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  مقدمة   -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف   

ــتراف  -١ ــؤدي االع ــيقات الفضــائية، إىل     ي ــنامجة عــن اســتخدام التطب ــالفوائد ال ــنامي ب  املت
ــية          ــنظمات غــري احلكوم ــية وامل ــية الدول ــنظمات احلكوم ــدول وامل ــن ال ــتزايد م ــدد م تشــجيع ع

ويف كل عام، تعيد اجلمعية العامة، . وكذلـك القطـاع اخلـاص، إىل االضـطالع بأنشطة فضائية        
لـــدويل يف اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض يف قـــراراهتا الســـنوية اخلاصـــة بالـــتعاون ا

السـلمية، التأكـيد على أمهية التعاون الدويل يف تطوير سيادة القانون، مبا يف ذلك تطوير قواعد        
ــنظّم        ــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطــرافا يف املعــاهدات الــيت ت مناســبة لقــانون الفضــاء، وحتــثّ ال

ديق عليها أو االنضمام إليها، وكذلك إدراج       اسـتخدام الفضاء اخلارجي على أن تنظر يف التص        
وقـد أصـبح التصـديق عـلى معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس               . أحكامهـا يف تشـريعاهتا الوطنـية      

املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتنفـيذها بفاعلية، وكذلك وضع قوانني وسياسات فضائية وطنية،               
 .ركة يف األنشطة الفضائيةأمورا ذات أولوية بالنسبة للعدد املتزايد من الدول املشا

ــك، دعــا مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء       -٢ وباإلضــافة إىل ذل
 املنعقد يف فيينا يف الفترة )1(،)اليونيسـبيس الثالث (اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية      

قانون الفضاء ، إىل اختـاذ إجـراءات مـن أجل تعزيز تطوير         ١٩٩٩يولـيه   / متـوز  ٣٠ إىل   ١٩مـن   
وقــد أعــادت جلــنة اســتخدام الفضــاء يف األغــراض الســلمية  . لتلبــية احتــياجات اــتمع الــدويل

ــرها إىل اجلمعــية العامــة مبناســبة اســتعراض       ــانون الفضــاء يف تقري ــر ق التأكــيد عــلى أمهــية تطوي
 واتفقــت اللجــنة، يف. (A/59/174) ٢٠٠٤اجلمعــية لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، عــام 

خطـة عمـلها الرامـية إىل مواصلة تطوير القدرات الفضائية لبلوغ األهداف اإلمنائية اليت أكّدها                
، على أنه ينبغي ملكتب شؤون )A/59/174باء من الوثيقة -الفصـل سادسا (اليونيسـبيس الثالـث     

 الفضـاء اخلـارجي أن يعـزز أنشطته الرامية إىل بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء وأن يواصل                
وقد أيدت اجلمعية العامة خطة العمل يف       . تنظـيم سلسـلة حلقـات العمـل حـول قـانون الفضاء            

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ املؤرخ ٥٩/٢قرارها 

ويـتوقّف جنـاح تنفـيذ اإلطـار القـانوين الـدويل الـذي يـنظّم األنشـطة الفضائية وتطبيقه                     -٣
م ملعـاهدات األمم املتحدة ومبادئها      عـلى فهـم مقـرري السياسـات ومـتخذي القـرارات وقـبوهل             

ويعتمد تطوير القانون والسياسات الفضائية يف بلد ما على وجود       . املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي     
_______________  

اف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشانظر  (1) 
 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
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إخصـائيني قـادرين عـلى نشـر املعلومـات واملعـارف املـتعلقة باإلطار القانوين القائم الذي ينظّم                  
ء اإلخصــائيني عــلى وجــود الفــرص ويــتوقّف توافــر مــثل هــؤال. األنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي

 .التعليمية واملؤسسات املعنية مبوضوع قانون الفضاء وسياساته

وبغـية تعزيـز التصـديق عـلى معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء اخلارجي               -٤
ومسـاعدة الـدول عـلى بـناء قدراهتـا يف جمـال قـانون الفضاء، قامت األمم املتحدة، باالشتراك مع                     

ة أوكرانــيا مــن خــالل وكالــتها الفضــائية الوطنــية، وبالــتعاون مــع املركــز الــدويل لقــانون   حكومــ
/  تشرين الثاين٩ إىل ٦الفضـاء، بتنظـيم حلقـة عمل حول قانون الفضاء، يف كييف يف الفترة من     

ــاز       ٢٠٠٦نوفمــرب  ــيا الوســطى والقوق ــنطقيت آس ــا الوســطى والشــرقية وم ــدان أوروب ــائدة بل .  لف
 :الرئيسية للحلقة هيوكانت األهداف 

ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي         )أ(  ــبادئها امل ــتحدة وم ــم امل ــاهدات األم ــم مع ــز فه تعزي
 وقبوهلا وتنفيذها؛

 تعزيز تبادل املعلومات عن القوانني والسياسات الوطنية يف جمال الفضاء؛ )ب( 

 النظر يف اجلوانب القانونية الستغالل األنشطة الفضائية جتاريا؛ )ج( 

ظر يف إعــداد دراســات وبـرامج جامعــية املســتوى يف جمـال قــانون الفضــاء،   الـن  )د( 
 .بغية تعزيز اخلربة والقدرات الوطنية يف هذا اال

ــنظّمها األمــم       -٥ وكانــت حلقــة العمــل هــي اخلامســة يف سلســلة حلقــات العمــل الــيت ت
ــا        ــبلدان أوروب ــانون الفضــاء، واألوىل ل ــدرات يف جمــال ق ــناء الق ــن أجــل ب ــتحدة م الوســطى امل

 .والشرقية ومنطقيت وسط آسيا والقوقاز

وقـد أُعـد هذا التقرير لتقدميه إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                 -٦
يف دورهتـــا اخلمســـني وإىل جلنـــتها الفرعـــية القانونـــية يف دورهتـــا السادســـة واألربعـــني، اللـــتني  

 .٢٠٠٧ستنعقدان يف عام 
  

  الربنامج    -باء  
تـتح ممـثّلو أمانـة رئـيس أوكرانـيا وجملـس وزراء أوكرانـيا ووكالـة الفضاء الوطنية يف                    اف -٧

أوكرانـيا واملركـز الـدويل لقـانون الفضـاء ومكتـب األمـم املـتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي يف                     
 .األمانة العامة، حلقة العمل ببيانات استهاللية وكلمات ترحيب

 :لتاليةوقد ركّزت حلقة العمل على ااالت ا -٨
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 تعزيز فهم معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛ )أ( 

 متتني االلتزام مبعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛ )ب( 

 تشجيع إنشاء مؤسسات فضاء وطنية وتيسريه؛ )ج( 

 تشجيع سن سياسات وتشريعات وطنية يف جمال الفضاء؛ )د( 

  توافر برامج تعليمية يف قانون الفضاء وتطويرها؛حتسني )ه( 

حتســني اإلطــار القــانوين للــتعاون الــدويل بــني الــدول يف اســتخدام الفضــاء          )و( 
 اخلارجي يف األغراض السلمية؛

 النظر يف القضايا القانونية املتعلقة باألنشطة الفضائية اخلاصة والتجارية؛ )ز( 

  قانون الفضاء الدويل؛النظر يف احلالة الراهنة لتطور )ح( 

 .النظر يف العالقة بني أحكام قانون الفضاء الدويل والوطين )ط( 

 ورقـة وعرضـا مـن مـتحدثني مدعويـن مـن بلـدان املنطقة،             ٣٠وقـد قُدمـت أكـثر مـن          -٩
 .وأيضا من الربازيل وفرنسا وكندا ونيجرييا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية

  
  احلضور    -جيم   

ارك يف حلقـة العمل مشرعون ومسؤولون حكوميون وممارسون ومعلّمون يشغلون        شـ  -١٠
مواقـــع يف اإلدارات احلكومـــية ووكـــاالت الفضـــاء واملـــنظمات الدولـــية واجلامعـــات الوطنـــية  

 .ومؤسسات البحوث والقطاع اخلاص

ــية   ٨٥وحضــر حلقــة العمــل   -١١ ــبلدان اإلحــدى والعشــرين التال ــبا مــن ال :  مشــاركا تقري
ــيالروس،      االحتــاد ــندا، ب ــربازيل، بول ــيا، ال ــيا، إيطال ــيجان، أوزبكســتان، أوكران  الروســي، أذرب

تايلـــند، تركـــيا، اجلمهوريـــة التشـــيكية، مجهوريـــة مولدوفـــا، رومانـــيا، فرنســـا، قريغيزســـتان،  
ــندا، الواليــات املــتحدة األمريكــية    كمــا حضــرها . كازاخســتان، كــندا، التفــيا، نــيجرييا، هول

 .لدولية لالتصاالت الفضائيةممثّلون من املنظمة ا

ــية         -١٢ ــيا يف تغط ــة أوكران ــتحدة وحكوم ــم امل ــرهتا األم ــيت وفّ ــوال ال ــد اســتخدمت األم وق
 مشاركا يف اموع، ٢٢ومتت رعاية . تكالـيف السـفر واإلعاشـة ملشـاركني من بلدان املنطقة     

ت الفضاء يف بعـد اختـيارهم عـلى أسـاس خـربهتم وقدرهتـم على التأثري يف تطور قانون وسياسا        
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ــا الوســطى          ــدان أوروب ــانون الفضــاء يف بل ــيم يف جمــال ق ــز التعل ــدرات وتعزي ــناء الق ــم وب بلدا
 .والشرقية ومنطقيت آسيا الوسطى والقوقاز

  
  ملخص العروض     -ثانيا  

وقد قُدم للمشاركني   . ركّـزت اجللسـة األوىل حللقـة العمـل على قانون الفضاء الدويل             -١٣
ــذي     عــرض شــامل ملعــاهدات   ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وللعمــل ال ــتحدة ومــبادئها امل األمــم امل

ــية   وقُــدم للمشــاركني أيضــا معلومــات عــن ســجل األمــم    . تضــطلع بــه اللجــنة الفرعــية القانون
ــية الــيت أتاحــتها اجلمعــية العامــة يف      املــتحدة لألجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، وهــو اآلل

 للدول اليت مل تصبح    ١٩٦١ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ   ) ١٦-د( بـاء    ١٧٢١قـرارها   
 )2(")اتفاقـية التســجيل ("بعـد أطـرافا يف اتفاقــية تسـجيل األجســام املطلقـة يف الفضـاء اخلــارجي      

كمــا زود املشــاركون مبعلومــات عــن وظــيفة فهــرس األجســام  . لكــي تقــدم معلومــات طوعــية
ملـية الـذي يتعهده مكتب شؤون الفضاء       املطلقـة إىل الفضـاء اخلـارجي القـائم عـلى الشـبكة العا             

وباإلضـافة إىل ذلـك، عكـف املشـاركون على          . اخلـارجي واملـتاح باالتصـال احلاسـويب املباشـر         
مناقشـة وتبـيان الفوائـد الـيت تعـود للـدول عـندما تصبح طرفا يف املعاهدات وتضطلع بأنشطتها         

 .يالفضائية وفقا ملبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارج

وخـالل اجللســة الثانــية، الــيت كُرســت حلالــة قــانون الفضــاء الــدويل وتطبــيقه يف بلــدان   -١٤
املـنطقة، نظـر املشـاركون يف ممارسـات تطويـر القوانـني والسياسـات الوطنـية الـيت تتبعها بلدان               

وأُويل اهـتمام خـاص لوضـع لوائـح تـنظم األنشـطة الفضـائية الوطنية             . املـنطقة يف جمـال الفضـاء      
 .نفيذ أحكام معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجيولت

 وركّــزت اجللســة الثالــثة عــلى ســبل تعزيــز التعلــيم يف جمــال قــانون الفضــاء ووســائله،     -١٥
وقــد درس . ال ســيما يف بلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية ومــنطقيت آســيا الوســطى والقوقــاز  

م قــانون الفضــاء واســتحداث دورات دراســية كمــا  املشــاركون خــربة املعلّمــني يف تعزيــز تعلــي 
ــتحديات اإلقليمــية    ــيات للتغلّــب عــلى ال وناقشــت حلقــة العمــل أيضــا العناصــر   . نظــروا يف آل

 .األساسية اليت يتعين إدراجها يف املناهج الدراسية لقانون الفضاء

ــدويل وتشــريعات الفضــا       -١٦ ــانون الفضــاء ال ــني ق ــة ب ــب املتصــلة بالعالق ء وكانــت اجلوان
ونظـر املشاركون يف سبل استحداث إطار تنظيمي وطين        . الوطنـية حمـل تركـيز اجللسـة الـرابعة         

 .يف خمتلف البلدان، آخذين يف احلسبان الطبيعة احملددة ألنشطتها الفضائية الوطنية
_______________ 

 .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (2) 
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وخصصـت اجللسة اخلامسة للنظر يف القضايا القانونية النامجة عن تزايد عدد األنشطة              -١٧
ونظـرت حلقـة العمـل يف مجلـة مـن املسـائل مـن ضمنها اجلوانب القانونية               .  الـتجارية  الفضـائية 

لتنظـيم األنشـطة الفضائية التجارية الوطنية، واللوائح القانونية املتعلقة باملوجودات الفضائية يف             
ضـوء تطـور قـانون الفضـاء الـدويل، ودور القـانون اخلـاص الـدويل يف تنظيم املشاريع الفضائية                    

ــتجا ــيةال ــية لألنشــطة      . رية الدول ــب القانون واســتمع املشــاركون أيضــا إىل عــروض عــن اجلوان
 )3(.الفضائية التجارية، مثل التأمني ومحاية حقوق امللكية الفكرية وما إىل ذلك

  
  التوصيات واملالحظات واالستنتاجات           -ثالثا  

سلة حلقات أعـرب املشـاركون عـن تقديـرهم لكـون هذه حلقةَ العمل اخلامسة يف سل       -١٨
العمــل حــول قــانون الفضــاء الــيت قــام بتنظــيمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ــدف بــناء   
القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء، وزيـادة الوعـي واملعرفة باملعاهدات واملبادئ الدولية املتعلقة                   

وى بقـانون الفضـاء الـيت مت وضعها حتت رعاية األمم املتحدة، وتوفري أساس لتنفيذها على مست       
 .عملي من خالل استحداث تشريعات ونظم تنظيمية حملية وتنفيذها

وأعـرب املشاركون عن تقديرهم أيضا لكون حلقة العمل تستهدف دراسة املتطلّبات             -١٩
والشـروط الالزمـة لتطوير تشريعات فضاء وطنية يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك              

عاة أن الـنجاح يف تنفـيذ وتطبـيق اإلطار القانوين         يف مـنطقيت آسـيا الوسـطى والقوقـاز، مـع مـرا            
ــبول هــذه املعــاهدات واملــبادئ       ــتوقّف عــلى فهــم وق ــنظّم األنشــطة الفضــائية ي الــدويل الــذي ي

 .القانونية من جانب مقرري السياسات ومتخذي القرارات

وسـلّم املشـاركون يف حلقـة العمـل بأن ضمان أن حيظى قانون وسياسات الفضاء، مبا              -٢٠
 ذلـك االنضـمام ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي، باألولوية يف البلدان اليت      يف

فمعـاهدات األمـم املتحدة ومبادئها املتعلقة   . تضـطلع بأنشـطة فضـائية، يكتسـب أمهـية مـتزايدة       
ــيا الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، كمــا أن      بالفضــاء اخلــارجي توفّــر إطــارا قانون

 .دات توفّر فوائد عديدة للدول األطرافاملعاه

واتفـق املشـاركون يف حلقـة العمـل عـلى أن مـن شـأن قـبول معـاهدات األمم املتحدة                       -٢١
املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي واالمتـثال هلـا عاملـيا، أن يسهم يف تنظيم استخدام الفضاء اخلارجي                

_______________ 
 شؤون الفضاء اخلارجيتتاح الورقات اليت قُدمت يف حلقة العمل على املوقع الشبكي ملكتب  (3) 

(http:// www.unoosa.org/oosa/SAP/act2006/ukraine/presentations.html) نشر ضمن أعمالوسوف ت 
 .حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وأوكرانيا حول قانون الفضاء
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تفــق املشــاركون عــلى أن وفضــال عــن ذلــك، ا. ويضــمن تعزيــز ســيادة القــانون يف هــذا اــال 
ــة حقوقهــا ومصــاحلها       ــانون الفضــاء، ســتتمكن مــن محاي ــدول، بانضــمامها إىل معــاهدات ق ال
ــلمعاهدات،        ــا ل ــية وفق ــاع عــنها عــلى حنــو أفضــل، واختــاذ اإلجــراءات القانون املشــروعة والدف
وكذلــك اقــتراح اتفاقــات وإعالنــات وصــكوك أخــرى جديــدة لتنظــيم اــاالت أو األنشــطة     

 .، مبا يف ذلك استخدام التكنولوجيات اجلديدةاجلديدة

والحـظ املشـاركون أنـه بالرغم من أن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقيت آسيا              -٢٢
الوسـطى والقوقـاز تشـارك عـلى حنـو مـتزايد يف األنشـطة الفضـائية كمـا يـزداد اعـتمادها عـلى             

عاهدات قانون الفضاء ما زال     التطبـيقات والتكنولوجـيات الفضـائية، فـإن مستوى انضمامها مل          
ونظـراً ملـا لتطبـيقات التكنولوجـيا الفضـائية مـن دور مـتزايد يف حتسني نوعية                  . منخفضـا نسـبيا   

حـياة شـعوب هذه املناطق بشكل عام، ينبغي إيالء األولوية لالنضمام ملعاهدات قانون الفضاء             
أن بإمكان املنظمات وفضال عن ذلك، الحظ املشاركون     . وإنشـاء إطـار قانوين وطين مناسب      

اإلقليمـية، وكذلـك كومنولـث الـدول املسـتقلة، أن تضـطلع بـدور نشط يف زيادة الوعي لدى                   
 .متخذي القرارات بالفوائد اليت تعود للدول املنضمة للنظام القانوين للفضاء اخلارجي

والحـظ املشـاركون أن معـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشـطة الدول يف ميدان استكشاف           -٢٣
سـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمر واألجرام السماوية األخرى، وال سيما املواد                  وا

ــنها،    ــنة م ــابعة والثام ــة والس ــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة      )4(السادس  واالتفــاق اخلــاص بإنق
 واتفاقـية املسـؤولية الدولية      )5(املالحـني الفضـائيني ورد األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي،             

 واتفاقية التسجيل كلها، )6(")اتفاقـية املسؤولية (" األضـرار الـيت حتدثهـا األجسـام الفضـائية        عـن 
والحظ . تيسـر وضـع تشـريعات فضاء وطنية، ال سيما يف احلاالت اليت تشمل كيانات خاصة               

املشــاركون أيضــا أن الطبــيعة املتغــيرة لألنشــطة الفضــائية، وال ســيما اســتغالل أنشــطة الفضــاء  
ويف . جتاريـاً وخصخصـتها، تـثري حتديـات جديـدة، خاصـة بالنسبة التفاقية املسؤولية              اخلـارجي   

هـذا الصـدد، الحـظ املشـاركون أن اتفاقـية املسـؤولية تنشـئ أحـد أكثر نظم املسؤولية الدولية             
وهــذا الــنظام يفــيد مجــيع األطــراف يف االتفــاق ألن األجســام        . املوجــودة مــراعاة للضــحايا  

 .بب أضرارا يف أي بلد، سواء أكان يطلق أجساما إىل الفضاء أم الالفضائية ميكن أن تس

_______________ 
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (4) 
 .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢، الد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة (5) 
 .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (6) 
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واعـترف املشـاركون باحلاجـة إىل تطويـر قـانون الفضاء الدويل وقانون الفضاء الوطين              -٢٤
ــارجي        ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــتعلقة باستكشـ ــرة املـ ــائل املعاصـ ــدي للمسـ ــل التصـ ــن أجـ ــيا مـ تدرجيـ

 زيـادة مشـاركة الكـيانات اخلاصـة وغريهـا مــن      واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك القضـايا الناشـئة عـن      
ولذلــك، فمــن املهــم للــدول أن تــنظر يف وضــع      . الكــيانات الــتجارية يف األنشــطة الفضــائية   

تشــريعات فضــاء وطنــية واتفاقــات إقليمــية كــيما يتســنى هلــا أن توفّــر للكــيانات املشــاركة يف    
ــيني، وتوجــد إطــارا قانو    ــيه لألنشــطة   األنشــطة الفضــائية وضــوحا وشــفافية قانون ــيا يعــول عل ن

 .الفضائية اخلاصة

والحـظ املشـاركون أن قوانـني الفضـاء الوطنـية ينـبغي أن تنشـئ نظاما قانونيا يتناول يف                   -٢٥
مجلـة أمـور ترخـيص األجسـام الفضـائية املُطلقـة إىل الفضـاء اخلـارجي وتسجيلها؛ ويعاجل بطريقة             

ــان، فضــال عــن نظــام امل     ــية موضــوع املســؤولية واألم ــتعويض    كاف ــا يف ذلــك ال ــية مب ســؤولية املال
 .والتأمني؛ ويأخذ يف احلسبان احترام املصاحل األجنبية ويضع اآلليات الالزمة للتعاون بني الدول

واتفـق املشـاركون عـلى أنـه عـندما ختـتار دولـة أن تشـرع قوانـني فضـاء وطنية فيتعني                        -٢٦
 .ت الوطنية لنظامها القانوين القائمعليها أن تفعل ذلك وفقا لاللتزامات الدولية واملتطلّبا

واتفـق املشـاركون عـلى أنه ينبغي نشر املعلومات املتعلقة بقانون الفضاء الدويل القائم            -٢٧
عـلى نطـاق واسـع لإلخصـائيني يف اـاالت القانونـية والعلمـية والتكنولوجـية، وكذلـك لعامة                    

صــلحة الرئيســيني يف تطويــر واعتــرب مــن املهــم أن تضــمن الــدول مشــاركة أصــحاب امل . الــناس
سياسـاهتا الوطنـية املـتعلقة بالفضـاء مـن أجل تعزيز فهم قانون الفضاء الدويل ومعرفته على حنو         

واعتـرب الـتعاون املـتعدد األطـراف والثـنائي بني الدول يف جمال قانون الفضاء واألنشطة            . أفضـل 
 .الفضائية وسيلة عملية تسمح بالوصول دون قيود للمعلومات

ــانون       -٢٨ ــناء القــدرات يف جمــال ق ــية إىل ب ــلجهود الرام ــبغي ل ــه ين وأوصــى املشــاركون بأن
الفضـاء أن تأخذ يف احلسبان االختالفات الفردية بني الدول، وال سيما فيما خيص املرحلة اليت                
بلغــتها يف تنميــتها االقتصــادية واالجتماعــية وتقالــيدها القانونــية والطبــيعة احملــددة لألنشــطة         

 . اليت تضطلع ا الدولة، ومواطنوهاالفضائية

واتفـق املشـاركون عـلى أنـه مـن األساسـي أن يظـل املعلّمـون وممارسـو قـانون الفضاء                       -٢٩
واملشــرعون ومقــررو السياســات ومــتخذو القــرارات مــنخرطني يف شــبكات معنــية بقــانون         

لقات العمل واعتـرب مـن املهـم تشـجيع مشـاركة الشـباب يف املؤمتـرات والـندوات وح            . الفضـاء 
وأوصى املشاركون بتطوير . املعنـية بعلـوم وتكنولوجـيا وقـانون الفضـاء وتيسـري تلك املشاركة         

وأُوصي أيضا بأن   . بـرامج تعليمـية يف جمال قانون الفضاء استجابة لالحتياجات الطويلة األجل           
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تركّــز أنشــطة بــناء القــدرات عــلى تثقــيف مجــيع شــرائح اــتمع بشــأن ســبل إســهام األنشــطة    
 .الفضائية يف تعزيز األهداف اإلمنائية الوطنية والتعاون الدويل يف هذا اال

ــية      -٣٠ وأوصــى املشــاركون بعقــد حلقــات عمــل مكــثفة وقصــرية األجــل ودورات تدريب
ــناء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء واــاالت       منــتظمة يف دول ومــناطق حمــددة مــن أجــل ب

ــه  ــات   . املتصــلة ب ــبغي أن تكــون حلق ــرري     وين ــرارات ومق ــتخذي الق ــام م ــتوحة أم العمــل مف
وأوصـى املشاركون   . السياسـات والطلـبة واملعلّمـني واإلخصـائيني املعنـيني باألنشـطة الفضـائية             

أيضــا بــأن تشــمل املــبادرات الرامــية إىل إنشــاء قواعــد بــيانات لقــانون الفضــاء معلومــات عــن    
 .الفضاءاملؤسسات اليت توفّر دورات دراسية يف قانون وسياسات 

وأوصـى املشـاركون بـأن يـدرس مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي إمكانـية إجيـاد فرص                      -٣١
لـتوفري زمـاالت لطـالب الـبلدان النامية لدراسة قانون الفضاء، كما أوصوا بأن يعد املكتب دورة        
دراســية أساســية عــن قــانون الفضــاء وفقــا للتوصــيات الــيت صــاغتها حلقــات العمــل الســابقة الــيت  

ويف هـذا الصـدد، ميكـن لـلمراكز اإلقليمية لتدريس     . األمـم املـتحدة حـول قـانون الفضـاء     عقدهتـا   
علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة أن تضـطلع بدور مهم يف بناء القدرات يف            

 .جمال قانون الفضاء، من خالل إدراج دورة دراسية أساسية عن قانون الفضاء يف مناهجها

شـاركون عـن تقديـرهم لـلخدمة العامـة القـيمة الـيت يوفّـرها املوقع الشبكي                 وأعـرب امل   -٣٢
وأوصـوا بـأن يواصل املكتب تطوير موقعه، ال سيما القسم           ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،         

 )7(.اخلاص بقانون الفضاء

وأوصـت حلقـة العمـل بـأن يسـتمر مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي يف تنظيم حلقات          -٣٣
 . الفضاء بالتعاون مع الدول األعضاءعملية حول قانون

وأعربـت حلقـة العمل عن عميق تقديرها حلكومة أوكرانيا ووكالة الفضاء الوطنية يف              -٣٤
 .أوكرانيا واملركز الدويل لقانون الفضاء ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي لتنظيم حلقة العمل
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