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خ&&رى الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األ 
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COPUOS/LEGAL/T.652  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 652 الجلسة
 00/10، الساعة 2001أبريل / نيسان11األربعاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 20/10افتتحت الجلسة الساعة 

 الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، أعل&&ن :الرئFFيس
 للج&&نة 652االج&&تماع . افت&&تاح جلس&&ة اللج&&نة الفرع&&ية  
 .الفرعية القانونية للجنة الكوبوس

أوال حس&&ب التقل&&يد ] لألمان&&ة[س&&أعطي الكلم&&ة 
 .الذي سرنا عليه آي يتقدم ببعض اإلعالنات المفيدة

السيد الرئيس،  . ش&كرا سيادة الرئيس   : األمانFة 
 دواع&&ي س&&روري أن أعل&&ن عل&يكم أن&&نا وزع&&نا ف&&ي  م&ن 

صناديقكم بالفعل، األجزاء األولى من مشروع التقرير 
لدي&&&نا بكاف&&&ة اللغ&&&ات الوث&&&ائق  . ال&&&ذي س&&&تعتمدون غ&&&دا 

 وه&&ي وث&&يقة به&&ا المقدم&&ة   A/AC.105/C.2/L.228التال&&ية، 
حال&&&ة تطب&&&يق الص&&&كوك  "والب&&&ند ال&&&رابع الخ&&&اص ب&&&ـ   

طة الم&نظمات الدولية    أنش& "، والب&ند الخ&امس      "األربع&ة 
، والب&&&&&ند الس&&&&&ابع "ف&&&&&ي مج&&&&&ال الفض&&&&&اء الخارج&&&&&ي 

استعراض المبادئ الخاصة باستخدام مصادر الطاقة     "
 ".النووية في الفضاء

 لديك&&م الب&&ند الس&&ادس  L.228/Add.1ف&&ي الوث&&يقة  
تع&&ريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده وطب&&يعة    "

ولدي&&نا م&&ن تقري&&ر   ". الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض   
لف&&ريق الع&&امل آذل&&ك تقري&&ر الف&&ريق المعن&&ي ب&&تعريف   ا

الفض&&&&اء الخارج&&&&ي وتعيي&&&&ن ح&&&&دوده وه&&&&ي الوث&&&&يقة   
A/AC.105/C.2/LS.2001/L.1 .  وبالنس&&&بة للف&&&ريق الع&&&امل

المعن&ي بالبند التاسع نتوقع الحصول على تقرير بكافة        
اللغ&ات عص&ر ال&يوم ف&ي الثال&ثة والنصف، واألمل هو             

ش&كرا سيادة  . ص&ر ال&يوم  إذن أن نع&تمد ذل&ك ال&تقرير ع        
 .الرئيس

الFFنظر فFFي مشFFروع اتفاقFFية المعهFFد الدولFFي لتوحFFيد     
القFانون الخFاص اليونFيدروا بشFأن المصFالح الدولية           
فFFFFي المعFFFFدات المتFFFFFنقلة وفFFFFي المشFFFFروع األولFFFFFي     
للFبروتوآول الملحق بها والمتعلق بالمسائل الخاصة       

 .بالملكية الفضائية

عض&&&اء الس&&&ادة األ. ش&&&كرا لألمان&&&ة : الرئFFFيس
الموق&رون، س&وف نواصل اآلن النظر في البند الثامن          

النظر في مشروع اتفاقية    "م&ن ب&نود ج&دول األعم&ال،         
المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص اليونيدروا بشأن 
المص&الح الدول&ية ف&ي المع&دات المت&نقلة وفي المشروع       
األول&&ي لل&&بروتوآول الملح&&ق به&&ا والم&&تعلق بالمس&&ائل    

 ".كية الفضائيةالخاصة بالمل

آم&&&&ا ذآ&&&&رت ب&&&&األمس ف&&&&ي نيت&&&&ي أن أنه&&&&ي    
الم&&داوالت ح&&ول ه&&ذا الب&&ند ص&&باح ال&&يوم، ول&&ذا فإنن&&ي    
أناش&د آاف&ة الوف&ود الت&ي ترغ&ب ف&ي التعل&يق عل&ى هذا                 
الب&&ند أن تش&&ارك بنش&&اط ف&&ي مناقش&&ة ص&&باح ال&&يوم آ&&ي  
نتوصل إلى اتفاق مناسب حول المسائل المرتبطة بهذا 

كيفية تناولنا في المستقبل هذا     الب&ند، وخاص&ة بالنس&بة ل      
 .البند

الم&&&تحدث األول، وح&&&تى اآلن الوح&&&يد عل&&&ى    
 .قائمتي هو السيد ممثل األرجنتين وأعطيه الكلمة



COPUOS/LEGAL/T.652 
 

 
2 

ت&&رجمة فوري&&ة ) (األرجنتي&&ن(السFFيد فFFيرغارا 
الس&&&يد . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية

الرئ&&يس، ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن ل&&يس ف&&ي نيت&&نا أن نك&&رر   
معكم آاف&ة العناص&ر التي أشارت إليها وفود   عل&ى مس&ا   

أخ&&&رى أث&&&ناء ال&&&نقاش، ن&&&ود فق&&&ط أن ن&&&تقدم بموقف&&&نا،     
 .ونلخص هذا الموقف

نع&تقد أن مش&روع يون&يدروا م&ازال يثير عددا       
م&&&ن التس&&&اؤالت، وله&&&ذا الس&&&بب ف&&&إن اللج&&&نة الفرع&&&ية 
القانون&ية يج&ب أن تواص&ل ال&نظر ف&ي هذا الموضوع،         

تعريف ما هي الممتلكات    أوال، آ&ي نعرف من حيث ال      
الفض&ائية، وآذلك بالنسبة للنظام القانوني الذي آرسته        
الص&كوك الدول&ية الخاص&ة بالفض&اء، ه&ناك ع&دد آبير             
م&ن التس&اؤالت آذل&ك بش&أن الملك&ية الخاصة في إطار          
ه&ذا الموضوع، والسؤال هو أن نعرف ماذا يحدث لو          
آ&ان األم&ر ي&تعلق بس&اتل ه&و ملك لمختلف األشخاص             

 .انونين ولكن تتحكم فيه سلطات وطنية مختلفةالق

ه&&&ناك م&&&بادئ الق&&&انون الدول&&&ي للفض&&&اء الت&&&ي 
ت&نص عل&ى أن الدولة المطلقة هي التي تعتبر مسؤولة           
بالنس&بة للحمول&ة ونطرح آذلك تساؤالت حول العالقة         
م&&ا بي&&ن ه&&ذا ال&&نظام للض&&مانات الدول&&ية وم&&ا بي&&ن نظ&&ام  

ى سبيل المثال في القواني&ن الوطن&ية المدنية، وأفكر عل      
قوانين أمريكا الالتينية، وهناك تساؤالت آذلك بالنسبة 
للس&&&جل الدول&&&ي، وتل&&&ك التس&&&اؤالت أثاره&&&ا ع&&&دد م&&&ن  
الوف&ود، أي فك&يف يمك&ن أن نتقاس&م التكال&يف الخاصة             
باله&&ياآل التحت&&ية وبالموظفي&&ن؟ وآذل&&ك إذا م&&ا وقع&&ت    
أخط&اء ف&ي التسجيل لها أثار على حقوق أطراف ثالثة       

ه&&&ي الم&&&وارد الت&&&ي ستخص&&&ص ف&&&ي ه&&&ذه الحال&&&ة   م&&&ا 
لل&تعويض؟ ونع&تقد أن هذا يجب أن يتكبده من يستخدم           

من ناحية أخرى هناك تساؤالت تخص هياآل  . ال&نظام 
الدع&م، هل ستكون حاسوبية فقط؟ أم ستكون حاسوبية         
وم&ن ن&وع آخ&ر؟ وآ&يف نضمن أمن هذا النظام؟ ومن             

ط&&اع ناح&ية أخ&رى ه&ناك الجان&ب الخ&اص بمص&الح الق      
الخ&&&اص والش&&&رآات وال يج&&&ب أن ننس&&&ى أن القط&&&اع  
الخ&اص يتشكل آذلك من المواطنين، من المستهلكين،        
الذي&&ن ي&&توقعون م&&ن دوله&&م معاي&&ير لحماي&&تهم م&&ن أي     
أض&&رار يمك&&ن أن تترت&&ب عل&&ى أح&&داث خارج&&ة ع&&ن      

 .تحكمهم

الس&&&&&يد الرئ&&&&&يس، ه&&&&&ناك العدي&&&&&د إذن م&&&&&&ن     
اتلية االعت&&بارات تخ&&ص ه&&ذه األنش&&طة الفض&&ائية والس&& 

آ&ي ت&تم لمص&لحة ولف&ائدة المواطني&ن والمستهلكين في            
مواجه&&&ة مص&&&الح الش&&&رآات، وبالنس&&&بة له&&&ذا الجان&&&ب  
األخ&&ير إن&&نا نع&&تقد أن يتعي&&ن علي&&نا أن ن&&تعرف عل&&ى       
وجه&&&&ة نظ&&&&ر االتح&&&&اد الدول&&&&ي لالتص&&&&االت الس&&&&لكية 
والالس&&لكية، وله&&ذا الس&&بب فإن&&نا نس&&أل اليون&&يدروا أن     

 عل&ى هذه التساؤالت لنا،    يس&هر عل&ى توف&ير اإلجاب&ات       
وإن اقتض&&&ى األم&&&ر بإمكان&&&نا أن نستوض&&&ح نقط&&&ة أو    
أخ&رى م&ن جان&ب االتح&اد الدول&ي لالتصاالت السلكية            

 .والالسلكية

هذا ما لدي بشكل أولي تماما، ولكننا نود فقط          
أن نؤآ&د عل&ى أهم&ية المش&ارآة ف&ي مشاورات وتبادل             

ن لوجه&ات ال&نظر م&ا بي&ن ال&دول، وف&ي هذا الصدد نح               
ممت&&نون لبلج&&يكا وآذل&&ك لفرنس&&ا عل&&ى الم&&بادرة الت&&ي      
اتخذاه&ا مع&ا لتيس&ير عقد مثل هذه المشاورات ونتمنى           
أن تل&&ك المش&&اورات س&&وف تؤت&&ي ب&&ثمار إيجاب&&ية م&&ن     
ش&أنها أن تيس&ر إلى حد بعيد مهمة هذه اللجنة الفرعية            

 .وشكرا سيادة الرئيس. القانونية

ى أش&كر الس&يد مم&ثل األرجنتي&ن عل&&    : الرئFيس 
ولقد أشرت في   . ه&ذا اإلس&هام ف&ي مناقش&ة الب&ند الثام&ن           

ب&&يانك إل&&ى الجان&&ب المض&&موني وآذل&&ك إل&&ى الجان&&ب       
اإلجرائ&&&&&ي أي آيف&&&&&ية تناول&&&&&نا ف&&&&&ي المس&&&&&تقبل له&&&&&ذا 

أعط&&ي الكلم&&ة اآلن إل&&ى الم&&تحدث التال&&ي   . الموض&&وع
 .على قائمتي وهو مندوب آولومبيا الموقر

 ت&&&رجمة) (آولومب&&&يا(السFFFيد اريفFFFال ايبFFFيس  
لن . شكرا سيدي الرئيس  ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية       

أس&تغرق وق&تا طوي&ال م&ن وقت هذه اللجنة الثمين، أود      
أن ألق&&&ي فق&&&ط الض&&&وء عل&&&ى بع&&&ض المس&&&ائل الت&&&&ي       
طرحناها بالفعل، نود أن نعبر عن شكرنا للردود التي      
جاءت&&نا بالنس&&بة الستفس&&ارات ع&&ن اليون&&يدروا وش&&كل     

 ه&&&و ش&&&كل ه&&&ذه   االج&&&تماعات وآ&&&يف ت&&&تطور، وم&&&ا   
االج&&&&تماعات، وبالتال&&&&ي أش&&&&كر اليون&&&&يدروا ووآال&&&&ة   
الفض&&&اء األوروب&&&ية وأش&&&كر وف&&&د الوالي&&&ات الم&&&تحدة     
وأش&&&كرك أن&&&ت س&&&يدي الرئ&&&يس ألن&&&ك اس&&&تطعت أن      
تلخ&ص بك&ل جدارة، في نهاية جلسة البارحة، لخصت      
ش&كل ه&ذا االجتماع واستطعت أن تبدد بعض الشكوك          

س&&&وف نحض&&&ر الت&&&ي ذآ&&&رها ع&&&دد م&&&ن المندوبي&&&ن، و 
اج&تماع ب&اريس ل&و ص&ارت آ&ل األم&ور عل&ى ما يرام                

 .بالنسبة لتمثيل بالدي

ش&كرا لكولومب&يا له&ذا البيان وشكرا        : الرئFيس 
 .الواليات المتحدة. لتعاونك مع الرئيس

) الواليات المتحدة األمريكية  (السFيد بورمFان     
للعل&&م . ش&&كرا): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية   (

ح آ&&يف اس&&تطعنا أن نس&&وي بع&&ض   فق&&ط، أود أن أش&&ر 
آ&&&يف . المس&&&ائل الت&&&ي أثاره&&&ا زميل&&&نا م&&&ن األرجنتي&&&ن

اس&&&تطعنا أن نح&&&ل ذل&&&ك بالنس&&&بة لص&&&فقات الطائ&&&رات  
بمقتض&&ى نظ&&ام يون&&&يدروا، ربم&&ا ق&&&د تخ&&تلف األم&&&ور     
بالنس&بة لهذه الهيئة، إال أن المعلومات بشأن هذا األمر         

 .قد تفيدنا

ت  بالنس&&&بة إل&&&ى نق&&&ل المص&&&الح ف&&&ي الطائ&&&را  
ومح&&&رآات الطائ&&&رات والعالق&&&ة الوث&&&يقة م&&&ع مفه&&&وم   
الس&&جل الدول&&ي، اتفق&&نا أن نق&&يم عمل&&ية تس&&جيل لإلب&&الغ 
باإلش&&&عارات، أي يق&&&دم الح&&&د األدن&&&ى م&&&ن المعلوم&&&ات 
بالنس&بة األط&راف المعن&ية في إطار يتفق عليه بالنسبة          
لم&ا يمك&ن أن نع&رفه آملكية أو آمال، وحتى نتأآد من             

ة تك&&ون قل&يلة، ف&&إن ال&&نظام الجدي&&د  أن تكلف&ة ه&&ذه العمل&&ي 
وفور إنشاء هذا النظام . يك&ون عل&ى الحاسوب بالكامل   
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ه&ناك دور ص&غير لهي&ئة رقابية، هذا ال يعني أننا نؤيد         
بالضرورة أن نحاآي مثل هذه الوظيفة في سياق لجنة  
الفض&&اء الخارج&&ي، وددت فق&&ط أن أذآ&&ر أن الوظ&&يفة،  

هي مجرد أن تقدم وظيفة السلطة الرقابية في حد ذاتها 
اآللية التي يمكن أن يستعرضها ممثلو الحكومات وأن        
يقف&&وا عل&&ى عمل&&ية الس&&جل التقن&&ي دون أن تق&&وم ه&&ذه       

وبالتالي . الس&لطة بأي نشاط جوهري من أي نوع آان     
ف&إن تكلف&ة ذل&ك تكون عند أدنى الحدود بصرف النظر       
ع&&ن ش&&كل ه&&ذه الوظ&&يفة، ال&&تكلفة ه&&ي أساس&&ا تطوي&&ر      

سوبية التي توضع على الطائرة ويتحملها      البرامج الحا 
إن المس&&&&تهلكين له&&&&م دور وث&&&&يق ف&&&&ي  . المس&&&&تخدمون

. ص&فقات الطائرات من خالل األياتا ومنظمات أخرى       
إذن، ه&&ذه المص&&الح، أي مص&&الح المس&&تهلكين، تؤخ&&ذ     
باالعت&بار بالط&بع، ونف&س الشيء ينسحب على معدات         

 .الفضاء

و قررنا  أق&دم ه&ذه المعلوم&ة فق&ط ألق&ول، أننا ل           
أن نت&بع أو نستخدم هذا القالب بالنسبة لمعدات الفضاء          
ف&إن ت&ناول ومعاملة هذا النوع من السجل ووظائفه لن           

 .تشكل مشكلة آبيرة بالنسبة للموارد وشكرا

ش&كرا للوالي&ات الم&تحدة، ش&كرا لما         : الرئFيس 
ال يوج&&&د أي . ذآ&&&رته بالنس&&&بة ل&&&بروتوآول الطائ&&&رات

د أن أعرف هل هناك أي متحدث آخر على قائمتي، أو
وف&&د آخ&&ر م&&ن الوف&&ود ي&&ود أن ي&&تطرق إل&&ى ه&&ذا الب&&ند؟   

 .مندوب مصر له الكلمة

ت&رجمة فورية من    ) (مص&ر (السFيد الحسFيني     
س&&&يداتي . ش&&&كرا س&&&يدي الرئ&&&يس  ): اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية 

وس&ادتي ص&باح الخ&ير، ق&بل ت&رك ه&ذا الموض&وع من               
المف&&يد أن نحص&&ل عل&&&ى وث&&يقة ت&&&تاح لآلل&&ية مش&&&روع     

روتوآول الخ&اص بمع&دات الطائ&رات، ألنها تشمل         ال&ب 
بع&&ض اللوائ&&ح التفص&&يلية بالنس&&بة لتس&&جيل م&&ثل ه&&ذه      
المع&دات الخاصة بالطائرات، وقد تفيد هذه اآللية التي         
س&وف تعك&ف عل&ى بح&ث هذا الموضوع، فقد الحظت         
بالنس&&بة للوث&&ائق الت&&ي جاءت&&نا اح&&توت فق&&ط مش&&روع        

لفض&&&&&اء اتفاق&&&&&ية يون&&&&&يدروا ومش&&&&&روع ب&&&&&روتوآول ا
الخارج&&&&ي ولك&&&&ن ال توج&&&&د وث&&&&يقة بش&&&&أن مش&&&&روع     

 .بروتوآول الطائرات

ش&كرا لمص&ر، نح&ن بالط&بع نرحب         : الرئFيس 
ب&أن نحص&ل عل&ى آخ&ر ص&يغة لبروتوآول الطائرات،         

. آذل&ك ال&بروتوآول الم&تعلق بع&ربات الس&كك الحديدية          
 .اليونان لها الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
في ختام مناقشة هذا الموضوع،     ): لفرنس&ية م&ن اللغ&ة ا    

أوال، نق&&&در ف&&&ائدة م&&&ثل ه&&&ذا  . أود أن أت&&&ناول مس&&&ألتين
التنظ&يم والذي ينبغي أن يتم على الصعيد الوطني، أما      
إض&فاء الط&ابع الدول&ي للوائح الخاصة بهذا الموضوع          

 .تثير مشكلة آبيرة من الناحية المؤسسية

ف&&&&ي إط&&&&ار الط&&&&يران المدن&&&&ي ه&&&&ناك وآال&&&&ة  
تخصص&ة لألم&م الم&تحدة تس&تطيع أن تنظم األنشطة،           م

أما في حالة أنشطة الفضاء ال يوجد إلى اآلن ما يشابه    
إذن، مشكلة السجل الدولي يثير مشكلة مؤسسية، . ذلك

م&ن ينشئ هذا الجهاز ومن يتحمل مسئوليته؟ في حالة          
الط&يران المدن&ي، فف&ي الس&جالت الوطن&ية ه&ناك قوائم             

اإلش&&&ارات الم&&&تعلقة بوض&&&ع  منفص&&&لة ت&&&رد ف&&&يها آ&&&ل  
الطائ&&&رة والمح&&&رآات وه&&&ناك أيض&&&ا مذآ&&&رة بش&&&&أن      

 .الحقوق الحقيقية والعقارية والقروض

إذن، مش&غل الطائ&رة ع&ندما يطل&ب ائتمانا من           
البنك عند البيع يمكن أن نعرف هل هو مسؤول أم ال،    

 .لماذا ال نطبق هذا النظام على الصعيد الوطني

وروبي بين الجماعة   ثان&يا، بالنس&بة للقانون األ     
األوروب&ية، ل&دي بع&ض الش&كوك بالنسبة لشرعية مثل           
ه&&ذه النش&&اط، م&&ن جان&&ب م&&نظمة ال تعت&&بر وطن&&ية وال   
دول&ية وغال&با أق&رب إل&ى القط&اع الخ&اص، ب&أن تحتفظ         
بب&نك للمعلوم&ات يح&توي معطيات لها طابع مصرفي،       
وه&&&&ذه الب&&&&يانات محم&&&&ية بالس&&&&رية المص&&&&رفية وه&&&&ذه  

ون تح&&ت تص&&رف أي ش&&رآة أو المعلوم&&ات س&&وف تك&&
أي ب&&نك أو أي ب&&ائع أو جه&&ة التص&&نيع، ويس&&تطيع أن     
يحص&ل عل&ى بيانات غير سرية، آل ذلك يثير مشاآل           
آث&يرة بالنس&بة لشرعية تداول المعلومات الفردية حتى        
ل&و آ&ان ذل&ك يخ&ص الوض&ع المال&ي لش&رآة مشغلة أو                
لش&&رآة أخ&&رى تطل&&ب االئ&&تمان، آذل&&ك ال&&تعرف عل&&ى    

ن بشكل ما أن تنتهك قواعد التنافس الحر،      ب&يانات يمك&   
فأث&&&ناء المفاوض&&&ات ف&&&إن ال&&&بائع أو الص&&&انع أو الب&&&نك   
س&وف يك&ون على علم ببيانات تخص طالب االئتمان،         

 .إذن، وضع هذا الطالب لالئتمان سيكون حرجا

إذن، ه&&&ناك العدي&&&د م&&&&ن المش&&&اآل الخط&&&&يرة    
القانون&&&ية بالنس&&&بة لإلط&&&ار القانون&&&ي األوروب&&&ي، ف&&&يما 
يخ&&ص تمش&&ي ه&&ذا ال&&نظام المق&&ترح وال&&نظام القانون&&ي    
للجماع&&ة األوروب&&ية وأع&&تقد أن م&&ن المف&&يد أن نرس&&ل    
المش&روعين، مش&روع الطائرات ومشروع الممتلكات       
الفض&ائية إل&ى اإلدارة العامة الرابعة التابعة للمفوضية         

 .األوروبية لنبلغها بهذا التنظيم المقترح

تورية، أم&&ا ال&&&يونان فس&&وف نج&&&د مش&&كلة دس&&&   
فع&ندنا أحك&ام دس&تورية ت&تعلق بحماية البيانات وسوف      

 .تثور مشاآل آبيرة

نش&كر بلج&يكا وفرنسا على مبادرتهما إلجراء        
مشاورات غير رسمية، وأود أن أسأل الزمالء وممثل      
اليوي&&ندروا أن يس&&تغلوا الفرص&&ة الت&&ي تت&&يحها اللج&&نة      
القادم&ة للج&نة الكوب&وس، وف&ي إط&ار تلك اللجنة يمكن             

رح الموضوع وتبادل اآلراء، ويمكن لليونيدروا أن       ش& 
 .يقدم عرضا لمضمون المشاريع المقترحة وشكرا

ش&&كرا لم&&ندوب ال&&يونان، لق&&د لف&&ت     : الرئFFيس
انتباه&نا إل&ى بعض المسائل اتصاال باإلطار األوروبي      
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وبالوض&&&ع القانون&&&ي ف&&&ي ب&&&الدك، وأع&&&تقد أن م&&&ندوب  
 على هذه يونيدروا استطاع أن يتابع ما تم وسوف يرد    

ال يوجد أي متحدث آخر على قائمتي، وقبل        . الم&بادرة 
إعطاء الكلمة إلى مندوب اليونيدروا أود أن أسأل، هل 
ه&&ناك أي وف&&د آخ&&ر يطل&&ب الك&&الم ع&&ن ه&&ذا الب&&ند؟ ال،    

 .إذن، مندوب اليونيدروا له الكلمة

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السFيد ستانفورد    
أن أقبل الدعوة الكريمة    يسعدني  ): من اللغة اإلنكليزية  

الت&&ي قدمه&&ا ل&&نا م&&ندوب ال&&يونان ويس&&عدنا أن نق&&دم آ&&ل   
المعلوم&ات المطلوب&ة في الجلسة العامة للجنة استخدام         
الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض الس&لمية ف&ي دورتها          
القادم&&&&ة ونش&&&&رح له&&&&ا المض&&&&مون ل&&&&نظام االتفاق&&&&يات 
المق&&&ترحة م&&&ن اليون&&&يدروا بالنس&&&بة للملك&&&ية الفض&&&ائية 
 .بصفة عامة وبالنسبة للمعدات المتنقلة بوجه خاص

ال يوج&&&&د أي طل&&&&ب آخ&&&&ر . ش&&&&كرا: الرئFFFFيس
لق&د انتهي&نا م&ن مناقشتنا للبند الثامن من جدول       . للكلم&ة 
 .األعمال

إنن&&ي أش&&ير إل&&ى االق&&تراح ال&&ذي قدم&&ه م&&ندوب  
بلجيكا ولآلسف هو غائب آذلك ملخص اقتراحه الذي        

ألساس&&ية الت&&ي طرح&&ته عل&&يكم أم&&س وأب&&رزت ال&&نقاط ا 
نغط&يها ف&ي تناول&نا له&ذا الب&ند، وق&د اس&تمعت إلى تأييد                
م&&ن بع&&ض الوف&&ود، تأي&&يد الق&&تراح بلج&&يكا ولملخ&&ص      

وبع&د رف&ع جلسة البارحة   . المناقش&ة الت&ي قدم&تها أم&س     
تحدث&&ت م&&ع م&&ندوب الص&&ين وق&&د أبلغن&&ي أن الص&&ين        
تواف&ق عل&ى ه&ذا اإلج&راء بش&رط أن آ&ل ه&ذه المسائل                

يونيو /نة الكوبوس في حزيرانس&وف تعرض على لج    
وأن عم&ل هذه اآللية سوف تلحق وترتبط بعمل اللجنة     
واللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ونت&&يجة ه&&ذه العمل&&ية الت&&ي    
سوف تتم في الفترة القادمة سوف تعرض على اللجنة         
الفرع&&ية القانون&&ية ف&&ي دورة الرب&&يع وس&&وف تع&&تمدها     

الح&&ل إذن، اتض&&ح اآلن م&&ا ن&&رجوه وه&&ذا ه&&و    . لجنت&&نا
الوس&ط وآ&ل ه&ذه المناقش&ات وتلخ&يص الرئيس سوف           
ت&نعكس ف&ي ال&تقرير، ه&ذا ال&تقرير ال&ذي سوف نتناوله              

ه&&ل ل&&ي أن أعت&&بر أن ه&&ذا اإلج&&راء مق&&بول  . ف&&ي حي&&نه
 .لديكم؟ أعطي الكلمة إلى ممثل الصين

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
زميل&&&ي غائ&&&ب ال&&&يوم، وب&&&األمس    . ش&&&كرا): الص&&&ينية

وبالنسبة القتراح بلجيكا بشأن إنشاء آلية للتشاور، فإن 
الرئ&&يس ق&&ام بتلخ&&يص االق&&تراح البلجيك&&ي، م&&ن حي&&ث    

وه&&&&نا أود أن أق&&&&دم . الم&&&&بدأ، نؤي&&&&د ملخ&&&&ص الرئ&&&&يس
 .تلخيصا موجزا لتعليق وفدي، أآرره باختصار

أوال، م&&ن حي&&ث الم&&بدأ، نح&&ن نؤم&&ن أن ه&&ذه      
س، ولكن  المش&اورة ينبغ&ي أن ت&نعقد ف&ي إط&ار الكوب&و            

نظ&&را لإلط&&ار الزمن&&ي نواف&&ق أن&&ه ق&&بل ال&&دورة القادم&&ة  
يون&&يو يمكن&&نا أن نتش&&اور ف&&يما /للكوب&&وس ف&&ي حزي&&ران

بين&&نا بش&&كل غ&&ير رس&&مي ربم&&ا ف&&ي ب&&اريس أو ف&&ي أي   
مك&ان آخ&ر، والمه&م أن ندعو ممثلي الحكومات وربما           

أيض&&&&ا ممثل&&&&ي بع&&&&ض الم&&&&نظمات غ&&&&ير الحكوم&&&&ية      
تيجة هذه المشاورة أو    لالشتراك في هذه المشاورة، ون    

نت&&&يجة م&&&ثل ه&&&ذه اآلل&&&ية س&&&وف ت&&&بلغ للج&&&نة الفرع&&&ية   
وتناقش أيضا خالل الدورة القادمة . القانونية للكوبوس

أع&تقد أن موقفنا هنا هو نفس الموقف الذي         . للكوب&وس 
 .لخصه الرئيس

. ش&كرا للص&ين، ش&كرا لهذا التعاون       : الرئFيس 
برزتها أآ&رر أن عنصرا من العناصر األساسية التي أ       

أم&&س ه&&و الش&&رط ب&&أن آل&&ية التش&&اور س&&وف تعم&&ل ف&&ي   
إط&&ار الكوب&&وس، أم&&ا المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية بي&&ن    
الحكوم&ات، بالطبع يمكن أن يتشاور ممثلو الحكومات       
ح&ول ه&ذه المس&ائل بالتفص&يل وربم&ا يج&تمعوا هنا في              
فيي&نا، أع&تقد أن ه&ذه المش&اورات يمك&ن أن ت&نعقد أثناء              

وبالطبع نتائج  . يونيو هنا /اندورة الكوب&وس في حزير    
لو وافقتم  . ه&ذه المشاورات سوف تبلغ اللجنة الرئيسية      

عل&ى ذل&ك، ه&ل ل&ي أن أفترض أننا توصلنا إلى توافق             
ف&ي اآلراء بش&أن الخط&وات المق&بلة على هذا الطريق،            
وأن&نا س&وف نس&ير عل&ى ال&نحو الذي شرحت باألمس؟             

ألمر تقرر ا . ه&ل من اعتراض على هذا االستنتاج؟ ال       
 .على هذا النحو

لق&&د انتهي&&&نا م&&ن مناقش&&&ة الب&&ند الثام&&&ن، وق&&&بل    
ج&&&دول أعم&&&ال ال&&&دورة  "االن&&&تقال إل&&&ى الب&&&ند العاش&&&ر  

أود أن أرحب عضوا مرموقا من وفد النمسا        " القادم&ة 
الرئ&يس الس&ابق لفترة طويلة للجنتنا السفير يانكوفيتش     
وه&و حاض&ر مع&نا، وربم&ا ي&ود السفير يانكوفيتش من             

 .أن يتحدث إلينا قليالالنمسا 

ت&&&&رجمة ) (النمس&&&&ا(يانكوفيFFFFتش . السFFFFيد ب
. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

لقد تدخلت في مرحلة    . ش&كرا لكلمات الترحيب الرقيقة    
الحق&ة م&ن المناقش&ات وأع&تذر لذل&ك ولك&ن فهمت أنكم            
حقق&&تم تقدم&&ا آب&&يرا تح&&ت ق&&يادتك المس&&تنيرة، وأث&&ق أن  

ع&&ية القانون&&ية س&&وف تحق&&ق نجاح&&ا آخ&&ر،     اللج&&نة الفر
 س&وف يش&كل عاما ناجحا       2001وأتطل&ع إل&ى أن ع&ام        

 .مشرقا

ش&&كرا لس&&فير النمس&&ا له&&ذه الكلم&&ات   : الرئFFيس
 .التي وجهها إلى جميع الوفود في اللجنة

االقFتراحات بشFأن اسFتخدام الفضFاء الخارجFي بشFFأن      
البFFFنود الجديFFFدة التFFFي يمكFFFن أن تFFFنظر فFFFيها اللجFFFنة   

 ة القانونية في دورتها الحادية واألربعينالفرعي

االقتراحات بشأن استخدام   "الب&ند العاشر اآلن     
الفض&اء الخارج&ي بش&أن الب&نود الجدي&دة التي يمكن أن             
ت&نظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية         

ه&&ذه ه&&ي الم&&رة األول&&ى الت&&ي ت&&نظر ف&&يها  ". واألربعي&&ن
ن آان&&ت مناقش&&اتنا غ&&ير   رس&&ميا ه&&ذا الب&&ند، وح&&تى اآل  

رس&&مية، وق&&د أدار المش&&اورات ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع    
 .مندوب السويد
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أح&ث الوف&ود الت&ي قدمت اقتراحات أن تستغل         
ه&ذا اإلط&ار الرس&مي لكي تتأآد من تسجيل آرائها آي            
ت&&&نعكس ف&&&ي المحاض&&&ر، ونف&&&تح ال&&&باب أم&&&ام الوف&&&ود    
الراغبة في التحدث عن هذا الموضوع في هذا السياق 

أول متحدث على قائمتي هو     . مي للجلس&ة العام&ة    الرس& 
 .مندوب فرنسا الموقر

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا(السFFيد الفيFFتور 
. ل&ك ج&زيل الش&كر ي&ا س&يادة الرئيس          ): اللغ&ة الفرنس&ية   

م&&رة أخ&&رى يطل&&ب إلي&&نا أن ن&&تقدم باق&&تراحات لج&&دول    
األعمال المقبل، وهذا بحد ذاته سوف يبعث الحياة في         

. الترآ&يز عل&ى الموض&وعات الهامة      ج&دول األعم&ال و    
وق&د تم تقديم جدول األعمال لدورة السنة المقبلة وذلك          

وأود . ب&ناء عل&ى ما أجريناه من مناقشة في هذا الصدد          
 .مرة أخرى أن نتناول أهم النقاط الموجودة

بداي&&ة س&&وف أش&&ير إل&&ى الوث&&يقة الت&&ي ط&&رحها   
 الس&يد ممثل اليونان، فهي تنطوي في ثناياها على عدد    

م&&ن االق&&تراحات الت&&ي ترت&&بط بش&&كل أو بآخ&&ر بوض&&ع    
المعاهدات الخمس، وأظن أنه سوف يكون من الحكمة 
أن ندم&&ج م&&ا يمك&&ن أن يدخ&&ل ف&&ي إط&&ار الب&&ند ال&&رابع       
ويمكن أن نقف على الموضوعات التالية، فهذه القائمة 
يمك&ن أن تتض&من موض&وعات تكميلية آتطوير قانون          

ج&&&يا والجوان&&&ب  الفض&&&اء الخارج&&&ي وتطوي&&&ر التكنولو 
المرت&بطة به&ا الط&ابع ال&تجاري، آل هذه مسائل ينبغي         
إدراجه&&ا ف&&ي ث&&نايا ه&&ذا الب&&ند، ودراس&&ة وض&&ع دورات    
تدريب&&ية ف&&ي المراآ&&ز اإلقليم&&ية وال&&تعاون بي&&ن هي&&ئات    
م&&&نظمة األم&&&م الم&&&تحدة وتنف&&&يذ أو إع&&&داد باألح&&&رى،     

وأت&ردد في أن يكون  . دورات تدريب&ية ف&ي ه&ذا الص&دد        
امل بشأن البند الخامس ما لم تكن هناك        ه&ناك فريق ع   

أه&داف مح&&ددة وإط&ار زمن&&ي مح&&دد، إن&نا ن&&تحدث ع&&ن    
�[اليونيدروا ألننا نتحدث عن ��.[ 

أم&ا بالنس&بة للحط&ام الفض&ائي فق&د تم التوصل            
فبراير الماضي، /ف&ي اللج&نة الفرع&ية العلمية في شباط    

ولج&&&نة التنس&&&يق م&&&ا بي&&&ن الوآ&&&االت المعن&&&ية بالحط&&&ام  
 و 2003 س&&وف تق&&دم تقري&&را ف&&ي األع&&وام     الفض&&ائي

، سوف تتقدم باقتراحاتها بشأن تخفيض الحطام 2004
الفض&ائي ح&تى تتمكن هذه اللجنة الفرعية من الموافقة          

، وتفاص&&يل 2004عل&&ى الخط&&وط اإلرش&&ادية ف&&ي ع&&ام  
[  أو تقرير AC من الوثيقة 130خطة العمل في الفقرة 

STSC [  الت&&&&&&&ي تحم&&&&&&&ل]A/AC.105/AC.61[ ، ونح&&&&&&&ن
راض&ون ع&ن ه&ذا االتف&اق ولك&ن رغ&م ذل&ك نعرف أن               
هناك بعض الثغرات التي ينبغي ملؤها، وقد أوضحت        

فبراير الماضي أننا ال نود أن نضر بتوافق        /ف&ي ش&باط   
اآلراء الق&&ائم ف&&ي ه&&ذا الش&&أن ولكن&&نا ن&&رى أن الجوان&&ب 

، 2003القانون&ية له&ذه المس&ألة ينبغ&ي ت&ناولها في عام             
 وردت اإلش&&ارة إل&&يها ف&&ي الوث&&يقة  وه&&ذه المس&&ألة الت&&ي 

 .131التي أسلفت ذآرها في الفقرة 

اق&تراح وف&&د الجمهوري&&ة التش&&يكية يقض&&ي ب&&أن  
ن&بدأ ف&ي دراس&ة ق&انون الفض&اء الخارج&ي الذي ينطبق           

عل&ى الحط&ام الفض&ائي، وه&ذه المسألة وردت اإلشارة           
إل&يها ف&ي الع&ام الماض&ي في الوثيقة التي قدمتها فرنسا             

ن، وه&ذا عل&ى أي&ة ح&ال يبعث على الرضا            بدع&م ال&بلدا   
لدينا، ولكي ما نجعل هذا آله بندا واحدا فإننا يمكن أن      
ندخ&ل عناص&ر أخ&رى ت&ؤدي إل&ى زي&ادة المع&رفة التي            

 .لدينا بشأن هذا الموضوع

والمرآز األوروبي لقضايا الفضاء سوف يبدأ 
الشروع في دراسة من هذا القبيل في هذا العام ونتيجة 

ة سوف يتم طرحها في إطار البند الخامس        هذه الدراس 
المعلومات الخاصة بأنشطة المنظمات الدولية في "أي 

 ".مجال قانون الفضاء

وأود أن أش&&ير إل&&ى اق&&تراحات األم&&م الم&&تحدة    
بشأن الحد من اإلعالن في الفضاء ونقترح أن يتم ذلك 

 وهذه مسألة   2002ف&ي إط&ار ج&دول األعمال في عام          
عالن&ات في الفضاء التي يمكن أن  ت&تعلق ب&الحد م&ن اإل    

تعوق مراقبة علم الفلك، وأتساءل هل هذا يمكن تناوله 
؟ وه&&ل 2002ف&&ي اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ف&&ي ع&&ام    

س&تكون لدينا جوانب قانونية وعلمية يمكن أن نتناولها         
؟ أم نوافق على ذلك أو      2002يونيو عام   /ف&ي حزيران  

ذا ف&&&ي  باعت&&&بار أن ه&&& 2003نت&&&ناول ذل&&&ك ف&&&ي ع&&&ام    
منتص&ف الفترة؟ ويمكن على أية حال أن نوسع نطاق           
هذه المسألة ونتحدث عن حماية مراقبة علم الفلك وأن       
ه&ذا يمك&ن أن ي&ؤدي إل&ى مش&اآل بالنس&بة لإلعالن في                

 .الفضاء

وأود أن أغت&&&نم الفرص&&&ة للحدي&&&ث ع&&&ن الب&&&ند   
الس&ادس، ه&و ب&ند ق&د انتهي&نا منه ولكنني على أية حال             

ه بس&&رعة، فف&&ي الع&&ام الماض&&ي ق&&د   أود أن أتط&&رق إل&&ي 
اتفق&نا أن ال نت&ناول الم&دار الثاب&ت بالنسبة لألرض في             
الف&&ريق الع&&امل، وأن&&نا قل&&نا أن&&نا س&&وف نت&&ناول ه&&ذا ف&&ي 
إط&ار الب&ند الخ&اص ب&تحديد معالم المدار الثابت ورسم            
حدوده، ويؤسفنا أنه منذ سنوات لم نخصص وقتا آافيا 

 1998 وفي 1997ي له&ذه المس&ألة، ونحن قد تحدثنا ف   
ع&ن ه&ذه المس&ألة وب&القطع تحدثنا عن هذه المسألة من            
ق&&بل ولكنن&&ي ال أود أن أس&&تفيض ولك&&ن ه&&ناك أم&&ران     

إذن . اث&&&نان، علي&&&نا أن ن&&&زيل الغم&&&وض م&&&ن مناقش&&&تنا 
ثانيا، نحن ال نرى أن     . المناقشة ينبغي أن تكون هادفة    

ه&ذه المهم&ة سوف تنتهي وإنما هي بند مستمر وهناك           
ن ه&ذا الب&ند واالس&تبيان الذي يقدم لنا آل عام،         رب&ط بي&   

ومخ&تلف األس&ئلة ورد في االستبيان أحيانا ما تتناقض      
وقلنا . م&ع بعض&ها ال&بعض وال تس&هل المناقش&ات علينا       
يتعذر [م&ن ق&بل إن&نا ل&ن نجي&ب عل&ى االس&تبيان ونح&ن            

 .ألن لالستبيان آما قلت به مسائل غامضة] سماعها؟

يك عل&&ى مس&&اعدته وأش&&كر الس&&يد مم&&ثل المكس&&
ل&نا ف&ي دراسة هذه المسألة، وأرى أن الحل األمثل هو        
أن ن&&ترك ه&&ذا الب&&ند معلق&&ا ونط&&بق نف&&س ال&&نظام ال&&ذي     
طبق&&ناه ف&&ي الع&&ام الماض&&ي بالنس&&بة الس&&تخدام الم&&دار      

 .شكرا. الثابت بالنسبة لألرض
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أش&كر الس&يد ممثل فرنسا على بيانه        : الرئFيس 
 األهمية، وقد أشار    وال&ذي أش&ار فيه إلى بنود في غاية        

إل&ى الحط&ام الفض&ائي والجوان&ب القانونية منه وتناول           
ب&نودا أخ&رى في جدول األعمال آتحديد معالم الفضاء          

ه&&ل . الخارج&&ي وح&&دوده وآذل&&ك موض&&وعات أخ&&رى   
الس&&يد مم&&ثل ال&&يونان ي&&ود المج&&ال راغ&&با ف&&ي الحدي&&ث؟  

 .تفضل

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
ل&&&ك ج&&&زيل الش&&&كر ي&&&ا س&&&يادة   ): فرنس&&&يةم&&&ن اللغ&&&ة ال 

ق&بل أن نت&ناول اقتراح اليونان والذي ينصب         . الرئ&يس 
عل&ى البندي&ن ال&رابع والعاشر من جدول األعمال، أود           
ق&&بل ه&&ذا أن أتق&&دم بتعل&&يقات عام&&ة ع&&ن ه&&يكل ج&&دول     

 .األعمال المقبل

أنش&طة الفض&اء، أنش&طة نق&وم نح&ن بها البشر            
ارع&&ة وال أع&&رف وه&&ي تش&&هد تط&&ورا آب&&يرا ون&&تائج ب 

آ&&يف يمك&&ن أن ن&&توقف ع&&ن مناقش&&ة المش&&كالت الت&&ي     
تتمخض عن اضطالع اإلنسان باألنشطة في الفضاء،       

ولم . والس&يما ف&ي لج&نة آلجنت&نا الفرع&ية القانون&ية هذه       
نتوص&ل ح&تى اآلن إل&ى ن&تائج نهائية، إذن، ليس هناك             
يقي&ن ب&ل عل&ى العك&س ل&يس ه&ذا من ناحية المؤسسات               

لناح&&&ية السياس&&&ية فعلي&&&نا إذن أن  فحس&&&ب ولك&&&ن م&&&ن ا 
نواصل مناقشة هذه المسائل ألننا بمناقشة هذه المسائل 
س&&وف نتوص&&ل إل&&ى حل&&ول للمش&&اآل، ألن الح&&وار ه&&و 

 .الذي يهمنا

ه&&&ذا ه&&&و تعليق&&&ي الع&&&ام وق&&&د ق&&&يل ش&&&يء ع&&&ن 
األض&&&رار ال&&&ناجمة ع&&&ن اإلع&&&الن ف&&&ي الفض&&&اء، أي      
األض&&رار الت&&ي يعان&&ي م&&نها المراق&&بة ف&&ي إط&&ار عل&&م      
الفل&&ك، ونح&&ن نق&&ول باليونان&&ية أن ه&&ناك س&&فن آب&&يرة      
تمخ&&&&ر ال&&&&بحار ولكن&&&&نا ال نرآ&&&&ز إال عل&&&&ى المراآ&&&&ب 
الش&&راعية، علي&&نا إذن أن نرآ&&ز عل&&ى أنش&&طة الفض&&اء   
ونضع أيدينا على عجلة القيادة إن صح التعبير ونقول    
ف&ي مواقف تؤدي إلى خطورة، ونعرف بطبيعة الحال         

دام الفض&&&&اء مش&&&&كلة س&&&&باق التس&&&&لح ومس&&&&ألة اس&&&&تخ    
 .الخارجي الستخدامات غير سلمية

ه&&ناك باليي&&ن ال&&دوالرات الت&&ي تص&&رف ف&&ي      
مش&&روعات الفض&&اء، تل&&ك المش&&روعات الت&&ي ال تف&&يد     
آث&يرا، ال تف&يد البش&ر آثيرا، وهي ال تؤدي إلى رفاهة           
البش&ر آم&ا ه&و واض&ح، وعل&يه ف&إن جدول أعمال هذه            

ن اللج&&&نة الفرع&&&ية واللج&&&نة األص&&&لية ينبغ&&&ي أن يك&&&و   
مف&توح، فينبغ&&ي أن نرآ&&ز عل&&ى المش&&اآل ال&&ناجمة ع&&ن  

 .األنشطة التي يضطلع بها البشر في الفضاء

إذن، بع&&د ه&&ذه المقدم&&ة العام&&ة، فبالنس&&بة للب&&ند  
الس&ادس فإنن&ي أش&اطر زميل&ي وصديقي ممثل فرنسا،           

 وهي الخاصة   6تعل&يقاته إل&ى الفق&رة ب&اء الفرع&ية م&ن             
 .بالمدار الثابت بالنسبة لألرض

 بالنس&&&بة ألل&&&ف، تع&&&ريف الفض&&&اء، فه&&&ذا   أم&&&ا
موض&وع هام وفي إطار البند بصفة عامة، فإننا يمكن          
أن نت&&&ناول مس&&&ائل هام&&&ة، وف&&&ي ه&&&ذا الص&&&دد أتوج&&&ه    
بالش&&كر والتهن&&ئة إل&&ى زميل&&نا الموق&&ر م&&ن المكس&&يك أو   
زميلت&&نا باألح&&رى، وذل&&ك عل&&ى أس&&لوبها الس&&لس ف&&ي        

ير دفة تس&يير دف&ة العم&ل، وه&ي المرأة األولى التي تس          
ونحن قد  . فلقد أنجزنا عمال قيما   . العم&ل به&ذه السالسة    

تلقي&نا أربع&ة عش&ر إجاب&ة وه&ذه اإلجاب&ات ه&ي ثلث أو               
رب&&ع اإلجاب&&ات المطلوب&&&ة عل&&ى االس&&تبيان واألس&&&ئلة،     
وأظن أن الصمت وعدم الجواب هنا لن يحل المشكلة، 
ف&&&تجاهل المش&&&كلة ال يحله&&&ا، ألن الص&&&مت ق&&&د يك&&&ون   

 .ناعالمة الرفض أحيا

أش&&&كر رئ&&&يس الف&&&ريق الع&&&امل عل&&&ى تناو&&&له     
لموضوع دولة اإلطالق، وال أعرف آيف يتسنى لهذه 

 .اللجنة الفرعية أن تفي بما ألقي عليها من مهام

فه&&و ع&&بارة ] ؟ال&&يونان؟[أم&&ا بالنس&&بة الق&&تراح 
ع&ن دم&ج وتعب&ير لم&ا ف&ي دار ف&ي العامي&ن الماضيين،            

الفرعية وه&ذا بطب&يعة الح&ال ه&و تس&هيل عم&ل اللج&نة               
القانون&&ية، وآم&&ا أس&&لفت الق&&ول ف&&ي المش&&اورات غ&&ير     
الرس&مية أن مسألة دراسة وضع تنفيذ المعاهدات ليس         
مجدي&ا بح&د ذات&ه، ولك&&ن الس&فير ياآوفي&تش، وه&و آ&&ان       
رئيسا للجنتنا، قد حقق إنجازا آبيرا، نجاحا آبيرا إبانة 
ترأس&ه وتقل&ده منص&ب الرئاس&ة، وفي عهده انتهينا من            

 الخم&&&&س الخاص&&&&ة بالفض&&&&اء الخارج&&&&ي    المع&&&&اهدات
وإع&الن المبادئ، وأنا يسعدني أنه معنا اآلن، ألنه من         
الناح&&ية األخالق&&ية وم&&ن الناح&&ية النفس&&ية ه&&و يدعم&&نا،    

 .وأتوجه إليه بكل تهنئة وأتمنى له آل الخير

أود أن أخت&تم حديثي هذا بالتطرق إلى اقتراح         
ب&ند الرابع  ال&يونان، ف&ي ه&ذا االق&تراح قل&نا إن&نا نكم&ل ال         

وذل&ك بإضافة تقويم أحكام قانون الفضاء، بما في ذلك           
الم&&بادئ بطب&&يعة الح&&ال، وإذا ل&&م يق&&بل ه&&ذا ف&&إن ه&&ناك    
إمكان&ية لت&ناول ه&ذه المس&ألة ف&ي إط&ار بند آخر خالف        
الب&ند ال&رابع، وه&و ب&ند يمكن أن نسميه المرحلة الثانية       
 م&&ن االق&&تراح، أي تقوي&&م التنف&&يذ، تقوي&&م تنف&&يذ أحك&&ام       

 .قانون الفضاء بما في ذلك إعالن المبادئ

أم&ا بالنس&بة إلمكان&ية ف&رق عامل&ة تعكف على          
ال&تقويم بص&فة خاصة، فإننا نرى أنه يمكن تشكيل هذه           
الف&رق وق&د ال تش&كل ولك&ن وب&ناء عل&ى م&ا نقوم به في            
اللج&&&نة العلم&&&ية وف&&&ي الجلس&&&ة العام&&&ة أو ف&&&ي اللج&&&نة     

هذه المسائل، إذن، سوف نحاول أن نتناول     . األساس&ية 
وق&&د يك&&ون اق&&تراح ال&&يونان ق&&د أص&&اب بع&&ض الوف&&ود     
بالذع&ر، ه&ذه ه&ي الخالص&ات لألفك&ار الت&ي طرحناها             

هذه ليست االقتراحات . ف&ي المش&اورات غ&ير الرسمية     
تفص&يال، وإنما هذه الخطوط العريضة والتي يمكن أن       
تك&ون بم&ثابة الجس&د للوالي&ة، وم&ن خ&الل ه&ذه الوالية               

 .الموضوعات التي تم ذآرها هنانتناول آل هذه 
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إذن، م&نذ س&ت س&نوات اق&ترح أن يكون هناك            
ب&ند ي&تحدث ع&ن إع&الن الم&بادئ بالنس&بة للبث الساتلي             
المباش&&ر واالستش&&عار ع&&ن بع&&د، وعل&&ى أي ح&&ال نح&&ن  
عل&ى اس&تعداد لتكرار هذا االقتراح ألننا نرى ضرورة    
أن نت&ناول ه&ذه المس&ائل، ال&بعض قد يرى أن االقتراح          

وناني غير عملي ولكن نؤآد على هذا البند والسيما الي
الج&زء الخ&اص باالستش&عار ع&ن بعد، والسيما إضفاء           
الطابع التجاري على سواتل االستشعار من بعد، وهذا    

باه&&تمامات ال&&بلدان ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[بطب&&يعة الح&&ال 
. التي ليس لديها أنشطة فضائية والسيما البلدان النامية

ور أراضيها وال تحصل على البيانات فهذه البلدان تص
 .شكرا جزيال. التي تتمخض عن هذه الصور

ل&&&ك الش&&&كر الس&&&يد مم&&&ثل ال&&&يونان،  : الرئFFFيس
وأن&ت قد تطرقت في بيانك هذا إلى مسائل عدة، قصر      
الفض&اء الخارج&ي عل&ى األغ&راض الس&لمية، وأن&ت قد          
شرحت األسباب التي حذت بك إلى تقديم هذا االقتراح 

 .ند الرابع، وإمكانية إدراج بند جديدبالنسبة للب

ليس هناك أي وفد آخر يطلب الكلمة في قائمة 
 .المتحدث األول هو السيد ممثل نيجيريا. المتحدثين

ترجمة فورية من   ) (نيجيريا(السيد بريسيبي   
نود أن نبدي بعض المالحظات عن      ): اللغة اإلنكليزية 

احات م&ا ط&رح ف&ي ه&ذه اللج&نة الفرعية بالنسبة لالقتر            
اإلض&&افية الخاص&&ة بتش&&كيل ف&&ريق ع&&امل يت&&ناول الب&&ند  

االق&&تراح يت&&ناول مس&&ائل س&&ت ن&&ود أن ن&&بدي      . ال&&رابع
مالحظ&&ات عل&&يها، والس&&يما المس&&ألة األول&&ى الخاص&&ة    
بوض&&&ع االش&&&تراك ف&&&ي المع&&&اهدات الدول&&&ية الخم&&&س     
والتوق&&يع واالنض&&مام والمص&&ادقة، آم&&ا ي&&ود وف&&دي أن   

نس&&بة الق&&تراحه ال&&ذي يدع&&م م&&ا ط&&رحه وف&&د ال&&يونان بال 
يقض&ي بدع&م ق&انون الفضاء والسيما في إطار برنامج       
األم&&م الم&&تحدة للتطب&&يقات الفض&&ائية وذل&&ك م&&ن خ&&الل     
المراآ&&&ز اإلقليم&&&ية أحده&&&ا تستض&&&يفه نيج&&&يريا، ول&&&ك   

 .جزيل الشكر سيدي الرئيس

الس&&يد . ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل نيج&&يريا : الرئFFيس
 .ممثل آندا

ة فورية من اللغة ترجم) (آندا(السيد ليجاندر 
أود أن أبدي مالحظة، ذلك أنه أتشرف هنا     ): الفرنسية

بتمث&&يل بل&&دي للم&&رة األول&&ى ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية،   
ونحن نقترب من نهاية هذه الدورة، فمن بين التعليقات 
التي أود أبديها هي أنها مداوالت هذه اللجنة مستفيضة 

 .وطويل&&ة ح&&تى بالنس&&بة لموض&&وعات مح&&ددة ومرآ&&زة 
والس&&يما بالنس&&بة للب&&ند الثام&&ن، أي االق&&تراح البلجيك&&ي  
والذي اعتبرته اللجنة الفرعية في نهاية المطاف، فهذا      
عل&ى س&بيل الم&ثال اقتراح واضح المعالم ومحدد يقول           
أن&ه يمك&ن أن يج&رى ت&بادل ل&آلراء بش&كل غير رسمي               
ف&يما بي&ن الدورتي&ن، الدورة هذه والدورة المقبلة، ويتم           

رس&&&&مي للجلس&&&&ة العام&&&&ة بش&&&&أن ه&&&&ذا  تقدي&&&&م ع&&&&رض 
يون&&يو، وق&&د اس&&تغرق األم&&ر   /الموض&&وع ف&&ي حزي&&ران 

وق&&تا طوي&&ال للتوص&&ل ل&&توافق ف&&ي اآلراء ح&&تى بالنس&&بة 
 .لموضوع واضح المعالم ومحدد آهذا

أنا أشاطر السيد ممثل اليونان قوله بأن النقاط        
�[الس&&ت ��، وف&&ي ه&&ذا الص&&دد فإنن&&ي أش&&اطر   .]

الوالي&ات الم&تحدة أم&س وآذلك    التعل&يقات الت&ي أبدي&تها      
م&ا قال&ته فرنس&ا ال&يوم، وآ&ندا ت&رى أن إضافة بنود في              
ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة الفرع&&ية ينبغ&&ي أن ي&&تم به&&دف       
التوص&&ل إل&&ى ن&&تائج مح&&ددة بالنس&&بة لمش&&كالت مح&&ددة   

 .للفضاء الخارجي، وأشكرآم يا سيادة الرئيس

ل&ك ج&زيل الش&كر للسيد ممثل آندا،         : الرئFيس 
يانك، أشكرك على تعليقك على أسلوبنا      أش&كرك على ب   

ل&&يس ه&&ناك م&&تحدث ف&&ي القائم&&ة   . لت&&ناول الب&&ند الثام&&ن 
ولك&ن أتس&ائل ه&ل ه&ناك م&ن يرغب في الحديث؟ ليس        

 .هناك أي طلب للكلمة

الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، نك&&ون به&&ذا ق&&د     
انتهي&&نا م&&ن الدراس&&ة الخاص&&ة بالب&&ند العاش&&ر ف&&ي ه&&ذا      

 مفتوحا لنقاش قد نجريه  االج&تماع، وس&أترك ه&ذا البند      
عص&&ر ال&&يوم بش&&أنه، ألنن&&ي أع&&تقد أن الب&&ند له أهمي&&ته     
وعلي&نا أن نتوص&ل إل&ى اس&تنتاج بش&أن هذا البند، ومن        

في نيتي . األفضل حتى أن نتوصل إلى اتفاق أو توافق
اآلن إذن أن أرف&&&ع ه&&&ذه الجلس&&&ة للج&&&نة الفرع&&&ية آ&&&ي   
أعط&&&يكم فرص&&&ة لق&&&راءة واستكش&&&اف ن&&&ص ال&&&تقرير،  

زاء الت&ي وزع&ت عل&يكم م&نه، ولكن قبل أن أرفع             األج& 
الجلس&ة س&وف أعط&ي الكلمة للسيد ممثل اليونان الذي            

 .طلبها

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس، مالحظ&&ة  ): م&&ن اللف&&ة الفرنس&&ية 

موج&&زة بش&&أن م&&ا قال&&ه الزم&&يل م&&ن آ&&ندا وه&&و ص&&ديق   
ي المس&&تقبل العه&&د مع&&نا وآم&&ل أن يواص&&ل حض&&وره ف&& 

معنا، آي يكتشف ربما، جوانب قد تكون مفيدة بالنسبة 
 .للممارسة القانونية

أود أن أآ&&رر ه&&نا أن آ&&ل م&&ا ج&&اء، ف&&ي إط&&ار   
المق&ترح ال&ذي تقدم&نا ب&ه، آ&ل م&ا ج&اء ليس&ت بنود من             
ب&&&نود ج&&&دول األعم&&&ال، ه&&&ي موض&&&وعات وعلي&&&نا أن  
ن&توخى الدق&ة ف&يما نس&تخدم م&ن تعب&يرات فنح&ن رجال               

 .أو ربما لسنا جميعا رجال قانونقانون 

إذن، م&ا ج&اء ف&ي مقترح&نا ه&ي الموض&&وعات      
الت&ي يمك&ن أن نناقش&ها أث&&ناء مناقش&ة ع&نوان ه&ذا الب&&ند       
الجديد على جدول أعمالنا، القائمة ليست بقائمة شاملة        
وإنم&&ا ه&&ي إرش&&ادية ووض&&عنا تل&&ك ال&&نقاط عل&&ى أس&&اس 

لي طلبات من زمالئنا وخاصة زميلنا سعادة سفير تشي       
إذن، وضعنا  . وزميل&نا من الواليات المتحدة األمريكية     

فق&ط ملخص&ا لك&ل ما تناولناه ببحثنا في مشاورتنا غير           
إذن، إذا آ&&ان مض&&مون ه&&ذه الب&&نود يط&&رح    . الرس&&مية

مش&&&&كلة عل&&&&ى ال&&&&بعض فه&&&&ذه ليس&&&&ت مش&&&&كلتي، ألن    
المضمون هو موضوعات تهم آافة الدول واألآثر من 
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م ولذا رأينا من األهمية ذل&ك ته&م آافة شعوب هذا العال      
أن نقترح تعديال الستكمال البند الرابع من بنود جدول     
األعم&ال في عنوانه وإال فهناك دائما إمكانية في إطار          

أن نتناول آافة " الت&بادل العام لآلراء " الب&ند األول أي   
المش&&&&اآل وآاف&&&&ة الموض&&&&وعات الخاص&&&&ة باألنش&&&&طة 

حرم أي وفد من    الفضائية، وال أعتقد أنه من حقنا أن ن       
إبداء رأيه أو اإلعراب عن موقفه بشأن، ليس فقط هذه 
الموض&&وعات وإنم&&ا أي موض&&وع آخ&&ر، ي&&درج آب&&ند      

 .شكرا سيادة الرئيس. منفرد على جدول أعمالنا

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل ال&&يونان الموق&&ر  : الرئFFيس
عل&&ى ه&&ذا الب&&يان اإلض&&افي ال&&ذي ش&&رحتم ف&&يه أساس&&ا      

دي&م مقترحكم وأعطيكم    لألس&باب الت&ي أدت بك&م إل&ى تق         
الح&ق آ&امال ف&ي واق&ع األم&ر ف&ي إطار البند األول من               
بنود جدول األعمال لتناول آل هذه الموضوعات ذات 

 .الصلة باألنشطة الفضائية

الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون س&&وف أرف&&ع ه&&ذا 
االج&تماع بعد لحظات، وقبل أن أفعل ذلك اسمحوا لي          

ة لعص&&ر ال&&يوم  أن أعل&&م الوف&&ود بج&&دول العم&&ل بالنس&&ب   
 .وبالنسبة لصباح الغد

عص&&ر ال&&يوم س&&وف نواص&&ل، واألم&&ل ه&&و أن  
ننته&&ي آذل&&ك، ال&&نظر م&&ن الب&&ند العاش&&ر، وأف&&ترض أن&&ه  
بإمكان&نا أن نفع&ل ذلك في إطار الجلسة الرسمية للجنة           
الفرع&&ية، ولس&&نا بحاج&&ة إلع&&ادة ف&&تح مش&&اورات غ&&ير    

أقترح . رسمية آما فعلنا في األمس وأمس األول آذلك
عل&يكم، م&ع ذل&ك، أن تتشاوروا فيما بينكم خالل الفترة            
الزمن&&ية الم&&توفرة آ&&ي تح&&اولون إيج&&اد الح&&ل الممك&&ن     

 .للمسائل التي ظلت معلقة

بع&د ذلك، الفريق العامل المعني بالبند التاسع،     
س&وف يعقد اجتماعا له العتماد تقريره، وآما أعلمتكم   

ن الثالثة من قبل، هذا التقرير سيكون متوفرا انطالقا م
والنص&ف عص&را تقري&با، أي أع&تقد أن&نا بعد أن ننتهي         
م&&ن دراس&&ة الب&&ند العاش&&ر س&&تكون نس&&خ تقري&&ر الف&&ريق  

مفه&&&&وم دول&&&&ة  "الع&&&&امل المعن&&&&ي بالب&&&&ند التاس&&&&ع أي    
وأطلب بطبيعة  . سيكون هذا التقرير جاهزا   " اإلط&الق 

الح&&ال م&&ن الدآ&&تور ش&&روغل م&&ن ألمان&&يا أن ي&&ترأس       
 .ذي ترأسه العتماد التقريرجلسة الفريق العامل ال

غ&دا ص&باحا س&وف ن&بدأ باعتماد التقارير، أي          
األج&زاء الرئيس&ية ل&تقرير اللجنة وآذلك تقرير الفريق          
العامل السادس، عذرا أآرر، نعتمد أوال تقارير الفرق   
العامل&&&ة وبع&&&د ذل&&&ك س&&&نتناول اع&&&تماد تقري&&&ر اللج&&&نة     

دول هل لديكم أي تعليقات أو أسئلة حول الج       . الفرع&ية 
 .المقترح؟ السيد مندوب اليونان يطلب الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
السيد . شكرا جزيال سيادة الرئيس   ): من اللفة الفرنسية  

الرئ&&يس ه&&ل بإمكان&&نا أن نس&&تغل الوق&&ت المتبق&&ي، أي     
حوال&&ي س&&اعة ونص&&ف، ه&&ل بإمكان&&نا أن نس&&تغل ه&&ذا     

الض&&&ميمتين،  وL.228الوق&&&ت آ&&&ي ن&&&ناقش عل&&&ى األق&&&ل 
مش&&روع تقري&&ر اللج&&نة الفرع&&ية آس&&با للوق&&ت س&&يادة       
الرئ&يس، جميع&نا حاضر، هناك عدد من الوفود سوف      
تغ&ادر مس&اء ال&يوم، ل&ن أغ&ادر شخصيا ولكن أرى أنه          

 .ال داعي لضياع ساعة ونصف من الوقت

أش&كر الس&يد ممثل اليونان على هذا        : الرئFيس 
ت&&ناول االق&&تراح، وأرى أن وف&&ودا أخ&&رى ترغ&&ب ف&&ي   

 .أوال، سعادة سفير اإلآوادور. الكلمة

ت&رجمة فورية   ) (اإلآ&وادور (السFيد مارتينFيز     
الس&&&يد . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية

الرئ&&يس، وف&&د اإلآ&&وادور لألس&&ف ال يمك&&نه أن يواف&&ق   
عل&&ى اق&&تراح ال&&يونان، ه&&ذا ال&&تقرير يج&&ب أن ندرس&&ه     

لفعل بص&&بر وتأن&&ي آ&&ي نع&&رف م&&ا إذا آ&&ان يعك&&س ب&&ا    
أق&&ترح إذن أن نت&&بع ال&&برنامج  . المناقش&&ات الت&&ي دارت 

ال&&ذي اقترح&&ت أن&&ت س&&يادة الرئ&&يس، أي أن ن&&نظر ف&&ي   
 .تقريرنا صباح الغد

أش&كر اإلآ&وادور عل&ى إع&رابه عن         : الرئFيس 
. موقف&&&ه بش&&&أن اق&&&تراح الس&&&يد مم&&&ثل ال&&&يونان الموق&&&ر  

 .المتحدث التالي هو السيد ممثل آولومبيا الموقر

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

الرئ&يس، أع&تقد أن س&عادة س&فير اإلآ&وادور ق&د أعرب              
 .عن موقفي آذلك في بيانه

أشكر السيد ممثل آولومبيا على هذا : الرئيس
 .اليونان. البيان

ترجمة فورية  ) (ال&يونان (السFيد آاسFابوغلو      
حي&ث أن ه&ذه ه&&ي الم&رة األول&&ى    ): لفرنس&&يةم&ن اللف&ة ا  

الت&ي يع&&ترض ف&&يها زميلي&&ن الذي&ن أح&&بهما للغاي&&ة عل&&ى   
اق&تراح ل&ي ف&ال أم&انع سيادة الرئيس، ال أمانع، أسحب             

 .اقتراحي

ش&كرا ل&ك على تعاونك، وأعتقد أنه         : الرئFيس 
بإمكان&&&ي اآلن أن أرف&&&ع ه&&&ذه الجلس&&&ة للج&&&نة الفرع&&&ية   

 ف&&ي دراس&&تكم ل&&نص القانون&&ية وأتم&&نى لك&&م آ&&ل الص&&بر
 .التقرير الذي سنتناوله غدا العتماده

 .شكرا لكم جميعا، أعلن رفع الجلسة
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