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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
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 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/15افتتحت الجلسة الساعة 

حالEEEEة معEEEEاهدات األمEEEEم المEEEEتحدة الخمEEEEس للفضEEEEاء  
 الخارجي وتطبيقها

 الس&ادة األعض&اء الموقرون، سوف       :الرئEيس 
نواص&&ل اآلن ال&&نظر ف&&ي الب&&ند ال&&رابع م&&ن ب&&نود ج&&دول 

حال&ة المع&اهدات الخم&س لألم&م الم&تحدة في      "األعم&ال   
عل&&ى قائمت&&ي م&&تحدثان ". الفض&&اء الخارج&&ي وتطب&&يقها

وأعطي الكلمة ألول المتحدثين وهو . بالنسبة لهذا البند
 .السيد ممثل أوآرانيا

ترجمة فورية من   ) (أوآران&يا (السEيد نEيجودا      
السيد الرئيس،  . ش&كرا س&يادة الرئيس    ): اللغ&ة الروس&ية   

أيه&&&ا ال&&&زمالء األع&&&زاء، نش&&&هد ال&&&يوم ف&&&ي استكش&&&اف  
الفض&&&اء وخاص&&&ة ف&&&ي إط&&&ار ق&&&انون الفض&&&اء الدول&&&ي  

 هذا النشاط يتوقف    مش&اآل آث&يرة، وإن مص&ير تط&ور        
عل&ى تسويتنا لتلك المشاآل، ولذا فكان علينا أن نقترح   

 .عددا من اإلجراءات والتدابير

أوال، تعزي&&ز الم&&بادئ ال&&واردة ف&&ي مع&&اهدات     
الفض&اء، وأن نع&زز آذل&ك ق&انون الفض&اء، وإن وضع         
أحك&&&ام جدي&&&دة تخ&&&ص األنش&&&طة ال&&&تجارية الفض&&&ائية     

ال الفضاء على   باإلض&افة إل&ى ال&تعاون الدول&ي في مج         
أس&&اس نظ&&ام دول&&ي جدي&&د بع&&د الح&&رب ال&&باردة آذل&&ك      

 .عناصر لها أهميتها

م&ن ناح&&ية أخ&&رى علي&نا أن نش&&دد عل&&ى أهم&&ية    
اتفاق&&&ية تس&&&جيل األجس&&&ام الفض&&&ائية وأن نض&&&ع اآلل&&&ية 
الالزم&&ة لتس&&وية ال&&نزاعات وعلي&&نا أن نك&&رس أهم&&ية      
لعمل&ية التس&جيل، وبفض&ل عملية التسجيل هذه، سوف           

 م&&&ن القض&&&اء عل&&&ى ممارس&&&ات حال&&&ية تخ&&&ص   نتمك&&&ن
تس&&جيل ع&&دد م&&ن الش&&رآات الت&&ي تعم&&ل ف&&ي األنش&&طة    
الفض&&&ائية ف&&&ي أقال&&&يم دول&&&ة ثال&&&ثة بحي&&&ث تفل&&&ت م&&&ن       
مس&&ؤوليتها ف&&ي ح&&ال إلح&&اق الض&&رر، وإن المش&&اريع     
الفض&ائية المخ&تلفة الت&ي ت&نطلق م&ن دول&ة م&ا يجب أن                

 .تخضع لمسؤوليتها

أن&&&ه م&&&ن وف&&&ي إط&&&ار التداب&&&ير الالزم&&&ة ن&&&رى  
األهم&&ية أن نع&&زز م&&ن إمكان&&يات الوص&&ول إل&&ى ب&&نوك   
الب&&يانات وآذل&&ك تعزي&&ز األنش&&طة الت&&ي م&&ن ش&&أنها أن    
ت&زيد من إمكانيات حل المشاآل والتنسيق بين مختلف         
التكنولوج&&يات الفض&&ائية ب&&اللجوء إل&&ى قواع&&د ومعاي&&ير 
موح&&&دة بالنس&&&بة للخدم&&&ات األرض&&&ية وآذل&&&ك توزي&&&ع   

ضائية خاصة المدار الثابت منصف وعادل للموارد الف
 .بالنسبة لألرض

ف&ي إط&ار لجنة الكوبوس علينا أن ننشئ لجنة           
تع&&نى بالمالح&&ة الجوي&&ة ال&&تجارية والمالح&&ة الفض&&ائية   
ال&&&تجارية نجم&&&ع ف&&&يها ممثلي&&&ن ع&&&ن مخ&&&تلف الغ&&&رف    
التجارية وآذلك الهيئات التجارية التي تعمل في مجال 

لتي يمكن أن  الفض&اء، وعلي&نا آذلك أن نضع المبادئ ا        
 .تنظم من الناحية القانونية األنشطة الفضائية التجارية

ض&من تل&ك الم&بادئ نود أن نرآز على النقاط           
التال&&ية، أوال، س&&يادة الق&&انون الفض&&ائي الدول&&ي بالنس&&بة 
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لتنظ&&يم أي نش&&اط فض&&ائي، وآذل&&ك س&&يادة الدول&&ة ف&&يما    
. ي&&تعلق بال&&تحكم ال&&تجارية الوطن&&ية ف&&ي مج&&ال الفض&&اء  

فة إل&&&ى ذل&&&ك علي&&&نا أن نح&&&دد قواع&&&د الس&&&وق وباإلض&&&ا
ال&تجارية بالنس&بة ألنش&طة الفض&اء، بإمكاننا أن نتناول          
مس&ألة الق&درة التنافسية ومسألة تحديد األسعار ومسألة         

وبإمكاننا آذلك  . الملك&ية الفكرية ومختلف المسؤوليات    
أن نض&ع العناص&ر الرئيس&ية الخاص&ة بص&ندوق دولي            

س&&&ألة م&&&ن ق&&&بل، ه&&&ذا   للتأمي&&&ن وق&&&د طرح&&&ت ه&&&ذه الم  
الص&&&ندوق سيس&&&مح بال&&&نهوض بالمش&&&اريع الفض&&&ائية    
وسيس&&&&مح آذل&&&&ك بتخف&&&&يض مخاط&&&&ر فش&&&&ل ال&&&&برامج 

 .الفضائية

م&ن الض&روري اليوم أن نعيد النظر آذلك في     
اآلل&يات التنظيم&ية القائم&&ة وأن ن&تحلى ب&إرادة مش&&ترآة     
آ&&&ي نج&&&د الحل&&&ول للمش&&&اآل المط&&&روحة ف&&&ي مج&&&ال     

أي وق&&&ت مض&&&ى، م&&&ن   الفض&&&اء، وال&&&يوم أآ&&&ثر م&&&ن    
األساس&ي أن ننس&ق في مجال التشريعات الوطنية وأن          

 .وشكرا. نعطي ديناميكية أآبر للتعاون الدولي

أش&&كر الس&يد م&&ندوب أوآران&يا عل&&ى   : الرئEيس 
وأعط&ي الكلم&ة اآلن للسيد ممثل الواليات        . ه&ذا الب&يان   

 .المتحدة األمريكية

) الوالي&ات المتحدة األمريكية (السEيد ماتEياس    
ش&&كرا س&&يادة  ): جمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  ت&&ر(

الس&&يد الرئ&&يس، بالنس&&بة له&&ذا الب&&ند، أت&&يح ل&&نا   . الرئ&&يس
فرص&ة للتعل&يق بش&كل ع&ام عل&ى هذا البند، ولدي نقاط        

 .أربعة أود أن أتطرق إليها

أوال، إن مكت&&&&ب المع&&&&اهدات ف&&&&ي الحكوم&&&&ة    
األمريك&ية ق&د ق&دم ل&ي معلومات بالنسبة لصكوك ثالثة        

، حصلنا 2000وم&نذ اج&تماع اللجنة في عام      . فض&ائية 
عل&&ى ص&&كوك إي&&داع م&&ن اإلم&&ارات العرب&&ية الم&&تحدة      

وإس&&بانيا دع&&ت ص&&ك  . بالنس&&بة ل&&تلك الص&&كوك ال&&ثالثة 
. االنض&&&&مام التفاق&&&&ية اإلغاث&&&&ة وإع&&&&ادة رواد الفض&&&&اء 

وبالنس&&بة التفاق&&ية التس&&جيل، الت&&ي ال تعت&&بر الوالي&&ات     
ازاخس&&&&&تان الم&&&&&تحدة المودع&&&&&ة له&&&&&ا، الحظ&&&&&نا أن آ  

واإلم&&&ارات العرب&&&ية الم&&&تحدة آذل&&&ك أودع&&&تا ص&&&كوك  
 .االنضمام خالل العام الماضي

ال&&نقطة الثان&&ية ه&&ي ت&&تعلق بانط&&باع ع&&ام م&&ن      
جان&&ب حكوم&&ة الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية، بالنس&&بة   
للمع&اهدات الت&ي مازال&ت تعم&ل بشكل مناسب في بيئة            

جسام ه&ناك ح&االت رأي&نا ف&يها أن هناك أ         . أآ&ثر تعق&يدا   
فض&ائية م&ن مص&در أمريك&ي ق&د وقع&ت عل&ى أراضي               
ف&&ي ج&&نوب أفريق&&يا وف&&ي المملك&&ة العرب&&ية الس&&عودية،     
وف&&&&ي الحالتي&&&&ن المع&&&&اهدات وف&&&&رت اإلط&&&&ار ال&&&&الزم  

 .للتصدي لهذه األوضاع من خالل التعاون

ثال&&&ثا، أود أن أآ&&&د م&&&رة أخ&&&رى عل&&&ى موق&&&ف 
الوالي&ات الم&تحدة األمريك&ي، أن&ه علينا أن نرآز على            

لتطب&يق الوطن&ي والمحلي لهذه المعاهدات، وآل دولة         ا

ط&&&رف، عل&&&يها أن ت&&&نظر ف&&&ي قواني&&&نها الداخل&&&ية آ&&&ي   
 .تضمن أن هناك بالفعل مجال لتطبيق هذه المعاهدات

وهذا ينطبق أساسا عندما نرى أن هناك نشاط 
تج&&&اري فض&&&ائي ي&&&زداد بش&&&كل مس&&&تمر والمع&&&اهدات   

ل&&&يات تطل&&&ب إل&&&ى ال&&&دول أن ت&&&تأآد م&&&ن أن لديه&&&ا اآل    
التنظيم&ية المحل&&ية الالزم&ة لالمت&&ثال له&ذه المع&&اهدات،    
وهذا االمتثال آان من التدابير التي اتفقت عليها اللجنة 

 .الفرعية القانونية في العام الماضي

وأخ&&يرا، نؤآ&&د م&&رة أخ&&رى عل&&ى اس&&تنتاجات   
اللج&&&نة الفرع&&&ية وعل&&&ى م&&&ا ج&&&اء ف&&&ي إع&&&الن فيي&&&نا        

ل الهامة، بما   ، ف&إن ه&ناك ع&دد م&ن ال&دو          3ليونيس&بيس   
ف&&&&يها دول م&&&&ن أعض&&&&اء الكوب&&&&وس، ل&&&&م تق&&&&بل بع&&&&د    
بالمع&&اهدات الرئيس&&ية، ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية يج&&ب أن    
تواص&ل توج&يه ال&نداء والمناشدة لتلك الدول آي تنظر           
بش&&&كل ج&&&اد ف&&&ي االنض&&&مام إل&&&ى آ&&&ل م&&&ن المع&&&اهدات 

 .شكرا. الرئيسية األربعة

أش&&كر الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية  : الرئEEيس
 ه&ذا الب&يان الخ&اص بالب&ند الرابع من بنود جدول             عل&ى 

والم&&تحدث التال&&ي ه&&و الس&&يد مم&&ثل الس&&ويد،  . األعم&&ال
 .أعطيه الكلمة

ت&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (الس&&ويد(السEيد هEEيدمان  
ش&كرا س&يادة الرئيس، حيث أن هذه     ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

ه&ي الم&رة األول&ى الت&ي أتناول فيها الكلمة اسمحوا لي           
م بالتهن&&ئة عل&&ى إع&&ادة ان&&تخابكم لرئاس&&ة أن أتوج&&ه إل&&يك

هذه اللجنة الفرعية، إنه بالفعل لسرور عظيم لي سيادة 
 .الرئيس أن أعمل معكم

ن&ود سيدي الرئيس أن نؤيد تماما ما جاء على    
. لس&ان النمس&ا ص&باح ال&يوم بالنسبة التفاقية المسؤولية          

ع&&&ندما انض&&&مت الس&&&ويد إل&&&ى اتفاق&&&ية المس&&&ؤولية ف&&&ي  
 االنضمام اصطحبه اإلعالن التالي،      ف&إن ص&ك    1976

تع&&ترف الس&&ويد ب&&أن االتفاق&&ية مل&&زمة، وآذل&&ك تعت&&بر     
مل&زمة لق&رارات لج&نة تسوية المطالبات وذلك في ظل       

 .أحكام االتفاقية

وأس&وة بالنمس&ا، فإن وفد بالدي يود أن يشجع          
ال&دول على القيام بتقديم نفس هذه اإلعالنات، والسويد         

ل&دول ف&راد ه&ذا اإلج&راء فإن     ت&رى أن&ه إذا م&ا اتخ&ذت ا         
ه&&ذا س&&وف يحم&&يها م&&ن ناح&&ية وس&&وف يش&&كل آذل&&ك       
خط&&وة إل&&ى األم&&ام ل&&تعزيز ال&&نظام القانون&&ي لألنش&&طة     

 .وشكرا. الفضائية

أش&كر الس&يد مم&ثل السويد على هذا         : الرئEيس 
. اإلسهام، وأشكرك آذلك على التهنئة التي وجهتها لي     

 .مغربيةواآلن أعطي الكلمة للسيد ممثل المملكة ال
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ت&&&رجمة ) (المملك&&&ة المغرب&&&ية(السEEEيد سEEEعدي 
شكرا . شكرا سيادة الرئيس): فورية من اللغة الفرنسية

عل&&&ى تس&&&ميتك للمغ&&&رب بالتس&&&مية الرس&&&مية، المملك&&&ة  
 .المغربية

الس&&&يد الرئ&&&يس، وف&&&د المغ&&&رب يع&&&رب ع&&&ن     
ارت&&&&&ياحه إزاء انض&&&&&مام ع&&&&&دد م&&&&&تزايد م&&&&&ن ال&&&&&دول 

على أربعة من للمعاهدات الدولية، والمغرب قد صدق 
خم&س مع&اهدات، وق&د ب&دأ ب&الفعل في عملية النظر في        
التوق&يع عل&ى اتفاق&ية التس&جيل، ونحن تقريبا قد اقتربنا        

 .من إنهاء اإلجراءات الالزمة

الس&يد الرئ&يس، ي&بدو أن ه&&ناك ع&دد آب&ير م&&ن      
الدول لم تصدق أو توقع على هذه الصكوك بعد، وهذا 

 ي&&تفق م&&ع ع&&دد   ال ي&&تفق م&&ع تط&&ور التكنولوج&&يا، وال   
الم&&بادئ الواض&&حة وال م&&ع مص&&الح ال&&دول المخ&&تلفة،     
الس&&&بب األخ&&&ير ال ي&&&بدو ل&&&نا قائم&&&ا عل&&&ى أس&&&اس، وإن  
النهوض بهذه الصكوك من أجل انضمام واسع يتطلب 
تبادل وجهات النظر حول المسائل األساسية في إطار         
ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية آ&&ي ن&&تفق ح&&ول أس&&اليب الدف&&ع        

وعلي&&نا أن نرآ&&ز . لتص&&ديق والتوق&&يعالحقيق&&ية لعمل&&ية ا
اه&&تماما آذل&&ك لمس&&ألة الملك&&ية آ&&ي نتوص&&ل إل&&ى إط&&ار 

 .قانوني يمكن تطبيقه

بالنس&&بة للب&&ند التاس&&ع ومفه&&وم دول&&ة اإلط&&الق، 
إن اإلجراء الذي اتخذناه إجراء إيجابي، ألن التعريف        
آم&ا ج&اء ف&ي الوث&يقة الرس&مية لألمم المتحدة يمكن في           

مضمون عدد من المعاهدات غير     حاالت ما أن يجعل     
ق&ابل للتطب&يق، وموق&ف المغرب سوف نعطيه مفصال          

ولك&&ن بالنس&&بة لمس&&ألة . ع&&ندما نت&&ناول الب&&ند ذي الص&&لة
الق&انون الفض&ائي الدول&ي والمع&اهدات ف&إن الحل، آما            
اق&&ترح االتح&&اد الروس&&ي، الح&&ل ه&&و ف&&ي وض&&ع اتفاق&&ية  

دها وحيدة حول قانون الفضاء يمكن لكل دولة أن تعتم       
جملة، والمغرب في هذا الشأن يود أن يعرب عن نيته          
ف&&&&ي المش&&&&ارآة ف&&&&ي أعم&&&&ال الف&&&&ريق، ف&&&&ريق العم&&&&ل 

 .شكرا سيادة الرئيس. المخصص

 أش&كر الس&يد ممثل المملكة المغربية       :الرئEيس 
 .على إسهامه

سيداتي وسادتي، قائمة المتحدثين بالنسبة لهذا 
إذا الب&&ند عص&&ر ال&&يوم ق&&د انته&&ت، أود أن أع&&رف م&&ا       

آانت هناك وفود أخرى ترغب في تناول الكلمة حول         
ه&ذا الب&ند ال&يوم؟ حس&نا، س&وف نواص&ل إذن النظر في        

حال&&&ة مع&&&اهدة األم&&&م الم&&&تحدة الخمس&&&ة  "الب&&&ند ال&&&رابع 
، سنس&&&تأنف مناقش&&&ته  "للفض&&&اء الخارج&&&ي وتطب&&&يقها  

 .صباح الغد

معلومEات عEن أنشEطة المنظمات الدولية فيما يتعلق          
 بقانون الفضاء

آلن سنواص&ل ال&نظر ف&ي الب&ند الخامس من           وا
معلومات عن أنشطة المنظمات    "ب&نود جدول األعمال     

، لدي متحدث من    "الدول&ية ف&يما ي&تعلق بق&انون الفضاء        
. الوف&ود األعض&اء، ولدي متحدثان من الوفود المراقبة     

أعط&&ي أوال الكلم&&ة للس&&يد مم&&ثل فرنس&&ا الموق&&ر الس&&يد    
 .الفيتور

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  () فرنس&&ا(السEEيد الفيEEتور 
شكرا سيدي الرئيس، إن بيان اللجنة      ): اللغ&ة الفرنس&ية   

العالم&&&&&ية المعن&&&&&ية بأخالق&&&&&يات المع&&&&&ارف العلم&&&&&ية      
والتكنولوج&ية ال&&تابع لليونيس&كو ق&&د أث&ارت اه&&تمام وف&&د    
فرنس&ا بش&كل آب&ير والس&يما فيما يخص أفكارها بشأن       
الحط&&&&&&&ام الفض&&&&&&&ائي، وأن&&&&&&&ا أود أن أرآ&&&&&&&ز عل&&&&&&&ى  

 ت&&تعلق باألخالق&&يات والت&&ي أثارته&&ا الموض&&وعات الت&&ي
 .هذه اللجنة

إن المس&ائل المتعلقة باألخالقيات آانت عبارة       
ع&&ن ش&&اغل ه&&ام م&&ن الش&&واغل الس&&لطات العام&&ة ف&&ي       
فرنس&&ا وف&&يما يخ&&ص األنش&&طة الفض&&ائية ف&&إن المرآ&&ز    
الوطن&ي للدراس&ات الفض&ائية ق&د اهتم بهذا الموضوع،           

ذ الق&&رارات وآ&&نا نتس&&اءل بش&&أن الدواف&&ع وآل&&يات اتخ&&ا  
الت&ي تجعل&نا نبدأ برامج فضائية وعالقة ذلك بمجاالت          
أخ&رى للنش&اط البش&ري، وذلك آان من أهم المسؤولية      

وف&ي ه&ذا الص&دد قد تم        . الم&نوطة بالوآ&االت الفض&ائية     
 ت&&&ابع للمرآ&&&ز  1999تش&&&كيل ف&&&ريق عم&&&ل ف&&&ي س&&&نة   

الوطن&&&ي للدراس&&&ات الفض&&&ائية لك&&&ي ي&&&درس مخ&&&تلف    
لموضوع وذلك في المجاالت    الجوان&ب الم&تعلقة به&ذا ا      

الرئيسية لنشاطاتنا الفضائية ودراسة أوجه التباين بين     
وف&&ي ه&&ذا الص&&دد فق&&د    . الق&&انون واألخالق&&يات واألدب 

ال&&تزم المرآ&&ز الوطن&&ي للدراس&&ات الفض&&ائية بواج&&ب      
الش&فافية وذل&ك من أجل تقديم المعلومات والشروحات         

 .والقيام بالتعاون مع غيره من الهيئات

 الفرنس&&&ي ي&&&ود أن يح&&&ي العم&&&ل ال&&&ذي والوف&&&د
اض&&&طلعت ب&&&&ه اللج&&&&نة العالم&&&&ية المعن&&&&ية بأخالق&&&&يات  

. المع&&&ارف العلم&&&ية والتكنولوج&&&ية ال&&&تابع لليونيس&&&كو    
وال&تقرير ال&ذي صدر عن هذه اللجنة هذا العام يحتوي           
عل&&ى اق&&تراحات مث&&يرة لاله&&تمام بدرج&&ة آب&&يرة وم&&ن     

نف&&&يذ ش&&&أنها أن تيس&&&ر م&&&راعاة الق&&&يم األخالق&&&ية ع&&&ند ت 
 .السياسات الفضائية والتعاون الدولي في هذا الصدد

، إعالن&&ا 1996ولجنت&&نا ق&&د اع&&تمدت ف&&ي س&&نة  
بش&أن ال&تعاون الدول&ي وه&و يق&ترب آث&يرا من األفكار              
التي أعربت عنها اللجنة العالمية ألخالقيات المعارف       
العلم&&ية والتكنولوج&&ية، وال&&تعاون الدول&&ي س&&يتم لخدم&&ة  

ض ال&&&&نظر ع&&&&ن تقدمه&&&&ا  مص&&&&الح آاف&&&&ة ال&&&&دول بغ&&&&  
االقتص&&&ادي واالجتماع&&&ي والعلم&&&ي والفن&&&ي وس&&&تقوم    
أنش&طة ال&تعاون ه&ذه بم&راعاة احت&ياجات الدول النامية       

 .على وجه الخصوص

إن اللج&&&&&نة العالم&&&&&ية ألخالق&&&&&يات المع&&&&&ارف 
العلم&&&ية والتكنولوج&&&ية ق&&&د اهتم&&&ت بموض&&&وع وس&&&ائل 
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الحصول على التكنولوجيا واالستفادة منها، وضرورة 
ام ذل&&&ك، اس&&&تخدام التكنولوج&&&يات إذن، ض&&&رورة   اتس&&&

ولق&&د حاول&&نا أن نتوص&&ل إل&&ى ح&&ل . اتس&&امه باإلنص&&اف
الس&تخدام الس&واتل ف&ي المدار الثابت بالنسبة لألرض،        
وي&بدو أن المس&ألة معق&دة ولكننا توصلنا إلى توافق في            

 .اآلراء بشأن هذا الموضوع

والتس&اؤل األخالق&ي موض&وع ه&ام، وال&&تقرير     
 اللج&&&نة العالم&&&ية ألخالق&&&يات المع&&&ارف  الص&&&ادر ع&&&ن

العلم&&ية والتكنولوج&&ية تدعون&&ا إل&&ى إدراج االعت&&بارات  
 . األخالقية آل مرة في السياسات الفضائية

وأود أن أع&ود موضوع الحطام الفضائي، لقد    
ت&م االتف&اق عل&ى أسلوب عمل أثناء انعقاد دورة اللجنة            

ف&&&براير  /الفرع&&&ية العلم&&&ية والفن&&&ية ف&&&ي ش&&&هر ش&&&باط     
الماض&ي، وهذه اآللية وأسلوب العمل هذا من شأنه أن      
يسهل العمل مع اللجنة المشترآة بين الوآاالت المعنية 
بالحط&ام الفض&ائي حتى نستطيع التقدم باقتراحات فنية         

وينبغ&ي التوص&ل إل&ى اتفاق حتى        . 2004بحل&ول ع&ام     
نس&&تطيع تنف&&يذ ه&&ذه االق&&تراحات ف&&ي ال&&دول المعن&&ية،       

 .احات على أساس طوعيوسيتم تنفيذ االقتر

وإن م&&&ثل ه&&&ذا الق&&&رار يعت&&&بر تقدم&&&ا ملحوظ&&&ا 
ولك&&ن ي&&بدو أن ال&&دول ليس&&ت آله&&ا مس&&تعدة لتنف&&يذ ه&&ذه   
التداب&ير، ولك&ن يتعي&ن علي&نا أن نتعاون للحد من إنتاج             

واللج&&&نة العالم&&&ية لألخالق&&&يات ق&&&د . الحط&&&ام الفض&&&ائي
أش&ارت إل&ى ض&رورة اع&تماد قواع&د جدي&دة تحك&م هذا           

والس&&يما موض&&وع المس&&ؤولية، ورآ&&زت   الموض&&وع، 
اللج&نة آذل&ك عل&ى مش&كالت التمويل التي تترتب على         

والوف&&د الفرنس&&ي يعت&&بر أن&&نا  . الحل&&ول الفن&&ية المق&&ترحة 
ينبغ&&ي أن ن&&نظر ف&&ي ه&&ذه المس&&ألة بال&&رعاية الالزم&&ة      
والعناية الالزمة، ونحن نود أن نجري مناقشات بشأن        

ء من العام   الموض&وع ذات&ه ف&ي أقرب وقت ممكن ابتدا         
 .المقبل

وثان&&&يا، أود أن أش&&&ير إل&&&ى مش&&&كلة الك&&&وارث   
الطبيع&&&ية، وال داع&&&ي ألن أذآ&&&رآم بالن&&&تائج الوخ&&&يمة   

فف&&&ي . المترت&&&بة عل&&&يها والس&&&يما ف&&&ي ال&&&بلدان النام&&&ية   
 ف&&إن 3 خ&&الل مؤتم&&ر يونيس&&بيس  1999يول&&يو /تم&&وز

وآال&ة الفض&اء األوروب&ية والمرآز الوطني للدراسات         
 م&&بادرة تتم&&ثل ف&&ي تجم&&يع الوس&&ائل  الفض&&ائية ق&&د ب&&دءا 

الس&&&اتلية الم&&&تاحة لديه&&&ا واالش&&&تراك ف&&&ي اس&&&تخدامها    
ل&&&&تفادي وق&&&&وع الك&&&&وارث الطبيع&&&&ية وإدارة الن&&&&تائج     

ونحن ال نحاول أن    . المترت&بة عل&ى م&ثل هذه الكوارث       
نمنع وقوع الكوارث في حد ذاته، وال نستطيع أن نقوم 

ل&&يه ه&&و بذل&&ك إال ف&&ي ح&&االت ن&&ادرة، ولك&&ن م&&ا نه&&دف إ
المش&&ارآة ف&&ي التخف&&يف م&&ن ن&&تائج ه&&ذه الك&&وارث ع&&ن  

. ط&ريق تقدي&م أدوات اإلغاث&ة العملية والسريعة الفعالة       
ومنذ خريف عام   . ولدي&نا مي&ثاق يحك&م أنش&طة اإلغاث&ة         

 ت&&م تنف&&يذ ه&&ذا المي&&ثاق ف&&ي أآ&&ثر م&&ن مناس&&بة،       2000
وه&&&ذا المي&&&ثاق مف&&&توح   . وآان&&&ت لدي&&&ه ن&&&تائج حم&&&يدة   

 .ن إليه للمشارآة في هذا النشاطالنضمام آافة البلدا

ومن شأن ذلك أن يشكل حال ملموسا للمشاآل 
الت&ي تتس&&بب ف&&يها الك&&وارث الطبيع&&ية أو التكنولوج&&ية،  
وم&&&ن ش&&&أن ذل&&&ك أن يك&&&ون ردا إنس&&&انيا آذل&&&ك عل&&&ى     
الش&واغل التي أعربت عنها اللجنة العالمية ألخالقيات        

 .العلوم والمعارف العلمية والتكنولوجية

رآ&&ز عل&&ى الجوان&&ب األخالق&&ية ف&&ي  يج&&ب أن ن
تفك&يرنا ف&ي ال&تحديات الت&ي يط&رحها المجال الفضائي            
لك&ي نرآز على اإلنسان ونضعه في محور اهتماماتنا          

 .عندما نقوم بأنشطة فضائية

وف&&ي الع&&ام الماض&&ي، فق&&د ق&&ررنا أن ن&&نظم ف&&ي 
يون&&يو م&&ن ه&&ذا الع&&ام ن&&دوة بش&&أن ال&&بعد /ش&&هر حزي&&ران

ية، والسيد جاك أرنو سيدلي اإلنس&اني لألنشطة الفضائ  
نح&&و "ب&&يانا ف&&ي ه&&ذه ال&&ندوة بش&&أن موض&&وع ع&&نوانه      

، وهو سيتكلم عن العالقة الوثيقة بين "إنس&انية فضائية  
وق&&د أح&&رزت اإلنس&&انية . الفض&&اء وبي&&ن عل&&م اإلنس&&انية 

تقدم&&ا آب&&يرا ف&&يما يخ&&ص اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي،  
اته ونحن واثقون من أن اإلنسان سيبقى سيدا في خيار        

 .وسيكون مرآز اهتمامنا

ش&&&كرا لم&&&ندوب فرنس&&&ا عل&&&ى ه&&&ذا  : الرئEEEيس
س&&يداتي س&&ادتي، الزال ه&&ناك وف&&دان إض&&افيان . الب&&يان

طل&با الكلمة بشأن هذا البند ولذلك سأعطي الكلمة اآلن         
 .للسيدة مندوبة أوآرانيا الموقرة، تفضلي سيدتي

ت&&رجمة فوري&&ة ) (أوآران&&يا(السEEيدة ماليشEEيفا 
. ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يدي الرئ&&&يس):س&&&يةم&&&ن اللغ&&&ة الرو

س&&يداتي وس&&ادتي، يس&&عدني أن أح&&يطكم علم&&ا بتش&&كيل   
منظمة دولية جديدة مهتمة بالفضاء الخارجي، إن هذه        
الم&نظمة تعم&ل عل&ى الص&عيد اإلقليمي، وهذه المنظمة           
ه&ي المرآ&ز الدول&ي لق&انون الفض&اء، وت&م تشكيلها في              

 وآالتي  باتفاق ثالثي األطراف، أبرم بين 1998نهاية  
فض&اء روس&ية وأوآران&ية وأآاديمية العلوم األوآرانية        

 .واالتحاد الروسي

وه&&ناك بل&&دان أخ&&رى م&&ن االتح&&اد الس&&وفييتي    
الس&ابق تع&تزم االش&تراك واالنض&مام ف&ي ه&ذا االتفاق،           

. إن ه&ذا المرآ&ز إذن يوج&د مق&ره ف&ي آي&يف بأوآرانيا              
ذا وخ&الل ال&دورة الحالية فإننا نمثل وفد أوآرانيا في ه         

المرآ&&&ز، وسينض&&&م الم&&&زيد م&&&ن الم&&&نظمات إل&&&ى ه&&&ذا  
المرآ&&ز، واله&&دف م&&ن إنش&&اء ه&&ذا المرآ&&ز ه&&و إض&&فاء 
ال&&&تجانس عل&&&ى التش&&&ريعات الموج&&&ودة ف&&&ي أوآران&&&يا   
واالتحاد الروسي وغيرها من بلدان االتحاد السوفييتي 
الس&&&ابق والتنس&&&يق بي&&&ن تش&&&ريعات ه&&&ذه ال&&&دول وبي&&&ن  

ألساسي ويتطلب منا   الق&انون الدول&ي، وهذا هو هدفنا ا       
أن نق&&وم بمه&&ام أساس&&ية ت&&تلخص ف&&ي التدري&&ب وف&&تح       
الم&&دارس العلم&&ية وتنف&&يذ ب&&رنامج لل&&تعاون م&&ع بل&&دان      
الم&&&نطقة ف&&&ي مج&&&ال األنش&&&طة الفض&&&ائية وإيج&&&اد ح&&&ل 

 .لمختلف المسائل المتعلقة باألنشطة الفضائية
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إن المرآ&&&ز يع&&&تمد عل&&&ى الدخ&&&ل ال&&&ذي ت&&&دره   
لتي يضطلع بها الخبراء أنشطته الخاصة أي األنشطة ا

ف&&&&ي مج&&&&ال التقني&&&&ن وأنش&&&&طة المعلوم&&&&ات وأنش&&&&طة   
المستش&&&&&ارين وأنش&&&&&طة المط&&&&&بوعات الم&&&&&تعلقة إذن    

إن مرآ&&&&زنا ق&&&&د ق&&&&دم خدم&&&&ات . باألنش&&&&طة الفض&&&&ائية
لمخ&تلف الجه&ات المه&تمة بالموض&وع س&واء آان ذلك            
ف&ي أوآران&يا أو ف&ي بل&دان أخ&رى من المنطقة، وقدمنا             

 الحكوم&&ية والمراآ&&ز العلم&&ية،   إذن الخدم&&ات للم&&رافق 
وأنش&طة المرآ&ز يدي&رها مجل&س للمراقبين يشترك فيه       
مخ&&تلف األعض&&اء م&&ن ال&&بلدان، وف&&ي المس&&تقبل فإن&&نا      
نع&&&تزم إي&&&الء دور المراق&&&ب لكاف&&&ة ال&&&بلدان األخ&&&رى     

 .المهتمة بالموضوع

إن مرآ&زنا يض&طلع بأنش&طة مخ&تلفة وقد قمنا        
 نش&&ر مدون&&ة بنش&&ر مدونتي&&ن للق&&انون الفض&&ائي ونع&&تزم

 ن&&توقع أن ي&&تم نش&&ر مط&&بوع    2000ثال&&ثة، وف&&ي ع&&ام   
، "الق&&انون الفض&&ائي ف&&ي مخ&&تلف ب&&الد الع&&الم "بع&&نوان 

وم&ن المع&تزم أن تنش&ر ه&ذه الط&بعة ف&ي أوآران&يا فقط            
ف&&&ي بداي&&&ة األم&&&ر، ون&&&ود أن ن&&&درج ف&&&ي ه&&&ذه الط&&&بعة   
التش&&&&&ريعات الخاص&&&&&ة بالفض&&&&&اء وآذل&&&&&ك ع&&&&&رض     

، أي التطرق   الموض&وع م&ن وجه&ة نظ&ر أوس&ع نطاق&ا           
إل&&&ى الجوان&&&ب القانون&&&ية لمخ&&&تلف األنش&&&طة الم&&&تعلقة   
بالفض&&اء م&&ثل حماي&&ة الملك&&ية الفك&&رية وحماي&&ة البي&&ئة     
والتأمي&ن والقواع&د الجمرآية والمسؤولية وغيرها من        

 .الموضوعات ذات الصلة بالمسألة

وم&&ن المع&&تزم أن نط&&بع س&&بع مجل&&دات أحده&&ا  
تح&&&اد مخص&&&ص للتش&&&ريعات الموج&&&ودة ف&&&ي بل&&&دان اال

الس&&&وفييتي الس&&&ابق وف&&&ي وآال&&&ة الفض&&&اء األوروب&&&ية،  
] ؟يتعذر سماعها؟[وإنن&ي س&عيد ألنن&ي اتص&لت بالسيد          

وآم&&&&ل أن تق&&&&وم وآال&&&&ة الفض&&&&اء األوروب&&&&ية ب&&&&تقديم    
اس&هاماتها في عملية التحضير لهذه المدونة لكي ننهي         

 باللغ&&&ة الروس&&&ية، وق&&&د 2006ه&&&ذه الط&&&بعة ف&&&ي ع&&&ام 
ر ف&يه من قبل النشر، وهذا       وض&عنا المجل&د األول ال&نظ      

 دولة 15المجلد األول يتناول التشريعات الفضائية في 
م&ن دول الع&الم، ونح&ن نعتزم ترجمة هذه المدونة إلى            

. اللغ&ة اإلنكل&يزية، وآنا مستعدون للقيام بذلك منذ اآلن         
وبالط&&بع إذا م&&ا وجدن&&ا دول&&ة مه&&تمة بالموض&&وع فم&&ن    

ل&ى لغ&ة الدولة   ش&أننا أن نق&وم ب&ترجمة ه&ذه المجل&دات إ        
 .المهتمة

لدينا أنشطة أخرى في المجال العلمي والفني، 
فلدي&&&&نا ق&&&&اعدة ب&&&&يانات بش&&&&أن التش&&&&ريعات الفض&&&&ائية   
وال&برامج المعن&ية بالفض&اء، وب&رامج اس&تخدام الفضاء           
ف&&ي بل&&دان االتح&&اد الس&&وفييتي الس&&ابق، ونع&&تزم وض&&ع   
قائمة بالخبراء في قانون الفضاء، وننوي آذلك تعزيز      

آم&&&ا نع&&&تزم توس&&&يع نط&&&اق   . ي&&&ر ه&&&ذه األنش&&&طة وتطو
أنش&&&طتنا، وبح&&&وث المرآ&&&ز س&&&ترآز عل&&&ى الجوان&&&ب    
اإلقليم&&&&&ية لل&&&&&بحوث المه&&&&&تمة بالفض&&&&&اء وباألنش&&&&&طة 

 .الفضائية

ونح&ن ن&نوي وض&ع نم&وذج للتس&وية القانون&&ية      
لل&&&&نزاعات ولوض&&&&ع القواني&&&&ن واللوائ&&&&ح ف&&&&ي مج&&&&ال  
األنش&&طة الفض&&ائية وس&&نطرح الوث&&يقة المذآ&&ورة عل&&ى   

لج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية، ون&&نوي آذل&&ك إنش&&اء مرآ&&ز  ال
للوس&&&اطة لتس&&&وية ال&&&نزاعات المنب&&&ثقة ع&&&ن األنش&&&طة   
الفضائية التي يضطلع بها مختلف الدول األعضاء في 
مج&&&تمع ال&&&دول المس&&&تقلة أي دول االتح&&&اد الس&&&وفييتي  

 .السابق

ون&نوي آذلك إنشاء صندوق للتأمين الفضائي        
بوج&&&ه الخص&&&وص ولدي&&&نا مش&&&روعات أخ&&&رى ت&&&تعلق 

بتدري&ب الك&وادر والمس&ؤولين، فم&ن أولوي&ات المرآز           
تعزي&ز عالقاتنا مع المنظمات الدولية األخرى المهتمة      

 .باألنشطة الفضائية

وخ&تاما أود أن أع&رب ع&ن أمل&ي ف&ي أن يتيح              
ل&نا ه&ذا المرآ&ز تعزي&ز دوره في المستقبل لكي يصبح       
 بم&ثابة مرآ&ز علم&ي ف&ي خدم&ة المج&تمع الدول&ي، لكي            

ت&&تم استش&&ارته بش&&أن آاف&&ة المس&&ائل القانون&&ية الم&&تعلقة   
 .باألنشطة الفضائية في دول االتحاد السوفييتي السابق

ش&كرا س&يدتي عل&ى ه&ذا البيان الذي      : الرئEيس 
تحدث&ت ف&يه ع&ن الم&نظمات الدولية الضالعة في مجال            

الم&&&&تحدث التال&&&&ي ه&&&&و م&&&&ندوب . األنش&&&&طة الفض&&&&ائية
 .البرازيل الموقر

ترجمة فورية من ) (البرازيل(سيلفا السيد دا  
إن وفد البرازيل يود    . ش&كرا س&يدي   ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

أن يح&&يلكم إل&&ى األنش&&طة الت&&ي تض&&طلع به&&ا الم&&نظمات 
الدول&&&ية ف&&&يما ي&&&تعلق بق&&&انون الفض&&&اء، والس&&&يما تل&&&ك   

 .األنشطة التي يتم تنفيذها في أراضي البرازيل

س&&&&&يدي الرئ&&&&&يس، خ&&&&&الل المؤتم&&&&&ر ال&&&&&رابع  
خمس&ين لالتح&اد الدول&ي لمالح&ة الفلك&ية ال&ذي انعقد          وال

أآتوبر / تشرين األول6 � 2ف&ي ري&و دي جان&يرو من     
، ق&&د انعق&&د اج&&تماعان س&&اهما ف&&ي تحس&&ين    2000ع&&ام 

فهم&&نا لمخ&&تلف الجوان&&ب الم&&تعلقة بالق&&انون العص&&ري    
للفض&&اء، وه&&ناك من&&تدى ثال&&ث بش&&أن ق&&انون الفض&&اء       

 من محكمة العدل واشترك في هذا المنتدى ثالثة قضاة
 .الدولية

إن المؤتم&ر ال&رابع والخمسين قد آلل بالنجاح        
ف&يما ي&تعلق بتحقيق أهداف آاآلتي، تعزيز التعاون في          
مج&&ال ق&&انون الفض&&اء، وق&&د حض&&ر المؤتم&&ر أآ&&ثر م&&ن  

 م&&ن األف&&راد وع&&دد آب&&ير م&&ن      231 ش&&خص و2000
الوفود الممثلين لبلدانهم وعدد آبير من الطالب، وآان 

 م&&ن الشخص&&يات الم&&رموقة المدع&&وة إل&&ى    ه&&ناك ع&&دد 
 بيان تم   800وآان&ت ه&ناك حوال&ي       . حض&ور المؤتم&ر   

ق&&بولها وع&&رض ج&&زء آب&&ير م&&نها، وحظي&&ت بالق&&بول     
، وذل&ك نسبة أقل من النسبة التي توصلنا         %19بنس&بة   

إليها في المؤتمرات السابقة التي عقدها االتحاد الدولي 
 .للمالحة الفلكية
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اعدة قانون الفضاء، ونحن نعمل على توسيع ق
وق&&د عق&&د المعه&&د الدول&&ي لق&&انون الفض&&اء ن&&دوة عل&&ى       

 بيانا من أصل    41ه&امش ه&ذا المؤتمر وقد تم عرض         
 قبل&&ت، وف&&د انعق&&دت مس&&ابقة ف&&ي إط&&ار مس&&ابقات      57

مانف&&&ريد الآ&&&س المعن&&&ية بمحاآ&&&اة القض&&&ايا الم&&&تعلقة      
ب&نزاعات فض&ائية، وانعق&دت جول&ة م&ن المسابقات في            

والجواالت اإلقليمية  . ريو دي جانيرو  ه&ذا اإلط&ار في      
ال&&ثالثة ف&&ازت به&&ا إح&&دى جامع&&ات الوالي&&ات الم&&تحدة    
والجامع&&ة الوطن&&ية لس&&نغافورة وجامع&&ة ب&&اريس أح&&د      

وق&&&د . عش&&&ر، وف&&&ازت جامع&&&ة ب&&&اريس به&&&ذه المس&&&ابقة
انعق&دت ه&ذه المس&ابقة ف&ي المحكم&ة العل&يا في ريو دي          

ن جان&يرو، وحض&رها ع&&دد آب&ير م&&ن الط&الب المهتمي&&    
 .شكرا سيدي الرئيس. بقانون الفضاء

شكرا لمندوب البرازيل الموقر على : الرئيس 
إن . ه&ذا الب&يان بش&أن الب&ند الخ&امس من جدول أعمالنا            

آان هناك وفد آخر يود أن يأخذ الكلمة بشأن هذا البند، 
ال أرى أي طلب . الب&ند الخامس، فإنني أدعوه إلى ذلك  
 .قبينللكلمة، إذن سأعطي الكلمة للمرا

أوال، الس&يد الموق&ر المراقب نيابة عن منظمة          
 .، تفضل سيديICAOالطيران المدني الدولي، اإليكاو 

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ICAOاإليك&&او (السEEيد فيEEبر  
شكرا سيدي الرئيس، بادئ ببدء     ): من اللغة اإلنكليزية  

سيدي الرئيس، أود أن أضم صوتي إلى المتحدثين من 
ان&تخابكم رئيس&ا له&ذه اللجنة       قبل&ي ألهن&ئكم عل&ى إع&ادة         

أن&&ا واث&&ق م&&ن أن ق&&يادتكم الحك&&يمة   . الفرع&&ية القانون&&ية
أود آذلك أن . ستقودنا إلى النجاح في أنشطتنا وأعمالنا

أوج&&ه امتنان&&ي لمدي&&رة مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الس&&يدة     
 .عثمان

أود أن أق&&&&دم لك&&&&م بع&&&&ض المعلوم&&&&ات بش&&&&أن  
يران األنش&&طة الجاري&&ة الت&&ي تض&&طلع به&&ا م&&نظمة الط&& 

المدن&&ي الدول&&ي، وبش&&أن اإلط&&ار القانون&&ي لم&&ا نس&&ميه     
، والس&&يما ف&&يما GNSSال&&نظام العلم&&ي لس&&واتل المالح&&ة 

ي&تعلق باإلط&ار المخص&ص للمس&تخدمين الجويين لهذا          
 .النظام

إن م&&&&نظمة الط&&&&يران المدن&&&&ي الدول&&&&ي ه&&&&ي    
الم&نظمة المتخصص&ة في إطار منظومة األمم المتحدة        

 دول&&&&ة 85ان وف&&&&يها والمعن&&&&ية بموض&&&&وعات الط&&&&ير 
عض&وة، وإن المنظمة عملت على وضع إطار قانوني     

، GNSSيحك&&&&&م ال&&&&&نظام العالم&&&&&ي لس&&&&&واتل المالح&&&&&ة    
 .واستغرق هذا التحضير عدة أعوام

إن ه&ذا ال&نظام العالم&ي يعت&بر عنصرا أساسيا           
لمفه&&وم نظ&&م االتص&&االت والمالح&&ة والمراق&&بة وإدارة    

ن نظام عالمي   الحرآة الجوية، إن هذا النظام عبارة ع      
ل&&&&تحديد المواق&&&&ع والزم&&&&ن وه&&&&و يس&&&&تخدم ع&&&&دد م&&&&ن  
مجموع&ات الس&واتل والمتلق&يات ف&ي الطائرات، ونزيد          
م&&ن ع&&دد ه&&ذه اآلل&&يات المس&&تخدمة بحس&&ب متطل&&بات      

وف&ي الوق&ت الحال&ي، هناك     . المالح&ة واألداء المالح&ي    
نظامين للمالحة بالسواتل يتم تشغيلهما بالوقت الحالي        

نظام العالم&ي لتحديد المواقع التابع  ، ال&  GPSوه&و نظ&ام     
 ال&&&تابع لالتح&&&اد GLONASSللوالي&&&ات الم&&&تحدة ونظ&&&ام 

الروس&&&&ي، وه&&&&و ال&&&&نظام العالم&&&&ي لس&&&&واتل المالح&&&&ة  
 .الموجودة في المدارات

واالتح&اد الروس&ي والواليات المتحدة قد أتاحا    
اس&تخدام هذين النظامين للمجتمع الدولي بالمجان لمدة        

، ولم&&دة GPSل بالنس&&بة ل&&نظام عش&&ر س&&نوات عل&&ى األق&&
 .GLONASSخمسة عشر عاما في حالة نظام 

وي&&تم اآلن آذل&&ك تطوي&&ر نظ&&ام جدي&&د م&&ن ق&&بل  
، والهدف Galileoاالتحاد األوروبي ويسمى هذا النظام   

م&&نه أن يعت&&&بر عنص&&&را جدي&&دا تابع&&&ا لل&&&نظام العالم&&&ي   
 .2006لسواتل المالحة ابتداء من عان 

رة التاس&&&&عة  وق&&&&د ت&&&&م االتف&&&&اق خ&&&&الل ال&&&&دو    
، أن&&ه نت&&يجة أي   ICAOوالعش&&رين للج&&نة القانون&&ية لل&&ـ    

موان&&ع قانون&&ية تح&&ول دون تنف&&يذ مفه&&وم االتص&&االت      
والمالح&&&&ة والمراق&&&&بة وإدارة الح&&&&رآة الجوي&&&&ة، إذ ال  
يوج&د أي ش&يء ف&ي هذا النظام ال يتفق مع ما ورد في               
االتفاق&ية المعن&ية بالط&يران المدن&ي الدول&ي، أي اتفاقية           

 .وشيكاغ

وق&&د وج&&د آذل&&ك ال&&توافق ب&&اآلراء ب&&أن ال&&نظام    
 يج&&&&ب أن ي&&&&توافق GNSSالعالم&&&&ي لس&&&&واتل المالح&&&&ة 

وي&&تواءم م&&ع اتفاق&&ية ش&&يكاغو والمالح&&ق الملحق&&ة به&&ا     
وقد تم اإلقرار بأنه . وغيرها من مبادئ القانون الدولي

إذا م&ا ت&م تنفيذ هذا النظام العالمي لسواتل المالحة فإن    
 عل&&يها أن تع&&تمد عل&&ى اإلش&&ارات أغل&&ب ال&&بلدان ينبغ&&ي

الموج&&ودة ف&&ي الفض&&اء وزي&&ادة ه&&ذه اإلش&&ارات الت&&ي       
توف&&رها ال&&بلدان األخ&&رى، وبالتال&&ي فإن&&نا بحاج&&ة إل&&ى     
ترتي&&بات إض&&افية لل&&ربط بي&&ن مقدم&&ي ه&&ذه اإلش&&ارات     
 .وبين البلدان التي تستخدم هذه اإلشارات في أراضيها

 عل&&ى موض&&وع دراس&&ة  ICAOوق&&د انكب&&ت ال&&ـ  
 القانوني لهذا النظام لعدد من السنوات، وقد تم         اإلط&ار 

عقد اتفاقات مؤقتة ومنها تبادل الخطابات مع الواليات 
، وخطاب&&ات ت&&م  GPS بش&&أن نظ&&ام  1994الم&&تحدة ف&&ي  

 ف&&يما 1996ت&&بادلها آذل&&ك م&&ع االتح&&اد الروس&&ي ف&&ي      
وه&&&&ذا الت&&&&بادل الرس&&&&مي   . GLONASSيخ&&&&ص نظ&&&&ام  

ئ، م&&نها، للخطاب&&ات ق&&د اش&&تمل عل&&ى ع&&دد م&&ن الم&&باد   
تمكي&&&ن آاف&&&ة المس&&&تخدمين م&&&ن الحص&&&ول عل&&&ى ه&&&ذه   
اإلش&ارات عل&ى أس&اس ع&&دم التمي&يز بي&ن المس&&تخدمين      
وحماي&&&ة حق&&&وق آ&&&ل دول&&&ة الم&&&تعلقة بالس&&&يطرة عل&&&ى   

 .مجالها الجوي

 لجمعية 32 انعق&دت ال&دورة   1998وف&ي س&نة     
ICAO   وت&&م اع&&تماد الق&&رار A/32/19 المي&&ثاق "  بع&&نوان

 ال&&&دول الم&&&تعلقة بخدم&&&ات المعن&&&ية بحق&&&وق وواج&&&بات
وهذه الوثيقة تحتوي   ". النظام العالمي لسواتل المالحة   
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عل&ى الم&بادئ الت&ي تنط&بق عل&ى تنف&يذ وتش&غيل النظام               
العالم&ي لس&واتل المالح&ة بما في ذلك المبادئ المتعلقة           
بس&&المة الط&&يران المدن&&ي الدول&&ي والحص&&ول العالم&&ي   

ة سيادة  عل&ى خدم&ات هذا النظام دون أي تمييز وحماي         
الدول وسلطتها ومسؤوليتها، وآذلك مبدأ االستمرارية  
وإتاح&&ة الخدم&&ات وال&&نزاهة والدق&&ة وإمكان&&ية ال&&تعويل    
عل&ى خدم&ات ال&نظام العالم&ي لسواتل المالحة، وآذلك        
م&بدأ المواءمة بين هذا النظام وبين الترتيبات اإلقليمية     

وختاما، اشتمل هذا   . في إطار عملية التخطيط العالمية    
 .الميثاق آذلك على مبدأ التعاون والمساعدة المتبادلة

 32/20والجمع&&ية اع&&تمدت آذل&&ك ق&&رار ب&&رقم 
تطوي&ر وإع&داد إط&ار قانوني للمدى الطويل،    "ع&نوانه   

". لتنظ&يم عمل&ية تنف&يذ ال&نظام العالم&ي لسواتل المالحة           
وف&&ي ه&&ذا الق&&رار طلب&&ت الجمع&&ية م&&ن المجل&&س وم&&ن      

ي إمكان&ية وض&ع إطار      ال&نظر ف&    ICAOاألمي&ن الع&ام ل&ـ       
قانون&&ي طوي&&ل األم&&د لك&&ي ي&&نظم تش&&غيل نظ&&م الس&&واتل  

وق&&د ت&&م ب&&ذل الم&&زيد م&&ن الجه&&ود ف&&ي ه&&ذا       . المالح&&ية
الص&دد بم&ا ف&ي ذل&ك بح&ث إمكانية وضع اتفاقية دولية              
ف&&&ي ه&&&ذا المج&&&ال، وبع&&&ض ال&&&بلدان والس&&&يما ال&&&بلدان   
المقدم&ة للخدم&ات في إطار هذا النظام قد طلبت النظر        

ائل والقض&ايا المتعلقة بتشغيل النظام العالمي       ف&ي المس&   
لسواتل المالحة، وبعد عقد الكثير من المناقشات قد تم         
التوص&&ل إل&&ى ح&&ل وس&&ط، وه&&و البح&&ث ع&&ن إمكان&&ية       

 .وضع إطار تعاقدي ينظم هذه األنشطة

وه&ذا اإلط&ار ال&تعاقدي س&يحكم العالقات التي          
ت&&ربط بي&&ن مخ&&تلف األط&&راف المعنيي&&ن ف&&ي مخ&&تلف       

 تقدي&م خدمات النظام العالمي لسواتل المالحة،    م&راحل 
بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك تقدي&&&م اإلش&&&ارات األول&&&ية وزي&&&ادة ه&&&ذه  
اإلش&&&ارات والس&&&يما ف&&&ي ال&&&بلدان الت&&&ي ي&&&تم اس&&&تخدام    

ونظ&&را إلمكان&&ية ال&&تفاوض   . اإلش&&ارات ف&&ي أراض&&يها  
عل&&&ى ه&&&ذه العق&&&ود الم&&&تعلقة بال&&&نظام العالم&&&ي لس&&&واتل 

 األط&&راف  المالح&&ة عل&&ى ش&&كل مس&&تقل بي&&ن مخ&&تلف     
المعن&ية، ق&د تم اإلقرار بضرورة االحتفاظ بدرجة دنيا          
م&ن التوح&يد بي&ن هذه العقود والعناصر المشترآة فيما           

إذن يج&ب أن تتم&يز ه&ذه العق&ود بط&ابع مشترك             . بي&نها 
 .فيما بينها

وق&&د تم&&ت اإلش&&ارة إل&&ى موض&&وع المس&&ؤولية، 
يج&&ب أن ت&&تفق ه&&ذه الترتي&&بات بم&&ا ورد ف&&ي المي&&ثاق       

 بالحقوق والواجبات الواقعة على عاتق الدول       الم&تعلق 
ف&يما يخ&ص خدم&ات ال&نظام العالم&ي لس&واتل المالحة،            
وق&&د تم&&ت اإلش&&ارة إل&&ى المس&&ؤولية الم&&تعلقة بأنش&&طة      
االتص&ال باستخدام السواتل والتدخل الغير شرعي في        
أنظم&ة االتص&االت، وق&د تم&ت اإلش&ارة إلى المسؤولية        

 مباش&&رة عل&&ى  ف&&يما يخ&&ص الموض&&وعات الت&&ي تؤث&&ر    
عناص&&ر أخ&&رى م&&ن نظ&&ام االتص&&ال والمراق&&بة وإدارة  

وق&&&د تم&&&&ت اإلش&&&ارة إل&&&&ى ال&&&&تهديد   . الح&&&رآة الجوي&&&&ة 
والمخاط&&&&ر الت&&&&ي ق&&&&د ترت&&&&ب عل&&&&ى اآ&&&&تظاظ الج&&&&و     
باإلش&&ارات المخ&&تلفة وتشويش&&ها ل&&نظم الس&&يطرة عل&&ى    
الح&رآة الجوي&ة، وس&يتم مناقش&ة هذه الموضوعات في         

لت&ي يع&تزم عقده&ا ف&ي     ، اICAOال&دورة المق&بلة لجمع&ية    
 .سبتمبر من العام الحالي/شهر أيلول

إن الط&&يران المدن&&ي ال يعت&&بر القط&&اع الف&&ريد    
ال&ذي تس&تخدم ف&ي س&واتل االتص&االت، هناك قطاعات            
أخ&رى م&ثل ال&نقل ال&بري والنقل البحري الذي يستخدم          
اإلش&ارات ذاته&ا، وق&د تم&ت مناقش&ة هذه الموضوعات           

 3ذلك مؤتمر يونيسبيس    في مختلف المنتديات بما في      
وقد تمت مناقشة . 1999ال&ذي انعق&د ف&ي فيينا في سنة        

االس&&تخدام الم&&تعدد له&&ذه اإلش&&ارات م&&ن ق&&بل س&&واتل       
المالح&ة وض&رورة التوص&ل إلى نهج متفق القطاعات          

 .المعنية بالموضوع

وإن موضوع التدخل غير الشرعي في أنظمة 
 االتص&&ال بالس&&واتل ال يعت&&بر محص&&ورا عل&&ى اه&&تمام    

الط&&يران المدن&&ي وح&&ده ولك&&نه يخ&&ص مج&&االت أخ&&رى 
وينبغ&&ي الترآ&&يز عل&&ى أن&&نا بحاج&&ة  . وقطاع&&ات أخ&&رى

إل&&&ى نظ&&&رة خاص&&&ة ع&&&ند ال&&&تعامل م&&&ع موض&&&وعات      
اس&تخدام السواتل في الطيران المدني مقارنة باستخدام   
الس&واتل ف&ي المالح&ة ال&بحرية أو البرية، فنحن بحاجة        

س&&تمرارية ويج&&ب إل&ى الم&&زيد م&ن الدق&&ة وال&نزاهة واال   
م&راعاة آل هذه المتطلبات التي هي متطلبات السالمة         
ع&&ندما نض&&ع إط&&ارا قانون&&يا لل&&نظام العالم&&ي لس&&واتل       

 ف&&&ي ICAOأود أن أش&&&ير إل&&&ى اش&&&تراك ال&&&ـ   . المالح&&&ة
األنشطة الجارية لوضع اتفاقية بشأن المصالح الدولية       
بش&&أن المع&&دات المت&&نقلة وه&&ذا الب&&ند س&&ننظر ف&&يه ف&&ي        

 .النا في وقت الحقجدول أعم

وق&&&د ورد ف&&&&ي تقري&&&&ر األمان&&&ة وف&&&&ي تقري&&&&ر   
اليون&&&يدروا المط&&&روح علي&&&نا ف&&&ي ه&&&ذه الجلس&&&ة، ف&&&إن   
مش&&روع االتفاق&&ية ق&&د ع&&رض عل&&ى ث&&الث اج&&تماعات    

وإن لجنت&&نا .  وبي&&ن اليون&&يدروا ICAOمش&&ترآة ب&&يم ال&&ـ   
القانون&ية ق&د وافق&ت عل&ى مش&روع االتفاقية بعد إدخال             

س&&بتمبر م&&ن /ي ش&&هر أيل&&ولبع&&ض التدخ&&يالت عل&&يها ف&&
وم&&&ن وجه&&&ة نظ&&&ر مفاهيم&&&ية فإن&&&ه م&&&ن   . 2000ع&&&ام 

الم&&توقع أن تك&&ون ه&&ذه االتفاق&&ية أساس&&ا ل&&بروتوآوالت  
معن&ية بقطاعات محددة، بما في ذلك بروتوآول معني         

وقد وافقت اللجنة القانونية . وخ&اص بالط&يران المدن&ي     
 عل&&ى م&&ثل ه&&ذا ال&&بروتوآول ف&&ي دورته&&ا ف&&ي  ICAOل&&ـ 

 48وفي الفقرة   . سبتمبر من العام الماضي   /ولشهر أيل 
م&ن تقري&ر األمان&ة بش&أن ه&ذا الموض&وع ت&رد وجهات            

إن ال&&بروتوآول المعن&&ي بالمم&&تلكات   . ICAOنظ&&ر ال&&ـ  
الفض&&ائية س&&يتم ال&&نظر ف&&يه أث&&ناء ال&&دورة الحال&&ية للج&&نة 

 .الفرعية القانونية

 واليون&&&&يدروا بص&&&&دد الدع&&&&وة إل&&&&ى   ICAOإن 
 العتماد االتفاقية األساسية    حض&ور مؤتم&ر دبلوماس&ي     

وهذا المؤتمر . والبروتوآول الخاص بالطيران المدني
الدبلوماس&ي تقرر عقده ووافق على عقده مجلس إدارة      

، وس&&&ينعقد ح&&&تى الس&&&ادس ICAOاليون&&&يدروا ومجل&&&س 
نوفمبر في آيب تاون في جنوب      /عش&ر تش&رين الثان&ي     

أفريق&&يا، والش&&ك ف&&ي أن&&نا سنحص&&ل عل&&ى الم&&زيد م&&ن     
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اص&يل والمعلوم&ات أثناء مناقشتنا لهذا البند المعني        التف
بالموض&&&وع، الب&&&ند الثام&&&ن م&&&ن ج&&&دول أعمال&&&نا ال&&&ذي  

 .شكرا سيدي الرئيس. سنناقشه في األسبوع المقبل

أش&&&كرك عل&&&ى ب&&&يانك، وه&&&و ب&&&يان  : الرئEEEيس
ولدينا في قائمة المتحدثين، . زاخر بالمعلومات وجميل

حيط&&نا علم&&ا  االتح&&اد الدول&&ي للمالحي&&ن ال&&ذي س&&وف ي   
 .بالمعهد الدولي لقانون الفضاء

) االتح&&&اد الدول&&&ي للمالحي&&&ن (السEEEيد فاسEEEان   
أشكرك جزيل  ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية         (

الس&ادة أص&حاب السعادة، أتقدم      . الش&كر س&يادة الرئ&يس     
به&&ذا الب&&يان ب&&ناء عل&&ى ن&&ص وض&&عه زمالئ&&نا، األس&&تاذ  

. منتريالف&ي  ] ي&تعذر س&ماعها؟  [رامش&اآو م&ن جامع&ة     
والمعه&د الدولي لقانون الفضاء قد تم إنشاؤه من جانب   

 به&&&دف 1960االتح&&&اد الدول&&&ي للمالح&&&ة الفلك&&&ية ع&&&ام 
االض&&طالع بأنش&&طة لل&&نهوض ب&&تطوير ق&&انون الفض&&اء 
والق&&&&يام بدراس&&&&ات للجوان&&&&ب العلم&&&&ية واالجتماع&&&&ية    

والمعهد به  . الستكش&اف الفض&اء الخارجي واستخدامه     
 دول&&ة، 40م&&ن حوال&&ي  ش&&خص وعض&&و منتخ&&ب 300

وه&م يسهمون إسهاما مميزا في تطوير القانون الدولي    
ونظرا ألن االتحاد الدولي مراقب رسمي في       . للفضاء

ه&ذه اللج&نة ولج&نة اس&تخدام الفض&اء الخارجي واللجنة       
العلم&ية أيض&ا فإن&نا آأعض&اء يمك&ن أن نك&ون مراقبين              

 .IAFفي هذه الدورات الخاصة بالـ 

األخ&يرة فإنني   ] ذر س&ماعها؟  ؟ي&تع [ف&ي الف&ترة      
أود أن أش&&ير إل&&ى ال&&ندوة الت&&ي عق&&دت بش&&أن الفض&&اء      
الخارج&ي في ريو دي جانيرو، البرازيل، والتي أشار         

هذه الندوة عن الفضاء . إليها السيد ممثل البرازيل لتوه
 دورات 4درس&&ت ف&&يها ع&&دد م&&ن األوراق وآ&&ان ف&&يها   

ة ع&&ن أنش&&طة الفض&&اء ف&&ي األلف&&ية الجدي&&دة ومس&&ؤولي      
الدول&&ة بالنس&&بة لألنش&&طة الت&&ي تض&&طلع به&&ا الك&&يانات     
الغ&&ير رس&&مية والعالق&&ة بي&&ن الق&&انون الدول&&ي الخ&&اص    
والق&&انون الدول&&ي الع&&ام ف&&ي تطب&&يق أنش&&طة الفض&&اء،       
وآذل&&&ك المس&&&ائل القانون&&&ية األخ&&&رى، بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك      
ال&تطورات األخ&يرة ف&ي تنظ&يم حط&ام الفضاء والتحكم            

 الدفاع الفضائية التي   ف&يه واآلث&ار المتمخض&ة عن نظم       
 .ستتم

ونح&ن ق&د نظمنا أيضا جلسة عامة تناولنا فيها    
م&&نافع الفض&&اء الخارج&&ي وسياس&&ات الفض&&اء وقانون&&ه،  
والم&تحدثون الذين تحدثوا في هذه الجلسة آانوا من الـ         

NASA وال&&&&ـ ISA وال&&&&ـ WorldSpace وال&&&&ـ Mansat وال&&&&ـ 
Space Policy Institute و SpaceImaging .  المس&تقبل  وف&ي

س&&وف ي&&تم االض&&طالع بأنش&&طة ش&&بيهة ف&&ي اج&&تماعات 
 .شبيهة

وب&ناء عل&ى اقتراح من ممثل األرجنتين السيد          
ف&&يرنانديز بري&&تال، فإن&&ه ق&&د ت&&م وض&&ع جائ&&زة جدي&&دة        

" Diederiks-Verschoorجائ&&&&&زة الدآ&&&&&تور "تع&&&&&رف ب&&&&&ـ 
وس&وف تم&نح ألفض&ل بح&ث يق&دم ف&ي ال&ندوات المقبلة               

 عام&&ا يق&&دم بحوث&&ا   40ن م&&] أق&&ل[وأن يك&&ون الباح&&ث  
للمرة األولى أو الثانية أو الثالثة باعتبار أن هذا وسيلة 

وسوف يتم إهداء أول  . لدعم البحث في هذا الموضوع    
 .هدية في تولوز، فرنسا

Manfred Space Law"وه&ناك مسابقة تعرف بـ   
وه&&ذه ورد اإلش&&ارة إل&&يها عل&&ى لس&&ان الس&&يد مم&&ثل       " 

 آس&&&بها أل&&&ن بل&&&ير م&&&ن  وه&&&ذه المنافس&&&ة ق&&&د. ال&&&برازيل
الوالي&ات الم&تحدة وإيلي&ن ج&الووي م&ن جامع&ة باريس            

11. 

ومعهدن&ا ي&ود أن يوس&ع نط&اق المنافسة بحيث           
تص&&بح أم&&ريكا الالتين&&ية وم&&ناطق أخ&&رى، وستواص&&ل  

 .الجهود في هذا االتجاه

 ف&&إن 3وانطالق&&ا م&&ن روح مؤتم&&ر يونيس&&بيس 
الطل&&&ب إل&&&ى الم&&&نظمات والحكوم&&&ات لالش&&&تراك ف&&&ي    

ل األمم المتحدة طلب هام، وهناك اقتراح قدم من          أعما
جان&&ب الدآ&&تور ش&&روغل، ول&&ذا ق&&رر المعه&&د أن يت&&بع     
بدور أآثر فعالية وذلك في صياغة االقتراحات لوثائق 

position papers   وذل&&&ك لإلس&&&هام ف&&&ي تطوي&&&ر ق&&&انون ،
وأول ف&&&ريق للعم&&&ل ق&&&د ت&&&م إنش&&&اؤه وذل&&&ك      . الفض&&&اء

 الق&&رار ال&&ذي  للخ&&وض ف&&ي تفاص&&يل آيف&&ية تنف&&يذ ه&&ذا    
 .أسلفت ذآره

ع&&&&دد م&&&&ن أعض&&&&اء المعه&&&&د اش&&&&ترآوا ف&&&&ي     
اجتماعي&&&&ن نظم&&&&ا ف&&&&ي الف&&&&ترة األخ&&&&يرة م&&&&ن جان&&&&ب   
اليون&&يدروا ت&&&ناوال تطوي&&&ر ب&&روتوآول الفض&&&اء ال&&&ذي   
يرت&&&&&بط باتفاق&&&&&ية المص&&&&&الح الدول&&&&&ية ف&&&&&ي المع&&&&&دات  
الم&تحرآة، والمس&ائل الرئيس&ية التي تم مناقشتها آانت      

ه العالج وإلى أخره ودور تعريف ملكية الفضاء وأوج   
ومجلس&نا ق&د رحب بالدورة التي عقدت في         . الكوب&وس 
، وت&&&&م اق&&&&تراح عق&&&&د مؤتم&&&&ر  2001س&&&&بتمبر /أيل&&&&ول

 .2003دبلوماسي دولي بشأن الفضاء وذلك في عام 

إن ال&&تعاون ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس م&&ع م&&&نظمات      
دول&&ية أم&&ر ه&&ام وت&&م اإلش&&ارة إل&&يه والس&&يما ه&&نا ف&&ي        

ن&نا أيض&ا ن&تعاون م&ع المرآز     الكوب&وس، وم&ع ذل&ك، فإ    
األوروب&&ي والمرآ&&ز الدول&&ي للق&&انون الدول&&ي ورابط&&ة   
المحامي&&&&&&ن الدوليي&&&&&&ن وغ&&&&&&يرها م&&&&&&ن المؤسس&&&&&&ات    

واللجنة الدائمة الخاصة بوضع االتفاقات     . والجامع&ات 
الدول&&ية الم&&تعلقة بأنش&&طة الفض&&اء الخارج&&ي واص&&لت    

ال&&&ذي ق&&&ام بعم&&&ل  ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟ [عمله&&&ا بق&&&يادة  
؟يتعذر [رير هذه اللجنة قد ورد ذآرها في        مجدي، وتق 

ونح&&ن . ال&ندوة الت&ي تناول&&ت ق&انون الفض&اء    ] س&ماعها؟ 
بطبيعة الحال آنا قد مثلنا في اللجنة القانونية وذلك في 
دورتها الماضية وآنا حاضرين آمراقب في الكوبوس 

 .2000يونيو في عام /في حزيران

وف&&&ي ري&&&و دي جان&&&يرو، ف&&&إن جائ&&&زة التم&&&يز  
لس&&يد س&&ميث م&&ن الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية  قدم&&ت ل

 .وذلك على عمله الممتاز لتطوير قانون الفضاء
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وإج&&راءات ال&&ندوة الت&&ي عق&&دت ف&&ي امس&&تردام  
، ق&د ت&م مش&روعها م&ن جانب المعهد األمريكي            1999

. 2000يوليو عام /للمالحين الفضائيين وذلك في تموز
وق&&&انون الفض&&&اء وم&&&ا يرت&&&بط ف&&&يه م&&&ن بيبلوغراف&&&يا      

 قد تم نشرها، وذلك     1999 حتى   1958وفه&ارس م&ن     
 آحصيلة للتعاون بين مكتب 1996يونيو /في حزيران

 .األمم المتحدة للفضاء الخارجي ومعهدنا

ومؤتم&ر إقليم&ي آلس&يا وم&نطقة اله&ادي تناول          
قانون الفضاء لعام   "الموض&وع الع&ام الخ&اص بمؤتمر        

، "ا، التحديات القانونية والفرص التجارية بآسي     2001
مارس / آذار 13 � 11هذا قد تم تنظيمه في الفترة من        

 ف&ي س&نغافورة، وذل&ك بالتعاون مع جمعية    2001ع&ام   
وهذا هو أول حدث في     . الق&انون الدول&ي في سنغافورة     

مجموعة من االجتماعات اإلقليمية التي تنوي الجمعية 
الق&&يام به&&ا، وق&&د ط&&رح ع&&دد م&&ن األوراق وذل&&ك ف&&ي        

 :ةالدورات الخمس التالي
أوال، البح&&&&ث ع&&&&ن ق&&&&انون الفض&&&&اء وال&&&&دور  
المتس&&&ع للش&&&رآات الخاص&&&ة والس&&&يما الق&&&يام بأنش&&&طة 

 .اإلطالق
 ثان&يا، حماي&ة مفه&وم الخدم&ة العامة وذلك في           
ض&وء الط&ابع ال&تجاري وط&ابع القط&اع الخ&اص على             
أنش&&&طة الفض&&&اء م&&&ع إي&&&الء اه&&&تمام خ&&&اص للمص&&&الح 

 .العامة الشاملة واحتياجات البلدان النامية
 ثال&&ثا، التنظ&&يم القانون&&ي لالستش&&عار م&&ن بع&&د    

في ضوء التوفر التجاري لصور     ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [
االستش&&عار م&&ن بع&&د عال&&ية الج&&ودة وض&&رورة حماي&&ة   
الحق في الخصوصية ومبدأ عدم التمييز في الوصول 

 .إلى البيانات
رابع&ا، تطوي&ر اآلليات الفعالة من أجل تسوية         

فاء الط&&ابع ال&&تجاري الم&&نازعات المتمخض&&ة ع&&ن إض&&
عل&&&ى الفض&&&اء، أخذي&&&ن ف&&&ي الحس&&&بان بطب&&&يعة الح&&&ال 

 .قواعد التحكيم الدولي المستخدمة
خامس&&ا، الوس&&ائل القانون&&ية الم&&تعلقة بخدم&&ات   
االتص&ال الس&اتلية والخدم&ات الساتلية للمالحة الدولية         
م&&ع الترآ&&يز بص&&فة خاص&&ة عل&&ى تطوي&&ر االتص&&االت  

 .والتجارة اإللكترونية في آسيا

إضافة إلى ذلك، استمعنا إلى بيان أساسي عن 
اس&&تعراض لل&&تحديات القانون&&ية األساس&&ية الت&&ي تواج&&ه  
األنشطة الفضائية في القرن الواحد والعشرين وتفضل 
ب&&ه الس&&يد جاس&&ونتليانا، رئ&&يس المعه&&د الدول&&ي للفض&&اء  
الخارجي والمدير السابق لمكتب األمم المتحدة لشؤون 

على الغذاء قد تناول إمكانية     وآان هناك بيان    . الفضاء
إنش&اء هي&ئة للفض&اء ف&ي آس&يا، وقدم هذا البيان األستاذ           
دو هوان آيم الرئيس الشرفي للرابطة الكورية لقانون        
الفضاء والجو، ثم آان هناك غذاء عمل وبيان فيه عن 
االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية في القرن العشرين       

] يأت&&ي م&&ن جن&&يف ال&&ذي [قدم&&ه األس&&تاذ ألفون&&س ن&&ول   

م&&&&&&تحدث االتح&&&&&&اد الدول&&&&&&ي لالتص&&&&&&االت الس&&&&&&لكية   
 .والالسلكية

ومؤتمر سنغافورة الذي حضره دول من آسيا      
ومخ&تلف دول الع&الم قد استضاف أيضا ندوة مستديرة       
تح&دث ف&يها الس&يد مانف&ريد الخ&س عن قانون الفضاء،             

 .وهو من أستراليا

 44وبالنس&&&بة لألنش&&&طة المق&&&بلة، ف&&&إن ال&&&ندوة  
 الفض&اء الخارج&ي س&وف ي&تم عقدها في تولوز،           بش&أن 

أآتوبر في عام / تشرين األول5 � 1فرنسا، وذلك من 
، ليت&&ناول الموض&&وع الع&&&ام الخ&&اص بالمس&&&ائل    2001

وس&وف تعقد عدد من     . ع&ن انفج&ار الفض&اء     ] المنب&ثقة [
 :الندوات للموضوعات التالية

أوال، المس&&ائل المنب&&ثقة الجدي&&دة بش&&أن تفس&&ير    
ض&&&اء، بم&&&ا ف&&ي ذل&&&ك المس&&&ائل الخاص&&&ة  مع&&اهدات الف 

بالتعاريف بمسؤولية الدولة ودولة اإلطالق واألجسام      
 .الفضائية وغيرها

 ثان&يا، المس&ائل الجدي&دة واالتصاالت الساتلية        
م&&&ع إي&&&الء االه&&&تمام الخ&&&اص للتنظ&&&يم الوطن&&&ي ل&&&نظم  
الس&&واتل الم&&تحرآة بم&&ا ف&&ي ذل&&ك المتطل&&بات الوطن&&ية   

، والك&&يانات الخاص&&ة ITU و GMPCS و WTOواتفاق&&ية 
الت&&ي تعم&&ل عل&&ى المس&&توى الدول&&ي وملك&&ية خدم&&ات      

 .Universal telecom serviceاالتصاالت و 
، المس&&&ائل القانون&&&ية المتمخض&&&ة ع&&&ن ]ثال&&ثا  [

. توف&&&ير ص&&&ور عال&&&ية الج&&&ودة لالستش&&&عار ع&&&ن بع&&&د  
وموض&وعات، عل&ى أي&ة حال، سوف تتضمن إلى أي        

قضايا الجنائية مدى يمكن أخذ هذه الصور آأدلة في ال
واالس&&&تفادة م&&&ن الب&&&يانات الرقم&&&ية ف&&&ي اإلج&&&راءات      
الجنائ&ية، وإل&ى أي م&دى يمك&ن اس&تخدام ه&ذه البيانات        
لحس&&&م ال&&&نزاعات الدول&&&ية، والح&&&ق ف&&&ي الخصوص&&&ية 

 .وآذلك عملية الحصول على البيانات وامتالآها
، وختاما المسائل القانونية بما في ذلك ]رابعا[

لف&&&ية المق&&&بلة والمس&&&احات   ق&&&انون الفض&&&اء، وف&&&ي األ  
الخاص&ة بأنش&طة الفض&اء والجوانب القانونية للفضاء         
الخارج&&&ي والمس&&&ائل القانون&&&ية الجدي&&&دة ف&&&ي مج&&&ال      

 .المالحة الساتلية

وال&دورة النهائية وقبل النهائية للمنافسة سوف   
تعق&د ف&ي تولوز، فرنسا، وذلك لتناول المسألة الخاصة    

ل&&&يها الدآ&&&تور  ، وأش&&&ار إESI-1 Dataبالوص&&&ول إل&&&ى  
ودورات التص&&فيات س&&وف تعق&&د ف&&ي أوروب&&ا   . ف&&رانس

وال&رابطة الفرنس&ية لق&انون الفض&اء والجو         . وف&ي آس&يا   
والجمع&&ية الوطن&&ية ل&&تطوير الفض&&اء، آالهم&&ا س&&وف      

 و ESAيش&&ترك ف&&ي تنظ&&يم ه&&ذه المنافس&&ة، وسيش&&ترك    
ISU و ECSLفي تنظيم هذه المنافسة ،. 

ي&&نظم والمعه&&د ق&&د طل&&ب إل&&يه م&&رة أخ&&رى أن   
ن&دوة لوف&ود اللجنة الفرعية هنا في الكوبوس وذلك في      

 .هذا العام، وأسعدنا أننا قد عقدنا هذا أمس
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 الت&&ي عق&&دت ف&&ي ري&&و   43وإج&&راءات ال&&ندوة  
س&وف تنش&ر م&ن جان&ب الوآالة الدولية للطاقة الذرية،         
والمعهد بالتعاقد مع األمم المتحدة سوف يواصل إعداد 

م المتحدة، استعراض   م&واد لالس&تعراض الس&نوي لألم      
للتطورات في التعاون في الفضاء الخارجي وعنوانها       

"Highlights in Space " أي الس&مات البارزة في الفضاء .
 .واإلسهامات سوف يقوم بها الدآتور دويل

ونس&&خة جدي&&دة ع&&ن ت&&اريخ الفض&&اء الخارج&&ي  
يج&ري إعداده&ا من جانب الدآتور دويل ومن المتوقع          

 .العاجلأن تكتمل في القريب 

الس&&يد الرئ&&يس، أش&&كرآم ج&&زيل الش&&كر عل&&ى    
 .هذه الفرصة التي أتيحت لي

أش&&&كر الس&&&يد مم&&&ثل المعه&&&د عل&&&ى   : الرئEEEيس
. المعلوم&&ات الواف&&رة الت&&&ي قدمه&&ا ع&&&ن األنش&&طة ه&&&ذه    

وأغتنم هذه الفرصة لكي أتوجه لك بالشكر مرة أخرى 
عل&ى آ&ل م&ا قم&تم ب&ه م&ن عم&ل من أجل تنسيق الندوة                 

 .التي عقدت أمس

الس&&يدات والس&&ادة، ه&&ل ه&&ناك أي وف&&د ي&&ود أن  
ي&تحدث ع&ن الب&ند الخ&امس ف&ي هذه اآلونة؟ سواء آان              

س&&وف نواص&&ل دراس&&ة الب&&ند الخ&&امس . وف&&د أو مراق&&ب
معلوم&&&ات ع&&&ن أنش&&&طة الم&&&نظمات الدول&&&ية بالنس&&&بة   "

 .غدا صباحا إن شاء اهللا" لقانون الفضاء

 البند السادس

دس في  س&وف ن&بدأ اآلن ف&ي دراس&ة الب&ند السا           
 المس&&&ائل الم&&&تعلقة ب&&&تعريف  -أل&&&ف"ج&&&دول األعم&&&ال 

 طبيعة المدار   -الفضاء الخارجي وتحديد معالمه، وباء    
الثاب&ت بالنس&بة لألرض وآيفية استخدامه، بما في ذلك    
بح&&&ث الس&&&بل والوس&&&ائل الكف&&&يلة لض&&&مان االس&&&تخدام    
الرش&&يد والع&&ادل للم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة دون المس&&اس   

 ".ي لالتصاالت السلكية والالسلكيةبدور االتحاد الدول

ي&تذآر الس&ادة أعض&اء الوفود أنه وفقا لالتفاق          
ال&ذي ت&م التوص&ل إل&يه في اللجنة الفرعية القانونية في             

دورته&ا التاس&عة والثالثي&ن بش&أن مس&ألة طب&يعة المدار             
الثاب&ت بالنس&بة ل&ألرض وس&ماته، فإن اللجنة هذا العام         

ى بشأن هذا البند    س&وف تعق&د الف&ريق الع&امل مرة أخر         
وذل&&&ك لت&&&ناول المس&&&ائل الخاص&&&ة ب&&&تعريف الفض&&&&اء      

وتناهى . الخارجي وتحديد وعالمه، وتقتصر على ذلك
إل&&ي أن المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية ق&&د ج&&رت به&&دف      
الوق&&وف عل&&ى ش&&ط يحظ&&ى ب&&توافق اآلراء له&&ذه اللج&&نة 

وأن نت&&&&&يجة ه&&&&&ذه . آرئ&&&&&يس له&&&&&ذا الف&&&&&ريق الع&&&&&امل 
 .نها غدا إن شاء اهللالمشاورات سوف يقدم تقرير ع

وعليه ما لم تكن هناك من اعتراضات، فإنني       
أق&ترح أن نختص&ر ف&ي مداوالت&نا ف&ي عص&ر ال&يوم في             

على أساس  ] ؟يتعذر سماعها؟ [ه&ذا الب&ند عل&ى مناقشة        
. أن الف&ريق الع&امل ق&د يعق&د اج&تماعه غدا، إن شاء اهللا       

بطبيعة الحال، المناقشة في الجلسة العامة تنصب على 
د آك&&&ل، أي تع&&&ريف الفض&&&اء الخارج&&&ي وتحدي&&&د   الب&&&ن

معالمه وآذلك المدار الثابت بالنسبة لألرض، والفريق 
الع&&امل س&&وف يرآ&&ز عل&&ى تحدي&&د المع&&الم وال&&تعريف     

إن لم يكن هناك اعتراض،     . بالنس&بة للفضاء الخارجي   
 .تقرر األمرسنمضي على هذا النحو، 

ل&&يس ه&&ناك م&&ن يرغ&&ب الحدي&&ث بالنس&&بة له&&ذا  
س&&ادس؟ فه&&ل ه&&ناك أي وف&&د راغ&&ب أو مراق&&ب  الب&&ند ال

س&&وف نواص&&ل دراس&&ة الب&&ند  . راغ&&ب ف&&ي الحدي&&ث؟ ال 
 .السادس غدا صباحا إن شاء اهللا

س&وف أرف&ع ه&ذه الجلسة، وقبل أن أفعل هذا،           
أود أن أحيط السادة أعضاء الوفود ببرنامج العمل غدا 

 .صباحا

 و 4غ&دا ص&باحا سوف نواصل دراسة البنود      
 العام&&ة، وإن س&&مح ل&&نا الوق&&ت بع&&د   ف&&ي الجلس&&ة6 و 5

ذل&ك ورهنا بنجاح نتيجة التوصل إلى رئيس، واآلفاق          
؟يتعذر [اآلن طي&بة، فإن الفريق العامل الذي من شأنه          

يمك&ن أن يعق&د اج&تماعه بع&د أن ننته&ي م&ن       ] س&ماعها؟ 
هل لديكم تعليقات على هذا الجدول      . عملنا صباح الغد  

 .رفعت الجلسة. المقترح؟ ال
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