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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 650 الجلسة
 00/10، الساعة 2001أبريل / نيسان10الثالثاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 16/10افتتحت الجلسة الساعة 

مشFFFروع اتفاقFFFية المعهFFFد الدولFFFي لتوحFFFيد القFFFانون    
الخاص يونيدروا بشأن المصالح الدولية في المعدات 
المتFFنقلة وفFFي المشFFروع األول للFFبروتوآول الملحFFق   
 بها والمتعلق بالمسائل الخاصة بالملكية الفضائية

 أعل&ن افتتاح اجتماع اللجنة الفرعية       :الرئFيس 
ام، س&&وف نواص&&ل اآلن ، الس&&ادة المندوبي&&ن الك&&ر 650

مشروع اتفاقية المعهد الدولي    "نظ&رنا ف&ي البند الثامن       
لتوح&&&يد الق&&&انون الخ&&&اص يون&&&يدروا بش&&&أن المص&&&الح   
الدول&&ية ف&&&ي المع&&دات المت&&&نقلة وف&&ي المش&&&روع األول    
لل&بروتوآول الملح&&ق به&&ا والم&&تعلق بالمس&&ائل الخاص&&ة  

ال يوجد أي وفد أدرج اسمه على       ". بالملك&ية الفض&ائية   
ائم&ة المتحدثي&ن ه&ذا الص&باح، ه&ل م&ن طل&ب للكلمة؟               ق

هذه هي الفرصة األخيرة للتحدث عن هذا البند، ممثل         
 .اليونيدروا

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السFيد ستانفورد    
مساء أمس . شكرا، صباح الخير): من اللغة اإلنكليزية

تحدث&ت م&ع مم&ثل بلج&يكا وقد راجعنا مشروع بلجيكا،         
تماع للتش&&اور وأود أن أتكل&&م ع&&ن   أي مس&&ألة عق&&د اج&&  

الفريق هذا ال ينظر في  . بع&ض األفك&ار الت&ي تبادل&ناها       
ال&&&نص القدي&&&م ب&&&ل ف&&&ي ال&&&نص األخ&&&ير، ه&&&ذا الف&&&ريق    
االستش&اري يمك&ن أن يت&ناول آخ&ر نص من المشروع            
األول&&ي لل&&بروتوآول، ه&&ناك ص&&يغة م&&نقحة للمش&&روع، 
أي ع&&ندما يج&&تمع الف&&ريق غ&&ير الرس&&مي م&&ن الخ&&براء   

آزوا جهوده&&&&&م عل&&&&&ى آخ&&&&&ر ص&&&&&يغة لمش&&&&&روع ل&&&&ير 
ال&&بروتوآول، مجل&&س اليون&&يدروا يج&&تمع ف&&ي منتص&&ف 

سبتمبر، وبالتالي، هل يمكن لهذا الفريق أن يقدم /أيلول
سبتمبر ليكن في  /بع&ض أفكاره قبل اجتماعنا في أيلول      

نحن ممتنون . س&بتمبر، ه&ذه مج&رد فك&رة      /أوائ&ل أيل&ول   
البروتوآول له&ذه الفرص&ة الت&ي تس&مح ل&نا ب&أن نطرح              

ه&&نا ون&&تطلع إل&&ى ال&&تعاون الوث&&يق م&&ع اللج&&نة الفرع&&ية   
القانون&&&&ية والكوب&&&&وس وه&&&&ذا الف&&&&ريق الغ&&&&ير رس&&&&مي  

 .االستشاري في الشهر القادمة

أعتقد أن . ش&كرا لمندوب اليونيدروا  : الرئFيس 
الف&&&ريق الغ&&&ير رس&&&مي ينبغ&&&ي أن ينس&&&ق م&&&ع ج&&&دول    
اج&&&&تماعات اليون&&&&يدروا بالط&&&&بع واألح&&&&داث الدول&&&&ية   

 .خرىاأل

. ه&ل م&ن م&&تحدث آخ&ر بش&&أن الب&ند الثام&&ن؟ ال    
إذن، سوف نستأنف بحثنا للبند الثامن بعد ظهر اليوم،         

ب&&األمس . وس&&وف تك&&ون الفرص&&ة األخ&&يرة بع&&د الظه&&ر
آانت المناقشة مفيدة للغاية وقد استمعنا إلى مساهمات        
ج&&&يدة، وبع&&&د ظه&&&ر ال&&&يوم س&&&وف ت&&&تاح إذن الفرص&&&ة  

 .ناألخيرة لتناول البند الثام

 استعراض مفهوم الدولة المطلقة

استعراض "نواص&ل اآلن بحث&نا للب&ند التاسع،         
 .، بلجيكا لها الكلمة"مفهوم الدولة المطلقة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السFFيد مايFFنس 
بع&د المناقشة التي بدأت أمس   . ش&كرا ): اللغ&ة الفرنس&ية   

ف&ي الف&ريق العامل المعني بمفهوم الدولة المطلقة، أود           
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بلغك&م بس&ؤالين أساسين نبحثهما في بلجيكا بالنسبة     أن أ 
ونح&&ن ن&&تطلع . لفك&&رة بل&&ورة مش&&روع الق&&انون فض&&ائي 

بش&غف إل&ى رد م&ن ه&ذه اللج&نة الفرعية أو على األقل           
 .عناصر الرد

الس&&ؤاالن المنب&&ثقان م&&ن مناقش&&ة ف&&ريق العم&&ل  
أم&س، أوال، إن مشروع القانون البلجيكي ينطبق على         

ل ال&&&رحلة وتوج&&&يه الجس&&&م   أنش&&&طة اإلط&&&الق وتش&&&غي  
الفض&ائي، إن&نا هنا نتناول مسألة الوالية القضائية، أي          
األنش&&طة الم&&تعلقة بم&&ا يخ&&تص ب&&ه القض&&اء البلجيك&&ي،    
الم&ادة السادس&ة م&ن مع&اهدة الفض&اء تنص على معيار       
الجنس&&&&&ية أي الدول&&&&&ة عل&&&&&يها أن ت&&&&&تحكم، أي نظ&&&&&ام    
الترخ&&&&يص واإلش&&&&راف المتواص&&&&ل عل&&&&ى رعاياه&&&&ا    

 .وآالتها إلى أخرهوأجهزتها و

ه&&&ذا المع&&&يار يث&&&ير بع&&&ض المش&&&اآل ألن&&&ه ال    
ي&&&تطابق بالض&&&رورة م&&&ع الواق&&&ع القانون&&&ي والعمل&&&ي      

إن مع&&يار االختص&&اص  . لألنش&&طة الفض&&ائي، وأش&&رح 
القض&ائي يعن&ي، إن أي ش&خص يق&يم ف&ي بلج&يكا للقيام               
بنشاط فضائي سوف يخضع بالطبع لنظام الترخيص،       

جيكيي&&ن يذه&&بون إل&&ى  المش&&كلة ه&&ي أن ه&&ناك رعاي&&ا بل 
الخارج في دول أخرى ليقوموا بأنشطة فضائية، وهذا 
يعن&ي، أن ه&ؤالء ال&رعايا البلجيكيي&ن يقوم&ون بأنشطة            

 .خارج الوالية القضائية لبلجيكا

 ف&&إن بلج&&يكا مس&&ؤولة  6إذن، بمقتض&&ى الم&&ادة 
ع&ن اإلش&راف عل&ى ه&ذا النش&اط ألنه&م رعاي&ا بلجيك،               

لبلجيكية أن تضمن،   ولك&ن أس&ال، آ&يف يمك&ن للدول&ة ا          
بالط&&بع نظ&&ام للترخ&&يص أرخ&&ص ولك&&ن، آ&&يف تق&&وم     
بال&تزام اإلش&راف المتواص&ل عل&ى أنش&طة تخ&رج عن             
والي&&&تها القض&&&ائية؟ ال توج&&&د مش&&&كلة بالنس&&&بة ل&&&نا أن    
نس&&&تكمل معاي&&&ير الوالي&&&ة بمع&&&يار الجنس&&&ية، ال توج&&&د  
مش&&كلة ف&&&ي أن نض&&&يف إل&&ى قانون&&&نا البلجيك&&&ي أن أي   

ش&&غيل ال&&رحلة وتوج&&يه الجس&&م   نش&&اط ف&&ي اإلط&&الق وت 
الفض&ائي الت&ي يق&وم بها رعايا بلجيكيين تخضع لنظام            
الترخ&يص ونظ&ام اإلش&راف المتواص&ل، المش&كلة هي           
ف&ي تنف&يذ ه&ذا النظام وفعالية إشراف المتواصل عندما      

 .تتم األنشطة خارج الوالية القانونية لبلجيكا

إذن، علينا أن نفكر في أهمية معيار الجنسية،        
س&&تكمل أو يس&&تعرض أو يع&&اد ال&&نظر ف&&يه؟ ح&&تى  ه&&ل ي

نحق&&&&ق االنس&&&&جام بي&&&&ن اإلمكان&&&&ات الحقيق&&&&ية للدول&&&&ة    
وال&&&تزاماتها ف&&&ي س&&&ياق الم&&&ادة السادس&&&ة م&&&ن مع&&&اهدة  
الفضاء، آيف تسوي هذه المشكلة الدول األخرى التي        
له&ا قواني&ن فضائية؟ مثل المملكة المتحدة، آيف تجعل     

لنس&بة لألنش&طة التي     المملك&ة الم&تحدة إش&رافها فع&اال با        
يق&&وم به&&ا رعاي&&ا بريطان&&يون خ&&ارج الوالي&&ة القانون&&ية    

 البريطانية؟

الس&&&&&ؤال الثان&&&&&ي، مس&&&&&ألة المس&&&&&ؤولية ع&&&&&ن  
. األض&رار بمقتضى المادة السابعة من معاهدة الفضاء       

الق&انون البلجيك&ي يق&ول، ع&ندما تكون الدولة البلجيكية       

شأن  ب1972و اتفاقية /مسؤولة بموجب المادة سبعة أو
األض&رار ال&&ناجمة ع&&ن جس&م فض&&ائي يمك&&ن أن ت&&رجع   
عل&&ى الش&&خص، إم&&ا الم&&الك أو المس&&ؤول ع&&ن تش&&غيل    
الجس&م الفض&ائي، ولك&ن ه&ذا يعن&ي أن الدولة البلجيكية        
ينبغ&ي أن تعل&ن أنه&ا مسؤولة دوليا عن األضرار، هذا       
يعن&ي علي&نا أن نع&رف إذا م&ا آ&ان القاضي الدولي هو               

 الس&ؤال، المس&ؤولية عن   ال&ذي س&يعود بال&رد عل&ى ه&ذا       
الض&&رر، والحكوم&&ة البلجيك&&ية ه&&ي مس&&ؤولة ع&&ن ه&&ذا   

 .الضرر

ن&&&ود أن نحص&&&ل عل&&&ى حج&&&ة قانون&&&ية قوي&&&ة،   
بمع&نى أن ال&دول مس&ؤولة عن األنشطة الفضائية التي           

الشك في ذلك ولكن هناك اختالفات . يقوم بها رعاياها
م&&ا بي&&ن الم&&ادة السادس&&ة م&&ن مع&&اهدة الفض&&اء والم&&ادة     

 ال تس&مح ل&نا ب&أن نج&د ف&ي هذا الوضع الحالي               الس&ابعة 
 .من القانون الدولي الرد القانوني لهذه المسألة

ب&&األمس اقترح&&نا ح&&ال ممك&&نا، وبالط&&بع ح&&ل      
مف&توح لالنتقاد، أي أن الدولة تعطي شخصية قانونية،      
م&ثال لش&رآة خاصة تقوم بنشاط فضائي، وبالتالي تقع          

س&&بة لم&&ا  ف&&ي س&&ياق تع&&ريف دول&&ة اإلط&&الق، إم&&ا بالن     
يجري على أرض الدولة أو بالنسبة الستخدام مرافقها        

إن بع&&&ض ال&&&دول تع&&&رف نظ&&&ام جنس&&&ية  . أو منش&&&ئاتها
الش&خص االعتباري عندما يكون مقر هذه الشرآة في         
بلج&يكا، وه&ناك ال&دول الت&ي تعط&ي الجنس&ية للشرآات             

الم&&ادة السادس&&ة ت&&تكلم ع&&ن   . ع&&ندما تس&&جل ف&&ي الدول&&ة  
ول القائم&&ة عل&&ى ال&&تزام مراق&&بة  المس&&ؤولية الدول&&ية لل&&د

النش&&&اط الفض&&&ائي والم&&&ادة الس&&&ابعة الت&&&ي ت&&&تكلم ع&&&ن    
المس&ؤولية وع&ن الض&رر ال&ناجم ع&ن الجس&م الفضائي             

ه&&ناك إرادة سياس&&ية ف&&ي أن  . ول&&يس النش&&اط الفض&&ائي 
 أو المس&&&ؤولية وعلي&&&نا أن نج&&&د liabilityنوس&&&ع مفه&&&وم 

سألة األس&اس القانوني الذي يسمح لنا أن نحسم هذه الم        
 .بشكل نهائي وشكرا

أتوج&&ه بالش&&كر للس&&يد مم&&ثل بلج&&يكا  : الرئFFيس
على مداخلته، والمسألتان التي أثارها مسألتان هامتان       
وس&&وف نعك&&ف عل&&ى تحل&&يلهما ونح&&اول أن نج&&د ح&&ال    

أم&ا بالنسبة لمسألة التفاصيل فهذه سوف   . وإجاب&ة لهم&ا   
 .تتم في فريق العمل

ند ه&&ل م&&ن راغ&&ب ف&&ي ت&&ناول الكلم&&ة ع&&ن الب&&    
اتحاد المالحيين الدوليين،   . التاس&ع م&ن جدول األعمال     

 .تفضل

) اتح&&&&اد المالحيي&&&&ن الدوليي&&&&ن(السFFFFيد فيFFFFنما 
أستوضح أمرا ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية        (

ي&ا س&يادة الرئيس عقب البيان الذي تقدم به السيد ممثل         
ففهم&ت م&ن مالحظ&ته الثان&ية ب&أن دولة بلجيكا         . بلج&يكا 

ؤولة حي&&&نما تق&&&وم ش&&&رآة خاص&&&ة   س&&&وف تك&&&ون مس&&& 
بالتس&جيل أو تم تشغيلها في بلجيكا عن الدمار الذي قد           
يح&&&دث، وفهم&&&ت مم&&&ا قال&&&ه أم&&&س أن&&&ه يجع&&&ل الدول&&&ة    
مسؤولة في حالة أنها تكون قد صرحت لشرآة ما بأن 
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تق&&وم بأنش&&طة فض&&ائية ف&&ي بلج&&يكا، وه&&ناك تمي&&يز بي&&ن  
يهما االثني&ن، أود أن أتفقد منه أن يسلط الضوء فقط وأ          

 .قد اختار من بين هذين األمرين

.  ش&كرا عل&ى إيض&احك لهذه المسألة        :الرئFيس 
ه&ل ه&ناك أي ش&خص يرغ&ب ف&ي الكلم&ة؟ بلجيكا مرة              

 .أخرى تفضل

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السFFيد مايFFنس 
لن . لك جزيل الشكر يا سيادة الرئيس  ): اللغة الفرنسية 

أخ&&وض ف&&ي تفاص&&يل ه&&ذه المس&&ألة، ول&&م يك&&ن األم&&ر      
 . واضحا آل الوضوح أمس

ال&نظام القانون&ي ي&نص عل&ى تنف&يذ االل&&تزامات      
الخاص&&ة باإلش&&راف، وف&&ي إط&&ار م&&ادة أخ&&رى وبأن&&ه      
حي&نما تكون دولة بلجيكا مسؤولة بمقتضى ما ورد في   

 بشأن الدمار الذي تسببه     1972المادة السابعة، اتفاقية    
األجس&&ام الفض&&ائية، فإن&&ه يمك&&ن أن تلج&&أ إل&&ى الط&&رف    

تحكم ف&ي األنش&طة الت&ي تمخ&ض ع&نها الدمار،            ال&ذي ي&   
ونق&&ول ل&&و أن&&ه ثب&&ت مس&&ؤوليات ع&&ن أنش&&طة ق&&ام به&&ا      
رعايان&&ا بمقتض&&ى الق&&انون الدول&&ي، حين&&ئذ، فإن&&نا ف&&ي      
بلج&&يكا ن&&رفع قض&&ية عل&&ى المواط&&ن، وه&&ذا مع&&ناه أن&&نا    
نح&تاج إل&ى رد دول&ي أو إل&ى ق&اض دول&ي يح&دد ما إذا                

تعذر ؟ي&&&&&[آان&&&&&ت الدول&&&&&ة البلجيك&&&&&ية مس&&&&&ؤولة م&&&&&ن  
وبلج&&&يكا ت&&&أخذ فق&&&ط علم&&&ا بال&&&رد الدول&&&ي  ]. س&&&ماعها؟

بالنس&&بة لمس&&ألة المس&&ؤولية وحين&&ئذ تس&&تطيع أن ت&&رفع    
 .قضية على مواطنها في بلجيكا

ه&&ل ه&&ناك م&&ن راغ&&ب ف&&ي الحدي&&ث  : الرئFFيس
ع&&ن الب&&&ند التاس&&&ع ص&&&باح ال&&&يوم؟ ال، س&&&وف نواص&&&ل  
دراس&ة ه&ذا الب&ند ف&ي ه&ذه الجلسة العامة عصر اليوم،              

 .اهللاإن شاء 

وأن&&وي أن أعل&&ق ه&&ذه الجلس&&ة للج&&نة الفرع&&ية   
ح&&تى نس&&مح للف&&ريق الع&&امل المعن&&ي به&&ذا الب&&ند التاس&&ع  

أوف&ي شروغل من ألمانيا     -ال&ذي يترأس&ه الدآ&تور آ&اي       

لك&&ي يواص&&ل دراس&&ته له&&ذا الب&&ند، وعل&&ى أم&&ل أن ي&&تم     
 .االنتهاء من دراسة هذا البند في هذا الفريق

 الفرع&&&&ية إذن علق&&&&ت ه&&&&ذه اللج&&&&نة القانون&&&&ية 
رفع&&&ت . وس&&&وف يعق&&&بها عل&&&ى الف&&&ور الف&&&ريق الع&&&امل

 .الجلسة

 37/10اختتمت الجلسة الساعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


