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[Start1]

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والصني ومنظمة     
التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن قانون الفضاء حول دور 

      التشريعات الفضائية الوطنية يف تعزيز سيادة القانون 
      )٢٠١٤ين الثاين/نوفمرب تشر ٢٠إىل  ١٧بيجني، (    

    مةمقدِّ  - أوالً  
   اخللفية واألهداف  - ألف  

يسهم التعاون الدويل واإلقليمـي علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية          -١
 كـال  يف تعميم فوائد تطبيقات تكنولوجيا الفضاء على طائفة واسعة من أصحاب املصلحة، يف

ــز، وكــذلك يف قطــاعني احلكــومي وغــري احلكــومي  ال ــا.    تعزي ــة وتنويعه ــرامج الفضــاء الوطني ب
أمـر لـه أمهيـة     والـدويل  واإلقليمـي  الـوطين كل من الصعيد ووضع أطر سياساتية وتنظيمية على 

ال سـيما الناميـة منـها، لتحقيـق أهـداف التنميـة       واألسـاس الـالزم للـدول،     بالنسـبة لتـوفري  بالغة 
ستدامة. ومـن الضـروري، يف هـذا الصـدد، مواصـلة      التنمية امل اليت تعترضومواجهة التحديات 

  توطيد العالقة بني القانون الدويل للفضاء واالضطالع باألنشطة الفضائية.
د اجلمعيــة العامــة جمــدَّداً، يف قرارهــا اخلــاص بالتعــاون الــدويل علــى ويف كــل عــام تؤكِّــ  -٢

يف تعزيــز ســيادة   اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، أمهيــة التعــاون الــدويل       
 الدول اليت مل تصـبح بعـد أطرافـاً    القانون، مبا يف ذلك معايري قانون الفضاء ذات الصلة، وحتثُّ

ــنظِّ    يف ــيت ت ــة ال ــدات الدولي ــر     املعاه ــى أن تنظ م استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه عل
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نيـة. وقـوانني   التصديق عليها أو االنضمام إليها، وكذلك إدراج أحكامها يف تشـريعاهتا الوط  يف
الفضاء الوطنية وغريهـا مـن األطـر التنظيميـة ضـرورية للـدول كـي تضـطلع بالتزاماهتـا مبوجـب           

  ي متطلباهتا الوطنية احملددة.كي تلبِّلمعاهدات األمم املتحدة و
لتزايـــد فوائـــد تطبيقـــات علـــوم وتكنولوجيـــا الفضـــاء، فـــإنَّ الـــدول واهليئـــات  ونظـــراً  -٣

ــات   ــة واهليئ ــة الدولي ــا انفكَّــ    احلكومي ــة ومؤسســات القطــاع اخلــاص م ــغــري احلكومي ع ت توسِّ
وينبغي للدول، يف إطار تطوير التعاون الدويل واإلقليمـي يف جمـال الفضـاء،     أنشطتها الفضائية.

أن تكفل امتثال مجيع اجلهات الفاعلـة الـيت تضـطلع بأنشـطة فضـائية ملتطلبـات القـانون الـدويل         
قانون الدويل العـام بشـكل صـادق عـن احتياجـات األنشـطة       ر هذا الفرع من الللفضاء وأن يعبِّ

  الفضائية املعاصرة.
ــنظِّ      -٤ ــذي ي ــدويل ال ــانوين ال ــق اإلطــار الق ــذ وتطبي م األنشــطة الفضــائية  والنجــاح يف تنفي

م القيـام بأنشـطة   اع القـرار لإلطـار القـانوين الـذي يـنظِّ     مرهون بفهـم واضـعي السياسـات وصـنَّ    
ر أخصـائيني مناسـبني قـادرين علـى تقـدمي املشـورة القانونيـة        وتـوفُّ  الفضاء اخلارجي وقبوهلم له.

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

األمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء     ومن أجل تشجيع االمتثال ألحكام معاهدات   -٥
اخلـارجي ومســاعدة الــدول علــى بنــاء قــدراهتا يف جمــال قــانون الفضــاء، قامــت األمــم املتحــدة،  

وإدارة الفضـاء   ومنظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       الصـني بالتعاون مـع حكومـة   
دور التشــريعات الفضــائية  الوطنيــة الصــينية، بتنظــيم حلقــة العمــل بشــأن قــانون الفضــاء حــول 

 الــيت استضــافتها إدارة الفضــاء الوطنيــة الصــينية وُعقــدت       الوطنيــة يف تعزيــز ســيادة القــانون    
  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٧ بيجني يف الفترة من  يف
وتناولــت حلقــة العمــل، يف مجلــة أمــور، ســيادة القــانون واحلوكمــة العامليــة لألنشــطة      -٦

الثقــة يف ســياق  وبنــاءالسياســات العامــة يف جمــال الفضــاء وتــدابري الشــفافية   ووضــعالفضــائية؛ 
أنشــطة الفضــاء اخلــارجي؛ وآفــاق إدارة حركــة املــرور يف الفضــاء؛ وقــانون الفضــاء واألنشــطة  

 ا؛ والتشـريعات الفضـائية   الفضائية التجارية، مبا يف ذلك تشغيل السواتل الصغرية والصغرية جـد
ربى املرتــادة للفضــاء ويف الــدول احلديثــة العهــد بالفضــاء علــى الســواء.  الوطنيــة يف الــدول الكــ

ــاليمي،        ــاون اإلقليمــي واألق ــات التع ــة العمــل أيضــاً آلي ــت حلق ــات   وتناول ــك املنظم ــا يف ذل مب
ــة مثــــل  ــة الدوليــ ــيا    احلكوميــ ــائي آلســ ــاون الفضــ ــِة التعــ ــة ومنظمــ ــاء األوروبيــ ــِة الفضــ وكالــ

م العامليــة ظُدوليــة يف إطــار اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنُّ اهلــادئ، والعمليــات احلكوميــة ال واحملــيط
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دة لسواتل املالحة واملنتدى الدويل الستكشاف الفضاء. ونوقش دور االتفاقات الثنائية واملتعـدِّ 
قـانون   جمـال  يف مسـألة بنـاء القـدرات يف   أيضـاً  ُنظـر  و األطراف يف املشاريع الفضائية املشتركة.

  ن.الفضاء وتدريس هذا القانو
ورحَّبت حلقـة العمـل بـاملركز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا            -٧

يهــانغ اوتستضــيفه جامعــة ب واحملــيط اهلــادئ، املنتســب إىل األمــم املتحــدة، الــذي أنشــئ حــديثاً 
ــيجني. يف ــة العمــل و ب ــانون الفضــاء.     أيضــاً نظــرت حلق ــدريس ق ــم املتحــدة لت ــهاج األم يف من

ســة للجوانــب التنظيميــة واملؤسســية الســتخدام البيانــات   مــل جبلســة مكرَّواختتمــت حلقــة الع
م العامليـة لسـواتل   ظُعد والـنُّ ة من الفضاء، مع التركيز على االستشعار عن ُبواملعلومات املستمدَّ

لربنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة      املالحة. وشارك مكتب بيجني
بة يف حـاالت الطـوارئ (برنـامج سـبايدر) يف ختطـيط وإجنـاز هـذه اجللسـة         الكوارث واالستجا

ــن أجــل   صــة، املخصَّ ــى وجــه اخلصــوص م ــة      وعل ــة والتقني ــارات العلمي ــني االعتب إجيــاد صــلة ب
  .والسياساتيةواإلدارية واملؤسسية والقانونية 

  لت األهداف الرئيسية حللقة العمل يف ما يلي:ومتثَّ  -٨
ــدا    (أ)   ــم معاه ــز فه ــة بالفضــاء اخلــارجي     تعزي ــا املتعلق ــم املتحــدة ومبادئه ت األم

  وقبوهلا وتنفيذها؛
التشجيع على تبادل املعلومات عن التشـريعات والسياسـات الوطنيـة يف جمـال       ب)(  

  الفضاء ليستفيد منها املختصون باألنشطة الفضائية الوطنية؛
واالجتماعيــة،  النظــر يف جوانــب إســهام قــانون الفضــاء يف التنميــة االقتصــادية  (ج)  

  ة من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة؛وتسخري البيانات اجلغرافية املكانية املستمدَّ
ــات   (د)   ــر يف االجتاه ــدويل للفضــاء والتحــدِّ    الســائدة يف النظ ــانون ال ــيت يات الق ال

  ؛تواجه هذا القانون
ء التعـــاون اإلقليمـــي علـــى اســـتخدام الفضـــا  لزيـــادةالنظـــر يف إنشـــاء آليـــات   (ه)  

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

 اخلربات والقدرات الوطنية يف هذا اجملال.

مهــا مكتــب يف سلســلة حلقــات العمــل الــيت ينظِّ  التاســعةوكانــت حلقــة العمــل هــي    -٩
 بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة من أجل 
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هذا التقرير لتقدميه إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية    وقد أُعدَّ  -١٠
واخلمســـني،  الرابعـــةواخلمســـني وإىل جلنتـــها الفرعيـــة القانونيـــة يف دورهتـــا  الثامنـــةيف دورهتـــا 
  .٢٠١٥عقد يف عام وكالمها سُي

    
   احلضور  - باء  

عني واملسـؤولني احلكـوميني واملمارسـني    مـن املشـرِّ   مشـاركاً  ١٣٣ر حلقة العمـل  حض  -١١
لــي وكــاالت الفضــاء واملنظمــات الدوليــة  وخــرباء التربيــة العــاملني يف اإلدارات احلكوميــة وممثِّ 

  واجلامعات الوطنية ومؤسسات البحوث والقطاع اخلاص وكذلك طالب من اجلامعات.
مــون ومشــاركون مــن البلــدان التاليــة ومــن املؤسســات       وُدعــي للمســامهة فيهــا متكل    -١٢

األكادميية فيها: االحتاد الروسي وإثيوبيـا وأذربيجـان واألرجنـتني وأرمينيـا وأسـتراليا وأفغانسـتان       
اإلسـالمية) وإيطاليـا وباكسـتان    -وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وإيران (مجهوريـة 

ــد وترك  ــريو وتايلنـ ــنغالديش وبـ ــعبية    وبـ ــة الشـ ــة الو الدميقراطيـ ــا ومجهوريـ ــة كوريـ ــا ومجهوريـ يـ
البوليفاريــة) وكنــدا واملكســيك ومنغوليــا  -زويال (مجهوريــةـالنكــا والصــني وفرنســا وفنــ  وســري

. وساهم يف حلقة العمل أيضـاً مسـؤولون   والنمسا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان
  ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي. حمعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالمن 
وحكومـة الصـني وإدارة الفضـاء الوطنيـة     واسُتخدمت األموال املقدَّمة من األمم املتحدة   -١٣

لتغطيـــة تكـــاليف ســـفر ومعيشـــة  الصـــينية ومنظمـــة التعـــاون الفضـــائي آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ  
قدرهتم علـى التـأثري يف   اختريوا على أساس خربهتم ومن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ مشاركاً  ٣٠

  تطوير قانون الفضاء وسياساته وبناء القدرات ونشر التعليم يف جمال قانون الفضاء يف بلداهنم.
    

   الربنامج  - جيم  
مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  ةمــدير إدارة الفضــاء الوطنيــة الصــينية ومــدير افتــتح   -١٤

ادئ ومســؤول مــن املــؤمتر الشــعيب  واألمــني العــام ملنظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهلــ  
وأُلقيت كلمتـان رئيسـيتان    حلقة العمل ببيانات استهاللية وكلمات ترحيبية. الوطين يف الصني

تطوير القانون الدويل للفضـاء:   بشأنومفهوم سيادة القانون يف أنشطة الفضاء اخلارجي  شأنب
  ه.اإلطار القانوين واهلدف والتوجُّ

ــ  -١٥ رات الــيت طــرأت علــى قــانون  لســة األوىل حللقــة العمــل علــى التطــوُّ  زت اجلوقــد ركَّ
  بشأن املواضيع التالية: إيضاحية مت عروضالفضاء وسياساته. وقُدِّ
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  ؛صوغ قوانني غري ملزمةومعاهدات قانون الفضاء   (أ)  
  ر سياسات الفضاء العامة ودورها؛تطوُّ  (ب)  
  لقانون يف أنشطة الفضاء اخلارجي؛  دور الشفافية وبناء الثقة يف تعزيز سيادة ا  (ج)  
  .آفاق إدارة حركة املرور يف الفضاء  (د)  

  
مت عـروض  وكُرِّست اجللسة الثانية لقانون الفضاء واألنشطة الفضائية التجارية. وقُـدِّ   -١٦

  بشأن املواضيع التالية:إيضاحية 
  اجلوانب القانونية لألنشطة الفضائية التجارية؛  (أ)  
: حالـــة التـــرخيص، واإلشـــراف  والصـــغرية جـــدا يل الســـواتل الصـــغريةتشـــغ  (ب)  

  واملراقبة، والتسجيل؛
  عات بالنسبة للصني.املسائل القانونية املتعلقة بإطالق السواتل: التوقُّ  (ج)  

ــ  -١٧ ــز التشــريعات       وركَّ ــق بتعزي ــا يتعل ــاق فيم ــاخلربات واآلف ــة ب ــة، املعني زت اجللســة الثالث
نت اجللسـة  لوطنية اليت حتكم األنشطة الفضائية. وتضـمَّ طر القانونية االفضائية الوطنية، على اُأل

ــوإيضــاحية عروضــاً  ــاش  ْيحلقَت ــا   باحــثتنق ــة  ولحــاملشــاركون فيهم ــوانني  وضــعكيفي الق
  بشأن املواضيع العامة التالية: إيضاحية مت عروض. وقُدِّوالسياسات الفضائية الوطنية

الــذي يتضــمَّن توصــيات بشــأن التشــريعات      ٦٨/٧٤قــرار اجلمعيــة العامــة     (أ)  
  ؛نية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةالوط

  األنشطة الفضائية الوطنية؛فيما يتعلق ببعات القانونية املسؤوليات والتَّ  (ب)  
  .تسجيل األجسام الفضائية لدى األمم املتحدة  (ج)  

حتــاد االطــر التنظيميــة الوطنيــة يف عــن اُأل إيضــاحية مت عــروضويف تلــك اجللســة، قُــدِّ  -١٨
والـدول األعضـاء يف االحتـاد     الروسي وأستراليا والصني والواليات املتحـدة األمريكيـة واليابـان   

طـر  ت حلقة النقاش املعنية بتبـادل املعلومـات عـن األُ   األورويب ووكالة الفضاء األوروبية. وضمَّ
ــة:    ــدان التاليـ ــة البلـ ــة الوطنيـ ــة  التنظيميـ ــران (مجهوريـ ــيا وإيـ ــان وإندونيسـ ــ-أذربيجـ المية) اإلسـ
  .وباكستان وتايلند ومجهورية كوريا

ــ  -١٩  مت عــروضزت اجللســة الرابعــة علــى آليــات التعــاون اإلقليمــي والــدويل. وقُــدِّ   وركَّ
  بشأن املواضيع التالية: إيضاحية
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آليـات التعـاون الـدويل بشـأن األنشــطة الفضـائية: آفـاق الفريـق العامـل املعــين           (أ)  
ــاون يف جمــال     ــة للتع ــات الدولي استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف   باســتعراض اآللي

  ؛التابع للجنة الفرعية القانونية األغراض السلمية
  ؛دور منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ وهيكلها القانوين  ب)(  
  ؛دة األطراف يف التعاون الفضائي الدويلدور االتفاقات الثنائية واملتعدِّ  (ج)  
  ؛روبيةمثال وكالة الفضاء األو  (د)  
ــالنُّ   (ه)   ــة بـ ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــدويل   ظُاللجنـ ــة واملنتـــدى الـ ــواتل املالحـ ــة لسـ م العامليـ

  ن للتعاون.ْيالستكشاف الفضاء كآليَت
لبنـاء القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء وتدريسـه. ومشلـت         اخلامسـة وكُرِّست اجللسة   -٢٠

  بشأن املواضيع التالية: إيضاحية اجللسة عروضاً
بشــأن تطــوير قــانون الفضــاء علــى املســتوى الــوطين مــن     دور بنــاء القــدرات  (أ)  

  منظور الصني؛
  منهج األمم املتحدة التعليمي بشأن قانون الفضاء؛  ب)(  
ملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء   اتدريس قانون الفضاء يف   (ج)  

  .: حالة مركز بايهانغ اإلقليمياملنتِسبة إىل األمم املتحدة
ــدة مســتديرة حــول السُّــ   واختتمــت   -٢١ ــز  اجللســة مبناقشــة مائ ــة بتعزي بل والوســائل الكفيل

التعليم يف جمال قانون الفضاء، شارك فيها عدد من اجلامعات واملؤسسـات األكادمييـة ومعاهـد    
أســـتراليا ومجهوريـــة كوريـــا والصـــني وفرنســـا وكنـــدا والنمســـا  البحـــوث يف البلـــدان التاليـــة:
  .واليابانوالواليات املتحدة األمريكية 

وخــالل اجللســة السادســة، جــرى استكشــاف اجلوانــب التنظيميــة واملؤسســية املتعلقــة    -٢٢
بشــأن  إيضــاحية مت عــروضة مــن الفضــاء. وقُــدِّ  باســتخدام البيانــات واملعلومــات املســتمدَّ   

  املواضيع التالية:
السياسات واملمارسات املتعلقة باسـتخدام املعلومـات املسـتندة إىل الفضـاء يف       (أ)  
  ؛وإدارة الكوارث التنمية

  ؛اآلفاق التنظيمية الدولية بشأن بيانات رصد األرض: ممارسة الصني  ب)(  
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ــوانني        (ج)   ــب لقـ ــاء مقتضـ ــد األرض: استقصـ ــة برصـ ــة املتعلقـ ــب التنظيميـ اجلوانـ
  ؛االستشعار عن بعد وسياساته يف خمتلف أحناء العامل

  ؛م العاملية لسواتل املالحةظُاجلوانب التنظيمية للنُّ  (د)  
ــة      (ه)   ــائية الدوليـ ــات القضـ ــاتلية يف املنازعـ ــات السـ ــتخدام البيانـ ــورات ا: اسـ لتطـ

  .والتطبيقات اجلديدة
الورقات اليت قُدِّمت يف حلقة العمل على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضـاء  ُتتاح و  -٢٣

وســـوف ُتنشـــر ضـــمن وقـــائع حلقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني    ،)www.unoosa.orgاخلـــارجي (
ــدة  األمـــم ــادئ  املتحـ ــيا واحملـــيط اهلـ ــائي آلسـ ــاون الفضـ ــة التعـ ــانون  والصـــني ومنظمـ ــأن قـ بشـ
  .(ST/SPACE/66)  الفضاء

    
    التوصيات واملالحظات واالستنتاجات  - ثانياً  

 تعزيـز سـيادة   دور التشريعات الفضـائية الوطنيـة يف   مناقشتها علىحلقة العمل زت ركَّ  -٢٤
ي علـى حنـو مالئـم لتعقيـدات اآلليـات التنظيميـة وتطـوير السياسـات         مـن أجـل التصـدِّ    القانون

  اخلاصة باألنشطة الفضائية.  
مت حلقة العمل أعماهلا املوضوعية يف جلسات وثيقة التـرابط، حيـث نظـرت    وقد نظَّ  -٢٥
، مبــا يف ذلــك مناقشــات بشــأن رات الــيت طــرأت علــى قــانون الفضــاء وسياســاته الً يف التطــوُّأوَّ

ر ذلك أساساً سـليماً السـتعراض اجلوانـب    ر قانون الفضاء. ويوفِّمعاهدات قانون الفضاء وتطوُّ
طــر التنظيميــة الوطنيــة اخلاصــة بالفضــاء.     القانونيــة لألنشــطة الفضــائية التجاريــة ودراســة األُ    

ة الفضـائية علـى الصـعيدين    عة للتعاون بشـأن األنشـط  ونظرت حلقة العمل أيضاً يف آليات متنوِّ
دة األطـراف. ونظـرت   اإلقليمي والدويل، وعلى وجه اخلصوص، دور االتفاقات الثنائية واملتعدِّ

 عاجلـة مسـألة  محلقة العمل عالوة على ذلك يف جهود بناء القدرات الوطنية والدولية يف جمـال  
  قانون الفضاء وسياساته.  

ا الفضـاء مـن دور مهـم يف تلبيـة األهـداف      وبالنظر إىل ما لتطبيقات علـوم وتكنولوجيـ    -٢٦
اإلمنائية العاملية، أجرت حلقة العمـل تقييمـاً للجوانـب التنظيميـة واملؤسسـية املتعلقـة باسـتخدام        

ة مــن الفضــاء لفائــدة التنميــة املســتدامة، مــع تركيــز خــاص علــى البيانــات واملعلومــات املســتمدَّ
  رصد األرض والنظم العاملية لسواتل املالحة.
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وأبدت حلقة العمل مالحظات عامة بشـأن مفهـوم سـيادة القـانون يف أنشـطة الفضـاء         -٢٧
ــذا الصــدد،         ــدويل للفضــاء. ويف ه ــانون ال ــوير الق ــداف تط اخلــارجي وأجــرت استعراضــاً أله

حجم األنشطة الفضائية اليت تضطلع هبا الـدول والكيانـات احلكوميـة     الحظت حلقة العمل أنَّ
وميـة والقطـاع التجـاري واخلـاص يواصـل التزايـد بسـرعة، وذلـك         الدولية والكيانات غري احلك

ــد املســتمدَّ     ــن الفوائ ــد م ــدد املتزاي ــالنظر إىل الع ــا الفضــاء،    ب ــوم وتكنولوجي ــات عل ــن تطبيق ة م
  حيتاج بالتايل إىل االهتمام من املنظور التنظيمي الوطين ومن منظور وضع السياسات.  وأنه
ة نتـائج مـؤمتر القمَّـ   ، بشـأن  ٦٠/١معيـة العامـة   وأحاطت حلقة العمـل علمـاً بقـرار اجل     -٢٨

ــأنَّ  ٢٠٠٥العــاملي لعــام  ــه ب احلكــم الرشــيد وســيادة القــانون علــى    ، الــذي تعتــرف اجلمعيــة في
رد وللتنمية املستدامة وللقضـاء  الصعيدين الوطين والدويل أمران أساسيان للنمو االقتصادي املطَّ

  على الفقر واجلوع.
، يف قرارهـا السـنوي بشـأن    اجلمعيـة العامـة   يف هذا السياق، بأنَّواعترفت حلقة العمل،   -٢٩

ــدويل علــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،    ــ التعــاون ال ــة داً دت جمــدَّأكَّ أمهي
ت التعاون الدويل يف تعزيز سيادة القانون، مبـا يف ذلـك قواعـد قـانون الفضـاء ذات الصـلة، وحثَّـ       

م استخدام الفضـاء اخلـارجي علـى    يف املعاهدات الدولية اليت تنظِّ افاًالدول اليت مل تصبح بعد أطر
  أن تنظر يف التصديق عليها أو االنضمام إليها، وكذلك إدراج أحكامها يف تشريعاهتا الوطنية.

ب بالنسـبة للتغلُّـ   متزايـدةً  األدوات الفضـائية تكتسـب أمهيـةً    واعتـربت حلقـة العمـل أنَّ     -٣٠
البيئـة الشـاملة لألمـن الفضـائي      واجـه اإلنسـانية والتنميـة املسـتدامة، وأنَّ    يات الـيت ت على التحـدِّ 

ز احلوكمــة العامليــة للفضــاء. ويف هــذا الســياق، يعتمــد جنــاح تنفيــذ وتطبيــق مبعنــاه األوســع تعــزِّ
النظام القـانوين الـدويل الـذي حيكـم االضـطالع باألنشـطة الفضـائية بالتـايل علـى فهـم صـانعي            

  هلذا اإلطار القانوين وقبوهلم له.   السياسات والقرارات
هـذه املنظـورات الشـاملة، استكشـفت حلقـة العمـل آليـات قانونيـة          ناولتويف معرض   -٣١

وسياســاتية، مــن قبيــل تــدابري تعزيــز الشــفافية وبنــاء القــدرات وأدوات إدارة حركــة املــرور يف   
سـات الفضـاء علـى    الفضاء، من أجـل تكـوين فهـم ملختلـف العمليـات ذات الصـلة بوضـع سيا       

الصعيدين الوطين والـدويل. وأجـرت حلقـة العمـل تقييمـاً لآلليـات الـيت تسـتخدمها الـدول يف          
تنفيذ حقوقها والتزاماهتا مبوجب معاهدات األمـم املتحـدة املعنيـة بالفضـاء اخلـارجي، وكـذلك       

ئر املبـادئ  من قبيل املبادئ واإلعالنـات والقـرارات وسـا    قانونية غري ملزمة دواتأليف تطبيقها 
  التوجيهية اخلاصة باألنشطة الفضائية.  
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ــة العمــل أنَّ   -٣٢ ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية     والحظــت حلق جلن
ة مشــتركة وحيــدة ر الــوعي بالفضــاء يف اجملتمــع، إىل منصَّــرت، مــع تطــوُّوهيئاهتـا الفرعيــة تطــوَّ 

ــدان، وخاصَّــ   ــدرة البل ــدعيم ق ــة، ع  ةًلت ــدان النامي ــا الفضــاء   البل ــوم وتكنولوجي ــى اســتخدام عل ل
وتطبيقهمــا لفائــدة التنميــة املســتدامة ويف اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز اســتدامة اســتخدام أنشــطة   

  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف األمد البعيد.
ونظرت حلقـة العمـل يف أمهيـة مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة للمجتمعـات احملرومـة يف           -٣٣

ى هلا االستفادة بالكامـل مـن تطبيقـات    يما يتعلق ببناء قدراهتا على حنو مالئم لكي يتسنَّالعامل ف
  تكنولوجيا الفضاء لتلبية احتياجاهتا يف جمال التنمية املستدامة.  

فقــت، متاشــياً مـــع قــرار اجلمعيـــة    اللجنــة كانــت قـــد اتَّ   والحظــت حلقــة العمـــل أنَّ    -٣٤
، علـى أمهيـة   افية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجيتدابري كفالة الشفبشأن  ٦٨/٥٠ العامة
لألمـن الفضـائي ومـا يـرتبط بـذلك مـن أمـور ميكـن أن تفيـد يف           املنظـور األوسـع نطاقـاً    مراعاة

. وأعربــت حلقــة العمــل عــن تقــديرها ضــمان تنفيــذ األنشــطة الفضــائية بأمــان وبــروح املســؤولية
فريـق اخلـرباء احلكـوميني    يف توصيات  ٢٠١٥يف عام رته اللجنة بشأن نظرها خالل دورهتا قرَّ ملا

حيـث عالقتـها    ) مـن A/68/189( املعين بتـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي       
  بسالمة العمليات الفضائية واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ة ُيمكــن فيهــا للخطــوات الــيت الفضــاء اخلــارجي بيئــة هشَّــ وســلَّمت حلقــة العمــل بــأنَّ  -٣٥
اخلــدمات  علــى اآلخــرين، مبــا يف ذلــك مســتخدمو  رخــذها إحــدى اجلهــات الفاعلــة أن تــؤثِّ تتَّ

الفضائية على األرض. ومـن هـذا املنطلـق، أدَّى تطبيـق العمليـات الفضـائية علـى نطـاق أوسـع          
مليــات الفضــائية وزيــادة القيمــة االســتراتيجية للفضــاء إىل زيــادة احلاجــة إىل تعزيــز ســالمة الع  

  وأمن بيئة الفضاء واملوجودات الفضائية واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ة جهـات  دة لألنشطة الفضـائية ووجـود عـدَّ   ورأت حلقة العمل، بالنظر إىل الطبيعة املعقَّ  - ٣٦

االت النقـل  رات تقنيـة سـريعة، علـى سـبيل املثـال يف جمـ      فاعلة على خمتلف املستويات وسط تطـوُّ 
ؤ واالستقرار ساق وإمكانية التنبُّإىل االتِّ ة حاجةًمثَّ ، أنَّي والسواتل الصغرية والصغرية جداالفضائ
  طر القانونية الوطنية اليت حتكم األنشطة الفضائية لفائدة مجيع اجلهات الفاعلة.يف اُأل
يات بشأن التشـريعات  توصاملعين ب ٦٨/٧٤بت حلقة العمل بقرار اجلمعية العامة ورحَّ  -٣٧

، الــذي الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية
 طــراًأُمــن العناصــر لكــي تنظــر فيهــا الــدول، حســب االقتضــاء، عنــدما تشــترع    ر جمموعــةًيــوفِّ

  .لقوانينها الوطنية تنظيمية لألنشطة الفضائية الوطنية، وفقاً



 

10V.15-01343 

 

A/AC.105/1089

رات طـر التنظيميـة والتطـوُّ   على السياسات الوطنية واُأل عامةً نظرةًوألقت حلقة العمل   -٣٨
عــة مــن البلــدان الــيت  التشــريعية واآلليــات املؤسســية اخلاصــة باألنشــطة الفضــائية جملموعــة متنوِّ  

الدول تتبـع   تضطلع مبستويات خمتلفة من األنشطة الفضائية الوطنية. والحظت حلقة العمل أنَّ
  تلبية احتياجاهتا احملددة واعتباراهتا العملية.  هنوجاً خمتلفة يف سبيل 

طر التنظيمية الوطنية تتناول العناصـر الرئيسـية   العديد من اُأل والحظت حلقة العمل أنَّ  -٣٩
نطـاق األنشـطة الفضـائية الـيت     . وتشـمل هـذه العناصـر    ٦٨/٧٤الواردة يف قرار اجلمعية العامة 

ية الوطنية على تنظيم األنشطة الفضـائية الـيت تضـطلع    الوال؛ وتستهدفها األطر التنظيمية الوطنية
ــا  ــاتهب ــرخيص باألنشــطة الفضــائية      الكيان ــة؛ وإجــراءات اإلذن والت ــة وغــري احلكومي احلكومي

اإلشراف على األنشـطة الفضـائية املـأذون هبـا ورصـدها علـى حنـو         ، مبا يف ذلك لضمانالوطنية
ــام املُومتواصـــل؛  ــاء اخلـــ لَطْتســـجيل األجسـ ــة يف الفضـ ــاء الســـجالَّقـ ــة؛ارجي وإنشـ  ت الوطنيـ

ر احلالة التشغيلية جلسـم فضـائي موجـود    تغيُّ وإجراءات حتديد املسؤولية والتعويض؛ وإجراءات
خـذ إجـراءات تتنـاول هـذه     فقت حلقة العمل على أنه ُيمكـن لـدول أخـرى أن تتَّ   واتَّ يف املدار.

  طر التنظيمية الوطنية.العناصر عندما تضع اُأل
ــة الدوليــة املعنيــة بالتعــاون يف جمــال       ودرســت ح  -٤٠ لقــة العمــل دور املنظمــات احلكومي

الفضاء، مثل وكالة الفضاء األوروبية ومنظمة التعاون الفضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وسـائر     
م العامليــة لســواتل ظُاآلليــات ذات الطبيعــة احلكوميــة الدوليــة، مثــل اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنُّ   

دى الدويل الستكشاف الفضاء. والحظت حلقة العمـل مسـتوى التعـاون الـدويل     املالحة واملنت
الكبري بشأن األنشطة الفضائية على املستويات اإلقليميـة واألقاليميـة والدوليـة، والعـدد املتزايـد      
مــن شــراكات القطــاعني العــام واخلــاص املعقــودة بــني الكيانــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة يف  

الفضـائي. وتضـطلع آليـات التعـاون الـدويل يف األنشـطة الفضـائية، مثـل         مجيع جماالت القطـاع  
ــدِّ   ــات الثنائيــة واملتع ــم يف حتديــد األســس القانونيــة للمشــاريع       االتفاق دة األطــراف، بــدور مه
ســم بأمهيــة أساســية يف تطبيــق وتنفيــذ النظــام القــانوين الــدويل الــذي الفضــائية، كمــا أهنــا قــد تتَّ
  حيكم األنشطة الفضائية.  

وتسليماً باالعتماد املتزايد علـى تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء لتلبيـة األهـداف          -٤١
ــة    ــة، مبــا يف ذلــك يف ســياق عملي ــة العاملي ــة ملــا بعــد عــام    واملرامــي اإلمنائي ، ٢٠١٥خطــة التنمي

الحظت حلقة العمل أمهية بناء بنية حتتية للبيانات الفضـائية علـى املسـتويني الـوطين واإلقليمـي      
ة مـن الفضـاء واسـتخدامها    ية تعزيز القـدرة علـى الوصـول إىل البيانـات واملعلومـات املسـتمدَّ      بغ

طر تنظيمية وبنية حتتيـة وطنيـة بشـأن    سم وضع وتعزيز سياسات وأُلفائدة التنمية املستدامة. ويتَّ
ــاتلية يف الوقـــت املناســـب     ــاز البيانـــات السـ ــبة الحتيـ ــة بالنسـ ــة حامسـ ــائية بأمهيـ البيانـــات الفضـ



 

V.15-01343 11 
 

A/AC.105/1089 

لتعزيز القـدرة علـى التخفيـف     ةًوالتشارك فيها على النحو السليم، وخاصَّ نجاعةبستخدامها وا
  من آثار الكوارث.  

والتعلـيم يف   بداً على األمهية الفائقة لبنـاء القـدرات والتـدري   دت حلقة العمل جمدَّوأكَّ  -٤٢
زيـادة  جيا الفضاء وتطوير اجلوانب العملية لعلوم وتكنولو ةجمال قانون الفضاء من أجل مواصل

ومن املهم علـى حنـو خـاص اجلمـع      نفَّذ ضمنها األنشطة الفضائية.طر القانونية اليت ُتاملعرفة باُأل
ــني          ــز احلــوار ب ــيني، وتعزي ــة واملهن ــة بالفضــاء، باإلضــافة إىل الطلب ــف األوســاط املعني ــني خمتل ب

ك مــن خــالل أدوات القطاعـات، علــى املســتويني األكـادميي والعملــي علــى الســواء، مبـا يف ذلــ   
  مبتكرة للتدريس عرب شبكة اإلنترنت.

جهــد مهــم يف ســبيل  منــهج األمــم املتحــدة التعليمــي بشــأن قــانون الفضــاء وارُتئــي أنَّ  -٤٣
ــانون الفضــاء يف    ةمواصــل ــة تشــجيع دراســات ق ــا    املراكــز اإلقليمي ــوم وتكنولوجي ــدريس عل لت
ئر املؤسســات األكادمييــة والبحثيــة.   ويف اجلامعــات وســا  املنتســبة إىل األمــم املتحــدة   الفضــاء

والحظت حلقـة العمـل أمهيـة تقويـة أواصـر التعـاون واحلـوار بـني اجلامعـات واملؤسسـات الـيت            
يوجد لديها برامج راسخة يف جمال قانون الفضاء واملؤسسـات التعليميـة الـيت ترغـب يف إنشـاء      

ــالنظر إىل أنَّ    ــك ب ــربامج، وذل ــذه ال ــل ه ــذا ُيمكــن أن    مث ــاً كه ــى يســاعد يف التغلُّــ تعاون ب عل
  لة يف التوافر احملدود للمواد والتكاليف ذات الصلة، وكذلك احلواجز اللغوية.العقبات املتمثِّ

واعترفت حلقة العمل بإسهام منظمة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف بنـاء         -٤٤
بــت اته. ورحَّ، وكــذلك قــانون الفضــاء وسياســ يف جمــال علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء القــدرات 

، ركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحملـيط اهلـادئ  حلقة العمل على حنو خاص مب
ــيجني، والحظــت مــع   املنتســب إىل األمــم املتحــدة، الــذي يقــع مقــرُّ    ه يف جامعــة بايهــانغ يف ب

  ن التدريب يف جمال قانون الفضاء.  االرتياح تنظيم برناجمه األكادميي على حنو يتضمَّ
وأعربت حلقة العمل عن تقـديرها العميـق ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وملكتـب          -٤٥

برنـــامج األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف   
حاالت الطوارئ التابع له يف بيجني وحلكومة الصني ومنظمة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط     

الوطنية الصينية، على تنظيم حلقـة العمـل وعلـى الضـيافة ومرافـق املـؤمتر        اهلادئ وإدارة الفضاء
 رهتا إدارة الفضاء الوطنية الصينية.املمتازة اليت وفَّ

 


