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  مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف       -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
، وخصوصـا مـن خـالل إعالن فيينا بشأن الفضاء           )اليونيسـبيس الثالـث   (ض السـلمية    يف األغـرا  

 الصـادر عـنه، بأنه ينبغي ألنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية     )١(والتنمـية البشـرية   
أن تعـزز املشـاركة التعاونـية فـيما بـني الـدول األعضـاء، على الصعيدين اإلقليمي والدويل، مع                    

 . تنمية املعارف واملهارات يف البلدان الناميةالتأكيد على

ذلك . وقـد اخـتري موضـوع ادارة الكوارث مبفرده باعتباره واحدا من جماالت التركيز              -٢
أن تكنولوجـيا سـواتل رصـد األرض وغريهـا مــن التكنولوجـيات الفضـائية توفـر حلـوال مهمــة         

ــراحل إدارة الكــوارث، أي    ــريدة يف مجــيع م ــيف الكــوارث، و : وف االســتعداد للكــوارث،  ختف
وقـد سـبق أن أصـبحت هذه     . واإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث، وإعـادة التأهـيل بعـد الكـوارث              

احللـول جـزءا ال يـتجزأ من أنشطة ادارة الكوارث يف العديد من البلدان املتقدمة وحىت البلدان                  
 .النامية

رجة كبرية ومـع أن القـدرات الوطنـية يف اسـتخدام تكنولوجـيات الفضاء قد زادت بد            -٣
يف الـبلدان النامـية يف السنوات األخرية، فانه ال تزال هناك حاجة إىل تقدمي الدعم بطريقة أكثر     
مباشـرة لـنقل احللـول املـتاحة لكـي ُتسـتخدم يف أنشـطة ادارة الكـوارث، مع العناية يف آن معا                       

 .بتعديل بعض النهوج ألجل تلبية االحتياجات احملددة اخلاصة ببلد بعينه

غــية تعزيــز اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف ادارة الكــوارث يف الــبلدان النامــية ويف   وب -٤
الـبلدان ذات االقتصـادات الـيت متـر مبـرحلة انتقالـية، يـنظم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف                    
إطـار بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، على مدى فترة مخس سنوات، ست حلقات               

حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف     ) مـية وواحـدة دولية وهي النهائية      مخسـا مـنها إقلي    (عمـل   
ادارة الكـوارث، جتمـع معـا االختصاصـيني الذيـن طـوروا من قبل حلوال عن طريق تكنولوجيا                   
الفضــاء ألجــل معاجلــة موضــوع إدارة الكــوارث، واملســؤولني عــن ادارة الكــوارث وكذلــك     

 .ميةاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف البلدان النا

أمـا اهلـدف الشـامل مـن اجلهود املشار إليها أعاله فهو حتقيق التكامل الناجح يف دمج                   -٥
احللـول املسـتمدة مـن تكنولوجـيا الفضـاء عـلى حنـو قـابل لالسـتدامة يف برامج ادارة الكوارث                      

من مث  . العملياتـية لدى الدول األعضاء، من خالل القيام بتحديد وتنفيذ مشاريع رائدة مناسبة            
ــرائدة   فــا وإضــافة إىل . ن حلقــات العمــل اإلقليمــية هــي اخلطــوة األوىل حنــو حتديــد املشــاريع ال
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حلقـات العمـل واملشـاريع الـرائدة، فـان مكونـات الـنهج املتبع تشتمل أيضا على عنصر خاص           
بالتدريـب، وعـرض أفضـل املمارسـات على املسؤولني الرفيعي املستوى، من مديري اإلدارات         

كـوارث ومـن املعنيني باختاذ القرارات يف هذا اجملال، سواء من املؤسسات             املكلفـة بالتصـدي لل    
 .الوطنية أو الدولية، مبا يف ذلك مؤسسات التمويل احملتملة

، باعتبارها املؤسسة الرئيسية يف إطار برنامج الفضاء        )روسا(وكالـة الفضـاء الرومانـية        -٦
الرئيســية ذات الصـلة بالفضـاء، تقــوم   الوطـين وكذلـك ممـثلة رومانــيا يف املـنظمات واالتفاقـات      

ــيقات تكنولوجــيا الفضــاء عــلى إدارة املخاطــر والكــوارث، مــع مــراعاة       ــتطوير وختطــيط تطب ب
، وكذلك املعاهد   )روسا(كمـا إن املراكـز الـتابعة للوكالـة          . القضـايا الوطنـية واإلقليمـية املعّيـنة       

سـات عـن كـوارث طبيعية       واجلامعـات والشـركات املنتسـبة إلـيها، تقـوم بوضـع مشـاريع ودرا              
ــنة، كالفيضــانات واهلــزات األرضــية واالهنــياالت األرضــية، مــع العــناية باختــاذ اإلجــراءات     معّي

وتؤدي . ألجـل العمـل على زيادة األمان خبصوص عوامل املخاطر احملتملة البيئية منها والبشرية   
ا الفضـاء ألغراض  دروا رئيسـيا يف أوروبـا، يف الـترويج السـتخدام تكنولوجـي            ) روسـا (الوكالـة   

 .ادارة الكوارث

زيـادة الوعـي لدى املديرين      ) أ: (وأمـا األهـداف احملـددة اخلاصـة حبلقـات العمـل فهـي              -٧
ــنافع املمكــنة مــن اســتخدام تكنولوجــيات        ــادارة الكــوارث بامل ــيني ب ــرارات املعن ــتخذي الق وم

تصاالت اليت  حتديـد أنواع املعلومات واال    ) ب(الفضـاء وجـدوى فعاليـتها مـن حيـث الـتكلفة؛             
ــياجات         ــك االحت ــية تل ــدى تلب ــنة، وم ــيات التصــدي لكــوارث معّي ــيها يف ادارة عمل ُيحــتاج إل

وضـع خطـة عمـل إقليمـية مـن شأهنا أن تسهم يف حتديد               ) ج(بواسـطة تكنولوجـيات فضـائية؛       
ــبار اســتخدام أدوات فضــائية يف إدارة التصــدي      مشــروع رائــد واحــد أو أكــثر لتجســيد واخت

ــية الالزمــة لشــبكة إقليمــية ألجــل دعــم     للكــوارث، وللمســا  ــية اهليكل ــد البن عدة أيضــا يف حتدي
 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف األنشطة اخلاصة بادارة الكوارث

وسـوف ُتصمم املشاريع الرائدة وُتنفذ بالتعاون الدويل، وسوف هتدف إىل إجياد تآزر              -٨
وســوف ُتدعــى . عــات املؤسســاتفــيما بــني املــبادرات اإلقليمــية ملخــتلف املؤسســات أو جممو 

املؤسسـات الراغـبة يف التعاون يف هذه املشاريع الرائدة إىل املشاركة يف اجتماعات خرباء ُتعقد       
 .ألجل حتديد اختصاصات هذه املشاريع، وإعداد استراتيجية للتنفيذ املشترك

ركّز عـلما بـأن هـناك مـبادرات عديـدة، كـثري مـنها يف إطـار مـنظومة األمم املتحدة، ت                      -٩
عـلى إتاحـة احللول املستمدة من تكنولوجيا الفضاء للمسؤولني عن االضطالع باألنشطة ذات              

ومن مث فان التخطيط حللقات العمل وتنفيذها،       . الصـلة بالتصـدي للكـوارث يف الـبلدان النامية         
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ها مـع أنشـطة املتابعة ضمنا، امنا جيري من خالل النظر بعني االعتبار إىل املبادرات الوارد وصف                
 .أدناه

 
  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

، ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦ املـؤرخ    ٥٤/٦٨أيـدت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -١٠
ــنون   ــرار املع ــية الفضــائية "الق ــية البشــرية    : األلف ــنا بشــأن الفضــاء والتنم ــت )٢("إعــالن فيي  وحث

أخرى، على اختاذ اإلجراءات الالزمة  لتنفيذ       مؤسسـات منظومة األمم املتحدة، ضمن جهات        
ويشـتمل إعـالن فييـنا عـلى عـدد مـن التوصيات، دعت إحداها إىل                . إعـالن فييـنا تنفـيذا فعـاال       

اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة  لتنفــيذ نظــام عــاملي مــتكامل، وخباصــة مــن خــالل الــتعاون الــدويل،  
رئهـا، وخباصة اجلهود ذات الطابع      إلدارة جهـود ختفـيف الكـوارث الطبيعـية واإلغاثـة مـنها ود             

الـدويل، عــن طــريق رصــد األرض واالتصــاالت واخلدمــات الفضــائية األخــرى، مــع االســتفادة  
 )٣(.القصوى من القدرات املوجودة وسد الفجوات القائمة يف التغطية الساتلية العاملية

ا الرابعة  وقـد قـررت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية، يف دورهت                 -١١
واألربعـني، أن تتـناول عـدة توصـيات، مـنها التوصـية املذكـورة أعـاله، مـن خـالل أفرقة عمل                       

 وتلقت اللجنة عروضا من الصني وفرنسا وكندا لقيادة         )٤(.بقـيادة طوعـية مـن الـدول األعضاء        
ثة فـريق العمـل املعـين بتنفيذ نظام عاملي متكامل إلدارة جهود ختفيف الكوارث الطبيعية واإلغا           

ــية الســنوات عــلى جتمــيع املعلومــات عــن     . مــنها ودرئهــا ــية الثالث وتشــتمل خطــة العمــل األول
احتـياجات املسـتعملني يف جمـال ادارة الكوارث، وعن القدرة الوطنية على استغالل املعلومات               
املسـتمدة مـن الفضـاء ألغـراض ادارة الكوارث، وعن النظم الفضائية العاملة القائمة واملخطط                

 .ل دعم ادارة الكوارثهلا ألج
  

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
أدى االعـتراف بـتفاقم مشكلة الكوارث إىل املبادرة إىل إعالن العقد الدويل للحد من         -١٢

، الذي أدى بدوره إىل وضع االستراتيجية الدولية        ١٩٩٩ – ١٩٩٠الكـوارث الطبيعية للفترة     
أوهلما هو فرقة   . عاملـية تـتكون من عنصرين مؤسسني      لـلحد مـن الكـوارث؛ وهـي اسـتراتيجية           

وتركّز . العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت لـلحد مـن الكـوارث، والـثاين هـو أمانـة فـرقة العمـل                       
االسـتراتيجية الدولـية عـلى اسـتراتيجية عاملـية موحدة لتشجيع وتيسري العمل بإجراءات متسقة                

لألخطـار الطبيعـية ومـا يـتعلق هبـا من أخطار            عـلى احلـد مـن املخاطـر احملـتملة وقابلـية الـتعّرض               
ــية        ــئات اجلامع ــية، عــلى حنــو جيمــع بــني احلكومــات ومنشــآت األعمــال واهلي تكنولوجــية وبيئ
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واجملـتمع املـدين، عـلى الصـعيد الـدويل واإلقلـيمي واحملـلي، ألجـل تيسـري العمل املتسق واحلوار                     
 .ملشاريعفيما بني املعنيني من اخلرباء ومتخذي القرارات ومديري ا

، روجــت االســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث لنشــاطني أتاحــا  ٢٠٠٣يف عــام  -١٣
كان أوهلما  : فرصـا للتركـيز عـلى استخدام تكنولوجيا الفضاء لغرض إدارة التصدي للكوارث            

 ٨ إىل   ٦منـتدى أوروبـا والـبحر املتوسـط بشـأن احلد من الكوارث، الذي ُعقد يف مدريد من                   
؛ والثاين هو املؤمتر الدويل الثاين بشأن اإلنذار املبكر، الذي ُعقد       ٢٠٠٣توبر  أكـ /تشـرين األول  
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٨ إىل ١٦يف بون من 

  
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

مفوضـية األمـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني مكلّفـة مبهمـة قـيادة وتنسـيق العمـل الدويل                      -١٤
وبغية القيام مبهامها أخذت . سـوية مشـاكل الالجـئني يف مجـيع أحنـاء العامل           حلمايـة الالجـئني وت    

املفوضــية تعــىن بقــدر مــتزايد باســتخدام تكنولوجــيات فضــائية مــثل الصــور الســاتلية والشــبكة   
العاملـية لسـواتل املالحـة يف املسـاعدة عـلى إدارة شـؤون خمّيمات الالجئني يف مجيع أحناء الكرة                    

 .األرضية
  

  ق الشؤون اإلنسانيةمكتب تنسي
يركـز عمـل مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة على ثالث جماالت                  -١٥

وظـائف صـوغ السياسـات العامة والتنسيق بينها دعما جلهود األمني العام،             ) أ: (أساسـية، هـي   
ون من ثغرات   مـع ضـمان معاجلـة مجـيع املسائل اإلنسانية، مبا فيها املسائل اليت تقع فيما قد يك                 

بـني واليـات حالـية مسـندة إىل وكاالت بعينها، ومن ذلك مثال محاية النازحني داخل أوطاهنم         
الدعــوة إىل ُنصــرة القضــايا اإلنســانية لــدى اهليــئات السياســية،  ) ب(وتقــدمي املســاعدة إلــيهم؛ 

 التنســيق بــني االســتجابات اإلنســانية يف حــاالت الطــوارئ يف   ) ج(ســيما جملــس األمــن؛   وال
املـيدان، بضـمان إنشـاء آلـية مناسـبة لالسـتجابة، من خالل مشاورات اللجنة الدائمة املشتركة            

ولكـي يدعم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أنشطته التنسيقية أثناء استجابته   . بـني الوكـاالت   
إىل تقـدمي املعونـة اإلنسـانية يف حـاالت الطوارئ، أخذ يستفيد بقدر متزايد من التكنولوجيات                 

 .فضائيةال

ضـمن إطـار االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث، تركـز مـنظمة األمـم املتحدة                      -١٦
، على بناء ثقافة وقائية ملكافحة الكوارث وختفيض القابلية        )اليونسكو(للتربـية والعـلم والـثقافة       

ر وتقوم اليونسكو بتقدير وختفيف املخاط    . للتضـّرر لـدى السـكان املعّرضـني لـلمخاطر احملـتملة           
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الـزالزل، واملوجات الزلزالية احمليطية،     (الناشـئة عـن األحـداث اخلطـرة ذات املنشـأ اجلـيولوجي              
، وتسهم يف دراسة الظواهر اخلطرة ذات املنشأ        )واالنفجـارات الـربكانية، واالهنياالت األرضية     

 ).العواصف، والفيضانات، واجلفاف الطويل األمد، والتصحر(اجلوي 

 عــلى تعزيــز اإلعــالم والتثقــيف ونقــل البــيانات واخلــربات بــني  تعمــل اليونســكو أيضــا -١٧
الــبلدان واجملــتمعات احمللــية هبــدف دمــج املعــرفة واخلــربة باملخاطــر اجليولوجــية يف عملــية اختــاذ   
القـرارات، بغـية التشـجيع عـلى اعـتماد سياسات وإجراءات للتخطيط السليم وإدارة استخدام                

رويج لوضـع خطـط للوقايـة والتأهب، مبا يف ذلك تنفيذ    األراضـي وتقنـيات التشـييد، وبغـية الـت         
 .نظم اإلنذار العاملية واإلقليمية واحمللية

  
ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث 

  طبيعية أو تكنولوجية
يف حالة وقوع   بفضـل ميـثاق الـتعاون عـلى حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية               -١٨

امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث     "املعـروف أيضا باسم     (كـوارث طبيعـية أو تكنولوجـية        
، تسـتطيع الدول اليت وقعت فيها كارثة طبيعية أو تكنولوجية أن حتصل على النواتج               ")الكـبرية 

 يف واملؤسســات املشــاركة. املســتمدة مــن الصــور الســاتلية لدعــم أنشــطة ختفــيف وقْــع الكارثــة
، واملركــز الوطــين للدراســات الفضــائية بفرنســا  )إيســا(امليــثاق هــي وكالــة الفضــاء األوروبــية  

، ووكالــة الفضــاء الكــندية، واملؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء، واإلدارة الوطنــية        )ســنيس(
الـتابعة للواليـات املـتحدة األمريكية، واهليئة الوطنية         ) نـوا (لدراسـة احملـيطات والغـالف اجلـوي         

ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي هو هيئة متعاونة       . يف األرجنتني ) كونائي(نشـطة الفضـائية     لأل
يف امليـثاق، ممـا ميكّـنه مـن احلصـول عـلى الدعـم يف حـال وقـوع كـوارث تـتعلق مبنظومة األمم                          

 .املتحدة والدول األعضاء
  

  اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض
هي منظمة دولية مكلفة بتنسيق البعثات      ) سيوس(اللجـنة املعنية بسواتل رصد األرض        -١٩

ويتألف أعضاء اللجنة من وكاالت    . الفضـائية املدنـية الدولـية اهلادفة إىل رصد ودراسة األرض          
واللجنة معترف هبا باعتبارها احملفل   . فضـائية وغريهـا مـن املـنظمات الوطنـية والدولـية األخرى            

اتلي لـألرض وللـتفاعل بـني تلـك الربامج مع        الـدويل الرئيسـي للتنسـيق بـني بـرامج الرصـد السـ             
 .مستعملي البيانات الساتلية يف مجيع أحناء العامل
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، مث قدم تقريره النهائي يف      ٢٠٠٢وقـد أجنـز فريق دعم إدارة الكوارث أعماله يف عام             -٢٠
، وأقــرت اللجــنة )ســيوس(، أثــناء اجــتماع اهليــئة العامــة للجــنة  ٢٠٠٢نوفمــرب /تشــرين الــثاين

الفضاء والكوارث  " توصـيته بـأن ُتدمـج أنشـطة فـريق الدعـم يف امليثاق الدويل بشأن                  املذكـورة 
، ويف حلقـات العمـل الـيت يـنظمها مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي وأنشطة متابعتها،                 "الكـبرية 

 ).إيغوس(وكذلك يف موضوع املخاطر األرضية ضمن االستراتيجية املتكاملة للرصد العاملي 

ه، ومــن خــالل التركــيز عــلى االســتناد إىل خطــة التنفــيذ اخلاصــة   ويف االجــتماع نفســ -٢١
 استهلت  )٥(،")خطة جوهانسربغ اخلاصة بالتنفيذ   ("مبؤمتـر القمة العاملي بشأن التنمية املستدامة        

بــرنامج مــتابعة مؤمتــر القمــة العــاملي بشــأن التنمــية املســتدامة، بالعــناية عــلى    ) ســيوس(اللجــنة 
وأحد . ي فـيها رصـد األرض دورا مهمـا ألجـل التنمـية املستدامة             الـتحديد باجملـاالت الـيت يـؤد       

 .اجملاالت اليت حددهتا اللجنة املذكورة هو إدارة الكوارث يف حاالت النـزاع
  

  مبادرات عاملية أخرى
إضـافة إىل املـبادرات املشـار إلـيها أعـاله، مت الـنظر أيضـا يف املـبادرات العاملية األخرى                      -٢٢

عــاملي لرصــد األرض، والــنظام العــاملي لرصــد املــناخ، والــنظام العــاملي لرصــد    الــنظام ال: التالــية
احملـيطات، ونظـام املراقـبة العاملـية للطقـس، والـربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط اجلوي،                 
والـربنامج الـدويل اخلـاص باألبعـاد البشـرية يف التغـّير البيـئي العـاملي، والـربنامج العاملي لبحوث              

ــناخ، وا ــعب        امل ــية لرصــد الُش ــون احملــيطات، والشــبكة العامل ــين بل ــدويل املع ــريق التنســيقي ال لف
ــية للمــياه، وشــبكة املعلومــات        ــاملي، والشــراكة العامل ــدويل لالحــترار الع ــية، واملركــز ال املرجان

 .اإلقليمية املتكاملة، واملركز العاملي لرصد احلرائق
  

  الربنامج   -باء  
حدة اإلقليمــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء ألجــل نظّــم حلقــة عمــل األمــم املــت -٢٣

) روسا(إدارة الكـوارث يف أوروبـا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ووكالة الفضاء الرومانية                  
، كمـا شـارك يف تنظيمها       )سـنيس (واملركـز الوطـين     ) إيسـا (معـا، وشـارك يف رعايـتها الوكالـة          

، )روسا(ضـافت حلقـة العمـل الوكالـة      أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث، واست            
 .٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ إىل ١٩ براسوف، رومانيا، من –وعقدت يف بويانا 

) روســا(يف اجللســة االفتتاحــية حللقــة العمــل أدىل ببــيانات ممــثلو كــل مــن الوكالــة          -٢٤
وألقى الكلمة االفتتاحية   . ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي   ) سنيس(واملركـز   ) إيسـا (والوكالـة   

رصد املخاطر يف منطقة "، وكان عنواهنا )روسا(ملسـؤول التنفـيذي الرئيسي للوكالة الرومانية    ا
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 عرضا يف ١٤ عرضا يف ست جلسات مواضيعية، كما قُدم     ٢٧وقُـدم مـا جمموعـه       ". الدانـوب 
اجللسـة االفتتاحـية، مشلـت مجـيع جوانـب اسـتعمال تكنولوجـيا الفضـاء يف الفترة احلالية ألجل                    

ــية   . ثإدارة الكــوار ــرقة مناقشــة حــول املواضــيع التال ــة أف تكنولوجــيا الفضــاء  : "وُعقــدت ثالث
ــا : وإدارة الكــوارث ــية يف تطويــر تكنولوجــيا الفضــاء   "؛ و"رؤيــة ألجــل أوروب االجتاهــات احلال

". تعزيز اجلوانب املؤسسية يف تكنولوجيا الفضاء وإدارة الكوارث       "؛ و "وأمهـية إدارة الكـوارث    
مناقشــة أتاحــت اإلمكانــية لــلمزيد مــن الــتداول بشــأن املواضــيع   كمــا ُعقــدت أربــع جلســات  

الرئيسـية الـيت شـكّلت الحقـا اإلطـار اخلـاص خبطـة عمـل مقـترحة والتعريف باخلطوات املزمع                     
 .القيام هبا للمضي قُدما

 
  احلضور    -جيم   

االحتاد :  بلدا هي التالية ٢٤ مشـاركا جـاؤوا من       ٧٣حضـر حلقـة العمـل مـا جمموعـه            -٢٥
، أذربـيجان، أرمينـيا، أملانـيا، أوكرانـيا، إيطالـيا، بـربادوس، بلجـيكا، بلغاريـا، بولندا،                  الروسـي 

تركــيا، اجلمهوريــة العربــية الســورية، جــنوب أفريقــيا، رومانــيا، سويســرا، صــربيا ومونتيــنغرو، 
فرنسـا، قـربص، كـندا، اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النرويج، النمسا،                 

وكـان ممـثال فيها أيضا قسم رسم اخلرائط التابع لألمم           . غاريا، الواليـات املـتحدة األمريكـية      هـن 
املــتحدة، وبــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة، وأمانــة االســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث،     
والوكالـة الكاريـبــية لالسـتجابة الطارئـة يف حـاالت الكـوارث، واملفوضية األوروبية، ومكتب                

 .ن الفضاء اخلارجيشؤو

وقـد اسـُتخدمت األمـوال الـيت خصصتها األمم املتحدة واجلهتان الراعيتان املشاركتان               -٢٦
لتغطية تكاليف السفر اجلوي    ) ومهـا الوكالـة الرومانـية إيسـا واملركـز الوطـين الفرنسي سنيس             (

 .جي مشاركا وممثلني اثنني ملكتب شؤون الفضاء اخلار١٧وبدل املعيشة اليومية ألجل 
  

   املالحظات والتوصيات    -ثانيا  
  النهج املتبع لوضع خطة عمل               -ألف  

ركــزت اجللســات املواضــيعية الســت عــلى تكويــن فهــم لالحتــياجات احلالــية، والبيــئة   -٢٧
كما أُتيح ألفرقة املناقشة الثالثة     . املؤسسـية احلالـية، واحللـول املسـتندة إىل الفضاء املتاحة حاليا           

رؤيــة ألجــل أوروبــا، واالجتاهــات احلالــية، والــتطورات واملــبادرات  : يعمنــتدى لبحــث املواضــ
وبناء على ما   . االبـتكارية اجلديـدة، وكذلـك اجلوانـب املؤسسـية اليت ينبغي مواصلة النظر فيها              

مت عرضـه سـواء يف اجللسـات املواضـيعية، أو مـن جانـب املتناظرين يف جلسات أفرقة املناقشة،                    
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ع جلسـات مناقشـة، حتديـد إطار استراتيجية ألجل املنطقة، مع            تسـىن للمشـاركني، خـالل أربـ       
 .خطة عمل أيضا

: متحـورت العـروض املقدَّمـة بشـأن الوضع احلايل واالحتياجات احلالية حول املواضيع              -٢٨
وتضـّمن ذلك فهم    . قابلـية توافـر املعلومـات والتكنولوجـيا، وبـناء القـدرات، والبيـئة املؤسسـية               

 اخلاصـة باملنطقة، والبيانات اليت ُيحتاج إليها يف التصدي لتلك املخاطر،            أنـواع املخاطـر املعّيـنة     
ومـدى توافـر البـيانات حالـيا، مبـا يف ذلـك توافر سبل الوصول إىل البيانات يف الوقت املناسب             
ويف الشــكل املناســب، وأخــريا موضــوع التكنولوجــيات املوجــودة املــتاحة واحللــول املســتحدثة 

 .نولوجياتاليت تفيد من تلك التك

وقــد لوحــظ أن مثــة عــددا مــن التكنولوجــيات املــتوافرة ميكــن أن يقــّدم بــيانات لكــي     -٢٩
التصـــوير الضـــوئي (تكنولوجـــيات االستشـــعار عـــن ُبعـــد  : ُتســـتعمل يف إدارة الكـــوارث، أي

، الـيت توفـر بـيانات عـن األراضـي والغطـاء األرضـي والكسـاء النبايت، وغري                   )السـاتلي واجلـوي   
، الــيت جيــري اســتعماهلا الســتحداث  )لــيدار(شــف املــدى وحتديــده بالضــوء  ذلــك؛ وأجهــزة ك

ــباين؛          ــية وألجــل امل ــامل تضاريســها الطبيع ــناظر ومع ــتبانة مســات امل ــاع ألجــل اس ــاذج االرتف من
ــناظر         ــيت ُتســتخدم يف رســم خــرائط احلــدود واســتبانة عناصــر امل وأدوات املســح األرضــي، ال

ــية األخــرى؛ واإلحصــاءات    ــدم    األرضــية الطبيع ــيت تق ــية، ال الســكانية واالستقصــاءات احلكوم
 اقتصـادية عـن وحـدات مكانـية حمددة؛ ونظم سواتل املالحة العاملية، اليت               –بـيانات اجتماعـية     

تتـيح وسيلة للحصول على معلومات عن حتديد املواضع خبصوص أجسام ساكنة أو متحركة؛              
التصـاالت يف حاالت الطوارئ     وتطـورات االتصـاالت الالسـلكية البعـيدة املـدى، الـيت تيسـر ا              

ــر       ــناء الكــوارث؛ والتكنولوجــيات الالســلكية، الــيت توف وكذلــك االتصــال بــني األشــخاص أث
ــيانات يف املــيدان؛ ونواتــج وخدمــات شــبكة اإلنترنــت، الــيت تتــيح الســبل      وســيلة لتســجيل الب

 الزمن  للوصـول إىل البـيانات ونشـرها والتشـارك فـيها، وغـري ذلك من املعلومات واملعارف يف                 
 .احلقيقي

ــة العمـــل أن   -٣٠ ــية"وارتـــأت حلقـ ــئة املؤسسـ ــارة إىل وجـــود  " البيـ ال تقتصـــر عـــلى اإلشـ
ــول املســتندة إىل       ــاءة يف اســتخدام احلل ــا كف ــيت لديه ــإدارة الكــوارث أو ال ــية ب املؤسســات املعن

اليا التكنولوجـيات الفضـائية، بـل تشـري أيضـا إىل السياسـات العامة الوطنية واإلقليمية املتبعة ح                 
وينـبغي أيضـا إيـالء االعتـبار للمـبادرات اجلارية حاليا واليت من              . فـيما يـتعلق بـإدارة الكـوارث       

ومـن اجلوانب املهمة يف  . شـأهنا أن تدعـم أو تكمـل تطويـر تطبـيقات التكنولوجـيات الفضـائية             
البيــئة املؤسســية قــنوات االتصــاالت القائمــة مــن قــبل، وقــوة الشــبكات والشــراكات يف هــذا     
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ذلــك أن معاجلــة الكــوارث هــي نشــاط مــتعدد التخصصــات يشــمل مجــيع قطاعــات    . الصــدد
 .اجملتمع

كمــا لوحــظ أن بــناء القــدرات، وهــو موضــوع اجملــال األخــري الــذي تناولــته العــروض   -٣١
املقدمـة، يشـري إىل ضـرورة توفري القدرة للمستعملني النهائيني على تطوير حلول هلذه املشاكل                

وميكــن أن تعتــرب املــوارد البشــرية املناســبة املــورد . املــنطقة املعنــيةتكــون خاصــة عــلى الــتحديد ب
الوحـيد األكـثر أمهـية الـذي ال بـد مـن توافره أثناء وقوع أي أزمة، علما بأن تدريب املوظفني                  

 .عمل يتطلب وقتا وجهدا

ــدمي   -٣٢ ــد تقـ ــت     ٤١وبعـ ــثرية، قُدمـ ــاعات كـ ــتغرقت سـ ــات اسـ ــراء مناقشـ ــا واجـ  عرضـ
 .خلصت استنتاجات مهمة، ووضعت خطة عملمالحظات قّيمة، واسُت

  
  الوضع احلايل واالحتياجات احلالية               -باء  

أتاحــت عــدة عــروض للمشــاركني الفرصــة لالطــالع عــلى مــدى دمــج تكنولوجــيا        -٣٣
الفضــاء يف صــلب أنشــطة ادارة الكــوارث يف املــنطقة، وخصوصــا التكنولوجــيات ذات الصــلة  

زلزالــية واالهنــياالت األرضــية وانســياالت ذوبــان  بالفيضــانات وحــاالت اجلفــاف واألنشــطة ال 
ــر        ــربكانية وخماط ــر التكنولوجــية، واألنشــطة ال ــثلوج، وكشــف احلــرائق ورصــدها، واملخاط ال
الصـحة البشـرية، وكذلك التكنولوجيات ذات الصلة بدعم دراسة خماطر األمراض اليت حتملها      

 .النواقل

ق توافـر الصور املأخوذة باالستشعار      وأُعـلم املشـاركون يف حلقـة العمـل باتسـاع نطـا             -٣٤
وشـددت عـّدة عروض على قابلية       . عـن بعـد مبخـتلف االسـتبانات املكانـية والطيفـية والزمانـية             

 مـتر، وامكانـية تطبـيق ذلك يف ادارة          ١ ٠٠٠ مـتر و     ٠,٥توافـر الصـور باسـتبانة تـتراوح بـني           
ــنظر يف اجيــاد حلــول مــتكاملة تســ     ــيانات  الكــوارث، وكذلــك عــلى احلاجــة إىل ال تفيد مــن الب

 .املتحّصل عليها من خمتلف أجهزة االستشعار

كمـا شـددت عـدة عـروض أخرى على أن التصوير الراداري، مثل الصور املتلقاة من                  -٣٥
ــتحة اصــطناعية     ــرادار ذي ف ــزّود ب ، والســاتل األورويب )١ –رادارســات (الســاتل الكــندي امل

معاجلــة عــدة مواضــيع تــتعلق بأخطــار هــو وســيلة مفــيدة يف ) ٢ –إرس (لالستشــعار عــن بعــد 
ــيدية،       ــية واجللـ ــنفط، والعواصـــف الثلجـ ــّرب الـ ــانات وتسـ ــد الفيضـ ــا رصـ ــة، وخصوصـ طارئـ

 .واالنفجارات الربكانية واهلزات األرضية
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، َعلم املشاركون يف حلقة     )إيسا(وخـالل عـرض قُُـدم باسـم وكالـة الفضاء األوروبية              -٣٦
، وحيمل  ٢٠٠٢مارس  /، الذي أُطلق يف آذار    )إنفيسات(العمـل مبـا يقـوم به ساتل دراسة البيئة           

 جهــازا متكّــن مــن التصــوير املــتزامن لســطح األرض بواســطة أجهــزة استشــعار   ١١عــلى متــنه 
 .خمتلفة، مما يوفر مصدرا قّيما للبيانات ألجل دعم جماالت شىت، مبا يف ذلك ادارة الكوارث

، أُعلم املشاركون يف    )دلر( اجلوي   خـالل عرض آخر قُدم باسم املركز األملاين للفضاء         -٣٧
املعنـية بكشف األشعة  ) بـريد (حلقـة العمـل بامكانـية االسـتفادة مـن الصـور املقدمـة مـن البعـثة              

. حتــت احلمــراء بتقنــية االستشــعار الثنائــية الطــيف ألجــل القــيام مبشــاريع رائــدة يف هــذا املــيدان
ة حتت احلمراء، وعملها مفيد يف      والبعـثة ختتـرب حالـيا جـيال جديـدا مـن أجهـزة استشعار األشع               

وتتيح البعثة املذكورة فرصة أيضا    . االستشـعار عـن بعـد لـلحرائق ولسـطح األرض مـن الفضاء             
 .اليضاح األمهية التكنولوجية للحلول املستمدة من السواتل الصغرى

وأُعــلم أيضــا املشــاركون يف حلقــة العمــل بانشــاء كوكــبة ســواتل رصــد الكــوارث،      -٣٨
واتل صــغرية منخفضــة الــتكلفة، الــيت تــتوىل التنســيق بيــنها مؤسســة تكنولوجــيا  املكونــة مــن ســ

 يف ُســري يف اململكــة املــتحدة؛ ومــن شــأن هــذه      (Surrey Satellite Technology)الســواتل 
اجملموعــة الســاتلية أن تتــيح للمســتعملني االمكانــية ملــراجعة البــيانات يومــيا عــن مــنطقة وقــوع   

 .طالق مجيع السواتل األربعة املخطط الطالقهاالكارثة، وذلك بعد أن يتم ا

كذلـك خـالل عـرض قُدم باسم املفوضية األوروبية، أُعلم املشاركون يف حلقة العمل                -٣٩
بـاجلهود األوروبـية املبذولة لتحقيق االستقالل الذايت التام يف املالحة الساتلية من خالل توحيد          

ميلــية ذات الســواتل الثابــتة بالنســبة لــألرض  وتعــزز خدمــات املــنظومة األوروبــية املالحــية التك 
، وتنفـيذ احللـول التكنولوجـية املسـتمدة مـن بـرنامج املالحـة األورويب غاليليو القائم                  )إغـنوس (

وبرنامج غاليليو املشترك . عـلى السـواتل، أي مـنظومة سـواتل املالحـة العاملـية اخلاصـة بأوروبـا            
سـوف ينضـم إىل الـنظم الساتلية املالحية         ) يسـا إ(بـني املفوضـية األوروبـية والوكالـة األوروبـية           

، والــنظام العــاملي )جــي يب اس(العاملــية املوجــودة حالــيا، مــثل الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع   
، وسـوف تكون له أمهية خصوصية بشأن التطبيقات يف جمال ادارة   )غلونـاس (لسـواتل املالحـة   

ــتدّخل يف حــاالت  أي ادارة الكــوارث الطبيعــ(الكــوارث وحــاالت الطــوارئ   ية، وعملــيات ال
). الطـوارئ، والـتدّخل ألجـل تقـدمي املسـاعدات االنسـانية، وتطويـر البىن التحتية واعادة بنائها         

كوسباس (ومـن شـأن بـرنامج غاليلـيو أيضـا أن حيّسـن الـنظام الساتلي الدويل للبحث واالنقاذ                  
 .الذي جيري استخدامه ألغراض عمليات البحث واالنقاذ)  سارسات–

وقُـدم عـرض باسـم االسـتراتيجية الدولـية لـلحد من الكوارث، مت التأكيد فيه على أنه                    -٤٠
 ســنة مضــت، ازداد وقــوع الكــوارث الطبيعــية كمــا ازداد ٢٥يف غضــون الفــترة الســابقة مــنذ 
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وذلك من جراء االجتاه    . عـدد األشـخاص الذيـن أبلغـت الـتقارير عـن تأثـرهم بـتلك الكـوارث                 
حـداث الشـديدة القصـوى، وكذلـك يف ازديـاد قابلية التعّرض لألخطار              املالحـظ يف ازديـاد األ     

أمــا االزديــاد يف األحــداث  . الطبيعــية وغريهــا مــن األخطــار التكنولوجــية والبيئــية ذات الصــلة  
الشـديدة القصـوى فـيعزى إىل تغـّير املـناخ وتبايـنه، وكذلك إىل اآلثار املضاعفة اليت تنجم عن                    

وأما االزدياد يف قابلية التعّرض لألخطار فهو ناجم        . طقة نفسها وقـوع عـدة أخطـار معا يف املن        
عـن ازديـاد الفقـر وتدهـور البيـئة والنمو احلضري وسوء قيمة بيئة االنشاءات املشّيدة وكذلك                  

 .عمليات التنمية غري الصاحلة

هو مبادرة اقليمية   ) مجيس(وذُكـر أن بـرنامج الرصـد العـاملي لألغراض البيئية واألمنية              -٤١
واهلدف الذي ترمي اليه    . معا) إيسـا (مهمـة تقـوم هبـا املفوضـية األوروبـية والوكالـة األوروبـية               

. ٢٠٠٨حبلول عام   ) مجيس(هـو انشـاء قـدرة أوروبـية عملياتـية مستقلة ذاتيا خاصة بالربنامج               
، يف  ٢٠٠٣وسـوف يسـهم تقريـر تقديـري، مـن املرتقـب أن ُتسـتكمل صـيغته النهائية يف عام                     

ــيادين      اســتبانة موا ــياجات إىل التحســني يف امل ــية، واالحت ــدرة احلال ــوة والضــعف يف الق طــن الق
 . االقتصادية واملؤسسية–العلمية والتقنية واالجتماعية 

، جرى  "بشـأن الفضـاء والكوارث الكبرية     "وخـالل عـرض قُـدم باسـم امليـثاق الـدويل              -٤٢
نوفمــرب / تشــرين الــثاين١يف ايضــاح جنــاح اجلهــود املشــتركة مــنذ بــدء العمــل بامليــثاق الــدويل   

 مرة، معظمها يف االستجابة  ٣١وقـد لوحـظ أنـه مت تفعـيل امليـثاق الـدويل مبا جمموعه                . ٢٠٠٠
 ). مرة١٣(حلاالت الطوارئ أثناء الفيضانات 

ــترة     -٤٣ ــه خــالل الف ــّوه بأن ــد ُن ــية، ضــمن   ٢٠٠٢-١٩٩٨وق ، قدمــت املفوضــية األوروب
 مليون يورو إىل أكثر من      ٧٠ا بلـغ جممـوع قيمـته        دعمـ ) ٥اف يب   (االطـار الـربناجمي اخلـامس       

 مشــروعا حبثــيا تعــىن بكــوارث الفيضــانات واالهنــياالت األرضــية واالهنــيارات وحــرائق        ٨٠
 .الغابات واهلزات األرضية واالنفجارات الربكانية واملخاطر الصناعية

  
  رؤية ألوروبا      -جيم   

واضــيعية، رَســم املشــاركون يف حلقــة بــناء عــلى املعلومــات املقدمــة أثــناء اجللســات امل  -٤٤
العمـل، خـالل جلسـات املناقشـة، خمططـا امجالـيا ملسـار يـؤدي إىل رؤية مشتركة بشأن كيفية                     

ومشلـــت املواضـــيع الرئيســـية . ادمـــاج تكنولوجـــيا الفضـــاء يف صـــلب أنشـــطة ادارة الكـــوارث
حة، واحلاجــة إىل املطــروقة احلاجــة إىل التركــيز عــلى الوقايــة، واحلاجــة إىل جعــل البــيانات مــتا  

 .تطوير نظم اقليمية متكاملة، وكذلك أخريا دواعي القلق بشأن عدم كفاية التمويل الالزم
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وأثــناء عــدة عــروض قُدمــت، طُرحــت حجــج بــأن أنشــطة ادارة الكــوارث ينــبغي أن    -٤٥
وقــد اتفــق املشــاركون أثــناء جلســات املناقشــة عــلى أنــه ينــبغي   . تكــون اســتباقية ال اســتجابية

 بدرجـة أكــرب عـلى الوقايـة مــن الكـوارث والتخفــيف مـن آثارهـا، وبدرجــة أقـل عــلى        التركـيز 
ــه ميكــن اســتعمال   . االســتجابة إىل التصــدي للكــوارث يف حــاالت الطــوارئ   ــه قــيل إن ومــع أن

تكنولوجـيا الفضـاء يف كـل مرحلة من مراحل دورة الكارثة، فقد مّيز املشاركون بوضوح بني         
ن النظم هو الذي يركز على مرحلة االستجابة للتصدي إىل      الـنوع األول م   . نوعـني مـن الـنظم     

، والنوع الثاين من النظم هو      "بناء على الطلب  "أزمـة مـا، وُيحـتاج فـيه إىل وجـود نظام يكون              
وحيث ان ". جاهز دائما"الـذي يدعـم مرحلة األزمات املتداخلة، وُيحتاج فيه إىل نظام يكون        

ا، توافر صور عالية االستبانة، فانه رمبا ميكن تصميم        احلاجـة تقتضـي دائمـا، أثناء وقوع أزمة م         
وتلك احلقيقة، مع . بـتكلفة منخفضـة أو باالسـتفادة مـن الصـور اجملانية       " اجلاهـز دائمـا   "الـنظام   

وجـود احلاجـة إىل التركـيز عـلى الدراسة التحليلية لقابلية التعّرض للمخاطر وللمخاطر احملتملة      
ــن    ــيام ب ــن     أيضــا، جتســد احلاجــة إىل الق ــة م ــن االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ إىل الوقاي قلة م

وينـبغي أن ينصـب التركـيز عـلى حتسـني امكانـية التنـبؤ بوقـوع الكوارث والتخفيف             . وقوعهـا 
 .من وطأة تأثريها

وقـد لوحـظ أن امكانـية توافـر البـيانات املكانـية واسـتعماهلا يؤثران يف كل جانب من                     -٤٦
احــة االمكانــية لــتوفري البــيانات املكانــية إىل الــناس الذيــن   ذلــك أنــه ينــبغي ات . جوانــب اجملــتمع

حيـتاجون الـيها، عـندما حيتاجون اليها، وبالشكل الذي ميكّن من اختاذ القرارات بأدىن حد من                 
كمـا ينبغي أن ينصب التركيز على التشارك يف البيانات عن           . معاجلـة تلـك البـيانات وجتهـيزها       

انية توافق النهوج واالجراءات املتبعة والقيام مببادرات القـدرات املوجـودة حالـيا، وضـمان امك       
كذلـك ينـبغي اسـناد األولويـة إىل معاجلـة مسألة تشظّي             . مشـتركة بغـية حتقـيق نـتائج ملموسـة         

املعلومـات واملسـؤوليات فـيما بني املؤسسات، واالرتقاء مبستوى القدرات التكنولوجية احلالية             
طين بأمجعه، واقامة نظم فعالة خاصة بادارة املعلومات        الالزمـة لرصد األخطار على الصعيد الو      

وقـد أوصـي بأنـه ينـبغي اقامة تلك النظم االقليمية     . ألجـل مجـع املعلومـات وحتليـلها وتعمـيمها         
بـناء عـلى النظم العملياتية الناجحة على الصعيد الوطين، ومن مث فانه ميكن، من خالل التعاون                 

 .ية وتكنولوجياهتاالدويل، التشارك يف البيانات املكان

ومت التأكـيد عـلى أن هناك حاجة تستدعي توحيد السياسات العامة املتبعة يف التشارك     -٤٧
ــية      ــيانات املاورائ ــناء عــلى املناقشــات اجلاريــة بشــأن معــايري الب ــيانات، ب ــيانات وتــبادل الب يف الب

اضافة إىل ذلك،   . انـية ، وانشـاء الـبىن التحتـية الوطنـية الالزمـة للبـيانات املك             )بـيانات البـيانات   (
وكان من املسائل املطروحة    . ينـبغي بـذل جهـود ألجـل حتسـني توقيـت اجنـاز الصـور وتقدميها                
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أيضـا سـبل الوصـول إىل البـيانات، وخصوصـا بالنسـبة إىل أوروبا الشرقية، وذلك بسبب بطء                   
 وحـىت مــع توافــر براجمــيات الضــغط الــيت . وصـالت شــبكة االنترنــت اخلاصــة بارســال البــيانات 

 دون فقـدان خطري الشأن يف املعلومات اليت         ١٠متكّـن مـن تصـغري حجـم الصـور بعـامل قـدره               
تـنطوي علـيها، فان هناك حاجة تقتضي السعي إىل اجياد هنوج ابتكارية تفيد من حلول متاحة                 
أخــرى، مــثل ســواتل االتصــاالت عــن بعــد، ونظــم الــتوزيع، ومعاجلــة البــيانات وحتليــلها عــلى   

 . بعدمزّودات اخلدمة عن

وباعتـبار تـباين احتـياجات مـتخذي القـرارات، فـان احلـل املـتوخى الذي من شأنه أن                     -٤٨
ــتكاملة تســتطيع         ــية م ــاعدة براجمــيات معلومات ــن التكنولوجــيا الفضــائية هــو اجيــاد ق يســتفيد م

كما . اسـتيعاب املعلومـات املستمدة من مصادر خمتلفة، بأشكال خمتلفة، وعلى نطاقات متباينة            
حداث حلـول تسـتفيد مـن مـزايا مجـيع أنـواع التكنولوجيات الفضائية، مثل سواتل                 ينـبغي اسـت   

 .االتصاالت عن بعد ونظم سواتل املالحة العاملية

ــة          -٤٩ ــه مشــكلة حمــددة ُتضــعف حال ــبكّر فقــد ذُكــر بأن ــذار م ــا عــدم وجــود نظــم ان وأم
ضي أن تعمل   ومـن مث فـان هناك حاجة تقت       . االسـتعداد للكـوارث يف معظـم الـبلدان األوروبـية          

 .البلدان املتجاورة يف سبيل اقامة وتوحيد نظم لالنذار املبكّر

ومـن الـالزم أيضـا تكويـن فهم أفضل الستبانة هويات املستعملني، وذلك لكي يتسىن                 -٥٠
علما بأن . تصـميم احللـول، مـن األسـفل إىل األعـلى، بناء على احتياجات املستعملني النهائيني      

عينني ال يقتصرون فقط على احلكومات جبميع مستوياهتا، بل يشملون          املسـتعملني الرئيسيني امل   
أيضـــا الـــربامج واملـــبادرات الدولـــية املشـــتركة، وكذلـــك يشـــملون بقـــدر مـــتزايد القطاعـــات  

 .التجارية، ومنها على سبيل املثال شركات التأمني

تعمال وينــبغي أن يهــدف بــناء القــدرات إىل زيــادة قــدرة املــنظمات واألفــراد عــلى اســ  -٥١
املعلومـات األرضـية الفضـائية بفعالـية ألجـل االسـتعداد للكـوارث واالسـتجابة يف التصـدي هلا                 

وتسـتدعي احلاجـة العـناية بتدريـب فئات املستعملني          . وتـدارك أضـرارها واالنـتعاش مـن أثـرها         
 املسـؤولني عـن وضع السياسات العامة واختاذ القرارات واملديرين والعلماء واملهندسني           : التالـية 

املسـؤولني عـن قواعـد البـيانات ونظـم املعلومات، وخمتلف املستعملني النهائيني الذين حيتاجون            
 .إىل املعلومات األرضية الفضائية، مثل املخططني وموظفي احلماية املدنية واملنقذين

هــذا، وقــد اعُتــربت عــدم كفايــة الــتمويل داعــيا رئيســيا إىل القلــق، وخصوصــا عــندما   -٥٢
ع الـرائدة إىل أنشـطة دائمة، ولذا ينبغي بذل جهود يف السعي إىل اجياد مصادر                تـتحول املشـاري   

متويـل بديلـة وإىل تعزيـزها، مـثل االطـار الـربناجمي السـادس الـتابع للمفوضـية األوروبـية، الذي                  
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 ويتـــيح فرصـــا للقـــيام باألحبـــاث يف جمـــال األخطـــار الطبيعـــية  ٢٠٠٦-٢٠٠٢يشـــمل الفـــترة 
 .والتكنولوجية

  
  خطة عمل ألوروبا    -ثالثا  
  بناء الشراكات       -ألف  

كـان حمـور خطـة العمـل الـيت نوقشـت يف حلقـة العمـل هـو احلاجـة إىل بناء شراكات                         -٥٣
والقـيام مبشاريع رائدة مشتركة اليضاح منافع ادماج احللول اليت تستند إىل تكنولوجيا الفضاء              

 وكان املنطلق يف حتديد     .يف العمـل، ممـا يسـهم يف رفـع مستوى الوعي لدى متخذي القرارات              
 .شراكات ممكنة هو التماس مصاحل مشتركة من خالل استبانة جماالت املخاطر املشتركة

. وقـد اختـذت حلقـة العمـل هنجـا مـن مرحلـتني يف اسـتبانة جمـاالت املخاطـر املشتركة                      -٥٤
ل،  جمـال خطـورة ينبغي النظر فيها على حنو منفص          ٢٢أثـناء املـرحلة األوىل، حـدد املشـاركون          

العواصــف الــرعدية  (االهنــيارات واجلفــاف والفيضــانات وأحــوال الطقــس القصــوى      : وهــي
، واهلـزات األرضـية واالهنـياالت األرضــية    )والعواصـف الثلجـية والعواصـف الرحيـية والصـواعق     

واالخنســاف والــرباكني وتغــري املــناخ وتغــريات مســتوى الــبحار والــتحات الســاحلي والــتلوث   
ــنفطي والصــناعي واملخا ــنقل وتلــوث املــياه واأللغــام    ال ــنووية وحــوادث ال طــر التكنولوجــية وال

ــتربة، وكذلــك      ــئة وتدفقــات الالجــئني والتصــّحر وحــرائق الغابــات وحتــات ال األرضــية واألوب
تطويـر نظـم تكنولوجـيا املعلومـات والتكنولوجـيا الفضـائية واحللـول املسـتمدة منها ودعم بناء                   

 .القدرات

، أعربت عدة مؤسسات عن اهتمامها باملشاركة يف كل من هذه           وأثـناء املرحلة الثانية    -٥٥
ــتزام   ٣٤وأبــدى مــا جمموعــه  . اجملــاالت اخلاصــة باملخاطــر   مؤسســة اهــتماما باالعــراب عــن ال

 .اضايف باملشاركة يف اجلهود يف واحد أو أكثر من جماالت املخاطر

ــات مناقشــة ت       -٥٦ ــع جمموع ــلى أرب ــل ع ــة العم ــد وزِّع املشــاركون يف حلق ــلى  وق ــز ع رك
اجملـاالت الرئيسـية الـيت حتظى باالهتمام، وهي الفيضانات واحلرائق واهلزات األرضية واملخاطر              

وأوجــزت جمموعــات املناقشــة الــيت تداولــت يف جلســات املناقشــة عــدة مــبادئ    . التكنولوجــية
ــدة مشــتركة تعــىن مبواضــيع مــثل احلاجــة إىل اجيــاد فهــم        ــتراح مشــاريع رائ توجيهــية بشــأن اق

ــيا ــيانات  الحتـ ــباهتم مـــن البـ ــتعملني ومتطلـ ــدة  (جات املسـ ــايري املوحـ ــائل املعـ ــا يف ذلـــك مسـ مبـ
، وجتمـيع دراسـة استقصـائية عـن الـنظم املوجـودة حالـيا، ووضـع قائمـة مبجموعات                    )للبـيانات 

البــيانات املــتاحة مبــا يف ذلــك البــيانات التارخيــية، واعــداد مشــاريع رائــدة ذات تركــيز اقلــيمي    
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، وأخريا سد   )ومن مث التركيز على الوقاية    ( نظـم انـذار مـبكر متكاملة         وتسـهم أيضـا يف تطويـر      
الفجـوات بـني أوسـاط املسـتعملني وأوسـاط الذيـن يفهمـون التكنولوجـيا، والسعي إىل اشراك                   

 .املؤسسات املعنية بادارة الكوارث بقدر أكرب يف هذا امليدان

ة، مــثل التضــافر يف  وأشــارت مناقشــات اجملموعــات أيضــا إىل نقــاط مشــتركة اضــافي    -٥٧
ــيا، ذلــك أن       ــتلوث االشــعاعي يف أوكران ــات وال ــة حــرائق الغاب األخطــار كمــا حــدث يف حال
احللـول املنهجـية اخلاصـة بالتصـدي للحرائق والفيضانات تعتمد على األدوات التحليلية نفسها             

نهج املقترح  والبـيانات املكانية والتبعّية نفسها، وأن احلاجة تقتضي اتباع هنوج متكاملة، مثل ال            
الدارة الكـوارث البيئـية يف حـوض هنـر الدانـوب، يف وقـت واحد معا بغية عدم االقتصار على                     

 .معاجلة الفيضانات بل العناية أيضا مبعاجلة األخطار التكنولوجية

وقـد اقترحـت أفـرقة املناقشـة األربعـة مجيعها أن تعمل معا على صوغ وتنفيذ مشاريع                -٥٨
خلصـوص عـن توافـق يف اآلراء عـلى أن واحـدا مـن اجملـاالت احملددة                وأُعـرب، عـلى ا    . منوذجـية 

 .اليت حتظى باالهتمام هو وضع دراسة منوذجية عن منطقة رافد تيسزا لنهر الدانوب

ــبغي للمؤسســات أن تســلّم      -٥٩ ــه، لــدى حتديــد املشــاريع النموذجــية املمكــنة، ين وقــيل ان
وجيـدر باملؤسسات   . بل بالـتزام حمـلي    باألعمـال اجلاريـة، وخباصـة األعمـال الـيت حظيـت مـن قـ               

املشـــتركة أن تـــتفاعل يف االتصـــال فـــيما بيـــنها أوال باســـتخدام شـــبكة االنترنـــت وجهـــاز         
الفاكسـيميل، لـتوفري املعلومـات إىل مجـيع املؤسسـات املهـتمة عن األنشطة املقترحة أو املنفَّذة،               

 .وتشجيع اقامة شراكات جمدية جتمع بني خمتلف املبادرات واملصاحل

وقـد اُتفـق عـلى أن جـدول االلـتزامات ينبغي أن يتطور إىل شبكة تعاون اقليمية، وأن                    -٦٠
متديــد نطــاق الشــبكة ليشــمل  : تنفــيذ الشــبكة االقليمــية مــن شــأنه أن يشــمل األنشــطة التالــية   

لدعــم األنشــطة ) (الويــب(مؤسســات أخــرى؛ وضــع قائمــة مناقشــة بواســطة الشــبكة العاملــية   
؛ اجيـاد موقـع عـلى الشـبكة العاملـية لتعمـيم املعلومـات عن                ) عـلى حـد سـواء      االقليمـية والعاملـية   

 .التقدم احملرز واملنجزات وملتابعة تنفيذ مجيع االلتزامات األولية

ــة العمــل إىل اجــتذاب مشــاركة        -٦١ ــناء حلق ــيت اقُترحــت أث وهتــدف الشــبكة االقليمــية ال
ة والقطاع الصناعي اخلاص وهيئات     املؤسسـات احلكومـية واألكادميية واملنظمات غري احلكومي       

وسـوف يكـون مبسـتطاع أي مؤسسـة مهـتمة بأنشطة تعىن بادماج تكنولوجيا               . األمـم املـتحدة   
ــنطقة، أن تنضــم إىل        ــتطوير أنشــطة خاصــة بامل ــك ب الفضــاء يف أنشــطة ادارة الكــوارث وكذل

 .الشبكة االقليمية
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الـــرائدة ووضـــع وبغـــية حتديـــد مســـؤوليات كـــل مؤسســـة، واختصاصـــات املشـــاريع  -٦٢
اســتراتيجية بشــأن تنفــيذها، اقــُترح أن تدعــو املؤسســات املهــتمة إىل عقــد اجــتماعات خــرباء    

 .ملناقشة هذه املواضيع

، وســوف تكــون كــل مؤسســة "أفضــل اجلهــود"وســوف تعمــل األفــرقة عــلى أســاس   -٦٣
 واذا اقتضــت احلاجــة توفــري دعــم بــتمويل اضــايف . مســؤولة عــن ســداد  التكالــيف اخلاصــة هبــا 

ألجــل التصــوير الســاتلي أو املعــدات أو الــرباجميات أو كلــيهما معــا، فــان األفــرقة تســتطيع أن    
تتصـل بوكـاالت الفضـاء أو املؤسسـات االمنائـية املهـتمة الثنائـية واملتعددة األطراف أو كليهما                

 .معا لتأمني الدعم االضايف املطلوب
  

  دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                -باء  
ى أن يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، عـلى سـبيل مـتابعة االلتزامات                   اُتفـق عـل    -٦٤

املبدئـية الـيت أُعـرب عـنها خـالل حلقـة العمـل، باالتصـال باملؤسسـات اليت أبدت اهتمامها يف                      
االنضـمام إىل الشـبكة والطلب اليها أن تؤكد رغبتها يف املشاركة يف جماالت مواضيع املخاطر                

قــاعدة بــيانات الشــبكة االقليمــية فســوف تــتوىل الوكالــة الرومانــية أمــا . الــيت حتظــى باهــتمامها
ــا، وذلــك بدعــم مــن مكتــب شــؤون الفضــاء        ) روســا( ــيها وحتديــث عهده ــاظ عل ــام احلف مه

 .اخلارجي وغريه من املؤسسات املهتمة

ــالقدر املمكــن، اجــتماعات      -٦٥ ســوف يدعــم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أيضــا، ب
ها املؤسسات اليت تستعمل تكنولوجيا الفضاء ألغراض أنشطة ادارة         اخلـرباء اليت تدعو إىل عقد     

ويف تلــك االجــتماعات، ســوف يــتم . الكــوارث، والــيت هتــتم بــاعداد مشــاريع رائــدة مشــتركة
حتديـد اختصاصـات هـذه املشـاريع الـرائدة، وكذلـك وضع استراتيجيات تنفيذها، مبا يف ذلك                  

 .رورةتأمني أي متويل اضايف مطلوب، اذا اقتضت الض

ــلى شــبكة الويــب           -٦٦ ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ع وســوف يــتم حتســني موقــع مكت
(www.oosa.unvienna.org/SAP/stdm)     ــية عــلى الشــبكة أيضــا ــة الفضــاء الرومان ــع وكال  وموق

(www.rosa.ro)    باضـافة وصـالت مالئمة ومعلومات عن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ألغراض 
وســوف تكــون مجــيع املؤسســات . ع عــلى الشــبكة االقليمــيةادارة الكــوارث، فــيما يعــود بالــنف

وقد مت  . مسـؤولة عـن توفري املعلومات اليت سوف ُتدرج يف هذين املوقعني على الشبكة العاملية              
الشــبكي لدعــم املشــاركني يف ) روســا(وضـع قائمــة باملناقشــات عــلى موقــع الوكالــة الرومانــية  

 .الشبكة االقليمية
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  احلفاظ على الزخم        -جيم   
ــية بــال انقطــاع، كالفيضــانات واجلفــاف     -٦٧ لوحــظ أن سلســلة الكــوارث الطبيعــية املتتال

والعواصـف واهلـزات األرضـية واالهنـياالت األرضية واالنفجارات الربكانية واحلرائق الضارية،             
كما ان عدد األشخاص املعّرضني للمخاطر يتعاظم باطّراد اذ يتراوح بني           . تسـبب قلقـا متناميا    

 ويلـزم اختـاذ اجـراءات عمـل عـلى الفور لتخفيف آثار              )٦(.لـيون شـخص يف السـنة       م ٨٠ و ٧٠
 .الكوارث مستقبال وذلك باالستفادة من التطورات التكنولوجية احلديثة

وقـد بّينـت حلقـة العمـل بوضـوح أن لتكنولوجـيات الفضـاء اسـهاما حقيقـيا ميكن أن                   -٦٨
ذ تدابــري لضــمان نشــر التكنولوجــيات تقدمــه يف كــل جمــاالت ادارة الكــوارث، وأنــه يلــزم اختــا

ويعـّد انشـاء شـبكة اقليمـية مـن املؤسسـات املهتمة يف تعزيز الشراكات واعداد                 . املـتاحة حالـيا   
املشــاريع الــرائدة املشــتركة خطــوة مهمــة حنــو حتقــيق التوســع يف اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء  

 مؤسســة الــيت أبــدت ٣٤وذُكــر أن املؤسســات الــبالغ عددهــا . لدعــم أنشــطة ادارة الكــوارث
اهـتماما يف املشـاركة، وكذلـك املؤسسـات األخـرى والقطـاع اخلـاص، الـيت سوف ُتدعى إىل                    
االنضـمام، جيـدر هبـا أن تغتـنم الفرصة اليت تتيحها تلك التكنولوجيات احلامسة الستبانة وتنفيذ                 

ومي يف احللــول التكنولوجــية يف معاجلــة الكــوارث املــلحة الــيت أصــبحت جــزءا مــن الواقــع الــي   
 .املنطقة
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