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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة الثامنة واألربعون

    ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-٨فيينا، 
   مشروع التقرير    
   الفصل الثاين     
   إضافة  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -باء 
  ميةواستخدامه يف األغراض السل

، نظرت ٢٠٠٤أكتوبر / تشـرين األول ٢٠ املـؤرخ  ٥٩/٢وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة        -١
اللجـنة يف البـند املـتعلق بتنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء                   

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

ــية، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة   والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الف  -٢  رعــية العلمــية والتقن
، دعــت يف دورــا الثانــية واألربعــني     ٢٠٠٤ديســمرب  / كــانون األول ١٠ املــؤرخ  ٥٩/١١٦

وكان . الفـريق العامل اجلامع إىل االنعقاد من أجل النظر يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث             
 .امعرئيس الفريق العامل اجل) باكستان(حممد نسيم شاه 

وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البند من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي واألرجنتني       -٣
ــران   ــة (وإســبانيا وإكــوادور وإي ــا   )  اإلســالمية–مجهوري ــربازيل وبلجــيكا وبلغاري ــيا وال وإيطال

وتايلـند واجلمهوريـة التشـيكية ورومانـيا وشـيلي وفرنسـا وكـندا وكوبـا وكولومبيا واملكسيك                  
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ــتحدة      واململ ــات امل ــيجرييا واهلــند والوالي ــندا الشــمالية ون ــربيطانيا العظمــى وإيرل ــتحدة ل كــة امل
كمـا ألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البند املراقب عن الرابطة الدولية                . األمريكـية والـيابان والـيونان     

 .ألسبوع الفضاء

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة لكي تنظر فيها -٤

ألمـني العـام عـن اسـتعراض تنفـيذ توصـيات مؤمتر األمم املتحدة               مذكـرة مـن ا     )أ( 
 ؛)A/59/174(الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 ١٦ إىل ١٤معلومـات عـن االجـتماع العـام الرفيع املستوى الذي سيعقد من           )ب( 
 ؛)A/AC.105/2005/CRP.9(ة  أثناء الدورة الستني للجمعية العام٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

 (/A/AC.105/2005إرسـاء صـلة أوثـق بعمـل اللجـنة املعنـية بالتنمـية املسـتدامة         )ج( 

(CRP.11؛ 

تنفــــيذ الــــتدابري املنصــــوص علــــيها يف خطــــة عمــــل اللجــــنة بشــــأن تنفــــيذ    )د( 
ــترحها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    : اليونيســبيس الثالــث  توصــيات ــيت يق  االســتراتيجية ال

)A/AC.105/2005/CRP.12و A/AC.105/2005/CRP.17(؛ 

تقريـر اجـتماع فـريق اخلـرباء املخصص لدراسة إمكانية إنشاء هيئة دولية تعىن       )ه( 
بالتنسـيق وتوفـري الوسـائل الكفـيلة بتحقـيق أقصـى قـدر واقعي من النجاعة للخدمات الفضائية          

 ؛)A/AC.105/2005/CRP.13(من أجل استخدامها يف تدبر الكوارث 

 إىل ١٤االجــتماع العــام الرفــيع املســتوى للجمعــية العامــة، املــزمع عقــده مــن   )و( 
 (A/AC.105/2005/CRP.15مسامهة يف تقرير رئيس اجلمعية العامة       : ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلـول  ١٦
 ؛Rev.1)و

إمكانــية إنشــاء هيــئة دولــية تعــىن بالتنســيق وتوفــري الوســائل الكفــيلة بتحقــيق     )ز( 
: عة لـلخدمات الفضـائية مـن أجل استخدامها يف تدبر الكوارث           أقصـى قـدر واقعـي مـن الـنجا         

 ).A/AC.105/2005/CRP.20(تقرير مرحلي من فريق اخلرباء املخصص 

، رئيس الفريق العامل التابع     )السويد(وأعربـت اللجـنة عـن تقديرها لنيكالس هيدمان           -٥
 .للجنة والذي أعد التقرير الذي سترفعه اللجنة إىل اجلمعية العامة

-٢٢٨الفقرات (وشـددت اللجـنة عـلى أمهـية تنفـيذ خطـة العمـل الـواردة يف الـتقرير            -٦
 .٥٩/٢واليت أقرا اجلمعية العامة يف قرارها ) A/59/174 من الوثيقة ٣١٦
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والحظـت اللجـنة أن الـدول األعضـاء مـا زالت تنفذ توصيات اليونيسبيس الثالث من               -٧
يد الوطـين واالقلـيمي والـدويل، وكذلك من         خـالل مـا تـبذلـه مـن جهـود عـلى كـل مـن الصـع                 

واتفقـت اللجنة على أن     . خـالل عمـل بعـض أفـرقة العمـل الـيت أنشـأا اللجـنة لذلـك الغـرض                   
إنشــاء أفــرقة العمــل أوجــد آلــية فــريدة وفعالــة لضــمان تنفــيذ عــدد كــبري مــن التوصــيات، مــع    

 .احلفاظ على الدور احملوري للدول األعضاء

اح أن فـريق العمـل املعـين باسـتراتيجية رصـد البيـئة قد اجتمع                والحظـت اللجـنة بارتـي      -٨
أثـناء الـدورة الثامـنة واألربعني للجنة وأن بعض أعضاء فريق العمل املعين بالتنمية املستدامة قد                 

 .وأُبلغت اللجنة بالتقدم الذي أحرزه فريق العمل. شارك يف ذلك االجتماع

زا أحــرز أثــناء االجــتماعات التحضــريية  والحظــت اللجــنة مــع الــتقدير أن تقدمــا ممــتا   -٩
 من قرار اجلمعية    ١١إلنشـاء جلـنة دولـية معنـية بالشـبكة العاملية لسواتل املالحة، عمال بالفقرة                

والحظـت أيضـا أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي سينظم اجتماعا يف كانون             . ٥٩/٢العامـة   
ــي   ٢٠٠٥ديســمرب /األول ــية إنشــاء اللجــنة الدول ــية بالشــبكة العاملــية   مــن أجــل إمتــام عمل ة املعن

 .لسواتل املالحة

وأبـدي رأي مفـاده أن عمـل أفـرقة العمـل ينـبغي أن يتـبعه حتديـد وتنفـيذ خطط عمل                        -١٠
 .تتضمن أهدافا ووسائل ومهام حمددة

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي، إضافة إىل ترتيب اجتماعات أثناء دورات اللجنة         -١١
ف إمكانـية تنظـيم اجـتماعات أيضـا ألفـرقة العمـل تكون مقترنة               وجلنتـيها الفرعيـتني، استكشـا     

بأنشــطة أخــرى ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، كحلقــات عملــه، مــن أجــل زيــادة الفــرص  
 .املتاحة لألعضاء يف أفرقة العمل لكي يتناقشوا حول تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

 االجــتماع العــام الرفــيع املســتوى ونظــرت اللجــنة يف املســامهة الــيت ميكــن تقدميهــا إىل  -١٢
ــن         ــده م ــزمع عق ــن امل ــذي م ــة، ال ــية العام ــدورة الســتني للجمع ــول١٦ إىل ١٤لل ــبتمرب/ أيل  س

، مـن أجـل القـيام باسـتعراض شـامل للتقدم احملرز يف الوفاء بكل االلتزامات الواردة يف                   ٢٠٠٥
 نصـيحة مـن جمموعة      وبـناء عـلى   ). ٥٥/٢قـرار اجلمعـية العامـة       (إعـالن األمـم املـتحدة لأللفـية         

 ٣اخلمســة عشــر، نظــرت اللجــنة يف مشــروع وثــيقة نــتائج رئــيس اجلمعــية العامــة بــتاريخ           
ــران ــيه /حزي ــوم وتكنولوجــيا     ٢٠٠٥يون ــد عل ــيقة تنقصــها إشــارة إىل فوائ ، والحظــت أن الوث

وتوصـلت اللجــنة إىل توافـق يف اآلراء حــول نــص   . الفضـاء يف تــناول مسـائل عاملــية ذات صــلة  
ول األعضــاء يف اللجــنة إىل رئــيس اجلمعــية العامــة لكــي يدجمــه يف مشــروع وثــيقة  ســتحيله الــد

 ).A/AC.105/2005/CRP.15/Rev.1انظر الوثيقة (النتائج 
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واتفقــت اللجــنة عــلى ضــرورة دعــوة مديــر شــعبة التنمــية املســتدامة يف إدارة الشــؤون   -١٣
ت اللجـنة مـن أجل إبالغ هذه        االقتصـادية واالجتماعـية بـاألمم املـتحدة إىل املشـاركة يف دورا            

األخـرية بالطـريقة الـيت ميكـن أن تسـاهم ـا عـلى أحسـن وجه يف أعمال اللجنة املعنية بالتنمية                       
املســتدامة، وذلــك بغــية إقامــة صــلة أوثــق بــني عمــل اللجــنة فــيما يــتعلق بتنفــيذ توصــيات             

 .دامةاليونيسبيس الثالث والعمل الذي تضطلع به اللجنة املعنية بالتنمية املست

واتفقـت اللجـنة عـلى أن حيضـر مديـر مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي دورات اللجنة                   -١٤
املعنـية بالتنمـية املسـتدامة بغـية التوعـية بفوائـد علوم وتكنولوجيا الفضاء، خصوصا يف ااالت         

 .اليت تتناوهلا اللجنة

واضيعية للجنة املعنية   وبغـية متكـني اللجـنة مـن املسـامهة يف السنة األوىل من ااالت امل                -١٥
، اتفقـت اللجـنة على أن يطلب من الدول األعضاء           ٢٠٠٧-٢٠٠٦بالتنمـية املسـتدامة للفـترة       

واتفقـت اللجـنة على أن تستعرض جلنتها   . أن تقـدم إسـهامات مـن أجـل إعـداد وثـيقة موجـزة        
ــية العلمــية والتقنــية تلــك الوثــيقة وتضــع اللمســات األخــرية علــيها، يف دورــا ال         ثالــثة الفرع

واألربعــني، وأن حتيــلها إىل اللجــنة املعنــية بالتنمــية املســتدامة نــيابة عــن جلــنة اســتخدام الفضــاء   
واتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ميكــن أن يطلــب مــن فــريق العمــل  . اخلــارجي يف األغــراض الســلمية

 .املعين بالتنمية املستدامة أن يدعم بنشاط اللجنة الفرعية يف ذلك العمل

جـنة عـلى أنـه، لكـي يتسـىن هلـا أن تسـاهم بانـتظام يف كـل سـنة من عمل                        واتفقـت الل   -١٦
اللجـنة املعنـية بالتنمـية املسـتدامة، ينـبغي أن يطلَـب مـن الـدول األعضـاء أن تـديل مبا لديها من                        
مشـاركة يف املسـامهة الـيت سـتقوم ا اللجنة قبل سنة من تناول اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة                   

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تــديل الــدول األعضــاء مبشــاركتها قــبل انعقــاد   . ضــيعيةاــاالت املوا
الـــدورات الســـنوية للجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية بغـــية متكـــني هـــذه األخـــرية مـــن القـــيام   
باالسـتعراض األول ومتكـني اللجـنة يف فـترة الحقة من السنة ذاا من وضع اللمسات األخرية                  

 .على مسامهتها

اللجـنة على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية كذلك، يف دورا الثالثة             واتفقـت    -١٧
، إضـافة إىل اسـتعراض مسامهة اللجنة يف عمل اللجنة املعنية بالتنمية        ٢٠٠٦واألربعـني يف عـام      
 ووضـع اللمسـات األخـرية عليها، باستعراض الصيغة األوىل ملسامهة            ٢٠٠٦املسـتدامة يف عـام      

 .٢٠٠٧اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة يف عام اللجنة يف عمل 

، إىل اللجنة أن تستعرض يف ٥٩/٢ مـن قـرارها   ٩وطلبـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة           -١٨
دورـا الثامنة واألربعني التقدم احملرز يف عمل فريق اخلرباء املخصص الذي جيري دراسة حول               
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 الوسـائل الكفـيلة بتحقـيق أقصـى قـدر ممكن            إمكانـية إنشـاء هيـئة دولـية تعـىن بالتنسـيق وتوفـري             
 .واقعيا من النجاعة للخدمات الفضائية من أجل استخدامها يف تدبر الكوارث

وقـدم ممـثل رومانـيا، نـيابة عـن فـريق اخلـرباء املخصـص، إىل اللجنة تقريرا مرحليا عن                      -١٩
 .العمل الذي قام به الفريق

ملرحـلي وأعربت عن تقديرها للعمل املمتاز       وأحاطـت اللجـنة عـلما بارتـياح بالـتقرير ا           -٢٠
 .الذي قام به فريق اخلرباء املخصص

وطلبـت اللجـنة إىل فـريق اخلـرباء املخصـص أن يضـع اللمسـات األخرية على مشروع            -٢١
الدراسـة، آخـذا يف اعتـباره التعلـيقات الـيت أبداهـا ممـثلو الـدول األعضـاء يف اللجنة واألهداف                      

اضطلعت به منظمات حكومية دولية وغري حكومية لديها أنشطة         الـيت وضـعتها والعمـل الذي        
واتفقت . خمطـط هلـا أو جـار تنفـيذها يف جمـال اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء يف تدبر الكوارث                   

      ع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مشـروع الدراسـة، حـال إمتامه، على              اللجـنة عـلى أن يـوز
 .كل الدول األعضاء يف اللجنة لكي تستعرضه

واتفقـت اللجـنة كذلـك عـلى إمكانـية الـنظر بشـكل غـري رمسـي يف الدراسـة يف سياق              -٢٢
الفـريق العـامل اجلـامع لـدى اللجـنة الـرابعة الـتابعة للجمعـية العامـة عندما ينظر يف البند املتعلق                       

وأفيد بأن الدراسة، مبا . بالـتعاون الـدويل عـلى استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية      
تعلـيقات الـيت تـرد علـيها، سـتقدم بعـد ذلـك إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف                       يف ذلـك ال   

 . لكي تستعرضها وتوصي ا اللجنة٢٠٠٦دورا الثالثة واألربعني اليت ستعقد يف عام 

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن آلـية التنسـيق الـيت جيري اقتراحها من أجل                       -٢٣
فضـاء بغـية التخفـيف مـن املخاطر وتدبر الكوارث ينبغي تنفيذها             دعـم اسـتخدام تكنولوجـيا ال      

بصـفتها تفويضـا ضـمن مـنظومة األمـم املـتحدة وأن هـياكل األمـم املـتحدة ومرافقها املوجودة                     
 .حاليا ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند وضع تلك اآللية

ولــية تعــىن وأعــرب عــن رأي مفــاده أن بإمكــان اللجــنة، عــند الــنظر يف إنشــاء هيــئة د   -٢٤
بتنسـيق اخلدمـات الفضـائية مـن أجـل استخدامها يف تدبر الكوارث، أن تنظر يف توسيع نطاق                   

 .مسؤولية مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لكي يشمل تلك الوظيفة التنسيقية

، ٥٩/٢ من قرار اجلمعية العامة      ١٥والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أنـه، عمال بالفقرة              -٢٥
اخلـارجي اسـتراتيجيته الـيت سـيتبعها لكـي يدمـج يف برنامج عمله               قـدم مكتـب شـؤون الفضـاء         
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ــنفذها املكتــب       ــيت اســتبينت يف خطــة عمــل اللجــنة لكــي ي  (/A/AC.105/2005االجــراءات ال

CRP.12 وستصدر هذه الوثيقة الحقا بصفتها الوثيقة ،A/AC.105/L.262.( 

ألعم خلطة العمل   والحظـت اللجـنة بارتـياح أيضـا أن املكتـب قـد نظـر يف األهـداف ا                   -٢٦
بغـية توفـري الدعـم، عـندما يكـون ذلـك ممكـنا ومناسـبا، لـتدابري أخرى يف تلك اخلطة ستنفذها                  

 .اللجنة والدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية

ورحبـت اللجـنة باسـتطاعة املكتـب أن يدمـج، يف حـدود املوارد املتوفرة لديه، العديد                   -٢٧
 .لواردة يف خطة عمل اللجنةمن التدابري ا

والحظـت اللجـنة أن بإمكان املكتب، بواسطة زيادة إمسية يف ميزانيته العادية وموارده               -٢٨
والحظــت اللجــنة أيضــا أن . اخلارجــة عــن امليزانــية، أن يدمــج تدابــري أخــرى يف بــرنامج عملــه 

 .الكافية لتنفيذهابعض التدابري ال ميكن إدماجها إال إذا أتيحت للمكتب املوارد اإلضافية 

والحظــت اللجــنة أنــه ســيكون مــن الضــروري للمكتــب، مــن أجــل اســتيعاب تدابــري    -٢٩
جديـدة يف بـرنامج عملـه، مع احلفاظ على ااالت املواضيعية ذات األولوية اليت وافقت عليها          

 وأشري إىل أنه سيكون من الضروري للمكتب، من أجل. اللجـنة، أن يعـدل أولوياتـه العملياتية       
زيـادة قدرتـه عـلى توفـري خدمـات استشـارية تقنية وقانونية وعلى استهالل مشاريع رائدة، أن                   

 .يزيد يف مصادر متويله اخلارجة عن امليزانية

واسـتذكرت اللجـنة أن املراكـز االقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة              -٣٠
وأمريكا ) اهلند(وآسيا واحمليط اهلادئ    ) يااملغرب ونيجري (إىل األمـم املـتحدة، توجـد يف أفريقـيا           

والحظت أن تلك املراكز هي املكان املناسب لبناء        ). الربازيل واملكسيك (الالتينـية والكاريبـي    
 .القدرات الذي هو ضروري، لكنها ستتطلب دعما حىت تتمكن من القيام بذلك

ــدول األعضــاء، عــ      -٣١ ــتوىل املكتــب تشــجيع ال لى الصــعيدين واتفقــت اللجــنة عــلى أن ي
واتفقت اللجنة على أن يباشر     . اإلقلـيمي والـدويل، على التعاون مع تلك املراكز وعلى دعمها          

املكتـب أيضـا تنظيم محلة دعم لصاحل املراكز لدى املؤسسات املعنية بالفضاء والشركات ذات               
 .الصلة

ع املركز على   وفـيما يـتعلق مبركـز أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي، بإمكان املكتب تشجي               -٣٢[
تنسـيق أنشـطته مـع األمانـة املؤقـتة ملؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء وتوسيع عضوية جملس                

 .]إدارته
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واتفقـت اللجـنة عـلى دعـوة املراكز االقليمية إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها إىل اللجنة                  -٣٣
 .سنويا

، إىل اللجنة ٥٩/٢رارها والحظـت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة كانـت قـد طلبت، يف ق        -٣٤
أن تـدرج يف جداول أعمال دوراا القادمة، اعتبارا من دورا التاسعة واألربعني، اليت ستعقد               

ــئات املســؤولة عــن عقــد مؤمتــرات األمــم     ٢٠٠٦يف عــام  ــنظر يف مســامهتها يف أعمــال اهلي ، ال
 .أو عن تنفيذ نتائجها/املتحدة و

ل أعمال دورا التاسعة واألربعني بندا يتعلق       واتفقـت اللجـنة عـلى أن تدرج يف جدو          -٣٥
بتوصــيات مؤمتــر القمــة العاملــية ــتمع املعلومــات ــدف املســامهة يف تنفــيذها، وأن تــنظر أثــناء 

كما . ٢٠٠٦تلـك الدورة فيما إذا كانت ستحتفظ بذلك البند يف جدول أعماهلا ما بعد عام                
ن حييط اللجنة علما بتوصيات مؤمتر القمة       اتفقـت عـلى دعـوة االحتـاد الدويل لالتصاالت إىل أ           

 .العاملي وتنفيذها

، نظرت اللجنة يف أنشطة برنامج ٥٩/٢ مـن قـرار اجلمعـية العامة       ١٤وعمـال بالفقـرة      -٣٦
األمـم املــتحدة للتطبـيقات الفضــائية واتفقـت عــلى أن يواصـل الــربنامج التركـيز عــلى اــاالت      

قات الفضــائية يف تقريــرها اإليضــاحي إىل اللجــنة، عــلى املواضـيعية الــيت اســتبانتها خــبرية التطبــي 
واتفقــت اللجــنة عــلى أن يعمــد الــربنامج قــدر . مــن هــذا الــتقرير[...] الــنحو املــبني يف الفقــرة 

اإلمكـان إىل إدراج موضـوع املـياه ضمن جماالته املواضيعية ذات األولوية من أجل املسامهة يف                  
 .تنمية املستدامةالعمل الذي تقوم به اللجنة املعنية بال

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية قـد أقـرت اتفـاق الفريق العامل                      -٣٧
اجلـامع عـلى ضرورة تركيز مناقشته على تنفيذ التدابري الثالثة املنصوص عليها يف خطة العمل،                

 إىل أقصى حد    زيـادة فوائـد القـدرات الفضـائية الراهـنة يف جمـال تدبـر الكـوارث                : وهـي التالـية   
ــية          ــن أجــل دعــم التنم ــية لســواتل املالحــة م ــيقات الشــبكة العامل ــد اســتخدام تطب ــادة فوائ وزي

وتعزيز بناء القدرات )  A/59/174 من الوثيقة٢٦٩-٢٥٢الفقـرات  (املسـتدامة إىل أقصـى حـد    
 ).A/59/174 من الوثيقة ٣١٠-٢٩٩الفقرات (يف جمال األنشطة ذات الصلة بالفضاء 

ــبغي مواصــلة اجلهــود املــبذولة إلشــراك الصــناعة مــن     وأعــرب عــ -٣٨ ــه ين ن رأي مفــاده أن
ورأى ذلك الوفد أن صوغ     . القطـاع اخلاص يف املسامهة يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث         

مقـترحات واضـحة بشأن املشاريع سيجتذب الصناعة من القطاع اخلاص إىل املشاركة بنشاط              
 .يف مبادرات اللجنة
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جـنة أن ميـثاق الـتعاون عـلى حتقـيق االسـتخدام املنسق للمرافق الفضائية                والحظـت الل   -٣٩
ــية أو تكنولوجــية    ــدويل بشــأن  (يف حــال وقــوع كــوارث طبيع ــثاق ال الفضــاء والكــوارث  "املي

والحظت أيضا أن امليثاق    . هو مبادرة حمددة تدعم أنشطة تقدير الكوارث واإلغاثة       ") الكـربى 
 .ام املاضي وأنه جرى تقدمي دعم مرة على مدى الع١٩قد جرى تفعيله 

واتفقـت اللجـنة عـلى أن امليـثاق يسـتحق احلصـول على دعم كامل من األمم املتحدة                    -٤٠
 .والدول األعضاء وسائر املنظمات اليت هي يف موضع ميكنها من املسامهة يف أهدافه

 وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بالــتقرير عــن تــرويج وتنظــيم أنشــطة وصــولة إىل   -٤١
 .الناس احتفاال بأسبوع الفضاء العاملي

والحظــت اللجــنة أن الــتقرير عــن االحــتفال الــدويل بأســبوع الفضــاء العــاملي يف عــام    -٤٢
، الــذي أعدتــه الــرابطة الدولــية ألســبوع الفضــاء بالــتعاون مــع مكتــب شــؤون الفضــاء   ٢٠٠٤

 ).ST/SPACE/27(اخلارجي، قد أصبح متاحا يف منشور خاص 

جـنة عـلما مـع الـتقدير بتقارير الدول األعضاء عن ترويج وتنظيم أنشطة               وأحاطـت الل   -٤٣
 .وصولة إىل الناس احتفاال بأسبوع الفضاء العاملي
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