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 تصدير 
  مجال في  قدراتها  وتعزيز  الدولي،  بالتعاون  النهوض على الدول إلى المســــــاعدة  الخارجي الفضــــــاء شــــــؤون  مكتب ســــــيقدم ،2023 عام في 
 على باالعتماد وذلك الخارجي، الفضــاء  بأنشــطة  االضــط    في به  المســترشــد  المعياري   اإلطار فهم  وتحســين  وتطبيقاتها،  الفضــاء  وتكنولوجيا علوم
 القائمة. برامجه

 للتنمية محركا   باعتباره الفضــاء: ‘2030 ’الفضــاء  خطة”  المعنون  76/3  القرار ذلك في بما العامة،  الجمعية  بقرارات  البرنامج وســيســترشــد 
 الفضــــاء، إلى  الوصــــول  وإمكانية الفضــــاء، ومجتمع الفضــــاء، اقتصــــاد ركائز على تقوم اســــتراتيجية   “2030  الفضــــاء”  خطة  وتتضــــمن  .“المســــتدامة
  صـو  المحرز  التقدم لرصـد  المسـتخدمة  للمؤشـرات ال زمة األسـاسـية البيانات  بتوفير المسـتدامة للتنمية  تمكينية عوامل  باعتبارها الفضـاء ودبلوماسـية
ــتدامة  التنمية  خطة تحقيق نداي  وإطار  2030  لعام  المســـ ــ   بها تعهدت التي االلتزامات جانب إلى  ،2030-2015 للفترة الكوارث  مخاطر من للحد ســـ
 األعضـاء  للدول  يمكن التي والمنصـات والمشـاريع اآلليات أيضـا “2030 الفضـاء”  خطة وتحدد المناخ.  تغير  بشـأن باريس اتفاق في  األطراف الدول
 استحداثها. على يعكف التي أو المكتب استحدثها التي والمبادرات األدوات ذلك في بما فيها، اإلسهام أو  منها االستفادة

ــاء  كون  إلى  ونظرا وأخيرا،  ــيما وال  اللعبة،  لقواعد مغيرا  عام   الفضــــــــــ ــتدامة، التنمية أهداف تحقيق  في  البلدان  بدعم يتعلق فيما  ســــــــــ  المســــــــــ
  والتعليم  والتطوير والبحث  واالبتكار العلم  ألغراض الفضــــاء إلى  للوصــــول  أوســــع  فرص  لتوفير  برامجه،  خ ل من للدول، مســــاعدته المكتب ســــيعزز
 القدرات.  وبناء

 
 بيبو دي سيمونيتا )توقيع(

 الخارجي  الفضاء شؤون  مكتب مديرة
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 2021  عام  في  البرنامجي   واألداء   2023 لعام  المقترحة   البرنامجية   الخطة  -   ألف  

 العام   التوّجه   

 األساسية  والمعلومات  الواليات  

 من واليته المكتب  ويسـتمد الفضـائية.  األنشـطة في الدولي  بالتعاون   النهوض عن المسـؤولية  الخارجي الفضـاء شـؤون  مكتب  يتولى 6-1 
  3/ 76 والقرار  (،14-)د  ألف  1472 القرار فيها  بما الصــــــــــــــلة،  ذات  مقرراتها  و/أو العامة الجمعية  قرارات  في المحددة األولويات
 اسـتخدام  في الدولي  التعاون   بشـأن 76/76  والقرار ،“المسـتدامة  للتنمية محركا    باعتباره الفضـاء:  ‘2030 ’الفضـاء  خطة”  المعنون 
ــاء ــلمية،  األغراض في  الخارجي  الفضـ ــفافية كفالة  تدابير بشـــأن 76/55  والقرار السـ ــاء  أنشـــطة  في الثقة  وبناء  الشـ   الخارجي،  الفضـ
 االقتضاء. حسب

  وهيئتيها  السـلمية  األغراض  في  الخارجي الفضـاء اسـتخدام  للجنة أمانة  بمثابة العمل )أ(  يلي: فيما للمكتب  الرئيسـية المهام  وتتمثل 6-2 
ــواتل  بواســــــــــطة  للم حة العالمية بالُنُظم  المعنية الدولية  للجنة  تنفيذية أمانة  وبمثابة  ((،14-)د  ألف  1472 )القرار  الفرعيتين  الســــــــ
مي  ومنتدى ــاري  الفريق أمانة  وبمثابة (64/86 و  61/111 )القراران لها  التابع  الخدمات مقدّ  ــتشــــــ  للبعثات  بالتخطيط  المعني االســــــ
  وبرنامج  (،37/90 و  (24-)د  2601  )القراران الفضــائية للتطبيقات المتحدة األمم  برنامج  تنفيذ ) ( (؛71/90  )القرار الفضــائية
ــائيــة  المعلومــات  الســــــــــــــتخــدام  المتحــدة  األمم  ســــــــــــــبــايــدر(  )برنــامج  الطوارئ   حــاالت  في  واالســــــــــــــتجــابــة  الكوارث  إدارة  في  الفضـــــــــــــ
 (؛29-)د 3235  و  (16-)د باء  1721 )القراران  الخارجي الفضــــــاء  في  المطلقة األجســــــام  ســــــجل  تعّهد )ج(  (؛61/110 القرار)
  الخارجي بالفضـــــــــــــاء المتعلقة  ومبادئها المتحدة األمم معاهدات  بموجب العام  باألمين  المنوطة  بالمســـــــــــــؤوليات  االضـــــــــــــط   )د(

  37/92 و 34/68  و  (29-)د  3235 و (26-)د 2777  و  (22-)د  2345 و (21-)د 2222  )القرارات  الصـــلة  ذات  والقرارات
ــديم  )ه(  (؛62/101  و  59/115  و  47/68  و  41/65  و ــدعم  تقـ ــدول  الـ ــل  من  األعضـــــــــــــــــاء  للـ ــة  تطبيق  أجـ ــذ  خطـ ــة  تنفيـ   خطـ
 (.76/3 )القرار “2030 الفضاء”

 
 العمل  برنامج   

 السلمية  األغراض  في  الخارجي  الفضاء  استخدام  

 الهدف  
ــهم الذي  الهدف 6-3  ــائية  باألنشــــــــطة  االضــــــــط   مجال  في الدولي  التعاون   تعزيز هو  تحقيقه في  البرنامج  هذا يســــــ   لألغراض  الفضــــــ

 وتطبيقاتها. الفضاء وتكنولوجيا  علوم باستخدام والنهوض السلمية

 
 2023  لعام  الخارجية  والعوامل  االستراتيجية  

  الفرعيتين،   وهيئتيها  السلمية  األغراض في  الخارجي  الفضاء  استخدام  لجنة  عمل المكتب سيدعم  الهدف،  هذا تحقيق  في  للمساهمة 6-4 
 المكتب ســــيقوم وتحديدا، الســــلمية.  األغراض في  واســــتخدامه  الخارجي  الفضــــاء  اســــتكشــــاف  مجال في الدولي  التعاون   وســــيشــــجع

 :يلي بما

 الــدوليــة  واللجنــة  القــانونيــة،  الفرعيــة  واللجنــة  والتقنيــة،  العلميــة  الفرعيــة  واللجنــة  اللجنــة،  إلى  الفنيــة  األمــانــة  خــدمــات  تقــديم )أ(  
  المعني  االســــــــتشــــــــاري  والفريق لها،  التابع الخدمات مقدمي ومنتدى الســــــــواتل  بواســــــــطة  للم حة العالمية  بالنظم المعنية
 الفضائية؛ للبعثات بالتخطيط
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  المعني   العــامــل  الفريق  ذلــك  في  بمــا  الفرعيتين،  هيئتيهــا  وإلى  للجنــة  التــابعــة  العــاملــة  األفرقــة  إلى  األمــانــة  خــدمــات  تقــديم ) (  
 التعرف ‘1’ يلي: بما خمســـية عمل  خطة  إطار في ســـيقوم الذي  البعيد، األمد في  الخارجي  الفضـــاء  أنشـــطة باســـتدامة
  في الخارجي الفضــاء  أنشــطة اســتدامة  بشــأن  جديدة توجيهية  مبادئ وضــع  إمكانية  في والنظر ودراســتها التحديات على
 التوجيهية للمبادئ الطوعي الوطني  التنفيذ من المســــــــــــــتفادة والدروس الممارســــــــــــــاتو   الخبرات  وتبادل  ‘2’  البعيد؛ األمد

 النامية؛ والبلدان الفضاء مجال في الناشئة الدول لدى سيما وال القدرات، وبناء والتوعية ‘3’  المعتمدة؛

  الســــــتخدام  لترويج اآلخرين والشــــــركاء الحكومية غير  والكيانات الدولية  الحكومية  والكيانات  األعضــــــاء الدول مع العمل )ج(  
 وتسـجيل  ‘2’  الفضـائية؛  األنشـطة يحكم الذي الدولي النظام  تنفيذ ‘1’  منها: بسـبل  مسـؤوال، اسـتخداما  الخارجي الفضـاء
 وبناء الشــــفافية كفالة وتدابير ‘4’ الفضــــائي؛ الحطام  وتخفيف ‘3’  الخارجي؛ الفضــــاء  في  المطلقة  الفضــــائية  األجســــام
  والم حة المواقع  تحديد  في للســـــواتل المدني واالســـــتخدام  ‘5’  االقتضـــــاء؛  حســـــب  الخارجي، الفضـــــاء  أنشـــــطة  في الثقة

 واالتفاق  الفضــاء في المرور حركة لتنســيق عالمي نظام في والمســاهمة  ‘6’  المضــافة؛  القيمة ذات  والخدمات والتوقيت
 المستقبل؛ في الخارجي الفضاء أنشطة إلدارة  مبادئ على

  في قدراتها  تعزيز ‘1’ يلي:  ما على  والمؤســــــســــــات الدول  لمســــــاعدة  تقني اســــــتشــــــاري  دعم  وتقديم  تدريبية  دورات  تنظيم )د(  
 الطبيعية، الموارد وإدارة  البيئي، والرصـــــد المناخ، وتغير الفضـــــاء، واســـــتدامة  وســـــياســـــاته، الفضـــــاء قانون  مثل  مجاالت
 الفضـــاء،  واســـتكشـــاف الفضـــاء،  وطقس الســـاتلية، واالتصـــاالت العالمية،  والصـــحة  الدقيقة، والزراعة  الزراعية واألعمال
  العــالميـة  والُنُظم  الطوارئ،  حـاالت  في  واالســــــــــــــتجــابـة  الكوارث، مخــاطر  من  والحــد  واإلنقــاذ،  البحــث  ومهــام  الفلــك،  وعلم
 فضائية؛ حلول إيجاد أجل من المعارف تبادل  وتعزيز للتعاون  منابر وإنشاء ‘2’ السواتل؛ بواسطة للم حة

  في  تدريبية  دورات لتنظيم المتحدة األمم إلى المنتســــــــبة الفضــــــــاء  وتكنولوجيا علوم لتدريس اإلقليمية المراكز مع  التعاون  )ه(  
 واالتصــــــاالت  الجوية، األرصــــــاد  بســــــواتل المتعلقة والتطبيقات  الجغرافية، المعلومات ونظم ُبعد  عن االســــــتشــــــعار  مجال
 السواتل؛ بواسطة للم حة العالمية والُنُظم الجوي، الغ فو  الفضاء  وعلوم الساتلية،

ــائية،  األنشـــــطة  وبفوائد والمكتب  اللجنة بعمل التوعية )و(   ــيما وال الفضـــ ــتدامة  التنمية بتحقيق يتعلق  فيما ســـ   طريق  عن  المســـ
  منشــورات  وإصــدار  ‘2’ الدولية؛  واأليام التاريخية  المحطات  بأهم  االحتفال  منها  ألغراض التوعية،  أنشــطة ‘1’  يلي: ما
 وتدريبية.  إع مية ومواد

 2023 لعام  المقترحة البرنامجية  الخطة  ستواصل  األعضاء،  الدول  وطلبات  الحتياجات وتلبية    المستمر التحسين  ألهمية  وتجسيدا 6-5 
  كورونا  فيروس مرض  جائحة  ضـــــــــوء  على  البرنامج  وتكييف  بتعديل المتعلقة الفضـــــــــلى  والممارســـــــــات  المســـــــــتفادة  الدروس إدماج
  في  والمختلطة  االفتراضــــية  اآلليات اســــتخدام دمج الفضــــلى والممارســــات المســــتفادة الدروس على األمثلة  وتشــــمل  (.19-)كوفيد
مة  العملية  الحلول ومحاكاة  القدرات، بناء  أنشــــطة تصــــميم   فعالية  نتائج حققت التي  الســــفر  على  المفروضــــة للقيود  نتيجة    المســــتخد 
ــســـــــــات في محليا  المعينين  الخبراء إدماج )مثل ــيع الكوارث(، إلدارة الوطنية  المؤســـــــ  اإلنترنت عبر التدريبية الدورات نطاق وتوســـــــ
  محددة مجموعات لفائدة  الخبراء  من  بتوجيه محاكاة  وعمليات  توضــــــــــيحية  عروض وتنظيم أخرى،  مواضــــــــــيعية مجاالت  لتشــــــــــمل
ن التشــغيلية  الظروف تلك  أن  ُيفترض  نفســه،  الوقت وفي  والمهنيين. الممارســين  من  أصــغر   باتبا   الوالية  بتنفيذ وســتســم   ســتتحســّ
  لتحقيق الســــعي هو المقررة  المســــتهدفة  المنجزات على  تعدي ت أي  إدخال من  الغرض وســــيكون  الســــابق. في بها المعمول  النُّهج
 البرنامجي. باألداء المتعلقة المعلومات إطار في  التعدي ت تلك  عن اإلب غ وسيتم والواليات، واالستراتيجية الهدف

 :عن  أع ه المذكور العمل يسفر أن المتوقع  ومن 6-6 

 واستدامة؛ أمانا أكثر الخارجي الفضاء جعل )أ(  
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 الخارجي؛ الفضاء أنشطة يحكم الذي الدولي القانوني النظام وتطبيق وقبول فهم  زيادة ) (  

  والتكنولوجيا  العلوم باســتخدام يتعلق  فيما النامية،  البلدان  وخاصــة   الفضــاء، إلى الوصــول  يمكنها  التي البلدان عدد  زيادة )ج(  
ــلة، ذات والتطبيقات ــائية،  الحلول ذلك في بما  الصـ ــتدامة  التنمية تحقيق  أجل من الفضـ  الكوارث  مخاطر من والحد  المسـ
 الطوارئ؛ حاالت في واالستجابة

 متبادل؛ نحو على تشغيلها وقابلية السواتل بواسطة للم حة العالمية النظم توافق  زيادة )د(  

 جديدة. شراكات وإقامة التعاونية الع قات تعزيز خ ل من مناال أيسر الفضائية القدرات جعل )ه(  

  صــــــــــــاحبة الجهات أن مفاده الذي  التخطيط  افتراض إلى  2023 لعام  الشــــــــــــاملة  الخطة  تســــــــــــتند  الخارجية، بالعوامل يتعلق  وفيما 6-7 
 ذلك. في راغبة وأنها البرنامج لتنفيذ سعيه في المكتب دعم على قادرة المصلحة

 واليته،  مع تماشـــيا المكتب، ســـيقوم والمحلي، والوطني واإلقليمي العالمي الصـــعد على  األخرى  الكيانات  مع  بالتعاون  يتعلق  وفيما 6-8 
 وكاالت ذلك في  بمـا  الحكومـية،  غير والمنظمـات الدولـية  الحكومـية والمنظمـات  الحكومـية المنظمـات مع الـقائمـة شــــــــــــــراكاته  بتعزيز
  جديدة فرص إيجاد  أجل  من بالفضـاء،  الصـلة  ذات  األخرى   والكيانات  والمؤسـسـات األكاديمية واألوسـا   الصـناعة  وقطا  الفضـاء
ــيما  وال البلدان،  قدرة  تعزيز بهدف الدعم على  المتزايد  الطلب  لتلبية ــاء وتكنولوجيا  علوم  اســــــــتخدام على  النامية، البلدان ســــــ   الفضــــــ

ــيســـــــــعى  وتطبيقاتها. ــا المكتب وســـــــ   تتي   جديدة آليات لتحديد  الخاص، القطا  مع ذلك في بما  تعاونية،  ع قات  إقامة إلى أيضـــــــ
ــا ــول  فرصـ ــاء. إلى للوصـ ــيقوم  الفضـ ــفافية  بتعزيز المكتب  وسـ ــطته في  الشـ ــيبل   البرنامجية،  أنشـ ــتخدام لجنة بانتظام  وسـ ــاء  اسـ   الفضـ
  الحكومية  وغير الحكومية  والمنظمات الفضــــاء وكاالت مع وبشــــراكاته  تنفيذها الجاري   بالمشــــاريع الســــلمية  األغراض في  الخارجي
 الخاص. والقطا 

ــيق يتعلق  وفيما 6-9  ــال  بالتنســـــــــ ــيقود الوكاالت،  بين فيما واالتصـــــــــ ــتر  االجتما  المكتب  ســـــــــ ــأن  الوكاالت  بين  المشـــــــــ   أنشـــــــــــطة  بشـــــــــ
  منظومة  كيانات بها تقوم التي بالفضاء المتصلة األعمال  اتساق  تشجيع  أجل من للفضاء(، المتحدة األمم  )آلية  الخارجي الفضاء
 المتحدة. األمم

  تنفيذ  من يتضــــ  كما االقتضــــاء،  حســــب  ونتائجه،  المســــتهدفة  ومنجزاته  التنفيذية  أنشــــطته  في الجنســــاني المنظور المكتب ويراعي 6-10 
ــاء مشـــــرو  ــاء  تمكين تعزيز إلى الهادف المرأة“  أجل  من  ”الفضـــ ــاء علوم  مجاالت في والفتيات النســـ  وابتكاراته وتكنولوجياته الفضـــ
  والرياضـيات.  والهندسـة والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  التعليم  بأهمية  التوعية  لزيادة المناصـر  بدور  االضـط   وإلى واسـتكشـافه،

 والترويج الفضاء في  العاملة القوة في  المرأة  مشاركة  لتقييم  الشركاء  مع التعاون   سيتم  المرأة“،  أجل من  لفضاء”ا مشرو   إطار  وفي
  وفي الفضـاء  مجال في والعمالة  التعليم  في المسـاواة  قدم على  والفتيات النسـاء  مشـاركة  تضـمن  ملموسـة  وإجراءات  سـياسـات  التبا 
 القدرات. بناء أنشطة

ــتراتيجية  وعم  6-11  ــرو   إطار وفي  اإلعاقة منظور إلدماج المتحدة األمم  باســ ــاء” مشــ ــخاص  أجل  من  الفضــ  يقوم  ،“اإلعاقة  ذوي   األشــ
ــاء.  قطا   في اإلعاقة ذوي  إلدماج  المتاحة  بالفرص  والتعريف بالتوعية المكتب ــيقيم الفضـــــــــ   آفاق  لتعزيز  شـــــــــــراكات المكتب وســـــــــ
  الصلة ذات المعلومات وسـيعرض والرياضـيات،  والهندسـة  والتكنولوجيا العلوم  مجاالت في للمهن  اإلعاقة  ذوي   األشـخاص  ممارسـة
 اإلعاقة. ذوي  الحتياجات م ئمة مّيسرة خاصيات تتضمن المسألة لهذه مخصصة شبكية صفحة على

 
 التقييم  أنشطة  

 :2021 عام في المنجزة التالية بالتقييمات 2023 لعام المقترحة البرنامجية الخطة استرشدت 6-12 

 ؛2020-2017 للفترة  بيجين في سبايدر  برنامج مكتب أنشطة  تقييم )أ(  
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 الخارجي. الفضاء في المطلقة األجسام تسجيل  عمليات  تقييم ) (  

  فعلى  أع ه. إليها  المشـــــار التقييمات  من  المســـــتخلصـــــة والدروس  النتائجُ   2023 لعام  المقترحة  البرنامجية  الخطة في روعيت وقد 6-13 
ــبيل ــيات وعم  المثال، ســ ــع الذي  التقييم في  المقّدمة  بالتوصــ ــبايدر  برنامج مكتب له  خضــ ــيشــــر   بيجين، في ســ ــؤون   مكتب  ســ   شــ
 بيجين، في ســــبايدر برنامج لمكتب البرنامجية األنشــــطة تصــــميم في  المصــــلحة  وأصــــحا  الشــــركاء من  المزيد  الخارجي  الفضــــاء
 أيضـــــــا، المثال  ســـــــبيل  وعلى المتحدة. لألمم تابعة أخرى  كيانات  جانب إلى اإلقليمية  والكيانات األكاديمية  األوســـــــا  ذلك  في بما

 التابعة اإلقليمي الدعم مكاتب في  المتاحة  الموارد من حد  أقصـــــى إلى  االســـــتفادة إلى  الخارجي الفضـــــاء شـــــؤون  مكتب  ســـــيســـــعى
 إلى المنتســـــــــــب الهادئ  والمحيط آســـــــــــيا منطقة  في الفضـــــــــــاء ولوجياوتكن   علوم لتدريس اإلقليمي المركز وفي ســـــــــــبايدر،  لبرنامج
ــين(، المتحدة األمم ــائي  التعاون   ومنظمة  )الصــ ــيا الفضــ ــات وفي الهادئ والمحيط آلســ ــســ ــاهمة  أخرى   تعليمية  مؤســ  إعداد  في للمســ
 التدريبية. برامجه

 وســتتي  التســجيل. عملية  لتحديث  إلكترونية منصــة  إنشــاء   المكتب عمل  خطة  تتضــمن  الفضــائية،  األجســام  بتســجيل يتعلق  وفيما 6-14 
  األعضاء  الدول مع  التفاعل وتيسير الوثائق،  تدفق  إدارة وتحسين اإلنترنت، عبر  بالتسجيل  المتعلقة المعلومات تقديم  المنصة  هذه
 أوانها. في بالتسجيل المتعلقة المعلومات إصدار بشأن

 :2023 عام في التالية التقييمات إجراء المقرر  ومن 6-15 

 ؛2024-2021 الفترة خ ل بيجين في  سبايدر برنامج مكتب ألنشطة المدة منتصف  تقييم )أ(  

 .“للجميع الفضاء إلى الوصول ُسبل إتاحة” مبادرة إطار في القدرات بناء أنشطة  تقييم ) (  
 

 2021  عام  في  البرنامجي  األداء  

 الخارجي   الفضاء   في   المطلقة   باألجسام   المتعلق   الدولي   القانوني   للنظام   االمتثال   زيادة   

  واألجرام القمر ذلك  في  بما  الخارجي،  الفضـــــاء واســـــتخدام  اســـــتكشـــــاف  ميدان  في الدول  ألنشـــــطة  المنظمة  المبادئ  بمعاهدة عم  6-16 
 عن الدولية  المســــــــؤولية  المعاهدة  في  األطراف الدول تتحمل المرفق(، (،21-)د 2222  العامة  الجمعية  )قرار األخرى   الســــــــماوية
  الفضـــــاء في  مطلق  جســـــم أيُّ  ســـــجلها  في  المقيَّد  الطرف  الدولة وتحتفظ  الخارجي، الفضـــــاء في بها المضـــــطلع  الوطنية  األنشـــــطة
ــم. ذلك على والمراقبة بالوالية  الخارجي   يحتفظ  أن العام األمين إلى العامة  الجمعية طلبت (،16-)د باء 1721  القرار وفي  الجســ
ــام تســــــجيل اتفاقية وفي  اإلط ق. عمليات  عن  الدول  تقدمها التي المعلومات  يتضــــــمن  عام  بســــــجل ــاء  في  المطلقة  األجســــ  الفضــــ
  الوســــــــــــــائل  توفير في  رغبتهـا  عن  االتـفاقـية في  األطراف اـلدول أعرـبت  المرفق(، (،29-)د 3235 العـامـة الجمعـية  )قرار الخـارجي
ــام هوية  لتحديد ال زمة  واإلجراءات ــائية  األجســ ــاهم ذلك  بأن  اعتقادها وعن الفضــ ــيســ   المنّظم  الدولي القانون   وتطوير  تطبيق في ســ
  يصـدق ثم  صـحتها  من ويتحقق  األعضـاء، الدول تقدمها  التي المعلومات المكتب  ويتلقى  الخارجي.  الفضـاء واسـتخدام  السـتكشـاف
 تحديد عملية ولتحســــين للمكتب. اإللكتروني الفهرس وفي المعنية الســــج ت  في مدر ج  جســــم لكل  التســــجيل  دولة  ويســــّجل  عليها،
  الدول تسـتخدمها لكي نماذج  وأعدّ   التسـجيل، ممارسـات مواءمة على وسـاعد  التقنية،  المشـورة المكتب قدم الفضـائية،  األجسـام هوية

 األعضاء.

 (.6 البا  من األول الشكل )انظر أدناه المبّين األداء مقياس في الهدف تحقيق صو  المحرز التقدم  ويرد 6-17 
  



 السياسية  الشؤون  الثاني   الجزء

 

8/22 22-04340 

 

 6 البا  من األول الشكل

 العام األمين هاعن ُأبلغ والتي هويتها تحديد تم التي الفضائية األجسام عدد األداء: مقياس

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجائحة   أثر   

 الدولية الحكومية االجتماعات  عقد على  ســــــــــــــيما وال الواليات،  تنفيذ على أثرا  2021 عام في  19-كوفيد  جائحة اســــــــــــــتمرار  تر  6-18 
 المادي  الوصـــــول دون  أيضـــــا  الجائحة  وحالت والتوعية.  االتصـــــال  وأنشـــــطة  القدرات  بناء  أنشـــــطة وعلى  الشـــــخصـــــي،  بالحضـــــور
 نقلها أو مختارة  أنشـــــــــطة بإرجاء المكتب وقام تطبيقية.  أنشـــــــــطة  تتضـــــــــمن التي المقررة  األحداث تنظيم  ودون   التقنية  المرافق إلى
ــبيل  فعلى  إلغائها. أو  أخرى   أماكن إلى ــأن  الخبراء اجتما  ُنقل المثال،  ســـــ ــاء  بشـــــ   اإلمارات إلى البرازيل من المرأة   أجل من الفضـــــ
ــنوي   المؤتمر وألغي المتحدة،  العربية ــأن  التدريبية  والدورة الســـــــــ ــائية التكنولوجيات  بشـــــــــ   وأرجئت الكوارث،  مخاطر  من  للحد الفضـــــــــ
  2021 و  2020  عامي  في إجراؤها المقرر من  كان التي المفرطة  والجاذبية الصــــــغر  المتناهية  الجاذبية  على  التدريبية  األنشــــــطة
 فيينا. في المتحدة األمم مكتب في عقدها المقرر من كان والتوعية االتصال مجال في مختارة أنشطة وألغيت ،2022 عام إلى

 
 2023  لعام  المقررة  النتائج  

 الفضاء   إلى   الوصول   إمكانية   زيادة   :1  النتيجة   

 2023  لعام   المستهدف   واألداء   2021  عام   في   البرنامجي   األداء   

  دول،  ســت إلى  ليصــل اإلجمالي العدد  ارتفع وهكذا  لها،  ســاتل أول  وإط ق تطوير  في  أخرى  دولة نجاح  في  البرنامج عمل  أســهم 6-19 
ــكل لم ما وهو ــتوفيا أداء يشــ ــا   في  المتمثل المقرر للهدف مســ ــوا  دولة 13 اكتســ ــول  إمكانية عضــ ــاء. إلى  الوصــ   يتحقق  لم  الفضــ
 ســواتل ث ثة  إط ق  وإرجاء الصــغر، المتناهية والجاذبية المفرطة  الجاذبية مجال  في تجار   أربع  إرجاء  بســبب  المســتهدف األداء
ــات  نو  من ــبب كيوبســ ــلة القيود  بســ ــتغرقت  الجودة  ومراقبة  التقني التطوير عمليات  وألن 19-كوفيد  بجائحة المتصــ   أطول وقتا اســ
 متوقعا.  كان مما

 من  الثاني  الشـكل )انظر  أدناه  المبّين  األداء مقياس  في  2023 لعام المسـتهدف واألداءُ   الهدف تحقيق صـو  المحرز التقدم  ويرد 6-20 
 (.6 البا 
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 6 البا  من الثاني الشكل

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

 المالحة   لسواتل   العالمية   النظم   في   الطيف   تأمين   :2  النتيجة   

 2023  لعام   المستهدف   واألداء   2021  عام   في   البرنامجي   األداء   

ــهم 6-21  ــائيا 388  تمكين  في  البرنامج عمل  أســ ــول من أخصــ ــواتل العالمية النظم  في  الطيف حماية  مجال في التدريب على  الحصــ   لســ
 أخصائيين. 103 تدريب في المتمثل المقرر للهدف متجاوزا أداء شكل ما وهو آثاره، من والتخفيف التشويش وكشف الم حة

 من الثالث  الشـكل )انظر أدناه  المبّين األداء  مقياس في  2023 لعام  المسـتهدف واألداءُ   الهدف تحقيق  صـو  المحرز التقدم  ويرد 6-22 
 (.6 البا 

 
 6 البا  من الثالث الشكل

  لسااواتل  العالمية  النظم في  الطيف  حماية  مجال في  التدريب على  الحصااول  إمكانية  لهم توفرت  الذين  لألخصااائيين  التراكمي  العدد  األداء:  مقياس
 آثاره من والتخفيف التشويش وكشف المالحة
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 الخارجي   الفضاء   أنشطة   يحكم   الذي   الدولي   القانوني   النظام   وتطبيق   فهم   زيادة   :3  النتيجة   

 2023  لعام   المقترحة   البرنامجية   الخطة   

 مشــاريع في يشــاركون   الذين الخاص،  القطا  ومن والصــناعي الحكومي  وغير الحكومي  القطا   من المشــاركين،  عدد لتزايد  نظرا 6-23 
 الخارجي. الفضاء ألنشطة العالمية الحوكمة تعزيز يجب واستخدامه، الفضاء الستكشاف

 
 المقررة   والتغيرات   المستفادة   الدروس   

ــه الذي الدرس تمثل 6-24  ــتخلصــــــ   الدول إلى المقّدمة  القدرات  بتنمية المتعلقة  والخدمات الفرص  وتنويع  زيادة  ضــــــــرورة في  البرنامج  اســــــ
 (،76/3 العامة  الجمعية  )قرار  “2030  الفضــاء”  خطة  من  4  العام  الهدف مع  وتمشــيا الدرس، هذا تطبيق ســياق  وفي األعضــاء.
ــيقوم ــارية  والخدمات  القدرات بناء خدمات  بتكييف  البرنامج  سـ ــتشـ ــير  والتقنية،  القانونية  االسـ   بهدف  اإللكتروني للتعلم  دورات وتحضـ
 مع  تتماشــى وطنية  وســياســات  قوانين  وضــع على والتشــجيع  الدولية، الفضــائية  والســياســة الدولي الفضــاء  قانون  وتطبيق  فهم  زيادة
 بلوغ نحو المتوقع التقدم ويرد الخارجي. الفضــاء  ألنشــطة العالمية  الحوكمة إطار  في الدولي  التعاون   وتعزيز الصــلة،  ذات  األطر
 (.6 البا  من الرابع الشكل )انظر أدناه المبّين األداء مقياس في الهدف

 
 6 البا  من الرابع الشكل

  االمتثال  و/أو  الخارجي  الفضاااء  أنشااطة يحكم  الذي  الدولي  القانوني  النظام  فهم  لزيادة  إجراءات  تتخذ  التي  للبلدان  التراكمي  العدد  األداء:  مقياس
 تطبيقه و/أو له
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 التشريعية  الواليات  

 البرنامج. إلى المسندة الواليات جميع أدناه القائمة في  ترد 6-25 

 قرارات الجمعية العامة 
)د  1472 ــف  (؛  14-ألـــــــــ
)د  1721 (؛  16-بـــــــــــــاء 
(؛  23-بـــاء )د-ألف  2453
  3234(؛  24-)د  2601
  ؛ 86/ 64  ؛ 111/ 61(؛  29- )د 
 76/ 76؛  82/ 74؛  90/ 71

التعــاون الـدولي في اســــــــــــــتخــدام الفضـــــــــــــــاء الخــارجي في 
 األغراض السلمية

معــاهـدة المبــادئ المنظمــة لنشـــــــــــــــاطـات الـدول في ميــدان  (21-)د  2222
لخارجي، بما في ذلك القمر  استكشاف واستخدام الفضاء ا
 واألجرام السماوية األخرى 

الم حين   (د-22)  2345 وإعـــــادة  ــائيين  الفضــــــــــــــــ الم حين  انقـــــاذ  اتفـــــاق 
 الفضائيين ورد األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

اتفاقية المســــــــــــــؤولية الدولية عن األضــــــــــــــرار التي تحدثها  (د-26)  2777
 األجسام الفضائية

 اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي (د-29)  3235
االتفاق المنظم ألنشــطة الدول على ســط  القمر واألجرام  34/68

 السماوية األخرى 
مؤتمر األمم المتحدة الثاني المعني باســــتكشــــاف الفضــــاء   37/90

 الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية
المبـادئ المنظمـة الســــــــــــــتخـدام الـدول للتوابع األرضــــــــــــــيـة  37/92

 االصطناعية في اإلرسال التلفزي الدولي المباشر
المبادئ المتعلقة باســـتشـــعار األرض من ُبعد من الفضـــاء   41/65

 الخارجي
ــلة باســـــتخدام مصـــــادر الطاقة ا 47/68 لنووية في المبادئ المتصـــ

 الفضاء الخارجي
ــاء   54/68 ــاف الفضـ ــتكشـ مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باسـ

 الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية
اســــــــتعراض تنفيذ توصــــــــيات مؤتمر األمم المتحدة الثالث   59/2

المعني باســــــتكشــــــاف الفضــــــاء الخارجي واســــــتخدامه في 
 األغراض السلمية

 تطبيق مفهوم ”الدولة الُمطل قة“  59/115

برنامج األمم المتحدة للمعلومات الفضــــائية من أجل إدارة  61/110
 الكوارث واالستجابة في حاالت الطوارئ 

توصـــــــــــــيات بشـــــــــــــأن تعزيز ممارســـــــــــــة الدول والمنظمات   62/101
 الحكومية الدولية في تسجيل األجسام الفضائية

 اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء 65/271
ــلة   68/74 ــريعات الوطنية ذات الصـــــــــ ــأن التشـــــــــ ــيات بشـــــــــ توصـــــــــ

الفضــــاء الخارجي واســــتخدامه في األغراض باســــتكشــــاف  
 السلمية

ــــــر الكوارث للفترة  69/283 ــاطــ نداي للحد من مخــ - 2015إطار س 
2030 

 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/1
ــبة الذكرى الســــــــــــنوية الخمســــــــــــين لمعاهدة   72/78 إع ن بمناســــــــــ

المبادئ المنظمة ألنشـــــــطة الدول في ميدان اســـــــتكشــــــاف  
ــاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام  واســــتخدام الفضــ

 السماوية األخرى 
النظر في الــذكرى الســــــــــــــنويــة الخمســــــــــــــين لمؤتمر األمم   72/79

المتحدة المعني باســتكشــاف الفضــاء الخارجي واســتخدامه  
 في األغراض السلمية

لمؤتمر األمم المتحدة األول  الذكرى الســـــــنوية الخمســـــــون   73/6
المعني باســــــتكشــــــاف الفضــــــاء الخارجي واســــــتخدامه في 
ــاء ـباعتبـاره محركـا  للتنمـية   األغراض الســــــــــــــلميـة: الفضــــــــــــ

 المستدامة
التعاون الدولي في تقديم المســــــاعدة اإلنســــــانية في ميدان  74/115

 ، من مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة التنميةالكوارث الطبيعية
االسـتعراض الشـامل الذي يجري كل أربع سـنوات لسـياسـة   75/233

األنشــــــــــــــطـة التنفيـذيـة التي تضــــــــــــــطلع بهـا منظومـة األمم  
 المتحدة من أجل التنمية

الفضــــاء باعتباره محركا  للتنمية  “:  2030خطة ”الفضــــاء  76/3
 المستدامة

  
 المناخ   تغير   بشأن   اإلطارية   المتحدة   األمم   اتفاقية   في   األطراف   مؤتمر   مقررات 

 اعتماد اتفاق باريس 21-/م أ1
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 المستهدفة  المنجزات  

 للبرنامج. المستهدفة المنجزات جميع 1-6 الجدول  يتضمن 6-26 

 
 1-6 الجدول

 الفرعية والفئة الفئة حسب ،2023-2021 للفترة المستهدفة المنجزات

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر  

 2021 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2021 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر  

 2022 لعام
ــرر   ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2023 لعام
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء -ألف      

 105 90 137 90 )عدد الوثائق حسب الكيان/الموضو (وثائق الهيئات التداولية   

الخارجي في األغراض الســــــــلمية، بما في ذلك لجنتها  التقارير المقدمة إلى لجنة اســــــــتخدام الفضــــــــاء   - 1  
 105 90 137 90 الفرعية العلمية والتقنية ولجنتها الفرعية القانونية

 68 62 61 62 )عدد االجتماعات التي مدة كل منها ث ث ساعات، حسب الكيان/الموضو (   تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات   

 2 – 1 – اجتماعات الجمعية العامة - 2  

 1 1 1 1 اجتماعات اللجنة الخامسة - 3  

 1 1 1 1 اجتماعات لجنة البرنامج والتنسيق - 4  

 1 1 1 1 اإلدارة والميزانيةاجتماعات اللجنة االستشارية لشؤون  - 5  

ــتخدام   - 6   ــأن البند المعنون ”التعاون الدولي في اســــــ اجتماعات اللجنة الرابعة وفريقها العامل الجامع بشــــــ
 3 3 2 3 الفضاء الخارجي في األغراض السلمية“ من جدول األعمال

ــلمية، بما  - 7   ــاء الخارجي في األغراض الســــــــ في ذلك لجنتها الفرعية  اجتماعات لجنة اســــــــــتخدام الفضــــــــ
 60 56 55 56 العلمية والتقنية ولجنتها الفرعية القانونية

 8 – – – مشاورات فيما بين الدورات للفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد - 8  

 19 14 19 14 )عدد االجتماعات التي مدة كل منها ث ث ساعات(خدمات المؤتمرات واألمانة المقدمة لالجتماعات   

خدمات األمانة التنفيذية المقدَّمة إلى اللجنة الدولية المعنية بالُنُظم العالمية للم حة بواســطة الســواتل   - 9  
مي الخدمات التابع لها  10 10 10 10 ومنتدى مقدّ 

مة للفريق االستشاري المعني بالتخطيط للبعثات الفضائية - 10    4 4 4 4 خدمات األمانة المقدَّ

     توليد المعارف ونقلها - باء

 71 76 67 54 )عدد األيام( الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمناسبات التدريبية  

ــأن قانون الفضــاء   - 11   وســياســاته والجوانب القانونية والتنســيقية األخرى لألنشــطة  مناســبات تدريبية بشــــــــــــــــ
 17 15 5 3 الفضائية، بما في ذلك للجهات الفاعلة المستجدة في ميدان الفضاء

 24 24 30 24 مناسبات تدريبية وفرص بحثية بشأن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها - 12  

 21 30 21 19 استشارية تقنية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء في إدارة الكوارثمناسبات تدريبية وبعثات  - 13  

 3 3 3 4 منتدى الفضاء العالمي - 14  

 5 – 5 – مؤتمر الدفا  عن الكوكب )حماية األرض من الكويكبات والمذنبات التي تهددها( - 15  

 2 3 3 3 حلقات نقاش بشأن مشرو  الفضاء من أجل المرأة  - 16  

 1 1 – 1 منتدى مفتوح للدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء - 17  

 6 8 3 5 )عدد المنشورات( المنشورات  

 6 8 3 5 منشورات عن أنشطة المكتب ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية - 18  



 السلمية  األغراض  في   الخارجي   الفضاء  استخدام 6  الباب 

 

22-04340 13/22 

 

 الفرعيةالفئة والفئة 
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر  

 2021 لعام
الـــــــفـــــــعـــــــلـــــــي 

 2021 لعام
الـــــــــمـــــــــقـــــــــرر  

 2022 لعام
ــرر   ــقـــــــــ ــمـــــــــ الـــــــــ

 2023 لعام
 75 59 94 54 )عدد المواد(  المواد التقنية       

 5 4 8 4 المعلومات المقدَّمة وفقا لمعاهدات األمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بالفضاء الخارجي - 19  

المعلومات المقدَّمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي وقرار الجمعية العامة   - 20  
 70 55 86 50 (16-باء )د 1721

 المنجزات المستهدفة الفنية - جيم

ة الخبراء إلى  تقديم الدعم المعياري إلى الفريق العامل جيم التابع للجنة الدولية المعنية بالُنُظم العالمية للم حة بواسـطة السـواتل؛ وتقديم مشـور   التشااور والمشاورة والدعوة:  
ء وتطبيقاتها؛ )ج( األنشـطة التعليمية  الدول األعضـاء، بناء على طلبها، بشـأن: )أ( تسـجيل األجسـام الفضـائية المطلقة في الفضـاء الخارجي؛ ) ( علوم وتكنولوجيا الفضـا
خطط وسـياسـات إدارة الكوارث وفي  والتنفيذية للمراكز اإلقليمية السـت لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـاء المنتسـبة إلى األمم المتحدة؛ )د( اسـتخدام المعلومات الفضـائية في

يم المعلومات الفضــــائية لدعم االســــتجابة في حاالت الطوارئ وفي الحاالت اإلنســــانية في خمس  تنفيذ أنشــــطة إدارة مخاطر الكوارث في قرابة أربع دول أعضــــاء؛ )ه( تقد
مفتوحة حاشــــدة؛ وتوفير الدعم بلدان نامية على األقل؛ وإدارة فرص تدريبية طويلة األجل في ميدان علوم وتكنولوجيا الفضــــاء والتطبيقات ذات الصــــلة؛ ودورات إلكترونية 

 من أجل المرأة، وتقديم خدمات األمانة إلى الدورة السنوية )مدتها يومان( آللية األمم المتحدة للفضاء. المعياري لشبكة الفضاء
ســجل األجســام المطلقة في الفضــاء الخارجي والفهرس اإللكتروني لألجســام المطلقة في الفضــاء الخارجي، والموقع الشــبكي لمكتب   :قواعد البيانات والمواد الفنية الرقمية  

عنية بالُنُظم العالمية للم حة  ن الفضــــــــاء الخارجي وقواعد البيانات ذات الصــــــــلة، وبوابة المعارف اإللكترونية لبرنامج ســــــــبايدر، والبوابة اإللكترونية للجنة الدولية المشــــــــؤو 
ــائية بواســـطة الســـواتل، والبوابة اإللكترونية للفضـــاء من أجل المياه، و ، والموقع الشـــبكي لمشـــرو  الفضـــاء من أجل المرأة، والموقع  )قاعدة البيانات( مجموعة الحلول الفضـ
 الشبكي الستدامة الفضاء، ومجموعة قانون الفضاء الوطني.

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال - دال
إقامة معارض وإعداد مواد ترويجية وتثقيفية، وتنظيم احتفاالت باإلنجازات المتعلقة بالفضـــاء الخارجي واحتفاالت   :برامج التوعية والمناساابات الخاصااة والمواد ايعالمية  

 بالذكرى السنوية المتعلقة بمناسبات أخرى ذات صلة بالفضاء الخارجي.
 أعمال المكتب ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.نشرات صحفية ومؤتمرات صحفية عن  :العالقات الخارجية والعالقات مع وسائط ايعالم  

  
  



 السياسية  الشؤون  الثاني   الجزء

 

14/22 22-04340 

 

 2023االحتياجات المقترحة من الموارد المتصلة بالوظائف والموارد غير المتصلة بالوظائف لعام  -   باء  

 عامة لمحة  
  في  التغيرات  تفـاصــــــــــــــيـل  ذلـك  في  بمـا  ،2023  لعـام  العـادـية  الميزانيـة  إطـار  في  المقترحـة  الموارد  4-6  إلى  2-6  الجـداول  في  ترد 6-27 

 االقتضاء. حسب  الموارد،

 2-6 الجدول
 الباب عموما: تطور الموارد المالية حسب وجه اينفاق

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 وجه اإلنفاق
نفقــات عــام  

 )أ(2021
ــادات  اعـــتـــمـــــ

 2022عام  

  التغيرات 
 قبـل)  2023تقـديرات عـام  

 إعادة تقدير التكاليف(
ــدي ت   التعـ
 الفنية

الواليات الجديدة/ 
 الموسعة

ــيــــــرات   ــغــــ ــتــــ الــــ
 النسبة المئوية المجمو  األخرى 

 3 476,5 5,6 185,5 185,5 – – 3 291,0 3 495,6 الموارد المتصلة بالوظائف         

 136,0 34,7 35,0 35,0 – – 101,0 135,8 تكاليف الموظفين األخرى 

 0,8 – – – – – 0,8 – الضيافة

 55,8 (27,4) (21,1) (21,1) – – 76,9 39,9 الخبراء االستشاريون 

 24,8 – – – – – 24,8 15,0 الخبراء

 105,6 7,4 7,3 7,3 – – 98,3 60,0 سفر الموظفين

 182,9 10,2 16,9 16,9 – – 166,0 98,4 الخدمات التعاقدية

 15,0 (46,6) (13,1) (13,1) – – 28,1 8,0 مصروفات التشغيل العامة

 2,2 – – – – – 2,2 3,4 اللوازم والمواد

 11,2 – – – – – 11,2 21,2 األثاث والمعدات

 473,2 14,1 58,4 58,4 – – 414,8 148,1 المن  والمساهمات
 4 484,0 6,4 268,9 268,9 – – 4 215,1 4 025,3 المجموع 
 

  المعلومات  بين  طفيفة فروق   إلى تؤدي أن يمكن  لتعدي ت تخضـــع وقد  التقرير  إعداد  وقت في  نهائية  ليســـت  ال حقة  الجداول وفي  الجدول هذا في  المعروضـــة  النفقات )أ( 
 .2022 آذار/مارس 31 بحلول ستنشر التي المالية والبيانات التقرير هذا في الواردة

 
 3-6 الجدول

 2023والتغيرات في الوظائف لعام الباب عموما: الوظائف المقترحة 

 )عدد الوظائف(

 الرتبة العدد 
 خ   )ر أ( 5، 2/1-ف 3، 3-ف 4، 4-ف 7، 5-ف 2، 1-مد 1، 2-مد 1 23 2022المعتمد لعام    
 3-ف 2 الوظائف المنشأة 
 3-إلى الرتبة ف 2/1-رفع رتبة وظيفة واحدة من الرتبة ف – الوظائف المعاد تصنيفها 

 خ   )ر أ( 5، 2/1-ف 2، 3-ف 7، 4-ف 7، 5-ف 2، 1-مد 1، 2-مد 1 25 2023المقترح لعام 

  
 

 : ُيستخدم المختصر التالي في الجداول واألشكال: خ   )ر أ(: الخدمات العامة )الرتب األخرى(.م حظة  
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 4-6 الجدول

 والرتبة   الفئة   حسب   المقترحة   الوظائف   عموما:  الباب 

 الفئة والرتبة
المعتمــــد لعــــام 

2022 
ــام   التغيرات  ــعـــــ لـ ــرح  ــتـ ــقـ ــمـ الـ

 المجمو  التغيرات األخرى  الواليات الجديدة/الموسعة التعدي ت الفنية 2023
       الفئة الفنية والفئات العليا       
 1 – – – – 1 2-مد

 1 – – – – 1 1-مد

 2 – – – – 2 5-ف

 7 – – – – 7 4-ف

 7 – 3 – – 4 3-ف

 2 – (1) – – 3 2/1-ف

 20 – 2 – – 18 المجموع الفرعي 

       فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 5 – – – – 5 (أ ر)   خ

 5 – – – – 5 المجموع الفرعي 

 25 – 2 – – 23 المجموع 

  
 .6 البا  من الخامس الشكل وفي 7-6 إلى 5-6 الجداول في 2023 لعام المقترحة  الموارد  توزيع عن إضافية تفاصيل  وترد 6-28 

 دوالر  4  484 000مـا قـدره   2023(، تبل  الموارد اإلجمـالـية المقترحـة لعـام  1)   6- 6( و 1)  5- 6وعلى النحو المبين في الجـدولين   6-29 
ــافية  زيادة يعكس مما  التكاليف، تقدير  إعادة  قبل   المخصــــــــ   باالعتماد  مقارنة المائة(  في 6,4 )أو دوالر  268 900  قدرها صــــــ
ــتوى  ويغطي األخرى.  التغيرات هو واحد عامل إلى الموارد في التغيرات وتعزى  .2022 لعام   تنفيذ  تكاليف المقترحة الموارد مســـــــــــ

 والفعالية.  بالكفاءة يتسم  تاما  تنفيذا الواليات

 
 5-6 الجدول

 والعنصر   التمويل   مصدر   حسب   المالية   الموارد   تطور   عموما:  الباب 

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 الميزانية العادية (1) 

 العنصر
نفقــات عــام  

2021 
ــادات  اعـــتـــمـــــ

 2022عام  

  التغيرات 
  قـبل )  2023تـقديرات عـام  

 إعادة تقدير التكاليف(
ــدي ت   التعـ
 الفنية

الواليات الجديدة/ 
 الموسعة

ــيــــــرات   ــغــــ ــتــــ الــــ
 المئويةالنسبة  المجمو  األخرى 

 4 484,0 6,4 268,9 268,9 – – 4 215,1 4 025,3 برنامج العمل         

 4 484,0 6,4 268,9 268,9 – – 4 215,1 4 025,3 1الفرعي،  المجموع 

  



 السياسية  الشؤون  الثاني   الجزء

 

16/22 22-04340 

 

 الموارد الخارجة عن الميزانية (2) 

 العنصر
ــات   ــقـــــــــ ــفـــــــــ نـــــــــ

 2021 عام
تـــــــــقـــــــــديـــــــــرات  

 2022 عام
 

 2023تقديرات عام   النسبة المئويةب اتالتغير  
1  124,4 برنامج العمل          209,6  1    132,1 10,9 341,8  1  

1  124,4 2المجموع الفرعي،    209,6  1    132,1 10,9 341,8  1  

5  149,7  المجموع   424,7  5    401,0 7,4 825,8  5  

  
 6-6 الجدول

 والعنصر   التمويل   مصدر   حسب   2023  لعام   المقترحة   الوظائف   عموما:  الباب 

 )عدد الوظائف(

 الميزانية العادية (1) 

 العنصر
المعتمــــد لعــــام 

2022 
ــام   التغيرات  ــعـــــ لـ ــرح  ــتـ ــقـ ــمـ الـ

 المجمو  التغيرات األخرى  الواليات الجديدة/الموسعة التعدي ت الفنية 2023
 25 2 2 – – 23 برنامج العمل       

 25 2 2 – – 23 1المجموع الفرعي،  

  
 الموارد الخارجة عن الميزانية (2) 

 2023تقديرات عام   التغير 2022تقديرات عام   العنصر
 7 - 7 برنامج العمل    

 7 - 7 2المجموع الفرعي،  
 32 2 30 المجموع 
  

 7-6 الجدول

 بالوظائف   المتصلة   والموارد   المالية   الموارد   تطور   عموما:  الباب 

 المتحدة/عدد الوظائف()بآالف دوالرات الواليات 

 
نفقــات عــام  

2021 
ــادات  اعـــتـــمـــــ

 2022عام  

  التغيرات 
 قبـل)  2023تقـديرات عـام  

 إعادة تقدير التكاليف(
ــدي ت   التعـ
 الفنية

الواليات الجديدة/ 
 الموسعة

ــيــــــرات   ــغــــ ــتــــ الــــ
 النسبة المئوية المجمو  األخرى 

       الموارد المالية حسب فئة اينفاق الرئيسية         
 3 476,5 5,6 185,5 185,0 – – 3 291,0 3 495,6 الموارد المتصلة بالوظائف

 1 007,5 9,0 83,4 83,4 – – 924,1 529,7 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 4 484,0 6,4 268,9 268,9 – – 4 215,1 4 025,3 المجموع 
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نفقــات عــام  

2021 
ــادات  اعـــتـــمـــــ

 2022عام  

  التغيرات 
 قبـل)  2023تقـديرات عـام  

 إعادة تقدير التكاليف(
ــدي ت   التعـ
 الفنية

الواليات الجديدة/ 
 الموسعة

ــيــــــرات   ــغــــ ــتــــ الــــ
 النسبة المئوية المجمو  األخرى 

         الموارد المتصلة بالوظائف حسب الفئة         

 20 11,1 2 2 – – 18  والفئات العلياالفئة الفنية 

 5 – –   – – – 5  فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها

 25 8,7 2 2 – – 23  المجموع 

  
 6 البا  من الخامس الشكل

 التكاليف(   تقدير   إعادة   )قبل   2023  لعام   المقترحة   الموارد   توزيع 

 المتحدة()عدد الوظائف/آالف دوالرات الواليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 العامل حسب  الفروق   شرح  

 الموارد  في  ايجمالية  التغيرات  

   األخرى   التغيرات   

دوالر تشــــــــــــــمـل مبلغـا قـدره    268  900، تعكس التغيرات في الموارد زيـادة صــــــــــــــافيـة قـدرهـا  7-6على النحو المبين في الجـدول   6-30 
 بالوظائف،  المتصــــلة غير  الموارد بند تحت دوالر 83  400  قدره  ومبلغا بالوظائف،  المتصــــلة  الموارد بند تحت دوالر  185 500
 التالي: النحو على

ــاء  مقترح عن ناتجة دوالر  185 500  قدرها  زيادة )أ(    إلى  2-ف  الرتبة من واحدة  وظيفة  رتبة ورفع (،3-)ف  وظيفتين إنشـ
 الثالث(؛ المرفق )انظر 3-ف  الرتبة

 :يلي ما تعكس وهي بالوظائف، المتصلة غير الموارد بند تحت دوالر 83 400 قدرها صافية  زيادة ) (  

5

2

7

7

2

1

1

(ر أ)خ   

2-ف

3-ف

4-ف

5-ف

1-مد

2-مد

  

473,2 

11,2 

2,2 

15,0 

182,9 

105,6 

55,8 

24,8 

0,8 

136,0 

المن  والمساهمات 
األثاث والمعدات
اللوازم والمواد
امةمصروفات التشغيل الع
الخدمات التعاقدية
سفر الموظفين 
الخبراء االستشاريون 
الخبراء
الضيافة
رى تكاليف الموظفين األخ

الموارد غير 
 المتصلة بالوظائف 

007,5  1 

الموارد المتصلة 
 بالوظائف 

476,5 3 

 توزيع الموارد المالية غير المتصلة بالوظائف
007,5  1 

 توزيع الوظائف
 من الوظائف  25

 الموارد الماليةتوزيع 
484,0  4 
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 والدعوة  القدرات  بناء  ألنشـــــطة  األخرى  الموظفين تكاليف  بند تحت دوالر  35 000  قدرها إضـــــافية  احتياجات ‘1’   
ــاء  بمشــــرو  المتعلقة ــاد  المرأة،  أجل  من  الفضــ ــاء، واقتصــ ــاء الفضــ ــين المناخي، العمل  أجل  من  والفضــ  ولتحســ
ــلة  ذات والبوابات  البيانات وقواعد للمكتب  الشـــــــــــبكي الموقع   الفرعية، والهيئات للجان الدعم  ولتقديم به، الصـــــــــ
 البعيد؛ األمد في الخارجي الفضاء أنشطة باستدامة المعني العامل الفريق ذلك في بما

ــاريع  طبيعة في  التغيير ‘2’    ــتعانة تتطلب التي  المشـــــ ــاريين بخبراء  االســـــ ــتشـــــ ــيؤدي الذي اســـــ   قدره  انخفاض إلى ســـــ
 دوالر؛ 21 100

ــفر  بند تحت  دوالر 7 300  قدرها  زيادة ‘3’    ــارية البعثات في الموفدين الموظفين ســـــــــــ ــتشـــــــــــ  المتعلقة التقنية  االســـــــــــ
  المراكز إلى زيارات  وإلجراء الطوارئ،  حاالت  في واالســــــتجابة الكوارث إدارة  في الفضــــــائية الحلول باســــــتخدام
  القدرات لتنمية اجتما  ولحضــــــــور المتحدة، األمم إلى المنتســــــــبة الفضــــــــاء وتكنولوجيا  علوم لتدريس اإلقليمية
 واستدامتها؛ وحوكمتها الخارجي الفضاء أنشطة سياسات بشأن

 ال زمة  اإللكترونية التســــــــــــــجيل بوابة تطوير إلكمال  التعاقدية  الخدمات  بند تحت دوالر  16 900  قدرها  زيادة ‘4’   
 التسجيل؛ طلبات ومعالجة تلقّ ي عملية لتحديث

  المنصـــــــــات اســـــــــتخدام  زيادة بســـــــــبب  العامة  التشـــــــــغيل  مصـــــــــروفات  بند  تحت دوالر 13  100  قدره انخفاض ‘5’   
 االجتماعات؛ لعقد االفتراضية

 من  العديد  تضـــــــــــم  التي  ل جتماعات  الدعم لتقديم والمســـــــــــاهمات  المن  بند تحت دوالر  58 400  قدرها  زيادة ‘6’   
  استعراض  وإجراء  واستدامتها، وحوكمتها  الخارجي الفضاء  أنشطة  سياسات بشأن  المعقودة  المصلحة  أصحا 
 المتحدة. األمم إلى المنتسبة الفضاء  وتكنولوجيا علوم لتدريس اإلقليمية المراكز توفرها التي  التعليمية  للمناهج

 
 الميزانية  عن  الخارجة  الموارد  

 (، يتوقع المكتب أن يواصـل تلقي مسـاهمات نقدية وعينية على حد سـواء،2)  6-6( و 2) 5-6الجدولين على النحو المبين في  6-31 
  حسب دوالر 1  341 800 الميزانية عن  الخارجة  الموارد ستبل  ،2023 عام وفي العادية.  الميزانية  موارد يكمل أن  شأنه  من مما

م  خرى أ  وخدمات  القدرات تنمية  أنشطة تكاليف  وستغطي التقديرات،  الميزانية عن  الخارجة الموارد  وتمثل  األعضاء.  الدول إلى تقدَّ
  األنشـطة أسـاسـا دوالر 132  200 البالغة المتوقعة  الزيادة وتعكس للمكتب.  المتاحة  الموارد مجمو  من المائة في 23  قدرها نسـبة
 األعضاء. الدول لفائدة الموقع في ُتنفَّذ والتي والدعوة التقنية والمشورة القدرات بناء مجاالت في  استئنافها  تقرر التي

ر قيمتها بمبل    6-32   دوالر، الموظفين المقدمين على أســــاس اإلعارة مع  1 045  000وتشــــمل المســــاهمات العينية المتوقعة، التي ُتقدَّ
بل إتاحة  مبادرة إطار  في المقّدمة  اإلط ق  وخدمات  الخبراء دعم  وخدمات  التكاليف، اســــــــترداد عدم   الفضــــــــاء إلى  الوصــــــــول  ســــــــُ

  والخدمات والنقل،  للمشـــاركين،  الوجبات شـــاملة    اإلقامة وتوفير االجتماعات،  وخدمات المؤتمرات،  مرافق اســـتئجار  وقيمة  للجميع،
مة األخرى  التعاقدية  المكتب. ينظمها التي األنشطة من وغيرها التدريبية للمناسبات تكاليف أية تحمل عدم أساس على المقدَّ

 العام.   والمكتب هو الجهة المنوطة بها سلطة اإلشراف على استخدام الموارد الخارجة عن الميزانية، وفقا للسلطة المفوضة من األمين  6-33 

 التأخيرمعلومات عن االمتثال لتقديم الوثائق في مواعيدها والحجز المسبق لتذاكر السفر الجوي. وقد أّثر   8-6وترد في الجدول   6-34 
 للتذاكر المســبق  الشــراء على 19-كوفيد  بجائحة المتصــلة الســفر على المفروضــة القيود واســتمرار مضــيف بلد  مع اتفاق  إبرام في
 االمتثال. معدل لتحسين المتأخرة الحجوزات لجميع استعراضه المكتب وسيكثف .2021 عام في المكتب أصدرها التي
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 8-6 الجدول

 االمتثال   معدل 

 )بالنسبة المئوية(

 2023المقرر لعام   2022المقرر لعام   2021الفعلي لعام   2020الفعلي لعام   2019الفعلي لعام   
 100 100 92 80 91 الوثائق في موعدهاتقديم        

 100 100 22 62 88 شراء تذاكر السفر بالطائرة قبل بدء السفر بأسبوعين على األقل 
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 األول  المرفق 

 2023 لعام  الوظائف   وتوزيع   التنظيمي   الهيكل   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميزانية العادية؛ م خ م: الموارد الخارجة عن الميزانية.: خ   )ر أ(، خدمات عامة )رتب أخرى(؛ م  : مختصرات

 اقتراح إنشاء وظيفة موظف للشؤون السياسية ووظيفة موظف برامج. )أ( 

 .3-إلى الرتبة ف 2-اقتراح رفع رتبة وظيفة موظف اتصاالت من الرتبة ف ()  
 موظف فني مبتدئ. )ج( 

داد التكاليف مقدَّمة من القوات الجوية البرازيلية، ووكالة الفضــــاء الوطنية الصــــينية، والوكالة اليابانية الســــتكشــــاف  وظائف مؤقتة على أســــاس اإلعارة مع عدم اســــتر  )د( 
 الفضاء الجوي، ووزارة الشؤون المدنية الصينية، والمركز الوطني الصيني للحد من الكوارث، ووزارة خارجية الواليات المتحدة.

 
  

 المديرة
 م ع: 
 2-مد 1
 خ   )ر أ(  1

 2 :المجموع

المستشار األقدم المعني بالعلوم  
 والتثقيف في مجال الفضاء

 م ع: 
 1-مد 1

 1 :المجموع

 مكتب المديرة
 م خ م: م ع:  
 3-ف 1 4-ف 1
 2-ف 1 )أ(3-ف 2

 )ج(2-ف 1 ) (3-ف 1
 أ( خ   )ر 1 أ( خ   )ر 1

ــاس    1  أســــــــــــــــــ على 
عـــــــدم   مع  اإلعـــــــارة 
 )د(استرداد التكاليف

5 5 

 10 :المجموع

قسم شؤون اللجنة والسياسات 
 والشؤون القانونية 

 م خ م: م ع:
 2-ف 1 5-ف 1
 4-ف 1
 3-ف 3
 2-ف 1
 خ   )ر أ( 1
7 1 

 8 :المجموع

 قسم التطبيقات الفضائية
 م خ م: م ع: 
 2-ف 1 5-ف 1
   على أساس 3 4-ف 1
 اإلعارة مع عدم  3-ف 1
 )د(استرداد التكاليف 2-ف 1
 خ   )ر أ( 2
6 4 

 10 :المجموع

للجنة   األمانة التنفيذية
الدولية المعنية بالُنُظم 

العالمية للمالحة بواسطة 
 السواتل

 م خ م: م ع:
 أ( خ   )ر 1   4-ف 1
1 1 

 2 :المجموع

المتحدة الستخدام برنامج األمم 
المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث  

 واالستجابة في حاالت الطوارئ 
 م خ م: م ع:
   )ج(2-ف 2 4-ف 3

أســـــــــــــــــــــاس    2  ــلـــى  عـ
ــدم  عـــــ مــــــع  ــارة  اإلعـــــ
 )د(استرداد التكاليف

 خ   )ر أ( 1 
3 5 

 8 :المجموع
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 الثاني  المرفق 

  عن   الصااااااادرة   الصاااااالة  ذات   التوصاااااايات   لتنفيذ  المتخذة   المتابعة  إجراءات  موجز   
 والرقابية  االستشارية   الهيئات 

 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية

  (A/76/7االستشارية )اللجنة   

باالسـتفادة من الخبراء المعيَّنين محليا  وتشـجع ترحب اللجنة االسـتشـارية 
ــتقبل. واللجنة   ــتفادة من هؤالء الخبراء في المســــ المكتب على زيادة االســــ
ــُتدرج في مشـــــــــــرو  الميزانية المقبل  واثقة من أن معلومات عن ذلك ســـــــــ

 (.140-)الفقرة ثانيا

  المعيَّنين  بالخبراء االســـــتعانة  الخارجي الفضـــــاء  شـــــؤون  مكتب ســـــيواصـــــل
 هــذا  من  الرئيســــــــــــــي  الجزء  من  5-6  الفقرة  في  المبين  النحو  على  يــا  محل

 التقرير.

اللجنة االســــتشــــارية واثقة من أن مزيدا من المعلومات عن توفير الموارد  
الكـافيـة للخـدمـات الفنيـة ل جتمـاعـات عمومـا  ول جتمـاعـات المتصــــــــــــــلـة 
ــاء الخارجي في األمد ــتدامة أنشــــــــطة الفضــــــ  بالفريق العامل المعني باســــــ

م إلى الجمعيــــة العــــامــــة عنــــد نظرهــــا في تقرير اللجنــــة   البعيــــد ســــــــــــــُتقــــدَّ
 (.  143-االستشارية وسُتدرج في مشرو  الميزانية المقبل )الفقرة ثانيا

  الجتماعات فنية  خدمات  تقديم بشــــــــــــــأن جديد مســــــــــــــتهدف ُمنجز  أدرج قد
 هــذا  من  الرئيســــــــــــــي  الجزء  من  ،8  الرقم  ،1-6  )الجــدول  العــامــل  الفريق
  األخرى   الموظفين  تكـاليف  بنـد  تحـت  إضـــــــــــــــافيـة  موارد  وأدرجـت  التقرير(.
  فترات  لتغطية  التقرير(  من الرئيســـــــــــــي  الجزء  من  ‘1’ ) ( 30-6 )الفقرة
 العامل. الفريق اجتماعات أثناء العمل عبء ذروة

 

 

  

https://undocs.org/ar/A/76/7
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 الثالث  المرفق 

 الوظائف   في  المقترحة   التغيرات  موجز   
 

 التغييرسبب   البيان الرتبة الوظائف
    
ــة    إنشااااااااااااااء 3-ف 1 وظيفــــ

لـلشــــــــــــــؤون  مـوظـف 
 السياسية

ــلحة في   ــحا  المصــــ ــاركة أصــــ ــاء الخارجي على تقديم الدعم لتزايد مشــــ ــؤون الفضــــ لتعزيز قدرة مكتب شــــ
(، يتلقى المكتب المعلومات 29-)د 3235( و  16-باء )د  1721األنشــــــطة الفضــــــائية. وعم  بالقرارين  

األعضــاء، ويتحقق من صــحتها ثم يصــدق عليها، ويســّجل دولة التســجيل لكل جســم. التي تقدمها الدول 
جسما   357جسما مقارنة بــ   1 895، ارتفع عدد األجسام الفضائية المسجلة ليصل إلى 2021وفي عام 
ــ  1 807، وارتفع عدد األجسام الفضائية المطل قة ليصل إلى 2019في عام  جسما   586أجسام مقارنة بــ
. وســــتشــــمل مهام شــــاغل الوظيفة ما يلي: )أ( اإلشــــراف على تعهد ســــجل األمم المتحدة 2019في عام 

ــطلع بها نيابة عن  ــاء الخارجي وعلى االلتزامات التعاهدية األخرى التي ُيضـــ ــام المطلقة في الفضـــ لألجســـ
ائل األمين العام؛ ) ( وتقديم الدعم والمســاعدة في مجال الســياســات بشــأن التطورات التي تشــهدها المســ 

ــاء، والتشــــكي ت الضــــخمة من الســــواتل،  ــاء مثل إدارة حركة المرور في الفضــ ــلة بالفضــ ــية المتصــ الرئيســ
والحطام الفضــــــائي وغير ذلك من المســــــائل؛ )ج( وتقييم االتجاهات وتوفير إشــــــارات إنذار مبكر بشــــــأن 

الفضـــــاء وعلى  الســـــياســـــية( التي ســـــتؤثر على اســـــتدامة  -االتجاهات )بما في ذلك االتجاهات الجغرافية  
التفاعل والتعاون داخل المناطق من حيث اســــــتخدام واســــــتكشــــــاف وســــــ مة واســــــتدامة أنشــــــطة وعمليات 

 الفضاء الخارجي.

ــة  إنشااااااااااااااء   3-ف 1 وظيفــــ
 موظف برامج

ــاء والقطا    ــاء والهيئات المعنية بالفضـــ ــتراتيجية القائمة مع الدول األعضـــ ــراكات االســـ ــيع نطاق الشـــ لتوســـ
شـــراكات جديدة مع تلك الجهات. ومن شـــأن تلك الشـــراكات أن تزيد من الفرص المتاحة  الخاص، وإقامة  

أمام الدول األعضــاء، وال ســيما الدول من البلدان النامية، للوصــول إلى الفضــاء. وســتشــمل مهام شــاغل  
ــاريع وأنشــــطة الشــــراكات من أجل زيادة الدعم التقني والخدمات المقّدم  ة  الوظيفة ما يلي: )أ( تصــــميم مشــ
ــاء من أجل العمل المناخي، ومهام البحث واإلنقاذ، وإدارة   ــاء في إطار اســــتخدام الفضــ إلى الدول األعضــ
ــريع   ــحية، وتســـــ ــول على الخدمات الصـــــ الموارد الطبيعية، واألمن الغذائي، وزيادة الفرص المتاحة للحصـــــ

نات ذات الصلة بالفضاء وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ) ( والتفاعل مع الدول األعضاء والكيا
ــاهمـات العينـية لكي تســــــــــــــتخـدمهـا البـلدان  والقطـا  الخـاص من أجـل التمـاس الموارد، بمـا في ذـلك المســــــــــــ

 النامية؛ )ج( وتنسيق أنشطة التفاعل مع الجهات المانحة.

وظيفااااة 3-ف 1 رتبااااة   رفع 
موظف اتصــــــــــاالت  
ف ــة  الـرتـبـــــ   2- مـن 
 3-إلى الرتبة ف

لتعزيز االتصــــــــاالت االســــــــتراتيجية وأنشــــــــطة التوعية وتنســــــــيق الخطابات المتعلقة ببرامج وإنجازات لجنة  
اســــــــتخدام الفضــــــــاء الخارجي في األغراض الســــــــلمية ومكتب شــــــــؤون الفضــــــــاء الخارجي. فقد تزايد عدد 

ســــتكشــــاف الفضــــاء واســــتخدامه، وكذلك الطلب على أصــــحا  المصــــلحة الذين يشــــاركون في مشــــاريع ال
ــاء وتطبيقاتها.   ــتخدام علوم وتكنولوجيا الفضـــــــــــ ــيما البلدان النامية، على اســـــــــــ تعزيز قدرة البلدان، وال ســـــــــــ

ــاالت دقيقة وفي  كما ــاء، مما يتطلب إجراء اتصـ ــلة بالفضـ ــطة ذات الصـ ازدادت وتيرة تطور وتعقيد األنشـ
إب غ الدول األعضـــاء بعودة األجســـام الفضـــائية المحفوفة بالمخاطر   أوانها. فعلى ســـبيل المثال، يتطلب

عبر الغ ف الجوي لألرض التنســــيق  مع عدة دول أعضــــاء لضــــمان ســــ مة نقطة العودة. ونظرا لتعقيد  
 واتسا  نطاق المواضيع المشمولة والجهات المعنية، يجب االستعانة بموظف اتصاالت أكثر خبرة.

 
 


