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أول -مقدمة
-1

أعدت األمانة هذه الوثيقة باالستناد إلى المعلومات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

ثانيا -الردود الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
منظمة التعاون الفضائي آلسيا والمحيط الهادئ
[األصل :باإلنكليزية]

[ 18كانون الثاني/يناير ]2021
شاركت منظمة التعاون الفضائي آلسيا والمحيط الهادئ في األنشطة التالية المتصلة بقانون الفضاء:
الستراتيجية بشأن قانون الفضاء والسياسات الفضائية للفترة 2030-2021
ركزت المنظمة في العقد األول من عملها باألس ـ ـ ـ ـ ــائ على المة ـ ـ ـ ـ ــائل المتص ـ ـ ـ ـ ــلة بناء القدرات في م ال قانون
الفضـ ــاء والةـ ــياسـ ــات الفضـ ــائية .وشـ ــملت مطة التنمية األولى للمنظمة  )2020-2012م االت متصـ ــلة بناء

القدرات في م ال قانون الفضـاء ،والمشـاركة في الل نة الفرةية القانونية التابعة لل نة اسـتمدال الفضـاء المارجي
في األغراض الةـ ــلمية ،ولمثيل المنظمة في المحافل الدولية الهامة ،وءنشـ ــاء منبر لتعادل المعار

يعقد كل سنتين وحلقات عمل ومنتديات في م ال قانون الفضاء والةياسات الفضائية.

تنظيم مؤلمر

والمنظمة في الوقت الراهن بصـ ـ ـ ــدد دمول عقد جديد من النشـ ـ ـ ــاي ،وجار حاليا صـ ـ ـ ــياغة مطة لنمية جديدة ألنشـ ـ ـ ــطة

المنظمة  .)2030-2020وفي هذا الصـ ـ ــدد ،واـ ـ ــعت إدارة العةقات المارجية والشـ ـ ــؤون القانونية في المنظمة ر ية
شــاملة لقانون الفضــاء والةــياســات الفضــائية للعقد ال ديد ،يشــار إليها باســم ظاســترالي ية منظمة التعاون الفضــائي آلســيا

والمحيط الهادئ بشـنن قانون الفضـاء والةـياسـات الفضـائية للفترة 2030-2021ظ .ولركز االسـترالي ية على لعزيز دور

المنظمة في م ال قانون الفض ــاء والة ــياس ــات الفض ــائية من أجل لوفير فوائد أدثر عملية للدول األعض ــاء ،كما لركز

على لعزيز مةاهمة المنظمة في الم تمع الدولي في م الي قانون الفضاء والةياسات الفضائية.

ولركز مطة المنظمة االسترالي ية بشنن قانون الفضاء والةياسات الفضائية على الم االت الرئيةية التالية:
أ)

ناء قدرات الدول األعضاء في م ال قانون الفضاء والةياسات الفضائية؛

ب)

مةاعدة الدول األعضاء في واع قوانين وسياسات وطنية في م ال الفضاء؛

ج)

التعاون الدولي في م ال قانون الفضاء والةياسات الفضائية؛

د)

إقامة لحالف إقليمي ودولي لمؤسةات قانون الفضاء.

التعاون مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي باألمانة العامة بشأن بناء القدرات في مجال قانون الفضاء الوطني
دأ ت المنظمة على االلصـ ـ ـ ـ ــال بمكتض شـ ـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ـ ــاء المارجي لمناقشـ ـ ـ ـ ــة ولدارئ المقتر المتعل بالتعاون

المشـ ـ ــترا ين المنظمة والمكتض بشـ ـ ــنن لنمية القدرات في م ال التش ـ ـ ـريعات الفضـ ـ ــائية الوطنية .وعقد أدثر من

 10اجتمــاعــات عبر اإلنترنــت في الفترة من كــانون الثــاني/ينــاير إلى حزيران/يونيــه  ،2020مع مةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولين من

المكتض ومبراء في م ال قانون الفض ـ ـ ـ ــاء ومع إدارات مالية وقانونية ،للتداول بش ـ ـ ـ ــنن لفاص ـ ـ ـ ــيل المقتر  .وامتتم
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المقتر النهـائي بعـد للـل ال هود المتعـادلـة ،وواف عليـه م لظ المنظمـة في اجتمـاعـه الرابع عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المعقود في

دانون األول/ديةمبر  ،2020لمهيدا للتنفيذ في عال .2021

التعاون مع وكالة الفضاء األوروبية في مجال قانون الفضاء والسياسات الفضائية
عقـدت إدارة العةقـات المـارجيـة والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون القـانونيـة التـابعـة للمنظمـة ثةثـة اجتمـاعـات عبر اإلنترنـت مع مـاركو
في ارزاني ،رئيظ إدارة المــدمــات القــانونيــة في وكــالــة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األوروايــة ،في الفترة من كــانون الثــاني/ينــاير إلى

نيةان/أ ريل  .2020وأثناء للل االجتماعات ،شملت المناقشة إمكانية التعاون مةتقبة في ميدان قانون الفضاء،

ولعادال عاما لآلراء بشنن المةائل القانونية المتصلة بعمل المنظمات الحكومية الدولية.

والفقت المنظمة ووكالة الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء األورواية كلتاهما على االنمراي في لعاون متعادل في م ال قانون الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء

والةـياسـات الفضـائية بموجض البرولوكول الموقع عليه من الوكالتين .وفي عال  ،2021سـتشـترا المنظمة ووكالة
الفضاء األورواية في لنظيم حلقة عمل دولية/مؤلمر دولي بشنن قانون الفضاء والةياسات الفضائية.
حلقة عمل بشأن قانون الفضاء عقدت في األردن

ألقت عائشة جاغيراني ،المديرة العامة إلدارة العةقات المارجية والشؤون القانونية التابعة للمنظمة ،محاارة عن

مواــو" ظ ناء القدرات في م ال قانون الفضــاء :دور المنظمات الحكومية الدوليةظ ،عقدت في  17حزيران/يونيه

 2020ونظمها المركز االقليمي لتدريظ علول ولكنولوجيا الفضاء لغراي آسيا األردن) والمركز اإلقليمي لتدريظ
علول ولكنولوجيا الفضـ ـ ــاء في منطقة آسـ ـ ــيا والمحيط الهادئ الصـ ـ ــين) .وألقيت المحاا ـ ـ ـرة من مةل المنصـ ـ ــة

الفضــائية اإللكترونية التابعة للمركز اإلقليمي لتدريظ علول ولكنولوجيا الفضــاء لغراي آســيا ،وحضــرها مشــاركون

من منظمات أمرى كثيرة في الشـ ـ ـ ـ ـ ــر األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط والمنطقة العراية ،مثل االلحاد العراي لعلول الفلل والفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
وأداديمية الشـارقة لعلول ولكنولوجيا الفضـاء والفلل اإلمارات العراية المتحدة) ،وجامعة القاهرة مصـر) ،والمعهد

القومي للعحوث الفلكية وال يوفيزيقية مصـ ـ ــر) ،والمكتض اإلقليمي العراي لتةـ ـ ــمير علول الفلل من أجل التنمية،

وقصـر العلول بالمنةـتير لونظ) ،وال معية الفلكية الةـورية ،وال معية الةـودانية لعلول الفلل والفضـاء ،وال معية

الفلكية األردنية ،والرابطة العراية للفلل وعلول الفضاء.
بناء القدرات في مجال قانون الفضاء

لة ــهم المنظمة في ناء القدرات في م ال قانون الفض ــاء والة ــياس ــات الفض ــائية في دولها األعض ــاء ،وما رحت

لنظم حلقة عمل/منتدى بش ــنن قانون الفض ــاء والة ــياس ــات الفض ــائية كل س ــنتين منذ عال  ،2011وكذلل أنش ــطة

لدريبية عقض هذه المناسـ ــعات معاشـ ـرة ،في إطار منبرا لعادل المعار التابعين لها .ولوفر للل المناسـ ــعات منب ار

فريدا لتعادل المعار

ين المةـ ـ ـ ـ ــؤولين التنفيذيين في وكاالت الفضـ ـ ـ ـ ــاء الوطنية وسـ ـ ـ ـ ــلطات الفضـ ـ ـ ـ ــاء في الدول

األعض ــاء بالمنظمة ،للتعلم من ل ارب بعض ــها الععا وءي اد فهم مش ــترا للتحديات القانونية والة ــياس ــالية التي

لواجه يئة الفض ـ ــاء المارجي .وهي لتيا أيض ـ ــا فرص ـ ــة لةطة" على ما ية ـ ــت د من لطورات لدى كل منها في
قوانين الفض ـ ــاء الوطنية والتش ـ ـريعات الفض ـ ــائية الوطنية ال ديدة والتطورات في الة ـ ــياس ـ ــات الفض ـ ــائية .وفي عال

 ،2019اشـ ــتركت المنظمة ولركيا ،بالتعاون مع مكتض شـ ــؤون الفضـ ــاء المارجي ،في لنظيم مؤلمر بشـ ــنن قانون
الفضاء والةياسات الفضائية ،اجتذب نحو  160مشاركا من  45لدا وممظ منظمات دولية.

وفي عال  ،2021سـتتعاون المنظمة مع مكتض شـؤون الفضـاء المارجي في لنفيذ حلقة عمل لقنية مشـتركة بشـنن
التشـريعات الفضـائية الوطنية للدول األعضـاء في المنظمة ،سـتةـتمر لمدة سـنة كاملة ويمكن أن لكون داية جيدة

وجديدة لألمذ بممارسات جديدة في م ال ناء القدرات في ميدان قانون الفضاء.
V.21-01804
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وءا ــافة إلى ،لل ،س ــتنظم المنظمة أيض ــا مؤلم ار لقانون الفض ــاء في عال  ،2021وهي لعحث حاليا عن ش ــركاء

للتعاون في هذا الصـ ـ ــدد .واالنظر إلى الواـ ـ ــع جيما يتعل ب ائحة مرض فيروئ كورونا دوفيد )19-العالمية،

سـ ــينظم المؤلمر في شـ ــكل ه ين في موقع انعقاد المؤلمر وعبر اإلنترنت .وسـ ــتفيد حلقة العمل التقنية المشـ ــتركة
والمؤلمر الدول األعضاء في المنظمة والمشاركين الدوليين في هيئات ناء القدرات.

المعهد الدولي لقانون الفضاء
[األصل :باإلنكليزية]

[ 26كانون الثاني/يناير ]2021
-1

الذكرى السنوية الستون للمعهد الدولي لقانون الفضاء
احتفل المعهد الدولي لقانون الفضـ ـ ــاء بالذكرى الةـ ـ ــنوية الةـ ـ ــتين إلنشـ ـ ــائه ،في وقت عصـ ـ ــيض .واةـ ـ ــبض جائحة مرض
فيروئ كورونا دوفيد )19-العالمية ،لم يتمكن المعهد من لنظيم مناس ــعاله الرئية ــية في عال  .2020وهذا أمر محزن
بصـ ـ ــفة ماصـ ـ ــة ألن المعهد كان يعتزل االحتفال هذه الذكرى بمشـ ـ ــاركة أعضـ ـ ــائه .فهناا بالفعل الكثير الذا يةـ ـ ــتح

االحتفال به.

فمن حيث عض ــوية المعهد ،يفتمر المعهد بننه ن ا مةل العقد الماا ــي في ال مع ين المحامين العاملين في م ال

الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من عدد من البلدان ومن ملفيات متعاينة ،مثل األداديميين وموظفي الحكومة والص ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة ،والممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــين

القانونيين .ول در اإلشارة إلى أن المعهد يضم عددا متزايدا من األعضاء الشعاب المتحمةين المتمكنين.

وأصــعا المعهد نفةــه أيضــا ،ا أهمية متزايدة لألوســاي المعنية بقانون الفضــاء ،من مةل لوســيع نطا مناســعاله

الرئيةــية ولحةــينها ،مثل الندوات والمؤلمرات ومةــابقة مانفريد الدظ لمحاداة الدعاوى القضــائية في م ال قانون

الفض ـ ــاء ،ونش ـ ــر وقائع ندواله الة ـ ــنوية ،وموقعه الش ـ ــعكي وحض ـ ــوره المحفز على وس ـ ــائط التواص ـ ــل االجتماعي.
ويتضـ ـ ــا جليا لنثير المعهد وعمله بشـ ـ ــكل ماه من مةل مةـ ـ ــاهمته كمراقض دائم في ل نة اسـ ـ ــتمدال الفضـ ـ ــاء

المارجي في األغراض الةلمية.

وقد لزامنت الذكرى الةـ ـ ــنوية الةـ ـ ـ تون للمعهد مع جائحة كوفيد . 19-وعلى الرغم من كل الصـ ـ ــعواات التي
طرحتها ال ائحة ،فإنها ألاحت الفرصة أيضا للتفكير مليا في أساليض عمل المعهد .وينعغي أن ي را ،لل،

بطبيعة الحال ،هد

مواصـلة مةـيرة المعهد نحو لوسـيع عضـويته وارام ه ،لكي يصـعا أدثر أهمية ولنثي ار

في ا ألوساي التي يمدمها.

ومع س ـ ــرعة التطورات المبتكرة التي يش ـ ــهدها م تمع اليول القائم على المعلومات ،من المتوقع أن لكون التغيرات

التي س ــتش ــهد في الة ــنوات العش ــر القادمة أعظم ش ــننا من التغيرات التي شـ ـهدت في الة ــنوات العش ــر الماا ــية.

وافضـل العضـوية المتميزة للمعهد من ،وا المبرة والشـعاب ،فإنه يتبوأ واـعا ممتا از يةـما له توجيه اهتمال أدبر
إلى مهمته وأن يعمل ذكاء في الوقت نفةـه .ولذلل ،يعتقد المعهد أنه م هز ل هي از جيدا للت اوب مع التطورات
المثيرة في ميدان الفض ــاء المارجي والتنثير فيها ،مع التركيز على مهمته األس ــاس ــية المتمثلة في ا ــمان الحفا

على سيادة القانون في الفضاء المارجي.

ونشير مع األسى إلى وفاة اثنين من األعضاء القدامى هما :الةفير البروجيةور) ألدو أرماندو كوكا )2020-1924

والبروجيةور لواوش يريل .)2020-1919
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أهداف المعهد وتنظيمه
لشـمل مقاصـد وأهدا

المعهد التشـ يع على مواصـلة لطوير قانون الفضـاء ولوسـيع نطا سـيادة القانون في اسـتكشـا

الفض ــاء المارجي واس ــتمدامه في األغراض الة ــلمية ،وعقد االجتماعات والندوات والمة ــابقات بش ــنن ال وانض القانونية

والعلمية االجتماةية لألنشطة الفضائية ،وءعداد الدراسات والتقارير أو التكليف بإعدادها ،ونشر الكتض والوقائع والتقارير
وورقات المواقف ،والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسةات الوطنية الممتصة في م ال قانون الفضاء.

ويعقد المعهد ندوة س ـ ـ ـ ـ ـ ــنوية في المؤلمر الدولي للمةحة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية ،وقد قال ذلل في إطار مؤلمر عال 2020

النةـ ــمة الةـ ــيبرانية الم انية المفتوحة) .ومةل الندوة ،يلقي أحد المبراء العارزين في م ال الفضـ ــاء المحااـ ـرة

الرئيةــية المةــماة باســم نانداســيرا جاســنتوليانا ،كما لعقد دورة ماصــة للدارســين الشــعاب .ويةــعى المعهد جاهدا
إلى لناول المواا ـ ــيع التي لهم جميع ال هات الفاعلة في م ال الفض ـ ــاء ،ويدعو جميع الحااـ ـ ـرين في المؤلمر

إلى حضور دوراله والمشاركة فيها.

وءاــافة إلى ،لل ،ينظم المعهد م موعة متنوعة من المؤلمرات بشــنن قانون الفضــاء على مدار الةــنة في أمادن

في جميع أنحاء العالم .وهو ينش ـ ـ ـ ـ ــر م لدا س ـ ـ ـ ـ ــنويا عن وقائع المعهد ،يش ـ ـ ـ ـ ــمل ورقات بحثية ولقارير عن جميع

أنشطته المضطلع ها مةل الةنة.

والمعهد معتر به رســميا بصــفته م ار عا دائما في دورات ل نة اســتمدال الفضــاء المارجي في األغراض الةــلمية

والل نـة الفرةيـة العلميـة والتقنيـة والل نـة الفرةيـة القـانونيـة التـابعتين لهـا ،ولـه مركز اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا لـدى الم لظ

االقتصادا واالجتماعي.

ويتنلف م لظ إدارة المعهد حاليا من الموظفين التالين :الرئيظ :كاا-أوا شروغل ألمانيا)؛ ونائبتا الرئيظ :سيتةوكو

أوكي اليـابـان) ودايـان هوارد دنـدا/الواليـات المتحـدة األمريكيـة)؛ واألمين التنفيـذا :ب .ج .ةونـت الواليـات المتحـدة)؛
وأمين الم ازنـة :دينيظ ج .ورنيـت الواليـات المتحـدة)؛ إا ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إلى األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التـالين :فرانظ جي .فون دير دونـل

هولنـدا) ،ومـاركو في ارزاني إيطـاليـا) ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيفن فريةنـد أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراليـا) ،وجوان أيرين غـا رينوفيت( الواليـات المتحـدة)،

وماهولينا هوفمان لش ــيكيا) ،وكورين يورغنة ــون الواليات المتحدة) ،وأرميل كيرس ــت فرنة ــا) ،وايتر مارلينيز جنوب

أفريقيا) ،ومارثا ميميا-دايزر المكة ـ ــيل) ،وءلينا موروزوفا االلحاد الروس ـ ــي) ،وليزلي-جين س ـ ــميث المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـ ـ ـ ـ ـ ــمالية) ،وميلتون ظسـ ـ ـ ـ ـ ــكيضظ سـ ـ ـ ـ ـ ــميث الواليات المتحدة) ،وأولغا سـ ـ ـ ـ ـ ــتيلماا-دريشـ ـ ـ ـ ـ ــر
أوكرانيا/ألمانيا) ،ومورين ويليامز المملكة المتحدة/األرجنتين) ،ولشــين ون لشــانل الصــين) .ويضــم المعهد نحو 450

عضوا منتمعا من  50لدا .وفئات العضوية به لشمل عضويات فردية ومحتملة ومؤسةية.
-3
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مسابقة مانفريد لكس لمحاكاة الدعاوى القضائية في مجال قانون الفضاء
منذ عال  ،1992لولى المعهد لنظيم مةــابقة مانفريد الدظ لمحاداة الدعاوى القضــائية في م ال قانون الفضــاء.

ولقول المةـابقة على محاداة قضـية مفتراـة في م ال قانون الفضـاء ،يكتبها أعضـاء المعهد ،ويشـارا فيها نحو

 60فريقا طة يا من جامعات في أفريقيا ومنطقة آس ــيا والمحيط الهادئ وأورواا وأمريكا الش ــمالية .ولعد المة ــابقة
جزءا هاما من رنامج المنظمة للتوةية وهي آليتها الرئية ـ ــية إلشـ ـ ـراا األجيال المقبلة من مبراء قانون الفض ـ ــاء.
ويتنـافظ األبطـال اإلقليميون في النهـائيـات العـالميـة ،التي لقـال في المؤلمر الـدولي للمةحـة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة ويتولى
لحكيمها كل عال قضـ ــاة من محكمة العدل الدولية .وهذه الماصـ ــية الفريدة ل عل مةـ ــابقة مانفريد الدظ لمحاداة

الدعاوى القضائية واحدة من ألمع مةابقات محاداة المحادمات في العالم.

 )1انظر.www.iislweb.org/members.html :
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وفي عال  ،2020لرافع المتةـ ــابقون النهائيون اإلقليميون في قضـ ــية  Valenkova v. SaRidiaفالينكوفا اـ ــد

س ـ ـ ــاريديا ) ،التي لعلقت بالوالية القض ـ ـ ــائية والة ـ ـ ــيطرة في الفض ـ ـ ــاء المارجي ،والوعي بنحوال الفض ـ ـ ــاء ،والحطال

المــدارا .والف الطرفــان على عرض منــازعتهمــا على محكمــة العــدل الــدوليــة للبــت فيهــا .ويمكن االطة" على

معلومات مفصلة عن القضية على الموقع الشعكي للمعهد.

)2

وأ يمت ال ولتان نصـ ـ ـ ــف النهائية والنهائية عبر اإلنترنت .ومن ين م موعة من األفرقة المتنافةـ ـ ـ ــة عبر ممظ

قـارات في أراع جوالت إقليميـة أ يمـت على مـدى العـال المـااـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـازت أفرقـة مركز القـانون ب ـامعـة جورجتـاون
أمريكـا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاليـة) ،وجـامعـة القـانون الوطنيـة في دلهي آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا والمحيط الهـادئ) ،وجـامعـة ريتوريـا أفريقيـا)،

وجامعة فيينا أورواا) ،في المةابقة اإلقليمية لكل منهم ولقدموا للمنافةة في ال والت نصف النهائية.

وأ يمـت النهـائيـات العـالميـة يول ال معـة  23لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أدتوار  2020ين جـامعـة القـانون الوطنيـة في دلهي

آسـيا والمحيط الهادئ) وجامعة فيينا أورواا) .ولرافع شـواه أرو ار وأ يشـل جاين باسـم جامعة القانون الوطنية في

دلهي مقدل الدعوى) .ولرافعت هريةـ ـ ـ ــتينا لالكوفا وروزانا هوفمان باسـ ـ ـ ــم جامعة فيينا المدعى عليه) .وحكم في
النهائيات ثةثة من أعض ـ ـ ــاء محكمة العدل الدولية ،هم القاا ـ ـ ــي يتر لومكا رئيظ القض ـ ـ ــاة) ،والقاا ـ ـ ــية جون

دونوهيو ،والقااـ ــي كيريل ريفورجيان .وامتيرت األسـ ــماء المةـ ــتمدمة في هذه القضـ ــية لتكريم نةـ ــاء رائدات في

م الي الفضـ ـ ــاء والعلول .ويوجه شـ ـ ــكر ماه إلى المركز األورواي لقانون الفضـ ـ ــاء وأمينته التنفيذية ،شـ ـ ــاهيناز
وعاجية ،الستضافة منصة التداول بالفيديو عبر اإلنترنت.

وكـان الفـائز بكـنئ مـانفريـد الدظ للفري الفـائز وا ـائزة لي ال

هو جـامعـة القـانون الوطنيـة في دلهي ،ويمثلهـا

أ يشـل جاين وشـواه أرو ار وأنمول داوان .وجاءت جامعة فيينا في المركز الثاني ،ولمثلها هريةـتينا لالكوفا وروزانا

هوفمـان وكـالـارينـا هـارايتر .وقـد ـمت جـائزة أيلين غـالواا ألفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عريضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دعوى إلى جـامعـة فيينـا ،ومنا در"
وشهادة ستيرنز ولينن ألفضل مترافع إلى هريةتينا لالكوفا من جامعة فيينا.

وءا ـ ــافة إلى مة ـ ــابقة عال  ،2020عقدت عبر اإلنترنت أيض ـ ــا جولة ل ريبية ألمريكا الةلينية .وش ـ ــملت ال ولة

الت ريبية ممة ـ ـ ــة أفرقة ،لص ـ ـ ــدرلها ال امعة العا وية الكاثوليكية  )Pontificia Universidad Católicaفي
شـ ـ ــيلي .ومن المقرر أن لضـ ـ ــا

منطقة أمريكا الةلينية كمنطقة مامةـ ـ ــة إلى المنافةـ ـ ــة ا تداء من عال .2021

ونظمت ل نة محاداة الدعاوى القضـائية أيضـا جولة إيضـاحية للمةـابقة عبر اإلنترنت ،أجريت ين جامعة أميتي
د ي) وال امعة العا وية الكاثوليكية في شيلي.

-4

المؤتمرات
دما ،در آنفا ،لنثرت قدرة المعهد على رعاية األحداث واستضافتها لنث ار شديدا ب ائحة كوفيد .19-إال أن المعهد
استضا

بالفعل عدة فعاليات مةل العال المااي.

فقد دعي المعهد للمشــاركة في لنظيم الندوة الدولية بشــنن اســتمدال لكنولوجيا الفضــاء في األغراض الةــلمية الصــحة)

لعال  ،2019التي شــاركت في اســتضــافتها مؤسـةــات صــينية بقيادة ال معية الصــينية للمةحة الفضــائية في الفترة من

 18إلى  20لش ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2019في لشـ ـ ــوهاا ،الصـ ـ ــين .وكانت الندوة فرصـ ـ ــة رائعة للحوار مع أصـ ـ ــحاب
المبرات الواسعة في م ال قانون الفضاء في العديد من المؤسةات الحكومية واألداديمية والت ارية الصينية.

وعقدت الندوة الرابعة عش ـرة إليلين ل .غالواا بشــنن القضــايا الحاســمة في قانون الفضــاء في نادا كوزموئ في
واش ـ ـ ــنطن العاص ـ ـ ــمة ،في  11كانون األول/دية ـ ـ ــمبر  ،2019التي ش ـ ـ ــهدت إ عاال ش ـ ـ ــديدا للمرة الثانية لعين معه

مشـاركة بعا الحااـرين وقوفا ،حيث حضـرها أدثر من  100شـم ..واـمت الندوة متكلمين رئيةـيين وأفرقة
 )2انظر.https://iislweb.org/wp-content/uploads/2019/08/Lachs-Moot-Court-Problem-2020-Valenkova-v-SaRidia.pdf :
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نقاش السـ ـ ــتثارة األفكار ،من ينهم أداديميون وممارسـ ـ ــون دوليون ،وسـ ـ ــلطت الضـ ـ ــوء على التحديات التي لواجه
لطوير قانون الفضـ ـ ـ ــاء المحلي والدولي على الةـ ـ ـ ـواء ،والتفاعل ين قانون الفضـ ـ ـ ــاء والفيزياء ،والتنظيم ،والتنمية

الت ارية ،واالستكشا

الرواولي والعشرا ،والفلةفة الةياسية .وقد عقدت ندوة عال  2020عبر اإلنترنت.

وفي  14كانون األول/ديةمبر  ،2019استضافت موسكو االجتما" الةنوا الثالث للمعهد الدولي لقانون الفضاء
لعمول روسيا ،عن مواو" ظنصف قرن من العمل :قانون الفضاء الدولي والتحديات الراهنةظ .وعقد االجتما" في
مقر جامعة روســيا للصــداقة ين الشــعوب ،وهي عضــو مؤس ـةــي في المعهد ،وشــارا جيه أدثر من  60مشــاركا،

من ينهم مبراء في م ــال قــانون الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الــدولي وغيره من الم ــاالت العلميــة ،ات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة ،وممثلون عن
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ،والشــركات الت ارية ووســائط اإلعةل المهنية ،وطةب ومحااــرون

من مرادز لعليمية ومعاهد علمية رائدة.

ش رادة مع ال معية الصـينية للمةحة الفضـائية والمعهد الصـيني لقانون الفضـاء ومركز قانون الفضـاء التابع
وفي ـ
إلدارة الفض ــاء الوطنية الص ــينية ،نظم المعهد الندوة بش ــنن الحفا على س ــيادة القانون في الفض ــاء المارجي في

عص ـ ـ ـ ــر اال تكار الة ـ ـ ـ ـريع ،التي عقدت في  19أيلول/س ـ ـ ـ ــبتمبر  .2020وعقدت الندوة في ش ـ ـ ـ ــكل ه ين ،حيث
حضرها مشاركون بالحضور الشمصي في فولشو بالصين ،وحضرها مشاركون دوليون عبر اإلنترنت.

وعقدت ندوة المعهد الثالثة والةـ ـ ـ ـ ــتون بشـ ـ ـ ـ ــنن قانون الفضـ ـ ـ ـ ــاء المارجي عبر اإلنترنت في إطار المؤلمر الدولي

الحادا والةـ ــععين للمةحة الفضـ ــائية النةـ ــمة الةـ ــيب ارنية الم انية المفتوحة) .وسـ ــلطت دورة الدارسـ ــين الشـ ــعاب
الض ــوء على العحوث التي أجراها لة ــعة من الدارس ــين الناش ــئين ،ولض ــمنت المحااـ ـرة الرئية ــية المة ــماة باس ــم

نانداسـ ــيرا جاسـ ــنتوليانا ،التي ألقاها البروجيةـ ــور سـ ــتيفان هوب من جامعة كولون بنلمانيا ،وكانت بعنوان ظشـ ــكل

جديد لقانون الفض ــاء ظ .وش ــملت الندوة عددا من المواا ــيع األمرى التي لتص ــل كثرة منها الص ــاال معاش ـ ار بعمل
الل نة الفرةية القانونية ول نة اس ــتمدال الفض ــاء المارجي في األغراض الة ــلمية ككل .ولض ــمنت الدورة المتعلقة

بمواـ ــو" ظاسـ ــتيطان القمر والمري  :مةـ ــائل قانونية مفتوحةظ  15عراـ ــا إيضـ ـ احيا واحثت الثغرات الموجودة في

القانون المتعل باس ـ ـ ــتيطان الفض ـ ـ ــاء .ومن مةل ممة ـ ـ ــة عروض إيض ـ ـ ــاحية ،بحثت دورة موا ـ ـ ــوعها ظالتععات
القانونية لتكنولوجيات االس ـ ــتش ـ ــعار عن بعد المتغيرةظ كيف لطر التغيرات في لكنولوجيات االس ـ ــتش ـ ــعار عن بعد
لحديات أمال النظال القانوني .وشــملت الدورة المتعلقة بالتطورات األميرة ممةــة عروض إيضــاحية بشــنن مةــائل

ناء القدرات في م ال التش ـ ـريعات الفض ـ ــائية الوطنية .وأمي ار ،عقدت دورلان بش ـ ــنن لطبي قانون الفض ـ ــاء على

األنشـ ـ ــطة الةـ ـ ــيبرانية وعن قانون الفضـ ـ ــاء في عالم مترابط شـ ـ ــعكيا ،وشـ ـ ــملتا ما م موعه  18ورقة بحثية لناولت
بالعحث الةــبل التي أصــعحت ها الرقمنة والراط الشــعكي الرقمي بصــدد لغيير ســيا قانون الفضــاء .وءاــافة إلى

الدورات العادية ،لضمنت ندوة عال  2020ما عدده  10عروض إيضاحية عبر اإلنترنت عن مواايع متنوعة.
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المنشورات والمؤلفات العلمية
يواص ــل المعهد نش ــر م لده الة ــنوا عن وقائع المعهد الدولي لقانون الفض ــاء وعنوانه Proceedings of the

 International Institute of Space Lawمن مةل دار نشــر .Eleven International Publishing

وأصـ ـ ــعا هذا الم لد المورد الرئيةـ ـ ــي لمتابعة المناقشـ ـ ــات ال ارية في م ال قانون الفضـ ـ ـ اء والتعر على أحدث

األفكار والمنظورات وألمعها في هذا الم ال .ويش ـ ـ ـ ــترا حاليا في لحريره ب .ج .ةونت ،ولانيا ماس ـ ـ ـ ــون زوان،
ورافائيل مورو أغيةر ،وكاا أوا ش ـ ـ ـ ــروغل .ولض ـ ـ ـ ــم المةص ـ ـ ـ ــة الواجية ورقات بحثية قدمت في الندوة المتعلقة

بقانون الفضاء المارجي وغيرها من المؤلمرات والندوات التي يشارا فيها المعهد الدولي لقانون الفضاء .وءاافة

إلى ،لل ،فهي لتضـمن لقارير هامة صـادرة عن المعهد ،بما في ،لل التقرير الةـنوا لل نة الدائمة المعنية بحالة

االلفاقات الدولية ،ات الصلة بننشطة الفضاء المارجي .وهذا المنشور األول في ميدان قانون الفضاء متا على
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ش ــعكة اإلنترنت.

)3

ولتوافر الم لدات التي ص ــدرت قبل ثةث س ــنوات أو أدثر على منص ــة  Heinonlineعلى

اإلنترنت .ولتوافر أيضا وقائع المعهد على وابة شعكية قا لة للعحث بالكامل.

)4

والموقع الشـعكي ال ديد للمعهد متا حاليا آنيا ويمكن الوصـول إليه على الرابط التالي.http://iislweb.org/ :

وءاافة إلى ،لل ،لنشر أمانة المعهد ،باالشتراا مع ظل نة العةقات العامة بما فيها وسائط التواصل االجتماعيظ

التابعة للمعهد ،رس ـ ـ ــالة إمعارية ش ـ ـ ــهرية لقدل معلومات مة ـ ـ ــتمرة عن األوس ـ ـ ــاي المعنية بقانون الفض ـ ـ ــاء .ويمكن
االطة" على إصدارات سابقة من النشرة اإلمعارية من مةل الموقع الشعكي.

وأعد المعهد أيضـ ــا كتابا لةحتفال بالذكرى الةـ ــنوية الةـ ــتين لتنسـ ــيةـ ــه .ولصـ ــف هذه الوثيقة لاري المعهد ودوره

المؤثر في لطوير قانون الفضاء ،وهي متاحة من مةل الموقع الشعكي للمعهد.
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قرارات التحكيم
يمنا المعهد سـ ــنويا عدة جوائز وشـ ــهادات لمن حققوا إن ازات بارزة في م ال قانون الفضـ ــاء .وفي عال ،2020

قدمت جائزة اإلن از مدى الحياة من المعهد إلى كل من س ـ ـ ــتيفن دويل والبروجية ـ ـ ــور موس ـ ـ ــيه مونة ـ ـ ــيرات فيلو.

ومنحت جائزة المدمة المتميزة من المعهد للبروجيةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ماهولينا هوفمان .ومنحت جائزة أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب اإلن ازات
الشـ ــعاب من المعهد لعال  2020إلى كاثرين دولديرينا ،ومنحت شـ ــهادة االمتنان للبروجيةـ ــورة ميليةـ ــا دا زوارت.

ومنحـت جـائزة ديـدريكظ -فيرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور إلى ليمـائ هـارادواج عن ورقتـه العحثيـة المعنونـة ظحمـايـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاء األرض

المظلمة من م موعات الةوالل بموجض قانون الفضاء الدوليظ.
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معلومات أخرى
يمكن االطة" على مزيد من المعلومات على الموقع الشـ ـ ـ ــعكي للمعهد  ،)www.iislweb.orgوصـ ـ ـ ــفحة المعهد على

جيةبوا  ،)www.facebook.com/spacelawوحةاب المعهد على لويتر .)https://twitter.com/iisl_space

 )3انظر .www.boomdenhaag.nl/en/webshop

 )4انظر .www.boomdenhaag.nl/en/webshop/iisl-proceedings-online
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