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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
     يف األغراض السلمية

دراسة حول إمكانية إنشاء هيئة دولية تعىن بالتنسيق وتوفري الوسائل   
الكفيلة بتحقيق أقصى قدر ممكن واقعيا من النجاعة للخدمات الفضائية 

   من أجل استخدامها يف إدارة الكوارث
  مقدمة -أوال 

اســتعراض  بشــأن ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢لعامــة يف قــرار اجلمعــية ا -١
تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف           

إجـراء دراسـة عن إمكانية إنشاء       وافقـت اجلمعـية عـلى       ،  )اليونيسـبيس الثالـث   (األغـراض السـلمية     
ري الوسـائل الكفـيلة بتحقيق أقصى قدر ممكن واقعيا من النجاعة       هيـئة دولـية تعـىن بالتنسـيق وتوفـ         

لــلخدمات الفضــائية مــن أجــل اســتخدامها يف إدارة الكــوارث، وعــلى أن يــتوىل إعــداد الدراســة 
 .فريق خمصص من اخلرباء الذين توفّرهم الدول األعضاء املهتمة واملنظمات الدولية ذات الصلة

ص واجــتمع خــالل الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة  وقــد أنشــئ فــريق اخلــرباء املخصــ  -٢
ويف أثـناء ذلـك االجـتماع، وضـع الفـريق اللمسات            . ٢٠٠٥الفرعـية العلمـية والتقنـية يف عـام          

األخـرية عـلى اختصاصاته وأعد مجمال عن خطة عمله إلجراء الدراسة املقترحة وقدمهما إىل               
وقــد وافقــت اللجــنة الفرعــية عــلى  . يهمااللجــنة الفرعــية مــن أجــل استعراضــهما واملوافقــة علــ 

 .مشروع االختصاصات وجممل خطة العمل، بصيغتهما املعدلة

أمـا اخلـرباء الذين عينوا أعضاء يف فريق اخلرباء املخصص وشاركوا يف إعداد الدراسة،        -٣
فقـد كـانوا مـن دول أعضاء ووكاالت متخصصة تابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري حكومية                

االحتـاد الروسـي؛ األرجنتني؛     :  صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجـنة، وذلـك عـلى الـنحو الـتايل                  هلـا 
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؛ إيطالـــيا؛ بـــيالروس؛ اجلزائـــر؛ ) اإلســـالمية–مجهوريـــة (اســـبانيا؛ أملانـــيا؛ إندونيســـيا؛ إيـــران 
ــندا؛          ــندا؛ ك ــبني؛ فنل ــيا؛ الصــني؛ فرنســا؛ الفل ــا؛ رومان ــة كوري ــة التشــيكية؛ مجهوري اجلمهوري

ــيا؛ ال ــيابان؛     كولومب ــيجرييا؛ اهلــند؛ الواليــات املــتحدة األمريكــية؛ ال ــيا؛ املغــرب؛ النمســا؛ ن تف
؛ املـنظمة العاملـية لألرصاد      )اليونسـكو (الـيونان؛ مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة               

ــية للمســح         ــية الدول ــلمالحة الفضــائية؛ اجلمع ــدويل ل ــة؛ جلــنة أحبــاث الفضــاء؛ االحتــاد ال اجلوي
وقـد قـدم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي باألمانـة العامـة         . واالستشـعار عـن بعـد   التصـويري  

 .الدعم لفريق اخلرباء املخصص أثناء عمله

واستعرضــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية الــتقدم احملــرز يف  -٤
وطلبت أن يضع   ،  ٢٠٠٥إنشـاء فـريق اخلـرباء املخصـص يف دورـا الثامـنة واألربعني، يف عام                 

الفـريق مشــروع دراسـته يف صــيغته النهائـية وأن يقدمــه إىل اللجـنة الفرعــية العلمـية والتقنــية يف      
 . الستعراضه وتقدمي توصيات بشأنه إىل اللجنة٢٠٠٦دورا الثالثة واألربعني، يف عام 

ئة دولية وقـدم فـريق اخلـرباء املخصص إىل اللجنة الفرعية دراسته حول إمكانية إنشاء هي           -٥
تعـىن بالتنسـيق وتوفـري الوسـائل الكفـيلة بتحقـيق أقصـى قدر ممكن واقعيا من النجاعة للخدمات                    

ــوارث      ــتخدامها يف إدارة الكـ ــل اسـ ــن أجـ ــائية مـ ــهاالفضـ ). A/AC.105/C.1/L.285( الستعراضـ
على وأشـادت اللجـنة الفرعية بالدراسة املمتازة اليت أعدها الفريق، وأشارت إىل أن الفريق شدد          

اهليـئة الدولية املقترحة لتنسيق األنشطة الفضائية املتعلقة بإدارة الكوارث ستكون حمطة جامعة          أن  
تعــىن بــتوفري الدعــم لألوســاط املعنــية بــإدارة الكــوارث عمومــا وحمفــال لــتعزيز الــتحالفات، وأــا  

ط املعنية سـتكون معـتمدة عـلى احتـياجات املسـتعملني وأـا ستسـهم يف سد الفجوة بني األوسا                
 .بإدارة الكوارث وتلك املعنية بالفضاء

وفـيما أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها لـدور اهليـئة املقـترحة ووظائفها، اتفقت يف                   -٦
الوقــت ذاتــه عــلى أن إنشــاءها ال ينــبغي أن يفضــي إىل ازدواجــية يف اجلهــود املــبذولة، وأن ذلــك 

           ص وسائر املنظمات اليت هلا مبادرات جارية يف        يقتضـي التشـاور الوثـيق بـني فـريق اخلرباء املخص
وتشــمل تلــك املــبادرات ميــثاق الــتعاون . جمــال اســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة الكــوارث

عـلى حتقـيق االسـتخدام املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                    
، واملنظومة العاملية لنظم رصد  )رث الكربى املعـروف أيضـا بامليـثاق الدويل بشأن الفضاء والكوا         (

الــيت يعكــف عــلى تنفــيذها الفــريق احلكومــي الــدويل املخــتص برصــد األرض،  ) جــيوس(األرض 
، وبرامج ومشاريع من قبيل خدمات )غميس(وبـرنامج الرصـد العـاملي لألغـراض البيئية واألمنية          

              مشروع ( من الكوارث واإلعمار رسـم اخلـرائط العاملـية لدعـم عملـيات اإلغاثـة اإلنسـانية واحلد
التابع ملعهد األمم املتحدة    ) يونوسات(، وبـرنامج التطبـيقات العملـية بواسطة السواتل          )ريسـبوند 



A/AC.105/873 

3  
 

ــب والبحــث   ــتار(للتدري ــة يف      )اليوني ــيات اإلغاث ــتجابة لعمل ــية اس ــات عمل ــدم خدم ــذي يق ، وال
مانة العامة، وسائر كيانات    حـاالت الطـوارئ الـيت يقـوم ا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باأل             
 .األمم املتحدة، وال سيما أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

 :واتفقت اللجنة الفرعية على اخلطوات التالية فيما يتعلق بعمل فريق اخلرباء املخصص -٧

ينــبغي لفــريق اخلــرباء املخصــص أن يعمــد، مبســاعدة مكتــب شــؤون الفضــاء     )أ( 
 أعـاله، دف  ٦ استشـارة املسـؤولني عـن تنفـيذ املـبادرات املذكـورة يف الفقـرة               اخلـارجي، إىل  

التوصـل إىل اتفـاق عـلى تقسـيم املهـام وعـلى الكيفـية اليت ميكن أن تسهم ا اهليئة املقترحة يف           
حتقـيق أهـداف تلـك املـبادرات مـع القـيام يف الوقت ذاته بتعزيز استعمال تكنولوجيات الفضاء         

رث، خصوصـا يف الـبلدان النامـية؛ وينـبغي عرض نتائج ذلك التنسيق على جلنة                يف إدارة الكـوا   
 اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية يف دورـــا التاســـعة واألربعـــني، يف عـــام   

 ، لكي تنظر فيها؛٢٠٠٦

وينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يتراسـل مع كل الدول األعضاء                  )ب( 
 غه رمسيا بتعهداا احملتمل تقدميها إىل اهليئة املقترحة؛لكي يطلب منها أن تبلّ

ويدعـى عـندئذ كـل موفّـري الدعـم إىل مواءمـة تعهداـم لكي تصبح اقتراحا             )ج( 
 جمديا من أجل إنشاء اهليئة؛

وينـبغي أن يعقـد فـريق اخلـرباء املخصـص اجتماعا أثناء انعقاد الدورة التاسعة                 )د( 
للمسات األخرية على التقرير الذي سريفعه إىل اللجنة، وكذلك واألربعـني للجـنة لكـي يضـع ا      

ــئة          ــنهائي للهي ــترح االســم ال ــتعهدات املؤكــدة، ولكــي يق ــتنادا إىل ال ــترحة اس ــيذ مق خطــة تنف
 .املقترحة

وتـرد أدنـاه نـتائج املشـاورات الـيت أجـراها الفـريق مع ممثّلي املبادرات اجلارية، مبساعدة                     -٨
، وتشـمل خطـة عمـل مـنقّحة تـأخذ بعـني االعتـبار نتائج تلك                 مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       

املشـاورات وقائمـة حمدثـة بـاملوارد املطلوبـة، وامسـا مقترحا للهيئة، واقتراحا إلنشاء اهليئة اعتمادا                  
 .A/AC.105/C.1/L.285وينبغي أن تقرأ هذه الوثيقة باقتران مع الوثيقة . على التعهدات املتلقّاة

  
   مع املبادرات اجلارية     التنسيق  -ثانيا  

بـناًء عـلى طلب اللجنة الفرعية، أجرى فريق اخلرباء املخصص مبساعدة مكتب شؤون         -٩
جيوس وامليثاق الدويل بشأن الفضاء     : الفضـاء اخلـارجي مشـاوراٍت مـع ممثّـلي املـبادرات التالية            
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مــبادرات والكــوارث الكــربى ويونوســات واالســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن الكــوارث وعــدة 
 ).انظر املرفق األول(وترد نتائج تلك املشاورات ضمن خطة العمل املقترحة . أخرى

  
  املنظومة العاملية لنظم رصد األرض                

عقـد فـريق اخلـرباء املخصـص ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ثالثة اجتماعات مع                    -١٠
 بــني جــيوس واهليــئة  ملناقشــة الســبل الــيت تكفــل الــتعاون الفــريق املخــتص برصــد األرضأمانــة 

يف االجــتماع الفــريق املخــتص برصــد األرض وشــارك ممــثّل عــن أمانــة . بشــكل منســق وفعــال
 على هامش الدورة الثالثة واألربعني للجنة ٢٠٠٦فـرباير  / شـباط ٢١الـذي عقـده الفـريق يـوم        
ة عن  ويف أعقـاب ذلـك االجـتماع، قـدم ممثّل عن املكتب عرضا نياب             . الفرعـية العلمـية والتقنـية     

للفـريق املختص برصد    فـريق اخلـرباء املخصـص للفـريق العـامل املعـين بأنشـطة تسـونامي الـتابع                   
واجـتمع مدير   . ٢٠٠٦فـرباير   / شـباط  ٢٨ و ٢٧أثـناء اجـتماعه املعقـود بـباريس يومـي           األرض  

 ملناقشة  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤وممـثّلو املكتـب يف فييـنا يـوم          الفـريق املخـتص برصـد األرض        أمانـة   
مـل املقـترحة وتـدارس سـبل تنسـيق أعمـال املـبادرتني كلتـيهما لكفالـة دعـم بعضهما                  خطـة الع  

التوصيات اليت أسفرت عنها تلك     ) انظر املرفق األول  (وتتضـمن خطـة العمـل املقـترحة         . بعضـا 
ــيت نوقشــت خــالل       . االجــتماعات ــنود ال ــتقرير موجــزا للب ــثاين مــن هــذا ال ــرفق ال ويتضــمن امل

 بشكل خاص تفاصيل عن ١٠-٨ وتقـدم فقـراته   ٢٠٠٦مـايو  /يـار  أ٤االجـتماع املعقـود يـوم     
 .سبل تعاون املبادرتني على حنو منسق

  
ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع   

  كوارث طبيعية أو تكنولوجية
لتنفــيذية شــارك مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف االجــتماع اخلــامس عشــر لألمانــة ا -١١

/  نيسان٦للميـثاق الـدويل بشـأن الفضاء والكوارث الكربى، املعقود يف فراسكايت، إيطاليا، يوم             
وقـدم ممـثّل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، نـيابة عن فريق اخلرباء املخصص،                  . ٢٠٠٦أبـريل   

شكل عرضـا ألعضـاء األمانـة التنفـيذية بشـأن عمـل املكتـب وبشـأن اهليئة املقترح إنشاؤها على                     
وأشـارت األمانـة التنفيذية إىل أن نفس التعاون اجلاري حاليا مع مكتب         . بـرنامج تـابع للمكتـب     

شـؤون الفضـاء اخلـارجي بوصفه هيئة متعاونة لدى امليثاق، سيتواصل يف املستقبل، وأن البت يف             
ــدول        ــرجع اختــاذه إىل ال ــرار ي ــية للمكتــب عــلى تقــدمي دعــم مــزيد هــو ق توســيع القــدرات احلال

 .عضاء يف األمم املتحدةاأل
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   التابع ليونيتاربرنامج التطبيقات العملية الساتلية  
يقـوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بـدور اهليئة املتعاونة لدى امليثاق الدويل بشأن                   -١٢

، وهــو بذلــك يشــكّل صــلة وصــل بــني   ٢٠٠٣مــارس /الفضــاء والكــوارث الكــربى مــنذ آذار 
وتوفّـر يونوسـات، عـند احلاجـة، الكفاءة الضرورية          . وامليـثاق كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة         

لـتحويل بـيانات الصـور السـاتلية املقدمـة يف إطـار امليثاق إىل منتجات ميكن للمستعمل النهائي            
وخالل االجتماع الثالث على نطاق األمم املتحدة حول موضوع األمم          . أن يسـتعملها ميدانيا   

/  آذار٢٠، املعقود يف جنيف يوم "فضـاء والكـوارث الكربى  املـتحدة وامليـثاق الـدويل بشـأن ال     
، أكّــدت كــيانات األمــم املــتحدة املشــاركة، مبــا فــيها مكتــب تنســيق الشــؤون    ٢٠٠٦مــارس 

اإلنسـانية، وبـرنامج األغذيـة العـاملي، وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة                
طلع بـه عـلى حنـو مشـترك مكتب شؤون الفضاء            لشـؤون الالجـئني، ارتـياحها للعمـل الـيت يضـ           

ــيابة عــن فــريق اخلــرباء املخصــص، مبمــثّل     . اخلــارجي ويونوســات  واجــتمع ممــثّل املكتــب، بالن
، للـتعرف عـلى األنشـطة املشـتركة احملتملة          ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٣يونوسـات يف جنـيف يـوم        

وترد . اصلة االستفادة منهاوأوجـه الـتآزر الـيت ميكـن إدراجهـا يف خطـة عمل اهليئة املقترحة ملو               
وسيستفيد إنشاء اهليئة   ). انظر املرفق األول  (نـتائج تلـك املناقشات ضمن خطة العمل املقترحة          

املقـترحة مـن العمـل الناجح الذي يضطلع به على حنو مشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                 
عمل ليشمل مجيع ويونوسـات يف جمـال االسـتجابة حلاالت الطوارئ، مما سيتيح توسيع نطاق ال    

 .ميادين احلد من املخاطر وبعض ميادين حاالت الطوارئ الشائكة
  

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث                   
تعمـل أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث عـلى تنفـيذ إطار عمل هيوغو                      -١٣

ــترة  ــو    : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفــ ــن الكــ ــتعايف مــ ــلى الــ ــتمعات عــ ــم واــ ــدرة األمــ ــناء قــ  ارث بــ
)A/CONF.206/6 و Corr.1      ١، الفصـل األول، القرار(       الذي اعتمده املؤمتر العاملي املعين باحلد ،

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٢ إىل ١٨مـن الكـوارث املعقـود يف كوبـيه، هـيوغو، اليابان، من          
ــرارها    ــية العامــة مبوجــب ق ــرته اجلمع ــثاين ٢٢ املــؤرخ ٦٠/١٩٥وأق ــناير / كــانون ال . ٢٠٠٥ي

يشـكل إطـار عمـل هـيوغو خارطـة الطـريق الدولـية لـلحد من الكوارث على مدى السنوات              و
العشـر القادمـة، اسـتنادا إىل اسـتعراض واٍف للكـوارث وجلهـود احلـد من خماطرها على امتداد                    

وتوفري  استخدام وتطبيق    تعزيزوسـلم إطار عمل هيوغو باحلاجة إىل        . السـنوات العشـر املاضـية     
ومــا يتصــل ــا مــن  احلديــثةمــات واالتصــاالت والتكنولوجــيات الفضــائية املعلوتكنولوجــيات 

 مـن خطـر الكـوارث، وخباصة     األرض، ـدف دعـم احلـد      خدمـات، فضـالً عـن بـيانات رصـد         
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وستسهم اهليئة  . خمتلف فئات املستفيدين  على  املعلومات وتعميمها   ألغـراض التدريـب وتقاسم      
د مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، نيابة عن فريق        وعق. املقـترحة يف دعـم تلـك احلاجـة احملـددة          

اخلـرباء املخصـص، اجـتماعا مـع أمانـة االسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث يف جنيف يوم                   
 وأُبلـغ بـأن أمانـة االسـتراتيجية تسـلم جبـدوى اهليـئة املقترحة وأمهيتها                 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٣

 .عمل هيوغووهي تتطلّع إىل العمل معها يف ميدان تنفيذ إطار 
  

  مبادرات أخرى        
أجـرى فـريق اخلـرباء املخصـص عـن طـريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مشاورات            -١٤

مـع عـدد مـن املـبادرات وذلـك لكـي تـأخذ خطـة العمـل املقـترحة بعـني االعتـبار أهـداف كل                       
غميس، ومركز  : واحـدة مـنها وأنشـطتها والعمل الذي تضطلع به حاليا، وتلك املبادرات هي             

علومــات الســاتلية عــن األزمــات الــتابع لــلمركز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي، ومشــروع   امل
ريسـبوند، ومشـروع الرصـد يف آسيا املقترح الذي تقوده الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء               
اجلـوي وجهـات أخـرى، واملعهـد الـدويل لعـلم املعلومـات األرضية ورصد األرض الذي تولّى                   

ت لبـناء القـدرات يف جمـال إدارة الكـوارث بالـتعاون مع معهد البيئة واألمن          تنفـيذ عـدة مـبادرا     
 .البشري التابع جلامعة األمم املتحدة

  
  خطة العمل املقترحة    -ثالثا  

ــذي أنشــأته جلــنة اســتخدام الفضــاء          -١٥ ــإدارة الكــوارث ال ــين ب ــريق العمــل املع أجــرى ف
ألربعني، دراسة أولية دف إىل استيعاب      اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورـا الـرابعة وا            

القـيود احلالـية اليت حتول دون حتقيق االستفادة القصوى من التكنولوجيات الفضائية يف خمتلف                
وسـلّمت الدراسة بأمهية التكنولوجيات الفضائية يف جمال إدارة         . مـراحل دورة إدارة الكـوارث     

ــا يف كــ       ــة فجــوة ال يســتهان ــيا   الكــوارث وخلصــت إىل أن مث ــيق التكنولوج ل جمــاالت تطب
الفضـائية يف إدارة الكـوارث، مبـا يف ذلـك يف اـاالت التقنـية والعملياتـية والتعليمية والتدريبية                    

والحظت . والتنظيمـية، وأن هـذه الفجـوة سـتظل قائمـة مـا مل يتبع ج عاملي منسق ومتكامل                  
 استخدام التكنولوجيات الفضائية الدراسـة أن هـناك يف كـل الـبلدان تقريبا نقصا يف فهم منافع          

يف دعــم أنشــطة احلــد مــن املخاطــر وإدارة الكــوارث، وخاصــة لــدى املســؤولني عــن إدارة          
 .الكوارث ووكاالت احلماية املدنية

وانطالقــا مــن دراســة فــريق العمــل املذكــور، حــدد فــريق اخلــرباء املخصــص احتــياجات   -١٦
وقام استنادا إىل تلك  . ألوساط الفضائية ذات الصلة   األوساط املعنية بإدارة الكوارث ومبادرات ا     
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املعلومـات بإجـراء حتلـيل للفجـوة القائمـة ووضـع بـناء على نتائجه قائمة بأهم الوظائف الرئيسة                    
 من الدراسة اليت أعدها فريق      ٤٩-٤٧الـيت ستقوم ا اهليئة، على حنو ما هو مقترح يف الفقرات             

ــلي     ). A/AC.105/C.1/L.285(اخلــرباء املخصــص   ــع ممثّ ــت م ــيت أجري واســتنادا إىل املشــاورات ال
ــرة    ــورة يف الفق ــبادرات املذك ــترحة      ٩امل ــة املق ــص القائم ــريق اخلــرباء املخص ــاله، اســتكمل ف  أع

 ).انظر املرفق األول(لألنشطة اليت يتعين على اهليئة أن تقوم ا، وأعد خطة عمل مقترحة 

أن تتاح جلميع البلدان إمكانية ضمان "أال وهي  وتقـترح خطـة العمل بيانا ملهمة اهليئة          -١٧
ــائية واســـتخدامها لدعـــم مـــراحل دورة إدارة     احلصـــول عـــلى مجـــيع أنـــواع املعلومـــات الفضـ

بةً يف ثالثــة جمــاالت م خطــة العمــل كــل أنشــطة اهليــئة املقــترحة، مــبووتقــد". الكــوارث برمــتها
ية الالزمة لدعم إدارة الكوارث؛  أن تكـون بوابةً للحصول على املعلومات الفضائ       : رئيسـة هـي   

وجسـراً يـربط بـني أوسـاط إدارة الكـوارث واألوسـاط الفضـائية؛ وجهة ميسرة لبناء القدرات          
 .وتقوية املؤسسات

ــريق اخلــرباء املخصــص باســتعراض        -١٨ ــام ف ــك، ق ــترحة تل واســتنادا إىل خطــة العمــل املق
 مــــــن الوثــــــيقة ٨٥ و٨٤ و٧١ و٧٠الفقــــــرات  (وحتديــــــث تقديــــــرات املــــــوارد املطلوبــــــة

A/AC.105/C.1/L.285.( 
  

  اإلطار املقترح إلنشاء اهليئة   -رابعا   
بــناًء عــلى اتفــاق اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورــا الثالــثة واألربعــني، طلــب   -١٩

مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي إىل مجـيع الـدول األعضـاء أن تبِلغ رمسيا عن تعهداا احملتمل               
وأكّدت سويسرا وعدد من الدول األعضاء تعهداا أو أشارت  . م اهليـئة املقترحة   تقدميهـا لدعـ   

 ٢٠٠٦يونــيه / حزيــران٧إىل أــا تــنظر يف تقــدمي تعهــدات بــالدعم، ودعيــت إىل اجــتماع يف   
 :لتنسـيق عـروض الدعـم الـيت تقـترحها وصـياغتها يف اقـتراح عمـلي واحـد، وتلـك الـدول هي                

. ا، تركـيا، اجلزائـر، رومانـيا، الصني، املغرب، النمسا، نيجرييا، اهلند           األرجنـتني، أملانـيا، إيطالـي     
، بين االحتاد   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٩ و ٨ويف اجـتماع فـريق اخلـرباء املخصـص، املعقود يومي            
 .الروسي مستوى الدعم الذي سيقدمه إلنشاء اهليئة

ــتوفري مــرافق ا     -٢٠ ــدة وحمــتملة ب ــدات مؤكّ ــواء الضــرورية  ومشلــت عــروض الدعــم تعه إلي
ــناء القــدرات والدعــم      وتوفــري اخلــرباء الفنــيني واملوظفــني اإلداريــني، وتقــدمي الدعــم ألنشــطة ب
الـتقين، وإنشـاء وصالت لالستفادة من األنشطة اجلارية ذات الصلة، وإتاحة البيانات الساتلية،    

 .وتقدمي مسامهات نقدية
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كتب شؤون الفضاء اخلارجي يعمل حتت     وينـبغي إنشـاء اهليـئة بوصـفها بـرناجما تابعا مل            -٢١
. إمــرة مديــر املكتــب، وينــبغي أن تكــون شــبكة مفــتوحة تــتألّف مــن اجلهــات املقدمــة للدعــم    

وسـيجري التخطـيط لألنشـطة وتنفـيذها بطريقة منسقة، اعتمادا يف البداية على التعهدات اليت                
فق وخـرباء فنـيني وموظفني      التزمـت بـتقدميها أملانـيا والصـني والنمسـا، والـيت تشـمل توفـري مـرا                 

 .إداريني ومسامهات نقدية

وسـيكون مديـر مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي مسؤوال عن اإلدارة واملراقبة العامتني         -٢٢
ــئة ــيا    . للهي ــون، أملان ــيجني ومكتــب يف ب ــئة مكتــب يف ب ــيذ  . وســيكون للهي وســوف يقــوم بتنف

ترح إلنشاء اهليئة، الوارد يف املرفق األنشـطة الـواردة أعـاله ويف املـرفق األول ضـمن اإلطـار املق           
الثالــث، املوظفــون الذيــن ســيجري انــتدام للعمــل يف مكتــب بــيجني ومكتــب بــون ومكتــب   

 .شؤون الفضاء اخلارجي يف فيينا

ــتمام        -٢٣ ــالء االه ــه سويســرا، ســيجري إي ــذي تعهــدت ب ــإعالن الدعــم ال ــتعلق ب ــيما ي وف
يتوىل إدماج عمل اهليئة يف سياق أنشطة       الواجـب إلمكانـية إقامـة مكتـب لالتصال يف جنيف،            

 .األوساط املعنية باملساعدة اإلنسانية والتعريف به

وانطالقـا مـن الـتعهدات الـيت قُدمـت لـتمكني اهليئة من إجناز عملها، ينبغي أن تستفيد              -٢٤
اهليـئة مـن دعـم شـبكة مفـتوحة مـن الشركاء، مما سيتيح هلا أن تستفيد من اخلربات والقدرات                     

وهذا سيكفل اضطالع مراكز اخلربة اإلقليمية      . ة اليت يعرضها العديد من الدول األعضاء      املهمـ 
 .والوطنية بدور قوي كل يف منطقته

 ٢٠٠٧وينــبغي أن يضــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي خطــة عمــل مفصــلة لعــام    -٢٥
وتأخذ ، تدخل يف نطاق إطار العمل املقترح يف املرفق الثاين،           ٢٠٠٩-٢٠٠٨ولفـترة السـنتني     

بعـني االعتـبار مجـيع الـتعهدات املقدمة، بالتشاور مع ممثلي البلدان اليت قدمت تعهدات أو اليت                  
سـتقدم تعهـدات، فضـال عـن ممثّـلي الـدول األخـرى الـيت أعلنـت اهـتمامها باإلسهام يف إعداد                       

 .خطة العمل
  

 توصيات مقدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  -خامسا 
  ض السلميةيف األغرا

عقـد فـريق اخلرباء املخصص، بناًء على طلب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، اجتماعا               -٢٦
 إلعـداد تقريـره اخلـتامي املقـدم إىل جلـنة اسـتخدام الفضاء       ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٩ و ٨يومـي   
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عهدات اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، ويشــمل اإلطــار املقــترح إلنشــاء اهليــئة اســتنادا إىل الــت
 .وترأس االجتماع ممثّلو االحتاد الروسي وإندونيسيا واهلند. الواردة، واقتراح اسم ائي للهيئة

: ونـاقش فـريق اخلرباء املخصص األمساء احملتملة للهيئة املقترحة، وأوصى باالسم التايل             -٢٧
يف حاالت  بـرنامج األمـم املـتحدة لـلمعلومات الفضـائية مـن أجـل إدارة الكوارث واالستجابة                  

 ).سبايدر(الطوارئ 

وأوصـى الفـريق اللجـنة بـأن تنشـأ اهليـئة املقـترحة بوصـفها بـرناجما تابعا ملكتب شؤون             -٢٨
وستسهم اهليئة املقترحة . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١الفضـاء اخلـارجي وأن يـنطلق عملها يف          

ستفادة منها يف دعم    يف كفالـة حصـول مجـيع الـدول عـلى مجيع أنواع املعلومات الفضائية واال               
للحصول على املعلومات   مـراحل دورة إدارة الكـوارث برمـتها، وذلـك من خالل كوا بوابة               

الفضـائية الالزمـة لدعـم إدارة الكـوارث، وجسراً يربط بني أوساط إدارة الكوارث واألوساط            
 .الفضائية، وجهة ميسرة لبناء القدرات وتقوية املؤسسات

هليــئة بعمــلها بدعــم مــن شــبكة مفــتوحة مــن الشــركاء، اعــتمادا ويفــترض أن تضــطلع ا -٢٩
عـلى الـتعهدات املقدمـة مـن لـدن العديـد مـن الـدول األعضـاء ممـا سيضمن أن تضطلع املراكز                        

 .اإلقليمية والوطنية بدور قوي كل داخل منطقته

وأوصــى فــريق اخلــرباء املخصــص بــأن يقــوم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بــإعداد   -٣٠
، اســتنادا إىل الــتعهدات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ولفــترة الســنتني  ٢٠٠٧ مفصــلة لعــام  خطــة عمــل 

الـواردة، وبالتشـاور مـع ممثّـلي الـدول الـيت قدمت تعهدات أو اليت ستقدم تعهدات، فضال عن             
 .ممثّلي الدول األخرى اليت أعلنت اهتمامها باإلسهام يف إعداد خطة العمل

 ٧٣ جملـس استشاري وفق ما ورد يف الفقرتني          وأوصـى فـريق اخلـرباء املخصـص بإنشـاء          -٣١
، وأوصــى بــأن )A/AC.105/C.1/L.285( مــن الدراســة الــيت أعدهــا فــريق اخلــرباء املخصــص ٧٤و

يقـوم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بالتراسل مع الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة لألمم             
ية الـيت يكـون هلـا مركـز املراقب          املـتحدة واملـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـ             

ــدى اللجــنة مــن أجــل تعــيني خــرباء يف الــس االستشــاري     ــم ل ــبغي أن يعقــد الــس  . الدائ وين
االستشـاري أول اجتماع لـه على هامش الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية               

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني    ولفترة ٢٠٠٧ السـتعراض خطـة العمل املقترحة لعام         ٢٠٠٧يف عـام    
وإعـداد قائمـة باملؤسسـات املقـترحة ألن توجـه إليها الدعوة للمشاركة يف منتدى الدعم وفق ما              

) A/AC.105/C.1/L.285( مــن الدراســة الــيت أعدهــا فــريق اخلــرباء املخصــص   ٧٥ورد يف الفقــرة 
 .لوتقدمي توصيات بشأن اخلطوات اليت يتعين أن تتخذها اهليئة يف املستقب
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وأوصـى فـريق اخلـرباء املخصـص بـأن يواصـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي تأمني             -٣٢
تقـدمي مـزيد مـن الدعـم إلنشـاء اهليـئة، باملسامهات العينية والنقدية على السواء، وذلك بتوجيه                   

، يعـرض فـيها خطة      ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٣٠رسـالة جديـدة إىل مجـيع الـدول األعضـاء، حبلـول              
عة بـالفوائد املمكـنة، ويذكر الفرص احملتملة للتعاون، ويطلب إليها أن تبلّغ       إنشـاء اهليـئة مشـفو     

عـن الـتعهدات الـيت حيـتمل أن تقدمهـا للهيـئة أو تؤكّدهـا يف الوقـت املناسـب لكـي يـنظَر فيها                          
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ وفترة السنتني ٢٠٠٧أثناء إعداد خطة العمل املفصلة لعام 
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  املرفق األول  
  ترحة   خطة العمل املق       

أن تـتاح جلمـيع الـبلدان إمكانـية احلصـول عـلى مجـيع أنـواع املعلومات                  ضـمان   : إعـالن املهمـة   
 الفضائية واستخدامها لدعم مراحل دورة إدارة الكوارث برمتها

 
   بوابة للحصول على املعلومات الفضائية الالزمة لدعم إدارة الكوارث -١ 

 النشاط املقترح الوصف التنسيق
   

هذا النشاط إىل جتميع املعلومات يف سيفضي 
مكان واحد، مبا يساعد املستعملني النهائيني 

على معرفة ما هو متوافر من معلومات وسبل 
احلصول عليها، ويشمل ذلك املعلومات املتعلقة 

بالبيانات والنواتج اليت سيجري توفريها من 
) جيوس(خالل املنظومة العاملية لنظم الرصد 

آسيا، ومعهد األمم املتحدة ومشروع الرصد يف 
وبرنامج ) اليونيتار(للتدريب والبحث 

وسائر ) يونوسات(التطبيقات العملية الساتلية 
 .املبادرات اجلارية

ودف رؤية خطة جيوس العشرية الشاملة 
يف ميدان توفري املنافع االجتماعية يف حاالت 
الكوارث إىل زيادة حتسني التنسيق بني نظم 

لع بعمليات على نطاق الرصد اليت تضط
العامل، من أجل دعم فعالية عمليات اإلنذار 

بالكوارث ومواجهتها والتعايف منها، 
واإلسهام بذلك يف إعداد نواتج إعالمية من 

شأا أن تسهم يف التخطيط للحد من 
وستوفر . املخاطر والتخفيف من حدا

جيوس إطارا تعاونيا لتبادل البيانات 
إىل جانب تقدمي الدعم واستخدامها بكفاءة، 

من أجل مواصلة العمليات بالنسبة جلميع 
وجيري حاليا الوفاء بعدد . النظم األساسية

قليل من متطلبات الرصد على النطاق العاملي 
ويف هذا الصدد . فيما يتعلق باملخاطر الرئيسة

دف جيوس إىل كفالة توفري البيانات 
والنواتج ذات الصلة واحلصول عليها يف 

تتضمن األنشطة الرئيسة اليت يتعني تنفيذها 
كفالة أن تتمكن اهليئة من أن تجمع يف مكان 

واحد يكون متاحا جلميع اجلهات املهتمة، كلَّ 
املعلومات املتعلقة بكيفية االستفادة من احللول 

التكنولوجيا الفضائية املعتمدة على 
واستخدامها يف جمال احلد من الكوارث 
وإدارا، مبا يف ذلك مجيع املعلومات عن 

املبادرات اإلقليمية والدولية اجلارية واملزمعة، 
وإجراء دراسات حاالت ورصد أفضل 

املمارسات، ومجع املعلومات عما هو متاح من 
بيانات حمفوظة بشأن دراسات الكوارث 

ا، وتوفري أنشطة التوعية ذات الصلة ومواجهته
وفرص بناء القدرات، والوصالت إىل مجيع 

وسيجري إتاحة . مواقع الويب ذات الصلة
تلك املعلومات من خالل بوابة على الويب، 

كما سيجري تعميمها بواسطة النشرات 
 .اإللكترونية وقوائم املناقشة

. وتتطلب الكوارث اختاذ إجراءات فورية
لومات يف مجيع األوقات، سيجري ولتوفري املع

إنشاء خط هاتفي مباشر يظل مفتوحا طوال 
ساعات اليوم وأيام األسبوع، مبا ميكن 

 املهتمني من احلصول على  النهائينياملستعملني
 .معلومات فورية

جتميع املعلومات ذات الصلة بصورة 
منهجية وكفالة سهولة وصول مجيع 

 املستعملني النهائيني املهتمني إىل
املعلومات ذات الصلة طوال ساعات 

 اليوم وأيام األسبوع
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 النشاط املقترح الوصف التنسيق
   
قت املناسب، بالتركيز على الكوارث الو

 .الطبيعية والتكنولوجية ليس غري

وستسهم اهليئة الدولية املقترحة لتنسيق 
األنشطة الفضائية املتعلقة بإدارة الكوارث يف 

أوالمها أا ستسهم : ذلك اجلهد بطريقتني
على نطاق واسع يف تعريف األوساط املعنية 

مات املتوافرة بإدارة الكوارث بالبيانات واملعلو
اليت تقوم جيوس بتجميعها؛ وثانيتهما أا 

ستوفر آراء ارجتاعية جليوس بشأن احتياجات 
وعلى سبيل املثال، ويف سياق . تلك األوساط

 اليت تعتزم جيوس االضطالع DI-06-01املهمة 
 واملتمثلة يف إقامة قاعدة ٢٠٠٦ا يف عام 

بيانات بالصور احملفوظة للمناطق الساحلية 
املعرضة ألمواج تسونامي، ستسهم اهليئة يف 

كفالة معرفة املؤسسات ذات الصلة العاملة يف 
املناطق املعرضة للكوارث بوجود تلك 

القاعدة، وحتقيق قدرا على االستفادة منها 
 .واستخدام الصور احملفوظة

كما ستيسر اهليئة احلصول على مجيع 
املعلومات وجعل إمكانية استخدامها متاحة 

طوال ساعات اليوم وأيام األسبوع لتلبية 
 .االحتياجات الفردية بشكل فوري

ستقوم اهليئة بتنفيذ أنشطة إلذكاء الوعي 
واالتصال للتعرف على هيئات حمددة من 

كما ستشارك . ذات مصلحة والتنسيق معها
اهليئة، حسب االقتضاء وضمن حدود املوارد 

املتاحة، يف االجتماعات ذات الصلة 
لندوات الرامية وستشجع حلقات العمل وا

إىل تعريف أوساط املستعملني احللولَ املعتمدة 
على التكنولوجيا الفضائية واكتساب القدرة 
على استخدامها يف شىت مراحل دورة إدارة 

الكوارث، وال سيما يف جمال احلد من 
املخاطر، فضال عن مواجهة حاالت الطوارئ 
املعقدة مثل األوضاع الناشئة عن حاالت ما 

ستضطلع اهليئة بأنشطة إلذكاء الوعي واالتصال 
ترمي إىل زيادة فهم أمهية دمج احللول املعتمدة 
على التكنولوجيا الفضائية يف أنشطة احلد من 

وستركز محالت . املخاطر وإدارة الكوارث
ى فئات حمددة ذات مصلحة مثل تنظَّم دوريا عل

مؤسسات احلماية املدنية ووكاالت التمويل 
 .وأطفال املدارس ووسائط اإلعالم

وتشمل األنشطة اإلضافية كفالة وجود 
متكلمني يف املؤمترات واالجتماعات ذات 
 .الصلة وتشجيع حلقات العمل اإلقليمية

 أنشطة إذكاء الوعي واالتصال
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 النشاط املقترح الوصف التنسيق
   

هاء الرتاعات املدنية وحاالت الطوارئ بعد انت
 .اإلنسانية

وستعمل اهليئة أيضا على إذكاء الوعي لدى 
األوساط املعنية بإدارة الكوارث بأمهية إعداد 
خطط الستخدام االتصاالت الساتلية يف جمال 
الوقاية من الكوارث وعمليات اإلغاثة، مبا يف 

تعزيز تنفيذ اتفاقية تامبريي اخلاصة بتوفري 
وارد االتصاالت السلكية والالسلكية م

 )أ(.للتخفيف من الكوارث ولعملية اإلغاثة

للبيانات القطرية ستقوم اهليئة بوضع قاعدة 
املوجزة ودعم إعداد تقييمات إقليمية ودون 

ستتوىل (إقليمية ملدى قابلية التعرض للخطر 
). فرادى البلدان إعداد التقييمات الوطنية

وستشمل البيانات القطرية املوجزة معلومات 
بشأن القدرات الوطنية يف جمال تكنولوجيا 
 الفضاء، وإطار عمٍل إلدارة الكوارث، فضال

عن الكفاءات اإلضافية ذات الصلة يف األوساط 
وسيجري إعداد . األكادميية والقطاع اخلاص

البيانات القطرية املوجزة بتنسيق مع 
 .االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

دعم إعداد وجتميع املعلومات املتعلقة باملخاطر 
على الصعيد الوطين حسب أنواع الكوارث 

ووضع تقييمات ) ملوجزةالبيانات القطرية ا(
إقليمية ودون إقليمية ملدى قابلية التعرض 

 .للخطر

 البيانات اإلقليمية والقطرية املوجزة

    .٤٠٩٠٦، الرقم ٢٢٩٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )أ( 
   جسر يربط بني أوساط الكوارث واألوساط الفضائية -٢ 

 النشاط املقترح الوصف التنسيق
   

تعمل جيوس، عن طريق جلنة التنسيق بني 
املستعملني التابعة هلا، من أجل إشراك 

املستعملني يف جماالت الفائدة االجتماعية 
. التسعة من خالل إنشاء دوائر للممارسة

وذلك سيمكّن الفريق املختص برصد األرض 
من معاجلة احتياجات وشواغل طائفة عريضة 

 النامية من أوساط املستعملني يف البلدان
والبلدان املتقدمة النمو، يف مسائل 

 أن جيري يف توفري املعلومات وإتاحة منرب ميكن
إطاره تنسيق املبادرات اجلارية واملزمعة ركنان 

أما الركن . أساسيان ألي استراتيجية ناجحة
األساسي الثالث فهو يف اجلمع بني مستخدمي 

احللول املعتمدة على التكنولوجيا الفضائية 
وهذا ما ميكن أن يتم . ومقدمي تلك احللول

 .من خالل إنشاء دوائر املمارسة

 إنشاء دوائر املمارسة
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 النشاط املقترح الوصف التنسيق
   

واحتياجات شاملة لعدة ختصصات، واإلسهام 
يف إشراك سلسلة من املستعملني، بدءا من 

املنتجني وانتهاء باملنتفعني النهائيني من 
البيانات واملعلومات، وأخريا تيسري العالقات 

والشراكات فيما بني دوائر املمارسة واهليئات 
. ت اجلديدة املهتمة بالتعاونأو املنظما

وستعمل اهليئة مع االستراتيجية الدولية للحد 
من الكوارث ومكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية باألمانة العامة من أجل استحداث 
دوائر جديدة للممارسة يكون بإمكاا 
 .االتصال بلجنة التنسيق بني املستعملني

 وستعمل اهليئة بتنسيق وثيق مع أمانة الفريق
املختص برصد األرض لكفالة عدم قيام دوائر 

املمارسة املنشأة يف إطار عمل اهليئة بتكرار 
جهود الفريق املختص برصد األرض والعكس 

وستركز اهليئة بشكل خاص على . صحيح
املستعملني النهائيني لكفالة اشتراكهم على 
حنو فعال يف دوائر املمارسة وإسهامهم فيها 

ك ما سيساعد على وذل. واستفادم منها
إدراج احتياجات املستعملني النهائيني يف 
 .سياق عملية الفريق املختص برصد األرض

وعالوة على ذلك، ستعمل اهليئة من أجل 
تشجيع إنشاء دوائر ممارسة تسهم يف نشر 
االتصاالت الساتلية وزيادة استخدامها يف 

 .دورة إدارة الكوارث

يدل على مسار " ائرة املمارسةد"ومصطلح 
التعلم االجتماعي الذي حيصل عندما يتعاون 

األشخاص الذين جيمعهم اهتمام مشترك 
مبوضوع أو مشكلة على مدى فترة زمنية 

طويلة لتبادل األفكار وإجياد احللول وإجناز 
وتعتمد دائرة املمارسة على . االبتكارات

قدرات وسط تكنولوجيات املعلومات، من 
 استخدام اإلنترنت كوسيلة أساسية خالل

 .إلجياد جمتمع افتراضي

اعترب الفريق املختص برصد األرض وفريق 
اخلرباء املخصص كالمها إدارة املعارف ونقلها 

ويقوم الفريق املختص . بوصفهما نشاطا رئيسا
برصد األرض حاليا بتنفيذ مهمة حمددة يف هذا 

الرامية إىل تنفيذ  DI-06-12 اال، هي املهمة
برنامج لنقل املعارف إىل البلدان النامية، وكفالة 

القدرات األساسية الالزمة الستخدام رصد 
ونظرا لوجود عدد . األرض يف إدارة الكوارث

كبري جدا من املستعملني النهائيني احملتملني 
الذين ميكن أن ينتفعوا من مثل تلك املعارف 

سيسهم هذا النشاط يف استبانة املعارف واملهارة 
العملية واخلربة وأفضل املمارسات وجتميعها، مع 

 الوقت ذاته على حتصيل تلك املوارد التركيز يف
املعرفية وتوفريها لنقلها إىل مجيع املستعملني 

وميكن استيعاب اخلربة اليت تتراكم . النهائيني
لدى أحد املستعملني وتبادهلا مع مجيع 

وسيشمل . املستعملني النهائيني املهتمني باألمر
استحداث قاعدة معرفية تنقيح احتياجات 

 .د أفضِل املمارساتاملستعملني وحتدي

 إدارة املعارف ونقلها
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اجلهود املبذولة يف هذا وللحاجة إىل تنسيق 
الفضاء املضمار، فقد انضم مكتب شؤون 

اخلارجي إىل اهليئات اليت تتوىل مهمة الفريق 
املختص برصد األرض من أجل تفادي 

ازدواجية اجلهود وزيادة النتائج املتحققة من 
املوارد املتاحة للفريق املختص برصد األرض 

 .واهليئة

اليت  DI-06-09ومن األمثلة األخرى املهمةُ 
، واليت ٢٠٠٦تعتزم جيوس تنفيذها يف عام 

ستسهم يف توسيع نطاق استخدام السواتل 
الثابتة بالنسبة لألرض املخصصة لألرصاد 

اجلوية يف مواجهة األخطار اليت ال صلة هلا 
بالطقس، بتشجيع استخدام تلك السواتل 
لرصد النشاط الربكاين وأخطار احلرائق يف 

تسهم اهليئة يف نقل احللول وس. البلدان النامية
املعتمدة على التكنولوجيا الفضائية تلك إىل 

 .مؤسسات يف البلدان النامية

وستركز اهليئة أيضا على إدارة املعارف 
ونقلها يف جمال االتصاالت الساتلية وسائر 

التكنولوجيات الفضائية مثل تطبيقات النظم 
وستكفل اهليئة . العاملية لسواتل املالحة

افة إىل ذلك أن تتم عملية نقل املعارف باإلض
يف اجتاهني، حيث جيري نقل معرفة 

احتياجات املستعملني وأفضل املمارسات إىل 
مقدمي احللول املعتمدة على التكنولوجيا 

 .الفضائية

وستستفيد إدارة املعارف ونقلها من استحداث 
خدمة لتوفري املعلومات على شبكة الويب 

 .وإنشاء دوائر املمارسة

تبين فريق اخلرباء املخصص ضرورة التنسيق 
ويقر . على املستويني األفقي والعمودي

 الفريق املختص برصد األرض باحلاجة إىل
االستفادة من الفرص احلالية بتعزيز دور 

مبادرات من قبيل امليثاق الدويل بشأن الفضاء 
والكوارث الكربى وبرنامج الرصد العاملي 

 .لألغراض البيئية واألمنية

وجيري التخطيط ملبادرات جديدة من قبيل 
 Emergesatمشروع الرصد يف آسيا ومشروع 

من اجلوانب الرئيسة اليت أكدها فريق اخلرباء 
املخصص ضرورةُ اعتبار اهليئة املقترحة منربا 

لتعزيز التحالفات بني املبادرات واآلليات 
الدولية يف جمال تكنولوجيا الفضاء وإدارة 

وينبغي التوكيد على التنسيق . الكوارث
لسلطات الوطنية ذات الصلة، والتفاعل مع ا

واملؤسسات العلمية، واملنظمات القائمة بتنفيذ 
أو توفري احللول املعتمدة على التكنولوجيا /و

الفضائية، واجلهات الفاعلة يف ااالت 
اإلنسانية والبيئية واملدنية واألوساط الفضائية، 

 منرب لتعزيز التحالفات
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 تقدمي الذي يستخدم التكنولوجيات الفضائية يف
ومن . املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ

شأن إجياد منرب يسهم يف تعزيز احلوار بني كل 
املبادرات اجلارية واملزمعة أن حيقق الفائدة 

وقد . القصوى من النتائج اإلجيابية املتاحة
حددت جيوس عدة من املهام اليت يتعني 

 واليت ستسهم يف ٢٠٠٦االضطالع ا يف عام 
 DI-06-10املبادرات احلالية، مثل املهمة تعزيز 

الرامية إىل إقامة حوار بني الفريق املختص 
برصد األرض وجملس امليثاق الدويل بشأن 

الفضاء والكوارث الكربى ووكاالت األمم 
املتحدة ذات الصلة ومواصلته من أجل التعرف 
على آليات تعزيز نطاق امليثاق وواليته واملهمة 

DI-06-11 ة بدراسة إمكانيات وضع املتعلق
ميثاق دويل بشأن نظم االتصاالت السلكية 

والالسلكية والكوارث، من خالل االستفادة 
من خربة امليثاق الدويل بشأن الفضاء 

 .والكوارث الكربى

ويعد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من بني 
اهليئات املتعاونة لدى امليثاق الدويل بشأن 

ك منذ الفضاء والكوارث الكربى وذل
وانطالقا من إدراك أمهية . ٢٠٠٣مارس /آذار

جعل امليثاق يف متناول مجيع البلدان النامية 
 يف املائة من بلدان ٨٠حيث أن أكثر من (

، اقترح )العامل ال ميكنها حاليا االستفادة منه
 DI-06-10املكتب أن يشارك يف حتقيق املهمة 

اليت تشرف عليها أمانة الفريق املختص برصد 
ويعمل املكتب عن كثب مع عدد . رضاأل

من وكاالت األمم املتحدة األخرى؛ وهي 
يونوسات ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
وبرنامج األغذية العاملي وبرنامج األمم 

املتحدة للبيئة، وذلك من أجل إتاحة إمكانية 
ارئ االستفادة من امليثاق يف حاالت الطو
 .الشائكة ولصاحل مجيع البلدان النامية

مبا يساهم يف حتقيق التآزر وجتنب االزدواجية 
 .فهذا تنسيق رأسي. هوديف األنشطة واجل

كما سيعمل املنرب بتنسيق مع املبادرات القائمة 
امليثاق الدويل واملقبلة واإلسهام فيها، مثل 

، ومشروع بشأن الفضاء والكوارث الكربى
ريسبوند، ومراكز اخلدمات املقترحة التابعة 

لربنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية 
ة من الفرص القائمة ، وذلك باالستفادوجيوس

 .وهذا تنسيق أفقي. لصاحل البلدان النامية

وسيسهم ذلك التنسيق مباشرة يف تنفيذ الربامج 
كما سيسهم يف تعزيز . أو املبادرات الدولية

التنسيق بني مجيع مبادرات األمم املتحدة املعنية 
باملساعدة اإلنسانية واالستجابة يف حاالت 

 .إدارة الكوارثالطوارئ واحلد من املخاطر و
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 النشاط املقترح الوصف التنسيق

   
سيطلب من كل بلد أن يحدد جهة واحدة أو 

أكثر من جهات االتصال الوطنية للعمل عن 
كثب مع اهليئة من أجل صياغة اخلطط 

ة الكوارث والسياسات الوطنية إلدار
واألنشطة اليت تدرج احللول املعتمدة على 

تكنولوجيا الفضاء يف جمال احلد من املخاطر 
 .وإدارة الكوارث

وستسهم اهليئة يف صياغة تلك األنشطة 
والعمل على مشاركة جهات شريكة حمتملة، 

ومثة عدة . مبا يف ذلك املنظمات املنفِّذة
يذ مبادرات جارية من شأا أن تسهم يف تنف

تلك احللول، مثل الفريق املعين بتحليل 
املعلومات املتعلقة بالكوارث، وهو مبادرة 

للمعهد الدويل لعلم املعلومات األرضية ورصد 
األرض، ترمي على دعم املؤسسات يف البلدان 

النامية من خالل تزويدها باملساعدة يف جمال 
مجع املعلومات الفضائية وإدارا وحتليلها 

وعالوة على . الكوارث الكربىونشرها بعد 
ذلك، سيكون بوسع يونوسات أن تسهم يف 

تنفيذ خدمات بعينها، مستفيدة يف ذلك اخلربة 
اليت اكتسبتها يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات 

 .يف البلدان النامية

اإلسهام يف تنفيذ أنشطة ومشاريع احلد من 
املخاطر ومواجهة حاالت الطوارئ اليت تحدد 

 .مع جهات االتصال الوطنية املعينةبالتعاون 

تنفيذ األنشطة اليت حتددها جهات 
 االتصال الوطنية

يعد بناء القدرات وتعزيز الترتيبات املؤسسية 
يف مجيع املستويات أمرا رئيسا من أجل زيادة 

قدرة املؤسسات واألفراد على االستفادة 
الفعالة من اخلدمات الفضائية ألغراض التهيؤ 

.  والتصدي هلا والتعايف من آثارهاللكوارث
واضطلع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بدور 

رائد يف جمال بناء القدرات يف البلدان النامية 
من خالل إنشاء مراكز إقليمية لتدريس علوم 

وتكنولوجي الفضاء يف مؤسسات األحباث 
والتعليم العايل القائمة يف كل واحدة من 

للجان االقتصادية املناطق اليت تدخل يف نطاق ا

ال ميكن استخدام التكنولوجيات اجلديدة إال 
وستواصل . بتدريب اخلرباء على الوجه املطلوب

 اهليئة إسهامها يف بناء القدرات بوسائل من
مجلتها املساعدة على وضع منهاج مقترح، 

والتعاون على تدريب املستعملني النهائيني مع 
املراكز اإلقليمية القائمة لتدريس علوم 

وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة 
 .وسائر مراكز التفوق

 دعم بناء القدرات   
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كما أسهم كل . اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة
من املركز اإلقليمي للتدريب على املسح 

الفضائي اجلوي يف نيجرييا واملركز اإلقليمي 
لرسم خرائط املوارد ألغراض التنمية يف كينيا 

وعالوة على . يف بناء القدرات يف أفريقيا
رجي ذلك، يتعاون مكتب شؤون الفضائ اخلا

وجامعة األمم املتحدة مع املعهد الدويل لعلم 
املعلومات األرضية ورصد األرض من أجل 

تعزيز بناء القدرات يف جمال استخدام 
 .املعلومات األرضية يف إدارة الكوارث

وستستفيد اهليئة من تلك املبادرات، مبا يكفل 
القيام مبجهود شامل وعاملي لإلسهام يف بناء 

ق العاملي والتنسيق مع القدرات على النطا
جيوس واملعهد الدويل لعلم املعلومات األرضية 

ويونوسات وغريها من املؤسسات يف إطار 
 .أعماهلا املتعلقة ببناء القدرات

-٢٠٠٥يرمي إطار عمل هيوغو للفترة 
اف االستراتيجية  إىل العمل حتت إشر٢٠١٥

الدولية للحد من الكوارث من أجل حتقيق 
إدماج أنشطة : األهداف االستراتيجية التالية

احلد من الكوارث يف سياسات وخطط التنمية 
املستدامة؛ واستحداث وتعزيز املؤسسات 

واآلليات والقدرات الالزمة للتعايف من 
األخطار، والعمل بصورة منهجية على دمج 

 املخاطر يف تنفيذ برامج التأهب وج احلد من
. حلاالت الطوارئ ومواجهتها والتعايف منها

وتعترب التكنولوجيا الفضائية من بني 
التكنولوجيات اليت ستسهم يف حتقيق أهداف 

وستعمل اهليئة بالتنسيق مع أمانة . إطار العمل
التكنولوجيا الفضائية بشكل كاف يف صياغة 

رة الكوارث اخلطط والسياسات الوطنية إلدا
 .ويف تنفيذ الربامج واألنشطة

اإلسهام يف صياغة اخلطط والسياسات املتعلقة 
بإدارة الكوارث من منظور استخدام 

التكنولوجيات الفضائية، بناء على طلب 
املؤسسات الوطنية ذات الصلة، مبا يسهم أيضا 
يف ربط تقييم املخاطر باالسترتيجيات اإلمنائية 

وسيجري .  وطأة الفقرالرامية إىل ختفيف من
القيام ذا النشاط بتنسيق وثيق مع االستراتيجية 
الدولية للحد من الكوراث، يف نطاق تنفيذ إطار 

، ومع ٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوغو للفترة 
املكاتب القطرية التابعة لربنامج األمم املتحدة 

 .اإلمنائي

اإلسهام يف وضع اخلطط والسياسات 
 الوطنية إلدارة الكوارث
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  املرفق الثاين   
حمضر االجتماع املعقود بني أمانة الفريق املختص برصد األرض ومكتب   

   شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة
خوسيه أشاشيه، مدير أمانة الفريق املختص برصد األرض؛ وسريجيو كاماتشو، 

ب شؤون الفضاء مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ ودافيد ستيفنس، مكت
 اخلارجي؛ وقيس سلطان، مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 :املشاركون

 :التاريخ ٢٠٠٦مايو / أيار٤
 :املكان مكتب األمم املتحدة يف فيينا: املكان

 
  التنسيق بني اهليئة وأمانة الفريق املختص برصد األرض 
مم املتحدة عرضا خمتصرا    قـدم مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة لأل           -١

عـن عمـل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية والعضوية فيها واألعمال اليت               
 .٢٠٠٦فرباير /قامت ا اللجنة الفرعية العلمية والتقنية خالل دورا يف شباط

وقدمـــت أمانـــة الفـــريق املخـــتص برصـــد األرض عرضـــا خمتصـــرا عـــن عمـــل الفـــريق   -٢
/  نيسان ١١يه واألعمـال اليت اضطلعت ا جلنته التنفيذية يف اجتماعها املعقود يف             والعضـوية فـ   

 .٢٠٠٦أبريل 

واتفقـت األمانـتان عـلى أنـه مـن املهـم توضـيح املسـائل الرئيسـة وإجيـاد سـبيل للمضي                -٣
قُدمـاً يف اسـتخدام التكنولوجـيا الفضـائية يف جمـال الوقايـة مـن الكـوارث والتخفيف من حدا                     

 .تها واإلصالح من بعدهاومواجه

وأشــار مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل أن فــريق اخلــرباء املخصــص الــتابع للجــنة  -٤
الفرعـية العلمـية والتقنـية قـدم إىل اللجـنة الفرعـية دراسـته عـن إمكانـية إنشـاء هيـئة دولـية تعىن                          

 لــلخدمات وتوفــري الوســائل الكفــيلة بتحقــيق أقصــى قــدر ممكــن واقعــيا مــن الفعالــية  بالتنســيق 
وطلبــت اللجــنة ). A/AC.105/C.1/L.285(الفضــائية مــن أجــل اســتخدامها يف إدارة الكــوارث 

أن يعمـد فـريق اخلـرباء املخصـص، مبسـاعدة مـن مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي، إىل                  الفرعـية   
التشـاور مـع أمانـة الفـريق املخـتص برصد األرض، دف التوصل إىل اتفاق على تقسيم املهام              

يفـية الـيت ميكـن أن تسـهم ـا اهليـئة املقـترحة يف حتقيق أهداف املنظومة العاملية لنظم                     وعـلى الك  
مــع القــيام يف الوقــت ذاتــه بــتعزيز اســتعمال تكنولوجــيات الفضــاء يف  ) جــيوس(رصــد األرض 



A/AC.105/873 

 20 
 

إدارة الكــوارث، خصوصــا يف الــبلدان النامــية؛ وســتعرض نــتائج ذلــك التنســيق عــلى جلــنة          
 يف األغـــراض الســـلمية يف دورـــا التاســـعة واألربعـــني، يف عـــام  اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي 

 .، لكي تنظر فيها٢٠٠٦

وقـدم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عرضـا عامـا حول األنشطة املقرر أن تضطلع                    -٥
ـا اهليـئة املقــترحة ونـاقش األنشـطة الــيت ميكـن االضــطالع ـا بالـتعاون مــع جـيوس أو داخــل         

الفضـاء اخلـارجي بـالفعل يف جـيوس بصفته هيئة مشاركة يف             ويسـهم مكتـب شـؤون       . نطاقهـا 
 .DI-06-10 وكعضو يف تنفيذ املهمة DI-06-12اإلشراف على تنفيذ املهمة 

وشــدد مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى أن اقــتراحات فــريق اخلــرباء املخصــص   -٦
دة مجيع البلدان سـتزيد مـن املـوارد املـتاحة للمكتـب للقـيام جبهـد منسـق يرمي إىل كفالة استفا                 

مــن احللــول املعــتمدة عــلى التكنولوجــيا الفضــائية واســتخدامها يف أنشــطة احلــد مــن املخاطــر     
وسـتكون اهليـئة مبـثابة برنامج لألمم املتحدة يعمل حتت إمرة مكتب شؤون              . وإدارة الكـوارث  
ساعد على  وسيتوىل مدير املكتب إدارة عمل اهليئة وقيادته مبا جيعله وسيلة ت          . الفضـاء اخلارجي  
 .تطوير التحالفات

وقـدم مكتـب شـؤون الفضـاء ا خلـارجي قائمـة باألنشـطة املقررة، مشريا إىل أن قائمة                     -٧
األنشـطة املقـترحة هـي نتـيجة لتحلـيل الـثغرات الذي قام به فريق اخلرباء املخصص والذي يرد                    

 .ة واألربعنييف تقرير الفريق إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا الثالث

كمـا ناقشـت أمانـة الفـريق املخـتص برصـد األرض ومكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي               -٨
وستسهم . السـبل الـيت ختول جليوس واهليئة املقترحة االستفادة املتبادلة من عمل بعضهما بعضا             

اهليــئة يف الــتعريف عــلى نطــاق واســع بالبــيانات واملعلومــات الــيت تقــوم جــيوس بتجمــيعها           
كمـا سـتزود جـيوس بـآراء ارجتاعـية فيما           . لـدى األوسـاط املعنـية بـإدارة الكـوارث         وتوفريهـا،   

وستضـطلع اهليـئة أيضـا بدور قيادي يف         . يـتعلق باحتـياجات األوسـاط املعنـية بـإدارة الكـوارث           
جمـال بـناء القدرات، باملساعدة على تقييم احتياجات املؤسسات العاملة يف هذا امليدان وحتديد     

 . إطار يساعد على حتديد كيفية التنسيق بصورة أفضل يف هذا املضمارمتطلباا وتوفري

وسـتؤدي جـيوس دورا قياديا يف العمل من أجل كفالة إنتاج البيانات وتوفريها، بينما                -٩
سـتعمل اهليـئة عـلى كفالـة معـرفة األوسـاط املعنـية بـإدارة الكـوارث بـتلك البيانات وامتالكها                      

وستضـطلع جـيوس بدور قيادي يف التنسيق بني خمتلف          . اتالقـدرة عـلى اسـتخدام تلـك البـيان         
املــبادرات الــيت توفــر البــيانات، فــيما ستســهم اهليــئة يف ذلــك التنســيق انطالقــا مــن وعــيها            

وســـتؤدي اهليـــئة أيضـــا دورا تنســـيقيا يف جمـــال اســـتخدام . باحتـــياجات املســـتعملني النهائـــيني
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وس، مـــثل االتصـــاالت الفضـــائية التكنولوجـــيات الفضـــائية الـــيت ال تدخـــل ضـــمن واليـــة جـــي
 .املستخدمة يف االستجابة يف حاالت الطوارئ

وقدمــت أمانــة الفــريق املخــتص برصــد األرض تعلــيقات قــيمة إضــافية بشــأن مشــروع  -١٠
خطـة عمـل اهليـئة، مبا يف ذلك اإلشارة إىل ضرورة اختزال األعمال يف ثالث مهمات واضحة                  

 .ردة يف القائمةاملعامل، بدال من املهمات التسع الوا

وســيوجه مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي رســالة يدعــو فــيها أمانــة الفــريق املخــتص   -١١
ــدورة التاســعة واألربعــني للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف      برصــد األرض إىل حضــور ال

وسيحيل املكتب أيضا جدول األعمال     .  وتقدمي عرض فيها   ٢٠٠٦األغـراض السـلمية يف عام       
 .لدورة إىل أمانة الفريق املختص برصد األرضاملؤقت لتلك ا
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  املرفق الثالث   
  إطار التنفيذ املقترح  

تعـيني اجلهـة القـيادية وحتديـد املسؤولية فيما يتعلق بأنشطة حمددة وتنسيق األعمال املضطلع ا        
هات مـن خـالل اسـتخدام املـوارد املـتاحة على نطاق اهليئة، مبا يف ذلك املوارد اليت ستتيحها ج        

 .الدعم احلالية واملقبلة
 

 بيجني
 إذكاء الوعي

 البيانات القطرية واإلقليمية املوجزة
 االتصال جبهات الوصل الوطنية

   املسامهة يف صياغة اخلطط والسياسات الوطنية إلدارة الكوارث
 بون

 جتميع املعلومات، مبا يف ذلك صيانة قاعدة البيانات
 ات اليوم وأيام األسبوعكفالة توافر خدمات اهليئة طوال ساع

 إنشاء دوائر ممارسة
 إدارة املعارف ونقلها

   منرب للمعلومات واالتصال من أجل دعم التحالفات
 فيينا

 أنشطة االتصال
 دعم بناء القدرات

 


