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  مقدمة   -أوال  
  اخللفية واألهداف -ألف 

يعـين االزديـاد املتواصـل يف أنشـطة الفضـاء أن قـانون الفضاء والسياسات واملؤسسات         -١
كما ان  . ت متـثل أولويـة لعـدد مـتزايد مـن الـبلدان يف مجـيع أحنـاء العامل                  املعنـية بالفضـاء أصـبح     

ذلـك أبـرز ضـرورة التصـديق عـلى معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء وتنفيذها              
 .الفعلي

وقـد دعـا مؤمتـر األمـم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه                -٢
إىل اختاذ اجراءات لترويج تطوير قانون الفضاء من ) يونيسبيس الثالثال(يف األغـراض السـلمية    

 وشــدد ذلــك املؤمتــر عــلى أمهــية معــاهدات األمــم  )١(.أجــل الوفــاء باحتــياجات اجملــتمع الــدويل
املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي ودعـا الـدول الـيت مل تصّدق على املعاهدات أو تنضم اليها                     

 .بعد إىل أن تفعل ذلك

قـد كشـف اسـتعراض أجـرته يف اآلونـة األخـرية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                  و -٣
األغــراض الســلمية وجلنــتها الفرعــية القانونــية أن قلــة الوعــي هــي واحــد مــن األســباب احملــتملة 

 .لضعف مستوى التصديق على بعض املعاهدات

ــة بشــأن أنشــطة الفضــاء، ال     -٤  عــلى وقــد أصــبحت احلاجــة اىل قوانــني وسياســات فعال
الصـعيد الـدويل فحسـب، بـل وكذلـك عـلى الصـعيد الوطـين، واضـحة لـدى عـدد مـتزايد من                      

ويعــتمد جنــاح اشــتغال قــانون الفضــاء والسياســات      . الــدول الناشــطة اآلن يف جمــال الفضــاء   
لذلك، فان فرص التعليم    . واملؤسسـات املعنـية بالفضـاء يف بلـد مـا على وجود مهنيني مالئمني              

 .اول موضوع قانون الفضاء وسياسات الفضاء تعّد هامةواملؤسسات اليت تتن

أخـريا، فـان خطـة العمـل الـيت تـندرج يف اطـار اسـتراتيجية األمـم املتحدة بشأن عصر                        -٥
تطبـيق القـانون الدويل أهابت بكل مكتب وادارة وبرنامج وصندوق ووكالة يف األمم املتحدة               

 اليت ميكنها القيام هبا يف حدود واليتها        أن تسـتعرض أنشطتها الراهنة وتنظر يف األمور األخرى        
ومواردهـا الراهـنة لكـي تـروج تطبـيق القانون الدويل وتوفر املساعدة التقنية العانة احلكومات                 
عــلى تنفــيذ الــتزاماهتا مبوجــب املعــاهدات الــيت هــي أطــراف فــيها أو قــد ترغــب يف أن تصــبح     

 .كذلك

حدة واملعهــد الــدويل لقــانون اجلــو وقــد كانــت حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــت  -٦
 ٢١ إىل ١٨والفضـاء بشـأن بـناء القـدرات يف جمـال قـانون الفضاء، اليت عقدت يف الهاي من              

، أول حلقـة عمـل لألمـم املـتحدة بشـأن قـانون الفضـاء تنظم يف                  ٢٠٠٢نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   
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مل تتمثل يف حتقيق    وكانت أهداف حلقة الع   . اطـار بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية        
فهـم معـاهدات األمـم املـتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وقبوهلا وتنفيذها، والتشجيع               
عـلى تـبادل املعلومات عن القوانني والسياسات الوطنية املتعلقة بالفضاء لكي يستفيد من ذلك               

وافرة لتنظيم دراسات   املهنـيون املعنيون بصوغ تلك السياسات وتنفيذها، والنظر يف الفرص املت          
 .جامعية يف جمال قانون الفضاء، وذلك هبدف تعزيز اخلربات والقدرات الوطنية يف هذا اجملال

ووفـرت حلقـة العمـل حملـة عامة عن معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء        -٧
ونظرت يف اخلـارجي، ودرسـت خمـتلف جوانـب قوانـني الفضـاء الوطنـية الراهنة وقارنت بينها              

وقد سعى هذا النهج املتعدد    . الفـرص املـتوافرة لتنظـيم دراسـات جامعية يف جمال قانون الفضاء            
املســتويات ازاء بــناء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء إىل زيــادة املعــرفة والوعــي باملعــاهدات    

ووفرت واملـبادئ الدولـية ذات الصـلة باألنشـطة الفضـائية، الـيت صـيغت بـرعاية األمـم املتحدة                     
 .أساسا لتنفيذها على مستوى عملي من خالل صوغ وادارة تشريعات ونظم رقابية داخلية

وقــد أعــد هــذا الــتقرير لكــي يقــدم إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   -٨
. السـلمية يف دورهتـا السادسـة واألربعـني وجلنـتها الفرعـية القانونـية يف دورهتـا الثانية واألربعني            

نشر الورقات املقدمة يف حلقة العمل بصفتها وقائع حلقة العمل املشتركة بني األمم             ولسـوف ت  
 .املتحدة واملعهد الدويل لقانون اجلو والفضاء بشأن بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

  
   الربنامج -باء 

ــن وزارة اخلارجــية         -٩ ــثلو كــل م ــى كــلمة اســتهاللية مم ــة العمــل، ألق ــتاح حلق ــدى افت ل
وانقسمت حلقة العمل إىل    . لـندية وحمكمـة التحكـيم الدائمـة واألمانة العامة لألمم املتحدة           اهلو

ثـالث جلسـات ركـّزت كـل واحـدة مـنها عـلى مسـألة خمـتلفة تـتعلق بقانون الفضاء وتدريس                      
وقــدم مــتحدثون مدعــوون عروضــا ايضــاحية حــول الــنظام القــانوين الــدويل . موضــوع الفضــاء

قوانــني الفضــاء الوطنــية وبــرامج التعلــيم املــتعلقة بقــانون الفضــاء،  اخلــاص بالفضــاء اخلــارجي و
وقـــدم . ودارت عقـــب تلـــك العـــروض االيضـــاحية مناقشـــات عـــلى شـــكل مـــائدة مســـتديرة 
 .متحدثون مدعوون قادمون من البلدان النامية واملتقدمة على السواء مثاين وثالثني ورقة

النظام الدويل اخلاص بالفضاء ) أ: (وركـزت جلسـات حلقة العمل على املسائل التالية       -١٠
 .برامج التعليم املتعلقة بقانون الفضاء) ج(قوانني الفضاء الوطنية؛ ) ب(اخلارجي؛ 
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   احلضور -جيم 
ــيني         -١١ ــل مشــّرعني ومســؤولني حكوم ــة العم ــتحدة للمشــاركة يف حلق ــم امل دعــت األم

وكان املشاركون يشغلون   . قومدرسـني وطلـبة مـن الـبلدان النامـية واملـتقدمة مـن مجـيع املـناط                 
مناصـب يف دوائـر حكومـية ووكـاالت فضـاء ومـنظمات دولـية وجامعـات وطنية ومؤسسات              

 .حبوث وصناعات من القطاع اخلاص

واسـتعملت األمـوال الـيت قدمـتها األمـم املـتحدة واملعهـد الدويل لقانون اجلو والفضاء                   -١٢
 الـبلدان النامـية والبلدان ذات       وحكومـة هولـندا لسـداد تكالـيف سـفر ومعيشـة مشـاركني مـن               

واختري . وحظـي بالـرعاية واحـد وعشـرون مشـاركا مـن تلـك الـبلدان           . االقتصـادات االنتقالـية   
أولـئك املشـاركون عـلى أسـاس مـا تـتوفر فـيهم مـن امكانـات للـتأثري يف تطويـر قـانون الفضاء                      

 .والسياسات املتعلقة بالفضاء وتدريس الفضاء يف بلداهنم

ـــ  ١٠٠العمــل مــا يقــارب  وحضــر حلقــة  -١٣ االحتــاد :  التالــية٣٩ مشــارك مــن الــبلدان ال
الروســي، األرجنــتني، أســتراليا، أملانــيا، أوروغــواي، أوزبكســتان، ايرلــندا، ايطالــيا، الــربازيل،    
بلجـيكا، بلغاريـا، بـنغالديش، تونـس، جـزر سـليمان، اجلمهوريـة التشـيكية، مجهورية كوريا،                  

يسـرا، الصـني، غانـا، فرنسـا، فنلـندا، كمـبوديا، كولومبيا،          زمـبابوي، سـلوفاكيا، السـويد، سو      
كرييـبايت، مالــيزيا، املغــرب، املكسـيك، اململكــة املــتحدة لـربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية،    

كمــا . النمسـا، نيـبال، نــيجرييا، اهلـند، هولـندا، الواليــات املـتحدة األمريكـية، الــيابان، الـيونان       
ظمات الدولـية التالـية اليت تضطلع بأنشطة ذات صلة بالفضاء           حضـر حلقـة العمـل ممـثلون للمـن         

االحتــاد الـدويل لالتصـاالت، املــنظمة   : اخلـارجي وقـانون الفضـاء والسياســات املـتعلقة بالفضـاء     
 .العاملية للملكية الفكرية، املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية

  
  ملخص العروض االيضاحية           -ثانيا  

. تركـيز اجللسـة األوىل عـلى الـنظام القـانوين الـدويل اخلاص بالفضاء اخلارجي               انصـب    -١٤
وقدمـت عـروض ايضـاحية حـول معـاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي،       

، "اتفاقـية املسؤولية ("واتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت حتدثهـا األجسـام الفضـائية                   
، واتفاقـية تسـجيل األجسام الـُمطلقة يف الفضاء         ))٢٦-د (٢٧٧٧ العامـة    مـرفق قـرار اجلمعـية     

، وســجل األمــم ))٢٩-د (٣٢٣٥، مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة "اتفاقــية التســجيل("اخلـارجي  
املـــتحدة باألجســـام الـُمطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي، وحـــول اجـــراءات اســـترجاع األجســـام  

فضــائيني واعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام الفضــائية مبوجــب اتفــاق انقــاذ املالحــني ال
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)). ٢٢-د (٢٣٤٥، مرفق قرار اجلمعية العامة      "اتفـاق االنقـاذ   ("املطلقـة إىل الفضـاء اخلـارجي        
ــدويل لالتصــاالت وتنســيق          ــاد ال ــروض ايضــاحية حــول االحت ــتمع املشــاركون إىل ع ــا اس كم

ــائية واملشـــروع األويل للـــربوتوكول بشـــأن امل  ــاملوجودات  االتصـــاالت الفضـ ســـائل اخلاصـــة بـ
الفضـائية، املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املتـنقلة، وحول املنظمة األوروبية               
السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة كمـثال عـلى الـتعاون االقلـيمي يف جمال األنشطة الفضائية،                    

لسة مناقشة على شكل    ودارت عقب اجل  . وحـول اتفاقـات الـتعاون الثنائـية واملتعددة األطراف         
مــائدة مســتديرة ركــزت عــلى تبــّين املــنافع الــيت جتنــيها الــدول األطــراف يف معــاهدات األمــم     

 .املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

وقدمت عروض ايضاحية . وانصـب تركـيز اجللسـة الثانـية عـلى قوانني الفضاء الوطنية        -١٥
 والربازيل والسويد والصني واململكة املتحدة      حـول القوانـني الوطنـية لالحتـاد الروسي وأستراليا         

والواليـات املتحدة، وكذلك حول السياسات واملؤسسات ذات الصلة بالفضاء لدى مجهورية            
القانون : كمـا قدمـت عـروض ايضـاحية حول عدة مسائل حمددة هي            . كوريـا ومالـيزيا واهلـند     

الت السلكية والالسلكية؛   الـدويل لالستشـعار عـن بعـد؛ القوانـني والسياسـات اخلاصة باالتصا             
تــأمني الســواتل؛ القوانــني والسياســات الرامــية إىل تــرويج صــناعة الفضــاء يف القطــاع اخلــاص؛  

ودارت عقـب اجللسـة مناقشـة عـلى شـكل مائدة            . قـانون امللكـية الفكـرية واألنشـطة الفضـائية         
 .مستديرة ركزت على تبني أولويات لصوغ قوانني الفضاء الوطنية

واضافة إىل  . لسـة الثالـثة حللقـة العمـل عـلى بـرامج تدريس قانون الفضاء              وركـزت اجل   -١٦
تقــدمي حملــة عامــة عــن بــرامج تدريــس قــانون الفضــاء، قدمــت عــروض ايضــاحية بشــأن الــربامج 
ــانون الفضــاء،        ــيامي واملركــز األورويب لق ــة م ــوق جبامع ــية احلق ــدن وكل ــة الي ــتاحة يف جامع امل

الفضـاء الدولـية، وبشـأن إنشاء قاعدة بيانات خاصة          وبشـأن أنشـطة قـانون الفضـاء يف جامعـة            
 .بقانون الفضاء

واسـتمعت حلقـة العمـل أيضـا إىل عـروض ايضـاحية وجيزة من مشاركني قادمني من                   -١٧
ــانون      ــبايت واملغــرب حــول ق ــيا وكريي األرجنــتني وأوروغــواي وزمــبابوي وســلوفاكيا وكولومب

ــس الفضــا     ــتعلقة بالفضــاء وتدري ــمالفضــاء والسياســات امل ودارت عقــب اجللســة  . ء يف بلداهن
 .مناقشة على شكل مائدة مستديرة لتبني أولويات لتدريس قانون الفضاء
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  املالحظات والتوصيات           -ثالثا  
  فوائدها للدول األطراف: معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي -ألف 

أطرافا يف معاهدات األمم   أوصـت حلقـة العمـل الـدول واملـنظمات الدولية بأن تصبح               -١٨
أو بأن تعلن قبوهلا احلقوق وااللتزامات اليت تنطوي عليها         (املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي         

قبل االضطالع بأنشطة فضائية كإطالق     ) املعـاهدات ذات الصلة فيما يتعلق باملنظمات الدولية       
 . وطنيةأجسام يف الفضاء أو عمليات تشغيل السواتل أو تشكيل وكالة فضاء

والحظـت حلقة العمل أن معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي             -١٩
فبموجب معاهدة املبادئ . تتضـمن فوائـد عملـية لكـل مـن البلدان الرائدة وغري الرائدة للفضاء              

املـنظمة ألنشـطة الـدول يف مـيدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر                
ــرام الســماوية األخــرى   واأل ــة    (ج ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق ــيام  ))٢١-د (٢٢٢٢م ، جيــب الق

وتنشئ معاهدات األمم  . باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه لصاحل وفائدة كل البلدان          
املـتحدة ومـبادئها املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي نظامـا قانونيا دوليا يساهم يف احلفاظ على السلم                   

وتشارك الدول، بعد أن أصبحت أطرافا    . وجترى يف اطاره األنشطة الفضائية    واألمـن الدولـيني     
يف تلـك املعـاهدات، يف نظـام عـاملي أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ وتضطلع مبسؤولياهتا كأعضاء               

وأوصـت حلقـة العمـل باختـاذ االجـراءات الالزمـة لتوعـية غري األطراف يف          . يف اجملـتمع الـدويل    
 :د املعاهدات واملبادئ، اليت تشمل ما يليتلك املعاهدات بفوائ

مبوجـب اتفـاق االنقـاذ، جيـوز للدول اليت لديها دواع لالعتقاد خبطورة جسم        )أ( 
فضـائي مكتشـف عـلى اقلـيمها أن تشـعر السـلطة املطِلقـة بذلك، وعلى هذه األخرية أن تتخذ                

 على الفور تدابري فعالة لتبديد اخلطر احملتمل؛

ــية   )ب(   ــية املوجــودة بشــأن       تنشــئ اتفاق ــنظم الدول ــثر ال ــن أك املســؤولية واحــدا م
وهـذا مفيد لكل األطراف يف االتفاق، حيث ان من          . املسـؤولية تركـيزا عـلى مـراعاة الضـحايا         

 شأن األجسام الفضائية أن حتدث ضررا يف أي بلد، سواء أكان رائدا للفضاء أم ال؛

ائي على اقليمها من حتديد     متكـن اتفاقـية التسـجيل الدول اليت هبط جسم فض           )ج(  
 .هوية اجلسم والدولة أو الدول اليت أطلقته

وحثـت حلقـة العمـل كـل الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة                   -٢٠
وللمساعدة يف  . املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي عـلى أن تـنظر يف التصديق عليها أو االنضمام اليها                

مـل بـأن يبعـث مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة          تلـك العملـية، أوصـت حلقـة الع        
العامـة برسالة رمسية إىل اهليئات احلكومية لدى الدول اليت هي ليست بعد أطرافا يف معاهدات                 
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األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، ُيشري فيها إىل قرارات اجلمعية العامة وسائر الوثائق                  
 .الرمسية

  
  وغ قانون وطين للفضاءأولويات ص -باء 

الحظـت حلقـة العمـل أن سن تشريعات وطنية مالئمة بشأن الفضاء ينبغي أن يشكل          -٢١
 .أولوية عالية لدى الدول الضالعة يف األنشطة الفضائية

وأوصـت حلقـة العمـل بـأن تـراعى يف اجلهـود املـبذولة لبناء القدرات االختالفات بني                    -٢٢
يما بـني الـبلدان النامـية، وخصوصـا املـرحلة الـيت بلغـتها من                الـدول مبـا يف ذلـك االخـتالفات فـ          

التنمـية االقتصـادية واالجتماعـية والعـرف القانوين للبلد والطبيعة احملددة لألنشطة الفضائية اليت           
وينـبغي مواءمـة التشـريعات الوطنـية مـع االحتـياجات الوطنـية، مع               . تضـطلع هبـا الدولـة املعنـية       

 . االعتبارأخذ التطبيقات العملية بعني

والحظـت حلقة العمل أن الدول تفي بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات، وذلك من خالل              -٢٣
ويف ذلـك اخلصـوص، أوصـت حلقـة العمـل بـأن يضع مكتب شؤون الفضاء                 . القـانون الوطـين   

ــتعلقة         ــية امل ــا يف التشــريعات ونظــم الترخــيص الوطن ــية ميكــن ادراجه اخلــارجي عناصــر أساس
 .بالفضاء

ظـت حلقـة العمـل أن محايـة صـحة الـناس وسـالمتهم واملمتلكات والبيئة، مبا يف                   والح -٢٤
ذلـك املـوارد الطبيعـية احملـدودة، عامل هام يقوم عليه العديد من نظم الترخيص الوطنية الراهنة        

وأوصــت حلقــة العمــل بــأن تضــع الــدول الضــالعة يف األنشــطة الفضــائية نظــم  . بشــأن الفضــاء
 .هورترخيص مماثلة لصاحل اجلم

والحظـت حلقـة العمـل أن أنشـطة املؤسسـات الفضـائية الوطنـية رمبـا جيب أن تتطور                     -٢٥
ولذلك السبب، أوصت حلقة العمل     . اسـتجابة للظـروف املـتغرية وللتنمـية التقنـية واالقتصادية          

 .بصوغ قوانني تنشئ سياسات ومؤسسات وطنية بشأن الفضاء من أجل اتاحة اجملال للمرونة
  

  ت تدريس قانون الفضاءأولويا -جيم 
أوصـت حلقـة العمـل بتـناول مسـألة ترويج تدريس قانون الفضاء على مستويني اثنني                  -٢٦

عـلى األقـل مها الربامج واملناهج الدراسية اجلامعية بشأن الطلبة واملدرسني والدورات الدراسية              
 .القصرية األمد املصممة بشأن املهنيني ومتخذي القرارات
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لعمـل بـأن تسـتعرض الـدول احتـياجاهتا إىل املهنيني يف جمال السياسة               وأوصـت حلقـة ا     -٢٧
وميكن وضع برامج دراسية يف جمال قانون الفضاء استجابة . العامـة والقـانون املـتعلقني بالفضاء      

 .لالحتياجات يف األمد الطويل

بقانون وأوصـت حلقة العمل بأن ُتراعى يف الربامج واملناهج الدراسية اجلامعية املتعلقة              -٢٨
الفضـاء املعـاهدات الدولـية ذات الصـلة باألنشـطة الفضـائية وكذلـك تطورات مثل سّن قوانني         

وينـبغي هلا أن تنتهج هنجا متعدد       . فضـاء وطنـية وتـزايد خوصصـة وتسـويق األنشـطة الفضـائية             
، وبرامج  )سـواء تـتعلق بأشخاص أو على خط احلاسوب        (التخصصـات، يشـمل بـرامج تـبادل         

حا دراســية وتدريــبا داخلــيا وامــتحانات تنافســية يف اطــار حمكمــة مــوت   حبــوث مشــتركة ومــن
 .الدولية

وأوصــت حلقــة العمــل بتنظــيم حلقــات عمــل مكــثفة قصــرية األمــد ودورات تدريبــية   -٢٩
منـتظمة يف دول ومـناطق معيـنة مـن أجـل بـناء القدرات يف جمال قانون الفضاء واجملاالت ذات                     

عمـل تلـك مفـتوحة أمـام مـتخذي القـرارات وواضعي       وينـبغي أن تكـون حلقـات ال    . الصـلة بـه   
 .السياسات والطلبة واملدرسني واملهنيني املعنيني باألنشطة الفضائية

وأوصـت حلقـة العمـل بـأن تـدرج املراكـز االقليمية املعنية بتدريس علوم وتكنولوجيا                  -٣٠
اسية حول قانون الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة، يف مـناهجها الدراسـية دورة دراسـية أس          

 .الفضاء

وأوصــت أيضــا بــأن تشــمل املــبادرات الرامــية إىل إنشــاء قواعــد بــيانات بشــأن قــانون    -٣١
الفضــاء معلومــات عــن املؤسســات الــيت تقــدم دورات دراســية يف قــانون الفضــاء والسياســات   

 .املتعلقة بالفضاء

موعة قصرية  وأوصـت حلقـة العمـل كذلـك بـأن يضع املعهد الدويل لقانون الفضاء جم                -٣٢
مـن احملاضـرات عن مبادئ قانون الفضاء تستهدف املهنيني والطلبة، وبأن يعمم مكتب شؤون               
الفضـاء اخلـارجي تلـك احملاضـرات عـلى أساس األولوية، بتوزيعها على أشرطة الفيديو أو بثها                  

 .على االنترنيت أو غري ذلك من الوسائط

على التعليم على كل مستويات اجملتمع      وأوصـي أيضا بأن تتركز أنشطة بناء القدرات          -٣٣
 .بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لألنشطة الفضائية أن متضي يف حتقيق األهداف االمنائية الوطنية
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  العمل يف املستقبل -دال 
ــندا إىل تقــدمي عــرض ايضــاحي تفصــيلي حــول حلقــة العمــل يف      -٣٤ دعيــت حكومــة هول

وميكن أن يشمل العرض االيضاحي ملخصا   .  القانونية الـدورة الثانـية واألربعـني للجـنة الفرعية        
للمواضـيع الـيت نوقشـت يف حلقـة العمـل، مبا يف ذلك املواضيع اهلامة اليت مل تقدم حلقة العمل                     

 .توصيات حمددة بشأهنا

واعتـربت حلقـة العمـل مـن اهلـام أن يكـون هـناك استمرارية وانتظام يف حلقات عمل                     -٣٥
لفضــاء وأوصــت مبواصــلة أنشــطة بــناء القــدرات يف جمــال قــانون  األمــم املــتحدة بشــأن قــانون ا

ورحبت حلقة العمل بعرض مجهورية . الفضـاء الـيت يقـوم هبـا مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي          
كوريـا استضافة حلقة العمل الثانية بشأن بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء يف الفترة ما بني                 

، وأعربت عن تطلعها إىل أن ُيزّود مكتب شؤون         ٢٠٠٣نوفمرب  /سـبتمرب وتشرين الثاين   /أيلـول 
 .الفضاء اخلارجي مبزيد من املعلومات عن الترتيبات حللقة العمل تلك

ــدويل لقــانون اجلــو       -٣٦ ــندا واملعهــد ال ــة هول ــرها حلكوم وأعربــت حلقــة العمــل عــن تقدي
 .والفضاء التابع جلامعة اليدن ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، لتنظيم حلقة العمل

  
 احلواشي
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