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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة احلادية واخلمسون
        ٢٠١٢مارس / آذار٣٠-١٩فيينا، 

      مشروع التقرير    
  استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية   -سادساً  

      يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها
 مـن جـدول     ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١مال بقـرار اجلمعيـة العامـة        ع  -١

استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               "األعمال، املعنون   
  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ــد     -٢ ــار البن ــم يف إط ــو    ٨وتكل ــال ممثل ــن جــدول األعم ــن  م ــصني وف ــة(زويال  ال -مجهوري
وتكلـم بـشأن هـذا البنـد أيـضا أثنـاء       . واململكة العربية السعودية والواليات املتحدة    ) البوليفارية

نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا     التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخـرى وممثـل إكـوادور،         
  .األفريقيةي، وممثل كينيا، نيابة عن جمموعة الدول  الالتينية والكاريب

ــة، يف         -٣ ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــاد اللجن ــاح أنَّ اعتم ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن
دورهتا السادسة واألربعني، إطار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                   

عــام  األمــان أثنــاء دورهتــا الثانيــة واخلمــسني، إطــاروإقــرار اللجنــة ) A/AC.105/934(اخلــارجي 
، قد مثَّال خطوة هامة فيما خيص التطوير التدرجيي لقانون الفضاء الدويل وأَعطيـا دفعـة          ٢٠٠٩

  .قوية للتعاون الدويل يف ضمان مأمونية استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي



 

2 V.12-52125 
 

A/AC.105/C.2/L.287/Add.2

 عمل اليت نظَّمها الفريق العامـل املعـين       الوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح عقد حلقات         -٤
 القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي أثنــاء دوريت اللجنــة الفرعيــة والعلميــة  مــصادرباســتخدام 

والتقنية الثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني، وفقا خلطة العمـل املتعـددة الـسنوات ولألهـداف             
، A/AC.105/958(اليت اعتمدهتا اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني                  

  ).٨ و٧املرفق الثاين، الفقرتان 

ورأى بعــض الوفــود أنَّ مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا، بــصرف النظــر عــن    -٥
مــستوى تطّورهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن تقــوم بنــشاط يتعلــق         

 هـذه املـسألة هتـم       بالتنظيم الرقايب الستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وأنَّ             
 أنَّ احلكومـات تتحمَّـل مـسؤولية دوليـة عمـا تقـوم بـه        اورأت تلك الوفود أيـض . البشرية قاطبة 

املؤسسات احلكومية وغري احلكوميـة مـن أنـشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر قـدرة                     
.  هبـا نووية يف الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة ينبغـي أن تكـون مفيـدة للبـشرية، ال ضـارة              

ويف هذا الصدد، دعت تلك الوفود اللجنة الفرعية القانونية إىل إجـراء مراجعـة إلطـار األمـان،                  
 نشاط ُيضطلع به يف الفـضاء اخلـارجي خاضـعا           وإىل ترويج معايري ملزمة ضمانا ألن يكون أيُّ       

  .ملبدأي احلفاظ على احلياة وصون السلم

هنـاك مزيـد مـن التنـسيق والتفاعـل      وأعرب بعض املندوبني عـن رأي مفـاده أن يكـون           -٦
بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل التـرويج لوضـع معـايري                   

  .دولية ُملزِمة توفِّر إطارا قانونيا الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

اصـل وثيـق بـني اللجنـتني     مفـاده أن ُيحـافَظ علـى تو      رأي   وأعرب بعض املنـدوبني عـن       -٧
الفــرعيتني والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يف تقــّصي إمكانيــة وضــرورة تعــديل املبــادئ ذات    

  ).٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة (الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 

 مـصادر   مفاده أن يوىل مزيد من الدراسـة السـتخدام         رأي   وأعرب بعض املندوبني عن     -٨
أجـل  القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وخـصوصا يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، مـن                      

 باألجـسام الفـضائية   اتاصطداممعاجلة اجلوانب القانونية للمشكلة املتمثلة يف احتمال حدوث        
ــة يف املــدار، واحلــوادث والطــوارئ الــيت ميكــن أن تنــشأ عــن عــودة تلــك       املــزودة بقــدرة نووي

م َعَرضاً إىل الغـالف اجلـوي لـألرض، وكـذلك تـأثري تلـك العـودة علـى سـطح األرض                     األجسا
  .وعلى حياة البشر وصحتهم وعلى املنظومة اإليكولوجية

مفــاده أنَّ املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر   رأي وأعــرب بعــض املنــدوبني عــن   -٩
 / كـانون األول ١٤املـؤرخ  ، ٤٧/٦٨ ةقرار اجلمعيـة العامـ  (القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    
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ينبغي أن تنقَّح من أجل حظر اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف املـدارات                 ) ١٩٩٢ديسمرب  
  .البشرياألرضية ضمانا لسالمة البيئة واجلنس 

وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ مــن شــأن حتــديث املبــادئ اســتنادا إىل إطــار األمــان أن يفيــد تلــك    -١٠
  .املبادئ

تقنيــة بــشأن اده أنَّ املبــادئ وإطــار األمــان يــوفِّران للــدول إرشــادات  مفــرأي وأُبــدي   -١١
ــانوين         ــشاء نظــام ق ــيا أساســا إلن ــضائية، وأَرَس ــة الف ــدرة النووي ــصادر الق ــأمون مل االســتخدام امل
تدرجييا، وأنَّ ترويج هاتني الوثيقتني وتوسيع نطاق التقيُّـد هبمـا هـو أمـر مهـم لـضمان مأمونيـة                     

  . النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام مصادر القدرة

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للدول املرتادة للفـضاء الـيت لـديها جتربـة مفيـدة يف جمـال                      -١٢
استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أن تتيح املعلومات والدراية الفنيـة املتعلقـة               

  .عِمل مصادر قدرة نوويةة لضمان أمان األجسام الفضائية اليت َتستذبالتدابري املتخ

ــزم إطــالق أيِّ   رأي وأُبــدي   -١٣ ــه ينبغــي للــدول الــيت تعت  أجــسام فــضائية حتمــل  مفــاده أن
مصادر قدرة نووية أن تبلـغ الـدول األعـضاء األخـرى خبططهـا يف غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة                       

  . خطر حمتمللكي يتسىن هلا اختاذ تدابري للحد من أيِّ

استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء قـد يكـون ضـروريا              مفاده أنَّ   رأي  وأُبدي    -١٤
عنـدما ال تتـوافر مـصادر أخـرى         يف بعض األحيـان، ولكـن ينبغـي تـوّخي احلـذر يف اسـتعماهلا،                

 ويفــضل أن يكــون ذلــك علــى مــسافات كــبرية مــن األرض، ضــمانا لــسالمة اجلــنس    ؛للطاقــة
  . اليت تدور حوهلاواملعداتالبشري واألرض 

ــدي  -١٥ ــة      رأي  وأُب ــة اســتخدام الطاق ــشأن ســبل ووســائل أمثل ــاده أن ُتجــرى حبــوث ب مف
  .النووية يف أنشطة الفضاء اخلارجي أو االستعاضة عنها مبصادر أخرى

مفــاده أنــه نظــرا ألن التنفيــذ التــام إلطــار األمــان مهــم لــضمان مأمونيــة     رأي وأُبــدي   -١٦
بغـي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي          استخدام مصادر القدرة النووية يف األنشطة الفضائية، ين       

  . تقريرا عن مدى تنفيذ إطار األمانأن ُيعدَّ

واتفقت اللجنة الفرعية على أنه من املهم مواصلة دراسة هذه املسألة وأنه ينبغـي إبقـاء      -١٧
  .هذا البند يف جدول أعماهلا

    



 

4 V.12-52125 
 

A/AC.105/C.2/L.287/Add.2

دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق   -سابعاً  
باتفاقية الضمانات  امللحق ةباملسائل اليت ختص املوجودات الفضائي

    الدولية على املعدات املنقولة
 مـن جـدول     ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٦/٧١عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١٨

ــصلة مبــشروع الربوتوكــول املتعلــق    "األعمــال، املعنــون   دراســة واســتعراض التطــورات ذات ال
ــسائل ا ــدات      بامل ــى املع ــة عل ــضمانات الدولي ــة ال ــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقي خلاصــة ب
  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"املنقولة

 ممثلـــو إســـبانيا وأملانيـــا وإندونيـــسيا والربازيـــل واجلزائـــر      ٩وتكلـــم يف إطـــار البنـــد     -١٩
وكنـدا  ) البوليفاريـة -مجهورية(زويال   واجلمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا والصني وفرنسا وفن      

وتكلـم يف إطـار هـذا       . واململكة العربية السعودية والنمسا وهولندا والواليات املتحـدة واليابـان         
  .البند أيضا املراقبان عن اآليتيو واليونيدروا

، استمعت اللجنـة الفرعيـة إىل       ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٠، املعقودة يف    ٨٤١ويف اجللسة     -٢٠
  :الفرعية، ضمن مجلة أمور، مبا يلينيدروا، وأبلغ فيها اللجنة كلمة ألقاها املراقب عن اليو

أنَّ املــؤمتر الدبلوماســي العتمــاد مــشروع الربوتوكــول املتعلــق باملــسائل الــيت      )أ(  
ختص املوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الـضمانات الدوليـة علـى املعـدات املنقولـة، والـذي                 

ــد يف بـــرلني مـــن    ، قـــد اعتمـــد مـــشروع   ٢٠١٢مـــارس / آذار٩فربايـــر إىل / شـــباط٢٧ُعقـ
 امللحـق باتفاقيـة الـضمان الدوليـة         ةالربوتوكول املتعلق باملسائل الـيت ختـص املوجـودات الفـضائي          

  ؛٢٠١٢مارس /آذار ٩على املعدات املنقولة، وفََتح باب التوقيع عليه يف 

ــد وقَّعــت ع       )ب(   ــسعودية ق ــة ال ــابوي واململكــة العربي ــا فاســو وزمب ــى أنَّ بوركين ل
الربوتوكــول، وأنَّ املــؤمتر قــد اتفــق علــى أن يكــون عــدد التــصديقات أو االنــضمامات الالزمــة 
لكي يبدأ نفاذ الربوتوكول عشرة، كما رأى املـؤمتر أنـه ينبغـي فـرض شـرط إضـايف لبـدء نفـاذ                       
الربوتوكول، هو أنه جيب على السلطة املشرفة على السجل الـدويل للموجـودات الفـضائية أن                

ــودع ــع لــدى ت ــدويل للموجــودات الفــضائية   الودي ــد أنَّ الــسجل ال  جــاهز للعمــل   شــهادة تؤكِّ
  بصورة كاملة؛

 دولــة ومنظمــة تكامــل اقتــصادي  ٢٥أنَّ املــؤمتر اعتمــد مخــسة قــرارات، وأنَّ    )ج(  
إقليميـــة واحـــدة قـــد وقَّعـــت علـــى البيـــان اخلتـــامي للمـــؤمتر الدبلوماســـي العتمـــاد مـــشروع    
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 اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحـق باتفاقيـة الـضمانات الدوليـة            الربوتوكول املتعلق باملسائل  
  على املعدات املنقولة؛

أنَّ املؤمتر، نظرا لعـدم التـيقّن بـشأن اهليئـة الـيت سـتتوىل مهـام الـسلطة املـشرِفة                       )د(  
على السجل الدويل للموجودات الفضائية، رأى أنَّ من الـضروري أن ُتنـشأ، ريثمـا يبـدأ نفـاذ                   

كول، جلنة حتضريية تعمل بصالحيات كاملة كسلطة مشرِفة مؤقتة على إنـشاء الـسجل              الربوتو
الــدويل املقبــل، وأنَّ املــؤمتر قــرَّر أيــضا أن تعمــل اللجنــة التحــضريية بتوجيــه مــن اجلمعيــة العامــة 

  لليونيدروا؛

  .أنه تقرَّر إعداد تعليق رمسي على الربوتوكول  )ه(  

اد الربوتوكول، وأعربـت عـن هتانيهـا لليونيـدروا ألنَّ عملـها      ورحَّبت اللجنة الفرعية باعتم     -٢١
ــد تكلّــ       ــدَّ ســنوات متعــددة ق ــذي امت ــه واعتمــاده وال ــق بإعــداد الربوتوكــول والتفــاوض علي ل املتعل

  .وأثنت اللجنة الفرعية على حكومة أملانيا لتنظيمها املؤمتر وتسهيلها اعتماد الربوتوكول. بالنجاح

ية أنَّ املراقب عـن اآليتيـو يف املـؤمتر أعـرب عـن اهتمـام األمـني                  والحظت اللجنة الفرع    -٢٢
العــام لآليتيــو بــأن تنظــر تلــك املنظمــة يف أن تــصبح هــي الــسلطة املــشرِفة، وأنَّ هــذا االهتمــام   

هــذا  يف - ومهــا اجمللــس ومــؤمتر املنــدوبني املفوضــني -مرهــون بنظــر هيــئيت اآليتيــو احلــاكمتني 
كمـا الحظـت اللجنـة الفرعيـة أنَّ      .  هبـذا الـشأن    األمر، كما أنه ال ميس بالقرار الذي ستتخذانه       

ــه /جملــس اآليتيــو ســيعقد اجتماعــه املقبِــل يف متــوز    وأنَّ مــؤمتر املنــدوبني املفوضــني  ٢٠١٢يولي
  .٢٠١٤القادم سُيعقد يف عام 

 بـصفته   ةليت ختص املوجودات الفضائي   ورأى بعض الوفود أنَّ الربوتوكول املتعلق باملسائل ا         -٢٣
أوَّل معاهدة بشأن قانون الفضاء ُتعَتمد يف ما يزيد على ثالثة عقود وأوَّل اتفاق يف ميدان األنـشطة                 
الفضائية التجارية يستند إىل القانون الدويل اخلاص، مهم الكتمال التنظيم الرقـايب الـدويل لألنـشطة      

نونيا دوليا اختياريا ميكن أن يـسّهل متويـل الـسواتل بـضمان             الفضائية، ومن شأنه أن يرسي نظاما قا      
  .ز أنشطة القطاع اخلاص التجارية يف الفضاء اخلارجياملوجودات وأن يعّز

ورأى بعــض الوفــود أنَّ االتفاقيــة والربوتوكــول قــد أنــشآ نظامــا للتــسجيل واألولويــة      -٢٤
املوجـودات الفـضائية علـى صـعيد        يشكِّل إطارا قانونيا موحدا وواضـحا وقـابال للتنبـؤ لتمويـل             

عرب وطـين، ويكفـل االعتـراف العـاملي بالـضمانات الدوليـة القائمـة علـى املوجـودات الفـضائية                     
ز ويف هذا الصدد، رأت تلك الوفود أيضا أنَّ الربوتوكول سـوف يعـزّ            . ومحاية تلك الضمانات  

د حتفظــات ا ســيبّدفيمــا يتعلــق بالــضمانات املوجــودة يف املوجــودات الفــضائية، كمــ   الــشفافية 
  .الدائنني بشأن أوجه التضارب بني القوانني الوطنية والقوانني املتعلقة بتمويل الديون
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وأبدى أحد الوفود رأيا مفاده أنَّ جهات مشاركة هامة داخل قطاع التجارة الفـضائية،                -٢٥
وكــول ال حيقــق منــها أعــضاء رابطــة الــصناعة الــساتلية املتنوعــون، تــرى أنَّ النــهج املتبــع يف الربوت

ويف هذا الصدد، رأى ذلك الوفد أيضا أنه يلزم إجراء مزيـد مـن     . منافع لقطاع التمويل الفضائي   
الدراسة والتمحـيص آلثـار الربوتوكـول االقتـصادية، وأنـه علـى الـرغم مـن النجـاح الـذي حققـه             

ت بروتوكول من هذا القبيل خاص بالطائرات فليس مرجحـا حتقيـق جنـاح فيمـا خيـص املوجـودا                  
  .الفضائية إذا مل حيظ هذا الربوتوكول بدعم كاف داخل أوساط الصناعة

ــدي   -٢٦ ــات الــدول       رأي وأُب ــراد بــه أن ميــس حبقــوق وواجب ــاده أنَّ الربوتوكــول ال ي مف
  .األطراف يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي ويف صكوك اآليتيو

ع مجيع الدول املتعاقدة يف الربوتوكول وكـذلك        مفاده أنَّ من املهم تشجي    رأي  وأُبدي    -٢٧
مؤســسات التمويــل الدوليــة والوطنيــة واخلاصــة، علــى مــساعدة البلــدان الناميــة الــيت هــي دول   

أسـعار خاصـة مبخـاطر      أيِّ   أو ختفيـضات معقولـة علـى         وماحـس أطراف يف الربوتوكول مبنحها     
  .ويليةرسوم مشاهبة تتقاضاها تلك املؤسسات التمأيِّ التعرُّض أو 

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -ثامناً  

 مـن جـدول   ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٦/٧١عمال بقرار اجلمعية العامة       -٢٨
  .بند منفرد للمناقشة/ كموضوع،"بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"األعمال، املعنون 

ثلو إسـبانيا وأملانيـا والربازيـل وجنـوب      من جدول األعمال مم ١٠وتكلم يف إطار البند       -٢٩
وتكلــم بــشأن هــذا البنــد أثنــاء  . أفريقيــا والــصني وليبيــا والنمــسا ونيجرييــا والواليــات املتحــدة 

التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى وممثل كينيا، نيابـة عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة،                   
  .ي تينية والكاريبوممثل إكوادور، نيابة عن جمموعة دول أمريكا الال

  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي  -٣٠

ورقة غرفـة اجتماعـات حتتـوي علـى معلومـات مقدمـة مـن أسـتراليا واجلزائـر                     )أ(  
ــانون الفــضاء       ــاء القــدرات يف جمــال ق ــة إىل بن ــادرات الرامي ــدابري واملب ــان عــن الت والنمــسا والياب

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.12(؛  

 التعليم يف جمال قانون الفـضاء       صرففة اجتماعات حتتوي على دليل ل     ورقة غر   )ب(  
)A/AC.105/C.2/2012/CRP.13.(  

واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ لبنــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون     -٣١
 وم وتكنولوجيـا لـ الفضاء أمهية فائقـة يف اجلهـود الراميـة إىل مواصـلة تطـوير اجلوانـب العمليـة لع        
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د علـى أنَّ  وُشـدِّ . الفضاء وإىل زيادة املعرفة باألطر القانونية اليت تنفَّذ ضمنها األنشطة الفـضائية         
  .للجنة الفرعية دورا هاما يف هذا الشأن

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ هناك عدة جهود وطنية وإقليمية ودوليـة لبنـاء      -٣٢
وتـشمل  . ا حاليا كيانـات حكوميـة وغـري حكوميـة    القدرات يف ميدان قانون الفضاء تضطلع هب     

 وتقــدمي وحــدات دراســية بــشأن قــانون الفــضاء؛تلــك اجلهــود تــشجيع اجلامعــات علــى عــرض 
 قانون الفضاء ملرحليت الدراسة اجلامعية والدراسات الُعليا؛ واملـساعدة          زماالت تعليمية يف جمال   

نيـة؛ وتنظـيم حلقـات عمـل وحلقـات          على تطوير التشريعات الفضائية واألطر الـسياساتية الوط       
 مايل وتقين للبحـوث     دعمدراسية وأنشطة متخصصة أخرى لتعزيز فهم قانون الفضاء؛ وتقدمي          

القانونية؛ وإعـداد دراسـات وورقـات ومنـشورات خمصـصة لقـانون الفـضاء؛ ودعـم مـسابقات                  
لـشباب يف   احملاكمة الـصورية يف جمـال قـانون الفـضاء؛ ودعـم مـشاركة االختـصاصيني الفنـيني ا                  

االجتماعات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بقانون الفضاء؛ وتوفري فرص تدريبية وغري تدريبيـة             
  .لبناء اخلربة؛ ودعم الكيانات املكرَّسة إلجراء دراسات وحبوث تتعلق بقانون الفضاء

بـة  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول األعضاء ُتقدِّم مساعدة مالية لتمكني الطل             -٣٣
الشباب من حضور مسابقة مانفريد الكس للمحاكمة الـصورية يف جمـال قـانون الفـضاء، الـيت                  

كما الحظـت اللجنـة الفرعيـة      . تنظَّم كل سنة أثناء اجتماعات املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية        
 للمــرة األوىل، وأنَّ  ٢٠١١بارتيــاح أنَّ اجلولــة اإلقليميــة هلــذه املــسابقة قــد ُنظِّمــت يف عــام        

  .جامعات من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجرييا قد شاركت فيها

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد أدرج يف موقعه   -٣٤
ــاً  ــشبكي باب ــداًال ــه  جدي ــة بالفــضاء اخلــارجي    " عنوان : معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا املتعلق

  .)www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/treatyprep/index.html" (األعمال التحضريية

والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يــساعد يف    -٣٥
اجلهود اإلقليمية الرامية إىل بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء، بوسائل منها توفري الدعم ملـؤمتر           

نولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة،          القيادات األفريقيـة الرابـع بـشأن تـسخري علـوم وتك           
تكـوين رؤيـة    "، حـول موضـوع      ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ إىل   ٢٦الذي ُعقد يف مومباسا، من      

، وُعقــدت أثنــاءه جلــسة خمصــصة لقــانون الفــضاء، نظمتــها   "مــشتركة بــشأن الفــضاء يف أفريقيــا 
  .حكومة كينيا باالشتراك مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 عـرب قنـوات     بعض الوفود أنَّ من املهم تعميم املعـارف املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي             ورأى    -٣٦
ثنائيــة، وكــذلك مــن خــالل تعــاون متعــدد األطــراف، كمــا أنَّ مــن املهــم إعطــاء مكتــب شــؤون 
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الفضاء اخلارجي دورا أكرب يف مساعدة الدول يف جهودها الرامية إىل تطوير التـشريعات الوطنيـة     
  .الفضائيةاملتعلقة باألنشطة 

 مفـاده أنَّ مــن الـضروري تقــدمي دعـم كــاف، بتـوفري خــربات فنيـة ومــوارد      وأُبـدي رأي   -٣٧
  .االمادية ومالية، لتمكني املؤسسات من تنفيذ دورات بشأن قانون الفضاء تنفيذا فّع

 مفاده أن ُتشجَّع املنظمات الدولية علـى إقامـة تعـاون مـع الـدول مـن أجـل                    بدي رأي وأُ  -٣٨
وغ وترويج بـرامج تعليميـة يف جمـال قـانون الفـضاء، مـن أجـل زيـادة اهتمـام الطلبـة               املضي يف ص  

لق بآليـات تـسوية     وتعزيز مهاراهتم ومعارفهم يف جمال قانون الفضاء وتنفيذه، وخصوصا فيما يتع          
  .زاعات الن

ورأى بعض الوفود أنَّ أنشطة بناء القدرات ينبغي أن تشمل جمموعة خيارات، منها تـوفري                 -٣٩
  .رات بواسطة االتصال احلاسويب املباشر بتكاليف معقولة، من أجل الوصول إىل مجهور أوسعدو

وأُبدي رأي مفاده أنَّ من املهم بنـاء قـدرات يف جمـال بيانـات احلّيـز األرضـي املـستمدة مـن                         -٤٠
  .الفضاء

 والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، بالتعـاون مـع              -٤١
حكومة األرجنتني واللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية، قـد بـدأ التحـضري حللقـة عمـل                 

 / تـشرين الثـاين    ٩ إىل   ٥األمم املتحدة الثامنة حول قانون الفضاء، اليت ستعقد يف األرجنـتني مـن              
  .٢٠١٢نوفمرب 

ــة التحــضريية أنَّ حلقــات العمــل الــيت نظَّمهــا مكتــب شــؤو      -٤٢ ن الفــضاء والحظــت اللجن
اخلارجي بالتعـاون مـع البلـدان املـضيفة أسـهمت إسـهاما قّيمـا يف بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون                         

  .الفضاء، وكذلك يف التعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قام بتحديث دليـل             -٤٣
، مـضيفا إليـه معلومـات    )A/AC.105/C.2/2012/CRP.13(الفرص التعليمية يف جمال قانون الفـضاء        

 للمكتب أن يواصل  ينبغيعن الزماالت واملنح الدراسية املتاحة؛ واتفقت اللجنة الفرعية على أنه     
ويف هـذا الـصدد دعـت اللجنـة الفرعيـة الـدول األعـضاء إىل تـشجيع املـسامهات                    . حتديث الدليل 

  .لى الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبالع

وأوصت اللجنة الفرعية بأن تقوم الدول األعضاء يف اللجنـة واملراقبـون الـدائمون لـديها                  -٤٤
بــإبالغ اللجنــة الفرعيــة، يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني، مبــا اختذتــه أو تعتــزم اختــاذه علــى الــصعيد   

  .ءات لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاءالوطين أو اإلقليمي أو الدويل من إجرا


