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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف    
     الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

     *مذكّرة من األمانة  
     إضافة 

  احملتويات
    

 الصفحة  

 ٢ .........................................................الردود الواردة من الدول األعضاء-ثانيا

 ٢ ................................................................................املكسيك 

  
  

                                                         
 . دون حترير رمسيهذه الوثيقة صادرة  *  



 

2  
 

 A/AC.105/865/Add.5

     دود الواردة من الدول األعضاءالر  -ثانيا  
 املكسيك 

 ]باإلسبانية :األصل[

   القانون االحتادي املتعلق باالتصاالت  
  أحكام عامة - ١الفصل 

 .هو مسار ساتل يف مدار حول األرض :مدار ساتل  - سادسا

مواقع على طول مدار دائري فوق خط  :املواقع املدارية الثابتة بالنسبة لألرض  - سابعا
اء تتيح للساتل الدوران بنفس سرعة دوران األرض ومن مث البقاء على الدوام عند االستو

 . نفس خط العرض والطول
  
   اللوائح املنظمة لالتصاالت  

 أحكام عامة) أوال (٢املادة 

  حمطات ونظم وشبكات االتصاالت الساتلية  - رابعا

أو جسم فضائي آخر، بغرض حمطة لالتصاالت الراديوية تركَّب على ساتل  :احملطة الفضائية
 .التقاط إشارات االتصاالت الراديوية أو نقلها أو إعادة نقلها

  
   الدستور السياسي للواليات املكسيكية املتحدة   

 الفصل الثاين

  نات االحتاد واإلقليم الوطينمكّو

 : يضم اإلقليم الوطين ما يلي - ٤٢املادة 

رها القانون من احلدود ووفق القواعد اليت يقّرالفضاء الواقع فوق اإلقليم الوطين ض  - سادسا
 .الدويل

  
   االتفاقات الثنائية املتعلقة بتقدمي اخلدمات الساتلية  

 :التعاريف

 خارج الغالف اجلوي تقّرر أن يوضعب على جسم فضائي يقع أو حمطة تركَّ :احملطة الفضائية
 .لألرض
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    االحتاد الدويل لالتصاالت  
 لوائح الراديو
فوضية االحتادية لالتصاالت أيضا بالتعاريف ذات الصلة اليت وضعتها الوكاالت تعترف امل

 .ة اليت تنتمي املكسيك إىل عضويتهاصالدولية املتخص
 جيريعداد حاليا، اإل هي قيدوعالوة على ذلك، وفيما يتعلق باملمارسات ذات الصلة اليت 

ملكسيكية أن تكون وكالة تقنية والغرض من وكالة الفضاء ا .إنشاء وكالة الفضاء املكسيكية
متخصصة تتوىل مسؤولية تنسيق وتشجيع وتعزيز حبوث الفضاء اخلارجي واستكشافه 

 : واستخدامه كجزء من التراث الوطين للبلد ويتوخى منها حتقيق اهلدف التايل
إعداد الكفاءات التقنية والعلمية يف املكسيك يف جمال الفضاء اخلارجي لتمكني البلد من 

مل يف إطار من االستقاللية يف هذا اجملال واملشاركة بنشاط يف األوساط الفضائية الدولية الع
 :من خالل التشجيع على ما يلي

 اختيار احللول التكنولوجية للمشاكل الوطنية؛ - ١
 تنفيذ احللول اليت استنبطتها املكسيك ملعاجلة مشاكل حمددة؛ - ٢
 تتولد عن األنشطة الفضائية واليت هتم استخدام املعلومات والتكنولوجيا اليت - ٣

 املكسيك؛
 املعاهدات واالتفاقات واملفاوضات الدولية بشأن املسائل املتصلة باألنشطة الفضائية؛ - ٤
 تنسيق البحوث الفضائية؛ - ٥
االعتراف بأمهية تنمية املعارف العلمية والتطورات التكنولوجية املتصلة بالبحوث  - ٦

 هبا واستخدامها لصاحل االقتصاد والتعليم والثقافة واجملتمع؛الفضائية وأمهية استيعا
 التبادل األكادميي بني مؤسسات البحوث العلمية والتكنولوجية؛ - ٧
تنفيذ االتفاقات املتعلقة بالتبادل والتعاون مع الوكاالت الفضائية األخرى يف اجملاالت  - ٨

 العلمية والتكنولوجية؛
ليت لديها القدرة التكنولوجية الالزمة لتوفري املعدات إشراك املؤسسات املكسيكية ا - ٩

واملواد واملدخالت واخلدمات للمشاريع املكسيكية أو الوكاالت اليت أبرمت معها اتفاقات 
 تبادل وتعاون؛

إصالح قطاع اإلنتاج املكسيكي لتمكينه من التنافس يف أسواق اخلدمات والسلع  - ١٠
 .الفضائية

 


