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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-٨فيينا، 
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      املعلومات الواردة من الدول األعضاء :واستخدامه يف األغراض السلمية

      رة من األمانةمذكِّ    
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فقت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                اتَّ  -١
اسـتعراض  "علـى إدراج  ، ٢٠١٢اخلمـسني، الـيت ُعقـدت يف عـام       واحلاديـة   السلمية، يف دورهتا    

فــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض    اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف ال    
، A/AC.105/1003(ووفقـاً لتوصـية اللجنـة الفرعيـة         . مخسيةكبند يف إطار خطة عمل      " السلمية
، ُدعَيـــت الـــدول األعـــضاء يف جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض )١٧٩الفقـــرة 

 األطـراف الـيت تـستخدمها       السلمية إىل تقدمي معلومات عن جمموعـة اآلليـات الثنائيـة واملتعـدِّدة            
 . بشأن التعاون يف جمال الفضاء

 كـانون   ١١وقد أعـدَّت األمانـة هـذه الوثيقـة علـى أسـاس الـردود الـيت وردت حبلـول                       -٢
  .أستراليا والربتغال وكازاخستان:  من الدول األعضاء التالية٢٠١٣يناير /الثاين

    
     الواردة من الدول األعضاءاملعلومات  - ثانياً  

  الياأستر    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٤[
ــادئ املنظِّمــة  : وهــي( أســتراليا مخــس معاهــدات يف جمــال الفــضاء   عــتوقَّ   معاهــدة املب

ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام            
نقاذ املالَّحـني الفـضائيني وإعـادة املالَّحـني     ؛ واالتفاق اخلاص بإ١٩٦٧السماوية األخرى، لعام  

؛ واتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة       ١٩٦٨ األجسام املُطلقة يف الفضاء اخلارجي، لعام        الفضائيني وردّ 
؛ واتفاقيـة تـسجيل األجـسام املُطلقـة     ١٩٧٢عن األضرار اليت ُتحدثها األجسام الفضائية، لعـام         

 املنظِّم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجـرام         ؛ واالتفاق ١٩٧٥يف الفضاء اخلارجي، لعام     
  ).١٩٧٩السماوية األخرى، لعام 

الــيت ترقــى إىل مــستوى القائمــة أســتراليا أيــضاً جمموعــة مــن االتفاقــات الثنائيــة  ولــدى   
وُتـستخدم تلـك االتفاقـات لتعزيـز        .  املستوى اإلداري   أخرى على  رات تفاهم عاهدات ومذكّ امل

ومـن أمثلـة    . كشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية         استعلى  ُنُهْج التعاون   
  :ذلك ما يلي

بـني حكومـة الواليـات      املـربم    لتعـديل االتفـاق       يف صـورة اتفـاق     راتلمـذكّ لتبادل    •  
 بـشأن مرافـق     ١٩٨٠مـايو   / أيـار  ٢٩ بتـاريخ    املتحدة األمريكية وحكومة أسـتراليا    

  علقة هبا، بصيغته املعدَّلة؛تتبُّع املركبات الفضائية واالتصاالت املت
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ــة الفــضاء األوروبيــة  املــربم االتفــاق   •    برنــامج  إلنــشاءبــني حكومــة أســتراليا ووكال
  تعاوين لتتبُّع مركبات الفضاء؛

 بـني حكومـة أسـتراليا وحكومـة االحتـاد الروسـي بـشأن التعـاون يف                   املـربم  االتفاق  •  
  .جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

:  قاعــــدة بيانــــات املعاهــــدات األســــترالية يفمزيــــد مــــن التفاصــــيلالع علــــى ميكــــن االطّــــو
treaties/au.gov.dfat.info.www.  
 وبنـاء الثقـة   الـشفافية   مراعاة  واألسلحة    ملراقبة اتِّخاذ تدابري مناسبة   أيضاً د أستراليا تؤيِّو  

إىل إرسـاء مزيـد مـن القواعـد     املقترحات الداعيـة  تويل عناية لدراسة هي ف ؛على الصعيد الدويل  
دونـة قواعـد سـلوك دوليـة        اقتـراح االحتـاد األورويب وضـع م       ومنـها   ،  لألنشطة الفـضائية   الدولية

  .ألنشطة الفضاء اخلارجي
    

  كازاخستان    
  ]بالروسية: األصل[

  ]٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٤[
عامليـة  الواجتذاب أحدث التقنيات     ةالعَّ ف  أسس علىوطين   قطاع فضاء   إىل إنشاء  سعياً  
البلـدان  مـع   علـى الـصعيد الـدويل        اًطينـش  تعاونـاً  كازاخـستان   تتعـاون   يف هذا الصدد،   املستوى
  .الدوليةواملنظمات  األجنبية
مــع عــدد مــن الــدول بــشأن  وأقامــت كازاخــستان شــراكات ووقَّعــت اتفاقــات دوليــة  

فقــد أبرمــت . التعــاون يف جمــال البحــوث واســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية   
وقيــع علــى  التكمــا متَّ. وإســرائيل اتفاقــات مــع حكومــات االحتــاد الروســي وأوكرانيــا وفرنــسا 

ــذكّ  ــات وم ــة كازاخــستان ووكــاالت      اتفاق ــة جلمهوري ــضاء الوطني ــة الف ــني وكال ــاهم ب رات تف
ــضائية يف  ــات ف ــا  ومنظم ــة كوري ــد ومجهوري ــا و  اهلن ــسعودية    أملاني ــة ال ــة العربي ــصني واململك وال

  .اإلمارات العربية املتحدة وتايلندواليابان و
بصدد إقامـة نظـام وطـين للمعلومـات          كازاخستان   وباالستناد إىل تلك االتفاقات، فإنَّ      

، ونظام الستشعار األرض عن بعـد، والبنيـة         ")KazSat"نظام كازسات   (واالتصاالت الفضائية   
ــتحكُّم األرضــ  ــة لل ــسواتل     يف  يالتحتي ــع ال ــسرعة، ومرفــق لتجمي نظــام مالحــة ســاتلي عــايل ال

  .واختبارها، وذلك إلجراء حبوث فضائية علمية مشتركة
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    الربتغال    
  ]باإلنكليزية: صلاأل[

  ]٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣[
يف الوقـت الـراهن      للعلوم والتكنولوجيا  الربتغالية سةللمؤسَّالتابع   الفضاء مكتبجيري    

 دة األطــرافتعــدِّاملثنائيــة وال ليــاتاآلعــن بيانــات مجــع معلومــات و هبــدف دراســة استقــصائية
 جامعـات مبـشاركة مـن   يف الوقـت احلاضـر     اجلاري تطويرها  يف جمال األنشطة الفضائية    للتعاون

ذه الدراسـة   ليـة هلـ   النتـائج األوَّ  تقـدمي    مـن    نع أن نـتمكَّ   من املتوقّ و.  برتغالية خاصةسات  مؤسَّ أو
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٥املطلوبة حبلول  الردود على االستبيان معاالستقصائية 

  


