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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  العلمية والتقنيةالفرعية اللجنة 
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
        دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية

   الرصد الشامل الدويل من الفضاء اجلويمشروع إنشاء نظام     
  ؤ بعواقب الكوارث ّبعية للتنباعتباره مبادرة جديدة تطلّ

  اليت تنشأ بفعل الطبيعة واإلنسان والتخفيف منها
  

      * من االحتاد الروسيمقدَّمةورقة عمل     
  ملخَّص  

 الروسية خالل السنوات األربع املاضـية يف تعزيـز          والتطوعيةنشطت املنظمات العلمية      
ة مـن املـشروع هـي        والغايـ  ،)يغمـاس إ(نظام الرصد الشامل الدويل مـن الفـضاء اجلـوي           مبادرة  

 تتيح، باستخدام موارد فّعالة، إنذار البلدان، كلّ على حـدة، واجملتمـع             موثوقةإنشاء آلية دولية    
ر املخــاطر اإلنــسان وســائالطبيعــة والــدويل برمتــه باحتمــال وقــوع الكــوارث الــيت تنــشأ بفعــل  

 إمكانيـة ي النظـر يف     وتشمل األنشطة الـيت جيـر     . ، مبا يف ذلك املخاطر الناشئة يف الفضاء       العاملية
واإلنــذار املبكّــر ) منــاخ الفــضاء(يغمــاس رصــد البيئــة اجليوفيزيائيــة إتنفيــذها يف إطــار مــشروع 
  .بات واملخاطر النامجة عن احلطام الفضائيمبخاطر الكويكبات واملذّن

  
                                                         

أُتيحت هذه الوثيقة باعتبارها ورقة غرفة اجتماعات يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية  *  
 ).A/AC.105/C.1/2012/CRP.23(الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  والتقنية التابعة للجنة استخدام
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 الـدعم   )يغمـاس إ(نظام الرصد الشامل الدويل مـن الفـضاء اجلـوي            مبادرة إنشاء    تتلقَّى  -١
وكانـت األكادمييـة    . يف االحتـاد الروسـي    ) روسـكومسوس (لة الفضاء االحتادية الروسـية      من وكا 

خـرج باسـتنتاج إجيـايب بعـد         فريـق خـرباء      ٢٠٠٩الدولية للمالحة الفضائية قد أنشأت يف عـام         
 وأوصــى مبواصــلة العمــل نظــام إيغمــاس أطــراف متعــددة يف املــسائل املتــصلة بإنــشاء أن نظــرت
 خـارج االحتـاد الروسـي مـن خـالل           ُسلِّط الضوء على املشروع املذكور    و. املشروععلى تنفيذ   

املعقـــودة يف قـــربص والتفيـــا وبلـــدان أخـــرى، ويف  ذات الـــصلة عـــدد مـــن النـــدوات الدوليـــة 
مبـا يف ذلـك دورات اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا        (اجتماعات منظومة األمم املتحدة     

اخلارجي يف األغراض الـسلمية واللجنـة الفرعيـة العلميـة     واحمليط اهلادئ وجلنة استخدام الفضاء    
 يف األحـداث الدوليـة   قُـدِّمت عديـدة  إيـضاحية  ، وكذلك من خالل عروض )والتقنية التابعة هلا  

ومـن بـني أهـم      . سـتراليا أذات الصلة اليت ُعقدت يف أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الـشمالية و           
ى وزارة   املبـادرة التـسجيل الرمسـي لـد        إىل تعزيـز  الراميـة   النتائج اليت أفضت إليها تلك األنشطة       

، وهي شراكة غري رحبيـة      إيغماس للجنة الدولية املعنية بتنفيذ مشروع       العدل يف االحتاد الروسي   
اة مــن أنــشطة اللجنــة هــي  واألهــداف املتوّخــ.  دولــة٣٦ مــن اً ومراقبــاً رمسيــعــضواً ٩٠ تــضم

 واخلرباء واملنـشآت واملنظمـات   العلماءوتعزيز جهود   يغماس؛  إاسترعاء انتباه اجلمهور ملشروع     
العاملة يف هذا اجملال من مجيع أحناء العامل، وذلك لغرض القيام، على املستوى العملـي، بوضـع                 

فكار جديدة وحلـول تقنيـة للتنبـؤ    أ؛ وتطبيق تصميمه النظام، مبا يف ذلك     الستحداث هذا إطار  
الالزمـة  اإلنـسان؛ واسـتبانة املـوارد اإلداريـة واملاليـة       الطبيعـة و  بوقوع الكوارث اليت تنشأ بفعـل       

 مـذكّرة إطاريـة للتعـاون مـع منظمـات      ٨٠عت اللجنة أكثـر مـن       قَّولقد و . يغماسإلتنفيذ نظام   
ــة تعمــل علــى   الطبيعــة  لتحــديات مكافحــة الكــوارث الــيت تنــشأ بفعــل   التــصدِّيوطنيــة ودولي

ــسانو ــشروع    . اإلن ــشأن م ــاوض ب ــان للتف ــدت جولت ــة   يإوُعق ــضاء الوطني ــع إدارة الف غمــاس م
الصينية، باإلضـافة إىل مـشاورات منفـصلة مـع أمانـة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، ووحـدة                  

 مـن إدارة االبتكـار والـصناعة والعلـم          جـزء وهـي   (سـترالية   أل لـدى احلكومـة ا     السياسة الفضائية 
تابعـة للجنـة االقتـصادية      ، واللجنة املعنية باحلد من أخطار الكـوارث ال        )والبحث والتعليم العايل  

  .واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

ــصد    -٢ ــيس الق ــاس  ول ــشروع إيغم ــن م ــساعي   م ــن امل ــة االستعاضــة ع ــاد يف  املبذول االحت
على املـستوى الـدويل، يف جمـال رصـد          املبذولة  الروسي والبلدان األخرى، مبا يف ذلك املساعي        
 يكون إطـارا لالسـتفادة مـن القـدرات املعّينـة      الكوارث الطبيعية وغريها من الكوارث، وإمنا أن    

واإلمكانية التنظيمية جلميع املـشاريع الروسـية والدوليـة البـارزة يف جمـال استـشعار األرض عـن                   
ويف حـني   . اإلنـسان الطبيعـة و  عد واحلصول على املعلومات بـشأن الكـوارث الـيت تنـشأ بفعـل               ُب
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ــيتو ــداف امل  جَّـ ــة ذات األهـ ــادرات الدوليـ ــن املبـ ــدد مـ ــوفري  ه عـ ــة األوىل، إىل تـ ــة، بالدرجـ ماثلـ
 الغـرض مـن نظـام    فـإنَّ املعلومات الالحقة لألحداث لغرض التخفيـف مـن عواقـب الكـوارث،           

ــدرة   إ ــو ضــمان الق ــىيغمــاس ه ــساتلية     عل ــات ال ــة باالســتناد إىل البيان ــات موثوق ــوفري معلوم  ت
 وقائيـة، وهـو مـا يعتـربه      كوسيلة لإلنذار بشأن األحداث اخلطرية احملتملة، مما يتيح اختـاذ تـدابري           

  .اخلرباء الروسيون أمرا ذا أمهية حيوية يف تنفيذ املشروع

يغمـاس علـى دعـم عـدد مـن الـدول األعـضاء يف كومنولـث الـدول          إوحيصل مـشروع     -٣
 إجيابيـة يف اجملـال نفـسه يف إطـار النظـام الفـضائي املتعـدد          عمليـة وقـد اكُتـسبت خـربة       . املستقلة

  .ية لالحتاد الروسي وبيالروسالوظائف للدولة االحتاد

ضـرورة  ، مع التأكيد على     إيغماسيل لنظام   وَّ املتوسط، ُخطط لوضع تصميم أ     املدىوعلى    -٤
هبـدف معاجلـة عـدد مـن مهـام          ،القائمـة  بني املوارد التقنية والرباجميـات واإلجـراءات          الوظيفي الربط

اة من الفضاء ومن نظم نقـل البيانـات         قَّملتل بني بيانات التنبؤ والرصد ا     التنبؤ احملددة؛ وحتقيق التكامل   
؛ وإنـشاء نظـام فرعـي لتزويـد         الـسيزمية  األيونوسـفريية باألحـداث      النـذر األرضية؛ والبحوث بـشأن     

ــالتنبؤاتاملــستعملني  الطبيعــة تنــشأ بفعــل يــرجح أن الــيت بــالكوارث الرصــد املتــصلة ومعلومــات  ب
 الربكانيـة والفيـضانات وحرائـق       واالنفجـارات مبـا يف ذلـك الـزالزل        (اإلنسان يف االحتـاد الروسـي       و

  ).أو االنفجاراتبات رُّالتس وأل األنابيب طُّ وحاالت الطوارئ النامجة عن تعالغابات

 املـوارد التكنولوجيـة   دمـج يغماس على أساس   إع أن يبدأ بناء اجلزء الروسي من نظام         توقَّوُي  -٥
 الدولـة،   صـعيد ارد املعلومات ونظم إدارة املعلومات، مبا يف ذلك نظـم الرصـد الفـضائي، علـى                 ومو
نظـام  اخلـاص ب علومـات  امل إطـار   تطـوير وسـريتبط   . مـستوى الوكـاالت   على  ما بني الوكاالت و   يف  و
 الـذي أنـشأته وكالـة الفـضاء االحتاديـة الروسـية           " النظـام املنفـرد ملعلومـات اجملـال الواسـع         "بـيغماس  إ
ل، سـيتمكن اجلـزء     وبغية تطوير وحتديث البنية التحتية للمعلومات يف النظام املقبـ         ). روسكومسوس(

 مبوجـب   مـع اسـتخدامها   يغماس من دمج مـوارد نظـم إدارة املعلومـات القائمـة،             إالروسي من نظام    
ائي الفـض " آركتيكـا "نظـام   : ، وتتمثَّـل هـذه املـوارد يف مـا يلـي           تفـاق مـسبق   احدد يف   ُت معّينة   شروط

د حَّـ النظـام احلكـومي املو  "و، والنظام احلاسـويب إلدارة املعلومـات   )روسكومسوس(املتعدد األغراض  
وزارة الـدفاع   (علـى مـستوى الوكـاالت       يعمـل    لالتـصاالت ونظـام   " للوقاية من الكوارث وإدارهتـا    

 الظـروف  د للمعلومـات عـن  حَّـ النظام احلكـومي املو  "، و )طبيعيةاملدين والطوارئ وإدارة الكوارث ال    
الـدائرة  " ( القطبيـة الـشمالية  املتعلق باجلليـد يف املنطقـة  نظام املعلومات احلاسويب "و" يف احمليط اهلادئ 

النظــام املتكامــل لالتــصاالت ونقــل "، و)االحتاديــة الروســية لألرصــاد اجلويــة املائيــة والرصــد البيئــي 
، "النظام املنفرد ملراقبة احلركة اجلويـة     " و ،"واملراجع الزمنية  لدعم املالحة    املوحَّدالنظام  "، و "البيانات

 ورصـد   اخلطـرية أو األجـسام    /والنظم االحتادية لرصـد املـوارد الطبيعيـة ذات األمهيـة االسـتراتيجية و             
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). سارسـات -كوسـباس  (واإلنقـاذ ، والنظـام الـساتلي الـدويل للبحـث          اخلطـرية ومراقبة نقل البضائع    
ــدمجوســيجري هــذا  ــة وصــعيدة املعلومــات علــى  الــضروري ملــوارد نظــم إدار ال مــا بــني يف  الدول

الوكاالت وعلى مـستوى الوكـاالت باالسـتناد إىل سياسـة تقنيـة مـشتركة تراعـي اهتمامـات مجيـع            
  .السلطات التنفيذية االحتادية ذات الصلة وسائر املنظمات األخرى يف االحتاد الروسي

  د ذلــك التــصميم ، وسيــستن٢٠١٢يغمــاس يف عــام إويتوقــع أن يكتمــل تــصميم نظــام   -٦
  :إىل ما يلي

ــصميم   )أ(   ــام      الكــفءالت ــن نظ ــضائي اخلــاص م ــة للجــزء الف  واخلــصائص املداري
  اإلنسان؛الطبيعة و الكوارث اليت تنشأ بفعل نذريغماس مع معدات متطورة لتسجيل إ

 ، علــى املــستوى الــتقين، لــدمج املعلومــات الــسبل والوســائل واملــوارد الالزمــة  )ب(  
  يف نظام منفرد؛القائمة د الرصد واالتصاالت وموار

ؤ ومعاجلتها ودجمها وتفـسريها     إقامة بنية حتتية أرضية الستقبال بيانات الرصد والتنبّ         )ج(  
  وتوزيعها، ميكن استخدامها يف إعداد معلومات اإلنذار على املستويني الدويل والوطين؛

ت القطـاع  منـشآ (التعاون بني املنظمات الروسـية ومنظمـات الـدول األخـرى        )د(  
  .إيغماساليت حيتمل أن تشارك يف وضع مشروع ) الفضائي ومؤسسات البحث العلمي

يغمــاس يف االحتــاد إ ملــشروع ي التجــريب بــدء التنفيــذ نَّ لالعتقــاد بــأوجيــهومثــة ســبب   -٧
  .ي إىل حتقيق نتائج عملية هامةالروسي، بدعم من روسكومسوس، سوف يؤّد

يغماس، سـيجري تركيـز اجلهـود      إدويل يف إطار مشروع     وأثناء تنفيذ أنشطة التعاون ال      -٨
ــا للتنبـّـ    ــة علمي ــشأ بفعــل   بالدرجــة األوىل علــى إعــداد طرائــق مثبت ــالكوارث الــيت تن الطبيعــة ؤ ب

.  اسـتجابة لإلنـذارات املبكّـرة      على بينـة  اإلنسان، مما سيمكّن اجملتمع الدويل من اختاذ قرارات         و
نونية الدولية واألنـشطة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك إبـرام              وسيلزم هلذه الغاية معاجلة اجلوانب القا     

  .االتفاقات الدولية ذات الصلة

 توطيـد يغماس اإلعالن الـسياسي بـشأن       إ اخلاص بنظام  اإلنترنت على موقع    أُتيحولقد    -٩
 اإلنـذار حبـدوث األخطـار     جل اسـتخدام قـدرات الفـضاء اجلـوي يف           أجهود اجملتمع الدويل من     

  )١(. يف حدوثها اإلنسانيتسبَّبملنشأ أو اليت العاملية الطبيعية ا

 
                                                         

  )1( http://igmass.com/index.php?option=com_content&view=article&id=168:-l-r-catid=15: 

publications&Itemid=49.  


