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  مقدمة -أوال  
  اخللفية    -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
ــراره املعــنون   )اليونيســبيس الثالــث  (يف األغــراض الســلمية  ــية "، وخصوصــا مــن خــالل ق األلف

ــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية  : الفضــائية ــرنامج األمــم  بــأن تعــزز أنشــ )1("إعــالن فيي طة ب
بـني الـدول األعضـاء على الصعيدين اإلقليمي         الـتآزرية   املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية املشـاركة         

 )2(.والدويل، بالتشديد على تطوير املعارف واملهارات يف البلدان النامية

ــنة        -٢ ــا الثام ــراض الســلمية، يف دور ــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ وأق
، بــرنامج حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات ٢٠٠٥لــيت عقــدت عــام واألربعــني ا
ــا يف عــام  واملؤمتــرات  ــزمع عقده ــترح    ٢٠٠٦امل ــا هــو مق ــيقات  عمــال مب ــر خــبري التطب يف تقري

 / كانون األول٨املؤرخ  ٦٠/٩٩ وأقـرت اجلمعية العامة، عقب ذلك، يف قرارها    )3(.الفضـائية 
بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات  يف إطــار غي القــيام ــا ، األنشــطة الــيت ينــب ٢٠٠٥ديســمرب 
 .٢٠٠٦عام يف الفضائية 

، حلقة العمل اإلقليمية ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٢ من   ،عقـدت يف دمشـق    قـد   و -٣
املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واجلمهوريــة العربــية الســورية ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول    

وتوىل مكتب . يف إدارة الكـوارث يف غـرب آسـيا ومشـال أفريقيا        اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء       
، بالتعاون مع وكالة الفضاء األوروبية وحكومة      العامة شـؤون الفضـاء اخلـارجي، التابع لألمانة       

جزءا من أنشطة برنامج األمم املتحدة      بصفتها  اجلمهوريـة العربـية السورية، تنظيم حلقة العمل         
واستضــافت اهليــئة العامــة لالستشــعار . ٢٠٠٦ فــيذها يف عــام املخطــط لتنللتطبــيقات الفضــائية

 .السوريةاجلمهورية العربية حكومة نيابة عن عن بعد حلقة العمل 

٤- ــب ــربكانية    تتسـ ــثورات الـ ــانات والـ ــيل العواصـــف والفيضـ ــية مـــن قبـ ــوارث طبيعـ ب كـ
يف كامل والـزالزل، كـل عـام، يف هالك اآلالف من الناس ويف إحلاق أضرار بالغة باملمتلكات            

شهد فقد  . د عشرات اآلالف من الناس وتقضي على مصادر رزقهم        تشرهـي   أرجـاء العـامل، و    
 كارثة طبيعية يف ٣٢٠ مـا يـزيد عـلى     ٢٠٠٤ و ١٩٩٥العـامل يف الفـترة املمـتدة مـا بـني عـامي              

_______________ 
عين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث امل (1) 

 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩
 .‘١‘) د (٤٠٩املرجع نفسه، الفصل الثاين، الفقرة  (2) 
 .٩٤، الفقرة )Corr.1 وA/60/20(والتصويب  ٢٠ون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الست (3) 
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٧٧ ٠٠٠ بلــدان وأودت حبــياة مــا يــربو عــلى  ١٠٨ر مــنها مــا يعــادل املتوســط ســنويا، تضــر 
كمــا أــا  ملــيون فــرد، ٢٦٠ مــن ويــالت تلــك الكــوارث مــا يقــارب وعــاىن. شــخص ســنويا

وأصــابت .  بلــيون دوالر٦٥,٥بت يف أضــرار ماديــة بلغــت قيمــتها متوســطا ســنويا قــدره تســب
 شــخص ٩٠ ٠٠٠ بلــدا، قــتل فــيها حــوايل ١٢٧ وحدهــا ٢٠٠٥الكــوارث الطبيعــية يف ســنة 

بــني أشــد الكــوارث تدمــريا يف  ومــن .  بلــيون دوالر١٦٠وبلغــت أضــرارها االقتصــادية قــرابة  
فت خسائر   وخلّ ٢٠٠٤السـنوات األخـرية كارثـة تسـونامي يف احمليط اهلندي اليت حدثت عام               

دوالر، وزلزال باليني  ١٠٣ قتـيل وأضـرارا اقتصـادية قدرها     ٢٤٠ ٠٠٠يف األرواح جتـاوزت     
 شـخص، وإعصار كاترينا الذي      ٧٠ ٠٠٠ الـذي ضـرب باكسـتان وأودى حبـياة           ٢٠٠٥عـام   
 بلــيون ١٣٢ أضــرارا اقتصــادية بلغــت   ٢٠٠٥ف يف الواليــات املــتحدة األمريكــية ســنة    خلّــ

 .دوالر

٥- ت الكـوارث الطبيعـية إىل أضـرار جسـيمة يف الـبلدان النامية على وجه اخلصوص            وأد .
من تقدم  الـبلدان النامية    مـا أحـرزته      يف بعـض احلـاالت، يف دقـائق معـدودات عـلى              ،فقـد أتـت   

وهــذا يــدل مــرة أخــرى عــلى  . جمــال التنمــية االجتماعــية واالقتصــادية يف طــوال ســنني عديــدة
احلاجــة إىل إدراج التخطــيط ملواجهــة الكــوارث يف بــرامج التنمــية، مبــا يف ذلــك بــناء القــدرات  

 .احمللية على التأهب للكوارث والتصدي هلا

لتقليل وقـد أصبحت إدارة الكوارث بصورة فعالة حتديا عامليا وأمرا ضروريا إن أريد ا              -٦
وينــبغي لــلحكومات، عــند تنفــيذ أنشــطة احلــد مــن املخاطــر وإدارة الكــوارث، أن  . مــن أثــرها

ــت    بصــفتها م باســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء   تســلّ ــيقة يف الوق ــات دق ــع معلوم وســائل جلم
ب على احلكومات، فضال عن ذلك، أن تقر        ويتوج. املناسـب عـلى املستويني احمللي واإلقليمي      

ــالدور اهلــام الــ  ــه يف دعــم إدمــاج تكنولوجــيات الفضــاء يف اخلطــط    ب ذي ميكــنها أن تضــطلع ب
 .والسياسات الوطنية املتبعة يف جمال احلد من املخاطر

ــد أثبتــت تكنولوجــيات الفضــاء،    -٧ ــنها وق ســواتل رصــد األرض وســواتل األرصــاد   وم
ا يف دعــم اجلويــة والشــبكة العاملــية لســواتل املالحــة وســواتل االتصــاالت، أــا مل تســجل جناحــ

مـرحلة االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ عـند الكـوارث فحسـب، وإمنـا أيضـا يف دعم مرحليت ما                      
 .قبل وقوع الكوارث وإعادة التأهيل، وجيري إدراجها يف الربامج احلديثة إلدارة الكوارث
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  أهداف حلقة العمل        -باء  
ر، فضال عن زيادة    كـان اهلـدف العام من حلقة العمل هو تناول القضايا السالفة الذك             -٨

وعــي صــانعي السياســات واملخططــني واملديــرين يف جمــال إدارة الكــوارث واحلمايــة املدنــية يف  
مشـال أفريقـيا وغرب آسيا مبا يف استخدام تكنولوجيا الفضاء للوقاية من الكوارث وإدارا من             

 .منافع ممكنة وما هلا من فعالية من حيث التكلفة

 :لقة العمل أيضا ما يليومشلت األهداف احملددة حل -٩

االستخدامات احلالية واملمكنة لتكنولوجيا الفضاء     بحتديـث معـرفة املشاركني       )أ( 
 يف إدارة الكوارث يف املنطقة؛

حتديـد األنشـطة الدولية والوطنية واإلقليمية اليت ينبغي أن تشترك يف القيام ا               )ب( 
 مؤسسات تكنولوجيا الفضاء واحلماية املدنية؛

اليت ينبغي للمؤسسات الوطنية الراهنة واألخرى املخطط هلا  حتديـد املـبادرات      )ج( 
 ا؛علم واإلقليمية أن تكون على 

 .تعزيز االتصال والتواصل الشبكي يف املنطقة )د( 

ملخص ويقـدم هـذا الـتقرير معلومـات عـن خلفـية حلقـة العمـل وأهدافهـا، فضال عن                  -١٠
لفضاء اخلارجي  ا أُِعد لكي يعرض على جلنة استخدام        وقد. الحظـات املشـاركني وتوصـيام     مل

ــية يف دورــا    يف األغــراض الســلمية  ــتها الفرعــية العلمــية والتقن يف دورــا اخلمســني وعــلى جلن
 .٢٠٠٧الرابعة واألربعني، اللتني ستعقدان عام 

  
  التنظيم والربنامج        -جيم   

 الفضاء اخلارجي واهليئة    مكتب شؤون كل من    بـرنامج حلقة العمل      تشـارك يف إعـداد     -١١
 .العامة لالستشعار عن بعد ووكالة الفضاء األوروبية

١٢-  وتضـم        مت معلومات مفصلة عن االستخدام احلايل      ن بـرنامج حلقـة العمـل عروضا قد
الراهــنة واألخــرى  لتكنولوجــيات الفضــاء يف إدارة الكــوارث، وعروضــا ناقشــت املــبادرات      

ا وأن تستفيد منها،    علم  ؤسسات الوطنية واإلقليمية على     اليت ينبغي أن تكون امل    املخطـط هلـا     
 .وجلستني للنقاش سامهتا يف إنشاء الشبكات والشراكات القائمة وتدعيمها

 : زت على ااالت التالية   ف بـرنامج حلقـة العمـل مـن مخـس جلسـات تقنـية ركّـ                وتـألّ  -١٣
املــبادرات والــتجارب ) ب (تكنولوجــيات الفضــاء واالجتاهــات املرتــبطة بــإدارة الكــوارث؛) أ(
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 الوطنــــية يف مــــيدان تنفــــيذ احللــــول املعــــتمدة عــــلى تكنولوجــــيا الفضــــاء إلدارة الكــــوارث؛ 
املـبادرات والـتجارب الدولـية واإلقليمـية يف مـيدان تنفيذ احللول املعتمدة على تكنولوجيا       ) ج(

نية تقنية ودورة أيضا جلستني للنقاش وزيارة ميدا    الـربنامج   وتضـمن   . الفضـاء إلدارة الكـوارث    
 .لعرض امللصقات

١٤- عرضــا تقنــيا خــالل حلقــة العمــل وأربــع ورقــات خــالل دورة  ٣٩م مــا جمموعــه وقُــد 
 :وركزت هذه الورقات على املواضيع التالية. عرض امللصقات

 خماطر الزالزل وااليارات األرضية؛: املخاطر األرضية )أ( 

 الفيضانات؛ )ب( 

 رملية؛العواصف الغبارية وال )ج( 

 ر؛التصح )د( 

 ؛اهلائلةاحلرائق  )ه( 

ــية   )و(  ــنفطي     (الكــوارث التكنولوج ــك كشــف حــاالت االنســكاب ال ــا يف ذل مب
 ).ورصدها

ــ -١٥ ــة العمــل عــلى مواضــيع حمــددة     وركّ ــنقاش يف حلق ــتمام  زت جلســتا ال تســترعي االه
مــن موعــة جموصــاغ املشــاركون خالهلمــا . وأتاحــتا فرصــا إضــافية للمشــاركني إلبــداء آرائهــم

    التوصـيات كمـا قد         يف  ة واإلقليمي ةن آليات التنسيق الوطني   مـوا مـبادرات مـتابعة ميكـنها أن حتس 
ز قـدرات الـبلدان يف املنطقة على مواجهة   وأن تعـز  الطبيعـية   الشـؤون املتصـلة بـإدارة الكـوارث         

. تالــتحديات الــيت تفرضــها الكــوارث الطبيعــية وتوطــيد الــتعاون اإلقلــيمي يف هــذه اــاال         
وعقدت مناقشة ائية . ولُخصـت نـتائج مـداوالت حلقـة العمـل وعرضـت يف اجللسـة اخلتامية               

 .خالل تلك اجللسة حيث اعتمدت االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن حلقة العمل

 وميكـــن االطــالع عـــلى بـــرناجمها  . لــيزية كوأديــرت أعمـــال حلقــة العمـــل باللغـــة اإلن   -١٦
 كتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي    الشـــبكي ملوقـــع امل يف مداوالـــاحمضـــر وعـــلى املفصـــل 

)http://www.unoosa.org.( 
  

  احلضور والدعم املايل         -دال  
١٧- هـت األمـم املتحدة، نيابة عن اجلهات املشاركة يف رعاية حلقة العمل، الدعوة إىل           وج

ليهم وكـان املشـاركون الذيـن وقع ع       . يف حلقـة العمـل    لكـي ترشـح مشـاركني       الـبلدان النامـية     



 

 6 
 

 A/AC.105/875

االختــيار خــرباء وأخصــائيني يعملــون يف املؤسســات واملــنظمات املتصــلة بتكنولوجــيا  الفضــاء   
ه صلة باملوضوع   ـوإدارة الكـوارث والدفـاع املدين، وهلم خربة عملية مهنية راسخة يف ميدان ل             

واخـتري املشـاركون أيضا على أساس خربم العملية يف برامج أو مشاريع             . لقـة العمـل   حلالعـام   
ــيقات تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة الكــوارث، أو ميكــن أن     أ ــالفعل تطب و منشــآت تســتخدم ب

عت على وجه اخلصوص مشاركة أخصائيني      وشج. تسـتفيد مـن اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء         
 .على مستوى اختاذ القرارات من هيئات وطنية ودولية على السواء

١٨-       ركة يف رعايـة تنظيم حلقة العمل       صـتها اجلهـات املشـا     واسـتخدمت األمـوال الـيت خص
 مشاركا دعما   ١٩ى  وتلقّ.  شخصا من البلدان النامية    ٢٥لـتقدمي الدعـم املـايل الالزم ملشاركة         

مشـل تكالـيف السـفر اجلـوي الـدويل ذهابـا وإيابا واإلقامة الفندقية وبدل املعيشة                 (مالـيا كـامال     
ــ)خــالل الفــترة الــيت اســتغرقتها حلقــة العمــل   ــيا  ى ســت، بيــنما تلقّ إمــا (ة مشــاركني دعمــا جزئ

وكـان هؤالء املشاركون اخلمسة     ). تكالـيف السـفر اجلـوي أو اإلقامـة الفندقـية وبـدل املعيشـة              
 . بلدا١٧والعشرون قادمني من 

رت املـنظمة املستضـيفة، أال وهي اهليئة العامة لالستشعار عن       وعـالوة عـلى ذلـك، وفّـ        -١٩
تقين، والـنقل احملـلي إىل املطـار ذهابـا وإيابا لكل            بعـد، مـرافق املؤمتـر، والدعـم السـكرتاري والـ           

مـــت عـــددا مـــن األنشـــطة االجتماعـــية لفـــائدة مجـــيع  املشـــاركني املشـــمولني بالـــتمويل، ونظّ
 .املشاركني يف حلقة العمل

 بلدا ومنظمتني دوليتني هي     ٢٢ مشاركا من    ٧٠مـا يـربو عـلى       حضـر حلقـة العمـل       و -٢٠
، الــبحرين، )اإلســالمية-مجهوريــة( العربــية املــتحدة، إيــران األردن، أرمينــيا، اإلمــارات: التالــية

بــنغالديش، تركــيا، تونــس، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربــية الليبــية، اجلمهوريــة العربــية الســورية،   
السـودان، العـراق، عمـان، الكويـت، لبـنان، مصر، املغرب، اململكة العربية السعودية، اململكة                

 ،ندا الشـمالية، النمسـا، الـيمن، بـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي       املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلـ       
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

  
  املالحظات والتوصيات     -ثانيا  

حلقة اليت دارت يف    ناقشات  املخالل  الـيت قُدمت    التوصـيات   مـلخص ألهـم     فـيما يـلي      -٢١
 :عروض املشاركنييف العمل و

ــنطقة    )أ(  ــبغي تشــجيع مجــيع حكومــات امل ــية لرصــد    ين  عــلى إنشــاء مراكــز وطن
 الكوارث والتخفيف منها؛
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 اتن فرقة عمل وطنية تضم خرباء يف جماالت تطبيق        ينـبغي لكـل مركز أن يعي       )ب( 
 احمللي واإلقليمي والدويل؛كل من الصعيد بغية تسهيل التعاون على وجهة وصل خمتلفة، 

تطبـيقات البيانات   ينـبغي للـبلدان أن تشـجع عـلى البحـث والـتطوير يف جمـال                  )ج( 
 الساتلية اليت تقدم حلوال ميكن االعتماد عليها للوقاية من أغلب خماطر الكوارث الطبيعية؛

، خــالل  أن حيصــلواينــبغي ألصــحاب الســواتل وحملطــات االســتقبال األرضــية  )د( 
وينبغي هلم . حـاالت الطـوارئ والكـوارث، عـلى البـيانات اخلاصة باملناطق املتضررة ومعاجلتها      

 ضا أن يتعاونوا بقدر أكرب مع املنظمات الدولية واإلقليمية؛أي

ينـبغي لألمـم املـتحدة أن تواصـل جهودهـا الرامـية إىل تشـجيع استخدام نظم                   )ه( 
السـواتل اخلاصـة باالتصـاالت واملالحـة واألرصـاد اجلويـة واالستشـعار عن بعد يف جمال رصد                   

 الكوارث والتخفيف منها؛

 أن تســتمر يف وضــع بــرامج التدريــب وتنظــيمها لفــائدة ينــبغي لألمــم املــتحدة )و( 
 األخصائيني من البلدان النامية، يف ميادين خمتلفة ذات صلة مبخاطر الكوارث الطبيعية؛

ينـبغي لألمـم املـتحدة وغريهـا مـن املـنظمات الدولـية املعنية أن تضع وصالت              )ز( 
منخفضة االستبانة الستخدامها يف    إلكترونـية بقواعـد البـيانات الـيت حتتوي على بيانات عالية و            

 إدارة الكوارث الطبيعية؛

ينـبغي بـث املعلومـات والبـيانات عـن الظروف املناخية لإلنذار املبكر وتبادهلا                )ح( 
 ونقلها فورا بأي وسيلة من الوسائل وبتكاليف زهيدة للغاية؛

الدولية ينـبغي تشـجيع املـزيد مـن الـتعاون بـني املؤسسات الوطنية واإلقليمية و        )ط( 
 ذات الصلة؛

ــة      )ي(  ــية األساســية القائم ــياكل اإلعالم ــبغي اســتخدام اهل ــة (ين ــتلفزيون اإلذاع وال
 ؛ من أجل التوعية العامةمبزيد من الفعالية) واجلرائد واإلنترنت

ملـنظمات غـري احلكومـية العاملـة يف جمـاالت التخفيف من             اينـبغي زيـادة دعـم        )ك( 
 .الكوارث

  
  تابعة إجراءات امل    -ثالثا  

ــنقاش يف   متخضــت  -٢٢ عــن حلقــة العمــل إطــار املــداوالت الــيت جــرت خــالل جلســيت ال
ز عــلى وضــع اســتراتيجية لإلنــذار أمــا أحدمهــا، فريكّــ. مشــروعي مــتابعة اقــترحهما املشــاركون
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إدارة الكـــوارث باســـتخدام تكنولوجـــيات الفضـــاء، وأمـــا اآلخـــر، فيـــتعلق  مـــن أجـــل ر املـــبكّ
قامسها فيما يتصل بوضع خرائط أساسية ألنواع الكوارث الطبيعية         باحلصـول عـلى البـيانات وت      

 .عليها يف املنطقةاليت ينصب التركيز 

املشـروعني شـبكة مـن الفـرق الوطنـية الـيت أنشـأا حلقة العمل،              وسـتتوىل تنفـيذ كـال        -٢٣
تنفيذ هذين املشروعني يف اية     وسيفضي  . يسـاعدها يف ذلـك مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي         

ــي  امل ــيات التنســيق الوطن ــإدارة الكــوارث   ة واإلقليمــيةطــاف إىل حتســني آل  يف املســائل املتصــلة ب
ــدرات     ــز ق ــية، فضــال عــن تعزي ــدان الطبيع ــيت    بل ــتحديات ال ــة ال ــنطقة عــلى مواجه تطــرحها امل

 .الكوارث الطبيعية وتوطيد التعاون اإلقليمي يف هذا اال
 


