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   مقدمة -أوال  
  اخللفية واألغراض         -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
إعــالن فييــنا : األلفــية الفضــائية"يف قــراره املعــنون ) اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية 

 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية على        بأن يساعد  )١(،"بشـأن الفضـاء والتنمية البشرية     
حتسـني عملـية بـناء القـدرات يف الـبلدان النامـية والـبلدان الـيت متر اقتصاداهتا يف مرحلة انتقالية،                      

 .وذلك عن طريق التشديد على تطوير املعارف واملهارات
ا السادسة  وقـد أقـّرت جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهت              -٢

، بـرنامج حلقـات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات          ٢٠٠٣واألربعـني، يف عـام      
 مث أقّرت اجلمعية العامة الحقا برنامج األمم املتحدة   )٢(.٢٠٠٤املخططـة لتنظـيمها خـالل عام        

ديســـمرب / كـــانون األول٩ املـــؤرخ ٥٨/٨٩، يف قـــرارها ٢٠٠٤للتطبـــيقـات الفضـــائيـة لعـــام 
٢٠٠٣. 

، ووفقا لتوصية اليونيسبيس الثالث، ُعقدت يف       ٥٨/٨٩وعمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -٣
 حلقـة عمل األمم املتحدة اإلقليمية حول        ٢٠٠٤أكـتوبر   / تشـرين األول   ٦ إىل   ٢الـرياض مـن     

وقد نظّم حلقة العمل كل من    . اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف إدارة الكوارث يف غريب آسيا           
ضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامة ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية               مكتـب شـؤون الف    

الـتابعة لـلمملكة العربـية السـعودية، وشـاركت يف رعايتها شركة الشرق األوسط للتصوير من           
 .الفضاء، واستضافتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 حيوي يف إدارة الكوارث، فقد اسُتبني ولـّمـا كانـت تكنولوجـيات الفضاء تقوم بدور        -٤
موضـوع إدارة الكـوارث كـأحد اجملـاالت املواضـيعية ذات األولويـة الـيت ينـبغي أن يـتعّزز فيها                      

فســواتل رصــد األرض وغريهــا مــن . اســتخدام احللــول املســتندة إىل الفضــاء يف الــبلدان النامــية
وية واالتصاالت والشبكة العاملية التكنولوجـيات املسـتندة إىل الفضـاء، مثل سواتل األرصاد اجل        

ــة  ــواتل املالحـ ــي ان اس اس(لسـ ــراحل إدارة   )جـ ــة مـ ــنة لكافـ ــول حمّسـ ــري حلـ ــهم يف توفـ ، تسـ
أي ختفـيف حدة الكوارث، واالستعداد ملواجهة الكوارث، واإلغاثة من الكوارث           : الكـوارث 

 جزءا ال   وهـذه احللـول املذكـورة تعـد مـن قـبل           . واعـادة التأهـيل واالستصـالح بعـد الكـوارث         
مع أن . يـتجزأ مـن إدارة الكـوارث يف عـّدة بلـدان مـتقّدمة، بـل حـىت يف بعـض الـبلدان النامـية                        

القـدرات الوطنـية يف جمـال استخدام تكنولوجيات الفضاء شهدت زيادة ملحوظة يف السنوات               
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 األخـرية، فإنـه ال تـزال مثـة حاجـة إىل وضـع املنهجـيات املناسـبة وإىل دعـم نقل احللول املتاحة                       
 .الستخدامها يف أنشطة إدارة الكوارث

ومـن أجـل تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث والتقليل من املخاطر               -٥
يف الـبلدان النامـية ويف البلدان اليت متر اقتصاداهتا يف مرحلة انتقالية، توىل مكتب شؤون الفضاء         

لفضائية، تنظيم سّت حلقات عمل على      اخلـارجي، يف إطـار بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات ا          
حول استخدام ) مخس حلقات عمل إقليمية وواحدة دولية ختامية(مـدى فـترة مخـس سـنوات      

 دمــج الــنجاح يفجلهــود فهــو العــام هلــذه اأمــا اهلــدف . تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة الكــوارث
لياتية لدى الدول   برامج إدارة الكوارث العم   ئية بشـكل مستدام يف       الفضـا  ةتكنولوجـي ال احللـول 

 إجــراءات العمــل املناســبة الــيت تســهم يف إدمــاج   مــن خــالل حتديــد وتنفــيذ وذلــك األعضــاء، 
 .تكنولوجيات الفضاء يف أنشطة إدارة الكوارث

ســهام يف اجلهــود  العــام هــو اإلهــاكــان هدفف  املكرَّســة لغــريب آســيا حلقــة العمــلأمــا  -٦
ــرا    ــية املتواصــلة لدمــج التكنولوجــيات الفضــائية يف ب ــنفّذ مج عمليات ــنطقةيف ُت ــع التركــيز  امل ، م

 زيادة وعي املديرين    )أ: (فهي كاآليت  األهـداف احملـددة      مـا أ و .خصوصـا عـلى إدارة الكـوارث      
بــــالفوائد احملــــتملة مــــن اســــتخدام    املشــــاركني يف إدارة الكــــوارث   القــــرارات ومــــتخذي

ــية تكالــيف هــذا االســتخدا  التكنولوجــيات املســتندة إىل الفضــاء  ــد ) ب(م؛  وبفعال ــواع حتدي أن
بواسطة وفـري تلـك املعلومـات        ت الالزمـة إلدارة كـوارث معّيـنة ومـدى        املعلومـات واالتصـاالت     
يف حتديــد األعمــال الــيت اســتحداث خطــة عمــل اقليمـية تســهم  ) ج (التكنولوجـيات الفضــائية؛ 

ة  الفضائيالتكنولوجياتاستخدام  ستسـاعد بدورهـا املؤسسـات الوطنـية عـلى اعـتماد واختـبار               
 . والتقليل من املخاطرالكوارثإلدارة 

وركّز املشاركون، باإلضافة إىل ذلك، على استبانة أوجه التآزر املمكنة مع الكثري                                                 -٧
مبا يف ذلك األهداف املبينة يف إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة                                          من املبادرات اجلارية،              

 تمدها مؤمتر القمة العاملي للتنمية                 ؛ وخطة التنفيذ اليت اع              )٥٥/٢قرار اجلمعية العامة            (
  ٤أغسطس إىل          / آب   ٢٦املستدامة، الذي عقد يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف الفترة من                                           

  الفريق العامل املعين بإدارة الكوارث يف                 حاليا      والعمل الذي يقوم به         )٣(؛٢٠٠٢سبتمرب      /أيلول  
ام الفضاء اخلارجي يف األغراض                 إطار اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخد                           

السلمية؛ وميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسَّق للمرافق الفضائية يف حالة وقوع                                                    
 )."بشأن الفضاء والكوارث الكربى               "امليثاق الدويل         (كوارث طبيعية أو تكنولوجية                 
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  األغــراض هــذا الــتقرير بغــية تقدميــه إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يفأُعــّدوقــد  -٨
ــية يف     ــتها الفرعــية العلمــية والتقن ــية   الســلمية يف دورهتــا الثامــنة واألربعــني وإىل جلن دورهتــا الثان

 .٢٠٠٥ واألربعني، يف عام
  

  الربنامج   -باء  
 رئيس مدينة امللك عبد العزيز للعلوم    افتـتاح حلقـة العمـل، بـيانات مـن قبل          ُتليـت، يف     -٩

.  هبــذه املديــنة، وممــثل ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجيوالتقنــية، ومديــر معهــد حبــوث الفضــاء
، مديــنة امللــك عــبد العزيــز للعلــوم والتقنــية مــت عــروض رئيســية مــن قــبل ممثــلي كــل مــن  دِّقُو

مت دِّكما قُ . ، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي    وشـركة الشـرق األوسـط للتصوير من الفضاء        
.  آخر خالل اجللسات املواضيعية     عرضا ٢٠ عـروض يف اجللسـة االفتتاحية، وما جمموعه          أربعـة 
ثالثــة أفــرقة مناقشــة اجملــال لكــي يقــّدم بعــض اخلــرباء مســامهات موجــزة تناولــت   أتاحــتوقــد

أتاحت جلسات و. مواضـيع نقـاش حمـّددة، ورّدت على أسئلة مركَّزة طرحها اجلمهور احلاضر       
ب هيكل املناقشة، اليت    املناقشـة األربـع اجملـال لـلمداوالت بشأن املواضيع الرئيسية املنّسقة حبس            

ــتحداث  ــراكات وأفضـــت إىل اسـ ــتراتيجيةشـ ــة عمـــل هتـــدف إىل  اسـ ــتخدام  وخطـ ــادة اسـ زيـ
 .يف املنطقةيف إدارة الكوارث التكنولوجيات املستندة إىل الفضاء 

  
  احلضور     -جيم   

ُدعـي إىل حضـور حلقـة العمـل طائفـة مـن مـتخذي القـرارات واملوظفـني التقنـيني من                       -١٠
مؤسسات وطنية وإقليمية : ية والـبلدان املصـّنعة ممـن ينـتمون إىل اجملموعـات التالية      الـبلدان النامـ   

مسـؤولة عـن توفـري الدعـم يف جمـال إدارة الكـوارث؛ ومؤسسـات وطنية وإقليمية مسؤولة عن                    
بـناء القـدرات يف جمـال اسـتخدام التكنولوجـيا املسـتندة إىل الفضـاء؛ وبعـض مـن هيئات األمم                      

ائـية ثنائـية ومؤسسـات مالية؛ ووكاالت فضائية؛ ومؤسسات أكادميية؛           املـتحدة؛ ووكـاالت إمن    
ومؤسسـات معنـية بتكنولوجـيا الفضـاء الـيت توفّر قيمة مضافة؛ ومنظمات غري حكومية مهتمة                 

 .بإدارة الكوارث والتخفيف من آثارها وتقدمي الدعم بشأهنا

ــه    و -١١ ــا جمموع ــة العمــل م ـــ  ٩٠حضــر حلق ــبلدان ال ــية ال١٩ مشــاركا مــن ال االحتــاد : تال
الروســي، األردن، أرمينــيا، اإلمــارات العربــية املــتحدة، مجهوريــة إيــران اإلســالمية، باكســتان،  
الـبحرين، الـربازيل، بـنغالديش، تركـيا، اجلمهوريـة العربـية السـورية، سـري النكـا، السودان،                   

ة العمل كمـا حضر حلق . الكويـت، كينـيا، لبـنان، مصـر، اململكـة العربـية السـعودية، والنمسـا              
 . ممثلون عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومجعية اهلالل األمحر السعودي
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واجلهة املشاركة يف   األمـم املتحدة    كـل مـن     وقـد اسـُتخدمت األمـوال الـيت خصصـتها            -١٢
 لتغطية تكاليف السفر اجلوي وبدل     الـرعاية، أي شـركة الشـرق األوسط للتصوير من الفضاء،          

. مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   عن  ممـثلني اثنني    ألجـل   اركا و  مشـ  ١٨ألجـل   املعيشـة اليومـية     
وتولــت حكومــة اململكــة العربــية الســعودية توفــري اإلقامــة هلــؤالء املشــاركني املشــمولني يف         

 .التمويل
  

  خالصة العروض   -ثانيا  
ــيق        -١٣ ــات التطب مكّنــت جلســات تقــدمي العــروض املشــاركني مــن االطــالع عــلى امكان

 الفضـاء يف إدارة طائفـة واسـعة مـن الكوارث، وحفزت على عقد مناقشة                احملـتملة لتكنولوجـيا   
علما بأن . أيضـا بشـأن الوضـع الـراهن يف جمال استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث      

ــتايل     ــبكي الـــ ــنوان املوقـــــع الشـــ ــتاحة عـــــلى عـــ ــة العمـــــل مـــ ــة يف حلقـــ :العـــــروض املقّدمـــ
www.oosa.unvienna.org/SAP/stdm. 

ما الـيت أعقبتها، وأبرزت     طـارا للمناقشـات     الـيت ألقيـت إ    وأرسـت الكـلمات الرئيسـية        -١٤
 جمال إدارة الكوارث يف املنطقة، وكذلك ما         يف إمكاناتتـنطوي عليه التطبيقات الفضائية من       

وجــاء يف تلــك الكــلمات . لفضــاءتطبــيق تكنولوجــيا اهــو قــائم مــن العراقــيل الــيت حتــول دون  
ــا باســتخدام         ــيت ميكــن إدارة التصــدي هل ــن الكــوارث ال ــة الواســعة م الرئيســية توضــيح للطائف
البـيانات السـاتلية، وملخـتلف أنواع البيانات املستخدمة، وألمهية التعاون الدويل واإلقليمي من              

وجرى تقدمي  . تليةأجـل تعزيـز الوصـول يف الوقـت املناسـب وبشكل منصف إىل البيانات السا               
 .أمثلة على املبادرات احلالية اهلادفة إىل حتسني الوصول إىل البىن التحتية الفضائية

مشلــت اجللســة األوىل لــتقدمي العــروض دراســات حــاالت بشــأن اســتخدام تكنولوجــيا  -١٥
فاطّلع املشاركون على مشروع ملراقبة تسّرب النفط       . الفضـاء يف شـىت أشـكال إدارة الكوارث        

الـربازيل يسـتخدم بـيانات االستشعار عن بعد ويشتمل على جتهيز البيانات، ومنذجة انتشار       يف  
بقـع الـنفط، والـتحقق املوقعـي حبيـث يفضـي ذلك كله إىل التنبؤ حبالة انتشار النفط يف غضون            

وتطبـيق هذا النظام أمر ممكن يف اململكة العربية السعودية والبلدان        . سـاعة ونصـف مـن تسـربه       
وعرض بيان توضيحي ملزايا قياسات النطاق الطيفي لألشعة        .  نظـرا لتوافر البىن التحتية     اجملـاورة 

وعرض أيضا  . حتـت احلمـراء لرصـد النشـاط السـيزمي والتصّحر ومناطق تفريخ اجلراد املكثّف              
بـيان توضـيحي السـتخدام البـيانات السـاتلية، وحتديـدا البـيانات الـرادارية، مدجمـة مـع اخلرائط                     

كمــا ُعــرض . ة وخــرائط مســح األراضـي يف إدارة التصــدي للفيضــانات والـزالزل  الطوبوغرافـي 
. عـــلى املشـــاركني أطلـــس رقمـــي يســـتخدم التصـــوير الســـاتلي باعتـــباره أداة تعليمـــية حمـــتملة
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وعرضـت أيضـا دراسـة تسـتند إىل صور جهاز رسم اخلرائط املوضوعية احملمول بواسطة ساتل       
وإىل نظم املعلومات اجلغرافية، ألجل التخفيف      ) امالندسات يت   (استشـعار األراضـي عـن بعد        

 .من آثار الفيضانات الطارئة لنهر النيل

وركّـزت اجللسـة الثانـية لـتقدمي العـروض عـلى احتـياجات املسـتعمل الـنهائي وقّدمت                    -١٦
وجــرت مناقشــة خمــتلف مــراحل . أمــثلة عــلى اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة الكــوارث

 الكارثـة نفسـها، واالسـتجابة، واالنـتعاش، وإعـادة البـناء، والتخفيف من               إدارة الكـوارث، أي   
يف كشف  ) IKONOS(ومت توضيح كيفية استخدام صور ساتل إيكونوس        . اآلثـار واالسـتعداد   

أضـرار الـزالزل يف تركـيا واستخدام حمطات النظام العاملي لتحديد املواقع يف رصد التشكّالت               
 ومت إبـــراز إمكانـــات تكنولوجـــيا الفضـــاء بالنســـبة إلدارة .الصـــخرية للـــوح القـــاري يف لبـــنان

وأُشري إىل إنقاذ حياة العديد من األشخاص  . التصـدي حلـرائق الغابـات والفيضـانات يف املنطقة         
يف بــنغالديش بفضــل اإلنــذارات اخلاصــة باألعاصــري الدوامــة، الــيت اســتخدمت فــيها البــيانات    

وإضافة لذلك، قُّدم بيان ايضاحي عن استخدام       . السـاتلية يف التنـبؤ بـأحداث الطقس القصوى        
 .التصوير الساتلي يف رصد الفيضانات وتقدير أضرار احملاصيل يف هذا البلد

ــية اســتخدام         -١٧ ــثلة أخــرى عــلى كيف ــثة قدمــت أم ــروض الثال ــدمي الع وخــالل جلســة تق
عــاملي وقــد جــرى شـرح اســتخدام الــنظام ال . تكنولوجـيا الفضــاء يف إدارة الكــوارث يف املـنطقة  

لــتحديد املواقــع يف قــياس حــركة ألــواح القشــرة الصــخرية األرضــية واســتخدام صــور الســاتل   
الندسـات يف اسـتبانة الصـدوع القشـرية يف اجلمهوريـة العربـية السورية، ووصف كيفية رصد                  

سعوديسات (طـبقة احلمايــــة الـَمهِبطـيـــة ألنابيـب الـنفط بواسطـــة استخـــدام بيانات الساتـــل           
"SAUDISAT .("               واسـتمع املشـاركون إىل عـرض للكيفـية الـيت اسـُتخدمت هبا الصور الساتلية

ــيج    ــية حلــرب اخلل ــار البيئ ــنفط  (يف دراســة اآلث ــتلّوث بســبب حــرائق ال ــيت  ) مــثل ال ــية ال وللكيف
 .اسُتخدمت هبا تلك البيانات يف املساعدة على إعادة تأهيل املناطق املتضّررة

عـروض الرابعة أمثلة على حلول متكاملة يف جمال تكنولوجيا          وأتاحـت جلسـة تقـدمي ال       -١٨
وجـرى عـرض نظـام لـلمعلومات اجلغرافـية خاص مبحاكاة الزالزل             . الفضـاء وإدارة الكـوارث    

واسـتمع املشـاركون إىل عـرض حول كيفية رصد التصّحر يف            . وتقديـر األضـرار الـنامجة عـنها       
ــيانات الســاتل     ــية يف نظــم  "الندســات"جــنوب األردن بواســطة دمــج ب  واخلــرائط الطوبوغراف

ومت عــرض نظــام املعلومــات اجلغرافــية ألغــراض إدارة الكــوارث، الــتابع   . املعلومــات اجلغرافــية
وجرى شرح تطبيق االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية         . لـلمملكة العربية السعودية   

 .ة يف مصريف اختيار مواقع التخلّص من النفايات اخلطرة يف املناطق القاحل
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وجرى . وركّـزت جلسـة تقـدمي العـروض اخلامسـة عـلى التطورات واملبادرات الرائدة          -١٩
التشـــديد عـــلى أمهـــية اســـتمرار االتصـــاالت خـــالل مـــرحلة االســـتجابة للكـــوارث ومـــرحلة    

 اتفــتحالذات الــنقالة  وجــاء يف احلــل املقــترح اســتخدام لــلمحطات الطرفــية     . االستصــالح
ارك اآلمــن يف املعلومــات عــن االســتجابة للكــوارث يف التصــدي   ألغــراض التشــصــغرية جــداال

لالنعــاش؛ واهلواتــف الســاتلية يف االتصــاالت الدولــية؛ واخلدمــات القائمــة عــلى الــنظام العــاملي  
وجــرى توضــيح اســتخدام الــنظام العــاملي لــتحديد  . لالتصــاالت املتــنقلة يف االتصــاالت احمللــية 

ة القاريــة يف الــنواحي القريــبة مــن الســد العــايل يف   املواقــع يف رصــد حــركات األلــواح القشــري 
وإضـافة لذلـك، مت تقـدمي وصـف لكيفـية قـياس حركات هذه األلواح القشرية بواسطة                  . مصـر 

، ومقارنة هذه   ")SLR"الشبكة   (الشـبكة السـاتلية لقـياس املسافات باستخدام الليزر        اسـتخدام   
تحديد املواقع والقياس التداخلي املديد    الطـريقة بتقنـيات القـياس األخـرى مـثل الـنظام العـاملي ل              

هي أكثر طرائق القياس دقة،     " SLR"وأفادت التقارير بأن الشبكة     "). VLBI"القـياس (القـاعدة   
ــه وصــلة فضــائية  " VLBI"و القــياس. وبأهنــا اســتخدمت يف معايــرة الطــرائق األخــرى   تــتوفر لــ

وتناول . ومتاح على نطاق واسعفـريدة؛ أمـا الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع فهـو زهـيد الـثمن            
عــرض آخــر توضــيح كيفــية اســتخدام الصــور الســاتلية والبــيانات األرضــية يف رصــد اجلفــاف   

فقـد متّ مجـع املعلومـات الـيت يقّدمهـا اجملتمع احمللي عن              . باالسـتعانة باجملـتمعات احمللـية يف كينـيا        
نظام لإلنذار املبكّر  كيفـية مسـاعدة ضـحايا الكـوارث مـع املعلومـات السـاتلية مـن أجل وضع                   

 .حبدوث الكوارث

أمــا اجللســة العامــة فقــد أتاحــت فرصــة إضــافية للمشــاركني لكــي يتــبادلوا خــرباهتم يف  -٢٠
وجــرى إبــراز االســتخدام احملــتمل لــنظام . جمــال تكنولوجــيا الفضــاء وإدارة مواجهــة الكــوارث

علم احمليطات وتعقّب    يف تطبـيقات البيـئة و      - أحـد الـنظم اجلديـدة لـتحديد املواقـع            -أرغـوس   
كمــا مت عــرض الفوائــد احملــتملة مــن الــنظم الفضــائية لدعــم اختــاذ قــرارات . مســار احلــياة الــربية

وقُدِّمت أمثلة على استخدام صور . ختطـيط اسـتخدام األراضي يف التخفيف من آثار الكوارث        
ريــة إيــران يف تنفــيذ مــراحل االنعــاش مــن زلــزال بــام جبمهو") Quickbird"كويكــبريد (الســاتل 

اإلسـالمية، ويف معاجلـة االزدحـام الـذي حـدث يف ِمــىن باململكـة العربـية السـعودية، ومت إبراز                      
وتناول العرض األخري   . أمهـية الوصـول السـريع إىل البـيانات أثناء حدوث كارثة من الكوارث             

 بالوصـف كيفـية حبـث التصـّحر بواسـطة استخدام تقنيات االستشعار عن بعد املدرجة يف نظم         
ومشلـت مدخـالت البـيانات يف هـذه النظم معلومات عن النمو احلضري              . املعلومـات اجلغرافـية   

والـــزراعة واحلـــرارة وتســـاقط األمطـــار وتغـــّير اســـتخدام  ) الدميغرافـــيا(والظواهـــر الســـكانية و
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 ٢٠٠١ إىل   ١٩٨٧األراضـي، حسبما كشف عنه حتليل البيانات اليت أتاحها خالل الفترة من             
 .ئط املوضوعية احملمول بواسطة ساتل الندساتجهاُز رسم اخلرا

  
   املالحظات والتوصيات     -ثالثا  

  النهج املتوخى يف وضع استراتيجية إقليمية                     -ألف  
ُعقـدت أربـع جلسـات مناقشـة بغـية وضـع استراتيجية مشتركة الستخدام تكنولوجيا                 -٢١

ــنطقة غــريب آســيا    ــع املشــار  . الفضــاء يف إدارة الكــوارث يف م ــرقة  وجــرى توزي كني عــلى األف
ــية   ــثالثة التال ــين باحلــرائق والفيضــانات   : املواضــيعية ال ــريق املع ؛ وأحــوال الطقــس القصــوى  الف

والفـريق املعـين باملخاطـر األرضـية واالهنـيارات األرضـية وتدهـور األراضي والتصّحر؛ والفريق                 
 .املعين باملخاطر التكنولوجية وتسّرب النفط واحلوادث الصناعية والتلّوث

ــل املشــاركني        -٢٢ ــن جلســات املناقشــة بقصــد حمــدد هــو جع ــمِّمت أول جلســتني م وُص
يدركـون املخاطـر املعهـودة يف غـريب آسيا، واألمثلة الناجحة على استخدام تكنولوجيا الفضاء                
يف إدارة الكـوارث يف املـنطقة، والعوائـق والقـيود القائمـة الـيت حتـول دون زيادة استخدام هذه                     

وتـناول كـلّ فريق بالنقاش عددا من املشاريع احملتملة          . لغـرض يف املـنطقة    التكنولوجـيا يف هـذا ا     
 .اليت من شأهنا توضيح منافع استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث

واتفـق املشـاركون مـع ما جاء يف القائمة الشاملة باملخاطر اليت تضّمنت كافة جماالت                 -٢٣
ــية  ــيارات الثلجــية، واال : اخلطــر التال ــيارات األرضــية، والفيضــانات الســريعة، والســيول    االهن هن

الطينـية؛ والتغـّير املـناخي والتغـّيرات الـيت تطـرأ عـلى مسـتوى الـبحر؛ وإدارة السـواحل والنظم                      
والــتحاّت الســاحلي؛ واآلفــات ) مبــا يف ذلــك أشــجار املانغــروف والشــعاب املرجانــية(الــبحرية 

ــئة الــيت تضــرب احملاصــيل؛ واألعاصــري الدو     ــة، واألمــواج الــبحرية الزلزالــية    واألوب أمــواج (ام
ــزالزل؛     ) تســونامي ــاف؛ وال ــة األحــراج؛ والتصــّحر؛ واجلف ــتمّور العاصــفي؛ وإزال وخماطــر وال

العواصــف درجـات احلــرارة املــرتفعة و (وأحـوال الطقــس القصــوى  ؛ األوبـئة واآلفــات احلشــرية 
ــية والصــواعق     ــرعدية والعواصــف الثلجــية والعواصــف الرحي ــات ؛ وحــرائق )ال ــروجالغاب ؛ وامل

والفيضـانات؛ واألمـن الغذائي؛ واألهنار اجلليدية؛ واالغربار والضباب؛ وتدهور حالة األراضي            
ــية         ــق الالجــئني؛ والعواصــف الرمل ــنفط؛ وتدف ــام األرضــية؛ وتســّرب ال ــتربة؛ واأللغ وحتــاّت ال

ــن      ــوادث الـ ــنووية؛ وحـ ــناعية والـ ــية والصـ ــر التكنولوجـ ــاف؛ واملخاطـ ــبارية؛ واالخنسـ قل؛ والغـ
ــياه  ــرباكني؛ وتلــّوث امل ــناء      . وال ومشلــت القائمــة أيضــا جمــالني اثــنني مــن جمــاالت الدعــم مهــا ب

 .القدرات وتطوير نظم وحلول يف جمال تكنولوجيا املعلومات والفضاء



 

9  
 

A/AC.105/836  

أمــا اجللســة الثالــثة، الــيت اســتندت إىل أول جلســتني، فقــد تطلّبــت مــن املشــاركني أن   -٢٤
ة مواجهــة العراقــيل والقــيود الــيت حتــول زيــادة اســتخدام   يضــعوا توصــيات حمــددة بشــأن كيفــي 

ــوارث   ــيا الفضــاء يف إدارة الك ــا يف حتديــد      . تكنولوج ــلى املضــي قدم ــرقة ع ــت األف ــا عمل كم
مث طُلـب إلـيها أن تضع خمططا أوليا للمشاريع          . املشـاريع الـيت نوقشـت يف اجللسـتني السـابقتني          

، واليت تنطوي على    )مـن سنة إىل سنتني    (صـري   الـيت ينـبغي أن تكـون قابلـة للتنفـيذ يف األمـد الق              
 .إجراء تعاون بني بلدين أو أكثر، وال تتطلّب ختصيص موارد كثيفة

وخـــالل جلســـة املناقشـــة األخـــرية، عرضـــت األفـــرقة نـــتائج مداوالهتـــا، ومت توحـــيد    -٢٥
إسـتراتيجيات األفـرقة الـثالثة واملوافقـة علـيها مـن أجـل وضـع توصـيات وخطة عمل مشتركة                     

 .سبة للمنطقةبالن
  

  التوصيات وخطة العمل            -باء  
متـت يف املناقشــات الــيت أجــراها املشــاركون يف كــل فــريق مــن األفــرقة الــثالثة اســتبانة   -٢٦

عـدد مـن املسـائل الـيت تعـيق حالـيا اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف إدارة الكـوارث يف منطقة                        
تطويــر : حبســب اجملــاالت التالــيةويــرد أدنــاه عــرض لــتلك املســائل الــيت ُجـمعــت  . غــريب آســيا

القـدرات وبـناء املعـارف؛ وآلـيات التشـبيك والـتعاون؛ وتوافر البيانات والوصول إليها؛ والبىن                 
 .التحتية يف جمال تكنولوجيا الفضاء؛ وإذكاء الوعي

  
  تطوير القدرات وبناء املعارف -١ 

ا فهـم حمـدود، أو يعوزها       سـلّم املشـاركون بـأن الدوائـر املعنـية بـإدارة الكـوارث لديهـ                -٢٧
وأوصوا بأن  . الفهـم الصـحيح، بشأن إمكانات تكنولوجيا الفضاء يف إدارة التصدي للكوارث           

تسـعى أوسـاط تكنولوجيا الفضاء إىل فهم االحتياجات احملّددة هلذه الدوائر، ومن مث إىل وضع                
غي أن تتوىل   وإضـافة لذلك، ينب   . حلـول قائمـة عـلى هـذه التكنولوجـيا تلـيب تلـك االحتـياجات               

أوسـاط تكنولوجـيا الفضـاء مسـؤولية تنفـيذ أنشـطة تدريبـية حمـّددة لصاحل الدوائر املعنية بإدارة          
 . الكوارث

واتفــق املشــاركون يف الــرأي بشــأن وجــود حاجــة إىل اســتمرار تطويــر اخلــربة الوطنــية  -٢٨
مديــن الطويــل واإلقليمـية، وبــأن ذلــك األمــر ميكــن أن يـتحقق بإتاحــة التدريــب والتعلــيم يف األ  

والقصـري داخـل املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسب إىل األمم املتحدة     
واملقـّرر إنشـاؤه يف األردن، وكذلـك بواسـطة مراكـز االمتـياز األكادميـية األخرى املوجودة يف                   

هذا، .  األكادميية وينـبغي أن يشـمل الدعـم املقـدَّم هلـذه املراكز توفري الكتب واجملالت              . املـنطقة 
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وقــد اســتبان املشــاركون أيضــا ضــرورة وضــع مــنهاج دراســي تدريــيب يشــتمل عــلى دراســات  
 .حاالت خاصة باملنطقة

  
  آليات التشبيك والتعاون -٢ 

سـلّم املشـاركون بعـدم كفايـة التنسـيق والتعاون بني املنظمات الوطنية املهتمة، وبعدم                 -٢٩
لوجـيا الفضـاء فحسـب بـل كذلـك بيـنها وبني الدوائر              كفايـتهما ال فـيما بـني مؤسسـات تكنو         

واعتـرب غـياب هـذا الـتعاون وهـذا التنسيق مشكلة كبرية، وخصوصا              . املعنـية بـإدارة الكـوارث     
 .أثناء حدوث الكوارث

ــيا         -٣٠ ــية لتكنولوج ــبىن التحت ــاركون بضــرورة تنســيق التشــارك يف ال ــلّم املش ــك، س ولذل
حيث أوردوا ذكر كوكبة سواتل رصد الكوارث       الفضـاء، وبضـرورة تطويـر حلول مشتركة،         

كمـا سـلّموا بضـرورة االعـتماد على مبادرات          . كمـثال عـلى أحـد اجلهـود املشـتركة الـناجحة           
التنسـيق الدولـية واإلسـهام فـيها، مـثل العمـل الـذي تضطلع به جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                    

ة الـتابعة السـتراتيجية الرصد      يف األغـراض السـلمية واملكتـب التنفـيذي للجـنة املخاطـر األرضـي              
 ).جيوس(، فضال عن املنظومة العاملية املقترحة لرصد األرض )إجيوس(العاملي املتكاملة 

ــئة التنســيق الــيت اقترحــتها جلــنة       -٣١ و عــلى اخلصــوص، شــّدد املشــاركون عــلى أمهــية هي
أن تتــيح اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، والــيت مــن شــأهنا، عــندما ُتنشــأ،     

التنسـيق وأن توفّـر وسـيلة لتحقـيق احلـد األمـثل مـن فعالـية اخلدمـات املسـتندة إىل الفضاء بغية                        
 .استخدامها يف إدارة الكوارث

  
  توافر البيانات والوصول إليها -٣ 

ــر       -٣٢ ــيح ســرعة تواف ــيات يف مــنطقة غــريب آســيا تت أشــار املشــاركون إىل عــدم وجــود آل
للكـوارث، وإىل أن هذه البيانات عندما تتوافر ال تكون دائما متاحة     البـيانات أثـناء االسـتجابة       
وذكـر املشـاركون ضـرورة توطيد قواعد البيانات الفضائية الوطنية،           . بشـكل يسـهل اسـتعماله     

وقـيل إنه ينبغي  . وبـاألخص قواعـد البـيانات املواضـيعية الالزمـة لدعـم أنشـطة إدارة الكـوارث               
لوطنـية بواسطة جهد مجاعي يبذله مجيع أصحاب املصلحة         حتديـد حمـتوى جمموعـات البـيانات ا        

يف البــيانات الوطنــية يف الــبلد، وينــبغي للمؤسســات أن تــراعي، لــدى تولــيد هــذه البــيانات         
 .الفضائية، ما هو قائم من معايري متداولة بشأن البيانات بغية تيسري التشارك فيها
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 تكاليف عامة البيانات املستشعرة     واتفـق املشـاركون يف الـرأي بـأن االرتفـاع العـام يف              -٣٣
عـن بعـد ُيعيق استخدام هذه البيانات، وبأنه ال وجود آلليات إقليمية رمسية تسّهل التشارك يف                 

كمـا حـثّ املشـاركون أصـحاب السواتل على بذل        . البـيانات املسـتقاة مـن السـواتل اإلقليمـية         
واقترحوا أيضا أن يتّم    . ثجهـود خلفـض تكاليف الصور اليت ُتستخدم يف أنشطة إدارة الكوار           

مـرفق قـرار اجلمعية    (املـبادئ املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعـد مـن الفضـاء اخلـارجي               تنقـيح   
 .لكي ُتربز الشواغل واملقترحات الواردة أعاله) ٤١/٦٥العامة 

  
  البىن التحتية يف جمال تكنولوجيا الفضاء -٤ 

لفة مــن القــدرات املؤسســية داخــل اتفــق املشــاركون يف الــرأي بوجــود مســتويات خمــت  -٣٤
وقد أوصوا جبمع . املـنطقة، وبأنـه ال يوجـد إدراك موّحـد للقـدرات الوطنـية واإلقليمـية احلالـية         

املعلومــات عــن نظــم تكنولوجــيا الفضــاء العملياتــية القائمــة املخطَّــط هلــا مــن أجــل دعــم إدارة   
 . الكوارث

  
  إذكاء الوعي -٥ 

ومن مث،  . إمكانات تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث     إن اجلمهـور العـام ال يـدرك          -٣٥
سـلّم املشـاركون بضـرورة العمـل باسـتمرار عـلى إذكـاء الوعي جبدوى تكنولوجيات الفضاء،                
وبضـرورة أن يـبدأ هـذا العمـل بأطفـال املـدارس مث الدوائـر العلمية مث يتوّسع بعد ذلك ليشمل                      

ج الدول األعضاء لالحتفال بأسبوع الفضاء    كما أوصى املشاركون بأن تروِّ    . وسـائط اإلعـالم   
يف بلداهنـا، وذلـك بالتركيز على تكنولوجيات        ) أكـتوبر / تشـرين األول   ١٠ إىل   ٤مـن   (العـاملي   

 .الفضاء وكيفية إسهامها يف التنمية، مبا يف ذلك إدارة الكوارث
  

  خطة عمل والتزامات إقليمية مشتركة -٦ 
غي أن يــتخذه كــل بلــد مــن الــبلدان عــلى حــدة، نــاقش املشــاركون اإلجــراء الــذي ينــب -٣٦

وكذلــك اإلجــراءات الــيت ينــبغي أن تــتمّخض عــنها اجلهــود اجلماعــية الــيت تــبذهلا املؤسســات    
 .املهتمة اجملتمعة معا يف اطار فرقة العمل اإلقليمية

وينـبغي لكـل بلـد أن يـتوىل مسؤولية حتديد احتياجاته من البيانات، ومسؤولية توحيد                 -٣٧
ومبـا أن إذكـاء الوعـي هـو عملـية متواصـلة، فإن              . ت وجعـلها مـتاحة لدوائـر املسـتعملني        البـيانا 

املؤسسـات الـيت توجـد يف كـل بلد واليت تستخدم تكنولوجيا الفضاء ينبغي أن تتوىل املسؤولية       
وينــبغي هلــذه املؤسســات أيضــا أن تــتوىل  . عــن تنفــيذ أنشــطة دوريــة تســهم يف إذكــاء الوعــي  
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ت مع الدوائر املعنية بإدارة الكوارث، وذلك بواسطة بذل جهد لفهم           مسـؤولية حتسـني الصـال     
أمـــا توفـــري التدريـــب للمســـتعملني فينـــبغي أن يكـــون مـــن ضـــمن . احتـــياجات هـــذه الدوائـــر

 .مسؤوليات مؤسسات تكنولوجيا الفضاء املوجودة يف كل بلد من البلدان

 الـتابعة لكـل بلد واليت       وسـتتكوَّن فـرقة العمـل اإلقليمـية املقـترحة مـن جهـات الوصـل                -٣٨
ورّحب املشاركون بالعرض   . سـتعمل معـا للـنهوض باألعمـال املهّمـة بالنسبة للمنطقة بأمجعها            

الــذي تقــّدم بــه معهــد حبــوث الفضــاء مبديــنة امللــك عــبد العزيــز للعلــوم والتقنــية للقــيام مبهمــة    
ــذه    ــل ه ــرقة العم ــيا ال   . التنســيق يف ف ــّين مؤسســات تكنولوج ــّرر أن تع ــن املق فضــاء وإدارة وم

 .الكوارث، التابعة لكل بلدان املنطقة، جهات وصل للمشاركة يف فرقة العمل اإلقليمية

وينـــبغي لفـــرقة العمـــل االقليمـــية هـــذه أن تضـــع خطـــة عمـــل تشـــمل ايـــالء االعتـــبار  -٣٩
للتوصـيات الـيت وضـعها املشـاركون يف حلقـة العمـل، مبا فيها التوصيات املتعلقة بإنشاء قاعدة                   

ن اخلــرباء املــتاحني؛ وبتجمــيع املعلومــات عمــا هــو مــتاح يف املــنطقة مــن القــدرات     بــيانات عــ
املؤسسـية والـبىن التحتـية واحللـول يف جمال تكنولوجيا الفضاء؛ وبوضع منهاج دراسي تدريبـي                
يشـتمل عـلى دراسـات حـاالت؛ وبـتحديد املعلومات الالزمة إلدارة الكوارث؛ وبوضع قائمة                

 .باملعلومات املتاحة

وسـيقّدم مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي الدعم لفرقة العمل اإلقليمية مبساعدهتا على               -٤٠
صـون قائمـة جهـات الوصـل، وبضـم املؤسسات املعنية من البلدان األخرى إىل الفرقة، وبربط                  

الفضاء "عمـلها باملـبادرات الدولـية األخـرى مـثل هيـئة التنسـيق املقترحة وامليثاق الدويل بشأن                   
 ".ربىوالكوارث الك

وجـرى التأكـيد جمـّددا عـلى أمهية املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء،              -٤١
املقـــّرر إنشـــاؤه يف األردن، وأشـــار املشـــاركون بارتـــياح إىل العـــرض الـــذي تقـــّدم بـــه األردن 

 .الستضافة اجتماع ملناقشة إحدى االستراتيجيات اليت هتدف إىل اإلسراع بإنشاء هذا املركز
  

  ايضاح استخدام تكنولوجيا الفضاء -٧ 
ــيت ستســهم يف ايضــاح           -٤٢ ــا وال ــُتعد مع ــيت س ــن املشــاريع ال ــة م ــتبان املشــاركون مجل اس

وقـــد مت حتديـــد املشـــاريع الـــيت ستشـــترك  . اســـتخدام تكنولوجـــيا الفضـــاء يف إدارة الكـــوارث
: ت التاليةاملؤسسـات املعنـية يف تنفـيذها بدعـم مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف اجملـاال            

؛ وتدهـور حالة    )الـزالزل (رصـد تسـّرب الـنفط، ورصـد حـرائق الغابـات، واملخاطـر األرضـية                 
 .األراضي والتصّحر
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  دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                 -جيم   
أتاحـت حلقـة العمـل فرصـة نـادرة لتوجـيه الدعـم إىل زيـادة اسـتخدام التكنولوجيات                     -٤٣

خطــة العمــل التوجــيه بشــأن الكيفــية الــيت ميكــن هبــا  وتقــّدم التوصــيات و. الفضــائية يف املــنطقة
من مث ينبغي ملكتب شؤون الفضاء . للمؤسسـات أن تعمـل معـا من خالل الشراكات اإلقليمية       

اخلـارجي أن يوفّـر الدعـم يف جمـال تعزيـز الشـراكات الـيت أُقيمـت يف الرياض، مما سيفضي إىل                       
 وخصوصا من خالل إنشاء وتعزيز     التشـارك يف املعـارف ونقـلها، وتطويـر مـبادرات مشتركة،           

وينــبغي للمكتــب، عــالوة عــلى ذلــك، أن . فــرقة العمــل اإلقليمــية املكّونــة مــن جهــات الوصــل
يواصــل عملــه بشــأن بــناء القــدرات مــن خــالل املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا   

ؤه يف األردن، وأن الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة، وخصوصا املركز اإلقليمي املقّرر إنشا         
ميضـي قدمـا يف العمـل عـلى ضـمان اسـتفادة املسـتعملني النهائيني من جمموعات البيانات ذات                    

 .الصلة
  
 احلواشي

 
تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية،                   )١(

، الفصــل األول، )A.00.1.3ألمــم املــتحدة، رقــم املبــيع  منشــورات ا (١٩٩٩يونــيه / حزيــران٣٠-١٩فييــنا، 
 .١القرار 

 .٧٥، الفقرة )(A/58/20 ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٢(
/  أيلول ٤ –أغسطس  / آب ٢٦تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،                 )٣(

، ٢، الفصل األول، القرار  )، والتصويب A.03.II.A.1منشـورات األمـم املـتحدة، رقم املبيع          (٢٠٠٢مرب  سـبت 
 .املرفق
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