
 
، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم&ؤرخ في     50/27أي&دت الجمع&ية العام&ة، بموج&ب ق&رارها             

توص&ية لج&نة اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                      
ويحتوي المحضر . التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية             

ح&&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  الوا
 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة. مستنسخة من التسجيالت الصوتية

آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                  نس&خـة م&ن المحض&     
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 )الجمهورية التشيكية(السيد فالديمير آوبال : الرئيس

 
 18/10 الساعة افتتحت الجلسة

 للجنة  666 أعلن افتتاح الجلسة رقم      :الرئيس
الفرع&&&ية القانون&&&ية ال&&&تابعة للج&&&نة اس&&&تخدام الفض&&&اء      

 .الخارجي في األغراض السلمية

معلومJات عJن أنشJطة المJنظمات الدولJية فيما يتعلق            
 بقانون الفضاء

أيه&ا الوف&ود الك&رام، سنواص&ل النظر في البند         
المنظمات الدولية فيما معلومات عن أنشطة  "الخ&امس   

 ".يتعلق بقانون الفضاء

أول م&تحدث عل&&ى قائمت&&ي ه&&و م&&ندوب فرنس&&ا  
� الموقر، وله الكلمة � .ممثل فرنسا له الكلمة

يمك&&&ن أن أعط&&&ي الكلم&&&ة اآلن للمراق&&&ب ع&&&ن  
 .، ثم بعد ذلك أعطيكم الكلمة��Eumetsatيوميتسات 

لكي نستغل الوقت المتاح لنا، فسأعطي الكلمة 
 هولسروي. راقب يوميتسات باآلن لم

ت&&رجمة ) (يوميتس&&ات(هولسJJروي . السJJيد ب
. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

إنن&&ي س&&عيد ب&&العمل تح&&ت رئاس&&تكم، وأود فحس&&ب أن     
 .أوضح لكم ما قامت به اليوميتسات

لم نقضي الكثير من الوقت، مع األسف، على        
ولذلك فإننا  . تطوي&ر قانون الفضاء وإنما في استخدامه      

بدأن&ا ف&ي تش&غيل الج&يل الثان&ي م&ن يوميتس&ات ومن ثم          
إح&راز ال&تقدم ف&ي مج&ال التعاون مع عدة أطراف مثل             

 .اإليسا وبعض منظمات األمم المتحدة

وف&&ي الس&&نة المق&&بلة أيض&&ا، س&&نرآز عل&&ى ه&&ذا   
وهذه السنة حاسمة بالنسبة ليوميتسات ألن . الموضوع

�إط&&الق الس&&اتل األول  �يتعي&&ن علي&&نا أن  ، ولذل&&ك 
��، الس&واتل الت&ي أع&دت ق&د أعطت&نا فوائد آثيرة،              

ل&&&يس فحس&&&ب للبش&&&رية ولك&&&ن أيض&&&ا بالنس&&&بة للق&&&ارة     
 ف&&&&&إن MSGولض&&&&&مان اس&&&&&تخدام الس&&&&&اتل . األفريق&&&&&ية

يوميتس&ات تق&وم بعدة أنشطة تدريبية تمكنها من وضع      
إض&افة إلى ذلك، آانت     . مجموع&ة جدي&دة م&ن الب&يانات       

اد األوروب&&ي للحص&&ول عل&&ى  ه&&ناك م&&بادرة م&&ن االتح&& 
 لالس&&تخدامات األفريق&&ية، وه&&ي م&&بادرة    MSGمحط&&ة 

اع&تقد ب&أن ه&ذا مثال جيد      . دعم&تها اليوميتس&ات بنش&اط     
ع&ن ال&تعاون بي&ن الم&نظمات الحكوم&ية الدولية لما فيه             
ف&&ائدة االس&&تخدام التش&&غيلي لب&&يانات الس&&واتل المراق&&بة     

 .األرضية

إن ، ف&&MSGوف&&يما يتص&&ل ب&&أول إط&&الق لس&&اتل 
اليوميتس&ات اتخ&&ذت اإلج&&راءات الالزم&&ة لتس&&جيله بم&&ا  
ي&&&&&توافق م&&&&&ع اتفاق&&&&&ية التس&&&&&جيل وآذل&&&&&ك الحق&&&&&وق      

 .وااللتزامات التي أعلنت قبولها

آم&&ا ن&&توقع بأن&&نا س&&نتخذ اإلج&&راءات الواج&&بة    
ولك&&ن له&&ذا . لإلع&&الن ع&&ن التزام&&نا باتفاق&&ية المس&&ؤولية

. الغ&رض يتعي&ن علي&نا أن نحصل على موافقة مجلسنا          
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أود أن أق&&ول ب&&أن اليوميتس&&ات ل&&ن تنض&&م إل&&ى اتفاق&&ية  و
إن هذا ليس عدم  . MSGالمس&ؤولية ق&بل إلط&الق ساتل        

رغ&بة م&نا ف&ي االنضمام إلى المعاهدة، ولكن الوقت لم     
يح&ن ألن اليوميتس&ات ل&يس مفروض&ا عل&يها أن تنض&م       

وم&&&ع ذل&&&ك ف&&&إن الم&&&نظمات  . إل&&&ى مع&&&اهدة المس&&&ؤولية
ا عل&&&يها أن تق&&&وم  الحكوم&&&ية والدول&&&ية ل&&&يس مفروض&&&  

. بتص&&&ريحات بموج&&&ب اتفاق&&&ية التس&&&جيل والمس&&&ؤولية 
 في عام Perugiaول&دى مؤتم&ر ال&ذي نظ&م ف&ي بيروج&يا           

، ف&&&&&إن مجل&&&&&س الم&&&&&نظمة الحكوم&&&&&ي الدول&&&&&ي 1989
االنتلس&&ات قال&&ت ب&&&أن الس&&بب الوح&&يد ال&&&ذي تق&&وم ب&&&ه      
بتس&جيل ه&ذه الس&واتل أن ه&ذا الموضع لم يتم التطرق             

د أن&&&ه علي&&&نا أن نت&&&ناول ه&&&ذا  ولذل&&&ك فإن&&&ي أع&&&تق . إل&&&يه
 .الموضوع

لق&&&د الحظ&&&نا ب&&&أن اس&&&تبيانا بع&&&ث إل&&&ى ال&&&دول   
األعض&&اء بش&&أن اتفاق&&ية القم&&ر تح&&ت إط&&ار الكوب&&وس،  
ولذل&&ك فإن&&نا ن&&رى ب&&أن اله&&دف م&&ن ه&&ذا االس&&تبيان ه&&و  
استرعاء االنتباه لهذه المسألة علينا ربما أن نتخذ نفس      

تسجيل، الخط&وات ف&يما يتص&ل بمع&اهدة المسؤولية وال         
ولكن مع  . وهاتين المعاهدتين تنفذان على نطاق أوسع     

ذل&&&ك فق&&&د يك&&&ون م&&&ن المف&&&يد أن ي&&&تزايد ع&&&دد ال&&&دول      
ربم&&ا ق&&د اتخ&&ذت إج&&راءات ف&&ي ه&&ذا     . المنض&&مة إل&&يها 

الص&دد ولك&ن أع&تقد ب&أن الم&نظمات غ&ير الحكوم&ية لم           
لذل&&ك، ف&&إن الم&&نظمات الحكوم&&ية ل&&م   . تش&&رك ف&&ي ذل&&ك 

 ف&&ي ه&&ذا الص&&دد وذل&&ك  تحظ&&ى ف&&ي آث&&ير م&&ن االه&&تمام 
أعتقد بأنه . بال&نظر إل&ى الع&دد المح&دود لهذه المنظمات      

ربم&&ا ن&&نظر ف&&ي ه&&ذه المس&&ألة ونش&&جع ه&&ذه الم&&نظمات   
عل&&&ى أن ال نض&&&غط عل&&&يها لك&&&ي تنض&&&م إل&&&ى اتفاقيت&&&ي 

وه&&ذا ربم&&ا س&&يقترن ب&&إطالق     . المس&&ؤولية والتس&&جيل 
س&&واتل جدي&&دة، ألن ه&&ذه الس&&واتل إذا ل&&م تغط&&ى به&&ذه     

.  ف&&إن ذل&&ك س&&يتمخض ع&&نه أعط&&ال آب&&يرة   المع&&اهدات
بأنه ليس هناك ما    ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [ط&بعا يمك&ن أن      

يمكن أن يبين ما إذا آان تطبيق اتفاقية المسؤولية على 
أي م&ن الس&واتل المطلق&ة، ولك&ن من األفضل دائما أن              

 .تكون لدينا المعلومات بهذا الصدد

وآخالص&ة س&يدي الرئ&يس، ف&إن المسألة هي،      
آان&ت فك&رة اتخ&اذ إج&راءات أخ&رى لزيادة عدد      م&ا إذا    

وشكرا سيدي . الجهات المنضمة إلى اتفاقية المسؤولية
 .الرئيس

ش&كرا للمراقب عن يوميتسات على      : الرئJيس 
ه&&ذه المس&&اهمة ف&&ي مناقش&&تنا بش&&أن الموض&&وع خمس&&ة   

أنش&&&&طة الم&&&&نظمات الدول&&&&ية المتص&&&&لة  "الم&&&&تعلق ب&&&&ـ 
 .بالفضاء الخارجي

 .مندوب فرنسا الموقرواآلن أعطي الكلمة ل

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويJJبو . السJJيد د
أود أن أق&&وم . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس ): اللغ&&ة الفرنس&&ية 

ف&&أوال، . ب&&إعالن بس&&يط بش&&أن مس&&ألة الحط&&ام الفض&&ائي 
أود أن أش&&&كر الوآال&&&ة الفض&&&ائية األوروب&&&ية وآذل&&&ك     
المرآ&ز األوروب&ي لق&انون الفض&اء على العرض الذي      

. راندري بش&&أن ه&&ذه المس&&ألة ب&&األمس قدم&&ه الس&&يد الف&&ي 
فكل الدراسات  . وه&ذه المس&ألة تحظ&ى باه&تمام الجم&يع         

تبي&&ن ب&&الفعل ب&&أن الص&&عوبات ستنش&&أ خ&&الل الس&&نوات     
القادمة وأنه من الضروري ومن الالزم أن نعمل على  
الوقاي&&ة م&&ن زي&&ادة ع&&دد الحط&&ام الفض&&ائي إذا م&&ا آ&&نا      

التي نرغ&ب ف&ي تف&ادي ح&وادث االص&طدام م&ن القبيل               
 .ذآر بها السيد الفيراندري

إن ه&ذا المجه&ود ف&يما ي&تعلق بالوقاي&ة تق&وم به            
فهو عادة ما آان  . ب&الفعل الوآ&االت الفض&ائية الوطن&ية       

موض&وع دراس&ات م&تعمقة والسيما بالنظر إلى تطور          
األنشطة التجارية التي ترخص بها الدول تطبيقا للمادة 

 .1967السادسة من معاهدة 

 أهم&&&ية آب&&&يرة له&&&ذه المس&&&ألة إن فرنس&&ا تول&&&ي 
ولهذا السبب أنشأت منظمة تتيح إشراك جميع الجهات 
الفاعل&ة المعن&ية أيا آان مستواها، من حيث المسؤولية          
والس&&يما م&&نها التقن&&يون ورج&&ال الص&&ناعة والمش&&غلون 

 .وشرآات التأمين

آم&ا تش&ارك فرنس&ا أيض&ا وبش&كل طبيع&ي في            
يها الوآال&&ة األنش&&طة م&&ا بي&&ن الوآ&&االت الت&&ي ت&&تخذ ف&&     

الفض&&ائية األوروب&&ية دور ال&&ريادة وآذل&&ك ف&&ي أعم&&ال    
ورغ&&بة م&&نا ف&&ي تحدي&&د . IADCلج&&نة التنس&&يق وه&&ي ال&&ـ 

التداب&&ير الوقائ&&ية الت&&ي ستس&&مح بوض&&ع قواع&&د دول&&ية      
لحس&ن الس&لوك، والتي يمكن أن تطبق أو تدرج ضمن           

فحرصا منا على ذلك، يؤيد الوفد   . التشريعات الوطنية 
 IADCآ&&امل األعم&&ال الت&&ي قام&&ت ال&&ـ  الفرنس&&ي بش&&كل 

وآذل&&ك اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية ال&&تابعة للج&&نة  
 .آوبوس

إن فرنسا تود، سيدي الرئيس، أن يكون هناك   
إع&&الن بالم&&بادئ بش&&أن الوقاي&&ة م&&ن مخاط&&ر الحط&&ام       
الفض&ائي، عل&ى أن نعتمد هذا اإلعالن في أقرب وقت            

 بش&&&أن ممك&&&ن وعل&&&ى ال&&&نحو ال&&&ذي ورد ف&&&ي اإلع&&&الن 
المبادئ المتصلة باستخدام الطاقة النووية في الفضاء،       

فإن . 1992وال&ذي اعتمدته الجمعية لألمم المتحدة في        
إعالن&&ا م&&ن ه&&ذا القب&&يل، أي إع&&الن للم&&بادئ، يمك&&ن أن 
يص&&رح ويح&&دد م&&بدأ االل&&تزام بالوقاي&&ة أو تف&&ادي خل&&ق   

وهذا اإلعالن، يمكن . ع&دد آب&ير م&ن الحطام الفضائي      
ي أو يستقي بعض القواعد التي قوبلت على        أن يستوح 

 .IADCأساس اقتراحات الـ 

إن زي&ادة األنشطة التجارية في الفضاء تشكل        
ولكن مع ذلك، فإن زيادة     . واقع&ا حقيق&يا ويج&ب دعمها      

المنافس&&&ة ف&&&ي األنش&&&طة الفض&&&ائية ال يج&&&ب أن ي&&&ؤدي  
ويفضي بنا إلى تقليل االهتمام، وآذلك الوقاية لظاهرة        

بال&&رغم م&&ن أن ه&&ذا التقل&&يل   . ام الفض&&ائيإن&&تاج الحط&& 
ف&&إن إع&&داد  . للحط&&ام الفض&&ائي ق&&د ي&&زيد م&&ن التكال&&يف   

قواع&د دول&ية مق&بولة عل&ى الص&عيد العالمي، هو وحده             
الكف&يل ب&أن يض&من، ب&أن يعم&ل جميع العاملين في هذا            
المج&ال م&ع م&راعاة مص&الح الجم&يع والس&يما األجيال             

 .المقبلة
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دي الرئ&&&يس، إن الوف&&&د الفرنس&&&ي يظ&&&ل، س&&&ي   
مقت&&نعا ب&&أن لجنت&&نا س&&تعطي الدل&&يل عل&&ى م&&ا لديه&&ا م&&ن   

 .وشكرا. خبرة بحيث تدلي بمساهمتها في هذا الشأن

 . شكرا للسيد ممثل فرنسا على بيانه:الرئيس

معذرة، . ول&يس ه&ناك أي وفد آخر أيها السادة        
 .السيد ممثل بلجيكا

ترجمة فورية من   ) (بلجيكا(ماينس  . السJيد م  
. ل&ك ج&زيل الش&كر ي&ا س&يادة الرئيس          ): س&ية اللغ&ة الفرن  

سيادة الرئيس أود أن أعلق بإيجاز على عملنا الخاص       
بأخالقيات الفضاء والنهج المشترك بالنسبة للجنة ولما 

هناك بعض الصعوبات اإلجرائية    . يدع&ى بالكوميس&ت   
القائم&ة، وقبل أن ننتهي من دورتنا هذه ينبغي أن نذلل    

عض&&اء م&&ن االش&&تراك ه&&ذه الص&&عوبات ح&&تى نمك&&ن األ
وينبغ&&ي أن نض&&ع أساس&&ا للعم&&ل وخط&&ة . بش&&كل موس&&ع

للعم&&ل وإال فإن&&نا ل&&ن نف&&ي بالمهم&&ة الت&&ي أوآل&&تها إلي&&نا     
 .الجمعية العامة

وأطل&&&ب بع&&&د إذنك&&&م ي&&&ا س&&&يادة الرئ&&&يس م&&&ن     
يون&&يو، توزي&&ع /األمان&&ة، إن أمك&&ن ف&&ي نهاي&&ة حزي&&ران  

الدع&&وات عل&&ى ال&&دول األعض&&اء م&&ن أج&&ل أن تح&&دد        
هل يتسنى ذلك؟   . ترآون ف&ي فريق الخبراء    خ&براء يش&   

ألن&&ه إن تس&&نى فس&&وف يك&&ون مجدي&&ا، ألن ه&&ذا س&&وف   
 .هذا هو الطلب األول. يسهل األمور تسهيال آبيرا

أم&&ا الطل&&ب الثان&&ي، فه&&و ينص&&ب عل&&ى أس&&اس   
العم&&ل، فم&&ن األهم&&ية بمك&&ان أن نؤآ&&د عل&&ى أن&&ه ف&&ي       
اجتماع&نا غ&ير الرس&مي أم&س اتض&ح وأن&ا هنا، وأقول          

ن ل&&م يحض&&ر أم&&س، اتض&&ح أن الوث&&يقة الت&&ي      ه&&ذا لم&& 
قدم&تها الكوميست، أو توصيات الكوميست ليس وثيقة        

فهذه . ختام&ية ونهائ&ية، وه&ذا ما قاله رئيس الكوميست         
وق&&د أآ&&د رئ&&يس . وث&&يقة ت&&تطور وم&&ا زال&&ت ق&&يد البح&&ث

الكوميس&&ت أن&&ه انطالق&&ا م&&ن اإلس&&هامات الت&&ي قدم&&ت      
ا يع&&بر ع&&ن والب&&يانات، فإن&&ه يمك&&ن أن نع&&دل ال&&نص بم&& 

وربما ينبغي أن نغتنم هذه الفرصة ونحاول أن        . آرائنا
نتبي&ن آيف&ية أن نسهم في هذه الوثيقة حتى يكون هناك            

 .أساس طيب تنطلق فيه لجنتنا حيال هذا العمل

ورغ&&&م ال&&&تردد ال&&&ذي ح&&&دث ه&&&نا م&&&ن ناح&&&ية    
اإلج&&راءات، ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية، فإنن&&ي أود أن     

 العناصر الثالثة األساسية    أتس&ائل، هل يمكن أن نعتبر     
وه&ي االش&تراك وال&نص األساس&ي وخطة العمل؟ هذه           
ه&&ي األس&&س الت&&ي نرتك&&ز عل&&يها ف&&ي اجتماع&&نا المق&&بل   

 .وشكرا

أش&&كره . أش&&كر الس&&يد مم&&ثل بلج&&يكا : الرئJJيس
 .على حديثه على عمل الكوميست

وردا عل&ى م&ا ق&يل وعلى الفور، أرى إمكانية           
. ألعضاء مرة أخرىأن ترس&ل األمان&ة الطل&ب للدول ا     

أي تق&&دم الطل&&ب إل&&ى ال&&دول األعض&&اء، وتطل&&ب م&&نهم    

األمان&&ة أن يعي&&نوا ويرش&&حوا خ&&براء ح&&تى نوس&&ع م&&ن    
شريطة أن توافق على هذا الدول     . نطاق لجنة الخبراء  

 .األعضاء الحاضرة هنا

أم&ا بالنس&بة للتعل&يق الخ&اص بالكوميست، فلو          
مان&&ة أن ه&&ناك ن&&ص جدي&&د للوث&&يقة، فإن&&ي واث&&ق أن األ   

يمك&&ن أن تعم&&م ه&&ذا ال&&نص آوث&&يقة إض&&افية، ق&&د تك&&ون  
 .معلومات أساسية ترتكز اللجنة في عملها

أم&ا مالحظ&تك الثالثة، فهي تنصب على خطة         
فينبغي لهذه . ه&ذا أم&ر يرجع إلى لجنة الخبراء       . العم&ل 

بطب&&يعة . اللج&&نة أن ت&&تخذ اإلج&&راءات الخاص&&ة بعمله&&ا 
وإن وافقتم،  . الح&ال س&تنص الحاجة لوجود خطة عمل       

 السادة أعضاء الوفود، فهل يمكن أن نقبل هذا الحل؟

قبل ل&يس ه&ناك اع&تراض حس&ب ما أرى، إذا            
 .هذا الحل

ل&&&دي م&&&تحدث آخ&&&ر ف&&&ي القائم&&&ة أو م&&&تحدثان  
أولهم&&ا الس&&يد مم&&ثل   . باألح&&رى ف&&ي قائم&&ة المتحدثي&&ن   

 .االتحاد الروسي

) االتح&&&&اد الروس&&&&ي(آولوسJJJJوف . السJJJJيد ي
لك الشكر يا سيادة ): لغة الروسيةترجمة فورية من ال(

س&يادة الرئيس، طلبنا الكلمة يا سيادة الرئيس        . الرئ&يس 
بع&&د الب&&يان الش&&يق ال&&ذي ط&&رحه الس&&يد مم&&ثل فرنس&&ا،     
وال&&ذي ت&&ناول ف&&يه أهم&&ية وض&&ع إع&&الن ع&&ن الم&&بادئ     

ورأينا . بالنس&بة للح&يلولة دون وق&وع الحط&ام الفضائي        
 .في هذه المسألة هو التالي

ان&ب الفن&ية والعلم&ية له&ذه المشكلة،         أوال، الجو 
إنم&ا يتطل&ب مزيدا من الدراسة للجوانب الفنية لمشكلة          

 .الحطام الفضائي

ثان&يا، ينبغ&ي أن نتبي&ن ال&نقاط التي نضعها في        
إع&الن الم&بادئ، وه&ذا يتض&من بعض األحكام الواردة          
ف&&ي اتفاق&&ية تس&&جيل األجس&&ام الفض&&ائية، حي&&ث ينبغ&&ي     

مي&&ن الع&&ام والمج&&تمع الدول&&ي تقدي&&م ه&&ذه المعلوم&&ات لأل
 .بشأن األجسام الفضائية التي ليست اآلن في المدار

فه&&ذا اإلع&&الن للم&&بادئ س&&وف ينص&&ب عل&&ى      
مس&&ائل ت&&تعلق باتفاق&&ية المس&&ؤولية، والمس&&ؤولية ع&&ن      
الدم&ار ال&ذي يح&دث ف&ي الفض&اء الخارج&ي وال&ذي يقع            

وقد يجدر بنا أن نحدد آيفية تالفي       . نت&يجة لخطأ معين   
ء، وم&ا ه&ي الظروف التي يمكن أن يعفى فيها           األخط&ا 

ط&رف م&ن المس&ؤولية والت&ي م&ردها إلى الخطأ، وهذا        
س&&وف يك&&ون له تأث&&ير عل&&ى م&&بدأ اس&&تخدام مص&&ادر          
الطاق&ة ال&نووية، وه&ذا معناه في بعض الحاالت سحب           
ه&&ذا الجس&&م إل&&ى م&&ناطق عل&&يا ف&&ي الم&&دار أو لم&&دارات   

أو يلمس ويمكن أن ينصب هذا أيضا، . أعلى باألحرى
بش&&&كل أو بآخ&&&ر اتفاق&&&ية القم&&&ر واألج&&&رام الس&&&ماوية      
األخ&رى، وأخ&ال أن إعالن&ا بهذا المفاد ينبغي أن يأخذ            
ف&&ي الحس&&بان أيض&&ا مس&&ائل ت&&تعلق بالفض&&اء الخارج&&ي  
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ومس&&&ألة تل&&&وث األرض م&&&ن ج&&&راء الحط&&&ام، وم&&&نع      
إن هذا سوف يغطي آل . الحطام في الفضاء الخارجي
 .خارجيالوثائق الخاصة بالفضاء ال

وف&&دي عل&&ى اس&&&تعداد لدراس&&ة وض&&ع م&&&بادئ     
بش&أن الحط&ام ف&ي الفض&اء الخارج&ي، وذل&ك في إطار              

ونرى أن . اتفاق&ية عالم&ية ش&املة بش&أن ق&انون الفض&اء         
 .هذا هو النهج اإليجابي الوحيد

أتوج&&&ه بالش&&&كر إل&&&ى الس&&&يد مم&&&ثل   : الرئJJJيس
االتح&اد الروسي على هذا الطرح الذي طرحه، والذي       

 .ا قالته فرنساتناول فيه م

أم&&ا الم&&تحدث التال&&ي ف&&ي القائم&&ة فه&&و الس&&يد       
 .تفضل. ممثل اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسJJJابوغلو . السJJJيد ف
ل&&&ك الش&&&كر ي&&&ا س&&&يادة  ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الفرنس&&&ية 

 .الرئيس، وصباح الخير لكم جميعا

أود أن أتق&&&دم ب&&&بعض المالحظ&&&ات المقتض&&&بة  
الس&&يد مم&&ثل عل&&ى س&&بيل ال&&رد لالق&&تراح ال&&ذي ط&&رحه   

فرنس&ا ع&ن الدراس&ة القانون&ية الخاص&ة بمسألة الحطام            
 .الفضائي والفضاء الخارجي

س&&بق ل&&نا أن وافق&&نا ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة عل&&ى أن      
وفي مرحلة . الحط&ام الفض&ائي أم&ر ت&نظمه المعاهدات       

م&&&ا علي&&&نا أن ن&&&درس مجموع&&&ة قواع&&&د مح&&&ددة، ألن&&&ه   
 وه&&و Rex Reportانطالق&&ا بم&&ا يع&&رف ب&&تقرير ريك&&س   

لخ&&ص للمس&&ائل الفن&&ية الخاص&&ة بالحط&&ام الفض&&ائي،     م
. ويتناول جوانب أخرى، وعلي أن أقول هذا بصراحة     

فهناك مسألة العاملين ومشغلين نظم األقمار الصناعية   
الذي&&ن ي&&&ودون أن يس&&تغلوا القم&&&ر الص&&ناعي م&&&ن أول    
لحظ&&ة إل&&ى آخ&&ر لحظ&&ة ف&&ي عم&&ره ألس&&باب اقتص&&ادية   

 اس&&&تخداما ونع&&&رف أن الم&&&دارات تس&&&تخدم  . مع&&&روفة
إذن، ف&&&إن . مف&&&رطا للم&&&دار الثاب&&&ت بالنس&&&بة ل&&&ألرض   

الفض&اء الخارج&ي ال&ذي يمك&ن أن يستخدم استخدامات           
م&&تعددة، ه&&ذا الفض&&اء الخارج&&ي يمك&&ن أن ي&&تحول إل&&ى  

 .أرض يباب وأرض خراب

لق&د اس&تمعنا إل&ى االق&تراح الفرنس&ي، على أية          
ح&ال هذا ما دأبنا على القيام به منذ عشرين عاما حتى    
اآلن، فهناك مبدأ االستشعار عن بعد وهناك مبدأ البث         
المباش&ر ومس&ألة اس&تخدام الطاق&ة ال&نووية وإلى آخره،           

وم&ن ث&م إن ه&ذا مقدم&ة للقانون، إن          . عل&ى مت&ن الس&فن     
صح التعبير، مقدمة لها وضع شبه قانوني وبها مبادئ 

واليونان في  . ش&به قانونية من أجل حماية بيئة الفضاء       
، قد أآدت 3 في المؤتمر الثالث، يونيسبيس بيانها العام

عل&ى أهمية الحفاظ على بيئة الفضاء وحمايتها من أي          
إفراط في االستخدام قد ال يأخذ في الحسبان احتياجات   

 . األجيال المقبلة

إذن، من الناحية العملية، اقترحت فرنسا ربما 
م&&نذ س&&نتين، وال أتذآ&&ر م&&تى تحدي&&دا، اقترح&&ت الق&&يام     

اآلثار االقتصادية المتمخضة عن الحطام     بدراس&ة عن    
ال أظ&&ن أن&&ه يتعي&&&ن علي&&نا االن&&تظار فلدي&&&نا     . الفض&&ائي 

الب&يانات الفن&ية وأنا لست مهندسا ولكنني أرى أن لدينا       
والجمهورية . ما يكفي أساس لننطلق منه في مناقشاتنا      

التش&&يكية والجمهوري&&ة اليونان&&ية مع&&ا ق&&د اقترح&&تا ال&&بدء 
ترتي&&بات الت&&ي ينبغ&&ي الموافق&&ة ف&&ي ح&&وار ع&&ن مس&&ألة ال

 .عليها

إذن، أطل&ب إلى زميلنا من فرنسا بعد إذنكم يا         
س&يادة الرئيس في أن يتقدم باقتراح عملي محدد أآثر،          
آ&&&&ي يمك&&&&ن أن نق&&&&ترح عل&&&&ى الجلس&&&&ة العام&&&&ة ف&&&&ي      

يون&يو أس&لوبا معي&نا ل&بدء العم&ل عل&ى الفور،         /حزي&ران 
أ ون&&بدأ وأال ن&&رجأ ه&&ذا إل&&ى أب&&د اآلبدي&&ن، علي&&نا أن ن&&بد  

 .هذا هو تعليقي على طرح فرنسا. اآلن

أم&&ا بالنس&&بة للط&&رح ال&&&ذي قدم&&ه زميل&&نا م&&&ن      
. بلج&يكا، فأن&ا سعيد به، ألننا نوافق على آل ما طرحه           

وبإمكان&ي أن أعل&ن م&ن خاللك&م إل&ى زمالئي الذين هم              
أعض&&اء ف&&ي ف&&ريق الخ&&براء أن يعق&&دوا اج&&تماعا ال&&يوم   

ليس للمناقشة وإنما   وذل&ك لمواصلة المناقشة، ال رباه،       
ل&&نقول لت&&بادل اآلراء بش&&أن م&&ا اس&&تمعنا إل&&يه أم&&س م&&ن  

وق&&د أش&&رت أن&&ا ف&&ي   . جان&&ب الس&&يد رئ&&يس الكوميس&&ت  
مالحظ&&ات إل&&ى م&&ا يس&&مى بالش&&كل والمض&&مون، ش&&كل  
توصيات الكوميست ومضمونها، بمعنى أن النص هذا 

 .ليس نصا نهائيا، وأن المجال مفتوحا للتحسين

ممثل اليونان على هذا    أش&كر الس&يد     : الرئJيس 
 . البيان

ليس هناك من يرغب في الحديث في القائمة،        
ه&&&ل ه&&&ناك م&&&ن يع&&&ن له طل&&&ب الحدي&&&ث س&&&واء م&&&ن        
األعض&&اء أو المراقبي&&ن ع&&ن الب&&ند الخ&&امس ف&&ي ه&&ذه       

 اآلونة؟

إذن، س&وف نواص&ل دراس&ة البند الخامس         . ال
معلوم&ات ع&ن أنش&طة الم&نظمات الدول&ية ف&يما يتعلق             "

وأخ&&بر الس&&ادة  .  وذل&&ك عص&&ر ال&&يوم "بق&&انون الفض&&اء 
األعض&&اء بأنن&&ي أن&&وي أن أنه&&ي دراس&&ة الب&&ند الخ&&امس 
وذل&ك ف&ي اجتماع&نا عص&ر اليوم، ومن ثم فإن أي وفد          
م&ا زال يرغ&ب ف&ي الحدي&ث ع&ن ه&ذا البند، أرجوه أن                
 .يكتب اسمه في قائمة المتحدثين في أقرب وقت ممكن

يJJن األمJJور المJJتعلقة بJJتعريف الفضJJاء الخارجJJي وتعي 
حدوده وطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض وآيفية 

 استخدامه

س&&وف نواص&&ل، أيه&&ا الس&&ادة، دراس&&تنا للب&&ند      
األم&ور الم&تعلقة ب&تعريف الفضاء الخارجي        "الس&ادس   

وتعيي&ن ح&دوده وطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض         
، ول&&يس ه&&ناك م&&ن يطل&&ب الحدي&&ث  "وآيف&&ية اس&&تخدامه

 .قشاتنا صباح اليومبشأن هذا البند في منا
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وم&&ن ث&&م أتس&&ائل، ه&&ل ه&&ناك وف&&د أو مراق&&ب     
 يطلب الحديث عن هذا البند السادس؟

إذن، س&&&وف نواص&&&ل دراس&&&ة ه&&&ذا الب&&&ند     . ال
 .السادس عصر اليوم، إن شاء اهللا

 

الJJنظر فJJي مشJJروع اتفاقJJية المعهJJد الدولJJي لتوحJJيد     
القJJJانون الخJJJاص بشJJJأن الضJJJمانات الدولJJJية علJJJى      

ومشروع البروتوآول الملحق بها    المعJدات المنقولة    
 والمتعلق بالمسائل الخاصة بالملكية الفضائية

النظر "أق&ترح أن نبد اآلن دراسة البند الثامن          
ف&&ي مش&&روع اتفاق&&ية المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون       
الخ&&&&اص بش&&&&أن الض&&&&مانات الدول&&&&ية عل&&&&ى المع&&&&دات 
الم&نقولة، ومش&روع البروتوآول الملحق بها والمتعلق        

 ".ئل الخاصة بالملكية الفضائيةبالمسا

ل&&&&دي ع&&&&دد م&&&&ن المتحدثي&&&&ن ف&&&&ي ه&&&&ذا الب&&&&ند  
ولكن قبل هذا، فهل لي     . وس&أعطيهم الكلمة على الفور    

أن أق&&ترح عل&&يكم اق&&تراحا؟ فأن&&ا أفض&&ل أن نس&&تمع إل&&ى   
ب&يان اس&&تهاللي يقدم&&ه مم&&ثل اليون&&يدروا، معه&&د توح&&يد  
الق&انون الخاص، نستمع إلى بيانه ونعطيه فرصة لكي        

يط&نا علم&ا بالوض&ع ال&ذي وص&لت إل&يه المفاوضات             يح
ألن ه&ذا قد يفيدنا جميعا نحن الذين        . ف&ي إط&ار المعه&د     

اش&&&ترآنا ف&&&ي اآلل&&&ية التش&&&اورية ويك&&&ون مف&&&يدا أيض&&&ا   
بالنس&بة للوف&ود األخ&رى الت&ي لم تشترك في هذه اآللية       

 .التفاوضية

ومن ثم ما لم يكن لديكم أي اعتراض على ما           
طي الكلمة أوال للسيد المراقب    أس&لفت فإنن&ي س&وف أع      
 .من معهد اليونيدروا

 .اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسJJJابوغلو . السJJJيد ف
مايكرفون، يقول المترجم ): [فورية من اللغة الفرنسية  

، ل&يس ل&دي اع&تراض ي&ا س&يادة الرئيس على           ]الف&وري 
ولكنني أود أن أتقدم أنا . أن ن&بدأ بع&رض مم&ثل المعهد       

 .بيان يتعلق بمبدأ معيننيابة عن اليونان ب

إن ه&&ذه العمل&&ية عمل&&ية تقدي&&م معلوم&&ات ل&&يس    
وهذا ال يعد بمثابة إسهام . إال، طرح معلومات ليس إال

بع&&بارة . رس&&مي م&&ن أج&&ل التوص&&ل إل&&ى ن&&ص مبدئ&&ي    
أخ&&رى، ن&&&رى أن اللج&&نة الفرع&&&ية الس&&تخدام الفض&&&اء    
الخارج&&&ي ال يمك&&&ن أن تس&&&هم اآلن ف&&&ي وض&&&ع ه&&&ذا       

طالق&&ا م&&ن ه&&ذا نس&&تطيع أن نق&&بل  إذن، ان. ال&&بروتوآول
األم&ر، ولكن&نا لس&نا مش&ترآين عل&ى المدى الطويل في         

إن ه&&&&ذا أم&&&&ر ي&&&&رجع إل&&&&ى المؤتم&&&&ر     . ال&&&&بروتوآول
 .شكرا. الدبلوماسي الذي سوف يتكفل بهذه المسألة

وأآرر ما . شكرا للسيد ممثل اليونان: الرئيس
قل&ته م&ن قبل، أي أن ممثل اليونيدروا سوف تعطى له    

 اآلن لكي يتقدم بمعلومات ليس إال، ولذا ال أفهم          الكلمة
هذا . لم&اذا ت&بدي ه&ذا ال&تحفظ، إنن&ي قل&ت هذا بوضوح             

 .بالنسبة لمالحظتك األولى

أم&&ا بالنس&&بة للمالحظ&&ة الثان&&ية، فلدي&&نا مس&&ألة     
. وض&&&ع االتفاق&&&ية وب&&&روتوآولها ف&&&ي ج&&&دول األعم&&&ال

األم&&ر . ونح&&ن ن&&رى أن ه&&ذا ي&&تفق م&&ع ج&&دول األعم&&ال
 اتضح؟

 .ليونانا

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسJJJابوغلو . السJJJيد ف
لم أتابعك يا سيادة الرئيس، ): فورية من اللغة الفرنسية

ل&&م ت&&تاح ل&&ي الفرص&&ة ألن أت&&ابعك ف&&يما قل&&ت، ذل&&ك ألن  
الق&&ناة ال&&رابعة مش&&كلة، الق&&ناة الت&&ي تذي&&ع ال&&نص باللغ&&ة   

أن&&ا أت&&ابعك ع&&بر الق&&ناة  . الفرنس&&ية ي&&بدو أن به&&ا مش&&كلة 
ى أية حال، أنا أوافق على ما قلتموه رغم         ال&رابعة، عل&   

 .ذلك

أتس&&&&&ائل، الوف&&&&&ود الت&&&&&ي ت&&&&&تحدث : الرئJJJJيس 
بالفرنس&&ية، ه&&ل تواج&&ه نف&&س المش&&كلة الت&&ي يواجهه&&ا      

 .السيد ممثل اليونان؟ نعم، نعم يبدو هذا

إذن، آ&&&ل م&&&ا بوس&&&عي أن أفعل&&&ه اآلن ه&&&و أن   
أطل&ب إل&ى مه&ندس الص&وت أن يس&اعدنا ف&ي ح&ل هذه               

 .المشكلة

 .لجلسة لفترة وجيزةنعلق ا

 00/11علقت الجلسة الساعة 

 08/11استؤنفت في الساعة 

 واآلن س&&نقوم بال&&نظر ف&&ي مش&&روع   :الرئJJيس
اتفاق&&ية المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص بش&&أن  
المص&&الح الدول&&ية ف&&ي المع&&دات المت&&نقلة، وللمش&&روع      
األول لل&&&بروتوآول الملح&&&ق به&&&&ا الم&&&تعلق بالمس&&&&ائل    

وس&أعطي الكلم&ة لألمان&ة    . ية الفض&ائية الخاص&ة بالملك&  
 .آي تقول لكم ما هي مشكلة الكابينة الفرنسية

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السJJيد ب
الق&&ناة الفرنس&&ية س&&تذاع عل&&ى الق&&ناة  : )اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

الس&&ابعة، أرج&&و م&&ن الوف&&ود الت&&ي ت&&تحدث الفرنس&&ية أن 
ار ف&&&ي يمك&&&نكم االس&&&تمر. يق&&&بلوا به&&&ذا الح&&&ل المؤق&&&ت 

الجلس&ة الص&باحية على القناة الرابعة ولكن بعد الظهر          
ال . س&&&يتم نق&&&ل الق&&&ناة الفرنس&&&ية عل&&&ى الق&&&ناة الس&&&ابعة    

 .يستطيعون أن يحولوا القناة اآلن

 إذن، هل نستطيع البدء في عملنا؟: الرئيس
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إذن س&&&&&&أعطي الكلم&&&&&&ة اآلن للس&&&&&&يد مم&&&&&&ثل   
 .اليونيدروا، السيد مارتين ستانفورد

ت&&&رجمة ) (اليون&&&يدروا(فورد سJJJتان. السJJJيد م
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس،  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

يس&عدني أن أتواجد هنا اليوم، ولم       . أس&عد اهللا ص&باحكم    
أتوق&ع بأن أدلي ببيان في الواقع األمر، وبالتالي أرجو          

 .أن تعذروني لو آانت مداخلتي ليست واضحة

المؤتم&&&&&&ر الدبلوماس&&&&&&ي الخ&&&&&&اص بمع&&&&&&دات  
جس&ام الفضائية، عقد في آيب تاون في      الطائ&رات واأل  
واالتفاق&&ية الم&&نظور . نوفم&&بر الماض&&ي/تش&&رين الثان&&ي

ف&&يها ه&&و أن ي&&تم ال&&نظر ف&&ي أم&&ان المع&&دات المت&&نقلة أو   
إن . آاف&&&&ة المع&&&&دات الم&&&&نقولة ذات الق&&&&يمة الم&&&&رتفعة  

 م&ن تشرين  16ال&بروتوآول آ&ان مف&توحا للتوق&يع ف&ي          
دة ف&&ي المؤتم&&ر نوفم&&بر وق&&د مثل&&ت األم&&م الم&&تح /الثان&&ي

الدبلوماس&ي وآان هناك قرارات صدرت عن المؤتمر     
الدبلوماس&&ي وم&&ن بي&&نها قراري&&ن متص&&لين بعم&&ل ه&&ذه    

 .اللجنة

أوال، االعتراف باآللية التشاورية المخصصة   
وب&&&دال م&&&ن ع&&&بارة الملك&&&ية الفض&&&ائية ل&&&تحديد نط&&&اق     

 األص&ول الفض&ائية، وذل&ك    space assetsالتطب&يق بكلم&ة   
 .عتبار المعاني المرتبطة بكلمة الملكيةأخذا بعين اال

الق&رار الثان&ي الذي يهم الحاضرين هنا اليوم،         
ه&و أن المؤتم&ر الدبلوماسي قد قرر إدخال مادة جديدة          
تع&&الج العالق&&ة بي&&ن االتفاق&&ية وآ&&ل م&&ن ال&&بروتوآوالت  
وه&ي تؤآ&د عل&ى سيادة آل من البروتوآوالت بالنسبة           

 .لالتفاقية

�البروتوآوالت  وت&م التوق&يع على هذه       � ،
إن اإليك&او، منظمة الطيران المدني الدولي، قد حددت         

ة وت&&م  ـة ب&&المعدات الم&&نقول ـعل&&ى أنه&&ا الس&&لطة المعن&&ي   
 وهي تابعة لمجلس    ،...�ها السلطة   ـديده&ا عل&ى أن    ـتح

الم&&نظمة، وس&&وف تعق&&د جلس&&ة ف&&ي الش&&هر الق&&ادم ف&&ي     
مون&&تريال، وإل&&ى أن ي&&تم س&&ريان مفع&&ول ال&&بروتوآول   

ن الدول قد أحرزت تقدما آبيرا بالنسبة أج&د أن ع&دد م    
 .للتصديق على االتفاقية

االتفاق&&&ية آم&&&ا ي&&&درك الجم&&&يع، ه&&&ي اتفاق&&&ية      
إطاري&ة تض&ع القواع&د األساس&ية تغط&ي آافة المعدات             
المح&ددة وال&بروتوآوالت تتناول آل فئة من فئات هذه          

 .المعدات

وب&&&نفس األس&&&لوب، آم&&&ا ص&&&در ب&&&روتوآول     
لل&&&بروتوآوالت األخ&&&رى الطائ&&رات، فه&&&ناك مش&&اريع   

. الت&&ي س&&وف ي&&تم إعداده&&ا بالنس&&بة لألص&&ول الفض&&ائية 
وآل من هذه األفرقة مكونة من ممثلين عن المصنعين 
والمش&غلين وش&رآات التأمي&ن عل&ى تل&ك المعدات ذات            
 .القيمة المرتفعة، وأيضا ممثلين عن المنظمات الدولية

وبمج&&&&&&&رد اس&&&&&&&تكمال المش&&&&&&&اريع األول&&&&&&&ية  
 تق&دم لرئ&يس اليون&يدروا لكي يتم    ل&بروتوآوالت س&وف   

ال&نظر ف&يها م&ن ق&بل مجل&س إدارة اليون&يدروا لك&ي يتم               
 .نقلها للحكومات

؟ ب&&&&&&&&&الخطوط [وال&&&&&&&&&بروتوآول الخ&&&&&&&&&اص 
 .، سوف يتم النظر فيه في روما]الحديدية؟

بالنس&بة لل&بروتوآول الخ&اص بالفض&اء قد قدم          
يون&يو الماض&ي لرئ&يس اليونيدروا      /ف&ي نهاي&ة حزي&ران     

اج&&تمع الف&&ريق الع&&امل المعن&&ي به&&ذا األم&&ر ف&&ي بع&&د أن 
 .آاليفورنيا

س&&&بتمبر /وف&&&ي اج&&&تماعه األخ&&&ير ف&&&ي أيل&&&ول   
الماض&&&ي، ف&&&إن مجل&&&س إدارة اليون&&&يدروا ق&&&د ص&&&رح    
لألمانة لنقل هذا النص للحكومات عندما تتاح الفرصة  
لتحدي&ث ه&ذا ال&بروتوآول م&ع ال&تعديالت التي ستدخل            

ذلك في سياق   عل&ى ال&بروتوآول الخ&اص بالطائرات و       
وآذلك فقد . مؤتم&ر آي&ب ت&اون ال&ذي عق&د بع&د شهرين         

ص&رح مجل&س اإلدارة الهي&ئة المعن&ية به&ذه المهمة بأن          
ت&&أخذ بعي&&ن االعت&&بار اآلراء الت&&ي أعرب&&ت ع&&نها اآلل&&ية  

يون&&يو /التش&&اورية الت&&ي أنش&&أها الكوب&&وس ف&&ي حزي&&ران
 .الماضي

ثال&&&ثا، إن مجل&&&س اإلدارة ق&&&د رأى أن العمل&&&ية 
ية الحكوم&ية الدولية يجب أن تتسع، ليس فقط       التفاوض& 

لكي تشمل الدول األعضاء في اليونيدروا ولكن الدول        
األعض&&&&اء ف&&&&ي الكوب&&&&وس ومكت&&&&ب ش&&&&ؤون الفض&&&&اء 

 .الخارجي التابع لألمم المتحدة

ولك&ي يتم اإلعداد الجيد لعمل هذه اللجنة، فإن        
الف&ريق المعن&ي بالفض&اء الخارجي قد اجتمع في روما           

اللمس&&&&ات األخ&&&&يرة، وذل&&&&ك لل&&&&نظر ف&&&&ي  لل&&&&نظر ف&&&&ي 
االستنتاجات التي توصلت إليها المجموعة االستشارية 

وقد عقد هذا االجتماع في روما ورأسه . في اجتماعيها
البروفس&&&ور آوب&&&ال رئ&&&يس اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية 

 ].ورئيس مكتب شؤون الفضاء الخارجي[

ون&&&&ص المش&&&&روع األول&&&&ي لل&&&&بروتوآول ق&&&&د 
فبراير الماضي في   /التس&يير ف&ي ش&باط     اس&تكملته لج&نة     

روم&&ا وق&&د حض&&ره موآ&&ل ع&&ن مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء  
الخارج&ي وس&ينقل ويحال للحكومات، وسيعقد اجتماع        

. لممثلي&ن حكوميي&ن في اليونيدروا في أواخر هذا العام         
وق&د قام&ت لج&نة التس&يير بال&نظر في آافة آراء الفريق              

يق التش&اوري وس&وف ي&تم ال&نظر ف&ي ذل&ك م&ن ق&بل فر           
وق&&د ت&&م االه&&تمام ب&&أن    . الخ&&براء الحكوميي&&ن الدوليي&&ن  

اآللية التشاورية قد أقرت بمسؤولية األمم المتحدة فيما        
 .يتعلق بمتطلبات التمويل وعند قيامها بهذه الوظائف

وف&&ي الخ&&تام، فأع&&تقد بأن&&ه م&&ن المالئ&&م ل&&ي أن   
أقول أنه سيسعدنا آثيرا لو أن اللجنة الفرعية القانونية     

توصي أو أن تصادق على هذه االستنتاجات يمك&ن أن    
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المقدم&&&ة م&&&ن ق&&&بل اآلل&&&يات التش&&&اورية المعن&&&ية به&&&ذا     
 .شكرا سيدي الرئيس. الموضوع

ش&&&&&&كرا للس&&&&&&يد المراق&&&&&&ب ع&&&&&&ن  : الرئJJJJJJيس
اليون&&يدروا، المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص،   
وذل&ك إلنارت&نا ح&ول تطور المفاوضات الجارية حول          

 .هذا البند

وبون الموق&رون، ه&ناك ع&دد من        الس&ادة الم&ند   
المتحدثي&&ن الذي&&ن س&&جلوا أس&&مائهم للحدي&&ث ح&&ول ه&&ذا     
الموض&&&وع، س&&&أعطي الكلم&&&ة للم&&&تحدث األول الس&&&يد   

 .مندوب الجمهورية التشيكية

) الجمهوري&&&ة التش&&&يكية  (شJJJتيبانك. السJJJيد ج
ش&&كرا س&&يدي  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

اخلتي حول البند الس&يد الرئ&يس، ف&ي بداية مد       . الرئ&يس 
الثام&ن من جدول األعمال، اسمحوا لي أن أعرب عن          
آامل تأييدنا لجهودآم لكي نحقق النجاح آما حدث في         
األع&وام الس&ابقة له&ذه ال&دورة للج&نة الفرعية القانونية،          
والت&ي ت&نعقد ف&ي الذآ&رى األربعي&ن له&ذه الهيئة التابعة             

 .لألمم المتحدة

لم&&درج أمام&&نا، الس&&يد الرئ&&يس، إن ه&&ذا الب&&ند ا 
دون ش&ك، يكتس&ي أهم&ية خاصة وهو موضوع جديد،      
إذ يعك&س التوجهات األخيرة في تطوير قانون الفضاء        
ف&ي عص&رنا وق&د أدى إل&ى تع&اون وثيق مع المنظمات              
الحكوم&ية الدولية األخرى وخاصة اليونيدروا، المعهد      

وإن ه&&ذه المؤسس&&ة  . الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص  
ت لألم&&م الم&&تحدة ولج&&نة اس&&تخدام  المع&&روفة ق&&د توجه&& 

الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض الس&&&لمية بع&&&رض   
وطل&&ب لل&&تعاون الوث&&يق م&&ع اليون&&يدروا ف&&ي ص&&ياغة       
مش&&روع االتفاق&&ية الخاص&&ة بالض&&مانات الدول&&ية عل&&ى    
المع&&&دات الم&&&نقولة، ومش&&&روع ال&&&بروتوآول األول&&&ي     

 .المعني بالمسائل الخاصة باألصول الفضائية

ي&&&ة الت&&&ي أعطي&&&ت للج&&&نة  وعل&&&ى أس&&&اس الوال
الفرع&&&ية القانون&&&ية م&&&ن ق&&&بل الجمع&&&ية العام&&&ة لألم&&&م     
الم&&&تحدة، ف&&&إن اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية ق&&&د آرس&&&ت  

. اه&تماما آب&يرا له&ذا الموض&وع خ&الل الس&نة الماض&&ية      
وخاص&ة فق&د ت&م ذل&ك م&ن خ&الل آل&ية تش&اورية خاص&&ة         
ناقش&&&ت بم&&&زيد م&&&ن التفاص&&&يل العدي&&&د م&&&ن المس&&&ائل      

ش&&اريع ب&&الدور ال&&ذي ستض&&طلع ب&&ه األم&&م المتص&&لة بالم
الم&تحدة ف&ي اع&تماد وتطبيق هذه الصكوك الجديدة آل         

 .على حدى

وفي هذا السياق، ينبغي لنا أن نذآر بأن نسبة         
الحض&ور ف&ي آ&ل م&ن دورتي اآللية التشاورية، سواء            

 أو ف&&ي روم&&ا ف&&ي   2001س&&بتمبر /ف&&ي ب&&اريس أيل&&ول  
ن&&ه ش&&كل  ، آ&&ان م&&رتفعا أل 2002ي&&ناير /آ&&انون الثان&&ي 

أآ&&&ثر م&&&ن ثلث&&&ي العض&&&وية الفعال&&&ية للج&&&نة الفرع&&&ية      
وإن الوفود التي تأتي من . والم&نظمات الدولية المهتمة  

بل&&دان م&&ن آاف&&ة المجموع&&ات الجغراف&&ية والت&&ي تم&&ثل     
درج&&&ات مخ&&&تلفة م&&&ن ال&&&تطور االقتص&&&ادي والعلم&&&ي    

والتكنولوج&ي ق&د ش&ارآت ف&ي المناقشات وأسهمت في        
ع&&الوة عل&&ى ذل&&ك   . إل&&يهااالس&&تنتاجات الت&&ي توص&&لت   

ينبغي الترآيز هنا بأن رسالة امتنان وتقديرا عميق قد         
ت&م االتف&اق عليها من قبل المشارآين في هذه الدورات           
ونقل&ت إل&ى حكومت&ي فرنسا وإيطاليا الستضافتها لهذه          

إن مكت&ب األم&م المتحدة لشؤون الفضاء        . االج&تماعات 
ل إعداد الخارج&ي ق&د أي&دت ه&ذا ال&نفع بالكامل من خال         

وتس&&هيل ه&&ذه المش&&اورات وم&&ن خ&&الل إص&&دار وث&&ائق   
لذلك فإن  . مف&يدة حول االستنتاجات التي توصلت إليها      

مكت&ب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي تستحق        
 .آامل التقدير لهذا العمل المتفاني

واآلن ي&ا س&يادة الرئ&يس، اسمحوا لي أن أتقدم         
ص&&&ة ب&&&بعض التعقي&&&بات ح&&&ول بع&&&ض الجوان&&&ب الخا    

 .بالموضوع قيد البحث

اس&محوا لي أن أقول، أوال أن وفد الجمهورية         
التش&&&يكية ي&&&رى ويش&&&ارك ال&&&رأي القاض&&&ي بأن&&&ه وفق&&&ا   
التفاق&ية وب&روتوآول الفضاء آكل يمكن أن يسهل من          
تطوي&&&ر األنش&&&طة ال&&&تجارية ف&&&ي الفض&&&اء الخارج&&&ي،    
وبالتال&&&ي يع&&&ود بال&&&نفع عل&&&ى ال&&&بلدان ذات المس&&&تويات 

وهذا يتعلق أيضا   . تكنولوج&ية المخ&تلفة   االقتص&ادية وال  
بأنشطة البلدان النامية والبلدان التي هي على مشارف        

 .األنشطة الفضائية

تعقيب&&&ي الثان&&&ي ي&&&تعلق بأآ&&&ثر المش&&&اآل الت&&&ي  
حظي&ت بمناقش&ة ح&تى اآلن، وه&ي العالق&ة بي&ن النظام              
الدول&ي الجدي&د المق&ترح بالهي&ئة القائم&ة لقانون الفضاء         

ت في معاهدات الفضاء التابعة لألمم      الدولي، آما ورد  
وآم&ا أعرب&ت ع&ن رأيها من قبل الجمهورية          . الم&تحدة 

التش&&يكية ف&&ي رده&&ا األول&&ي عل&&ى قائم&&ة األس&&ئلة الت&&ي     
طرح&تها األمان&ة ف&إن االتفاق&ية وال&بروتوآول إذا ما تم           
ص&&ياغتها وتطب&&يقها بش&&كل مدق&&ق، فه&&ي ل&&ن ت&&نال ول&&ن  

 ف&&ي ق&&انون تم&&س الم&&بادئ القائم&&ة والمنص&&وص عل&&يها 
وه&ذا اله&دف، عل&ى ال&رغم م&ن ذل&ك،       . الفض&اء الدول&ي  

يج&ب أن ي&تم تأمي&نه م&ن خ&الل إدراج حك&م للضمانات             
المالئم&ة ف&ي ال&بروتوآول الفضائي من خالل التطبيق          
بحس&&ن نواي&&ا لالتفاق&&ية وال&&بروتوآول م&&ن ق&&بل ال&&دول     
األط&راف، وأيض&ا م&ن خالل الممارسة المحايدة لكافة         

. لع بها السلطة اإلشرافية والسجلالوظائف التي تضط  
وبش&&&&&&كل خ&&&&&&اص، إن االح&&&&&&ترام الك&&&&&&امل للم&&&&&&بادئ 
المنص&وص عل&&يها ف&&ي ق&&انون الفض&&اء آم&&ا وردت ف&&ي  
مع&اهدات الفض&اء الدول&ية والت&ي أبرم&ت تح&ت رعاية             
األم&م الم&تحدة ينبغ&ي أن ي&تم ال&نص عليها صراحة في         
ب&روتوآول الفض&اء وأن ت&رد ف&ي فق&رات الديباجة لهذا        

 عل&&ى أي&&ة ح&&ال، ف&&إن المش&&اآل الت&&ي يمك&&ن أن   .الص&&ك
تظه&ر ف&يما يتعلق بقانون الفضاء الدولي الحالي ليست      
مح&&&&ددة أو ت&&&&تعلق فحس&&&&ب باالتفاق&&&&ية وب&&&&روتوآول     
الفض&&اء، فه&&ي معن&&ية بأوض&&اع يمك&&ن أن تح&&دث ف&&ي      
مج&االت أخ&&رى للق&&انون الدول&&ي آم&ا أنه&&ا ظه&&رت ف&&ي   

ة و العالق&&&ات الوث&&&يقة بي&&&ن مع&&&اهدات الفض&&&اء القائم&&&   
القواني&ن الوطن&ية الت&ي تحك&م األنشطة الفضائية والتي           

 ].؟يتعذر سماعها؟[تعتمدها الدول 
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من وجهة نظرنا، فإن اتفاق معاهدات الفضاء      
ال&&&تابعة لألم&&&م الم&&&تحدة والص&&&كوك الجدي&&&دة ل&&&ن ي&&&تم     
المس&&&اس ب&&&ه م&&&ن خ&&&&الل اس&&&تخدام لمفاه&&&يم مخ&&&&تلفة      

يم وبطب&&يعة الح&&ال ف&&إن ه&&ذه المفاه&& . للص&&كوك الجدي&&دة
ستكتس&ي معان&ي مختلفة ولكنها معرفة في آل من هذه          

وإن اس&&&&تخدام تعب&&&&ير . الص&&&&كوك ألغ&&&&راض مح&&&&ددة 
األصول الفضائي آما ورد في النص الحالي لمشروع 
بروتوآول الفضاء هي أآثر مالئمة عن تعبير الملكية        

ف&&&إن ال&&&تعريف، وال&&&ذي ظه&&&ر م&&&ن خ&&&الل   . الفض&&&ائية
خبراء الذي انعقد   الم&داوالت األخ&يرة للف&ريق العامل لل       

، ه&&و تع&&ريف  2002ي&&ناير  /ف&&ي نهاي&&ة آ&&انون الثان&&ي   
وإن مشكلة الحقوق ذات    . م&رض بالنس&بة لوف&د ب&الدي       

 .الصلة يجب أن تخضع لمزيد من الدراسة

الس&&&&&يد الرئ&&&&&يس، خ&&&&&الل م&&&&&داوالت اآلل&&&&&ية   
التش&&&اورية، فم&&&ن بي&&&ن المس&&&ائل الت&&&ي نوقش&&&ت بش&&&كل 

ول&&ي  موس&&ع آان&&ت طب&&يعة وإط&&ار نظ&&ام التس&&جيل الد     
والسلطة اإلشرافية والسجل وخاصة تحديد الهيئات أو 

وعلينا . األش&خاص المالئمي&ن لممارس&ة ه&ذه الوظائف        
أن نق&&در أن ن&&تائج ال&&دورة الثان&&ية لآلل&&ية التش&&اورية ق&&د  
وافق&&ت عل&&ى نظ&&ام لتس&&جيل الض&&مانات الدول&&ية عل&&ى      
األص&ول الفض&ائية ينبغ&ي أن تحظى بثقة المستخدمين          

ا له&&&&ذا الغ&&&&رض ف&&&&إن الس&&&&لطة    وتحق&&&&يق. المحتملي&&&&ن
 .اإلشرافية يجب أن تكون منظمة حكومية دولية

وت&رى الجمهوري&&ة التش&يكية ب&&أن ه&ذه الس&&لطة    
يجب أن تضطلع بها منظمة حكومية دولية ذات سمعة 

ونظرا . ويج&ب أن تض&طلع بها األمم المتحدة      . عظ&يمة 
لدوره&&ا ف&&ي مج&&ال ال&&تعاون الدول&&ي ف&&إن األمي&&ن الع&&ام   

 يج&ب أن يك&&ون ه&و ال&ذي يق&وم بوظ&&يفة     لألم&م الم&تحدة  
الس&لطة اإلشرافية وأدائه يجب أن يحال لمكتب شؤون      
الفض&&&اء الخارج&&&ي، اس&&&تنادا إل&&&ى اختص&&&اص خدم&&&ة    

وإذا آان  . التعاون الدولي في مجال األنشطة الفضائية     
لألم&م الم&تحدة أن تضطلع بدور السلطة اإلشرافية فإن    

ر م&&&ن الم&&&نظمة العالم&&&ية يج&&&ب أن تحظ&&&ى بأآ&&&بر ق&&&د  
المم&يزات والحص&انات، آم&ا نص&ت عل&ى ذل&ك اتفاقية             

 . حول حصانات ومزايا األمم المتحدة1946

إن عم&ل األمان&ة ال&ناجم عم هذه الوظيفة سيتم           
تس&&هيله م&&ن خ&&الل إنش&&اء ف&&ريق للخ&&براء تعي&&نه ال&&دول   

آذل&&&ك ف&&&إن  . األط&&&راف ف&&&ي االتفاق&&&ية وال&&&بروتوآول   
لدول&&ي ف&&ي الكوب&&وس وه&&ي الهي&&ئة التنس&&يقية لل&&تعاون ا  

مج&ال األنشطة الفضائية يجب أن تتلقى تقارير دورية     
ح&&ول أداء ه&&ذه المهم&&ة اإلش&&رافية الت&&ي تض&&طلع به&&ا      

بطب&يعة الح&ال فإن قبول هذه الوظيفة من قبل          . األمان&ة 
األمم المتحدة سيخضع السترداد آامل لتكاليف تقدمها        

 .الدول األطراف في االتفاقية والبروتوآول

ب&دور المس&جل، فق&د ت&م النص        أم&ا ف&يما ي&تعلق       
وإن وفدن&&ا يفض&&ل . عل&&ى ذل&&ك ف&&ي ب&&روتوآول الفض&&اء

 .هذه المهمة أن يضطلع بها آيان خاص

الس&يد الرئ&يس، إن المس&ائل السابقة الذآر هي       
مج&&&رد أم&&&ثلة قل&&&يلة أع&&&رب حوله&&&ا وف&&&د الجمهوري&&&ة     
التش&يكية عن آرائه في ردودنا األولية على االستبيان،     

وفي نفس الوقت فإن  .  التشاورية وخ&الل مناقشة اآللية   
اس&&تنتاجات والمش&&اورات الت&&ي تم&&ت ح&&تى اآلن آم&&ا      
وردت ف&&&&&&&&&ي الج&&&&&&&&&زء األخ&&&&&&&&&ير م&&&&&&&&&ن الوث&&&&&&&&&يقة   

A/AC.105/C.2/L.233       تشير إلى عدد من الجوانب التي ،
أوص&&ي به&&ا لك&&ي ي&&تم إج&&راء الم&&زيد م&&ن المناقش&&ات        

عالوة على ذلك، فمن خالل اتفاقية الضمانات   . حوله&ا 
 المعدات المتنقلة وعلى الرغم من أن هذه        الدولية على 

االتفاق&&&&&ية والت&&&&&ي خلق&&&&&ت أساس&&&&&ا مش&&&&&ترآا لكاف&&&&&ة      
ال&&بروتوآوالت المح&&ددة المرت&&بطة به&&ذا الص&&ك ق&&د ت&&م   
الموافق&ة عل&يها ف&ي المؤتم&ر الدبلوماسي الذي عقد في             

نوفم&&بر الماض&&ي، ف&&إن /آي&&ب ت&&اون ف&&ي تش&&رين الثان&&ي
خاص&&ة مش&&روع ال&&بروتوآول ع&&ن المس&&ائل المح&&ددة ال 

ويجب أن . باألص&ول الفض&ائي آان مجرد وثيقة أولية      
يكون اآلن محل دراسة لالجتماعات الحكومية الدولية       
التي ستعقدها اليونيدروا من أجل االنتهاء من مشروع     

 .هذا البروتوآول

وإن وف&د ب&الدي يق&در ال&تعاون بين اليونيدروا           
والكوب&&وس واللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية وترح&&ب بن&&ية     

ي&&&&&ندروا ف&&&&&ي افت&&&&&تاح اج&&&&&تماع حكوم&&&&&ي دول&&&&&ي   اليو
ل&بروتوآول الفض&اء لكافة الدول األعضاء والمراقبين        
المهتمي&&ن ف&&ي الكوب&&وس وآذل&&ك ممثل&&ي مكت&&ب ش&&ؤون  

ووف&د ب&الدي مقت&نعا ب&أن الكوبوس        . الفض&اء الخارج&ي   
م&&ن جان&&بها يج&&ب أن تدل&&ل عل&&ى اه&&تمامها بمش&&روع       

 جدول  اليون&يدروا م&ن خ&الل إبقائه&ا على هذا البند في           
أعم&&ال اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية إل&&ى أن ي&&تم االن&&تهاء    
التام لمشروع البروتوآول الخاص بالمسائل المرتبطة    

 .شكرا. باألصول الفضائية

ش&&&&&كرا للس&&&&&يد الموق&&&&&ر م&&&&&ندوب  : الرئJJJJJيس
 .الجمهورية التشيكية لبيانه

واآلن أعط&&&ي الكلم&&&ة للس&&&يد الموق&&&ر م&&&ندوب  
 .الواليات المتحدة األمريكية

JJJJJياس . يد سالسJJJJJالوالي&&&&&ات الم&&&&&تحدة  (مات
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

م&&&&&نذ اجتماع&&&&&نا ال&&&&&ذي عق&&&&&د ف&&&&&ي . س&&&&&يدي الرئ&&&&&يس
أب&&&ريل الماض&&&ي ش&&&هدت أعم&&&ال اليون&&&يدروا     /نيس&&&ان

تط&&&&ورات آب&&&&يرة فض&&&&ال ع&&&&ن تطوي&&&&ر ال&&&&بروتوآول 
في الشتاء األخير فإن    . الخ&اص بالموجودات الفضائية   

لدبلوماس&&&&&ي الع&&&&&تماد اتفاق&&&&&ية األص&&&&&ول   المؤتم&&&&&ر ا
، اع&تمد االتفاق&ية التي تسمى اتفاقية آيب         ]؟المت&ناقلة؟ [

ت&&&&&اون وآذل&&&&&ك ال&&&&&بروتوآول الخ&&&&&اص بالمرآ&&&&&بات   
وسنستغل هذه الفرصة لكي نشكرآم، سيدي . الفضائية

الرئ&يس، عل&ى تقري&رآم الجيد بشأن هذا المؤتمر الذي           
ك األعمال  أب&رز ال&تقدم المح&رز في ذلك المؤتمر وآذل         

الت&&&ي تن&&&تظرنا ف&&&يما ي&&&تعلق ب&&&بروتوآول الموج&&&ودات   
 .الفضائية
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آم&ا ن&ود أن نش&يد باألمان&ة عل&ى أعمالها، إلى             
جان&ب اليون&يدروا وآذل&ك مع حكومات فرنسا وإيطاليا     
والوآال&&ة الفض&&ائية األوروب&&ية بش&&أن تنظ&&يم اجتماع&&ي   
عم&&&&&ل لآلل&&&&&ية التش&&&&&اورية الخاص&&&&&ة بش&&&&&أن اتفاق&&&&&ية  

ل&&&ك مش&&&روع ال&&&بروتوآول الخ&&&اص   اليون&&&يدروا، وآذ
إن أعم&&ال اآلل&&&ية التش&&&اورية  . ب&&الموجودات الفض&&&ائية 

آان&ت مف&&يدة بالنس&بة إلي&&نا والس&&يما ف&ي تحدي&&د القض&&ايا    
الت&&&&ي ينبغ&&&&ي أن ت&&&&نظر ف&&&&يها ال&&&&دول األعض&&&&اء ف&&&&ي  
اليون&يدروا وذل&ك م&ن أج&ل التفاوض بشأن بروتوآول           

 .الموجودات الفضائية

الجتماعي&&&ن الوالي&&ات الم&&&تحدة ش&&&ارآت ف&&&ي ا 
ونح&&&&ن مس&&&&رورون لل&&&&تقرير ال&&&&ذي أحال&&&&ت اآلل&&&&ية      

إن الواليات . التش&اورية عل&ى اللج&نة الفرعية القانونية     
المتحدة ملتزمة بأهداف هذا البروتوآول، ونحن ندرك 
جم&يعا ب&أن األنشطة التجارية في الفضاء الخارجي قد          
زادت بشكل آبير وخاصة خالل السنوات الخمسة إلى 

إن نم&&&&و وتط&&&&ور قط&&&&اع الفض&&&&اء  . عش&&&&رة األخ&&&&يرة
ال&&&تجاري س&&&يفيد جم&&&يع ال&&&دول ف&&&ي بع&&&ض الم&&&ناطق،  
. وآذل&&ك بمخ&&تلف مس&&توياتها االقتص&&ادية واالجتماع&&ية

إن ال&نظم الفض&ائية ال&تجارية لديها القدرة على تخطيط     
وتص&&&ميم وإط&&&الق العمل&&&يات الفض&&&ائية وه&&&ذا س&&&يأخذ 

وف&&ي مج&&ال االتص&&االت، عل&&ى س&&بيل   . س&&نوات آث&&يرة
ف&&إن نظ&&م الس&&واتل أص&&بحت أغل&&ى بكث&&ير م&&ن  الم&&ثال، 

وإض&افة إلى ذلك    . غ&يرها م&ن التكنولوج&يات األخ&رى       
ف&إن عمل&ية الخصخصة والسياسات التنافسية قد دفعت         

. بع&&دد م&&ن الحكوم&&ات إل&&ى تموي&&ل األنش&&طة الفض&&ائية  
ع&&&الوة عل&&&ى ذل&&&ك، فع&&&بر ال&&&تاريخ ق&&&د تح&&&د العوام&&&ل   

يل االقتص&&&ادية م&&&ن مص&&&ادر ال&&&تمويل، وآل&&&يات ال&&&تمو 
الم&تاحة لألنش&طة الفض&ائية والت&ي ه&ي ح&يوية بالنسبة            

 .لهذا القطاع قد أصبحت تطرح تحديات أآثر

واآلن ما نزال نعتقد بأن مشروع البروتوآول 
بش&&أن الموج&&ودات الفض&&ائية م&&ن خ&&الل ترآ&&يزه عل&&ى   
األص&ول وآذل&ك على تمويل المستحقات، لديه طاقات         

نش&&&&طة آب&&&&يرة ل&&&&تعزيز تواف&&&&ر ال&&&&تمويل ال&&&&تجاري لأل
وم&&&ن خ&&&الل تيس&&&ير م&&&زيد م&&&ن ال&&&تمويل      . الفض&&&ائية

ال&تجاري للس&واتل وغ&يرها م&ن المع&دات المتنقلة، فإن            
ه&&&ذا ال&&&بروتوآول س&&&يزيد، ف&&&ي نهاي&&&ة المط&&&اف، م&&&ن   
الخدم&ات المقدم&ة ف&ي مج&ال الفض&اء لل&دول ف&ي جميع           

 .المناطق وذلك بمختلف مستوياتها التنموية

 التي  ونود أن نعرب عن نظرنا بشأن القضايا      
ن&&رى أن&&ه يتعي&&ن علي&&نا أن نت&&ناولها لك&&ي ننش&&ئ نظام&&ا    

فيمكن أن تصنف آقضايا  . فع&اال بموج&ب البروتوآول    
تنش&&&أ ف&&&ي س&&&ياق المع&&&اهدات القائم&&&ة، أي مع&&&اهدات      
الفض&&&اء الخارج&&&ي ومع&&&اهدات االتص&&&االت الدول&&&ية     
فض&&ال ع&&ن القض&&ايا المتص&&لة بالممارس&&ات التنظيم&&ية    

 .المحلية

ا المتص&&لة بالمع&&اهدات، وف&&يما ي&&تعلق بالقض&&اي
فإن&نا ن&رى أنه يجب علينا أن ننظر بمزيد من االهتمام            
ف&&&ي عواق&&&ب عمل&&&يات ال&&&نقل ف&&&ي إط&&&ار ال&&&بروتوآول   
وآذل&&&ك اتفاق&&&ية اليون&&&يدروا وآذل&&&ك ال&&&تزامات ال&&&دول   

وحقوقها بموجب معاهدات الفضاء الخارجي واالتحاد  
وف&&ي إط&&ار  . الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية  

ية يونيدروا والبروتوآول المقترح، ففي حالة عدم اتفاق
الوف&&&اء باالل&&&تزامات، أو اإلعس&&&ار، فيمك&&&ن أن ت&&&نقل     
األص&ول م&&ن دول&ة إل&&ى أخ&رى أو م&&ن إقل&يم دول&&ة إل&&ى     
إقل&يم دول&ة أخ&رى، وعملية هذا النقل يمكن أن تحصل            
اآلن، ولك&ن ب&روتوآول الموجودات قد يزيد من تواتر      

كن لعملية النقل أن تؤثر  فك&يف يم  . عمل&يات ال&نقل ه&ذه     
عل&ى مس&ؤولية الدول&ة المطلق&ة؟ وآ&يف يمكن أن تؤثر          
عل&&&ى مس&&&ؤولية الدول&&&ة ف&&&ي اإلش&&&راف عل&&&ى بع&&&ض     
األنش&طة الفض&ائية المعي&نة؟ باإلض&افة إلى ذلك، يجب           
أن ن&&&درس م&&&ا إذا آان&&&ت ال&&&تزامات ال&&&دول وحقوقه&&&ا     

 .المتصلة بإعادة األجسام يمكن أن تتأثر

إج&&&راءات االتح&&&اد  وإض&&&افة إل&&&ى ذل&&&ك ف&&&إن    
الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية تنش&&ئ حقوق&&ا  
ذات أولوي&&ة ف&&يما يتص&&ل بط&&يف ال&&تردد وآذل&&ك مواق&&ع 

ون&ود آذل&ك أن ننظر      . الم&دار الثاب&ت بالنس&بة ل&ألرض       
فيما إذا آانت عملية التحويل ستؤثر على حقوق الدول 

وم&&ن . بموج&&ب اتفاق&&ية اليون&&يدروا] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[
لقض&ايا التي يجب أن ننظر فيها ما إذا آان يمكن   بي&ن ا  

ت&ناول ه&ذه ال&نقاط م&ن خ&الل ترتي&بات بين الدول التي               
يمك&ن أن تنض&م إلى بروتوآول يونيدروا أو من خالل      
األسلوب الذي يرد بالبروتوآول نفسه أو هل يجب أن         

 نتناولها حالة حالة؟

وف&يما يتص&ل بالممارس&ات التنظيمية المحلية،        
. ش&&غاالن ي&&تعلقان تحدي&&دا باألص&&ول الفض&&ائية  فلدي&&نا إن

. ترخ&يص أي نقل لعمليات السواتل وأثار مراقبة نقلها      
وإذا آ&&&نا ندع&&&م اله&&&دف اليقي&&&ن ف&&&يما يتص&&&ل بالدائ&&&ن      
والمدي&&ن وه&&و أم&&ر أساس&&ي بالنس&&بة لتوف&&ير ال&&تمويل       
لمش&&&اريع مش&&&ترآة فض&&&ائية م&&&ن خ&&&الل أس&&&واق رأس 

لت&&&ي إن ه&&&ناك بع&&&ض عمل&&&يات االس&&&تعراض ا. الم&&&ال
ففي حالة عملية النقل    . ينبغ&ي الق&يام بها للوائح المحلية      

الت&&ي ت&&نجم ع&&ن ع&&دم الوف&&اء باالل&&تزامات عل&&ى س&&بيل     
الم&ثال، يمكن أن تكون هناك إجراءات تنظيمية محلية      

 .يمكن أن نتناولها قبل أي عملية نقل نهائية

وفي ذات الوقت، فإن وسائل زيادة المصداقية 
�الالزم&ة   ��ن التوقعات،   ، ألنه من شأ   �، فإن  

زي&ادة إمكان&ية ال&توقع يج&ب أن ن&نظر فيها ألن إمكانية              
 .التوقع ستزيد من احتماالت توفير الموارد

أم&&ا المس&&ألة األخ&&رى الت&&ي يج&&ب أن نواجهه&&ا  
اآلن ف&ي ه&ذه اللجنة الفرعية، هي دور اللجنة الفرعية         
القانون&&&ية ال&&&ذي يمك&&&ن أن تؤدي&&&ه ل&&&تطوير ب&&&روتوآول 

ونحن نرى بأن اللجنة    . ودات الفض&ائية  الفض&اء للموج&   
الفرع&ية القانون&ية وأعض&ائها لديه&م الخبرة التي يمكن           

وإذا آ&&&ان للج&&&نة  . أن تف&&&يد ف&&&ي تطوي&&&ر ال&&&بروتوآول  
الفرع&&&ية م&&&ا يمك&&&ن أن تقدم&&&ه ف&&&ي ه&&&ذا الس&&&ياق ف&&&إن     
ب&روتوآول يون&يدروا سيخضع للمفاوضات من طرف        

ها وال&&دورة التفاوض&&ية الت&&ي س&&يعقد  . ال&&دول األعض&&اء 
اليون&يدروا ف&ي فص&ل الش&تاء المقبل، ونأمل بأن تكون            
أعمال اآللية التشاورية ومناقشاتنا في إطار هذه اللجنة 
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الفرع&&ية، ونتم&&نى ط&&بعا أن تف&&يدنا ف&&ي إيج&&اد المواق&&ف  
الالزم&&ة والت&&ي تحص&&ل عل&&يها توافق&&ا ف&&يما بي&&ن جم&&يع    

إننا نؤيد أعمال اللجنة وآذلك أعمال    . ال&دول األعضاء  
 .وا، وشكرا سيدي الرئيساليونيدر

ش&&&كرا لمم&&&&ثل الوالي&&&ات الم&&&&تحدة   : الرئJJJيس 
األمريك&&&ية عل&&&ى ب&&&يانكم بش&&&أن ه&&&ذا الب&&&ند م&&&ن ج&&&دول 

 .األعمال

أم&&ا الم&&تحدث التال&&ي عل&&ى قائمت&&ي فه&&و س&&فير   
 .آولومبيا، وأعطيه الكلمة

ترجمة فورية  ) (آولومبيا(سامبير  . السJيد هـ  
إن ما قيل . ش&كرا سيدي الرئيس ): م&ن اللغ&ة اإلس&بانية     

ف&&ي الجمع&&ية العام&&ة وآذل&&ك اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية    
نفس&ها فق&د علم&نا ب&أن آل&ية تش&اورية ق&د أنش&أت لتيسير               

وآذل&&&&ك لتيس&&&&ير إمكان&&&&ية . المناقش&&&&ات به&&&&ذه المس&&&&ألة
الموافق&ة عل&يه ف&ي ح&دود فائدت&ه أو خدمته للنتائج التي              
سنتوص&&ل إل&&يها وآذل&&ك أهمي&&ته بالنس&&بة لألعم&&ال الت&&ي 

 . بهاسنقوم

لقد آانت لي فرصة حضور هذا االجتماع في 
الس&نة الماض&ية في باريس ثم في روما، أي اجتماعين       
تح&&&&ت الرئاس&&&&ة الحك&&&&يمة لليون&&&&يدروا وآذل&&&&ك تح&&&&ت  

ولذل&ك فيمك&ن أن أقول، أوال، إن هناك أهمية     . رعاي&ته 
يكتس&يها ه&ذا الموض&وع وهو يتصل بوضوح بأعمالنا          

بط بس&&&رعة وآذل&&&ك باالختصاص&&&ات القض&&&ائية ويرت&&&  
وت&يرة االتجاه&ات الجدي&دة ف&ي القانون الخاص وآذلك           
االتجاه&&ات القائم&&ة ف&&ي مج&&ال الق&&انون الفض&&اء والت&&ي   

إضافة .  ال&ذي عق&د في فيينا  3انعكس&ت ف&ي يونيس&بيس      
إل&ى ذل&ك، أود أن أؤآ&د على أهمية الجهود التي يبذلها             

 .اليونيدروا

س&يدي الرئ&يس، إن لدي انطباع بأنه لحد اآلن        
كن هناك أي وسيلة لمساعدة هذه اللجنة على اتخاذ لم ت

موق&&ف بش&&أن القض&&ايا الرئيس&&ية لل&&بروتوآول، والت&&ي    
تتص&ل بالعالق&&ة بي&&ن الق&&انون الدول&ي م&&ن جه&&ة وآذل&&ك   
الق&&انون الدول&&ي الخ&&اص م&&ن جه&&ة أخ&&رى، والس&&يما       

إح&&دى المس&&ائل ه&&ي ال&&تقرير والت&&ناغم . ق&&انون الفض&&اء
آبير في هذا المجال، بي&ن قواني&ن ال&دول، وق&د ت&م تقدم         

 .هذه مسألة

أم&&ا المس&&ألة المخ&&تلفة تمام&&ا فه&&ي العالق&&ة بي&&ن  
الق&&&انون الع&&&ام ف&&&ي مج&&&ال الفض&&&اء وآذل&&&ك الق&&&انون      

 .الخاص

أوال، الحال&&ة األول&&ى، ه&&ي أن ه&&ناك تغي&&يرات  
آب&يرة وآذل&ك تق&دم آب&ير أح&رز، وه&ذا ربما يعود إلى                

فيما في حين أنه . وتيرة التغييرات في القانون الخاص  
ي&تعلق بالجان&ب الثان&ي فإننا نرى بأن تدرك هذه اللجنة     

إن ]. ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [الفرع&&ية تمام&&ا نط&&اق وم&&دى   
اتفاق&ية اليونيدروا والبروتوآول الخاص بها من خالل       
طبيع&تهما آص&كين دوليي&ن يمك&ن أن يفرضا التزامات           

وآما أنهما  . على الدول في مجال القانون الدولي العام      
.  إنشاء مبادئ خاصة والتزامات خاصة  موجه&ان نح&و   

ول&ن نع&ذر أب&دا إذا ل&م نجد هناك توافقا بين االلتزامات              
الت&&ي ستنش&&أ وآذل&&ك االل&&تزامات الت&&ي اتخذته&&ا ال&&دول     
عل&ى عاتقه&ا ل&دى انض&مامها إل&ى المع&اهدات م&نذ ع&ام         

يمك&ن الق&يام بذل&ك أيض&ا ع&ن طريق التصديق            . 1967
 لمحكم&&ة الع&&دل  أو باالس&&تناد عل&&ى الس&&وابق القض&&ائية  

 .الدولية

ونع&&&رف ب&&&أن ق&&&انون الفض&&&اء ق&&&انون حدي&&&ث  
نس&بيا ولك&نه يش&به قانون البحار وبالرغم من أن هناك            

أوله&&ا ه&&و أن بي&&ن . أوج&ه تش&&ابه فه&&ناك أوج&&ه اخ&&تالف 
ق&&انون ال&&بحار وق&&انون الفض&&اء، ن&&رى م&&ثال ف&&ي ق&&انون 
ال&بحار ب&أن مش&كلة العل&م طرح&ت ولق&د اتخ&ذت مبادئ               

وه&ذا س&ينطبق بطب&يعة الحال مستقبال        ف&ي ه&ذا الص&دد       
عل&ى ق&انون الفض&اء بال&رغم م&ن أن&نا س&نعبر ع&ن ذلك                 

 .باستعمال تعابير مختلفة تماما

وآم&ا ن&درك أيض&ا ف&إن ع&دد التص&ديقات قليل             
فلذلك ينبغي  . ج&دا بالنسبة لمعاهدات الفضاء الخارجي     

التأآ&&&يد ف&&&ي ه&&&ذا المج&&&ال عل&&&ى دور الق&&&انون العرف&&&ي  
ببعض المبادئ المنبثقة عن قانون   وضرورة االحتفاظ   

 .الفضاء

إن رأي&نا يتم&ثل ف&ي أن ما نحتاج إليه ليس هو           
حك&&م ف&&ي دي&&باجة ال&&بروتوآول ولك&&ن أيض&&ا أحك&&ام ف&&ي  
الم&واد نفس&ها، وه&ذا الم&بدأ ينبغ&ي أن ينص على فكرة              
أحك&&ام الق&&انون الدول&&ي الخ&&اص، تتماش&&ى م&&ع م&&بادئ     

نون ق&&انون الفض&&اء المنص&&وص عل&&يها ف&&ي مع&&اهدة ق&&ا  
 واتفاق&&ية 1967الفض&&اء والس&&يما ف&&يما يخ&&ص مع&&اهدة 

المس&ؤولية الدول&ية عن األضرار التي تحدثها األجسام         
 .الفضائية، وآذلك أحكام القانون العرفي

ال يمك&&&&ن أن نق&&&&ول بأن&&&&ه ل&&&&ن تك&&&&ون ه&&&&ناك    
تناقض&&ات ف&&يما بي&&ن ال&&بروتوآول الخ&&اص م&&ن جه&&ة       

ا فلن يكون طبع  . وق&انون الفضاء العام من جهة أخرى      
من المناسب أن نقول اآلن ونستبق بالقول بأن سيكون      

م&ن الحقيق&ي أيض&ا بأن&ه ال ينبغي أن           . ه&ناك تناقض&ات   
نغلق الباب أمام االبتكار ألن االبتكار هو أساس وضع 
القواني&&&&ن، يتعي&&&&ن علي&&&&نا أن ن&&&&ترك المج&&&&ال مف&&&&توحا  
إلمكان&&ية التحدي&&ث واإلب&&داع ف&&ي مج&&ال الق&&انون، ف&&إذا    

ي هذا المجال فيجب أن نقوضها      بذل&ت جه&ود آب&يرة ف&       
ألنه&&ا ح&&يوية بالنس&&بة لل&&دول وآذل&&ك بالنس&&بة للبش&&رية     

 .جمعاء

ه&ذا واق&ع وه&ذه حق&يقة ولك&ن، بالنسبة ألحكام            
القانون الدولي الخاص وآي تنفد يجب أن يتم ذلك عن 
ط&&ريق الق&&انون الدول&&ي الع&&ام ول&&يس ه&&ناك أي وس&&يلة    

ق&&انون أخ&&رى، عل&&ى األق&&ل ف&&ي رأي، لتنف&&يذ أحك&&ام ال     
الدول&ي الخ&اص، فالض&مانات الت&ي نس&عى إلى تحقيقها            
بالنس&&بة لك&&بار المس&&تثمرين وآذل&&ك بالنس&&بة لل&&دول ف&&ي  

 .مجال الفضاء
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ه&ناك تش&ابه آخر أو عملية موازية أخرى في          
مج&&&ال ق&&&انون ال&&&بحار، ط&&&بعا قل&&&ت ب&&&أن ه&&&ناك أوج&&&ه  
اختالف آبيرة بين قانون البحار وقانون الفضاء ولكن  

ه تش&&ابه آب&&يرة والس&&يما ف&&يما يتص&&ل  ه&&ناك أيض&&ا أوج&&
بالض&&&&&مانات الت&&&&&ي يج&&&&&ب أن يقدمه&&&&&ا المس&&&&&تثمرون  

وه&&نا نج&&د . والش&&رآات الدول&&ية ع&&بر الوطن&&ية الكب&&يرة 
أوج&&&ه اخ&&&تالف م&&&ع أنش&&&طة الفض&&&اء الخارج&&&ي، م&&&ن  
الواض&ح بالنسبة ألعضاء هذه اللجنة فالدول بعيدة آل         
، البعد في أن تشارك آلها في منافسة بشأن هذا المجال

ولك&&&ن يتعي&&&ن عل&&&يها أن تق&&&دم ض&&&مانات بخص&&&وص      
 .المخاطر المحتملة والتي ينطوي عليها هذا النشاط

أع&&&تقد ب&&&أن نق&&&ول ف&&&ي الدي&&&باجة ب&&&أن ال&&&دول    
الم&&تعاقدة ينبغ&&ي أن تراع&&ي الم&&بادئ وآذل&&ك األحك&&ام     
المنصوص عليها في معاهدات الفضاء الخارجي التي  

لة ال تتعلق   إن المسأ . ت&رعاها األم&م الم&تحدة ليس آافيا       
فقط باإلعراب عن إدراآنا ولكن يجب أن نتخذ خطوة         
إل&&ى األم&&&ام، وأن نص&&&رح بدعم&&نا للم&&&بادئ األساس&&&ية   

 .المتصلة بقانون الفضاء مرة أخرى

ف&&إذا آان&&ت ه&&ناك اق&&تراحات جدي&&دة أو بدائ&&ل     
يج&&&&ب أن نناقش&&&&ها، إن&&&&نا ال نقف&&&&ل ال&&&&باب أم&&&&ا ه&&&&ذه      

ألة ترت&&بط المناقش&&ات، مناقش&&ة ال&&بدائل، ولك&&ن إن المس&&
أساس&ا بم&راعاة األحك&ام الت&ي وض&عناها، إننا لن نغلق             
ال&باب أم&ام مناقش&ة أحك&ام ومبادئ جديدة إذا ما حصل         
 .توافق بشأنها أو اعتراف من طرف المجتمع الدولي

إض&افة إل&ى ذل&ك، ن&رى أنه في منطوق النص           
وبال&نظر إل&ى المناقش&ات التي عقدها فقهاء القانون في           

 بال&نظر إل&ى أج&زاء المنطوق من    ع&دة مح&افل، وآذل&ك     
�المع&اهدات األخ&رى، فقد      �، طبعا لدينا اآلن عدة     

معاهدات وبروتوآوالت والبروتوآول يمكن أن يكون    
ف&&ي بع&&ض األح&&يان أآ&&ثر إل&&زاما م&&ن المع&&اهدات، فق&&د   

��، ربم&&&ا يمك&&&ن أن ن&&&تحدث ب&&&نفس الش&&&يء ع&&&ن    
البروتوآول ونقول بأن تسميته بروتوآوال ال يقلل من        

وحيث إن هناك سيارات فكرية ترى      . ه القانونية أهمي&ت 
بأن الديباجة ليست إال عرضا للفلسفة العامة التي تقوم 
عل&يها المع&اهدة، فيج&ب أن ن&تأآد ب&أن نرى أحكاما في              
ن&&ص المع&&اهدة حي&&ث نع&&رب ف&&يه عل&&ى أهم&&ية الم&&بادئ  
األساس&ية للق&انون الدول&ي الع&ام ف&ي مجال الفضاء، إال          

 . أخرى تحل محلهاما لم تكن هناك مبادئ

لكن هناك طبعا نهج براغماتي أو واقعي فيما        
يتص&&ل بمس&&ألة ال&&بروتوآول، وه&&و ص&&ك م&&ن ص&&كوك  

وأفكر هنا في االتحاد   . إح&دى مؤسس&ات األم&م المتحدة      
وأع&&تقد ب&&أن . الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية 
 .هذا الجانب لم يتم توضيحه بشكل جيد

إن&&&نا لس&&&نا  أم&&&ا ف&&&يما يتص&&&ل بال&&&بروتوآول، ف  
إن عبارة  . مرتاحي&ن آثيرا للتوضيحات التي قدمت لنا      

الموج&&&ودات الفض&&&ائية أفض&&&ل م&&&ن ع&&&بارة األص&&&ول   
فتفس&ير ح&ق اس&تخدام الساتل ومسألة        . الفض&ائية، م&ثال   

، وهي الموارد الناشئة    ]؟ي&تعذر سماعها؟  [أخ&رى أه&م     

إن األجس&&ام الفض&&ائية . ع&&ن أنش&&طة الفض&&اء الخارج&&ي
الفض&&اء الخارج&&ي ت&&نظمه ب&&الد ت&&تحرك ف&&ي الفض&&اء، و
وه&&ذه األجس&&ام تخض&&ع للق&&انون . الق&&انون الدول&&ي الع&&ام

الدول&&ي بال&&رغم م&&ن أن&&ه يمك&&ن أن تطل&&ق م&&ن ط&&رف       
مؤسس&&ة خاص&&ة، وت&&تحمل ال&&دول المس&&ؤولية ع&&ن ذل&&ك 

أم&ا ف&يما يتصل بخصائص ونطاق الهيئة        . آم&ا نع&رف   
اإلش&رافية فإن&نا ن&رى بأن&ه، وإن آان المسجل قد يكون      

اص&&ة، إال أن الهي&&ئة اإلش&&رافية يج&&ب أن تك&&ون هي&&ئة خ
 .من صالحيات هيئات أو مؤسسات األمم المتحدة

م&&&&ن الم&&&&نطق، س&&&&يدي الرئ&&&&يس، أن تعك&&&&س   
األنش&طة الفض&ائية ف&ي وض&ع قانون جديد عوضا عن            

ونح&&ن ن&&رى ب&&أن ه&&ذه   . االع&&تماد عل&&ى قواني&&ن قديم&&ة  
إمكان&&&ية جدي&&&دة ولك&&&ن ه&&&ناك مس&&&ألة االختصاص&&&ات    

ك حق&&&وق ال&&&دول ومس&&&ؤوليتها، ف&&&يما   القض&&&ائية وآذل&&& 
يتصل بالعالقة بين الدول والمشاريع الحكومية الدولية 

وما سيفضي بنا . الت&ي تق&ود به&ا ع&دة هي&ئة وتوجيهات         
إل&ى اإلشادة بالمبادرة الحميدة التي اتخذها اليونيدروا،        
حي&ث أظه&ر الممثلون ما يتصفون به من حكمة، وهذا           

مالحظ&ات األول&ية رغبة   م&ا أدى ب&نا إل&ى الق&يام به&ذه ال        
 .شكرا. منا في أن نساعد هذه الهيئة في القيام بدورها

ش&&كر الس&&يد مم&&ثل آولومب&&يا عل&&ى   أ: الرئJJيس
 .بيانه بالنسبة للبند الثامن

الم&&تحدث التال&&ي ف&&ي القائم&&ة ه&&و الس&&يد مم&&ثل   
 .المملكة المتحدة

ت&&&رجمة ) (المملك&&&ة الم&&&تحدة (السJJJيد لوشJJJير  
ل&&&ك الش&&&كر ي&&&ا س&&&يادة  ):فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية 

يطي&ب للملك&ة الم&تحدة أن تعرب عن شكرها          . الرئ&يس 
لممثل&ي إيطال&يا وفرنس&ا وذل&ك عل&ى تنظيم المشاورات          

آم&&ا أن&&نا نثن&&ي  . بش&&أن ب&&روتوآول األص&&ول الفض&&ائي  
على إدارة شؤون الفضاء الخارجي ومعهد اليونيدروا       
والف&ريق الع&امل ال&&تابع لليون&يدروا وذل&&ك عل&ى الوث&&يقة     

ونش&كرآم أيض&ا أنتم يا سيادة       . عم&ل ال&ذي ق&اموا ب&ه       وال
 .الرئيس على اشتراآكم في هذا العمل

وتفه&م المملكة المتحدة بأن المشاورات ما بين    
الدورات بشأن تناغم البروتوآوالت باألسس الفضائية  
والق&انون الدول&ي الع&ام، ق&د خل&ص إل&ى أنه من السابق                

.  الختامي ألوان&ه المس&ألة ه&ذه ح&تى ي&تم دراس&ة ال&نص             
ولك&ن رأي&نا المبدئ&ية ه&ي أن&ه ل&يس ه&ناك تصارع بين                
ه&ذا وبي&ن الق&انون الفض&ائي الدول&ي ربم&ا يك&ون هناك           
حاج&&&ة تم&&&&س لل&&&&تفاعل م&&&ع اتفاق&&&&ية االتح&&&&اد الدول&&&&ي   

 .لالتصاالت السلكية والالسلكية ليس إال

وت&&&رى المملك&&&ة الم&&&تحدة أن أحك&&&ام االتفاق&&&ية  
بل االتف&&اق ومش&&روع ال&&بروتوآول الفض&&ائي بش&&أن س&&  

. ه&&ي بم&&ثابة ص&&عوبات عمل&&ية أم&&ام ال&&دول األعض&&اء    
واالتفاق&&&ية ومش&&&روع ال&&&بروتوآول ت&&&نص عل&&&ى نق&&&ل   

إن هذا . مباش&ر لألصول الفضائية في بعض الظروف    
تف&&اعل جدي&&د ووردت اإلش&&ارة إل&&ى المش&&اورات غ&&ير    
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وه&&ذا يس&&تهل إي&&راده م&&ن  . الرس&&مية ف&&ي ه&&ذه ال&&دورات 
وآول وذل&ك لحماية    أج&ل تقدي&م توص&ية ل&تعديل ال&بروت         

األط&&&راف بالنس&&&بة ألي أي مس&&&ؤولية ق&&&د تق&&&ع عل&&&ى     
ع&&اتقهم ف&&ي إط&&ار اتفاق&&ية مع&&اهدة الفض&&اء أو اتفاق&&ية      

وفي الظروف التي يكون فيها االنتقال من       . المسؤولية
الوالي&ة الفض&ائية للمدي&ن مخ&تلفة عن الوالية الفضائية        

 .للدائن

 والمملك&ة الم&تحدة ت&رى أن&ه ينبغي التفكير في          
التعب&ير ال&ذي يوض&ح البروتوآول ويوضح بأن الدائن          
ال يمك&ن أن يس&تحوذ عل&ى األص&ول الفضائية دون أن             

 .يكون موافقة من السلطات ذات اختصاص

خالص&&ة الق&&ول، أق&&ول ب&&أن المملك&&ة الم&&تحدة      
ت&تطلع إل&ى تطوير النص أآثر من ذلك، نص مشروع           
ال&&&بروتوآول، وذل&&&ك ف&&&ي لج&&&نة الخ&&&براء الحكوميي&&&ن   

وإن&&نا ن&&رى أن ه&&ذا ه&&و المحف&&ل المناس&&ب   . يدروالليون&&
وم&ع ه&ذا ف&إن أمانة       . ل&تطوير الق&انون الدول&ي الخ&اص       

اليون&&يدروا ينبغ&&ي أن يطل&&ب إل&&يها أن تخ&&برنا ف&&ي ه&&ذه  
ولكم . اللج&نة بم&ا يح&دث م&ن تط&ورات ف&ي هذا الصدد             

 .جزيل الشكر

ش&كرا للس&يد مم&ثل المملك&ة الم&&تحدة     : الرئJيس 
 .لثامنعلى بيانه بشأن البند ا

 .المتحدث التالي هو السيد ممثل اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسJJJابوغلو . السJJJيد ف
لك جزيل الشكر يا سيادة     ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الفرنسية      

آ&&رد فع&&ل م&&بدأي، أود أن أب&&دي م&&ا يل&&ي م&&ن   . الرئ&&يس
مالحظ&&&&&ات عل&&&&&ى مش&&&&&روع ال&&&&&بروتوآول الخ&&&&&اص 
 بالمم&&تلكات الفض&&ائية، أو األص&&ول الفض&&ائية إن راق  

 .لكم

أوال، ن&يابة ع&ن اليونان أود أن أتوجه بالشكر          
إل&&ى آ&&ل م&&ن فرنس&&ا وإيطال&&يا عل&&ى دعمهم&&ا للتش&&اور     

ونش&&كر . واستض&&افتهما للتش&&اور ولدراس&&ة المش&&روع   
اللج&نة األوروب&ية للفض&اء والمرآ&ز األوروب&ي لقانون           

وأش&كر مكتب  . الفض&اء وذل&ك عل&ى دعمه&م وإس&هامهم         
 .شؤون الفضاء الخارجي أيضا

 الت&&ي وزع&&ت 233ي الق&&ول، إن الوث&&يقة وعل&&
علي&&نا تع&&&بر عم&&&ا فهم&&&ته األمان&&ة فالتوص&&&يات ل&&&م ي&&&تم   
االن&تهاء منها بصفة نهائية، آما حدث في باريس على     

فليس بها، هذه الوثيقة على سبيل المثال، . سبيل المثال
االع&&&تراض األساس&&&ي ال&&&ذي قدم&&&ته ال&&&يونان بالنس&&&بة    

 .إلضفاء الطابع الخاص على آذا وآذا

ه&&ذا ال&&تقرير ال&&ذي قدم&&ته األمان&&ة ه&&و مج&&رد     
تقري&ر األمان&ة عم&ا فهم&ته ف&ي اجتماع روما وباريس،       

. وه&&ذه ليس&&ت الخالص&&ات الت&&ي خلص&&ت إل&&يها الوف&&ود   
وإال لك&ان علي&نا ف&ي ه&ذه الدورة من دورات اللجنة أن           

 .، هذا آالم على سبيل التسهيل ليس إالL.233نناقش 

ف&&&&ي ول&&&&دي تعل&&&&يق آخ&&&&ر وه&&&&و االش&&&&تراك     
االجتماعي&ن الخاص&ين بآل&ية التش&اور، وهذا االشتراك          
ل&م يك&ن واس&ع ال&نطاق آم&ا آ&ان األم&ل م&ن قبل أو في                   

 الت&&ي  26فاألفك&&ار الت&&ي طرح&&تها ال&&دول ال&&ـ     . ال&&بداية
 27حض&&رت االج&&تماع األول ف&&ي ب&&اريس وال&&دول ال&&ـ  

الت&ي حض&رت ف&ي االج&&تماع الثان&ي ف&ي روم&ا، ليس&&ت       
ائد ف&&ي اللج&&نة الفرع&&ية   بم&&ثابة تعب&&ير ع&&ن ال&&رأي الس&&   

 .القانونية

إذن، بعد اإلشارة إلى هذه المسألة اإلدارية إن 
ص&ح التعب&ير، فإن&ه يطي&ب ل&ي أن أعل&ق على ما طرح        

فقد أسعدني أن أالحظ أن الدول    . ق&بل أن أتناول الكلمة    
الت&ي س&بقتني الحديث قد تفهمت الخطر الكبير الذي قد          

نص المبدئ&&ي يح&دث بال&&نظم الوطن&ية م&&ن ج&راء ه&&ذا ال&    
. الخ&اص بال&بروتوآول، بروتوآول األصول الفضائي   

هذه مشكلة يمكن أن تظهر على أية حال على الصعيد          
 .الوطني

بداي&ة يمك&ن أن يك&ون ه&ناك مثل ما، فقد توقع       
دول&ة عل&ى ب&روتوآول أو تنض&م إل&يه أو تص&ادق عليه               

وأنا . دون أن تص&ادق عل&ى المع&اهدات أو توق&ع عليها        
لمع&&&اهدات الخم&&&س، فه&&&ناك دول ل&&&م أش&&&ير ه&&&نا إل&&&ى ا

تشترك على اإلطالق في هذه المعاهدات ولكنها يمكن        
وله&&ذه الس&&بب، فإن&&ه . أن تك&ون ط&&رفا ف&&ي ال&&بروتوآول 

ف&&&&ي أحك&&&&ام م&&&&نطوق ال&&&&بروتوآول ينبغ&&&&ي أن ت&&&&ورد  
وال يقتصر األمر على    . إش&ارات واض&حة إلى آل هذا      

المع&&&&اهدات ألن&&&&ه يمك&&&&&ن لدول&&&&ة أن تص&&&&ادق عل&&&&&ى     
 دون أن تكون ملتزمة بالمعاهدات الخمس البروتوآول

إذن، المش&&&كلة مش&&&كلة عمل&&&ية، إن . الخاص&&&ة بالفض&&&اء
ص&ح التعب&ير، أي&ا آ&ان األمر، يرجع األمر للدول لكي          
ت&&نظم أنش&&طة القط&&اع الخ&&اص وه&&ذا ال&&تزام دول&&ي م&&ن   
ال&دول األعض&اء، آم&ا ورد ف&ي المع&اهدة آما ورد في               

هذه هي . 1967ة  م&ن الم&ادة الثالثة من اتفاقي  2الفق&رة   
المش&كلة األولى وهي مشكلة تعايش، إن صح التعبير،       

 .تعايش بين البروتوآول والمعاهدات الخمس

إض&&افة إل&&ى ه&&ذا، ل&&دي ش&&كوك آب&&يرة بالنس&&بة  
لع&&بارات ت&&تعلق بأص&&ول فض&&ائية وم&&ا يرت&&بط به&&ا م&&ن  

، space assets associated rightsحق&&&وق، باإلنكل&&&يزية 
ة واض&&حة ألي اح&&تمال   ينبغ&&ي أن يك&&ون ه&&ناك إش&&ار   

المسؤولية على أية حال أساسا    . للعبث بالنظم القانونية  
ه&ي مسؤولية دولة اإلطالق، ويمكن بطبيعة الحال أن         
ي&&تم اس&&تغالل ق&&انون الفض&&اء بش&&كل أو بآخ&&ر، ويمك&&ن   
استخدام ما يسمى بإعالن الموائمة بما يتخطى القانون 
الوطن&&ي بص&&فة خاص&&ة، والس&&يما ف&&ي دول&&ة ق&&د تك&&ون    

. ص&درت تص&ريحا بعمل&ية إطالق ما وبعملية فضائية       أ
وي&&تم ذل&&ك عل&&ى أي&&ة ح&&ال م&&ن خ&&الل اخت&&يار ف&&يما بي&&ن   

 .القوانين المنطبقة

علي&&&&&نا إذن، أن نؤآ&&&&&د عل&&&&&ى ه&&&&&ذه المس&&&&&ألة  
أوال، هيئات القطاع الخاص ليس من حقها       . الواض&حة 

نق&&ل الملك&&يات، ملك&&يات الدول&&ة، ل&&يس له&&ا الح&&ق ب&&أي     
ر الوض&ع الم&داري أو تردد   مش&غل نظ&ام س&اتل أن يغ&ي       

ه&&و ] ؟ي&&تعذر س&ماعها؟ [معي&ن، ذل&ك ألن ه&&ذا الط&رف    
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ال&&ذي يس&&تفيد أو يش&&غل ه&&ذا ال&&تردد، ل&&يس م&&ن حق&&ه أن  
فل&يس تصريح موجة أو تردد      . يس&تغل ه&ذه المم&تلكات     

؟ي&&تعذر [م&ا وإل&ى أخ&&ره ه&و بم&&ثابة مص&وغ ل&&نقل ه&ذه      
وم&ن ثم فإن الحاجة تنص بشكل شديد إلى     ]. س&ماعها؟ 

ف وإل&ى الق&يام بمناقش&ات وبدراسات معمقة مع          ال&تعار 
مجموع&&ات الدراس&&ة ف&&ي االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت    

وأنا أرى أنه ليس هناك شك على   . الس&لكية والالسلكية  
فالمس&&ائل الخاص&&ة بمواق&&ع . اإلط&&الق ف&&ي ه&&ذه المس&&ألة

المدارية في المدار الثابت أو غيره من المدارات، هذه         
دارته&ا إل&ى ال&دول ف&ي حد         المس&ائل ال ي&رجع أم&رها وإ       

ذاتها، فالمسألة هنا تترآز على االستخدام ومن ثم فإن         
األم&&&ر خاض&&&ع لدس&&&تور االتح&&&اد الدول&&&ي لالتص&&&االت  

 .السلكية والالسلكية

�واله&دف آ&ل يوم    �، التنبؤات والتوقعات 
االقتص&&ادية ن&&&يابة ع&&ن الحكوم&&&ات ونح&&ن نح&&&اول أن    

س&&&ألة نت&&ناول ه&&&ذا المص&&&در أو ه&&&ذا المج&&&ال ونح&&&دد م 
وينبغ&&ي أن ي&&تم اإلص&&غاء عل&&ى    ]. ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [

الص&عيد الوطن&ي م&ن ج&راء أم&ور ه&ي ينبغ&ي التعاون               
معه&ا عل&ى الص&عيد الدول&ي آ&المدار أو ش&يء م&ن ه&ذا         

 .القبيل

وم&نذ ثالثة أسابيع في مونتري، أشار الرئيس       
ش&يراك إل&ى المم&تلكات الدولية العامة، وقد أحسن هذه           

ر، ألن ه&ناك الكث&ير من الدول        اإلش&ارة ف&ي واق&ع األم&       
الت&ي ت&تاجر ف&ي ه&ذه المم&تلكات العام&ة الت&ي هي مللك         

 .البشرية آلها

وم&&ن ث&&م فإن&&نا نع&&ترض عل&&ى مس&&ألة إص&&دار     
التص&&ريح ومس&&ألة نق&&ل للملك&&&ية وعل&&ى حق&&وق وإل&&&ى      

إذن، ينبغي أن نتوخى غاية     . أخ&ره، حق&وق االستغالل    
 .الحذر والدقة في هذا المضمار

ذن، ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، وأرى  أخت&&تم حديث&&ي إ
ونح&&ن . أن&&ه ينبغ&&ي أن ن&&تقدم بمقدم&&ة ه&&نا بش&&أن الس&&جل

ال تح&تفظ لجنة الكوبوس أو مكتب    . ض&د فك&رة الس&جل     
ش&ؤون الفضاء الخارجي أو غيره في السجل، قلنا هذا    

فال يمكن أن نقيس هيئات     . م&ن ق&بل ف&ي مناس&بات عدة        
 دول&&&ية أو] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[األم&&&م الم&&&تحدة آهي&&&ئة  

. غ&يرها والت&ي قبل&ت أن تك&ون بمثابة الهيئة اإلشرافية           
إذن، ال نستطيع أن نصف هيئة آهذه بهيئة آالكوبوس     
أو آاللجنة الفرعية المعنية باالستخدام السلمي للفضاء       
الخارج&&ي، ف&&الكوبوس ه&&ي هي&&ئة فرع&&ية م&&ن هي&&ئات      

ال . ومن ثم فإنها هيئة سياسية ليس إال. الجمعية العامة 
فالمهام الدولية في   . ألنش&طة العملية الفنية   عالق&ة له&ا با    

ه&ذه الحالة ينبغي أن تناط باالتحاد الدولي لالتصاالت         
طويل ] ؟يتعذر سماعها؟[، الذي له  ITUوالالس&لكية الـ  

م&&نذ .  عام&&ا تقري&&با150وخ&&برة طويل&&ة ق&&د تع&&دت اآلن 
 آ&ان ه&ناك أول مؤتم&ر للتلغراف واإلذاعة في            1906
1906. 

نا أو مس&&&ألة االح&&&تفاظ  ث&&&م مس&&&ألة الس&&&جل ه&&&  
بالس&جل، فه&ذه المس&ألة، ه&ناك بعض الهيئات الخاصة           

وه&&ناك، عل&&ى س&&بيل . الت&ي تحظ&&ى باالع&&تراف الدول&&ي 
بالغ&&&رفة ] ؟ي&&&تعذر س&&ماعها؟ [الم&&ثال، تس&&&جيل الس&&فن   

ال&تجارية الدول&ية ف&ي ب&اريس الت&ي يمكن أن يناط بهذه              
ال ينبغي أن نخلط بين هذا وبين أمور أخرى،         . المهمة
ن ثم فإننا نعترض اعتراضا تاما على أن تقوم هيئة وم

م&ن هي&ئات الجمع&يات العام&ة ف&ي الكوب&وس أو غيرها              
هذا يدخل من باب    . ف&ي االض&طالع بمهمة دولية آهذه      

رد فعل مبدئي على هذا البروتوآول،، ونحن مفتوحي 
 .الذهن آما قلنا ومستعدين وعلى استعداد للتعاون

 إليكم أن تأخذوا    وثم&ة أمر هام، إذ أنني أطلب      
ف&&ي الحس&&بان أن أنش&&طة الفض&&اء ق&&د يك&&ون به&&ا أوج&&ه    
تش&ابه ولك&ن ال يمك&ن أن نط&بق هذا على النقل الجوي             

وأشكرآم، وأشكر  . أو البحري أو نقل السكك الحديدية     
 .الزمالء على حسن االنتباه

شكرا للسيد ممثل اليونان على بيانه      : الرئيس
أود . وثيقة المقدمة م&ن ب&اب ال&رد الفعل المبدئي على ال         

، إن هذه   L.233فق&ط أن أس&ترعي انت&باهكم إل&ى الوث&يقة            
الوث&&يقة ل&&م ي&&تم عل&&يها موافق&&ة ح&&تى اآلن آامل&&ة، وه&&و    
مج&رد تقرير لألمانة وهذا ما ورد في الصفحة األولى          

وأري&&د أن أس&&ترعي  . م&&ن ه&&ذه الوث&&يقة عل&&ى أي&&ة ح&&ال   
انت&&باهكم إل&&ى أن الج&&زء األول م&&ن ه&&ذه الوث&&يقة ال&&ذي    
يتناول االجتماع الذي عقد في فرنسا والذي تم عرضه 
عل&&ى الهي&&ئة التش&&اورية ف&&ي روم&&ا، وبطب&&يعة الح&&ال ل&&م 

�ن&درس   �، ل&يس ألن&ه آ&ان ضيق في الوقت ولكن           
الج&&&&زء األخ&&&&ير م&&&&ن الفق&&&&رة الخامس&&&&ة للمش&&&&اورات    
والخالص&ات، ه&ذا الج&زء ق&د طرح على بساط البحث            

ت دراسته ف&ي نهاي&ة ال&دورة الت&ي عقدت في روما وتم        
�فق&ط   �، عل&ى أي&ة ح&ال، الفرص&ة ما زالت متاحة            

ألي مش&&&ترك ف&&&ي ه&&&ذه المش&&&اورات لك&&&ي ي&&&تقدم ب&&&أي   
وباإلمك&&ان بطب&&يعة الح&&ال أن يطل&&ب تعدي&&ل    . تعل&&يقات

بطبيعة الحال إذا آانت    . ال&نص الذي أعد لهذا الغرض     
. هناك آراء فإنه يمكن تقديم هذه اآلراء وعرضها اآلن

 .ثل إيطالياالكلمة اآلن للسيد مم

ترجمة فورية من   ) (إيطال&يا (السJيد مارآJيزو     
يود وفد إيطاليا أن يتقدم بالبيان التالي ): اللغة الفرنسية

وفد إيطاليا يؤيد  . بشأن البند الثامن من جدول األعمال     
ما تقوم به اليونيدروا بشأن اعتماد بروتوآوال للفضاء        

ية ع&ن الض&مانات الدول&ية الخاص&ة بالمم&تلكات الفضائ       
والمواد الفضائية وذلك استنادا إلى بروتوآول المالحة 
الفض&ائية، فه&ذا ف&ي واق&ع األم&ر اتفاقية دولية والهدف              
م&&نها ه&&و ت&&ناول الجوان&&ب المح&&ددة الخاص&&ة بإض&&فاء      
الط&&ابع ال&&تجاري للفض&&اء آال&&تمويل الخ&&اص لألنش&&طة  

 .الفضائية

ووف&د إيطال&يا ي&رى أن ه&ذه الضمانات الدولية           
زي&&&ادة إمكان&&&يات ال&&&تمويل بالنس&&&بة س&&&وف تمك&&&ن م&&&ن 

للص&&ناعات الت&&ي تش&&ترك ف&&ي ه&&ذه األم&&ور وذل&&ك ف&&ي     
 .توفير القروض التي يضمنها الممولون
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إن االتفاق&ية، ي&ا س&يادة الرئ&يس، ع&ن المعدات          
المتحرآة والبروتوآول قد تم اعتماده في اجتماع آيب 

واله&دف من هذه    . ت&اون آم&ا أوض&ح مم&ثل اليون&يدروا         
 وضع نظام دولي قانوني، وذلك من أجل        االتفاق&ية هو  

وض&ع القوانين الخاصة بتقديم الرعاية والدعم بالنسبة         
 .للمعدات الهامة، وهذه مسألة ينبغي أن يتم القيام بها

واالتفاق&&ية وال&&بروتوآول، وفق&&ا لم&&ا عق&&ب ف&&ي  
إيطال&&يا، يض&&طلعوا ب&&دور ه&&ام ف&&ي وض&&ع م&&واد هام&&ة    

؟ي&&&&تعذر [بالنس&&&&بة للض&&&&مانات واإلص&&&&الح القواني&&&&ن  
ف&&&&ي إص&&&&الح الس&&&&جل دخ&&&&ول المج&&&&االت ] س&&&&ماعها؟

ول&&ذا ف&&إن علي&&نا أن نك&&يف   . المرت&&بطة بعض&&ها ب&&بعض 
الق&انون الم&&ربوط ب&بعض المس&&ائل الت&&ي ق&د ت&&ؤدي إل&&ى    
ن&وع من الخالفات والمشاآل بالنسبة للسالمة وغيرها        

 .من المجاالت

واالتفاق&ية ق&د درس&ها الفريق العامل وتتضمن         
 األقم&&ار الص&&ناعية وممولي&&ن عمل&&ية ممولي&&ن ومش&&غلي

�آخري&ن ف&ي هذه      �، وذلك الخبراء القانونين الذين     
وينبغي . ه&م مع&روفون للجنة الفرعية وللجنة القانونية       

أن يواص&&&لوا جهوده&&&م ف&&&ي أنش&&&طة الفض&&&اء وربم&&&ا      
ينبغي ] ؟يتعذر سماعها؟ [الحقوق  ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [
 على المستوى الدولي وذلك بنهاية   ] ؟ي&تعذر سماعها؟  [

 .في اليونيدروا] ؟يتعذر سماعها؟[عام 

فم&&ن بي&&ن الجوان&&ب الهام&&ة الت&&ي ب&&رزت إب&&ان    
؟ي&&&تعذر [اج&&&تماع التش&&&اور ه&&&و ال&&&توازن بي&&&ن نظ&&&ام    

لالتفاق&&&ية وب&&&روتوآوالت اليون&&&يدروا م&&&ن  ] س&&&ماعها؟
ناح&&ية والق&&انون الدول&&ي الخ&&اص بالفض&&اء م&&ن ناح&&ية    

فمهم&&ة اليون&&يدروا ينبغ&&ي أن ي&&نظر إل&&يها ف&&ي    . أخ&&رى
ار ال&توافق مع القوانين القائمة بالفعل والسيما التي        إط& 

. ت&م تدوينها في المعاهدات تحت إشراف األمم المتحدة        
وه&&ي مس&&ألة ته&&م بص&&فة خاص&&ة وف&&د إيطال&&يا أال وه&&ي  

وتوافق&&&ا لل&&&نظام  . ق&&&انون الخ&&&اص ب&&&المعدات ال&&&ثانوية  
الخ&&&اص به&&&ذا الق&&&انون ال&&&ثانوي ه&&&ناك مس&&&ائل ت&&&تعلق 

ذ أن بع&&ض األنش&&طة ه&&ذه ي&&تم  بالمم&&تلكات الفض&&ائية، إ
وينبغ&&ي . تمويله&ا م&ن القط&اع الع&&ام أو األم&وال العام&ة     

. الس&ماح للقط&اع الخ&اص باس&تخدام الضمانات الدولية          
وه&ذا م&ا ت&م التأآ&يد عل&يه بالنسبة ألن تكون الممتلكات            

 .الفضائية تقدر أن تكون خادمة للمصالح العامة

م&&رة أخ&&رى ه&&ناك تغي&&ير مالكي&&ن للمم&&تلكات     
فض&&&ائية وه&&&ذا م&&&رده إم&&&ا إل&&&ى بع&&&ض اإلج&&&راءات     ال

الخاص&&ة بالتنف&&يذ، تنف&&يذ االل&&تزامات العمل&&ية، اإلعس&&ار 
ول&ذا فإن&ه ينبغ&ي أن يك&ون هناك ترآيزا على            . الم&ادي 

التنس&&&يق آم&&&ا أوض&&&ح ذل&&&ك الوف&&&ود واالتح&&&اد الدول&&&ي  
 .لالتصاالت السلكية والالسلكية

وإن االتفاق&&ية، ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، ت&&نص عل&&ى 
وسلطة ] ؟يتعذر سماعها؟[ نظ&ام دول&ي لضمان     وج&ود 

وه&&&&ناك فك&&&&رة الض&&&&مانات ف&&&&ي األنش&&&&طة   . إش&&&&رافية
�الفضائية والهيئات اإلشرافية مع �، ورد اإلشارة 

إل&&&ى االتفاق&&&ية األم وينبغ&&&ي أن تك&&&ون م&&&ناطة بمس&&&ألة  

أي أن البروتوآول يخول هيئة إشرافية ولكن       . الس&جل 
تي هي هيئات م&ا زال&ت ه&ناك مش&كلة تحديد الهيئات ال      

حكوم&ية دول&ية يمك&ن أن نغ&دق عل&يها هذه المسؤولية،             
وإن&نا نرى أن الشريك  . أي مس&ؤولية الس&جل الفض&ائي    

المناس&ب، ربم&ا ه&و األم&م الم&تحدة، ولذا فإننا نرى أن              
 .األمم المتحدة يمكن أن تضطلع بالدور اإلشرافي

وف&د إيطال&يا ي&ود أن ي&توجه بالشكر إلى رئيس      
الدآ&&تور آوب&&ال، عل&&ى عمل&&ه ف&&ي ه&&ذا  اللج&&نة الفرع&&ية 

المض&مار وآذل&ك مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء         
فه&&ذه الوث&&يقة تع&&بر  . 233الخارج&&ي والس&&يما الوث&&يقة  

 .بشكل واضح عن آل نتائج اآلليات التشاورية

ون&ود أن نؤآ&د أيض&ا، ي&ا سيادة الرئيس، على            
 قد  49/295،  10أن الخالص&ات ال&واردة في الصفحة        

ي روم&ا وق&د ت&م التوص&ل ل&توافق في اآلراء             نوقش&ت ف&   
بش&&أنها، ولك&&ن ه&&ذا ل&&يس مع&&ناه أن اللج&&نة الفرع&&ية ال    
تدع&&م ه&&ذه الخالص&&ات ولك&&ن اآلل&&ية عل&&ى أي&&ة ح&&ال ق&&د  

ولذا . وافق&ت عل&ى ه&ذه الخالص&ات ب&توافق ف&ي اآلراء            
ف&إن عل&&ي أن أؤآ&&د ب&&أن اإلش&&ارات إل&&ى اآلراء الف&&ردية  

اآلل&&ية التش&&اورية الت&ي ت&&م اإلع&&راب ع&&نها ف&&ي اج&&تماع  
هذه قد تم اإلعراب عنها في هذه الفقرات، أي الفقرات 

وأظ&&&ن أن آ&&&ل الوف&&&ود الت&&&ي له&&&ا رأي    . 95 إل&&&ى 73
مع&اآس ق&د ت&م اإلع&راب ع&ن رأيه&ا ف&ي هذه الفقرات،                

 .وقد انعكست لألمانة

أود أن أش&&&&&كرك وأتم&&&&&نى أن تق&&&&&بل اللج&&&&&نة   
الفرع&&&&ية بدع&&&&وة مش&&&&ارآة ال&&&&دول األعض&&&&اء ف&&&&يها     

ات الحكوم&&&ية الدول&&&ية ف&&&ي الم&&&داوالت الت&&&ي  والم&&&نظم
وأن ت&تطلع اللجنة الفرعية  . س&تبدأ ف&ي نهاي&ة ه&ذا الع&ام      

القانون&&&ية م&&&تابعة لم&&&ا ي&&&تم م&&&ن م&&&داوالت ف&&&ي إط&&&ار     
 .شكرا. اليونيدروا

ش&كرا للس&يد الموق&ر مندوب إيطاليا        : الرئJيس 
 .على البيان الذي تقدمتم به

والم&&تحدث التال&&ي ه&&و الس&&يد الموق&&ر م&&ندوب    
 .بلجيكا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السJJيد مايJJنس 
إن المس&&ألة  . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس   ): اللغ&&ة الفرنس&&ية  

المط&&روحة عل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية م&&ن حي&&ث    
اتفاق&&ية اليون&&يدروا فه&&و موض&&وع يه&&م ب&&الدي بص&&فتنا    
. عض&&و ف&&ي اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية وف&&ي اليون&&يدروا

 .ي تم اإلعراب عنهاونود أن نشكر آل اآلراء الت

ون&&&&ود أن نش&&&&كر حكوم&&&&ة فرنس&&&&ا وإيطال&&&&يا    
الستض&افتها له&&ذه االج&تماعات وآذل&&ك ن&توجه بالش&&كر    
لمكت&ب ش&ؤون الفضاء الخارجي ونحن نشعر بارتياح         
آ&&&امل إزاء االس&&&تنتاجات الت&&&ي اطلع&&&تم عل&&&يها والت&&&ي  

 .233وردت في الوثيقة 
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المش&كلة المط&روحة علي&نا اآلن ه&ي من الذي            
لس&لطة اإلشرافية؟ فهناك اآلن عمليات تحول      س&يكون ا  
فبالنس&&بة لوف&&د ب&&الدي علي&&نا أن نس&&تعرض ه&&ذه . آب&&يرة

المشكلة وهي تتعلق بالخصخصة، خصخصة القانون، 
 .قانون الفضاء

إن وف&&&د بلج&&&يكا ق&&&د اض&&&طلع عل&&&ى المش&&&روع 
األول&ي للبروتوآول الملحق باالتفاقية ونرى أن التنفيذ     

 يمك&&ن أن ي&&ؤدي إل&&ى   م&&ن خ&&الل التش&&ريعات الوطن&&ية  
 .مشاآل خطيرة نظرا لعدم دقة هذا البروتوآول

ونح&&ن نه&&تم باالتفاق&&يات ومع&&اهدات الفض&&اء     
وتطب&يقها وذل&ك م&ن حيث نقل الملكية وعلينا أن ننظر        
إل&&ى ال&&دول األط&&راف ف&&ي مع&&اهدات الفض&&اء، ول&&يس      

. ال&دول األعض&اء ف&ي ال&بروتوآول واتفاقية اليونيدروا         
ح وخاص&&&ة بالنس&&&بة لل&&&دول  وبالتال&&&ي، وآح&&&ل مط&&&رو 

إننا نتطلع إلى مناقشات    . المطلق&ة، ف&إن ه&ذا هو موقفنا       
مق&بلة في اللجنة الفرعية القانونية حول تحويل الملكية         
الفض&&ائية وه&&و أم&&ر ي&&تجاوز ال&&نص الت&&ي تقدم&&ت ب&&ه      

 .اليونيدروا

أم&&&ا ف&&&يما ي&&&تعلق ب&&&دور األم&&&م الم&&&تحدة فكم&&&ا   
خش&&ى أن أعرب&&نا ع&&ن رأي&&نا ف&&ي اج&&تماع روم&&ا فنح&&ن ن

دور األم&&م الم&&تحدة ق&&د ي&&ؤدي إل&&ى م&&زيد م&&ن الخل&&ط        
وتداخ&&ل االختصاص&&ات ومس&&ألة التنف&&يذ أيض&&ا، مس&&ألة  

. تس&&جيل األجس&&ام الفض&&ائية وس&&جل الملك&&ية الفض&&ائية  
 .شكرا

 .شكرا للسيد الموقر مندوب بلجيكا: الرئيس

وأعط&ي الكلم&ة للمتحدثة األخيرة على القائمة        
 .آنداوهي السيدة الموقرة مندوبة 

ت&رجمة فورية من    ) (آ&ندا (ألوتJش   . السJيدة م  
شكرا سيدي الرئيس، إن وفد بالدي      ): اللغة اإلنكليزية 

ي&&&ود، أوال، أن يش&&&كرآم، وأن نش&&&كر األمان&&&ة، أمان&&&ة    
الكوب&&وس واليون&&يدروا وذل&&ك للجه&&د الكب&&ير ال&&ذي ب&&ذل  

 .حول البند الثامن من جدول األعمال

ل&&يا آذل&&ك ن&&ود أن نش&&كر حكوم&&ة فرنس&&ا وإيطا 
 .الستضافتهما لآللية التشاورية المخصصة

ويرى وفد بالدي أن اللجنة الفرعية للكوبوس     
واالتح&اد الدول&ي لالتصاالت السلكية والالسلكية يجب        
أن يظال مشارآين في هذا الموضوع ألن هناك العديد         
م&ن الموض&وعات الت&ي يج&ب دراس&تها لك&ي ن&تأآد من          

 للقانون الدولي اتس&اق هذا النص مع المبادئ األساسية    
للفضاء والقواعد المعمول بها وأيضا المصالح الدولية     

وي&&بدو ل&&نا أن&&ه م&&ن المه&&م أن ي&&تم    . ف&&ي مج&&ال الفض&&اء 
اإلبق&&&اء عل&&&ى ه&&&ذا الب&&&ند عل&&&ى ج&&&دول أعم&&&ال اللج&&&نة   

 .الفرعية القانونية في اجتماعاتها المقبلة

إن وف&د ب&الدي يؤي&د بعض المداخالت التي تم     
 أنه من األفضل بالنسبة للسلطة      اإلدالء به&ا، م&ن حيث     

اإلش&&&رافية أن تك&&&ون م&&&نظمة دول&&&ية موج&&&ودة تحظ&&&ى 
باالع&&تراف الدول&&ي وذل&&ك ألس&&باب ت&&تعلق بالمص&&داقية  

وي&&بدو ل&&نا أن&&ه م&&ن المه&&م أن&&ه لك&&ي ن&&زيد    . والوف&&ورات
المص&&داقية الخاص&&ة به&&ذا الس&&جل أن ي&&تم ال&&نص عل&&ى   

 .إجراءات محكمة إذا ما طرأت أي مشكلة

ا للس&&يدة الموق&&رة م&&ندوبة آ&&ندا ش&&كر: الرئJJيس
 .على هذه المداخلة باسم بالدك

أيه&&&ا الس&&&&يدات والس&&&ادة، لق&&&&د انته&&&ت قائم&&&&ة    
المتحدثي&ن ح&ول هذا البند، هل هناك من وفد آخر يود             

 التحدث حول هذا البند؟

ال أرى من يطلب الكلمة، لذلك فسوف نستمر        
ف&ي دراس&تنا للب&ند الثامن من جدول األعمال في جلسة            

 .  ظهر اليومبعد

س&&أرفع الجلس&&ة بع&&د قل&&يل لك&&ي نس&&مح للف&&ريق  
العامل المعني بالبند السادس أن يعقد اجتماعا له تحت  

ال أعتقد أن هناك متسع من      . رئاس&ة الس&يد مم&ثل بيرو      
 .الوقت، ولكن يمكنكم استغالل العشرين دقيقة المتبقية

وأود أن أح&يط الس&ادة األعض&اء علم&ا بجدول           
 اليوم فسوف ننتهي من دراستنا للبند بعد ظهر. أعمالنا

معلوم&&ات ح&&ول أنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية   "الخ&&امس 
، آما أننا سنستمر في دراسة      "المتصلة بقانون الفضاء  

المس&&&ائل الم&&&تعلقة ب&&&تعريف الفض&&&اء  "الب&&&ند الس&&&ادس 
الخارجي وتعيين حدوده وطبيعة المدار الثابت بالنسبة 

لنظر في اتفاقية   ا"، والبند الثامن    "لألرض واستخدامه 
الض&&مانات الدول&&ية عل&&ى المع&&دات المت&&نقلة والمف&&توحة  

نوفمبر / تشرين الثاني 16للتوق&يع ف&ي آي&ب ت&اون ي&وم           
، ومش&روع ال&بروتوآول األول&ي حول المسائل          2001

وإذا م&&ا س&&مح الوق&&ت، ". المتص&&لة باألص&&ول الفض&&ائية
المقترحات المقدمة  "نس&تطيع أن ن&بدأ ف&ي البند العاشر          

الفض&&&اء الخارج&&&ي لألغ&&&راض الس&&&لمية لب&&&نود  للج&&&نة 
جدي&&&دة ت&&&درج عل&&&ى ج&&&دول أعم&&&ال اللج&&&نة الفرع&&&ية     

بعد ذلك يمكن ". القانونية في دورتها الثانية واألربعين
للف&ريق الع&امل المعن&ي بالب&ند الس&ادس أن يعق&د جلسته              
 .الرابعة تحت رئاسة السيد مانويل الفاريز من بيرو

عل&&ى ج&&دول ه&&ل ه&&ناك أي أس&&ئلة أو تعقي&&بات  
 العمل المقترح؟

ال أرى م&&&ن يطل&&&ب الكلم&&&ة، إذن، ق&&&بل رف&&&ع    
الجلس&ة س&أعطي الكلم&ة للس&يد ممثل األمانة لكي يتقدم            

 .لنا بإعالن

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السJJيد ب
بالنس&&&بة . ش&&&كرا س&&&يدي الرئ&&&يس   ):اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية 

للمش&كلة الفن&ية الت&ي نواجهه&ا، ي&بدو أن المشكلة تظهر           
ندما تك&&ون اللغ&&ة، أي لغ&&ة الحدي&&ث ه&&ي الفرنس&&ية،     ع&&
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وس&&يقوم الفني&&يون بال&&نظر ف&&ي ه&&ذه المش&&كلة ف&&ي ف&&ترة     
 .الغذاء، وبالتالي نشكرآم على صبرآم وطول بالكم

 .شكرا

 .رفعت الجلسة: الرئيس
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