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 مقدمة -أوال  
ــرابعة واألربعــني         ــا ال ــية يف دور ــية القانون ــيه اللجــنة الفرع ــلت إل ــذي توص ــاق ال ــا لالتف (وفق

A/AC.105/850    ته جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف           ) ٣٩، الفقـرةوأقـر
ات الدولــية إىل تقــدمي تقاريــر عــن أنشــطتها ، دعــت األمانــة املــنظم)1(دورــا الثامــنة واألربعــني

وتضم هذه الوثيقة جتميعا للتقارير     . يـتعلق بقـانون الفضـاء الطـالع اللجـنة الفرعـية عليها             فـيما 
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٣املتلقاة حىت 

 
 *الردود املتلقّاة من املنظمات الدولية -ثانيا  

 قيااملركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفري  
 ]بالفرنسية: األصل[

 
تقريـــر املؤمتـــر الـــدويل املعـــين بـــالكوارث الطبيعـــية ودور االستشـــعار عـــن بعـــد    

االعتـبارات االقتصـادية والقانونـية، املعقـود يف تونـس، من            : باسـتخدام السـواتل   
 ٢٨ وإعــــالن تونــــس الــــثاين املعــــتمد يف  ٢٠٠٥أبــــريل / نيســــان٢٨ إىل ٢٦

 ٢٠٠٥أبريل /نيسان
 
ــد املر - ١ ــيا، مبســاعدة املركــز       عق ــدول مشــال أفريق ــد ل ــيمي لالستشــعار عــن بع كــز اإلقل

 ٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٨ إىل ٢٦األورويب لقــانون الفضــاء، مؤمتــرا يف تونــس يف الفــترة مــن   
االعتبارات : السواتلواسطة  الكـوارث الطبيعـية ودور االستشـعار عـن بعد ب          ”بشـأن موضـوع     

واسطة االستشعار عن بعد ب   ”ؤمتر متابعة للمؤمتر بشأن     وكـان هـذا امل    . “االقتصـادية والقانونـية   
ــة التنمــية  ــية : الســواتل يف معاون ــبارات القانون ــوم  “ االعت ــول٢٧املعقــود ي  ٢٠٠٢ســبتمرب / أيل

ــيا،          ــدان مشــال أفريق ــياجات بل ــية احت ــز رصــد األرض لتلب ــنه بشــأن تعزي ــالن الصــادر ع واإلع
دول مشال أفريقيا، مث عرض بعد ذلك واعـتمده جملـس املركـز اإلقلـيمي لالستشـعار عـن بعـد ل              
 .على جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وناقشـت وفـود الـدول األعضـاء يف املركـز اإلقلـيمي لالستشـعار عـن بعد لدول مشال           - ٢
 ٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٨ و ٢٧يومــي “ إعــالن تونــس الــثاين”أفريقــيا واملشــاركة يف املؤمتــر 

، ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول٢٧ســتمرة لألهــداف املبيــنة يف اإلعــالن الصــادر يف ــدف املــتابعة امل
__________ 

ــلحق رقـــم    )1(  ــتون، املـ ــة، الـــدورة السـ ــية العامـ ــية للجمعـ ــائق الرمسـ ، )Corr.1، و A/60/20( وتصـــويب ٢٠الوثـ
 .١٩٦ الفقرة

 .استنسخت الردود بالشكل الذي وردت به * 
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وأوصـت الوفـود جملـس املركـز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفريقيا باعتماد النص                 
 :التايل

، وإىل  ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٧ إىل اإلعالن األساسي الصادر يف       إذ يشـري  ”  
 أهدافه وخطة عمله؛

عالن يتصل باملبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية املتخذة على         أن اإل  وحيـث ”  
أسـاس االسـتراتيجية الدولـية لـلجد من الكوارث، على النحو املبني يف القرارات ذات                

 الصلة اليت  اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

 جهـود مكتـب األمـم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي يف تطوير         وإذ يؤكـد  ”  
 رات يف ااالت املتعلقة باألنشطة الفضائية؛املها

مــنه ملخــتلف االتفاقــيات الدولــية حمــل االهــتمام الكــبري للتنمــية        ومــراعاة ”  
 املستدامة واحلماية البيئية؛

 إىل مؤمتــرات القمــة العاملــية بشــأن احلمايــة البيئــية وبشــأن التنمــية  وإذ يشــري”  
دام السـواتل مقـترنا بالرصـد القائم      املسـتدامة، والـيت أكـدت عـلى دور الرصـد باسـتخ            

 على األرض؛

 املعــتمدة يف مؤمتــر القمــة ٢٠١٤-٢٠٠٥ خطــة العمــل للفــترة وإذ يالحــظ”  
 بشــأن تنفــيذ ٢٠٠٥فــرباير / شــباط١٦الثالــث لرصــد األرض، املعقــود بربوكســل يف 

 منظومة عاملية لنظم رصد األرض؛

ر األمـم املـتحدة الثالث      مـنه لنـتائج األعمـال املـنجزة يف إطـار مؤمتـ            ومـراعاة   ”  
اليونيســبيس (املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 

ــث  ــتحدة    ) ٥+ الثال ــم امل ــة لألم ــية العام ــراري اجلمع ــؤرخ ٥٩/٢(وق  تشــرين ٢٠ امل
 ؛)٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٥٩/١١٦ و ٢٠٠٤أكتوبر /األول

لعربــية الليبــية أصــبحت عضــوا يف جلــنة اســتخدام  أن اجلماهرييــة اوإذ يســره”  
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وأن املركــز اإلقلــيمي لالستشــعار عــن بعــد    
لـدول مشال أفريقيا يرصد وقائع جلسات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض             
الســلمية كمراقــب دائــم، وأن تونــس قــد حضــرت جلســات اللجــنة الفرعــية العلمــية    

 التقنية كمراقب؛و

 تقريـر املديـر العـام لـلمركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول              وإذ يالحـظ  ”  
 مشال أفريقيا والتقارير اليت تقدمها الدول األعضاء عن أنشطة املركز؛
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 مـع األسـى إىل أن الدول األعضاء يف املركز اإلقليمي لالستشعار             وإذ يشـري  ”  
ــيا معرضــة لكــ    ــدول مشــال أفريق ــزالزل والفيضــانات   عــن بعــد ل ــثل ال ــية م وارث طبيع

وحــرائق الغابــات والتصــحر واجلفــاف وهجمــات اجلــراد وأن هــذه الكــوارث شــائعة   
 احلدوث يف منطقة مشال أفريقيا؛

“ الكــوارثكوكــبة رصــد ” مــع االهــتمام مبشــاركة اجلزائــر يف وإذ يرحــب”  
 ؛١ -من خالل الساتل اجلزائري 

تائج البــيانات الســاتلية املتأتــية مــن مضــمون  أن القــيمة املضــافة لنــوإذ يؤكــد”  
املعلومـات املولـدة مـن خـالل إدماجهـا مـع أنـواع أخـرى من البيانات بالصيغة واللغة                    

 اللتني يستعملهما املستخدم النهائي؛

 مــع االهــتمام النــتائج املــتحققة مــن تفعــيل امليــثاق الــدويل بشــأن   وإذ يالحــظ”  
 :وهذا امليثاق“ الكوارثكوكبة رصد ” بني واالتصال“ ريةالكوارث الكبالفضاء و”

ــجع ‐ ١”   ــربى    يشـ ــوارث الكـ ــر الكـ ــيم خماطـ ــيت تقـ ــربامج الـ ــزالزل ( الـ الـ
، والتخطــيط عــلى )والفيضــان وحــرائق الغابــات والتصــحر واجلفــاف وأســراب اجلــراد

األصــعدة الوطـــين واإلقلــيمي ودون اإلقلـــيمي الــذي يســـاعد باالقــتران مـــع الـــربامج     
ــز    األرضــية األســاس عــ  ــر االقتصــادي للكــوارث الطبيعــية، وعــلى تعزي لى ختفــيف األث

 احلماية البيئية واملساعدة على رفع مستويات املعيشة جلميع املواطنني؛

 مبواصلة بذل هذه اجلهود، مع مراعاة املبادرات واإلمكانيات         يوصـي  ‐ ٢”  
 بأن  املـتاحة يف التخطـيط الـدويل املتناسـق؛ ويرحـب باعـتزام كوكـبة رصـد الكـوارث                  
 .“تتيح بدون مقابل حصة من البيانات الساتلية اليت جتمعها كوكبة رصد الكوارث

ســبتمرب / أيلــول٢٧ إىل األمهــية املــوالة يف اإلعــالن الصــادر يف  يشــري ‐ ٣”  
 إلجيــاد سياســة لتســعري البــيانات اســتنادا إىل تكالــيف االستنســاخ يف حالــة        ٢٠٠٢

 كــانون ٢٦ الســنامي الــيت حدثــت يف    أن كارثــة املــد ويالحــظالتطبــيقات العامــة؛  
 عــززت الــتفكري بشــأن سياســة تســعري البــيانات والــتحول إىل   ٢٠٠٤ديســمرب /األول

عرضــها بــدون مقــابل، وهــو الشــيء املستحســن أن يســتمر يف حالــة وقــوع كــوارث   
 كبرية؛

ــتمام   ‐ ٤”   ــع االهـ ــظ مـ ــة    يالحـ ــيانات وسياسـ ــلى البـ ــول عـ ــبل احلصـ  سـ
ــتعلق بســواتل    ــيما ي ــوارد األرضــية     االســتغالل ف ــثل مســائل رصــد امل رصــد األرض م

 عــن االهــتمام مبســامهة امليــثاق ويعــربوالســاتل البيــئي وســاتل رصــد األرض وغريهــا 
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يف إدارة الكوارث كمثال لتطبيق املبادئ      “ ةريالفضاء والكوارث الكب  ”الـدويل بشـأن     
عية العامة  املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعـد من الفضاء اخلارجي، اليت اعتمدا اجلم              

بدراســة استصــواب انضــمام الــدول ويوصــي ؛ ١٩٨٦ديســمرب / كــانون األول٣٤يف 
األعضـاء يف املركـز اإلقلـيمي لالستشـعار عـن بعد لدول مشال أفريقيا إىل ذلك امليثاق                  

 وآلية التنفيذ الفوري؛

ــد     يشــجع ‐ ٥”   ــيمي لالستشــعار عــن بع ــدول األعضــاء يف املركــز اإلقل  ال
عـلى توفري سبل االطالع على املعلومات غري املصنفة بالسرية من           لـدول مشـال أفريقـيا       

قواعـد بـيانات تلـك الـدول ألغـراض الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعية والتصرف حياهلا                   
 املركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال      ويدعووالـربط الشـبكي للمعلومات؛      

يانات إقليمية واستعماهلا أفريقـيا لكـي يدرس يف أقرب وقت مستطاع مسامهة قاعدة ب         
يف هــذا اخلصــوص، مــع مــراعاة الــبعد املــتعدد التخصصــات هلــذه البــيانات، ولــتحديد   

 ترتيبات تبادل موحدة دف االستغالل املفيد هلذه البيانات؛

احلاجــة املتواصــلة إىل اخلــربة الفنــية الوطنــية ألغــراض التعلــيم يالحــظ  ‐ ٦”  
ل بـرامج التدريـب على النظم الفضائية ويدعو         باسـتعما ويوصـي   والتدريـب والتنمـية؛     

بتلك البلدان اليت لديها    سوف يرحب   إىل التوسـع يف هـذه الربامج؛ ويف هذا السياق،           
مـرافق تدريـب واستضـافة وكالـة الفضـاء األوروبـية املـتدربني من بلدان مشال أفريقيا،                  

ــبلدان أو عــلى جهــ     از األمــم وتــزويدهم مبــنح دراســية باالعــتماد عــلى مــوارد تلــك ال
املـتحدة، واملـتوخى أيضـا إجـراء تدريب موضعي على املستوى العاملي أو اإلقليمي يف                
 رصد موارد األرض، واالتصاالت عن بعد واملالحة وحتديد املواقع مبعاونة السواتل؛

 األنشطة الرامية إىل استعراض وحتسني التشريعات ذات الصلة         يدعـم  ‐ ٧”  
باختاذ إجراءات تشريعية ويوصي رف جتـاه عواقـبها؛      بـتوقي الكـوارث الطبيعـية والتصـ       

 ورقابية متناسقة، مع مراعاة أثر هذه الكوارث عرب احلدود؛

ــانون     يرحــب ‐ ٨”   ــيا يف جمــال ق ــبديه دول مشــال أفريق ــذي ت ــتمام ال  بااله
الفضـاء والدعـم التنظيمي الذي يقدمه املركز األورويب لقانون الفضاء من أجل ترتيب    

 الدول األعضاء يف    ويشجعرات واحللقـات الدراسـية وعرض الوثائق؛        إجـراءات املؤمتـ   
املركـز اإلقلـيمي لالستشـعار عـن بعـد لدول مشال أفريقيا والدول املنتسبة إليه للمثابرة               
مـع بـراجمها اخلاصـة بالفضـاء، وأن تصـبح أطـرافا يف أقـرب ظرف ممكن يف معاهدات                    

الصـــكوك القانونـــية القائمـــة يف األمـــم املـــتحدة اخلاصـــة بالفضـــاء اخلـــارجي، وإدراج 
 تشريعاا الوطنية بغية االستفادة الكاملة منها؛
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 بـأن تـبدأ الـدول األعضاء يف املركز اإلقليمي لالستشعار عن             يوصـي  - ٩”  
بعـد لـدول مشـال أفريقـيا يف مضـاعفة تعاوـا وتكثـيف حوارها وإجراء دراسات حمل                   

تصال الدائم حول نتائج مبادراا     اهـتمام مشترك واطالع بعضها البعض من خالل اال        
بغـية االسـتفادة الكاملـة مـنها واسـتغالل املعـرفة املكتسـبة يف املـنطقة من حيث الوقاية                    

بأن يويل املركز   ويوصي  واإلدارة وتقـدمي العون إىل الضحايا حيثما حتدث الكوارث؛          
ات أفريقيا اإلقلـيمي لالستشـعار عن بعد لدول مشال أفريقيا اهتماما خاصا إىل احتياج           

 يف إطار التعاون واحلوار فيما بني بلدان اجلنوب؛

 املديـر العـام لـلمركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال             يدعـو  - ١٠”  
أفريقـيا إىل إحالـة هـذا اإلعـالن، بعـد أن يعـتمده جملـس املركز إىل جلنة األمم املتحدة                     

ىل مــنظمة األمــم املــتحدة بشــأن اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وإ 
ــثقافة   ومــنظمة األغذيــة والــزراعة وإىل هيــئات أخــرى  ) اليونســكو(للتربــية والعــلم وال

 .“معنية بالوقاية من الكوارث الطبيعية ومواجهتها
  

 املركز األورويب لقانون الفضاء  
 

 معلومات عن األنشطة اليت اضطلع ا املركز األورويب لقانون الفضاء -ألف  
 

 منتدى املمارسني املتخصصني - ١ 
 
عقـد منـتدى املمارسـني املتخصصـني الـذي نظمـه املركز األورويب لقانون الفضاء، يف                   - ١

 يف مقـــر وكالـــة الفضـــاء األوروبـــية، يف بـــاريس، برئاســـة الرئيســـني  ٢٠٠٥مـــارس / آذار١٨
ى وأيرلندا  جامعـة ابـردين، اسـكتنلندا، اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظم           (لـيول   . املشـاركني ف  

جامعة اليدن،  (،  )املعهـد الدويل لقانون اجلو والفضاء     (فـون ديـر دونـك       . غ. و ف ) الشـمالية 
التطورات اجلديدة  ” يف إطار موضوع     ٢٠٠٥وحضـر هـذا املنـتدى املعقـود يف سـنة            ). هولـندا 

 مشــاركا مــن جموعــة عريضــة مــن  ٤٥حــوايل “ الســاتلية -يف مــيدان االتصــاالت الالســلكية  
 .ؤسسية والتجارية واألكادمييةاهليئات امل

مسـابقة مانفـريد الكـس لـلمحاكمة الصـورية يف جمـال قـانون الفضاء اليت ينظمها املعهد                    - ٢ 
 الدويل لقانون الفضاء

ــريد الكــس      - ٢ ــية ملســابقة مانف ــباريات األوروب ــانون الفضــاء امل نظــم املركــز األورويب لق
ــانون الفضــاء يف مركــ    ــلمحاكمة الصــورية يف جمــال ق ــورد   ل ز ســاري للفضــاء، جبامعــة غــيلد ف

ــتحدة ( ــريل / نيســان٥ و ٤يومــي ) اململكــة امل ــرقة أمساءهــا   . ٢٠٠٥أب وقــد ســجلت تســعة أف
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وقد فاز يف املباريات األوروبية ملسابقة مانفريد الكس للمحاكمة         . للمشـاركة يف هـذا احلدث     
برئاسة ) (لكة املتحدةاملم(الصـورية يف جمـال قـانون الفضـاء الفريق املوفد من جامعة كمربيدح          

) معــاون مشــارك(والســاندرو تــورايت ) معــاون(جــيمس كــروفورد واملؤلــف مــن كــريس أويــن 
، ومثَّل هذا الفريق أوروبا يف النهائيات العاملية للمسابقة         )شـخص احتـياطي   (ودانـيل بوفنسـينب     

لدويل للمالحة  املعقـودة يف فوكوكـا، الـيابان، أثـناء انعقـاد املؤمتـر السادس واخلمسني للمؤمتر ا                
أكتوبر / تشرين األول  ٢١ إىل   ١٧نـدوة املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء، يف الفـترة من               /الفلكـية 
٢٠٠٥.( 

الواليـــات املـــتحدة  (وفـــازت يف مســـابقة احملاكمـــة الصـــورية جامعـــة جورجـــتاون       - ٣
ــية ــا        ) األمريك ــثَّل أوروب ــذي م ــة كمــربيدج ال ــريق جامع ــن ف ــة م واملركــز (عقــب منافســة قوي

وأيــد أعضــاء جملــس املركــز األورويب لقــانون الفضــاء . يف النهائــيات) ويب لقــانون الفضــاءاألور
 .الفريق وأسدوا إليه املشورة أثناء الشهور اليت سبقت إجراء املسابقة

 
  نقطة االتصال الوطنية التابعة للمملكة املتحدة–املركز األورويب لقانون الفضاء  - ٣ 

ــي   - ٤ ــتحدة يف إطــار املركــز األورويب    عقــدت نقطــة االتصــال الوطن ــلمملكة امل ــتابعة ل ة ال
 يف اليوم التايل النتهاء اجلوالت األوروبية ملسابقة مانفريد الكس للمحاكمة    -لقـانون الفضـاء     

الصـورية يف جمـال قـانون الفضـاء، مؤمترا يف جامعة ساري يف غيلفورد، اململكة املتحدة، بشأن           
اسـتخدمت بعض التطبيقات واخلدمات اخلاصة برصد       و. “املسـائل الراهـنة يف رصـد األرض       ”

ــية     ــية واألمن ــراض البيئ ــاملي لألغ ــرنامج الرصــد الع ــناول   . األرض وخصوصــا ب وجــرى أيضــا ت
مواضــيع أخــرى مــثل الــتحديات اخلاصــة بســبل الوصــول إىل بــيانات رصــد األرض، واملســائل  

توزيع والتسعري واحلفظ يف    اخلاصـة بامللكـية واخلصوصـية وحقـوق امللكـية الفكرية، واملعايري وال            
امللفـات، واسـتخدام بـيانات رصـد األرض كدلـيل إثـبات يف احملـاكم، مبا يف ذلك جواز قبوهلا                     

 .واإلخالل احملتمل بتشريعات حقوق اإلنسان

املركـــز األورويب /نـــدوة قـــانون الفضـــاء املشـــتركة بـــني املعهـــد الـــدويل لقـــانون الفضـــاء - ٤ 
 الفضاء لقانون

ــدوة قــ  - ٥ ــانون الفضــاء     عقــدت ن ــدويل لق انون الفضــاء الســنوية املشــتركة بــني املعهــد ال
ــنا يــوم    أثــناء انعقــاد الــدورة  ٢٠٠٥أبــريل / نيســان٤واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء يف فيي

الـرابعة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            
رة أخـرى بيتر يانكوفيتش، رئيس هيئة اإلشراف على وكالة الفضاء           ورأس الـندوة مـ    . السـلمية 

ــام        ــيس الســابق للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وق النمســاوية والرئ
ــانون الفضــاء    ــدويل لق ــندوة حــول موضــوع  . بالتنســيق أمــني املعهــد ال ــتطورات ”ودارت ال ال
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مبادئ األمم املتحدة الصادرة    عادة النظر يف    إيف جمـال االستشعار عن بعد واستصواب        احلديـثة   
وسوف تنشر  . “ فـيما يـتعلق باستشـعار األرض عـن بعد من الفضاء اخلارجي             ١٩٨٦يف سـنة    

مـداوالت الـندوة يف مـداوالت الـندوة السـابعة واألربعـني للمعهد الدويل لقانون الفضاء بشأن                  
ــر، كــنداء يف ال     ــدت يف فانكوف ــيت عق ــانون الفضــاء اخلــارجي، ال ــن  ق ــترة م  تشــرين ٨ إىل ٤ف

وخاصــة أعضــاء جملــس املعهــد الــدويل  (وجــاء املتكــلمون مــن أوروبــا  . ٢٠٠٤أكــتوبر /األول
 .ومن الواليات املتحدة ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ) لقانون الفضاء

املؤمتــر املشــترك بــني املركــز اإلقلــيمي لالستشــعار عــن بعــد لــدول مشــال أفريقــيا واملركــز  - ٥ 
 قانون الفضاءاألورويب ل

 واملركــز األورويب )2(نظــم املركــز اإلقلــيمي لالستشــعار عــن بعــد لــدول مشــال أفريقــيا  - ٦
لقــانون الفضــاء املؤمتــر الــدويل املعــين بــالكوارث الطبيعــية ودور االستشــعار عــن بعــد بواســطة   

 ٢٨ إىل ٢٦عقـــد يف تونـــس يف الفـــترة مـــن  ”االعتـــبارات االقتصـــادية والقانونـــية : الســـواتل
وكـان الغـرض مـن املؤمتـر إبراز وتشجيع التعاون واإلجراءات العاملية             . “٢٠٠٥أبـريل   /اننيسـ 

فيما ) سـبل الوصـول إىل البـيانات واالسـتخدامات        (واإلقليمـية يف مـيدان االستشـعار عـن بعـد            
ــا       ــلى آثاره ــب ع ــية والتغل ــوارث الطبيع ــن الك ــتعلق بالوقايــة م ــذا احلــدث فرصــة    . ي ــان ه وك

شـطة التنفـيذ لـدى الـدول األعضـاء يف املركـز اإلقلـيمي لالستشعار              السـتعراض السياسـات وأن    
عـن بعـد لدول مشال أفريقيا وتعزيز املعرفة بقانون الفضاء والتدابري احلالية يف ميدان االستشعار                
عــن بعــد باســتخدام الســواتل، واملعــرفة بالسياســات اإلطاريــة واألهــداف الــيت تبتغــيها خمــتلف   

متـر الدول األعضاء يف املركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول           وحضـر املؤ  . اجلهـات الفاعلـة   
مشـال أفريقـيا والـدول املنتسـبة إلـيه ورئـيس املركز األورويب لقانون الفضاء وبعض األعضاء يف           
جملـس املركـز األورويب املذكـور ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ووكالـة الفضـاء األوروبية                   

ــثلو ه   ــيون وخــرباء ومم ــثل مرصــد الســاحل والصــحراء     وأســاتذة أوروب ــية أخــرى م ــئات دول ي
الـذي سيحال إىل مؤسسات     “ إعـالن تونـس الـثاين     ”واختـتم املؤمتـر أعملـه باعـتماد         . الكـربى 

ب عـلى آثارهـا، وإىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي،          أخـرى معنـية بـتوقي الكـوارث والتغلـ         

__________ 
 ٦وأنشئ املركز يف    . املركـز اإلقلـيمي لالستشـعار عـن بعد لدول مشال أفريقيا منظمة حكومية دولية إقليمية                )2( 

 بالتوقـيع عـلى القـانون التأسيسـي له مـن جانـب مخـس دول مـن مشال أفريقيا          ١٩٩٠أكـتوبر  /تشـرين األول 
ووقعت مصر على وثيقة انضمامها يف      . اجلزائـر وتونـس واجلماهرييـة العربـية الليبية واملغرب وموريتانيا          : هـي 
وتوجد . ٢٠٠٢مارس / آذار٦، ووقـع السـودان عـلى وثـيقة انضمامه يف            ٢٠٠١نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٢

أيضـا دول منتسبة للمركز الذي يوجد مقره يف تونس والغرض الرئيسي للمركز هو ترويج وتنسيق التكامل                 
ومواءمــة وضــمان هــذا الــتكامل بــني سياســات الــدول األعضــاء الــيت تســتخدم االستشــعار عــن بعــد ونظــام    

 .املعلومات اجلغرافية
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مشال أفريقيا يف كانون عقـب موافقـة جملـس إدارة املركـز اإلقلـيمي لالستشـعار عـن بعد لدول           
 .٢٠٠٦يناير /الثاين

 
 اجلمعية العامة اليت يعقدها مرة كل سنتني املركز األورويب لقانون الفضاء - ٦ 

اجتمعـت اجلمعـية العامـة الـيت يعقدهـا مـرة كل سنتني املركز األورويب لقانون الفضاء                   - ٧
ــية يف بــاريس يف   ــة الفضــاء األوروب  ملناقشــة السياســة ٢٠٠٥يونــيه / حزيــران٢١يف مقــر وكال
وانتخبـــت اجلمعـــية العامـــة . ٢٠٠٧-٢٠٠٥االســـتراتيجية لـــلمركز وبـــرنامج العمـــل للفـــترة 

 من  ٤لـلمركز األورويب لقانون الفضاء جملس إدارة جديدا وناقشت تعديال أدخل على الفقرة              
ور فضال عن ذلك، أكدت اجلمعية العامة على د     .  مـن ميـثاق املركـز وأقـرت الـتعديل          ٢املـادة   

نقـاط االتصـال الوطنـية الـتابعة لـلمركز األورويب، وذلـك لتعزيز املعرفة اخلاصة بقانون الفضاء                   
عــلى الصــعيد الوطــين، وقــررت مواصــلة تطويــر وتعزيــز شــبكة نقــاط االتصــال الوطنــية الــتابعة  
لـلمركز األورويب، وذلـك مـن خـالل إقامـة نقـاط اتصـال وطنية جديدة تابعة للمركز يف دول              

ويف هــذا املضــمار، بــدأت اإلجــراءات فعــال، فعــلى ســبيل . لوســطى وأوروبــا الشــرقيةأوروبــا ا
 يكرس ٢٠٠٦املـثال، وافقـت نقطـة االتصـال الوطنـية النمسـاوية عـلى عقـد اجـتماع يف سـنة                      

 .لتعزيز قانون الفضاء يف دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية
 

لقــانون الفضــاء بشــأن قــانون الفضــاء الــدورة الصــيفية الــرابعة عشــرة لــلمركز األورويب  - ٧ 
 والسياسة الفضائية

عقــدت الــدورة الصــيفية الــرابعة عشــرة الــيت يــنظمها املركــز األورويب لقــانون الفضــاء   - ٨
بشـأن قـانون الفضـاء والسياسـة الفضـائية يف كلـية العلـوم السياسـية، بـول أوف تـريين، جامعة                       

وحضر الدورة ما جمموعه    . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلـول  ١٦ إىل   ٥يف الفـترة مـن      ) إيطالـيا (بريوجـيا   
مـن خمتلف كليات احلقوق األوروبية  ) سـبق أن قـام املركـز بتدريـبهم    ( معـلمني  ٤ طالـبا و   ٤٥

ــيا وبلجــيكا وسويســرا وفرنســا واململكــة املــتحدة والنمســا      ( ــيا وإيطال ــنها إســبانيا وأملان مــن بي
صيفية للمركز األورويب لقانون    وسوف تنشر مداوالت الدورة ال    ). وهـنغاريا وهولندا واليونان   
 .الفضاء يف الشهور القادمة

 
 حلقة عمل مشتركة بني األمم املتحدة ونيجرييا بشأن قانون الفضاء - ٨ 

 ٢١عقـدت حلقـة عمـل األمـم املتحدة السنوية لقانون الفضاء يف أبوجا يف الفترة من                   - ٩
ــثاين ٢٤إىل  ــية اال” بشــأن املوضــوع  ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين ال ــية ومعاجلــة  تلب ــتزامات الدول ل

مارشــيزيو، . ومــثل املركــز األورويب لقــانون الفضــاء يف هــذه احللقــة س. “احمللــيةاالحتــياجات 
رئـيس اللجـنة الفرعـية القانونـية الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                   
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وقـــام . لفضـــاءونائـــب الرئـــيس احلـــايل لـــلمركز األورويب لقـــانون ا) ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفـــترة (
مارشــيزيو بعــرض نــتائج حلقــات العمــل واملؤمتــرات الــيت نظمــت بدعــم مــن املركــز األورويب   

، مثل املؤمترات اليت نظمت مع املركز      ٢٠٠٢لقـانون الفضـاء يف بلـدان مشـال أفريقـيا منذ سنة              
زم اإلقلـيمي لالستشـعار عن بعد لدول مشال أفريقيا واإلعالن الصادر الحقا وحلقة العمل املعت              

 .تنظيمها مع املركز امللكي لالستشعار عن بعد يف املغرب
 

 الرسالة اإلخبارية واملنشورات الصادرة عن املركز األورويب لقانون الفضاء - ٩ 

تنشــر الرســالة اإلخــبارية الصــادرة عــن املركــز األورويب لقــانون الفضــاء مقــاالت عــن   - ١٠
الـتحديات العاملية واألوروبية فيما يتعلق      :  مضـافا إلـيه    ٢٠٠١مـثال املشـروع     (مسـائل قانونـية     

بقــانون اجلــو والفضــاء عــند حافــة القــرن احلــادي والعشــرين؛ الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية  
واألمنـية؛ طـريقة جديـدة للـتعاون األورويب؛ والفجـوة الرقمـية؛ وقـانون الفضاء وآليات تسوية                  

وتعـرض الرسالة اإلخبارية اليت     . ةومواضـيع أخـرى حمـل اهـتمام األوسـاط الفضـائي           ) املـنازعات 
يصــدرها املركــز األورويب لقــانون الفضــاء معلومــات قــيمة بشــأن الــتطورات اجلديــدة يف جمــال  

ذات ) مثل املؤمترات، وحلقات العمل   (قـانون الفضـاء وبشـأن األحـداث األخـرى حول العامل             
سالة اإلخبارية ويرسـل كـل عـدد جديـد مـن الر       . الصـلة بقطـاع الفضـاء والتطبـيقات الفضـائية         

هـذه جمانـا إىل مجـيع أعضـاء املركـز األورويب لقـانون الفضـاء وهـو ينشـر عـلى املوقـع الشبكي                         
نوفمرب /يف تشرين الثاين  ) ٣١رقم  (وقـد نشـر العـدد األخري        . لـلمركز األورويب عـلى اإلنترنـت      

ــلمركز    . ٢٠٠٥ ــية لـ ــيانات القانونـ ــاعدة البـ ــتاحة لالطـــالع عـــلى قـ ــية مـ والنســـخة اإللكترونـ
 )http://www.esa.int/SPECIALS/ECSL/SEMKL23AR2E_O.html: (األورويب لقانون الفضاء

فضاء هـو مبادرة من املركز األورويب لقانون ال       “ تدريـس قـانون الفضـاء يف أوروبـا        ”و - ١١
وتتألف هذه املبادرة من كتيب     . ١٩٩٣ ونقحت يف سنة     ١٩٩١اسـتهلت ألول مـرة يف سـنة         

داخــل (اجلامعــات ومراكــز التدريــب يف جمــال قــانون الفضــاء      يتضــمن قائمــة باملؤسســات و  
ويعـرض الكتيـب أيضـا معلومات تفصيلية عن األساتذة ووحدات الربامج الدراسية،             ). أوروبـا 

. كما يعرض الكتيب صورا للجامعات املذكورة     . والرسـوم الدراسـية ومدد الدورات الدراسية      
وميكن إرساهلا بدون   “ ضـاء يف أوروبـا    تدريـس قـانون الف    ”وقـد وزعـت اإلصـدارة الثالـثة مـن           

. مقـابل إىل املؤسسـات واجلامعـات الـيت ترغب يف تدريس قانون الفضاء وكذلك إىل الطالب                
ويــرجى مــن الوفــود املهــتمة باحلصــول عــلى نســخة مــن هــذا الكتيــب االتصــال بأمانــة املركــز   

 .األورويب لقانون الفضاء
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 ةاألنشطة املستقبلية واألحداث املقبل -باء  
اجلوانــب القانونــية : الســياحة الفضــائية”منــتدى املمارســني املتخصصــني بشــأن املوضــوع  - ١٠ 

 “والسياساتية

متــثل الســياحة الفضــائية واحــدة مــن أكــثر الــتطورات األخــرية اإلشــكالية يف األنشــطة   - ١٢
فوجــود ركــاب مســافرين يدفعــون مــن حســابام يطــرح عــددا مــن مســائل ونــتائج . الفضــائية
إذا مـا قـورن هؤالء برواد فضاء مهنيني وعلماء اعتادوا على العمل يف الفضاء اخلارجي                حمـددة   

وســيكرس املركــز األورويب لقــانون الفضــاء منــتدى املمارســني املتخصصــني    . أو بالقــرب مــنه
ــتزم تنظــيمه يف ســنة   ــوم     ٢٠٠٦املع ــباريس ي ــية ب ــة الفضــاء األوروب ــر وكال ــده يف مق  ١٧ وعق

 هـذه املسـألة، وبـالذات يف بعـض جوانـبها القانونـية والسياساتية              للـنظر يف   ٢٠٠٦مـارس   /آذار
وهـذه تشـمل الترخـيص للشـركات واملركـبات وأطقـم املالحـة؛ ووضـع أطقم املالحة                  . اهلامـة 

ــتمويل والســندات الضــمانية    ــتأمني؛ وال وســينظر يف هــذه  . واملســافرين، وقضــيتا املســؤولية وال
ور التشـريعات الوطنـية والتطورات احلاصلة يف        اجلوانـب مـن مـنظور دويل، بـيد أن كـال مـن د              

 .قانون الواليات املتحدة يف هذا الصدد سوف يناقش أيضا

 مسابقة مانفريد الكس للمحاكمة الصورية يف جمال قانون الفضاء - ١١ 

سـوف تـدور املـباريات األوروبـية يف مسـابقة مانفـريد الكـس للمحاكمة الصورية يف                  - ١٣
أبريل / نيسان٢٥ و ٢٤اجلامعة الكاثوليكية يف ليوفني، بلجيكا، يومي      جمـال قـانون الفضـاء يف        

أبريل، سوف تنظم نقطة االتصال الوطنية البلجيكية حلقة عمل         / نيسان ٢٦ويف يـوم    . ٢٠٠٦
. بشـأن التشـريعات الفضـائية البلجيكـية وأمـثلة مقارنة أخرى من قوانني وطنية خاصة بالفضاء                

 .البلجيكي يف بروكسلوستعقد حلقة العمل يف الربملان 

نـدوة قـانون الفضاء املشتركة بني املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون               - ١٢ 
 ٢٠٠٦الفضاء املعتزم عقدها يف 

مـع مراعاة التواتر املفزع الذي تضرب فيه الكوارث الطبيعية كوكب األرض، فريوح              - ١٤
قتصـادي والسياسـي يف كـثري مـن املـناطق، قرر      ضـحيتها اآلالف وتـتقطع أواصـر االسـتقرار اال         

جملسـا إدارة املركـز األورويب لقـانون الفضـاء واملعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء تكـريس ندوما            
: الكـــوارثإدارة الفضـــاء و”  للـــنظر يف موضـــوع  ٢٠٠٦الســـنوية الـــيت ســـتعقد يف ســـنة    

 يف فيينا، وسوف ينشر ٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ٣وسـتنعقد الـندوة يـوم       . “االعتـبارات القانونـية   
الـربنامج الـذي جيـري اآلن وضـع ملسـاته النهائـية على املوقع الشبكي للمركز األورويب لقانون                   

 .الفضاء
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ــر  - ١١  ــاء   ”مؤمتـ ــاف الفضـ ــية الستكشـ ــية واألخالقـ ــب القانونـ ــرين ٢٧ – ٢٦، “اجلوانـ  تشـ
 يس، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، بار٢٠٠٦أكتوبر /األول

مـتابعة لـلمؤمتر بشـأن اإلطـار القـانوين واألخالقـي لـلمالحني الفضائيني يف مقامهم يف                   - ١٥
 يف مقر منظمة األمم املتحدة للتربية       ٢٠٠٤كتوبر  أ/ولأل تشرين ا  ٢٩الـذي عقد يف     “ الفضـاء 

والعـلم والـثقافة يف بـاريس، يـنظم املركـز األورويب لقـانون الفضـاء واللجنة العاملية ألخالقيات                   
الـتابعة لليونسكو واإلدارة القانونية التابعة لوكالة       ) COMEST (املعـارف العلمـية والتكنولوجـيا     

الفضــاء األوروبــية ومعهــد قــانون الفضــاء واالتصــاالت عــن بعــد يف كلــية جــان مونــيه الــتابعة   
ــية احلاديــة عشــرة، مؤمتــرا آخــر بشــأن     ــية واألخالقــية  ”جلامعــة بــاريس اجلنوب اجلوانــب القانون

ــر اليونســكو   ،شــاف الفضــاء الستك ــده يف مق ــتزم عق ــي  يف  يع ــاريس يوم  تشــرين ٢٧ و ٢٦ب
وسـوف يركـز هـذا املؤمتـر الـثاين على استكشاف الفضاء اخلارجي يف              . ٢٠٠٦أكـتوبر   /األول

ضـوء املشـاريع الـيت تنفذها بعض وكاالت الفضاء، مثل الرؤية فيما يتعلق باستكشاف الفضاء                
لفضــائية الــتابعة للواليــات املــتحدة األمريكــية وبــرنامج وكالــة  لــدى اإلدارة الوطنــية لــلمالحة ا

وســوف يتــناول املؤمتــر خمــتلف املواضــيع . الفضــاء األوروبــية بشــأن استكشــاف الشــفق القطــيب
وجيري بانتظام حتديث املعلومات على  . املعنـية وحيلـلها مـن وجهـيت الـنظر القانونـية واألخالقية            

، )/http://www.esa.int/SPECIALS/ECSL(نون الفضــاء املوقــع الشــبكي لــلمركز األورويب لقــا
وستنشــأ صــفحة مواضــيعية عــلى املوقــع اخلــاص باللجــنة العاملــية ألخالقــيات املعــارف العلمــية   

ويعتـرب موضـع ترحيب أي    ). http://www.unesco.org/ethics(والتكنولوجـيا الـتابعة لليونسـكو       
ــربيدية وع     ــة الـ ــلى القائمـ ــه عـ ــإدراج امسـ ــتم بـ ــخص مهـ ــر  شـ ــنظمي املؤمتـ ــال مبـ ــيه االتصـ : (لـ

Conference2006@idest-paris.org.( 
 

 األنشطة األخرى -جيم  
قـــانون التقنـــيات ”ســـوف يـــنظم املركـــز األورويب لقـــانون الفضـــاء اجـــتماعا بشـــأن   - ١٦

 .٢٠٠٦يونيه /بالتعاون مع املركز امللكي املغريب لالستشعار عن بعد، يف حزيران“ الفضائية

ــاط      وســوف تستضــ  - ١٧ ــده نق ــذي تعق ــام ال يف نقطــة االتصــال النمســاوية االجــتماع الع
 ٢٠٠٦سبتمرب  /االتصـال الوطنـية الـتابعة لـلمركز األورويب لقـانون الفضـاء، يف فيينا، يف أيلول                

 ).سيحدد املوعد الحقا(

املؤمتـر السـابع واخلمسـون لـلمؤمتر الدويل للمالحة الفلكية والندوة التاسعة واألربعون               - ١٨
د الـدويل لقانون الفضاء بشأن قانون الفضاء اخلارجي، سوف تعقد يف فالنسيا، إسبانيا،          لـلمعه 

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ إىل ٢يف الفترة من 
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 رابطة القانون الدويل  
 معلومات أساسية -ألف  

تأسسـت رابطة القانون الدويل اليت كانت تعرف أصال برابطة إصالح وتدوين قوانني              - ١
وتتمـثل أهداف الرابطة اليت ما زالت تصلح لغاية اليوم          . ١٨٧٣ يف بروكسـل، يف عـام        األمـم، 

يف دراسـة القـانون الـدويل العـام واخلـاص وشـرحه ومواصـلة تقدمـه، ودراسـة القانون املقارن،                     
وصـياغة االقـتراحات إلجيـاد حلـول لتـنازع القوانـني وتوحـيد القوانـني، والتقدم يف جمال تعزيز               

ويقع مقر رابطة القانون الدويل اليت تتألف من        . ايا الطبيعـية عـلى الصـعيد الدويل       الـتفاهم والـنو   
ويـرأس الـس التنفـيذي لـرابطة القانون الدويل لورد سلني            .  فـرعا وطنـيا يف لـندن       ٥٠حـوايل   

أوف هـاديل، وكـارل هـايرت بوكشتيغل هو الرئيس العاملي لرابطة القانون الدويل، حيث جرى              
 .٢٠٠٤أغسطس /نصب يف مؤمتر الرابطة املعقود يف برلني يف آبانتخابه هلذا امل

وبـدأت أنشـطة جلـنة قـانون الفضـاء، الـتابعة لـرابطة القـانون الـدويل، يف نيويورك عام                      - ٢
 ومنذ ذلك احلني، ترفع اللجنة      )3( خـالل انعقـاد املؤمتـر الدويل الثامن واألربعني للرابطة          ١٩٥٨

نتائج اليت تتوصل إليها إىل املؤمترات االثين سنوية اليت تعقدها بانـتظام تقاريـرها عـن أعماهلـا وال       
، صـارت جلـنة قـانون الفضـاء الـتابعة للرابطة تتمتع مبركز املراقب               ١٩٩٦ومـنذ سـنة     . الـرابطة 

الدائـم لـدى جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وتقدم إليها التقارير السنوية                
 وأثناء التسعينات من القرن العشرين كان       )4(ائل قانون الفضاء  عـن أنشـطتها بشـأن خمـتلف مس        

أما . يـرأس جلـنة قـانون الفضـاء كـارل هايرت بوكشتيغل ومعه مورين ويليامز بصفة املقرر العام                 
__________ 

 يف تقاريـر مؤمتـرات رابطة القانون الدويل، املتاحة يف شكل كتاب    انظـر الفصـول بشـأن جلـنة قـانون الفضـاء            )3( 
منشورات (األنشطة الفضائية لألمم املتحدة واملنظمات الدولية انظر أيضا  (صـادر من رابطة القانون الدويل،       

خلارجي وأثناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثالث الستكشاف الفضاء ا        ). E.99.I.24األمـم املتحدة، رقم املبيع      
واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، ويف إطـار حلقـة العمل بشأن قانون الفضاء يف القرن احلادي والعشرين،                     
الــيت قــام بتنظــيمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء الــتابع لالحتــاد الــدويل    

بطة القانون الدويل بشأن محاية البيئة     لـلمالحة الفضـائية أشـري بصـفة خاصة إىل الصك الدويل الذي أعدته را              
مـن األضـرار الـيت حيدثهـا احلطـام الفضـائي، الـذي اعـتمده املؤمتـر السـادس والسـتون لـرابطة القـانون الدويل                         

وأشـري إىل مشـروع اتفاقـية رابطـة القـانون الـدويل بشـأن تسـوية الرتاعـات املتعلقة                    ) ١٩٩٤بويـنس أيـرس،     (
 مؤمتر رابطة القانون الدويل الثامن والستون، الذي عقد يف تاييبه، مقاطعة            باألنشـطة الفضـائية، الذي اعتمده     

 ).١٩٩٨تايوان الصينية يف عام 
 K. H. Böckstiegel, “The role of the International Law Association in the development ofانظر بصفة خاصة  )4( 

 the law of outer space”, Project 2001: Legal Framework for the Commercial Use of Outer Space, K. H. 

 Böckstiegel, ed. (Cologne, Carl Heymanns, 2002)�   ولالطـالع عـلى مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع ،
وهي تبني أعمال جلنتها املعنية بقانون الفضاء،       ) يف شكل كتاب  (إىل تقاريـر مؤمتـرات رابطـة القانون الدويل          

سـتبيانات وقواعد بيانات حتدث أثناء جلسات العمل لكل مؤمتر، إىل جانب القرارات املعتمدة            مبـا يف ذلـك ا     
 .من رابطة القانون الدويل يف هذا امليدان
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الس الوطين للبحوث   (جامعـة بوينس أيرس     (موريـن ويلـيامز     : عضـوا املكتـب احلالـيان فهمـا       
 .كمقرر عام) جامعة كولونيا، أملانيا(شتيفان هوبه كرئيس للجنة، و) العلمية والتقنية

 يف بــرلني ٢٠٠٤أغســطس /وقــد عقــد أحــدث مؤمتــر لــرابطة القــانون الــدويل، يف آب - ٣
وــذه املناســبة، وضــعت جلــنة قــانون الفضــاء تقريــرها عــن ). وهــو املؤمتــر احلــادي والســبعون(

اريـا، مـع اإلشارة بصفة خاصة       ة األنشـطة الفضـائية واسـتغالهلا جت       صـ اجلوانـب القانونـية خلصخ    
، حيــث جــرت مناقشــة عــدد مــن     إىل االستشــعار عــن بعــد والتشــريعات الفضــائية الوطنــية     

ومـن مث مضـت اللجـنة تضـطلع باختصاصـاا عـلى غـرار مـا هو                  . االسـتنتاجات واالقـتراحات   
هلي يف سنة   مـبني يف تقريـرها املقـدم إىل املؤمتـر السـبعني لـرابطة القانون الدويل، املعقود يف نيود                  

اســتعراض معــاهدات الفضــاء يف ” والقــرار الالحــق الصــادر مــن مؤمتــر الــرابطة بشــأن  ٢٠٠٢
وأشـري إىل هذه االجتماعات الدولية ونتائجها يف التقرير         . “ضـوء األنشـطة الفضـائية الـتجارية       

ية، السـابق للجـنة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلم               
 ).A/AC.105/C.2/L.254انظر  (٢٠٠٥أبريل /يف نيسان

ويعتـرب كـثري مـن أعضاء جلنة قانون الفضاء معروفني جيدا لدى جلنة استخدام الفضاء                  - ٤
وكثريا ما ذكرت إسهامات هؤالء   . اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنـتها الفرعـية القانونـية            

ومن بني  . ام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     يف الـتقارير السـابقة املقدمة إىل جلنة استخد        
اجلمهورية (أنشـطة أكـثر أعضـائها مشـاركة يف الفترات األخرية، جيدر بالذكر فالدميري كوبال      

ــل كريســت   ) التشــيكية ــيلوم وآرم ــربت غ ــك   ) فرنســا(وجل ــر دون ــون دي ــز ف ــندا(وفران ، )هول
وماهوليــنا هوفمــان ) تحدةالواليــات املــ(كريســتول . وكــارل ك) الســويد(ونــيكالس هــيدمان 

 ).الربازيل(وخوسية مونسريات فيلهو ) إيطاليا(وغابرييال فنتوريين ) أملانيا(

وباإلضـافة إىل التشـريعات اخلاصة باالستشعار عن بعد والفضاء الوطين، أضيف معلم              - ٥
ثيقة وقد محلت العالقة الو   . ٢٠٠٦آخـر إىل مؤمتـر رابطـة القـانون الـدويل املقرر عقده يف سنة                

بـني تشـريعات االستشعار عن بعد والفضاء الوطين من ناحية وبني ذلكما املوضوعني ومسائل               
التسـجيل مـن ناحـية أخرى جلنة قانون الفضاء على االضطالع باستعراض عام ملمارسة الدول                
بشـأن تسـجيل األجسام السماوية وفقا ملختلف النظم القانونية يف العامل، اليت سوف تدرج يف                

. ٢٠٠٦املؤمتـر الـثاين والسـبعني لـرابطة القـانون الـدويل املقرر عقده يف تورونتو يف سنة         تقريـر   
ويعتـرب هـذا املوضـوع، املـدرج حالـيا عـلى جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة         
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية، بالغ األمهية يف أحدث التطورات حاليا، مع                

اعاة بصـفة خاصـة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية انشـأت مؤخرا فريقا عامال معنيا باملوضوع         املـر 
ــيكالس هــيدمان    ــبارزين، ن وجيــدر بالذكــر أن اجلوانــب  . حتــت رئاســة واحــد مــن أعضــائها ال
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القانونـية لـلحطام الفضـائي وتسـوية الرتاعـات املـتعلقة باألنشـطة الفضائية ال تزال، تبعا لالجتاه                   
 . السنوات األخرية، قيد دراسة دائمة من جانب جلنة قانون الفضاءالسائد يف

 
أنشـطة موظفي وأعضاء جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل يف سنة              -باء  

٢٠٠٥ 
اجـتمع موظفـو وأعضـاء جلـنة قـانون الفضـاء التابعة لرابطة القانون الدويل عدة مرات                   - ٦

ومما جيدر ذكره بصفة خاصة يف هذا       . تقرير مؤمتر تورونتو   مـن أجـل إعداد       ٢٠٠٥أثـناء سـنة     
الســياق انعقــاد الــندوة الدولــية بشــأن الــتحديات العاملــية واألوروبــية فــيما يــتعلق بقــانون اجلــو   
والفضـاء عـلى حافـة القـرن احلادي عشر، املعقودة حتت إشراف معهد قانون اجلو والفضاء يف                  

 .ء اجلويجامعة كولونيا واملركز األملاين للفضا

وقـد نظـم االجـتماع وأدار جلسـاته شـتيفان هوبـه، مديـر معهد قانون اجلو والفضاء،                    - ٧
وحضر الندوة أعضاء آخرون،    . عـلى الـنحو املذكـور أعاله، واملقرر العام للجنة قانون الفضاء           

 هــايرت بوكشــتيغل، وغيلــربت غــيلوم، وآرمــل   –كــارل : مشــاركني بصــفام املخــتلفة وهــم  
ميري كوبال، وماهولينا هوفمان، وسريجيو مارشيزيو، وفرانز فون دير دونك،          كريسـت، وفالد  

ونـيكالس هــيدمان، واليزابيــث بــاك امــبالومين، ســتيفن فــريالند، كــاي أوي شــروغل وموريــن  
ــانون اجلــو       ــيدان ق ــريق معــين بالتســجيل واملســؤولية يف م ــن أداروا اجــتماعات ف ــيامز، الذي ويل

 .والفضاء

ــندوة الــ  - ٨ ــة املشــروع  وتضــمنت ال ــيه ٢٠٠١يت عقــدت مبناســبة اي ــرنامج ( مضــافا إل ب
أربـع جلسـات عمل، ركزت كل جلسة منها         ) حبـوث بعـيد األثـر موجـه مـن جامعـة كولونـيا             

ــنها خمــتلف املســائل احملــيطة       ــتعلق بقــانون اجلــو والفضــاء، مــن بي عــلى مســائل حموريــة رفــيعة ت
ها؛ والعالقــات احلالــية واملســتقبلية بــني بالتشــريعات الفضــائية الوطنــية والصــعوبات أمــام تنفــيذ

االحتــاد األورويب ووكالــة الفضــاء األوروبــية؛ واملســائل الشــائعة يف قــانون اجلــو والفضــاء، مــع   
التشــديد اخلــاص عــلى التطبــيقات املســتقبلية يف الفضــاء اجلــوي واألمــثلة الــيت تعرضــها مســائل  

 .التسجيل واملسؤولية يف االني معا

زيادة على ذلك، أتاحت العالقة     . وة بإجـراء مـداوالت مكـثفة وواقعية       واتسـمت الـند    - ٩
ــرابطة        ــتابعة ل ــانون الفضــاء ال ــندوة واختصاصــات جلــنة ق ــيقة بــني املواضــيع املطــروقة يف ال الوث

جمــاال رائعــا لتــبادل اآلراء فــيما بــني العديــد مــن   . ٢٠٠٦القــانون الــدويل ملؤمتــر تورنــتو لســنة  
واتسمت املداوالت بطابع متعدد    . العامل الذين حضروا الندوة   االختصاصـيني مـن خمتلف بقاع       

 .التخصصات، مما يعكس عالمة واضحة متيز هذا الزمن
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 تقرير قانون الفضاء عن املؤمتر الثاين والسبعني لرابطة القانون الدويل -جيم  
 )٢٠٠٦يونيه /تورنتو، حزيران(

، بدأت جلنة قانون    ٢٠٠٤طس  أغس/بعـد وقـت قصـري مـن انعقـاد مؤمتر برلني يف آب              - ١٠
وقـد تطلب هذا  . الفضـاء الـتابعة لـرابطة القـانون الـدويل إعـداد تقريـرها اخلـاص مبؤمتـر تورنـتو                  

مـزيدا مـن البحـث بشـأن اجلوانب القانونية خلصخصة األنشطة الفضائية واستغالهلا جتاريا، مع        
ية اخلاصة بالفضاء، اإلشـارة بوجـه خـاص إىل تشريعات االستشعار عن بعد والتشريعات الوطن      

ومــن . بغــية إصــدار تقريــر ثــان، وفــيه ســوف تعــاجل مســائل التســجيل كمــا ذُكــر هــذا أعــاله    
: (أن يظهـر الـتقرير الـثاين عـلى املوقـع الشـبكي لـرابطة القـانون الـدويل على اإلنترنت                     املـتوقع 

www.ila-hq.org ( اية آذار مارس ٢٠٠٦حبلول. 

ــانون الفضــاء   وكانــت اخلطــوة األوىل اســتبيان  - ١١ ــيس جلــنة ق وجــرى .  أعــده املقــرر ورئ
 وميكن االضطالع عليه يف املوقع الشبكي لرابطة ٢٠٠٥تعمـيمه عـلى األعضـاء يف مطلـع سنة      

ويتألف االستبيان من دراسة مقارنة ملمارسات الدول فيما يتعلق باالستشعار          . القـانون الـدويل   
وقـدم أعضـاء اللجـنة مقترحات       . جيلعـن بعـد، والتشـريعات الفضـائية الوطنـية ومسـائل التسـ             

وكانت الفكرة  . قـيمة وعملية من أجل إجياد إطار قانوين أكثر دقة واتساقا بشأن تلك املسائل             
وتقدم اإلجابات  . العامـة ـدف إىل جتنـب اإلفراط يف وضع اللوائح اليت عادة ال تصمد طويال               

ف الـبلدان الصناعية والنامية  ردا عـلى االسـتبيان استعراضـا هامـا مـتعدد اـاالت يعكـس مواقـ                
ويتمثل التحدي اآلن يف كيفية حتقيق توازن معقول بني      . بشـأن اسـتخدام هـذه التكنولوجـيات       

 .العناصر الكثرية واملصاحل املعنية

ووفقا للممارسة . وعـلى هـذا األسـاس يقـوم الرئيس واملقرر العام بإعداد تقرير تورنتو            - ١٢
ــتها اللجــنة ويف   ــيت اتبع ــيامز     األخــرية ال ــن ويل ــزال موري  ضــوء اتســاع املواضــيع املشــمولة، ال ت

مســؤولة عــن االستشــعار عــن بعــد ويعتــرب شــتيفان هوبــه مســؤوال عــن التشــريعات الفضــائية     
 .الوطنية

ــية توصــيات مؤمتــر رابطــة القــانون الــدويل     - ١٣ وتشــمل املصــادر األساســية لألعمــال احلال
ات حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة         واسـتنتاجات وتوصـي    ٢٠٠٤املعقـود يف بـرلني يف       

ــانون الفضــاء بشــأن املوضــوع      ــربازيل خبصــوص ق ــانون   ”وال ــر ق ــدويل الفضــاء نشــر وتطوي ال
، املعقــودة يف ريــو دي جــانريو، “مــنظور أمــريكا الالتينــية ومــنطقة الــبحر الكــارييب : والوطــين

والندوة ) A/AC.105/847( ٢٠٠٤نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٥ إىل   ٢٢الـربازيل، يف الفـترة مـن        
 يف مبادئ األمم    الـتطورات األخـرية يف االستشـعار عـن بعـد واستصـواب إعـادة النظر               ”بشـأن   

برعاية املعهد  “  املـتعلقة باستشـعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي          ١٩٨٦املـتحدة لسـنة     
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أثناء الدورة الرابعة الـدويل لقـانون الفضاء بالتعاون مع املركز األورويب لقانون الفضاء، املعقود         
، واملؤمتـر الـذي نظمته نقطة   “٢٠٠٥أبـريل  / نيسـان  ٤واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية، يف          

االتصـال الوطنـية جبامعـة ساري التابعة للمركز األورويب لقانون الفضاء يف اململكة املتحدة، يف          
خلــرائط الرقمــية  والــذي يعــاجل نفــس املشــكلة الشــائكة اخلاصــة برســم ا  ٢٠٠٥أبــريل /نيســان

 اليت نظمها كما ذكر     ٢٠٠٥يونـيه   /والـندوة الدولـية املعقـودة يف كولونـيا، أملانـيا، يف حزيـران             
قــبال شــتيفان هوبــه، ونــدوات املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء الــيت شــارك فــيها عــدد كــبري مــن 

ــاء    ــانون الفضـ ــنة قـ ــاء جلـ ــرين األول (أعضـ ــندا، يف تشـ ــر، كـ ــتوبر /يف فانكوفـ  ويف ٢٠٠٤أكـ
، وبـرامج حبـوث قـانون الفضاء املضطلع         )٢٠٠٥أكـتوبر   /وكوكـا، الـيابان، يف تشـرين األول       ف

الس الوطين للبحوث   /جامعة بيونس أيرس  (ـا حالـيا يف األرجنـتني وتديـرها موريـن ويليامز             
 ).العلمية والتقنية واللجنة الوطنية املعنية باألنشطة الفضائية يف األرجنتني

 وجـدت جلـنة قـانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل من املفيد    ويف هـذا السـياق،    - ١٤
، على النحو الذي اقترحه شتيفان هوبه يف مؤمتر برلني املعقود سنة            “بناء لبنات ”اتـباع إجـراء     

ويـأيت يف مقدمـة كـل شـيء التزام الدول باإلجازة واإلشراف على األنشطة الفضائية                 . ٢٠٠٤
وخصوصــا تلــك األنشــطة الــيت تضــطلع ــا كــيانات مــن  . يداخــل نطــاق اختصاصــها القضــائ

 بشــأن املــبادئ املــنظمة ألنشــطة ١٩٦٧القطــاع اخلــاص، وفقــا لــلمادة السادســة مــن معــاهدة  
الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام الفضـــاء اخلــارجي مبــا يف ذلــك القمــر واألجســـام         

ويــلي ذلــك تســجيل  . )، املــرفق)٢١ –د  (٢٢٢٢قــرار اجلمعــية العامــة  (الســماوية األخــرى 
. األجسـام الفضـائية، وهـي مسـألة تـرد، كمـا ذُكـر مـن قبل، يف اختصاص جلنة قانون الفضاء                      

 .وأخريا وبالتأكيد ليس آخرا، هناك املعاجلة الواقعية ملسائل التعويض

 ١٩٨٦والفكـرة األساسـية هـي احلقـيقة الـيت ال نزاع عليها وهي أن عددا من مبادئ                    - ١٥
) ، املرفق ٤١/٦٥قرار اجلمعية العامة    (ر األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي        املـتعلقة باستشـعا   

وبالـتايل يبدو أن إجراء مناقشة جديدة هلذه املبادئ  . صـارت بالـية ويف حاجـة ماسـة للتوضـيح       
عــلى الصــعيدين اخلــاص واحلكومــي، ودون أن تترتــب علــيها آثــار أخــرى هــو املســار العمــلي  

ومع مثول هذا اهلدف    . ية احلالية ليست مؤاتية إلجراء تغيري     األوجـه، رغم أن الظروف السياس     
يف األذهــان، يــبدو أن أي حتديــث يف عــرض ممارســة الــدول بشــأن تلــك املســألة يعتــرب خطــوة   

 .لألمام مناسبة التوقيت

ويف جمــال االستشــعار عــن بعــد، عــادة مــا تــدرج جلــنة قــانون الفضــاء بضــعة تعلــيقات  - ١٦
ــيان    ــيمة الب ــار بشــأن ق ــن الســواتل يف التقاضــي عــلى الصــعيدين الوطــين      وأفك ــتمدة م ات املس
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وتعتـــرب اآلراء املتضـــاربة املنبـــثقة مـــن اإلجـــراءات القضـــائية والتحكيمـــية األخـــرية، . والـــدويل
 .وخصوصا يف حالة املنازعات على احلدود، مؤشرات واضحة ألمهية هذه املشكلة

 القدر على أن التشريعات الفضائية      وتـتفق جلـنة قـانون الفضـاء والـنظرية عموما بنفس            - ١٧
الوطنـية واالتفاقـات اإلقليمية والثنائية بشأن استخدام سواتل رصد األرض هي عناصر أساسية              
يف عملــية ســد الــثغرات الــيت خلفــتها املــبادئ املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد مــن الفضــاء  

 .ديدةاخلارجي وتسوية اخلالفات احمللية يف استعمال التكنولوجيات اجل
 


