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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 الدورة اخلمسون
    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥-٦فيينا، 

   مشروع التقرير        
  الفصل الثاين      

  إضافة 
   واألربعني    الرابعة تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا                          -جيم   

  لفضائية دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم ا       -٦ 
، نظــرت اللجــنة الفرعــية  ٦١/١١قــرار اجلمعــية العامــة  ب عمــال، هالحظــت اللجــنة أنــ -١

 النظم الفضائية، بواسطة الكوارث إدارةالعلمـية والتقنـية يف بـند جـدول األعمال املتعلق بدعم       
الفقرة (يف دورا احلادية واألربعني اللجنة الفرعية وفقـا لـلخطة الثالثية السنوات اليت اعتمدا        

الفقــرة (وعدلــتها يف دورــا الثانــية واألربعــني ) A/AC.105/823  مــن املــرفق الــثاين بالوثــيقة١٥
وأحاطت اللجنة علما باملناقشات اليت أجرا  ).A/AC.105/848  بالوثـيقة األول مـن املـرفق   ٢١

الفرعية الـيت تـرد يف تقريـر اللجنة    واللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند مـن جـدول األعمـال،                 
 .A/AC.105/869)  من الوثيقة١٤٢-١٢٦الفقرات (العلمية والتقنية 

ــرارها        -٢ ــررت، يف ق ــة ق ــية العام ــياح أن اجلمع ــني االرت  ٦١/١١٠والحظــت اللجــنة بع
إلتاحة احلصول ، إنشاء برنامج داخل األمم املتحدة   ٢٠٠٦ديسمرب  / كـانون الثاين   ١٤املـؤرخ   

ت الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث جلميع البلدان ومجيع  مجـيع أنـواع املعلومات واخلدما    عـلى 
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 نفــسويف  .املــنظمات الدولــية واإلقليمــية ذات الصــلة دعمــا لــدورة إدارة الكــوارث بأكمــلها   
القـرار، وافقت اجلمعية على أن يسمى الربنامج برنامج األمم املتحدة للمعلومات الفضائية من           

ــتجابة يف حــاال    ــوارئأجــل إدارة الكــوارث واالس ــلى ضــرورة تنفــيذه   )ســبايدر (ت الط ، وع
 .دير املكتبالعام ملشراف اإلبوصفه أحد برامج مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، حتت 

ورحبـت اللجـنة بتنفـيذ بـرنامج سـبايدر، مسـلطة األضـواء عـلى الفوائد اليت سيجلبها                 -٣
كررة ومن شأا أن ذلـك الـربنامج للـبلدان النامـية، والسـيما الـبلدان الـيت تصـيبها كـوارث مـت            

تسـتفيد مـن احلصـول عـلى احللـول الفضـائية اخلاصـة بـإدارة الكـوارث وكذلـك مـن استخدام             
 .تلك احللول

والحظــت اللجــنة أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي كــان قــد عــرض عــلى اللجــنة   -٤
ــام        ــربنامج ســبايدر لع ــرابعة واألربعــني، خطــة عمــل تفصــيلية ل ــا ال ٢٠٠٧الفرعــية، يف دور 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٧اجما إطاريا للفترة وبرن

ــام       -٥ ــة العمــل لع ــرت اللجــنة خط ــد أق ــترح للفــترة   ٢٠٠٧وق ــربنامج اإلطــاري املق   وال
 . اللذين قدمهما املكتب إىل اللجنة الفرعية عمال بطلب اجلمعية العامة٢٠٠٩-٢٠٠٧

والحظـت اللجـنة أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يعمـل مع الصني وأملانيا، وفقا          -٦
الفقرة ( اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية بشـأن اخلطـوات الـيت سيشملها تنفيذ الربنامج                   لطلـب 
، عـلى إقامة املكتبني يف بيجني ويف بون، أملانيا، وأن هذين           )A/AC.105/890 مـن الوثـيقة      ١٣٧

والحظــت اللجــنة أن مكتــب االتصــال يف جنــيف جتــري إقامــته وأن  . املكتــبني سينشــآن قريــبا
فضــاء اخلـارجي ينسـق مــع خمـتلف الشـركاء يف تنفــيذ األنشـطة املعـتزمة لعــام       مكتـب شـؤون ال  

٢٠٠٧. 

، ))ج(١٣٧، الفقــرة A/AC.105/890(وعمـال بطلــب اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية   -٧
 خطة لتنفيذل املكتـب مجـيع الـدول األعضـاء لـيدعوها إىل تقـدمي مسـامهات نقدية وعينية             راسـ 

دعم الربنامج ل، وإىل إبداء ما ميكن أن تقدمه من التزامات      ٢٠٠٧سـبايدر لعـام     بـرنامج   عمـل   
وأبلـغ املكتـب اللجـنة بأن مزيدا من الدول األعضاء أبدت            . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف فـترة السـنتني    

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ فترة السنتنيعزمها على تقدمي الدعم لتنفيذ خطة عمل برنامج سبايدر ل

، ))ج(١٣٧ الفقــرة A/AC.105/890(نــية وعمــال بطلــب اللجــنة الفرعــية العلمــية والتق  -٨
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨عـــــــرض املكتـــــــب عـــــــلى اللجـــــــنة خطـــــــة عمـــــــل مقـــــــترحة للفـــــــترة  

)A/AC.105/2007/CRP.13 (   ــرنامج ســبايدر ــرا موجــزا عــن ب ) A/AC.105/2007/CRP.14(وتقري
 .لكي تنظر فيهما، إبان دورا اخلمسني
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ــتقرير املوجــز     -٩ ــرنامج ســبايدر،  وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها للمكتــب عــلى ال عــن ب
والحظـت أنـه حيـتوي عـلى معلومـات خلفـية عـن الـربنامج، واالعتـبارات الرئيسية اليت قدمها                     
فـريق اخلـرباء املخصـص يف تقاريـره، وكذلـك االتفاقـات الـيت توصـلت إلـيها اللجنة يف دورا                      

ة أن  والحظت اللجن . ٦١/١١٠التاسـعة واألربعـني ومعلومـات عـن تنفيذ قرار اجلمعية العامة             
الـتقرير املوجـز حيتوي أيضا على إطار تشغيل الربنامج وتنسيقه، الذي سيمكّن برنامج سبايدر     
مـن االسـتفادة ممـا تقدمـه الـدول األعضـاء مـن دعـم ودرايـة، وكذلك حيتوي على بيان موجز                      

.  والسنوات املقبلة ٢٠٠٩-٢٠٠٨لـلموارد الالزمـة لتنفـيذ خطـة عمـل برنامج سبايدر للفترة              
للجـنة عـلى أن يترجم التقرير املوجز عن برنامج سبايدر، بصيغته اليت عدلتها اللجنة               واتفقـت ا  

 .يف دورا اخلمسني، إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة

والحظــت اللجــنة أن املكتــب أخــذ يف حســبانه، لــدى إعــداد خطــة العمــل املقــترحة      -١٠
، الذي أقرته اللجنة    ٢٠٠٩-٢٠٠٧ة  ، الربنامج اإلطاري املعتمد للفتر    ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفـترة   

، ٢٠٠٧الفرعـية، واحلالـة الراهـنة لتنفيذ األنشطة اجلاري االضطالع ا ضمن خطة العمل لعام               
ولــدى . ٢٠٩-٢٠٠٨وإبــداءات االلــتزامات الــيت وردت مــن الــدول األعضــاء بشــأن الفــترة   

تضمن اخلطة ، اتفقت اللجنة على أن ت٢٠٠٩-٢٠٠٨اسـتعراض خطـة العمل املقترحة للفترة        
األنشـطة املسـتهدفة احملـددة ملكتـب اتصـال بـرنامج سبايدر يف جنيف وكذلك أنشطته املعتزمة          

ــترة  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨املقـــترحة للعـــامني   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وأقـــرت اللجـــنة خطـــة العمـــل للفـ
 .بصيغتها املعدلة

 تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة العمل للفترة      أوضـح أن    املكتـب    اللجـنة أن     والحظـت  -١١
ــي٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــا     سـ ــنوية قدرهـ ــغيلية سـ ــية تشـ ــيون دوالر، ١,٧٨تطلّب ميزانـ ــية ل ملـ تغطـ

معاجلـة البـيانات، ومعـدات تكنولوجـيا املعلومات، والزماالت           و ،التكالـيف اخلاصـة بـاملوظفني     
تلك وأنّ حنو ثلثي الدراسـية واملـنح، والطـباعة والنشـر، والتكاليف التشغيلية، والسفر الرمسي،            

فترة ربنامج لأكـدت دعمهـا املـايل والعـيين     سـبق هلـا أن     ها الـدول األعضـاء الـيت        املـوارد سـتوفر   
والحظــت اللجــنة، بصــفة خاصــة، أن املــوارد مــن خــارج امليزانــية    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الســنتني 

والـيت تقدمهـا حكومـات أملانيا وسويسرا والصني والنمسا تشمل خمصصات من أجل موظفني             
ع أثــاث ومعــدات أولــية لتأســيس مكــتيب بــرنامج مهنـيني، ومكاتــب وغــرف اجــتماعات، وقطــ 

سـبايدر يف بـيجني ويف بـون، أملانـيا، ومكتـب جنيف لالتصال، ولتعزيز مكتب شؤون الفضاء                 
 .اخلارجي يف فيينا

، أعاد ٦١/١١٠ من قرار اجلمعية العامة ٧والحظـت اللجـنة أيضـا أنه، عمال بالفقرة         -١٢
يف إطــار ميزانيــته الــربناجمية املقــترحة للفــترة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ترتيــب أولوياتــه  
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 مـن أجـل تقـدمي بعـض الدعـم ألنشـطة بـرنامج سبايدر، مع تقليص أثر ذلك                     ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 .على أنشطته الربناجمية األخرى إىل احلد األدىن

والحظــت اللجــنة أن تدعــيم القــدرات احلالــية ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى  -١٣
 : من برنامج سبايدر يتطلب تلك موارد من امليزانية العاديةتنفيذ العناصر التالية

ثالثـة مـن موظفـي الـربنامج يكـون مقـرهم يف كـل من بيجني، وبون، أملانيا،                    )أ( 
وسـيكون كـل مـن هـؤالء املوظفـني مسـؤوال عن       . ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف فييـنا      

فــيذ األنشــطة الــيت ســتنفَّذ مــع تنســيق وتنفــيذ األنشــطة الــيت يقــوم ــا مكتــبه، وعــن تنســيق وتن
ــب الدعــم          ــع شــبكة مكات ــيت ســتنفَّذ م ــيف وعــن تنســيق األنشــطة ال مكتــب االتصــال يف جن

 اإلقليمية؛

ــبكة         )ب(  ــلي ش ــنوي ملمث ــدل ســفر ومعيشــة للمشــاركني يف اجــتماع خــرباء س ب
 .مكاتب الدعم اإلقليمية، ومبلغ امسي للسفر الرمسي ملوظفي الربنامج

ة أن األمانـة سـتجري استعراضـا مستفيضـا لآلثـار الـيت تنطوي عليها       والحظـت اللجـن    -١٤
 أعـاله، وأن بـيانا خطـيا يتضـمن آثـار تلـك الـتدابري عـلى امليزانية                ١٣الـتدابري املبيـنة يف الفقـرة        

الـربناجمية سـيقدم إىل اللجـنة الـرابعة الـتابعة للجمعية العامة حني نظرها يف تقرير جلنة استخدام        
رجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال دورـا اخلمسني وقرار اللجنة الرابعة ذا               الفضـاء اخلـا   

 .الشأن، إذا اقتضى األمر

، على أن يدعم ٦١/١١٠واسـتذكرت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة وافقـت، يف قـرارها         -١٥
الـربنامج عـن طريق التربعات ومن خالل إعادة ترتيب األولويات ضمن إطار عملية اإلصالح               

ترتيـب أولويـات مكتب شؤون   اريـة يف األمـم املـتحدة، وعـند االقتضـاء، مـن خـالل إعـادة          اجل
قــدر اإلمكــان، أثــر بالفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة، وأال يكــون لألنشــطة اإلضــافية،  

ترتب عليها أي زيادة يف جمموع امليزانية تسـليب عـلى األنشـطة الـربناجمية احلالية للمكتب، وأال       
 . لألمم املتحدةالعادية

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تــنظر اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف الــتقارير املرحلــية     -١٦
 ويف خطـط العمـل املقـبلة يف إطـار بند منتظم من جدول األعمال بشأن دعم                  ربنامج سـبايدر  لـ 

قائمة إدارة الكـوارث بواسـطة الـنظم الفضـائية، وأن يـدرج ذلك البند من جدول األعمال يف                    
 أن يقدم املكتب إىل واتفقت اللجنة أيضا على. املسـائل الـيت سـينظر فيها الفريق العامل اجلامع    

، يف دورا اخلامسة واألربعني، تقريرا عن األنشطة اليت اضطلع  العلمية والتقنيةاللجـنة الفرعـية   
 .٢٠٠٧ا برنامج سبايدر يف عام 



 

5  
 

A/AC.105/L.269/Add.5  

ى مجــيع مــوارد امليزانــية املــتوقعة للفــترة  أمــا يف حــال عــدم حصــول بــرنامج ســبايدر عــل  -١٧
، فـإن مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي سوف يعد خطة عمل مصغرة استنادا    ٢٠٠٩ -٢٠٠٨

 الــيت أقــرا اللجــنة، وســوف يقــدم تلــك اخلطــة إىل    ٢٠٠٩-٢٠٠٨إىل خطــة العمــل للفــترة  
 .اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إبان دورا اخلامسة واألربعني

طلبـت اللجـنة إىل مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي أن يواصل تأمني املزيد من الدعم             و -١٨
-٢٠٠٨ومـن املسـامهات العينـية والـنقدية مـن أجـل تنفـيذ خطـة عمل برنامج سبايدر للفترة                     

، وأن يضـمن دمـج املسـامهات املقدمـة من حكومات أملانيا، سويسرا، الصني، النمسا،      ٢٠٠٩
ات االلتزامات الصادرة من كل من االحتاد الروسي واألرجنتني         عـالوة عـلى االلتزامات وإبداء     

وإكـوادور وإندونيسـيا وإيطاليا ومجهورية إيران اإلسالمية وتركيا واجلزائر واجلمهورية العربية         
ــية         ــرب واململكــة العرب ــيا واملغ ــندا وكولومب ــيا وشــيلي وفنل ــيا ورومان الســورية وجــنوب أفريق

طلبـت اللجـنة إىل املكتب أن يعمل مع تلك الدول األعضاء            كمـا   . السـعودية ونـيجرييا واهلـند     
وستســهم شــبكة مكاتــب الدعــم   . عــلى حتديــد وتنفــيذ شــبكة مــن مكاتــب الدعــم اإلقليمــية    

، بــتويل ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلقليمــية هــذه يف أيــة أنشــطة حمــددة مدرجــة يف خطــة العمــل للفــترة   
 .مع برنامج سبايدراملسؤولية املشتركة عن متويل وتنفيذ أنشطة حمددة بالتنسيق 

واعـترافا بـالدور املركزي الذي سوف يناط بشبكة املكاتب االقليمية يف تعزيز وتنفيذ       -١٩
عمــل بــرنامج ســبايدر عــلى الصــعيد اإلقلــيمي، طلبــت اللجــنة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء           
اخلـارجي العمـل عـلى حتديـد وتنفـيذ الشـبكة مع الدول األعضاء املذكورة بصفتها مسامهة يف                    

وســوف يكــون مبســتطاع تلــك .  أعــاله، وكذلــك مــع دول أعضــاء أخــرى مهــتمة١٨فقــرة ال
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨الشـبكة أن تسـهم يف أي من األنشطة احملددة املدرجة يف خطة العمل للفترة       

مـن خالل التشارك يف املسؤولية عن متويل وتنفيذ أي نشاط حمدد على حنو مشترك وبالتنسيق                 
 ).سبايدر(مع الربنامج 

ربنامج األمــم املــتحدة لــلمعلومات لــ يكــون االســم املختصــراتفقــت اللجــنة عــلى أن و -٢٠
 التابع سبايدربرنامج "هي الفضـائية مـن أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ    

 .، كي يسهل التعرف عليه كربنامج من برامج األمم املتحدة)UN-SPIDER" (لألمم املتحدة

فــود احلاجــة إىل أن يركّــز بــرنامج ســبايدر عــلى الكــوارث مــن وقــد أبــرزت بعــض الو -١٩
مـنظور أوسـع ال يشـمل الـدورة الكاملـة إلدارة التصـدي للكـوارث فحسـب، بل يشمل أيضا              

 .الكوارث اليت يتسبب ا تغري املناخ العاملي
 


