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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة التاسعة واألربعون

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ - مارس / آذار٢٢فيينا، 
  ∗ من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

      بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء
 اء بشأن تعزيز التعليم تقرير عن اجتماع األمم املتحدة الثاين للخرب    

   يف جمال قانون الفضاء
      )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ و١٢طهران، (   

   اخللفية واألهداف  -أوال 
ُعِقد اجتماع األمم املتحدة األول للخرباء بشأن تعزيز التعليم يف جمال قانون الفضاء   - ١

 استجابة لطلب اللجنة )A/AC.105/908 (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤ و٣يف فيينا يومي 
الفرعية القانونية يف دورهتا السادسة واألربعني، بأن يواصل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
التابع لألمانة استكشاف إمكانيات وضع منهج دراسي لدورة أساسية حول قانون الفضاء، 

ىل األمم ميكن أن تستخدمه املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إ
 ).A/AC.105/891 من الوثيقة ٦٠الفقرة (املتحدة 

واضطلع االجتماع بالقراءة األوىل للمقرر الدراسي لدورة أساسية عن قانون الفضاء،   - ٢
على عقد لقاءات أو /واتفق على االستمرار يف تطوير املنهج عن طريق االتصاالت اإللكترونية و

───────────────── 
  ∗  A/AC.105/C.2/L.277. 
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الذي  ، الفضاءاخلاص بقانونيل للمنهج التعليمي وقُدِّم مشروع أو. هامش اجتماعات أخرى
لتحيط به  اللجنة الفرعية القانونية إىلوضعته جمموعة من املعلمني املشاركني يف هذا العمل، 

وشّددت ). A/AC.105/C.2/2009/CRP.5 (٢٠٠٩يف دورهتا الثامنة واألربعني، يف عام علما 
تؤديه املراكز اإلقليمية يف دعم بناء القدرات يف اللجنة الفرعية على الدور اهلام الذي ميكن أن 

 ١٢٤-١٢٠الفقرات (جمال قانون الفضاء، وشجعت على االستمرار يف وضع املنهج الدراسي 
  ).A/AC.105/935من الوثيقة 

وقد ُعِقد اجتماع األمم املتحدة الثاين للخرباء بشأن تعزيز التعليم يف جمال قانون الفضاء،   -٣
، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ و١٢اصلة تطوير املنهج الدراسي، يف طهران يومي الذي ُنظِّم ملو

نوفمرب / تشرين الثاين١١ إىل ٨يف أعقاب حلقة عمل عن قانون الفضاء ُعِقدت أيضا يف طهران من 
دور القانون الدويل للفضاء يف تطوير وتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي " وتناولت موضوع ٢٠٠٩

  ).A/AC.105/956( "استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةيف جمال 
م هذا التقرير حملة عامة عن األعمال اليت أُِجنزت يف االجتماع الثاين ويبّين توصيات قدَّوُي  - ٤

  .االجتماع واستنتاجاته الرئيسية
    

    الربنامج  -ثانيا 
وع املنهج الدراسي مع مراعاة ل اهلدف الرئيسي لالجتماع يف تنقيح مشرمتثَّ  - ٥

  .التعليقات واملالحظات اليت وردت من اللجنة والدول األعضاء
وخالل االجتماع، أجرى املشاركون تقييما هليكل ومضمون املشروع األول   - ٦

 املعلومات املقرر إدراجها يف املواءمة بني الفضاء من أجل اخلاص بقانونللمنهج الدراسي 
كما ناقش املشاركون السبل الكفيلة . نهائيةالها يف صيغتها  ووضع)منيطة (كل وحدة

  .مبواصلة العمل يف أعقاب اختتام االجتماع
    

   احلضور  -ثالثا 
رابطة القانون (مورين ويليامز : فيما يلي أمساء املعلمني الذين حضروا االجتماع  - ٧

 صاالت، جامعةمعهد قانون الفضاء واالت(وأرميل كرييست ) الدويل، جامعة بوينس آيرس
وجوان ) املركز الدويل لقانون الفضاء(وناتاليا ماليشيفا )  اجلديدة الغربيةمقاطعة بريطانيا
) قانون الفضاء، جامعة ميسيسييبواملركز الوطين لالستشعار عن ُبعد (غابرينوفيتش 

قسم الدراسات الدولية، كلية احلقوق، جامعة أثينا الوطنية (وفاسيليوس كاسابوغلو 
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املعهد الدويل لقانون الفضاء، املعهد الدويل (زوان - وتانيا ماسون)) متقاعد(الكابوديسترية 
وهاى ) ة جورجتاونمركز القانون جبامع(وبول الرسن ) لقانون اجلو والفضاء، جامعة اليدن

) جامعة طهران(وإهلام أمني زاده ) كلية احلقوق، معهد هاربني للتكنولوجيا (جاوفنغ 
وكالة الفضاء (كما حضر االجتماع أمحد طالب زاده ). جامعة ماكغيل(وخوجات خاجايف 

  .وموظفون من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي) اإليرانية
  

   التوصيات واالستنتاجات  -رابعا 
 الفضاء سيتكون من وحدتني متكاملتني، اخلاص بقانوند االجتماع أن املنهج التعليمي كّأ  -٨

 جلميع الطلبة، املفاهيم األساسية للقانون الدويل وتورد مقدمة للنظام سُتقدمتتناول أوالمها، اليت 
ومات عن أما الوحدة الثانية فستوجه حنو توفري معل.  إجراء األنشطة الفضائيةحيكمالقانوين الذي 

القوانني واللوائح الدولية السارية على تطبيقات حمددة تندرج حاليا ضمن إطار برنامج التعليم املُتبع 
يف املراكز، أال وهي االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، واألرصاد يف الوقت الراهن 

  .اء والغالف اجلوياجلوية الساتلية واملناخ العاملي، واالتصاالت الساتلية، وعلوم الفض
 واستعرض االجتماع هيكال منسقا لكل من وحديت املنهج التعليمي واتفق على   - ٩

  .هذا اهليكل
) GNSS(ملالحة اب االجتماع بإضافة وحدة أخرى عن الشبكة العاملية لسواتل ورّح  - ١٠

ورات  وضع الوحدة استعدادا للد العمل علىوالقوانني واللوائح الدولية السارية، ويتواصل
  . يف املستقبلاإلقليميةالدراسية عن الشبكة العاملية املذكورة اليت ستقدمها املراكز 

واتفق االجتماع على استطالع إمكانية تضمني كل وحدة بابا ملساعدة الطلبة يف   - ١١
  .اختبار مدى استيعاهبم ملضموهنا

اء على يد مهنيني واتفق االجتماع على أن ُتدّرس الدورة األساسية حول قانون الفض  - ١٢
  .متخصصني لديهم خلفية يف القانون

وطلب االجتماع إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يسعى للحصول على   - ١٣
 علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم  لتدريسمعلومات إضافية من املراكز اإلقليمية

  .ول قانون الفضاء يف املستقبلاملتحدة، عن عملياهتا احلالية وعن تنفيذ املنهج الدراسي ح

 اإللكترونية االتصاالتواتفق االجتماع على أن يواصل املشاركون عملهم بواسطة   - ١٤
 .٢٠١٠وعقد اجتماعات على هامش األنشطة األخرى خالل عام 

  


