
A/AC.105/852  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
28 September 2005 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
021105    V.05-88583 (A) 
*0588583* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 
 

تقرير عن احللقة الدراسية الدولية املشتركة بني األمم املتحدة واجلزائر   
ووكالة الفضاء األوروبية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر 

 الوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبرها: الكوارث
  

   )٢٠٠٥مايو   / أيار ٢٦-٢٢اجلزائر العاصمة،       (  
 احملتويات

الصفحة     الفقرات
.........................................................................................مقدمة ١٨-١ ٢  -أوال
...................................................................اخللفية واألهداف ١٠-١ ٢   -ألف
.............................................................................الربنامج ١٤-١١ ٥   -باء
................................................................احلضور والدعم املايل ١٨-١٥ ٦   -جيم
..............................................................................ملخص العروض ٣٠-١٩ ٦  -ثانيا
........................................................................املالحظات والتوصيات ٣٧-٣١ ١٢  -ثالثا
.....................................................................مالحظات عامة ٣٣-٣١ ١٢   -ألف
...........................................................................التوصيات ٣٦-٣٤ ١٣   -باء
.................................................دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ٣٧ ١٤   -جيم

 



 

 2 
 

 A/AC.105/852

   مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
إعـالن فيينا   : لفـية الفضـائية   األ"، يف قـراره املعـنون       )اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

ــية البشــرية    ــيقات      )١(،"بشــأن الفضــاء والتنم ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــل أنشــطة ب ــأن تعم  ب
الفضـائية عـلى ترويج املشاركة التعاونية فيما بني الدول األعضاء على كال املستويني اإلقليمي               

 البلدان النامية والبلدان    والـدويل عـن طـريق التشـديد على تطوير املعارف واملهارات ونقلها يف             
 .ذات االقتصادات االنتقالية

وأقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورــا الســابعة      -٢
، بـرنامج حلقـات العمل والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات          ٢٠٠٤واألربعـني، يف عـام      

 ٥٩/١١٦معية العامة الحقا، يف قرارها       مث أقرت اجل   )٢(.٢٠٠٥املخطـط لتنظـيمها خالل عام       
 أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفضائيـة    ٢٠٠٤ديسـمرب   /  كـانون األول   ١٠املـؤرخ   

 .٢٠٠٥لعام 
عقـدت احللقـة الدراسـية الدولـية املشـتركة بـني األمم املتحدة واجلزائر ووكالة الفضاء         -٣

وقايــة مــن الكــوارث الطبيعــية وتدبــرها، يف   ال: األوروبــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء  
ونظّــم احللقــة الدراســية مكتــب شــؤون . ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٦ إىل ٢٢اجلزائــر العاصــمة مــن 

الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانة ووكالة الفضاء اجلزائرية، وشاركت يف رعايتها وكالة الفضاء               
.  واستضـافتها وكالـة الفضاء اجلزائرية     األوروبـية واملـنظمة اإلسـالمية للتربـية والعلـوم والـثقافة،           

واسـتندت احللقـة الدراسـية إىل العمـل الـذي يضـطلع بـه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي، يف                    
إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، بشـأن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر                   

 .فريقياالكوارث، تعزيزا للعمل الذي جيري بالفعل يف هذا امليدان يف أ

 كارثـــة طبيعـــية كـــل ســـنة يف ٣٠٠ وقعـــت أكـــثر مـــن ٢٠٠٣ و١٩٩٤بـــني عـــامي  -٤
.  شــخص٥٠ ٠٠٠ مــن الــبلدان يف املتوســط وقتلــت أكــثر مــن ١٠٤املتوســط، وأثّــرت عــلى 

 مليون شخص وسببت أضرارا بلغت قيمتها ٢٦٠وأثـرت تلـك الكـوارث عـلى مـا يقرب من             
ــيار دوالر يف الســنة يف املتوســط  ٥٥ ــام ويف .  مل ــواج التســونامي يف احملــيط   ٢٠٠٤ع  أدت أم

ــام       ــلى يف ع ــاع جممــوع القت ــزة يف اإلحصــاءات إذ ســامهت يف ارتف ــندي إىل قف  إىل ٢٠٠٤اهل
 ١٠٣ شــخص بيــنما كانــت تكالــيف األضــرار الــنامجة عــنها مذهلــة إذ بلغــت         ٢٤١ ٤٠٠

بيعــية مبقــدار وقــد زادت الــتكلفة االقتصــادية املتصــلة بــالكوارث الط. ملــيارات مــن الــدوالرات
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وكان جمموع عدد البلدان املتأثرة من جراء   .  ضـعفا مـنذ اخلمسـينيات مـن القـرن العشرين           ١٤
، وهــو عــدد أعــلى مــن املتوســط للســنوات العشــر ٢٠٠٤ بلــدا يف عــام ١٢٣كــوارث طبيعــية 

والكـوارث حتـوِّل دائمـا األمـوال مـن الـربامج اإلمنائـية إىل أعمـال اإلغاثـة يف حاالت                     . السـابقة 
 مـرة أخـرى احلاجة إىل دمج التخطيط    ٢٠٠٤لكـوارث والـتعايف مـنها، وأبـرز تسـونامي عـام             ا

ملواجهـة الكـوارث يف الـربامج اإلمنائية، مبا يف ذلك بناء القدرات احمللّية على التأهب للكوارث                 
 .واالستجابة هلا

و، اليابان، هيوغ-أدرك املؤمتـر العـاملي املعين باحلد من الكوارث، الذي انعقد يف كويب          -٥
، مسامهة تكنولوجيا الفضاء يف احلد من الكوارث        ٢٠٠٥يناير  / كـانون الثاين   ٢٢ إىل   ١٨مـن   

وكان . وشـدد عـلى احلاجـة إىل دمـج اخلدمـات الفضـائية بانـتظام يف دعـم احلـد مـن األخطـار                       
ــغ جممــوع         ــع مــن العــاملني يف جمــال الكــوارث مــن أيمــا وقــت مضــى، إذ بل املؤمتــر أكــرب جتمُّ

 مشارك  ٤٠ ٠٠٠ مشارك وزهاء    ٤ ٠٠٠اركني يف أنشـطة اجللسـات العامة واملواضيعية         املشـ 
بناء : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو للفترة     "وتـرد قائمـة الـتزامات يف        . يف اجلـزء العمومـي    

 سـوف تساهم بقدر كبري يف احلد من      )٣("قـدرة األمـم واـتمعات عـلى الـتعايف مـن الكـوارث             
الـيت تـلحق باألصـول االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات          عـدد القتـلى ومـن األضـرار         

وفــيما يــتعلق بتكنولوجــيا الفضــاء عــلى وجــه اخلصــوص أدركــت الوثــائق اخلتامــية     . والــبلدان
مسـامهة تكنولوجـيا الفضـاء يف احلـد مـن األخطـار عـلى مـدى السـنوات العشـر املاضـية، كما                        

ــيا     ــتخدام تكنولوج ــة إىل تشــجيع اس ــيات   أدركــت احلاج ــات واالتصــال وتكنولوج ت املعلوم
 .الفضاء وما يتصل ا وكذلك رصد األرض، مع زيادة تطبيقها وإتاحتها بتكلفة مقبولة

 سلســلة مــن   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠نظّــم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بــني عــامي        -٦
حلقـات العمـل اإلقليمـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدبـر الكوارث، وجاء بنتائج                  

 إىل ١٨لقـات العمـل اإلقليمـية إىل حلقـة عمل دولية ختامية، عقدت يف ميونيخ، أملانيا، من                  ح
 من البلدان، ونوقشت    ٥١ مشـاركا مـن      ١٧٠، وحضـرها    ٢٠٠٤أكـتوبر   / تشـرين األول   ٢٢

فــيها اســتراتيجية عاملــية ملســاعدة الــبلدان النامــية يف الوصــول إىل تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل 
ــر الكــوارث وا  ــيها    تدب ــق عل ــتمكّن مــن اســتخدامها يف ذلــك الغــرض، وأُطل ــيخ "ل ــة ميون : رؤي

" اسـتراتيجية عاملـية لتحسـني احلد من املخاطر وتدبر الكوارث باستخدام التكنولوجيا الفضائية    
وأدرك املشــاركون أن تكنولوجــيات الفضــاء مــثل ســواتل  ). ، املــرفقA/AC.105/837الوثــيقة (

سـواتل األرصـاد اجلويـة والشـبكة العاملـية لسواتل املالحة       رصـد األرض وسـواتل االتصـاالت و       
تـؤدي دورا هامــا يف احلــد مــن األخطــار ويف تدبـر الكــوارث وقدمــوا عــددا مــن االســتنتاجات   
والتوصــيات بشــأن تطويــر القــدرات وبــناء املعــرفة؛ والوصــول إىل البــيانات، وتوافــر البــيانات    



 

 4 
 

 A/AC.105/852

ة إىل تنسـيق عـلى الصعيد الوطين واإلقليمي         واسـتخالص املعلومـات؛ وإزكـاء الوعـي؛ واحلاجـ         
مركــز "وعــلى الصــعيد العــاملي، أدرك املشــاركون أمهــية وجــود كــيان يكــون مبــثابة   . والعــاملي

ــات   ــتعدد اخلدم ــات   " جــامع م ــرفة واملعلوم ــرب لتشــجيع  ) أفضــل املمارســات (القتســام املع ومن
 .التحالفات، وأدركوا احلاجة امللحة إىل مثل ذلك الكيان

، بعــد ٥٩/٢ اعــتمدت اجلمعــية العامــة القــرار ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٠ ويف -٧
استعراضــها خلمــس ســنوات لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، تضــمن اقــتراحا مــن جلــنة     
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يدعـو إىل إجـراء دراسـة عـن إمكانـية إنشاء                       

لوغ بفعالـية اخلدمـات الفضـائية إىل أفضـل مسـتوى ممكن             كـيان دويل يوفّـر التنسـيق وسـبل الـب          
ويعـد حالـيا فـريق خـرباء خمصص تلك الدراسة، وقد وفَّرت             . السـتخدامها يف تدبـر الكـوارث      

وبعــد مــا تــنجز . خــرباء ذلــك الفــريق الــدول األعضــاء املهــتمة واملــنظمات الدولــية ذات الصــلة
 إنشـائها يف مساعدة البلدان النامية يف        الدراسـة سـوف توفِّـر خطـة آللـية تنسـيق ستسـاهم بعـد               

الوصـول إىل حلول قائمة على تكنولوجيا الفضاء ويف دجمها من أجل احلد من األخطار وتدبر                
 . الكوارث

 الذي أُطلق ضمن تشكيلة     ALSAT-1وعـلى الصعيد اإلقليمي، هناك الساتل اجلزائري         -٨
ــيات إضــافية  (DMC)ســواتل رصــد الكــوارث   ــيح إمكان ــتدبر الكــوارث يف أفريقــيا  ، وهــو يت  ل

وأتاحـت احللقـة الدراسـية فرصـة لالسـتفادة مـن اخلـربة اليت اكتسبتها اجلزائر لفائدة           . الشـمالية 
املـنطقة بأسـرها، خصوصـا قـدرة السـاتل اجلزائري احملتملة على دعم أنشطة تدبر الكوارث يف                  

 .املنطقة

ستعملني على الصعيدين الوطين    كـان الغـرض مـن احللقـة الدراسية هو زيادة اطالع امل             -٩
واإلقلـيمي عـلى إمكانـيات تكنولوجـيا الفضـاء فـيما يـتعلق باتقـاء الكوارث الطبيعية وتدبرها،                   
فسـامهت بذلـك يف دمـج حلـول قائمـة عـلى تكنولوجـيا الفضـاء يف أنشطة احلد من الكوارث                      

ركني معرفة كيف   وكانـت احللقـة الدراسـية مشـكَّلة حبيـث يتسـىن للمشا            . وتدبـرها يف املـنطقة    
تسـتخدم تكنولوجيات الفضاء يف تدبر الكوارث الطبيعية وكيف ميكنهم دمج تلك احللول يف              

وكـان يقصـد مـن احللقـة الدراسـية بشكل خاص أن تتيح              . أنشـطة تدبـر الكـوارث يف بلداـم        
للمشــاركني إمكانــية فهــم كــيف ميكــن أن تســاعد تكنولوجــيا الفضــاء يف التصــدي لــتحديات  

وكان أحد األهداف الرئيسية هو . الكـوارث وكـيف حقَّقـت تلـك احللـول فـرقا بـالفعل        تدبـر   
مسـاعدة مؤسسـات تكنولوجـيا الفضـاء وهيـئات احلمايـة املدنـية يف املـنطقة يف العمـل معـا من                

 .أجل حتسني استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث
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اء اخلارجي يف األغراض السلمية     وأُعـد هـذا الـتقرير لعرضـه عـلى جلـنة استخدام الفض              -١٠
يف دورـا التاسـعة واألربعـني وإىل جلنـتها العلمـية والتقنـية يف دورـا الثالثة واألربعني، يف عام                     

٢٠٠٦. 
  

  الربنامج   -باء  
تضــمن حفــل افتــتاح احللقــة الدراســية كــلمات ألقاهــا كــل مــن وزيــر التعلــيم العــايل      -١١

ام وكالـة الفضـاء اجلزائـرية وممـثلون عن وكالة الفضاء            والبحـث العـلمي يف اجلزائـر، ومديـر عـ          
 .األوروبية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

تألّفـت احللقـة الدراسـية مـن جلسـة عـرض أساسية، وعشر جلسات للعرض، وثالث                   -١٢
وقــدم العــروض األساســية ممــثلون عــن اإلدارة العامــة لــلحماية املدنــية يف    . جلســات للمناقشــة
وخصصــت مخــس مــن . لفضــاء األوروبــية وجامعــة بريادينيــيا يف ســري النكــااجلزائــر ووكالــة ا

ــية   ــار التالـ ــات العـــرض لألخطـ ــال؛   : جلسـ ــات واألدغـ ــرائق الغابـ ــية؛ وحـ ــار اجليولوجـ األخطـ
وركّــزت مخــس  . والفيضــانات؛ واجلفــاف؛ والتصــحُّر وتدهــور الــتربة؛ واألخطــار احلشــرية      

؛ ومـبادرات عاملية مثل تشكيلة      جلسـات عـرض أخـرى عـلى أحـدث احللـول لـتدبر الكـوارث               
ســواتل تدبــر الكــوارث وميــثاق الــتعاون عــلى حتقــيق االســتخدام املنســق لــلمرافق الفضــائية يف  

؛ )امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى     (حـال وقـوع كـوارث طبيعية أو تكنولوجية          
ر القطاع اخلاص يف  وعمـل األمـم املـتحدة يف جمـال تكنولوجـيا الفضـاء وتدبـر الكـوارث؛ ودو                 

تكنولوجـيا الفضـاء وتدبر الكوارث؛ وسبل زيادة استخدام تكنولوجيا الفضاء لتدبر الكوارث             
 عرضـا وعقـدت جلسـات مناقشـة شاملة عند           ٤٦وقُـدم مـا بلـغ جمموعـه         . الطبيعـية يف أفريقـيا    

 .انتهاء كل جلسة عرض

ني هيئات احلماية   وكـان اهلـدف مـن ثـالث جلسـات مناقشـة حـول حتسـني التنسـيق ب                   -١٣
املدنـية ومؤسســات تكنولوجـيا الفضــاء يف أفريقـيا الشــمالية هـو مســاعدة املشـاركني يف وضــع      
خطـط تـتعلق بكـيف ميكـن هليـئات احلمايـة املدنـية ومؤسسـات تكنولوجـيا الفضاء يف كل من                      
بلــدان اإلقلــيم أن تعمــل معــا مــن أجــل حتســني تدبــر الكــوارث، مــن خــالل دمــج اخلدمــات       

 .ات الفضائيةواملعلوم

ــتعانة         -١٤ ــع االس ــيزية والفرنســية، م ــية واإلنكل ــات العرب ــية باللغ ــة الدراس ــت احللق وأُجري
 .بالترمجة الفورية
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  احلضور والدعم املايل         -جيم   
ــية          -١٥ ــدان نام ــن بل ــيون م ــرارات وتقن ــاذ الق ــية مســؤولون عــن اخت ــة الدراس حضــر احللق

ون عن مؤسسات تكنولوجيا الفضاء وهيئات      وعـلى وجه التحديد، دعي ممثل     . ومـتقدمة الـنمو   
احلمايـة املدنـية مـن كـل بلـد من بلدان منطقة أفريقيا الشمالية، من أجل وضع خطط لتحسني                    

 .التنسيق يف تدبر الكوارث الطبيعية

األرجنــتني، :  مشــاركا مــن الــدول األعضــاء التالــية    ١٢٨وحضــر احللقــة الدراســية    -١٦
طالـيا، الـربازيل، تركـيا، تونـس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية،            اسـبانيا، أسـتراليا، أملانـيا، إي      

اجلمهوريـــة العربـــية الســـورية، ســـري النكـــا، الســـودان، سويســـرا، الصـــني، فرنســـا، كـــندا،  
ديفـوار، كينـيا، مصـر، املغـرب، اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشمالية،                    كـوت 

 .وكانت فلسطني ممثّلة أيضا. جريياموريتانيا، النرويج، النيجر، ني

مكتــب : وشـارك يف احللقــة الدراســية ممـثلون عــن املــنظمات اإلقليمـية والدولــية التالــية    -١٧
ــة العــاملي، املركــز      شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي، بــرنامج األغذي

قليمي األفريقي لتدريس علوم األفـريقي لتطبـيقات األرصـاد اجلويـة ألغـراض التنمية، املركز اإل      
 باللغــة الفرنســية، املنتســب إىل األمــم املــتحدة، املــنظمة العربــية للتربــية  –وتكنولوجــيا الفضــاء 

والعـلم والـثقافة، وكالـة الفضـاء األوروبـية، املـنظمة اإلسـالمية للتربية والعلوم والثقافة، املركز                  
ز اإلقليمي للتدريب على األرصاد اجلوية      اإلقلـيمي لرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية، املرك       

 .الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية، مرصد الصحراء والساحل

وقـدم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، إىل جانـب وكالـة الفضـاء األوروبية ووكالة              -١٨
 ٢٥الفضـاء اجلزائـرية واملـنظمة اإلسـالمية للتربـية والعلـوم والـثقافة دعمـا مالـيا ملا بلغ جمموعه                      

 .مشاركا، منهم ثالث من النساء
  

  ملخص العروض   -ثانيا  
أتاحـت جلسات العرض للمشاركني فرصة لتعلُّم كيف ميكن أن تستخدم تكنولوجيا             -١٩

. الفضـاء لـتدبر الكـوارث الطبيعية، مع اإلشارة إىل قصص النجاح وتوضيح التطبيقات احملتملة              
ئق لتطبيق تكنولوجيا الفضاء يف تدبر      وحفَّـزت جلسـات العـرض مناقشـات حـول أفضـل الطرا            

والعــروض الــيت قدِّمــت يف احللقــة الدراســية مــتاحة يف   . الكــوارث يف مــنطقة أفريقــيا الشــمالية 
 .(www.asal-dz.org)موقع وكالة الفضاء اجلزائرية على الويب 
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شـكِّلت العـروض األساسـية إطـارا لفهـم العروض واملناقشات اليت أعقبتها، إضافة إىل                 -٢٠
. حملـة عامـة عـلى أفضـل املمارسـات احلالـية يف اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدبر الكوارث           

وعـلى وجـه الـتحديد، قدمـت اإلدارة العامـة لـلحماية املدنـية يف اجلزائر عرضا بشأن استخدام                
وكان هناك عرض   . االستشـعار عـن بعـد يف اتقاء وقوع الكوارث الطبيعية وتدبرها يف اجلزائر             

وعرضت على . ون الـدويل يف تدبـر الكـوارث، تضـمن مسـامهة وكالـة الفضـاء األوروبية                للـتعا 
املشـاركني دراسـة حالـة إفـرادية خاصـة بتجربة سري النكا حيال التسونامي يف احمليط اهلندي                  

 .٢٠٠٤عام 

فقُدِّمــت . وتضــمنت جلســة العــرض األوىل مخســة عــروض عــن األخطــار اجليولوجــية  -٢١
امـة عـن الزلزالـية يف مشـال اجلزائر، تضمنت استخدام النظام العاملي لتحديد     للمشـاركني حملـة ع   

، وســاتل رصــد  Landsatاملواقــع والتصــوير الســاتلي مــن ســاتل استشــعار األراضــي عــن بعــد     
 Ikonos والســـاتل QuickBird وســـاتل التصـــوير  Envisat، والســـاتل البيـــئي  SPOT-5األرض 

ــية   ــرنامج ســاتل كشــف    كمــا . بغــرض حتديــث اخلــرائط الزلزال ــتائج ب استعرضــت أهــداف ون
، وهــو بــرنامج حبــوث  (DEMETER)االنــبعاثات الكهرمغنطيســية يف مــناطق اهلــزات األرضــية   

. علمـية وضـع مـن أجـل دراسـة العالقـة بـني النشاط الزلزايل واالضطرابات يف الغالف األيوين                   
ووفَّر تقرير مواضيعي . (IGOS)وعرضـت إجنـازات وخطط استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة    

ــام  "IGOS"عــن األخطــار اجليولوجــية يف إطــار    ، نظــرة اســتراتيجية عــلى  ٢٠٠٤، نشــر يف ع
لألخطار " IGOS"الـتطورات احلاصـلة يف أوسـاط األخطـار اجليوفيزيائـية واقترح إنشاء مكتب             

ضا ، ولكي يكون أي   "IGOS"اجليولوجـية لدعـم تنفـيذ موضـوع األخطـار اجليولوجـية يف إطـار                
وقـدِّم بـيان عملي الستخدام التحليل       . مبـثابة مسـتودع لـلمعلومات عـن األخطـار اجليوفيزيائـية           

ــنظام العــاملي      ــيات ال ــتداخل واســتخدام تقن ــرادار ذي الفــتحة االصــطناعية اخلــاص بقــياس ال بال
 .لتحديد املواقع ألجل تقدير األخطار الزلزالية يف مشال اجلزائر

لتصـــوير بالســـواتل يف مـــنع وإدارة حـــرائق الغابـــات يف  ووضِّـــحت أمهـــية اســـتخدام ا -٢٢
ــة الغابــات بــني عــامي      وشــدِّد . ٢٠٠٠ و١٩٩٢اجلزائــر، إىل جانــب بعــض األمــثلة عــلى إزال

احلاجـة إىل التنسـيق بـني مؤسسـات تكنولوجيا الفضاء وهيئات احلماية املدنية يف اإلنذار                 عـلى 
وصــول إىل املــوارد الســاتلية، باالقــتران املــبكّر وإدارة الطــوارئ، وكذلــك احلاجــة إىل ســرعة ال

 بالــزيارات امليدانــية وســهولة إتاحــة البــيانات عــلى اإلنترنـــت، وقـــدِّم عـــرض عـــن أمهــيـة نظـــام 
"Sentinel Fire Mapping "        لرسـم خـرائط احلـرائق يف تطويـر رصـد حـرائق الغابـات واألحراش

ذار املبكّر ورصد الطوارئ استنادا   يف الوقـت احلقـيقي يف أسـتراليا، خصوصـا فـيما يـتعلق بـاإلن               
وكـان هـناك تشديد على احلاجة إىل سرعة تطوير رسم خرائط احلرائق           . إىل البـيانات السـاتلية    
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وعـلى أنـه ينـبغي إنشـاء منـوذج ومنصـة لرسـم خـرائط احلرائق على الصعيد الوطين، وإىل دمج               
ــلمعلومات اجلغرافــية، وأن تكــون للــنظ   ام إمكانــية منذجــة انتشــار  البــيانات الســاتلية يف نظــام ل

وقـدِّم عـرض عـن الـنظام واآللية املستخدمني يف الربازيل لرصد حرائق الغطاء النبايت،                . احلـرائق 
 يف  (MODIS)حيـث تكشـف احلـرائق باسـتخدام مقـياس الطـيف التصـويري املتوسـط التحليل                  

ام ونوقــش اســتخد. وســط لــنظام معلومــات جغرافــية، مقــرونا بإحصــاءات حديــثة عــن حــرائق
سـواتل وأجهـزة استشـعار خمـتلفة ملختلف مناطق االحتراق، مبا يف ذلك الفوارق بني متطلبات                 

ــيا      ــتلفة يف أفريق ــناطق خم ــات يف م ــيل خطــر حــرائق الغاب ــناطق   . حتل ــن م ــات م وتســتمد معلوم
وبينـت جلسة العرض    . االلـتهاب مـن درجـة حـرارة احلـريق، وشـدة احلـريق واملسـاحة احملـترقة                 

 .جود عالقات قوية بني جهة تنسيق مكافحة احلريق وأجهزة كشف احلرائقعموما أمهية و

وقُـدم عـرض عـن اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف الوقايـة مـن الفيضانات وإدارا يف                     -٢٣
وشــدِّد عــلى احلاجــة إىل دمــج بــيانات االستشــعار عــن بعــد يف الــنظم املائــية، مقــرونة  . اجلزائــر

ملــيداين والــنمذجة، وكــلها ضــرورية لتنفــيذ نظــام لإلنــذار  باســتخدام رســم اخلــرائط والرصــد ا 
ــة مــن الفيضــانات وخطــة تدخــل يف هــذا      . املــبكّر ــدم عــرض عــن تنفــيذ اســتراتيجية للوقاي وقُ

الصـدد، وكذلـك عـن التحسـن املسـتمر يف التقنـيات الفضـائية املستخدمة يف إدارة الفيضانات                   
ــنها يف الصــني   ــة م ــات . والوقاي ــر أن األدوات الس ــم ســقوط     وذُك ــن فه ــد ســامهت يف حتس لية ق

وقُدم بيان عملي الستخدام    . األمطـار ضـمن مدخالت منوذج نظم إنذار الفيضانات يف الصني          
. قـاعدة بـيانات ذات مـراجع جغرافـية ملديـنة نواكشـوط باسـتخدام نظـام للمعلومات اجلغرافية          

. واتل والنمذجة وأُجريـت دراسـة عـن صـالحية تنمـية مـناطق احلضـر، باستخدام التصوير بالس                
وكــان تركــيز اجللســة عمومــا عــلى احلاجــة إىل نظــم لإلنــذار املــبكّر تســتند إىل حتلــيل جغــرايف  

وأوصـى خباصة بأن تستخدم صور ساتلية عالية التحليل للتمييز بني          . وفهـم آلـيات الفيضـانات     
وأوصى . الفيضـانات الـيت تسـببها ظواهـر طبيعـية والفيضـانات الـناجتة مـن عوامل بشرية املنشأ                  

 .بأن تنفَّذ برامج تدريبية عن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الفيضانات

وبينـت العـروض بشـأن اجلفـاف والتصـحُّر وتدهـور الـتربة أمهية األدوات الفضائية يف                   -٢٤
رصـد وتدبـر الكـوارث الطبيعـية، وأبـرزت أفضل املمارسات احلالية يف استخدام أدوات رصد                

فركَّــز العـــرض األول عـــلى اســتخدام التقنـــيات الفضـــائية يف   . ر وإدارتـــهاألرض ملــنع التصـــحُّ 
-واحـــات ويف البيـــئة الصـــحراوية وعـــلى وصـــف بارامـــترات فيزيائـــية وأحيائـــية واجتماعـــية 

 –وكـان هناك تشديد على أمهية التعاون فيما بني املؤسسات املتعددة التخصصات             . اقتصـادية 
 من أجل إنتاج نظام متكامل    –يـة والعلوم االجتماعية     مـثل تكنولوجـيا الفضـاء واألرصـاد اجلو        

كما وصفت مسامهة االستشعار عن . لـلمعلومات كـأحد املدخـالت يف عملـية اختاذ القرارات       
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بعـد إدارة الفيضـانات يف اجلزائـر، وكذلـك اسـتخدام التقنـيات الفضـائية لكشـف مـوارد املـياه           
وكان هناك . طة للتعرض للتصحُّر يف املغرباجلوفـية يف املـناطق املعرضـة لـلجفاف وإنتاج خري          

عـرض موجـز السـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لرصـد حـركة احلشرات الضارة من أجل ضمان                   
وذُكـر أن التقنـيات الفضـائية مفـيدة بشـكل خـاص لرصد              . األمـن الغذائـي يف مـنطقة السـاحل        

فقد استخدمت  . يهاأسـراب احلشـرات يف املـناطق الصـحراوية النائـية والـيت يـتعذّر الوصـول إلـ                  
ــية   ALSAT-1صــور مــن الســاتل اجلزائــري   ــنظم االيكولوجــية اهلشــة يف املــناطق اجلبل  لرصــد ال

 .وكذلك إزالة الغابات يف اجلزائر، إضافة إىل استخدامها لتحديث خرائط التصحُّر

وأشــري إىل أن بــرنامج نظــام الوقايــة مــن اآلفــات واألمــراض احليوانــية والنباتــية العابــرة   -٢٥
 يف أفريقـيا الغربـية يهـدف إىل حتقيق اإلنذار املبكر            (EMPRES) لحدود يف حـاالت الطـوارئ     لـ 

والــتدخل الســريع والــبحوث العملياتــية بشــأن أســراب اجلــراد، باســتخدام صــور ســاتلية عالــية  
 وبيانات ميدانية باستخدام    (MODIS)التحلـيل مـن مقـياس الطيف التصويري املتوسط التحليل           

  وبراجمـية خاصـة باجلـراد يف نظام استكشاف بيئة اجلراد الصحراوي وإدارا             eLocust2براجمـية   
(RAMSES) .  وذُكــر أن التنــبؤ بغــزوات اجلــراد يف اجلزائــر يســتند إىل بــيانات األرصــاد اجلويــة

والســاتل  " SPOT"والغطــاء النــبايت مــن مصــادر أرضــية وفضــائية مــن ســاتل رصــد األرض         
، وهـو مشروع جتريبـي سوف ينفّذ يف عدة بلدان، يتألف         eLocustوذُكـر أن نظـام      . اجلزائـري 

مـن أجهـزة قـياس متنقلة جلمع البيانات امليدانية، وإمكانية الوصول إىل سواتل اتصاالت قادرة                 
ــية          ــدرة كاف ــة ذات ق ــتكلفة خبســة ومنص ــيقي ب ــت احلق ــثّ رســائل قصــرية يف الوق ــلى أن تب ع

وســوف . تلفة عــلى عــدة مســتعملنيالســتخدام عــدة ســواتل وتوزيــع البــيانات يف أشــكال خمــ  
ويســتند نظــام . يــدرس الــنظام الظــروف املناخــية والغطــاء النــبايت واجلــراد ومبــيدات احلشــرات 

حتلـيل مكافحـة اجلـراد إىل نظـام للمعلومات اجلغرافية مقرونا ببيانات أرصاد جوية من مصادر                 
. رها الســاتل اجلزائــريأرضــية ومعلومــات عــن اجلــراد مــن الصــور امليدانــية والســاتلية الــيت يوفــ 

 .وذُكر أن النموذج التجريـبـي ميكِّن إنتاج خرائط لتحليل تاريخ غزوات اجلراد

ــتدبر الكــوارث      -٢٦ ــول ل ــيان عمــلي   . وقُدمــت مخســة عــروض عــن أحــدث احلل ــدم ب وقُ
السـتخدام التصـوير السـاتلي إلنشـاء قـاعدة بـيانات ألنـواع النـباتات وتدهـور الغابـات والنمو              

 لتدبر الكوارث، وباألخص Envisatوقُدِّمـت حملة عامة عن إمكانيات الساتل البيئي       . احلضـري 
حتديـد التضـاريس إلنـتاج منـوذج رقمي لالرتفاعات األرضية ودرجة احلرارة عند سطح البحر                
والـرقم القياسـي للنـباتات وكيمـياء الغالف اجلوي وتركيز الغازات يف الغالف اجلوي وما إىل        

ــ. ذلــك يات قــياس الــتداخل الــراداري كوســيلة مفــيدة لقــياس هــبوط األرض يف   وعرضــت تقن
وتعلَّم املشاركون كيفية . حقـول البـترول ومـناطق احلضر واملناجم، خصوصا يف املناطق اجلافة           
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اسـتخدام الـرادار ذي الفـتحة االصـطناعية لقـياس التداخل يف إدارة األخطار الزلزالية يف البحر                  
دام الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع لكشــف مواقــع الصــدوع  املتوســط وكذلــك تقنــيات اســتخ

ــة     . النشــطة ونوقــش تنفــيذ شــبكة جيوديســية ألفريقــيا الشــمالية لرصــد تشــوُّه الصــفائح القارِّي
 .باستخدام حمطات النظام العاملي لتحديد املواقع

وقُدمـت أربعـة عـروض بشـأن املـبادرات العاملـية مـثل تشـكيلة سواتل رصد الكوارث                    -٢٧
واطلــع املشــاركون عــلى تشــكيلة ســواتل . وامليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى

ــيجرييا وتركــيا          ــر ون ــا اجلزائ ــدار متلكه ــة ســواتل يف امل ــا أربع  ــيت توجــد رصــد الكــوارث، ال
وقُدِّم أيضا  . واململكـة املـتحدة، كمـا توجـد خطط بالفعل إلطالق الساتلني اخلامس والسادس             

وعرضــت مســامهة .  فــيما يــتعلق باألخطــار الطبيعــيةSat-1ســاتل النــيجري عــرض الســتخدام ال
وقُدم عرض خاص بربنامج . السـاتل اجلزائـري يف إطار التشكيلة فيما يتعلق باألخطار الرئيسية        

ووصــف . الفضــاء اجلزائــري، الــذي يتضــمن ســاتلني إضــافيني لرصــد األرض واالتصــاالت       
ثاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكوارث الكربى، لتقييم          اسـتخدام احللـول الفضـائية، وخباصـة امليـ         

 .خطر الزالزل يف تركيا

وقُدمـت ثالثـة عـروض بشـأن عمـل األمـم املـتحدة يف جمـال تكنولوجيا الفضاء وتدبر                     -٢٨
فقُـدم عـرض بشـأن الـدور األساسـي الذي يؤديه بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا                 . الكـوارث 

وأُفيد املشاركون بشأن املراكز اإلقليمية لتدريس      . عية واتقائها الفضـاء يف تدبـر الكـوارث الطبي       
علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، خصوصــا املركــز اإلقلــيمي األفــريقي   

وتقدِّم تلك املراكز   .  باللغة الفرنسية، الكائن يف املغرب     –لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء        
ــيا يف مواضــيع مــثل االستشــعار عــن بعــد ونظــم    تعلــيما نظامــيا عــلى مســتوى   الدراســات العل

وقُــدِّم عــرض . املعلومــات اجلغرافــية واالتصــاالت واألرصــاد اجلويــة بالســواتل واملــناخ العــاملي  
وإضافة إىل حملة . بشـأن عمـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي املتعلق بتحسني تدبر الكوارث        

 دوره كجهة متعاونة يف امليثاق الدويل بشأن      عامـة عـن عمـل املكتـب، كان هناك تشديد على           
الفضــاء والكــوارث الكــربى، ميكــن لســائر كــيانات األمــم املــتحدة أن تصــل مــن خالهلــا إىل      

وبصفته جهة متعاونة للميثاق، يدير  . بـيانات سـاتلية مـن امليـثاق يف حـال وقـوع كارثـة كربى               
إىل صـور سـاتلية من امليثاق       املكتـب خطـا سـاخنا ميكِّـن كـيانات األمـم املـتحدة مـن الوصـول                   

ــيه / مــرة مــنذ متــوز ١٩وقــد شــغل املكتــب امليــثاق  . دون مقــابل ألغــراض تدبــر الكــوارث  يول
وقـدم برنامج األغذية العاملي عرضا عن عمله        .  نـيابة عـن هيـئات تابعـة لألمـم املـتحدة            ٢٠٠٣

 األمن الغذائي يف    املـتعلق باسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء لدعـم االسـتجابة اإلنسـانية النعـدام               
فيــتألف نظامــه لالســتجابة واالســتعداد يف حــاالت الطــوارئ مــن حتلــيل شــامل لألمــن . أفريقــيا
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الغذائـي وحتلـيل مـدى القابلـية للـتأثر؛ ونظـام لرصد األمن الغذائي؛ واإلنذار املبكّر والتخطيط                   
ــي يف حــاالت الطــوارئ؛ ووضــع خطــط لالســتجا       ــيم األمــن الغذائ . بةللطــوارئ؛ ونظــام لتقي

وتتضـمن املهـام التحلـيل املكـاين ألمنـاط القابلـية للـتأثر، ونشـرات مومسـية لإلنذار املبكّر بشأن                     
 جوي، وهي تتطلب أنواعا خمتلفة من بيانات        –األمـن الغذائي، وتقارير فصلية ورصد زراعي        

وعـــلى وجـــه الـــتحديد أُنشـــئ وســـط لتحلـــيل قابلـــية الـــتأثر ورســـم خـــرائط   . رصـــد األرض
كانــية بغــية حتســني ختــزين واقتســام البــيانات املكانــية مــن أجــل األمــن الغذائــي     لــلمعلومات امل

وشدِّد على أن هناك  . ولدعـم سـرعة إنـتاج اخلـرائط بواسـطة خدمـات رسـم اخلرائط الدينامية               
ــتعداد يف حـــاالت     ــتجابة واالسـ ــتراتيجية لالسـ ــتعدد اهليـــئات السـ ــار مـ ــة إىل إطـ حاجـــة عاجلـ

 .الطوارئ

روض بشــأن دور القطــاع اخلــاص يف حتســني اســتخدام تكنولوجــيا  وقُدمــت أربعــة عــ -٢٩
فقُدم عرض بشأن األدوات األوروبية   . الفضـاء يف اتقـاء الكـوارث الطبيعـية وتدبرها يف املنطقة           
ــوارث     ــتجابة للكـ ــل االسـ ــن أجـ ــائي مـ ــوير الفضـ ــبة   . للتصـ ــت بالنسـ ــاتل الثابـ ــر أن السـ وذُكـ

 IRS-P6ل اهلـندي لالستشـعار عن بعد    والسـات Meteosatاملخصـص لألرصـاد اجلويـة     لـألرض 

Resourcesat-1 والســاتل Ikonos قــد وفّــرت تصــويرا ســاتليا عــايل التحلــيل اســتجابة لكــوارث 
مـثل حـرائق الغابـات يف الـربتغال والفيضـانات يف فرنسـا اجلنوبـية وانفجـار صـناعي يف اجلزائر                      

واالتصاالت يف خمتلف   ووضـحت أدوار سـواتل الرصـد واألرصـاد اجلوية           . وزلـزال يف املغـرب    
مــراحل تدبــر الكــوارث، وأبــرزت أمهــية دمــج مجــيع املعلومــات الــيت حيصــل علــيها مــن املــيدان 

ــية    ــلمعلومات اجلغراف ــيانات الســاتلية يف نظــام ل ــنمذجة والب ــية  . وال وعرضــت الشــركة األوروب
ص برنامج   عملها املتعلق باملبادرة الكربى خبصو     (Astrium)لـلمالحة اجلويـة والدفـاع والفضاء        

 اخلــاص باالحتــاد األورويب ووكالــة الفضــاء (GMES)الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية 
األوروبـية، والـذي يسـتهدف إعطاء احلكومات األوروبية وسائر املستعملني قدرة رصد عاملية              

 .٢٠٠٨حبلول عام 

ســتخدام قُدِّمــت أربعــة عــروض خــالل جلســة العــرض األخــرية، ركّــزت عــلى زيــادة ا -٣٠
وقـيل إنـه مـن أجل إقناع املسؤولني عن اختاذ القرارات مبيزات             . تكنولوجـيا الفضـاء يف أفريقـيا      

اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يلــزم تعزيــز وتنســيق اســتخدام البنــية التحتــية احلالــية لتكنولوجــيا 
إنتاج وعمومـا يقلِّـل دمـج احللول الفضائية تكلفة       . الفضـاء عـلى الصـعيدين الوطـين واإلقلـيمي         

فيستخدم . اخلـرائط والوقـت الـالزم لذلـك وحيسِّـن إدارة املـوارد الطبيعـية ورصد تدهور التربة        
املركـز اإلقلـيمي لرسـم خرائط املوارد ألغراض التنمية تكنولوجيا الفضاء لرصد األمن الغذائي               

ص والبيـئة؛ ومنذجـة الفيضـانات والتنـبؤ ـا؛ ومنذجة أمراض مثل محى وادي رفت وفريوس نق                 
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كمــا يقــدم املركــز تدريــبا يف . األيــدز والتنــبؤ ــا؛ ورصــد االنســياح احلضــري/املــناعة البشــرية
وأشــري إىل أنــه لكــي  . اســتخدام تكنولوجــيات املعلومــات اجلغرافــية احلديــثة يف تلــك اــاالت  

تصـبح تكنولوجـيا الفضـاء جاهـزة للتشـغيل يف رسـم خرائط املوارد وتقديرها هناك حاجة إىل                   
طة ومتواصـلة لتوعـية املسـؤولني عـن اختـاذ القـرارات؛ وإىل التوعـية خبصـوص توافر                   عملـية نشـ   

ــيانات مــن حمفوظــات ســاتل رصــد األرض     ــيانات ســاتلية   Landsatب ــابل، وكذلــك ب  دون مق
أخــرى منخفضــة التحلــيل عــن طــريق اإلنترنــت؛ وإىل بــناء القــدرات عــلى املســتوى الوطــين؛    

ــيقات ت     ــن تطب ــنوعة م ــة مت ــية     واســتحداث جمموع ــبادرات الوطن ــم امل ــيا الفضــاء؛ ودع كنولوج
 .واإلقليمية

  
  املالحظات والتوصيات     -ثالثا  
  مالحظات عامة         -ألف  

عقــدت ثــالث جلســات مناقشــة مــع تقســيم املشــاركني إىل جمموعــات وفقــا للمــناطق  -٣١
وشــكِّلت جلســات املناقشــة حبيــث تســاعد هيــئات احلمايــة املدنــية ومؤسســات         . اجلغرافــية
جـيا الفضـاء يف وضـع خطـط للعمـل معـا من أجل دمج استخدام تكنولوجيا الفضاء يف        تكنولو

اجلماهرييــة العربــية الليبــية   : وأُنشــئت ثــالث جمموعــات  . أنشــطة تدبــر الكــوارث العملياتــية   
وانضم املشاركون من البلدان املتبقِّية     . والسـودان؛ تونـس واجلزائر واملغرب؛ موريتانيا والنيجر       

وخـالل جلسـة املناقشـة األوىل، حـدد املشاركون أنواع           . وثـق صـلة باهـتمامام     إىل الفـريق األ   
ــة لتكنولوجــيا      الكــوارث الرئيســية يف مــناطقهم واملؤسســات املســؤولة واالســتخدامات اجلاري

وكـان اهلـدف مـن جلسـة املناقشـة الثانـية هـو مسـاعدة البلدان يف         . الفضـاء يف تدبـر الكـوارث    
لواجب التركيز عليها ووضع قائمة مبدئية لألنشطة املراد االضطالع         حتديـد األنشطة الرئيسية ا    

ــتائج مناقشــاا     . ــا يف بلداــم ــثة، قدمــت اموعــات الــثالث ن وخــالل جلســة املناقشــة الثال
وحــددت معــا اســتراتيجية إقليمــية، مــع التشــديد عــلى احلاجــة إىل توثــيق الــتعاون بــني هيــئات   

 .لوجيا الفضاءاحلماية املدنية ومؤسسات تكنو

ــتكامل      -٣٢ ــال الـ ــية يف جمـ ــدرات الوطنـ ــز القـ ــة إىل تعزيـ ــلى احلاجـ ــاركون عـ ــدد املشـ وشـ
ــلى وجــه          ــك ع ــرها، وذل ــية وتدب ــار الطبيع ــاء األخط ــيات الفضــاء يف اتق ــتخدام تكنولوج واس
الـتحديد مـن خـالل التدريـب املوجـه واملالئـم يف السـياق اإلقلـيمي، مع االستفادة من اهلياكل                   

وكان هناك تشديد على أن البلدان احلاضرة من        . مـية ومراكز االمتياز املتخصصة القائمة     اإلقلي
أفريقـيا جـنوب الصحراء الكربى مل تكن لديها ال استراتيجيات وطنية لتكنولوجيا الفضاء وال               

وحدِّدت احلاجة إىل زيادة توعية املسؤولني      . مؤسسـات وطنية مسؤولة عن تكنولوجيا الفضاء      
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وأُوصــي بالــتعاون مــع اهليــئة احلكومــية الدولــية . لقــرارات كمجــال حمــتمل للتركــيزعــن اختــاذ ا
 .املعنية بالتنمية بوصفها مؤسسة إقليمية

ــدويل بشــأن الكــوارث الكــربى أن       -٣٣ ــثاق ال ــة املي وخــالل احللقــة الدراســية أعلنــت أمان
ملــا تختــتم املناقشــات بشــأن عضــوية احتــاد تشــكيلة ســواتل تدبــر الكــوارث قــد بــدأت وأنــه حا

ســوف تصــبح هيــئات احلمايــة املدنــية يف تركــيا واجلزائــر ونــيجرييا جهــات مســتعملة مرخصــة  
أمـا بالنســبة للـبلدان الــيت مل تنضـم بعـد إىل عضــوية امليـثاق، فــتوجد قـناتان للوصــول       . للميـثاق 

ــيه ــلحماية      : إل ــئات ل ــتعددة األطــراف بــني هي ــية أو م ــبلدان أن تســتخدم اتفاقــات ثنائ ميكــن لل
ملدنـية، أو ميكـن الوصـول إىل امليـثاق مـن خـالل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عـن طريق                         ا

ويهدف امليثاق إىل توفري مساعدة ملنظمات   . املمـثل املقـيم أو متثـيل األمـم املـتحدة يف كـل بلـد               
وفيما يتعلق مبراحل أخرى إلدارة املخاطر جيري تطوير نظم         . الطـوارئ واإلنقاذ بطريقة عملية    

 (GMES)اخلاصــة بــربنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية  " Respond"درة مــثل مــبا
 .وسوف تتاح بشكل متزايد للبلدان النامية

  
  التوصيات      -باء  

ــية          -٣٤ ــة املدن ــية تضــم مؤسســات احلماي ــل إقليم ــرقة عم ــاركون احلاجــة إىل ف حــدد املش
: ألنشـطة التالـية اليت م املنطقة بأسرها       وتكنولوجـيا الفضـاء يف أفريقـيا الشـمالية وتسـاهم يف ا            

توفـــري الدعـــم يف تنفـــيذ نظـــم اإلنـــذار املـــبكّر والرصـــد اإلقليمـــية الـــيت تتضـــمن اســـتخدام ) أ(
تكنولوجــيات الفضـــاء لتقلـــيل األخطــار يف مـــناطق الفيضـــانات وحــرائق الغابـــات واجلفـــاف    

وجيات الفضاء يف وضع    توفـري الدعـم يف دمج استخدام تكنول       ) ب(والتصـحُّر وخطـر اجلـراد؛       
توفـري الدعـم يف وضـع خـرائط إقليمـية لتحلـيل قابلية             ) ج(خـرائط إقليمـية لألخطـار الزلزالـية؛         

) د(الـتأثر، وعـلى وجـه الـتحديد مـع التركيز على التصحُّر، باالقتران مببادرات جارية أخرى؛              
ولوجــيا الفضــاء توفــري الدعــم يف تنفــيذ مشــاريع رائــدة تركِّــز عــلى دمــج حلــول تســتند إىل تكن

توفـري الدعـم يف دمج حلول تكنولوجيا الفضاء يف          ) ه(ملعاجلـة األخطـار ذات الصـلة باملـنطقة؛          
ــلجراد؛    ــلموئل األحــيائي ل توفــري الدعــم يف تنفــيذ شــبكة إقليمــية   ) و(وضــع خــريطة إقليمــية ل

 .(GNSS)للرصد الدائم باستخدام الشبكة العاملية لسواتل املالحة 

ن أيضـــا إىل بــناء القـــدرات عـــلى الصـــعيد الوطــين مـــن أجـــل دمـــج   ودعــا املشـــاركو  -٣٥
تكنولوجـيا الفضـاء يف اتقـاء الكـوارث الطبيعية وتدبرها، خصوصا من خالل التدريب املستند                

 .إىل هياكل إقليمية ووطنية ومراكز متخصصة قائمة
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التنسيق اقـترح املشـاركون تنفـيذ فـرقة عمـل إقليمـية ملـنطقة أفريقـيا الشمالية من أجل                    -٣٦
بـني هيـئات احلمايـة املدنـية ومؤسسـات تكنولوجـيا الفضـاء، على النحو الذي اقترح أصال يف                    
حلقـة العمـل اإلقليمية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد الطبيعية ورصد البيئة               

 ، ورحبوا بعرض  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٤وتدبـر الكـوارث، الـيت عقدت يف اخلرطوم من           
وكالـة الفضـاء اجلزائـرية بـأن تـتوىل دورا تنسـيقيا لفـرقة العمل اإلقليمية هذه وكذلك عروض                     
اإلدارة العامـة لـلحماية املدنـية يف اجلزائـر واهليـئة السودانية لالستشعار عن بعد واملركز امللكي                  

رئاسة لالستشـعار الـبعدي الفضـائي يف املغرب، باملشاركة مع وكالة الفضاء اجلزائرية يف تويل                
 .هذا اهود

  
  دور مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                 -جيم   

دور مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي يف تنفيذ توصيات احللقة الدراسية هو االستفادة              -٣٧
مـن قـدرات فـرقة العمـل اإلقليمـية بوصفها آلية تنسيق لدعم خمتلف االحتياجات اإلقليمية اليت              

ئمــة مراكــز التنســيق الدولــية، مضــيفا إىل فــرقة  وســوف يســاهم املكتــب يف حفــظ قا. حــدِّدت
العمـل مؤسسـات ذات صـلة مـن مناطق أخرى وربط عمل فرقة العمل وتوحيده مع مبادرات       
دولـية أخـرى مـثل الكـيان التنسيقي الذي تقترحه جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                 

ج الرصد العاملي لألغراض    ، وبـرنام  (GEOSS)السـلمية، واملـنظومة العاملـية لـنظم رصـد األرض            
كما سوف يعمل   . ، وامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى      (GMES)البيئـية واألمنية    

املكتـب عـن كثـب مـع اهليـئة السـودانية لالستشعار عن بعد يف تنظيم احللقة الدراسية للمتابعة                     
خري الفرص  وإضـافة إىل ذلـك، سـوف يعمـل املكتـب مـن أجـل تسـ                . ٢٠٠٦املقـترحة يف عـام      

القائمــة الــيت ســوف تعــزِّز دعــم اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدبــر الكــوارث يف املــنطقة،    
 .وخباصة يف تشاد ومايل وموريتانيا والنيجر
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