
A/AC.105/C.2/L.279 األمـم املتحـدة

 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة
26 March 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
300310    V.10-52233 (A) 

*1052233*
 

  استخدام الفضاء اخلارجي جلنة
  األغراض السلمية يف   

 اللجنة الفرعية القانونية
  التاسعة واألربعون الدورة
        ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١ -مارس /آذار ٢٢ فيينا،

      مشروع التقرير  
      مقدمة  -أوال  
   افتتاح الدورة -ألف  

الفضاء اخلـارجي يف األغـراض    استخداماللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة  عقدت  -١
  مـارس إىل  /آذار ٢٢املتحـدة بفيينـا، مـن     األمـم واألربعـني يف مكتـب    التاسـعة السلمية، دورـا  

  .)مجهورية إيران اإلسالمية(أمحد طالب زاده ، برئاسة ٢٠١٠أبريل /نيسان ١
    

    جدول األعمال إقرار  - باء  
  :جدولَ األعمال التايل ٨٠٣القانونية يف جلستها  الفرعيةاللجنةُ  أقرت  -٢

 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  .الرئيس انتخاب  -٢ 
  .الرئيس كلمة  -٣ 
  .عام لآلراء تبادل  -٤ 
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  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها اخلمسمعاهدات األمم املتحدة  حالة  -٥ 
الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة      احلكوميـة عن أنشطة املنظمـات   معلومات  -٦ 

  .لق بقانون الفضاءفيما يتع
  :مبا يلي املتصلة املسائل  -٧ 
  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ تعريف  )أ(   
ذلـك النظـر    يفاملدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا      طبيعة  )ب(   

ــادل      ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي يف الســبل والوســائل الكفيل
االحتــاد الــدويل  لــألرض، دون مســاس بــدور بالنســبةللمــدار الثابــت 

  .لالتصاالت
باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء  الصــلةاملبــادئ ذات  اســتعراض  -٨ 

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها
ــتعراض التطـــورات  دراســـة  -٩  الصـــلة مبشـــروع الربوتوكـــول املتعلـــق   ذاتواسـ

 الضــمانات الدوليــة باتفاقيــةباملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، امللحــق 
  .على املعدات املنقولة

  .يف جمال قانون الفضاء القدرات بناء  -١٠ 
للمعلومــات عــن اآلليــات الوطنيــة املتصــلة بتــدابري ختفيــف احلطــام   عــام تبــادل  -١١ 

  .الفضائي
ــادل  -١٢  ــات   تب ــام للمعلوم ــنع ــة ذات الصــلة باستكشــاف     ع التشــريعات الوطني

  .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
بشــأن  الســلميةإىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   اقتراحــات  -١٣ 

  .بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورا اخلمسني
    

    احلضور  - جيم  
االحتـاد الروسـي،   : التالية األعضاء يف اللجنة الفرعيـة القانونيـة   الدولالدورة ممثّلو  حضر  - ٣

-مجهوريــة(ا، إكــوادور، أملانيــا، إندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانيــا، إيــران   األرجنــتني، إســباني
، إيطاليــا، باكســتان، الربازيــل، بلجيكــا، بلغاريــا، بوركينــا فاســو، بولنــدا، بوليفيــا   )اإلســالمية
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الليبيـة، اجلمهوريـة    العربيـة  اجلماهريية ،، بريو، تايلند، تركيا، اجلزائر)املتعددة القوميات-دولة(
سويسـرا، الصـني،    السـويد، ، مجهورية كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا،      التشيكية

ــبني، فنــ  ــة(زويال ـفرنســا، الفل ــة-مجهوري ــام ، )البوليفاري ــدا،، كازاخســتان، فييــت ن ــا،  كن كوب
 املتحـدة املكسيك، اململكة العربيـة السـعودية، اململكـة    مصر، كولومبيا، كينيا، لبنان، املغرب، 

ــا العظ ــدا،     يإمــى ولربيطاني ــا، هولن ــد، هنغاري ــا، اهلن ــدا الشــمالية، النمســا، نيجريي ــاترلن  الوالي
  .املتحدة األمريكية، اليابان

ــرئيس  /آذار ٢٢يف  املعقــودة، ٨٠٣اجللســة  ويف  -٤ ــةَمــارس، أبلــغ ال ــة بتلقّــي   اللجن الفرعي
ينيكيــة أذربيجــان وإســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة وتــونس واجلمهوريــة الدوم طلبــات مــن 
ت تلـك  عيـ وعمـال باملمارسـة املتبعـة يف املاضـي د    . مراقـب بصـفة  حلضور الـدورة   وكوستاريكا

الدول إىل إرسـال وفـود حلضـور الـدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة وخماطبتـها، حسـب االقتضـاء،           
دون املساس بطلبات الحقة من هذا القبيل؛ ومل ينطو ذلك اإلجراء علـى أي قـرار مـن اللجنـة     

  .ية بشأن صفة تلك الوفود وإمنا كان جماملة من اللجنة الفرعية لتلك الوفودالفرع
وية يف اللجنـة، الـذي قدمتـه    العضـ احلصول على  بطلباللجنة الفرعية علما  وأحاطت  -٥

وألقت بعض الوفـود بيانـات أعربـت فيهـا عـن تأييـدها       . )A/AC.105/C.2/2010/CRP.6(تونس 
  .لترشيح تونس

التالية الـيت تتمتـع بصـفة مراقـب     الدولية املنظمات احلكومية عن  ونقبمرا الدورة وحضر  -٦
املنظمـة األوروبيـة لسـواتل    ، ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ      : دائم لدى اللجنة

، وكالـة الفضـاء األوروبيـة   و ،املنظمة األوروبية السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة    ، واالتصاالت
املنظمـة  ، واخلـاص  القـانون املعهد الـدويل لتوحيـد   ، وتصاالت الساتلية املتنقلةاملنظمة الدولية لالو

وحضـر  . عد لدول مشال أفريقيـا قليمي لالستشعار عن بإلاملركز ا، والفضائية لالتصاالتالدولية 
: املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة املتمتعـة بصـفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة           عـن الدورة مراقبـون  

، واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء، رابطــة القــانون الــدويلورويب لسياســات الفضــاء، املعهــد األو
  .والس االستشاري جليل الفضاءومؤسسة العامل اآلمن، 

وهيئـات  الـدول األعضـاء    مثلـي مب قائمـة  A/AC.105/C.2/2010/INF.42الوثيقـة   يف وترد  -٧
  .ةاليت حضرت الدور األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية
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    ندوة  - دال  
ــد  /آذار ٢٢يف   -٨ ــارس، عق ــدم ــانون الفضــاء   املعه ــدويل لق ــانون   ال واملركــز األورويب لق

اسـتحداث أدوات قانونيـة   : التشـريعات الوطنيـة يف جمـال الفضـاء    "ندوة حول موضوع الفضاء 
وسـريجيو مـاركيزيو   الـدويل   املعهـد زوان مـن  -، ترأستها تانيـا ماسـون  "لنمو األنشطة الفضائية

احلاجـة إىل  : "خـالل النـدوة   واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض التالية. األورويب املركزن م
ــة     ــائية احلاليـ ــطة الفضـ ــوء األنشـ ــانون الـــوطين يف ضـ ــارجي يف القـ ــاء اخلـ ــدة الفضـ إدراج معاهـ

تشــريعات الفضــاء كمحفِّــز لألنشــطة والسياســات      "مــه آرميــل كرييســت؛ و   ، قد"واملتوقعــة 
العناصــر األساســية : املمارســةو املواءمــة بـني التفاصــيل "هنــري هريتســفيلد؛ و ، قدمــه"ائيةالفضـ 

االعتبـارات املتعلقـة   "قدمـه سـتيفن فريالنـد؛ و   " الالزم حتديدها يف التشريعات الفضائية الوطنيـة 
اآلثــار االقتصــادية  "، قدمــه فيليــب مــونبري؛ و  "األنشــطة الفضــائية بالتــأمني مــن املســؤولية يف   

ــة لألنشــطة التجاريــة   للتشــريعات ال ــة وإرســاء شــروط عادل ، قدمتــه مــاتكزالني "فضــائية الوطني
التشـغيل املتبـادل   األمـان و ضمان : اللوائح التنظيمية الفضائية املصاحبة"سانشيز أرانزاميندي؛ و

املعــين وأدىل رئــيس اللجنــة الفرعيــة ورئــيس الفريــق العامــل  . ، قدمتــه هايكــه فيالنــد"يف املــدار
وقــد أُتيحــت الورقــات والعــروض  .مبالحظــات ختاميــةالفضــاء ب اخلاصــةالوطنيــة  بالتشــريعات
التـابع   اخلـارجي ء كتـب شـؤون الفضـا   مل الشـبكي وقـع  املاملقدمة خالل النـدوة علـى   اإليضاحية 

  ).www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2010/symposium.html( لألمانة العامة
  .ر أن الندوة أسهمت إسهاما قيما يف عملهاوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدي  -٩
    

    تقرير اللجنة الفرعية القانونية اعتماد  - هاء  
وتـرد اآلراء الـيت أُبـديت يف     .جلسـة  [...]ما جمموعـه  القانونية عقدت اللجنة الفرعية   -١٠

  ).[…]-[…].COPUOS/Legal/T(تلك اجللسات يف حماضر حرفية غري منقّحة 
هـذا   الفرعيـة ، اعتمدت اللجنة ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١املعقودة يف ، [...] ةلساجل يفو  -١١

  .واألربعني التاسعةالتقرير واختتمت أعمال دورا 
    

    لآلراء عام تبادل  - ثانيا  
 )مجهورية إيـران اإلسـالمية  (طالب زاده  أمحدبانتخاب القانونية  الفرعيةاللجنة  رحبت  -١٢

  .٢٠١١-٢٠١٠للفترة هلا جديداً رئيسا 



 

V.10-52233 5 
 

A/AC.105/C.2/L.279 

اجلمهوريـة  (فالدميـري كوبـال   عن تقديرها للرئيس املنتهية واليته  الفرعية وأعربت اللجنة  -١٣
يف تسيري أعمال اللجنة الفرعيـة وملـا بذلـه مـن جهـود حثيثـة        ةقيادي روح، ملا أبداه من )التشيكية

  .الفضاء اخلارجيب املتعلقةيف تعزيز دراسة النظام القانوين الدويل الساري على األنشطة 
االحتـاد   :األعضاء يف اللجنة الفرعية التاليةأثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول  وتكلّم  -١٤

ــران     ــا، إي ــا، إندونيســيا، أوكراني ــة(الروســي، اإلكــوادور، أملاني ــا، )اإلســالمية-مجهوري ، إيطالي
يبية، اجلمهوريـة  الربازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا، تايلند، اجلزائر، اجلماهريية العربية الل

 ،)البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال ـالتشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الصـني، فرنسـا، فنـ   
 يفنيابــة عـن الــدول األعضــاء يف اللجنـة الفرعيــة الـيت هــي أعضــاء    (كوبــا، كوسـتاريكا   كنـدا، 

ــة   ــا الالتينيـ ــة دول أمريكـ ــوجمموعـ ــة   )يبـالكاريـ ــرب، اململكـ ــر، املغـ ــا، مصـ ــةال، كولومبيـ  عربيـ
وتكلـم أيضـا   . السعودية، اململكة املتحدة، النمسـا، نيجرييـا، اهلنـد، الواليـات املتحـدة، اليابـان      

 واملنظمــةالــدويل لقــانون الفضــاء  املعهــدممثــل كـل مــن   كلمــةًكمــا ألقــى . املراقـب عــن تــونس 
  .الدولية لالتصاالت الفضائية

رئيس ببيان وصـف فيـه بإجيـاز    أدىل المارس، /آذار ٢٢يف  املعقودة، ٨٠٣اجللسة  ويف  -١٥
ويـرد بيـان الـرئيس يف    . األعمال اليت ستضطلع ا اللجنة الفرعية يف دورا التاسـعة واألربعـني  

   ).[…].COPUOS/Legal/T(حريف غري منقّح  ضرحم
وشـيلي وعـن تضـامنها معهمـا يف     وأعربت اللجنة الفرعية عن تعازيها حلكوميت هـاييت    -١٦

عيتني اللتني أصابتا البلدين يف اآلونة األخرية وأسفرتا عن خسائر كـبرية  أعقاب الكارثتني الطبي
  .يف األرواح وسببتا أضراراً كثرية للغاية

مـديرة مكتـب شـؤون الفضـاء     مارس، ألقـت  /آذار ٢٢، املعقودة يف ٨٠٣ويف اجللسة   -١٧
ــانون الفضــاء       ــق بق ــه فيمــا يتعل ــا دور املكتــب وعمل اد وإعــد اخلــارجي كلمــة استعرضــت فيه

لألمـم  جبميـع اللغـات الرمسيـة    يف الفضـاء اخلـارجي    املطلقـة لألجسـام  استمارة تسجيل منوذجية 
  ).A/AC.105/C.2/2010/CRP.7(املتحدة 

عرضـني إيضـاحيني قـدمهما املراقـب عـن تـونس بشـأن        الفرعيـة إىل   اللجنـة  واستمعت  -١٨
ــوان    ــال، بعنـ ــدول األعمـ ــن جـ ــد مـ ــذا البنـ ــال الفضـــ  " هـ ــة يف جمـ ــهج والرؤيـ ــونسالنـ  "اء يف تـ

رسـم اخلـرائط   األنشطة الفضائية للمركز التونسي ل"و" بالفضاء  املتعلقةالتونسية  التشريعات"و
عدواالستشعار عن ب."  

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه يلـزم حتسـني التنسـيق والتفاعـل بـني اللجنـة            -١٩
واللجنة الفرعية القانونية بغية التشجيع على وضع معـايري دوليـة ملزمـة     والتقنية الفرعية العلمية
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مــن قبيــل احلطــام الفضــائي واســتخدام مصــادر القــدرة   بالغــة األمهيــةمــن أجــل تنــاول مســائل 
  .النووية يف الفضاء اخلارجي

جلنـة  وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن شـأن املقتـرح الـذي قدمـه رئـيس             -٢٠
 حنـو " بعنـوان خالل دورا الثانيـة واخلمسـني،    فضاء اخلارجي يف األغراض السلميةاستخدام ال

أن ييسـر حتسـني التنسـيق بـني الـدول األعضـاء،       " وضع سياسات لألمم املتحـدة يف جمـال الفضـاء   
وميكِّن منظومة األمم املتحدة من االسـتعداد علـى حنـو أفضـل للتصـدي للتحـديات الـيت يطرحهـا         

لفضاء يف السـنوات املقبلـة، ويفيـد يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة جلميـع البلـدان،         التعاون يف جمال ا
  .األمم املتحدة ضمناللجنة  مكانةويوطِّد 

مشاركة القطاع اخلاص يف األنشـطة الفضـائية، الـيت     زيادةوأُعرب عن رأي مفاده أن   -٢١
يـة أن تسـتمر يف   كانت قبل نصف قرن اال احلصري للحكومـات، تسـتلزم مـن اللجنـة الفرع    

النظــام القــانوين اخلــاص بالفضــاء اخلــارجي  الــتمكني مــن مواصــلة صــقل وتــدعيمالــتفكري بغيــة 
الفضـاء اخلـارجي    اسـتخدام عريضة ومتينة للتعاون الدويل يف جمـال   منصةً حبيث يوفّر باستمرار
  .يف األغراض السلمية

سـباق التسـلح يف الفضـاء    وأُعرب عن رأي مفاده أن املشاكل والتحديات الناشئة عن   -٢٢
أنشطة ذات طابع جتاري وخاص يف الفضـاء اخلـارجي قـد    ب القيامزعة احلالية إىل ـاخلارجي والن

  .وجود تدابري تنظيمية ومعايري مؤسسية دولية فعالة يف هذا اال عدم جبالٍءأبرزت 
اعــد قوأنــه يلــزم أن تــدرس اللجنــة الفرعيــة مشــروع مدونــة  عــن رأي مفــاده  وأُعــرب  -٢٣
نشـطة الفضـاء اخلـارجي دراسـة وافيـة وأنـه ينبغـي        الذي أعده االحتاد األورويب بشأن أ سلوكلل

  .أال تستخدم هذه املدونة كبديل للمعايري القائمة يف إطار القانون الدويل للفضاء
ــدا يف حتســني اإلطــار    عــن رأي مفــاده   وأُعــرب  -٢٤ ــة قــد أدت دورا فري ــة الفرعي أن اللجن

الدويل يف األنشطة الفضائية، وأن عملها مثَّل إسهاما كـبريا يف تنـاول املسـائل     القانوين للتعاون
  .البيئة الفضائية الناشئة عن تطورالقانونية 

عن رأي مفاده أنـه مثـة حاجـة إىل ترشـيد عمـل اللجنـة الفرعيـة         وأعربت بعض الوفود  -٢٥
يف تـدابري منـها إمكانيـة     من خـالل النظـر  وذلك من حيث التكلفة،  بغية زيادة كفاءته وفعاليته
  .تقصري فترة انعقاد دوراا

أن للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن رأي مفــاده  وأُعــرب  -٢٦
 تطـوير جمـال قـانون الفضـاء ويف    التقدم يف وجلنتها الفرعية القانونية سجال حافال يف دفع عجلة 
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ارجي واسـتخدامه ال إعاقتـه، وأن هـذا    قانون الفضاء على حنو يشـجع استكشـاف الفضـاء اخلـ    
بالعمـل   ومعاجلتـها النجاح يعود إىل قدرة اللجنـة الفرعيـة علـى التركيـز علـى املشـاكل العمليـة        

  .على إحراز النتائج استنادا إىل التوافق يف اآلراء
    

املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية فيما  معلومات عن أنشطة  -رابعا  
    فضاءيتعلق بقانون ال

مـن   ٦البنـد   القانونيـة يف ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة    ٦٤/٨٦العامـة   اجلمعيـة لقرار  وفقا  -٢٧
 غـري عـن أنشـطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات        معلومـات " املعنونجدول األعمال، 

  .كبند منتظم يف جدول أعماهلا ،"احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء
  :ما يلي ، من أجل نظرها يف هذا البند،الفرعية ةاللجنمعروضا على  وكان  -٢٨

عــن األنشــطة املتعلقــة بقــانون الفضــاء  مــن األمانــة تتضــمن معلومــات   مــذكّرة  )أ(  
األورويب لقــانون الفضــاء واملعهــد الــدويل لقــانون   املركــز :وردت مــن املنظمــات الدوليــة التاليــة 

املنظمـة الدوليـة   السـاتلية املتنقلـة و  الت واملنظمـة الدوليـة لالتصـا    الـدويل الفضـاء ورابطـة القـانون    
  ؛)Add.1و  A/AC.105/C.2/L.278( املنظمة الدولية لسواتل االتصاالتولالتصاالت الفضائية 

عـن األنشـطة املتعلقـة بقـانون الفضـاء      غرفة اجتماعات تتضمن معلومات  ورقة  )ب(  
 ســـواتل االتصـــاالت وردت مـــن املنظمـــة الدوليـــة لالتصـــاالت الســـاتلية واملنظمـــة الدوليـــة ل      

)A/AC.105/C.2/2010/CRP.3(؛  
الدوليـة   املنظمـة  أنشـطة  إضـافية عـن  غرفة اجتماعات تتضمن معلومات  ورقة  )ج(  

  ).A/AC.105/C.2/2010/CRP.15(لسواتل االتصاالت 
ــة     والحظــت  -٢٩ ــة أن أنشــطة املنظمــات احلكومي ــة الفرعي ــةاللجن غــري املنظمــات و الدولي

  . ذلك القانون تطويرنون الفضاء قد أسهمت كثريا يف احلكومية ذات الصلة بقا
ــة مبــا قدمــه املراقــب عــن     ورحبــت  -٣٠ ــة الفرعي ــة  اللجن ــة الفضــاء األوروبي  )اإليســا(وكال

ــانون  يف جمــالواملركــز األورويب لقــانون الفضــاء مــن معلومــات عــن أنشــطة هــاتني اهليئــتني      ق
بشـأن   شـىت  الدوليـة، واحملاضـرات يف احملافـل   املشاركة يف الدراسـات القانونيـة   الفضاء، مبا فيها 

طائفــة واســعة مــن املواضــيع، وتعهــد شــبكة جهــات االتصــال الوطنيــة املعنيــة بقــانون الفضــاء،  
الفضائية، ومسـابقة مانفريـد الكـس     والسياسةالصيفية السنوية املتعلقة بقانون الفضاء  ةالدورو
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املمارســـني، وســـائر  ختصاصـــينياال وملتقـــىللمحاكمـــة الصـــورية يف جمـــال قـــانون الفضـــاء،  
  .اليت أتيحت واملطبوعات واملنشورات والوثائقاالجتماعات والندوات اليت دعمت ونظمت 

مـن معلومـات    لسواتل االتصـاالت املنظمة األوروبية  هتاللجنة الفرعية مبا قدم ورحبت  -٣١
رات التنظيميـة ذات  عن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء، مبـا يف ذلـك رصـد التغـيريات والتطـو     

وتنظـيم االجتماعـات الثالثيـة    " أوتيلسـات "الصلة اليت من شأا أن تؤثر على عمليـات شـركة   
 الدوليـة لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة     املنظمـة و الدولية لسواتل االتصاالت املنظمةاألطراف بني 

  .األوروبية لسواتل االتصاالت املنظمةو
ملعاجلـة  األوروبية لسـواتل االتصـاالت    املنظمةجلهود اليت تبذهلا ا عن اللجنة الفرعية أبلغت  - ٣٢

  .لى عدة قنوات إذاعية وتلفزيونيةع" أوتيلسات"شوب بث سواتل ي الذياملتكررة  التشويش
٣٣-  مــه املراقــب عــن ورحاملنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الســاتلية بــت اللجنــة الفرعيــة مبــا قد

املنظمـة املتعلقـة بقـانون الفضـاء، ومـن ذلـك التعـديالت         من معلومات عن أنشطة هـذه املتنقلة 
يف املدخلة على اتفاقيتها، ومشاركتها يف اختبار وتنفيـذ نظـام الكشـف والتتبـع الطويـل املـدى       

باعتبارهـا املنسـقة املعنيـة ـذا النظـام، وإدراج مراكـز املعلومـات الـيت          املهام اليت تقوم ـا  إطار
  .امتنشئها احلكومات يف هذا النظ

٣٤-  بــت اللجنــة الفرعيــة مبــا  ورحمــه املراقــب عــن املنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الفضــائية   قد
قــانون الفضــاء، مبــا يف ذلــك   هــذه املنظمــة يف جمــال مــن معلومــات عــن أنشــطة  ) إنترســبوتنيك(

ــا مــع املنظمــات الدوليــة األخــرى ومســاعدا لــإلدارات املعنيــة باالتصــاالت ومشــغلي          تعاو
  .إنترسبوتنيكاجلديدة يف  اإلشعارات، إضافة إىل معلومات عن إدارة لى نطاق العاملالسواتل ع

ــانون الفضــاء مــن         -٣٥ ــة مبــا قدمــه املراقــب عــن املعهــد الــدويل لق ــة الفرعي ورحبــت اللجن
معلومــات عــن أنشــطة املعهــد املتعلقــة بقــانون الفضــاء، مبــا فيهــا مســابقة مانفريــد الكــس            

نظّمهــا  الــيتواخلمسـون   الثالثــةالتــدارس  ةوحلقـ  ،قــانون الفضــاء للمحاكمـة الصــورية يف جمـال  
، وسائر االجتماعـات والنـدوات الـيت دعمهـا أو نظّمهـا، ومنشـورات املعهـد وتقـاريره         ،املعهد

  .بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء املعهد احتفاالًواألنشطة اخلاصة املزمع تنفيذها 
ملراقب عن رابطة القانون الدويل مـن معلومـات عـن    ورحبت اللجنة الفرعية مبا قدمه ا  -٣٦

ذلك مشاركتها يف األحـداث الـيت نظمتـها األمـم      أنشطة الرابطة املتعلقة بقانون الفضاء، مبا يف
مــا قامــت بــه جلنتــها املعنيــة بقــانون بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء، و لتشــجيعاملتحــدة 

ب القانونية لالستشعار عن بعد مع اإلشـارة بصـفة   جلوانتتعلق مبسائل منها االفضاء من أعمال 
ــة،       ــدعاوى القضــائية الدولي ــات الســاتلية يف ال وتشــريعات الفضــاء  خاصــة إىل اســتخدام البيان
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الوطنية، ومسائل التسجيل، والتطورات املستجدة بشأن احلطـام الفضـائي، وتسـوية املنازعـات     
ملتعلقة باألجسـام القريبـة مـن األرض، وإعـداد     املتعلقة باألنشطة الفضائية، واجلوانب القانونية ا

يف البلــدان  قــانون منــوذجي، واجلهــود املبذولــة للتوعيــة باجلوانــب القانونيــة لألنشــطة الفضــائية  
  .الناطقة باإلسبانية

باملعلومــات املقدمــة عــن أنشــطة مؤسســة العــامل اآلمــن فيمــا  اللجنــة الفرعيــة  ورحبــت  -٣٧
  .ز املعرفة بقانون الفضاءذلك تنظيم أحداث تعزيتعلق بقانون الفضاء، مبا يف 

اليت يضـطلع ـا املركـز الـدويل     نشطة األ عناللجنة الفرعية باملعلومات املقدمة  ورحبت  -٣٨
لقــانون الفضــاء التــابع ألكادمييــة العلــوم الوطنيــة األوكرانيــة فيمــا يتعلــق بــالبحوث والتحاليــل يف  

ــانون الفضــاء   ــزه،  وتدريســهجمــال ق ــة، ودعــم إعــداد    وتعزي ــوفري اخلــربات القانوني ــا يف ذلــك ت مب
  .التشريعات الوطنية، وتعزيز التعاون الدويل، وإعداد املطبوعات املكرسة هلذا اال

ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشة هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال        -٣٩
  ).[…]-[…].COPUOS/Legal/T( يف حماضر حرفية غري منقّحة
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