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 مةمقد -والأ 
  

 اخللفية واألهداف -ألف 
 
يــزداد كــل ســنة عــدد الــدول الــيت تشــارك يف األنشــطة الفضــائية وتطبــيقاا، أو تقــوم   -١

وتعـيد اجلمعـية العامـة كـل سـنة التأكـيد عـلى أمهية التعاون                . بتنفـيذها أو تسـتفيد مـن مـزاياها        
 املتصلة بقانون الفضاء، من خالل الـدويل يف مـيدان تطويـر سـيادة القـانون، مبا يف ذلك املعايري             

ــدويل يف جمــال اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،        ــتعاون ال ــراراا بشــأن ال ق
وحتــثّ، عامــا بعــد عــام، الــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطــرافا يف املعــاهدات الــيت تــنظّم اســتخدام 

و اإلنضمام إليها، إضافة    الفضـاء اخلـارجي، عـلى أن تفكّـر يف املصادقة على هذه املعاهدات، أ              
 .إىل دجمها يف تشريعاا الوطنية

وشـدد مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه             -٢
 على أمهية معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء        )١()اليونيسبيس الثالث (يف األغـراض السلمية     

 .ون الفضاء كي يلبي حاجات اتمع الدويلاخلارجي، ودعا إىل العمل على تشجيع قان

وأخـريا، إن خطـة العمـل الـيت تـندرج يف إطـار اسـتراتيجية األمم املتحدة لعصر تطبيق                     -٣
القـانون الـدويل دعـت كـل مكتـب ودائـرة ومشـروع وصـندوق ووكالـة يف األمم املتحدة إىل                      

احلكومات على تنفيذ التزاماا    تشـجيع تطبـيق القـانون الدويل، وتقدمي املساعدة التقنية ملعاونة            
 .مبوجب املعاهدات اليت هي أطراف فيها، أو تود أن تصبح أطرافا فيها

ويف حـني أن احلاجـة إىل قوانــني وسياسـات فعالــة يف مـيدان األنشــطة الفضـائية، لــيس       -٤
عـلى الصـعيد الدويل فحسب، بل على الصعيد الوطين كذلك، باتت واضحة بالنسبة إىل عدد           

د مـن الـدول املـنخرطة بنشـاط يف مـيدان الفضاء، يعتمد النجاح يف إعمال قانون الفضاء                  مـتزاي 
ومــن هــنا، تكتســب الفــرص . وسياســاته ومؤسســاته يف بلــد مــا عــلى وجــود مهنــيني مالئمــني 

واملؤسسـات التعليمـية الـيت تعـاجل مسـألة قـانون الفضـاء وسياسـته أمهـية أساسية يف بناء القدرة                      
 .على الصعيد الوطين

وبغــية تشــجيع املصــادقة عــلى معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء           -٥
اخلـارجي، ومسـاعدة الـدول عـلى بـناء قدراا يف جمال قانون الفضاء، اشتركت األمم املتحدة                
مـع الـرابطة الـربازيلية لقـانون املالحـة اجلوية والفضاء واحلكومة الربازيلية يف تنظيم حلقة عمل                 

ــانو  ــربازيل مــن    بشــأن ق ــو دي جــانريو، ال ــثاين ٢٥ إىل ٢٢ن الفضــاء يف ري نوفمــرب / تشــرين ال
وقــام هــدف حلقــة .  لصــاحل بلــدان مــنطقة أمــريكا الالتينــية والكــاريـيب بشــكل خــاص ٢٠٠٤
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العمـل الرئيسـي عـلى تنمية اخلربة والقدرة يف جمال قانون الفضاء الوطين والدويل، مع التشديد            
خلاصة ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريـيب، وتشجيع التعاون يف جمال         عـلى املسـائل ذات األمهية ا      

 .قانون الفضاء

وحلقـة العمـل هـذه كانـت الثالـثة يف سلسـلة حلقـات العمل اليت دأبت األمم املتحدة                     -٦
عـــلى تنظـــيمها لبـــناء القـــدرات يف جمـــال قـــانون الفضـــاء، وكانـــت األوىل ألمـــريكا الالتينـــية   

 .والكاريـيب

٧- هــذا الــتقرير لكــي يعــرض عــلى جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  وأُعــد 
الســـلمية يف دورـــا الثامـــنة واألربعـــني، وعـــلى جلنـــتها الفرعـــية القانونـــية يف دورـــا الـــرابعة   

وسوف تنشر الوثائق املقدمة يف حلقة العمل كمداوالت يف حلقة العمل املشتركة            . واألربعـني 
 .ربازيل بشأن قانون الفضاءبني األمم املتحدة وال

  
  الربنامج   -باء  

ألقـى ممـثّلون عـن الـرابطة الـربازيلية لقـانون املالحـة اجلويـة والفضـاء واألمانـة كلمات                      -٨
 .افتتاحية وترحيبية

ونظــرت حلقــة العمــل يف الــتطور احلــايل واملســتقبلي لقــانون الفضــاء عــلى الصــعيدين    -٩
ــية   الــدويل والوطــين، إضــافة إىل عــدد مــن ا   ملســائل ذات األمهــية اخلاصــة ملــنطقة أمــريكا الالتين

وفضـال عـن ذلـك، قـدم املشـاركون مـن بلـدان املـنطقة معلومـات عن مؤسسام                    . والكـاريـيب 
الوطنـية الــيت تقـوم بأنشــطة فضــائية، كمـا ناقشــوا الطـرائق والوســائل الــيت تتـيح بــناء القــدرات      

ة األخـرية لوضـع اللمسات األخرية على   وخصصـت اجللسـ  . والتعلـيم يف مـيدان قـانون الفضـاء     
 .مالحظات حلقة العمل وتوصياا واستنتاجاا

وقـدم ممـثّلون مدعـوون مـن بلـدان نامـية ومـتقدمة الـنمو عـلى حـد سواء ثالثني ورقة                        -١٠
 .وعرضا

  
  احلضور     -جيم   

امية وجهـت الدعـوة إىل مشـرعني ومسؤولني حكوميني ومهنيني ومعلّمني من بلدان ن              -١١
وبلــدان مــتقدمة الــنمو، مــن أمــريكا الالتينــية والكــاريـيب بشــكل خــاص، للمشــاركة يف حلقــة   

ــل ــاالت الفضــائية واملــنظمات       . العم ــية والوك ــز يف الدوائــر احلكوم ــاركون مراك وشــغل املش
 .الدولية واجلامعات ومؤسسات البحوث والقطاع اخلاص
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أنتيغوا : دان الثمانية عشر التالية    مشاركا من البل   ٧٥وحضـر حلقـة العمـل مـا يقـارب            -١٢
وبـربودا واألرجنـتني والـربازيل وكـندا وشـيلي وكولومبـيا واجلمهوريـة التشيكية وأملانيا وغيانا                 
وفرنســـا والـــيابان واملكســـيك وهولـــندا وبـــريو وأوكرانـــيا والواليـــات املـــتحدة األمريكـــية         

 .وأوروغواي ومجهورية فنـزويال البوليفارية

ل وفّــرا األمــم املــتحدة والــرابطة الــربازيلية لقــانون املالحــة اجلويــة  واســتخدمت أمــوا -١٣
والفضــاء واحلكومــة الــربازيلية لتغطــية تكالــيف ســفر ومعيشــة املشــاركني مــن الــبلدان النامــية     

وقدم الدعم والرعاية لثالثة وعشرين مشاركا      . والـبلدان الـيت متـر اقتصـاداا يف مـرحلة انتقالية           
أسـاس خـربم، وقدرـم الكامـنة عـلى الـتأثري عـلى تطويـر قانون وسياسة                  بعـد انـتقائهم عـلى       

الفضـاء يف بلداـم وبـناء القـدرات والتعلـيم يف جمـال قـانون الفضـاء يف مـنطقة أمريكا الالتينية                       
 .والكاريـيب

  
  ملخص العروض   -ثانيا  

ة لقانون الفضاء تطرقـت اجللسـة األوىل حللقـة العمـل إىل الـتطورات احلالـية واملسـتقبلي             -١٤
ونظــر املشــاركون يف تطــور اإلطــار القــانوين الــدويل الــذي نظّــم األنشــطة يف الفضــاء  . الــدويل

اخلـارجي، كمـا ناقشـوا الطبـيعة القانونـية لقـرارات اجلمعـية العامة املتعلقة باألنشطة الفضائية،                  
ستخدام الفضاء  ونظـروا يف أهـم مـبادئ قـانون الفضـاء الـدويل، مبا يف ذلك عدم االحتكار، وا                  

ونـاقش املشاركون كذلك تطور قانون الفضاء على      . اخلـارجي ألغـراض سـلمية ومحايـة البيـئة         
ــدويل مســتقبال، ونظــروا يف عــدة ــوج ملعاجلــة مســائل نامجــة عــن إضــفاء الطــابع        الصــعيد ال

 .التجاري على األنشطة الفضائية وخصخصتها على حنو متزايد

ــلى    -١٥ ــية عـ ــة الثانـ ــزت اجللسـ ــني     وركّـ ــال القوانـ ــتقبلية يف جمـ ــية واملسـ ــتطورات احلالـ  الـ
وناقش املشاركون األساس املنطقي لقانون الفضاء      . والسياسـات الفضائية على الصعيد الوطين     

الوطــين، ونظــروا يف العالقــة بــني قــانون الفضــاء الوطــين والــدويل، كمــا تدارســوا التشــريعات    
ــا يف    ــدان، مب ــية يف جمــال الفضــاء يف عــدة بل ــربازيل واالحتــاد الروســي    الوطن  ذلــك أســتراليا وال

وجــنوب أفريقــيا وأوكرانــيا واململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية والواليــات 
ــتحدة ــتطوير        . امل ــتعلق ب ــيما ي ــدول ف ــرة لل ــيات املتيس ــك خمــتلف اآلل ــاقش املشــاركون كذل ون

 .التشريعات الوطنية اخلاصة بالفضاء

 كذلـك يف عـدد مـن املسـائل ذات األمهية اخلاصة بالنسبة إىل بلدان     ونظـر املشـاركون    -١٦
 .أمريكا الالتينية والكاريـيب
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وركّـزت الـدورة بشـأن قـانون الفضـاء والـتعاون التكنولوجي على دور األمم املتحدة              -١٧
 يف الـتعاون الـدويل، والـنهج الـيت تعتمدها الدول يف اتفاقات تعاون منتقاة، وخاصة فيما يتعلق                 

 .بالقانون القابل للتطبيق، واملسؤولية حيال األطراف الثالثة وحقوق امللكية الفكرية

ــانون الفضــاء واالستشــعار عــن بعــد، نظــر املشــاركون يف تطــور       -١٨ ويف إطــار أنشــطة ق
، ٤٤/٦٥قرار اجلمعية العامة    (املـبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي           

تســويق عــلى أنشــطة االستشــعار عــن بعــد، واخــتالف وجهــات نظــر الــدول    ، وأثــر ال)املــرفق
وفكّر املشاركون بشأن مسألة زيادة عدد . األعضـاء فـيما يـتعلق باحلاجة إىل استعراض املبادئ       

الــبلدان الــيت تــتوفّر فــيها قــدرة عــلى االستشــعار عــن بعــد، والقــدرة الكامــنة لــتطوير ممارســات  
وقُدمت إىل حلقة العمل    . اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف   الـدول مـن خالل زيادة دخوهلا يف         

معلومـات بشـأن الوضـع القانوين احلايل املتصل باستخدام البيانات الساتلية كدليل أمام احملاكم     
 .الوطنية والدولية

كـان األثـر الـذي قـد متارسـه الرغـبة العاملـية اـددة يف إرسـال بعـثات إىل القمـر على                          -١٩
انوين الـذي يـنظّم القمـر واألجرام السماوية األخرى، واستكشاف القمر واستغالله             الـنظام القـ   

مـن جانـب الشـركات اخلاصـة، موضـع تركـيز الدورة املكرسة إىل االتفاق الذي ينظّم أنشطة                   
ويف اجللسة املعقودة   ). ٣٤/٦٨مرفق القرار   (الـدول عـلى القمـر واألجـرام السـماوية األخرى            

واستعرض ". حتديات قانون الفضاء للعودة إىل القمر     : بعد اتفاق القمر  عشـرون عامـا     "بعـنوان   
، كمــا ناقشــوا الــنظام الــدويل "الــتراث املشــترك للبشــرية"املشــاركون يف الــدورة معــىن مفهــوم 

الـذي سـينظّم اسـتغالل مـوارد القمـر الطبيعية، واحلق يف جتميع املعادن منه ونقلها واستعماهلا،                  
 الـتهديد باسـتعماهلا على سطح القمر أو األجرام السماوية األخرى            وحظـر اسـتعمال القـوة أو      

 .أو منها

وقدمـت اجللسـة بشـأن قـانون الفضـاء وصـناعة اإلطـالق العاملية للمشاركني يف حلقة                   -٢٠
العمـل استعراضـا عـن الترتيـبات القانونـية والـتعاقدية العامة بني أوكرانيا ودول أخرى يف جمال                 

ومات بشأن تطور سياسة أوروبا يف هذا الصدد، والتعاون واالتفاقات          أنشـطة اإلطـالق، واملعل    
إدارة /وركّـزت اجللسـة املخصصـة لالتصاالت واملالحة واملراقبة الساتلية     . القانونـية املـتعلقة ـا     

وناقش املشاركون بإجياز املواضيع    . احلـركة اجلويـة، على املسائل القانونية املتصلة ذه امليادين         
 .ملسؤولية اليت قد تنجم عن الشبكة العاملية لسواتل املالحةاملتصلة با

ــانون         -٢١ ــال ق ــيم يف جم ــية والتعل ــة املخصصــة للمؤسســات الوطن وأخــريا، أتاحــت اجللس
الفضـاء منـربا للمشاركني من منطقة أمريكا الالتينية والكاريـيب لتبادل املعلومات حول الربامج            
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وتــناول املشــاركون كيفــية حتســني نشــر     . ة بالفضــاءواملؤسســات الوطنــية الــتابعة هلــا املعنــي    
املعلومـات بشـأن قـانون الفضـاء يف املـنطقة، كمـا حبثوا يف الطرق اآليلة إىل زيادة فهم القانون                     

وقـدم املشاركون من أنتيغوا وبربودا واألرجنتني       . الـدويل للفضـاء، وخاصـة يف الـبلدان النامـية          
 وأوروغــواي ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   والــربازيل وشــيلي وغــيانا واملكســيك وبــريو  
 .التابع إىل األمانة عروضهم يف هذا الصدد

  
  املالحظات والتوصيات واالستنتاجات      -ثالثا  

أوصـت حلقـة العمـل الـدول الـيت ال تشـكّل أطـرافا يف املعـاهدات بشـأن الفضاء حىت                       -٢٢
 .اآلن أن تتخذ اخلطوات الضرورية إلبرامها أو اإلنضمام إليها

ووافقـت حلقة العمل على أمهية الترويج لفهم القانون الدويل للفضاء ومعرفته بصورة              -٢٣
 .أفضل

وأقـرت حلقـة العمـل احلاجـة إىل املضـي يف تطويـر القـانون الـدويل للفضـاء كي يعاجل                       -٢٤
مسـائل عصـرية تـتعلق باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه، مبا يف ذلك املسائل الناشئة                  

 .راط القطاع اخلاص وكيانات جتارية أخرى يف األنشطة الفضائيةعن زيادة اخن

وأوصـت حلقـة العمـل الـدول بالـتفكري يف إعـداد تشـريعات وطنـية واتفاقـات إقليمــية           -٢٥
للفضــاء كــي تــتمكّن مــن توفــري الــيقني والشــفافية يف املــيدان القــانوين للكــيانات املــنخرطة يف    

 .األنشطة الفضائية

مــل أن ســن قوانــني وطنــية للفضــاء يشــكّل واحــدة مــن اآللــيات   والحظــت حلقــة الع -٢٦
املـتعددة الـيت تتـيح التصـريح بأنشـطة الكـيانات غـري احلكومـية يف جمـال الفضاء واالستمرار يف                      

 .اإلشراف عليها، كما الحظت أن الدول حرة يف استخدام أي آلية تعتربها مناسبة

بالـتعاون الـدويل يف جمال استكشاف       واتفقـت حلقـة العمـل عـلى أن اإلعـالن اخلـاص               -٢٧
ــبار خــاص           ــالء اعت ــع إي ــدول ومصــلحتها، م ــائدة مجــيع ال ــتخدامه لف الفضــاء اخلــارجي، واس

، يعبر عن التطلّعات احلالية     )٥١/١٢٢مـرفق قرار اجلمعية العامة      (الحتـياجات الـبلدان النامـية       
لفضــائية ذات الصــلة للــدول فــيما يــتعلق بالــتعاون الــدويل، وخاصــة لــتعزيز تطويــر القــدرات ا  

 .واملالئمة



 

7  
 

A/AC.105/847  

ــدويل         -٢٨ ــانون ال ــبغي أن تنشــر املعلومــات بشــأن الق ــه ين ــة العمــل عــلى أن ووافقــت حلق
للفضــاء، القــائم حالــيا، عــلى نطــاق واســع بــني املهنــيني يف جمــال القــانون وعلــوم وتكنولوجــيا  

 .الفضاء، وخاصة يف البلدان النامية

دول لقـانون وسياسـات الفضاء يتطلّب تيسر        واتفقـت حلقـة العمـل عـلى أن تنفـيذ الـ             -٢٩
وينــبغي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يســتمر يف بــذل اجلهــود لدعــم   . مهنــيني مؤهلــني

التعلـيم وبـناء القـدرات يف مـيدان قـانون الفضاء، والترويج هلما بصورة نشيطة، علما بأن هذه               
 .يداناملسألة أساسية لتشجيع اخلربة الوطنية والقدرة يف هذا امل

واتفقـت حلقـة العمـل عـلى أن بإمكـان املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجيا                     -٣٠
. الفضـاء املنتسـبة لألمـم املـتحدة أن تضـطلع بـدور هام يف جمال بناء القدرات يف قانون الفضاء            

 وأوصـت حلقـة العمـل بأن تدرج املراكز اإلقليمية يف أمريكا الالتينية والكاريـيب قانون الفضاء               
 .يف مناهجها الدراسية

أقـرت حلقـة العمـل باخلدمـة العامـة القـيمة الـيت يقدمهـا موقـع مكتـب شـؤون الفضاء              -٣١
، كما أوصت بأن ميضي املكتب يف تطوير موقعه،         )www.unoosa.org(اخلـارجي عـلى الويـب       

 .وخاصة قسم قانون الفضاء

يف اتفاق القمر، ومفهوم " التراث املشترك للبشرية  "واتفقـت حلقـة العمل على مفهوم         -٣٢
الوارديـن يف املعـاهدة بشـأن املبادئ املنظّمة ألنشطة الدول يف      " اـال املفـتوح للبشـرية مجعـاء       "

مـيدان استكشـاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى              
 .يشكّالن مفهومني خمتلفني)) ٢١ (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (

ــريكا         -٣٣ ــنطقة أم ــية يف م ــتها املؤسســات الوطن ــيت بذل ــاجلهود ال ــة العمــل ب ورحبــت حلق
الالتينـية والكـاريـيب لضـمان اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية مبا يعود بالفائدة                 

 .على البشرية، كما أوصت بأن تستمر هذه املؤسسات يف دعم تطوير قانون الفضاء

ل عـلى أن الـتعاون مـتعدد األطراف والثنائي بني الدول يف ميدان    واتفقـت حلقـة العمـ      -٣٤
وسيكون . قـانون الفضـاء وأنشـطته يشـكل وسـيلة عملـية إلتاحـة الـنفاذ الكامل إىل املعلومات                  

ذلــك مفــيدا لتنمــية دول أمــريكا الالتينــية والكــاريـيب والتغلّــب عــلى الفقــر، وختفــيف األضــرار  
 .عاجلة ميادين أخرى ذات أولويةالنامجة عن الكوارث الطبيعية، وم

ــة والفضــاء        -٣٥ ــانون املالحــة اجلوي ــربازيلية لق ــرابطة ال ــد ال ــة العمــل إىل تعه أشــارت حلق
باالسـتمرار يف الـتعاون مـع مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي، وهيئات دولية أخرى للمضي يف                  
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ة العمل كذلك   وأشارت حلق . تطويـر قـانون الفضـاء، وخاصـة يف أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب              
ــتعاون       ــزيادة ال ــة والفضــاء ب ــانون املالحــة اجلوي ــربازيلية لق ــرابطة ال ــه ســبق أن تعهــدت ال إىل أن
اإلقلـيمي يف مـيدان قـانون الفضـاء، ويف إعـداد بـرامج خاصـة للتعلـيم والتدريـب والبحوث يف                      

 .مسائل تتعلق بالفضاء على الصعيدين الدويل والوطين

يق تقديــرها لــلمعهد الوطــين لــبحوث الفضــاء واملركــز  وعــبرت حلقــة العمــل عــن عمــ -٣٦
الـتقين الفضـائي اجلـوي عـلى الفرصـة املمـتازة اليت أتاحها للمشاركني يف حلقة العمل للتعرف                   
عـلى اجلوانـب التقنـية لألنشـطة الفضائية، وإدراك اجلهود الكبرية اليت تبذهلا الربازيل يف أنشطة                 

 .الفضاء

ــرابطة    وعــبرت حلقــة العمــل كذلــك    -٣٧ ــربازيلية وال ــرها لكــل مــن احلكومــة ال عــن تقدي
الـربازيلية لقـانون املالحـة اجلويـة والفضـاء ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي على تنظيم حلقة          

 .العمل
   
 احلواشي

ــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض        انظــر )١( ــتحدة الثال ــم امل ــر األم ــر مؤمت  تقري
 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩السلمية، فيينا، 
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