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      ردود الواردة من الدول األعضاءال  -ثانياً  
    كولومبيا    

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

  : ينص الدستور السياسي لكولومبيا على ما يلي  
حــدود كولومبيــا هــي احلــدود املعّينــة يف املعاهــدات الدوليــة    -١٠١املادة "    

نـة وفقـا    سب األصـول، واملعيّ   ق عليها رئيس اجلمهوريـة حـ      اليت أقّرها الكونغرس وصدَّ   
  . ة بكولومبيالقرارات التحكيم املعني

 مبوجـــب وال جيــوز تعــديل احلـــدود املنــصوص عليهــا يف هـــذا الدســتور إالّ     "    
  . ق عليها رئيس اجلمهورية حسب األصولمعاهدات يقّرها الكونغرس ويصّد

ــدريس    "     ــل ســان أن ــا، باإلضــافة إىل إقليمهــا القــاري، أرخبي ، وتــضم كولومبي
 وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا، وجزيرة مالبيلو وغريهـا مـن اجلـزر، وجزيـرات، وجـزراً              

  .صغرية منخفضة، ونتوءات أرضية وحدودها
ل بــاطن األرض، والبحــر اإلقليمــي، واملنطقــة املتامخــة، واجلــرف  كمــا يــشكّ"    

إلقلـيم  القاري، واملنطقة االقتصادية احلصرية، والفضاء اجلوي، واجلزء املوجـود فـوق ا           
 واملنطقة اليت يعمـل     ياملدار الثابت بالنسبة لألرض، والطيف الكهرمغنطيس      الوطين من 

ــاب         ــة يف غي ــوانني الكولومبي ــدويل أو للق ــانون ال ــا للق ــا، وفق ــن كولومبي ــا، جــزءاً م هب
  ."تشريعات دولية متعلقة باألمر

يـــه ، الـــذي تناولـــت ف٢٠٠٤ لعـــام C-278وأشـــارت احملكمـــة الدســـتورية يف قرارهـــا   
أغـسطس  / آب ٢٠ واملعـدِّل التفاقيـة      ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٠ الصادر بتاريخ    ٨٢٩القانون رقم   

، واتفاق التشغيل املـربم بتـاريخ       )إنتلسات( املتعلقة باملنظمة الدولية لسواتل االتصاالت       ١٩٧١
، الذي أقّره مـؤمتر األطـراف يف دورتـه اخلامـسة والعـشرين املنعقـدة        ١٩٧١أغسطس  / آب ٢٠

، علـى  ٢٠٠٠عني احلـادي والثالثـون يف عـام          املـوقِّ  ، واجتمـاعُ  ٢٠٠٠نـوفمرب   /ن الثاين يف تشري 
  : التوايل، إىل ما يلي

ــا التحـــوّ  "     ــة علـــى الـــرغم مـــن التعقيـــدات الـــيت تطرحهـ ــة واملاليـ الت القانونيـ
فـق   التغـيريات الطارئـة مبوجـب التعـديالت املتَّ         والتشغيلية إلنتلسات، تدرك احملكمة أنَّ    
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اشـــى مـــع املبـــادئ واألحكـــام الدســـتورية الـــيت توّجـــه العالقـــات الدوليـــة   عليهـــا تتم
وللتغيريات اليت أُدخلت على الشركة تـأثري مباشـر علـى تطورهـا التجـاري       . لكولومبيا

وهيكلــها الــداخلي وديناميــات أدائهــا يف ســوق االتــصاالت الــسلكية والالســلكية،        
وهتـدف التغـيريات   . دة الوطنيـة  ولكنها ال تنال بأي حال من األحوال من سالمة السيا         

اليت أُدخلت على اتفاق إنتلـسات األصـلي إىل حتويـل الـشركة إىل كيـان قـادر بالفعـل                    
على املنافسة وميتلك القدرة على تقدمي خدمات على األسـاس نفـسه ولكـن يف سـياق                 
العوملة اليت تتحسن فيها خدمات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية باسـتمرار وُتـصبح               

 املــصاحل الوطنيــة ويف هــذا الــصدد، ال شــك يف أنَّ. را وأكثــر ســرعة ومرونــةأقــل ســع
سوف تستفيد من زيادة قدرة شركة إنتلسات احملدودة على التنافس، ممـا سـيؤدي إىل           

 وتقــّر احملكمــة، علــى ســبيل املثــال، بــأنَّ . وخفــض التكلفــة ال حمالــة حتــسني اخلــدمات
لـة للمنظمـة    تعلقـة باالتـصاالت الـساتلية خموَّ      السلطة القانونية الالزمة لرصد األنشطة امل     

ــا لـــصالحياهتا مبوجـــب التعـــديالت املتَّ   ــا الدوليـــة لـــسواتل االتـــصاالت وفقـ فـــق عليهـ
وعلـى هـذا األسـاس، تعهـد إىل املنظمـة الدوليـة لـسواتل               . واخلاضعة هلـذا االسـتعراض    

ولومبيـا   يف كمـة مـن شـركة إنتلـسات احملـدودة        االتصاالت مبهمة رصد اخلـدمات املقدَّ     
  ...ونيابة عنها

وتوضح االعتبارات اآلنفة الذكر عمق النقاش بشأن ملكيـة احلقـوق املتعلقـة             "    
فمن ناحية، يدعو اجملتمع الـدويل إىل وضـع مبـدأ عـدم             : باملدار الثابت بالنسبة لألرض   

متلّك الفضاء اخلارجي، وهـو املوضـع الـذي يؤكـد اجملتمـع الـدويل علـى وجـود املـدار                     
 ومن ناحية أخرى، هناك املوقف األويل الذي تعتمده كولومبيـا، الـوارد يف       الثابت به؛ 

 املدار الثابت بالنسبة لألرض ليس جزءا مـن الفـضاء اخلـارجي    إعالن بوغوتا، وهو أنَّ 
ستوائية السيادة عليه، واملوقف األكثـر مرونـة، الـذي اعُتمـد فيمـا بعـد                لبلدان اال  ل وأنَّ

اخلاصــــة باالحتــــاد الــــدويل (ك الدوليــــة وحظــــي بقبــــول جزئــــي يف بعــــض الــــصكو 
، الـذي ُيقـّر باحلاجـة إىل اسـتغالل املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، الـذي                    )لالتصاالت

  ...بطريقة عادلة ورشيدة‘ غري تقليدية‘ُتمارس البلدان بشأنه سيادة 
وُيلزم اإلعالن املتعلق بوجوب نفاذ الصكوك الدولية املعروضة على احملكمـة           "    

تعيـد كولومبيـا التأكيـد    : ها رئـيَس احملكمـة بإصـدار اإلعـالن التفـسريي التـايل            للنظر في 
 اجلزء من املدار الثابت بالنسبة لألرض املوجود فوق إقليمها الوطين جـزء مـن             على أنَّ 

 مـن الدسـتور،     ١٠٢ و ١٠١إقليم كولومبيا وفقا لألحكام املنصوص عليها يف املادتني         
لــة ال يتنــاقض مــع احلقــوق الــيت تطالــب هبــا الــدول    أيــا مــن األحكــام املعدّ وتقــّر بــأنَّ
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االســتوائية فيمــا يتعلــق باملــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، وال جيــوز تفــسريها علــى أهنــا  
ويهــدف هــذا اإلعــالن التفــسريي، الــذي يتحــتم علــى رئــيس   . تنتــهك هــذه احلقــوق 

 التعهـد بالتزامـات دوليـة مـن خــالل     احملكمـة اإلدالء بـه عنـد التعـبري عـن املوافقـة علـى       
جملتمـع الـدويل بعـدم ختلّـي كولومبيـا عـن سـيادهتا علـى اجلـزء مـن                 ااالتفاق، إىل إبالغ    

املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض املوجــود فــوق إقليمهــا الــوطين وإن كانــت ال ُتعــارض  
لومبيــة د هــذا التفــسري الــسيادة الكوويؤكّــ. التغــيريات قيــد الدراســة املتعلقــة بإنتلــسات

ــة الــسعَي   ١٠٢ و١٠١املنــصوص عليهــا يف املــادتني    مــن الدســتور، والــيت جتيــز للدول
للدفاع عن هذه احلقوق، حبسب ما تراه ضروريا، أمام اجملتمع الدويل، سـواء مبفردهـا               
ــة       ــدان االســتوائية، وتراعــي يف الوقــت نفــسه مكان ــصفتها عــضوا يف جمموعــة البل أو ب

 يف صـكوك االحتـاد الـدويل    -وضعي الـذي بـدأ يف اإلقـرار    املسألة يف القانون الدويل ال   
 بــضرورة االســتخدام العــادل للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض بتــوخي   -لالتــصاالت 

  ."اإلنصاف، مع أخذ الوضع اجلغرايف للدول االستوائية يف االعتبار
وباإلضــافة إىل ذلــك، تــستند عــدة هيئــات تــشريعية إىل نظريــة مفادهــا ضــرورةُ تقييــد    

اإلســقاط العمــودي لإلقلــيم، وهــذا التقييــد بالتحديــد هــو الــذي ينــشأ عــن اإلطــار التــشريعي     
وال ترجـع أمهيـة     . الواجب التطبيق، أي اإلطار الذي حيكم الفـضاء اجلـوي والفـضاء اخلـارجي             

 املبـادئ الـيت يـستند إليهـا         هذا األمر إىل اختالف اإلطار التنظيمي فحـسب، وإمنـا أيـضا إىل أنَّ             
  . تعارض يف بعض احلاالتاإلطار ت
ومن الناحية التارخيية، كـان التعامـل مـع مـشكلة حتديـد احلقـوق يف الفـضاء اخلـارجي                      

ولكـن سـرعان مـا اتـضح عـدم كفايـة جمموعـة        . يتم يف البداية على أساس حتليل قانون الطريان      
  . االقوانني املتاحة حلل املسائل األساسية املتعلقة بإدارة موارد الفضاء واستخدامه

وفيما يتعلق بالسيادة، ُيقّر قانون الطريان مبمارسة الدول لسيادهتا على الفـضاء اجلـوي                
، واتفاقيـة   ١٩١٩املوجود فوق إقليمها، كما تنص االتفاقية املتعلقة بتنظيم املالحة اجلوية لعـام             

ــدويل لعــام   ــة شــيكاغو  (١٩٤٤الطــريان املــدين ال ــاجلرائم  )اتفاقي ــة املتعلقــة ب وبعــض ، واالتفاقي
، واتفاقيـة قمـع   )اتفاقيـة طوكيـو   (١٩٦٣ علـى مـنت الطـائرات لعـام          املرتكبـة األعمال األخـرى    

، واتفاقيــة قمــع األعمــال غــري املــشروعة ١٩٧٠االســتيالء غــري املــشروع علــى الطــائرات لعــام  
وتـستند هـذه الـصكوك إىل املبـدأ العـام الـذي       . ١٩٧١املوجهة ضد سالمة الطريان املدين لعام       

سيادة الدولة على الفضاء اجلوي املوجود فوق إقليمها، ومينع الـدول األخـرى مـن املـرور          ُيقّر ب 
احلريــات "عــرب هــذا الفــضاء اجلــوي دون إذن أو تــصريح مــسبق، وهــو أســاس مــا ُيطلــق عليــه  

  .اجلوياخلمس املتعلقة حبركة املرور " اجلوية
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 يف  الطـريان ال تــسهم إالّ  األدوات الـيت يتيحهــا قـانون  وهكـذا، يقـّر الفقـه الــدويل بـأنَّ      
 املنازعــات الــيت تنــشأ فيمــا يتعلــق بالفــضاء اجلــوي للكوكــب، أو بعبــارة أخــرى، الفــضاء  حــلّ

  الــذي تتنقــل فيــه بيانــات االتــصاالت والطــائرات نتيجــة للتفاعــل مــع غــازات الغــالف اجلــوي   
)C-278/2004.(  

 ١٢القـانون رقـم    ق كـونغرس كولومبيـا مـن خـالل          وفيما يتعلق بالفضاء اجلوي، صدَّ      
 / كــانون األول٧ علــى اتفاقيــة الطــريان املــدين الــدويل، الــيت وقعتــها كولومبيــا يف ١٩٤٧لعــام 

 لكـل دولـة سـيادة     منها على اعتراف الـدول املتعاقـدة بـأنَّ      ١ واليت تنص املادة     ١٩٤٤ديسمرب  
امليـاه  كاملة ومطلقة على الفضاء اجلوي الذي يوجد فوق إقليمهـا، ويتـضمن ذلـك األراضـي و         

  . اإلقليمية الواقعة حتت سيادهتا أو واليتها أو محايتها أو انتداهبا
ــة يف          ــة باملالحــة اجلوي ــوائح املعني ــسادس مــن الل ــضا يف القــسم ال ــرد هــذا احلكــم أي وي

  .١٩٩١ من الدستور السياسي لعام ١٠١كولومبيا، مبوجب املادة 
  


