
A/AC.105/C.2/L.254  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
24 January 2005 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
250205    V.05-80417 (A) 
*0580417* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية القانونية           
 الدورة الرابعة واألربعون         

 ٢٠٠٥أبريل     / نيسان     ١٥-٤فيينا،     
 ∗ من جدول األعمال املؤقت               ٥البند    

 معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية
       فيما يتعلق بقانون الفضاء

   لدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء      معلومات عن أنشطة املنظمات ا     
  مذكّرة من األمانة        

  احملتويات    
الصفحة  
.......................................................................................................مقدمة ٢  -أوال

..........................................................................الردود املتلقّاة من املنظمات الدولية ٢  -ثانيا
..............................................................................املركز األورويب لقانون الفضاء ٢
.....................................................................................وكالة الفضاء األوروبية ٨
........................................................................................رابطة القانون الدويل ١٠

 

______________ 
∗ A/AC.105/C.2/L.253. 



 

 2 
 

 A/AC.105/C.2/L.254

  مقدمة -أوال  
ــاً ل  ــثة       وفق ــا الثال ــيـــة يف دور ــيــة القانون ــيـــه اللجــنـــة الفرع ــلت إل ــذي توص ــاق ال التف

وأقرته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض       ) ٣٨، الفقرة   A/AC.105/826(واألربعـيــن   
 دعت األمانة املنظمات الدولية إىل تقدمي تقارير عن         )١(السـلمية يف دورـا السـابعة واألربعـني،        

وتضم هذه الوثيقة جتميعا   . تها ذات الصـلة بقـانون الفضـاء الطالع اللجنة الفرعية عليها           أنشـط 
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٧ملا ورد من تقارير حىت 

  
   الردود املتلقّاة من املنظمات الدولية       -ثانيا  

   املركز األورويب لقانون الفضاء       
  معلومات خلفية        -ألف  

 مبقتضى ميثاق نـُقِّح    ١٩٨٩مـايو عام    /يب لقـانون الفضـاء يف أيـار       أُنشـئ املركـز األورو     -١
، ميتـثل األشـخاص ألحكامـه دون إلزام الكيانات االعتبارية اليت           ٢٠٠١تنقـيحا طفـيفا يف عـام        

وتقـوم األهـداف الرئيسـية للمركز بشكل خاص على ترويج           . ينـتمي إلـيها أولـئك األشـخاص       
ائية، واالهتمام به من خالل ترويج أنشطة األحباث، مبا         املعـرفة بالقانون املتصل باألنشطة الفض     

 .يف ذلك نشر املعلومات، وتنظيم حلقات العمل والندوات

ويعـتمد املركـز األورويب لقـانون الفضـاء عـلى شبكة من جهات االتصال الوطنية اليت           -٢
ــيا والــربتغال وبلجــيكا وسويســرا وفرنســا و     ــيا واســبانيا وإيطال ــندا أنشــئت يف كــل مــن أملان فنل

ومــع الـتزام جهــات  . واململكـة املـتحدة لــربيطانيا العظمـى وايرلــندا الشـمالية والنمســا وهولـندا     
 .االتصال الوطنية بأهداف املركز، فان لكل منها األنشطة والبنية اخلاصة ا

 أعضاء، ينتخبون   ١٠يـتوىل إدارة املركـز األورويب لقـانون الفضـاء جملـس مكـون مـن                  -٣
وسـوف يعقد االجتماع املقبل حبسب  . ورة اجلمعـية العامـة لـلمركز كـل سـنتني         أثـناء انعقـاد د    

وينتخــب الــس الرئــيس ونائــب الرئــيس مــن بــني . ٢٠٠٥يونــيه /اجلــدول الــزمين يف حزيــران
أعضــائه، كمــا يلتــئم ثــالث مــرات يف الســنة ليــناقش اخلطــوط التوجيهــية ويعــد تقاريــر بشــأا  

 .ويعتمدها

______________ 
 .١٥٨، الفقرة (A/59/20) ٢٠الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، )١( 
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، وتكمله  )اإليسا(أساسا من امليزانية العامة لوكالة الفضاء األوروبية        يـأيت الدعم املايل      -٤
وتتمـثل نواتـج املركـز الرئيسية يف تنظيم دورة صيفية           . املسـامهات الصـغرية مـن أعضـاء املركـز         

، وملـتقى للممارسـني املتخصصني، واملشاركة يف       )تـدوم أسـبوعني وتستضـيفها كلـية حقـوق         (
ة الصـورية يف جمـال قـانون الفضـاء، وكذلك قاعدة بيانات             مسـابقة مانفـريد الكـس لـلمحاكم       

قـانون الفضـاء، واصـدار املنشـورات مـثل الرسـالة اإلخـبارية اخلاصـة باملركـز األورويب لقانون                    
. الفضــاء، وأعمــال الــدورة الصــيفية، ونــدوات أخــرى يــنظّمها املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء  

عمل على ترويج قانون الفضاء داخل أوروبا       وحيـافظ املركـز عـلى اتصاالته مبؤسسات أخرى ت         
 .وخارجها

  
   معلومات عن األنشطة اليت اضطلع ا املركز األورويب لقانون الفضاء                              -باء  
  منتدى املمارسني املتخصصني -١ 

 يف مقر وكالة الفضاء     ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٢عقـد منـتدى املمارسني املتخصصني يف         -٥
سـتعراض إمجـايل واسـع الـنطاق بشـأن املسائل اجلديدة يف ميدان              األوروبـية يف بـاريس، وقـدم ا       

 شخصا تقريبا من    ٦٠وشارك  . رصـد األرض والسياسـة العامة بشأن البيانات يف هذه املناسبة          
ــنوع، مبــا يف ذلــك األطــراف املهــتمة مــن أفــراد ومؤسســات      ذوي خلفــيات علمــية واســعة الت

ة الفرصة للمشاركني لتبادل وجهات     وكـان هـدف االجـتماع إتاحـ       . وشـركات ـذه املسـائل     
، مــع احلــرص يف )مــثال مــن األكادميــيني والسياســيني والعــلماء واحملــامني " (مهنــيني"الــنظر مــع 

وكان من بني املتكلمني الذين شاركوا يف املنتدى        . الوقـت نفسـه على محاية املعلومات السرية       
 األمانة العامة، وممثّلون عن     سـريجيو كاماتشو، مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع إىل         

) إيوميتسات(كـل من املفوضية األوروبية واملنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية            
وتـرأس اجللسـة الصـباحية سـريجيو ماركـيزيو نائـب رئـيس املركز        . ووكالـة الفضـاء األوروبـية    

عة إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء األورويب لقــانون الفضــاء، ورئــيس اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتاب
 .اخلارجي يف األغراض السلمية

  
مسابقة مانفريد الكس للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء اليت ينظّمها املعهد  -٢ 

  الدويل لقانون الفضاء
ــبحوث      -٦ ــز األورويب لـ ــرافق املركـ ــابقة يف مـ ــذه املسـ ــية هلـ ــباراة نصـــف النهائـ دارت املـ

 إىل ٢٤تابع إىل وكالــة الفضــاء األوروبــية، يف نوردفــيك، هولــندا، مــن وتكنولوجــيا الفضــاء الــ
ــرنامج    . ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٥ ــتابع إىل ب وقــد استضــافها مركــز االتصــاالت املســتعملني وال
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، كما استفادت من وحدة جمسم      )إرامسوس(عمـل اجلماعـة األوروبـية لتـنقّل طالب اجلامعات           
وكانت القضية تشتمل على    . يون، ممـا أتاح بث املباراة     احملطـة الفضـائية الدولـية واسـتديو تلفـز         

مسـائل ذات صـلة باملسـؤولية السـببية واملسـؤولية القانونـية مـن الناحية الدولية على منت احملطة                 
وكـان هـناك أحد عشر فريقا من الطالب الذين سجلوا أمساءهم للمشاركة     . الفضـائية الدولـية   

وأُتـيح االطـالع عــلى   .  وأوكرانـيا واالحتــاد الروسـي  يف احلـدث، مبـا يف ذلـك أفــرقة مـن بولـندا     
 .نتائج اجلوالت على شبكة إنترنت

جامعة (وتـبارى الفـريق مـن أوروبـا مع الفريق الذي فاز يف جولة جنوب شرقي آسيا                -٧
جامعة جورج تاون، الواليات (، والفائـز يف جولـة الواليات املتحدة األمريكية    )بـنغالور، اهلـند   

إىل مرحلة ائيات املسابقة، اليت جرت حوايل       ) هولندا(فريق جامعة اليدن    ووصـل   ). املـتحدة 
املعهد الدويل لقانون الفضاء    /الوقـت نفسـه النعقـاد اجـتماع االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية              

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨ إىل ٤يف فانكوفر، كندا، من 
  

  "املثال اهلولندي:  الفضائية الدولية جتاريااجلوانب القانونية يف استخدام احملطة"ندوة  -٣ 
وهو جهة اتصال املركز األورويب (نظّـم كـل مـن املعهـد الـدويل لقانون اجلو والفضاء             -٨

يف اليـدن، بالـتعاون مـع املركـز     ) E. M. Meyers(، ومعهـد مايـرز   )لقـانون الفضـاء يف هولـندا   
ــية    ــة الفضــاء األوروب ــانون الفضــاء ووكال ــبحوث وتكنولوجــيا   املر/األورويب لق كــز األورويب ل

". املثال اهلولندي: اجلوانب القانونية يف استخدام احملطة الفضائية الدولية جتاريا"الفضـاء، نـدوة    
، وحضــرها )قــاض يف حمكمــة العــدل الدولــية (فرييششــتني . س. وتــرأس الــندوة، القاضــي ف 

 . مشاركا٦٠زهاء 
  

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

مارس / آذار٢٩عقـدت هـذه الـندوة السنوية املشتركة حول قانون الفضاء يف فيينا يف            -٩
 وتــــرأس الــــندوة  .  خــــالل الــــدورة الثالــــثة واألربعــــني للجــــنة الفرعــــية القانونــــية      ٢٠٠٤

. خلــارجي يف األغــراض الســلميةجانكوفيــتش، الرئــيس الســابق للجــنة اســتخدام الفضــاء ا . ب
ودارت الــندوة حــول موضــوع الــتطورات اجلديــدة واإلطــار القــانوين الــذي يشــمل اســتغالل    

وسـوف تنشـر مـداوالت الـندوة يف مـداوالت املعهـد الـدويل لقانون الفضاء يف                  . مـوارد القمـر   
نون وخاصــة أعضــاء جملــس املعهــد الــدويل لقــا (وجــاء املتكــلمون مــن أوروبــا . نــدوة فانكوفــر

 .والواليات املتحدة ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ) الفضاء
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 دورة املركز األورويب لقانون الفضاء الصيفية الثالثة عشرة عن قانون الفضاء  -٥ 
  والسياسة الفضائية

ــانون الفضــاء والسياســة       -١٠ ــلمركز األورويب لق ــثة عشــرة ل ــدورة الصــيفية الثال عقــدت ال
وقدم الدعم  . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٧ إىل   ٦ جامعة غراتز من     الفضـائية يف كلـية احلقـوق يف       

ــة يف النمســا وحكومــة       ــتكار والتكنولوجــيا االحتادي ــنقل واالب ــدورة كــل مــن وزارة ال املــايل لل
 .سترييا اإلقليمية واملركز األورويب لقانون الفضاء

. ورة طالــبا وأربعــة مرشــدين مــن عــدة بلــدان أوروبــية يف الــد ٥٣شــارك مــا جمموعــه  -١١
وألول مـرة شـارك كذلـك طـالب مـن بلـدان أوروبـا الوسـطى والشرقية، مثل إستونيا وألبانيا                     

ــيا وهــنغاريا     ــيا وكازاخســتان ولتوان ــندا وتركــيا ورومان ــيا وبول ــبان مــن  (وأوكران وكذلــك طال
ــا     ــات يف أوروب ــيا يدرســان يف جامع ــيا وكين وكمــا يف الســنوات املاضــية، قســمت    ). كولومب

األول عـــام يتصـــل باإلطـــار القـــانوين الـــدويل لألنشـــطة الفضـــائية، مـــثل : الـــدورة إىل جـــزأين
اليت شارك  " (الدولة املُطلقة "معـاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي، ومفهوم          

؛ واجلــزء اآلخــر تقــين إذ ركّــز عــلى مســائل مــثل االستشــعار عــن بعــد،  )فــيها فالدميــري كوبــال
واملـــنظمة األوروبـــية ) إيوتيلســـات(بـــية لســـواتل االتصـــاالت والعالقـــات بـــني املـــنظمة األورو

واالحتاد ) اإليسا(ووكالـة الفضـاء األوروبـية    ) أيوميتسـات (السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة        
 .األورويب

وقـد اختتمـت الـدورة الـيت تكمـل تقلـيديا بـتمرين عـام يحضـر عـلى مدى أسبوعني،                       -١٢
، اسـتند التمرين إىل دعوة إىل املشاركة        ٢٠٠٤ عـام    يف. مبحاكـاة عامـة لعملـية تفـاوض دولـية         

وزع . يف مناقصـة افتراضـية وجهـتها وكالـة الفضـاء األوروبـية حـول موضـوع الفجوة الرقمية                  
الطــالب عــلى مثــاين جمموعــات، مــثّل كــل مــنها كونســورتيوم مــن كــيانات مــن القطــاع العــام  

 .موعةويف اخلتام، اختار فريق خرباء أفضل جم. والقطاع واخلاص
  

  اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٦ 
كــان للفــريق العــامل املعــين حبالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء     -١٣

 خـالل الـدورة الثالـثة واألربعني      ) الـيونان (كاسـابوغلو   . اخلـارجي وتطبـيقها، الـذي ترأسـه ف        
. للجـنة الفرعـية القانونـية، أمهيـته اخلاصـة بالنسـبة إىل أهـداف املركـز األورويب لقـانون الفضاء                    

إضـافة إىل ذلـك، عرضـت عـلى اللجنة الفرعية القانونية ممارسات التسجيل وتسجيل األجسام         
 .الفضائية يف وكالة الفضاء األوروبية
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ــن أن     -١٤ ــرا ع ــانون الفضــاء تقري ــز األورويب لق ــع املرك ــانون الفضــاء   رف ــتعلقة بق  شــطته امل
)A/AC.105/C.2/L.248 (ا الثالثة واألربعنيإىل اللجنة الفرعية القانونية يف دور. 
  

  املؤمتر بشأن اإلطار األخالقي والقانوين للمالّحني الفضائيني يف مقامهم يف الفضاء -٧ 
ــلمالّحني الفضــائ    -١٥ يني يف مقــامهم يف عقــد املؤمتــر بشــأن اإلطــار األخالقــي والقــانوين ل

 يف مقــر مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم  ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٩الفضــاء، يف 
وافتــتح املؤمتــر كــل مــن مارشــيو باربوســا، نائــب مديــر عــام  . يف بــاريس) اليونســكو(والــثقافة 

ير ، وجان فرنسوا دوردين، مد    )إيـاف (اليونسـكو، ورئـيس االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية             
وقــدم أجــريون أدي أبــيودون، رئــيس جلــنة اســتخدام الفضــاء   . عــام وكالــة الفضــاء األوروبــية 

وقـد نظّـم املؤمتـر كـل من اللجنة العاملية           . اخلـارجي يف األغـراض السـلمية املالحظـات اخلتامـية          
الـتابعة إىل اليونسـكو، ومعهد قانون       ) كوميسـت (ألخالقـيات املعـارف العلمـية والتكنولوجـيا         

يف كلية جان مونيه التابعة إىل جامعة باريس اجلنوبية         ) إديست( واالتصـاالت عـن بعد       الفضـاء 
، كمــا قــدم املركــز األورويب لقــانون الفضــاء املســاعدة التقنــية )Paris-Sud XI(احلاديــة عشــرة 

 .للمؤمتر
  

  الرسالة اإلخبارية الصادرة عن املركز األورويب لقانون الفضاء -٨ 
األرقــام (اد مــن رســالة املركــز األورويب لقــانون الفضــاء اإلخــبارية صــدرت ثالثــة أعــد -١٦
احـتوت عـلى تقاريـر عـن األنشطة وإعالنات، إضافة إىل مقاالت عن قانون               ) ٢٨ و ٢٧ و ٢٦

 .ومن املقرر أن يصدر العدد الرابع قريبا. الفضاء اخلارجي
  

  لفضاءقاعدة البيانات القانونية اخلاصة باملركز األورويب لقانون ا -٩ 
ــاء      -١٧ ــانون الفضــ ــز األورويب لقــ ــة باملركــ ــية اخلاصــ ــيانات القانونــ ــاعدة البــ ــكّل قــ  تشــ

)http://www.esa.int/SPECIALS/ECSL (   ــترويج قــانون الفضــاء ومعرفــته عــلى أداة أساســية ل
وقـــاعدة البـــيانات مفـــتوحة أمـــام املهنـــيني واملمارســـني      . الصـــعيد األورويب وغـــري األورويب 

يف خمـــتلف اـــاالت، كمـــا إـــا تســـهل عمـــل الـــوزارات احلكومـــية  املتخصصـــني والطـــالب 
واملــنظمات لــدى التحضــري ملناقشــات دورات جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    

 .السلمية واملؤمترات األخرى، إضافة إىل دراسة التشريعات الوطنية

طها بقواعد بيانات وتسـتند طـريقة عمـل قـاعدة البيانات أساسا إىل الوصالت اليت ترب          -١٨
قانونـية أخـرى استحدثتها جامعات ومراكز حبوث وكيانات دولية مثل مكتب شؤون الفضاء              
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وتتيح قاعدة البيانات سبل    . اخلـارجي، ومـنظمات إقليمـية، ووكـاالت الفضاء الوطنية وغريها          
ــتقاة حســب         ــية املن ــات املرجع ــانون الفضــاء األساســية واملؤلف الوصــول املباشــر إىل نصــوص ق

، إضافة إىل معلومات    )كمـا تتـيح إمكانـية حتمـيل املـواد عـن بعـد مـن املوقع مباشرة                 (ملواضـيع   ا
 .أخرى

وتسـتهدف قـاعدة البـيانات القانونية اخلاصة باملركز األورويب لقانون الفضاء مساعدة         -١٩
املسـتعملني عـلى أن يـألفوا قـانون الفضـاء، كمـا تقـدم نتائج وإجنازات مؤمترات قانون الفضاء                    

ويســتهدف املركــز األورويب لقــانون الفضــاء مــن  . ومنــتدياته الــيت تعقــد يف مجــيع أحنــاء العــامل 
خـالل قـاعدة بـياناته تشـجيع العمـل الـذي يقـوم به كل من جهات االتصال الوطنية، ومعاهد                
قــانون الفضــاء واجلامعــات ومراكــز األحبــاث وجلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   

توقع أن تكـون النتـيجة النهائـية إقامـة شـبكة تـربط كـل املؤسسات واملراكز                  ومـن املـ   . السـلمية 
 .التعليمية ومرافق البحوث ذات الصلة بقانون الفضاء

  
  املبادرات األخرى -١٠ 

بغـية مسـاعدة كـل مـن األساتذة والطالب، أعد املركز األورويب لقانون الفضاء كتيبا                -٢٠
، حيـتوي عـلى مقدمـة موجـزة، وثبـت      "In Orbit over the Space Law"جديـدا محـل عـنوان    

مؤلفــات مرجعــية خاصــة تــتمم مبعلومــات متصــلة باملوضــوع، ومــراجع مواقــع شــبكية وثبــت    
 .مؤلفات مرجعية عامة لكي تستخدم كأداة تساعد املدرس على حتضري الدروس

ــب        -٢١ ــد الكتيـــ ــث عهـــ ــك بتحديـــ ــاء كذلـــ ــانون الفضـــ ــز األورويب لقـــ ــام املركـــ  وقـــ
"Space Law Teaching in Europe"  سنيالـذي حيتوي على معلومات بعناوين الكليات واملدر ،

وميكـن اعتبار الكتيب أداة  . والـدروس ونظـم تقيـيمها املسـتندة إىل وحـدات الـربامج الدراسـية              
، مع التركيز خصوصا    ٢٠٠٤مكملـة للدلـيل الذي نشره مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عام            

 .حة يف أوروبا يف ميدان قانون الفضاءعلى الفرص التعليمية املتا

شـارك عدة أعضاء من املركز األورويب لقانون الفضاء التابعني إىل الس، مثل املعهد               -٢٢
ونشرت مسامهات  . الـدويل لقـانون الفضـاء وغريهـم عـلى الصـعيد الوطـين، يف عـدة مؤمتـرات                  

قاعدة البيانات القانونية هـؤالء األعضـاء يف صـحف دوريـة خمتصـة بالقـانون، كمـا أدخلت يف          
 .للمركز األورويب لقانون الفضاء
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  األنشطة املستقبلية         -جيم   
ــتظمة املذكــورة أعــاله، والــيت      -٢٣ إضــافة إىل أنشــطة املركــز األورويب لقــانون الفضــاء املن

، ينـبغي اإلشـارة إىل حلقـة عمـل املركز بشأن الكوارث الطبيعية              ٢٠٠٥ستسـتمر خـالل عـام       
االعتـبارات القضائية واملؤسساتية واالقتصادية، املنظّمة باالشتراك       : ر عـن بعـد    ودور االستشـعا  

، املــزمع عقدهــا يف )ســريتان(مــع املركــز اإلقلــيمي لالستشــعار عــن بعــد لــدول مشــال أفريقــيا   
 .تونس

سـوف ميـثّل املركـز األورويب لقـانون الفضـاء يف املؤمتـر األورويب الـرابع املعين باحلطام                    -٢٤
 ١٨لـذي سـينظّمه املركـز األورويب للعملـيات الفضـائية يف دارمشـتات، أملانيا، من       الفضـائي، ا  

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠إىل 

ســوف يظـــل املركـــز األورويب لقــانون الفضـــاء عـــلى اتصــال وثـــيق باللجـــنة العاملـــية     -٢٥
 ألخالقـيات املعـارف العلمـية والتكنولوجـيا فـيما يـتعلق بـاإلعداد القـتراحه بشـأن األخالقيات                  

وســوف يظـل املركــز عـلى اتصــال   . وقـانون الفضـاء، الــذي سـريفع إىل مؤمتــر اليونسـكو العـام     
 .كذلك بأمانة املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص

خيطـط املركـز األورويب لقـانون الفضـاء إلقامة وصلة شبكية بني املؤسسات اليت تتوفر          -٢٦
 ذلك يف الدورة الثانية واألربعني للجنة       لديهـا قـاعدة بـيانات عـن قانون الفضاء، كما أشري إىل            

 .٢٠٠٣الفرعية القانونية عام 
  

   وكالة الفضاء األوروبية
  معلومات عن أنشطة وكالة الفضاء األوروبية                  -ألف  

ــية يف اجــتماعات    ٢٠٠٤اســتمر يف عــام  -١ ــة الفضــاء األوروب  حضــور ممــثّلني عــن وكال
خدام الفضـاء يف األغـراض السـلمية، واجتماعات         اللجـنة الفرعـية القانونـية، الـتابعة للجـنة اسـت           

 .أفرقتها العاملة

ــية واإلجــراءات والقواعــد واملســائل        -٢ ــرة الشــؤون القانون ــثّلون عــن دائ كمــا اســتمر مم
التنظيمــية يف وكالــة الفضــاء األوروبــية يف إلقــاء حماضــرات يف الــدورة العاديــة جلامعــة الفضــاء    

مـت يف كلـية احلقـوق يف جامعـة غراتـز، النمسا، وكلية              الدولـية؛ ويف الـدورة الصـيفية الـيت نظّ         
؛ ومعهـد التدريب  )Paris-Sud XI(جـان مونـيه الـتابعة جلامعـة بـاريس اجلنوبـية احلاديـة عشـرة         
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 ).Aix-en-Provence(بروفانس  -آن-اجلـامعي والـبحوث يف جمـال النقل اجلوي يف جامعة إيكس           
 : اليت تنطوي عليها املواضيع التاليةوركّزت احملاضرات خصوصا على التبعات القانونية

استخدام الفضاء اخلارجي كأداة لرصد األرض، : بـرامج التطبـيقات الفضـائية     )أ( 
وإدارة املـوارد الطبيعـية وإدارة الكـوارث، واالتصـاالت عـن بعـد والنقل، مثل املالحة بواسطة                  

 السواتل، ومسائل املسؤولية ذات الصلة؛

ــة ا   )ب(  ــتعاون بشــأن احملط ــية ال ــثالثي الطــبقات   : لفضــائية الدول ــيكل ال تفصــيل اهل
ــة شــريكة، وأربــع  ١٥ دويل وقّعــت علــيه -اتفــاق حكومــي : التفاقــات احملطــة الفضــائية   دول

مذكـرات تفـاهم ذات صـياغة مشـاة بـني اإلدارة الوطنـية للمالحة اجلوية والفضاء بالواليات                  
 سلسلة من الترتيبات التنفيذية؛وكل من الوكاالت املتعاونة األخرى، و) ناسا(املتحدة 

ــية        )ج(  ــني تنظيم ــا مــن أنشــطة وقوان  ــا يتصــل ــية وم املؤسســات الفضــائية الدول
 وسياسات عامة، وكذلك املؤسسات الفضائية األوروبية؛

 .القانون والسياسة العامة يف ميدان املالحة الساتلية )د( 

ــندوة املشــتركة بــ   -٣ ــة الفضــاء األوروبــية يف ال ني املركــز األورويب لقــانون ســامهت وكال
الفضـاء واليونسـكو ومعهـد قـانون الفضـاء واالتصـاالت، بشـأن وضـع إطـار قـانوين وأخالقي                     

 ٢٧لـلمالّحني الفضـائيني يف مقامهم يف الفضاء، اليت عقدت يف مقر اليونسكو، يف باريس من       
ني وكـــان مـــنطلق الـــندوة الوضـــع الشـــرعي لـــلمالّح. ٢٠٠٤أكـــتوبر / تشـــرين األول٢٩إىل 

. الفضـــائيني مبوجـــب االتفاقـــيات املعـــتمدة بـــرعاية األمـــم املـــتحدة يف الســـتينات والســـبعينات
وعرضــت وكالــة الفضــاء األوروبــية انبــثاق ذلــك الوضــع الشــرعي مــن خــالل تطــور اتفاقــات  

وبالتايل، حددت وكالة الفضاء األوروبية     . احملطـة الفضـائية الدولـية ووثـائق الـربامج املتصلة ا           
اجـبات املالّحـني الفضـائيني كأشخاص عاديني غري رمسيني مبوجب القوانني الوطنية             حقـوق وو  

ــيقها  ــام   . الواجــب تطب ــة الفضــاء   ٢٠٠٥وســوف ينشــر خــالل الع  كــتاب عــن مســامهة وكال
 .األوروبية يف الندوة

وخــتاما، اســتمرت وكالــة الفضــاء األوروبــية يف دعــم مــبادرات دوهلــا األعضــاء فــيما    -٤
وشارك ممثّل .  الوطنـية لكـل مـنها يف جمـال الفضـاء، وخاصـة بغـية مواءمتها       يـتعلق بالتشـريعات   

عـن الدائـرة القانونـية يف وكالـة الفضـاء األوروبـية يف فـريق نقـاش حلقـة عمل مشروع ما بعد                      
٢٠٠١ (2001Plus)      ـج مواءمة للتشريعات الفضائية الوطنية يف           " حـول موضـوع حنـو اعـتماد
 معهـد قـانون اجلـو والفضـاء يف جامعـة كولونـيا واملركز األملاين       ، نظّـم باالشـتراك بـني      "أوروبـا 

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠ إىل ٢٩لشؤون الفضاء اجلوي يف برلني من 
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   رابطة القانون الدويل        
  معلومات عن أنشطة رابطة القانون الدويل                 -ألف  

الح وتدويــن تأسســت رابطــة القــانون الــدويل، الــيت كانــت تعــرف أصــال بــرابطة إصــ   -١
ومـا زالـت أهـداف الـرابطة تصـلح لغاية اليوم،            . ١٨٧٣قوانـني األمـم، يف بروكسـل، يف عـام           

وهـي دراسـة القـانون الدويل العام واخلاص وشرحه ومواصلة تقدمه، ودراسة القانون املقارن،               
يز وصـياغة االقـتراحات إلجيـاد حلـول لتـنازع القوانـني وتوحـيد القوانني، والتقدم يف جمال تعز                   

 .التفاهم والنوايا الطيبة على الصعيد الدويل

بــدأت أنشــطة جلــنة قــانون الفضــاء، الــتابعة لــرابطة القــانون الــدويل، يف نــيويورك عــام   -٢
 ومنذ ذلك احلني ترفع جلنة      )٢(. خـالل انعقـاد املؤمتـر الـدويل الـثامن واألربعـني للـرابطة              ١٩٥٨

 .لها إىل املؤمترات اإلثين سنوية للرابطةقانون الفضاء التابعة إىل الرابطة تقريرا عن عم

وتتمـتع جلـنة قـانون الفضـاء بوضـع مراقب دائم يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                   -٣
األغـراض السـلمية، كمـا إـا تـرفع تقاريـر سـنوية إىل اللجـنة وجلنـتها الفرعـية القانونـية بشــأن            

مزيد من املعلومات املفصلة، يرجى      ولل )٣(.الـتقدم الـذي أحـرزه عمـلها يف جمـال قانون الفضاء            
الـرجوع إىل تقاريـر مؤمترات رابطة القانون الدويل اليت تعكس عمل جلنة قانون الفضاء التابعة                
إىل الـرابطة، مبـا يف ذلـك الدراسـات االستقصـائية والنقاشـات الـيت دارت خالل دورات عمل                    

 .لدويلكل مؤمتر، فضال عن القرارات اليت اعتمدا رابطة القانون ا

ــام      -٤ ــندن ع ــدا يف ل ــرات اإلثناســنوية عه ــام  ٢٠٠٠عقــدت أحــدث املؤمت ــيودهلي ع ، ون
ويف مؤمتــر لــندن، ركّــزت جلــنة قــانون الفضــاء عــلى حتلــيل        . ٢٠٠٤، وبــرلني عــام  ٢٠٠٢

ــدويل احلــايل، حيــث زادت األنشــطة         ــع الســياق ال ــد اتســاقها م ــية حتدي ــاهدات الفضــاء بغ مع
ويف مؤمتـر نيودهلي، رفعت اللجنة يف املرحلة  .  يسـبق هلـا مثـيل   الفضـائية الـتجارية إىل درجـة مل       

______________ 
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (شطة الفضائية لألمم املتحدة واملنظمات الدوليةاألنانظر الوثيقة املعنونة  (2) 

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

، وإىل مشروع اتفاقية رابطة القانون الدويل بشأن تسوية النـزاعات  ١٩٩٤الذي عقد يف بوينس آيرس عام 
املتعلقة باألنشطة الفضائية، الذي اعتمده مؤمتر رابطة القانون الدويل الثامن والستون، الذي عقد يف تايبيه،     

 .١٩٩٨مقاطعة تايوان الصينية يف عام 
 ,”The role of the International Law Association in the development of the law of outer space“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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األخـرية مـن الـبحوث حـول هـذا املوضـوع تقريـرها الـنهائي بشأن استعراض معاهدات قانون                    
 ). أدناه١١انظر الفقرة (اقتراحات حمددة : الفضاء بالنظر إىل األنشطة التجارية

أغســطس /ســبعون يف بــرلني يف آب عقــد مؤمتــر رابطــة القــانون الــدويل احلــادي وال      -٥
 مــن جامعــة (Maureen Williams)وأشــار كــل مــن رئيســة اللجــنة، موريــن ويلــيامز   . ٢٠٠٤

، مــن جامعــة كولونــيا، (Stephan Hobe)بويــنس آيــرس، واملقــرر العــام للجــنة، شــتيفان هوبــه  
ر عن بعد   أملانـيا، إىل جوانـب خاصة من األنشطة التجارية يف الفضاء اخلارجي، مثل االستشعا             

 .والتشريعات الفضائية الوطنية

وأعضــاء جلــنة قــانون الفضــاء هــم إختصاصــيون ذوو مسعــة مــرموقة، وكــثريون مــنهم     -٦
معـروفون لـدى أعضـاء جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية                   

تنفـيذي حاليا اللورد    ويـترأس جملسـها ال    . ويقـع مقـر رابطـة القـانون الـدويل يف لـندن            . القانونـية 
؛ أمــا يف تســعينيات القــرن املاضــي، فقــد كــان يــترأس (Slynn of Hadley)ســلني أوف هــاديل 

، وكانــت تــتوىل منصــب املقــرر (Karl-Heinz Böckstiegel)هايــنـز بوكشــتيغل -اللجــنة كــارل
مــن ) Christine Chinkin(ومديــرة الدراســات هــي كريســتني شــينكن  . العــام موريــن ويلــيامز

، )Alfred Soons( الـيت حلّـت مؤخـرا حمـل ألفـرد سونز      London School of Economicsهـد  مع
وتــوىل املوظفــون املســؤولون احلالــيون مناصــبهم عــام  . مــن جامعــة أُترخــت، يف هــذا املنصــب 

 . بعد أن اجتمع الس التنفيذي يف اخلريف يف لندن٢٠٠١

وات السابقة، تقريرا رفعته إىل  ، كمـا يف السن    ٢٠٠٤أعـدت جلـنة قـانون الفضـاء عـام            -٧
وأشري مرارا، كما يف السنوات املاضية   . جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية          

أيضـا، إىل مسـامهات رابطـة القـانون الدويل يف هذا املوضوع مبناسبة انعقاد حلقة العمل بشأن                  
ازيل، يف ريو دي جانريو، من      قـانون الفضـاء الـيت نظّمـت باالشـتراك بـني األمـم املـتحدة والـرب                 

، والـيت دعـي موظفـون مـن جلـنة قـانون الفضاء إىل               ٢٠٠٤نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٥ إىل   ٢٢
 .املشاركة فيها كمتكلمني

، وأثــناء الــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية، ٢٠٠٤أبــريل /ويف نيســان -٨
املؤمتـر السـبعني لـرابطة القانون الدويل، الذي         أشـار ممـثّل جلـنة قـانون الفضـاء، إىل اسـتنتاجات              

عقـد يف نـيودهلي، وطـرح مسـائل خمـتلفة، شـكّلت جـزءا من العمل الذي قامت به جلنة قانون                    
أغســطس /الفضــاء حتضــريا لــلمؤمتر احلــادي والســبعني، الــذي كــان ســيعقد يف بــرلني، يف آب   

ء عرضا أمام جلنة استخدام     ، قـدم ممـثّل جلـنة قـانون الفضا         ٢٠٠٤يونـيـه   /ويف حزيـران  . ٢٠٠٤
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن الــتقدم الــذي أحــرز بشــأن أمــور مــنها اجلوانــب    
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القانونـية املخـتلفة الـيت حتـيط باألنشـطة الفضـائية التجارية، وخصوصا بشأن اجلوانب القانونية                 
تشعار عن بعد   خلصخصـة األنشـطة الفضـائية واسـتغالهلا جتاريـا، مـع إيـالء اهـتمام خاص لالس                 

ورفـع هـذه العرض إىل مؤمتر رابطة القانون الدويل الذي عقد            . والتشـريعات الفضـائية الوطنـية     
 . يف برلني الذي اعتمدته بالتايل يف جلستها العامة٢٠٠٤أغسطس /يف آب

وإلعـداد الـتقرير ملؤمتـر بـرلني، دعـت رئيسـة جلنة قانون الفضاء ثالثة أعضاء مرموقني                -٩
 إعـداد دراسـة متهـيدية بشـأن أهـم املسـائل ذات الصـلة، وهـم مقـرران خاصان                     مـن اللجـنة إىل    

ــيو      ــه مونســريات فيل  مــن (José Monserrat Filho)لشــؤون االستشــعار عــن بعــد، مهــا جوزي
الـربازيل، ملعاجلـة موقـف الـبلدان النامـية ونـيكالس هـيدمان من السويد، ملعاجلة موقف البلدان            

التشـريعات الفضائية الوطنية، هو فرانس فون در دونك من          املـتقدمة، ومقـررا خـاص لشـؤون         
 .هولندا

اسـتنادا إىل النـتائج التمهيدية، ومبراعاة التعليقات واالقتراحات اليت قدمها أعضاء جلنة              -١٠
ــتطورات اإلضــافية الــيت يشــهدها القــانون يف هــذا املــيدان، أعــد كــل مــن       قــانون الفضــاء، وال

، تـألف مـن بـابني وثيقي الترابط،       ٢٠٠٤ائـيا ملؤمتـر بـرلني للعـام         الرئيسـة واملقـرر العـام نصـا         
 :مها

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

مرفق قرار اجلمعية   (لفضـاء اخلـارجي     كانـت املـبادئ املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعـد مـن ا               
واقعـية، واحلاجـة إىل توضـيح بعـض املفاهيم واملصطلحات، وما إذا كان من               ) ٤١/٦٥العامـة   

املستصـوب تشـجيع االتفاقـات الثنائـية واإلقليمـية حـول هذه املسألة لسد الثغرات اليت تركتها                  
ــاتلية يف      ــيانات الس ــتعمال الب ــن اس ــنامجة ع ــيم، واملشــاكل ال ــية،   املفاه ــية والدول  احملــاكم الوطن

وعِهـد إىل السـيدة مورين وليامز مديرة جلنة         . وخاصـة كأدلـة يف حـاالت املـنازعات احلدوديـة          
 قانون الفضاء بإعداد هذا الباب؛

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

املعـــاهدة بشـــأن املـــبادئ الـــيت تـــنظّم أنشـــطة الـــدول يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي 
، )٢١-د (٢٢٢٢قرار اجلمعية   (واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك القمـر واألجرام السماوية األخرى             

عــلى " اإلشــراف"و " ازةاإلجــ"، ونطــاق وآثــار شــرطي  )معــاهدة الفضــاء اخلــارجي ) (املــرفق
كـيانات القطـاع اخلـاص الـيت تضـطلع بأنشطة يف الفضاء اخلارجي، وهذه مسألة كان شتيفان                  
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هوبـه قد اقترح بروتوكوال إضافيا بشأا، اعتمده مؤمتر رابطة القانون الدويل السبعون يف عام               
 .وعهد بإعداد هذه اجلوانب إىل السيد هوبه املقرر العام للجنة. ٢٠٠٢

  
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء وتطبيقها                        -باء  

ارتـبط موضـوع حالـة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء وتطبيقها ارتباطا               -١١
وثــيقا بعمــل جلــنة قــانون الفضــاء الــتابعة لــرابطة القــانون الــدويل، وخاصــة مبناســبة عقــد مؤمتــر  

واعــتمد مؤمتــر نــيودهلي الــذي عقــد عــام   . ٢٠٠٢هلي عــام ، ومؤمتــر نــيود٢٠٠٠لــندن، عــام 
 )٤(. قرارا حول هذا املوضوع٢٠٠٢

  
األعمال املضطلع ا بني مؤمتري رابطة القانون الدويل املعقودين يف نيودهلي،  -جيم 

   ، وخالل الفترة التالية٢٠٠٤، ويف برلني، عام ٢٠٠٢عام 
  االستشعار عن بعد -١ 

 أعـاله، ركّـزت الـرابطة عـلى موضـوع االستشعار عن             ١٠ الفقـرة    كمـا أشـري إلـيه يف       -١٢
ــية   ــائية الوطنـ ــريعات الفضـ ــد والتشـ ــد،    . بعـ ــن بعـ ــعار عـ ــأن االستشـ ــتقرير بشـ ــتنادا إىل الـ واسـ

ــرلني، كــان الشــعور العــام بشــأن        واملناقشــات اإلضــافية الــيت جــرت يف جلســة عمــل مؤمتــر ب
 :املوضوع كاآليت

تشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي، على        تشـكّل املـبادئ املتعلقة باس      )أ( 
الصـعيد العـاملي، الصـك الـدويل الوحيد الذي يقدم قواعد ومعايري حمددة حول هذا املوضوع،                 
 وتعترب معظم هذه املبادئ يف الوقت احلاضر قواعد للقانون الدويل العريف، وهي بالتايل ملزمة؛

د تشــكل الــيوم نشــاطا جتاريــا  نظــرا إىل أن تكنولوجــيات االستشــعار عــن بعــ  )ب( 
حيـتل مكانـة ممتازة، وأن األنشطة الفضائية اليت تقوم ا الكيانات اخلاصة تنمو خبطى مل نشهد                 
هلـا مثـيال، يـبدو أن مـن املناسب الشروع يف صياغة خطوط توجيهية لتغطية بعض الثغرات يف                    

 املبادئ، وتقدمي معايري تفسريية لتوضيح بعض املفاهيم العامة؛

ال ) ٤١/٦٥املــرفق، قــرار اجلمعــية العامــة (الــتعاريف املبيــنة يف املفهــوم األول  )ج( 
وال تذكــر املــبادئ أي شــيء بالنســبة إىل جوانــب هامــة تــتعلق . تتســق والوضــع الــدويل احلــايل

______________ 
املؤمتر السبعني، ". (استعراض معاهدات الفضاء بالنظر إىل األنشطة الفضائية التجارية" بعنوان ١/٢٠٠٢القرار  (4) 

 )).٢٠٠٢رابطة القانون الدويل، لندن،  (. ٢٠٠٢يوليه  / متوز٢٩‐٢٥الذي عقد يف لندن، 
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باالستشــعار عــن بعــد يف عــامل الــيوم، مبــا يف ذلــك توزيــع البــيانات الــيت جتمعهــا ســواتل رصــد  
 حقا، وكذلك نشرها واستخدامها جتاريا؛األرض، مث تعاجل ال

ال تذكـر املـبادئ أي شـيء عـن نطـاق تطبـيق وبعض املصطلحات الواردة يف                   )د( 
سبل الوصول إىل البيانات من جانب الدولة "املـبادئ ومـا تنطوي عليه من تبعات، ومنها مثال         

مسؤولية "، و "وراتاملشا"، و "التكالـيف املعقولـة   "، و "حاجـات الـبلدان النامـية     "، و "املستشـعرة 
 ؛"الدولة

لــيس هــناك توافــق يف اآلراء ضــمن جلــنة قــانون الفضــاء، وال حــىت يف املعــتقد   )ه( 
 املتبع عموما بشأن احلاجة إىل توفّر صك دويل ملزم بشأن االستشعار عن بعد؛

ــبغي       )و(  ــه ين ــدويل، هــو أن الشــعور العــام، وخصوصــا عــلى الصــعيد احلكومــي ال
ة ألواا، خاصة حيث إنه مل تقدم مطالبات جدية يف هذا االجتاه لغاية             اجتـناب احللـول السـابق     

 اليوم؛

 تبعا لذلك، يبدو أن الساحة السياسية ال حتبذ صياغة قواعد تنظيمية ملزمة؛ )ز( 

يـنحو مسـار العمـل الواقعـي يف الوقـت احلاضـر إىل سـن قوانـني وطنـية بشأن                      )ح( 
أو عدم اكتمال من املبادئ /ثر اجلوانب إثارة للجدل و    االستشـعار عـن بعـد، مقرونا بتنقيح أك        

 من جانب الكيانات احلكومية واملؤسسات اخلاصة؛

ينــبغي للتشــريعات الوطنــية أن تعــاجل يف مــرحلة أوىل املســائل املــتعلقة حبمايــة    )ط( 
ــفافية عــلى أنشــطة           ــزيد مــن الش ــية إضــفاء امل ــراءات الترخــيص، بغ ــيانات وتوزيعهــا، وإج الب

  عن بعد؛االستشعار

ــثلة عــن التشــريعات         )ي(  ــيوم أم ــية ال ــبلدان النام ــنمو وال ــتقدمة ال ــبلدان امل ــدم ال تق
الفضـائية الوطنـية، كمـا تقـدم االتفاقات الثنائية واإلقليمية أمثلة عن االستشعار عن بعد وذلك        

 مبعاجلة مسائل مل تتطرق إليها املبادئ؛

 علـيها باالستشـعار عن بعد، فيبدو   أمـا فـيما يـتعلق حبمايـة البـيانات املتحصـل          )ك( 
أن مـن املستصـوب أن تعـاجل التشـريعات الوطنـية مسـائل تتعلق بالتصريح لألنشطة اخلصوصية                  

  من معاهدة الفضاء اخلارجي؛٦يف الفضاء واإلشراف عليها، على ضوء املادة 

نظـرا إىل ازديـاد الدول األطراف يف معاهدة الفضاء اخلارجي، ميكن أن تعترب                )ل( 
 مادا السادسة كجزء يف التشريعات الوطنية لعدد كبري من أعضاء اتمع الدويل؛
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الـتعاون الـدويل مدعـو إىل االضطالع بدور أكرب يف ميدان أنشطة االستشعار              )م( 
 عن بعد، وخاصة على صعيد حل اخلالفات بني البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية؛

روع يف النظر يف وضع مبادئ توجيهية وصياغة       يـبدو أن الوقـت مناسـب للش        )ن( 
ــيل يف       ــة بواســطة ســواتل رصــد األرض، وقيمــتها كدل ــيانات امع ــيمة الب ــتراحات بشــأن ق اق
املـنازعات القضـائية الدولـية والوطنـية، وذلـك يف إطـار األنشـطة الفضـائية الـتجارية وتطبيقاا                    

بريا يف النقاش الذي يكتسب زمخا يف       وبذلـك تسهم رابطة القانون الدويل إسهاما ك       . املخـتلفة 
 )٥(.السنوات األوىل من األلفية على حنو تدرجيي

نظـرا إىل غـياب النـية السياسـية للمضـي يف تطويـر املـبادئ، توافـق جلـنة قانون الفضاء                       -١٣
 .على أمهية تشجيع االتفاقات الثنائية واإلقليمية بشأن هذا املوضوع يف هذه املرحلة

  
  لفضائية الوطنيةالتشريعات ا -٢ 

" التجميع"أقـرت دورة عمـل بـرلني بشـأن التشـريعات الفضـائية الوطنـية بأمهية إجراء                   -١٤
) (Project 2001لســن املــزيد مــن التشــريعات الفضــائية، كمــا طُــبق ذلــك يف ســياق املشــروع   

فر لدى وأشـار التقرير إىل أنه ال يتو . بـإدارة جامعـة كولونـيا   ) Project 2001Plus1(واملشـروع  
. الـدول الكـثري مـن املمارسات بشأن املتطلبات الوطنية يف ميدان األنشطة الفضائية اخلصوصية            

 مــن معــاهدة الفضــاء اخلــارجي، بســن ٦ونظــرا إىل االلــتزام القــانوين الــدويل، الــوارد يف املــادة 
 تشـريعات فضـائية وطنية، وخاصة يف حاالت األنشطة اخلصوصية يف الفضاء اخلارجي، ونظرا             
إىل احلاجـة الكـبرية إىل تشـريعات فضـائية وطنـية بسبب زيادة كل من اخلصخصة واالستغالل       
الـتجاري مـن جـراء العوملة، جتلّى حبث جلنة قانون الفضاء التابعة إىل رابطة القانون الدويل عن                  

. كذلك يف عمل اللجنة   " التجميع"ومـن هـنا، ينبغي أن يتبع منط         . حلـول عملـية بالغـة األمهـية       
يــبدو أنــه ال غــىن عــن هــذا اإلجــراء، كمــا ينــبغي التقــيد بــه لــدى ســن التشــريعات الفضــائية   و

 : أما فيما يتعلق بأنشطة االستشعار عن بعد، فينبغي هلذا التجميع أن يتضمن ما يلي. الوطنية
______________ 

ع إىل املعهد الربيطاين للقانون الدويل  لعلّ الفريق العامل املعين ببيانات رصد األرض يف اال القانوين التاب (5) 
واموعة مكونة من حمامني وخرباء من ذوي اخلربة الواسعة يف جمال    . واملقارن هو أول من عاجل هذه املشكلة

ومثة فريق قدم تقريرا عن املسألة إىل املؤمتر      . تفسري البيانات املستمدة من السواتل يف احملاكم الوطنية والدولية 
وعرض كل من السيد روبن كليفريل  . ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٢للمعهد الربيطاين الذي عقد يف السنوي 

والسيد كريس هاكفورد جمموعة من املسائل الشيقة على املشاركني يف إحدى دورات العمل، ومال الرأي     
ويبين  .  إىل اخلبري الطاغي يف تلك الفترة إىل رفض أي قيمة من هذا القبيل بسبب هامش التفسري الكبري املتروك       

عدد من القضايا اليت نظرت فيها حمكمة العدل الدولية يف الفترات األخرية بوضوح أن املشكلة تقوم على     
 .الفحوى، وتتخطى املسألة اإلجرائية بكثري 
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 التزام الدول يف االستمرار يف التصريح لألنشطة الفضائية واإلشراف عليها؛ )أ( 

 دول بتسجيل األجسام الفضائية؛التزام ال )ب( 

اعـتماد القواعـد التنظيمـية املناسـبة بشـأن التعويض الواجب أن تسدده الدولة                )ج( 
 املسؤولة، وفقا للقانون الدويل بسبب عمل أو نشاط فضائي قام به كيان من غري الدول؛

 .اشتراط توفّر تأمني إلزامي لألطراف من غري الدول كنتيجة الزمة ملا ورد )د( 
  

األعمال احلالية اليت تقوم ا جلنة قانون الفضاء التابعة إىل رابطة القانون الدويل ألجل  -٣ 
  ٢٠٠٦مؤمتر تورنتو املزمع عقده عام 

ــد          -١٥ ــن بع ــتنتاجات بشــأن االستشــعار ع ــراعاة لالس ــرلني، م ــر ب ــتائج مؤمت ــتنادا إىل ن اس
هذيـن املوضـوعني ومسـائل التسجيل،       والتشـريعات الفضـائية الوطنـية، إضـافة إىل العالقـة بـني              

باتــت جلــنة قــانون الفضــاء الــتابعة إىل رابطــة القــانون الــدويل مــنخرطة يف اســتعراض ممارســات 
ووزع، هلذه الغاية، استبيان على األعضاء يف       . الـدول الـيت تـنطوي عليها املسائل الثالث كلها         

لجنة ملؤمتر تورنتو املزمع    قـبل إعداد تقرير ال    " كمـرحلة سـابقة    "٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول  
وسـوف يسـتمر حتليل املشاكل النامجة عن استخدام بيانات رصد األرض        . ٢٠٠٦عقـده عـام     

ــنازعات بشــأن احلــدود     ــية، وخاصــة يف امل ــية والوطن ــنازعات القضــائية الدول إضــافة إىل . يف امل
اس الصك  ذلـك، سـتعاين اللجـنة باسـتمرار مسـألة احلطام الفضائي وتسوية النـزاعات على أس               

الـدويل لـرابطة القـانون الـدويل بشـأن محايـة البيـئة مـن األضـرار الـنامجة عـن احلطـام الفضائي،                         
 .ومشروع اتفاقية رابطة القانون الدويل حول تسوية اخلالفات املتعلقة باألنشطة الفضائية

  
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والربازيل بشأن نشر وتطوير قانون  -دال 

وجهة نظر أمريكا الالتينية والكاريـيب، : فضاء على الصعيدين الدويل والوطينال
  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٢٢اليت عقدت يف ريو دي جانريو من 

لقـد دعي كل من رئيسة جلنة قانون الفضاء التابعة إىل رابطة القانون الدويل ومقررها                -١٦
ة العمــل بشــأن نشــر وتطويــر قــانون الفضــاء عــلى       العــام إىل املشــاركة كمتكــلمني يف حلقــ   

وجهـة نظــر أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب، إضـافة إىل إختصاصــيني      : الصـعيدين الـدويل والوطـين   
وفــرانس فــون در دونــك ) اجلمهوريــة التشــيكية(مــرموقني يف اللجــنة، ومــنهم فالدميــري كوبــال 

ة العمل، خوسيه مونسريات    ، إضـافة إىل أحد مضيفي حلق      )فرنسـا (وأرمـل كرسـت     ) هولـندا (
 ٢٢ويف إحـدى جلسـات حلقـة العمـل اليت عقدت يف ريو دي جانريو من                 ). الـربازيل (فيـلهو   
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ــثاين ٢٥إىل  ــيامز     ٢٠٠٤نوفمــرب / تشــرين ال ــن ول ــانون الفضــاء، موري ، كانــت رئيســة جلــنة ق
مسـؤولة عـن تقـدمي عـرض عـن ورقة املناقشة بشأن قانون الفضاء وأنشطة االستشعار عن بعد              

وقام . وخوسيه مونسريات فيليو كمعلّقني   ) الواليات املتحدة (مـع كل من جوان غابرينوفيتش       
هـدف وثـيقة املناقشـة الرئيسـي عـلى معـرفة أيـن كـنا وأيـن حنـن وأيـن نود أن نكون، يف أكثر                           
الشـروط واقعـية، على صعيد اإلطار القانوين الذي ينظّم االستشعار عن بعد يف السيناريوهات               

وقدم شتيفان  .  والدولـية، بالنظر إىل منو األنشطة الفضائية التجارية يف الوقت احلاضر           اإلقليمـية 
هوبــه، املقــرر العــام يف جلــنة قــانون الفضــاء، يف وثــيقة املناقشــة الــيت عرضــها بشــأن الــتطورات   
احلالــية واملســتقبلية يف جمــال قــانون الفضــاء الــدويل حملــة عامــة كاملــة عــن التشــريعات الفضــائية 

وقام . ل اخلمسـني سـنة املاضـية، مشـددا عـلى التطبيقات التجارية لألنشطة الفضائية اليوم      خـال 
وكُلّـف فـرانس فـون در دونـك مبعاجلة التطورات           . فالدميـري كوبـال بـدور املعلّـق عـلى الوثـيقة           

احلالـية واملسـتقبلية يف جمال القوانني والسياسات الوطنية املتعلقة بالفضاء، وعاجل أرمل كرست              
 .قضية املوضوعية املتعلقة بقانون الفضاء والتعاون التقينال
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