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الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى  
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آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
نس&خـة م&ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                       
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COPUOS/LEGAL/T.643  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 643 الجلسة
 00/10، الساعة 2001أبريل / نيسان4األربعاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 17/10افتتحت الجلسة الساعة 

 ص&&&باح الخ&&&&ير حض&&&رة الس&&&&يدات   :الرئFFFيس 
 للج&&&نة الفرع&&&ية 643أعل&&&ن افت&&&تاح الجلس&&&ة . والس&&&ادة

 .القانونية، للجنة استخدام الفضاء لألغراض السلمية

حالFFFة معFFFاهدات األمFFFم المFFFتحدة الخمFFFس المFFFتعلقة      
 بالفضاء الخارجي وتطبيقها

حض&&&رة المندوبي&&&ن الك&&&رام، سنس&&&تكمل اآلن    
حال&&&ة " م&&&ن ج&&&دول أعمال&&&نا  ال&&&نظر ف&&&ي الب&&&ند ال&&&رابع 

مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة الخم&&&س الم&&&تعلقة بالفض&&&اء   
والم&&تحدث األول وه&&و الوح&&يد  ". الخارج&&ي وتطب&&يقها

عل&ى قائمت&ي ه&و، مم&ثلة أوس&تراليا الموقرة، والجميلة            
 .هل لي أن أقول

ترجمة فورية من ) (أوستراليا(السيدة آولس 
يس، شكرا  شكرا جزيال حضرة الرئ   ): اللغة اإلنكليزية 

إن حكوم&&ة أس&&تراليا تؤي&&د  . عل&&ى ه&&ذه ال&&تقدمة اللط&&يفة 
أعم&&ال لج&&نة الكوب&&وس واللج&&نة الفرع&&ية، خاص&&ة ف&&ي   
ه&ذه المهم&ة، اس&تعراض حال&ة معاهدات األمم المتحدة          

 .الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي

آم&&ا أش&&رنا ف&&ي ت&&بادل اآلراء الع&&ام نح&&ن نؤي&&د  
صة أننا نشهد االستخدام السلمي للفضاء الخارجي وخا

تس&ويقا آبيرا لألنشطة الفضائية مما يشكل تحديا على         
يمك&ن أن يكون لدول    . ال&نظام الحال&ي أن ي&تعاطى مع&ه        

آث&&&يرة تفهم&&&ات مخ&&&تلفة بالنس&&&بة إل&&&ى م&&&دى الحق&&&وق    

والواجبات والمسؤوليات للدول األطراف بموجب تلك 
االتفاق&&ات، ونالح&&ظ أن ع&&دم التيق&&ن ه&&ذا ق&&د يك&&ون م&&ن 

ي ف&&ترة وج&&يزة نظ&&را للص&&يغة اللغوي&&ة الص&&عب حل&&ه ف&&
الص&&عبة، ولك&&ن يمك&&ن أن يك&&ون عائق&&ا أم&&ام االنض&&مام  

 .العالمي والشامل لتلك المعاهدات

وف&ي بيان&نا الع&ام أش&رنا إل&ى اهتمامنا الخاص            
فه&ذا االتف&اق، اتف&اق القم&ر يعل&ق على           . بمع&اهدة القم&ر   

واج&بات ال&دول وحقوقه&ا ف&ي مج&ال األجرام السماوية            
وآاف&ة األنش&طة الت&ي يمك&ن أن تتم في الفضاء            والقم&ر   

بعض&هم يفس&ر هذه المعاهدة على أنها تنكر         . الخارج&ي 
لك&ن إذا تخطي&نا مسألة      . الحق&وق األساس&ية ف&ي الملك&ية       

القم&&ر لنص&&ل إل&&ى الن&&يازك والمج&&رات، فه&&ي جم&&يعا،    
 .بالطبع، معنية بهذا االتفاق

ح&&&&تى اآلن ل&&&&م نش&&&&هد انض&&&&ماما عام&&&&ا ل&&&&تلك 
خم&س، ح&تى م&ن جان&ب ال&دول الت&ي هي             المع&اهدات ال  

أص&&ال ناش&&طة ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي، ولك&&ن الحظ&&نا    
مقارن&&ة م&&ع آاف&&ة المع&&اهدات األخ&&رى، ل&&م نحص&&ل إال   
عل&&ى تس&&ع توق&&يعات وخم&&س تص&&ديقات بالنس&&بة إل&&ى      
مع&&اهدة القم&&ر مقارن&&ة م&&ع آاف&&ة المع&&اهدات األخ&&رى،   

ص&&&حيح أن معظ&&&م ال&&&دول . فه&&&ي نس&&&بة متدن&&&ية للغاي&&&ة
في الفضاء لم تصدق جميعا على اتفاق القمر   الناش&طة   

م&ع أن أه&م األنش&طة الت&ي تضطلع بها تلك الدول، بما              
ف&&&&يها أس&&&&تراليا، ق&&&&د ازدادت أآ&&&&ثر فأآ&&&&ثر، وازدادت  

إن زميل&&نا . بالتال&&ي مص&&الحنا ف&&ي األنش&&طة الفض&&ائية    
الموقر سعادة السفير من النمسا السيد فينكلر الذي آان 

هدة القم&ر علق على     ه&و شخص&يا معن&ي بص&ياغة مع&ا         
ه&&ذا الموض&&&وع بإيج&&از ب&&&األمس، ونح&&ن بالط&&&بع ل&&&نا    
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الشرف بأن يكون هو حاضرا معنا ويعلمنا بما حصل         
آن&&&ذاك بالمفاوض&&&ات، وه&&&و اق&&&ترح علي&&&نا أن نط&&&رح    
س&&ؤاال، وت&&ود أوس&&تراليا أن تع&&يد ط&&رحه ه&&ي أيض&&ا،     
لم&&اذا ه&&ذا الع&&دد القل&&يل م&&ن التص&&ديقات عل&&ى مع&&اهدة    

 أن&نا ف&ي المرحلة الحالية وفي هذه       القم&ر؟ لذل&ك نق&ترح     
األلفية الجديدة ربما هذا السؤال هو في محله طالما أن 
تلك المعاهدة عندما تم التفاوض بشأنها، إن البشرية قد 
تخط&ت القم&ر لتص&ل إل&ى آواآ&ب أخ&رى إلى مجرات           

. أخ&رى آ&ي تستكش&فها وتقوم بأنشطة ذات صلة عليها      
وه&&ذه األنش&&طة ف&&يما التكنولوج&&يا ف&&ي الفض&&اء ت&&تطور   

ربم&&&ا بش&&&كل بدي&&&ل أو  . بالط&&&بع س&&&تتطور ه&&&ي أيض&&&ا 
إض&افي يمك&ن أن نط&رح بع&ض المس&ائل ونعالجها في       
ص&&&&لب المع&&&&اهدة ب&&&&الذات نظ&&&&را لتس&&&&ويق األنش&&&&طة   
واتس&&امها بط&&ابع تج&&اري ش&&يئا فش&&يئا وآذل&&ك مخ&&تلف    
األنشطة التي يضطلع بها القطاع الخاص في الفضاء، 

لنسبة إلى معاهدة القمر   علي&نا أن نط&رح هذه األسئلة با       
والم&&وارد الطبيع&&ية الموج&&ودة عل&&ى س&&طحه أو تح&&ته     
ول&&&نرى م&&&ا إن آ&&&ان لدي&&&نا أص&&&ال عوائ&&&ق ف&&&ي ص&&&لب  
المع&&اهدة ه&&ي الت&&ي تخ&&يف بع&&ض ال&&دول وتح&&ول دون  

لذل&ك نطل&ب م&ن مديرة    . التص&ديق عل&ى مع&اهدة القم&ر      
ش&ؤون الفض&اء الخارج&ي أن تنظر في هذا الموضوع           

نا بعض األحكام والمواد الواردة  ل&ترى ما إن آانت لدي     
 .في المعاهدة

إن مع&اهدة القم&ر تذه&ب ح&تى إل&ى مجال أبعد        
ه&نا، وتعل&ن أن القم&ر ه&&و م&ن الم&وارد الطبيع&ية وه&&و       
إرث للبشرية جمعاء، وقد تكون هذه هي من العناصر     
األساس&&ية الت&&ي تش&&كل عائق&&ا أم&&ام ال&&دول آ&&ي تص&&دق     

السفير فينكلر ف&ي المداخل&ة ب&األمس، إن سعادة       . عل&يها 
م&ن النمس&ا طرح سؤاال ثانيا إضافة إلى السؤال األول       
ال&ذي أش&رت إل&يه، وتس&اءل ه&ل م&ن الممكن أن نجعل               

بالنسبة . ه&ذه المع&اهدة جذاب&ة أآ&ثر أم&ام الدول المعنية           
إل&ى مع&اهدة القم&&ر، نح&ن نس&أل آاف&&ة ال&دول آ&ي تفك&&ر       

ي مل&يا ف&ي هذين السؤالين، أوال، لماذا هذا العدد المتدن          
م&&&ن التص&&&ديق؟ وثان&&&يا آ&&&يف يمك&&&ن أن نع&&&الج ه&&&ذا       

ون&رجو م&ن الدول أن تعرض آرائها آي      . الموض&وع؟ 
نناقش&ها ف&ي إط&ار الب&ند ال&رابع في العام المقبل وآذلك              

 .في إطار دورة اللجنة األم الكوبوس

شكرا لحضرة ممثلة أوستراليا على      : الرئيس
 ال أرى أي طلب للكلمة حتى اآلن حول هذا     . مداخل&تك 

الب&ند ب&الذات، ولكنن&ي أود أن أس&أل، ه&ل م&ن وفد آخر         
يرغ&ب ف&ي التعل&يق على هذا البند بالذات؟ البند الرابع            
م&&&ن ج&&&دول أعمال&&&نا، أع&&&تقد أن ه&&&ذه ه&&&ي الفرص&&&ة       
األخ&&&يرة، ألنن&&&ي أن&&&وي أن أنه&&&ي ال&&&نقاش ح&&&ول الب&&&ند  

 .اليونان، تفضل. الرابع

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
آما . شكرا جزيال حضرة الرئيس): الفرنسيةمن اللغة 

أش&رت ب&األمس، إن شغلنا الشاغل هو ما أعربنا عنه،           
يرت&بط بالمش&ارآة الموسعة واالنضمام الواسع النطاق        

آذل&ك ع&ن اهتمامنا بهذا   . إل&ى ه&ذه المع&اهدات الخم&س     

الموض&&وع وأن ن&&تابع آاف&&ة ال&&تطورات عل&&ى مس&&توى    
ء لألمم المتحدة   التش&ريعات الوطنية في الدول األعضا     
 .وخاصة بالنسبة إلى األنشطة الفضائية

 10آم&&ا تع&&رفون، ح&&تى اآلن لدي&&نا أآ&&ثر م&&ن   
دول اع&&تمدت تش&&ريعات خاص&&ة ترت&&بط بأنش&&طتها ف&&ي  
الفض&&اء، أنش&&طتها الوطن&&ية بالط&&بع، ولك&&ن، ه&&ذه ه&&ي    

. المساهمة التي يمكن أن تقدمها في المعاهدات الدولية       
ت، م&&&ا إن ي&&&تم آم&&&ا تع&&&رفون، إن نص&&&وص المع&&&اهدا 

التص&&ديق عل&&يها تص&&ير ج&&زءا ال ي&&تجزأ م&&ن الق&&انون     
. الوطن&ي ل&تلك الدول&ة الت&ي ص&دقت على هذه المعاهدة            

ولك&&ن التنف&&يذ ه&&و األه&&م، خاص&&ة التنف&&يذ عل&&ى الص&&عيد  
لذل&&ك أع&&تقد أن&&ه م&&ن  . الوطن&&ي لق&&انون الفض&&اء الدول&&ي 

المه&م للغاي&ة أن نض&ع ف&ي إط&ار هذه البنود من جدول               
آل ما نقوم به هو   .  المعلومات اإلضافية  أعمالنا بعض 

دراس&&ة للحال&&ة الراه&&نة بالنس&&بة إل&&ى ه&&ذه المع&&اهدات       
الخم&س، إذن، لم&ا ال نح&اول أن نط&رح مسألة إضافية             
وه&&ي أن&&ه علي&&نا أن ن&&نظر ف&&ي مخ&&تلف األنش&&طة الت&&ي    
تض&طلع بها الدول األعضاء في األمم المتحدة، وآيف       

كن أن نناقش   ربما يم . تح&ترم بموج&ب ه&ذه المعاهدات      
ه&ذا ف&ي إط&ار البند العاشر من جدول أعمالنا، ولكنني           
أآ&&&رر اق&&&تراح تأل&&&يف ف&&&ريق خ&&&اص ي&&&ناقش مخ&&&تلف   
المش&&&اآل المرت&&&بطة بانط&&&باق تل&&&ك المع&&&اهدات وآاف&&&ة 

 .تفسيراتها

إذا آ&&نا نكتف&&ي فق&&ط بط&&رح قائم&&ة م&&ن ال&&دول     
المص&دقة وال نتعمق في هذا الموضوع ونتساءل لماذا         

فض م&ن ال&دول المصدقة، إذن هذا ما   ه&ذا الع&دد الم&نخ    
ي&وازي ح&وار الطرش&ان، إذا جاز التعبير، فنحن نتكلم           
ع&ن ه&ذا الموض&وع ونك&رر دائم&ا األمور ذاتها ولكننا             

 .شكرا. ندور في حلقة مفرغة وال نجد الحل

شكرا جزيال لحضرة ممثل اليونان،     : الرئيس
وأع&&&تقد أن آاف&&&ة الوف&&&ود ق&&&د اس&&&تمعت إل&&&ى اق&&&تراحك  

بتأل&&&&يف ف&&&&ريق عم&&&&ل خ&&&&اص يع&&&&نى به&&&&ذا  القاض&&&&ي 
 .الموضوع بالذات من جدول أعمالنا

حض&&رة الس&&يدات والس&&ادة، ال أرى أي طل&&ب    
للكلمة في إطار البند الرابع، عفوا، سعادة سفير مصر    

 .تفضل

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السFFيد الحسFFيني 
ش&&كرا ج&&زيال ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

خ&&&ير حض&&&رة الس&&&يدات    ص&&&باح ال . حض&&&رة الرئ&&&يس  
لق&&د أدلي&&نا بب&&يان ح&&ول ه&&ذا الب&&ند ب&&الذات ف&&ي   . والس&&ادة

اليوم ما قبل األمس، وأشرنا آذلك إلى بعض المشاآل        
المرت&&بطة باالنض&&مام إل&&ى تل&&ك المع&&اهدات، ولم&&اذا ل&&م   

وم&&&ن . يك&&&ن االنض&&&مام إل&&&يها واس&&&عا بش&&&كل معق&&&ول    
المشاآل هو نقل التكنولوجيات من الدول المتقدمة إلى      

وأش&&رنا إل&&ى اتفاق&&ية الط&&يران الج&&وي   . بلدان النام&&يةال&&
 دول&&ة عض&وة ف&&يها، لذل&&ك  100الت&ي س&&جلت أآ&ثر م&&ن   

ن&رجو أن ي&درج ه&ذا الب&ند في المحاضر ألننا أدلينا به              
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م&نذ يومي&ن ف&ي مداخل&ة، وأرج&و أن يس&جل م&ن جانب                
 .وفدنا

ش&كرا لحض&رة مم&ثل مصر الموقر        : الرئFيس 
ف&&&ي محاض&&&ر وسنش&&&ير بالط&&&بع إل&&&ى ه&&&ذا الموض&&&وع 

ه&ل م&ن وفد آخر يطلب الكلمة؟ سعادة سفير          . جلس&اتنا 
 .تشيلي يطلب الكلمة، وأعطيه إياها

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(السFيد جونزالFيز     
أود فقط . شكرا جزيال سيدي الرئيس ): اللغ&ة اإلسبانية  

أن أض&&م ص&&وتي إل&&ى المالحظ&&ات الت&&ي ج&&اءت عل&&ى     
ق عمل  لس&ان مندوب اليونان، أي ضرورة تشكيل فري       

معن&ي به&ذا الموض&وع، يج&ب إذن تش&كيل ف&رقة العمل        
هذه بسرعة، وإال فإننا نواجه خطرا حقيقيا وهو خطر    
ال&&تحول إل&&ى لق&&اء جامع&&ي أو أآاديم&&ي تنحص&&ر ج&&دواه 
عل&&&ى اإلط&&&ار األآاديم&&&ي وال ت&&&تجاوزه، وذل&&&ك عل&&&ى   

 .خالف المهمة المنوطة بنا وهي مهمة التفاوض

ت الخم&&س وع&&ندما ن&&نظر ف&&ي حال&&ة المع&&اهدا   
المعن&&ية بالفض&&اء الخارج&&ي فإن&&ه ينبغ&&ي أن ن&&تذآر أن    
اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ق&&د أنش&&أت عل&&ى أس&&اس ه&&ذا   
الم&بدأ ق&يامها بالتش&اور وال&تفاوض، وبالتالي ينبغي أن         
ن&&تخذ ق&&رارا ف&&ي ه&&ذا الص&&دد والس&&يما إذا اع&&تقدنا أن      
هناك مشارآة قانونية ضعيفة نسبية، أي أن عدد آبير         

ان ل&م تص&دق بع&د عل&ى المع&اهدات، وبالتالي            م&ن ال&بلد   
ف&إن أهم&ية تش&كيل م&ثل هذا الفريق العامل تعتبر أآبر             

ويع&تقد وف&دي أن&ه من المثير للقلق أن نرى أنه             . فأآ&بر 
م&ن ناح&ية لدي&نا بل&&دان مش&ترآة ف&ي اللج&نة الفرع&&ية ال       
تش&&ارك إال بق&&در قل&&يل، أو باألح&&رى ال تش&&ارك الب&&ت    

اللجنة، على الرغم من أنها     باعتبارها أعضاء في هذه     
يمك&ن أن تق&دم إس&هاما همام&ا ف&ي ه&ذا المج&ال، وهناك            
بل&&دان أخ&&رى ال تص&&دق عل&&ى ه&&ذه المع&&اهدات عل&&ى       

ولست . الرغم من أنها من أعضاء هذه اللجنة الفرعية       
أدري إن لم يحن األوان لكي نقوم بعملية تقييم، أي أن        

 على  تق&وم األمان&ة بإج&راء عمل&ية تقي&يم للوضع، وذلك           
ض&&وء الممارس&&ات الت&&ي تت&&بعها غ&&يرنا م&&ن م&&نظمات     

 .األمم المتحدة

أح&&يلكم م&&ثال إل&&ى م&&نظمة التنم&&ية الص&&ناعية،    
اليون&يدو، والوآال&ة الدول&ية للطاق&ة الذري&ة وه&ي تحرم             
البلدان من العضوية إن لم تقم بإسهام في أعمال اللجنة 

إنني ال أود أن أثير جدال بشأن هذا        . الت&ي تش&ترك فيها    
لموض&&وع، ولك&&ن يتض&&ح أن&&ه م&&ن الغري&&ب أن تق&&وم       ا

بع&&ض ال&&بلدان ب&&إدالء الب&&يانات وأن ت&&تقدم باق&&تراحات     
لالشتراك في أعمال اللجنة الفرعية دون أن تقوم بدفع 
اش&تراآاتها، ويمك&ن أن نح&ل ه&ذه المش&كلة عن طريق             
تشكيل فريق عمل يتبين األسباب التي تحول دون قيام  

 .المعاهداتالبلدان بالتصديق على هذه 

إن ه&&ذا موض&&وع مه&&م بالنس&&بة ل&&ي، وبالتال&&ي    
فإنه يتعين علينا أن نرآز على ما أعتبره موقفا إيجابيا 

إن&&&نا ندع&&&م االق&&&تراح . وه&&&و موق&&&ف االتح&&&اد الروس&&&ي

الروسي آل الدعم، وأآرر دعمنا في بياني هذا، هناك   
ع&دد آب&ير م&ن العوام&ل التي يجب أن نراعيها في هذا        

ن آل هذه العناصر تستحق أن ننظر  الص&دد، وأع&تقد أ    
ال ينبغي علينا أن    . فيها في إطار فريق العمل المذآور     

نتخذ تدابير ملموسة أو عملية، أو أن نخل باإلجراءات 
المت&بعة، ولك&ن يج&ب أن نلق&ي الض&وء ونكشف الستار         

إن&نا ن&&ناقش حال&ة مع&&اهدات   . ع&ن ه&ذا الوض&&ع الغري&ب   
 تأخ&رت عن  ونالح&ظ أن ه&ناك ع&دد آب&ير م&ن ال&بلدان            

وآ&&ي التص&&ديق عل&&ى ه&&ذه المع&&اهدات، يج&&ب اإلش&&ارة  
إل&&&ى ه&&&ذا الوض&&&ع الغري&&&ب ف&&&ي إط&&&ار ف&&&ريق العم&&&ل    

إذن ينبغ&ي تش&كيل م&ثل ه&ذا الفريق لمناقشة           . المذآ&ور 
وفي إطار هذا الفريق تستطيع البلدان      . ه&ذا الموضوع  

أن تع&&&&بر ع&&&&ن األس&&&&باب الت&&&&ي حال&&&&ت دون ق&&&&يامها     
 .بالتصديق على هذه المعاهدات

وبع&&د آ&&ل ه&&ذه اإليض&&احات يمك&&ن أن نع&&تمد     
رؤيا جديدة ونقتبس ونقتضي باالتفاقية المعنية بقانون       
البحار ونطبقها على الفضاء الخارجي مثال، أعتقد أن        

إنن&&ي واث&&ق م&&ن أن ال&&دول الت&&ي ل&&م     . ه&&ذا أفض&&ل ح&&ل  
تصدق بعد على المعاهدة تستطيع في هذا اإلطار وفي 

ع&&&ن م&&&برراتها ه&&&ذا الس&&&ياق أن تع&&&رب ع&&&ن رأيه&&&ا و  
 .وبالتالي ستتاح لنا رؤيا آاملة للوضع

وه&ناك بعض الجوانب العملية آذلك التي أود        
أن أرآ&ز عل&يها، لدي&نا عدد من األيام متاح لنا لمناقشة             
ه&ذه الموض&وعات، وأعتقد أنه ستتاح لي الفرصة آي          

يج&&&ب أن نراع&&&ي م&&&بدأ . أرآ&&&ز عل&&&ى ه&&&ذا الموض&&&وع
وق&&د آان&&ت ه&&ناك  ال&&تطور ع&&ند تطب&&يق ه&&ذه الم&&بادئ،   

، وم&&ا ال&&ذي ح&&دث   1996م&&بادئ اع&&تمدناها ف&&ي س&&نة   
بش&&أن ال&&تعاون الدول&&ي إذن؟ ه&&ل ش&&هدنا فع&&ال تعاون&&ا      
دول&&&يا عل&&&ى أس&&&اس ه&&&ذه الم&&&بادئ؟ نتس&&&اءل ه&&&ل ه&&&ذا  
ال&تعاون آ&ان دول&يا فع&ال، أم أنه آان قائما على أساس              
ثنائ&&ي األط&&راف باألح&&رى؟ وق&&د انعق&&دت العدي&&د م&&ن      

تنا باالشتراك مع آندا والواليات االجتماعات في منطق
الم&تحدة األمريك&ية، ث&الث اج&تماعات انعق&دت ونعتزم           
عق&&&د االج&&&تماع ال&&&رابع بش&&&أن م&&&بدأ ال&&&تعاون الدول&&&ي،  
وه&&&ناك م&&&بدأ آخ&&&ر وه&&&و م&&&بدأ المعلوم&&&ات وتقديمه&&&ا    
ون&&تحدث ع&&ن الب&&يانات األول&&ية والمعلوم&&ات المحلل&&ة      

وم&&ات، والتكال&&يف المترت&&بة عل&&ى ه&&ذه الب&&يانات والمعل 
ه&&&ل ه&&&ذه التكال&&&يف معقول&&&ة؟ أود أن أعط&&&يكم م&&&ثاال     
لجامع&ة ص&غيرة ف&ي تش&يلي ال تستطيع الحصول على            
ه&ذه الب&يانات، ألن هذه البيانات باهظة التكاليف بشكل     

وهذه الجامعة توجد في منطقة من بالدنا تخضع . آبير
لك&&&وارث طبيع&&&ية، وه&&&ي بحاج&&&ة إل&&&ى ه&&&ذه الب&&&يانات، 

 الم&&تحدة ق&&د أق&&رت بض&&رورة وأع&&تقد أن م&&نظمة األم&&م
ب&&&ذل الجه&&&ود لمواجه&&&ة ه&&&ذا ال&&&نوع م&&&ن المش&&&كالت      

وه&&ناك م&&ناطق . المرت&&بطة بوق&&وع الك&&وارث الطبيع&&ية 
أخ&رى هام&ة في بالدي تتأثر بهذه الكوارث، ولآلسف          
ف&&إن بل&&دي عرض&&ة ف&&ي الكث&&ير م&&ن األح&&يان للوق&&وع        
ض&حية للكوارث الطبيعية والسيما الزالزل أو حرائق    

لح&ل التكنولوج&ي الوحيد الذي يستطيع أن        الغاب&ات، وا  
ي&نقذنا م&&ن ورطت&&نا ه&و اللج&&وء إل&&ى أدوات تكنولوج&&ية   
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يمك&&ن االس&&تفادة م&&نها م&&ن خ&&الل األقم&&ار الص&&ناعية       
والس&&&واتل، ولكن&&&نا ال نس&&&تطيع أن نس&&&تفيد م&&&ن ه&&&ذه      

وفي رأي . البيانات والمعلومات نظرا الرتفاع تكاليفها
ه المعلومات وفقا   ينبغي تقنين وتنظيم الوصول إلى هذ     

لم&&بادئ أساس&&ية، وأذآ&&رآم أن&&نا اع&&تمدنا ه&&ذه الم&&بادئ    
 .بتوافق اآلراء

وبالط&&بع توج&&د بل&&دان ال تح&&ترم ه&&ذه الم&&بادئ   
على الرغم من أننا اعتمدناها بشكل جماعي، وبما أنه         
آ&ان ه&ناك تواف&ق ب&اآلراء ينبغي على الجميع االمتثال        

 .لهذه المبادئ

لي&&نا أن ن&&نظر إل&&ى وخ&&تاما أع&&تقد أن&&ه ينبغ&&ي ع
الموض&وع ب&نظرة إيجاب&ية، وأن نح&اول تبين األسباب           
الكام&&نة وراء ه&&ذا التغي&&ب، تغي&&ب وت&&ردد ال&&بلدان ف&&ي     

يجب أن نتجاوز . التوق&يع والتص&ديق عل&ى المع&اهدات       
التفك&&ير األآاديم&&ي، ويج&&ب أن ن&&نظر ف&&ي اإلج&&راءات   
العمل&ية، ويج&ب ف&ي ه&ذا الص&دد أن ن&نظر م&رة أخرى              

 . الروسيفي االقتراح

ش&&كرا ج&&زيال للس&&يد س&&فير تش&&يلي،   : الرئFFيس
وه&&&و رئ&&&يس لج&&&نة اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي   

ل&م يتعين  . األغ&راض الس&لمية، ش&كرا عل&ى ه&ذا الب&يان           
عليك أن تتأسف ألخذ الكلمة، ألن أخذ الكلمة والنقاش         
ه&&و ف&&ي ح&&د عي&&نه اله&&دف م&&ن وراء عق&&د م&&ثل ه&&ذه         

 للبيان الوارد   إذن، أش&كرك عل&ى تأي&يدك      . االج&تماعات 
عل&&&ى لس&&&ان م&&&ندوب ال&&&يونان، وأش&&&كرك عل&&&ى ب&&&يانك 

 .أيضا

إنن&&ي أود أن أخص&&ص بع&&ض الوق&&ت إلج&&راء  
المش&اورات غ&ير الرسمية، وهذا ما قلت لكم أثناء هذا           

إذن، س&&&&أتبع . االج&&&&تماع وف&&&&ي االج&&&&تماعات الس&&&&ابقة
اق&&تراحكم لك&&ي أس&&تغل الوق&&ت الم&&تاح ل&&نا إلج&&راء ه&&ذه  

اج أيضا إلى خدمات الترجمة     المش&اورات، وربم&ا نحت    
الفوري&ة، فلنس&تفيد م&نها إذن إلج&راء المش&اورات غير            

ولكنني أشك في إمكانية قيامنا فورا . الرسمية إن أمكن
بتش&&كيل ف&&ريق العم&&ل ال&&ذي أش&&رت إل&&يه، ه&&ناك تواف&&ق  
ب&اآلراء بش&أن ه&ذا الب&ند، ولكن اإلجراءات تتطلب منا            

جمع&&&ية أن نع&&&تمد م&&&ثل ه&&&ذه التوص&&&يات وأن نجع&&&ل ال
اإلقليم&ية ه&ي الت&ي تق&رر إذا م&ا آ&ان سيتم تشكيل مثل            

 .هذا الفريق أم ال

س&&يداتي س&&ادتي، لق&&د أض&&يفت بع&&ض األس&&ماء  
عل&&ى قائم&&ة المتحدثي&&ن، وس&&أعطي الكلم&&ة إذن لمم&&ثل    

 .اإلآوادور

ترجمة فورية ) (اإلآوادور(السيد باالسيوس 
إن وفدي  . ش&كرا س&يدي الرئيس    ): م&ن اللغ&ة اإلس&بانية     

فق&&ط أن يع&&رب ع&&ن تأي&&يده لالق&&تراح ال&&وارد عل&&ى  ي&&ود 
إن ه&&ذا االق&&تراح إيجاب&&ي وض&&روري   . لس&&ان ال&&يونان 

فنح&ن بحاج&ة إل&ى تش&كيا فريق العمل المذآور، ولكنن         
ن&&درك أن ذل&&ك ل&&ن ي&&تم بش&&كل آل&&ي، فه&&ناك إج&&راءات      

وإنني أؤيد . ينبغي أن نحترمها، ذلك واضح بالنسبة لنا
 . الرئيسشكرا سيدي. إذن اقتراح اليونان

شكرا للسيد السفير على هذا اإلسهام : الرئيس
الم&تحدث التال&ي عل&ى قائمت&ي ه&و ممثل           . ف&ي مناقش&تنا   
 .اليونان الموقر

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
بادئ ببدء  . ش&كرا سيدي الرئيس   ): م&ن اللغ&ة الفرنس&ية     

أود أن أتوجه بالشكر إلى أصدقائي األعزاء، أي سفير 
وس&&&فير اإلآ&&&وادور، أش&&&كرهم عل&&&ى دعمه&&&م     تش&&&يلي 

واس&محوا ل&ي س&يدي الرئ&يس أن أشير إلى           . القتراح&ي 
إنني أعلق على   . ما قاله السيد سفير مصر الموقر للتو      

موضوع نقل التكنولوجيا، نقل الدراية، هذا الموضوع 
الذي من شأنه أن يعرقل عملية توسيع نطاق التصديق 

 الموق&&ر ال&&ذي   إن جارن&&ا . عل&&ى المع&&اهدات المذآ&&ورة   
 سنة  7000يم&ثل حض&ارة ع&ريقة عم&رها عل&ى األقل            
إن العملية  . عل&ى حق تماما، وإنني أرآز أنه على حق        

ال ت&تعلق ب&نقل المع&ارف التكنولوجية فقط ولكن تتعلق           
وفضال عن . أيض&ا بنقل الممارسات والجوانب العملية     

ذل&&ك ف&&إن يج&&ب علي&&نا أن نراع&&ي أن&&ه م&&ن خ&&الل نش&&ر   
 اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي، ف&&&إن المعلوم&&&ات بش&&&أن

ال&بلدان الت&ي اعتدنا على تسميتها بالبلدان، وأنا أرفض    
ه&ذا المص&طلح، إذن ه&ذه ال&بلدان وس&كان ه&ذه البلدان،        
ينبغ&ي عل&يهم أن ي&تعرفوا ل&يس فق&ط على آيفية تطبيق             
ق&انون الفضاء الخارجي ولكن يجب عليهم أن يحيطوا      

جمع، حقوقهم  وأؤآ&د الحق&وق، ب&ال     . علم&ا بك&ل حقوقه&م     
ف&&ي االش&&تراك ف&&ي األنش&&طة الفض&&ائية، حقوقه&&م ف&&ي       
االشتراك في تطور وانطالقة العلوم، إن جاز التعبير، 
تق&دم وتط&ور العل&وم والتكنولوج&يات الم&تعلقة بالفضاء         

ولذا، فربما يتعين علينا خالل اجتماعنا هذا    . الخارجي
لم&دة عش&ر أي&ام فق&ط أن نق&وم بحمل&ة إعالمية، هذا هو               

 إضافي ينم عن أهمية وجدوى تشكيل فريق العمل     بعد
 .الذي اقترحناه

وبعد قولي هذا سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن 
أرآ&ز عل&ى اإلسهام الثمين الذي يقوم به مكتب شؤون           
الفض&&&اء ال&&&تابع لألم&&&م الم&&&تحدة ف&&&ي مج&&&ال نش&&&ر ه&&&ذه  

وف&ي اليونان فإن آلية الحقوق تتعاون مع        . المعلوم&ات 
ع لألم&م الم&تحدة والمعني باليونان     مرآ&ز اإلع&الم ال&تاب     

وقبرص واسرائيل، قامت هذه الهيئات إذن بتنظيم يوم 
وبفض&&&ل  . مك&&&رس لالتص&&&االت والفض&&&اء الخارج&&&ي   

الوث&ائق الت&ي قدمها لنا المكتب وبفضل مساعدة السيدة       
ع&&ثمان وأص&&دقائنا خ&&براء الق&&انون العاملي&&ن ف&&ي ه&&ذه     

 نوزع  اإلدارة، بفضل آل هذه المساعدات استطعنا أن      
عل&ى الط&الب ف&ي آل&ية الحق&وق وعل&ى الجماهير التي              

 8اش&&ترآت ف&&ي ه&&ذه ال&&ندوة الدراس&&ية الت&&ي اس&&تغرقت   
س&&&اعات تقري&&&با، اس&&&تطعنا أن ن&&&وزع عل&&&يهم وث&&&ائق      

وه&&&ذا خ&&&ير دل&&&يل عل&&&ى ض&&&رورة ال&&&ترويج  . إعالم&&&ية
وأود أن أعرب عن تقديري للسيدة . لألنشطة الفضائية

تنا الس&&يدة ش&&افيز   ع&&ثمان وللمتعاوني&&ن معه&&ا ولص&&ديق   
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وهي مديرة المرآز اإلعالمي التابع لألمم المتحدة في         
 .أثينا

ثال&&ثا، ل&&دي بع&&ض أوج&&ه القل&&ق وه&&ي إجرائ&&ية  
فقط، أوجه القلق بشأن قدرة لجنتنا الفرعية على إنشاء 
هي&&ئات فرع&&ية تابع&&ة له&&ا، إنن&&ي لس&&ت واثق&&ا م&&ن أن&&نا      

 نح&&ن رج&ال ق&&انون ولك&&ن ينتاب&&نا . نس&تطيع الق&&يام بذل&&ك 
الش&&ك ف&&ي بع&&ض األح&&يان، إذن ه&&ذه الهي&&ئة الجدي&&دة،      
س&&واء آان&&ت فرع&&ية أو رئيس&&ية، م&&ن ش&&أنها أن تش&&كل   
هي&ئات فرع&ية أخ&رى دون الحاجة إلى الحصول على           

ه&&ل يمك&&ن ل&&نا ذل&&ك؟ ش&&كرا   . موافق&&ة م&&ن الهي&&ئة العل&&يا 
 .سيدي الرئيس على صبرآم وحسن استماعكم

فيما يخص  . ش&كرا لم&ندوب اليونان    : الرئFيس 
قي&&يمك ألعم&&ال األمان&&ة الت&&ي ت&&م تنف&&يذها تح&&ت إدارة     ت

الس&&يدة ع&&ثمان، فإن&&نا نش&&كرك عل&&ى تقدي&&رك ل&&نا وق&&د       
اس&تمعت إل&يك وزمالئ&نا م&ن األمانة وهو يقدرون هذه           

 .العبارات اللطيفة

أم&&ا ف&&يما يخ&&ص ال&&نقطة الثان&&ية، فإنن&&ي لس&&ت     
م&&تأآدا م&&ن أن&&نا نس&&تطيع الق&&يام بذل&&ك، فلدي&&نا إج&&راءات 

ا أن نت&&&بعها وه&&&ناك اتف&&&اق بش&&&أن ج&&&دول  يتعي&&&ن علي&&&ن
أعمال&&نا والب&&نود المدرج&&ة ف&&يه، فه&&ناك بع&&ض الش&&روط 
الت&ي تحك&م عمل&ية تش&كيل ف&رق العم&ل، وهذا ما ينص               
عل&يه ق&رار الجمعية العامة، وقد وافقت على ذلك لجنة       
اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية،     

ى أية حال ولذلك فإنها مشكلة إجرائية، وعل    . الكوبوس
فإن&&&ي أش&&&كرآم عل&&&ى اق&&&تراحكم وعل&&&ى ال&&&رأي ال&&&ذي    

ال زال عل&&&&ى قائم&&&&ة . أبدي&&&&تموه بش&&&&أن ه&&&&ذه المس&&&&ألة 
المتحدثي&&&ن اس&&&م م&&&ندوب آولومب&&&يا الموق&&&ر وأعط&&&يه    

 .الكلمة

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا(السFFFيد اريفFFFالو ايبFFFيس 
ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يدي  ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية 

لمالحظات باعتبارنا  لق&د قم&نا ب&إدالء بع&ض ا        . الرئ&يس 
وف&&&د ي&&&تحدث أث&&&ناء ال&&&نقاش الع&&&ام، وق&&&د قم&&&نا ب&&&إدالء    
مالحظ&&ات مالئم&&ة وف&&ي محله&&ا ف&&ي إط&&ار س&&ياق ه&&ذا    

 . النقاش

وق&&&د أش&&&ارت الوف&&&ود م&&&ن قبل&&&ي إل&&&ى بع&&&ض    
وبع&&&ض ه&&&ذه . الجوان&&&ب الت&&&ي ينبغ&&&ي الترآ&&&يز عل&&&يها

الجوان&ب ه&و أن ه&ناك بع&ض الموض&وعات تث&ير قلق              
وض&&وعات أفق&&ية، إن ج&&از  العدي&&د م&&ن الوف&&ود وه&&ي م 

وعدد آبير من   . التعب&ير، وه&ي ت&تعلق بق&انون الفض&اء         
ه&&ذه الموض&&وعات ل&&م ي&&تم ال&&تطرق إل&&يها ولك&&نها تث&&ير   
القل&ق وتعت&&بر ش&اغال بالنس&&بة للكث&&ير م&ن ال&&بلدان، وق&&د    
أش&ار م&ندوب مص&ر إلى أحد هذه الموضوعات، وهو           

وفي هذا  . موض&وع نشر التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء     
ص&دد فإن&&نا نواج&&ه أه&م ال&&تحديات المط&&روحة أمام&&نا،   ال

فإن&&&نا نواج&&&ه م&&&رحلة م&&&ن م&&&راحل التس&&&ويق وإض&&&فاء 
الط&&ابع ال&&تجاري عل&&ى األنش&&طة ال&&تجارية، ف&&ي ه&&ذه       
الم&رحلة يزداد اشتراك وإسهام الهيئات التابعة للقطاع        

الخ&اص، وه&ذه الهيئات تستهدف تحقيق الربح، وإنني         
لكن، ذلك سيتطلب منا ل&يس لدي أي مانع بشأن هذا، و       

أن ن&&نظر ف&&ي موض&&وع ال&&تعاون الدول&&ي بالم&&زيد م&&ن     
 قد انبثقت عنه سلسلة    3الح&ذر، فإن مؤتمر يونيسبيس      

م&ن االق&تراحات الواض&حة الت&ي م&ن ش&أنها أن تضمن              
عمل&ية نشر التكنولوجيات وتطبيقها بحيث تستفيد منها        

 .آذلك البلدان النامية

ذلك وضع ومن ناحية أخرى أعتقد أن هناك آ    
يكون فيه هناك سبب ونتيجة لهذا السبب، فقد اقترحت      
العدي&د م&ن البلدان حلوال، ومنها النظر في حلول بديلة          
لتوس&&يع نط&&اق التص&&ديق عل&&ى المع&&اهدات، وم&&ن ه&&ذه   
الحلول مثال، وضع اتفاقية موحدة تضع أحكاما للكثير      

ه&&ذه ه&&ي . م&&ن األوض&&اع الجدي&&دة الت&&ي نش&&هدها ال&&يوم  
الرئ&&&يس الت&&&ي وددن&&&ا أن نع&&&رب ع&&&نها، اآلراء س&&&يدي 

ونع&تقد بوج&ه عام أن علينا أن نبذل المزيد من الجهود    
 .ونحن مستعدون للتعاون معكم

ش&كرا لمم&ثل آولومب&يا الموقر على        : الرئFيس 
هل هناك من وفد آخر يود      . ه&ذا اإلس&هام في مداوالتنا     

 .أن يأخذ الكلمة، أرى الفتة مندوب بيرو الوقر

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن   ) (ب&&يرو(السFFيد اسFFبينال  
شكرا جزيال سيدي الرئيس إلعطائي  ): اللغة اإلسبانية 

أود أن أح&&يطكم علم&&ا بم&&ا  . س&&أتوخى اإليج&&از . الكلم&&ة
يل&&&&ي، إن ب&&&&يرو ق&&&&د ص&&&&دقت عل&&&&ى ث&&&&الث م&&&&ن ه&&&&ذه 
المع&&اهدات الخم&&س، وه&&ي مع&&اهدة الفض&&اء الخارج&&ي  
الت&&ي ت&&نظم اس&&تغالل الفض&&اء الخارج&&ي وآذل&&ك قم&&نا      

وفي البيان الذي أداله وفدي     .  التسجيل بتصديق اتفاقية 
ب&األمس، فإن&نا أحط&ناآم علما بأن البرلمان سينظر في          
التص&&&ديق عل&&&ى االتفاق&&&ية المعن&&&ية بالمس&&&ؤولية ع&&&ن      
األض&&&رار الت&&&ي تحدثه&&&ا األجس&&&ام الفض&&&ائية، وأود أن 
أح&يط زمالئ&ي الحاض&رون ه&نا علم&ا بأن&ه ب&األمس قد               

س&&&ماوية عل&&&ى  طرح&&&نا االتفاق&&&ية المعن&&&ية باألجس&&&ام ال  
إذن . برلمان&&نا لك&&ي ي&&نظر ف&&ي إمكان&&ية التص&&ديق عل&&يها

نح&ن بص&دد التص&ديق عل&ى ه&ذه المعاهدات ونأمل أن             
تنض&م ب&يرو قري&با إل&ى قائمة البلدان التي صدقت على          

 .المعاهدات الخمس

شكرا جزيال لمندوب بيرو على هذا     : الرئيس
أرى م&&&ندوب إي&&&ران يطل&&&ب الكلم&&&ة، تفض&&&ل    . الب&&&يان
 .سيدي

جمهوري&&&&&&ة إي&&&&&&ران   (لسFFFFFFيد سFFFFFFاريازادي ا
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (اإلسالمية

بم&ا أنه&ا الم&رة األول&ى التي يأخذ فيها           . س&يدي الرئ&يس   
وف&دي الكلم&ة، أود أن أضم من سبقني في الحديث إلى        
تقدي&&م التهان&&ي لك&&م عل&&ى ان&&تخابكم رئيس&&ا له&&ذه اللج&&نة     

 .يجاز في بيانيالفرعية، وسأحاول أن أتوخى اإل

وإنن&ي أؤي&د م&ا ج&اء على لسان مندوب مصر            
الموق&&&&ر وم&&&&ندوب ال&&&&يونان بش&&&&أن ض&&&&رورة نش&&&&ر       
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. التكنولوج&&يات الس&&يما لخدم&&ة مص&&الح ال&&بلدان النام&&ية
 .وأؤيد آذلك تشكيل فريق عمل معني بهذا الموضوع

ش&&&كرا ج&&&زيال لم&&&ندوب جمهوري&&&ة : الرئFFFيس
، تفضل  أرى أن مصر تطلب الكلمة    . إي&ران اإلسالمية  

 .سيدي

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السFFيد الحسFFيني 
ش&&كرا س&&يدي  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

لق&د طلب&ت الكلمة مرة أخرى ألتوجه بالشكر          . الرئ&يس 
اليونان ومندوب إيران الموقرين لتأييدهما إلى مندوب 

 .لبياني

وف&&&ي الواق&&&ع س&&&يدي الرئ&&&يس، فإنن&&&ي أود أن   
الم&&تعلقة بض&&رورة نش&&ر  أس&&تفيض ف&&ي ش&&رح فكرت&&ي   

 .التكنولوجيات المتعلقة باستغالل الفضاء الخارجي

ف&&&ي مج&&&ال الط&&&يران الج&&&وي، ف&&&إن الهي&&&ئات    
الك&&برى ذات ال&&نفوذ ف&&ي مج&&ال التكنولوج&&يا الم&&تعلقة      
بالط&&&&يران ق&&&&د ب&&&&دأت ف&&&&ي وق&&&&ت م&&&&بكر باس&&&&تغالل      
التكنولوج&&&يات الجدي&&&دة م&&&ثل الس&&&واتل وذل&&&ك لتس&&&هيل 

هذا مثال  . أنح&اء الع&الم   تش&غيل الطائ&رات ف&ي مخ&تلف         
عل&ى اس&تخدام التكنولوجيات الجديدة واحتكار الهيئات        

ولك&ن س&يأتي الوق&ت قري&با الذي         . الك&برى الس&تخدامها   
نش&&&هد ف&&&يه ق&&&يام بل&&&دان الع&&&الم النام&&&ي باس&&&تغالل ه&&&ذه  

 .التكنولوجيات الجديدة والسيما في مناطق محددة

وأق&&ول قول&&ي ه&&ذا لك&&ي أبي&&ن لك&&م أن ال&&بلدان      
ة عل&&ى ق&&اب قوس&&ين أو أدن&&ى م&&ن اس&&تخدام ه&&ذه    النام&&ي

التكنولوجيات الجديدة في مجال الطيران، وبعض هذه     
ال&بلدان ق&د ب&دأ ب&الفعل ف&ي محاولة لتطبيق هذه الفكرة،               

وهناك . أي اس&تخدام السواتل في إدارة حرآة الطيران    
 الكوم&&يزا، وه&&ي م&&نظمة   COMESAبل&&دان جمع&&ية ال&&ـ   

بل&&دان ه&&ذه  . ياتض&&م بل&&دان م&&ن ش&&رق وج&&نوب أفريق&&     
الم&نظمة، م&نظمة الكوم&يزا، ت&درس اآلن إمكان&ية ض&م       
جهودها الستغالل السواتل إليجاد حلول للمشاآل التي 

. تع&&ترض الط&&يران ف&&ي مخ&&تلف أنح&&اء ه&&ذه الم&&نطقة     
والفك&&رة ذاته&&ا تدرس&&ها م&&نظمة إقليم&&ية وه&&ي الم&&نظمة  
العرب&ية للط&يران المدن&ي، وق&د ب&دأت ه&ذه المنظمة في         

النظر في استغالل التكنولوجيات الجديدة     وق&ت م&بكر ب    
واألنش&طة الفضائية الستغاللها لخدمة الطيران، وهذه        

 . دولة أغلبها من الدول العربية35المنظمة تضم 

إذن، تكنولوج&&&يا الفض&&&اء ستنتش&&&ر ف&&&ي وق&&&ت  
قريب في بلدان العالم النامي، وأود أن أطمئن زمالئي     

 تكنولوجيات  إذن، أن ال&دول النام&ية ستستفيد قريبا من        
الس&&واتل وأود أن أش&&جع الفنيي&&ن ف&&ي مخ&&تلف ال&&بلدان      
للمض&ي قدم&ا ف&ي هذا المجال حتى ال يبقى حكرا على            

وأع&&تقد آذل&&ك أن . ع&&دد مح&&دود م&&ن ال&&دول ذات ال&&نفوذ
م&&نظمة الط&&يران المدن&&ي الدول&&ية اإليك&&او، ب&&دأت ف&&ي      
االس&&&&تعداد الس&&&&تخدام ه&&&&ذه التكنولوج&&&&يات الس&&&&اتلية    

وقد . ام الس&واتل عل&ى نط&اق عالم&ي        والمالح&ة باس&تخد   

اس&&تمعنا إل&&ى ب&&يان ي&&نم ع&&ن الجه&&ود الت&&ي ت&&بذلها ه&&ذه      
 .المنظمة، منظمة اإليكاو  في هذا الصدد

 أحاط&&نا 2000 وح&&تى ع&&ام 1994وم&&نذ س&&نة 
مجل&&س اإليك&&او علم&&ا بض&&رورة وض&&ع إط&&ار قانون&&ي    
يحك&&م اس&&تخدام الس&&واتل ف&&ي مج&&ال المالح&&ة الجوي&&ة       

رئيس&ا للج&نة القانون&ية التابعة       العالم&ية، وآان&ت مص&ر       
لإليكاو آنذاك، وقمنا بتشكيل فريق قانوني فرعي يضم 
الخ&&براء القانوني&&ن لوض&&ع ه&&ذا اإلط&&ار القانون&&ي ال&&ذي  
سيحكم استغالل السواتل في المالحة الجوية في جميع       

وإنن&&ي أطمئ&&ن زمالئ&&ي ه&&نا أن ال&&بلدان    . أنح&&اء الع&&الم 
ل التكنولوجيات النام&ية ستدخل قريبا في مجال استغال      

نح&ن بحاجة إلى    . الجدي&دة الم&تعلقة بالفض&اء الخارج&ي       
اس&تخدام الس&واتل وذل&ك بغض النظر عن درجة النمو            
االقتص&ادي، نح&ن أيض&ا في البلدان النامية بحاجة إلى           

 .استغالل هذه التكنولوجية

ش&كرا جزيال لمندوب مصر الموقر      : الرئFيس 
ونشكرك على عل&ى ه&ذا اإلس&هام الثمي&ن ف&ي مداولتنا،           

وج&&ه الخص&&وص عل&&ى المعلوم&&ات الت&&ي تقدم&&ت به&&ا      
بش&أن الم&بادرة الت&ي اتخذت في إطار المنطقة واإلقليم           
العرب&ي، ونش&كرك آذل&ك على المعلومات التي تقدمت          
به&&ا ع&&ن أنش&&طة اإليك&&او باعت&&بار مص&&ر رئيس&&ا للهي&&ئة  

شكرا جزيال على آل    . القانون&ية ال&تابعة له&ذه الم&نظمة       
أرى أن م&&&&ندوب نيج&&&&يريا . الثمي&&&&نةه&&&&ذه المعلوم&&&&ات 
 .الموقر يطلب الكلمة

ت&رجمة فوري&&ة  ) (نيج&&يريا(السFيد اوموتوشFو   
لقد تابعنا  . ش&كرا سيادة الرئيس   ): م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية     

باه&تمام ب&&الغ اتج&اه ه&&ذا ال&&نقاش ونع&رب ع&&ن س&&رورنا    
 .إزاء هذا االتجاه، ولكن انشغالنا األساسي هو التالي

م&ة ل&م ت&تم بش&كل جاد،         نع&رف جم&يعا أن العول     
ه&&ناك ع&&دد م&&ن المع&&اهدات أع&&د، وه&&ناك العدي&&د م&&ن      
ال&&بلدان آنيج&&يريا ليس&&ت لديه&&ا الكف&&اءات أو المه&&ارات   
الخاص&&&ة بالفض&&&اء الخارج&&&ي، ولك&&&ن ال&&&يوم، النش&&&اط   

. ي&&&تطور بس&&&رعة وال ن&&&ود أن ن&&&تخلف ع&&&ن الرآ&&&ب      
بإمكان&نا أن نؤي&د فك&رة الف&ريق العامل، ولكن، ما الذي      

هل بإمكانه أن ينظر لماذا لم يتم تأييد هذه سينظر فيه؟ 
، على سبيل 1963المع&اهدات بش&كل آامل؟ وفي عام      

الم&&ثال، ل&&م يك&&ن بإمك&&ان نيج&&يريا أن تدخ&&ل ف&&ي ه&&ذا        
النش&اط أو أن تنض&&م لمع&&اهدات فكان&&ت مس&&تقلة حدي&&ثا،  
ولك&ن ال&يوم األم&ور تغ&يرت وبالتال&ي فعلينا أن نعرف              

لم يصدق على هذه لم&اذا ه&ناك م&ازال ع&دد من الدول           
 .انشغالنا هو التالي. المعاهدات

اق&&&تراح بلغاري&&&ا والص&&&ين وآولومب&&&يا بش&&&أن    
اتفاق&&ية وح&&يدة آق&&انون ال&&بحار، نواج&&ه مش&&كلة بالنس&&بة  
له&ذا الموض&وع بالنس&بة للفض&اء الخارجي، ماذا نعني           
بص&&&ك وح&&&يد؟ ه&&&ل أن ه&&&ذا الص&&&ك الوح&&&يد س&&&يغطي   

ر من ذلك المع&اهدات الخمس؟ نود أن نفهم الوضع أآث  
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ش&&كرا . وبوض&&وح أآ&&بر لك&&ي نتمك&&ن م&&ن إب&&داء موقف&&نا 
 .سيادة الرئيس

ش&&كرا ج&&زيال للس&&يد مم&&ثل نيج&&يريا  : الرئFFيس
أم&&ا بالنس&&بة للس&&ؤال ال&&ذي طرح&&ته . عل&&ى ه&&ذا اإلس&&هام

بخص&&وص ه&&ذا الص&&ك الوح&&يد ال&&ذي يش&&مل األنش&&طة    
الفضائية، سواء آانت معاهدة أو اتفاقية، أعتقد أن هذا  

أن ي&ناقش في تفاصيله ما بين الوفود  الموض&وع يج&ب    
المتحدث التالي . المخ&تلفة ف&ي مش&اورات غ&ير رس&مية         

 .على قائمتي هو السيد ممثل تشيلي الموقر

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(السFيد جونزالFيز     
السيد الرئيس،  . ش&كرا سيادة الرئيس   ): اللغ&ة اإلس&بانية   

 أود فق&&ط أن. س&&أتوخى اإليج&&از الك&&امل ف&&ي ه&&ذا الب&&يان
أؤي&د االق&تراح الذي تقدم به السيد مندوب نيجيريا، أي           
أن الفريق العامل الذي سنشكله، يتعين عليه أن ينظر،   
ض&من أم&ور أخ&رى، ف&ي األس&باب الت&ي أدت إلى عدم             
تص&ديق ع&دد م&ن الدول على المعاهدات الخمس، وأن     

أعتقد أن هذا الموضوع بالفعل يجب أن       . يق&يم الموقف  
 .شكرا. يدرس من جانب الفريق

أش&&كر س&&عادة س&&فير تش&&يلي الموق&&ر   : الرئFFيس
. عل&ى ه&ذا اإلس&هام الثان&ي م&ن جان&بك ف&ي ه&ذا ال&&نقاش        

 .أرى أن السيد مندوب اليونان يطلب الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
السيد . شكرا جزيال سيادة الرئيس   ):م&ن اللغة الفرنسية   

موض&&وع ال&&ذي  الرئ&&يس، ف&&يما ي&&تعلق أوال، بمناقش&&ة ال  
أث&اره الزم&يل م&ن نيج&يريا، بإمكان&نا أن ندرج ذلك في              
إط&&ار ب&&ند ج&&دول األعم&&ال ال&&ذي س&&نتناول ف&&يه اق&&تراح   

 .االتحاد الروسي

وم&&ن ناح&&ية ثان&&ية، إذا م&&ا اس&&تطعنا ف&&ي ت&&بادل  
وجهات النظر، الذي سنجريه، إذا ما استطعنا أن نتفق 

د عل&&ى تش&&&كيل الف&&&ريق الع&&&امل المذآ&&&ور بالنس&&&بة للب&&&ن 
ال&رابع، فه&ذا أم&ر يختلف عن الفريق المخصص الذي        
س&&ينظر ف&&ي وض&&ع ص&&ك وح&&يد أو اتفاق&&ية وح&&يدة، ف&&ي 

ولكن، إذا ما سارت األمور . الوقت الراهن على األقل 
على ما يرام، وإذا ما اتفقنا فيما بيننا، ودون أن ننتظر    

أآ&&&توبر /اج&&&تماع الجمع&&&ية العام&&&ة ف&&&ي تش&&&رين األول  
 اآلن أن نشكل فريقا غير رسمي،     الق&ادم، بإمكان&نا م&نذ     

قم&نا بذل&ك م&ن ق&بل ع&ندما واجه&نا مش&كلة محددة بدأنا                
بإمكان&&نا إذن . ف&&ورا ف&&ي مناقش&&تها بش&&كل غ&&ير رس&&مي  

آخط&وة أول&ى أن نش&كل فريقا غير رسمي يناقش البند       
 .شكرا سيادة الرئيس. الرابع من بنود جدول األعمال

 أش&كر الس&يد مم&ثل ال&يونان الموقر،        : الرئFيس 
أرى . ربم&ا تناول&نا هذا األمر بتفاصيله في وقت الحق       

أن الس&&يد م&&ندوب مص&&ر الموق&&ر يطل&&ب الكلم&&ة م&&رة       
 .أخرى، تفضل

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السFFيد الحسFFيني 
ش&&كرا س&&يادة  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية   (

الرئ&يس، أرى صعوبة في فهم اإلجراءات التي نتبعها         
بالنس&&&بة له&&&ذا الف&&&ريق  . ملاآلن لتش&&&كيل الف&&&ريق الع&&&ا 

الع&امل بال&تحديد، ف&إن اختصاص&اته أساسا هي مناقشة           
م&&زايا وع&&يوب فك&&رة تجم&&&يع الص&&كوك الخمس&&ة ف&&&ي      
اتفاق&&ية واح&&دة، أو م&&ا ه&&ي اختصاص&&اته؟ ه&&ل ق&&ررنا     
ب&&&الفعل أن نض&&&ع اتفاق&&&ية وح&&&يدة تجم&&&ع المع&&&اهدات      
الخم&س، أم أن الف&ريق س&يدرس الع&يوب والمزايا لهذه            

 تجم&&&يع المع&&&اهدات الخم&&&س ف&&&ي ص&&&ك     العمل&&&ية، أي
ه&&ل اتفق&&نا عل&&ى ذل&&ك أم س&&يناقش الف&&ريق ه&&ذا   . واح&&د؟

 .الموضوع؟

أش&كر السيد مندوب مصر على هذا    : الرئFيس 
اإلس&&هام، وعل&&ى وجه&&ة نظ&&رك بالنس&&بة له&&ذه المش&&كلة   

 .بالتحديد

ترجمة فورية ) (األرجنتي&ن (السFيد فFيغويروا     
 الس&&&يد .ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية

الرئ&&يس، أود ببس&&اطة أن أعلمك&&م ب&&أن وف&&د األرجنتي&&ن  
يؤي&د م&ا ج&اء عل&ى لس&ان نيج&يريا، أي أنه يتعين علينا            
أن نح&دد بع&ض الش&يء مع&الم اقتراح االتحاد الروسي            
وخاصة بالنسبة لقانون الفضاء، نؤيد إذن فكرة دراسة 
الف&&&ريق لألس&&&باب الت&&&ي أدت بع&&&دد م&&&ن ال&&&دول لع&&&دم     

. ن عل&&ى ه&&&ذه المع&&اهدات الخم&&&س  التص&&ديق ح&&&تى اآل 
 .شكرا

ف&ي نيتي بطبيعة    . أش&كر األرجنتي&ن   : الرئFيس 
الح&ال أن أس&تمع إلى آل المقترحات التي ستقدم بشأن           

اقتراحات "الب&ند العاش&ر م&ن ب&نود ج&دول األعمال أي             
تخ&ص بنود جديدة تنظر اللجنة الفرعية القانونية أثناء         

 األث&&ناء ولك&&ن، ف&&ي ه&&ذه " دورته&&ا الحادي&&ة واألربعي&&ن 
ربم&ا استطاع مقدمو االقتراح الخاص بفائدة التفاوض        
ح&ول ص&ك وح&يد للفض&اء الخارج&ي، ربما استطاعوا            
أن يقوم&وا بمش&اورات غ&ير رس&مية لتوضيح االقتراح      
ال&&ذي تقدم&&وا ب&&ه والغ&&رض م&&نه وآ&&ي يوض&&حوا آذل&&ك  

 .مختلف الجوانب المرتبطة بهذا االقتراح

ند ه&&&ل لديك&&&م أي تعل&&&يقات أخ&&&رى ح&&&ول الب&&&    
 .الرابع؟ ال يبدو الحال آذلك، عفوا، االتحاد الروسي

ترجمة ) (االتح&اد الروسي  (السFيد تيتوشFكين     
السيد . شكرا سيادة الرئيس  ): فورية من اللغة الروسية   

الرئ&يس، آ&نا ن&توقع بالفعل أن االقتراح الذي تقدمنا به        
بش&&أن اتفاق&&ية وح&&يدة س&&يثير تس&&اؤالت ل&&دى مخ&&&تلف       

د اقترح&&&نا أن نش&&&كل أث&&&ناء ه&&&ذه الوف&&&ود، ول&&&ذا فك&&&نا ق&&&
ال&&دورة، ف&&ريقا للعم&&ل غ&&ير رس&&مي ومف&&توح العض&&وية  
آ&ي نتمك&ن م&ن ش&رح المفه&وم الوارد في هذه الوثيقة،          

 .وشكرا

. ش&كرا للسيد ممثل االتحاد الروسي     : الرئFيس 
األمان&&&ة اس&&&ترعت االنت&&&باه إل&&&ى أن ال&&&ترجمة باللغ&&&ة      
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سبانية تصل الترجمة اإل. اإلسبانية لم تصل إلى القاعة   
 اآلن؟

ترجمة ) (االتح&اد الروسي  (السFيد تيتوشFكين     
يك&&&رر الس&&&يد م&&&ندوب ): [فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية

ب&الفعل آ&&ي نش&رح ألعض&&اء اللج&&نة   ] االتح&اد الروس&&ي 
مع&نى وغ&رض االق&تراح ال&ذي تقدم&نا ب&ه بشأن وضع              
اتفاق&ية وح&يدة، آ&نا ب&الفعل ق&د اقترح&نا أن نش&كل أثناء                

سمي مفتوح العضوية، نتمكن هذه الدورة فريقا غير ر    
ف&ي إط&اره م&ن ش&رح الموق&ف للوفود المختلفة بالنسبة             

 .لمختلف جوانب هذا االقتراح

إن ل&م يك&ن لدي&&ك م&انع س&&يادة الرئ&يس، س&&وف     
الصين وآولومبيا واالتحاد الروسي    : أدل&ي به&ذا البيان    
 طل&&بوا عق&&د ف&&ريق غ&&ير رس&&مي    L.226مقدم&&و الق&&رار  

ي م&&دى مالئم&&ة  مف&&توح العض&&وية مخص&&ص لل&&نظر ف&&  
بوض&&ع اتفاق&&ية عالم&&ية ش&&املة بش&&أن    ] الص&&لة[وص&&ل 

أبريل /الق&انون الدول&ي للفض&اء ف&ي الخامس من نيسان          
ف&ي الساعة الثانية ظهرا وبالنسبة للقاعة التي سنجتمع         
ف&يها، ن&رجو من الرئيس أن يعلمنا بتلك القاعة، ونحن            

 .شكرا. نرحب بحضور آافة الوفود إلى هذا االجتماع

أش&كر الس&يد مم&ثل االتحاد الروسي        : الرئFيس 
عل&&ى ه&&ذا االق&&تراح الملم&&وس، وب&&الفعل ه&&ناك إمكان&&ية  

. لعق&د هذا الفريق يوم الخميس القادم في الساعة الثالثة         
الم&&تحدث التال&&ي عل&&ى قائمت&&ي ه&&و الس&&يد مم&&ثل تش&&يلي  

 .الموقر

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(السFيد جونزالFيز     
السيد الرئيس،  . لرئيسش&كرا سيادة ا   ): اللغ&ة اإلس&بانية   

ف&&ي ه&&ذه الم&&رحلة عل&&ي أن أق&&ول إن انطباع&&ي ه&&و أن   
االق&تراح ال&ذي تق&دم ب&ه وف&د االتحاد الروسي له أهمية       
بالغ&ة، وبالتالي فإنني أود أتقدم باالقتراح التالي، وهي        
في واقع األمر ممارسة تعود لبداية الثمانينيات، أي أن 

اء انعق&&&اد المش&&&اورات غ&&&ير الرس&&&مية الت&&&ي تعق&&&د أث&&&ن  
ال&دورة، تعق&د بخدم&&ات ت&رجمة فوري&&ة، وبالتال&ي، غ&&دا     
ف&ي الثان&ية أع&تقد أن&ه ستكون هناك مشكلة بالنسبة لنا،             
فع&ادة نج&ري فترات عمل أثناء فترة الغداء وسيصعب    

ولهذا السبب  . علي&نا أن نحض&ر اجتماع الغد في الثانية        
ن&ود أن نذآ&رآم م&رة أخ&رى أن الجلسات حتى اآلن لم         

 الف&&ترة الزمن&&ية المخصص&&ة له&&ا، أي ث&&الث      تس&&تغرق
س&اعات، وبالتال&ي بإمكان&نا ف&ي الوق&ت ال&ذي يتبقى من             
جلس&&ة العص&&ر أن نلج&&أ إل&&ى خدم&&ات ال&&ترجمة الفوري&&ة 
ف&&&&ي الف&&&&ترة الزمن&&&&ية الم&&&&تاحة ل&&&&نا آ&&&&ي نعق&&&&د ه&&&&ذه     

 .المشاورات

باإلض&&افة إل&&ى ذل&&ك فه&&ناك اج&&تماع لمجموع&&ة 
ي، وأتوج&&&&ه الغ&&&&روالك، أم&&&&ريكا الالتين&&&&ية والكاريب&&&& 

. لزميل&ي م&ن الب&يرو آي يصحح معلوماتي إن أخطأت     
م&&&&نذ وق&&&&ت طوي&&&&ل أص&&&&رت دول مجموع&&&&ة أم&&&&ريكا  
الالتين&&&ية والكاريب&&&ي عل&&&ى الحص&&&ول عل&&&ى خدم&&&ات     

. ت&رجمة فوري&ة في مختلف االجتماعات غير الرسمية        

أق&&ول ذل&&ك ألنن&&ي أن&&ا شخص&&يا ل&&ن أتمك&&ن م&&ن اإلس&&هام  
ص&&ل عل&&ى بش&&كل فع&&ال ف&&ي ه&&ذه المش&&اورات إن ل&&م أح 

 .خدمات ترجمة فورية

إذن، إذا آ&&ان بإمكان&&نا أن نك&&رس ف&&ترة زمن&&ية  
م&ن الجلس&ات الت&ي تحظ&ى بترجمة فورية للمشاورات           
غ&ير رس&مية، س&يكون ه&ذا أفض&ل بال&نظر ألهم&ية هذا               

 .شكرا جزيال. الموضوع

ق&&&بل أن أعط&&&ي الكلم&&&ة للمتحدثي&&&ن  : الرئFFFيس
ة الذي&&ن طل&&بوها، عل&&ي أن أق&&ول أن&&نا س&&نحاول بطب&&يع     

الح&ال أن نحص&ل عل&ى خدمات ترجمة فورية في هذه            
المش&&اورات، وآ&&نا ف&&ي واق&&ع األم&&ر ن&&ود أن نخص&&ص   

ويمكن أن تنعقد   . ف&ترة عص&ر آامل&ة له&ذه المش&اورات         
المشاورات في هذه القاعة في جلسة آاملة، وآنا نفكر       
أساسا في عصر الجمعة، ولكن بإمكاننا أن نتفق حول         

لوفود بالموعد المحدد، الوق&ت المناس&ب وسنعلن آافة ا      
 .وبالقاعة آذلك

قائم&ة المتحدثي&ن حس&ب الترتي&ب ال&ذي سجلته         
 .األمانة، أوال آولومبيا

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا (السFFFيد اريفFFFالو ايبFFFيس
السيد . شكرا سيادة الرئيس): فورية من اللغة اإلسبانية

الرئ&&يس، م&&رة أخ&&رى، س&&عادة س&&فير تش&&يلي وبفض&&ل     
 بالنس&بة لكيف&ية تناول      خ&برته أعطان&ا مؤش&رات عمل&ية       

ه&ذا الموض&وع م&ن الناح&ية اإلجرائ&ية، وأح&دد خاصة           
. اس&&تخدام خدم&&ات ال&&ترجمة الفوري&&ة بمخ&&تلف اللغ&&ات   

أع&&&تقد أن&&&ه م&&&ن األهم&&&ية أن نخص&&&ص ه&&&ذه الخدم&&&ات 
بال&&&نظر إل&&&ى أهم&&&ية الموض&&&وع، ويج&&&ب أن ي&&&تم ه&&&ذا  
االج&&تماع ف&&ي ظ&&روف مالئم&&ة ومؤات&&ية لت&&بادل م&&ثمر    

لتالي فإنني أؤيد وجهة نظر تشيلي وبا. لوجهات النظر
 .ونحن على استعداد للمشارآة بهذا االجتماع

الم&تحدث التالي على القائمة    . ش&كرا : الرئFيس 
 .هو السيد ممثل المغرب الموقر

ت&رجمة فوري&ة من     ) (المغ&رب (السFيد سFعدي     
الس&&يد الرئ&&يس أود ب&&دوري أن أؤي&&د   ): اللغ&&ة الفرنس&&ية 

كوب&&&وس بالنس&&&بة  االق&&&تراح ال&&&ذي تق&&&دم ب&&&ه رئ&&&يس ال   
للظ&روف التي يجب أن تتوفر إلجراء مشاورات غير          
الرس&مية، ألن&نا إن ل&م نتمك&ن من عقد هذا الفريق على           
أس&&اس الممارس&&ات المعم&&ول به&&ا ف&&ي األم&&م الم&&تحدة،    
فعلي&نا على األقل أن نضمن ظروفا جادة ومؤاتية لهذه       

. المش&&اورات تس&&مح بالتقري&&ب م&&ا بي&&ن وجه&&ات ال&&نظر 
ادة س&&فير تش&&يلي، حي&&ث أن&&نا ال نس&&تغل   وآم&&ا ق&&ال س&&ع 

الف&ترة الزمنية المتاحة لنا آاملة في اجتماعاتنا العامة،      
فبإمكان&&&نا أن نس&&&تخدم ه&&&ذه الف&&&ترة الزمن&&&ية لعق&&&د ه&&&ذه  

 .المشاورات
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أش&كر الس&يد ممثل المملكة المغربية       : الرئFيس 
المتحدث التالي على قائمتي . الموق&ر على هذا اإلسهام   

 .آوادورهو السيد ممثل اإل

ترجمة فورية ) (اإلآوادور (السيد باالسيوس
السيد . شكرا جزيال سيادة الرئيس): من اللغة اإلسبانية

الرئ&&يس، وف&&د اإلآ&&وادور يع&&رب ع&&ن اه&&تمامه به&&ذه       
المش&&&اورات غ&&&ير الرس&&&مية الت&&&ي اق&&&ترحها االتح&&&اد      

وآ&&ي تتس&&م تل&&ك المش&&اورات بط&&ابع فع&&ال      . الروس&&ي
ر التي نعلق عليها    وعمل&ي، وآ&ي تراع&ي آافة العناص       

أهم&&ية فعلي&&نا ف&&ي ه&&ذه الحال&&ة أن نوف&&ر الظ&&روف الت&&ي  
 .أشار إليها السيد ممثل تشيلي الموقر

أش&كر الس&يد مم&ثل اإلآ&وادور عل&&ى     : الرئFيس 
إس&&&هامه ف&&&ي ال&&&نقاش، وأؤآ&&&د لك&&&م أن&&&نا س&&&نتخذ آاف&&&ة    
الترتي&بات آ&ي نض&من خدم&ات الترجمة الفورية بكافة           

ط&ار المشاورات غير    لغ&ات عم&ل األم&م الم&تحدة ف&ي إ          
 .الرسمية

أعلمن&ي الس&يد األمي&ن أن&ه يمكننا أن نخصص           
عص&&&ر الخم&&&يس بالك&&&امل له&&&ذه المش&&&اورات، ولكن&&&نا   

 .سنؤآد لكم ذلك

حس&نا، ه&ل ه&ناك أي تعل&يقات أخ&رى في هذه             
الم&&&&رحلة ح&&&&ول الب&&&&ند ال&&&&رابع؟ الوالي&&&&ات الم&&&&تحدة      

 .األمريكية

) الوالي&ات المتحدة األمريكية (السFيد ماتFياس    
ش&&كرا س&&يادة  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية   (

الس&&يد الرئ&&يس أود أن أوض&&ح وجه&&ة نظ&&رنا   . الرئ&&يس
هذه . بالنسبة للمشاورات غير الرسمية عصر الخميس   

المشاورات ستكون بشأن البند العاشر بشكل عام، ولن 
ت&&ؤدي إل&&ى تش&&كيل ف&&ريق مخص&&ص بش&&أن أي اق&&تراح   

م&&ال دورت&&نا مح&&دد بش&&أن ب&&نود جدي&&دة عل&&ى ج&&دول أع  
 .القادمة

آان&ت ه&ذه ه&ي نيتي بالفعل، أي أن        : الرئFيس 
االج&&تماع غ&&ير الرس&&مي غ&&دا، س&&وف يغط&&ي مخ&&تلف    
المق&ترحات الخاص&ة بب&نود جدي&دة عل&ى جدول أعمالنا            
ف&&ي دورت&&نا القادم&&ة، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك الب&&ند المق&&ترح م&&ن     

 .اليونان. االتحاد الروسي

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
آنت سأؤآد  . شكرا سيادة الرئيس  ): من اللغة الفرنسية  

عل&ى م&ا أدلي&ت أن&ت به للتو سيادة الرئيس، فيما يتعلق         
ب&العمل ال&ذي يتعين على الفريق غير الرسمي أن يقوم    

الف&&ريق غ&&ير الرس&&مي س&&يناقش آاف&&ة الب&&نود الت&&ي    . ب&&ه
ناقش&ناها ص&باح ال&يوم بالنسبة للبند الرابع وآذلك البند           

اص&&ة اق&&تراح االتح&&اد الروس&&ي، االق&&تراح  العاش&&ر، وخ
 .الذي أيده عدد آخر من الوفود الحاضرة

إذن، األم&ر واض&ح بالنس&بة ل&ي، س&نتناول في            
المش&اورات غ&ير الرس&مية آ&ل المس&ائل الت&ي ناقشناها         

 .شكرا جزيال سيادة الرئيس. صباح اليوم

ش&كرا ج&زيال لممثل اليونان، أجبت       : الرئFيس 
ي ط&&&رحه الس&&&يد م&&&ندوب   ب&&&الفعل عل&&&ى الس&&&ؤال ال&&&ذ   

الواليات المتحدة األمريكية، والسؤال آان يخص البند   
العاش&ر، وع&ندما أجب&ت عل&ى س&ؤالك أنت قلت أن هذا             
يمك&&ن أن ي&&ناقش ف&&ي إط&&ار المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية 
الت&ي س&ننظمها، وبالتال&ي فل&يس ه&ناك أي ت&ناقض فيما              
قل&ت، ه&ذا يعن&ي أن المش&اورات ستغطي آافة المسائل      

وبطب&&يعة الح&&ال ه&&ذه المش&&اورات غ&&ير   . أث&&رناهاالت&&ي 
الرس&&&مية مف&&&توحة لكاف&&&ة الوف&&&ود الت&&&ي ترغ&&&ب ف&&&ي        

 .المشارآة فيها

إن لم يكن لديكم أي تعليقات أخرى، إذن حول 
البند الرابع من جدول أعمالنا، أعلمكم أنه في نيتي أن          

حالة معاهدات األمم   "أنه&ي ال&نقاش بالنس&بة له&ذا الب&ند           
لم&&&&&&تعلقة بالفض&&&&&&اء الخارج&&&&&&ي  الم&&&&&&تحدة الخم&&&&&&س ا

، وأرج&ئ ال&نقاش المفص&ل إل&ى حي&ن انعقاد          "وتطب&يقها 
المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية، بطب&&يعة الح&&ال بع&&د ذل&&ك     
س&نعلم بن&تائج المش&اورات وال&نقاط الت&ي أث&يرت أثنائها             

 .اليونان. آي نضع ذلك في تقريرنا

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
واف&ق تمام&ا سيادة الرئيس على       أ): م&ن اللغ&ة الفرنس&ية     

بمالحظ&ة واحدة، نحن ال نعترض على       . م&ا أدلي&ت ب&ه     
إنه&اء ال&نقاش بالنسبة للبند الرابع، شريطة أن ال تكون      
ن&تائج المش&اورات أس&اس إلع&ادة ف&تح ب&اب النقاش من            
الناح&ية اإلجرائ&ية، إال إذا آ&ان هناك سبب قوي لذلك،          

ن إذا آ&&ان ننه&&ي ال&&نقاش؟ نع&&م، ولك&&  . أي تحف&&ظ واح&&د 
ه&ناك س&بب ق&وي يجعل&نا نع&ود لمناقش&ة أم&ر في إطار                

 .شكرا سيادة الرئيس. البند الرابع علينا أن نفعل ذلك

بمع&نى أن&&نا  . ه&ذا م&&ا آن&ت أفك&ر ف&&يه   : الرئFيس 
نه&&ي ال&&نقاش الرس&&مي عل&&ى مس&&توى اللج&&نة الفرع&&ية      
والمس&&ألة مف&&توحة ف&&ي إط&&ار المش&&اورات، وبع&&د ذل&&ك    

توى اللج&&نة الفرع&&ية آ&&ي   بإمكان&&نا أن نع&&ود عل&&ى مس&&  
 .تقرر األمرنستكمل مناقشة البند الرابع، 

معلومFات عFن أنشFطة المFنظمات الدولFية فيما يتعلق            
 بقانون الفضاء

بإمكان&نا اآلن أن نواصل دراسة البند الخامس        
معلوم&ات ع&ن أنش&طة الم&نظمات الدول&ية ف&يما يتعلق             "

 .الواليات المتحدة األمريكية". بقانون الفضاء

 Fياس   السFالوالي&ات المتحدة األمريكية (يد مات (
ش&&كرا ج&&زيال ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

اس&&تمعنا بانت&&باه ش&&ديد إل&&ى ع&&روض  . حض&&رة الرئ&&يس
الم&نظمات الدول&ية ح&ول هذا البند، وأود أن أنتهز هذه            
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الفرص&&ة اآلن ف&&ي جلس&&تنا الص&&باحية ألآ&&رر مالحظ&&ة  
 بالنسبة إلى   أساس&ية س&جلها زميل&ي ف&ي الع&ام الماض&ي           

 .هذا الموضوع

نح&ن طلبنا من الدول األعضاء في المنظمات        
الدول&ية أن ت&نظر ف&ي الخط&وات الت&ي يمكن أن تتخذها          
لتش&جع انض&ماما واس&ع ال&نطاق إل&ى معاهدات الفضاء            
الخارج&&ي، اتفاقيت&&ي المس&&ؤولية والتس&&جيل آ&&ي تس&&مح   

 .للمنظمات بأن تقبل مبادئ تلك االتفاقيات

دول&&ية الت&&ي تض&&طلع بأنش&&طة   إن الم&&نظمات ال
فض&&&ائية له&&&ا فرص&&&ة ق&&&بول م&&&بادئ بموج&&&ب اتفاقيت&&&ي 
المس&&ؤولية والتس&&جيل، وع&&ل عك&&س مع&&اهدة الفض&&اء     

 واتف&اق إنق&اذ وإع&ادة المالحين      1967الخارج&ي للع&ام     
ف&&&&إن ه&&&&ذه الم&&&&واد األساس&&&&ية الت&&&&ي وردت ف&&&&ي تل&&&&ك  
االتفاقيتي&ن، أي المسؤولية والتسجيل، يمكن أن تنطبق     

مات الحكوم&&ية الدول&&ية الت&&ي تق&&وم بأنش&&طة عل&&ى الم&&نظ
وهنا يجب أن نضطلع بشرطين، أوال، المادة       . فضائية

الثان&&ية والعش&&رين، فق&&رة أول&&ى م&&ن اتفاق&&ية المس&&ؤولية   
. وآذل&ك الم&ادة الس&ابعة فق&رة أولى من اتفاقية التسجيل     

إن الم&&&&نظمة يج&&&&ب أن تعل&&&&ن ع&&&&ن ق&&&&بولها ب&&&&الحقوق  
 وأآ&&&ثرية ال&&&دول والواج&&&بات بموج&&&ب ه&&&ذه االتفاق&&&ية،

أيض&ا، األعض&اء ف&ي تلك المنظمة يجب أن تنضم إلى            
مع&&اهدة الفض&&اء الخارج&&ي، وإم&&ا اتفاق&&ية التس&&جيل أو    

 .المسؤولية

ونت&&يجة له&&ذا الش&&رط، إن م&&نظمات حكوم&&&ية     
دول&&ية مهم&&ة تق&&وم بأنش&&طة فض&&ائية ل&&م تتمك&&ن م&&ن أن    
تجع&ل ه&ذه األنشطة التي تقوم هي بها في إطار هاتين       

ن، المس&ؤولية والتسجيل، وذلك ألن عدد قليال     االتفاقتي& 
م&&ن ال&&دول األعض&&اء ل&&م ينض&&م إل&&ى مع&&اهدة الفض&&اء      

لذلك . الخارجي وال حتى التفاقية المسؤولية والتسجيل
 .لدينا هذه الثغرة القوية

ونح&&&ن نش&&&جع الم&&&نظمات أن ت&&&تخذ خط&&&وات  
لتص&&&حح ه&&&ذا المس&&&ار، ونح&&&ن نعت&&&بر أن&&&نا يمك&&&ن أن    

 لك&&&ي نغط&&&ي هاتي&&&ن   نتوص&&&ل إل&&&ى خالص&&&ة ناجح&&&ة   
. االتفاقيتي&&&ن األساس&&&يتين ف&&&ي مج&&&ال ق&&&انون الفض&&&اء    

ونرح&ب ب&أي توض&&يحات يمك&ن أن تعط&&ى ل&نعرف م&&ا     
 .هي الخطوات التي على هذه المنظمات أن تتخذها

ش&&&&&كرا ج&&&&&زيال لحض&&&&&رة مم&&&&&ثل : الرئFFFFFيس
وبهذا لفت  . الوالي&ات الم&تحدة األمريك&ية على مداخلته       

مثل&&&ي الم&&&نظمات انت&&&باه األعض&&&اء الك&&&رام والس&&&يما م 
الدول&&&ية م&&&ن أن تتن&&&به إل&&&ى مس&&&ألة حساس&&&ة تس&&&تحق      
االهتمام الشديد هنا، والتي بالطبع يجب أن تؤخذ بعين 
االعت&&بار ع&&ندما ن&&بذل جه&&ودا إض&&افية ل&&نعزز انض&&مام  
ال&دول األعض&اء والمنظمات أيضا، المنظمات الدولية         
الحكوم&&ية التفاق&&يات مرت&&بطة بالفض&&اء الس&&يما اتفاق&&ية  

. شكرا جزيال على هذه المداخلة  . ية والتسجيل المسؤول
 .أرى ممثل آولومبيا الموقر يطلب الكلمة، تفضل

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا (السFFFيد اريفFFFالو ايبFFFيس
ش&&&كرا ج&&زيال حض&&&رة  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&&ة اإلس&&بانية   

ال أريد أن أفوت علي هذه      . سأتوخى اإليجاز . الرئ&يس 
ا الفرص&&&ة ألس&&&جل، باس&&&م وف&&&د آولومب&&&يا ه&&&نا، دعم&&&ن 

للعناصر األساسية التي وردت باألمس في بيان فرنسا 
ح&ول أخالق&يات الفض&اء والط&ابع األخالق&ي الستعمال           
التكنولوج&&&&يات وه&&&&ي م&&&&بادئ ص&&&&ادرة ع&&&&ن م&&&&نظمة 

فنح&&ن نع&&رب ع&&ن اح&&ترام آب&&ير، خاص&&ة    . اليونيس&&كو
ع&&&&ندما ن&&&&تكلم ع&&&&ن األخالق&&&&يات والط&&&&ابع األخالق&&&&ي 

ديثة، وهي  والمع&نوي ع&ند اس&تخدام التكنولوج&يات الح        
لف&ائدة ومص&لحة آاف&ة ال&دول نظرا لمستواها من حيث            
ال&&تقدم التكنولوج&&ي واالقتص&&ادي، وه&&ذا م&&ا يج&&ب أن     
ن&&&أخذه بعي&&&ن االعت&&&بار خاص&&&ة بالنس&&&بة إل&&&ى ال&&&بلدان    

أن&ا أش&ير إلى هذا الموضوع ألنه لدينا معايير          . النام&ية 
أساس&&&&ية ه&&&&نا مرت&&&&بطة به&&&&ذا الموض&&&&وع وبم&&&&بادئ     

ع&بر ه&ذه الم&بادئ وبعد سنوات        و. اإلنص&اف والعدال&ة   
طويل&ة م&ن ال&نقاش ف&ي لجنت&نا الفرع&ية تمك&نا نحن من            
تس&جيل ح&ل توفيق&ي، اتف&اق ح&ول آيف&ية الوصول إلى               

 .المدار الثابت بالنسبة لألرض

إذن بالنس&بة إل&ى آ&ل م&ن يعمل مع وفد فرنسا           
ح&ول ه&&ذا الموض&&وع ال يمكن&نا بك&&ل بس&&اطة أن نف&&وت   

ي نع&&&رب ع&&&ن ارتياح&&&نا علي&&&نا ه&&&ذه الفرص&&&ة، وبالتال&&&
الورقة الفرنسية ال تتكلم    . العم&يق حيال هذا الموضوع    

فق&&ط ع&&ن الماض&&ي، ب&&ل أيض&&ا ع&&ن عناص&&ر أساس&&ية      
للمس&&تقبل، وع&&ن ال&&تجاوب اإلنس&&اني ال&&ذي يح&&تاج إل&&ى  
تحل&ي بإنسانية بالنسبة إلى مختلف األنشطة الفضائية،        
وه&&ذا موض&&وع أساس&&ي يج&&ب أن نش&&ير إل&&يه خاص&&ة      

 .ن موضوع مهم إلى هذا الحدعندما نتكلم ع

شكرا لحضرة آولومبيا الموقر على : الرئيس
 .والمتحدث التالي هو ممثل نيجيريا الموقر. مساهمته

ت&رجمة فوري&&ة  ) (نيج&&يريا(السFيد اوموتوشFو   
ش&كرا جزيال حضرة الرئيس،     ): م&ن اللغ&ة اإلنجل&يزية     

ن&ود أن ن&نوه اللج&نة الفرع&ية عل&ى آاف&ة األنش&طة التي           
ف&&ي الوق&&ت ذات&&ه نع&&رب ع&&ن   .  ح&&تى اآلنتض&&طلع به&&ا

 .انضمامنا إلى رأي ممثل الواليات المتحدة األمريكية

ولك&&ن قلق&&نا ه&&و التال&&ي، نح&&ن نع&&رف جم&&يعا،   
واعذرون&ي عل&ى اإلش&ارة إلى هذا الموضوع، ولكنني          
أرى منطقت&ي غ&ير مم&ثلة بش&كل آ&اف في هذه اللجنة،        
 هذه القارة األفريقية غير ممثلة بشكل آاف، وذلك ألن

اللج&نة تض&م أآ&ثر ال&دول تقدم&ا ونح&ن ف&ي أفريق&يا من                 
لذلك أعتقد أننا يمكن نحن     . أآ&ثر ال&دول نم&وا وتراجعا      

ع&&ندما ن&&نظر ف&&ي ه&&ذه الوث&&يقة، ن&&رى أن&&ه لدي&&نا ب&&رامج   
آث&يرة ل&م تغط&ي منطقتنا وقارتنا ونرى أننا تم تجاهلنا            

وربم&&ا ف&&ي أنش&&طة مس&&تقبلية يمك&&ن أن  . بع&&ض الش&&يء
ية عق&&د ن&&دوات وحلق&&ات علم&&ية ف&&ي     ن&&نظر ف&&ي إمكان&&  

أفريق&&يا، مم&&ا يض&&من انض&&مام دول أفريق&&ية أآ&&ثر له&&ذه  
ال&&&ندوات وبالتال&&&ي االنض&&&مام إل&&&ى مخ&&&تلف الم&&&بادئ     

 .الدولية الخاصة باألنشطة الفضائية
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. ش&كرا لنيجيريا على هذه المساهمة     : الرئFيس 
 .والمتحدث التالي هو سعادة سفير التشيلي

ترجمة فورية من   () تشيلي(السFيد جونزالFيز     
أود أن  . شكرا جزيال حضرة الرئيس   ): اللغة اإلسبانية 

أنض&&&م بحماس&&&ة آب&&&يرة ه&&&نا إل&&&ى مداخل&&&ة زميل&&&ي م&&&ن 
بمع&&&نى أنن&&&ي أود أن أع&&&رب ع&&&ن امتنان&&&ي  . آولومب&&&يا

العم&&يق له&&ذه المداخل&&ة الت&&ي س&&جلتها فرنس&&ا، خاص&&ة       
ع&&&ندما ن&&&تكلم ع&&&ن ه&&&ذا الط&&&ابع األخالق&&&ي ف&&&ي نق&&&ل      

وإن الخ&&&&ط األساس&&&&ي له&&&&ذا . ومالتكنولوج&&&&يات والعل&&&&
الموض&وع ه&و مه&م، خاص&ة ع&ندما ن&تكلم ع&ن الناحية          
اإلجرائ&ية، وه&ي ما ورد في أحد الفقرات من منطوق           

 اع&تمدته الجمع&ية العامة لألمم المتحدة حول         55/122
وف&&ي ذل&&ك الق&&رار غطي&&نا موض&&وع     . ه&&ذا الموض&&وع 

الفض&&اء الخارج&&ي، وبالتال&&ي يج&&ب أن ن&&ربط ه&&نا بي&&ن   
 .لمواضيع وندرك تماما ما يحصلمختلف ا

لذل&&ك أود أن أش&&ير إل&&ى أن&&نا، خاص&&ة ع&&ندما      
ن&&تكلم ع&&ن ه&&ذا الجان&&ب األخالق&&ي ال&&ذي أش&&ارت إل&&يه     
م&نظمة اليونيس&كو، فليرس&ل إلي&نا م&ع الوث&يقة الرس&مية        
آ&&ي نتمك&&ن م&&ن اللج&&وء إل&&يه آإط&&ار للمفاوض&&ات، وال  
نش&ير ه&نا فق&ط إل&ى وث&يقة اليونيسكو ولكن لدينا وثائق       
تعده&ا م&نظمات أخرى حكومية أو غير حكومية وهي          

 .التي يمكنها أن تساهم بشكل مثمر في مناقشاتنا

إن مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي ق&&د ق&&ام      
بعمل ممتاز من خالل تجميع مختلف االتفاقات الثنائية 
واالتفاق&&يات الدول&&ية، وبالتال&&ي يمك&&ن بش&&كل من&&تظم أن  

لت&&ي م&&ن  نحص&&ل عل&&ى ه&&ذه المجموع&&ة م&&ن الوث&&ائق ا    
ش&&أنها أن تف&&يدنا ونح&&ن مس&&رورون دائم&&ا بالحص&&ول      

 .عليها

بالنس&بة إل&ى م&ا أش&ار إليه ممثل آولومبيا، إن            
المفه&&وم األساس&&ي ه&&نا، ال&&ذي يجس&&د ه&&ذا ال&&نوع م&&ن       
الع&روض ه&و ذل&ك المفه&وم المرتبط باإلنصاف، لدينا           
مفه&&وم س&&بق أن أش&&رنا إل&&يه ف&&ي إط&&ار الم&&بادئ العام&&ة  

ي، وبالتال&&ي م&&ن المه&&م للغاي&&ة أن   للق&&انون الع&&ام الدول&&  
نذآ&ر أنفس&نا به&ذا المبدأ األساسي هنا وآيف يمكننا أن       

 .شكرا. نقوم بالتعاون الدولي في مجال الفضاء

ش&كرا لس&عادة سفير التشيلي الموقر       : الرئFيس 
عل&&ى مداخل&&ته، وبالنس&&بة إل&&ى اق&&تراحك المح&&دد وه&&و     
الحص&ول عل&ى معلومات أآثر حول أنشطة اليونيسكو       

 ه&ذا المجال بالذات آي ندرك تمام اإلدراك ما هي      ف&ي 
نح&&&ن ف&&&ي لجنت&&&نا . ه&&&ذه ال&&&تطورات ف&&&ي ه&&&ذا المج&&&ال 

الفرع&&ية، وآ&&ي نتمك&&ن م&&ن إنش&&اء عالق&&ة تع&&اون م&&ع      
الم&نظمة، أضمن لك أننا غدا، وأود أن أعلمك أننا غدا     
س&وف نس&تمع إلى مداخلة من ممثل اليونيسكو في هذه      

علمنا ف&&&&ي آخ&&&&ر اللج&&&&نة الفرع&&&&ية، وه&&&&و بالط&&&&بع س&&&&ي
واآلن أرى ممثل اليونان    . ال&تطورات ف&ي ه&ذا المج&ال       

 .يطلب الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس،  ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية

ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع ب&&الذات، نح&&ن نرح&&ب، وه&&ذا م&&ا 
ذآ&&رناه ب&&األمس، بجه&&ود االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت   

س&&&لكية والخط&&&ة الجدي&&&دة الت&&&ي وض&&&عت الس&&&لكية والال
 .لتوزيع الترددات بالنسبة إلى البث اإلذاعي

وأن&&ا أود أن أرح&&ب بمس&&اهمة فرنس&&ا وخاص&&ة 
؟ي&&&&&تعذر [بالمرآ&&&&&ز الوطن&&&&&ي للدراس&&&&&ات الفض&&&&&ائية 

 بالنسبة إلى   ESAووآالة الفضاء األوروبية    ] س&ماعها؟ 
ع&&ندما ن&&تكلم ع&&ن الك&&وارث الطبيع&&ية     . ه&&ذه الم&&بادرة 

الت&ي ه&ي م&ن ص&نع اإلنسان، ألن اإلنسان           والك&وارث   
ق&دم حص&ته أيضا في هذه الكوارث، أود أن أناشد مرة      
أخ&&رى الحكوم&&ات آ&&ي تص&&دق عل&&ى اتفاق&&ية األح&&وال   
الجوي&&&&&&ة وتغ&&&&&&يرات الطق&&&&&&س الت&&&&&&ي أبرم&&&&&&ت ف&&&&&&ي   

 ITU، وآان&&&&&&ت بي&&&&&&ن ال&&&&&&ـ  1999يون&&&&&&يو /حزي&&&&&&ران
والمفوض&&&ية العل&&&يا لش&&&ؤون الالجئي&&&ن ال&&&تابعة لألم&&&م    

 ترت&&&&بط ب&&&&اإلنذار الم&&&&بكر بح&&&&االت  الم&&&&تحدة وآان&&&&ت
الكوارث، وهنا على آافة الدول أن تنضم إليها ألننا ال 
يمك&&&ن أن نتن&&&بأ بكارث&&&ة طبيع&&&ية أو آارث&&&ة م&&&ن ص&&&نع 

 .اإلنسان، وهذه االتفاقية مفيدة للغاية

أود أيض&ا أن أطل&ب م&&ن زمالئ&نا أن يش&&ارآوا    
يونيو /بشكل مكثف في الندوة التي ستنعقد في حزيران

ل ب&رعاية لج&نة الكوب&وس األم، وه&ي ن&دوة حول             المق&ب 
وآم&&&&ا ". ال&&&&بعد اإلنس&&&&اني ف&&&&ي األنش&&&&طة الفض&&&&ائية "

تذآرون، هي ثمرة حل توفيقي من جانب فرنسا وذلك     
بالنس&بة إل&ى الم&بادرة األول&ية واألص&لية الت&ي آانت قد        
قدم&&تها ال&&يونان لك&&ي ت&&درج عل&&ى ج&&دول أعم&&ال لج&&نة   

البعد اإلنساني  "ان  آوب&وس األم ب&ندا يرت&بط بهذا العنو        
إذن، ولك&&&&ن بفض&&&&ل آخ&&&&ر " ف&&&&ي األنش&&&&طة الفض&&&&ائية

ال&&تطورات الس&&يما نش&&ر ه&&ذه الوث&&يقة وال أع&&رف فع&&ال 
آ&&يف أس&&ميها، ولك&&نها وث&&يقة ص&&ادرة ع&&ن اليونيس&&كو    
بالنسبة إلى األخالقيات أو البعد األخالقي في األنشطة     
الفض&&ائية، فنح&&ن علي&&نا أن نتن&&به إل&&ى ه&&ذا الموض&&وع     

قترح&&نا إنش&&اء ف&&ريق ع&&امل دائ&&م، إم&&ا ف&&ي    وس&&بق أن ا
إط&ار اللج&نة الفرع&ية القانون&ية أو حتى في إطار لجنة      
الكوب&&وس األم، بالنس&&بة إل&&ى ال&&بعد األخالق&&ي والناح&&ية  
األخالق&&ية ألن&&نا ع&&ندما ن&&تكلم ع&&ن بع&&د إنس&&اني فال&&بعد     

ولنحاول أن نعيد قراءة    . األخالق&ي يمك&ن أن يرفق بها      
لم ع&&ندما ن&&تكلم ع&&ن ال&&بعد  أرس&&طو ل&&نرى عم&&ا آ&&نا ن&&تك 

اإلنس&&&اني، ليس&&&ت إنس&&&انية ذات مص&&&لحة آ&&&تلك الت&&&ي   
لذلك إن . نشهدها في الحروب بل إنسانية تحترم البشر

ال&&يونان ت&&تخذ الم&&بادرة م&&رة جدي&&دة لك&&ي تض&&في ه&&ذا      
 .شكرا. الطابع اإلنساني على آافة األنشطة الفضائية

ش&كرا لمم&ثل اليونان على مساهمته      : الرئFيس 
 ونح&ن نح&ترم آاف&ة المعلوم&ات الت&ي تفيدنا بها             الق&يمة، 

 االتح&&&&اد الدول&&&&ي ITUخاص&&&&ة بالنس&&&&بة إل&&&&ى أنش&&&&طة  
لالتصاالت السلكية والالسلكية وفي مجال معين وهذه      

أم&ا بالنس&بة إل&ى االقتراح       . الم&بادرة الت&ي أش&رت إل&يها       
ال&ذي قدمته وهو إمكانية إنشاء فريق عمل دائم، أعتقد          
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ر لجنتنا الفرعية ألننا لدينا أن ه&ذا غ&ير ممك&ن في إطا       
إج&راءات معي&نة س&بق أن اع&تمدت بتوافق في اآلراء،            
وال يمكن&&نا أن نع&&دل ه&&ذا اإلج&&راء، ولك&&ن ربم&&ا يمك&&ن   

والكلم&&ة . إنش&&اء ف&&ريق م&&ن ه&&ذا ال&&نوع ف&&ي اللج&&نة األم  
 .لسعادة سفير اإلآوادور اآلن

ترجمة فورية ) (اإلآوادور(السيد باالسيوس 
. ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس ): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية

س&&أتوخى اإليج&&از ألن وف&&دي التش&&يلي وآولومب&&يا ق&&د     
وأنضم إلى . أع&ربا ع&ن موقف&ي ف&ي ه&ذا المج&ال أيضا           

التهان&&ي والدع&&م ال&&ذي أع&&رب ع&&نه لوف&&د فرنس&&ا عل&&ى     
المس&&اهمة الق&&يمة الت&&ي قدم&&تها ف&&ي ه&&ذا المج&&ال، وه&&و   
موض&وع أساس&ي يرت&بط ل&يس فق&ط بقانون الفضاء بل             

نح&&ن س&&نحت ل&&نا الفرص&&ة   . بالناح&&ية األخالق&&ية أيض&&ا 
للعم&ل م&ع وف&د فرنس&ا ع&ندما آ&نا ن&ناقش الم&بادئ التي          
م&ن ش&أنها أن ت&نظم استخدام المدار الثابت بالنسبة إلى            
األرض، وال&تجربة الت&ي شهدناها آنذاك، هي أننا، آما      
أش&ارت فرنس&ا، ه&ي موض&وع أساس&ي يج&ب أن نشير          

 .شكرا جزيال. إليه

هل . را لس&عادة سفير اإلآوادور    ش&ك : الرئFيس 
بهذا اسمحوا لي اآلن   . من طلب آخر للكلمة؟ ال، حسنا     

أن أعط&&&&ي الكلم&&&&ة للمراق&&&&ب م&&&&ن الم&&&&نظمة الدول&&&&ية   
، الس&&&&يد فيك&&&&تور Intersputnikلالتص&&&&االت الفض&&&&ائية، 
 .فيشكينوف لك الكلمة

الم&&&&&&&نظمة الدول&&&&&&&ية (السFFFFFFFيد فيشFFFFFFFكينوف 
للغ&&&ة ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن ا  ) (لالتص&&&االت الفض&&&ائية 

. ش&&&&&&كرا ج&&&&&&زيال حض&&&&&&رة الرئ&&&&&&يس  ): اإلنكل&&&&&&يزية
اس&مح لي بادئ ببدء    .] Intersputnikم&يكروفون لمم&ثل     [

أن أع&رب عن تهاني الحارة سيدي الرئيس، النتخابك          
لرئاس&&&ة لجنت&&&نا الفرع&&&ية القانون&&&ية وإلعطائ&&&ي ه&&&ذه      
الفرص&&&&&ة ل&&&&&إلدالء بب&&&&&يان باس&&&&&م الم&&&&&نظمة الدول&&&&&ية   

 .Intersputnikلالتصاالت الفضائية 

 ه&&&ي م&&&نظمة حكوم&&&ية دول&&&ية   Intersputnikان 
تعم&ل بش&كل أساسي في االتصاالت الساتلية، وأسست         

 لغ&&رض إنش&&اء نظ&&ام دول&&ي  1971الم&&نظمة ف&&ي الع&&ام 
لالتص&&&االت الس&&&اتلية وتطوي&&&ره وذل&&&ك باس&&&م ال&&&دول     

 دولة عضوة   24ف&ي الوض&ع الراه&ن لدي&نا         . األعض&اء 
ات ، إن حكومة الهند أنجزت إجراء     2000وف&ي الع&ام     

، وبه&&&ذا ص&&&ارت Intersputnikانض&&&مامها إل&&&ى م&&&نظمة  
 . في منظمتنا24الهند هي الدولة 

أسس&ت الم&نظمة بموجب اتفاق حكومي دولي        
حول إنشاء نظام دولي لالتصاالت الفضائية وقع عليه 

وإن الوضع  . 1971نوفمبر  / من تشرين الثاني   15في  
نونية  حدد من خالل األهلية القا     Intersputnikالقانوني لـ   

له&ا، االمت&يازات والحص&انات وال&ذي وق&ع عل&يه اتف&اق        
 مع حكومة االتحاد السوفييتي السابق 1976ف&ي الع&ام     

ح&ول تنظ&يم المس&ائل المرت&بطة بمق&ر الم&نظمة واتفاق             

 وع&دد م&ن الوث&ائق الدولية والقانونية         1977ف&ي الع&ام     
 .األخرى

بم&ا أن&نا نتم&تع بوض&ع م&نظمة حكوم&ية دول&&ية       
 نظ&&ام الس&&واتل العالم&&ية فه&&ي تخض&&ع تعم&&ل ف&&ي مج&&ال

إذن للق&&انون الع&&ام الدول&&ي وتتم&&تع بالتال&&ي بالحص&&انات 
م&&ن جه&&ة أخ&&رى إن ان&&تقال  . واالمت&&يازات ذات الص&&لة

الم&&&نظمة إل&&&ى العمل&&&يات ال&&&تجارية ف&&&ي مج&&&ال نظ&&&ام     
الس&&واتل والط&&ابع ال&&تجاري ألنش&&طتها يجعله&&ا أيض&&ا      

تقال وان ان&&&. موض&&&وع للعالق&&&ات االقتص&&&ادية الدول&&&ية
الم&&نظمة إل&&ى األنش&&طة ال&&تجارية ف&&ي نظ&&ام الس&&&واتل       
والمنافس&&&ة الناش&&&طة ف&&&ي س&&&وق االتص&&&االت الس&&&لكية   
والالس&&&لكية العالم&&&ية أدى إل&&&ى تغي&&&يرات جذري&&&ة ف&&&ي   

ف&&ي ه&&ذا الس&&ياق، إن وث&&ائق  . األس&&اس القانون&&ي لعمل&&نا 
، 1996 � 1992تنظيمية جديدة وضعت من العامين      

 .القانونية للمنظمةلكي تغير بشكل أساسي البنية 

أوال، يج&&&ب أن نش&&&ير إل&&&ى ب&&&روتوآول ح&&&ول 
 15، وه&&و ب&&تاريخ  Intersputnikتعدي&&الت إنش&&اء اتف&&اق   

، واتف&&&&&اق تش&&&&&غيل  1971نوفم&&&&&بر /تش&&&&&رين الثان&&&&&ي 
Intersputnik .        قررنا أن ال نطور اتفاقا أساسيا جديدا بل

 1971أن ندخ&ل تعدي&الت عل&ى االتفاق األساسي لعام           
وبموج&&&ب التنظ&&&يمات  . بروتوآولويك&&&ون بم&&&ثابة ال&&&  

القانونية الدولية التي تنص على أي تعديالت يمكن أن 
تط&&رأ عل&&ى اتف&&اق دول&&ي، ه&&ي تم&&تع بالص&&فة القانون&&ية   
ذاته&&&ا آاالتف&&&اق بح&&&د ذات&&&ه ولديه&&&ا الق&&&درة القانون&&&ية،    
وبالتال&&ي ف&&إن االتف&&اق وال&&بروتوآول يدخ&&ل ف&&ي إط&&ار    

لتشغيل توقع  اتف&اق المش&غل هنا، وهذا يعني أن اتفاق ا         
عل&يه هي&ئات ناش&طة ومرخص لها حسب األصول في     
االتص&االت الس&لكية والالس&لكية، ومس&ماة دول موقع&&ة     

آان . تعينها الحكومات وهي دول أعضاء في المنظمة     
ه&&ذا الق&&رار ب&&ذات أهم&&ية بالغ&&ة نظ&&را ألن&&ه يمك&&ن أن       
يح&&&ول آاف&&&ة مس&&&ائل ال&&&تفاعل المال&&&ي م&&&ع الم&&&نظمة       

ذات الحص&&&&&&&&ص آمس&&&&&&&&اهمات ف&&&&&&&&ي رأس الم&&&&&&&&ال 
والمس&&&ؤوليات إل&&&&ى آخ&&&رها واألص&&&&ول، يرت&&&&بط إذن   
بص&&الحيات ال&&دول الموقع&&ة وأض&&فنا ب&&يانا عل&&ى ذل&&ك      

وإن ال&نص المع&&دل  . ال&بروتوآول المرت&بط بال&تعديالت   
م&ع آاف&ة ال&تعديالت الت&ي تس&تعمل وسميت بروتوآول          
يح&&دد األه&&&داف األساس&&&ية للم&&نظمة والم&&&بادئ، يح&&&دد   

 .جلس المدراء فيهاالمسائل المالية وينتخب م

 Intersputnikإن ال&&&&&بروتوآول ح&&&&&ول إنش&&&&&اء    
واتف&&&&&اق التش&&&&&غيل يح&&&&&دد م&&&&&بادئ جدي&&&&&دة للم&&&&&نظمة   
ولوجوده&&ا، آم&&ا أن&&ه لدي&&نا بع&&ض ال&&تطورات الجدي&&دة،  
ف&إن مؤسس&ة ال&دول الموقع&ة وهي التي تتمتع بعالقات        
حس&&ب االتف&&اق وامت&&يازاتها وحص&&اناتها بي&&ن أعض&&اء    

يف&ية التصويت عند اتخاذ  المجل&س وال&دول الموقع&ة وآ     
ق&&&&رارات ف&&&&ي الهي&&&&ئات األساس&&&&ية تغي&&&&ير ف&&&&ي نظ&&&&ام  

 .الحصص في رأس المال

إن ال&&تعديالت الت&&ي أش&&رت إل&&يها ف&&ي األعل&&ى    
س&محت ل&نا ب&أن ن&بدأ ب&بعض المس&اعي لكي نتمكن من            



COPUOS/LEGAL/T.643 
 

 
13 

اآتس&&&اب بع&&&ض الش&&&رائح ف&&&ي الفض&&&اء واالتص&&&االت   
الفض&&ائية، وه&&ي م&&ن خ&&الل تحدي&&د ملف&&ات بحص&&ص      

 ب&&المدار الثاب&&ت بالنس&&بة Intersputnikة ب&&ـ مداري&&ة خاص&&
إل&&&&&ى األرض، وآذل&&&&&ك تص&&&&&نيع وتش&&&&&غيل الس&&&&&واتل  

ونظ&&را ألن&&ه، بموج&&ب  . االتص&&الية الخاص&&ة بالم&&نظمة 
الق&انون الدول&ي، إن مورد الترددات على المدار يمكن          
أن يرت&&بط ب&&الدول فق&&ط ول&&يس بالم&&نظمات، ق&&ررنا أن    

أوال، . نح&دد ه&ذه الش&رائح ف&ي الم&دار حس&ب طريقتين           
نطل&&ب م&&ن ال&&دول األعض&&اء أن تس&&هل وض&&ع ملف&&ات     
وتنس&&&&يق وإش&&&&عار بمخ&&&&تلف الش&&&&رائح المداري&&&&ة ذات 
الص&&&لة، وثان&&&يا، اس&&&تخدام تل&&&ك الحص&&&ص والش&&&رائح  
المداري&ة بع&د أن تك&ون ق&د بلغ&تها لل&دول األعضاء في                

 .المنظمة

إن االج&&&&&تماع الس&&&&&ادس للج&&&&&نة المفوض&&&&&ين   
ت الخاص&&&ة الكاملي&&&ن الت&&&ي اع&&&تمدت ه&&&ذه اإلج&&&راءا    

 بمختلف الشبكات الساتلية التي تخطط ITUبإش&عار ال&ـ     
.  ومخ&&&تلف الحماي&&&ة القانون&&&ية الدول&&&يةIntersputnikله&&&ا 

وبموج&&ب اإلج&&راءات المذآ&&ورة أع&&اله، ف&&إن الق&&رار      
المرت&بط بوضع ملف لتلك السواتل وشبكاتها يمكن أن         
ي&نقل إلى لجنة المفوضين الكاملين، وإن الشروط التي         

ل&ى اإلش&عار وعل&ى الحماي&ة القانونية الدولية          تنط&بق ع  
لش&بكة س&واتل مخط&ط له&ا ي&نص عل&يها بموج&ب اتفاق         

 وب&اإلدارة التي هي     Intersputnikي&برمه المدي&ر الع&ام ل&ـ         
 .مسؤولة عن اإلشعار

إن الش&&&روط المال&&&ية ت&&&رد ف&&&ي ب&&&روتوآوالت   
إض&افية ت&برم بي&ن المدير العام وتلك اإلدارة المسؤولة           

وإن أي ش&&روط أخ&&رى ب&&دءا م&&ن الع&&ام  ع&&ن اإلش&&عار، 
 ش&&&ريحة مداري&&&ة ثاب&&&تة بالنس&&&بة إل&&&ى 20 لدي&&&نا 2001

. Intersputnikاألرض، خصص&&ت ورص&&&دت فق&&&ط ف&&&ي  
نظ&&را للمنافس&&ة القوي&&ة ف&&ي س&&وق االتص&&االت الس&&لكية   
والالس&&&لكية وآذل&&&ك المس&&&تلزمات الهندس&&&ية الص&&&عبة    

، بأن تكتسب محطة    Intersputnikللغاي&ة، س&محت هنا لـ       
، إن القرار ذات 1993وفي العام . صة بها للسواتل  خا

الص&لة ال&ذي اع&تمد ف&ي مجلس&نا أدى إلى إبرام شراآة              
إستراتيجية فيما بين مختلف الدول المصنعة، وخاصة       

أبريل /، وفي نيسان cooperation] ؟يتعذر سماعها؟ [م&ع   
 أب&&&رما Intersputnikو ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟ [، إن 1997

، وهذه الوثيقة   LMIا ع&رف بـ     اتفاق&ا بمش&روعا مش&ترآ     
ه&ي الوح&يدة من نوعها إلبرام اتفاق بين منظمة دولية       
وش&رآة ع&بر وطن&ية، وإن مخصصات هذا االتفاق قد           
أدت إل&ى ع&دد من المعايير غير المحددة بشكل تقليدي           
واله&&&دف م&&&ن ذل&&&ك المش&&&روع المش&&&ترك ه&&&و تحدي&&&د     
مش&&&روع االتص&&&االت الس&&&اتلية بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك تص&&&نيع  

اتل إلى المدار الثابت بالنسبة لألرض عبر       وإط&الق س  
، قد أطلق   LMI-1م&دة عم&ل لف&ترة طويل&ة، وإن الس&اتل            

 ونجح&&نا ف&&&ي  1999س&&بتمبر  /ف&&ي الفض&&اء ف&&ي أيل&&ول    
 .إطالق أعماله

 Intersputnik، إن 2000وف&&&&&&ي بداي&&&&&&ة الع&&&&&&ام 
أعلن&ت ع&ن مفه&وم جدي&د لش&ريحة فض&ائية ترتكز إلى              

 أس&س ب&ناء على      الس&واتل الص&غيرة، وه&ذا المفه&وم ق&د         
ميل إلنشاء ساتلية محلية وإقليمية مع شبكات للبث لها        
ق&درة ل&نقل المعلوم&ات بش&كل ص&غير وتستعمل سواتل            
ص&&&غيرة غ&&&ير مكلف&&&ة، وإن المش&&&روع الجدي&&&د يغ&&&ير     
جذري&ا ه&نا ال&نهج التقل&يدي ف&ي اس&تخدام قدرات المدار           
الثاب&&&ت بالنس&&&بة إل&&&ى األرض، وآذل&&&ك دور األنظم&&&ة   

يكل&&ية الخدم&&ات المرت&&بطة باالتص&&االت  الس&&اتلية ف&&ي ه
الس&&&لكية والالس&&&لكية، وم&&&ن دون ش&&&ك يرت&&&بط أيض&&&ا    
بالكلف&&&ة العال&&&ية الت&&&ي يمك&&&ن أن ترت&&&بط باالتص&&&االت     
الس&اتلية، ويجب أن نشير هنا إلى أن مشروع السواتل      

 ي&&نص عل&&ى اس&&تخدام عمل&&ية   Intersputnikالص&&غيرة ل&&ـ  
ي إط&&الق رخيص&&ة م&&ن خ&&الل الص&&واريخ الخف&&يفة الت&&   

ت&&&تحول م&&&ن ص&&&واريخ ع&&&بر قاري&&&ة ل&&&تطلق الس&&&واتل   
االتص&&الية الص&&غيرة ف&&ي الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة إل&&ى      

وإن نظام سواتل اتصاالت ساتلية مرتقب في . األرض
Intersputnik ش&&ريحة مداري&&ة حي&&ث 15 سينش&&ر حوال&&ي 
Intersputnik س&&&جلت م&&&ع ITU 51  ش&&&بكة س&&&اتلية ع&&&بر 

خاصة بتلك الدول األعضاء المسؤولين في اإلدارات ال
وبفض&&ل ه&&&ذه الم&&وارد المرت&&بطة ب&&&المدار    . األعض&&اء 

 يمك&&نها أن ت&&وزع المواق&&ع   Intersputnikوال&&ترددات إن 
عل&&ى الم&&دار، وآذل&&ك بالنس&&بة إل&&ى اإلتص&&االت والب&&ث   
وآذل&&&ك أن ترص&&&د وتحج&&&ز تل&&&ك الس&&&واتل المرت&&&بطة   
بإع&ادة توزيع المدار الثابت بالنسبة إلى األرض، وإن         

ل ف&ي موق&ع م&داري معي&ن يرت&بط بشروط      ع&دد الس&وات   
 .التنسيق وبالمستلزمات الخاصة بالزبون

 م&&ن Intersputnik تمكن&&ت 2000إن ع&&بر الع&&ام 
دراس&ة إمكان&ية تصنيع تجاري لساتل اتصاالت سلكية         

 قيم&&&&ت ق&&&&درات  Intersputnikوالس&&&&لكية ص&&&&غير، وإن  
مص&نعين مهمي&ن للس&واتل ف&ي االتحاد الروسي والهند           

م&تحدة وأوآرانيا وفرنسا، وبعد تحليل هذه       والمملك&ة ال  
 من أن تحدد طلبا لبناء      Intersputnikالمق&ترحات تمكنت    

أول مجموع&&&&ة م&&&&ن الس&&&&واتل الص&&&&غيرة المع&&&&روفة      
Intersputnik-M        وذلك مع تحالف لإلنتاج ارتبطنا به مع 

أآ&&بر مص&&نع ف&&ي روس&&يا، وه&&و ب&&ناء محط&&ة للس&&اتل       
 الرص&&د وترتي&&بات لإلط&&الق وم&&زود لمخ&&تلف أجه&&زة  

وآذل&&&&ك وقع&&&&نا عل&&&&ى أول   . وال&&&&رقابة عل&&&&ى األرض 
مجموع&&&&ة م&&&&ن المرآ&&&&بات الفض&&&&ائية الص&&&&غيرة م&&&&ع  

Intersputnik   ومرآز Khrunichev    للبحوث وآذلك مرآز 
ومن الجدير ذآره أنه ليس فقط الدول      . أبحاث في آندا  

 وآذل&&&&&&&ك الحكوم&&&&&&&ات Intersputnikاألعض&&&&&&&اء ف&&&&&&&ي 
ه&&تمامها والش&&رآات الخاص&&ة ه&&ي الت&&ي أعرب&&ت ع&&ن ا 

 . في مجال مشاريع الصغيرةIntersputnikللتعاون مع 

 قد ساهمت Intersputnikم&نذ الع&ام الماض&ي إن     
ف&&ي عرض&&ين للعط&&اءات قام&&ت بهم&&ا حكوم&&ة ج&&نوب     
أفريق&&يا والجمهوري&&ة إي&&ران اإلس&&المية وه&&ي مرت&&بطة   

وإن مناقش&&&ات . ب&&&نظام وتطوي&&&ر نظ&&&ام س&&&واتل محل&&&ي
آات ف&ي المملكة    واع&دة قائم&ة اآلن م&ع ع&دد م&ن الش&ر            

الم&&&&&تحدة وألمان&&&&&يا ونيج&&&&&يريا واله&&&&&ند، وإن مق&&&&&ترح  
Intersputnik     ه&&و مه&&م للش&&رآاء ألن&&ه يمك&&ن أن يش&&تمل 

عل&&&&ى س&&&&واتل ص&&&&غيرة بح&&&&د ذاته&&&&ا وعل&&&&ى الموق&&&&ع   
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الض&روري له ف&ي الم&دار وآذل&ك بالنس&بة إل&ى إطالق&ه         
 .في المدار الثابت بالنسبة إلى األرض

ش&&&روع وم&&&ن المه&&&م ه&&&نا أن نش&&&ير إل&&&ى أن م 
Intersputnik   الجدي&&&د ف&&&ي االتص&&&االت العالم&&&ية وال&&&ذي 

يرتكز إلى سواتل صغيرة، يبدأ في مرحلة أساسية من  
ألفيت&&&نا، وإن إطالق&&&ا ناجح&&&ا له&&&ذا ال&&&برنامج سيس&&&مح     
للم&نظمة ب&أن تع&رض ف&ي ف&ترة قصيرة أآثر الخدمات             
تقدما في القرن الحادي والعشرين وأن تحسن وضعها        

 .شكرا جزيال حضرة الرئيس. ةفي االتصاالت العالمي

ش&&&&&كرا ج&&&&&زيال لمم&&&&&ثل م&&&&&نظمة  : الرئFFFFFيس
Intersputnikالعالمية لالتصاالت الفضائية الساتلية . 

س&يداتي س&ادتي، ليس لدي أي متحدث آخرين         
ي&ودون أخ&ذ الكلمة بشأن هذا البند، سواء آان ذلك من            

أي ال يوجد من . ض&من الوفود أو من ضمن المراقبين     
معلومات عن أنشطة   " البند الخامس    ي&ود التعل&يق على    

وربما " الم&نظمات الدول&ية ف&يما ي&تعلق بق&انون الفضاء          
ل&نا أن نس&تكمل هذه المداوالت عصر اليوم وننظر في         

 .إمكانية مشارآة الوفود في مثل هذا النقاش

 البند السادس

واآلن سنس&تكمل ال&نظر ف&ي الب&ند السادس من           
 تع&&ريف -أ"ي، ج&&دول أعمال&&نا األم&&ور الم&&تعلقة بم&&ا يل&&
 طب&&يعة الم&&دار -ب. الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده

الثاب&ت بالنس&بة ل&ألرض وآيف&ية استخدامه بما في ذلك            
بح&&&ث الس&&&بل والوس&&&ائل الكف&&&يلة بض&&&مان االس&&&تخدام    
الرش&&يد والع&&ادل للم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض دون   

 ".مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

ن نت&&&يح الفرص&&&ة  ب&&&ادئ ب&&&بدء يتعي&&&ن علي&&&نا أ  
للمتحدثي&ن م&ن الوف&ود الحاض&رة هنا لمناقشة هذا البند            

إن ل&&م يك&&ن ه&&ناك أي طل&&ب ألخ&&ذ  . ف&&ي الجلس&&ة العام&&ة
الكلم&ة فإن&ي سأحيطكم علما بشأن المشاورات الجارية     

لقد أحطت . بشأن تشكيل فريق عمل معني بالموضوع  
علم&ا ب&أن المش&اورات غير الرسمية قد أدت إلى نتائج            

 وق&د أفض&ت إل&ى تأي&يد ق&وي لمندوب المكسيك             إيجاب&ية 
فلوري&&س ل&&يرة لك&&ي ت&&ترأس ف&&ريق العم&&ل المعن&&ي به&&ذا  

وإن . الب&ند أثناء الدورة الحالية للجنة الفرعية القانونية        
ل&&م يك&&ن ه&&ناك أي اع&&تراض، فإن&&ي س&&أعتبر أن اللج&&نة 
الفرع&&&ية ت&&&ود أن تعي&&&ن الس&&&يدة فلوري&&&س ل&&&يرة م&&&ن       

لمعني بالبند السادس المكس&يك رئيس&ة للف&ريق الع&امل ا        
م&&&ن ج&&&دول أعمال&&&نا أث&&&ناء دورت&&&نا ه&&&ذه، ال أرى أي     
اع&تراض، إذن إن الس&يدة فلوري&س ل&يرة م&ن المكسيك          
ق&د عين&ت رئيس&ة لف&ريق العم&ل المعني بالبند السادس،       

 .تقرر األمر على هذا النحو

واآلن أود أن أتق&&&&دم بأح&&&&ر التهان&&&&ي للس&&&&يدة    
ا الفريق سيعقد فلوري&س ليرة وإنني أدرك وأفهم أن هذ   

أول اج&&تماعاته عص&&ر ال&&يوم، وس&&أنتهز ه&&ذه الفرص&&ة   
لكي أتمنى للسيدة فلوريس ليرة آل النجاح في ترأسها         

وتعيي&&ن الس&&يدة م&&ندوبة المكس&&يك   . لمه&&ام ه&&ذا الف&&ريق  
يعت&بر دل&يال عل&ى احترام&نا لم&بدأ المس&اواة بين الرجل              
والم&&رأة ف&&ي مباش&&رة أعم&&ال لجنت&&نا الفرع&&ية القانون&&ية   

لس&يدة فلوري&س ل&يرة ه&ي أول رئيس&ة ستس&ير وتدب&ر        فا
أعم&&&ال الف&&&ريق الع&&&امل ه&&&نا ف&&&ي إط&&&ار ه&&&ذه اللج&&&نة،   

 .وأهنئها أحر التهاني على ترأسها لهذا المنصب

وسأس&&ألكم م&&رة أخ&&رى إن آان&&ت لديك&&م رغ&&بة 
ف&ي أخ&&ذ الكلم&&ة، لك&&ي ت&تحدثوا ف&&ي الجلس&&ة العام&&ة م&&ن   

دول ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية بش&&أن الب&&ند الس&&ادس م&&ن ج&&    
أرى أن م&&&ندوب ال&&&يونان ي&&&ود أن ي&&&تحدث،  . األعم&&&ال
 .تفضل

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
. ش&&كرا ج&&زيال س&&يدي الرئ&&يس   ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية  

أخ&&ذت الكلم&&ة ألتق&&دم بالتهان&&ي لزميلت&&نا العزي&&زة م&&ن      
المكس&يك، أهنئها على انتخابها رئيسة، فهي أول سيدة         

 منص&&با هام&&ا للغاي&&ة، نظ&&را   ي&&تم ان&&تخابها لك&&ي تعتل&&ي  
لخط&ورة الموض&وعات الت&ي س&ينظر فيها فريق العمل       

إن الس&&&يد م&&&ندوبة المكس&&&يك خب&&&يرة باللغ&&&ة     . المعن&&&ي
اليونانية، فهي تتحدث بهذه اللغة وبصفة عامة فإنه في 
الع&&&الم أجم&&&ع باس&&&تثناء ال&&&يونان فه&&&ناك مص&&&طلح أو      

ع عبارة، يقال أنه عندما ال يفهم شيء أن هذا الموضو  
يعت&بر بم&ثابة لغ&ة يونان&ية بالنسبة لي، أي أنني ال أفهم              

إذن اللغ&&ة اليونان&&ية يض&&رب به&&ا الم&&ثل ف&&ي    . م&&ا يق&&ال 
الص&&عوبة، وبم&&ا أن الس&&يدة م&&ندوبة المكس&&يك تل&&م به&&ذه  
اللغ&ة الص&عبة للغاي&ة فإن ذلك من دواعي ثقتي الكاملة           
بأنه&ا س&تتطلع بكاف&ة المه&ام الص&عبة األخ&رى المنوطة           

 .عملبفريق ال

. ش&&&كرا ج&&&زيال لم&&&ندوب ال&&&يونان    : الرئFFFيس 
 .الكلمة للسيد سفير اإلآوادور الموقر

ترجمة فورية ) (اإلآوادور(السيد باالسيوس 
يود . شكرا جزيال سيدي الرئيس  ): م&ن اللغ&ة اإلسبانية    

وف&دي أن ي&تقدم بالتهان&ي للس&يدة م&ندوبة المكسيك التي          
د دعم وفدنا  تم تعيينها رئيسة لهذه الهيئة الفرعية ونؤآ      

له&ا وآذل&&ك دع&م آاف&&ة األعض&اء ف&&ي مجموع&ة أم&&ريكا     
وربم&&ا نس&&تطيع أن ". الغ&&روالك"الالتين&&ية والكاريب&&ي 

نن&تقل إل&&ى اللغ&ة اليونان&&ية ع&ندما ت&&تعقد الموض&&وعات،    
 .إذن أن السيدة ضليعة في هذه اللغة

ش&&&&&كرا ج&&&&&زيال، س&&&&&عادة س&&&&&فير   : الرئFFFFFيس
 أن أعرف ما أود. اإلآ&وادور على هذا االقتراح المفيد     

إذا آان&ت ه&ناك وف&ود أخ&رى أو هناك أعضاء آخرون        
سنواص&&ل . يرغ&&بون ف&&ي ت&&ناول الكلم&&ة، ال ي&&بدو آذل&&ك 

ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الس&&ادس بم&&ا ف&&ي ذل&&ك تش&&كيل الف&&ريق  
 .العامل عصر اليوم
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ا بع&&ض الوق&&ت ص&&باح  حي&&ث أن&&ه م&&ازال لدي&&ن  
س&يداتي وس&ادتي، أق&ترح عل&يكم أن ن&بدأ بالنظر        . ال&يوم 

ف&ي الب&ند الس&ابع من جدول أعمالنا بشكل أولي، النظر     
م&&راجعة الم&&بادئ ذات الص&&لة باس&&تخدام مص&&ادر "ف&&ي 

ل&&يس عل&&&ى  ". الق&&درة ال&&نووية ف&&&ي الفض&&اء الخارج&&&ي   
قائمت&&ي أي متحدثي&&ن، ولكنن&&ي أغام&&ر بالس&&ؤال، ه&&ل       

ن الوف&ود يرغ&ب ف&ي ت&ناول الكلم&ة بشأن            ه&ناك وف&د م&     
البند السابع في هذه المرحلة؟ ال يبدو آذلك، سنواصل         

 .النظر إذن في البند السابع عصر اليوم

الس&&&ادة األعض&&&&اء الموقري&&&ن، س&&&&وف أرف&&&&ع   
الجلس&ة بعد قليل، وحيث أن هناك مازال بعض الوقت    
صباح اليوم، سأطلب إلى الوفود أن تستغل هذه الفترة         

ية آ&&ي تق&&وم بمش&&اورات غ&&ير رس&&مية مبدئ&&ية،      الزمن&&
وسنجري المشاورات غير الرسمية بشكل رسمي، إن       

. ص&&ح التعب&&ير، ي&&وم الخم&&يس ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة عص&&را  
ولك&&&ن بإمك&&&انكم بش&&&كل أول&&&ي م&&&بدأي أن تق&&&يموا ه&&&ذه  
المشاورات غير الرسمية بالنسبة لجدول أعمال اللجنة 

دي&&&دة  الفرع&&&ية ف&&&ي دورته&&&ا القادم&&&ة وإدراج ب&&&نود ج    
مح&&تملة، وآذل&&ك مش&&اورات غ&&ير رس&&مية أول&&ية بش&&أن  

 .نقاط أخرى أثيرت صباح اليوم

ق&&&بل أن أرف&&&ع الجلس&&&ة، أود أن أعل&&&م الوف&&&ود   
 .بجدول العمل بالنسبة لعصر اليوم

ال&&يوم عص&&را، سنس&&تأنف دراس&&ة الب&&ند ال&&رابع 
م&ن ج&دول أعمال&نا وآمل أن ننتهي من هذا البند، إذن،      

لمالحظات إن ودت الوفود في نس&تطيع االستماع إلى ا   
ولكنن&&&ي أع&&&تقد أن&&&نا ق&&&د انتهي&&&نا م&&&ن  . اإلع&&&راب ع&&&نها

حالة المعاهدات الخمس   " النقاش&ات بش&أن البند الرابع       
وبع&د ذلك   " لألم&م الم&تحدة المعن&ية بالفض&اء الخارج&ي         

 و  6 و   5سنستأنف في الجلسة العامة النظر في البنود        
بذلك فإننا   م&ن ج&دول األعمال، وإن سمح لنا الوقت           7

سنس&تمع إل&ى ف&ريق العم&ل المعني بالبند السادس الذي            
م&&ن ش&&أنه أن يج&&تمع للم&&رة األول&&ى تح&&ت ق&&يادة الس&&يدة  

 .فلوريس ليرة من المكسيك

أرى أن م&&&&ندوب االتح&&&&اد الروس&&&&ي الموق&&&&ر  
 .يطلب الكلمة

ترجمة ) (االتح&اد الروسي  (السFيد تيتوشFكين     
ي ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يد ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية  

وفق&&ا لفهم&&ي، فإن&&ه إذا م&&ا تس&&نى ل&&نا بع&&ض       . الرئ&&يس
الوق&ت من فترة اجتماع الصباح، فإننا نستطيع أن نبدأ          

ولكنني لست أدري إذا    . ف&ي المش&اورات غير الرسمية     
 .ما آانت الوفود األخرى توافق على هذا االقتراح

ش&&&&كرا ج&&&&زيال لم&&&&ندوب االتح&&&&اد  : الرئFFFFيس
 أن نتيح للوفود الروس&ي، أع&تقد أن&ه س&يكون من المفيد     

مش&&اورة بعض&&ها ال&&بعض عل&&ى أس&&اس أول&&ي وتمه&&يدي 
 .وذلك بشأن البنود التي ناقشناها للتو

أم&&&ا ف&&&ريق العم&&&ل المعن&&&ي ب&&&تعريف الفض&&&اء  
الخارجي وتعيين حدوده يمكن أن يجتمع بعد استراحة     

 .شكرا جزيال. الغداء

ه&ل ه&ناك م&ن أس&ئلة أو تعليقات بشأن جدول األعمال             
ال&يوم؟ ال أرى أي تعل&يق، إذن رفعت         المق&ترح لعص&ر     

 .الجلسة

 20/12اختتمت الجلسة الساعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


