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 جلنة الربنامج والتنسيق
 الدورة السادسة واخلمسون

 2016حزيران/يونيه  24 -أيار/مايو  31
 من جدول األعمال 7البند 

ــا    ــة عـــن أعمـــال دور ـ اعتمـــاد يرريـــر الل نـ
    السادسة واخلمسني

 مشروع يررير    
  

 )بيالروس( يرمالوفيتشالسيد أليغ  املقرر:
 

 إضافة   
 

   2019-2018اإلطار االسترايي ي املرترح للفترة   
 ‘(  2’)ب(  3)البند   

  
 5الربنامج   
 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    

ــت ا    - 1 ــة  يف جلســـ ــرج الل نـــ ــودة يف  20نظـــ   يف 2016حزيران/يونيـــــه  13املعرـــ
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  من اإلطار االسـترايي ي املرتـرح   5 الربنامج
(. وكــان معروضــا علــن الل نــة أيضــا مــ كرة مــن   Prog.5) A/71/6)) 2019-2018للفتــرة 

ــرح واردة يف       ورقــــــة االجتمــــــاع  األمانــــــة العامــــــة عــــــن اإلطــــــار االســــــترايي ي املرتــــ
E/AC.51/2016/CRP.1/Rev.1. 

http://undocs.org/ar/(A/71/6%20(Prog.5
http://undocs.org/ar/E/AC.51/2016/CRP.1/Rev.1
http://undocs.org/ar/E/AC.51/2016/CRP.1/Rev.1
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وقام ممثل األمني العـام بعـرض الربنـامج والـرد علـن االستفسـاراج الـخ أ ـ ج  ـالل           - 2
 نظر الل نة يف الربنامج.

 
 املناقشة  

ــامج      - 3 ــا للربن ــن دعم  ــود ع ــا الوف ــه م تــ      أعرب ــ ي يضــكلب ب ــل ال ــدير ا للعم وير
ــي أن ي ســتخدم        شــنون ــن أن الفضــاء اخلــارجي ينب  الفضــاء اخلــارجي. وجــرد التشــديد عل
ــية أو االقتصــادية        حصــرا ــراض السياس ــراض البحــول   الفــا لألغ ــراض الســلمية وألغ لألغ

 املتعلرة بالتسلح. أو
ــز ويوســيب نكــا   وجــرد التشــديد علــن مــا للبشــرية مــن مصــلحة مشــتركة يف يعز    - 4 ي

است شــاا الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه حصــرا يف األغــراض الســلمية ويف موا ــلة اجل ــود  
كي يشمل الفوائد املستمدة من ذلك مجيب الدول  وعلن أمهية التعاون الـدو  يف  ـ ا امليـدان    

 ال ي ينب ي أن يظل األمم املتحدة يضكلب بدور املنسق فيه.
يف اإلطــار  2030أي إشــارة إأ  كــة التنميــة املســتدامة لعــام  وأشــ إ إأ أنــه د يــرد  - 5

االسترايي ي املرترح  وأنه سعيا إأ دمج  كة التحول   ه يف مجيب الربامج  كان مـن الـال م   
 إدراج إشارة إلي ا يف قائمة الوالياج التشريعية للربنامج.  

نريح ــا أو حــ ف ا  ولــوحأ أن بعــجن اإلتــا اج املتوقعــة ومنشــراج اإلتــا  قــد   ي  - 6
ــد  شــرح ألســبا  حــ ا         يف ــ  ير ــامج. وط ل ــة الربن ــن والي ــي اج عل حــني د يكــرأ أي ي 

اإلشارة إأ إعكاء األولوية ملساعدة البلدان الناميـة يف بنـاء قـدرا ا أو نسـين ا يف قـال قـانون       
  7-5 الفضــاء والسياســة العامــة فيمــا يتعلــق باالســتخدام الســلمي للفضــاء اخلــارجي )الفرــرة  

‘. 2’و  االستفسـار أيضـا عـن سـب  حـ ا منشـر اإلتـا  )د(        ‘(. 1’ومنشر اإلتـا  ) (  
ــة ومنشــراج اإلتــا          ــيح اإلتــا اج املتوقع ــخ اســتخدما يف ينر ــاي  ال ــ  يوضــيح للمع وط ل
احلاليـة  ومـا إذا كانــا عربـاج غـ  منظــورة قـد أ ـرج علــن الربنـامج الـ ي لــوال ذلـك لنفــ           

ش ل جيـد. وأ ـ  يسـاعل عمـا إذا كانـا إعـادة  ـياغة اإلطـار االسـترايي ي          واليايه احلالية ب
املرترح هلا ما يربر ا  يف غيا  والياج جديدة وأي ي ي اج جو ريـة. وجـرد التيكيـد علـن     
أن الت ـي اج املرترحـة سـي ون هلــا أ ـر علـن وصـي  املــوارد )مثـل بنـاء الرـدراج الوطنيــة يف          

 ة وضب امليزانية.البلدان النامية( أ ناء مرحل
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 االستنتاجاج والتو ياج   
ــامج        - 7 ــاقي للربن ــن الســرد الربن ــة عل ــة العام ــق اجلمعي ــين يواف ــة ب   5أو ــا الل ن

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  مـن اإلطـار االسـترايي ي املرتـرح للفتـرة      
   ر نا بالتعديالج التالية:2018-2019

 
 األمانة العامة اإلجنازات املتوقعة من  

يعزيز قـدرة البلـدان   ـا يف ذلـك البلـدان      ’’يستعاض عن اإلتا  املتوقب ) ( بالعبارة  
النامية والبلدان الخ متر اقتصادا ا  رحلة انترالية  يف قال استخدام علوم وي نولوجيـا الفضـاء   

وايل  ال ســيما يف والتكبيرــاج ذاج الصــلة   ــا يف ذلــك الــنظم العامليــة للمالحــة بواســكة الســ 
 ‘‘.اجملاالج املتصلة بالتنمية املستدامة

 
 مؤشرات اإلجناز  

ا ديـاد عـدد البلـدان  وال سـيما     ’’بالعبـارة  ‘ 1’يستعاض عن منشر اإلتا  ) (  
البلــدان الناميــة  الــخ يتلرــن  ــدماج التـــدري  الــخ ييسجمــر ا الربنــامج يف قــال علـــوم          

 ‘‘.الصلة وي نولوجيا الفضاء والتكبيراج ذاج
ا ديـاد عـدد البلـدان  وال سـيما     ’’بالعبـارة  ‘ 2’يستعاض عن منشر اإلتا  ) (  

البلدان النامية  الخ يتلرن دعما يف قال استخدام علـوم وي نولوجيـا الفضـاء والتكبيرـاج     
 ‘‘.ذاج الصلة

ا ديــاد عــدد البلــدان  وال  ’’نصــه كالتــا : ‘ 2’يضــاا منشــر إتــا  جديــد )د(   
دان النامية  الخ يكلـ  املسـاعدة الترنيـة االستشـارية املن  يـة املتوا ـلة ويتلرـن        سيما البل

يلــك املســاعدة يف قــال اســتخدام احللــول الفضــائية يف  كــة وسياســاج إدارة ال ــوارل  
 ‘‘.ويف ينفي  أنشكة احلد من املخاطر

 
 الواليات التشريعية  

 يضاا العبارة التالية:
 2030نمية املستدامة لعام نويل عاملنا:  كة الت 70/1
 
 
 


