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   مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف  

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

ــية البشــرية بشــأن الفضــاء و  ــيقات      )١(،"التنم ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــل أنشــطة ب ــأن تعم  ب
الفضـائية عـلى ترويج املشاركة التعاونية فيما بني الدول األعضاء على كال املستويني اإلقليمي               
والـدويل عـن طـريق التشـديد عـلى تطويـر املعـارف واملهـارات يف البلدان النامية والبلدان ذات               

 .اليةاالقتصادات االنتق
وأقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورــا السادســة   -٢

، بـرنامج حلقـات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات          ٢٠٠٣واألربعـني، يف عـام      
 ٥٨/٨٩ مث أقـرت اجلمعـية العامة الحقا، يف قرارها   )٢(.٢٠٠٤املخطـط لتنظـيمها خـالل عـام         

 أنشـطة بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقـات الفضائيـة          ٢٠٠٣ديسـمرب   / نون األول  كـا  ٩املـؤرخ   
 .٢٠٠٤لعام 
، ووفقـا لتوصـية اليونيسـبيس الثالث، تشارك كل من مكتب            ٥٨/٨٩وعمـال بالقـرار      -٣

شـؤون الفضـاء اخلـارجي التابع لألمانة العامة واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، نيابة عن                
انــية، يف تنظــيم حلقــة عمــل األمــم املــتحدة الدولــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا    احلكومــة األمل

الفضـاء يف تدبـر الكـوارث، وسـاهم يف تنظيم هذه احللقة كل من منظمة األمم املتحدة للتربية                   
وأمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد من الكوارث، كما شاركت            ) اليونسـكو (والعـلم والـثقافة     

وقد استضاف املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي هذه        . ة يف رعايتها  وكالـة الفضـاء األوروبي    
 ١٨احللقـة الـيت عقـدت يف مقـر املكتـب األورويب لـرباءات االخـتراع، يف ميونيخ، بأملانيا، من                    

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٢إىل 
طر ومـن أجـل تـرويج اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدبر الكوارث واحلد من املخا                  -٤

يف الـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصـادات االنتقالية، توىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،       
يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، تنظـيم مخس حلقات عمل إقليمية حول                 

فقد متثل  العام حللقات العمل هذهأما اهلدف . اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدبر الكوارث       
 املســامهة يف إجيــاد فهــم للكيفــية الــيت ميكــن أن تســهم ــا تكنولوجــيا الفضــاء يف احلــد مــن    يف

املخاطـر وتدبـر الكـوارث ويف حتديـد رؤيـة مشـتركة ميكـن أن تسـهم يف إدمـاج تكنولوجيات                      
 .الفضاء، على حنو مستدام، يف الربامج العملياتية بشأن تدبر الكوارث يف الدول األعضاء
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ــةُ الســريينا،      واستضــافت ا -٥ ــية اخلمــس جامع ــات العمــل االقليم ــن حلق ــةَ األوىل م حللق
ــثاين ١٧ إىل ١٣وعقــدت تلــك احللقــة يف الســريينا، شــيلي، مــن     ، ٢٠٠٠نوفمــرب / تشــرين ال

ونظِّمـت حلقـة العمل االقليمية الثانية بالتعاون مع         . لصـاحل بلـدان أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي         
، لصاحل ٢٠٠٢يوليه  / متـوز  ٥ إىل   ١ وعقـدت يف أديـس أبابـا مـن           اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا،     

) إيسكاب(وشـاركت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ         . الـبلدان األفريقـية   
نوفمــرب / تشــرين الـثاين ١٥ إىل ١١يف تنظـيم حلقـة العمــل الثالـثة الــيت عقـدت يف بــانكوك مـن      

، نظِّمت حلقة العمل االقليمية     ٢٠٠٣ويف عام   . هلـادئ ، لصـاحل مـنطقة آسـيا واحملـيط ا         ٢٠٠٢
 إىل ١٩براسوف، رومانيا، من -الـرابعة بالـتعاون مـع وكالة الفضاء الرومانية، وذلك يف بويانا           

أمــا حلقــة العمــل االقليمــية األخــرية، فقــد  . ، لصــاح الــبلدان األوروبــية٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٣
، لصاحل منطقة غريب آسيا، وقد      ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٦ إىل   ٢عقـدت يف الـرياض من       

شـــاركت يف تنظـــيمها مديـــنة امللـــك عـــبد العزيـــز للعلـــوم والتكنولوجـــيا يف اململكـــة العربـــية   
 بلدا يف حلقات العمل االقليمية      ٩٦ مشـارك مـن      ٦٠٠وقـد شـارك مـا يـربو عـلى           . السـعودية 

 .صيات اليت صيغتاخلمس، فأسهموا بذلك يف املناقشات ويف حتديد االستنتاجات والتو

وقـد سـامهت حلقـات العمـل االقليمـية يف زيـادة وعـي املديرين وصناع القرار املعنيني          -٦
بـتدبر الكـوارث باملـنافع الـيت ميكـن أن تـتأتى مـن اسـتخدام التكنولوجيات الفضائية؛ كما إا                      

لعمل معا؛  سـامهت يف حتديـد وتنفـيذ شـبكة عاملـية مـن املؤسسات الوطنية واالقليمية املهتمة با                 
واألهــم مــن ذلــك أــا شــاركت يف صــوغ خطــط عمــل إقليمــية ذات اســتراتيجيات وأنشــطة   
حمـددة مـن شـأا أن تسـاهم يف توطـيد استخدام التكنولوجيات الفضائية يف تدبر الكوارث يف         

 .كل منطقة من املناطق

اء يف وقـد مجعـت حلقـة عمـل األمـم املـتحدة الدولـية حول استخدام تكنولوجيا الفض               -٧
تدبـر الكـوارث النتائج املستخلصة من سلسلة حلقات العمل االقليمية اآلنفة الذكر بغية حتقيق     
ــتخدام         ــرويج اسـ ــرمي إىل تـ ــدة تـ ــية موحـ ــتراتيجية عاملـ ــوغ اسـ ــثل يف صـ ــام املتمـ ــدف العـ اهلـ

 .تكنولوجيات الفضاء يف تدبر الكوارث

ــية، فقــد كانــت     -٨ ــليأمــا األهــداف احملــددة حللقــة العمــل الدول اســتعراض ) أ: (كمــا ي
احتــياجات األوســاط املعنــية بــتدبر الكــوارث إىل املعلومــات واالتصــاالت ومــدى تلبــية تلــك    

استعراض نتائج حلقات   ) ب(االحتـياجات أو إمكـان تلبيـتها بواسـطة تكنولوجـيات الفضـاء؛              
ن العمـل االقليمـية اخلمـس الســابقة والتـناقش حـول اسـتراتيجية موحــدة بشـأن كـل املـناطق مــ         

استعراض املبادرات  ) ج(أجـل دعـم اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف أنشـطة تدبـر الكوارث؛                 
اجلـاري تنفـيذها واألخـرى املخطـط هلـا وكذلـك دراسـات احلـاالت واليت ميكن أن تساهم يف                  
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التـناقش حول إجياد    ) د(إرسـاء نظـام فضـائي عـاملي مـتكامل مـن أجـل دعـم تدبـر الكـوارث؛                     
ــدمي    ــة مشــتركة وتق ــر        رؤي ــم تدب ــن أجــل دع ــتكامل م ــاملي م ــام ع ــاء نظ ــية إرس ــترحات بغ مق

صـوغ توصيات واستنتاجات يراد اإلسهام ا يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من      ) ه(الكـوارث؛   
/  كانون الثاين٢٢ إىل ١٨هيوغو، باليابان، من -الكـوارث، الـذي مـن املـزمع عقـده يف كويب         

 .٢٠٠٥يناير 
  

  الربنامج   -باء  
 اجللسـة االفتتاحـية، ألقـى كـلمة كل من رئيس املكتب األورويب لرباءات االختراع             يف -٩

ومديــر املركــز األملــاين لبــيانات االستشــعار عــن بعــد، فضــال عــن ممثــلي اليونســكو وأمانــة            
وقـدم  . االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث واإليسـا ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي          

ــة   ممــثلو املركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي واإليســا واملركــز    العــروض اإليضــاحية احملوري
 عرضا إيضاحيا أثناء اجللسات     ٧١وقد قُدم ما جمموعه     . الوطـين الفرنسـي للدراسات الفضائية     

ــد       ــريقي املناقشــة واجللســة املفــتوحة، وق الســبع املخصصــة للعــروض اإليضــاحية واجــتماعي ف
د فهـم لالسـتخدام احلـايل واالستخدام احملتمل         سـامهت كـل تلـك العـروض اإليضـاحية يف إجيـا            

 .لتكنولوجيا الفضاء واملعلومات املستمدة منها من أجل احلد من املخاطر وتدبر الكوارث

وقـد حـددت الكـلمات احملوريـة مسـار املناقشـات الـيت دارت أثناء األيام اخلمسة اليت                     -١٠
ات على أمهية دور برامج رصد      اسـتغرقتها حلقـة العمـل، حيث انصب التشديد يف تلك الكلم           

األرض يف توفـري الدعـم لتدبر الكوارث وكذلك على تزايد االعتراف الدويل بأمهية املعلومات               
عـن رصـد األرض، وهـذا مـا تبـين مـن الوثـائق الـيت متخضـت عـنها خمـتلف املؤمترات والربامج                

دام املنســق لــلمرافق إضــافة إىل ذلــك، استشــهد مبيــثاق الــتعاون عــلى حتقــيق االســتخ  . الدولــية
امليـــثاق الـــدويل بشـــأن الفضـــاء ("الفضـــائية يف حـــال وقـــوع كـــوارث طبيعـــية أو تكنولوجـــية 

") مبادرة تايغر ("وبربنامج املبادرة األرضية بشأن البحوث البيئية العاملية        ") والكـوارث الكـربى   
خدام الفضــاء وبأنشــطة واســتنتاجات فــرقة العمــل املعنــية بــتدبر الكــوارث والــتابعة للجــنة اســت  

 .اخلارجي يف األغراض السلمية، بصفتها أدلة على الدعم املشترك يف جمال تدبر الكوارث
  

  احلضور     -جيم   
االحتــاد الروســي،  :  بلــدا، هــي التالــية  ٥١ مشــاركا مــن  ١٧٠حضــر حلقــة العمــل    -١١

، )اإلسالمية-ريةمجهو(األرجنـتني، األردن، اسـبانيا، أفغانستان، اكوادور، ألبانيا، أملانيا، إيران     
إيطالـــيا، الـــربازيل، بلجـــيكا، بـــنغالديش، بـــنن، بـــريو، تايلـــند، تركـــيا، اجلزائـــر، اجلمهوريـــة   
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التشـيكية، مجهوريـة الوس الدميقراطـية الشـعبية، جـنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، السنغال،               
-ةمجهوريــ(الســودان، سويســرا، شــيلي، الصــني، طاجيكســتان، فرنســا، الفلــبني، فــنـزويال        

، فييـــت نـــام، كـــندا، كينـــيا، لكســـمربغ، املغـــرب، املكســـيك، اململكـــة العربـــية  )البولـــيفارية
ــيق،        ــندا الشــمالية، موريشــيوس، موزامب ــربيطانيا العظمــى وإيرل ــتحدة ل الســعودية، اململكــة امل
ــيابان،       ــات املــتحدة األمريكــية، ال ــندا، الوالي ــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، هول ــنرويج، النمســا، ن ال

 .ناليونا

وحضـر حلقـة العمـل أيضـا ممـثلون ملكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشـاريع ومكتب                   -١٢
شـؤون الفضـاء اخلـارجي، التابع لألمانة العامة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط              
اهلـادئ وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومعهد األمم              

ــ ــن الكــوارث واليونســكو        امل ــلحد م ــية ل ــتراتيجية الدول ــة االس ــب والبحــث وأمان تحدة للتدري
 .واملنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية واإليسا

واسـتخدمت األمـوال الـيت رصـدا األمـم املـتحدة واحلكومة األملانية واجلهة املشاركة              -١٣
 ٢٤سفر اجلوي وبدل اإلعالة اليومي ملا جمموعه        لتسـديد تكاليف ال   ) اإليسـا (يف رعايـة احللقـة      

 .مشاركا وممثلني اثنني ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
  

   احلالة الراهنة الستخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث           -ثانيا  
ــزالزل حبــياة       -١٤ ــرباكني وال ــودي كــوارث كالعواصــف والفيضــانات وال ــام، ت يف كــل ع

ئلـة باملمـتلكات يف مجـيع أرجاء العامل، فهي تشرد عشرات اآلالف             اآلالف وتـلحق أضـرارا ها     
وميكـن تفادي العديد من هذه اخلسائر يف األرواح         . مـن الـناس وتقضـي عـلى أسـباب عيشـهم           

ــراها    ــوارث وجمـ ــذه الكـ ــدء هـ ــات عـــن بـ ــتلكات بتحســـني املعلومـ ــاهم . واملمـ ــن أن تسـ وميكـ
الت وتكنولوجيات حتديد املواقع تكنولوجـيات فضـائية كسواتل رصد األرض وسواتل االتصا        

بواسـطة السـواتل يف حتسـني إمكانـية التنـبؤ باألخطـار احملتملة ورصدها، وهذا بدوره ميكن أن                   
 .يفضي إىل تقليصات كبرية يف اخلسائر يف األرواح واملمتلكات

وقــد وفــرت العــروض اإليضــاحية الــيت قُدمــت يف حلقــات العمــل اإلقليمــية اخلمــس       -١٥
الواردة من خرباء أثناء الشهور اليت سبقت انعقاد حلقة العمل الدولية يف ميونيخ،             واملسـامهات   

فضـال عـن العـروض اإليضـاحية الـيت قُدمـت يف حلقـة العمـل األخـرية، حملـة عـن احلالـة الراهنة                          
ملسـامهة التكنولوجـيا الفضـائية يف احلـد مـن اخلسائر يف األرواح واملمتلكات، ويرد عرضها يف                   

 .رد أدناهالباب الوا
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  احللول اليت توفرها التكنولوجيا الفضائية من أجل تدبر الكوارث                         -ألف  
أفــيد بــأن ســواتل رصــد األرض قــد برهنــت عــلى فائدــا يف توفــري بــيانات مــن أجــل    -١٦

وذُكر من بني االستعماالت    . اسـتعماهلا يف نطـاق واسع من التطبيقات يف جمال تدبر الكوارث           
 األخطار ورسم خرائط بشأا؛ واإلنذار بالكوارث، ومن ذلك مثال          السـابقة للكـوارث حتلـيل     

ــرباكني،      ــوران الـ ــناجم عـــن ثـ ــرر الـ ــر حجـــم الضـ ــد اجلفـــاف وتقديـ تعقـــب األعاصـــري ورصـ
واالنسـكابات النفطـية وحرائق الغابات وانتشار التصحر؛ وتقدير الكوارث، مبا يف ذلك رصد     

حملاصـــيل والغابـــات، ورصـــد اســـتعمال الفيضـــانات وتقديـــرها، وتقديـــر األضـــرار الالحقـــة با
كمـا ميكـن أن توفـر البيانات املستشعرة عن بعد           . أو تغريهـا غـداة وقـوع الكارثـة        /األراضـي و  

قـاعدة بـيانات تارخيـية ميكـن االعـتماد علـيها يف جتمـيع خـرائط لألخطار، مع إبانة املناطق اليت             
تل كــثريا مــا تســتعمل مــع وأفــيد بــأن املعلومــات املســتمدة مــن الســوا. ميكــن أن تكــون خطــرة

. بــيانات أخــرى ذات صــلة يف نظُــم املعلومــات اجلغرافــية مــن أجــل حتلــيل األخطــار وتقديــرها  
ولوحـظ أن نظُـم املعلومـات اجلغرافـية ميكـن أن تضـع منـاذج ملخططـات افتراضية خمتلفة بشأن                     

 .املخاطر واألخطار من أجل تنمية منطقة يف املستقبل

صــاد اجلويــة أن ترصــد أمنــاط الطقــس وأن تكتشــف العواصــف  وبإمكــان ســواتل األر -١٧
وجيري بانتظام عدة مرات يف اليوم إنتاج معلومات        . وتتعقـبها وأن ترصد الصقيع والفيضانات     

ويوفر تعقب أطوار متتالية من     . مسـتمدة مـن تلك السواتل يركز الكثري منها على خماطر معينة           
تل الثابــتة بالنســبة إىل األرض، فضــال عــن تعقُّــب صــور األعاصــري املداريــة املســتمدة مــن الســوا

ــبؤ       ــة باالســتناد إىل تلــك الصــور، معلومــات بالغــة األمهــية للتن ــرياح اجلوي حــدة العواصــف وال
وإضـافة إىل ذلـك، فقد حتسنت تلك        . باالـيارات األرضـية، ممـا يسـاهم يف إنقـاذ حـياة البشـر              

قـياس التشـتت املستعملة يف قياس       الـتوقعات بفضـل إدمـاج منـتجات جتريبـية أخـرى كـأدوات               
الـرياح عـلى سـطح احملـيطات وأدوات املوجـات الصـغرية املسـتعملة يف قياس الرطوبة وهطول                   

 .األمطار

أمـا الـنظم العاملية لسواتل املالحة، ومنها مثال النظام العاملي لتحديد املواقع، فهي توفر          -١٨
ــيقة عــن املوقــع والســرعة والوقــت، وهــي معلو    ــناول عــلى   معلومــات دق مــات جاهــزة ويف املت

وقـد بدأ التقليص يف حجم أجهزة االستقبال هذه         . األرض ألي شـخص لديـه جهـاز اسـتقبال         
وتكلفـتها يسـاهم يف ارتفـاع عدد الناس الذين يستعملون اآلن هذه احللول التكنولوجية جلمع                

 .البيانات من أجل دعم أنشطة احلد من املخاطر والرد على الطوارئ
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ــادة ســبل         ويف ا -١٩ ــة يف إع ــة طارئ ــلى حال ــرد ع ــند ال ــة الرئيســية ع ــثل األولوي ــادة، تتم لع
وإضـافة إىل ذلـك، هـناك حاجـة إىل تلقـي معلومات من خمتلف               . االتصـال يف املـناطق املـنكوبة      

فــرق التصــدي للطــوارئ والعاملــة يف املــيدان وإرســال معلومــات إىل تلــك الفــرق، ومــن تلــك  
وقد أصبح كل العاملني يف     . انات كاخلرائط والصور الساتلية   املعلومـات مـثال ملفات كبرية لبي      

جمـال التصـدي للطـوارئ يسـتعملون بشـكل مـتزايد سواتل االتصاالت، أي السواتل املوجودة                 
 .يف مدار األرض واليت متكِّن من ختصيص قنوات لالتصاالت يف حاالت الطوارئ

  
  الربامج اجلاري تنفيذها واألخرى املخطط هلا                    -باء  

أفـيد بـأن أنشـطة تدبـر الكوارث ظلّت تستفيد حىت اآلن من التكنولوجيات املوجودة                 -٢٠
وجيــري تصــميم وإطــالق بعــثات . مــن أجــل دعــم أنــواع مــتعددة مــن املســتعملني والتطبــيقات 

فضـائية مـن أجـل غـرض حمـدد هـو دعـم مستعملني وأنشطة يف جمال الكوارث، كالبعثة املعنية                     
الـيت أطلقهـا املركز     ") بـريد ("تقنـية االستشـعار الثنائـية الطـيف         بكشـف األشـعة حتـت احلمـراء ب        

األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي وتشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث وتشـكيلة السواتل الصغرية                    
 ).سكاميد-كومسوس(املخصصة لرصد حوض البحر األبيض املتوسط 

فيدة يف رصد   ، اليت كانت م   "بريد"، تعكـف بعـثة      ٢٠٠١نوفمـرب   /ومـنذ تشـرين الـثاين      -٢١
احلـرائق وسـطح األراضـي، على القيام بعمليات رصد عاملية النطاق حلاالت الشذوذ احلراري،              

ذات البكسـالت الفرعـية بشأن حاالت خمتارة        /موفـرة منـتجات مـن البـيانات العالـية االسـتبانة           
على " بريد"، استخدمت بعثة ٢٠٠١ويف صيف عام  . مـن حـرائق الـرباري واألنشطة الربكانية       
مـن أجـل الكشـف عـن حـرائق الغابات           " فويغوسـات "حنـو جـزئي التشـغيل عـلى مـنت السـاتل             

. ورصـدها فـوق أراضـي اسـبانيا والـربتغال يف إطـار مـبادرة مراقـبة األرض اليت تقوم ا اإليسا              
حلرائق " بريد"وقـد متكـن مركـز الطـوارئ الـربتغايل مـن الوصـول إىل الصور اليت التقطتها بعثة                    

وســيعتمد يف الــنظم الــيت ستســتحدثها اإليســا يف  . الث ســاعات مــن الــتقاطهاالغابــات بعــد ثــ
" بريد"وتتضـمن جمموعة بيانات بعثة      . املسـتقبل عـلى الـدروس املسـتفادة أثـناء تلـك األحـداث             

بـيانات بشـأن أحـداث متـنوعة ذات صـلة بدرجـات احلـرارة العالية يف كامل أرجاء العامل منذ                     
ركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي وميكن استخدامها من             ، وهـي حمفوظـة يف امل      ٢٠٠١عـام   

 .جديد من أجل إعداد بيانات ساتلية جديدة ذات صلة بالشذوذ احلراري

أمـا تشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث فهـي التشـكيلة األوىل مـن سـواتل رصد األرض                     -٢٢
سواتل الصغرية الـيت سـتتألف عـند تنفيذها بالكامل من جمموعة تتراوح بني مخسة وسبعة من ال             

. والقلــيلة الــتكلفة الــيت توفــر صــورا يومــية مــن أجــل تطبــيقات مــنها الرصــد العــاملي للكــوارث 
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وجيـري تنفـيذ تشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث مـن خـالل احتـاد شركات دويل ميلك فيه كل                       
شـريك بعـثة سـاتلية صـغرية ومستقلة ختدم االحتياجات الوطنية كما جتعل الصور اليت تلتقطها                 

وبواسطة تقاسم املوجودات الفضائية واألرضية،    . ة لألوسـاط املعنية يف كامل أحناء العامل       مـتاح 
تتــيح العضــوية يف احتــاد شــركات تشــكيلة ســواتل رصــد الكــوارث املــيزة الفــريدة املتمــثلة يف     

وحــىت اآلن، أطلقــت الــبلدان التالــية ســاتال يف إطــار   . االنــتفاع خبدمــة رصــد عاملــية مسترســلة 
وسـوف تطلق   . تركـيا واجلزائـر واململكـة املـتحدة ونـيجرييا         : ل رصـد الكـوارث    تشـكيلة سـوات   

 .٢٠٠٥الصني اليت هي أيضا عضو يف االحتاد ساتلها يف عام 

سـكاميد فهـي تشـكيلة تـتألف مـن أربع مركبات فضائية ختطط وكالة               -أمـا كومسـوس    -٢٣
ل األربعة جمهزا برادار    ومـن املـزمع أن يكـون كل ساتل من السوات          . الفضـاء اإليطالـية لتنفـيذها     

ذي فـتحة تركيبـية قـادر عـلى العمـل باسـتبانة عالـية وبالـزمن احلقـيقي يف كل ظروف الرؤية،                       
الفيضانات واجلفاف  : حبيـث يوفـر معلومـات مـن أجـل التطبيقات التالية يف جمال تدبر املخاطر               

اطر الصناعية وتلوث   السيزمية وحرائق الغابات واملخ   /واالـياالت األرضية واألنشطة الربكانية    
وتعــىن تطبــيقات أخــرى برصــد البيــئات الــبحرية والســاحلية والــزراعة واحلــراجة ورســم . املــياه

وســوف يتــيح الــتردد . اخلــرائط واجليولوجــيا واالستكشــاف واالتصــاالت واملــنافع والتخطــيط 
ة الذي يعمل العـايل للـزيارات املـتكررة للمركـبة الفضـائية املـزودة بالـرادار ذي الفتحة التركيبي             

عـلى الـنطاق السـيين إمكانات فريدة من نوعها ألوساط املستخدمني املعنيني باألرصاد اجلوية،              
أو بــيانات تــتعلق بظواهــر مــترابطة الصــلة بــاألحوال  /حيــث إن ذلــك ســيوفر بــيانات ثانويــة و 

 يف  ومن املزمع أن يتم   . اجلويـة، ومـنها بوجه خاص رصد اجلليد ودراسة أمناط أمواج احمليطات           
 . إطالق الساتل األول من هذه التشكيلة مع تشييد جزئه األرضي٢٠٠٥يونيه /حزيران

  
  آليات التنسيق والدعم           -جيم   

مـن بـني التوصـيات الرئيسـية الـواردة يف إعـالن فييـنا التوصـية الداعـية إىل بذل جهود                       -٢٤
، يف سبيل مشـتركة مـن أجـل تنفـيذ نظـام عـاملي مـتكامل، خصوصـا من خالل التعاون الدويل                

تدبـر التخفـيف مـن حـدة الكـوارث الطبيعـية، وبـذل جهود يف جمايل اإلغاثة والوقاية، وخاصة          
بـذل جهود ذات طابع دويل، من خالل رصد األرض وتوفري خدمات االتصاالت وغريها من               
اخلدمــات الفضــائية، واالســتفادة القصــوى مــن القــدرات املوجــودة وســد الــثغرات يف التغطــية   

وقــد أفضــى هــذا إىل إنشــاء فــريق عمــل يضــطلع مبهامــه حتــت إشــراف جلــنة   . العاملــيةالســاتلية 
ــتدبر        ــريق العمــل املعــين ب اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وهــو يعــرف بف
الكـوارث، الـذي تقوده فرنسا والصني وكندا، والذي اجتمع عدة مرات يف الفترة املمتدة من                
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 يف تقريـره الـنهائي ثـالث توصـيات بشـأن اختـاذ مـزيد من           وقـدم  ٢٠٠٤ إىل عـام     ٢٠٠١عـام   
االجـراءات، مـنها توصـية تـتعلق بإنشـاء هيـئة تنسـيقية تعـىن بالتنسيق وبسبل حتقيق أقصى قدر                     

 .من الفعالية للخدمات الفضائية من أجل استعماهلا يف تدبر الكوارث

أكـــتوبر /ن األول تشـــري٢٠ املـــؤرخ ٥٩/٢وقـــد أقـــرت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها  -٢٥
، اقـتراح جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية الداعي إىل إعداد دراسة              ٢٠٠٤

ويعكف فريق خمصص من اخلرباء يف الوقت       . حـول إمكانـية إنشـاء هيـئة دولـية مـن هذا القبيل             
ت الــراهن عــلى إعــداد هــذه الدراســة، وهــم خــرباء وفّــرم الــدول األعضــاء املهــتمة واملــنظما   

 .الدولية ذات الصلة

ونتيجة أيضا ملؤمتر اليونيسبيس الثالث، قدمت اإليسا واملركز الوطين الفرنسي                                           -٢٦
، مث     "الفضاء والكوارث الكربى            "للدراسات الفضائية اقتراحا خيص امليثاق الدويل بشأن                               

  سبتمرب    /ويف أيلول     . وقّعت وكالة الفضاء الكندية على ذلك امليثاق بعد ذلك بفترة وجيزة                                          
، أصبحت اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة                                            ٢٠٠١

وأصبحت اللجنة الوطنية               . واملؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء عضوين أيضا يف امليثاق                                   
ويف آونة أحدث عهدا،               . ٢٠٠٣يوليه     / األرجنتينية لألنشطة الفضائية عضوا فيه يف متوز                            

وينوي املعهد الوطين            . الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي                         انضمت إىل امليثاق أيضا                 
الربازيلي لبحوث الفضاء وكذلك مؤسسة تشكيلة سواتل رصد الكوارث أن ينضما إىل                                            

 .٢٠٠٥امليثاق يف عام          

ويهدف امليثاق الدويل إىل توفري نظام موحد لتلقي البيانات الفضائية وتقدميها إىل                                                 -٢٧
ارث الطبيعية أو تلك النامجة عن نشاط بشري من خالل املستخدمني                                           املتضررين من الكو        

وقد رصدت كل وكالة عضو يف امليثاق موارد لدعم هذه املبادرة اليت تساهم                                           . املرخص هلم      
. يف التخفيف من آثار الكوارث يف حياة االنسان ويف املمتلكات يف خمتلف البلدان يف العامل                                              

) ٢٠٠٤ مرة يف عام          ٢٠( مرة    ٧٠امليثاق ما يزيد على               ، استعمل       ٢٠٠٥أبريل      /وحىت نيسان        
يف الرد على االياالت األرضية واالنسكابات النفطية والفيضانات واألمواج السنامية                                              
املعروفة بتسونامي وثوران الرباكني وحرائق الغابات واألدغال والزالزل والعواصف                                        

 .واألعاصري     

بل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كهيئة                        ويف االجتماع الثامن لس امليثاق، قُ                  -٢٨
متعاونة مع امليثاق، وهي آلية تستطيع منظومة األمم املتحدة من خالهلا طلب صور من                                              

  ١واعتبارا من       . األعضاء يف امليثاق من أجل املساعدة على الرد على حاالت الطوارئ                                  
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.  الساعة    ، خصص املكتب خطا هاتفيا جمانيا للطوارئ يعمل على مدار                                    ٢٠٠٣يوليه    /متوز 
وتستطيع نقاط االتصال التابعة لألمم املتحدة إبراق طلبات احلصول على صور من أجل دعم                                                   

ويتبني من اإلحصاءات              . ويعاد إرسال تلك الطلبات بعد ذلك إىل امليثاق                            . الرد على الكوارث       
 يف املائة من حاالت              ٨٠، كانت       ٢٠٠٣أنه، منذ التحاق األمم املتحدة بامليثاق يف عام                             

 يف   ٦٠ط امليثاق متثل ردا على الكوارث اليت حلقت ببلدان نامية، وكان ما يزيد على                                         تنشي   
 .املائة من حاالت التنشيط تلك قد متت مببادرة من األمم املتحدة                                     

وقد تسىن بفضل امليثاق إتاحة بيانات رصد األرض لفرق اإلغاثة يف حاالت                                               -٢٩
 ضمانا لتوفري نطاق واسع من اخلدمات                            وقد انتهزت تلك الفرصة يف عدة مبادرات                          . الطوارئ  

ومن بني تلك املبادرات خدمة األمم املتحدة                          . الكاملة بدال من توفري الصور الساتلية فقط                    
ومركز املعلومات الساتلية عن                  " ريسبوند     "واالحتاد العاملي املسمى             ) يونوسات     (الساتلية     

 .األزمات التابع ملركز بيانات االستشعار عن بعد                            

وسات، فهي مبادرة من األمم املتحدة دف إىل توسيع نطاق الوصول                                      أما يون    -٣٠
املباشر إىل الصور الساتلية واملنتجات املضافة القيمة من خالل االنترنت وسائر األدوات                                                     

ويتمثل هدفها العام يف تيسري التخطيط                       . املتعددة الوسائط ألغراض التطبيقات البشرية                        
ت احمللية ومديري املشاريع واملوظفني امليدانيني العاملني                             الطبيعي وتنفيذ الربامج على السلطا                

يف الرد على الطوارئ وتدبر الكوارث والوقاية من املخاطر وحفظ السالم واستصالح البيئة                                              
ومبادرة يونوسات هي مشروع                   . واإلعمار بعد النـزاعات والتنمية االجتماعية واالقتصادية                               

وينفذه مكتب األمم            ) يونيتار    (ة للتدريب والبحث            خدمي املنحى يتقدمه معهد األمم املتحد               
 .املتحدة خلدمات املشاريع             

، فهو حتالف يتألف من منظمات أوروبية ودولية تعمل مع أوساط                                         "ريسبوند     "وأما    -٣١
اخلدمات اإلنسانية من أجل حتسني سبل الوصول إىل اخلرائط والصور الساتلية واملعلومات                                                     

طوال كل مراحل دورة الكارثة، حيث تساعد                           " وند  ريسب   "ويعمل التحالف          . اجلغرافية   
املعلومات اجلغرافية على توزيع املعونة اإلنسانية واإلمنائية، مما ميهد الطريق موعة من                                                   

وقد أرسي هذا التحالف من أجل استبانة املعلومات الفضائية اليت                                   . اخلدمات املستدامة        
. توقّع الكوارث أو الرد يف حال حدوثها                     تستعملها وكاالت اخلدمات اإلنسانية بانتظام عند                                  

وإضافة إىل رسم اخلرائط األساسية وتوفري املعلومات املستمدة من السواتل، فإن التحالف                                                 
ملتزم أيضا بدعم التدريب وتوفري خدمات الدعم والبنية التحتية الداعمة                                      " ريسبوند     "

                                       والقصد     . ر الكوارث    وخدمات التنبؤ واإلنذار، وهو بذلك يغطي جزءا كبريا من دورة تدب
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ذه اخلدمات هو الرد على كوارث بطيئة احلدوث كااعة والتصحر وكذلك على حاالت                                                   
 .طارئة مفاجئة كاملوج السنامي املعروف بتسونامي والزالزل والفيضانات                                       

وأما مركز املعلومات الساتلية عن األزمات، فهو خدمة يقدمها املركز األملاين                                               -٣٢
وهو مسؤول عن إتاحة حيازة البيانات الساتلية وجتهيزها وحتليلها                                          . يلشؤون الفضاء اجلو          

بسرعة، كما هو مسؤول عن املنتجات من املعلومات الساتلية عن الكوارث الطبيعية والبيئية،                                                       
وختضع التحاليل لتكييف               . ألغراض أنشطة اإلغاثة االنسانية، وكذلك يف سياق األمن الوطين                                  

ددة لدى اهليئات السياسية الوطنية والدولية وكذلك لدى                              من أجل الوفاء باحتياجات حم                 
 .مؤسسات اإلغاثة اإلنسانية                

ومن بني اجلهود املبذولة يف اآلونة األخرية من أجل إجياد تنسيق شامل والتزام                                               -٣٣
سياسي بضمان إدماج منتجات التكنولوجيا الفضائية وحلوهلا واستعماهلا على نطاق واسع                                                       

وقد أنيطت بالفريق             ). جيوس   (نشاء منظومة عاملية لنظم رصد األرض                       االقتراح الداعي إىل إ        
احلكومي الدويل املختص برصد األرض والذي أنشئ أثناء انعقاد مؤمتر القمة املعين برصد                                         

 املسؤولية عن صوغ خطة تنفيذية تغطي                          ٢٠٠٣يوليه     /األرض يف واشنطن العاصمة يف متوز                    
ى ذلك تنسيق طائفة واسعة من املنصات                         أعوام بشأن منظومة جيوس، وقد ترتب عل                       ١٠

واملوارد والشبكات املعنية برصد البيئة من الفضاء واجلو واألرض واحمليطات، وهي كثريا ما                                                
  ٦٣وتشمل العضوية يف اموعة يف الوقت احلاضر                         . تعمل اآلن مستقلة عن بعضها البعض                  

 .ولية  بلدا واملفوضية األوروبية، فضال عن عدد هام من املنظمات الد                                   

وقد جرى التسليم يف اخلطة التنفيذية العشرية األعوام ملنظومة جيوس بأن الكوارث                                          -٣٤
هي واحد من ااالت الرئيسية اليت ستستفيد من هذا اجلهد التنسيقي، مما يساهم يف تقليص                                                       
حجم اخلسائر يف األرواح واملمتلكات من جراء الكوارث الطبيعية وتلك النامجة عن نشاط                                                 

وسوف يؤدي تنفيذ منظومة جيوس إىل تعميم املعلومات بشكل آين أكثر من خالل                                                   . بشري   
إجياد نظم أحسن تناسقا بشأن رصد املخاطر وتوقع حدوثها وتقدير احتماالا واالنذار                                                 
املبكر ا والتخفيف من حدا والرد عليها على كل من املستوى احمللي والوطين واالقليمي                                                   

 .والعاملي  

د منظومة جيوس إىل مبادرات موجودة من قبل كربنامج الرصد العاملي                                             وسوف تستن         -٣٥
، وهو مبادرة مشتركة بني املفوضية األوروبية واإليسا                               )غميس   (لألغراض البيئية واألمنية              

دف إىل إجياد قدرة أوروبية على توفري املعلومات العملياتية واستخدامها من أجل رصد                                             
 العام لربنامج غميس فهو دعم أهداف أوروبا بشأن التنمية                                      أما اهلدف     . البيئة واألمن عامليا          
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املستدامة واإلدارة الشاملة، دعما للبيئة والسياسات األمنية، وذلك بتيسري وتعزيز توفري                                             
وهذا يتحقق من خالل ثالث                . بيانات ومعلومات ومعارف ذات نوعية على حنو آين                           

روبيني الرئيسيني، ونظام أورويب للتشارك                         شراكة فيما بني الفاعلني األو                : مكونات، هي التالية          
ومن املعتزم أن تكون أسس برنامج غميس وعناصره                                    . يف املعلومات، وآلية للحوار املتواصل                
 .٢٠٠٨اهليكلية قائمة وعاملة مع حلول سنة                      

/ فهي شراكة دولية أنشئت يف حزيران     ) إيغوس(أمـا استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة        -٣٦
مجعـت مشـل عـدد مـن املـنظمات الدولـية املعنـية بعنصر الرصد من املسائل البيئية                 و ١٩٩٨يونـيه   

أما موضوع املخاطر األرضية    . العاملـية، وذلـك من وجهة نظر حبثية وكذلك من منظور عمليايت           
اليونسكو واللجنة  : يف شـراكة إيغـوس فهـو مـبادرة يشـترك فـيها ثالثـة مـن أعضاء إيغوس، وهم                   

وتسعى هذه املبادرة إىل تلبية االحتياجات      . ألرض والـس الدويل للعلوم    املعنـية بسـواتل رصـد ا      
إىل املعلومـات العلمـية والعملياتـية من أجل التنبؤ باملخاطر اجليوفيزيائية ورصدها، ومن بني هذه                

ويتمثل اهلدف الرئيسي للمبادرة يف     . املخاطـر الـزالزل والـرباكني وحاالت عدم استقرار األرض         
انــية وضــع اســتراتيجية رصــد مــتكاملة وصــوغ اســتراتيجية مــن هــذا القبــيل حــىت البحــث يف إمك

يتسـىن تعزيـز القـدرات العملياتـية والبحثـية تعزيـزا كبريا لدى املستعملني النهائيني من الوكاالت                  
. الـيت هـي معنـية بالتخفيف من املخاطر األرضية على كل من املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي          

 وميكن تنـزيله   ٢٠٠٤أبريل  /داد تقريـر موضـوع املخاطـر األرضية يف نيسان         وقـد خلـص مـن إعـ       
 .(http://dup.esrin.esa.it/IGOS-Geohazards/home.asp)من موقع اإليسا على اإلنترنت 

وقد أنشأت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية برناجمها اخلاص باتقاء الكوارث الطبيعية                                                -٣٧
اعترافا منها بأنه، بالرغم من أا قامت من خالل براجمها                                  والتخفيف من آثارها، وذلك               

العلمية والتقنية وشبكتها من املراكز اإلقليمية لألرصاد اجلوية املتخصصة واملراكز العاملية                                              
لألرصاد اجلوية ودوائر اخلدمات الوطنية اخلاصة باألرصاد اجلوية واألرصاد اهليدرولوجية،                                                       

 التحتية العاملية وتقدم منتجات وخدمات بالغة األمهية                               فمن الضروري أن تستحدث البنية                  
لوضع استراتيجيات دولية وإقليمية ووطنية من أجل تدبر احتماالت حدوث كوارث طبيعية                                                      

واهلدف من الربنامج املذكور هو صوغ إطار منسق على                                    . والرد عليها يف حال حدوثها                  
ن احتماالت حدوث كوارث وتدبر                      نطاق املنظمة من أجل حتسني مسامهاا يف التقليص م                                 

حدوثها بواسطة ضمان توفر منتجات وخدمات متكاملة متاما على كل من الصعيد الوطين                                                          
واإلقليمي والدويل وإرشاد القرارات املتخذة من أجل الوقاية من الكوارث والتهيؤ هلا والرد                                           

 .عليها والتعايف من آثارها              
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وارد االتصاالت السلكية والالسلكية للتخفيف                           أما اتفاقية تامبريي اخلاصة بتوفري م                      -٣٨
من الكوارث ولعملية اإلغاثة، اليت اعتمدها املؤمتر احلكومي الدويل بشأن االتصاالت                                             
السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ الذي استضافته حكومة فنلندا يف تامبريي، بفنلندا،                                                 

 إىل مساعدة عمال اإلغاثة                  ، فهي صك دويل ملزم قانونيا يهدف                    ١٩٩٨يونيه    /يف حزيران      
على جلب معدات االتصاالت عرب احلدود أثناء حادث طارئ وبعده، مبشقة قليلة، مث                                                     

وتسلّم االتفاقية أيضا باملصاحل السيادية                        . استعمال تلك املعدات بأمن وأمان أثناء األزمة                      
ال حمتملة        للدول األطراف واحلاجة إىل توفري محاية للحكومات املضيفة من أي إساءة استعم                                                   

 دولة شاركت يف            ٦٠وهذه االتفاقية اعتمدا باإلمجاع وفود                       . ذات طابع سياسي أو غريه                
 بعد أن صدق عليها              ٢٠٠٥يناير      / كانون الثاين        ٨املؤمتر احلكومي الدويل وبدأ نفاذها يف                   

 .البلد الثالثون      

 وتقدمي اإلغاثة           وقُدم مثاالن آخران ملنظمتني توفران دعما مثينا يف الرد على الطوارئ                                       -٣٩
وغلوبل ماب          ) http://www.mapaction.org/index.html(اإلنسانية، ومها منظمة ماب أكشن                        

هي منظمة خريية يوجد               أما ماب أكشن، ف          ). /http://www.globalmapaid.rdvp.org(أيد   
مقرها يف اململكة املتحدة وهي متخصصة يف رسم خرائط للمناطق املنكوبة وتوفري معلومات                                                    

وأما غلوبل ماب أيد، فقد               . جغرافية ملنظمات املعونة اإلنسانية وغريها من وكاالت اإلغاثة                                   
لك يف      شكلت دف تزويد متخذي القرارات يف املسائل اإلنسانية خبرائط ختصصية، وذ                                          

املقام األول فيما يتعلق بكوارث بطيئة احلدوث كااعة، ولكن أيضا فيما يتعلق بكوارث                                                        
وتدعم منظمة غلوبل ماب أيد                     . سريعة احلدوث كالفيضانات، إذا اقتضت الضرورة ذلك                                 

جهود اإلعانة باملساعدة على توفري خرائط وما يقابلها من نظم اتصاالت ملنظمات املعونة                                                          
 .اإلنسانية     

  
  تطوير املعارف والتشارك يف املعلومات                -دال  

ــات عــن املخاطــر احملــتملة           -٤٠ ــدة مــبادرات تســاهم يف توفــري املعلوم ــيد بــأن هــناك ع أف
والكــوارث القائمــة، ومــنها مشــروع شــبكة اإلغاثــة الــتابع ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية    

يد موقـــع مركـــزي كمـــا إن هـــناك عـــدة مـــبادرات أخـــرى تســـاهم يف تـــزو . باألمانـــة العامـــة
ــر       ــيم يف ســياق تدب ــيانات موجــودة ميكــن اســتخدامها يف الرصــد والتقي باملعلومــات عــن أي ب
الكـوارث، ومنها شبكة املعلومات عن املخاطر الطبيعية يف آسيا واحمليط اهلادئ التابعة للمركز              

 .املعين بالكوارث يف منطقة احمليط اهلادئ
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ــة يف تشــرين    -٤١ ــد أُطلقــت شــبكة اإلغاث ــتوبر / األولوق ــتكون أداة مســتقلة  ١٩٩٦أك  ل
لـتوفري املعلومـات، وقـد صـممت حتديـدا ملسـاعدة أوسـاط اإلغاثة اإلنسانية الدولية على تقدمي           
مسـاعدة فعالـة يف حـاالت الطـوارئ، مقدمـة معلومات آنية وموثوقة ومناسبة مبا فيها اخلرائط                   

ــبالغة الــيت . كــلما اتضــحت األحــداث   يكتســيها توفــر املعلومــات املناســبة  واعــترافا باألمهــية ال
 ١٧ املؤرخ   ٥١/١٩٤واآلنـية عـند حـدوث طوارئ إنسانية، أقرت اجلمعية العامة، يف قرارها              

، إنشــاء شــبكة اإلغاثــة وشــجعت كــل احلكومــات ووكــاالت   ١٩٩٦ديســمرب /كــانون األول
ويف .  الشبكة اإلغاثـة واملـنظمات غري احلكومية على تبادل املعلومات اإلنسانية من خالل تلك            

 خــريطة ووثــيقة مــن أكــثر مــن ١٥٠الوقــت الــراهــن، تنشـــر شــبكة اإلغاثــة يومــيا مــا يقــارب 
انظر ( مصـدر مـن مـنظومة األمم املتحدة واحلكومات واألكادمييات ووسائط اإلعالم        ٢ ٠٠٠
 ).www.reliefweb.intاملوقع 

، الـذي هو مبادرة تسعى إىل جعل املعلومات         "رانـت "ر وهـو بـرنامج      وقُـدم مـثال آخـ      -٤٢
عـن الطقـس واملـناخ ومـا يتصل بذلك من معلومات أيسر توفرا للسكان املوجودين يف مناطق                  
نائـية واملفـتقرين إىل املـوارد، مـن أجـل املساعدة على اختاذ قرارات يومية بشأن املوارد والتهيؤ                   

وأفــيد بــأن بــرنامج . حلــول التكنولوجــيا الفضــائية املوجــودةلــلمخاطر الطبيعــية مــع اســتعمال 
هــو مــثال نــاجح عــن الكيفــية الــيت ميكــن ــا اســتعمال ســواتل االتصــاالت مــن أجــل  " رانــت"

إيصـال املعلومـات إىل األفراد املوجودين يف مواقع نائية والذين ميكن أن تكون املعلومات بالغة           
تكنولوجـــيات االبـــتكارية مــن جهـــة والتطبـــيقات  وجيمــع هـــذا الـــربنامج بــني ال  . األمهــية هلـــم 

والشـراكات املناسبة على مستوى اتمع احمللي من جهة أخرى من أجل ضمان أن الشبكات               
وأفيد بأن اإلحساس بالتملك    . الـيت تنشـئها ختدم كامل احتياجات اتمع احمللي إىل املعلومات          

". رانت"الستراتيجية استدامة برنامج  والشـراكة مـن جانـب اـتمع احملـلي هو املبدأ اجلوهري              
 ).www.ranetproject.netانظر (والربنامج يعمل يف الوقت الراهن يف أفريقيا 

وأفــيد بــأن املركــز املعــين بــالكوارث يف مــنطقة احملــيط اهلــادئ يهــدف إىل توفــري دعــم    -٤٣
ال املعلومـات مــن أجـل إجيــاد سياسـات ومؤسســات وبــرامج    تطبـيقي للبحــث والتحلـيل يف جمــ  

ومنـتجات مـن املعلومـات أكـثر فعالـية لصاحل األوساط املعنية بتدبر الكوارث وتقدمي املساعدة                 
وذُكــرت مــن بــني املــبادرات بوجــه خــاص شــبكة  . اإلنســانية يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ 

 واحمليط اهلادئ اليت تعىن بتقدمي دعم مباشر إىل         املعلومـات عـن املخاطر الطبيعية يف منطقة آسيا        
املديـرين واملخططـني واحلكومـات واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بتدبر الكوارث وإدارة              
املـوارد، وذلـك بـتزويدهم بطائفـة مـن التطبـيقات وخدمـات املعلومات الرامية إىل البحث عن                   

لتطبيقات اخلاصة باملخاطر الطبيعية يف منطقة آسيا البـيانات اجليوفضـائية العالـية النوعـية بشأن ا      
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وتـتألف هـذه الشبكة من      . واحملـيط اهلـادئ وتقيـيم تلـك البـيانات وإتاحـة سـبل الوصـول إلـيها                 
ــر      ــوارث واملخاطـ ــم املعلومـــات عـــن الكـ ــر وتتقاسـ ــنظمات الـــيت توفـ ــة مـــن املـ ــر (جمموعـ انظـ

www.pdc.org.( 

ــا املوقــع الشــبكي    -٤٤ ، فهــو أداة لرســم اخلــرائط عــلى شــبكة     "ســنتينيل فايــر مــابني  "أم
االنترنـت ـدف إىل توفـري بـيانات عـن مواقـع احلرائق آنيا ملديري خدمات الطوارئ يف كامل               

. أحنـاء أسـتراليا حبيـث يتسـىن الوصـول إىل تلـك البـيانات باسـتعمال متصـفح قياسـي لالنترنت                     
اون بـني منظمة التقاط الصور والبيانات اجليوفضائية ألغراض الدفاع    وهـذا املوقـع هـو مثـرة تعـ         

وشــعبة األراضـــي واملـــياه الـــتابعة ملؤسســـة الكومنولــث للـــبحوث العلمـــية والصـــناعية واهليـــئة   
األسـترالية لعلـوم األرض الـيت ضـافرت جهودهـا مـن أجـل تصـميم وإنشـاء نظـام مـن شأنه أن                    

وهو يوفر رؤية بالزمن شبه احلقيقي تشمل   . ئق األدغال يسـاهم يف محايـة األسـتراليني أثناء حرا        
كـامل القـارة لألمـاكن احلـرجة اليت ميكن الكشف عنها مع حتديد مفصل ملوقعها بدقة تقارب                  

وهـناك أيضـا إمكانـات لـزيادة تطوير منتجات تكنولوجية مماثلة ذات          .  مـن الكيلومـترات    ١,٥
 لرصـــد أحــداث مــثل الفيضـــانات   تطبــيقات بالــزمن شــبه احلقـــيقي عازلــة تطبــيقات أخــرى      

 .واالنسكابات النفطية والكوارث الساحلية واألعاصري

كذلــك، ردا عــلى تــزايد حــرائق الغابــات يف العــامل، أنشــأت احلكومــة األملانــية املركــز  -٤٥
العـاملي لرصـد احلـرائق ـدف توفـري إنـذار مـبكر خبطـر حدوث حريق، ورصد احلرائق بالزمن                     

علومات عن احلرائق وتركيبها، وتوفري حمفوظات ملعلومات عاملية عن         شـبه احلقـيقي، وتفسري امل     
ومنـتجات املركز من املعلومات الوطنية      . احلـرائق؛ وميكـن الوصـول إلـيها كـلها عـرب االنترنـت             

والعاملـية الـيت جيـري حتديـثها يومـيا ودوريـا هـي مثـرة عمـل شـبكة عاملـية تتألف من العديد من                         
ىل ذلــك، ييســر املركــز إقامــة صــالت بــني املؤسســات الوطنــية    إضــافة إ. املؤسســات واألفــراد

والدولــية املعنــية بالبحــث والــتطوير وصــوغ السياســات فــيما يــتعلق باحلــرائق؛ كمــا إنــه يدعــم  
الكــيانات احمللــية والوطنــية والدولــية يف جهودهــا الرامــية إىل وضــع اســتراتيجيات أو سياســات  

ية؛ ويوفر املركز أيضا خطا هاتفيا جمانا للطوارئ        طويلـة األمـد بشـأن تدبـر حـرائق املـناطق الرب            
ــلى          ــرارات بســرعة ردا ع ــر الوضــع واختــاذ ق ــن أجــل املســاعدة عــلى تقدي ــدرات وصــل م وق
الطــوارئ ذات الصــلة حبــرائق الــرباري بالــتعاون مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية الــتابع    

 .لألمانة العامة

ة يرمي إىل احلصول على معلومات ساتلية وأشـري إىل مشـروع استهل يف اآلونة األخري     -٤٦
وضمن نطاق اهتمام هذا   . الذي وضعته اإليسا  " أبيدمييو"لدعـم عـلماء األوبـئة، وهـو مشروع          

املشـروع، سـوف تسـتعمل البـيانات الـيت يحصـل علـيها مـن السواتل املوجودة لتكون مصادر                    
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عدة عـلى مكافحـتها، فضال عن   لدراسـة األوبـئة، ممـا يسـاهم يف التنـبؤ بـاندالع األوبـئة واملسـا              
وسوف تبني وتستعمل   . االنضـمام إىل اجلهـود املـبذولة لتبين املنشأ اجلغرايف للكائنات املُمرضة           

ــيها رصــد األرض كمصــدر       ــيا اإلمكانــات الــيت يــنطوي عل الدراســة الــيت جيــري إعدادهــا حال
ــثل خــ       ــات م ــك معلوم ــا يف ذل ــية، مب ــية بشــأن الدراســات الوبائ ــلمعلومات البيئ ــناطق ل رائط امل

احلضـرية وخـرائط االرتفاعـات الرقمـية وخـرائط األجسـام املائـية وخـرائط األعشاب وخرائط          
الكســاء األرضــي واخلــرائط التارخيــية وخــرائط درجــة احلــرارة عــلى ســطح األراضــي وخدمــة    

 ).www.epidemio.infoانظر (لرصد الغبار الذي تذروه الرياح يف منطقة الساحل األفريقي 

ولوحـظ أن عـددا مـن الـبلدان يف أفريقيا يشكو دوريا من انعدام األمن الغذائي نتيجة                   -٤٧
واهلـدف مـن شـبكة نظـم اإلنـذار املـبكر بااعـات هو تعزيز قدرة                 . للظـروف املناخـية املـناوئة     

دام األمن الغذائي من خالل توفري      الـبلدان األفريقـية واملـنظمات االقليمـية عـلى تدبـر خماطر انع             
وهذه املبادرة ممولة من وكالة الواليات      . إنـذار مـبكر حتليـلي آين ومعلومـات عـن قابلـية الـتأثر              

املـتحدة للتنمـية الدولية ويتعاون فيها شركاء دوليون ووطنيون وإقليميون من أجل توفري إنذار               
ستجدة أو متفاقمة ذات صلة باألمن      مـبكر ومعلومـات عـن قابلـية الـتأثر فـيما يـتعلق مبسـائل م                

الغذائـي، وهـي معلومـات يحصـل علـيها مـن رصـد بـيانات ومعلومـات خمـتلفة، مـنها البيانات                     
انظر (املستشـعرة عن بعد واملعلومات األرضية عن األحوال اجلوية وظروف احملاصيل واملراعي             

www.fews.net.( 

 يــرمي الرصــد العــاملي لألمــن الغذائــي إىل توفــري خدمــات مســتندة إىل رصــد   كذلــك، -٤٨
األرض وإىل التشـجيع عـلى إقامـة شـراكات يف جمال رصد األمن الغذائي العاملي وما يتصل به                   
مـن عمليات بيئية، وذلك مبضافرة اجلهود من أجل مجع مشل موفري البيانات واملعلومات بغية               

 جمــايل الرصــد والتنــبؤ فــيما خيــص مســائل االنــتاج الــزراعي ضــمان أحــدث خدمــة عملياتــية يف
وتركـز اخلدمـة يف الوقـت احلـايل، بالـتعاون مع وحدات االنذار املبكر احمللية                . واألمـن الغذائـي   

القائمـة، عـلى املـنطقة األفريقـية جـنويب الصـحراء الكـربى، حيث أنشئت تلك اخلدمة وتبينت                   
ــنغال  ــا يف الســ ــامي (فائدــ ــام (ويف مــــالوي ) ٢٠٠٤ و٢٠٠٣يف عــ ــر ) (٢٠٠٤يف عــ انظــ

www.gmfs.info.( 

وقُـدم مـثال آخـر يـتعلق مبـبادرة قائمـة ـدف إىل تـزويد مـتخذي القرارات مبعلومات                      -٤٩
عــن اجلفــاف الــراهن وخماطــر احلــرائق وظــروف النــبات، اســتنادا إىل بــيانات ســاتلية وبــيانات    

  رة من إنتاج اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي، وهذه املبادرة هي            مناخـية مفس
ويديره املعهد املعين بالتربة واملناخ     ") الرقيب"وهـي كلمة بلغة الزولو تعين       " (أومليـندي "نظـام   

 .واملياه التابع لس البحوث الزراعية
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  بناء القدرات وتعزيز املؤسسات             -هاء   
دف بـناء القـدرات وتعزيـز الترتيـبات املؤسسـية عـلى كل املستويات إىل                ينـبغي أن يهـ     -٥٠

زيـادة قـدرة املـنظمات واألفـراد عـلى استعمال املعلومات اجليوفضائية استعماال فعاال من أجل                 
ومن الضروري أن يشمل تعزيز املؤسسات تقدمي       . التهـيؤ للكـوارث والـرد عليها والتعايف منها        

 ســليمة وبعــيدة املــدى بشــأن تدبــر الكــوارث وصــوغ خطــط الدعــم يف جمــال صــوغ سياســات
مــتكاملة بشــأن تدبــر خماطــر الكــوارث تشــمل جمــاالت تقديــر املخاطــر ونظــم االنــذار املــبكر     
ــنظمات         ــز امل ــبار أيضــا احلاجــة إىل تعزي ــأخذ يف االعت ــبغي أن ت ــي ين ــية، وه ــب والتوع والتدري

 .اتمعية القائمة

ء القـدرات يف الـبلدان النامـية املشـروع الرامي إىل إنشاء             ومـن األمـثلة املهمـة عـلى بـنا          -٥١
ــايل          ــيم الع ــيا الفضــاء يف مؤسســات البحــث والتعل ــوم وتكنولوج ــتدريس عل ــية ل ــز إقليم مراك
املوجـودة يف كـل مـنطقة مشـمولة بالـلجان االقليمـية لـلمجلس االقتصادي واالجتماعي، وهو                  

وحىت هذا التاريخ، . بـيقات الفضائية مشـروع يعكـف عـلى تنفـيذه بـرنامج األمـم املـتحدة للتط        
إيفــي، بنــيجرييا، كمــا أنشــئ  -أنشــئت مراكــز يف ديهــرا دون، باهلــند، ويف الــرباط، ويف إيــلي  

وقـد صـمم كل مركز على شكل مؤسسة ينتظر منها           . مركـز مشـترك يف الـربازيل واملكسـيك        
والبحـــث أن تعـــرض أفضـــل مـــا ميكـــن مـــن الـــربامج والفـــرص واخلـــربة فـــيما يـــتعلق بالتعلـــيم 

ــية    ــة التال ــيقات يف اــاالت األربع ــية؛     : والتطب ــات اجلغراف ــد ونظــم املعلوم ــن بع االستشــعار ع
ــوم الفضــاء والغــالف       ــناخ العــاملي؛ واالتصــاالت الســاتلية؛ وعل ــة وامل وســواتل األرصــاد اجلوي

 .اجلوي

كذلـك، مـا انفـك املركـز االقليمي للتدريب على املسح الفضائي اجلوي، املوجود يف                 -٥٢
نـيجرييا، واملركـز االقلـيمي لرسـم خـرائط املوارد ألغراض التنمية، املوجود يف كينيا، يسامهان                 
يف بـناء القـدرات يف أفريقـيا يف جمـاالت رسـم اخلـرائط الرقمية واملسح الفضائي اجلوي ومسح                 

 .املوارد واالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية وتقييم املوارد الطبيعية

" التحضـري السـتعمال اجليل الثاين من سواتل متيوسات  "شـروع املعـروف باسـم    أمـا امل   -٥٣
يف أفريقــيا فقــد اســتهلته املــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة، بالــتعاون مــع    

وقـد جلـب اإلطـالق الـناجح للسـاتل اجلديد           . ١٩٩٦أوسـاط املسـتعملني يف أفريقـيا، يف عـام           
اجلـيل الـثاين من سواتل متيوسات منافع مجة خلدمات األرصاد           املعـين بـالطقس ضـمن جمموعـة         

ومـن شأن هذا املشروع أن يعزز       .  بلـدان حـول احملـيط اهلـادئ        ٤ بلـدا أفريقـيا و     ٤١اجلويـة يف    
 بلـدا أفريقـيا وأربعـة مراكز إقليمية يف أفريقيا           ٤٥شـبكة خدمـات األرصـاد اجلويـة الوطنـية يف            
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بالتطبيقات من أجل احلصول على البيانات من الساتل بـتزويدها بـاملعدات والتدريـب والدعـم        
والفكـرة املتمـثلة يف تـزويد خدمـات األرصـاد اجلوية األفريقية             . واسـتعماهلا يف أغـراض عديـدة      

بـاملعدات والتدريـب والـرباجميات والصـالت باملسـتعملني النهائـيني يف آن واحـد سـتمكِّن تلك               
ــتمكني مــن االســت    ــناء القــدرات وال ــبات املســتعملني، ممــا يســاهم يف   اخلدمــات مــن ب جابة لطل

 .استدامة املشروع

ودأب معهـد أحبـاث الـنظم البيئـية، وهـو شـركة براجميات جيوفضائية يوجد مقرها يف                 -٥٤
الواليـات املـتحدة، عـلى املسـامهة يف تعزيـز الترتيبات املؤسسية القائمة بواسطة تقدمي براجميات       

 بلـدا يف العامل، موفرة      ٩٠فـية جمانـا إىل مـا يـزيد عـلى          وتدريـب يف جمـال نظـم املعلومـات اجلغرا         
. ولتطوير البنية التحتية العاملية للبيانات الفضائية     " اخلريطة العاملية "بذلـك دعمـا مباشرا لربنامج       

هــو بــرنامج لبــناء القــدرات ذو بنــية حتتــية وصــولة وفضــائية تــابع    " اخلــريطة العاملــية"وبــرنامج 
 وكالة وطنية معنية برسم اخلرائط أو غري ذلك ١٠٠ا يزيد على لـلحكومة اليابانـية يعمل مع م   

مـن املؤسسـات احلكومـية الوطنـية الـرائدة مـن أجـل التدريـب وإجياد مهارات راسخة يف جمال                     
نظـم املعلومـات اجلغرافـية لكـي تسـتخدمها احلكومات من أجل حتسني االدارة وإقامة جمموعة               

. طـاق واسـع تكون مسترسلة ومتاحة على االنترنت  بـيانات لـنظام املعلومـات اجلغرافـية عـلى ن       
واســتنادا إىل ذلــك الــربنامج، تســاهم البنــية التحتــية للبــيانات الفضــائية العاملــية يف التشــارك يف   
املمارسـات مـع واضـعي السياسات واملمارسني يف نظام املعلومات اجلغرافية فيما يتعلق بتطوير          

ــيانات الفضــائية  ــنظم الفضــائية املرصــد العــاملي   كمــا ي. البنــية التحتــية للب دعــم معهــد أحبــاث ال
للحضـر، الـتابع لـربنامج األمـم املـتحدة للمسـتوطنات البشرية، الذي يعمل على إنشاء قدرات              

مـن أفقـر املـدن يف العـامل مـن أجـل جتهيز قادة املدن باألدوات الالزمة           ١ ٠٠٠جيوفضـائية يف    
 .رد عليهالتحسني اإلدارة، مبا يف ذلك التهيؤ للكوارث وال

  
   االستنتاجات والتوصيات    -ثالثا  

ــية      -٥٥ ــة العمــل الدول ــناء جلســيت  . عقــدت ثــالث جلســات مناقشــة كجــزء مــن حلق وأث
مســاعدة : "املناقشــة األولــيني، اجتمعــت ثالثــة أفــرقة عاملــة بالــتوازي ملناقشــة املواضــيع التالــية  

ــر الكــ      ــية عــلى اســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء يف تدب ــبلدان النام تنســيق اســتعمال  "؛ و"وارثال
ــر الكــوارث   وقُدمــت ". جلــب تكنولوجــيا الفضــاء إىل كــويب  "؛ و"تكنولوجــيا الفضــاء يف تدب

التوصـيات الـناجتة عـن مناقشات األفرقة العاملة إىل اجللسة العامة ملناقشتها وأُدجمت التوصيات               
ــة ميونــيخ"النهائــية حتــت العــنوان    املخاطــر وتدبــر اســتراتيجية عاملــية لتحســني احلــد مــن  : رؤي

 ).انظر املرفق" (الكوارث باستخدام التكنولوجيا الفضائية
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ــواتل       -٥٦ ــد األرض وسـ ــواتل رصـ ــائية كسـ ــيات فضـ ــأن تكنولوجـ ــاركون بـ ــلَّم املشـ وسـ
ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة تــؤدي دورا مهمــا يف       ــة وال االتصــاالت وســواتل األرصــاد اجلوي

شاركون عددا من االستنتاجات والتوصيات فيما      وصاغ امل . تقلـيص املخاطـر وتدبـر الكوارث      
يـــتعلق بتنمـــية القـــدرات وإجيـــاد املعـــارف؛ والوصـــول إىل البـــيانات، وتوافـــر تلـــك البـــيانات، 
واسـتخالص املعلومـات؛ وزيـادة الوعـي؛ واحلاجـة إىل التنسـيق عـلى كـل مـن الصـعيد الوطين                      

 .واإلقليمي والعاملي

ــتعلق بتنمــية القــدرات وإجيــا   -٥٧ ــيما ي ــأن الوصــول إىل   فف د املعــارف، ســلَّم املشــاركون ب
أوســاط املســتعملني مــن أجــل فهــم احتــياجام احملــددة وإجيــاد حلــول جاهــزة تفــي بــتلك            

وعالوة على ذلك، مثة حاجة إىل      . االحتـياجات إمنـا هـي مسـؤولية أوسـاط تكنولوجيا الفضاء           
مــن املســتوى الــتقين تعلــيم وتدريــب متواصــلني يف جمــال علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء عــلى كــل 

ــز اخلــربات عــلى املســتويني الوطــين      ــر وتعزي واملؤسســي ومســتوى اختــاذ القــرارات، وإىل تطوي
 .واإلقليمي

وخلـص يف املناقشـة حول سبل الوصول إىل البيانات وتوافرها واستخالص املعلومات              -٥٨
بسرعة على كل إىل أن هـناك آلـيات حمدودة أو ليست هناك أي آليات جلعل البيانات متوافرة         

مسـتويات اختـاذ القـرارات أثـناء الـرد عـلى الكـوارث، وأنه عندما تكون البيانات متاحة، فهي                   
ــتعمال     ــهلة االسـ ــيغة سـ ــتوفرة يف صـ ــا مـ ــت دائمـ ــايري   . ليسـ ــع معـ ــاركون بوضـ ــى املشـ وأوصـ

السـتخالص املعلومـات مـن البـيانات املستشـعرة مـن بعـد وإجـراءات رسم خرائط الكوارث،                   
شأنه أن حيسن فهم وقبول املعلومات الفضائية من ِقبل أوساط احلماية املدنية            وهـذا بدوره من     

 .وأوساط اإلغاثة من الكوارث

وأفضـت املناقشـة حـول احلاجـة إىل زيادة الوعي إىل االعتراف بأمهية إجياد وعي لدى                -٥٩
واهلشاشة أصـحاب املصـلحة الوطنـيني والدوليني بأن إدماج احللول الفضائية يقلل من املخاطر           

ــتكلفة     ــه فعــال مــن حيــث ال ــإن الــدروس املســتفادة مــن تطبــيق       . وأن وعــالوة عــلى ذلــك، ف
التكنولوجــيات الفضــائية مــن أجــل التخفــيف مــن املخاطــر ينــبغي تعمــيمها عــلى الــناس بــدءا     

إضـافة إىل ذلك، ينبغي أن      . بأطفـال املـدارس ناهـيك عـن األوسـاط العلمـية ووسـائط اإلعـالم               
ــيت   ــأخذ املؤسســات ال ــا مســؤولية      ت ــلى عاتقه ــد ع  تســتعمل التكنولوجــيا الفضــائية يف كــل بل

االضـطالع دوريـا بأنشـطة تساهم يف التوعية كترويج أسبوع الفضاء العاملي الذي يعقد سنويا        
 .أكتوبر/ تشرين األول١٠ إىل ٤يف الفترة من 
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ــلى كــل املســتويات       -٦٠ ــيات ع ــألة تنســيق اآلل ــاقش املشــاركون مس ــلى املســتوى  . ون فع
لوطـين، أوصـي بـأن تكـون املؤسسـات املوجـودة داخل البلد مسؤولة عن االجتماع من أجل                   ا

حتديـد االجـراءات املـراد االضـطالع ـا مجاعـيا، عـلى أن تـأخذ بـزمام القـيادة يف هذا السياق                        
وعــلى املســتوى االقلــيمي، ينــبغي أن جتــتمع   . املؤسســات املناســبة املعنــية بتكنولوجــيا الفضــاء  

لــية واالقليمــية والوطنــية املهــتمة يف شــكل فــرقة عمــل إقليمــية مــن أجــل اختــاذ  املؤسســات الدو
 .إجراءات تكون مناسبة للمنطقة املعنية بكاملها

وعــلى املســتوى العــاملي، ســلّم املشــاركون بأمهــية اختــاذ إجــراءات عاجلــة بشــأن هيــئة   -٦١
لمية، واليت ينبغي النظر    التنسـيق الـيت اقترحتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الس           

وكذلك ) أفضـل املمارسات (إلـيها عـلى أـا مصـدر شـامل للتشـارك يف املعـارف واملعلومـات            
 .على أا حمفل لتعزيز التحالفات

   
   احلواشي

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

 .٧٥، الفقرة )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٢( 
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   املرفق  
بر استراتيجية عاملية لتحسني احلد من املخاطر وتد: رؤية ميونيخ  

   الكوارث باستخدام التكنولوجيا الفضائية
تشـارك يف تنظـيم حلقة عمل األمم املتحدة الدولية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء               -١

يف تدبـر الكوارث كل من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة واملركز األملاين               
 وسـاهم يف تنظيم حلقة العمل هذه كل         لشـؤون الفضـاء اجلـوي، نـيابة عـن احلكومـة األملانـية،             

وأمانة االستراتيجية الدولية للحد    ) اليونسكو(مـن مـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          
يف رعاية حلقة العمل واستضافها     ) اإليسا(وشـاركت وكالة الفضاء األوروبية      . مـن الكـوارث   

العمــل يف مقــر املكتــب األورويب وقــد عقــدت حلقــة . املركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١٨لرباءات االختراع يف ميونيخ، بأملانيا، من 

االحتاد الروسي، :  بلـدا، هـي التالـية   ٥١ مشـاركا مـن   ١٧٠وقـد حضـر حلقـة العمـل         -٢
، )اإلسالمية-ريةمجهو(األرجنـتني، األردن، اسـبانيا، أفغانستان، اكوادور، ألبانيا، أملانيا، إيران     

إيطالـــيا، الـــربازيل، بلجـــيكا، بـــنغالديش، بـــنن، بـــريو، تايلـــند، تركـــيا، اجلزائـــر، اجلمهوريـــة   
التشـيكية، مجهوريـة الوس الدميقراطـية الشـعبية، جـنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، السنغال،               

-ةمجهوريــ(الســودان، سويســرا، شــيلي، الصــني، طاجيكســتان، فرنســا، الفلــبني، فــنـزويال        
، فييـــت نـــام، كـــندا، كينـــيا، لكســـمربغ، املغـــرب، املكســـيك، اململكـــة العربـــية  )البولـــيفارية

ــيق،        ــندا الشــمالية، موريشــيوس، موزامب ــربيطانيا العظمــى وإيرل ــتحدة ل الســعودية، اململكــة امل
ــيابان،       ــات املــتحدة األمريكــية، ال ــندا، الوالي ــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، هول ــنرويج، النمســا، ن ال

كمــا حضــر حلقــة العمــل ممــثلون ملكتــب األمــم املــتحدة خلدمــات املشــاريع ومكتــب  . نالــيونا
شـؤون الفضـاء اخلـارجي، التابع لألمانة العامة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط              
اهلـادئ وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومعهد األمم              

لتدريــب والبحــث واالســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث واليونســكو واملــنظمة املــتحدة ل
 .األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية واإليسا

سواتل رصد األرض وسواتل االتصاالت وسواتل      (وتسـليما مبا لتكنولوجيات الفضاء       -٣
احلــد مــن املخاطــر وتدبــر  مــن دور هــام يف ) األرصــاد اجلويــة والــنظم العاملــية لســواتل املالحــة 

الكـوارث، صـاغ املشاركون عددا من االستنتاجات والتوصيات املبينة أدناه، وهي تشكّل معا            
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اسـتراتيجية عاملـية مـن أجـل حتسـني احلـد مـن املخاطـر وتدبـر الكـوارث باستخدام تكنولوجيا                      
 .الفضاء

  
   تنمية القدرات وإجياد املعارف        -أوال  

 أوسـاط املسـتعملني املعنـيني بـتدبر الكـوارث لديهـا فهـم حمدود             سـلّم املشـاركون بـأن      -٤
ــأن تصــل أوســاط       ــر الكــوارث، ولذلــك أوصــوا ب إلمكانــات التكنولوجــيات الفضــائية يف تدب
تكنولوجـيا الفضـاء إىل أولـئك املسـتعملني من أجل فهم احتياجام احملددة واستحداث حلول           

وعالوة على ذلك،   .  الوفاء بتلك االحتياجات   جاهـزة اسـتنادا إىل تكنولوجـيا الفضاء من أجل         
لوحـظ أن أوسـاط تكنولوجـيا الفضاء كثريا ما يكون لديها فهم غري كاف باآلليات العملياتية                 
لـدى أوسـاط املسـتعملني املعنـيني بتدبر الكوارث وبالتفاعالت داخل تلك األوساط وبالترابط               

 .اطعي والوطينفيما بني الفاعلني على كل من املستوى احمللي واملق

وبعـد تبـين كـل الفـاعلني املعنيني، ينبغي أن تعمل املؤسسات الوطنية املهتمة معا على                  -٥
صـوغ وتنفـيذ مشـاريع تعاونـية مشـتركة تضـم مؤسسات دولية وإقليمية ووطنية، مما ميكن أن                   

وتقع على . يفضـي إىل التشـارك يف اخلـربات واسـتحداث حلـول مناسـبة لصـاحل الـبلد واملنطقة          
عـاتق خـرباء تكنولوجـيا الفضـاء مسؤولية الوصول إىل كل الفاعلني املناسبني ومجع مشلهم من                 

 .أجل االستفادة من التكنولوجيات الفضائية املتاحة واالعتماد عليها يف دعم تدبر الكوارث

وسـلّم املشـاركون بـالقدرات املؤسسـية املوجـودة يف كل منطقة، والحظوا يف الوقت                 -٦
وأكدوا على احلاجة املاسة    . فر تلـك القدرات على املستويني الوطين واالقليمي       ذاتـه عـدم تضـا     

إىل جتمــيع معلومــات عــن الــنظم الفضــائية التشــغيلية املوجــودة أو املخطــط إلنشــائها الــيت هلــا     
واتفــق . القــدرة عــلى دعــم اجلهــود الرامــية إىل احلــد مــن الكــوارث وتدبــرها يف حــال حدوثهــا

إىل جتمـــيع قائمـــة بـــالقدرات الوطنـــية، مبـــا يف ذلـــك جتمـــيع قائمـــة املشـــاركون عـــلى احلاجـــة 
 .باملؤسسات املعترف ا يف ميدان تكنولوجيات الفضاء

وسـلّم املشـاركون كذلـك باحلاجـة إىل تثقـيف الناس على املستويني التقين واملؤسسي                 -٧
خلربات الوطنية وعـلى مسـتوى اختـاذ القـرارات يف جمال القدرات الفضائية وباحلاجة إىل تنمية ا       

وأفـيد بأن هذا ميكن حتقيقه بتوفري برامج تدريب وتعليم طويلة  . واالقليمـية عـلى حنـو متواصـل     
املـدة وقصـرية املـدة يف املراكـز االقليمـية لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم                 

. ع أحناء العامل  املـتحدة، وكذلـك مـن خـالل مراكـز تفـوق أكادميية أو مواضيعية أخرى يف مجي                 
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وينــبغي أن تــدرج تلــك الــربامج يف مــناهجها الدراســية دراســات حــاالت حمــددة تكــون وثــيقة 
 .الصلة بالبلدان املعنية

وأفـيد بـأن هـناك حاجـة أيضـا إىل بـذل اجلهود من أجل صوغ خطة ترمي إىل ضمان                   -٨
املبذولة يف جمال  الـتمويل مـن املصـارف اإلمنائـية وغريهـا مـن مؤسسات التمويل لصاحل اجلهود                 

وأفيد بأن  . تدبـر الكـوارث عـندما تشـكّل تكنولوجـيا الفضـاء جـزءا أساسـيا مـن تلـك اجلهود                    
أصـحاب املصـلحة على الصعيدين الوطين والدويل جيب أن يدركوا أن احللول الفضائية ناجعة               

يد، وهـذا سيساهم أيضا، يف األمد البع      . الـتكلفة وتسـاهم يف احلـد مـن املخاطـر ومـن اهلشاشـة              
يف ضــمان إدمــاج حلــول تــنطوي عــلى تكنولوجــيا فضــائية يف أنشــطة تدبــر الكــوارث إدماجــا  

 .مناسبا
  

   الوصول إىل البيانات وتوافر البيانات واستخالص املعلومات              -ثانيا  
ســلّم املشــاركون بــأن هــناك آلــيات حمــدودة جلعــل البــيانات مــتاحة بســرعة عــلى كــل   -٩

 الـرد عـلى الكـوارث وأن تلك البيانات، عندما تكون متاحة،             مسـتويات اختـاذ القـرارات أثـناء       
وأفادوا بأن هناك حاجة إىل إدماج قواعد البيانات . ليسـت دائمـا عـلى شكل يسري االستخدام    

. الفضـائية الوطنـية وقواعـد البـيانات املواضـيعية احملـددة مـن أجـل دعـم أنشـطة تدبـر الكوارث                 
جمموعـات البـيانات الوطنـية وذلـك بواسـطة جهود           وأشـري إىل ضـرورة حتديـد حمـتوى ومعـايري            

مجاعـية يـبذهلا كـل أصـحاب املصـلحة، مـع مـراعاة املعـايري الدولـية القائمة بشأن البيانات بغية                      
 .تيسري التشارك يف البيانات

وأوصـى املشـاركون بإنشـاء بوابـة عـلى االنترنـت يسـتطيع املسـتعملون احلصـول فيها                    -١٠
وقيل .  املوجودة وشبكات االمتياز القائمة والفرص املتاحة للدعم       عـلى املعلومات عن البيانات    

إن هــذه الــبوابة ينــبغي أن تتضــمن وصــالت مبــبادرات موجــودة مــثل مشــروع رســم اخلــرائط    
ــيانات   ) www.iscgm.org(العــاملي  ــية للب ــية احلــيزية العامل ــية التحت ــريق ) www.gsdi.org(والبن وف

 ).www.ungiwg.org(ومات اجلغرافية األمم املتحدة العامل املعين باملعل

واعـترف املشـاركون بـأن التكالـيف العالـية عمومـا للبـيانات املستشـعرة عن بعد يقيد                    -١١
ــيات املوجــودة مــن أجــل تيســري التشــارك يف       ــدرا حمــدودا مــن اآلل مــن اســتعماهلا وأن هــناك ق

ورة بذل كل اجلهود    إضافة إىل ذلك، أشري إىل ضر     . البـيانات الـيت يحصـل علـيها مـن السواتل          
وعالوة على ذلك، أوصى    . مـن أجـل إشـهار وتعمـيم البـيانات املـتاحة جمانـا أو بـتكلفة زهيدة                 
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املشـاركون بـأن يـبذل متعهدو السواتل جهودا للتقليل من تكلفة الصور اليت يراد استعماهلا يف          
 .أنشطة تدبر الكوارث، خصوصا يف البلدان النامية

برية إىل وضـع معـايري الستخالص املعلومات من البيانات          ولوحـظ أن هـناك حاجـة كـ         -١٢
وأفيد بأن وضع املعايري هذا سيحسن . املستشـعرة عـن بعـد ولعملـيات رسـم خرائط للكوارث          

 .من فهم وقبول املعلومات الفضائية من جانب أوساط احلماية املدنية واإلغاثة من الكوارث
  

   زيادة الوعي    -ثالثا  
بلــد عــلى تقيــيم األثــر احملــتمل ملخــتلف أنــواع الكــوارث داخــل    ينــبغي تشــجيع كــل   -١٣

حــدوده وعــلى تقديــر املــنافع الــيت ميكــن أن تجــىن مــن زيــادة اســتعمال احللــول القائمــة عــلى     
وينـبغي بـذل جهـود منسـقة ومتواصـلة مـن أجـل زيـادة وعـي متخذي                   . تكنولوجـيات الفضـاء   

فضاء، حىت يتسىن احلصول على الدعم   القـرارات باإلمكانـات الـيت تـنطوي عليها تكنولوجيا ال          
 .السياسي املناسب للحلول الفضائية على أساس متواصل

وينـبغي أن تعمـم عـلى الناس الدروس املكتسبة من تطبيق التكنولوجيات الفضائية من                -١٤
أجـل التخفـيف مـن املخاطـر، وينـبغي أن تـبدأ مبادرة التوعية هذه بأطفال املدارس وأن تشمل              

وعالوة على ذلك، أفيد بأن التوعية عملية متواصلة        . العلمـية ووسائط اإلعالم   أيضـا األوسـاط     
وأنـه ينـبغي للمؤسسـات املوجـودة يف كـل بلـد والـيت تسـتعمل تكنولوجـيا الفضـاء أن تضطلع                       
باملسـؤولية عـن القـيام دوريـا بأنشطة تساهم يف التوعية، ومن ذلك مثال ترويج أسبوع الفضاء              

والتركــيز عــلى اســتعمال  ) أكــتوبر/ تشــرين األول١٠ إىل ٤ا مــن الــذي يعقــد ســنوي (العــاملي 
التكنولوجـيات الفضـائية وعـلى الكيفـية اليت ميكن أن تساهم ا تلك التكنولوجيات يف حتقيق                 

 .تنمية إقليمية مستدامة وتدبر الكوارث
  

   التنسيق الوطين واالقليمي والعاملي       -رابعا   
كـل اإلجـراءات عـلى كـل مـن املسـتوى الوطين             اعـترف املشـاركون بضـرورة تنسـيق          -١٥

 .واالقليمي والعاملي

فعــلى الصــعيد الوطــين، اعــترف املشــاركون بــأن املؤسســات املوجــودة داخــل بلــد مــا   -١٦
ينــبغي أن تكــون مســؤولة عــن العمــل معــا عــلى حتديــد االجــراءات الــيت يعــتزم االضــطالع ــا  

حتديــد احتــياجاته إىل البــيانات، ودمــج  وينــبغي أن يضــطلع كــل بلــد باملســؤولية عــن  . مجاعــيا
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ــتعملني    ــاط املسـ ــتها ألوسـ ــيانات وإتاحـ ــية     . البـ ــبة املعنـ ــات املناسـ ــون املؤسسـ ــبغي أن تكـ وينـ
بالتكنولوجـيا الفضـائية مســؤولة عـن تعزيـز الــروابط بأوسـاط تدبـر الكــوارث والوصـول إلــيها        

عن توفري التدريب هلذه    وينـبغي أن تقـع عـلى عاتق كل بلد أيضا املسؤولية             . وفهـم احتـياجاا   
وينــبغي االهــتمام عـلى وجــه اخلصــوص باـتمعات احمللــية وإشــراك   . األوسـاط مــن املسـتعملني  

 .قياداا احمللية واملنظمات على مستوى القاعدة الشعبية فيها

إضـافة إىل ذلـك، اتفـق املشـاركون على أن توفري تكنولوجيا الفضاء ألنشطة احلد من                  -١٧
لكـوارث عـلى املسـتويني الوطين واالقليمي ينبغي أن يكون من خالل شراكة              املخاطـر وتدبـر ا    

بـني املؤسسـات املهـتمة وكيانات األمم املتحدة تسجل يف سياق املؤمتر العاملي املعين باحلد من                 
ــده يف كــويب   ــزمع عق ــيابان، مــن  -الكــوارث، امل ــيوغو، بال ــثاين ٢٢ إىل ١٨ه ــناير / كــانون ال ي

٢٠٠٥. 

 االقلــيمي، ينــبغي أن تضــافر املؤسســات الدولــية واالقليمــية والوطنــية  وعــلى املســتوى -١٨
املهـتمة جهودهـا عـلى شـكل فـرقة عاملـة إقليمـية مـن أجـل اقـتراح إجـراءات مناسـبة للمنطقة                      

وينـبغي أن تسـمي املؤسسـات يف كـل بلدان املنطقة واحدا أو أكثر من نقاط                 . املعنـية بكامـلها   
 .لةالوصل للمشاركة يف الفرقة العام

وينـبغي أن تضـع الفـرق العاملـة االقليمـية خطة عمل تراعي فيها التوصيات املقدمة يف          -١٩
اسـتحداث قـاعدة بـيانات شـاملة أو فهـرس شـامل لقواعد البيانات               : حلقـات العمـل االقليمـية     

ــية لتكنولوجــيا الفضــاء       ــية التحت اخلاصــة مبــا هــو مــتوفر مــن اخلــرباء والقــدرات املؤسســية والبن
 املـنطقة؛ وصـوغ مـنهاج تدريـيب يتضـمن دراسـات حـاالت؛ وحتديد االحتياجات                 واحللـول يف  

 .إىل املعلومات من أجل تدبر الكوارث؛ وجتميع تلك املعلومات

وأفــيد بــأن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســيوفر الدعــم للفــرق العاملــة االقليمــية     -٢٠
 املؤسســات املناســبة مــن  باملســامهة يف احلفــاظ عــلى قائمــة بــنقاط الوصــل املؤسســية، وجلــب   

مــناطق أخــرى إىل تلــك الفــرق العاملــة وربــط وتنســيق عمــل الفــرق العاملــة مبــبادرات دولــية    
أخـرى كاهليـئة التنسـيقية الـيت اقترحـتها جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،                  

ي لألغراض البيئية   واملـنظومة العاملـية لنظم رصد األرض املقترح إنشاؤها، ومبادرة الرصد العامل           
واألمنــية، وميــثاق الــتعاون عــلى حتقــيق االســتخدام املنســق لــلمرافق الفضــائية يف حــال وقــوع    

وأفـيد بـأن الفـرق العاملة االقليمية هذه سوف تشكّل جمتمعة            . كـوارث طبيعـية أو تكنولوجـية      
 .شبكة عاملية لتكنولوجيا الفضاء وتدبر الكوارث
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رف املشـاركون باألمهـية واحلاجة املاسة اللتني يكتسيهما       وعـلى املسـتوى العـاملي، اعـت        -٢١
إنشــاء اهليــئة التنســيقية الــيت اقترحــتها جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،  
حيـث إـا سـتوفر عـند إنشـائها التنسـيق ووسـائل حتسـني جناعـة اخلدمـات الفضـائية مـن أجل                         

ه اهليئة التنسيقية ستكون عبارة عن حمطة شاملة        وأفـيد بأن هذ   . اسـتخدامها يف تدبـر الكـوارث      
وكذلك حمفال لتوطيد التحالفات ) أفضل املمارسات(مـتاحة للتشـارك يف املعارف واملعلومات     

واعـترف املشـاركون أيضـا حباجـة كـل بلـد إىل تعيني نقطة وصل وطنية،           . واملـبادرات الدولـية   
ئيســي بــني اهليــئة التنســيقية املقــترح  تكــون نابعــة مــن أوســاط املســتعملني، وتكــون الــرابط الر  

 .إنشاؤها واملؤسسات الوطنية
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