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  تصدير
، أطلقت كينيا بنجاح أول ســــــــــــاتل هلا على اإلطالق، وقد مت ذلك اإلطالق من وحدة االختبارات اليابانية ٢٠١٨أيار/مايو  ١١يف   

ألنه أول ســـاتل يتم إطالقه بدعم من األمم املتحدة وحتت  كبرياً   تارخيياً  على حمطة الفضـــاء الدولية. وكان إطالق ذلك الســـاتل حدثاً  “األمل”
إال من خالل التعاون الدويل بني احلكومات ووكاالت الفضــــــاء واألوســــــاط األكادميية ومكتب شــــــؤون الفضــــــاء  رعايتها، ومل يكن حتقيقه ممكناً 

  اعتباره جهة تساعد يف بناء القدرات وتيسر االضطالع باجلهود.اخلارجي، ب
دولة وأخذت أعداد متزايدة من  ٧٠وحنن نقف اآلن عند منعطف تارخيي حاســــم: إذ زاد عدد الدول اليت أنشــــأت وكالة فضــــاء عن   

، ٢٠١٦ي ينمو بشكل سريع. فمنذ عام مقرري السياسات تتجه حنو الفضاء كي تزداد استنارة فيما تتخذه من قرارات وأصبح الوسط الفضائ
جِّل لدى املكتب  من الســــواتل واألجســــام الفضــــائية األخرى، وهو أعلى رقم على اإلطالق ويدل على مســــتوى الطلب العاملي على  ٩٧٠ســــُ

لألنشـــطة الفضـــائية الوصـــول إىل الفضـــاء. وبوصـــف املكتب كيان األمم املتحدة املســـؤول عن شـــؤون الفضـــاء، فإنه يدعم اإلطار الدويل املنظم 
  وميكِّن البلدان يف الوقت نفسه من االطالع على املعلومات والبيانات اليت ال يستطيع توفريها إال الفضاء ومن استخدامها.

ن وبناء على خربيت الســابقة يف إدارة برامج الفضــاء املعقدة، فإنين مقتنعة متاما بأن التعاون الدويل أســاســي إلتاحة الفوائد املســتمدة م  
ما للبلدان النامية واملتقدمة النمو على حد سواء. وتوفر فوائد الفضاء حاليا قوة دفع للتنمية اجمل تمعية والنمو علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقا
ء. ويتجلى االقتصـــادي وتتطلب حلوال دبلوماســـية متعددة األطراف مبشـــاركة اجلميع للتعامل مع البيئة الســـريعة التطور، على األرض ويف الفضـــا

اليت تقوم عليها  ١٦٩يف املائة من الغايات الــــــــــــــــ  ٤٠ومفادها أن ما يقرب من  ٢٠١٨دليل ذلك يف النتائج اليت توصــلت إليها حبوثنا يف عام 
وجيا أهداف التنمية املســــــتدامة تعتمد على رصــــــد األرض والنظم العاملية للمالحة بواســــــطة الســــــواتل أو تســــــتمد الدعم منهما. وتوفر لنا تكنول

وســــــيلة للحفاظ على كوكبنا اجلميل وقطعة ال غىن عنها يف املاكينة اليت ســــــتســــــمح لنا بالعمل معاً  -هنا ويف الوقت احلايل  -الفضــــــاء أيضــــــا 
  للتغلب على التحديات العاملية اليت تواجه البشرية.

ا ســنتان لوضــع خطة  ٢٠١٨وبناء على ذلك، التزمت الدول األعضــاء يف عام    باعتبارها اســرتاتيجية  “٢٠٣٠الفضــاء ”بعملية مد
شــاملة لتعزيز مســامهة الفضــاء يف خطط العمل العاملية. وســييســر املكتب هذا العمل، الذي ســُيضــطلع به حتت إشــراف جلنة اســتخدام الفضــاء 

  اخلارجي يف األغراض السلمية، وهو على استعداد لدعم تنفيذ االسرتاتيجية. 
  دي بيبوسيمونيتا  )توقيع(

  مديرة
  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

  



 الشؤون السياسية الجزء الثاني
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  التوجه العام    
  

  ساسيةاألمعلومات الو الواليات     
الفضـــــاء اخلارجي بتنفيذ برنامج اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف األغراض الســـــلمية. ويعمل الربنامج من  يقوم مكتب شـــــؤون  ١-٦  

أجل إتاحة منافع الفضـــاء للبشـــرية عن طريق تعزيز التعاون الدويل يف األنشـــطة الفضـــائية، يف وقت يطرأ فيه تغري ســـريع على 
ا بفعل التكنولوجيات اجلديدة وا لعدد املتزايد من اجلهات الفاعلة. وتشكل هذه البيئة املتزايدة هيكل تلك األنشطة ومضمو

ما بالنســـــــــبة لتحقيق أهداف خطة العمل  ا علوم وتكنولوجيا الفضـــــــــاء وتطبيقا التعقيد، مقرتنة باألمهية اليت باتت تتســـــــــم 
الرئيســـــية وراء املســـــؤوليات  العاملية، وكذلك احلاجة إىل ضـــــمان اســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، الدوافعَ 

  املنوطة باملكتب يف إطار الربنامج.
  ويســــــــــــــتمــد املكتــب واليتــه من األولويــات احملــددة يف قرارات و/أو مقررات اجلمعيــة العــامــة ذات الصــــــــــــــلــة، مبــا فيهــا القراران  ٢-٦  

بشأن  ٧٣/٧٢اون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية و بشأن التع ٧٣/٩١) و ١٤-ألف (د ١٤٧٢
املتحدة  اخلمســون ملؤمتر األمم الذكرى الســنوية”، بعنوان ٧٣/٦تدابري كفالة الشــفافية وبناء الثقة يف أنشــطة الفضــاء اخلارجي و 

  .“املستدامة  األول املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية: الفضاء باعتباره حمركاً للتنمية
ا املكتب يف إطار الربنامج فيما يلي: (أ) العمل مبثابة أمانة للجنة اســتخدا  ٣-٦   م الفضــاء وتتمثل املســؤوليات الرئيســية اليت يضــطلع 

ا الفرعية، وبوصــــــــــفه أمانة تنفيذية للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية للمالحة بواســــــــــطة  اخلارجي يف األغراض الســــــــــلمية وهيئا
) وبصفته أمانة الفريق االستشاري املعين بالتخطيط ٦٤/٨٦و  ٦١/١١١السواتل ومنتدى مقدمي اخلدمات التابع هلا (القراران 

) ٢٤-ألف (د ٢٦٠١ )؛ (ب) تنفيذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــــــــائية (القراران٧١/٩٠للبعثات الفضــــــــائية (القرار 
) وبرنامج األمم املتحدة الســــتخدام املعلومات الفضــــائية يف إدارة الكوارث واالســــتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج ٣٧/٩٠  و

االضــــطالع باملســــؤوليات املنوطة    الفضــــاء اخلارجي؛ (د))؛ (ج) تعهد ســــجل األجســــام املطلقة يف٦١/١١٠ســــبايدر) (القرار 
باء  ١٧٢١باألمني العام مبوجب معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضـــــاء اخلارجي والقرارات ذات الصـــــلة (القرارات 

  ).٦٢/١٠١و  ٥٩/١١٥ و ٤٧/٦٨ ) و٢٩-(د ٣٢٣٥) و ٢٢-(د ٢٣٤٥) و ٢١-(د ٢٢٢٢) و ١٦-(د
  

  المفضية للتحولمع ميثاق األمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة وخطط العمل األخرى  ةممواءال    
يســرتشــد املكتب بالواليات املنوطة به يف حتقيق املنجزات املســتهدفة ذات الصــلة اليت تســهم يف بلوغ اهلدف. ويتواءم هدف   ٤-٦  

املكتب مع مقاصــــــد املنظمة املتمثلة يف حفظ الســــــلم واألمن الدويل، وحتقيقاً هلذه الغاية: اختاذ التدابري املشــــــرتكة الفّعالة ملنع 
دد الســـلم و  إلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالســـلم، وتتذرّع بالوســـائل الســـلمية، األســـباب اليت 

وفقاً ملبادئ العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالســــلم أو لتســــويتها؛ وإمناء العالقات 
بالتســـــــــوية يف احلقوق بني الشـــــــــعوب وبأن يكون لكل منها تقرير الودية بني األمم على أســـــــــاس احرتام املبدأ الذي يقضـــــــــي 

مصــــــــــــــريها، وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز الســــــــــــــلم العام؛ وحتقيق التعاون الدويل على حل املســــــــــــــائل الدولية 
يات األساسية للناس مجيعا الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلر   ذات

بال متييز بســبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنســاء، على النحو املنصــوص  والتشــجيع على ذلك إطالقاً 
 أهداف التنمية املســتدامةد جتســِّ ، ٢٠٣٠من ميثاق األمم املتحدة. ويف ســياق خطة التنمية املســتدامة لعام  ١عليه يف املادة 

عدد من أهداف التنمية مع املنجزات املســـتهدفة،  من مثم اهلدف، و ءتوايو . يثاقاملمن  ١املنصـــوص عليها يف املادة  صـــداملقا
  .١٩-٦املستدامة على النحو املبني يف الفقرة 

  باريس. واتفاق ٢٠٣٠-٢٠١٥ويتواءم اهلدف أيًضا مع إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة   ٥-٦  
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  األخيرةالتطورات     
، جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية إىل مواصـــلة ٧٣/٦، دعت اجلمعية العامة، يف قرارها ٢٠١٨يف عام   ٦-٦  

الدول  . وقد وجهت تلك الدعوة يف ســـــــياق نداء من٢٠٢٠وخطة تنفيذها، حبلول عام “ ٢٠٣٠الفضـــــــاء ”وضـــــــع خطة 
  األعضاء بأن حتدث استجابة على مستوى األمم املتحدة لقطاع الفضاء الذي يتطور بسرعة. 

حصــيلة فعاليات الذكرى الســنوية اخلمســني ملؤمتر األمم املتحدة املعين باســتكشــاف  “٢٠٣٠الفضــاء ”ويشــكل وضــع خطة   ٧-٦  
ا اللجنة لتحديد مالمح إســـهامها مســـتقبال يف اإلدارة  الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه يف األغراض الســـلمية، وهي عملية نفذ

  العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي. 
وخطة تنفيذها اسرتاتيجية شاملة لتعزيز مسامهة األنشطة واألدوات الفضائية  “٢٠٣٠الفضاء ”ومن املتوقع أن حتدد خطة   ٨-٦  

  لة األمد املتعلقة بالتنمية املستدامة. يف تنفيذ برامج العمل العاملية ملعاجلة شواغل اجلنس البشري الطوي
  

  ٢٠٢٠االستراتيجية والعوامل الخارجية لعام     
ســـــــيعظِّم املكتب دوره باعتباره جهة عاملية للتيســـــــري وبناء القدرات من أجل تعزيز اســـــــتخدام الفضـــــــاء اخلارجي يف األغراض   ٩-٦  

السلمية. وحتقيقا هلذه الغاية، سيقوم مبا يلي: (أ) العمل على زيادة الوعي بالنظام القانوين الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء 
ا يف جمال قانون اخلارجي والدعوة من أجل زيادة  التقيد به، وذلك من خالل مســــــــــــــاعدة الدول على بناء أو تعزيز قدرا

وسياسات الفضاء، واإلدارة العاملية لشؤون الفضاء، وختفيف احلطام الفضائي واألنشطة املتعلقة بتدابري كفالة الشفافية وبناء 
فضــــــاء عن طريق تعهد ســــــجل األجســــــام املطلقة يف الثقة يف أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي؛ (ب) دعم تطبيق القانون الدويل لل

 احللول الفضـــائية وتعزيزالفضـــاء اخلارجي، الذي يســـاعد يف حتديد األجســـام الفضـــائية؛ (ج) تيســـري التعاون وتبادل املعارف 
ا على  ملســــــــــــاعدة الدول األعضــــــــــــاء على حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــتدامة، وذلك عن طريق العمل مع البلدان لتعزيز قدر

ما؛ (د) دعم البلدان يف جهودها الرامية إىل بناء املؤســــــســــــات؛  اســــــتخدام علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء والتطبيقات املتصــــــلة 
تنسيق األنشطة املتصلة بالفضاء داخل منظومة األمم املتحدة؛ (و) إنشاء منابر للتعاون؛ (ز) بناء شراكة فضائية عاملية  (ه)

املناسبات االحتفالية، مثل األسبوع العاملي للفضاء، واليوم الدويل للرحلة البشرية إىل الفضاء، وإحياء املعامل التارخيية وتنظيم 
واليوم الدويل للكويكبات. وســــــــــــــريكز املكتب على بناء القدرات احمللية يف جماالت الرصــــــــــــــد البيئي، وإدارة املوارد الطبيعية، 

منها إتاحة إمكانية وصــــــــول اجلميع إىل مجيع أنواع املعلومات واالتصــــــــاالت الســــــــاتلية، واحلد من خماطر الكوارث، بوســــــــائل 
واخلدمات الفضــائية لدعم دورة إدارة الكوارث جبميع مراحلها. وســريكز أيضــا على اســتخدام النظم العاملية للمالحة بواســطة 

واملالحة والتوقيت واخلدمات  الســـواتل، بوســـائل منها تعزيز التعاون يف ما يتعلق باالســـتخدام املدين للســـواتل يف حتديد املواقع
ذات القيمة املضافة، وكذلك علوم الفضاء األساسية، وتغري املناخ، وتكنولوجيا الفضاء األساسية، وتكنولوجيا ارتياد اإلنسان 
 للفضــاء. وســيســاهم املكتب أيضــا يف النهوض باملبادرات وااللتزامات املمتدة على نطاق األمانة العامة، من قبيل اســرتاتيجية

  األمني العام بشأن التكنولوجيات اجلديدة.
  .“٢٠٣٠ الفضاء”وسرتاعي خطة العمل والتوجه االسرتاتيجي للمكتب القرارات الصادرة عن اللجنة يف وضع وتنفيذ خطة   ١٠-٦  
وقدرة أصـــــــــحاب إىل افرتاض التخطيط التايل: اســـــــــتعداد  ٢٠٢٠وفيما يتعلق بالعوامل اخلارجية، تســـــــــتند اخلطة العامة لعام   ١١-٦  

  .املصلحة على مواصلة دعم أهداف الربنامج
ويراعي املكتب املنظور اجلنســــاين يف أنشــــطته التنفيذية ومنجزاته املســــتهدفة ونتائجه، حســــب االقتضــــاء. فعلى ســــبيل املثال،   ١٢-٦  

افع الفضـــاء إىل النســـاء ، اليت أطلقت لضـــمان وصـــول من“الفضـــاء من أجل املرأة”تعكس النتيجة هنا تنفيذ املبادرة اجلديدة 
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والفتيات، كما يتضــــــــــح من املنجزات املســــــــــتهدفة املقررة يف إطار احللقات الدراســــــــــية وحلقات العمل واألنشــــــــــطة التدريبية؛ 
  والتشاور واملشورة والدعوة؛ وقواعد البيانات واملواد الرقمية الفنية.

على تعزيز شـــراكاته القائمة مع املنظمات احلكومية واملنظمات وفيما يتعلق بالتعاون مع الكيانات األخرى، ســـيعمل املكتب   ١٣-٦  
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك وكاالت الفضـــاء وقطاع الصـــناعة واألوســـاط األكادميية واملؤســـســـات 

تزايد على الدعم والكيانات األخرى ذات الصـــــلة بالفضـــــاء، من أجل اســـــتكشـــــاف الســـــبل لزيادة قدرته على تلبية الطلب امل
ما، ومن أجل  املقدم لتعزيز قدرة البلدان، وال ســـــــيما البلدان النامية، يف جمال اســـــــتخدام علوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء وتطبيقا
الســــــــعي إلجياد فرص جديدة لزيادة تلك القدرة. وســــــــيســــــــعى املكتب أيضــــــــا إىل إقامة عالقات تعاونية جديدة، مع القطاع 

  ستخدام الفعال للموارد وحتديد آليات جديدة إلتاحة وصول اجلميع إىل الفضاء.اخلاص وغريه، لتعظيم اال
وفيما يتعلق بالتنسيق واالتصال بني الوكاالت، سيواصل املكتب قيادة االجتماع املشرتك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء   ١٤-٦  

فيما بني الكيانات املشـــاركة ويهدف إىل منع ازدواجية  اخلارجي (هيئة األمم املتحدة للفضـــاء)، الذي يعزز التنســـيق والتعاون
اجلهود املتصــلة باســتخدام األمم املتحدة للتطبيقات الفضــائية. ومن خالل تلك اآللية، يعمل املكتب بشــكل وثيق مع ســائر 

نظر كيانات األمم املتحدة لتقدمي تقارير عن تنســــــــــــــيق األنشــــــــــــــطة ذات الصــــــــــــــلة بالفضــــــــــــــاء يف منظومة األمم املتحدة (ا
A/AC.105/1179 ا األمم ) وغري ذلك من املواضيع املختارة من أجل زيادة الوعي باألنشطة املتصلة بالفضاء اليت تضطلع 

) على التطورات املتعلقة A/AC.105/1146املتحدة يف جماالت حمددة. وقد ركز أحدث تقرير هليئة األمم املتحدة للفضــــــــــــاء (
بطقس الفضـــــــاء داخل منظومة األمم املتحدة. وتقوم اهليئة أيضـــــــا بربط كيانات األمم املتحدة باحلكومات واجلهات األخرى 

ا كيانات منظومة األمم املتحدة وبشـــأن   صـــاحبة املصـــلحة من أجل تعزيز احلوار بشـــأن األعمال املتعلقة بالفضـــاء اليت تقوم 
  استخدام العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات ذات الصلة كأدوات للنهوض بالتنمية البشرية وزيادة تنمية القدرات بوجه عام.

  
  أنشطة التقييم    

ايدر يف بيجني الذي أجنز يف بالتقييم الذايت املشرتك ملنتصف املدة ملكتب برنامج سب ٢٠٢٠اسرتشدت اخلطة الربناجمية لعام   ١٥-٦  
  .٢٠١٨عام 

أعاله. وقد أقر التقييم  ١٥-٦نتائج التقييم الذايت املشــــــــــار إليها يف الفقرة  ٢٠٢٠وروعيت يف وضــــــــــع اخلطة الربناجمية لعام   ١٦-٦  
 بأمهية عمل مكتب برنامج ســــــبايدر يف بيجني وإســــــهامه يف إجناز والية وهدف مكتب شــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي، ودعا إىل

تعزيز االتصــــــال االســــــرتاتيجي والتعاون مع اجلهات املاحنة والوكاالت الشــــــريكة، كما يتضــــــح من خطة تنفيذ أنشــــــطة تدريبية 
بشــأن اســتخدام تكنولوجيا الفضــاء ألغراض إدارة الكوارث، ناشــئة عن شــراكة جديدة داخل منطقة  ٢٠٢٠إضــافية يف عام 

  آسيا واحمليط اهلادئ.
  .٢٠٢٠تقييمات أو تقييمات ذاتية يف عام وال يعتزم إجراء   ١٧-٦  
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  ٢٠١٨وأداء البرامج لعام  ٢٠٢٠الخطة البرنامجية المقترحة لعام   -ألف   
  

  العمل برنامج    

  
  الهدف  - ١  
، يف تعزيز التعاون الدويل يف جمال األنشـــــطة الفضـــــائية واســـــتخدام علوم املكتبيتمثل اهلدف، الذي يســـــاهم يف حتقيقه هذا   ١٨-٦  

  .وتكنولوجيا الفضاء
    

  مع أهداف التنمية المستدامة ةمءوامال  - ٢  
  .بالنظر إىل اتساع نطاق اهلدف، فإنه متوائم مع مجيع أهداف التنمية املستدامة  ١٩-٦  

  
  ٢٠١٨عام  في المحققةأضواء على إحدى النتائج   - ٣  

    
  الدومينيكيةالحلول الفضائية لدعم الحد من مخاطر الكوارث: حالة الجمهورية 

  
تســـاهم التكنولوجيات الفضـــائية، مثل االســـتشـــعار من بعد لرصـــد   

األرض واالتصـــاالت الســـاتلية والنظم العاملية للمالحة بواســـطة الســـواتل، يف 
إدارة خماطر الكوارث وجهود االســـــــتجابة يف حاالت الطوارئ. ومنذ إنشـــــــاء 

، يدعم مكتب شــــــــــؤون الفضــــــــــاء اخلارجي ٢٠٠٦برنامج ســــــــــبايدر يف عام 
اســتخدامها جلميع أنواع املعلومات الفضــائية يف مجيع مراحل دورة  البلدان يف

إدارة الكوارث. مبا يف ذلك املنع والتأهب واإلنذار املبكر واالستجابة وإعادة 
اإلعمار. ومن ذلك على وجه اخلصــوص أن املكتب عمل، خالل الفرتة من 

، مع حكومة اجلمهورية الدومينيكية بشـــــــــــــــأن ٢٠١٨إىل عام  ٢٠١٠عام 
اســــــــــــــتخــدام احللول الفضـــــــــــــــائيــة من أجــل احلــد من خمــاطر الكوارث وتعزيز 
ا وتقدمي املشــورة التقنية بشــأن إدماج اســتخدام املعلومات الفضــائية  مؤســســا

يف أنشــــــــطتها. فاجلمهورية الدومينيكية تواجه بانتظام ظواهر جوية قصــــــــوى، مبا فيها األعاصــــــــري والعواصــــــــف املدارية، مما يتســــــــبب يف حدوث 
يارات أرضـــية وعواصـــف تؤدي إىل خســـائر يف األرواح وتشـــريد اجملتمعات احمللية املتضـــررة وتدمري املمتلكات. ومنذ عام فيضـــان ، ٢٠١٦ات وا

  .٢٠١٧، وإعصارا إيرما وماريا يف عام ٢٠١٦واجه البلد ثالثة أعاصري مدمرة هي: إعصار ماثيو يف عام 
  

  النتيجة واألدلة
ا يف صنع  املتمثلة يف إحراز النتيجة، وقد أسهم املنجز املستهدف يف   قيام هيئات التخطيط بإدماج علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقا

القرار وحتســــني إمكانية وصــــول منظمات التصــــدي حلاالت الطوارئ واإلنقاذ واإلغاثة إىل معلومات موثوقة ودقيقة ويف الوقت املناســــب. فعلى 
  نيكية اآلن احلصول على أحدث الصور الساتلية من أجل وضع اخلرائط اليت يستخدمها املستجيبون. سبيل املثال، تستطيع اجلمهورية الدومي
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بإطالق نظام وطين متكامل للمعلومات. وهو عبارة عن  ٢٠١٨قيام اجلمهورية الدومينيكية يف متوز/يوليه  النتيجة واألدلةشــــــــــــــمل وت  
تجابة يف حاالت الطوارئ يســـتخدم البيانات الفضـــائية لتحليل املعلومات وتصـــويرها أداة لصـــنع القرار من أجل احلد من خماطر الكوارث واالســـ

بيانيا ونشـــرها. وتســـتطيع اجلمهورية الدومينيكية، من خالل تنســـيق ختطيطها واســـتجابتها للكوارث، وإعداد خرائط بشـــكل مســـتقل، احلد من 
   يف البلدان اجملاورة، وخاصة هاييت.آثار األخطار وتقدمي الدعم يف املستقبل إىل املخططني واملستجيبني

  حنو اإلجناز اجلماعي للهدف. ٢٠١٨يف عام  احملرزتقدم الالنتيجة اليت حتققت  وتثبت  

، ٢٠١٩-٢٠١٨، املشــــــــــــــار إليها يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لفرتة الســــــــــــــنتني ٢٠١٨حتققت إحدى النتائج املقررة لعام   ٢٠-٦  
ا مبرحلة انتقالية، على اســــــــــــــتخدام علوم تعزيز قدرة واملتمثلة يف  البلدان، مبا فيها البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصــــــــــــــادا

وتكنولوجيا الفضــاء والتطبيقات ذات الصــلة، مبا يف ذلك النظم العاملية للمالحة بواســطة الســواتل، خاصــة يف اجملاالت ذات 
، ويدلل على ٢٠١٩-٢٠١٨يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لفرتة الســــنتني الصــــلة بالتنمية املســــتدامة، على النحو املشــــار إليه 

نشــــاطا من أنشــــطة بناء القدرات والتدريب يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضــــاء والتطبيقات ذات الصــــلة يف  ١١حتققها تنفيذ 
  بلدا. ٦٧، وبذلك بلغ جمموع عدد البلدان احلاصلة على تدريب من املكتب ٢٠١٨

  
  ٢٠٢٠لعام مقررة الأضواء على إحدى النتائج   - ٤  

  وصول الجميع إلى الفضاء
، اضــطلع املكتب بعدد من األنشــطة الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل يف تنفيذ األنشــطة الفضــائية، وتعزيز قدرة البلدان ٢٠١٨يف عام   

ما يف سبيل حتقيق أهداف ال   تنمية املستدامة.على استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقا
  

  التحدي واالستجابة
وقد صودفت حتديات من بينها تلبية الطلب املتزايد للدول األعضاء على الدعم يف الوصول إىل الفضاء، بالنظر على وجه اخلصوص   

  . ٢٠٣٠إىل االعرتاف بأمهية احللول الفضائية خلطة التنمية املستدامة لعام 
، بالشـــــــراكة مع الدوائر املعنية بالفضـــــــاء على الصـــــــعيد العاملي، على زيادة عدد ٢٠٢٠عام  ذلك، ســـــــيعمل املكتب، يفلواســـــــتجابًة   

للفضاء. البلدان اليت تستفيد من التكنولوجيا الفضائية من خالل مبادرة لتمكني اجلميع من الوصول إىل الفضاء، وال سيما البلدان غري املرتادة 
خمتلف جماالت علوم وتكنولوجيا الفضــــاء، فضــــال عن قانون الفضــــاء والســــياســــة الفضــــائية، وســــينظم املكتب حلقات عمل ودورات تدريبية يف 

ســيتيح للبلدان الوصــول إىل أحدث البحوث العلمية لتطوير الســواتل حمليا، من أجل إجراء التجارب املدارية وتعزيز توســيع نطاق اســتخدام  مما
ري تنفيذ مبادرة جديدة بشـــــأن وصـــــول اجلميع إىل الفضـــــاء لزيادة عدد الفرص اليت تكنولوجيا الفضـــــاء كوســـــيلة لتحقيق التنمية املســـــتدامة. وجي

 يســـــتطيع املكتب تقدميها جلميع البلدان، مع تركيز واضـــــح على البلدان النامية، من خالل تواصـــــله مع األوســـــاط املعنية بالفضـــــاء، مبا يف ذلك
  قة بشكل أكثر مشولية.القطاع الفضائي اخلاص، وزيادة االستفادة من املبادرات الساب

  
  النتيجة واألدلة

، وهي زيادة عدد البلدان النامية ذات القدرات املعززة على املتوخاة من املتوقع أن تســـهم املنجزات املســـتهدفة املقررة يف حتقيق النتيجة  
  استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء والتطبيقات ذات الصلة.

إذا ما حتققت، زيادة عدد البلدان اليت تطلق أول ســـــــــــاتل هلا بدعم من األمم املتحدة،  النتيجة، اليت تثبت هذهوســـــــــــتشـــــــــــمل األدلة   
ا احمللية على تطوير السواتل والتحاقها بالدول املرتادة للفضاء، كما هو مبني يف الشكل.   وبالتايل زيادة قدر
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  .مجاعي بشكل اهلدف بلوغحنو  ٢٠٢٠تقدم احملرز يف عام الالنتيجة، إذا ما حتققت،  هذه تثبت وسوف  
    

  األداء: عدد البلدان النامية اليت أطلقت أول ساتل هلا يف الفضاء اخلارجي مقاييس

      
  وسيواصل املكتب االسرتشاد جبميع الواليات املنوطة به، اليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة.   ٢١-٦  

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٨المنجزات المستهدفة للفترة   - ٥  
يف حتقيق اهلدف املذكور أعاله،  ت ومن املتوقع أن ُتســـهمســـهمأقائمة جبميع املنجزات املســـتهدفة اليت  ١-٦ يعرض اجلدول  ٢٢-٦  

  .٢٠٢٠-٢٠١٨حسب الفئة والفئة الفرعية، للفرتة 
  

  ١-٦اجلدول     
  ، حسب الفئة والفئة الفرعية٢٠٢٠-٢٠١٨المنجزات المستهدفة للفترة     

 ٢٠٢٠املقررة لعام   ٢٠١٩املقررة لعام   ٢٠١٨الفعلية لعام   ٢٠١٨املقررة لعام   الفئة

          المنجزات المستهدفة المعدودة
تيســـــــــــير عمـــل الهيئـــات الحكوميـــة الـــدوليـــة   - ألف

          وهيئات الخبراء
 ٩٥ ٧٠ ١٣٧ ٧٠  وثائق اهليئات التداولية (عدد الوثائق)  
ـــــة لالجتمـــــاعـــــات (عـــــدد    تقـــــدمي اخلـــــدمـــــات الفني

 ٧١ ٦١ ٨٩ ٧٢  اليت مدة كل منها ثالث ساعات) االجتماعات
خدمات املؤمترات واألمانة املتاحة لالجتماعات   

كــل منهــا ثالث   يــدوم(عــدد االجتمــاعــات اليت 
 ١٤ ١٢ ١٤ ١٢  ساعات)

      توليد المعارف ونقلها  - باء
 واملناســـــــباتاحللقات الدراســـــــية وحلقات العمل   

 ٤٢ ٣٨ ٤٤ ٣٧  التدريبية (عدد األيام)
 ٥ ٤ ٤ ٤  املنشورات (عدد املنشورات)  
 ٣٩ ١٧ ٤٥ ١٧  املواد التقنية (عدد املواد)  

          المنجزات المستهدفة غير المعدودة
          المنجزات المستهدفة الفنية  - جيم

          التشاور واملشورة والدعوة  
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 ٢٠٢٠املقررة لعام   ٢٠١٩املقررة لعام   ٢٠١٨الفعلية لعام   ٢٠١٨املقررة لعام   الفئة

          قواعد البيانات واملواد الفنية الرقمية   
          مجال االتصال فيالمنجزات المستهدفة   - دال

          مع وسائط اإلعالمالعالقات العالقات اخلارجية و   
    

  أهم الفروق النسبية في المنجزات المستهدفة  - ٦  
  

  ٢٠١٨الفروق بين األرقام الفعلية واألرقام المقررة في عام     
إىل االحتياج إىل وثائق ومشاورات  لالجتماعات أساساً يعزى الفرق يف بندي وثائق اهليئات التداولية وتقدمي اخلدمات الفنية   ٢٣-٦  

إضافية مبناسبة تنظيم فعاليات االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني للمؤمتر املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
  .٢٠١٨يف األغراض السلمية يف حزيران/يونيه 

إىل تنفيذ نشــاط تدرييب واحد كان مؤجال  واألنشــطة التدريبية أســاســاً  ويعزى الفرق يف بند احللقات الدراســية وحلقات العمل  ٢٤-٦  
وتنظيم نشـــــاط  “الفضـــــاء من أجل املرأة”بناء على طلب البلد املضـــــيف وتنفيذ حلقة نقاش بشـــــأن مبادرة  ٢٠١٧من عام 

  .٢٠١٨تدرييب واحد نتيجًة إلنشاء شراكة جديدة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عام 
ى الفرق يف بند املواد التقنية أســــــــــاســــــــــا إىل الطلبات املقدمة من الدول األعضــــــــــاء الراجعة إىل زيادة عمليات تســــــــــجيل ويعز   ٢٥-٦  

  األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي.
  

  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠الفروق بين األرقام المقررة لعامي     
يعزى الفرق يف بندي وثائق اهليئات التداولية واخلدمات الفنية املتاحة لالجتماعات أســـــــــــاســـــــــــا إىل احلاجة إىل وضـــــــــــع خطة   ٢٦-٦  

وخطة تنفيذها يف صـــــــــيغتهما النهائية حبلول انعقاد الدورة اخلامســـــــــة والســـــــــبعني للجمعية العامة، نظرا  “٢٠٣٠الفضـــــــــاء ”
  للحاجة إىل وثائق ومشاورات إضافية.

ى الفرق يف بند احللقات الدراســية وحلقات العمل واألنشــطة التدريبية أســاســا إىل عدد األنشــطة التدريبية املطلوبة، نظرا ويعز   ٢٧-٦  
  واستخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث. “الفضاء من أجل املرأة”لتنفيذ أنشطة تتصل مببادرة 

يادة عدد الطلبات املتوقع أن تقدمها الدول األعضـــــــــاء بســـــــــبب زيادة عدد إىل ز  ويعزى الفرق يف بند املواد التقنية أســـــــــاســـــــــاً   ٢٨-٦  
  .عمليات إطالق السواتل املقررة
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 بالوظائف المتصـــــــــــلة غير والموارد بالوظائف المتصـــــــــــلة الموارد من المقترحة االحتياجات  - باء  
  ٢٠٢٠ لعام

  
   عامة لمحة    

 واملوارد العادية امليزانية موارد يشــــــــــمل مبا، ٢٠٢٠ لعام املوارد من االحتياجات جمموع ٢-٦ واجلدول أوال-٦ الشــــــــــكل يبني  ٢٩-٦  
  .امليزانية عن خارجة مصادر من املتوقعة

  
  أوال-٦ الشكل
   باألرقام ٢٠٢٠

  الموارد الخارجة عن الميزانية   الميزانية العادية

هو جمموع االحتيــاجــات من ماليين دوالر  ٣,٩  
  املوارد 

لالحتيـــاجـــات من املوارد ماليين دوالر  ٣,٢  
  املتصلة بالوظائف

لالحتيــــاجــــات من املوارد مليون دوالر  ٠,٧  
  غري املتصلة بالوظائف

هو جمموع االحتيــاجــات من مليون دوالر  ١,٧    
  املوارد
لالحتيـــاجـــات من املوارد مليون دوالر  ٠,٧  

  املتصلة بالوظائف
وارد لالحتيـــاجـــات من اململيون دوالر  ١,٠  

  غري املتصلة بالوظائف

  من جمموع املواردفي المائة  ٣٠      من جمموع املواردفي المائة  ٧٠  

ـــــــة    لــيــس هــنـــــــاك تــغــيــري يف جمــمــوع املــوارد مــقـــــــارن
  ٢٠١٩ بعام

مقــــارنــــة بعــــام  مليون دوالر ٠,٢زيــــادة مبقــــدار     
٢٠١٩  

  وظيفة ٢٣ 
  والفئات العليا  الفنيةمن الفئة  ١٨  
ا اخلدماتمن فئة  ٥     العامة والفئات املتصلة 

  وظائف ٧   
  والفئات العليا  الفنيةمن الفئة  ٤  
ا اخلدماتمن فئة  ٣     العامة والفئات املتصلة 

  
  .التكاليف تقدير إعادة قبل تقديرات  :مالحظة  
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  ٢-٦ اجلدول
   التمويل ومصدر العنصر حسب بالوظائف المتصلة والموارد المالية الموارد عن عامة لمحة

  (آالف دوالرات الواليات املتحدة/عدد الوظائف)
  اجملموع    (أ)املوارد اخلارجة عن امليزانية   العاديةامليزانية   

  
اعــــتــــمـــــــادات 

  ٢٠١٩عام 

تــــــــقــــــــديــــــــرات عــــــــام 
(قبـــل إعـــادة  ٢٠٢٠

  الفرق   )تقدير التكاليف
تــــــقـــــــديــــــرات 

  ٢٠١٩ عام
ــــــرات  ــــــقـــــــدي ت

  الفرق  ٢٠٢٠عام 
تقـــديرات عـــام 

٢٠١٩  
تقــديرات عــام 

  الفرق    ٢٠٢٠

  الموارد المالية
 ٢٢٥,٢ ٥٩٣,٦ ٥ ٣٦٨,٤ ٥ ٦٧٩,٣٢٢٥,٢ ٤٥٤,١١ ١-٩١٤,٣ ٣ ٩١٤,٣ ٣  برنامج العمل 

  الموارد المتصلة بالوظائف
 - ٣٠ ٣٠ -٧٧-٢٣ ٢٣  برنامج العمل 

  
  التكاليف اسرتداد عدم مع اإلعارة أساس على والوظائف املبتدئني الفنيني املوظفني تشمل ال  (أ)  

    
  العمل برنامج    

 وترد .التكــاليف تقــدير إعــادة قبــل دوالر ٣ ٩١٤ ٣٠٠ مقــداره مــا ٢٠٢٠ لعــام العــاديــة امليزانيــة من املقرتحــة املوارد تبلغ  ٣٠-٦  
 تاما تنفيذا الواليات تنفيذ تكاليف املقرتحة املوارد مســـتوى ويغطي. ثانيا-٦ الشـــكل ويف ٣-٦ اجلدول يف إضـــافية تفاصـــيل
  .والفعالية بالكفاءة يتسم

  
  ٣-٦ اجلدول
   بالوظائف المتصلة والموارد المالية الموارد تطور: العمل برنامج

  (آالف دوالرات الواليات املتحدة/عدد الوظائف)
  

نفقـــات عـــام 
٢٠١٨  

اعــــتــــمـــــــادات 
  ٢٠١٩عام 

تقـــــــديرات عـــــــام   التغيريات
ـــــــل  ٢٠٢٠ (قــــــب

إعـــــــادة تـــقـــــــديـــر 
  التكاليف)

إعادة تقدير 
  التكاليف

تــقـــــــديــرات عـــــــام 
(بــــــــعــــــــد  ٢٠٢٠

ــــر  ــــقـــــــدي إعـــــــادة ت
    التكاليف)

التعــــديالت 
  الفنية

ـــــــات  الـــــــوالي
 اجلــــــديــــــدة/

  املوسعة
تــغـــيـــريات 

  اجملموع  أخرى 
النســــــــــــــبــة 

  املئوية

                الموارد المالية حسب فئة اإلنفاق الرئيسية
 ٤٥٦,١ ٣ ٢٢٩,٣ ٢٢٦,٨ ٣ ----- ٢٢٦,٨ ٣ ٣٣١,٣ ٣  املوارد املتصلة بالوظائف  

 ٦٩٨,٦ ١١,١ ٦٨٧,٥ ----- ٦٨٧,٥  ٥٢١,٥  املوارد غري املتصلة بالوظائف  

 ١٥٤,٧ ٤ ٢٤٠,٤ ٩١٤,٣ ٣ ----- ٩١٤,٣ ٣  ٨٥٢,٨ ٣  المجموع 

        الموارد المتصلة بالوظائف حسب الفئة
    ١٨----- ١٨  الفئة الفنية والفئات العليا  
اخلــــدمــــات العــــامــــة والفئــــات   

ا  ٥----- ٥  املتصلة 

  

 
    ٢٣----- ٢٣  المجموع 
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  ثانيا-٦ الشكل
   التكاليف) تقدير إعادة (قبل ٢٠٢٠ لعام المقترحة الموارد توزيع: العمل برنامج

  (عدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات املتحدة)
  
 

 

 

 

 

 

  
  
  

  فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى).خ ع (ر أ) =   املختصرات:
    

 الضــــــــوء لتســــــــليط ٢٠١٩-٢٠١٨ للفرتة الربناجمية امليزانية مبقرتحات مقارنة املرفق يف الوارد التنظيمي اهليكل عرض تنقيح مت  ٣١-٦  
 الرئيســــــــية املســــــــؤوليات من بكل املرتبطة والوظائف املكتب ا يضــــــــطلع اليت العمل جماالت خمتلف على الوضــــــــوح من مبزيد
 والدعم العام التوجيه يقدم الذي، املدير مكتب (أ): هي أقسام ستة من املكتب ويتألف. أعاله ٣-٦ الفقرة يف إليها املشار
 الفضاء يف املطلقة األجسام سجالت ويتعهد، البشرية واملوارد وامليزانية والتنظيم اإلدارة جماالت يف املكتب احتياجات بشأن

 جماالت يف شــــــــــــــؤونه تنســــــــــــــيق ذلك يف مبا، واإلعالم اخلارجية العالقات جمايل يف املكتب أنشــــــــــــــطة قيادة ويتوىل، اخلارجي
 يقدم الذي، القانونية والشـــؤون والســـياســـات اللجنة شـــؤون قســـم (ب) و؛ والدعوة والشـــراكات العامة والشـــؤون االتصـــاالت
 القانونية الفرعية وجلنتها، الســــــــلمية األغراض يف اخلارجي الفضــــــــاء اســــــــتخدام جلنة تعقدها اليت الســــــــنوية تللدورا اخلدمات
ا عن فضال، والتقنية العلمية الفرعية وجلنتها  جدول بنود يف نظره أثناء الرابعة للجنة التابع اجلامع العامل والفريق الفرعية هيئا
 املشرتك االجتماع أعمال بتنسيق أيضا القسم هذا ويقوم. السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء باستخدام املتعلقة األعمال

 االستشاري للفريق األمانة بدور يضطلع كما،  حيتاجها اليت باخلدمات وتزويده اخلارجي الفضاء بأنشطة املعين الوكاالت بني
 قســم (ج) و؛ الفضــاء وســياســات قانون جمال يف القدرات بناء إىل الرامية األنشــطة وينفذ الفضــائية للبعثات بالتخطيط املعين

 علوم جمال يف القدرات بناء يشــــــمل الذي الفضــــــائية التطبيقات بربنامج املتعلقة األنشــــــطة ينفذ الذي، الفضــــــائية التطبيقات
، األسـاسـية الفضـاء وتكنولوجيا، األسـاسـية الفضـاء علوم يف املتمثلة األولوية ذات اجملاالت يف سـيما وال، الفضـاء وتكنولوجيا
 وتغري الكوارث وإدارة العاملية الصـــحة جماالت يف املتكاملة الفضـــاء تكنولوجيا وتطبيقات للفضـــاء اإلنســـان ارتياد وتكنولوجيا

 العاملية بالنظم املعنية الدولية للجنة التنفيذية األمانة (د) و ؛الطبيعية املوارد وإدارة البيئي والرصـد اإلنسـانية واملسـاعدات املناخ
 منتدى وأنشــــطة أنشــــطتها وتنفذ اللجنة هذه تعقدها اليت الســــنوية للدورات اخلدمات تقدم اليت، الســــواتل بواســــطة للمالحة
 بشــــأن التعاون تعزيز على الســــواتل بواســــطة للمالحة العاملية بالنظم املعنية الدولية اللجنة وتعمل .هلا التابع اخلدمات مقدمي

 ؛املضـــــــــــــافة القيمة ذات واخلدمات والتوقيت واملالحة املواقع حتديد يف للســـــــــــــواتل املدين خدامباالســـــــــــــت املتصـــــــــــــلة املســـــــــــــائل

 توزيع الوظائف
٢٣ 

 الماليةتوزيع الموارد 
 دوالرا ٣ ٩١٤،٣

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالوظائف
 دوالرا ٦٨٧,٥

رتب أخرى

٢-ف

٣-ف

٤-ف

٥-ف

١-مد

٢-مد

منح الزماالت واملسامهات
األثاث واملعدات
اللوازم واملواد
مصروفات التشغيل العامة
اخلدمات التعاقدية
السفر يف مهام رمسية
االستشاريون

اتكاليف الضيافة وما يتص ل 
تكاليف املوظفني األخرى

 املوارد غري
بالوظائف املتصلة

٦٨٧,٥  

املوارد املتصلة
 بالوظائف
٣ ٢٢٦,٨ 

١ 

١ 

٢ 

٧ 

٤ 

٣ 

٥ 

٦٦,٠
٢,١
٣٣,٩
٨٤,٩
٥٩,٤
١١,٧
٢,٦
٣,٥
 خ ع (ر أ)٤٢٣,٤



 الشؤون السياسية الجزء الثاني

 

14/1519-01860 
 

 ينفذ الذي، الطوارئ حاالت يف واالســـتجابة الكوارث إدارة يف الفضـــائية املعلومات الســـتخدام املتحدة األمم برنامج  (ه) و
 الفضائية واخلدمات املعلومات أنواع كافة  إىل اجلميع وصول ويتيح التقين االستشاري والدعم القدرات ببناء املتعلقة األنشطة
 جمال يف والتثقيف بالعلوم املعين األقدم املستشار (و) و .الكوارث إدارة دورة مراحل جلميع دعماً  الكوارث بإدارة الصلة ذات

 واألمانة الفضائية التطبيقات قسم ينفذها اليت والربامج األنشطة أجل من البحوث ويدعم اخلرباء مشورة يقدم الذي، الفضاء
 الفضــائية املعلومات الســتخدام املتحدة األمم وبرنامج الســواتل بواســطة للمالحة العاملية بالنظم املعنية الدولية للجنة التنفيذية

 وتكنولوجيا علوم لتدريس اإلقليمية املراكز ودعم توجيه أيضــــــا وســــــيتوىل، الطوارئ حاالت يف واالســــــتجابة الكوارث إدارة يف
 ،والربازيل ،األردن من كل  يف واملوجودة ٥٠/٢٧ العامة اجلمعية لقرار وفقا واملنشــــــــــأة املتحدة األمم إىل املنتســــــــــبة، الفضــــــــــاء
  .املدير أمام مباشرة مسؤولة األقسام هذه وستكون. واهلند ،ونيجرييا ،واملكسيك ،واملغرب ،والصني

 من املتاحة املوارد وســــــــــــــتكمل ٢-٦ اجلدول يف مبني هو كما  دوالر ١ ٦٧٩ ٣٠٠ مببلغ امليزانية عن اخلارجة املوارد وتقدر  ٣٢-٦  
 الفضائية التطبيقات قسم تويل إىل أساسا دوالر ٢٢٥ ٢٠٠ البالغة الزيادة وتعزى. املقرر العمل برنامج لتنفيذ العادية امليزانية
 حاالت يف واالســـــــــــتجابة الكوارث إدارة يف الفضـــــــــــائية املعلومات الســـــــــــتخدام املتحدة األمم برنامج من كل  شـــــــــــطةأن تنفيذ

  . املياه أجل من الفضاء وبوابة، الطوارئ
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   المرفق
   ٢٠٢٠ لعام الوظائف وتوزيع التنظيمي الهيكل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  .امليزانية عن خارجة موارد = م خ م، عادية ميزانية = ع م، األخرى) (الرتب العامة اخلدمات أ)= (ر ع خ  :املختصرات
  

  .مبتدئ فين موظف  (أ)  
 لشــــؤون األملاين واملركز، الصــــينية الوطنية الفضــــاء ووكالة، الربازيلية اجلوية القوات من مقدمة التكاليف اســــرتداد عدم مع اإلعارة أســــاس على مؤقتة وظائف  (ب)  

 من وغريها الكوارث حدة من للتخفيف الصــــيين الوطين ركزاملو ، اجلوي الفضــــاء الســــتكشــــاف اليابانية والوكالة، اإليطالية الفضــــاء ووكالة، اجلوي الفضــــاء
  .بالفضاء املعنية والوطنية الدولية الكيانات

 
 

  مدير
 م ع:

 ٢-مد ١
  خ ع (ر أ) ١

 م خ م:
 خ ع (ر أ) ١

معني بالعلوم مستشار أقدم 
  والتثقيف في مجال الفضاء

 :م ع
 ١-مد ١

  مكتب المدير
 م ع:

 ٤-ف ١
 ٢-ف ١
  خ ع (ر أ) ١

 م خ م:
 ٣-ف ١
 (أ)٢-ف ١

 والسياسات اللجنة شؤون قسم
  القانونية والشؤون
 :ع م
 ٥-ف ١
 ٤-ف ١
 ٣-ف ٣
 ٢-ف ١
  أ) (ر ع خ ١

 :م خ م
 ٢-ف ١

 (ب)التكاليف اسرتداد عدم مع إعارة ١

  قسم التطبيقات الفضائية
 م ع:

 ٥-ف ١
 ٤-ف ١
 ٣-ف ١
 ٢-ف ١
  خ ع (ر أ) ٢

 م خ م:
 ٤-ف ١
 ٢-ف ١

(ب)إعارة مع عدم اسرتداد التكاليف ٣

 األمانة التنفيذية 
للجنة الدولية المعنية 

العالمية للمالحة  بالنظم
   السواتل بواسطة

 م ع:
  ٤-ف ١

 م خ م:
 خ ع (ر أ) ١

المتحدة الستخدام برنامج األمم 
المعلومات الفضائية في إدارة 

الكوارث واالستجابة في 
  الطوارئ حاالت

 م ع:
  ٤-ف ٣

 م خ م:
 (أ)٢-ف ١

(ب)إعارة مع عدم اسرتداد التكاليف ٣

 خ ع (ر أ) ١


