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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 الدورة الثامنة واخلمسون
        ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩- ١٠فيينا، 

      مشروع التقرير   
      إضافة  
  الفصل الثاين  

   
      التوصيات والقرارات    

    تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني  - جيم  
لجنة علمـاً مـع التقـدير بتقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن أعمـال دورهتـا           أحاطت ال  -١

)، الــذي يتضــمَّن نتــائج مــداوالت اللجنــة الفرعيــة بشــأن A/AC.105/1090الرابعــة واخلمســني (
  .  ٦٩/٨٥البنود اليت نظرت فيها وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

(أملانيا) ملا أبداه من اقتـدار يف   أوفه شروغل-وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد كاي  -٢
  قيادة اللجنة الفرعية أثناء دورهتا الرابعة واخلمسني.  

ــل       -٣ ــتان والربازيـ ــا وباكسـ ــاد الروســـي وأملانيـ ــو االحتـ ــد ممثِّلـ ــذا البنـ ــار هـ ــم يف إطـ وتكلَّـ
–واجلمهوريــة التشــيكية ومجهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا والصــني وفرتويــال (مجهوريــة         

كندا وكولومبيا والنمسـا والواليـات املتحـدة واليابـان. كمـا تكلَّـم يف إطـار هـذا         البوليفارية) و
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ي.  والصني ونيابةً عن دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب    ٧٧البند ممثِّل شيلي، نيابةً عن جمموعة الـ
  وأثناء التبادل العام لآلراء، أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى أيضاً بكلمات تتعلق هبذا البند.  

وشــدَّد بعــض الوفــود جمــدَّداً علــى ضــرورة تعزيــز التفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة   -٤
والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة بغيـة تطـوير قـانون الفضـاء تـدرجيياً بـالتزامن مـع التطـورات            

ققهـا  العلمية والتقنية الكربى يف هذا امليدان. وأعربـوا أيضـاً عـن رأي مفـاده أنَّ النتـائج الـيت حت      
األفرقــة العاملــة املنشــأة يف إطــار اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ينبغــي أن ُتعــَرض رمسيــا علــى  

  اللجنة الفرعية القانونية لتحليلها.  
    

  معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية   - ١  
    بقانون الفضاء  فيما يتعلق

ــة   -٥ ــق باملعلومــات       أحاطــت اللجن ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي علمــاً مبناقشــات اللجن
أنشـــطة املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات الدوليـــة غـــري احلكوميـــة فيمـــا يتعلـــق    عـــن

، A/AC.105/1090الفضــــاء، الــــيت يــــرد بياهنــــا يف تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة (الوثيقــــة  بقــــانون
  ).٤٩-٣٥  الفقرات

مهيــة الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات    ونوَّهــت اللجنــة بأ  -٦
الدولية غري احلكوميـة ومبسـامهة تلـك املنظمـات يف مسـاعي اللجنـة الراميـة إىل تشـجيع تطـوير          
قانون الفضاء، وأقرَّت توصيةَ اللجنة الفرعية بأن ُتدعى تلك املنظمات جمدَّداً إىل تقـدمي تقـارير   

  انون الفضاء إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني.عن أنشطتها املتعلقة بق
والحظــت اللجنــة أنَّ املعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص (اليونيــدروا) قــد أطلــع      -٧

اللجنة الفرعية، وفقاً ملا قرَّرته، على معلومات عن التطورات األخرية بشأن بروتوكـول اتفاقيـة   
ملنقولة املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضـائية (الوثيقـة   الضمانات الدولية على املعدات ا

A/AC.105/1090٤٧ ، الفقرة  .(  
    

    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ٢  
أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق حبالـة معاهـدات          -٨

دة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، الــيت يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة  األمــم املتحــ
  ).  ٧٤-٥٠، الفقرات A/AC.105/1090الفرعية (الوثيقة 
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وأقـــرَّت اللجنـــة قـــرارات وتوصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة وفريقهـــا العامـــل املعـــين حبالـــة     -٩
طبيقهــا، الــذي عــاود االنعقــاد معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وت

، واملرفـــق األول، ٥٣، الفقـــرة A/AC.105/1090برئاســـة جـــان فرانســـوا مايـــانس (بلجيكـــا) (
  ).  ١٦و ١٥و ١٣الفقرات 

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفضــاء   -١٠
د املتزايـد مـن األنشـطة الفضـائية وتعزيـز      اخلارجي تشكِّل أساساً قانونيا ال غىن عنه لـدعم العـد  

التعاون الدويل على اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية. ورحَّبـت تلـك الوفـود         
تنضـم إليهـا بعـُد علـى      بانضمام مزيد من الدول إىل تلك املعاهدات، وشـجَّعت الـدول الـيت مل   

  أن تصبح أطرافاً فيها.  
ده أنـه ينبغـي للجنـة أن تراجـع املعاهـدات اخلمـس       وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـا    -١١

وأن ُتحدِّثها وُتعدِّهلا من أجـل تـدعيم املبـادئ املوجِّهـة ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي، وخصوصـاً         
املبــادئ الــيت تكفــل احلمايــة الســتخدامه يف األغــراض الســلمية، وترســي مســؤولية الــدول عــن  

  وغري احلكومية، وُتشجِّع التعاون الدويل.األنشطة الفضائية اليت تنفذها هيئاهتا احلكومية 
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي وضـع اتفاقيـة عامليـة شـاملة بشـأن الفضـاء اخلـارجي          -١٢

هتدف إىل إجيـاد حلـول للمشـاكل القائمـة، ممـا يتـيح االنتقـال بالنظـام القـانوين الـدويل اخلـاص            
  بالفضاء اخلارجي إىل املرحلة التالية من تطوُّره.

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ النهج اهلادف إىل وضع اتفاقية عاملية شـاملة بشـأن الفضـاء      -١٣
اخلارجي سيكون منافياً للغرض، ألن املبادئ الواردة يف صكوك قانون الفضاء املوجـودة حاليـا   
قد أرست إطاراً يشجِّع كالًّ من البلدان املرتـادة وغـري املرتـادة للفضـاء علـى اسـتخدام الفضـاء        

  ارجي واستكشافه.  اخل
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ التزايـد السـريع يف األنشـطة الفضـائية وظهـور           - ١٤

جهات فاعلـة جديـدة يف ميـدان الفضـاء يسـتلزمان زيـادة التنسـيق والتضـافر بـني اللجنـة الفرعيـة            
عاهــدات األمــم القانونيــة واللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة مــن أجــل التوصُّــل إىل فهــم أعمــق مل   

  املتحدة القائمة ولتشجيع قبوهلا وتطبيقها، وتعزيز مسؤولية الدول يف تنفيذ األنشطة الفضائية.
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  املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت   - ٣  
  بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السُّبل والوسائل الكفيلة 

  قيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بتح
    بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

أحاطت اللجنة علماً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق           -١٥
نســبة باملســائل املتصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وبطبيعــة املــدار الثابــت بال    

لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االسـتخدام الرشـيد   
والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، الـيت يـرد   

  .)٩٨-٧٥، الفقرات A/AC.105/1090بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 
للجنــة توصــيات اللجنــة الفرعيــة وفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفضــاء         وأقــرت ا  -١٦

اخلــارجي وتعــيني حــدوده، الــذي عــاود االنعقــاد برئاســة جوزيــه مونســريات فيليــو (الربازيــل)  
  ).  ١٧، واملرفق الثاين، الفقرة ٧٨، الفقرة A/AC.105/1090(الوثيقة 

ــق العامــل     -١٧ ــيس الفري ــادرة رئ ــود مبب ــارة    ورحَّــب بعــض الوف ــة مبســألة تعريــف عب املتعلق
"األنشــطة الفضــائية"، الــيت تعــد مــن املواضــيع الــيت ال يــزال يتعــيَّن تنظيمهــا يف قــانون الفضــاء،  
هبدف التوصل إىل توافق يف اآلراء، وإنْ كان توافقاً أوليا، مـع صـرف النظـر مؤقتـاً عـن مهمـة       

  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.
منظمـة الطـريان املـدين الـدويل ومكتـب شـؤون الفضـاء         بارتيـاح أنَّ والحظـت اللجنـة     -١٨

اخلارجي نظَّما ندوة مشتركة عن الفضاء اجلوي بعنـوان "األنشـطة املسـتجدة يف جمـال الفضـاء      
 ١٨والطريان املدين: التحديات القائمة والفـرص املتاحـة"، يف مونتريـال، كنـدا، يف الفتـرة مـن       

ت اللجنة أنه سيجري عقد ندوتني للمتابعة يف اإلمـارات  . والحظ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠إىل 
. والحظـت اللجنـة أيضـاً أنَّ مكتـب     ٢٠١٧ويف فيينـا يف عـام    ٢٠١٦العربية املتحـدة يف عـام   

شؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة الطريان املدين الدويل سيقودان الفريـق الدراسـي الـذي أنشـئ     
ء يف جلنـة الفضـاء اخلـارجي سـُتدعى إىل ترشـيح      ليكون حمفالً للمناقشات، وأنَّ الدول األعضـا 

  خربائها لعضوية الفريق الدراسي.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه أصبح لزاماً على اللجنة الفرعيـة، إزاء التقـدُّم     -١٩

ــتغالل التجــاري للفضــاء اخلــارجي ومشــاركة القطــاع اخلــاص         ــوجي واالس العلمــي والتكنول
دَّة وتزايــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي عمومــاً، أن تنظــر يف مســألة  واملســائل القانونيــة املســتج

تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. ورأت الوفـود الـيت أعربـت عـن هـذا الـرأي أيضـاً أنَّ        
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من شأن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حـدوده أن يسـاعدا علـى إنشـاء نظـام قـانوين وحيـد        
ويكفال جانب الوضوح القانوين يف تنفيذ قانون الفضـاء  ينظِّم حركة األجسام الفضائية اجلوية 

وقــانون اجلــو، فضــالً عــن توضــيح مســائل ســيادة الــدول ومســؤوليتها الدوليــة واحلــدود بــني     
  الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي.

وهـو مـورد    -وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض      -٢٠
جيـب أن ُيسـتخدم اسـتخداماً رشـيداً وينبغـي       -ال ريب، خلطر التشبُّع طبيعي حمدود معرَّض، ب

أن يكون متاحاً جلميـع الـدول، بصـرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة. فهـذا مـن شـأنه أن            
ــألرض بشــروط منصــفة، مبراعــاة        ــدار الثابــت بالنســبة ل ــة الوصــول إىل امل ــدول إمكاني ــيح لل يت

ات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، وكـذلك املوقـع اجلغـرايف       اعتبارات منها على اخلصوص احتياج
لبلدان معيَّنـة، وكـذلك عمليـات االحتـاد الـدويل لالتصـاالت وقواعـد األمـم املتحـدة وقراراهتـا           

  ذات الصلة.
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورٌد      -٢١

رية لتنفيـذ جمموعـة واسـعة النطـاق مـن الـربامج لصـاحل        طبيعي حمدود ينطوي على إمكانيات كب
مجيع الدول، وأنه معرَّض خلطر التشـبُّع، ممـا يهـدِّد اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف تلـك البيئـة؛         
وأنَّ من الضروري ترشيد استغالله؛ وأنه ينبغي أن يتـاح جلميـع الـدول، بشـروط منصـفة، مـع       

نامية. وكان من رأي تلك الوفـود أيضـاً أنَّ مـن املهـم     إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان ال
اســتخدام املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وفقــاً للقــانون الــدويل ولقــرارات االحتــاد الــدويل           
لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملـدَّد يف معاهـدات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مـع إيـالء        

  قيق التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية.االعتبار ملسامهات األنشطة الفضائية يف حت
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو جـزء مـن          -٢٢

الفضاء اخلارجي، وأنه ال خيضع للتملُّك القومي بـدعوى السـيادة أو االحـتالل أو بـأيِّ وسـيلة      
ام، وأنَّ اسـتغالله خيضـع ألحكـام معاهـدة     أخرى، مبـا يف ذلـك االسـتخدام أو تكـرار االسـتخد     

املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك     
ــوائح      ــه ول القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى، ودســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت واتفاقيت

  الراديو املكمِّلة هلما.
فاده أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض   وأعرب بعض الوفود عن رأي م  -٢٣

يستلزم إبقاء هذه املسألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعيـة ومواصـلة تقصِّـيها، بإنشـاء مـا يلـزم       
من أفرقة عاملة وأفرقة قانونية وتقنية حكومية دولية، حسب االقتضاء. ورأت تلك الوفود أنـه  
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حكومية دولية تضمُّ خرباء تقنـيني وقـانونيني مـن أجـل تعزيـز      ينبغي إنشاء أفرقة عاملة أو أفرقة 
تكافؤ فـرص الوصـول إىل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، ودعـت إىل تعزيـز مشـاركة االحتـاد           

  الدويل لالتصاالت يف عمل اللجنة الفرعية بشأن هذه املسائل.
    

امه التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخد  - ٤  
    السلمية  األغراض  يف
أحاطــــت اللجنــــة علمــــاً مبناقشــــات اللجنــــة الفرعيــــة القانونيــــة يف إطــــار البنــــد           -٢٤

ــق ــتخدامه     املتعلــ ــارجي واســ ــاء اخلــ ــاف الفضــ ــلة باستكشــ ــة ذات الصــ ــريعات الوطنيــ بالتشــ
ــة       األغــراض يف ــة (الوثيق ــة الفرعي ــر اللجن ــا يف تقري ــرد بياهن ــيت ي ، A/AC.105/1090الســلمية، ال

  ).  ١١٠-٩٩ت الفقرا
ــذ        -٢٥ ــدأت بالفعــل تنفِّ ــدول األعضــاء فيهــا قــد ب ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي والحظــت اللجن

ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــواردة يف ق ــة ذات الصــلة    ٦٨/٧٤التوصــيات ال بشــأن التشــريعات الوطني
  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.  

ــة علــى مكتــب شــؤون الف    -٢٦ ضــاء اخلــارجي واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت   وأثنــت اللجن
إلعــدادمها نشــرة بشــأن املســائل ذات الصــلة بالتســجيل والتــرخيص وختفيــف احلطــام الفضــائي 
وإدارة التـــردُّدات فيمـــا يتعلـــق بالســـواتل الصـــغرية والصـــغرية جـــدا، ستصـــبح مصـــدراً هامـــا   

  تشغيل سواتل من هذا القبيل. للمعلومات بالنسبة للجهات الفاعلة يف جمال الفضاء اليت تعتزم
والحظــت اللجنــة مــا تضــطلع بــه الــدول األعضــاء مــن أنشــطة شــىت لوضــع أو تعزيــز     -٢٧

قوانينها وسياساهتا الوطنية املتعلقة بالفضاء، ولوضع نظام إلدارة األنشـطة الفضـائية الوطنيـة أو    
اً أنَّ تلـك األنشـطة   حتسني النظام القائم يف هذا اجملال. ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة أيضـ     

هتــدف إىل حتســني اإلدارة وتعزيــز القــدرة التنافســية وإشــراك األوســاط األكادمييــة وحتســني         
  التصدِّي للتحدِّيات اليت يطرحها تطور األنشطة الفضائية والنهوض بتنفيذ االلتزامات الدولية.

تعلقة بالفضـاء،  والحظت اللجنة بارتياح تزايد عدد برامج ومشاريع التعاون الدويل امل  -٢٨
وشدَّدت على أمهية قيام الدول بصوغ تشريعات بشـأن الفضـاء، ألنَّ األطـر التنظيميـة الوطنيـة      

  تؤدِّي دوراً مهما يف تنظيم تلك األنشطة التعاونية وتشجيعها.
وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ من املهم مراعاة تزايد األنشـطة التجاريـة وأنشـطة القطـاع       -٢٩

فضاء اخلارجي عند وضع إطار وطين للتنظـيم الرقـايب املتصـل بالفضـاء، وال سـيما      اخلاص يف ال
  فيما يتعلق مبسؤوليات الدول عن أنشطتها الفضائية الوطنية.
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واتَّفقت اللجنة على أنَّ التبادل العام للمعلومات عـن التشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة       -٣٠
السـلمية يتـيح للـدول حملـة عامـة شـاملة        باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض 

فهـم   عن احلالة الراهنة للقوانني واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة اخلاصـة بالفضـاء، ويسـاعدها علـى       
  بالفضاء.    خمتلف النهوج املتَّبعة على الصعيد الوطين بشأن صوغ أطر تنظيمية وطنية متعلقة

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٥  

طت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلـق ببنـاء القـدرات يف    أحا  -٣١
ــة (الوثيقــة          ــر اللجنــة الفرعي ــا يف تقري ــيت يــرد بياهن ــانون الفضــاء، ال ــال ق ، A/AC.105/1090جم

  ).  ١٣٤-١١١الفقرات 
يقـة  وأقرت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية بشأن هذا البنـد مـن جـدول األعمـال (الوث      -٣٢

A/AC.105/1090 ١٣٤، الفقرة.(  
واتَّفقــت اللجنــة علــى أنَّ التعــاون الــدويل يف إجــراء البحــوث والتــدريب والتعلــيم يف      -٣٣

ميدان قانون الفضاء يتسم بأمهية كبرية بغيـة مواصـلة تطـوير األنشـطة الفضـائية وزيـادة املعرفـة        
  باإلطار القانوين الذي تنفَّذ األنشطة الفضائية ضمنه.

وأشــارت اللجنــة إىل احلاجــة إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود بغيــة تعزيــز الــوعي بقــانون      -٣٤
الفضــاء وأمهيتــه بالنســبة لألنشــطة والــربامج الفضــائية. فمــن شــأن بــذل جهــود يف هــذا اجملــال،  
تتجسَّــد مــثالً يف عقــد حلقــات عمــل ووضــع منــاهج تعليميــة، أن يــؤدي دوراً حامســاً يف بنــاء    

  القدرات ذات الصلة.
وأكَّدت اللجنة جمدَّداً أنَّ املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسـبة    -٣٥

إىل األمم املتحدة، تضطلع بدور هام يف توفري فرص التعليم والتدريب يف جمال قـانون الفضـاء.   
فــرص والحظــت اللجنــة أنــه ميكــن تعزيــز االســتعانة هبــذه املراكــز اإلقليميــة لتــوفري مزيــد مــن ال 

  إلقامة صالت بني األكادمييات.  
ونوَّهــت اللجنــة مــع التقــدير بعقــد حلقــة عمــل األمــم املتحــدة التاســعة حــول قــانون       -٣٦

الفضــاء الــيت كــان موضــوعها "دور التشــريعات الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء يف تعزيــز ســيادة          
ن الثـاين/نوفمرب  تشـري  ٢١إىل  ١٧القانون". وقد ُعقدت حلقة العمل يف بـيجني يف الفتـرة مـن    

واستضـافتها احلكومــة الصــينية وَتَشــاَرَك يف تنظيمهــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   ٢٠١٤
  ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ وإدارة الفضاء الوطنية الصينية.
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والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ املنتدى التايل ملنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط        -٣٧
 ٢٣إىل  ٢١اهلـــادئ املعـــين بقـــانون الفضـــاء وسياســـاته ســـُيعقَد يف بـــيجني يف الفتـــرة مـــن         

، وستشترك يف استضافته منظمة التعاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
ومعهد قانون الفضاء التابع ملعهد بيجني للتكنولوجيا. وسريكِّز املنتدى على التعـاون اإلقليمـي   

  الفضاء وعلى آخر التطورات يف جمال قانون الفضاء وسياساته.يف جمال 
وأكَّدت اللجنة جمدَّداً ارتياحها إلجناز املنهاج الدراسي عن قانون الفضـاء وعمليـة حتـديث      - ٣٨

جمموعة مواد املطالعة املنشورة على اإلنترنت، وكالمهـا موجـود يف املوقـع الشـبكي ملكتـب شـؤون       
  ملتحدة.الفضاء اخلارجي، ورحَّبت بترمجة هذا املنهاج مؤخراً إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم ا

    
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٦  

    وإمكانية تنقيحها
ــق باســتعراض         -٣٩ ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــاً مبناقشــات اللجن ــة علم أحاطــت اللجن

يـة تنقيحهـا،   املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وإمكان    
  ).  ١٥٣-١٣٥، الفقرات A/AC.105/1090اليت يرد بياهنا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من واجب الدول حصراً، بصرف النظـر عـن     -٤٠
مستوى تطورها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي أو التقين، أن تقوم بالتنظيم الرقـايب فيمـا   
يتعلق باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وتكييـف التشـريعات الوطنيـة مـع     
املعايري الدولية ذات الصلة. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ احلكومـات تتحمـل املسـؤولية الدوليـة     
عن األنشطة الوطنية اليت ُتستخدم فيها مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وتضـطلع       

ا املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة، وأنَّ تلـك األنشـطة جيـب أن تكـون مفيـدة للبشـرية،           هب
  ضارة هبا.  ال

وأهـــاب بعـــض الوفـــود باللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة أن تراجـــع إطـــار األمـــان اخلـــاص    -٤١
بتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي، وتشــجِّع علــى اعتمــاد معــايري ملزمــة   

  االستخدام املسؤول هلذه املصادر.  لكفالة  
وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي تعزيـز التنسـيق والتفاعـل بـني اللجنـة            -٤٢

الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــن أجــل تعميــق فهــم الصــكوك القانونيــة   
ادة َتقَبُّلـها وتنفيـذها، ووضـع    املتعلقة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وزيـ 

  صكوك قانونية جديدة هبذا الشأن.
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أن ُيـوىل مزيـد مـن االهتمـام السـتخدام مصـادر          -٤٣
ــة يف الفضــاء اخلــارجي، خصوصــاً يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض والغــالف      القــدرة النووي

وانــب القانونيــة ملشــكلة احتمــال اصــطدام   اجلــوي القريــب مــن األرض، مــن أجــل معاجلــة اجل  
ــدار واحلــوادث أو حــاالت        ــا يف امل ــاء وجوده ــة أثن ــدرة النووي ــزوَّدة بالق األجســام الفضــائية امل
الطوارئ الـيت قـد تنشـأ عـن احلـوادث املتمثلـة يف العـودة العرضـية لتلـك األجسـام إىل الغـالف            

لـى حيـاة النـاس وصـحتهم     اجلوي لألرض، وكذلك تأثري تلك العودة علـى سـطح األرض، وع  
  وعلى املنظومة اإليكولوجية.

    
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام   - ٧  

    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
يف إطـار البنـد املتعلـق بالتبـادل      أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية  -٤٤

العام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصـلة بتـدابري ختفيـف احلطـام الفضـائي، مـع       
أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان، اليت يـرد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة      

  ).  ١٨٤-١٥٤، الفقرات A/AC.105/1090القانونية (الوثيقة 
، A/AC.105/1090وأقرت اللجنة قرارات اللجنة الفرعيـة الـواردة يف تقريرهـا (الوثيقـة       -٤٥

  ).  ١٨٤الفقرة 
وأشارت اللجنة إىل تزايد كمية احلطام الفضائي، والحظت بارتياح أنَّ إقرار اجلمعيـة    -٤٦

ي الـيت اعتمـدهتا   ، للمبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفضـائ  ٦٢/٢١٧العامة، يف قرارها 
مثَّـل خطـوة كـربى يف تزويـد مجيـع       )١(جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية،    

الدول اليت ترتاد الفضاء بإرشادات حـول كيفيـة ختفيـف مشـكلة احلطـام الفضـائي، وشـجَّعت        
  الدول األعضاء على النظر يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية طواعيةً.

ة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول قــد اختــذت تــدابري إلنفــاذ تطبيــق املبــادئ  والحظــت اللجنــ  -٤٧
التوجيهيــة واملعــايري املعتــرف هبــا دوليــا بشــأن احلطــام الفضــائي مــن خــالل تضــمني تشــريعاهتا    

  الوطنية أحكاماً هبذا الشأن.  

                                                         
 ١١٨و ١١٧الفقرتان  ،)A/62/20( ٢٠مللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، ا )١(  

  .واملرفق
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وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها ألملانيــا واجلمهوريــة التشــيكية وكنــدا إلعــدادها خالصــة    -٤٨
ــة       وا ــة، ولألمان ــيت اعتمــدهتا دول ومنظمــات دولي ــايري التخفيــف مــن احلطــام الفضــائي ال ــة ملع في

  الحتفاظها باخلالصة يف صفحة خمصَّصة هلا يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي. 
واتَّفقــت اللجنــة علــى دعــوة الــدول األعضــاء فيهــا واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت   -٤٩

مراقب دائم لديها إىل مواصلة املسـامهة يف اخلالصـة الوافيـة ملعـايري ختفيـف احلطـام        تتمتَّع بصفة
الفضــائي الــيت اعتمــدهتا الــدول واملنظمــات الدوليــة، بتقــدمي معلومــات بشــأن أيِّ تشــريعات أو 
معايري ُتعَتَمد بشأن ختفيف احلطام الفضـائي أو حتـديث املعلومـات احلاليـة هبـذا الشـأن، وذلـك        

النموذج املخصَّص لـذلك الغـرض. واتَّفقـت اللجنـة أيضـاً علـى دعـوة سـائر الـدول          باستخدام 
األعضاء يف األمم املتحدة إىل املسامهة يف تلـك اخلالصـة الوافيـة، وشـجَّعت الـدول الـيت لـديها        

  لوائح أو معايري من هذا القبيل على تقدمي معلومات عنها.
ة إيالء األولوية للجوانب القانونية مـن  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مواصل  -٥٠

ــة كــبرية، وذلــك مــن خــالل مناقشــة املســائل        املســائل املتصــلة باحلطــام الفضــائي تتســم بأمهي
القانونيــة املتعلقــة بتوليــد احلطــام الفضــائي وتنظــيم مســائل التخفيــف منــه وإزالتــه. ورأت تلــك 

تفضـي إىل اعتمـاد معـايري أو عتبـات      الوفود أنَّ تدابري التخفيف من احلطام الفضـائي ينبغـي أالَّ  
  مفرطة تعيق تنمية قدرات البلدان النامية.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري تعزيــز التفاعــل بــني اللجنــة    -٥١
الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونيـة بغيـة جعـل التطـوير التـدرجيي لقـانون الفضـاء        

دُّم الكبري يف علوم وتكنولوجيا الفضاء، وأن نتـائج عمـل األفرقـة العاملـة التابعـة      متزامناً مع التق
ــة للتخفيــف مــن احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن       ــادئ التوجيهي ــة، وال ســيما املب ــة الفرعي للجن
اللجنة، ينبغي أن ُتعرض رمسيا على اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إلجـراء حتليـل قـانوين فيمـا خيـص         

  مبادئ املتعلقة بالفضاء اخلارجي.امتثاهلا لل
    

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً املعنية   - ٨  
    اخلارجي  بالفضاء

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون          -٥٢
ــام  ــادل ع ــم املتحــدة غــري     "تب ــات بشــأن صــكوك األم ــة بالفضــاء     للمعلوم ــاً املعني ــة قانون امللزِم

، الفقــرات  A/AC.105/1090يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة       اخلــارجي"، الــيت 
ــة    ٢٠٣-١٨٥ ــا (الوثيقــ ــواردة يف تقريرهــ ــة الــ ــة الفرعيــ ــرارات اللجنــ ــة قــ ). وأقــــرت اللجنــ
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A/AC.105/1090 لـدورة اخلامسـة   ) بشأن االحتفاظ هبذا البند يف جدول أعمـال ا ٢٠٣، الفقرة
  .  ٢٠١٦واخلمسني للجنة الفرعية يف عام 

والحظت اللجنة أنَّ صكوك األمم املتحـدة احلاليـة غـري امللزِمـة قانونـاً بشـأن األنشـطة          -٥٣
ــة بالفضــاء         ــم املتحــدة املتعلق ــز معاهــدات األم ــة وتعزي ــا يف تكمل ــد أدَّت دوراً هام الفضــائية ق

ة للتصدِّي للتحديات املسـتجدة مثـل التحـديات املتعلقـة     اخلارجي، وأهنا تستخدم كوسيلة فعَّال
  باستخدام الفضاء اخلارجي استخداما آمناً ومستداماً.

ورحَّبت اللجنة باجلهود اليت يبذهلا وفد اليابان يف التـرويج لتبـادل اآلراء يف إطـار هـذا       -٥٤
ــوارد          ــن خــالل تبســيط االســتبيان ال ــة، م ــة الفرعي ــال اللجن ــن جــدول أعم ــد م ــة البن يف الوثيق

A/AC.105/C.2/2015/CRP.24/Rev.1    ــات ــة واملنظمــ ــاء يف اللجنــ ــدول األعضــ ــجيع الــ ، وتشــ
احلكوميــة الدوليــة الــيت لــديها صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة علــى الــرد، طواعيــةً وحســب     
االقتضاء، على ذلك االسـتبيان، وعلـى تزويـد وفـد اليابـان مبقترحاهتـا. وُدعـي وفـد اليابـان إىل          

صة جامعة للردود لتقدميها إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسـني يف عـام   إعداد خال
٢٠١٦ )A/AC.105/1090 ١٩١، الفقرة.(  

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّه ال يزال هناك اخـتالف كـبري يف اآلراء بشـأن      -٥٥
رحَّبـت تلـك الوفـود    نطاق املداوالت يف إطار هذا البند مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة. و     

ــة علــى االحتفــاظ هبــذا البنــد يف جــدول أعمــال دورهتــا اخلامســة       ــة الفرعي أيضــاً باتفــاق اللجن
  واخلمسني ملواصلة مداوالهتا بشأن مضمونه ونطاقه.

وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أال تقتصـر املناقشـات الـيت تـدور يف             -٥٦
ى دراسة صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونـاً فقـط،   إطار هذا البند من جدول األعمال عل

بل ينبغي دراسة مجيع الصكوك غري امللزمة قانوناً املتعلقة باألنشطة الفضائية، املوجـودة بالفعـل   
ــا االحتــاد          ــيت يتواله ــادرة ال ــة باملب ــك املناقشــات املتعلق ــداد. ويشــمل ذل ــد اإلع ــيت هــي قي أو ال

نة قواعد السلوك الدولية ألنشطة الفضاء اخلارجي، اليت ينبغـي  األورويب واملتعلقة مبشروع مدو
أن جتــري بطريقــة شــفافة ضــمن إطــار األمــم املتحــدة، وال ســيما ضــمن إطــار اللجنــة الفرعيــة   

  القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  
فرعية أن تـذهب إىل أبعـد مـن    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة ال  -٥٧

جمرد مناقشـة الصـكوك غـري امللزمـة قانونـاً، وأن تسـتهدف وضـع قواعـد جديـدة ملزِمـة قانونـاً            
بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، بغية احلد من أوجه عدم الـيقني القـانوين الـيت تواجههـا البلـدان      

  املرتادة للفضاء والبلدان اليت بدأت ترتاده حديثاً.
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اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه استعراض   - ٩  
    األغراض السلمية  يف
أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبناقشـــات اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف إطـــار البنـــد املتعلـــق    -٥٨

ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف       ــة للتع ــات الدولي باســتعراض اآللي
، وفقــاً خلطــة عملــها اخلمســية، وهــي مناقشــات يــرد بياهنــا يف تقريــر اللجنــة األغــراض الســلمية
  ).  ٢١٦-٢٠٤، الفقرات A/AC.105/1090الفرعية (الوثيقة 

وأقـرت اللجنـة قـرارات وتوصـيات اللجنـة الفرعيـة وفريقهـا العامـل املعـين باسـتعراض             -٥٩
دامه يف األغــراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخ       

السلمية، الذي عاودت اللجنة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني عقـده برئاسـة سيتسـوكو        
  ).  ١٠و ٩، واملرفق الثالث، الفقرتان ٢٠٦، الفقرة A/AC.105/1090أَوكي (اليابان) (الوثيقة 

اء والحظــت اللجنــة اتِّســـاع نطــاق اآلليـــات املســتخدمة يف التعـــاون يف جمــال الفضـــ       -٦٠
وتنوعهــا، مبــا فيهــا االتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف امللزِمــة قانونــاً؛ ومــذكِّرات التفــاهم؛  
والترتيبـات غـري امللزِمـة قانونـاً؛ واملبـادئ وكــذلك املبـادئ التوجيهيـة التقنيـة؛ وآليـات التنســيق          

تطوير تطبيقـات تلـك   املتعدِّدة األطراف اليت يستعني هبا مشغِّلو النظم الفضائية من أجل تنسيق 
النظم مبا يعود بـالنفع علـى البيئـة وأمـن البشـرية ورفاههـا والتنميـة؛ واآلليـات امليسِّـرة جملموعـة           

  متنوعة من املنظمات واحملافل الدولية واإلقليمية.  
ــات التعــاون يف األنشــطة الفضــائية ســيتيح        -٦١ ــة أيضــاً أن اســتعراض آلي والحظــت اللجن

ن خمتلف أشكال التعاون الـدويل يف األنشـطة الفضـائية اجلاريـة     احلصول على صورة واضحة ع
وحتليل جناحها. والحظت اللجنة أيضاً أن هذا االستعراض سيسهم  يف تعزيـز التعـاون الـدويل    

  يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.
هــذا البنــد دلَّ علــى اتســاع  والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ تبــادل املعلومــات يف إطــار    -٦٢

جمموعة اآلليات التعاونية الدوليـة الـيت تسـتخدمها الـدول األعضـاء يف اللجنـة، وأنَّ مثـة مبـادئ         
وإجراءات مشتركة انبثقت من خالل تبـادل اآلراء هـذا، مـع نظـر الـدول األعضـاء يف خمتلـف        

ــاون املســتقبلي يف استكشــاف الفضــاء اخلــا      ــة لتيســري التع ــات احملتمل رجي واســتخدامه يف اآللي
  األغراض السلمية.
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    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية القانونية  - ١٠  
أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باالقتراحــات     -٦٣

مية بشأن بنود جديدة لكـي تنظـر   املقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السل
فيها اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني، الـيت يـرد بياهنـا يف تقريـر اللجنـة            

  ).  ٢٢٥-٢٢٠، الفقرات A/AC.105/1090الفرعية (الوثيقة 
اللجنـة   واستناداً إىل مداوالت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة واخلمسني، اتَّفقت  - ٦٤

  على أن تنظر اللجنة الفرعية، أثناء دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية:  
  

    البنود املنتظمة      
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس.  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تبادل عام لآلراء.  -٤  
الدوليــة غــري  معلومــات عــن أنشــطة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات   -٥  

  احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
ر طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـ        (ب)    

ــادل       ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي يف الســبل والوســائل الكفيل
ــدويل     للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد ال

  لالتصاالت.
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٨  

  األغراض السلمية.
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  
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    املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة      
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -١٠  

  وإمكانية تنقيحها. اخلارجي
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري ختفيـف       -١١  

  العلمية والتقنية يف احلسبان.احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية 
تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزِمـة قانونـاً املعنيـة         -١٢  

  بالفضاء اخلارجي.
  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٣  
  السواتل الصغرية. تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة  -١٤  

    
    عمل طضمن إطار خط اُينظر فيهاليت  بنودلا      

ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي       -١٥   ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي
  واستخدامه يف األغراض السلمية.

ــام        ــوخَّى لع ــدِّدة      ٢٠١٦(العمــل املت ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب حســبما ه
ــواردة يف تقريــر ا   ــنوات، ال ــال دورهتــا      الس ــن أعم ــة القانونيــة ع ــة الفرعي للجن

  ))١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003واخلمسني ( احلادية
    

    ةاجلديد لبنودا      
اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          -١٦  

بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا          بشــأن
  سني.السادسة واخلم

واتَّفقت اللجنة على أن ُيعاود يف الدورة اخلامسـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة القانونيـة        -٦٥
َعقْــُد الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي  

امـل  وتطبيقها، والفريـق العامـل املعـين بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، والفريـق الع         
املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف   

  األغراض السلمية.  
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واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن تعاود اللجنة الفرعية، أثناء دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني،      -٦٦
عاهــدات األمــم املتحــدة النظــر يف مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة م  
  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة.  

فرانسـوا مايـانس (بلجيكـا)، الـرئيس املنتهيـة واليتـه للفريـق        -وأثنت اللجنة على جـان   -٦٧
العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا، لتفانيـه   

  يف رئاسة الفريق العامل ولسعيه الدؤوب للمضي قُُدماً مبناقشاته.
ــدول          -٦٨ ــة وال ــا الغربي ــة دول أوروب ــه جمموع ــذي توصــلت إلي ــاق ال ــة االتف ــرت اللجن وأق

الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات      رئاسـة  تيد (أملانيا) -األخرى على أن يتوىل برنارد مشيت
  ضاء اخلارجي وتطبيقها.األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالف

واتَّفقت اللجنة على أن ُيدعى املعهد الدويل لقانون الفضـاء واملركـز األورويب لقـانون      -٦٩
  الفضاء إىل تنظيم ندوة حول قانون الفضاء أثناء الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية.  

 


