
 

، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم&ؤرخ في     50/27أي&دت الجمع&ية العام&ة، بموج&ب ق&رارها             
لخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها             توص&ية لج&نة اس&تخدام الفض&اء ا        

ويحتوي المحضر . التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية             
الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى  

 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة.  الصوتيةمستنسخة من التسجيالت
آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            

نس&خـة م&ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                       
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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 624 الجلسة
 00/10، الساعة 2000مارس / آذار28الثالثاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 20/10افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&ن ع&ن افت&تاح االجتماع الستمئة        : الرئFيس  
واألرب&&ع والعش&&رين للج&&نة الفض&&ائية القانون&&ية الس&&ابعة 
للج&&&نة اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض      

 .السلمية

 

 مشارآة غير األعضاء في الدورة

ق&&بل أن أواص&&ل عمل&&نا ون&&تعرض     : الرئFFيس  
 لت&&بادل اآلراء ف&&ي ه&&ذا الص&&باح، أود أن أح&&يطكم علم&&ا

بأنن&ي قد توصلت ببالغ من بيرو يطلب فيه المشارآة           
 .في اجتماعاتنا

وآما تعلمون، فعادة هذا يدخل في اختصاص        
اللج&نة األساسية، فانني أعتقد بأنه في هذه الحالة علينا    

لكن اذا لم   . أال نتخذ قرارا رسميا بشأن هذا الموضوع      

يك&&&ن ه&&&ناك أي اع&&&تراض أود أن أق&&&ترح عل&&&يكم ب&&&أن  
ثل ب&&&يرو ب&&&أن يش&&&ارك ف&&&ي االج&&&تماعات    نس&&&مح لمم&&& 

الرس&&مية للج&&نة الفرع&&ية ويمك&&نه أن يطل&&ب الكلم&&ة م&&ن 
 .الرئاسة اذا آان يرغب في تناول الكلمة

ه&&&ذه ه&&&ي الممارس&&&ات الت&&&ي اتبع&&&ناها خ&&&الل    
الس&&&نوات األخ&&&يرة ع&&&ندما تطل&&&ب ال&&&دول الت&&&ي ليس&&&ت 
أعض&اء ف&ي اللجنة الفرعية بأن تشارك في اجتماعات          

 .اللجنة

ت&&م االتف&&اق ل&&م يك&&ن ه&&ناك م&&ن اع&&تراض،   اذا  
 .على هذا النحو

 

 ) من جدول األعمال3البند ) (تابع(تبادل عام لآلراء 

واآلن س&&نتعرض للب&&ند الثال&&ث م&&ن   : الرئFFيس 
ق&&بل أن أعط&&ي  . ت&&بادل ع&&ام ل&&آلراء  : ج&&دول األعم&&ال 
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الكلم&&ة للم&&تحدث األول الم&&درج عل&&ى قائمت&&ي، وه&&ناك  
بوا الكلم&&ة بش&&أن ه&&ذا  العدي&&د م&&ن المتحدثي&&ن الذي&&ن طل&&  

الب&ند، أود أن أح&يط علم&ا الوف&ود بأنني أنوي بأن أقفل              
وبالتال&&ي فانن&&ي . المناقش&&ة بش&&أن ه&&ذا الب&&ند ظه&&ر ال&&يوم 

س&أحث الوف&ود الت&ي ترغ&ب ت&ناول الكلم&ة بهذا الشأن،           
أي ت&&&بادل اآلراء، ب&&&أن ت&&&درج أس&&&ماءها عل&&&ى قائم&&&ة    

و المتحدثي&ن م&ع األمان&ة وذل&ك ف&ي أقرب وقت ممكن ل       
 .سمحتم بذلك

واآلن أعطي الكلمة ألول متحدث مدرج على  
 .القائمة وهي السيدة ممثلة فرنسا

بادئ ذي بدء أود أن ): فرنسا (السيدة آينسي 
أع&&رب ع&&ن ارت&&ياح وف&&د فرنس&&ا اذ أنك&&م تترأس&&ون ه&&ذا 

وان تجرب&&تكم وحنك&&تم ت&&تكونان اآتس&&ابات    . االج&&تماع
ض&&&ا أن وأود أي. هام&&&ة لل&&&نهوض بأعم&&&ال ه&&&ذه اللج&&&نة

أض&من للس&يدة م&ازالن عثمان بدعم وفد بالدي الكامل         
 .في أعمال هذه اللجنة وفي أعمال األمانة

بمناس&&بة ه&&ذه ال&&دورة األول&&ى للج&&نة الفرع&&ية      
القانون&ية في&بدو ل&ي م&ن المه&م أن نعود الى دور لجنتنا            

وان&ه قد أتيحت لنا الفرصة لنذّآر خالل        . الفرع&ية ه&ذه   
ث المهم&&&&ة الهام&&&&ة الت&&&&ي   مؤتم&&&&ر اليونيس&&&&بيس الثال&&&&  

. اض&&طلعت به&&ا اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية م&&نذ انش&&ائها 
ونظ&&را لنوع&&ية أعم&&ال ه&&ذه اللج&&نة، فلق&&د اس&&تطعنا أن    
نحّصل على صكوك دولية التي تكّون االطار القانوني 

 .لألنشطة الفضائية

وان التطورات التكنولوجية السريعة والمجال  
لفضاء تؤآد اليوم   الكب&ير ال&ذي تح&تله الص&ناعات ف&ي ا          

عل&&&ى الق&&&انون القائم&&&ة وترآ&&&ز عل&&&ى الطب&&&يعة وت&&&نوع 
ق&&&&&د ت&&&&&م  ] ?..........?[وه&&&&&ذا . األنش&&&&&طة الفض&&&&&ائية 

االض&طالع بعمل تأمل ولكن آان فيه نوع من التردد،     
وعلي&&نا أن نواص&&ل ه&&ذا العم&&ل عل&&ى مس&&توى اللج&&نة      
الفرع&&&ية القانون&&&ية الت&&&ي له&&&ا الس&&&لطة والمش&&&روعية      

 . بهذه المهمةالالزمة لالضطالع

وان وف&د فرنسا يعتبر بالتالي بأنه من األهمية    
بمك&&ان أن تص&&بح ه&&ذه اللج&&نة المحف&&ل ال&&ذي تع&&د ف&&يه      
القواع&&&د الدارة الق&&&انون الفض&&&ائي واح&&&ترام الق&&&انون    
الفض&&ائي وآذل&&ك أم&&ن األش&&خاص والمم&&تلكات وف&&ي      
اط&&ار يس&&مح ب&&أن يك&&ون ه&&ناك ت&&نافس ن&&زيه م&&ا بي&&ن        

ط&&&&&راف المعن&&&&&ية  مخ&&&&&تلف األط&&&&&راف وخاص&&&&&ة األ  
 .بالصناعة

وبه&ذا الش&أن، فه&ناك آث&ير م&ن المح&اور التي          
ح&ددت خ&&الل مؤتم&&ر اليونيس&&بيس الثال&&ث خاص&&ة ف&&يما  
ي&&تعلق ب&&المحفل التقن&&ي واألم&&ر ي&&تعلق، م&&ن بي&&ن أم&&ور  
أخ&&&رى، حماي&&&ة حق&&&وق الملك&&&ية الثقاف&&&ية ف&&&ي الفض&&&اء  
ومسألة النفايات الفضائية وآذلك الفوارق الناجمة عن       

األنش&&طة الفض&&ائية وآذل&&ك الم&&بادئ المرت&&بطة  تس&&ويق 
باالستكشاف عن بعد وآذلك تسجيل األجسام الفضائية 

 .والنظم الجديدة لالطالق

وآم&&&ا رأي&&&تم ف&&&ان ه&&&ذه القائم&&&ة ليس&&&ت آامل&&&ة  
وش&املة والمواض&يع التي هي مرتبطة من حيث المبدأ          
باللج&نة الفرع&ية والت&ي يكون للجنة االختصاص فيها،          

وم&ن مسؤوليتنا أن    .  مخ&تلفة ومت&نوعة    ه&ذه المواض&يع   
نسمح للجنة الفرعية بأن تنظر في هذه األمور وتتأمل         

 .فيها

وللوص&ول ال&ى ذل&ك فال بد واستخدام الموارد           
المتوفرة الدارة أعمالنا بأفضل طريقة ممكنة وخاصة       
بأن نبذل الجهود بغية أن ننهض ولو آان ذلك بطريقة    

.  ج&دول األعمال مؤق&تة، بال&نظر ف&ي بع&ض الب&نود ف&ي       
وه&&ناك الكث&&ير م&&ن الم&&داوالت الت&&ي دارت بش&&أن ه&&ذه   

وانطالق&&ا م&&ن ه&&ذه ال&&روح ف&&ان وف&&د  . الب&&نود ح&&تى اآلن
ب&&الدي يق&&ترح ف&&ي اط&&ار الب&&ند الخ&&اص ب&&المدار الثاب&&ت 
على األرض نسخة منقحة قدمت من قبل آولومبيا في      

 وذل&ك بغ&ية الوص&ول ف&ي ه&ذه الس&نة الى اتفاق         1976
 .في اآلراء

واننا نأمل بأن هذا االقتراح الذي يمثل جهودا  
حقيق&ية م&ن حي&ث التحليل من قبل البلدان المعنية ومن            
االتح&اد الدول&ي لالتص&االت الس&لكية والالسلكية، نأمل          

وان وف&&د ب&&الدي . ب&&أن ه&&ذا االق&&تراح س&&يحظى بالق&&بول 
على استعداد لمناقشة الخطوط العريضة لهذا االقتراح     

وأخ&&يرا، وبغ&&ية االس&&تخدام   . مةم&&ع آ&&ل الوف&&ود المه&&ت   
األفض&&ل للم&&وارد الم&&توفرة ل&&نا، ف&&ان اللج&&نة الفرع&&ية      
ينبغ&ي أن يك&ون له&ا م&ا يكفي من األيام للعمل بطريقة              
متماس&كة م&ع ج&دول األعم&ال وليتعرض لشساعة هذه           

 .البنود وآثافتها

ان وف&&&&د فرنس&&&&ا يعت&&&&بر ب&&&&أن مس&&&&ألة ال&&&&نظام   
ل&&&&ى األنش&&&&طة القانون&&&&ي للملك&&&&ية الثقاف&&&&ية المط&&&&بق ع 
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الفض&&ائية، ان ه&&ذا ال&&نظام يكتس&&ي أهم&&ية آ&&برى، وان&&نا 
س&&ندرس بال&&تعاون م&&ع الوف&&ود األخ&&رى المعن&&ية ووفق&&ا  
للتوص&&&&يات ال&&&&واردة ف&&&&ي تقري&&&&ر يونيس&&&&بيس الثال&&&&ث 
واع&&الن فيي&&نا س&&ندرس امكان&&ية دع&&وة اللج&&نة الفرع&&ية  
لاله&&&تمام أآ&&&ثر به&&&ذا الموض&&&وع ودراس&&&ته بط&&&ريقة      

 .مستفيضة

س&&ا ق&&د أي&&د م&&نذ س&&نتين ادراج ب&&ند    ان وف&&د فرن 
. جدي&&د ف&&يما ي&&تعلق بال&&نظر ف&&ي مفه&&وم دول&&ة االط&&الق   

وانن&&ي أع&&رب ع&&ن ارتياح&&ي آ&&ون ه&&ذه المس&&ألة واردة 
ف&ي ج&دول أعم&ال لجنتنا الفرعية في اطار خطة عمل            

وان األس&&تاذ ب&&يريس، وه&&و خب&&ير لوفدن&&ا وه&&و  . ثالث&&ية
أس&&&تاذ ف&&&ي جامع&&&ة الحق&&&وق س&&&يقدم ب&&&يانا بش&&&أن ه&&&ذا     

لموض&وع الهام للغاية وخاصة فيما يتعلق بالتطورات   ا
 .الحديثة لألنشطة الفضائية

ان وف&د فرنس&ا س&ينطلق بروح بناءة في اطار            
أعمال&نا ه&ذه، ونحن نطمح بأن نسهم في أعمال اللجنة           

 .بشأن آل البنود الواردة في جدول األعمال

 شكرا جزيال للسيدة السفيرة الموقرة :الرئيس 
وانني أيضا  .  له&ا على اسهامها وبيانها     لفرنس&ا وش&كرا   

ممت&&&ن له&&&ا بالنس&&&بة للكلم&&&ات الطي&&&بة الت&&&ي وجه&&&تها       
 .للرئاسة، أي للرئيس وآذلك مديرة مكتبنا

اآلن أعط&&&&ي الكلم&&&&ة للمم&&&&ثل ع&&&&ن االتح&&&&اد     
 .الروسي

ان وفد  ): االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف     
بالدي لهو سعيد للغاية، اذ انكم تديرون أعمال دورتنا         

ونح&ن عل&ى يقي&&ن   . ي اط&ار اللج&نة الفرع&ية القانون&ية    ف& 
 .بأن هذه األعمال ستكلل بالنجاح

اس&&محوا ل&&ي واس&&محوا لوف&&د االتح&&اد الروس&&ي  
ب&&أن يض&&م ص&&وته ال&&ى التهان&&ي الت&&ي وجه&&ت للس&&يدة        
م&ازالن ع&ثمان، الت&ي عين&ت في المكتب المرموق في            
منص&&&&ب م&&&&رموق، وه&&&&و منص&&&&ب مدي&&&&ر الش&&&&ؤون     

 يقي&&ن بأن&&ه بفض&&ل ق&&يادتها الن&&يرة وان&&نا عل&&ي. الفض&&ائية
فان هذا المكتب وان أنشطته ستكون دوما وأبدا المنار      
لالنس&&&انية جمع&&&اء آم&&&ا ورد ذل&&&ك ف&&&ي الم&&&ادة األول&&&ى  
 .لمعاهدة الفضاء وخاصة استخدام الفضاء واستكشافه

ان المكت&&ب يعم&&ل بط&&ريقة ج&&يدة وانن&&ي أفك&&ر    
بص&&&فة خاص&&&ة ف&&&ي تجس&&&يد الفك&&&رة الم&&&ثمرة الم&&&تعلقة  

انش&&&&اء ق&&&&اعدة ب&&&&يانات للتش&&&&ريعات الوطن&&&&ية بش&&&&أن  ب
وان&نا من اآلن قد توصلنا بسلسلة من الوثائق         . الفض&اء 

م&&ن ه&&ذه الطب&&يعة وعلي&&نا اآلن أن نجم&&ع م&&ا بي&&ن ه&&ذه     
 .الوثائق في اطار بنك للمعطيات

ان وف&د االتح&اد الروس&ي يرغ&ب هنا بالتذآير            
ب&أن روس&يا تؤي&د ل&يس فحسب مواصلة التعاون متعدد            

ط&راف بغ&ية تقي&يم األنشطة الفضائية السلمية، لكننا          األ
واننا . نؤيد أيضا فكرة التعجيل والنهوض بهذا التعاون

نع&&رب ع&&ن ارتياح&&نا آ&&ون ع&&دد م&&ن ال&&دول الجدي&&دة        
انضمت الى المعاهدات الفضائية ونفكر بصفة خاصة       
ف&ي الب&يان ال&ذي استمعنا اليه من قبل وفد اسبانيا بشأن      

 .م اسبانيا الى معاهدة االنقاذبداية عملية انضما

وحس&ب رأي&نا ف&ان اللجنة الفرعية القانونية لم           
تن&&ته بع&&د م&&ن آ&&ل امكان&&ياتها وقدراته&&ا ح&&تى يص&&بح        

وان الكثير من   . القانون الفضائي الدولي متطورا أآثر    
العم&&ل ين&&تظرنا وله&&ذا الس&&بب فان&&نا نع&&رب ع&&ن تأي&&يدنا  

 .للنهوض بدور اللجنة الفرعية القانونية

لس&يد الرئ&يس، ل&و سمحتم بذلك، أود أن أدلي           ا 
. ب&بعض آلم&ات بش&أن الب&ند الرابع من جدول األعمال            

ان أعض&اء اللج&نة الفرع&ية القانون&ية يعرفون تماما ما            
ه&و موقف&نا بالنس&بة لل&نظر ف&ي حالة المعاهدات الدولية           

وأنا . الخم&س التي تحكم استخدامات الفضاء الخارجي      
ل&ك ي&وم أمس، بأن آل تعديل       عل&ى يقي&ن، آم&ا أدلي&نا بذ        

يدرج على بند أو بندين خاصين بالفضاء ستكون لهذه         
ال&&تعديالت آث&&ار وانعكاس&&ات عل&&ى المع&&اهدات الخم&&س  

يمكن&&نا أن نق&&ول ذل&&ك مجموع&&ة المع&&اهدات    . األخ&&رى
 .الخمس

وال&&&يوم نعت&&&بر بأن&&&ه ق&&&د آن األون لل&&&تأمل ف&&&ي  
امكان&&ية والف&&ائدة م&&ن وض&&ع مع&&اهدات موح&&دة ش&&املة     

ن قانون الفضاء، الشيء الذي سيذّآر باتفاق األمم        بش&أ 
وستتاح لنا الفرصة للنظر . المتحدة بشأن قانون البحار

ف&ي ه&ذا الموض&وع ع&ندما س&نتعرض للبند العاشر من           
أود فق&ط ه&نا أن أالح&ظ بأنه قد مرت    . ج&دول األعم&ال   

 س&نة م&نذ اع&تماد اتفاق&ية قانون البحار ومنذ البداية        14
أق&&ول . العالم&&ية بش&&أن ق&&انون ال&&بحاروض&&ع االتفاق&&يات 

 س&&&نة وم&&&نذ اع&&&تماد المع&&&اهدة األول&&&ى م&&&ن بي&&&ن       14
ول&و قم&نا بحساب   .  س&نة  33المع&اهدات الخم&س م&رت       
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الس&نوات الت&ي اع&تمدت به&ذا الش&أن فيمكننا القول بأنه             
من البديهي بأن الوضع الحالي     . 20قد مرت أآثر من     

 نتس&&اءل ل&&نا فرص&&ة ألن] ?..........?[لق&&انون الفض&&اء 
لمع&رفة م&ا اذا آ&ان من المناسب وضع اتفاقية فضائية         
عالم&&ية ش&&املة، وذل&&ك لع&&دد م&&ن األس&&باب الت&&ي تجعل&&نا  
نفك&&ر بأن&&ه خالف&&ا لم&&ا حص&&ل بالنس&&بة التفاق&&ية ق&&انون      
ال&&بحار، فان&&ه ال يمكن&&نا أن نن&&تظر، ال يمك&&ن أن نن&&تظر 

 .بأن تكون هناك معايير جديدة بشأن قانون البحار

ففي . ود أن أتع&رض لبندي&ن آخرين      وخ&تاما، أ   
الذآرى األولى تجعلنا نفكر .  سنحتفل بذآرتين  1الفيلم  

وب&&الفعل س&&تكون ه&&ذه الس&&نة ه&&ي الس&&نة   . 40ف&&ي رق&&م 
األربع&&ون بالنس&&بة للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية والوق&&ت       
مناس&ب تمام&ا لن&تطلع ال&ى المستقبل ولنلقي نظرة على       

ربعينية منذ  وبع&د ذل&ك س&نحتفل بالذآ&رى األ        . الماض&ي 
 .انطالق الرجل األول في الفضاء

اذن، علي&نا أن ن&تأمل مل&يا جم&يعا حتى نعرف           
آيف يمكننا أن نحتفل بطريقة رسمية وملموسة بهذين        

والنقطة الثانية والتي ستكون    . التاريخي&ن أو الموعدين   
آخ&ر نقط&ة، ف&ان لجنت&نا الفرعية القانونية ال يمكنها أن             

النسبة لتنفيذ الفقرة السابعة    ت&بقى على الهامش، وذلك ب     
 آ&&انون 6 للجمع&&ية العام&&ة ف&&ي ت&&اريخ   45/68للق&&رار 
وان األس&&&بوع األول العالم&&&ي  . 1999ديس&&&مبر /األول

. للفض&&اء س&&ينعقد ف&&ي األس&&بوع األخ&&ير م&&ن ه&&ذا الق&&رن
وان الجمع&ية العام&ة س&تنظم به&ذه المناس&بة اج&&تماعات      

: تاليفي شكل قمة دولية وهكذا فانني أطرح السؤال ال        
ه&&ل بامكان&&نا أن نفك&&ر ف&&ي امكان&&ية عق&&د ف&&ي ن&&يويورك   
خ&&&الل ه&&&ذا األس&&&بوع العالم&&&ي للفض&&&اء دورة وج&&&يزة  

أو اج&&تماع للج&&نة /اس&تثنائية للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية و 
 .وشكرا لكم على حسن انتباهكم. آكل

شكرا جزيال لممثل االتحاد الروسي : الرئيس 
ى الكلم&&ات وف&&ي الوق&&ت ذات&&ه، أش&&كرك عل&&. عل&&ى ب&&يانه

اللط&يفة الت&ي وجه&&تها ال&ي ووجه&تها أيض&&ا ال&ى مدي&&رة      
حض&&رة . ش&&كرا ل&&ك. مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي

مم&ثل آولومب&يا الموق&ر، ه&ل ت&ود أن تعقب نقطة نظام        
أو تدل&ي بب&يان؟ تدل&ي ببيان، حسنا، يسجل اسمك على            

 .قائمة المتحدثين وأحطنا علما بهذا األمر

 الوزي&&ر تش&&ونغ  وأعط&&ي الكلم&&ة اآلن لمعال&&ي  
 .من جمهورية آوريا

جمهوري&&&&ة ( مFFFFون �السFFFFيد تشFFFFونغ هFFFFاي   
حض&&رة الرئ&&يس، باس&&م وف&&دي، اس&&مح ل&&ي أن ): آوري&&ا

أع&&رب ع&&ن تهان&&ي الح&&ارة لت&&بوئك رئاس&&ة ه&&ذه اللج&&نة  
أن&ا على ثقة أنه بفضل قيادتك       . الفرع&ية المهم&ة للغاي&ة     

الحك&يمة، ان ال&دورة الحال&ية للجنت&نا الفرع&ية القانون&ية       
س&تكلل بال&نجاح وس&تؤدي الى نتائج مثمرة بالنسبة الى      

. معالج&ة مش&اآل ص&عبة ومعق&دة مط&روحة علينا اليوم           
وأض&من لك، حضرة الرئيس، الدعم الكامل من جانب      

 .وفدي والتعاون خالل أعمالك في الرئاسة

واس&مح ل&ي أيض&ا أن أرح&ب بالمديرة الجديدة         
 أود  لمكت&ب ش&ؤون الفض&اء الخارجي وفي الوقت ذاته         

أن أع&رب ع&ن تقدي&ري العم&يق لها، الدآتورة عثمان،            
وآ&ل العاملي&ن معه&ا عل&ى االع&داد المم&تاز الذي قاموا              

 .به لهذه الدورة

ح&&&&&ول مؤتم&&&&&ر   ] ?..........?] [?..........?[ 
يونيس&بيس الثال&ث ال&ذي انعقد في الصيف الماضي في         

يعتبر وفدي . يوليه في فيينا وسجل نجاحا باهرا   /تم&وز 
ؤتم&&&&&ر يونيس&&&&&بيس الثال&&&&&ث يعطي&&&&&نا الفرص&&&&&&ة     أن م

الستعراض االنجازات الماضية في علوم وتكنولوجيا      
الفض&اء ويس&مح ل&نا باستخالص طريق جديدة للتعاون          
ف&ي المس&تقبل ف&ي مج&ال األنش&طة الفض&ائية وذل&ك ف&&ي        

 .األلفية الجديدة

وأع&&&تقد أن االع&&&الن النهائ&&&ي الص&&&ادر ع&&&ن      
عطينا التوجيهات  مؤتم&ر يونيس&بيس الثال&ث يمك&ن أن ي         

الط&&ار ملم&&وس ف&&ي مج&&ال ال&&تعاون م&&ن أج&&ل تطوي&&ر    
وتعرب . واستخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض سلمية

حكوم&ة آوري&ا ع&ن ال&تزامها الك&امل لتنف&يذ التوصيات             
 .التي وردت في االعالن النهائي

م&&نذ انش&&اء اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ف&&ي ع&&ام   
 ف&&ي وض&&ع   وتلع&&ب ه&&ذه اللج&&نة دورا محوري&&ا  1962

نظ&&ام قانون&&ي وص&&يانته وذل&&ك م&&ن أج&&ل األنش&&طة ف&&ي    
وان المناقش&&&ة الناش&&&طة ف&&&ي ه&&&ذه . الفض&&&اء الخارج&&&ي

اللج&&نة الفرع&&ية تق&&دم مس&&اهمة ب&&ناءة الرس&&اء قواع&&د       
الق&انون الفض&&ائي مم&ا أدى بالتال&&ي ال&ى اع&&تماد خمس&&ة    

 .صكوك قانونية دولية

ف&&ي ه&&ذا الس&&ياق يرح&&ب وف&&دي به&&يكل ج&&دول   
دي&&د الم&&نقح وال&&ذي ب&&دأت اللج&&نة الفرع&&ية   األعم&&ال الج

ف&&ان اع&&ادة تنظ&&يم ه&&ذه الب&&نود . باعت&&باره ف&&ي ه&&ذا الع&&ام
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بش&كل مرش&د ستس&مح بتنظيم مداوالتنا وبالتالي تعطي      
 .فرصة أآبر لمناقشة بناءة حول هذه المواضيع

ان استكش&اف الفض&اء الخارج&ي واس&&تخدامه،     
، ه&ذا الفض&اء ال&ذي ه&و مج&ال خاص بالبشرية جمعاء            

وذل&ك لص&الح األج&يال الحالية والمقبلة، لذلك يجب أن           
 .نستخلص الطرق والوسائل المعقولة

وي&نوه وف&دي بالم&بادرات التي اتخذها الوفدان        
الكولومب&ي والتش&يكي ف&ي مج&ال المدار الثابت بالنسبة           

وان ه&ذه المبادرات صممت لكي تحترم       . ال&ى األرض  
بالنس&&بة ال&&ى م&&بدأ الوص&&ول الع&&ادل ال&&ى الم&&دار الثاب&&ت 

ونح&ن نعترف بأن المدار الذي يعتبر مصدر    . األرض
طبيع&ي مح&دود يول&د الحاج&&ة لل&نظر بش&كل خ&اص ف&&ي       
وض&ع ه&ذه ال&دول الت&ي ليست مجهزة اآلن الطالق أو         

ولكننا نود أن نشير أن ممارسة . تشغيل أجسام فضائية
تعيي&&ن بع&&ض المواق&&ع عل&&ى الم&&دار م&&ن دون تش&&غيل       

ر مرغوب فيه، فهو من شأنه سواتل عليها هي أمر غي
 .أن يعرقل االستخدام الفعال للمدار

وبالنس&&&بة ال&&&ى موض&&&وع اس&&&تخدام مص&&&ادر      
الطاقة النووية في األجسام الفضائية، نحن نحيط علما        
بالمخاط&ر الممك&نة المط&روحة من جراء استخدام هذه          

وبالتال&ي ف&ان اس&تعمالها ف&ي بعثات فضائية          . المص&ادر 
. تداب&&ير الس&&المة الض&&رورية يج&&ب أن يك&&ون مجه&&زا ب 

ونعت&بر أن اللج&نة الفرع&ية العلم&ية والتقن&ية يمك&&نها أن      
 .تلعب دورا فعاال في هذا المجال

ان ه&&ذا الع&&ام ه&&و الثال&&ث والنهائ&&ي م&&ن الب&&ند      
المط&روح عل&ى ج&&دول أعمال&نا وه&&و اس&تعراض حال&&ة     
الص&كوك القانون&ية الدول&ية الخمس&ة التي تنظم الفضاء           

 .الخارجي

أن ه&ذه الص&كوك الخمسة تشكل العمود        وبم&ا    
الفق&&&ري لق&&&انون الفض&&&اء الخارج&&&ي، نح&&&ن نعت&&&بر أن   
االرادة السياس&ية الت&ي يتعي&ن على الدول األطراف أن          
تع&بر ع&نها ه&ي ض&رورية وحيوية هنا لنضمن القبول          

 .العالمي واالمتثال الكامل بالمعاهدات

استعراض مفهوم دولة "أم&ا بالنس&بة الى البند       
وال&&&ذي اق&&&ترحه الوف&&&د األلمان&&&ي، ن&&&أمل أن " االط&&&الق

مداوالت&نا ف&ي اط&ار ه&ذا البند الجديد من جدول أعمال             
 .ستوصل بنا الى تعريف موحد لهذا المفهوم

 67/ 45ف&&ي الخ&&تام، أود أن أذآ&&رآم بالق&&رار   
الص&ادر ع&&ن الجمع&&ية العام&&ة لألم&&م الم&&تحدة ف&&ي الع&&ام  

ن في  الماض&ي، ال&ذي أح&اط علما بمصالح بعض البلدا         
تحوله&ا ال&ى دولة عضوة في الكوبوس، وطلب دراسة       

ونحن . مس&تمرة لكيف&ية توسيع عضوية لجنة الكوبوس      
ن&أمل أن جمهوري&ة آوري&ا ب&ارادة قوي&ة وقدرات مهمة          
للمس&&اهمة ف&&ي االستكش&&اف الس&&لمي للفض&&اء الخارج&&ي 
يمك&ن أن ت&تحول ال&ى عضو آامل في الكوبوس وذلك             

 .في المستقبل القريب

شكرا لمعالي سفير جمهورية آوريا : الرئيس 
عل&&&ى ه&&&ذه المداخل&&&ة وأود أن أش&&&كرك عل&&&ى الكلم&&&ات  
اللط&&يفة أيض&&ا الت&&ي وجه&&تها ل&&ي ف&&ي الرئاس&&ة ولمدي&&رة 

والم&&تحدث التال&&ي  . مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي   
عل&&&ى قائمت&&&ي ه&&&و حض&&&رة مم&&&ثل جمهوري&&&ة اي&&&ران     

 .االسالمية الذي أعطيه الكلمة اآلن

):  اي&ران االسالمية   جمهوري&ة (السFيد أراغFي      
حضرة الرئيس، يسرني أن    . بس&م اهللا الرحم&ن الرح&يم      

أت&ناول الكلم&ة باسم وفدي حول البند الثالث من جدول           
ولك&ن ق&بل أن أبدأ      . أعمال&نا وذل&ك ف&ي ق&يادتك الحك&يمة         

باالدالء ببيان حول هذا البند، اسمح لي أوال أن أعرب 
لك أن ع&ن تهاني وفدي الحارة لك لتبوئك الرئاسة وآذ    

أرحب بالسيدة مازالن عثمان، المديرة الجديدة لمكتب        
 .شؤون الفضاء الخارجي

يعت&بر الكث&ير أن اللج&نة الفرعية القانونية هي           
وي&&بدو ل&&ي أن ه&&ذا ال&&نهج . قل&&ب وروح لج&&نة الكوب&&وس

يع&زى لالنج&ازات التي حققتها هذه اللجنة الفرعية منذ     
 . عاما38انشائها منذ حوالي 

ترة، ان األس&رة الدول&ية شهدت       خ&الل ه&ذه الف&      
أن&ه بفضل مساعدة اللجنة الفرعية القانونية لقد تمكنت         
الكوب&وس م&ن أن ت&ناقش وتف&&اوض وتع&تمد وح&تى ف&&ي      
خض&م الح&رب ال&باردة خم&س مع&اهدات دولية وخمس            
مجموع&&ات م&&ن الم&&بادئ الت&&ي ت&&نظم أنش&&طة الفض&&اء      

ولكن بالرغم من هذا الواقع يجب أن       . الخارج&ي ال&يوم   
أن مع&&اهدات الفض&&اء الدول&&ية القائم&&ة ومجموع&&ة   نق&&ر 

الم&بادئ ه&ذه الت&ي وض&عت م&ن جان&ب هذه الهيئة، لقد               
. لب&ت فق&ط ج&زءا من التنظيمات الدولية المستلزمة هنا       

ونح&&&ن نعت&&&بر أن ج&&&زءا مهم&&&ا م&&&ن المس&&&تلزمات ذات 
 .الصلة ال يزال بحاجة الى دراسة متعمقة وسريعة
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 مناقشة  م&ن جه&ة أخرى، الواقع هو أن عملية         
اتفاق&&ات جدي&&دة والمفاوض&&ات بش&&أنها أو ح&&تى بالنس&&بة  
ال&ى اتفاق&ات أو م&بادئ ال تواآ&ب التكنولوجيا المتغيرة        
بش&كل سريع والمرتبطة بعلوم الفضاء، ونعتقد أن هذه     

 .االجراءات التي تستغرق وقتا طويال تثير القلق

ربم&&ا م&&ن اح&&دى الم&&ناهج بالنس&&بة ال&&ى ه&&ذه        
أن نواجهه&&ا ف&&ي ه&&ذا المج&&ال، الص&&عوبات الت&&ي يمك&&ن 

وه&ذا آم&ا ذآ&ر ف&ي فترة سابقة في هذه اللجنة الفرعية              
القانون&ية، يمك&ن أن يتم&ثل ف&ي صياغة معايير فضائية       

 .دولية وتوصيات بممارسات يوصى بها

ان االعالن حول منافع الفضاء الذي اعتمدته        
 آ&&انون 13الجمع&&ية العام&&ة م&&ن دون أي تص&&ويت ف&&ي 

، ي&نص على أن التعاون الدولي       1996ديس&مبر   /األول
ف&يما ه&و يأخذ بعين االعتبار الحاجات الخاصة للبلدان         
النام&&&ية، يج&&&ب أن ي&&&تم ال&&&تعاون الدول&&&ي اذن بموج&&&ب  
الق&&انون الدول&&ي ويج&&ب أن ي&&نجز لص&&الح ولمص&&لحة       
آاف&&&&ة ال&&&&دول بغ&&&&ض ال&&&&نظر ع&&&&ن مس&&&&توى تقدمه&&&&ا     
 .االقتصادي أو االجتماعي أو العلمي أو التكنولوجي

ن نعت&بر أن ه&ذا اله&دف القيم ال يمكن أن        ونح&  
يحق&ق خ&ارج األط&ر القانون&ية، ويمك&ن أن نضع أطرا             
قانون&&ية جدي&&دة لن&&نظر ف&&ي امكان&&ية ادراج ب&&نود جدي&&دة   
عل&ى ج&دول أعمال&نا تقترح في هذه اللجنة وتأخذ بعين        

 .االعتبار مقترحات أخرى

ف&&ي الخ&&تام، ف&&يما نتم&&نى ل&&ك ول&&زمالئك آ&&ل        
ع بمهم&&تك، ان الوف&&د االيران&&ي   ال&&نجاح ف&&ي االض&&طال  

يرغ&ب ف&ي أن يرى الجهود المستمرة للدول األعضاء          
ف&&ي اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية تس&&مح ل&&نا باالض&&طالع     
بمهام&نا وبالتال&ي ب&أن نضطلع بالتطور السريع لقانون          

 .الفضاء وآيفية قوننته

 ش&&&&كرا لمم&&&&ثل جمهوري&&&&ة اي&&&&ران  :الرئFFFFيس 
يض&ا على التهاني  االس&المية عل&ى مداخل&ته وأش&كرك أ        

الت&&&ي وجه&&&تها ل&&&ي ولمدي&&&رة مكت&&&ب ش&&&ؤون الفض&&&اء     
 .أعطي الكلمة اآلن لممثل المغرب الموقر. الخارجي

حضرة الرئيس، ): المغرب (السيد تينساناني 
اس&مح ل&ي، ب&ادئ ذي ب&دء، باس&م وف&دي أن أعرب عن             
رض&&انا الك&&امل لرؤي&&تك ت&&ترأس دورت&&نا الحال&&ية للج&&نة  

وأود أن أن&&تهز . ا الك&&املالفرع&&ية ونض&&من ل&&ك تعاون&&ن 

الفرص&&ة الم&&تاحة ل&&ي اآلن ألتم&&نى وأرح&&ب بالمدي&&رة     
الجدي&&دة لمكت&&&ب ش&&&ؤون الفض&&&اء الخارج&&&ي وأهن&&&ئها،  
وأهن&&&ئ بالمناس&&&بة ذاته&&&ا الس&&&يد بي&&&تر الال وس&&&يرجيو    

 .آماتشو على اطالعهما بمهام جديدة في األمانة

م&نذ عدة سنوات وان اللجنة الفرعية القانونية         
 جهده&&ا ل&&تدرس ع&&دة مواض&&يع م&&ناطة   ت&&بذل قص&&ارى 

بتخصص&&&اتها، ال س&&&يما الص&&&كوك القانون&&&ية الم&&&تعلقة   
بالفض&&&اء، الم&&&دار الثاب&&&ت بالنس&&&بة ل&&&ألرض والحط&&&ام 
الفض&&&&ائي، وذل&&&&&ك الس&&&&تخدام واستكش&&&&&اف للفض&&&&&اء   
لمص&&لحة وص&&الح آاف&&ة ال&&بلدان بم&&ا ف&&ي ذل&&ك بش&&كل        

وان التعديالت التي أدخلت على    . خ&اص الدول النامية   
عم&ال أدخل&ت مواض&يع ذات أهمية بالغة في     ج&دول األ  

دورت&&نا الحال&&ية وتبي&&ن ال&&ى أي ح&&د أن مجم&&ل ال&&دول      
األعض&اء ته&تم بوض&ع تنظ&يم قانون&ي عام للفضاء آي         
تش&&جع م&&ن جه&&ة ال&&تعاون الدول&&ي ف&&ي مج&&ال األنش&&طة   
المرت&&&بطة بالفض&&&اء الخارج&&&ي، وم&&&ن جه&&&ة أخ&&&رى      
لتض&&&&&من لكاف&&&&&ة األم&&&&&م وص&&&&&وال منص&&&&&فا للفض&&&&&اء    

الم&&&نافع م&&&ن ال&&&بحوث والتكنولوج&&&يات    واس&&&تخالص 
 .الفضائية

ونرح&&&ب ب&&&ادراج ب&&&نود جدي&&&دة عل&&&ى ج&&&دول    
نحن على قناعة . أعمال&نا آم&ثال مفه&وم دول&ة االط&الق       

أن هذه المبادرة في اللجنة الفرعية من شأنها أن تثري  
 .أعمالنا

بالنس&&بة ال&&ى بندي&&ن م&&ن ج&&دول األعم&&ال أث&&ارا  
اهدة الفضاء ومسألة نقاشا حادا في هذه اللجنة وهي مع
ان وثائق منفردة آثيرة . المدار الثابت بالنسبة لألرض

ولكن لم  . طرح&ت ودرس&ت ال س&يما ح&ول الب&ند الثاني           
 .نحرز تقدما آبيرا للتوصل الى توافق آراء

وان مملك&&ة المغ&&رب ف&&ي مداخ&&الت ع&&دة ق&&د       
رغبت وترغب حتى اآلن وضع نص تسوية وتوفيقي        

ت&ي أعرب&ت ع&نها الدول      يس&تخرج م&ن مجم&ل اآلراء ال       
األعض&&&اء ح&&&ول مس&&&ألة الم&&&دار الثاب&&&ت بالنس&&&بة ال&&&ى   
األرض، تع&&ريفه ورس&&م ح&&دوده وال س&&يما الخص&&ائص 

تخصيص المدارات والمواقع على    . وآيف&ية اس&تخدامه   
الم&&&&دارات يج&&&&ب أن ت&&&&ربط دائم&&&&ا باالتح&&&&اد الدول&&&&ي  

 ).اآليتيو(لالتصاالت السلكية والالسلكية 

ق العم&ل حول هذا  نرح&ب باع&ادة تش&كيل ف&ري        
الموضوع ونتمنى أن يتوصل الى نتائج مرضية لكافة 
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بالنس&بة الي&نا، نح&ن عل&ى اس&تعداد لدعم أي            . األط&راف 
 .حل توفيقي يمكن أن يتوصل اليه فريق العمل

لطالم&&ا علق&&ت المغ&&رب أهم&&ية بالغ&&ة لألنش&&طة  
الفضائية ومنافعها واعتبرت أن تعزيز التعاون الدولي 

العلمية والتقنية مهما بقدر ما هو مهم ان آان للجوانب 
وبالتال&ي فنح&ن بالنس&بة ال&ى أربعة       . للجوان&ب القانون&ية   

ص&&كوك قانون&&ية دول&&&ية ت&&نظم الفض&&&اء، وّقع&&نا عل&&&يها     
أما التصديق على اتفاقية التسجيل في      . وصادقنا عليها 

 ال ت&&&&زال ق&&&&يد الدراس&&&&ة ف&&&&ي الس&&&&لطات   1976ع&&&&ام 
 .الحكومية لدينا

اس&&&تعراض : الب&&&ند التاس&&&ع أم&&&ا بالنس&&&بة ال&&&ى   
مفهوم دولة االطالق، من المهم أن نوسع نطاق جدول 

في الواقع  . األعمال ليشمل مبادئ أخرى تنظم الفضاء     
ان مع&&اهدات الفض&&اء ق&&د ص&&ممت وص&&يغت ف&&ي ف&&ترة   
عندما آانت فقط الدول تشارك فيها هي تلك التي تقوم         

بي&&نما اآلن لدي&&نا مش&&غلين خاص&&ين،   . بأنش&&طة فض&&ائية 
ا مجموع&ة ش&رآات وآذل&ك م&نظمات دول&ية تلعب            لدي&ن 

ان . دورا مهم&&&ا أآ&&&ثر فأآ&&&ثر ف&&&ي مج&&&االت الفض&&&اء      
تخص&يص وتس&ويق األنشطة الفضائية وآذلك التطور        
الس&&ريع لتكنولوج&&يا الفض&&اء ق&&د ول&&دت وض&&عا جدي&&دا     

وان . وعدل&&&ت العالق&&&ات بي&&&ن مخ&&&تلف الالعبي&&&ن ه&&&نا  
مجم&&ل ه&&ذه العناص&&ر يج&&ب أن يؤخ&&ذ بعي&&ن االعت&&بار    

كييف وتوسيع التنظيمات القائمة لنجعلها أآثر اتساقا       لت
 .مع الوضع الراهن والتطورات المستقبلية

وان اح&راز تقدم في دراسة هذه البنود وآذلك        
مس&ائل أخرى ذات صلة، آالحطام الفضائي ومصادر        
الطاق&&&ة ال&&&نووية، ال&&&خ، وذل&&&ك بش&&&كل فع&&&ال يمك&&&ن أن  
تض&&&&من االنس&&&&جام الك&&&&امل بي&&&&ن ال&&&&دول األعض&&&&اء      
والم&نظمات الدول&ية ول&ن ي&ؤدي اال ال&ى تنظ&يم قانون&ي        
للفض&اء يس&مح لك&ل دول&ة ب&أن تحم&ي مص&الحها وت&&بدد        
مخاوفه&ا وتعك&س آيف&ية اس&تخدامها للفض&اء الخارجي           
وذل&&ك م&&ع اح&&ترام الم&&بادئ األساس&&ية، أي االنص&&اف      

 .وسيادة الدول

نح&&ن ن&&ثق ف&&ي حكم&&تك ونح&&ن تح&&ت تص&&رفك   
 .حلكي تكلل أعمال دورتنا بالنجا

 ش&كرا لمم&ثل المغ&رب الموق&ر على          :الرئFيس  
مداخل&ته وأشكرك أيضا باسم زمالئي وآافة األعضاء        

ف&ي مكت&ب ش&ؤون الفض&اء الخارجي على هذه التهاني            
 .التي وجهتها الينا

 .والكلمة اآلن لحضرة ممثل اليابان الموقر 

أوال، نحن على ثقة  ): اليابان(السFيد آوينوما     
حرز تقدما مهما بفضل قيادتك تام&ة أن ه&ذه اللج&نة س&ت     

وأنا أود أن   . الحك&يمة وخ&برتك الغن&ية ف&ي ه&ذا المجال          
أض&من ل&ك، حضرة الرئيس، أن الوفد الياباني لن يألو       
أي جه&&د ل&&يقدم المس&&اعدة ل&&ك ف&&ي انج&&از ه&&ذه المهم&&ة      

 .الجبارة

ون&&ود أيض&&ا أن نع&&رب ع&&ن تقدي&&رنا للدآ&&تورة   
 ع&&&ثمان، مدي&&&رة ش&&&ؤون الفض&&&اء الخارج&&&ي، وآاف&&&ة     

العاملي&&ن معه&&ا عل&&ى الجه&&ود الت&&ي بذلوه&&ا ف&&ي اإلع&&داد 
 .لهذه الدورة

ان المواض&&&يع المط&&&روحة عل&&&ى ال&&&نقاش ف&&&ي  
لجنت&نا الفرع&ية القانون&ية ق&د أدرج&ت الحط&ام الفضائي         
واس&&&&&تعراض مع&&&&&اهدات الفض&&&&&اء وتع&&&&&ريف دول&&&&&ة   

وه&ذا ي&دل على أن نطاق األنشطة الفضائية         . االط&الق 
وبغية تحسين  . تجاهص&ار أوس&ع ونحن نرحب بهذا اال       

فاعل&&ية اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية، لق&&د أع&&ادت تنظ&&يم      
نفسها منذ أربع سنوات مما أدى، من بين جملة أمور،          

ونود منها أن تستكمل في     . ال&ى اختص&ار ف&ترة ال&دورة       
 .هذه الطريق

ان اع&&&&&&الن فيي&&&&&&نا الص&&&&&&ادر ع&&&&&&ن مؤتم&&&&&&ر  
اليونيس&&&بيس الثال&&&ث ال&&&ذي انعق&&&د ف&&&ي فيي&&&نا ف&&&ي الع&&&ام  

ماض&&&ي أوص&&&ى أن تط&&&ور لج&&&نة الكوب&&&وس اط&&&ارا    ال
قانون&&يا للفض&&اء وذل&&ك لتلب&&ية الحاج&&ات الم&&تزايدة ف&&ي      

وّطلب منا أن ننظر عن آثب في هذه    . األس&رة الدول&ية   
الحاج&&&ات بم&&&ا أن مواض&&&يع جدي&&&دة ب&&&دأت ت&&&ثار أآ&&&ثر  

 .فأآثر

واسمحوا لي أن أذآر بايجاز، آما أشار ممثل  
ر حدث&&ا س&&جل ف&&ي   الوالي&&ات الم&&تحدة الموق&&ر، أن أذآ&&  

الش&هر الماض&ي وذلك برعاية االطار القانوني الحالي          
لألنش&&&&طة الفض&&&&ائية حي&&&&ث س&&&&جل ال&&&&تعاون اليابان&&&&ي 

وبموجب المادة الخامسة من    . األمريك&ي نجاح&ا باه&را     
اتفاق&ية انق&اذ رواد الفضاء واعادة المالحين الفضائيين         
ورد األجس&&ام المطلق&&ة ال&&ى الفض&&اء الخارج&&ي، نح&&ن     

م&ع الحكوم&ة األمريك&ية استعدنا ونقلنا جزءا        بال&تعاون   
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م&ن ص&اروح أمريك&ي آ&ان ق&د ابتعد عن مساره وذلك              
وان هذا التعاون . الى جزيرة في جنوبي غربي اليابان

ال&ناجح ملم&وس وه&و يبي&ن ال&ى أي حد يمكن أن نعمل             
 .في اطار هذا النظام القانوني الحالي

 ان ال&&&دورة الحال&&&ية للج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية  
ستش&هد مق&ترحات جدي&دة عدة آتلك المرتبطة بالحطام          

. الفض&&&ائي والجوان&&&ب ال&&&تجارية لألنش&&&طة الفض&&&ائية    
وتعتبر اليابان أنه من المهم للغاية أن نتوصل الى تفهم 
مش&ترك ف&ي هذه المسائل فيما بين الدول األعضاء مع           
خبرتنا السابقة في البحوث بما في ذلك البحوث التقنية         

دأ اللجنة الفرعية القانونية مناقشة بنود      وذلك قبل أن تب   
هذا شرط أساسي لنقاش    . جدي&دة عل&ى ج&دول األعم&ال       

فع&ال آ&ي يعك&س ه&ذه المعلوم&ات ذات الص&لة بم&ا في                
 .ذلك المواضيع الفنية خاصة نظرا لمواردنا المحدودة

علي&&نا أن ن&&نظر أيض&&ا بكيف&&ية مناقش&&ة بع&&ض      
رع&&ية ويج&&ب أن نق&&ر ه&&نا أن ه&&دف اللج&&نة الف  . الب&&نود

القانون&&ية ل&&يس ف&&ي تنظ&&يم األنش&&طة الفض&&ائية ب&&ل ه&&و     
. باألحرى ليضمن أنشطة فضائية بشكل حر ومنصف      

وبالتال&&ي نح&&تاج ال&&ى ه&&ذه األس&&باب االيجاب&&ية لتنظ&&يم      
األنش&&طة الفض&&ائية الت&&ي يج&&ب أن تك&&ون ح&&رة بذاته&&ا     

 .وانطالقا من ذاتها

م&&ع ه&&ذه الفك&&رة اذن، ل&&يس م&&ن المناس&&ب أن      
نحّض&ر لتنظ&يمات جدي&دة بم&ا ف&ي ذلك           ن&ناقش مس&ألة و    

ان الغ&&رض م&&ن ه&&ذا  . تعدي&&ل قواني&&ن الفض&&اء الحال&&ية  
ال&&نقاش ه&&و أن نع&&رف م&&ا ان آ&&ان االط&&ار القانون&&ي       

فق&&&ط اذا . الحال&&&ي يمك&&&ن أن يلب&&&ي ه&&&ذا الغ&&&رض أم ال  
ق&ررت اللج&نة أن االط&ار القانون&ي الحالي ال يمكن أن          

ن ت&&بدأ ي&تطرق ال&ى ه&ذه المس&ألة، ع&ندئذ يمك&ن للج&نة أ       
باس&تعراض هذه القواعد بتوافق اآلراء لتحسن االطار        

 .القانوني الحالي

وان نقاش&&ا ف&&ي اللج&&نة ح&&ول مس&&ائل تحّض&&ر      
لوض&&ع تنظ&&يمات جدي&&دة بم&&ا ف&&ي ذل&&ك تعدي&&ل قواني&&ن      
الفض&اء يمكن أن تكون هباء بما أن دوال آثيرة تخشى     
. م&&ن تنظ&&يمات غ&&ير منص&&فة بش&&أن أنش&&طتها الفض&&ائية

تقدم&ا ف&ي النقاش ولكن في هذا االتجاه         وع&ندما نح&رز     
يمكن عندئذ للجنة الفرعية أن تعدل في دورها المتوقع 

 .منها

في آل يوم نشهد تطورات     . لن ينتظرنا العالم   
ف&&ي الع&&ام . ومس&&تجدات جدي&&دة ف&&ي األنش&&طة الفض&&ائية  

 م&ثال آان&ت األنش&طة تتخطى حلمنا وتخيلنا في         2000
 .1970العام 

ض&يعة للوق&ت وصعب     لذل&ك نح&ن ن&رى أن&ه م         
على اللجنة الفرعية . للغاي&ة أن نبن&ي توافق آراء دولي       

القانون&&ية أن ت&&نجز ه&&ذا األم&&ر وبالتال&&ي أن تلع&&ب دورا 
عمله&&ا ه&&و ف&&ي تطوي&&ر االط&&ار القانون&&ي   . أساس&&يا ه&&نا

. للفض&اء لنض&من أنش&طة فض&ائية بشكل حر ومنصف          
لذل&&&ك ن&&&أمل ب&&&اخالص أن اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية     

في الترآيز على مسؤوليتها األولى وذلك في ستس&تمر   
اط&&ار المعاي&&ير الت&&ي اتفق&&نا عل&&يها ف&&ي اط&&ار األه&&داف    

 .واالجراءات السابقة

ش&&كرا ج&&زيال للس&&يد مم&&ثل ال&&يابان    : الرئFFيس 
وأع&رب له عن امتناني آذلك للتحية   . عل&ى ه&ذا الب&يان   

والتهن&&ئة الت&&ي وجهه&&ا لمدي&&رة مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء     
المتحدث التالي على   . ذه ال&دورة  الخارج&ي ولرئاس&ة ه&     

قائمت&ي ه&و الس&يد مم&ثل الجمهوري&ة التش&يكية وأعطيه        
 .الكلمة

باس&&&م ): الجمهوري&&&ة التش&&&يكية(السFFFيد آابFFFان  
وف&د الجمهوري&ة التش&يكية أود أن أع&رب ع&ن ارتياحنا         
اذ ن&&راك ت&&ترأس م&&رة أخ&&رى ه&&ذه ال&&دورة م&&ن دورات  

ن&&نا ن&&درك ا. اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية للج&&نة الكوب&&وس 
تمام&&ا مع&&ارفك ف&&ي مج&&ال الق&&انون الدول&&ي وخ&&برتك       
الطويل&&ة ف&&ي ه&&&ذا المج&&ال م&&ن خ&&&الل مش&&ارآتك ف&&&ي      
تطوير تدريجي للقانون الفضائي، فان على ثقة بالتالي 
أن&&نا بفض&&ل ادارت&&ك ألعمال&&نا س&&وف نتوص&&ل ف&&ي ه&&ذه   
الهيئة الى احراز التقدم في دراستنا للبنود التي أوآلت         

 .معية العامةالينا من جانب الج

أغت&نم ه&ذه الفرص&ة آذل&ك آي أهنئ الدآتورة            
م&&ازالن ع&&ثمان عل&&ى تعيي&&نها آمدي&&رة لمكت&&ب ش&&ؤون    

وفد الجمهورية التشيكية يتمنى لها     . الفض&اء الخارج&ي   
 .أفضل األمنيات في اضطالعها بهذه المهمة الهامة

ان اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية ت&&&بدأ ف&&&ي ه&&&ذه     
 بعد حدث استثنائي في مجال      الدورة التاسعة والثالثين  

ال&تعاون ف&ي مج&ال الفض&اء، أي مؤتم&ر األم&م المتحدة              
الثال&ث الستكش&اف الفض&اء واس&تخدامه في األغراض           

ال&ذي عق&د ه&نا ف&ي فيينا         ) اليونيس&بيس الثال&ث   (الس&لمية   
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آ&&&ان ه&&&ذا المؤتم&&&ر م&&&ن أآ&&&بر    . ف&&&ي الع&&&ام الماض&&&ي  
المؤتم&&&رات الت&&&ي عقدته&&&ا األم&&&م الم&&&تحدة ح&&&ول ه&&&ذا   

. ض&وع وآذل&ك م&ن حي&ث التمثيل في هذا المؤتمر           المو
والمؤتم&ر ق&د جم&ع ليس فقط ما بين ممثلين عن الدول             
والم&نظمات الدول&ية ف&ي مج&ال أنش&طة الفض&اء، ولك&ن        
جم&&ع آذل&&ك م&&ا بي&&ن ممثلي&&ن لديه&&م المع&&ارف والحكم&&ة  

 .والشجاعة واالنسانية

وان االس&&&تنتاجات ق&&&د رآ&&&زت ف&&&ي الوث&&&ائق      
نش&&طة م&&ن أج&&ل االس&&تفادة م&&ن  النهائ&&ية عل&&ى ب&&رنامج أ

وبال شك أن اعالن فيينا     . م&نافع الفض&اء ف&ي المس&تقبل       
ال&&&ذي اع&&&تمد بال&&&توافق الع&&&ام ف&&&ي ال&&&رأي ف&&&ي الجلس&&&ة  
الختام&&ية للمؤتم&&ر وال&&ذي أيدت&&ه الجمع&&ية العام&&ة ف&&ي       
دورته&ا ال&رابعة واألربعي&ن، أن هذا االعالن له أهمية     

 ف&&ان وف&&ي س&&ياق ه&&ذه ال&&دورة للج&&نة الفرع&&ية، . خاص&&ة
الفق&رة الخاص&ة بالجوانب القانونية للتعاون الدولي في         

ه&&ذه الفق&&رة ت&&نادي . أنش&&طة الفض&&اء يج&&ب الترآ&&يز به&&ا
ب&&&تعزيز أنش&&&طة الفض&&&اء ف&&&ي اط&&&ار م&&&نظومة األم&&&م     

 :أقتبس. المتحدة وتنادي باتخاذ عدد من التدابير

ال&نهوض بجه&ود لج&نة الكوب&وس في تطوير          "
للتصديق أو قانون الفضاء وذلك بدعوة الدول 

االنض&&مام لمع&&اهدات الفض&&اء الخارج&&ي الت&&ي  
طورته&ا اللج&نة وآذلك لتطوير قانون للفضاء        
يلب&&ي احت&&ياجات المج&&تمع الدول&&ي أخ&&ذا بعي&&ن    
االعت&&بار لالحت&&ياجات الخاص&&ة لل&&دول النام&&ية 

 ."والدول ذات االقتصادات االنتقالية

اذ نحمل في أذهاننا المهمة العامة ودور األمم  
 في مجال قانون الفضاء، علينا اآلن أن نتناول المتحدة

ج&دول أعم&ال لج&نة الكوبوس ولجنتها الفرعية خاصة          
 .هذا الجدول الذي يتضمن سلسلة من البنود الهامة

أول ه&&&&&ذه الب&&&&&نود الهام&&&&&ة ف&&&&&ي رأي&&&&&ي ه&&&&&و   
اس&تعراض حالة الصكوك القانونية الخمسة التي تحكم      

ذا البند  اللجنة الفرعية قد درست ه    . الفض&اء الخارج&ي   
في السنتين الماضيتين آما قام في الفريق العامل الذي         
ش&كل خصيص&ا له&ذا الغ&رض بدراس&ة ه&ذا الموض&&وع       

وه&&ناك ع&&دد م&&ن التوص&&يات الت&&ي تم&&ت  . ف&&ي تفاص&&يله
االتف&اق عل&يها ف&ي اط&ار الفريق العامل والتي أحاطت             

 .اللجنة الفرعية علما بها

ولك&&&ن وف&&&د الجمهوري&&&ة التش&&&يكية ي&&&رى أن&&&نا    
اج&ة ال&ى م&زيد م&ن الجه&ود في هذا الشأن في اطار               بح

وان&&نا ن&&رى أن ال&&نظر ف&&ي ه&&ذا الب&&ند     . لجنت&&نا الفرع&&ية 
يس&تهدف ف&ي واق&ع األم&ر أآ&بر قدر من االنضمام الى              
مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة وأن م&&&داوالت ه&&&ذه اللج&&&نة  
الفرع&&ية ال يج&&ب أن ت&&ؤدي ب&&نا ال&&ى اق&&تراحات ل&&تعديل 

ذات&&&ه ف&&&ان وف&&&&د   ولك&&&ن ف&&&ي الوق&&&ت    . ه&&&ذه الص&&&كوك  
الجمهورية التشيكية واثق من أننا آي نصل الى توافق 
وآ&ي نتوص&ل ال&ى تحق&يق الهدف آذلك، فانه علينا أن             
ن&نظر ف&ي األس&باب الت&ي أدت بعدد من الدول الى عدم        
االنض&&&ما أو التص&&&ديق عل&&&ى ه&&&ذه الص&&&كوك وايج&&&اد    

 .الحلول لها

ان&&نا نرح&&ب ب&&ادراج ب&&ند جدي&&د عل&&ى ج&&&دول        
اس&&تعراض " الفرع&&ية القانون&&ية بع&&نوان أعم&&ال اللج&&نة

وان االتفاق الذي توصلنا اليه     ". مفه&وم دول&ة االطالق    
لك&ي ن&بدأ نقاش&ا ح&ول ه&ذا الموضوع هو شاهد حقيقي             
عل&&ى أن مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة ح&&تى وان آان&&ت ق&&د  
وض&&عت األس&&س الحقيق&&ية لق&&انون الفض&&اء الدول&&ي، اال 

اه&&ر الجدي&&دة أن&&ه علي&&نا أن ن&&نظر ال&&يها ف&&ي ض&&وء الظو
وعلينا . والممارسات الجديدة في مجال أنشطة الفضاء     

آذل&ك أن ن&درس المفاه&يم األساس&ية وأن نوض&ح ع&ددا       
وأفضل . م&نها م&ن أج&ل تطب&يق مناس&ب لهذه الصكوك          

الس&&بل لتحق&&يق ه&&ذا اله&&دف ف&&يما ي&&تعلق بمفه&&وم دول&&ة     
االط&الق، ه&و أن نش&كل ف&&ريقا ع&امال ف&ي ه&ذه ال&&دورة       

وان الع&&روض الت&&ي م&&ن . الفرع&&يةم&&ن دورات اللج&&نة 
المن&تظر أن نس&تمع ال&يها خ&الل العام األول من نظرنا             
 .في هذا البند يمكن أن تتم على مستوى الفريق العامل

ف&&ي الوق&&ت ذات&&ه، ف&&ان ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة       
الفرع&&&ية القانون&&&ية به&&&ا نقط&&&تان أو ب&&&ندان اض&&&افيان      
جوه&&ريان ال يس&&تحقان مفاوض&&ات مستفيض&&ة ف&&ي ه&&ذه 

البند األول هو استعراض وتنقيح     . رحلة على األقل  الم
الم&بادئ الخ&اص باس&تخدام مصادر الطاقة النووية في          
الفض&اء الخارج&ي بغ&ض ال&نظر عن جهود ومداوالت           
اللج&&نة العلم&&ية الفرع&&ية ف&&ي ه&&ذا المج&&ال، ال ي&&بدو وأن 
ال&تقدم المتوقع في هذه اللجنة الفرعية يسمح لنا باعادة           

 الم&&&بادئ الخاص&&&ة باس&&&تخدام ف&&&تح ال&&&نقاش ح&&&ول ه&&&ذه
مص&ادر الطاق&ة ال&نووية وفق&ا للم&بدأ الح&ادي عشر من              

وأمل&&نا ه&&و أن&&ه بمس&&اعدة اللج&&نة الفرع&&ية . ه&&ذه الوث&&يقة
العلم&ية والتقنية، فان اللجنة القانونية سوف تتمكن من         

 .اتمام مهامها في المستقبل القريب
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ال&نقطة الثان&ية الت&ي ال تستحق ربما مزيدا من        
وض أو ال&&نقاش ف&&ي ه&&ذه الم&&رحلة ه&&ي المس&&ألة      ال&&تفا

. الخاص&&ة ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي ورس&&م ح&&دوده    
عل&&ى ال&&رغم م&&ن دراس&&ة الجوان&&ب القانون&&ية لألجس&&ام     
الفض&&ائية الت&&ي س&&اعدت عل&&ى اح&&ياء ال&&نقاش ف&&ي ه&&ذا     
المج&&ال، اال أن&&نا ل&&م نس&&تمع ف&&ي ال&&دورة األخ&&يرة ألي     

العامل وجه&ات نظ&ر ح&ول ه&ذا الب&ند في اطار الفريق           
وبالنس&بة للج&زء اآلخ&ر م&ن ه&ذا البند، أي           . المعن&ي ب&ه   

الخ&اص باس&تخدام المدار الثابت بالنسبة لألرض، فان          
وف&&د الجمهوري&&ة التش&&يكية ي&&رى أن&&ه ف&&ي ه&&ذه الم&&رحلة  
الخط&&وة المف&&يدة ه&&ي أن نع&&تمد سلس&&لة م&&ن التوص&&يات  
تلخ&&&ص نت&&&يجة المناقش&&&ات األخ&&&يرة الت&&&ي يمك&&&ن أن      

وف&ي الوق&ت ذاته فان البند    . ف&اق نتوص&ل بش&أنها ال&ى ات      
الس&&ادس بأآمل&&ه، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك ال&&تعريف ورس&&م ح&&دود  
الفض&&اء الخارج&&ي والم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض،    
ح&تى وان ت&م االح&تفاظ ب&ه عل&ى جدول أعمالنا، سوف            
يص&بح ب&ندا معلق&ا يمك&ن اع&ادة ف&تح ب&اب النقاش بشأنه           

 .عندما تتطلب الظروف ذلك

لى جدول أعمالنا يعلق وأخ&يرا، هناك نقطة ع     
عل&&&يها وف&&&د الجمهوري&&&ة التش&&&يكية أهم&&&ية آ&&&برى ألن    
تطب&يق ه&ذا البند بشكل معقول قد يكون حاسما بالنسبة     

وه&&&ذا الب&&&ند ه&&&و الب&&&ند العاش&&&ر . لمس&&&تقبل ه&&&ذه اللج&&&نة
الخاص باالقتراحات الجديدة التي تعرض على اللجنة        

ت لجنتنا نظر. الفرع&ية القانون&ية ف&ي دورتها األربعين     
في هذه المشكلة بشكل غير رسمي في مشاورات غير  
رس&مية ألع&وام طويل&ة وه&ناك ع&دد من المقترحات تم           

ولك&&&ن ع&&&دد ه&&&ذه المق&&&ترحات ق&&&د  . ال&&&تقدم به&&&ا ب&&&الفعل
. تض&اءل ألن ه&ناك مقترحات سحبت وأخرى أرجئت        

عل&&ى ال&&رغم م&&ن ذل&&ك، ف&&ان القائم&&ة الحال&&ية م&&ا زال&&ت    
ق اهتماما  تتض&من ع&ددا م&ن الموض&وعات الت&ي تستح          

وع&&ناية خاص&&ة م&&ن جان&&ب اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي ه&&ذه       
 .الدورة

وف&ي ال&دورة األخ&يرة للج&نة الفرعية القانونية           
قدم وفد األرجنتين ورقة عمل حول الجوانب التجارية 

هذا الموضوع درس لبعض الوقت . لألنشطة الفضائية
عل&ى مس&توى المؤسس&ات غ&ير الحكوم&ية الت&ي تتناول         

الترويج التجاري، ما من    .  أنشطتها ق&انون الفض&اء في    
ش&&ك، م&&ن االتجاه&&ات الت&&ي ال يس&&تهان به&&ا ف&&ي اط&&ار     
األنش&&&طة الفض&&&ائية وه&&&ذا أث&&&ار ع&&&ددا م&&&ن القض&&&ايا      

 .القانونية التي تستحق الدراسة

 1996ه&&ناك موض&&وع آخ&&ر اق&&ترح ف&&ي ع&&ام    
م&&&ن جان&&&ب الجمهوري&&&ة التش&&&يكية وه&&&و االس&&&تعراض 

ن الدولي الذي يطبق    للمعاي&ير الحال&ية ف&ي مجال القانو       
ان دراس&ة ه&ذه ال&نقطة أو هذا     . عل&ى الحط&ام الفض&ائي     

الب&ند س&وف ي&ؤدي الى توضيح قضايا مرتبطة بتفسير        
المعاي&ير القائم&ة في القانون الدولي والتي تنطبق على          

وان دراس&ة األدوات القانون&ية التي       . الحط&ام الفض&ائي   
تنط&&&بق عل&&&ى الحط&&&ام الفض&&&ائي أص&&&بحت ال&&&يوم ه&&&ي 

ص&&ل المنطق&&ي لدراس&&ات تم&&ت ف&&ي اط&&ار اللج&&نة     التوا
الفرع&ية العلم&ية والتقن&ية والت&ي أدت الى وضع تقرير            

هذه الحاجة قد أآد عليها     . تقن&ي حول الحطام الفضائي    
مجموع&&&&ة م&&&&ن ال&&&&دول الت&&&&ي ش&&&&ارآت ف&&&&ي مؤتم&&&&ر    
يونيسبيس الثالث في فيينا وآذلك في اطار حلقة العمل 

 المحف&&ل ح&&ول ق&&انون الفض&&اء الت&&ي نظم&&ت ف&&ي اط&&ار   
وهذا يتفق آذلك مع اعالن     . التقن&ي أث&ناء ه&ذا المؤتم&ر       

 ال&ذي أث&ار موضوع نهوض وحماية    1999فيي&نا لع&ام     
البي&ئة القري&بة من األرض وبيئة الفضاء الخارجي من         
خ&الل أبح&اث جدي&دة وم&ن خ&الل تنفيذ لتدابير لتخفيف        
آثار الحطام الفضائي آمهمة من المهام المرتبطة بنواة 

ية م&&ن ش&&أنها أن تتص&&دى لل&&تحديات العالم&&ية  اس&&تراتيج
وان الخط&&&&وات القانون&&&&ية المناس&&&&بة   . ف&&&&ي المس&&&&تقبل 

المرتبطة بهذه التدابير من أجل هذه الحماية لهذه البيئة 
 .تستحق منا الدراسة في هذا الوقت

أش&&&&كر الس&&&&يد مم&&&&ثل الجمهوري&&&&ة : الرئFFFFيس 
التش&يكية عل&ى ه&ذا الب&يان وعلى العبارات الطيبة التي           

هه&&&&ا لمدي&&&&رة مكت&&&&ب ش&&&&ؤون الفض&&&&اء الخارج&&&&ي  وج
 .الكلمة اآلن للسيد ممثل البرازيل الموقر. وللرئاسة

ف&&&&ي مس&&&&تهل ): ال&&&&برازيل(السFFFFيد لوسFFFFيرو  
الب&يان، اس&محوا ل&ي أن أع&رب ع&ن ارتياح وفد بالدي         

ونح&&ن عل&&ى ثق&&ة أن&&نا  . اذ ن&&راك ت&&ترأس ه&&ذا االج&&تماع 
مرة بفضل ادارتك ألعمالنا سوف نتوصل الى نتائج مث

وبامك&&&انكم أن تع&&&تمدوا عل&&&ى تع&&&اون وف&&&د ال&&&برازيل     
وأود آذل&&&ك أن أحي&&&ي األس&&&تاذة . لتحق&&&يق ه&&&ذا اله&&&دف

م&ازالن عثمان على البيان االستهاللي الذي تقدمت به        
ب&&&&األمس وأرح&&&&ب بحض&&&&ورها ف&&&&ي دورات اللج&&&&نة     

 .الفرعية القانونية

وف&د ال&برازيل يؤي&د تمام&ا الب&يان الذي تقدم به             
ات&&&&يماال الموق&&&&ر باس&&&&م مجموع&&&&ة    س&&&&عادة س&&&&فير غو 

باالض&&افة ال&&ى ذل&&ك أود أن أتق&&دم بع&&دد م&&ن   . غ&&روالك
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المالحظ&ات العامة والمرتبطة بجدول األعمال وخطة       
 .العمل المطروحة على لجنتكم الموقرة

ال&برازيل ترح&ب بال&نهج الجديد الذي يتلخص          
ف&ي تش&كيل ج&دول أعمال هذه اللجنة الفرعية القانونية           

 التحس&&ين ف&&ي أس&&اليب العم&&ل س&&وف     ونتم&&نى أن ه&&ذا 
ي&&ترجم ف&&ي ش&&كل تعزي&&ز فع&&ال ألنش&&طة ه&&ذه اللج&&نة        
الفرع&&ية القانون&&ية وذل&&ك ف&&ي اط&&ار تطوي&&ر وتعزي&&&ز       

 .قانون الفضاء الدولي

ان ه&ناك مجموعة سابقة من القواعد المحددة         
تعت&&بر ش&&رطا أساس&&يا ألي نش&&اط نق&&وم ب&&ه إم&&ا عل&&ى        

هذه القواعد من و. الصعيد الثنائي أو المتعدد األطراف
شأنها أن توفر األدوات التي نحتاج اليها للتصدي ألي        
تحدي&ات جدي&دة تطرحها أبعاد جديدة لألنشطة البشرية         

وان تطور الفضاء الخارجي مثال مدهش    . في الفضاء 
عل&&ى مج&&ال ي&&تطور بس&&رعة آب&&يرة ويتطل&&ب بالتال&&ي      

وان . استجابة مناسبة وحديثة من حيث األطر القانونية
ر الفاعل&ة ف&ي ه&&ذا المج&ال تتغ&ير آذل&ك وح&&تى      العناص& 

وان ظل&ت ال&دول ه&ي مرآ&ز هذا النشاط، اال أن هناك          
أهم&ية م&تزايدة لعناصر فاعلة أخرى ومنها المبادرات         

وآ&&ل ه&&ذه العناص&&ر   . عل&&ى مس&&توى القط&&اع الخ&&اص   
ونتيجة . الفاعل&ة الجدي&دة تس&تحق م&نا االنتباه والدراسة     

رة في وضع مبادئ    طبيع&ية لهذا السيناريو هو الضرو     
مناس&بة وقواع&د تحك&م األنش&طة ف&ي الفض&اء الخارجي          

. آ&ي نس&تجيب للمتطل&بات الجدي&دة لتكنولوجيا متطورة        
وأآ&&ثر م&&ن ذل&&ك، آ&&ي نس&&تفيد م&&ن ه&&ذه الم&&نافع عل&&ى       
مس&&&&توى البش&&&&رية بأس&&&&رها وأن نق&&&&وم آذل&&&&ك بتلب&&&&ية  
احت&&ياجات آاف&&ة ال&&دول م&&ع م&&راعاة احت&&ياجات ال&&دول    

 .النامية بشكل خاص

ان م&&نجزات اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية خ&&الل    
وان . العق&&ود األربع&&ة الماض&&ية ال يمك&&ن التش&&كيك ف&&يها

المفاه&&يم الت&&ي تكم&&ن تح&&ت المع&&اهدات والم&&بادئ الت&&ي  
طورته&&ا ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية عل&&ى س&&بيل الم&&ثال، أن    
استكش&&&&اف واس&&&&تخدام الفض&&&&اء الخارج&&&&ي ه&&&&و إرث  

تم ف&&ي الفض&&اء لالنس&&انية جمع&&اء وأن األنش&&طة الت&&ي ت&& 
الخارج&ي، وأي&ا آان&ت الم&نافع المترتبة عليها يجب أن      

آ&&&ل ه&&&ذه . تك&&&ون نتيج&&&تها تعزي&&&ز رف&&&اه آاف&&&ة ال&&&دول  
العناص&ر ه&ي ب&الفعل حج&ر زاوية للقانون الدولي وما            
زال&ت توف&ر ل&نا االطار الذي نعمل فيه في جهودنا من             
أج&&ل استكش&&اف الفض&&اء واس&&تخدام ه&&ذا الفض&&اء عل&&ى   

وتج&&دون ه&&ذا ف&&ي الوث&&يقة  .  والوطن&&يالص&&عيد الدول&&ي

النهائ&&&ية لمؤتم&&&ر يونيس&&&بيس الثال&&&ث ال&&&ذي انعق&&&د ف&&&ي  
 .1999يوليه /تموز

ال&برازيل تؤم&ن ب&أن اللج&نة الفرع&ية القانونية            
س&وف تتمك&ن م&ن مواص&لة ه&ذا العمل القيم وذلك بكل        
المتطل&&&بات الت&&&ي تفرض&&&ها االب&&&تكارات التكنولوج&&&ية    

 الفرع&&&ية العلم&&&ية  وآذل&&&ك ب&&&تفاعل آ&&&امل م&&&ع اللج&&&نة  
وال&&برازيل تع&&ترف تمام&ا ب&&الدور اله&&ام ال&&ذي  . والتقن&ية 

لعبته اللجنة الفرعية في وضع االطار القانوني الحالي 
 .لألنشطة الفضائية

وآعض&&&و مؤس&&&س للكوب&&&وس، وآدول&&&ة لديه&&&ا  
ب&رنامجها الفض&&ائي الخ&&اص به&&ا، ف&&ان ال&&برازيل ت&&تابع  

 استعداد بك&ل اه&تمام نش&اط ه&ذه اللج&نة الفرع&ية وعلى        
 .تام ودائما لالسهام فيه بشكل ايجابي

أش&كر الس&يد م&ندوب البرازيل على        : الرئFيس  
هذا البيان وعلى العبارات الطيبة والتهنئة التي وجهها 

. لمدي&&رة مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي وللرئاس&&ة     
 .الكلمة اآلن لسعادة سفير آولومبيا الموقر

ا يود  وفد آولومبي ): آولومبيا (السFيد سFامبير    
أن ي&تقدم ال&يك بتهنئ&ته الح&ارة ويعرب لك عن سروره            
اذ ي&راك ت&ترأس أعم&ال ه&ذه ال&دورة بخ&برتك الواسعة              
وبمع&&&ارفك العم&&&يقة مم&&&ا يبع&&&ث عل&&&ى ال&&&تفاؤل تمام&&&ا   

نتمنى آذلك أن تتاح . بالنس&بة ألعمال&نا ف&ي هذه الدورة       
ل&&نا فرص&&ة تقدي&&م التح&&ية للس&&يدة مدي&&رة مكت&&ب ش&&ؤون    

لسيدة مازالن عثمان، ونتمنى لها     الفض&اء الخارج&ي، ا    
 . ولكم، سيادة الرئيس، آل النجاح في مهمتكما

ثم&ة جوان&ب مخ&تلفة يمك&ن أن نشدد عليها في            
اط&&ار اس&&تنتاجات مؤتم&&ر يونيس&&بيس الثال&&ث، جوان&&ب    

نح&&ن . مرت&&بطة بأعم&&ال ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية 
بحاج&&&ة دائم&&&ا ال&&&ى تواف&&&ق أساس&&&ي بالنس&&&بة لع&&&دد م&&&ن 

عل&&&ى س&&&بيل الم&&&ثال، االس&&&تخدام   . ئ األساس&&&يةالم&&&باد
الس&&لمي للفض&&اء الخارج&&ي ال&&ذي يج&&ب أن ي&&تم لف&&ائدة     

وذلك مع مراعاة احتياجات    . وم&نفعة البش&رية بأس&رها     
 .الدول النامية بشكل خاص

ان&&نا نع&&تقد أن&&ه م&&ن المناس&&ب أن ن&&تابع تط&&ور     
االتفاق&&ات والتوص&&يات الت&&ي توص&&ل ال&&يها يونيس&&بيس    

ال&تعاون الدولي وحيث نشهد تطورا      الثال&ث ف&ي مج&ال       
واض&&حا للجوان&&ب ال&&تجارية لألنش&&طة الفض&&ائية، ألن     
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األمر ال يتعلق بمراعاة تطور االبتكارات التكنولوجية    
الس&ريعة فحس&ب ولك&ن علي&نا آذل&ك أن نترجم ذلك في            
ش&&كل معاي&&ير تس&&مح بتنظ&&يم وتقني&&ن ه&&ذه االتجاه&&ات      

 .الجديدة وبشكل عادل ومنصف

نا مس&&ألة االنض&&مام للص&&كوك  أث&&رنا ف&&ي نقاش&&  
الدول&&ية القائم&&ة، خاص&&ة الص&&كوك الخمس&&ة الرئيس&&ية     

ان . الت&&ي تش&&كل ن&&واة الق&&انون الدول&&ي ف&&ي ه&&ذا المج&&ال 
التص&&ديق عل&&ى ه&&ذه المع&&اهدات والص&&كوك ل&&م يح&&رز   
تقدم&&ا ملموس&&ا ألس&&باب مخ&&تلفة وال ش&&ك، وربم&&ا ألن     
الوق&&&ت غ&&&ير مناس&&&ب آ&&&ي أط&&&يل بالحدي&&&ث ع&&&ن ه&&&ذا  

نا على الرغم من ذلك نعتقد أننا اذا ما   الموض&وع ولكن&   
اس&&&&تطعنا أن ن&&&&تفق ح&&&&ول ع&&&&دد م&&&&ن الموض&&&&وعات    
الحساس&ة ف&ي اط&ار الق&انون الفضائي، نعتقد أننا اذا ما      
فعل&&نا ذل&&ك س&&وف نتمك&&ن وال ش&&ك م&&ن توس&&يع نط&&اق     

على سبيل . االنض&مام والتص&ديق على هذه المعاهدات   
ذا النقاش المثال، اذا ما درسنا الفكرة التي أثيرت في ه

بمع&نى ه&ل أن الوقت قد حان أم لم يحن بعد آي ننظر             
ف&ي وض&ع اتفاق&ية وح&يدة عالم&ية، اتفاق&ية ش&املة حول              

 .القانون الفضائي أسوة باتفاقية قانون البحار

بالنس&&بة له&&ذه الفك&&رة نع&&رف أن&&ه ب&&الفعل بع&&د      
جه&&ود بذل&&ت ف&&ي جن&&يف لم&&دة طويل&&ة ت&&م التوص&&ل ال&&ى  

وبالتالي فعلينا من جانبنا . 1992اتفاقية شاملة في عام 
أن ن&&درس وأن نفك&&ر ف&&ي ال&&دور ال&&ذي يمك&&ن أن تلع&&به   
لج&&&&نة الكوب&&&&وس ف&&&&ي اتج&&&&اه التوح&&&&يد بالنس&&&&بة له&&&&ذه  
المع&&اهدات وآ&&يف يمكن&&نا أن نق&&وم به&&ذا العم&&ل ال&&ذي     

. سيص&&ل ب&&نا ال&&ى توح&&يد المعاي&&ير والقواع&&د والم&&بادئ  
في وعلي&نا أن نفكر آذلك في الدور الذي يلعبه العرف        

أما بالنسبة . مق&ابل القواني&ن األساس&ية، آق&انون ال&بحار       
لمفه&وم دولة االطالق، وفد آولومبيا يرى أن هذا البند   
ب&ند ش&يق ونح&ن عل&ى استعداد لدراسته دون أي أحكام             

ونح&&&ن عل&&&ى اس&&&تعداد تمام&&&ا . مس&&&بقة ودون أي تح&&&يز
لقبول فكرة تشكيل فريق عامل يعكف على دراسة هذا 

 .الموضوع

لنا أنه من المستصوب أن نسلط الضوء       ي&بدو    
عل&ى عناص&ر ثالث&ة مس&تقلة ج&اءت في بيان مجموعة             

، الب&&يان ال&&ذي )غ&&روالك(أم&&ريكا الالتين&&ية والكاريب&&ي  
العنص&&&ر األول ه&&&و أن . نؤي&&&ده تمام&&&ا بطب&&&يعة الح&&&ال 

مجموع&ة الغ&روالك على استعداد للعمل للتواصل الى         
ة الفرعية  اتف&اق م&ا بي&ن آاف&ة األطراف في اطار اللجن           

القانون&ية وف&ي اط&ار اللج&نة الفرع&ية العلم&ية والتقن&ية،        

اتف&اق ح&ول ال&نقاط الت&ي هي موضع خالف في الوقت        
 .الراهن

الجان&&&&ب الثان&&&&ي اله&&&&ام ف&&&&ي ب&&&&يان مجموع&&&&ة   
الغ&روالك ه&و أن ه&ذه المجموع&ة عل&ى استعداد لقبول           
الفكرة الوصول العادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، 

بيع&ي وإرث لالنس&انية جمعاء له أهميته    وه&و م&ورد ط  
 .بالنسبة لكافة الدول وخاصة الدول النامية

العنص&&&ر الثال&&&ث ف&&&ي ب&&&يان المجموع&&&ة ال&&&ذي   
يس&&تحق دراس&&ة م&&ن جان&&ب ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية ه&&و       
العنص&ر الخ&اص بتحق&يق ال&تقدم ف&ي مج&ال التنسيق ما        
بي&ن قرارات وتوصيات الكوبوس من ناحية وقرارات        

تح&&&&اد الدول&&&&ي لالتص&&&&االت الس&&&&لكية     وتوص&&&&يات اال
 .، من جهة أخرى)اآليتيو(والالسلكية 

وأن&تم، ي&ا س&يادة الرئيس، ولكم باع طويل في            
ه&&ذا المج&&ال وتج&&ربة طويل&&ة، أن&&تم تع&&رفون تمام&&ا أن    
ه&&ناك موض&&وعات م&&ا زال&&ت موض&&ع خ&&الف بالنس&&بة    

ان&&نا نح&&ترم  . للمس&&ؤوليات ف&&ي الكوب&&وس وف&&ي اآليت&&يو  
الت&&&ي أوآل&&&ت لالتح&&&اد الدول&&&ي  تمام&&&ا االختصاص&&&ات 

لالتص&&االت الس&&&لكية والالس&&لكية ولكن&&&نا بدورن&&ا ن&&&ود    
آذل&ك أن ي&تم التفك&ير ف&ي آيف&ية تعزي&ز التفاعل ما بين           

فليست . قرارات&نا ف&ي الكوب&وس وق&رارات ه&ذا االتحاد          
ه&ناك حواج&ز فاصلة واضحة ما بين الجوانب العلمية         

 مختلفة لها   ه&ناك مفاهيم  . والتقن&ية والجوان&ب القانون&ية     
وبالتال&ي ف&&ان  . جوان&ب قانون&ية وتقن&ية ف&&ي الوق&ت ذات&ه     

ال&&تعاون الم&&تزايد م&&ا بي&&ن االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت  
الس&لكية والالس&لكية وبي&ن الكوب&وس هي&ئة تابع&ة لألم&م        
الم&تحدة م&ن ناح&ية، وهيئة شكلتها األمم المتحدة بمهام           
خاص&&ة به&&ا وه&&ي تعزي&&ز ال&&تعاون ف&&ي مج&&ال الفض&&اء    

رج&&&ي، تعزي&&&ز ال&&&تعاون م&&&ا بي&&&ن هاتي&&&ن الهيئتي&&&ن  الخا
 .سيشكل فائدة

 

 [Note from the typist: According to the "recording log", 
this session has got four tapes, while I have got only 
three tapes. The 3rd tape contains about 10 minutes of 
interpretation and the rest of it contains the deliberations 
without any interpretation.] 
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