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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

معلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء     
       السلمية اخلارجي واستخدامه يف األغراض

   مذكّرة من األمانة  
  احملتويات

الصفحة    
 ٢............................................................................................مقّدمة-أوال
 ٢...................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء-ثانيا

 ٢......................................................................................ولنداب 
 ٢............................................................................اململكة العربية السعودية 
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   مةمقّد -أوال  
اتفقت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض  - ١

تبادل "، على إدراج بند عنوانه ٢٠٠٧السلمية، يف دورهتا السادسة واألربعني املعقودة عام 
 ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية

، يف جدول أعمال دورهتا السابعة واألربعني، وفقا خلطة عملها الرباعية "يف األغراض السلمية
ووفقا خلطة العمل املذكورة، سوف  ).A/AC.105/891 من الوثيقة ١٣٦الفقرة (السنوات 

يف املعلومات الواردة من الدول ، ٢٠٠٩ينظر فريق عامل تابع للجنة الفرعية، يف عام 
 .األعضاء بشأن تشريعاهتا الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية احلكومية منها وغري احلكومية

وقد أعدَّت األمانة هذه الوثيقة استنادا إىل املعلومات الواردة من بولندا واململكة  - ٢
 .العربية السعودية

    
   ضاءالردود الواردة من الدول األع -ثانيا 

 بولندا  
 ]باإلنكليزية :األصل[

 صلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف ذيجيري النظر يف قانون وطين للفضاء   
 .قت عليها بولندااألغراض السلمية، وكذلك يف تشريع لتنفيذ معاهدات الفضاء اخلارجي اليت صّد

    
 اململكة العربية السعودية  

 ]بالعربية :األصل[
ملكة العربية السعودية عضو يف االحتاد الدويل لالتصاالت ويف املنظمة العاملية إن امل  - ١

 .لألرصاد اجلوية ومنظمة الطريان املدين الدويل
مع املنظمات اليت تقدم خدمات عديدة وقد وقّعت اململكة العربية السعودية اتفاقات  - ٢

تصاالت واملنظمة الدولية االتصاالت والبث املباشر، ومنها املنظمة الدولية لسواتل اال
مع املنظمات  واملؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية، وكذلك املتنقِّلةلالتصاالت الساتلية 

 . الفضاء اخلارجيتنظِّمكما وقّعت معظم املعاهدات اليت . األرضاليت تقدم خدمات يف جمال 
 ساتال ١٢ملاضية  اة اخلمساألعواموقد أطلقت اململكة العربية السعودية على مدى  - ٣
 .عدُبهلواة واالستشعار عن انقل املعلومات واتصاالت يف جماالت م خدمات تقّد
، ُبعدوعقدت اململكة العربية السعودية مؤمترات دولية عن الكوارث واالستشعار عن  -٤

  .عنيةامللية احملدولية والنظمات املبالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة و
 


