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  مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف  

ياسـة الفضـاء أولويــة بالنسـبة إىل عـدد مـتزايد مـن الـدول الــيت        يعتـرب تطويـر قـانون وس    -١
وقد جرى التأكيد على أمهية     . تضـطلع بأنشـطة فضائية أو معنية باستخدام التطبيقات الفضائية         

تعزيـز تطويـر قـانون الفضـاء يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي            
، ١٩٩٩ الذي عقد يف فيينا يف عام        )١()اليونيسبيس الثالث (واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية        

وأعـادت التأكـيد علـيها جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية يف تقريرها إىل                    
اجلمعـية العامـة مبناسـبة اسـتعراض اجلمعـية العامـة لتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث يف عام                      

٢٠٠٤ (A/57/213) .،ا الســنوية بشــأن وباإلضــافة إىل ذلــكقامــت اجلمعــية العامــة، يف قــرارا 
الـتعاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية، حبثّ الدول اليت مل                   
تصـبح بعـد أطـرافا يف معـاهدات األمـم املـتحدة الـيت حتكـم أنشـطة الدول يف جمال استكشاف                       

يق عــلى تلــك املعــاهدات أو االنضــمام الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه عــلى أن تــنظر يف التصــد
 .إليها وكذلك يف إدراجها يف تشريعاا الوطنية

ويعــتمد الــنجاح يف تنفــيذ وتطبــيق اإلطــار القــانوين الــدويل الــذي حيكــم األنشــطة           -٢
الفضـائية عـلى فهـم وقـبول واضـعي السياسـات والقـرارات معـاهدات األمـم املتحدة ومبادئها                    

 ويعــتمد تطويــر قــانون وسياســة الفضــاء يف أي بلــد عــلى وجــود    .املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي 
أخصــائيني مهنــيني حســين اإلعــداد وقــادرين عــلى نشــر املعلومــات واملعــارف املــتعلقة باإلطــار  

ــذي حيكــم األنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي      ــيا وال ــائم حال ــانوين الق ــر هــؤالء   . الق ــتحدد تواف وي
التعليمــية الــيت تتــناول موضــوع قــانون وسياســة  األخصــائيني املهنــيني بــتوافر الفــرص واملعــاهد  

 .الفضاء

ــتعلقة بالفضــاء          -٣ ــتحدة اخلمــس امل ــم امل ــاهدات األم ــلى مع ــترويج للتصــديق ع ــية ال وبغ
اخلـارجي ومسـاعدة الـدول عـلى بـناء قدرا يف جمال قانون الفضاء، نظمت األمم املتحدة مع                   

مـية الفضـائية، حلقـة عمـل حول     حكومـة نـيجرييا، مـن خـالل الوكالـة الوطنـية للـبحوث والتن             
 لصــاحل ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٤ إىل ٢١قــانون الفضــاء يف أبوجــا خــالل الفــترة مــن 

ومتثلـت األهـداف الرئيسـية حللقة العمل يف تنمية اخلربة والقدرة يف           . الـبلدان يف مـنطقة أفريقـيا      
 .الفضاء يف املنطقةجمال قانون الفضاء الوطين والدويل وترويج التعليم يف جمال قانون 

وكانـت حلقـة العمـل هـذه هـي الـرابعة يف سلسـلة مـن حلقـات العمـل تـنظمها األمم                     -٤
 .املتحدة من أجل بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء وهي األوىل يف منطقة أفريقيا
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وقـد أُعـد هذا التقرير من أجل تقدميه إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                -٥
ــلمي ــة    السـ ــا اخلامسـ ــية يف دورـ ــية القانونـ ــتها الفرعـ ــعة واألربعـــني وإىل جلنـ ــا التاسـ ة يف دورـ

 .٢٠٠٦واألربعني، اللتني ستعقدان يف عام 
  

  الربنامج   -باء  
قـام ممثلون للوكالة الوطنية النيجريية للبحوث والتنمية الفضائية ولألمانة بافتتاح حلقة             -٦

 .العمل بكلمات استهاللية وترحيبية

وزودت حلقـة العمـل املشـاركني بنظرة إمجالية على معاهدات األمم املتحدة ومبادئها       -٧
ونظر املشاركون أيضا   . املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتناولـت تطـور قوانـني وسياسـات الفضاء              

يف الســبل والوســائل الــيت تعــزز توافــر وتطويــر الدراســات والــربامج اجلامعــية يف جمــال قــانون     
ــيا الفضــاء، وال ســي  ــنطقة أفريق ــية     . ما يف م وخصصــت اجللســة األخــرية لوضــع الصــيغة النهائ

 .للمالحظات والتوصيات واالستنتاجات الصادرة عن حلقة العمل

 ورقـة وعرضـا مـن جانـب متكلمني جرت دعوم من بلدان     ٣٠وقـد قُـدم أكـثر مـن        -٨
 .نامية وبلدان صناعية على السواء

  
  احلضور     -جيم   

تحدة مشـرعني وموظفـني حكومـيني وأخصـائيني ممارسني ومربني من            دعـت األمـم املـ      -٩
وحيتل املشاركون  . بلـدان نامـية وصـناعية، وال سـيما مـن أفريقـيا، للمشـاركة يف حلقـة العمل                  

مناصـب يف اإلدارات احلكومـية والوكـاالت الفضـائية واملنظمات الصناعية واجلامعات الوطنية              
 .واملؤسسات البحثية واملهن اخلاصة

إيطاليا، :  التالية ٢١ مشاركا من البلدان الـ    ٧٥وقـد حضـر حلقـة العمـل ما يقرب من             -١٠
الـربازيل، بوركيـنا فاسـو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية،             
ــيا، ليســوتو، مصــر،       ــندا، كــندا، كين ــا، فرنســا، فنل جــنوب أفريقــيا، زمــبابوي، الســودان، غان

 .جرييا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكيةاملغرب، ني

وقـد اسـتخدمت األمـوال الـيت قدمتها األمم املتحدة وحكومة نيجرييا لتغطية تكاليف                -١١
وجرت رعاية  . سـفر وإقامـة مشـاركني مـن البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية             

ن خــربة وإمكانــات ذات أثــر يف  مشــاركا بعــد اختــيارهم عــلى أســاس مــا يتمــتعون بــه مــ  ٢٤
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تطويـر قـانون وسياسـة الفضـاء يف بلداـم وبناء القدرات وتعزيز التعليم يف جمال قانون الفضاء         
 .يف منطقة أفريقيا

  
  ملخص العروض   -ثانيا  

وزود املشاركون  . ركّـزت اجللسـة األوىل مـن حلقـة العمل على قانون الفضاء الدويل              -١٢
لى معـاهدات األمـم املـتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وعلى            بـنظرة إمجالـية شـاملة عـ       

العمـل الـذي تضـطلع بـه اللجنة الفرعية القانونية، وزود املشاركون أيضا مبعلومات عن سجل                 
 ١٧٢١األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلارجي، وهو اآللية اليت وفرا اجلمعية العامة يف قرارها                 

، للـدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف         ١٩٦١ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ   ) ١٦-د(بـاء   
 لكــي تقــدم معلومــات طوعــية، كمــا )٢(اتفاقـية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 

. جـــرى اطالعهـــم عـــلى وظـــيفة الفهـــرس احملوســـب لألجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي 
لفوائــد الــيت حتصــل علــيها الــدول مــن      وباإلضــافة إىل ذلــك، نــاقش املشــاركون واســتبانوا ا    

ــتحدة        ــبادئ األمــم امل ــا مل ــيام بأنشــطتها الفضــائية وفق ــاهدات والق انضــمامها كأطــراف يف املع
 .املتعلقة بالفضاء اخلارجي

وخـالل اجللسـة املـتعلقة بقـانون وسياسـة الفضـاء الوطنـية، نظـر املشاركون يف قوانني                    -١٣
ازيل ونــيجرييا وجــنوب أفريقــيا والواليــات املــتحدة وسياســات قوانــني الفضــاء الوطنــية يف الــرب

ــية      ــتراتيجيات الفضــائية الوطن ــور السياســات واالس ــام   . وناقشــوا تط ــروا أيضــا يف األحك ونظ
 .األساسية اليت ينبغي إدراجها يف قوانني الفضاء الوطنية

ــية ذات الصــلة      -١٤ ــثة ســبل ووســائل تنســيق األنشــطة الوطن واستعرضــت يف اجللســة الثال
وقُدمــت عــروض مــن جانــب اجلزائــر وجــنوب  . فضــاء، وال ســيما خــربة الــبلدان األفريقــية بال

ــيجرييا  ــيا واملغــرب ون ــيا ومصــر     . أفريق ــا وكين ــدم مشــاركون مــن غان ــك، ق وباإلضــافة إىل ذل
 .معلومات عن أنشطتهم وتعليمهم ومعاهدهم ذات الصلة بالفضاء على الصعيد الوطين

تطورات القانونية والرقابية يف جمال االتصاالت واملالحة       ونظـرت اجللسـة الـرابعة يف الـ         -١٥
اجلويـة، فـيما يـتعلق بنشـر بـيانات االستشـعار عـن بعد والسياسات وتشريعات التنفيذ الوطنية                    
ولوائــح وإجــراءات االحتــاد الــدويل لالتصــاالت وقوانــني امللكــية الفكــرية، يف ســياق األنشــطة   

إمجالـــية عـــلى العمـــل اجلـــاري بشـــأن مشـــروع  وأُعطـــي املشـــاركون أيضـــا نظـــرة . الفضـــائية
الـربوتوكول بشـأن املسـائل اخلاصة باملوجودات الفضائية وعلى اتفاقية الضمانات الدولية على      

 .املعدات املنقولة
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وكانـت السـبل والوسـائل املـتعلقة بـتعزيز التعلـيم يف جمال قانون الفضاء، وال سيما يف         -١٦
ة اخلامسة اليت اطلع املشاركون فيها على خربة املربني مـنطقة أفريقـيا، موضـع تركـيز يف اجللسـ          

األفريقـيني يف تعزيـز التعلـيم ووضـع الـدورات يف جمال قانون الفضاء ونظروا يف آليات التغلب                    
ونـاقش املشـاركون أيضـا عناصر أساسية ينبغي إدراجها يف املناهج    . عـلى الـتحديات اإلقليمـية     

 .التعليمية بشأن قانون الفضاء

لورقـات املقدمـة يف حلقـة العمـل مـتاحة على املوقع الشبكي ملكتب الفضاء اخلارجي                 وا -١٧
 وستنشــر (/http://www.oosa.unvienna.org/SAP/act2005/nigeria/presentations)الــتابع لألمانــة 

 .بوصفها مداوالت حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييا بشأن قانون الفضاء
  

  توصيات واملالحظات واالستنتاجات     ال -ثالثا  
اتفـق املشـاركون يف حلقـة العمـل عـلى أن قـبول معـاهدات األمـم املـتحدة الـيت حتكم             -١٨

أنشـطة الـدول يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه واالمتـثال لـتلك املعاهدات                    
ن تعزيز سيادة   عـلى الصـعيد العـاملي سيسـهمان يف االسـتخدام املنظّم للفضاء اخلارجي ويكفال              

القـانون، ويوفـران الشـفافية فـيما يـتعلق حبقـوق الدول والتزاماا يف القيام باألنشطة الفضائية،                  
ويــزيدان تنمــية الســلوك العــريف، ويشــكّالن مــيدان نشــاط ممهــدا أمــام مجــيع اجلهــات الفاعلــة،  

ســتقرار ويكفــالن امتــثال اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول ألحكــام املعــاهدات، ويعــززان اال    
ولذلك أوصوا  . وإمكانـية التنـبؤ االسـتراتيجيني، ويشـكّالن ضـمانا ضـد القـرارات االستبدادية              

بــأن تقــوم الــدول الــيت ليســت بعــد أطــرافا يف معــاهدات الفضــاء اخلــارجي باختــاذ مــا يلــزم مــن 
 .خطوات للتصديق عليها أو االنضمام إليها

رافا يف معـاهدات الفضـاء اخلارجي    واتفـق املشـاركون عـلى أن الـدول الـيت تصـبح أطـ               -١٩
ميكـنها أن حتمـي حقوقها ومصاحلها املشروعة وتدافع عنها بصورة أفضل وأن تتخذ إجراءات                
قانونـية وفقـا لـلمعاهدات وأن تفـرض املسـاواة بـني األطـراف أمـام القـانون وأن تقترح تعديل                      

ات وإعالنات وصكوك   املعـاهدات أو توضـيحها أو حتديـثها أو تنقيحها وأن تقترح أيضا اتفاق             
 .أخرى جديدة لتنظيم جماالت أو أنشطة جديدة، مبا فيها استخدام التكنولوجيات اجلديدة

والحـظ املشـاركون أن آلـيات األمـم املتحدة، مثل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف             -٢٠
بشأن األغـراض السـلمية، توفّـر سـبيال وأدوات جديـدة لتـبادل اآلراء والتوصـل إىل توافق فيها              

 .املسائل اهلامة
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واتفــق املشــاركون عــلى أنــه لــزاما عــلى الــدول أن تضــطلع بأنشــطتها الفضــائية وفقــا    -٢١
للقـانون الـدويل، مبـا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة ومعاهدات الفضاء اخلارجي وأن تتقيد، عن                 

 .حسن نية، مببادئ األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

ون أن املـبادئ املـتعلقة بالفضاء اخلارجي ميكن أن تكون مبثابة أسس             والحـظ املشـارك    -٢٢
 .للمعاهدات الدولية املقبلة بغية مواصلة تطوير النظام القانون للفضاء اخلارجي

والحظــوا أيضــا أن الفهــرس احملوســب لألجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، وهــو     -٢٣
ــيانات عــلى شــبكة اإلنترنــت حيــتفظ ــا مكتــ    ب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يتضــمن  قــاعدة ب

معلومـات وردت رمسـيا مـن الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولية وفقا التفاقية التسجيل وقرار                  
، وكذلــك معلومــات تكميلــية جمعــت مــن مصــادر غــري  )١٦-د( بــاء ١٧٢١اجلمعــية العامــة 
 .رمسية معترف ا

عـية مفيدة تساعد الدول  واتفـق املشـاركون عـلى أن الفهـرس سـيكون مبـثابة أداة مرج              -٢٤
الــيت هــي أطــراف يف اتفاقــية التســجيل والــدول الــيت ترغــب يف تقــدمي معلومــات طوعــية وفقــا   

عـلى كفالـة إرسـال املعلومـات املتعلقة بأجسامها اليت أُطلقت يف             ) ١٦-د( بـاء    ١٧٢١للقـرار   
 .الفضاء اخلارجي إىل األمني العام

تـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يقـدم خدمة           واتفقـوا أيضـا عـلى أن املوقـع الشـبكي ملك            -٢٥
عامـة قـيمة كمـا إنـه حـيوي بالنسـبة لنشـر املعلومـات عـن قانون الفضاء وعمل جلنة استخدام                       

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية القانونية

واعـترف املشـاركون بـالدور احلاسـم لتكنولوجـيات الفضـاء يف جمال التنمية املستدامة                 -٢٦
الحظـوا احلاجـة إىل إنشـاء وتغذيـة بيـئات رقابـية وطنـية داعمة بغية بلوغ املستوى األمثل يف                     و

 .استخدام تكنولوجيات الفضاء

واتفـق املشـاركون عـلى أن مـن الضـروري أن جتـري الـدول تقيـيما سياسـاتيا وقانونيا              -٢٧
 . جمال الفضاءبغية إرساء السياق احمللي املالئم لتطوير سياساا وقوانينها الوطنية يف

واتفقــوا أيضــا عــلى أنــه ينــبغي أن تكفــل الــدول مشــاركة اجلهــات الرئيســية صــاحبة     -٢٨
 .املصلحة يف تطوير سياساا الفضائية الوطنية

ــني        -٢٩ ــتطوير قوان ــر أساســا ل ــاهدات الفضــاء اخلــارجي توفّ ــك عــلى أن مع ــوا كذل واتفق
 .الفضاء الوطنية
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ختتار إحدى الدول األطراف اشتراع قوانني فضاء       واتفـق املشـاركون عـلى أنـه عندما           -٣٠
وطنـية، يكـون مـن املهـم أن تقـوم بذلـك وفقـا اللـتزاماا الدولـية واملقتضيات الوطنية لنظامها                

 .القانوين القائم

والحـظ املشـاركون أن قوانـني الفضـاء الوطنـية ينـبغي أن ترسـي نظاما من أجل أمور                     -٣١
ية املطلقـة يف الفضاء اخلارجي، واملسؤولية واألمان،        مـنها ترخـيص وتسـجيل األجسـام الفضـائ         

ونظــام مــن أجــل املســؤولية املالــية، مبــا يف ذلــك الــتعويض والــتأمني، كمــا ينــبغي أن تضــع يف     
اعتـبارها املصـاحل الداخلـية وحتـترم املصـاحل األجنبـية وتنشـئ آلـية من أجل اجلهود التعاونية مع                      

 .الدول األخرى

نـني الفضـاء الوطنـية األخـرى القائمة ميكن أن تستخدم كأمثلة             والحظـوا أيضـا أن قوا      -٣٢
 .عند النظر يف تطوير قوانني الفضاء الوطنية

واتفـق املشـاركون عـلى أن الدول النامية ذات القدرة على االستشعار ميكنها أن تؤثّر                 -٣٣
يت تعزز  يف تطويـر القـانون عـن طـريق اختـاذ إجـراء إلعطـاء الدليل على املمارسات احلكومية ال                   

وميكن حتقيق . وحتمـي احلـق يف الوصـول إىل البـيانات مـن مجـيع الـدول الـيت تقـوم باالستشعار            
مــرفق قــرار (ذلــك بتطبــيق املــبادئ املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد مــن الفضــاء اخلــارجي  

وبإبــرام اتفاقــات ثنائــية ومــتعددة األطــراف فــيما بــني الــبلدان النامــية ) ٤١/٦٥اجلمعــية العامــة 
 .ذات القدرات على االستشعار

ــية بتســخري         -٣٤ ــبلدان النام ــوم ال ــن الضــروري أن تق ــلى أن م ــق املشــاركون أيضــا ع واتف
املهـارات واخلـربات التعليمـية القائمة للتغلب على التحديات اليت تواجه القدرة النامية يف جمال                

 .قانون الفضاء

ن طريق استخدام املوارد    واتفقـوا كذلـك عـلى أنـه ميكـن مواجهـة تلـك الـتحديات عـ                  -٣٥
ووسـائل االئـتمار املـتاحة بواسـطة الفـيديو كوسـيلة السـتكمال املـوارد التعليمـية، وعـن طريق                     
االسـتفادة مـن أي مـوارد مالـية مـتاحة لالتصـال باخلـرباء يف قـانون الفضـاء بغية تنظيم دورات                 

 .راءةمكثفة وللحصول على املشورة بشأن املناهج واملساعدة على إعداد قوائم ق

واتفـق املشـاركون عـلى أن يستقصـي مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي إمكانية استبانة        -٣٦
فـرص زمـاالت لطـالب مـن الـبلدان النامـية بغـية متكيـنهم مـن القـيام بدراسات يف جمال قانون                        

 .الفضاء
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ــانون الفضــاء          -٣٧ ــربون وممارســو ق ــن األساســي أن يســتمر امل ــه م ــلى أن ــوا أيضــا ع واتفق
وواضــعو السياســات والقــرارات يف املشــاركة يف شــبكات قــانون الفضــاء، مبــا يف   واملشــرعون 

ذلـك االسـتفادة مـن الـربيد اإللكـتروين لتيسـري االتصـاالت املنـتظمة عـندما يـؤدي االفتقار إىل                      
 .املوارد إىل احلد من وسائل املشاركة األخرى

ن الفضاء يف منطقة واتفقـوا كذلـك عـلى أنـه ميكـن زيـادة فـرص التعلـيم يف جمـال قانو                    -٣٨
ــاهد التعليمــية وكذلــك القطــاع اخلــاص عــلى           ــيا عــن طــريق تشــجيع احلكومــات واملع أفريق

 .املشاركة يف تلك اجلهود وعن طريق إجياد حلول ابتكارية للتغلب على القيود املالية

واتفـق املشـاركون عـلى أن إشـراك أفـراد ذوي خـربة يف قـانون الفضاء يف الوفود اليت                      -٣٩
تماعات املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة بالفضاء، مثل جلنة استخدام الفضاء           حتضـر اجـ   

اخلــارجي يف األغــراض الســلمية واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت واحلكومــات يف مــنطقة أفريقــيا،  
سـيعزز قدرـم عـلى وضـع جـدول أعمـال الـتطوير يف تلـك املـنظمات ويشـجع الشباب على                       

 .ل قانون الفضاءمتابعة حياة مهنية يف جما

وأوصــى املشــاركون بــأن يقــوم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وفقــا للتوصــيات      -٤٠
املقدمـة يف حلقـات عمل األمم املتحدة السابقة بشأن قانون الفضاء، بإعداد دورة أساسية عن                 

 .قانون الفضاء

ــندوا     -٤١ ت واتفقــوا عــلى أنــه ينــبغي تشــجيع وتيســري مشــاركة الشــباب يف املؤمتــرات وال
وحلقـات العمـل الـيت تتـناول علـوم وتكنولوجـيا وقـانون الفضـاء، مـثل املؤمتر الدويل للمالحة                     

 .اجلوية

وأعـرب املشـاركون عن تقديرهم حلكومة نيجرييا ووكالتها الوطنية للبحوث والتنمية          -٤٢
 .الفضائية وملكتب شؤون الفضاء اخلارجي لتنظيم حلقة العمل هذه
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