
 

 

  مرافق النواب" تقر مشروع قانون النضمام البحرين إلى معاهدة استكشاف واستخدام الفضاء

2019مارس  22الجمعة  

مة ألنشطة الدول  أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على االنضمام إلى معاهدة المبادئ المنّظِ
الدولي  الفضاء الخارجي،بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، وذلك إلسهامه في التعاونفي ميدان استكشاف واستخدام 

 .الواسع والذي يتناول النواحي العلمية والقانونية من استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لألغراض السلمية

 

مع أحكام الدستور، باعتبارها تهدف إلى توفير الغطاء  وكانت وزارة الخارجية بينت في مرئياتها بشأن المعاهدة أنها ال تتعارض
دول  4القانوني األممي الذي يُساهم في تعزيز جهود مملكة البحرين لالستفادة من التطورات في مجال الفضاء، كما بينت انضمام 

2017في  دول 107دولة و انضمت إليها  89بتوقيع  1967خليجية للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر  . 

 

وأشارت الخارجية إلى أن النتائج المرجوة من االنضمام للمعاهدة تتمثل في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول في المسائل ذات 
ي لي تنفيذاً لمبادئ األمم المتحدة والوثائق الدولية التي التزمت بها البحرين، وتوفير اإلطار القانوني األممي الذي يساهم فالطابع الدو

تعزيز جهود المملكة لالستفادة من التطورات الحاصلة في مجال الفضاء، إلى جانب تعزيز مبادئ األمن والسالمة في استخدام 
 .الفضاء الخارجي من خالل حظر وضع أية أجسام تحمل أسلحة نووية أو أسلحة تدمير شامل واستخدامها لألغراض السلمية فقط

 

الفضاء بوزارة المواصالت واالتصاالت أن االنضمام للمعاهدة يسهم في دعم المساعي الحثيثة للهيئة فيما بينت الهيئة الوطنية لعلوم 
الوطنية لعلوم الفضاء لتحقيق رؤية جاللة الملك المفدى في هذا المجال، والستغالل الفضاء الخارجي ألغراض التنمية المستدامة من 

ضاء وتشجيع البحوث المتعلقة به، كما أن االنضمام إلى المعاهدة يأتي تحقيقاً لما خالل المشاركة في مشاريع دولية تعنى بدراسة الف
 .نص عليه مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، كما ال يترتَّب عليها أية تكاليف مالية

 

تخدام الفضاء الخارجي بما في ) مادة، نصت المادة األولى منها على حرية جميع الدول في استكشاف واس17و تتألَّف المعاهدة من (
ي ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى وإجراء األبحاث العلمية فيها، وبيَّنت المادة الثانية عدم جواز التملُّك القومي للفضاء الخارج

االلتزام بأحكام بدعوى السيادة أو االستخدام أو االحتالل أو بأي وسيلة أخرى، وألزمت المادة الثالثة الدول األطراف بضرورة 
القانون الدولي في إطار مباشرتها ألنشطتها في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وتناولت المادة الرابعة تعهد الدول 

األطراف بعدم وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة للتدمير الشامل في الفضاء الخارجي بأية طريقة كانت واستخدامه لألغراض 
نت المادة الخامسة األحكام الخاصة بمعاملة المالحين الفضائيين من قبل الدول األطراف، ونصت المادة السادسة السلمية فقط، وبيَّ 

على قيام مسؤولية الدول األطراف عن األنشطة القومية المباشرة من قبلها في الفضاء الخارجي سواء تّم مباشرتها من قبل الهيئات 
ميةالحكومية التابعة لها أو غير الحكو . 

 

وتناولت المادة السابعة المسؤولية الدولية عن األضرار التي تصيب األشخاص الطبيعية أو االعتبارية والناجمة عن إطالق األجسام 
الفضائية، ونصَّت المادة الثامنة على ملكية دولة السجل لألجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، ونصت المواد من التاسعة حتى 

أوجه التعاون بين الدول األطراف في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وأتاحت المادة الثانية عشرة لممثلي  الحادية عشرة على
الدول األطراف على أساس تبادلي زيارة جميع المحطات والمنشآت المعدات والمركبات الفضائية الموجودة على القمر واألجرام 

نت المواد من الرابعة عشرة السماوية األخرى، فيما حدَّدت المادة الثال ثة عشرة نطاق األنشطة التي تسري بشأنها المعاهدة، وتضمَّ
أ حتى السابعة عشرة األحكام الختامية للمعاهدة كالتوقيع عليها أو االنضمام إليها وتعديلها ونفاذها واالنسحاب منها، ونفاذها الذي يبد



ا عليها أو انضمامها إليها بعد بدء نفاذها ابتداًء من تاريخ إيداع تلك الدول بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق تصديقه
 .لوثائق تصديقها أو انضمامها

 

واطلعت اللجنة على رد وزارة المواصالت الوزارة، الذي أوضحت من خالله أن المعاهدة ال يترتب على االنضمام إليها أية تكاليف 
لحثيثة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، والمتمثلة في تحقيق رؤية جاللة الملك المفدى من خالل مادية، وأنها ستساهم في دعم المساعي ا

وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول التي تستغل الفضاء الخارجي ألغراض التنمية المستدامة بما يحقق االزدهار والرخاء 
ية والمشاركة في المشاريع الدولية التي تعنى بدراسة الفضاء وتشجيع لمملكة البحرين وشعبها، ومن ذلك مساعيها إلطالق أقمار صناع

 األبحاث العلمية المتعلقة بالفضاء وإرسال رائد فضاء بحريني خالل األعوام القادمة.

 


