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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

  تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني     
إسهام قانون الفضاء يف التنمية "بشأن قانون الفضاء حول موضوع 

      " االقتصادية واالجتماعية
      )٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٨- ٥بوينس آيرس، (    

      مةمقّد  -أوالً  
    اخللفية واألهداف  - ألف  

 اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي لألغـراض الـسلمية           علـى يسهم التعاون الدويل واإلقليمـي        -١
 طائفــة واســعة مــن أصــحاب املــصلحة، يف علــى فوائــد تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء تعمــيميف 

 الوطنيـة   القطاعني احلكومي وغري احلكـومي علـى الـسواء، وكـذلك يف تكثيـف بـرامج الفـضاء                 
أمـر لـه     أطر سياسـاتية وتنظيميـة علـى األصـعدة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة                 ووضع. وتنويعها

 أهـداف التنميـة   األسـاس الـالزم لتحقيـق    للـدول، ال سـيما الناميـة منـها،           لكي يتوفّر أمهية بالغة   
مواصـلة  ومـن الـضروري، يف هـذا الـصدد،          . ومواجهة التحديات املاثلة أمـام التنميـة املـستدامة        

  . بني القانون الدويل للفضاء واالضطالع باألنشطة الفضائيةالعالقةتوطيد 
 علــى، يف قرارهــا اخلــاص بالتعــاون الــدويل داًويف كــل عــام تؤكّــد اجلمعيــة العامــة جمــدَّ  -٢

اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، أمهيــة التعــاون الــدويل يف تعزيــز ســيادة          
معايري قانون الفضاء ذات الصلة، وحتثّ الدول اليت مل تـصبح بعـد أطرافـا               القانون، مبا يف ذلك     

يف املعاهــدات الدوليــة الــيت تــنظّم استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه علــى أن تنظــر يف  
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وقــوانني . التــصديق عليهــا أو االنــضمام إليهــا، وكــذلك إدراج أحكامهــا يف تــشريعاهتا الوطنيــة
ألطـر التنظيميـة ضـرورية للـدول كـي تـضطلع بالتزاماهتـا مبوجـب           الفضاء الوطنية وغريهـا مـن ا      

  .معاهدات األمم املتحدة وكي تليب متطلباهتا الوطنية احملددة
 الـــدول واهليئـــات فوائـــد تطبيقـــات علـــوم وتكنولوجيـــا الفـــضاء، فـــإنَّلتزايـــد ونظـــرا   -٣

ــة     ــات غــري احلكومي ــة واهليئ ــة الدولي ــا  ومؤســساتاحلكومي ــ القطــاع اخلــاص م ــتانفكّ ع  توّس
 تطوير التعاون الدويل واإلقليمـي يف جمـال الفـضاء،           يف إطار وينبغي للدول،   . أنشطتها الفضائية 

 مجيع اجلهات الفاعلـة الـيت تـضطلع بأنـشطة فـضائية ملتطلبـات القـانون الـدويل                   تكفل امتثال أن  
شطة للفضاء وأن يعّبر هذا الفرع من القانون الدويل العـام بـشكل صـادق عـن احتياجـات األنـ               

  .الفضائية املعاصرة
ــذوالنجــاح يف  -٤ ــق تنفي ــشطة الفــضائية     وتطبي ــنظّم األن ــذي ي ــدويل ال ــانوين ال  اإلطــار الق

م القيـام بأنـشطة    القـرار لإلطـار القـانوين الـذي يـنظّ       مرهون بفهـم واضـعي الـسياسات وصـّناع        
ة القانونيـة  تـوفّر أخـصائيني مناسـبني قـادرين علـى تقـدمي املـشور       و. قبوهلم له والفضاء اخلارجي   

يعتمـد  هـو أمـر     ونشر املعلومات واملعارف املتعلقة بقانون الفضاء، ال سيما يف البلـدان الناميـة،              
  . قانون الفضاء وسياساتهلدراسةكافية تعليمية على وجود فرص بالتايل 

 معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء       تشجيع االمتثـال ألحكـام  ومن أجل     -٥
 قــدراهتا يف جمــال قــانون الفــضاء، قامــت األمــم املتحــدة،   علــى بنــاءعدة الــدول اخلــارجي ومــسا

   مــع حكومــة األرجنــتني، واللجنــة الوطنيــة األرجنتينيــة لألنــشطة الفــضائية، وبــدعم         بالتعــاون
إسـهام  "من وكالة الفضاء األوروبية، بتنظيم حلقـة العمـل بـشأن قـانون الفـضاء حـول موضـوع                    

 / تـشرين الثـاين  ٨ إىل ٥، يف بوينس آيـرس مـن       "القتصادية واالجتماعية قانون الفضاء يف التنمية ا    
  .٢٠١٢نوفمرب 

حملة عامـة عـن النظـام القـانوين الـذي       تقدمي  حلقة العمل وكان من بني ما اضطلعت به       -٦
 االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي، كما حبثت جوانب خمتلفة للتـشريعات الوطنيـة            حيكم

، ونظرت يف إسهام قـانون الفـضاء يف التنميـة االقتـصادية              وقارنت بينها  اءالقائمة يف جمال الفض   
ــة، وناقــشت   ــة اســتخدام الفــضاء      احلوكمــةواالجتماعي ــة لألنــشطة الفــضائية ودور جلن  العاملي

 الفـرعيتني يف تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال األنـشطة               وهيئتيهـا اخلارجي يف األغراض السلمية     
 الراهنــة للــربامج والدراســات اجلامعيــة يف قــانون الفــضاء والــسبل   الفــضائية ونظــرت يف احلالــة

لـت األهـداف الرئيـسية      ومتثّ.  تلك الدراسات والـربامج وتطويرهـا      بتيسري االستفادة من  الكفيلة  
  :حللقة العمل يف ما يلي



 

V.13-80190 3 
 

A/AC.105/1037 

ــضاء اخلــارجي          )أ(   ــة بالف ــا املتعلق ــم املتحــدة ومبادئه ــدات األم ــم معاه ــز فه تعزي
  وقبوهلا وتنفيذها؛

 تبادل املعلومات عن التـشريعات والـسياسات الوطنيـة يف جمـال             التشجيع على   )ب(  
   باألنشطة الفضائية الوطنية؛ليستفيد منها املختصونالفضاء 
إســهام قــانون الفــضاء يف التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، جوانــب النظــر يف   )ج(  
   ألغراض التنمية املستدامة؛ة من الفضاء البيانات اجلغرافية املكانية املستمّدوتسخري
   القانون الدويل للفضاء؛القائمة بشأنالنظر يف االجتاهات والتحديات   )د(  
 اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي      على التعاون اإلقليمي    لتوثيقالنظر يف إنشاء آليات       )ه(  

  يف األغراض السلمية؛
بغيـة تعزيـز   النظر يف إعداد دراسـات وبـرامج جامعيـة يف جمـال قـانون الفـضاء             )و(  

  .اخلربات والقدرات الوطنية يف هذا اجملال
مهـا مكتـب   وكانت حلقة العمـل هـي الثامنـة يف سلـسلة مـن حلقـات العمـل الـيت ينظّ                   -٧

  .شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة من أجل بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء
م الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية        وقد أُعّد هذا التقرير لتقدميه إىل جلنة استخدا         -٨

ــة واخلمــسني،        ــا الثاني ــة يف دورهت ــة القانوني ــها الفرعي ــسادسة واخلمــسني وإىل جلنت ــا ال يف دورهت
  .٢٠١٣وكالمها سيعقد يف عام 

    
    احلضور  - باء  

مارسـني  املكـوميني و  احلسؤولني  املشّرعني و امل مشاركا من    ١١٣حضر حلقة العمل حنو       - ٩
ــة  ــاملنيوخــرباء التربي ــة  الع ــي يف اإلدارات احلكومي ــة    وممثل ــات الدولي ــضاء واملنظم  وكــاالت الف

  .واجلامعات الوطنية ومؤسسات البحوث والقطاع اخلاص وكذلك طالب من اجلامعات
ــا متكلمــون    -١٠ ــة ومــن املؤســسات    وُدعــي للمــسامهة فيه ــدان التالي  ومــشاركون مــن البل

املتعـددة  -دولـة (واي، باراغواي، الربازيل، بوليفيا ، أوروغ ور، إكواد األرجنتني: األكادميية فيها 
، كنــدا، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  ، بــريو، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، شــيلي، فــن )القوميــات

وكما أسـهم فيهـا رئيـسا       . كوبا، كولومبيا، املكسيك، هندوراس، الواليات املتحدة األمريكية      
 للجنــة اســتخدام الفــضاء التــابعتني ،العلميــة والتقنيــةة الفرعيــة القانونيــة واللجنــة الفرعيــة اللجنــ
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اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، ومــسؤولون مــن وكالــة الفــضاء األوروبيــة ومكتــب شــؤون    
  .الفضاء اخلارجي

مة من األمم املتحدة، واللجنة الوطنيـة األرجنتينيـة لألنـشطة           واسُتخدمت األموال املقدَّ    -١١
 مـشاركاً اخـتريوا علـى    ٢٦ة لتغطيـة تكـاليف سـفر ومعيـشة      الفضائية ووكالة الفضاء األوروبيـ    

 ونـشر  يف تطـوير قـانون الفـضاء وسياسـاته وبنـاء القـدرات               تـأثري لاأساس خربهتم وقدرهتم على     
  .التعليم يف جمال قانون الفضاء يف بلداهنم

    
    الربنامج  - جيم  

ــة لألنـــشطة الفـــض    -١٢ ــة األرجنتينيـ ــة الوطنيـ ــة األرجنـــتني افتـــتح ممثلـــو اللجنـ   ائية وحكومـ
ووكالة الفـضاء األوروبيـة ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي حلقـة العمـل ببيانـات اسـتهاللية                   

  .وكلمات ترحيبية
زت اجللسة األوىل حللقة العمل على مسامهة قانون الفضاء يف التنميـة االقتـصادية              وركّ  -١٣

يـة القانونيـة واللجنـة الفرعيـة     يف هـذا الـسياق دور كـل مـن اللجنـة الفرع            عـوجل   واالجتماعية، و 
 إىل ذلـــك، ُدرس اإلعـــالن اخلـــاص بالتعـــاون الـــدويل يف جمـــال ضـــافةإلوبـــا. العلميـــة والتقنيـــة

عتبــار ا الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول ومــصلحتها، مــع إيــالء  تكــشافاس
ــة    ــدان النامي ــدويل إعــالن (خــاص الحتياجــات البل ــشاملة  ااحلوكمــةمــن منظــور  ) التعــاون ال ل

  :دمت عروض إيضاحية بشأن املواضيع التاليةوقُ. لألنشطة الفضائية
  دور اللجنة الفرعية القانونية؛: قانون الفضاء والتنمية االقتصادية واالجتماعية  )أ(  
دور : التطبيقــات الفــضائية ألغــراض التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــةتــسخري   )ب(  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
  .التعاون الدويلدور إعالن :  األنشطة الفضائيةحوكمة  )ج(  

ألنــشطة ل املنظمــة اجللــسة الثانيــة، الــيت كُّرســت لألطــر القانونيــة الدوليــة       وركّــزت  -١٤
ومشلـت املواضـيع الـيت      . الفضائية، على املفـاهيم والوظـائف األساسـية للقـانون الـدويل للفـضاء             

باملــسؤوليات والتبعــات لفــضائية واملــسائل املتعلقــة نوقــشت اجلهــات الفاعلــة املعنيــة باألنــشطة ا
األنــشطة الفــضائية الوطنيــة، وتــسوية املنازعــات يف جمــال قــانون الفــضاء ودور  القانونيــة بــشأن 

  :مت عروض إيضاحية بشأن املواضيع التاليةّدوقُ. املنظمات احلكومية الدولية
  اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضاء؛  )أ(  
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  األنشطة الفضائية الوطنية؛التبعات القانونية بشأن ات واملسؤولي  )ب(  
  تسوية املنازعات يف جمال قانون الفضاء؛  )ج(  
  سجل األمم املتحدة لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي؛  )د(  
  .وكالة الفضاء األوروبية منوذجا: املمارسة القانونية للمنظمات احلكومية الدولية  )ه(  

 للجلــسات الــسابقة، ركّــزت اجللــسة الثالثــة علــى األطــر       نطقــياملتسلــسل ال ووفــق  -١٥
 وتألفت من حلقيت نقاش نظر املـشاركون فيهمـا يف           ،القانونية الوطنية اليت تنظم أنشطة الفضاء     

ويف ضـوء تقريـر الفريـق    .  القوانني والسياسات الفـضائية الوطنيـة يف بلـدان املنطقـة    تطّوركيفية  
املعــين بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف  ونيــة  للجنــة الفرعيــة القانولتــابعالعامــل ا

 يف إطـار خطـة   املـضطلع هبـا  الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية عـن األعمـال               
 اهتمـام خـاص لتنظـيم األنـشطة الفـضائية      أويل،  )A/AC.105/C.2/101( السنوات   ةعمله املتعدد 

ونظـر املـشاركون    . تعلقـة بالفـضاء اخلـارجي      معاهدات األمـم املتحـدة امل      امالوطنية وتنفيذ أحك  
يف ســبل وضــع إطــار تنظيمــي وطــين يف خمتلــف البلــدان مــع مراعــاة الطــابع اخلــاص ألنــشطتها   

ــة  ــضائية الوطنيـ ــة يف  . الفـ ــدان التاليـ ــاركت البلـ ــاش وشـ ــيت النقـ ــتني: حلقـ ــوادور، األرجنـ ، إكـ
، كنـدا، كوبـا، وكولومبيـا،       )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    ي، فـن  لباراغواي، الربازيل، بريو، شي   

  .املكسيك، هندوراس، الواليات املتحدة
ــ  -١٦ ــا الفـــضاء    وركّـ ــتخدام تكنولوجيـ ــة السـ ــة علـــى اجلوانـــب القانونيـ زت اجللـــسة الرابعـ

ودرس املـشاركون   . والبيانات اجلغرافية املكانية املستمدة من الفضاء ألغراض التنميـة املـستدامة          
يقــات الفــضائية يف مواجهــة التحــديات الــيت تتعــرض هلــا   دة تتــصل باســتخدام التطبمــسائل حمــّد

حتقيق األهـداف احملـّددة      املستدامة، وناقشوا دور علوم وتكنولوجيا الفضاء يف         يةالبشرية، والتنم 
ــائج ــة املــستدامة   يف نت ــو( مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي ، وجــدول ٢٠١٢املعقــود عــام  ) ٢٠+ري

  :مت عروض إيضاحية بشأن املواضيع التاليةوقد. ٢٠١٥األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 
  عد يف العامل؛ موجز لقوانني االستشعار عن ُبرض استقصائيع  )أ(  
  ؛التبعات القانونية حالة -اجلوانب القانونية لتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة   )ب(  
  اآلثار القانونية للتطبيقات الفضائية يف مواجهة تغري املناخ العاملي؛  )ج(  
التحليــل والتطبيقــات يف جمــال : بــدأ التعــاون الــدويل يف جمــال قــانون الفــضاء م  )د(  

  الزراعة يف األرجنتني؛
  .اإلجراءات القضائيةاستخدام البيانات الساتلية يف   )ه(  
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 يف إطـار مـسامهة     ذات أمهيـة خاصـة        خمتلفـة  ست اجللسة اخلامسة ملناقشة مواضيع    وكُرِّ  -١٧
 إيـضاحية بـشأن   نت اجللـسة عروضـاً  وتـضمّ . ية واالجتماعيـة قانون الفضاء يف التنميـة االقتـصاد      

  :املواضيع التالية
  ؛احلطام الفضائي  )أ(  
  استخدام املدار الثابت بالنسبة األرض؛  )ب(  
   اجلوي والفضاء اخلارجي؛الفضاءتعيني حدود   )ج(  
  اجلوانب املؤسسية يف تنسيق التعامل مع األجسام القريبة من األرض؛  )د(  
  .نب القانونية لتعدين الكويكباتاجلوا  )ه(  

وخالل اجللسة السادسة، ُنِظَر يف آليـات وأطـر للتعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي يف جمـال                 -١٨
  :وقُدمت عروض إيضاحية بشأن املواضيع التالية. األنشطة الفضائية

  دور االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف؛: التعاون اإلقليمي واألقاليمي  )أ(  
  .مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء  )ب(  

التجــارب زت علــى  اجللــسة مبناقــشة مائــدة مــستديرة حــول التعــاون اإلقليمــي ركّــ  اختتمــتو
، إكـوادور، الربازيـل،     األرجنـتني : شاركت فيها البلدان التاليـة    و على الصعيد الوطين،     املكتسبة

  .بريو، شيلي، كولومبيا، املكسيك
 بنـاء القـدرات والتعلـيم يف جمـال          بـشأن عة لالعتبـارات احملـّددة      وكُرست اجللـسة الـساب      -١٩

 جتـارب خـرباء التربيـة     وحبـث املـشاركون     . الالزمة يف هـذا الـشأن     قانون الفضاء ولالحتياجات    
للتغلّـب   آليـات     وضـع   التعليم وإعـداد املنـاهج يف جمـال قـانون الفـضاء، كمـا نظـروا يف                 نشريف  
 يف جمـال قـانون      علـى نـشر التعلـيم     ص التعـاون اإلقليمـي       فـر  ا التحـديات اإلقليميـة وناقـشو      على

  :مت عروض إيضاحية بشأن املواضيع التاليةدِّوقُ. الفضاء
دور املركز اإلقليمي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف أمريكـا الالتينيـة                  )أ(  

  والكاريبـي، املنتسب إىل األمم املتحدة؛
ــانون الفــضاء يف    )ب(   ــيم يف جمــال ق ــبريي  فــرص التعل  - املنطقــة، ودور املعهــد اآلي

  .األمريكي لقانون املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري
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ــز        -٢٠ ــة بتعزي ــسبل والوســائل الكفيل ــدة مــستديرة حــول ال واختتمــت اجللــسة مبناقــشة مائ
التعليم يف جمال قانون الفضاء، شارك فيها عدد من اجلامعات واملؤسـسات األكادمييـة ومعاهـد                

  .، أوروغواي، الربازيل، شيلي، كندا، الواليات املتحدةاألرجنتني: البحوث يف البلدان التالية
مت يف حلقة العمل متاحة على املوقع الشبكي ملكتب شـؤون الفـضاء    دِّاليت قُ والورقات    - ٢١

نــشر وســوف ُت) www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/workshops/2012/index.html(اخلــارجي 
  . جلسات حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني بشأن قانون الفضاءضمن وقائع

    
    الحظات واالستنتاجاتالتوصيات وامل  -ثانياً  

 العاملية ألنـشطة الفـضاء، ولـدور    للحوكمة شاملة   بعملية تقييم افتتحت حلقة العمل      - ٢٢
ــة         ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي ــسلمية وجلنت ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة اســتخدام الف جلن

ط الـضوء  وُسـلِّ . وجلنتها الفرعية القانونية يف تعزيز التعاون الدويل يف جمال األنشطة الفـضائية      
 قــانون الفــضاء يف التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة ويف محايــة البيئــة األرضــية   مهةعلــى مــسا

  .والبيئة الفضائية
 وأضـّر بعـدد مـن       راً إىل إعصار ساندي الذي حـدث مـؤخّ        قلقبوأشارت حلقة العمل      -٢٣

كــثري مــن النــاس مــن آثــاره   عــاىنو البلــدان يف املنطقــة، وإىل الزلــزال الــذي وقــع يف غواتيمــاال 
لـو   من املمكن تقليل اخلسائر يف األرواح واملمتلكـات      كان والحظت حلقة العمل أنه   . املدمرة

 ر ورصـد   واإلنـذار املبكّـ    باستخدام نظم أدق لتقييم املخاطر     أفضل   وماترت معل  توفّ كانت قد 
 منـهجي    حنـو  حتقيـق التكامـل، علـى      زيادة التنسيق أمـر ضـروري لـضمان          أنَّرأت  ، و الكوارث

عـد، واألرصـاد    تطبيقـات التكنولوجيـا الفـضائية لالستـشعار عـن بُ       بني  وقت مناسب،   ويف عطيِّ
ــساتلية واالتــصاالت الــس   ــة ال ــسواتل املالحــة، يف  اتليةاجلوي ــة ل ــنظم العاملي ــوفّر   وال  إطــار نظــم ت

  .جمموعات من البيانات اجلغرافية املكانية املتعددة املصادر
 الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة           مبـا ورد يف   بت حلقـة العمـل      ّحويف هذا الصدد، ر     - ٢٤

املرفقـة بقـرار اجلمعيـة العامـة        و،  "املستقبل الذي نصبو إليه    "املعنونة ٢٠١٢ لعامللتنمية املستدامة   
  .امة التنمية املستديف إىل تكنولوجيا الفضاء املستندة بأمهية البيانات من اعتراف، ٦٦/٢٨٨
 بـشأن الـذكرى     ٢٠١١عام  الصادر  إعالن األمم املتحدة     حلقة العمل إىل أنَّ   وأشارت    -٢٥

اخلمــسني لتحليــق اإلنــسان يف الفــضاء والــذكرى اخلمــسني إلنــشاء جلنــة اســتخدام الفــضاء          
ــة العامــة   مرفــق(لمية اخلــارجي يف األغــراض الــس  ــه ت أقــّرقــد ) ٦٦/٧١قــرار اجلمعي الــدول في

وهـي  غريات كبرية يف هيكل األنشطة الفضائية ومـضموهنا،          األمم املتحدة حبدوث ت    يفاألعضاء  
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دت يف ظهـور تكنولوجيـات جديـدة ويف تزايـد عـدد اجلهـات الفاعلـة علـى مجيـع                      جتـسّ  تغريات
م احملــرز يف تعزيــز التعــاون الــدويل يف اســتخدام ، ومــن مث الحظــت مــع االرتيــاح التقــّداألصــعدة

ــس   ــة     مــن خــالل تعزيــ لميةالفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــق التنمي ــى حتقي ــدول عل ــدرة ال ز ق
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتدعيم األطر واآلليات التنظيمية لتحقيق تلك الغاية

ل يف النظـر يف اجلوانـب   ويف هذا الصدد، أشارت حلقة العمل إىل هدفها الشامل املتمثّ      -٢٦
  ة واإلقليميــة والوطنيــة الراميــة  علــى األصــعدة العامليــة واألقاليميــللحوكمــةالقانونيــة واملؤســسية 

ــة     ــصادية واالجتماعي ــة االحتياجــات االقت ــةإىل تلبي ــز  للتنمي ــع التركي ــشّدة، م ــى اجلب ــب عل  وان
ــستمدّ      ــة امل ــة املكاني ــات اجلغرافي ــضاء والبيان ــا الف ــة الســتخدام تكنولوجي ــضاء  القانوني ــن الف ة م

  .ألغراض التنمية املستدامة
 واملبـادئ املتعلقـة باستـشعار األرض        التعـاون الـدويل   ن  إعـال  أنَّ حلقـة العمـل      واعتربت  -٢٧
 العامليــة ولتــسخري البيانــات صــكان هامــان مــن أجــل احلوكمــةعــد مــن الفــضاء اخلــارجي مــن ُب

 مـن املمكـن      ولكنـها رأت أنَّ    اجلغرافية املكانية املستمدة من الفضاء ألغراض التنميـة املـستدامة         
ويف هـذا الـصدد، أحاطـت       . رةالـسياقات املتغيّـ    مـع    سقنيجلعلـهما متّـ   إدخال تعـديالت طفيفـة      

حلقــة العمــل علمــا مبــسامهة جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف مــؤمتر   
مت جمموعة من التوصيات بـشأن الـسبل والوسـائل الكفيلـة            إذ قدّ ) A/AC.105/993 (٢٠+ريو

 دعــم سياســات التنميــة يفلفــضاء  مــن اةستمّدبتعزيــز اســتخدام البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة املــ 
  .ىن حتتية وطنية للبيانات املكانيةاملستدامة، وإنشاء ُب

لقوانني واألطر التنظيمية األخرى علـى الـصعيد الـوطين ذات الـصلة              عرض عام ل   موقُدِّ  -٢٨
 حبـث جمموعـة مـن اآلليـات القانونيـة املتعلقـة             كما متّ . والبياناتعن ُبعد   بسياسات االستشعار   

 البيانـات الـساتلية ُتـستخدم       والحظت حلقة العمل أنَّ   . ت النظم العاملية لسواتل املالحة    بتطبيقا
 العـام    هـذا العـرض    واعتـرب أنَّ  .  الدوليـة  الـدعاوى القـضائية    يف احملاكم ويف     كأدلة زايدبشكل مت 

ة لمسائل القانونية املتصلة باسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء والبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة املـستمدّ         ل
ي كلّـ بـاع هنـج      نظـرا للحاجـة إىل اتّ       كان خطوة ضـرورية    من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة    

ر املنـاخ العـاملي، والتحـديات        تغيّ ما يفرضه منها   تواجه البشرية، وخباصة     لتحديات اليت ا ملعاجلة
ــة الزراعيــة واألمــن الغــذائي، والــصحة العامليــة،      هــا مجيعوالــيت تواجــه جمــاالت مــن قبيــل التنمي

  .آثار الكوارثمشاكل متداخلة مع 
 موضـوعات مطروحـة علـى جـدول أعمـال اللجنـة وجلنتيهـا          عـّدة وحبثت حلقة العمل      -٢٩

القـانوين،   على الـسواء إىل جانـب منظورهـا           املسائل العلمية والتقنية   خالهلاالفرعيتني، ُعرضت   
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 دلنسبة لألرض، وتعيني حـدو     املسائل املتعلقة باحلطام الفضائي، واستخدام املدار الثابت با        مثل
ــن األرض،        ــة مـ ــسام القريبـ ــع األجـ ــل مـ ــسيق التعامـ ــارجي، وتنـ ــضاء اخلـ ــوي والفـ ــال اجلـ اجملـ

 التشديد على ضرورة احلفاظ على البيئة الفضائية، وعلـى تعزيـز            ومتّ. واستكشاف الكويكبات 
اســـتدامة أنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد مـــن أجـــل ضـــمان اســـتخدام تطبيقـــات 

  . لصاحل التنمية البشريةبلنولوجيا الفضاء يف املستقتك
 القــضايا الــشاملة ذات الــصلة بالتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت وإزاء تزايــد عــدد  -٣٠

 الفرعيـة القانونيـة، مبـا يف ذلـك     جلنتـها  وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية و األمنظرت فيها اللجنة  
صت حلقـة العمـل بتـشجيع تلـك اللجـان علـى حتـسني أوجـه                ، أو خمتلف آليات التعاون الدويل   

  .التآزر والتبادل البّناء لوجهات النظر فيما بينها
املــسؤوليات وخــالل اســتعراض اآلليــات القانونيــة لقــانون الفــضاء، مــع التركيــز علــى    -٣١

الفـضاء،   وعلى تسوية املنازعات يف جمـال         الوطنية  باألنشطة الفضائية  والتبعات القانونية املتعلقة  
سم هبــا مــسؤولية الــدول عــن ضــمان اســتخدام الفــضاء   األمهيــة الــيت تّتــ حلقــة العمــلالحظــت

واسـتذكرت االلتزامـات الـواردة يف معاهـدات األمـم املتحـدة             . الـسلمية اخلارجي يف األغراض    
بـــشأن الفـــضاء اخلـــارجي إزاء تبـــادل املعلومـــات عـــن طـــابع األنـــشطة الفـــضائية، وتنفيـــذها،  

 سـجالت وطنيـة وتزويـد األمـني العـام لألمـم         إنـشاء ائجهـا، وخباصـة عـن طريـق         ومواقعها، ونت 
  .املتحدة ببيانات التسجيل

واســتذكرت حلقــة العمــل القــرارات الــسنوية الــصادرة عــن اجلمعيــة العامــة خبــصوص    -٣٢
دت اجلمعية فيهـا     استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، اليت أكّ        علىالتعاون الدويل   

 قواعــد مناســبة اســتحداثيــة التعــاون الــدويل يف تطــوير ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك  علــى أمه
ت الدول اليت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف املعاهـدات الـيت تـنظّم استكـشاف                    وحثّ ،لقانون الفضاء 

 أو االنــضمام علــى تلــك املعاهــداتالفــضاء اخلــارجي واســتخدامه علــى أن تنظــر يف التــصديق 
  .ج أحكامها يف تشريعاهتا الوطنيةإليها، وكذلك يف إدرا

رات التـشريعية  مت حلقـة العمـل حملـة عامـة عـن األطـر التنظيميـة الوطنيـة، والتطـوّ          وقّد  -٣٣
 تلــك الــدول  بلــدا يف املنطقــة، وأشــارت إىل أن١٣َّواآلليــات املؤســسية لألنــشطة الفــضائية يف 

 الــدول ئية الوطنيــة، وأنَّهجــا خمتلفــة يف التعامــل مــع خمتلــف جوانــب األنــشطة الفــضا  بعــت ُناّت
دة واعتباراهتـا العمليـة      القانونية واملؤسسية الوطنية مع احتياجاهتا احملدّ      أطرهاتعمل على تكييف    
  .وعلى زيادة تطويرها
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بقيمـة تقريـر الفريـق العامـل        ، مـن خـالل هـذا العـرض العـام،            ت حلقـة العمـل    وقد أقرّ   -٣٤
تــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء  املعــين بالوالتــابع للجنــة الفرعيــة القانونيــة 

اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية بـشأن األعمـال املـضطلع هبـا يف إطـار خطـة عملـه                      
ــدد ــسنواةاملتعـ ــأنَّ)A/AC.105/C.2/101 (ت الـ ــر، وبـ ــع  التقريـ ــر  ، مـ ــاين لألطـ ــتعراض البيـ االسـ

ة الفرعيـة القانونيـة، يـساعد    التنظيمية الوطنية، الـذي جيـري العمـل علـى وضـعه يف إطـار اللجنـ           
جمموعـة كـبرية مـن الـدول األنـشطة الفـضائية             هبـا   تـنظّم  لكيفيـة الـيت   االدول بالفعـل علـى فهـم        

 مــن الــدول يف املنطقــة علــى مواصــلة دراســة هــذه   العمــل مزيــداًحلقــةعت وشــّج. هبــااخلاصــة 
لــدول وطنيــة لتــستفيد منــها االوثــائق وتــوفري معلومــات عــن آلياهتــا الوطنيــة وأطرهــا القانونيــة ال

  . آفاق التعاون الدويل واإلقليميتوسيع ومن أجل األخرى
ــد       -٣٥ ــد اجلدي ــة العمــل كــذلك البن ــة    يفوالحظــت حلق ــة الفرعي ــال اللجن  جــدول األعم

اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي  "القانونيــة املعنــون 
صنيف جمموعـة آليـات التعـاون الـدويل،         ، الذي يـسعى إىل تـ      "واستخدامه يف األغراض السلمية   

ــا االتف  ــا فيه ــاتمب ــدّ اق ــة واملتع ــادئ     الثنائي ــة، واملب ــات غــري امللزم ــة، والترتيب  دة األطــراف القائم
ل إىل فهـم جمموعـة   ، واملبادئ التوجيهية التقنية، وسائر آليات التعـاون، هبـدف التوصّـ       األساسية

  .دوليةآليات التعاون اليت تستخدمها الدول واملنظمات ال
ويف حماولة لتعزيز التعـاون والتنـسيق يف جمـال األنـشطة الفـضائية علـى األصـعدة الدوليـة                      - ٣٦

 منظمة إقليمية ُتعىن بالفضاء، أوصـت حلقـة         على درب تأسيس  واإلقليمية واألقاليمية، وكخطوة    
نيـة الوطنيـة    يف األطـر القانو   املـستجّدة   رات  العمل بالنظر يف فكرة إنشاء آلية لزيادة الوعي بـالتطوّ         

 التعـاون  وذلك باالستعانة جبهـود ،  وفهم تلك التطّوراتلتعاون بني الدول يف املنطقة ايف آليات   و
  . مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاءالربامج اليت يوفّرهااإلقليمي والدويل، من قبيل 

انون الفـضاء أمهيـة    لبناء القدرات والتدريب والتعليم يف جمال ق     واعتربت حلقة العمل أنَّ     - ٣٧
زيـادة املعرفـة بـاألطر      و مواصلة تطوير اجلوانب العملية لعلوم وتكنولوجيـا الفـضاء           من أجل بالغة  

 اعتـرب  يف املنطقـة،     ألخـرى ومـن بـني املؤسـسات ا      . القانونية اليت تنفَّـذ ضـمنها األنـشطة الفـضائية         
ي، املنتـسب إىل      نيـة والكـاريب   قليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء يف أمريكـا الالتي         إلاملركز ا 

  .صاتدة التخّصاألمم املتحدة، مؤسسة هامة لتوفري مزيد من التدريب يف هذه اجملاالت املتعّد
وشّجعت حلقة العمل أيضا على توثيـق التعـاون واحلـوار بـني اجلامعـات واملؤسـسات                   -٣٨

ترغـب يف وضـع بـرامج       اليت لديها برامج قائمة بشأن قانون الفضاء واملؤسسات التعليميـة الـيت             
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العوائــق  هــذا التعــاون ميكــن أن يــساعد يف جتــاوز والحظــت حلقــة العمــل أنَّ. مــن هــذا القبيــل
  . والتكاليف ذات الصلة املناسبة املواداملتمثلة يف صعوبة تدبري

 األمريكــي -ت حلقــة العمــل بأمهيــة الــدور الــذي يــضطلع بــه املعهــد اآليــبريي    وأقــّر  -٣٩
ــانون املالحــة اجلويــ   ــضاء والطــريان التجــاري يف   لق ــى ة والف ــدرات و العمــل عل ــاء الق ــوفري  بن ت

ــانون الفــضاء وسياســاته    ــاليمي مــن أجــل توثيــق التــدريب يف جمــال ق .  التعــاون اإلقليمــي واألق
ــدويل لل     ــه ميكــن لالحتــاد ال ــضا أن ــوحظ أي ــة للمالحــة   مالحــةول ــة الدولي ــضائية، واألكادميي  الف

  . الدراسات يف هذا الصدد، حسب االقتضاءالفضائية تقدمي حوافز إلجراء مزيد من
  .ت حلقة العمل بأمهية تطوير صناعة الفضاء للنهوض باألنشطة الفضائية يف املنطقةوأقّر  -٤٠
 بألـدو أرمانـدو كوكـا يف         باإلجنازات العتيدة للخـبري األرجنتـيين      وأشادت حلقة العمل    -٤١

  .قانوين بشأن الفضاء اخلارجيتطوير قانون الفضاء واملسامهة يف إقامة النظام الجمال 
وأعرب املشاركون يف حلقة العمل عن تقديرهم ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي،                 - ٤٢

وحكومــة األرجنــتني، واللجنــة الوطنيــة األرجنتينيــة لألنــشطة الفــضائية، ووكالــة الفــضاء         
 مــن تني اجلامعــة الكاثوليكيــة يف األرجنــوملــا وفّرتــه لــهتنظــيم هــذا احلــدث اهلــام، لاألوروبيــة 

  .مرافق ممتازة لعقد اجللسات
 


