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  حملة عامة     
    تقديرات النفقات  ١-٦اجلدول 

  )أ(دوالر ٨ ٠٧١ ٤٠٠  األمني العاماملقترح املقدم من 
   دوالر٨ ٠٢٣ ٠٠٠   ٢٠١١-٢٠١٠ للفترة ة املنقحاتاالعتماد

    .٢٠١١-٢٠١٠مبعدالت الفترة   )أ(  
    

  املوارد املقترحة من املوظفني  ٢- ٦اجلدول 
  

  الرتبة  العدد  الوظائف

      امليزانية العادية
الوظــــائف املقترحــــة لفتــــرة الــــسنتني  

٢٠١٣-٢٠١٢  
ــد١  ٢٤ ــد١ و ٢- مــــ  ٢/١- ف٣ و ٣- ف٤ و ٤- ف٨ و ٥- ف٢ و ١- مــــ

  ) ر أ(خ ع  ٥ و
ــائف  ــدةاملعتالوظــ ــسنتني مــ ــرة الــ  لفتــ

٢٠١١-٢٠١٠  
ــد١  ٢٤ ــد١ و ٢- مــــ  ٢/١- ف٣ و ٣- ف٤ و ٤- ف٨ و ٥- ف٢ و ١- مــــ

  )ر أ(خ ع  ٥ و
  

  ).خرىاألرتب ال(، خدمات عامة )ر أ(خ ع : املختصرات
  

اهلدف العام من الربنامج هو تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                      ١-٦  
الربنـامج  ستمد  يـ و.  وال سـيما لـصاحل البلـدان الناميـة         ،ل حتقيق التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة والعلميـة        من أج 

من قرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلة وقـرارات جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                    سنده التشريعي واجتاهه    
  ).١٤-د( ألف ١٤٧٢قرارها مبوجب  ١٩٥٩عام  اليت أنشأهتا اجلمعية العامة يف ،األغراض السلمية

وتــرد التوصــيات ذات األمهيــة اخلاصــة بالنــسبة للعمــل الــذي يــتعني االضــطالع بــه يف إطــار هــذا الربنــامج يف        ٢-٦  
 ٦٢/٢١٧  و٦٢/١٠١  و٦١/١١١ و ٦١/١١٠  و٥٩/١١٥  و٥٩/٢  و٥٤/٦٨قــرارات اجلمعيــة العامــة 

  .٦٤/٨٦و 
ت مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث الستكـشاف الفـضاء اخلـارجي          وترد خطـة عمـل اللجنـة ملواصـلة تنفيـذ توصـيا              ٣-٦  

إعـالن  : األلفيـة الفـضائية   ” الـواردة يف القـرار املعنـون         ،)اليونيـسبيس الثالـث   (واستخدامه يف األغراض الـسلمية      
، يف تقريرهـا ذي الـصلة       ٥٤/٦٨الـذي أقرتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            “ فيينا بشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية       

)A/59/174 .(          استراتيجية طويلة األجـل لتعزيـز       ٥٩/٢وتشكل خطة العمل اليت أقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
. اآلليات على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي لتطوير وتعزيز استخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا                

ستعملني واجلهات اليت من احملتمـل االسـتعانة هبـا    جسرا بني امل ،وسُتقيم اللجنة، عند تنفيذها لتلك االستراتيجية   
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يف أعمال التطوير واخلدمات القائمة على الفضاء، كما ستستفيد مـن الـشراكات القائمـة بـني أمانتـها والـدول                     
  . األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية

 الفـضائية يف إدارة     املعلومـات  برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام          ، أنـشأت اجلمعيـة العامـة      ٦١/١١٠ويف القرار     ٤-٦  
وصـول اجلميـع إىل مجيـع أنـواع املعلومـات           إلتاحـة   ) سـبايدر برنـامج   (الكوارث واالستجابة حلاالت الطـوارئ      

وبرنـامج األمـم املتحـدة    . الفضائية واخلدمات ذات الصلة بـإدارة الكـوارث لـدعم كامـل دورة إدارة الكـوارث         
 املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ هو بوابـة للمعلومـات الفـضائية                الستخدام

 للتواصــل بــني األوســاط العاملــة يف جمــال إدارة الكــوارث واألوســاط   املتعلقــة بــدعم إدارة الكــوارث، وجــسرٌ 
  . ان الناميةلبلداوتعزيز املؤسسات وال سيما لصاحل الفضائية، وجهة ميسرة لبناء القدرات 

 إنشاء اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية للمالحـة         ، مع التقدير  ،٦١/١١١والحظت اجلمعية العامة يف قرارها        ٥-٦  
وتـشجع اللجنـة الدوليـة التعـاون، حـسب االقتـضاء، بـشأن املـسائل ذات االهتمـام املـشترك                     . بواسطة الـسواتل  

ــصلة باالســتخدام املــدين للــسواتل يف حت   ــع واملالحــة والتوقيــت واخلــدمات ذات القيمــة املــضافة    املت ــد املواق . دي
 مبا أحرزته اللجنة الدولية من تقـدم، وأيـدت توصـية جلنـة اسـتخدام      ٦٤/٨٦ورحبت اجلمعية العامة يف قرارها      

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن يواصل مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة القيـام            
  .ور األمانة التنفيذية للجنة الدولية ومنتدى مقدمي اخلدمات التابع هلابد

وقد أفضت اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية هبـدف تعزيـز النظـام                     ٦-٦  
ــة للقـــرارين      ــة العامـ ــاذ اجلمعيـ ــارجي إىل اختـ ــتخدام الفـــضاء اخلـ ــنظم اسـ ــدويل الـــذي يـ ــانوين الـ  ٥٩/١١٥القـ

والقــراران املــذكوران اللــذان يهــدفان إىل تيــسري االنــضمام إىل معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة . ٦٢/١٠١ و
بالفضاء اخلارجي وتطبيق أحكامهـا، وخـصوصا اتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام                       

، يتــضمنان توصــيات بــشأن تطبيــق مفهــوم   واتفاقيــة تــسجيل األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي ،الفــضائية
ــة املُطِلقــة ” ــسجيل األجــسام      “ الدول ــة يف جمــال ت ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــشأن حتــسني ممارســة ال وب

وسيواصل الربنامج دعم اجلهود اليت تبذهلا اللجنة باختاذ اإلجـراءات الالزمـة ملـساعدة الـدول يف بنـاء                 . الفضائية
  .ضاء أو حتسينهاقدراهتا يف جمال قانون الف

 املبادئ التوجيهية اليت وضعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       ٦٢/٢١٧وأقرت اجلمعية العامة يف قرارها        ٧-٦  
وتتـضمن هـذه    ).  واملرفـق  ١١٨ و   ١١٧، الفقرتـان    A/62/20(األغراض السلمية للتخفيف من احلطام الفضائي       
. ي، املمارسـات احلاليـة لعـدد مـن املنظمـات الوطنيـة والدوليـة            املبادئ التوجيهية، اليت سُتنفذ على أساس تطـوع       

 بإطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر الطاقـة النوويـة يف الفـضاء                  ٦٤/٨٦ورحبت اجلمعية العامة يف قرارها      
ــضاء       ) A/AC.105/934(اخلــارجي  ــة اســتخدام الف ــه جلن ــة وأقرت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــه اللجن ــذي اعتمدت ال

ويشجع إطار األمان الـذي ُوضـع بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                   .  األغراض السلمية  اخلارجي يف 
  .على االستخدام اآلمن ملصادر الطاقة النووية



 الشؤون السياسية  اجلزء الثاين
 

4 11-26796 
 

اجلهود املبذولة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعـاملي، مبـا يف    وسيتواصل يف ظل تنفيذ الربنامج تعزيز   ٨-٦  
 أقـصى   إىل، وذلـك لالسـتفادة  بالفـضاء نظومة األمم املتحدة والكيانات الدولية ذات الـصلة        ذلك بني كيانات م   

  . حّد ممكن من استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما
مـا فتـئ    يف االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلـارجي           بفعالية  ويواصل الربنامج املشاركة      ٩-٦  

، ١٩٧٥ بالفــضاء منــذ عــام املتــصلةتــصال للتنــسيق بــني الوكــاالت والتعــاون يف األنــشطة االيقــوم بــدور جهــة 
 ومنــع االزدواجيــة يف اجلهــود املتــصلة باســتخدام األمــم ز التنــسيق والتعــاون بــني الوكــاالتهبــدف تعزيــوذلــك 
ملــشترك بــني  ويقــوم مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي بــدور األمانــة لالجتمــاع ا.للتطبيقــات الفــضائية املتحــدة

 بـاجلهود املتزايـدة مـن أجـل مواصـلة تعزيـز االجتمـاع               ٦٥/٩٧ورّحبت اجلمعية العامة، يف قرارهـا       . الوكاالت
املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، وإذ تالحظ مـع االرتيـاح أن االجتماعـات غـري الرمسيـة                    

جتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء        املفتوحة، اليت عقدت بالتزامن مع الدورات السنوية لال 
اءة إلقامة حوار فعال بني كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء، وشـّجعت                   اخلارجي، توفر آلية بنّ   

. الكيانات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة علـى املـشاركة الكاملـة يف أعمـال االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت                       
رض، يواصل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي العمل بشكل وثيق مع الكيانـات األخـرى التابعـة لألمـم     وهلذا الغ 

. املتحدة من أجل إعداد تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة املتـصلة بالفـضاء داخـل منظومـة األمـم املتحـدة                      
 ٢٠١٠أبريــل /ان نيــس٦املــؤرخ ) A/AC.105/961(ويف أحـدث تقريــر أعــده مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  

االجتاهــات والنتــائج املتوقعــة للفتــرة : تنــسيق األنــشطة املتــصلة بالفــضاء داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ”بــشأن 
ــارير مــن  “٢٠١١-٢٠١٠ ــدعم     ١٥، وردت تق ــسالم، وإدارة ال ــات حفــظ ال ــا يف ذلــك إدارة عملي ــا مب  كيان

ملناخ، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومكتـب األمـم       امليداين، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ا    
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتـصادية ألوروبـا، ومفوضـية األمـم        
املتحدة لشؤون الالجئني، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ومنظمـة        

طريان املدين الدويل، واالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية، ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                 ال
وكمـا هـو مـبني يف اإلجنـاز     . ، ومنظمة الـصحة العامليـة، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة             )اليونيسكو (والثقافة
يف العمـل   الصلة بالفـضاء     يالتماسك والتآزر يف العمل ذ    من هذا التقرير، سيواصل الربنامج تعزيز       ) ج( املتوقع

الكيانـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة واهليئـات الدوليـة ذات الـصلة بالفـضاء يف اسـتخدام                      الذي تضطلع بـه     
  .علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف أدوات للنهوض بالتنمية البشرية وزيادة التطوير الشامل للقدرات

وسـيؤدي  . يعتزم دمـج قـسم التطبيقـات الفـضائية مـع برنـامج سـبايدر               فهو ،عد أن استعرض املكتب عملياته    وب  ١٠-٦  
ىل تبسيط العمليات، والقضاء على ازدواجية العمليات الـيت تتجـاوز كـال القـسمني، والـسماح                 إالدمج املقترح   

ا هـو موضـح بالتفـصيل يف الفقـرات          للربنامج بتنفيذ واليته بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفـاءة كمـ            
  . أدناه٢٥-٦ إىل ٢٢-٦من 
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ىل إباإلضـافة   ،٢٠١٣-٢٠١٢ويرد بيان اهلدف، واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز لربنامج فتـرة الـسنتني         ١١-٦  
وتـرد  . ما يقابلها من خطوط أساس وأهداف، مفصلة، جنبا إىل جنب مع املوارد يف إطار برنـامج العمـل أدنـاه          

  . أدناه٢٠-٦ يف الفقرة ٢٠١٣-٢٠١٢ائج الربنامج لفترة السنتني نت
  

  موجز املنشورات  ٣-٦اجلدول 
  

  املنشورات  
 املنــــشورات الفعليــــة   
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨للفترة  

تقـــــــديرات الفتـــــــرة   
٢٠١١‐٢٠١٠  

ــرة     ــديرات الفت  تق
 ٢٠١٣‐٢٠١٢  

  ٩  ٧  ٤  متكررة  
  ٣  ١  ٥  غري متكررة  

  ١٢  ٨  ٩  اجملموع  
    

 مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي معظــم منــشوراته يف شــكل إلكتــروين   سيــصدر ، ٢٠١٣-٢٠١٢يف الفتــرة   ١٢-٦  
، وسيقـصر نـشر نـسخ ورقيـة علـى تلبيـة احتياجـات االجتماعـات احلكوميـة                   األقراص املدجمة  يف ذلك ، مبا   فقط

، يف  لكـل منـها  ات املتاحةاللغباملكتب من نشر الوثائق ذات الصلة، سيتمكن  األقراص املدجمة  وبفضل .الدولية
ــوزن و شــكل وحيــد يتــسم يف آن واحــد  ــة مــن حيــث التكلفــة بقــدر أكــرب مــن  خبفــة ال وعــالوة علــى  .الفعالي

مـن قبيـل   ، اجلمهـور ، سيصدر املكتب عددا من املواد املوجهـة لتوعيـة      ٣-٦إليها يف اجلدول    املشار  املنشورات  
  .ام ولفوائد تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتامللصقات والكراسات والنشرات، تروجياً لعمل اللجنة

 دوالر قبــل ٨ ٠٧١ ٤٠٠ البــاب  يف إطــار هــذا٢٠١٣-٢٠١٢املــوارد املطلوبــة لفتــرة الــسنتني إمجــايل ويبلــغ   ١٣-٦  
ــاليف،   ــادة تقـــدير التكـ ــدرها بإعـ ــادة قـ ــة ٠,٦(دوالر  ٤٨ ٤٠٠زيـ ــادة   ).يف املائـ ــاد وتتعلـــق هـــذه الزيـ بازديـ

غيلية العامة النامجة عن زيـادة األسـعار املنـصوص عليهـا يف اتفاقـات مـستوى اخلدمـة، واقتنـاء                     االحتياجات التش 
 بعـد  إىل مـا  وجـرى تـشغيلها     ٢٠٠٥جمموعات الرباجميات، واستبدال املعدات، اليت جرى اقتناء بعضها يف عام           

  .فترة صالحيتها
 ٢ ٠١٣ ٠٠٠خلارجـة عـن امليزانيـة، البالغـة         ، سـتكمل املـوارد املتوقعـة ا       ٢٠١٣-٢٠١٢وخالل فترة الـسنتني       ١٤-٦  

خـدمات املـشورة التقنيـة، والتـدريب،      مـن قبيـل     متويل خمتلف األنـشطة،     من أجل   دوالر، موارد امليزانية العادية     
وحلقات العمل، واحللقات الدراسية، واملشاريع امليدانيـة، واملنـشورات، وإعـداد الكتيبـات وتوزيعهـا، وتنظـيم                 

ــة   املناســبات اخلاصــة،   ــرة املعلومــات الفــضائية الدولي ــز دائ ــوارد    .وكــذلك تعزي ــادة احلاصــلة يف امل وتعــزى الزي
أنـشطة  و سـبايدر ربنـامج   أساسا إىل تقدمي احلكومات املاحنة ما عليها مـن التزامـات دعمـا ل             اخلارجة عن امليزانية    

  .اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل
؛ وتضطلع هذه املـسامهات     تنفيذ العديد من أنشطته الرئيسية    لعينية  الوكذلك  نقدية  السامهات  امل املكتب   ويتلقى  ١٥-٦  

بــدور رئيــسي يف تعزيــز قــدرة املكتــب علــى حتقيــق أهدافــه وإجنازاتــه الربناجميــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بأنــشطة    
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ي جممـوع تكـاليف هـذه    سامهات إىل ثلثـ  اليت يضطلع هبا، واليت تصل فيها قيمة هذه املـ         التدريب وبناء القدرات    
ــشطة ــدعم حلقــات العمــل       و. األن ــضيفة ل ــدان واملؤســسات امل ــام األول مــن البل ــة يف املق ــسامهات العيني ــرد امل ت

واحللقات الدراسية والدورات التدريبية املنظمة حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية وبرنـامج               
العينيــة وتغطــي املــسامهات  .ليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة للمالحــة بواســطة الــسواتل، ولــدعم اللجنــة الدوســبايدر

وحيـز  تـوفري املـوارد مـن املـوظفني،     هلذه األنشطة، مـن قبيـل      بالنسبة  جمموعة واسعة من اخلدمات البالغة األمهية       
، واملتعلــق بالنقــل ةياللوجــستاالحتياجــات احملليــة ، واملرافــق واملعــدات، ومرافــق االجتماعــات، ودعــم  املكاتــب

ــشفويةالتكــاليف املرتبطــة خبــدمات الترمجــة   جمموعــات إضــافة إىل شــىت   ــد االقتــضاء، واإلقامــة واملأكــل   ال ، عن
، وذلـك عـن   بفعاليـة  وتدعم الكثري مـن احلكومـات واملؤسـسات هـذه األنـشطة       .ناميةالبلدان  الللمشاركني من   

مؤسـساهتم بالكامـل    تتحمـل   االت تدريبيـة معينـة، حيـث        طريق تقدمي خدمات اخلرباء واألخصائيني جمانا يف جمـ        
وإىل جانب املـوارد املاليـة املتأتيـة مـن امليزانيـة            . وفترة إعفائهم من مهامهم   التكاليف املرتبطة بسفرهم وإقامتهم     

ــذه     ــب، تغطــي ه ــة للمكت ــاليف   العادي ــات النقديــة تك ــات العمــل،     التربع ــشاركني يف حلق ــسفر الــدويل للم ال
لمـشاركني الـيت ال تـسددها البلـدان     لصروفات احملليـة  املـ ريبيـة، واجتماعـات اخلـرباء، إضـافة إىل        والدورات التد 

وتستخدم املسامهات النقديـة والعينيـة أيـضا يف تـوفري األمـوال املخصـصة لبـدء تنفيـذ األنـشطة املترتبـة                        .املضيفة
 استشارية بغيـة زيـادة خـربة    للحصول على خدمات أحيانا  أنشطة بناء القدرات والتدريب، كما تستخدم       على  

 وضــعاملكتــب يف جمــال تقــدمي خــدمات املــشورة التقنيــة الــيت تطلبــها احلكومــات لتعزيــز قــدراهتا الذاتيــة علــى     
ومــن خــالل املــسامهات العينيــة األخــرى، تــوفر   . الــسياسات أو التــشريعات الفــضائية أو تطــوير اخلــربة التقنيــة  

ر واملعيشة خلربائها، دون حتميل األمم املتحدة أي تكلفـة، مـن            املؤسسات ذات الصلة بالفضاء مصروفات السف     
اسـتمرار تـوفر املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة            وسـيؤثر    .أجل تبادل خرباهتم أثنـاء األنـشطة الـيت ينظمهـا املكتـب            

ــأثري ــبرياتـ ــوقعني     ا كـ ــاليني املتـ ــاق احلـ ــستوى والنطـ ــوفري املـ ــى تـ ــدرة املكتـــب علـ ــدرات  يف قـ ــاء القـ لفـــرص بنـ
  .النامية نللبلدا

هـذا  يف إطـار    الرصـد والتقيـيم     لتغطيـة تكـاليف     تبلغ املـوارد احملـددة      سـ ،  ٥٨/٢٦٩وعمال بقرار اجلمعيـة العامـة         ١٦-٦  
شـهر  أ ٣,٥شـهر عمـل ملـوظفني مـن الفئـة الفنيـة، و               ٣٢,٥، منها   ) شهر عمل  ٣٦(دوالر   ٤٣٧ ٤٠٠الباب  

جات إجراء تقييم ذايت استنسايب ألنـشطة املكتـب    هذه االحتيا وستغطي. عمل ملوظفني من فئة اخلدمات العامة     
 ربـع سـنوي علـى مـستوى         علـى أسـاس   يف إطار فريق إدارة الربامج التابع للمكتب، ويتوقع إجراء هـذا التقيـيم              

 االحتياجـات أيـضا إجـراء التقييمـات         سـتغطي و.  املـسؤوليات الربناجميـة الرئيـسية للمكتـب        سيتناولمواضيعي و 
تحقيـق النتـائج املتوقعـة علـى     ل الـسليم  مـاض يف االجتـاه   مـا إذا كـان الربنـامج    تقدير تتضمن الذاتية اإللزامية اليت 

  .٢٠١٣-٢٠١٢النحو املقترح يف سياق األطر املنطقية املعتمدة للفترة 
وأدى تأثري التقييمات الداخلية إىل تنفيذ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لتدابري عملية من أجـل حتـسني اإلدارة                    ١٧-٦  

واستحدث املكتب عـددا مـن األدوات األخـرى مـن أجـل رصـد التقـدم وتقيـيم                   . بالغ عن األداء الربناجمي   واإل
ــربامج بــسبل مــن بينــها   ــواتج ميكــن حتقيقهــا اســتبيانات للمــستفيدين مــن خــدمات املكتــب   ) أ: (إجنــاز ال ؛ والن
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 تبــادل) ج(ة العليــا؛ األقــسام واإلداركــل مــن اجتماعــات عاديــة بــشأن األداء الربنــاجمي، علــى مــستوى    )ب(
وعـن طريـق هـذه العمليـة، ميكـن      .  جـزءا مـن االجتمـاع الـشهري ملـوظفي املكتـب      بوصـفها الدروس املـستفادة    

إجيـاد آليــات  كـن إدخــال حتـسينات فيهـا، والــسعي إىل    للمكتـب الوقـوف بــشكل روتـيين علـى اجملــاالت الـيت مي     
وات وتبــادل األفكــار بــشأن كيفيــة حتــسني  اســتحداث أدهللتغلــب علــى التحــديات العمليــة، ويف الوقــت نفــس

  .ني الفنية واإلداريةالناحيتاألداء من 
  
  االحتياجات من املوارد حسب العنصر ومصدر التمويل  ٤-٦اجلدول  

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
  امليزانية العادية  )١(    

  
  النمو يف املوارد  

  عنصرال
ــات  نفقــــــــــــــــ

٢٠٠٩‐٢٠٠٨ 
ــادات  اعتمــــــــــ

ــ  املبلــــــــغ ٢٠١١‐٢٠١٠ ــ ــالنسـب ــ ــ ـة املئويةــ ــ ـ

بـل  اجملموع ق 
إعادة تقـدير   
  التكاليف

فرق إعادة  
ــدير  تقــــــــ
  التكاليف

ــديرات تقـــــــــ
٢٠١٣‐٢٠١٢

 ٠٩٢,٢ ٨ ٢٠,٨  ٠٧١,٤ ٨  ٠,٦ ٤٨,٤  ٠٢٣,٠ ٨ ٩٠٢,٧ ٧  برنامج العمل

 ٠٩٢,٢ ٨ ٢٠,٨  ٠٧١,٤ ٨  ٠,٦ ٤٨,٤  ٠٢٣,٠ ٨ ٩٠٢,٧ ٧   الفرعياجملموع  
  

  املوارد اخلارجة عن امليزانية  )٢(    
  

  ٢٠١٣‐٢٠١٢تقديرات   ٢٠١١‐٢٠١٠تقديرات   ٢٠٠٩‐٢٠٠٨نفقات   

٠١٣,٠ ٨٨٧,٠٢ ١٦٩,١١ ١   الفرعياجملموع  
١٠٥,٢ ٩١٠,٠١٠ ٠٧١,٨٩ ٩  )٢(و ) ١(جمموع   

    
  االحتياجات من الوظائف  ٥-٦اجلدول  

  
     الوظـائف املؤقتــة   
  

ــة املمولـة ــ ــ الوظائف الثابت
  اجملموع  املوارد اخلارجة عــن امليزانيـة   امليزانية العادية   زانية العاديةمن املي

  الفئة
٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠١٢‐
٢٠١٣   

٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠١٢‐
٢٠١٣  

 ٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠١٢‐
٢٠١٣  

 ٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠١٢‐
٢٠١٣  

                     الفئة الفنية وما فوقها
  ١  ١   -  -   -  -   ١  ١  ٢-مد  
  ١  ١   -  -   -  -   ١  ١  ١-مد  
  ٢  ٢   -  -   -  -   ٢  ٢  ٥-ف  
  ١٢  ١٢   -  -   -  -   ١٢  ١٢  ٤/٣-ف  
  ٣  ٣   -  -   -  -   ٣  ٣  ٢/١-ف  
  ١٩  ١٩   -  -   -  -   ١٩  ١٩   الفرعياجملموع  
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     الوظـائف املؤقتــة   
  

ــة املمولـة ــ ــ الوظائف الثابت
  اجملموع  املوارد اخلارجة عــن امليزانيـة   امليزانية العادية   زانية العاديةمن املي

  الفئة
٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠١٢‐
٢٠١٣   

٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠١٢‐
٢٠١٣  

 ٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠١٢‐
٢٠١٣  

 ٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠١٢‐
٢٠١٣  

                     فئة اخلدمات العامةموظفو 
  ٥  ٥   -  -   -  -   ٥  ٥  الرتب األخرى  
  ٥  ٥   -  -   -  -   ٥  ٥   الفرعياجملموع  
  ٢٤  ٢٤   -  -   -  -   ٢٤  ٢٤  اجملموع  

  
  برنامج العمل    

  دوالر ٨ ٠٧١ ٤٠٠): قبل إعادة تقدير التكاليف(االحتياجات من املوارد 
وســينفذ الربنــامج وفقــا  .يتــوىل املــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي    ١٨-٦ 

، استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، مـن إطـار              ٥إطار الربنامج    يف   املبينة بالتفصيل لالستراتيجية  
  .٢٠١٣-٢٠١٢العمل االستراتيجي للفترة 

  
      أهداف فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء  ٦-٦اجلدول  

 الدوليـة يف االضـطالع باألنـشطةزيادة تعزيز التعاون الـدويل بـني الـدول األعـضاء والكيانـات            : هدف املنظمة 
الفضائية لألغراض السلمية واستخدام علوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتمـا يف سـبيل حتقيـق أهـداف التنميـة

  املستدامة املتفق عليها دوليا
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

ه للنظـام   زيادة فهم اجملتمع الدويل وقبولـه وتنفيـذ         )أ(
ــشطة     ــذي وضــعته األمــم املتحــدة لتنظــيم أن القــانوين ال

  الفضاء اخلارجي

ــة  ‘١’  )أ( ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــدد الـ ــاد عـ ازديـ
 إىل معاهــدات ومبــادئ األمــمانــضمتالدوليــة الــيت 

ــرارات ــارجي والقــ ــضاء اخلــ ــة بالفــ ــدة املتعلقــ املتحــ
   إجراءات لتنفيذهااختذتالصلة أو  ذات

دد اإلجــراءات الــيت اضــطلعت هبــاعــ(مقــاييس األداء 
الدول من سـن لـوائح وقـوانني، وإصـدار تـصديقات

  )وإخطارات تتعلق باملعاهدات
   إجراء٢٩ :٢٠٠٩-٢٠٠٨  
   إجراء٣٣ :٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
 إجراء ٣٧ :٢٠١٣-٢٠١٢الرقم املستهدف للفترة  
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  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

 عــدد البلــدان الــيت تتلقــى الــدعم لبنــاءازديــاد ‘٢’ 
 اهتا أو تعزيزها يف جمال قانون الفضاءقدر

  مقاييس األداء  
   بلدا تتلقى الدعم٣٠: ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
بلدا تتلقى الدعم ٣٣: ٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة  
 بلــدا٣٨: ٢٠١٣-٢٠١٢الــرقم املــستهدف للفتــرة  

 تتلقى الدعم

ــوم     )ب( ــتخدام علـ ــدان علـــى اسـ تعزيـــز قـــدرات البلـ
ــا الفــضاء وتط  ــصلة  وتكنولوجي ــا يف اجملــاالت املت بيقاهتم

  بالتنمية املستدامة على وجه اخلصوص

 عــــدد البلـــدان الــــيت تتلقـــى خــــدماتازديـــاد   ‘١’ )ب(
التــــدريب يف جمــــال علــــوم وتكنولوجيــــا الفــــضاء

 وتطبيقاهتما

  )عدد البلدان اليت تتلقى التدريب(مقاييس األداء   
  بلدا ٤٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
   بلدا٤٥ :٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
  بلدا٤٧ :٢٠١٣-٢٠١٢الرقم املستهدف للفترة   
 مــــن علــــوماملنتفعــــة عــــدد البلــــدان ازديــــاد  ‘٢’

  وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما
  مقاييس األداء  
  بلدا ٩٠: ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
   بلدا٩٥ :٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
  بلد١٠٠ :٢٠١٣-٢٠١٢الرقم املستهدف للفترة   

ــادة اال  )ج( ــة   زيـ ــال املتعلقـ ــآزر يف األعمـ ــساق والتـ تـ
بالفضاء اليت تقـوم هبـا كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة              
والكيانــــات الدوليــــة ذات الــــصلة بالفــــضاء يف جمــــال 
اســــتخدام علــــوم وتكنولوجيــــا الفــــضاء وتطبيقاهتمــــا  
كــأدوات للنــهوض بالتنميــة البــشرية وزيــادة التطــوير

  الشامل للقدرات

ــاد  )ج( ــشراكات  ازديـ ــدد الـ ــع/و عـ ــآزر مـ ــه التـ أو أوجـ
ــات ــدة والكيانــ ــم املتحــ ــة األمــ ــسات منظومــ مؤســ
والــصناعات ذات الــصلة بالفــضاء لتحــسني الــوعي
وتعزيـــز القـــدرات واســـتخدام علـــوم وتكنولوجيـــا

  الفضاء وتطبيقاهتما
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  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

  مقاييس األداء  
  تآزروجه أو / وةشراك١٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
ــرة    ــديرات الفتـــ ــراكة ١٥: ٢٠١١-٢٠١٠تقـــ شـــ
 ه تآزروج أو/و

 شـراكة  ١٧ :٢٠١٣-٢٠١٢الرقم املستهدف للفتـرة      
 وجه تآزرأو /و

زيادة فهم البلدان واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة          )د(
سبل احلــصول علــى كافــة   لــاملعنيــة وقبوهلــا والتزامهــا   

أنـــواع املعلومـــات الفـــضائية وتطـــوير قـــدراهتا علـــى      
  استخدامها دعما لدورة إدارة الكوارث بأكملها

 عـــدد البلـــدان الـــيت تطلـــب املـــساعدةازديـــاد  ‘١’  )د(
ــالتقنيــة االستــشارية املنهج ة املتواصــلة وتتلقــى تلــكي

ــساعد ــال  ةاملـ ــضائية يفيف جمـ ــول الفـ ــتخدام احللـ اسـ
خطط وسياسـات إدارة الكـوارث ويف تنفيـذ أنـشطة

 احلد من الكوارث

  مقاييس األداء  
  بلدا ١٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
   بلدا٢٣ :٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
 ا بلد٢٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الرقم املستهدف للفترة   

ــاد  ‘٢’  ــة بالتــــصديازديــ ــاط املعنيــ ــدد األوســ  عــ
  اليت تستخدم املعلومات الفضائيةحلاالت الطوارئ

 مقاييس األداء  
   أوساط٣: ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
  أوساط ٥ :٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
أوساط ٧ :٢٠١٣-٢٠١٢الرقم املستهدف للفترة   

زيــادة فهــم واســتخدام تطبيقــات النظــام العــاملي     )هـ(
للمالحـــة بواســـطة الـــسواتل يف دعـــم أهـــداف التنميـــة 

  املستدامة

ــاد عــدد الــدول والكيانــات املــشاركة يف  ‘١’  )هـ( ازدي
حتسني فـرص احلـصول علـى خـدمات حتديـد املواقـع
 واملالحة والتوقيت اعتمادا على املعلومات الفضائية
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  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

  ءمقاييس األدا    
   دول وكيانات٩: ٢٠٠٩-٢٠٠٨    

   دولة وكيانا١٢ :٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
 دولـة١٥ :٢٠١٣-٢٠١٢الرقم املـستهدف للفتـرة        

 وكيانا

 مــن خــدمات حتديـــداملنتفعــة  عــدد البلــدان   ازديــاد   ‘٢’  
املواقــع واملالحــة والتوقيــت اعتمــادا علــى املعلومــات

 الفضائية

  مقاييس األداء    
   دولة٤١: ٢٠٠٩-٢٠٠٨   

   دولة٤٦ :٢٠١١-٢٠١٠تقديرات الفترة   
  دولة٥١ :٢٠١٣-٢٠١٢الرقم املستهدف للفترة   

  
   اخلارجية العوامل
  :يلي ما بافتراض املتوقعة وإجنازاته أهدافه الربنامج حيقق أن توقعي  ١٩-٦  

 والقـرارات  توصـيات ال الـسنتني  فترة خالل تنفذ أن على قادرة أو/و مستعدة األعضاء الدول تكون أن  )أ(    
  هبا؛ املتصلة الالزمة اإلجراءات تستكمل أنو ،الصلة ذات واملقررات

 الـسياساتية  القـرارات  اختاذ الفضاء، جمال يف قدرات متلك اليت تلك خباصةو ،املعنيَّة اجلهات واصلت أن  )ب(    
 وتكنولوجيـا  علـوم  اسـتخدام  يـز لتعز الالزمـة  املوارد تقدمي أو/و نشطة بصورة هلا املشاركة   حىت يتسىن  الرئيسية
  ا؛وتطبيقاهت الفضاء

 الـيت  الدوليـة  احلكومية اهليئات أعمال يف بنشاط تشارك وأن املنظمة إىل الدعم املعنيَّة اجلهات تقدم أن  )ج(    
  دمات؛اخل املكتب  هلاميقدِّ

 التـأثري  شـأهنا  مـن ،  لعمـل ا برنـامج  متويل أو/و البشرية باملوارد  فيما يتعلق  رئيسية قصور أوجه تظهر أال  )د(    
  .اخلدمات تقدمي على
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  النواتج
  :التالية النهائية النواتج نجزتس ،٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني فترة خالل  ٢٠-٦  

  :اخلرباء وهيئات الدولية احلكومية هليئاتا إىل اخلدمات تقدمي )أ(   
  :)العادية امليزانية( العامة معيةاجل  ‘١’      
 العامـة  للجمعيـة  التابعـة  الرابعـة  اللجنـة  جلـسات  :لالجتماعـات  الفنية اخلدمات تقدمي  - أ        

 اخلـارجي  الفـضاء  اسـتخدام  يف الـدويل  التعـاون ” املعنون األعمال جدول ببند املتعلقة
ــراض يف ــسلمية األغـ ــيم ؛)٦( “الـ ــات تنظـ ــة حلقـ ــة يف حواريـ ــة اجلمعيـ ــشأن العامـ  بـ

 خـدمات  تقـدمي  ؛)٢( الـسلمية  األغـراض  يف واستخدامه اخلارجي الفضاء استكشاف
 بالفـضاء  املتـصلة  األعمـال  جـدول  ببنـود  املعـين  اجلـامع  العامل لفريقا إىل الفنية األمانة

  ؛)٦( رابعةال اللجنة يف
 الـسلمية  األغـراض  يف اخلـارجي  الفـضاء  استخدام جلنة تقريرا :التداولية اهليئات وثائق  - ب        

  ؛)٢( واخلمسني سادسةوال واخلمسني امسةاخل دورتيها أعمال عن
  ):العادية امليزانية( السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام جلنة ‘٢’      
  ؛)٣٢( للجنة العامة اجللسات :لالجتماعات الفنية اخلدمات تقدمي  - أ        
 املعــين الوكــاالت بــني املــشترك الجتمــاعل الــسنوي التقريــر :التداوليــة اهليئــات وثــائق  - ب        

 يف اخلـارجي  الفـضاء  اسـتخدام  للجنة اجتماع ورقات ؛)٢( اخلارجي الفضاء بأنشطة
 اسـتخدام  جلنـة  - قـررة امل جتماعـات لال ةمعـدَّ  أخـرى  وثـائق  ؛)١( الـسلمية  األغراض
 التابعــة القانونيــة الفرعيــة اللجنــة تقريــر ؛)٤( الــسلمية األغــراض يف اخلــارجي الفــضاء
 اديـة احل دورتيهـا  الأعمـ  عـن  الـسلمية  األغـراض  يف اخلـارجي  الفـضاء  استخدام للجنة

 للجنـة  التابعة والتقنية العلمية الفرعية اللجنة تقرير ؛)٢( واخلمسني ثانيةوال واخلمسني
 تاســـعةال دورتيهـــا أعمـــال عـــن الـــسلمية األغـــراض يف اخلـــارجي الفـــضاء اســـتخدام
 داخـل  اخلارجي الفضاء أنشطة تنسيق عن تقريرو ؛)٢( مسنيواخل والثامنة واألربعني
  ؛)١( املتحدة ماألم منظومة

  ):عاديةال يزانيةامل( والتقنية العلمية الفرعية اللجنة  ‘٣’      
ــة اخلــدمات تقــدمي  - أ         ــدويل االحتــاد إىل املــساعدة تقــدمي :لالجتماعــات الفني  للمالحــة ال

ــة ــدوة تنظــيم أجــل مــن الفلكي ــةال دورة خــالل الفــضائية التقنيــات تطبيــق عــن ن  لجن
 التاسـعة  الـدورة  خالل الفضاء صناعات بشأن ندوة تنظيم ؛)١( ٢٠١٣ لعام الفرعية

ــة واألربعــني ــة للجن ــدمي و؛)١( الفرعي ــة خــدمات تق ــة األمان ــسةا إىل الفني ــة جلل  العام
  ؛)٦٠( الفرعية للجنة التابعة العاملة ألفرقةاو
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 والوثـائق  والتقـارير  والدراسـات  األساسـية  املعلومـات  وثـائق  :التداوليـة  اهليئات ثائقو  - ب        
 ورقـات  ؛)١٤( والتقنيـة  العلميـة  الفرعيـة  اللجنـة  أعمال جدول ببنود املتصلة رىاألخ

 تطبيـق  يف املتحـدة  األمـم  خـبري  تقريـر  ؛)١( والتقنية العلمية الفرعية اللجنة - اجتماع
 بــالنظم املعنيـة  الدوليـة  للجنـة  الـسنوي  االجتمــاع عـن  تقريـر  ؛)٢( الفـضائية  التقنيـات 
 ؛)٢( املـذكورة  للجنـة  التنفيذيـة  األمانة تنظمه الذي لواتالس بواسطة للمالحة العاملية
ــر ــ العمــل خطــة عــن تقري ــذها يتال ــامج نفَّ ــم برن ــات الســتخدام املتحــدة األم  املعلوم

 لفتـرة  )سـبايدر  برنامج( الطوارئ حاالت يف واالستجابة الكوارث إدارة يف الفضائية
 األمـم  برنـامج  إطـار  يف املنفَّذ العمل برنامج عن تقرير ؛)١( ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
 حــاالت يف واالســتجابة الكــوارث إدارة يف الفــضائية املعلومــات الســتخدام املتحــدة
ــامج( الطــوارئ ــر ؛)٢( )ســبايدر برن ــدعم عــن تقري ــتقين االستــشاري ال  واألنــشطة ال
 بواســطة للمالحــة العامليــة بــالنظم املعنيــة الدوليــة للجنــةا عمــل خطــة إطــار يف املنفَّــذة
 الـــدعم عـــن تقريـــر ؛)٢( املـــذكورة للجنـــة التنفيذيـــة األمانـــة ريـــقط عـــن لالـــسوات

 املعلومـــات الســـتخدام املتحـــدة األمـــم برنـــامج إطـــار يف املقـــدَّم الـــتقين االستـــشاري
 ؛)٢( )سـبايدر  برنـامج ( الطوارئ حاالت يف واالستجابة الكوارث إدارة يف الفضائية
 الدراسـية  واحللقـات  ؤمتراتواملـ  والنـدوات  التدريبية والدورات العمل حلقات تقارير
 موضـــوع عـــن خـــاص تقريـــر و؛)١٢( املكتـــب عمـــل برنـــامج إطـــار يف مـــةاملنظَّ

ــصل ــضاء مت ــاره بالف ــشترك االجتمــاع خيت ــني امل ــشطة املعــين الوكــاالت ب ــضاء بأن  الف
  ؛)١( اخلارجي

  ):عاديةال يزانيةامل( القانونية الفرعية اللجنة  ‘٤’      
 لقــانون  الــدويل  املعهــد  إىل املــساعدة  تقــدمي  :جتماعــات لال الفنيــة  اخلــدمات  تقــدمي  - أ        

 الفــضاء قــانون عــن ةنــدو تنظــيم أجــل مــن الفــضاء لقــانون األورويب املركــز/الفــضاء
 اجللـسة و ؛)٢( الفرعيـة  للجنـة  واخلمـسني  ثانيـة وال مـسني واخل اديةاحل الدورتني خالل
   ؛)٥٢( الفرعية للجنة التابعة العاملة واألفرقة العامة

 والتقـارير  القانونيـة  والدراسـات  األساسـية  املعلومـات  وثـائق  :التداوليـة  اهليئـات  وثائق  - ب        
 ورقـات  ؛)٦( القانونيـة  الفرعيـة  اللجنـة  أعمال جدول ببنود املتصلة األخرى والوثائق
 والنـــدوات التدريبيـــة والـــدورات العمـــل حلقـــات عـــن ريـــرانتقو ؛)١( اجتمـــاع
  ؛)٢( الفضاء ألنشطة القانونية اجلوانب بشأن ظمةاملن الدراسية واحللقات واملؤمترات

 للجلـسة  الفنيـة  األمانـة  خـدمات  تقـدمي  ):العاديـة  امليزانيـة ( لالجتماعـات  الفنية اخلدمات تقدمي  ‘٥’      
 الـسواتل  بواسـطة  للمالحـة  العامليـة  بـالنظم  املعنيـة  الدوليـة  للجنـة  التابعـة  العاملة واألفرقة العامة

 بـالنظم  املعنيـة  الدوليـة  للجنة التابع العامل الفريق و ؛)١٨( هلا التابع اخلدمات مقدِّمي منتدىو
  ؛)١( القدرات وبناء املعلومات بنشر املعين ،السواتل بواسطة للمالحة العاملية
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 ملعاهـدة  وفقـاً  األعـضاء  الـدول  إىل مـة املقدَّ املعلومات نشر ):عاديةال يزانيةامل( اإليداع خدمات  ‘٦’      
 الفـضاء  واسـتخدام  استكـشاف  ميـدان  يف الـدول  ألنـشطة  املنظمـة  املبادئ أنبش املتحدة األمم

 الفـضائيني  املالحـني  إنقـاذ  واتفـاق  األخـرى،  الـسماوية  واألجـرام  القمر ذلك يف مبا اخلارجي،
 املتــصلة واملبــادئ اخلــارجي، الفــضاء يف املطلقــة األجــسام وإعــادة الفــضائيني املالحــني وإعــادة

 للعمـوم  متـاح  بـسجل  االحتفـاظ و ؛)١( اخلـارجي  الفضاء يف النووية الطاقة مصادر باستخدام
 A/AC.105/INF الوثـائق  جممـوعيت  يف األعـضاء  الدول إىل املقدمة للمعلومات بيانات قاعدةبو
 الفــــضاء يف املطلقــــة األجــــسام لتــــسجيل املتحــــدة األمــــم التفاقيــــة وفقــــاً ST/SG/SER.E و

  ؛)١( اخلارجي
 :ىاألخر الفنية األنشطة  )ب(    

 شـؤون  مكتـب  أنـشطة  سري ):امليزانية عن اخلارجة املوارد/عاديةال يزانيةامل( املتكررة املنشورات  ‘١’      
 اخلـارجي  الفـضاء  شـؤون  مكتـب  أنـشطة  سـري  ؛)٢( الفـضاء  بقـانون  املتـصلة  اخلارجي الفضاء
 كيــف :العــامل ملــشاكل فــضائية حلــول ؛)١( الكــوارث إدارةو الفــضائية املعلومــاتب املتــصلة

ــ ــا املتحــدة األمــم أســرة ستخدمت  املنــاهج ؛)١( اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق الفــضاء تكنولوجي
 الفـضاء  وقـانون  الفـضائية  واملالحـة  الفـضاء  وتكنولوجيـا  علوم جمال يف املتحدة لألمم التعليمية

 ذات العامـة  اجلمعيـة  وقـرارات  اخلارجي الفضاء بشأن ومبادئها املتحدة األمم معاهدات ؛)١(
 الفـضاء  بـشأن  ومبادئهـا  املتحـدة  األمم معاهدات” حالة عن مستكملة معلومات ؛)٢( الصلة

  ؛)٢( “الصلة ذات العامة اجلمعية وقرارات اخلارجي
ــشورات  ‘٢’       ــري منـ ــررة غـ ــادرة :متكـ ــية املبـ ــا األساسـ ــضاء لتكنولوجيـ ــادرة )١( الفـ ــشرية املبـ  البـ

   ؛)١( لالسوات بواسطة للمالحة العاملية بالنظم املعنية الدولية للجنةا ؛)١( الفضاء لتكنولوجيا
ــات  ‘٣’       ــصي بعث ــائق تق ــشاركة :احلق ــات يف امل ــات اجتماع ــة املنظم ــة احلكومي ــات الدولي  والكيان

  ؛)١٠( بالفضاء املتصلة باملسائل واملعنيَّة بالفضاء الصلة ذات احلكومية غري
 عـــن ارجـــةاخل وارداملـــ/عاديـــةال يزانيـــةامل( وحماضـــرات مرشـــدين بـــصحبة وجـــوالت معـــارض  ‘٤’      

 علـى  احليـاة  حتـسني  يف الفـضاء  تكنولوجيـا  فوائـد ب املتعلق الدائم املعرض على اإلبقاء ):امليزانية
 الدوليــة احلكوميــة واملنظمــات األعــضاء لــدولا إىل عــروض تقــدمي ؛)١( البيئــة ومحايــة األرض

 ؛)١( اخلـارجي  ءالفـضا  أنـشطة  جمـال  يف املتحـدة  األمـم  أعمـال  عـن  احلكوميـة  غري كياناتوال
  ؛)١( بالفضاء املتصلة األنشطة فوائد على الضوء إللقاء املدة ةقصري رضامعو

 تروجييـة  مـواد  :إعالميـة  مـواد  وجمموعـات  جداريـة  بيانيـة  لوحـات و وقـائع  وصحائف كتيبات  ‘٥’      
  ؛)١( املكتب وبعمل الفضاء جمال يف املتحدة األمم بأنشطة متصلة وإعالمية وتثقيفية

  ؛)١( صحفية مؤمترات وتنظيم صحفية اتنشر إعداد :صحفية ومؤمترات صحفية شراتن  ‘٦’      
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 بالفــضاء املتعلقــة باإلجنــازات لالحتفــال خاصــة مناســبات وتنــسيق تنظــيم :خاصــة مناســبات  ‘٧’      
  ؛)١( اخلارجي بالفضاء املتعلقة األخرى الذكرى ومناسبات اخلارجي

 األدوات مـن  مـصفوفات  نـشر  تيسري ):امليزانية عن ارجةاخل واردامل/عاديةال يزانيةامل( تقنية مواد  ‘٨’      
 املـواد  باسـتخدام  تـشغيلها  دعـم  يف ذلـك     مبـا  ء،الفـضا  طقـس ب املتعلقـة  الدوليـة  املبادرة إطار يف

يف  مبـا  الدوليـة،  الفـضائية  املعلومـات  دائـرة  على احلفاظ ؛)١( األخرى اإلعالمية واملواد التقنية
ــك ــع ذل ــشبكي املوق ــات وقواعــد اخلــارجي الفــضاء شــؤون ملكتــب ال ــة البيان ــفمب املتعلق  ختل

 حتتـوي  مدجمة أقراص نشر يهاف مبا الفضاء، وقانون الفضاء وتكنولوجيا بعلوم املتصلة املواضيع
 اخلـاص  الـشبكي  املوقـع  ؛)١( الفـضاء  وقانون الفضاء وتكنولوجيا علوم نع ثقيفيةت مواد على

صـيانة   ؛)١( الـسواتل  بواسـطة  للمالحـة  العامليـة  بـالنظم  ملعنيـة ا الدولية للجنة اإلعالمية بالبوابة
 وخــدمات واملراجــع املعلومــات تقــدمي ؛)١( ســبايدر لربنــامج املعرفيــة للبوابــة الــشبكي املوقــع
ــة ــدول إىل األخــرى املكتب ــب األعــضاء ال ــم ومكات  مؤســسات ســائرو األخــرى املتحــدة األم
 إىل وكـذلك  ،احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  لدوليـة ا احلكومية واملنظمات املتحدة، األمم منظومة
  ؛)١( اجلمهور عامة

 املعلومـات  اسـتخدام  إتاحـة  ):امليزانيـة  عـن  ارجـة اخل وارداملـ /عاديـة ال يزانيةامل( اإلنسانية البعثات  ‘٩’      
الفضائية لدعم االستجابة يف حاالت الطوارئ ويف احلاالت اإلنسانية من خالل إطـار املعونـة يف            

  ؛)١( على مدار الساعة طوال أيام األسبوعاتصال مباشر خط ، مبا يف ذلك إتاحة جمال الفضاء
 عـــن ارجـــةاخل وارداملـــ/عاديـــةال يزانيـــةامل( اخلـــارجيني للمـــستعملني خمصـــصة دراســـية حلقـــات  ‘١٠’      

 املعنيـة  احلكوميـة  غـري  يئـات واهل الدوليـة  احلكوميـة  املنظمات اجتماعات يف املشاركة ):امليزانية
  ؛)١٠( بالفضاء متصلة مسائل تناولت اليت بالفضاء

 سـنوي  منتـدى  ):عاديـة ال يزانيةامل( الوكاالت بني املشتركة لالجتماعات الفنية اخلدمات تقدمي  ‘١١’      
 ؛)٢( املتحــدة األمــم منظومــة كيانــات وممثلــي اللجنــة أعــضاء بــني املعلومــات لتبــادل مفتــوح

   ؛)٢( اخلارجي الفضاء نشطةأ بشأن الوكاالت بني املشترك السنوي االجتماعو
  ):امليزانية عن ارجةاخل واردامل/عاديةال يزانيةامل( التقين التعاون  )ج(    
   :االستشارية اخلدمات  ‘١’      
 واحلكوميــة اإلقليميـة  واملنظمـات  األعــضاء الـدول  إىل الطلـب،  عنــد املـساعدة،  تقـدمي   - أ        

ملـشاريع الوطنيـة واإلقليميـة املتعلقـة     الدولية وغري احلكومية لدعم اإلجراءات والربامج وا     
  ؛)١( ابقانون الفضاء وسياسات الفضاء وعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهت



 الشؤون السياسية  اجلزء الثاين
 

16 11-26796 
 

الســتخدام  التقنيــة إىل الــدول األعــضاء، بنــاء علــى طلبــها، ستــشارية االاملــساعدةتقــدمي   -ب         
ــل       ــشطة التقلي ــذ أن ــضائية يف خطــط وسياســات إدارة الكــوارث ويف تنفي ــول ف ــنحل  م

  ؛)١(املخاطر 
 علـــوم تعلـــيمل ةاإلقليميـــ كـــزارامل إىل رمزيـــة ماليـــة ومـــساعدة تقنيـــة مـــساعدة تقـــدمي  - ج        

 وجلاهنـا  إدارهتـا  جمـالس  ذلـك  يف مبـا  ،)املتحـدة  األمم إىل املنتسبة( الفضاء وتكنولوجيا
 وتـشغيل  تـشغيلها،  أنـشطة و والتدريبيـة  يميـة التعل أنـشطتها  دعملـ  وذلـك  االستشارية،

  ؛)٨( املتحدة األمم إىل املنتسبة الفضاء وتكنولوجيا علوم تعليمل ةاإلقليمي كزارامل
  :العمل وحلقات الدراسية واحللقات التدريبية الدورات  ‘٢’      
 لربنــامج واإلقليميــة الوطنيــة الــدعم مكاتــب عــن ممــثلني يــضم للخــرباء دويل اجتمــاع  - أ        

 واإلقليميـة  الدوليـة  واملبـادرات  املتحدة، ماألم ملنظومة التابعة كياناتال وسائر سبايدر
ــة ــا تــسخري وخــرباء الكــوارث إدارة مــديريو واملقــررة، اجلاري  يف الفــضاء تكنولوجي
 علـى  واالتفـاق  اجملال هذا يف هبا املضطلع األنشطة الستعراض وذلك الكوارث، إدارة

  ؛)٢( املستقبلية التوجهات
 مــديري إىل موجهــة العــامل منــاطق شــىت يف إقليميــة خــرباء اجتماعــات/عمــل حلقــات  - ب        

 الكـــوارث إدارة يف الفـــضاء تكنولوجيـــا تـــسخري جمـــال يف واخلـــرباء الكـــوارث إدارة
  ؛)٢( ئرالطوا حلاالت ستجابةواال

 لألنـشطة  القانونيـة  اجلوانب بشأن خرباء واجتماعات دراسية وحلقات عمل اتحلق  - ج        
  ؛)٢( الفضائية

ــيةد وحلقـــات عمـــل حلقـــات  - د         ــة ودورات راسـ ــرباء واجتماعـــات تدريبيـ ــة خـ  موجهـ
 واضـيعية امل االتاجملـ  بـشأن  املهنيـات،  النـساء  سـيما  وال الناميـة،  البلدان من ملشاركني

  ؛)١٢( ئيةالفضا تطبيقاتلل املتحدة األمم برنامج يف ولويةاأل ذات
   :واملنح الزماالت  ‘٣’      
ن علوم وتكنولوجيا الفضاء مقدمة مـن الـدول         إدارة زماالت دولية طويلة األجل يف ميدا        -أ         

  ؛)١٢( بالفضاءاملعنية األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
  ؛)٤( للمكتب املربَمجة األنشطة يف اجلنسانية املنظورات إلدماج الدعم تقدمي  - ب        
 إجـراءات املتابعـة الناشـئة عـن أنـشطة           تقدمي الدعم، وال سـيما يف البلـدان الناميـة، لتنفيـذ             -ج         

  ؛)١( املكتب يف جمال بناء القدرات، مبا يف ذلك حسب االقتضاء الدعم املايل الرمزي
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ــدعم تقــدمي  - د         ــشاركة ال ــيني مل ــدان مــن املهن ــة البل ــشطة يف النامي ــاة أن ــنظَّم منتق ــز ت  لتعزي
  ؛)١( السواتل بواسطة للمالحة ةالعاملي النظم تطبيقات استخدام

  ):العادية امليزانية( عليها واإلشراف وإدارهتا املؤمترات خدمات  )د(    
  ؛)١( للمكتب البشرية املوارد وتنظيم وإدارة ختطيط :البشرية املوارد إدارة  ‘١’      
ــامج ختطــيط  ‘٢’       ــة الربن ــامج ختطــيط :واحلــسابات وامليزاني ــة برن ــب وميزاني ــذ املكت ــامج وتنفي  الربن

  ).١( الصلة ذات الوثائق وإعداد أدائه ورصد ،)القصريو الطويل األمدين يف(
  

  برنامج العمل: االحتياجات من املوارد  ٧-٦اجلدول 
  

  الوظائف   )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد 

  ٢٠١١‐٢٠١٠  الفئة
٢٠١٣‐٢٠١٢   

  ٢٠١٣‐٢٠١٢  ٢٠١١‐٢٠١٠ )قبل إعادة تقدير التكاليف(
          

         امليزانية العادية
٢٤ ٨٣٣,٢٢٤ ٨٣٣,٢٦ ٦ الوظائف  
- -٢٣٨,٢ ١٨٩,٨١ ١ غري الوظائف  
٢٤ ٠٧١,٤٢٤ ٠٢٣,٠٨ ٨ اجملموع الفرعي  

- -٠١٣,٠ ٨٨٧,٠٢ ١ املوارد اخلارجة عن امليزانية
٢٤ ٠٨٤,٤٢٤ ٩١٠,٠١٠ ٩  اجملموع  

  
 دوالر، ٨ ٠٧١ ٤٠٠ البـــاب هـــذا حتـــت ٢٠١٣-٢٠١٢ الـــسنتني لفتـــرة للمـــوارد اإلمجـــايل املـــستوى يبلـــغ  ٢١-٦  

 مبلـغ  زيـادة  وتتعلـق  .بالوظائـــــف  متعلقـة  غـري  مـوارد  مـن  هبـا  يتـصل  ومـا  وظيفة ٢٤ استمرار تكاليف ستغطي
يف معــدل  زيـادة ال عـن  النامجـة  العامـة  التــشغيلية النفقـات  إطـار  يف االحتياجـات  بزيـادة  أساسـاً  دوالر ٤٨ ٤٠٠
 واســتبدال الرباجميــات، جمموعــات حتــديث عــن النامجــة عــداتوامل األثــاث إطــار يفو اخلــدمات، مــستوى اتفــاق
   .سنوات أربع البالغة العادية االستبدال دورة جتاوزتو ،٢٠٠٥ عام يف بعضها اقتناء مت اليت املعدات

 الفـضائية  التطبيقـات  قـسم  بـدمج  ٢٠١١ عـام  خـالل  وقـام  القـائم  التنظيمي للهيكل استعراضاً املكتب وأجرى  ٢٢-٦  
ــامج ــماأل وبرن ــات املتحــدة م ــضائية للمعلوم ــن الف  الطــوارئ حــاالت يف واالســتجابة الكــوارث إدارة أجــل م

 برنـامج  دمج مزايا لتقييم استعراض بإجراء الداخلية الرقابة خدمات مكتب توصية متشيا مع  ،)سبايدر برنامج(
ــم ــات املتحــدة األم ــضائية للمعلوم ــن الف ــو حــاالت يف واالســتجابة الكــوارث إدارة أجــل م ــامج (ارئالط  برن
   . أخرىأمور مجلة يف ،باللجنة اخلاصة والبحوث اخلدمات قسم وتعزيز الفضائية التطبيقات وقسم )رسبايد

 علـى  يـشدد  الـذي  الفـضائية  للتطبيقـات  املتحـدة  األمـم  برنـامج   تنظـيم وتنفيـذ    الفـضائية  التطبيقات قسم ويتوىل  ٢٣-٦  
 االقتــصادية لتنميــةغــراض األ الفــضاء وتكنولوجيــا علــوم تــسخري جمــاالت يف واإلقليمــي الــدويل التعــاون تعزيــز
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 الفــضاء، لتكنولوجيــا العمليــة التطبيقــات جمــال يف التــدريب وتــوفري املعلومــات نــشر ذلــك يف مبــا، واالجتماعيــة
 تـضطلع  الـيت  األجـل  الطويلـة  لألنـشطة  والـدعم  هالتوجيـ  تـوفري  ذلـك  ويـشمل  الناميـة،  لبلـدان صاحل ا لـ  سيما وال
 برتبـة  مـدير  القـسم  هـذا  ويـرأس  .)املتحـدة  لألمـم  املنتسبة (الفضاء وتكنولوجيا علوم لتعليم اإلقليمية املراكز هبا
 ،٣-ف برتبــة واحــدة ووظيفــة ،٤-ف برتبــة وظــائف ٣ و ،٥-ف برتبــة واحــد وظيفــة يــضمهــو و ،١-مــد

  ).األخرى الرتب (العامة اخلدمات فئة من ووظيفتني ،٢-ف برتبة واحدة ووظيفة
ــشئو  ٢٤-٦   ــامج أن ــبايدر برن ــالًُ س ــرار عم ــة بق ــ اجلمعي ــوفري ٦١/١١٠ ةالعام ــع حــصول لت ــى اجلمي ــة عل ــواع كاف  أن

 جـسراً  يكـون  بأكملـها،  الكـوارث  إدارة دورة ولـدعم  الكـوارث  بـإدارة  املتصلة الفضائية واخلدمات املعلومات
 سـيما  ال املؤسـسات،  وتعزيـز  القـدرات  لبنـاء  وميـسراً  الفـضائية،  واألوسـاط  الكـوارث  إدارة أوسـاط  بني يربط

 وظيفـة  فيها مبا ،٤-ف برتبة العادية امليزانية من ممولة وظائف أربع الربنامج هذاويشمل   .النامية بلدانلصاحل ا ل
 والنمـسا  أملانيـا  من السداد عدم أساس على عارةم امليزانية عن اخلارجة املوارد من وظائف وتسع ،برامج منسق
 يف الكـوارث  مـن  لحـد ل الـوطين  واملركـز  ،الفـضاء  شؤونلـ  توركسات ومركز فضاء،ال شؤونل األملاين واملركز
 ثـالث  بتنـسيق  ٤-ف برتبـة  موظـف  قيـام  فـإن  ،إداري منظـور  ومـن  .الـصني  يف الوطنيـة  الفضاء إدارةو الصني،
 واالســتعراض املــستفادة الــدروس إىل واســتناداً ،ســلمية إداريــة ممارســة  لــيسنفــسها رتبــةال مــن أخــرى وظــائف
 الربنـامج  شـؤون  تـسيري  شـاغلها  يتـوىل  ٥-ف برتبـة  وظيفـة  بإنـشاء  مت التوصل إىل حـل هلـذه املـسألة        ،والتوحيد

   .ا عليهاإلشرافوا تنسيقهو وفيينا وبون بيجني يف املكاتب خمتلف يف اآلخرين املوظفنيو
 األنـشطة  يف متكامـل  متضافر هنج اتباع عن سبايدر وبرنامج الفضائية التطبيقات لقسم املقترح الدمج سيسفرو  ٢٥-٦  

 والرعايــة املنـاخ،  تغــري قبيـل  مــن الوحـدتني،  هــاتني  نطـاق تتجــاوز الـيت  باملــسائل املتـصلة  والتنظيميــة التخطيطيـة 
 أهـداف  وضـع  يتـوىل  ١-مـد  برتبـة  مـدير  اجلديـد  القـسم  وسـريأس  .واملياه واإلنقاذ، والبحث بعد، من الصحية
 اإلقليميــة الــدعم مكاتــب ذلــك يف مبــا اهلــ والتخطــيط ســبايدر جوبرنــام الفــضائية بالتطبيقــات املتعلقــة الربنــامج
وسينـشأ عـن     .الفـضاء  وتكنولوجيـا  علوم لتعليم املتحدة لألمم نتسبةامل اإلقليمية واملراكز سبايدر نامجلرب التابعة
 خمتلـف  يف اآلخـرين  املـوظفني و الربنـامج   شـؤون  تـسيري  شـاغلها  يتـوىل  ٥-ف برتبـة  وظيفـة  املقتـرح  الـدمج  هذا
 بتقيــيم املتــصلة الوظــائف تبــسيط ويتــيح ،ا عليهــواإلشــرافا وتنــسيقه وفيينــا وبــون بــيجني يف ةنــالكائ ملكاتــبا

 البـشرية  املـوارد  وختطـيط  ،والتحليـل  واملراقبـة  ،امليزانيـة  وختطـيط  الـربامج،  أداء عـن  واإلبالغ ورصدها، الربامج
 يف ملـساعدته  املـدير  مكتـب  إىل ٤-ف ةبرتبـ  بـرامج  موظـف  وظيفـة  سـتنقل  لـذلك،  ونتيجـة  .اجلديـد  القسم يف

  .الربنامجإدارة 

ــدر  ٢٦-٦   ــوارد وتق ــة عــن اخلارجــة امل ــرةل امليزاني ــا ٢٠١٣-٢٠١٢ لفت ــه مب ــادة  أيدوالر، ٢ ٠١٣ ٠٠٠ جمموع  بزي
ــ ــة دوالر ١٢٦ ٠٠٠ ادرهقــ ــغ مقارنــ ــدر دوالر ١ ٨٨٧ ٠٠٠ مببلــ ــرة املقــ ــعو .٢٠١١-٢٠١٠ للفتــ  يتوقــ

 يف بالفعــل املبينــة لألغــراض وذلــك بالوظــائف املتعلقــة غــري املــوارد مــن تاالحتياجــا صــايف يف زيــادة حــدوث
   .١٥-٦ و ١٤-٦ الفقرتني
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  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي     
  ٢٠١٣-٢٠١٢اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لفترة السنتني     

  
  

 
  

النمـسا، واملركـز األملـاين      الوظائف املمولة من خارج امليزانية إعارات على أساس عدم الـسداد مـن أملانيـا، و                 *  
لــشؤون الفــضاء، ومركــز تركــسات لــشؤون الفــضاء، واملركــز الــوطين للتخفيــف مــن حــدة الكــوارث يف     

  . وإدارة الفضاء الوطنية يف الصنيالصني،
وظيفة منقولة من برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف               )أ(  

  . قسم التطبيقات الفضائية وبرنامج سبايدرإثر دمجعلى ) برنامج سبايدر(وارئ حاالت الط
  

 أسـاس  علـى  إعـارة  :س ع إ وطـين؛  موظف: و م ؛)األخرى الرتب( العامة اخلدمات فئة ):أ ر( ع خ  :املختصرات
 .)تربعات (امليزانية عن خارجة: ع خ عادية؛ ميزانية :ع م السداد؛ عدم

 مكتب املدير
  :خ ع

  ٢- مد١
  )أ(٤- ف١
 )ر أ( خ ع ١

  قسم اخلدمات 
  حوث اخلاصة باللجنةوالب

  :خ م
  ٥- ف١
  ٤- ف١
  ٣- ف٣
  ٢- ف٢
      )ر أ( خ ع ٢

  :خ م
 *٢- ف١

    قسم التطبيقات الفضائية
  :خ م

  ١- مد١
  ٥- ف١
  ٤- ف٦
  ٣- ف١
  ٢- ف١
    )ر أ( خ ع ٢

  :خ م
  *٢- ف٣
   إ ع س٨

   م و١
  )*ر أ( خ ع ٢
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  ملرفقا

ــوا     ــرة   النــــ ــت يف الفتــــ ــيت حتققــــ ــذ  و٢٠١١-٢٠١٠تج الــــ ــن تنفــــ ــرة لــــ   يف فتــــ
  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

  
ــة  ــرة مـــن الوثيقـ   الفقـ

A/64/6 (Sect.6) عن التنفيذسبب التوقف  الكمية  تجاالن   

تقـــدمي املـــساعدة إىل جلنـــة أحبـــاث الفـــضاء   -أ ‘ ٣’) أ (١٤-٦
لتنظــيم نــدوة عــن التطبيقــات     ) كوســبار (

ــاد  ــاء انعقــ ــضائية أثنــ ــة  الفــ ــدورة الثامنــ  الــ
  واألربعني للجنة الفرعية

ــرد اإلشــارة إىل هــذا   ١ ــت ــرةاتج الن أ‘ ٣’) أ (٢٠-٦  يف الفق
  من هذا التقرير

تقدمي املـساعدة إىل رؤسـاء األفرقـة العاملـة            - أ‘ ٣’) أ (١٤-٦
ــة أحبــاث الفــضاء     ــشأهتا جلن ــيت أن ــشطة ال الن

من أجـل تنفيـذ توصـيات مـؤمتر        ) كوسبار(
لثالــث املعــين باستكــشاف  األمــم املتحــدة ا 

الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض        
  السلمية 

 رمسيــــاًطني نــــش فقــــطفريقــــان عــــامالنال يــــزال هنــــاك   ١
.يتعلق بالصحة العامة واألجـسام القريبـة مـن األرض        ما يف

ــدم  ــدعم املكتــب ويق ــامشال ــى ه ــيني عل إىل الرؤســاء املعن
تقنيــــة،االجتمــــاع الــــسنوي للجنــــة الفرعيــــة العلميــــة وال

ــضاء ــتخدام الفـ ــة باسـ ــة املعنيـ ــسنوي للجنـ ــاع الـ واالجتمـ
ــسلمية    ــراض الـــــــ ــارجي يف األغـــــــ إىل جانـــــــــباخلـــــــ

يف إطار اخلـدمات(املناسبات اليت ينظمها املكتب     /األنشطة
  )االستشارية

تقــدمي املــساعدة ألنـــشطة املتابعــة اخلاصـــة      - أ‘ ٣’) أ (١٤-٦
بتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث      

عــــين باستكــــشاف الفــــضاء اخلــــارجي    امل
  واستخدامه يف األغراض السلمية 

األنشطة اخلاصة مبؤمتر األمـم املتحـدة املعـينمت تنفيذ معظم      ١
ــتخدامه يف األغــراضباستكــشاف  الفــضاء اخلــارجي واس

ــة يف ســياق العمــل الــسلمية وجيــري تنــاول األنــشطة املتبقي
الفرعيــةا احلكــومي الــدويل املــستمر للجنــة يف إطــار هيئاهتــ 

  وكذلك على الصعيد الوطين
التقــدم احملــرز يف   : معــامل يف جمــال الفــضاء     ‘١’) ب (١٤-٦

ــا الفـــضاء وتطبيقاهتمـــا، علـــوم  وتكنولوجيـ
  والتعاون الدويل، وقانون الفضاء 

سيتوقف إصدار هذا املنـشور املتكـرر نظـرا ألن املعلومـات  ٢
ــت نــشرها       ــت وق ــد تقادم ــون ق ــادة تك ــضمنها ع ــيت يت .ال

صــبح اجلــزء األكــرب مــن املعلومــات متاحــا بــسهولة اآلنوأ
   على شبكة اإلنترنت

ــ  ٢    للفضاءتقرير عن األسبوع العاملي   ‘١’) ب (١٤-٦ ــذا وقف يتس ــاتج ه ــر(الن ــشور/التقري ــشكله)  الرمســياملن ب
شــكل كتــابمــا يــرد مــن معلومــات يف   وسينــشر. احلــايل

  كتروين على املوقع الشبكي للمكتبإل
استنـــساخه هـــذا املنـــشور متكـــرراً ولكـــن دورة    ســـيظل  ١  مسائل الفضاء   ‘١’) ب (١٤-٦

إعـداد الطبعـةاستناداً إىل   و. سنوات ٤ إىل   ٣ستتراوح من   
 لـــــوحظ أن،٢٠١١يف عـــــام أن تـــــصدر املتوقـــــع  األوىل

تني كــبري كــل ســن تغــيري ســوف ال يطــرأ عليهــا املعلومــات 
ــة، ســتمدد دور     ــاهظ الكلف ــشور ب ــذا املن ةونظــراً إىل أن ه

  يف املستقبل املنظوراستنساخه 
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ــة  ــرة مـــن الوثيقـ   الفقـ
A/64/6 (Sect.6) عن التنفيذسبب التوقف  الكمية  تجاالن   

 علـــى مـــدار إطـــار تـــشغيلي احملافظـــة علـــى  -  أ‘١’) ج( ١٤-٦
 أيـام يف األسـبوع،      ٧ وعلى مـدى   ،ساعةال

لنـــــشر املعلومـــــات املتعلقـــــة باملعلومـــــات  
الفــضائية واحللــول والفــرص املتاحــة إلدارة  

  الكوارث

)ب (٢٠-٦ الفقـرة    ترد اإلشـارة أيـضا إىل هـذا النـاتج يف             ١
  من هذا التقرير ‘٩’

ــايل  - و‘ ١’) ج (١٤-٦ ــدعم املــ ــة والــ ــساعدة التقنيــ ــدمي املــ تقــ
ــزي ــشطة   الرم ــذ أن ــضاء، لتنفي ، حــسب االقت

سيما يف البلدان الناميـة، النامجـة        املتابعة، وال 
  ) ٢(عن أنشطة بناء القدرات للمكتب 

)ج (٢٠-٦يف الفقــرة تــرد اإلشــارة إىل هــذا النــاتج أيــضا   ١
  لتقريرج من هذا ا‘ ٣’

    ١٠    اجملموع  
  
  


