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      مقّدمة  -أوال  
ــات        ــتناداً إىل املعلوم ــة اس ــذه الوثيق ــة ه ــّدت األمان ــواردة أع ــنال ــ م ــدولي تنياملنظم  تنيال
  .رابطة القانون الدويل، و)إنترسبوتنيك( املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية: التاليتني

    
      نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميةامل من الواردة الردود  -ثانيا  

  املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١ديسمرب / كانون األول١[

    معلومات عامة  - ألف  
 تــشرين ١٥يف ، الــيت تأســست )إنترســبوتنيك( املنظمــة الدوليــة لالتــصاالت الفــضائية   

هـي  " إنترسـبوتنيك "ومهمـة   .  حكومية دولية مقّرها موسكو     منظمةٌ  هي ،١٩٧١نوفمرب  /الثاين
توطيد العالقات االقتصادية والعلمية والتكنولوجيـة والثقافيـة بـني البلـدان األعـضاء               املسامهة يف 

ويبلــغ عــدد . وغـري األعــضاء هبــدف تــوفري نظــام دويل لالتـصاالت الــساتلية وتــشغيله وتوســيعه  
وتنظــر الــصومال حاليــا يف االنــضمام إىل .  بلــدا٢٥ليــوم ا" إنترســبوتنيك"البلــدان األعــضاء يف 

  .عضوية املنظمة
    

    داتموارد املدارات والتردُّ  - باء  
، يف إطار سياسـتها التكنولوجيـة ووفقـا ملهمتـها، بتقـدمي طلبـات               "إنترسبوتنيك"قامت    

 االحتـاد   ختصيص ترددات لشبكات ساتلية يف خمتلف املواقع املدارية الثابتـة بالنـسبة لـألرض إىل              
، من خالل مواردهـا املداريـة والتردديـة اخلاصـة،           "إنترسبوتنيك"وتستطيع  . الدويل لالتصاالت 

أن تــشارك، إىل جانــب البلــدان األعــضاء فيهــا، يف املــشاريع الــساتلية الدوليــة واحملليــة بغــرض    
  .تصنيع سواتل االتصاالت وإطالقها وتشغيلها

لالتـصاالت، ميكــن التقـدم بطلبـات ختــصيص    ومبقتـضى لـوائح الراديـو لالحتــاد الـدويل       
ــساتلية   ــرددات للــشبكات ال ــة تــضطلع إحــدى    باســمت  جمموعــة مــن اإلدارات؛ ويف هــذه احلال

وينطبــق ذلــك أيــضا علــى جمموعــة مــن . اإلدارات بــدور اإلدارة املبلِّغــة لــصاحل اجملموعــة ككــل
  .اإلدارات اليت تكون أعضاء يف منظمة دولية
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    املبلِّغةاستبدال اإلدارة   - جيم  
جملـس املنظمـة     بـأنَّ    يف دورهتا اخلمـسني   لجنة الفرعية القانونية    ال" إنترسبوتنيك"أبلغت    

، إهنـاء اضـطالع   ٢٠١٠أبريـل  / قرَّر، يف نيـسان  ،احلكومية الدولية، وهو أعلى جهة إدارية فيها      
بلـدان األعـضاء   اإلدارة املبلِّغة األوىل بوظائفها وإسناد تلك الوظائف إىل إدارة أخرى من بني ال   

  .باعتبارها اإلدارة املبلِّغة اجلديدة" إنترسبوتنيك"يف 

 مـن   ٢٤إىل االحتاد الدويل لالتصاالت رسالة رمسيـة اعتمـدهتا          " إنترسبوتنيك"وقدَّمت    
وأكدت اإلدارة املبلِّغـة اجلديـدة املعلومـات        . عضو فيها الستبدال اإلدارة املبلِّغة      دولة ٢٥أصل  
ــة يف      ورفــضت اإلدا. نفــسها ــى جهــة إداري ــرار أعل ــرغم مــن ق ــى ال ــة األوىل التغــيري عل رة املبلِّغ

ويف حتــدٍّ إلرادة   الــيت ُتَعــّد قراراهتــا ملزمــة جلميــع البلــدان األعــضاء يف املنظمــة ،"إنترســبوتنيك"
  ".إنترسبوتنيك"األغلبية الساحقة من البلدان األعضاء يف 

مـن تعـديل قاعـدة البيانـات حبيـث          ينـها االحتاد الدويل لالتصاالت مل يـتمكن ح       أنَّ   بيد  
 الوثــائق التنظيميــة الــسارية املفعــول مل تتــضمن األســاس  حيــدد إدارة مبلِّغــة جديــدة وذلــك ألنَّ

ــوب  ــانوين املطل ــة و    .الق ــتور واالتفاقي ــت أحكــام الدس لــوائح الراديــو باالحتــاد الــدويل    وإذا كان
 القيـام ارات أخرى، فإهنـا ال حتـدد كيفيـة          إدباسم    استبدال إدارة مبلِّغة تعمل    لالتصاالت ال متنع  

ويف هذا السياق، كان االحتـاد الـدويل لالتـصاالت يتـوىل يف املاضـي معاجلـة                 . ذلك االستبدال ب
  .تلك التغيريات على أساس كل حالة على حّدة

ــة،  و   ــا للممارســة املتبع ــضروري إرســال  وفق إشــعارين رمســيني مــن أجــل    كــان مــن ال
توقـف عـن أداء وظـائف اإلدارة املبلِّغـة،          ت، ومها إشـعار مـن اإلدارة الـيت          استبدال اإلدارة املبلِّغة  

  .داء تلك الوظائفاستعدادها أل  فيهواآلخر من اإلدارة اجلديدة تؤكّد
    

    السوابق  - دال  
 مـن اإلدارات  حمـددة    جمموعـة    باسـم طُرحت مسألة استبدال اإلدارة املبلِّغـة الـيت تعمـل             

ملبلِّغــة علــى االحتــاد الــدويل لالتــصاالت ألول مــرة يف كــانون    دون موافقــة مــن تلــك اإلدارة ا 
ويف ذلـك الوقـت، اسـتعرض االحتـاد طلبـا مقـدما مـن إدارة كولومبيـا                  . ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

نديــة، وهــي منظمــة حكوميــة دوليــة فيمــا خيــص تغــيري اإلدارة املبلِّغــة لــصاحل رابطــة الــسواتل اآل
إدارة  عــددة القوميــات وبــريو وكولومبيــا، وتــضطلع املت أعــضاؤها هــم إكــوادور ودولــة بوليفيــا

ــة ف ـــزمجهوري ــة ن ــة بوظــائف اإلدارة املبلِّغ ــة    . ويال البوليفاري ــد رمســي مــن مجهوري ــرد تأكي ومل ي
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نديـة، ومل يـتمكن     ويال البوليفارية مبوافقتها على تغيري اإلدارة املبلِّغة عـن رابطـة الـسواتل اآل             نـزف
  .ل قاعدة البياناتاالحتاد الدويل لالتصاالت من تعدي

وكانت تلك هي املرة األوىل اليت يقـّر فيهـا االحتـاد الـدويل لالتـصاالت بوجـود فـراغ                      
مــشكلة  أنَّ بيــد. قــانوين، ونــاقش مــشروع قاعــدة إجرائيــة تتنــاول مــسألة تغــيري اإلدارة املبلِّغــة 

ني اإلدارات املعنيـة،    رابطة السواتل األنديـة ُحلّـت بـالتوافق بـ         استبدال اإلدارة املبلِّغة فيما خيص      
ويال البوليفارية موافقتها على تـسليم وظـائف اإلدارة املبلِّغـة، ومل            نـز أكدت إدارة مجهورية ف    إذ

ومع ذلـك، قـد تطـرأ مواقـف شـبيهة يف املـستقبل،              . تتم صياغة قاعدة جديدة أو املوافقة عليها      
  ".إنترسبوتنيك"كما يتضح من حالة 

    
    قاعدة إجرائية جديدة  - هاء  

 جمموعــة مــن اإلدارات باســممبلِّغــة تعمــل  تعــيني أو اســتبدال إدارة أنَّ مــا مــن شــك يف  
وقد كان مـن املهـم تـدوين    . احملددة شأن داخلي من شؤون جمموعة اإلدارات املنتمية إىل املنظمة  

تلك القاعدة يف وثائق االحتاد الدويل لالتصاالت ألهنـا قـد تـؤثِّر يف عـدد غـري حمـدود مـن الـدول                   
وملـا كـان االحتـاد الـدويل لالتـصاالت يفتقـر إىل             .  كانـت أعـضاء يف منظمـات سـاتلية دوليـة           اليت

  رأي جمموعـة كـبرية مـن اإلدارات ضـمن البلـدان األعـضاء يف اجملموعـة                 ملراعـاة  الالزمةاألدوات  
 من دون قـصد، علـى وضـع يـؤثِّر علـى املـصاحل القانونيـة جملموعـة                   ، االحتاد أبقى،  املراعاة الواجبة 

اإلدارات الـيت ُسـجِّل هـذا املـورد          دون أن تـستخدم     يف هناية املطاف   حالبرية من اإلدارات مما     ك
 األسـاس  تنظيميـة حتـديثَ    أداة  وقد حتَّم غياب   .اناجع استخداماملوارد املدارية والترددية    بامسها ا 
  .لالحتاد الدويل لالتصاالت القانوين

لالتـصاالت تعـديال للقواعـد اإلجرائيـة        ، صاغ االحتـاد الـدويل       ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   
دة، وعمَّمه على مجيـع     جمموعة من اإلدارات احملدّ    اليت تعمل باسم  املبلِّغة   استبدال اإلدارة ب املتعلقة

 اإلدارة املبلِّغة  نة، أن ُتستبدل  ، رهنا بشروط معيَّ   جيوزونصَّ التعديل على أنه     .  فيه األعضاء دولال
مـن دون   إدارة مبلِّغة جديدة يف وثائق االحتـاد الـدويل لالتـصاالت   ب منظمة دولية اليت تعمل باسم  

د االحتـاد   ة أن تـزوِّ   وحتقيقاً لذلك، ُيطلب من املنظمـة الدوليـة املعنيَّـ         . موافقة اإلدارة املبلِّغة السابقة   
وفق القانون التأسيسي   واختاذه    قرار استبدال اإلدارة املبلِّغة    شرعيةالدويل لالتصاالت بدليل على     

  .لتلك املنظمة الدولية

: وقد حظيـت الـصيغة املقترحـة للقاعـدة اجلديـدة بتأييـد إدارات الـدول الثمـاين التاليـة                     
أملانيا وبلغاريا واجلبل األسود واجلمهورية التشيكية ومجهوريـة مولـدوفا وطاجيكـستان وفييـت       
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 املبلِّغـة الـسابقة     وقـدَّمت اإلدارة  ". إنترسـبوتنيك "أعـضاء يف     دول ستٌّ منـها   نام وقريغيزستان، 
صـيغتها اخلاصـة مـن القاعـدة اجلديـدة إىل االحتـاد الـدويل لالتـصاالت،                 " إنترسبوتنيك"ـالتابعة ل 
من الـضروري تلقّـي موافقـة كتابيـة مـن اإلدارة املبلِّغـة األوىل واإلدارة املبلِّغـة املعيَّنـة                     أنَّ   ذاكرةً

 أكثـر للممارسـة املتبعـة يف ذلـك          وقد كـان يف ذلـك تكـرار ال أقـل وال           . حديثا على حد سواء   
الوقــت لــدى االحتــاد الــدويل لالتــصاالت مــن دون تــسوية ملــسألة حتــديث األســاس التنظيمــي    

مــن  أخــريني القاعــدة اإلجرائيــة اجلديــدة بتأييــد إدارتــني   وحظيــت تلــك الــصيغة مــن .لالحتــاد
  ".إنترسبوتنيك"عضوين يف  دولتني مل تكونا

 أيِّ ملوافقة على القاعدة اإلجرائيـة اجلديـدة مـن دون    ، متت ا  ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   
اسـتوفت مجيـع الـشروط مبقتـضى القاعـدة اجلديـدة، يف          " إنترسـبوتنيك " أنَّ   وبالنظر إىل . تعديل
، فقـد اسـتبدل االحتـاد الـدويل لالتـصاالت اإلدارة املبلِّغـة الـيت كانـت تعمـل              ٢٠١١يوليه  /متوز
  ".إنترسبوتنيك" باسم

    
    ملستقبليةاآلفاق ا  - واو  

متكِّن القاعدة اإلجرائية اجلديدة جمموعـة مـن اإلدارات مـن ممارسـة حقهـا الطبيعـي يف                    
تلك اجملموعة ولصاحلها ويف استبدال اإلدارة املبلِّغـة احلاليـة علـى             مبلِّغة تعمل باسم   تعيني إدارة 
االت علـى   وسوف تساعد القاعدة اجلديدة اليت وافـق عليهـا االحتـاد الـدويل لالتـص              . حد سواء 

تأمني احلقوق املشروعة جملموعات اإلدارات ضمن املنظمات احلكوميـة الدوليـة واحليلولـة دون          
احلــق يف  أيــة إدارة مبفردهــا  التعــدي علــى مــصاحل معظــم اإلدارات مــن خــالل عــدم ختويــل       

  .االعتراض على ما ترغب فيه اإلدارات األخرى
    

  رابطة القانون الدويل    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠[

    اخللفية  - ألف  
    مقدمة  - ١  

، ويقـع مقّرهـا     ١٨٧٣يف بروكـسل، يف عـام       ) الرابطة(تأسَّست رابطة القانون الدويل       
اجمللـس التنفيـذي    ويرأس اللورد مانس، وهو قاض يف احملكمة العليا باململكة املتحدة،           . يف لندن 
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وتــشغل كريــستني  . منــصب رئيــسها احلــايل   ،هولنــدا، مــن ويــشغل نيكــو شــريفر  ، للرابطــة
  . يف الرابطة الدراساتةمنصب مدير، من كلية لندن لالقتصاد، شينكني

ومـا فتئـت   ، ١٩٥٨وأنشئت جلنـة قـانون الفـضاء التابعـة للرابطـة يف نيويـورك يف عـام           
مهــا مــورين يتــألف مكتــب اللجنــة حاليــا مــن عــضوين  و.  حــىت اآلنتعمــل وتعقــد اجتماعاهتــا

ــامز ــّر (ويلي ــسةً،)املق ــا(، وســتيفان هــوب   رئي ــاًمقــرِّر ،)أملاني ــذ عــام   . اً عاّم ــة، من وحتظــى اللجن
، بصفة مراقب دائم لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية ولـدى                ١٩٩٠

  .تقارير سنويةهلا جلنتْيها الفرعيتني، وتقدم 
    

    األهداف  - ٢  
يه نظامها األساسي، يف دراسـة القـانون الـدويل،          أهداُف الرابطة، وفقا ملا ينص عل     تتمثل    

اللجـان الدوليـة بـصورة     وتعمـل   . بشقَّيه العام واخلاص، وشرحه وتطويره، وتعزيز فهمه واحترامه       
 ومتثِّـل   مـؤمتراً حـىت اآلن  ٧٤دائمة فيما بني املؤمترات اليت ُتعقد مرة كـل سـنتني والـيت ُعقـد منـها         

ــشطتها  ــز أنـ ــرَّ . مرتكـ ــن املقـ ــسبع  ر أن ُيومـ ــامس والـ ــؤمتر اخلـ ــد املـ ــوفيا يف  وعقـ ــة يف صـ ن للرابطـ
اخلـامس واألخـري   تقريرهـا   املناسـبة  قانون الفضاء هبـذه  جلنة   وسوف تقدِّم    .٢٠١٢أغسطس  /آب

 ، وســوف تنــهض مبهمــةعــن اجلوانــب القانونيــة خلصخــصة األنــشطة الفــضائية واســتغالهلا جتاريــاً
  .خرى تتعلق بقانون الفضاءجديدة مسندة إليها من املؤمتر فيما خيص مسائل أ

ويف هــذا الــسياق، تعمــل جلنــة قــانون الفــضاء التابعــة للرابطــة بتعــاون وثيــق مــع خمتلــف      
اللجان واألفرقة الدراسية األخرى التابعة للرابطة املعنية باملـسائل ذات االهتمـام املـشترك يف جمـال           

مهـا   والقـانون املقـارن    القانون الـدويل    بأنَّ القانون الدويل بشقَّيه العام واخلاص، انطالقا من اليقني       
وحتقيقا لتلك الغاية، تشارك الرابطـة بانتظـام يف أنـشطة تعـاون     . يف صلب قانون الفضاء اخلارجي    

بواســطة الفريــق ( دوليــة، يف القطــاعني العــام واخلــاص، مثــل جلنــة القــانون الــدويل   نظمــاتمــع م
بـشأن  (للتحكـيم   الدائمـة    كمـة احمل، و )دوليـة الدراسي التـابع للرابطـة املعـين مبـسؤولية املنظمـات ال           

ومـع عـدد مـن      ،  )الـدويل الفـضاء   املنازعـات يف قـانون      صياغة القواعـد املتعلقـة بـإجراءات تـسوية          
وتــشترك جلنــة . وكــاالت الفــضاء الوطنيــة يف البلــدان الــصناعية والبلــدان الناميــة علــى حــد ســواء 

، يف  لفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية        داخـل جلنـة اسـتخدام ا      قانون الفضاء التابعة للرابطـة،      
  .قانون الفضاء تعليم اجتماعات خرباء األمم املتحدة بشأن التشجيع على

ــة للرابطــة       ــة التابع ــشارك اللجن ــة ويف اجملــال اخلــاص، ت عمــل املعهــد   يف مــشاركة فاعل
ــض   ــانون الف ــدويل لق ــضائية   اء، ال ــة الف ــة للمالح ــة الدولي ــز األورويب ل، وواألكادميي ــانون املرك ق
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 ويـضم  . أخـرى يف مجلـة هيئـات    األمريكي لقانون اجلـو والفـضاء،      -يبريي  املعهد األ ، و الفضاء
 يف عــضويته العديــد مــن األخــصائيني مــن جلنــة قــانون الفــضاء املركــز األورويب لقــانون الفــضاء

 عظيمـة األمهيـة، وخـصوصا يف جمـال          ٢٠١١أنـشطة املركـز لعـام       قـد كانـت     التابعة للرابطـة، و   
  . واحملاكم الصوريةالتدريس

    
    ٢٠١١أنشطة جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة خالل عام   - باء  

الدويل الثاين املشترك بني األمم املتحدة واألرجنتني حول استخدام تكنولوجيا املؤمتر   - ١  
    )٢٠١١مارس / آذار١٨- ١٤بوينس آيرس، (  الفضاء يف إدارة املياه

الــدويل الثــاين املــشترك بــني األمــم املتحــدة  املــؤمتر شــاركت رابطــة القــانون الــدويل يف  
يف بــوينس آيــرس، ، املعقــود يف واألرجنــتني حــول اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف إدارة امليــاه

 اللجنــة الوطنيــة لألنــشطة الفــضائية واستــضافت . ٢٠١١مــارس / آذار١٨ إىل ١٤  مــنالفتــرة
)CONAE(  بالتعـاون مـع وكالـة الفـضاء األوروبيـة      ، نيابـة عـن حكومـة األرجنـتني،           هذا املؤمتر

وشــاركت رئيــسة جلنــة . ائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاهواألمانــة العامــة جلــ
 الــذي تــضمَّن ســّت جلــسات تقنيــة  ، يف املــؤمتررابطــة القــانون الــدويل قــانون الفــضاء التابعــة ل 

  .املياهتكنولوجيا الفضاء يف إدارة  خمتلف جوانب استخدام تناولت

املـوارد   وزارة  ومعه وكيل  للجنة الوطنية لألنشطة الفضائية،   وافتتح املؤمتر األمني العام       
ــضاء         ــشؤون الف ــم املتحــدة ل ــب األم ــضائية يف مكت ــات الف ــتني وخــبري التطبيق ــة يف األرجن املائي

نــة للجومشلــت اجللــسة االفتتاحيــة عرضــا إيــضاحيا قدَّمتــه ممثلــة عــن ا . اخلــارجي التــابع لألمانــة
 بـــشأن املهمـــات الـــساتلية املقبلـــة لربنـــامج الفـــضاء الـــوطين يف )١(الوطنيـــة لألنـــشطة الفـــضائية

  . )CONAE(األرجنتني مع التركيز على بعثة أكواريوس 

، وهــو مركبــة فــضاء علميــة مــصمَّمة ومــصنوعة يف Aquarius/SAC-Dالــساتل أُطلــق و  
وقــد . ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٠ يف ، األمريكيــة كاليفورنيــا بواليــةاألرجنــتني، مــن فانــدنربغ

وهـو  .  يف مدار أرضي منخفض ويـستغرق دورانـه حـول األرض سـاعة ونـصف الـساعة                 ُوضع
ولديـه  .  وملوحتـه  مرصد يف السماء جمهَّز بتكنولوجيا متقدمة لقياس درجة حرارة سطح البحـر           

 وموقـع ونيـة   تأثريات اإلشعاع الكوين على املعدات اإللكتر      يف مجلتها القدرة على كشف أمور     
  .اجلزيئات الدقيقة واحلطام الفضائي

───────────────── 
للجنة الوطنية لألنشطة  التابع Aquarius/SAC-Dعرض إيضاحي قدمته ساندرا توروسيو، من مشروع  )1(  

 . باألرجنتني يف اجللسة االفتتاحية للمؤمترالفضائية
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الواليـات   األرجنـتني و وبعثة أكواريوس هي نتاج جمهود ضخم من التعاون الدويل بني          
شـاركت فيـه وكـاالت الفـضاء الوطنيـة يف      ) اإلدارة الوطنية للمالحة اجلويـة والفـضاء      (املتحدة  

ــدا   ــن كنـ ــل مـ ــة (كـ ــضاء الكنديـ ــة الفـ ــا ) وكالـ ــة ا(وإيطاليـ ــضاء اإلوكالـ ــةلفـ ــسا ) يطاليـ   وفرنـ
مـن خـالل تـوفري املعـدات املوجـودة علـى مـنت املركبـة،                ) املركز الـوطين للدراسـات الفـضائية      (

ــة مــن   ) املعهــد الــوطين لبحــوث الفــضاء (بينمــا وضــعت الربازيــل     منــشآهتا حتــت تــصرف البعث
 www.nasa.gov/aquarius :ر املـوقعني اإللكتـرونيني    ظـ ان(أجل اختبار االهتزاز واملقاومـة البيئيـة        

  ).www.conae.gov.ar/eng/principal.htmlو

مبـادرات واسـتراتيجيات مـن أجـل اسـتخدام البيانـات           املـؤمتر مناقـشات بـشأن        وشهد  
، وحتديدا دراسات املياه السطحية، وإدارة وتوزيـع املـوارد املائيـة،    الساتلية يف إدارة موارد املياه   

مــن  امليــاه يف اجلبــال واملنــاطق القاحلــة، وإدارة املــوارد  إدارةيفوتطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء 
ــاه  ــاه  املي ــة وحــاالت الطــوارئ املرتبطــة باملي ــؤمتر   . اجلوفي وأعــدَّ فريقــان عــامالن مالحظــات امل

  .وتوصياته، وطرحا مقترحات ملشاريع املتابعة

يف َتَبـيُّن أعمـال      اسـتفيد منـها   وُعقدت جلسة لعرض ملـصقات مـع عـروض إيـضاحية              
  )٢(.اجلارية يف جمال القانون قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل جلنة

    

    الدورة اخلمسون للجنة الفرعية القانونية  - ٢  
 ةمثَّل رابطةَ القانون الدويل يف الدورة اخلمسني للجنة الفرعية القانونية كـل مـن رئيـس                 

القـانون الـدويل لقـانون الفـضاء      دورة مـؤمتر رابطـة      ومقـرر  العـام    هـا جلنة قـانون الفـضاء ومقرر     
 أعـضاء آخـرين لرابطـة القـانون       يف مجلـة   عـضو يف الفـرع الفرنـسي للجنـة،        ، ال وآرِمل كرييست 

شـفويا حـول أهـّم    إيـضاحيا   جلنة قـانون الفـضاء التابعـة للرابطـة عرضـا       ة رئيس توقدَّم. الدويل
ؤمتر الرابطـة الرابـع   ، مـع إشـارة خاصـة إىل مـ    ٢٠١٠لجنة يف عـام  الاألنشطة اليت اضطلعت هبا     

───────────────── 
 Hydrological and“ : مشلت جلسة عرض امللصقات مسامهات بشأن املواضيع التالية وغريها )2(  

geomorphological studies in non-irrigated areas of Lavalle (Mendoza, Argentina) - an example of the 

application of techniques of digital image processing and GIS”, “Maps of water surface temperature 

from various satellite sensors in the Río Tercero Reservoir (Córdoba, Argentina)”, “Analysis of spatial 

temporal changes of the lagoon habitat of Atelognathus patagonicus (Anura, Neobatrachia) using 

satellite imagery”, “Hydrological monitoring stations network - use of satellites to monitor water 

resources in Iraq”, “Hydrogeological geographic information system of Thailand” and “Water resources 

of Azerbaijan and their long-term use”. 



 

V.12-50300 9 
 

A/AC.105/C.2/100 

ــذي ُعقــد يف الهــاي    ــسبعني، ال ــرة  هبوال ــدا، يف الفت  ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٠إىل ١٥مــن ولن
  ).A/AC.105/C.2/L.281/Add.1انظر الوثيقة (

 اخلمـسني ألول رحلـة      الذكرى الـسنوية  مبناسبة    أنشطة عّدةيف    أعضاء الرابطة  وشارك  
 الوفـد الروسـي     من طرف ة الفرعية القانونية     بالتزامن مع الدورة اخلمسني للجن     ُنظمتمدارية،  

ــا،املعهــد األورويب لــسياسات الفــضاء و ــة هيئــات  وجامعــة فيين وكانــت تلــك .  أخــرىيف مجل
  :األنشطة كما يلي

    
    املعهد األورويب لسياسات الفضاء    

ــاريخ       ، يف حلقــة نقــاش٢٠١١أبريــل / نيــسان٤شــاركت رابطــة القــانون الــدويل، بت
اتساق التـشريعات   مسألة   اليت أدارها مدير املعهد،      ،وتناولت احللقة . ضاءآفاق قانون الف  حول  

تنــاول النقــاش كمــا  .الفــضاء تكنولوجيــا مــستجدات الدوليــة احلاليــة حــول الفــضاء يف ضــوء 
 وهـو املوضـوع العـام       - باستغالل الفضاء اخلارجي جتاريا وخصخـصته        موضوعات عّدة، بدءاً  

 بـالغموض القـانوين الـذي يكتنـف         وانتـهاءً  -ابعـة للرابطـة     الذي تدرسه جلنة قـانون الفـضاء الت       
ــضاء اخلــارجي      ــستدام للف ــة واحلاجــة إىل ضــمان االســتخدام امل ــرحالت دون املداري  ورأت .ال

  أن يوضــع،معاهــدات األمــم املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي أســاس مهــم ميكــن   أنَّ األغلبيــة
توخيـاً ملزيـد مـن الدقـة يف الداللـة القانونيـة             يلية املزيد من اللـوائح التنظيميـة التفـص        ،استنادا إليه 

  .ألحكام الواردة يف تلك الصكوك األمميةل

ثانيــة، شــارك فيهــا أنــاتويل كابوســتني، وهــو عــضو يف الفــرع    وتناولــت حلقــة نقــاش  
 دور جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض   ،لجنة قانون الفضاء التابعة للرابطة    ل الروسي

املبــادئ األساســية، وإن بعــدم تغــيري  وأوصـت احللقــة .  قــانون الفــضاءعمليــة وضــع الـسلمية يف 
ــد مــن األحكــام مبــا يتواكــب مــع التقــدم        ــة، مــن خــالل إصــدار املزي ُنقِّحــت يف حــاالت معين

  ).www.espi.or.at:  املوقع التايلانظر(التكنولوجي احملرز 
    

    جلامعة فيينا مؤمتر بكلية احلقوق التابعة    
" غـري امللـزم   القـانون   "ضاء جلنة قانون الفضاء التابعـة للرابطـة يف مـؤمتر حـول              شارك أع   

 النمساوية فيما خيص قـانون الفـضاء، بـدعم          جهة االتصال الوطنية  يف الفضاء اخلارجي، نظمته     
وُعقـد  .  والوزارة االحتادية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا     الوكالة النمساوية لتعزيز البحوث   من  

وتنـاول  .  برعاية املركـز األورويب لقـانون الفـضاء        ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢معة فيينا يف    املؤمتر جبا 
. املتحدثون بالتحليل وظائف القواعـد غـري امللزمـة يف قـانون الفـضاء الـدويل مـن زوايـا متنوعـة                 
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عامـة  العتبـارات   اال  مراعـاة   التخصـصات، مبـا يف ذلـك       متعـدد هنج قـوي     باتباعومتيز االجتماع   
 حتليـل العديـد مـن الـصكوك الدوليـة وتأثريهـا علـى ممارسـات                 ، ومشل ئل خاصة إىل جانب مسا  

  .الدول واجلهات اخلاصة يف الفضاء اخلارجي
    

الندوة الرابعة واخلمسون للمعهد الدويل لقانون الفضاء حول قانون الفضاء اخلارجي   - ٣  
    ) ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧- ٣كيب تاون، جنوب أفريقيا، (

 الرابعـة واخلمـسني للمعهـد الـدويل لقـانون الفـضاء حـول قـانون الفـضاء                   حضر الندوةَ   
 / تــشرين األول٧ إىل ٣مــن   يف الفتـرة نـوب أفريقيــا جباخلـارجي، الــيت ُعقـدت يف كيــب تــاون   

ن يف يأكتوبر، كل من رئيسة جلنة قانون الفـضاء التابعـة للرابطـة ومقرِّرهـا العـام وأعـضاء آخـر                
وقـدَّم ممثلـون عـن الرابطـة عروضـا إيـضاحية يف             . إدارة املعهـد  اللجنة، بعضهم عـضو يف جملـس        

كمــا شــارك أعــضاء . احلطــام الفــضائيب املتعلقــةلنــدوة، وخــصوصا اجللــسة ا جلــساتخمتلــف 
  .الصورية اتمسابقة مانفريد الكس للمحاكم حتكيم الرابطة يف

    
  أسونثيون،  (ءلقانون اجلو والفضا التاسع والثالثون األمريكي - يبريي األاملؤمتر   - ٤  

    )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١- ١٩
يف ،  )مقـّره يف مدريـد    الواقـع    ( األمريكي لقانون اجلو والفضاء    -يبريي  املعهد األ جيمع    

. ا وبلـدان أمريكـا الالتينيـة     سباني أخصائيني يف قانون اجلو والفضاء من إ       ،كل عام مكان خمتلف   
االتـصاالت الـسلكية    لفـضاء يف خدمـة      تكنولوجيـا ا  ملوضـوع    قـانون الفـضاء   وُخصصت جلسة   

 ورصــد األرض وجمــاالت ذات صــلة، وقــدَّمت رئيــسة جلنــة قــانون الفــضاء التابعــة والالســلكية
 هـذا    باجلامعة الوطنية يف بـاراغواي     احلقوقواستضافت كليةُ   .  حول هذا املوضوع   حبثاللرابطة  
ع املدرجة حاليا يف جـدول أعمـال    بدقة املواضيتتاَبعأن  ب ، يف ما أوصى،   املؤمتروأوصى  . املؤمتَر

اللجنـة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة اسـتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بغيــة   
  .التعاون مع اللجنة الفرعية القانونية يف عملها

    
لتحكيم يف املنازعات ل اعتماد القواعد االختيارية: كمة الدائمة للتحكيماحمل  - جيم  

    طة الفضاء اخلارجيأنشالناشئة عن 
 للمحكمـة الدائمـة للتحكـيم       دارياجمللـس اإل  ، اعتمـد    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٦يف    

والـنص النـهائي    ". أنـشطة الفـضاء اخلـارجي      للتحكيم يف املنازعات الناشئة عـن      القواعد االختيارية "
  ).www.pca-cpa.org(متاح باللغتني اإلنكليزية والفرنسية يف موقع احملكمة الشبكي وعنوانه 
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    لفيةاخل  - ١  
، ٢٠٠٩األمني العام للمحكمة الدائمـة للتحكـيم يف تنفيـذ هـذا املـشروع يف عـام                  بدأ    

 أنـشطة الفـضاء     الناشـئة عـن    تـسوية املنازعـات   يف   استجابة حلاجة ملحوظـة آلليـات متخصـصة       
باالشــتراك مــع فريــق  الــنص  املكتــب الــدويل للمحكمــة  أعــد وقــد .اخلــارجي الــسريع التطــور 

  .استشاري مؤلف من خرباء بارزين يف قانون اجلو والفضاء

ــرأس فاوســتو بوكــار، وهــو قاضــي      ــة وت ــة الدولي ــسابقة،  احملكمــة اجلنائي  ليوغوســالفيا ال
يب وفـرانس فـون ديـر دونـك         ـالفريق هم تاري بريـسي     واألعضاء اآلخرون يف  . الفريَق االستشاري 

ـــ  اوجـــو ــاخو وآرِم ــتيفان هـــوب ورام جـ ــابرينوفيتس وسـ ــو  ن غـ ــتني ليمبيتلـ ل كرييـــست وجوسـ
. مــاين وجوزيــه مونتــسريات فيلــهو ومــورين ويليــامز وهــايفنغ جــاو  . س. وفرانــسيس ليــال وف

  .الفريق االستشاري أعضاء أيضا يف جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة أعضاء وأكثر من نصف

 مي يـو ويف. ٢٠١١-٢٠١٠ هذا املشروع بـدون توقـف أثنـاء الفتـرة     تنفيذوقد تطور    
لفريق اخلرباء يف قصر الـسالم بالهـاي ملناقـشة            اجتماع  أول ، ُعقد ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦ و ٢٥

وقــد اســتندت تلــك القواعــد إىل . وتقيــيم التقــدم احملــرز حــىت تلــك املرحلــة يف صــياغة القواعــد
لجنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري  القواعــد البيئيــة للمحكمــة وقواعــد التحكــيم اخلاصــة ب 

 وإن اختلفــت معهــا يف حــاالت معينــة ٢٠١٠ املنقحــة يف عــام بــصيغتها) األونــسيترال( الـدويل 
 كــانحبيــث يــصبح مــشروع القواعــد أكثــر حتديــدا واتــساقا مــع الوضــع الــدويل اجلديــد الــذي  

ويف اجتمـاع ثـان وأخـري      .  واملالمـح املميـزة لقـانون الفـضاء اخلـارجي           إزاءه الفريق االستشاري 
، اعتمـد اجمللـس اإلداري      ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ و ٥ومي  للفريق االستشاري ُعقد يـ    

دخلـت حيـز    الـيت   للمحكمة الدائمة للتحكيم، يف دورته الرابعة والثمـانني بعـد املائـة، القواعـد               
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٦التنفيذ يف 

    
    ومضموهنا القواعد شكل بشأنتعليقات وآراء   - ٢  

 توازنـا   ويبـدو أهنـا تقـيم     نتها فيما خيص القـانون املنطبـق،        تتميز القواعد االختيارية مبرو     
وجـود القواعـد    إىل   احلاجـةُ  منـذ البدايـة      وقـد بانـت   . واقعيا بني خمتلف العناصر واملصاحل املعنية     

 الذي يـؤدي    حباطاإل على تفادي    بشّدةوحترص القواعد    .اليت ينبغي وضعها   هدافطبيعةُ األ و
وقـد كـان ذلـك اهلـدف مـن بـني         . احلصانة السيادية بدعوى    إجراءات التحكيم  إليه التدخل يف  

  . الفريق االستشاري للمحكمة الدائمة للتحكيمرأياألولويات يف أهم 

بــني  مـا ينـشب منـها    والقواعـد إجرائيـة بطبيعتـها وتنطبـق بوضـوح علـى املنازعـات عـدا          
وأن يظـلَّ يف االعتبـار      ة  الـضوء علـى هـذه النقطـ        أن ُيـسلَّطَ   للغاية   ومن املهمِّ . الدول ذات السيادة  
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 واعتمـاد هـذا النـهج مـن شـأنه أن ميهـد الطريـق أمـام            .تحكيمٍ يتنـاول كـل حالـة علـى حـدة          ال أنَّ
ــل إىل أدىن    ــات ويقل ــسوية املنازع ــن       إجــراءات ت ــتثناء م ــب االس ــدخل لطل ــال الت ــن احتم حــد م

ــسيادية إجــراءات تــسوية املنازعــات بعــد الــشروع فيهــا بــدعوى    قــل ســريها يعر  ممــا،احلــصانة ال
  .العادي

القواعـد، املـستلَهمة مـن قواعـد األونـسيترال للتحكـيم            قد عّدل الفريـق االستـشاري       و  
  :، تعديال طفيفا من أجل حتقيق ما يلي٢٠١٠ املنقحة يف عام بصيغتها

ــيت    )أ(   ــضاء اخلــارجي  يكــون جتــسيد خــصائص املنازعــات ال   أحــد عناصــرها الف
  لدول واملنظمات الدولية والكيانات اخلاصة؛من جانب ا الفضاءهذا استخدام ب وتتعلق

 الـدول   تكـون جتسيد عنصر القانون الـدويل العـام املتعلـق باملنازعـات الـيت قـد                  )ب(  
  واستخدام الفضاء اخلارجي واملمارسات الدولية اليت تتالءم مع تلك املنازعات؛أطرافا فيها 

ة الدائمـة للتحكـيم يف      اإلشارة إىل دور األمني العام واملكتب الدويل للمحكم         )ج(  
  الهاي؛

 هيئــة حتكــيم مكونــة مــن شــخص واحــد أو يف اختيــار احلريــة لألطــراف تــرك  )د(  
  ؛ أو مخسةثالثة أشخاص

 وقائمـة   ١٠ املـشار إليهـا يف املـادة         باحملكِّمنيوضع قائمة متخصصة    ل  الترتيب  )ه(  
  ؛ من القواعد٢٩باخلرباء العلميني والتقنيني املشار إليها يف املادة 

  . إجراءات هتدف إىل ضمان السّريةبوضع تقدمي اقتراحات  )و(  

، بــشأن التــسوية ١٩٠٧ و١٨٩٩ويتـبني مــن األمثلـة الــواردة يف اتفـاقييت الهــاي لعـامي       
الــسلمية للمنازعــات، والــيت توسِّــع نطــاق ســريان االتفــاقيتني حبيــث يــشمل األطــراف اخلاصــة،     

قواعـد   ويـذكِّر النـهج املتبـع يف   . ت تنحـوه آنـذاك  املنحى الذي كانـت اآلراء هبـذا الـشأن قـد بـدأ          
 احملكمة الدائمة للتحكيم بالنـهج الـذي اعتمدتـه رابطـة القـانون الـدويل يف نـّص مـشروعها األول            

ــة ــسوية  التفاقي ــشطة الفــضائية  الناشــئة عــن  املنازعــاتت ــستني   األن ــؤمتر احلــادي وال  املعتمــد يف امل
 الـــنص النـــهائي التفاقيـــة منقحـــة بـــشأن تـــسوية ، ويف١٩٨٤للرابطـــة املعقـــود ببـــاريس يف عـــام 

  .١٩٩٨ املعتمدة يف مؤمترها الثامن والستني يف عام )٣(األنشطة الفضائية، املنازعات الناشئة عن

───────────────── 
هو سّد احلاجة الناشئة بوضوح إىل  ١٩٨٤كان اهلدف من مراجعة نّص اتفاقية رابطة القانون الدويل لعام  )3(  

استخدام الفضاء اخلارجي  أنَّ وجود إطار واقعي لتسوية املنازعات الناشئة عن األنشطة الفضائية، باعتبار
 Dispute settlement related to space": انظر. هد منوا كبريا يف السنوات السابقةألغراض جتارية كان قد ش
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إجـراءات   أنَّ   من اتفـاقييت الرابطـة مبـا ال يـدع جمـاال للـشك إىل              ) ب (١٠املادة  تشري  و  
ون مفتوحـة أمـام الكيانـات عـدا الـدول         يف ذلك الصك ستك    املنصوص عليها تسوية املنازعات   

 مـن   ٦حمكمة العدل الدولية وفقـا للمـادة        على  األمر  يعرض   مل ما واملنظمات احلكومية الدولية  
 معاهـدة  وينبغي أن ُتقرأ هذه األحكام مقترنة باملادة السادسة من        ). اختيار اإلجراء (االتفاقيتني  

ف واستخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك           ألنشطة الدول يف ميدان استكشا    املبادئ املنظِّمة   
فيمـا خيـص املـسؤولية الدوليـة        ) معاهـدة الفـضاء اخلـارجي      (القمر واألجرام الـسماوية األخـرى     

 ممــا ،القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرىللــدول عــن األنــشطة الوطنيــة يف الفــضاء اخلــارجي و 
  . واإلشراف عليهااملواقعلك أنشطة الكيانات غري احلكومية يف تب باإلذنيستتبع االلتزام 

الـشكل أو   وقد أبدى أعضاء احملكمة الدائمة للتحكيم تعليقات قيِّمة، سواء من حيث              
يتـبني  وكمـا   . ورئيـسه  الفريـق االستـشاري      أواله هلـا   الذي   الكبرياملضمون، وجديرة باالهتمام    

 ر صـمودا وقابليـة للتكيـف       املرونة واملبادئ العامة عادة ما يكونان أكث        املكتسبة، فإنَّ   اخلربة من
بالبـدء    ومـن هنـا جـاءت فكـرة الفريـق االستـشاري            .املفصلةلوائح التنظيمية   من ال  مبرور الزمن 

أحكـام  علـى   معـىن أكثـر دقـة       إضفاء    حنو يف مرحلة الحقة   التدّرجمث   بدرجة ضعيفة من اإللزام   
   . الدوليةالتوجيهيةبادئ بواسطة املعايري أو امل، وذلك الفضاء اخلارجياملتعلقة بقواعد احملكمة 

الهتمـام علـى التطـّور التـدرجيي        ل مـثري  مثـال الفضاء اخلارجي   ب املتعلقةقواعد احملكمة   و  
وعــالوة علــى ذلــك، تبــدو الــصيغة الــيت . للقـانون مــن خــالل جتــاوز القواعــد البيئيــة للمحكمـة  

 بـصورهتا   قواعـد األونـسيترال للتحكـيم     صـيغة   كُتبت هبـا قواعـد الفـضاء اخلـارجي أوضـح مـن              
 مـن   ١٦يف املـادة    الـوارد   " اخلطـأ املتعمَّـد   "، باسـتثناء تعـبري      والواقع أنـه  . ٢٠١٠املنقَّحة يف عام    

ــإنَّ     ــضاء اخلــارجي، ف ــا خيــص الف ــسيترال   قواعــد احملكمــة فيم ــواردة يف قواعــد األون ــصيغة ال  ال
ــة  ٢٠١٠للتحكــيم لعــام   ــؤدي    .ألمــاما إىل خطــوة واقعي ــوكــان مــن املتوقــع أن ي ك إدراج ذل

 ممـا قـد يفـتح البـاب         ،بـشأن مـدى التعمـد يف األخطـاء املرتكبـة،          اهتامـات    إطـالق املصطلح إىل   
ه ال داعـي    واعتـرب الفريـق االستـشاري أنـ       . أمـام اهتامـات كـثرية مـن هـذا النـوع           على مـصراعيه    

والتـأثري سـلبا يف      قد تؤدي إىل تعقيدات غري مرغوب فيهـا        ألهنا هبذا املعىن  صيغة أيِّ   الستعمال
  .سة عملية وضع إجراءات لتسوية املنازعاتسال

إضـعاف بنـود تـسوية       قواعـد احملكمـة الدائمـة للتحكـيم لـن تـؤدي إىل             أنَّ   وأخريا، ُيرتأى   
  .املنازعات الواردة يف اتفاقيات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي، وإمنا إىل تعزيز تلك البنود

───────────────── 
activities: revised draft convention-final text", Space Law Committee, in Report of the Sixty-Eighth 

Conference, Taipei (International Law Association, 1998), pp. 239-277. 



 

14 V.12-50300 
 

A/AC.105/C.2/100

أغسطس / آب٣٠- ٢٦(ن الدويل املؤمتر اخلامس والسبعون لرابطة القانو  - الد  
    )، صوفيا٢٠١٢
امس ؤمتر اخلـ  تقدم جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة التقريـر اخلـامس واألخـري إىل املـ              س  

. ٢٠١٢أغـسطس  / آب٣٠ إىل ٢٦مـن  يف الفتـرة  ، املزمـع عقـده يف صـوفيا    لرابطـة لوالسبعني  
ــاليني وســيتناول املــؤمتر  ــة خلصخــصة  "حتــت عنــوان  املوضــوعني الرئيــسيني الت اجلوانــب القانوني

  :"األنشطة الفضائية واستغالهلا جتارياً

 ١٩٨٦سنة لـ  األمـم املتحـدة الـصادرة   تقييم مبادئ  ويشمل ذلك: االستشعار عن ُبعد   
صــالحيتها اليــوم يف ضــوء  مــدى  وعــد مــن الفــضاء اخلــارجي  باستــشعار األرض عــن ُباملتعلقــة

دام هــذه التكنولوجيــا لرصــد االمتثــال    ممارســات الــدول والتطــورات التكنولوجيــة، واســتخ    
ــة،   ــساتلية كــدليل يف      ولالتفاقــات الدولي ــصور ال ــشأ عــن اســتخدام ال ــيت تن املــشاكل احملــددة ال

  .فقه القانون األخرية ومقترحات من  القضائيةاحملكمة مع اإلشارة بصفة خاصة إىل السوابق

 شروع قـانون منـوذجي     الـنّص النـهائي ملـ      سـيقدَّم : التشريعات الوطنيـة يف جمـال الفـضاء         
وسوف تتاح النـسخة غـري احملـرَّرة مـن مـشروع            .  يف املؤمتر اخلامس والسبعني للرابطة     هالعتماد

ــة         ــة الفرعي ــة واخلمــسني للجن ــدورة احلادي ــة اجتماعــات يف ال ــة غرف ــانون النمــوذجي كورق الق
رة اللجنـة   وعقـب دو  . القانونية التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية            

ــل         ــر الكام ــانون النمــوذجي، كجــزء مــن التقري ــشروع الق ــم م ــة، ســوف ُيعمَّ ــة القانوني الفرعي
 أن  عتوقَّـ وُي املقترحـات األخـرية،      لطـرح  على أعضاء جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة         ،للرابطة
  .يونيه القادم/ول شهر حزيرانلشروع على موقع الرابطة الشبكي حباملُينشر 

ــر    ــور أخـ ــة ىأمـ ــر الرابطـ ــيتناوهلا تقريـ ــا:  سـ ــوع مـ ــضائي  زال موضـ ــام الفـ ــد  احلطـ قيـ
لجنة قانون الفضاء، وسوف يتناول التقرير أحدث التطـورات علـى أسـاس       ل االستعراض الدائم 

املعلومــات بــشأن التــدابري احملليــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــيت تقــدِّمها الــدول األعــضاء إىل    
الـصك الـدويل    استصواب إدخال تغيريات طفيفة علـى  مسألةنَّ  أكما. اللجنة الفرعية القانونية 

 توجـد قيـد النظـر       حلماية البيئة من األضرار النامجة عن احلطـام الفـضائي الـذي وضـعته الرابطـة               
الــيت وضــعتها احملكمــة اآلنفــة الــذكر وســريكز التقريــر كــذلك علــى القواعــد االختياريـة  . أيـضاً 

أنـشطة الفـضاء اخلـارجي لعـام         عـن  الناشـئة املنازعـات   لتحكـيم يف    امـن أجـل      الدائمة للتحكيم 
وضـوع احلطـام الفـضائي واالصـطدامات الفـضائية،          ينبغي أيضا مواصـلة االهتمـام مب       و .٢٠١١

  .)٢٠١٠الهاي، (الذي نوقش يف مؤمتر الرابطة الرابع والسبعني 
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ــا خيــصُّ    ــؤمتر اخلــام      وفيم ــاب امل ــة للرابطــة يف أعق ــضاء التابع ــانون الف ــة ق س  عمــل جلن
م ألنــشطة التفــاق املــنظِّااســتعراض  الــرأي الغالــب يؤيــد الــشروع يف  والــسبعني للرابطــة، فــإنَّ 

اجلوانـب   مع التركيـز علـى       )اتفاق القمر (الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى        
موضـوع   وهـذا . اواسـتغالهل  املنطبـق علـى استكـشاف مـوارده الطبيعيـة         القـانوين   النظام  البيئية و 

تـرد االسـتنتاجات    لته بالفعل جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة منذ أكثر من عقد مـضى، و             تناو
 ه حيبَّـذ  بيـد أنـ   ). ٢٠٠٢نيودهلي،  ( قرار اعُتمد يف املؤمتر السبعني       يف بشأنه اليت مت التوصل إليها   

 وقـد حـان الوقـت للتتبـع         .يف ضـوء التطـورات املـستجدة علـى مـا يبـدو            جديدة   مراجعة إجراء
 علــى  أيــضاينطبــق اتفــاق القمــر أنَّ وثيــق آلخــر التطــورات يف استكــشاف املــريخ بــالنظر إىل ال
جلـدل الـدائر منـذ مـدة طويلـة          ا يف النظـر جبديـة    ينبغـي  وأخـريا، ". األجسام السماوية األخـرى   "

املـادة الثانيـة مـن معاهـدة الفـضاء اخلـارجي              أثارته بشأن حقوق امللكية على ظهر القمر، الذي      
  .له إىل حل اتفاق القمر مل يتوصل ، والذي١٩٦٧لعام 

ــاكو   ــرامج آخــر ُينتظــر إدراجــه يف   موضــوع هن ــة العمــل ب ــب    املقبل ــل اجلوان ــو حتلي ه
القانونية املتعلقة باألجسام الطبيعية القريبـة مـن األرض نظـرا لعالقـة هـذه املـسألة الوثيقـة بـأمن                 

فرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة          وسوف تكون املناقشة الدائرة حاليا يف اللجنـة ال        . الفضاء
  .يف هذا الشأناستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مفيدة 

احلطـام الفـضائي قيـد الدراسـة مـع التركيـز علـى خمـاطر                موضوع  وأخريا، سوف يظل      
  . القانونيةوآثارهااالصطدامات 

اخلـامس   النهائي للمـؤمتر      بعض األفكار األولية بشأن تلك املسائل يف التقرير        وستدَرج  
  . املزمع عقده يف صوفياوالسبعني

 مــسألة  جــدول أعماهلـا أيَّ يفأن تـدرج    جلنـة قــانون الفـضاء التابعــة للرابطـة   ويـشّرف   
، وهي تتطلع إىل الترحيب بأعضاء اللجنـة        طرحهاأخرى قد ترغب اللجنة الفرعية القانونية يف        

  . للرابطةاخلامس والسبعنير املؤمتر أغسطس املقبل حلضو/الفرعية يف صوفيا يف آب

وللحــصول علــى املزيــد مــن املعلومــات، ُيرجــى االتــصال بأعــضاء مكتــب جلنــة قــانون   
  )٤().www.ila-hq.org: املوقع التايلانظر (الفضاء التابعة للرابطة 
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