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 تصدير 
، ســيواصــل مكتو  ــؤون الفخــاء الخارجي تيســير ودعم المناقشــات فيما بين الدول األعخــاء بشــأن الســياســات العالمية 2022خالل عام  

 من أجل ضمان تحقيق قدر أكبر من األمان واألمن واالستدامة في الفخاء الخارجي.

ــائد في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشـــرين. وتحطم الرقم الاياســـي العالمي للســـواتل المطلقة   2020وقد عزز عام   االتجاه السـ
في المائة. وفي حين يمثل هذا نجاحا عظيما، فإن مثل هذا النشـــر الســـريع لاجســـام الجديدة في الفخـــاء يطر  أيخـــا   118خالل عام واحد بنســـ ة 

ازدهار قطاع الفخــــــاء وتحايقه كامل إمكاناته في الســــــياقات المتقدمة والنامية على حد ســــــواء، يجو اســــــتيفاء بع  تحديات ومخاطر. ولخــــــمان 
 الشروط المس قة، وتحايقًا لهذا الغرض، ينطوي الحوار المستمر والمشاركة المتعددة األطراف على أهمية محورية.

بتكرة لخــمان إتاحة االســتفادة من منافع الفخــاء للجميع من أجل ســد الفجوة  وســيســعى المكتو أيخــا، تمشــيا مع واليته، إلى إيجاد ســبل م 
إطالق غواتيماال أول ســاتل لها، لتصــ ل بذلن  اني دولة تنجل في ذلن في إطار   2020القائمة في القدرات الفخــائية. وكان من أبرز أحداع عام 

و، مما يؤكد على قدرة الشــراكات القوية والتعاون الدولي على إحداع التحول، التي طرحها المكت   “إتاحة ســبل الوصــول إلى الفخــاء للجميع”م ادرة 
 ويدل على أهمية األمم المتحدة وجدواها.

ــُيترجم بدوره إلى ابتكار وارتفاع في    ــمواًل وتنوعًا، وهو ما ســــــــ ــاء قطاع أكثر  ــــــــ ــًا تكريي درجة تركيز أعلى بكثير على إنشــــــــ ويجو أيخــــــــ
ســيكثف المكتو جهوده الرامية إلى تحقيق المســاواة بين الجنســين في هذا القطاع، وســيســعى إلى إيجاد فر  إل ــرا    اإلنتاجية واإليرادات. ولذلن،

 األ خا  ذوي اإلعاقة في علوم الفخاء، ويواصل بذل الجهود من أجل رفع أصوات الش اب. 

ــيما فيما يتع  ــاء عامال مغيرا لقواعد اللع ة، وال ســــــــــ ــتدامة، وأخيرا، ونظرا إلى كون الفخــــــــــ لق بدعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المســــــــــ
ن ســـــيواصـــــل المكتو تعزيز مســـــاعدته للدول، من خالل برامجه القائمة، من أجل تعزيز قدراتها في مجال علوم وتكنولوجيا الفخـــــاء وتطبيقاتها، وم

جي. وســيســتفيد المكتو، حســو االقتخــاء، من الدرو  أجل تحقيق فهم أكبر لإلطار المعياري الُمســتر ــد به في االضــطالع بأنشــطة الفخــاء الخار 
، بتطبيق الحلول وغيرها من األدوات المبتكرة، بما فيها تلن التي أ بتت فعاليتها في توســــــــيع نطاق الوصــــــــول، من أجل  2020المســــــــتفادة من عام 

 إعادة البناء على نحو أفخل.

 

 دي بيبوسيمونيتا  )توقيع(
 الخارجي مديرة مكتو  ؤون الفخاء 

 



 الشؤون السياسية الجزء الثاني 
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 2020واألداء البرنامجي لعام    2022الخطة البرنامجية المقترحة لعام  - ألف   
 التوجه العام   
 الواليات والمعلومات األساسية  

يتولى مكتو  ـؤون الفخـاء الخارجي المسـؤولية عن النهوض بالتعاون الدولي في األنشـطة الفخـائية. ويسـتمد المكتو واليته من  6-1 
بشــأن  74/82( و 14-ألف )د 1472األولويات المحددة في قرارات ومقررات الجمعية العامة ذات الصــلة، بما في ذلن القراران  

بشــأن تدابير كفالة الشــفافية و ناء الثقة في   74/67التعاون الدولي في اســتخدام الفخــاء الخارجي في األغراض الســلمية، والقرار 
بشــأن اســتمرارية عمل لجنة اســتخدام الفخــاء الخارجي في األغراض الســلمية وهيئتيها  75/92القرار  أنشــطة الفخــاء الخارجي، و 
 الفرعيتين، حسو االقتخاء.

رجي في األغراض السـلمية وهيئتيها  وتتمثل المهام الرئيسـية للمكتو فيما يلي  )أ( العمل بمثابة أمانة للجنة اسـتخدام الفخـاء الخا 6-2 
ــواتل 14-ألف )د  1472الفرعيتين )القرار  ــطة الســــــــ ((، و مثابة أمانة تنفيذية للجنة الدولية المعنية بالُنُظم العالمية للمالحة بواســــــــ

ــاري المعني بالتخطي  لل عثات 64/86 و  61/111ومنتدى مقدِّمي الخدمات التابع لها )القراران  ــتشــــــ ( و مثابة أمانة الفريق االســــــ
ــائية )القرار  ــائية )القراران  71/90الفخــ ( و رنامج  37/90و  (24-)د 2601(؛ )ب( تنفيذ برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفخــ

(؛  61/111( )القرار  UN-SPIDERاالت الطوارئ )اســــــــــــــتخـدام المعلومـات الفخـــــــــــــــائيـة في إدارة الكوارع واالســــــــــــــتجـابـة في حـ 
ــاء الخارجي )القراران   )ج( ــام المطلقة في الفخـ ؛ )د( االضـــطالع  (29-)د 3235( و 16-باء )د 1721االحتفاظ بســـجل األجسـ

لمســـــؤوليات المنوطة باألمين العام بموجو معاهدات األمم المتحدة وم ادئها المتعلقة بالفخـــــاء الخارجي والقرارات ذات الصـــــلة  با
  47/68و  41/65و  37/92و  34/68و   (29-)د 3235و  (26-)د 2777و   (22-)د 2345و  (21-)د 2222)القرارات  

 (.62/101و  59/115و 

التكنولوجيات الجديدة والزيادة المطردة في عدد الجهات الفاعلة إلى حدوع تغيرات ســــريعة في  يكل األنشــــطة الفخــــائية وتؤدي   6-3 
ومخــــــمونها. وتشــــــكل هذه البيئة المتزايدة التعقيد، مقترنة باألهمية التي تتســــــم بها علوم وتكنولوجيا الفخــــــاء وتطبيقاتها بالنســــــ ة 

ــية لتحقيق أهداف الخطة العالمية، وك ــاء الخارجي في األمد ال عيد، الدوافع  الرئيسـ ــتدامة أنشـــطة الفخـ ذلن الحاجة إلى ضـــمان اسـ
 للمسؤوليات المنوطة بالمكتو في إطار البرنامج.

 
 برنامج العمل   
 استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية    
 الهدف  

ــهم هذا البرنامج في تحايقه هو تعزيز   6-4  ــائية لاغراض  الهدف الذي يســــــ ــطة الفخــــــ التعاون الدولي في مجال االضــــــــطالع باألنشــــــ
 السلمية والنهوض باستخدام علوم وتكنولوجيا الفخاء وتطبيقاتها.

 
 االستراتيجية  

ــاء على تعزيز التعاون في   6-5  ــاء الخارجي العمل مع الدول األعخـ ــيواصـــل مكتو  ـــؤون الفخـ ــاهمة في تحقيق هذا الهدف، سـ للمسـ
ــتخدام ــاء    مجال اسـ ــتخدام الفخـ ــيما من خالل تقديم األمانة خدمات فنية للجنة اسـ ــلمية، وال سـ ــاء الخارجي في األغراض السـ الفخـ

الخـارجي في األغراض الســــــــــــــلمـية، واللجـنة الفرنـية العلمـية والتقنـية، واللجـنة الفرنـية الـقانونـية، واألفرـقة العـامـلة الـتابعـة لكـل منهـا،  
ســتدامة أنشــطة الفخــاء الخارجي في األمد ال عيد. وســيســتر ــد الفريق العامل، في إطار خطة  ومن بينها الفريق العامل المعني با
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ــع م ادئ توجيهية جديدة للجنة   ــتها والنظر في احتمال وضــــــــ ــية، باإلطار التالي  )أ( التعرف على التحديات ودراســــــــ عمل خمســــــــ
الخارجي في األمد ال عيد؛ )ب( ت ادل الخبرات  اســتخدام الفخــاء الخارجي في األغراض الســلمية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفخــاء 

والممارســـــات والدرو  المســـــتفادة من التنفيذ الوطني الطوعي للم ادئ التوجيهية المعتمدة؛ )ج( التونية و ناء القدرات، وال ســـــيما 
ــاء الخارجي في األغراض ــتخدام الفخــــ ــاء والبلدان النامية. وتمثل لجنة اســــ ــئة في مجال الفخــــ ــلمية المنبر   لدى الدول النا ــــ الســــ

الرئيســـي إلجراء حوار مؤســـســـي مســـتمر بشـــأن المســـائل المتصـــلة بتنفيذ الم ادئ التوجيهية واســـتعراضـــها. وســـيقدم المكتو أيخـــا 
الدعم والخدمات إلى اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية للمالحة بواســــطة الســــواتل ومنتدى مقدمي الخدمات التابع لها والفريق 

 المعني بالتخطي  لل عثات الفخائية.االستشاري 

ــركاء ا خرين لتنفيذ   6-6  ــاء والكيانات الحكومية الدولية والكيانات غير الحكومية والشــــــ ويعتزم المكتو كذلن العمل مع الدول األعخــــــ
لدولي الذي يحكم م ادرات وأنشـطة محددة للدعوة إلى اسـتخدام الفخـاء الخارجي اسـتخداما مسـؤوال، بسـبل منها  )أ( تنفيذ النظام ا

( تدابير د( تخفيف الحطام الفخـــائي؛ )جاألنشـــطة الفخـــائية؛ )ب( تســـجيل األجســـام الفخـــائية المطلقة في الفخـــاء الخارجي؛ )
كفالة الشــــفافية و ناء الثقة في أنشــــطة الفخــــاء الخارجي حســــو االقتخــــاء؛ )ل( االســــتخدام المدني للســــواتل في تحديد المواقع 

لخدمات ذات الايمة المخـافة، مما سـيسـاعد الدول األعخـاء على إحراز تقدم نحو ضـمان تحقيق قدر أكبر والمالحة والتوقيت وا
 من األمان واألمن واالستدامة في الفخاء الخارجي.

ديم  وسـيقوم المكتو، تمشـيا مع واليته، بتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسـية ودورات تدريبية و عثات اسـتشـارية تقنية وم ادرات، وتق 6-7 
ــاء   ــاعـدة الـدول فيمـا يلي  )أ( بـناء أو تعزيز قـدراتهـا في المجـاالت من قبـيل قـانون الفخــــــــــــ الـدعم وغير ذلـن من الخـدمـات لمســــــــــــ
وســياســاته، واســتدامة الفخــاء، وتغير المناد، والرصــد البيئي، وادارة الموارد الطبيعية، والصــحة العالمية، واالتصــاالت الســاتلية،  

فخـاء، وعلم الفلن، وال ح  واإلنقاذ، والحد من مخاطر الكوارع، والُنُظم العالمية للمالحة بواسـطة  وطقي الفخـاء، واسـتكشـاف ال
السواتل؛ )ب( تعزيز ت ادل المعارف والنهوض به؛ )ج( دعم الجهود الرامية إلى بناء المؤسسات؛ )د( إنشاء منابر للتعاون لزيادة 

 تفيد من الحلول الفخائية للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.عدد البلدان، وال سيما البلدان النامية، التي تس

ويعتزم المكتو أيخــــا مواصــــلة دعمه للمراكز اإلقليمية لتدريي علوم وتكنولوجيا الفخــــاء، التي أنشــــأتها األمم المتحدة والمنتســــ ة  6-8 
صــين والهند(، وأمريكا الالتينية ومنطقة ال حر الكاريبي  إليها، الموجودة في أفريايا )المغرب ونيجيريا(، وآســيا والمحي  الهادئ )ال

)البرازيل والمكســــــين(، وغرب آســــــيا )األردن(، التي تقدم، في جملة أمور، التعليم والتدريو في واحد أو أكثر من التخصــــــصـــــات  
ة؛ واالتصـاالت السـاتلية ونظم التالية  االسـتشـعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ والتطبيقات المتعلقة بسـواتل األرصـاد الجوي 

 تحديد المواقع الجغرافية؛ وعلوم الفخاء والغالف الجوي؛ والنظم العالمية لسواتل المالحة.

ــطة المكتو وم ادراته،  6-9  ــلمية، وأنشــ ــاء الخارجي في األغراض الســ ــتخدام الفخــ ــل المكتو كذلن التونية بأعمال لجنة اســ ــيواصــ وســ
ســيما فيما يتعلق بتحقيق التنمية المســتدامة عن طريق  )أ( تنظيم أنشــطة التونية، ألغراض منها و فوائد األنشــطة الفخــائية، وال 

االحتفال بأهم المحطات التاريخية واأليام الدولية وغير ذلن من االحتفاالت؛ )ب( إعداد واصــــــــــدار المنشــــــــــورات واألوراق والمواد 
 اإلعالمية ووسائ  التدريو.

عكي المنجزات المســـــتهدفة واألنشـــــطة المقررة للمكتو ُنُهجًا معززة تدمج الدرو  المســـــتفادة من جائحة  ، ت 2022و النســـــ ة لعام  6-10 
(. وتشـــــمل المنجزات المســـــتهدفة واألنشـــــطة المقررة تقديم المســـــاعدة وتنمية القدرات في مجال  19-مرض فيرو  كورونا )كوفيد

مية إلى تحقيق التعافي المقترن بالقدرة على الصـمود، وزيادة معدل  اسـتخدام تكنولوجيات الفخـاء من أجل التعامل مع الجهود الرا
اســــــتحداع الدورات والمواد التدريبية على اإلنترنت، وتعظيم االســــــتفادة من الخبراء الوطنيين متى أمكن ذلن لخــــــمان اســــــتمرارية  

 تقديم الخدمات.



 الشؤون السياسية الجزء الثاني 

 

6/22 21-03969 

 

 ومن المتوقع أن يسفر العمل المذكور أعاله عما يلي  6-11 

ــلمية، واللجنة الفرنية العلمية والتقنية   )أ(   ــاء الخارجي في األغراض الســـــ ــتخدام الفخـــــ ــاركة في أعمال لجنة اســـــ زيادة المشـــــ
 واللجنة الفرنية القانونية التابعتين لها، واألفرقة العاملة التابعة لكل منها؛

 الخارجي؛زيادة فهم وقبول وتطبيق النظام القانوني الدولي الذي يحكم أنشطة الفخاء  )ب(  

تيسـير الوصـول إلى الفخـاء، وتعزيز قدرة البلدان، خاصـًة البلدان النامية، على اسـتخدام العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات  )ج(  
 المتصلة بها، ال سيما في يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة؛

 ابلية تشغيلها على نحو مت ادل؛تعزيز التعاون وزيادة توافق النظم العالمية للمالحة بواسطة السواتل وق )د(  

ــائية لدعم الحد من مخاطر   )ل(   ــتخدام جميع أنواع المعلومات والخدمات الفخــ ــول والقدرة على اســ ــر الوصــ زيادة الفهم وتيســ
 الكوارع واالستجابة في حاالت الطوارئ؛

ــائل جديدة لجعل  تعزيز العالقات التعاونية واقامة  ــــراكات جديدة لتعظيم االســــتخدام الفعال للموا )و(   رد، وتحديد ســــبل ووســ
 القدرات الفخائية أيسر مناال لجميع المستخدمين.

 
 2022العوامل الخارجية لعام    

إلى افتراض التخطي  الذي مفاده أن الجهات صـــاح ة المصـــلحة   2022فيما يتعلق بالعوامل الخارجية، تســـتند الخطة الشـــاملة لعام  6-12 
ؤون الفخــــــاء الخارجي في تنفيذ البرنامج وهي را  ة في مواصــــــلة هذا الدعم، بما في ذلن تنفيذ  قادرة على مواصــــــلة دعم مكتو  ــــــ 

 األنشطة في اإلطار المتوقع، وفي تلبية االحتياجات النا ئة عن التغير السريع في  يكل األنشطة الفخائية ومخمونها. 

من منجزات مســـــــتهدفة وأنشـــــــطة   2022البرنامجية إلى افتراض أن المقتر  لعام ، تســـــــتند الخطة  19-وفيما يتعلق بجائحة كوفيد 6-13 
ــطة المقررة، فســــــوف يتم تعديلها خالل   ــتهدفة واألنشــــ ــتمر تأ ير الجائحة على المنجزات المســــ ــيكون قابال للتنفيذ. ولكن إذا اســــ ســــ

الت من هذا القبيل في إطار المعلومات في نطاق األهداف واالســــــتراتيجيات والواليات العامة. وســــــيبل  عن أي تعدي  2022 عام
 المتعلقة باألداء البرنامجي.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الكيانات األخرى على الصـــــــعد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي، ســـــــيواصـــــــل المكتو، تما ـــــــيا مع  6-14 
ة والمنظمـات غير الحكومـية، بمـا في ذلـن واليـته، تعزيز  ــــــــــــــراكـاـته القـائمـة مع المنظمـات الحكومـية والمنظمـات الحكومـية الـدوليـ 

وكاالت الفخـاء وقطاع الصـناعة واألوسـاط األكاديمية والمؤسـسـات والكيانات األخرى ذات الصـلة بالفخـاء، من أجل اسـتكشـاف  
ة، في مجال  الســــــبل لزيادة قدرته على تلبية الطلو المتزايد على تقديم الدعم من أجل تعزيز قدرة البلدان، وال ســــــيما البلدان النامي 

اســتخدام علوم وتكنولوجيا الفخــاء وتطبيقاتها، ومن أجل الســعي إليجاد فر  جديدة لزيادة تلن القدرة. وســيســعى المكتو أيخــا 
إلى إـقامـة عالـقات تعـاونـية، بمـا في ذـلن مع القطـاع الخـا ، لتحـدـيد آلـيات جـدـيدة توفر فر  الوصــــــــــــــول إلى الفخــــــــــــــاء وتتيل  

 للجميع االستفادة من منافعه.

وفيما يتعلق بالتنســيق واالتصــال بين الوكاالت، ســيواصــل المكتو قيادة االجتماع المشــتر  بين الوكاالت بشــأن أنشــطة الفخــاء   6-15 
الخارجي )آلية األمم المتحدة للفخاء(، الذي يعزز التنسيق والتعاون فيما بين الكيانات المشاركة. ومن خالل تلن ا لية، سيعمل  

ُبل  المكتو على زيادة ا التســــــاق وأوجه الت زر في األعمال المتصــــــلة بالفخــــــاء التي تقوم بها كيانات منظومة األمم المتحدة، بســــــُ
 منها إقامة اتصاالت  نائية بشأن مواضيع محددة محل اهتمام مشتر .

ــاء  16- 6  ــو االقتخــ ــتهدفة ونتائجه، حســ ــطته التنفيذية ومنجزاته المســ ــاني في أنشــ ــل من إطالق  ويراعي المكتو المنظور الجنســ ، كما يتخــ
، بمناســ ة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وهو موقع 2020في عام   “ Space4Womenالفخــاء من أجل المرأة ” منصــة 
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 ـ كي مخصـل لتعزيز تمكين المرأة في مجال الفخـاء والدعوة إلى إذكاء الوعي والى أهمية التعليم في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  
هندســــة والرياضــــيات. وتشــــمل المنصــــة أيخــــًا برنامجًا توجيهيا يمكن فيه للمهنيين من خلفيات ومناطق جغرافية متنوعة، العاملين  وال 

في قطاع الفخـــــاء، العمل مع المســـــتفيدين من التوجيه إللهام النســـــاء والفتيات وتوجيههن وتشـــــجيعهن على ممارســـــة المهن المتعلقة  
ة والرياضــــيات. ووضــــع المكتو أيخــــا مجموعة من الم ادئ التوجيهية ليســــتر ــــد بها موظفوه في التقدم  بالعلوم والتكنولوجيا والهندســــ 

 بطل ات لزيادة مشاركة المرأة في مناس اته وأنشطته، وسيستمر تعميمها في المناس ات واألنشطة المقبلة. 

، والعمل مع الرابطات والوكاالت المتخصـــــصـــــة،  وســـــيســـــعى المكتو كذلن إلى إدماج مراعاة منظور اإلعاقة في برنامج أنشـــــطته 6-17 
بســبل منها إ ــرا  صــانعي القرار، من أجل تيســير الم ادرات التي تســتهدف اســتيعاب الجميع في علوم الفخــاء وتقديم المســاعدة  

 لها، وعلى تعزيز آفاق ممارسة األ خا  ذوي اإلعاقة للمهن المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
 

 أنشطة التقييم  
. وـقد ـبدأت عملـية التقييم اـلذاتي لمكـتو برـنامج األمم المتحـدة الســــــــــــــتخـدام المعلومـات 2020لم ُتنجز أي تقييمـات ذاتـية في عـام   6-18 

ــتجابة في حاالت الطوارئ في بيجين في النصـــف الثاني من عام  ــائية في إدارة الكوارع واالسـ ، ومن المقرر إنجازها  2020الفخـ
، ومن المتوقع أن تدمج النتائج المســــــــتخلصــــــــة منها في خطة العمل الســــــــنوية لمكتو بيجين واســــــــتراتيجيته للفترة  2021عام في 

2021-2024. 

تقييم ذاتي الحتـياجـات المكـتو من تكنولوجـيا المعلوـمات واالتصــــــــــــــاالت بـهدف توحـيد مواقـعه   2022ومن المقرر أن ُيجرى في عـام  6-19 
 ه و واباته لخمان االتساق مع سياسات األمم المتحدة وم ادئها التوجيهية بشأن تر يد المواقع الش كية وامتثالها. الش كية وقواعد بيانات 

 
 2020األداء البرنامجي في عام    

، إلى جــانــو األداء البرنــامجي  2020النتيجــة الواردة أدنــاه التي ظهرت خالل عــام    2020يشــــــــــــــمــل األداء البرنــامجي في عــام   6-20 
 أدناه. 2و  1وض في إطار النتيجتين  المعر 

 
 زيادة فرص االستفادة من تنمية القدرات أثناء الجائحة   

تتمثل إحدى المهام األسـاسـية للمكتو في تنفيذ عدد من األنشـطة والخدمات والم ادرات سـنويا من أجل مسـاعدة الدول األعخـاء،  6-21 
مجال علوم وتكنولوجيا الفخـــــاء وتطبيقاتها. واذ واجه المكتو تعطال غير   وال ســـــيما البلدان النامية، على تطوير قدرات أكبر في

، فقد تكيف مع الوضـع وسـعى إلى إيجاد حلول قابلة  19-متوقع وكبيرا في أسـاليو عمله وعملياته المسـتقرة، نتيجة لجائحة كوفيد
مثل السـلسـلة المتعلقة بقانون الفخـاء وسـياسـاته،  للتنفيذ للوفاء بالتزاماته. و ـمل ذلن تحويل أنشـطة مختارة إلى صـيغة إلكترونية،  

وحلقة العمل المتعلقة باسـتخدام التطبيقات الفخـائية في العمل المناخي، ومنتدى الفخـاء العالمي، مما أفخـى إلى تعزيز الحوار  
ــعت الطرائق اإللكترونية نطا ــراكات والتعاون فيما بين الوكاالت. ووســــــ ــات الجيدة وعزز الشــــــ ق تأ ير األنشــــــــطة  وت ادل الممارســــــ

ــاركين، ويســـــــــــــرت ات اع ُنُهج أكثر مرونة في التنفيذ من أجل الدفع بفر  للتعلم مكّيفة  ــمل عددا أكبر من المشـــــــــــ المختارة لتشـــــــــــ
 ومخصصة بدرجة أكبر، بناًء على االحتياجات المحددة.

اسـية الشـ كية عن اقتصـاد الفخـاء، وسـلسـلة من وأعد المكتو أيخـًا أنشـطة جديدة، نُفذت إلكترونيا، منها سـلسـلة من الحلقات الدر  6-22 
االجتماعات التدريبية المكرســة لدعم األفرقة والمشــاركين من البلدان النامية في طل ات التقدم لالســتفادة من الفر  في المســتقبل 

بما في ذلن  في إطار م ادرة إتاحة ســــــبل الوصــــــول إلى الفخــــــاء للجميع. وعالوة على ذلن، عمل المكتو مع الجهات المعنية،
ــاء في الهنــد، على التعجيــل بــإعــداد واطالق دورة تــدريبيــة على  مركز األمم المتحــدة اإلقليمي لتــدريي علوم وتكنولوجيــا الفخـــــــــــــ

 اإلنترنت بشأن استخدام التطبيقات الجغرافية المكانية في إدارة مخاطر الكوارع.
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 التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف، ومايا  األداء   
مشــــــــاركًا في المناســــــــ ات اإللكترونية مقارنة  2 282لعمل المذكور أعاله في تحقيق الهدف، كما يتخــــــــل من حخــــــــور  أســــــــهم ا 6-23 

على التوالي  2018 و  2019مشـاركًا في المناسـ ات المعقودة بالحخـور الشـخصـي في عامي  557 مشـاركًا و  1 161بحخـور 
 (.6)انظر الشكل األول من ال اب 

 
 6ال اب الشكل األول من 

 مقياس األداء: العدد السنوي للمشاركين في المناسبات  

 

 

 

 

 

 
   

 على تنفيذ البرامج   19- تأثير كوفيد   

ــاء الخارجي.   19-، كان لجائحة كوفيد2020خالل عام  6-24  ــؤون الفخـ ــطة المقررة لمكتو  ـ ــتهدفة واألنشـ تأ ير على المنجزات المسـ
دورتي هيئتين حكوميتين دوليتين هما اللجنة الفرنية القانونية ولجنة اســـتخدام الفخـــاء الخارجي  و ـــمل التأ ير ما يلي  )أ( إلغاء 

في األغراض الســــــــلمية؛ )ب( تأجيل اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية للمالحة بواســــــــطة الســــــــواتل ومنتدى مقدمي الخدمات  
ن أنشـــطة الفخـــاء الخارجي )آلية األمم المتحدة للفخـــاء( والمنتدى التابع لها؛ )ج( تأجيل االجتماع المشـــتر  بين الوكاالت بشـــأ

ــية وحلقات العمل   ــيفة لانشــــــــطة، تأجيل عقد بع  الحلقات الدراســــــ ــيق مع الحكومات المخــــــ ــل به؛ )د( بالتنســــــ المفتو  المتصــــــ
ــارية التقنية المختارة التي لم يكن من المم ــتشــــــ ــ ات التدريبية وفر  الزماالت وال عثات االســــــ ــائل أخرى  والمناســــــ كن تقديمها بوســــــ

(. و ــــملت هذه األنشــــطة تأجيل فرصــــتين كانتا قد أُعدتا لدعم أفرقة اختيرت من بلدين  2020عبر اإلنترنت )إلى ما بعد عام  أو
نـاميين إلجراء بحوع وتجـارب في مجـال الجـاذبيـة المفرطـة والخــــــــــــــئيلـة. وحيثمـا كـان ذلـن عمليـا، أعـاد المكتـو تنظيم الحلقـات  

ــية وح ــارية تقنية وقانونية من خالل الندوات الدراسـ ــتشـ ــ ات التدريبية إلتاحة تقديمها إلكترونيا، وقدم خدمات اسـ لقات العمل والمناسـ
الشـ كية وغيرها من الوسـائل اإللكترونية. واضـافة إلى ذلن، عمل المكتو على تنمية القدرات الوطنية في مجال اسـتخدام الحلول  

االســــــتجابة في حاالت الطوارئ عن طريق إلحاق خبيرين معينين محليا بمؤســــــســــــات إدارة  الفخــــــائية للحد من مخاطر الكوارع و 
الكوارع في بلدانهم بدال من نقل فريق من الخبراء إلى تلن البلدان. ونظم المكتو أيخــــا ســــلســــلة من الحلقات الدراســــية الشــــ كية  

ــاء، وعقد اجتماعات على اإلنترنت لدعم مقدمي الطل ات   ــاد الفخـ ــأن اقتصـ من البلدان النامية في إعداد طل ات التقدم للفر  بشـ
المتاحة في إطار م ادرة إتاحة ســـــبل الوصـــــول إلى الفخـــــاء للجميع، كما نظم دورات إلكترونية مفتوحة حا ـــــدة بشـــــأن اســـــتخدام  

، على النحو  2020م  التطبيقـات الجغرافـية المكـانـية إلدارة مخـاطر الكوارع. وكـان لهـذه التغييرات ـتأ ير على أداء البرـنامج في عـا
 أدناه. 2المحدد في إطار النتيجة 

إال أن المكتو حدد في الوقت نفسه فرصا جديدة وعّدل األنشطة المقررة من أجل تقديم الدعم إلى الدول األعخاء بشأن المسائل   6-25 
نشــطة االســتجابة لحاالت  ، ضــمن النطاق العام لهدف البرنامج. وأنشــأ المكتو صــفحة الســتعراض أ19-المتصــلة بجائحة كوفيد

557 

1 161 

2 282 

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

2018
،(العدد الفعلي)

المناس ات المعقودة بالحخور الشخصي

2019
،(العدد الفعلي)

المناس ات المعقودة بالحخور الشخصي

2020
،(العدد الفعلي)

المناس ات اإللكترونية
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على بوابة المعارف الخاصــــــــــــة ببرنامج األمم المتحدة الســــــــــــتخدام المعلومات الفخــــــــــــائية في إدارة   19-الطوارئ المتعلقة بكوفيد
الكوارع واالسـتجابة في حاالت الطوارئ بهدف توفير منصـة جامعة تعرض األمثلة، التي تنشـرها الوكاالت الحكومية والمنظمات  

قليمية واألوســــــــــاط األكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخا ، على مســــــــــاهمات تكنولوجيات الفخــــــــــاء في معالجة  الدولية واإل
ــوع  19-جائحة كوفيد ــة لموضــــــ ــصــــــ ــ كية مخصــــــ ــية  ــــــ ــُتكملت مجموعة الموارد بحلقة دراســــــ ــحة  ”. واســــــ ــاء من أجل الصــــــ الفخــــــ

Space4Health“ لة والجديدة ، على النحو المحدد في  2020في تحقيق النتائج في عام  . وقد سـاهمت المنجزات المسـتهدفة المعدَّ
 إطار النتيجة الظاهرة أعاله.

وتجســــيدا ألهمية التحســــين المســــتمر وتلبية االحتياجات المتغيرة للدول األعخــــاء، ســــيعّمم البرنامج الدرو  المســــتفادة والممارســــات   6-26 
. ومن األمثلة المحددة على النموذج الذي ات عه البرنامج من أجل  19- الفخـلى المتعلقة بتعديل وتكييف برنامجه نظرا لجائحة كوفيد 

إعادة البناء على نحو أفخــل تنفيذ حلقات عمل وأنشــطة تدريبية في مجاالت مختارة من المواضــيع بوســائل إلكترونية، مثل الســلســلة 
ــيقوم المكتو بإعداد   2020التي ُنفذت في عام  ــاء. وعالوة على ذلن، ســـــ ــاد الفخـــــ المزيد من المواد التدريبية وغيرها من   عن اقتصـــــ

 وسائ  التعليم، واستخافتها على اإلنترنت، من أجل إتاحة هذه الفر  لعدد أكبر من المشاركين في عدد أكبر من البلدان. 
 

 2022النتائج المقررة لعام    
ائج مقدمة في خط  برنامجية مقترحة ســـــــــــابقة،  ، اللتين تمثالن تحديثين لنت 2و  1النتيجتين    2022تشـــــــــــمل النتائج المقررة لعام  6-27 

 هي نتيجة مقررة جديدة. 3. والنتيجة 2022والخطة البرنامجية المقترحة لعام  2020و التالي تبينان األداء البرنامجي في عام 
 

 (1): وصول الجميع إلى الفضاء 1النتيجة    

 2020األداء البرنامجي في عام    

ــلة بها،  واصـــــل المكتو دعمه  6-28  ــاء والتطبيقات ذات الصـــ ــاء في تعزيز قدرتها على اســـــتخدام علوم وتكنولوجيا الفخـــ للدول األعخـــ
سـيما فيما يتعلق بزيادة قدرتها على تطوير السـواتل محليا. وحدد المكتو، بالشـراكة مع الجهة القائمة بإطالق السـواتل، الفريق  ال

ألول المختار من منظمة حكومية إقليمية، وقدم دعما تقنيا مســـــــــــتمرا للدول  التالي في إطار البرنامج، الذي يشـــــــــــكل المســـــــــــتفيد ا
األعخـــــــاء التي تعمل على بناء أول ســـــــاتل صـــــــغير لها قبل تســـــــليم الســـــــاتل إلى الجهة القائمة بإطالقه. وعالوة على ذلن، في  

، ونشــــــر 2024رنامج حتى عام  ، وســــــع المكتو نطاق اتفاق الشــــــراكة، مما أتا  اســــــتمرار توافر الفر  في إطار الب 2020 عام
 بالتالي اإلعالن عن إتاحة فرصة أخرى للدول األعخاء المهتمة لكي تطور أول ساتل لها تحت رعاية األمم المتحدة.

ــاتل لها في عام  6-29  ــاهم العمل المذكور أعاله في نجا  غواتيماال في االنتهاء من تطوير أول ســـــــــ واطالقه في مدار   2019وقد ســـــــــ
. وأدى إطالق الســـــاتل إلى رفع العدد اإلجمالي للبلدان النامية التي اكتســـــبت القدرة على تطوير الســـــواتل  2020 األرض في عام

محليا وأطلقت أول ســـــــــاتل لها في إطار هذه الشـــــــــراكة إلى بلدين، وهو ما لم يحقق الهدف المقرر الوارد في الميزانية البرنامجية 
بســـــــــــــــبو الحـاجـة إلى تحـدـيد ـنافـذة إطالق   2020دان. ولم يتحقق الهـدف المقرر لعـام  والمتمـثل في  الـ ة بلـ  2020المقترحـة لعـام 

 جديدة إلتاحة وقت إضافي إلعداد الساتل من الناحية التقنية. 
 

 2022  الخطة البرنامجية المقترحة لعام   

ــهامًا في إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق الهدف   6-30  ــيا مع واليته. واســــــ ــل المكتو العمل المتعلق بالنتيجة المقررة، تمشــــــ ــيواصــــــ ســــــ
واســـــتجابًة للتطورات األخيرة، ســـــيتطور عمل المكتو بحي  يراعي الحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم إلى األفرقة التي نجحت في  

 __________ 

 (.A/74/6 (Sect. 6)) 2020على النحو الوارد في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  (1) 

https://undocs.org/ar/A/74/6(Sect.6)


 الشؤون السياسية الجزء الثاني 
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تاحة مزيد من الوقت الخت ار السـواتل الصـغيرة الجاري تطويرها وتحديد مدى جاهزيتها التقنية تأمين فرصـة في إطار البرنامج، وا
من أجل تحســين مواءمة فترة تســليم الســاتل إلى الجهة القائمة باإلطالق في الوقت المناســو للفترة المحددة لإلطالق. ويرد التقدم 

 (.6لثاني من ال اب المتوقع في مايا  األداء المستكمل أدناه )انظر الشكل ا
 

  6الشكل الثاني من ال اب 
 مقياس األداء: العدد التراكمي اإلجمالي للبلدان النامية التي أطلقت أول ساتل لها في الفضاء الخارجي 

 
، وهو يعكي أفخـــــــــل التقديرات  2021 من الميزانية البرنامجية لعام  2021حفاظًا على إمكانية المســـــــــاءلة عن الخط  البرنامجية األصـــــــــلية، جرى ترحيل هدف عام   )أ( 

 .2023في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  2021. وسُيبل  عن األداء البرنامجي لعام 19-المتاحة في النقطة الزمنية السابقة لتفّشي جائحة كوفيد
  

 (2): زيادة إمكانية الوصول إلى الفضاء 2النتيجة    

   2020األداء البرنامجي في عام    

ــاء من خالل إتاحة الفر  للبلدان لتطوير قدراتها على  6-31  ــول إلى الفخــ ــبل الوصــ ــل المكتو جهوده الرامية إلى زيادة إتاحة ســ واصــ
بناء ســـــاتل صـــــغير واطالقه، واجراء تجارب في مجال الجاذبية المفرطة والخـــــئيلة. ونظم المكتو ســـــلســـــلة من المناســـــ ات على 

ــاركين المهتمين واألفرقة المعنية في إعداد طل ات تقدم ناجحة عن طريق تقديم اإل ــة لكل من تلن الفر  لدعم المشــ نترنت مكرســ
ــترا  مع  ــابقين. وعالوة على ذلن، أعلن المكتو، باال ـ ــتفيدين السـ ــتمدة من المسـ ــات الجيدة المسـ ــورة التقنية وعرض الممارسـ المشـ

عن اختيار  ال ة أفرقة إضافية إلطالق سواتلها التجريبية في المدار، وعمل على إقامة وتجديد الجهة الشريكة القائمة باإلطالق،  
الشـــراكات مع الجهات المعنية لتوســـيع نطاق الخدمات المقدمة إلى الدول األعخـــاء، واضـــطلع بأنشـــطة للتونية والدعوة لخـــمان 

فخـائية لدى إطالقها في الفخـاء الخارجي، وتقديم الدعم االضـطالع باألنشـطة الفخـائية على نحو مسـؤول، وتسـجيل األجسـام ال
 إلى الجهات الفاعلة المستجدة في ميدان الفخاء بشأن قانون الفخاء وسياساته.

،  2020وقد ســـاهم العمل المذكور أعاله في اكتســـاب ما مجموعه خمي دول أعخـــاء إمكانية الوصـــول إلى الفخـــاء بحلول عام   6-32 
دول أعخـــــــــــاء. و ســـــــــــبو القيود  8والمتمثل في    2021المســـــــــــتهدف الوارد في الميزانية البرنامجية لعام  وهو ما لم يحقق األداء 

ــبو جائحة كوفيد ــفر بسـ ــة على السـ ، لم يتمكن ا نان من األفرقة المختارة إلجراء بحوع الجاذبية المفرطة والجاذبية 19-المفروضـ
  2020إلى عام  2019إطالق أول ســـاتل تبنيه غواتيماال من عام  الخـــئيلة من االســـتفادة من الفر  المتاحة. وأ ر كذلن إرجاء

 على النتيجة المقررة.
 __________ 

 (.A/75/6/Add.1) 2021على النحو الوارد في الميزانية البرنامجية لعام  (2) 
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 2022  الخطة البرنامجية المقترحة لعام   

ســـيواصـــل المكتو العمل المتعلق بالنتيجة المقررة، تمشـــيا مع واليته. ومن أجل المســـاهمة في إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق   6-33 
و العمل على توسيع نطاق الفر  المتاحة أمام البلدان النامية لالضطالع بأبحاع متطورة، بما في ذلن الهدف، سيواصل المكت 

تشـــــــغيل حمولة على محطة فخـــــــائية، أو تلّقي المقاريو والتدريو ألغراض رصـــــــد الكون. ويرد التقدم المتوقع في مايا  األداء  
 (.6أدناه )انظر الشكل الثال  من ال اب 

 
 6ن ال اب الشكل الثال  م

 مقياس األداء: العدد التراكمي اإلجمالي للدول األعضاء التي تكتسب إمكانية الوصول إلى الفضاء 

 

 

 

 

 

 

 
التقديرات  ، وهو يعكي أفخـــــــــل  2021من الميزانية البرنامجية لعام   2021حفاظًا على إمكانية المســـــــــاءلة عن الخط  البرنامجية األصـــــــــلية، جرى ترحيل هدف عام   )أ( 

 .2023في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  2021. وسُيبل  عن األداء البرنامجي لعام 19-المتاحة في النقطة الزمنية السابقة لتفّشي جائحة كوفيد
  

 : تأمين الطيف في النظم العالمية لسواتل المالحة 3النتيجة    

 2022  الخطة البرنامجية المقترحة لعام   

ــعة النطاق، بدءا من إتاحة الزراعة الدقيقة إلى تحديد  6-34  ــاتلية لتحديد المواقع والمالحة والتوقيت على مزايا واســ تنطوي الخدمات الســ
التوقيت الدقيق المســــتخدم في معامالت أجهزة الصــــراف ا لي وتوفير مالحة مو وق بها لدى إقالع الطائرات وهبوطها. غير أّن 

ــ كات الهواتف النقالة وأجهزة  إ ـــارات النظم العالمية ل ــة للتشـــوي ، بما في ذلن من محطات التليفزيون و ـ ســـواتل المالحة معّرضـ
التشـــــوي  وانتحال الهوية، مما يجعل اإلدارة الر ـــــيدة للطيف )أي إدارة الترددات( أولوية لخـــــمان اســـــتمرار توافر الخدمات التي 

األمانة التنفيذية للجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لسواتل المالحة،    تعتمد على تلن اإل ارات بسالسة. ويقدم المكتو، بوصفه
خدمات ويدعم النقاش والتنســيق المتعددي األطراف بشــأن المســائل المتعلقة بالنظم العالمية لســواتل المالحة، وينظم حلقات عمل  

المتصـــلة بالنظم العالمية لســـواتل المالحة، بما يشـــمل   ودورات تدريبية وحلقات دراســـية تقنية إقليمية بشـــأن اســـتخدام التكنولوجيات
 حماية الطيف في النظم العالمية لسواتل المالحة من التشوي  الخار.

 
 الدرو  المستفادة والتغير المقرر   

اتل في تعزيز كان الدر  المســــــــتفاد للمكتو هو الحاجة إلى دعم اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية للمالحة بواســــــــطة الســــــــو  6-35 
الوعي والفهم بقدر أكبر لخرورة حماية الطيف، مع ضرورة اتخاذ إجراءات على الصعيدين الدولي والوطني للتقليل من األخطاء  
المتعلقة باإل ـــــارات وتحقيق أفخـــــل أداء لمســـــتقبالت النظم العالمية لســـــواتل المالحة من أجل تحديد المواقع والتوقيت على نحو  

ا يســـــهم، إلى جانو رصـــــد األرض، في تحقيق أهداف التنمية المســـــتدامة. وفي تطبيق هذا الدر ، ســـــيخـــــّمن  أكثر مو وقية، مم
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 الشؤون السياسية الجزء الثاني 

 

12/22 21-03969 

 

المكتو حافظته ألنشــطة بناء القدرات تركيزًا أكبر على حماية الطيف والكشــف عن التشــوي  والتخفيف من آ اره، من أجل طر   
ــات بين الخبراء والجهات التنظيمية، بما  ــات.  المزيد من المناقشـ ــير إجراء تلن المناقشـ في ذلن المنتمون إلى البلدان النامية، وتيسـ

وســـــــــيعمل المكتو كذلن على تطوير مواد تعليمية ومعلومات أخرى عن حماية إ ـــــــــارات النظم العالمية لســـــــــواتل المالحة يمكن 
ــواتل الم ــية المتعلقة بالنظم العالمية لســ ــع وادماجها في المناهج الدراســ ــرها على نطاق واســ الحة المتاحة لدى المراكز اإلقليمية  نشــ

 لتدريي علوم وتكنولوجيا الفخاء التابعة لامم المتحدة.
 

 التقدم المتوقع نحو بلوغ الهدف، ومايا  األداء   
ــل من تمكين   6-36  ــهم هذا العمل في تحقيق الهدف، كما يتخــــ ــول على التدريو في مجال   124من المتوقع أن يســــ ــائيا الحصــــ أخصــــ

 (.6في النظم العالمية لسواتل المالحة وكشف التشوي  والتخفيف من آ اره )انظر الشكل الرابع من ال اب حماية الطيف 
 

 6الشكل الرابع من ال اب 
مقياس األداء: العدد التراكمي اإلجمالي لألخصاااااااائيين الذين توفرت لهم إمكانية الحصاااااااول على التدريب في مجال حماية الطيف في النظم  

 العالمية لسواتل المالحة وكشف التشويش والتخفيف من آثاره 

 

 

 

 

 

 
 

 الواليات التشريعية  
 ترد في القائمة أدناه جميع الواليات المسندة إلى البرنامج. 6-37 

 
 قرارات الجمعية العامة 

 التعاون الدولي في استخدام الفخاء الخارجي في األغراض السلمية  (14-ألف )د 1472
 التعاون الدولي في استخدام الفخاء الخارجي في األغراض السلمية  (16-باء )د 1721
معاهدة الم ادئ المنظمة لنشــــاطات الدول في ميدان اســــتكشــــاف  (21-)د 2222

واســــــــــــــتخــدام الفخــــــــــــــــاء الخــارجي، بمــا في ذلــن القمر واألجرام 
 األخرى  السماوية

اق انقاذ المالحين الفخـــائيين واعادة المالحين الفخـــائيين ورد  اتف (22-)د 2345
 األجسام المطلقة في الفخاء الخارجي

 التعاون الدولي في استخدام الفخاء الخارجي في األغراض السلمية  (23-)د 2453
 التعاون الدولي في استخدام الفخاء الخارجي في األغراض السلمية  (24-)د 2601
 اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحد ها األجسام الفخائية  (26-)د 2777
 التعاون الدولي في استخدام الفخاء الخارجي في األغراض السلمية  (29-)د 3234
 اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفخاء الخارجي (29-)د 3235

االتفــاق المنظم ألنشــــــــــــــطــة الــدول على ســــــــــــــطل القمر واألجرام  34/68
 السماوية األخرى 

مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني باسـتكشـاف الفخـاء الخارجي   37/90
 األغراض السلميةواستخدامه في 

الم ادئ المنظمة الســـتخدام الدول للتوابع األرضـــية االصـــطنانية  37/92
 في اإلرسال التلفزي الدولي الم ا ر

 ُبعد من الفخاء الخارجي   الم ادئ المتعلقة باستشعار األرض من  41/65
الم ادئ المتصــــــــلة باســــــــتخدام مصــــــــادر الطاقة النووية في الفخــــــــاء  47/68

 الخارجي 
الفخـاء الخارجي  مؤتمر األمم المتحدة الثال  المعني باسـتكشـاف   54/68

 واستخدامه في األغراض السلمية
اســـــــــتعراض تنفيذ توصـــــــــيات مؤتمر األمم المتحدة الثال  المعني   59/2

 باستكشاف الفخاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية
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 يةماستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السل 6الباب  
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 تطبيق مفهوم ”الدولة الُمطلِّقة“  59/115
برنامج األمم المتحدة للمعلومات الفخائية من أجل إدارة الكوارع   61/110

 واالستجابة في حاالت الطوارئ 
؛  86/ 64؛  61/111
   82/ 74؛  90/ 71

 الخارجي في األغراض السلمية التعاون الدولي في استخدام الفخاء 

ــة الدول والمنظمات الحكومية   62/101 ــأن تعزيز ممارســــــــ ــيات بشــــــــ توصــــــــ
 الدولية في تسجيل األجسام الفخائية

 اليوم الدولي للرحلة ال شرية إلى الفخاء 65/271
 خاء الخارجيتدابير كفالة الشفافية و ناء الثقة في أنشطة الف  75/69؛ 68/50
ــاف  68/74 ــتكشـــ ــلة باســـ ــريعات الوطنية ذات الصـــ ــأن التشـــ ــيات بشـــ توصـــ

 الفخاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية
نداي للحد من مخـاطــر الكوارع للفترة  69/283  2030-2015إطار سِّ
 2030تحويل عالمنا  خطة التنمية المستدامة لعام  70/1
ــين لمعاهدة الم ادئ  72/78 ــنوية الخمســـــــــ ــ ة الذكرى الســـــــــ إعالن بمناســـــــــ

المنظمة ألنشـــطة الدول في ميدان اســـتكشـــاف واســـتخدام الفخـــاء 
 الخارجي، بما في ذلن القمر واألجرام السماوية األخرى 

النظر في الـذكرى الســــــــــــــنويـة الخمســــــــــــــين لمؤتمر األمم المتحـدة   72/79
ــاء الخارجي واســــتخدامه في األغراض  ــتكشــــاف الفخــ المعني باســ

 السلمية
م المتحدة األول المعني  الذكرى الســــــــنوية الخمســــــــون لمؤتمر األم 73/6

باســتكشــاف الفخــاء الخارجي واســتخدامه في األغراض الســلمية   
 الفخاء باعت اره محركًا للتنمية المستدامة

ــانية في ميدان الكوارع   74/115 ــاعدة اإلنســ التعاون الدولي في تقديم المســ
 اإلغا ة إلى مرحلة التنميةالطبيعية، من مرحلة 

ــائية عن طريق معايير وقواعد وم ادئ  75/36 الحد من التهديدات الفخــــــ
 تخ   أنماط السلو  المسؤول

الخارجي في األغراض اســــــتمرارية عمل لجنة اســــــتخدام الفخــــــاء   75/92
 السلمية وهيئتيها الفرعيتين

االســــــــتعراض الشــــــــامل الذي يجري كل أر ع ســــــــنوات لســــــــياســــــــة  75/233
األنشـــــــطة التنفيذية التي تخـــــــطلع بها منظومة األمم المتحدة من 

 أجل التنمية

 
 مقررات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناد 

 اعتماد اتفاق باريي 21-/م أ1المقرر 
 

 المنجزات المستهدفة    
ــتهدفة للفترة   1-6يعرض الجدول   6-38  التي ســــاهمت وُيتوّقع أن تســــهم في تحقيق الهدف   2022-2020قائمة بجميع المنجزات المســ

 .المذكور أعاله، مصنفة حسو الفئة والفئة الفرنية

 1-6الجدول 
 ، حسب الفئة والفئة الفرعية 2022- 2020المنجزات المستهدفة للفترة  

 الفرنيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر  

 2020 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2020 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر  

 2021 لعام
ــرر   ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2022 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء -ألف      

 90 90 66 95 )عدد الو ائق( وثائق الهيئات التداولية  

التقارير المقدمة إلى لجنة اســــــــتخدام الفخــــــــاء الخارجي في األغراض الســــــــلمية، بما في ذلن لجنتها  - 1  
 90 90 66 95 الفرنية العلمية والتقنية ولجنتها الفرنية القانونية 

 62 62 27 74 )عدد االجتماعات التي مدة كل منها  الع ساعات( تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  

 1 1 1 1 اجتماعات اللجنة الخامسة - 2  

 1 1 1 1 اجتماعات لجنة البرنامج والتنسيق - 3  

 1 1 1 1 اجتماعات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية - 4  

اجتماعات اللجنة الرابعة وفريقها العامل الجامع بشـــــــــأن البند المعنون ”التعاون الدولي في اســـــــــتخدام   - 5  
 3 3 3 3 الفخاء الخارجي في األغراض السلمية“ من جدول األعمال 

ــلمية، بما في ذلن لجنتها الفرنية  - 6   ــاء الخارجي في األغراض الســــــــ ــتخدام الفخــــــــ اجتماعات لجنة اســــــــ
 56 56 20 58 العلمية والتقنية ولجنتها الفرنية القانونية 

 – – – 10 “ 2030مشاورات فيما بين الدورات للفريق العامل المعني بخطة ”الفخاء  - 7  
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 الفرنيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر  

 2020 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2020 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر  

 2021 لعام
ــرر   ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2022 لعام
الدورات بشـأن مكتو الفريق العامل المعني باسـتدامة أنشـطة الفـخاء الخارجي في مشـاورات فيما بين   - 8       

 – – 1 – األمد ال عيد

 14 14 4 14 )عدد االجتماعات التي مدة كل منها  الع ساعات( خدمات المؤتمرات واألمانة المقدمة لالجتماعات  

خدمات األمانة التنفيذية المقدَّمة إلى اللجنة الدولية المعنية بالُنُظم العالمية للمالحة بواســـطة الســـواتل   - 9  
مي الخدمات التابع لها   10 10 – 10 ومنتدى مقدِّّ

مة للفريق االستشاري المعني بالتخطي  لل عثات الفخائية  - 10    4 4 4 4 خدمات األمانة المقدَّ

     توليد المعارف ونقلها -باء 

 76 54 40 42 )عدد األيام( الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمناسبات التدريبية  

حلقات عمل واجتماعات استشارية تقنية بشـــــــــــــأن قانون الفخاء وسياساته والجوانو القانونية األخرى   - 11  
 15 3 8 3 لانشطة الفخائية، بما في عقدها ذلن للجهات الفاعلة المستجدة في ميدان الفخاء 

 24 24 14 20   وتكنولوجيا الفخاء وتطبيقاتها حلقات دراسية وحلقات عمل ومناس ات تدريبية وفر  بحثية بشأن علوم  - 12  

 30 19 11 11 مناس ات ودورات تدريبية بشأن استخدام تكنولوجيا الفخاء في إدارة الكوارع - 13  

 3 4 2 4 منتدى الفخاء العالمي  - 14  

 3 3 5 3 أفرقة واجتماعات بشأن موضوع الفخاء من أجل المرأة  - 15  

 1 1 – 1 منتدى مفتو  للدول األعخاء وكيانات األمم المتحدة بشأن استخدام تكنولوجيا الفخاء  - 16  

 8 5 1 5 )عدد المنشورات( المنشورات  

 8 5 1 5 منشورات عن أعمال وأنشطة المكتو ولجنة استخدام الفخاء الخارجي في األغراض السلمية  - 17  

 59 54 55 39 )عدد المواد(  المواد التقنية  

 4 4 8 4 المعلومات المقدَّمة وفقا لمعاهدات األمم المتحدة وم ادئها المتعلقة بالفخاء الخارجي  - 18  

المعلومات المقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفخاء الخارجي وقرار الجمعية العامة   - 19  
 55 50 47 35 ( 16-باء )د 1721

 المنجزات المستهدفة الفنية -جيم 

المعلومات و ناء القدرات( التابع للجنة الدولية المعنية بالُنُظم العالمية للمالحة  تقديم الدعم المعياري إلى الفريق العامل جيم )المعني بتعميم التشااااور والمشاااورة والدعوة:    
جسـم   1  200تسـجيل أكثر من   بواسـطة السـواتل؛ وتقديم مشـورة الخبراء والمسـاعدة التقنية والدعم االسـتشـاري والخدمات إلى الدول األعخـاء، بناء على طلبها، بشـأن  )أ(

رجي؛ )ب( علوم وتكنولوجيا الفخــــــــاء وتطبيقاتها؛ )ج( األنشــــــــطة التعليمية والتنفيذية للمراكز اإلقليمية الســــــــت لتدريي علوم وتكنولوجيا فخــــــــائي ُأطلق في الفخــــــــاء الخا
ــياســـات إدارة الكوارع وفي تنفيذ أنشـــطة إدارة مخاطر ا ــائية في خط  وسـ ي قرابة أر ع دول لكوارع فالفخـــاء، المنتســـ ة إلى األمم المتحدة؛ )د( اســـتخدام المعلومات الفخـ

امية على األقل؛ وفر  أعخــــاء؛ )ل( تقديم المعلومات الفخــــائية للمســــتخدمين النهائيين لدعم االســــتجابة في حاالت الطوارئ وفي الحاالت اإلنســــانية في خمي بلدان ن
توحة حا ـدة؛ والدعم المعياري لشـ كة الفخـاء من أجل المرأة التي  لزماالت طويلة األجل في ميدان علوم وتكنولوجيا الفخـاء والتطبيقات ذات الصـلة؛ ودورات إلكترونية مف

 تتمتع بنطاق عالمي وتنوع جغرافي؛ وتقديم خدمات األمانة إلى الدورة السنوية )يومان(  لية األمم المتحدة للفخاء.

د المواقع الشاااااابكية وقواعد       )أ( ســـــــــجل األجســـــــــام المطلقة في الفخـــــــــاء الخارجي؛ )ب( المعلومات  البيانات التاليةقواعد البيانات والمواد الفنية الرقمية: تحديث وتعهُّ
لبيانات ذات الصــــلة؛ )د( بوابة المقدَّمة وفقا لمعاهدات األمم المتحدة وم ادئها المتعلقة بالفخــــاء الخارجي؛ )ج( الموقع الشــــ كي لمكتو  ــــؤون الفخــــاء الخارجي وقواعد ا

المعنية    األمم المتحدة السـتخدام المعلومات الفخـائية في إدارة الكوارع واالسـتجابة في حاالت الطوارئ؛ )ل( البوابة اإللكترونية للجنة الدولية  المعارف اإللكترونية لبرنامج
ــائية؛ ) ( ا لموقع الشـــ كي لم ادرة الفخـــاء من أجل  بالُنُظم العالمية للمالحة بواســـطة الســـواتل؛ )و( البوابة اإللكترونية للفخـــاء من أجل المياه؛ )ز( مجموعة الحلول الفخـ

 المرأة؛ )ط( الموقع الش كي الستدامة الفخاء؛ )ي( مجموعة قانون الفخاء الوطني.

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال -دال 

ــاء؛ وتقديم عر برامج التوعية والمناسااابات الخاصاااة والمواد اإلعالمية   ــاء والمنظمات الحكومية الدولية    إقامة معارض تبرز فوائد تكنولوجيا الفخــ وض إلى الدول األعخــ
العام من أجل عرض أعمال والكيانات غير الحكومية عن عمل األمم المتحدة في مجال أنشــــطة الفخــــاء الخارجي؛ واعداد مواد ترويجية وتثايفية واعالمية إلذكاء الوعي  

المتحدة في مجال الفخــاء وأعمال المكتو؛ واقامة احتفاالت باإلنجازات المتعلقة بالفخــاء الخارجي  لجنة اســتخدام الفخــاء الخارجي في األغراض الســلمية وأنشــطة األمم  
 واحتفاالت بالذكرى السنوية المتعلقة بمناس ات أخرى ذات صلة بالفخاء الخارجي.

المكتو ولجنة استخدام الفخاء الخارجي في األغراض السلمية وهيئاتها   نشرات صحفية ومؤتمرات صحفية عن أعمال العالقات الخارجية والعالقات مع وسائط اإلعالم  
 الفرنية ومجاالت مختارة للمكتو. 
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 2022االحتياجات المقترحة من الموارد المتصلة بالوظائف والموارد غير المتصلة بالوظائف لعام  - باء   
 لمحة عامة  

، بمـا في ذلـن تفـاصــــــــــــــيـل التغيرات في  2022المقترحـة في إطـار الميزانيـة العـادـية لعـام  الموارد    4-6إلى    2-6ترد في الجـداول   6-39 
 الموارد، حسو االقتخاء.

 
 2-6الجدول 

 إجمالي: تطور الموارد المالية حسب وجه اإلنفاق 

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 وجه اإلنفاق
نفقــات عــام  

 )أ(2020
ــادات  اعـــتـــمـــــ

 2021عام  

  التغيرات 
 قبـل)  2022تقـديرات عـام  

 إعادة تقدير التكاليف(
ــديالت   التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات   ــغــــ ــتــــ الــــ

 النس ة المئوية المجموع األخرى 
 590,8 3 – – – – – 590,8 3 571,4 3 الوظائف         

 95,2 – – – – – 95,2 24,8 تكاليف الموظفين األخرى 

 0,8 – – – – – 0,8 - الخيافة

 80,6 (7,4) (6,4) (6,4) – – 87,0 - االستشاريون 

 23,4 – – – – – 23,4 - الخبراء

 97,4 (1,2) (1,2) (1,2) – – 98,6 0,1 سفر الموظفين

 173,9 27,6 37,6 37,6 – – 136,3 44,0 الخدمات التعاقدية

 26,5 – – – – – 26,5 12,9 مصروفات التشغيل العامة

 2,3 – – – – – 2,3 1,2 والمواداللوازم 

 11,8 – – – – – 11,8 6,9 األ اع والمعدات

 390,9 (7,1) (30,0) (30,0) –  – 420,9 215,0 المنل والمساهمات

 – – – – – – – 0,4 أوجه أخرى 

 493,6 4 - - - - - 493,6 4  876,6 3  المجموع 

 
الجداول الالحقة ليســـت نهائية في وقت إعداد التقرير وقد تخخـــع لتعديالت يمكن أن تؤدي إلى فروق طفيفة بين المعلومات  النفقات المعروضـــة في هذا الجدول وفي  )أ( 

 .2021آذار/مار   31الواردة في هذا التقرير والبيانات المالية التي ستنشر بحلول 
  

  3-6الجدول 
   2022إجمالي: الوظائف المقترحة والتغيرات في الوظائف لعام  

 )عدد الوظائف(

 الرت ة العدد 
 د ع )ر أ( 5، 2/1-ف 3، 3-ف 4، 4-ف 7، 5-ف 2، 1-مد 1، 2-مد 1 23 2021المعتمد لعام    

  - التغيرات في الوظائف 
 د ع )ر أ( 5، 2/1-ف 3، 3-ف 4، 4-ف 7، 5-ف 2، 1-مد 1، 2-مد 1 23 2022المقتر  لعام 

 

 واأل كال  د ع )ر أ( = فئة الخدمات العامة )الرتو األخرى(.يستخدم المختصر التالي في الجداول  مالحظة 
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 4-6الجدول 

 إجمالي: الوظائف المقترحة حسب الفئة والرتبة  

 الفئة

المعتمــــد لعــــام 
2021 

ــام   التغيرات  ــعـــــ لـ ــر   ــتـ ــقـ ــمـ الـ
 المجموع التغيرات األخرى  الواليات الجديدة/الموسعة التعديالت الفنية 2022

       الفئة الفنية والفئات العليا       

 1 – – – – 1 2-مد

 1 – – – – 1 1-مد

 2 – – – – 2 5-ف

 7 – – – – 7 4-ف

 4 – – – – 4 3-ف

 3 – – – – 3 2/1-ف

 18 – – – – 18 المجموع الفرعي 

       الخدمات العامة والفئات المتصلة بهافئة 

 5 – – – – 5 فئة الخدمات العامة )الرتو األخرى(

 5 – – – – 5 المجموع الفرعي 

 23 – – – – 23 المجموع 

  
 .6ال اب وفي الشكل الخامي من  7-6إلى  5-6في الجداول  2022وترد تفاصيل إضافية عن توزيع الموارد المقترحة لعام  6-40 

دوالر  4  493 600إلى   2022(، يصـــــــــل إجمالي الموارد المقترحة لعام 1) 6-6( و 1) 5-6وعلى النحو المبين في الجدولين  6-41 
. ويغطي مســــتوى  2021قبل إعادة تقدير التكاليف، وال يتخــــمن أي تغير في مســــتوى الموارد مقارنة باالعتماد المخصــــل لعام 

 يذ الواليات تنفيذا تاما يتسم بالكفاءة والفعالية.الموارد المقتر  تكاليف تنف
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 5-6الجدول 
 إجمالي: تطور الموارد المالية حسب مصدر التمويل والعنصر  

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 العاديةالميزانية  (1) 

 العنصر
نفقــات عــام  

2020 
ــادات   اعــــتــــمـــــ

 2021عام  
)قبل   2022تقديرات عام    التغيرات 

 النس ة المئوية  المجموع التغيرات األخرى  الواليات الجديدة/الموسعة  التعديالت الفنية  تقدير التكاليف(إعادة  
 493,6 4  – – – – – 493,6 4  876,6 3 برنامج العمل         

 493,6 4  – – – – – 493,6 4  876,6 3  1 ،المجموع الفرعي 
 

 الميزانيةالموارد الخارجة عن  (2) 
 2022تقديرات عام   النس ة المئوية التغير 2021تقديرات عام   2020نفقات عام  العنصر

 445,2 1 26,8 305,5 139,7 1 089,3 1 برنامج العمل      
 445,2 1 26,8 305,5 139,7 1 089,3 1 2الفرعي،  المجموع 
 938,8 5 5,4 305,5 633,3 5 935,9 4 المجموع 

  
 6-6الجدول 

 حسب مصدر التمويل والعنصر   2022إجمالي: الوظائف المقترحة لعام  

 (عدد الوظائف)

 الميزانية العادية (1) 

 2021المعتمد لعام  العنصر
ــام   التغيرات  ــعـــــ لـ ــر   ــتـ ــقـ ــمـ الـ

 المجموع التغيرات األخرى  الواليات الجديدة/الموسعة التعديالت الفنية 2022
 23 – – – – 23 العملبرنامج         

 23 – – – – 23 1 ،المجموع الفرعي 

 
 الموارد الخارجة عن الميزانية (2) 

 2022تقديرات عام    2021تقديرات عام   العنصر
 7  7 برنامج العمل    

 7  7 2الفرعي،  المجموع 

 30  30 المجموع 
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 7-6الجدول 
 والموارد المتصلة بالوظائف إجمالي: تطور الموارد المالية  

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة/عدد الوظائف(

 
نفقــات عــام  

2020 
ــادات  اعـــتـــمـــــ

 2021عام  

  التغيرات 
 قبـل)  2022تقـديرات عـام  

 إعادة تقدير التكاليف(
ــديالت   التعـ

 الفنية
الواليات الجديدة/ 

 الموسعة
ــيــــــرات   ــغــــ ــتــــ الــــ

 النس ة المئوية المجموع األخرى 
       الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية         

 590,8 3 - - - - - 590,8 3 3  571,4 الموارد المتصلة بالوظائف
 902,8 - - - - - 902,8 305,3 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 493,6 4 - - - - - 493,6 4 3 876,6 المجموع 
         الموارد المتصلة بالوظائف حسب الفئة

 18  18  - - - - - 18  الفئة الفنية والفئات العليا
 5  5  - - - - - 5  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 23  23  - - - - - 23  المجموع 
  

  6الشكل الخامي من ال اب 
 )قبل إعادة تقدير التكاليف(   2022توزيع الموارد المقترحة لعام  

 الوظائف/ب الف دوالرات الواليات المتحدة()عدد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

5

3

4

7

2

1

1

(ر أ)د ع 

2-ف

3-ف

4-ف

5-ف

1-مد

2-مد

390.9 

11.8 

2.3 

26.5 

173.9 

97.4 

80.6 

23.4 

0.8 

95.2 

المنل والمساهمات

األ اع والمعدات

اللوازم والمواد

امةمصروفات التشغيل الع

الخدمات التعاقدية

سفر الموظفين 

الخبراء االستشاريون 

الخبراء

الخيافة

رى تكاليف الموظفين األخ

 توزيع الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 دوالر  902,8

 توزيع الموارد المالية

 دوالر  4  493,6

 توزيع الوظائف

23 

المتصلة    غير   الموارد 
 بالوظائف 
902.8 

المتصلة الموارد  
 بالوظائف

590.8  3 
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 الخارجة عن الميزانيةالموارد    
(، يتوقع المكتو أن يواصــل تلقي مســاهمات نقدية وعينية على حد ســواء، 2) 6-6( و 2) 5-6على النحو المبين في الجدولين  6-42 

الميزانية ، ستغطي الموارد المتوقع تلقيها من مصادر خارجة عن 2022مما من  أنه أن يكمل موارد الميزانية العادية. وفي عام 
رة بمبل    دوالر، تشــمل ســ ع وظائف، أنشــطة لتنمية القدرات وخدمات أخرى تقدم إلى الدول األعخــاء. وتمثل  1 445  200المقدَّ

ــ ة قدرها   في المائة من مجموع الموارد المخصــــصــــة لهذا البرنامج. وتعكي الزيادة المتوقعة   24الموارد الخارجة عن الميزانية نســ
ــتئناف ألنشـــــطة مختارة في مجاالت بناء  305 500عن الميزانية، ال الغة    في الموارد الخارجة ــا  ما تقرر من اســـ دوالر، باألســـ

 القدرات والمشورة التقنية والدعوة ُتنفَّذ في الموقع لفائدة الدول األعخاء.

ر قيمتها بمبل    6-43  المقدمين إلى المكتو على أســـــــــــــا    دوالر، الموظفين 741  000وتبين المســـــــــــــاهمات العينية المتوقعة، التي ُتقدَّ
اإلعارة مع عدم اســــــــترداد التكاليف، وقيمة اســــــــتئجار مرافق المؤتمرات، وخدمات االجتماعات، وتوفير اإلقامة  ــــــــاملًة الوج ات  

مة على أســــــــــا  عدم تحمل أية تكاليف لحلقات العمل والدورات التدريب  ية للمشــــــــــاركين، والنقل، والخدمات التعاقدية األخرى المقدَّ
 والحلقات الدراسية وغيرها من األنشطة التي ينظمها المكتو.

ــتخدام الموارد الخارجة عن الميزانية،  6-44  ــراف على اســـــــــ ــلطة اإل ـــــــــ ــاء الخارجي هو الجهة المنوطة بها ســـــــــ ــؤون الفخـــــــــ ومكتو  ـــــــــ
 لتفوي  األمين العام للسلطة. وفقا

 19-بالحجز المسـبق لتذاكر السـفر الجوي. وقد حد تأ ير جائحة كوفيدمعلومات عن االمتثال فيما يتعلق  8-6وترد في الجدول  6-45 
ــفر في عام   ــلة بها على السـ ــفر الجوي،   2020والقيود المتصـ ــبق لتذاكر السـ ــتراط الحجز المسـ من قدرة المكتو على االمتثال ال ـ

ابقة، حي  كان المعدل يبل   مقارنة باألعوام الســــــــــــ  2020في المائة في عام  62مما أدى إلى انخفاض معدل االمتثال بنســــــــــــ ة 
في المائة في المتوســـــــ . وتشـــــــمل الجهود التي يبذلها المكتو لتعزيز معدل االمتثال فيما يتعلق بالســـــــفر زيادة  تواتر رصـــــــد   84

مســتوى امتثاله لســياســة الحجز المســبق لتذاكر الســفر الجوي عن طريق النظر في هذه المســألة في االجتماعات الشــهرية للجنته  
ية من أجل خف  عدد الحاالت التي ُتحجز فيها تذاكر الســـــــفر الجوي قبل وقت قصـــــــير من تاريا المغادرة ألســـــــ اب تقع اإلدار 

 تحت سيطرة المكتو.
 

 8-6الجدول 
 معدل االمتثال 

 بالنس ة المئوية()

لعام   2021المقرر لعام   2020الفعلي لعام   2019الفعلي لعام     2022المقرر 
 100 100 62 88 السفر بالطائرة قبل بدء السفر بأسبوعين على األقل راء تذاكر      
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 المرفق األول 
   2022الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لعام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الميزانية.م ع = الميزانية العادية؛ م د م = الموارد الخارجة عن  د ع = فئة الخدمات العامة؛ ر أ = الرتو األخرى؛ المختصرات 
 موظف فني مبتدئ. )أ( 

ــاء المأهولة )ب(  ــاء الوطنية  وظائف مؤقتة على أســــا  اإلعارة مع عدم اســــترداد التكاليف مقدَّمة من القوات الجوية البرازيلية، ووكالة الصــــين لرحالت الفخــ ، ووكالة الفخــ
 ية الصينية، ووزارة خارجية الواليات المتحدة. الصينية، والوكالة اليابانية الستكشاف الفخاء الجوي، ووزارة الشؤون المدن

  

 المديرة

 م ع:

 2-مد 1

 د ع )ر أ( 1

قسم شؤون اللجنة والسياسات 
 والشؤون القانونية

 م ع:

 5-ف 1

 4-ف 1

 3-ف 3

 2-ف 1

 د ع )ر أ( 1
  

 م خ م:

 2-ف 1

 قسم التطبيقات الفضائية

 م ع:

 5-ف 1

 4-ف 1

 3-ف 1

 2-ف 1

 د ع )ر أ( 2
 

 م خ م:

 2-ف 1

على أسا  اإلعارة مع عدم  4
 )ب(استرداد التكاليف

  األمانة التنفيذية

ُظم  للجنة الدولية المعنية بالنُ
 العالمية للمالحة بواسطة السواتل

 م ع:

 4-ف 1
 

 م خ م:

 د ع )ر أ( 1

برنامج األمم المتحدة الستخدام 
المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث 

 واالستجابة في حاالت الطوارئ 

 م ع:

 4-ف 3
 

 م خ م:

 )أ(2-ف 2

على أسا  اإلعارة مع عدم استرداد  2
 )ب(التكاليف

 د ع )ر أ( 1

 مكتب المديرة

 م ع:

 4-ف 1

 2-ف 1

 د ع )ر أ( 1
 

 م خ م:

 3-ف 2

 )أ(2-ف 1

 )ر أ(د ع  1

 )ب(على أسا  اإلعارة مع عدم استرداد التكاليف 1

المستشار األقدم المعني بالعلوم والتثقيف 
 في مجال الفضاء

 م ع:

 1-مد 1
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 المرفق الثاني 
موجز إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ التوصاااااايات صات الصاااااالة الصااااااادرة عن    

 الهيئات الرقابية 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية

  (IED-19-003مكتب خدمات الرقابة الداخلية )التقرير رقم   

ــاء   ــام المطلقة في الفخـــــ ــت اقًا لزيادة عدد األجســـــ ــية ألف  اســـــ التوصـــــ
ــتقبل القريو، ين غي أن يســـــتعرض  مكتو  ـــــؤون  الخارجي في المســـ
الفخـــــــاء الخارجي  ويحدع عملياته المتعلقة بالتســـــــجيل وقدرته على 

 للتسجيل.المحافظة على معدل مرتفع 

ــيبدأ المكتو العمل على وضــــــع المعايير  2021جارِّ التنفيذ. وفي عام  ، ســــ
والشـــــــــروط الالزمة إلنشـــــــــاء منصـــــــــة إلكترونية ولوحة متابعة لتقديم طل ات  

 .2022التسجيل ومعالجتها؛ وُيتوقع إنشاء المنصة في عام 

د التوصية باء  استنادا إلى تقييم احتياجات البلدان المستجدة في ارتيا
الفخــــــــــــاء وغير المرتادة له بهدف بناء القدرات في ميدان الفخــــــــــــاء  
واجراء تحلـيل منهجي لميزتهـا النســــــــــــــبـية في المجـال األوســــــــــــــع لعلوم 
ــاء وتطبيقــاتهــا، ين غي أن يزيــد  المكتــو  البرامج  وتكنولوجيــا الفخـــــــــــــ
ويعيد ترتيو أولويات الموارد لتلبية احتياجات الدول األعخــــــــــــــاء من 

 ، بما في ذلن ألغراض إدارة الكوارع.القدرات الفخائية

جارِّ التنفيذ. وُيدمج تقييم احتياجات البلدان المســـــــــتجدة في ارتياد الفخـــــــــاء 
وغير المرتـادة لـه في تخطي  المكتـو لانشــــــــــــــطـة المبرمجـة وتنفيـذهـا، مع 
تحديد المنجزات المسـتهدفة وأولويات الموارد وتطبيقها بما يتما ـى مع والية 

والميزانية المتاحة له. والتاريا المســــتهدف لإلنجاز هو  المكتو ومســــؤولياته
 .2021كانون األول/ديسمبر 

التوصــــية جيم  في حالة  برنامج األمم المتحدة الســــتخدام المعلومات 
ــتجابة في حاالت الطوارئ ، ين غي  ــائية في إدارة الكوارع واالســ الفخــ

بوضــــــــع   أن يقوم  المكتو ، بالتشــــــــاور مع جهاته المانحة الرئيســــــــية،
وتنفيـــذ خط  عمـــل لتعزيز بنـــاء القـــدرات على نحو محـــدد األهــداف  
ومســـــــــــــتدام بدرجة أكبر في مجال اســـــــــــــتخدام تكنولوجيات الفخـــــــــــــاء  

 ألغراض إدارة الكوارع.

انتهى التنفيذ بنجا . فبدعم من الدول األعخــــاء والجهات المانحة، وضــــع 
ح الممتـــــدة  الفترة  في  تنفيـــــذهـــــا  يتوخى  جـــــديـــــدة  تى المكتـــــو خط  عمـــــل 

، من  ـــــــــــأنها أن تكفل تنمية القدرات على نحو محدد األهداف  2023 عام
 ومستدام بدرجة أكبر، بما يشمل األخذ بأساليو تدريبية جديدة.

التوصـــــــــية دال  ين غي أن يايم  المكتو   ـــــــــراكات مع كيانات األمم 
المتحـدة ذات الوجود المكثف داخـل البلـدان لتعزيز تكـامـل التطبيقـات 

ــائية مع ــدها   الفخــــ ــين رصــــ ــمل، وتحســــ عمليات التنمية الوطنية األ ــــ
 وتقييمها، وضمان استدامة نتائجها.

جارِّ التنفـيذ. وتمـثل تهيـئة فر  جديدة لـلدول األعخـــــــــــــاء، واالســـــــــــــتـفادة من 
الشــــــــراكات القائمة منذ فترة طويلة مع الجهات المعنية وتعزيزها، بما في ذلن 

والتي تــدعم تنفيــذ م ــادرات الشـــــــــــــراكــات القــائمــة مع كيــانــات األمم المتحــدة،  
المكتو في مجال بناء القدرات وتعزيز المؤســســات والتدريو، ممارســة معتادة  
د وُتنفَّذ آليات مناســـ ة لتحســـين   ضـــمن اإلجراءات التشـــغيلية للمكتو. وســـُتحدَّ
رصـــد وتقييم نتائج تلن الشـــراكات في حدود الموارد المتاحة للمكتو. والتاريا  

 . 2023انون األول/ديسمبر المستهدف لإلنجاز هو ك 

التوصـــــــية هاء  ين غي أن يرصـــــــد  المكتو   ـــــــ كاته القائمة ويعززها 
ــ كات، وتعزيز   ــاء و ين الشــ بهدف زيادة فر  المشــــاركة بين األعخــ
أوجــه التــ زر، والتونيــة بــاالســــــــــــــتخــدامــات المتنوعــة لعلوم وتكنولوجيــا 

 الفخاء وتطبيقاتها في مختلف المجاالت.

، اســـــــــــــتفــاد المكتــو من 2020  و   2019التنفيــذ بنجــا . ففي عــام ي  انتهى  
الشراكات والش كات القائمة، وعمل مع الدول األعخاء والكيانات ذات الصلة  
بالفخــــــــــاء، من أجل زيادة حافظة الفر  المتاحة للدول األعخــــــــــاء لتطوير 
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 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية
 القدرات، في مجاالت منها تطوير الســواتل الصــغيرة، واجراء ال حوع المتعلقة  

 بالجاذبية الخئيلة والمنعدمة، وقانون الفخاء، واقتصاد الفخاء. 

التوصــــــــية واو  ين غي أن يعزز  المكتو  التعاون بين القطاعات وأن 
 ينّمي قدرته على إدارة المشاريع.

، وضــــــــــــــع المكـتو عـددًا 2020  و 2019انتهى التنفـيذ بنجـا . ففي عـامي  
من التدابير، منها مســـــــــارات للعمل وعمليات  يكلية لتحســـــــــين عملياته في 

ــامل لعدة قطاعات في تنفيذ عدد المشـــاريع مجال تطوير  ، وعزز تعاونه الشـ
من األنشـــــطة والمنجزات المســـــتهدفة، بما في ذلن التعاون بشـــــأن اســـــتخدام 

، وتعزيز “الفخـاء من أجل المرأة ”الحلول الفخـائية إلدارة الكوارع، وم ادرة 
الوعي بمسـألة الحطام الفخـائي وقانون الفخـاء )للجهات الفاعلة المسـتجدة  

 في ميدان الفخاء( واستدامة الفخاء.
 
 


