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  مقدمة -أوال  
وفقـاً لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيـــه اللجنـــة الفرعيــة القانونيـــة يف دورهتا احلاديـــة واألربعيــن                 

)A/AC.105/805 ــرته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض     ) ٥٦، الفقــرة ــذي أق وال
مانة املنظمات الدولية إىل تقدمي تقارير عن        دعت األ  )١(السـلمية يف دورهتا السادسة واألربعني،     

وتضم هذه الوثيقة جتميعا   . أنشـطتها ذات الصـلة بقـانون الفضـاء الطالع اللجنة الفرعية عليها            
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٦ملا ورد من تقارير حىت 

  
   الردود املتلقاة من املنظمات الدولية      -ثانيا  

   املركز األورويب لقانون الفضاء     
  معلومات خلفية        -ألف  

 مبقتضــى ميــثاق نـــُقِّح يف عــام    ١٩٨٩أُنشــئ املركــز األورويب لقــانون الفضــاء عــام      -١
 وميتــثل األشــخاص ألحكامــه دون إلــزام الكــيانات االعتــبارية الــيت ينــتمي إلــيها أولــئك ٢٠٠١

قد ويـتوىل إدارة هـذا املركز جملس إداري يـُنتخب رئيسه يف اجلمعية العامة اليت تع              . األشـخاص 
وتـتوىل تنفـيذ أنشـطة املركـز نقاط اتصال وطنية        . وتسـاعد الرئـيس أمانـة تنفـيذية       . كـل سـنتني   

وتتمثل نواتج املركز الرئيسية يف     ). اإليسا(تابعـة للـدول األعضـاء يف وكالـة الفضـاء األوروبية             
دورات صـيفية وملتقـيات لإلخصـائيني املمارسـني وحلقـات عمـل ومؤمترات ورسائل إخبارية                

قاعدة  (ESALEXقـاعدة البـيانات القانونية التابعة للمركز، اليت كانت تسمى سابقاً            وكذلـك   
 ).بيانات قانون الفضاء

  
   األنشطة املضطلع هبا مؤخرا          -باء  
  تقرير فريق اخلرباء املعين بأخالقيات الفضاء اخلارجي -١ 

 بأخالقيات الفضاء   ، تعـاون املركـز تعاوناً نشطاً مع فريق اخلرباء املعين          ٢٠٠٣يف عـام     -٢
ــتابعة       ــيات املعــارف العلمــية والتكنولوجــيا، ال ــية ألخالق اخلــارجي، وكذلــك مــع اللجــنة العامل
ملـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة، عـلى إعـداد تقرير ذلك الفريق، الذي ُوضع يف          

__________ 
 .١٦٤، الفقرة (A/58/20) ٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة،  )١( 
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فرعــية القانونــية يف  وقُــدِّم إىل اللجــنة ال٢٠٠٣فــرباير / شــباط١٩صــيغته النهائــية يف فييــنا يــوم 
 . أثناء دورهتا الثانية واألربعني٢٠٠٣مارس /آذار

  
  حلقة العمل املتعلقة بوضع إطار لقانون وطين فرنسي بشأن الفضاء -٢ 

حضـر ممـثلو املركـز حلقـة الـتدارس على الصعيد األورويب بشأن إطار قانوين لألنشطة          -٣
ارة البحوث والتكنولوجيات اجلديدة بفرنسا     املضـطلع هبا يف الفضاء اخلارجي، اليت نظمتها وز        

 من أجل عرض ومناقشة نتائج عملهم فيما        ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٣وعــُقدت يف بـاريس يـوم        
وُدعي رئيس املركز   . يتصـل بوضـع تشـريع يـتعلق بإطـار وطـين لالضـطالع باألنشطة الفضائية               

ــانون      ــتعلق بصــوغ ق إطــاري لألنشــطة  إىل حضــور احللقــة واإلســهام يف العمــل التحضــريي امل
ومــن شــأن ذلــك التــبادل لــآلراء أن يدعــم منــو التشــريعات الفضــائية يف أوروبــا منــواً . الفضـائية 
 . منسقاً

  
  ٢٠٠٣ملتقى اإلخصائيني املمارسني لعام  -٣ 

يـنظم املركـز كـل سـنة ملـتقى لإلخصـائيني املمارسـني، وهـو حـدث ميـتد يوماً واحداً               -٤
ونظــراً ألمهــية .  املســائل الراهــنة ذات الصــلة بقـانون الفضــاء ويـناقش فــيه اإلخصــائيون الفنـيون  

 حتلــيل اجلوانــب القانونــية واملؤسســية للمــبادرة املشــتركة بــني ٢٠٠٣املوضــوع، تقــرر يف عــام 
" غاليليو"االحتـاد األورويب ووكالـة الفضـاء األوروبـية بشـأن بـرنامج املالحـة السـاتلية  يسـمى                     

(Galileo) .        تقى ممـثلو وكـاالت حكومية ومؤسسات دولية ومصارف         وقـد اجـتمع يف هـذا امللـ
وعقد امللتقى الذي   . وشـركات تأمني وأكادمييون ملناقشة جوانب الربنامج القانونية واملؤسسية        

 يف مقــر اإليســا، وحقــق جناحــاً ســاحقاً، إذ  ٢٠٠٣مــارس / آذار١٤اســتغرق يومــاً واحــداً يف 
 . مشاركا١٥٠ًحضره أكثر من 

  
ضاء املشتركة بني املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون ندوة قانون الف -٤ 

  تدعيم اتفاقية التسجيل: ٢٠٠٣الفضاء لعام 
ــدويل لقــانون الفضــاء       -٥ ــانون الفضــاء الســنوية املشــتركة بــني املعهــد ال ــدوة ق عقــدت ن

ــنا يــوم    ــناء الــد٢٠٠٣مــارس / آذار٢٤واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء يف فيي ــية  أث ورة الثان
واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية الـتابعة للجـنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف                  

، عــلى ضــوء مــا "تدعــيم اتفاقــية التســجيل"وقــد اخــتري موضــوع الــندوة، . األغــراض الســلمية
حـدث مؤخـرا مـن تطـورات مـثل بـيع السـواتل يف املـدار ونشـر تشـكيالت سـاتلية كـبرية من                          
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ممــا قــد يتطلــب مــراجعة بعــض أحكــام اتفاقــية تســجيل  , ب كونســورتيومات خاصــة، اخلجانــ
 ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة      (١٩٧٦األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي لعام         

منها (وجاء املتكلمون من مناطق خمتلفة      . أو إعـادة النظر يف الثغرات اليت تركتها تلك االتفاقية         
منشآت صناعية  (ومن خلفيات شىت    ) يـات املـتحدة األمريكـية وأمـريكا اجلنوبـية         أوروبـا والوال  

 ).ومؤسسات أكادميية ومنظمات دولية
  

مسابقة مانفريد الكس للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء اليت ينظمها املعهد  -٥ 
  الدويل لقانون الفضاء

يد الكـس لـلمحاكمة الصورية،      عقـدت اجلـوالت التمهـيدية األوروبـية ملسـابقة مانفـر            -٦
 Centro)الـيت يـنظمها املعهـد الـدويل لقـانون الفضاء، يف مقر مركز جنتيلي الدويل للدراسات      

Internazionale die Studi Gentiliani)وقــد تنافســت يف .  الكــائن يف ســان جينيســيو، إيطالــيا
ملانية، الذي واصل مسريته املسـابقة مخسـة أفـرقة، وفـاز باجلولة األوروبية فريق جامعة برمين األ           

ليتـنافس مع نيوزيلندا والواليات املتحدة أثناء املؤمتر العاملي للفضاء الذي ينظمه االحتاد الدويل              
 .٢٠٠٣أكتوبر /والذي عقد يف تشرين األول) اإلياف(للمالحة الفضائية 

  
  حلقة العمل حول االجتاهات اجلديدة يف قانون الفضاء -٦ 

قـة العمــل حــول االجتاهـات اجلديــدة يف قــانون الفضـاء معهــد القــانون    تـوىل تنظــيم حل  -٧
الـدويل وقـانون االحتـاد األورويب جبامعـة ماتشرياتا بالتعاون مع املركز األورويب لقانون الفضاء                 

واستهدفت . ومركـز جنتيـلي الـدويل للدراسـات ومعهـد الدراسـات القانونـية الدولية يف روما                
. اجتاهــات الــتطور يف قــانون الفضــاء يف القــرن احلــادي والعشــريناحللقــة تقــدمي حملــة عامــة عــن 

ونوقـش فـيها مفهـوم الدولـة املطلقـة واجلوانـب القانونـية ملصـادر الطاقـة املستمدة من املنظومة                     
، وكلها مواضيع   )اآليتـيو (الشمسـية وآخـر الـتطورات يف وظـائف االحتـاد الـدويل لالتصـاالت                

 .يلحتظى بأمهية كبرية على الصعيد الدو
  

حلقة العمل حول الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملمتلكات الفضائية، امللحق  -٧ 
  باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

 حلقة عمل   ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ٥عقـدت يف مـباين وكالـة الفضـاء األوروبـية يـوم               -٨
ــتعلق باملســائل     ــربوتوكول امل ــلحق   حــول املشــروع األويل لل اخلاصــة باملمــتلكات الفضــائية، امل

ونظّم احللقة املعهد الدويل لتوحيد القانون      . باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة           
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ــيدروا(اخلــاص  ــانون الفضــاء    ) اليون ــن املركــز األورويب لق  ١٠٠وحضــر احللقــة  . مبســاعدة م
اد الروسي، األرجنتني، أملانيا، االحت( دولـة عضـواً يف اليونيدروا    ١٥مشـارك وممـثلو حكومـات       

إيطالـيا، الـربازيل، الـربتغال، تركـيا، اجلمهوريـة التشـيكية، سويسرا، فرنسا، كندا، املكسيك،                 
ــيونان   ــتحدة، ال ــات امل ــندا، الوالي ــية  ٧، و)هول ــنظمات دول ــية – م ــية  ( حكوم ــنظمة األوروب امل
ــة    ــي ) اليومتســات(الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلوي ــنظمة األوروب ــة  وامل ة ألمــان املالحــة اجلوي

) اإلمسو(واإليسـا واليونـيدروا واملـنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتنقلة           ) اليوروكونـترول (
ومــنظمة الــتعاون والتنمــية يف املــيدان االقتصــادي ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي باألمانــة    

ملعهد الدويل لقانون   املركـز األورويب لقـانون الفضـاء وا       ( مـنظمات غـري حكومـية        ٣، و )العامـة 
وقطـاع عريض من الصناعات العاملية املعنية  ) الفضـاء وفـريق اليونـيدروا العـامل املعـين بالفضـاء           

 .ووقائع احللقة متاحة يف الوقت احلاضر. بالفضاء اجلوي ومؤسسات التمويل
  

دورة املركز األورويب لقانون الفضاء الصيفية الثانية عشرة بشأن قانون الفضاء  -٨ 
  السياسة الفضائية و
عقـدت دورة املركـز الصـيفية الثانـية عشرة بشأن قانون الفضاء والسياسة الفضائية يف          -٩

، بدعــم مــايل مــن ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١٢ إىل ١جامعــة لويفــن الكاثوليكــية، بلجــيكا، مــن 
ني، وحضر الدورة املكثفة، اليت امتدت أسبوع     . املكتـب البلجيكي االحتادي للسياسات العلمية     

 مدرِّبـني مـن إسـبانيا وأملانـيا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا ومجهورية كوريا وفرنسا               ٤ طالـباً و   ٤٠
وفنلـندا واململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية والنمسـا وهنغاريا واليونان، مما           

طبيقات  عـلى الت   ٢٠٠٣وركـزت الـدورة الصـيفية لعـام         . يـدل عـلى تـزايد االهـتمام بالـربنامج         
السـاتلية والتنمـية املستدامة؛ وقد جاء الطلبة من مناطق جغرافية متقدمة النمو وأخرى متخلفة                

. الـنمو، وكـان علـيهم أن يتفاوضـوا عـلى مدونة قواعد سلوك يف جمال نقل تكنولوجيا الفضاء           
وجتري . وهـنا أيضـاً، كانـت الـدورة ناجحـة وكانـت نوعـية كـل مـن الـنمائط التدريبية ممتازة                     

آلن مباحـثات مـع عـدة جامعـات أوروبـية ملـنح نقـاط دراسـية للطلـبة الذين حيضرون دورات                      ا
وسوف تتاح وقائع الدورة يف شكل  . املركـز الصـيفية بشـأن قـانون الفضاء والسياسة الفضائية          

 .CD-ROMورقي ويف أقراص 
  

  املؤمتر الدويل الرابع واخلمسون للمالحة الفضائية -٩ 
 ٢٩ويل الــرابع واخلمســون لــلمالحة الفضــائية يف بــرمين، أملانــيا، مــن   عقــد املؤمتــر الــد -١٠

ــول ــات وتنظــيم    . ٢٠٠٣أكــتوبر / تشــرين األول٣ســبتمرب إىل /أيل ــر عــرض ورق وشــهد املؤمت
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حلقـات عمـل مواكـبة ألحـدث الـتطورات توفـرياً آلخـر أنباء األوساط الفضائية، كما عقدت             
 .كس للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاءأثناءه اجلوالت النهائية ملسابقة مانفريد ال

  
  نقاط االتصال الوطنية        -جيم   

جامعــة :  نقطــتا اتصــال وطنيــتان جديدتــان، مهــا٢٠٠٣-٢٠٠١أُنشــئت أثــناء الفــترة  -١١
؛ ٢٠٠٣سبتمرب  /لويفـن الكاثوليكـية، بلجـيكا، حيـث عقـدت دورة املركـز الصـيفية يف أيلـول                 

 . ٢٠٠٤يف دورة املركز الصيفية يف عام وجامعة غراتس، النمسا، اليت ستستض
  

  نشرة املركز األورويب لقانون الفضاء اإلخبارية                  -دال  
ــبارية      -١٢ ــرته اإلخ ــز اصــدار نش ــرقم     (واصــل املرك ــل ال ــا األخــري حيم ــان عدده ، )٢٦ك

ومتثل نشرة . متضـمنة مقـاالت عـن مسـائل قانونـية ومواضـيع أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء           
 أداة قـّيمة جــداً لتعمـيم املعلومــات ال عـن الــتطورات يف جمـال قــانون الفضــاء     املركـز اإلخــبارية 

مؤمتر وحلقات عمل وما    (فحسـب بـل وعمـا ُيـنظِّم يف خمـتلف أحنـاء العامل من أحداث أخرى                  
 .ذات صلة بقطاع الفضاء والتطبيقات الفضائية) إىل ذلك

  
  الفضاء   قاعدة البيانات القانونية للمركز األورويب لقانون                  -هاء   

جيـري العمـل عـلى إعـادة إحـياء قـاعدة البـيانات القانونية املتعلقة بقانون الفضاء، اليت                    -١٣
ويتوقع أن تدخل قاعدة . ، وعلى جعلها أيسر استعماالً ومناالً    ESALEXكانـت تسـمى سابقاً      

 .٢٠٠٤البيانات القانونية للمركز حيز العمل يف أوائل عام 
  

  املنح الدراسية      -واو  
تــوىل املركــز، ضــمن حــدود مــوارده، رعايــة طلــبة أو مؤسســات تبحــث أو تعمــل يف    -١٤

 يـورو،  ١ ٥٠٠وقـدَّم املركـز منحـتني دراسـيتني، قـيمة كـل مـنهما        . مواضـيع مـتعلقة بالفضـاء   
، فرنسـا، والثانـية لكلـية كوين        (Sceaux)" سـو "إحدامهـا جلامعـة بـاريس احلاديـة عشـرة مبديـنة             

 . املتحدةماري جبامعة لندن، اململكة
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   بعض املعاهد اليت تّدرس قانون الفضاء             -زاي   
، كلية جان مونيه، (Universite Paris-Sud XI)جامعة باريس اجلنوبية احلادية عشرة  

  باريس
، احتفلــت األوســاط املعنــية بــتدريس قــانون الفضــاء      ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٣٠يف  -١٥

وقــد .  يف جمــال قــانوين الفضــاء واالتصــاالتبتدشــني درجــة الدراســات العلــيا املعــتمدة حديــثاً 
وهو . اسـتحدث هـذا الدبلـوم بدعـم مـن املؤسسـات والشـركات الفضـائية الوطنية واألوروبية         

يسـتهدف تلبـية احتـياجات اخلرجيني الشباب املؤهلني تأهيالً عالياً ويفتح آفاقا جديدة باعتباره               
.  قــانون الفضــاء وقــانون االتصــاالتأوىل درجــات الدراســات العلــيا يف العــامل الــيت جتمــع بــني 

 شخصـاً، مـنهم أكادميـيون وإخصـائيون ممارسون من           ٢٥٠وحضـر ذلـك االحـتفال أكـثر مـن           
كمـا حضـر االحتفال     . مؤسسـات وشـركات جتاريـة مـرموقة يف قطـاعي الفضـاء واالتصـاالت              

سات  طالـباً متحمسـاً مـن طلـبة الصـف األول يتوىل رعايتهم املركز الوطين الفرنسي للدرا                 ٢٠
ــتوىل اإليســا  .  جنســيات خمــتلفة، مــنها مثــاين دول أعضــاء يف اإليســا   ١٠الفضــائية وميــثلون   وت

وميكـن احلصول على مزيد من املعلومات من    . ٢٠٠٣/٢٠٠٤رعايـة بـرنامج السـنة الدراسـية         
 Faculté Jean Monnet, Service du troisième cycle, 54: كلـية جـان مونيه على العنوان التايل  

Boulevard Desgranges, 92331 Sceaux Cedex (tel.: +(33) (1) 4091 1763). 
  
  جامعة كولونيا، أملانيا 

 بصورة منتظمة بتدريس مادة تتعلق بقانون اجلو (Stephan Hobe)يقـوم شـتيفان هوبـه     -١٦
وميكــن احلصــول، عــند الطلــب عــلى شــهادة تثبــت  . والفضــاء أثــناء الفصــل الدراســي الصــيفي

وإضــافة إىل ذلــك، مثــة حلقــة دراســية . اجحة يف الــدورة يف حــال اجتــياز امــتحاناملشــاركة الــن
ويقــوم الطلــبة . حــول قــانون اجلــو والفضــاء تـُعــَرض بانــتظام أثــناء الفصــل الدراســي الشــتوي   

ــبادل للخــربات     ــتقدمي عــروض وبت ــناءها ب وكانــت . واإلخصــائيون املمارســون عــلى الســواء أث
ــناء الفصــل ال    تتــناول املشــاكل ٢٠٠٢/٢٠٠٣شــتوي للســنة الدراســية  احللقــة الــيت نظمــت أث

وجيري . االقتصـادية والقانونـية الدولـية الـيت تواجههـا الشركات العاملة يف جمايل اجلو والفضاء               
وميكـن احلصول على مزيد من املعلومات من   . حالـياً إعـداد أطـروحيت دكـتوراه يف هـذا اجملـال            

 ,Stephan Hobe, Institute of Air and Space Law: السـيد شـتيفان هوبـه عـلى العـنوان الـتايل      

University of Cologne, Albertus Magnus Platz, D-50923 Cologne (tel.: +(49) (221) 470 

2337; fax: +(49) (221) 470 4968; e-mail: stephan.hobe@uni-koeln.de). 
  



 

 8 
 

 A/AC.105/C.2/L.248 

  جامعة ليدن، هولندا 
والفضــاء جبامعــة لــيدن، للســنة الثالــثة عــلى الــتوايل،  قــدَّم املعهــد الــدويل لقــانون اجلــو   -١٧

بـرناجما للدراسـات العلـيا مدتـه سـنة كاملـة للحصـول عـلى درجة املاجستري يف القانون الدويل                     
.  مشاركاً من مجيع أحناء العامل     ١٣وتـأيت إىل لـيدن جمموعة خمتارة تضم قرابة          . لـلجو والفضـاء   

شــاركني أكملــوا لــتوِّهم دراســات يف القــانون     وتــتألف اجملموعــة، بالتســاوي تقريــباً، مــن م    
ويتألف الربنامج . ومشـاركني سـبق هلم أن عملوا بضع سنوات يف أحد القطاعات ذات الصلة           

ــواد رئيســية    ــانون الفضــاء     (مــن مخــس م ــانون اجلــو اخلصوصــي، ق ــي، ق ــانون اجلــو العموم : ق
انون الوطين، قانون   التطبـيقات واملؤسسـات والق    : املعـاهدات وصـوغ القوانـني، قـانون الفضـاء         

، وبضع مواد إضافية، ومترُّن داخلي لدى وكالة حكومية أو مؤسسة           )الفضـاء اجلوي األورويب   
 حكومـية أو شـركة جتاريـة أو شـركة استشـارات قانونـية هلـا نشاط ذو شأن يف جمال                 -دولـية   

ات من وميكن احلصول على مزيد من املعلوم    . قـانون اجلـو أو قـانون الفضـاء، وأخـرياً أطروحة           
 Ulrich Theis, LLM Coordinator, International: السـيد أولـريخ تـايس عـلى العـنوان الـتايل      

Institute of Air and Space Law, Leiden University, Hugo de Grootstraat 27, 2311 XK 

Leiden, Netherlands (tel.: +(31) (71) 527 7724; e-mail: U.Theis@Law.Leidenuniv.nl) or 

from the Institute’s web site (http://athena.leidenuniv.nl/rechten/publiekrecht/). 
  
  كلية كوين ماري جبامعة لندن، اململكة املتحدة 

يكتســب قــانون الفضــاء أمهــية مــتزايدة لــدى القطــاع اخلــاص واإلخصــائيني القانونــيني  -١٨
وتتألف الدورة املقدمة يف كلية     .  الفضـائية  املمارسـني، نظـراً لتـنامي الطـابع الـتجاري لألنشـطة           

 حماضـرة مدة كل منها ساعتان، وهي تشمل القواعد الدولية واحمللية يف             ١٤كويـن مـاري مـن       
اجلزء األول من الدورة يقدم     . جمـال قانون الفضاء وكيفية عمل املؤسسات الدولية ذات الصلة         

معـاهدات ومـبادئ األمـم املتحدة       وهـو يشـمل     . مدخـالً إىل بيـئة الفضـاء وتكنولوجـيا الفضـاء          
اخلمسـة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، مبـا فـيها معـاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان                    

مرفق (استكشـاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى             
تفاقية املسؤولية الدولية   وا) معـاهدة الفضـاء اخلارجي    )) (٢١-د (٢٢٢٢قـرار اجلمعـية العامـة       

)). ٢٦-د (٢٧٧٧مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (عــن األضــرار الــيت حتدثهــا األجســام الفضــائية 
ومثـة مواضـيع أخـرى تشمل االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي، واحلماية البيئية واحلطام              

، مبــا يف ذلــك  احلكومــية–الفضــائي، وتســوية الــنـزاعات الفضــائية، وعمــل الوكــاالت الدولــية 
. دور اآليتـيو يف تنظـيم اسـتخدام الـترددات الـراديوية الفضـائية واملـدار الثابـت بالنسبة لألرض                   
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أمــا اجلــزء الــثاين مــن الــدورة فريكــز عــلى تطبــيقات فضــائية معيــنة وعــلى االســتغالل الــتجاري 
ــتجارية؛ واالتصــاال       ــا يف ذلــك تنظــيم وترخــيص أنشــطة الســواتل ال ت لألنشــطة الفضــائية، مب

ــتلفزي املباشــر؛ واالستشــعار عــن بعــد؛ وصــون حقــوق امللكــية الفكــرية؛        الســاتلية والبــث ال
الــتابع لالحتــاد األورويب؛ " غاليلــيو"وخدمــات الســواتل املالحــية العاملــية؛ مبــا يف ذلــك بــرنامج  

واسـتخدام أدوات اطـالق السـواتل، مـثل املكـوك الفضـائي وأريان؛ والشروط التعاقدية لشراء                 
ــتأمني الفضــائي الســواتل  ــلها؛ وال فــرباير إىل /وســوف متــتد الــدورة مــن شــباط  . وصــنعها ومتوي

، وهـي مفتوحة أمام طلبة الدراسات العليا يف جمال القانون واإلخصائيني     ٢٠٠٤أبـريل   /نيسـان 
وميكـن احلصـول عـلى مـزيد من املعلومات من السيدة مريي هينيو على            . القانونـيني املمارسـني   

 Mary Heanue, Administrator, Institute of Computer and Communications: العـنوان التايل 

Law, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary’s College, University of 

London, 13 Charterhouse Square, London, EC1M 6AX (tel.: +(44) (20) 7882 5725; fax: 

+(44) (20) 7882 5767; e-mail: admin@iccl.ccls.edu). 
  
  جامعة أبردين، سكوتلندا، اململكة املتحدة 

ــل   -١٩ ــرحلة   (Francis Lyall)يقــوم فرانســيس الي ــانون الفضــاء يف امل ــتدريس دورة يف ق  ب
. ١٩٩٠اجلامعـية األوىل بكلـية القـانون جبامعـة أرديـن، سـكوتلندا، اململكـة املـتحدة، منذ عام           

 تتناول  ١٩٩٢حت مـنذ عام     وقـد بـدأت الـدورة مبوضـوع قـانون اجلـو والفضـاء، لكـنها أصـب                 
ــانون الفضــاء فحســب   ــدورة يف الوقــت احلاضــر فهــي    . ق ــا مواضــيع ال املصــادر؛ ومســألة  : أم

ــية باالتصــاالت؛      ــية املعن احلــدود؛ ومســائل الــتحكم والتســجيل واملســؤولية؛ واملــنظمات الدول
ني هبا  وقد أصبحت الدورة معروفة، ويبلغ عدد الطلبة امللتحق       . واآليتـيو؛ واالستشـعار عـن بعد      

غري أن عدداً قليالً من الطلبة واصل دراسته على مستوى املاجستري يف قانون             .  طالـباً  ٥٠قـرابة   
ودخــل اثــنان أو ثالثــة مــنهم مــيدان املمارســة وعملــوا يف جمــال قــانون الفضــاء أو يف   . الفضــاء

ة من  ومعظم الطلبة من اململكة املتحدة، غري أنه كان يلتحق بالدور         . مـيدان ذي صـلة بالفضاء     
ــرنامج    ــار بـ ــر طالـــب يـــدرس يف اطـ ــرامسوس" أو (Socrates)" ســـوكراتيس"حـــني إىل آخـ " إيـ

(Erasmus)  وإىل جانب التدريس يف الدورة التخصصية .  للتـبادل الدراسـي(honours course) ،
أشـرف فرانسـيس اليـل مؤخراً على أطروحة ماجستري يف القانون تتناول سياسة البث الساتلي          

. حالـياً إعـداد أطـروحة دكتوراه يف جمال االستشعار عن بعد والبلدان النامية     وجيـري   . يف آسـيا  
: وميكــن احلصــول عــلى مــزيد مــن املعلومــات مــن الســيد فرانســيس اليــل عــلى العــنوان الــتايل   

Francis Lyall, University of Aberdeen School of Law, Taylor Building, Room C31, 
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Aberdeen AB24 3UB, Scotland, United Kingdom (tel.: +(44) (1224) 272441; fax +(44) 

(1224) 272442; e-mail: law015@abdn.ac.uk). 
  

  األنشطة املقبلة       -حاء   
 :٢٠٠٤ُيعتزم تنظيم األحداث التالية يف عام  -٢٠

حنـو هنـج منسَّـق يف تشريعات الفضاء الوطنية يف أوروبا، ينظمه املركز األملاين          )أ( 
-٢٩ضـاء اجلـوي ومعهـد قـانون اجلـو والفضـاء جبامعة كولونيا، ويعقد يف برلني،                  لشـؤون الف  

 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

الـدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة استخدام            )ب( 
 ؛٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧ - ١٦الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، تعقد يف فيينا، 

ــاء لإلخصـــائيني املمارســـني   )ج(  ــائل : ملـــتقى املركـــز األورويب لقـــانون الفضـ مسـ
ــاريس،      ــيانات، تعقــده اإليســا يف ب ــتعلقة بالب ــدة يف جمــال رصــد األرض والسياســة امل  ١٢جدي

 ؛٢٠٠٤مارس /آذار

مسـابقة مانفـريد الكـس لـلمحاكمة الصـورية يف جمـال قـانون الفضاء، اجلولة            )د( 
كالـة الفضـاء األوروبـية واملركـز األورويب لـبحوث وتكنولوجيا الفضاء،             األوروبـية، تـنظمها و    
 ؛٢٠٠٤مارس / آذار٢٥وتعقد يف نوردفايك، 

حلقــة العمــل املشــتركة بــني املركــز األورويب لقــانون الفضــاء واملعهــد الــدويل   )ه( 
تعقد التطورات اجلديدة واالطار القانوين الذي يشمل استغالل موارد القمر،          : لقـانون الفضـاء   

 ؛٢٠٠٤مارس / آذار٢٩يف فيينا، 

االعتبارات : الكـوارث الطبيعـية ودور االستشـعار عـن بعـد بواسـطة السـواتل           )و( 
 املركز  –االقتصـادية والقانونية، ينظمه املركز االقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال افريقيا             

 .٢٠٠٤ايو م/ أيار٢٧-٢٦األورويب لقانون الفضاء، ويعقد يف اجلزائر العاصمة، 
  

   وكالة الفضاء األوروبية     
  معلومات عن أنشطة وكالة الفضاء األوروبية  

اسـتمر حضـور ممـثلني عن اإليسا يف اجتماعات اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة                -١
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، واجتماعات أفرقتها العاملة
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 :اء اليت ركزت اإليسا اهتمامها عليها هيومواضيع قانون الفض -٢

استضـافت اإليسـا حلقـة عمـل اليونـيدروا بشأن املشروع األويل للربوتوكول               )أ( 
املـتعلق باملسـائل اخلاصـة باملمتلكات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات              

 سعة االهتمام الذي أثارته     وممـا يـدل على    . ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ٥املـنقولة، الـيت عقـدت يف        
  شخص؛١٠٠احللقة أن عدد املشاركني فيها جتاوز 

شــاركت اإليســا مشــاركة نشــطة يف ملــتقى املركــز األورويب لقــانون الفضــاء   )ب( 
وكـــان . ٢٠٠٣مـــارس / آذار١٤لإلخصـــائيني املمارســـني الـــذي ُعقـــد يف مقـــر اإليســـا يـــوم 

، واجتذب احلدث أكثر    "غاليليو" لـربنامج    موضـوع امللـتقى هـو اجلوانـب القانونـية واملؤسسـية           
  مشاركا؛١٥٠من 

قـدَّم ممـثلو ادارة الشـؤون القانونـية باإليسـا عـدة حماضـرات يف جامعة الفضاء                   )ج( 
الدولـية أثناء الدورتني الصيفية والعادية، ويف الدورة الصيفية للمركز األورويب لقانون الفضاء،             

ــية القــانون جبامعــة لويفــن الكاثو   ــنقل    ويف كل ليكــية، ويف معهــد التدريــب اجلــامعي وحبــوث ال
 ويف جامعة جنوب باريس احلادية      (Aix-en-Provence)" بـروفانس -آن-إيكـس "اجلـوي مبديـنة     

 :وركزت احملاضرات على اآلثار القانونية للمواضيع التالية. عشرة

استخدام الفضاء اخلارجي كأداة لرصد األرض؛ : بـرامج التطبـيقات الفضـائية     ‘١‘ 
ادارة املـوارد الطبيعـية وتدبـر الكـوارث؛ واالتصـاالت والـنقل، مـثل املالحة                و

 بواسطة السواتل ومسائل املسؤولية املتعلقة هبا؛

اهلــيكل الــثالثي الطــبقات التفاقــات  : الــتعاون بشــأن احملطــة الفضــائية الدولــية  ‘٢‘ 
ــيه  –اتفــاق دويل : احملطــة الفضــائية  ــة شــريكة،  ١٥ حكومــي وقّعــت عل  دول

ــ ــلمالحة    وأرب ــية ل ع مذكــرات تفــاهم ذات صــياغة مشــاهبة بــني االدارة الوطن
ــة والفضــاء   ــتعاونة    ) ناســا(اجلوي ــتحدة وكــل مــن الوكــاالت امل ــات امل بالوالي

 األخرى، وسلسلة من االتفاقات التنفيذية؛

ــية        ‘٣‘  ــني تنظيم ــا مــن أنشــطة وقوان ــا يتصــل هب ــية وم املؤسســات الفضــائية الدول
 .ت الفضائية األوروبيةوسياسات، وكذلك املؤسسا

ــنة ســو          -٣ ــة عشــرة مبدي ــاريس احلادي ــة جــنوب ب ــع جامع ــتعاون م اســتهلت اإليســا، بال
(Sceaux)    ــتابعة ملــنظمة األمــم  واللجــنة العاملــية ألخالقــيات املعــارف العلمــية والتكنولوجــيا، ال

نشطة املالحني  املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة، مشـروعا حبثيا جديدا يتعلق باآلثار القانونية أل               
ــد القواعــد املنطــبقة عــلى اســتغالل صــورة املــالح الفضــائي         الفضــائيني، مــثال مــن أجــل حتدي
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ألغـراض جتاريـة أو عـلى احلقـوق اخلصوصية األساسية للمالح الفضائي الذي يضطلع بأنشطة          
 .يف بيئة حمصورة، كالبيئة اليت يفرضها مرفق فضائي يف احملطة الفضائية الدولية

ممـثل عـن ادارة الشـؤون القانونـية باإليسـا عرضـا لنتائج الدراسة الداخلية املتعلقة         قـدَّم    -٤
حبمايـة الكواكـب يف القـانون الدويل العام أثناء حلقة التدارس السادسة واألربعني بشأن قانون            
الفضـاء اخلـارجي الـيت نظمهـا املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء، وأثـناء الدورة الرابعة واخلمسني                 

 ٣سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩ر الـدويل لـلمالحة الفضـائية الـذي ُعقـد يف بـرمين، أملانـيا، مـن                   لـلمؤمت 
 .٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول

وقُـدِّم عـرض لدور اإليسا يف اتفاقات التعاون الفضائي الدولية يف تقرير قُدِّم إىل حلقة            -٥
ضاء حول بناء القدرات    العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واملعهـد الـدويل لقـانون اجلو والف                 

٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ إىل   ١٨يف مـيدان قـانون الفضـاء، اليت ُعقدت يف الهاي من             
. 

وأخـريا، واصـلت اإليسـا دعـم مـبادرات الـدول األعضاء فيها فيما يتعلق بالتشريعات                  -٦
 .الفضائية الوطنية يف كل منها

  
   املعهد الدويل لقانون الفضاء        

   خلفية    معلومات   -ألف  
أُنشــئ املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء مــن جانــب االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية      -١
 بغــرض االضــطالع بأنشــطة تســتهدف تعزيــز تطــور قــانون الفضــاء  ١٩٦٠يف عــام ) اإليــاف(

. وبدراسـات للجوانــب القانونــية والسوســيولوجية الستكشـاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه  
 بلــدا جــرى ٤٠لوقــت احلاضــر أفــرادا ومؤسســات ممــا يــزيد عــلى   وتضــم عضــوية املعهــد يف ا

ومبا أن لإلياف صفة    . انـتخاهبم لتمـيُّزهم فـيما قّدمـوه مـن مسـامهات يف تطويـر قـانون الفضـاء                  
مراقــب معــترف هبــا رمســيا يف دورات جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   

لفرعــية القانونــية، فــيحق ألعضــاء املعهــد أن يعيَّــنوا  وجلنــتها الفرعــية العلمــية والتقنــية وجلنــتها ا
 .كمراقبني عنه يف تلك الدورات
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  األنشطة املضطلع هبا مؤخرا          -باء  
  حلقة التدارس السادسة واألربعون بشأن قانون الفضاء اخلارجي -١ 

عقـدت حلقـة املعهـد التدارسـية السادسـة واألربعون بشأن قانون الفضاء اخلارجي يف                 -٢
وحضر احللقة قرابة   . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩ن، أملانـيا، من     بـرمي 
 ورقـة أثناء اجللسات اخلمس اليت تناولت املواضيع         ٦٠ شخصـا وقُـدِّم فـيها مـا يـزيد عـلى              ٨٠

ــية ــيقات واألنشــطة الفضــائية اخلصوصــية؛      )أ: (التال ــية للتطب ــب القانون ــاهدات  )ب(اجلوان مع
قــانون الفضــاء واألمــن الــدويل؛   )ج(انــني والسياســات، ومســائل االتصــاالت؛  الفضــاء، والقو

املسائل اجلديدة املتعلقة مبصادر القدرة  )ه(ادارة حـركة املـرور الفضـائية وشؤون املالحة؛          )د(
واختتمــت احللقــة أعماهلــا جبلســة نقــاش حــول خمــتلف الورقــات الــيت عرضــت أثــناء    . الــنووية

الرحبية الناشئة يف   : التجارة الفضائية "ا اجتماعا عاما حتت عنوان      وعقـد املعهـد أيض    . اجللسـات 
 يف Euroconsult، قـدَّم فـيه كـل مـن سـتيفان شـينار، النائـب التنفيذي لرئيس مؤسسة          "الفضـاء 

ــر شــؤون املالحــة والتشــكيالت الســاتلية بشــركة      ــيمان، مدي ــيلفريد بورن  Astriumفرنســا، وف
 يف  PeerSatانـيا، وروسـكو مـور الثالـث، رئـيس شركة            لرصـد األرض واملالحـة والعلـوم يف أمل        

 يف Space Imagingدالل، كـبري املوظفـني التنفـيذيني لشـركة     . الواليـات املـتحدة، وروبـرت ز   
 يف اململكة Inmarsat Venturesالواليـات املتحدة، ورامني خادم، كبري املوظفني املاليني لشركة  

ــر  . ر. املــتحدة، وك  يف اهلــند، Antrix Corporationالتنفــيذي لشــركة  ســريدارا مــوريت، املدي
 .عرضا آلرائه بشأن هذا املوضوع

  
مسابقة مانفريد الكس الثانية عشرة للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء لعام  -٢ 

٢٠٠٣  
عقـدت أثـناء حلقـة الـتدارس السادسـة واألربعـني أيضـا مسابقة مانفريد الكس الثانية                   -٣

وكانــت القضــية املطــروحة يف املســابقة  . صــورية يف جمــال قــانون الفضــاء عشــرة لــلمحاكمة ال
الثانـية عشـرة هـذه تـتعلق باملسـائل القانونـية املتصـلة باسـتغالل املـوارد املعدنية يف بوزنيمتسوفا             

(Boznêmcová)         قضية  ( ومـا يتصـل بذلك من أحداثVesta   ضد Ceres .(   وقام بكتابة القضية
وقد ُنظمت . ، وكالمها من أستراليا(Ricky Lee) وريكي يل (Michael Davis)مـايكل ديفيس  

بني (ويف الواليات املتحدة    )  أفرقة ٥بني  (اجلـوالت التمهيدية على الصعيد االقليمي يف أوروبا         
 ). فريقا١٣بني (ويف آسيا واحمليط اهلادئ )  أفرقة٧

أبــدول كورومــا و) فرنســا(وضــمَّت هيــئة القضــاة يف اجلــوالت النهائــية جيلــبري غــيوم   -٤
وكان . ، وهم قضاة يف حمكمة العدل الدولية      )االحتاد الروسي (وفالدلـني فريشيتني    ) سـرياليون (
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الفائـز يف اجلولـة النهائـية فـريق جامعـة أوكالنـد، نيوزيلـندا، واحـتل املركـز الـثاين فـريق مركز                        
ريق جامعة  الشـؤون القانونـية جبامعـة جورجـتاون، واشـنطن العاصـمة، واحـتل املركز الثالث ف                

 من (Petra Vorwig)وفـازت جبائـزة سـترينز وتينن ألحسن خطيب بيترا فورويغ    . بـرمين، أملانـيا  
وقد . غـالوي ألحسـن مذكـرة     . فـريق الواليـات املـتحدة، وفـاز الفـريق األملـاين جبائـزة آيلـني م                

ــاين  European Aeronautic Defence and Space Companyتكّرمــت شــركة    واملركــز األمل
 وحفل العشاء الذي نظمه     ٢٠٠٣ن الفضـاء اجلوي برعاية اجلوالت النهائية العاملية لعام          لشـؤو 

 .املعهد الدويل لقانون الفضاء
  

  اجلوائز -٣ 
فريشور من نصيب جرياردين غو من      -ديديـريكس . ف. ه. كانـت جائـزة الدكـتور إ       -٥

 Tintalle: kindling international security with “سـنغافورة، مكافـأة هلـا عـلى ورقتها املعنونة     

space law” .           وُتمــنح هــذه اجلائــزة، الــيت اقــترحها ووهــبها أوســكار فرنانديــز بريــتال مــن
األرجنــتني، ألفضــل ورقــة يقدمهــا يف حلقــة املعهــد التدارســية مؤلفــون دون ســن األربعــني مل    

.  املعهديسـبق هلـم أن نشـروا أكـثر مـن مخـس ورقـات يف وقـائع حلقـات التدارس اليت ينظمها                   
أمـا جائـزة اخلدمة املتميزة      . وكـان سـتة مؤلفـني قـد قدَّمـوا ورقـات للتـنافس عـلى نـيل اجلائـزة                   

(Distinguished Service Award)أوفه شروغل من أملانيا- فكانت من نصيب كاي. 
  

  املنشورات -٤ 
 :أُصدر املنشوران التاليان -٦

 قانون الفضاء اخلارجي، اليت     وقـائع حلقـة الـتدارس اخلامسـة واألربعني بشأن          )أ( 
 تولّى نشرها املعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية؛

تقريـر اللجـنة الدائمة املعنية حبالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضطلع             )ب( 
هبـا يف الفضـاء اخلـارجي، الـذي أعـده أندريـه تريخيـوف وُنشـر يف وقـائع املعهـد الدويل لقانون                        

 .الفضاء
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   األنشطة املقبلة       -جيم   
  املؤمتر االقليمي لقانون الفضاء -١ 

قوة اقليمية يف   : آسيا"اقتضـت الضـرورة تأجـيل املؤمتـر االقلـيمي لقانون الفضاء بشأن               -٧
ــريل /، الــذي كــان مقــررا عقــده يف نيســان  "مــيدان الفضــاء  ، بســبب انتشــار مــرض  ٢٠٠٣أب

وقـد تقـرر اآلن عقد املؤمتر يف بيجني من          ). ارسسـ (مـتالزمة االلـتهاب الـرئوي احلـاد الوخـيم           
ــريل / نيســان٢٧ إىل ٢٥ ــد      . ٢٠٠٤أب ــانون الفضــاء واملعه ــد الصــيين لق ــتوىل تنظــيمه املعه وي

ــوم       ــاء ووزارة العلـ ــؤون الفضـ ــينية لشـ ــية الصـ ــرعاه االدارة الوطنـ ــاء وتـ ــانون الفضـ ــدويل لقـ الـ
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء اجلويوالتكنولوجيا وأكادميية العلوم الصينية واهليئة الصينية ل

وقــد جــرى حتديــث بــرنامج املؤمتــر وتنقــيحه قلــيال، وُنشــر يف موقعــي املعهــد الــدويل     -٨
وســوف يركـز املؤمتــر يف كـل مـن جلســاته عـلى أحــد     . لقـانون الفضـاء واإليــاف عـلى الويـب    

املسائل  )ب(؛   يف آسيا  الوطنية الربامج والسياسات والتشريعات الفضائية    )أ: (املواضـيع التالـية   
اســتخدام  )ج(الــتجارية، مبــا فــيها الــتأمني والــتمويل ومحايــة املوجــودات وضــوابط التصــدير؛    

 االســـتغالل) د( ومـــنافعها عـــلى املـــنطقة اآلســـيوية؛ (GNSS)الـــنظم العاملـــية لســـواتل املالحـــة 
ذلك  يف محاية مصاحل البلدان النامية، مبا     )ه(، مبا يف ذلك عمليات االطالق؛       ضـاء فالـتجاري لل  

وســوف ُتلقــى حماضــرتان . االستشــعار عــن بعــد واالتصــاالت )و(تيسـري وصــوهلا إىل الفضــاء؛  
ــناوالن تطــور ومســتقبل تكنولوجــيا الفضــاء اجلــوي يف الصــني وتطــور       رئيســيتان خاصــتان تت

ومثة معلومات اضافية متاحة يف موقع املعهد       . التحلـيقات الفضـائية الساتلية واملأهولة يف الصني       
 . على الويبالدويل

  
  حلقة التدارس السابعة واألربعون بشأن قانون الفضاء اخلارجي -٢ 

ســوف تعقــد حلقــة الــتدارس الســابعة واألربعــون بشــأن قــانون الفضــاء اخلــارجي يف     -٩
، وســـتتناول جلســـات احللقـــة ٢٠٠٤أكـــتوبر / تشـــرين األول٨ إىل ٤فانكوفـــر، كـــندا، مـــن 

 :املواضيع التالية

سوف تركز هذه اجللسة    . ديدة يف التشريعات الفضائية الوطنية    الـتطورات اجل   )أ( 
عـلى الـتطورات اجلديدة يف التشريعات الفضائية الوطنية، فتتناول مواضيع مثل اشراك كيانات              

أو املشـاركة، وأثر التعاون     /القطـاع اخلـاص، وأدوار احلكومـات يف وضـع اللوائـح التنظيمـية و              
ل عـلى وجـه اخلصـوص الـتطورات املـتعلقة مبواصـلة تنفيذ              الـدويل عـلى الصـعيد احملـلي، وتتـناو         
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التشــريعات الفضــائية الوطنــية احلالــية، واملــبادرات الرامــية إىل ارســاء تشــريعات فضــائية وطنــية 
 جديدة؛

ــتعلقة باألنشـــطة    )ب(  ــتعاون املـ ــية التفاقـــات الـ ــة العملـ القـــانون الـــدويل واملمارسـ
 املتعلقة باتفاقات التعاون، مبا فيها االتفاقات       سـوف تتـناول هـذه اجللسة املمارسات       . الفضـائية 

الـيت تشـمل بلدانـا نامـية، وسـوف تركـز عـلى االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف اليت ُترسِّم                    
وسـوف تشـمل االتفاقات املتعددة األطراف اليت    . الـتعاون بـني احلكومـات ووكـاالت الفضـاء         
مبــا فــيها مذكــرات (الت واحملطــة الفضــائية الدولــية تتــناوهلا اجللســة االتفاقــات املــتعلقة باالتصــا

أما االتفاقات الثنائية   . والـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة       ) الـتفاهم عـلى صـعيد وكـاالت الفضـاء         
املتـناَولة فتشـمل االتفاقات املتعلقة مبشاريع فضائية معينة، مثل تنظيم استخدام املوانئ الفضائية              

احلكومات األجنبية واملشغلني األجانب، واالتفاقات املتعلقة  من جانب   ) الكانـتارا، بـايكونور   (
ــد           ــن ســاتل استشــعار األراضــي عــن بع ــد املســتمدة م ــيانات االستشــعار عــن بع باســتخدام ب

والساتل الراداري ذي   ) سبوت(وساتل رصد األرض    ) إيفيسات(والسـاتل البيئي    ) الندسـات (
 ؛)رادارسات(الفتحة االصطناعية 

 ســـوف تتـــناول هـــذه اجللســـة مـــدى  بشـــأن قـــانون الفضـــاء؟اتفاقـــية عامـــة  )ج( 
استصـواب، أو عـدم استصـواب، وضع اتفاقية عامة لتدوين قوانني الفضاء املوجودة، واملسائل         
االجرائـية واملوضـوعية الـيت تنشـأ عـن ذلـك، وامكانـية تطوير قانون الفضاء تدرجييا من خالل                     

 آلية من هذا القبيل؛

وف تـتقرر مواضـيع هـذه اجللسات بعد استعراض        سـ . مسـائل قانونـية أخـرى      )د( 
 .اخلالصات املتلقاة

وسـوف تعقـد حلقـة الـتدارس الثامـنة واألربعـون بشـأن قانون الفضاء يف فوكودا، اليابان، من                    
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١ إىل ١٧
  

  مسابقة مانفريد الكس الثالثة عشرة للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء -٣ 
سـوف تعقـد مسـابقة مانفريد الكس الثالثة عشرة للمحاكمة الصورية يف جمال قانون                -١٠

ــتدارس الســابعة واألربعــني     ــناء حلقــة ال ــر، كــندا، أث ــنة فانكوف وقــد تــوىل كــتابة  . الفضــاء مبدي
، أندريه  )Zirconia ضد   Palladiaقضـية   (القضـية، املـتعلقة باالسـتغالل الـتجاري حملطـة فضـائية             

 Frans von der) وفـرانس فـون در دونـك    (Ricky Lee) وريكـي يل  (André Farand)فـاران  
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Dunk)  وجـون غانــت (John Gantt) .    وسـوف يدعــى ثالثـة قضــاة مــن حمكمـة العــدل الدولــية
 .للحكم يف اجلوالت النهائية، اليت جيري العمل بشأهنا على قدم وساق

 ويف أوروبا والواليات    وسـوف تعقـد جـوالت اقليمـية يف مـنطقة آسـيا واحمليط اهلادئ               -١١
 معلومـات عن    (www.spacemoot.org)وتـتوافر يف موقـع املعهـد الـدويل عـلى الويـب              . املـتحدة 

وفـيما خيص اجلوالت االقليمية آلسيا واحمليط       . كـل جولـة وعـن القضـية املطـروحة يف املسـابقة            
 الفضاء  اهلـادئ، سـوف تـنظم الصـني جمـددا جولـة وطنية كما ستنظم املؤسسة اهلندية لبحوث                 

جولـة بـني األفـرقة اهلـندية من أجل احلصول على التمويل الالزم للمشاركة يف اجلولة االقليمية      
 .٢٠٠٤مارس /آلسيا واحمليط اهلادئ، اليت ستعقد يف سيدين، أستراليا، يف آذار

ويـــتوقع أن تعقـــد اجلولـــة األوروبـــية يف مقـــر املركـــز األورويب لـــبحوث وتكنولوجـــيا  -١٢
. ن يف هولـندا، بالـتعاون مـع املعهـد الـدويل لقـانون اجلـو والفضـاء جبامعـة ليدن                    الفضـاء، الكـائ   

 .ويعتزم تغطية اجلولة األوروبية ببث حي عرب الويب

وقـد وجهـت رابطـة مؤسسـات الواليـات املـتحدة األعضـاء يف املعهـد الـدويل لقانون                     -١٣
ه اآلن جولة أمريكا    الفضـاء دعـوة إىل أفـرقة مـن كـندا واملكسـيك للمشـاركة فـيما أصـبح امسـ                    

 .الشمالية
  

  الندوة املشاركة بني املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء -٤ 
ســوف يــنظم املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء نــدوة    -١٤

 للجــنة اســتخدام الفضــاء ألعضـاء الوفــود املشــاركة يف أعمــال اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة 
، وتتـــناول ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٩اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، تعقـــد بعـــد ظهـــر يـــوم 

وسوف يرأس الندوة . الـتطورات اجلديـدة واالطـار القانوين الذي يشمل استغالل موارد القمر     
 .السفري بيتر يانكوفيتش من النمسا

  
  املنشورات املقبلة -٥ 

مـريكي لـلمالحة اجلويـة والفضـائية بنشر وقائع حلقة التدارس            سـوف يقـوم املعهـد األ       -١٥
 .السادسة واألربعني بشأن قانون الفضاء اخلارجي

سـوف يواصـل املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء، مبقتضـى عقـد مربم مع األمم املتحدة،                     -١٦
راض األمم ، الـيت متثل استع Highlights in Spaceاعـداد مـادة للنشـر يف اطـار املطـبوعة املعـنونة       

 .املتحدة السنوي للتطورات يف جمايل التعاون الدويل وقانون الفضاء
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وســوف يواصــل املعهــد الــدويل تقــدمي تقريــر ســنوي عــن أنشــطته إىل جلــنة اســتخدام    -١٧
 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 .(www.iafastro-iisl.com)جيري بانتظام حتديث موقع املعهد الدويل على الويب  -١٨

سـوف يعـد املعهـد الـدويل صـيغة حمدثـة لثبـته املرجعي اخلاص بوقائع مداوالته، تغطي               -١٩
 .٢٠٠٣-١٩٩٦الفترة 

  
   رابطة القانون الدويل      

  معلومات عن أنشطة رابطة القانون الدويل                -ألف  
مبناسـبة مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف             -١
، قدمت  ١٩٩٩يولـيه   /، الـذي عقـد يف فييـنا يف متـوز          )اليونيسـبيس الثالـث   (غـراض السـلمية     األ

تقريـرا عـن أنشـطتها ذات الصلة بقانون الفضاء، اليت اسُتهلت            ) اإليـال (رابطـة القـانون الـدويل       
 )٢(. أثــناء مؤمتــرها الــدويل الــثامن واألربعــني ١٩٥٨يف نــيويورك، الواليــات املــتحدة، يف عــام  

احلــني، دأبــت جلــنة قــانون الفضــاء الــتابعة لإليــال، والــيت أنشــئت بقــرار مــن مؤمتــر  ومــنذ ذلــك 
ــيت أُسســت يف        ١٩٥٨ ــال، ال ــرات اإلثناســنوية لإلي ــا إىل املؤمت ــر عــن أعماهل ــدمي تقري ــلى تق ، ع

 .١٨٧٣بروكسيل عام 

وتقـدم اإليال إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية              -٢
ــانون الفضــاء    ا ــتعلقة بق ــا امل ــرا ســنويا عــن أعماهل ــية تقري ــزيد مــن   )٣(.لقانون  ولالطــالع عــلى م

، اليت تتضمن عرضا ألعمال   )يف شـكل كـتاب    (املعلومـات، ُيـرجع إىل تقاريـر مؤمتـرات اإليـال            
جلـنة قــانون الفضــاء الــتابعة لإليــال، مبــا يف ذلــك االستقصــاءات واملناقشــات الــيت أجريــت أثــناء  

 . كل مؤمتر، وكذلك القرارات اليت اعتمدهتا اإليالجلسات عمل

__________ 
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (األنشطة الفضائية لألمم املتحدة واملنظمات الدوليةانظر الوثيقة املعنونة  (2) 

A.99.I.24(وقد أشري بصفة خاصة إىل صك بوينس آيرس الدويل بشأن محاية    . ، الفصل الرابع، الباب واو
البيئة من األضرار اليت حيدثها احلطام الفضائي، الذي اعتمده املؤمتر السادس والستون لرابطة القانون الدويل 

إليال بشأن تسوية النـزاعات املتعلقة    ، وإىل مشروع اتفاقية ا ١٩٩٤، الذي عقد يف بوينس آيرس عام  )اإليال(
باألنشطة الفضائية، الذي اعتمده مؤمتر اإليال الثامن والستون، الذي عقد يف تايبيه، مقاطعة تايوان الصينية يف 

 .١٩٩٨عام 
 The role of the International Law Association in the development of the law of outer space”, in“انظر  (3) 

Project 2001: Legal Framework for the Commercial Use of Outer Space, K. H. Böckstiegel, ed. 

(Berlin, Bonn Cologne and Munich, Carl Heymanns Verlag, 2002). 
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ــام      -٣ ــندن ع ــران اإلثناســنويان األخــريان يف ل ــد عقــد املؤمت ــام  ٢٠٠٠وق ــيودهلي ع  ويف ن
ويف املؤمتــر التاســع والســتني، الــذي عقــد يف لــندن، شــاركت جلــنة قــانون الفضــاء يف  . ٢٠٠٢

أمــا يف . ألنشــطة الفضــائية الــتجاريةاســتعراض املعــاهدات املــتعلقة بقــانون الفضــاء بالــنظر إىل ا 
املؤمتـر السـبعني، الـذي ُعقـد يف نيودهلي، فقد شاركت اللجنة يف املرحلة األخرية من البحوث                  
املــتعلقة بذلــك املوضــوع وقدَّمــت تقريــرها الــنهائي عــن اســتعراض املعــاهدات املــتعلقة بقــانون  

 .ددةاقتراحات حم: الفضاء بالنظر إىل األنشطة الفضائية التجارية

ــرلني يف آب    -٤ . ٢٠٠٤أغســطس /وســوف يعقــد مؤمتــر اإليــال احلــادي والســبعون يف ب
 مــن جامعــة بويــنس (Maureen Williams)وســيقدم كــل مــن رئيســة اللجــنة، موريــن ويلــيامز  

، من جامعة كولونيا، أملانيا، تقريرا (Stephan Hobe)آيـرس، واملقرر العام للجنة، شتيفان هوبه  
 .ن األنشطة التجارية يف الفضاء اخلارجيعن جوانب خمتارة م

وأعضــاء جلــنة قـــانون الفضــاء هـــم إخصــائيون ذوو مسعــة مـــرموقة وكــثريون مـــنهم        -٥
معـروفون لـدى أعضـاء جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية                   

ورد سلني أوف هاديل    ويترأس جملسها التنفيذي حاليا الل    . ويقـع مقـر اإليـال يف لندن       . القانونـية 
(Slynn of Hadley)     سـونز  . أ. ه. ؛ ويـتوىل منصـب مديـر الدراسـات فـيها أ(A.H.A. Soons) .

-Karl)هايــنـز بوكشــتيغل -أمــا يف تســعينيات القــرن املاضــي، فقــد كــان يــترأس اللجــنة كــارل  

Heinz Bockstiegel)وكانت تتوىل منصب املقرر العام مورين ويليامز . 

 تقرير عن أعمال جلنة قانون الفضاء     ٢٠٠٣وات السـابقة، قُدِّم يف عام       وكمـا يف السـن     -٦
إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، الــيت تتمــتع اإليــال مبركــز املراقــب  

 .الدائم لديها

، وأثــناء الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية، ٢٠٠٣أبــريل /ويف نيســان -٧
ــتابعة للجــ  ــيدمان       ال ــيكــالس ه ــار ن ــراض الســلمية، أش ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ نة اس

(Niklas Hedman)    مـن الفـرع السـويدي للجنة قانون الفضاء التابعة لإليال، استنادا إىل تقرير ،
أعدتـه موريـن ويلـيامز، إىل اسـتنتاجات املؤمتر السبعني وطرح مسائل خمتلفة، تشكل جزءا من                 

يونيـه /ويف حزيران . جلنة قانون الفضاء حتضريا للمؤمتر احلادي والسبعني      العمـل الـذي تقـوم به        
، قـدم املقـرر العام للجنة قانون الفضاء، شتيفان هوبه، من الفرع األملاين للجنة، عرضا                ٢٠٠٣

أمـام جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية عن التقدم الذي أحرز بشأن أمور          
ية املخــتلفة الــيت حتــيط باألنشــطة الفضــائية الــتجارية، وخصوصــا بشــأن   مــنها اجلوانــب القانونــ

اجلوانــب القانونــية خلوصصــة األنشــطة الفضــائية واســتغالهلا جتاريــا، مــع ايــالء اهــتمام خــاص    
ومتثل تلك املسائل النطاق املرجعي احلايل      . لالستشـعار عـن بعـد والتشريعات الفضائية الوطنية        
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/ قدم تقريـر عن استنتاجاهتا إىل املؤمتر احلادي والسبعني يف آب          للجـنة قـانون الفضـاء، الـيت سـي         
 .٢٠٠٤أغسطس 

ــررين خاصــني لشــؤون         -٨ ــانون الفضــاء مق ــة، دعــت رئيســة جلــنة ق ــك الغاي ــبلوغ تل ول
 من الربازيل، الذي (José Monserrat Filho)االستشـعار عـن بعد، مها جوزيه مونسريات فيليو   

ــيك    ــية ون ــبلدان النام ــبلدان     يعــاجل موقــف ال ــاجل موقــف ال ــذي يع ــيدمان مــن الســويد، ال الس ه
املـتقدمة، ومقـررا خاصـا لشـؤون التشـريعات الفضـائية الوطنية، هو فرانس فون در دونك من         

 .هولندا، إىل اعداد دراسة متهيدية تتناول أهم املسائل ذات الصلة

نون الفضاء ، وتقـوم رئيسة جلنة قا ٢٠٠٣يولـيه   /وقـد عّممـت النـتائج األولـية يف متـوز           -٩
ومقـررها العام، واضعني يف اعتبارمها ما أبداه أعضاء تلك اللجنة من تعليقات واقتراحات وما               
شـهدته القوانـني يف ذلـك املـيدان من تطورات اضافية، باعداد التقرير النهائي الذي سيقدم إىل         

 :املؤمتر احلادي والسبعني والذي سيتألف من بابني وثيقي الترابط، مها

ب بشــأن االستشــعار عــن بعــد يتــناول، ضــمن مجلــة أمــور، ســواتل رصــد   بــا )أ( 
األرض ومــا هلــا مــن جوانــب يغلــب علــيها الطــابع الــتجاري، ويتضــمن مناقشــة لــتقرير مــا اذا   

مرفق قرار اجلمعية   (كانـت املـبادئ املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعـد مـن الفضـاء اخلـارجي                    
احلالــية، واحلاجــة إىل توضــيح بعــض اجلوانــب مــتوائمة مــع الظــروف الدولــية ) ٤١/٦٥العامــة 

واملصـطلحات، واملشـاكل الناشـئة عـن استخدام البيانات الساتلية يف احملاكم الوطنية والدولية،               
 وُعهد باعداد هذا الباب إىل مورين ويليامز؛. خصوصا كأدلة يف النـزاعات احلدودية

العتــبار مــا أحــرزته بــاب بشــأن التشــريعات الفضــائية الوطنــية، يــأخذ بعــني ا   )ب( 
الـبلدان النامـية واملـتقدمة مـن تقـدم يف هـذا املوضـوع خصوصا فيما يتعلق باملادة السادسة من                      

على كيانات القطاع " االشراف"و " اإلجازة"معـاهدة الفضـاء اخلـارجي ونطاق وآثار َشرطي      
اقترح اخلـاص الـيت تضـطلع بأنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي، وهـذه مسألة كان شتيفان هوبه قد                     

وُعهد باعداد هذا   . ٢٠٠٢بـروتوكوال اضـافيا بشـأهنا، اعـتمده مؤمتـر اإليـال السـبعون يف عـام                  
 .الباب إىل السيد هوبه

  
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء وتطبيقها                       -باء  

 يرتـبط موضـوع حالـة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء وتطبيقها ارتباطا              -١٠
ــيني التاســع والســتني          ــريها الدول ــال حتضــريا ملؤمت ــتابعة لإلي ــانون الفضــاء ال ــيقا بعمــل جلــنة ق وث

وقـد قُـدِّم تقريران عن نتائج ذينك املؤمترين إىل الفريق العامل املعين حبالة معاهدات           . والسـبعني 
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ية التابعة األمـم املـتحدة اخلمـس بشـأن الفضـاء اخلـارجي وتطبيقها، التابع للجنة الفرعية القانون        
 )٤(.للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

  
: عالقة جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل باملنظمات االقليمية -جيم 

   األمريكي لقانون اجلو والفضاء–املعهد االيبريي 
 يضــم معــا الــدول  األمــريكي لقــانون اجلــو والفضــاء، الــذي –يتمــتع املعهــد االيــبريي  -١١

الــناطقة باالســبانية والــربتغالية الــيت تشــارك يف دراســة قــانون اجلــو والفضــاء وتطويــره، مبركــز    
ويف املؤمتر السنوي األخري للمعهد،     . استشـاري خـاص لـدى اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي           

يذي ، قرر جملسه التنف   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ إىل   ١٥الـذي ُعقـد يف مونتيفيديو من        
مواصـلة اجـراء أحبـاث يف ميدان االستشعار عن بعد، مع ايالء اهتمام خاص للمشاكل الناشئة                 

 .عن اخلرائط الرقمية اليت يتزايد تقدميها كأدلة إىل احملاكم الوطنية والدولية

 األمـــريكي أعمــــال  –ويف عـــدد مـــن اجـــتماعاته الســـنوية، أقــــر املعهـــد االيـــبريي        -١٢
ــانون ال   ــتنتاجات جلــنة ق ــال  واس ــتابعة لإلي ــارات إىل     . فضــاء ال ــلى اش ــثور ع ــثل، ميكــن الع وبامل

وسوف يتعاون املعهد، جنبا    . مسـامهات املعهـد يف القـرارات الـيت اعـتمدت يف مؤمترات اإليال             
 الذي اعتمده مؤمتر اإليال     ٢٠٠٢/١إىل جنـب مـع املؤسسـات واجلامعات املذكورة يف القرار            

الستشعار عن بعد من الفضاء اخلارجي، اليت تناوهلا         عـلى ايضـاح مشكلة تنظيم ا       )٥(السـبعون، 
 )٦(. فــريق عــامل ضــمن اطــار املعهــد الــربيطاين للقــانون الــدويل واملقــارن   ٢٠٠١أوال يف عــام 

 –ولــبلوغ تلــك الغايــة، جيــري حالــيا انشــاء فــريق دراســي، ضــمن اطــار املعهــد االيــبريي            
 . املقبلةاألمريكي، يتوقع أن يعلن استنتاجاته األولية يف الشهور

وميكن احلصول على مزيد من املعلومات والتفاصيل عن عمل جلنة قانون الفضاء                                              -١٣
 Maureen: التابعة لإليال من رئيسة تلك اللجنة، السيدة مورين ويليامز، على العنوان التايل                                      

Williams, Migueletes 923, C1426BUK, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
مل املعين حبالة سوف يتاح للجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة واألربعني نص التقرير املقدم إىل الفريق العا (4) 

 .معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقها
 Review of space treaties in view of commercial space activities: final report and“،  ٢٠٠٢/١القرار  (5) 

concrete proposals”  ،٢٠٠٢أبريل  / نيسان٦-٢، املؤمتر السبعون لرابطة القانون الدويل، نيودهلي. 
كان الفريق العامل املعين ببيانات رصد األرض يف قطاع الشؤون القانونية باملعهد الربيطاين للقانون الدويل       (6) 

واملقارن مؤلفا من حمامني وخرباء ذوي خربة واسعة يف تفسري البيانات املستمدة من السواتل يف احملاكم الوطنية           
 .٢٠٠١يونيه / حزيران٢٢قريرا عن هذه املسألة إىل املؤمتر السنوي للمعهد يف      ومثة فريق مناقشة قدَّم ت  . والدولية  


