
A/AC.105/C.2/L.254/Add.1  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
8 March 2005 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
300305    V.05-81982 (A) 
*0581982* 

 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     
  إضافة     

   الردود املتلقّاة من املنظمات الدولية       -ثانيا  
   املعهد الدويل لقانون الفضاء         

  معلومات خلفية        -ألف  
أُنشــئ املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء مــن جانــب االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية      -١
أنشــطة تســتهدف تعزيــز تطــور قــانون الفضــاء   بغــرض االضــطالع ب١٩٦٠يف عــام ) اإليــاف(

وتضم . وبدراسـات للجوانب القانونية واالجتماعية الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه        
 بلدا جرى   ٤٠عضـوية املعهـد يف الوقـت احلاضر شخصيات منفردة ومؤسسات مما يزيد على               

ومبا أن اإلياف معترف به   . انـتقاؤها لتمـيزها مبـا قدمـته مـن مسـامهات يف تطوير قانون الفضاء               
                                                               

∗ A/AC.105/C.2/L.253. 
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ــيحق        رمســيا كمراقــب يف دورات جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، ف
ألعضــاء املعهــد أن يعيــنوا كمراقــبني يف دورات تلــك اللجــنة ودورات جلنــتها الفرعــية العلمــية  

 .والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية
  

   األنشطة احلالية        -باء  
  لتدارس السابعة واألربعون بشأن قانون الفضاء اخلارجيحلقة ا -١ 

عقــد املعهــد حلقــته التدارســية الســابعة واألربعــني بشــأن قــانون الفضــاء اخلــارجي يف     -٢
وبلــغ عــدد الورقــات املعروضــة . ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٨ إىل ٤فانكوفــر، كــندا، مــن 

)  االطالق يف هذا احلدث السنويوهـذا أعـلى عدد يعرض على     ( ورقـة    ٨٨أثـناء احللقـة قـرابة       
التطورات اجلديدة يف التشريعات    ) أ: (توزعـت عـلى مخـس جلسـات تناولـت املواضـيع التالـية             

القــانون الــدويل واملمارســة املتمــثلة يف عقــد اتفاقــات للــتعاون بشــأن   ) ب(الفضــائية الوطنــية؛ 
ائل القانونــية املــتعلقة املســ) د(اتفاقــية عامــة بشــأن قــانون الفضــاء؟؛  ) ج(األنشــطة الفضــائية؛ 

: مســائل قانونــية أخــرى) ه(مبشــاريع القطــاع اخلــاص وحقــوق امللكــية والتطبــيقات الفضــائية؛ 
 .االتصاالت ومصادر القدرة النووية وتداعياا العسكرية

واستضـافت ادارة الشــؤون القانونــية بوكالــة الفضـاء األوروبــية حدثــا خاصــا ألعضــاء    -٣
ــربامج الفضــ    ــد بشــأن ال ــيةاملعه ــيني   : ائية األوروب ــيدي لصــاحل اإلخصــائيني القانون . عــرض مته

ــألرض           ــتة بالنســبة ل ــية الثاب ــية األوروب ــية التكميل ــة املالح ــاش حــول اخلدم ــة نق ــدت حلق وعق
والربنامج ) غميس(ونظـام غاليلـيو وبـرنامج الرصـد العاملي لألغراض البيئية واألمنية             ) إغـنوس (

 .األورويب الستكشاف الفضاء
  

 قة مانفريد الكس الثالثة عشرة للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء،مساب -٢ 
  ٢٠٠٤لعام 
ــثة عشــرة        -٤ ــريد الكــس الثال ــة املعهــد التدارســية أيضــا مســابقة مانف ــناء حلق عقــدت أث

وقام بكتابة القضية، اليت كانت تتعلق باالستغالل       . لـلمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء      
 .فون در دونك. يل وف.فاراند و ر.ئية، أالتجاري حملطة فضا

ــيمي يف       -٥ وعقــدت اجلــوالت التمهــيدية ملســابقة احملاكمــة الصــورية عــلى الصــعيد االقل
ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     )  أفرقة ٨(ويف الواليـات املـتحدة األمريكية       )  أفـرقة  ٨(أوروبـا   
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قضاة من حمكمة العدل الدولية، وضـمت هيـئة القضاة يف اجلوالت النهائية ثالثة         ).  فـريقا  ١٩(
 .هم أبدول كوروما وفالدلني فرييشيتني وفرانسيسكو ريزيك

ــندا    -٦ ــية للمســابقة الفــريق األورويب جلامعــة اليــدن، هول ــة النهائ واحــتل . وفــاز يف اجلول
واحــتل . املرتــبة الثانــية فــريق مركــز الشــؤون القانونــية جبامعــة جورجــتاون، واشــنطن العاصــمة 

وفــاز فــريق جامعــة اليــدن . لــثة فــريق املعهــد الوطــين للقــانون جبامعــة بانغــالور، اهلــنداملرتــبة الثا
غــالووي ألحســن مذكــرة مكــتوبة، بيــنما فــاز جبائــزة ســترينز وتيــنن ألحســن  . جبائــزة آيلــني م

 .خطيبة ميليسا بايتنغ من فريق الواليات املتحدة

ذي نظمـه املعهـد جامعة      وقـد تفضـلت بـرعاية اجلـوالت النهائـية وحفـل االسـتقبال الـ                -٧
، ووكالة الفضاء ”Kaye scholer, Farris, Dorsey and Whitney“بريتـيش كولومبـيا، وشـركة    

 ،”Ramírez de Arellano y Abogados“، وشركة ”MacDonald Dettwiler“الكـندية، وشـركة   
لمالحة اجلوية  ورابطـة األعضاء األمريكيني يف املعهد الدويل لقانون الفضاء، واالدارة الوطنية ل           

ــاء       ــة الفضـ ــتابع لوكالـ ــاء، الـ ــانون الفضـ ــز األورويب لقـ ــتحدة، واملركـ ــات املـ ــاء بالواليـ والفضـ
 .األوروبية، والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

  
  اجلوائز -٢ 

 .فاز جبائزة اخلدمة املتميزة أمني صندوق املعهد، فرانس فون در دونك -٨

 فريشور من نصيب أتسويو إيتو من       -ديديـريكس   . ف. ه. كانـت جائـزة الدكـتور إ       -٩
الــيابان، مكافــأة هلــا عــلى ورقــتها املــتعلقة باجلوانــب القانونــية مليــثاق الــتعاون عــلى حتقــيق            

امليــثاق (االســتخدام املنســق لــلمرافق الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية  
ه اجلائزة ألفضل ورقة يقدمها يف حلقة       ومتـنح هذ  ). الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى         

املعهـد التدارسـية مؤلفون دون سن األربعني مل يسبق هلم أن نشروا أكثر من مخس ورقات يف                  
وكــان مثانــية مؤلفــني قــد قدمــوا ورقــات للتــنافس عــلى نــيل . وقــائع حلقــات املعهــد التدارســية

 . يورو٥٠٠اجلائزة، اليت تتمثل يف ميدالية وجائزة نقدية قدرها 
  

  املنشورات -٤ 
 :أُصدرت املنشورات التالية -١٠

وقـائع حلقـة الـتدارس السادسة واألربعني بشأن قانون الفضاء اخلارجي، اليت              )أ( 
 تولّى نشرها املعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية؛
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ضطلع تقريـر اللجـنة الدائمة املعنية حبالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة امل            )ب( 
 ”“IISL Proceedingsـا يف الفضـاء اخلـارجي، الـذي أعـده أندريـه تريخيـوف ونشـر يف جملـة          

 ).وقائع املعهد الدويل لقانون الفضاء(

، الــيت ٢٠٠٤أبــريل /وقــائع مؤمتــر بيجيــنغ لقــانون الفضــاء، املعقــود يف نيســان )ج( 
 .توىل نشرها املعهد الصيين لقانون الفضاء

  
   بلة  األنشطة املق     -جيم   

  املؤمتر االقليمي الثالث لقانون الفضاء، بانغالور، اهلند -١ 
سوف تستضيف املؤمتر االقليمي القادم لقانون الفضاء املؤسسة اهلندية ألحباث                                             -١١

واملؤمتر هو الثالث يف              . ٢٠٠٥يونيه      / حزيران     ٢٩ إىل    ٢٦الفضاء يف بانغالور، اهلند، من                  
 دف مجع إخصائيي قانون الفضاء                        ٢٠٠١عام     سلسلة مؤمترات اقليمية استهلت يف                     

والسياسات الفضائية، يف منطقة معينة، معا ملناقشة مواضيع ذات أمهية اقليمية خاصة،                                                
ومتكني املشاركني من خمتلف اخللفيات التخصصية من االلتقاء والتفاعل مع خرباء من مجيع                                                    

 .أحناء العامل وتعزيز التفاهم والتعاون لصاحل مجيع األطراف                              

اآلثار القانونية للبعثات املرسلة إىل                      ) أ: (وسوف يركز املؤمتر على املواضيع التالية                       -١٢
االستشعار عن بعد واملعلومات                  ) ج (اجلوانب القانونية خلدمات االطالق؛                        ) ب (القمر؛   

 حالة خاصة           )ه(االتصاالت، مبا يف ذلك التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد؛                                      ) د (اجلغرافية؛      
وميكن      . صوب وضع خمطط أويل هلا                : التشريعات الفضائية الوطنية               ) و (ر الكوارث؛       تتعلق بتدب      

 ). أدناه   ٢٠انظر الفقرة        (العثور على مزيد من املعلومات يف موقع املعهد على الويب                             
  

  حلقة التدارس الثامنة واألربعون بشأن قانون الفضاء اخلارجي -٢ 
  ١٧ن بشأن قانون الفضاء اخلارجي من                          سوف تعقد حلقة التدارس الثامنة واألربعو                       -١٣
وسوف تناقش احللقة املواضيع                 .  يف فوكووكا، اليابان            ٢٠٠٥أكتوبر      / تشرين األول        ٢١إىل   

 :التالية  

. الردود املؤسسية وغري املؤسسية                 : التوافق واخلوصصة يف ميدان االتصاالت                     )أ( 
ية وجتارية تطلبت              سوف تركز هذه اجللسة على ما شهده ميدان االتصاالت من تطورات تقن                                            

وسوف تشري الورقات املقدمة إىل                    . تغيريات مؤسسية وغري مؤسسية يف قطاع االتصاالت                              
املؤسسات املعاد هيكلتها، مثل املنظمة الدولية لسواتل االتصاالت واملنظمة الدولية                                           
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يل   لالتصاالت الساتلية املتنقلة، على ضوء مسؤولياا اجلديدة؛ والتطورات داخل االحتاد الدو                                                
لالتصاالت وآثار التحول الذي شهده يف العقد األخري؛ واألساس القانوين والنتائج احملتملة                                                   

مثل لوائح        (ملؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات؛ واآلثار املترتبة على تعديل اللوائح احمللية                                          
رى تتعلق        وميكن حتديد مشاكل أخ               . يف السياق الدويل         ) الواليات املتحدة واللوائح األوروبية                  

 بالتوافق واخلوصصة وتقدمي اقتراحات حللها؛                         

اجلوانب القانونية لتوسيع احلضور البشري خارج املدارات األرضية                                         )ب ( 
سوف تتناول هذه اجللسة خمتلف اخلطط احلالية اليت جيري صوغها ومن شأا أن                                              . املنخفضة    

جل الورقات ما ينشأ            وسوف تعا      . تفضي إىل حضور بشري خارج املدارات األرضية املنخفضة                             
وسيوىل اهتمام ملا يوجد حاليا من معاهدات ومبادئ                                    . عن ذلك من مسائل قانونية خمتلفة                     

خاصة بالفضاء وملدى حدها من األنشطة البشرية والروبوطية خارج املدارات األرضية                                                     
ر   ؛ والصكوك اجلديدة الالزمة ملا خيطط له البشر من سف                            )يف اال التجاري مثال            (املنخفضة      

إىل الفضاء الواقع خارج املدارات األرضية املنخفضة والعمل والعيش فيه؛ واملدى الذي ينبغي                                                  
أن تذهب اليه األوساط الفضائية الدولية يف جتاوز سوابق معينة مثل االتفاق الدويل بشأن                                                      
احملطة الفضائية الدولية، من أجل وضع اتفاقية عامة بشأن البشر يف الفضاء أو مواصلة                                             

 ف تبعا للحالة؛         التصر   

املالحة      : املسائل القانونية املتعلقة بالتطورات اجلديدة يف التطبيقات الفضائية                                      )ج( 
سوف تتناول هذه اجللسة تزايد استحداث                         . واالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية                      

تطبيقات فضائية تقترن بتطبيقات أخرى يف جمايل املالحة الساتلية واالستشعار عن بعد،                                                       
وسوف توفر مثاال مثريا لالهتمام هلذين االني يف سياق ادماجهما يف نظم املعلومات                                                       

وسوف تركز الورقات على املالحة واالستشعار عن بعد،                                   . اجلغرافية والنظم املتصلة ا               
وخصوصا على تطورات جديدة مثل املسائل العامة لنظم املعلومات اجلغرافية، وسوف تعاجل                                                 

 لكل من تلك املسائل، مثل احلرمة الشخصية ومحاية البيانات، واألمن                                                اجلوانب القانونية         
 والترميز، وتيسر الوصول إىل البيانات؛                    

، مبا يف ذلك اجلوانب القانونية للرحالت                         ١املسائل القانونية األخرى                )د ( 
سوف تعرض يف هذه اجللسة ورقات تتناول مجيع املسائل القانونية                                           . الفضائية دون املدارية           

خرى، ولكن على وجه اخلصوص املسائل القانونية املتعلقة بالرحالت الفضائية دون                                              األ 
املدارية، مبا يف ذلك الوالية املؤسسية واحلدود بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي                                                

 واملسؤولية والتسجيل وحقوق اهلبوط؛                 
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امللكية     ، مبا يف ذلك اجلوانب القانونية حلقوق                        ٢املسائل القانونية األخرى                )ه( 
سوف تعرض يف هذه اجللسة الثانية ورقات تتناول على وجه اخلصوص                                         . على سطح القمر        

التطورات األخرية بشأن مسألة حقوق امللكية على سطح القمر واملسألة األعم اخلاصة                                              
 بالعالقة والتفاعالت بني املشاريع احلكومية ومشاريع القطاع اخلاص؛                                     

 يعقد بشأن ادارة حركة املرور                   نوين   قا /اجتماع مائدة مستديرة علمي                   )و ( 
ذي صلة       /الفضائية، وسوف يقترح املعهد أيضا عقد جلسة خاصة بشأن موضوع قانوين                                                

 باألعمال التجارية؛           

حلقة املعهد التدارسية التاسعة واألربعون بشأن قانون الفضاء اخلارجي،                                      )ز ( 
  .٢٠٠٦أكتوبر      /اليت ستعقد يف فالنسيا، اسبانيا، يف تشرين األول                           

  
 مسابقة مانفريد الكس الرابعة عشرة للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء، -٣ 

  ٢٠٠٥لعام   
سوف تعقد اجلوالت النهائية العاملية ملسابقة مانفريد الكس الرابعة عشرة للمحاكمة                                                    -١٤

 القضية     وقد توىل كتابة          . الصورية يف جمال قانون الفضاء أثناء حلقة التدارس الثامنة واألربعني                                     
. )Brunett. D(برونيت      . د ) Gammaland ضد     Deltastanقضية      (املتعلقة باملسؤولية الدولية              

وسوف      . وسوف يدعى ثالثة قضاة من حمكمة العدل الدولية للحكم يف اجلوالت النهائية                                                
وسوف تتاح          . تعقد جوالت اقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ ويف أوروبا ويف الواليات املتحدة                                           

ل كل جولة وتفاصيل القضية يف موقع خاص للمعهد على الويب                                      تفاصي    
(www.spacemoot.org). 

  
الندوة املشتركة بني املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء،  -٤ 

لصاحل أعضاء الوفود املشاركة يف أعمال اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة 
  رجي يف األغراض السلميةاستخدام الفضاء اخلا

  ٤سوف ينظم املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء، يف                                               -١٥
، ندوة ألعضاء الوفود املشاركة يف أعمال اللجنة الفرعية القانونية التابعة                                      ٢٠٠٥أبريل      /نيسان    

ألخرية يف ميدان           للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، تتناول التطورات ا                                   
 املتعلقة     ١٩٨٦االستشعار عن بعد ومدى استصواب مراجعة مبادئ األمم املتحدة لسنة                                     

). ٤١/٦٥مرفق قرار اجلمعية العامة             (باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي                         
 .وسوف يترأس الندوة السفري بيتر يانكوفيتش من النمسا                              
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  حقوق امللكية على سطح القمر -٥ 
 جملس ادارة املعهد الدويل لقانون الفضاء يف موقعه على الويب بيانا بشأن                                           نشر   -١٦

ومتابعة هلذا املوضوع،             . املطالبات حبقوق ملكية تتعلق بالقمر واألجرام السماوية األخرى                                    
يعتزم جملس االدارة اآلن تنظيم حلقة عمل تضم علماء وإخصائيني قانونيني ملعاجلة هذه                                                      

سألة األعم اخلاصة بالعالقة والتفاعالت بني املشاريع احلكومية                                   املسائل من أجل دراسة امل            
) أملانيا    (وقد اتفقت معاهد قانون اجلو والفضاء يف كل من كولونيا                                  . ومشاريع القطاع اخلاص            

على التعاون معا، وستتوىل التخطيط حللقة العمل حول                                  ) كندا  (ومونتريال        ) هولندا   (واليدن      
 .٢٠٠٦لتجاري، اليت ستعقد يف أوائل عام                     املسائل املتعلقة باالستغالل ا               

  
  املنشورات -٦ 

سيقوم املعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية بنشر وقائع حلقة التدارس السابعة                                                 -١٧
 .واألربعني بشأن قانون الفضاء اخلارجي                     

وسوف يواصل املعهد الدويل لقانون الفضاء، مبقتضى عقد مربم مع األمم املتحدة،                                              -١٨
اد املواد الالزمة الستعراض األمم املتحدة السنوي للتطورات يف ميدان التعاون الدويل                                           اعد 

 .”Highlights in Space“وقانون الفضاء، الذي ينشر يف املطبوعة املعنونة                           

وسيواصل املعهد الدويل تقدمي تقرير سنوي عن أنشطته إىل جلنة استخدام الفضاء                                                -١٩
 .اخلارجي يف األغراض السلمية               

 بصورة      (www.iafastro-iisl.com)وجيري حتديث موقع املعهد الدويل على الويب                       -٢٠
 .منتظمة   

وسوف يعد املعهد الدويل، مبساعدة من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، صيغة                                            -٢١
 .٢٠٠٣-١٩٩٦حمدثة للثبت املرجعي اخلاص بوقائع املعهد، تغطي الفترة                              
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