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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة والخمسون 

    2021نيسان/أبريل  30-19فيينا، 
 مشروع التقرير   

 
 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -        سادسا   

من جــدوا األامــاا، الم ن ن  8، نظرت اللعنــع العرةيــع فب ال نــد 75/92وفقــا لقراا العمةيــع ال ــامــع  -1
 "دام إدااة الك ااث ب اسطع النظم العضائيع".

ــيا و يرو   8وتكلم فب إطاا ال ند  -2 ــرائيل وألمانيا وئندونيســ من جدوا األاماا ممثل  االتحاد الروســــب وئســ
ــا وفنزوي   جم  ايع وال اليات  ال  ليعاايع( وكندا وك  ا وك ل م يا والمكســــــــــي  وال ند-والعزائر والصــــــــــين وفرنســــــــ

 المتحدة واليابان. وأثناء التبادا ال ام لآلااء، ألقى ممثل  دوا أاضاء أخرى أيضا كلمات تت لق ب ذا ال ند.

ال لمب والتقنب التالب: "إدماج م ااف الشــــ  ص األ ــــليع   اإليضــــا ب  واســــتم ل اللعنع العرةيع إلى ال ر   - 3
نداي"،   الذي قدمه المراقب ان منظمع كاني س الدوليع.                                                 وأ دث  ل ا ا د األا  من أجل تنعيذ إطاا س 

فب إطاا برنامج األمم المتحدة   2020                                                        وا ر  الى اللعنع العرةيع تقرير ان األنشطع المنعذة فب اام  -4
 (.A/AC.105/1239الستخدام الم ل مات العضائيع فب إدااة الك ااث واالستعابع فب  االت الط اائ  

ــطل   - 5 ــطع المضـ ــان األنشـ ــمن    2020ب ا فب اام                                                                    وال ظل اللعنع العرةيع بااتياح ما أ  رز من تقدم بشـ ضـ
ــتعابع فب  االت الط اائ  ــائيع فب إدااة الك ااث واالســـــــــ ــتخدام الم ل مات العضـــــــــ إطاا برنامج األمم المتحدة الســـــــــ

 (، وم ا لع الدام االستشااي وسائر أشكاا الدام المقدم من خ له لع  د االستعابع للط اائ. " سبايدا "  برنامج 

برنامج ســــــــــــبايدا قد اضــــــــــــطل  ا، بعضــــــــــــل ما تلقا  ال رنامج من دام  وال ظل اللعنع العرةيع أن ممثلب   - 6
                                                                                                         مت ا ــل من شــبكع شــركائه، باألنشــطع التاليع:  أ( إيعاد ب ثع اســتشــاايع تقنيع إلى ت ن ا  ص( تقديم الدام ان ب  د  

لعترة قصــــــيرة  ل دة بلدان فب أفريقيا وآســــــيا وأمريكا ال تينيع ومنطقع البحر الكااي با  ج( ت يين خ راء اســــــتشــــــاايين 
ا تياجات       ل  يل ل ضــــط ن بانشــــطع الى الصــــ يد ال طنب فب منن ليا وســــري النكا. وأثناء تنعيذ تل  األنشــــطع، 

                                                                                                 م ينع وق دمل خدمات متاب ع لب ثات برنامج سبايدا االستشاايع التقنيع التب اضطل  ب ا فب سن ات سابقع. 

http://undocs.org/ar/A/RES/92/75
http://undocs.org/ar/A/RES/92/75
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1239
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ــبايدا، بما فب  ل  من وال ظل اللعنع العرةيع بااتياح ج  د بناء القداا -7 ت التب اضـــطل  ب ا برنامج سـ
خ ا ت فير م ل مات فضـائيع مصـممع  سـب الطلب لث ثع بلدان متاثرة بالايضـانات  ت ن  والنيعر ونيعيريا(، 
                                                                                                   ول لــدان ت ــانب من  رائق النــابــات  بلــدان مختلعــع فب أمريكــا ال تينيــع(، وت فير الــدام ان ب  ــد من خ ا دواة 

عت  ع  اشــــدة بشــــان اســــتخدام التكن ل جيات العنرا يع المكانيع وتكن ل جيات ا ــــد األا  فب إدااة إلكترونيع م
 مخاطر الك ااث.

ــبكع مكاتب الدام اإلقليميع التاب ع له ان طريق  -8 ــ   شــــ ــبايدا وســــ                                                                                         وال ظل اللعنع العرةيع أن برنامج ســــ
تحاديع فب ال رازيل وجام ع بن غ اي ن فب إدماج منظمتين إضـــــافيتين فب الشـــــبكع،  ما: جام ع ســـــانتا ماايا اال

 النقب فب إسرائيل.

وال ظل اللعنع العرةيع اســــــــــــتمراا تنعيذ أنشــــــــــــطع الت ةيع، بما فب  ل  من خ ا الحلقات الدااســــــــــــيع  -9
ــاء الخااجب، ممث  فب برنامج   ــبكيع واجتمااات الخ راء المن قدة ان ب  د التب نظم ا مكتب شــــــــجون العضــــــ                                                                                                 الشــــــ

كات المكتب م  كيانات األمم المتحدة والمنظمات الدوليع والدوا األاضــــــاء، من أجل م ا ــــــلع ســــــبايدا، وشــــــرا
 ترويج استخدام األدوات والم ل مات العضائيع.

وال ظل اللعنع العرةيع األنشـطع العاايع لزيادة ت افر الحل ا العضـائيع واسـتخدام ا لدام إدااة الك ااث  -10
ــتعابع فب  االت الط اائ.  ــم الخرائ  فب واالسـ وتشـــمل  ذ  األنشـــطع ت زيز اســـتخدام بيانات ا ـــد األا  واسـ

 االت الط اائ أثناء الك ااث الط يةيع أو التكن ل جيع، ضـــــــمن إطاا الميثاي الدولب بشـــــــان العضـــــــاء والك ااث 
ــدد، ل    أن برن  ــيا وخدمع إدااة الط اائ فب برنامج ك  رنيك س. وفب  ذا الصـ ــنتينل آسـ ــرون سـ امج  الك رى ومشـ

ســـــــــــبايدا قدم المســـــــــــاادة إلى إثي  يا و نما وجزا كايمان وزمباب ي وغام يا والكاميرون وك ســـــــــــتاايكا وم زام يق 
                                                                        ل ا باســت ماا الميثاي الدولب. ول    أيضــا أن تع يل الميثاي الدولب من ق  ل  اوالنيعر لكب تصــبج ج ات ما ون 

والم ل مات العضــــائيع من أجل دام االســــتعابع  برنامج ســــبايدا نعج فب تيســــير ال  ــــ ا إلى الصــــ ا الســــاتليع
 األاضب فب ميانماا. واالن يااللك ااث فب أاقاص الايضانات فب الس دان والمكسي  والنيعر، 

الم  ع والتكن ل جيات التكميليع الناشـــــ ع،   أن ا ـــــد األا ، والنظم ال الميع لســـــ اتل ب ض ال ف د   واأت  - 11
ــا مع  امع فب الحد   ــبع الســـحابيع وتكن ل جيات ال ر  البصـــري، تقدم مسـ بما فب  ل  الذكاء اال ـــطنااب والح سـ

فب   أنه يمكن أيضـا تط يق ا ـد األا  والتكن ل جيات التكميليع الناشـ ع تل  ال ف د    اأت من مخاطر الك ااث. كما 
 ا د المناخ وتنير المناخ والك ااث الناجمع ان تنير الظروف المناخيع. 

أن اســـــتخدام بيانات ا ـــــد األا  والتكن ل جيات التكميليع أمر  اســـــم لدام التن ج  ب ض ال ف د   واأت -12
ــيع م ــاسـ ــمع أسـ ــ ا ل و رائق النابات، و   سـ ــان األن اا والسـ ــل نما ج بحدوث الك ااث مثل  يضـ ــمات أفضـ ن سـ

 االستعابع الع الع فب المناطق النائيع والمناطق الما  لع بالسكان الى  د س اء.

العضــاء يمكن تنعيذ  ة من الم ل مات المســتمدأن اســم خرائ  الط اائ المســتند إلى ب ض ال ف د   واأت -13
ــا   اأتو بع اليع أك ر من خ ا الت اون الدولب.  أن ت فير بيانات ا ـــــد األا  و ـــــ ا مناطق تل  ال ف د أيضـــ

 الك ااث، و   ما يدامه تع يل الميثاي، مثاا ائيسب للت اون الدولب فب  ذا الصدد.

انات و ـــ ا ا ـــد األا  تمثل جانبا  اســـما من إدااة الك ااث واالســـتعابع أن بي ب ض ال ف د   واأت -14
لحاالت الط اائ بصــ اة ف الع وفب ال قل المناســب، وأن اســتخدام  ذ  ال يانات والصــ ا يقدم مســا مع ك يرة فب 

أن الت اون والدام الدوليين فب تل  ال ف د أيضا   اأتو أاماا الر د والكشف المستمرة ألغرا  اإلنذاا المبكر. 
إطاا تع يل الميثاي يزودان  ـــان ب القراا ب يانات و ـــ ا  اســـمع فب ال قل المناســـب لدام االســـتعابع الع الع 

 لحاالت الط اائ.
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 2020                                                                                    ون   ل اللعنع العرةيع بما قدمته الدوا األاضــــــــــــاء فب اللعنع ومكاتب الدام اإلقليميع فب اام  -15
، شــــملل ت فير خ راء، داما للب ثع االســــتشــــاايع والحلقات الدااســــيع الشــــبكيع االســــتشــــاايع من مســــا مات اينيع

                                                                                                 واجتمااات الخ راء المن قدة ان ب  د واألنشـــطع المت صـــلع ب ا التب اضـــطل  ب ا مكتب شـــجون العضـــاء الخااجب، 
 سائر ال لدان الم تمع.م   الخ راتمن خ ا برنامج سبايدا، وكذل  بما بذلته من ج  د لتبادا 

الدوا األاضــــــــاء إلى مكتب شــــــــجون العضــــــــاء الخااجب،   قدمتهوال ظل اللعنع العرةيع م  التقدير ما  -16
وئلى برنامج سـبايدا التاب  له، من مسـا مات ط ةيع، شـملل ت راات نقديع من ألمانيا والصـين، وااودت تشـعي  

ب و رامعه، بما في ا برنامج ســــــبايدا، بكل الدام ال زم الى ســــــائر الدوا األاضــــــاء الى تزويد أنشــــــطع المكت 
أســـاس ط اب، بما فب  ل  زيادة الدام المالب، ب يع تمكينه من االســـتعابع الى نح  أفضـــل لطلبات المســـاادة 

 خطع امله فب السن ات المق لع تنعيذا كام . ومن تنعيذال اادة من الدوا األاضاء، 
 


