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 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/15افتتحت الجلسة الساعة 

أعلن افتتاح الجلسة الثالثة والثالثين  :الرئيس  
بع&&د الس&&تمئة للج&&&نة الفرع&&ية القانون&&&ية ال&&تابعة للج&&&نة     

 .استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

ول األعمال  وق&بل أن نس&تأنف بحث&نا لبنود جد         
أود أن أس&&ترعي انت&&باه المندوبي&&ن ال&&ى مح&&تويات م&&ا      

والتي وزعت على جميع الوفود     " الالورقة"يسمى بــ   
 .بعد ظهر اليوم

الالورق&&ة ه&&ذه جاءت&&نا م&&ن األآاديم&&ية الدول&&ية   
للمالح&&ة الفلك&&ية وه&&ي م&&نظمة تتم&&تع بمرآ&&ز المراق&&ب  
وذل&&ك ب&&إذن م&&ن اللج&&نة وه&&ي تعك&&س الن&&تائج المق&&يمة     

تبيان ع&&ن حط&&ام الفض&&اء وزع&&ته األآاديم&&ية عل&&ى الس&&
وق&&&&د طلب&&&&ت األآاديم&&&&ية أن ت&&&&وزع ه&&&&ذه  . أعض&&&&ائها

المعلوم&&ات عل&&&ى اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية ف&&&ي ه&&&ذه  
 .الدورة وذلك لعلم المشترآين

ر ف&&ي الب&&ند الثام&&ن م&&ن    ـف اآلن ال&&نظــنس&&تأن 
 .جدول األعمال

 اسJتعراض حالJة الصJكوك القانونية الدولية الخمسة         
 م&&ن  8الب&&ند ( )تJJابع( التJJي تحكJJم الفضJJاء الخارجJJي   

 )جدول األعمال

آما ذآرنا هذا الصباح، فانني أنوي      : الرئيس 
. أن أخت&تم بح&ث ه&ذا الب&ند ف&ي اج&تماع بعد ظهر اليوم                

وبالتال&ي فاني أحث الوفود الراغبة في االدالء ببيانات         
بش&&&أن الب&&&ند الثام&&&ن أن ت&&&درج أس&&&ماءها عل&&&ى قائم&&&ة     

 .ند األمانة في أقرب وقت ممكنالمتحدثين ع

تتذآرون . على قائمتي وفد واحد، وفد اليونان 
أن م&ندوب اليونان طلب اتاحة فرصة الحديث بالنسبة         
ل&ه بالنسبة للبندين الرابع والسادس رغم اختتامنا بحث   

ولك&&ن نظ&&را ألن&&ه اح&&تفظ لنفس&&ه به&&ذه . هاتي&&ن النقطتي&&ن
كلم ل&يس  الفرص&ة وأن&تم وافق&تم فس&وف نس&مح له أن ي&ت       

فق&&ط ع&&ن الب&&ند الثام&&ن ب&&ل أيض&&ا ع&&ن البندي&&ن ال&&رابع      
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وربما تستطيع أن ترجئ بيانك بالنسبة للبند . والسادس
اذا، . العاش&ر لكي نعود الى هذه النقطة في وقت الحق         

 .8 و 6 و 4

 .تفضل مندوب اليونان 

أهن&&&ئك عل&&&ى ): ال&&&يونان(السJJJيد آاسJJJابوغلو  
زالن ع&&&ثمان اع&&&ادة ان&&&تخابك وذل&&&ك أهن&&&ئ الس&&&يدة م&&&ا

والدآ&&تور آاماتش&&و لتعيي&&نهما لرئاس&&ة مكت&&ب ش&&ؤون      
وأود أن أع&بر ع&ن تقديري لتقرير    . الفض&اء الخارج&ي   

الس&يدة ع&ثمان بخص&وص اس&هام المكت&ب في األنشطة            
 .التي تهتم بها لجنتنا الفرعية

أعترف أن الوقت قد حان لكي نعيد تقييم دور  
ل&&&ى وال ينبغ&&&ي له&&&ذا المكت&&&ب أن يقتص&&&ر ع  . المكت&&&ب

خدم&&&&ات األمان&&&&ة بالنس&&&&بة للج&&&&نة وبالنس&&&&بة للجنتي&&&&ن  
ونح&&ن نح&&رص بالط&&بع عل&&ى االس&&تعمال   .  الفرعيتي&&ن

الرش&&&يد والفع&&&ال للم&&&دار الثاب&&&ت ب&&&ل أآ&&&ثر م&&&ن ذل&&&ك    
وبالتالي . نحرص على االستعمال الرشيد لوقتنا الثمين

ل&ن أدل&ي بب&يان ع&ام وبالتال&ي أرجو منك ومن الزمالء           
موم&&ي ال&&ذي أدلي&&ت ب&&ه م&&نذ  أن ي&&رجعوا ال&&ى بيان&&ي الع 

ش&هر أم&ام اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ووزع نص           
في هذا النص تجدون مواقف اليونان      . عل&ى المندوبين  

ازاء ال&&&تعاون الدول&&&ي ف&&&ي مج&&&ال الفض&&&اء والحط&&&ام     
الفضاء والمدار الثابت بالنسبة لألرض وتنظيم أعمال       

 .اللجنة ولجنتيها الفرعيتين

حال&ة المعاهدات الدولية    : ابعبالنس&بة للب&ند ال&ر      
الت&&&&ي تحك&&&&م اس&&&&تخدامات الفض&&&&اء الخارج&&&&ي، ه&&&&ذا   

فبح&ث ه&ذا الب&ند ال يسهم آثيرا في     . موض&وع روتين&ي   
ويقتص&&ر ذل&&ك عل&&ى  . تطوي&&ر الق&&انون الدول&&ي للفض&&اء 

تقدي&م آخ&ر موق&ف بالنس&بة للتص&ديق أو االنض&مام الى             
المعاهدات الخمس دون بحث األسباب التي تجعل هذه   

. ك الدولية ما تزال تفتقر الى االنضمام العالميالصكو
ول&و بقي&نا مكتوف&ي األي&دي على هذا النحو وما لم نقبل              
عل&ى تقي&يم البيانات ونحلل هذه الظواهر فانني أتساءل     

وه&&نا فق&&د . م&&ا ه&&ي ق&&يمة ه&&ذه االحص&&اءات الت&&ي تأتي&&نا 
 لك&&&ي 1983 أو 1982قدم&&&ت ال&&&يونان اق&&&تراحا عام&&&ا 

 مع ما يرد أيضا بالنسبة للبند       ن&درج قائم&ة التص&ديقات     
 .العاشر

: واآلن أود أن أتح&&&&دث ع&&&&ن الب&&&&ند الس&&&&ادس   
وأمام تطور  . تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده    

األنش&&&&طة والتكنولوج&&&&يات الفض&&&&ائية وم&&&&ع أنش&&&&طة     
الش&&رآات الخاص&&ة الوطن&&ية وم&&تعددة الجنس&&يات علي&&نا 
أن نع&ترف بأن&نا نح&تاج الى تعريف للفضاء الخارجي            

لي&نا أن نعي&ن حدوده وهي مسألة ملحة أآثر من أي    وع
 .وقت مضى

لق&&&د ش&&&اهدتم ي&&&وم الخم&&&يس الماض&&&ي عل&&&ى       
شاش&&&&&ات ال&&&&&تلفزيون أول محاول&&&&&ة تكلل&&&&&ت بال&&&&&نجاح 
لص&&&اروخ م&&&ن الناس&&&ا يش&&&به آث&&&يرا ص&&&اروخ هرم&&&ز   

 15 الى   11األوروب&ي وال&ذي ين&تقل ال&ى ارتف&اع ي&بلغ             
ية آيلوم&&&ترا ويرم&&&ي ال&&&ى تقدي&&&م المس&&&اعدة االرش&&&اد     

المالح&&&ية بالنس&&&بة للمرآ&&&بات الفض&&&ائية أو للمالحي&&&ن   
 .الفضائيين في حالة وقوع العطل أو الحوادث

وأن&تم تع&رفون أننا نهتم بمشروع آبير القامة          
نظام لالتصاالت للبث االذاعي يقوم على أنواع معينة        
من المناطيد من نوع زيبيلين وهي تعمل على نطاقات 

 والتخص&&&&&يص  ج&&&&يغاهرتز 40 ال&&&&ى  20ت&&&&ردد م&&&&ن   
المطل&وب مع&روض عل&ى االتح&اد الدول&ي لالتصاالت           

 ).اآليتيو(

وه&&&ناك ف&&&راغ قانون&&&ي نت&&&يجة تطب&&&يق قواع&&&د  
ونحن ال نعرف   . قانون&ية متض&اربة ف&ي هذه المجاالت       

وفي . بالط&بع م&ا ه&ي ن&تائج االستبيان الذي وزع علينا     
حال&&ة ع&&دم وض&&ع تنظ&&يم معي&&ن له&&ذه األنش&&طة فس&&وف   

 ف&&ي مواقف&&نا الس&&ابقة بالنس&&بة    نض&&طر أن نع&&يد ال&&نظر  
 .لتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده

بالنس&بة لمش&كلة الم&دار الثاب&ت وقد ناقشنا هذا          
الموض&&&وع م&&&نذ رب&&&ع ق&&&رن، ه&&&نا أش&&&عر بش&&&يء م&&&ن    
االرت&ياح ازاء الح&ل الوس&ط المرض&ي ال&ذي أس&هم في              

ان آ&&ل . انج&&ازه آ&&ل م&&ن فرنس&&ا وآولومب&&يا وال&&يونان    
ية أو م&تقدمة عل&يها أن تحضر        ال&دول س&واء آان&ت نام&       

مؤتم&رات االتح&اد الدول&ي لالتص&االت لكي تحسن من        
اس&&تعمال الم&&ورد الطبيع&&ي ال&&ذي يوف&&ره الم&&دار الثاب&&ت 

 .بالنسبة لألرض خدمة لشعوب العالم

ون&&&ود أن نذّآ&&&ر أن ال&&&يونان وب&&&األخص م&&&نذ    
ال&&دورة الخامس&&ة والثالثي&&ن لدورت&&نا ه&&نا وآذل&&ك م&&نذ      

 للمفوض&ين في االتحاد الدولي  المؤتم&ر الس&ادس عش&ر    
لالتص&&&&االت، أي&&&&دت اذًا ال&&&&يونان اس&&&&تعمال الفض&&&&اء    
الكهرومغناطيس&ي آم&ورد طبيع&ي ف&ريد من نوعه يعد          

وبالتال&&&&ي ال يمك&&&&ن أن ُيس&&&&مح ب&&&&أي  . ت&&&&راثا للبش&&&&رية
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اغتص&اب له&ذا الم&ورد من جانب أي جهة أو أي دولة             
وه&ذا ينط&بق أيض&ا عل&ى آ&ل أنواع المدارات األخرى          

رام الس&ماوية أو األجس&&ام الفض&ائية ف&ي الفض&&اء    واألج& 
ان الدول ليس لها اال حق النفاذ الى        . القري&ب أو البعيد   

ال&&&&ترددات ال&&&&راديوية والم&&&&&دارات الس&&&&اتلية بش&&&&&رط    
اس&&&&تغالل ه&&&&ذا الم&&&&ورد بط&&&&ريقة منص&&&&فة ورش&&&&يدة     

 .واقتصادية وفعالة

دراس&&&&ة المع&&&&اهدات الدول&&&&ية  : الب&&&&ند الثام&&&&ن  
تش&&رفت ف&&ي . امات الفض&&اءالخم&&س الت&&ي تحك&&م اس&&تخد

الس&نة الماضية برئاسة فريق عامل عكف على دراسة    
ان ثم&&رة أعم&&ال ه&&ذا الف&&ريق آان&&ت     . ه&&ذا الموض&&وع 

موضع تقدير من اللجنة الفرعية القانونية، وقد انعكس 
ذل&&ك ف&&ي تقري&&ر اللج&&نة الفرع&&ية ع&&ن دورته&&ا الثام&&نة     
والثالثي&&&&ن وتقري&&&&ر الكوب&&&&وس ع&&&&ن ال&&&&دورة الثان&&&&ية   

وم&&&&ع ذل&&&&ك ورغ&&&&م أن الخط&&&&ة الثالث&&&&ية  . ي&&&&نواألربع
للمكس&يك تنته&ي ف&&ي ه&ذه ال&دورة، فالمض&&مون ف&ي ح&&د      
ذات&ه م&ا ي&زال قائم&ا ألن الدراس&ة الس&طحية الت&ي تمت                
ف&ي ال&دورة األخ&يرة للج&نة الفرع&ية العلمية والتقنية ال              
تكف&ي، وبالتال&ي فعلي&نا أال نضع حدا زمنيا لدراسة هذا      

المواض&&يع الت&&ي  فه&&و أه&&م موض&&وع م&&ن    . الموض&&وع
 .تبحثها لجنتنا الفرعية القانونية

وينبغ&ي أن ن&درج نفس هذا البند ليس فقط في            
الدورة القادمة األربعين بل أيضا في الدورات الالحقة     

بند جديد  . لذل&ك وس&وف نوض&ح ه&ذا المطل&ب فيما بعد           
 .اذًا ليدرج في جدول األعمال

سبق أن أشرنا الى أن اقتراح اليونان ال يعني       
أن&نا ن&ريد أن نك&رر بك&ل بس&اطة األعمال التي قمنا بها       
ح&ول ه&ذا الموض&وع خ&الل السنوات الثالث الماضية           
نظ&&را ال&&ى أن م&&بادرة المكس&&يك آان&&ت ته&&دف بش&&كل       
حص&ري الى السعي وراء األسباب التي دفعت ببعض         
الدول على عدم التصديق على هذه المعاهدات الخمس 

نضمام آافة الدول وآذل&ك محاول&ة ل&تقديم آل&ية تضمن ا     
وي&&&رجى ال&&&نظر ه&&&نا وم&&&راجعة  . ال&&&ى ه&&&ذه الص&&&كوك

أب&&ريل / نيس&&ان4، ص&&ادرة ب&&تاريخ L.206/Rev.1الوث&&يقة 
 . وخاصة الفقرات تحت عنوان النتائج المرجوة1997

م&ن البديه&ي أنا أتكلم عن عمل هنا آلي تقريبا          
أو وص&في ح&تى يح&اول أن يغطي هذا البند الرابع من          

ذي ل&م يكن في الواقع يطال مضمون      ج&دول أعمال&نا ال&     
المشكلة فعليا، بل على العكس، يهدف اقتراحنا الى أن 

نطل&ب من اللجنة الفرعية القانونية بما أنها من الناحية       
المؤسس&&&اتية ه&&&ي المحف&&&ل الدول&&&ي السياس&&&ي المم&&&تاز   
واألنس&&&ب لك&&&ي ي&&&نظر ف&&&ي ه&&&ذه االش&&&كالية القانون&&&ية    

 .الخاصة بأنشطة االنسان في الفضاء

نطل&&&ب اذًا م&&&ن اللج&&&نة أن تض&&&طلع بدوره&&&ا     
األساس&&ي وأن تلب&&ي الرس&&الة النب&&يلة الدول&&ية األص&&لية     
الت&ي أوآل&ت ال&يها وأن تك&رر ه&ذا العم&ل ولك&ن بجدي&&ة        
آبيرة وتنظر في آيفية التعمق في المشاآل الكبيرة من 
ج&راء تطبيق هذه المعاهدات الدولية بما في ذلك أيضا      

له&&&&&ذه التغ&&&&&يرات ه&&&&&ذه المع&&&&&اهدات الخم&&&&&س نظ&&&&&را  
التكنولوج&ية والجيوسياس&ية الكب&يرة الت&ي شهدناها منذ          

وان لم تكن اللجنة الفرعية . وضع أول معاهدة للفضاء
القانون&&ية ه&&ي المحف&&ل العالم&&ي المناس&&ب لمناقش&&ة ه&&ذه  
المش&اآل الش&ائكة والص&عبة للحط&ام الفضائي لألجسام          
 الفض&ائية الجوي&ة الستخدام مصادر الطاقة النووية في       

الفضاء لعدم تطبيق اتفاقية القمر لمفهوم دولة االطالق 
لكاف&ة األنش&طة والمس&ؤولية التي يجب أن تضطلع بها           
الش&&رآات الخاص&&ة للعالق&&ة بي&&ن الق&&انون الدول&&ي الع&&ام  
الخاص بالفضاء والقانون الخاص، خاصة فيما يرتبط    

وآذل&&ك مس&&ألة توح&&يد   . بالملك&&ية الفك&&رية والص&&ناعية  
ون الفضاء وآذلك مواضيع أخرى، وتطوير قواعد قان  

ع&ندئذ أتس&اءل أي&ن هو المكان الذي يجب أن نتكلم فيه             
ع&ن هذه المواضيع؟ في األروقة، المقاهي، أو مطاعم         
مرآ&&ز األم&&م الم&&تحدة ف&&ي فيي&&نا أو ح&&تى ف&&ي المقاه&&ي     

 .التقليدية التي تعرفها فيينا

ان ل&&م يك&&ن ه&&ناك م&&ن ن&&ية مخف&&ية ل&&دى بع&&ض   
جنة الفرعية القانونية آي تتمكن     ال&دول لتقلص دور الل    

ه&&ي م&&ن أن تعم&&ل عل&&ى الس&&احة الدول&&ية م&&ن دون أي    
ال&&تزامات أو ق&&يود قانون&&ية تف&&رض عل&&يها وف&&ي مج&&ال   

ع&ندئذ علي&نا أن نعم&ل هنا جميعا معا     . غ&ير م&نظم أب&دا     
لك&ي ن&نعش اللج&نة الفرع&ية القانونية ونترآها حرة في      

 40 منذ مسارها المؤسساتي والدستوري الذي حدد لها
عام&ا، حي&ث خ&الل ه&ذه الف&ترة تمك&نا من انشاء مدونة               

ألنه من جهة   . لكاف&ة القوانين الفضائية بشكل استثنائي     
أخ&رى، ان آ&ل م&ن يس&اهم في التمويل في العالم وآل               
من يدفع الضرائب ليس مضطرا هنا لكي يرى ممثلي         
الدول األعضاء في آوبوس يقضي فرصا ممتعة على 

 .يناحسابهم في ربيع في

ال أع&&تقد أن&&ه س&&نحتاج ه&&نا ال&&ى حج&&ة أخ&&رى     
لنبي&ن أهم&ية ادخ&ال هذا الموضوع وذلك في الظروف     
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الت&ي ذآ&رتها، ندخ&ل ه&ذا الموض&وع عل&ى أن&ه ه&و بند                 
جدي&د عل&ى ج&دول أعمال&نا في اللجنة الفرعية القانونية       
. وذلك لتناقشه في دوراتها المقبلة بدءا من العام المقبل

حة لك&&ي نح&&تفل هك&&ذا بالذآ&&رى أع&&تقد أن الفرص&&ة س&&ان
األربعي&ن النش&اء اللج&نة ول&تقدير مس&اهمتها الق&يمة في        
االس&&تخدام الس&&لمي للفض&&اء الخارج&&ي وذل&&ك لص&&الح      

 .البشرية جمعاء

ان ال&&يونان عل&&ى اس&&تعداد للمس&&اهمة م&&ع آاف&&ة  
الوف&&ود المه&&تمة وآذل&&ك م&&ع المكت&&ب م&&ن أج&&ل وض&&ع     

 .خطة عمل منفتحة حيال هذا الموضوع

أشكر ممثل اليونان الموقر وأشكره     : سالرئJي  
بالط&بع على هذه الكلمات اللطيفة التي وجهها لكل من          

 .يجلس هنا الى هذه المنصة

ل&م يع&د ل&دي م&ن وف&د يطلب الكلمة اآلن حول               
هل من وفد آخر  . ه&ذا الب&ند الثام&ن م&ن ج&دول أعمال&نا           

يرغ&&ب ف&&ي التعقي&&ب ح&&ول الب&&ند الثام&&ن اآلن ف&&ي ه&&ذه    
س&نا، بهذا نكون قد انتهينا من المناقشة       ح. الم&رحلة؟ ال  

اس&&&تعراض حال&&&ة : ف&&&ي العم&&&ق، مناقش&&&ة الب&&&ند الثام&&&ن 
الص&كوك القانون&ية الدول&ية الخمسة التي تحكم الفضاء          

 .الخارجي

نستكمل اآلن النظر في البند التاسع من جدول  
 من  له& . أعمال&نا وه&و م&راجعة مفه&وم دول&ة االط&الق           

بند اليوم بعد الظهر؟    م&تحدث يطلب الكلمة حول هذا ال      
ل&م يس&جل أي وف&د اسمه وأسأل هل من وفد يرغب          . ال

: ف&&ي التعقي&&ب عل&&ى الب&&ند التاس&&ع م&&ن ج&&دول أعمال&&نا       
اس&تعراض مفه&وم دول&ة االطالق؟ اذًا، نستكمل النظر          

بالط&&بع، لق&&د بلغك&&م . ف&&ي ه&&ذا الب&&ند التاس&&ع غ&&دا ص&&باحا
رئ&يس الف&ريق الع&امل أنه بشأن هذا الموضوع بالذات           

 . سيستكمل أعماله غدا بعد الظهرهو

د العاش&&ر م&&ن  ـر ف&&ي الب&&ن ــنس&&تكمل اآلن ال&&نظ  
 .جدول أعمالنا

JJJJتراحات موجهJJJJاء  اقJJJJتخدام الفضJJJJنة اسJJJJى لجJJJJة ال
ألغJJراض السJلمية بشJJأن بJJنود جديJJدة  جJي فJJي ا الخار

يJJراد أن تJJنظر فJJيها اللجJJنة الفرعJJية القانونJJية فJJي       
 م&&&&ن ج&&&&دول 10الب&&&&ند ( )تJJJJابع(  دورتهJJJJا األربعيJJJJن

 )األعمال

أع&&&تقد أن&&&ه س&&&يكون م&&&ن المف&&&يد أن : الرئJJJيس  
نس&تعرض بايج&&از المق&ترحات القائم&&ة آم&ا وردت ف&&ي    

سأناقشها بندا تلو اآلخر هذه     . مش&روع جدول األعمال   
 .القائمة التي أعدتها لنا األمانة

اذًا حس&&ب اتفاق&&نا بش&&أن ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة   
اذا، . تظمةالفرعية في العام الماضي لدينا أوال بنود من  

س&&يكون لدي&&نا افت&&تاح الجلس&&ة ث&&م ب&&يان اس&&تهاللي م&&ن       
هذا ما نراه عادة   . جان&ب المدي&ر ث&م ت&بادل ع&ام ل&آلراء           

حالة : ث&م لدي&نا الب&ند المنتظم   . ف&ي آ&ل ج&داول األعم&ال       
المع&&&اهدات الدول&&&ية الت&&&ي تحك&&&م اس&&&تخدامات الفض&&&اء 
الخارج&&ي وربم&&ا سنوس&&ع ه&&ذا الب&&ند لك&&ي يش&&تمل عل&&ى 

ى، نوس&ع لنش&مل ربما ما هو اآلن البند          مواض&يع أخ&ر   
الثام&&&&ن اذا وافق&&&&تم، أي الص&&&&كوك القانون&&&&ية الدول&&&&ية   

هذا ما أثير في األسبوع الماضي وأيده اليوم        . الخمس&ة 
. بع&بارات ص&ريحة مم&ثل ال&يونان الموق&ر في مداخلته           

ار مم&&ثل ث&م لدي&&نا وض&&ع اتفاق&&ية مع&&اهدة القم&&ر آم&&ا أش&& 
 .النمسا وأيدته وفود أخرى

لديك&م أنش&طة الوف&ود وأنش&طة الدول حول          ث&م    
ق&&انون الفض&&اء، ث&&م مس&&ائل مرت&&بطة ب&&تعريف الفض&&اء   
الخارج&&&ي وتعيي&&&ن ح&&&دوده وبطب&&&يعة الم&&&دار الثاب&&&ت     
بالنس&&بة ال&&ى األرض واس&&تخدامه، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك ال&&نظر 
ف&ي الس&بل والوس&ائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد          

رض دون والع&&&&ادل للم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة ال&&&&ى األ 
مس&&&اس ب&&&دور االتح&&&اد الدول&&&ي لالتص&&&االت الس&&&لكية    

اذا، هذا البند أيضا سيقسم الى جزأين آما        . والالسلكية
طل&به وف&&د االتح&اد الروس&&ي وه&&و مس&ائل مرت&&بطة م&&ن    
جه&ة ب&تعريف ورس&م الح&دود وم&ن جه&ة أخ&رى ننظر            

ولكن لن ننشئ فريقا عامال حول      . ف&ي استعمال المدار   
 .هذا الموضوع بالطبع

ث&&&م لدي&&&نا المس&&&ائل المنفص&&&لة، ب&&&نود لل&&&نقاش،  
"single issues"مسائل منفردة للنقاش : 

يمكن أن ننظر هنا في استعراض أو        -
امكانية تنقيح حتى المبادئ المتصلة باستخدام      

. مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي     
ه&&&&ذا ه&&&&و الب&&&&ند الحال&&&&ي ولك&&&&ن تع&&&&رفون أن  

لتي تقوم بها مناقش&ته ترت&بط بن&تائج األعم&ال ا     
اللج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية والتقن&&&ية ح&&&ول ه&&&ذا 

لذل&ك هذه المسألة تبقى مسألة مرتبطة       . األم&ر 
 .بالقرار الذي سيتخذ
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ث&&م لديك&&م ب&&ند آخ&&ر وه&&و  ال&&نظر ف&&ي    -
وض&ع اتف&اق أو مع&اهدة القم&ر، اق&تراح قدمته            
أس&&تراليا، اال اذا أردت&&م أن تدرج&&وا ف&&ي اط&&ار  

 باستعراض حالة مناقشة البند المنتظم المتعلق
 .صكوك الفضاء

ث&&م لدي&&نا اس&&تعراض للمعاي&&ير القائم&&ة  -
ح&&ول الق&&انون الدول&&ي المنط&&بق عل&&ى الحط&&ام  

ه&&&&ذا الب&&&&ند اقترح&&&&ته الجمهوري&&&&ة . الفض&&&&ائي
أوص&&ى وف&&د . التش&&يكية ف&&ي بداي&&ة ه&&ذه ال&&دورة 

الجمهورية التشيكية باالحتفاظ بهذا البند على      
 .جدول أعمالنا

وابية تطوير  استص: ث&م لدي&نا بند آخر      -
اتفاق&&&ية ش&&&املة موح&&&دة لألم&&&م الم&&&تحدة ح&&&ول  
ق&انون الفض&اء الخارج&ي، وه&ذا اق&تراح قدمه           

وآما تذآرون اليوم صباحا    . االتح&اد الروسي  
ان ممثل االتحاد الروسي فسر آيف يمكننا أن 

 .نعمل على هذا البند بالذات

مس&ائل مرت&بطة بحماية   : ث&م ب&ند آخ&ر     -
ء الخارج&&ي، حق&&وق الملك&&ية الفك&&رية والفض&&ا  

وه&&ذا اق&&تراح قدم&&ته ونظ&&رت ف&&يه ح&&تى دول&&ة  
ج&&نوب افريق&&يا بش&&كل ص&&ريح، م&&ع أن وف&&ودا  

ولك&ن االق&تراح   . آث&يرا آان&ت ق&د أش&ارت ال&يه     
 .قدم صراحة من جنوب افريقيا

م لدينا مجموعة من البنود التي سننظر فيها في اطار          ث
 .خطط العمل

أوال، اس&&&&&تعراض حال&&&&&ة الص&&&&&كوك  -
الخمس&&&ة الم&&&نظمة للفض&&&اء الدول&&&ية القانون&&&ية 

اذًا، ه&&ذا ب&&ند دائ&&م وي&&بقى بالط&&بع     . الخارج&&ي
 .رهنا بقرار سيتخذ بشأن هذا البند بالذات

ثان&&&يا، وه&&&ذا م&&&ا عرض&&&ه ال&&&يوم بع&&&د  -
الظه&ر، اق&ترح أن نج&دد هذا البند ونضعه في        
ج&&&دول أعمال&&&نا آب&&&ند جدي&&&د م&&&ن دون ف&&&رض 
ح&&&دود زمن&&&ية، اذًا، عل&&&ى مس&&&ألة اس&&&تعراض  

 .ة القانونية الخمسةالصكوك الدولي

 .اليونان طلبت الكلمة 

اذا سمحت لي، ): اليونان(السJيد آاسJابوغلو      
أري&&د أن نم&&يز بي&&ن م&&ن جه&&ة الب&&ند الثام&&ن الحال&&ي م&&ع    

اس&&تعراض حال&&ة : الع&&نوان ه&&و ذات&&ه بالط&&بع. اقتراح&&ي
الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية الخمس&&ة، ولك&&ن اقتراح&&ي    

س&&يك آ&&ان  مخ&&تلف ألن اق&&تراح المكس&&يك وعم&&ل المك   
أن&&ا م&&ا أري&&د أن . مج&&رد ج&&رد وقائم&&ة لس&&رد م&&ا حص&&ل 

أق&وم به هو أن ندرس آيفية تطبيق هذه المعاهدات في        
 .الدول وخارجها

فهمت اقتراحك، ولكنني   . ش&كرا لك  : الرئJيس  
أود أن أض&يف اال أنه فضال عن موقفك الخاص حيال   
هذا البند آانت وفود أخرى قد أعربت عن رغبتها في          

ر ف&&ي ه&&ذا الب&&ند الثام&&ن م&&ن ج&&دول أعمال&&نا  تمدي&&د ال&&نظ
وبالتال&&ي يج&&&ب أن ن&&أخذ بعي&&&ن   . لي&&بقى عل&&ى الج&&&دول  

االعت&&بار آاف&&ة العناص&&ر الت&&ي عرض&&ت علي&&نا ون&&رى    
 .آيف يمكن أن نقدمها عندما ننظر في هذا البند بالذات

ث&&م لدي&&نا ب&&ند ث&&ان اذًا ف&&ي اط&&ار خط&&ة   -
اس&تعراض مفه&وم دولة االطالق، هو     : العم&ل 
تاسع الحالي وننظر بما في ذلك في آل البند ال

لع&&امل وخط&&ة عم&&ل  م&&ا يص&&در ع&&ن الف&&ريق ا 
 .حول هذا الموضوع

ث&&م لدي&&نا اق&&تراح ثال&&ث وه&&و اق&&تراح      -
األرجنتي&ن ح&ول الجوان&ب ال&تجارية لألنشطة         
الفض&&&&ائية، م&&&&ثال، حق&&&&وق الملك&&&&ية، التأمي&&&&ن 

 .والمسؤولية

ه&&ذه ه&&ي المق&&ترحات الت&&ي قدم&&ت ح&&تى اآلن     
ع&&&&ية وعلي&&&&نا بالط&&&&بع أن نأخذه&&&&ا بعي&&&&ن  للجنت&&&&نا الفر

االعتبار لكي نرى آيف يمكننا أن نضع جدول أعمال         
ف&نرى آ&يف يمك&ن للجنت&نا الفرعية أن          . دورت&نا المق&بلة   

بالط&بع علي&نا أيض&ا أن ن&ناقش المقترحات          . ت&نظر ف&يها   
الت&ي يمك&ن للج&نة الفرع&ية القانون&ية أن ت&نظر فيها في               

 .في العام المقبلدورتها الحادية واألربعين وذلك 

اذًا، آان&&&ت ه&&&ذه مج&&&رد بع&&&ض األفك&&&ار الت&&&ي  
أع&&&رف أنك&&&م عل&&&ى عل&&&م به&&&ا  . أردت أن أذّآ&&&رآم به&&&ا

ولكنن&&ي أردت فق&&ط أن ألخ&&ص عل&&يكم المواض&&يع الت&&ي 
ولدي اآلن وفدان يطلبان    . طرحت على جدول أعمالنا   

 .الكلمة، األول أستراليا والثاني البرازيل
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 مداخالت عدة في في): أستراليا(السيد آانان  
األس&بوع الماض&ي أعرب&ت أس&تراليا ع&ن اه&تمامها في             

 ح&&ول اتفاق&&ية القم&&ر،  2001ع&&رض ب&&ند م&&نفرد للع&&ام  
ووزع&&نا عل&&يكم ورق&&ة عم&&ل غ&&ير رس&&مية ح&&ول ه&&ذا      

ويهمنا بالطبع اهتمام آافة الوفود آايطاليا      . الموض&وع 
وال&&&يونان وآوري&&&ا وش&&&يلي واالتح&&&اد الروس&&&ي ح&&&ول   

ر وعل&&ى أن&&ه يمك&&ن للج&&نة الفرع&&ية  مس&&ألة اتفاق&&ية القم&& 
بالط&&بع تواج&&ه ه&&ذه   . القانون&&ية أن تق&&دم مس&&اهمة ف&&يها   

االتفاق&&ية عوائ&&ق تح&&ول دون التص&&ديق عل&&يها بش&&كل      
 .واسع

وتعت&&بر أس&&تراليا أن لجنت&&نا الفرع&&ية يمك&&ن أن  
تلع&&ب دورا ف&&ي مواجه&&ة ه&&ذه المش&&اآل وف&&ي اق&&تراح      

من هذا  وبالتالي بالرغم   . مس&ائل ل&تجاوز ه&ذه العوائ&ق       
ن&&&رى آ&&&أن اللج&&&نة الفرع&&&ية تغ&&&ض ال&&&نظر ع&&&ن ه&&&ذا   
الموض&وع وترآ&ز فق&ط عل&&ى اتفاق&ات أخ&رى مرت&&بطة      

 .بالفضاء الخارجي

بغ&ض ال&نظر ع&ن المالحظ&ات الت&ي أدلى بها             
مم&&&ثل ال&&&يونان، وف&&&ي مداخ&&&الت اس&&&تمعنا ال&&&يها ي&&&وم    
الجمع&ة، ربما لم تكون لدينا من فرص أخرى لمناقشة          

وبالتالي . باتفاقية القمر غير اآلن   ه&ذه المسألة المتعلقة     
ان ل&م تتمك&ن اللج&نة الفرع&ية م&ن التوص&ل ال&ى توافق                
آراء من أجل تجديد النظر في البند الثامن أو دمج هذه   
المس&ألة في البند الرابع، عندئذ لن تسنح لنا أي فرصة           
أخ&رى لن&نظر ف&ي جوه&ر هذه المعاهدات الخمس التي            

وان الوضع  . لدوليتشكل هي أساس النظام الفضائي ا     
ال&ذي وصلنا اليه، وبما أن اللجنة الفرعية القانونية في      
الكوب&&وس ه&&ي المعن&&ية ه&&نا، وآم&&ا ط&&رح س&&ؤال مم&&ثل 

 .اليونان اليوم وفي األسبوع الماضي

ان ل&م تك&ن لجنت&نا ه&ي التي ستستكمل مناقشة             
ه&ذه المع&اهدات، م&ن هو وأي جهة ستقوم بهذا األمر؟         

لب&&&ند يس&&&&مح ل&&&نا بت&&&&بادل   لذل&&&ك نح&&&&ن ن&&&رى أن ه&&&&ذا ا  
المعلومات حول آخر التوقيعات والتصديقات والتدابير 
التي يمكن أن تتخذ على الصعيد الوطني لمواجهة هذه 

ونع&&تقد أن الب&&ند ال&&رابع بطبيع&&ته ل&&ن ي&&دوم     . األه&&داف
طوي&&ال وه&&و فق&&ط ألغ&&راض ت&&بادل المعلوم&&ات ول&&يس   

 .للنظر بتعمق وبتحليل في هذا البند

حية األسترالية ان اتفاق القمر مع      اذًا، م&ن النا    
تس&عة تص&ديقات فق&ط عل&يه يصرخ لنا لكي نليه بعض           

وآما أشرنا، خمسة صكوك قانونية دولية لم        . االهتمام

. تص&&دق عل&&يها أآ&&ثرية ال&&بلدان الناش&&طة ف&&ي الفض&&اء     
بالط&بع لدي&نا ربما بعض األسباب الوجيهة لهذا األمر،     

معت الى بعضها ونود أن نستمع اليها وأنا سبق أن است
. ف&&ي مش&&اورات غ&&ير رس&&مية ف&&ي األس&&بوع الماض&&ي     

ولكن&نا نش&عر أن&ه يمكن&نا أن نعم&ل عل&ى م&ا قمنا به في            
ويمك&&ن أن . الماض&&ي ف&&ي الس&&نوات ال&&ثالث الماض&&ية    

نح&دد بع&ض العوائ&ق التي دفعت بدول آثيرة الى عدم            
 .التصديق على اتفاقية القمر

سنة لذلك نريد ونطلب في أستراليا أن نكرس       
واح&دة عل&ى األق&ل لل&نظر في هذه االتفاقية ولننظر في           

ال . بع&ض الخط&وات التي تسمح لنا بتحسين األوضاع        
نق&&دم اق&&تراحا جذري&&ا ه&&نا، فق&&ط مج&&رد نق&&اش، ولس&&نة     
واح&&دة، آ&&ي نس&&مح للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية أن ترآ&&ز  
عل&ى المواض&يع الت&ي حال&ت دون تص&ديق واس&ع على            

 .اتفاقية القمر

ش&كرا لمم&ثل أستراليا على مداخلته       : الرئJيس  
ح&ول الب&ند العاش&ر م&ن ج&دول أعمال&نا وأعطي الكلمة              

 .اآلن لممثل البرازيل الموقر

آم&&ا س&&نحت ل&&ي ): ال&&برازيل( والسJJيد لوسJJير 
الت&&بادل الع&&ام ل&&آلراء، أن   : الفرص&&ة ف&&ي الب&&ند الثال&&ث   

أع&رب ع&ن رأي البرازيل، نحن نرحب بالنهج الجديد          
ون&&رجو أن يحس&&ن . دول أعمال&&ناال&&ذي اع&&تمدناه ف&&ي ج&&

ط&&ريقة عمل&&نا لي&&ترجم عمل&&يا ب&&تعزيز ألنش&&طة اللج&&نة     
 .وتطوير وتوطيد لقانون الفضاء الدولي

نحن نشاطر الرأي السائد الذي يفيد بأنه نظرا  
للتغي&يرات السريعة والتطورات الجديدة في تكنولوجيا       
الفض&&&اء، ف&&&ان اط&&&ارا قانون&&&يا حدي&&&ثا ومناس&&&با لتنظ&&&يم  

النسان في الفضاء الخارجي هو ضروري اذا أنشطة ا 
رغب&نا في أن نتفادى أي تباين آراء أو ما يسمى باللغة      

ع&&ندما يك&&ون الواق&&ع مخ&&تلفا " األم&&ر الواق&&ع"الفرنس&&ية 
ع&ن الق&انون وع&ندما ن&رى مش&اآل قانونية تبرز نظرا             

 .لعدم تطبيق المعايير بشكل مناسب

وف&&&ي ه&&&ذا الس&&&ياق، ان اللج&&&نة القانون&&&ية ف&&&ي   
الكوب&&وس ه&&ي المحف&&ل المناس&&ب ال&&ذي لدي&&ه تفوي&&ض      
لي&نظر ويس&تعرض االط&ار القانون&ي الخ&اص المرتبط           

ان ه&&&ذا العم&&&ل يج&&&ب أن يع&&&زز بموج&&&ب     . بالفض&&&اء
ونظرا للمستلزمات  . أولوي&ات حددناه&ا بش&كل مشترك      

الجدي&دة التي حتمتها علينا آخر التطورات في مشاريع       
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عين االعتبار  وتكنولوج&يا الفض&اء، بالط&بع م&ع األخذ ب         
النص&&&وص القانون&&&ية القائم&&&ة ذات الص&&&لة والم&&&بادئ     

لذل&&ك، ان ال&&برازيل عل&&ى اس&&تعداد لك&&ي تواف&&ق   . أيض&&ا
مبدئ&يا عل&ى الم&بادرات الت&ي قدمتها وفود الدراج بنود       
جدي&&&دة عل&&&ى ج&&&دول أعمال&&&نا تواج&&&ه ه&&&ذه الحاج&&&ات     

 .واألولويات التي حددناها بشكل مشترك

برازيل&&ية أن وبش&&كل خ&&اص، ت&&ود الحكوم&&ة ال  
ت&&رى ف&&ي ج&&دول أعم&&ال لجنت&&نا الفرع&&ية ب&&ندا لمعالج&&ة  
الجوان&ب ال&تجارية لألنشطة الفضائية، مع األخذ بعين          
االعتبار مشارآة الالعبين غير الحكوميين آالشرآات 

ان ه&&ذا المج&ال يح&&تاج ال&ى نق&&اش مس&&تفيض   . الخاص&ة 
ل&&يعزز تفهم&&نا ح&&ول ه&&ذه المس&&ائل الواس&&عة ال&&نطاق،      

 التأمي&&ن والمس&&ؤولية وحق&&وق الملك&&ية    آم&&ثال، مس&&ائل 
 .الفكرية في الفضاء الخارجي

أم&ا بالنس&بة ال&ى التعاون الدولي، فان المبادئ           
التوجيهية ألي تقدم يمكن أن يحرز في هذه المواضيع         
خاصة بالنسبة الى مسائل حقوق الملكية الفكرية يجب        

أوال، أن نؤمن للبلدان . أن يك&ون ع&بر ثالث&ة مستويات    
ية وص&&وال معق&&وال ال&&ى الب&&يانات، الب&&يانات الت&&ي    النام&&

نحص&ل عل&يها م&ن ه&ذه األنشطة؛ ثانيا، تعزيز المنافع            
 .العرضية والجانبية؛ ثالثا، تعزيز نقل التكنولوجيات

وف&&&ي الخ&&&تام، واش&&&ارة ال&&&ى مالحظ&&&اتك ف&&&ي    
التمه&يد لمناقش&ة ه&ذا الب&ند، ذآ&رت أن&ت مسألة الحطام              

ي على أن هذه المسألة     يواف&ق الوفد البرازيل   . الفض&ائي 
يجب أن تدرج بشكل تدريجي في جدول أعمال لجنتنا         

ولذلك نحن نؤيد مبادرة الجمهورية     . الفرع&ية القانونية  
 .التشيكية في هذا المجال

شكرا لممثل البرازيل حول مداخلته     : الرئيس 
وبهذا تكون قائمة . على البند العاشر من جدول أعمالنا

. نني أرى وفدا يطلب الكلمة    ولك. المتحدثي&ن ق&د انته&ت     
 .اليونان، تفضل

أوال، اسمح لي   ): اليونان(السJيد آاسJابوغلو      
رسميا أن أقدم موقف اليونان حيال اقتراح الجمهورية     

ي&ود وف&دي أن ي&رعى ه&و أيض&ا ويساهم في           . التش&يكية 
ه&&ذا االق&&تراح التش&&يكي آم&&ا ترغ&&بون، اذا ارتأي&&تم أن&&ه   

ولدي اقتراح  . فدكمناس&ب، نح&ن ننض&م اذًا الق&تراح و         
 .بسيط من الناحية االجرائية فقط

نظ&را ألن ع&ددا آب&يرا م&ن المق&ترحات قدمت             
علي&نا بالنس&بة ال&ى جدول أعمال الدورة المقبلة، اسمح           
ل&&ي أن أطل&&ب م&&نك، حض&&رة الرئ&&يس، ونطل&&ب ع&&برك  
م&&ن المندوبي&&ن الذي&&ن س&&بقوا أن قدم&&وا مق&&ترحات، اذا     

غ&&&ير رس&&&مي أن&&&ت ارتأي&&&تها مناس&&&بة، نج&&&تمع بش&&&كل   
لمناقش&تها لت&بادل اآلراء ح&ول ه&ذه الب&نود لنرى ما ان               
آ&&ان ه&&ناك م&&ن تداخ&&ل ف&&ي م&&ا بي&&ن بع&&ض الب&&نود آ&&ي    
نتوص&ل الى نص مع أفكار محددة خاصة حول مسألة      

 .ادراج بنود جديدة على جدول أعمالنا

في الواقع  . شكرا على هذه المداخلة   : الرئJيس  
. لمتحدثينل&م يع&د ل&دي م&ن م&تحدث آخ&ر ح&ول قائم&ة ا             

وأس&&&أل ه&&&ل م&&&ن م&&&تحدث يطل&&&ب الكلم&&&ة ح&&&ول الب&&&ند  
 .العاشر؟ نعم، ممثل جنوب افريقيا الموقر، تفضل

اقترح&&نا ): ج&&نوب افريق&&يا  (السJJيد مكوماتJJيال  
ال&&&يوم ص&&&باحا أن ن&&&نظر ف&&&ي مس&&&ألة الملك&&&ية الفك&&&رية  

عرف&&نا نح&&ن أن&&نا  . الدراجه&&ا ف&&ي أعمال&&نا للع&&ام المق&&بل  
.  وثيقة حول هذا األمرسنفكر في هذا الموضوع ونقدم

ولكن&نا نتأس&ف ألن&نا ش&عرنا أن اع&داد وث&يقة مختصرة              
ح&ول هذا األمر قد تؤدي الى تشويه هذه الفكرة وسوء   
فهمه&ا ألن ج&نوب افريق&يا ه&نا ال تح&اول أبدا أن تضع              
مج&رد محاول&ة لتنف&يذ م&ا ورد في التقرير الصادر عن             

لذي مؤتم&ر اليونيس&بيس الثال&ث، وخاصة اعالن فيينا ا     
 .ورد في تقرير يونيسبيس الثالث

وبالتال&&ي له&&ذه األس&&باب ب&&الذات نح&&ن نعت&&بر       
. وآأن&نا نح&&اول ه&&نا أن نبش&&ر ب&&أمور بديه&&ية ومع&&روفة 

لذل&ك ال نح&تاج ال&ى اع&داد وث&يقة ح&ول ه&ذا األمر ألن                 
ه&ذا الب&ند عل&ى آ&ل ح&ال ه&و م&ن الب&نود التي اقترحت                  

م آل  ولديك. حلق&ة العم&ل ح&ول ق&انون الفض&اء ادراج&ه           
التفاص&يل ف&ي تقري&ر مؤتم&ر اليونيس&بيس الثال&ث الذي             

ثم . انعق&دت ف&ي اط&اره حلقة عمل حول قانون الفضاء          
آ&ان لدينا حلقة عمل ثانية حول حقوق الملكية الفكرية          
 .في الفضاء الخارجي التي حاولت أن تقدم مبرراتنا

اذًا، م&ا أش&ير ال&يه هنا هو أننا نرغب فعال في      
ب&ه ال&دول األعضاء التي حضرت       أن ن&نفذ م&ا أوص&ت        

ولك&&&ل م&&&ن يحم&&&ل تقري&&&ر . مؤتم&&&ر يونيس&&&بيس الثال&&&ث
مؤتم&&&&ر اليونيس&&&&بيس الثال&&&&ث يمك&&&&ن أن ت&&&&روا ه&&&&ذه     

 م&&&ن تقري&&&ر مؤتم&&&ر   132التوص&&&يات ف&&&ي الص&&&فحة   
يونيس&بيس الثال&ث، بغض النظر عن أننا نعتبر أن هذه    
المس&&&ألة س&&&بق أن عولج&&&ت ف&&&ي مك&&&ان آخ&&&ر وبش&&&كل   
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 حول حقوق الملكية الفكرية     ف&ان حلق&ة العم&ل     . مناس&ب 
 م&&ن 132ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي وذل&&ك ف&&ي الص&&فحة    

تقري&&ر مؤتم&&ر يونيس&&بيس الثال&&ث تح&&توي عل&&ى جمل&&ة    
ولك&&ن حماي&&ة حق&&وق " :وأقت&&بس م&&نها. مث&&يرة لاله&&تمام

الملك&ية الفك&رية وتطب&يقها يج&ب أن ن&نظر فيها معا مع        
الم&بادئ القانون&ية الدول&ية الت&ي وض&عتها األم&م الم&&تحد       

ل&ى ش&كل مع&اهدات واعالن&ات آ&تلك المرتبطة بمبدأ            ع
 ."عدم استمالك الفضاء الخارجي

نع&&&&&تقد أن أي نظ&&&&&ام عل&&&&&يه أن ي&&&&&أخذ بعي&&&&&ن  
االعت&بار مس&ألة عدم استمالك القانون الفضائي، وهذه      
مس&ألة نح&ن نعتبرها غير أليفة، ننظر فيها عادة بشكل         
تقل&يدي ولكن&نا يج&ب أن ن&نظر ف&ي ه&ذا الموض&وع من                

 أخ&&&رى ونح&&&يل ه&&&ذه المس&&&ألة ال&&&ى الوآ&&&االت     ناح&&&ية
ولديكم تفويض واضح   . المتخصصة في األمم المتحدة   

 ع&&ندما ه&&ناك اش&&ارة ص&&ريحة ال&&ى   132ف&&ي الص&&فحة 
نشير الى  . اللج&نة الفرع&ية القانون&ية ف&ي التوص&ية هاء          

األم&&&م الم&&&تحدة وذل&&&ك ع&&&بر مكت&&&ب ش&&&ؤون الفض&&&اء      
 .الخارج&&&ي ولج&&&نة الكوب&&&وس م&&&ع هيئت&&&يها الفرعيتي&&&ن

وبالتال&&ي اذا آ&&نا س&&ننظر ف&&ي ه&&ذا األم&&ر، فلن&&نظر ف&&ي    
ال&تفويض والتوص&يات الت&ي أعطت&نا اياه&ا حلق&ة العمل          

 .التي انعقدت في مؤتمر يونيسبيس الثالث

به&ذا، حض&رة الرئ&يس، نعتقد أن الحكمة التي           
تحل&ت به&ا ه&ذه الوف&ود ع&ندما اجتمع&ت في تلك الحلقة               

ررتم ادراجه على هي مفيدة للغاية لهذا البند في حال ق    
 .جدول أعمالنا

ش&كرا لمم&ثل ج&نوب افريقيا الموقر       : الرئJيس  
لق&د ض&ممت ص&وتك ال&ى م&ا طرح من            . عل&ى مداخل&ته   

اق&تراحات ف&ي الع&ام الماضي بشأن تطوير القانون في           
الق&&رن الواح&&د والعش&&رين وذل&&ك ف&&يما يخ&&ص حق&&وق       

وت&&&م ال&&&تطرق ال&&&ى ذل&&&ك ف&&&ي اط&&&ار  . الملك&&&ية الفك&&&رية
وق&&&د آ&&ان ه&&ناك ندوت&&&ان للعم&&ل ق&&&د    . ثالمؤتم&&ر الثال&&  

ليس . اقترحتا أن يكون هذا بند من بنود جدول أعمالنا        
 .لدي من الوفود من يطلب الحديث

أتس&&اءل ه&&ل ه&&ناك م&&ن يرغ&&ب الحدي&&ث اآلن    
اذًا، س&وف نواصل دراسة     . ع&ن الب&ند العاش&ر؟ ال أح&د        

الب&&ند العاش&&ر ه&&ذا واالق&&تراحات الت&&ي تق&&دم ال&&ى لج&&نة     
ء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض الس&&&لمية اس&&&تخدام الفض&&&ا

وذلك بشأن البنود الجديدة التي سوف تطرحها الهيئات 

الفرع&ية عل&ى بس&اط البحث في دورتها الرابعة عشرة           
 .ويتم ذلك صباح غد على أية حال

. س&&&وف أرف&&&ع ه&&&ذه الجلس&&&ة للج&&&نة الفرع&&&ية    
ونظ&&را ألن ه&&ناك وق&&تا م&&تاح ل&&نا عص&&ر ال&&يوم، أح&&ث   

 هذا الوقت وذلك بالدخول في      الس&ادة الوفود أن تستغل    
مش&اورات غير رسمية بهدف التوصل الى اتفاق على         
االق&&تراحات الت&&ي طرح&&ت بش&&أن الب&&نود الجدي&&دة ف&&ي      
. ج&&&دول أعم&&&ال اللج&&&نة الفرع&&&ية ف&&&ي دورته&&&ا المق&&&بلة

أول&&ئك الذي&&ن . وأش&&دد عل&&ى ه&&ذه النص&&يحة لك&&م جم&&يعا  
ط&&رحوا أفك&&ارا جدي&&دة ع&&ن ج&&دول األعم&&ال وآذل&&&ك       

خ&&رى، ه&&ذه الوف&&ود عل&&يها أن تتش&&اور ف&&يما    الوف&&ود األ
بي&نها ألن&ه علي&نا ب&الفعل أن نتوص&ل ال&ى نتيجة بحلول               

 .غد ربما، أو ربما يوم األربعاء

أرج&&و أن تس&&تغلوا ه&&ذه الفرص&&ة الم&&تاحة لك&&م   
وبامك&&انكم أن تس&&تغلوا ه&&ذا الوق&&ت وذل&&ك لت&&ناول . اآلن

االق&تراح ال&ذي ط&رحه زملي&نا الموق&ر م&ن اليونان وال              
ما الوفود التي طرحت طروحات شبيهة بشأن بنود   س&ي 

. ولك&&ن ه&&ناك بع&&ض االخ&&تالفات وال&&ترددات    . ش&&بيهة
عل&&&&ى أي&&&&ة ح&&&&ال يمك&&&&ن أن تنس&&&&قوا ف&&&&يما بي&&&&ن ه&&&&ذه   
االق&تراحات وذل&ك ح&تى تتوص&لوا الى اقتراح مشترك           
يمك&ن أن يط&رح على بساط البحث في اللجنة الفرعية           

و ه&&ذه ه&ي نص&&يحتي عل&&ى أي&ة ح&&ال وه&&  . بص&فة عام&&ة 
 .مطلبي الذي أتقدم به اليكم بكل تواضع

وق&&&بل أن أرف&&&ع ه&&&ذه الجلس&&&ة أود أن أح&&&&يط      
فغدا صباحا سنتناول   . الوف&ود علم&ا بج&دول العمل غدا       

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية     : الب&ند الخامس  
والم&تعلقة بق&انون الفض&اء وذلك للسماح بتقديم عرض          

 .ه من قبلوهذا أمر قد ذآرت. عن أنشطة اليونيدروا

وبمج&رد أن ننته&ي م&ن دراسة البند الخامس،           
س&&وف نواص&&ل دراس&&ة الب&&ند التاس&&ع وه&&و اس&&تعراض   

االق&&تراحات : مفه&&وم دول&&ة االط&&الق، ث&&م الب&&ند العاش&&ر  
الموجه&&ة ال&&ى لج&&نة اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي       
األغ&&راض الس&&لمية بش&&أن ب&&نود جدي&&دة ي&&راد أن ت&&نظر   

 . في دورتها األربعينفيها اللجنة الفرعية القانونية

ه&&&ل لديك&&&م أي أس&&&ئلة أو تعل&&&يقات عل&&&ى ه&&&ذا    
 .رفعت الجلسة. الجدول المقترح؟ ال
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