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املخت�سرات والت�سميات املخت�سرة 
تظهر يف هذا املن�ضور املخت�ضرات والت�ضميات املخت�ضرة التالية:

اإ�سرو 
اإنرت�سب�تنيك 

اإنتل�سات 
اإن�سباير 

اإمنار�سات 
اإي�سا 
اإيكاو 

 برنامج �سبايدر

برنامج غمي�س 

املنظمة الهندية لأبحاث الف�ضاء 
املنظمة الدولية لالت�ضالت الف�ضائية 
املنظمة الدولية لالت�ضالت ال�ضاتلية 

البنية الأ�ضا�ضية للمعلومات املكانية يف اأوروبا 
املنظمة الدولية لالت�ضالت ال�ضاتلية البحرية 

وكالة الف�ضاء الأوروبية 
منظمة الطريان املدين الدويل 

برنام���ج الأمم املتحدة ل�ض���تخدام املعلوم���ات الف�ض���ائية يف اإدارة الكوارث 
وال�ضتجابة يف حالت الطوارئ

برنامج الر�ضد العاملي لالأغرا�ض البيئية والأمنية 

�سب�ت 
عرب�سات 

ك��سم�-�سكامييد
نظام اإغن��س 
نظام غاغان 

نظام غل�نا�س 
ي�تل�سات 

الي�ن�سك� 
الي�ني�سبي�س الثالث 

 Spot Image ضركة�
املوؤ�ض�ضة العربية لالت�ضالت الف�ضائية 

�ضة لر�ضد حو�ض البحر الأبي�ض املتو�ضط ت�ضكيلة ال�ضواتل ال�ضغرية املخ�ضَّ
اخلدمة املالحية التكميلية الأوروبية الثابتة بالن�ضبة لالأر�ض 

ز مب�ض���اعدة النظام العاملي  نظام املالحة الإقليمي الثابت بالن�ض���بة اإىل الأر�ض املعزَّ
لتحديد املواقع

النظام العاملي ل�ضواتل املالحة 
املنظمة الأوروبية ل�ضواتل الت�ضالت 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
موؤمتر الأمم املتحدة الثالث املعني با�ضتك�ض���اف الف�ض���اء اخلارجي وا�ضتخدامه يف 

الأغرا�ض ال�ضلمية 
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متهيد 

 يتَّ�ضم بناء القدرات والتدريب والتعليم يف جمال قانون الف�ضاء باأهمية ق�ضوى يف اجلهود الوطنية 
والإقليمية والدولية الرامية اإىل موا�ضلة تطوير الأن�ضطة الف�ضائية، وخ�ضو�ضا فيما يتعلق بالعمل 
على تو�ض���يع فهم وقبول الإطار القانوين الدويل الذي يحكم ال�ضطالع بالأن�ضطة الف�ضائية. وقد 
�ض���لم موؤمتر الأمم املتحدة الثالث املعني با�ضتك�ض���اف الف�ض���اء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ض���لمية 
)اليوني�ض���بي�ض الثالث( باحلاجة اإىل بناء القدرات الوطنية يف جمال قانون و�ضيا�ض���ات الف�ضاء، 
و�ُض���دد على هذه احلاجة يف ا�ضرتاتيجية جلنة ا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ضلمية 

ملوا�ضلة تنفيذ تو�ضيات اليوني�ضبي�ض الثالث.

وم���ن الركائز التي تدعم �ض���وغ الأط���ر القانونية واأطر ال�ضيا�ض���ات على ال�ض���عيد الوطني توافر 
الخت�ضا�ض���ين املهني���ن القادرين عل���ى تقدمي اخلدمات يف ه���ذا امليدان. ولذل���ك اأُدرج تعزيز 
التعليم يف جمال قانون الف�ضاء يف برنامج مكتب �ضوؤون الف�ضاء اخلارجي لبناء القدرات يف هذا 

املجال.

ويف عام 2007 طلبت جلنة ا�ض���تخدام الف�ض���اء اخلارجي واللجنة الفرعي���ة القانونية التابعة لها 
من مكتب �ض���وؤون الف�ض���اء اخلارجي اأن يبحث اإمكانية و�ض���ع منهج درا�ض���ي لدورة اأ�ضا�ض���ية يف 

جمال قانون الف�ض���اء ميكن اأن ُي�ضتخدم، وخ�ضو�ضا ل�ض���الح البلدان النامية، يف اأن�ضطة املراكز  
الإقليمية لتدري�ض علوم وتكنولوجيا الف�ض���اء، املنت�ضبة اإىل الأمم املتحدة. ونتيجة لذلك، ُعقد يف 
فيينا يومي 3 و4 كانون الأول/دي�ض���مرب 2007 اجتماع الأمم املتحدة الأول للخرباء ب�ض���اأن تعزيز 

التعليم يف جمال قانون الف�ضاء.

ووا�ض���ل فريق اخلرباء العمل على اإعداد املنهج الدرا�ض���ي على مدى ال�ضنوات الالحقة بالو�ضائل 
الإلكرتونية، وعند الإمكان على هام�ض الجتماعات وحلقات العمل الدولية الأخرى ذات ال�ض���لة 
م م�ضروع اأول للمنهج الدرا�ضي يف عام 2009 يف اللجنة الفرعية القانونية التما�ضا  بالف�ضاء. وُعمِّ
م م�ض���روٌع ثاٍن يف ع���ام 2011. واأُجنزت يف ع���ام 2013 اخلطوة النهائية  للتعليق���ات عليه، ثم ُعمِّ

املتمثلة يف املواءمة بن م�ضمون النمائط )الوحدات النمطية( ل�ضمان الت�ضاق بينها.

وعلى الرغم من اأن املنهج الدرا�ضي ُو�ضع لدعم اأن�ضطة املراكز الإقليمية لتدري�ض علوم وتكنولوجيا 
الف�ض���اء، املنت�ض���بة اإىل الأمم املتحدة، فقد ُنظم بحيث ميكن اأن ُي�ضتخدم اأي�ضا كاأداة تعليمية يف 
ٌم مبجموعة املواد املرجعية  املوؤ�ض�ضات التعليمية ومبادرات التدريب الأخرى. واملنهج الدرا�ضي متمَّ

التكميلية املتاحة على الإنرتنت، على املوقع ال�ضبكي ملكتب �ضوؤون الف�ضاء اخلارجي.  
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مة  مقدِّ
 

م ليكون اأداة فعالة ومرنة لبناء القدرات على ال�ضعيد  هذا املنهج الدرا�ضي لقانون الف�ضاء م�ضمَّ
العاملي يف جمال ا�ض���تخدام الف�ض���اء اخلارجي يف الأغرا�ض املفيدة والقوانن املنطبقة علي ذلك 
ال�ض���تخدام. والتكنولوجي���ات الف�ض���ائية مفي���دة يف كل بل���د ويف كل قارة، باعتباره���ا جانبا بالغ 
ر معرفة الإطار القانوين له���ذه التكنولوجيات  الأهمي���ة من جوانب البنية الأ�ضا�ض���ية للبل���د. وتوفِّ
ز  فهم���ا اأعمق ل���الأدوار التي يوؤديها الف�ض���اء والتكنولوجيا والقانون يف عامل ي���زداد ترابطًا. وتعزِّ
من  التوعية وبناء القدرات الإقليمية يف جمال معرفة وتطبيق قانون الف�ضاء التنمية والتعاون املنظَّ

الدولين.

ويف الوقت الذي يجري فيه تطوير الأن�ضطة الف�ضائية وتطبيقاتها، من املهم على وجه اخل�ضو�ض 
اأن نفهم، على م�ض���توى عام على الأقل، كيف يتفاعل القانون واللوائح مع هذه التطورات. وميكن 
ا�ض���تخدام القوانن واللوائح القائمة معًا لتعزيز ا�ضتخدام التطبيقات املفيدة والتعاون الدويل يف 
هذا ال�ضياق، ولو�ضع �ضروط اأو مبادئ توجيهية معيَّنة لهما. ومن املهم يف احلالتن كلتيهما تكوين 
فهم للقانون والنُّهج القانونية والتفكري القانوين يف اأقرب وقت ممكن، لأن العمليات الت�ضحيحية 
الت���ي ُترى يف منت�ض���ف طريق تنفيذ امل�ض���اريع تكون دائم���ا اأكرث تكلفة بكثري م���ن حيث الوقت 

واجلهد والأموال من احل�ضول على معرفة م�ضبقة باملقايي�ض القانونية للم�ضروع قيد النظر.

وباملثل، ميكن اأن يكون الفهم العام ملاهية قانون الف�ض���اء والطريقة التي يعمل بها مفيدا جدا يف 
و�ض���ع اأدوات قانونية اأو �ضبه قانونية جديدة )�ضيا�ضات، ومبادئ توجيهية، وتو�ضيات( للم�ضاعدة 
على التحقيق التام للمنافع التي ميكن اأن يجنيها املجتمع من اأن�ض���طة الف�ضاء وتطبيقاتها. وعلى 
الرغ���م م���ن اأن���ه قد يتعننّ يف نهاية الأمر اإىل ال�ض���تعانة مبحامن لو�ض���ع م�ض���اريع  الت�ض���ريعات 

واللوائ���ح املتعلقة بالأن�ض���طة الف�ض���ائية فاإنه ل بدنّ من مدخ���الت من الأو�ض���اط العلمية والتقنية 
 والت�ض���غيلية وال�ضيا�ض���ية لك���ي يو�ض���ع يف العتبار الواج���ب الواقع الكامن وراء اأن�ض���طة الف�ض���اء 

وتطبيقاتها.

املراكز الإقليمية لتدري�س عل�م وتكن�ل�جيا الف�ساء 

اأن�ضئت املراكز الإقليمية لتدري�ض علوم وتكنولوجيا الف�ضاء )وي�ضار اإليها فيما يلي بعبارة "املراكز 
الإقليمية"( ا�ضتجابة لقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 72/45 املوؤرخ 11 كانون الأول/دي�ضمرب 
1990. وقد اأن�ضئت حتى الآن خم�ضة مراكز اإقليمية، منت�ضبة اإىل الأمم املتحدة، وذلك يف اأفريقيا 
)املغرب، نيجرييا(، واآ�ض���يا واملحيط الهادئ )الهند(، وغرب اآ�ضيا )الأردن(، واأمريكا الالتينية 
والكاريبي )بفرعن يف الربازيل واملك�ضيك(. واإ�ضافة اإىل ذلك، يجري حاليا و�ضع خطط لإن�ضاء 

مركز اإقليمي يف جامعة بيهانغ يف بيجن.

وت�ض���تخدم املراك���ز الإقليمي���ة املرافق التعليمي���ة القائمة، وت�ض���تفيد من اخل���ربة املتاحة بالفعل 
يف جميع املوؤ�ض�ض���ات التعليمية واملوؤ�ض�ض���ات البحثي���ة الأخرى يف مناطقها لك���ي تطور، من خالل 
التعلي���م املتعمق، ق���درة حملية يف جم���ال البحوث والتطبيق���ات. وتقدم املراك���ز الإقليمية حاليا 
دورات درا�ض���ات علي���ا مدته���ا ت�ض���عة اأ�ض���هر يف التخ�ض�ض���ات الأ�ضا�ض���ية التالي���ة: ال�ضت�ض���عار 
ع���ن بع���د ونظ���م املعلوم���ات اجلغرافي���ة، والت�ض���الت ال�ض���اتلية، والأر�ض���اد اجلوية ال�ض���اتلية 
 واملن���اخ العامل���ي، وعل���وم الف�ض���اء والغ���الف اجل���وي واإدارة البيان���ات، والنظم العاملية ل�ض���واتل

املالحة.
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املنهج الدرا�سي لقان�ن الف�ساء 

قام بو�ض���ع املنهج الدرا�ض���ي لدورة اأ�ضا�ضية يف جمال قانون الف�ض���اء، املعد لإدماجه يف الربامج 
التعليمي���ة للمراكز الإقليمية اخلم�ض، فريق موؤل���ف من معلِّمن وخرباء مرموقن يف جمال قانون 
الف�ض���اء، بالت�ض���اور مع مديري املراكز الإقليمية واأمينها العام. وقام بتن�ض���يق عملية و�ضع املنهج 

مكتب �ضوؤون الف�ضاء اخلارجي التابع لالأمم املتحدة.

واعُترب الربنامج التعليمي احلايل الذي تقدمه املراكز الإقليمية نقطة انطالق لو�ضع هيكل الدورة 
ال وداعما للعمل الذي يجري ال�ضطالع  اخلا�ضة بقانون الف�ضاء، ل�ضمان كون املنَتج النهائي مكمِّ
به بالفعل يف املراكز الإقليمية. واأويل العتبار اأي�ض���ا طوال العملية للتحديات والعقبات ال�ض���ائعة 

التي تواجهها املراكز الإقليمية.

واملنهج الدرا�ضي م�ضمم لي�ضتخدمه املدر�ضون كدليل مرجعي ومنهج درا�ضي مرن يف برناجمهم 
التعليمي، بهدف تعزيز بناء القدرات يف جمال ال�ضتخدام املفيد للف�ضاء اخلارجي والتكنولوجيات 
الف�ض���ائية. و�ضيكون املنهج الدرا�ض���ي مكمال للعمل الذي يجري القيام به الآن بالفعل يف املراكز 
الإقليمي���ة، من خ���الل اإذكاء الوعي بقانون الف�ض���اء واجلوان���ب التنظيمية املتعلقة بال�ض���طالع 

بالأن�ضطة الف�ضائية، وذلك ل�ضالح الطالب يف املراكز الإقليمية.

الهيكل الأ�سا�سي للمنهج الدرا�سي 

يتاأل���ف املنه���ج الدرا�ض���ي لقانون الف�ض���اء من اأربع منائط يكمل بع�ض���ها بع�ض���ا. وكل منيطة من 
النمائط الأربع مق�ض���مة اإىل خم�ض���ة درو�ض. ويقدم اجلدول 1 اأدناه ملحة اإجمالية تخطيطية عن 

النمائط والدرو�ض. وُيعر�ض خمطط اأويل مقرتح لالأن�ض���طة املتعلقة بكل منيطة، ويرد منف�ض���ال 
ل للموا�ضيع املراد تناولها يف كل در�ض. تق�ضيم مف�ضَّ

وتق���دم النميطة الأوىل، املعنونة "املفاهيم الأ�ضا�ض���ية للقانون الدويل وقانون الف�ض���اء"، مدخال 
اإىل النظام القانوين الذي يحكم ال�ض���طالع بالأن�ض���طة الف�ض���ائية. وا�ض���تكمال النميطة الأوىل 
ر اأ�ضا�ضا لفهم  م جلميع الطالب، لأنها توفِّ �ضرط م�ضبق للنمائط الثالث الالحقة، وينبغي اأن تقدَّ
التطبيقات املحددة لقانون الف�ض���اء يف كل النمائط الالحقة. والنمائط الثالث الأخرية م�ضممة 
بدورها لتكون مكملة للربامج التعليمية القائمة واملقرر و�ضعها للمراكز الإقليمية، اأي ال�ضت�ضعار 
عن بع���د ونظم املعلوم���ات اجلغرافية والأر�ض���اد اجلوية ال�ض���اتلية واملناخ العاملي؛ والت�ض���الت 

ال�ضاتلية واإدارة البيانات؛ والنظم العاملية ل�ضواتل املالحة.

النمائط 

تبداأ كل منيطة ب�"مقدمة" للمو�ض���وع قيد البحث و�ض���لته بالقانون الدويل ونظام قانون الف�ض���اء. 
م "ه���دف النميطة" من اأج���ل حتديد املجالت الرئي�ض���ية للدرا�ض���ة خالل تنفيذ  وبع���د ذل���ك ُيقدَّ
���م يف كل منيطة، من منظور  النميط���ة. والغر�ض من "نتائج التعلم" هو حتديد ما �ض���يتعلمه املتعلِّ
���م. ويق���دم الفرع املتعل���ق ب�"ت�ض���ميم النميطة" للمدر����ض خمططا مقرتح���ا لإدارة الوقت،  املتعلِّ
بينما يرتك له املرونة الالزمة لال�ض���تفادة الق�ض���وى من املوارد املحلي���ة. وتقرتح اإمكانية تعزيز 
املحا�ضرات، اأو ال�ضتعا�ض���ة عنها، با�ضتقدام حما�ضرين زائرين وتقدمي درو�ض خا�ضة ومتارين 
عملي���ة وم���ا اإىل ذلك. ويف نهاية كل منيطة، يوجد فرع للمتابعة يزود املدر�ض باأمثلة عن الأ�ض���ئلة 
م اأي�ضا، بح�ضب  التي ميكن اأن ي�ضتخدمها الطالب لختبار معرفتهم باأهم جوانب النميطة. وتقدَّ

القت�ضاء، موا�ضيع مقرتحة للطالب املهتمن باملزيد من الدرا�ضة. 
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الدرو�س 

تتاألف كل منيطة من خم�ض���ة درو�ض. واملوا�ض���يع التي يتناولها كل در�ض مبيَّنة ببع�ض التف�ضيل يف 
د الفرع املعنون "نتائج التعلم"، مرة اأخرى، من منظور املتعلِّم، ما �ضيتعلَّمه  اإطار كل منها. و�ضيحدِّ
. وترد يف اإط���ار كل در�ض قائمة باملواد الالزمة لدعم الدرا�ض���ات، مبا يف  يف ذل���ك الدر����ض املعنَّ

ذلك ما يت�ض���ل باملو�ض���وع من املعاهدات، وق���رارات اجلمعية العامة، واملواقع ال�ض���بكية للجهات 
املذك���ورة خ���الل الدر�ض. ومت توفري م���وارد متاحة على الإنرتنت كلما اأمك���ن ذلك. وقد اأتيح على 
املوقع ال�ض���بكي ملكتب �ض���وؤون الف�ض���اء اخلارجي تميع ملواد تكميلية، ت�ض���مل قوائم بالدرا�ض���ات 
واملق���الت وغريه���ا من املواد، بجميع اللغات الر�ض���مية لالأمم املتحدة كلم���ا اأمكن ذلك، ويجري 

حتديثه بانتظام. 
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اجلدول 1- ملحة اإجمالية تخطيطية عن املنهج الدرا�سي لقان�ن الف�ساء 
 

 النميطة 1 
 املفاهيم الأ�ضا�ضية
 للقانون الدويل 
وقانون الف�ضاء

النميطة 2
ال�ضت�ضعار عن بعد/نظم املعلومات اجلغرافية 

والأر�ضاد اجلوية ال�ضاتلية واملناخ العاملي
+  القانون الدويل

النميطة 3 
الت�ضالت
 ال�ضاتلية

 + القانون الدويل

النميطة 4
 النظم العاملية 
ل�ضواتل املالحة

+  القانون الدويل

 القانون الدويل ب�ضاأن ال�ضت�ضعار مدخل للقانون الدويل الدر�ض 1 
عن بعد

ملحة عامة عن القانون الدويل ب�ضاأن 
الت�ضالت ال�ضاتلية 

ال�ضياق املوؤ�ض�ضي الدويل لعمليات النظم 
العاملية ل�ضواتل املالحة 

معاهدة الف�ضاء اخلارجي واملبادئ الدر�ض 2 
الأ�ضا�ضية لقانون الف�ضاء 

 الت�ضريعات الوطنية ب�ضاأن ال�ضت�ضعار 
عن بعد 
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ال�ضت�ضعار عن بعد 
م�ضتخدمو النظم العاملية ل�ضواتل املالحة املعايري التقنية ومنح الرتخي�ض الوطنية 

اللوائح الوطنية وال�ضتغالل التجاري الدر�ض 4 
واخل�ضخ�ضة 

 التفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف 
ب�ضاأن ال�ضت�ضعار عن بعد 
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ال�ضاتلية وخدمات الت�ضالت ال�ضخ�ضية 

املتنقلة 

الإطار القانوين خلدمات النظم العاملية 
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النميطة 1-  املفاهيم الرئي�ضية للقانون الدويل وقانون الف�ضاء 

مقدمة 
 

ميكن و�ض���ف قان���ون الف�ض���اء باأنه جمموع���ة القوانن التي حتكم الأن�ض���طة املت�ض���لة بالف�ض���اء 
ق عليها. ويتاألف قانون الف�ض���اء، مثله مثل القان���ون الدويل العام، من جمموعة متنوعة من  وتطبَّ
التفاق���ات واملعاه���دات والتفاقي���ات الدولية، وق���رارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ف�ض���ال 
ع���ن قواعد املنظمات الدولية ولوائحها. وُيعترب م�ض���طلح "قانون الف�ض���اء" مرتبطا اأوثق ارتباط 
بقواع���د ومب���ادئ ومعايري القانون ال���دويل الواردة يف املعاه���دات الدولية اخلم����ض واملجموعات 
مة ل�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي التي ُو�ضعت حتت رعاية الأمم املتحدة.  اخلم�ض من املبادئ املنظِّ
 وللعديد من الدول، عالوة على هذه ال�ض���كوك الدولية، ت�ضريعات وطنية حتكم الأن�ضطة املت�ضلة

بالف�ضاء.

ب���اع نهج عق���الين وم�ض���وؤول اإزاء ا�ضتك�ض���اف  واله���دف الرئي�ض���ي لقان���ون الف�ض���اء ه���و كفالة اتنّ
وا�ض���تخدام الف�ض���اء اخلارجي ملنفعة الب�ضرية جمعاء ول�ض���احلها. وحتقيقا لهذه الغاية، يتناول 
قانون الف�ض���اء طائفة متنوعة من امل�ض���ائل، مثل احلفاظ على بيئة الف�ض���اء والأر�ض، وامل�ضوؤولية 
عن الأ�ض���رار التي حتدثها الأج�ض���ام الف�ض���ائية، وت�ض���وية املنازعات، وحماية امل�ضالح الوطنية، 
واإنق���اذ املالحن الف�ض���ائين، وتبادل املعلومات ب�ض���اأن الأخطار املحتملة يف الف�ض���اء اخلارجي، 
وا�ض���تخدام التكنولوجيات املت�ض���لة بالف�ض���اء، والتعاون الدويل. وحتدد �ض���كوك قانون الف�ضاء 
املختلفة عددا من املبادئ الأ�ضا�ضية لتوجيه ال�ضطالع بالأن�ضطة الف�ضائية، مبا يف ذلك املفهوم 
الذي مفاده اأن الف�ض���اء جمال للب�ض���رية جمعاء، وحرية ا�ضتك�ضاف وا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي 
م���ن جان���ب جمي���ع ال���دول دون متييز، ومب���داأ عدم متل���ك الف�ض���اء اخلارجي. وم���ن خالل هذه 

 ال�ض���كوك تتعاون الدول على �ضمان ا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي ا�ضتخداما م�ضتداما يفيد جميع
البلدان.

 
ر قانون الف�ض���اء على مدى الزمن، و�ضيوا�ض���ل تطوره مع بروز حتديات جديدة. و�ضيكون  وقد تطوَّ
الإملام مببادئ القانون الدويل ب�ض���فة عامة، وبال�ض���كوك القانونية الرئي�ضية واملبادئ الرئي�ضية 
لقانون الف�ض���اء ب�ض���فة خا�ض���ة، �ض���روريا عند الت�ض���دي له���ذه التحديات اجلدي���دة من خالل 

تطبيقات تكنولوجيات الف�ضاء ومن خالل التعاون الدويل يف جمال الف�ضاء. 

1
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هدف النميطة
ت���زود ه���ذه النميط���ة الط���الب باإط���ار مرجعي اأ�ضا�ض���ي لفه���م املبادئ 
والقواعد القانونية الأ�ضا�ض���ية املت�ض���لة بالأن�ضطة الف�ضائية، ف�ضال عن 
ف النميطة الط���الب باملفاهيم  امل�ض���ائل القانوني���ة املت�ض���لة بها. وتع���رِّ
وامل�ض���طلحات والأفكار الرئي�ض���ية يف القانون ال���دويل والقانون الدويل 
للف�ض���اء باعتباره جمال فرعيا متخ�ض�ضا من جمالت القانون الدويل. 
ولذل���ك تتناول ه���ذه النميط���ة جانب���ن رئي�ض���ين هم���ا: اأول، "القانون 
الدويل"، الذي يتم بحثه يف الدر�ض الأول، وثانيا، "النظام القانوين الذي 
 يحكم ال�ضطالع بالأن�ضطة الف�ضائية"، الذي تتناوله يف الدرو�ض الأربعة 

املتبقية.

نتائج التعلُّم 
1-  اإدراك الكيفية التي يعالج بها القانون الدويل الأن�ضطة الف�ضائية 

والتطبيقات الف�ضائية. 

2-  اإدراك الهيكل الرئي�ض���ي والعنا�ض���ر الرئي�ض���ية للقان���ون الدويل 
للف�ضاء. 

3-  اإدراك اأدوار احلكوم���ات الوطنية واملنظم���ات الدولية يف تنظيم 
الأن�ضطة الف�ضائية والتطبيقات الف�ضائية. 
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ت�سميم النميطة 

تتاألف هذه النميطة من خم�ض���ة درو�ض مدة كل منها �ضاعتان، با�ضتثناء 
الدر�ض���ن 1 و3 )انظر اجلدول 2(. وينبغي اأن ت�ضتمل الدرو�ض على نحو 

90 دقيقة من التدري�ض، تليها 30 دقيقة على الأقل لالأ�ضئلة واملناق�ضة. 

وميك���ن اأن يركز الربنامج اخلا�ض بكل در�ض على املوا�ض���يع والق�ض���ايا 
واملجالت التي تت�ضم باأكرب اأهمية للمتلقن. ويف نهاية مو�ضوع كل در�ض، 
م للطالب قائمة مب���واد للقراءة من اأجل دعم درا�ض���اتهم. ومعظم  تق���دَّ
املواد الواردة يف قائمة القراءة متاح على الإنرتنت، تي�ضريا للو�ضول اإىل 
املوارد واملراجع. وبالنظر اإىل اأهمية النميطة الأوىل باعتبارها اأ�ضا�ض���ا 
لفهم التطبيقات املحددة لقانون الف�ضاء يف كل النمائط التالية، يو�ضى 
باأن ُت�ض���تخدم فيها اأي�ض���ا املواد الإ�ض���افية التي ميكن الطالع عليها يف 

املوقع ال�ضبكي ملكتب �ضوؤون الف�ضاء اخلارجي.

وي�ضتمل اجلدول الزمني املقرتح لهذه النميطة على �ضاعتن من الدرو�ض 
التوجيهية، ولذا فاإن الوقت املخ�ض�ض للدر�ضن 1 و3 هو ثالث �ضاعات. 

ول ت�ضتمل النميطة 1 على متارين عملية.

امل��س�عالدر�س
الن�ساط )عدد ال�ساعات( 

املجم�عد+تع م

213مدخل للقانون الدويل1
 معاهدة الف�ضاء اخلارجي واملبادئ الأ�ضا�ضية 2

لقانون الف�ضاء 
202

 معاهدات الف�ضاء الأخرى وقرارات اجلمعية 3
العامة ذات ال�ضلة بالف�ضاء اخلارجي 

213

 اللوائح الوطنية وال�ضتغالل التجاري 4
واخل�ضخ�ضة 

202

التفاقات املتعددة الأطراف والثنائية واملنظمات 5
احلكومية الدولية

202

10212املجم�ع

اجلدول 2- تق�سيم النميطة 1 بح�سب امل��س�ع والن�ساط 

مالحظة:  م = حما�ضرات؛ د + تع = درو�ض توجيهية ومتارين عملية. 

املحتويات منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التاليةال�ضفحة 11 ال�ضابقة



1

الدر�س 1- مدخل للقان�ن الدويل

هدف التعلُّم 

عند انتهاء الدر�ض، �ض���يكون الطالب مطلعن على املبادئ الأ�ضا�ض���ية للقانون الدويل، ول �ض���يما 
النظام القانوين الذي يحكم ال�ض���طالع بالأن�ض���طة الف�ضائية. و�ضيفهم الطالب اأي�ضا امل�ضاهمة 
التي ميكن اأن يقدمها القانون الدويل يف احلفاظ على الف�ض���اء اخلارجي ل�ض���الح الب�ض���رية ويف 

ا�ضتخدام الف�ضاء لالأغرا�ض ال�ضلمية. 

و�ضيزود الدر�ض الأول الطالب بفهم لدور القانون الدويل يف ت�ضيد املبادئ الأخالقية وال�ضلوكية 
وكذل���ك يف اإدراج مفهوم قابلية التنبوؤ يف ت�ض���رفات الب�ض���ر؛ وخ�ض���ائ�ض القان���ون الدويل العام 

واخلا�ض والتمييز بينهما؛ والعالقة بن القانون الدويل والقانون الوطني. 

ويتم تعري���ف الطالب بال���دول واملنظمات احلكومية الدولي���ة باعتبارها ال�ضخ�ض���يات القانونية 
للقان���ون ال���دويل، وبال�ض���وابط القانوني���ة لإجراءاتها. و�ضي�ض���بح الطالب على علم بامل�ض���ادر 
الرئي�ض���ية للقان���ون ال���دويل، ول �ض���يما املعاه���دات الدولي���ة م���ن قبي���ل ميث���اق الأمم املتح���دة 
 واتفاقي���ة فيين���ا لقان���ون املعاه���دات، ومبفه���وم القان���ون ال���دويل العرف���ي، وباملب���ادئ العام���ة

للقانون. 

واأخ���ريا، ُيل���منّ الطالب باأفكار عن الكيفي���ة التي توؤدي بها اجلوانب الرئي�ض���ية ملفهوم الدولة، من 
قبيل ال�ض���يادة والولية الق�ض���ائية، دورا اأ�ضا�ض���يا يف القانون الدويل. ويتم تعريف الطالب اأي�ضا 
 مبفاهي���م امل�ض���وؤولية الدولية للدول عن اأن�ض���طتها وم�ض���وؤوليتها ع���ن الأ�ض���رار الناجمة عن هذه

الأن�ضطة.

امل�ا�سيع املراد تناولها 
املفاهيم الأ�ضا�ضية للقانون الدويل 

 ما هو القانون؟ 
    دور القانون يف عك�ض املبادئ الأخالقية وال�ضلوكية ويف ا�ضتحداث 

اإمكانية التنبوؤ يف اأعمال الإن�ضان
   القانون الدويل العام

   القانون الدويل اخلا�ض 
   عالقة القانون الدويل بالقانون الوطني 

 اأ�ضخا�ض القانون الدويل 
   الدول 

   املنظمات احلكومية الدولية كو�ضائل للتعاون الدويل 
 م�ضادر القانون الدويل

   املعاهدات 
  ميثاق الأمم املتحدة 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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  املعاهدات املتعددة الأطراف والثنائية الأخرى 
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Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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ويف اخلتام، �ض���يزود الدر�ض الطالب بالأدوات القانونية الأ�ضا�ض���ية الالزمة لفهم هيكل القانون 
الدويل واأثره على ال�ض���طالع بالأن�ض���طة الف�ض���ائية. وانطالقا من هذا الأ�ض���ا�ض، �ضيكون بو�ضع 

الطالب فهم امل�ض���اهمة التي ميكن اأن يقدمها القانون الدويل يف احلفاظ على الف�ضاء اخلارجي 
ل�ضالح الب�ضرية ول�ضالح الأغرا�ض ال�ضلمية.

 املراجع وامل�ارد 

املراجع 

 ميثاق الأمم املتحدة 
http://www.un.org/ar/documents/charter

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 
 http://legal.un.org/avl/ha/vclt/vclt.html

م�ارد الإنرتنت 

 و�ضف القانون الدويل العام 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Public_international_law

 Max Planck Encyclopedia of Public International Law 
http://www.mpepil.com

Institute of Advanced Legal Studies  
http://ials.sas.ac.uk/library/guides/research/res_public.htm

 Columbia University, Arthur W. Diamond Law Library Research Guides,  
  “Researching Public International Law”

http://library.law.columbia.edu/guides/Researching_Public_International_ 

Law

املحتويات منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء
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الدر�س 2- معاهدة الف�ساء اخلارجي واملبادئ الأ�سا�سية لقان�ن الف�ساء 

هدف التعلُّم 

يق���دم الدر�ض الثاين للطالب ملحة عامة ومناق�ض���ة ب�ض���اأن اأهم معاهدة دولية حتكم ال�ض���طالع 
بالأن�ضطة الف�ضائية، وهي معاهدة الف�ضاء اخلارجي لعام 1967.

وبعد تقدمي ملحة عامة عن خلفية معاهدة الف�ض���اء اخلارجي ومن�ض���ئها، �ضيكت�ضب الطالب فهما 
ملوادها واأحكامها الرئي�ض���ية، يحدد العنا�ض���ر الأ�ضا�ض���ية للقانون الدويل للف�ض���اء. و�ضتتم اأي�ضا 
مناق�ض���ة الطريقة التي توؤدي بها امل�ض���وؤولية الدولية التي تقع على عاتق الدول وظيفتها يف �ض���ياق 

الف�ضاء اخلارجي والأن�ضطة الف�ضائية. 

وعند اإمتام الدر�ض، �ض���يكون الطالب ملمن مبفهوم الف�ضاء اخلارجي باعتباره "ميدانًا للب�ضرية 
قاطب���ة"، م���ن حيث تعلقه مبفاهيم اأخرى مثل الأ�ض���ياء امل�ض���اعة، والأ�ض���ياء اخلارج���ة عن اإطار 
التجارة، و"تراث الب�ضرية امل�ضرتك". و�ضيتم اأي�ضا تعريف الطالب باملبداأ الأ�ضا�ضي الوثيق ال�ضلة 
املتمث���ل يف ع���دم متلك الف�ض���اء اخلارجي، والنتائج املرتتب���ة عليه فيما يتعلق بالو�ض���ع القانوين 

للف�ضاء اخلارجي.

وخالل الدر�ض الثاين، �ض���يناق�ض معنى ال�ض���رط الذي يق�ض���ي باأن ت�ض���ع الأن�ض���طة الف�ضائية يف 
العتب���ار، على وجه اخل�ض���و�ض، احتياجات البلدان النامية، عالوة على �ض���رورة اإيالء العتبار 
الواجب للم�ض���الح ذات ال�ض���لة جلميع الدول الأخرى. ويف هذا ال�ض���دد، �ضي�ض���لَّط ال�ضوء على 
اإ�ضهام علوم وتكنولوجيا الف�ضاء يف حتقيق الأهداف الإمنائية الدولية. و�ضتتاح للطالب الفر�ضة 

امل�ا�سيع املراد تناولها 
النظام القانوين الذي يحكم ال�ضطالع بالأن�ضطة الف�ضائية 

 املعاهدات الدولية 
   معاهدة الف�ضاء اخلارجي 

 املبادئ الأ�ضا�ضية لقانون الف�ضاء 
   ميدان للب�ضرية قاطبة 

   "مع اإيالء العتبار، بوجه خا�ض، لحتياجات البلدان النامية"
    حرية ا�ضتك�ض���اف الف�ضاء اخلارجي وا�ض���تخدامه دون متييز من 

اأي نوع 
   عدم التملك 

   تطبيق ميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل العام 
    النزع اجلزئي لل�ض���الح من الف�ض���اء اخلارج���ي وتريد الأجرام 

ال�ضماوية من ال�ضالح 
   م�ضوؤولية الدول عن الأن�ضطة الف�ضائية احلكومية وغري احلكومية 

   امل�ضوؤولية عن الأ�ضرار التي حتدثها الأج�ضام الف�ضائية 
   اإيالء العتبار الواجب للم�ضالح ذات ال�ضلة جلميع الدول 
   واجب تقدمي املعلومات عن الأج�ضام الف�ضائية وت�ضجيلها 

املحتويات منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء
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للتفكري يف امل�ض���ائل املت�ض���لة باحلرية االأ�ضا�ض���ية ال�ضتك�ضاف وا�ض���تخدام الف�ضاء اخلارجي دون 
متييز من اأي نوع، واآثارها القانونية على التعاون الدويل يف اأن�ضطة الف�ضاء اخلارجي.

 
و�ضيكت�ض���ب الط���الب فهما للعالقة بني معاهدة الف�ض���اء اخلارجي والقانون ال���دويل العام، التي 
���ح باالأمثل���ة لدى مناق�ض���ة تطبيق ميث���اق االأمم املتحدة وغريه من قواع���د القانون الدويل  �ضتو�ضَّ
ومبادئه على الف�ض���اء اخلارجي. ويف هذا ال�ض���ياق، �ض���يجري حتليل فكرة "االأغرا�ض ال�ضلمية"، 
مب���ا يف ذلك يف �ض���ياق املادة الرابعة م���ن معاهدة الف�ض���اء اخلارجي. واأخريا، �ض���تتاح للطالب 

 فر�ض���ة مناق�ض���ة بع�ض الق�ض���ايا الكربى الراهنة، مبا ي�ض���مل م�ض���كلتي احلطام الف�ضائي وبيئة 
الف�ضاء.

د الدر�ض الطالب بفهم اأ�ضا�ضي الأهمية ومنافع معاهدة الف�ضاء اخلارجي من حيث  وهكذا �ضيزوِّ
اإ�ض���هامها يف اإيجاد نظام م�ض���تقر ومنفتح ينطبق على الف�ض���اء اخلارجي واأن�ضطته. وعند اإكمال 
الدر�ض، �ض���تكون لدى الطالب القدرة على مناق�ض���ة املبادئ االأ�ضا�ضية لقانون الف�ضاء التي توجه 
اال�ض���طالع باالأن�ضطة الف�ض���ائية، االأمر الذي �ضيوفر للطالب اأ�ضا�ض���ا متينا للمزيد من الدرا�ضة 

خالل الدرو�ض والنمائط الالحقة.

 املراجع واملوارد 

املراجع 

  معاهدة الف�ضاء اخلارجي
http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html

   اإعالن املبادئ القانونية
http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_18_1962.html

  اإعالن الفائدة  
 http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_51_122A.pdf
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الدر�س 3- معاهدات الف�ساء الأخرى وقرارات اجلمعية العامة 

هدف التعلُّم 

يق���دم الدر�ض الثالث للطالب ملحة عامة عن معاهدات الف�ض���اء الدولية الأربع، التي تتبع اأحكام 
���ل تلك الأحكام اإىل حد ما. و�ض���يناَق�ض اأي�ضا عدد من قرارات  معاهدة الف�ض���اء اخلارجي وتف�ضِّ

اجلمعية العامة التي حتتوي على خمتلف اإعالنات املبادئ. 

وخ���الل الدر�ض، �ض���ُيلمنّ الطالب باتفاق الإنقاذ لعام 1968، الذي يتن���اول اإنقاذ واإعادة املالحن 
الف�ض���ائين والأج�ض���ام الف�ض���ائية؛ واتفاقي���ة امل�ض���وؤولية لع���ام 1972، التي توفر نظام���ا قانونيا 
مف�ض���ال ن�ض���بيا للتعام���ل مع الأ�ض���رار التي حتدثه���ا الأج�ض���ام الف�ض���ائية يف ال�ض���ياق الدويل؛ 
واتفاقية الت�ضجيل لعام 1975، التي ا�ضتهلت نظاما مزدوجا للت�ضجيل الوطني والدويل لالأج�ضام 
الف�ض���ائية؛ واتفاق القمر لعام 1979، الذي ي�ض���عى اإىل اإن�ض���اء نظام اأكرث تف�ض���يال ل�ضتك�ضاف 
القمر وا�ض���تخدامه وا�ض���تغالله يتعدى النظام الذي تن�ض عليه معاهدة الف�ضاء اخلارجي. وعند 
اإمتام الدر�ض، �ض���يكون ل���دى الطالب فهم لأهمية واأثر هذه املعاهدات بو�ض���فها جزءا من نظام 
 القانون الدويل للف�ضاء. و�ضي�ضلَّط ال�ضوء على املناق�ضات اجلارية ب�ضاأن تعزيز اللتزام وامل�ضاركة 

والتنفيذ. 

م للطالب اأي�ض���ا ملحة عامة عن املبادئ، التي توفر، على الرغم من طبيعتها غري امللزمة  و�ض���تقدَّ
ر�ض���ميا، اإ�ضهامات هامة يف القانون الدويل للف�ض���اء. و�ضيتناول الدر�ض اأي�ضا م�ضائل اأخرى ذات 
�ض���لة، من بينها ممار�ض���ات الت�ض���جيل، من�ض���و�ض عليها يف قراري اجلمعية العام���ة 1721 األف 

امل�ا�سيع املراد تناولها 
النظام القانوين الذي يحكم ال�ضطالع بالأن�ضطة الف�ضائية 

 املعاهدات الدولية 
   اتفاق الإنقاذ 

   اتفاقية امل�ضوؤولية 
   اتفاقية الت�ضجيل 

   اتفاق القمر 
 املبادئ 

   اإعالن املبادئ القانونية 
   مبادئ البث التلفزي 

   مبادئ ال�ضت�ضعار عن بعد 
   مبادئ م�ضادر الطاقة النووية 

   اإعالن الفائدة
 موا�ضيع اأخرى ذات �ضلة 

   قرار اجلمعية العامة 1721 األف وباء )1961( 
    د�ض���تور واتفاقية الحت���اد الدويل لالت�ض���الت ولوائ���ح الراديو 

ال�ضادرة عنه 
   مفهوم "الدولة املطِلقة"

   ممار�ضات الت�ضجيل
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http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_22_2345. 

 html


http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_26_2777. 

 html


http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_29_3235. 

 html


http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_34_0068. 

 html


http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_18_1962.html


http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_37_92A.pdf


http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_41_0065. 

html


http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_47_68A.pdf


http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_51_0122. 

 html




http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_16_1721A.pdf




http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_18_1963A.pdf

 

 

املحتويات منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التاليةال�ضفحة 17 ال�ضابقة

http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_22_2345.html
http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_26_2777.html
http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_29_3235.html
http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_34_0068.html
http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_41_0065.html
http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_51_0122.html


1

""


 http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_59_115A.pdf




http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_62_101A.pdf




http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000115201PDFA.PDF




 http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012
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الدر�س 4- الل�ائح ال�طنية وال�ستغالل التجاري واخل�سخ�سة 

هدف التعلُّم 

يقدم الدر�ض الرابع للطالب ملحة عامة عن جمال واحد خارج عن نطاق القانون الدويل للف�ضاء 
مبعن���اه ال�ض���يق، اأي التنظي���م الوطني لالأن�ض���طة الف�ض���ائية. وعلى الرغم من اأن نظ���ام القانون 
الدويل للف�ضاء تطور اأ�ضا�ضا من داخل الأمم املتحدة، التي ل تزال ت�ضطلع بدور رئي�ضي يف حتديد 
�ضوابطه ونطاقه، فاإن التنظيم الوطني لالأن�ضطة الف�ضائية يتناول على وجه التحديد ال�ضتغالل 

التجاري املتزايد واخل�ضخ�ضة املتزايدة ملجالت معيَّنة من الأن�ضطة الف�ضائية. 

وخالل الدر�ض الرابع، �ضتتاح الفر�ضة للطالب لتحليل الكيفية التي تطور بها الرتخي�ض الوطني 
والإ�ض���راف الوطني امل�ض���تمر على خمتلف جوانب اأن�ض���طة الف�ض���اء يف عدد من الدول، ول �ضيما 
م���ن خالل ترتيب���ات الرتخي����ض و/اأو القواعد املهمة لوكالت الف�ض���اء الوطني���ة، وكيفية تطوره 
حاليا يف عدد من البلدان الأخرى. و�ض���يتعرف الطالب على الأ�ضباب املختلفة لتخاذ الدول هذه 
هج والتنفيذ. ولي�ض  الإجراءات الت�ضريعية، و�ضيكت�ضبون فهما لالختالفات الناتة عن ذلك يف النَّ
الق�ض���د اأن ُتناق�ض بقدر ما من التف�ض���يل اللوائ���ح القائمة اأو التي يجري تطويرها، بل تو�ض���يح 
الكيفية التي تولت بها الدول املعنية )اأو اأخذت تتوىل بها حاليا( امل�ضوؤولية عن كفالة تنفيذ نظام 
القانون الدويل للف�ض���اء تنفيذا �ض���ليما على ال�ض���عيد الوطني، وماهية الآثار، اأو الآثار املحتملة، 

لهذه النظم الوطنية، على ال�ضعيد الدويل. 

و�ضيح�ض���ل الطالب على اإدراك ملفهومي "ال�ض���تغالل التجاري" و"اخل�ضخ�ضة"، وكيف يطبقان 
يف �ض���ياق اأن�ض���طة الف�ض���اء اخلارجي. وينبغي اأن يتعرف الطالب اأي�ض���ا على تباين معنى عبارة 

امل�ا�سيع املراد تناولها 

النظام القانوين الذي يحكم ال�ضطالع بالأن�ضطة الف�ضائية 

 تنظيم الأن�ضطة الف�ضائية على ال�ضعيد الوطني 
   الرتخي�ض والإ�ضراف امل�ضتمر - ترتيبات الرتخي�ض 

   ترتيبات امل�ضوؤولية - رد التكاليف والتاأمن 
   الت�ضجيل على ال�ضعيد الوطني 

 ال�ضتخدام التجاري واخلا�ض للف�ضاء اخلارجي 
   مفهوما "ال�ضتغالل التجاري" و"اخل�ضخ�ضة"
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http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_26_2777. 

 html


http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_29_3235. 

 html


http://www.unidroit.org/instruments/security-interests/space-protocol








http://www.unoosa.org/pdf/gares/A_RES_68_074A.pdf


 http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/state-index.html




 http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/29


A/AC.105/C.2/101

http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/29
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الدر�س 5-  التفاقات املتعددة الأطراف والثنائية واملنظمات احلك�مية الدولية 

هدف التعلُّم 

خ���الل الدر�ض اخلام�ض، �ض���ُتعر�ض على الطالب فئتان حمددتان م���ن معاهدات القانون الدويل 
للف�ض���اء، وهما فئة املعاهدات املتعلقة بالتفاقات املتعددة الأطراف اأو الثنائية املت�ض���لة مب�ضروع 
حمدد من م�ض���اريع التعاون الدويل، وفئة املعاهدات املتعلقة باإن�ض���اء املنظمات احلكومية الدولية 
ودورها. واإ�ض���افة اإىل ذلك، �ض���يلمُّ الطالب بامل�ضاألتن املنف�ض���لتن املتعلقتن بت�ضوية املنازعات 

واإنفاذ القانون الدويل للف�ضاء.

و�ض���يدر�ض الط���الب بع����ض الأمثلة الرئي�ض���ية عل���ى التفاقات املتع���ددة الأط���راف والثنائية، ول 
�ض���يما التفاق احلكومي الدويل ب�ض���اأن حمطة الف�ض���اء الدولية واتفاقية اإن�ض���اء وكالة الف�ض���اء 
الأوروبي���ة )الإي�ض���ا(. وع���الوة عل���ى ذل���ك، �ض���ُتعر�ض عل���ى الطالب ملح���ة عامة ع���ن جمموعة 
خمت���ارة م���ن التفاقات الثنائية ب�ض���اأن الف�ض���اء، دون اخلو�ض باإ�ض���هاب يف التفا�ض���يل التقنية. 
وجدي���ر بالذك���ر اأن اختي���ار التفاق���ات الثنائي���ة الت���ي �ض���يتم تناوله���ا �ض���يتباين تبع���ا للمنطقة 
م في���ه دورة ُي�ض���تخدم فيه���ا الهي���كل املق���رتح يف املنه���ج  املعين���ة اأو البل���د املع���ن ال���ذي �ض���تقدَّ

 الدرا�ضي.

وخالل الدر�ض، �ضيكت�ض���ب الطالب اأي�ضا معلومات مفيدة عن اإن�ض���اء واأدوار املنظمات والهيئات 
احلكومية الدولية ذات ال�ض���لة بالأن�ض���طة الف�ض���ائية، مثل جلنة ا�ض���تخدام الف�ض���اء اخلارجي 
يف الأغرا����ض ال�ض���لمية التابعة لالأمم املتحدة، ومكتب �ض���وؤون الف�ض���اء اخلارج���ي التابع لالأمم 
املتح���دة، وتاأثريه���ا على التطورات اجلارية يف قانون الف�ض���اء. و�ض���يلمُّ الط���الب مبهام الحتاد 
ال���دويل لالت�ض���الت وب���دوره الرئي�ض���ي يف تن�ض���يق ال���رتددات الراديوي���ة واملواق���ع اجلغرافية-

امل�ا�سيع املراد تناولها 

النظام القانوين الذي يحكم ال�ضطالع بالأن�ضطة الف�ضائية 

 التفاقات املتعددة الأطراف والثنائية 
   التفاق احلكومي الدويل ب�ضاأن حمطة الف�ضاء الدولية 

   اتفاقية اإن�ضاء وكالة الف�ضاء الأوروبية )الإي�ضا( 
   اتفاقات ثنائية خمتارة مت�ضلة بالأن�ضطة الف�ضائية 

  املنظم���ات والهيئ���ات احلكومي���ة الدولي���ة ذات ال�ض���لة بالأن�ض���طة 
الف�ضائية 

    جلنة الأمم املتحدة ل�ض���تخدام الف�ضاء اخلارجي يف الأغرا�ض 
ال�ضلمية، ومكتب الأمم املتحدة ل�ضوؤون الف�ضاء اخلارجي 

   الحتاد الدويل لالت�ضالت 
   املنظمة البحرية الدولية 

 ت�ضوية املنازعات واإنفاذ القانون الدويل للف�ضاء
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املداري���ة واملدارات االأخرى امل�س���تخَدمة يف اأن�س���طة غري اأن�س���طة االت�س���االت. و�س���يلمُّ الطالب 
مة الدولية لالت�س���االت ال�س���اتلية )"اإت�س���و"؛  اأي�س���ا بتاري���خ وَدور املنظمات الدولية، ومنها املنظَّ
وت�س���رف على �س���ركة اإنتل�س���ات(، واملنظم���ة الدولية لالت�س���االت ال�س���اتلية املتنقلة )"اإم�س���و"؛ 
وت�س���رف على �س���ركة اإمنار�س���ات(، واملنظمة الدولية لالت�س���االت الف�س���ائية "اإنرت�س���بوتنيك"، 
واملنظم���ة االأوروبي���ة ل�س���واتل االت�س���االت  "يوتل�س���ات اإيغو" )وت�س���رف على �س���ركة يوتل�س���ات(، 
واملوؤ�س�س���ة العربية لالت�ساالت ال�ساتلية "عرب�س���ات". وجتدر االإ�سارة اإىل اأن النميطة 3 �ستتناول 
 االت�س���االت ال�س���اتلية ح�س���را، وبقدر اأكرب من التفا�س���يل، مب���ا يف ذلك مهام االحت���اد الدويل 

لالت�ساالت.

واأخريا، �سيح�س���ل الطالب على ملحة عامة عن ت�سوية املنازعات واإنفاذ القانون الدويل للف�ساء، 
واالأدوار املمكنة ملحكمة العدل الدولية واملحاكم الوطنية والتحكيم الدويل يف هذا ال�سياق.

 وبذل���ك �س���يكون الطالب قد اكت�س���بوا، عند اإمتام الدر����س اخلام�س، فهما اأ�سا�س���يا للعديد من 
امل�س���اريع املحددة، واملنظمات احلكومية الدولية، وت�سوية املنازعات، واآليات االإنفاذ، التي ت�سكل 
���ح هذه االأ�س���كال من  جزءا رئي�س���يا من القانون الدويل للف�س���اء. ويف العديد من احلاالت، تو�سِّ
التع���اون الدويل كيف ميكن اأن ت�س���بح القواع���د العامة للقانون الدويل للف�س���اء اأكرث دقة واأكرث 

حتديدا عند تطبيقها على م�سروع معني اأو منظمة اأو م�ساألة معينة.

 املراجع واملوارد 

املراجع 

 االتفاق احلكومي الدويل ب�ساأن حمطة الف�ساء الدولية 
 ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1998/IGA.html

 اتفاقية االإي�سا 
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/SP-1317-EN/ 

 pagefllip.html

  د�س���تور واتفاقية االحتاد الدويل لالت�س���االت، ب�س���يغتهما املعدلة يف االأع���وام 1992 و1994 
و1998 و2002 و2006 و2010 

 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000115201PDFA.PDF

   لوائح الراديو والقرارات والتو�س���يات ال�س���ادرة من االحتاد الدويل لالت�ساالت )طبعة عام 
  )2012

 http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012

  القواعد االختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم ب�س���اأن التحكيم يف املنازعات املتعلقة باأن�س���طة 
الف�ساء اخلارجي

http://pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1188
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م�ارد الإنرتنت 

  جلنة ا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ضلمية التابعة لالأمم املتحدة 
  http://www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/copuos.html

 مكتب الأمم املتحدة ل�ضوؤون الف�ضاء اخلارجي  
 http://www.unoosa.org/oosa/index.html

 اإت�ضو 
 http://www.itso.int/

 اإنتل�ضات 
 http://www.intelsat.com/

 اإم�ضو 
http://www.imso.org

 اإمنار�ضات 
http://www.inmarsat.com/

 
 اإنرت�ضبوتنيك 

http://www.intersputnik.com/

 يوتل�ضات اإيغو 
http://www.eutelsatigo.int/

 �ضركة يوتل�ضات 
 http://www.eutelsat.com

 عرب�ضات 
 http://www.arabsat.com/pages/Default.aspx

 حمكمة العدل الدولية 
http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0

 املحكمة الدائمة للتحكيم 
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1188
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متابعة للنميطة 1

اخترب فهمك 

1- كيف ت�ضبح الدول ملزمة بالقانون الدويل؟ 

2-  م���ا هي املعاهدات الدولي���ة اخلم�ض وجمموعات املبادئ الدولية اخلم�ض ب�ض���اأن الف�ض���اء 
اخلارجي، وما هي اأهدافها الرئي�ضية؟ 

3- ملاذا حتتاج الدول اإىل اأطر تنظيمية وطنية لأن�ضطة الف�ضاء؟ 

4-  ما هو دور ‘جلنة ا�ض���تخدام الف�ض���اء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ضلمية’ يف التعاون الدويل 
يف جمال الف�ضاء اخلارجي؟ 

5-  ه���ل الف�ض���اء اخلارجي جمال م�ض���ابه من الناحي���ة القانوني���ة لأعايل البح���ار، اأم للمياه 
الإقليمية؟ 

6-  هل توؤدي حرية الن�ضاط الف�ضائي اإىل حرية بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية دون قيود؟ 

7- ماذا كانت النتائج الرئي�ضية خل�ضخ�ضة اإنتل�ضات واإمنار�ضات ويوتل�ضات؟
 

للطالب املهتمني باملزيد من الدرا�سة 

النميط���ة 1 ه���ي "اأم النمائط"، ولذا فاملوا�ض���يع الرئي�ض���ية التي ينبغي اأن يدر�ض���ها الراغبون يف 
معرف���ة املزيد هي املوا�ض���يع التي تتناولها النمائط الأخرى. وف�ض���ال ع���ن ذلك، ميكن النظر يف 

اإ�ضافة ما يلي:

1- درا�ضة القانون الوطني واللوائح الوطنية املتعلقة بالف�ضاء مبزيد من التف�ضيل؛ 

2-  درا�ض���ة امل�ض���ائل الع�ض���كرية والأمنية التي تنطوي عليها الأن�ض���طة والتطبيقات الف�ضائية 
و�ضوابطها القانونية مبزيد من التف�ضيل؛ 

3-  درا�ض���ة اإدارة حركة املرور الف�ضائية والتوعية باأحوال الف�ضاء وم�ضائل احلطام الف�ضائي 
مبزيد من التف�ضيل.
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النميطة 2-  القان���ون ال���دويل واللوائح الأخ���رى املنطبقة على ال�ضت�ض���عار عن بعد ونظ���م املعلومات اجلغرافية 
والأر�ضاد اجلوية ال�ضاتلية واأن�ضطة املناخ العاملي 

مقدمة
 

ت���وؤدي تكنولوجي���ات الف�ض���اء دورا هاما يف جم���ال اإدارة امل���وارد الطبيعية ور�ض���د البيئة. وعلى 
وجه اخل�ض���و�ض، توفر البيانات امل�ضت�ض���عرة عن بعد �ض���ورة ل مثيل لها عن الأر�ض للدرا�ض���ات 
الت���ي تتطل���ب مراقب���ة �ض���املة اأو دوري���ة. وت�ض���مل ه���ذه الدرا�ض���ات عملي���ات احل�ض���ر وامل�ض���ح 
والر�ض���د يف جم���الت الزراع���ة والهيدروغرافي���ا واجليولوجيا وعل���م املعادن والغطاء الأر�ض���ي 
وا�ض���تخدام الأرا�ض���ي ور�ض���د البيئة. وال�ضت�ض���عار عن بعد ه���و تكنولوجيا �ض���ريعة التطور، وهو 
م���ن اأه���م الفوائ���د اجلانبي���ة للتطبيق���ات الف�ض���ائية وعل���وم الف�ض���اء. وقد اأ�ض���بح ال�ضت�ض���عار 
ع���ن بعد تخ�ض�ض���ا ي�ض���ري جنب���ا اإىل جنب مع تخ�ض�ض���ات اأخرى كامل�ض���ح الت�ض���ويري ور�ض���م 
 اخلرائ���ط والنظ���م املرجعي���ة اجليودي�ض���ية والنظ���م العاملي���ة ل�ض���واتل املالحة ونظ���م املعلومات 

اجلغرافية. 

وتعمل �ض���واتل الأر�ض���اد اجلوية ب�ض���فة �ض���به م�ض���تمرة منذ بداية ع�ضر الف�ض���اء. وعالوة على 
التنب���وؤ بظواه���ر الطق����ض، ميك���ن ا�ض���تخدام الأر�ض���اد امل�ض���تمدة من �ض���واتل الأر�ض���اد اجلوية 
ا�ض���تخداما مبا�ض���را اأو مع معلومات اأخرى يف معاجلة م�ض���ائل من قبيل الحرتار العاملي )ارتفاع 
درجات احلرارة على ال�ض���عيد العاملي( وا�ض���تنفاد طبق���ة الأوزون وتغري املن���اخ العاملي. وهناك 
 �ض���واتل عامل���ة اأخرى ه���ي �ض���واتل البحث والتطوي���ر التي تعط���ي معلومات عن الغ���الف اجلوي 

واملحيطات.

 

ذ اأن�ض���طة ال�ضت�ض���عار عن بعد والأر�ضاد اجلوية ال�ض���اتلية وفقا للقانون الدويل. وتن�ض  ويجب اأن تنفَّ
مبادئ ال�ضت�ضعار عن بعد، الواردة يف قرار اجلمعية العام 65/41، على اأن ُي�ضطلع باأن�ضطة ال�ضت�ضعار 
عن بعد لفائدة جميع البلدان وخلدمة م�ضاحلها، مع اإيالء العتبار بوجه خا�ض لحتياجات وم�ضالح 
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البلدان النامية. وت�ضدد املبادئ على اأهمية حرية ا�ضتك�ضاف وا�ضتخدام الف�ضاء  اخلارجي، وعلى اأن 
تتحقق هذه احلرية على اأ�ض���ا�ض امل�ض���اواة. وي�ضمل ذلك الك�ضف عن املعلومات يف حالت وقوع كوارث 

طبيعية اأو �ضيناريوهات ميكن اأن تلحق ال�ضرر بالبيئة الطبيعية لالأر�ض. 

وف�ض���ال عن مبادئ القانون الدويل وقانون الف�ض���اء، ت�ضرت�ض���د الدول اأي�ض���ا بعدد من التفاقات 
العاملي���ة والإقليمي���ة واملتع���ددة الأط���راف والثنائي���ة الت���ي تتن���اول حتدي���دا ال�ضت�ض���عار عن بعد 
وا�ض���تخداماته املختلفة. وقد اعتمد عدد من البلدان قوانن اأو �ضيا�ض���ات وطنية ب�ض���اأن اأن�ض���طة   

ال�ضت�ض���عار عن بعد، ت�ضمل اأحكاما مف�ضلة ب�ض���اأن الكيفية التي ينبغي اأن يتم بها ال�ضت�ضعار عن 
بعد. وت�ض���كل هذه ال�ض���كوك كلها معا الإطار الذي تعمل الدول من خالله على التطوير امل�ض���تمر 
لتكنولوجيات ر�ضد الأر�ض، من اأجل الت�ضدي للتحديات النا�ضئة املت�ضلة باإدارة املوارد الطبيعية 

وا�ضتخدام الأرا�ضي وحماية البيئة. 

ال�ســـرط امل�سبـــق للنميطـــة: النميطة 1 ب�ض���اأن املفاهيم الأ�ضا�ض���ية للقانون ال���دويل وقانون 
الف�ضاء
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هدف النميطة
تقدم هذه النميطة للطالب ملحة عامة عن ال�ض���ياق القانوين الأ�ضا�ض���ي 
والقواعد واملبادئ الدولية الرئي�ضية املتعلقة باأن�ضطة ال�ضت�ضعار عن بعد 
ونظم املعلومات اجلغرافية، والأر�ضاد اجلوية ال�ضاتلية، واملناخ العاملي. 
ويتعرف الطالب على الأطر التنظيمية الدولية والوطنية املتعلقة بر�ضد 
الأر�ض، ف�ض���ال ع���ن التفاقات العاملي���ة والإقليمية واملتع���ددة الأطراف 
والثنائية ب�ض���اأن ال�ضت�ض���عار عن بعد وا�ض���تخداماته املختلف���ة. واأخريا، 
مي البيانات  ف النميطة الطالب مب�ض���ادر البيانات وخمتل���ف مقدِّ تع���رِّ

و�ضروط الو�ضول اإىل قواعد البيانات واملحفوظات. 

نتائج التعلُّم 

1-  الإمل���ام بالقوانن والأط���ر التنظيمية الدولية والوطنية املت�ض���لة 
باأن�ض���طة ال�ضت�ض���عار ع���ن بع���د ونظ���م املعلوم���ات اجلغرافي���ة، 

والأر�ضاد اجلوية ال�ضاتلية، واملناخ العاملي. 

2-  الإملام بالتفاقات العاملية والإقليمية واملتعددة الأطراف والثنائية 
املتعلقة باأن�ضطة ال�ضت�ضعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، 

والأر�ضاد اجلوية ال�ضاتلية، واملناخ العاملي. 

3- الإملام بامل�ضائل القانونية املتعلقة مب�ضادر البيانات. 
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ت�سميم النميطة 
تتاأل���ف هذه النميطة من خم�ض���ة درو�ض مدة كل منها �ض���اعتان. وينبغي 
اأن ت�ض���تمل الدرو�ض على نح���و 60 دقيقة من التدري����ض، تليها 30 دقيقة 
على الأقل لالأ�ض���ئلة واملناق�ضة. و�ض���تكون م�ضاركة الطالب بن�ضاط هدفا 

اأ�ضا�ضيا.

وميك���ن اأن يركز الربنامج اخلا�ض بكل در�ض على املوا�ض���يع والق�ض���ايا 
واملجالت التي تت�ض���م باأكرب اأهمية للمتلقن. ويف نهاية كل مو�ض���وع من 
م للطالب قائمة مب���واد للقراءة م���ن اأجل دعم  موا�ض���يع الدر����ض، تق���دَّ
درا�ض���اتهم. ومعظم املواد الواردة يف قائمة القراءة متاح على الإنرتنت، 

تي�ضريا للو�ضول اإىل املوارد واملراجع.

امل��س�عالدر�س
الن�ساط )عدد ال�ساعات( 

املجم�عد+تع م

203القانون الدويل ب�ضاأن ال�ضت�ضعار عن بعد1
202الت�ضريعات الوطنية ب�ضاأن ال�ضت�ضعار عن بعد2
 التفاقات الإقليمية والعاملية ب�ضاأن ال�ضت�ضعار3

عن بعد
203

 التفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف ب�ضاأن 4
مبادئ ال�ضت�ضعار عن بعد 

202

202م�ضادر بيانات ال�ضت�ضعار عن بعد 5
10010املجم�ع

اجلدول 3- تق�سيم النميطة 2 بح�سب امل��س�ع والن�ساط 

مالحظة: م = حما�ضرات؛ د + تع = درو�ض توجيهية ومتارين عملية. 

املحتويات منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التاليةال�ضفحة 28 ال�ضابقة
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الدر�س 1-  القان�ن الدويل ب�ساأن ال�ست�سعار عن بعد 

هدف التعلُّم 

خ���الل الدر����ض الأول، يلمُّ الط���الب بالقانون الدويل املتعلق باأن�ض���طة ال�ضت�ض���عار عن بعد ونظم 
املعلوم���ات اجلغرافية والأر�ض���اد اجلوية ال�ض���اتلية واملناخ العاملي. ويكون الط���الب قد عرفوا يف 
النميط���ة 1 اأن جلميع الدول، وفقا ملعاهدة الف�ض���اء اخلارجي، حقا غرَي ح�ض���ري يف ا�ض���تخدام 
الف�ض���اء وا�ضتك�ض���افه. ويف هذا ال�ضياق، �ض���يعرف الطالب اأن ال�ضت�ض���عار عن بعد هو ا�ضتخدام 
للف�ضاء اخلارجي، ولذلك يحق جلميع الأمم اأي�ضا ال�ضطالع بال�ضت�ضعار عن بعد من الف�ضاء. 

ع  لع الطالب خالل الدر�ض على مبادئ الأمم املتحدة املتعلقة بال�ضت�ض���عار عن بعد. وت�ضجِّ و�ض���يطنّ
هذه املبادئ على التعاون الدويل بن الدول وت�ض���ع له معيارا، وتن�ض على اأن للدولة امل�ضت�ض���َعَرة 
حق احل�ض���ول دون متييز وبتكلف���ة معقولة على البيان���ات الأولية والبيانات اخلا�ض���عة للمعاجلة 
واملعلومات اخلا�ض���عة للتحليل. وتن�ض املبادئ اأي�ضا على اإيالء اعتبار خا�ض لحتياجات البلدان 

النامية عند ال�ضطالع باأن�ضطة ال�ضت�ضعار عن بعد. 

ع على وج���ه التحديد عل���ى حماية بيئة  و�ض���يعرف الط���الب اأن مبادئ ال�ضت�ض���عار عن بعد ت�ض���جِّ
الأر�ض وحماية الب�ض���رية من الكوارث الطبيعية، و�ض���تتاح للطالب فر�ض���ة مناق�ضة �ضبل الو�ضول 
اإىل تكنولوجيات ال�ضت�ض���عار عن بعد وا�ض���تخدامها خالل جميع مراحل الكوارث )قرار اجلمعية 
العامة 110/61(. و�ض���تناَق�ض اأي�ض���ا �ض���بل الو�ض���ول اإىل ال�ضت�ض���عار عن بعد لأغرا�ض الأر�ضاد 
اجلوية وا�ض���تخدامه والتعاون على نطاق العامل يف جمال اإن�ض���اء �ض���بكات الر�ضد، وترويج تبادل  
معلومات الأر�ض���اد اجلوية واملعلومات ذات ال�ض���لة مل�ض���لحة جميع الدول )قرار املنظمة العاملية 

لالأر�ضاد اجلوية 40(. 

امل�ا�سيع املراد تناولها 

 الأطر التنظيمية الدولية املتعلقة بر�ضد الأر�ض 

    معاهدة الف�ضاء اخلارجي 
    مبادئ ال�ضت�ضعار عن بعد 

    قرار اجلمعية العامة 110/61 )2006(
    قرار املنظمة العاملية لالأر�ضاد اجلوية 40 

    اإعالن الفائدة 

املحتويات منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التاليةال�ضفحة 29 ال�ضابقة
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املحتويات منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التاليةال�ضفحة 30 ال�ضابقة
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الدر�س 2- الت�سريعات ال�طنية ب�ساأن ال�ست�سعار عن بعد 

هدف التعلُّم 

رت  �ضيلمُّ الطالب خالل هذا الدر�ض بالأطر القانونية الوطنية ب�ضاأن ال�ضت�ضعار عن بعد التي تطوَّ
يف جمي���ع اأنحاء العامل، مبا فيها الأطر القانونية لكل من اأملانيا واإيران )جمهورية-الإ�ض���المية( 
وفرن�ض���ا وكن���دا واململك���ة املتحدة والهن���د والوليات املتح���دة واليابان. و�ض���يعرف الطالب كيف 
اأُدجمت بع�ض عنا�ضر مبادئ ال�ضت�ضعار عن بعد يف تلك الأطر التنظيمية الوطنية، وكيف قامت 
كل دولة بتكييف هذه املبادئ وو�ض���ع ت�ض���ريعات لتلبية الحتياجات اخلا�ض���ة لتلك الدولة. و�ضيلمُّ 
الطالب مبوا�ض���يع مثل �ض���بل احل�ض���ول على البيانات، وتراخي�ض ت�ضغيل ال�ض���واتل، وتراخي�ض 
توزيع البيانات. وعند اإمتام الدر�ض، �ض���يكون الطالب قد ح�ضلوا على ملحة عامة عن الت�ضريعات 

الوطنية ب�ضاأن اأن�ضطة ال�ضت�ضعار عن بعد.

امل�ا�سيع املراد تناولها 
 الأطر الرقابية الوطنية املتعلقة بر�ضد الأر�ض 

    كندا 
  الرتخي�ض 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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  الو�ضول اإىل البيانات  

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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    فرن�ضا 
  العمليات الف�ضائية 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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    اأملانيا 
  ت�ضغيل ال�ضواتل 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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  التوزيع العام للبيانات 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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  املعامالت املحددة اخلا�ضة بالبيانات 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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    الهند 
  �ضيا�ضة بيانات ال�ضت�ضعار من بعد 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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    اإيران 
  النظام الأ�ضا�ضي لوكالة الف�ضاء الإيرانية 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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    اليابان 
  العمليات الف�ضائية 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.

page 12

Education  curriculum  on SpacE lawcontents

previousnext

    اململكة املتحدة 
  قانون الف�ضاء اخلارجي لعام 1986 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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    الوليات املتحدة 
  رخ�ضة ت�ضغيل ال�ضواتل 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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  رخ�ضة توزيع البيانات 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.

page 12

Education  curriculum  on SpacE lawcontents

previousnext

املحتويات

ال�ضفحة 31

منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التالية ال�ضابقة



2







  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/R-5.4/FullText.html

  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2007-66/page-1.html




 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGIT

EXT000018939303
http://download.esa.int/docs/ECSL/France.pdf


http://www.gesetze-im-internet.de/satdsig/index.html  

http://www.spacelaw.olemiss.edu/jsl/pdfs/back-issues/jsl-34-1.pdf



 http://www.isro.org/news/pdf/RSDP-2011.pdf


  http://www.spacelaw.olemiss.edu/jsl/pdfs/back-issues/jsl-34-2.pdf






 Geospatial Utilization Promotion Bill of May 30, 2007, 33rd Journal of

 Space Law, pp. 457-469 (2007)

http://www.spacelaw.olemiss.edu/JSL/Back_issues/JSL%2033-2.pdf


  http://www.spacelaw.olemiss.edu/jsl/pdfs/back-issues/jsl-34-2.pdf




 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/38


http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sup_01_15_10_82. 

 html


http://www.nesdis.noaa.gov/CRSRA/files/15%20CFR%20Part%20960 

%20Regs%202006.pdf
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الدر�س 3- التفاقات الإقليمية والعاملية ب�ساأن ال�ست�سعار عن بعد 

هدف التعلُّم 

�ضيح�ض���ل الطالب خالل الدر�ض على ملحة عامة عن م�ضائل ال�ضت�ضعار عن بعد على ال�ضعيدين 
الإقليمي والعاملي. و�ض���يتعرف الطالب على موا�ضيع مثل الر�ض���د الإقليمي الطويل الأجل ور�ضد 
الأر����ض لأغرا����ض انبعاثات الكرب���ون وا�ض���تنفاد طبق���ة الأوزون والكوارث. و�ض���يدر�ض الطالب 
عة من التفاقات التي تتناول هذه املوا�ضيع، ومنها اتفاقية فيينا لعام 1985 ب�ضاأن  جمموعة متنوِّ
حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونرتيال لعام 1989، وامليثاق الدويل ب�ض���اأن الف�ضاء والكوارث 

الكربى.  

لعوا على مهام عدد من املوؤ�ض�ض���ات واملنظمات التي  وعند اإمتام الدر�ض، �ض���يكون الطالب قد اطنّ
لها دور يف حتقيق التعاون والر�ض���د الدولين عن طريق ر�ض���د الأر�ض، ومن بينها اللجنة املعنية 
ب�ضواتل ر�ضد الأر�ض، والفريق املعني بر�ضد الأر�ض، والربنامج الدويل للغالف الأر�ضي واملحيط 
احلي���وي، وبرنامج كوبرنيكو�ض. و�ضيح�ض���ل الطالب على معلومات ع���ن هذه املنظمات، ودواعي 
اإن�ضائها وكيفية ذلك، وماهية طبيعة عملها. و�ضُتناق�ض اأي�ضًا بع�ض ت�ضكيالت �ضواتل الر�ضد، مبا 

يف ذلك ت�ضكيلة �ضواتل ر�ضد الكوارث.

امل�ا�سيع املراد تناولها 
 التفاقات الإقليمية والعاملية 

    اتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون )1985( 
    بروتوكول مونرتيال )1987( 

    امليثاق الدويل ب�ضاأن الف�ضاء والكوارث الكربى 
    اللجنة املعنية ب�ضواتل ر�ضد الأر�ض 

    الفريق املعني بر�ضد الأر�ض 
    الربنامج الدويل للغالف الأر�ضي واملحيط احليوي 

ى �ضابقا       الربنامج الأوروبي لر�ضد الأر�ض )كوبرينكو�ض( )امل�ضمَّ
برنامج الر�ضد العاملي لالأغرا�ض البيئية والأمنية )غمي�ض((
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  املراجع واملوارد 

املراجع 

  اتفاقية فيينا لعام 1985 ب�شاأن حماية طبقة الأوزون
http://ozone.unep.org/Publications/VC_Handbook/index.shtml

  بروتوكول مونرتيال لعام 1989 
http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/Section_1_The_ 

Montreal_Protocol/index.shtml

  امليثاق الدويل ب�شاأن الف�شاء والكوارث الكربى 
 http://www.disasterscharter.org/web/charter/charter

موارد الإنرتنت 

  اللجنة املعنية ب�شواتل ر�شد الأر�ض 
 http://www.ceos.org/

  الفريق املخت�ض بر�شد الأر�ض 
 http://www.earthobservations.org/index.shtml

  الربنامج الدويل للغالف الأر�شي واملحيط احليوي 
 http://www.igbp.net/

  برنامج كوبرينكو�ض 
 http://www.copernicus.eu/

  ت�شكيلة �شواتل ر�شد الكوارث 
http://www.dmcii.com/
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الدر�س 4- التفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف ب�ساأن ال�ست�سعار عن بعد 

هدف التعلُّم 

�ض���يلمُّ الط���الب خالل الدر����ض على اتفاقات ال�ضت�ض���عار عن بعد املربمة بن الدول على اأ�ض���ا�ض 
ثنائ���ي اأو متعدد الأطراف. ويت���م التفاو�ض على هذه التفاقات وتنفيذها خ���ارج اإطار املنظمات 
احلكومية الدولية الإقليمية والعاملية، وهي تتناول خمتلف اأنواع ال�ض���واتل ذات القدرات املختلفة، 
وت�ض���مل �ض���راكات بن القطاعن العام واخلا�ض، وترتيبات بن حكومات، ونظمًا ذات ا�ض���تخدام 

مزدوج.  

وعند اإمتام الدر�ض، �ض���يكون الطالب قد اأملوا باتفاق ال�ض���اتل ال�ض���يني-الربازيلي لدرا�ض���ة 
املوارد الأر�ض���ية؛ واتفاق ت�ض���كيلة ال�ض���واتل ال�ض���غرية لر�ض���د حو����ض البحر الأبي�ض املتو�ض���ط 
)كو�ضمو-�ضكاميد( واتفاق ت�ضكيلة �ضواتل بلياد، املربمن بن اإيطاليا وفرن�ضا؛ واتفاق عام 2000 
ب�ض���اأن نظم �ض���واتل ال�ضت�ضعار عن بعد التجاري واتفاق ت�ضكيلة �ض���واتل رادار�ضات، املربمن بن 
  SAC-SDكندا والولي���ات املتحدة؛ وبعثة جه���از اأكواريو�ض املحمول على منت ال�ض���اتل الربازيلي

امل�ضرتكة بن الأرجنتن والوليات املتحدة، مب�ضاركة من الربازيل واإيطاليا وفرن�ضا وكندا. 

امل�ا�سيع املراد تناولها 
 التفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف 

     اتفاق ال�ض���اتل ال�ض���يني-الربازيلي لدرا�ض���ة املوارد الأر�ض���ية 
الربازيل وال�ضن 

     اتفاق ت�ضكيلة ال�ضواتل ال�ضغرية املخ�ض�ضة لر�ضد حو�ض البحر 
الأبي�ض املتو�ضط )كو�ضمو-�ضكاميد(: اإيطاليا وفرن�ضا 

     اتفاق ت�ضكيلة �ضواتل بلياد )PLEIADES(: اإيطاليا وفرن�ضا 
     اتفاق ت�ض���كيلة �ضواتل رادار�ضات )ال�ض���اتل الراداري ذو الفتحة 

ال�ضطناعية(: كندا والوليات املتحدة 
     بعثة جهاز اأكواريو�ض املحمول على منت ال�ضاتل الربازيلي 

SAC-D (Aquarius/SAC-D): الأرجنتن والربازيل وفرن�ضا 

وكندا واإيطاليا والوليات املتحدة
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  املراجع وامل�ارد 

م�ارد الإنرتنت 

  ال�ضاتل ال�ضيني الربازيلي لدرا�ضة املوارد الأر�ضية 
 http://www.cbers.inpe.br/ingles/

  بعثة كو�ضمو-�ضكاميد: التعريف والتطبيقات واملنتجات الرئي�ضية 
 http://www.cosmo-skymed.it/en/index.htm

  ت�ضكيلة �ضواتل بلياد 
 http://smsc.cnes.fr/PLEIADES/

  اتفاق عام 2000 بن الوليات املتحدة وكندا ب�ضاأن نظم �ضواتل ال�ضت�ضعار عن بعد التجاري 
 http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103522

SAC-D  بعثة جهاز اأكواريو�ض املحمول على منت ال�ضاتل الربازيلي  
http://aquarius.nasa.gov/

http://www.invap.com.ar/es/area-aeroespacial-y-gobierno/proyectos/ 

satelite-sac-daquarius.html
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الدر�س 5- م�سادر بيانات ال�ست�سعار عن بعد 

هدف التعلُّم 

�ضيح�ض���ل الطالب خالل الدر�ض على تعريف مب�ض���ادر البيانات ال�ض���اتلية، مبا يف ذلك ال�ضواتل 
ف الطالب  وقواعد البيانات واملحفوظات، و�ض���روط احل�ضول على بع�ض هذه اخلدمات. و�ضيتعرَّ
عل���ى فئات ال�ض���واتل، مبا فيها النظم احلكومة املدنية )على �ض���بيل املثال، �ض���واتل لند�ض���ات(؛ 
والنظم التجارية اخلا�ضة )على �ضبيل املثال، �ضركة ديجيتال غلوب و�ضركة اإمياج�ضات الدولية(؛ 
ونظم ال�ض���راكة التجارية بن القطاعن العام واخلا�ض )على �ض���بيل املثال، �ض���واتل رادار�ض���ات 
و�ض���بوت وتريا�ض���ار-اإك�ض(. و�ض���يلمُّ الطالب اأي�ض���ًا بقواعد البيانات وباأمثلة م���ن القوانن التي 
حتكمها، مبا يف ذلك توجيه الحتاد الأوروبي ب�ض���اأن حماية قواعد البيانات. وعند اإمتام الدر�ض 
�ض���يكون الط���الب على علم اأي�ض���ًا مبختلف املحفوظات واملب���ادرات التي تق���وم بتخزين البيانات 
و/اأو تعميمها يف الأمد البعيد. ويف هذا ال�ض���دد، �ض���تناَق�ض مبادرة البنية الأ�ضا�ض���ية للمعلومات 
املكانية يف اجلماعة الأوروبية )اإن�ض���باير( واملحفوظات الوطنية لبيانات ا�ضت�ض���عار الأرا�ضي عن 

بعد بال�ضواتل يف الوليات املتحدة. 

امل�ا�سيع املراد تناولها 

 م�ضادر البيانات 
     النظم احلكومية املدنية 

     النظم التجارية اخلا�ضة 
 )DigitalGlobe( ضركة ديجيتال غلوب�  

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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     نظم ال�ضراكة التجارية بن القطاعن العام واخلا�ض 
  رادار�ضات 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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 )TerraSAR-X( تريا�ضار-اإك�ض  

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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     قواعد البيانات واللوائح 
     املحفوظات 

   البنية الأ�ضا�ضية للمعلومات املكانية يف اجلماعة الأوروبية 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.

page 12

Education  curriculum  on SpacE lawcontents

previousnext

 )INSPIRE( )اإن�ضباير(
   املحفوظ���ات الوطنية لبيانات ا�ضت�ض���عار الأرا�ض���ي عن بعد 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.

page 12

Education  curriculum  on SpacE lawcontents

previousnext

بال�ضواتل 

املحتويات

ال�ضفحة 37

منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التالية ال�ضابقة



2

  املراجع وامل�ارد 

م�ارد الإنرتنت 

  برنامج لند�ضات 
  http://landsat.gsfc.nasa.gov/

  �ضركة ديجيتال غلوب 
 http://www.digitalglobe.com/

  �ضركة اإمياج�ضات الدولية 
 http://www.imagesatintl.com/

  رادار�ضات 
 http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat1/

 http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat2/

 http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat/

  �ضبوت 
 http://www.astrium-geo.com/en/143-spot-satellite-imagery

  تريا�ضار-اإك�ض 
 http://www.astrium-geo.com/terrasar-x/

  توجيه الحتاد الأوروبي ب�ضاأن حماية قواعد البيانات 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do? 

 uri=CELEX:31995L0046:EN:HTML

 البوابة اجلغرافية ملبادرة اإن�ضباير التابعة لالحتاد الأوروبي 
 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

  املحفوظات الوطنية لبيانات ا�ضت�ضعار الأرا�ضي عن بعد بال�ضواتل يف الوليات املتحدة 
 http://eros.usgs.gov/archive/nslrsda/

 بيانات ال�ضاتل الهندي لال�ضت�ضعار عن بعد 
http://www.antrix.gov.in/earth_observation.html
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متابعة للنميطة 2 

اخترب فهمك 

الدر�س 1-  الت�سريعات ال�طنية 

1- ما هي امل�ضادر الرئي�ضية للقانون الدويل ب�ضاأن ال�ضت�ضعار عن بعد؟ 

دنا هذه امل�ضادر؟  2- مباذا تزوِّ

3- ما هي التفاقات التي تتناول الأن�ضطة املت�ضلة بالكوارث؟ 

الدر�س 2-  الق�انني ال�طنية 

1-   ما هي الدول التي لديها ت�ض���ريعات وطنية ب�ض���اأن ال�ضت�ض���عار عن بعد؟ اذكر �ضمة واحدة 
م�ضرتكة بن هذه القوانن والقانون الدويل. 

2- ما هي رخ�ضة الت�ضغيل؟ 

3- ما هي رخ�ضة احل�ضول على البيانات؟

الدر�س 3-  التفاقات الإقليمية والعاملية 

1- ما هي اأ�ضيُع املوا�ضيع يف التفاقات الإقليمية والعاملية؟ 

2- اذكر اأ�ضماء بع�ض املنظمات املن�ضاأة مبوجب هذه التفاقات. 

3- ما هو اأقدم اتفاق اإقليمي يف هذه الفئة؟ 

الدر�س 4-  التفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف 

1- ما هو الفرق بن التفاق "الثنائي" والتفاق "املتعدد الأطراف"؟ 

2- ما هي اأنواع الكيانات التي تدخل يف هذه التفاقات؟ 

3- ماذا يعني م�ضطلح "ال�ضتخدام املزدوج"؟ 

الدر�س 5-  م�سادر البيانات 

1- اذكر اأ�ضماء ثالث فئات من مقدمي البيانات. 

2- اذكر ا�ضمي �ضركتي �ضواتل توفران البيانات. 

3- اذكر ا�ضمي حكومتن توفران البيانات. 
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النميطة 3- الت�ضالت ال�ضاتلية والقانون الدويل واللوائح الأخرى املعمول بها 

مقدمة

كم���ا ه���و من�ض���و�ض عليه يف معاه���دة الف�ض���اء اخلارجي لع���ام 1967، فاإن جلميع ال���دول حرية 
ا�ضتك�ض���اف الف�ض���اء اخلارج���ي وا�ض���تخدامه دون متيي���ز وعل���ى ق���دم امل�ض���اواة ووفق���ا للقانون 
الدويل. بيد اأن الف�ض���اء اخلارجي ل يخ�ض���ع للتملك الوطني بدعوى ال�ض���يادة اأو بال�ضتخدام اأو 
الحت���الل اأو باأي و�ض���يلة اأخرى، ولذلك ل ميك���ن اأن يدخل يف ملكية اأي دول���ة اأو اأي كيان خا�ض. 
وينطبق ال�ض���يء نف�ض���ه على املواق���ع املدارية التي ت�ض���تخدمها ال�ض���واتل، فال اأح���د ميلك املواقع 
 املداري���ة، لأنها موارد م�ض���رتكة ميكن ا�ض���تخدامها ب�ض���رط المتث���ال التام للوائ���ح والإجراءات 

الدولية.

والحتاد الدويل لالت�ض���الت هو الوكالة املتخ�ض�ض���ة �ضمن الأمم املتحدة، التي تتوىل امل�ضوؤولية 
ع���ن التنظي���م والإدارة الدولية لطيف الرتددات الراديوية وامل���وارد املدارية، التي ل غنى عنها ل 
لالت�ض���الت ال�ضاتلية فح�ضُب، بل اأي�ضا جلميع البعثات الف�ضائية. وقد اتفقت الدول الأع�ضاء يف 
الحتاد على نظام قانوين يتناول هذه امل�ض���ائل، وميكن الطالع يف د�ض���تور واتفاقية الحتاد ويف 

لوائح الراديو ال�ضادرة منه على القواعد الواجبة التطبيق يف هذا ال�ضدد. 

وتن�ض املادة 44 من د�ضتور الحتاد على اأن على الدول الأع�ضاء "اأن تاأخذ يف احل�ضبان اأن الرتددات 
الراديوي���ة واملدارات امل�ض���احبة لها مبا فيها مدار ال�ض���واتل امل�ض���تقرة بالن�ض���بة اإىل الأر�ض هي 
موارد طبيعية حمدودة، يجب ا�ضتعمالها ا�ضتعمال ر�ضيدا وفعال واقت�ضاديا، طبقًا لأحكام لوائح 

الراديو، لتت�ض���نى ملختلف البلدان اأو جمموعات البلدان �ض���بل النفاذ املن�ض���ف اإىل هذه املدارات 
والرتددات، مع مراعاة الحتياجات اخلا�ضة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبع�ض البلدان."

���م الت�ض���الت ال�ض���اتلية اأي�ض���ا عل���ى ال�ض���عيد الوطن���ي، لأن ال���دول تتحمل  وتبع���ًا لذل���ك، تنظَّ
امل�ض���وؤولية يف نهاي���ة املطاف عن الأن�ض���طة الف�ض���ائية التي تقوم به���ا اأي من كياناته���ا العمومية 
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اأو اخلا�ض���ة. وي�ض���مل ه���ذا التنظي���م واملراقب���ة والإ�ض���راف عل���ى ال�ض���عيد الوطن���ي اإج���راءات 
 الرتخي����ض والتنظيم املتعلقة بت�ض���غيل اخلدمات ال�ض���اتلية وتطبيق املعاي���ري التقنية املتفق عليها 

ًا. دولينّ

وق���د اأتاحت النظم ال�ض���اتلية اخلا�ض���ة بالت�ض���الت قنوات لتب���ادل املعلومات، بحيث اأ�ض���بحت 
امل�ض���افات بن الأماكن الواقعة على جانبن متقابلن من الأر�ض تبدو اأق�ض���ر مما كانت عليه من 
قبُل. ومل يزل تنظيم تدفق املعلومات م�ض���األة تتنّ�ض���م اإىل حد بعيد بطابع �ضيا�ضي على ال�ضعيدين 

الوطني والدويل منذ فجر ع�ض���ر الف�ض���اء. وما زال بث الإ�ضارات ال�ض���اتلية والتقاطها وتوزيعها 
يثري املناق�ض���ات بن ال���دول، ويجري تكييف الأطر التنظيمية ب�ض���فة م�ض���تمرة لتالئم الظروف 
املتغرية، �ض���عيًا اإىل اإيجاد توازن بن الكفاءة والإن�ضاف، من جهة، وبن احلرية والن�ضباط، من 

جهة اأخرى.

ال�ســـرط امل�سبـــق للنميطـــة: النميطة 1 ب�ض���اأن املفاهيم الأ�ضا�ض���ية للقانون ال���دويل وقانون 
الف�ضاء 
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هدف النميطة 
تقدم هذه النميطة للطالب ملحة عامة عن ال�ض���ياق القانوين الأ�ضا�ض���ي 
واملفاهيم وامل�ض���طلحات والقواعد واملبادئ القانونية الدولية الرئي�ضية 
املتعلقة باأن�ض���طة الت�ضالت ال�ض���اتلية. وتهدف هذه الوحدة اأ�ضا�ضا اإىل 
اأن تكون مكملة للمنهج الدرا�ض���ي اخلا�ض بالت�ض���الت ال�ض���اتلية الذي 
تقوم بتدري�ض���ه حاليا املراكز الإقليمية واملتاح اأي�ض���ا على املوقع ال�ضبكي 

ملكتب �ضوؤون الف�ضاء اخلارجي.

ن بالق�ضايا املتعلقة بالتن�ضيق  وعند اإكمال النميطة �ضيكون الطالب ملمِّ
ال���دويل لل���رتددات الراديوية واملواق���ع املدارية وت�ض���جيلها لدى الحتاد 
ال���دويل لالت�ض���الت. ويل���مُّ الط���الب خ���الل ه���ذه النميط���ة بعمليات 
الرتخي�ض للخدمات ال�ض���اتلية وتنظيم ت�ض���غيلها على ال�ضعيد الوطني، 
لعون على امل�ض���ائل املت�ض���لة  وباعتماد املعايري التقنية وتطبيقها. كما يطنّ
بالتداخل ال�ض���ار وت�ض���وية املنازعات. وف�ض���ال عن ذل���ك، يلم الطالب 
مبختل���ف لوائح منظمة التجارة العاملية والإجراءات اخلا�ض���ة بخدمات 
الت�ضالت ال�ضخ�ض���ية املتنقلة العاملية بوا�ضطة ال�ض���واتل. وعند اإكمال 
النميطة، �ض���يكون بو�ضع الطالب مناق�ض���ة امل�ضائل املتعلقة بتنظيم البث 
الإذاعي ال�ض���اتلي املبا�ض���ر يف �ضوء العديد من �ض���كوك القانون الدويل 

والوطني.

نتائج التعلُّم 

1-  الإمل���ام بالأط���ر التنظيمي���ة الدولي���ة والوطنية املتعلقة باأن�ض���طة 
الت�ضالت ال�ضاتلية والبث الإذاعي ال�ضاتلي. 

2-  الإملام بعمليات الرتخي�ض الوطنية والتن�ض���يق الدويل ل�ضتخدام 
الرتددات الراديوية واملواقع املدارية؛ و�ض���رورة املعايري التقنية؛ 

وت�ضوية املنازعات املتعلقة بالتداخل. 

3-  الإملام بامل�ض���ائل القانونية املت�ض���لة بت�ض���غيل خدمات الت�ضالت 
3ال�ضاتلية والتجارة الدولية يف هذه اخلدمات. 
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ت�سميم النميطة 
تتاألف هذه النميطة من خم�ض���ة درو�ض مدة كل منها �ضاعتان، با�ضتثناء 
الدر�ض 2 )انظر اأدناه(. وينبغي اأن ت�ض���تمل الدرو�ض على نحو 60 دقيقة 
من التدري�ض، تليها 30 دقيقة على الأقل لالأ�ض���ئلة واملناق�ض���ة. و�ض���تكون 

م�ضاركة الطالب بِهمة ون�ضاط هدفا اأ�ضا�ضيا. 

وميك���ن اأن يركز الربنامج اخلا�ض بكل در�ض على املوا�ض���يع والق�ض���ايا 
واملجالت التي تت�ضم باأكرب اأهمية للمتلقن. ويف نهاية مو�ضوع كل در�ض، 
م للطالب قائمة مب���واد للقراءة من اأجل دعم درا�ض���اتهم. ومعظم  تق���دَّ
املواد الواردة يف قائمة القراءة متاح على الإنرتنت، تي�ضريا للو�ضول اإىل 

املوارد واملراجع. 

م للطالب ملحة عام���ة عن القانون  وي�ض���كل الدر�ض���ان الأولن وحدة تقدِّ
الدويل ب�ض���اأن الت�ضالت ال�ض���اتلية. ولذلك ُجمع مو�ضوعا الدر�ضن يف 
ف���رع واحد. وي�ض���تمل الدر����ض 2 عل���ى 60 دقيقة لإج���راء مترين عملي. 
ومع اأخذ ذلك يف العتبار، ُيقرتح اأن يكون الوقت الإجمايل املخ�ض����ض 

للدر�ض 2 ثالث �ضاعات.

امل��س�عالدر�س
الن�ساط )عدد ال�ساعات( 

املجم�عد+تع م

ملحة عامة عن القانون الدويل ب�ضاأن الت�ضالت 1
ال�ضاتلية )اجلزء الأول( 

203

ملحة عامة عن القانون الدويل ب�ضاأن الت�ضالت 2
ال�ضاتلية )اجلزء الثاين( 

213

203املعايري التقنية واإجراءات الرتخي�ض الوطنية3
التجارة الدولية يف خدمات الت�ضالت ال�ضاتلية 4

وخدمات الت�ضالت ال�ضخ�ضية املتنقلة العاملية 
202

202البث الإذاعي ال�ضاتلي 5
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الدر�سان 1 و2- ملحة عامة عن القان�ن الدويل ب�ساأن الت�سالت ال�ساتلية 

هدف التعلُّم 

م الدر�ضان الأول والثاين للطالب تعريفا ملبادئ وقواعد القانون الدويل املتعلقة بالت�ضالت  �ضيقدِّ
ال�ضاتلية، الواردة اأ�ضا�ضا يف د�ضتور واتفاقية الحتاد الدويل لالت�ضالت وكذلك يف لوائح الراديو 

ال�ضادرة عنه. 

وخالل الدر�ض���ن الأولن، �ض���يجرى تعريف الطالب بامل�ض���ائل املتعلقة باحل�ضول على الرتددات 
الراديوية واملواقع املدارية املالئمة، التي ل غنى عنها لالت�ضالت ال�ضاتلية، وا�ضتخدامها اخلايل 
من التداخل. و�ضيح�ضل الطالب على معلومات عن التنظيم الوا�ضع النطاق لالت�ضالت ال�ضاتلية، 
على ال�ض���عيدين الدويل والوطني. و�ض���يتم تناول موا�ض���يع مثل اختيار الرتددات الراديوية على 
ال�ضعيد الوطني، والإجراءات الدولية التي ينبغي اتباعها لتن�ضيق الرتددات الراديوية وت�ضجيلها 

لدى الحتاد الدويل لالت�ضالت، وتفادي م�ضاكل التداخل ال�ضار وحلها. 

ذ مترين عملي لدرا�ض���ة حالة يو�ض���ح اخلط���وات التنظيمية التي  وخ���الل الدر����ض الثاين، �ض���ينفَّ
ل �ض���واتل اتباعها للح�ض���ول على الرتددات الراديوي���ة واملواقع  �ض���يتعن على اأي �ض���ركة اأو م�ض���غِّ

املدارية وا�ضتخدامها ا�ضتخداما خاليا من التداخل. 

ولدى اإمتام الدر�ضن الأولن، �ضيكون بو�ضع الطالب اأن يجيبوا عن الأ�ضئلة التالية: من الذي ي�ضع 
قواعد القانون الدويل ب�ض���اأن الت�ضالت ال�ضاتلية، وما هي ال�ضمات الرئي�ضية لهذه القواعد؟ وما 

ل خدمات الت�ضالت ال�ضاتلية؟ هي اخلطوات التنظيمية التي يلزم اأن يتبعها م�ضغِّ

امل�ا�سيع املراد تناولها 

 الو�ضول اإىل الرتددات الراديوية واملواقع املدارية وا�ضتخدامها 

     د�ض���تور الحتاد الدويل لالت�ض���الت واتفاقيت���ه ولوائح الراديو 
ال�ضادرة عنه 

     اختيار الرتددات الراديوية واملواقع املدارية املالئمة 
     كيفي���ة احل�ض���ول على ال���رتددات الراديوي���ة واملواق���ع املدارية 

املالئمة 
  قاعدة الأولوية بالأ�ضبقية، واإجراءات التخطيط امل�ضبق 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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  التن�ضيق مع الحتاد الدويل لالت�ضالت والت�ضجيل لديه

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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     التداخل ال�ضار وت�ضوية م�ضاكل التداخل 
     القوان���ن واللوائ���ح الوطنية )مب���ا فيها تلك الت���ي تنفذ القانون 

الدويل( 

3

املحتويات

ال�ضفحة 45

منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التالية ال�ضابقة










  http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000115201PDFA.PDF




 http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012




http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/state-index.html




http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/schematic-overview. 

html









 

3

املحتويات

ال�ضفحة 46

منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التالية ال�ضابقة

http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/schematic-overview.html


الدر�س 3- املعايري التقنية واإجراءات الرتخي�س ال�طنية

هدف التعلُّم 

خالل هذا الدر�ض، �ض���يعرف الطالب اأنه من اأجل �ض���مان فعالية الت�ض���الت بوا�ضطة ال�ضواتل، 
يجب اأن تعمل جميع ال�ض���بكات با�ض���تخدام معايري تقنية واإجراءات وتو�ض���يات م�ض���رتكة. وعند 
اإمتام الدر�ض، �ض���يكون الطالب على علم بكيفية اعتم���اد هذه املعايري، وذلك يف املقام الأول عن 
���ذ )تطبَّق( من خالل الأط���ر التنظيمية الوطنية  طري���ق الحتاد الدويل لالت�ض���الت، وكيف تنفَّ

لالت�ضالت ال�ضاتلية لكي يت�ضنى جلميع م�ضتعملي ال�ضواتل التوا�ضل بفعالية وكفاءة. 

وعند اإمتام الدر�ض، �ض���يعرف الطالب اأن جميع الدول تفر�ض �ض���روطا على م�ض���غلي الت�ضالت 
ال�ض���اتلية تق�ض���ي باحل�ض���ول على تراخي�ض وطنية من ال�ض���لطات املخت�ض���ة. و�ض���يكون بو�ض���ع 
الطالب ذكر ومناق�ض���ة بع�ض اللتزامات واملتطلبات الدولية العامة املتعلقة باحل�ضول على هذه 
الرتاخي�ض )على النحو املن�ض���و�ض عليه يف د�ض���تور واتفاقية الحتاد الدويل لالت�ضالت ولوائح 
الرادي���و ال�ض���ادرة عنه(، وماهية القواع���د والإجراءات الوطنية التي يتعن اأن يحرتمها م�ض���غلو 

نظم الت�ضالت ال�ضاتلية. 

امل�ا�سيع املراد تناولها 

 اعتماد املعايري التقنية وتطبيقها 
     اللوائ���ح الدولية )لوائح الحتاد الدويل لالت�ض���الت( واللوائح 

الوطنية 
 الرتخي�ض والتنظيم الوطني لت�ضغيل اخلدمات ال�ضاتلية 

     تخطيط ال�ضبكات 
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هدف التعلُّم 

خ���الل هذا الدر�ض �ض���يتم تعريف الط���الب مبنظمة التجارة العاملية، وه���ي املنظمة الدولية التي 
م للطالب ملحة  ُتعنى بالقواعد العاملية للتجارة يف ال�ض���لع الأ�ضا�ضية واخلدمات بن الدول. و�ضتقدَّ
عامة عن التطورات التي حدثت يف جمال الت�ض���الت منذ منت�ض���ف الت�ض���عينات، عندما بداأت  
ال�ض���ركات اململوكة للقطاع اخلا�ض والتي تعمل يف بيئة تناف�ضية حتل حمل الحتكارات احلكومية 

التقليدية لالت�ضالت. 

و�ض���يعرف الط���الب اأن البلدان الأع�ض���اء يف منظمة التج���ارة العاملية اتفقت عل���ى حترير قطاع 
الت�ض���الت فيه���ا، وعلى فتح اأ�ض���واقها يف هذا القطاع عل���ى خمتلف امل�ض���تويات. واتفقت الدول 
الأع�ض���اء يف منظمة التجارة العاملية اأي�ض���ا على اأن ت�ض���غيل الت�ض���الت الوطنية يجب اأن يجري 
لن الأجانب باب امل�ض���اركة واملناف�ض���ة على ال�ض���عيد  على نحو يفتح لراأ�ض املال الأجنبي وامل�ض���غِّ
املحلي. و�ضيعرف الطالب اأن التفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات، املربم يف اإطار منظمة 
التج���ارة العاملية، ُيدرج التجارة يف خدمات الت�ض���الت، الأ�ضا�ض���ية وذات القيمة امل�ض���افة على 
حد �ض���واء، �ض���من النظام التجاري املتعدد الأطراف اجلديد. وعند اإمتام الدر�ض، �ضيكون بو�ضع 
الط���الب حتديد اأهم املبادئ التنظيمية التي يجب اأن تتبعها الدول الأع�ض���اء يف منظمة التجارة 
العاملية يف ت�ض���ميم اأطرها التنظيمية الوطنية لالت�ض���الت، التي تتناول تدابري حماية املناف�ضة، 
و�ضمانات الرتابط، وتعميم اخلدمة على اجلميع، وا�ضتقالل الهيئة التنظيمية. وترد هذه املبادئ 
التنظيمية يف اتفاق عام 1997 ب�ض���اأن الت�ض���الت الأ�ضا�ض���ية، الذي يفر����ض التزاما عامليا بفتح 
الأ�ضواق وت�ضجيع املناف�ضة ومنع ال�ضلوك املناوئ للمناف�ضة يف جميع خدمات الت�ضالت )ال�ضلكية 
والراديوية وال�ض���اتلية(، وترد اأي�ضا يف الورقة امل�ضماة الورقة املرجعية. والتفاق والورقة كالهما 

مدرجان يف التفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات. 

 الدر�س 4-  التجارة الدولية يف خدمات الت�سالت ال�ساتلية وخدمات الت�سالت
 ال�سخ�سية املتنقلة العاملية 

امل�ا�سيع املراد تناولها 

 لوائح منظمة التجارة العاملية 
     املبادئ العامة للتجارة يف اخلدمات )ول �ضيما الت�ضالت( 

     اتفاق ب�ضاأن خدمات الت�ضالت الأ�ضا�ضية )1997( 
  املناف�ضة 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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  تعميم اخلدمة على اجلميع 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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 الإجراءات املتعلقة بخدمات الت�ضالت ال�ضخ�ضية املتنقلة العاملية 
     مذك���رة تفاهم — )خدمات الت�ض���الت ال�ضخ�ض���ية املتنقلة 

العاملية( )1998( 
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الدر�س 5- البث الإذاعي ال�ساتلي 

هدف التعلُّم 

خالل هذا الدر�ض، �ض���يناق�ض الطالب تنظيم تدفق املعلومات، الذي كان دائما م�ض���األة �ضيا�ض���ية 
اإىل حد بعيد على ال�ض���عيدين الوطني والدويل. فمنذ فجر ع�ض���ر الف�ض���اء، كان البث التلفزي 
ل بع�ض الدول ا�ض���رتاط وجود اتفاقات بن  املبا�ض���ر بوا�ض���طة ال�ض���واتل مثريا للجدل، حيث تف�ضِّ
ل دول اأخرى حرية تدفق  الدول املر�ِضلة والدول امل�ضتقِبلة قبل البدء يف هذه اخلدمة، يف حن تف�ضِّ

املعلومات دون اأي قيود. 

وخالل هذا الدر�ض، �ض���يتم تعريف الطالب اأول بعدة ن�ض���و�ض قانونية بغية احل�ض���ول على فهم 
حلالة القانون على ال�ض���عيدين الدويل والوطني. و�ضت�ض���مل هذه الن�ض���و�ض، على �ضبيل املثال ل 
احل�ضر، مبداأ حرية البث الإذاعي ا�ضتنادا اإىل القانون العريف الدويل، ف�ضال عن الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�ض���ان لعام 1948 )ل �ض���يما امل���ادة 19 منه( والعهد الدويل اخلا����ض باحلقوق املدنية 
وال�ضيا�ض���ية )ل �ض���يما املادة 19 منه(، التي تبن التزامات الدول ب�ض���مان حرية التعبري واحلق 
يف تلقي املعلومات ونقلها؛ واتفاقية عام 1936 ب�ض���اأن ت�ض���خري الإذاعة خلدمة ال�ضلم؛ ومتطلبات 
تن�ض���يق ال���رتددات الراديوي���ة يف اإطار لوائح الحتاد الدويل لالت�ض���الت، وخطط التخ�ض���ي�ض 
امل�ض���بقة التي و�ض���عها الحتاد الدويل لالت�ض���الت، واملادة 23 من لوائح الراديو ال�ض���ادرة عن 
الحتاد، التي تتناول خدمات الإر�ض���ال الإذاعي؛ واإعالن اليون�ض���كو لعام 1972 ب�ض���اأن ا�ضتخدام 
الإذاعة عن طريق التوابع ال�ضطناعية )ال�ضواتل( من اأجل حرية تداول املعلومات ون�ضر التعليم 
وتعزيز التبادل الثقايف؛ ومبادئ الإر�ض���ال التلفزي الواردة يف قرار اجلمعية العامة 92/37 لعام 
1982؛ وق���رار اجلمعية العامة 110 )د-2( لعام 1947 الذي يدين الدعاية التي يق�ض���د منها اأو 
يحتمل اأن يرتتب عليها اإثارة اأو ت�ض���جيع اأي تهديد لل�ض���لم اأو خرق لل�ض���لم اأو اأي عمل من اأعمال 

العدوان.

امل�ا�سيع املراد تناولها 
 تنظيم حمتويات البث الإذاعي ال�ضاتلي املبا�ضر 

    مبادئ الإر�ضال الإذاعي )1982( 
    اإعالن اليون�ضكو ب�ضاأن الإر�ضال الإذاعي ال�ضاتلي )1972( 

     اخلطط امل�ض���بقة لالحتاد الدويل لالت�ض���الت ب�ض���اأن خدمات 
�ضواتل البث الإذاعي 

     لوائح الراديو ال�ض���ادرة من الحتاد الدويل لالت�ضالت، املادة 
23، الق�ضم الثاين، اخلدمة الإذاعية ال�ضاتلية 

    التنظيم الإقليمي والوطني ملحتويات البث الإذاعي 
     التفاقية الدولية ب�ضاأن ت�ض���خري الإذاعة خلدمة ال�ضلم، املوقعة 

يف جنيف )1936( 
    قرار اجلمعية العامة 110 )د-2( )1947( 

     الإع���الن العامل���ي حلق���وق الإن�ض���ان )1948( واتفاقيات حقوق 
الإن�ضان 

    توزيع الإ�ضارات ال�ضاتلية غري املاأذون به 
  اتفاقية بروك�ضل )1974( 

1

Class 1. Introduction to international law

Topics to be covered
Basic concepts of international law

 "What is law?
 →Role of law in reflecting moral and ethical 

principles and in introducing predictability into 
human action

 →Public international law
 →Private international law
 →Relationship of international law and national law

 "Subjects of international law
 →States
 →Intergovernmental organizations as means for 

international cooperation

 "Sources of international law
 →Treaties

 ▸Charter of the United Nations
 ▸Vienna Convention on the Law of Treaties 

(containing rules on the conclusion, 
interpretation, validity, ending and suspension 
of treaties)

 ▸Other multilateral and bilateral treaties
 →Customary international law
 →General principles of law

 "Sovereignty and jurisdiction

 "Responsibility of States and liability for damage

Learning objective

Upon completion of the class, students will be familiar with the fundamental 

principles of international law and with the legal regime governing the conduct 

of space activities in particular. Students will also understand the contribution 

that international law can make to the preservation of outer space for humankind 

and to the use of space for peaceful purposes.

The first class will provide students with insight into the role of international law 

in reflecting moral and ethical principles as well as in introducing predictability 

into human action; the characteristics of and the distinction between public and 

private international law; and the relationship between international law and 

national law. 

Students are introduced to States and intergovernmental organizations as the 

legal subjects of international law and to the legal parameters for their actions. 

Students will become familiar with the main sources of international law, in 

particular international treaties such as the Charter of the United Nations and 

the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the concept of customary 

international law and with general principles of law.

Finally, students are introduced to ideas about how the key aspects of 

statehood, such as sovereignty and jurisdiction, play a fundamental role in 

international law. Students are also introduced to the concepts of international 

responsibility of States for their activities and liability for damage caused by 

such activities.
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http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html


http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_37_0092.html




 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000115201PDFA.PDF




 http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012


 http://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_ 

RegulationBroadbandSatellite.pdf


http://www.un.org/ar/documents/udhr/


http://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx


http://www.jstor.org/stable/2213758?seq=1
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http://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_RegulationBroadbandSatellite.pdf





 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/brussels




 http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_61_110A.pdf




http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114044ab.pdf#page=64
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متابعة للنميطة 3 

اخترب فهمك 

1-  م���ا ه���ي الإجراءات التنظيمي���ة الدولية التي �ض���يتعن على بلدكم اتباعها للح�ض���ول على 
ا�ض���تخدام الرتددات الراديوية املالئمة وما يت�ض���ل بها من مواقع املدار الثابت بالن�ض���بة 
لالأر�ض ا�ض���تخداما خاليا من التداخل ل�ض���ركة خا�ضة، من�ض���اأة يف بلدكم، تتطلع اإىل بدء 

تقدمي خدمات الت�ضالت ال�ضاتلية؟ 

2-  بنِّ الأحكام ذات ال�ضلة )وقيودها( للمعاهدات الدولية التي توفر احلماية من "قر�ضنة" 
الإ�ضارات ال�ضاتلية التي تنقل الربامج. 

3-  "ل يوجد حق يف حرية البث الإذاعي الدويل بوا�ض���طة ال�ض���واتل"، ناق�ض مدى �ض���حة هذه 
العبارة م�ضت�ضهدا باملبادئ والقواعد القانونية الدولية ذات ال�ضلة.

للطالب املهتمني باملزيد من الدرا�سة 

يو�ضى للطالب املهتمون باملزيد من الدرا�ضة بالطالع على اجلوانب الهامة الإ�ضافية التالية: 

 1-  اجلوان���ب القانوني���ة ل�ض���راء اأو ا�ض���تئجار �ض���واتل الت�ض���الت و/اأو الأجه���زة املر�ض���لة 
املجيبة؛ 

2- التفاو�ض على عقود خدمات الت�ضالت ال�ضاتلية الدولية واإبرامها؛ 

 3-  المتث���ال حلق���وق امللكي���ة الفكري���ة يف الربام���ج املر�ض���لة ع���رب ال�ض���واتل وحماي���ة ه���ذه 
3احلقوق. 
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النميطة 4- النظم العاملية ل�ضواتل املالحة والقانون الدويل واللوائح الأخرى املعمول بها 

مقدمة

النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة هي نظم �ضواتل توفر معلومات مدققة تدقيقا م�ضتمرا عن املواقع 
والتوقي���ت، وتبث خمتلف الإ�ض���ارات عل���ى خمتلف الرتددات املتاحة يف جمي���ع الأماكن على وجه 

الأر�ض. 

وميكن اأن ُت�ض���تخدم النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة يف اأغرا�ض مدنية وع�ض���كرية، وتعتمد املالحة 
اجلوي���ة والبحرية كلتاهما اعتمادا متزاي���دا على هذه النظم. ويقدم هذه اخلدمات حاليا النظام 
العاملي لتحديد املواقع التابع للوليات املتحدة )GPS(، والنظام العاملي ل�ضواتل املالحة )غلونا�ض( 
التابع لالحتاد الرو�ض���ي، ونظام غاليليو التابع لالحتاد الأوروب���ي، ونظام كومبا�ض/باي دو التابع 

زة. لل�ضن. وقد طورت الهند واليابان قدرات اإقليمية اإ�ضافية بهدف توفري تغطية اإقليمية معزَّ

وملختل���ف جوانب القانون الدويل، وقانون الف�ض���اء على وجه اخل�ض���و�ض، اأهمية لت�ض���غيل النظم 
العاملية ل�ض���واتل املالحة، مبا يف ذلك امل�ض���ائل املتعلقة بفر�ض احل�ضول على الرتددات الراديوية 
واملواقع املدارية وا�ض���تخدامها، وت�ضجيل ال�ضواتل، واحلق يف احل�ضول على خدمات هذه النظم، 
والتداخل مع اإ�ضاراتها، ومتويلها، وامل�ضوؤولية عن الإهمال الذي يرتكب عند تقدمي هذه اخلدمات. 
وتوا�ضل الدول الجتماع حتت رعاية اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية ل�ضواتل املالحة ملناق�ضة 
وت�ض���وية م�ض���ائل مثل ال�ض���تخدام املتبادل خلدمات النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة ومدى توافق 

هذه اخلدمات، وعدم التداخل مع النظم العاملية الأخرى ل�ضواتل املالحة، وزيادة ا�ضتخدام هذه 
النظم يف دعم التنمية امل�ضتدامة، ل �ضيما يف البلدان النامية. 

ال�سرط امل�سبق للنميطة: النميطة 1 ب�ضاأن املفاهيم الأ�ضا�ضية للقانون الدويل وقانون الف�ضاء

4

Module 4.  Global navigation satellite systems and applicable international 
law and other regulations

Introduction

Global navigation satellite systems (GNSS) are systems of satellites which provide 

continuously optimized location and time information, transmitting a variety of 

signals on multiple frequencies available at all locations on Earth. 

GNSS can have both civilian and military uses, and air and maritime 

navigation  increasingly rely on GNSS. Currently, GNSS services are provided 

by the Global Positioning System (GPS) of the United States, the Global 

Navigation Satellite System (GLONASS) of the Russian Federation, Galileo of 

the European Union and Compass/BeiDou of China. Additional regional 

capacities to provide enhanced regional coverage have been developed by 

India and Japan. 

Various aspects of international law, and space law in particular, are relevant to 

the operation of GNSS, including issues related to the access to and use of radio 

frequencies and orbital positions, the registration of satellites, the right of access 

to GNSS services, interference with GNSS signals, financing of GNSS and liability 

for negligent GNSS services. States continue to meet under the auspices of the 

International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG) to discuss 

and resolve questions such as interoperability and compatibility of GNSS 

services, non-interference with other GNSS systems and increasing GNSS use to 

support sustainable development, particularly in the developing countries.

Module prerequisite: Module 1 on Basic concepts of international law 

and space law
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هدف النميطة 
تقدم هذه النميطة للطالب ملحة عامة عن ال�ض���ياق القانوين الأ�ضا�ض���ي 
واملفاهي���م وامل�ض���طلحات القانوني���ة الرئي�ض���ية امل�ض���تخدمة يف املالحة 
ال�ض���اتلية وحتدي���د املواقع والتوقي���ت. ويلمُّ الطالب بالقوان���ن واللوائح 
املتعلق���ة بالنظم العاملية ل�ض���واتل املالحة، ف�ض���ال عن املحاف���ل الدولية 
ملناق�ض���ة القرارات وو�ضعها يف اإطار من التعاون بن احلكومات من اأجل 
لع الط���الب على خدمات  ت�ض���وية امل�ض���اكل املتعلقة بهذه النظم. و�ض���يطَّ
النظ���م العاملية ل�ض���واتل املالح���ة امل�ض���تخدمة لتوفري املزيد م���ن الدقة 
يف حتدي���د املواقع، و�ضيح�ض���لون على معلومات عن خ�ض���ائ�ض كل من 
مقدمي خدمات ه���ذه النظم على حدة والنظ���م القانونية الوطنية التي 
توؤثر على هذه النظم. و�ضي�ض���لَّط ال�ض���وء على جوان���ب معيَّنة من قانون 
الف�ضاء ذات اأهمية رئي�ضية لهذه النظم. واأخريا، �ضيلمنّ الطالب مبختلف 
ا�ض���تخدامات النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة، مبا يف ذلك ال�ض���تخدام 
امل���زدوج لتكنولوجي���ا ه���ذه النظ���م يف الأغرا����ض املدني���ة والع�ض���كرية. 

و�ضُتختتم النميطة بلمحة عامة عن امل�ضاكل احلالية و/اأو امل�ضتمرة.

نتائج التعلُّم 

الإملام بالأطر التنظيمية للنظم العاملية ل�ضواتل املالحة.   -1

2-  الإمل���ام بامل�ض���طلحات القانونية ذات ال�ض���لة بالنظ���م العاملية 
ل�ضواتل املالحة والإطار القانوين املنطبق على هذه النظم. 

3-  الإمل���ام بامل�ض���ائل املتعلقة بالتع���اون الدويل والنه���وج املتنّبعة يف 
4ت�ضوية امل�ضاكل املتعلقة بالنظم العاملية ل�ضواتل املالحة. 
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ت�سميم النميطة 
تتاأل���ف هذه النميطة من خم�ض���ة درو�ض مدة كل منها �ض���اعتان. وينبغي 
اأن ت�ض���تمل الدرو�ض على نح���و 60 دقيقة من التدري����ض، تليها 30 دقيقة 
على الأقل لالأ�ض���ئلة واملناق�ضة. و�ض���تكون م�ضاركة الطالب بن�ضاط هدفا 

اأ�ضا�ضيا لهذه النميطة.

وميك���ن اأن يركز الربنامج اخلا�ض بكل در�ض على املوا�ض���يع والق�ض���ايا 
واملجالت التي تت�ضم باأكرب اأهمية للمتلقن. ويف نهاية مو�ضوع كل در�ض، 
م للطالب قائمة مب���واد للقراءة من اأجل دعم درا�ض���اتهم. ومعظم  تق���دَّ
املواد الواردة يف قائمة القراءة متاح على الإنرتنت، تي�ضريا للو�ضول اإىل 

املوارد واملراجع.

امل��س�عالدر�س
الن�ساط )عدد ال�ساعات( 

املجم�عد+تع م

ال�ضياق املوؤ�ض�ضي الدويل لعمليات النظم العاملية 1
ل�ضواتل املالحة

203

مقدمو خدمات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 2
وتعزيز هذه النظم 

213

203م�ضتخدمو النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 3
الإطار القانوين خلدمات النظم العاملية ل�ضواتل 4

املالحة 
202

خدمات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 5
وا�ضتخداماتها وم�ضاكلها احلالية 

202

10010املجم�ع

اجلدول 5- تق�سيم النميطة 4 بح�سب امل��س�ع والن�ساط 

مالحظة: م = حما�ضرات؛ د + تع = درو�ض توجيهية ومتارين عملية. 
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الدر�س 1- ال�سياق امل�ؤ�س�سي الدويل لعمليات النظم العاملية ل�س�اتل املالحة 

هدف التعلُّم 

خالل الدر�ض، �ض���يلمُّ الطالب باملوؤ�ض�ض���ات واملنظمات الدولية التنظيمية املعنية بالنظم العاملية 
ل�ضواتل املالحة. و�ضيطلع الطالب على خلفية اإن�ضاء اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية ل�ضواتل 
املالحة، وهي احلاجة اإىل اإيجاد حمفل دويل متعدد الو�ض���ائط للحكومات ملناق�ض���ة م�ض���اكل مثل 
الت�ض���غيل املتبادل خلدمات هذه النظم وعدم التداخل مع النظم العاملية ل�ضواتل املالحة، وت�ضوية 
هذه امل�ض���اكل عن طريق التعاون. و�ض���يتم بيان الوظائف التي يقوم بها عدد من اجلهات الفاعلة 
ذات ال�ض���لة بهذه النظ���م، مبا يف ذلك اللجن���ة الدولية املعنية بالنظم العاملية ل�ض���واتل املالحة، 
وجلنة الأمم املتحدة ل�ض���تخدام الف�ض���اء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ضلمية، ومكتب الأمم املتحدة 

ل�ضوؤون الف�ضاء اخلارجي.

وخالل الدر�ض الأول، �ضيح�ضل الطالب على معلومات عن اعتماد املالحة اجلوية الدولية املتزايد 
عل���ى النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة. و�ض���تتاح للطالب فر�ض���ة حتليل ومناق�ض���ة احلق القانوين 
لل���دول الأع�ض���اء يف منظمة الطريان املدين الدويل يف اخلروج ع���ن معايري الطريان الدويل، مع 
مراعاة اإمكانية اأن يوؤدي هذا اخلروج اإىل م�ض���اكل �ض���ديدة لل�ض���المة اجلوية. و�ض���يجرى تعريف 
الطالب باتفاقية الطريان املدين الدويل )اتفاقية �ض���يكاغو( والولية القانونية ملنظمة الطريان 
امل���دين ال���دويل مبوجب املادة 44 )ح( يف "تعزيز �ض���المة الطريان يف املالح���ة اجلوية الدولية"، 
واخلطة العاملية للمالحة اجلوية، ال�ض���ادرة عن منظمة الطريان املدين الدويل، وكذلك املعايري 

امل�ا�سيع املراد تناولها 
 ال�ضياق املوؤ�ض�ضي الدويل لعمليات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 

    جلنة ا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ضلمية 
    اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية ل�ضواتل املالحة 

    منظمة الطريان املدين الدويل 
    املنظمة البحرية الدولية 

    الحتاد الدويل لالت�ضالت 
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 http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html


 http://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx


 http://www.icao.int/Documents/annexes_booklet.pdf




V-8http://www.icao.int/publications/Documents/10022_ar.pdf


 AN/963

http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_ar.pdf




http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad056.asp#1


  http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_ id=2263 

 9&fiilename=A 860%2820%29.pdf




http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000115201PDFA.PDF
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   http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html




 http://www.unoosa.org/pdf/icg/2011/11-85461_ICG-ST-55_eBook.pdf
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مو خدمات النظم العاملية ل�سواتل املالحة وتعزيز هذه النظم  الدر�س 2- مقدِّ

هدف التعلُّم 

خالل هذا الدر�ص، �صيح�صل الطالب على معلومات عن خ�صائ�ص كل من مقدمي خدمات النظم 
العاملية ل�ص���واتل املالحة على حدة. و�صيلمُّ الطالب بالنظام العاملي لتحديد املواقع التابع للواليات 
املتحدة، الذي هو النظام العاملي ل�ص���واتل املالحة امل�ص���تخدم على اأو�صع نطاق. و�صيعرف الطالب 
اأن النظ���ام العامل���ي لتحدي���د املواقع هو نظام ذو ا�ص���تخدام م���زدوج يخدم امل�ص���تخدمني املدنيني 
والع�ص���كريني عل���ى ال�ص���واء، واأنه تقوم بت�ص���غيله القوات اجلوي���ة للواليات املتح���دة ويديره جمل�ص 
تنفيذي م�ص���رك بني الوكاالت فيما يتعلق بكل من اال�صتخدامات املدنية والع�صكرية وا�صتخدامات 
التعزيز. و�صيح�ص���ل الط���الب على معلومات عن نظام غلونا�ص الرو�ص���ي، الذي له اأي�ص���ا وظيفة 
له اإدارة نظ���ام غلونا�ص.  ���ره وزارة الدفاع الرو�ص���ية وت�ص���غِّ مزدوج���ة كنظام مدين وع�ص���كري توفِّ
و�صيتعرف الطالب اأي�صا على مزّود عاملي ثالث خلدمات النظم العاملية ل�صواتل املالحة، هو نظام 
غاليليو، الذي هو مبادرة م�صركة بني املفو�صية االأوروبية ووكالة الف�صاء االأوروبية، والذي �صيكون 
ل نظام غاليليو عند ن�صره ت�صغيال متبادال مع النظام العاملي لتحديد  متاحا يف عام 2014. و�صي�صغَّ
املواقع ومع �ص���بكة غلونا�ص، و�ص���تعمل النظم الثالثة ك�ص���بكة حمكمة. ومن النظم العاملية ل�صواتل 
املالحة العاملة االأخرى التي �ص���يلمُّ بها الطالب نظام كومبا�ص/بايدو، الذي تعكف ال�ص���ني على 
تطويره، والذي هو ب�ص���دد اكت�ص���اب ُبعٍد عاملي بالتدريج؛ ونظام غاغ���ان، الذي تقوم الهند حاليا 

باإن�صائه؛ والنظام ال�صاتلي االإقليمي لتحديد املواقع واملالحة الذي تقوم اليابان بتطويره. 

و�صيح�ص���ل الطالب على معلومات عن خمتلف اأنواع االإ�ص���ارات املتاحة ال�صادرة من النظم العاملية 
ل�ص���واتل املالح���ة، وعل���ى �ص���بيل املثال، اإ�ص���ارات خدم���ة التحديد الع���ادي للمواق���ع، املتاحة جلميع 
 امل�ص���تعملني، واإ�ص���ارات خدم���ة التحديد الدقي���ق للمواق���ع، املتاحة مل�ص���تعملني ع�ص���كريني معيَّنني. 

املوا�سيع املراد تناولها 
مو خدمات النظم العاملية ل�صواتل املالحة   مقدِّ

    النظام العاملي لتحديد املواقع )الواليات املتحدة( 
    النظام العاملي ل�صواتل املالحة )غلونا�ص( )االحتاد الرو�صي( 

    النظام االأوروبي للمالحة ال�صاتلية )غاليليو( )اأوروبا( 
    نظام كومبا�ص/باي دو )ال�صني( 

     نظ���ام املالح���ة االإقليم���ي الثاب���ت بالن�ص���بة اإىل االأر����ص املعّزز 
مب�صاعدة النظام العاملي لتحديد املواقع )غاغان( )الهند(

     نظ���ام التعزي���ز االإقليم���ي القائ���م على �ص���واتل النق���ل املتعددة 
الوظائف )اليابان( 

 خدمات تعزيز النظم العاملية ل�صواتل املالحة 
     نظام التعزيز الوا�صع النطاق والنظام التفا�صلي العاملي لتحديد 

املواقع، التابعان للواليات املتحدة 
     اخلدم���ة املالحية التكميلي���ة االأوروبية الثابتة بالن�ص���بة لالأر�ص 

)اإغنو�ص( 
    نظام الت�صويبات التفا�صلية والر�صد )االحتاد الرو�صي(

    نظام كومبا�ص/باي دو )ال�صني( 
     نظ���ام التعزي���ز القائم على �ص���واتل النق���ل املتع���ددة الوظائف 

)اليابان( 
ز مب�ص���اعدة       نظ���ام املالح���ة الثاب���ت بالن�ص���بة اإىل االأر�ص املعزَّ

النظام العاملي لتحديد املواقع )غاغان( )الهند(
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و�ش���يعرف الطالب اأي�ش���ا اأهمية الت�ش���غيل املتبادل خلدمات جميع مقدمي خدم���ات النظم العاملية 
ل�ش����اتل املالحة، وكيف ي�ؤدي الت�ش���غيل املتبادل اإىل حت�شني ال�ش���المة، اأي اأنه اإذا تعطل اأحد النظم 
ف�ش���تك�ن النظ���م الأخرى جاهزة. و�ش���يلمُّ الطالب خالل الدر����س بالنظم العاملية ل�ش����اتل املالحة 
القائم���ة على ال�شعيدين الإقليمي واملحلي، وكذلك على خمتلف اخلدمات التعزيزية للنظم العاملية 
ل�ش�اتل املالحة، التي ت�فر للم�شتعملني دقة يف حتديد امل�اقع اأكرث من الدقة التي ت�فرها هذه النظم. 

ول تك����ن نظم التعزيز مرتبطة بال�ش���رورة باأي نظام من النظم العاملي���ة ل�ش�اتل املالحة. وعند 
ني مبجم�عة متن�عة من نظم التعزيز امل�شتخدمة يف املناطق  اإمت���ام الدر�س، �شيك�ن الطالب ملمِّ

اجلغرافي���ة املختلف���ة، مبا يف ذلك نظام التعزي���ز ال�ا�شع النطاق التابع لل�لي���ات املتحدة، الذي 
تديره اإدارة الطريان الحتادية؛ والنظام التفا�شلي العاملي لتحديد امل�اقع، الذي ت�شتخدمه ق�ات 
حر����س ال�ش�احل يف ال�لي���ات املتحدة للمالحة الدقيقة لل�شفن ولإج���راء القيا�شات الدقيقة على 
ز حاليا النظام العاملي لتحديد امل�اقع، والذي  ال�شطح؛ ونظام التعزيز الأوروبي اإغن��س، الذي يعزِّ
�شيتاح لتعزيز نظام غاليلي� يف امل�شتقبل؛ ونظام الت�ش�يبات التفا�شلية والر�شد، الرو�شي؛ ونظام 
ك�مبا�س/بايدو، الذي ي�فر مزيدا من الدقة يف �شرق اآ�شيا، والذي تت�ىلىّ ال�شني ت�شغيله؛ ونظام 
التعزي���ز الذي تق�م الياب���ان بت�شغيله )MSAS(؛ ونظام غاغان، وه� نظ���ام التعزيز الذي ت�فره 

الهند، واملتاح ملنطقة املحيط الهندي.

املراجع واملوارد 

موارد الإنرتنت 

 اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية ل�ش�اتل املالحة 
  http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html

  مكت���ب �ش�ؤون الف�شاء اخلارج���ي، ع�شر �شن�ات من اإجن���ازات الأمم املتحدة يف جمال النظم 
العاملية، 2011 

  http://www.unoosa.org/pdf/icg/2011/11-85461_ICG-ST-55_eBook.pdf

 النظام العاملي لتحديد امل�اقع 
 http://www.gps.gov/

 نظام غل�نا�س 
 http://www.glonass-ianc.rsa.ru/en/

 نظام غاليلي� التابع لالإي�شا 
 http://www.esa.int/esaNA/galileo.html

 نظام ك�مبا�س/بايدو 
 http://www.beidou.gov.cn/

 نظام غاغان 
  http://en.wikipedia.org/wiki/GPS-aided_geo-augmented_navigation

 Current and Planned Global and Regional Navigation ،مكتب �ش�ؤون الف�شاء اخلارجي  
 Satellite Systems and Satellite-Based Augmentation Systems, 2010

http://www.unoosa.org/pdf/publications/icg_ebook.pdf
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 نظام اإغنو�ض 
  http://www.esa.int/esaNA/egnos.html

 نظام الت�ضويبات التفا�ضلية والر�ضد 
 http://www.sdcm.ru/index_eng.html

 نظام التعزيز الوا�ضع النطاق والنظام التفا�ضلي العاملي لتحديد املواقع 
http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/ 

 techops/navservices/gnss/waas

 http://www.gps.gov/systems/augmentations/
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الدر�س 3- م�ستخدم� النظم العاملية ل�س�اتل املالحة 

هدف التعلُّم 
يح���دد الدر�ض الثالث خمتلف م�ض���تخدمي النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة، ويب���ن الطريقة التي 
يتفاع���ل بها هوؤلء امل�ض���تخدمون م���ع مقدمي خدمات النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة. و�ض���يتعلم 
الط���الب كيف ُت�ض���تخدم النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة لالأغرا�ض املدني���ة، مبا يف ذلك املالحة 
ع ال�ض���واتل، ولالإن���ذار املبكر  اجلوي���ة البحري���ة، ويف اإط���الق املركبات الف�ض���ائية وت�ض���غيلها وتتبنّ
بالكوارث، ويف عمليات البحث والإنقاذ، ويف عمليات م�ض���ح الأرا�ض���ي وامل�ض���ح حتت �ضطح املاء، 
وللتحديد الدقيق للوقت. و�ض���يناق�ض الطالب اأي�ضا كيف يعتمد م�ضتخدمو النظم العاملية ل�ضواتل 
املالحة الع�ض���كريون على هذه النظم لنف�ض الأغرا�ض التي يعتمد فيها املدنيون على هذه النظم، 
ف�ض���ال عن عدد من الأن�ضطة الأخرى التي تخ�ض امل�ض���تخدمن الع�ضكرين حتديدا، والتي �ضيتم 

تناولها باإيجاز خالل الدر�ض.

���ن بالقنوات الرئي�ض���ية لالت�ض���ال والتن�ض���يق بن  وعن���د اإمت���ام الدر�ض، �ض���يكون الط���الب ملمِّ
���ن هذه الآليات  م���ي خدمات هذه النظم. ومتكِّ م�ض���تخدمي النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة ومقدِّ
التن�ض���يقية امل�ض���تخدمن من اإبالغ مقدمي خدمات النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة عندما تكون 
اخلدمات غري مالئمة، وتقدمي م�ض���اهمات ب�ضاأن كيفية معاجلة اأوجه الق�ضور. و�ضيجري تعريف 
الط���الب بلجن���ة الربط بن اخلدم���ات املدنية اخلا�ض���ة بالنظ���ام العاملي لتحدي���د املواقع، التي 
اأن�ض���اأتها وزارة النقل يف الوليات املتحدة ملعاجلة امل�ضائل املتعلقة بالنظام العاملي لتحديد املواقع 
بالتعاون مع اأو�ض���اط م�ضتخدمي النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة؛ واللجنة الدولية املعنية بالنظم 
العاملية للمالحة بوا�ض���طة ال�ض���واتل، التي مت تناولها يف الدرو�ض ال�ض���ابقة؛ وجمعيات مهنية مثل 
معهد املالحة )ION(، واخلدمة الدولية للنظم العاملية ل�ضواتل املالحة )IGS(، التي هي منظمة 
مي خدمات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة مت ت�ضكيلها بغر�ض و�ضع اأعلى معايري  مل�ضتخدمي ومقدِّ
للنظم العاملية ل�ضواتل املالحة دعما لعلوم الأر�ض، والبحوث، والتطبيقات املتعددة التخ�ض�ضات، 

والتعليم. 

امل�ا�سيع املراد تناولها 
 امل�ضتخدمون املدنيون للنظم العاملية ل�ضواتل املالحة 

    املالحة اجلوية والبحرية 
    اإطالق املركبات الف�ضائية وت�ضغيلها 

    الكوارث 
    عمليات البحث والإنقاذ 
    عمليات م�ضح الأرا�ضي 

    التوقيت 
 امل�ضتخدمون الع�ضكريون للنظم العاملية ل�ضواتل املالحة 

  التن�ضيق بن م�ضتخدمي النظم العاملية ل�ضواتل املالحة وم�ضغلي هذه 
النظم
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املراجع وامل�ارد 

م�ارد الإنرتنت 

 تطبيقات النظام العاملي لتحديد املواقع 
http://www.gps.gov/applications/

 )CGSIC( جلنة الربط بن اخلدمات املدنية اخلا�ضة بالنظام العاملي لتحديد املواقع 
 http://www.gps.gov/cgsic/

 اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية ل�ضواتل املالحة 
 http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg.html

 معهد املالحة 
http://www.ion.org/
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الدر�س 4- الإطار القان�ين خلدمات النظم العاملية ل�س�اتل املالحة 

هدف التعلُّم 

خ���الل هذا الدر�ض، �ضيح�ض���ل الطالب على املزيد م���ن املعلومات عن النظ���م القانونية الدولية 
والوطنية اخلا�ض���ة بالنظم العاملية ل�ض���واتل املالحة. و�ضُي�ضلط ال�ضوء على جوانب قانون الف�ضاء 

التي لها �ضلة خا�ضة بالنظم العاملية ل�ضواتل املالحة. 

و�ضيح�ض���ل الطالب عل���ى معلومات عن احل���ق يف الو�ض���ول اإىل خدمات النظم العاملية ل�ض���واتل 
املالح���ة، و�ض���يعرفون اأن ميثاق منظمة الط���ريان املدين الدويل ين�ض حتديدا عل���ى اأن تتاح لكل 
دولة ولطائرات جميع الدول "الفر�ض���ة، على اأ�ض���ا�ض غري متييزي وب�ض���روط موحدة، للح�ض���ول 
على خدمات النظام العاملي للمالحة بالأقمار ال�ض���ناعية" )املادة 2(. وخالل الدر�ض، �ضيناق�ض 
الط���الب الأ�ض���ئلة التالية: هل يوجد حق قانوين جلميع امل�ض���تخدمن يف احل�ض���ول على خدمات 
النظم العاملية ل�ضواتل املالحة؟ وهل ينبغي اأن يكون احل�ضول على خدمات هذه النظم م�ضروطا 
بدف���ع قيمة هذه اخلدمات، اأم ينبغ���ي اأن يكون جمانيا؟ وميثاق منظمة الطريان املدين الدويل ل 
يخ�ض �ض���وى م�ض���تخدمي املالحة اجلوية. فهل لغري م�ض���تخدمي خدمات النظم العاملية ل�ضواتل 
املالح���ة لأغرا����ض غري الطريان احلق يف احل�ض���ول على ه���ذه اخلدمات؟ وهل ميك���ن اأن يتخذ 
جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة قرارا يحد من توافر خدمات النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة 

اإىل بلدان لأنها تنتهك ال�ضالم والأمن الدولين؟ 

ولدى اإمتام الدر�ض، �ضيكون الطالب ملمن بعملية ت�ضجيل �ضواتل النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 
مبوجب اتفاقية الت�ضجيل، وم�ضاألة احتمال حتمل امل�ضوؤولية عن الإهمال يف خدمات النظم العاملية 
ل�ض���واتل املالحة وكذلك التداخل الراديوي واملادي، والأ�ض���رار التي ي�ض���ببها احلطام الف�ضائي، 
و�ضائر اأنواع ال�ضرر، مبوجب اتفاقية امل�ضوؤولية. ويف هذا ال�ضدد، �ضتتم درا�ضة املبادئ التوجيهية 
لتخفي���ف احلط���ام الف�ض���ائي ال�ض���ادرة عن جلنة ا�ض���تخدام الف�ض���اء اخلارج���ي يف الأغرا�ض 
ال�ض���لمية، واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الف�ضائي ال�ض���ادرة عن جلنة التن�ضيق امل�ضرتكة 

بن الوكالت واملعنية باحلطام الف�ضائي.

امل�ا�سيع املراد تناولها 

 الإطار القانون الدويل 
    ميثاق الأمم املتحدة 

    معاهدة الف�ضاء اخلارجي 
    اتفاقية الت�ضجيل 

    اتفاق الإنقاذ 
    اتفاقية امل�ضوؤولية 

     اتفاقي���ة الط���ريان املدين ال���دويل، ومرفقاته���ا، ولوائح منظمة 
الطريان املدين الدويل ب�ضاأن النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 

    اتفاقية اإن�ضاء املنظمة البحرية الدولية ولوائح املنظمة 
     د�ض���تور الحتاد الدويل لالت�ض���الت واتفاقيت���ه ولوائح الراديو 

ال�ضادرة عنه 
    ميثاق الكوارث 

    التفاقات الثنائية ب�ضاأن الت�ضغيل املتبادل والتن�ضيق 
 النظم القانونية الوطنية 
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و�ضيناق�ض الطالب المتثال للوائح الحتاد الدويل لالت�ضالت ب�ضاأن ا�ضتخدام الرتددات الراديوية 
وتخ�ضي�ض املواقع املدارية. و�ضينظر الطالب اأي�ضا يف التفاقات الثنائية القائمة ب�ضاأن الت�ضغيل 
املتب���ادل والتن�ض���يق، والقوانن واللوائح الوطني���ة التي توؤثر على النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة. 

واإذا �ضمح الوقت، �ضيناق�ض الطالب جاهزية �ضواتل النظم العاملية ل�ضواتل املالحة مبوجب ميثاق 
الكوارث.

املراجع وامل�ارد 

املراجع 

 ميثاق الأمم املتحدة 
 http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm/

  معاهدة الف�ضاء اخلارجي
  http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_21_2222.html

 اتفاقية الت�ضجيل  
 http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_29_3235.html

 اتفاق الإنقاذ 
 http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/rescue.html

 اتفاقية امل�ضوؤولية  
 http://www.unoosa.org/oosa/ar/SpaceLaw/gares/html/gares_26_2777.html

 اتفاقية الطريان املدين الدويل لعام 1944 
 http://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx

 اتفاقية الطريان املدين الدويل، املرفق 10 
 http://www.icao.int/Documents/annexes_booklet.pdf

  قرار اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين الدويل 19/32، ميثاق حقوق الدول 
 والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العاملي للمالحة بالأقمار ال�ضناعية

 V-8 ال�ضفحة ،http://www.icao.int/publications/Documents/10022_ar.pdf

  اخلطة العاملية للمالحة اجلوية، ال�ضادرة من منظمة الطريان املدين الدويل، وثيقة منظمة 
الطريان املدين الدويل رقم  AN/963 9750؛ 

 http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_ar.pdf

    اتفاقية اإن�ضاء املنظمة البحرية الدولية، جمموعة معاهدات الأمم املتحدة، املجلد 289،  
ال�ضفحة 3 

 http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad056.asp#1

 قرار املنظمة البحرية الدولية رقم 860 )2( 1997 
  http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_ 

 id=22639&filename=A860%2820%29.pdf
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 http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_62_217A.pdf




 http://www.iadc-online.org/




 http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000115201PDFA.PDF




 http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012


 http://www.disasterscharter.org/web/charter/charter

 United States Code, Title 47, Sec. 309, Application
for license

 http://uscode.house.gov/

 Title 51, Sec. 50112, Promotion of United States Global
Positioning System standards

http://uscode.house.gov/




  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/38/introduction



GPS (1994) and GLONASS (1996) Service Commitments to ICAO
http://www.unoosa.org/pdf/icg/2007/icg2/presentations/38.pdf 

http://www.gps.gov/policy/cooperation/icao/1994-service-commitment.

 pdf


 http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SpaceLaw/national/state-index.

 html




 http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/schematic-overview. 

 html



 

 

4

املحتويات منهج درا�ضي لقانون الف�ضاء

التاليةال�ضفحة 68 ال�ضابقة

http://www.gps.gov/policy/cooperation/icao/1994-service-commitment.pdf
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/state-index.html
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/schematic-overview.html


الدر�س 5- خدمات النظم العاملية ل�س�اتل املالحة وا�ستخداماتها وم�ساكلها احلالية 

هدف التعلُّم 

خالل هذا الدر�ض، �ضيح�ضل الطالب على املزيد من املعلومات عن الفئات املختلفة للنظم العاملية 
ل�ضواتل املالحة، مبا يف ذلك اجلوانب الع�ضكرية واملدنية لهذه النظم، و�ضيناق�ضون بع�ض امل�ضاكل 
امل�ض���تمرة املت�ضلة بخدمات هذه النظم. و�ض���يلمُّ الطالب بالفرق املهم بن النوع العادي والأنواع 
الأكرث دقة من خدمات حتديد املواقع التي تقدمها خدمات ال�ضبكة العاملية ل�ضواتل املالحة، والتي 
لع الطالب اأي�ضا على اأوجه ا�ضتعمال  قد ل يكون بع�ضها متاحا اإل بعد دفع ر�ضوم ا�ضتخدام. و�ضيطنّ
خدمات البحث والإنقاذ اخلا�ضة التي تقدمها النظم العاملية ل�ضواتل املالحة. وعالوة على ذلك، 
�ض���يعرف الط���الب عند اإمتام الدر�ض اأن التج���ارة يف اأجهزة النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة، اأي 
املعدات والرباجميات على ال�ض���واء، تخ�ض���ع للتنظيم على ال�ض���عيدين الدويل والوطني، ب�ض���بب 

ا�ضتخدام هذه النظم يف الأغرا�ض الع�ضكرية واملدنية املزدوجة. 

و�ض���يناق�ض الطالب خالل الدر�ض احلاجة اإىل تعاون دويل م�ضتمر ب�ضاأن اإر�ضاء الت�ضغيل املتبادل 
زة.  والتوحيد القيا�ضي ملختلف خدمات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة، مبا يف ذلك اخلدمات املعزَّ
وعند اإمتام الدر�ض، �ض���يكون بو�ض���ع الطالب مناق�ض���ة الأمور التي ت�ض���غل بال م�ضتخدمي النظم 
العاملية ل�ضواتل املالحة من حيث ا�ضتمرار احل�ضول على اإ�ضارات هذه النظم، والعيوب والإهمال 
يف خدمات هذه النظم، واحتمالت امل�ضتقبل ب�ضاأن "ال�ضتخدام الوحيد" خلدمات املالحة وحتديد 
املواقع التي تقدمها هذه النظم )ت�ض���ري عبارة "ال�ض���تخدام الوحيد" اإىل حالت انقطاع اإ�ضارات 

النظم العاملية ل�ضواتل املالحة التي تتطلب ا�ضتخدام اأ�ضاليب بديلة يف املالحة(.

و�ضيح�ض���ل الطالب على معلومات عن فر�ض احل�ض���ول على تعوي�ض عن الأ�ض���رار الناجمة عن 
عيوب اخلدمات، و�ضيناق�ض���ون اأي�ضا، يف هذا ال�ضدد، م�ض���األة املراقبة امل�ضتمرة لنوعية خدمات 

امل�ا�سيع املراد تناولها 
 الفئات املختلفة خلدمات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 

    خدمة التحديد العادي للمواقع 
    خدمة التحديد الدقيق للمواقع 

    الأمن الوطني 
     البحث والإنقاذ 

  النظم العاملية للمالحة بوا�ض���طة ال�ض���واتل، من حيث هي تكنولوجيا 
ذات ا�ضتخدام مزدوج

    املدونات الدولية ب�ضاأن انت�ضار الأ�ضلحة 
    اللوائح املتعلقة بالتجارة الوطنية يف الأ�ضلحة 

  املجالت التي تثار فيها م�ضاكل
     الت�ضغيل املتبادل لنظم عدد من مقدمي خدمات النظم العاملية 

ل�ضواتل املالحة 
    ا�ضتمرارية اإ�ضارات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 

    التمويل 
     و�ض���ول اجلمي���ع اإىل خدم���ات النظ���م العاملية ل�ض���واتل املالحة 

"مبوجب �ضروط موحدة"
    ال�ضتخدام الوحيد 

    مراقبة نوعية النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 
    امل�ضوؤولية عن عيوب خدمات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة

    ر�ضوم ال�ضتخدام 
    التداخل الراديوي يف اإ�ضارات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة 

    املواقع املدارية والرتددات الراديوية
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 http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm # 

 NR4


 http://www.hcoc.at/




 http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_62_020A.pdf






 http://www.wassenaar.org/introduction/index.html


 www.mtcr.info/english


  22 CFR, Part 120-130

 http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_offi cial.html
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متابعة للنميطة 4 

اخترب فهمك 

الدر�س 1- ال�سياق امل�ؤ�س�سي الدويل مل�سغلي النظم العاملية ل�س�اتل املالحة 

1- ما هي املنظمات الدولية التي لديها مهام تتعلق بالنظم العاملية ل�ضواتل املالحة؟ 

2- هل ُتعنى النظم العاملية ل�ضواتل املالحة بالطريان وحده؟ 

3-  كيف يتم توزيع املواقع املدارية وا�ضتخدامات الرتددات الراديوية اخلا�ضة بالنظم العاملية 
ل�ضواتل املالحة؟ 

ما هي عالقة كل من النظم العاملية الأربعة ل�ضواتل املالحة بالأخرى؟   -4

الدر�س 2- مقدم� خدمات النظم العاملية ل�س�اتل املالحة وتعزيز هذه النظم 

ما هي اجلهة التي تقدم خدمات النظام العاملي لتحديد املواقع؟   -1

ما هي اجلهة التي تقدم خدمات نظام غلونا�ض؟   -2

ما هي اجلهة التي تقدم خدمات نظام غاليليو؟   -3

ما هي اجلهة التي تقدم خدمات نظام باي دو؟   -4

ما هو تعزيز النظم العاملية ل�ضواتل املالحة وما هي الأغرا�ض التي ي�ضتخدم فيها؟   -5

6- ما هي طبيعة نظام التعزيز الوا�ضع النطاق؟ واأين يوجد؟ 

7- ما هي اجلهة التي تقدم خدمة التعزيز اإغنو�ض؟ 

زة الأخرى من النظم العاملية ل�ضواتل املالحة؟  8- ما هي الأنواع املعزَّ

الدر�س 3-  م�ستخدم� النظم العاملية ل�س�اتل املالحة 

1-  ا�ض���رح كيف يتفاعل م�ض���تخدمو النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة مع مقدمي خدمات هذه 
النظم. 

2- ما هي طريقة تنظيم م�ضتخدمي النظم العاملية ل�ضواتل املالحة؟ 

3- هل مل�ضتخدمي النظم العاملية ل�ضواتل املالحة حق يف احل�ضول على خدمات هذه النظم؟ 

مو خدمات النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة م�ضوؤولية اأمام م�ضتخدمي هذه  4-  هل يتحمل مقدِّ
النظم عن عيوب اخلدمة؟ 

الدر�س 4- النظم القان�نية اخلا�سة بالنظم العاملية ل�س�اتل املالحة 

1- ما هي اجلهة التي تدفع تكاليف النظم العاملية ل�ضواتل املالحة وتكاليف تعزيزها؟ 

2-  ه���ل خدمات املالحة وحتديد املواق���ع التي تقدمها النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة متاحة 
دائما يف كل مكان؟
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3- ما هي اجلهة امل�ضوؤولة عن عيوب خدمات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة؟ 

4-  هل يجوز لأي دولة ما ا�ض���تبعاد جهة اأجنبية تقدم خدمات النظم العاملية ل�ض���واتل املالحة 
من العمل يف بلد تلك الدولة؟ 

الدر�س 5-  خدمات النظم العاملية ل�س�اتل املالحة وا�ستخداماتها وم�ساكلها احلالية 

1-  ما هو الفرق بن اخلدمات العادية واخلدمات الدقيقة التي تقدمها النظم العاملية ل�ضواتل 
املالحة؟ 

2-  كيف تتم ت�ضوية حالت الت�ضارب بن النظام العاملي لتحديد املواقع ونظام غلونا�ض ونظام 
غاليليو ونظام باي دو؟ 

3- ما هي اجلهة التي تراقب مدى موثوقية النظم العاملية ل�ضواتل املالحة؟ 

4- كيف تتم معاجلة حالت التداخل يف خدمات النظم العاملية ل�ضواتل املالحة؟

للطالب املهتمني باملزيد من الدرا�سة 

يو�ضى بالطالع على اجلوانب الهامة الإ�ضافية التالية: 

1- ا�ضتخدام البيانات ال�ضاتلية يف التقا�ضي الدويل. 
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قائمة �سك�ك القان�ن الدويل

الإعالن اخلا�ض بالتعاون الدويل يف جمال اإعالن الفائدة 
ا�ضتك�ضاف الف�ضاء اخلارجي وا�ضتخدامه لفائدة 
جميع الدول وم�ضلحتها، مع اإيالء اعتبار خا�ض 
لحتياجات البلدان النامية، الذي اعتمد يف 13 
كانون الأول/دي�ضمرب 1996 )القرار 122/51(

التفاق اخلا�ض باإنقاذ املالحن الف�ضائين واإعادة اتفاق الإنقاذ 
املالحن الف�ضائين ورد الأج�ضام املطلقة يف 

الف�ضاء اخلارجي )مرفق القرار 2345 )د -22(( 
الذي اعتمد يف 19 كانون الأول/ دي�ضمرب 1967، 

وفتح باب التوقيع عليه يف 22 ني�ضان/اأبريل 1968، 
ودخل حيز النفاذ يف 3 كانون الأول/دي�ضمرب 1968 

التفاق احلك�مي الدويل ب�ساأن 
حمطة الف�ساء الدولية 

اتفاق بن حكومة كندا وحكومات الدول الأع�ضاء 
يف وكالة الف�ضاء الأوروبية وحكومة اليابان وحكومة 

الحتاد الرو�ضي وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية 
ب�ضاأن التعاون فيما يتعلق مبحطة الف�ضاء الدولية 

ع يف 29 كانون الثاين/يناير 1998  املدنية، موقَّ

اتفاق املنظم لأن�ضطة الدول على �ضطح القمر اتفاق القمر 
والأجرام ال�ضماوية الأخرى )مرفق القرار 

68/34(، الذي اعتمد يف 5 كانون الأول/دي�ضمرب 
1979، وفتح باب التوقيع عليه يف 18 كانون الأول/

دي�ضمرب 1979، ودخل حيز النفاذ يف 11 متوز/
يوليه 1984 

اتفاقية اإن�ضاء وكالة ف�ضائية اأوروبية، املربمة يف اتفاقية الإي�سا 
باري�ض  يف 30 اأيار/مايو 1975، والتي دخلت حيز 

النفاذ يف 30 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 1980 

اتفاقية ت�ضجيل الأج�ضام املطلقة يف الف�ضاء اتفاقية الت�سجيل 
اخلارجي )مرفق قرار اجلمعية العامة 3235 )د 

-29((، التي اعتمدت  يف 12 ت�ضرين الثاين/
نوفمرب 1974، وفتح باب التوقيع عليها يف 14 
كانون الثاين/يناير 1975، واأ�ضبحت �ضارية 

املفعول يف 15 اأيلول/�ضبتمرب 1976 

اتفاقية الطريان املدين الدويل 
)اتفاقية �سيكاغ�(

عة يف �ضيكاغو   اتفاقية الطريان املدين الدويل، املوقَّ
يف 7 كانون الأول/دي�ضمرب 1944، والتي دخلت 

حيز النفاذ يف 4 ني�ضان/اأبريل 1947

اتفاقية امل�ضوؤولية الدولية عن الأ�ضرار التي اتفاقية امل�س�ؤولية 
حتدثها الأج�ضام الف�ضائية )مرفق القرار 2777 
)د -26((، التي اعتمدت يف 29 ت�ضرين الثاين/

 نوفمرب 1971، وفتح باب التوقيع عليها 
 يف 29 اآذار/مار�ض 1972، ودخلت حيز النفاذ 

يف 1 اأيلول/�ضبتمرب 1972 

اتفاقية اإن�ساء املنظمة البحرية 
الدولية

اتفاقية اإن�ضاء املنظمة البحرية الدولية، املربمة يف 
جنيف  يف 6 اآذار/مار�ض 1948، والتي دخلت حيز 

النفاذ  يف 17 اآذار/مار�ض 1958
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 اتفاقية بروك�ضل املتعلقة بتوزيع الإ�ضارات اتفاقية بروك�سل
احلاملة للربامج واملر�ضلة عن طريق ال�ضواتل، 

 املربمة يف بروك�ضل يف 21 اأيار/مايو 1974،
والتي دخلت حيز النفاذ يف 25 اآب/اأغ�ضط�ض 

1979

اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، جمموعة اتفاقية فيينا لقان�ن املعاهدات
معاهدات الأمم املتحدة، املجلد 1155، الرقم 

18232. اأبرمت يف فيينا يف 23 اأيار/مايو 1969، 
ودخلت حيز النفاذ يف 27 كانون الثاين/يناير 

1980

مة لأن�ضطة الدول يف اإعالن املبادئ القان�نية اإعالن املبادئ القانونية املنظِّ
ميدان ا�ضتك�ضاف الف�ضاء اخلارجي وا�ضتخدامه، 

املعتمدة  يف 13 كانون الأول/دي�ضمرب 1963 
)القرار 1962 )د-18(( 

اإعالن الي�ن�سك� ب�ساأن الإر�سال 
الإذاعي ال�ساتلي 

 اإعالن املبادئ الرائدة ل�ضتخدام الإذاعة 
عن طريق التوابع ال�ضطناعية من اأجل حرية 
تداول املعلومات ون�ضر التعليم وتعزيز التبادل 

الثقايف، الذي اعُتمد يف 15 ت�ضرين الثاين/ نوفمرب 
1972

بروت�ك�ل الي�نيدروا ب�ساأن 
الف�ساء

 بروتوكول اتفاقية ال�ضمانات الدولية على
املعدات املنقولة املتعلق بامل�ضائل اخلا�ضة 

باملوجودات الف�ضائية، الذي اعُتمد يف 9 اآذار/
مار�ض 2012

ت�جيه الحتاد الأوروبي ب�ساأن 
حماية ق�اعد البيانات

EC/95/46  ال�ض���ادر م���ن الربمل���ان  التوجي���ه رق���م 
الأوروب���ي واملجل����ض الأوروبي يف 24 ت�ض���رين الأول/

اأكتوب���ر 1995 ب�ض���اأن حماي���ة الأف���راد فيم���ا يتعلق 
مبعاجلة البيانات ال�ضخ�ضية وب�ضاأن حرية نقل هذه 

البيانات

د�ست�ر واتفاقية الحتاد الدويل 
لالت�سالت

د�ضتور واتفاقية الحتاد الدويل لالت�ضالت، 
املربمان يف جنيف يف 22 كانون الأول/دي�ضمرب 

1992، واللذان دخال حيز النفاذ يف 1 متوز/يوليه 
1994

املبادئ املنظمة ل�ضتخدام الدول لل�ضواتل الأر�ضية مبادئ الإر�سال الإذاعي التلفزي
ال�ضطناعية يف الإر�ضال التلفزي املبا�ضر الدويل، 

التي اعتمدت يف 10 كانون الأول/دي�ضمرب 1982 
)القرار 92/37(
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املبادئ املتعلقة با�ضت�ضعار الأر�ض من بعد من مبادئ ال�ست�سعار عن بعد
الف�ضاء اخلارجي، التي اعتمدت يف 3 كانون 

 الأول/دي�ضمرب 1986 
)القرار 65/41(

املبادئ املت�ضلة با�ضتخدام م�ضادر القدرة النووية مبادئ م�سادر الطاقة الن�وية
يف الف�ضاء اخلارجي، التي اعتمدت يف 14 كانون 

الأول/دي�ضمرب 1992 )القرار 68/47(

معاهدة املبادئ املنظمة لأن�ضطة الدول يف ميدان معاهدة الف�ساء اخلارجي
ا�ضتك�ضاف وا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي، مبا يف 
ذلك القمر والأجرام ال�ضماوية الأخرى )مرفق 

قرار اجلمعية العامة 2222  )د-21((، التي 
اعتمدت يف 19 كانون الأول/دي�ضمرب 1966، وفتح 

باب التوقيع عليها يف 27 كانون الثاين يناير 1967، 
ودخلت حيز النفاذ يف 10 ت�ضرين الأول/اأكتوبر 

 1967

ع يف ميثاق الأمم املتحدة الأم��م املتح�دة، ميثاق الأمم املتحدة، املوقَّ
26 حزيران/ يونيه 1945، والذي بداأ نفاذه يف 24 

ت�ضرين الأول/اأكتوبر 1945

امليثاق الدويل ب�ساأن الف�ساء 
والك�ارث الكربى

ميثاق التعاون على حتقيق ال�ضتخدام املن�ضق 
للمرافق الف�ضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية 

ع  يف 20 ت�ضرين الأول/اأكتوبر  اأو تكنولوجية، املوقَّ
2000، والذي دخل حيز النفاذ يف 1 ت�ضرين 

الثاين/نوفمرب 2000 
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�سكر وتقدير 
يود مكتب �ض���وؤون الف�ض���اء اخلارجي اأن يعرب عن تقديره للمعلمن والخت�ضا�ض���ين املمار�ضن 
واخل���رباء يف جم���ال قانون الف�ض���اء، الذي���ن ميثلون اجلامع���ات الوطني���ة وموؤ�ض�ض���ات البحوث 

واملنظمات الدولية، والذين �ضاركوا يف و�ضع املنهج الدرا�ضي، التالية اأ�ضماوؤهم:

 Ms. Elham Aminzadeh, Ms. Setsuko Aoki, Mr. Ciro Arévalo Yepes, Mr. Vassilios

 Cassapoglou, Ms. Joanne Gabrynowicz, Mr. Raimundo Gonzalez Aninat, Mr. José

 Guichard, Mr. Stephan Hobe, Mr. Ram Jakhu, Mr. Armel Kerrest, Mr. Hodjat Khadjavi,

 Mr. Vladimír Kopal, Mr. Paul Larsen, Ms. Justine Limpitlaw, Ms. Nataliya  Malysheva,

 Ms. Irmgard  Marboe, Mr.  Sergio  Marchisio, Ms. Tanja L. Masson-Zwaan, Mr. José

 ،Monserrat Filho, Mr. Frans von der Dunk, Ms. Maureen Williams, Mr. Haifeng Zhao

وكذل���ك للمديرين ال�ض���ابقن واحلالين للمعاه���د الإقليمية لتدري�ض علوم وتكنولوجيا الف�ض���اء، 
املنت�ضبة اإىل الأم��م املتح�دة. 

© الأمم املتح�دة، حزيران/يونيه 2015. جميع احلقوق حمفوظة، يف العامل اأجمع. 

ل تنط���وي الت�ض���ميات امل�ض���تخدمة يف هذا املن�ض���ور ول طريق���ة عر�ض املادة التي يت�ض���منها على 
الإع���راب ع���ن اأيِّ راأي كان م���ن جان���ب الأمان���ة العامة ل���الأمم املتحدة ب�ض���اأن املرك���ز القانوين 
 لأيِّ بل���د اأو اإقلي���م اأو مدين���ة اأو منطق���ة اأو لل�ض���لطات القائم���ة فيه���ا اأو ب�ض���اأن تعي���ن حدوده���ا 

اأو تخومها. 

واملعلوم���ات وعناوين املوارد املوح���دة عن مواقع الإنرتنت وروابط الو�ض���ول اإليها الواردة يف هذا 
ل الأمم املتحدة اأيَّ  املن�ض���ور مقدمة مل�ض���اعدة القارئ؛ وهي �ضحيحة يف وقت اإ�ض���داره. ول تتحمَّ
م�ض���وؤولية ب�ض���اأن ا�ض���تمرار دقة هذه املعلومات ول ب�ض���اأن حمتوى اأيِّ موقع �ض���بكي خارجي. هذا 

املن�ضور �ضادر دون حترير ر�ضمي. 

هذا املن�ضور من اإنتاج. ق�ضم اللغة الإنكليزية واملن�ضورات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا. 
.Digital Vision، PhotoDisc، iStock.com ،ال�ضور  © نا�ضا، اإي�ضا، اجلامعة التقنية بغرات�ض
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