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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية         

 الدورة الثانية واألربعون        
 ٢٠٠٣أبريل     / نيسان     ٤-مارس  / آذار  ٢٤فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت             ٥البند   

    معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء
   عين بأخالقيات الفضاء اخلارجي  تقرير فريق اخلرباء امل    

 مذكرة من األمانة
 
ــرابعة         -١ ــا ال ــراض الســلمية، يف دورهت اتفقــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ

ــترة مــن    ــنعقدة يف الف ــران١٥ إىل ٦واألربعــني امل ــيه / حزي ــدول  ٢٠٠١يون ، عــلى أن تدعــو ال
للجنة العاملية ألخالقيات املعارف    األعضـاء املهتمة إىل أن تسمي خرباء لتحديد جوانب تقرير ا          

التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليت قد         ) الكوميست(العلمـية والتكنولوجـيا     
تكــون هــناك حاجــة إىل أن تدرســها اللجــنة، وأن يعــّدوا تقريــرا بالتشــاور مــع مــنظمات دولــية 

ن ذلك تقدمي عرض إيضاحي      وكـان الغـرض مـ      )١(.أخـرى وباالتصـال الوثـيق مـع الكوميسـت         
، يف إطار ٢٠٠٣إىل اللجـنة الفرعـية القانونـية يف دورهتـا الثانـية واألربعني، اليت ستعقد يف عام                 

ــية فــيما يــتعلق بقــانون    "بــند جــدول األعمــال املعــنون   معلومــات عــن أنشــطة املــنظمات الدول
 ".الفضاء

ء املعين بأخالقيات الفضاء    ويتضـمن مـرفق هـذه الوثـيقة التقرير الذي رفعه فريق اخلربا             -٢
 .اخلارجي إىل اللجنة الفرعية القانونية

__________________ 
 * A/AC.105/C.2/L.237. 
،  )Corr.1 وA/56/20( والتصويب  ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم    (1) 

 .٢٢٥الفقرة 



 

 2 
 

 A/AC.105/C.2/L.240 

  املرفق   
  مقدمة -أوال  

التابعة ) الكوميست(أنشـئت اللجـنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا           -١
 عقــب قــرار ١٩٩٨يف مطلــع عــام ) اليونســكو(ملــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة 

أكتوبر /ذه املؤمتـر العـام لليونسكو يف دورته التاسعة والعشرين اليت عقدت يف تشرين األول              اختـ 
 شخصـا من ذوي املقام الدويل       ١٨وتـتألف هـذه اللجـنة مـن         . ١٩٩٧نوفمـرب   /وتشـرين الـثاين   

ــر العــام لليونســكو، ويترأســها مــنذ    ــنهم املدي ــثاين١عّي ــناير / كــانون ال ــريك ٢٠٠٢ي ، يــنس إي
 ).جالنروي(فينستاد 

ــانون األول -٢ ــية      ١٩٩٨ديســمرب /ويف ك ــة الفضــاء األوروب ــن وكال ــتراح م ــب اق ، وعق
، شـكّلت الكوميسـت فـريقا عـامال خاصـا معنـيا بأخالقيات الفضاء اخلارجي، وُعّين           )اإليسـا (

، ٢٠٠٠أبــريل /ويف نيســان. منســقا ومقــررا خاصــا للفــريق العــامل    ) فرنســا(أالن بومبــيدو 
 ".أخالقيات السياسات الفضائية:"مع اإليسا تقريرا عنوانه أصدرت الكوميست، بالتعاون 

واســتمعت اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف          -٣
، إىل عــرض إيضــاحي بشــأن ٢٠٠١األغــراض الســلمية، يف دورهتــا األربعــني املعقــودة يف عــام 

-وخوان مانويل دي فارامينيان) النرويج(الـتقرير قدمـه ممـثال اليونسـكو، يـنس إيريك فينستاد            
 ).Corr.1 و A/AC.105/763) (اسبانيا(خيلربت 

ــيونان وشــاركت يف        -٤ ــتها ال ــيقة قدم ــك العــرض االيضــاحي، واســتنادا إىل وث ــد ذل وبع
رعايـتها اسـبانيا واملكسيك ونيجرييا، اتفق على أن تتواصل املناقشة حول املسألة اآلنفة الذكر               

ــرابعة  ــدورة ال ــران  يف ال ــيه / واألربعــني للجــنة، املعقــودة يف حزي والحظــت اللجــنة  . ٢٠٠١يون
الوثــيقة  مــن ٤٦الفقــرة (الفرعــية القانونــية، يف تقريــرها عــن أعمــال دورهتــا احلاديــة واألربعــني 

A/AC.105/787 (                أن رأيـا أُبـدي فحـواه أن هـناك مسـائل عديدة بشأن األخالقيات وسياسات
ــيها،   ــنظر فـ ــتاج إىل الـ ــاء حتـ ــحيق،   الفضـ ــاء السـ ــتمال التلويـــث، واستكشـــاف الفضـ ــثل احـ مـ

واالسـتغالل الـتجاري املـتزايد لألنشطة الفضائية، وأن اللجنة الفرعية القانونية أُبلغت بأن ممثل               
بلجـيكا، جـان فرانسوا ماينس، سيكون منّسق فريق اخلرباء املعين بأخالقيات الفضاء اخلارجي              

ع قواعــد القــانون الــدويل للفضــاء املوجــودة   بغــرض توفــيق توصــيات الكوميســت املقــترحة مــ  
 .بالفعل وإعداد خطة عمل لصوغ تقرير فريق اخلرباء

ــرابعة      -٥ واتفقــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا ال
) باملعىن األوسع للممثلني  (واألربعـني، عـلى أن تدعـو الـدول األعضـاء املهـتمة إىل تعيني خرباء                 
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ــتو  ــبادئ       لكــي ي ــيال للم ــك حتل ــيما لتوصــيات الكوميســت وكذل ــر يتضــمن تقي ــداد تقري لوا إع
األخالقــية الــيت حتكــم األنشــطة الراهــنة واملقــبلة يف الفضــاء اخلــارجي، لكــي ُيقــّدم إىل اللجــنة     

 )أ().٢٠٠٣الفرعية القانونية يف دورهتا الثانية واألربعني اليت ستعقد يف عام 

، ٢٠٠١ديســمرب / املــؤرخ كــانون األول٥٦/٥١رارها وأقــرت اجلمعــية العامــة، يف قــ  -٦
توصـية اللجـنة بدعــوة الـدول األعضـاء املهــتمة إىل تعـيني خـرباء يــتولون حتديـد جوانـب تقريــر         
الكوميسـت الـيت قـد تكـون هـناك حاجـة إىل أن تدرسـها اللجـنة، وصـوغ تقريـر بالتشاور مع                    

تقدمي عرض إيضاحي بشأن    مـنظمات دولـية أخـرى وباالتصال الوثيق مع الكوميست، هبدف            
هــذه املســألة أمــام اللجــنة الفرعــية القانونــية يف دورهتــا الثانــية واألربعــني، الــيت ســتعقد يف عــام   

ــند  ٢٠٠٣ ــنظمات   " مــن جــدول األعمــال، املعــنون   ٥، يف إطــار الب معلومــات عــن أنشــطة امل
 ".الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

اسـات الفضـائية مؤلفُه، وذلك يف الدورة الثانية   وقـد قـّدم الـتقرير عـن أخالقـيات السي         -٧
، ونظــرت ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٩ إىل ١٧للكوميســت الــيت عقــدت يف بــرلني مــن 

الكوميسـت أثـناء دورهتـا تلك يف التقرير ووافقت عليه إضافة إىل التقارير األخرى اليت قدمتها                 
يات مناســبة توجــه إىل املديــر العــام  إلــيها جلاهنــا الفرعــية وأفرقــتها العاملــة هبــدف إعــداد توصــ   

 .لليونسكو

ويف الـدورة احلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية، أُصـدرت ورقتان من ورقات             -٨
غــرفة مؤمتــرات تضــمنت إحدامهــا قائمــة باخلــرباء املعيــنني للمشــاركة يف فــريق اخلــرباء املقــترح   

ــيات األنشــطة الفضــائية    ــيل  (A/AC.105/C.2/2002/CRP.6)املعــين بأخالق ــية بعــض التحل  والثان
قدمــتها الــيونان وشــاركت يف رعايــتهما اســبانيا وبلجــيكا  واالقــتراحات بشــأن طــرائق العمــل،

 .(A/AC.105/C.2/2002/CRP.8)واملغرب 

، انعقــد اجــتماع عمــل غــري رمســي يف بــاريس مبقــر اإليســا ٢٠٠٢مــايو / أيــار١٦ويف  -٩
) كاســابوغلو. ف(ذلــك االجــتماع ممــثلو الــيونان وقــد شــارك يف . ووزارة الــبحوث الفرنســية

والرئـــيس واألمـــني ) أالن بومبـــيدو(والكوميســـت ) كاماتشـــو-ترييســـا فوينـــتس(واليونســـكو 
غابريــيل الفريانديــري وألــربتو مارشــيين، (التنفــيذي لــلمركز األورويب لقــانون الفضــاء واإليســا 

يق اخلرباء الذي كان من املزمع ، وكـان الغرض منه تنظيم اجتماع غري رمسي لفر         )عـلى الـتوايل   
 .٢٠٠٢يونيه /عقده يف حزيران
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وبــناء عــلى طلــب فــريق اخلــرباء، دعــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي جمــددا الــدول  -١٠
وقد . األعضـاء يف كوبـووس إىل الـنظر يف تعـيني اخلـرباء قـبل انعقـاد دورهتـا احلاديـة واألربعـني                      

 .(A/AC.105/2002/CRP.9) ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٠صدرت قائمة حمّدثة باخلرباء يف 

وقـد ُعقـد اجتماع غري رمسي لفريق اخلرباء حضره خرباء حكوميون وآخرون، وذلك               -١١
، أثـناء انعقـاد الدورة اخلامسة واألربعني للجنة استخدام الفضاء           ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ١٣يف  

ا إىل اجلمعية العامة،    وأشارت اللجنة إشارة خاصة، يف تقريره     . اخلـارجي يف األغراض السلمية    
 )ب(.إىل ذلك االجتماع غري الرمسي

، "توصـيات الكوميست بشأن أخالقيات الفضاء اخلارجي      "وصـدرت الوثـيقة املعـنونة        -١٢
ووقّع . يف صـيغتها النهائـية بعـد تضـمينها التعلـيقات الشـفوية الـيت أبداهـا أعضـاء فـريق اخلـرباء                 

، مث ُوّزعت على اخلرباء من جانب       ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٢عـلى تلـك الوثـيقة أالن بومبـيدو يف           
. وكالة الفضاء األوروبية الذي قام بدور األمانة لفريق اخلرباء  /املركـز األورويب لقـانون الفضـاء      

وثـيقة اليونسـكو الرمسـية الوحـيدة الـيت نظـر فيها فريق اخلرباء ألغراض                " التوصـيات "وشـكلت   
 ).انظر التذييل(إعداد هذا التقرير 

، لغـرض التقييم واملوافقة، أوال إىل املدير العام لليونسكو،          "التوصـيات " حتـال    وسـوف  -١٣
وأخـريا إىل الـدورة الثانـية والـثالثني لـلمؤمتر العام            ) ٢٠٠٣مـايو   /أيـار (مث إىل اجمللـس التنفـيذي       

ــن      ــا م ــزمع عقده ــن امل ــيت م ــول٢٩لليونســكـــو ال أكــتوبر / تشــرين األول١٧ســبتمرب إىل / أيل
ؤمتــر العــام، ســوف حتــال التوصــيات إىل اجلمعــية العامــة يف دورهتــا الثامــنة    وعقــب امل. ٢٠٠٣

 .واخلمسني لغرض تقييمها وتقديرها

، انعقـد اجـتماع مشـترك خمصص، برئاسة جان    ٢٠٠٢ديسـمرب  / كـانون األول  ٤ويف   -١٤
) برونر. ك(فرانسـوا مايـنس، يف مقـر اإليسـا يف باريس، وحضره خرباء حكوميون من النمسا              

. ف(والــيونان ) أرنــو. ج(وفرنســا ) غارســيا. ف(وشــيلي ) جــان فرانســوا مايــنس(ا وبلجــيك
وإضافة إىل ذلك، حضر بصفة مراقب ممثلو مركز الفضاء         ). زانغي. س(وإيطاليا  ) كاسـابوغلو 

والكوميست ) نرييسا فوينتس كاماتشو  (واليونسكو  ) مسيث-ترمياين. ج-ر(الوطـين الـربيطاين     
غابريــيل (املركــز األورويب لقــانون الفضــاء   /واإليســا) بومبــيدويــنس أريــك فينســتاد وأالن   (

ودعــي مكتــب شــؤون  ). ليــنارس كــالدوش. تورانــدو ول. الفريانــدري وألــربتو مارشــيين و م
 .الفضاء اخلارجي إىل احلضور، ولكن تعذّر عليه ذلك

واسـتعرض االجـتماع املشترك، بوجه خاص، التقدم احملرز من كل جانب واألحداث              -١٥
ونوقشت . ادمـة، وشـدد عـلى ضـرورة احلفاظ على التالحم والعمل على بلوغ اهلدف ذاته               الق
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، أثناء ٢٠٠٣فرباير / شباط١٩خطـة عمـل واتفـق عـلى عقد اجتماع تنظيمي آخر يف فيينا يف          
واتفق على أن يترأس   . الـدورة األربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية التابعة للجنة كوبووس             

سيتعذر عليه  ) بلجيكا(االجـتماع نظـرا ألن جـان فرانسـوا مايـنس            ) الـيونان (كاسـابوغلو    .ف
ومتثلت مهمة االجتماع يف استعراض امللف واملوافقة على مشروع تقرير فريق . إكمـال واليـته   

وكــان جيــري باســتمرار إرســال كــل الوثــائق إىل اخلــرباء  . اخلــرباء إىل اللجــنة الفرعــية القانونــية
وتقرر أيضا إبالغ الوكاالت املتخصصة التابعة      . ؤون الفضاء اخلارجي  املعّيـنني وإىل مكتـب شـ      

ــية للملكــية الفكــرية،        ــنظمة العامل ــدويل لالتصــاالت وامل ــتحدة، وخصوصــا االحتــاد ال لألمــم امل
 .بواسطة رسالة من املنسق

. ، عقد اجتماع عمل حتضريي خمصص آخر، برئاسة ف        ٢٠٠٣فـرباير   / شـباط  ٥ويف   -١٦
ــيونا(كاســابوغلو  ــثلو اليونســكو     ) نال ــباريس، وحضــره مم ــر اإليســا ب ــتس  (يف مق ترييســا فوين

). غابريـيل الفريانـدري وألـربتو مارشيين      (املركـز األورويب لقـانون الفضـاء        /واإليسـا ) كاماتشـو 
وقام االجتماع  . زينك. وقـد تعذر على أالن بومبيدو احلضور، ومثلته مساعدته الشخصية ف          

ــوارد  ــيونان،    أوال باســتعراض املســامهات ال ة مــن خــرباء اســبانيا وبلجــيكا وشــيلي وفرنســا وال
املركـز األورويب لقـانون الفضـاء، اسـتجابة لتوصيات الكوميست، مث صاغ االجتماع          /واإليسـا 

الـتقرير الـنهائي لفريق اخلرباء الذي يعتزم عرضه لغرض املوافقة أثناء اجتماع كان مقررا عقده             
 .٢٠٠٣فرباير / شباط١٩يف فيينا يف 

كاسابوغلو وحضره  .  ف ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٩وتـرأس االجـتماع الـذي انعقد يف          -١٧
ــا   ــا ) هيـــبلر. أ(اخلـــرباء املعيـــنون أو املـــندوبون مـــن النمسـ . ف(والـــيونان ) أرنـــو. ج(وفرنسـ

) هــيدمان. ن(والســويد ) روش. خ(واملكســيك ) ســوندارارا مايــاه. ف(واهلــند ) كاســابوغلو
ــتحدة األمريكــية   ــات امل ــ(والوالي ــنل ) ميســوتن. ر(وكذلــك ممــثلون مــن اليونســكو   ) ني كالي

ــانون الفضــاء  /واإليســا ــربتو مارشــيين  (املركــز األورويب لق ــدري وأل ــيل الفريان ومكتــب ) غابري
واسـتعرض املشاركون وناقشوا نص مشروع      ). رودريغـس . ف-ن(شـؤون الفضـاء اخلـارجي       

 أعدهـا الرئـيس، ووافقـوا عـلى هذا          الـتقرير املـرفوع إىل اللجـنة الفرعـية القانونـية بالصـيغة الـيت              
 .التقرير

  
  املبادئ األخالقية اليت حتكم األنشطة الراهنة واملقبلة يف الفضاء اخلارجي       -ثانيا  

ــيه توصــيات الكوميســت مــن إنعــاش وإعــادة اكتشــاف      -١٨ رحــب اخلــرباء مبــا أفضــت إل
ط بشري يف أي موقع، ويف      للمـبادئ األخالقية اليت هلا قيمة ومالءمة ثابتتان يف القيام بأي نشا           

. هــذه احلالــة بــالذات للقــيام بأنشــطة بشــرية يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتغالله



 

 6 
 

 A/AC.105/C.2/L.240 

وأشاروا إىل أن . واستفسـر عـدة خرباء عن تعريف األخالقيات وعن معناها وعالقتها بالقانون        
قانونية إلزامية السياسـات واإلجـراءات جيـب أن تقوم على اعتبارات أخالقية ُتحّول إىل قواعد             

وأفـيد بـأن األخالقـيات واألخـالق والقانون     . وتـتأثر بعـد ذلـك بتنفـيذ تلـك القواعـد القانونـية             
فاألخالقــيات هــي األســاس الضــروري إلرســاء االلــتزامات الــيت هــي   . والعدالــة تــتفاعل دائمــا

ــدة      ــح التنظيمــية، كمــا اهنــا املــلحق الضــروري لوضــع أنشــطة جدي  جمســدة يف القــانون واللوائ
 .وتفسري القوانني واللوائح التنظيمية الراهنة وتنفيذها

ــؤدى يف مــناطق      -١٩ وأفــيد بــأن مــن األساســي اعــتماد هنــج أخالقــي إزاء األنشــطة الــيت ُت
تـندرج خـارج نطـاق الوالية القضائية لدولة واحدة وخارج نطاق سيطرهتا، مثل أعايل البحار                

ء اخلــارجي، حيــث إن مــن شــأن أي نشــاط  وقــاع الــبحار واملــناطق القطبــية الشــمالية والفضــا 
ويــؤدي الــبعد الــدويل دورا رائــدا يف . بشــري هــناك أن يهــدد كــامل احلــياة عــلى وجــه األرض

وأشري إىل أنه جيب أخذ . اسـتحداث أي نشـاط بشري وتنفيذه ويف استخدام الفضاء اخلارجي         
 . الفضاء اخلارجياألخالقيات بعني االعتبار عند اختاذ قرار بشأن اختيار برنامج جديد يف

ولوحـظ أن البشـرية حمظوظـة النـتفاعها طـيلة سـنني عديـدة بصكوك بالغة األمهية من                    -٢٠
ــوق اإلنســان         ــاملي حلق ــتحدة واإلعــالن الع ــم امل ــثاق األم ــام، كمي ــدويل الع ــانون ال صــكوك الق

وقـد استكملت تلك الصكوك بالعديد من    . واملعـاهدات الدولـية بشـأن البيـئة والتنمـية والـبحر           
لقـرارات واإلعالنـات الـيت اعـتمدهتا اجلمعـية العامـة واليونسـكو وسـائر الوكاالت املتخصصة                  ا

وعــندما اســتهلت املناقشــات بشــأن احلاجــة إىل قوانــني حتكــم اســتغالل . الــتابعة لألمــم املــتحدة
ــة واحلكومــات مــن        ــية العام الفضــاء اخلــارجي يف أواخــر اخلمســينات، كانــت اللجــنة واجلمع

تمدت املـبادئ األساسـية لقـانون الفضاء اليت ستنظم األنشطة املقبلة يف جمال              البصـرية حبيـث اعـ     
 .الفضاء

ونتـيجة لذلـك، ظهـرت إىل الوجـود عـدة روائـع قانونـية مـثل إعـالن املبادئ القانونية                      -٢١
قــرار اجلمعــية (املــنظمة لنشــاطات الــدول يف مــيدان استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه 

ــة  ــيدان استكشــاف      ؛ )١٨-د (١٩٦٢العام ــدول يف م ــنظمة ألنشــطة ال ــبادئ امل ــاهدة امل و مع
 ١٩٦٧واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى لعــام    

ــرار  ( ــرفق القـ ــارجي "، )٢١-د (٢٢٢٢مـ ــاء اخلـ ــاهدة الفضـ ــني  ")معـ ــاذ املالحـ ــاق إنقـ ؛ واتفـ
 ١٩٦٨طلقة إىل الفضاء اخلارجي لعام      الفضـائيني وإعـادة املالحـني الفضـائيني ورد األجسام امل          

؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت       ")اتفاق اإلنقاذ "،  )٢٢-د (٢٣٤٥مـرفق القـرار     (
؛ ")اتفاقية املسؤولية "،  )٢٦-د (٢٧٧٧مرفق القرار    (١٩٧٢حتدثهـا األجسـام الفضـائية لعـام         

 ٣٢٣٥مــرفـق القــرار  (١٩٧٥عــام واتفاقــية تســجيل األجســـام املطلقـــة يف الفضــاء اخلــارجي ل
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؛ واالتفـاق املـنظم ألنشـطة الـدول عـلى سـطح القمر واألجرام               ")اتفاقـية التسـجيل   "،  )٢٩-د(
؛ واملــبادئ املتصــلة ")اتفــاق القمــر"، ٣٤/٦٨مــرفق القــرار  (١٩٧٩الســماوية األخــرى لعــام  

ــام      ــارجي لعـ ــاء اخلـ ــنووية يف الفضـ ــدرة الـ ــادر القـ ــتخدام مصـ ــرار (١٩٩٢باسـ ؛ )٤٧/٦٨القـ
واإلعــالن اخلــاص بالــتعاون الــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه لفــائدة 

مرفق  (١٩٩٦لعام   مجـيع الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية          
، الــذي "إعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية: األلفــية الفضــائية"؛ و)٥١/١٢٢القــرار 
 مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث الستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض          اعـتمده 

، ١٩٩٩ديسمرب  / كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٥٤/٦٨السـلمية وأقـرته اجلمعـية العامـة يف قـرارها            
 ٢٧واالتفــاق الــدويل احلكومــي بشــأن احملطــة الفضــائية الدولــية، الــذي دخــل حــيز الــنفاذ يف     

شـيد باتفاقـات أخـرى جيري التفاوض بشأهنا، ومنها مثال املبادئ           كمـا أُ  ). ٢٠٠١مـارس   /آذار
املـنظمة السـتخدام الـدول للسـواتل األرضـية االصـطناعية يف اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الدويل                    

فقــد أهلمــت كــل تلــك  . واملــبادئ املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد مــن الفضــاء اخلــارجي  
عاون، عــلى كــال الصــعيدين الثــنائي واملــتعدد     الصــكوك القانونــية جمموعــة مــن اتفاقــات الــت     

 .على شكل مدونات قواعد سلوك ومواثيق" قوانني لينة"األطراف، وصكوكا بشأن 

وأُعــرب عــن األســف لعــدم ذكــر توصــيات الكوميســت هــذه املعــاهدات أو حتليــلها،    -٢٢
ذي كما أُعرب عن األسف لكون العمل ال      . ولعـدم فحص مضموهنا األخالقي وال التوسع فيه       

قامــت بــه الكوميســت ال يقــدم معــرفة كافــية بــالعمل املمــتاز الــذي قامــت بــه مؤخــرا اللجــنة    
وجلنــتاها الفرعيــتان، ومــن ذلــك مــثال دراســات اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية حــول احلطــام 
الفضــائي، واســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وتدبــر الكــوارث، ومــا إىل 

والترتيبات " الدولة املُطلقة "لجـنة الفرعـية القانونـية فـيما يتعلق بتعريف مفهوم            ذلـك، وعمـل ال    
املــتخذة بشــأن املســألة احلساســة املتمــثلة يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض واســتعراض حالــة     

 .وتطبيق معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي

نة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض      وأشـري إىل أن مـن األساسـي الـتذكري بأن جل            -٢٣
 لكي تكون هيئتها الفرعية الدائمة املسؤولة ١٩٥٩السـلمية الـيت أنشأهتا اجلمعية العامة يف عام      

، كانت ))١٤-د( ألف   ١٤٧٢القرار  (دولـيا عـن رصـد األنشطة البشرية يف الفضاء اخلارجي            
الغين واجلديد من فروع القانون الدويل وال تـزال اهليـئة املؤسِّسـة لقـانون الفضـاء، ذلـك الفرع             

العـام الـذي هـو يف تطـّور دائـم، ولـيس ذلـك فحسـب، بـل اهنـا كانـت وال تزال أيضا املنتدى                     
العـاملي الرئيسـي األمـثل لـترويج الـتعاون الـدويل عـلى اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض              

ال إلنكارها وهي تدل على     وهـذه حقـيقة ذات أمهـية قانونـية وسياسـية كـبرية ال جمـ               . السـلمية 
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الـدور املـتطور للجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني يف الـتطوير الـناجح لألنشطة الفضائية لصاحل البشرية                   
 .مجعاء

ــية قــد       -٢٤ ــد مــن املــبادئ األخالق ــأن العدي ــتذكري ب وأشــري إىل أن مــن الضــروري أيضــا ال
 واسعة من األنشطة؛ ترمجـت بـالفعل إىل قواعـد ومـبادئ أساسـية لقـانون الفضـاء تـنظم طائفـة              

 :ومن بني هذه القواعد واملبادئ ما يلي

ُيباشر استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا      "اهلـدف اإللـزامي وهـو أن         )أ(  
يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى لتحقـيق فـائدة ومصـاحل مجـيع البلدان، أيا كانت                      

معاهدة الفضاء اخلارجي،   " (للبشرية قاطبة درجـة منائهـا االقتصـادي أو العلمي، ويكون ميدانا           
 )ج(؛) من املادة األوىل١الفقرة 

ومن املعروف  (الوصـول إىل الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه على قدم املساواة              )ب(  
بالطــبع أن ذلــك الــنوع مــن احلقــوق يــتوقف عــلى قــدرات الــدول وجيــب أن يفضــي إىل إبــرام  

موجودة هناك كغاية وكهدف وكعنصر للحكم اتفاقـات تعـاون؛ ومع ذلك، فإن األخالقيات      
معاهدة الفضاء اخلارجي، (عـلى مضـمون اتفاقـات الـتعاون بالنسبة إىل اهلدف النهائي للنشاط          

 ؛) من املادة األوىل٢الفقرة 

عـدم جـواز متلـك الفضـاء اخلـارجي والقمـر واألجرام السماوية األخرى بأي                 )ج(  
 ؛)ادة الثانيةمعاهدة الفضاء اخلارجي، امل(وسيلة كانت 

تعزيـز الـتعاون والـتفاهم الدولـيني باعتـبارمها اهلـدف املـتوخى لكل نشاط من                  )د(  
ــثة   (أنشــطة استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه    معــاهدة الفضــاء اخلــارجي، املــواد الثال

 ؛)والتاسعة  إىل احلادية عشرة

 يف مدار   حظـر وضـع أسـلحة نوويـة أو أي نـوع مـن أسـلحة الـتدمري الشـامل                    )ه(  
األرض أو وضـع مـثل هذه األسلحة على األجرام السماوية أو يف الفضاء اخلارجي بأي طريقة         

معاهدة (أخـرى وقصـر اسـتخدام القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى عـلى األغـراض السلمية                    
 ؛)الفضاء اخلارجي، املادة الرابعة

ا كــيانات خاصــة، املســؤولية الدولــية للــدول، حــىت عــن األنشــطة الــيت تــنفذه  )و(  
معـاهدة الفضاء اخلارجي، املادتان     (ومسـؤوليتها عـن األضـرار الـيت تسـببها األجسـام الفضـائية               

 ).السادسة والسابعة
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وتكـرارا ملـا سـبق ذكـره، فـإن هـذه األحكام، مكتملة باألحكام الواردة يف االتفاقات                   -٢٥
دية تفضي إىل تقاسم املعارف     واالتفاقـيات واملـبادئ واإلعالنـات اإلضافية، توفر شبكة غري عا          

وهــي توفــر إرشــادا للقــيام بــالعديد مــن . وتشــجعه، باالســتناد إىل املــبادئ األخالقــية األساســية
األنشــطة اجلديــدة يف الفضــاء اخلــارجي، وذلــك بــتوفري مصــدر إهلــام لألحكــام اجلديــدة عــلى     

 الفضـــاء الصـــعيد الـــدويل مـــن أجـــل محايـــة احلـــياة البشـــرية اهلشـــة عـــلى ســـطح األرض أو يف
 : ومن األمثلة على ذلك. اخلارجي

بصـفة خاصـة، املسـائل املـتعلقة حبمايـة بيـئة كوكـب األرض، ومن ذلك مثال            )أ(  
تغــري املــناخ وتدّبــر الكــوارث، مبــا يف ذلــك املســائل املتصــلة باحلطــام الفضــائي، والتأكــيد عــلى  

 احلاجة إىل وضع نصوص تقنية وقانونية إضافية؛

الحـي الفضـاء  وعمـلهم يف الفضـاء اخلـارجي وخصوصا على           مسـألة حـياة م     )ب(  
 منت احملطة الفضائية الدولية واستيطان القمر أو املريخ مستقبال؛

تقتضـي بعـض اإلجنـازات اجلديـدة الـنظر مـن مـنظور أخالقـي أكـثر تعمقا يف                     )ج(  
 بعـض األنشـطة الناشـئة عـن اسـتغالل الفضـاء اخلـارجي جتاريـا وخوصصـته، ومـن ذلـك محاية                      
حقـوق امللكية الفكرية املكتسبة أو املستعملة يف الفضاء اخلارجي أو محاية األرصاد الفلكية أو                

 السياحة الفضائية أو اإلعالنات التجارية يف الفضاء أو إرسال رماد إىل املدار وغري ذلك؛

ويتمـثل أحـد اجملـاالت الـيت هـي يف أمـّس احلاجـة إىل أن ُينظر فيها على مجيع                   )د(  
فمن الضروري أن ُتدرس    . يات يف الوصـول إىل البـيانات العلمـية أو البيئية واستخدامها           املسـتو 

مســألة مــا إذا كــان باإلمكــان توفــري ســبل أفضــل وأرخــص للوصــول إىل البــيانات، وال ســيما   
، وكذلـك سـبل الوصول إىل األدوات التقنية         )أصـبحت حمفوظـة   (البـيانات الـيت مل تعـد مـتاحة          

 ؛)زماالت الدراسية وغريهاكال(والتدريب الوايف 

ومثـة حاجـة أيضـا إىل تعزيـز الـترويج لقانون الفضاء من خالل شىت الوسائل،               )ه(  
واملنـتديات الدولـية أو اإلقليمــية املـتعلقة مبواضــيع ملموسـة، ووضـع طــرائق تدريـس مناســبة يف       

ومــن شــأن احلصــول عــلى فهــم أفضــل  . املــدارس واجلامعــات وغريهــا مــن مؤسســات التعلــيم 
 )د(.قانون الفضاء ومربرات وجوده أن ييسر انضمام الدول إىل معاهدات الفضاء اخلارجيل

 :وتتعلق النقطة النهائية مبستقبل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٢٦

فـبعض اخلـرباء يفكـرون، بوحـي مـن األحكـام ذات الصـلة مـن اتفاقـية األمم                     )أ(  
ــبحار  ــبحار يف القــيام، يف    )ه(املــتحدة لقــانون ال ــية لقــاع ال  الــيت أنشــئت مبوجــبها الســلطة الدول
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غري أن ذلك سيستوجب    . مـرحلة الحقـة، بإنشـاء سـلطة دولية معنية بأنشطة الفضاء اخلارجي            
 موافقة اجملتمع الدويل، وقد يتطلب تنفيذه وقتا طويال؛

تحدة وينـبغي تعزيـز دور اللجـنة، لـيس بصـفتها وصـية عـلى صـكوك األمم امل                )ب(  
اخلمسـة الـنافذة بشـأن الفضـاء اخلـارجي فحسب، بل باعتبارها أيضا السلطة الرئيسية يف جمال                 

ويسـتلزم ذلـك حـوارا مـتجددا مع كل األطراف احلكومية            . قـانون الفضـاء ومفهومـه وتطـوره       
ــتابعة لألمــم املــتحدة       ــية، وال ســيما الوكــاالت املتخصصــة ذات الصــلة ال وغــري احلكومــية املعن

ت الدولـية كاليونسـكو واالحتــاد الـدويل لالتصـاالت واملــنظمة العاملـية للملكـية الفكــرية       واهليـئا 
 واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص، وكذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين؛

ورمبــا يكــون عقــد اجــتماعات  . وهــذا احلــوار ضــعيف حالــيا وينــبغي تعزيــزه  )ج(  
اقتصــادية معيــنة -مــية وتقنــية وقانونــية واجتماعــيةخمصصــة ومناســبات مماثلــة بشــأن مســائل عل 

كــتلك املــتعلقة باالتصــاالت الســلكية والالســلكية واإلنترنــت والبيــئة  (وحــىت ثقافــية وإنســانية 
ومن األمثلة الواعدة كثريا االجتماعات . من العوامل املشجعة على احلوار    ) والتطبيـب عـن بعد    

وينــبغي أن يســتفيد قــانون . لفضــاء اخلــارجيالســنوية املشــتركة بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة ا
 .الفضاء يف تطوره ومالءمته من الدور احملوري الذي تؤديه اللجنة

ــيقة بــني اللجــنة       -٢٧ ــريق اخلــرباء مبواصــلة وحتســني االتصــاالت الوث ويف اخلــتام، أوصــى ف
واليونسـكو مـن أجـل مسـاعدة هـذه األخـرية عـلى إعـداد وثائق عن األنشطة الفضائية وقانون                   

 .٢٠٠٣الفضاء لتقدميها إىل مؤمترها العام يف دورته الثانية والثالثني اليت ستعقد يف عام 

أخـريا، أبـدى فـريق اخلـرباء رغبـته يف اإلعراب عن امتنانه لغابرييل الفرياندري، رئيس                  -٢٨
ــانون الفضــاء  ــية عــلى مســامهته العلمــية والفكــرية     /املركــز األورويب لق ــة الفضــاء األوروب وكال

صـلة والقـّيمة يف إجنـاح عملـه، وملكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي ملا قدمه من دعم مفيد،                     املتوا
ــتس كاماتشــو    ــوم    (وكذلــك لترييســا فوين ــوم والتكنولوجــيا، قطــاع العل ــيات العل شــعبة أخالق

ــانية باليونســكو   ــية واإلنس ــلمركز األورويب     )االجتماع ــيذي ل ــني التنف ــيين، األم ــربتو مارش ، وأل
 . الفضاء األوروبيةوكالة/لقانون الفضاء

 
 احلواشي

 والتصـــويــب ٢٠الوثـــائق الرمســـيــة للجمعـــية العامـــــة، الـــــدورة السادســـــة واخلمســـــون، املـــلحـــق رقـــــم    )أ(
A/56/20)و (Corr.1 ٢٢٥، الفقرة. 

 .١٤٢ و١٤١، الفقرتان (A/57/20) ٢٠الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )ب(
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ــبغي  )ج( ــيدان "جتنـــب اخللـــط بـــني مفهومـــي  ينـ ــبة(apanage/province)مـ ــرية قاطـ ــترك "و "  للبشـ ــتراث املشـ الـ
(patrimoine commun/common heritage) انظـر االتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر  " ( للبشـرية

 ).١٩٧٩واألجرام السماوية األخرى لعام 
، )التعليم: ٣الدورة  (أن بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء        توصـيات حلقة العمل األوىل لألمم املتحدة بش        )د(

 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ إىل ١٨اليت عقدت يف الهاي من 
 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٥-١٨٣٣، اجمللدات سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  )ه(
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   *التذييل 
 )كوميستال(اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا 

 
 توصيات بشأن أخالقيات الفضاء اخلارجي

   

Limited distribution 

SHS/EST/02/213 
Paris, March 2002 
Original: English/French 

 
 اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا

 )الكوميست(
  

 توصيات بشأن أخالقيات الفضاء اخلارجي
 

 بيدوالسيد أالن بوم: املقرر
 

  مقدمة -ألف
ومل . مل تعـد أخالقـيات العلـوم والتكنولوجـيا يف الوقت احلاضر جمرد خيار بل ضرورة          -١

ــتحديد شــكل اجملــتمع وحتاشــي      يعــد هــناك أي شــك يف أمهــية العلــوم والتكنولوجــيا بالنســبة ل
ات ويف يومــنا هــذا، تــثري الــتغري. اإلضــرار بالبيــئة وتوفــري خــيارات واقعــية للسياســات والتنمــية 

املــتحققة نتــيجة الــتواتر الســريع لالكتشــافات العلمــية والــتقدم التكــنولوجي تســاؤالت حامســة  
تفـتح آفاقـا جديدة للتأمل األخالقي لضمان إمكانية استفادة البشرية من هذه املنجزات الرائعة               

 .على حنو متسق

__________________ 
 .هذا التذييل مستنسخ دون تنقيح رمسي   * 

 

World Commission on the Ethics 
of Scientific Knowledge and Technology 

Commission mondiale de l’éthique 
des connaissances scientifiques et des technologies 
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القــيات  اللجــنة العاملــية ألخ١٩٩٨وإدراكــا هلــذا األمــر، أنشــأت اليونســكو يف عــام    -٢
الـيت كـان الغـرض الرئيسـي منها هو ابراز القيم            ) الكوميسـت (املعـارف العلمـية والتكنولوجـيا       

الـيت تسـاعد عـلى حتسـني وتوسـيع الـتعاون العـاملي يف مـيداين العلوم والتكنولوجيا على السواء              
ها فيما  ويف اجملـالني االجـتماعي والـثقايف، لـتكفل بالـتايل االتسـاق الـتام لـتطور املعارف وتقامس                  

يــتعلق حبقــوق اإلنســان وحــرياته األساســية، وتشــجع األوســاط العلمــية عــلى دراســة املواضــيع  
الـبالغة األمهـية وتضـع توصـيات موجهـة حنـو اختـاذ اإلجراءات بالنسبة ملقرري السياسات على                   

والكوميسـت، بصـفتها هيـئة استشـارية وملـتقى للتأمل، مكلفة            . الصـعيدين الوطـين واإلقلـيمي     
وغ مبادئ أخالقية من شأهنا أن توفر ملتخذي القرارات، يف جماالت حساسة، معايري             مبهمـة صـ   

 .لالختيار إىل جانب املعايري االقتصادية البحتة

 من نظامها األساسي، جمموعة من التوصيات يف ميدان         ٩وتقـدم اللجـنة، وفقا للمادة        -٣
ــتائج عمــل الل      ــذي حيــيل ن ــام لليونســكو ال ــر الع ــئات التشــريعية  أنشــطتها إىل املدي جــنة إىل اهلي

ويف هذا الصدد، فقد اعتمد أعضاء اللجنة العاملية . للمـنظمة واهليـئات املعنية باقتراحات اللجنة      
 إىل ١٧ألخالقـيات املعـارف العلمـية والتكنولوجـيا يف دورهتا الثانية اليت عقدت يف برلني، من         

ــيذ  ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٩ ــتعلقة بتنف ــيدان  ، التوصــيات امل ــية يف م ــبادئ األخالق امل
 .الفضاء اخلارجي اليت وضعتها اللجنة

  
  الديباجة -باء
ألخالقـيات السياسـة الفضـائية عالمـة مميزة تتمثل يف إنشاء عالقة بني البشر وكوكب                -٤

وبــدال مــن االخنــراط يف نقــاش فلســفي رئيســي، فــإن هــدف اللجــنة    . األرض والكــون بأســره
رف العلمـية والتكنولوجـيا هو االهتمام باحلقائق يف إطار جمهود يرمي            العاملـية ألخالقـيات املعـا     

إىل حتديـد مـبادئ عادلـة تسـتند إىل الـتأمالت األخالقـية سـعيا لضـمان احترام حقوق اإلنسان                     
ويتوجـب أن تطـبق هـذه املـبادئ األخالقـية يف كـل مـرحلة من مراحل                  . وحـرياته ومسـؤولياته   

 ".ثقافة الفضاء"ك هبدف وضع هنج جديد يستند إىل تطور استخدام الفضاء اخلارجي، وذل

 :وال بد يف تنفيذ سياسة خاصة بالفضاء اخلارجي -٥

احــترام الكــرامة : أن تكــون هــذه السياســة مســتندة إىل مــبادئ أساســية ُمجمــع علــيها  • 
واالنـتماءات االجتماعـية والثقافـية؛ واحـترام حـرية االختـيار وروح االنـتقاد؛ واالمتثال ملبدأي              

 التضامن واحلذر؛
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ضـمان حـرية الوصـول إىل الفضـاء اخلـارجي، والعمـل يف الوقت ذاته وبقدر اإلمكان                   • 
عـلى تفـادي إطـالق احلطـام عـن طـريق اختـاذ تدابـري تكون قابلة لالنطباق بالتساوي على كل                      

 األطراف املعنية؛

 الرصــد التأكــيد عــلى مــبدأ الوصــول املتكافــئ إىل مــوارد الفضــاء اخلــارجي يف جمــايل    • 
 واالتصاالت، كنتيجة ملبدأ عدم جواز متلك الفضاء اخلارجي؛

تشـجيع الوصـول حبـرية إىل املعارف، والعمل يف الوقت ذاته على ضمان محاية امللكية              • 
 .الفكرية

  
  االعتبارات األولية -جيم
ء تؤيــد الكوميســت الــرأي القــائل بأنــه جيــب الــتأمل يف املفهــوم املــنادي باعتــبار الفضــا -٦

، وأنه يتعني وضع الفضاء اخلارجي      "ميدان"اخلـارجي تـراثا مشتركا للبشرية قاطبة وليس جمرد          
ويف هـذا الصـدد تؤكد الكوميست جمددا احلاجة إىل تطوير التعاون            . يف خدمـة البشـرية مجعـاء      

بعة فـيما بـني سـائر اهليـئات الدولـية والوطنـية املعنـية وال سـيما مـع اللجـنة الفرعية القانونية التا                       
للجـنة األمـم املـتحدة السـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وذلك هبدف حتديد           
ــئة عــن           ــيانات الناش ــتخدام الب ــاواة يف اس ــيق املس ــلى حتق ــاعد ع ــيت تس ــية ال ــراءات القانون اإلج
اسـتعمال تكنولوجـيات الفضـاء اخلـارجي ومـن اكتشـاف مـوارد حمـتملة تتصل بالطابع املالزم                   

 ).كالكواكب(جودة يف الفضاء اخلارجي لألجسام املو

وتعـتقد الكوميسـت أن كـل سياسـة فضـائية جيب أن تكون مستندة إىل مفهوم املنافع                   -٧
ــردود        ــبدأ م ــنـزيه وم ــنافس ال ــبادلة، وأن تعمــل يف ذات الوقــت عــلى ضــمان الت املشــتركة واملت

 اختــيار هــذا وهــي تشــدد عــلى أمهــية الــدور الــذي جيــب أن تلعــبه األخالقــيات يف . االســتثمار
املشـروع أو ذاك وتقيـيمه يف األمـد الطويـل مـن وجهـة الـنظر املـتعلقة بـاألمن البشري واملعايري                 

 .االقتصادية

وجيـب حتديـد اإلجـراءات الالزمـة لتـبادل وتقاسـم البـيانات البيئـية بني سكان األرض                    -٨
طبقة األوزون كاحلمايـة مـن ظاهـرة احـترار األرض ونضوب     (بغـية تـأمني محايـة بيـئة كوكبـنا        

، وتطويــر التنــبؤات بــالطقس وتــأمني الوقايــة مــن املخاطــر الرئيســية  )وازديــاد مناســيب الــبحار
أمــا يف حالــة الكــوارث املدنــية، فيجــب تنظــيم الوصــول املباشــر إىل  . ودرء الكــوارث الطبيعــية

بادلة، البــيانات الســاتلية وتأميــنه عــن طــريق سياســات تســتند إىل مفهــوم املــنافع املشــتركة واملتــ 
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ــيانات الفضــائية واحلــيلولة دون نشــوء         ــتكافؤ يف الوصــول إىل الب ــدم ال ــادي ع ــية تف ــك بغ وذل
 .ممارسات اقتصادية قسرية

ويبشـــر تطـــور أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي والـــتقدم احملـــرز يف مـــيدان صـــناعة الفضـــاء  -٩
ختراعات ويـتعني أن ُتحاط اال    . اخلـارجي بفـتح آفـاق جديـدة بالنسـبة لقـانون امللكـية الفكـرية               

والعملــيات واملنـــتجات باحلمايــة املناســـبة بغـــية توفــري الضـــمان القــانوين الـــالزم والضـــروري     
ــتزام قــوي مــن لــدن األطــراف املعنــية بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي     ويف هــذا . للحصــول عــلى ال

اخلصــوص، فــإن الكوميســت تركــز عــلى وجــه الــتحديد عــلى خمــتلف اجلوانــب املتصــلة بأهلــية 
خلـارجي وكـل العملـيات الـيت تـنفذ يف الفضـاء اخلـارجي ألغراض احلصول                 مركـبات الفضـاء ا    

ولذلك، فإنه يتعني أن توضع يف احلسبان احلاجة إىل مواصلة التفكري يف    . عـلى بـراءات اختراع    
ــة املوجــودة يف الفضــاء      التوصــل إىل اتفــاق عــلى إدارة املمــتلكات الفكــرية يف احملطــات املأهول

اصة إىل إمكانية إصدار براءات اختراع للمنتجات أو العمليات  اخلـارجي مـع اإلشارة بصفة خ      
. املــنفذة يف احملطــات املداريــة أو املتصــلة بــاملواد أو املركــبات احملمولــة عــلى مــنت هــذه احملطــات

 .والظاهر أنه ال بد من وضع قانون دويل لرباءات االختراع يشمل صناعة الفضاء اخلارجي

نـية، مـن الضـروري محايـة احلـريات العامة، وال سيما حرية      ويف جمـال املراقـبة اإللكترو    -١٠
ومـع هـذا، فإنـه مـن احلـيوي محايـة االنـتماءات الثقافية والسماح حبرية التعبري لثقافات          . التعـبري 

األقلـيات، وحتاشـي تنمـيط الـثقافات وتـأمني تـوازن سليم بني احملافظة على االنتماءات الثقافية                  
الــيت تعــزز ) كــتلك الناشــئة عــن الــندوات اإللكترونــية (ديــدة القائمــة وتشــجيع االنــتماءات اجل

 .عمليات التبادل على الصعيد العاملي

أمــا يف جمــال التصــدي لــلمخاطر، فــان الكوميســت تؤيــد الفكــرة الداعــية إىل وجــوب   -١١
مواصـلة كـل اجلهـود الرامـية إىل التقلـيل مـن تولـد احلطـام يف الفضاء اخلارجي ووجوب قبول                      

أمــا اإلجــراءات االنفــرادية، فســتؤدي ببســاطة إىل اخــتالل  . عنــية هبــذه الــتدابريكــل اجلهــات امل
وينبغي أن  . املنافسـة بـني القـوى التقلـيدية أو تلـك اآلخـذة بالنشـوء يف جمـال الفضـاء اخلارجي                    

مـن قبل السلطات املعنية، وال سيما اللجنة املشتركة         " الدولـة الـُمطلقـة   "يوضـع تعـريف أفضـل       
 .ت املعنية بالفضاءفيما بني الوكاال

ومثــة حاجــة ماســة إىل التدريــب عــلى تكنولوجــيات الفضــاء اخلــارجي وعــلى جتــاوز      -١٢
ورمبـا تقـوم اليونسـكو، على ضوء تفويضها         . الـتحديات الـيت تواجـه سياسـة الفضـاء اخلـارجي           

. ةيف العامل قاطب" ثقافة الفضاء اخلارجي"الـثقايف، بـتحديد خمتلف األطراف املشاركة يف ميدان         
كمـا أن املـثال الذي أرسته وكالة الفضاء األوروبية يف رعايتها لقيام اجلامعات األوروبية بعقد                

أما فيما يتعلق بالطائفة    . دورات صـيفية بشـأن سياسـة الفضاء اخلارجي وقانونه جدير باالتباع           



 

 16 
 

 A/AC.105/C.2/L.240 

زمة املتـنوعة مـن السـياقات الثقافـية، فانـه ينـبغي عـلى وكـاالت الفضـاء اخلارجي أن تكون ملت                     
بعملـيات إنشـاء الشـبكات باالسـتناد إىل امللتقـيات اإللكترونـية بـني واضـعي سياسـات الفضاء                  
اخلـارجي ومـتخذي القرارات السياسية وشرائح الرأي العام ممن هلم مصلحة يف أنشطة الفضاء               

ــرب ذلــك شــرطا مســبقا لوضــع    . اخلــارجي ــيقي "ويعت ــتفكري   " أســلوب توف ــيه ال ــؤدي ف ــال ي فع
 .امااألخالقي دورا ه

  
   التوصيات -دال

 :توصي الكوميست مبا يلي -١٣ 

تقصـي السـبل والوسائل الكفيلة بتشجيع الوصول إىل املدارات الثابتة بالنسبة             )أ(  
لــألرض؛ ومــنع الــتلوث الكهرومغنطيســي؛ وتفــادي انتشــار العقــبات الرامــية إىل احلــد مــن         

الــذي ينــبغي تعــريفه ( اخلــارجي الوصــول إىل الفضــاء اخلــارجي؛ واحلــد مــن احلطــام يف الفضــاء
من خالل تدابري قابلة للتطبيق بالتساوي على اجلميع منعا ألي اختالل يف ) أيضـا بشـكل دقـيق    

التــنافس يف جمــال مركــبات اإلطــالق والســواتل؛ وإنشــاء نظــام عــاملي دائــم لرصــد بيــئة األرض 
مفتوحة تشمل العامل   نظـام رصـد عـاملي يشـارك فيه اجلميع باالستناد إىل مشاورات              (ومحايـتها   

 ؛ وتنفيذ نظام إلدارة كوكب األرض على أفق يتجاوز توقعات السوق؛)بأسره

اختــاذ كــل الــتدابري املناســبة الــيت توفــر للباحــثني ســبيال مفــتوحا للوصــول إىل     )ب(  
البـيانات العلمـية بغـية ضـمان تقاسـم املعـارف وسـعيا لتشجيع التقدم العلمي؛ ووضع البيانات                   

تعلقة بالفضـاء اخلـارجي يف متـناول البلدان النامية؛ وتشجيع تعريف اإلجراءات اليت              العلمـية املـ   
تســاعد عــلى تقاســم الفوائــد الناشــئة عــن ذلــك، مــع مــراعاة املصــاحل املشــروعة هلــذه الــبلدان     

 والتصرف بأكرب قدر ممكن من التكافؤ والتوازن؛

ة الفكرية فيما يتصل    مواصـلة البحـث يف التوصـل إىل اتفـاق عـلى إدارة امللكي              )ج(  
باحملطـات الفضـائية املأهولـة وعـلى حنـو أوسع يف ميدان صناعة الفضاء اخلارجي، وخباصة فيما                  
يـتعلق بأهلـية إصـدار بـراءات االخـتراع للمنـتجات أو العمليات الناشئة يف احملطات املدارية أو                   

 املتصلة باملعدات أو املركبات املوجودة على متنها؛

ى اختــاذ تدابــري حلمايــة ســرية تــبادل املعلومــات بــني األفــراد دون التشــجيع عــل )د(  
املسـاس باحلـريات العامـة واحلـيلولة دون صـدور رسـائل مؤذيـة أو تنفيذ أنشطة غري مشروعة؛                  

واالنــتماءات ) مــن الــتجاوزات احملــتملة يف مــيدان املراقــبة عــن بعــد  (ومحايــة احلــريات الفــردية  
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ط الناشــئة عــن اســتخدام الســواتل ألغــراض تكنولوجــيات   مــع مــراعاة خماطــر التنمــي (الثقافــية 
 ؛)املعلومات واالتصال اجلديدة

" رقايب مشترك"القـيام، يف إطـار الـتعاون الـدويل، بدراسة إمكانية وضع نظام          )ه(  
 يهدف إىل محاية األفراد والسكان وحىت الدول؛

ن أن تقع عند عودة     تشـجيع الـتدابري االحترازية الالزمة ملنع احلوادث اليت ميك          )و(  
مـواد حيتمل أن تكون ملوثة نشأت من الفضاء اخلارجي، واآلثار الطويلة املدى النتشار نواتج               
بيولوجـــية نشـــأت يف ظـــروف اجلاذبـــية الصـــغرى وتعرضـــت إلشـــعاعات قويـــة مـــن احلقـــول  

 الكهرومغنطيسية؛

 دراسـة إمكانـية تنظـيم دورات متخصصـة يف اجلامعـات تتـناول تكنولوجيات               )ز(  
الفضـاء اخلـارجي وتشريعاته وضماناته وأخالقياته؛ ومطالبة املعاهد اليت تدرس الصحافة بإيالء             
اهـتمام خـاص للتدريـب يف مـيدان علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء اخلـارجي هبـدف وضـع تقنيات                      

 ؛"أسلوب توفيقي"مناسبة لالتصال العلمي و

نــية إنشــاء أفــرقة الطلــب عــلى وكــاالت الفضــاء اخلــارجي بــأن تــنظر يف إمكا  )ح(  
 .لدراسة أخالقيات الفضاء اخلارجي لكي تسترشد هبا يف خياراهتا العلمية

وخــتاما، تطلــب الكوميســت إىل األمانــة أن تقــدم تقريــرا مرحلــيا عــن تنفــيذ هــذه           -١٤
وهــي ترغــب يف احلصـول عــلى تقريــر شــامل يف  . التوصـيات إىل اجــتماعها غــري الـرمسي املقــبل  

 .دورهتا الثالثةموعد يتناسب مع انعقاد 
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