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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار [
 ])A/61/406() اللجنة الرابعة(

 
ــائية مـــن أجـــل إدارة    - ٦١/١١٠ ــدة للمعلومـــات الفضـ ــم املتحـ ــامج األمـ برنـ

 الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا  إىل قإذ تشـــري  ــؤرخ ٥٤/٦٨راراهتـ ــانون األول٦ املـ  ٥٩/٢  و١٩٩٩ديســـمرب / كـ
ــؤرخ  ــوبر / تشــرين األول٢٠امل ــؤرخ ٥٩/١١٦  و٢٠٠٤أكت ــانون األول١٠ امل ديســمرب / ك
٢٠٠٤، 

، الــيت تــؤدي إىل خســائر يف )١( إزاء األثــر املــدمر للكــوارثوإذ يســاورها بــالغ القلــق 
ــم،    ــبل رزقهـ ــع سـ ــاس وقطـ ــريد النـ ــات وتشـ ــيمة  األرواح واملمتلكـ ــرار جسـ ــاق أضـ  وإىل إحلـ

 باجملتمعات يف شىت أحناء العامل،
تلحقه الكـوارث مـن ضـرر بـاجلهود اإلمنائيـة املبذولـة           ما  إزاء وإذ يساورها قلق مماثل    

 سيما يف البلدان النامية،  والحاليا ويف املستقبل وإعاقة هلا وحمو لنتائجها يف مجيع أحناء العامل،
 باحلاجة املاسة إىل تعزيز جهـود التنسـيق علـى الصـعيد             خاوإذ هي مقتنعة اقتناعا راس     

 العاملي للتخفيف من وطأة الكوارث،
ــه مــن املمكــن تفــادي وقــوع خســائر    وإذ تســلم  ــزوم هلــا يف    ال يف هــذا الصــدد بأن ل

األرواح واملمتلكات يف حال توافر معلومات أفضل عن خماطر الكوارث ووقت وقوعهـا، عـن               
 الكوارث واإلنذار املبكر بشأهنا ورصدها،طريق حتسني تقييم خماطر 

_______________ 
 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية“ الكوارث”يقصد بـ  )١(
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 بــأن اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء احلاليــة، مثــل ســواتل رصــد األرض  واقتناعــا منــها 
ــد املواقــع،          ــة وحتدي ــنظم الســاتلية للمالح ــة وســواتل االتصــاالت وال ــواتل األرصــاد اجلوي وس

وفري معلومــات وتطبيقاهتــا ميكــن أن يــؤدي دورا حيويــا يف دعــم إدارة الكــوارث عــن طريــق تــ  
ــوع          ــة االتصــال يف حــال وق ــادة إقام ــرار وإع ــن أجــل صــنع الق ــة ويف الوقــت املناســب م دقيق

 كوارث،
 يف تعزيــز التنســيق الــدويل علـى الصــعيد العــاملي يف جمــال إدارة الكــوارث  ورغبـة منــها  

واالستجابة يف حاالت الطوارئ عن طريق زيادة فـرص حصـول مجيـع البلـدان علـى اخلـدمات          
  واســتعماهلا هلــا وتيســري بنــاء القــدرات وتعزيــز املؤسســات املعنيــة بــإدارة الكــوارث،   الفضــائية

 سيما يف البلدان النامية، ال
ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن     وقــد نظــرت   ــر جلن  يف تقري

 ،)٢(أعمال دورهتا التاسعة واألربعني
رض وأن مــن الضــروري  بــأن الكــوارث تــؤثر يف العديــد مــن بقــاع األ تســلم - ١ 

بــذل جهــود دوليــة منســقة للتخفيــف مــن وطأهتــا، وبالــدور احليــوي الــذي ميكــن لتكنولوجيــا   
الفضاء وتطبيقاهتـا أن تؤديـه يف دعـم عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث عـن طريـق تـوفري                        

 معلومات دقيقة يف حينها ودعم االتصال؛
تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء أن        بأمهية الدور الذي ميكن لتنسيق       تسلم أيضا  - ٢ 

، اللـذين اعتمـدمها     ٢٠١٥-٢٠٠٥يؤديه يف تنفيذ إعـالن هيوغـو وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة                
 ٢٢ إىل   ١٨املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، املعقود يف كـويب، اليابـان، يف الفتـرة مـن                  

 ؛)٣(٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
ــذلك  - ٣  ــلم كـ ــاد  تسـ ــف املبـ ــود خمتلـ ــتخدام    بوجـ ــة إىل اسـ ــة الراميـ رات الدوليـ

ــل ال     ــالكوارث، مث ــة ب ــات واخلــدمات الفضــائية املتعلق ــةةشــراكة العامليــ املعلوم  بشــأن  املتكامل
ــنظم رصــد األرض، وامل  اســتراتيجية الرصــد  ــة ل ــة العاملي ــاق ، واملنظوم ــدويل بشــأن الفضــاء   يث ال

ب تعزيـز تـوافر تلـك       والكوارث الكربى، واالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث وبوجـو             
 اخلدمات فيما بني البلدان النامية؛

مل يتبع هنـج شـامل ومتكامـل ومنسـق، باالسـتناد إىل          ما  أنه تالحظ مع القلق   - ٤ 
جتارب املبادرات الدولية القائمة، فإن استخدام املوارد الفضائية دعما إلدارة الكـوارث سـيظل              

_______________ 
 ).A/61/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم  :انظر )٢(
)٣( A/CONF.206/6 ٢ و ١، الفصل األول، القراران. 
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جد هوة شاسعة من املـرجح أن تظـل قائمـة يف    متأخرا إىل حد كبري يف معظم أحناء العامل وستو      
 مجيع جماالت تطبيقات تكنولوجيا الفضاء على إدارة الكوارث؛

 بدراسـة فريـق اخلـرباء املخصـص الـذي أنشـأته جلنـة               حتيط علمـا مـع التقـدير       - ٥ 
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن إمكانية إنشاء كيان دويل يـوفر التنسـيق               

ل الكفيلة بتحقيق احلد األمثل واقعيا لفعاليـة اخلـدمات الفضـائية مـن أجـل اسـتخدامها                  والوسائ
 ؛)٤(يف إدارة الكوارث

ــرر - ٦  ــات        تق ــواع املعلوم ــع أن ــوفري مجي ــم املتحــدة لت ــامج داخــل األم  إنشــاء برن
ة واخلدمات الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث جلميع البلدان ومجيع املنظمات الدوليـة واإلقليميـ          

ــى          ــها، يكــون وصــلة شــبكية للحصــول عل ــدورة إدارة الكــوارث بأكمل ــا ل ذات الصــلة دعم
معلومات فضائية من أجـل دعـم إدارة الكـوارث، وجسـرا يـربط بـني أوسـاط إدارة الكـوارث                     

 سيما يف البلدان النامية؛  الواألوساط الفضائية، وميسرا لبناء القدرات وتعزيز املؤسسات،
على أن يدعم الربنامج عن طريق التربعـات ومـن خـالل إعـادة ترتيـب               توافق   - ٧ 

وعنـد االقتضـاء مـن خـالل إعـادة         املتحدة   األمماألولويات يف إطار عملية اإلصالح اجلارية يف        
ترتيب أولويات مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة، وأال يكـون لألنشـطة                      

على األنشطة الربناجمية احلاليـة للمكتـب، وأال يترتـب عليهـا          اإلضافية، قدر اإلمكان، أثر سليب      
 أي زيادة يف جمموع امليزانية العادية لألمم املتحدة؛

 توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية بـأن يكـون              تؤيد - ٨ 
 التنفيـذ   للربنامج مكتب يف بيجني وآخر يف بـون، أملانيـا، وبـأن تنفـذ أنشـطة الربنـامج يف إطـار                    

 املقترح املقدم إىل اللجنة؛
ــابع      تالحــظ - ٩  ــة إنشــاء مكتــب اتصــال ت ــار الواجــب ســيوىل إلمكاني  أن االعتب

للربنـــامج يف جنيـــف يســـاهم يف التعريـــف بعمـــل الربنـــامج يف أوســـاط احلـــد مـــن الكـــوارث    
 واالستجابة اإلنسانية وإدماجه فيها؛

والصني والنمسـا واهلنـد بـدعم إنشـاء       بالتزامات أملانيا    حتيط علما مع التقدير    - ١٠ 
الربنامج، والعروض املقدمة من االحتاد الروسي واألرجنتني وإيطاليا وتركيا واجلزائـر ورومانيـا             

 وسويسرا واملغرب ونيجرييا لدعم الربنامج بعد إنشائه؛

_______________ 
)٤( A/AC.105/873. 
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ــق - ١١  ــة      تواف ــة مــع مراكــز اخلــربة اإلقليمي ــامج بصــورة وثيق ــى أن يعمــل الربن  عل
ــة يف  ــن       والوطني ــة تكــوين شــبكة م ــا الفضــاء إلدارة الكــوارث، بغي جمــال اســتخدام تكنولوجي

مكاتب الدعم اإلقليميـة مـن أجـل تنفيـذ أنشـطة الربنـامج بطريقـة منسـقة يف كـل منطقـة علـى                    
حدة، واالستفادة من التجربة والقدرات اهلامة اليت تعرضها حاليـا، والـيت ستعرضـها مسـتقبال،            

 دان النامية؛سيما البل  الالدول األعضاء،
 أن يتعاون الربنامج تعاونا وثيقا مـع املبـادرات الدوليـة املشـار إليهـا يف                 تطلب - ١٢ 
  أعاله، جتنبا الزدواجية اجلهود؛٣الفقرة 

 إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يضــع للربنــامج خطــة عمــل   تطلــب - ١٣ 
دورة الرابعـــة  ينظـــر فيهمـــا خـــالل الـــ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ولفتـــرة الســـنتني ٢٠٠٧مفصـــلة لعـــام 

واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض                
سـتقدم    أو السلمية، مـع مراعـاة االلتزامـات الـواردة وبالتشـاور مـع ممثلـي البلـدان الـيت قـدمت                    

 وضــع خطــة التزامــات، فضــال عــن ممثلــي البلــدان األخــرى الــيت أبــدت اهتمامهــا باملســامهة يف  
 العمل؛

 على أن يسعى الشـركاء املنفـذون للربنـامج إىل بـدء تنفيـذ األنشـطة يف             توافق - ١٤ 
حاملا تسمح الظروف بـذلك، لـتمكني الربنـامج مـن الشـروع يف                أو ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

 دعم إدارة الكوارث يف أقرب وقت ممكن؛
ــق أيضــا  - ١٥  ــامج   تواف ــامج برن ــى أن يســمى الربن ــ عل ــات  املتحــدة ماألم للمعلوم

 تنفيــذه  ضــرورة، وعلــىالفضــائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ
 ميثـل شـبكة مفتوحـة ملقـدمي الـدعم يف            فضـاء اخلـارجي،   لبوصفه أحد بـرامج مكتـب شـؤون ا        

 إدارة الكوارث، وعلى أن يتوىل مدير املكتب مسؤولية اإلشراف العام على الربنامج؛
علـى أن يعمـل الربنـامج حتـت إشـراف جلنـة اسـتخدام الفضـاء                 وافق كذلك   ت - ١٦ 

اخلارجي يف األغراض السلمية، من خالل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، وأن يتلقـى منـها                    
 .التوجيه

 ٧٩اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ١٤

 


