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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩- ٨فيينا، 
  **تقَّ من جدول األعمال املؤ٥لبند ا

  أنشطة املنظمات احلكومية الدوليةمعلومات عن 
        واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء

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

      رة من األمانةكّمذ    
    مةدِّمق  -أوالً  

ــواردة مــن املنظمــتني الــدوليتني        أعــّدت األمانــة هــذه الوثيقــة اســتناداً إىل املعلومــات ال
  .قانون الدويللمؤسسة العامل اآلمن، ورابطة ا: التاليتني

    

                                                         
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٠عيد إصدارها ألسباب فنية يف أُ  *  
  **  A/AC.105/C.2/L.288. 
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      الردود الواردة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية   -اًثاني  
      مؤسسة العامل اآلمن    

  ]باإلنكليزية: األصل[
      ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢[

 مـع جامعـة بيهـانغ للمالحـة اجلويـة           مناقـشات دأبت مؤسسة العامل اآلمن علـى إجـراء           
 الــصني بــشأن تأســيس معهــد للــسياسة الفــضائية وقــانون الفــضاء يف الــصني بغيــة والفــضائية يف

  . القانون الدويل يف جمال الفضاءزيادة مسامهات األكادمييني الصينيني يف تطوير
 معظـم جهودمهـا     ، ولكـنَّ  ٢٠٠٧اجلامعة منـذ عـام      بوُتقيم املؤسسة عالقة عمل جيدة        

بيـد أننـا بـدأنا،      . سـتخدام املـستدام للفـضاء اخلـارجي       املشتركة تركّـز علـى اجلوانـب التقنيـة لال         
إجراء مناقشات مع ممثلني عن اجلامعة بشأن إمكانيـة تأسـيس معهـد للـسياسة     يف العام املاضي،   

وهذه احملادثـات جاريـة حاليـا، وقـد أسـفرت عـن إحلـاق فريـق                 . الفضائية وقانون الفضاء هناك   
مبؤمترنـا القـادم عـن االسـتدامة املقـرر           لطـالب للسياسة الفضائية وقانون الفضاء معين ببحـوث ا       

وأســفرت هـذه الــشراكة أيـضا عــن دعمنــا   .  يف بـيجني ٢٠١٢نــوفمرب /عقـده يف تــشرين الثـاين  
ــا الــصينيني يف حلقــات عمــل عــن الــسياسة العامــة والقــانون عقــدت يف      حــضور أحــد حماورين

، حيـث تكفّلنـا   ٢٠١٢ل أبريـ /واشنطن العاصمة بالواليات املتحدة األمريكيـة، يف هنايـة نيـسان         
  .ريكا الالتينية واهلند واليابانأيضا بنفقات مشاركة خرباء من أفريقيا وأم

ــك، وســعياً     ــى ذل ــشمالية      وعــالوة عل ــشباب مــن أمريكــا ال ــة احملــامني ال ــضمان دراي ل
بالقانون الدويل للفضاء، تواصل املؤسسة دعم مسابقة مانفريد الكـس اإلقليميـة للمحاكمـات         

مني لتوجيـه دعـوة إىل      ظِّملؤسسة هـذا العـام عـن كثـب مـع املـن            كما عملت ا  . امالصورية كل ع  
عـدد   ز هـذا األمـر االهتمـام هنـاك لبلـوغ     طالب مـن أمريكـا الالتينيـة أيـضا، علـى أمـل أن حيفِّـ           
  .إقليمية خاصة هبا منافسة عمكاف من مدارس أمريكا الالتينية اليت تشارك يف د
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  )١(ون الدويلرابطة القان    
    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٧[

    معلومات أساسية  - ألف  
    مةدِّمق  - ١  

. حتتفل رابطة القانون الدويل هذا العام بالذكرى السنوية األربعني بعد املائة لتأسيـسها              
ــام واخلــاص، وشــرحه          ــشقَّيه الع ــدويل، ب ــانون ال ــة الق ــشائها يف دراس ــذ إن ــة من ــشط الرابط وتن

ويقــع مقــر الرابطــة يف لنــدن، ويــرأس جملــسها   . وفقــا لنظامهــا األساســي وأهــدافها وتطــويره، 
التنفيذي اللورد مانس، القاضي يف احملكمة العليا يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وإيرلنـدا            

ويشغل األستاذ ألكساندر يانكوف، من بلغاريـا، منـصب الـرئيس العـاملي حاليـا، يف             . الشمالية
 خلفـاً سـتاذ مارسـيل بـروس، مـن هولنـدا، منـصب مـدير الدراسـات يف الرابطـة                    حني يشغل األ  

  . لألستاذة كريستني شينكني من اململكة املتحدة
وهــي ، ١٩٥٨نــشئت جلنــة قــانون الفــضاء التابعــة للرابطــة يف نيويــورك يف عــام  وقــد أُ  

لجنــة مــن ف مكتــب الويتــألّ.  تعمــل وتعقــد اجتماعاهتــا منــذ ذلــك احلــني وحــىت اليــوم تــزال ال
، )أملانيـا (، رئيـسةً، والربوفـسور سـتيفان هـوب          )املقـرّ (عضوين مها الربوفسورة مورين ويليامز      

، بـصفة مراقـب دائـم يف جلنـة اسـتخدام الفـضاء              ١٩٩٠وحتظى اللجنة، منـذ عـام       .  عاماً راًمقرِّ
  .م هلا تقارير سنويةدِّرعيتني، وتقاخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتْيها الف

    
      األهداف  - ٢  

وجتمـع هـذه اللجـان قطاعـا     . ل اللجان الدولية مرتكز أنشطة رابطة القـانون الـدويل       متثِّ  
ويوجـد حاليـا إحـدى    . صني مـن مجيـع أحنـاء العـامل يف خمتلـف التخصـصات             عريضا من املتخصّ  

عقـد  ُترات الـيت   فيما بـني املـؤمت    ةوعشرون جلنة وتسعة أفرقة دراسية، تعمل مجيعها بصورة دائم        
وُعقـد مـؤمتر الرابطـة اخلـامس     . قـد منـها حـىت اآلن مخـسة وسـبعون مـؤمترا      ُع سنتني، واليت  كل

القـانون  " يف إطـار املوضـوع العـام         ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣٠ إىل   ٢٦والسبعون يف صوفيا من     
، وُعرِضت يف هذه املناسـبة مواضـيع عـن القـانون الـدويل بـشقيه                "من أجل عامل يسوده السالم    

الع علـى تقـارير اللجـان، وتقـارير األفرقـة الدراسـية،             وميكـن االطِّـ   . وافياالعام واخلاص عرضا    
                                                         

 .تقرير رئيس جلنة قانون الفضاء يف رابطة القانون الدويل  )1(  
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 وعلــى املوقــع الــشبكي org.hq-ila.www)(مــدة، علــى املوقــع الــشبكي للرابطــة والقــرارات املعت
 وكمــا جــرت العــادة بعــد كــل مــؤمتر يعقــد كــل ســنتني،   ).bg.bamp.2012ila.www(للمــؤمتر 

قـدت يف صـوفيا    ُع العـروض وجلـسات العمـل الـيت           كتاب يضمّ  ٢٠١٣سيصدر يف مطلع عام     
  .ل عليه من مكتب الرابطة يف لندنوميكن احلصو

مت جلنــة قــانون الفــضاء التابعــة للرابطــة تقريرهــا اخلــامس الــذي دَّويف مـؤمتر صــوفيا قــ   
عـد  ُباالستـشعار عـن     : قانونية خلصخصة األنشطة الفضائية واستغالهلا جتاريـاً      اجلوانب ال "تناول  

ويف أعقاب ذلك، ُمنحـت اللجنـة       . ، الذي اعتمده املؤمتر   "والتشريعات الوطنية يف جمال الفضاء    
  واليـــة جديـــدة، متتـــد علـــى مـــدى الـــسنوات األربـــع القادمـــة، علـــى النحـــو املـــذكور يف           

ــاه ٤-القــسم جــيم ــة ا(" أدن ــدويل    الوالي ــانون الفــضاء التابعــة لرابطــة القــانون ال ــة ق ــة للجن ملقبل
  ة مــن العاصــم وســُيعقد املــؤمتر الــسادس والــسبعون للرابطــة يف واشــنطن . ))"٢٠١٦-٢٠١٢(
  .٢٠١٤أبريل / نيسان١٢ إىل ٨

جلنـة قـانون الفـضاء التواصـل مـع اللجـان واألفرقـة         ومن املمارسات الـيت دأبـت عليهـا       
املعنيــة باملــسائل ذات االهتمــام املــشترك يف جمــال القــانون  وبعــة للرابطــة الدراســية األخــرى التا

ــدويل ــة      . ال ــة للرابطــة التعــاون مــع أنــشطة املنظمــات احلكومي ــل، تــشمل املمارســة العادي وباملث
  :الدولية، ومنها

جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحـدة الـيت عمـل معهـا عـن كثـب الفريـق                     )أ(  
  )٢(.٢٠١٢-٢٠٠٦الدولية خالل الفترة لرابطة املعين مبسؤولية املنظمات الدراسي التابع ل

ُدعي أعضاء جلنة قانون الفـضاء التابعـة للرابطـة إىل           : احملكمة الدائمة للتحكيم    )ب(  
ــة للتحكــيم يف املنازعــات       ــشاري خمــول بوضــع قواعــد اختياري ــق خــرباء است االنــضمام إىل فري

 )٣(.)يــشار إليهــا فيمــا بعــد بقواعــد الفــضاء اخلــارجي  (الناشــئة عــن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي  
 بعد أن وافق عليهـا اجمللـس        ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٦وأصبحت هذه القواعد سارية يف      

عــرض القاضــي فاوســتو بوكــار، رئــيس الفريــق االستــشاري للمحكمــة،   . اإلداري للمحكمــة
ــة للجنــة اســ        ــة التابع ــة القانوني ــى اللجنــة الفرعي ــد عل ــذه القواع ــضاء اخلــارجي يف  ه تخدام الف

                                                         
مات الدولية، التابع لرابطة القانون الدويل، الذي يرأسه إدواردو م الفريق الدراسي املعين مبسؤولية املنظقدَّ  )2(  

ر جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة، تقريرا هنائيا عن هذا فالنسيا أوسبينا، وضّم يف عضويته رئيس ومقرِّ
ع ونص هذا التقرير متاح على املوق .املوضوع إىل املؤمتر اخلامس والسبعني للرابطة الذي عقد يف صوفيا

 .)bg.bamp.2012ila.www(وعلى املوقع الشبكي للمؤمتر ) org.hq-ila.www(الشبكي للرابطة 

متاح، باللغتني النص الرمسي للقواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعات الناشئة عن أنشطة الفضاء اخلارجي   )3(  
 ).org.cpa-pca.www (اإلنكليزية والفرنسية، على املوقع الشبكي للمحكمة الدائمة للتحكيم
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ــراض الــسلمية يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، وأُتيحــت للجنــة الفرعيــة يف ورقــة غرفــة          األغ
انظـر  (اجتماعات، وعلّقت عليهـا رئيـسة جلنـة قـانون الفـضاء التابعـة للرابطـة يف تلـك املناسـبة                      

 واللجنـة    عرض أعضاء الفريـق االستـشاري      ٢٠١٢وخالل عام   ). A/AC.105/C.2/100الوثيقة  
  .التابعة للرابطة قواعد الفضاء اخلارجي على خمتلف املؤسسات حول العامل

ــة اســتخدام الفــضاء       )ج(   ــانون الفــضاء التابعــة للرابطــة، داخــل جلن ــة ق تــشارك جلن
نـهج دراسـي يف جمـال       اخلارجي يف األغـراض الـسلمية، يف أعمـال فريـق اخلـرباء بـشأن وضـع م                 

  .قانون الفضاء
نظمات الدولية غري احلكومية، تشارك اللجنة التابعة للرابطة يف أنـشطة           وفيما يتعلق بامل    

هيئــات منــها املعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء، واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية، واملركــز 
 األمريكــي لقــانون املالحــة اجلويــة والفــضاء     -األورويب لقــانون الفــضاء، واملعهــد اآليــبريي    

ــو  ــاري، وهـ ــريان التجـ ــع بـــني املتخّصـــ  والطـ ــسة جتمـ ــبانية   مؤسـ ــاللغتني اإلسـ ــاطقني بـ صني النـ
ــة اســتخدام الفــضاء  . والربتغاليــة، وتعقــد مــؤمترات ســنوية حــول هــذا املوضــوع    وتعّرفــت جلن

م طلبا باحلصول علـى      على هذا املعهد عندما قدَّ     ٢٠١٢اخلارجي يف األغراض السلمية يف عام       
  .ركز مراقب دائم لديها وحصل عليهم
    

  : ٢٠١٢أنشطة جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة خالل عام   - باء  
    املؤمتر اخلامس والسبعون للرابطة

مته إىل  دَّيف العرض الذي ق    عت الرابطة قَّيتناول تقرير رابطة القانون الدويل هذا، كما تو         
ة قـانون  نتائج واستنتاجات األعمـال الـيت قامـت هبـا جلنـ        ،٢٠١٢اللجنة الفرعية القانونية يف عام      
وكما ذُكر آنفا، قُدِّم التقرير اخلامس والنهائي الصادر عـن جلنـة            . الفضاء وفقا للوالية املنوطة هبا    

سـتغالهلا  اجلوانـب القانونيـة خلصخـصة األنـشطة الفـضائية وا          "قانون الفضاء التابعة للرابطة بشأن      
 مـؤمتر الرابطـة املعقـود يف        ، إىل "عد والتشريعات الوطنية يف جمـال الفـضاء       ُباالستشعار عن   : جتارياً

  . الذي اعتمده من دون اعتراض٢٠١٢أغسطس / آب٣٠ إىل ٢٦صوفيا من 
عـد والتـشريعات الوطنيـة يف       ُبواعُتربت ركيزتا التقرير الرئيسيتان، أي االستشعار عـن           

 احلطــام الفــضائي وتــسوية املنازعــات، نَّوباملقابــل، فــإ. وثيقــا جمــال الفــضاء، متــرابطتني ترابطــا
المها قيد االستعراض الدائم من جانب اللجنة التابعة للرابطـة، يرتبطـان ارتباطـا وثيقـا فيمـا                  وك

 مـشاكل التـسجيل هـي قاسـم مـشترك           نَّويبدو أ . يتنيبينهما، وكذلك بتينك الركيزتني الرئيس    
خـر  زت عليهـا اللجنـة خـالل آ       كَّـ ل اجملـاالت املركزيـة الـيت ر       ا متثِّـ  ولـذلك فإهنـ   . فيما بينها مجيعا  

  .مخسة مؤمترات عقدهتا الرابطة
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ــواردة يف اجلــزء         ــة املوضــوعات ال ــيس اللجن ــاول رئ ــاد، يتن ــر  وكاملعت ــن التقري األول م
ــسوية املنازعــات     ُباالستــشعار عــن  ( ــساتلية املعروضــة علــى احملــاكم، وت عــد وقيمــة البيانــات ال

عـة للرابطـة املوضـوعات    يف حني يتناول املقرِّر العام للجنة قانون الفضاء التاب ) واحلطام الفضائي 
ويرد يف القسم جيم أدناه مـوجز       ). التشريعات الوطنية يف جمال الفضاء    (الواردة يف اجلزء الثاين     

. متـه الرابطـة ملـؤمتر صـوفيا    دَّبالسمات واالستنتاجات الرئيسية للجزء األول من التقرير الـذي ق        
أن وضــع قــانون منــوذجي   ن مبــادئ صــوفيا التوجيهيــة بــش   مَّا اجلــزء الثــاين، الــذي يتــض   وأمَّــ

ر رِّمـشفوعا مبلحوظـات إيـضاحية مـن املقـ         قـدَّم،   للتشريعات الوطنية يف جمال الفضاء، فسوف يُ      
  .لقانونية يف ورقة غرفة اجتماعاتالعام، إىل اللجنة الفرعية ا

    
      ا مؤمتر الرابطة اخلامس والسبعوناجلزء األول من التقرير بصيغته اليت اعتمده  - جيم  

     الساتلية املعروضة على احملاكمقيمة البيانات: عدُبعار عن االستش  - ١  
م التكنولـوجي اهلائـل الـذي       دُّبطة القانون الـدويل أنـه رغـم التقـ         تعتقد اللجنة التابعة لرا     

الفـضاء اخلـارجي    عد من   ُباعتماد مبادئ األمم املتحدة املتعلقة باستشعار األرض من          ق منذ قَّحت
  .ل يف ممارساهتا تلك املبادئ بطريقة أو بأخرىدت الدوسَّ، فقد ج١٩٨٦لعام 

ــا كــذلك أ    ــدأ      نَّوالحظن ــارة للجــدل يف املراحــل األوىل، أي املب ــادئ إث ــر املب    أحــد أكث
الثاين عشر، املتعلق حبق الوصول إىل املعلومات، يفقد اآلن زمخه بـسبب حـصول البلـدان الناميـة                  

الوة على ذلك، أصـبحت بعـض الـدول        وع. عدُبجيي على تكنولوجيا االستشعار عن      بشكل تدر 
ره على حنو مـا ميكـن تبّينـه         وواصل هذا االجتاه تطوّ   . " قادرة على االستشعار   دوالً"راد  طِّالنامية با 

ولذلك تراجعـت الـشكاوى املتعلقـة خبـرق الـسيادة بـدعوى       . يف كثري من األمثلة عن تلك الفترة   
مـة، وكـذلك املطالـب      ولوجيـا املتقدِّ  مـن جانـب الـدول الـيت تـستخدم التكن          " سض للتجـسّ  التعّر"

  .وانب التجارية لسواتل رصد األرضاجل ها تطور حملَّالسيادية اليت حلَّ
ــ    ق جناحــاعــن ُبعــد حتقِّــ االستــشعار  تكنولوجيــات نَّ يف أللجنــةل املوقــف العــام ويتمثَّ

مـــسائل وال يـــزال بعـــض . ة مطالـــب كـــبرية يف هـــذا الـــشأنجيـــدا، ومل تظهـــر حـــىت اآلن أيَّـــ
ــقــا، ومــن املتوصوصية معلَّاخلــ ــاخمتلفــة مــع تطــوّ خــذ أشــكاال ع أن يتَّقَّ ل كِّويــش. ر التكنولوجي

اسة وعالوة على ذلك، تصبح هذه املـسألة حـسَّ        . مثاال جيدا على ذلك   " غوغل إيرث "برنامج  
قها عـــرب احلـــدود وحبـــق األفـــراد يف  مـــا عنـــدما يتعلـــق األمـــر حبمايـــة البيانـــات وتـــدفّ إىل حـــدٍّ

ويف هذا الصدد، هناك اجتاه حايل ُيستبان يف بعض البلدان، منـها اململكـة املتحـدة                . اخلصوصية
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انظـر  ( جتاهل حرية الـصحافة يف بعـض األحيـان حلمايـة اخلـصوصية           على سبيل املثال، حيث متّ    
  ).٢٠١١أبريل / نيسان٢١الصادر يف ، لندن، العدد التاميزافتتاحية 
وأبـرزت رابطـة القـانون الـدويل، مـن          . ويزداد استخدام سـواتل رصـد األرض بـسرعة          
عـد لرصـد االمتثـال لاللتزامـات        ُبمزايا تكنولوجيات االستشعار عـن       ،تطبيقاته شيوعا  بني أكثر 

ق مــن قُّــنيــة يف جمــال التحالدوليــة، وال ســيما فيمــا يتــصل حبمايــة البيئــة وتعزيــز اجلوانــب القانو 
  .زع السالح ن تدابري لنمَّ اليت تتضاالتفاقات الدولية

 تطبيقــات ســواتل رصــد األرض الــصدارة يف املــسائل املتعلقــة وباملثــل، ينبغــي أن حتتــلّ  
فهــذه املــسائل ذات أمهيــة . بــإدارة امليــاه ومحايــة امليــاه العذبــة باعتبارهــا مــوردا أساســيا للحيــاة 

. ي فيهـا تكنولوجيـا الفـضاء دورا حيويـا         أحد اجملاالت اليت قد تؤدّ     يف نظر الرابطة وهي    حيوية
ة إىل   الـذي رفعتـه الرابطـ      ٢٠١٢د ورد مزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع يف تقريـر عـام              وق

  .اللجنة الفرعية القانونية
    

    انات الساتلية يف التقاضي الدويلقيمة البي    
 Evidence from را لكتــابتفخـر رابطــة القـانون الــدويل بـاإلعالن عــن نــشرها مـؤخّ      

Earth Observation Satellites: Emerging Legal Issues،)الذي رمبا يكـون األول مـن نوعـه    )٤ 
  .فيه أعضاء من جلنة قانون الفضاءمته، والذي ساهم يف هذا املوضوع، كما جاء يف مقدِّ

هـت الرابطـة، يف تقـارير سـابقة         جَّفقـد و  .  هذا املوضـوع مـثري للجـدل       نَّ يف أ  وال شكّ   
 إىل املسائل اليت يثريها استخدام الـصور الـساتلية يف    الفرعية القانونية، االنتباهاللجنةمتها إىل   دَّق

 يف حـد    البيانـات اخلـام   ف .احملاكم، فأوضحت ما ينطـوي عليـه هـذا األمـر مـن مـشاكل رئيـسية                
 منـتج هنـائي،     يف شـكل   وتظهـر املـشاكل عنـد تقـدمي البيانـات الـساتلية،              ذاهتا ال ميكن تعديلها،   

وهـذه املـسألة شـديدة احلـساسية     .  التفـسريات  مـن باعتبارها أدلة يف احملكمة بعد سلسلة طويلـة   
ن األرض وامليـاه  زاعـات احلدوديـة حيـث عـادة مـا تكـون املطالـب الـسيادية بـشأ                 يف حاالت الن  

  .هي موضع اخلالف
را علـى جـدول أعمـال حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم                 وطُرِحت هذه املسألة مـؤخّ      

إســهام قــانون الفــضاء يف التنميــة  "ضــوع املتحــدة واألرجنــتني بــشأن قــانون الفــضاء حــول مو  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٨ إىل   ٥، الـيت عقـدت يف بوينـوس آيـرس مـن             "االقتصادية واالجتماعيـة  

                                                         
  )4(  Ray Purdy and Denise Leung, eds., Evidence from Earth Observation Satellites: Emerging Legal 

Issues (Leiden, Martinus Nijhoff, 2013).  
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، بدعم من وكالـة الفـضاء األوروبيـة واللجنـة الوطنيـة األرجنتينيـة لألنـشطة الفـضائية،                   ٢٠١٢
الع على وقـائع حلقـة      ميكن االطِّ و.  مع مجهور أتى من منطقة أمريكا الالتينية       الًونوقشت مطوَّ 

  .العمل هذه على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
سم بقدر أكـرب مـن الوضـوح اآلن، وآفاقهـا أكثـر       تطبيق هذه التكنولوجيات يتَّنَّغري أ   

ادئ وهو يف الواقع العام الذي اعُتمدت فيه املبـ         (١٩٨٦مدعاة للتفاؤل مما كانت عليه يف عام        
عنـدما رأت حمكمـة العـدل الدوليـة،         ) عد مـن الفـضاء اخلـارجي      ُبقة باستشعار األرض من     املتعل

 ذاهتا وثـائق    ل حبدِّ كِّ اخلرائط الرقمية ال تش    نَّدودي بني بوركينا فاسو ومايل، أ     زاع احل   بشأن الن 
ــة وقيِّ      ــت دقيقـ ــا كانـ ــألرض، مهمـ ــة لـ ــندات ملكيـ ــة وال سـ ــة التقنيـــة،    ملزمـ ــن الناحيـ ــة مـ   مـ

  . فقا سابقا على قيمة وسائل اإلثبات تلكزاع اتَّ ما مل يكن طرفا الن
وتوّد اللجنة التابعـة للرابطـة اإلشـارة، يف املقـام األول، إىل أنـه، حـىت يف حالـة اعتمـاد                        

  احملكمـة تظـلّ    نَّملقترحات، فإ مبادئ بشأن عرض الصور الساتلية على احملكمة، حسب بعض ا         
  . يف صحة هذه األدلةبّتالسلطة النهائية لل دائماً

وخالصـة القـول إنـه ال يـزال هنـاك تعـارض يف آراء احملـامني والقـضاة الـدوليني بــشأن            
يـة يف  قيمة البيانات الساتلية كأدلة يف احملكمـة، كمـا ال تـزال، يف بعـض األحيـان، شـكوك جدّ              

ا تكنولوجيـات  رهـ وهذا ما يتعـارض مـع الفوائـد اهلائلـة، مـن قبيـل الدقـة، الـيت توفِّ           . مصداقيتها
 إثـارة للجـدل يف احملـاكم الوطنيـة حيـث            البيانـات الـساتلية أقـلّ      نَّويبـدو أ  . عدُباالستشعار عن   

 ملـا هـو عليـه احلـال علـى الـصعيد             خالفـاً مـة،    علـى البيانـات املقدَّ     تصادق السلطات احملليـة أوالً    
ارجي ذات دور   فإذا نشأت منازعـات حـول هـذه املواضـيع، ُتعتـرب قواعـد الفـضاء اخلـ                 . الدويل
  .اًسباب سيسلَّط عليها الضوء الحقهام، أل

  :رات بشأن هذه املسألةيات والتصّو على احلالة الراهنة، ترد أدناه بعض التوصًءوبنا  
    

    رات عامة بشأن قيمة البيانات الساتلية املعروضة على احملاكماستنتاجات وتصّو    
ر التقليـدي الـذي يـسهل فيــه    النقطـة اجلوهريـة هـي أنـه ميكـن، خالفــا للتـصوي        -١  

إثبات تغيري الصور أو التالعب هبا، التالعـب بالبيانـات الـيت جتمعهـا تكنولوجيـات االستـشعار                  
  .عد وعدم إمكانية اكتشاف التغيريات بعد إجرائهاُبعن 

وهلــذا الــسبب مــن الــضروري فــرض رقابــة صــارمة علــى جممــل عمليــة مجــع       -٢  
ــا  ) البيانــات اخلــام( عليهــا البيانــات وتفــسريها، مــن حلظــة احلــصول   إىل أن تــصبح منتجــا هنائي

  .جاهزا لتقدميه إىل احملكمة



 

V.13-80545 9 
 

A/AC.105/C.2/103 

وينبغي أن تكلَّف هيئة دولية باعتماد البيانات الساتلية والتصديق عليهـا، وأن              -٣  
  .ثيق أمهية جوهرية يف هذا السياقوملفهوم التو. تناط هبا هذه املسؤولية

ت قانونية أخرى، يوصى بوضع قائمـة خبـرباء   وعمال مبمارسة تقليدية يف جماال      -٤  
  .احملكِّمني/زاع والقضاة بل أطراف النِقمن ذوي املكانة الدولية املرموقة ميكن اختيارهم من 

د ومن اخلطوات املفيدة حتريز احملفوظات اليت حتتوي على البيانات اخلام مبجـرّ              -٥  
  .رية للجدلمجعها، واليت ميكن العودة إليها دائما يف احلاالت املث

تطوير هذه التكنولوجيـات األولويـة       ولتدريب العاملني يف اجملال القانوين على       -٦  
ــة   ــدم املعرف ــا ميكــن أن تق  القــصوى نظــرا لع ــا مب ــا  دِّحالي ــا وبقيوده ــه هــذه التكنولوجي ومــن . م

  .الضروري بناء القدرات يف هذا اجملال
ضايا املتعلقـة باسـتخدام    القـ  وينبغي أن تدرس رابطة القانون الـدويل باسـتمرار          -٧  

رهـا، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى تقـدمي              البيانات الساتلية يف التقاضي الدويل وتواكب تطوّ      
ة نامجـة   البيانات الساتلية يف نزاعات احلدود الدوليـة الـيت حيتمـل أن تـربز فيهـا حـاالت حـساس                   

  .عن املطالبات السيادية
    

ارية للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن التحكيم تسوية املنازعات يف ضوء القواعد االختي  - ٢  
    أنشطة الفضاء اخلارجييف املنازعات الناشئة عن 

متـه الرابطـة إىل اللجنـة       دَّيرد يف القسم جيم من املعلومـات الـواردة يف التقريـر الـذي ق                
حتليـل للقواعـد اجلديـدة      ) A/AC.105/C.2/100(الفرعية القانونية يف دورهتـا احلاديـة واخلمـسني          

وقـد ُدعـي أعـضاء    . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٦اليت اعتمدهتا احملكمة الدائمة للتحكيم يف    
اللجنة التابعة للرابطة للمسامهة يف أعمال احملكمة بشأن تسوية املنازعات الناشئة عـن األنـشطة               

ني متــه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة عــن دورهتــا احلاديــة واخلمــس  دَّالفــضائية، ويف التقريــر الــذي ق 
مـة بـشأن    دَّ، أعربت اللجنة، من جانبها، عن ارتياحهـا للمعلومـات املق          ٢٠١٢املعقودة يف عام    

  ).A/AC.105/1003 من الوثيقة ٦٢الفقرة (هذه املسألة 
ويف اآلونة األخرية، طُرح هذا املوضوع على جدول أعمال حلقة العمـل املـشتركة بـني                  

وتناولـت رئيـسة اللجنـة التابعـة للرابطـة يف تلـك             . هاألمم املتحـدة واألرجنـتني املـشار إليهـا أعـال          
مت العــام أبــرز اجلوانــب يف قواعــد الفــضاء اخلــارجي يف إطــار متابعــة العــروض الــيت قُــدِّ  املناســبة

رات، من قبيل استنتاجات مؤمتر املاضي إىل اللجنة الفرعية القانونية كما تناولت غريها من التطوّ     
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 اخلامسة واخلمسني املعنية بقانون الفـضاء اخلـارجي، املعقـودة    صوفيا واستنتاجات الندوة السنوية   
  ).٢٠١٢أكتوبر /املعهد الدويل لقانون الفضاء، تشرين األول(يف نابويل بإيطاليا 

، الــرأي ٢٠١٢د االســتنتاجات والتوصــيات التاليــة، الــيت وضــعت خــالل عــام   وجتــسِّ  
  : السائد اليوم يف هذا املوضوع

    
    تسوية املنازعاتتاجات عامة بشأن استن

قواعــد الفــضاء اخلــارجي مــن مرونــة كــبرية   سم بــهملــا تتَّــ هنــاك فوائــد كــثرية  -١  
 هذه القواعد تسّد عددا من الثغرات الـيت تركتـها           نَّوعالوة على ذلك، فإ   . ولطابعها اإلجرائي 

ن كَّويف الواقــع، مل تــتم. معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي يف هــذا الــصدد  
  .اة يف معاهدات الفضاء من إثبات فعاليتها حىت اآلنآليات تسوية املنازعات املتوخَّ

وقواعد الفضاء اخلارجي مـستوحاة جزئيـا مـن اتفاقيـة رابطـة القـانون الـدويل                   -٢  
 إحـــدى موادهـــا املتعلقـــة حـــول تـــسوية اخلالفـــات املتعلقـــة باألنـــشطة الفـــضائية، الـــيت تـــنصّ 

، ١٩٩٨حــة املعتمــدة يف عــام قَّوالــصيغة املن) ١٩٨٤بــاريس (ية صــلباملوضــوع، يف الــصيغة األ
علــى فــتح بــاب اإلجــراءات املتعلقــة بتــسوية اخلالفــات املنــصوص عليهــا يف ذلــك الــصك أمــام  
الكيانات عدا الدول واملنظمات احلكومية الدولية ما مل يعرض هـذا األمـر علـى حمكمـة العـدل                

  ).حقَّ املن من النص١٠املادة (الدولية 
د هنـج احملكمـة الدائمـة للتحكـيم الطريـق حنـو إنـشاء         بذلك املثـال، ميهِّـ    وعمالً  -٣  

ع باالسـتثناء املتعلـق باحلـصانة        مـن احتمـال التـذرّ      ل إىل أدىن حـدٍّ    آليات لتسوية املنازعات ويقلِّ   
  .السيادية للدول، ما من شأنه أن يعرقل السري العادي إلجراءات تسوية املنازعات

سق قواعد الفضاء اخلارجي مع السيناريوهات احلالية من        ذلك، تتَّ وعالوة على     -٤  
 ذات ســيادة، حيــث إهنــا تنطبــق بوضــوح علــى املنازعــات الــيت تنــشب بــني أطــراف ليــست دوالً

ــام    ــة ع ــا التفاقي ــدثها األجــسام       ١٩٧٢خالف ــيت حت ــن األضــرار ال ــة ع ــسؤولية الدولي ــة بامل  املتعلق
  .مم املتحدة السارية املتعلقة بالفضاء اخلارجيالفضائية، أو ما سواها من معاهدات األ

وتنطبق أحدث جمموعة مـن القواعـد الـيت وضـعتها احملكمـة الدائمـة للتحكـيم                   -٥  
يف إطار قواعد الفضاء اخلارجي، أي القواعد االختيارية بـشأن التحكـيم يف املنازعـات املتعلقـة                 

  .نشطة الفضائيةذي صلة وثيقة باألباملوارد الطبيعية والبيئة، على ميدان 
 قـانون الفـضاء والقـانون البيئـي      نَّوباملقابل، تالحـظ اللجنـة التابعـة للرابطـة، أ           -٦  

ر التكنولوجي، ومن األمثلة الواضحة على ذلك اسـتخدام الـسواتل لرصـد             ران كثريا بالتطوّ  يتأثَّ
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نـاخ ومحايـة    ر امل ، ال سـيما فيمـا يتعلـق بتغيّـ         ")الـسلوك التعاهـدي   ("االمتثال لالتفاقـات الدوليـة      
تـها املتناهيـة، أداة   ل تكنولوجيـات الفـضاء، بفـضل دقّ       كِّويف املثـال األخـري، تـش      .  األوزون طبقة

 الـستراتوسفري، ويف أيِّ    رات اليت تطرأ على طبقة األوزون يف خمتلف أجـزاء         قوية يف تأكيد التغيّ   
  .وقت من السنة

الفـضاء اخلـارجي     قواعـد    نَّشوب خالفات بشأن هذه املسائل، فـإ      ويف حال ن    -٧  
  .ونتها الشديدة وطابعها اإلجرائيهي أنسب الوسائل لتسويتها نظراً ملر

ع حدوث تفاعل مفيد بـني هـاتني اجملمـوعتني مـن قواعـد احملكمـة        ُيتوقَّومن مثَّ   -٨  
  . الدائمة للتحكيم يف املستقبل القريب نسبيا

اء يف تفعيـل وإثـراء      ح أن تضطلع قواعد الفـضاء اخلـارجي بـدور بنَّـ           ومن املرجَّ   -٩  
  .تحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجياإلجراءات القائمة املنصوص عليها يف معاهدات األمم امل

ــة متنوِّ        ــى جمموع ــدة عل ــضاء اخلــارجي اجلدي ــا عــرض قواعــد الف ــة مــن  وجيــري حالي ع
عنيـة   احلكومية الدولية منها واخلاصة، يف مجيع أحناء العامل وعلى مكاتـب احملامـاة امل      ،املؤسسات

  . قانون الفضاء يف خمتلف البلدانمبسائل
    

    طرح موضوع احلطام الفضائي يف مؤمتر رابطة القانون الدويل يف صوفيا  - ٣  
، "بنـدا منفـردا للمناقـشة   "ال يزال موضوع احلطـام الفـضائي وجوانبـه القانونيـة باعتبـاره          

رعيـة القانونيـة، قيـد الدراسـة     متـه الرابطـة إىل اللجنـة الف     دَّ الـذي ق   ٢٠١٢كما ورد يف تقرير عام      
وكان الغرض من ذلك اسـتعراض مـدى مواءمـة          . راتبغية إبالغ مؤمتر صوفيا مبا لدينا من تصوّ       

الـذي اعتمدتـه    (صك بوينوس آيرس بشأن محاية البيئة من األضرار النامجة عن احلطـام الفـضائي               
 وجهـات نظـر     نَّلغايـة، رأينـا أ    وحتقيقـا هلـذه ا    . لعـامل اليـوم    )الرابطة يف مؤمترها الـسادس والـستني      

علـى إدراك ضـرورة أن        مـا  فقـت اآلراء إىل حـدٍّ     ويف هذا السياق، اتَّ   . سم بأمهية خاصة  العلماء تتَّ 
 العلمـاء  نَّل وثيقة ذات طابع قانوين، رغـم أ كِّتعريفا يف إطار ذلك الصك الذي يش      تضع الرابطة   

لـذا اعُتـرب التعريـف      . سـابقة ألواهنـا    تعريفات رأوا يف الوقت نفسه أنه من الضروري جتنب وضع        
  .سقا يف السياق الدويل احلايل من الصك مالئما ومت١َّالوارد يف املادة 

وكان من بني القضايا اليت نوقشت حتت هذا العنوان املشاكل النامجة عن احلطـام الـذي           
 ٢٠٠٩عـام    االصطدام الذي وقع     نَّورأت الرابطة أ  . وخطر االصطدامات  ف عليه ال ميكن التعرّ  

يف أسلوب التعامل مع احلطام       فتح صفحة جديدة   ٢٢٥١ وكومسوس   ٣٣بني الساتلني إيريديوم    
  .ائية واملسؤولية يف جمال الفضاءالفضائي، األمر الذي يثري تساؤالت تتصل بالبيئة الفض
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واتُّفق على عدد من االستنتاجات، ترد بإجياز أدناه، بـشأن موضـوع احلطـام الفـضائي        
  :م إىل مؤمتر صوفيادَّالقانونية يف تقرير الرابطة املقوجوانبه 

    
    استنتاجات عامة بشأن موضوع احلطام الفضائي وجوانبه القانونية    

د  مـن بـني األخطـار الرئيـسية الـيت هتـدِّ      نَّفق الرأي على وجـه العمـوم علـى أ        يتَّ  -١  
ح يف ب ســباق التــسلّأمــن الفــضاء اليــوم، يــأيت احلطــام الفــضائي علــى رأس القائمــة، إىل جانــ   

الفضاء اخلـارجي، ووجـود أجـسام طبيعيـة قريبـة مـن األرض مـن قبيـل الكويكبـات والنيـازك،                 
ل مجيـع هـذه القـضايا    كِّوتـش . ة خطر اصطدامها بكوكب األرضاألمر الذي يفترض بالضرور   

  .يا جسيما من وجهة النظر القانونيةالثالث حتدِّ
ــانون ا     -٢   ــة ق ــذلك ينبغــي أن تواصــل جلن ــة للرابطــة دراســة هــذا    ول لفــضاء التابع

ــام       ــة لع ــدويل للرابط ــصك ال ــك ال ــا يف ذل ــسألة  ١٩٩٤املوضــوع، مب ــذه امل ــشأن ه ــه  .  ب ــد أن   بي
  .لى هذه الوثيقة يف الوقت الراهنال يوصى بإدخال تغيريات ع

وفيما يتعلق مبخاطر االصطدام ونتائجها املتعلقة باحلطـام الفـضائي، يبـدو مـن          -٣  
احلــرص "و" املــسؤولية التقــصريية"ا يف دراســة بعــض املــصطلحات مــن قبيــل  دماملهــم املــضي قُــ

  .قة على اجملاالت اجلديدةبصيغتها املطبَّ" الواجب
 إدراج موضوع احلطام الفضائي على جدول أعمال اللجنـة          نَّوتبعا لذلك، فإ    -٤  

دم االقتـصار علـى     عـ  مفيد للغاية ولكن ينبغـي    " بندا منفردا للمناقشة  "الفرعية القانونية باعتباره    
  .خذها الدول داخليا بغرض التخفيف من آثارهواجب اإلبالغ بالتدابري اليت تتَّ

حمـدَّد بـشأن    على ذلك، هناك أسباب وجيهة للتوصـية بعـرض موضـوع         ًءوبنا  -٥  
 جمموعـة مـن مبـادئ األمـم املتحـدة يف إطـار قـرار              على شـكل    احلطام الفضائي وآثاره القانونية     

 يف قدَّمتــهعمــال بــاقتراح اجلمهوريــة التــشيكية الــذي  ، وذلــك ألمــم املتحــدةللجمعيــة العامــة ل
  ).A/AC.105.C.2/L.283(راهتا األخرية للجنة الفرعية القانونية مذكّ

  الوضـع الـسياسي   يف ظـلّ   وتبدو الوثيقة التشيكية فكرة وحال وسطا معقـولني         -٦  
توي على مبادئ من هذا القبيـل ليـست       قرارات اجلمعية العامة اليت حت     نَّالراهن ألسباب أمهها أ   

وفقـا    ذاهتا ما مل ُيعترف هبا، بـالطبع، بـصفتها مـن قواعـد القـانون الـدويل العـريف                   ملزمة يف حدِّ  
  . من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٣٨للمادة 

ت، واملبــادئ قــد ولَّــ ورمبــا كانــت مرحلــة اعتمــاد األمــم املتحــدة للمعاهــدات  -٧  
ومـع ذلـك لـيس    .  السياسية الراهنة األفـضل لوضـع قواعـد قانونيـة أدق         وقد ال تكون الظروف   
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ب عليهـا   هناك مـا حيـول دون العـودة إىل العمـل هبـذا اإلجـراء يف حالـة وجـود خمـاطر قـد تترتَّـ                         
   .احلطام الفضائي ن من األرقام املخيفة اليت وصل إليهاعواقب ال حصر هلا كما يتبيَّ

ــات الــ     -٨   ــة املتمثِّ  وأخــريا، ويف ضــوء التعليق ــسألة العالق ــزال امل ــة يف سابقة، ال ت ل
وينبغـي للجنـة التابعـة للرابطـة النظـر يف      . احلطام الناجم عن السواتل العسكرية تدعو إىل القلـق    

  .٢٠١٦-٢٠١٢هتا اجملدَّدة للفترة ي يف إطار اختصاصاهذا التحّد
    

    )٢٠١٦- ٢٠١٢(الدويل ابطة القانون الوالية املقبلة للجنة قانون الفضاء التابعة لر  - ٤  
 ٢٠١٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٩وافق اجمللس التنفيذي للرابطة، يف جلسته املعقودة يف        

  :بلندن، على االختصاصات التالية
تقيم هذه اللجنـة عالقـة راسـخة مـع مؤسـسات األمـم املتحـدة املعنيـة بقـانون                    "    

 استخدام الفضاء اخلـارجي يف  عها مبركز املراقب الدائم لدى جلنة  الفضاء، مبا يف ذلك متتّ    
وباإلضافة إىل أعماهلا اجلارية مع هذه اهليئات، سـوف تعمـل خـالل             . األغراض السلمية 

فترة الوالية املقبلـة علـى تـسوية املنازعـات املتعلقـة بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي والقواعـد                    
أنـشطة   االختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن التحكيم يف املنازعـات الناشـئة عـن            

وهي طريقـة  (؛ والتحليقات دون املدارية وآثارها القانونية ٢٠١١الفضاء اخلارجي لعام    
ــشكل       ــة ب ــصناعية والنامي ــدان ال ــستخدمها البل ــة ت ــا الفــضاء احلديث ــدة يف تكنولوجي جدي

؛ والبيانــات الــساتلية يف التقاضــي الــدويل واجلوانــب القانونيــة ملوضــوع احلطــام   )متزايــد
رات يف جمـال قـانون الفـضاء الـيت قـد تطـرأ خـالل                ة العامة آلخر التطـوّ    الفضائي؛ واملراقب 

  ".)٢٠١٦-٢٠١٢(والية جلنة قانون الفضاء اليت تستغرق أربعة أعوام 
 


