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  استخدام الفضاء اخلارجي جلنة 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  اخلامسة واخلمسونالدورة 
        ٢٠١٦ نيسان/أبريل ١٥- ٤فيينا، 

        مشروع التقرير    
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   - سادساً  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
مـن جـدول    ٨، يف البنـد  ٧٠/٨٢عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة    لفرعية، نظرت اللجنة ا  -١

األعمال، املعنون "التشريعات الوطنيـة ذات الصـلة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه       
  يف األغراض السلمية"، كبند منتظم يف جدول أعماهلا.

سـتراليا  لـو االحتـاد الروسـي وأ   ثِّمـن جـدول األعمـال مم    ٨يف إطـار البنـد    وأدىل بكلمة  -٢
يف إطـار هـذا    وأدىل بكلمـة واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا وشيلي واملكسيك واليابـان.  

بكلمـات   لـو دول أعضـاء أخـرى   ثِّمم أدىل. كما البند أيضاً املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية
  .ذا البند أثناء التبادل العام لآلراءهب تتعلق
  :معروضاً على اللجنة الفرعية يلي ماوكان   -٣
مـة مـن النمسـا عـن تشـريعاهتا الوطنيـة       دَّقم معلومـات  تتضـمَّن اجتمـاع  ورقة   (أ)    

  )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.21املتعلقة بالفضاء (
مــة مــن وكالــة الفضــاء األوروبيــة عــن مقدَّ معلومــاتتتضــمَّن ورقــة اجتمــاع   (ب)    

  ).A/AC.105/C.2/2016/CRP.23الترويج لوضع تشريعات وطنية بشأن الفضاء (
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ــن جــدول األعمــال إىل العرضــني         -٤ ــد م ــذا البن ــة يف إطــار ه ــة الفرعي واســتمعت اللجن
  اإليضاحيني التاليني:

"النهج املتبع يف اإلمارات العربية املتحدة بشأن وضـع إطـار تنظيمـي للفضـاء       (أ)    
  ل اإلمارات العربية املتحدة؛ثِّمه ممدَّاخلارجي"، ق

  ل هولندا.ثِّمه مم، قدَّ"ولندية: السواتل غري املوجهةالالئحة التنظيمية اهل"  (ب)    
مـن أجـل   والحظت اللجنة الفرعية مـا تضـطلع بـه الـدول األعضـاء مـن أنشـطة خمتلفـة           -٥

صوغ قـوانني وسياسـات   أجل  نمتدعيمها أو تطويرها، و وأمراجعة قوانينها وسياساهتا الوطنية 
إصــالح أنشــطتها الفضــائية الوطنيــة أو حوكمتــها. ويف هــذا مــن أجــل ذلك وطنيــة جديــدة، وكــ

حتسـني إدارة وتنظـيم األنشـطة     تلك األنشطة تستهدف أنَّ الصدد، الحظت اللجنة الفرعية أيضاً
للمنظمات احلكومية  وجعل األنشطة الفضائية ،وإعادة تنظيم وكاالت الفضاء الوطنية ،الفضائية

ــري احلكوميــة   ــر قــد وغ ــة أكث وزيــادة إشــراك املؤسســات األكادمييــة يف صــوغ      ،رة علــى املنافس
ــات ــا تطــور األنشــطة الفضــائية         ،السياس ــيت يطرحه ــو أفضــل للتحــديات ال  والتصــدي علــى حن

  وتنفيذ االلتزامات الدولية على حنو أفضل. ،وخصوصاً التحديات املتصلة بإدارة بيئة الفضاء
ن املهم أن يؤخذ يف االعتبار ازدياد حجـم األنشـطة   م أنَّ دت اللجنة الفرعية جمدداًوأكَّ  -٦

التجارية وأنشـطة القطـاع اخلـاص يف الفضـاء اخلـارجي لـدى وضـع إطـار تنظيمـي وطـين بشـأن            
الفضاء، وخصوصاً بشأن مسؤوليات الدول فيما يتعلق بإصدار األذون للكيانات غـري احلكوميـة   

  واإلشراف عليها.القائمة باألنشطة الفضائية 
وإعــادة عمليــات تطــوير السياســات الفضــائية الوطنيــة   أنَّ ظــت اللجنــة الفرعيــةوالح  -٧

وتنفيذها من خالل اللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصـة بالفضـاء هتـدف بصـورة متزايـدة      صوغها 
عدد الكيانات غري احلكومية اليت تقـوم بأنشـطة فضـائية.     زايدتإىل معاجلة املسائل اليت يطرحها 

اللوائح التنظيمية الوطنيـة اخلاصـة بالفضـاء تـؤدي      أنَّ الحظت اللجنة الفرعيةويف هذا الصدد، 
ويف يف دعــم االبتكــار وتشــجيع تنظــيم املشــاريع واســتثمارات القطــاع اخلــاص،     يــادوراً حمور

تعزيــز التطـــور  يف صــون وتــدعيم قطـــاع العلــوم الفضـــائية والتطــور التكنولــوجي، وكـــذلك      
  االقتصادي بصفة عامة.

ظت اللجنة الفرعية بارتياح تزايـد عـدد بـرامج ومشـاريع التعـاون الـدويل املتعلقـة        والح  -٨
األطر التنظيمية الوطنيـة تـؤدي دوراً    نَّبالفضاء وقيام الدول بصوغ تشريعات خاصة بالفضاء، أل

مهماً يف تنظيم وتشجيع تلك األنشطة التعاونيـة بـني الـدول. ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة        
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، أن تـدعم تقـدمي مسـاعدة    كالة الفضـاء األوروبيـة  وميكن آلليات تعاونية دولية، مثل  الفرعية أنه
  قانونية تقنية للدول اليت تسعى إىل سن تشريعات فضائية وطنية.

 متكِّـن  هنـا ألواتفقت اللجنة الفرعيـة علـى أمهيـة املناقشـات اجلاريـة يف إطـار هـذا البنـد،           -٩
بشـأن املمارسـات   خلـربات املكتسـبة   ا تبـادل والدول من فهـم األطـر التنظيميـة الوطنيـة املوجـودة      

  الوطنية وتبادل املعلومات عن األطر القانونية الوطنية.
واتفقت اللجنة الفرعية على أمهية مواصـلة التبـادل املنـتظم للمعلومـات عـن التطـورات         -١٠

املستجدة يف جمال األطـر التنظيميـة الوطنيـة املتعلقـة بالفضـاء. ويف هـذا الصـدد، شـجعت اللجنـة          
ية الدول األعضاء على مواصلة تزويد األمانة بنصوص قوانينها ولوائحها التنظيميـة الوطنيـة   الفرع

املتعلقة بالفضـاء، وتقـدمي معلومـات حمدثـة ومسـامهات إلدراجهـا يف العـرض املخططـي اإلمجـايل          
  لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية.

    
    الفضاء بناء القدرات يف جمال قانون  - سابعاً  

مـن جـدول    ٩يف البنـد  ، ٧٠/٨٢عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      ،نظرت اللجنـة الفرعيـة    -١١
  األعمال، املعنون "بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"، كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

لــو أملانيــا واإلمــارات العربيــة ثِّمــن جــدول األعمــال مم ٩يف إطــار البنــد  أدىل بكلمــةو  -١٢
نيسيا وشـيلي والصـني وفرنسـا وكوسـتاريكا واهلنـد وهولنـدا واليابـان واليونـان.         املتحدة وإندو

ل شـيلي  ثِّـ مم دىل بكلمـة أوالصـني، كمـا    ٧٧عـن جمموعـة الــ    ةًل األرجنـتني نيابـ  ثِّمم أدىل بكلمةو
أيضــاً يف إطــار هــذا البنــد   أدىل بكلمــةودول أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي. نيابــة عــن جمموعــة 

ذا هبـ  تعلـق ت كلمـات ب لـو دول أعضـاء أخـرى   ثِّممأدىل كمـا   املراقب عن رابطـة القـانون الـدويل.   
  .البند أثناء التبادل العام لآلراء

  :معروضاً على اللجنة الفرعية ما يليوكان   -١٣
ــاع    (أ)     ــة اجتمـ ــمَّنورقـ ــي تتضـ ــاء    الًدلـ ــانون الفضـ ــال قـ ــة يف جمـ ــرص التعليميـ للفـ
)A/AC.105/C.2/2016/CRP.8(؛  
مـة مـن النمسـا عـن اإلجـراءات واملبـادرات       مقدَّ معلومات تتضمَّناجتماع ورقة   (ب)    

  ).A/AC.105/C.2/2016/CRP.21املتخذة لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء (
ــاء  "عنوانــه  واســتمعت اللجنــة الفرعيــة إىل عــرض إيضــاحي   -١٤ أنشــطة اليابــان املتعلقــة ببن
  ان.بل الياثِّمه ممدَّ، ق"خريةم احملرز يف اآلونة األدُّات يف جمال قانون الفضاء: التقالقدر
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أنشــطة بنــاء القــدرات والتعلــيم والتــدريب يف جمــال  أنَّ واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى  -١٥
يف  ماًُدقانون الفضاء هلا أمهية فائقة يف اجلهود الوطنية واإلقليميـة والدوليـة الراميـة إىل املضـي قُـ     

اجلوانــب العمليــة لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، خصوصــاً يف البلــدان الناميــة، ويف زيــادة  تطــوير 
للجنـة الفرعيـة    أنَّ د علـى ذ األنشـطة الفضـائية ِضـمنه. وُشـدِّ    املعرفة باإلطار القـانوين الـذي تنفَّـ   

  دوراً هاماً يف هذا الشأن.
نات حكومية وغري حكومية تضـطلع  هناك كيا أنَّ والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير  -١٦

حالياً بعدد من اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء. وتشمل 
تشجيع اجلامعات على توفري منائط تدريبية وحلقات دراسية بشأن قـانون الفضـاء؛   هذه األنشطة 

اسـات العليـا يف جمـال قـانون الفضـاء،      ت دراسية يف مـرحليت التعلـيم اجلـامعي والدر   تقدمي زماالو
وتقدمي دعـم مـايل وتقـين للبحـوث القانونيـة؛ وإعـداد دراسـات وورقـات حبـث وكتـب دراسـية            

دراسية وأنشـطة متخصصـة   حلقات حلقات عمل وومنشورات خمصصة لقانون الفضاء؛ وتنظيم 
 أخرى لزيادة فهـم قـانون الفضـاء؛ ودعـم مسـابقات احملاكمـة الصـورية يف جمـال قـانون الفضـاء؛          
ودعم مشاركة االختصاصيني الشباب يف االجتماعات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقانون الفضاء؛ 
وتوفري فرص تدريبية وفرص أخرى لبناء اخلـربات، خصوصـاً مـن خـالل التمـرين الـداخلي لـدى        

الفضاء، من وكاالت الفضاء؛ ودعم الكيانات املخصصة إلجراء دراسات وأحباث تتعلق بقانون 
  ساعدة على تطوير السياسات واألطر التشريعية الوطنية املتعلقة بالفضاء.أجل امل
بناء القدرات من ووأشارت اللجنة الفرعية إىل أمهية تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي   -١٧

، وكالـة الفضـاء األوروبيـة   وخالل منظمات مثل منظمة التعاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     
مثــل امللتقــى اإلقليمــي لوكــاالت الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ ومــن خــالل منتــديات إقليميــة 

ومؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء ومؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيا 
  الفضاء ألغراض التنمية املستدامة.

 الطلبـة  بعض الدول األعضاء تقدم مساعدة ماليـة لـتمكني   أنَّ والحظت اللجنة الفرعية  -١٨
 نظَّمتـ ة يف جمـال قـانون الفضـاء، الـيت     يمن حضور مسـابقة مانفريـد الكـس للمحاكمـات الصـور     

  سنوياً أثناء مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة الفضائية.
واجلهـات القائمـة   فضائية النشطة األالتزايد املستمر يف عدد  أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده  -١٩

بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء يهدف  أنَّ. وذُكر كثر أمهيةأ املعرفة بقانون الفضاءهبا جيعل 
علـى  باألحكـام القانونيـة املنطبقـة    اجلهات الفاعلة اجلديدة يف جمال الفضاء  لدىإىل تعزيز الوعي 

  ووكاالت الفضاء والقطاع األكادميي.الفاعلة السياسية اجلهات بني  وإقامة صالتأنشطتها، 
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حلقــة عمــل األمــم املتحــدة العاشــرة حــول  أنَّ عيــة مــع التقــديروالحظــت اللجنــة الفر  -٢٠
أيلول/ســبتمرب  ٨إىل  ٥فيينــا، مــن  مكتــب األمــم املتحــدة ب  قــانون الفضــاء ســوف ُتعقــد يف    

 ، كما سـتتناول مسـألة  قانون الفضاء والسياسة الفضائيةاحللقة مسألة تتناول سوف و .٢٠١٦
  اخلارجي. الشفافية وتدابري بناء الثقة يف أنشطة الفضاء

ــة    -٢١ ــة الفرعي ــب شــؤون الفضــاء       أنَّ والحظــت اللجن ــا مكت ــيت ينظمه ــل ال ــات العم حلق
يف بناء القدرات يف جمال قـانون الفضـاء،    قيِّمةاخلارجي بالتعاون مع البلدان املضيفة متثل مسامهة 

  وكذلك يف التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
األمـم املتحـدة تـؤدي دوراً حموريـاً يف تعزيـز       أنَّ بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده    وأعرب   -٢٢

تدعيم قـدرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي فيمـا        ،من مث ،من الضروري نَّالتعاون الدويل، وأ
يتعلق ببناء القدرات والتدريب وتقدمي مساعدة تقنية قانونية لدعم القدرات املؤسسية واألقاليمية 

  ن الفضاء.يف جمال قانو
وطلب بعض الوفود إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يعزز جهوده لدعم أنشـطة    -٢٣

بناء القدرات يف جمال قـانون الفضـاء يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي، وخصوصـاً بتنظـيم         
  حلقات دراسية أو حلقات عمل.

ارجي قـام بتحـديث دليـل    مكتب شؤون الفضاء اخلـ  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية بارتياح  - ٢٤
)، فأضاف إليـه، ضـمن مجلـة    A/AC.105/C.2/2016/CRP.8الفرص التعليمية يف جمال قانون الفضاء (

، معلومـات عـن الزمـاالت واملـنح الدراسـية املتاحـة؛ واتفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى أنـه ينبغـي             أمور
فرعيـة الـدول األعضـاء    للمكتب أن يواصل حتديث ذلك الدليل. ويف هذا الصـدد، دعـت اللجنـة ال   

  إىل تشجيع تقدمي مسامهات على الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبال.
وأوصت اللجنة الفرعية الدول األعضـاء يف اللجنـة واملـراقبني الـدائمني لـديها بـإبالغ         -٢٥

لـى  اختذتـه أو تعتـزم اختـاذه مـن إجـراءات ع      امبـ اللجنة الفرعية، يف دورهتا السادسة واخلمسني، 
  الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.

  
  


