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   مقدمـة -أوالً 
طــبقاً لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام     -١

، A/AC.105/871(غـــراض الســـلمية، يف دورـــا اخلامســـة واألربعـــني  الفضـــاء اخلـــارجي يف األ
 دعـت األمانـة املنظمات الدولية   )1(، وأيدتـه اللجـنة يف دورـا التاسـعة واألربعـني،      )٥٦الفقـرة   

احلكومـية وغـري احلكومـية إىل تقـدمي تقارير عن أنشطتها ذات الصلة بقانون الفضاء بغية توفري           
وهذه الوثيقة حتتوي على جتميع إمجايل للتقارير    . ة الفرعـية القانونـية    املعلومـات عـنها إىل اللجـن      

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٦املتلقّاة لغاية 
  

   الردود املتلقّاة من املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية                   -ثانياً  
   املركز األورويب لقانون الفضاء          

   معلومات خلفية        -ألف   
  مقدمـة  -١ 

ــة الفضــاء  ١٩٨٩نشــئ املركــز األورويب لقــانون الفضــاء يف عــام   أُ -١ ، مبــبادرٍة مــن وكال
واملركز . وبرعايتها، وبفضل الدعم املقدم من عدد من الرواد يف هذا امليدان        ) إيسـا (األوروبـية   

يـؤدي وظائفـه مبقتضـى ميـثاق يعـرف املهـام املسـندة إلـيه، وبنيـته املؤسسـية، وأهدافه املنشودة                  
 ).٢٠٠٥يونيه / اعتمدت الصيغة األخرية من امليثاق يف حزيرانوقد(
  

  األهداف والتنظيم     -٢ 
اهلـدف الرئيسـي لـلمركز األورويب لقـانون الفضـاء هـو بناء فهم إلطار العمل القانوين             -٢

كمــا إن . اخلــاص باألنشــطة الفضــائية، ونشــر هــذا الفهــم يف أوروبــا ويف غريهــا مــن األمــاكن  
فـيما بـني أصـحاب املصـلحة املعنـيني، إىل جانب حتسني تعليم قانون الفضاء                تـبادل املعلومـات     

ولدى املركز طموح آخر هو تقدمي . والـترويج له، مهـا أداتـان رئيسـيتان يف بلوغ ذلك اهلدف     
ــثة العهــد عــن اإلســهام األورويب يف األنشــطة الفضــائية إىل مــا يــتجاوز نطــاق      معلومــات حدي

 .األورويب يف ميدان ممارسة قانون الفضاء وتعليمه ومنشوراتهأوروبا، ومن مث تعزيز املوقف 
 

                                                                 
 .١٩٩، الفقرة (A/61/20) ٢٠ الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم      الوثائق (1) 
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  بنية مرنة ومنفتحة    -٣ 
 جيمع بالدرجة الرئيسية    – واالسـم يـدلّ عـلى مسمى البنية بكلّيتها           –إن هـذا املركـز       -٣

لفـيفاً مـن االختصاصـيني املهنـيني واحملـامني والباحـثني اجلامعـيني والطلَـبة، ويشـجع على تبادل               
وهو منظَّم على حنو مرن جداً، وليس لـه شخصية      . رف فـيما بـني االختصاصـات املتعددة       املعـا 

كمـا إن البنـية اهليكلـية اخلاصة باملركز األورويب لقانون الفضاء توفّر منتدى للمناقشة              . قانونـية 
ذلك أن إمكانات كربى    . جلمـيع الراغـبني يف القـيام بـدور يف نقـاش بـناء حـول قـانون الفضاء                  

ومن مث فإن . يف أوروبـا يف مـيدان قـانون الفضاء، لكنها كثريا ما تكون معزولة ومبعثرة   توجـد   
واجلمعــية العامــة لــلمركز األورويب لقــانون الفضــاء، . هــذا املركــز يهــدف إىل ســد هــذه الــثغرة

املفــتوح باــا لكافــة األعضــاء، جتــتمع كــل ســنتني، وتنتخــب جملــس املركــز، ممــا يضــمن متثــيالً  
وأما . لف أصـحاب املصـلحة مـن االختصاصيني املهنيني وخمتلف املناطق اجلغرافية           منصـفاً ملخـت   

 .األمانة التنفيذية فهي مسؤولة عن إدارة أنشطة املركز ومنوها
  

  جملس املركز األورويب لقانون الفضاء       -٤ 
تنتخـب اجلمعـية العامـة لـلمركز األورويب لقـانون الفضـاء يف اجـتماعها اإلثـين سنوي                    -٤

ء جملــس املركــز لفــترة سـنتني، وهــم أفــراد مــن رعايـا الــدول األعضــاء يف وكالــة الفضــاء   أعضـا 
األوروبـية أو الـدول املنتِسـبة إلـيها، أو من سائر البلدان األوروبية اليت أبرمت اتفاق تعاون مع                 

ويتمـيز أعضاء الس بتجربة عريقة وخربة بارزة يف قانون الفضاء،    . وكالـة الفضـاء األوروبـية     
 .م يلتزمون بالعمل بنشاط على تعزيز أغراض املركز على الصعيدين الوطين والدويلوه
  

  العضوية والشبكة    -٥ 
يســتطيع األشــخاص الطبيعــيون، أو الشخصــيات االعتــبارية، مــن الــدول األعضــاء يف    -٥

رمت وكالـة الفضـاء األوروبـية أو الـدول املنتِسـبة إلـيها، أو مـن سـائر الـبلدان األوروبية اليت أب                 
اتفــاق تعــاون مــع وكالــة الفضــاء األوروبــية، أن يصــبحوا أعضــاء يف املركــز األورويب لقــانون    

واكتساب مسة العضوية مينح العضو احلق يف املشاركة       . الفضـاء بـناًء عـلى تسـديد رسم سنوي         
يف اجلمعية العامة، وتلقّي منشورات ) اإلجيايب أو السليب(يف خمـتلف أنشـطة املركز، والتصويت    

وجيب جتديد مسة العضوية يف بداية . ركـز، وخصوصـاً الرسـالة اإلخبارية الصادرة عن املركز         امل
 ).فرباير/ شباط–يناير /كانون الثاين(كل سنة 
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  جهات االتصال الوطنية      -٦ 
بغـية تيسـري االتصـال مـع األعضـاء، ونشـر املعلومـات، وتنظـيم األنشـطة، عـين املركز                      -٦

لتشـجيع عـلى إقامـة جهـات اتصـال وطنـية لـتكون صـلة وصل بني         األورويب لقـانون الفضـاء با   
ومــن مث فقــد متّــت إقامــة عشــر جهــات اتصــال يف كــل مــن إســبانيا وأملانــيا   . املركــز وأعضــائه

ــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا          ــتحدة ل ــة امل ــندا واململك ــا وفنل ــيا وبلجــيكا والســويد وفرنس وإيطال
 مـنها تبعاً ملا إذا كان يوجد معهد أو مركز  وختـتلف وضـعية كـلٍ    . الشـمالية والنمسـا وهولـندا     

وأمـا جهات  . لقـانون الفضـاء يف الـبلد املعـين، وتـبعاً للصـيغة القانونـية الـيت اخـتارها أعضـاؤها                  
االتصـال الوطنـية الـيت تـنال دعمـاً تنظيمـياً من املركز األورويب لقانون الفضاء فتقوم بدور هام         

وجيــري . والــندوات واألحبــاث بشــأن قضــايا الفضــاءيف تعزيــز أنشــطة متــنوعة، مــثل املؤمتــرات 
حالـياً إقامـة جهـة اتصـال جديـدة يف اجلمهوريـة التشـيكية، واملركـز يعمـل عـلى زيادة حضور              

 ١٧حالياً  (جهـات االتصـال الوطنـية اجلديـدة يف الـدول األعضـاء يف وكالـة الفضاء األوروبية                   
 .، أو حىت يف دول غري أعضاء فيها)دولة

  
  ل التمويـ  -٧ 

ــل املركــز        -٧ ــية اجلــزء األكــرب مــن متوي ــة الفضــاء األوروب ــر وكال ــراهن، توفِّ يف الوقــت ال
األورويب لقـانون الفضـاء مـن ميزانيـتها العاديـة، يف حـني توفِّـر مؤسسـات أخـرى، مـثل وكالة                

واملركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضاء، الدعم ألجل أحداث      ) دي إل آر  (الفضـاء األملانـية     
، أخذ يطلب من الدول     ١٩٩٤يناير  /ومـنذ كانون الثاين   . ومـنها مـثالً الـدورة الصـيفية       معيـنة،   

 .األعضاء دفع رسم عضوية سنوي صغري
  

  األنشطـة    -باء  
  الدورة الصيفية عن قانون الفضاء والسياسة الفضائية          -١ 

ركز جـرت الـدورة الصـيفية اخلامسـة عشـرة عـن قـانون الفضـاء والسياسـة الفضائية يف امل                     -٨
، يف نوردفـيجك، هولندا، يف الفترة من        )مركـز إرازمـوس   (األورويب لـبحوث وتكنولوجـيا الفضـاء        

 مرشــدين مــن كــل مــن إســبانيا ٤ طالــباً و٤٠وحضــرها زهــاء . ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٥ إىل ٤
يا وأملانـيا وأوكرانـيا وإيطالـيا والـربتغال وبلجـيكا وبولـندا وفرنسا واململكة املتحدة والنمسا ونيجري                

وقـد قُدمـت إىل الطـالب حملـة إمجالـية عريضـة عـن املسـائل القانونـية والسياسـة           . وهولـندا والـيونان  
والتقنــية ذات الصــلة باألنشــطة الفضــائية، مــن ِقــبل عــدد مــن الباحــثني اجلامعــيني املشــهورين ومــن  
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جيع على وطُلـب إىل احملاضـرين العـناية بالـتفاعل مـع الطـالب، والتشـ           . خـرباء مـن القطـاع اخلـاص       
وكان الربنامج املقرر هلا حافالً     . املناقشـة وتـبادل وجهات النظر فيما بني املشاركني بقدر اإلمكان          

جـداً، فكـان الطـالب حيضرون ثالث أو أربع حماضرات يف اليوم، وعملوا أيضا على إعداد دراسة                  
ــية ألجــل حماكــاة دعــوة إىل تقــدمي عطــاءات : اســتخدام الفضــاء يف األغــراض العلمــية ("حالــة   دول

، كلّية جان مونيه،  )آيديست(معهد قانون الفضاء واالتصاالت     (أخيلـياس   . ب: مشـروع؛ املنسـق   
، لعرضــها يف هنايــة الــدورة عــلى هيــئة دولــية مــن اخلــرباء، ))جامعــة جــنوب بــاريس احلاديــة عشــرة

ة؛ وسريو وكـان مـنهم جـريارد براشـيه، رئـيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي         
وكــان مســتوى العــروض اإليضــاحية املقدمــة عالــياً . أريفــالو، نائــب ســفري كولومبــيا لــدى النمســا

جـداً، كمـا كانـت النـتائج النهائـية الـيت أحـرزها مجـيع الطالب يف عملهم الدراسي مثرية لالهتمام          
رت بعض وجـرت احملاضـرات يف اسـتديو الـتلفزة يف مركـز إرازموس؛ وقد صو        . وتتسـم بالـتحدي   

العـــروض اإليضـــاحية عـــلى أشـــرطة، وهـــي مـــتاحة اآلن عـــلى أفـــالم فـــيديو، بـــناًء عـــلى الطلـــب  
(http:stremiss.spaceflight.esa.intl?pg=production&dm=1&PID=ecs 12006). 

ــبحوث       -٩ ــتطوير يف املركــز األورويب ل ــزيارة إىل مــرافق البحــث وال ــام الطــالب ب وقــد ق
، وكذلــك إىل حمكمــة العــدل الدولــية يف الهــاي، حيــث قــدم   )ايســتيك(وتكنولوجــيا الفضــاء 
قانون الفضاء وحمكمة   "فرييريشتشـاين للطـالب عرضاً إيضاحياً ثرياً عن         . القاضـي فالدلـني س    

يف نســختني، ورقــية ومســجلة عــلى (وســوف تــتاح حماضــر الــدورة الصــيفية  ". العــدل الدولــية
 .قبلةيف غضون األشهر امل)) روم-سي دي(قرص مدمج 

 . يف كوينـز كوليدج، جامعة لندن٢٠٠٧سوف جتري الدورة الصيفية لعام  -١٠
  

  مسابقة مانفريد الكس للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء           -٢ 
نظَّـم املركـز األورويب لقـانون الفضـاء سلسـلة اجلوالت األوروبية من مسابقة مانفريد                 -١١

 الفضاء، يف املركز املتعدد التخصصات لدراسات       الكـس لـلمحاكمة الصـورية يف جمـال قـانون          
، بالتعاتون ٢٠٠٦أبـريل  / نيسـان ٢٥ و٢٤الفضـاء، يف اجلامعـة الكاثوليكـية يف لويفـن، يومـي          

ــية يف بلجــيكا، اخلاصــة      ــوم وجهــة االتصــال الوطن مــع املكتــب االحتــادي للسياســة العامــة للعل
ة ســتة أفــرقة، قامــت مجــيعها بأحبــاث وشــاركت يف املســابق. باملركــز األورويب لقــانون الفضــاء

ــتازة ــة لويفــن الكاثوليكــية يف      )2(.مم ــريق جامع ــية ف ــز يف اجلــوالت األوروب ــريق الفائ  وكــان الف
                                                                 

املعهد : جامعة برمين؛ وهولندا: اجلامعة الكاثوليكية يف لويفن واجلامعة احلرة يف بروكسيل؛ وأملانيا: بلجيكا (2) 
قسم القانون : ولية، جامعة وارسو؛ وإسبانيامعهد العالقات الد: الدويل لقانون اجلو والفضاء، اليدن؛ وبولندا
 .وإدارة األعمال واإلدارة العامة، جامعة خاين
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وكــان . بلجــيكا، املؤلَّــف مــن إميــانويل دي غــروف، وغاريــث بــرايس، وباتيســت بــاكلونس   
 وكــيفني كومــر، ديــن هــريدر،. ج. الفــريق الفائــز الــثاين فــريق جامعــة اليــدن، املؤلَّــف مــن د  

ومـنح كـيفني كومـن جائـزة أفضـل عرض شفهي، ومنحت جامعة لويفن         . وسـوزانا روزمـالن   
وقـد أعقـب ذلـك احلـدث املهـم عقـد حلقة عمل       . الكاثوليكـية جائـزة أفضـل عـرض مكـتوب       

ــيقات الفضــائية    "عــنواهنا  ــانوين لألنشــطة والتطب ــنظورات بلجيكــية  : ســعياً إىل إطــار عمــل ق م
، والـيت نظَّمـتها جهـة االتصـال الوطنـية البلجيكـية اخلاصـة باملركز األورويب           "وأوروبـية مقارنـة   

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦لقانون الفضاء يف مقر جملس الشيوخ البلجيكي، يف 

أمـا اجلـوالت النهائـية العاملـية ملسـابقة احملكمـة الصـورية فقـد عقـدت يف حمكمة العدل             -١٢
، أثــناء انعقــاد املؤمتــر الســنوي  ٢٠٠٦أكــتوبر /رين األول تشــ٥العلــيا يف بلنســية، إســبانيا، يف  

واملركــز األورويب لقــانون (ومــثَّل فــيها أوروبــا . لالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية يف أوروبــا 
وعـرض الفـريق األورويب حججه   . فـريق مـن جامعـة لويفـن الكاثوليكـية، يف بلجـيكا         ) الفضـاء 

ية، مقـابل فـريق جامعة أوكالند، ودافع الفريقان      القانونـية بشـكل جـيد يف املـرحلة شـبه النهائـ            
عـن موقفـيهما بتحلـيل قـانوين سليم يف مرافعات محاسية؛ ولكن يف هناية املطاف فازت جامعة         
أوكالنـد يف املـرحلة شـبه النهائـية وكذلـك يف املـرحلة النهائية يف تصفية النتائج، مقابل جامعة          

ثــة قُضــاة مــن حمكمــة العــدل الدولــية، وهــم   وكــان عــلى منصــة احملكمــة ثال . ماكجــيل، كــندا
 .كوروما، والقاضي بيتر تومكا، والقاضي بريناردو سيبولفيدا. القاضي أبدول ي

 فهـي مـتاحة منذ اآلن على املوقع   ٢٠٠٧وأمـا قضـية مسـابقة احملاكمـة الصـورية لعـام          -١٣
 .(www.spacemoot.org)الشبكي الرمسي اخلاص ذه املسابقة 

  
  مارسني املتخصصني    منتدى امل   -٣ 

ــة الفضــاء  ٢٠٠٦نظِّــم منــتدى املمارســني املتخصصــني لعــام    -١٤  يف املقــر الرئيســي لوكال
املعهد (فـون دير دونك  . مـارس، وقـام بـدور املنسـق فـيه فـرانس جـي       / آذار١٧األوروبـية، يف   

: ةالســياحة الفضــائي"وكــان عــنوان موضــوعه ). الــدويل لقــانون اجلــو والفضــاء، جامعــة اليــدن
 مشــارك مــن خمــتلف األوســاط ١٠٠وحضــر املنــتدى زهــاء ". اجلوانــب القانونــية والسياســاتية

مبا يف ذلك بلدان غري     (املهنـية املؤسسـية والـتجارية واجلامعـية، وكذلـك مـن طائفة من البلدان                
ومن بني أبرز ). أوروبـية، مـثل تايلـند وكـندا واملكسـيك والواليـات املـتحدة األمريكـية واهلند               

ــية جــان   املشــا ــة الفضــاء األوروب ــام لوكال ــر الع جــاك دوردان، واملالّحــة الفضــائية  -ركني املدي
وقد . السـابقة والوزيـرة الفرنسـية السـابقة لألحبـاث والتكنولوجيات اجلديدة، كلودي هينيرييه             

للرحالت " فريِجن غاالكتيك "ألقـى كـلمة رئيسـية يف املنـتدى ويـل هوايتهورن، رئيس شركة               
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؛ وهي تعمل "فريِجـن "ئن مقـرها يف لـندن والـيت تنـتمي إىل جمموعـة شـركات           الفضـائية، والكـا   
ــبة فضــائية للــرحالت الســياحية دون املداريــة       ــيا عــلى تطويــر أول مرك وحتقــيقاً لذلــك  . حال

أساساً التكنولوجيا اليت استخدمت يف املركبة الفضائية   " فريِجن غاالكتيك "الغـرض، تسـتخدم     
/ ، وكانــت قــد فــازت، يف تشــرين األول)فينة الفضــاء واحــدســ" (ســبيس شــيب ونْ"املســماة 
للمســـابقات الدولــية يف جمــال الســـياحة   " (أنســـاري إكــس برايــز  "، باجلائــزة  ٢٠٠٤أكــتوبر  
وتلــك التكنولوجــيا، الــيت قــد اســتحدثها مصــنع  .  ماليــني دوالر١٠الــبالغة قيمــتها ) الفضــائية

 الواليــات املــتحدة، قــد منحــت    للطائــرات واملركــبات الفضــائية يف  " ســكيلد كومبوزيــتس "
 .ألجل الغرض املذكور" فريِجن غاالكتيك"رخصتها لشركة 

تدميج  "٢٠٠٧وسـوف يكـون املوضوع الرئيسي ملنتدى املمارسني املتخصصني لعام            -١٥
وســوف يعقــد املنــتدى مــرة ثانــية يف املقــر  ". اجلوانــب القانونــية: الصــناعة الفضــائية األوروبــية

 .أبريل/لفضاء األوروبية، يف نيسانالرئيسي لوكالة ا
  

  الندوات واملؤمترات والتعاون الدويل       -٤ 
عقـدت نـدوة قـانون الفضـاء السنوية املشتركة بني املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز                 -١٦

اجلوانــب القانونــية مــن إدارة الكــوارث وإســهام قــانون الفضــاء  "األورويب لقــانون الفضــاء بشــأن 
، مبناسبة انعقاد الدورة اخلامسة واألربعني للجنة       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣ فييـنا، يف     ، يف "اخلـارجي 

وقد رأس الندوة . الفرعـية القانونـية الـتابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية         
بيـتر يانكوفيـتش، رئـيس هيـئة اإلشـراف على وكالة املالحة اجلوية والفضاء النمساوية، والرئيس         

وتولّى تنسيق الربنامج كل من     . ابق للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية            السـ 
وعنيـــت الـــندوة باجلوانـــب القانونـــية مـــن إدارة  . املعهـــد الـــدويل واملركـــز األورويب املذكوريـــن 

الكـوارث، وهـي مسـألة تعـد قضـية آنـية وبالغـة األمهية جدا، بالنظر إىل تعدد الكوارث اليت تقع                      
 مجـيع أحنـاء الكـرة األرضـية يف كـل عـام، وإىل ازديـاد إسـهام تكنولوجـيا الفضـاء يف التصدي                         يف

وقـد افتـتح الـندوة السـفري يانكوفيـتش بكـلمة ألقاهـا، وأعقبه أربعة متكلّمني، تناولوا            . للكـوارث 
جـوان غابرينوفيتش  : مواضـيع رئيسـية ذات صـلة باجلوانـب القانونـية مـن إدارة الكـوارث، وهـم             

ــتحدة       امل( ــات امل ــانون الفضــاء، جامعــة ميسيســيـيب، الوالي ركــز الوطــين لالستشــعار عــن بعــد وق
مديــر معهــد (؛ وســريجيو ماركيســيو )قســم اجلغرافــيا، جامعــة لــندن(األمريكــية؛ وراي هــاريس 

الدراسـات القانونـية الدولـية، جملـس الـبحوث الوطـين يف إيطالـيا، ونائـب رئيس املركز األورويب                    
وتولّــى فالدميــري كوبــال، نائــب  )). جامعــة كــيوتو، الــيابان(؛ وماســامي أونــودا )لقــانون الفضــاء

 .رئيس املعهد الدويل لقانون الفضاء، تقدمي املالحظات اخلتامية
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وقـد حضـر املركـز األورويب لقـانون الفضـاء، بصـفة مراقـب، اجـتماع اللجنة الفرعية                    -١٧
ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    ــية ال ــريل / األغــراض الســلمية، يف نيســان القانون أب

ــز         . ٢٠٠٦ ــا املرك ــيت يؤديه ــائف ال ــيس املركــز املذكــور عرضــا إيضــاحيا عــن الوظ ــدم رئ وق
امللحق بشبكة املركز املخصصة    " املوقع املصغر "واإلجنـازات الـيت حقّقهـا، وخصوصاً موضوع         

ظيـت مـبادرة املركز     وقـد ح  . ألمـريكا الالتينـية والكـاريـيب، وموضـوع تدريـس قـانون الفضـاء             
ــيار موضــوع     ــية باخت ــيام اللجــنة الفرعــية القانون ــانون "حبســن االســتقبال، وأدت إىل ق تعلــيم ق

لــيكون املوضــوع " أنشــطة بــناء قــدرات مؤسســات قــانون الفضــاء الوطنــية والدولــية  : الفضــاء
 الفضاء، الرئسـي للـندوة املشـتركة بـني املعهـد الـدويل لقـانون الفضاء واملركز األورويب لقانون          

 .٢٠٠٧املزمع عقدها يف عام 

وعقـدت حلقـة العمــل الثانـية املشــتركة بـني املركـز األورويب لقــانون الفضـاء واملركــز        -١٨
امللكـي لالستشـعار الـبعدي الفضائي يف املغرب حول قانون الفضاء والتطبيقات الفضائية، اليت            

وقد شارك يف . ٢٠٠٦يونيه /ان حزير٢٣ و٢٢نظّمـتها اهليئـتان املذكورتـان يف الـرباط يومـي          
حلقـة العمـل خـرباء دولـيون من مستوى رفيع يف أنشطة الفضاء وقانون الفضاء، ومنهم السيد      
براشـيه، رئـيس جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية؛ وأتاحت احللقة فرصة                  

ية، وللــنقاش للمشــاركني لعــرض املعــاهدات واالتفاقــات الدولــية الــيت حتكــم األنشــطة الفضــائ  
ذلــك أن رصـــد األرض،  . حــول تطــور قــانون الفضــاء بالنســبة إىل الــتطورات التكنولوجــية       

واالتصـاالت عـن بعـد بواسـطة الـنظم الفضـائية، والـنظم الساتلية لتحديد املواقع، باتت مدجمة             
ــية ويف أنشــطة احلــياة اليومــية عــلى حــد ســواء     كمــا إن . عــلى حنــو مــتكامل يف األنشــطة املهن

تغـيرات التقنـية والتوسع املتواصل، ومها من اخلصائص اليت متيز األنشطة الفضائية وتطبيقاا،              ال
عـامالن يـربزان أمهـية الصـكوك القانونـية الدولــية وكذلـك احلاجـة الـيت تسـتدعي قـيام الــبلدان           

ــة مصــاحلها     ــانوين مــن أجــل محاي ــإن اخلصخصــة   . بوضــع إطــار عمــل ق ــك، ف عــالوةً عــلى ذل
الـتجاري ظاهـرتان آخذتـان يف التوسـع يف خمـتلف قطاعـات النشـاط الفضائي، مما                واالسـتثمار   

وقـد اتسـمت حلقــة العمـل حبضـور جــيد     . يـؤدي إىل نشـوء عالقــات وتـبعات قانونـية جديــدة    
ويعمـل حالـيا املركـز امللكـي لالستشعار البعدي الفضائي على حترير مداوالت            . وقـبول إجيـايب   

 .احللقة، وسوف تتاح قريباً

ــتو، مــن      -١٩  ٢٨ إىل ٢٤وعقــد مؤمتــر القــارة األمريكــية اخلــامس املعــين بالفضــاء يف كوي
ــيه /متــوز ــانون      ٢٠٠٦يول ــية واملركــز األورويب لق ــة الفضــاء األوروب ــن وكال ، وحضــره كــلٌ م

التنسـيق اإلقليمي يف اختاذ  "وكـان املوضـوع الرئيسـي املخـتار لـلمؤمتر           . الفضـاء بصـفة مراقـبني     
وضــمن هــذا اإلطــار، تــناول ". ن الفضــاء ألغــراض األمــن والتنمــية البشــريةالقــرارات يف شــؤو
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املؤمتـر بالـنقاش عـلى وجـه اخلصـوص قضـايا مواضـيع قانون الفضاء والتدريس وسبل الوصول          
وقــدم ممــثّل املركــز . إىل املعــرفة يف هــذا املــيدان، والوقايــة مــن الكــوارث الطبيعــية، وغــري ذلــك 

الشبكي التابع لـه، من " املوقـع املصغر " إيضـاحيا عـن املركـز و     األورويب لقـانون الفضـاء عرضـا      
وقد . خـالل وصـف شـبكة املركـز االفتراضـية ذات الصـلة بـبلدان أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب           

وأُتيحــت . حظــي العــرض اإليضــاحي حبســن القــبول، وأثــار أســئلة طــرحها مجهــور احلاضــرين 
ظـر بشـأن تدريـس قـانون الفضـاء، وتبيان جتربة       الفرصـة أيضـاً ملمـثّل املركـز إلبـداء وجهـات ن            

املركـز يف هـذا اخلصـوص؛ وقـد ذُكـر ذلك يف اإلعالن وخطة العمل، اللذين اعتمدمها املؤمتر،                   
 .مع اإلشارة املرجعية الصرحية إىل املركز األورويب لقانون الفضاء

 لقانون الفضاء، كمـا عقـد مؤمتـر قـانون الفضـاء اإلقليمي الرابع، التابع للمعهد الدويل       -٢٠
هنج مشترك يف الشؤون القانونية، يف : حـول موضـوع الـتعاون اآلسـيوي يف األنشـطة الفضائية          

وجيدر التنويه بأن واحداً من أبرز أنشطة املعهد      . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ إىل   ١بـانكوك، من    
هذا املذكـور هـو عقـد املؤمتـرات اخلاصـة بقـانون الفضـاء عـلى الصـعيد اإلقلـيمي، ومـنها مثالً                       

ــيا املعلومـــات     ــيمه كـــل مـــن وزارة تكنولوجـ ــرابع، الـــذي شـــارك يف تنظـ املؤمتـــر اإلقلـــيمي الـ
وقــد هــيأ الترتيــبات الــناجحة لــلمؤمتر . واالتصــاالت يف تايلــند واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء

نيــبات تشيتاســومبات، املديــر املؤســس ملركــز قــانون الفضــاء والسياســة العامــة بشــأ، الفضــاء،   
ع جلامعــة تشــواللونغكورن يف بــانكوك؛ واهلــدف الرئيســي الــذي ينشــده هــو الــترويج         الــتاب

لتحسـني املعـرفة بشـأن الـتطورات الفضـائية يف آسـيا، مبـا يف ذلـك الـتطورات القانونـية يف هذا            
وقـد قُـدم فـيه مـنظور آسيوي ممتاز من جانب املتكلّمني من البلدان اآلسيوية، مبا فيها        . الصـدد 

ــيا  ــن جانـــب     إندونيسـ ــيابان، وكذلـــك مـ ــند والـ ــا واهلـ ــنغافورة والصـــني وكوريـ ــند وسـ وتايلـ
املشـاركني، يف حـني أضـاف املـتكلّمون مـن أمـريكا الشـمالية وأوروبـا إىل الـنقاش تبيان جتربة                    

وافتـتح املؤمتـر باحـتفال ترأسـته األمـرية ماها تشاكري           . هـاتني املنطقـتني اللـتني ينـتمون إلـيهما         
لك فوميغول آدوليادي، مبناسبة عام االحتفال بالذكرى الستني من عهد         سـرييندهورن، ابـنة امل    

وأثـناء االحـتفال، ألقـى كـلمات رئيسـية كـل مـن سـومبونغ سوتشاريتكول               . امللـك يف احلكـم    
، )العمـيد املسـاعد وأسـتاذ القـانون الـدويل واملقـارن، جامعـة غولدن غيت، سان فرانسيسكو                 (

ومــثَّل املركــز األورويب لقــانون الفضــاء ســريجيو   ). اغجامعــة تشــارلز، بــر (وفالدميــري كوبــال 
مديـر معهد الدراسات القانونية الدولية، الس الوطين لألحباث يف إيطاليا، ونائب            (ماركـيزيو   

وقد اشتمل املؤمتر . ، الـذي ألقـى كـلمة رئيسـية أيضـاً     )رئـيس املركـز األورويب لقـانون الفضـاء        
األنظمة الرقابية اليت : رئيسية يف املنطقة اآلسيويةعـلى مخـس جلسـات، خصصـت للتطورات ال      

ختضـع هلـا االتصاالت عن بعد؛ والتطورات يف التشريعات الوطنية اخلاصة بالفضاء؛ واجلوانب              
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القانونـية يف إدارة الكوارث؛ والتعاون الدويل فيما يتصل باألنشطة الفضائية واملسائل القانونية             
وقدمــت كــل جلســة نظــرة . غالله يف خمــتلف األغــراضالناشــئة عــن استكشــاف الفضــاء واســت

وجيدر . متبصـرة جـيدة التوازن إىل التطورات يف آسيا وإىل املشاكل القانونية العامة املرتبطة ا      
التـنويه بـأن املؤمتـر مل يقتصـر عـلى حتقيق هدفه املعريف املنشود، بل جتاوز هذا اهلدف احملدد إىل        

 .حد بعيد

ــة   -٢١ ــانون الفضــاء الوطــين    نظَّمــت جامع ــراً بشــأن ق ــتطورات يف : غــراتس يف النمســا مؤمت ال
. ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢ و ٢١أوروبـا الـتحديات للـبلدان الصـغرية، يف مدينة غراتس، يف يومي              

ومـــع أن الـــتطورات يف أنشـــطة الفضـــاء وتـــنوعها جيعـــالن صـــياغة التشـــريعات الشـــاملة يف هـــذا  
 املؤمتر مناسبة للتشديد على أمهية تنفيذ التشريعات الوطنية اخلصـوص مهمـة صـعبة، فقـد كـان هذا       

وقـد حظـي حبضــور جـيد، ضـم أيضـاً العديـد مــن اخلـرباء مـن الـدول األوروبــية          . اخلاصـة بالفضـاء  
وأعقـب املؤمتـر عقـد االجـتماع العـام األول جلهـات االتصـال الوطنية اخلاصة                 . الشـرقية والوسـطى   

ــانون الفضــاء،  ــبادل اآلراء    باملركــز األورويب لق ــبة لت ــية واملرتق ــيح اــال جلهــات االتصــال احلال  فأُت
 .ولتقدمي عرض إيضاحي عن البنية اليت تتكون منها وأنشطتها احلالية ومشاريعها املستقبلية

وبــناًء عــلى طلــب املديــر العــام لوكالــة الفضــاء األوروبــية، دعــا املركــز األورويب لقــانون      -٢٢
، مع شركاء حمتملني من القطاع الفضائي  ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٣٠الفضـاء إىل عقـد اجـتماع يف         

" آريان سبيس "، و )إيداس، فرنسا (الشـركة األوروبـية لـلمالحة اجلويـة والدفـاع والفضاء            (اخلـاص   
ــية إلطــالق الســواتل    ( ــتجارية األوروب ــارش"، و)كونســورتيوم الشــركات الفضــائية ال ملشــاريع " م

ــية لســواتل االتصــاالت املــنظمة األور" (يوتلســات"الفضــاء، و ــنظم  " تيليســباثيو"، و)وب خلدمــات ال
كريدي "لالتصـاالت واالستشـعار عـن بعد والسواتل العلمية، وجمموعة           " ألينياسـباثيو "الفضـائية، و  

من ) لالستشارات يف جماالت البث واالتصاالت    " يوركونسـولت "املصـرفية الفرنسـية و    " أغـريكول 
ة إقامة شراكة يف املستقبل بني املركز األورويب لقانون   أجـل التباحـث يف كيفيات ومضمون إمكاني       

وقـد أعـرب عـدد مـن هـذه الكيانات باإلمجاع عن تقدير              . الفضـاء وكـيانات مـن القطـاع اخلـاص         
. كـبري لـلمركز عـلى إجنازاتـه يف قطـاع قـانون الفضـاء، وأبـدت اهـتماماً يف شـراكة من هذا القبيل                  

م بعدة أمور، ومنها تدعيم استمرار تبادل املعلومات     ومـن شـأن تلـك الشراكة أن تساعد على القيا          
التقنــية بــني املركــز وشــركائه عــن األنشــطة ذات الصــلة بالبحــث والــتطوير، واســتخدام واســتغالل  
التكنولوجـيات الفضـائية؛ وتعزيـز إجنازات املركز يف حتسني املعرفة بقانون الفضاء وتنفيذه؛ وتيسري         

 اليت حتظى باهتمام خاص؛ وتطوير اإلمكانيات املتاحة لالستثمار         حتديـد ودراسـة املواضيع القانونية     
ومـن شـأن الشـراكة أيضـاً أن تسـتند إىل إصـدار إعـالن شـراكة، توافـق علـيه هيئة املركز،                 . واملـنح 

 .ويوقِّع عليه الشركاء ملدة مخس سنوات
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  اجلمعية العامة  : السياسة العامة وشؤون اإلدارة       -٥ 
  ت الوثائق واملنشورا   -٦ 

  قاعدة البيانات القانونية       )أ ( 
، بدأ تفعيل قاعدة البيانات القانونية اخلاصة باملركز        ٢٠٠٤أكتوبر  /مـنذ تشرين األول    -٢٣

.  وفُـتح باـا لـلجمهور العام   (http://www.esa.int/SPECIALS/ECSL)األورويب لقـانون الفضـاء     
والغرض . الصعيدين األورويب والدويلوهـي متـثّل أداة فريدة لتعزيز املعرفة بقانون الفضاء على        

مـن قـاعدة البـيانات هـو جعل املستعملني يألفون موضوع قانون الفضاء، وتسليط الضوء على        
كاملداوالت (نـتائج مؤمتـرات ومنـتديات قـانون الفضـاء ومـا يصـدر عـنها مـن نواتـج منشـورة                       

الشبكي الترويج لألعمال   ويقصد أيضاً من موقع قاعدة البيانات       ). واألحبـاث واملقـاالت، مثالً    
الـيت تضـطلع ـا جهـات االتصـال الوطنية اخلاصة باملركز، ومعاهد قانون الفضاء، واجلامعات                 
ومراكــز األحبــاث، وجلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، ومــنظمة األمــم    

ــثقافة    ــلم وال ــية والع ــتحدة للترب ــية، وكذلــ  )اليونســكو(امل ــنظمات املعن ك وكــاالت ، وســائر امل
الفضـاء الوطنـية، بغـية إقامـة شبكة فيما بني مجيع املؤسسات واملراكز التعليمية ومرافق البحث      

وجيـري حتديث عهد قاعدة البيانات القانونية اخلاصة باملركز،  . العاملـة يف جمـال قـانون الفضـاء       
 .وكذلك إضافة روابط جديدة إليها بانتظام

 
  "يس قانون الفضاء يف أوروبا           تدر "الطبعة الرابعة من كتيب     )ب( 

ــا  "الكتيــب املســمى   -٢٤ ــانون الفضــاء يف أوروب ــا املركــز    " تدريــس ق  ــوم ــبادرة يق هــو م
، مث نقّحـــت يف عـــام ١٩٩١األورويب لقـــانون الفضـــاء، صـــدرت الطـــبعة األوىل مـــنه يف عـــام 

ويتضــمن الكتيــب قائمــة مبؤسســات تدريــس قــانون الفضــاء واجلامعــات واملراكــز        . ١٩٩٣
ــية بذلــك، عــلى الصــعيد األورويب   ــئة   . التعليمــية املعن ويقــدم أيضــاً معلومــات تفصــيلية عــن هي

ــية    الـــتدريس، والقـــروض االئتمانـــية، ورســـوم التســـجيل للدراســـة، ومـــدد الـــدورات الدراسـ
 .املختلفة، باإلضافة إىل صور إيضاحية للمؤسسات املذكورة يف القائمة

قد نشرت يف   " تدريـس قـانون الفضاء يف أوروبا      "ب  وكانـت الطـبعة الثالـثة مـن الكتيـ          -٢٥
؛ ومـا زالت توزع جماناً على املؤسسات واألوساط اجلامعية املهتمة بتدريس      ٢٠٠٥مـايو   /أيـار 

أمـا الطـبعة الـرابعة، وهـي نسخة موسعة من الكتيب            . قـانون الفضـاء، وكذلـك عـلى الطـالب         
 .ية يف غضون األشهر املقبلةقيد اإلعداد حالياً، فسوف تستكمل صيغتها النهائ
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  الرسالة اإلخبارية     )ج ( 
تعـىن الرسـالة اإلخـبارية الصـادرة عـن املركـز األورويب لقـانون الفضـاء بإبراز ما ينشر                -٢٦

فــيها مــن مقــاالت عــن مســائل قانونــية ومواضــيع رئيســية أخــرى حمــلّ اهــتمام لــدى األوســاط  
 ألجــل موضــوع الســياحة   ) ٣٣رقــم (وعــلى ســبيل املــثال، كُــرس عــدد خــاص      . الفضــائية
طــريقة : ومشلــت مواضــيع أخــرى بــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية . الفضــائية

جديـدة يف التعاون األورويب؛ والوضع الراهن لتدابري التخفيف من احلطام الفضائي؛ والنظر يف              
والرسالة اإلخبارية اليت   . الـتابع لوكالة الفضاء األوروبية    " كريوسـات "تـبعات خسـارة السـاتل       

تصــدر عــن املركــز املذكــور هــي أداة مثيــنة لــتوفري املعلومــات عــن الــتطورات اجلديــدة يف جمــال 
املؤمترات وحلقات العمل (قـانون الفضـاء، وكذلـك عـن أحـداث أخـرى يف مجـيع أحنـاء العامل               

 رسالة وكل عدد جديد يصدر من  . ذات صـلة بقطـاع الفضـاء والتطبـيقات الفضائية         ) وغريهـا 
املركــز اإلخــبارية يرســل جمانــاً إىل األعضــاء يف املركــز، مث ينشــر عــلى املوقــع الشــبكي اخلــاص   

 .باملركز األورويب لقانون الفضاء

 .٢٠٠٦نوفمرب /يف تشرين الثاين) ٣٤رقم (وسوف ينشر العدد األخري  -٢٧
  

  ٢٠٠٧األحداث املقِبلة واملشاريع املخطّط لالضطالع ا خالل عام                               -جيم   
ندورة قانون الفضاء املشتركة بني املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون 

 ٢٠٠٧الفضاء لعام 
مـن املقـرر أن تعقـد نـدوة قانون الفضاء التالية املشتركة بني املعهد واملركز املذكورين       -٢٨

بعني الوشيكة للجنة  ، أثـناء انعقـاد الـدورة السادسة واألر        ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٧ و ٢٦يومـي   
، وسوف تركّز على األنشطة   )٢٠٠٧أبـريل   / نيسـان  ٥ –مـارس   / آذار ٢٦(الفرعـية القانونـية     

 .املعنية ببناء القدرات لدى املؤسسات الفضائية الوطنية والدولية
  

 منتدى املمارسني املتخصصني السنوي
دمــيج الصــناعة ت"ســوف يعقــد منــتدى املمارســني املتخصصــني الــتايل بشــأن موضــوع  -٢٩

/ يف املقر الرئيسي لوكالة الفضاء األوروبية، يف نيسان    " اجلوانـب القانونية  : الفضـائية األوروبـية   
 .٢٠٠٧أبريل 
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 مسابقة مانفريد الكس للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء
ســـوف جتـــري جولـــة املـــباريات األوروبـــية يف مســـابقة مانفـــريد الكـــس لـــلمحاكمة  -٣٠

 ).يقرر املكان الحقاً (٢٠٠٧مايو / أيار–أبريل /جمال قانون الفضاء، يف نيسانالصورية يف 
  

 مؤمتر بشأن اجلوانب القانونية واألخالقية يف استكشاف الفضاء
ــامهم يف       -٣١ ــلمالّحني الفضــائيني يف مق ــي ل ــانوين واألخالق ــلمؤمتر بشــأن اإلطــار الق ــتابعةً ل م

، ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٩ليونسكو يف باريس، يف   الفضـاء، الـذي عقـد يف املقر الرئيسي ل         
يعمـل معـاً كـل مـن املركـز األورويب لقـانون الفضـاء، واللجـنة العاملـية ألخالقيات املعارف العلمية                

الـتابعة لليونسـكو، واإلدارة القانونـية الـتابعة لوكالة الفضاء األوروبية،            ) كوميسـت (والتكنولوجـية   
االت، على تنظيم مؤمتر آخر بشأن اجلوانب القانونية واألخالقية يف   ومعهـد قـانون الفضـاء واالتصـ       

وسوف . ٢٠٠٧يونيه  / حزيـران  –مـايو   /استكشـاف الفضـاء، جيـري أيضـاً يف اليونسـكو، يف أيـار             
يركّـز هـذا املؤمتـر الـثاين عـلى استكشـاف الفضـاء اخلـارجي متاشـيا مـع املشـاريع الـيت أعلنت عنها                      

الً مشـروع رؤيـة الستكشـاف الفضـاء، الـتابع لـإلدارة الوطنية        بعـض وكـاالت الفضـاء، ومـنها مـث         
الستكشــاف املــنظومة " أورورا"يف الواليـات املــتحدة، وبــرنامج  ) ناســا(لـلمالحة اجلويــة والفضــاء  

وســوف يعــىن املؤمتــر أيضــاً ببحــث مواضــيع رئيســية  . الشمســية، الــتابع لوكالــة الفضــاء األوروبــية 
وحيـتوي املوقع الشبكي  . وبتحليـلها مـن مـنظور قـانوين وأخالقـي     خمـتلفة مشـمولة يف هـذا املـيدان،        

ــربنامج       ــن الــ ــد عــ ــثة العهــ ــات حديــ ــلى معلومــ ــاء عــ ــانون الفضــ ــز األورويب لقــ ــاص باملركــ اخلــ
(http://www.esa.int/SPECIALS/ECSL/)             سـتحدث أيضـاً صـفحة موقعـية مواضيعية يفوسـوف ت ،

. (http://www.unesco.org/ethics)" اليونســــكو/ كوميســــت"املوقــــع الشــــبكي اخلــــاص باللجــــنة  
واملهـتمون مدعـوون إىل االتصـال باجلهـات املعنـية بتنظـيم املؤمتـر بغـية إدراج أمسـائهم على القائمة                      

 .(conference2006@idest-paris.org)الربيدية 

ســوف جتــري الــدورة الصــيفية السادســة عشــرة بشــأن قــانون الفضــاء والسياســة الفضــائية،    -٣٢
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥ إىل ٣ركز األورويب لقانون الفضاء، يف جامعة لندن، من التابعة للم

، وكذلــك )إيــاف(ســوف يعقــد املؤمتــر الــثامن واخلمســون لالحتــاد الــدويل لــلمالحة اجلويــة  -٣٣
أكتوبر /الـندوة اخلمسـون لـلمعهد الـدويل لقانون الفضاء؛ يف اهلند، يف كوينـز كوليدج، تشرين األول      

٢٠٠٧. 
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   رابطة القانون الدويل                  
  جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل، وأحدث إسهاماا                           

يف تطويـر قـانون الفضاء يرجع يف عهده إىل عام     ) إيـال (إسـهام رابطـة القـانون الـدويل          -١
، حيـنما أُنشــئت جلـنة قــانون الفضـاء ضــمن إطــار عمـل الــرابطة، إبـان مؤمتــرها الــثامن      ١٩٥٨
ربعـني، الـذي عقـد يف نـيويورك، وال يـزال نشـاط اللجـنة متواصـالً حىت هذا التاريخ دومنا          واأل

وقـد سـجل تـاريخ الـرابطة وعمـلها فـيما يتصـل بقـانون الفضاء يف عروض إيضاحية                    . انقطـاع 
ــية وجلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض       ســابقة قُدمــت إىل اللجــنة الفرعــية القانون

ذا فـإن السـطور التالـية ستقتصـر عـلى أحـدث النـتائج الـنامجة مباشـرةً عن الوالية              ولـ . السـلمية 
األخـرية املسـندة حالياً إىل الرابطة، وكذلك على تبيان مسار اآلراء إبان املؤمتر الثاين والسبعني          

وكان مكتب اللجنة   . ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٨ إىل   ٤الـذي عقدتـه الـرابطة يف تورونـتو، مـن            
ــنذ تشــرين   ــثاينم ــرب /ال ــيامز    ٢٠٠١نوفم ــن ويل ــتني(، يضــم املســؤولني موري ــة )األرجن ، رئيس

 .، املقرر)أملانيا(اللجنة، وستيفان هوب 

اجلوانــب "يف تلــك املناســبة، قدمــت جلــنة قــانون الفضــاء تقريــرها الــثاين، وعــنوانه          -٢
بعد والتشريعات  االستشعار عن   : القانونـية يف خصخصـة األنشـطة الفضـائية واسـتغالهلا جتارياً           

ــية اخلاصــة بالفضــاء  ــتقريرها الســابق عــن املواضــيع نفســها، إىل مؤمتــر رابطــة    "الوطن ، مــتابعةً ل
وكان مقصد اللجنة يف تقريرها عن عام  . ٢٠٠٤القـانون الـدويل الـذي عقـد يف برلني يف عام             

اضيع  تسـليط الضـوء عـلى أكـثر املسـائل إثـارةً لـلجدل اليت طُرحت يف برلني بشأن مو              ٢٠٠٦
وهـي، عـلى ِغرار مجيع القضايا املهمة،      . تـبدو مـتحابكة عـلى حنـو وثـيق عـلى املسـرح الـدويل               

 .تشتمل على بعٍد سياسي ال يشك فيه

أثـناء إعـداد تقريـر مؤمتر تورونتو، والذي سبقه تعميم استبيان على األعضاء يف مطلع                 -٣
ت الوطنــية اخلاصــة بالفضــاء  ، ارتــأت اللجــنة أن االستشــعار عــن بعــد والتشــريعا  ٢٠٠٥عــام 

. موضـوعان أخـذت تـزداد صـلتهما أكـثر فأكـثر باملسـائل اخلاصـة بتسجيل األجسام الفضائية                   
 تــألّف مــن ثالثــة أقســام – ٢٠٠٥ وكذلــك اســتبيان عــام – ٢٠٠٦ومــن مث فــإن تقريــر عــام 

اصة تتـناول تـباعاً مواضـيع ممارسـة الـدول بشـأن االستشـعار عن بعد، والتشريعات الوطنية اخل           
 .بالفضاء، والتسجيل

 بشـأن مسـائل تتعلق بالتسجيل، استناداً        ٢٠٠٥وقـد بذلـت جهـود خاصـة أثـناء عـام              -٤
 :إىل عدة مصادر ومنها ما يلي
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ــة املشــروع    )أ(  ــية الــيت ومســت هناي ــندوة الدول ــيه٢٠٠١ال ــتحديات :  مضــافاً إل ال
فة القرن احلادي والعشرين، اليت العاملـية واألوروبـية فـيما يـتعلق بقـانون اجلـو والفضـاء عند حا            

 ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران١٠ إىل ٨عقدت يف جامعة كولن، أملانيا، من 

ــية يف تســـجيل     )ب(  الفـــريق العـــامل املعـــين مبمارســـات الـــدول واملـــنظمات الدولـ
، الذي أنشأته اللجنة الفرعية القانونية من )الفـريق العـامل املعين بالتسجيل  (األجسـام الفضـائية     

 نامج أحباث ملدة ثالث سنوات بشأن ممارسات الدول يف الوقت الراهن؛أجل بر

/  نيسان ١٤األرقـام املقدمـة يف مذكّـرة مـن األمانـة العامة لألمم املتحدة، مؤرخة                 )ج( 
 ؛(A/AC.105/C.2/2005/CRP.10) ٢٠٠٤-١٩٥٧، عن إحصاءات التسجيل للفترة ٢٠٠٥أبريل 

 املضاف إليه يف ٢٠٠١ فيما يتعلق مبشروع    العمـل الـذي قامـت بـه جامعة كولن          )د( 
 خمتلف عملها عملها، اليت تولّى إدارا الربوفسور هوب؛

كذلــك مشــاريع البحــث بشــأن املوضــوع نفســه الــيت قامــت ــا جامعــة بويــنس     )هـ( 
، بــإدارة رئيســة )كونيســيت(آيــرس والــس الوطــين لألحبــاث العلمــية والتكنولوجــية يف األرجنــتني 

  الفضاء؛جلنة قانون

دراسـة مقارنـة لعـدد مـن القوانني الوطنية يف هذا الشأن، يف استبيانات استقصائية       )و( 
مشلـت بلدانـاً صـناعية ونامـية عـلى حـد سـواء، وأدى فـيها أعضـاء جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة                   

 .القانون الدويل دورا مهما

انون الفضاء التابعة لرابطة القانون ، كـان املصـدر املرجعي الرئيسي للجنة ق        ٢٠٠٦يف عـام     -٥
الــدويل الــتقرير األول الصــادر عــن الفــريق العــامل املعــين مبمارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف   
تسـجيل األجسـام الفضـائية، الـتابع للجـنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي           

وســوف يـنظر يف هـذه املسـألة فـيما بعــد،     ).  الثالـث ، املـرفق A/AC.105/871(يف األغـراض السـلمية   
عـند الـتطرق إىل املسـامهة املقدمـة يف عمـل اللجنة الفرعية القانونية بشأن هذا املوضوع، اليت أعدا             

 . املرفقة ذه املذكّرة)3(جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل،

                                                                 
تعليقات واقتراحات بشأن مسائل التسجيل، مقدمة من جلنة قانون الفضاء، التابعة لرابطة "عنوان املسامهة  (3) 

العام استناداً إىل تقرير تورونتو عن قانون الصيغة النهائية أعدها كل من رئيسة اللجنة واملقرر ". القانون الدويل
الفضاء، وهي متسقة مع املناقشات اليت جرت أثناء جلسة العمل بشأن قانون الفضاء إبان املؤمتر الثاين 

، بعد املزيد من العمل والتشاور وحتديث عهد ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٧ويف . والسبعني يف تورونتو
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، بناًء على املعلومات، أُرسلت املسودة إىل 

 .طلب رئيس الفريق العامل املعين بالتسجيل
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لقانونية اخلاصة مبوضوعي احلطام الفضائي وتسوية      وكانـت املسـائل الكامـنة يف اجلوانـب ا          -٦
املـنازعات قـد عوجلـت بإجيـاز يف مؤمتـر تورونـتو، ألن هذيـن املوضـوعني حمـلّ اسـتعراض دائـم من                         

أما املوضوع . جانـب جلـنة قـانون الفضـاء التابعة للرابطة، وخصوصاً يف الفترة بني املؤمترات الدولية         
الصــك الــدويل حلمايــة البيــئة مــن األضــرار الــنامجة عــن  ســياق املذكــور أوالً فــيجري الــنظر فــيه يف 

ــام الفضــائي  ــدويل يف مؤمتــرها الســادس والســتني       (احلط ــة القــانون ال ــذي اعــتمدته رابط ، وأمــا )ال
اتفاقـية رابطـة القانون الدويل حول تسوية اخلالفات املتعلقة    املوضـوع اآلخـر فـيدرس بالـرجوع إىل          

 )4().ا رابطة القانون الدويل يف مؤمترها الثامن والستنياليت اعتمد (باألنشطة الفضائية

اتـباعاً للممارسـة اليت أُقرت يف تقرير اللجنة من أجل مؤمتر برلني، واصل املقرر العام،        -٧
الربوفسـور هـوب، يف هـذا الـتقرير الـثاين، تـناول موضوع التشريعات الوطنية اخلاصة بالفضاء               

ويف اجلـزء األول من تقرير تورونتو، تطرقت  ). ٢٠٠٦و لعـام  اجلـزء الـثاين مـن تقريـر تورونـت      (
ويف هاتني  . رئيسـة اللجـنة الـتابعة للرابطة إىل معاجلة اجلوانب القانونية من االستشعار عن بعد              
 .احلالتني كلتيهما، تتواتر اإلشارات املرجعية إىل مسائل تسجيل األجسام الفضائية

، ٢٠٠٥ أعضاء اللجنة عن أسئلة استبيان عام      وقـد أجابـت شـرحية متـنوعة جـيدة من           -٨
 .٢٠٠٦بصفتهم الشخصية، وعلّقوا على تقرير تورونتو لعام 

  
  )5(االستشعار عن بعد      -١ 

علّــق أعضــاء اللجــنة عــلى احلاجــة إىل مــزيد مــن املناقشــة أو إىل إدخــال تعديــالت، أو  -٩
قــرار ( الفضــاء اخلــارجي كلــيهما، خبصــوص املــبادئ املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد مــن  

 ).، املرفق٤١/٦٥اجلمعية العامة 

ذلك أن املسألة الرئيسية يف موضوع    . علّـق أعضـاء اللجـنة أيضاً على صالحية املبادئ          -١٠
االستشـعار عـن بعـد هـي بطبـيعة احلـال صالحية هذه املبادئ، أي بكلمة أخرى ما إذا كانت                   

أن ممارسـات الـدول هـي على األرجح اليت تبين أن    تعـد جـزءاً مـن القـانون الـدويل العـريفّ، أو        

                                                                 
، على التوايل، وقدم ١٩٩٨ و١٩٩٤نشر هذان الصكّان الدوليان يف التقريرين عن مؤمتري الرابطة لعامي  (4) 

 سنوات سابقة رئيس جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة حينذاك عرضاً عنهما أمام اللجنة الفرعية القانونية يف
 .هاينتس بوكشيغل-كارل

تعليقات أعضاء جلنة قانون الفضاء على هذا املوضوع ميكن الرجوع إليها بكاملها يف تقرير مؤمتر رابطة  (5) 
انقر على (www.ila-hq.org  القانون الدويل الثاين والسبعني، وهو قيد الطبع حالياً، وكذلك يف املوقع الشبكي

 ).”Space Law“، مث على العنوان ”Committees“العنوان 
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وجيسـد تقريـر تورونتو اإلجابات املقدمة من أعضاء اللجنة، وهي           . هـذه املـبادئ تـراعى حالـياً       
 .يف غالبها باإلجياب

وأمـا أدىن القواســم املشـتركة خبصــوص االستشــعار عـن بعــد املسـتمدة مــن اإلجابــات      -١١
، ومـن الـتقرير عـن قانون الفضاء         ٢٠٠٥يف عـام    ) أيـال ( الـرابطة    عـلى االسـتبيان الـذي وزعـته       

 املقـدم إىل مؤمتر تورونتو، فهي تنحو إما إىل إجراء مناقشة حول املبادئ وإما إىل           ٢٠٠٦لعـام   
إجـراء حمادثـة بشـأهنا فحسـب، مـن دون أن يـنطوي ذلـك عـلى مـزيد مـن التبعات يف اللحظة                         

 بعــض األســس التوجيهــية الــيت تصــدر عــن رابطــة القــانون  باســتثناء إمكانــية صــياغة(احلاضــرة 
 ).الدويل بشأن تفسري املبادئ

وقــد كــان الــرأي الســائد يف جلــنة قــانون الفضــاء أن هــذه املــبادئ جتســد بقــدر جديــر   -١٢
ومن مث ميكن أن تستبان ممارسة عامة، وكذلك رأي فقهي،          . باالعتـبار القـانون الـدويل العـريف       

 .ا امليدانعلى حد سواء يف هذ

وفــيما خيــص االستشــعار عــن بعــد وتســجيل األجســام الفضــائية كلــيهما معــاً، يشــار     -١٣
بالـرجوع إىل مسـامهة اللجـنة املقدمـة إىل الفـريق العـامل املعين بالتسجيل، التابع للجنة الفرعية                 

وعلى ). انظر املرفق(القانونـية، الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية       
حنـو ممــاثل، لالطّـالع عــلى تفاصـيل إجابــات أعضــاء اللجـنة بشــأن املوضـوع، ووصــف الــنظم      
املعـتمدة يف بلـد كـل مـنهم، يشـار بالـرجوع إىل اجلـزء جـيم مـن تقرير اللجنة املقدم إىل مؤمتر             

 :تورنتو

إذْ إن الصـور الرقمـية، واليت      . يف جـذور هـذه املسـألة تكمـن مسـألة جوهـرية             )أ( 
يف الواقـع عبارة عن جمموعة من البيانات، ميكن حتويرها بسهولة من دون إمكانية كشف           هـي   
وهـذه احلالة إمنا تتناىف مع استخدام الصور الساتلية يف احملاكم، وخصوصاً يف املنازعات     . ذلـك 

وقــد تــبدى ذلــك بوضــوح يف عــدد مــن القضــايا الــيت بتــت فــيها   . احلدوديــة الدولــية والوطنــية
 )6(دل الدولية وغريها من اهليئات القضائية يف اآلونة األخرية؛حمكمة الع

التالعـب بالبيانات الرقمية يؤثّر حالياً يف جماالت أخرى كذلك؛ وهي حقيقة         )ب( 
 واقعية تتطلّب املبادرة فوراً إىل متحيصها يف االّت العلمية ذات الصلة؛

                                                                 
الصادرين عن رابطة ) ٢٠٠٤(وتقرير برلني ) ٢٠٠٢(لالطّالع على مزيد من التفاصيل، انظر تقرير نيودهلي  (6) 

 .القانون الدويل
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وذلك على سبيل .  إجيابيةينـبغي حتديـد هـدف إلعطاء هذه املسألة دفعة أكثر      )ج( 
 :املثال

 بصياغة معايري دولية بشأن التوثّق من الصور الساتلية؛ ‘١‘ 

 بضبط عملية مجع البيانات بكلّيتها؛ ‘٢‘ 

 ممن ميكن لألطراف يف   –بتجمـيع قائمـة باخلـرباء مـن ذوي املؤهـالت العاملية              ‘٣‘ 
 .ممنازعة، وكذلك احملاكم واهليئات القضائية، اللجوء إليه

  
  التشريعات الوطنية اخلاصة بالفضاء      -٢ 

، استمر العمل يف إطار تقرير ٢٠٠٤وفقـاً للواليـة الرمسية املنبثقة عن مؤمتر برلني لعام      -١٤
 :األساسية األربعة املتفق عليها خبصوص ما يلي" العناصر البنائية"مؤمتر تورونتو استناداً إىل 

 اإلذن باألنشطة الفضائية؛ )أ( 

 اإلشراف على األنشطة الفضائية؛ )ب( 

 تسجيل األجسام الفضائية؛ )ج( 

 .التنظيم الرقايب للتعويض )د( 

وحتقــيقاً هلــذه الغايــة، قــام املقــرر العــام للجــنة بدراســة ممارســات الــدول يف مــيدان           -١٥
التشـريعات الوطنـية اخلاصـة بالفضـاء، وذلـك عـلى وجـه اخلصـوص ضـمن إطـار اسـتبيان عام                       

ــترة املشــروع، الــيت عقــدت يف       املذكــو٢٠٠٥ ــة ف ــية الــيت ومســت هناي ــندوة الدول ر أعــاله، وال
 وقد انصب التركيز يف تلك الدراسة )7(.٢٠٠٥يونـيه  / حزيـران ١٠ إىل ٨كولـن، أملانـيا، مـن       

عـلى الـتطورات احلديـثة العهـد يف هـذا اـال، مـع التركـيز أيضـاً عـلى النـتائج الـيت متّ التوصل              
 )8(. املضاف إليه وحلقات العمل اليت جرت يف سياقه٢٠٠١ إليها يف املشروع

                                                                 
 ٢٠٠١التقرير عن املشروع  نشرت يف مداوالت الندوة، حيث كانت مسائل التسجيل واحدة من األولويات، (7) 

 التحديات العاملية واألوروبية فيما يتعلق بقانون اجلو والفضاء عند حافة القرن احلادي والعشرين: مضافاً إليه
 ).٢٠٠٦كولن، كارل هاميانز، (

 هنج متناسق يف سعياً إىل اتباع"استرعي االنتباه، يف هذا الصدد، إىل حلقة العمل حول املوضوع املعنون  (8) 
، مث إىل حلقة العمل، اليت )٢٠٠٤يناير /برلني، كانون الثاين" (التشريعات الوطنية اخلاصة بالفضاء يف أوروبا

شارك يف تنظيمها كل من جامعة كولن واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، حول املوضوع املعنون 
 ".املسائل الراهنة يف تسجيل األجسام الفضائية"
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أمـا خبصـوص ممارسـات الـدول بشأن التشريعات الوطنية اخلاصة بالفضاء، فقد لوحظ يف               -١٦
وقد أُوصي  . الـتقرير أن القوانـني الوطنية اخلاصة باالستشعار عن بعد ما زالت ضئيلة على األرجج              

خلـية مواضيع رئيسية كاإلذن بسواتل رصد األرض وترخيصها         بأنـه ينـبغي أن تتـناول القوانـني الدا         
ومن . وتشـغيلها واإلشـراف علـيها، والسياسـات العامـة بشـأن البيانات وضبط سبل الوصول إليها                

بـني الـبلدان الـيت سـنت تشـريعات وطنـية خاصـة بالفضـاء، أو عـلى األقـل وضـعت لوائـح تنظيمية               
الت أُشـري إىل كـل مـن االحتـاد الروسـي واألرجنتني      إداريـة يف هـذا الشـأن، وخباصـٍة بصـدد السـج        

وهناك بلدان أخرى،   . وأسـتراليا والـربازيل والسـويد واململكـة املتحدة والنرويج والواليات املتحدة           
 )9(.ومنها مثالً فرنسا وهولندا، تعمل حالياً على هذا املوضوع

ل التسـجيل، وهي يف     وخـص اجلـزء الـثاين مـن تقريـر تورونـتو باألمهـية الواجـبة مسـائ                  -١٧
الواقـع واحـدة مـن العناصـر البنائـية األساسـية األربعـة الـيت يقوم عليها سن التشريعات الوطنية                 
ــذا         ــيه حلقــات العمــل حــول ه ــذي خلصــت إل ــام ال اخلاصــة بالفضــاء، حبســب االســتنتاج الع

 . املضاف إليه٢٠٠١املوضوع ضمن إطار املشروع 

ألسـباب الكـثرية الداعـية إىل سـن تشريعات وطنية     وقـد متّ االتفـاق عـلى أن مـن بـني ا           -١٨
 :خاصة بالفضاء، يربز إىل الصدارة ما يلي

ــجيل     )أ(  ــيات التسـ ــيما خيـــص مقتضـ ــياً فـ ــادة يف ممارســـات الـــدول حالـ ــوارق احلـ الفـ
 التماساً ألفضل عرض؛" تسوق الرخص"والترخيص والرسوم والتأمني، مما يسهل بدوره ما يسمى 

الدرايـة الـتامة لـدى الـدول بالـتزاماا الدولـية املنبثقة عن املادة السادسة من        عـدم    )ب( 
معـاهدة املـبادئ املـنظِّمة ألنشـطة الـدول يف مـيدان استكشـاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف                    

معاهدة ) (، املرفق )٢١-د (٢٢٢٢قرار اجلمعية العامة    (ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى           
، بشـأن اإلذن باألنشـطة الفضـائية الوطنـية واإلشـراف علـيها، وخباصـة األنشطة        )ارجيالفضـاء اخلـ   

ويف هذا السياق، أُوصي بتعزيز كل من معاهدة الفضاء  . الـيت تضـطلع ـا جهـات مـن غـري الـدول             
ــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي      ٣٢٣٥قــرار اجلمعــية العامــة  (اخلــارجي واتفاق

، وذلـك اتسـاقاً مـع الوضـع الـدويل احلـايل، وبأنه ال بد من استبانة تلك األحكام             )، املـرفق  ٢٩-د(
ومــن شــأن ذلــك عــلى . الــيت ينــبغي أن تكــون أكــثر حتديــداً يف القــانون الداخــلي لــدى كــل دولــة  

األرجـح أن يـزيد مـن الدرايـة يف تلـك الـبلدان الـيت مل تسـن بعـد تشريعات وطنية خاصة بالفضاء،             
 . رمبا تكون يف مواجهة خطر اإلخالل بالقانون الدويل العاممن حيث إهنا

                                                                 
لالطّالع على آراء أعضاء جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل، انظر اجلزء الثاين من تقرير عام                       (9) 

 ).ب(و ) أ (٦، القسم )تورونتو ( الصادر عن الرابطة   ٢٠٠٦
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  املرفق  
تعليقات واقتراحات بشأن مسائل التسجيل، مقدمة من جلنة قانون   

   الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل
 مسامهة رابطة القانون الدويل املقدمة إىل اللجنة الفرعية القانونية التابعة   

م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وفريقها العامل املعين للجنة استخدا
  مبمارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية

قدمـت جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل، الحقاً بتقريرها األول، الذي              -١
ــياً، ٢٠٠٤يف بــرلني عــام ) إيــال(بحــث واعــتمد يف مؤمتــر رابطــة القــانون الــدويل    ــراً ثان ، تقري

االستشعار عن : اجلوانـب القانونـية يف خصخصـة األنشـطة الفضـائية واستغالهلا جتاريا      "عـنوانه   
، يركّز على ممارسات الدول فيما يتصل باملواضيع        "بعـد والتشريعات القانونية اخلاصة بالفضاء     

رها الثاين والسبعني، الذي عقد يف تورونتو     الـثالثة كلّهـا، إىل رابطـة القـانون الـدويل إبـان مؤمت             
والواقـع أن موضـوع تسـجيل األجسـام الفضائية ال يزال مدرجاً على جدول     . ٢٠٠٦يف عـام   

، حيــنما قُــدم تقريــر خــاص إىل مؤمتــر الــرابطة يف ٢٠٠٠أعمــال جلــنة قــانون الفضــاء مــنذ عــام 
، ٢٠٠٢د يف نــيودهلي يف عــام لــندن، وأعقــبه قــرار اعــتمد خــالل املؤمتــر الســبعني، الــذي عقــ  

 .تضمن توصيات بشأن موضوع التسجيل املشار إليه

 على فصل يتضمن تعليقات على إجابات أعضاء        ٢٠٠٦يشـتمل تقريـر تورونـتو لعام         -٢
 يتناول ممارسات الدول فيما يتعلق باالستشعار عن        ٢٠٠٥اللجـنة عـلى اسـتبيان عمـم يف عام           

ــية اخل  ويســترعي ذلــك . اصــة بالفضــاء وتســجيل األجســام الفضــائية  بعــد، والتشــريعات الوطن
الـتقرير االنتـباه إىل الـتطورات اهلامـة يف اآلونـة األخرية على الصعيدين العلمي واحلكومي فيما              
يتصــل بالتســجيل، فيبــين بوضــوح أن اتفاقــية تســجيل األجســام املطلَقــة يف الفضــاء اخلــارجي    

ومن . تتضـمن بـنوداً معيـنة باتت قدمية العهد        ) رفق، املـ  )٢٩-د (٣٢٣٥قـرار اجلمعـية العامـة       (
. املهـم جـداً جعـل الـدول تـنفّذ االلـتزامات مبوجـب املعـاهدات ذات الصـلة بالفضـاء اخلارجي                  

ويف ذلـك املسـعى، فـإن العديد من مواطن القصور أو اجلوانب القدمية العهد يف االتفاقية ميكن             
 .ات على الصعيد الوطينأن توضع يف احلسبان أثناء تنفيذ االلتزام

اتسـمت بدايـة األلفـية اجلديدة بعقد اجتماعات وحلقات عمل علمية بشأن التسجيل               -٣
وعـلى سـبيل املـثال، نظّـم معهـد قـانون اجلو والفضاء، التابع جلامعة       . واملسـائل ذات الصـلة بـه     

ركز األملاين كولـن يف أملانـيا، عـدداً مـن الـندوات الدولـية حـول هـذا املوضوع، بالتعاون مع امل               
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ويف مناطق أخرى، هناك    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل الفترة   ) دي ال آر  (لشـؤون الفضـاء اجلـوي       
مشـروع أحبـاث بشأن هذا املوضوع جار القيام به حالياً يف إطار عمل الس الوطين لألحباث                 

بالتشـاور مــع اللجــنة  ) جامعــة بويـنس آيــرس /كونيســيت(العلمـية والتكنولوجــية يف األرجنـتني   
وميكــن العــثور عــلى . أي وكالــة الفضــاء يف ذلــك الــبلد) كونــاي(طنــية لألنشــطة الفضــائية الو

التفاصـيل اخلاصـة ـذه املشاريع يف تقرير رابطة القانون الدويل الذي قدمته جلنة قانون الفضاء           
 )أ(.٢٠٠٦التابعة هلا إىل مؤمتر تورونتو يف عام 

ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بإنشاء      كمـا جيـدر التـنويه بقـيام جلـنة اسـتخدام الف             -٤
ــية يف تســجيل األجســام الفضــائية        ــنظمات الدول ــدول وامل ــامل املعــين مبمارســات ال الفــريق الع

، ملا ينطوي عليه ذلك من آثار كثرية، وفيما        ٢٠٠٤، يف عام    )الفـريق العامل املعين بالتسجيل    (
 موضوع ممارسات الدول    يتصـل ـذا اخلصـوص عـلى الصـعيد احلكومـي، وذلـك لكـي يـتولّى                 

وقـد قـدم الفـريق العـامل تقريره األول يف           . واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائية          
 ).، املرفق الثالثA/AC.105/871 (٢٠٠٦عام 

يف التعلـــيقات التالـــية عـــلى موضـــوع التســـجيل، يـــوىل االعتـــبار الواجـــب للمصـــادر   -٥
وأسوةً . لـبلدان الصـناعية والنامـية على حد سواء        املذكـورة أعـاله، الـيت جتسـد وجهـات نظـر ا            

أوفيه شروغل، رئيس الفريق العامل،     -بذلـك، فـإن الـتقرير املذكـور أعـاله، الـذي قدمـه كـاي               
سـيكون مصــدرا مرجعــيا دائمـا، وكذلــك آراء اخلــرباء ضــمن اللجـنة الفرعــية العلمــية والتقنــية    

. ام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية   واللجـنة الفرعـية القانونـية، التابعـتني للجـنة اسـتخد          
وبـناًء عـلى هـذه األسـس أيضـاً، سـتعرب جلـنة قـانون الفضـاء، الـتابعة لـرابطة القانون الدويل،                        
بصـفتها مراقـبا دائمـا يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية، عن وجهات                     

ن الطــرق املمكــنة يف تفســري وســيكون املســعى تقــدمي اقــتراحات بشــأ . نظــرها فــيما يــلي أدنــاه
اتفاقـية التسـجيل عـلى ضـوء االجتاهات احلالية صوب استغالل األنشطة الفضائية يف األغراض                

واملقصـد الرئيسـي مـن هذه املسامهة املقدمة من رابطة القانون الدويل        . الـتجارية وخصخصـتها   
حـد سـواء من جانب   هـو زيـادة القـبول العـام باالتفاقـية، الـيت هـي الـيوم حمـلّ اعـتراض، عـلى                    

 .الدول واملنظمات الدولية وكيانات القطاع اخلاص، الضالعة يف األنشطة الفضائية
  

                                                                 
  (ILA)لالطّالع على نص التقرير الكامل، انظر يف املوقع الشبكي اخلاص برابطة القانون الدويل   )أ( 

)www.ila-hq.org : انقر على العنوان“Committees” مث على العنوان ،“Space Law”( ؛ وكذلك بشأن تقارير
وأما مداوالت مؤمتر تورونتو وقراراته، . جلنة قانون الفضاء اخلاصة مبؤمترات الرابطة يف لندن ونيودهلي وبرلني
 .٢٠٠٦ الصادرة يف شكل كتاب، فمن شأهنا أن تكون متاحة حبلول هناية عام



 

22 
 

A/AC.105/C.2/L.265

  تعليق عام   -١ 
ــتام الــنهج الــذي يرتكــز إلــيه رئــيس الفــريق العــامل املعــين      -٦ ينــبغي أن حيظــى بالتأيــيد ال

بول باتفاقــية بالتســجيل، ومــؤداه أنــه ينــبغي بــذل قصــارى اجلهــود يف ســبيل توســيع نطــاق القــ  
ولذا فإن املناسقة املوصى ا بشأن اإلجراءات اإلدارية يبدو         ).  من التقرير  ٨الفقرة  (التسـجيل   

 .أهنا مسار عمٍل معقولٌ يتبع بغية حتقيق األهداف اليت حددها الفريق العامل
  

  التعاريف  -٢ 
طــبقة يف مضـــمار  يــبدو أن مــن املـــنطقي االســتفادة مـــن بعــض املفاهــيم الرئيســـية امل      -٧

التشـريعات الدولـية اخلاصـة بالفضاء فيما يتصل بتسجيل األجسام الفضائية، وذلك بغية زيادة           
 :التأييد لالتفاقية، واليت هي يف الوقت احلاضر حملّ اعتراض

، ٥٩/١١٥، الــوارد يف قــرار اجلمعــية العامــة  "الدولــة املطِلقــة"ضــمن مفهــوم  )أ( 
لــه كـالً مـن الدولـة املطِلقـة الفعلـية والدولـة اليت يطلَق من             يستحسـن عـدم االقتصـار عـلى مشو        

ــتدبر اشــتراء عملــية            ــة الــيت ت ــل أن يشــمل أيضــاً الدول ــرافقها أو إقلــيمها جســم فضــائي، ب م
الدولة "هنا بإضافة العبارة " االشتراء"وحتقـيقاً هلـذه الغايـة، ينبغي توضيح معىن تدبر        . اإلطـالق 

وال شك يف أن من شأن ذلك أن يعزز من اإلمكانية اليت تتيح          . "الـيت تـتحكّم بنشاط اإلطالق     
أن تعتـرب أيضـاً يف ِعـداد الـدول املطِلقـة تلـك الـدول الـيت تـأذن باالضـطالع بنشاط فضائي يف                        

 القطاع اخلاص أو اليت تشرف عليه؛

، ٥٩/١١٥عـالوة عـلى ذلـك، وحسـبما أوصت به اجلمعية العامة يف قرارها         )ب( 
 أجزاء اجلسم الفضائي ومركبة اإلطالق؛" اجلسم الفضائي" أيضاً مفهوم ينبغي أن يشمل

إضـافة إىل ذلـك، إذا مـا أُدرجـت أجسـام مـن هـذا النوع ضمن هذا املفهوم،            )ج( 
ينـبغي حيـنذاك أن تـدرج فيه أيضاً األجسام اليت هي أجزاٌء مستقلة تقنيا أو وظيفيا من أجسام              

 فضائية أكرب حجما؛

عتـرب األجسام الفضائية املبنية يف الفضاء اخلارجي باستخدام أجزاء          ينـبغي أن ت    )د( 
                       عة أُطلقـت أيضـاً إىل هـناك مـن أجـل هـذا الغـرض، أجسـاما فضـائية على حدأو عناصـر متـنو

 سواء؛

عــلى حنــو تــام باعتــباره يعــين الدولــةَ   " دولــة التســجيل"ينــبغي اعــتماد التعــبري   )هـ( 
  جسم فضائي عمالً باملادة الثانية من اتفاقية التسجيل؛املطِلقة اليت أُدرج يف سجلّها
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ــة         )و(  ــية واحــدة بالنســبة إىل دول ــن إمكان ــيها أكــثر م ــيت توجــد ف يف احلــاالت ال
التسـجيل، ينـبغي للـدول الشـمولة أن حتـدد، وفقـاً لشـروط اتفاقاـا األساسـية، أيـاً منها ينبغي                

 .اعتبارها دولة التسجيل
  

  واجب التسجيل     -٣ 
ــبعات املصــطلحني       -٨ ــة عــن مــدى وت ــائق مناقشــة حازق " الواجــب"دون اخلــوض يف دق
 : يرتأى أنه، حسبما هو وارد يف اتفاقية التسجيل، مثّة جانبان يف هذه املسألة)ب(،"االلتزام"و

 اجلانب الوطين، أي إدخال قيد يف سجل وطين؛ )أ( 

ــع كــل امل       )ب(  ــيما خيــص تســجيل جســم فضــائي، م ــدويل، ف ــب ال ــات اجلان علوم
 .الالزمة، لدى األمني العام لألمم املتحدة

ــة املســؤولة عــن اإلطــالق، وكذلــك      -٩  إذا مــا –وهــذه الواجــبات تقــع عــلى عــاتق الدول
 –اسـتوفيت املسـتلزمات املنصوص عليها يف املادة السابعة من اتفاقية التسجيل وحينما يتم ذلك                 

لـة وجـود أكـثر من دولة مطِلقة واحدة،    وأمـا يف حا .  أيضـاً عـلى عـاتق املـنظمات الدولـية        تقـع 
فعـلى الدولـة املشـمولة يف ذلـك أن حتدد، بواسطة اتفاق فيما بني األطراف، أياً منها ينبغي أن                    

 .تكون دولة التسجيل

غـري أنـه ينـبغي أن يكـون مـاثالً يف األذهـان أنـه عـلى الرغم من احلاجة إىل اتفاق فيما                  -١٠
واألمم املتحدة . ادة هي اللجوء إىل أسلوب اإلشعار املزدوجبـني األطـراف، فـإن املمارسة املعت       

 .تضع ذلك يف احلسبان عادةً باإلحاالت املرجعية إىل اإلشعارات
  

  حمتويات سجل األمم املتحدة      -٤ 
عـلى كـل دولـة تسـجيل أن تقـدم املعلومـات املذكـورة يف هذا القسم إىل األمني العام               -١١

ق، وبغـية اجتـناب وقـوع حـاالت تأخـر شديدة، ينبغي للدول      ويف هـذا السـيا   . لألمـم املـتحدة   
ــبار أن الصــيغة     ــتفق عــلى اعت ــية التســجيل أن ت ــياً  "األطــراف يف اتفاق ــا ميكــن عمل ، "بأســرع م

 . ساعة بعد اإلطالق٧٢ و٢٤الواردة يف املادة الرابعة، تعين فترة تتراوح بني 

فعلى سبيل املثال   . قائق واقعية معينة  لكـن مـا هـو مبين أعاله ال ريب يف أنه ال خيلّ حب               -١٢
أن بعـض السـواتل ذات املـدار الثابـت بالنسبة لألرض قد تستغرق بعض الوقت حىت تصل إىل       

                                                                 
 ".االلتزام"مرادفة للكلمة " الواجب"لغرض هذه التعليقات، تعترب الكلمة  )ب( 
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ولذا فإن املعلومات . موقعهـا املـداري الـنهائي، وخصوصـاً عـند اسـتخدام نظـام دفْـع كهربائي                
ي احلـال أيضاً بالنسبة إىل    وهـذه هـ   . التفصـيلية النهائـية سـوف تظـلّ غـري يقينـية لـبعض الوقـت               

ــألرض، وغريهــا مــن الســواتل، الــيت تشــترى وهــي يف        ــدار بالنســبة ل ــتة امل تلــك الســواتل الثاب
ويف تلـك الظـروف فـإن الدولـة الـيت تدبـرت اشـتراء عملـية اإلطالق ال متلك الساتل                      . مدارهـا 

 الرئيسية هو اللجوء   واالجتاه السائد فيما بني الدول املطِلقة     . طـوال شهور عديدة بعد اإلطالق     
 .إىل طريقة اإلشعار على دفعات، ثالث أو أربع مرات يف السنة

بعـد تبـيان مـا سبق، فإنه إىل جانب املعلومات الالزم تقدميها مبقتضى املادة الرابعة من           -١٣
ــة عــلى اجلســم         ــات عــن التســمية الدالّ ــدرج يف الســجل معلوم ــبغي أن ي ــية التســجيل، ين اتفاق

عة وفقـاً ملعـايري جلـنة أحبـاث الفضـاء، وكذلك تاريخ اإلطالق ووقته، ومكان      الفضـائي املوضـو   
ويوصــى أيضــاً بذكــر . اإلطــالق والواليــة الــيت خيضــع هلــا، والوظــيفة احملــددة للجســم الفضــائي

 .الكيلومترات والدقائق والدرجات حبسب املعايري املتفق عليها

 املعــين بالتســجيل يؤكّــد عــلى ضــرورة تقــدمي كمــا إن الــتقرير املقــدم مــن الفــريق العــامل -١٤
). ‘٤‘) ب (٨، املرفق، الفقرة    A/AC.105/871(معلومـات إضـافية فـيما يـتعلق باجلسـم الفضـائي             

 ويف هــذا الصــدد، يــبدو أن مــن املناســب تقــدمي املعلومــات اإلضــافية التالــية إىل األمــني العــام           
 :لألمم املتحدة

 لفضائي؛معلومات ذات صلة بكتلة اجلسم ا )أ( 

 معلومات خبصوص ماِلك اجلسم الفضائي ومشغله؛ )ب( 

 معلومات خبصوص تغير املاِلك أو دولة التسجيل؛ )ج( 

معلومـــات خبصـــوص اســـتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية عـــلى مـــنت اجلســـم  )د( 
 الفضائي؛

 معلومات خبصوص وجود مالّحني فضائيني على منت اجلسم الفضائي؛ )هـ( 

 تعلق حبالة عدم قيام اجلسم الفضائي بوظيفته؛معلومات ت )و( 

ــت غرينيــتش الوســطي        )ز(  ــاريخ اضــمحالل اجلســم الفضــائي، اســتناداً إىل توقي  ت
 ؛)يو يت سي(التوقيت الكوين املنسق )/جي ام يت(

ــات       )ح(  ــك مبعلومـ ــس ذلـ ــريطة أالّ ميـ ــكري، شـ ــاتل عسـ ــوص سـ ــات خبصـ معلومـ
 استراتيجية؛
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 طين؛تاريخ القيد يف سجل و )ط( 

 تسمية اهليئة الوطنية املسؤولة عن التسجيل؛ )ي( 

 .أي تغيري يف مهمة البعثة أو يف املعامل األساسية اخلاصة باملدارات )ك( 

وال ريـب يف أن االتفـاق على ضرورة تقدمي املعلومات املذكورة يف القائمة، حسبما هو           -١٥
 .همة إىل األمام يف هذا الصددمبين يف تقرير الفريق العامل، من شأنه أن يكون خطوة م

  
  تفاصيل خاصة بالسجل الوطين      -٥ 

عــلى الــدول األطــراف أن حتــدد مســتلزمات الســجالّت الوطنــية، واضــعة يف اعتــبارها   -١٦
ــياً، ومــع العــناية بصــون التوحــيد يف هــذا اخلصــوص     وإضــافة إىل . املمارســة العامــة املتــبعة حال

 العـام عمـالً باملـادة الـرابعة مـن اتفاقـية التسجيل، ينبغي توفري                املعلومـات الـيت تقـدم إىل األمـني        
 )ج(:املعلومات التفصيلية التالية بالنسبة إىل السجالت الوطنية

 معلومات خبصوص مالك اجلسم الفضائي ومشغله؛ )أ( 

 معلومات خبصوص تغير املالك أو دولة السجل؛ )ب( 

 وية على منت اجلسم الفضائي؛معلومات خبصوص استخدام مصادر قدرة نو )ج( 

 معلومات خبصوص وجود مالّحني فضائيني على منت اجلسم الفضائي؛ )د( 

 معلومات تتعلق حبالة عدم قيام اجلسم الفضائي بوظيفته؛ )هـ( 

ــتش الوســطي     )و(  ــاريخ اضــمحالل اجلســم الفضــائي، اســتناداً إىل توقيــت غريني / ت
 التوقيت الكوين املنسق؛

 صوص ساتل عسكري، شريطة أالّ ميس ذلك مبعلومات استراتيجية؛معلومات خب )ز( 

 تاريخ القيد يف سجل وطين؛ )ح( 

 تسمية اهليئة الوطنية املسؤولة عن التسجيل؛ )ط( 

 أي تغير يف مهمة البعثة أو يف املعامل األساسية اخلاصة باملدارات؛ )ي( 

 صوص االتفاقات ذات الصلة؛يف حالة عمليات اإلطالق املشتركة، ينبغي تسجيل ن )ك( 

                                                                 
 .املستلزمات اإلضافية املقترحة بشأن السجالت الوطنية مبينة خبط طباعي مائل  )ج( 
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 التفاصيل املتعلقة بالتأمني؛ )ل( 
اإلجـراءات الوقائـية والـتدابري املتخذة خبصوص مكافحة احتمال حدوث تلوث        )م( 

 .ناجم عن نشاط اجلسم الفضائي املعين
  

  نقل امللكية يف املدار     -٦ 
الوقت الراهن، مشمولة يف    مسـألة نقـل امللكـية يف املدار، اليت تعد موضوعا رئيسيا يف               -١٧

ومن املهم أن يوضع يف االعتبار      . مـن تقرير الفريق العامل املعين بالتسجيل      ‘ ٣‘) ج (٨الفقـرة   
أنـه يف حالـة نقـل امللكـية من شخصية اعتبارية إىل أخرى، ينبغي لدولة التسجيل أن تبين ذلك          

البــيانات التفصــيلية عــن وينــبغي أن حيــتوي هـذا البــند مــن املعلومــات عـلى كــل   . لألمـني العــام 
 .الوضع القانوين اجلديد

  
  تسجيل احلموالت      -٧ 

يف حالـة نقـل محـوالت، جيـب تسـجيل مركـبة اإلطـالق، واحلمـوالت املوجـودة على                     -١٨
أمــا مركــبة اإلطــالق فيجــب أن تســجلها الــدول الــيت  . متــنها، كــل مــنهما عــلى حنــو منفصــل 

وأما . قـة املبيـنة يف املادة األوىل من اتفاقية التسجيل  تسـتويف املسـتلزمات باعتـبارها الدولـة املطلِ     
تسـجيل احلمولـة املوجـودة عـلى مـنت نظـام اإلطـالق، فـيقع عـلى عـاتق الـيت اشـترت خدمات                

 .عملية اإلطالق، أو على الدولة اليت ختضع عملية اإلطالق لواليتها أو لتحكّمها
  

  مصادر القدرة النووية     -٨ 
١٩-     سـتِخدم جسمقدرٍة نوويٍة على متنه يف الفضاء اخلارجي، ينبغي           حيـنما ي مصادر فضائي 

أن تــدرج يف الســجل املعلومــات ذات الصــلة باســتخدام تلــك املصــادر، حســبما تقتضــيه املــبادئ 
، )٤٧/٦٨قـرار اجلمعـية العامة   (املتصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي           

 .خلاصة بذلكوكذلك بيانات تقدير األمان ا
  

  تغيري حمتويات السجل     -٩ 
. أي تغـيري يف املعلومـات ذات الصـلة بالتسـجيل جيـب أن يعقـبه تغـيري يف قيود السجل          -٢٠

وتنطــبق هــذه احلالــة أيضــاً حيــنما يغــادر جســم فضــائي مــداراً ويدخــل جمــدداً الغــالف اجلــوي  
 .احمليط باألرض
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  املنظمات الدولية   -١٠ 
ية الـيت ال تسـتويف مستلزمات املادة السابعة من اتفاقية التسجيل جيب             املـنظمات الدولـ    -٢١

علـيها أن تـبادر طوعـاً إىل تسـجيل األجسـام الفضـائية الـتابعة هلـا، مبقتضى قرار اجلمعية العامة                
ومــنها مــثالً املــنظمة الدولــية لســواتل (وأمــا املــنظمات الدولــية املخصخصــة ). ١٦-د (١٧٢١

فــتعامل ") إمنارســات"ملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الســاتلية املتــنقّلة ، وا"إنتلســات"االتصــاالت 
ويعتــرب مقــر الشــركة أو املــنظمة الســاتلية املوضــع املــرجعي  . باعتــبارها منشــآت قطــاع خــاص

 .الرئيسي بشأن إسناد املسؤولية إىل دولة ما خبصوص ممارسة الوالية والتحكّم
 


