلومـات واخلدمـات، الـذي يهـدف إىل تنشـيط وتنسـيق ورصـد تطور النظم واخلدمات اليت                   

 وتقـــدم البـــيانات واملعلومــات املـــتلقاة مـــن البعـــثات الفضــائية الـــيت ترســـلها الوكـــاالت   تديــر 
 .املشاركة

  
  الربنامج   -باء  

تـوىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط                -٢٦
اء لــتدّبر اهلــادئ تنظــيم حلقــة عمــل األمــم املــتحدة االقليمــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــ

الكــوارث آلســيا واحملــيط اهلــادئ بــرعاية اللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض ووكالــة الفضــاء 
األوروبــية واملركــز الوطــين للدراســات الفضــائية بفرنســا ووكالــة تنمــية تكنولوجــيا الفضــاء يف  

 .تايلند وأمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

ة واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ حلقـة العمـل اليت              واستضـافت اللجـنة االقتصـادي      -٢٧
 .عقدت يف مركز مؤمترات األمم املتحدة يف بانكوك، تايلند

ويف اجللسـة االفتتاحـية حللقـة العمـل، ألقيـت كـلمات من جانب ممثلي مكتب شؤون                   -٢٨
رنســا، الفضــاء اخلــارجي، ووكالــة الفضــاء األوروبــية، واملركــز الوطــين للدراســات الفضــائية بف
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ووكـيل األمـني العـام لألمـم املـتحدة، واألمـني التنفـيذي للجـنة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا                    
وقُدم ما . وألقـى الكـلمة االفتتاحـية وزيـر العـلم والتكنولوجـيا حبكومـة تايلند          . واحملـيط اهلـادئ   

ــه  ــا يف ٤٩جمموعـ ــدم  ١٢ عرضـ ــيعية، وقُـ ــة مواضـ ــتني  ١٢ جلسـ ــتني مفتوحـ ــا يف جلسـ  عرضـ
.  تناولــت مجــيع جوانــب االســتخدام الــراهن لتكنولوجــيا الفضــاء يف تدبــر الكــوارث  موازيــتني

وعقـدت سـت جلسـات مناقشـة عـن املواضـيع الرئيسـية الـيت شكلت الحقا اطار خطة العمل                     
وعـالوة عـلى ذلـك، تضـمنت احـدى جلسـات العـروض مؤمتـرا بالفـيديو ربـط بني                     . املقـترحة 

االقتراح املقدم من الربنامج الياباين األمريكي للعلوم     مـاوي وهـاواي وبانكوك مما أتاح مناقشة         
 .والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية عن سيناريو خاص بتجربة لكارثة دولية

  
  احلضور    -جيم   

االحتــاد الروســي :  مشــاركا مــن الــبلدان التالــية١٣٩حضــر حلقــة العمــل مــا جمموعــه  -٢٩
ــيا وان  ــتراليا وأفغانســـتان وأملانـ  –مجهوريـــة (دونيســـيا وأوزبكســـتان وايـــران  وأذربـــيجان وأسـ

وباكســـتان وبــنغالديش وتايلـــند وتركــيا وتوفـــالو واجلمهوريــة العربـــية الســـورية    ) االســالمية 
ــيا وجورجــيا والســويد       ــة الو الدميقراطــية الشــعبية وجــنوب أفريق ــا ومجهوري ــة كوري ومجهوري

ململكة املتحدة لربيطانيا والصـني وطاجيكسـتان وفرنسـا والفلـبني وفييـت نام وكندا وماليزيا وا       
العظمــى وأيرلــندا الشــمالية ومنغولــيا والنمســا ونيــبال واهلــند وهولــندا والواليــات املــتحدة           

وكـان ممثال أيضا يف حلقة العمل قسم رسم اخلرائط التابع لألمم املتحدة،   . األمريكـية والـيابان   
واللجنة االقتصادية ومكتـب األمـم املـتحدة لـلمخدرات واجلـرمية، ومكتـب الفضـاء اخلارجي،             

واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وبــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة، ومفوضــية األمــم املــتحدة 
لشـؤون الالجـئني، ومـنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،              

ث، واملعهد اآلسيوي   واملركـز اآلسيوي للتأهب للكوارث، واملركز اآلسيوي للحد من الكوار         
للتكنولوجـيا، ووكالـة الفضاء األوروبية، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وهيئة هنر      

 .ميكونغ

واسـتخدمت األمـوال اليت خصصتها األمم املتحدة واجلهات املشاركة يف رعاية حلقة              -٣٠
الـة الفضـاء األوروبية     ادارة نـوا بالنـيابة عـن اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض ووك                (العمـل   

لتغطــية تكالــيف الســفر اجلــوي وبــدل املعيشــة  ) واملركــز الوطــين للدراســات الفضــائية بفرنســا 
 . مشاركا وممثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي٢٤اليومي لـ 
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  املالحظات والتوصيات    -ثانيا  
  النهج املتبع لوضع استراتيجية               -ألف  

ات املناقشـة لتغطـية املواضـيع الـثالثة اليت اعتربت         نظمـت اجللسـات املواضـيعية وجلسـ        -٣١
ــة وهــي   ــناء    : األســس خلطــة عمــل فعال ــئة املؤسســية، وب ــر املعلومــات والتكنولوجــيا، والبي تواف

ــبادل     . القــدرات ــة لتنســيق خطــة العمــل وت واقترحــت حلقــة العمــل انشــاء شــبكة اقليمــية قوي
 .اخلربات والدراية

ء اجللسات املواضيعية، حصل املشاركون على      ومـن خـالل العـروض الـيت قدمـت أثـنا            -٣٢
فهـم ملخـتلف املسـائل املتصـلة بكـل مـن األسـس الـثالثة، بينما ركزوا خالل جلسات املناقشة                     

 .على حتديد طريقة عمل الشبكة االقليمية وأنشطة املتابعة
  

  توافر املعلومات والتكنولوجيا
نات الالزمة وجودهتا ومصادرها،    تركـزت املناقشـات بشـأن البـيانات عـلى أنواع البيا            -٣٣

. وتوافـر البـيانات حالـيا آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، والصعوبات يف توزيع البيانات والوصول اليها                 
وذكـر أن توافـر البـيانات ال يعـين جمرد امكانية الوصول إىل البيانات الالزمة بل أيضا احلصول                   

 .على البيانات عند احلاجة اليها ويف شكل صاحل لالستعمال

وميكــن أن يوفــر عــدد مــن التكنولوجــيات املــتاحة بــيانات مفــيدة يف تدّبــر الكــوارث،    -٣٤
، اليت  )بواسـطة السـواتل وبواسـطة التصوير اجلوي       (تكنولوجـيات االستشـعار عـن بعـد         : وهـي 

توفـر بـيانات عـن التضـاريس األرضـية والكسـاء النـبايت ومـا إىل ذلـك؛ وأجهـزة كشف املدى                   
، الـيت تسـتخدم الجيـاد منـاذج ارتفاعـات للمعامل األرضية وللمباين؛      )اراللـيد (وحتديـده بالضـوء     

وأدوات مسـح األراضـي، الـيت توفـر خرائط احلدود وغريها من املعامل األرضية؛ واالحصاءات                
 االقتصادية عن وحدات مكانية     –واالستقصـاءات احلكومـية، الـيت توفـر البـيانات االجتماعـية             

اتل املالحـة، الـيت تتـيح وســيلة للحصـول عـلى معلومـات عــن       حمـددة؛ والشـبكات العاملـية لســو   
مواقـع األجسـام الثابـتة أو املـتحركة؛ وتطـورات االتصـاالت الالسلكية، اليت تيسر االتصاالت                 
يف حـاالت الطـوارئ والتخاطـب بـني األفراد أثناء الكوارث؛ والتكنولوجيات الالسلكية، اليت               

 ومنـتجات وخدمات االنترنيت، اليت تتيح الوصول        تتـيح وسـيلة لتسـجيل البـيانات يف املـيدان؛          
 .إىل البيانات واملعلومات واملعارف ونشرها وتقامسها
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  البيئة املؤسسية
تشــري لــيس فقــط إىل وجــود املؤسســات  " البيــئة املؤسســية"اعتــربت حلقــة العمــل أن   -٣٥

لفضائية بل أيضا إىل    املعنـية بـتدّبر الكـوارث أو الـيت لديها بالفعل قدرة على استخدام احللول ا               
وجــرى أيضــا حبــث املــبادرات . السياســات الوطنــية واالقليمــية القائمــة بشــأن تدبــر الكــوارث 

القائمــة الــيت مــن شــأهنا أن تدعــم تطويــر األنشــطة الــيت تســتخدم التكنولوجــيات الفضــائية أو    
ة واجلوانــب املهمــة للبيــئة املؤسســية هــي قــنوات االتصــال املوجــود   . تســتكمل تلــك األنشــطة 

ــوة الشــبكات والشــراكات   ــالفعل وق ــتعدد     . ب ــد نشــاطا م ولوحــظ أن التصــدي للكــوارث يع
 .التخصصات وميس مجيع قطاعات اجملتمع

  
  بناء القدرات

يتمـثل األسـاس الثالـث لالسـتراتيجية الـناجحة يف زيـادة القدرات الراهنة للمنطقة عن                  -٣٦
 املوارد البشرية أهم مورد ينبغي أن       وميكن اعتبار . طـريق التدريب وتعزيز املؤسسات والتمويل     

 .يتوفر أثناء األزمة، ولكن تدريب املوظفني يتطلب وقتا وجهدا

وتعـد املـوارد الالزمـة النشـاء شـبكة اقليمـية موارد حمدودة، وسيلزم اجياد آليات لبناء                    -٣٧
 .التآزر بني املؤسسات، حبيث يتسىن اقتسام املعارف والدراية والنتائج

ــدمي -٣٨ ــد تقـ ــدة، أبديـــت    ٦١ وبعـ ــاعات عديـ ــتغرقت سـ ــراء مناقشـــات اسـ ــا واجـ  عرضـ
 .مالحظات قّيمة واستخلصت استنتاجات مهمة يرد ذكرها أدناه

  
  توافر املعلومات والتكنولوجيا           -باء  

عـلم املشـاركني يف حلقـة العمـل بالـتوافر الواسـع الـنطاق للصـور املـأخوذة عـن طريق                -٣٩
وشـددت عدة عروض  . ت املكانـية والطيفـية والزمانـية   االستشـعار عـن بعـد مبخـتلف االسـتبانا         

ــية        ــر التصــوير باســتبانة قدرهــا كيلومــتر واحــد حــىت اســتبانة أقــل مــن مــتر، وامكان عــلى تواف
 .استخدام ذلك يف تدبر الكوارث

وأتـاح عـرض قـدم بالنـيابة عـن فـريق دعـم تدبـر الكوارث التابع للجنة املعنية بسواتل                      -٤٠
مــن حيــث االســتبانة املكانــية والطيفــية     (حتــياجات املســتعملني  رصــد األرض اطــارا لفهــم ا  
والقـدرات احلالـية لسـواتل رصـد األرض القائمـة عـلى تلبية هذه               ) والزمانـية للتصـوير السـاتلي     

الـزالزل واحلـرائق والفيضـانات واالهنياالت األرضية        : االحتـياجات يف جمـاالت املخاطـر التالـية        
 .)org.ceos.disaster.www(والنشاط الربكاين وحاالت تسرب النفط والثلج البحري 
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وأتاحـت عـدة عـروض فرصـة للمشـاركني ملعـرفة مـدى ادراج تكنولوجـيا الفضاء يف                    -٤١
أنشــطة تدبــر الكــوارث باملــنطقة، وخاصــة الكــوارث املــتعلقة بالفيضــانات، ورصــد اجلفــاف،    

صــد األعاصــري، واالهنــياالت األرضــية، ورصــد انســياب ذوبــان اجللــيد، واهلــزات األرضــية، ور
ورصــد حــرائق الغابــات واألراضــي العشــبية، والثــلج الــبحري، وكذلــك لدعــم دراســة أخطــار 

وبدأ استخدام تكنولوجيا الفضاء لرصد الكوارث يف املنطقة يف         . األمـراض الـيت حتملها النواقل     
جــود عــدة نظــم عاملــة بــالفعل وتســتفيد مــن التصــوير  الثمانيــنات وأخــذ يــتزايد بانــتظام مــع و

السـاتلي املـنخفض الـتكلفة أو اجملـاين، واملـتاح عـن طـريق سـواتل األرصـاد اجلويـة الصينية فنغ                       
 ذات املــدار الثابـــت بالنســبة لــألرض، وســـاتل املــوارد األرضــية الصـــيين      FY-2 و FY-1يــون  

ي االستبانة العالية جدا التابع الدارة      ، وجهـاز قـياس االشـعاع املتقدم ذ        )CBERS-1(الـربازيلي   
، وجهاز االستشعار اهلندي ذي جمال الرؤية الواسع على منت ساتل االستشعار عن بعد،              )نـوا (

التابع لالدارة الوطنية للمالحة    ) MODIS(وجهـاز التصـوير عـن طـريق قـياس االشعاع الطيفي             
ظم مسؤولة عن احداث خفض وكانـت هـذه الـن    . بالواليـات املـتحدة   ) ناسـا (اجلويـة والفضـاء     

 .كبري يف اخلسائر النامجة عن كوارث الفيضانات وأثر األعاصري يف السنوات األخرية

ويف عــرض قــدم بالنــيابة عــن وكالــة الفضــاء األوروبــية، حصــل املشــاركون يف حلقــة    -٤٢
، ٢٠٠٢مارس /الذي أطلق يف آذار). انفيسات(العمـل عـلى معلومات عن ساتل دراسة البيئة          

 جهازا أمكن بواسطتها تصوير سطح األرض باستخدام        ١١ن حيمل على متنه ما جمموعه       وكـا 
أجهـزة استشعار خمتلفة يف آن واحد، مما أتاح مصدرا قيما للبيانات اليت تدعم خمتلف اجملاالت                

 .مبا يف ذلك تدبر الكوارث

وا بأجهـزة مـن الفضاء وحممولة ج  (وشـددت عـدة عـروض عـلى أن التصـوير بالـرادار          -٤٣
، مفــيد لعــدة مواضــيع ١-، مــثل الصــور املــتاحة عــن طــريق الســاتل رادار ســات)عــلى الســواء

خاصـة باملخاطـر، وال سـيما رصـد الفيضـانات واألعاصـري وتسرب النفط والعواصف اجلليدية         
ويعـد بـرنامج مراقـبة الكـوارث الـتابع لوكالة الفضاء       . والثلجـية والـثورات الـربكانية والـزالزل       

ــرادار ذي الفــتحة االصــطناعية    الكــندية مــبادر  ) ١-رادار ســات(ة ســامهت يف اتاحــة صــور ال
 .لدعم أنشطة تدبر الكوارث

وكـان جيـري ادراج الصور الساتلية يف نظم املعلومات اجلغرافية لدعم شبكات التقييم       -٤٤
املـبكر لألضـرار مـن أجـل تقديـر اخلسـائر البشـرية واألضرار اليت تلحق باملمتلكات بعد وقوع                    

 .الزلالز

واسـتخدمت القـدرات الســاتلية القائمـة كجــزء ال يـتجزأ مـن نظــم توجـيه االنــذارات        -٤٥
وميكن استخدام مثل هذه احللول املؤكدة يف     . اخلاصـة باألعاصـري، والـيت تعمـل حالـيا يف اهلـند            
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ــة      ــياجات مماثل ــا احت ــيت لديه ــنطقة وال ــتداد امل ــبلدان عــلى ام كذلــك قامــت ســواتل  . خمــتلف ال
. ي بعـد وقـوع كارثـة عـند اصـابة البنـية التحتـية لالتصاالت بأضرار                ـدور رئيسـ  ـاالت بـ  ـاالتصـ 

) SARSAT - COSPAS(ــــاذ ـث واالنقــة للبحـواتل الدوليـة السـا شـبك ـتخدمت أيضـ ـوقـد اسـ  
)org.sarsat-cospas.www (البشريةلرصد احلوادث اخلطرة وانقاذ األروح . 

 التايلـندية ووكالـة    Shin Satelliteوقُـدم عـرض ايضـاحي شـاركت يف تنظـيمه شـركة        -٤٦
تنمـية تكنولوجـيا الفضاء يف تايلند عن االستخدام املتكامل للخدمات الساتلية العريضة النطاق             
ــلى الفضــاء يف االســتجابة           ــائم ع ــذا احلــل الق ــراز أمهــية ه ــد الب ــزة استشــعار عــن بع ــع أجه م

 .ثللكوار

وبـرز اجتـاه يف حلقـة العمـل وهـو الـتحرك حنو انشاء كوكبات لتدبر الكوارث تتألف                    -٤٧
فسـوف تتـيح كوكـبة رصـد الكـوارث بسواتل صغرية منخفضة التكلفة،              . مـن سـواتل صـغرية     

 باململكـــة املـــتحدة، جلمهـــور Surrey Satellite Technologyوالـــيت تقـــوم بتنســـيقها شـــركة 
عة اليومــية املطلوبــة ملــنطقة الكــوارث مبجــرد اطــالق الســواتل األربعــة املســتعملني امكانــية املــتاب

وباملـثل، سـوف توفـر كوكـبة سـواتل رصـد البيئة والكوارث يف الصني قدرات مماثلة                  . املقـررة 
 . طبقا للخطط احلالية٢٠٠٥مبجرد امتام املرحلة األوىل قبل عام 

 والكوارث الكبرية أظهر جناح   وقُـدم عـرض بالنـيابة عـن امليـثاق الـدويل بشـأن الفضاء               -٤٨
وقــد مت تنشــيط . ٢٠٠٠نوفمــرب /اجلهــود املشــتركة مــنذ بــدء العمــل بامليــثاق يف تشــرين الــثاين  

وقد أثر .  مـرة معظمهـا لالستجابة حلاالت الطوارئ املتعلقة بالفيضانات        ٢٥امليـثاق حـىت اآلن      
ــيانات الفضــائية يف كــل جانــب مــن جوانــب اجملــتمع      ــر واســتخدام الب ــتاح  . تواف ــبغي أن ت وين

البـيانات الفضـائية لكـل مـن حيـتاجوهنا وبالشـكل الـذي يتـيح اختـاذ القـرارات باحلد األدىن من                 
 .املعاجلة التمهيدية

  
  البيئة املؤسسية       -جيم   

ــع       -٤٩ ــلمعلومات واملســؤوليات، ورف ــتجزئة املؤسســية ل ــة ملعاجلــة ال ــبغي اعطــاء األولوي ين
لى رصـد األخطـار عـلى نطـاق البلد، وتنفيذ نظم فعالة             كفـاءة القـدرة التكنولوجـية القائمـة عـ         

 .الدارة املعلومات تقوم جبمع املعلومات وحتليلها ونشرها

وقـيل يف عـدة عـروض أن أنشـطة تدبر الكوارث ينبغي أن تكون استباقية بدال من أن          -٥٠
بضرورة وقـد مت تأيـيد هـذا االجتـاه الفكـري أثناء جلسات املناقشة بالتوصية                . تكـون اسـتجابية   

التركــيز بدرجــة أكــرب عــلى الوقايــة مــن الكــوارث والتخفــيف مــن آثارهــا وبدرجــة أقــل عــلى   
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ومن الضروري عند حتديد األنشطة ذات األولوية       . االسـتجابة للكـوارث يف حـاالت الطوارئ       
 .أن ينصب التركيز على تقدير مدى القابلية للتضرر

ترح أنـه ينبغي التركيز على تطوير       وأثـناء احـدى املناقشـات عـن مكافحـة احلـرائق، اقـ              -٥١
الدرايـة االقليمـية باالستشـعار عـن بعـد وعـلى تنسـيق تطويـر نظـام عاملي للحرائق يستخدم يف                      

 .الكشف والرصد واالبالغ

ونظــرا لتــباين االحتــياجات لــدى مــتخذي القــرارات، كــان احلــل املــتوخى الســتخدام   -٥٢
ل ميكنه استيعاب املعلومات من مصادر      تكنولوجـيا الفضـاء هـو اجيـاد مرتكـز معلومـات متكام            

 .خمتلفة بأشكال خمتلفة وعلى نطاقات متباينة

وقُدمـت توصـية بأنـه ميكـن للشـبكات االقليمـية أن تضـيف جديـدا اىل الـنظم الوطنية                      -٥٣
 .العاملة الناجحة وأنه ينبغي من خالل التعاون الدويل تقاسم البيانات والتكنولوجيا الفضائية

بـرنامج األعاصري املدارية التابع لألمم املتحدة عرضا أطلع املشاركني على           وقـدم ممـثل      -٥٤
أهـداف تلـك املبادرة وهي مساعدة الدول األعضاء يف حتسني قدرات املرافق الوطنية لألرصاد            
اجلويــة أو اهليدرولوجــية أو كلتــيهما عــلى تقــدمي تنــبؤات أفضــل باألعاصــري املداريــة وانــذارات 

 .ن طريق نظم منسقة اقليميامبكرة أكثر فعالية ع
  

  بناء القدرات     -دال  
مقــررو السياســات، ومــتخذو القــرارات  : يلــزم تدريــب جمموعــات املســتعملني التالــية  -٥٥

واالداريـون؛ والعـلماء واملهندسـون املسـؤولون عـن قواعـد البـيانات ونظـم املعلومـات؛ وسائر                   
ــثل      ــلمعلومات األرضــية الفضــائية م ــيني ل ــتعملني النهائ ــية    املس ــة املدن ــراد الوقاي  املخططــني وأف

 .واالنقاذ

وينــبغي أن يهــدف بــناء القــدرات إىل زيــادة قــدرة املــنظمات واألفــراد عــلى اســتخدام  -٥٦
املعلومــات األرضــية الفضــائية اســتخداما فعــاال للتأهــب للكــوارث واالســتجابة هلــا والــنهوض    

انية الوصول إىل املعلومات، وللتكنولوجـيا عمومـا دور ميكـن أن تؤديـه يف توسـيع امك         . بعدهـا 
على شكل قواعد بيانات رقمية وجمموعات      (يف حـني أن تكنولوجـيا نظـم املعلومات اجلغرافية           

ميكــن أن حتّســن عملــية اختــاذ القــرارات عــن طــريق تقــدمي معلومــات ألغــراض ) أدوات براجمــية
ن تــبين ، وأغــراض أخــرى، وميكــن أ )مــثل طــرق االخــالء (التخطــيط، واللوجســتيات املكانــية  

 األرضـي، وميكـن أن تساعد   –القـدرة عـلى الفهـم والتنـبؤ وحـل املشـاكل يف اجملـال الفضـائي               
 .عامة اجلمهور على املسامهة يف التوعية بالكوارث والتأهب هلا
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وميكـن أن يأخذ التدريب شكل حلقات دراسية للتوعية، ودورات تدريبية، وحلقات             -٥٧
ــرا    ودورات تســتغرق تســعة أشــهر  CD-ROMSص عمــل، وتعــلم الكــتروين، ودروس عــلى أق

 .خلرجيي اجلامعات

وينـبغي توجـيه التدريـب مـن خـالل مراكـز االمتـياز التدريبية القائمة مثل مركز علوم                    -٥٨
ــتابع لألمــم املــتحدة، والــذي صــمم      وتكنولوجــيا الفضــاء والتعلــيم يف آســيا واحملــيط اهلــادئ ال

 .يا واحمليط اهلادئخصيصا لتلبية االحتياجات التدريبية ملنطقة آس

ويـتعني اقامـة شـراكات بـني املؤسسـات بغـية حتقـيق أقصـى قـدر من الفائدة من تنفيذ                      -٥٩
ومــن الضــروري أيضــا زيــادة التشــبيك مــع وكــاالت الفضــاء واالســتفادة مــن . الــنظم الســاتلية

حمفـل اللجـنة املعنـية بسـواتل رصد األرض، وعلى وجه اخلصوص مواصلة األعمال اليت أجنزهتا           
فــرقة العمــل املعنــية بدعــم تدّبــر الكــوارث والــيت أنشــأهتا جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    
ــربنامج        ــث، وكذلــك شــبكة ال ــا اليونيســبيس الثال ــناء عــلى توصــية قدمه األغــراض الســلمية ب

 .االقليمي للتطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلادئ

اغال رئيسـيا، وينبغي بذل جهود الشراك الوكاالت االمنائية الثنائية          ويعتـرب الـتمويل شـ      -٦٠
واملــتعددة األطــراف، مــثل وكالــة التنمــية الدولــية الــتابعة للواليــات املــتحدة ومصــرف التنمــية    

وقـد أعـد مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قـاعدة بيانات عن املؤسسات التمويلية                  . اآلسـيوي 
 .ى الدعم التمويلياليت ميكن االتصال هبا للحصول عل

  
  خطة عمل آلسيا واحمليط اهلادئ -ثالثا  
  تنفيذ شبكة اقليمية          -ألف  

كانــت نقطــة الــبداية خلطــة العمــل الــيت نوقشــت يف حلقــة العمــل تتمــثل يف توصــيات    -٦١
حلقـة العمـل االقليمـية املعنـية باآللـيات التعاونـية يف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض تدبر          

يت نظمــتها اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ وعقــدت يف      الكــوارث الــ 
 .٢٠٠٢يونيه / حزيران٦ و ٥بيجني، الصني يومي 

وتــداول املشــاركون يف حلقــة العمــل االقليمــية بشــأن آلــيات تعزيــز القــدرات الوطنــية  -٦٢
لكــوارث املــتعلقة لــتدبر الكــوارث بفعالــية، مــع التركــيز عــلى الكــوارث الطبيعــية، وبــاألخص ا
 .باملياه مثل الفيضانات واجلفاف، و اليت أثرت على معظم البلدان يف املنطقة
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ــية املقــترحة تقضــي بتشــجيع تقاســم      -٦٣ ــية التعاون ــتعلق بالفيضــانات، كانــت اآلل وفــيما ي
ــبادل اخلــربات والفــرص          ــيها، وتشــجيع ت ــية احلصــول عل ــادة امكان ــات وزي ــيانات واملعلوم الب

 .ديد املشاريع احملتملة للتصدي للفيضاناتالتدريبية، وحت

ــدمي أفضــل          -٦٤ ــيز عــلى تق ــلجفاف بالترك ــترحة للتصــدي ل ــية التعاونــية املق وتقضــي اآلل
املمارسـات والدرايـة الفنـية مـن خـالل أنشـطة الـتعاون التقين اليت تشارك فيها مراكز االمتياز،                  

ــبلدان  وتوســيع الــربامج العملــية اجلاريــة لرصــد اجلفــاف لكــي تغطــي اال    حتــياجات العاجلــة لل
اجملـاورة، وتنسـيق املوارد واجلهود من جانب وكاالت األمم املتحدة املكرسة ألنشطة مواجهة              

 .اجلفاف

وكــان مســار العمــل املقــترح الــذي نوقــش يف حلقــة العمــل االقليمــية حــول اســتخدام  -٦٥
ف جديدا اىل   تكنولوجـيا الفضـاء لـتدبر الكـوارث آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، والـذي سـوف يضي                  

ــز الشــبكة االقليمــية القائمــة واســتخدامها يف تقــدمي الدعــم       التوصــيات أعــاله، يتمــثل يف تعزي
لتنســيق جهــود املؤسســات املخــتلفة املهــتمة بتشــكيل شــبكة جديــدة، واعــداد مشــاريع رائــدة   

 .مشتركة تتضمن وحتدد استخدام احللول الفضائية يف تدبر الكوارث

املشـاركة يف الشبكة بأنشطتها، سوف تضع يف اعتبارها         ولـدى اضـطالع املؤسسـات        -٦٦
كما ستعمل الشبكة االقليمية مع فرقة      . املالحظـات والتوصـيات اليت قدمت يف حلقات العمل        

وينـبغي للشــبكة االقليمـية أن تسـتفيد مـن الدعـم الـذي قدمــته       . العمـل املعنـية بـتدبر الكـوارث    
ــنة للجــنة اال     ــدورة الثام ــناء ال ــبلدان أث ــربنامج    خمــتلف ال ــية بال ــية املعن ــية الدول ستشــارية احلكوم

االقلـيمي للتطبـيقات الفضـائية ألغـراض التنمـية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلادئ واليت عقدت                 
وقــد عرضــت الــبلدان واملؤسســات االقليمــية . يف أعقــاب حلقــة عمــل بــيجني املذكــورة أعــاله

 .الة الفضاء األوروبيةالتالية تقدمي الدعم، وهي الصني وفرنسا واهلند ووك

ــبغي للمؤسســات الــيت تشــكل جــزءا مــن        -٦٧ ــرائدة احملــتملة، ين ــد املشــاريع ال وعــند حتدي
الشـبكة االقليمـية أن تعـيد تنظـيم األعمال اجلارية، وال سيما األعمال اليت نالت بالفعل التزاما                  

الفــاكس، وســوف تعمــل هــذه املؤسســات معــا يف املقــام األول باســتخدام االنترنــت و   . حملــيا
ــزز        ــنجزة، وتع ــترحة أو امل ــية عــن األنشــطة املق وســتقدم املعلومــات اىل مجــيع املؤسســات املعن

ــة للــنجاح بــني خمــتلف املــبادرات واالهــتمامات    وعــند حتديــد الشــراكات،  . الشــراكات القابل
 .ستكون اخلطوة التالية حتديد املشاريع الرائدة اليت ميكن للمؤسسات أن تشارك فيها معا

حديد مسـؤوليات كـل مؤسسـة، اقـترح عقـد اجـتماع خرباء يضم خرباء من كل                  ولـت  -٦٨
 .مؤسسة لتحديد اختصاصات املشاريع الرائدة املقترحة وكذلك لوضع استراتيجية لتنفيذها
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وسـتكون كـل مؤسسة مسؤولة عن       ". أفضـل اجلهـود   "وسـتعمل األفـرقة عـلى أسـاس          -٦٩
يل للتصوير الساتلي أو املعدات والرباجميات      واذا لـزم مـزيد مـن التمو       . سـداد تكالـيفها اخلاصـة     

أو كلـيهما، فـيمكن للفـرقة أن تتصـل بوكـاالت الفضـاء أو املؤسسـات االمنائـية املهتمة الثنائية               
 .واملتعددة األطراف أو كليهما لتأمني الدعم االضايف املطلوب

سات اليت  واتبعـت حلقـة العمل هنجا من مرحلتني فيما يتعلق بتحديد اهتمامات املؤس             -٧٠
 ٢١ففــي املــرحلة األوىل، حــدد املشــاركون  . تقــرر أن تشــارك يف الشــبكة االقليمــية املقــترحة 

االدارة الســاحلية والــتآكل؛ وآفــات   : خطــرا ينــبغي الــنظر يف كــل مــنها عــلى حــدة، وهــي       
احملاصـــيل؛ واألعاصـــري واملـــد العاصـــفي؛ والتصـــحر؛ وازالـــة الغابـــات؛ واجلفـــاف؛ والـــزالزل  

الـية؛ وأخطـار األوبـئة؛ واحلـرائق؛ والفيضـانات؛ واالغربار والضباب؛ وتدهور             واملوجـات الزلز  
األراضـي؛ واأللغـام األرضـية؛ واالهنـياالت األرضية واالهنياالت الوحلية والفيضانات السريعة؛             
وتدهـور أشـجار املانغـروف والشـعب املرجانـية؛ وحاالت تسرب النفط؛ والتلوث والكوارث          

ملـية والترابـية؛ وارتفـاع مسـتوى سـطح البحر؛ والعواصف اجلليدية             الصـناعية؛ والعواصـف الر    
 .واالهنيارات الثلجية واجلليدية؛ والرباكني

ويف املــرحلة الثانــية، أعربــت املؤسســات عــن اهــتمامها باملشــاركة يف كــل جمــال مــن     -٧١
 مؤسسة عن اهتمامها بشكل عملي أثناء       ٦٥وأعربـت مؤسسـات جمموعها      . جمـاالت املخاطـر   

 . العمل بتقدمي التزام مبدئي باملشاركة يف واحد أو أكثر من جماالت املخاطرحلقة

: وســوف تشــمل املــرحلة الثالــثة مــن مــراحل اقامــة الشــبكة االقليمــية األنشــطة التالــية   -٧٢
لدعم (توسـيع الشـبكة لتشـمل مؤسسـات أخرى؛ وتكوين قائمة مناقشة على شبكة االنترنت              

 وانشــاء صـفحة موقــع عـلى شــبكة الويـب لنشــر املعلومـات عــن     ؛)األنشـطة االقليمــية والعاملـية  
 .مراحل التقدم واالجنازات، ومتابعة مجيع االلتزامات املبدئية

ــة العمــل إىل اجــتذاب مشــاركة        -٧٣ ــناء حلق ــيت اقترحــت أث وهتــدف الشــبكة االقليمــية ال
يئات األمم املؤسسـات احلكومـية واألكادميـية واملنظمات غري احلكومية والصناعات اخلاصة وه         

وسـوف يكـون باسـتطاعة أي مؤسسـة مهتمة بالقيام بأنشطة يف املنطقة تنطوي على                . املـتحدة 
 .تكنولوجيا الفضاء ألغراض أنشطة تدبر الكوارث أن تنضم اىل الشبكة االقليمية
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دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا                                     -باء  
  اهلادئ يف تنفيذ الشبكة االقليمية              واحمليط    

اتفـق عـلى أن يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية                    -٧٤
واالجتماعـية آلسيا واحمليط اهلادئ، وشبكة الربنامج االقليمي للتطبيقات الفضائية اليت أقامتها،            

لقـة العمــل، باالتصـال برئـيس كــل    عـلى سـبيل مـتابعة االلــتزامات املبدئـية الـيت أبديــت أثـناء ح      
مؤسسـة مـن املؤسسـات الـيت أبـدت اهـتمامها باالنضمام اىل الشبكة، وتدعو كل مؤسسة اىل                  

 .تأكيد مشاركتها يف جماالت املخاطر اليت أعربت عن اهتمامها هبا

ووافـق ممـثل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عـلى أن حيـتفظ املكتب بقاعدة بيانات                     -٧٥
وأعلن . ية والـتحقق دوريا من املعلومات اخلاصة باملؤسسات املدرجة وحتديثها         الشـبكة االقليمـ   

ــية املهــتمة اىل الشــبكة     . أن املكتــب ســريكز عــلى جلــب وكــاالت الفضــاء والوكــاالت االمنائ
ووافــق املكتــب واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ عــلى تيســري التنســيق   

ــرقة ال   ــم مــع أنشــطة ف ــدويل بشــأن الفضــاء      املالئ ــثاق ال ــتدبر الكــوارث ومــع املي ــية ب عمــل املعن
 .والكوارث الكبرية

وسـوف تواصـل اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، بالتعاون مع                   -٧٦
ــا لتشــجيع انشــاء       ــية األخــرى، جهوده ــنظمات الدول ــبادرات ذات الصــلة، وامل أعضــائها، وامل

تخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث، هبدف متكني أعضائها         آلـيات تعاونـية اقليمـية الس      
ــنواتج واخلدمــات االعالمــية ذات الصــلة     ــتركز  . مــن الوصــول بشــكل منســق اىل ال وســوف ت

 .اجلهود يف البداية على كوارث الفيضانات واجلفاف

وسـوف يدعم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أيضا، قدر املستطاع، عقد اجتماعات             -٧٧
اء جتمـع ممثـلي املؤسسـات املهـتمة بالقـيام مبشـاريع رائـدة مشـتركة تسـتخدم تكنولوجيا                    للخـرب 

ــوارث   ــر الكـ ــطة تدبـ ــاء يف أنشـ ــد     . الفضـ ــتماعات حتديـ ــذه االجـ ــتم يف هـ ــتوقع أن يـ ــن املـ ومـ
اختصاصـات هـذه املشـاريع الرائدة وكذلك وضع استراتيجيات التنفيذ، مبا يف ذلك تأمني أي                

 .متويل اضايف مطلوب

ــب ـة الويـ ـى شبك ـي عل ـاء اخلارج ـؤون الفض ـب ش ــ ع مكت ـني موقـ  ـم حتسـ  ـوف يـت  ــوسـ  -٧٨
)stdm/SAP/org.unvienna.oosa.www (          وموقـع اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسيا واحمليط

باضــــــافة وصــــــالت مالئمــــــة   ) asp.index/space/icstd/org.unescap.www://http(اهلــــــادئ 
وستكون . ومعلومـات عـن تكنولوجيا الفضاء ألغراض تدبر الكوارث خلدمة الشبكة االقليمية          

وكان املشاركون . كـل مؤسسـة مسـؤولة عـن توفـري املعلومـات الـيت سـتدرج يف موقـع الويب             
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ــة ا ــة   يف حلقـــــ ــة للمناقشـــــ ــالفعل قائمـــــ ــتخدمون بـــــ cgi/org.ungiwg.www-(لعمـــــــل يســـــ

stdm-unoosa/listinfo/mailman/bin.( 
وســريكز مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا      -٧٩

يضـا عـلى بـناء القـدرات مـن خـالل تقـدمي دورات تدريبـية يف جمال تطبيقات           واحملـيط اهلـادئ أ    
وسـوف يقدم التدريب أساسا من خالل مركز        . تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض تدبـر الكـوارث         

علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء والتدريــب يف آســيا واحملــيط اهلــادئ الــتابع لألمــم املــتحدة ومراكــز  
 .االمتياز األخرى يف املنطقة

  
  البناء على الشبكة االقليمية             -م جي  

 من الفيضانات واجلفاف    -يشـهد العـامل كـوارث طبيعـية متوالـية يـبدو أهنـا ال تنـتهي                   -٨٠
 ممــا -والعواصــف والــزالزل واالهنــياالت األرضــية واالنفجــارات الــربكانية واحلــرائق الضــارية  

 ٨٠ إىل ٧٠ مبعــدل ويــتزايد باطــراد عــدد األشــخاص املعّرضــني لــلخطر،. يســبب قلقــا مــتزايدا
 ويلـزم اختاذ تدابري فورية لتخفيف آثار تلك الكوارث مستقبال عن            )٥(.ملـيون نسـمة يف السـنة      

 .طريق االستفادة من التطورات التكنولوجية احلديثة

وقــد أوضــحت حلقــة العمــل أن لتكنولوجــيات الفضــاء مســامهة حقيقــية ميكــن أن         -٨١
 يلـزم اختـاذ تدابـري لضمان استخدام التكنولوجيا          تقدمهـا يف كـل جمـاالت تدّبـر الكـوارث وأنـه            

ــيا  ــتاحة حال ــة حنــو هــدف التوســع يف اســتخدام        . امل ــية خطــوة مهم ــد انشــاء شــبكة اقليم ويع
ـــ     ــبغي للمؤسســات ال ــر الكــوارث، وين  الــيت أبــدت ٦٥ تكنولوجــيا الفضــاء لدعــم أنشــطة تدّب

يت ستدعى لالنضمام،   اهـتمامها باملشـاركة، وكذلك املؤسسات األخرى والقطاع اخلاص، وال         
أن تغتــنم الفرصــة الــيت تتــيحها تلــك التكنولوجــيات احلامســة لــتحديد وتنفــيذ احللــول ملخاطــر     

 .الكوارث امللحة اليت أصبحت تشكل جزءا من الواقع املعاش يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
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)٥( Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives 
(www.unisdr.org/unisdr/Globalreport.htm) .               وسوف يصدر التقرير فيما بعد كمنشور من منشورات

 .األمم املتحدة 
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