
 A/AC.105/C.2/106 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
14 January 2015 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
170215    V.15-00311 (A) 

*1500311*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الرابعة واخلمسون الدورة
 ٢٠١٥ نيسان/أبريل ٢٤-١٣فيينا، 
 *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٤البند 

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

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

  رة من األمانةمذكِّ  
  احملتويات

الصفحة  
 ٢  ............................... ................................ ................................  مةمقدِّ-أوال
 ٢  ... ................................   املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميةالواردة من الردود- ثانيا

 ٢  ........ ................................ ................................  لفضاءاملركز األورويب لقانون ا 
 ٩  ...................... ................................ )اليونيدروا(املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 
  ١٤  .................. ................................ ................................ رابطة القانون الدويل 
 ٢٣  ...................... ................................ )نترسبوتنيك(إملنظمة الدولية لالتصاالت الفضائيةا 

                                                         
  * A/AC.105/C.2/L.295.  



 

2V.15-00311 

 

A/AC.105/C.2/106

    مةمقدِّ - أوال 
ن املركــز األورويب الــيت َوردت مــاســتناداً إىل املعلومــات  هــذه الوثيقــةَ ت األمانــةُأعــدَّ 

ــانون الفضـــ ــانون اخلـــاص  و اءلقـ ــدروا) املعهـــد الـــدويل لتوحيـــد القـ ــة وا (اليونيـ ــة الدوليـ ملنظمـ
   .رابطة القانون الدويل) ونترسبوتنيكإ( لالتصاالت الفضائية

    
      الردود الواردة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية - ثانيا 

 املركز األورويب لقانون الفضاء  
    

 ية][األصل: باإلنكليز
     ]٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧[

   خلفيةمعلومات  - ألف 
ــة الفضــاء  ١٩٨٩أُنشــئ املركــز األورويب لقــانون الفضــاء يف عــام      ــادرٍة مــن وكال ، مبب
ي ويـؤدِّ . قـانون الفضـاء   اد يف ميـدان وبرعايتها، وبـدعم مـن عـدد مـن الـروَّ      (اإليسا) األوروبية

هيكلــه  حيــدِّد ٢٠٠٩ول/أكتــوبر يف تشــرين األجــرى تعديلــه  املركــز وظائفــه مبقتضــى ميثــاق 
سابينـــزا ســريجيو مــاركيزيو مــن جامعــة  ســوريالربوف حاليــا ويــرأس املركــَز .وأهدافــه املنشــودة

 .)روما(

ــ   ــدفل ويتمث ــانون الفضــاء     اهل ــز األورويب لق ــ يفالرئيســي للمرك ــة   رويجت ونشــر املعرف
وهـو يسـعى إىل حتقيـق ذلـك يف      وخارجها. يف أوروبا وفهمهاإلطار القانوين لألنشطة الفضائية ب

بحـوث قـانون الفضـاء وكـذلك الفهـم      للمعنـيني ب  تقينالفهم من أجل حتسني ال عدة ختصصات
الرئيسـيتان   نداتـا األو ها.وتشغيـــــل  هااسـتخدام وتكنولوجيات الفضـاء  القانوين للمعنيني بإنتاج 

عزيـز  صـلحة املهـتمني وحتسـني وت   مها تبـادل املعلومـات فيمـا بـني أصـحاب امل      لبلوغ ذلك اهلدف
  .تعليم قانون الفضاء

    
    اإلدارة  - ١  

وتعقـد اجلمعيـةُ العامـة    مؤسسـي مـرن ومنفـتح.     هيكـلٌ األورويب لقانون الفضاء لمركز ل  
. األعضـاء، اجتماعـاً كـلَّ ثـالث سـنوات     للمركز األورويب لقانون الفضاء، املفتـوح باهبـا جلميـع    

ويتمتَّـع أعضـاُء اجمللـس بـزاد     نشطة املركـز ويسـاعد يف ذلـك.    على تسيري أاملركز  ويشرف جملُس
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 يف جمال قانون الفضاء، وهم ملتزمون بالعمل بنشـاط علـى تعزيـز أغـراض     بارزةمعريف وخربات 
يف  ٢٠١٦-٢٠١٣ اجمللـس للفتـرة   خـب أعضـاءُ  وقـد انتُ  .على الصعيدين الوطين والـدويل املركز 

  .  ٢٠١٢هناية عام 
 ألمـنيُ ا. وهـا نشـطة املركـز ومنوِّ  أل اليوميـة دارة اإلذية فهي مسـؤولة عـن   مَّا األمانة التنفيأ  
باحــث  ) هــو إدمونــد بــول، وهــو٢٠١٣ اعتبــارا مــن تشــرين األول/أكتــوبراحلــايل ( التنفيــذي
  .معهد قانون اجلو والفضاء جبامعة ماكجيل يفرودس الكندية ؤسسة سابق مب

    
    الدولية العضوية والشبكة  - ٢  

باســتمرار أكثــر مــن مائــة  تضــمُّهــي ســنوية، و األورويب لقــانون الفضــاء املركــز عضــويةُ  
ــ يةشخصــ ــ ةطبيعي ــام  ١٢٨ة (واعتباري ــدول األعضــاء يف   ٢٠١٤يف ع ــن ال ــة الفضــاء  ) م وكال

والــدول املنتســبة وبلــدان أوروبيــة أخــرى. ويشــمل هــذا "أصــدقاء املركــز" مــن           األوروبيــة
يف جمال قـانون الفضـاء وجهـات     اولني ملهنمز املركز أشخاصاً ضمُّوي الشركات واملؤسسات.

هذا القطاع وحمامون وأكادمييون وأعضاء مـن الطلبـة   مهنيون من يشارك مهتمة أخرى: حيث 
 على مجيع املستويات. وعضـويةُ  صاتع التبادل املعريف فيما بني التخصُّيشجتمجيعهم من أجل 

 املتخصصـني  ى املمارسـني حضـور منتـد  انتخابـات اجمللـس و  لتصويت يف املركز شرطٌ أساسي ل
  واالستفادة من مصادره الداخلية.املركز  صول على منشوراتواحل

ــانون الفضــاء  املركــُز وقــد أنشــأ    ــة يف    شــبكةً األورويب لق مــن جهــات االتصــال الوطني
ــدول األعضــاء يف    ١٤ ــة مــن ال ــة  اإليســادول ــوفري ابغي ــت ــي ألنشــطة املركــز وت احملدعم ل يســري ل

هـي بنفسـها ناشـطة جـدا يف      جهات االتصـال الوطنيـة  غالبا ما تكون األعضاء. واالتصال بني 
  أنشطتها.عن تفاصيل بوتزود أعضاء املركز جمال قانون الفضاء 

    
    ٢٠١٤عام  نشطةملخص أل - باء 

    صنيمنتدى املمارسني املتخصِّ  - ١  
 يف املقـرِّ  ٢٠١٤ آذار/مـارس  ١٧يـوم   ٢٠١٤لعـام   صـني املمارسني املتخصُِّعقد منتدى   

ــاريس لإليســالرئيســي ا ــدى التطــورات األخــرية يف  . يف ب ــاقش املنت ــة مل  ون ــة القواعــد التنظيمي راقب
ملراقبــة  ةاإلقليميــ ةاألنظمــة األوروبيــ، مــع التركيــز علــى تكنولوجيــا الفضــاءيف جمــال الصــادرات 
؛ والتشــريع اإليطــايل اجلديـــد املســّمى بالســلطة الذهبيـــة واملتعلــق حبمايــة األصـــول       الصــادرات 

ألنظمـة املتعلقـة   تراتيجية؛ والتطورات اليت شهدهتا الواليات املتحدة األمريكية فيمـا يتصـل با  االس
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ونقل االختصاصات يف اآلونة األخرية إىل رئيس الواليات املتحدة؛  بالتجارة الدولية يف األسلحة
انعي التعاون بشأن حمطة الفضاء الدولية؛ ورؤية صيف سياق من منظور اإليسا  ضوابط التصديرو

؛ والتعامــل مــع ضــوابط  املتعلقــة بالتجــارة الدوليــة يف األســلحة  الســواتل غــري اخلاضــعة لألنظمــة 
؛ وضوابط التصـدير واإلزالـة النشـيطة للحطـام؛     الصغرية السواتل صانعيوجهة نظر  التصدير من

املسـائل   بشـأن  خدمـة إنـذارات مسـبقة    وكيف تطورت املهن القانونيـة فأصـبحت تـوفر للعمـالء    
مشـاركا مـن مهـن مؤسسـية وجتاريـة       ٧٥زهـاء   هـذا املنتـدى  وحضـر  . ضوابط التصـدير لقة باملتع

، السـيد إدمونـد   األورويب لقـانون الفضـاء  للمركـز   األمـني التنفيـذي  . وقد نظمـه  وأكادميية خمتلفة
فرانز فون دير دونك، وهـو   الربوفيسور ،املمارسني املتخصصني التعاون مع منسق منتدىبول، ب

. لينكـولن -نرباسـكا  جامعـة يف  كليـة احلقـوق  ب يف جنـاح "أومثـر"   قانون الفضـاء يف أستاذ كرسي 
ــن االطِّ ـــر   وميكــــ ـــى تقريـــــــ ـــالع علــــــ ــرابط   ـــــ ــالل الــــ ــن خــــ ــأن مــــ ــذا الشــــ ــايل هبــــ  :التــــ

http://esamultimedia.esa.int/docs/ECSL/Report_ECSL_PF_14.pdf.  
    

    الصورية يف جمال قانون الفضاءللمحاكمات مانفرد الكس  ملسابقةاجلولةُ األوروبية   - ٢  
 مــانفرد الكــس  املركــز هــو املــنظم اإلقليمــي الرمســي للجــوالت األوروبيــة ملســابقة         

 يف ٢٠١٤. وقـد جـرت اجلولـة األوروبيـة لعـام      الصورية يف جمـال قـانون الفضـاء    للمحاكمات
ــالو ــرة  ب روكـ ــدا، يف الفتـ ــدة بولنـ ــن املمتـ ــايو ١٧إىل  ١٤مـ ــوق واإلدارة   أيار/مـ ــة احلقـ بكليـ

ه. وكانـت وزارة االقتصـاد البولنديـة    نائبـ و واالقتصاد جبامعة روكالو، بدعوة من عميد الكلية
ــة و ــذه املناســبة.     وزارة الشــؤون اخلارجي ــراعيني الشــرفيني هل ــث مهــا ال ــذه نَّإوحي ــة  ه احملاكم

يف بولندا، فقد تقرر استضافة ندوة خاصة ملدة نصف يوم اسـتذكارا   جتري ألول مرةالصورية 
  مانفرد الكس وأعماله.   سوريالقاضي الربوفحلياة 

، تنافســت ٢٠١٤واصــل منــو مشــاركة الــذراع األوروبيــة يف املنافســة. ففــي عــام  َتقــد و  
لفـوز بلقـب البطـل األورويب    شـديدا ل  تنافسـاً  سة وستة من القادمني اجلددتسع فرق جامعية متمرِّ

يف النـهائيات العامليـة، الـيت جـرت      حكمـة العـدل الدوليـة   وفرصة متثيل أوروبا أمـام ثالثـة قضـاة مب   
الفضـائية بتورونتـو. وكـان الفريـق الفـائز      الدويل للمالحة خالل الدورة اخلامسة والستني للمؤمتر 

اء أكثـر تشـريفا يف نصـف النـهائيات     . وواصل الفريق متثيل أوروبـا بـأد  باريس اجلنوبية من جامعة
جامعـة اليـدن) وأفضـل     اماسـكو، برغالعاملية. وُمنحت جوائز إضافية ألفضـل مـتكلم (فيـديريكو    

  ، رومانيا).  غرب تيميشوارااملذكرات (جامعة كولونيا) وأفضل قادم جديد (جامعة 
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   لفضائيةاوالسياسات قانون الفضاء  الثالثة والعشرون بشأنالدورة الصيفية   - ٣  
 الفضـائية والسياسـات  قـانون الفضـاء    الثالثـة والعشـرون بشـأن   الدورة الصيفية ظمت ُن  

مـن   بنـاء علـى دعـوة   ، االحتاد الدويل لالتصـاالت للمركز األورويب لقانون الفضاء بالتعاون مع 
يف يف مقــر االحتــاد  تلــك الــدورة تقــدُعقــد . وهمحــدون توريــ، الــدكتور األمــني العــام لالحتــاد

ينتمـون   ابـارز  امتكلمـ م ثالثـة وثالثـون   . وقـدَّ أيلول/سبتمرب ١٢إىل  ١خالل الفترة من  جنيف
ــدانإىل  ــة،  بل ــك   ومشــارب متنوِّع ــا يف ذل ــة مب ــة والقطــاع الصــناعي و  األوســاط األكادميي املهن

رؤيـة   )مرشـدين  ٤مهنـيني شـباب و   ٥طالبـا و  ٤٣(واملنظمـات الدوليـة، للمشـاركني     القانونية
سائل احلالية واألساسية املتعلقة بقانون الفضاء والسياسات الفضائية. وبـالنظر  أعمق ملختلف امل

 اإلطار التنظيمـي الـدويل   ىلإخاص  ، وجِّه اهتمام٢٠١٤إىل مكان انعقاد الدورة الصيفية لعام 
املشـاركون علـى    تضـم سـتة أشـخاص، انكـبَّ    جمموعات . فمن خالل االتصاالت الذي حيكم
كري لـيس كمحـامني متخصصـني يف قـانون الفضـاء فقـط، بـل أيضـا         ب منـهم الـتف  مشروع تطلَّ

ــّدم     اجتمــاعيني كــرواد أعمــال  ــل جمموعــة استشــارية تق ــهم يف متثي  ومهندســني. ومتثلــت مهمت
لقمــة العامليــة الــيت حــددهتا ا حتقيقــا لألهــدافإىل اإليســا بشــأن برنــامج ســاتلي شــامل  املشــورة

ب هـذا املشـروع مـن الطلبـة     وة الرقميـة". وتطلَّـ  فيما يتعلـق مبـا يسـمى "الفجـ     جملتمع املعلومات
وحتديد تطبيق ساتلي حمتمل واحـد أو أكثـر    االتصاالت الساتليةاإلملام بالعناصر األساسية لبنية 

ــد    ميكــن اســتخدامه لســدّ  ــة، وأخــريا حتدي ــة الفجــوة الرقمي واملســائل  مســائل السياســات العام
ــدمي اخلــدما    ــة واالقتصــادية ذات الصــلة بتق ــدمي  القانوني ــة تق ــدمت املشــورة املناســبة ت بغي . وق

االحتـــاد الـــدويل اجملموعـــات مشـــاريعها أمـــام جلنـــة امتحـــان مرموقـــة تتـــألف مـــن ممـــثلني مـــن  
الـدورة  متيـزت  واملركـز األورويب لقـانون الفضـاء. كمـا      ووكالة الفضاء األوروبيـة  لالتصاالت

ــام   ــوم للممارســني املتخصِّ   ٢٠١٤الصــيفية لع ــدورة. و صــني إىلأيضــا بإضــافة ي ــلال ــذا  قوب ه
من جانب الطلبة، ألنه قـدم فهمـا ملختلـف املسـائل القانونيـة املطروحـة        بترحاب كبري التجديد

الـدورة   مـن  واملسارات املهنية املتاحـة يف قطـاع الفضـاء. ومشلـت أبـرز األنشـطة غـري املدرسـية        
 رف اختصـارا باسـم  (الـيت تعـ   املنظمة األوروبيـة للبحـوث النوويـة   الصيفية هلذه السنة رحلة إىل 

(CERN          ومتحف االكتشافات التـابع لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت. ومـن بـني األنشـطة البـارزة
األخرى مشاركة الدورة الصيفية برمتـها يف حـدث خـاص، نظمتـه وكالـة الفضـاء األوروبيـة،        

أيلول/سـبتمرب   ١٢، جـرى يـوم   الفضـائية  احتفاء خبمسني سنة مـن التعـاون األورويب يف العلـوم   
  يف مركز جنيف للمؤمترات.  
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   املسابقة األوىل لكتابة املقاالت  - ٤  
املعرفة بالقانون املتصل باألنشـطة الفضـائية، واالهتمـام بـه مـن خـالل       رويج تمن أجل   

سـابقة املركـز   مقرر جملس إدارة املركز األورويب لقانون الفضـاء تنظـيم    ،البحثيةنشطة األ عزيزت
د الـتفكري النقـدي يف موضـوع حمـدَّ     علـى سابقة الطلبـة  املهذه  تحفزوس. كتابة املقاالتاألوىل ل

ملوقـف مـا. وسـتتاح للطلبـة فرصـة       يتعلق بقانون الفضاء وسياساته وتقدمي حجج مقنعـة تأييـداً  
مة لالسـتناد إىل معرفتـهم اخلاصـة بقـانون الفضـاء والسياسـات الفضـائية مـع ممارسـة وصـقل           قيِّ

مـا هـي أهـم املسـائل     "هـو:   ٢٠١٤ان سـؤال مسـابقة عـام    مهاراهتم يف التحليل والبحث. وكـ 
    القانونية اليت يثريها التعدين يف الفضاء؟".

    
   واحللقات الدراسية  الندوات  - ٥  

 املعهد الدويل لقانون الفضـاء واألورويب لقانون الفضاء ، اشترك املركز ٢٠١٤يف عام   
مـن   يف اليـوم األوَّل  واتل الصغرية جـدا لساملتعلقة باتنظيمية الالحتياجات يف تنظيم ندوة حول ا

للجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف         الدورة الثالثة واخلمسني 
ــة علــى أفكــارهم     األغــراض الســلمية ــة القانوني ــة الفرعي . وُدعــي ســتة مــتكلمني إلطــالع اللجن

لسـواتل الصـغرية   ايل بعنايـة علـى بعثـات ا   وجتارهبم بشأن احلاجة إىل تطبيق اإلطار التنظيمي احل
  .  املستدامةيف األنشطة الفضائية جدا إسهاما 

ا يف فتح الفضاء أمـام  الدور اهلام الذي تؤديه السواتل الصغرية جد اركوناملشوالحظ   
 بسـرعة إمكانيـة الوصـول   اجلهات الفاعلة غري التقليديـة يف جمـال الفضـاء. فهـذه السـواتل تـوفر       

الناميـة، وكـذلك للجامعـات     ذات القـدرات الفضـائية  ا إىل الفضاء للبلدان نسبي يدةبكلفة زهو
نسـبيا، فهـي ختضـع     قصـرية األمـد  هذه البعثـات صـغرية و  أنَّ وباقي مؤسسات األحباث. ورغم 

. وقـد أصـبحت هـذه النـدوة تقليـدا      الكربىلنفس املتطلبات التنظيمية اليت تنطبق على السواتل 
وميكــن ســنة منــذ بدايــة التســعينيات.   لفرعيــة القانونيــة، حيــث عقــدت كــل قــدميا يف اللجنــة ا

العــروض يف املوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء تقريــر كامــل وعلــى مجيــع الع علــى االطِّــ
  .http://www.oosa.unvienna.org/oosa/COPUOS/lsc/2014/symposium.html :اخلارجي
سـاكلي" حـول قـانون     -وكان املركز من بني اجلهات الراعية للندوة الدوليـة "بـاريس    

تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١و ٣٠يـومي   الفرنسـية  األحباثزارة اجلو والفضاء، اليت عقدت يف و
ب أكيليـاس، مـدير   سـور فيليـ  ي. وقد نظم هذا احلدث عضو جملـس إدارة املركـز، الربوف  ٢٠١٤
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 عرضــاً ٢٦معهـد قـانون الفضـاء واالتصـاالت التـابع جلامعــة بـاريس اجلنوبيـة. ومشلـت النـدوة          
 .قانون اجلو والفضاء من مسائل راهنة سائلنقاش تناولت ست محلقات و

    
  الوثائق واملوارد واملنشورات   - جيم  

    
     قاعدة البيانات القانونية على شبكة اإلنترنت  - ١  

ــة قاعــ تعــد   ا جــد مــاًقيِّ مصــدراً األورويب لقــانون الفضــاءللمركــز دة البيانــات القانوني
اخلاصــة  صــفحة االســتقبال مــن خــالل عــن طريــق اإلنترنــتالع عليهــا للبحــوث وميكــن االطِّــ

باملركز. فهي تتضمن روابط سريعة وسهلة حنو نصوص من القانون الـوطين والـدويل للفضـاء،    
ونية شّتى من صكوك األمـم املتحـدة. وباإلضـافة إىل ذلـك،     جزء منها لصكوك قان سيكرمع ت

تتعلق بقانون الفضـاء، منظمـة حسـب املواضـيع، وبيبليوغرافيـا أخـرى،        بيبليوغرافيا وافيةهناك 
الـيت أثـرت علـى قـانون الفضـاء. كمـا        ألحـداث الرئيسـية  ا حسب العقـود، بشـأن ا  منظمة زمني
  اء ومؤسسات أخرى معنية بقانون الفضاء.مبجالت قانون الفضقائمة شاملة توفر أيضا 

    
   وخارجها تدريس قانون الفضاء يف أوروبا  - ٢  

مبـادرة مـن املركـز    عبـارة عـن    هـو  ُب املعنون "تدريس قانون الفضاء يف أوروبـا" الكتيِّ  
حـت يف عـام   ، مث ُنق١٩٩١ِّوقـد صـدرت الطبعـةُ األوىل منـه يف عـام       ؛األورويب لقانون الفضاء

ب قائمةً باملؤسسات واجلامعات واملراكز التعليميـة الـيت تقـوم بتـدريس     الكتيِّ نوتضمَّ .١٩٩٣
. وهــو متــاح اآلن كقاعــدة بيانــات جيــري حتــديثها علــى قــانون الفضــاء علــى الصــعيد األورويب

املؤسسـات واملراكـز   ، ويشـمل معلومـات عـن    األورويب لقانون الفضـاء  املوقع الشبكي للمركز
أيِّ خـارج أوروبـا. ويرحـب املركـز بـ      لعاملة يف جمـال قـانون الفضـاء   التعليمية ومرافق البحث ا
  ثة من الدول املشاركة يف اللجنة الفرعية القانونية.  معلومات إضافية أو حمدَّ

    
    احملفوظات  - ٣  

املنظمـة واملفهرسـة مبقـر اإليسـا      طبوعـة املوثـائق  د املركز حمفوظـات تضـم آالف ال  يتعهَّ  
االطـالع علـى الوثـائق املوجـودة يف      األورويب لقـانون الفضـاء  كـز  بباريس. وميكن ألعضـاء املر 

  يوجه إىل األمني التنفيذي.   يف املوقع، بناء على طلب خاصاحملفوظات 
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     الرسالة اإلعالمية  - ٤  
شـبكة  للمركـز األورويب لقـانون الفضـاء علـى      الرسـالة اإلعالميـة   الع علـى ميكن االطِّـ   
جهــات حــول األحـداث األخـرية الــيت نظمهـا املركـز و     وهـي حتتــوي علـى مقـاالت    ،اإلنترنـت 

املعنيــة بقــانون أخــرى حمــل اهتمــام األوســاط  واضــيعوممراجعــات الكتــب و االتصــال الوطنيــة
، الـيت ستصـدر يف بدايـة    احلاديـة واألربعـني   إعداد الرسـالة اإلعالميـة   جار علىوالعمل  الفضاء.

 .  ٢٠١٥عام 
    

   قانون الفضاء يف وسائط اإلعالم  - ٥  
ــانون الفضــاء يف     ــدم       وســائط"ق ــى األعضــاء يق ــد مقصــور عل ــالم" منشــور جدي اإلع

 حنو مقاالت تتناول املسائل اليت هتم قانون الفضاء.   على اإلنترنت صالتووملخصات 
    

   ٢٠١٥لعام  قررةاألحداث واملشاريع الرئيسية امل  - دال  
  :٢٠١٥م ُيعتزم تنفيذ األحداث واملشاريع الرئيسية التالية خالل عا    
املقّر الرئيســي بـ  ٢٠١٤اجمللـس: عقـد آخـر اجتمــاع للمجلـس يف عـام       اجتماعـات   •  

كـــانون األول/ديســـمرب. ويف عـــام  ٨يـــوم  لوكالـــة الفضـــاء األوروبيـــة يف بـــاريس
 آذار/مارس ٢٦، سيعقد أول اجتماع للمجلس يف ٢٠١٥

ارسـني  لممل: سـيعقد املنتـدى السـنوي    ٢٠١٥املتخصصـني لعـام    املمارسني منتدى  •  
آذار/مــارس مبقــر وكالــة الفضــاء األوروبيــة، حــول موضــوع  ٢٧املتخصصــني يــوم 

"احلوكمــة الفضــائية يف أوروبــا: دور وكالــة الفضــاء األوروبيــة وأنظمــة االحتــاد        
األورويب املتعلقـــة بأنشـــطة الفضـــاء". وستشـــمل الصـــيغة املقترحـــة فتـــرة صـــباحية 

ــة حــول آخــر التطــورات،      خطــاب رئيســي يليهــا تتضــمن عروضــا إيضــاحية فردي
 يف فترة ما بعد الظهر نقاشحلقة و

 واملركز األورويب لقـانون الفضـاء  لقانون الفضاء عهد الدويل امل الندوة املشتركة بني  •  
املشـتركة   سـوف تعقـد النـدوة   خالل دورة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة:     ٢٠١٥لعام 
خــالل اليــوم  ن الفضــاءواملركــز األورويب لقــانولقــانون الفضــاء عهــد الــدويل امل بــني

 تنظـيم  ، حـول موضـوع  للجنة الفرعية القانونيةاألول من الدورة الرابعة واخلمسني 
سور ستيفان هـويب، عرضـا   ي. وسيقدم عضو اجمللس، الربوفيف الفضاءاملرور حركة 
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ــاء     ــة الفضـ ــة: حالـ ــاعات الدوليـ ــات يف املشـ ــوق وااللتزامـ ــوان "احلقـ ــاحيا بعنـ إيضـ
 اخلارجي"  

ــ  •   ــة األ ةاجلولـ ــام وروبيـ ــورية    ٢٠١٥لعـ ــاكم الصـ ــس للمحـ ــد الكـ ــابقة مانفريـ  ملسـ
 )٢٠١٥أيار/مايو (

 )٢٠١٥أيلول/سبتمرب ئية (سياسات الفضاالوالفضاء الصيفية بشأن قانون  الدورة  •  

 كتابة املقاالتمسابقة املركز األورويب لقانون الفضاء الثانية ل  •  
    

     دروا)(اليوني املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص    
 ليزية]كاإلنب[األصل: 

     ]٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣[
    عن بروتوكول الفضاء حملة عامة موجزة  - ألف  

ات املنقولـة املتعلـق باملسـائل اخلاصـة     بروتوكول اتفاقيـة الضـمانات الدوليـة علـى املعـدَّ       
امللحقـة  و األخـري يف سلسـلة مـن الربوتوكـوالت     توكول الفضـاء) هـ  و(بر الفضائيةباملوجودات 

، اليت فُتح بـاب التوقيـع عليهـا يف كيـب تـاون      ،باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
هــو  والغــرض مــن اتفاقيــة كيــب تــاون. ٢٠٠١تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٦يف  جبنــوب أفريقيــا،

ملعـدات  ألصـحاب ا تسهيل التمويـل املضـمون باألصـول عـن طريـق محايـة الـدائنني املضـمونني         
كمـا يف حالـة السـواتل وغريهـا مـن       ،ك عـرب احلـدود الدوليـة أو   قولة العالية القيمة اليت تتحرَّاملن

سـياق  ريهـا يف  ما وراء هذه احلـدود وبـائعي تلـك املعـدات بشـرط ومؤجِّ      ،املوجودات الفضائية
 التقصـري املعامالت التجارية العادية، وذلك عن طريـق تـوفري تـدابري انتصـاف أساسـية يف حـال       

ولـئن كانـت    .دويل إلكتروين ميكن من تسجيل الضمانات الدولية على تلـك املعـدات  وسجل 
الربوتوكـوالت تـوفِّر القواعـد اخلاصـة      لنظـام، فـإنَّ  ذا ااتفاقية كيب تـاون تـوفِّر اإلطـار العـام هلـ     

 ؛اإلطار طبقاً لكل فئـة مـن فئـات املوجـودات الـيت تشـملها االتفاقيـة        هذا باملعدات اليت تكيِّف
 وتبعـا لـذلك،   .للربوتوكـول  الغلبـة ل وجود تضارب بني الربوتوكول واالتفاقية تكـون  ويف حا

اعتمـاده، القواعـد الضـرورية لتطبيـق اتفاقيـة كيـب تـاون         حـال بروتوكول الفضاء سيوفِّر،  فإنَّ
    .على موجودات الفضاء اخلارجي

الفضـائي  ع القطـا املتضـافرة الـيت تبـذهلا احلكومـات و    هـود  اجلبروتوكول الفضاء وميثل   
عـن   حاليـا لصـناعة تبحـث   التمويـل املضـمون باألصـول أقـرب منـاال      من أجـل جعـل   التجاري 
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للحصــول علــى رأس مــال بــدء التشــغيل للخــدمات الفضــائية. وهــذه املشــاريع     ســبل مبتكــرة
متويلـها ال يـزال بـاهظ التكلفـة. ومـن خـالل        حمفوفة باملخاطر وعدم الـيقني وتبعـا لـذلك، فـإنَّ    

علــى املوجــودات  الضــمانات الدوليــة  لتنظــيم إنشــاء وحتســني وتنفيــذ     موحــدم نظــااعتمــاد 
الشـفافية   ازديـاد مسـتوى  الفضائية، ال سيما السواتل، يتوقع أن تـتقلص تكلفـة التمويـل نتيجـة     

لعـدد أكـرب مـن     علـى نطـاق أوسـع   بالنسبة للممولني، ممـا جيعـل التمويـل متاحـا      إمكانية التنبؤو
وسيسـاعد هــذا الصـك، بوجــه خـاص، علــى     .التجــاريالفضـائي  ع القطــااجلهـات الفاعلـة يف   

الشـركات  األوساط اجلديـدة املعنيـة بالفضـاء، وهـي      جلب املوارد املالية اليت تشتد إليها حاجة
 .  التجاريالفضائي القطاع الصغرية اليت نشأت نتيجة ازدهار  املبتدئة

وسيع نطاق االسـتفادة  تويهدف بروتوكول الفضاء إىل حتقيق هذه الغايات من خالل   
ا ا دوليـ قانونيـ  يضـع نظامـاً   وبـذلك اتفاقية كيب تـاون لتشـمل املوجـودات الفضـائية.      من مزايا
يــوفر للمقرضــني املضــمونني والبــائعني بشــرط واملــؤجرين ضــمانة دوليــة مســتقلة علــى     ســليماً

ــع    املوجــودات  ــا وســتنفذ يف مجي ــدة الفضــائية ســيعترف هب ــدول املتعاق ــة وســتوفر هلــ  ال ا احلماي
  بالتسجيل يف سجل دويل.

ــا بالكامــل، ممــا ســيمكن مــن إجــراء        وســيكون الســجل الــدويل، عنــد إنشــائه، إلكتروني
عمليــات التســجيل وتقــدمي نتــائج البحــث دون تــدخل بشــري. وتقــع مســؤولية إنشــاء الســجل     

ا أمَّــ، الســلطة املشــرفةالســجل علــى عــاتق  تشــغيلفعاليــة وتعــيني أمــني الســجل علــى حنــو يضــمن 
  تعمل مبثابة سلطة مشرفة مؤقتة.جلنة حتضريية  خالل الفترة اليت تسبق إنشاءه، فتقع على عاتق

ــاون      وإضــافة إىل   ــة كيــب ت ــة وإنشــاء ســجل دويل، تــنص اتفاقي إحــداث ضــمانة دولي
يف  -بااللتزامـات   يف حـال اإلخـالل  سـريعة وفعالـة   تـدابري انتصـاف   وبروتوكول الفضاء علـى  

بشأن أولوية الضمانات املتعارضـة   ضع القواعدوت - وخارجه على السواءسياق إعسار املدين 
    إعسار املدين. واحلماية القانونية ضد

بروتوكــول الفضــاء يقــر باملصــلحة الطبيعيــة أنَّ مــن اجلــدير بالــذكر  ذا الســياق،ويف هــ  
الـيت   ممارسة الـدائن لسـبل االنتصـاف ضـد أحـد املوجـودات الفضـائية       أنَّ للدولة يف التأكد من 

ــة   ــوفر خدم ــة ت ــا،     ذات أمهي ــة أو غريه ــة أو تعليمي ــة، ســواء كانــت عســكرية أو مالحي عمومي
لتقـدمي اخلدمـة العامـة، ممـا مـن شـأنه اإلضـرار بالصـحة العامـة واألمـن            توقفا مفاجئـا تسبب  ال

. وقد أُخذت هذه املصلحة بعني االعتبـار مـن   مهية لعامة الناساألاخلدمات ذات الوطين وباقي 
يف حـال  إدراج قيد متوازن يتعلق باخلدمة العامة ويقيد ممارسة الـدائن لسـبل االنتصـاف    خالل 
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دمي خدمـة  بااللتزامات إذا كان ذلك سيجعل أحد املوجودات الفضائية غري متـاح لتقـ   اإلخالل
 توفري الضمانات الضرورية للدائنني.  مع السعي يف الوقت نفسه إىل  عامة

قيـة كيـب تـاون وبروتوكـول الفضـاء هـو ضـمان أقصـى         الغـرض مـن اتفا   فإنَّ ،وأخريا  
درجات املرونة للدول املتعاقدة عن طريـق تـوفري نظـام إعالنـات متطـور جيعـل بعـض األحكـام         
اليت قـد جتـدها الـدول املتعاقـدة غـري مقبولـة، باعتبارهـا مناقضـة لفلسـفتها القانونيـة األساسـية،            

  .عدم التنفيذقها من خالل خيار يم تطبرهينةً خبيار التنفيذ، أو يسمح بدال من ذلك بعد
    

    )٢٠١٢(اعتبارا من عام  آخر التطورات  - باء  
وفـتح بـاب التوقيـع عليـه      ٢٠١٢آذار/مارس  ٧يف برلني يف  اعُتمد بروتوكول الفضاء  
حـىت  و املؤمتر الدبلوماسي العتماد مشروع الربوتوكول بعـد ذلـك بيـومني.    حفل اختتامخالل 
أن يصـدِّق عليـه   ربوتوكـول  ب بـدء نفـاذ ال  ويتطلَّـ  )١(ل على الربوتوكول.عت أربع دو، وقَّاآلن

لسـجل  اأنَّ أو ينضّم إليه ما جمموعـه عشـرة أطـراف، إضـافة إىل شـهادة مـن السـلطة املشـرفة بـ         
  .بلغ مرحلة التشغيل الكامل قد للموجودات الفضائيةالدويل املقبل 

املراقـب الـذي   أعـرب  املشـرفة،   وخبصوص مسألة املنظمة األنسب للقيام بدور السلطة  
تصـبح هـذه    أنبـ عـن اهتمـام األمـني العـام لالحتـاد      خالل املؤمتر االحتاد الدويل لالتصاالت  ميثل

د يف هـذا االهتمـام مرهـون بنظـر هيـئيت إدارة االحتـا      أنَّ املنظمة هي السلطة املشرفة. وأشار إىل 
، ٢٠١٢آذار/مـارس   ٨ويف  .الشـأن تخذانه هبـذا  وبعدم املسـاس بـالقرار الـذي سـت     هذه املسألة

إىل النظر يف مسـألة قيـام االحتـاد     هيئيت إدارة االحتاد ٢دعا املؤمتر، تبعا لذلك، عن طريق قراره 
اختــاذ اإلجــراءات أو بعــد ذلــك وحّيــز النفــاذ  الربوتوكــولدخــول بــدور الســلطة املشــرفة عنــد 

  .حسبما يكون مناسبا ،الضرورية
لكي تقـوم مبهمـة السـلطة املشـرِفة مؤقتـا      أنشئت جلنة حتضريية ، ١املؤمتر  بقرار عمالًو  

  .بتوجيه من اجلمعية العامة لليونيدروا إنشاء السجل الدويل للموجودات الفضائية على
لسـجل  ا وضـع قواعـد  هد إليه بنت اللجنة التحضريية فريقني عاملني: أحدمها ُعوقد عيَّ  

طلـب  اآلخـر فكلِّـف بصـياغة    أمَّا ر بوروخني) (يرأسه السيد إيغو الفضائية الدويل للموجودات
تيـد). ودعـت   -(يرأسـه الـدكتور برنـارد مشيـت     أمـني السـجل   تقدمي اقتراحات من أجل اختيار

الـيت  بناء علـى التعليقـات   و ليونيدروااأمانة مبساعدة من  ،مقدِّيىل أن اللجنة السري روي غوود إ

                                                         
 .اململكة العربية السعوديةو زمبابويو وسبوركينا فاأملانيا و )١(  
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الئحـة التنظيميـة للسـجل، مشـفوعة مبـذكرة      ل مسـودة أولــى  اللجنـة التحضـريية،   أعضاءُ  تلقَّاها
من هذا القطـاع وبـاقي    مسامهاتإيضاحية تبني جبالء النقاط املفتوحة اليت هي أشد حاجة إىل 

ي تعليقـات املنـدوبني واملـراقبني    تلقِّـ بغيـة  يف الوقـت املناسـب    وُعمِّمت الوثيقتاناخلرباء بشأهنا. 
  .٢٠١٤و ٢٠١٣جنة التحضريية يف عامي ونوقشتا خالل ما جمموعه ثالث دورات للعليها 

، وضـعت اللجنـة التحضـريية    ٢٠١٤املعقـودة يف أيلول/سـبتمرب   الدورة الثالثـة  وخالل   
لنص الالئحة التنظيمية للسجل فيما عـدا مسـألة حتديـد املعـايري اخلاصـة بـأجزاء        الصيغة النهائية

املوجـودات الفضـائية مثـل     ، وخباصة إمكانية حتديد أجزاء منفصلة مـن أحـد  فضائيةال اتركبامل
 نـص مشـروع يتفـق عليـه    اتبـاع إجـراء سـريع للتشـاور بشـأن       اقُترحة. وقد ستجيبامل ترسالاملُ

أرسـل  مـن اجلهـات الفاعلـة يف السـوق. ويف هـذا السـياق،        سامهاتمن أجل تلقّي مزيد من امل
تل ومقـدمي  ، مثـل مشـغلي السـوا   الصـناعة الفضـائية  يف  أصـحاب املصـلحة املعنـيني    استبيان إىل
ــدمات ا ــاء خـ ــريان يف الفضـ ــتثمرين.  لطـ ــواملسـ ــن  وُيتوقَّـ ــهاء مـ ــاورع االنتـ ــة   التشـ ــول هنايـ حبلـ

 .٢٠١٥ الثاين/يناير كانون

املقبلة لضـمان   اخطواهتوبناء على نتائج التشاور، ستتخذ اللجنة التنظيمية قرارا بشأن   
ناقشـت اللجنـة املشـروع األول    الالئحـة التنظيميـة. وباإلضـافة إىل ذلـك،      املوافقة النهائية على

  املشاركة يف الطلبات املتعلقة بالسجل الدويل للموجودات الفضائية.  لدعوة إىل 
التأكيد على اهتمام منظمتـهم   االحتاد الدويل لالتصاالتأعاد ممثلو  ت نفسه،ويف الوق  

د علــى الســجل املقبــل للموجــودات الفضــائية. وقــ   قبــول االضــطالع بــدور الســلطة املشــرِفة  ب
اجتمـاع  : ٢٠١٤خـالل اجتمـاعني لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت يف عـام       املسـألة   هـذه  نوقشت

نعقـاد مـؤمتر املنـدوبني املفوضـني لالحتـاد      او ٢٠١٤حزيران/يونيه  - أيار/مايواالحتاد يف  لسجم
 عـدداً أنَّ . ورغـم  ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    - الدويل لالتصاالت يف تشرين األول/أكتـوبر 

قــد عــربت عــن تأييــدها لفكــرة أن   الــدويل لالتصــاالتاالحتــاد يف مــن الــدول األعضــاء  كــبرياً
ر مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد املعقود يف تشـرين  يصبح االحتاد هو السلطة املشرفة، فقد قرَّ

ــاين/نوفمرب  ــدويل لالتصــاالت     ٢٠١٤الث ، بعــد نقــاش مســتفيض، أن يواصــل جملــس االحتــاد ال
ل يســجتال نظــام الســلطة املشــرفة علــىجديــدة بشــأن دور االحتــاد بوصــفه  تطــوراتأيِّ رصــد 
للموجـودات الفضـائية مبوجـب بروتوكـول الفضـاء. وإىل حـني انعقـاد مـؤمتر املنـدوبني           الدويل

االحتـاد   اهتمـام املفوضني املقبل، ينبغي ألمانة االحتاد الدويل لالتصاالت أن تواصل التعـبري عـن   
  أسئلة تطرحها الدول األعضاء.أيِّ وجتيب عن  ةبأن يصبح السلطة املشرِف
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    عاتالتوقُّ  - جيم  
ســجل لالئحــة التنظيميــة املتعلقــة بالاب املتعلــقمــع اعتمــاد بروتوكــول الفضــاء والعمــل    

، ينظر اليونيدروا يف اختـاذ اخلطـوات   ٢٠١٥عام  يف جنازهاملقرر إ الدويل للموجودات الفضائية
 بروتوكــولتنفيــذ أنَّ مقتنــع بــالفضــاء. واليونيــدروا  لوتوكــوللتــبكري ببــدء نفــاذ برالضــرورية 

، ال سـيما يف الـدول الناشـئة    الفضاء لقطاع التنمية االقتصاديةعلى أثر كبري  له كونيسالفضاء 
 ه أكرب استفادة.تستفيد منهي مؤهلة لكي  والنامية اليت

فيـذ وصـياغة لـيس    مـن تن  الـيت اكتسـبت   ات اإلجيابيةاخلرب منأيضا  نابع وهذا االقتناع  
ربوتوكـول بشـأن املسـائل الـيت     فحسب، بل أيضا الربوتوكولني السابقني: ال اتفاقية كيب تاون

املسائل اخلاصة باملعدات الدارجـة   (بروتوكول الطائرات) وبروتوكول ختص معدات الطائرات
    ).السكك احلديدية(بروتوكول  على السكك احلديدية

 خـالل العـامني املاضـيني،   ن لألطراف املتعاقدة، يب تاواتفاقية كوبينما ازداد اجتذاب   
 أيضـاً  قـوة  الربوتوكول املتعلق بالطائرات زداد، ياًطرف ٦٢ حالياحيث بلغ عدد هذه األطراف 

سـجل  وميكن مالحظة نفس التطور فيمـا يتعلـق بال   )٢(من األطراف املتعاقدة. ٥٦إذ يضم اآلن 
عــرب العــامل  الطــائرات التجاريــة عــامالت متويــلم ، مــن حيــث نســبةالــدويل ملعــدات الطــائرات

، زاد عـدد عمليـات   ٢٠٠٦آذار/مـارس   ١بـدء تشـغيل السـجل يف    تـاريخ  املسجلة فيه. ومنـذ  
أزيـد  تقـدر قيمتـها ب  ، معـدات الطـائرات  مـن   ١١٠ ٠٠٠وتشـمل   ٥٠٠ ٠٠٠التسجيل علـى  

    )٣(.تريليون دوالرمن نصف 
ــ   ــقوفيم ــذ بروتوكــول الســكك احلديد   ا يتعل ــبتنفي ــذي ي ــوقِّ  ة ال ــدد امل ــغ ع ــهبل  عني علي

ــه حــىت اآلن،    )٤(نيعمــوقِّ ٦ ــا في ــة واحــدة طرف تشــرين  يفحتقــق إجنــاز كــبري   )٥(وأصــبحت دول
)، وهـي شـركة تابعـة    Regulis SAعت شركة ريغـوليس املغفلـة (  حني وقَّ ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

إلنشـاء وتشـغيل    عقـداً  ، واألمـني العـام لليونيـدروا   لجمعية الدوليـة التصـاالت املالحـة اجلويـة    ل
 .  السجل الدويل الذي سيكون مقره املقبل يف لكسمبورغ

    

                                                         
بوتان وسان مارينو وفييت نام ومالوي اليت أصبحت أطرافا متعاقدة يف  هي ةأحدث اجلهات املنضمَّ )٢(  

 .٢٠١٤عام يف بروتوكول الطائرات يف تفاقية واال
 .www.sita.aero/content/Aircraft-equiment-registry-passes-half-million-milestoneانظر  )٣(  

 .رغوبمولكسإيطاليا وسويسرا وغابون حتاد األورويب وأملانيا واال )٤(  
 رغ.ولكسمب )٥(  
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  )٦(رابطة القانون الدويل  
  

  ]ليزيةكاإلنباألصل: [
     ]٢٠١٥ ايركانون الثاين/ين ١٠[

   معلومات خلفية - ألف 
يف بروكسـل عـام   سنة. فقـد تأسسـت    ١٤٢ رابطة القانون الدويلمضى على تأسيس   
دراسـة القـانون الـدويل     يفمنـذ إنشـائها   تشـارك  يف لنـدن. وهـي    حاليـا رهـا  ويوجـد مق  ١٨٧٣

 هـو التنفيـذي   هارئيسـ و .حتقيـق أهـدافها  إىل وفقـاً لنظامهـا األساسـي وسـعياً      وشرحه وتطويره،
 .لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية  اللورد مانس، القاضي يف احملكمة العليا يف اململكة املتحدة

ــا  ــدير أمَّ ــا دراســاتالم ــو ال حالي ــدا،   ربوفيســورفه ــن هولن ــروس، م ــوىل   مارســل ب يف حــني يت
 . ويضـم الـرئيس العـاملي  ، منصب من الواليات املتحدة األمريكيةروت ويدجوود،  ربوفيسورال

سـتيفان هـويب (فـرع أملانيـا) مقـرِّراً عامـا        ربوفيسـور ال عضـوين مهـا  مكتب جلنـة قـانون الفضـاء    
   .(مقر الرابطة) رئيسةً للجنةواألستاذة مورين وليامز 

لتكـون   ١٩٥٨يف عـام   )٧(جلنة قانون الفضـاء التابعـة لرابطـة القـانون الـدويل      أنشئتو  
 املركبــة واملشــاكل القانونيــة الناشــئة علــى إثــر إطــالق  لتطــور التكنولــوجياســتجابة واضــحة ل

رير تقــا يف وقــد عملــت هــذه اللجنــة دون توقــف منــذ ذلــك الوقــت، كمــا جــاء  .١ســبوتنيك 
 امؤمتراهتـ معا، واليت تـنّم عـن نشـاط    يف شكل مطبوع وإلكتروين رابطة القانون الدويل، املتاحة 

، حيث عقد منها حىت اآلن ستة وسبعون مؤمترا. وقد عقد املـؤمتر األخـري   اليت تعقد كل سنتني
ــاع الســنوي  ، ٢٠١٤يف واشــنطن العاصــمة، يف نيســان/أبريل    ــع االجتم ــالتزامن م ــة ل ب لجمعي

ــة للقــانون الــدويل األمر ــة عــن   ٣١أبلغــت  وهبــذه املناســبة، .يكي ــة دولي  طائفــة متنوعــة مــن جلن
املسائل والتحديات املرتبطة بالقانون الدويل املعاصر. وجيري تنظيم مـؤمترات إقليميـة ولقـاءات    

الـذي  املـؤمترات العامليـة. وسـينظم املـؤمتر السـابع والسـبعون        يف مـا بـني   بصورة متـواترة للجان 
  .٢٠١٦جبنوب أفريقيا، يف آب/أغسطس  نسبورغ،ايف جوه كل سنتنيُيعقد 

                                                         
لالطالع على مزيد من التفاصيل انظر  .تقرير من رئيس جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل )٦(  

 يضغط على ،للوصول إليه( (http://www.ila-hq.org) :املوقع اإللكتروين لرابطة القانون الدويل
"Committees" مث "Space law(".  

 بلجنة رابطة القانون الدويل. يشار إليها أحيانا )٧(  
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ــانون الفضــاء التابعــة لرابطــة القــانون الــدويل العمــل بالتعــاون مــع         ــة ق ومــن عــادة جلن
جلنـة القـانون الـدويل    القانون الـدويل وقـانون الفضـاء، منـها      وانب خمتلفة منمؤسسات ُتعىن جب

نـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف     وجل ن املدين الـدويل واحملكمة الدائمة للتحكيم ومنظمة الطريا
تقـيم جلنـة قـانون الفضـاء التابعـة      وجلنتاهـا الفرعيتـان. وباإلضـافة إىل ذلـك،      األغراض السـلمية 

البلــدان الصــناعية ة مــع وكــاالت الفضــاء الوطنيــة، يف دائمــ القــانون الــدويل اتصــاالت لرابطــة
يف أرجـاء العـامل. وعلـى صـعيد      مراكـز البحـوث  ت وعلى السواء، ومع اجلامعا والبلدان النامية

يف أنشـطة  خاص، تشـارك جلنـة قـانون الفضـاء التابعـة لرابطـة القـانون الـدويل بصـورة منتظمـة           
األمريكــي -املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء واملعهــد اآليــبريي

. وهـذا املعهـد األخـري، الـذي يوجـد مقـره       لقانون املالحة اجلويـة والفضـاء والطـريان التجـاري    
جلنــة اســتخدام الفضــاء لــدى  راقــب دائــممبدريــد والــذي أنشــئ قبــل نصــف قــرن هــو أيضــا م  

ــاطق    اخلــارجي يف األغــراض الســلمية  وجيســد، يف منشــوراته الســنوية، آراء وأعمــال العــامل الن
 بشأن املسائل املتعلقة بقانون اجلو والفضاء.   باألسبانية

ــذ عــام    وحتظــى راب   ــدويل، من ــانون ال ــة    ١٩٩٠طــة الق ــدى جلن ــم ل ، بصــفة مراقــب دائ
  .ها الفرعيتنيي يف األغراض السلمية ولدى جلنتيالفضاء اخلارج استخدام

    
    ٢٠١٤جلنة قانون الفضاء خالل عام   - باء  

مشـارف انعقـاد مؤمترهـا السـادس والسـبعني      علـى  عندما كانت رابطة القانون الدويل   
 ٢٠١٤خـالل عـام    عمـل جلنـة قـانون الفضـاء التابعـة للرابطـة      ز ركَّـ  )٨(ني،الذي يعقد كل سـنت 

خـالل دورة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف العـام       علـن مـا أُ على اختصاصـاهتا اجلديـدة، وذلـك ك   
  . A/AC.105/C.2/104) انظر الوثيقة(املاضي 

لــدويل واشــنطن للجنــة قــانون الفضــاء التابعــة لرابطــة القــانون ا  عمــل ةجلســوُعقــدت   
علـى  اللجنة  يفساهم قدمي العهد  كوبال، الذي كان عضواً ريميفالد ربوفيسورال للراحلكرميا ت
بروح قيادية وبتجربة غنية. وقد حضرها عدة منـدوبني بـارزين، منـهم رئـيس وفـد       األعوام مر

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية  الواليــات املتحــدة إىل  كمــة وممثــل حمل جلن
  .تحكيم الدائمةال

 نتــائج عمــل جلنــة قــانون الفضــاء التابعــة لرابطــة القــانون الــدويل وتطــوره  أدنــاه تــرد و  
  .٢٠١٦لعام  رغونسباجوهحتضريا ملؤمتر  يالتدرجي

                                                         
 "مؤمتر واشنطن". يشار إليه أدناه بعبارة )٨(  
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تسوية  بشأن يف اآلونة األخريةاللجنة وأعضاؤها اليت اضطلعت هبا األنشطة   - جيم  
  ، بيانات الساتليةال، والتحليق دون املداري، واستخدام املنازعات

      واحلطام الفضائي 
    قواعد الفضاء اخلارجي الصادرة عن احملكمة الدائمة للتحكيم تسوية املنازعات يف ضوء  - ١  

قواعــد احملكمــة الدائمــة للتحكــيم  العتمــاد  متابعــة طبيعيــةكــان هــذا املوضــوع مبثابــة    
كـانون   ٦يف  )٩(،اء اخلـارجي املنازعات الناشئة عـن أنشـطة الفضـ    االختيارية بشأن التحكيم يف

التابعـة   اجلـاري الـذي تقـوم بـه جلنـة قـانون الفضـاء       وجرى بيان العمل  .٢٠١١األول/ديسمرب 
الـدورة الثالثـة واخلمسـني للجنـة     لرابطة القانون الـدويل يف هـذا اجملـال خـالل عـرض قـّدم أمـام        

م إىل وع تقريـر يقـدَّ  ل آنذاك مشرعلى أساس نص شكَّ (A/AC.105/C.2/104) القانونيةالفرعية 
رات أخـرى خـالل جلسـة عمـل هـذا املـؤمتر، حيـث اسـتكمل         لت تطـوُّ جِّمؤمتر واشـنطن. وسُـ  

مة يف التقارير السابقة للجنة، ال سيما خالل املؤمترين املعقـودين يف  املشاركون مقترحاهتم املقدَّ
  .)٢٠١٢(وصوفيا  )٢٠١٠( الهاي

ا، هــي بطبيعتــه ةإجرائيــتعــد كلــها تقريبــا  القواعــد، الــيتأنَّ هــو  ســائدالــرأي الوكــان   
ق مـن التمتـع حبـ    األطـراف اخلاصـة  ن خطوة متقدمة أساسية حنو التطوير التدرجيي للقـانون متكِّـ  

القواعـد واآلليـات    عن واضحاخروجا يف املنازعات املتعلقة بالفضاء. وقد شكل هذا  التقاضي
، الفضـاء اخلـارجي   بشـأن مـم املتحـدة   املنصـوص عليهـا يف معاهـدات األ   املتعلقة حبل املنازعات 
. وأبـرز الـرأي السـائد    املنظمات احلكومية الدوليـة للدول ذات السيادة و اليت مل تكن متاحة إالَّ

    واملادي. الشخصينطاقها كل من يف ، اليت تفادت القيود قواعدمرونة ال
ــادل آراء مســتفيض بشــأن دور "املستشــار        وخــالل جلســة عمــل واشــنطن، جــرى تب

، ٨-١٧ومل يثر هذا الدور اجلديـد، الـذي أحـدث مبوجـب القواعـد يف املـادة       . بالسرية" يناملع
مشاكل تذكر خالل مرحلة صياغة القواعد رغم إثارة مسائل السرية بشكل متكرر. وقـد   أيَّ

ا ميكن لألطراف أن جتربه، إذا رغبت يف ذلك، يف إطـار آليـات مرنـة للغايـة.     اعترب ابتكارا ذكي
  .سابقة واضحةذا املفهوم مسألة جمردة، حلد اآلن، ألنه ال توجد وما زال ه
بوجـود   بـث الـوعي  ويتمثل عمل جلنة قـانون الفضـاء التابعـة للرابطـة اآلن يف مواصـلة        

واستكشـاف فعاليتـها. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، اقتـرح خـالل جلسـة عمـل           وآثارهـا هذه القواعد 
 أجل املزيد من التوضيح.  واشنطن توجيه استبيان إىل قطاع الفضاء من 

                                                         
 "قواعد احملكمة الدائمة للتحكيم".و/أو قواعد التحكيم بشأن الفضاء اخلارجي" يشار إليها أحيانا بعبارة " )٩(  
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ووافقت جلنة قانون الفضاء التابعة للرابطة على أنه ال ينبغي تعزيـز القواعـد، يف األمـد      
خـالل جلسـة   الـيت تناولتـها اللجنـة     القضـايا األربـع الرئيسـية    باإلشارة إىل. واألقلالقصري على 

 مرحلــة مــا، إىل هــذه املواضــيع ســتؤدي، يفأنَّ عمــل واشــنطن، كــان هنــاك اتفــاق أيضــا علــى 
قواعــد أنَّ فيبــدو  وإذا كــان األمــر كــذلك،احتكــاك بشــأن مســألة التفســري أو مســائل أخــرى. 

اخلالفـات، حبكـم مرونتـها     لتقليـل مـن  هي وسيلة أنسب ل ٢٠١١لعام  الدائمة التحكيم حمكمة
  الكبرية وطبيعتها اإلجرائية.

    
    دون املدارية وجوانبها القانونيةالتحليقات   - ٢  

جديـدا متامـا    دُّعَـ هذا املوضـوع الـذي يُ   ب،ستيفان هو ربوفيسورر العام، الاملقرِّ عرض  
رابطـة القـانون الـدويل، باعتبـاره اجلـزء الثـاين مـن تقريـر واشـنطن. ومتـت            أعمـال على جدول 

اإلشــارة إىل املناقشــات األوليــة بشــأن هــذه املســألة وإىل اآلراء املتضــاربة حــول احلاجــة إىل         
، الــيت وردت يف وتعــيني حــدودهأثــار بــدوره مســألة تعريــف الفضــاء اخلــارجي  التعــاريف، ممــا 

رئيس جلنة الرابطة خالل الدورة الثالثة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة     من ةماملقدَّالبداية يف الوثيقة 
يف األغـــراض الســـلمية (انظـــر الوثيقـــة   للجنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي القانونيـــة التابعـــة 

A/AC.105/1039/Add.3 مسـائل املسـؤولية والتسـجيل     االنتباه إىل ت تلك الوثيقةاسترع). فقد
    ما زالت صاحلة اليوم. حمتوياهتاأنَّ والضمان؛ وترى رابطة القانون الدويل 

ــد مــن اإلســهاب.          وتطرقــت جلســة عمــل واشــنطن إىل هــذه القضــايا وناقشــتها مبزي
هـذا الشـأن. ومت بوضـوح حتديـد     نتيجـة لعـدم وجـود سـوابق يف      عارضـة تآراء مهناك زال ت وال

اتفاقيــة املســؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها   عــدة نقــاط خــالف بشــأن قابليــة تطبيــق   
. وقـد مهـد هـذا    املسـؤولية إزاء طـرف ثالـث   ، اليت هتدف إىل تغطية حاالت األجسام الفضائية

تطبيــق أنَّ  الســبيل لطــرح اقتراحــات بشــأن تشــريعات وطنيــة خاصــة هبــذه املســألة. فقــد اعتــرب 
واضـح مبـا فيـه الكفايـة عنـدما ينحصـر يف        اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

  .  دون املدارية تحليقاتالما وراءه"، مما يستبعد األجسام الفضائية املطلقة إىل مدار أرضي أو "
ت املســؤولية ال ميكــن أن تشــمل حــاال  عفــاءات مــناإل قيــل إنَّوعــالوة علــى ذلــك،    

أعـرب عـن رأي    ومن مث،قانون الفضاء مل يكن املقصود منه تنظيم النقل.  نَّوإ سيماجلمهال اإل
معاهــدة تتعــارض مــع املــواد الثانيــة والثالثــة والســابعة مــن    دون املداريــةتحليقــات الأنَّ مفــاده 

 املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك    
، وأنه نظرا إىل الوضع القانوين غـري احملـدد هلـذه التحليقـات،     القمر واألجرام السماوية األخرى

، سـائل السـالمة  فقد تتعارض مع املادة الرابعة مـن هـذه املعاهـدة أيضـا. وبصـرف النظـر عـن م       
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تحليقـات الـيت ال يفتـرض فيهـا أن تكمـل دورهتـا       الزال يـتعني النظـر يف مـا إذا كانـت هـذه       ما
مدار كامل، قد حتمل أسلحة دمار شـامل دون أن يشـكل ذلـك خرقـا للقـانون الـدويل.       حول 

نـوع آخـر مـن     وضع أجسام حتمـل أيـة أسـلحة نوويـة أو أيَّ    " الرابعة، فإنَّ املادةحسب نص و
. فماذا سيكون املوقـف،  لقانونلخمالف " أمر مدار حول األرضأيِّ أسلحة التدمري الشامل يف 

  مال الدورة حول املدار؟إذن، إذا مل يتم اكت
إذا  وتتمثل إحدى نقاط اخلالف األخرى يف الوضع القانوين "للسياح الفضائيني" ومـا   

ــة "مينبغــي كــان  ــة فضــائية" أو   الحــني فضــائينياعتبــارهم مبثاب " أو "مــوظفني علــى مــنت مركب
رج "، أو تصنيفهم ضمن جمموعة خمتلفة أو جديدة مـن املصـطلحات. وال ينـد   البشريةمبعوثي "

من هذه الفئات، ناهيك عـن عبـارة "مـوظفني     أيٍّمصطلح "السياح الفضائيني" بسهولة ضمن 
على مـنت مركبـة فضـائية"، الـيت تشـري يف معناهـا العـادي إىل األشـخاص املشـاركني يف عمليـة           

عاهـدة  م مـرة واحـدة يف   مصطلح "مـالح فضـائي" مل يـرد إالَّ    الطريان. وعالوة على ذلك، فإنَّ
ــاء اخلـــ  ــائيني      ارجيالفضـ ــارة إىل املالحـــني الفضـ ــد اإلشـ ــها عنـ ــة منـ ــادة اخلامسـ وذلـــك يف املـ

نقــاذ املالحــني إاالتفــاق اخلــاص بباعتبــارهم"مبعوثي البشــرية". وال يســتخدم هــذا املصــطلح يف 
 .  الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

ــرب تعريــف      ــة، اعت ــقتالوبصــورة عام ــداري حلي ــه بعــض الشــيء   اســابق دون امل . ألوان
احلـل العملـي األنسـب    أنَّ األغلبية على احلاجة إىل اتباع هنج واسع. وهبذا املعىن، بـدا   واتفقت

  ، غري شامل.حبكم طبيعتههو اللجوء بدال من ذلك إىل استخدام "وصف" سيكون، 
تحليقـات  اللتنظـيم   احلاجـة إىل إطـار أوضـح   اتفـاق علـى   ه كـان هنـاك   نأوجممل القول   

، من شأنه يف الوقت نفسه أن يشجع على تطـوير الصـناعة دون املداريـة اخلاصـة.     دون املدارية
حتضـريا ملقترحـات عمليـة     حاليـا رابطة القانون الدويل على حتليل هذه التحديات  وتعكف جلنة

  السابع والسبعني لرابطة القانون الدويل.   املؤمترمن أجل 
    

    لبيانات الساتلية: آخر التطوراتاستخدام ا -٣  
بإجيـاز، ضـمن اختصاصـات     هـذا املوضـوع   رابطـة القـانون الـدويل    رئـيس جلنـة   تنـاول   

الــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة رابطــة القــانون الــدويل املتعلقــة مبــؤمتر واشــنطن، وذلــك أثنــاء  
. وخالل الواليـة  السلميةالفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

يسـتند  الـيت   السابقة، كانت جلنة رابطة القانون الدويل قد استنفدت تقريبـا البحـث يف املسـائل   
. الدوليـة  يـة رتاعـات احلدود وقيمتـها اإلثباتيـة يف ال   أمـام احملكمـة   استخدام البيانات الساتلية إليها
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ريان، وهلـذا تناولتـه اللجنـة مـن     وهذا جمال شديد احلساسية وينطوي عادة على نزاعات بني اجل
ســتعراض قيــد اال فــق علــى إبقــاء هــذه املســألة ، اتُّإىل هــذه األســباب اســتناداًمنظــور أوســع. و

  .الهذا اجمل السوابق القضائية يفإىل  مع اإلشارة بوجه خاص، دائمال
يف  البيانــات الســاتلية اإلنكــار الــذي أحــاط ســابقا باســتخدامأنَّ إىل  مــع ذلــك أشــريو  

 الدوليـة  يـة رتاعـات احلدود خيف اآلن. فاسـتخدام هـذه البيانـات كإثباتـات يف ال     قد بدأكمة احمل
  ، وازداد الوعي بتكنولوجيات الفضاء وإمكاناهتا وحدودها.تواترا أكثرقد أضحى 

 Evidence from" املعنـون  الكتـابَ  نييهـوف ، نشرت داُر النشر بريل ٢٠١٣ويف عام   

Earth Observation Satellite. Emerging Legal Issues"   َّره وسـاهم فيـه أعضـاء مـن     الـذي حـر
املتعلقـة   الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل. وهو يتناول طائفة واسعة من األسـئلة  قانونجلنة 

  .الدولية يةرتاعات احلدوداللبيانات الساتلية يف وا عن بعداالستشعار باستخدام تكنولوجيات 
، تناولت جلنة قانون الفضاء التابعـة لرابطـة القـانون الـدويل تطبيقـات      ٢٠١٤ويف عام   

ناشئة أخرى لتكنولوجيا الفضاء وآثارها على القانون الدويل. وقد هيمنت ثـالث قضـايا علـى    
 احلــق يف اخلصوصــيةواحلصــول علــى املعلومــات جــدول األعمــال، ال ســيما فيمــا خيــص حريــة 

  .البحرستوى رتفاع مواجلوانب القانونية ال أمن الفضاءو
    

    محاية اخلصوصية  (أ)  
 ٢٠١٤هـذه املسـألة يف اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف عـام        رابطة القانون الـدويل طرحت   

)A/AC.105/C.2/104ــا، اجلــزء ثا ــرأي الســائد إىل تــوخي    - ني جــيم، الفقــرة اخلامســة). ويــدعو ال
كمـة  احمل يف قـرار  كمـا حـدث  تفسـريا متشـّددا،    مبـدأ حرِّيـة تـداول املعلومـات     احلذر عنـد تفسـري  

. وقــد أظهــرت بعــض صــنداي تــاميزبشــأن صــحيفة  ١٩٧٩يف عــام  األوروبيــة حلقــوق اإلنســان
ــة اخلصوصــية تبطــل يف بعــض    أنَّ األحكــام الصــادرة عــن حمــاكم اململكــة املتحــدة    ضــرورة محاي

وبالفعــل، ففـي نطــاق جلنــة رابطــة القـانون الــدويل، غالبــا مــا ينظــر إىل   . األحيـان حريــة الصــحافة 
حــق يف ) علــى أهنــا هتديــد لل Google Earth( األرضغُوغــل مثــل  البعيــدة املــدىالتكنولوجيــات 

حتديـد مـا ينبغـي أن يعتـرب توازنـا       . ولـذلك، فاملهمـة احلاليـة للجنـة يف هـذا اجملـال هـي       اخلصوصية
إذا ُنظـر إليـه نظـرة     لـيس باملهمـة السـهلة   . وهـذا  بني حرِّيـة املعلومـات ومحايـة اخلصوصـية    مقبوال 

  .الكالسيكيةجتريدية. وسيكون من الصواب اآلن مناقشة ما إذا كان من الالزم تغيري املقاييس 
سـع  وسـط مـتغري حيـث يتَّ   يف ء وهذه إشـارة واضـحة إىل الطريقـة الـيت تتبـدل هبـا اآلرا        

ــه علــى حنــو    ــات الفضــاء وتطبيقات ــل  نطــاق تكنولوجي ــه مثي  املســائل احمليطــة وتعــد  .مل يســبق ل
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التكنولوجيـا احلديثـة املتعلقـة بالطـائرات      لتحديات النابعـة مـن  وا ومكافحة اإلرهاب اإلرهابب
تلفـة ومـن مث يف   خم نتـديات دوليـة  يف م مواضيع متكررةبدون طيار، من بني مجلة أمور أخرى، 
  أغلب نتائج أعمال اللجنة وحواراهتا.  

    
    سيرباينالالفضاء واألمن من أ  (ب)  

ــيةقـــدت ُع   ــائية يف لنـــدن يف  مالئمـــة جـــد حلقـــة دراسـ ا حـــول إدارة األزمـــات الفضـ
ــه ٢٢ ــة   يف  ٢٠١٤ متوز/يولي ــد امللكــي للشــؤون الدولي ــد حضــرها     املعه ــاوس). وق ــام ه (كات

الفضاء من رابطة القانون الدويل وخرباء متخصصون من وكالـة   حمامون متخصصون يف قانون
ودبلوماســيون وخــرباء  الكومنولــثووزارة اخلارجيــة الفضـاء الوطنيــة باململكــة املتحــدة وممثلــو  

آخرون يف هذه املسائل. وانصب التركيز على إدارة األزمـات الفضـائية وأمـن الفضـاء واألمـن      
، علـى تكنولوجيـا الفضـاء. فقـد وصـفت      إىل حـد بعيـد  السيرباين، وهـي أمـور تعتمـد مجيعهـا،     

التكنولوجيا احلديثة يف جمال الطائرات بدون طيار، بالفعـل، بأهنـا هتديـد خمـلّ وغـري متوقـع مـن        
قطــاع هــذه التكنولوجيــا أصــبحت أقــرب منــاالً مــن ال أنَّ الــدول، ال ســيما و أطــراف مــن غــري

ربـط األمـن السـيرباين     لدوليـة بشـأن  ا . وأجرى املشـاركون نقاشـا حـول وجهـات النظـر     املدين
االحتـاد الروسـي وإيطاليـا    وأمن الفضاء. وخـالل هـذه املناقشـة، جـرى حبـث ومقارنـة مواقـف        

وتكتسـي هـذه    .والواليات املتحدة األمريكيـة واليابـان  واهلند الصني وفرنسا واململكة املتحدة و
 عد سياسي قوي.  املشاكل أمهية متزايدة وهلا ُب

، وخـالل حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة        ٢٠١٤اين/نوفمرب ويف تشرين الث  
بشأن قانون الفضـاء، أبـرز رئـيس جلنـة      منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئوالصني و

 البيانــات الســاتلية، التطــورات يف جمــال اســتخدام مــن أحــدث  الــدويل واحــداً القــانونرابطــة 
وية والفضائية باململكة املتحدة، وهي جهاز للتحريات اخلاصـة  ويتمثل يف إنشاء هيئة األدلة اجل

 مجلـة أمـور   يف ،فهاهدتشمل أو )١٠(.امللفات القضائيةبالفضاء ُيعىن باستخدام األدلة الساتلية يف 
إدارة البيانـات السـاتلية الـيت ستسـتخدم      شـورة بشـأن  املوتقـدمي   الصور السـاتلية أخرى، تفسري 

عـددا  أنَّ  وجتـدر اإلشـارة إىل   عـامل، ومراقبـة تلـك البيانـات وتوثيقهـا.     مكان يف الأيِّ كأدلة يف 
ــوات   ــن القنـ ــةمـ ــة    التلفزيونيـ ــل هيئـ ــدة، مثـ ــة املتحـ ــة باململكـ ــة الربيطانيـ ــي)  يب (يب اإلذاعـ سـ
عـن   أفـالم وثائقيـة  سـالت  سلقد اتصل مبؤسسي هذه الشـركة، مـن أجـل إنتـاج      ،وديسكفري

  هذه الشركة اليت أنشئت حديثا.
                                                         

، الذي للرابطة التابعة الفضاء قانون جلنة هو راي بردي عضو ئيةوالفضا يةاجلو هيئة األدلةأحد مؤسسي   )١٠(
 تفضل بتقدمي هذه املعلومة.
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تــابع رئــيس جلنــة رابطــة القــانون الــدويل هــذه    لقــة العمــل املــذكورة أعــاله، حوخــالل   
املسائلَ يف عرض له حول التطورات والتطبيقات اجلديدة يف جمال اسـتخدام البيانـات السـاتلية يف    

ــ ــام        ـالن ــدويل لع ــانون ال ــؤمتر رابطــة الق ــى م ــع عــرض تطــورات أخــرى عل ــة. ويتوق زاعات الدولي
٢٠١٦.  

    
    البحرى ستوارتفاع م  (ج)  

نشاط إضايف للجنـة قـانون الفضـاء التابعـة لرابطـة القـانون        عدَّمؤمتر واشنطن، أُ خالل  
دوليـة  اللجنـة  ب هـذا النشـاط العمـل املشـترك، يف بعـض املراحـل، مـع أعضـاء ال        الدويل. وتطلَّـ 

ــة امل ــدويل     عني ــانون ال ــة الق ــة لرابط ــاع مســتوى البحــر التابع ســرعان . واملنشــأة حــديثاً و بارتف
فـاق كـثرية مشـتركة بينـهما وميكـن تبادهلـا. وركـزت        اللجنتـان وجـود مواضـع ات    اكتشفت ما

، أن تنجم عـن ارتفـاع مسـتوى البحـر     القانون الدويل املناقشات على اآلثار اليت ميكن، يف نظر
أو إخالئــه مــن الســكان، خاصــة فيمــا يتعلــق  قلــيم دولــةوتــؤدي إىل فيضــان جزئــي أو كلــي إل

القــانون  . وتشــمل هــذه اآلثــار دراســة اقتراحــات لتطــوير  ل املنخفضــةالــدوواجلزر الصــغرية بــ
أو  البحريـة  هـا مناطقيفترض أن تتوقع ضياع إقليم الدولـة برّمتـه أو أجـزاء منـه و     بطريقة الدويل

 توقـف وت .ومـا إىل ذلـك  أجزاء منـها، ممـا يـؤثر علـى صـفة الدولـة واجلنسـية وحقـوق اإلنسـان          
 الفكـرة السـائدة  والبحر إىل حد بعيد على البيانات السـاتلية،  األحباث املتعلقة بارتفاع مستوى 

 ميكن أن تضع بنية قانون البحار برمتها حملّ تساؤل. اأهنهي  حاليا

ــن           ــة م ــدورة السادس ــان الصــدارة يف ال ــألة مك ــذه املس ــت ه ــد احتل ــل وق ــة العم  حلق
بشـأن   يط اهلـادئ منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـ     املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والصـني و     

، مــع لبيانــات املكانيــة اجلغرافيــةتناولــت األمهيــة املتزايــدة الــيت تتســم هبــا ا  الــيتقــانون الفضــاء، 
. وحظيـت الـدورة   إدارة الكوارث واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ   التركيز بوجه خاص على

لكــوارث رنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفضــائية يف إدارة ا     دعم ببــالسادســة 
مكتـب شـؤون   )، وهو برنامج يندرج ضـمن  واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج سبايدر

ــانون الفضــاء . وتواصــل الفضــاء اخلــارجي  ــة ق ــل هــذا     جلن ــدويل حتلي ــانون ال ــة لرابطــة الق التابع
  املوضوع، بالتشاور مع اللجنة املعنية بارتفاع مستوى البحر.  

    
    ضائي وإزالتهاملسائل املتعلقة باحلطام الف  -٤  

احلطـام  شاركت اللجنة املعنية بقانون الفضاء التابعة لرابطة القـانون الـدويل يف دراسـة      
املـؤمتر  مت اللجنة، أثناَء ، قد١٩٩٤َّوجوانبه القانونية منذ أوائل التسعينات. ويف عام  الفضائي
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ضـرار النامجـة عـن    دويل حلمايـة البيئـة مـن األ   الـ صـك  لل اا هنائيمشروعللجنة،  والستنيالسادس 
 )، الـذي بوينـوس آيـرس بشـأن احلطـام الفضـائي      باسـم صـك   املعـروف أيضـا  ( احلطام الفضائي

وتكــّررت اإلشــارة إليــه، خــالل الســنوات املاضــية، يف تقــارير رابطــة   اعتمــده املــؤمتر باإلمجــاع
التشـيكي  القانون الدويل املقدمة إىل اللجنة الفرعيـة القانونيـة. وهـذا الصـك الـذي أيـده الوفـد        

ــة عمــل    ــوة يف ورق ــق،      (A/AC.105/C.2/L.283)بق ــا للحطــام الفضــائي يتف ــا علمي ــورد تعريف ي
يف الوقـت الـراهن    وتقوم جلنة رابطة القانون الدويل حسب العلماء، مع السيناريوهات احلالية.

ــلب ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي    تحلي ــادئ التوجيهي ــة اســتخدام الفضــاء  الصــادرة عــن   املب جلن
ت إىل ذلـــك الوثيقـــة كمـــا أشـــارفـــق اللجنــة،  ) وتت٢٠٠٧َّ( يف األغـــراض الســـلمية اخلــارجي 

أنَّ سـيما و ال التشيكية، على ضرورة متكني القطاع القانوين من اإلدالء برأيه يف هـذه القضـية،   
 صيغت دون تدخل اللجنة الفرعية القانونية. املبادئ التوجيهية

اآلثار القانونية املترتبـة   ة متعمقة علىإلقاء نظروأوصت جلسة عمل اللجنة بواشنطن ب  
، إزالــة احلطــام الفضــائي حاليــار إزالــة احلطــام الفضــائي الــيت ستشــمل، كمــا تفسَّــ أنشــطة علــى

القطـاع القـانوين ينبغـي أن يواصـل     أنَّ وعمليات صـيانة السـواتل. ورأى بعـض أعضـاء اللجنـة      
التــابع  اء اخلــارجي يف األمــد البعيــداســتدامة أنشــطة الفضــدراســة تقريــر الفريــق العامــل املعــين ب
ــة امل    ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــة عــن للجن ــراض     نبثق ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ جلن

اللجنـة الفرعيـة القانونيـة     جـدول أعمـال   إدراج احلطام الفضائي يفأنَّ وترى األغلبية  ة.السلمي
تــدابريها الداخليــة  لومــات عــنتقــدمي معواجــب الــدول يف  إىل جانــب، كبنــد منفــرد للمناقشــة

  ملواجهة خطر احلطام الفضائي.   يف عامل اليوم، ليس كافيا بالتخفيفاملتعلقة 
هذا املوضوع حيتاج إىل إطـار قـانوين أكثـر دقـة، وينبغـي النظـر بتعمـق يف         وواضح أنَّ  

حلطـام  تكتنف إزالة احلطام الفضائي. وجرت مناقشة اآلثار املترتبـة علـى إزالـة ا    حساسةقضايا 
 السادســةة ردويف واشــنطن العاصــمة، خــالل الــ   ٢٠١٤الفضــائي يف كــانون األول/ديســمرب  

مماثـل بشـأن أمهيـة    موقـف   اتُّخـذ و. حول املسائل احلامسة يف قانون الفضـاء  أيلني غالوايلندوة 
 الثالـث  املـؤمتر الـدويل  إزالة احلطام الفضائي يف تشرين األول/أكتـوبر األخـري بالربازيـل، خـالل     

، الــذي نظمتــه جامعــة ســانتوس الكاثوليكيــة والــذي شــارك فيــه  القــانون البيئــي الــدويلأن بشــ
    .مشاركة نشطةأعضاء جلنة رابطة القانون الدويل 

 التعــاون بــنيوثيــق ُعــرى بشــأن احلاجــة إىل تيف اآلراء توافــق كــان هنــاك  فقــد ،ختامــاً  
يــة، التــابعتني للجنــة اســتخدام الفضــاء للجنــة الفرعيــة القانونيــة واللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنا

د اخلالفــات ويســمح بصــياغة وثيقــة . ومــن شــأن ذلــك أن يبــدِّاخلــارجي يف األغــراض الســلمية
أنَّ . وال شــك لــول مســتدامةممــا ســيمهد الطريــق حل تعــدد التخصصــاتمشــتركة ذات طــابع م
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لـذي أعّدتـه رابطـة    التكنولوجيا تتطور بسرعة؛ وعند تناول القضايا األربع يف تقريـر واشـنطن ا  
نســاليات (ربوتــات) نــا نعــيش يف "ثــورة ختوضــها إكــان هنــاك شــعور عــام بأن، الــدويلالقــانون 

لإلنســان العــادي أن يطمــح يف الوصــول إليهــا، مــن   ر بســرعة ال ميكــن أبــداًأكثــر ذكــاء تتطــو
  كما وصف ذلك ستيفن هوكينغ ذات مرة.   )١١(،خالل التخطيط إلعادة تصميم نفسها"

 لعمـل جلنـة قـانون الفضـاء    مـل  جم عـرض هـذا اجملـال و   يفة عـن احلالـة الراهنـة    بـذ ُن تلك  
، متهيدا للمـؤمتر السـابع والسـبعني لرابطـة القـانون الـدويل، الـذي        ٢٠١٥/٢٠١٦خالل عامي 

  سيعقد جبوهانسبورغ.  
    

       )نترسبوتنيك(إ املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية    
  [األصل: باإلنكليزية]

     ]٢٠١٤ثاين/نوفمرب تشرين ال ٢٨[
    نبذة عن منظمة إنترسبوتنيك  - ألف 

 تشــرين الثــاين/ ١٥يف  (إنترســبوتنيك) ملنظمــة الدوليــة لالتصــاالت الفضــائيةأُنشــئت ا  
ــوفمرب  ــة     ، ١٩٧١نـ ــبوتنيك" ومنظمـ ــدويل "إنترسـ ــام الـ ــاء النظـ ــأن إنشـ ــاق بشـ ــى االتفـ مبقتضـ

 .موسكويف مقّرها سواتل تعىن بالدولية  حكومية منظمةٌ، وهي االتصاالت الفضائية

املبــادئ الــيت تســتند إليهــا أنشــطة "إنترســبوتنيك" أن   نــقتعت دولــةأيِّ  وميكــن حلكومــة  
بلـداً، وهـو    ٢٦األعضـاء يف "إنترسـبوتنيك" اليـوم     بلـدان ويبلـغ عـدد ال  . املنظمةهذه تنضم إىل 

ومــن  ،ســياجنــوب شــرق آإىل  أمريكــا الوســطىميثــل تقريبــا مجيــع املنــاطق اجلغرافيــة، مــن   مــا
جهــة  ٢٤كومــات الــدول األعضــاء يف "إنترســبوتنيك"  وقــد عينــت ح )١٢(أوروبــا إىل أفريقيــا.

   .االتصاالت وإدارات االتصاالت الوطنيةموقِّعة، من بني منظمات 

وتوســيع نطــاق العالقــات االقتصــادية  وطيــداملســامهة يف ت ومهمــة "إنترســبوتنيك" هــي  
ــة باســ   ــة والثقافي ــة والتكنولوجي  ،والبــث املرئــي واملســموع الســاتلية تخدام االتصــاالت والعلمي

                                                         
 ٧، هريالد بوينس آيرس" Stop the World, it is going too fastذكره جيمس نيلسون يف كتاب " اقتباس  )١١(

 .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

 ،تركمانستان ،بيـالروس ،بلغاريا، بولندا ،أوكرانيا، أملانيا ،أفغانستان ،الروسي، أذربيجاناالحتاد   )١٢(
مجهورية الو  ،اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،اجلمهورية التشيكية

 ،كازاخستان ،تانفييت نام، قريغيزس ،طاجيكستان ،الصومال ،رومانيا ،الدميقراطية الشعبية، جورجيا
 ، اليمن.هنغاريا ،اهلند ،نيكاراغوا ،منغوليا، كوبا
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ــاون وتنســيق  ــدان األعضــاء مــن أجــل      ودعــم التع ــذهلا البل ــيت تب تصــميم نظــام دويل  اجلهــود ال
  .نطاقه وتشغيله وتوسيع اقتنائهلالتصاالت الساتلية و

    
    ""إنترسبوتنيك جمموعة شركات  - باء  

املنظمـة األوروبيـة لالتصـاالت    ل مثـ  اخلوصصـة مل تسلك منظمة "إنترسبوتنيك" طريق   
 اتليةاملنظمـة الدوليـة لالتصـاالت السـ    ، واملنظمة الدولية لالتصاالت السـاتلية املتنقلـة  ، والساتلية

)، اليت فصلت بني املنظمات احلكومية الدوليـة واملشـّغلني. وبـدال مـن ذلـك، حتـتفظ       إنتلسات(
  م مشّغل." بوضعها كمنظمة حكومية دولية تضطلع مبها"إنترسبوتنيك

، دمات التجاريـة اخلتوسيع نطاق ومع ذلك، ومن أجل تنويع أعمال "إنترسبوتنيك" و 
إلنترســبوتنيك، وهــي شــركة  لوكــة ملكيــة تامــةممشــركة فرعيــة  ٢٠٠٥أنشــئت يف هنايــة عــام 

اتصـاالت  ". وبغيـة تقـدمي خـدمات    .Intersputnik Holding Ltdالقابضة احملدودة " إنترسبوتنيك
مـــة مضـــافة يف البلـــدان األعضـــاء يف منظمـــة "إنترســـبوتنيك"، أدجمـــت ثـــالث  ذات قي ســـاتلية

ــي و      ــاد الروسـ ــدودة، يف االحتـ ــة احملـ ــبوتنيك القابضـ ــركة إنترسـ ــركات يف شـ ــتان شـ طاجيكسـ
 .قريغيزستانو

ــة، ســاعدت شــركة إنترســبوتنيك القابضــة          ــدمي مســامهة اقتصــادية حبت وإضــافة إىل تق
الـيت تشـهد أسـواقها    بلـدان  التعاوهنا مع ز وتوسيع نطاق احملدودة منظمةَ إنترسبوتنيك على تعزي

لشركة إنترسبوتنيك القابضـة احملـدودة. وتسـيطر شـركة إنترسـبوتنيك       وجود الشركات التابعة
 احملدودة على الشركات الثالث وأصبحت هي اجلهة املركزية الختاذ القرار واملراقبة.القابضة 

والوضـع السياســي  اليـة واالقتصـادية   األزمـة امل  مـن قبيـل   مصـاعب موضـوعية  وبسـبب    
 غـريَ احملدودة كوحدة جتارية منفصـلة   د أصبح وجود شركة إنترسبوتنيك القابضةاملعقَّ الداخلي
وحبلـول  هيكلـة جمموعـة إنترسـبوتنيك.    إعـادة   ٢٠١٤. وهلذا، تقـرر يف منتصـف عـام    ضروري

ــاريخ  ــذا الت ــد باعــت ح    ه صــتها يف شــركة  ، كانــت شــركة إنترســبوتنيك القابضــة احملــدودة ق
. وُوضعت الشـركة املوجـودة يف االحتـاد الروسـي حتـت السـيطرة املباشـرة ملنظمـة         طاجيكستان

نــت مــن الســيطرة علــى شــركة إنترســبوتنيك القابضــة احملــدودة ومتكّ إنترســبوتنيك بــدل شــركة
  بعد شراء حصة شركة إنترسبوتنيك القابضة احملدودة.   قريغيزستان

اهليكلــة مــن خــالل تصــفية شــركة إنترســبوتنيك  إعــادة يــة اســتكمال عمل مــن املُزَمــعو  
 التكـاليف اإلداريـة  . وسيساعد هـذا علـى تقلـيص    ٢٠١٥حبلول منتصف عام  احملدودةالقابضة 

  بقدر كبري وزيادة فعالية اإلدارة يف جمموعة شركات إنترسبوتنيك.
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   اتوالتردد اتاملدارمن وارد امل  - جيم  
اسـتها التكنولوجيـة ووفقـا ملهمتـها، بتقـدمي طلبـات       يف إطـار سي  قامت "إنترسـبوتنيك"   

يف خمتلــف املواقــع املداريــة  تخصــيص طيــف تــرددات راديويــةلالحتــاد الــدويل لالتصــاالت  اىلإ
رهـن إشـارة منظمـة     طيـف التـرددات الراديويـة   . واليوم، يوجـد  بالنسبة لألرض ةالثابت واتللسل

غربـاً   113، مـن الدرجـة   ثابـت بالنسـبة لـألرض   الدار "إنترسبوتنيك" يف مثانية عشر موقعا يف املـ 
  ، وهي موارد ممتازة بالنسبة إلنترسبوتنيك.  شرقاً 164إىل الدرجة 

مـن  اسـتغالل مواردهـا    وتكفل "إنترسـبوتنيك" احلمايـة القانونيـة الدوليـة وحتلـل آفـاق        
واتل بغـرض تصـنيع سـ   ن إنترسـبوتنيك مـن تنفيـذ مشـاريع سـاتلية      ات، مما ميكّوالتردد اتاملدار

 واقع املدارية املخّصصة إلنترسبوتنيك.وإطالقها وتشغيلها يف امل االتصاالت
    

    املشاريع الساتلية املشتركة  - دال  
، متـويال كـامال   املشـاريع السـاتلية  متويـل  مبفردهـا علـى    "نظرا لعدم قدرة "إنترسبوتنيك  

موضــوعية، وألسـباب   ومـع األسـف،   اسـتمرار. بفقـد ظلـت تطلـب مسـاعدة الـدول األعضــاء      
جذب مسـتثمرين لـديهم أمـوال كافيـة إىل داخـل إنترسـبوتنيك. ولـذلك، تقـرر مواصـلة           تعذر

 استخدام موارد الترددات واملدارات املتاحة بالتعاون مع شركاء خارجيني.  

أن  مــن املهــم للغايــةمشــروع ســاتلي مشــترك، أيِّ ولكــي تشــارك "إنترســبوتنيك" يف  
على عدد معـني مـن    الساتلية اخلاصة على سواتل جديدة، أْي تكون قادرة على اقتناء مواردها

املرسالت املستجيبة، الـيت تسـتخدم الحقـا لصـاحل الـدول األعضـاء يف "إنترسـبوتنيك" أساسـاً.         
وباإلضــافة إىل ذلــك، ومــن أجــل االســتجابة ملصــاحل مســتخدمي نظــام إنترســبوتنيك الســاتلي    

نسـق مرســالهتا   يف حتديـد  مشـاركة فعالــة  إنترسـبوتنيك تشـارك  أقصـى حـد ممكــن،   الـدويل إىل  
  املستجيبة املقبلة ومقاييسها التقنية.  

ــوم   ــن        والي ــبوتنيك م ــوارد إنترس ــاتلية مشــتركة تســتخدم م ــاز مشــاريع س ، جيــري إجن
مـن هـذه املـدارات،     ةمواقع مدارية. وقد مت نشر السـواتل يف أربعـ   ةالترددات واملدارات يف ست

، دون شـك يف حـدود املهـل    املسـتقبل القريـب  يف  بقـيني تني املاملوقعيف حني ستوضع سواتل يف 
  لتشغيل شبكات السواتل.   االحتاد الدويل لالتصاالتالتنظيمية اليت حيددها 

فمن جهة، تساعد املشاريع الساتلية املشتركة على احلصول على متويل كـاف لتطبيـق     
املسـتخدمة يف النسـبة املئويـة     طيف الترددات الراديويةة، ومن مث حصر التقني أحدث التطورات

نترسـبوتنيك مبـنح دوهلـا األعضـاء     الدنيا األساسية؛ ومن جهة أخـرى، تسـمح هـذه املشـاريع إل    
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 ر مجيـع وتـوفِّ  بأفضـل شـروط ممكنـة   على القدرة الساتلية بشروط تفضيلية بـل   احلصولإمكانية 
ة، وبــذلك حتقــق داملتطــورة الالزمــة، بطريقــة جيِّــ  خــدمات االتصــاالت الســلكية والالســلكية 

 النظامية احملددة يف وثائقها التأسيسية.   إنترسبوتنيك وغاياهتا أهداف
    

   التعاون الدويل  - هاء  
 ، يف املقـام األول، إىل ترميشاركت إنترسبوتنيك على الدوام يف األنشطة الدولية اليت   

والوطنيــة يف ميــدان ملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ا اء مــع غريهــا مــنتعميــق وتعزيــز التعــاون البنَّــ
  .االتصاالت الساتلية

اء مع غريها من املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة    وواصلت إنترسبوتنيك التعاون على حنو بنَّ  
جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف     والوطنية املعنية باالتصاالت الساتلية وقانون الفضـاء، ومنـها   

الـدويل لالتصـاالت    يف االحتـاد  االت الراديويـة قطاع االتصو ناها الفرعيتااألغراض السلمية وجلنت
جملـس آسـيا واحملـيط اهلـادئ     العاملـة و هيئاهتـا  و يف ميدان االتصاالت ةرابطة الكومنولث اإلقليميو

ــة ذات الفتحــة    ــدويل  الصــغرية جــد  لالتصــاالت واملنتــدى العــاملي للمحطــات الطرفي ا واالحتــاد ال
هليئــات التلفزيــون  ةوالرابطــة الوطنيــة الروســي لفضــاءاملعهــد الــدويل لقــانون اوللمالحــة الفضــائية 

 .واألكادميية الدولية لالتصاالت السلكية والالسلكية الفضاءاحتاد رواد وواإلذاعة 

املركـز الـدويل لقـانون    بـني إنترسـبوتنيك و   اتفاقـات تعـاون  وعالوة علـى ذلـك، هنـاك      
ع لألكادميية الوطنية للعلـوم يف  الفضاء يف إطار معهد ف. م. كوريتسكي للدولة والقانون التاب

مسـألة  . واليـوم، تنظـر إنترسـبوتنيك يف    الدوليـة لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة     املنظمـة و أوكرانيا
 .املنظمة الدولية لسواتل االتصاالتاتفاق مماثل مع  التوقيع على

 الــيت تتمتــع هبــا إنترســبوتنيك ونظــرا لكوهنــا مشــغال   صــفة احلكوميــة الدوليــة ونظــرا لل  
العـام واخلـاص يف    نيبـني القطـاع  ال الفعَّـ تعـاون الـدويل   ا للجـد  اموازياً، فهي متثل ملتقى مناسـب 

 لتعـاون الوثيـق  التأكيد على استعدادها ل املناسبة لتجديد ههذ إنترسبوتنيك تغتنمو. العامل بأسره
، وميـة الدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة املشـتركة بـني احلكومـات واملنظمـات غـري احلك         مع

  وكذلك مع املنظمات اإلقليمية والوطنية.  
 


