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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             
 الدورة الثالثة واألربعون          

   ٢٠٠٦مارس      / آذار ٣ -فرباير     / شباط    ٢٠فيينا،     
   مشروع التقرير    

   إضافة 
   احلطام الفضائي  -خامسا 

عية العلمية والتقنية نظرها    ، واصـلت اللجـنة الفر     ٦٠/٩٩عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -١
، وفقـا خلطـة العمـل اليت اعتمدا اللجنة          "احلطـام الفضـائي   " مـن جـدول األعمـال،        ٨يف البـند    

 ).٦، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/848(الفرعية يف دورا الثانية واألربعني 

 وفرنســا وتكــلم بشــأن هــذا البــند ممــثلو االحتــاد الروســي وأوكرانــيا وإيطالــيا والصــني   -٢
 .وكندا واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة واليابان

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العـروض العلمـية والتقنـية التالية حول موضوع احلطام                  -٣
 :الفضائي

، قدمــه املراقــب عــن وكالــة الفضــاء األوروبــية      "محــالت الــيادك الرصــدية  " )أ( 
 ؛)اإليسا(

، قدمــه ممــثل الواليــات "تحدة يف جمــال احلطــام الفضــائيحبــوث الواليــات املــ" )ب( 
 املتحدة؛
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 ، قدمه ممثل فرنسا؛"أنشطة ختفيف احلطام الفضائي األخرية يف فرنسا" )ج( 

، قدمه  "الـربنامج الفضـائي اجلديـد لالحتاد الروسي ومشكلة احلطام الفضائي          " )د( 
 .ممثل االحتاد الروسي

 :عية الوثائق التاليةوكان معروضا على اللجنة الفر -٤

مذكـــرة األمانـــة عـــن األحبـــاث الوطنـــية املـــتعلقة باحلطـــام الفضـــائي وبأمـــان    )أ( 
األجســام الفضــائية الــيت حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام 

 ؛(A/AC.105/862)الفضائي، تتضمن الردود الواردة من الدول األعضاء حول هذا املوضوع 

ــ )ب(  ــائي    الـــ ــام الفضـــ ــامل املعـــــين باحلطـــ ــريق العـــ ــلي لرئـــــيس الفـــ  تقرير املرحـــ
)A/AC.105/2006/CRP.19(؛ 

ــائي     )ج(  ــام الفضـــ ــامل املعـــــين باحلطـــ ــريق العـــ ــلي لرئـــــيس الفـــ ــتقرير املرحـــ  الـــ
)A/AC.105/C.1/L.284.( 

واتفقـت اللجـنة الفرعية على أنه ينبغي دعوة الدول األعضاء ووكاالت الفضاء جمددا                -٥
 تقاريـر عـن الـبحوث املـتعلقة باحلطـام الفضـائي وأمـان األجسـام الفضائية اليت حتمل                  إىل تقـدمي  

 .على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتصلة باصطدامها باحلطام الفضائي

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي للدول األعضاء، وال سيما البلدان اليت ترتاد                    -٦
الهـتمام ملشكلة اصطدام األجسام الفضائية، وال سيما تلك اليت          الفضـاء، أن تـويل مـزيدا مـن ا         

حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة، باحلطــام الفضــائي، ولســائر جوانــب مشــكلة احلطــام   
والحظــت اللجــنة الفرعــية أن  . الفضــائي، وكذلــك ملشــكلة معاودتــه دخــول الغــالف اجلــوي  

الـبحوث الوطنـية حول هذه املسألة،       ، دعـت إىل مواصـلة       ٦٠/٩٩اجلمعـية العامـة، يف قـرارها        
ــام الفضــائي، وإىل جتمــيع وتعمــيم البــيانات         ــتحداث تكنولوجــيا حمســنة لرصــد احلط وإىل اس
املـتعلقة باحلطـام الفضـائي، كمـا اتفقت على أن هناك حاجة إىل تعاون دويل للتوسع يف وضع               

لى البعثات الفضائية   اسـتراتيجيات مالئمـة وميسـورة الـتكلفة لتقلـيل تـأثري احلطـام الفضـائي عـ                 
واتفقـت اللجـنة الفرعية على ضرورة مواصلة البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي وعلى             . املقـبلة 

أنـه ينـبغي للـدول األعضـاء أن تتـيح جلمـيع األطـراف املهـتمة نتائج تلك البحوث، مبا يف ذلك                
 .طام الفضائياملعلومات املتعلقة باملمارسات اليت أثبتت فاعليتها يف تقليل تكون احل

ــري           -٧ ــوج وتداب  ةــد ــدول اختــذ ع ــتقدير أن بعــض ال ــع ال ــية م والحظــت اللجــنة الفرع
ملموســة، مشلــت خمــتلف جوانــب ختفــيف احلطــام الفضــائي، مــثل نقــل الســواتل إىل مــدارات    
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أخـرى، والتخمـيل، وعملـيات مـا بعـد انـتهاء العمـر التشـغيلي، واسـتحداث براجميات ومناذج                    
 الفضـائي وفقـا للمـبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة            خاصـة لتخفـيف احلطـام     

ــيادك(عــن جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي     والحظــت ). ال
ــه جيــري أيضــا االضــطالع بــبحوث حــول تكنولوجــيا رصــد احلطــام       اللجــنة الفرعــية أيضــا أن

حول تكنولوجيات حلماية النظم الفضائية من      الفضـائي وحـول منذجـة بيـئة احلطـام الفضـائي و            
 .احلطام الفضائي وإىل احلد من تولّد حطام فضائي جديد

، عــاودت اللجــنة الفرعــية يف  ٦٠/٩٩ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١٤وعمــال بالفقــرة  -٨
فـرباير، إنشـاء الفـريق العـامل املعين باحلطام الفضائي،           / شـباط  ٢٧، املعقـودة يف     ٦٤٨جلسـتها   
، لكي يستعرض مشروع املبادئ التوجيهية لتخفيف )إيطاليا(اسـة كالوديـو بورتيلـلي       حتـت رئ  

احلطـام الفضـائي، الصـادر عـن اللجنة الفرعية واملنبثق من اجتماعات الفريق العامل يف فترة ما                  
 .بني الدورات واجتماعاته غري الرمسية

جـــنة الفرعـــية تقريـــر مـــارس، أقـــرت الل/آذار[...] ، املعقـــودة يف [...]ويف جلســـتها  -٩
 ).انظر املرفق الثاين هلذا التقرير(الفريق العامل 

والحظـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية مـع الـتقدير مـا أحرزه الفريق العامل املعين               -١٠
باحلطـام الفضـائي مـن تقدم بشأن صوغ مشروع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي،               

 وأنـه مت التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن نـص ذلك املشروع،              الصـادر عـن اللجـنة الفرعـية،       
، الذي يستند إىل مبادئ اليادك التوجيهية ويتوافق مع   A/AC.105/C.1/L.284الـوارد يف الوثيقة     

والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أن مـبادئ اليادك التوجيهية قد           . احملـتوى الـتقين لـتلك املـبادئ       
 طـابع تقـين، يف حـني أن املـبادئ التوجيهـية لتخفيف احلطام      أدرجـت يف املـراجع كوثـيقة ذات      

الفضـائي الصـادرة عـن اللجـنة الفرعـية ستتضـمن توصـيات عامـة ولـن تكـون أشد صرامة من                       
 .الناحية التقنية من مبادئ اليادك التوجيهية

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنه سيجري تعميم مشروع مبادئها التوجيهية لتخفيف                -١١
لــلموافقة عــلى إقــرار اللجــنة الفرعــية لــتلك   ] ضــمانا[الفضــائي عــلى الصــعيد الوطــين  احلطــام 

 .٢٠٠٧املبادئ التوجيهية يف دورا الرابعة واألربعني، عام 

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بأنـه ينـبغي هلـا أن تتشـاور مع اليادك دوريا بشأن التنقيحات                   -١٢
التكنولوجيات وممارسات ختفيف احلطام، وبأنه     املقـبلة ملـبادئ الـيادك التوجيهـية، نظـرا لـتطور             

ينـبغي تعديـل مشـروع املـبادئ التوجيهـية لتخفيف احلطام الفضائي الصادر عن اللجنة الفرعية                 
 .وفقا لتلك التنقيحات
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والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الــدول تقــوم بتنفــيذ تدابــري لتخفــيف احلطــام الفضــائي     -١٣
وع املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي طوعــيا مــن خــالل آلــيات وطنــية، وأن مشــر

الصـادر عـن اللجـنة سـيظل طوعـيا وينفّذ من خالل آليات وطنية ولن يكون ملزما من الناحية              
 .القانونية مبقتضى القانون الدويل

ــا الفضــائية        -١٤ ــن خــالل وكاال ــدول قامــت، م ــية أن بعــض ال والحظــت اللجــنة الفرع
ــي   ــية، بتنفــيذ تدابــري لتخف ــيادك التوجيهــية، أو    الوطن ــتوافق مــع مــبادئ ال ف احلطــام الفضــائي ت

والحظــت . اســتحدثت معــايري خاصــة ــا لتخفــيف احلطــام الفضــائي تســتند إىل تلــك املــبادئ 
اللجـنة الفرعـية أيضـا أن هـناك دوال أخـرى تسـتخدم مبادئ اليادك التوجيهية وكذلك املدونة                   

 الفضــائي، كمــرجع يف اإلطــار الالئحــي األوروبــية لقواعــد الســلوك اخلاصــة بتخفــيف احلطــام 
 .الذي تنشئه ألنشطتها الفضائية الوطنية

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن اسـتمرار متـتع الـدول بإمكانية الوصول إىل                 -١٥
الفضـاء اخلـارجي دون قــيود يتطلـب مــن مجـيع الـبلدان الــيت تـرتاد الفضــاء أن تسـري يف مقدمــة        

 .احلطام الفضائي يف أنشطتها الوطنية على أسرع حنو ممكنالركب فتنفذ ممارسات لتخفيف 

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ينـبغي للـدول املسـؤولة أساسـا عن نشوء الوضع احلايل،                      -١٦
والـدول الـيت لديهـا القـدرة على اختاذ إجراءات لتخفيف احلطام الفضائي، أن تسهم يف جهود          

 .ىختفيف احلطام بدرجة أكرب من إسهام الدول األخر

وكُـرر اإلعراب عن رأي مفاده أنه ينبغي احلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي، وتنشيط               -١٧
نظـم اإلنـذار املـبكر لـتمكني مجـيع الـدول، وخصوصـا الـبلدان النامـية، من استكشاف الفضاء                   

 .اخلارجي ألغراض سلمية ومن القيام بأنشطة فضائية دون أي معوقات

حلطام الفضائي ينبغي أن تنظر فيها أيضا اللجنة الفرعية         وأبـدي رأي مفاده أن مسألة ا       -١٨
 .القانونية

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن ممارسـات ختفـيف احلطـام الفضـائي ليسـت حمدودة بفترة                     -١٩
ــتمرار احلاجــة إىل اإلشــراف والســيطرة مبقتضــى          ــل تســتمر باس ــام فضــائي ب ترخــيص أي نظ

 .النظام الفضائي والتخلص منهاملعاهدات، وهي حاجة ضرورية طوال مرحليت تشغيل 

وكُــرر اإلعــراب عــن رأي مفــاده أن االمتــثال جلمــيع تدابــري ختفــيف احلطــام الفضــائي   -٢٠
يـنطوي عـلى تكالـيف جلمـيع املشـغلني الـتجاريني، ومـن املستصـوب بالـتايل استكشـاف سبل                     

 .ووسائل تقدمي الدعم التقين واالقتصادي
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ا لرئيس الفريق العامل وللرئيس باإلنابة ملا أبدياه    وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديره         -٢١
والحظـت اللجـنة الفرعية أيضا مع التقدير        . مـن قـيادة قديـرة وتفـان يف أعمـال الفـريق العـامل              

 األعضــاء يف اللجــنة يف ســعيها إىل صــوغ مشــروع املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف    الــتزام الــدول
 .احلطام الفضائي

  
  رة النووية يف الفضاء اخلارجي     استخدام مصادر القد   -سادسا 

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف        ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -٢٢
، مبقتضى "استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي" مـن جـدول األعمال،     ٩البـند   

  دورــا األربعــني  ، الــيت اعــُتمدت يف ٢٠٠٧-٢٠٠٣خطــة العمــل املــتعددة الســنوات للفــترة   
)A/AC.105/804   املـرفق الثالث ، ( ا الثانية واألربعنيلت يف دوروُعد)A/AC.105/848 املرفق ،

 ).الثالث

)  البوليفارية –مجهورية  (وتكـلم يف إطـار هـذا البند من جدول األعمال ممثلو فنـزويال               -٢٣
 .واململكة املتحدة والواليات املتحدة

عية بارتياح أن حلقة العمل حول األهداف والنطاق والسمات         والحظـت اللجـنة الفر     -٢٤
العامـة إلطـار تقـين حمـتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، اليت اشتركت يف                   

ــية للطاقــة الذريــة وُعقــدت يف فييــنا مــن      ٢٢ إىل ٢٠تنظــيمها اللجــنة الفرعــية والوكالــة الدول
 .، قد اختتمت أعماهلا بنجاح٦٠/٩٩ة العامة  عمال بقرار اجلمعي٢٠٠٦فرباير /شباط

وأبـدى أعضـاء اللجـنة الفرعـية امتـنام للوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة الشتراكها يف                     -٢٥
كمـا أعـربوا عـن شـكرهم حلكومـة الواليـات املـتحدة لتحمـلها تكاليف                 . رعايـة حلقـة العمـل     

 .خدمات الترمجة الشفوية اليت ُوفّرت حللقة العمل

فقـت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي تشجيع اجلهود املستمرة الرامية إىل إنشاء إطار              وات -٢٦
تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء 

 .اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

فيينا على تطوير   وأبـدي رأي مفـاده أن الـدول األعضـاء كانـت قـد اتفقـت يف إعالن                    -٢٧
املعــرفة العلمــية بالفضــاء ومحايــة بيــئيت الفضــاءين القريــب واخلــارجي مــن خــالل أحبــاث بشــأن 
التصــاميم وتدابــري األمــان واإلجــراءات املرتــبطة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء   

م ورأى ذلــك الوفــد أنــه ينــبغي جلمــيع مســتخدمي الفضــاء أن يــأخذوا يف اعتــباره   . اخلــارجي
العواقـب احملـتملة ملـا يقومـون به حاليا أو ما يعتزمون القيام به من أنشطة تتعلق مبصادر القدرة                    



 

 6 
 

 A/AC.105/C.1/L.286/Add.2

الــنووية يف الفضــاء قــبل اختــاذ إجــراءات أخــرى يــتعذر تــدارك نــتائجها وميكــن أن تؤثــر عــلى    
 .استخدام الفضاء القريب أو اخلارجي مستقبال

قـدرة الـنووية املسـتخدمة يف البعثات        وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن تطبـيقات مصـادر ال             -٢٨
الفضـائية متـثل عنصـرا رئيسـيا ميكـن أن يسـاعد مجـيع الدول على مواجهة حتديات استكشاف               
الفضـاء وتلبــية أهدافــه، مـع مــراعاة أن تكــون املناقشـات املــتعلقة مبصــادر القـدرة الــنووية عــلى     

 .الصعيدين الوطين والدويل قائمة على أساس تقين متني

 رأي مفـاده أنـه ينـبغي للبعـثات الـيت حتمـل عـلى متـنها مصادر قدرة نووية أن                      وأبـدي  -٢٩
تـأخذ جديـا بعـني االعتـبار مـا ميكـن أن يكـون لـتلك املصادر من تأثري على حياة البشر وعلى                        

وأبـدى ذلك الوفد قلقه إزاء عدم وجود التزام حمدد بإرساء حد زمين للعمل يفضي إىل   . البيـئة 
ئـح تنظيمـية ملـا جيـري حاليا أو ما خيطط له من بعثات حتمل على متنها      قـيام اللجـنة بوضـع لوا   
 .مصادر قدرة نووية

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـنجاح الواليـات املـتحدة مؤخـرا يف إطـالق أول بعثة علمية                     -٣٠
روبوطـية إىل بلوتـو، وهـو مـا تسىن بفضل مصدر قدرة نووية يزود املركبة الفضائية بالكهرباء                  

 .ئة للمعداتويوفر التدف

، ٦٤٤، عــاودت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها  ٦٠/٩٩وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة   -٣١
فـرباير، عقـد فـريقها العـامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف              / شـباط  ٢٣املعقـودة يف    

وعقــد الفــريق العــامل ). اململكــة املــتحدة(هاربيســون . الفضــاء اخلــارجي حتــت رئاســة ســام أ 
 . جلسات[...]

والحظـت اللجنة الفرعية بارتياح ما أحرزه الفريق العامل أثناء فترة ما بني الدورات،               -٣٢
وفقـا خلطـة العمـل املـتعددة السـنوات، مـن تقـدم ممـتاز بشـأن صوغ اخليارات التنفيذية احملتملة                   

ووية إلنشـاء إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة الن                 
 .يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

ونوهــت اللجــنة الفرعــية بــأن الفــريق العــامل نــاقش، يف دورــا احلالــية، نــتائج حلقــة     -٣٣
ــة      ــتقرير تلــك احللق ــيا ل ــرفق  (العمــل وأعــد مشــروعا أول ــيل [...]انظــر امل ــذا [...]، التذي ، هل

 ).التقرير

، أقــرت اللجــنة الفرعــية تقريــر الفــريق العــامل   [...]، املعقــودة يف[...]ويف جلســتها  -٣٤
 ).، هلذا التقرير[...]، التذييل [...]انظر املرفق (
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ــني         -٣٥ ــا ب ــترة م ــه يف ف ــأن يواصــل عمل ــامل ب ــريق الع ــية توصــية الف ــرت اللجــنة الفرع وأق
لفرعية الـدورات بشأن املواضيع املبينة يف خطة العمل املتعددة السنوات، حسبما أقرا اللجنة ا             

ــا األربعــني   يف دور)A/AC.105/804 ــرفق الثالــث ــية واألربعــني   ) ، امل ــا الثان ــتها يف دور  وعدل
)A/AC.105/848    والحظـت اللجنة الفرعية أن الفريق العامل اتفق على عقد          ). ، املـرفق الثالـث

ــن      ــنا م ــدورات يف فيي ــني ال ــا ب ــران١٤ إىل ١٢اجــتماعه مل ــيه / حزي ــدورة  ٢٠٠٦يون ــناء ال ، أث
 .لتاسعة واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةا

 عـن تقديـرها لرئيس الفريق العامل ملا أبداه من مقدرة قيادية          الفرعـية  اللجـنة وأعربـت    -٣٦
 .يف توجيه أعمال الفريق

  
  التطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائية       -سابعا 

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣٧
، ضــمن إطــار خطــة "التطبيــب عــن ُبعــد بواســطة الــنظم الفضــائية" مــن جــدول األعمــال، ١٠

[...]. ، املــرفق /A/AC.105[...]العمــل الثالثــية الســنوات الــيت اعــُتمدت يف دورــا األربعــني  
عضاء يف اللجنة إىل تقدمي عروض      ، بأن ُتدعى الدول األ    ٢٠٠٦وتقضـي خطـة العمل، يف عام        

حـول مشـاريع حمـتملة ثنائـية أو مـتعددة األطـراف من شأا أن تعزز تطوير تطبيقات التطبيب                    
 .عن ُبعد بواسطة النظم الفضائية من خالل التعاون الدويل

وتكــلم بشــأن هــذا البــند ممــثلو األرجنــتني وإيطالــيا وشــيلي والصــني وفرنســا ونــيجرييا  -٣٨
 .اليات املتحدةواهلند والو

 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض العلمية والتقنية التالية حول هذا البند -٣٩

احللقـة الدراسـية الدولـية حول استخدام الطرائق الفضائية يف دراسة مشاكل             " )أ( 
صـحة االنسان والظواهر اليت حيتمل أن تكون خطرة وكارثية لدى استخدام املنصات الشاملة              

 ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"تل البالغة الصغرمن السوا

ــتطوير خدمــات التطبيــب عــن ُبعــد يف     " )ب(  نظــام االتصــاالت الســاتلية اخلــاص ل
 ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"االحتاد الروسي

ــرعاية الصــحية املــتقدمة الــيت اســتحدثتها    " )ج(  الفوائــد األرضــية لتكنولوجــيات ال
 .ممثل الواليات املتحدة، قدمه "وتستخدمها الناسا
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ونوهــت اللجــنة الفرعــية باســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف اإلنــذار املــبكر حبــاالت          -٤٠
ــتهاب     ــتا واالل ــا وداء الليشــمانيات وفــريوس هان اإلصــابة حبمــى الضــنك وداء شــاغاس واملالري

غريهــا مــن الســحائي وأمــراض الــرئة وإنفلونـــزا الطــيور واحلمــى النـزفــية واحلمـــى الصــفراء، و  
. األمـراض احليوانـية املنشـأ املـنقولة عـن طـريق اهلـواء واملـاء ويف رصد مؤشرات تلك األمراض                    

ــة مــن أجــل رصــد تفشــي تلــك األمــراض،        ــية اجلاري ونوهــت اللجــنة الفرعــية باملشــاريع الثنائ
 .وكذلك باخلطط اخلاصة مبشاريع مماثلة متعددة األطراف

رات الـيت طورت للتحليق يف الفضاء لفترات طويلة  ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن القـد        -٤١
ــية      ــية يف املــناطق املصــابة بكــوارث ويف األمــاكن الريفــية والنائ ــتوفري اخلدمــات الطب ُتســتخدم ل

ونوهـت اللجـنة الفرعـية أيضـا بـأن املعارف املتعلقة بصحة اإلنسان يف               . وعـلى مـنت الطائـرات     
مارســات الطبــية االعتــيادية، وخصوصــا يف  الفضــاء اخلــارجي جيــري اســتخدامها بــنجاح يف امل 

 .احلاالت املنطوية على املكوث يف السرير لفترات طويلة

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن التطبيـب عـن ُبعـد أخـذ يصـبح عنصرا أصيال يف الرعاية                       -٤٢
الصـحية، وأنـه ُيسـتخدم يف خدمـات التصوير اإلشعاعي يف املناطق البعيدة، ويف مراقبة أحوال                 

. ، واإلحالــة إىل املتخصصــني، والــرعاية التقوميــية، وتدريــس العلــوم الطبــية عــن ُبعــد        القلــب
ونوهـت اللجــنة الفرعــية أيضـا بــأن التطبيــب عـن ُبعــد يقلّــل الوقـت الــالزم لســفر اإلخصــائيني     

. املمارســني وخيتصــر ُمــدد العــالج يف املستشــفيات، وبــأن املرضــى يقــبلونه عــن طيــب خاطــر    
 كذلـك بأن التطورات األخرية يف ميادين االتصاالت والتكنولوجيات   ونوهـت اللجـنة الفرعـية     

ــر         ــيا وتواف ــيف التكنولوج ــاض تكال ــك اخنف ــية الصــغرية، وكذل ــزة اإللكترون ــية واألجه البيوطب
 .اإلنترنت، قد وسعت إمكانيات توفري خدمات التطبيب عن ُبعد عاملياً

املتعددة األطراف اليت تقدم عروضا وأحاطـت اللجـنة الفرعـية علما باملشاريع الثنائية و          -٤٣
إيضــاحية للتكنولوجــيات التشخيصــية والعالجــية الطبــية اجلديــدة وتقــيم تلــك التكنولوجــيات    

 .تعزيزا لتوفري أحدث وسائل الرعاية الصحية يف املناطق النائية والبيئات القاسية

الفضائية أن يزيل   ونوهـت اللجـنة الفرعـية بأنـه ميكـن للتطبيب عن ُبعد بواسطة النظم                 -٤٤
ــتوفريه ســبل          ــد، ب ــاء أي بل ــتاحة يف خمــتلف أحن ــية امل ــات الطب ــية اخلدم ــتفاوت يف نوع أوجــه ال
الوصـول إىل قـاعدة بـيانات حتـتوي عـلى معارف متخصصة، وقنوات اتصال لنقل البيانات يف                  

توسع يف ويف هـذا الصدد، نوهت اللجنة الفرعية أيضا بال     . املـناطق ذات البنـية التحتـية املـتخلفة        
اســتخدام التطبيــب عــن ُبعــد بواســطة الفضــاء وتشــغيل مشــاريع يف جمــال التطبيــب عــن ُبعــد      

 .بواسطة النظم الفضائية على الصعيد الوطين
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والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أنشـطة بـناء القـدرات عـلى الصـعيد اإلقليمي،                      -٤٥
ــيمي لوضــ       ــرق عمــل عــلى الصــعيدين الوطــين واإلقل ــك إنشــاء ف ــترحات مشــاريع  وكذل ع مق

والحظت اللجنة الفرعية أيضا أن مكتب      . تسـتخدم تكنولوجـيا الفضـاء يف اخلدمـات الصـحية          
ــام       ــد عقــدت يف ع ــدة وكــاالت فضــاء ق  حلقــيت عمــل  ٢٠٠٥شــؤون الفضــاء اخلــارجي وع

إقليميـتني حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض صـحة اإلنسـان، لصـاحل بلدان منطقيت                    
 .ادئ وأمريكا الالتينية والكاريبـيآسيا واحمليط اهل

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن جناح استخدام تكنولوجيات الفضاء يف الرعاية الصحية               -٤٦
كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتياح أنه جيري تذليل العقبات             . يـتوقف عـلى جناعـة تكلفـتها       

ية، وكذلــك عــدم تقــبل القائمــة أمــام تطــور التطبيــب عــن ُبعــد، مــثل العوائــق األدبــية والالئحــ 
 .املؤسسة الطبية التقليدية الستخدام التطبيب عن ُبعد

ــا ســوف         -٤٧ ــتزم إطالقه ــن الســواتل املع ــددا م ــياح أن ع ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
 .يستخدم، ضمن مجلة أمور، لتوفري خدمات التطبيب عن ُبعد

اريع تعاونــية ثنائــية وحثّــت اللجــنة الفرعــية الــدول األعضــاء عــلى مواصــلة إقامــة مشــ   -٤٨
ومـتعددة األطـراف يف جمـال التطبيـب عـن ُبعـد بواسـطة الـنظم الفضائية يف البلدان النامية، من                      

كمـا حثّــت اللجـنة الفرعــية   . أجـل توفـري خدمــات رعايـة صـحية أفضــل لسـكان تلــك الـبلدان      
صحة على  الوكـاالت املتخصصـة الـتابعة ملـنظومة األمـم املـتحدة والعاملـة يف جمـاالت تتعلق بال                  

ــتعاون مــع الــدول األعضــاء عــلى صــوغ وتنفــيذ مشــاريع يف مــيدان       ــيات ال استكشــاف إمكان
 .التطبيب عن ُبعد بواسطة النظم الفضائية
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