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  مةمقّد -أوال 
 حـىت   ن منظمات دوليـة   ردت م اليت وَ  استناداً إىل املعلومات      هذه الوثيقةَ  ت األمانةُ أعدَّ 

 .٢٠١١يناير / كانون الثاين١٧
  

    نظمات غري احلكوميةوامل الدوليةة الردود الواردة من املنظمات احلكومي -ثانيا 
   املركز األورويب لقانون الفضاء  

  ]باإلنكليزية: األصل[
    ]٢٠١١يناير / كانون الثاين١٧[

   خلفيةمعلومات  - ألف 
، مببــادرٍة مــن وكالــة الفــضاء    ١٩٨٩أُنــشئ املركــز األورويب لقــانون الفــضاء يف عــام      

ويؤّدي املركـز وظائفـه      .يف هذا امليدان  وبرعايتها، وبدعم من عدد من الرّواد       ) اإليسا(األوروبية  
حيدِّد املهـام املـسَندة إليـه وهيكلـه       ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /جرى تعديله يف تشرين األول     ،مبقتضى ميثاق 

 .)روما(سابينـزا  ويرأس املركز حالياً سريجيو ماركيزيو من جامعة .وأهدافه املنشودة

إلطار القانوين لألنشطة الفـضائية      ا بشأن إجياد تفاهم    يفاهلدف الرئيسي للمركز    ل  ثّيتمو 
وأداتاه الرئيسيتان لبلوغ ذلك اهلدف مها تبـادل  . وتوسيع دائرة هذا التفاهم يف أوروبا وخارجها     

 .تعليم قانون الفضاءوتشجيع حتسني و املهتمنياملعلومات فيما بني أصحاب املصلحة 
   

    هيكل مؤسسي مرن ومنفتح    
تبـادل  على   ُع والقانونيني واألكادمييني والطالب، ويشجِّ     لفيفاً من املهنيني   جيمع املركزُ  
ــارف ــني املع ــا ب ــصاصات  ذوي فيم ــة االخت ــة املختلف ــةُ  . العلمي ــد اجلمعي ــة للمركــز،  وتعق  العام

 املركـز علـى حنـو        جملـسَ   ثـالث سـنوات، وتنتخـبُ       كـلَّ   األعضاء، اجتماعاً  جلميعاملفتوح باهبا   
ا أمَّـ  .نيـة صـاحبة املـصلحة وخمتلـف املنـاطق اجلغرافيـة      يكفل متثـيالً منـصفاً ملختلـف اجلهـات امله    

 .سؤولة عن إدارة أنشطة املركز ومنّوهافهي ماألمانة التنفيذية 
  

    اإلدارة    
ــةُ   ــضاءَ      تنتخــب اجلمعي ــنوات، أع ــالث س ــد كــل ث ــيت تنعق ــز، ال ــة للمرك ــسه  العام  جمل

 معـريف وخـربات بـارزة يف         اجمللس بزاد  ع أعضاءُ ويتمتَّ. لفترة ثالث سنوات  املسؤول عن إدارته    
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جمال قانون الفضاء، وهم ملتزمون بالعمل بنشاط علـى تعزيـز أغـراض املركـز علـى الـصعيدين                   
 .الوطين والدويل

    
    العضوية والشبكة    

 أو اهليئــات االعتباريــة مــن الــدول    نيألشــخاص الطبيعــي عــضوية املركــز، املفتوحــة ل   
لتـصويت يف اجلمعيـة العامـة       ل أساسـي    شـرطٌ هـي    ،األعضاء يف اإليـسا أو الـدول املنتـِسبة إليهـا          

 . ووقائع الدورة الصيفيةرسالته اإلعالميةمن قبيل وتلقّي منشورات املركز، 
    

    جهات االتصال الوطنية    
 املركـز األورويب    دأباألعضاء ونشر املعلومات وتنظـيم األنـشطة،        ببغية تيسري االتصال     

ال وطنيـة لتكـون مبثابـة حلقـة اتـصال بينـه وبـني         تعـيني جهـات اتـص   على تـشجيع  لقانون الفضاء   
  .اإليسا دولة من الدول األعضاء يف ١٢جهات اتصال يف بالفعل أُنشئت قد و .أعضائه

 إىل زيادة عدد جهات االتصال الوطنية اجلديدة يف الـدول األعـضاء يف              ى املركزُ ويسَع  
 .هنغاريااإليسا مثل 

    
       املاضيةاألنشطةموجز  - باء 

     الفضائيةوالسياسة قانون الفضاء عنة الصيفية الدور    
ــول خــاين األورويب لقــانون الفــضاء وجامعــة  نظّــم املركــزُ   ســبتمرب / يف إســبانيا، يف أيل
ــدورةَ، ٢٠١٠ ــصيفية ال ــشرة للمركــز  التاســعة  ال ــنع ــسياس  ع ــضاء وال ــانون الف ــضائيةة ق  . الف

وحـضر الطـالب حماضـرات يف       .  من خمتلف أحنـاء العـامل      اً بلد ١٥ طالباً من    ٣٨وحضر الدورة   
مــن األكــادمييني أو ا ون إمَّــ الفــضائية ألقاهــا متكلمــبالــسياسةقــانون الفــضاء واملــسائل املتعلقــة 

ــال الفـــضاء  ــوان  املمارســـني املتخصـــصني يف جمـ ــة بعنـ ــة حالـ ــة دراسـ ــوا يف معاجلـ ــا جنحـ : ، كمـ
  ".املتوسطي-األورويبالتعاون  لفائدةالتطبيقات الساتلية "

    
     الصورية يف جمال قانون الفضاءةللمحاكمرد الكس مسابقة مانف    

 الـصورية يف جمـال قـانون        للمحاكمـة األوروبية ملسابقة مانفريـد الكـس        ةُقدت اجلول ُع 
لت جِّسُـ قـد   و .٢٠١٠أبريـل   /نيسانيف  ،  جيور، هنغاريا الفضاء يف كلية القانون التابعة جلامعة       

  .أوروبيةامعات ج من عدة مشاركاً ٢١، وكان هناك تسعة أفرقةفيها 
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 ةبالــسياحة دون املداريــقــضية متعلقــة " نــزاع افتراضــي عنوانــه بتــسويةوقــام الطــالب   
 يـــسعى إىل استكـــشاف اعتبـــارات القـــانون الـــدويل "واملـــسؤوليةتعريـــف الفـــضاء اخلـــارجي و

 .واملعاهدات املختلفة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 أوروبـا يف     هـذه اجلامعـةُ    انيـا، ومثَّلـت   جامعـة كولونيـا، أمل     األوروبيـة    ة يف اجلول  توفاز 
الـستني للمالحـة الفـضائية،    احلـادي و   خالل املـؤمتر     ىي جر ذالدور النهائي العاملي للمسابقة ال    

الواليـات املتحـدة    ( جورج واشـنطن     ت جامعةُ فازو. ٢٠١٠سبتمرب  /أيلوليف  براغ  املعقود يف   
  . أعضاء يف حمكمة العدل الدوليةثالثة قضاةفيه تحكيم بالنهائي الذي توىل ال) األمريكية

    
    احللقات الدراسية واملؤمترات والتعاون الدويل    

مــارس /، يف آذار الــدويل لقــانون الفــضاء واملركــز األورويب لقــانون الفــضاء نظّــم املعهــُد 
 التابعـة للجنـة اسـتخدام       واألربعـني للجنـة الفرعيـة القانونيـة       التاسعة   خالل الدورة    ندوةً،  ٢٠١٠

زوان، مـن املعهـد،     -تانيـا ماسـون   احلـدث   وتولّت تنسيق   . خلارجي يف األغراض السلمية   الفضاء ا 
  .سريجيو ماركيزيو، رئيس املركزو

 تقارير من مؤسسات وطنية ودولية معنية بقانون الفضاء حـول موضـوع             وتضّمنت الندوةُ   
وميكـن  (". ئية استحداث حمركات قانونية من أجل منو األنشطة الفضا        -تشريعات الفضاء الوطنية    "

يف املوقـع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي             اإليضاحية والتفاصـيل    الع على العروض    االطِّ
)www.oosa.unvienna.org/oosa/en/COPUOS/Legal/2010/symposium.html.((  
    

    خصائيني املمارسنيلألالسنوي نتدى امل    
يف املقّر الرئيـسي لوكالـة    ٢٠١٠مارس / آذار١٩ يفقد منتدى األخصائيني املمارسني   ُع 

ق قَّـ وح. "املـسائل القانونيـة الراهنـة      :غـاليليو "موضـوع   ، وركَّز علـى     الفضاء األوروبية يف باريس   
  . من املشاركنيغفري وحضره عدد كبرياً اًاملنتدى جناح

    
     قانون الفضاء والتطبيقات الفضائيةبشأنحلقة العمل الدولية     

 قانون الفضاء والتطبيقات الفـضائية يف الربـاط         بشأن الرابعة    العمل الدولية  ُعقدت حلقةُ   
  . طالبا ومهنيا حمليا٥٠وشارك يف حلقة العمل أكثر من . ٢٠١٠يونيه / حزيران٤ و٣يومي 

املركـز   وقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء  اإلاملركُز العمل ونظَّم حلقةَ   
  .ركز األورويب لقانون الفضاء واملامللكي لالستشعار البعدي الفضائي
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   الوثائق واملنشورات    
    قاعدة البيانات القانونية )أ( 

لمركز األورويب لقانون   ل التابعةقاعدة البيانات القانونية     جرى يف اآلونة األخرية حتديثُ     
تـرويج األعمـال الـيت    أيـضاً إىل   قاعـدة البيانـات الـشبكي      موقعُ ويهدف. واضيع جديدة مبالفضاء  

لمركـز ومعاهـد قـانون الفـضاء واجلامعـات ومراكـز        ل التابعـة طلع هبا جهات االتصال الوطنية      تض
 وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وغريها مـن املنظمـات، وكـذلك               البحوث

 مجيـع املؤسـسات واملراكـز التعليميـة ومرافـق           تـضم وكاالت الفـضاء الوطنيـة، بغيـة إقامـة شـبكة            
  .لة يف جمال قانون الفضاءالبحث العام

    
    تدريس قانون الفضاء يف أوروبا )ب(  

هـو مبـادرة مـن املركـز األورويب         " تـدريس قـانون الفـضاء يف أوروبـا        " املعنـون    الكتّيُب 
. ١٩٩٣، مث ُنقّحـت يف عـام        ١٩٩١ األوىل منـه يف عـام        لقانون الفضاء، وقـد صـدرت الطبعـةُ       

امعـات واملراكـز التعليميـة الـيت تقـوم بتـدريس قـانون              باملؤسـسات واجل   ويتضّمن الكتّيب قائمـةً   
يقــّدم أيــضا معلومــات تفــصيلية عــن هيئــات التــدريس    هــو و ،األورويبالفــضاء علــى الــصعيد  

واملقّررات الدراسية والرسوم الدراسية وُمدة الدورات الدراسـية املختلفـة، باإلضـافة إىل صـور               
 .٢٠١١يونيه /اخلامسة يف حزيرانالطبعة  وسوف ُتنشر .إيضاحية للمؤسسات املذكورة

  
    الرسالة اإلعالمية )ج( 

 اإلعالمية الصادرة عـن املركـز األورويب لقـانون الفـضاء مقـاالت عـن                 الرسالةُ تتضّمن 
ــسية أخــرى حمــل اهتمــام األوســاط الفــضائية      ــة ومواضــيع رئي ــع الرســائل  .مــسائل قانوني  ومجي

 .٢٠١١مارس /آذار يف املقبلةنشر الرسالة وسُت. اإلعالمية متاحة يف املوقع الشبكي للمركز
    

      ٢٠١١عام ل املخططة الرئيسيةواملشاريع األحداث  - جيم 
   اجتماعات اجمللس   

 / تــشرين الثــاين٥ يفجمللــس املركــز األورويب لقــانون الفــضاء  األخــري قــد االجتمــاع ُع 
 ٢٨ يفة يف بـاريس     مقـر وكالـة الفـضاء األوروبيـ       يف   املقبل وسُيعقد االجتماعُ ،  ٢٠١٠نوفمرب  

 .٢٠١١يناير /كانون الثاين
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    ئيني املمارسنيخصالألالسنوي نتدى امل    
ــدورةُ   ــة ســوف ُتعقــد ال ــة    مل املقبل ــّر الرئيــسي لوكال نتــدى األخــصائيني املمارســني يف املق

إضـفاء  "موضـوع   ز علـى    كّـ ر، وسـوف تُ   ٢٠١١مـارس   / آذار ١٨ يف الفضاء األوروبية يف باريس   
  ."لبشرية إىل الفضاء الرحالت االصفة التجارية على

    
    قانون الفضاءندوة     

املعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء واملركــز    املــشتركة بــني املقبلــة النــدوة ر عقــُدرَّمــن املقــ  
خـــالل الـــدورة ، ٢٠١١مـــارس / آذار٢٨ يف قـــانون الفـــضاء بـــشأن األورويب لقـــانون الفـــضاء

تعـيني حـدود اجملـال    نظرة جديدة علـى     "اهنا  ، وسوف يكون عنو   للجنة الفرعية القانونية  اخلمسني  
  ".اجلوي والفضاء اخلارجي

  
     الصورية يف جمال قانون الفضاءللمحاكمةمسابقة مانفريد الكس    

 الـصورية   للمحاكمـة التاسـعة عـشرة      األوروبية ملـسابقة مانفريـد الكـس         ةُسُتعقد اجلول  
 احلكوميــة، االحتــاد انت بطرســربغســ كليــة القــانون التابعــة جلامعــة يف جمــال قــانون الفــضاء يف

  .٢٠١١أبريل /نيسان ٢٩ و٢٨ يفالروسي، 
األنـشطة  يف جمـال     الـضار    والتـدخُّل القـضية املتعلقـة بـالتلوث البيئـي         " على   الُعوميكن االطِّ   
  ).www.esa.int/SPECIALS/ECSL(يف املوقع الشبكي للمركز األورويب لقانون الفضاء " الفضائية
، كيـب تـاون  العاملية نصف النهائية والنهائية للمـسابقة املـذكورة يف           وسُتعقد اجلوالتُ   

لالحتـاد الـدويل   والـستني  الثـاين  ، خالل املـؤمتر     ٢٠١١أكتوبر  /جنوب أفريقيا، يف تشرين األول    
 .للمالحة الفضائية

    
    ة الفضائيوالسياسة قانون الفضاء عنالدورة الصيفية     

 قــانون الفــضاء  عــنالعــشرين ه الــصيفية اء دورَتــ األورويب لقــانون الفــض عقد املركــُزســَي 
 .الدقّةعلى وجه  ومل ُيحدَّد بعد موعدها. ٢٠١١سبتمرب /أيلولمالطة يف  الفضائية يف والسياسة
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     املعهد الدويل لقانون الفضاء  
  ]باإلنكليزية: األصل[

    ]٢٠١١يناير / كانون الثاين١٠[
    مقدمة - ألف 

رات املتعلقة باملعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء واألنـشطة             حول التطوُّ  فيما يلي معلوماتٌ   
  .٢٠١٠اليت اضطلع هبا خالل عام 

، هـو منظمـة غـري       ١٩٦٠يف عـام    س  ، الـذي تأسَّـ    )املعهـد (املعهد الدويل لقانون الفـضاء        
يف شـراكة مـع املؤسـسات الدوليـة والوطنيـة      تعزيز تطوير قانون الفضاء حكومية مستقلة مهمتها   

 انُتخبــوا علــى أســاس  بلــدا٤٠ مــن أكثــر مــنأفــراد ومؤســسات  املعهــد هــم عــضاُءوأ. املختلفــة
  . أو العلوم االجتماعية األخرى ذات الصلة باألنشطة الفضائيةقانون الفضاءجمال  يف ممسامهاهت
 قــانون الفــضاء، يف جمــال حلقتــه الدراســية الــسنوية عـن املــسائل اجلاريــة  ويعقـد املعهــدُ   

وخالل احللقات الدراسية السنوية، يـسعى املعهـد   . ويل للمالحة الفضائية  وذلك أثناء املؤمتر الد   
.  مجيــع اجلهــات الفاعلــة يف جمــال الفــضاءالــيت تــثري اهتمامــاً حقيقيــاً لــدىإىل معاجلــة املواضــيع 

موائــد مــستديرة علميــة وقانونيــة ســنوية مــع األكادمييــة الدوليــة للمالحــة   املعهــد أيــضاً م يــنظّو
  .٢٠١٠يف عام منها امسة والعشرون الفضائية، ُعقدت اخل

وهـو  .  دائم لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية          مراقٌب واملعهُد  
املركـز   و املعهـد م  يـنظّ و.  عن أنشطة املعهـد كـل عـام        ٌري تقر ميقدَّث  ُيمثَّل يف دورات اللجنة حي    

، نظَّـم   ٢٠٠١ومنذ عام   . جنة سنوية من أجل مندويب الل     ندوةً  كذلك األورويب لقانون الفضاء  
 قانون الفضاء يف العديد من البلدان، مبا فيهـا تايلنـد وسـنغافورة والـصني                بشأناملعهد مؤمترات   

بـشأن  الـسنوية   غالووي  . ندوة إيلني م  املعهد أيضاً    وينظِّم. واهلند والواليات املتحدة األمريكية   
املعهــد وينــشر . ٢٠٠٦ منــذ عــام يف واشــنطن العاصــمة" القــضايا احلامســة يف قــانون الفــضاء "

ويـصدر املعهـد بيانـات ُيـسترَشد        . أعمال املعهد كـل عـام     األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية     
  .هبا يف النقاش بشأن املسائل األكثر إحلاحا يف جمال قانون الفضاء

 الـصورية يف جمـال   للمحاكمةمسابقة مانفريد الكس ، ١٩٩٠ املعهد، منذ عام   وينظِّم  
وتـستند املـسابقة إىل قـضية افتراضـية يف جمـال قـانون الفـضاء يكتبـها أعـضاء يف                .  الفضاء قانون

وُتعقــد . املعهــد وأفرقــة طالبيــة مــن منــاطق آســيا واحملــيط اهلــادئ وأوروبــا وأمريكــا الــشمالية    
 اإلقليميـون يف النـهائيات      الفـائزون مث يتـسابق    . مسابقات متهيدية كل ربيع يف املنـاطق املختلفـة        
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قـضاة  ا األحكـام بـشأهن   صدر ويـ املـؤمتر الـدويل للمالحـة الفـضائية      ية اليت ُتعقد كل عام يف       العامل
  . حمكمة العدل الدوليةيفأعضاء 

    
      عامةمعلومات  - باء 

    االحتفاالت بالذكرى اخلمسني - ١ 
ــام      ــد، يف ع ــل املعه ــسه  ٢٠١٠احتف ــذكرى اخلمــسني لتأسي ــضَّ. ، بال ــالُوت  من االحتف
  : التالية املختلفةاألحداثَ
األكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة انعقـــاد النـــدوة األوىل املـــشتركة بـــني املعهـــد و   )أ(  
، وإعـادة نـشر كتـاب       ٢٠١٠مـايو   / الفـضائية يف أيـار     والـسياسة  قـانون الفـضاء      بشأن الفضائية

 The Law of( من تأليف مانفريد الكس، الرئيس األسبق للمعهـد  ١٩٧٢صدر ألول مرة عام 

Outer Space: An Experience in Contemporary Law-making] (قــانون الفــضاء اخلــارجي :
  ؛٢٠١٠سبتمرب /يف أيلول] جتربة يف التشريع املعاصر

 ٢٨ يفاالحتفــال بالــذكرى اخلمــسني ومعــرض ملــصقات البــاحثني الــشباب     )ب(  
  ؛)بدعم من اإليسا (٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  ؛)٢٠١١، يصدر الحقاً(ن ورقات الباحثني الشباب ّمنشر كتاب يتض  )ج(  
تاريخ املوائـد املـستديرة املـشتركة بـني األكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية                 "  )د(  

، منشور مبناسبة الـذكرى الـسنوية اخلامـسة والعـشرين للموائـد             "واملعهد الدويل لقانون الفضاء   
  ؛)يصدر الحقاً(املستديرة، بالتعاون مع األكادميية الدولية للمالحة الفضائية 

بعـض رواد قـانون    ["Some Pioneers of Space Law"إصدار الكتاب املعنون   )ه(  
  ؛)خمطط له] (الفضاء

  .حفل استقبال يف براغ، بدعم من اإليسا  )و(  
    

   االنتخابات - ٢ 
أعيـد   ،٢٠١٠سـبتمرب   /خالل اجلمعيـة العامـة للمعهـد الـيت ُعقـدت يف بـراغ يف أيلـول                 
، وكــورين يورغنــسون )رئــيس (زوان-تانيــا ماســون :هــممــديرين ومــسؤولني، وســتة انتخــاب 

يرلندا إاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    (، وفرانسيس ليال    )كندا(، ورام جاخو    )أمينة تنفيذية (
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ــشمالية ــاركيزيو ، و)ال ــا (ســريجيو م ــا(أويف شــروغل -، وكــاي)إيطالي ــتيفن  ). أملاني وانُتخــب س
  .املعهدلعضوية شخصاً  ٢٢ انُتخب ،٢٠١٠م ويف عا. للمرة األوىل) أستراليا(فريالند 

    
   جوائز املعهد الدويل لقانون الفضاء - ٣ 

ة جـوائز ألعـضاء بـارزين يف أوسـاط قـانون الفـضاء وذلـك أثنـاء حفـل                     عدَّ قدَّم املعهدُ  
وحــصل فالدميــري كوبــال . ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٣٠ يفالعــشاء الــسنوي للمعهــد الــذي أقــيم 

نظــرا ملــشواره الطويــل جنــاز علــى مــدى العمــر  املعهــد لإلجــائزة لــى ع) اجلمهوريــة التــشيكية(
 رئــيس أمانــة مكتــب شــؤون الفــضاء  شــاغالً مناصــب منــهاواملرمــوق يف جمــال قــانون الفــضاء  

عــام لالحتــاد الــدويل للمالحــة اجلويــة  الستــشار امل واللجنــة الفرعيــة القانونيــةاخلــارجي ورئــيس 
  قـانونَ  فالدميـري كوبـال   وعـالوة علـى ذلـك، فقـد درَّس    .واألكادميية الدولية للمالحة الفـضائية  

 وهــو. الفــضاء لــسنوات طويلــة، أوال يف جامعــة تــشارلز بــرباغ مث بعــد ذلــك يف جامعــة بلــزن   
منـذ مـدة طويلـة منـصب مـدير ونائـب رئـيس املعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء ولـه                        أيـضاً   يشغل  

  .ء الكثري من مسائل قانون الفضابشأنالعديد من املؤلفات 
 ملـسامهاهتا الكـثرية يف      املميَّـزة  اخلدمـة    جـائزةَ  )الواليات املتحدة (سيلفيا أوسبينا   ُمنحت  و  

ــها تقــارير    ــشرها مكتــب شــؤون الفــضاء   يالــيت  Highlights in Spaceعمــل املعهــد، والــيت من ن
وهــي أيــضا . الــصورية يف جمــال قــانون الفــضاء ةللمحاكمــاخلــارجي، ومــسابقة مانفريــد الكــس 

-ونـال جـون  . لس إدارة املعهـد وكاتبـة معروفـة للعديـد مـن املقـاالت يف هـذا اجملـال              عضو يف جم  
 منــصب األمــني العــام لألكادمييــة الدوليــة يــشغلوهــو . شــهادة التقــدير) فرنــسا(ميــشال كونتــان 

ــك، مــسامهة     ــصفته تل ــضائية وســاهم، ب ــة   كــبريةللمالحــة الف ــني األكادميي ــاجح ب ــاون الن  يف التع
 صعيد املوائد املستديرة العلمية والقانونية املشتركة بـني املؤسـستني منـذ             واملعهد، وخصوصا على  

 القـرن املاضـي، وكـذلك مـن خـالل العديـد مـن املـؤمترات املـشتركة بينـهما وتـشجيع              سبعينيات
 قـام كـذلك بتوجيـه ودعـم مـنح           وقـد . إبداء التعليقات القانونية يف اجتماعات األكادميية املناسبة      

  .ِقبل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةصفة مراقب دائم من 
فـضل  ألفريشـور   - دييـديريكس   جـائزةَ  )بلجيكـا (لوفـان   مـن جامعـة     فيليب دي مان     وُمنح  

االسـتغالل   "املعنونـة  ورقتـه  علـى يف حلقـة املعهـد الدراسـية        ورقة حبث من حبوث املـؤلفني الـشباب         
  ". حل عملي لتحدي املوارد الطبيعية-التجاري للفضاء اخلارجي واألجرام السماوية 
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    اللجان - ٤ 
 التنفيذيـة    األمينـةُ  تاسـتهلَّ ُبغيةَ تعزيز مـشاركة أعـضاء املعهـد وأعـضاء جملـس إدارتـه،                 

: ، فهـي التاليـة     احلاليـة   اللجـانُ  أمَّـا .  جديـدة  جـانٍ ِل لِ اسـتحداثٍ و للِّجان احلالية    استعراضٍعمليةَ  
 الـصورية وجلنـة     احملاكمـة  وجلنـة    فريشـور -جائزة دييديريكس جلنة العضوية وجلنة اجلوائز وجلنة      

 وجلنــة مراجعــة أبرز التطــورات يف الفــضاءبــ املعنيــةالنــشر وجلنــة الرعايــة وجلنــة األمــم املتحــدة  
  .وجلنة الترشيحالفضاء معاهدات اللجنة الدائمة املعنية حبالة احلسابات وإدارة الدراسات و

 جلنـة   جلنـة برنـامج نـدوات     : ان برناجميـة، وهـي     على ذلك، اسُتحدثت عدة جلـ      وعالوةً  
وجلنـة   غـالووي . إيلني م وجلنة برنامج ندوات    استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية       

 املــشتركة بــني املعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة    برنــامج النــدوات
  . الفضائيةوالسياسة قانون الفضاء بشأنالفضائية 

    
    االجتماعات املعنية باالستراتيجية - ٥ 

 كي يعقـد جملـسُ    ل املناسب    بعيده اخلمسني الوقتَ    اليت احتفل فيها املعهدُ    كانت السنةُ   
 التنفيذيـة حـىت يتـسىن لقـادة املعهـد تنـاول              حول االستراتيجية دعت إليه األمينةُ     املعهد اجتماعاً 

وركَّـز  .  عرض رؤيتـهم بـشأن املعهـد       األهداف على املدى القصري واملتوسط والطويل وكذلك      
مارس، على حتليل أوجه القوة والـضعف       / آذار ٢٥ يف االستراتيجية األول، الذي ُعقد      اجتماُع

وُعقد اجتماع اسـتراتيجية للمتابعـة يف بـراغ لـصياغة       . الداخلية والفرص والتهديدات اخلارجية   
تاحة له والتـصدي ألوجـه ضـعفه    املبادرات من أجل االستفادة من أوجه قوة املعهد والفرص امل   

  .واملخاطر اليت هتدده
    

   العالقات املؤسسية - ٦ 
منظمات خمتلفة، مبا فيها جلنة أحباث الفـضاء واملركـز          مع  عالقات وثيقة   ب املعهُدحيتفظ    

ــة للمالحــة      ــة الدولي ــسياسات الفــضاء واألكادميي ــانون الفــضاء واملعهــد األورويب ل األورويب لق
 الـدويل للمالحـة الفـضائية ورابطـة القـانون الـدويل وجلنـة اسـتخدام الفـضاء            الفضائية، واالحتاد 

  .اخلارجي يف األغراض السلمية
    

    العالقات العامةاملوقع الشبكي و - ٧  
 فيهـا  بيانات لألعـضاء ميكنـهم       ن قاعدةَ  يتضمَّ لكي املوقع الشبكي للمعهد      نطاقُ ُوسَِّع  

وقــد أُطلقــت األداة . لتــسجيل ألحــداث املعهــدق مــن بيانــاهتم الشخــصية وتــصحيحها واقّــالتح
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ــسهِّل إدارة األحــداث       ــة واخلمــسني للمعهــد مباشــرة، وُينتظــر أن ت ــدوة الثالث ــل الن ــدة قب اجلدي
  .وتوفري قاعدة بيانات حمدَّثة

هم الشخصية يف املوقع الـشبكي، كمـا ُبثـت         الذاتية ألعضاء اجمللس وصورُ    وأضيفت السريُ   
  .ورات ذات الصلة بقانون الفضاء أو أنشطة املعهد ضمن قسم األخبارثة حول التطدَّمعلومات حم

 الـصورية يف    للمحاكمـة  شـبكية جديـدة ملـسابقة مانفريـد الكـس            واسُتحدثت صـفحةٌ    
  .جمال قانون الفضاء يف موقع املعهد مقترنة بعناوين الربيد اإللكتروين اخلاصة باملسابقة

  .كتيب جديدري العمل على إصدار  من البيانات الصحفية، وجيع العديُدوُوزِّ  
    

     ٢٠١٠األنشطة يف عام  - جيم  
   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةاجتماعات  - ١ 

واألربعني للجنة الفرعية القانونيـة     التاسعة  ، وخالل الدورة    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢يف   
 نظَّــم املعهــد، باالشــتراك مــع التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية،

ــاءً   ــانون الفــضاء، بن ــصاحل     املركــز األورويب لق ــدوة ل ــذكورة، ن ــة امل ــة الفرعي ــى طلــب اللجن    عل
ــة  أعــضاء  ــة الفرعي ــة  "حــول موضــوع  اللجن ــشريعات الفــضاء الوطني اســتحداث حمركــات   -ت

عـضو اجمللـس     وقـام بتنـسيق األعمـال املتعلقـة بالنـدوة          ".قانونية من أجل منو األنشطة الفـضائية      
 رئيـسةُ  وترأسـت النـدوةَ   . لمعهـد، كـورين يورغينـسون     التنفيذية ل مينة  واأل ،أوي شروغل -كي

 سـريجيو   ،رئـيس املركـز األورويب لقـانون الفـضاء        وزوان، وعضو اجمللس    -انيا ماسون تاملعهد،  
ا خالهلـ الـيت قُـدِّمت     اإليـضاحية   العـروض   الندوة وعلى   برنامج  ميكن االطالع على    ( .يزيوكمار

كتـــب شـــؤون الفـــضاء اخلـــارجي الـــشبكي ملوقـــع امل يفباســـتخدام الـــرابط املخـــصَّص لـــذلك 
)www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2010/symposium.html((.  

ــة املوفــدوفــد ال يف مــن أعــضائه بعــّدة  املعهــُدوُمثِّــل  ــة يف دورهتــا  للجن ــة القانوني  الفرعي
واخلمسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي     الثالثة   لدورةل املوفدوفد  الواألربعني ويف   التاسعة  

 .٢٠١٠يف عام  املعقودتني كلتيهمايف األغراض السلمية، 
    

    املسائل القانونية اجلارية فيما يتعلق بالرصد الساتلي لألرضب املعيناملؤمتر  -٢ 
اجلمعية الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار عـن           ، باالشتراك مع    استضاف املعهدُ   

 املعـين   واملعهد األورويب لـسياسات الفـضاء واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة الفـضائية، املـؤمترَ                عدُب
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ــا      ب ــساتلي لــألرض، املعقــود يف فيين ــة فيمــا يتعلــق بالرصــد ال ــة اجلاري  ٩ و٨ يفاملــسائل القانوني
وركَّــز الربنــامج علــى بيانــات رصــد األرض، وتــضمَّن عــدة مــتكلمني   . ٢٠١٠أبريــل /نيــسان
 وفــرنس فــون ديــر دونــك وزمــالء مــن األكادمييــة الدوليــة   أوي شــروغل-كــيشني مثــل ومناقــ

اجلمعيـة الدوليـة للمـسح التـصويري واالستـشعار      للمالحة الفضائية ورئيس املعهد وممـثلني مـن       
 وبيانـات رصـد     حرمـة احليـاة اخلاصـة؛     :  مسألتني رئيسيتني، ومهـا    علىوتركَّز النقاش   . عدُبعن  

وقـد نـشر املعهـد األورويب لـسياسات الفـضاء تقريـرا             . املعاهداتيذ  تنفاألرض من أجل رصد     
  .تفصيليا عن احلدث

    
    ندوة حول قانون الفضاء والسياسات الفضائية - ٣ 

 مؤسسة العـامل اآلمـن     الدولية للمالحة الفضائية، يف شراكة مع         واألكادمييةُ عقد املعهدُ   
اء، النـــدوة حـــول قـــانون الفـــضاء واملعهـــد األورويب لـــسياسات الفـــض Arianespaceوشـــركة 

، الســتهالل االحتفــال ٢٠١٠مــايو / أيــار١١ يفوالــسياسات الفــضائية، يف واشــنطن العاصــمة 
وتدارســت النــدوة نطــاق اللــوائح  . بالــذكرى الــسنوية اخلمــسني لكــل مــن املعهــد واألكادمييــة 

واليـات املتحـدة   التنظيمية الفضائية وتأثريها على األنشطة املضطلع هبـا دوليـا وعلـى مـستوى ال            
، Space Policyوقـد ُنـشر تقريـر هبـذا الـشأن يف جملـة       . يف اجملاالت املدنية والتجارية واحلكومية

  ).www.iislweb.org(وهو متاح يف املوقع الشبكي للمعهد 
    

    القمرب املعيناملؤمتر العاملي  - ٤ 
للمالحـة اجلويـة يف بـيجني    مه االحتـاد الـدويل      القمر الذي نظّ  ب املعين العاملي   املؤمتُرُعقد    

وسـاعد املعهـد يف اختيـار اخلالصـات مـن أجـل اجللـسة             . ٢٠١٠يونيـه   /مايو وحزيـران  /يف أيار 
  .القانونية اليت ترأسها رئيسه

    
    قانون الفضاء اخلارجيب املعنيةاحللقة الدراسية  - ٥ 

جي يف  واخلمـسون للمعهـد بـشأن قـانون الفـضاء اخلـار           الثالثـة    الدراسية    احللقةُ ُعقدت 
 ٩٠حنـو    ى املعهـدُ  وتلقَّـ . أكتـوبر /تـشرين األول   ١ سـبتمرب إىل  / أيلـول  ٢٧، يف الفتـرة مـن       براغ

. ها كملـصقات  خالصـة يف جلـسة البـاحثني الـشباب، ُعـرض بعـضُ      ٣٠خالصة وما يزيد على  
وتناولـت النـدوة    .  هـذه اجللـسة يف منـشور مـستقل         اليت متخَّـضت عنـها    وسوف ُتنشر الورقات    

حماضرة نانداسريي جاسـينتوليانا االفتتاحيـة حـول قـانون الفـضاء واجللـسة              ) أ(: ليةاملواضيع التا 
االتفــاق املــنظم ألنــشطة الــدول علــى ثالثــون عامــا منــذ إبــرام ) ب(األوىل للبــاحثني الــشباب؛ 
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ــة ألمــن الفــضاء؛  ) ج(اآلفــاق؛ : ســطح القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى     اجلوانــب القانوني
ها  الـيت شـهد    التطـوُّرات ) ه (لسيادة القانون فيما يتعلـق باألنـشطة الفـضائية؛        احلالة الراهنة   ) د(

 .مؤخراًقانون الفضاء 

 عـن اخلامسة والعـشرون    قانونية  العلمية و الستديرة  امل ائدةُاملوباإلضافة إىل ذلك، ُعقدت      
 مــشتركة مــعكمـا نظَّــم املعهــد جلــسة   ".تقيــيم الــرحالت الفــضائية البــشرية التجاريــة"موضـوع  

  ." التعاونيةالفضائية البشريةاإلطار القانوين للبعثات " موضوع عناالحتاد الدويل للمالحة اجلوية 
 العشاء السنوي للمعهـد تكرميـا لألعـضاء والـضيوف املـدعوين يف أعقـاب                قيم حفلُ وأُ 

 سبيلتـسي  الصورية يف جمال قانون الفضاء، وذلك مبطعـم نـا    للمحاكمةمسابقة مانفريد الكس    
  .ن، اجلمهورية التشيكيةيف بلز

    
    الصورية يف جمال قانون الفضاءةمسابقة مانفريد الكس للمحاكم - ٦ 

 الـصورية يف جمـال      للمحاكمـة عـشرة ملـسابقة مانفريـد الكـس         التاسـعة    الدورة   ُعقدت 
بكتابـة  بيتـر فـان فينيمـا       وقـام    .واخلمـسني للمعهـد   الثالثـة   قانون الفضاء خالل احللقة الدراسـية       

قـضية آسـبريانتيا    (ةتعريف الفضاء اخلارجي واملـسؤولي  ودون املداريةبالسياحة   املتعلقةالقضية  "
ويف )  أفرقـة ٩(وُعقدت جوالت متهيدية علـى املـستوى اإلقليمـي يف أوروبـا          )".ريبوبليكاضد  

 ). فريقا٢٩(ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ) أفرقة ١٠(أمريكا الشمالية 

والت النهائيـة هيئـة قـضاة مكوَّنـة مـن ثالثـة أعـضاء مـن                 وأصدرت األحكام بشأن اجل    
 . كوروما وبيتر تومكا وليونيد سكوتنيكوفعبدول :حمكمة العدل الدولية، هم

وتلتــها جامعــة  )الواليــات املتحــدة(جامعــة جــورج واشــنطن وفــازت باجلولــة النهائيــة  
 .الثالثاملركز  )أملانيا(كولونيا احتلت جامعة فيما ) سنغافورة(سنغافورة الوطنية 

جامعـة تـشارلز    :  إىل هنائيات املسابقات العاملية هي      اليت قدَّمت الدعمَ    املنظماتُ وكانت 
الوكالة اليابانية الستكـشاف    وكالة الفضاء األوروبية و   /يف براغ واملركز األورويب لقانون الفضاء     

 الـدويل للمالحـة      ومؤسـسة العـامل اآلمـن ودار مـارتينوس نيهـوف للنـشر واالحتـاد               الفضاء اجلوي 
  . للمحاماةKocián Šolc Balaštikالفضائية وشركة اخلطوط اجلوية التشيكية ومكتب 

 مكَّـن  ممـا  للفائزين يف اجلـوالت اإلقليميـة الـثالث       اليت قدَّمت الدعمَ    املنظماتُ وكانت  
عامليـة  الطالب من احلضور إىل مؤمتر االحتاد الدويل للمالحـة الفـضائية للتنـافس يف النـهائيات ال                 

الوكالـة اليابانيـة الستكـشاف    وكالـة الفـضاء األوروبيـة و   /املركز األورويب لقانون الفـضاء    : هي
املعهــد يــستفيد مــن دعــم تلــك  أنَّ مــن حــسن احلــظو.  ومؤســسة العــامل اآلمــنالفــضاء اجلــوي
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 مكَّن طالبا كثريين من املشاركة، على مدى سـنوات طويلـة، يف هـذه      الذياملنظمات املستمر   
ميارسـون عملـهم يف    يزالـون   ال، والوحيـدة مـن نوعهـا الـيت حيكـم فيهـا قـضاة                الفريـدة بقة  املسا

  .حمكمة العدل الدولية
    

   غالووي بشأن القضايا احلامسة يف قانون الفضاء .ندوة إيلني م - ٧ 
بـشأن القـضايا احلامسـة يف قـانون الفـضاء           اخلامـسة   غالووي   . ندوة إيلني م   تولَّى تنظيمَ  
واملعهــد  امعــة ميسيــسيبـيجلطين لالستــشعار عــن ُبعــد وقــانون اجلــو والفــضاء التــابع  الــواملركــُز

ــانون الفــضاء، و  ــدويل لق ــد ال ــدوةُُعقــدتق ــادي كوزمــوس بواشــنطن العاصــمة     الن  ٢ يفيف ن
ــسمرب  /كــانون األول ــوانُوكــان  .٢٠١٠دي ــدوة  عن ــادة التاســعة مــن معاهــدة ا  "الن لفــضاء امل

وشــارك يف هــذا احلــدث حمــامون وعلمــاء   ". والتنفيــذقــضاياال:  واألغــراض الــسلميةاخلــارجي
 يف النــدوة قُـدِّمت ورقــات الـيت  الوسُينـشر بعـض    .وممثلـون لوكـاالت الفـضاء وقطــاع الـصناعة    

بـشأن القـضايا احلامسـة يف قـانون          املقبلـة غـالووي    . إيلـني م   وسـُتعقد نـدوةُ   .  املعهد وقائعضمن  
 .٢٠١١ديسمرب /الفضاء يف واشنطن العاصمة يف كانون األول

    
     ٢٠١١األنشطة يف عام  - دال 

   ندوة للجنة الفرعية القانونية - ١ 
نظــرة جديــدة إىل "نـدوة حتــت عنــوان    املعهــد واملركــز األورويب لقــانون الفــضاءسـينظِّم  

  .٢٠١١مارس / آذار٢٨ يف وسُتعقد هذه الندوةُ ".تعيني حدود اجملال اجلوي والفضاء اخلارجي
    

    قانون الفضاءمؤمتر  - ٢ 
يونيـه،  / حزيـران  ٢ و ١ واجلمعية اإلندونيسية للقانون الـدويل، يف جاكرتـا يـومي            سينظِّم املعهدُ 

مــؤمتر قــانون الفــضاء، بــالتزامن مــع جولــة منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ مــن مــسابقة مانفريــد    
  . الصورية يف جمال قانون الفضاءللمحاكمةالكس 

    
    يقانون الفضاء اخلارجب املعنيةدراسية احللقة ال -٣ 

قـانون الفـضاء اخلـارجي يف    املعنيـة ب واخلمـسون  الرابعـة  الدراسـية  املعهـد    سُتعقد حلقـةُ   
وسـتناقش  . ٢٠١١أكتـوبر   /تـشرين األول   ٧ إىل   ٣يف الفترة مـن     جنوب أفريقيا،   ،  كيب تاون 

 :ية يف جلساهتا املواضيع التاليةاحللقة الدراس
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انا االفتتاحية عـن قـانون الفـضاء واجللـسة األوىل           حماضرة نانداسريي جاسنتولي   )أ( 
 ليحـّدث ، سيدعو املعهد متكلما بـارزا        من اجللسة  يف اجلزء األول   .املخصصة للباحثني الشباب  
 عـن إحـدى املـسائل املواضـيعية الـيت تـستأثر باهتمـام               الندوةركني يف   أعضاءه وغريهم من املشا   

 وُيـدعى حملـامي املـستقبل يف جمـال الفـضاء،          ة  سُيخصص اجلزء الثاين من اجللـس     و .واسع النطاق 
حتـدِّيات  : قـانون الفـضاء   "إىل تقدمي ورقة بعنـوان      )  سنة ٣٥تقل أعمارهم عن    (باحثون شباب   

  عليه مع املعهد؛ُيتفقأو عن موضوع آخر " املستقبل واحللول املمكنة

تمـل أن   يبـدو مـن احمل    . ئية البـشرية التجاريـة    الفضاللرحالت  اجلوانب القانونية    )ب( 
سـيوفرها  ، حيـث     بـاملعىن احلقيقـي    للـسياحة أوىل الـرحالت الفـضائية دون املداريـة         تنطلَق قريباً   

. قليلــة عــدد مــن األمــاكن حــول العــامل خــالل ســنوات   لون متنوعــون يفعلــى األرجــح مــشغِّ 
املـسائل القانونيـة والتنظيميـة للـرحالت الفـضائية التجاريـة، سـواء علـى                هذه اجللسة   وستتناول  

وميكــن أن تــشمل تلــك القــضايا املــسؤولية ومتطلبــات   . ستوى الــدويل أو املــستوى الــوطين املــ
التـصديق والــسالمة، إىل جانـب املــسائل املتعلقـة خبــدمات الـرحالت الفــضائية الـيت قــد يــشرع      

  لجمهور؛توفريها ل يف اخلاصوناملشغِّلون 
ــا  )ج(   ــانون الفــــضاء والتطبيقــــات الفــــضائية  : أفريقيــ ــر  يف املاضــــي -قــ واحلاضــ
وستتناول هذه اجللـسة أنـشطة أفريقيـا      . أفريقيا قارة ناشئة يف جمال ريادة الفضاء       إنَّ. واملستقبل

عـد واالتــصاالت ونظــم اإلطــالق وحتديــد املواقــع   واحلاضــرة يف جمــال االستــشعار عــن ُباملاضـية 
 بـني تلـك     ومـن . شطةتلك األنـ  ب املتعلقة والقانون واللوائح    العاملية لسواتل املالحة  النظم  /العاملية

ــشطة ــن بُ : األن ــشعار ع ــا      االست ــر وكيني ــات إطــالق يف اجلزائ ــا، وعملي ــرب ونيجريي ــد يف املغ ع
كما سيتم يف هذه اجللسة أيضا استشراف املـستقبل         . وجنوب أفريقيا، واالتصاالت عرب القارة    

  والنظر يف دور قانون الفضاء يف البلدان النامية؛
النظـام   أنَّ   مـن املعـروف   .  الفـضائية  واألنـشطة فـضاء   اجلوانب البيئيـة لقـانون ال       )د(  

. نشطة الفـضائية ظهـر إىل النـور قبـل البـدء يف وضـع القـانون البيئـي الـدويل                    لألالقانوين الدويل   
فيمـا يتعلـق باحلمايـة      يف االعتبار    قانون الفضاء الدويل القائم      أن يؤخذ ، يبدو من املفيد     وبالتايل

 القـانون الـساري     دراسـة وهتـدف هـذه اجللـسة إىل        . لفـضائية  ا األنـشطة البيئية للفضاء وكـذلك     
 القــانون املنــشود مــع بــشأنفيمــا يتعلــق باحلمايــة البيئيــة لألنــشطة الفــضائية وطــرح مقترحــات  

  مراعاة التفاعل بني قانون الفضاء والقانون الدويل العام؛
ملقدَّمـة   البحـث ا    ورقـات   ستركِّز .مؤخراً قانون الفضاء    شهدهاالتطّورات اليت    )ه( 

ــّورات   يف ــى التط ــسة عل ــذه اجلل ــى   ه ــيت طــرأت عل ــذ آذار  ال ــضاء من ــانون الف ــارس / ق  .٢٠١٠م
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ــك،  ــإنَّ وباإلضــافة إىل ذل ــات  ف ــدعّوةالورق ــسألتني خاصــتني  م ــا إىل معاجلــة م ــب : ، مه اجلوان
معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة         مـن    ٧ و ٦ واملادتـان    ؛العاملية لـسواتل املالحـة     القانونية للنظم 

ول يف ميـــدان استكـــشاف واســتخدام الفـــضاء اخلـــارجي، مبــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام   الــد 
 ؛السماوية األخرى

ــة يف      )و(  ــة وقانوني ــستديرة علمي ــدة م ــُتعقد مائ ــاون  س ــب ت حــول موضــوع  كي
 لألكادمييـة الدوليـة     املكتملةد نتائج الدراسة الكونية     سُتجّس، و "طام الفضائي احلمعاجلة بيئة   "

 .للمالحة الفضائية
    

    الصورية يف جمال قانون الفضاءللمحاكمةمسابقة مانفريد الكس  - ٤ 
 الـصورية يف جمـال      للمحاكمـة اسُتحدث موقع شبكي جديـد ملـسابقة مانفريـد الكـس             

وعنوان املوقع الـشبكي الـسابق وحمتـواه احلـايل          ). www.iislweb.org/lachsmoot(قانون الفضاء   
  . بهرتبطنيمدارة املعهد أو إل خاضعنيمل يعودا 
 إقليمـي جديـد    الـصورية ومـنظِّمٌ   احملاكمـة ن للجنة   ان جديد وقد ُعيِّن رئيسان متشاركا     
  . املوقع الشبكييفالع على تفاصيلهم  وميكن االطِّ.قة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئللمساب

ملـسابقة مانفريـد    العـشرين    اجلوالت نصف النهائيـة والنهائيـة اخلاصـة بالـدورة            وسُتقام  
واخلمـسني  الرابعـة   الصورية يف جمـال قـانون الفـضاء خـالل احللقـة الدراسـية               للمحاكمةكس  ال

ــُتعقد يف    ــيت س ــد، ال ــاون للمعه ــب ت ــا،  ، كي ــوب أفريقي ــشرين األوليف جن ــوبر /ت . ٢٠١١أكت
وسـُتقام اجلـوالت     . اجلـوالت النهائيـة    لتحكـيم  ثالثة قضاة من حمكمة العـدل الدوليـة          وسُيدعى

  .ا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئاإلقليمية يف أوروب
 جولــة أفريقيــة متهيديــة قبــل احللقــة الدراســية بغيــة استــضافة جولــة   تنظــيُماملُزَمــعومــن   

  .٢٠١٢أفريقية جديدة اعتبارا من عام 
 ُدعيت جامعـات مـن كولومبيـا ورمبـا بعـض البلـدان األخـرى يف أمريكـا                   كذلك، فقد   
يف جولة أمريكا الالتينية بغية استضافة جولة جديدة ألمريكا الالتينيـة يف             إىل املشاركة الالتينية  
  .املستقبل
ــادئ يف       ــيا واحملــيط اهل ــة آس ــاوســُتقام جول ــة   جاكرت ــع اجلمعي ــاون م ــرة، بالتع  ألول م

 قــانون بــشأنوبــالتزامن مــع هــذه الــدورة، ســوف ُيعقــد مــؤمتر   . اإلندونيــسية للقــانون الــدويل
  . هارابانبيليتايونيه وتستضيفه جامعة / حزيران٣ و٢يومي  أيضا جاكرتاالفضاء يف 
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   املنشورات - هاء 
ــضائية       ــة والف ــد األمريكــي للمالحــة اجلوي ــشر املعه ــائعن ــة   وق ــة الدراســية احلادي  احللق

 .جييون، مجهورية كورياااليت ُعقدت يف د واخلمسني بشأن قانون الفضاء اخلارجي،

مـــسني بـــشأن قـــانون الفـــضاء ية الثانيـــة واخلوسينـــشر املعهـــد أعمـــال احللقـــة الدراســـ 
 . يف براغة املعقوداخلارجي

تريخيـــوف، كمـــا جـــرت العــادة، تقريـــر اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة حبالـــة  أندريـــه وأعــّد   
  . املعهديف وقائعاالتفاقات الدولية ذات الصلة بأنشطة الفضاء اخلارجي، الذي سُينشر 

ــا    ــاب بعنــ علــى إعــداد  ويعمــل املعهــد حالي   رّواد " [Pioneers of Space Law"وان  كت
 ].قانون الفضاء

وأعاد املعهد، مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيسه، طبع الكتاب الذي كان مانفريـد الكـس                
 The Law of Outer Space: An Experience in Contemporary( بعنوان ١٩٧٢قد أصدره يف عام 

Law-making] (  التشريع املعاصر  جتربة يف : قانون الفضاء اخلارجي ) [     تانيـا  تولّى حتريره كل من
  ). وستيفان هويبزوان-ماسون

 وسـوف   ٢٠١٠ن ورقـات جلـسة البـاحثني الـشباب لعـام            ّموجيري إعداد كتاب يتـض      
  .ُينشر بدعم من املنظمة اهلندية ألحباث الفضاء

لـسنوي  السـتعراض ا ا مواد مـن أجـل  وأَعّد املعهد، مبقتضى عقد مربم مع األمم املتحدة،    
 .Highlights in Space عنوانبللتطّورات يف ميدان التعاون الدويل وقانون الفضاء 

ــضاء اخلــارجي يف          ــة اســتخدام الف ــشطته إىل جلن ــنوية عــن أن ــارير س ــد تق ــّدم املعه ويق
 .األغراض السلمية

    
   مالحظات ختامية - واو 

غــراض الــسلمية  بالتعــاون مــع جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األ يتــشرف املعهــُد 
واملعهد مستعد، على وجه اخلـصوص،       .وهيئتيها الفرعيتني بشأن مواصلة تطوير قانون الفضاء      

 أن تنظـر فيهـا      حيتـاج األمـر إىل    للمساعدة، عند االقتضاء، يف إجـراء الدراسـات األساسـية الـيت             
 اًنظيمــاً قانونيــ تتتطلَّــببعــض اجملــاالت الــيت قــد  بــأنَّ ويــسلِّم املعهــد .وحتــيط هبــا علمــاًاللجنــة 

 تنظـر  لكـي  بـه    رمبا يستطيع املعهـد أن يقـوم      تتضمَّن مسائل تقنية وقد حتتاج إىل عمل حتضريي         
 . اللجنةفيه
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    رابطة القانون الدويل    
  ]باإلنكليزية: األصل[

    ]٢٠١١يناير / كانون الثاين٩[
   خلفيةمعلومات  - ألف 

 ويقـع مقّرهـا الرئيـسي       ،١٨٧٣ عـام  رابطة القانون الـدويل يف بروكـسل، يف          تأسَّست 
 اجمللس التنفيذي للرابطة اللورد مانس، وهو قـاض يف احملكمـة العليـا باململكـة                ويرأس. يف لندن 

وتــشغل كريــستني شــينكني . منــصب رئيــسها احلـايل ) هولنــدا(املتحـدة، ويــشغل نيكــو شـريفر   
  .منصب مدير الدراسات)  املتحدةاململكة(

ــ   ــه نظامهــا األساســي،   الرابطــة، وفقــا ا أهــداُفأمَّ  فهــي دراســة القــانون  ملــا يــنص علي
 أنـشطتها يف  وتتركّـز  . واحترامـه هخلاص، وشرحه وتطويره، وتعزيز فهم العام وا بشقَّيهالدويل،  

اللجان الدولية اليت تعمل بـصورة دائمـة فيمـا بـني املـؤمترات الـيت ُتعقـد مـرة كـل سـنتني والـيت                          
خطــط لعقــد املــؤمتر اخلــامس والــسبعني للرابطــة يف  وتوضــع . مــؤمتراً حــىت اآلن٧٤ منــها ُعقــد

  .٢٠١٢أغسطس /صوفيا يف آب
هـذه   وحتظـى . ١٩٥٨وأنشئت جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة يف نيويـورك يف عـام           
ــة ــام  اللجن ــذ ع ــضاء اخلــارجي يف       ١٩٩٠، من ــتخدام الف ــة اس ــدى جلن ــم ل ــب دائ ــصفة مراق ، ب

  .، وتقدم هلما تقارير سنويةاألغراض السلمية ولدى جلنتْيها الفرعيتني
    

     ٢٠١٠خالل عام القانون الدويل أنشطة جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة  - باء 
   واألربعون للجنة الفرعية القانونية التاسعة الدورة  - ١ 

املـؤمتر   التابعـة للرابطـة برئيـسها ومقرِّرهـا العـام ومقـرِّر دورة                قـانون الفـضاء    جلنـةُ ُمثِّلت   
 اللجنة التابعـة سلَّم رئيس و .واألربعني للجنة الفرعية القانونيةالتاسعة  يف الدورة   ضائها  وبعض أع 

 والتقدم احملرز فيما خيص     ٢٠٠٩د أنشطة اللجنة خالل عام      جيّس خطِّيا اتقريرلرابطة إىل الدورة    ل
دورة املخطـط    يف االعتبار الدورة الرابعـة والـسبعني ملـؤمتر الـ           آخذاًاملواضيع املختلفة اليت عوجلت     

تـسليم  وتلـى  . )A/AC.105/C.2/L.278انظر الوثيقـة  ( يف الهاي ٢٠١٠أغسطس /لعقدها يف آب  
 بـشأن إعـداد قـانون       آراءهوأضـاف إليـه املقـرِّر العـام         عـرض شـفوي قدَّمـه رئـيس اللجنـة           التقرير  

  .تشريعات الفضاء الوطنيةلمنوذجي 
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    عزيز التعليم يف جمال قانون الفضاءللخرباء بشأن تالثالث اجتماع األمم املتحدة  - ٢ 
 للخـرباء بـشأن تعزيـز التعلـيم يف          لـث  الرابطة يف اجتماع األمـم املتحـدة الثا        شارك خرباءُ  

، للنظـر يف املنـهاج التعليمـي        ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٣ يففيينـا   جمال قانون الفضاء، الذي ُعقد يف       
ه املناسبة املزيد من التعليقـات وأعقـب    وقُدِّم هبذ. حالياوضعهقانون الفضاء الذي جيري  ب اخلاص

  .ذلك عرض مشروع نسخة من املنهاج أعدها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
    

    الدورة السابعة واألربعون للجنة الفرعية العلمية والتقنية - ٣ 
 إىل اجمللـس    االنـضمام طُلب إىل أعضاء جلنة الرابطة، مبـن فـيهم الـرئيس واملقـرِّر العـام،                  

لينكـولن بـدعم مـن مؤسـسة العـامل اآلمـن            -لدويل ملشروع تديره جامعـة نرباسـكا      االستشاري ا 
التــصدِّي والقــضايا : اجلوانــب القانونيــة خلطــر األجــسام القريبــة مــن األرض  " موضــوع بــشأن
وقدَّم ستيفن فريالند، عـضو جلنـة الرابطـة، عرضـا إيـضاحيا هنائيـا لـذلك                 ".  ذات الصلة  الدولية

ــا يف ذلــك توصــي   ــة    املــشروع، مب ــة املمكن ــسبل القانوني ــشأن خمتلــف املــسائل املتــضمَّنة وال ات ب
 يفملعاجلتها، وذلك أثناء الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة الـيت ُعقـدت                 

  .٢٠١٠فرباير / شباط١٥
    

    حمكمة التحكيم الدائمة - ٤ 
ضاء التابعــة للرابطــة  التحكــيم الدائمــة عــددا مــن أعــضاء جلنــة قــانون الفــ دعــت حمكمــةُ  

تسوية املنازعات يف جمال قانون الفـضاء، يرأسـها فاوسـتو     ب معنيةلالنضمام إىل جمموعة استشارية     
ــة   ــار، بغي ــبوك ــات     قالتحقّ ــة للتحكــيم يف املنازع ــد اختياري ــن احلاجــة إىل قواع ــن   م الناشــئة ع

 علـى إعـداد     طـاع دون انق  وتعمـل اجملموعـة      .األنشطة الفـضائية، ومـن مثّ تطـوير تلـك القواعـد           
  .مشروعها األّويلتلك القواعد، وُينظر اآلن يف 

    
    جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة -٥ 

 العمـل يف تعـاون      املعـين مبـسؤولية املنظمـات الدوليـة       و الدراسي التابع للرابطـة      الفريُقواصل    
الــذي سيــستكمل، يف عــام  هــذا املوضــوع مــع جلنــة القــانون الــدويل وفريقهــا الدراســي بــشأنوثيــق 
الفريق التابع للرابطة، الذي يضم يف عـضويته        يتوىل  و. ، قراءته الثانية واألخرية ملشروع مواده     ٢٠١١

كال من رئيس جلنة قانون الفضاء ومقرِّرها، حاليا إعداد تقرير سوف ُيرسل إىل املقرِّر اخلاص للجنة                
الرابطـة فيمـا خيـص       اليت تـساور   بشأن اهلواجس    ، جورجيو جايا،  املعين هبذا املوضوع  القانون الدويل   

  .مسائل جوهرية متضمَّنة يف مشروع املواد احلالية اليت أعدهتا جلنة القانون الدويل
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    أنشطة أخرى - ٦ 
جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة يف عمل وأنـشطة العديـد           ركت  اكما جرت العادة، ش     

 لقــانون الفــضاء واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة مــن املنظمــات األخــرى، مــن بينــها املعهــد الــدويل
كما كانـت علـى   . الفضائية واملعهد األورويب لسياسات الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء   

  .اتصال ببعض وكاالت الفضاء الوطنية
، ُدعــي رئــيس جلنــة الرابطــة وعــدد مــن أعــضائها،   ٢٠١٠أكتــوبر /ويف تــشرين األول  

يف حلقــة عمــل " أدلــة مــن الفــضاء"روض إيــضاحية حــول موضــوع بــصفات خمتلفــة، لتقــدمي عــ
 الفــضائية وقــانون الفــضاء، حتــت رعايــة وكالــة الفــضاء للــسياسةنظَّمهــا يف لنــدن معهــد لنــدن 

 انـشغال ،  ة الدوليـ  املنازعات املوضوع الرئيسي، وهو قيمة البيانات الساتلية يف         ويثري. األوروبية
  .منذ بضع سنواتالرابطة 

    
     رابطة القانون الدويلمؤمتر - ٧ 

 إىل  ١٥هولنـدا، مـن     يف الهـاي،     لرابطـة القـانون الـدويل        نو الرابع والـسبع   ؤمتُراملُعقد    
وسوف تشكِّل املواضيع الرئيـسية الـيت يـستند إليهـا التقريـر الرابـع               . ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٠

نبثقــة عنــه، اجلــزء للجنــة قــانون الفــضاء التابعــة للرابطــة واملقــدَّم إىل املــؤمتر وجلــسات العمــل امل
  .الرئيسي من هذا العرض اإليضاحي

، "اجلوانــب القانونيــة خلصخــصة األنــشطة الفــضائية واســتغالهلا جتاريــاً "وحتــت عنــوان   
عد وقيمة البيانات الساتلية يف احملـاكم وتـشريعات الفـضاء       ُبتناول التقرير الرابع االستشعار عن      

سوية املنازعــات وآخــر التطــورات املقترحــة  الوطنيــة ومــسائل التــسجيل واحلطــام الفــضائي وتــ 
  . يف املستقبلعمل اللجنةل

 هـذه املواضـيع إىل املـؤمتر اخلـامس          بشأن اخلامس واألخري     التقريرُ مدَّيقع أن   ومن املتوقّ   
وستواصــل اللجنــة، إدراكــا منــها . ٢٠١٢والــسبعني للرابطــة الــذي ســُيعقد يف صــوفيا يف عــام 

رئيسها سـيظلّ مـسؤوال عـن اجلـزء األول      أنَّ أيا التقليدي، ملدى اتساع نطاق واليتها، عمله   
عد والبيانـات الـساتلية واحلطـام الفـضائي والتـسجيل          الذي يتناول االستشعار عن بُ    (قرير  من الت 

ــة    ــدة املمكن ــسوية املنازعــات واملواضــيع اجلدي ــاين    )وت ــاجلزء الث ــرِّر ب ــا ســيعىن املق ــق، بينم  املتعل
  . لقانون منوذجيحااقترا يف ذلك مشروع تشريعات الفضاء الوطنية، مبب

  :وفيما يلي االقتراحات واالستنتاجات املنبثقة عن مؤمتر الرابطة الرابع والسبعني  
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  ، وقيمة البيانات الساتلية يف احملاكم وفّعالية سواتل رصد األرضعدُبشعار عن تاالس )أ(  

    رصد االمتثال لالتفاقات الدوليةيف 
 يف عــدُبشعار عـن  تـ االسان وعمليتـان فيمــا خيـص تكنولوجيـات    متثلـت مـسألتان بارزتـ     

 رصـد االمتثـال لالتفاقـات       يفقيمة البيانـات الـساتلية يف احملـاكم وفّعاليـة سـواتل رصـد األرض                
وذُكــرت االتفاقيــة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ   . ، وخــصوصا يف جمــال القــانون البيئــي الدوليــة

ــة   ــة املنطبقــة علــى محاي ظــر يف ُن، وباملثــل.  طبقــة األوزون كمثــالني إيــضاحيني والقواعــد الدولي
 يف اململكـة املتحـدة، ويف أسـتراليا         بـوردي التجربة اليت عاشها مؤخرا عـضو جلنـة الرابطـة راي            

مع إشارة خاصـة إىل     (يف عهد أحدث، كجزء من مشروع بشأن استخدام املعلومات الساتلية           
ــأثري  ــصورات والتــ ــن امل  ) (التــ ــد مــ ــى املزيــ ــشبكي   لالطــــالع علــ ــع الــ ــر املوقــ ــات، انظــ علومــ

www.ucl.ac.uk/laws/environment/satellites .(أعــضاء جلنــة قــانون الفــضاء  بعــض أنَّ والواقــع 
يف عــامي (التابعـة للرابطـة كــانوا مـن بــني أعـضاء اجمللـس االستــشاري لـذلك املــشروع الـدويل        

  .دراستهابنة  اللجتقوم، الذي تنسجم أهدافه إىل حد بعيد مع مواضيع )٢٠١٠ و٢٠٠٩
 اسـتخدام    علـى  لتشجيعل عملية   إىل حلول  هناك حاجةً  أنَّ    جلنة الرابطة  وارتأى أعضاءُ   

البيانات الساتلية يف احملاكم يف اجملاالت اليت تكون فيها الدقة مـن األمـور األساسـية، كمـا هـي                   
. ات اخلـرباء  واملشكلة الرئيسية تكمن يف اهلامش العريض لتفـسري       . احلال يف املنازعات احلدودية   

باإلمكــان  فــإنَّ  التغــيريات،ق مــنقّــالتحفعلــى عكــس الــصور اجلويــة، الــيت يــسهل فيهــا نــسبيا   
 فــإنَّ ويف الواقــع،. بعــد حــدوثهاكــشف التغــيريات دون إمكانيــة البيانــات الــساتلية التالعــب ب

املـستوى  ميكـن أن توجـد أمثلـة عليهـا علـى            (يف املرحلة الراهنة    فق عليها   غياب معايري دولية متَّ   
ل عقبــة أساســية أمــام اســتخدام تلــك     يــشكّ) لكــن لــيس علــى املــستوى الــدويل    واإلقليمــي 

  .حالياًالتكنولوجيات يف احملاكم 
 الـصعيد  تفاقما عنـدما يتعلـق األمـر بتعـيني احلـدود الربيـة واملائيـة علـى                   وتزداد املشكلةُ   

 احلـاالت الـيت َبّتـت فيهـا         ويف عـدد مـن    . الدويل وعندما يرتبط األمـر بقـضايا الـسيادة الـشائكة          
اضـحة علـى    حمكمة العدل الدولية وهيئـات حتكـيم دوليـة أخـرى يف الـسنوات األخـرية أمثلـة و                  

  .املوضوعمدى الصعوبات املرتبطة هبذا 
صـارمة  رقابـة    يقتـضي وجـود    الـشفافية هلـذه التكنولوجيـا         ضـمانَ  أنَّوالرأي السائد هو      

ع البيانات اخلام وانتهاًء باللحظة اليت ُيـستخدم فيهـا        مجيع مراحل مجع البيانات، بدءا من مج       على
 البيانـات األوليـة   خزنأو " بيانات خمتومة " حفظ   إمكانية يف الهاي أيضا     تكروذُ .املنتج النهائي 
 الدوليــة التوجيهيــةاملعــايري أو املبــادئ  أنَّ والــرأي العــام الــسائد لــدى الرابطــة هــو. يف حمفوظــات
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 نتـاج الـصور الـساتلية يف احملـاكم يف مرحلـة األدلـة             إل واآلليـات املوثوقـة      توثيق البيانـات الـساتلية    ل
  .التوثيق وبناء القدرات أمران مطلوبان فإنَّ ،وبالتايل.  من األمور األساسيةهي

، عـد مـن الفـضاء اخلـارجي       ُبادئ املتعلقـة باستـشعار األرض عـن         املبصحة  ل ا بالنسبة أمَّ  
 جلنته املعنية بقانون الفضاء منـذ مـؤمتر الرابطـة الـذي ُعقـد                الرابطة  هبا جملسُ  كلَّفوهي مسألة   
األنـشطة التجاريـة يف   فالسياق الدويل احلايل قد اختلف؛      أنَّ   لوحظفقد  ،  ٢٠٠٤يف برلني عام    

دول "والبلدان الناميـة الـيت كانـت عنـد اعتمـاد املبـادئ جمـرد                . باستمرارالفضاء تكتسب زمخا    
 حنـــو متزايـــد يف األنـــشطة الفـــضائية وتـــصل إىل     أصـــبحت تـــشترك اآلن علـــى  " مستـــشَعرة

  .أيضا" دوال مستشِعرة " اآلنومن مثّ، فقد أصبحت. التكنولوجيات اجلديدة
عمومـا يف   على ما يرام    استخدام سواتل رصد األرض       يسري أن توقّعولعلّ من املمكن      

 املبـادئ اآلنفـة   املبـادئ اإلرشـادية لتفـسري    وأنَّ  الـسيناريوهات وجمموعـات البلـدان     خمتلف  إطار  
  .الذكر إمنا تتأتى من ممارسات الدول من العاملني الصناعي والنامي على السواء

    
    قانون منوذجي‐  تشريعات الفضاء الوطنية )ب( 

بــشأن ) غــري ملــزِم(ضمَّن القــسم الثــاين مــن التقريــر الرابــع مــشروع قــانون منــوذجي  تــ 
  .ونوقش يف جلسة عمل اللجنةتشريعات الفضاء الوطنية أعدَّه املقرِّر العام 

وتتعاون جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطـة، بـشأن هـذا املوضـوع، مـع الفريـق العامـل                     
 إرمغـارد   ويرأسـه املعين بتشريعات الفضاء الوطنية الذي يعمل يف إطار اللجنة الفرعية القانونيـة             

  .٢٠١١ عام يفماربو، عضو جلنة الرابطة، والذي تنتهي فترة واليته 
، سـاهم فيـه كـذلك املعهـد األورويب لـسياسات         مشروع للقـانون النمـوذجي     وسُيعمَّم  

الفضاء وأعضاء آخرون يف جلنة الرابطة، كورقة غرفة اجتماعات أثناء الدورة اخلمـسني للجنـة          
وسُيــضمَّن الــنص النــهائي يف التقريــر اخلــامس للجنــة قــانون الفــضاء التابعــة   . الفرعيــة القانونيــة

  . ٢٠١٢دَّم إىل املؤمتر اخلامس والسبعني لرابطة القانون الدويل يف عام للرابطة املق
    

  اللجنة الفرعية القانونيةيف جدول أعمال من منظور جديد بعد إدراجه احلطام الفضائي )ج( 
   كبند منفرد للمناقشة

املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف      حاليـا الـردود الـواردة مـن الـدول متـشيا مـع               الرئيس  قيِّم  ي 
 فيمـا خيـص     حلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية           ا

  .هلذا الغرضالتدابري الداخلية اليت تنفِّذها الدول 
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الـصك الـدويل حلمايـة البيئـة مـن األضـرار النامجـة             ، تواصل جلنة الرابطة دراسة      كذلك  
 ُعقـد الـذي   ني  ؤمتر الـسادس والـست    اء املـ  ، أثنـ  ١٩٩٤، الذي اعُتمد يف عـام       عن احلطام الفضائي  

  .١٩٩٥إىل اللجنة الفرعية القانونية يف عام ، وقُدِّم  آيرسبوينسيف 
، ملـا ينبغـي     مبعـىن أصـّح التوصـيفات      مـن ذلـك الـصك التعـاريف، أو           ١ن املادة   ّموتتض  

 وهي ختضع للتنقـيح حاليـا مـن ِقبـل خـرباء تقنـيني للوقـوف علـى                 ". احلطام الفضائي "فهمه من   
  .العلم والتكنولوجيايف جمال مدى توافقها مع التقدم احملرز 

لتلـك األسـئلة مـن خـالل        أيـضاً    الوطنية يف البلدان املختلفـة        استجابت املؤسساتُ  وقد  
ومـن هـذا املنطلـق، ُتِعـدُّ        .  اجلوانـب القانونيـة للحطـام الفـضائي        بشأناالضطالع مبشاريع حبثية    

ــا، وجامعــة مك  ــا، أملاني ــدا، دراســة مــشتركة بــني التخصــصات   جامعــة كولوني  بــشأنغيــل، كن
 هـذا املوضـوع يف      بـشأن أبريـل، ُنظِّـَم اجتمـاع       / نيـسان  ٣٠ و ٢٦بـني   فيمـا   و. احلطام الفـضائي  

ــة للرابطــة، وشــاركه يف رئاســته رام        ــانون الفــضاء التابع ــة ق ــام للجن ــرِّر الع ــا، أداره املق كولوني
 مجلـة أمـور، بـأن تعتمـد الـدول وتنفِّـذ،             ويف هناية االجتماع، اعُتمد إعالن يوصـي، يف       . جاخو

كتشريع وطين يف جمال الفضاء، املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة               
 زيادة الوعي عـن طريـق   من أجل استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وأن تتعاون         

  .االضطالع بأنشطتها الفضائية يف جو من الشفافية
 مـشروع يف    بـشأن  الوطين للبحث العلمي والـتقين يف األرجنـتني           يعمل اجمللسُ  ،كذلك  

. املوضــوع نفــسه، مــع التركيــز بــصورة خاصــة علــى احلطــام الفــضائي وســواتل رصــد األرض  
ــة لألنــشطة الفــضائية ويعمــل املــشاركون بالتعــاون مــع   ــة الوطني  يف األرجنــتني وجــامعيت اللجن

  .األرجنتني، وغريها من املؤسسات الدولية ذات الصلة يف وكلتامهابوينس آيرس وبلغرانو، 
ومن بني األمثلـة األخـرى، تـويل جامعـة ميسيـسيبـي واملركـز الـوطين لالستـشعار عـن                      

وتتسم تلك املـشاريع، وعـدد      . ذه املشكلة هلعد وقانون اجلو والفضاء التابع هلا اهتماما خاصا         ُب
  .ة متعددة التخصصات ذات طبيعبأهنامن املشاريع األخرى حول العامل، 

    
   مسائل التسجيل  )د( 

 ٦٢/١٠١ قـرار اجلمعيـة العامـة        تطـّور تابع جلنة قـانون الفـضاء التابعـة للرابطـة حاليـا             ُت 
 .لدول واملنظمات الدوليةا على تأثريهوأوجه  تسجيل األجسام الفضائيةشأن ب
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   تسوية املنازعات )ه( 
مــشروع اتفاقيــة رابطــة القــانون ة للرابطــة  جلنــة قــانون الفــضاء التابعــإبقــاءإىل جانــب  

بعـض   فـإنَّ    قيد االستعراض املـستمر،     املتعلقة باألنشطة الفضائية   املنازعاتالدويل بشأن تسوية    
يف إطـار حمكمـة   أعضائها، مبن فيهم الـرئيس واملقـرِّر، أصـبحوا يـضطلعون مبـسؤوليات جديـدة        

قواعـد اختياريـة للتحكـيم     ين بتطـوير    وهم أعضاء يف فريق استشاري دويل معـ       التحكيم الدائمة   
  .باألنشطة الفضائيةيف املنازعات املتعلقة 

وقد ظهرت فائدة هذه التجربة اجلديـدة مـن حيـث رؤيـة األمـور مـن منظـور خمتلـف،            
مـشروع اتفاقيـة الرابطـة يتـضمن، منـذ مراحلـه             أنَّ   وخصوصا فيما يتعلق باحلقيقة الـيت مفادهـا       

انــات اخلاصــة يف األنــشطة الفــضائية وإمكانيــة االســتفادة مــن األوىل، قــسما عــن مــشاركة الكي
  . مشروع االتفاقية واليت تنطبق على املنازعات بني الدول ذات السيادةدهاحيّداآلليات اليت 

    
جديدة من أجل العمل املستقبلي للجنة قانون الفضاء التابعة لرابطة ع يضامو - جيم 

     القانون الدويل
    مراستعراض اتفاقية الق    

ناسب إجراء اسـتعراض التفـاق القمـر    من امل أنَّ  قانون الفضاء التابعة للرابطة  ترى جلنةُ  
وهنـاك جوانـب   . مع التركيز على النظام املنطبـق علـى استكـشاف واسـتغالل مـوارده الطبيعيـة         

  . التكنولوجيات اجلديدة اجلاري تطويرهامن أجل مراعاةلذلك النص تستدعي االستعراض 
 اللجنة يف مثل ذلك االستعراض يف نيودهلي أثناء مؤمتر الرابطة الـسبعني             وقد اشتركت   
  .٢٠٠٢يف عام 

 بعــض اجلوانــب املــثرية  بــشأنويبــدو مــن املستــصوب اآلن الــشروع يف نقــاش جديــد     
وهنـاك  . للجدل يف اتفـاق القمـر بـالنظر إىل اخنفـاض عـدد التـصديقات الـيت حققهـا حـىت اآلن                   

وبالفعـل،  . ١٩٧٩شهدين الـدويل واإلقليمـي منـذ اعتمـاده يف عـام              ّمجة طرأت على امل    تغيُّرات
  . إىل بؤرة االهتماممرة أخرىفقد عاد اتفاق القمر ومسائله املعلقة 

    
    اجلوانب القانونية لألجسام القريبة من األرض    

وهـي  اجلوانب القانونية لألجسام القريبة من األرض،       يف  تتفق الرابطة على أمهية النظر        
 اللجنـة الفرعيـة     يف إطـار   لفتـرة مـا    قيد املناقـشة     وظلتترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الفضاء       مسألة
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كـي تـشرع الرابطـة يف الـتفكري يف اجلوانـب      لالوقـت أصـبح مناسـبا     أنَّ ويبـدو  .العلمية والتقنية 
  .واسعة الداللة إنسانية مفاهيمذا اجملال الذي ينطوي على هلالقانونية والسياسية الرئيسية 

    
    االستنتاج - دال 

إىل مـؤمتر الرابطـة اخلـامس       ) واألخـري ( جلنـة قـانون الفـضاء اخلـامس          تقريُرسوف يتناول     
  : املواضيع التالية٢٠١٢والسبعني يف 

لت إليهـا   ت طفيفـة علـى االسـتنتاجات الـيت توصّـ          تعـديال : عـد ُباالستشعار عـن      )أ(  
الـساتلية يف التقاضـي الـدويل ومـشروع          وإشارة خاصة إىل البيانات      ٢٠٠٤الرابطة يف برلني عام     

  رصد االمتثال للقانون الدويل؛يف عد ُباملعايري الدولية؛ وفّعالية االستشعار عن 
تشريعات الفضاء الوطنية مع التركيز على اعتمـاد قـانون منـوذجي علـى أسـاس                  )ب(  

  جلسة عمل اللجنة يف الهاي ومتابعتها؛
 الذي تؤيـد فيـه      ٦٢/٢١٧ اجلمعية العامة    ختفيف احلطام الفضائي يف ضوء قرار       )ج(  

اجلمعية املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي             
اسـتعراض الـصك الـدويل حلمايـة البيئـة مـن األضـرار النامجـة عـن احلطـام                    . يف األغراض الـسلمية   

 يف  آيـرس بـوينس  يف   ُعقـد وس والـستون    الفضائي الذي وضعته الرابطـة واعتمـده مؤمترهـا الـساد          
  ؛)موضوع خيضع الستعراض دائم من ِقبل اللجنة (١٩٩٤عام 

اســتعراض مــشروع اتفاقيــة   .  املتعلقــة باألنــشطة الفــضائية  املنازعــاتتــسوية   )د(  
ضع لالسـتعراض الـدائم مـن       خيـ  الذي  املتعلقة باألنشطة الفضائية   املنازعاتتسوية   بشأنالرابطة  

يف األخـرية ألعـضاء مكتبـها وأعـضائها     جتربـة الـصياغة   . ن الفـضاء التابعـة للرابطـة   ِقبل جلنة قـانو  
  إطار حمكمة التحكيم الدائمة؛

 دراسة مواضيع جديدة من ِقبـل جلنـة الرابطـة        أّولية بشأن مواصلة  وجهات نظر     )ه(  
نب اجلوا العصر؛ و  مقتضياتمع التركيز على مراجعة اتفاق القمر للوقوف على مدى متاشيه مع            

  . مثل املذنبات والكويكباتلألجسام القريبة من األرضوالسياسية القانونية 
كمراقب دائم لدى جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي           الرابطة،   وكان من دواعي سرور     

التقـارير إىل اللجنـة     م  ّدأن تقـ  ات مـن القـرن العـشرين،        ييف األغراض السلمية منذ أوائل التسعين     
تتـشرف الرابطـة   سـوف  و. تقدم الذي حيرزه عملها والنتائج اليت حيققهـا        ال عنالفرعية القانونية   

  .موضوع آخر قد توّد اللجنة الفرعية القانونية أن تعهد به إليها أيِّ بالنظر يف
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  :و التايلوميكن االتصال بأعضاء مكتب جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة على النح 
  

Maureen Williams 
Chairperson of the ILA Space Law Committee 
Professor of Public International Law 
Conicet/University of Buenos Aires Migueletes 923 
C1426BUK Buenos Aires 
Argentina 

  3662 4772 (11 54+)  :الفاكس/اهلاتف
 swilliams@derecho.uba.ar ؛maureenw777@yahoo.co.uk :الربيد اإللكتروين

   maureenw@conicet.gov.arأو
 
Stephan Hobe 
Rapporteur of the ILA Space Law Committee 
Director, Institute of Air and Space Law, University of Cologne 
Albertus-Magnus-Platz D-50931, Köln 
Germany 

  4968 470 (221 49+)  :اهلاتف
  2337 470 (221 49+) :الفاكس

 sekretariat-hobe@uni-koeln.de أو stephan.hobe@uni-koeln.de  :د اإللكتروينالربي
  
  


