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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واألربعون 

     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ –فرباير  / شباط ٢١فيينا،  
   مشروع التقرير  

 إضافة
 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 
  )اليونيسبيس الثالث( واستخدامه يف األغراض السلمية اخلارجي

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها       ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١
 مــن جــدول األعمــال، املــتعلق بتنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين ٥يف البــند 

وعمال ). اليونيسبيس الثالث (غراض السلمية   باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه يف األ        
 مـن ذلـك القـرار، طلبت اللجنة الفرعية إىل الفريق العامل اجلامع، الذي أنشئ يف                 ١٦بالفقـرة   
 .فرباير، أن ينظر يف هذه املسألة/ شباط٢٣ للجنة الفرعية، اليت عقدت يف ٦٢٢اجللسة 

مارس، توصيات  /آذار[...] يف  ، املعقودة   [...]وأقـرت اللجـنة الفرعـية، يف جلسـتها           -٢
الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، بصــيغتها الــواردة يف تقريــر  

 [...]).انظر املرفق (الفريق العامل 

وشـيلي والصني وكندا  )  االسـالمية  -مجهوريـة   (وتكلّـم بشـأن هـذا البـند ممـثّلو إيـران              -٣
. يا واهلــند وهــنغاريا والواليــات املــتحدة األمريكــية والــيابانومالــيزيا واململكــة املــتحدة ونــيجري

 .وتكلّم أيضا املراقبان عن اجلامعة الدولية للفضاء والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء
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واســتمعت اللجــنة الفرعــية، يف إطــار هــذا البــند مــن جــدول األعمــال، إىل العرضــني     -٤
 :التقنيني التاليني

 ، قدمه ممثّل اإليسا؛"(Cassini-Huygens)بعثة كاسيين هويغنـز " )أ( 

، قدمـــه ممـــثّل اجلامعـــة الدولـــية "‘تيـــتان‘و‘ يوروبـــا‘البعثـــتان املأهولـــتان إىل " )ب( 
 .للفضاء

وكـان تقريـر جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن تنفيذ توصيات               -٥
ارجي واســتخدامه يف األغــراض مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــ   

 .معروضا على اللجنة الفرعية لكي تنظر فيه) A/59/174(السلمية 

ورحبــت اللجــنة الفرعــية مبــا أحــرزته اجلمعــية العامــة مــن جنــاح يف اســتعراض تنفــيذ       -٦
ــنجاح       ــن ســامهوا يف ذلــك ال ــث، ووجهــت الشــكر إىل كــل الذي . توصــيات اليونيســبيس الثال

، رئيس )السويد( بوجـه خـاص عـن تقديـرها للسيد نيكالس هيدمان         وأعربـت اللجـنة الفرعـية     
لكــي تــنظر فــيه اجلمعــية  ) A/59/174(الفــريق العــامل الــذي أعــد الــتقرير عــن ذلــك املوضــوع   

 .العامة

الــباب (وشــددت اللجــنة الفرعــية عــلى أمهــية تنفــيذ خطــة العمــل الــواردة يف الــتقرير     -٧
 ٢٠ املؤرخ   ٥٩/٢أقـرا اجلمعـية العامة يف قرارها        والـيت   ) A/59/174بـاء مـن الوثـيقة       -سادسـا 

 .٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الــدول األعضــاء تواصــل تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس      -٨
الثالـث مــن خـالل الــربامج الوطنـية واإلقليمــية والــتعاون الثـنائي، وكذلــك مـن خــالل الــتعاون      

ــيني اللذيــن يســ   ــتكامل الدول رما جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    وال
 .وجلنتاها الفرعيتان على الصعيدين اإلقليمي والدويل

واتفقـت اللجـنة الفرعية على أن إنشاء أفرقة عمل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث               -٩
لتنفــيذ ميــثّل أداة مفــيدة ميكــن للهيــئات األخــرى يف مــنظومة األمــم املــتحدة أن تســتخدمها        

 .توصيات سائر املؤمترات الكربى املعقودة ضمن نطاق املنظومة

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للجنة الفرعية أن تواصل استخدام جمموعة واسعة                 -١٠
مـن اآللـيات للمسـاعدة عـلى تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، مبـا فيها النظر يف ج أكثر                       

 .تكامال عند اإلقتضاء
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ــيذ توصــيات      واتفقــت  -١١ ــا كــبريا يف تنف اللجــنة الفرعــية عــلى أن اللجــنة أحــرزت تقدم
ــة البــنود الــواردة يف    ــنا بشــأن  : األلفــية الفضــائية"اليونيســبيس الثالــث بترتيــب أولوي إعــالن فيي

 ودراسة تلك البنود، وبتقدميها )١(، الذي اعتمده اليونيسبيس الثالث،    "الفضـاء والتنمـية البشرية    
 .اخلطوات املقبلةتوصيات أخرى بشأن 

وأُبـدي رأي مفــاده أن اللجــنة دخلـت مــرحلة جديــدة وأن املضـي يف تنفــيذ توصــيات     -١٢
 .اليونيسبيس الثالث ينطوي على تنفيذ توصيات أفرقة العمل اليت أنشأا اللجنة

وأُبــدي رأي مفــاده أن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث قــد أذكــى وعــي الــدول     -١٣
ضـاء للبشـرية، ولكـن يلـزم فعـل مـا هـو أكـثر بكـثري قـبل أن يتسىن للبلدان                       األعضـاء مبـنافع الف    

ورأى الوفد الذي أبدى ذلك . النامـية أن حتصـل عـلى مـنفعة عملـية مـن تنفيذ تلك التوصيات              
الـرأي أن اختـاذ إجـراء بشـأن توصـيات أفـرقة العمـل الـيت أنشـأا اللجـنة ميكـن أن حيقق نتائج                          

 .ةملموسة لصاحل البلدان النامي

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى ضـرورة مواصـلة العمـل عـلى إنشـاء نظام عاملي إلدارة                      -١٤
ويف . تدابـري ختفـيف الكـوارث الطبيعـية واإلغاثـة مـنها واتقائهـا، حسبما أوصى به إعالن فيينا                  

ذلــك الصــدد، الحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن فــريق اخلــرباء املخصــص، الــذي يضــم  
املهـتمة األعضـاء يف اللجـنة ومـن املـنظمات الدولـية ذات الصـلة، قـد أنشئ                   خـرباء مـن الـدول       

، لكي جيري دراسة حول     ٥٩/٢ من قرار اجلمعية العامة      ٩بـالفعل، حسـبما أوصت به الفقرة        
إمكانــية إنشــاء كــيان دويل يــتولّى توفــري التنســيق ووســائل بلــوغ املســتوى األمــثل مــن فعالــية    

 .اهلا يف تدبر الكوارثاخلدمات الفضائية املراد استعم

ــية لتنســيق األنشــطة الفضــائية      -١٥ وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي إنشــاء مــنظمة دول
ورأى الوفــد الــذي أبــدى ذلــك . املــتعلقة بــتدبر الكــوارث حتــت مظلّــة مــنظومة األمــم املــتحدة

 الــرأي أن نطــاق تلــك املــنظمة ينــبغي أن يشــمل التعمــيم الســريع لــلمعلومات عــن آخــر نــتائج  
أنشـطة البحـث والتطوير يف جمال استخدام البيانات املستمدة من السواتل، وكذلك املعلومات              

 .املتعلقة بالتنبؤ بالزالزل

وأبـدت وفـود رأيـا مفـاده أنـه ميكـن للجـنة الفرعـية، لـدى الـنظر يف إنشـاء هيئة دولية                  -١٦
ظر يف توســيع نطــاق لتنســيق اخلدمــات الفضــائية املــراد اســتخدامها يف تدبــر الكــوارث، أن تــن  

ورئي أن املكتب،   . مسـؤوليات مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ليشمل تلك الوظيفة التنسيقية         
بصـفته هيـئة مـن هيـئات األمـم املتحدة، مؤهل لالضطالع بتلك الوظيفة وأن هذا النهج الذي            

 .ستترتب عليه زيادة صغرية يف املوارد سيكون أجنع تكلفة من إنشاء هيئة جديدة
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وأُعـرب عـن رأي مفاده أن على فريق اخلرباء املخصص، لدى إجرائه الدراسة املتعلقة               -١٧
 : بإنشـاء مـنظمة دولـية لتنسـيق األنشـطة الفضـائية املـتعلقة بـتدبر الكـوارث، أن يـنظر فيما يلي                      

هــيكل تلــك ) ب(إمكــان إنشــاء صــالت بســائر اجلهــود التنظيمــية ونظــم تدبــر الكــوارث؛ ) أ(
 احملـتمل، مبـا يف ذلـك اخلـيارات املـتاحة إلنشـائها ضـمن إطـار هيـئة قائمة أو                      املـنظمة التنظـيمي   
االحتـياجات مـن املـوارد، مبـا فـيها املـوارد املالـية، مـع التوصية خبيارات                 ) ج(ككـيان مسـتقل؛     

 .لضمان دميومة تلك املنظمة

 شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يواصل         واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي ملكتـب              -١٨
جهـــوده الرامـــية إىل تنســـيق اســـتخدام تكنولوجـــيا الفضـــاء يف تدبـــر الكـــوارث وإىل الـــترويج 

 .الستخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا

وأُبـدي رأي مفـاده أنـه ميكـن للمكتـب أن يعـزز أثر حلقات العمل املتعلقة باستخدام                    -١٩
ــة     ــيقاا بتوســيع املواضــيع احملوري ــنظم وتطب ــزيدا مــن    تلــك ال حللقــات العمــل حبيــث تشــمل م

التطبـيقات، وأن جيـتذب مشـاركة الصناعة بتنظيم معرض أو عروض إيضاحية بشأن تطبيقات               
 .معينة

وأبــدت اللجــنة الفرعــية تقديــرها ملــا قدمــته الــدول األعضــاء مــن تقاريــر عــن تــرويج      -٢٠
 .فضاء الدويلوتنظيم أنشطة لتوصيل املعلومات إىل عامة الناس احتفاال بأسبوع ال

  
  احلطام الفضائي -خامسا 

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها   ٥٩/١١٦عمـال بقـرار اجلمعـية العامة         -٢١
، وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا يف "احلطام الفضائي " مـن جدول األعمال، املعنون       ٧يف البـند    

 ).A/AC.105/761ثيقة  من الو١٣٠انظر الفقرة (دورا الثامنة والثالثني 

وتكلّـم بشـأن هـذا البـند ممثّلو االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا وإيطاليا واجلمهورية                -٢٢
 .التشيكية وشيلي والصني وفرنسا وكندا واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة واليابان

ة حول موضوع احلطام    واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض العلمـية والتقنـية التالي              -٢٣
 :الفضائي

، " من املدار الثابت بالنسبة لألرض إىل مدار آخر        INSAT-2DTنقـل السـاتل     " )أ( 
 قدمه ممثّل اهلند؛

 ، قدمه ممثّل اليابان؛"األنشطة املضطلع ا يف اليابان بشأن احلطام الفضائي" )ب( 
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ــيدان ختفــيف احلطــام الفضــائي    " )ج(  ــثّل  "أنشــطة االحتــاد الروســي يف م ــه مم ، قدم
 االحتاد الروسي؛

معلومـات حمدثـة مـن الواليات املتحدة عن بيئة احلطام الفضائي والسياسات             " )د( 
 ، قدمه ممثّل الواليات املتحدة األمريكية؛"٢٠٠٤املتعلقة بذلك حىت عام 

تقريــر عــن أنشــطة جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام   " )ه( 
، قدمه  "يما يـتعلق باملـبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي والوثيقة الداعمة هلا           الفضـائي فـ   

 ).اليادك(ممثّل جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي 

 :وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة الفرعية -٢٤

 املــتعلقة باحلطــام الفضــائي وبأمــان مذكّــرة مــن األمانــة عــن األحبــاث الوطنــية  )أ( 
األجســام الفضــائية الــيت حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام 

  A/AC.105/838(الفضــائي، تتضــمن الــردود الــواردة مــن الــدول األعضــاء بشــأن هــذه املســألة  
 ؛)Add.1و

ــية با      )ب(  ــني الوكــاالت واملعن ــام الفضــائي يف  نظــر جلــنة التنســيق املشــتركة ب حلط
التعلــيقات الــواردة مــن الــدول األعضــاء عــلى املقــترحات بشــأن التخفــيف مــن خماطــر احلطــام   
ــية       ــتائج االجــتماع التشــاوري بــني جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعن الفضــائي ون

وفر، باحلطـام الفضـائي وجلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقود يف فانك              
 ).A/AC.105/C.1/L.279 (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤كندا، يف 

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى دعوة الدول األعضاء ووكاالت الفضاء اإلقليمية جمددا        -٢٥
إىل تقـدمي تقاريـر عـن البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وبأمان األجسام الفضائية اليت                

 .ة نووية ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائيحتمل على متنها مصادر قدر

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أنــه ينــبغي للــدول األعضــاء، وال ســيما الــبلدان املــرتادة  -٢٦
للفضـاء، أن تكـرس مـزيدا مـن االهتمام ملشاكل اصطدام األجسام الفضائية، مبا فيها األجسام                 

ضائي ولسائر جوانب احلطام الفضائي،     الـيت حتمـل عـلى متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الف           
والحظت أن اجلمعية العامة كانت قد دعت يف قرارها         . وكذلـك رجوعـه إىل الغـالف اجلوي       

 إىل مواصـلة الـبحوث الوطنية بشأن هذه املسألة، وإىل استحداث تكنولوجيا حمسنة              ٥٩/١١٦
كما الحظت .  الفضائيلرصـد احلطـام الفضـائي، وإىل جتمـيع وتعميم البيانات املتعلقة باحلطام     

أن اجلمعـية العامـة قـد اتفقـت أيضـا عـلى أن هـناك حاجـة إىل التعاون الدويل من أجل التوسع            
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يف االسـتراتيجيات املناسـبة وامليسـورة التكلفة للتخفيف إىل أدىن حد من تأثري احلطام الفضائي        
مواصلة حبوث وطنية   واتفقـت اللجـنة الفرعية على ضرورة        . يف البعـثات الفضـائية يف املسـتقبل       

بشـأن احلطـام الفضـائي وعلى أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتيح جلميع األطراف املهتمة نتائج                 
تلـك الـبحوث، مبـا فـيها املعلومـات عـن املمارسات اليت ثبتت فاعليتها يف التقليل إىل أدىن حد                   

 .من تكون احلطام الفضائي

تحدة أقرت مبادئ اليادك التوجيهية لتخفيف      ونوهـت اللجـنة الفرعية بأن الواليات امل        -٢٧
. احلطـام الفضـائي، وبأن وكاالا احمللية تتبع ممارسات لتخفيف احلطام تتوافق مع تلك املبادئ           

ونوهـت اللجـنة الفرعـية أيضـا بـأن الـيابان اسـتحدثت معـيارا لتخفيف احلطام الفضائي يستند                    
ــيا وفرن   ــيادك التوجيهــية، وبــأن إيطال ــبادئ،   إىل مــبادئ ال ــتخذ تلــك امل ســا واململكــة املــتحدة ت

وكذلــك مدونــة قواعــد الســلوك األوروبــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي، مــرجعا يف اإلطــار          
 .التنظيمي الذي أرسته بشأن األنشطة الفضائية الوطنية

 مـن مداره  HELIOS 1Bونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن فرنسـا بـدأت يف إنـزال سـاتلها          -٢٨
، وبأن اهلند قد نقلت ٢٠٠٥ إىل مـدار آخـر يف عـام    TELECOM 2Bلها وسـتبدأ يف نقـل سـات   

 . إىل مدار آخر، مما يثبت التزامهما بتدابري ختفيف احلطام الفضائيINSAT-2DTطوعا ساتلها 

ونوهـت اللجـنة الفرعـية أيضـا بأن كندا أخذت تأثري احلطام املداري بعني االعتبار يف                   -٢٩
، وبأن اهلند صممت مركبات RADARSAT-2 وRADARSAT-1تصـميم املركبـتني الفضائيتني    

 .اإلطالق التابعة هلا مضمنة إياها أدوات ختميل بشأن املراحل الصاروخية اخلتامية

، ٦٢٨، أنشــأت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها ٥٩/١١٦وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  -٣٠
لكــي يــنظر، ) إيطالــيا(بورتيــلي فــرباير، فــريقا عــامال برئاســة كالوديــو / شــباط٢٨املعقــودة يف 

حســب االقتضــاء، يف اقــتراحات الــيادك بشــأن ختفــيف احلطــام الفضــائي ويف مــا قــد يــرد مــن    
 .تعليقات ذات صلة بذلك

مـــارس، تقريـــر /آذار[...] ، املعقـــودة يف [...]وأقـــرت اللجـــنة الفرعـــية يف جلســـتها  -٣١
 ).هلذا التقرير[...] انظر املرفق (الفريق العامل 

وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها الســتمرار الــيادك يف بــذل جهودهــا الرامــية إىل     -٣٢
إحـراز مـزيد مـن التقدم يف سبيل فهم خمتلف اجلوانب التقنية املقترنة باحلطام الفضائي، آخذة يف                  
احلسـبان مـا تـبديه الـدول األعضـاء مـن تعلـيقات عـلى مـبادئ اليادك التوجيهية لتخفيف احلطام                      

 .الفضائي
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وأعربــت وفــود عــن رأي مفــاده أن كــل الــبلدان الــرائدة للفضــاء ينــبغي أن تــنفّذ تدابــري   -٣٣
لتخفـيف احلطـام الفضـائي يف أسـرع وقـت ممكـن لكـي تظل سبل الوصول إىل الفضاء اخلارجي              

 .مفتوحة دون قيود أمام الدول

ــد       -٣٤ ــيقة تســاعد ال ــية أن تشــرع يف إعــداد وث ــبغي للجــنة الفرع ــه ين ــود أن ول يف ورأت وف
 .جهودها الرامية إىل ختفيف احلطام الفضائي

ورأت وفــود أن مــبادئ الــيادك التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي ينــبغي أن تكــون     -٣٥
 .مبثابة خلفية تقنية تستند إليها اللجنة الفرعية يف إعداد تلك الوثيقة

د من اللجنة الفرعية  ورأت وفـود أن الوثـيقة املـتعلقة بتخفـيف احلطـام الفضائي، اليت يرا               -٣٦
إعدادهــا، ينــبغي أن تكــون متســقة تقنــيا مــع أهــداف مــبادئ الــيادك التوجيهــية ومضــموا، وأن  

 .يظل العمل ا طوعيا وأالّ تكون ملزمة قانونا مبوجب القانون الدويل

وأعربـت وفـود عن رأي مفاده أنه ينبغي لليادك أن متضي يف العمل على انفراد يف جمال                   -٣٧
ــبغي هلــا أن تطلــع اللجــنة الفرعــية      وضــع تدا ــية بشــأن ختفــيف احلطــام الفضــائي، كمــا ين بــري تقن

باسـتمرار عـلى مـا سـتجريه من تنقيحات على تلك املبادئ التوجيهية يف املستقبل وكذلك على                  
 .ما يستجد من تكنولوجيات ومن ممارسات يف جمال ختفيف احلطام

عـية، عقـب إعـداد وثيقـتها املتعلقة بتخفيف          وأُبـدي رأي مفـاده أن بإمكـان اللجـنة الفر           -٣٨
احلطـام الفضـائي، أن تدعـو الـيادك إىل صـوغ كتيـب تقـين مفصـل يبـين األسـاس التقين ملختلف                        

وأفيد بأن ذلك   . املـبادئ التوجيهـية املقـترحة بشـأن ختفيف احلطام ويقدم معلومات مفصلة عنها             
قل إىل مــدار آخــر وغريهــا مــن أنشــطة الكتيــب ســيكون مفــيدا يف تصــميم أنشــطة التخمــيل والــن

 .ختفيف احلطام

وأعربـت وفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي احلفـاظ عـلى بيئة الفضاء اخلارجي من أجل                       -٣٩
متكـني الـبلدان النامـية مـن استكشـاف الفضـاء اخلـارجي بغية استخدامه يف األغراض السلمية يف                    

لقـدرة عـلى اختـاذ إجـراءات بشأن ختفيف          املسـتقبل دون أي قـيود، وأنـه ينـبغي للـدول الـيت هلـا ا                
 .احلطام الفضائي أن تأخذ بزمام القيادة يف ذلك اال

وأبـدت وفـود رأيـا مفاده أن احلطام الفضائي ميثّل خطرا على املوارد الطبيعية والبيئة إىل          -٤٠
 .حد جيعله يهدد احلياة البشرية واألنشطة االقتصادية للدول ديدا كبريا

رأي مفــاده أنــه ينــبغي إشــعار الــدول األخــرى عــندما يكــون هــناك احــتمال أن  وأُبــدي  -٤١
وأفـيد بـأن ذلـك اإلشعار ينبغي أن يتضمن معلومات           . ميسـها حطـام مـن جـراء إطـالق صـاروخ           

وشجع الوفد  . بالغـة األمهـية كـيوم إطـالق الصـاروخ ووقـت إطالقـه املقررين والفعليني ومساره                
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 األعضاء على أن تفحص بعناية عمليات اإلشعار يف بلداا بغية   الـذي أبـدى ذلـك الـرأي الدول        
 .التأكد من مالءمتها

وأُبــدي رأي مفــاده أن ممارســات ختفــيف احلطــام الفضــائي ال تنحصــر يف الترخــيص         -٤٢
ملــنظومة فضــائية بــل إــا تظــل قائمــة حبكــم مــا تــنص علــيه املعــاهدات مــن حاجــة إىل اإلشــراف  

 . مرحليت تشغيل املنظومة الفضائية والتصرف فيهاواملراقبة الضروريني طوال

ــبغي إنشــاء شــبكة مــن مهــزات الوصــل        -٤٣ ــه ين ــذي مفــاده أن ــرأي ال ــد ال وأُبــدي مــن جدي
املتخصصـة يف مجـيع البلدان اليت قد تكون لديها شواغل بشأن خماطر رجوع احلطام إىل الغالف                 

 .هلمزات الوصل تلكاجلوي وأن من املوصى به بشدة إنشاء قاعدة بيانات دولية 

وأُبـدي مـن جديـد الـرأي الذي مفاده أن االمتثال جلميع تدابري ختفيف احلطام الفضائي                   -٤٤
ســـيكبد كـــل املـــتعهدين الـــتجاريني تكالـــيف إضـــافية، وأنـــه ســـيكون مـــن املستصـــوب بالـــتايل  

 .استكشاف سبل ووسائل لدعمهم تقنيا واقتصاديا

ية، مبواصـلة الـنظر يف البند املتعلق باحلطام الفضائي   وأُبـدي رأي مفـاده أن اللجـنة الفرعـ         -٤٥
مـن جـدول األعمـال، تسـتطيع أن تسـاعد على ضمان تنفيذ توصيات إعالن فيينا بشأن الفضاء                    
ــن األرض          ــب م ــئيت الفضــاء القري ــة بي ــتعلق بتحســني محاي ــيما ي ــية البشــرية، وخصوصــا ف والتنم

ن تدابـري ختفـيف احلطام الفضائي       والفضـاء اخلـارجي مـن خـالل إجـراء مـزيد مـن الـبحوث بشـأ                 
 .وتنفيذ تلك التدابري

  
   استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -سادسا 

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر يف        ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٤٦
، "ة يف الفضاء اخلارجي   اسـتخدام مصـادر القـدرة النووي      " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ٨البـند   

ــتعددة الســنوات، الــيت تشــمل الفــترة      ، والــيت ٢٠٠٦ -٢٠٠٣وذلــك يف إطــار خطــة العمــل امل
 ).A/AC.105/804املرفق الثالث بالوثيقة (اعتمدا يف دورا األربعني 

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية -٤٧

ية املـتعلقة باحلطـام الفضـائي، وبأمان    مذكـرة مـن األمانـة عـن الـبحوث الوطنـ        )أ( 
األجسـام الفضـائية الـيت توجـد عـلى متـنها مصـادر قـدرة نوويـة، ومبشاكل اصطدامها باحلطام                     

 ؛)Add.1 وA/AC.105/838(الفضائي 
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مذكــرة مــن األمانــة عــن خمطــط أويل مقــترح ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار   )ب( 
طبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان ت

 ؛)A/AC.105/L.253/Rev.1(اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا 

مذكــرة مــن األمانــة عــن مشــروع أويل ملخططــات انســيابية خلــيارات التنفــيذ   )ج( 
احملـتملة إلنشـاء إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة                  

 ؛)A/AC.105/L.254/Rev.1(ية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا النوو

ورقـة عمـل مقدمـة مـن رئـيس الفـريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة                  )د( 
الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، والــتابع للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية تتضــمن تقريــرا مرحلــيا   

 ؛)A/AC.105/C.1/L.278(مؤقّتا 

ورقـة عمـل مقدمـة مـن االحتـاد الروسي تتضمن استعراضا الستخدام مصادر                )هـ( 
 .(A/AC.105/C.1/L.282)القدرة النووية يف الربامج الفضائية والتعاون الدويل 

وألقـى كــلمة يف إطـار هــذا البــند ممـثّلو األرجنــتني وأملانــيا ومجهوريـة كوريــا واململكــة      -٤٨
 .املتحدة والواليات املتحدة

وقـدم ممـثّل الواليـات املـتحدة أمـام اللجـنة الفرعية العرض التقين التايل حول موضوع                   -٤٩
تطويــر تكنولوجــيا مصــادر القــدرة  :  "اســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 

 ".مسارات لتيسري استكشاف الفضاء يف املستقبل: النووية الفضائية

اده أن خـيارات التنفـيذ احملـتملة اليت يعكف الفريق        وأُعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـ           -٥٠
العـامل عـلى إعدادهـا حاليا ميكن أن توفّر للدول األعضاء أساسا راسخا للتحليل من شأنه أن                  
يســاعد الــدول عــلى التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن خــيار التنفــيذ الــذي ستوصــى اللجــنة   

بيقات مصادر القدرة النووية املستخدمة     ورأى ذلـك الوفد أن تط     . ٢٠٠٦الفرعـية بـه يف سـنة        
يف بعـثات الفضـاء متـثّل عنصـرا أساسـيا ميكـن أن يسـاعد الـبلدان املرتادة للفضاء على مواجهة                      
الــتحديات وتلبــية األهــداف املــتعلقة باستكشــاف الفضــاء، مــع مــراعاة أن املناقشــات اخلاصــة    

 . أن تقوم على أساس تقين راسخمبصادر القدرة النووية على الصعيدين الوطين والدويل ينبغي

وأعـرب أحــد الوفـود عــن رأي مفـاده أن الــدول األعضـاء قــد اتفقـت يف إعــالن فييــنا       -٥١
عــلى تطويــر املعــارف العلمــية املــتعلقة بالفضــاء وعــلى محايــة بيــئيت الفضــاء القريــب والفضــاء     

ــراءات امل         ــان واإلج ــري األم ــراء حبــوث بشــأن التصــاميم وتداب ــن خــالل إج ــبطة اخلــارجي م رت
ورأى ذلــك الوفــد أنــه ينــبغي جلمــيع . باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي
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مسـتخدمي الفضـاء أن يدرسـوا العواقـب الـيت ميكـن أن تترتب على أنشطتهم الفضائية اجلارية          
أو املخطـط هلـا الـيت تسـتخدم فيها مصادر القدرة النووية قبل أن تتخذ إجراءات أخرى يتعذّر                   

 .جوع فيها وميكن أن تؤثّر يف استخدام الفضاء القريب أو الفضاء اخلارجي مستقبالالر

وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن اســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية ينــبغي أن  -٥٢
يقصــر متامــا عــلى بعــثات الفضــاء الســحيق وفقــا للمــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة    

، اعــترافا بضــرورة حتقــيق تــوازن )٤٧/٦٨قــرار اجلمعــية العامــة (الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 
ــئة       ــة بي ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي ومحاي معقــول بــني احلاجــة إىل اســتخدام مصــادر القــدرة ال

ورأى ذلـك الوفـد أن من الضروري إرساء مبادئ توجيهية مناسبة ومعايري             . الفضـاء اخلـارجي   
 .بيقات مصادر القدرة النوويةمالئمة بغية ضمان أقصى درجات األمان يف تط

وأعـرب أحـد الوفود عن رأي مفاده أن العمل اجلاري بشأن استخدام مصادر القدرة                -٥٣
وأشار ذلك  . الـنووية ال ينبغي أن يقصر على استخدام هذه املصادر يف الفضاء السحيق وحده             

ظم مصادر القدرة   الوفـد إىل أن املركبات اليت يتم إطالقها من األرض حتمل أصال على متنها ن              
الـنووية، وأن عمـل الفـريق العـامل املعـين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي              

ولذا، ال . ينـبغي أن يـؤدي إىل إرسـاء معـايري وقواعـد بشـأن اسـتخدام تلك املصادر يف الفضاء                
 األوضاع اليت ينـبغي التـنديد مسـبقا باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف املـدارات القريـبة يف                   

 .ثبت أن استخدامها فيها مالئم

وأعـرب أحـد الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي استخدام مصادر قدرة بديلة يف بعثات                 -٥٤
الفضـاء كلّمـا أمكـن ذلـك، وجعـل اسـتخدام مصادر القدرة النووية مقصورا على احلد األدىن                

ية الــيت ميكــن أن تــنطوي علــيها  ورأى ذلــك الوفــد أن املخاطــر اجللــ . مــن احلــاالت االســتثنائية
عملـيات اإلطـالق الفاشـلة أو عـودة مركـبة فضـائية حتمـل عـلى متـنها مصادر قدرة نووية إىل                       
الغـالف اجلوي بشكل عارض، ينبغي ختفيضها إىل أدىن حد ممكن بصورة مطلقة، مالحظا أن               

 .األمان يرتدي أمهية أساسية

اجـة إىل حتلـيل كل التقارير الواردة   وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن هـناك ح           -٥٥
مـن وكـاالت الفضـاء الوطنـية واإلقليمـية مـن أجـل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان أم مل يكن من            
الضـروري إدخـال تعديـالت عـلى املـبادئ املتصـلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء          

رب ذلك الوفد عن ارتياحه وأع. وصوغ معايري أمان) ٤٧/٦٨قـرار اجلمعية العامة     (اخلـارجي   
 .للعمل الناجح الذي يضطلع به كل من اللجنة الفرعية والفريق العامل
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ــرة   -٥٦ ــا للفق ــة   ١٨ووفق ــية العام ــرار اجلمع ــن ق ــية يف   ٥٩/١١٦ م ــررت اللجــنة الفرع ، ق
فــرباير، أن تدعــو فــريقها العــامل املعــين باســتخدام   /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]جلســتها 

رة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي إىل معــاودة االنعقــاد برئاســة ألــيس كابونــييت        مصــادر القــد 
 .جلسات[...] وعقد الفريق العامل ). الواليات املتحدة(

ــني          -٥٧ ــا ب ــترة م ــناء الف ــامل أث ــريق الع ــا أحــرزه الف ــياح م ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
از يف صــوغ خــيارات تنفــيذية الدورتــني، وفقــا خلطــة العمــل املــتعددة الســنوات، مــن تقــدم ممــت 

حمـتملة لوضـع إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصادر القدرة              
 .النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الفـريق العـامل قـد ناقش، يف الدورة الراهنة، مزايا عقد                    -٥٨
مشـتركة مـع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة بشـأن أهداف معيار أمان تقين             حلقـة عمـل تقنـية       

حمـتمل السـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي ونطاقه ومساته العامة، على حنو            
، ومـا سـيترتب عـلى عقد حلقة    A/AC.105/C.1/L.278مـا جـاء يف االقـتراح الـوارد يف الوثـيقة          

 من نتائج تؤثّر يف الفترة املتبقّية من خطة العمل الراهنة املتعددة           عمـل مشـتركة مـن هـذا القبيل        
 .السنوات

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن الفـريق العامل قد اتفق على إمكانية عقد حلقة           -٥٩
ــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية       ــيومني األولــني مــن الــدورة الثال ــناء ال العمــل املشــتركة أث

، كما اتفق على تعديل خطـــة عمله املتعددة السنوات يف          ٢٠٠٦ ستعقد يف عام     والتقنـية، اليت  
وترد اتفاقات الفريق العامل  . إطـار هـذا البـند حبيـث تشمل تنظيم وعقد حلقة العمل املشتركة             

 .A/AC.105/C.1/L.281وتوصياته يف الوثيقة 

 ح النصــني التالــيني   والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أيضــا أن الفــريق العــامل نقّــ        -٦٠
 : واتفق عليهما

خمطــط أويل مقــترح ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــين دويل لألهــداف         )أ( 
والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي املخطط هلا                     

ــيا   ــبة حالـ ــر    (A/AC.105/L.253/Rev.1)واملرتقـ ــنقّح، انظـ ــنص املـ ــلى الـ ــالع عـ ــي؛ لالطـ قة الوثـ
A/AC.105/L.253/Rev.2؛ 

مشـروع أويل ملخططـات انسـيابية خلـيارات التنفـيذ احملتملة إلنشاء إطار تقين                )ب( 
دويل لألهـداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي             
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ــيا   نقّح، انظــر ؛ لالطــالع عــلى الــنص املــ (A/AC.105/L.254/Rev.1)املخطــط هلــا واملرتقــبة حال
 .A/AC.105/L.254/Rev.2الوثيقة 

مـــارس، تقريـــر /آذار[...] ، املعقـــودة يف [...]وأقـــرت اللجـــنة الفرعـــية يف جلســـتها  -٦١
 ).ذا التقرير[...] انظر املرفق (الفريق العامل 

وأقـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية توصية الفريق العامل مبواصلة العمل فيما بني                  -٦٢
ورات بشــأن املواضــيع الــوارد وصــفها يف خطــة العمــل املــتعددة الســنوات بصــيغتها املعدلــة  الــد

والحظت اللجنة الفرعية أن الفريق العامل      ). ذا التقرير [...] من املرفق   [...] انظـر الفقـرة     (
، ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٧ إىل   ١٥قـد اتفـق عـلى عقـد اجتماعه ما بني الدورات يف فيينا من                

 .نعقاد الدورة الثامنة واألربعني للجنة استكشاف الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةأثناء ا

واتفقـت اللجـنة الفرعـية أيضـا عـلى أن يـناقش الفـريق العامل الوثيقتني املذكورتني يف                    -٦٣
 مـن تقريـره وكذلك القائمة األولية للمواضيع احملتملة حللقة العمل التقنية املشتركة              ١٣الفقـرة   
 . من تقريره١٠صادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، املذكورة يف الفقرة حول م

  
  التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية      -سابعا 

، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة         -٦٤
، يف إطار   "العتماد على النظم الفضائية   التطبيـب عـن بعـد با      " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ٩

وعمال خبطة العمل، دعيت . خطـة العمـل الثالثـية السـنوات الـيت اعـتمدا يف دورـا األربعـني          
-، إىل تقـدمي عـروض حـول اسـتحداث معدات طبية      ٢٠٠٥الـدول األعضـاء يف اللجـنة، عـام          

 كما دعيت إىل عقد     أحيائـية إلكترونـية وحـول تواؤمهـا مـع نظـم التطبيـب عـن بعد الفضائية،                 
حلقـات نقـاش حول حدود نظم التطبيب عن بعد الفضائية من حيث بارامتراا التقنية ومدى                

ووفقا خلطة العمل تلك، دعيت وكاالت متخصصة كمنظمة الصحة     . تقبـلها مـن املستخدمني    
 .العاملية إىل تقدمي عروض حول نظم التطبيب عن بعد الفضائية

ا البــند ممــثّلو الصــني وفرنســا وكولومبــيا ونــيجرييا واهلــند  وقــد ألقــى كــلمة حــول هــذ  -٦٥
 .والواليات املتحدة

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض العلمية والتقنية التالية حول هذا البند -٦٦

، قدمه  "املترجم الطيب املتعدد الوسائط   :عـرض خـاص حول التطبيب عن بعد       " )أ(  
 ممثّل الواليات املتحدة؛

 ، قدمه ممثّل الواليات املتحدة؛"حلوسبة النقّالة دعما للطب عن بعدا" )ب(  
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 ، قدمه ممثّل اهلند؛"املؤمتر الدويل للتطبيب عن بعد: ٢٠٠٥إنتيليميدينديا " )ج(  

جتــاوز حــدود التطبيــب عــن : تســخري القــدرات الطبــية الستكشــاف الفضــاء" )د(  
 ، قدمه ممثّل الواليات املتحدة؛"بعد

تخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف اجلهـود العاملـية الرامـية إىل حتسني اخلدمات         اسـ " )ه(  
 ، قدمه املراقب عن منظمة الصحة العاملية؛"الصحية والطبية

، "ـج إزاء تكويـن نظـرة عاملية بشأن التطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية             " )و(  
 .قدمه املراقب عن اجلمعية الدولية للتطبيب عن بعد

ظـت اللجـنة الفرعـية أن تطويـر التطبيـب عـن بعد باالعتماد على النظم الفضائية              والح -٦٧
. التطبيـب عـن بعـد ودعـم البعـثات الفضـائية املأهولـة الطويلـة األمد                : يركِّـز عـلى جمـالني اثـنني       

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الـتقدم احملرز يف كال االني املذكورين ميكن أن يسهم يف الوفاء       
الـبلدان النامـية، وخصوصـا يف االسـتجابة للطوارئ الطبية يف املواقع النائية، الثابتة               باحتـياجات   
 .منها واملتنقلة

ــرعاية         -٦٨ ــيقا أوســع يف جمــال ال ــد تطب ــيق التطبيــب عــن بع ــية بتطب ونوهــت اللجــنة الفرع
الصــحية، كمــا نوهــت مبــنافعه يف العلــوم الوبائــية وخدمــات التصــوير اإلشــعاعي غــري املوقعــية    

صـد نشـاط القلـب والعيادات الطبية وخدمات اإلحالة إىل أطباء متخصصني وتقدمي الرعاية          ور
ــرعاية الصــحية        ــد يف جمــال ال ــيم عــن بع ــية إىل احملــتجزين يف مؤسســات إصــالحية والتعل . الطب

ــبادرات يف جمــال التطبيــب عــن بعــد        ونوهــت اللجــنة الفرعــية أيضــا باســتحداث عــدد مــن امل
 .فضائية يف البلدان الناميةباالعتماد على النظم ال

ــنظم          -٦٩ ــلى ال ــتماد ع ــد باالع ــن بع ــب ع ــن شــأن التطبي ــية أن م والحظــت اللجــنة الفرع
الفضـائية أن حيسـن بقـدر كـبري سـبل احلصـول عـلى رعايـة صـحية جـيدة وأن يـزيد مـن جناعة                      

 من تكلفـتها، كمـا أن مـن شـأنه أن يغـير أسـلوب تقدمي الرعاية الصحية وحيسن صحة املاليني                  
والحظـت اللجـنة الفرعـية أن التطبيـب عن بعد باالعتماد على        . الـناس يف كـامل أرجـاء العـامل        

الـنظم الفضـائية مـن شـأنه أن يقلِّص الفجوة القائمة حاليا بني نظم الرعاية الصحية يف كل من                    
 .املناطق احلضرية والريفية يف البلدان النامية

ــب عــن    -٧٠ ــية أن التطبي ــتطورات    والحظــت اللجــنة الفرع ــن ال ــد، بفضــل اســتفادته م  بع
املسـتجدة يف االتصـاالت واخنفاض تكاليف التكنولوجيا وظهور اإلنترنت، سيؤثّر تأثريا عميقا             
يف توفـري الـرعاية الطبـية يف كـامل أحنـاء العامل، وأن التطبيب عن بعد، وقد برهن فعال على أن                      

 .بإمكانه تقليص تكاليف الرعاية الصحية
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جـنة الفرعـية إىل أمهـية تـبادل املعلومـات عـن املمارسات الطبية وأن ذلك         وأشـارت الل   -٧١
األحيائــية -التــبادل ميكــن زيــادة فعاليــته بواســطة مــا يقــام مــن روابــط بــني املعــدات الطبــية          

ــية واحلواســيب واالتصــاالت الســاتلية   ــه ميكــن    . اإللكترون والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن
ا ناجعـــا أثـــناء الكـــوارث الطبيعـــية إلبـــالغ الســـكان اســـتخدام ســـواتل االتصـــاالت اســـتخدام

 .املتضررين باالحتياطات الالزم اختاذها للوقاية من األوبئة

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها ملـا قامت به الدول األعضاء فيها واهليئات اليت                    -٧٢
النظم تتمـتع بصـفة مراقـب لديهـا مـن عمـل مـن أجـل جلـب التطبيب عن بعد باالعتماد على                        

الفضـائية إىل بلـدان يف أفريقيا، بغية حل مشاكل تتصل باملالريا والتهاب السحايا ودودة غينيا                
 .وغريها من األمراض

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن العقـبات الـيت تعـترض تطويـر التطبيـب عـن بعـد تشـمل             -٧٣
دام التطبيــب عــن احلواجــز القانونــية والرقابــية، وعــدم قــبول املؤسســات الطبــية التقلــيدية اســتخ

ــية       ــيانات الطب ــرابط الب ــرباجميات املســتخدمة يف وحــدات ت ــتواؤم بــني ال بعــد، وكذلــك عــدم ال
 .والرباجميات املستخدمة يف إدارة شبكة احملطات الطرفية ذات الفتحات الصغرية جدا

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن تكلفــة املعــدات وســهولة تشــغيلها أساســيان الســتخدام   -٧٤
والحظت اللجنة . تطبيـب عـن بعد باالعتماد على النظم الفضائية يف البلدان النامية           تطبـيقات ال  

الفرعــية أن مــن شــأن اســتحداث معــدات وبراجمــيات وعناصــر تــرابط بيــِني وســبل وصــول إىل  
ســواتل االتصــاالت عــلى حنــو نــاجع مــن حيــث الــتكلفة أن يــزيد يف تكافــئ توزيــع خدمــات     

 .فية واحلضريةالرعاية الصحية يف املناطق الري

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن جنـاح تنفـيذ املـبادرات يف جمـال التطبيب عن بعد يرتبط                     -٧٥
بـالوعي مبـنافع التطبيـب عـن بعـد وبالدعم االستباقي الذي تقدمه احلكومات وكذلك بتقليص             

 .حدة الفقر يف البلدان النامية

نائية ومتعددة األطراف من    واتفقـت اللجـنة الفرعية على ضرورة النهوض بشراكات ث          -٧٦
 .أجل جلب منافع تطبيقات التطبيب عن بعد إىل البلدان النامية
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دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض  -عاشرا 
واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، 

لة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع وكذلك املسائل األخرى املتص
   إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة       -٧٧
 مــن جــدول األعمــال، املــتعلق بــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض واالتصــاالت الفضــائية          ١٢

 .بند مناقشة منفرد/كموضوع

 .وتكلّم بشأن هذا البند ممثّلو إكوادور وإندونيسيا وشيلي وكولومبيا -٧٨

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل عـرض قدمـه ممـثّل كولومبـيا يف إطار هذا البند، عنوانه                     -٧٩
 ".أداة حتليل الستغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض"

 مفـاده أن املـدار الثابت بالنسبة لألرض مورد   وأعربـت وفـود جمـددا عـن الـرأي الـذي        -٨٠
ورأت تلــك الوفــود ضــرورة ترشــيد اســتغالل املــدار . طبـيعي حمــدود مهــدد بــأن يصــبح مشــبعا 

الثابـت بالنسـبة لـألرض وتيسـريه جلميع البلدان، وخاصة البلدان اليت تفتقر حاليا إىل القدرات                 
. ر الثابت بالنسبة لألرض بشروط منصفةالتقنـية والعلمـية، حبيـث تتاح هلا فرص استخدام املدا         

ودعــت تلــك الوفــود أيضــا إىل مــراعاة احتــياجات الــبلدان النامــية ومصــاحلها واملوقــع اجلغــرايف 
ولذا، رأت تلك الوفود أنه     . لـبلدان معيـنة واإلجـراءات الـيت يتـبعها االحتـاد الدويل لالتصاالت             

لـألرض ضـمن جـدول أعمال اللجنة الفرعية    ينـبغي إبقـاء البـند املـتعلق بـاملدار الثابـت بالنسـبة               
 .ملواصلة مناقشته

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن هـناك حاجـة إىل اسـتغالل الفضاء اخلارجي                      -٨١
عـلى أسـاس تعـاون دويل فعـال وناكـر للـذات، يـأخذ يف احلسـبان االحتياجات املميزة للبلدان                

وناشد ذلك . غـرايف لـبعض الـبلدان النامـية    النامـية، وخاصـة االحتـياجات الـنابعة مـن املوقـع اجل          
الوفـد الـبلدان املـتقدمة أن تسـاعد البلدان النامية، عن طريق توفري املوارد والقدرة التكنولوجية                 

 .اليت متكّنها من استخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض على قدم املساواة

ملتأصل يف املدار الثابت    وأُعـرب مـن جديـد عـن الـرأي الـذي مفـاده أن خطر التشبع ا                  -٨٢
ــلية إىل       ــناد األفضـ ــتغالله وإسـ ــيعة اسـ ــيد طبـ ــلى ترشـ ــة عـ ــيتوجب احملافظـ ــألرض سـ ــبة لـ  بالنسـ
الـبلدان الواقعـة يف املـناطق املداريـة فـيما يتعلق بتخصيص األطياف ضمن املدار الثابت بالنسبة                  

 .لألرض
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 احلاشية     
ستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض              تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين با            انظر   )١(

، الفصل    )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع         ( ١٩٩٩يوليه   / متوز٣٠‐١٩السلمية، فيينا،    
 .١األول، القرار  
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