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   مقدمة -أوال 
  اخللفية واألهداف -ألف 

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

ــيقــات    )١("بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية   ــتحدة للتطب ــرنامج األمــم امل ــأن تســاعد أنشــطة ب  ب
اء القـــدرات يف الـــبلدان النامـــية والـــبلدان ذات االقتصـــادات  الفضـــائيــة يف حتســـني عملـــية بـــن

 . االنتقالية بالتشديد على تطوير املعارف واملهارات

وأقــّرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا السادســة   -٢
ات ، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــر ٢٠٠٣واألربعــني، عــام 

 كانون ٩ املؤرخ ٥٨/٨٩ ومـن مث أّيـدت اجلمعـية العامـة، يف قرارها            )٢(.٢٠٠٤املعـتزمة لعـام     
 .٢٠٠٤، برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ٢٠٠٣ديسمرب /األول

، ووفقــا لتوصــية اليونيســبيس الثالــث، ُعقــدت  ٥٨/٨٩وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  -٣
ــني ا   ــة العمــل املشــتركة ب ــناء      حلق ــلمالحة الفضــائية بشــأن ب ــدويل ل ــتحدة واالحتــاد ال ــم امل ألم

القـدرات يف جمـال تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامية، مع التشديد على تدّبر الكوارث                   
، باالقــتران مــع ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٣ و٢الطبيعــية، يف فانكوفــر، كــندا، يف يومــي  

وقد . ة اخلامس واخلمسني، الذي عقد أيضا يف فانكوفر       مؤمتـر االحتـاد الـدويل للمالحة الفضائي       
نظّــم حلقــة العمــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة كجــزء مــن أنشــطة  

 واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية  ٢٠٠٤بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية لعــام  
ووكالـة الفضاء الكندية    ) اإليسـا (بـية   ، وشـاركت يف رعايـتها وكالـة الفضـاء األورو          )اإليـاف (

 ).اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

وكانـت حلقـة العمل هي الرابعة عشرة اليت يشترك يف تنظيمها مكتب شؤون الفضاء                -٤
وبّينـت مـداوالت حلقات العمل الثالث عشرة السابقة،         . اخلـارجي واإليـاف بشـأن املوضـوع       

، أنــه يف حــني أن الفوائــد الــيت ميكــن أن تــتحقق مــن ٢٠٠٣ و١٩٩١ني عــامي الــيت عقــدت بــ
ــلى أن            ــت ع ــد دلّ ــتجربة ق ــإن ال ــا، ف ــا عموم ــلّم هب ــية مس ــبلدان النام ــيا الفضــاء يف ال تكنولوج
االسـتخدام الـناجح لتكنولوجـيا الفضـاء، خصوصـا يف جمـال تدّبـر الكـوارث الطبيعـية، يتوقف                    

ا يف ذلـك اسـتمرار تنمية املوارد البشرية وزيادة موارد           عـلى تسـوية بعـض املسـائل الكـربى، مبـ           
 .اللوائح السياساتيةوصوغ الُبىن التحتية املناسبة وتطوير امليزانية 
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وقـد تناولـت حلقـة العمـل تلك املسائل وناقشت الكيفية اليت ميكن أن يساعد هبا بناء                -٥
وكانــت .  الكــوارث الطبيعــيةالقــدرات يف جمــال تكنولوجــيا الفضــاء الــبلدان النامــية عــلى تدّبــر

ــرين الذيــن   ) أ: (األهــداف الرئيســية حللقــة العمــل هــي   ــادة وعــي مــتخذي القــرارات واملدي زي
يـتعاملون مـع مشـاكل الكوارث باملنافع املمكنة الستخدام تكنولوجيات الفضاء يف الوقاية من              

ــيل؛   ــادة التأهـ ــرها ويف إعـ ــوارث وتدّبـ ــيم ) ب(الكـ ــتعاون الـــدويل واإلقلـ ــز الـ ي يف تلـــك تعزيـ
وضــع جمموعــة مــن التوصــيات الــيت ميكــن االســتهداء هبــا يف إدمــاج اســتخدام   ) ج(املواضــيع؛ 

تكنولوجـيات الفضـاء يف جماالت تدّبر الكوارث يف البلدان النامية واإلسهام يف التعاون الدويل               
كمـا وفّـرت حلقـة العمـل حمفـال للمناقشـة بـني خرباء الفضاء ومقرري السياسات                  . واإلقلـيمي 

مـتخذي القـرارات وممثـلي األوسـاط األكادميـية والصـناعة اخلاصة من البلدان النامية والبلدان                 و
وجرى تشجيع مجيع املشاركني على تبادل خرباهتم وحبث فرص حتسني          . املـتقدمة على السواء   
 .التعاون فيما بينهم

ويشـــمل هـــذا الـــتقرير خلفـــية حلقـــة العمـــل وأهدافهـــا، وكذلـــك ملخصـــا ملناقشـــات   -٦
وقــد أعــد لــتقدميه إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف . شــاركني ومالحظــاهتم وتوصــياهتمامل

األغـراض السـلمية يف دورهتـا الثامـنة واألربعـني وإىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا يف                   
 .٢٠٠٥دورهتا الثانية واألربعني، وتعقد كلتامها يف عام 

  
  لربنامجا -باء 

 يف وضـع بـرنامج حلقـة العمـل مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي وجلنة برنامج                   اشـترك  -٧
حلقـة العمـل، الـيت ضـّمت ممـثلني ذوي مكانـة مـرموقة وخـربة مـن عـدد مـن وكاالت الفضاء                    

ــية واملؤسســات األكادميــية   وقــد وفّــرت جلــنة شــرف حلقــة العمــل   . الوطنــية واملــنظمات الدول
زين يف اإلياف ووكالة الفضاء الكندية واجلامعة       مسـامهة كـبرية، وكانت تتألف من أعضاء بار        

وكفلـت املسـامهة املقدمـة مـن كـل من جلنة الشرف             . الدولـية للفضـاء وهيـئات األمـم املـتحدة         
وجلـنة الـربنامج، وكذلـك املشـاركة املباشـرة ألعضـاء هـاتني اللجنـتني يف حلقـة العمـل، حتقيق                   

 .أهداف حلقة العمل

 بـناء القـدرات يف الـبلدان النامـية، وهو ما ميكن أن              وركّـز بـرنامج حلقـة العمـل عـلى          -٨
ُيـنجز، يف جمـال تدّبـر الكـوارث، من خالل التعاون الدويل يف جوانب خمتلفة مثل تنمية املوارد              
البشـرية وزيـادة مـوارد امليزانـية؛ والتنسـيق الكـايف بـني املؤسسات التقنية والبحثية املعنية بتقييم                 

ة يف حــاالت الطــوارئ؛ وتطويــر الــُبىن التحتــية وصــوغ اللوائــح املخاطــر واملســؤولة عــن اإلغاثــ
 .السياساتية يف ذلك اجملال
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) ب(دعـم تدّبـر الكـوارث من الفضاء؛         ) أ: (وتضـمَّن الـربنامج مخـس جلسـات تقنـية          -٩
بناء القدرات يف البلدان النامية؛     ) ج(اسـتخدام نظـم السـواتل الصـغرية لدعـم تدّبـر الكوارث؛              

وقد .  دراسـات حـاالت إفـرادية وطنية قدمها املشاركون         )ه(يل واإلقلـيمي؛    الـتعاون الـدو   ) د(
 ٩ عرضـا تقنـيا شفويا خالل حلقة العمل اليت استمرت ليومني، وقدمت              ٢٩قُـّدم مـا جمموعـه       

وركّزت العروض اليت قّدمت أثناء حلقة العمل على دراسات         . ورقـات أثـناء جلسة امللصقات     
وجـيات الفضـاء يف تدّبر الكوارث الطبيعية، وكذلك عن       حـاالت إفـرادية عـن اسـتخدام تكنول        

تنمـية املـوارد البشـرية واملالـية والتقنـية املطلوبـة لبـناء القـدرات عـلى تدّبـر الكوارث يف البلدان                    
ــية ــيق         . النام ــلى حتق ــتعاون ع ــثاق ال ــثل مي ــية، م ــبادرات دول ــة العمــل م ــا عرضــت يف حلق كم

امليــثاق ( وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية االســتخدام املنســق لــلمرافق الفضــائية يف حــال
واســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة، وكذلــك  ) الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى 

اجلهـود الـيت تبذهلا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من خالل فريق العمل                
 .املعين بتدّبر الكوارث التابع هلا

ســتهاللية ممــثلون لــلمعهد الكــندي لــلمالحة اجلويــة والفضــاء واإليســا وقــّدم كــلمات ا -١٠
ــاف واليونســكو ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي      وقــّدم كــلمة رئيســية يف اجللســة    . واإلي

وقــّدم ". أبعــاد بــناء القــدرات مــن أجــل تدّبــر الكــوارث  "عــن ) اإليــاف(راو . ر. االفتتاحــية أ
كما . ليونسـكو ومكتـب شؤون الفضاء اخلارجي      تعلـيقات ختامـية ممـثلون للـيابان واإليـاف وا          

نايـر، رئيس املؤسسة اهلندية ألحباث      . م. اسـتفاد املشـاركون مـن عـرض متكـلم زائـر قّدمـه غ              
 .الفضاء، يف اليوم الثاين من حلقة العمل

وأعقـب كـالً مـن اجللسـات التقنـية مناقشـات مفـتوحة تركـزت عـلى مواضـيع حمددة                      -١١
وقامت أربعة أفرقة عاملة    . فية لـيعرب املشـاركون عـن آرائهم       ذات أمهـية وأتاحـت فرصـا إضـا        

أنشــأها املشــاركون بدراســة تلــك املناقشــات دراســة مــتعمقة وتلخيصــها لوضــع جمموعــة مــن    
التوصـيات اليت ميكن أن تعزز استخدام تكنولوجيات الفضاء لتدّبر الكوارث يف البلدان النامية              

لُّخصـت نـتائج مـداوالت األفرقة العاملة وعرضت         و. واإلسـهام يف الـتعاون الـدويل واإلقلـيمي        
وعقـدت مناقشـة هنائـية خالل تلك اجللسة، حيث اعتمدت االستنتاجات      . يف اجللسـة اخلتامـية    

 .والتوصيات املنبثقة عن حلقة العمل

وقـد نشـر الـربنامج التفصـيلي حللقـة العمل ومداوالهتا، مع قائمة املشاركني، يف موقع              -١٢
 .(www.oosa.unvienna.org)اخلارجي على شبكة الويب مكتب شؤون الفضاء 
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  احلضـور -جيم 
وّجهـت األمـم املـتحدة، نـيابة عـن اجلهـات املتشـاركة يف رعايـة حلقة العمل، الدعوة                     -١٣

ــل      ــة العمـ ــاركة يف حلقـ ــحيها للمشـ ــمية مرشـ ــية لتسـ ــبلدان النامـ ــون  . إىل الـ ــترط أن يكـ واشـ
محلــة الشــهادات اجلامعــية أو ذوي اخلــربة العملــية املشــاركون الذيــن يقــع علــيهم االختــيار مــن 

ومت أيضا اختيار املشاركني على . املهنـية الراسخة يف ميدان له صلة مبوضوع حلقة العمل العام  
أسـاس خـربهتم العملـية يف بـرامج أو مشـاريع أو منشآت تستخدم بالفعل تطبيقات تكنولوجيا                  

وُشّجعت على وجه اخلصوص    . ا الفضاء الفضـاء أو ميكـن أن تسـتفيد مـن اسـتخدام تكنولوجي            
 .مشاركة اخصائيني على مستوى اختاذ القرارات من هيئات وطنية ودولية على السواء

 طلبا للمشاركة من أكثر     ٩٠وتلقـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مـا يـزيد عـلى                  -١٤
 . بلدا ناميا٤٠من 

األمــم املــتحدة  واســتخدمت األمــوال الــيت خّصصــتها لتنظــيم حلقــة العمــل كــل مــن      -١٥
واإليسـا واإليـاف ووكالـة الفضـاء الكندية لتغطية النفقات الكاملة للسفر اجلوي الدويل وبدل        
ــبلدان ذات االقتصــادات         ــية وال ــبلدان النام ــن ال ــيومي لعشــرين متكــلما ومشــاركا م ــة ال اإلقام

بدل وقـّدم متويـل جـزئي خلمسـة مشـاركني آخـرين لتغطية نفقات السفر اجلوي أو                  . االنتقالـية 
وكان هؤالء املشاركون اخلمسة والعشرون     . اإلقامـة الـيومي أو التسـجيل للمشاركة يف املؤمتر         

وغطّت اجلهات املتشاركة يف رعاية حلقة .  بلدا٢١الـذي قـّدم هلـم متويل كامل أو جزئي من       
العمـل تكالـيف مصـاريف التسـجيل الثـنني وعشرين مشاركا من البلدان النامية حلضور مؤمتر                 

د الـدويل الـدويل لـلمالحة الفضـائية اخلـامس واخلمسـني، الـذي عقـد عقب حلقة العمل                   االحتـا 
 .مباشرة

 مشاركا من البلدان الثالثة والثالثني                       ٩١وكان جمموع من حضر حلقة العمل                        -١٦
إثيوبيا، إسبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أوزبكستان، أوكرانيا، باكستان، الربازيل،                                                : التالية  

ليشيت، اجلمهورية التشيكية، رواندا،                 -ا، بوليفيا، تايلند، تركيا، تيمور                  بنغالديش، بولند        
سلوفينيا، سويسرا، الصني، الفلبني، فرنسا، فييت نام، كندا، كينيا، ماليزيا، املكسيك،                                                       
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، نيبال، نيجرييا، اهلند، هندوراس،                                                 

وُمثّلت يف حلقة العمل أيضا املنظمات االقليمية والدولية                                  . يكية، اليابان        الواليات املتحدة األمر           
اإليسا، اإلياف، األكادميية الدولية للمالحة الفضائية، املعهد الدويل لقانون الفضاء،                                            : التالية  

 .اليونسكو، مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                     
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   املالحظات واالستنتاجات -ثانيا 
لقــة العمــل بــأن تكنولوجــيات الفضــاء ميكــن أن تــؤدي أدوارا   ســلَّم املشــاركون يف ح -١٧

ــية       ــا بعــد الكــوارث الطبيع ــر م ــبكر وتدّب ــذار امل ــري املعلومــات للمســاعدة يف اإلن ــة يف توف . هام
ولوحـظ أن املعلومـات الـيت تقّدمهـا سـواتل رصـد األرض وسائر تكنولوجيات الفضاء تشكل                  

 . يف العديد من البلدان املتقدمة والناميةبالفعل جزءا ال يتجّزأ من أنشطة تدّبر الكوارث

وتوفّـر البـيانات املسـتقاة مـن سـواتل األرصـاد اجلوية وسواتل رصد األرض معلومات                  -١٨
ــة يف حــاالت      أساســية ل ــبكر واإلغاث ــذار امل ــيم املخاطــر واإلن رســم خــرائط مــناطق اخلطــر وتقي

عـندما جتمع مع بيانات     وتكـون تلـك البـيانات ذات فـائدة خاصـة            . الكـوارث وإعـادة التأهـيل     
أرضـية ومعلومـات أخـرى وتدمـج يف نظـم معلومـات جغرافـية لتحلـيل السـيناريوهات املعقدة                    

كمـا تعـد الـنظم الساتلية اخلاصة باالتصاالت واملالحة وحتديد املواقع أدوات هامة              . ومنذجـتها 
 .للتنبؤ بالكوارث واإلنذار بوقوعها واإلغاثة منها

ن املشـاركني يف اليونيسـبيس الثالـث قد اتفقوا على الترويج            وسـلّمت حلقـة العمـل بـأ        -١٩
إلدارة جهـود ختفـيف الكوارث    لـنظام عـاملي مـتكامل، خصوصـا مـن خـالل الـتعاون الـدويل،                 

وال سيما ذات الطابع الدويل، وذلك من خالل رصد األرض          الطبيعـية واإلغاثـة منها ودرئها،       
فادة القصــوى مــن القــدرات احلالــية وســّد واالتصــاالت وســائر اخلدمــات الفضــائية، مــع االســت

وعـلى سـبيل املتابعة لتوصية اليونيسبيس الثالث، أنشأت         . الـثغرات يف التغطـية السـاتلية العاملـية        
ــتدّبر الكــوارث       جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية فــريق العمــل املعــين ب

وقد أكمل فريق   . كوارث الطبيعية ليبحـث مسـألة تنفـيذ نظـام فضـائي عـاملي مـتكامل لـتدّبر ال                
 وقــّدم اســتراتيجية ٢٠٠٤العمـل خطــة عملــه األوىل الــيت دامــت ثـالث ســنوات يف بدايــة عــام   

 .ستسهم، عند تنفيذها، يف السعي إلقامة ذلك النظام العاملي

 وسـلّمت حلقـة العمـل أيضـا باألمهـية املسـتمرة للمالحظات والتوصيات الصادرة عن                -٢٠
ركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول التعليم وبناء           املشـت حلقـة العمـل     

القـدرات يف جمـال تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامية، مع التشديد على االستشعار عن               
، A/AC.105/812 (٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٧ إىل   ٢٥برميني، أملانيا، من    بعـد، الـيت عقـدت يف        

ا يتصــل باالعتــبارين التالــيني املــتعلقني بالتطبــيقات الفضــائية لــتدّبر       فــيم) ٣٧-١٨الفقــرات 
 :الكوارث

 بليون  ٧٠الكـوارث الطبيعـية العاملـية السبعمائة اليت تقع كل سنة تكلف حنو               )أ( 
ــاة، وتؤثـــر عـــلى حنـــو  ٦٠ ٠٠٠دوالر أمـــريكي، وتســـّبب حنـــو   ــيون شـــخص٢٠٠ وفـ .  ملـ
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ضـائية أن ختفـض تلـك التكاليف االجتماعية         وكاسـتثمار صـغري نسـبيا، ميكـن لـلموجودات الف          
فعلى سبيل املثال، أدى ظهور تشكيالت السواتل الصغرية إىل زيادة          . واالقتصـادية بقـدر كـبري     

سـبل وصـول الـبلدان النامـية إىل الفضاء؛ وهيأ تقاسم البيانات ونقل التكنولوجيا من وكاالت                 
  تكنولوجيات الفضاء؛الفضاء القائمة إىل البلدان النامية تضافرا يف تطبيق

تسـتخدم املوجـودات الفضـائية عـلى حنـو ال ينفك يزداد فعالية وبطريقة أكثر                 )ب( 
انــتظاما لتخفــيف آثــار الكــوارث الطبيعــية؛ بــيد أن مثــة جوانــب عديــدة مل تعاجلهــا القــدرات     

 ميكنها  ويقّدر أن اهلياكل واملؤسسات الفضائية القائمة ال      . العملياتـية احلالـية بصورة كافية بعد      
 . يف املائة من الطلب احملتمل على املعلومات الفضائية١٠أن ختدم بفعالية إال 

والحظـت حلقـة العمـل أن التنسـيق الـدويل لألنشـطة، من خالل امليثاق الدويل بشأن                   -٢١
ــن          ــية م ــبلدان النام ــن ال الفضــاء والكــوارث الكــربى وتشــكيلة ســواتل رصــد الكــوارث، ميكِّ

 .بيانات الفضائية للتصدي للكوارثالوصول املباشر إىل ال

والحظــت حلقــة العمــل احلاجــة إىل حتســني التنســيق وتطويــر القــدرات عــلى الصــُعد     -٢٢
الدولــية واإلقليمــية والوطنــية واحمللــية لتطبــيق الــنظم الفضــائية مــن أجــل خفــض قابلــية الــتعرض  

 االنتعاش للكـوارث وتدّبـر سـبل التصـدي حلـاالت الطـورائ وختفـيف آثـار الكـوارث وحتقـيق                 
 .بعدها

ومــن شــأن . والحظــت حلقــة العمــل عــدم وجــود معــايري مشــتركة للبــيانات املرجعــية  -٢٣
توافــر تلــك املعــايري عــلى نطــاق واســع أن يســاعد عــلى إرســاء تدابــري وقائــية وخيفــض قابلــية      

 .التعرض للكوارث ويساعد على تدّبر سبل التصدي هلا

نامـية، ال تـتوافر على الصعيد احمللي البىن         والحظـت حلقـة العمـل أنـه، يف عـدة بلـدان               -٢٤
 .التحتية التقنية الالزمة الستخدام األدوات املتاحة استخداما كامال لتخفيف آثار الكوارث

والحظـت حلقـة العمـل أنـه ال يـزال يـتعني أن ُتستبان مصادر التمويل الالزمة لتطوير                    -٢٥
 .كامال وأن ُيلتزم بذلك التمويلقدرات املوجودات الفضائية على تدّبر املخاطر تطويرا 

 :وبوضع املالحظات املذكورة أعاله يف احلسبان، قّدمت حلقة العمل التوصيات التالية -٢٦
 

 الشراكة والتنظيم  
ينـبغي أن تشـّجع الكيانات الفضائية املسؤولة على العمل مع مؤسسات تدّبر               -١

نسيق واالستفادة من   الكـوارث احمللـية والوطنية واإلقليمية من أجل حتسني الت         
 نظم املعلومات الفضائية خلفض قابلية تعرض املناطق املختلفة للكوارث؛
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ينـبغي أن يشـّجع الـتطوير املسـتمر للميـثاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكوارث                   -٢
الكـربى وتطبــيقه عاملــيا وينــبغي أن يقــّدم الدعـم إلنشــاء نظــام فضــائي عــاملي   

 سبما أوصى به اليونيسبيس الثالث؛متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية، ح

ينــبغي أن تشــّجع املــنظمات اإلقليمــية مــثل مــنظمة الــدول األمريكــية واهليــئة     -٣
احلكومــية الدولــية املعنــية بالتنمــية واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقــيا 
واالحتـاد األورويب ورابطـة أمـم جـنوب شـرق آسيا، من خالل إدارات تدّبر                 

ا، عــلى املشــاركة يف الــترويج لــدى أعضــائها للتطبــيقات الكــوارث الــتابعة هلــ
الفضـائية وآلـيات الـتعاون الـدويل القائمـة بـالفعل، مـثل امليـثاق الدويل بشأن              
الفضـاء والكـوارث الكـربى، مـن أجل توسيع نطاق استخدامها، وخصوصا             

 من جانب البلدان األكثر تعرضا للكوارث؛
 

 بناء القدرات 
ــناء   -٤ ــبغي أن يشــّجع ب ــر     ين ــن أجــل حتســني تدّب ــية م ــبلدان النام ــدرات يف ال  الق

 الكوارث وختفيف آثارها وخفض قابلية التعرض هلا؛

ينــبغي أن تعــّزز فعالــية بــناء القــدرات مــن خــالل معاجلــة األولويــات الوطنــية    -٥
والشـواغل املـتعلقة بكـوارث وطنـية حمـددة ومـن خالل التركيز على التطبيق                

 الفضاء ذات الصلة والدراية هبا؛الواقعي لبيانات تكنولوجيا 

ينـــبغي أن ُتشـــّجع هيـــئات األمـــم املـــتحدة عـــلى الـــتعاون فـــيما بيـــنها ومـــع     -٦
ــيا    ــية الســــتخدام تكنولوجــ ــية يف وضــــع مقــــررات دراســ املؤسســــات احمللــ
االستشـعار عـن بعـد اسـتخداما مـتكامال مـن أجـل تدّبـر الكـوارث، وهو ما                    

 لية؛ميكن تطبيقه يف مناطق إقليمية ووطنية وحم

ــتقدمة بشــأن تكنولوجــيات الفضــاء ذات      -٧ ــنظّم دورات دراســية م ــبغي أن ت ين
الصـلة بتطبـيقات تدّبـر الكـوارث مـن خـالل املراكـز اإلقليمية لتدريس علوم                 
وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، أو اجلامعات احمللية بالتعاون    

 متاحة على نطاق أوسع     ومن أجل أن تكون الدورات    . مـع مبادرات إقليمية   
للممارسـني احمللـيني، ينـبغي لـلمراكز اإلقليمـية أن تـبذل جهـودا لكـي ترتبط                  

وميكن أن ُيدعم . جبامعـات أو معـاهد تقنـية يف املـنطقة لـتقدمي تلك الدورات             
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ــيا       ــلى التكنولوجـ ــائم عـ ــيم القـ ــرامج للتعلـ ــتخدام بـ ــب باسـ ــيم (التدريـ التعلـ
 ؛)اإللكتروين

ولوجـيات الفضـاء إلجيـاد وسائل لسد الفجوة الرقمية          ينـبغي أن تسـتخدم تكن      -٨
ــيانات       ــية ولتيســري الوصــول يف مجــيع حــاالت الطقــس إىل ب ــبلدان النام يف ال
الرصـد ذات الـنطاق الـترددي العـريض، وال سيما يف املناطق الريفية املعرضة               

 للكوارث؛ 
 

 املوجودات التقنية 
لوجـيا الفضـاء مـن أجـل اتاحة       ينـبغي أن تنّسـق وتطـّور أوجـه الـتقّدم يف تكنو             -٩

مـزيد مـن سـبل التصـدي السـريعة والشـاملة ملواجهـة الكـوارث الطبيعـية من                   
مثل رصد وقياس التغريات يف املناخ (خـالل تعزيـز عملـيات الرصـد والقياس       

 وقدرات االتصاالت؛) والبيئة والظروف اجليوفيزيائية

ائية املــتاحة لــتدّبر ينــبغي أن تشــّجع الــدول عــلى اســتخدام املوجــودات الفضــ  -١٠
ــدويل بشــأن الفضــاء       ــثاق ال ــات القائمــة، مــثل املي الكــوارث يف إطــار االتفاق

 والكوارث الكربى؛

ينـبغي أن تشـّجع الـدول على النظر يف اقتناء موجودات ساتلية صغرية خاصة               -١١
هبـا والعمـل يف إطـار تشـكيلة تعاونـية لرصـد الكـوارث، مـن أجـل االستفادة            

ح الوصول إليها حبرية؛ وحتفيز القدرات الوطنية لالستشعار        مـن البـيانات املتا    
ــاملي         ــيت ميكــنها اإلســهام يف التنســيق الع ــدول ال ــدد ال ــد؛ وتوســيع ع عــن بع
ــاودة      ــر مع ــتدّبر الكــوارث؛ وحتســني توات ــية ب لتشــكيالت رصــد األرض املعن

 زيارة مناطق الكوارث وإنشاء قاعدة بيانات أساسية؛

جــيات الفضــاء لتيســري الوصــول يف مجــيع حــاالت  ينــبغي أن تســتخدم تكنولو -١٢
ــبلدان      ــترددي العــريض داخــل ال ــنطاق ال ــيانات الرصــد ذات ال الطقــس إىل ب

 النامية، وال سيما يف املناطق الريفية املعرضة للكوارث؛
 

 قواعد البيانات والوصول إىل البيانات 
ومشاريع ينـبغي أن ُتنشـأ مكتـبة إلكترونـية تتضـمن دراسـات حاالت إفرادية                 -١٣

استرشــادية وحــاالت حتفــيز اســتخدام امليــثاق وبــيانات ســاتلية عينــية مــن         



 

 10 
 

 A/AC.105/834

وينبغي أن يدرج ما هو     . وكـاالت الفضـاء للمسـاعدة يف الـنمذجة والتحليل         
 متاح من بيانات فهرسية خاصة مبحتويات املكتبة، عندما يتسىن ذلك؛

تودعات إضافية  ينـبغي أن تنشـأ شـبكة لتـبادل املعلومات وينبغي أن تطّور مس              -١٤
للبــيانات تكــون مــتاحة حبــرية لألوســاط املعنــية بــتدّبر الكــوارث، مــن خــالل 

 خوادمي صور عمومية ُتتاح الستخدام املستعملني املأذون هلم؛

ينـبغي أن ُيشـجَّع إنشاء ملفات إقليمية حتتوي على بيانات عن البيئة اجلغرافية               -١٥
ن املمارسون احملليون مسؤولني    وينـبغي أن يكو   . احمللـية وتـبادل تلـك امللفـات       

 عن تنظيم ملفات البيانات تلك واالحتفاظ هبا؛

ينــبغي أن توضــع معــايري وأســاليب مشــتركة لرســم خــرائط لــلمخاطر العاملــية   -١٦
بالنسـبة ملخـتلف أشـكال الكوارث الطبيعية احملتملة، مع التركيز على املناطق             

 األكثر قابلية للتعرض للكوارث؛

ظ عـلى اسـتمرارية البـيانات مـن أجل احملافظة على قيمة ما يطّور        ينـبغي احلفـا    -١٧
 من بىن حتتية للمستعملني وقابليتها للتطبيق؛

 
 إشراك أوساط املستعملني 

ينـبغي أن ُيسـتخدم املؤمتـر العاملي للحد من الكوراث، املقرر عقده يف كويب،                -١٨
كفرصة لتعزيز  ،  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٢ إىل   ١٨هـيوغو، اليابان، من     

ــتدّبر الكــوارث؛        ــية ب ــية بالفضــاء واألوســاط املعن ــني األوســاط املعن احلــوار ب
وإقامـة شـراكة طويلـة األجل بني تلك األوساط؛ وتعزيز بروز امليثاق الدويل              
بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى عاملــيا؛ وتشــجيع مواصــلة تطويــر امليــثاق   

 ليتجاوز نطاق األوساط املعنية بالفضاء؛

ينـبغي أن تسـتخدم حلقـة العمـل واجللسـة املواضـيعية بشـأن الفضـاء من أجل              -١٩
تدّبـر الكـوارث للتحضـري لإلجـراءات اليت ستتخذ يف املؤمتر العاملي للحد من      

 الكوارث؛
 

 تركيز التنفيذ 
ينـبغي أن تشـّجع املـنظمات الـيت توفـر موجـودات فضـائية لتدّبر الكوارث أو                   -٢٠

ــية واالســتباقية مــن   تســتخدم تلــك املوجــودات عــلى    ــادة املشــاركة الوقائ زي
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خــالل توجــيه تركــيز التحلــيل إىل الكــوارث مــع االســتعانة مبؤشــرات طويلــة 
األجـل مثل حاالت اجلفاف والفيضانات واالهنياالت األرضية؛ وزيادة وعي          
ــتخدام املوجــودات        ــر الكــوارث باس ــلى تدّب ــم ع ــيني وقدراهت املمارســني احملل

 بـيانات مرجعية عاملية مناسبة لكي تستخدم خالل        الفضـائية؛ وإنشـاء قواعـد     
 الكوارث وبعدها؛

ينـبغي التركـيز عـلى خفـض قابلـية الـتعرض للكـوارث، خصوصا على صعيد                  -٢١
 اجملتمعات احمللية؛

ينــبغي أن ُيشــجَّع نقــل التكنولوجــيا مــن أجــل متكــني الســكان احمللــيني، وهــو    -٢٢
ك لتخفيف اخلسائر   شـرط ضـروري خلفـض قابلـية الـتعرض للكوارث وكذل           

 النامجة عنها؛
 

 املوارد 
ينـبغي السـعي لضـمان تعهـدات بـاملوارد عـلى أعـلى املسـتويات السياسية من                   -٢٣

ــاء     ــيات الفضـ ــتخدام تكنولوجـ ــلى اسـ ــية عـ ــدرات املؤسسـ ــر القـ ــل تطويـ أجـ
وميكن أن تساعد حلقات عمل     . لتخفـيف آثـار الكـوارث اسـتخداما كـامال         

 ارات يف حشد الدعم املطلوب؛خاصة تتناول مصاحل متخذي القر

ــاء       -٢٤ ــيا الفضــ ــتثمارات يف تكنولوجــ ــة االســ ــود ملواءمــ ــبذل جهــ ــبغي أن تــ ينــ
باسـتثمارات يف مـرافق احلوسـبة والـرباجميات املناسـبة على األرض لالستفادة              

 من البيانات يف املنظمات احمللية واملؤسسات األكادميية؛
 
ــية، أوصــى ا   -٢٧ ــأن تتواصــل حلقــات العمــل   وإضــافة إىل االســتنتاجات التقن ملشــاركون ب

املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واإليـاف وأن تسـتخدم كـأداة هامـة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس                    
 .الثالث

 
 احلواشي

ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض        انظــر )١( ــم امل ــر األم ــر مؤمت  تقري
ــي/ متــوز٣٠-١٩الســلمية، فييــنا،  ، الفصــل )A.00.I.3منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع   (١٩٩٩ه يول

 .١األول، القرار 
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