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 نة استخدام الفضاء اخلارجي             جل
       يف األغراض السلمية         

يران اإلسالمية إتقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية   
 دور قانون الفضاء الدويل يف تطوير" موضوع  قانون الفضاء حولبشأن

وتوطيد التعاون الدويل واإلقليمي يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
  "يةيف األغراض السلم

   )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١-٨طهران، (  
   مقّدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف          -ألف    

يسهم التعاون الدويل واإلقليمي يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                                   -١
يف وضع فوائد تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف تصّرف طائفة واسعة من أصحاب املصلحة،                                                   

حلكومي وغري احلكومي على السواء، وكذلك يف تكثيف برامج الفضاء الوطنية                                                   يف القطاعني ا        
ويعترب وضع أطر السياسة العامة واألطر التنظيمية على األصعدة الوطنية واإلقليمية                                                      .  وتنويعها        

والدولية بالغ األمهية لتوفري األساس الضروري للدول، ال سيما النامية منها، بغية حتقيق                                              
ومن الضروري، ويف هذا الصدد،                  .  واجهة التحديات أمام التنمية املستدامة                        أهداف التنمية وم         

 . مواصلة توطيد الصالت بني قانون الفضاء الدويل واالضطالع باألنشطة الفضائية                                                  

ويف كل عام تؤكّد اجلمعية العامة، يف قرارها اخلاص بالتعاون الدويل يف استخدام                                                     -٢
 جديد أمهية التعاون الدويل يف تعزيز سيادة                             الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، من                        

القانون، مبا يف ذلك معايري قانون الفضاء ذات الصلة، وحتثّ الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا                                                  
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يف املعاهدات الدولية اليت تنظّم استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على أن تنظر يف                                                         
وتعترب      .  كامها يف تشريعاهتا الوطنية                  التصديق عليها أو االنضمام إليها، وكذلك إدراج أح                             

قوانني الفضاء الوطنية وغريها من األطر التنظيمية ضرورية للدول كي تضطلع بالتزاماهتا                                                   
 . مبوجب معاهدات األمم املتحدة وكي تليب متطلباهتا الوطنية احملددة                                       

ء، فإن      ونظرا للعدد املتزايد من الفوائد النامجة عن تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضا                                                  -٣
 الدول واهليئات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية وكذلك هيئات القطاع اخلاص                                                         

وعلى الدول أن تضمن، من خالل تطوير                        .  ما زالت ماضية يف توسيع أنشطتها الفضائية                        
التعاون الدويل واإلقليمي يف جمال الفضاء، أن كل جهة تضطلع بأنشطة فضائية متتثل                                                     

فضاء الدويل وأن هذا الفرع من القانون الدويل العام يعّبر بشكل صادق                                                 ملتطلبات قانون ال            
 . عن احتياجات األنشطة الفضائية املعاصرة                       

ويتوقّف جناح تنفيذ اإلطار القانوين الدويل الذي ينظّم األنشطة الفضائية وتطبيقه                                                       -٤
طة الفضاء        على فهم مقّرري السياسات ومّتخذي القرارات لإلطار القانوين الذي ينظم أنش                                            

ويتوقّف توفر أخصائيني مناسبني قادرين على تقدمي املشورة القانونية ونشر                                                    .   اخلارجي وقبوهلا           
املعلومات واملعارف املتعلقة بقانون الفضاء، ال سيما يف البلدان النامية، على وجود الفرص                                                       

 . املالئمة لتوفري التعليم يف جمال قانون الفضاء وسياساته                                  

املتحدة يف تعزيز التقيد بأحكام معاهدات األمم املتحدة اخلمس                                       ورغبة من األمم          -٥
املتعلقة بالفضاء اخلارجي ويف مساعدة الدول على بناء قدراهتا يف جمال قانون الفضاء، قامت                                                    
باالشتراك مع حكومة مجهورية إيران اإلسالمية ووكالة الفضاء اإليرانية، وبدعم من منظمة                                                            

ط اهلادئ، بتنظيم حلقة عمل بشأن قانون الفضاء تناولت                                   التعاون الفضائي آلسيا واحملي                    
دور قانون الفضاء الدويل يف تطوير وتوطيد التعاون الدويل واإلقليمي يف                                                "موضوع       

 ، انعقدت يف طهران من                  "استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية                                     
 . ٢٠٠٩نوفمرب      /  تشرين الثاين       ١١ إىل   ٨

 من مجلة ما قّدمت، حملة عامة عن النظام القانوين الذي ينظّم                                 وقّدمت حلقة العمل،           -٦
االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي، كما حبثت وقارنت بني جوانب خمتلفة للتشريعات                                                  
الوطنية القائمة يف جمال الفضاء، ونظرت يف الوضع الراهن للدراسات والربامج اجلامعية يف                                                       

وكانت األهداف           .  فّر وإعداد هذه الدراسات والربامج                   جمال قانون الفضاء ويف سبل تعزيز تو                        
 : الرئيسية حللقة العمل ما يلي               
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تعزيز فهم معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي                                                  ) أ( 
 وقبوهلا وتنفيذها؛             

تعزيز تبادل املعلومات عن التشريعات والسياسات الوطنية يف جمال الفضاء                                             ) ب (  
 ملعنيني باألنشطة الفضائية الوطنية؛                    لفائدة املهنيني ا          

النظر يف االجتاهات والتحديات اخلاصة بقانون الفضاء الدويل، مثل استغالل                                                   ) ج(  
 األنشطة الفضائية جتاريا وارتفاع عدد اجلهات الناشطة فيها؛                                       

النظر يف إعداد دراسات وبرامج جامعية يف جمال قانون الفضاء بغية تعزيز                                                    ) د ( 
  الوطنية يف هذا اجملال؛             اخلربات والقدرات            

النظر يف آليات زيادة التعاون اإلقليمي يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي                                          ) ه(  
 . يف األغراض السلمية          

وكانت حلقة العمل هي السادسة يف سلسلة حلقات العمل اليت ينظّمها مكتب                                       -٧
 . نون الفضاء        شؤون الفضاء اخلارجي يف األمانة العامة من أجل بناء القدرات يف جمال قا                                           

وقد أُعّد هذا التقرير لتقدميه إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                                    -٨
يف دورهتا الثالثة واخلمسني وإىل جلنتها الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة واألربعني، اللتني                                                          

 . ٢٠١٠ستنعقدان يف عام            
  

  احلضور     -باء  
شاركا من مشّرعني ومسؤولني حكوميني وممارسني     م١٨٥ حنوحضر حلقة العمل    -٩

ومعلّمني يشغلون مناصب يف اإلدارات احلكومية وممثلني عن وكاالت الفضاء واملنظمات 
 .الدولية واجلامعات الوطنية ومؤسسات البحوث والقطاع اخلاص وكذلك طالب من اجلامعات

  : ان التالية      وساهم يف حلقة العمل متكلمون مدعوون ومشاركون من البلد                                         -١٠
، تركيا،      تايلند    ، إيطاليا،      ) اإلسالمية      -مجهورية      ( إيران     أذربيجان، األرجنتني، أملانيا، أوكرانيا،                        

  كية،   ي اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، العراق، فرنسا، هولندا، الواليات املتحدة األمر                                                     
اون الفضائي آلسيا               منظمة التع      :  كما شاركت فيها املنظمات الدولية الثالث التالية                          .اليونان     

 . واحمليط اهلادئ واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي                                                        

وقد اسُتخدمت األموال اليت وفّرهتا األمم املتحدة وحكومة مجهورية إيران اإلسالمية                                                     -١١
يف تغطية تكاليف السفر واملعيشة لستة عشر مشاركاً جرى اختيارهم على أساس خربهتم                                         
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وقدرهتم على التأثري يف تطّور قانون الفضاء وسياساته وبناء القدرات وتعزيز التعليم يف جمال                                                       
 . قانون الفضاء يف بلداهنم              

 
  الربنامج     -جيم  

افتتح ممثلو وكالة الفضاء اإليرانية ووزارة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف                                                          -١٢
يف الربملان اإليراين وإدارة الشؤون الدولية                        مجهورية إيران اإلسالمية وجلنة البحوث والتربية                           

والقانونية يف وزارة الشؤون اخلارجية اإليرانية ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ                                                                     
 . ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي حلقة العمل ببيانات استهاللية وكلمات ترحيب                                             

ين الذي ينظّم استخدام الفضاء                      وركّزت اجللسة األوىل حللقة العمل على النظام القانو                                    -١٣
وقد قُّدم للمشاركني عرض شامل ملعاهدات األمم املتحدة                                  .  اخلارجي يف األغراض السلمية                

.   ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وغريها من األطر القانونية املنطبقة على األنشطة الفضائية                                                          
 املعاهدات والقيام             انضمامها إىل        من   وحددوا املنافع اليت جتنيها الدول                  املشاركون        وناقش      

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

 حملة عن قانون الفضاء الدويل؛                  ) أ( 

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

 مخسون عاماً بعد سبوتنيك األول؛: ق باألنشطة الفضائيةالقانون الدويل املتعلّ ) ج( 

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية                            ( اجلهات املعنية باألنشطة الفضائية                      ) د ( 
 حملة عامة والوضع القانوين؛                ) :  واجلهات غري احلكومية             

مشروع الربوتوكول األويل املتعلّق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية،                                                    ) ه(  
  الضمانات الدولية على املعدات املنقولة؛                         لحق باتفاقية         امل

 اإلعالنات واملبادئ القانونية املتعلقة بالفضاء اخلارجي اليوم؛                                         ) و (  

 النظام العاملي لسواتل املالحة وقانون الفضاء؛                              ) ز ( 

 مسح موجز لقوانني االستشعار عن بعد يف العامل؛                            ) ح(  

 . قانون بيئة الفضاء واحلطام الفضائي                          ) ط (  
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وكانت اجللسة الثانية، اليت كُّرست للتشريعات والسياسات الوطنية اليت تنظّم                                                  -١٤
األنشطة الفضائية، مؤلّفة من استعراض للنظام القانوين وركّزت بشكل رئيسي على تنفيذ                                                            

وقُّدم أوال عرض عن الفريق                  .   معاهدات األمم املتحدة املتعلّقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                                        
 للجنة الفرعية القانونية واخلاص بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف                                                       العامل التابع        

مث قُّدمت، يف إطار الوحدة األوىل من                     .  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية                             
التالية بشأن املفاهيم العامة واحلقوق والواجبات مبوجب                                        اإليضاحية        اجللسة، العروض          

 : املعاهدات      

  تشمل األنشطة الفضائية الوطنية؛                     الوالية القضائية اليت             ) أ( 

 ؛ "الدولة املُطِلقة       " املفهوم القانوين لعبارة                 ) ب (  

 املسؤولية عن األنشطة الفضائية؛                    ) ج(  

 . سجل األمم املتحدة لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                               ) د ( 

 بشأن األطر التنظيمية الوطنية لألنشطة                           إيضاحية     ويف إطار الوحدة الثانية، قُّدمت عروض                     
 : ة يف البلدان التالية          الفضائي     

 مجهورية إيران اإلسالمية؛                 ) أ( 

االحتاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان وغريها من مجهوريات االحتاد                                             ) ب (  
 السوفييت سابقا؛            

 الواليات املتحدة األمريكية؛                   ) ج(  

 . الدول األعضاء يف االحتاد األورويب                    ) د ( 

لثة على اجتاهات وتوقعات تطّور                     ويف تسلسل منطقي للجلسات، ركّزت اجللسة الثا                           -١٥
مث قُّدمت      .   قانون الفضاء الدويل مع أخذ األنشطة الفضائية اخلاصة والتجارية يف احلسبان                                                

 :  التالية    اإليضاحية      العروض     

 تطوير األنشطة الفضائية اخلاصة والتجارية؛                           ) أ( 

 التطّور احلايل واملقبل لقانون الفضاء الدويل؛                             ) ب (  

احلقوق       :   املتعلّقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                       حالة معاهدات األمم املتحدة                 ) ج(  
 . والواجبات واملنافع للدول األطراف                       
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وركّزت اجللسة الرابعة على دور االتفاقات واألطر الثنائية واملتعددة األطراف يف                                                -١٦
 : وقُّدمت العروض التالية            .  التعاون اإلقليمي والدويل                 

 ثنائية واملتعددة األطراف؛                  التعاون اإلقليمي والدويل ودور االتفاقات ال                               ) أ( 

جتربة الدول يف        :  طرق وسبل تنسيق األنشطة الفضائية وبناء املؤسسات                               ) ب (  
 . املنطقة ودور منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ                                       

وتناولت اجللسة اخلامسة اعتبارات واحتياجات حمددة لبناء القدرات والتعليم يف                                                    -١٧
شاركون يف جتربة املعلّمني يف تعزيز التعليم وإعداد املناهج يف                              وحبث امل    .  جمال قانون الفضاء           

جمال قانون الفضاء، كما نظروا يف آليات لتجاوز التحديات اإلقليمية وناقشوا العناصر                                                    
واشتملت اجللسة            .  الرئيسية اليت جيب إدراجها يف املناهج التعليمية اخلاصة بقانون الفضاء                                   

 : التاليني     اإليضاحيني        على العرضني        

 تياجات والفرص احلالية يف تعليم قانون الفضاء يف املنطقة؛                                     االح   ) أ( 

 . خلفية وحتليل      :  منهج األمم املتحدة التعليمي بشأن قانون الفضاء                              ) ب (  

وانتهت اجللسة مبناقشة مائدة مستديرة حول السبل والطرق اآليلة إىل تعزيز تعليم قانون                                                 
 . الفضاء    

وميكن احلصول على األوراق اليت قُّدمت خالل حلقة العمل على املوقع الشبكي ملكتب                            -١٨
 (http://www.unoosa.org/oosa/SAP/act2009/iran/presentations.html)شؤون الفضاء اخلارجي         

وسوف ُتنشر ضمن أعمال حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية                                
 .  الفضاء   بشأن قانون    

  
  التوصيات واملالحظات واالستنتاجات                  -ثانيا  

أعرب املشاركون عن تقديرهم ألن حلقةَ العمل هذه هي السادسة يف سلسلة                                     -١٩
حلقات عمل تنظمها األمم املتحدة وأن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي متكن، من خالل                                                   

ضمان أن تستفيد كل              عقدها يف مجهورية إيران اإلسالمية، من حتقيق هدف مهم أال وهو                                       
 . منطقة من مبادرة بناء القدرات                  

وأُعرب عن التقدير جلمهورية إيران اإلسالمية ووكالة الفضاء اإليرانية ومنظمة                                                   -٢٠
 . التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي لتنظيم هذه احللقة                                                       
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سية املكّرسة يف معاهدة املبادئ                    وذكّر املشاركون يف حلقة العمل باملبادئ األسا                              -٢١
املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر                                                          

 استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه                          يكون      ، ومنها أن       )١( واألجرام السماوية األخرى                

ضاء اخلارجي          ميداناً للبشرية قاطبة؛ وأن تكون جلميع الدول حرية استكشاف واستخدام الف                                              
دون متييز؛ وأنه ال جيوز التملّك القومي للفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام                                                  
السماوية، بدعوى السيادة أو بطريق االستخدام أو االحتالل أو بأي وسيلة أخرى؛ وأن                                              
تلتزم الدول يف مباشرة أنشطتها يف الفضاء اخلارجي مراعاة القانون الدويل، مبا يف ذلك                                                   

اق األمم املتحدة، بغية صون السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليني؛                                                        ميث  
وأنه تترّتب على الدول مسؤولية دولية عن األنشطة القومية املباشرة يف الفضاء، سواء باشرهتا                                                         
اهليئات احلكومية أو غري احلكومية؛ وأنه تترّتب على الدول األطراف مسؤولية دولية                                                  

 .  ض عن أي ضرر تسّببه األجسام الفضائية اليت تطلقها يف الفضاء اخلارجي                                     بالتعوي     

والحظت حلقة العمل املصلحة املشتركة للبشرية مجعاء يف االستكشاف                                     -٢٢
 . واالستخدام السلميني للفضاء اخلارجي يف أغراض التنمية املستدامة                                      

ي ملعاهدات األمم             مواصلة تعزيز القبول العامل                 إىل    وشّددت حلقة العمل على احلاجة                    -٢٣
 . املتحدة املتعلّقة بالفضاء اخلارجي واالمتثال هلا                             

وأعربت حلقة العمل عن تقديرها للوثيقة اليت أعدهتا اللجنة الفرعية القانونية، يف                                             -٢٤
، واليت احتوت على معلومات عن الفوائد اليت تعود                                    ٢٠٠٤دورهتا الثالثة واألربعني يف عام                   
 هدات األمم املتحدة وعن حقوق وواجبات هذه الدول                                   على الدول األطراف يف معا                

 )A/AC.105/826                 املرفق األول، التذييل األول ، . ( 

 احلكومية الدولية يف االضطالع باألنشطة                        أمهية دور املنظمات          والحظت حلقة العمل          -٢٥
الفضائية واتفقت على ضرورة أن تعلن هذه املنظمات عن قبوهلا للحقوق والواجبات وفق                                                         

 االتفاق اخلاص بإنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورّد األجسام                                                        أحكام   
، واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام                                      )٢( املطلقة يف الفضاء اخلارجي               

                                                            
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
 .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢، اجمللد جمموعة املعاهدات املتحدة، األمم (2) 
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، واالتفاق املنظّم              )٤( ، واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                              )٣( الفضائية      
 . )٥( ة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى                            ألنشط   

واتفقت حلقة العمل على أن معاهدات األمم املتحدة املتعلّقة بالفضاء اخلارجي تنّص                                                       -٢٦
 . على االستخدام املنظم للفضاء اخلارجي وتساهم يف تعزيز سيادة القانون                                          

حقوقها ومصاحلها               واتفقت حلقة العمل على أن بإمكان الدول أن تعزز محاية                                 -٢٧
املشروعة يف االستكشاف واالستخدام السلميني للفضاء اخلارجي بانضمامها إىل معاهدات                                                          

 . األمم املتحدة املتعلّقة بالفضاء اخلارجي                       

وشّددت حلقة العمل على احلاجة إىل احلفاظ على الفضاء اخلارجي من أجل                                        -٢٨
ظر وضع أي أجسام حتمل أي              األغراض السلمية وذكّرت بأن معاهدة الفضاء اخلارجي حت                               

أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل يف أي مدار حول األرض أو                                          
 . يف الفضاء اخلارجي بأي طريقة أخرى                    تنصيب هذه األسلحة على أي أجرام مساوية أو                      

وأعربت حلقة العمل عن تقديرها جلهود األمم املتحدة يف النهوض بتدابري الشفافية                                                 -٢٩
 . اء الثقة من أجل تفادي وضع األسلحة وسباق التسلّح يف الفضاء اخلارجي                                        وبن   

ونّبهت حلقة العمل إىل احلاجة إىل محاية بيئة الفضاء واحلفاظ عليها والحظت أن                                                -٣٠
وأشارت إىل احلاجة إىل آلية              .  احلطام الفضائي يشكّل خطراً على سالمة األنشطة الفضائية                                  

 . ل للتكنولوجيا املطلوبة خلفض احلطام الفضائي                            مالئمة لتيسري النقل بني الدو               

لضمان       " إدارة حركة املرور يف الفضاء                " والحظت حلقة العمل احلاجة إىل النظر يف                       -٣١
 . الفضائية      سالمة العمليات            

والحظت حلقة العمل احلاجة إىل مزيد من الدراسات التقنية والقانونية، وذلك                                                  -٣٢
الت، من أجل ضمان اإلنصاف يف وصول مجيع الدول إىل                              بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصا                    

الفضاء اخلارجي، ال سيما إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض وهو مورد طبيعي حمدود، دون                                              
 . املساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت                     

                                                            
 .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (3) 
 .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (4) 
 .٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (5) 
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والحظت حلقة العمل أن جمموعة واسعة من األطر القانونية الوطنية وهي متثّل نظماً                                                               -٣٣
 .   خمتلفة، قد وضعتها الدول بغية إنفاذ معاهدات األمم املتحدة املتعلّقة بالفضاء اخلارجي                                                                           قانونية       

والحظت حلقة العمل اختالف النهج اليت اعتمدهتا الدول يف تناول خمتلف جوانب                                                -٣٤
األنشطة الفضائية الوطنية، وذلك إّما بواسطة قوانني موّحدة أو بواسطة توليفة من الصكوك                                                           

 . الوطنية     القانونية       

واتفقت حلقة العمل على أن بإمكان الدول، من خالل التبادل املنتظم للمعلومات                                              -٣٥
واخلربات يف تنظيم األنشطة الفضائية الوطنية، أن تستخلص فوائد متبادلة من دراسة                                                         

 . التطورات اجلديدة بغية حتديد مبادئ ومعايري وإجراءات مشتركة                                          

 تنظر الدول، عند وضعها لتشريعات وطنية يف                             واتفقت حلقة العمل على ضرورة أن                  -٣٦
 : جمال الفضاء، فيما يلي             

احلاجة إىل إجراءات وطنية للسماح باألنشطة الفضائية الوطنية وترخيصها،                                                 ) أ( 
 مبا فيها األنشطة اليت تقوم هبا كيانات غري حكومية؛                              

ــة       )ب(  ــك محاي ــا يف ذل ــشطة الفــضائية، مب ــضمان ســالمة األن  احلاجــة إىل أحكــام ل
 بيئة الفضاء؛

 احلاجة إىل إجراءات خاصة باملسؤولية والتعويض، وكذلك التأمني؛                                      ) ج(  

 احلاجة إىل إجراءات لتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي؛                                    ) د ( 

 . احلاجة إىل إجراءات لإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية ومراقبتها                                             ) ه(  

دولة     " ول إىل حتديد دورها بصفتها              وأدركت حلقة العمل ضرورة أن تعمد الد                   -٣٧
والحظت أن      .  يف سياق معاهدة الفضاء اخلارجي واتفاقية التسجيل واتفاقية املسؤولية                                            " ُمطِلقة    

على الدول أن تربم، عند االقتضاء، اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف يف حاالت إطالق                                                       
 . مشترك لتحديد مسؤوليات التسجيل والتعويض عن األضرار                                   

أدركت حلقة العمل ضرورة قيام الدول بتقدمي معلومات عن أي تغيري يف وضع                                               كما    -٣٨
 . تشغيل جسم فضائي يف حال نقل ملكيته يف املدار                         

وشّجعت حلقة العمل الدول على تقدمي معلومات عن أي تغيري يطرأ على                                       -٣٩
 . اخلصائص الرئيسية لألجسام الفضائية، ال سيما تلك اليت تصبح عاطلة                                     
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لقة العمل أن بإمكان الدول أن تقدم للكيانات الضالعة يف األنشطة                                           والحظت ح     -٤٠
الفضائية درجةً من االطمئنان القانوين والشفافية من خالل وضع قوانني فضاء وطنية ونشرها                                                               
وإبرام اتفاقات إقليمية ذات صلة، ال سيما يف سياق تزايد استغالل األنشطة الفضائية جتاريا                                                              

 . اص  وانتقاهلا إىل القطاع اخل                

والحظت حلقة العمل أن على األطر التنظيمية الوطنية أن تأخذ بعني االعتبار                                      -٤١
التطّورات املّتصلة باستخدام النظام العاملي لسواتل املالحة بغية دعم اجلهود اهلادفة إىل زيادة                                                        

 . التنسيق وقابلية التشغيل املتبادل بني األنظمة املختلفة                               

قد صارت       "  اخلاضعة لالستشعار           " متزايدا من الدول            والحظت حلقة العمل أن عددا                 -٤٢
وأن هذا التحول يوفر حافزا هاما لوضع سياسات وطنية                                        "  القائمة باالستشعار            " من الدول       

 . مّتصلة باالستشعار عن بعد              

والحظت حلقة العمل أن التعاون اإلقليمي والدويل يف الفضاء اخلارجي يستلزمان                                             -٤٣
 وغري الرائدة للفضاء بغية مساعدة أقل البلدان منوا والبلدان                                          تعاونا أوثق بني الدول الرائدة                   

النامية على تلبية احتياجاهتا املباشرة، ال سيما فيما يتعلّق مبعاجلة عواقب الكوارث الطبيعية                                                     
والحظت حلقة العمل أن باإلمكان حتقيق هذا األمر بتيسري نقل                                    .  والتخفيف من آثارها            

 .  االستشعار عن بعد جمانا أو بتكلفة معقولة                          املعارف واخلربات وتوفري بيانات                       

واعترفت حلقة العمل بأمهية الدور الذي ميكن أن تضطلع به آليات التعاون اإلقليمي                                               -٤٤
يف دعم اجلهود اهلادفة إىل توطيد األطر التنظيمية وأطر السياسة العامة وإىل تعزيز التعليم يف                                                       

 . التعليمية يف املنطقة املعنية               جمال قانون الفضاء وإىل تشجيع إقامة الربامج                            

وشّجعت حلقة العمل على توثيق التعاون واحلوار بني اجلامعات واملؤسسات اليت                                                          -٤٥
لديها برامج قائمة بشأن قانون الفضاء وتلك املؤسسات التعليمية اليت ترغب يف وضع برامج                                                      

اوز عقبات        والحظت حلقة العمل أن هذا التعاون ميكن أن يساعد يف جت                          .  من هذا القبيل       
 . تعذر الوصول إىل املواد والتكاليف ذات الصلة                           

ورّحبت حلقة العمل مع التقدير بإعداد منهج تعليمي بشأن قانون الفضاء لكي                                              -٤٦
ُيدرج يف اإلطار التعليمي القائم يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                                                     

 . املنتسبة إىل األمم املتحدة            

لعمل أن من شأن إضافة دورة دراسية أساسية بشأن قانون الفضاء                                             والحظت حلقة ا        -٤٧
أن متكن املراكز اإلقليمية من أن تقّدم للدارسني من ذوي املهارات العلمية والتقنية األساس                                                   

 القانوين الضروري للقيام بأنشطة فضائية                         


