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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  عية القانونيةاللجنة الفر
  الدورة اخلمسون

        ٢٠١١أبريل / نيسان٨ - مارس / آذار٢٨فيينا، 
      مشروع التقرير    

دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق   -سابعا  
، امللحق باتفاقية الضمانات باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية

    الدولية على املعدات املنقولة
 مـن جـدول     ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١

ــصلة مبــشروع الربوتوكــول املتعلــق    "األعمــال، املعنــون   دراســة واســتعراض التطــورات ذات ال
ــاملوجودات الفــضائية، امللحــق ب    ــسائل اخلاصــة ب ــدات    بامل ــى املع ــة عل ــضمانات الدولي ــة ال اتفاقي

  .بند منفرد للمناقشة/املنقولة، كموضوع
 مـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو أملانيـــا وإندونيـــسيا وإيطاليـــا   ٨وتكلـــم يف إطـــار البنـــد   -٢

. واجلمهورية التشيكية والصني وكندا واململكـة العربيـة الـسعودية والواليـات املتحـدة واليابـان               
  . أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرىوتكلم بشأن هذا البند

أبريــل، إىل بيــان / نيــسان٤، املعقــودة يف ٨٣٠واســتمعت اللجنــة الفرعيــة يف جلــستها   -٣
أدىل به املراقب عن اليونيدروا بشأن التطورات املتعلقـة مبـشروع الربوتوكـول املتعلـق باملـسائل                 

  .باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولةاخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق 
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ــة       -٤ ــوميني التابعـ ــرباء احلكـ ــة اخلـ ــه جلنـ ــا أحرزتـ ــاح مـ ــة بارتيـ ــة الفرعيـ والحظـــت اللجنـ
، ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٧ إىل   ٣لليونيدروا، اليت عقدت دورتيها الرابعـة واخلامـسة يف رومـا، مـن              

م يف إعـداد مـشروع بروتوكـول        ، على التوايل، من تقـد     ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥ إىل   ٢١ومن  
والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الصدد أن جلنة اليونيـدروا اتفقـت علـى    . املوجودات الفضائية 

، وعلـى قاعــدة جديـدة بــشأن اخلدمـة العموميــة،    "املوجـودات الفــضائية "تعريـف جديـد لتعــبري   
كمـا  راض التـسجيل،    لالزمة لتحديد هوية املوجودات الفضائية ألغـ      حتدد املعايري ا   وعلى قاعدة 

اتفقــت علــى بــدائل بــشأن ســبل االنتــصاف يف حــاالت التقــصري املتعلقــة باملكونــات، والــيت مل  
  . التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنايتسنَّ
ــد         -٥ ــدروا ق ــة لليوني ــة اخلــرباء احلكــوميني التابع ــضاً أن جلن ــة أي ــة الفرعي والحظــت اللجن

إحالة املشروع األويل للربوتوكـول، بـصيغته املعّدلـة،         أوصت جملس إدارة اليونيدروا بأن يأذن ب      
إىل مــؤمتر دبلوماســي العتمــاده، وبــأن ينظــر اجمللــس يف هــذه املــسألة يف دورتــه التــسعني، الــيت   

  .٢٠١١مايو / أيار١١ إىل ٩سُتعقد يف روما من 
ورأى بعــض الوفــود أن مــن شــأن بروتوكــول املوجــودات الفــضائية املقبــل أن يــشّجع    -٦

ت فضائية جديدة، وأن خيدم مصاحل البلدان النامية، وأن يسهِّل توسُّع القطـاع الفـضائي               تطبيقا
  .التجاري، وأن يزيد من عدد الدول القادة على القيام بأنشطة فضائية

املوجودات الفضائية املقبل ينبغـي أن يكـون متوافقـاً          وأُبدي رأي مفاده أن بروتوكول        -٧
 مـصاحل الكيانـات   ئها املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي، وأن ُيـوازِن      مع معاهدات األمم املتحدة ومباد    

احلكوميــة والكيانــات غــري احلكوميــة، وكــذلك أن يــصون مــصاحل البلــدان الناميــة، وخــصوصاً  
ــا           ــيت توفّره ــة ال ــى اخلــدمات العام ــة احلــصول عل ــتمرار إمكاني ــا باس ــسَّر هل ــى أن ُتي ــالنص عل ب

  .املوجودات الفضائية
ن بروتوكـول املوجـودات الفـضائية املقبـل ال يـستهدف املـساس       ورأى بعـض الوفـود أ    -٨

واجبات الدول األطراف يف معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي ويف       وحبقوق  
صكوك اآليتيـو، وأنـه ال يـستهدف سـوى تنـاول مـسألة حمـددة، هـي قواعـد قـانون املعـامالت                

  .لتجاريةاخلاص ذات الصلة بتمويل املوجودات الفضائية ا
وأُعرب عن رأي مفاده أن الصياغة احلاليـة ملـشروع بروتوكـول املوجـودات الفـضائية                  -٩

ــني            ــوازن ب ــى ت ــافظ عل ــضائية وحي ــشطة الف ــصرية لألن ــائق الع ــاول احلق ــة لتن ــة كافي ــوفّر مرون ي
 ١ مـن مـشروع املـادة      ٣استمرارية اخلدمة العمومية ومصاحل أي مطالـب، وأن أحكـام الفقـرة             

  .االًيق مشروع الربوتوكول تطبيقاً فّععلى تطب تنص
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 أن هـذا  وورأى بعض الوفود أنه ليس من الواضح أن هذه األهداف سوف تتحقّـق، أ              -١٠
النوع من اإلطار التعاهدي سيكون قـادراً يف الظـروف الراهنـة علـى تلبيـة احتياجـات التمويـل                    

حكـــام مـــشروع  إدخـــال حتـــسني إضـــايف علـــى أالتجـــاري يف القطـــاع اخلـــاص، مـــا مل يتـــسنَّ
بروتوكــول املوجــودات الفــضائية حبيــث يــوفّر منــافع اقتــصادية للمــستعملني ويكتــسب تأييــداً    

  .كافياً له بني صفوفهم
الدولـة  "وأُبدي رأي مفاده أنه ميكن للجنة الفرعية القانونية أن تعاود النظر يف مفهـوم                 -١١

  ".دولة مطِلقة" مؤهَّلة ألن تكون املموِّلة لتقرير ما إذا كان ينبغي اعتبار الدولة" املطِلقة
وأُبــدي رأي مفــاده أن مــن املهــم أن يكفــل تطبيــق بروتوكــول املوجــودات الفــضائية      -١٢

  .املقبل استمرارية استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  .واتفقت اللجنة الفرعية على أن يظل هذا البند مدرجاً يف جدول أعماهلا  -١٣
 من جـدول األعمـال يف       ٨امل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشة البند        ويرد النص الك    -١٤

  ).[…].T إىل […].COPUOS/Legal/T(نصوص حرفية غري منقّحة 
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -ثامنا  
 مـن جـدول     ٩، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٥/٩٧ بقـرار اجلمعيـة العامـة        عمالً  -١٥

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء "األعمال، املعنون
ــد    -١٦ ــار البنـ ــم يف إطـ ــل     ٩وتكلـ ــا والربازيـ ــبانيا وأملانيـ ــو إسـ ــال ممثلـ ــدول األعمـ ــن جـ  مـ

  والنمــساواجلمهوريــة التــشيكية وجنــوب أفريقيــا والــصني وكنــدا واململكــة العربيــة الــسعودية   
أن هذا البند أثناء التبـادل العـام لـآلراء ممثلـو دول أعـضاء           وتكلم بش .  واليابان واململكة املتحدة 

ي، وممثـل مجهوريـة    أخرى، وممثـل كولومبيـا نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب               
 . والصني، واملراقب عن اإليسا٧٧زويال البوليفارية نيابة عن جمموعة الـ فن

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية ما يلي  -١٧

 بــشأن قــانون وتايلنــدتقريــر عــن حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة     )أ(  
الوفـاء  : أنشطة الدول يف الفـضاء اخلـارجي يف ضـوء التطـورات اجلديـدة             " موضوع   عنالفضاء  

 الـيت ُعقـدت يف      ،" وإنشاء أطر وطنيـة قانونيـة ومتعلقـة بالـسياسات العامـة            ةباملسؤوليات الدولي 
 ؛)A/AC.105/989 (٢٠١٠نوفمرب /رين الثاين تش١٩ إىل ١٦بانكوك من 
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فرص التعليم يف جمال قانون الفـضاء       ل ل دلي حتتوي على اجتماعات  ورقة غرفة     )ب(  
)A/AC.105/C.2/2011/CRP.3(؛ 

 يف جمـال قـانون      ورقة غرفة اجتماعـات حتتـوي علـى مـشروع منـهاج تعليمـي               )ج(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.5(الفضاء 
ــا واململكــة  مقدَّمــة معلومــات حتتــوي علــىجتماعــات ورقــة غرفــة ا  )د(    مــن أوكراني

 واملبــادرات املتعلقــة ببنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفــضاء  عــن التــدابرياملتحــدة والنمــسا واليابــان 
)A/AC.105/C.2/2011/CRP.6(؛  

ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على معلومات مقّدمـة مـن هولنـدا عـن التـدابري                  )ه(  
  ؛(A/AC.105/C.2/2011/CRP.14)املتعلقة ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء واملبادرات 

الوفـــاء : أنـــشطة الـــدول يف الفـــضاء اخلـــارجي يف ضـــوء التطـــورات اجلديـــدة  )و(  
 وقــائع حلقــة - وإنــشاء أطــر وطنيــة قانونيــة ومتعلقــة بالــسياسات العامــة ةباملــسؤوليات الدوليــ

  .(ST/SPACE/54)تايلند بشأن قانون الفضاء العمل املشتركة بني األمم املتحدة و
بنــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون  لواتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن   -١٨

واصــلة تطــوير اجلوانــب ملجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة املبذولــة  يف االفــضاء أمهيــة بالغــة 
 األنــشطة ُتجــرىباإلطــار القــانوين الــذي  ولزيــادة املعرفــة ،علــوم وتكنولوجيــا الفــضاءلالعمليــة 

 .دوراً هاماً يف هذا الشأنللجنة الفرعية على أن  وُشدِّد. ضمنهالفضائية 

وأُعرب عن رأي مفاده أن من الـضروري تقـدمي دعـم واف، مـن خـالل تـوفري اخلـربة                  -١٩
املتعلقـة بقـانون   الفنية واملوارد املادية واملالية، لتمكني املؤسسات من تنفيـذ الـدورات الدراسـية              

  .الفضاء فعلياً
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن عدداً من الكيانات احلكوميـة وغـري احلكوميـة                 -٢٠

 على الصعيد الوطين واإلقليمـي والـدويل مـن أجـل بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون                     جهوداًتبذل  
ون الفـضاء وتـوفري     وتشمل تلك اجلهود تشجيع اجلامعـات علـى تقـدمي منـائط عـن قـان               . الفضاء

 واملــساعدة علــى تطــوير ،زمــاالت لدراســات جامعيــة ودراســات عليــا يف جمــال قــانون الفــضاء 
ــشريعات  ــسياساواألطــرالت ــضاء  تية ال ــة يف جمــال الف ــات   ، الوطني  وتنظــيم حلقــات عمــل وحلق

 وتقدمي دعم مايل وتقين للبحـوث       ، فهم قانون الفضاء   يادةزل أخرى متخّصصةأنشطة  ودراسية  
 ودعــم ، عــن قــانون الفــضاء  متخّصــصة وإعــداد دراســات وورقــات ومنــشورات    ،ونيــةالقان

 ودعـم مـشاركة االختـصاصيني الـشباب       ، الـصورية يف جمـال قـانون الفـضاء         احملاكمـة مسابقات  
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 وتـوفري التـدريب وغـريه مـن فـرص           ،يف االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقـانون الفـضاء        
  .دراسات والبحوث املتصلة بقانون الفضاءالإلجراء املكرَّسة  ودعم اهليئات ،بناء اخلربات

وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أن هنـــاك حاجـــة إىل اتفاقـــات تعـــاون مـــع    -٢١
ــاء         ــرامج بن ــز ب ــة بتعزي ــة املعني ــع املنظمــات األقاليمي ــة واخلاصــة، وم ــة العام املؤســسات التعليمي
القــدرات ذات الــصلة بقــانون الفــضاء، لكــي يتــسىن تبــادل املعــارف وبنــاء القــدرات يف جمــال    

  .وطين واإلقليمي ملنفعة البلدان الناميةقانون الفضاء على الصعيدين ال
ع لزيــادة ده أن هنــاك حاجــة إىل بــذل جهــود أجنــوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــا  -٢٢

الوعي بأمهية قانون الفـضاء واألطـر القانونيـة الـيت حتكـم أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، وأن هنـاك                    
ا بـني بلـدان اجلنـوب،       حاجة إىل مزيد من الـدعم لتعزيـز التعـاون بـني الـشمال واجلنـوب وفيمـ                 

  .تيسرياً لتقاسم املعارف املتعلقة بقانون الفضاء وبني البلدان، وخصوصاً ملنفعة البلدان النامية
بفـرص التمـرين الـداخلي يف جمـال قـانون       أن ُينظـر يف إعـداد قائمـة         هدوأُبدي رأي مفا    -٢٣

ــامل، ألن مــن شــأن اإلعــالن عــن هــذه        الفــرص أن جيعــل  الفــضاء املتاحــة يف خمتلــف أحنــاء الع
اختصاصيي قانون الفضاء املقبلني أكثر وعيـاً بفـرص التـدريب املتاحـة وأن يـساعد أيـضاً علـى                    

  .تعميق التفاهم بني البلدان املنخرطة يف األنشطة الفضائية
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير عقـد حلقـة األمـم املتحـدة الـسابعة بـشأن قـانون                     -٢٤

الوفــاء :  الــدول يف الفــضاء اخلــارجي يف ضــوء التطــورات اجلديــدة أنــشطة" واملعنونــة ،الفــضاء
 وُعقـدت هـذه     ".باملسؤوليات الدولية وإنـشاء أُطـر وطنيـة قانونيـة ومتعلقـة بالـسياسات العامـة               

، وَضــيَّفتها حكومــة تايلنــد ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩ إىل ١٦احللقــة يف بــانكوك مــن 
اخلــارجي ووكالــة تطــوير اإلعالميــات اجلغرافيــة  واشــترك يف تنظيمهــا مكتــب شــؤون الفــضاء  

  .والتكنولوجيا الفضائية، بدعم من اإليسا ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ
والحظت اللجنة الفرعيـة أن مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يعتـزم، باالشـتراك مـع                     -٢٥

ــى هــ        ــضاء عل ــانون الف ــال ق ــيم دورة يف جم ــسا تنظ ــا واإلي ــة كيني ــادات  حكوم ــؤمتر القي امش م
األفريقيــة الرابــع بــشأن تــسخري علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة، الــذي   

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ٢٦سُيعقد يف مومباسا، كينيا، من 
التقــدير مــا يقــوم بــه مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي   مــع والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -٢٦

 قـانون الفـضاء وممثلـي املراكـز اإلقليميـة لتـدريس             تـدريس خصـصني يف    حالياً، بالتعـاون مـع املت     
علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، من عمـل علـى تطـوير املنـهاج الدراسـي                  
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ــة       ــدورة احلاليـ ــاء الـ ــم أثنـ ــذي ُعمِّـ ــدَّث الـ ــشروع احملـ ــضاء، ورحَّبـــت باملـ ــانون الفـ ــاص بقـ اخلـ
(A/AC.105/C.1/2011/CRP.5).  

والحظت اللجنة الفرعيـة بارتيـاح أن مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـام بتحـديث                     -٢٧
، مبـا فيـه املعلومـات       (A/AC.105/C.2/2011/CRP.3)دليل فرص التعلـيم يف جمـال قـانون الفـضاء            

ــه ينبغــي للمكتــب أن يواصــل حتــديث       املتعلقــة بالزمــاالت واملــنح الدراســية، واتفقــت علــى أن
ت اللجنـة الفرعيـة الـدول األعـضاء إىل تـشجيع مـسامهات وطنيـة                الصدد، دع  ويف هذا . الدليل

  .يف عمليات حتديث الدليل املقبلة
عـة مـن    ّمن جمموعـة منوّ   وأُبدي رأي مفاده أن مبـادرات بنـاء القـدرات ينبغـي أن تتـض                -٢٨

اخليــارات، مبــا يف ذلــك دورات ُتــنظَّم باالتــصال احلاســويب املباشــر بتكلفــة معقولــة، مــن أجــل   
  .ىل مجهور أوسعالوصول إ

وأوصت اللجنـة الفرعيـة الـدول األعـضاء واجلهـات الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى               -٢٩
اللجنة بأن تبلغ اللجنة الفرعية، يف دورهتا احلادية واخلمـسني، مبـا اختذتـه أو تعتـزم اختـاذه علـى                     

  .لفضاءالصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل من تدابري لبناء القدرات يف جمال قانون ا
 من جـدول األعمـال يف       ٩ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشة البند            -٣٠

  ).[…].T إىل […].COPUOS/Legal/T(نصوص حرفية غري منقّحة 
    

 باستكشافتبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة   -عاشرا  
   الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 مـن جـدول األعمـال، املعنـون         ١١ظـر يف البنـد      ، نُ ٦٥/٩٧عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -٣١
ــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي      " ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــادل عــام للمعلومــات عــن الت تب

 ،٢٠١١-٢٠٠٨وفقاً خلطة العمـل املتعـددة الـسنوات للفتـرة           " واستخدامه يف األغراض السلمية   
انظـر   ( الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف دورهتـا اخلمـسني              اسـتخدام ة  اليت اعتمدهتا جلنـ   

  ).A/62/20 من الوثيقة ٢١٩الفقرة 
الروسـي وأملانيـا والواليـات        من جدول األعمـال ممثلـو االحتـاد        ١١وتكلم يف إطار البند       -٣٢

  .أخرىوتكلم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء . املتحدة
الفريـق  عقـد   مـارس،   / آذار ٢٨ املعقـودة يف     ٨٢٠ اللجنة الفرعية يف جلستها      وعاودت  -٣٣

العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف 
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. لـسات ج[...] قـد الفريـق العامـل       َعو). النمـسا  (رمغـارد مـاربو   ياألغراض السلمية، برئاسـة إ    
ــرَّ ــستها  اللتوأق ــة يف جل ــة الفرعي ــودة يف  [...]جن ــسان[...]، املعق ــق  / ني ــر الفري ــل، تقري أبري
 . هلذا التقرير[...] الوارد يف املرفق ،العامل

 :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يلي  -٣٤

ــة    )أ(   ــة    مــذكّرة مــن األمان حتتــوي علــى معلومــات واردة مــن إســبانيا واجلمهوري
ــشيك ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف       يةالت ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــن القــوانني الوطني  ع

 ؛)A/AC.105/957/Add.1(األغراض السلمية 

ــة اجتماعــات    )ب(   ــة غرف ــق العامــل   ورق ــر الفري ــى مــشروع تقري ــوي عل املعــين  حتت
التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكـــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض       ب

 ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.4 (السلمية

عـن  حتتوي على معلومات واردة من أوكرانيا وإيطاليا        ورقة غرفة اجتماعات      )ج(  
التـــشريعات الوطنيـــة ذات الـــصلة باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  

 ).A/AC.105/C.2/2011/CRP. 7(السلمية 

ططيـة عـن األطـر التنظيميـة         حملـة جمملـة خم     حتتـوي علـى   ورقة غرفة اجتماعـات       )د(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2011/CRP.9(الوطنية اخلاصة باألنشطة الفضائية 

ــسلفادور عــن        )ه(   ــى معلومــات واردة مــن ال ــوي عل ــة اجتماعــات حتت ــة غرف ورق
التـــشريعات الوطنيـــة ذات الـــصلة باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  

  .(A/AC.105/C.2/2011/CRP.13) السلمية
 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية  -٣٥

األنــشطة املتعلقــة : عــرض إيــضاحي مــن املركــز الــوطين للدراســات الفــضائية  "  )أ(  
 ، قدَّمه ممثل فرنسا؛"باحلطام الفضائي؛ مسائل التسجيل

 .، قّدمه ممثل الواليات املتحدة" إدارة الطريان االحتاديةتعاريف"  )ب(  

قت اللجنة الفرعية على أن التبادل العام للمعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة ذات                واتف  -٣٦
د الـدول بلمحـة     وَّالصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية قـد ز                

جمملة شاملة عن احلالة الراهنة للقوانني واللـوائح الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، وسـاعد الـدول علـى                    
  .نهوج املتبعة على الصعيد الوطين لتطوير اُألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة بالفضاءفهم خمتلف ال
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 املتعلقـة  تزايد عدد بـرامج ومـشاريع التعـاون الـدويل            بارتياحوالحظت اللجنة الفرعية      -٣٧
خاصـة  ويف هذا الصدد، نوَّهت اللجنة الفرعية بأمهيـة قيـام الـدول بـصوغ تـشريعات                 . الفضاءب

  .تلك األنشطة التعاونية وتشجيعهان لتلك التشريعات دوراً مهماً يف تنظيم ، ألبالفضاء
والحظت اللجنة الفرعية أن الدول تواصل بذل جهود هتدف إىل وضـع أُطـر تنظيميـة                  -٣٨

والحظـت اللجنـة الفرعيـة      . وطنية جديدة بشأن الفـضاء أو حتـسني مـا يوجـد مـن تلـك اُألطـر                 
لوطنيــة اخلاصــة بالفــضاء، تــويل اهتمامــاً اللتزاماهتــا  أيــضاً أن الــدول، لــدى صــوغ صــكوكها ا 

  .مبقتضى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي
والحظت اللجنـة الفرعيـة أن مناقـشة الفريـق العامـل املعـين بالتـشريعات الوطنيـة ذات                     -٣٩

ألعـضاء  الـدول   لالصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية أتاحت          
 ١١ يف إطـار البنـد       العمـل املـضطلع بـه      وأن   ،طر التنظيمية الوطنية القائمـة    أن تكتسب فهماً لأل   
بـشأن جتـارب    قّيمـة    متبـصرة  نتائج ملموسـة، منـها تبـادل آراء          يعطي خذمن جدول األعمال أ   

  .عاهتا الوطنية املتعلقة بالفضاءتشريالدول يف صوغ 
ر أن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يواصــل  والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدي   -٤٠

حتــديث قاعــدة البيانــات املتعلقــة بالتــشريعات الفــضائية الوطنيــة واالتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة    
انظـر  (األطراف ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية                 

عية الدول على مواصـلة تزويـد   ويف هذا الصدد، شّجعت اللجنة الفر ). www.unosa.orgاملوقع  
املكتب بنصوص قوانينها ولوائحها التنظيمية واتفاقاهتا الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، ومـا لـديها                

  .من وثائق السياسة العامة وغريها من الوثائق القانونية، اليت هلا صلة باألنشطة الفضائية
 مـن جـدول األعمـال       ١١البنـد   ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقـشة            -٤١

  ).[…].T إىل […].COPUOS/Legal/T(يف نصوص حرفية غري منقّحة 
  


