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برنامج المؤتمر
2018  نوفمرب20 اليوم األول الثالثاء
Opening Program
First Day : Tuesday 20 November 2018
10.00-11.00 AM




National Anthem
Short Video
Opening Speech:
H.E. Professor Mohamed Albaili,
Vice Chancellor, UAE University

السالم الوطني



عرض فلم



:كلمة افتتاح المؤتمر



 محمد عبدهللا البيلي.د.سعادة أ
مدير الجامعة



Keynote speaker
H.E. Sarah bint Yousif Al Amiri
Minister of State for Advanced Sciences

كلمة المتحدث الرئيس



معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة للعلوم المتقدمة





Conference Speech
H.E. Dr Eng. Mohammed Al Ahbabi
Director General, UAE Space Agency

كلمة المؤتمر



سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر
األحبابي مدير عام وكالة اإلمارات للفضاء

Honoring participants

تكريم المشاركين



1

ر
والعشون
الدول السنوي السادس
المؤتمر
ي
 فرص وتحديات:الجوانب القانونية الستخدامات الفضاء الخارجي
26th Annual Conference
Legal aspects of the usages of outer space: opportunities & challenges
20-21 November 2018

 حتديد الفضاء اخلارجي وحقوق الدول:اجللسة األوىل
 مطر حامد النيادي.رئيس الجلسة سعادة د
وكيل وزارة الطاقة والصناعة
Chairman H.E. Dr. Matar Al Neyadi
Undersecretary, Ministry of Energy & Industry
First Session: 11.00-12.00 PM
Defining outer space and rights of states
The concept of common heritage of
mankind and Space Law
Dr. Riad Al Ajlani
College of Law, United Arab Emirates
University
The UAE approach towards regulating
space activities
Mr. Nasser Al Rashedi
Emirates Space Agency

The aftermath of the US space resource
exploration and utilization Act: What’s left
for China?
Prof. Zhao Yun
University of Hong Kong- China

مفهوم اإلرث املشرتك لإلنسانية وقانون الفضاء
 رياض العجالين.د
كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة
منهجية دولة اإلمارات يف إعداد اإلطار التنظيمي
لألنشطة الفضائية
 نارص الراشدي/السيد
وكالة اإلمارات للفضاء
ما بعد قانون الواليات املتحدة األمريكية الستكشاف
 آثاره عىل دور الصني:واستغالل املوارد الفضائية
 زهاو يون.د.أ
 الصني-جامعة هونغ كونغ
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 اجلوانب القانونية لالستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي:اجللسة الثانية
 محمد محمود الكمالي.رئيس الجلسة المستشار د
 وزارة العدل-مدير معهد التدريب والدراسات القضائية
Chairman: Counsellor Dr. Mohammed Al Kamali
Director of Training and Judicial Studies Institute
Second Session: 12.00-12.45 PM
Legal aspects of peaceful usages of outer space

إدارة حركة املرور الفضائية

Space Traffic Management
Dr. Fatheya AL Sharji
UAE Space Agency

فتحية الرشجي.د
وكالة اإلمارات للفضاء

Planetary protection measures in Emirates
Mars Mission (Hope Probe)
Mr. Omran Anwar Sharaf
Mohammed Bin Rashid Space Center

تدابري احلامية (الكوكبية) يف بعثة اإلمارات إىل املريخ
 عمران أنور رشف/ السيد
مركز حممد بن راشد للفضاء

ر
Break 12.45-1.15 استاحة
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 اجلوانب القانونية لالستخدامات العسكرية للفضاء:اجللسة الثالثة
 فهد السبهان.رئيس الجلسة المستشار د
محام وأستاذ القانون الجنائي المساعد أكاديمية شرطة دبي
Chairman: Counsellor Dr. Fahad Al Sabhan
Chairman of the Board Al Sabhan Legal Group
And Associate Professor of Criminal Law
Dubai Police Academy
Third Session: 1.15-2.00 PM

Legal aspects of military usages of outer space
The use of outer space for defense
purposes
Mr. Humaid Alshamsi
Legal Counsel, Dubai Aviation City
Corporation – DWCC (Dubai South)

OUTER SPACE BEYOND THE
THEATRICS OF SPACE WAR
Mr. Bayar Goswami
Institute of Air and Space Law, McGill
University, Canada

استخدام الفضاء ألغراض دفاعية
األستاذ محيد الشاميس
 مؤسسة مدينة ديب للطريان،مستشار قانوين
) (جنوب ديبDWCC
الفضاء اخلارجي مابعد احلرب الفضائية املفرتضة
السيد بايار جوسوامي
 كندا، معهد قانون اجلو والفضاء بجامعة ماكغيل

End of the first day - نهاية أعمال اليوم األول
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2018  نوفمرب21  األربعاء:اليوم الثاين
Second day :Wednesday 21 November 2018

جلسة الطاولة املستديرة
 مشروع دليل القانون الدويل الذي ميكن تطبيقه على األنشطة:الزناعات يف الفضاء
العسكرية يف الفضاء اخلارجي
 فيلب دي مان. د: رئيس الجلسة
 كندا-جامعة ماكغيل – مونتريال

Roundtable session
Conflicts in outer space and MILAMOS
Chairman :Philip De Man
McGill University, Montreal, Canada

9.30-10.30 AM

 ستيفني فريالند.د.أ

Steven Freeland
Dean of the School of Law and Professor of
International Law at Western Sydney
University, Australia
Mr. Peter Hulsroj
European Space and Policy Centre, Director
Mr. Humaid Alshamsi
Legal Counsel, Dubai Aviation City
Corporation – DWCC (Dubai South)

 اسرتاليا-جامعة غرب سيدين
 بيرت هولرسوج/السيد
مدير املركز األورويب للفضاء والسياسات
األستاذ محيد الشاميس
-  مؤسسة مدينة ديب للطريان،مستشار قانوين
) (جنوب ديبDWCC

ر
Break 10.30-11.00 - استاحة
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 التنظيم القانوين لالستغالل التجاري للفضاء:اجللسة الرابعة
 محمد سعيد الدقاق.د.رئيس الجلسة أ
 اإلمارات العربية المتحدة-مستشار قانوني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
Chairman: Prof. Mohammed Saeed Al-Dakqaq, Legal Adviser
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, U.A.E
Fourth Session: 11.00-12.00 AM
Regulation of commercial exploitation of outer space
Commercialization of outer space activities
by the private sector
Dr. Ahmed Alzaabi
College of Law, United Arab Emirates
University
Commercial space – buying satellites,
launches
Mrs. Donna Lawler
Assistant General Counsel at Optus Sydney,
Australia

Safeguarding the United Arab Emirates’
intellectual property rights in outer space
Dr. Mohamed Nsour
College of Law, United Arab Emirates
University,

االستغالل التجاري ألنشطة الفضاء اخلارجي من
القطاع اخلاص
 أمحد الزعايب.د
جامعة اإلمارات العربية املتحدة- كلية القانون
 إطالق ورشاء األقامر:النشاط التجاري يف الفضاء
الصناعية
 دونا لولر/السيدة
 اسرتاليا-مستشار لرشكة أوبتس
محاية حقوق امللكية الفكرية اإلماراتية يف الفضاء
اخلارجي
 حممد النسور.د
 جامعة اإلمارات العربية املتحدة- كلية القانون
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 املسؤولية الدولية يف جمال الفضاء اخلارجي:اجللسة اخلامسة
 محمد إبراهيم عبد الرحيم عبد اهلل.رئيس الجلسة د
كلية القانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة
Chairman: Dr. Mohammed Ibrahim Abdul Rahim Abdullah
College of Law, United Arab Emirates University
Fifth Session: 12.00-12.45AM
International responsibility under space law
The legal regulation of space waste
Prof. Mohammed Al-Dakak
Legal adviser, Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation- UAE

التعامل القانوين لظاهرة النفايات يف الفضاء الكوين
 حممد سعيد الدقاق.د.أ
مستشار قانوين بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل
اإلمارات العربية املتحدة

Environmental responsibility for outer
space activities
Mr. Michael McGrath,
Senior Advisor of National Space Science and
Technology Center, UAEU

املسؤولية البيئية عن األنشطة الفضائية
 مايكل ماك غراث/السيد
استشاري املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا
 جامعة اإلمارات العربية املتحدة-الفضاء

ر
Break 12.45-1.15 - استاحة
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 تسوية الزناعات الناشئة عن األنشطة الفضائية: اجللسة السادسة
 عبد اهلل الخطيب.رئيس الجلسة د
كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة
Chairman: Dr. Abdulla Alkhatib
College of Law, United Arab Emirates University
Sixth Session : 1.15-2.00 PM

Settlement of disputes of space activities
Dispute resolution of
space activities
according to UN instruments
Dr. Mohammad Al Moussa
College of Law, United Arab Emirates
University

Dispute Resolution in Space
Consider the Possibilities
Professor Steven Freeland
Western Sydney University, Australia

Law

تسوية النزاعات الناشئة عن أنشطة الفضاء وفقا
لصكوك األمم املتحدة املتعلقة بقانون الفضاء
 حممد املوسى.د
 جامعة اإلمارات العربية املتحدة- كلية القانون
النظر يف االحتامالت-تسوية النزاع يف قانون الفضاء
 ستيفني فريالند.د.أ
 اسرتاليا-جامعة غرب سيدين

الجلسة الختامية والتوصيات
Closing session and recommendations

2.00-2.15
انتهاء أعمال املؤتمر
End of the Conference
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