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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ -مارس / آذار٢٤فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية 
   فيما يتعلق بقانون الفضاء  

    املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء    معلومات عن أنشطة  
 احملتويات   مذكرة من األمانة        

   الصفحة
...................................................................................................مقدمة      ١  -أوال 
.............................................................الردود املتلقاة من املنظمات الدولية               ٢  -ثانيا 
....................................................................املعهد الدويل لقانون الفضاء           ٢  
............................................................................رابطة القانون الدويل         ٨    

  مقدمة -أوال 
ــل    ــذي مت التوّص ــاق ال ــاً لالتف ــيـة     وفق ــة واألربعــني للجــنـة الفرع ــدورة احلادي ــيه يف ال  إل

ــيـة  ــرة A/AC.105/787(القانون ــه جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    ) ٣٧، الفق ــذي أيدت وال
 دعت األمانة املنظمات الدولية إىل تقدمي       )١(األغـراض السـلمية يف دورهتـا اخلامسـة واألربعـني،          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * A/AC.105/C.2/L.237. 
 .١٣٩ ، الفقرة)A/57/20 (٢٠ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثا (1) 
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وتضم هذه الوثيقة . اء إلعالم اللجنة الفرعية هباتقاريـر عـن أنشـطتها ذات الصـلة بقانون الفض         
 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٠جتميعا ملا ورد من تقارير حىت 

  
   الردود املتلقاة من املنظمات الدولية -ثانيا 

   املعهد الدويل لقانون الفضاء  
  خلفية -ألف 

) IISL(دويل لقانون الفضاء    بإنشاء املعهد ال  ) IAF(قـام االحتاد الدويل للمالحة اجلوية        -١
 بغـرض االضـطالع بأنشـطة تـرمي إىل تعزيز تطوير قانون الفضاء، وبدراسات               ١٩٦٠يف عـام    

عــن اجلوانــب القانونــية واجلوانــب ذات الصــلة بــالعلوم االجتماعــية يف استكشــاف الفضــاء         
يزيد ولـدى املعهـد حالـيا أعضـاء منتخـبون من األفراد واملؤسسات مما               . اخلـارجي واسـتخدامه   

وبالنظر إىل أن   .  بلـدا، ويتمـيز هـؤالء األعضـاء بإسـهاماهتم يف تطويـر قـانون الفضـاء                 ٤٠عـلى   
االحتــاد يقــوم بــدور مراقــب معــترف بــه رمســيا يف دورات جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  

ن األغـراض السـلمية الـتابعة لألمـم املـتحدة وجلنتـيها الفرعيـتني العلمـية والتقنـية، والقانونية، فإ                   
 .أعضاء املعهد حيق هلم أن ُيعّينوا كمراقبني عن االحتاد يف تلك الدورات

  
   األنشطة القريبة العهد -باء 

  الندوة اخلامسة واألربعون بشأن قانون الفضاء اخلارجي  -١ 
 ١٨ إىل ١٤عقـد املعهـد ندوتـه اخلامسـة واألربعـني بشأن قانون الفضاء اخلارجي من            -٢

ــتوبر /تشــرين األول ــناء      ٢٠٠٢أك ــية، أث ــتحدة األمريك ــات امل ــتون بتكســاس، الوالي  يف هيوس
 ٦٠ّدم ما يزيد على     وقُ.  شخص تقريبا  ١٠٠حضر الندوة   . انعقـاد املؤمتر العاملي الثاين للفضاء     
اجلوانب القانونية للتمويل وإدارة    : املوجودات الفضائية ) أ: (ورقـة عـن املواضـيع األربعة التالية       

األمن الدويل واستخدام الفضاء اخلارجي     ) ج(فضاء الدولية والقانون؛    حمطـة ال  ) ب(املخاطـر؛   
مسـائل قانونـية أخـرى، مـنها اجلوانب القانونية          ) د(اآلثـار القانونـية؛     : يف األغـراض العسـكرية    

وعقد . مث اخُتتمـت الـندوة جبلسـة نقاش بشأن خمتلف األوراق اليت قُّدمت         . خلدمـات اإلطـالق   
ــا ناجحــا     ــا جامع ــد حدث ــنوانه املعه ــرن احلــادي     "ع ــع الق ــتجارية الفضــائية يف مطل ــال ال األعم

وقـد أعرب خالله املتحدثون التالية      ". ؟)تيلـيكوم (أكـثر مـن االتصـاالت عـن ُبعـد           : والعشـرين 
؛ وتــريي )Astrium(أنــتوان بوفيــيه، الرئــيس التنفــيذي لشــركة أســتريوم : أمســاؤهم عــن آرائهــم



 

3  
 

A/AC.105/C.2/L.239

؛ وجــاي ُهنيكَــت، رئــيس شــركة  )Loral Skynet( هــارت، رئــيس شــركة لــورال ســكاينيت 
ــيات الفضــائية     ــارتني للعمل ــيد م ؛ وباســكال )Lockheed Martin Space Operations(لوكه

كما ُنظمت ندوة مشتركة بني ). Alcatel Space( سـوريس، رئـيس مؤسسـة الكاتـيل الفضائية    
. مايـة الكوكبية  املعهـد وجلـنة أحبـاث الفضـاء واألكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضـائية بشـأن احل                  

وشــاركت باتريســيا ســترينز يف رئاســة جلســة املســائل القانونــية اجملتمعــية يف الــندوة، وســوف   
 ).IISL Proceedings(تنشر أوراقها يف مداوالت املعهد 

  
  املسابقة القضائية اجلدلية احلادية عشرة مانفريد الكس لقانون الفضاء -٢ 

حلاديـة عشـرة مانفـريد الكس لقانون الفضاء أثناء          نظمـت املسـابقة القضـائية اجلدلـية ا         -٣
وكانـت قضية هذه املسابقة تشمل مسائل قانونية ذات صلة          . نـدوة املعهـد أيضـا يف هيوسـتون        

، وقد كتبها   "الفضاء اخلارجي "، و "املركـبة الفضـائية   "باملسـؤولية وبـتعاريف مصـطلحات مـثل         
ت جوالت متهيدية على املستوى     وأُجري. رام جـاخو، باالشـتراك مـع جـون غانت وبيل ويرين           

، وكذلك  ) أفرقة ٥بني  (، ويف الواليات املتحدة األمريكية      ) أفـرقة  ٧بـني   (اإلقلـيمي يف أوروبـا      
وسجلت اجلولة األوروبية رقما قياسيا بعدد      ).  فريقا ١١بني  (يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ          

ــيا واململكــة املــتحدة  ، مبــا يف ذلــك مشــاركة أفــرقة مــن   ٢٠٠٢األفــرقة املشــاركة يف عــام   أملان
 .لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للمرة األوىل

وقـد أصـدر األحكـام الـتقديرية بشـأن اجلـوالت النهائـية ثالثة قضاة من حمكمة العدل                -٤
وكان الفائزون يف . القاضـي كورومـا، والقاضـي بويرغينـتال، والقاضي العريب       : الدولـية، وهـم   

فيكتوريا ويليامز، وكيلي غابل، وبيترا فوريغ من مركز القانون جبامعة          : اجلـوالت النهائـية هـم     
وكان الفريق الذي حصل على     . جورجـتاون، واشـنطن العاصـمة، الواليات املتحدة األمريكية        

مــن جامعــة نــيو ) آن دافيدســون، وكــارولني آنــغ، وجوهانــا أورورك-فيكــتوريا(املركــز الــثاين 
ن عضـوا الفـريق الـذي حصـل عـلى املركـز الثالث، من               وكـا . سـاوث ويلـز، سـيدين، أسـتراليا       

. سيتو نانداكومار وساغي ساسيكومار   : كلـية القـانون جبامعـة وارويـك، اململكـة املتحدة، مها           
" Sterns and Tennen Award for Best Oralist"وفـازت جبائـزة سـترينز وتيـنني ألفضـل خطيـب       

غالواي .  الفريق األسترايل جبائرزة إيلني مفيكـتوريا ويلـيامز مـن فـريق الواليـات املتحدة، وفاز           
 ".Eilene M. Galloway Award for Best Brief"ألفضل مذكرة 

ولـلمرة األوىل، أُعـد كتّيب عن اجلوالت النهائية العاملية، وتضمن الكتيب، فضال عن               -٥
أمســاء املعلومــات العامــة عــن املعهــد واملســابقة اجلدلــية، موجــز القضــية، والــربنامج الكــامل، و   

اجلهـات الراعـية، ومجـيع القضـاة وأعضـاء جلـان احمللفـني للنظر يف املذكرات املكتوبة يف اجلولة                    
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قـبل النهائـية واجلولـة النهائـية، ومجـيع اجلامعـات الـيت شـاركت يف كـل جولـة إقليمـية، وأمساء                        
ائز، مبا يف أعضـاء األفـرقة الـثالثة الـيت وصـلت إىل اجلولـة النهائـية، وقائمـة جبمـيع اهلدايـا واجلو                   

وستنشـر حمـتويات الكتّيـب يف موقع    . ذلـك صـورة للوسـام الـتذكاري لكـأس مانفـريد الكـس          
 .املعهد على اإلنترنت

 هــو قــيام املعهــد بتكلــيف شــركة  ٢٠٠٢ومــن الســمات االبــتكارية األخــرى يف عــام   -٦
وميكن أن يستخدم   . متخصصـة بتسجيل شريط فيديو وأخذ صور رقمية عن اجلوالت النهائية          

ذلـك ألغـراض تعليمـية ولـترويج املسـابقة القضـائية اجلدلـية يف األقالـيم اليت يوجد فيها اهتمام                      
 .هبذه املسابقة، ولكن خربهتا يف املشاركة فيها ضئيلة

  
  اجلوائز -٣ 

ــزة الدكــتور إ   -٧ ــيديريكس. ف. ه. قُّدمــت جائ ــن   -دي فريشــور إىل الســيد ريكــي يل م
الــترابط بــني املــادة : ق يف شــن احلــرب يف الفضــاء اخلــارجياحلــ"أســتراليا، عــلى ورقــته املعــنونة 

وهذه اجلائزة، ".  مـن ميـثاق األمـم املـتحدة واملـادة الـرابعة مـن معـاهدة الفضاء اخلارجي              ١٠٣
، ُتمـنح تكرميا ألفضل     )األرجنـتني (الـيت اقـترحها وتـربع بقيمـتها الربوفيسـور فرينانديـز بريـتال               

لفني مل تتجاوز سنهم األربعني سنة ممن مل ينشروا أكثر من           ورقـة ُتقـّدم يف نـدوة املعهـد من مؤ          
وقــد قــدم أربعــة مؤلفــني أوراقهــم للتــنافس عــلى . مخــس ورقــات يف مــداوالت نــدوات املعهــد

 .مث ُمنحت جائزة اخلدمة املمتازة إىل جوناثان غالوواي. اجلائزة
  

  املنشورات -٤ 
 :نشرت األعمال التالية -٨

ة واألربعـني بشـأن قانون الفضاء اخلارجي، اليت نشرها املعهد           مـداوالت الـندوة الـرابع      
 .األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية

ــية ذات الصــلة بأنشــطة الفضــاء          ــات الدول ــة االتفاق ــية حبال ــة املعن ــر اللجــنة الدائم تقري
، وأصبح  ٢٠٠٢وقـد مت حتديـث عهـد تقرير عام          . اخلـارجي، الـذي طُـبع يف مـداوالت املعهـد          

 .ستعمال بقدر أكرب، وهو منشور اآلن على موقع املعهد باإلنترنتميسور اال

أصول "إصـدار كـتاب سـتيفن دويل عن تاريخ املعهد الدويل لقانون الفضاء، وعنوانه                
القـــانون الـــدويل للفضـــاء واملعهـــد الـــدويل لقـــانون الفضـــاء الـــتابع لالحتـــاد الـــدويل لـــلمالحة  

 الوقـت املناسـب قبـيل انعقـاد املؤمتـر العاملي            ، وجـاء يف   "يونيفيلـت "، مـن منشـورات      "الفضـائية 
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). univelt.com/univeltpubs/index.html: لالطالع على التفاصيل، انظر املوقع    (الـثاين للفضـاء     
فابتدأت . وقـد بـّين السـيد دويـل أصـول الكـتابة عـن القـانون الـدويل للفضـاء وتطورهـا املبكر                    

 يف القــرن العشــرين، وتتّبعــت تطــور املؤلفــات  الدراســة الــيت أعدهــا بــأوائل األعمــال القانونــية 
ــدويل       ــر القــانون ال ــدويل يف تطوي ــتعاون ال املرجعــية عــن الفضــاء، وتكويــن املــنظمات، ومنــو ال

كما بّين السيد دويل أيضا األنشطة يف عقد اخلمسينات، وهي فترة تزايد تدرجيي يف              . للفضـاء 
وتتتــّبع أيضــا أصــول نشــوء املعهــد  . ةالــتعاون الــدويل غــري احلكومــي يف جمــال املالحــة الفضــائي 

الـدويل لقـانون الفضـاء، وعـرض خلفية التطور املبكر لالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، ساردا                
مث وصف بتفصيل أغراض . ٢٠٠٢ إىل عام  ١٩٥٠اجـتماعات املنظمـتني اليت عقدت من عام         

ــم ال       ــرفقات تشــمل قوائ ــته م ــيكله، وضــّمن دراس ــراجمه ودوره وه ــد وب عضــوية األصــلية  املعه
ــلمعهد ولوائحــه       ــنظام األساســي احلــايل ل ــز الــيت مــنحها املعهــد، وال ــية، وســجال باجلوائ واحلال

 .احلالية

الـــتحديات القانونـــية :  بشـــأن قـــانون الفضـــاء٢٠٠١نشــرت مـــداوالت مؤمتـــر عـــام   
ن والفـرص الـتجارية آلسـيا، الـذي عقـد يف سنغافورة يف جملة سنغافورة للقانون الدويل واملقـار        

(Singapore Journal of International and Comparative Law)، وميكــن طلــبها عــن طــريق 
 .law.nus.edu.sg/sjicl/subscription.asp: املوقع

  
  األنشطة املرتقبة -جيم 

  املؤمتر اإلقليمي بشأن قانون الفضاء -١ 
ــ: آســيا" بشــأن ٢٠٠٣ســيعقد املؤمتــر اإلقلــيمي لقــانون الفضــاء لعــام    -٩ وة إقليمــية يف ق

وسـيكون هذا املؤمتر متابعة للمؤمتر     . ٢٠٠٣أبـريل   / نيسـان  ٨ إىل   ٦، يف بـيجني، مـن       "الفضـاء 
ويتوىل تنظيمه املعهد الصيين لقانون     . ٢٠٠١اإلقلـيمي األول الـذي عقـد يف سنغافورة يف عام            

ولوجيا واملعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء معا، وترعاه شركة الصني لعلوم وتكن             ) CISL(الفضـاء   
وقـد أّمنـت اجلهـات الراعـية دعمـا قويا      . واألكادميـية الصـينية للعلـوم   ) CASC( الفضـاء اجلـوي  

 .للمؤمتر من اجلمعية الصينية للمالحة اجلوية

ــتحدة، ونشــر       -١٠ ــات امل ــد وّزعــت نشــرة عــن املؤمتــر يف هيوســتون، تكســاس، الوالي وق
وسريكّز . انون الفضـاء باإلنترنت الـربنامج ومعلومـات التسـجيل عـلى موقـع املعهـد الـدويل لقـ               

ــية للجلســات    ــر عــلى املواضــيع الرئيســية التال ــرامج الفضــاء وسياســاته وتشــريعاته   ) أ: (املؤمت ب
مسـائل الـتجارة، مبـــا فـيهــا التأمـيــن، الـتمويــل، محايـــة املوجــودات،                )ب(الوطنـية يف آسـيا؛      

ــك اإلطــالق؛   اســتخدام الفضــاء يف األغــراض ا   )ج(ضــوابــط التصــديــر؛   ــا يف ذل ــتجارية، مب ل



 

 6 
 

 A/AC.105/C.2/L.239 

ــك ســبل الوصــول إىل الفضــاء؛        )د( ــا يف ذل ــية، مب ــبلدان النام ــة مصــاحل ال ــيقات ) ه(محاي التطب
 .االستشعار عن بعد واالتصاالت السلكية والالسلكية: الفضائية

  
  الندوة السادسة واألربعون بشأن قانون الفضاء اخلارجي -٢ 

ــندوة السادســة وا   -١١ ــد ال ــن     ســوف تعق ــانون الفضــاء اخلــارجي م ــون بشــأن ق  ٢٩ألربع
وسـوف تتناول الندوة  . ، يف بـرميني، أملانـيا  ٢٠٠٣أكـتوبر  / تشـرين األول  ٣سـبتمرب إىل    /أيلـول 

 :حماور اجللسات التالية

سـتتناول هـذه اجللسة مسائل   : مسـائل جديـدة تـتعلق مبصـادر القـدرة الـنووية           )أ( 
ــة     ــدات نووي ــتعلق باســتخدام مع ــية ت ــا(قانون ــنظائر املشــعة،    مب  يف ذلــك وحــدات التســخني بال

للعمليات الفضائية  ) واملولِّـدات الكهروحـرارية الـيت تعمـل بالنظائر املشعة، واملفاعالت النووية           
يف مدار األرض، أو خارج مدار األرض، أو إلطالق         ) مبـا يف ذلـك التسـخني والقدرة والدفع        (

 املركبات الفضائية من سطح األرض؛

ــ )ب(  ــة يف الفضــاء إدارة احل ــية     . ركة واملالح ــار القانون ــذه اجللســة اآلث ستشــمل ه
واملؤسسـية الدولـية والوطنـية املترتـبة على إدارة احلركة يف الفضاء ومالحة املركبات الفضائية،           

ويشمل هذا املوضوع العالقة    . عـلى سـبيل املـثال عـن طـريق الشـبكات العاملية لسواتل املالحة              
ــبادئ العامــة لقــانون    الفضــاء ووضــع املعــايري واملمارســات املوصــى هبــا بشــأن الفضــاء     بــني امل

وقـد ُيالحـظ أن هـذا املوضـوع سـوف جيـري تناولـه أيضا يف ندوة تقنية عن احلطام                . مسـتقبال 
الفضــائي؛ ولذلــك فمــن املمكــن جدولــة هــاتني اجللســتني يف الــيوم نفســه، حــىت ميكــن تــناول    

 ة بعد الظهر؛اجلوانب التقنية يف الصباح واجلوانب القانوني

ــدويل    )ج(  ــن ال ــانون الفضــاء واألم ــدم نشــر     . ق ــذه اجللســة مســائل ع ــتتناول ه س
واملسائل ) مدونـة قوانـني دولـية جديـدة مقـترحة لـنظام مراقـبة تكنولوجـيا القذائـف                 (القذائـف   

 ذات الصلة؛

ــية أخــرى  )د(  ســوف يكــون مــرجع هــذه اجللســة يف اإلشــارة إىل    . مســائل قانون
ن إعـالن املـبادئ القانونية الناظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف            الذكـرى األربعـني بشـأ     

، وإجنـازات قـانون الفضـاء وتطوره       ))١٨-د (١٩٦٢قـرار اجلمعـية العامـة       (الفضـاء اخلـارجي     
 .املستقبلي

وسـوف تعقـد الـندوة السـابعة واألربعـون عن قانون الفضاء اخلارجي، يف فانكوفر، كندا، من             
 .٢٠٠٤كتوبر أ/ تشرين األول٨  إىل٤
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  ٢٠٠٣املسابقة القضائية اجلدلية الثانية عشرة مانفريد الكس لقانون الفضاء،  -٣ 
سـوف تعقـد املسـابقة القضـائية اجلدلـية الثانـية عشـرة مانفـريد الكـس لقانون الفضاء                     -١٢

وقــد كتــب القضــية املــتعلقة باســتغالل معــادن الكويكــب  . خــالل الــندوة السادســة واألربعــني
مـايكل ديفيس وريكي يل، وكالمها      ) فيسـتا ضـد سـرييز     (ا واحلـوادث ذات الصـلة       بوزنـيمكوف 

وسـيدعى ثالثـة مـن قضـاة حمكمـة العـدل الدولـية إلصدار األحكام التقديرية يف                  . مـن أسـتراليا   
 .اجلوالت النهائية

ــام        -١٣ ــية لع ــلجوالت النهائ ــدم مســار العمــل حتضــريا ل ــد تق وســوف جتــرى  . ٢٠٠٣وق
نطقـة آســـيــا واحملـــيــط اهلـــــادئ، وأوروبـــــا، والواليـــــات املـــتحــدة  جـــوالت إقليمـــية فــــي مـــ 

: األمريكـــية، وُتنشـــر معلومـــات عـــن كـــل جولـــة وقضـــيتها يف موقـــع املعهـــد عـــلى اإلنترنـــت
www.spacemoot.org .      مبا ٢٠٠٣ فـريقا مـن آسـيا واحمليط اهلادئ يف           ١٥ويـتوقع أن يتـنافس ،

كونغ اإلداري   قا يف املسابقة مثل الصني وإقليم هونغ      يف ذلـك مـن بلدان وأقاليم مل تدخل ساب         
 .نام اخلاص التابع للصني والفلبني وماليزيا وفييت

ويف اجلولـة الوطنـية الصـينية، ستنضـم إىل املسـابقة الـيت سـتجرى أثـناء املؤمتر اإلقليمي                     -١٤
 ، جامعــة٢٠٠٣ نيســان أبــريل  ٨ إىل ٦بشــأن قــانون الفضــاء املــزمع عقــده يف بــيجني مــن       

تســينغهوا، وجامعــة الصــني للعلــوم السياســية والقــانون، وجامعــة بــيجني للتكنولوجــيا وإدارة     
وسـوف يصدر األحكام التقديرية يف املسابقة القضائية اجلدلية         . األعمـال، ومؤسسـات أخـرى     

وسيشارك الفائز يف هذه    . خـرباء مـن وزارة اخلارجـية الصينية وحمكمة الشعب العليا يف الصني            
طنـية يف جولـة آسـيا واحملـيط اهلادئ اإلقليمية املزمع إجراؤها يف سيدين، أستراليا، يف      اجلولـة الو  
 .٢٠٠٣مايو /شهر أيار

عن رغبتها يف املشاركة   ) مبا فيها بولندا  (وقـد أعربـت عـدة بلـدان مـن أوروبا الشرقية              -١٥
ر وهو قرار ومثة تطور هام آخ. يف املسـابقة، ولذلـك فمـن املمكن توقع مشاركتها يف املستقبل           

رابطـة أعضـاء املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء بالواليـات املـتحدة فـتح جولـتها ألفرقة من كندا                 
عـلما بـأن احـتمال إقامـة جولـة إقليمية جديدة ألمريكا اجلنوبية قد تضاءل بالنظر          . واملكسـيك 

 .إىل الوضع االقتصادي الراهن يف العديد من البلدان يف تلك املنطقة

 املسـابقة القضـائية اجلدلـية الثالـثة عشـرة مانفريد الكس لقانون الفضاء             وسـوف تعقـد    -١٦
 ٢٠٠٤ومـــن احملـــتمل أن تتـــناول املشـــكلة يف عـــام     . ٢٠٠٤يف فانكوفـــر، كـــندا، يف عـــام   

وقـد ُدعي أندريه فاراند من كندا ووكالة الفضاء         . االسـتغالل الـتجاري حملطـة الفضـاء الدولـية         
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جريـت مناقشـات أولـية بشـأن عقد املسابقة القضائية اجلدلية            وقـد أُ  . األوروبـية لكـتابة القضـية     
 . ٢٠٠٥الرابعة عشرة يف فوكووكا يف عام 

  
  حلقة العمل املشتركة بني املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء -٤ 

) ECSL(سـوف يـنظم املعهـد الـدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء                -١٧
حلقـة عمـل ألعضـاء الوفـود باللجـنة الفرعـية القانونـية الـتابعة للجـنة األمـم املتحدة الستخدام                      

وسيعمل ). بعـد الظهـر    (٢٠٠٣مـارس   /آذار ٢٤الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف           
آرمـل كرييسـت وأمـني خزيـنة املعهـد مـع أمني املعهد وغابرييل الفرياندري من املركز لترتيب                  

 .وسريأس هذا احلدث سفري النمسا بيتر يانكوفيتش. احللقةأنشطة 
  

  املنشورات املرتقبة -٥ 
املعهـد األمـريكي لـلمالحة اجلويـة والفضـائية بنشـر مـداوالت الـندوة اخلامسة            سـيقوم    -١٨

 .واألربعني بشأن قانون الفضاء اخلارجي

تعراض السنوي الذي   سيواصـل املعهد الدويل لقانون الفضاء إعداد املواد الالزمة لالس          
 Highlights in"جتـريه األمـم املـتحدة ملـا جيـّد مـن تطـورات يف الـتعاون الـدويل وقـانون الفضاء           

Space) "    وسـيعد صـيغة مسـامهة املعهـد يف هذا التقرير ستيفان هوب     ). معـامل يف جمـال الفضـاء
 .من أملانيا مع ستيفن دويل من الواليات املتحدة األمريكية

د تقـدمي تقريـر سنوي عن أنشطته إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي             وسيواصـل املعهـ    
 .وسيعد صيغة هذا التقرير رام جاخو من كندا. يف األغراض السلمية

، الذي  )www.iafastro-iisl.com(وجيـري بانـتظام حتديـث موقـع املعهد على اإلنترنت             
ــنطاق يتضــمن عــدة مســات جديــدة مــثل فهــرس مــداوالت نــدوات املعهــد، وقائمــة      واســعة ال

 .للوصول إىل مواقع تتعلق بالفضاء
  

   رابطة القانون الدويل  
  املؤمتر السبعون لرابطة القانون الدويل -ألف 

أبــريل / نيســان٧ إىل ٢ُعقــد املؤمتــر الســبعون لــرابطة القــانون الــدويل يف نــيودهلي مــن   -١
هدات الفضـاء اخلارجي    تقريـرها الـنهائي بشـأن إعـادة دراسـة معـا           ‘مث قدمـت اللجـنة      . ٢٠٠٢

، الـذي أعـده موريـن وليامز، الذي         ‘مقـترحات ملموسـة   : بالـنظر إىل أنشـطة الفضـاء الـتجارية        
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يشـغل كرسي القانون الدويل العام يف جامعة بوينس آيريس، وهو عامل متفرغ باجمللس الوطين               
ع األملاين،  ومـن املزمع أن خيلف ستيفان هوب من الفر        . للـبحوث العلمـية والتقنـية باألرجنـتني       

 .مدير معهد قانون اجلو والفضاء جبامعة كولونيا، مورين وليامز كمقرر عام للجنة

وقـد تـوىل رئاسـة جلسة العمل اليت عقدت يف دهلي أوف برينغ من الفرع السويدي،                   -٢
ــية تعديــل، وكذلــك       ــتائج أعمــال اللجــنة واملقــترحات امللموســة خبصــوص إمكان الــذي قــدم ن

 األمـم املـتحدة بشـأن قـانون الفضـاء، اليت أعدت عمال بوالية مؤمتر                إمكانـية تكمـيل، صـكوك     
وركّزت الدورة على معاهدات    . الـرابطة التاسـع والسـتني، إىل اجللسـة العامـة للمؤمتر السبعني            

معــاهدة املــبادئ الــناظمة ألنشــطة الــدول يف مــيدان  : الفضــاء األربــع الرئيســية الســارية، وهــي 
 ١٩٦٧ارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجرام السماوية لعام            استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـ       

ــة  ( ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــرفق، )٢١-د (٢٢٢٢قـ ــارجي "، املـ ــاء اخلـ ــاهدة الفضـ ــية ")معـ ، واتفاقـ
قرار اجلمعية العامة    (١٩٧٢املسـؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية لعام           

، واتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقة يف الفضاء    ")اتفاقـية املسـؤولية   "، املـرفق،    )٢٦-د (٢٧٧٧
، واالتفاق املنظم   ")اتفاقية التسجيل "، املرفق   )٢٩-د (٣٢٣٥قـرار اجلمعـية العامـة       (اخلـارجي   

قــرار اجلمعــية  (١٩٧٩ألنشــطة الــدول عــلى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى لعــام  
هذه املعاهدات، بغية حتقيق اتساقها     وعهـد بتحلـيل     "). اتفـاق القمـر   "، املـرفق،    ٣٤/٦٨العامـة   

مـع السـياق الـدويل احلـايل، إىل سـتيفان هـوب وموريـن ويلـيامز وفالدميـري كوبـال من الفرعي                       
 .السلوفاكي وفرانس فون دير دونك من فرع هولندا، على التوايل/التشيكي

ــتع      -٣ ــية امل ــبات القانون ــية املتطل لقة وقــد ُرئــي أن معــاهدة الفضــاء مــرنة بقــدر كــاف لتلب
بأنشـطة كـيانات القطاع اخلاص يف الفضاء اخلارجي، ومل يطلب سوى إدخال تغيريات طفيفة       

إجـازة األنشـطة الـيت تضطلع هبا هيئات غري حكومية يف الفضاء             (فـيما يتصـل باملـادة السادسـة         
ولتحقيق هذه الغاية، اقترح املقرر اخلاص      ). بشأن التسجيل (واملـادة الثامنة    ) واإلشـراف علـيها   

 . بروتوكول موجز ومنفصل هلذه املعاهدةوضع

كمــا خلصــت املقــررة اخلاصــة بشــأن اتفاقــية املســؤولية إىل أن الــلحظة احلاضــرة غــري    -٤
مالئمـة إلدخـال تعديالت جوهرية عليها، مثل االنتقال املفاجئ حنو والية قضائية إلزامية، ألن               

وكانت التوصية استبقاء   . القبيلالـبلدان املـرتادة للفضـاء غـري مؤيـدة إلجـراء تغـيريات من هذا                 
االتفاقــية يف صــيغتها احلالــية، مــع تشــجع الــدول عــلى إصــدار إعالنــات بقــبول الســمة امللــزمة   
للقـرارات واألحكـام الصـادرة عـن جلـنة تسوية املطالبات وفقا للمادة التاسعة عشرة من النص                  

بعـض الوفـود إىل اللجنة   ومتـاثل هـذه التوصـية الـرأي الـذي أعـرب عـنه          . احلـايل هلـذه االتفاقـية     
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١٩٩٨الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف عام               
)A/AC.105/698 ٥٦، الفقرة.( 

أمـا اتفاقـية التسـجيل، ففـي رأي املقـررة اخلاصـة أهنـا حتتاج لبعض اإليضاحات التقنية                    -٥
 الـذي يسـبب ضررا، وميكن أن جيرى ذلك          وغريهـا مـن أجـل تيسـري اسـتبانة اجلسـم الفضـائي             

بواسـطة صـك منفصـل، مثل قرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من دون إدخال تعديالت                 
وُشـّدد عـلى ضـرورة االتفـاق عـلى بعض التعاريف يف السياق الدويل               . عـلى االتفاقـية األصـلية     

 ".الدولة املطلقة"و" اجلسم الفضائي"احلايل، ويشمل ذلك تعريف 

ــدد          -٦ ــبار الع ــرية، وذلــك باعت ــيريات جوه ــه حيــتاج لتغ ــّين أن ــد تب ــاق القمــر فق ــا اتف وأم
واقـترح املقـرر اخلـاص املعـين هبذا االتفاق عددا من     . املـنخفض للتصـديقات حـىت هـذا الـتاريخ        

الـتعديالت، وخصوصـا فـيما يـتعلق بإنشـاء الـنظام الـدويل، حسبما هو متوخى يف نــص سنــة                    
اســتغالل مــوارد القمــر الطبيعــية حيــث أوشــك ذلــك أن يصــبح ممكــنا   ، ألجــل تنظــيم ١٩٧٩
 مــنه للتفســري، واتفــق ١١الــواردة يف املــادة " تــراث مشــترك للبشــرية"وفُتحــت عــبارة . عملــيا

عقـب نقـاش حار أثراه احلضور بالعديد من اإلسهامات، على إبقاء النص بصيغته احلالية، وإن                
وقــد . ن هــوب واتفقــت علــيه جلســة العمــل كــان ذلــك بــناء عــلى نــص توفــيقي صــاغه ســتيف 

اعـتمدت جلسـة العمـل الـتقرير ومشـروع القـرار دون خـالف، مث اعتمدهتما فيما بعد اجللسة                    
وكلتا الوثيقتني تعكسان النقاط الرئيسية اليت أُبديت أثناء أعمال اللجنة خالل           . العامـة لـلمؤمتر   

تتعلق باتساق معاهدات الفضاء السـنوات األربـع املاضـية، وحتـتويان عـلى مقـترحات ملموسـة            
 .السارية مع السيناريو العاملي احلايل ومع أحدث التطورات يف هذا الصدد

وهبـذه الطـريقة، ويف هنايـة فـترة السـنوات األربـع من العمل، اليت انقضت بني مؤمتري                   -٧
ادة الـرابطة الـثامن والسـتني والسبعني، اختتمت جلنة قانون الفضاء مناقشتها بشأن موضوع إع              

مقترحات ملموسة،  : دراسـة معـاهدات الفضـاء اخلـارجي بالـنظر إىل أنشـطة الفضـاء الـتجارية                
وسـوف تنـتقل اآلن إىل دراسـة اجلوانـب القانونية خلصخصة أنشطة الفضاء واستغالهلا جتاريا،                
بإشـارة خاصـة، يف املـرحلة األوىل، إىل االستشـعار عـن بعـد وقـــوة بـيانــات السـواتـل كدليـل                      

وسوف يقــدم تقريــر أول عـن هذا      . حملاكم الوطنية والدولية، وتشريعات الفضاء الوطنية     فــي ا  
/ املوضــــوع إىل املؤمتــــر احلــــادي والســــبعني للــــرابطة، املــــزمع أن ُيعقــــد يف بــــرلني يف آب       

 .٢٠٠٤ أغسطس
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