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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وتايلند بشأن قانون   
أنشطة الدول يف الفضاء اخلارجي يف ضوء " موضوع عنالفضاء 
الوفاء باملسؤوليات الدولية وإنشاء أطر وطنية : رات اجلديدةالتطّو

  "السياسات العامةقانونية ومتعلقة ب
      )٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١٦بانكوك، (    

    مةمقّد -أوال 
    اخللفية واألهداف - ألف 

 اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية           علـى  يسهم التعاون الدويل واإلقليمي     -١
قطـاعني  طائفـة واسـعة مـن أصـحاب املـصلحة، يف ال           ل فوائد تطبيقات تكنولوجيا الفضاء      إتاحةيف  

 .احلكــومي وغــري احلكــومي علــى الــسواء، وكــذلك يف تكثيــف بــرامج الفــضاء الوطنيــة وتنويعهــا
بأمهيـة   الوطنية واإلقليمية والدوليـة      الُصعد وضع أطر السياسة العامة واألطر التنظيمية على         ويّتسم

اف التنميـة    أهـد  لكـي حتقـق    لتوفري األساس الضروري للدول، ال سيما النامية منـها،           بالغة بالنسبة 
ــرض  التحــدياتوتواجــه ــيت تعت ــستدامة  ال ــة امل ــضروري،   . التنمي ــة،   إطــاريفومــن ال  تلــك العملي

 . بني قانون الفضاء الدويل واالضطالع باألنشطة الفضائيةالروابطمواصلة توطيد 

 اسـتخدام الفـضاء   علـى ويف كل عام تعتمد اجلمعية العامة قراراً بشأن التعـاون الـدويل               -٢
 ٦٤/٨٦دت اجلمعيـة العامـة مـن جديـد، يف قرارهـا             وقـد أكّـ    . األغـراض الـسلمية    اخلارجي يف 

، أمهية التعاون الـدويل يف تعزيـز سـيادة القـانون، مبـا              ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠املؤرخ  
ــك  ــديف ذل ــانونقواع ــا يف        ق ــد أطراف ــصبح بع ــيت مل ت ــدول ال ــت ال ــصلة، وحثّ ــضاء ذات ال  الف
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 اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي علـى أن تنظـر يف التـصديق عليهـا أو                 املعاهدات الدولية الـيت تـنظّم     
 .االنضمام إليها، وكذلك إدراج أحكامها يف تشريعاهتا الوطنية

كــي تــضطلع لقــوانني الفــضاء الوطنيــة وغريهــا مــن األطــر التنظيميــة ضــرورية للــدول و  -٣
 . احملددةكي تليب متطلباهتا الوطنيةلبالتزاماهتا مبوجب معاهدات األمم املتحدة و

 عـدد    الفوائد النامجة عن تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، فـإن             لتزايد عدد ونظرا    -٤
 الـدول واهليئـات احلكوميـة الدوليـة واهليئـات غـري احلكوميـة               األنشطة الفضائية اليت تضطلع هبـا     

 تطـوير التعـاون الـدويل    يف معـرض لـدول أن تـضمن،     ل وينبغـي  .ما فتئ يتزايـد   القطاع اخلاص   و
 تــضطلع بأنــشطة فــضائية متتثــل ملتطلبــات  مجيــع اجلهــات الــيتاإلقليمــي يف جمــال الفــضاء، أن و

ــر بــشكل       عــن حيحصــقــانون الفــضاء الــدويل وأن هــذا الفــرع مــن القــانون الــدويل العــام يعّب
 .احتياجات األنشطة الفضائية املعاصرة

 الفـضائية وتطبيقـه     ويتوقّف جناح تنفيـذ اإلطـار القـانوين الـدويل الـذي يـنظّم األنـشطة                 -٥
ومـن مث، فـإن     . على فهم مقّرري السياسات ومّتخذي القرارات لذلك اإلطار القـانوين وقبولـه           

ر أخــصائيني مناســبني قــادرين علــى تقــدمي املــشورة القانونيــة ونــشر املعلومــات واملعــارف    تــوفّ
لتعلـيم يف  ل يـة كاف علـى وجـود فـرص      يعتمداملتعلقة بقانون الفضاء، ال سيما يف البلدان النامية،         

 .جمال قانون الفضاء وسياساته

ورغبـة مـن األمـم املتحـدة يف تعزيـز التقيـد بأحكـام معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمــس             -٦
 ،املتعلقة بالفضاء اخلارجي ويف مساعدة الدول على بناء قدراهتا يف جمال قانون الفضاء، قامـت              

اجلغرافيــة والتكنولوجيــا الفــضائية، باالشــتراك مــع حكومــة تايلنــد ووكالــة تطــوير اإلعالميــات 
وبدعم من وكالة الفضاء األوروبيـة ومنظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، بتنظـيم               

أنشطة الدول يف الفـضاء اخلـارجي يف ضـوء     "حلقة عمل بشأن قانون الفضاء تناولت موضوع        
 قانونية ومتعلقـة بالـسياسات    الوفاء باملسؤوليات الدولية وإنشاء أطر وطنية     : التطورات اجلديدة 

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩ إىل ١٦وقد ُعقدت حلقة العمل يف بانكوك من  ".العامة

وقــّدمت حلقــة العمــل حملــة عامــة عــن النظــام القــانوين الــذي يــنظّم االســتخدامات الــسلمية    -٧
 وقارنـت   ال الفـضاء  لتـشريعات الوطنيـة القائمـة يف جمـ        اجوانب   خمتلفللفضاء اخلارجي، كما حبثت     

يـادة  ز، ونظرت يف الوضع الراهن للدراسات والربامج اجلامعية يف جمال قانون الفضاء ويف سبل               بينها
 :وكانت األهداف الرئيسية حللقة العمل ما يلي .هاد وحتّسن إعدا هذه الدراسات والربامجتوافر

ــضاء اخلــارج        )أ(  ــة بالف ــا املتعلق ــم املتحــدة ومبادئه ــدات األم ــم معاه ــز فه ي تعزي
 وقبوهلا وتنفيذها؛
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تعزيز تبادل املعلومات عـن التـشريعات والـسياسات الوطنيـة يف جمـال الفـضاء             )ب( 
 لفائدة املختصني املعنيني باألنشطة الفضائية الوطنية؛

ــل   فيمــا يتعلــق النظــر يف االجتاهــات والتحــديات    )ج(  ــدويل، مث ــانون الفــضاء ال  بق
 ؛املعنية هبا اجلهات ملتزايد منوالعدد ااستغالل األنشطة الفضائية جتاريا 

النظر يف إعداد دراسـات وبـرامج جامعيـة يف جمـال قـانون الفـضاء بغيـة تعزيـز              )د( 
 اخلربات والقدرات الوطنية يف هذا اجملال؛

زيادة التعـاون اإلقليمـي يف جمـال اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي              لالنظر يف آليات     )ه( 
 .يف األغراض السلمية

 مكتــب شــؤون نظّمهــامــل هــي الــسابعة يف سلــسلة حلقــات عمــل  وكانــت حلقــة الع  -٨
 .الفضاء اخلارجي يف األمانة العامة من أجل بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

    
    احلضور - باء 

 مشاركا مـن مـشّرعني ومـسؤولني حكـوميني وممارسـني            ١٣٠حضر حلقة العمل حنو       -٩
ــة وممــثلني  يعملــونومعلّمــني  ــة    يف اإلدارات احلكومي عــن وكــاالت الفــضاء واملنظمــات الدولي

 .واجلامعات الوطنية ومؤسسات البحوث والقطاع اخلاص وكذلك طالب من اجلامعات

أملانيــا  :وســاهم يف حلقــة العمــل متكلمــون مــدعوون ومــشاركون مــن البلــدان التاليــة    -١٠
واجلمهوريــة ش وتايلنــد يبــنغالدو وإيطاليــا وباكــستان اإلســالميةإيــران هوريــة مجوإندونيــسيا و

التــشيكية ومجهوريــة كوريــا ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية وســنغافورة والــصني وفرنــسا   
والفلــبني وفيــت نــام وماليزيــا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية وميامنــار   

  .والنمسا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة األمريكية واليابان

وكالـة الفـضاء األوروبيـة، ومنظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا            :حضر ممثلون أيضا عن   و  -١١
واحملــيط اهلــادئ، واملعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة    

 .عن مؤسسة العامل اآلمن، وكذلك ادئ، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجيآلسيا واحمليط اهل

ــد   حتملــتو  -١٢ ــة تايلن ــشة ســفر و فقــاتن األمــم املتحــدة وحكوم  مــشاركاً جــرى  ٢٢معي
اختيــارهم علــى أســاس خــربهتم وقــدرهتم علــى التــأثري يف تطــّور قــانون الفــضاء وسياســاته وبنــاء     

  .القدرات وتعزيز التعليم يف جمال قانون الفضاء يف بلداهنم
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    امجالربن - جيم 
 ممثلو وزارة العلوم والتكنولوجيا يف تايلند ووكالة تطوير اإلعالميات اجلغرافيـة             ستهلا  -١٣

والتكنولوجيــا الفــضائية ووكالــة الفــضاء األوروبيــة ومنظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط    
 .كلمات افتتاحية وترحيبيةباهلادئ ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي حلقة العمل 

كّزت اجللسة األوىل حللقة العمل على اإلطار القانوين الدويل الذي يـنظّم األنـشطة              ور  -١٤
وقُّدم للمشاركني عرض شـامل ملعاهـدات األمـم املتحـدة ومبادئهـا املتعلقـة بالفـضاء                 . الفضائية

ونــاقش املــشاركون  .اخلــارجي وغريهــا مــن األطــر القانونيــة املنطبقــة علــى األنــشطة الفــضائية  
 بأنـشطتها الفـضائية     واالضطالعع اليت جتنيها الدول من انضمامها إىل املعاهدات         وحددوا املناف 

 :وقُّدمت العروض اإليضاحية التالية .وفق مبادئ األمم املتحدة املتعلّقة بالفضاء اخلارجي

 عمل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية القانونية؛ )أ( 

 انون الفضاء الدويل؛حملة عن ق )ب( 

 منافع االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛ )ج( 

 دور االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف؛ :التعاون اإلقليمي والدويل )د( 

مشروع الربوتوكـول األويل املتعلّـق باملـسائل اخلاصـة بـاملوجودات الفـضائية،               )ه( 
 .الضمانات الدولية على املعدات املنقولةامللحق باتفاقية 

وخـــالل اجللـــسة الثانيـــة، الـــيت كُّرســـت لألطـــر القانونيـــة والـــسياساتية الوطنيـــة، نظـــر     -١٥
ــ .املــشاركون يف كيفيــة تطــوير القــوانني والــسياسات الفــضائية الوطنيــة يف بلــدان املنطقــة     ز وركّ

 الوطنية وتنفيـذ أحكـام معاهـدات        املشاركون بصورة خاصة على مسألة تنظيم األنشطة الفضائية       
 اجلوانـب املتعلقـة بالعالقـة بـني      أيـضا خـضعت للنقـاش  و .األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلـارجي    

ونظـر املـشاركون يف سـبل وضـع أطـر            .قانون الفضاء الدويل والتشريعات الوطنية املعنية بالفضاء      
صة لألنشطة الفضائية الوطنيـة لكـل بلـد         تنظيمية وطنية يف خمتلف البلدان مع مراعاة السمات اخلا        

 :واشتملت اجللسة على العروض اإليضاحية التالية .من تلك البلدان

عمــل اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف    )أ( 
األغــراض الــسلمية يف جمــال التبــادل العــام للمعلومــات بــشأن التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة   

 كشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية؛باست

التــشريعات الوطنيــة املعنيــة بتنظــيم األنــشطة الفــضائية الــيت تقــوم هبــا اهليئــات    )ب( 
 احلكومية وغري احلكومية؛
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 املسؤولية والتعويضات والتأمني؛ )ج( 

 ؛ األمم املتحدةدهتتعّهسجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الذي  )د( 

 تأثري التطورات اجلديدة يف األنشطة الفضائية على قانون الفضاء الدويل؛ )ه( 

 االستشعار عن بعد؛ )و( 

 .النظم العاملية لسواتل املالحة )ز( 

مت يف حلقة العمل أيضاً عروض إيضاحية ألمثلة عن األطر التنظيمية والسياساتية الوطنيـة              ّدوقُ
 :متـها الـدول التاليـة   ستخدامه يف األغراض السلمية، قّداملتعلقة باستكشاف الفضاء اخلارجي وا   

م عـرض إيـضاحي   ّدكمـا قُـ   .تايلند ومجهورية كوريا والصني واهلند والواليات املتحدة واليابان
ن عن التشريعات الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء لـدول أعـضاء يف وكالـة الفـضاء األوروبيـة، وتـضمّ                 

ة بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي يعكـف جملـس           العرض معلومات عن مشروع مدونة سـلوك خاصـ        
 .االحتاد األوريب على إعدادها

 استكـشاف الفـضاء     على اجللسة الثالثة على آليات التعاون الدويل واإلقليمي         وركّزت  -١٦
 :وقُّدمت العروض اإليضاحية التالية .اخلارجي واستخدامه

 منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ؛ )أ( 

 ت واقتراحات بشأن تنسيق األنشطة املتعلقة بالفضاء وبنـاء املؤسـسات        مالحظا )ب( 
  يف آسيا واحمليط اهلادئ؛

 امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ؛ )ج( 

 .منظمة شؤون الفضاء لرابطة أمم جنوب شرق آسيا )د( 

نـاء القـدرات والتعلـيم يف       دة لب زت اجللسة الرابعة على اعتبارات واحتياجات حمـدّ       وركّ  -١٧
وحبث املشاركون جتربة املعلّمني يف تعزيز التعليم وإعـداد املنـاهج يف جمـال               .جمال قانون الفضاء  

قانون الفضاء، كمـا نظـروا يف آليـات لتجـاوز التحـديات اإلقليميـة وناقـشوا العناصـر الرئيـسية              
م عرضـان إيـضاحيان عمـا     ّدوقُـ  .اليت جيب إدراجها يف املناهج التعليمية اخلاصة بقـانون الفـضاء          

برنــامج بنــاء ) ب(الفــرص املتاحــة حاليــاً يف املنطقــة يف جمــال تعلــيم قــانون الفــضاء؛ و) أ( :يلــي
وانتـهت اجللـسة    .القدرات يف جمال قانون الفضاء الذي يعده مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي          

 . تعزيز تعليم قانون الفضاءووسائلمبناقشة مائدة مستديرة حول سبل 
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    التوصيات واملالحظات واالستنتاجات -ثانيا 
ــشاركون   -١٨ ــرب امل ــل أع ــة العم ــوير      يف حلق ــة تط ــد ووكال ــة تايلن ــديرهم حلكوم ــن تق  ع

ــة التعــاون         ــة ومنظم ــة الفــضاء األوروبي ــضائية ووكال ــة والتكنولوجيــا الف ــات اجلغرافي اإلعالمي
 .تنظيم هذه احللقةالفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي على 

ــة اســتخدام    ٢٠١١وأشــري إىل أن عــام    -١٩ ــذكرى اخلمــسني للجن ــال بال ــشهد االحتف  سي
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية والـذكرى اخلمـسني لتحليـق أول إنـسان يف الفـضاء، إذ               
  أن أول اجتمــاع للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية كــان قــد انعقــد يف   

وقــد يــسر حتديــد اللجنــة لنطــاق أعماهلــا خــالل ذلــك        . ١٩٦١نــوفمرب /رين الثــاين تــش٢٧
االجتمــاع األول مناقــشات اللجنــة األوىل للجمعيــة العامــة بــشأن الــنص الــذي شــكل األســاس 

. ١٩٦١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠يف  ) ١٦-د( هـاء    إىل ألـف    ١٧٢١لقرارات اجلمعيـة مـن      
وكانـت اجلمعيـة    .الذي قام عليه قانون الفـضاء الـدويل  شكلت تلك القرارات اهلامة األساس     و

ألف إىل دراسة املشاكل القانونيـة الـيت قـد تنـشأ     ) ١٦-د (١٧٢١قد دعت اللجنة، يف قرارها     
ــةأعربــتو .عــن استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه وإعالمهــا عــن ذلــك     ، يف  اجلمعي

باء، عن اعتقادها بأن األمم املتحدة ينبغـي أن تكـون مركـزاً للتعـاون               ) ١٦-د (١٧٢١قرارها  
 الـدول   نمـ الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية؛ وطلبـت             

 العـام، إىل تزويـد      ، عن طريق األمـني     أن تبادر  أبعد من ذلك   أو   األجسام يف مدارات  اليت تطلق   
؛ طالقـات إلاجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية باملعلومات الالزمة لتـسجيل            

    قــرار اجلمعيــة مــا أتــاح ك . األمــني العــام تنظــيم ســجل عــام لتلــك املعلومــات      نمــوطلبــت 
لتـسجيل األجـسام الفـضائية مـن جانـب الـدول غـري األطـراف يف           أساساًباء  ) ١٦-د (١٧٢١

  .اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

، ا الفرعيـة القانونيـة قـد اضـطلعت        وجلنتهاوالحظ املشاركون يف حلقة العمل أن اللجنة          -٢٠
ــنظم     خلمــسنياعلــى مــدى   ــدويل امل ــشاء النظــام القــانوين ال ــدور أساســي يف إن  ســنة املاضــية، ب

  .تخدامهألنشطة الدول يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واس

والحــــظ املــــشاركون أيــــضاً أن التطــــور املتواصــــل يف علــــوم وتكنولوجيــــا الفــــضاء   -٢١
وتطبيقاهتـــا، مثـــل رصـــد األرض واالتـــصاالت واملالحـــة وحتديـــد التوقيـــت واملواقـــع وجهـــود  
ــة واخلاصــة يف قطــاع الفــضاء، قــد      االستكــشاف اجلديــدة، إضــافة إىل تزايــد األنــشطة التجاري

 واملـستفيدين اجلـدد يف الـدول    اجلهات الفاعلةتنظيمية للوفاء باحتياجات    ج  ُه طلباً على نُ   أوجد
 .سة منها واملبتدئة على السواءاملرتادة للفضاء املتمّر
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، بتلــك رهنــتب املــشاركون يف حلقــة العمــل بــأن اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني قــد وأقــّر  -٢٢
 علــى التعــاون الــدويل إرادة أعــضائها للنــهوض بالــدور الــذي يــضطلعون بــه يفعلــى الطريقــة، 

الـة يف جمـال محايـة    استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وذلك باختاذهم لقرارات فعّ         
بيئــة األرض والفــضاء؛ ودعــم قــدرات مجيــع الــدول يف تعزيــز التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة  

  .لتنظيمية لذلك الغرضوالثقافية، وإدارة الكوارث ومحاية البيئة؛ وتعزيز فهم األطر واآلليات ا

ــصاحل يف        -٢٣ ــة امل ــل محاي ــة، مث ــة تنظيمي ــشاركون إىل جمــاالت أخــرى ذات أمهي وأشــار امل
 .ة املرور الفضائي حركةاملوجودات الفضائية والنقل الفضائي البشري التجاري وإدارة

 د املــشاركون علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا اللجنــة وجلنتــها الفرعيــة القانونيــة هبــدف وشــّد  -٢٤
ســيما باعتمــاد اجلمعيــة العامــة القــرار      تعزيــز تطبيــق النظــام القــانوين للفــضاء اخلــارجي وال     

 املتعلــق بتوصــيات بــشأن ٦٢/١٠١والقــرار " قــةالدولــة املطِل" بــشأن تطبيــق مفهــوم ٥٩/١١٥
 وأقــرّ  .تعزيــز ممارســة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف تــسجيل األجــسام الفــضائية        

بــاجلهود الــيت تبــذهلا اللجنــة واللجنــة الفرعيــة لتعزيــز بنــاء القــدرات يف جمــال  املــشاركون أيــضاً 
ت سلـسلة حلقـات العمــل الـيت نظمتـها األمـم املتحـدة يف جمـال قــانون        قـانون الفـضاء، وقـد أدّ   

 .الفضاء دوراً مهماً يف تلك اجلهود

بــادئ التوجيهيــة  اللجنــة وجلنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة للمبإجنــاز املــشاركون ونــّوه  -٢٥
 مــن احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض    للتخفيــف
وإطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف             ) ، املرفق A/62/20الوثيقة  (السلمية  

 .، مما وفّر أطراً تقنية هامة على املستوى الدويل)A/AC.105/934(الفضاء اخلارجي 

ــز القبــول العــاملي       -٢٦ وشــّدد املــشاركون يف حلقــة العمــل علــى احلاجــة إىل مواصــلة تعزي
ويف ذلـك الـصدد، اسـتذكر        .ملعاهدات األمم املتحدة املتعلّقة بالفـضاء اخلـارجي واالمتثـال هلـا           

املــشاركون الوثيقــة الــيت أعــدهتا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني يف عــام  
نت معلومات عـن الفوائـد الـيت تعـود علـى الـدول األطـراف يف معاهـدات              ، واليت تضمّ  ٢٠٠٤

، A/AC.105/826(األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وعن حقوق وواجبات تلك الـدول            
 ).املرفق األول، التذييل األول

ات واتفــق املــشاركون علــى أن بإمكــان الــدول، مــن خــالل التبــادل املنــتظم للمعلومــ     -٢٧
واخلربات يف جمال تنظـيم األنـشطة الفـضائية الوطنيـة، أن تـستخلص فوائـد متبادلـة مـن دراسـة                      

  .التطورات اجلديدة وحتديد مبادئ ومعايري وإجراءات مشتركة
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األنـشطة الفـضائية    ب املعنيـة والحظ املـشاركون أن بإمكـان الـدول أن تقـدم للكيانـات                -٢٨
ة مــن خــالل وضــع قــوانني فــضاء وأطــر تنظيميــة وطنيــة     القــانوين والــشفافيلــيقنيادرجــةً مــن 

 املــستوى لـى شـىت املـستويات مبـا فيهـا     عونـشرها وإبـرام اتفاقـات إقليميـة ومتعـددة األطــراف،      
وهلــذا،  .وخصخــصتهاال ســيما يف ســياق تزايــد اســتغالل األنــشطة الفــضائية جتاريــا اإلقليمــي، 

 فريقهـا العامـل   مـن خـالل   رحب املشاركون بالعمل الـذي تقـوم بـه اللجنـة الفرعيـة القانونيـة،              
املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض            

 إىل نتـائج أعماهلـا علـى مـدى عـدة      وضع تقريرها يف صيغته النهائيـة اسـتنادا  السلمية، من أجل    
 .نوات مضتس

ر قـة بالفـضاء اخلـارجي تـوفّ       واتفق املـشاركون علـى أن معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلّ              -٢٩
 . لالســتخدام املــنظم للفــضاء اخلــارجي وتــساهم يف تعزيــز ســيادة القــانون  قائمــاًنظامــاً قانونيــاً 

ــة حقوقهــا ومــصاحلها   ، أن ُتحــسن إىل تلــك املعاهــدات وميكــن للــدول، بانــضمامها   مــن محاي
  .املشروعة يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ــّر  -٣٠ ــاول خمتلــف جوانــب      وأق ــدول يف تن ــيت اعتمــدهتا ال ــهج ال ــاختالف الن ــشاركون ب  امل
األنشطة الفضائية الوطنية وذلك إما باستخدام قوانني موحدة أو توليفة من الـصكوك القانونيـة    

أطرهــا القانونيــة الوطنيــة وفقــاً الحتياجاهتــا احملــددة  اعتمــدت  الــدول أنالوطنيــة، وأشــاروا إىل 
والحظـوا أن بعـض الـدول وضـعت أطـر سياسـات وطنيـة وتنظـر يف وضـع                     .عمليةواعتبارات  

 .أطر تنظيمية وطنية

 احلاجـة إىل    تـشمل والحظ املشاركون أن األسـباب املـشتركة لـسّن تـشريعات وطنيـة                -٣١
، واحلاجـة إىل حتقيـق االتـساق والقـدرة      الدولـة انضمت هلـا الوفاء بالتزامات مبوجب معاهدات     

ضطالع باألنشطة الفضائية اخلاضـعة لواليـة الدولـة، واحلاجـة إىل تـوفري نظـام                على التنبؤ يف اال   
ــشاركة القطــاع اخلــاص والتجــاري     ــي لتنظــيم م ــد  .عمل  احلاجــة إىل حتــسني  دتأ كــذلك فق

صـوغ أطـر    إىل التحفيز على    التنسيق والتكامل الوطنيني بني طائفة واسعة من األنشطة الوطنية          
 .تنظيمية على الصعيد الوطين

ى تلك اخللفية، الحظ املـشاركون أن العناصـر التاليـة ميكـن أن تـستخدم كفئـات                  وعل  -٣٢
 :رئيسية تنظر الدول فيها عند سن تشريعات وطنية متعلقة بالفضاء

ينبغـي هلـذا العنـصر أن جيـسد الواجبـات وااللتزامـات الدوليـة               : نطاق التطبيـق   )أ( 
السياسة اخلارجيـة، وأن يراعـي الـدور    للدولة مع إيالء االعتبار الواجب لألمن الوطين ومصاحل      

مبوجـب معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان               " قـة الدولـة املطلِ  "الذي تضطلع بـه     
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استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى،    
دثها األجـسام الفـضائية، وأن   واتفاقية التسجيل، واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتـ        

ذة انطالقــاً مــن األراضــي  د نطــاق الواليــة القــضائية الوطنيــة علــى األنــشطة الفــضائية املنفّــ  حيــّد
الوطنية، واألنشطة الفضائية اليت ينفذها مواطنو الدولة، الطبيعيون واالعتبـاريون علـى الـسواء،              

 انطالقاً من أماكن أخرى؛

ألنشطة الفضائية الوطنية، مبـا يف ذلـك األنـشطة          إلذن والترخيص با  لإجراءات   )ب( 
مي الطلبـات  ينبغـي أن تكفـل هـذه اإلجـراءات وفـاء مقـدّ       :اليت تقوم هبا كيانات غـري حكوميـة  

مبعايري مهنية وتكنولوجية ومالية مناسبة، وتناول مسألة تغري احلالة وتعديل التراخيص وإيقافهـا             
ية واألمـان، وبالتـايل وضـع نظـام تـرخيص      وسحبها، ووضع شروط متصلة بالتسجيل واملسؤول    

 موثوق وميكن التنبؤ به؛

 األنــشطة الفــضائية املنفــذة يف إطــار الواليــة اإلشــراف علــىإجــراءات لكفالــة  )ج( 
ينبغـــي هلـــذه اإلجـــراءات أن تـــشمل دور وصـــالحيات   : عليهـــاوالـــسيطرةالقـــضائية الوطنيـــة 

الواجبـات مبوجـب التـرخيص، مبـا يف         السلطات اإلشرافية وأن تضع متطلبات من أجل الوفـاء ب         
 ذلك وضع تدابري إدارية أو نظام جزاءات، حسب االقتضاء؛

ينبغــي أن  :كفالــة تــسجيل األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي لإجــراءات  )د( 
تــشمل هــذه اإلجــراءات إنــشاء ســجل وطــين، وإلــزام املــشغلني بتقــدمي معلومــات إىل الــسلطة    

بيانات املطلوبة إىل األمم املتحدة، مبا يف ذلك أي معلومات إضـافية            الوطنية املختصة، وتقدمي ال   
الــيت ســيما األجــسام  بــشأن أي تغــيري حيــصل يف اخلــصائص الرئيــسية لألجــسام الفــضائية، وال  

 ؛تصبح عاطلة

ينبغـي إنـشاء هـذا النظـام      :إنشاء نظام وطين للمسؤولية عن األنشطة الفضائية )ه( 
كنظـام املـسؤولية   (دة  ونظـام املـسؤولية احملـدّ   عـن األضـرار   سؤولية  إىل جانب القانون العـام للمـ      

ن إجراءات املسؤولية والتعويض من أجـل التمـاس االنتـصاف مـن      ، وينبغي أن يتضمّ   )عن البيئة 
  املسؤولية، حسب االقتضاء؛وحدودتأمني الجهات التشغيل وغطاء 

ه األحكـام أن تـشمل      ينبغـي هلـذ   : أحكام لضمان تنفيذ األنشطة الفضائية بأمان      )و( 
تفادي التدخل الضار يف األنشطة املضطلع هبا يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه،             
ومتطلبات التصميم واملتطلبات التكنولوجية، وتقييمات األمان، وحتليـل املخـاطر واالسـتجابة يف             

لفـضاء اخلـارجي    حاالت الطـوارئ، ومحايـة بيئـة الفـضاء بوسـائل منـها تفـادي التلويـث الـضار ل                   
 والتغيريات السلبية يف بيئة األرض والفضاء وتنفيذ تدابري ختفيف احلطام الفضائي؛
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أحكام تتنـاول نقـل ملكيـة األجـسام الفـضائية املوجـودة يف املـدارات أو نقـل                    )ز( 
ــسيطرة عليهــا  ــع   ينبغــي هلــذه األحكــام أن تتــضمّ   :حــق ال ن شــرط احلــصول علــى رخــصة لبي

 .ت لتقدمي املعلومات عن تغيري حالة تشغيل اجلسم الفضائيالسواتل، ووضع إجراءا

والحظ املشاركون يف حلقة العمل أن اختالف وجهات النظر بـشأن القـانون الـدويل                 -٣٣
العام واخلاص واألنشطة الناظمة لـشؤون الفـضاء لـدى خمتلـف اهليئـات احلكوميـة الدوليـة أدى                

 .لتدريبإىل زيادة الطلب على بناء القدرات والتعليم وا

قـى  تل واملاهلـادئ  املشاركون بإسـهامات منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط               ونّوه  -٣٤
اإلقليمــي لوكــاالت الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ واآلليــات اإلقليميــة األخــرى يف بنــاء          
القدرات يف جمال قانون وتكنولوجيا الفضاء، وأقروا بأمهية الدور الذي ميكـن آلليـات التنـسيق                
ــة          ــر التنظيميـ ــز األطـ ــة إىل تعزيـ ــود الراميـ ــم اجلهـ ــه يف دعـ ــضطلع بـ ــة أن تـ ــاون اإلقليميـ والتعـ
والسياساتية، ودعم التعلـيم يف جمـال قـانون الفـضاء واملـواد القانونيـة املتعلقـة بالفـضاء، وزيـادة                     

 .فرص التدريب أمام املختصني يف قطاعي الفضاء العام واخلاص، والنهوض بالربامج التعليمية

وشّجع املشاركون على توثيق التعاون واحلوار بني اجلامعـات واملؤسـسات الـيت لـديها        -٣٥
برامج قائمة بشأن قانون الفـضاء واملؤسـسات التعليميـة الـيت ترغـب يف وضـع بـرامج مـن هـذا                       

والحظـوا أن هـذا التعـاون ميكـن أن يـساعد يف جتـاوز                .القبيل وذلك لصاحل الطلبة واملختـصني     
 . املواد والتكاليف ذات الصلةتعذر معها احلصول علىيعقبات 

 ٢٠١٠ نشر مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي لنـسخة عـام             تقديربوالحظ املشاركون     -٣٦
بــوا بوضــع منــهاج خــاص  مــن دليــل الفــرص التعليميــة املتاحــة يف ميــدان قــانون الفــضاء، ورحّ  

ة لتــدريس علــوم بقــانون الفــضاء علــى أن يــدرج يف األطــر التعليميــة القائمــة للمراكــز اإلقليميــ 
والحظــوا أن مــن شــأن إضــافة دورة دراســية  .وتكنولوجيــا الفــضاء املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة

ــة مــن أن     ــة بقــانون الفــضاء أن متكــن املراكــز اإلقليمي  للدارســني مــن ذوي قــدمتأساســية معني
 .ةألساس القانوين الضروري للقيام بأنشطة فضائيل الدخماملهارات العلمية والتقنية 

ع املــشاركون يف حلقــة العمــل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي علــى مواصــلة  وشــّج  -٣٧
  .تيسري احلوار اإلقليمي واألقاليمي بشأن قانون الفضاء

 


