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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية    

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ -  مارس/آذار ٢٤فيينا، 
  *تقَّمن جدول األعمال املؤ ٥البند 

  معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية 
          قانون الفضاءغري احلكومية فيما يتعلق ب واملنظمات

معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية     
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

    رة من األمانةمذكِّ    
   مةدِّمق  -الًأو  

  .ردت من رابطة القانون الدويلالوثيقةَ استناداً إىل معلومات وأعدَّت األمانةُ هذه   

───────────────── 
  *  A/AC.105/C.2/L.292.  
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     الدولية واملنظمات غري احلكوميةة من املنظمات احلكوميةالردود الوارد  -اًثاني  
  )١(رابطة القانون الدويل    

 
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٠[
 

  لفيةاخل  عنمعلومات  - ألف  
، وقد شاركت منذ ذلك احلني يف دراسة        ١٨٧٣يف عام   ست رابطة القانون الدويل     سَّتأ  

ويقـع مقـر الرابطـة يف       . ره وفقاً لنظامها األساسـي وسـعياً لتحقيـق أهـدافها          القانون الدويل وتطوي  
يرلنـدا  ألندن، واللورد مانس، القاضـي يف احملكمـة العليـا يف اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و                   

ومـدير الدراسـات هـو األسـتاذ مارسـيل بـروس مـن              . الشمالية، هو الـرئيس التنفيـذي للمؤسـسة       
 اراً عامـ  مقـرِّ ) فـرع أملانيـا   (جلنة قانون الفضاء مها األسـتاذ سـتيفان هـويب           هولندا، وعضوا مكتب    
 ١٩٩٠ ف الرابطة بتمتعها منـذ عـام      رَّشتوت. رئيسةً للجنة ) مقر الرابطة (واألستاذة مورين وليامز    

  .بصفة مراقب دائم لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
رات التكنولوجيـة يف     مـن جهـد ملواكبـة التطـوُّ        ه مـا تبذلـ    ومن السمات البارزة للرابطـة      

 قـانون الفـضاء   ةَ الرابطـة جلنـ    ُسجملـ  وقـد أنـشأ   .  يف تشكيل القـانون الـدويل      يضوء تأثريها القو  
 الثـامن    الفضاء اخلارجي، وذلـك يف مـؤمتره       إىل ١  قصري من إطالق املركبة سبوتنيك     ٍتبعد وق 

وتواصل عمل جلنة قـانون الفـضاء واجتماعاهتـا       . ١٩٥٨ واألربعني الذي عقد يف نيويورك عام     
 يف تطـوير قـانون الفـضاء مـن خـالل عـدد مـن مـشاريع              ةً دون انقطاع، مـسهم     السنني مرِّعلى  

دائمـة  الاالتفاقيات واملبادئ التوجيهية واملقترحات واملناقشات األخرى الـيت عاجلـت اجلوانـب             
 التقارير اليت تـصدرها الرابطـة علـى الـسواء          وُيسجَّل عمل اللجنة يف   . صاتر هلذه التخصُّ  التطّو

  .يف شكل مطبوع وإلكتروين
، الذي تنظمـه باملـشاركة مـع اجلمعيـة           املقبل نوعقد مؤمتر الرابطة السادس والسبع    وسُي  

ــدويل، يف واشــنطن العاصــمة يف     ــانون ال ــة للق ــرة األمريكي ــسان ١٢-٧الفت ــل/ني . ٢٠١٤ أبري
احملفــل تقاريرهــا عــن خمتلــف جوانــب القــانون الــدويل  يف ذلــك ةً دوليــةًجلنــ ٢٢ مدِّوســوف تقــ

  املوقـع  زيـد مـن التفاصـيل يف      امل ُيتاح( بقانون الفضاء    اًاملعاصر، واليت يرتبط بعضها ارتباطاً وثيق     
)org.2014ila.wwwو ingannualmeet/org.asil.www(.  

───────────────── 
  .يلاء التابعة لرابطة القانون الدورئيس جلنة قانون الفضمن تقرير  )1(  

http://www.asil.org/annualmeeting
http://www.asil.org/annualmeeting
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 إىل  الـيت سـبق تقـدميها     بعة بشكل عـام يف الرابطـة، كمـا ورد يف التقـارير              واملمارسة املتَّ   
ــة يف جمــال        ــاون مــع غريهــا مــن املؤســسات العامل ــة، هــي العمــل بالتع ــة القانوني ــة الفرعي اللجن

  .األنشطة الفضائية
احملكمـة  ومن هذه املؤسسات، على الصعيد احلكـومي الـدويل، جلنـة القـانون الـدويل و              

الدائمة للتحكيم، ومنها كذلك، بطبيعة احلال، جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                 
وعالوةً على ذلك، تقـيم جلنـة قـانون الفـضاء التابعـة للرابطـة               . السلمية وكلتا جلنتيها الفرعيتني   

ا أمَّـ . اتصاالت مع وكاالت فضاء وجامعات ومراكز أحبـاث وطنيـة يف أحنـاء خمتلفـة مـن العـامل              
ة أمـور، يف أنـشطة املعهـد الـدويل           الرابطة تشارك، من بني عدَّ     نَّعلى الصعيد غري احلكومي، فإ    

األمريكـي لقـانون املالحـة      -لقانون الفضاء واملركـز األورويب لقـانون الفـضاء واملعهـد اآليـبريي            
 مـن   بـه عتـدُّ ُي لـه وجيمـع عـدداً    اخذ من مدريد مقـر    اجلوية والفضاء والطريان التجاري، الذي يتَّ     

 .ثني باللغة اإلسبانية، خاصة من أمريكا الالتينيةصني يف قانون الفضاء املتحدِّاملتخصِّ
   

   ٢٠١٣عام أنشطة جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة خالل   - باء  
  بشأن التحضري للمؤمتر االثناسنوي السادس والسبعني 

   ) ٢٠١٤أبريل /نيسان ١٢-٧، واشنطن العاصمة(
املـؤمتر اخلـامس والـسبعون الـذي        هـو    أقرب مؤمترات الرابطة ملؤمتر واشنطن املقبـل         كان  

، والذي عرضت جلنة قانون الفضاء خالله تقارير بـشأن األنـشطة            ٢٠١٢عام  ُعقد يف صوفيا يف     
الع علـى التقـارير     وميكن االطِّ . )٢٠١٢( ومؤمتر صوفيا    )٢٠٠٤(املنفذة بني انعقاد مؤمتر برلني      

مبا يف ذلك تلك اليت ُعقدت يف تورونتـو بكنـدا     (سات العمل للمؤمترات االثناسنوية     الكاملة وجل 
 ويف الهـــاي هبولنـــدا يف عـــام ٢٠٠٨ ويف ريـــو دي جـــانريو بالربازيـــل يف عـــام ٢٠٠٦ يف عـــام
ــة  ) ٢٠١٠ ــشبكي للرابطـ ــع الـ ــة الت org.hq-ila.www(علـــى املوقـ ــار عالمـ  بويـــب، وذلـــك باختيـ

"committees" َّىمَّ الرابط املسمث" space law.(" وفيما يلي بيان موجز لنتائج مؤمتر صوفيا.  
 قيمـة  )٢٠١٢(تناول التقرير اخلامس الذي رفعته جلنة قانون الفضاء إىل مؤمتر صـوفيا        

ــام الفـــضائي، وتـــسوية     ــة، واحلطـ ــاكم، وتـــشريعات الفـــضاء الوطنيـ البيانـــات الـــساتلية يف احملـ
نتها تقـارير اللجنـة      اجملاالت احملورية الـيت تـضمَّ      وكانت هذه هي  . زعات، ومسائل التسجيل  املنا

 نمَّ تــضوقــد، خــالفواعتمــد مــؤمتر صــوفيا تقريــر اللجنــة دون . ٢٠١٢-٢٠٠٤ عــن الفتــرة
ومبـادئ صـوفيا التوجيهيـة بـشأن       ) اجلزء األول من التقريـر    (سالفة الذكر   ال املوضوعات   التقرير

  . )اجلزء الثاين(ذجي لتشريعات الفضاء الوطنية إعداد قانون منو
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مت الرابطــة تفاصــيل هــذه األنــشطة يف الــدورة الثانيــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة  دَّوقــ  
متا خـالل تلـك الـدورة    مِّ، يف وثيقيت األمم املتحدة املناظرتني اللتني عُ   ٢٠١٣عام  القانونية، يف   

)A/AC.105/C.2/103 وA/AC.105/C.2/2013/CRP.6( .  
ــد ســلَّمت    ــدة للرابطــة  وق ــة اجلدي ــضاء      )٢( الوالي ــانون الف ــة ق ــني جلن ــة ب ــة القائم بالعالق

 وضعها كمراقب دائـم لـدى جلنـة       مبا يف ذلك  ومؤسسات األمم املتحدة املعنية بقانون الفضاء،       
 جلنــة قــانون الفــضاء ســتعمل نَّ فــإ،ومــن مثَّ. اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية

تـسوية  ) أ( واليتها املقبلـة، باإلضـافة إىل عملـها اجلـاري مـع تلـك الكيانـات، علـى                    خالل فترة 
ــشأن التحكــيم يف املنازعــات        ــة للتحكــيم ب ــة الدائم ــة للمحكم ــد االختياري املنازعــات والقواع

لتحكـيم  ل ٢٠١١عام   واعدق " إليها فيما يلي باسم    املُشار(الناشئة عن أنشطة الفضاء اخلارجي      
اســتعمال ) ج(التحليقــات دون املداريــة وآثارهــا القانونيــة؛  ) ب(؛ )"يرجالفــضاء اخلــابــشأن 

كمـا  . اجلوانـب القانونيـة ملوضـوع احلطـام الفـضائي     ) د(البيانات الساتلية يف التقاضي الـدويل؛    
خر التطّورات يف جمال قانون الفـضاء الـيت قـد تطـرأ خـالل               آل املراقبة العامة أضيف للجنة مهمة    
  .)٢٠١٦-٢٠١٢(ربعة األ  األعوامرةالوالية اجلديدة لفت

يف  ٢٠١٣ وعلى هذا األساس، شرعت جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطـة خـالل عـام               
  . التزاماهتا اجلديدةب االضطالع

  
   املواضيع اليت ستتناوهلا جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة يف مؤمتر واشنطن املقبل   -جيم  

 على أعضاء اللجنة طلب منهم فيها إبـداء وجهـات       ثيقةً و  الرئيسُ معمَّ ،أوىلكخطوة    
  . نظرهم األولية بشأن املواضيع التالية

   
   تسوية املنازعات    

للتحكــيم بــشأن  ٢٠١١عــام ل مــسألة تــسوية املنازعــات يف متابعــة اعتمــاد قواعــد تتمثَّــ  
 اللجنة التابعة   وكما يرد يف تقرير اللجنة إىل مؤمتر صوفيا، شارك بعض أعضاء          . الفضاء اخلارجي 

 .٢٠١١ ديــسمرب/كــانون األول ٦ للرابطــة يف صــياغة تلــك القواعــد، الــيت أصــبحت ســارية يف  
.  لـذلك   تقـدمي توصـيات وفقـاً      ن والية الرابطة احلالية دراسـة تطبيـق القواعـد وفعاليتـها مثَّ            وتتضمَّ
ثـال، علـى أصـحاب       هلذه الغاية، تنظر الرابطة يف إعـداد اسـتبيان لتعميمـه، علـى سـبيل امل                وحتقيقاً

املصلحة يف جمال االتصاالت الساتلية وغريها مـن صـناعات الفـضاء، بغيـة التوعيـة بالقواعـد الـيت         
───────────────── 

  .٢٠١٢ نوفمرب/كانون الثاين ٩ دن يفقرار اجمللس التنفيذي للرابطة، الذي اعتمد يف لن  )2(  
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ن، على عكس آليات تسوية املنازعات السابقة اليت تـستند إليهـا معاهـدات األمـم املتحـدة                  تتضمَّ
قترح أن يـساعد يف حتديـد   ومن شأن االستبيان امل. املتعلقة بالفضاء اخلارجي، أطرافاً خاصة أيضاً  

 أسـباب قـد تـصرف عـن اسـتعماهلا،           مستوى اإلملام بالقواعد ومستوى الثقة يف اسـتخدامها وأيِّ        
  . نتائج االستبيان ميكن أن ُتظهر بعض املمارسات الناشئة يف الدولنَّأكما 

 مرونــة القواعــد واملــساحة الواســعة املتروكــة الســتقاللية      نَّئدة هــي أوالفكــرة الــسا   
، ومـن هـذا املنطلـق   .  األكثر جاذبية، عالوةً على إتاحتها لألطراف اخلاصة  مستاهاطراف مها   األ

فتها معاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي يف جمـال               خلَّ  مهمةً  فجوةً  القواعدُ تسدُّ
هبـا أنـشطة    السرعة الفائقة اليت تنمـو       بالنظر إىل   إىل األمام  طوةًل خ ميثِّذلك  و. تسوية املنازعات 
  . الفضاء التجارية

وقد عكفت جلنة قـانون الفـضاء التابعـة للرابطـة علـى التعريـف بالقواعـد وشـرحها يف                 
وعي، والقـت ردود    الـ  نـشر    الصعيد الدويل واإلقليمي واحمللي من أجـل      خمتلف القطاعات على    

  .فعل إجيابية
   

   التحليقات دون املدارية    
التحليقـات  :  يف جـدول أعماهلـا     ومنفصالًديداً   ج تشمل اختصاصات الرابطة موضوعاً     

 يف أحــد أقــسام تقريــر اللجنــة إىل  وســُيعرض املوضــوع رمسيــاً. دون املداريــة وآثارهــا القانونيــة
  .  احلدث ببضعة أسابيع هذا للرابطة قبلالشبكيوسُينشر التقرير على املوقع . مؤمتر واشنطن

 طرح سلـسلة مـن اخليـارات        وضوعوقد شهدت املناقشات األولية للجنة حول هذا امل         
 استحــسن بعــض األعــضاء صــياغة جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة، بينمــا التــزم  فقــد. املختلفــة

 أكثــر حــذراً وأشــاروا إىل عــدم وجــود تعريــف قــانوين هلــذه الطريقــة اجلديــدة،  آخــرون موقفــاً
 هــذا نَّأبــســاد تــصور و.  ألوانــه إجــراء يف هــذه املرحلــة ســيكون ســابقاً اختــاذ أيِّنَّأبــوأفــادوا 

املوضوع اجلديد سيعيد تسليط األضواء على املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني              
ق هلــذا األمــر يف أعقــاب وأبــرزت بعــض االقتراحــات احلاجــة إىل إجــراء حتليــل متعمِّــ . حــدوده

 تربـ أعو. للجنـة ا تبـادل اآلراء الـذي دار يف جلـسة عمـل           وذلـك علـى أسـاس     مؤمتر واشنطن،   
ألسـئلة الـواردة يف     علـى ا  إجابات واقعية   ل إىل   صُّالتو من شأن    نَّ عن رأي مفاده أ    أيضاًغلبية  األ

تقرير رئيس الفريق العامـل املعـين بتعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده يف الـدورة الثانيـة            
أن يساعد علـى    ) ٨الفقرة  ، املرفق الثاين،    A/AC.105/1045(واخلمسني للجنة الفرعية القانونية     

  . توضيح بعض جوانب هذا املوضوع اجلديد
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 سـوابق  فقد ظهرت يف اللجنة بالفعل مواقف متـضاربة، وال تكـاد توجـد أيُّ            ،  ومن مثَّ   
 حتليــق دون مــداري جتــاري وقــد لــوحظ أنــه مل حيــدث، حــىت اآلن، أيُّ. بــشأن هــذا املوضــوع

اشرة بني التحليقات دون املداريـة واملـسؤولية   واسُترعي االنتباه إىل الصلة املب .  بلد ناجح يف أيِّ  
. التـسجيل وأشارت نقطة خالف أخـرى أثارهـا أحـد أعـضاء اللجنـة إىل مـشكالت                 . والتأمني

ن عـدم  فمن قـراءة التفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي، ميكـن بـسهولة تبـيُّ                
املطلقـة إىل    "جـسام الفـضائية   خضوع املركبات دون املداريـة ألحكامهـا، الـيت تقتـصر علـى األ             

  ."دمدار أرضي أو أبع
  . لدورة عمل واشنطنع إجراء املزيد من التحليل نتيجةًقَّومن املتو  

   
   استخدام البيانات الساتلية يف التقاضي الدويل واجلوانب املتصلة بذلك    

لقـة هبـذا    رات املتع أحدث التطـوّ   تناول تقرير اللجنة إىل مؤمتر صوفيا بالبحث واملناقشة         
بقــي اللجنــة هــذه املــسألة قيــد      علــى أن ُتواتُّفــق. ، واعُتمــد عــدد مــن التوصــيات   املوضــوع

ر ممارسـات تقـدمي البيانـات الـساتلية يف          االستعراض استناداً إىل السوابق القضائية احلديثة وتطـوّ       
 مـاً عموويقضي الـرأي الـسائد      . احملاكم، مع اإلشارة بوجه خاص إىل منازعات احلدود الدولية        

 هبــا البيانــات، مــن وقــت مجعهــا بواســطة  إخــضاع السلــسلة الطويلــة مــن التفــسريات الــيت متــرُّ ب
طرحها يف السوق وتقـدميها إىل احملكمـة باعتبارهـا    و  معاجلتهاإىل وقت) البيانات اخلام (الساتل  

ن وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي إيـداع البيانـات اخلـام خمتومـةً ضـم                 . ، لرقابـة صـارمة    اًمنتجاً هنائيـ  
مـة  دَّبالبيانـات املق  ) البيانـات اخلـام   ( مبقارنـة املعلومـات املختومـة        لألطـراف احملفوظات للسماح   
  . كدليل يف احملكمة

ق مـن أجـل     قُّـ م البيانات الساتلية ألغـراض التح     ، تدرس اللجنة استخدا   اإلطارويف هذا     
ــد األســلحة      ــل حتدي ــة مث ــصلة باملعاهــدات يف جمــاالت خمتلف ــسلوك ذي ال ــة ال  والكــوارث مراقب

  .تطبيقات مهمة لتكنولوجيات الفضاءكمما تراه اللجنة  ذلك الطبيعية وإدارة املياه وغري
ــارزة منــذ شــرعت الرابطــة يف    اخلــصوصية ظلَّــنَّويــذكر يف هــذا الــسياق أ    ت قــضية ب
ع أن  يف مؤمتر مدريـد، ومـن املتوقَّـ        ١٩٧٦ عد عام ُب تطبيق تكنولوجيات االستشعار عن      معاجلة

. ر التكنولوجيـا   أشـكاالً خمتلفـة مـع تطـوّ        خذةً على جدول أعمال اللجنة، متَّ      حموريةً ةًتبقى قضي 
ل ويتمثَّــ، Google Earth واســعة املــدى مثــلال التكنولوجيــات دة علــى ذلــكاجليِّــومــن األمثلــة 

  .اخلصوصيةية احلصول على املعلومات ومحاية ي يف حتقيق التوازن الصحيح بني حرِّدِّالتح
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 عنـدما  ا كـان عليـه    عمَّـ  ا حـاد  اًاختالفـ اليـوم خيتلـف     الـسياق الـدويل      نَّأيع  ويدرك اجلم   
 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان يف ستراسـبورغ بفرنـسا حكمـاً يف قـضية صـحيفة                  أصدرت

يـة تـداول املعلومـات       مبـدأ حرِّ   عنـدما كـان    يف أواخر سـبعينيات القـرن املاضـي،          الصنداي تاميز 
 عـن الوضـع     اللندنيـة  التـاميز رت صـحيفة    عبَّـ قـد   و. جه تكاد تكون مطلقـة     على أو  ُيفسَّر وُيطبَّق 

، حيث أبـرزت مـا انطـوت عليـه األحكـام القـضائية              الرئيسية ااجلديد بوضوح يف بعض مقاالهت    
يـة  حلاجة إىل محايـة اخلـصوصية علـى حرِّ        االصادرة عن حماكم اململكة املتحدة مؤخراً من تقدمي         

ولـذلك، يبـدو    . )٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢١ ،التاميزفتتاحي لصحيفة   املقال اال (الصحافة أحياناً   
 للحاجـة إىل مزيـد مـن    ل اسـتجابةً  كـان هـذا املوقـف ميثِّـ        ا إذا عمَّـ  أن يتساءل    املعقول للمرء من  

احلمايــة للخــصوصية يف عــامل اليــوم الــذي يــشهد منــواً يف تكنولوجيــات الفــضاء وآثارهــا علــى   
  .نطاق غري مسبوق

 قـد   يف العالقة بـني مـواطن وآخـر   ل خصوصيةًما يشكِّ لتابعة للرابطة أنَّوتعترب اللجنة ا   
 بـني اجلهـات احلكوميـة     العالقـة العالقة بني مـواطن واحلكومـة، فـضالً عـن      يكون خمتلفاً عنه يف     

 للدراسـة  قيمة اخلصوصية أيـضاً      تستند إليها وقد خضعت اجلوانب الثقافية اليت      . بعضوبعضها  
 أن يكون هلذا اجلانب أثـر مهـم يف القـوانني         املالحظاتح بعض   وترجِّخالل مناقشات اللجنة،    

ل بعـض األحـداث واملواقـف األخـرية إرهاصـات ملـا هـو آت، ومـن                  ومتثِّ. واللوائح ذات الصلة  
ن علـى اللجنـة استكـشافها خـالل         وهذه واحدة من النقاط الـيت يتعـيَّ       . أمثلة ذلك قضية سنودن   

  .فترة واليتها احلالية
   

    الفضائياحلطام    
حـني   ١٩٩٤  يعود عهدها إىل عام    ال احلطام الفضائي   يف جم  ة طويل خبربةع الرابطة   تتمتَّ  

يف مؤمترهــا  )٣(مــد الــصك الــدويل حلمايــة البيئــة مــن األضــرار النامجــة عــن احلطــام الفــضائي اعُت
وريـاً  ع أن يبقى هذا املوضـوع بنـداً حم      ومن املتوقَّ . قد يف بوينس آيرس   السادس والستني الذي عُ   

  . لبعض الوقتيف جدول األعمال 
───────────────── 

 James Crawford انظر . اعتمد هذا الصك يف املؤمتر السادس والستني للرابطة، الذي عقد يف بوينس آيرس )3(  

and Maureen Williams, eds., Report of the Sixty-sixth Conference of the International Law Association 

(London, 1994), pp. 305-325 . وكان من السوابق لوضع هذا الصك عمل اجمللس الوطين للبحوث العلمية
رت عنه مورين والتقنية وجامعة بوينس آيرس يف أوائل التسعينيات من القرن املاضي على النحو الذي عبَّ

ق لَّوقد ع .El Riesgo Ambiental y su Regulación (Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998) وليامز يف
مها إىل اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلمسني، دَّشيكي على هذا الصك يف ورقة عمل قالوفد الت
  .A/AC.105/C.2/L.283 تها الوثيقةوضمَّ
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 معاجلــة احلطــام الفــضائي، بــشأن مرحلــة جديــدة اســتهالل  يف اللجنــةل هــدفويتمثَّــ  
ــيت تولِّــ وكــذلك ــة   االصــطدامات ال ــة الراهن ــاً، يف الظــروف الدولي ــويتر. د حطام ز االهتمــام كَّ

م الفــضائي مبــادئ التوجيهيــة لتخفيـف احلطــا لل وامتثاهلـا بـشكل خــاص علـى ممارســات الــدول   
موضـوع   وهـو    ،جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية            الصادرة عن  )٢٠٠٧(

ــدرج ــة   ُم ــة القانوني ــة الفرعي ــاً يف جــدول أعمــال اللجن ــة   .  حالي ــة العلمي ــة الفرعي وكانــت اللجن
ى ا أدَّ والتقنية قد وضعت هذه املبادئ التوجيهية دون مشاركة من اللجنة الفرعية القانونية، ممَّـ             

، بعـد اسـتعراض اللجنـة الفرعيـة القانونيـة هلـا، حبيـث               تطويرهـا  أنه ينبغي  مؤداهاإىل ردود فعل    
 املباشـر   عـد والبـثّ   ُبلك املتعلقة باالستـشعار عـن       األمم املتحدة مثل ت   جمموعة من مبادئ    تصبح  

وريـة  مهاجلم مـن وفـد   دَّوسيبقى هذا املوقف، املق. استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء  و
 إىل اللجنة الفرعية القانونية املنبثقة من جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                  يةالتشيك

راً، قيد االستعراض كمتابعة للتوصية الصادرة يف تقريـر         مؤخَّ) A/AC.105/C.2/L.283(السلمية  
صل الفرعـي   ، الف )٢٠١٢(تقرير املؤمتر اخلامس والسبعني لرابطة القانون الدويل        (مؤمتر صوفيا   

  . )٣٠٣-٢٩٩ الصفحات، عن احلطام الفضائي
  

   املقبلة رات واقتراحات وأعمال جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطةتصّو  - دال  
 إىل  ،دة حمـدَّ  صـيل اتشري الفقرة األخرية من الوالية احلالية للجنة قانون الفضاء، دون تف            

يف جمـال قـانون الفـضاء الـيت قـد تطـرأ             أنه ينبغي للجنة أن تراقـب بـشكل عـام آخـر التطـّورات               
م بعــض أعــضاء دَّوقــد تقــ. )٢٠١٦-٢٠١٢(ربعــة األ  األعــوامخــالل الواليــة اجلديــدة لفتــرة 

  . اللجنة بالفعل ببضعة مقترحات يقصد بشكل عام تنفيذها بعد انتهاء الوالية اجلارية
تـها رئيـسة    قَّ، قائمـة بـالبنود املقترحـة الـيت تل         األولويـة   حـسب  وفيما يلـي، دون ترتيـب       

  :اللجنة يف هذه املرحلة
رات األخـــرية يف قـــوانني االتـــصاالت االتـــصاالت الفـــضائية يف ضـــوء التطـــوّ   )أ(  

 القانونيـة   املـسائل  مـن     علـى عـدد هائـل       هذا اجملال يف الوقت الراهن     ينطوي. الدولية واإلقليمية 
  تستدعي اهتماماً فورياً؛ اليت مل ُتحسم و

يكتسب هذا اجملال يوماً بعـد يـوم        . ملتعلقة بالسواتل الصغرية  املسائل القانونية ا    )ب(  
  صة بالنسبة إىل البلدان النامية؛اب، خا وانتباهاً كخيار جذَّ متزايدةًأمهيةً

يخ وإمكانية استغالل املـوارد املوجـودة       اآلثار القانونية للبعثات املرسلة إىل املرِّ       )ج(  
 أنـه ينبغـي تنقـيح اجلوانـب البيئيـة التفـاق       كب علـى ذلـ  يترتَّـ . القمـر والكويكبـات     سـطح  على
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األجــرام الــسماوية "  أحكامــه تنطبــق أيــضاً علــى نَّ أمــع مراعــاة )٤(القمــر مــن منظــور جديــد، 
، وأنه ينبغي النظر كـذلك يف اجلوانـب القانونيـة لـشركات التعـدين الفـضائي العاملـة                   "األخرى

  .يف بعثات الكويكبات
 مـسائل جديـدة جـديرة بـالنظر قـد           قائيـاً إضـافة أيِّ    ة حال، ال يقتـضي هـذا تل       وعلى أيَّ   

ــة     ــة باعتبارهــا مواضــيع حموري ــصاصات احلالي ــة إىل االخت ــا اجلاري ــة . تطــرأ خــالل واليتن فالوالي
 هــو مراقبــة بالفعــلاملقــصود ف. ساع كــاٍفسم بالفعــل باتِّــ، تتَّــ٢٠١٦-٢٠١٢ القائمــة للفتــرة

د يـصاغ تقريـر متهيـدي مـوجز يف مرحلـة      وقـ . راتع أحدث التطـوّ  بُّـات عن كثب وتت   املستجدَّ
د خالله مواضـيع األعمـال    حدَّ، الذي ستُ  ٢٠١٦ مة إىل مؤمتر عام   دَّالحقة يضاف إىل املواد املق    

  . املستقبلية للجنة قانون الفضاء
ــتلقى أيُّ   ــراض      دَّ اقتراحــات مقوس ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف ــن جلن ــة م م

  .  الترحيببالغها السلمية بشأن هذه املسائل أو غري
ل املرحلة التالية من أعمال جلنـة قـانون الفـضاء، كمـا سـبق اإلعـالن، يف جلـسة                    وتتمثَّ  

ر يف إطار مؤمتر الرابطـة الـسادس والـسبعني املقـرَّ           ٢٠١٤ أبريل/ننيسا ٨ العمل اليت ستعقد يف   
ؤمتر وتـشترك الرابطـة يف تنظـيم مـ        . )٢٠١٤ أبريـل /ننيسا ١٢-٧(عقده يف واشنطن العاصمة     

واشنطن مـع اجلمعيـة األمريكيـة للقـانون الـدويل، الـيت سـتعقد اجتماعهـا الـسنوي الثـامن بعـد                       
  . املائة يف نفس السياق

 
  

───────────────── 
جمموعة األمم املتحدة، (م ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى ظِّاالتفاق املن )4(  

  ).٢٣٠٠٢م الرق، ١٣٦٣، اجمللد معاهدات


