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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             
 الدورة الثالثة واألربعون          

   ٢٠٠٦مارس      / آذار ٣ -فرباير     / شباط    ٢٠فيينا،     
دراسة حول إمكانية إنشاء هيئة دولية تعىن بالتنسيق وتوفري الوسائل   

 النجاعة للخدمات الفضائية الكفيلة بتحقيق أقصى قدر ممكن واقعيا من
    من أجل استخدامها يف إدارة الكوارث

 امللخص 

تتسـبب كـوارث كالعواصـف والفيضانات والرباكني والزالزل، كل عام، يف هالك اآلالف               
مـن الـناس ويف إحلاق أضرار بالغة باملمتلكات يف كامل أرجاء العامل، فهي تتسبب يف تشرد عشرات                  

ــناس ويف  ــن ال ــم   اآلالف م ــوارد رزقه ــلى م ــامي      .  القضــاء ع ــني ع ــا ب ــتدة م ــترة املم ــي الف   ١٩٩٤فف
 كارثــة طبيعــية يف املتوســط ســنويا، وقــد تضــرر مــنها أكــثر مــن  ٣٠٠، وقــع مــا يــزيد عــلى ٢٠٠٣و

 مليون ٢٦٠ نسـمة وعـاىن مـن ويالـا مـا يقارب            ٥٠٠٠٠ بلـد، وأودت حبـياة مـا يـربو عـلى             ١٠٠
وال تندرج يف هذه األرقام     .  بليون دوالر سنويا   ٥٥غ جمموعها   فـرد وتسـببت يف أضـرار اقتصـادية بلـ          

كـوارث ضـخمة وقعـت مـنذ ذلـك احلـني، ككارثـة تسـونامي اليت وقعت يف منطقة احمليط اهلندي يف                 
وقــد . ٢٠٠٥أغســطس / واإلعصــار كاتريــنا الــذي حــدث يف آب   ٢٠٠٤ديســمرب /كــانون األول

وتتســبب .  ضــعفا مــنذ اخلمســينات ١٤الطبيعــية ارتفعــت التكالــيف االقتصــادية املقــترنة بــالكوارث   
الكــوارث دائمــا يف حتويــل وجهــة األمــوال مــن بــرامج التنمــية إىل أنشــطة اإلغاثــة واإلنعــاش مــن           

ــوارئ ــواتل    . الطـ ــة واألرض وسـ ــوال اجلويـ ــواتل رصـــد األحـ ــائية، كسـ ــيات فضـ وتعـــرض تكنولوجـ
حسني التقليل من خماطر الكوارث     االتصـاالت والتكنولوجـيات السـاتلية لـتحديد املواقع، إمكانات لت          
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والتنـبؤ بدقـة ـا واإلنـذار املـبكر ـا ورصـد أثـرها مـن أجل حتسني عمليات اإلغاثة وإعادة التأهيل،                        
 .وميكن أن يفضي استعماهلا إىل تقليص كبري يف حجم اخلسائر يف األرواح واملمتلكات

ــراض الســلم        ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــنة اس ــت جل ــد اتفق ــا الــرابعة  وق ية، يف دور
واألربعـني، عـلى إنشـاء أفـرقة عمـل تتألف من الدول األعضاء املهتمة من أجل تنفيذ توصيات مؤمتر                    
األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية   

ي عمليايت متكامل واإليصاء وقد ركّز أحد أفرقة العمل على دراسة نظام عامل       ). اليونيسـبيس الثالـث   (
بتنفـيذه، خصوصـا مـن خـالل الـتعاون الـدويل، مـن أجل إدارة اجلهود املبذولة يف جمال التخفيف من                      
حـدة الكـوارث الطبيعـية واإلغاثة والوقاية منها من خالل خدمات رصد األرض واالتصاالت وسائر         

صــى حــد وســد الــثغرات يف التغطــية اخلدمــات الفضــائية، ممــا يتــيح اســتخدام القــدرات الراهــنة إىل أق 
وقـد تشـارك يف تـرأُّس فـريق العمـل املعـين بـإدارة الكـوارث كل من الصني وفرنسا وكندا ،                   . العاملـية 

وتألّف فريق العمل من    . ووفَّـر لــه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي املساعدة الفنية وخدمات األمانة              
 .واملنظمات غري احلكومية من املنظمات احلكومية الدولية ١٣ دولة عضوا و٤١

وأصـدر فـريق العمل عددا من التوصيات، منها إنشاء هيئة تنسيق فضائية دولية معنية بإدارة                 
وقد ". املـنظمة الدولـية لتنسـيق األنشـطة الفضـائية املتعلقة بإدارة الكوارث            "الكـوارث، تسـمى مؤقـتا       

 يف األغــراض الســلمية عــن   أدرجــت تلــك التوصــيات يف تقريــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي       
االسـتعراض اخلماسـي األعـوام لتنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث، الذي عرض على اجلمعية العامة                 

 .يف دورا التاسعة واخلمسني

 تشرين  ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/٢وتسـليما بـتلك اإلمكانـات، وافقـت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها                 
دراسـة حـول إمكانـية إنشـاء هيئة دولية تعىن بالتنسيق            ، عـلى أن جيـري إعـداد         ٢٠٠٤أكـتوبر   /األول

وتوفـري الوسـائل الكفـيلة بتحقـيق أقصـى قـدر ممكـن واقعـيا مـن النجاعة للخدمات الفضائية من أجل           
اسـتخدامها يف إدارة الكـوارث، وعـلى أن يعـد تلـك الدراسـة فـريق خرباء خمصص يتألّف من اخلرباء                      

ويتضمن هذا التقرير اخلطوط    . تمة واملنظمات الدولية ذات الصلة    الذيـن توفّـرهم الـدول األعضاء امله       
 دولة ٢٦العريضـة للنـتائج الـيت توصـلت إلـيها تلـك الدراسـة اليت قام ا فريق من اخلرباء املنتمني إىل                       

عضـوا ومخـس وكـاالت متخصصـة داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة ومـنظمات غـري حكومية هلا صفة                       
وقد كان عمل فريق اخلرباء     . خدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     مراقـب دائـم لدى جلنة است      

 .املخصص مدعوما من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

وقـد اتفـق اخلـرباء الذيـن يـتألّف مـنهم فـريق اخلـرباء املخصص، بعد استعراض احلالة الراهنة                      
وارث، عــلى أن مــن شــأن الســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل التقلــيل مــن املخاطــر وإدارة الكــ 

ــلى            ــية املث ــيق الفعال ــيا بتحق ــيام واقع ــبل الق ــري س ــات الفضــائية وتوف ــىن بتنســيق اخلدم ــئة تع إنشــاء هي
لـلخدمات الفضـائية من أجل استخدامها يف إدارة الكوارث أن يساهم بقدر كبري يف مساعدة الدول                 
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ا من أجل دعم أنشطة التقليل      األعضـاء عـلى الـتمكُّن من الوصول إىل اخلدمات الفضائية واستخدامه           
ــة التنفــيذ            ــربامج والــنظم اجلاري ــاهم يف ســد الفجــوة بــني ال ــوارث، ممــا يس ــن املخاطــر وإدارة الك م

واتفق فريق اخلرباء املخصص على أن . واملخطّـط هلـا مـن جهـة وأوساط املستخدمني من جهة أخرى       
 أوصــى ــا فــريق العمــل املعــين بــإدارة  تشــكّل اهليــئة الدولــية املعنــية بتنســيق األنشــطة الفضــائية والــيت 

 .الكوارث تلك اهليئة التنسيقية

والحـظ فـريق اخلـرباء أن هـنالك عددا من املبادرات ذات الصلة بالفضاء، اجلارية التنفيذ أو         
أي احلـد مـن املخاطر      (املخطّـط هلـا، الـيت ميكـن أن تدعـم مـراحل خمـتلفة مـن عملـية إدارة الكـوارث                       

رث والتخفـيف مـن آثارهـا واإلنـذار املـبكّر ـا واإلغاثـة منها وإعادة التأهيل بعد           والوقايـة مـن الكـوا     
ومـن بـني تلـك املـبادرات املـنظومة العاملـية لـنظم رصد األرض وميثاق التعاون على حتقيق                    ). وقوعهـا 

امليـثاق الدويل  (االسـتخدام املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعـية أو تكنولوجـية            
وشــراكة اســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة وبــرنامج الرصــد   ) أن الفضــاء والكــوارث الكــربىبشــ

ــتابع       ــرنامج اتقــاء الكــوارث الطبيعــية والتخفــيف مــن آثارهــا ال ــية وب ــية واألمن العــاملي لألغــراض البيئ
ساتلية وكانـت هـناك أيضـا مـبادرات مـثل خدمـة األمم املتحدة ال              . للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة       

الـذي أنشـأه بـرنامج الرصـد العاملي لألغراض البيئية        " ريسـبوند "الـيت أنشـأا األمـم املـتحدة وحتـالف           
اللـتني تعكـف عـلى تنفـيذمها مـنظمات غري           " غلوبـل مـاب آيـد     "و" مـاب آكشـن   "واألمنـية ومـبادريت     

افة القيمة  حكومـية واملـبادرات الـيت تقـوم ـا شـركات من القطاع اخلاص واليت وفّرت منتجات مض                  
ــن أجــل إدارة الكــوارث   ــإدارة      . م ــية ب ــدى األوســاط املعن ــريق اخلــرباء املخصــص إىل أن ل وخلــص ف

الكـــوارث فجـــوات يف الوعـــي ـــذه املـــوارد ويف املعـــرفة بســـبل الوصـــول إلـــيها ويف القـــدرة عـــلى   
 .استخدامها

 ومــن جهــة أخــرى، كانــت تلــك األنشــطة مدفوعــة بواليــات خمــتلفة، وكانــت مصــحوبة يف 
ومن . كـثري مـن األحـيان بالتركيز على مراحل حمددة من الكوارث أو على أنواع معينة من األزمات                 

مث، فـال توجـد آلـية تنسـيقية عاملـية واحـدة لتنفـيذ نظـام مـتكامل لرصد الكوارث يستخدم إىل أقصى                
إعـالن فيينا   : ةاأللفـية الفضـائي   "حـد التكنولوجـيات واخلدمـات الفضـائية املـتاحة مثـلما دعـي إلـيه يف                  

 .، الذي اعتمده اليونيسبيس الثالث"بشأن الفضاء والتنمية البشرية

وسـوف تسـاهم املـنظمة التنسـيقية املقـترحة، بعـد إنشـائها، يف اغتـنام الفرص املتاحة وتوفري                     
وهي ستعمل على حتسني    . الدعـم جلماعـة متناسقة ومتكاملة من املعنيني بالتصدي للكوارث وإدارا          

االت يف كـامل أوسـاط املعنـيني بـإدارة الكـوارث والفضـاء وفـيما بني هذه األوساط، مما ميكِّن          االتصـ 
مـن اتـباع ـج مـتعدد املـراحل حقـا ويـراعي خمتلف املخاطر فعال، كما أا ستدعم التحالفات ونقل         

 .املعارف واملعلومات بني خمتلف الفاعلني



 
 
 

A/AC.105/C.1/L.285 
 

 4 
 

اخلرباء يف وجوب أن تكون املنظمة املقترحة       وقـد متـثّل اجلانـب األساسـي الـذي شـدد علـيه                
ــية     ــيات الدول ــتحالفات بــني املــبادرات واآلل ــتعزيز ال ). تكنولوجــيا الفضــاء وإدارة الكــوارث (حمفــال ل

 : وسوف تشمل مهامها ما يلي

التنسـيق والـتفاعل مـع أمانـة االسـتراتيجية الدولــية لـلحد مـن الكـوارث، مـن أجــل           )أ( 
ــتزامات إطــار   ، وكذلــك مــع األطــراف ذات الصــلة  ٢٠١٥-٢٠٠٥عمــل هــيوغو للفــترة  الوفــاء بال

أو توفّـر حلـوال فضائية      /واملتمـثّلة يف السـلطات الوطنـية واملؤسسـات العلمـية واملـنظمات الـيت تـنفّذ و                 
 والناشطني يف كل من اال اإلنساين والبيئي وجمال احلماية املدنية وأوساط الفضاء؛

ــرادية    الدعــم باملعلومــات مــن خــال   )ب(  ــع شــبكي يتضــمن دراســات حــاالت إف ل موق
وأفضـل املمارسـات، ويقـدم معلومـات عن البيانات احملفوظة واملتعلقة بدراسات الكوارث والتصدي               

 هلا وعن األنشطة الوصولة، أو يتيح تلك البيانات؛

ــية كــتوفري معلومــات عــن املخاطــر عــلى الصــعيد الوطــين، حســب       )ج(  أنشــطة عمليات
رثـة، وربـط تقديـر املخاطـر باسـتراتيجيات التنمـية االقتصـادية الرامية إىل التخفيف من                  موضـوع الكا  

كالفـريق املخـتص برصد األرض وامليثاق   (حـدة الفقـر واملسـامهة يف تنفـيذ بـرامج أو مـبادرات دولـية                
 ).الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى

مثالب خيارات التنفيذ املمكنة قام ا      وقـد تبـين مـن دراسة استعراضية متعمقة حول مزايا و            
فــريق اخلــرباء املخصــص أن التعجــيل بإنشــاء املــنظمة املذكــورة يقتضــي إنشــاءها يف الــبداية كــربنامج   

أما صفتها القانونية   . لألمـم املـتحدة يكـون حتت قيادة مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي             
 . يف وقت الحقالنهائية فسوف حيددها أصحاب املصلحة فيها

وقـد قـدر اخلـرباء، اسـتنادا إىل القائمـة األولـية من املهام املستبانة، أن إنشاء املنظمة املقترحة                      
واملرافق )  موظفني ١٠( مليون دوالر لتغطية تكاليف املوظفني       ١,٣سـيتطلّب ميزانـية سـنوية تقـارب         

دى الدول األعضاء هذه املنظمة أم      وسواء أإستضافت إح  . والتكالـيف العملياتية  ) التشـغيل والصـيانة   (
أُنشــئت داخــل مقــر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، ينــبغي اســتخدام مســامهة األمــم املــتحدة فــيها  

 ).اثنني من الفئة الفنية وموظف واحد من فئة اخلدمة العامة(لتغطية تكاليف ثالثة موظفني 
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  اخللفية  -أوال  
ــراض الســ      -١ ــرابعة  اتفقــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــا ال لمية، يف دور

واألربعـني، عـلى إنشـاء أفـرقة عمل تتألّف من الدول األعضاء املهتمة من أجل تنفيذ توصيات                  
مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     

ــا للقــرار الــذي اعــتمد يف ذلــك املؤمتــر وامل   ) اليونيســبيس الثالــث (الســلمية  األلفــية "عــنون وفق
 وقـد ركّـز أحـد أفـرقة العمـل اليت            )١(".إعـالن فييـنا بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية           : الفضـائية 

أنشــئت عــلى دراســة نظــام عملــيايت عــاملي مــتكامل واإليصــاء بتنفــيذه، خصوصــا مــن خــالل    
عية الـتعاون الـدويل، مـن أجـل إدارة اجلهود املبذولة يف جمال التخفيف من حدة الكوارث الطبي          

واإلغاثـة والوقايـة مـنها مـن خـالل خدمـات رصـد األرض واالتصاالت وسائر اخلدمات ذات                   
الصـلة بالفضـاء، ممـا يتـيح اسـتخدام القـدرات الراهـنة إىل أقصـى حد وسد الثغرات يف التغطية                      

، كل من الصني  ٧وقـد تشارك يف ترأُّس ذلك الفريق، الذي يعرف باسم فريق العمل             . العاملـية 
وقد . كـندا، ووفَّـر مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي املساعدة الفنية وخدمات األمانة            وفرنسـا و  

 مـن املـنظمات الدولـية احلكومية واملنظمات    ١٣ دولـة عضـوا و  ٤١ مـن   ٧تـألّف فـريق العمـل       
 .غري احلكومية

وبعـد إجـراء عملـية شـاملة من املشاورات والدراسات االستقصائية وحتاليل الفجوات               -۲
ــياجات،  ــإدارة الكــوارث اســتنتاجاته وتوصــياته إىل اللجــنة       واالحت ــين ب ــريق العمــل املع ــدم ف ق

ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف      ــية ال الفرعــية العلمــية والتقن
وشدد فريق العمل يف تقريره     ). A/AC.105/C.1/L.273انظر الوثيقة   (دورـا احلاديـة واألربعني      

طبيعـية واألخـرى الـيت هي من صنع اإلنسان تصيب كل أحناء العامل دون               عـلى أن الكـوارث ال     
متيـيز، وخلـص إىل أن الـنجاح يف التقلـيل مـن أثـر تلـك الكـوارث سـيتطلب بذل جهود دولية                        

وخلــص الفــريق . منســقة مــن أجــل إدارة آثــار تلــك الكــوارث وتكمــيل الــنهج العاملــية اجلاريــة
ن بعـض املـبادرات املتخذة يف جمال التصدي للكوارث،          العـامل إىل أن هـنالك يف الوقـت الـراه          

وهـي مـبادرات تسـتفيد مـن تكنولوجـيات الفضـاء، لكـن هـناك مبادرات قليلة يف جمال الوقاية                
ومثة عدد كبري من البلدان اليت ال تستفيد إال قليال أو ال            . مـن الكـوارث والتخفـيف من حدا       

نقـاط اتصـال تتوىل تيسري الوصول إىل املعلومات         تسـتفيد البـتة مـن الـنظم الفضـائية ولـيس هلـا               
وأصــدر فــريق العمــل عــددا مــن التوصــيات، مــنها إنشــاء هيــئة تنســيقية   . واخلدمــات الفضــائية

املنظمة الدولية لتنسيق األنشطة الفضائية     "فضـائية دولـية معنـية بـإدارة الكـوارث، تسمى مؤقتا             
 ســتناط ــا مهمــة توفــري الوســائل الكفــيلة   وأفــيد بــأن هــذه اهليــئة ". املــتعلقة بــإدارة الكــوارث 
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بتحقـيق أقصى قدر ممكن واقعيا من النجاعة يف الوصول إىل اخلدمات الفضائية الراهنة واملقبلة               
 .ويف استخدامها يف إدارة الكوارث

وقـد أدرجـت تلـك التوصـيات يف تقريـر جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                   -٣
اسـي األعوام لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، الذي قُدم إىل          السـلمية عـن استعراضـها اخلم      

ويف تلـك الدورة، وافقت اجلمعية  ). A/59/174(اجلمعـية العامـة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني            
، عــلى أن جيــري إعــداد  ۲۰۰٤أكــتوبر / تشــرين األول۲۰ املــؤرخ ٥٩/۲العامــة، يف قــرارها 

عـىن بالتنسيق وتوفري الوسائل الكفيلة بتحقيق أقصى        دراسـة حـول إمكانـية إنشـاء هيـئة دولـية ت            
قـدر ممكـن واقعـيا مـن الـنجاعة لـلخدمات الفضـائية مـن أجـل استخدامها يف إدارة الكوارث،                      
وعـلى أن يعـد تلـك الدراسـة فـريق خـرباء خمصـص يـتألف مـن خـرباء توفرهم الدول األعضاء                        

 .املهتمة واملنظمات الدولية ذات الصلة

ل أعضــاء، يف الــدورة الســتني للجمعــية العامــة، عــن دعمهــا للعمــل  وأعربــت عــدة دو -٤
الـذي يقـوم بـه فـريق اخلـرباء املخصـص، وشددت على أمهية إنشاء الكيان املقترح نظرا لكونه                
مـن شـأنه أن يـروج مبـزيد من الفعالية تطبيق تكنولوجيا الفضاء يف احلد من الكوارث وإدارا                   

 النامـية عـلى وجـه اخلصـوص، وأعربت عن تفضيلها إنشاء             عـلى الصـعيد العـاملي، ويف الـبلدان        
 .ذلك الكيان حتت مظلة األمم املتحدة من أجل ضمان انضمام اجلميع إليها

  
  إنشاء فريق خرباء خمصص          -ألف  

أنشـئ فـريق اخلـرباء املخصـص واجـتمع أثـناء الـدورة الثانـية واألربعـني للجـنة الفرعية                      -٥
ويف ذلــك االجــتماع، وضــع فــريق  . ۲۰۰٥مــارس / آذار–ير فــربا/العلمــية والتقنــية يف شــباط 

اخلـرباء املخصـص مشـروع الصيغة النهائية لصالحياته ووثيقة اخلطوط العريضة خلطة عمله من      
. أجــل إعــداد هــذه الدراســة وقدمهمــا إىل اللجــنة الفرعــية لكــي تستعرضــهما وتوافــق علــيهما  

 .ة خطة العمل بصيغتهما املعدلةووافقت اللجنة الفرعية على مشروع الصالحيات ووثيق

أمــا اخلــرباء الذيــن عيــنوا أعضــاء يف فــريق اخلــرباء املخصــص وشــاركوا يف إعــداد هــذه  -٦
الدراسـة، فقـد كانوا من دول أعضاء ووكاالت متخصصة تابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري               

روسي؛ األرجنتني؛ االحتاد ال: حكومـية هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجـنة، عـلى النحو التايل              
؛ إيطالـــيا؛ بـــيالروس؛ اجلزائـــر؛ ) اإلســـالمية–مجهوريـــة (اســـبانيا؛ أملانـــيا؛ إندونيســـيا؛ إيـــران 

ــندا؛          ــندا؛ ك ــبني؛ فنل ــيا؛ الصــني؛ فرنســا؛ الفل ــا؛ رومان ــة كوري ــة التشــيكية؛ مجهوري اجلمهوري
ــيجرييا؛ اهلــند؛ الواليــات املــتحدة األمري     ــيا؛ املغــرب؛ النمســا؛ ن ــيا؛ التف ــيابان؛  كولومب كــية؛ ال
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؛ املـنظمة العاملـية لألرصاد      )اليونسـكو (الـيونان؛ مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة               
ــية للمســح         ــية الدول ــلمالحة الفضــائية؛ اجلمع ــدويل ل ــة؛ جلــنة أحبــاث الفضــاء؛ االحتــاد ال اجلوي

ريق وقــد قــدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الدعــم لفــ . التصــويري واالستشــعار عــن بعــد
 .اخلرباء املخصص أثناء عمله

  
  املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث               -باء  

يناير /اعـترف املؤمتـر العـاملي املعـين بـاحلد مـن الكـوارث، الـذي عقـد يف كـانون الثاين                      -٧
هـيوغو، بالـيابان، مبسامهة تكنولوجيا الفضاء يف احلد من الكوارث، وشدد            - يف كـويب   ۲۰۰٥

وكان هذا  .  اخلدمـات الفضـائية بانـتظام يف عملـية دعم احلد من املخاطر             عـلى ضـرورة إدمـاج     
املؤمتــر أكــرب جتمــع لألوســاط املعنــية بــالكوارث عــلى اإلطــالق، حيــث حضــر أنشــطة جلســاته 

 مشــارك وحضــر اجلــزء العمومــي مــنه قــرابة  ٤ ٠٠٠العامــة وجلســاته املواضــيعية مــا جمموعــه  
ت، وهــي مبيــنة يف إطــار عمــل هــيوغو  وقــد صــدرت قائمــة مــن الــتعهدا .  شــخص٤٠ ٠٠٠

 وهي  )٢(بـناء قـدرات األمم واتمعات على الصمود أمام الكوارث،         : ۲۰٠٥-۲۰١٥للفـترة   
تعهـدات ستسـاهم يف التقلـيل جـدا مـن اخلسـائر يف األرواح ومـن األضرار اليت تلحق باملصاحل               

ولوجيا الفضاء على   وفـيما خيـص تكن    . االجتماعـية واالقتصـادية والبيئـية للمجـتمعات والـبلدان         
وجـه الـتحديد، سـلّم املؤمتر يف الوثائق اخلتامية مبسامهة تكنولوجيا الفضاء يف احلد من املخاطر                 
ــيق وإتاحــة أحــدث        ــناء األعــوام العشــرة األخــرية وبضــرورة التشــجيع عــلى اســتخدام وتطب أث

، تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت وتكنولوجــيات الفضــاء ومــا يتصــل ــا مــن خدمــات  
 .وكذلك بيانات رصد األرض، من أجل احلد من خماطر الكوارث

  
  أثر الكوارث يف التنمية       -ثانيا  

تتسـبب كـوارث كالعواصـف والفيضـانات والـرباكني والـزالزل، كـل عام، يف هالك                  -٨
اآلالف مـن الـناس ويف إحلاق أضرار بالغة باملمتلكات يف كامل أرجاء العامل، مشردة عشرات                

وميكن تاليف العديد من هذه اخلسائر يف . الـناس مـن بـيوم ومدمرة موارد رزقهم   اآلالف مـن   
األرواح واملمـتلكات إذا مـا توفـرت معلومـات أحسـن عن بدء اندالع هذه الكوارث وارى            

وتعـرض تكنولوجيات فضائية كسواتل رصد األحوال اجلوية واألرض وسواتل         . الـذي تـتخذه   
ــبؤ     االتصــاالت والتكنولوجــيات ال  ــات للمســامهة يف حتســني التن ــع إمكان ــتحديد املواق ســاتلية ل

باملخاطـر احملـتملة ورصـدها، وهـذا بـدوره مـن شـأنه أن يفضي إىل تقليص حاد يف اخلسائر يف                      
وقـد بـرهن املـد املوجي املعروف بالتسونامي الذي اجتاح كامل منطقة             . األرواح واملمـتلكات  
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ن التكنولوجيات الفضائية متاحة أكثر فأكثر لكي        على أ  ۲۰۰٤احملـيط اهلـندي يف أواخـر عام         
كمـا برهنـت هذه الكارثة على أن البلدان         . تسـتخدم يف اإلنـذار املـبكر واالسـتجابة للطـوارئ          

النامــية مــا زال يــتعذر علــيها احلصــول عــلى نطــاق واســع عــلى هــذه احللــول، ال أثــناء مــرحلة   
 وهــي مــرحلة التهــيؤ لــدورة  التصــدي للكــوارث فحســب، بــل وكذلــك أثــناء املــرحلة األهــم  

 .الكارثة، مما يتسبب دائما يف خسائر يف األرواح واملمتلكات عند وقوع الكارثة

 كارثة  ٣۰۰، وقـع ما يزيد على       ۲۰۰٣ إىل عـام     ١٩٩٤ويف الفـترة املمـتدة مـن عـام           -٩
 بلـد وأودت حبـياة مـا يربو على       ١۰۰طبيعـية يف املتوسـط سـنويا، وقـد تضـرر مـنها أكـثر مـن                  

 مليون شخص وتسببت يف أضرار اقتصادية       ۲٦۰ نسـمة، وتضـرر مـنها مـا يقـارب            ٥٠ ٠٠٠
، تســـبب املـــد املوجـــي املعـــروف ۲۰۰٤ويف عـــام .  بلـــيون دوالر ســـنويا٥٥بلـــغ جمموعهـــا 

بالتسـونامي يف مـنطقة احملـيط اهلـندي يف قفـزة يف اإلحصـاءات، حيث سامهت هذه الكارثة يف         
 شــخص وجعــل جممــوع األضــرار ۲٤١ ٤٠٠ إىل ۲۰۰٤جعـل جممــوع القتــلى يصــل يف عــام  

وقـد ارتفـع جممـوع التكاليف االقتصادية املقترنة    .  باليـني دوالر ١۰٣االقتصـادية املتقلـبة يـبلغ       
وبلـغ عـدد الـبلدان املتضـررة مـن أي كارثة            .  ضـعفا مـنذ اخلمسـينات      ١٤بـالكوارث الطبيعـية     

 من املتوسط يف األعوام العشرة       بلدا، وهو عدد أعلى    ١۲٣ ما جمموعه    ۲۰۰٤طبيعـية يف عـام      
وتتسـبب الكـوارث دائمـا يف حتويـل وجهـة األمـوال مـن الـربامج اإلمنائـية إىل أنشطة                     . السـابقة 

اإلغاثـة مـن الكـوارث واإلنعـاش مـنها، وقـد أبـرز املـد املوجـي املعروف بالتسونامي يف منطقة                      
ث يف الربامج اإلمنائية، مبا احملـيط اهلـندي مـرة أخـرى احلاجـة إىل إدماج التخطيط بشأن الكوار           
 .يف ذلك بناء قدرات حملية من أجل التهيؤ للكوارث والتصدي هلا

  
االستخدامات الراهنة للخدمات الفضائية من أجل دعم أنشطة احلد  -ثالثا 

  من املخاطر وإدارة الكوارث
ق واسع  لقـد برهنـت سـواتل رصـد األرض على فائدا يف توفري البيانات الالزمة لنطا                -١۰

وتشـمل االسـتخدامات السـابقة للكـوارث كـال من           . مـن التطبـيقات يف جمـال إدارة الكـوارث         
حتلـيل املخاطـر ورسـم خـرائط بشأا؛ واإلنذار بالكوارث، ومن ذلك تعقب األعاصري ورصد        
ــرباكني واالنســكابات النفطــية وحــرائق       ــوران ال ــناجم عــن ث ــر مــدى الضــرر ال اجلفــاف وتقدي

لتصـحر؛ وتقديـر الكـوارث، وهـو يشـمل رصـد الفيضـانات وتقديـر حدا                 الغابـات وانتشـار ا    
أو تغريها يف أعقاب /وتقيـيم األضـرار الالحقة باحملاصيل والغابات ورصد استخدام األراضي و          

كمـا توفر البيانات املستشعرة عن بعد قاعدة بيانات تارخيية ميكن بواسطتها جتميع             . الكـوارث 
ــناط   ــين امل ــلمخاطر تب ــيت ميكــن أن تكــون عرضــة للكــوارث   خــرائط ل ــا تكــون  . ق ال وكــثريا م
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ــات         ــم املعلوم ــيانات أخــرى ذات صــلة يف نظُ ــن الســواتل مشــفوعة بب ــات املســتمدة م املعلوم
وميكن استخدام نظُم املعلومات اجلغرافية لوضع  . اجلغرافـية مـن أجـل حتلـيل املخاطـر وتقديرها          

ألخطار من أجل ختطيط تنمية منطقة ما يف        منـاذج ملخططـات افتراضية خمتلفة بشأن املخاطر وا        
 .املستقبل

وميكــن أن ترصــد ســواتل األرصــاد اجلويــة أمنــاط الطقــس، كمــا ميكــنها أن تكتشــف     -١١
ومثــة منــتجات اشــتقاقية تنــتج . العواصــف وتعقــبها، وأن ترصــد حــاالت الصــقيع والفيضــانات

وتوفر البيانات  . اطـر معينة  روتينـيا عـدة مـرات يف الـيوم الواحـد، ويركـز العديـد مـنها عـلى خم                   
الــناجتة عــن عملــية تعقــب سلســلة متتالــية مــن صــور األعاصــري املداريــة املســتمدة مــن الســواتل  
الثابـتة بالنسـبة لـألرض وكذلـك عن تعقّب حدة العواصف والرياح يف الغالف اجلوي استنادا                 

 ممــا يســاهم يف احلفــاظ إىل تلــك الصــور، معلومــات بالغــة األمهــية للتنــبؤ باالــيارات األرضــية،
إضافة إىل ذلك، فقد حتسنت هذه التنبؤات بفضل إدماج منتجات جتريبية           . عـلى أرواح الـناس    

كالبـيانات عن الرياح على سطح احمليطات، وهي مستمدة من أدوات قياس التبعثر، والبيانات              
 .ةعن الرطوبة أو اطل األمطار، وهي مستمدة من أدوات القياس باملوجات الصغري

وتوفـر نظـم عاملـية لسـواتل املالحـة كالـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع، الـتابع للواليات                      -١۲
املـتحدة، والـنظام العـاملي لسـواتل املالحـة، الـتابع لالحتاد الروسي، معلومات دقيقة عن املواقع                  
والســرعة والوقـــت، وهـــي معلومـــات ســـهلة املتـــناول عـــلى األرض ألي شـــخص لــــه جهـــاز  

ــتقبال ــدد     وي. اسـ ــاع عـ ــتها يف اتسـ ــناقص تكلفـ ــتقبال وتـ ــزة االسـ ــم أجهـ ــاهم تقلـــص حجـ سـ
املسـتخدمني الذيـن أصـبحوا يسـتعينون اآلن ـذه احللـول التكنولوجية جلمع البيانات من أجل                  

 .دعم أنشطة احلد من املخاطر واالستجابة للطوارئ

الكوارث وعــادة مــا حتــتل مســألة إقامــة االتصــاالت مــن جديــد يف املــناطق املــنكوبة بــ   -١٣
وإضـــافة إىل ذلـــك، مثـــة حاجـــة إىل تلقـــي . األولويـــة الرئيســـية عـــند االســـتجابة حلالـــة طارئـــة

املعلومـات مـن خمـتلف فرق االستجابة للطوارئ العاملة يف امليدان وإرسال املعلومات إليها، مبا                
وسواتل االتصاالت . يف ذلـك إرسـال ملفـات كـبرية مـن البـيانات كاخلـرائط والصور الساتلية           

ــ ــوارئ،          ه ــنوات اتصــال يف حــاالت الط ــة ق ــن إقام ــن م ــألرض متكِّ ــبة ل ــتة بالنس ــواتل ثاب ي س
وسوف تساهم اتفاقية   . ويسـتخدمها بشـكل مـتزايد كـل الذيـن يسـتجيبون حلـاالت الطـوارئ               

ــر        ــوارد االتصــاالت الســلكية والالســلكية ألغــراض التخفــيف مــن أث ــري م تامــبريي بشــأن توف
 بعــد ۲۰۰٥يــناير / كـانون الــثاين ٨دخلــت حــيز الــنفاذ يف الكـوارث ولعملــيات اإلغاثــة، الـيت   

تصـديق الـبلد الـثالثني علـيها، يف زيـادة توافـر معدات االتصاالت ألغراض التخفيف من حدة                   
واتفاقـية تامـبريي هـي صـك دويل ملـزم قانونـا يهـدف إىل مساعدة                 ر الكـوارث واإلغاثـة مـنها     
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ت عرب احلدود أثناء وقوع طارئ وبعده       العـاملني يف جمـال اإلغاثـة على جلب معدات االتصاال          
 .بأدىن قدر من الصعوبة

  استنتاجات حمددة توصل إليها فريق العمل املعين بإدارة الكوارث                          
كـان اهلـدف مـن الدراسـة الـيت اضطلع ا فريق العمل املعين بإدارة الكوارث هو فهم                -١٤

تكنولوجيات الفضائية إىل أقصى    القـيود املوجـودة اليت حتول يف الوقت الراهن دون استخدام ال           
حــد يف خمــتلف مــراحل دورة إدارة الكــوارث، وهــي التخفــيف مــن حــدة الكــوارث واإلغاثــة   

 :والوقاية منها وإعادة البناء بعد وقوعها، وقد أفضى ذلك إىل االستنتاجات احملددة التالية

تصــيب كـــوارث كالفيضـــانات والـــزالزل وحـــرائق الغابـــات واالنســـكابات   )أ( 
طـية واجلفــاف وثـوران الــرباكني، أجــزاء كـبرية مــن العـامل، وال بــد مــن بـذل جهــود دولــية      النف

وتقتضـي اإلغاثـة من الكوارث توفر قواعد        . منسـقة مـن أجـل التقلـيل مـن أثـرها إىل أدىن حـد               
  اجتماعية آنية وحمدثة والقيام بتحليل ظريف ملختلف مراحل الكارثة؛–بيانات جغرافية 

ي تكنولوجــيا فضــائية كســواتل االستشــعار عــن بعــد وســواتل  ميكــن أن تــؤد )ب( 
األرصـاد اجلويـة، فضال عن نظم االتصاالت واملالحة وحتديد املواقع دورا بالغ األمهية يف دعم                

 إدارة الكوارث بواسطة تقدمي معلومات دقيقة وآنية ودعم يف جمال االتصاالت؛

ــيات إ   )ج(  دارة الكــوارث مــتخلفا مــا زال اســتخدام مــوارد فضــائية يف دعــم عمل
ختلفـا كـبريا يف معظـم أحنـاء العـامل وهـو ما زال ميثل حتديا كبريا؛ ولكن، مثة عدة جهود دولية                       
تــبذل مـــن أجـــل معاجلــة االحتـــياجات اإلمنائـــية والتوصــل إىل اســـتخدام تكنولوجـــيا الفضـــاء    

 استخداما فعاال؛

بـــيقات مـــن جهـــة أخـــرى، مثـــة فجـــوة ال يســـتهان ـــا يف كـــل جمـــاالت تط   )د( 
التكنولوجـــيا الفضـــائية عـــلى إدارة الكـــوارث، مبـــا يف ذلـــك يف اـــاالت التقنـــية والعملياتـــية   

التدريبـية والتنظيمـية، وستظل هذه الفجوة قائمة على األرجح ما مل يتبع ج عاملي              /والتعليمـية 
ت وهـناك يف كـل الـبلدان تقريـبا نقـص يف فهم منافع استخدام التكنولوجيا               . منسـق ومـتكامل   

الفضــائية يف دعــم أنشــطة احلــد مــن املخاطــر وإدارة الكــوارث، وخاصــة لــدى املســؤولني عــن  
 .إدارة الكوارث ووكاالت احلماية املدنية
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 الربامج والنظم ذات الصلة اليت هي جارية التشغيل  -رابعا 
  واألخرى املخطط هلا

ادرات دولية تساهم   تبينـت الدراسـة الـيت اضـطلع ـا فـريق اخلـرباء املخصـص عـدة مب                   -١٥
. مســامهة كــبرية يف زيــادة اســتخدام التكنولوجــيات الفضــائية يف دعــم أنشــطة إدارة الكــوارث 

وتلـك املـبادرات ختص إما مرحلة معينة من دورة الكوارث وإما نوعا معينا من الكوارث وإما         
 .منطقة جغرافية معينة

دورة الكوارث يذكَر ميثاق التعاون ومـن األمـثلة عـلى مـبادرة ختص مرحلة معينة من         -١٦
عـلى حتقـيق االسـتخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                

ففــي مؤمتــر اليونيســبيس الثالــث، صــدر ر )امليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى (
ات الفضائية وتسليمها إىل   اقـتراح يدعـو إىل وضـع ميثاق يوفر نظاما موحدا بشأن حيازة البيان             

املتضـررين مـن الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي من صنع اإلنسان من خالل مستخدمني               
واملركز الوطين  ) اإليسا(مـأذون هلـم، وكان ذلك االقتراح صادرا عن وكالة الفضاء األوروبية             
، مث حلقت ۲۰۰۰ يونيه/الفرنسـي للدراسـات الفضـائية، اللذيـن وقعـا عـلى امليـثاق يف حزيـران             

وقد انضم إىل . بركـبهما وكالـة الفضاء الكندية اليت وقعت على امليثاق بعد ذلك بوقت وجيز             
اإلدارة الوطنــية للمحــيطات والغــالف اجلــوي  (املوقعــني أعضــاء جــدد هــم الواليــات املــتحدة   

ــتحدة    ــات امل ــئة املســاحة اجليولوجــية بالوالي ــند ) وهي ــندية ألحبــاث الفضــ  (واهل ) اءاملؤسســة اهل
الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء    (واليابان  ) اللجـنة الوطنـية لألنشطة الفضائية     (واألرجنـتني   

وقـد رصدت كل وكالة     . ، ويف آونـة أحـدث عهـدا تشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث               )اجلـوي 
عضــو يف امليــثاق مــوارد لدعــم هــذه املــبادرة الــيت تســاهم يف التخفــيف مــن آثــار الكــوارث يف   

 .متلكات يف بلدان يف خمتلف أحناء العاملاألرواح وامل

ــزيد عــلى    ۲۰۰٥ديســمرب /وحــىت كــانون األول  -١٧ ــا ي ــثاق م ــرة يف ٩۰، مت تفعــيل املي  م
وثــوران ) تســونامي(التصــدي الــياالت أرضــية وانســكابات نفطــية وفيضــانات ومــد موجــي  

مد بــركاين وحــرائق غابــات وأمجــات وزالزل وعواصــف وأعاصــري، مبــا يف ذلــك للتصــدي لــل  
املوجـي املعـروف بالتسـونامي يف مـنطقة احملـيط اهلـندي والزلـزال الـذي هز باكستان واهلند يف                     

وعلى وجه التحديد، جرى    . الفـترة األخـرية واإلعصـار كاترينا الذي ضرب الواليات املتحدة          
فأوال، قامت اهلند بذلك    : تفعـيل امليـثاق ثـالث مـرات أثناء التسونامي يف منطقة احمليط اهلندي             

لصـاحل إقلـيمها، مث قامـت بذلك وكالة احلماية          ) عـن طـريق املؤسسـة اهلـندية ألحبـاث الفضـاء           (
املدنــية الفرنســية لصــاحل ســري النكــا، مث قــام بذلــك مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لصــاحل  
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 خريطة، بواسطة الصور الساتلية اليت توفرت،   ۲۰۰وقـد أنـتج مـا يقـارب         . اندونيسـيا وتايلـند   
 األوىل، وأتيحـت تلـك اخلـرائط لفرق اإلغاثة الطارئة اليت كانت تتصدى              يف غضـون األسـابيع    

 .للكارثِة

 مرة ألن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي       ۲۲وقـد تسـىن لألمـم املـتحدة تفعـيل امليثاق             -١٨
، وهي آلية تستطيع منظومة األمم      ۲۰۰٣مارس  /قُـبل لـيكون هيـئة مـتعاونة مـع امليثاق يف آذار            

 احلصول على صور من األعضاء يف امليثاق بإرسال طلبات بالفاكس         املـتحدة مـن خالهلا طلب     
ونظــرا . بغــية احلصــول عــلى صــور لدعــم حــاالت االســتجابة للطــوارئ الــنامجة عــن الكــوارث

 يف املائة من عمليات تفعيل امليثاق قد     ٨۰النضـمام األمـم املـتحدة إىل امليثاق، كان ما يقارب            
 يف املائة قد بادرت ا األمم املتحدة،        ٥۰مية وقرابة   حدثـت للتصـدي لكـوارث يف البلدان النا        

ممـا يـدل بوضـوح عـلى أمهـية دور املنظمة يف إعانة البلدان النامية على االستفادة من املبادرات                    
 .الدولية اجلارية

وقـد تسـىن بواسـطة امليـثاق جعـل بـيانات رصـد األرض مـتاحة لفرق اإلغاثة الطارئة،                     -١٩
ات الـيت أتيحـت بـين أن هناك حاجة إىل نطاق كامل من اخلدمات من          لكـن حتلـيال ألثـر البـيان       

املنــتج إىل املســتخدم، مبــا يف ذلــك خدمــات جتهــيز البــيانات وتفســريها ولــيس احلصــول عــلى    
ومثــة عــدة مــبادرات ــدف إىل ســد تلــك الــثغرة، مــنها خدمــة األمــم    . الصــور الســاتلية فقــط

ومركــز املعلومــات الســاتلية عــن األزمــات " دريســبون"وحتــالف ) يونوســات(املــتحدة الســاتلية 
 .التابع للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي

أمـا خدمـة يونوسـات فهـي بـرنامج عملــيايت لألمـم املـتحدة يهـدف إىل توسـيع نطــاق           -۲۰
الوصـول املباشـر إىل الصـور السـاتلية واملنـتجات املضافة القيمة من خالل اإلنترنت وغري ذلك                  

ويتمــثل هدفهــا العــام يف جمــال . عددة الوســائط ألغــراض التطبــيقات اإلنســانيةمــن األدوات املــت
إدارة الكـوارث يف تيسـري التخطـيط املـادي وتنفـيذ الـربامج مـن قـبل السلطات احمللية ومديري                     

وخدمة يونوسات  . املشـاريع واملوظفـني امليدانـيني العاملني يف التصدي للطوارئ ودرء املخاطر           
 خدمــات يف جمــايل رصــد األرض ونظُــم  ۲۰۰۲ وفَّــر مــنذ عــام  هــي مشــروع خدمــي املــنحى 

وهــذه اخلدمــة يشــرف علــيها معهــد األمــم . املعلومــات اجلغرافــية ألوســاط اخلدمــات اإلنســانية
 .املتحدة للتدريب والبحث وينفذها مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ة ودولـية تعمل مع     فهـو حتـالف يـتألف مـن مـنظمات أوروبـي           " ريسـبوند "وأمـا حتـالف      -۲١
أوســاط اخلدمــات اإلنســانية مــن أجــل حتســني ســبل احلصــول عــلى اخلــرائط والصــور الســاتلية  

ــة حيــث تســاعد   " ريســبوند"ويعمــل . واملعلومــات اجلغرافــية طــوال كــل مــراحل دورة الكارث
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ة املعلومـات اجلغرافـية عـلى توزيـع املعونـة اإلنسـانية واإلمنائية، ممهدة بذلك الطريق أمام جمموع       
وقــد أنشــئ هــذا الــتحالف مــن أجــل تبــين املعلومــات الفضــائية الــيت  . مــن اخلدمــات املســتدامة

وإضافة . تسـتخدمها وكـاالت اخلدمـات اإلنسـانية بانـتظام عند توقع الكوارث أو التصدي هلا         
أيضا " ريسبوند"إىل رسـم اخلـرائط األساسـية وتوفـري املعلومـات املسـتمدة مـن السواتل، يلتزم                  

دريـب وتوفـري خدمـات الدعـم والبنـية التحتـية وتقـدمي خدمـات التنبؤ واإلنذار، وهو               بدعـم الت  
ــن دورة إدارة الكــوارث     ــبريا م ــك يغطــي جــزءا ك ــات أن تتصــدى    . بذل ــذه اخلدم  قصــدوي

لكـوارث بطيـئة احلـدوث كااعـة والتصـحر، وكذلـك حلـاالت طارئـة مفاجئة كحاالت املد                   
 .زل والفيضاناتاملوجي املعروفة بالتسونامي والزال

وأمــا مركــز املعلومــات الســاتلية عــن األزمــات، فهــو خدمــة يقدمهــا املركــز األملــاين       -۲۲
وهو مسؤول عن   . لبـيانات االستشـعار عـن بعـد الـتابع لـلمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي               

إتاحــة احلصــول عــلى البــيانات الســاتلية وجتهــيزها وحتليــلها بســرعة وعــن توفــري منــتجات مــن   
علومـات السـاتلية عن الكوارث الطبيعية والبيئية، ألغراض أنشطة اإلغاثة اإلنسانية، وكذلك             امل

وتكـيف التحالـيل حبيـث تفي باالحتياجات احملددة اليت تبديها اهليئات       . يف سـياق األمـن املـدين      
 .السياسية الوطنية والدولية وكذلك باحتياجات منظمات اإلغاثة اإلنسانية

  
  ات الدولية األخرى       املبادر   -ألف  

/ إن شـراكة اسـتراتيجية الرصـد العـاملي املتكاملة هي شراكة دولية أنشئت يف حزيران                -۲٣
، وهـي جتمـع عـددا مـن املـنظمات الدولية املعنية بعنصر الرصد يف املسائل البيئية                  ١٩٩٨يونـيه   

ضية يف  وموضوع املخاطر األر  . العاملـية، وذلـك مـن مـنظور حبـثي وكذلك من منظور عمليايت             
شـراكة اسـتراتيجية الرصد العاملي املتكاملة هو عبارة عن مبادرة يتشارك فيها ثالثة من أعضاء                
ــية بســواتل رصــد األرض والــس الــدويل      الشــراكة املذكــورة، وهــم اليونســكو واللجــنة املعن

ة وــدف هــذه املــبادرة إىل االســتجابة لالحتــياجات مــن املعلومــات العلمــية والعملياتــي. للعلــوم
ذات الصــلة بالتنــبؤ مبخاطــر جيوفيزيائــية ورصــدها، وهــذه املخاطــر اجليوفيزيائــية هــي الــزالزل  

ويتمــثل اهلــدف الرئيســي للمــبادرة يف الــتحري يف إمكانــية   . والــرباكني والتمــلمالت األرضــية 
وضـع اسـتراتيجية رصـد مـتكاملة كفـيلة بـزيادة القـدرات العملياتـية والبحثـية لـدى الوكاالت                     

ة النهائــية املعنــية بالتخفــيف مــن املخاطــر اجليوفيزيائــية عــلى كــل مــن الصــعيد احملــلي  املســتخدم
 .والوطين واإلقليمي، ويف وضع تلك االستراتيجية يف اية املطاف

ومـن اجلهـود الـيت بذلـت يف اآلونة األخرية يف حماولة حتقيق تنسيق شامل وإجياد التزام                   -۲٤
ــتجات التكنولوجــ   ــا واســتخدامها عــلى نطــاق    سياســي بضــمان إدمــاج من يا الفضــائية وحلوهل
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واسـع، تذكَـر خطة التنفيذ العشرية األعوام من أجل إنشاء املنظومة العاملية لنظم رصد األرض                
وتلخص هذه اخلطة اخلطوات    . الـيت وضـعها الفـريق احلكومـي الـدويل املخـتص برصد األرض             
 من البلدان واملنظمات احلكومية     الـيت ينـبغي أن يـتخذها عـلى مـدى العقـد القادم نطاق متزايد               

وســوف . الدولــية واملــنظمات الدولــية واإلقليمــية مــن أجــل إنشــاء املــنظومة العاملــية املذكــورة   
تسـاهم هـذه املنظومة العاملية يف إجياد قدرة على رصد حالة األرض باستمرار وإجياد فهم أكرب                 

ة األرض واملضـــي يف تنفـــيذ لعملـــيات األرض الدينامـــية وزيـــادة القـــدرة عـــلى التنـــبؤ مبـــنظوم 
وتشـمل اخلطـة الـنظر يف احلاجـة إىل تنسـيق نطاق واسع              . االلـتزامات الـتعاهدية البيئـية الدولـية       

مـن املنصـات واملـوارد والشـبكات الفضـائية واجلويـة والـربية واحمليطـية الـيت هي كثريا ما تعمل               
 .بشكل مستقل يف الوقت احلاضر

ــيذ العشــرية ا   -۲٥ ــأن موضــوع الكــوارث هــو أحــد اــاالت     وتســلّم خطــة التنف ألعــوام ب
الرئيسـية الـيت سينتفع فيها املعنيون به من هذا اجلهد التنسيقي، حيث إن اجلهد املبذول يف هذا               
اـال سيسـاهم يف التقلـيل مـن اخلسـائر يف األرواح واملمتلكات النامجة عن الكوارث الطبيعية                  

ف يفضي تنفيذ املنظومة العاملية لنظم رصد       وسو. والكـوارث الـيت هي ناجتة عن نشاط بشري        
األرض إىل تعمـيم املعلومـات بشـكل أكـثر آنـية مـن خالل حتقيق تنسيق أفضل بني نظُم رصد                     
املخاطـــر والتنـــبؤ ـــا وتقديـــر األخطـــار واإلنـــذار املـــبكر بـــالكوارث والتخفـــيف مـــن حدـــا 

 .عامليوالتصدي هلا على كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي وال

كذلـك، فـإن بـرنامج الرصـد العـاملي لألغراض البيئية واألمنية هو مبادرة مشتركة من                  -۲٦
املفوضــية األوروبــية واإليســا ــدف إىل إجيــاد قــدرة أوروبــية عــلى توفــري معلومــات عملياتــية     

ويتمثل اهلدف العام هلذا الربنامج   . واسـتخدامها مـن أجل رصد البيئة واألمن على نطاق عاملي          
 دعــم أهــداف أوروبــا بشــأن التنمــية املســتدامة واإلدارة الشــاملة، دعمــا للسياســات البيئــية    يف

واألمنـية، وذلـك بتيسـري وتعزيـز توفري بيانات ومعلومات ومعارف نوعية يف أواا، وذلك من                 
إقامـة شـراكة بـني الفـاعلني األوروبـيني الرئيسيني، ووضع            : خـالل ثالثـة مكونـات هـي التالـية         

، ينبغي أن   ۲۰۰٨وحبلول سنة   .  لتقاسـم املعلومـات، وإقامـة آلـية للتحاور الدائم          نظـام أورويب  
تكـون أسـس القـدرة األوروبـية عـلى الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية والعناصر اهليكلية       

 .هلذه القدرة قد أرسيت وأصبحت جارية التشغيل

ها اخلاص باتقاء الكوارث الطبيعية     وقـد أنشـأت املـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية برناجم           -۲٧
والتخفـيف مـن آثارهـا، وذلـك إدراكـا منها أا متلك البنية التحتية العاملية الالزمة الستحداث                 
وتوفـري منـتجات وخدمـات أساسـية لصـوغ اسـتراتيجيات دولـية وإقليمـية ووطنية بشأن إدارة                   

يت متلكهــا املــنظمة لدعــم هــذه  أمــا البنــية التحتــية الــ . خماطــر الكــوارث الطبيعــية والتصــدي هلــا 
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املــبادرة، فهــي تــأيت مــن بــراجمها العلمــية والتقنــية ومــن شــبكتها مــن املراكــز اإلقليمــية للرصــد    
اجلـوي املتخصـص ومراكـز األرصـاد اجلويـة العاملية ودوائر اخلدمات الوطنية اخلاصة باألرصاد                

ار منســق عــلى كــامل وهــذا الــربنامج سيســاهم يف وضــع إطــ. اجلويــة واألرصــاد اهليدرولوجــية
نطـاق املـنظمة لكـي يعـزز مسـامهة املـنظمة يف التقلـيل من املخاطر وإدارة الكوارث، مما يكفل                     
توفـر منـتجات وخدمـات مـتكاملة متامـا عـلى كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، من                   

 هلــا أجــل اإلرشــاد يف القــرارات املــتخذة لغــرض الوقايــة مــن الكــوارث والتهــيؤ هلــا والتصــدي  
 .واإلنعاش من عواقبها

وتبـين فـريق اخلـرباء املخصص أيضا أمثلة ملنظمات غري حكومية وفرت دعما قيما من         -۲٨
أما ". غلوبل ماب آيد  "و" مـاب آكشـن   "أجـل االسـتجابة للطـوارئ واإلغاثـة اإلنسـانية، مـنها             

يا العظمي  ، فهـي مـنظمة خرييـة دولـية يوجـد مقرها يف اململكة املتحدة لربيطان               "مـاب آكشـن   "
وإيرلــندا الشــمالية، وهــي متخصصــة يف رســم خــرائط املــناطق املــنكوبة بــالكوارث باســتخدام   

. صـور سـاتلية وتـزويد مـنظمات املعونـة اإلنسـانية وغريهـا مـن وكـاالت اإلغاثـة بتلك الصور                     
، فقــد تشــكلت ــدف تــزويد مــتخذي القــرارات يف جمــال اإلغاثــة    "غلوبــل مــاب آيــد "وأمــا 

ئط ختصصـية تـتعلق يف املقـام األول بـبدء كـوارث بطيئة كااعة، ولكنها تتعلق            اإلنسـانية خبـرا   
 .أيضا بكوارث سريعة االندالع كالفيضانات

. ويسـاهم القطـاع اخلـاص أيضـا مسـامهة كـبرية بـتوفري دعـم قـيم لالستجابة للطوارئ                -۲٩
تل جتارية  فأثـناء حلـول كارثـة التسـونامي يف احملـيط اهلـندي، قامـت عـدة شـركات تشغل سوا                    

وســوف تســاهم هيــئة تنســيقية . عالــية االســتبانة بإنــتاج صــور وتقدميهــا إىل املــنظمات املهــتمة 
كاملـنظمة التنسـيقية املقـترح إنشـاؤها يف مجـع مشـل هـذه الشـركات املنتمية إىل القطاع اخلاص                   

 .وفرق التصدي للكوارث اليت ميكن أن تستفيد من هذه املسامهة
  

   لغرض دعم إدارة الكوارث حتديدا             بناء نظم فضائية      -باء  
حـىت هـذا الـتاريخ، ظلـت أنشـطة إدارة الكـوارث تستفيد من التكنولوجيات واملوارد                  -٣۰

الراهـنة الـيت سـبق أن وضـعت يف الفضاء، من أجل دعم فئات متعددة من املستخدمني وأنواع       
قها من أجل   ولكـن، جيـري اآلن تصـميم بعـثات فضـائية حمددة وإطال            . مـتعددة مـن التطبـيقات     

 .دعم املستخدمني واألنشطة يف جمال الكوارث حتديدا

فقـد قـام املركـز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي بتجريب جهاز استشعار اختباري، هو              -٣١
، وهـو جهاز  ")بـريد ("جهـاز الكشـف الثـنائي الطـيف باألشـعة دون احلمـراء والكـامريا املرئـية                
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" بــريد" واجلهــاز ۲۰۰١أكــتوبر /ذ تشــرين األولومــن. مفــيد لرصــد احلــرائق وســطح األراضــي
/ جيـري عملـيات رصـد عاملـية للشـذوذ احلـراري ويوفـر منـتجات مـن البيانات العالية االستبانة                    

دون البكسـلية بشـأن حـاالت خمـتارة مـن احلـرائق الـربية واألنشـطة الربكانية، وتشمل جمموعة                    
رجة احلرارة، وهي حمفوظة يف املركز      بـياناته بـيانات عـن أحداث عاملية متنوعة بشأن ارتفاع د           

وسوف يسترشد بالتجربة املكتسبة من جهاز االستشعار هذا        . األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلوي      
 .يف ما ستقوم به وكالة الفضاء األوروبية من استحداث لنظُم أخرى يف املستقبل

 األرض أمـا تشـكيلة سـواتل رصـد الكـوارث فهـي التشـكيلة األوىل مـن سـواتل رصد                    -٣۲
الـيت سـتتألف عـند اكـتمال إنشائها من جمموعة تتراوح بني مخسة وسبعة من السواتل الصغرية                  

 بيـنها رصـد الكـوارث على     والقلـيلة الـتكلفة الـيت توفـر صـورا يومـية مـن أجـل تطبـيقات مـن          
وتعمـل تشـكيلة سـواتل رصـد الكوارث من خالل احتاد شركات دويل يسير               . الـنطاق العـاملي   

ريك بعـثة ساتلية صغرية ومستقلة ختدم االحتياجات الوطنية كما جتعل الصور اليت             فـيه كـل شـ     
ومــن خــالل تقاســم املــوارد الفضــائية  . تلــتقطها مــتاحة لألوســاط املعنــية يف أحنــاء العــامل برمــته 

واألرضـية، يتيح أعضاء احتاد شركات تشكيلة سواتل رصد الكوارث امليزة الفريدة املتمثلة يف              
وحىت اآلن، أطلقت البلدان التالية ساتال يف إطار تشكيلة         . مـة رصـد عاملية متسقة     االنـتفاع خبد  

 .تركيا واجلزائر والصني واململكة املتحدة ونيجرييا: سواتل رصد الكوارث

وجيـري التخطــيط لتشــكيالت أخـرى مــن الســواتل، مـثل بــرنامج نظــام رصــد األرض     -٣٣
، املشتمل على   )(ORFEO)" برنامج أورفيو  ("البصـري والـراداري املشـترك بـني فرنسا وإيطاليا         
يشرف عليهما املركز الوطين الفرنسي     " بليياد"نظـامني بصـريني ذوي استبانة عالية من سواتل          

للدراسـات الفضـائية، باإلضـافة إىل أربعـة مـن السواتل التابعة لكوكبة السواتل الصغرية لرصد                 
وتسهر عليها وكالة   ) COSMO-Skymed" سكاميد-كومسو("حـوض الـبحر األبـيض املتوسـط         

جمهزا برادار ذي   " سكاميد-كومسو"وسـوف يكـون كـل واحـد مـن سواتل            . الفضـاء اإليطالـية   
فـتحة اصـطناعية، وقـادرا عـلى االشـتغال باسـتبانة عالـية يف مجـيع أحـوال الطقـس وعلى توفري                       

ث الــربكانية املعلومــات يف حيــنها لــتدبر الفيضــانات وااعــات واالــياالت األرضــية واألحــدا 
 .والزالزل واحلرائق احلرجية واملخاطر الصناعية وتلوث املياه

  
  املبادرات اليت تسهم يف بناء القدرات                -جيم   

يعــد بــناء القــدرات وتعزيــز الترتيــبات املؤسســية يف مجــيع املســتويات أمــرا رئيســيا مــن  -٣٤
خلدمات الفضائية ألغراض   أجـل زيـادة قـدرة املـنظمات واألفـراد عـلى االسـتفادة الفعالـة مـن ا                  

 .التهيؤ والتصدي واالنتعاش



 
 
 

A/AC.105/C.1/L.285 
 

 18 
 

ومـن بـني األمثلة املهمة على بناء القدرات يف البلدان النامية الربنامج الرامي إىل إنشاء                 -٣٥
ــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف معــاهد الــبحوث ومؤسســات التعلــيم      مراكــز إقليمــية ل

 تشــملها الــلجان االقتصــادية اإلقليمــية الــتابعة العـايل املوجــودة يف كــل مــنطقة مــن املــناطق الـيت  
لألمـم املـتحدة، وهـو بـرنامج يقـوم بتنفـيذه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف إطـار برنامج                        

ويوفــر كــل واحــد مــن تلــك املراكــز للمشــاركني أفضــل  . األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية
: طبيقات يف ااالت األربعة التالية    الـربامج والفـرص واخلـربة فـيما يـتعلق بالتعليم والبحث والت            

االستشـعار عـن بعـد ونظم املعلومات اجلغرافية؛ وسواتل األرصاد اجلوية ورصد املناخ العاملي؛      
 .واالتصاالت الساتلية؛ وعلوم الفضاء والغالف اجلوي

وعـلى غـرار ذلـك، مـا انفـك املركـز اإلقلـيمي للتدريـب عـلى املسـح الفضائي اجلوي                       -٣٦
نة االقتصـادية ألفريقـيا يف نـيجرييا واملركـز اإلقلـيمي لرسـم خرائط املوارد ألغراض                 الـتابع للجـ   

التنمـية يف كينـيا يسـامهان يف بـناء القدرات يف أفريقيا يف جماالت رسم اخلرائط الرقمية واملسح                
الفضـائي اجلـوي ومسـح املـوارد واالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية وتقييم املوارد                

 .عيةالطبي

أمـا املشـروع املعـروف باسـم التحضري الستعمال اجليل الثاين من سواتل متيوسات يف              -٣٧
ــيا فقــد وضــعته يف عــام    ــة،    ١٩٩٦أفريق ــية الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلوي ــنظمة األوروب  امل

وقـد جلب اإلطالق الناجح للساتل اجلديد املعين  . بالـتعاون مـع أوسـاط املسـتعملني يف أفريقـيا        
من جمموعـة اجلـيل الثاين من سواتل متيوسات منافع مجة خلدمات األرصاد اجلوية              بـالطقس ضـ   

وقد ساهم هذا املشروع يف تعزيز  .  بلـدان عـلى سـاحل احملـيط اهلـادئ          ٤ بلـدا أفريقـيا و     ٤١يف  
شـبكة خدمـات األرصـاد اجلويـة الوطنـية يف الـبلدان األفريقـية وتعزيـز أربعـة مراكـز إقليمية يف                     

 بـاملعدات والتدريـب والدعم بالتطبيقات من أجل احلصول على البيانات من             أفريقـيا بـتزويدها   
وعـــالوة عـــلى ذلـــك، شـــرعت املـــنظمة األوروبـــية  . الســـاتل واســـتعماهلا يف أغـــراض عديـــدة

السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة يف تنفـيذ بـرنامج رصـد البيـئة ألغـراض التنمية املستدامة يف              
ــلى م    ــتمد ع ــرنامج يع ــو ب ــيا، وه ــن ســواتل      أفريق ــثاين م ــتعمال اجلــيل ال شــروع التحضــري الس

متيوسـات يف أفريقـيا ويـرمي إىل اسـتحداث تطبيقات جديدة تستعني بالتكنولوجيات الساتلية               
 .وسائر البيانات الفرعية لدعم التنمية املستدامة يف أفريقيا
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يا  اإلجراءات املستبانة اليت من شأا أن تدعم زيادة استخدام تكنولوج       -خامسا 
  الفضاء للحد من املخاطر وإدارة الكوارث       

الحـظ فـريق اخلـرباء املخصـص وجـود عدد ملموس من املبادرات الفضائية اجلارية أو                  -٣٨
أي احلد من خماطرها    (املـزمع تنفـيذها والـيت مبقدورها أن تدعم خمتلف مراحل إدارة الكوارث              

واإلغاثــة وإعــادة التأهــيل يف حــال  والوقايــة مــنها والتخفــيف مــن وطأــا واإلنــذار املــبكر ــا   
امليثاق الدويل بشأن الفضاء    ومـن تلـك املـبادرات الفـريق املخـتص برصد األرض، و            ). وقوعهـا 

برنامج الرصد  ، و (IGOS-P)، وشـراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة        والكـوارث الكـربى   
والتخفـيف مـن وطأـا التابع    العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنـية، وبـرنامج الوقايـة مـن الكـوارث               

ومثـة أيضـا مـبادرات مـن قبـيل خدمـة األمـم املتحدة الساتلية                . للمـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة       
اليت جيري تنفيذها على يد     " غلوبل ماب آيد  "و  " مـاب آكشـن   "و  " ريسـبوند "، و   )يونوسـات (

ــيمة يف جمــا      ــر خدمــات ق ل إدارة مــنظمات غــري حكومــية وشــركات مــن القطــاع اخلــاص توف
واســتنتج فــريق اخلــرباء املخصــص وجــود ثغــرات يف وعــي األوســاط املعنــية بــإدارة  . الكــوارث

 .الكوارث ذه املوارد ومعرفتها بسبل الوصول إليها وقدرا على استخدامها

 الثغرات والقيود الكوارثبإدارة فريق العمل املعين وقـد أبـرزت الدراسـة الـيت أجراها         -٣٩
ــنظام   ــيت تشــوب ال ــيق تكنولوجــيا      ال ــالَج بواســطة تطب ــا ميكــن أن تع  احلــايل، وهــي يف معظمه

واألوسـاط املعنية بإدارة الكوارث، واملتكونة من وكاالت احلماية املدنية، واملنظمات        . الفضـاء 
احلكومــية وغــري احلكومــية، واملؤسســات العلمــية، هلــا احتــياجات خمــتلفة إىل املعلومــات وفقــا    

ــية مناســـ  ــية ومكانـ ــداول زمنـ ــيها   جلـ ــة إلـ ــت احلاجـ ــتاح وقـ ــبغي أن تـ ــات ينـ بة، أي أن املعلومـ
ومـن اجلوهـري العمـل عـلى تبـيان تلك االحتياجات       . وبالتفاصـيل املالئمـة لكـي تكـون جمديـة         

. واعـتماد ـج موحـد وصـوت موحـد ومنسـجم لتلبيـتها بصـورة موثوقـة ويف الوقت املناسب                    
. لفضــاء ملعاجلــة الــثغرات املســتبانةومثــة حاجــة إىل إرســاء ــج منســق عــاملي يســتخدم مــوارد ا 

بـد مـن سـد الثغرة القائمة بني أوساط املستخدمني واجلهات اليت توفر التطبيقات الفضائية                 وال
وعالوة على ذلك، فإن    . مـن أجـل كفالـة تقـدمي اخلدمـات بفعالـية ويف شكل قابل لالستعمال               

بيانات احملفوظة غري منظم يف احلجـم الكـبري من املعلومات اليت تتيحها نظم الفضاء من حيث ال           
وأخريا، مثة عائق إضايف يتمثل يف قلة الوعي  ر الوقـت الـراهن، ومـن مث تصـعب االسـتفادة منها           

لــدى األوســاط املعنــية بــإدارة الكــوارث بقــدرة نظــم الفضــاء عــلى تقــدمي إســهامات حــيوية يف 
ــيم األضــرار، و      ــيم املخاطــر، ورســم مــناطق اخلطــر، وتقي ــيل تقي االتصــاالت يف مــيادين مــن قب

 .حاالت الطوارئ
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وجـلي أن مثـة فعـال آلـيات دولـية عديـدة للتصـدي جلوانـب حمـددة من دورة الكارثة،                  -٤۰
وهـي مشـفوعة بأنشـطة ترمي إىل حتسني تنسيق املوارد الفضائية على الصعيد العاملي ومبستوى               

ويف . ملعـال مـن الدعـم السياسـي واملؤسسـي املتضـافر عـلى حنـو واسـع من أجل مواصلة الع                     
ــتزايد مــن الســواتل ومــن         ــية، ســيكون هــنالك عــدد م ــتطورات التقن ــه، وبفضــل ال الوقــت ذات
ــال إدارة       ــة يف جمـ ــاط العاملـ ــتجات لألوسـ ــات واملنـ ــتوفري املعلومـ ــنها لـ ــتمدة مـ ــات املسـ اخلدمـ

بــيد أن تلــك األنشــطة تعــتمد عــلى واليــات خمــتلفة وغالــبا مــا تركّــز عــلى مــراحل  . الكــوارث
، ليست هناك آلية تنسيقية وكنتيجة لذلك . أو أنواع بعينها من األزمات    حمـددة مـن الكـوارث       

ــائدة مــن         ــدر مــن الف ــية وحــيدة لتنفــيذ نظــام مــتكامل لرصــد الكــوارث يســتمد أقصــى ق عامل
ويقتضي . تكنولوجـيات وخدمـات الفضـاء املـتوافرة، عـلى الـنحو الـذي يدعو إليه إعالن فيينا                 

كما . لموس مـن املـوارد يف األجلـني القريـب والبعيد    إنشـاء مـثل ذلـك الـنظام االلـتزام بقـدر مـ         
. سيقتضــي أن تكــون هــناك رغــبة يف الــتعاون والشــراكة بــني العديــد مــن الوكــاالت املخــتلفة   

وحلسـن احلـظ أن أجـزاء كـبرية مـن تلـك الشـراكة املمكـنة موجـودة فعـال، وهي حتظى بدعم                        
ويعــد إضــفاء . كل رمســي منســقالقــدرة التقنــية واملؤسســية املتنامــية ولكــنها ال تكتســي أي شــ 

 .طابع التكامل على تلك األنشطة حتديا كبريا
  

  توصيات فريق العمل املعين بإدارة الكوارث                 -ألف  
من أجل إنشاء نظام عاملي متكامل إلدارة الكوارث، قدم فريق العمل يف تقريره                                          -٤١

 :اخلتامي التوصيات الثالث التالية                 

يئة دولية لتنسيق اخلدمات الفضائية من أجل إدارة        ينبغي إنشاء ه  : ١التوصـية    )أ( 
ــإدارة الكــوارث     ــية لتنســيق األنشــطة املــتعلقة ب . الكــوارث، تعــرف مؤقــتا باســم املــنظمة الدول

وســـتكون لـــتلك اهليـــئة واليـــة تتمـــثل يف توفـــري الوســـائل الضـــرورية لتحقـــيق الكفـــاءة املثـــلى 
تقدمي خدمات فضائية شاملة وعاملية     وستكفل هذه اهليئة    . لـلخدمات يف جمـال إدارة الكـوارث       

ــياكل األساســية الفضــائية          ــوارد واهل ــن امل ــتامة م ــن خــالل االســتفادة ال ــناول، م ــتكلفة يف املت ب
وستضطلع . واألرضـية الراهـنة واملعـتزمة، مبشاركة كاملة من املنظمات واآلليات القائمة حاليا            

ــلجهود الفضــائ    ــئة املقــترحة بــدور جهــة التنســيق بالنســبة ل ية العاملــية املــبذولة دعمــاً إلدارة  اهلي
 الكوارث؛

ــية  )ب(  ــتخدم لتطبـــيق      : ۲التوصـ ــتدام يسـ ــورد مسـ ــاء صـــندوق كمـ ــبغي إنشـ ينـ
ــناء القــدرات   وتكــون اجلهــات املســامهة  . التكنولوجــيات الفضــائية دعمــا إلدارة الكــوارث وب
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ليت ستكون الرئيسـية يف هـذا الصـندوق هـي املـنظمات اإلمنائـية والغوثـية، فضـال عـن اجلهات ا                   
 هي املستفيدة الرئيسية من جهود احلد من الكوارث؛

ينــبغي أن تشــجع الــدول األعضــاء عــلى ختصــيص حصــة مــن        : ٣التوصــية  )ج( 
أمواهلـا اخلاصـة بـإدارة الكـوارث السـتخدام التكنولوجـيات الفضـائية وتعيني جهات                /مواردهـا 
ا الداخلــية يف جمــال إدارة يف بلداــا مــن أجــل تركــيز أنشــطته) جهــات تنســيق وطنــية(اتصــال 

 .الكوارث وتنسيقها مع اجلهود اخلارجية
  

  رؤية ميونيخ       -باء  
يف الوقـت ذاتـه الـذي كـان فـيه فـريق العمـل املعين بإدارة الكوارث يقوم بعمله، كان                      -٤۲

مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يـنظم سلسـلة مـن حلقـات العمـل اإلقليمـية بشـأن استخدام                       
ــا بــني ســنيت     تكنولوجــيا الفضــاء يف  ــترة م ، ۲۰۰٤ و۲۰۰۰ جمــال إدارة الكــوارث خــالل الف

وتـوج نـتائج حلقـات العمـل اإلقليمـية املذكـورة حبلقـة عمـل دولـية أخـرية عقدت يف ميونيخ،                   
 دولة استراتيجية   ٥١ مشاركا من    ١٧۰وقـد نـاقش     . ۲۰۰٤أكـتوبر   /أملانـيا، يف تشـرين األول     

لدان النامـية على االستفادة من تكنولوجيا الفضاء        عاملـية مـن شـأا أن تسـاهم يف مسـاعدة الـب             
ــدرة عــلى اســتخدامها يف جمــال إدارة الكــوارث، وقُدمــت تلــك االســتراتيجية        واكتســاب الق

اسـتراتيجية عاملـية لتحسني احلد من املخاطر وتدبر الكوارث باستخدام           : بعـنوان رؤيـة ميونـيخ     
وسلّم املشاركون بأن تكنولوجيات    ). A/AC.105/837مـرفق الوثـيقة     (التكنولوجـيا الفضـائية     

فضـائية مـثل سـواتل رصـد األرض، وسـواتل االتصـاالت، وسـواتل األرصـاد اجلوية، والشبكة                   
العاملـية لسـواتل املالحـة، تضـطلع بـدور مهـم يف احلـد مـن املخاطـر وإدارة الكـوارث، وقدموا                       

رف؛ واحلصول على   القـدرات وبناء املعا   عـددا مـن االسـتنتاجات والتوصـيات يف جمـال تطويـر              
البـيانات وتوافـر تلـك البـيانات واستخالص املعلومات؛ وتعزيز الوعي؛ والتنسيق على كل من                

ــاملي   ــيمي والع ــئة     . الصــعيد الوطــين واإلقل ــاملي، ســلم املشــاركون بأمهــية اهلي ــلى الصــعيد الع فع
سة إليها، وارتأى   التنسـيقية اليت اقترح إنشاءها فريق العمل املعين بإدارة الكوارث وباحلاجة املا           

املشـاركون يف حلقـة العمـل أن تكـون تلـك اهليـئة مبـثابة مركـز جـامع مـتعدد اخلدمات لتبادل                        
 .وكذلك مبثابة منرب لدعم التحالفات أيضا) أفضل املمارسات(املعارف واملعلومات 

  
  املهام الرئيسية للهيئة التنسيقية املقترحة وفوائدها املمكنة           -سادسا 

اض عمـل فـريق العمـل، وافـق فـريق اخلـرباء املخصـص على أن إنشاء هيئة                   بعـد اسـتعر    -٤٣
تعـىن بالتنسـيق وتوفـري الوسائل الكفيلة بتحقيق أقصى قدر ممكن واقعيا من النجاعة للخدمات                 
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ــبريا يف          ــهاما ك ــأنه أن يســهم إس ــن ش ــوارث، م ــتخدامها يف إدارة الك ــن أجــل اس الفضــائية م
لى اخلدمـات الفضـائية واستخدامها دعماً ألنشطة        مسـاعدة الـدول األعضـاء عـلى احلصـول عـ           

ــة        ــنظم اجلاري ــربامج وال ــثغرة بــني ال احلــد مــن املخاطــر وإدارة الكــوارث، مبــا يســهم يف ســد ال
واتفق فريق اخلرباء على أن تشكل      . واملـزمعة مـن جهـة وأوسـاط املسـتعملني مـن جهـة أخـرى               

أوصى فريق العمل بإنشائها آلية التنسيق اهليـئة الدولـية املعنـية بتنسـيق اخلدمـات الفضائية واليت         
 .املذكورة

وستسـهم اهليـئة التنسـيقية املقـترحة يف االسـتفادة مـن الفـرص احلالـية كمـا إـا ستوفّر                   -٤٤
ــية بالتصــدي للكــوارث       ــتكامل عــلى جهــود األوســاط املعن الدعــم إلضــفاء طــابع التناســق وال

 األوســاط املعنــية بــإدارة الكــوارث وستشــجع اهليــئة عــلى حتســني االتصــال عــرب كــل. وإدارــا
واألوسـاط الفضـائية والتواصـل فـيما بينها، ممكّنة بذلك من اتباع ج قادر حقا على التصدي                  
ملخاطـر مـتعددة وشـامل ملـراحل مـتعددة، وقـادر أيضـا عـلى تعزيـز الـتحالفات ونقـل املعارف                       

ان املتقدمة النمو إىل البلدان     واملعلومـات فـيما بـني اجلهـات الفاعلـة املعنـية، وال سـيما من البلد                
واعتـرب اخلـرباء أن مـن  املهـم االسـتفادة مـن األنشطة واملنتجات املتصلة بالكوارث يف                   . النامـية 

برنامج إطـار اجلهـود الدولـية الرئيسـية لتحقـيق الـتعاون العاملي املطلوب، وتشمل تلك اجلهود                  
يل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى، الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية، وامليــثاق الــدو 

، وأعمال اللجنة   (IGOS)استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة     والفـريق املخـتص برصـد األرض، و       
املعنــية بســواتل رصــد األرض، واالســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث، ومــنظومة األمــم    

نامج املتوخى باهظا أو مكلفا     ومـن األرجح أن يتوافر التمويل إذا مل يكن الرب         . املـتحدة برمـتها   
 .بشكل مفرط للميزانيات الوطنية أو ميزانيات الوكاالت

  
  جماالت تركيز اهليئة التنسيقية املقترحة                   -ألف  

اسـتنادا إىل الـثغرات املسـتبانة واملـنافع املمكـنة، حـدد فريق اخلرباء املخصص اجلوانب                   -٤٥
ينبغي ) أ: (ى حتديد شكل اهليئة التنسيقية املقترحةالرئيسـية التالـية اليت أُخذت بعني االعتبار لد     

 مركـز جـامع متعدد اخلدمات لتبادل املعلومات ومنرب لدعم    أن تكـون املـنظمة املقـترحة مبـثابة    
يـتعني أن تكـون املـنظمة موجهـة إىل تلبـية احتياجات املستعملني، أي يتعني                ) ب(الـتحالفات؛   

شراكا مركزيا يف العمل، كما ينبغي أن ينفّذ هذا     أن يـتم إشـراك األوسـاط املعنـية بـالكوارث إ           
ــثغرة بــني   ) ج(العمــل لفــائدة أوســاط املســتعملني؛   ينــبغي أن تســهم اهليــئة املقــترحة يف ســد ال

األوسـاط املعنـية بـإدارة الكـوارث واألوسـاط الفضـائية، الشـيء الـذي يتـيح منـتدى تلـتقي فيه                 
ــت  ) د(األوســاط ببعضــها؛   ــئة املق ــق اهلي ــبغي أن حتق ــية   ين ــلموارد احلال ــثل ل رحة االســتخدام األم
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ينـبغي أن تركـز هـذه اهليـئة على الثغرات القائمة اليت تقيد استخدام               ) ه(للوكـاالت الفضـائية؛     
ينــبغي أن يــتم إعماهلــا ) و(تكنولوجــيا الفضــاء يف جمــال احلــد مــن املخاطــر وإدارة الكــوارث؛   

 قادرة على االضطالع مبسؤولياا من تدرجيـيا ال مرحلـيا، أي أنـه ينـبغي أن تكـون هـذه اهليـئة               
ينبغي أن تكون متوائمة مع     ) ح(يتعني أن تتوىل مهام إعالمية وتنسيقية وتنفيذية؛         )ز(الـبداية؛   

ــية، وذلــك مــن خــالل حتديــد أوجــه التضــافر واالســتفادة مــن الفــرص       املــبادرات العاملــية احلال
 .املشتركة، كما ينبغي أن تسهم يف تنسيق تلك املبادرات

أمـا اجلانـب الرئيسـي الـذي أكده اخلرباء فيتمثل يف ضرورة اعتبار اهليئة املقترحة مبثابة                  -٤٦
). تكنولوجيا الفضاء وإدارة الكوارث   (منـرب لـتعزيز الـتحالفات بني املبادرات واآلليات الدولية           

ية وينـبغي أن تنصـب أنشـطتها وخدماـا يف الـبداية عـلى التنسيق والتفاعل مع السلطات الوطن        
أو توفـري احللول املرتكزة إىل      /ذات الصـلة، واملؤسسـات العلمـية، واملـنظمات القائمـة بتنفـيذ و             

وواصل . الفضـاء، واجلهـات الفاعلة يف ااالت اإلنسانية والبيئية واملدنية، واألوساط الفضائية           
 .اخلرباء أيضا تعريف املهام اإلعالمية والتنسيقية والتنفيذية للهيئة املقترحة

خدمة ) أ: (وينـبغي أن تشـمل املهـام اإلعالمـية اليت ستضطلع ا اهليئة املقترحة ما يلي             -٤٧
ــبادرات ذات الصــلة بأوســاط تكنولوجــيا       ــية عــلى اإلنترنــت تغطــي مجــيع األنشــطة وامل إعالم
الفضـاء وإدارة الكـوارث، مبـا يف ذلـك املعلومات املتعلقة بدراسات احلالة وأفضل املمارسات؛      

ات املــتعلقة باحلصــول عــلى البــيانات احملفوظــة احلالــية املــتعلقة بأنشــطة احلــد مــن   املعلومــ) ب(
املخاطـر وإدارة الكـوارث، واإلبقـاء عـلى حمفوظـات بالبيانات اليت ميكن أن تكون متاحة على            

 .األنشطة الوصولة) د(التوعية؛ ) ج(الفور؛ 

تنسيق بني كيانات منظومة    اإلسهام يف ال  ) أ: (وينـبغي أن تشـمل مهـام التنسيق ما يلي          -٤٨
األمـم املـتحدة والوكـاالت الدولـية واإلقليمـية واملؤسسـات العاملـة عـلى الصـعيد الوطـين، من                     

اإلســهام يف التنســيق ) ب(أجــل ســد الفجــوة بــني املســتعملني النهائــيني واألوســاط الفضــائية؛   
، الكوارث الكربى امليـثاق الـدويل بشأن الفضاء و      مـثل   (واملواءمـة بـني مـبادرات قائمـة ومقـبلة           

ــتابعة   "ريســبوند" و ــ، ومراكــز اخلدمــات املقــترحة ال ــية   ل ربنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئ
) منتديات على اإلنترنت  (إنشاء دوائر ممارسة    ) ج(؛  )واألمنـية، والفـريق املخـتص برصد األرض       

مارسات، مما  اإلسـهام يف تنقـيح االحتـياجات احملـددة للمستعملني وأفضل امل           ) د(والعمـل معهـا؛     
الــتفاوض نــيابة عــن املســتعملني بشــأن السياســات املــتعلقة ) هـــ(يســاعد عــلى تــراكم الــتجارب؛ 

؛ )احلصــول عــلى البــيانات واســتخدامها وحتديــد أســعارها وإنشــاء حمفوظــات هلــا        (بالبــيانات 
اإلسـهام، بـناء على طلب      ) ز(تيسـري بـناء القـدرات، مبـا يف ذلـك تعـريف املـنهاج املقـترح؛                   )و(
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ملؤسســات الوطنــية ذات الصــلة، يف حتديــد اخلطــط والسياســات املــتعلقة بــإدارة الكــوارث مــن    ا
 .منظور استخدام التكنولوجيات الفضائية

اإلسـهام يف تنفـيذ أنشطة ومشاريع احلد        ) أ: (أمـا الوظـائف التنفـيذية فتشـمل مـا يـلي            -٤٩
ــنها با     ــيت جيــري تعيي الشــتراك مــع جهــات  مــن املخاطــر واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، ال

تصـنيف املعلومات املتعلقة باملخاطر على الصعيد الوطين حسب أنواع          ) ب(التنسـيق الوطنـية؛     
وصـل تقيـيم املخاطـر باستراتيجيات التنمية االقتصادية من أجل التخفيف من             ) ج(الكـوارث؛   

ــر؛   ــأة الفقـ ــية  ) د(وطـ ــيمات إقليمـ ــع تقيـ ــلخطر؛    /وضـ ــتعرض لـ ــية الـ ــدى قابلـ ــية ملـ  دون إقليمـ
 .اإلسهام يف تنفيذ الربامج أو املبادرات الدولية) ه(

ويـتعني عـلى جهـة التنسـيق الوطنـية توجيه طلب إىل اهليئة املقترحة بغية احلصول على                   -٥۰
املسـاعدة عـلى حتديد   ) أ: (وتتمـثل مسـؤولية هـذه اهليـئة املقـترحة فـيما يـلي          . دعمهـا التنفـيذي   

نـــية، والــتعرف عـــلى الشـــركاء احملـــتملني  املشـــروع بتنســـيق مــع جهـــة التنســـيق الوط /النشــاط 
ــتمويل   ــئة تنفــيذ املشــروع أساســا مــن خــالل    . واملســاعدة عــلى تعــيني مصــادر ال وســتتوىل اهلي

امليثاق الدويل بشأن   اإلسـهام يف تنفـيذ واليـات مبادرات دولية، مثل           ) ب(شـركاء خارجـيني؛     
 سيما يف جمال احلد من  واملـنظومة العاملـية لنظم رصد األرض، وال  الفضـاء والكـوارث الكـربى     

 .املخاطر والتقليل من الكوارث
  

  الفوائد املمكنة للهيئة التنسيقية املقترحة                 -باء  
تتمـثل الفائدة العامة من إنشاء اهليئة املقترحة يف بناء قدرات الدول األعضاء يف ميدان                -٥١

ى توفــري وكالــة الكــوارث بطــريقة فعالــة، عــالوة عــلإدارة اســتخدام اخلدمــات الفضــائية لدعــم 
أمـا املـنافع الـيت ميكـن أن تتحقق من مثل هذا             . تنسـيقية لتـبادل اخلـربات وبـذل جهـود تعاونـية           

فمن ميزاا  . الـربنامج التنسـيقي القـائم على قدرات التكنولوجيا الفضائية فهي متعددة األوجه            
وانب املتعددة  الفـريدة أـا متكّـن مـن اتـباع ج يعىن بالتصدي للكوارث من خالل معاجلة اجل                 

لـلمخاطر ويشـمل ذلـك تقسـيم مـناطق األخطـار، وتقيـيم املخاطر، والرصد وختطيط عمليات                 
وقــد أثبتــت البــيانات الفضــائية قدرــا عــلى توفــري معلومــات حــيوية جلمــيع    . اإلغاثــة املالئمــة

مـراحل دورة الكارثـة، وهـي تشـمل أنشـطة التأهـب هلـا والتخفـيف مـن آثارهـا والتصـدي هلا                
 . اإلعماروإعادة

ــيانات       -٥۲ ــئة املقــترحة أيضــا أن تســاعد عــلى حتقــيق اســتفادة اجلمــيع مــن الب وميكــن للهي
الفضـائية، ونشـر الفوائـد يف أرجـاء العـامل ودعـم اسـتحداث معـايري لتقدمي البيانات واخلدمات                    
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قدمي ومـن الفوائـد الرئيسـية املتوقّعة من إنشاء هذه اهليئة سد الثغرات القائمة بني م               . الفضـائية 
اخلدمـات الفضـائية واألوسـاط املعنـية بـإدارة الكـوارث، وذلـك مـن خـالل تدابري مناسبة لبناء                     

 .القدرات والتوعية

واسـتنادا إىل القيود اليت حددها أعضاء فريق العمل املعين بإدارة الكوارث، اتفق فريق               -٥٣
 .ورة أدناهاخلرباء املخصص على أن اهليئة ستسهم بدرجة ملموسة يف امليادين املذك

  
  تطوير القدرات وبناء املعارف           -جيم   

نظـرا حملدوديـة فهـم أوسـاط املستعملني املعنيني بإدارة الكوارث ألمهية التكنولوجيات               -٥٤
الكوارث، ينتظر من اهليئة أن تعمل عن كثب مع أوساط التكنولوجيا           إدارة  الفضـائية يف جمـال      

ك احتـياجاا احملددة وإجياد حلول شاملة تقوم        الفضـائية ملسـاعدا عـلى السـعي مـن أجـل إدرا            
وعالوة على ذلك، ينتظر من     . عـلى التكنولوجيا الفضائية وتليب احتياجات أوساط املستعملني       

اهليـئة أن متـد يـد املسـاعدة ألوساط التكنولوجيا الفضائية لكي تفهم اآلليات التنفيذية، وأوجه                 
بـني اجلهات الفاعلة على كل من الصعيد احمللي         الـتفاعل داخـل تلـك األوسـاط والـترابط فـيما             

 .واإلقليمي والوطين

وينــتظر مــن اهليــئة أن تعمــل بشــكل وثــيق مــع أوســاط املســتعملني املعنــيني بــإدارة           -٥٥
الكـوارث وأوسـاط التكنولوجـيا الفضـائية على السواء، من خالل املساعدة على التعرف على            

لـذي سيسـاعد بـدوره املؤسسات الوطنية املهتمة         مجـيع اجلهـات الفاعلـة ذات الصـلة، الشـيء ا           
عـلى العمـل سـويا مـن أجـل وضـع وتنفـيذ مشـاريع تعاونـية مشتركة، تشارك فيها املؤسسات                      

وهـذا سيقود بدوره إىل تبادل اخلربة وإجياد احللول املناسبة للبلد           . الدولـية واإلقليمـية والوطنـية     
 أن يـتولوا مسـؤولية التوعـية والتنسيق بني          وينـبغي ألخصـائيي التكنولوجـيا الفضـائية       . واملـنطقة 

مجـيع اجلهـات الفاعلـة مـن أجـل اسـتغالل التكنولوجـيات الفضائية املتاحة واالستفادة منها يف                    
الكـوارث، وينـتظر مـن اهليئة أن تقدم الدعم ألوساط التكنولوجيا الفضائية         إدارة  دعـم أنشـطة     
 .يف هذا املسعى

كل منطقة على حدة، مثة نقص يف توحيد تلك       ورغـم وجـود قدرات مؤسسية داخل         -٥٦
ومثــة أيضــا حاجــة ماســة إىل جتمــيع املعلومــات  . القــدرات عــلى الصــعيدين الوطــين واإلقلــيمي 

املـتعلقة بالـنظم الفضـائية العاملـة حالـيا أو املـزمع إنشـاؤها واليت لديها القدرة على دعم جهود         
جنب مع كل جهة من جهات التنسيق       وسـتعمل اهليئة جنبا إىل      . احلـد مـن الكـوارث وإدارـا       
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الوطنـية مـن أجـل جتميع قائمة بالقدرات الوطنية تشمل قائمة باملؤسسات املعترف ا يف جمال                
 .التكنولوجيات الفضائية

إىل تثقــيف الــناس عــلى املســتويني الــتقين واملؤسســي وعــلى  وهــنالك حاجــة متواصــلة  -٥٧
ــتهم باحلاجــة إىل تنمــية اخلــربات   مســتوى اختــاذ القــرارات يف جمــال القــدرات الفضــائ    ية وتوعي

وينتظر من اهليئة املقترحة أن تقدم الدعم يف جمال تنفيذ . الوطنـية واإلقليمـية عـلى حنـو متواصل       
الــربامج التدريبــية والتثقيفــية يف األمديــن الطويــل والقصــري يف املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم  

وكذلـك مـن خـالل مراكـز تفـوق أكادميــية      تحدة، وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـ     
وينـبغي أن تدرج تلك الربامج يف مناهجها التدريبية         . ومواضـيعية أخـرى يف مجـيع أحنـاء العـامل          

 .دراسات عن حاالت حمددة تكون وثيقة الصلة بالبلدان املعنية
  

  احلصول على البيانات وتوافرها واستخراج املعلومات                     -دال  
يــة اآللــيات املوضــوعة لــتوفري البــيانات بســرعة عــلى كــل مســتويات اختــاذ نظــرا حملدود -٥٨

وحــىت عــندما تكــون البــيانات مــتاحة، فهــي ليســت دائمــا (القــرارات أثــناء مواجهــة الكــوارث 
، ينتظر من اهليئة املقترحة أن تسهم يف توحيد قواعد البيانات           )مـتوفرة بصـيغة يسـهل استعماهلا      

الكـوارث، بوسـائل   إدارة يانات املواضـيعية احملـددة لدعـم أنشـطة     الفضـائية الوطنـية وقواعـد البـ    
مـنها اإلسـهام يف حتديـد حمـتوى ومعـايري جمموعـات البـيانات اإلقليمـية والوطنـية املذكورة، مع           

 .مراعاة معايري البيانات الدولية القائمة تيسرياً لعملية تبادل البيانات

 يستطيع املستعملون احلصول من خالهلا     وأوصـى اخلـرباء بإنشـاء بوابـة عـلى اإلنترنـت            -٥٩
. عــلى املعلومــات عــن البــيانات املوجــودة وشــبكات االمتــياز القائمــة والفــرص املــتاحة للدعــم  

وأوصـوا بـأن يسـتند يف اسـتحداث تلك البوابة على اإلنترنت إىل التصميم النظري الذي قدمه               
 .تابع لفريق اخلرباء املخصصالفريق الفرعي املعين باملوقع الشبكي لبيانات رصد األرض ال

كمـا ينـبغي أن ـتم اهليـئة املقـترحة بالـتكلفة الـباهظة عمومـا للبـيانات املستشعرة عن                       -٦۰
بعـد، الشـيء الـذي يقـيد مـن استخدامها، وخاصة يف البلدان النامية، وأن تم كذلك مبشكلة         

وينبغي . ليها من السواتل  العـدد احملـدود مـن اآللـيات املوضوعة لتيسري تبادل البيانات احملصل ع             
باإلضـافة إىل ذلـك أن تـبذل اهليـئة كـل اجلهـود مـن أجل تعميم ونشر البيانات املتاحة جمانا أو                    

وعـالوة عـلى ذلـك، أوصـى اخلـرباء بأن تتعاون اهليئة تعاونا وثيقا مع متعهدي                 .بـتكلفة زهـيدة   
، خصوصا يف الكـوارث إدارة السـواتل مـن أجـل خفـض تكلفـة الصـور املسـتخدمة يف أنشـطة             

 .البلدان النامية
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وينــتظر مــن اهليــئة املقــترحة أن تعمــل مــع املؤسســات املهــتمة مــن أجــل وضــع معــايري    -٦١
. السـتخالص املعلومـات مـن البـيانات املستشـعرة مـن بعـد وإجـراءات رسم خرائط الكوارث                  

 من ِقبل وهـذه املعـايري بدورهـا مـن شـأا أن تسـهم يف حتسـني فهم وقبول املعلومات الفضائية                   
 .أوساط احلماية املدنية وأوساط اإلغاثة من الكوارث

  
  زيادة الوعي     -هاء   

ينــبغي تشــجيع كــل بلــد عــلى تقيــيم األثــر احملــتمل ملخــتلف أنــواع الكــوارث داخــل       -٦۲
ــادة اســتعمال احللــول القائمــة عــلى       حــدوده وعــلى تقيــيم املــنافع الــيت ميكــن أن تجــىن مــن زي

غي بـذل جهـود منسـقة ومتواصـلة مـن أجـل زيـادة وعـي متخذي                  وينـب . تكنولوجـيات الفضـاء   
القـرارات باإلمكانـات الـيت تـنطوي عليها تكنولوجيا الفضاء، حىت يتسىن احلصول على الدعم             

 .السياسي املناسب للحلول الفضائية على أساس متواصل

يات     وينبغي أن تكفل اهليئة املقترحة نشر الدروس املستفادة من تطبيق التكنولوج                                     -٦٣
الفضائية من أجل التقليل من املخاطر على اجلمهور وأن تبدأ أي مبادرة للتوعية بأطفال                                                       

وعالوة على ذلك، فإن التوعية                    . املدارس وأن تشمل أيضا األوساط العلمية ووسائط اإلعالم                              
عملية متواصلة وينبغي للهيئة املقترحة أن تعمل مع املؤسسات القطرية اليت تستخدم                                            

فضاء لكي تتأكد من مسؤوليتها عن القيام دوريا بأنشطة تساهم يف التوعية،                                                تكنولوجيا ال     
 تشرين      ١۰ إىل    ٤الذي يعقد سنويا من              (ومن ذلك مثال الترويج ألسبوع الفضاء العاملي                          

والتركيز على استعمال التكنولوجيات الفضائية وعلى الكيفية اليت ميكن أن                                           ) أكتوبر    /األول  
 .الكوارث    إدارة    يف حتقيق تنمية إقليمية مستدامة ويف                      تساهم ا تلك التكنولوجيات                 

  
  اجلهات املستفيدة احملتملة           -واو  

ستكون اجلهات املستفيدة احملتملة من ذلك اهود التنسيقي، يف املقام األول،                                      -٦٤
األوساط املعنية بإدارة الكوارث، وخباصة الدوائر املسؤولة عن التصدي حلدث ما أو                                                 

الكوارث املتوقّعة، ومؤسسات تكنولوجيات الفضاء املهتمة بتقدمي الدعم                                           التخفيف من أثر          
لألوساط املعنية بإدارة الكوارث، واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف تقدمي الدعم ومجيع                                                  
املؤسسات األكادميية والعلمية املشاركة يف أنشطة الرصد واملساعدة على بناء القدرات                                                  

إدارة    مارسات يف جمال استخدام التكنولوجيا الفضائية يف                                وإجراء البحوث حول أفضل امل                
كما تكتسي املعلومات الفضائية فائدة على صعيد اتمع احمللي، حيث إا متكّن                                         . الكوارث  

 .أهاليه من التأهب بشكل أفضل                 
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ومن اجلهات املستفيدة اإلضافية شركات تكنولوجيا الفضاء املنتمية إىل القطاع                                             -٦٥
ة بتقدمي الدعم أو مبعرفة األنواع املطلوبة من منتجاا لدعم أنشطة مواجهة                                                اخلاص واملهتم       

الكوارث، وشركات التأمني اليت تم بدعم أفضل املمارسات لتقليص املخاطر اليت تتهدد                                                     
 .اتمع واألشخاص        

ويف اية املطاف، فإن السكان عامة هم املستفيدون من هذا اهود التنسيقي، وكل                                                      -٦٦
 .امهات املقدمة إىل هذه اهليئة املقترحة ستسهم يف إنقاذ األرواح واملمتلكات                                        املس 
  

اإلطار التنظيمي للهيئة التنسيقية املقترحة وطبيعتها وعالقتها باملنظمات  -سابعا 
  واملبادرات الدولية القائمة أو املزمعة

املقترح أعاله ميكن              استنتج فريق اخلرباء املخصص أن إنشاء هيئة تنسيقية على النحو                                           -٦٧
أن يتم إما كربنامج يف إطار منظومة األمم املتحدة وأن يكون مشموال كوالية، وإما                                                     
كمنظمة حكومية دولية خارج إطار األمم املتحدة، ولكن لديها صلة بعمل كيان حمدد تابع                                                      

مل    وميكن عالوة على ذلك أن يكون موقع اهليئة املقترحة إما داخل أماكن ع                                        . لألمم املتحدة     
األمم املتحدة، كأن تكون داخل مقر مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف فيينا، أو أن                                                   

 .تستضيفها دولة عضو            

وقد تبين من االستعراض املتعمق الذي أجراه فريق اخلرباء املخصص بشأن مزايا كل                                                -٦٨
برناجما       واحد من اخليارين ومثالبه أن اإلسراع بإنشاء اهليئة املقترحة يقتضي إنشاءها بصفتها                                                     

تابعا لألمم املتحدة يعمل حتت إمرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وأن يكون مقرها يف                                             
فيينا أو تستضيفها إحدى الدول األعضاء اليت تقترح توفري املرافق الالزمة هلا وتزويدها بدعم                                                    

 .وسوف حيدد أصحاب املصلحة فيها صفتها القانونية النهائية يف وقت الحق                                            . تنفيذي جزئي        

وينبغي أن تضطلع اهليئة التنسيقية بعملها لفائدة مجيع الدول األعضاء يف األمم                                               -٦٩
املتحدة، وذلك من خالل التعاون الوثيق مع جهات التنسيق الوطنية املعينة وكذلك مع                                                 

 .املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة                                   

٧۰-                ملة أعاله، استنتج اخلرباء أن اهليئة التنسيقية املقترحة                             ومن أجل االضطالع باملهام ا
 موظفني يضمون بينهم منسقا، ومنسقا مساعدا، وخبريين يف                                     ١۰ينبغي أن تكون مزودة بـ               

الكوارث، وخبريا يف إدارة                 إدارة   التطبيقات الفضائية، وموظفا للعالقات اخلارجية، وخبريا يف                                    
 .داري  املعلومات، وثالثة موظفني للدعم اإل                   
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ولكي تكون اهليئة املقترحة متاحة على مدار الساعة، ينبغي هلا أن تقيم مركزا                                                 -٧١
ميكن أن تتصل به             ) مزودا خبيارات االتصال عن طريق اهلاتف والفاكس واإلنترنت                                     (لالتصال       

جهات التنسيق الوطنية واجلهات املهتمة مبعرفة كيفية احلصول على اخلدمات الفضائية                                                
وسيقوم كل موظفي الفئة الفنية التابعني للهيئة مبهام املوظف                                   . الكوارث   إدارة     واستخدامها يف       

وسيمكّن مركز االتصال اهليئة من أن تكون                            . الساهر على مركز االتصال املذكور بالتناوب                           
قادرة على أداء دورها بصفتها الوجهة األوىل اليت تقصدها املؤسسات اليت حتتاج إىل الدعم                                                           

أو استخدامها يف أنشطة احلد من املخاطر وإدارة                              /ات الفضائية و          للحصول على اخلدم          
 .الكوارث  

وبغية توفري الدعم ألنشطة اهليئة املقترحة، أوصى اخلرباء بإنشاء جملس استشاري                                               -٧۲
 .ومنتدى للدعم       

  
  الس االستشاري           -ألف  

ض   سيكون الس االستشاري مسؤوال عن العمل عن كثب مع املنسق، واستعرا                                              -٧٣
خطة العمل املقترحة لكل فترة سنتني، وتقييم مدى توفر املوارد الضرورية، وتقدمي توصيات                                                       

 .للمنسق بشأن خمتلف جوانب العمل الذي يتعني القيام به                              

وسيضم الس االستشاري خرباء تعينهم الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة                                              -٧٤
لية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها صفة                          التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدو                     

وسيجتمع الس          . مراقب دائم لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                        
االستشاري سنويا من أجل إعداد تقييم للعمل الذي تضطلع به اهليئة، وتقييم األعمال املزمع                                                

وات املقبلة، كما سيقدم تقريرا                  االضطالع ا يف كل فترة سنتني ووضع توصيات بشأن اخلط                                      
 .إىل اللجنة    

  
  منتدى الدعم       -باء  

سيضم منتدى الدعم ممثلني ملتعهدي السواتل من القطاع اخلاص، واملبادرات الدولية                                           -٧٥
ومنها الفريق املختص برصد األرض، وامليثاق الدويل، واملركز                                    (واإلقليمية ذات الصلة             

الدولية لالتصاالت الالسلكية بواسطة السواتل                            اآلسيوي للحد من الكوارث، واملنظمة                     
دف إسداء         )) إمنارسات       (، واملنظمة الدولية لالتصاالت البحرية بواسطة السواتل                             )إنتلسات     (

مشورة اخلرباء الالزمة للعمل الذي تضطلع به اهليئة، وكذلك للتمكني من تنسيق أنشطة                                           
 .عمل  خمتلف املبادرات، مبا يسهم يف جتنب االزدواجية يف ال                              
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وسيقدم الس االستشاري إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                          -٧٦
 .اقتراحات سنوية بشأن املؤسسات اليت ميكن دعوا لتكون طرفا يف منتدى الدعم                                               

  
  تقدمي التقارير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                              -جيم   

 عن تقدمي تقرير سنوي إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                                        سيكون املنسق مسؤوال             -٧٧
 .يف األغراض السلمية عن أنشطة اهليئة التنسيقية، فضال عن خطة عمل كل فترة سنتني                                                  

  
  عالقة اهليئة التنسيقية املقترحة باملبادرات واملنظمات الدولية القائمة واملزمعة                             -دال  

ة اخلطـوة األوىل يف الـتزود باملعلومـات املتعلقة بسبل           ينـبغي اعتـبار اهليـئة املقـترحة مبـثاب          -٧٨
.  الكوارث إدارةاحلصـول عـلى اخلدمـات الفضـائية واسـتخدامها يف جمـال احلـد مـن املخاطـر و                   

وهي . وستشـمل املعلومـات أيضـا املـبادرات الدولـية واإلقليمـية بـل وحـىت الوطنية ذات الصلة                  
قتضــاء، مــن خــالل التنســيق بــني     ستضــطلع باإلضــافة إىل ذلــك بــدور تنســيقي، حســب اال     

املـبادرات املعنية املذكورة، وكفالة تصدي املؤسسات املهتمة للثغرات املستبانة واإلسهام، عن            
 .طريق تبادل املعلومات، يف كفالة معاجلة املشاكل املستبانة وتفادي ازدواجية اجلهود

ة مــن أجــل تبــين وســتعمل اهليــئة املقــترحة بصــورة وثــيقة مــع جهــات التنســيق الوطنــي   -٧٩
أنشـطة جمديـة بغـية تنفـيذها، وذلـك باإلسـهام يف حتديـد نطـاق كـل نشـاط على حدة واملوارد                    

وهي ستقوم . الالزمـة له، وكذلـك املساعدة على استبانة الشراكات ومصادر التمويل املمكنة   
نسيق بـدور اجلهـة امليسـرة لألنشطة، ولن تتوىل مسؤولية التنفيذ املشترك للنشاط مع جهات الت           

الوطنـية املعنـية إال يف حـال عـدم العـثور عـلى أي شـريك مـن بـني املـبادرات والفـرص الدولية                          
 .واإلقليمية القائمة

 الصادرة عن فريق العمل املعين بإدارة الكوارث، سيجري إنشاء                                     ۲ووفقا للتوصية          -٨۰
تنسيق      صندوق ليكون مبثابة مورد مستدام لدعم تنفيذ األنشطة اليت استبانتها جهات ال                                               

 .الوطنية واهليئة املقترحة           

امليثاق      وفيما يتعلق باملبادرات الدولية الرئيسية على وجه التحديد، ويذكر منها                                       -٨١
والفريق املختص برصد األرض، ينبغي أن تسهم اهليئة املقترحة إسهاما مباشرا يف                                            الدويل   

ة املقترحة بدور اهليئة املتعاونة                 ففيما خيص امليثاق الدويل، ستقوم اهليئ                     . تنفيذ والياا املقترحة            
الذي يضطلع به حاليا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وهي ستواصل ترويج سبل الوصول                                                          

 .إىل امليثاق الدويل واستخدامه يف البلدان النامية                      



 
 
 
A/AC.105/C.1/L.285 

31  
 

أما فيما يتعلق بالفريق املختص برصد األرض، فستسهم اهليئة املقترحة يف اخلطة                                                  -٨۲
مة العاملية لنظم رصد األرض وذلك باملساعدة على تيسري نشر                                   العشرية األعوام للمنظو         

البيانات واملعلومات املتوافرة على حنو أكثر آنية من خالل حتسني تنسيق النظم اخلاصة برصد                                                        
املخاطر والتنبؤ ا وتقييم األخطار واإلنذار املبكر ا والتخفيف من وطأا ومواجهتها على                                                          

إن وجود هيئة تنسيقية كاهليئة املقترحة                           . ين واإلقليمي والعاملي        كل من الصعيد احمللي والوط             
لكي تعمل بصورة وثيقة مع الفريق املختص برصد األرض سيضمن وصول املعلومات اليت                                                 
يتعني نشرها إىل املستعمل الصحيح بالفعل واستخدامها بأجنع الطرق بينما تصل احتياجات                                                     

 . األرض   املستعمل إىل املنظومة العاملية لنظم رصد                    

وستعمل اهليئة املقترحة مع سائر املبادرات داخل منظومة األمم املتحدة، مما يكفل                                                  -٨٣
استغالل اجلهود املبذولة على أفضل وجه وجتنب االزدواجية يف األنشطة، وال سيما فيما                                                     

ة   واملنظمة العاملي       ) يونوسات     (يتعلق بالعمل املضطلع به يف إطار خدمة األمم املتحدة الساتلية                                       
 .لألرصاد اجلوية         

  
  حشد املوارد وخطة التنفيذ    -ثامنا  

قدر اخلرباء، استنادا إىل القائمة األولية ملهام اهليئة املقترحة وإطارها التنظيمي املشار                                             -٨٤
 مليون دوالر،          ١,٣إليهما آنفا، أن يتطلب إنشاؤها ميزانية تشغيلية سنوية تبلغ قرابة                                          

،   )التشغيل والصيانة         (، واملرافق      ) موظفني    ١۰(ني   وسيغطي ذلك املبلغ نفقات املوظف                
وأفاد اخلرباء بأن املبلغ اإلمجايل للمسامهات النقدية سيختلف حبسب ما                                            . والتكاليف التشغيلية         

إذا كانت إحدى الدول األعضاء تعرض استضافة اهليئة وتوفّر املرافق وجزءا من املوظفني وما                                                 
ة اخلرباء من قبل املؤسسات أو الدول األعضاء                              إذا كانت هناك مسامهات عينية، منها إعار                            

وسواء استضيفت اهليئة املقترحة من قبل دولة عضو أو كان مقرها داخل أماكن                                            . املهتمة  
عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، فإن مسامهة األمم املتحدة فيها ينبغي أن تستعمل                                                 

موظف واحد من فئة اخلدمة                 موظفني اثنني من الفئة الفنية و            (لتغطية تكلفة ثالثة موظفني               
 ).العامة 

ولذلـك، فمـن املتوقّع أن تأيت املوارد املتعلقة باجلزء األساسي من العمل الذي سيضطلع               -٨٥
من أجل (؛ وأن تـرد مسـامهات نقديـة مـن الـدول األعضـاء          ) موظفـني  ٣(بـه مـن األمـم املـتحدة         

 عضوية، سواء أكانت ثابتة أم      ؛ وأن تكون هناك رسوم    )املـرافق والتكالـيف التشـغيلية واملوظفني      
مثل (قائمـة عـلى مدى استعمال خدمات اهليئة املقترحة؛ وأن تكون هناك أيضا مسامهات عينية                

وعــالوة عــلى ذلــك، . وإعــارة للخــرباء) املــرافق الــيت توفــرها إحــدى الــدول األعضــاء املستضــيفة
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التنســيق مــع جهــات  ســتكون هــنالك حاجــة إىل األمــوال لدعــم تنفــيذ املشــاريع الــيت تســتبان ب    
 .التنسيق الوطنية، وسيجري حتديدها وتأمينها على أساس كل حالة على حدة

 :واتفق اخلرباء على خطة التنفيذ التالية                   -٨٦

حتــال هــذه الدراســة إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورــا الثالــثة          )أ( 
أا إىل جلنة استخدام الفضاء     ، بغـية استعراضـها وتقـدمي توصـية بش         ۲۰۰٦واألربعـني، يف عـام      

 اخلارجي يف األغراض السلمية؛

سـيجتمع فـريق اخلـرباء املخصـص أثـناء الـدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية         )ب( 
العلمـية والتقنـية مـن أجـل إمتـام تفاصـيل خطـة التنفيذ، مبا يف ذلك وضع قائمة بااللتزامات اليت              

؛ ۲۰۰٦يضــطلع ــا فــريق اخلــرباء املخصــص يف عــام  جــرى تأميــنها؛ وحتديــد األنشــطة الــيت س 
ومواصـلة تبـيان العالقـة باملنظمات واملبادرات الدولية القائمة واملزمعة؛ واقتراح استراتيجية بغية       

 ؛۲۰۰٧تنفيذها لتأمني التمويل الضروري كيما تشرع اهليئة املقترحة يف أنشطتها يف عام 

املوقع يف باب هذه الدراسة اخلاص بسيواصـل فـريق اخلرباء املخصص التوسع        )ج( 
ــاب          ــيا، والتوســع يف ب ــداده بإشــراف رومان ــذي جيــري إع ــيانات رصــد األرض ال الشــبكي لب
ــة التشــيكية        ــيت جيــري إعدادهــا حتــت إشــراف اجلمهوري ــة ال الدراســة اخلــاص بدراســات احلال

عــد ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، وســوف تــتاح هاتــان الدراســتان يف شــكل تقريــر تكميــلي ب    
 وضعهما يف صيغتهما النهائية؛

بعـــد تقـــدمي الـــتقرير إىل اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف دورـــا الثالـــثة   )د( 
واألربعـني، سـيجري تنقـيحه بتضـمينه التوصـيات الصادرة عن اللجنة الفرعية، مث يقدم التقرير                 

تاسـعة واألربعني، بغية    إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورـا ال                 
 استعراضه وتقدمي توصية بشأنه إىل اجلمعية العامة يف دورا احلادية والستني؛

يناير / كانون الثاين١مـن املـزمع أن تشـرع اهليئة املقترحة يف مزاولة عملها يف          )ه( 
۲۰۰٧. 
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