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الدورة اخلامسة واخلمسون 
ــــائل السياســـية اخلاصـــة وإـــاء  جلنــة املس

االستعمار (اللجنة الرابعة) 
البندان ١١٧ و ٨٣ من جدول األعمال 

امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
التعـاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـــارجي 

  يف األغراض السلمية 
 التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

 A/C.4/55/L.8 اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار 
ــــدم مــن األميــــن العــــــام وفقــــا للمــادة ١٥٣ مــن النظــام الداخلــي  بيـــان مقـ

 للجمعية العامة 
الطلب الوارد يف مشروع القرار  أوال -

/A، فـإن  C.4/55/L.8 مبوجب أحكام الفقرتني ٢٨ و ٢٩ من منطوق مشـروع القـرار - ١
اجلمعية العامة: 

تالحظ أن مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي قـدم، وفقـا للفقـرة ١١ مـن قـرار  (أ)
اجلمعية ٦٨/٥٤، خطة عمل لتنفيذ توصيات مؤمتــر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف 
الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية (اليونيسـبيس الثـالث) إىل جلنـة اســـتخدام 

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية لتنظر فيها يف دورا الثالثة واألربعني؛ و 
ـــة  تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـوم بتنفيـذ التدابـري واألنشـطة الـواردة يف خط (ب)

العمل على أساس توصيات اليونيسبيس الثالث. 
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ـــدورة الثالثــة واألربعــني(١)، أبلغــت األمانــة العامــة جلنــة  وقبـل اعتمـاد التقريـر عـن ال - ٢
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ببيان شفوي بالتكاليف املقدرة املتصلة بتنفيـذ 

قرار اللجنة الذي يدعو إىل تأييد خطة العمل والتوصية بتنفيذها.  
 

عالقة الطلب بربنامج العمل  ثانيا -
تدخــل األنشــطة الــواردة يف خطــة العمــل يف إطــار الربنــامج ٣، اســتخدام الفضــــاء  - ٣
اخلارجي يف األغراض السـلمية، مـن اخلطـة املتوسـطة األجـل للفـترة ١٩٩٨–٢٠٠١ بصيغتـها 
ـــة  املنقحـة، ويف إطـار البـاب ٦، اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـن امليزاني

الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٠–٢٠٠١. 
 

األنشطة اليت سينفَذ ا الطلب  ثالثا –
تقـع أنشـطة حمـددة أوصـى ـا اليونيســـبيس ٣ ضمــن برنــامج عمــل مكتــب شــؤون  - ٤
ــار  الفضـاء اخلـارجي وقـد أدرجـت يف امليزانيـة الربناجميـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ يف إط
التمويل من امليزانية العادية مكملة مبوارد خارجــة عـن امليزانيـة. أمـا األنشـطة الـواردة يف خطـة 
العمل اليت أيدا اللجنة واليت مل يرصد هلا اعتماد يف امليزانية الربناجميـة لفـترة السـنتني، فتشـمل 

ما يلي: 
تدعيـم دور جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـــارجي يف األغــراض الســلمية وجلاــا  (أ)

الفرعية يف تعزيز التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي؛ 
البدء بربنامج لبناء القدرات يف ااالت املتصلة بقانون الفضاء؛  (ب)

تعزيز أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛  (ج)
تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة؛  (د)

إقامة وتعزيز الشراكة مع الصناعة؛  (هـ)
تعزيز الشراكة مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛  (و)

البدء بربنامج لتوعية اجلمهور وبرنامج للشباب؛  (ز)
تعزيز خدمات املنشورات واخلدمات اإلعالمية.  (ح)

وحتقيقـا هلـذه الغايـات ستشـمل النواتـج املزمـــع إدراجــها يف امليزانيــة الربناجميــة لفــترة  - ٥
٢٠٠٠-٢٠٠١ واملمولة من امليزانية العاديـة مـا يلـي: تقريـر يقـدم إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء 
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن نتـائج دراسـة اسـتقصائية عامليـــة جتــرى كــل ســنتني عــن 
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اآلليـات احلاليـة املتعلقـة بالتعـاون الـدويل يف األنشـطة الفضائيـة؛ تصميـم وصيانـــة موقــع علــى 
اإلنترنت يعىن بالدراسة االستقصائية العاملية؛ دراسة حتليلية حتدد جماالت االضطالع باألنشـطة 
املتصلـة بالفضـاء الـيت تسـتلزم إجيـــاد آليــات تعــاون جديــدة ومبتكــرة؛ وضــع قــاعدة بيانــات 
بالقوانني والسياسات العامـة الفضائيـة علـى الصعيـد الوطـين؛ إنشـاء وحـدات مسـتقلة تدريبيـة 
لتحقيق إدماج تكنولوجيا الفضاء يف عمليـات مواجهـة كـوارث حمـددة؛ تنفيـذ برامـج التوعيـة 
اخلاصة بالتكنولوجيا؛ تقرير يتضمـن نتـائج وحتليـالت دراسـة اسـتقصائية عـن وضـع اسـتخدام 

العلوم والتكنولوجيا املتعلقة بالفضاء وتطبيقاا يف منظومة األمم املتحدة. 
 

االحتياجات اإلضافية من املوارد  رابعا –  
تقدر االحتياجات اإلضافية مببلغ ٣٠٠ ٤٢٦ دوالر من أجل إحداث وظيفتـني برتبـة  - ٦
ف-٣ ووظيفــة واحــدة برتبــة ف-٢ (١٠٠ ١١٨ دوالر)، ولتغطيــــــة أجــــور املستشـــارين 
(٠٠٠ ٩ دوالر)، وتكـاليف السـفر (٠٠٠ ٤٦ دوالر)، ونفقـــات التشــغيل العامــة (٧٠٠ ١ 
دوالر)، واملعدات (٠٠٠ ٣٦ دوالر)، وتكاليف الطباعة اخلارجية (٥٠٠ ٥ دوالر)، وزيـادة 
يف منح الزماالت (٠٠٠ ٢١٠ دوالر) فيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية. 
ويتعني إحداث وظيفتني برتبة ف-٣ للقيام باألنشطة املتعلقة بزيـادة القـدرات التقنيـة  - ٧
للدول األعضاء، ال سيما قدرة البلدان النامية يف قانون الفضاء؛ وتعزيز قدرات املكتب لتقـدمي 
اخلدمات االستشارية التقنية إىل مؤسسات أخرى تابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة يف اسـتخدامها 
لتكنولوجيا الفضاء، وذلك لزيادة فعالية وكفايـة أنشـطتها يف التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة 
(من قبيل إحداث تكامل بني االتصاالت اليت تتــم عـن طريـق السـواتل أثنـاء التصـدي حلـاالت 
الكـوارث، وتقـدمي األنشـطة التعليميـة واخلدمـات الصحيـة العامـــة، واســتخدام بيانــات رصــد 
كوكـب األرض أثنـاء وضـع االسـتراتيجيات للحـــد مــن الكــوارث، وإدارة املــوارد الطبيعيــة، 
ورصد شؤون البيئـة وتقييمـها)؛ واملسـاعدة علـى وضـع وحـدات تدريبيـة إلدمـاج تكنولوجيـا 
الفضـاء يف أنشـطة التصـدي للكـوارث واسـتخدام الســـواتل العامليــة لتحديــد املواقــع وأنشــطة 
ـــن األنشــطة يف علــوم الفضــاء األساســية  املالحـة؛ واملسـاعدة علـى إنشـاء شـبكة معلومـات ع
ـــة؛ والشــروع يف خدمــة تعليميــة  وتوسـيع شـبكة املراصـد الصغـرية، ال سـيما يف البلـدان النامي

تفاعلية متعددة الوسائط يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء. 
ومـن شـأن إحـداث وظيفـة واحـدة برتبـة ف-٢ أن يسـاعد علـى الشـروع يف برامـــج  - ٨
تعليمية عامة عن طريق تنظيم برنـامج للزيـارات مـن قبـل مالحـي الفضـاء، وتنظيـم املناسـبات 
أثنـاء األسـبوع العـاملي للفضـاء، وتنظيـم منتـدى عـام سـنوي؛ ووضـع االسـتراتيجيات إلدمــاج 
تكنولوجيـات املعلومـات املتقدمـة املختـارة يف عمـل االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت بشــأن 
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أنشـطة الفضـاء اخلـارجي؛ وإنشـاء موقـع علـى شـبكة اإلنـــترنت يعــىن بالدراســة االســتقصائية 
العاملية لآلليات احلالية اخلاصة بالتعاون الدويل يف األنشطة الفضائية؛ ووضـع مضمـون الـربامج 

اخلاصة خلدمة تعليمية متعددة الوسائط يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء. 
وسيتعني رصد مبلغ ٠٠٠ ٩ دوالر لتغطية تكاليف املستشارين الذين سيعينوا لوضـع  - ٩
أول سلسلة من جمموعات الفترات التدريبية إلدمـاج تكنولوجيـا الفضـاء يف التصـدي حلـاالت 
الكوارث والقيام بالدراسة االسـتقصائية العامليـة كـل سـنتني لآلليـات احلاليـة اخلاصـة بالتعـاون 
الدويل يف أنشطة الفضاء. ويقدر أنه سيلزم رصد مبلغ ٠٠٠ ٤٦ دوالر لتغطية تكـاليف سـفر 
املوظفني من أجل إجراء تقديــر االحتياجـات املتعلقـة بإدمـاج تكنولوجيـا الفضـاء يف التخطيـط 
االقتصــادي واالجتمــاعي مــن خــالل االتصــاالت عــرب الســواتل؛ ووضــع مشــــاريع متعلقـــة 
باستخدام تكنولوجيا الفضاء يف التصدي حلاالت الكوارث؛ وتوسيع شـبكة املراصـد الصغـرية 
يف البلدان النامية؛ واملشاركة يف اجتماعـات الصناعـة املرتبطـة بأنشـطة الفضـاء؛ وتنظيـم دائـرة 
مستديرة يف مناطق خمتلفة جتمع املشرعني الذين يسـاندون أنشـطة الفضـاء وحلقـة عمـل معنيـة 
بقانون الفضاء؛ وتوفري دعم فين لتنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسـبيس الثـالث مـن قبـل الكيانـات 
غـري احلكوميـة؛ واملشـاركة يف تنظيـم مناســـبات ســتجرى أثنــاء األســبوع العــاملي للفضــاء يف 

خمتلف املناطق. 
وسـوف يغطـي مبلـغ ٠٠٠ ٣٦ دوالر تكـاليف معـــدات معاجلــة البيانــات، مبــا فيــها  - ١٠
الربامج اخلاصة بوضع قواعد البيانات بشأن سياسات وقوانني الفضـاء الوطنيـة ووضـع أقـراص 
مدجمة CD-ROMs تتضمن مواد تعليميـة متعـددة الوسـائط بشـأن علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء. 
وستتطلب نفقات التشـغيل العامـة رصـد مبلـغ ٧٠٠ ١دوالر لصيانـة ثالثـة حواسـيب إضافيـة 
للموظفـني الثالثـة اجلـدد. وسـوف يغطــي مبلــغ ٥٠٠ ٥ دوالر اخلــاص باخلدمــات التعاقديــة 
تكـاليف الطباعـة اخلارجيـة للكتيبـات املتعلقـة مبقترحـات املشـاريع املقدمـة مـن البلـدان الناميـــة 

لتوزيعها على أرباب الصناعة واجلهات املاحنة املرتبطة بأنشطة الفضاء. 
وكجزء من برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، يتعني رصد مبلـغ ٠٠٠ ٢١٠  - ١١
دوالر يف إطار املنح واملسامهات لتمويل الزماالت. وسوف يغطي هذا املبلغ، يف إطار برنـامج 
التوعية بالتكنولوجيا، تكاليف الدعم ملشاركة األفراد من البلدان النامية يف حلقـة عمـل بشـأن 
اجلوانب القانونية للفضاء؛ وزماالت ملراكز تعليـم علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء والشـبكة املعنيـة 
بتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء ومؤسسات األحبـاث يف أوروبـا الوسـطى والشـرقية وجنـوب 
شـرقي أوروبـا؛ واملســـاعدة علــى إدمــاج تكنولوجيــا الفضــاء يف عمليــات التصــدي حلــاالت 

الكوارث. 
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إمكانية االستيعاب   خامسا –
ــــة لفـــترة الســـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ بالنســـبة  مل يــدرج أي مبلــغ يف امليزانيــة الربناجمي - ١٢

لالحتياجات اإلضافية املذكورة أعاله. 
  

صندوق الطوارئ   سادسا –
يف إطـار اإلجـراء الـذي اسـتحدثته اجلمعيـة العامـة يف القـرار ٢١٣/٤١ والـــذي ابتــدأ  - ١٣
فعليا مع فترة السـنتني ١٩٩٠-١٩٩١، ُأحـدث صنـدوق للطـوارئ لكـل فـترة سـنتني وذلـك 
الستيعاب النفقات اإلضافية املستمدة من واليـات تشـريعية ال تغطيـها امليزانيـة الربناجميـة. ويف 
إطار اإلجراء ذاته، إذا اقترحت نفقات إضافية تتعـدى املـوارد املتاحـة مـن صنـدوق الطـوارئ، 
ال ميكـن تنفيـذ تلـك األنشـطة إال مـن خـالل إعـادة توزيـع املـوارد مـن اـاالت ذات األولويــة 
املنخفضـة أو إجـراء تعديـالت يف األنشـطة املقـررة. وإال فـإن هـذه األنشـطة اإلضافيـة ســيتعني 
تأجيلها إىل فترة سنتني الحقة. وسوف يقدم بيان شامل عن مجيع اآلثـار والتقديـرات املنقحـة 

املتعلقة بامليزانية الربناجمية إىل اجلمعية عندما تقترب الدورة احلالية من ايتها. 
  

خالصة  سابعا –  
 ،A/ C.4/55/L.8 ـــني ٢٨ و ٢٩ مــن مشــروع القــرار إذا أقـرت اجلمعيـة العامـة الفقرت - ١٤
يقـدر أنـه يتعـني رصـــد مبلــغ إضــايف قــدره ٣٠٠ ٤٢٦ دوالر يف إطــار البــاب ٦، اســتخدام 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، من امليزانيــة الربناجميـة لفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. وعـالوة 
ــة  علـى ذلـك، سـيتعني رصـد مبلـغ ٦٠٠ ٢٢ دوالر يف إطـار البـاب ٣٢، االقتطاعـات اإللزامي
من مرتبات املوظفني، وهو ما يغطي مببلغ مقابل حتت باب اإليرادات ١، اإليرادات املسـتمدة 

من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني. 
 

احلواشي 

ــــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة اخلامســـة واخلمســـون، امللحـــق رقـــم ٢٠  الوثــائق الرمسي (١)
 .(A/55/20)

 


