
 

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

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

 .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            

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                       
 Chief, Translation and Editorial:  النش&&ر، ال&&ى رئ&&يس دائ&&رة ال&&ترجمة وال&&تحرير أس&&بوع م&&ن ت&&اريخ

Service, Room D0708, United Nations Office at Vienna, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria .
 .وستصدر التصويبات في ملزمة واحدة
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 )الجمهورية التشيكية(يد آوبال الس: الرئيس

 
 20/10افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&&ن ع&&ن افت&&تاح الجلس&&ة ال&&رابعة    : الرئFFيس  
والثالثي&&&ن بع&&&د الم&&&ئة السادس&&&ة له&&&ذه اللج&&&نة الفرع&&&ية  
القانونية المتفرعة عن لجنة استخدام الفضاء الخارجي 

وأع&تذر ع&ن التأخ&ير ف&ي بدء     . ف&ي األغ&راض الس&لمية    
ولك&ن هذا مرده الى سببين أن المرور        ه&ذا االج&تماع،     

آ&ان ص&عبا ف&ي فيي&نا وهذا أمر غير معهود، وثانيا انه           
آ&ان عل&ي أن أتش&اور بشأن مزيد من االجراءات التي            

 .سوف نتخذها

س&&&وف نواص&&&ل ص&&&باح ال&&&يوم دراس&&&ة الب&&&ند     
ث&&م بع&&د ذل&&ك ربم&&ا ننته&&ي م&&ن    . التاس&&ع والب&&ند العاش&&ر 

ن أنش&&طة  دراس&&ة الب&&ند الخ&&امس وه&&و المعلوم&&ات ع&&     
وسوف . الم&نظمات الدول&ية ف&يما يخص قانون الفضاء        

نس&&تمع ال&&ى ب&&يان الس&&يد مم&&ثل المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد    
 ).االندروا(القانون الخاص

 .سوف نواصل دراستنا للبند التاسع 

 9الب&&ند ( )تFFابع( � المطلقFFةدولFFة ال�مFFراجعة مفهFFوم 
 )من جدول األعمال

بشأن ه&ل ه&ناك متحدث في القائمة        : الرئFيس  
. ل&&يس ه&&ناك م&&ن يرغ&&ب الحدي&&ث . ه&&ذا الموض&&وع؟ ال

ففي القائمة ليس هناك أحد ولكن أتساءل هل هناك من  
يرغب، حتى وان لم يكن اسمه في القائمة أن يتحدث؟         

: اذن، س&&&&&&وف نواص&&&&&&ل دراس&&&&&&ة الب&&&&&&ند التاس&&&&&&ع. ال
 .استعراض مفهوم دولة االطالق عصر اليوم

 سة البند العاشر في جدول  س&وف نواص&ل درا     
 .األعمال

FFFFتراحات موجهFFFFاء  اقFFFFتخدام الفضFFFFنة اسFFFFى لجFFFFة ال
ألغFFراض السFلمية بشFFأن بFFنود جديFFدة  جFي فFFي ا الخار

يFFراد أن تFFنظر فFFيها اللجFFنة الفرعFFية القانونFFية فFFي       
 م&&&&ن ج&&&&دول 10الب&&&&ند ( )تFFFFابع(  دورتهFFFFا األربعيFFFFن

 )األعمال
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الوالي&ات الم&تحدة ه&و الموج&ود في         : الرئFيس  
 .قائمتي وأعطيه الكلمة

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (د آFروك    السFي  
ه&&ذا ه&&و الب&&ند األخ&&ير وذل&&ك لدراس&&ة التوص&&يات الت&&ي   
يمك&ن أن نقدمه&ا ال&ى لج&نة اس&تخدام الفضاء الخارجي             
ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية بغ&&ية ادراج ب&&نود ي&&تم ط&&رحها  

2001على بساط البحث في الدورة األربعين في عام        
وعلينا أن ال . ه&ذا أم&ر له أهميته ويتطلب دقة وتؤدة   . 

نوص&&&ي بمش&&&روعات للكوب&&&وس ليس&&&ت واض&&&حة وأن 
هدفنا ينبغي أن نقف بالفعل على موضوعات للمناقشة      
تكون جادة ومناقشتها ينبغي أن توفر منافع للحكومات  

 .ولنظام قانون الفضاء

والمس&ألة األول&ى ت&تعلق بالمسألة التي ذآرتها          
ند األس&&بوع الماض&&ي، ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، وه&&و أن الب&&   

] ?..........?[الس&ابع بش&أن استعراض وتنقيح محتمل        
الم&تعلق باس&تخدام مص&ادر الطاق&ة النووية في الفضاء           
الخارج&ي، فه&ذا الب&ند ق&د ت&م ادراج&ه ف&ي جدول أعمال          

ومن ثم فانه سوف يختنق     . ه&ذا الع&ام آبند لسنة واحدة      
ج&دول األعمال ما لم تتخذ الكوبوس اجراءات لتمرير         

 .جديدههذا البند أو ت

ول&&&ذا نق&&&ترح أن تق&&&وم اللج&&&نة الفرع&&&ية ب&&&أن      
. توص&ي الكوبوس بدراسة هذا الموضوع لسنة أخرى       

وبه&&ذا، ف&&ان اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي اج&&تماعها ف&&ي ع&&ام        
يمك&&&ن أن تح&&&اط علم&&&ا ب&&&العمل    ] ?..........? [2001

ال&&ذي ي&&تم بش&&أن مص&&ادر الطاق&&ة ال&&نووية ال&&ذي يج&&ري  
عني بهذه المسألة   دراس&ته أيض&ا ف&ي الف&ريق العامل الم         

 .في اطار اللجنة العلمية

المس&&&ألة الثان&&&ية ت&&&تعلق بالب&&&ند الثام&&&ن، وه&&&و    
اس&تعراض وض&ع المع&اهدات الدولية القانونية الخمس       

وق&د بدأن&ا ه&ذا البند منذ      . الت&ي ت&نظم الفض&اء الخارج&ي       
ثالث سنوات وذلك وفقا لخطة عمل من ثالث سنوات         

نا على االنتهاء   ونحن قد أوشك  . وافقت عليها الكوبوس  
وهذا العمل . م&ن العم&ل الذي طلب الينا أن نضطلع به         
ونحن نوافق  . آان مجديا ولكنه ال ينبغي أن يتم اطالته       

م&ع عدد من الوفود التي أآدت على أن خطة العمل قد          
وم&&ن . ت&&م االن&&تهاء م&&نها وان ه&&ذا الب&&ند ينبغ&&ي اغالق&&ه  

وفي األهمية أن نوضح لقادتنا السياسيين في الكوبوس 
العواص&م ب&أن اللج&نة القانون&ية تنته&ي من مهامها ومن       

وم&&&ع ذل&&&ك فان&&&نا اس&&&تمعنا ال&&&ى بع&&&ض   ]. ?..........?[

المش&اغل التي أعرب عنها السيد ممثل اليونان وغيره         
ه&&ذا الب&&ند، ] ?..........?[الذي&&ن يخش&&ون أن&&ه اذا م&&ا ت&&م 

] ?..........?[فان&ه ل&ن يكون مكان في جدول األعمال          
 .علق بمعاهدات الفضاء الخارجي وتنفيذهامسائل تت

فم&&&ع االح&&&ترام الك&&&امل ألن&&&نا ن&&&رى أن ه&&&ناك   
مج&ال واس&ع الجراء مناقشة في مكان آخر وفي اطار           

فه&ذا موض&وع يمك&ن أن يثار في اطار       . الب&نود الدائم&ة   
الت&&بادل الع&&ام ف&&ي اآلراء أو ربم&&ا، وه&&ذا  : الب&&ند الثال&&ث

ال&&رابع الخ&&اص أفض&&ل، أن ي&&تم تناو&&له ف&&ي اط&&ار الب&&ند 
بوض&ع المع&اهدات الدول&ية التي تنظم استخدام الفضاء          

 .الخارجي

ان استص&واب الق&يام بذل&ك ق&د ت&م التدليل عليه        
م&ن خ&الل جدول أعمالنا ومن خالل األسلوب الذي تم       

على أية  . تنف&يذ ج&دول األعم&ال ف&يه ف&ي ه&ذا االجتماع            
ح&&&ال، اذا آ&&&ان ه&&&ناك بع&&&ض المش&&&اغل بش&&&أن ه&&&ذه       

ان&نا ال نع&ترض عل&ى االق&تراح الذي يقضي        المس&ألة، ف  
ب&&&أن الكوب&&&وس يمك&&&ن أن تؤآ&&&د عل&&&ى نط&&&اق واس&&&ع      

وواض&&ح ه&&نا، . له&&ذا الب&&ند ال&&رابع الدائ&&م ] ?..........?[
فنح&ن ال نقترح أن نواصل دراسة البند الثامن أو دمج           

ولك&&ن ب&&دال م&&ن ذل&&ك   . الب&&ند ال&&رابع والب&&ند الثام&&ن مع&&ا  
 من الضرورة، فان    نق&ترح أن&ه ل&و أن الوف&ود ت&رى أنه           

الكوب&وس يمك&ن أن تؤآ&د الب&ند الدائ&م بشأن المعاهدات         
لك&&&ي تت&&&ناول االج&&&راءات الخاص&&&ة باالنض&&&مام ال&&&ى      
المع&اهدات واالل&تزام به&ا وآذل&ك االج&راءات الخاصة           

 .بتنفيذها عمليا على المستويين المحلي والدولي

استمعنا الى عدد من االقتراحات األخرى عن  
بع&ض ه&ذه االقتراحات     . مح&تملة موض&وعات اض&افية     

ق&د تم دراستها في السنوات الماضية ولكننا لم نتوصل          
وموقفنا . ال&ى أي تواف&ق ف&ي اآلراء بش&أنها ح&تى حي&نه             

. بش&أن هذه المسائل معروف وأنا لن أآرر مواقفنا هنا         
وآما اننا قد تشاورنا بشكل خاص مع المؤيدين لبعض 

 .االقتراحات الجديدة وشرحنا تحفظاتنا

بصفة عامة، نرى أن االقتراحات التي قدمت         
للج&نة الفرع&ية ل&م تك&ن مرآ&زة بش&كل آ&اف وال يمكن                

وهناك مسألة  . اج&راء مناقش&ات قانون&ية مجدي&ة بشأنها        
فلس&وء الح&ظ ل&ن نتمك&ن من التوصل الى           . ربم&ا تهم&نا   

ق&&&رار بش&&&أن ه&&&ذه المس&&&ألة ف&&&ي ه&&&ذه اللج&&&نة رغ&&&م أن   
وأنا ]. ?..........?[الكوب&وس يمك&ن تناول المسألة في        

ه&نا أشير الى العمل الذي يقوم به االندروا بشأن نظام            
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دول&&&&&ي جدي&&&&&د بش&&&&&أن المع&&&&&دات الم&&&&&تحرآة الهام&&&&&ة   
وأفهم أننا سوف نتلقى تقريرا    . والممتلكات في الفضاء  

ع&ن ه&ذا الموض&وع ص&باح ال&يوم م&ن جان&ب اإلندروا               
وال&&بروتوآول ] ?..........?[وربم&&ا ي&&تم ادراج اتفاق&&ية 

 .ع من موضوعات جدول األعمالآموضو

فعم&&ل االن&&دروا ف&&ي ه&&ذا المض&&مار ق&&د دعم&&ته   
آما . حكومتي ودعمته آثير من الحكومات الممثلة هنا  

. ان&&ه يحظ&&ى بدع&&م واس&&ع ال&&نطاق م&&ن القط&&اع الخ&&اص 
ومن ثم فان اقتراح مناقشة اللجنة الفرعية للبروتوآول 

وم&ع ذلك، لسوء الحظ، هذا ال نستطيع أن      . أم&ر طي&ب   
فاالندروا قد انتهى من اجتماع في      . بله هذا األسبوع  نق& 

 .روما بشأن البروتوآول المقترح

وقبل أن نتوصل الى اقرار، علينا أن نتشاور         
داخل حكومتنا ومع القطاع الخاص بشأن النتيجة التي        

وليس بوسعنا أن   . ت&م التوص&ل ال&يها ف&ي اجتماع روما         
ذا نج&&ري ه&&ذه المش&&اورات ف&&ي يومي&&ن ق&&بل ان&&تهاء ه&&     

وم&ع ذلك، ورهنا بالنتائج التي يتم التوصل      . االج&تماع 
ال&يها م&ن ه&ذه المش&اورات، فاننا وغير الوفود المهتمة         
ق&د تق&رر أن ن&دع الكوب&وس ف&ي اج&تماعها في الصيف               

آب&&ند ي&&درس لم&&دة س&&نة ف&&ي     ] ?..........?[أن ت&&درس 
وعلي أن أؤآد رغم ذلك أن  . اللج&نة الفرع&ية القانون&ية     

المش&اورات التي نجريها مع القطاعين  ه&ذا ال يرته&ن ب     
. الع&ام والخ&اص اللذي&ن تأث&را م&ن ج&راء الصك الجديد           

ول&يس بوس&عي في هذه المرحلة أن ألتزم أي التزامات           
 .في هذا الصدد

 وأشكرآم وأشكر   يوبه&ذا أنتهي من مالحظات     
اللج&نة الفرع&ية القانون&ية عل&ى حس&ن اس&تماعها لنا في          

 .هذا االجتماع بصفة عامة

أش&كر السيد ممثل الواليات المتحدة      : لرئFيس ا 
األمريك&&ية عل&&ى ب&&يانه ع&&ن الب&&ند العاش&&ر م&&ن ج&&دول       

وبهذا فان قائمة المتحدثين بشأن البند العاشر . األعمال
ه&ل هناك وفد آخر يود  : وم&ع ذل&ك أتس&اءل   . ق&د انته&ت   

الحدي&&ث؟ الس&&يد مم&&ثل جمهوري&&ة اي&&ران االس&&المية له    
 .الكلمة

): ي&ة اي&ران االسالمية    جمهور(السFيد أراغFي      
. أش&&كرك عل&&ى اعطائ&&ي الكلم&&ة لت&&ناول الب&&ند العاش&&ر      

بايج&از، وف&د اي&ران ي&ود أن يؤي&د مقترحات ثالثة تقدم               

به&ا ع&دد م&ن األعض&اء الموقرين في هذه اللجنة بشأن        
 .بنود جديدة تنظر فيها اللجنة

أوال، ن&ود أن نؤي&د االق&تراح الذي تقدم به وفد         
النسبة للجوانب القانونية لمسألة    الجمهوري&ة التش&يكية ب    

وآذلك نود أن نؤيد ادراج . الحطام الفضائي آبند جديد
الجوان&ب القانون&ية الخاصة بالترويج التجاري للفضاء        
الخارج&ي آب&ند جدي&د آم&ا اق&ترح ذل&ك ع&دد من الوفود            

وأخ&&&يرا، ان&&&نا نؤي&&&د . بم&&ا ف&&&يها األرجنتي&&&ن وال&&&برازيل 
القمر آبند جديد تدرسه    اقتراح أستراليا بالنسبة التفاق     

 .اللجنة في العام القادم

أش&كر الس&يد مم&ثل جمهورية ايران        : الرئFيس  
. االس&المية الموق&ر عل&ى ه&ذا الب&يان حول البند العاشر       

وأود أن أعرف ما اذا آانت هناك وفود أخرى ترغب          
ف&&ي ت&&ناول الكلم&&ة ح&&ول ه&&ذا الب&&ند العاش&&ر ف&&ي ه&&ذه          

ف&وا، الس&يد ممثل     ع. ال أرى ذل&ك   . الم&رحلة م&ن نقاش&نا     
 .مصر الموقر له الكلمة

في الواقع ان االقتراح  ): مصر(تي  انالسFيد ز   
ال&ذي تق&دم ب&ه الم&ندوب الروس&ي والذي تضمنته ورقة        
العم&&ل الت&&ي وزع&&ت علي&&نا والخ&&اص ب&&أن ي&&درج ف&&ي      
ج&دول أعمال الدورة األربعين للجنة الفرعية القانونية        
 موض&&وع ب&&ند مناقش&&ة م&&نفرد م&&دى استص&&واب وض&&ع   

اتفاقية شاملة وحيدة لألمم المتحدة بشأن قانون الفضاء   
�وهذا االقتراح جدير باالعتبار. الخارجي. 

أطل&&ب م&&ن الم&&ترجم باللغ&&ة . مع&&ذرة: الرئFFيس 
وهذا اليتعلق بالمترجمين   . االنكل&يزية أن ي&رفع صوته     

 .تفضل. باللغة العربية

االق&&&تراح الروس&&&ي ): مص&&&ر(تFFFي انالسFFFيد ز 
لنظر الى أن القانون الدولي للفضاء      جدي&ر باالعتبار با   

ف&ي الوقت الراهن يعاني من تناثر وتجزئة قواعده في          
وهذه االتفاقيات تعاني أيضا . اتفاق&يات الفضاء الخمس   

 .من عمومية الكثير من أحكامها وغموضها أيضا

وآم&&&ا أش&&&ار الس&&&ادة المندوبي&&&ن أيض&&&ا، ف&&&ان     
اف اتفاق&يات الفض&اء تعان&ي م&ن قل&ة ع&دد الدول األطر          

المص&&دقة عل&&يها، ب&&ل ان اتفاق&&ية القم&&ر تك&&اد تك&&ون م&&ن 
الناح&ية العمل&ية غ&ير موج&ودة بال&نظر ال&ى وجود تسع              

 .دول فقط قامت بالتصديق عليها
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وراء ذل&&&&ك وعل&&&&ى ال&&&&&رغم م&&&&ن آ&&&&ل ه&&&&&ذه      
االعتبارات التي قد تقود الى مقبولية اقتراح النظر في     
م&دى استص&واب وض&ع اتفاق&ية ش&املة لق&انون الفضاء             

خارج&&ي، ف&&ان ه&&ذا االق&&تراح ال ينبغ&&ي أن يجعل&&نا أن   ال
ننسى أو نغفل بعض الحقائق التي قد تقود الى صعوبة 

وآما نعلم فان اعداد اتفاقية موحدة لقانون  . هذه المهمة 
البحار قد سبقه سلوك دولي بمعنى أن القواعد العرفية         
. آانت موجودة بالقدر الكافي والذي سّهل مهمة التقنين

لقض&اء الدول&ي آان له اسهاماته الواضحة في    آم&ا ان ا 
مج&ال ق&انون البحار، في حين أن الوضع يبدو الى حد     

فما زالت . آب&ير مخ&تلف ف&ي مج&ال الفض&اء الخارج&ي         
القواع&د العرف&ية ليست بالقدر الكافي الذي يوفر أساسا         
يمك&&ن االرتك&&از عل&&يه الع&&داد اتفاق&&ية موح&&دة لق&&انون      

 .الفضاء

لقض&&اء الدول&&ي يك&&اد ال   وآذل&&ك الح&&ال، ف&&ان ا   
فضال عن ذلك، فان . يقدم أية اسهامات في هذا المجال

التش&ريعات الوطن&ية الم&تعلقة باألنش&طة الفضائية غير          
م&&توافرة اال ف&&ي ع&&دد مح&&دود م&&ن ال&&دول الفاعل&&ة ف&&ي      

وعلى ذلك، فان هذا االقتراح . مجال الفضاء الخارجي
قة ينطوي على مهمة شاقة تتطلب توافر الرغبة الصاد

ونح&&&ن اذ نش&&&ير ال&&&ى الص&&&عوبات . م&&&ن جم&&&يع ال&&&دول
المتص&ورة ع&&ند مناقش&ة ه&&ذا االق&تراح، فان&&نا ف&ي نف&&س     

 .الوقت نسجل تقديرنا لهذا االقتراح وموافقتنا عليه

مص&&ر مم&&ثل  ش&&كرا ج&&زيال للس&&يد  : الرئFFيس 
عل&&ى ه&&ذا الب&&يان ح&&ول الب&&ند العاش&&ر م&&ن ب&&نود ج&&دول    

ناك وف&&ود  وأود أن أع&&رف م&&ا اذا آان&&ت ه&&   . األعم&&ال
أخ&رى ترغ&ب في تناول الكلمة صباح اليوم حول هذا           

 .ال أرى ذلك. البند بالتحديد

الس&ادة األعضاء الموقرون، أعتقد أننا وصلنا    
ال&&ى آ&&ل م&&ا يمك&&ن أن نص&&ل ال&&يه بالنس&&بة لل&&تقدم ال&&ذي   
نح&رزه ف&ي اط&ار الجلس&ة العام&ة للج&نة الفرع&ية حول              

ن ذلك فانني   وعلى الرغم م  . هذا البند في هذه المرحلة    
أق&ترح على الوفود المعنية باألمر أن تجتمع فيما بينها          
ص&باح ال&يوم ف&ور رف&ع هذه الجلسة من جلسات اللجنة            
الفرعية وذلك بغية التوصل الى اتفاق حول اقتراحات        
بش&أن ب&نود جدي&دة ت&نظر ف&يها اللج&نة الفرعية القانونية        

أق&&&&ترح آذل&&&ك أن ت&&&&تم ه&&&&ذه  . ف&&&ي دورته&&&&ا األربعي&&&ن  
ورات بتعيي&ن وف&د معي&ن لتنسيق الجهود في هذا           المش&ا 

 .الصدد لتيسير المهمة

وبع&&د المش&&اورات الت&&ي أجري&&تها أن&&ا م&&ع ع&&دد   
م&ن الوف&ود تبين&&ت أن الس&يد م&ندوب الس&&ويد ق&د يتمك&&ن      
م&&&ن االض&&&طالع به&&&ذه المس&&&ؤولية الخاص&&&ة بالتنس&&&يق 

ولذا، وان لم . وتش&اورت مع&ه شخص&يا ف&ي ه&ذا الشأن        
لى ذلك، سوف أطلب الى السيد      يكن لديكم اعتراض ع   

م&&&&ندوب الس&&&&ويد باس&&&&م اللج&&&&نة الفرع&&&&ية أن ينس&&&&ق      
المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية ح&&ول ب&&نود جدي&&دة تع&&رض 

 .على نظر اللجنة في دورتها القادمة

 .اليونان لها الكلمة 

مالحظ&&&&&ة ): ال&&&&&يونان(السFFFFFيد آاسFFFFFابوغلو   
وف&&د . ل&&م ي&&تم التش&&اور مع&&نا ف&&ي ه&&ذا الش&&أن     . موج&&زة

ال&ذي اق&ترح الق&يام به&ذه المش&اورات غير           ال&يونان ه&و     
واآلن تعلمون&&نا أن ه&&ناك مش&&اورات ج&&رت   . الرس&&مية

بش&أن ترش&يح زم&يل م&ن الس&ويد آي يقوم بهذه المهمة              
أسمح . مج&رد مالحظة سيادة الرئيس    . الش&اقة العس&يرة   

لنفسي بابداء بعض التحفظات بشأن هذا القرار ألنه لم 
 .يتم التشاور معنا

. الس&يد مم&ثل ال&يونان الموقر      أش&كر   : الرئFيس  
 .السيد ممثل السويد الموقر طلب الكلمة

بطبيعة الحال أشعر   ): السويد(السFيد هيدمان     
بش&رف اذ تطل&بون ال&ي أن أق&وم بالتنسيق بالنسبة لهذه              

واس&تمعت آذل&ك ال&ى تعليقات زميلي من         . المش&اورات 
سيكون من دواعي شرفي وسروري آذلك أن . اليونان

اذن، اليونان بامكانها   . ن ف&ي ه&ذه المهمة     أس&اعد ال&يونا   
أن تترأس هذه المشاورات غير الرسمية وأنا شخصيا         

 .سأساعد السيد مندوب اليونان في مهمته

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل الس&&ويد الموق&&ر   : الرئFFيس 
عل&ى ه&ذا الموق&ف الب&ناء استجابة لتعليقات الزميل من         

آ&&ي أجي&&ب عل&&ى الس&&ؤال ال&&ذي أث&&اره الس&&يد      . ال&&يونان
ندوب اليونان علي أن أقول ان هذه المشاورات قمت    م

أن&&&ا شخص&&&يا به&&&ا وتش&&&اورت م&&&ع بع&&&ض الوف&&&ود م&&&ع  
م&&راعاة أن ه&&ناك وف&&ود ق&&د اقترح&&ت ب&&نودا جدي&&دة ي&&تم   

وبالتال&&ي فلق&&د اتص&&لت بوف&&ود مح&&ايدة ان   . ال&&نظر ف&&يها
صح التعبير أو وفود لم تبد اهتماما خاصا باقتراح من 

ذي آن&ت أود أن أتق&&دم  ه&ذا ه&&و الش&رح ال&&  . االق&تراحات 
وآان&ت مجرد محادثات غير رسمية ولكن بطبيعة     . ب&ه 

 .الحال سجلت حقك في التحفظ
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ولك&ن ربم&ا أن المالحظ&ة األخيرة التي أبداها         
. زميلنا من السويد ترضي طلب اليونان في هذا الشأن    

 .اليونان لها الكلمة

لقد قلتم بالتحديد   ): اليونان(السيد آاسابوغلو    
فك&&رة طل&&ب مس&&اعدة الس&&ويد أقم&&تموها عل&&ى      اآلن ان 

أس&اس م&بدأ الح&ياد ولك&ن الس&ويد ق&د أوضح موقفه من         
ق&بل بالنس&&بة لع&&دم ادراج الب&&ند الثام&ن م&&ن ب&&نود ج&&دول   

وبالتالي فالسويد آذلك لها موقف     . األعم&ال آب&ند جديد    
 .بشأن هذه البنود الجديدة

وحيث انكم أنتم سيادة الرئيس أثرتم موضوع      
انن&&&ي أوال أش&&&كر الزم&&&يل م&&&ن الس&&&ويد عل&&&ى الح&&ياد، ف 

اق&&تراحه ب&&أن ت&&ترأس ال&&يونان ه&&ذه المش&&اورات عل&&ى      
 .أساس نفس هذا المبدأ، الحياد

أش&كر السيد ممثل اليونان على هذه       : الرئFيس  
ال أرى أي امكان&&ية . المالحظ&&ة ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع  

لق&&د ق&&دم اق&&تراح اذن ف&&ي ه&&ذا الش&&أن بالنس&&بة      . أخ&&رى
 وبامكان&نا أن ننهي المناقشة حول      الج&راء المش&اورات   
 .هذا الموضوع اآلن

حس&نا، ه&&ذه المش&&اورات يمك&&ن أن تج&&رى ف&&ي   
.  أو ح&&تى ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة713قاع&&ة ص&&غيرة، القاع&&ة 

وف&&ي ه&&ذه الحال&&ة ربم&&ا اس&&تطعنا أن نس&&تخدم خدم&&ات     
وأود أن ت&بدأ ه&ذه المش&اورات غير         . ال&ترجمة الفوري&ة   

. اح ال&&&يومالرس&&&مية ف&&&ور رف&&&ع الجلس&&&ة العام&&&ة ص&&&ب     
وبطب&يعة الحال سوف نواصل النظر في اطار جلستنا          

 .العامة في البند العاشر عصر اليوم

حس&بما أرى اذن ربم&ا آ&ان علي&نا أن نواص&&ل      
التش&&اور ف&&يما بين&&نا، ربم&&ا ل&&ن نب&&ت ف&&ي األم&&ر ف&&ورا،     
واستمعنا الى موقف السويد أنه على استعداد لمساعدة        

ه&&&ذه المش&&&اورات وف&&&د ال&&&يونان ف&&&ي التنس&&&يق بالنس&&&بة ل
وربم&&ا أن ه&&ناك آذل&&ك وف&&ود أخ&&رى ترغ&&ب ف&&ي تقدي&&م 

سوف نقرر بشأن هذا الموضوع في مرحلة       . خدماته&ا 
 .الحقة

 .السيد مندوب اليونان 

أقترح أن تقوم   ): ال&يونان (السFيد آاسFابوغلو      
ذل&ك ألن آ&ندا آان&ت قد        . أس&تراليا ألن آ&ندا ليس&ت ه&نا        

آ&&ندا أق&&ترح وف&&ي غ&&ياب . أس&&همت ب&&الفعل اس&&هاما ق&&يما
 .أستراليا اذا آان الزميل من أستراليا على استعداد

. الس&&&يد م&&&ندوب ال&&&يونان ي&&&تراجع   : الرئFFFيس 
يسحب االقتراح ألنه يبدو أن أستراليا آانت قد تقدمت         

حس&نا، أعطي الكلمة اآلن لجنوب      . باق&تراح لب&ند جدي&د     
 .افريقيا

اننا نؤمن ): ج&نوب افريقيا  (السFيد مكوماتFيال      
ان رأيت، . لقض&ية ه&ي قضية تفاهم وتعاون   ب&أن ه&ذه ا    

س&يادة الرئ&يس، أن المش&اورات غير الرسمية ستجعلنا         
نح&رز التقدم وبسرعة فربما وافقنا على ذلك على أمل        
أن ه&ناك ب&نود س&وف تس&تبعد وبع&د ذل&ك تح&ال الن&تائج         

ان&نا نفهم أن هذه اقتراحات     . عل&ى نظ&ر الجلس&ة العام&ة       
الق، وهذا يتوقف على   ق&د ال تعتمدها اللجنة على االط      

ليس هناك أي ضمان اليوم بأن هذه        .حكمة هذه اللجنة  
المق&&&&&ترحات س&&&&&تأتي عل&&&&&ى ج&&&&&دول أعمال&&&&&نا بع&&&&&د      

 .المشاورات

ثان&يا، نقط&ة أخ&رى ن&ود أن نؤآ&د عل&يها وهي               
ان لم يكن هناك أي وفد، وفد س فلنفترض، لم          : التالية

ني ي&تقدم بأي اقتراح بشأن هذا البند العاشر، فهذا ال يع      
أن ه&ذا الوف&د ال موق&ف له عل&ى االط&الق تج&اه الب&نود          
األخ&رى، س&واء آ&ان ه&ذا الوف&د يم&ثل دول&ة نش&طة في              

فاذن، االستناد الى أن   . الفض&اء الخارج&ي أو غير ذلك      
وف&د أو آخ&ر ال اهتمام له بهذه البنود الجديدة، ال أعتقد     

اننا نؤيد اقتراحك بأن    . أن&ه مع&يار يج&ب أن نس&تند اليه         
لس&&&ويد بالتنس&&&يق ف&&&ي ه&&&ذه الجه&&&ود الخاص&&&ة      تق&&&وم ا

 .بالمشاورات

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل ج&&نوب افريق&&يا   : الرئFFيس 
. آ&&&ال . والم&&&تحدث التال&&&ي ه&&&و الس&&&يد مم&&&ثل الس&&&ويد     

 .أستراليا

أع&&&&تقد أن&&&&ه م&&&&ن ): أس&&&&تراليا(السFFFFيد آانFFFFان  
الواض&ح أن ألس&تراليا موق&ف مح&دد بشأن بند أو حتى             

أن ه&&&ناك وف&&&ود وأع&&&تقد . بندي&&&ن م&&&ن البندي&&&ن الجدي&&&دة
أخ&رى ف&ي موق&ف يس&مح له&ا بترؤس هذه المشاورات             
غ&ير الرس&مية ونح&ن على استعداد لتأييد أي وفد تقرر      
 .اللجنة الفرعية أنه الوفد المناسب للقيام بهذه المهمة

وأود . أش&كر الس&يد مندوب أستراليا     : الرئFيس  
أن أع&رف م&&ا اذا آ&ان ه&&ناك أي وف&د آخ&&ر يرغ&ب ف&&ي     
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األمر ليس .  هذا الموضوع بالتحديد تناول الكلمة حول  
 .آذلك

ع&ندما اخترت السيد مندوب السويد آنت فقط         
أفك&ر ف&ي اخت&يار وف&د ل&م يقترح بندا جديدا على جدول           

ال أق&ول ان الوفود التي لم تتقدم ببنود جديدة          . األعم&ال 
. ل&يس له&ا أي مواق&ف بش&أن اقترح من جانب وفد آخر        

. األمر يتوقف عليكمال أقول ذلك، ولكن بطبيعة الحال 
أن&&ا تح&&ت تص&&رفكم وأرح&&ب عل&&ى أي&&ة ح&&ال باس&&تعداد    

ونتيجة . الس&يد م&ندوب السويد لالضطالع بهذه المهمة    
ه&ذه المش&اورات غ&ير الرس&مية بطب&يعة الحال ستكون            
م&&رهونة بالق&&رار النهائ&&ي ال&&ذي ت&&تخذه ه&&ذه اللج&&نة ف&&ي  

 .اجتماعها الرسمي

 المش&اورات مش&اورات غ&ير رس&مية إما ستتم          
بش&&كل غ&&ير رس&&مي تمام&&ا، أي ف&&ي قاع&&ة مج&&اورة أو     
ح&تى ف&ي ه&ذه القاعة بخدمات الترجمة الفورية ولكنها          

. مش&اورات غ&ير رس&مية عل&ى المستوى غير الرسمي          
بامكان&ي أن أرجئ البت في هذا       . األم&ر ي&توقف عل&يكم     

الموض&&وع ال&&ى م&&رحلة الحق&&ة ولكنن&&ي أود أن أس&&تمع   
 .الى نصيحتكم ألن الوقت يمر بنا

أود اآلن أن نواص&ل ال&نظر ف&ي البند الخامس            
 .من بنود جدول األعمال

المعلومFات المFتعلقة بأنشFطة المFنظمات الدولية ذات          
 م&&ن ج&&دول  5الب&&ند  ()ت&&ابع(الصFFلة بقFFانون الفضFFاء   

 )األعمال

أود أن أعل&&&&م اللج&&&&نة الفرع&&&&ية أن  : الرئFFFFيس 
، )يون&&يدروا(المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص   

ة دول&&&ية حكوم&&&ية، ق&&&د طلب&&&ت الس&&&ماح     وه&&&ي م&&&نظم 
بحض&ور ه&ذه االجتماعات وبتقديم تقريرها الى اللجنة     
الفرع&&ية ح&&ول األنش&&طة الم&&تعلقة بق&&انون الفض&&اء ف&&ي   

حي&&ث ان م&&نح ص&&فة المراق&&ب م&&ن     . اط&&ار ه&&ذا الب&&ند  
ص&الحيات اللج&نة األم، فانني أشعر أنه ال يتعين علينا    

 .أن نتخذ قرارا رسميا في هذا الشأن

ى ال&&&رغم م&&&ن ذل&&&ك وان ل&&&م يك&&&ن لديك&&&م  وعل&&& 
اع&&تراض، فانن&&ي أق&&ترح أن يحض&&ر مم&&ثلو يون&&يدروا    
اج&تماعات هذه اللجنة الرسمية ويمكن أن يدعوا آذلك        
ل&&رفع تقري&&ر ح&&ول أنش&&طة ق&&انون الفض&&اء له&&ذه اللج&&نة 

وهذا سيتم وفقا للممارسات التي اتبعناها في        . الفرع&ية 

 األعضاء في األعوام الماضية عندما قام عدد من غير
 .اللجنة الفرعية بتوجيه طلبات للمشارآة في االجتماع

. ان لم يكن هناك من اعتراض، لقد تقرر ذلك 
لذل&ك أود اآلن أن أعط&ي الكلم&ة لحضرة ممثل المعهد            

لكي يدلي ) يونيدروا(الخ&اص بتوح&يد الق&انون الدول&ي       
 .هو بتقريره أمامنا

المعه&&&د الدول&&&ي لتوح&&&يد   (السFFFيد سFFFتانفورد   
ان منظمة يونيدروا هي "): يونيدروا"لقانون الخاص ا

وه&&&ي . م&&&نظمة حكوم&&&ية دول&&&ية، مرآ&&&زها ف&&&ي روم&&&ا 
مختص&ر للمعه&د الدول&ي لتوح&يد القانون الخاص وهي        

.  عض&وا تأت&&ي م&ن بق&&اع الع&الم األربع&&ة   58مؤلف&ة م&&ن  
هدفها الرئيسي، حسب النظام األساسي ليونيدروا، هو       

س&جام بي&ن القانون     أن ت&نظر ف&ي الط&رق للتنس&يق واالن         
الخ&اص ف&ي الدول ولتعد تدريجيا على اعتماد مختلف          

 .القواعد الموحدة من القانون الخاص

لق&&د أع&&&دت يون&&يدروا اتفاق&&&يات دول&&ية آث&&&يرة     
 1988ط&&يلة ف&&ترة ق&&يامها بم&&ا ف&&ي ذل&&ك اتفاق&&ية الع&&ام      

ومن بين المعالم . ألوت&اوا ح&ول تأج&ير التمويل الدولي     
ة ه&ي تك&ريس م&بدأ قابل&ية انفاذ          األساس&ية له&ذه االتفاق&ي     

حق&وق الملك&ية الخاص&ة بصاحب االئتجار وذلك حيال         
ض&&&&&مانة م&&&&&ن االف&&&&&الس أو ض&&&&&مانة للدائني&&&&&ن غ&&&&&ير 

. المضمونين حيال الذي يحصل على التأجير التمويلي 
وبالتال&&ي، ان نج&&اح ه&&ذه الم&&بادرة بّي&&ن آ&&يف أن ه&&ذا      
الم&بدأ الخ&&اص بقابل&&ية انف&&اذ حق&وق الض&&مان ه&&ي الت&&ي   

ك&ن أن ت&تخطى الح&دود الوطن&ية عل&ى أس&اس منتظم           يم
وذل&ك لحس&ن س&ير األعم&ال، ولكنها ال تعني أنه يمكن             
أن نط&&بق ه&&ذا الق&&انون المرت&&بط ب&&الموقع وذل&&ك لح&&ل      
ال&نزاعات الت&&ي يمك&&ن أن ترت&&بط بالتثب&&ت وقابل&&ية انف&&اذ  
 .حقوق من هذا النوع أو حتى تصنيف األولوية بينها

د تكرس مرة أخرى ان هذا المنطق القانوني ق 
ان . م&&ن جان&&ب أس&&باب اقتص&&ادية وظ&&روف اقتص&&ادية 

ف&رص تموي&ل عل&ى أس&اس المم&تلكات، لهذا النوع من             
األجه&&&&زة آ&&&&ان مح&&&&دودا للغاي&&&&ة ال&&&&يوم وذل&&&&ك نظ&&&&را 
للص&&عوبات الواض&&حة الت&&ي تبين&&ت م&&ن خ&&الل ض&&مان   

وان الم&&يزة الخاص&&ة لل&&تمويل   . وجم&&ع ه&&ذه الق&&روض  
س&&بة ال&&ى األجه&&زة   عل&&ى أس&&اس المم&&تلكات وذل&&ك بالن   

الرأس&&&مالية ذات الق&&&يمة العال&&&ية تكم&&&ن ف&&&ي تخف&&&يض     
التكال&&&يف الت&&&ي يمك&&&ن أن تأت&&&ي م&&&ن ج&&&راء تخف&&&يض    
المخاط&&ر ل&&دى الممولي&&ن وذل&&ك نظ&&را لقدرت&&ه للج&&وء      
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بش&كل س&ريع الى قيمة الممتلكات وآيفية االستفادة من          
أي أو تف&&&ادي أي س&&&وء لتس&&&ديد األم&&&وال م&&&ن جان&&&ب     

 .المدين

مثال، ان أي مقرض من القطاع     عل&ى سبيل ال    
الخ&اص يريد أن يؤمن ضمانا حول ساتل معين، عليه        
أن ي&&تأآد م&&ن ان آان&&ت جه&&ات مقرض&&ة أخ&&رى لديه&&ا    
طل&&بات أو دع&&اوى بش&&أن ه&&ذه المملك&&تات ذاته&&ا نظ&&را   
ألن&&ه ل&&يس م&&ن آل&&ية يمك&&ن ال&&رآون ال&&يها بالنس&&بة ال&&ى     
ه&ؤالء المقرض&ين لك&ي يكش&فوا ع&ن أي طل&بات عالقة         

 ان ع&دم تطوي&ر نظام تسجيل مرآزي لتسجيل         .ممك&نة 
ه&ذه المصالح والممتلكات الخاصة بملكية الفضاء، ان        
ه&&&ذه اآلل&&&ية ل&&&ن تك&&&ون م&&&توافرة ل&&&بعض المقرض&&&ين     

 .المحتملين

ثم لدينا مشكلة أخرى يمكن أن نواجهها وهي         
تقي&يد الف&رص م&ن أجل استعمال أي تمويل يرتكز الى            

فهي ال  .  الفضاء المم&تلكات ه&ي طب&يعة المم&تلكات في        
يمك&ن بم&ا أنه&ا علم&يا موج&ودة في المدار، ال يمكن أن         
يع&&اد ام&&تالآها ف&&ي ح&&ال ل&&م يتمك&&ن الدائ&&ن م&&ن تس&&ديد      

 .ديونه

آان&ت ه&ذه هي نقطة االنطالق التي دفعت بنا           
ال&ى إعداد االتفاقية الدولية حول الضمانات الدولية في    

ومية األجهزة المتنقلة، وهي اآلن قيد المفاوضات الحك
وأحرزت تقدما اليونيدروا في هذا المجال منذ   . الدولية

االج&&تماع األول لف&&ريق الدراس&&ة ال&&ذي انعق&&د ف&&ي الع&&ام 
وترأس هذا الفريق   .  وأع&د الص&يغة األول&ية لها       1993

البروفيس&ور س&وروي غود من جامعة أآسفورد، وهو         
عض&ر ف&ي مجل&س معهد يونيدروا وهو خبير معروف     

خ&&الل . ة وق&&انون المع&&امالتف&ي المع&&امالت المض&&مون 
ف&&ريق الدراس&&ة واج&&تماعاته تبي&&ن ل&&نا أن&&ه م&&ن مص&&لحة 
قط&اع الط&يران أن يعم&ل على وضع نظام دولي جديد            

ولكن هذا ال يسمح باشراك قطاعات المعدات   . وتنف&يذه 
األخرى نظرا الى الوقت الضروري وضرورة وضع       

وبالتالي جعل  . بعض القواعد المحددة لبعض األجهزة    
تطبق من جهة على    . لق&رار القواعد العامة تنقسم    ه&ذا ا  

بع&ض الفئات من األجهزة المتنقلة وبعض القواعد من     
جه&&ة أخ&&رى، القواع&&د الخاص&&ة الت&&ي يمك&&ن أن تنط&&بق  
وتتك&يف م&ع القواع&د العام&ة حس&ب فئة آل صنف من              

 .هذه التجهيزات

ان القواع&د العام&ة يمك&ن أن ت&رد في االتفاقية             
. ت اآلن نوع من اتفاقية اطارية     المس&تقبلية الت&ي ص&ار     

أم&&&ا بالنس&&&بة ال&&&ى القواع&&&د الخاص&&&ة المرت&&&بطة فق&&&ط      
باألجه&زة فه&ي س&ترد ف&ي ب&روتوآوالت مح&ددة حسب            

وعندما أحيل المشروع األولي    . آ&ل ن&وع من األجهزة     
لالتفاق&ية ال&ى المجل&س التنفيذي في يونيدروا وذلك في           

، ان مش&روع البروتوآول األول      1998ف&براير   /ش&باط 
وأعد . ال&ذي أح&يل للنظر آان مشروع أجهزة الطيران      

ه&ذا المش&روع م&ن جان&ب فريق عامل بناء على دعوة            
وع&&ندما خ&&ّول المجل&&س  . م&&ن رئ&&يس معه&&د اليون&&يدروا 

التنف&&يذي لليون&&يدروا ب&&نقل هذي&&ن النص&&ين ال&&ى خ&&براء    
حكوميي&&&ن، أح&&&يل فق&&&ط المش&&&روع األول&&&ي لالتفاق&&&ية     

. الط&&&&يرانوالمش&&&&روع األول&&&&ي ل&&&&بروتوآول أجه&&&&زة  
وآذل&&&ك ف&&&ان يون&&&يدروا م&&&ع م&&&نظمة الط&&&يران المدن&&&ي 

 .آانت راعية لهذه العملية) اإليكاو(الدولي 

وبم&&ا أن يون&&يدروا آان&&ت الراع&&ي األول له&&ذا   
المش&روع، ف&ان اإليك&او نظ&را لص&الحياتها في تطوير            
. قواني&&&ن الط&&&يران المدن&&&ي أش&&&رآت ف&&&ي ه&&&ذه العمل&&&ية

ية وآذلك لبروتوآول ون&أمل أن الصيغة األولية لالتفاق     
أجه&زة الط&يران يمك&ن أن تع&تمد في اتفاقية دبلوماسية            
عل&ى أنه&ا ص&كوك دول&ية وذل&ك في النصف األول من          

 .العام المقبل

ف&ي الوق&ت ذات&ه اس&تمر العم&ل بشكل مواظب              
عل&&ى تطوي&&ر مش&&اريع ب&&روتوآوالت تمه&&يدية أخ&&رى     

م&&&&&ثال، ال&&&&&بروتوآول الم&&&&&تعلق . مرت&&&&&بطة باالتفاق&&&&&ية
 المرت&&بطة بمخ&&زون الس&&كك الحديدي&&ة وه&&ي   بالمس&&ائل

. تن&تظر أيضا موافقة المجلس التحكيمي في اليونيدروا       
لدي&نا أيض&ا عمل&يات مش&اورات حول هذا البروتوآول           
ب&&الذات والت&&ي س&&ترعاها اليون&&يدروا، المس&&ؤولة م&&رة      

وآذل&&&&ك الم&&&&نظمة  , أخ&&&&رى ع&&&&ن المش&&&&روع بكامل&&&&ه  
ة الحكوم&&ية الدول&&&ية ح&&&ول نق&&ل ع&&&بر الس&&&كك الحديدي&&&  

وذل&ك نظ&را لص&الحياتها في تطوير        ) م&نظمة أوت&يف   (
 .قوانين النقل البري عبر سكك الحديد الدولية

ن&&&&&&&أمل أن دورة مش&&&&&&&ترآة م&&&&&&&ع الخ&&&&&&&براء   
الحكوميين ستنعقد في نهاية هذا العام ويمكن أن تحرز 

من جهة أخرى، أحرزنا أيضا     . تقدما على هذا المجال   
حول تقدم&ا عل&ى تطوي&ر مش&روع ب&روتوآول تمهيدي            
ان . اتفاق&&ية مرت&&بطة بمس&&ائل ح&&ول ملك&&ية ف&&ي الفض&&اء 

مش&روع ال&برتوآول ه&ذا يعده فريق عامل أنشئ أيضا     
وان المنسق في . بناء على دعوة من رئيس اليونيدروا    
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مجموع&ة الف&ريق الع&امل ح&ول الفض&اء هو السيد بيتر           
نيسغوس، وهو خبير معروف في مجال قوانين تمويل 

فريق العامل يجمع خبراء من     ان ال . األنشطة الفضائية 
مخ&&&&تلف قطاع&&&&ات ص&&&&ناعة الفض&&&&اء بم&&&&ا ف&&&&ي ذل&&&&ك  

 .المصنعين والممولين ومشغلي الملكيات الفضائية

م&&ع أن&&ه ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن تعط&&ى األولوي&&ة      
النجاز االتفاقية التمهيدية ومشروع االتفاقية التمهيدية       
وآذل&&ك ب&&روتوآول أجه&&زة الط&&يران األول&&ية، ال ن&&زال  

وص آي تعتمد في النصف األول من هذا        ننتظر النص 
لذل&ك نح&ن نع&رب عن قلقنا نظرا الى أننا ننوي             . الع&ام 

أن نح&&يل ب&&روتوآول ومش&&روع ال&&بروتوآول الخ&&اص  
بالسكك الحديدية الى مفاوضات حكومية دولية وآذلك       
ن&&ود أن نح&&رز تقدم&&ا أيض&&ا ف&&ي المش&&روع التمه&&يدي       

ة ل&بروتوآول الفض&اء واحال&&ته ال&ى مفاوض&ات حكوم&&ي    
 .دولية في أبكر وقت ممكن

ق&&بل أن أنظ&&ر ف&&ي بع&&ض المس&&ائل المرت&&بطة     
ب&بروتوآول الفض&اء والمشروع التمهيدي له، اسمحوا    
ل&ي أن أعط&يكم فك&رة عام&ة عن المعالم األساسية التي             

ان الط&&ريقة . اقترح&&ناها ف&&ي الص&&يغة األول&&ية لالتفاق&&ية 
الت&&ي اخ&&ترناها ل&&تجاوز ه&&ذه الص&&عوبات االقتص&&ادية      

انون&ية الت&ي س&بق أن أش&رت ال&يها ه&ي انش&اء نوع              والق
 .من الضمانة الدولية في األجهزة المتنقلة

ان ه&&ذه الض&&مانة أو المص&&لحة أو الف&&ائدة ق&&د      
ح&&ددت عل&&ى أنه&&ا ه&&ي الط&&ريقة الت&&ي يمك&&ن أن تغط&&ي  

وآذل&ك يمكن أن  . المع&نى التقل&يدي للح&ق ف&ي الض&مانة      
ن أن يع&ترف به&ا عل&ى أنها هي موازية التفاقات ويمك         

تعت&بر أيض&ا م&ن الحق&وق الت&ي سيتمتع بها أي شخص              
وان تصنيف هذه األجهزة    . يلج&أ ال&ى التأجير التمويلي     

المت&نقلة يمك&ن أن يرت&بط ب&بعض الحق&وق الدول&ية التي              
يمك&&ن أن ترت&&بط بمم&&تلكات ذات ق&&يمة عال&&ية طبيع&&تها    
هي أنها يمكن أن تتخطى الحدود الوطنية وذلك لحسن 

ذه الق&&يود ق&&د ص&&ممت ع&&ن وع&&ي  ان ه&&. س&&ير األعم&&ال
لك&ي تح&د م&ن نط&اق ما يمكن أن نعتبره من التدخالت              

 .غير المضمونة مع تطبيق قواعد القانون الداخلي

وف&&ي ص&&لب االتفاق&&ية ت&&رد أحك&&ام النش&&اء م&&ا     
فه&ذا الحق هو في     . ن&ريد أن نس&ميه ح&ق دول&ي مس&تقل          

ص&&لب االتفاق&&ية المس&&تقبلية وال ي&&نجم أب&&دا ع&&ن الق&&انون 
ان هذا الحق، في حال انشأناه      .  وال يرته&ن به    الوطن&ي 

بموج&ب القواع&د الشكلية البسيطة التي نحتاج اليها في        

ه&&ذه االتفاق&&ية يمك&&ن أن ي&&نفذ ف&&ي ح&&ق المدي&&ن ان آ&&ان    
وان االتفاق&&ية المس&&تقبلية ت&&نص عل&&ى أن . مس&&جال أم ال

أص&&&حاب الحق&&&وق الدول&&&ية م&&&ع مجموع&&&ة معي&&&نة م&&&ن  
دم تسديد المبالغ يمكن    العالج&ات الت&ي تق&دم في حال ع        

أن تم&ارس بش&كل س&ريع وه&ي مس&ألة نعت&بر أنها ذات             
أهم&ية بالغ&ة نظ&را ألي ش&خص يق&رض ح&يال ضمانة              

 .من هذه الممتلكات ذات القيمة العالية

وان الح&&ق الدول&&ي ق&&ابل للتس&&جيل ف&&ي س&&جل      
أما . دولي يمكن أن ينشئ في اطار االتفاقية المستقبلية       

ن ن&نظر ف&يها لكل من هذه    الس&جالت المنفص&لة يمك&ن أ      
وان خططا  . الف&ئات من األجهزة التي نحظى بتغطيتها      

سبق أن قدمت وأحرزت تقدما في الواقع النشاء سجل   
ألجه&&&زة الط&&&يران ونعم&&&ل أيض&&&ا عل&&&ى وض&&&ع س&&&جل  

 .ألجهزة السكك الحديدية، على سبيل المثال

التس&&&جيل ه&&&و المف&&&تاح ال&&&ذي يس&&&مح للط&&&رف  
 ه&ناك حقوق دولية أو  الثال&ث ب&أن يع&رف م&ا ان آان&ت       

ان آ&ان ه&ناك حقوق دولية تتمتع بأولوية حيال حقوق           
. أخ&&رى س&&بق أن س&&جلت أو س&&جلت ف&&ي ف&&ترة الحق&&ة     

وآذل&ك م&ا ان آان&ت هي التي تسود على الحقوق غير             
التسجيل هو المفتاح . المس&جلة أو الدول&ية أو غ&ير ذلك        

لصالحية الحق الدولي حيال المدير أو الدائنين في أي       
ف&&ي الواق&&ع ان الس&&جل الدول&&ي    .  اعس&&ار للمدي&&ن حال&&ة

س&يكون مؤتم&تا بشكل آامل وهذا يعني أنه ممكن ألي           
مق&رض محتمل أن يسعى الى البحث عن آلمة في أي           
مك&ان م&ن الع&الم ول&يعرف بشكل فوري ما هو الوضع       
الدق&يق لهذه الممتلكات التي هو ينظر في امكانية تقديم         

ذا يفس&&&ر لم&&&اذا  وه&&&. تموي&&&ل تغط&&&يها ه&&&ذه المم&&&تلكات  
االتفاق&ية المس&تقبلية يمك&ن أن تتوقع أنها ستحرز تقدما           
مهم&&ا ف&&ي األنم&&اط المس&&تقبلية لل&&تمويل المرتك&&ز ال&&ى       
المم&تلكات وخاص&ة بالنس&بة الى األجهزة المتنقلة ذات          

 .القيمة العالية

أح&&&&يلكم اآلن ال&&&&ى مس&&&&ائل خاص&&&&ة مرت&&&&بطة  
لممتلكات بتطب&يق المشروع األولي لالتفاقية المتعلقة با   

آم&&ا أش&&رت، ان آ&&ل ب&&روتوآول س&&يرتبط     . الفض&&ائية
بقواع&د مح&ددة ح&ول األجه&زة ويح&اول أن ينط&بق مع              

ان . الحاج&ات الخاص&ة المرتبطة بكل فئة من األجهزة        
ب&روتوآول الفض&اء المستقبلي سيحتاج اذن الى تغطية        

من احدى . عدد من المسائل مرتبطة بالملكية الفضائية
نواع الملكية الفضائية التي يجب أن هذه المسائل مثال أ

وأود أن أح&&&يلكم وألف&&&ت . يغط&&&يها ه&&&ذا ال&&&نظام الجدي&&&د
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انت&باهكم ال&ى ع&بارة ملك&ية فض&ائية، هي مجرد عبارة             
تس&&تعمل لنش&&ير ال&&ى مخ&&تلف أن&&واع المم&&تلكات الت&&ي       

 .نرغب في تغطيتها هنا

ث&م لدي&نا مس&ألة أخ&رى علينا أن نعالجها وهي             
تس&اق وم&دى ال&توافق ف&يما بين         الحاج&ة ال&ى ال&تأآد واال      

ب&&&روتوآول الفض&&&اء المس&&&تقبلي والق&&&انون الفض&&&&ائي     
ف&يما الف&ريق الع&امل الخ&اص بالفضاء         . الدول&ي الحال&ي   

عل&&ى ثق&&ة بأن&&ه س&&يحرز ه&&ذا ال&&توافق، ف&&ان خصوص&&ية  
قانون الفضاء تحتاج الى النظر في هذه المسألة بانتباه         

 .شديد في الوقت المناسب

ا حي&ث يمك&ن لمشروع      لدي&نا مج&ال آخ&ر أيض&        
االتفاق&ية التمه&يدي أن يح&تاج ال&ى تعدي&الت ف&ي مج&&ال       

آم&&ا . الملك&ية الفض&&ائية وه&&و آيف&&ية ع&الج ع&&دم الس&&داد  
أش&رت، ان ه&ذه األن&واع م&ن الملكية الفضائية ستكون            
خاض&عة الع&ادة ام&تالك م&ادي وحسي على عكس أي            
ف&&ئات مرت&&بطة ب&&األرض م&&ن األجه&&زة الت&&ي يمك&&ن أن   

وان الح&&&ل ال&&ذي اق&&&ترحه مش&&&روع  . فاق&&&يةتغط&&يها االت 
ب&&روتوآول الفض&&اء ه&&و أن نع&&يد تنف&&يذ اع&&ادة الملك&&ية    
المادي&ة عل&ى أنها هي الحل العادة ملكية بناءة بالنسبة           
ال&ى س&اتل في المدار وذلك من خالل اقتفاء األثر ذات            

وم&&ن . الص&&لة أو الق&&ياس ع&&ن بع&&د أو م&&رافق ال&&تحكم     
د التسجيل ستكون   المتوقع أن مجموعة مهمة من قواع     

 .منطبقة على الملكية الفضائية

وم&ن أه&م المواض&يع الت&ي يج&ب أن نحلها في         
ه&ذا الس&ياق ه&ي انش&اء سجل دولي في المستقبل حول           
األجس&ام ف&ي الملك&ية الفض&ائية ونعين الهيئة المسؤولة           
ع&&ن ممارس&&ة س&&لطة االش&&راف عل&&ى ه&&ذا ال&&نوع م&&ن      

ان هي&&ئة م&&ن بي&&ن المه&&ام األخ&&رى، ف&&  . الس&&جل الدول&&ي 
االش&&&راف ستض&&&طلع بتعيي&&&ن المس&&&جل لك&&&ل ف&&&ئة م&&&ن  

وان هذه المهام واحالتها لهيئة حكومية دولية . األجهزة
اعت&برت عل&ى أنه&ا ه&ي الض&مانة المهم&ة لس&معة نظام           
دول&&&&ي للتس&&&&جيل يمك&&&&ن أن يك&&&&ون لدي&&&&ه مس&&&&تخدمين  

ف&&&&ان م&&&&نظمة اإليك&&&او واألوت&&&&يف للس&&&&كك  . محتملي&&&ن 
ارادته&ا لممارس&&ة  الحديدي&ة ق&د اعت&برت وأعرب&&ت ع&ن     

هذه المهام بالنسبة الى أجهزة الطيران وأجهزة السكك   
 .الحديدية آل حسب مسؤوليتها

وم&ن اح&دى العوام&ل الت&ي يجب أن نحلها في             
س&ياق مش&روع ال&بروتوآول األول&ي حول الفضاء هي          
تعيي&&ن هي&&ئة حكوم&&ية دول&&ية يمك&&ن أن تك&&ون مناس&&بة      

ذل&&&ك ل&&&تكلف مهم&&&ة االض&&&طالع به&&&ذه المس&&&ؤوليات و  
بالنس&&بة ال&&ى الس&&جل الدول&&ي المس&&تقبل ح&&ول الملك&&ية      
الفض&&ائية، وآذل&&ك ح&&ول موض&&وع الم&&نظمة الحكوم&&ية 
الدول&&&&ية المتخصص&&&&ة أو الم&&&&نظمات الت&&&&ي يمك&&&&ن أن 
تس&&اعد معه&&د يون&&يدروا ف&&ي عمل&&ية اح&&راز تق&&دم ف&&ي        
المفاوض&&ات الحكوم&&ية الدول&&ية المرت&&بطة بالمش&&روع     

 .األولي لبروتوآول الفضاء

دروا والف&&ريق الع&&امل ح&&ول الفض&&اء   ان يون&&ي 
ت&ريد مبدئ&يا أن تفك&ر أن الهي&ئة الحكوم&ية الدول&ية ه&&ي       

وه&&ذه . األفض&&ل لتس&&اعد يون&&يدروا ف&&ي ه&&ذه المس&&اعي   
الهي&&&ئة ه&&&ي األم&&&م الم&&&تحدة ألن&&&ه نظ&&&را ألن مع&&&اهدة     
الفض&اء الخارج&ي واتفاق&ية التس&جيل قد أبرمتا برعاية           

ف&&&&ي األم&&&م الم&&&&تحدة وأن الس&&&جل المنص&&&&وص عل&&&يه    
المادتي&ن الثال&ثة وال&رابعة م&ن اتفاق&ية التسجيل هو بين             
أي&&دي مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي ال&&تابع لألم&&م      

لذل&ك م&ن المناس&ب اآلن أن ن&نظر ف&ي بعض             . الم&تحدة 
المع&الم الخاص&ة م&ن أنش&طة الفض&اء ال&تجارية الحال&ية        
 .التي تجعل هي من مشروع يونيدروا فعال في أوانه

روري لألنش&&&&&طة ان جم&&&&&ع ال&&&&&تمويل الض&&&&&   
الفض&&ائية لطالم&&ا أث&&ار مش&&اآل خاص&&ة نظ&&را للكم&&يات   

وبما أنه في السنوات . الهائلة من األموال الموظفة هنا    
الخم&&س الماض&&ية آان&&ت معظ&&م الجه&&ات الممول&&ة ه&&ي    
حكوم&&ات دول&&ية أو حكوم&&ية أو م&&نظمات حكوم&&ية أو    
حتى شرآات متعددة الجنسيات أو حتى شرآات تعمل      

ي تقدم هذا االعتماد على المدى      ف&ي البورص&ة ه&ي الت&       
وان االتج&&اه اآلن نح&&و التس&&ويق والجوان&&ب    . الطوي&&ل

ال&&تجارية م&&ن الفض&&اء ش&&هد ال&&يوم تغي&&يرا ف&&ي مع&&الم        
فهؤالء . ال&زبون االعت&يادي ل&تمويل األنش&طة الفضائية     

الزبائ&&ن ال&&يوم سيص&&يروا م&&ن الش&&رآات الحدي&&ثة الت&&ي   
ا من ل&يس لديه&ا م&ن م&اض ف&ي االع&تمادات، ليس لديه        

 .ممتلكات تقدمها آضمانة جانبية غير الساتل

ه&&&ذه الس&&&واتل س&&&تكون س&&&واتل لالتص&&&االت      
 75ال&&تجارية وبعض&&ها س&&يكون له ق&&يمة تص&&ل ال&&ى          

وان تكال&يف االطالق يمكن أن تتخطى       . مل&يون دوالر  
لذلك من المتوقع أن أآثر   . ه&ذه الق&يمة بمج&االت آبيرة      

م&&تها  س&&اتل لالتص&&االت ال&&تجارية تص&&ل قي 1000م&&ن 
 500 مليارات دوالر ستولد حوالي  5اآلن الى حوالي    

مل&يار دوالر أمريك&ي م&ن المداخيل وهي التي ستطلق           
لذلك هذا يبين بوضوح فرصة فريدة      . ف&ي العقد المقبل   

 .من نوعها للتمويل المرتكز الى الممتلكات
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م&ع أن بع&ض الص&كوك الدول&ية، م&ثال اتفاق&&ية       
يل الدول&&&ي الت&&&ي  يون&&&يدروا المرت&&&بطة بتأج&&&ير ال&&&تمو   

تحتوي على أحكام يمكن أن تؤثر على حقوق الدائنين         
ف&&ي الملك&&ية الفض&&ائية ل&&يس ه&&ناك م&&ن ص&&ك قانون&&ي       
ي&&&&تعاطى بالتس&&&&جيل أو االع&&&&تراف أو انف&&&&اذ حق&&&&وق    

فال معاهدة الفضاء الخارجي    . الضمان في هذه الملكية   
 تغط&&ي 1975 وال اتفاق&&ية التس&&جيل للع&&ام 1967للع&ام  

وان ممثل&&ي قط&&اع الفض&&اء، ان آ&&انوا . ه&&ذه المواض&&يع
م&ن مص&نعي الس&واتل أو م&ن مقدمي خدمات االطالق            
أو مش&&غلي الس&&واتل أو المؤسس&&ات المال&&ية المم&&ثلة ف&&ي 
الف&ريق الع&امل حول الفضاء في يونيدروا وافقت على      
الم&نافع المهم&ة الت&ي يمك&ن أن نحص&ل عليها من نظام              

ة والذي موح&د يمك&ن التكهن بشأنه وموجه نحو التجار        
 .يمكن أن ينظم آيفية وضع حقوق في الملكية الفكرية

أوال، ه&و ي&زيد م&ن رغ&بة الممولين ليقرضوا            
والثانية، ان تكاليف   . أي معامل&ة تجاري&ة حول الفضاء      

ه&&ذه المع&&امالت اذا قم&&نا بقياس&&ها م&&ن حي&&ث التكال&&يف    
المال&&&ية أو القانون&&&ية أو التأمين&&&ية ح&&&تى ه&&&ي س&&&تنجم      

أي مخاطر مالية يمكن أن تنجم      وستؤدي الى تخفيض    
وان . م&&ع امكان&&ية وق&&وع تأث&&ير عل&&ى ه&&ذه المع&&امالت    

ال&توافر الم&&تزايد لل&تمويل المرتك&&ز ال&ى المم&&تلكات ف&&ي    
مش&&&اريع فض&&&ائية أو ح&&&تى تخف&&&يض التكال&&&يف له&&&ذا      
ال&&&تمويل الت&&&ي يمك&&&ن أن تن&&&تج ع&&&ن نظ&&&ام يون&&&يدروا     
المق&ترح، يمك&ن أيض&ا أن ت&در بم&نافع لألنواع الجديدة             
م&&ن الزبائ&&ن الذي&&ن يقدم&&ون خدم&&ات س&&اتلية، وخاص&&ة   

والبلدان ذات االقتصادات   . بالنس&بة ال&ى ال&بلدان النامية      
االنتقال&&&ية الت&&&ي لديه&&&ا وص&&&ول مح&&&دود للغاي&&&ة له&&&ذه      

 .االمكانات التمويلية

آم&ا الحظ&تم، ان معهد يونيدروا يحمل أمورا          
آث&&&يرة اآلن ويعم&&&ل عل&&&يها ويح&&&اول أن يعم&&&ل عل&&&ى    

فاق&ية التمه&يدي وآذل&ك عل&ى البروتوآول         مش&روع االت  
الخ&اص باألجهزة للطيران ونأمل في أن نعتمدهما في    

. مؤتم&ر دبلوماس&ي ف&ي النصف األول من العام المقبل     
ولكننا نعرف أنه علينا أن نحافظ على هذا الزخم الذي    

ونحاول أن . بدأناه عندما بدأنا على بروتوآول الفضاء
 الموضوع الى الهيئات نضمن أن نتمكن من احالة هذا
لذل&&ك نحّض&&ر اج&&تماعا  . الحكوم&&ية الدول&&ية لت&&نظر ف&&يه 

غ&ير رس&مي للخ&براء م&ن المنظمات الحكومية الدولية           
ذات الص&&لة ف&&ي وق&&ت م&&ا م&&ن ه&&ذا الع&&ام لن&&نظر ف&&ي        
المس&&&ائل الخاص&&&ة الت&&&ي يمك&&&ن أن ت&&&ثار م&&&ن ج&&&راء      
التس&&&جيل الدول&&&ي لألجس&&&ام الفض&&&ائية وآذل&&&ك الدراج  

م&تلكات الفض&ائية التي يمكن أن تدرج        مس&ألة ف&ئات الم    
 .في هذا البروتوآول

وف&ي ض&وء التوص&يات الص&ادرة ع&ن مؤتمر            
يونيس&&&بيس الثال&&&ث لتنظ&&&يم مح&&&افل مش&&&ترآة مرآ&&&زة    

ونظ&&&را لل&&&دور  . وفعال&&&ة ح&&&ول دور ض&&&مان الملك&&&ية   
الخ&&&اص ال&&&ذي يض&&&طلع ب&&&ه مكت&&&ب ش&&&ؤون الفض&&&اء     
الخارج&&ي ف&&ي تطوي&&ر ق&&انون الفض&&اء الدول&&ي، نع&&رب   

ن س&رورنا العم&يق ألن مكت&ب ش&ؤون الفضاء           نح&ن ع&   
الخارج&ي تمك&ن م&ن أن يش&رك ف&ي تنظ&يم اجتماع من               

وأوص&ى مؤتم&ر يونيس&بيس الثال&ث بايالء         . ه&ذا ال&نوع   
اه&&&&تمام لمخ&&&&تلف جوان&&&&ب ه&&&&ذه المس&&&&ائل المرت&&&&بطة   
بالمس&ؤولية وض&مان الملك&ية وذل&ك م&ن أج&ل التوصل             

آم&&ا أوص&&ى المؤتم&&ر ب&&أن   . ال&&ى اط&&ار عالم&&ي متس&&ق  
لة ض&مان الملك&ية بالنسبة الى المرآبات الفضائية         مس&أ 

وف&&ي ض&&وء ه&&ذه   . يج&&ب أن تعالجه&&ا لج&&نة الكوب&&وس   
التوص&&ية األخ&&يرة نح&&ن نعت&&&بر أن&&ه آلم&&ا تقدم&&نا م&&&ن       
م&&&رحلة احال&&&ة مش&&&روع ال&&&بروتوآول األول&&&ي ح&&&ول     
الفض&اء للمجل&س التنف&يذي ف&ي يون&يدروا آي ينظر فيه             

دم ف&&&ي عل&&&ى أن&&&ه ه&&&و الط&&&ريقة المناس&&&بة الح&&&راز تق&&&  
المفاوض&&ات الحكوم&&ية الدول&&&ية، آلم&&ا أح&&رزنا تقدم&&&ا     
اذن، آلما تبين لنا أن الوقت مؤات لكي تنظر آوبوس          

 .في مشروع البروتوآول األولي

وف&&&يما الحظ&&&ت أن أعض&&&اء اللج&&&نة الفرع&&&ية   
القانونية ال يمكن أن يعربوا عن آرائهم حول مضمون 

ح أن ه&ذه المس&ائل ف&ي ه&ذا الع&ام، اس&محوا لي أن أقتر        
تج&د آوب&وس الوق&ت المناس&ب لت&نظر في هذه المسائل             
عل&&ى أنه&&ا ب&&ند م&&نفرد ي&&درج عل&&ى نق&&اش وي&&درج ف&&ي      

ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن أن&&ا  . ج&&دول أعم&&ال ال&&دورة المق&&بلة 
عل&ى اس&تعداد ل&تقديم أي توض&يحات اضافية تحتاجون           

 .اليها

ف&ي الخ&تام، اسمحوا لي أن أعرب عن أن آل        
مات حول مشروع   من يرغب في الحصول على معلو     

ال&&بروتوآول األول&&ي ح&&ول الفض&&اء يمك&&ن أن يج&&د ف&&ي  
الجه&&ة اليم&&نى م&&ن آخ&&ر ه&&ذه القاع&&ة ال&&نص النهائ&&ي         
لمش&&&روع االتفاق&&&ية األول&&&ي ومش&&&روع ال&&&بروتوآول      
األول&&ي وآذل&&ك مذآ&&رة موج&&زة تبي&&ن الخلف&&ية القانون&&ية  
واالقتص&ادية له&&ذا المش&روع وآذل&&ك المع&الم األساس&&ية    

بلية وبعض المعلومات االضافية حول    لالتفاق&ية المستق  
معه&د يون&يدروا وآذل&ك نس&خة ع&ن ه&ذا الع&رض الذي            

 .قمت به للتو
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ش&&كرا لمم&&ثل يون&&يدروا عل&&ى ه&&ذه    : الرئFFيس 
المعلوم&ات المهم&ة الت&ي قدمتها لنا حول األعمال التي           

هل من وفد يرغب . تقومون بها أنتم اآلن في منظمتكم
 بالنس&&بة ال&&ى ف&&ي التعقي&&ب أو ف&&ي ط&&رح بع&&ض األس&&ئلة

 .هذا العرض؟ ايطاليا لها الكلمة

يرغ&&&ب وف&&&د  ): ايطال&&&يا(السFFFيد مارشيسFFFيو   
ايطال&&&يا أن يهن&&&ئ مم&&&ثل يون&&&يدروا الموق&&&ر عل&&&ى ه&&&ذا 
الع&&&رض المث&&&ير لاله&&&تمام والمه&&&م للغاي&&&ة ح&&&ول ه&&&ذه  
األعم&ال العلمية والقانونية والدبلوماسية التي يقوم بها        

لتمويل المرتكز معه&د يون&يدروا حول مشروع اتفاقية ا     
ال&&&ى المم&&&تلكات والمرت&&&بط باألجه&&&زة المس&&&تعملة ف&&&ي  

 .الفضاء

ان هذه المساهمة تبين االلتزام الواضح لمعهد  
توح&يد الق&انون الخ&اص ال&ذي يشرف ايطاليا أن تكون             
م&&ن ال&&دول المض&&يفة له، وآذل&&ك يبي&&ن جه&&وده لتنس&&يق    
قواع&د الق&انون الخ&اص ف&ي ال&دول األعضاء ولإلعداد            

 قواني&&ن موح&&دة وغال&&با م&&ا آان&&ت م&&ن ن&&تائج      الع&&تماد
يسرنا أن نستمع   . أعمال يونيدروا وتبعث على الرضا    

ال&&&ى ه&&&ذا ال&&&تقدم ال&&&ذي أح&&&رز أيض&&&ا بش&&&أن مش&&&روع   
ال&بروتوآول األولي الذي سيرتبط باالتفاقية المستقبلية       

ف&&ان الوف&&د االيطال&&يا . وال&&ذي يرت&&بط بالملك&&ية الفض&&ائية
باالهتمام ونحن بانتظار يعتبر أن هذه الجوانب جديرة  
 .نتيجة المفاوضات الحالية

ف&&&&ي الوق&&&&ت ذات&&&&ه، نح&&&&ن ن&&&&درك أن المع&&&&الم  
المس&&&تقبلية لملك&&&ية الفض&&&اء الت&&&ي ت&&&رد ف&&&ي مش&&&روع     
البروتوآول الصادر عن يونيدروا يجب أن ننظر فيها   

واسمحوا لنا أن  . ونأخذه&ا بعي&ن االعت&بار بش&كل آامل        
نشطة الفضائية، نش&ير ال&ى تموي&ل القط&اع العام في األ     

مفه&&وم الجس&&م الفض&&ائي، س&&جل المم&&تلكات الفض&&ائية     
واختيار أنواع القوانين التي يمكن أن تطبق والتي هي 
حس&ب مش&روع البروتوآول اآلن تستبعد القانون العام     
الدول&ي وت&ترك ه&ذا ره&نا بالقواني&ن الخاص&ة الصادرة            

وهذا قد يثير مشاآل آبيرة خاصة بالنسبة       . ع&ن الدول  
دي&ر االعس&ار وآ&يف يمك&ن أن يح&دد ملك&ية هذه              ال&ى م  

 .األجهزة ويمكن أن يسدد دعاوى تسديد بعض المبالغ

لذلك نعتبر أن مشروع االتفاقية والبروتوآول  
يج&ب أن تناقش بشكل مستفيض وذلك آما أشار ممثل          

وف&ي ه&ذا الجانب، اذ يوافق الوفد        . يون&يدروا ف&ي ب&يانه     
مك&&ن أن ي&&درج االيطال&&ي عل&&ى أن مش&&روع يون&&يدروا ي

آب&ند م&نفرد عل&ى ج&دول أعمال&نا لل&دورة المق&بلة، نحن               
نرح&ب به&ذا القرار ولكن نظرا لنتائج المفاوضات في          
اللج&نة الفرع&ية القانونية لجدول أعمالنا للدورة المقبلة         
وآذل&&ك نظ&&را وبان&&تظار أيض&&ا ن&&تائج المفاوض&&ات ف&&ي   

وبه&ذا نح&ن نرحب بالتوصيات التي وردت     . يون&يدروا 
 يونيدروا بالنسبة الى عقد اجتماعات غير       ف&ي ع&رض   

 .رسمية في محافل مشترآة لتوضيح هذه المسألة

ش&&كرا لمم&&ثل ايطال&&يا الموق&&ر عل&&ى   : الرئFFيس 
مالحظات&&ه عل&&ى مداخل&&ة مم&&ثل يون&&يدروا وأش&&كره ف&&ي  
الوق&ت ذات&ه عل&ى تعل&يقه على البند الخامس من جدول            

 .أعمالنا

ند ه&ل م&ن متحدث آخر يطلب الكلمة حول الب          
اذن، به&&ذا نك&&ون ق&&د  . الخ&&امس م&&ن ج&&دول أعمال&&نا؟ ال 

: انتهي&نا م&ن النظر في البند الخامس من جدول أعمالنا      
المعلوم&&ات الم&&تعلقة بأنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية ذات     

 .الصلة بقانون الفضاء

س&أعلق، أعل&ق فقط الجلسة لفترة وجيزة اآلن          
وذل&&ك بان&&تظار الق&&يام بمش&&اورات غ&&ير رس&&مية ح&&ول     

 رئ&يس للمش&اورات غير الرسمية وذلك لمناقشة      تعيي&ن 
. الب&نود التي ستدرج على جدول أعمالنا للدورة المقبلة        

ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أعلمكم أن هذا االجتماع 
يحضره أحد الرؤساء السابقين للجنة الفرعية القانونية      
الس&يد فيزنار، وآان جالسا هنا لفترة ما في هذه القاعة    

ولكنن&&ي أع&&تقد أن&&ه م&&ن المه&&م أن . د أراهولكنن&&ي ل&&م أع&&
تع&&رفوا أن&&ه آ&&ان حاض&&را مع&&نا وه&&و يرس&&ل تح&&ياته        

فه&&و الرئ&يس الثان&ي للج&نة الفرع&&ية    . الطي&بة ل&نا جم&يعا   
القانون&ية الذي أتى بعد الرئيس األول القاضي مانفريد         

 . الآس

بفض&ل ق&يادة الدآ&تور ف&يزنار الحكيمة تمكنا           و 
اء الخارج&&ي وض&&عت م&&ن اب&&رام اتفاقيتي&&ن ح&&ول الفض&& 

اللمس&&ات األخ&&يرة عل&&يهما عل&&ى ح&&د م&&ا أذآ&&ره ج&&يدا،     
 ه&ي اتفاقية المسؤولية، ثم في    1972اتفاق&ية ف&ي الع&ام       

. ، اتفاق القمر1979 أو  1978ف&ترة تالية اتفاقية العام      
وبفض&ل ادارت&&ه الحك&يمة وض&&عت بع&ض المجموع&&ات    
م&&ن الم&&بادئ ت&&م ال&&تفاوض بش&&أنها خاص&&ة أول ث&&الث      

 الم&&بادئ ح&&ول االستش&&عار ع&&ن بع&&د     مجموع&&ات م&&ن 
وآذل&&ك مص&&ادر اس&&تخدام الطاق&&ة ال&&نووية وموض&&وع     

وتع&رفون أن الدآتور فيزنار صار نائبا لألمين        . ثال&ث 
وبع&&&د أن أنه&&&ى ه&&&ذه   . الع&&&ام لم&&&نظمة األم&&&م الم&&&تحدة  
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الوظ&&يفة عي&&ن مم&&ثال دائم&&ا لبول&&ندا ل&&دى األم&&م الم&&تحدة  
الخدمة ولديه اآلن مهمة أخرى وهي نائب رئيس لجنة 

 .المدنية الدولية

اذن، باس&&مكم جم&&يعا أرس&&ل له أيض&&ا تحيات&&نا      
خالل جلستنا ولكن نظرا الجتماعه ولكنه آان حاضرا 

اذن، ه&&ذا . ف&&ي قاع&&ة مج&&اورة اض&&طر لمغ&&ادرة القاع&&ة 
 .االعالن األول

أم&&&ا االع&&&الن الثان&&&ي ق&&&بل أن أرف&&&ع ه&&&ذه الجلس&&&ة ه&&&و 
اليوم بعد . بالنس&بة ال&ى ج&دول أعمالنا لليوم بعد الظهر        

الظه&&ر سنس&&تكمل ال&&نظر ف&&ي الب&&ند التاس&&ع م&&ن ج&&دول   
أعمال&نا وه&و اس&تعراض مفه&وم دولة االطالق وآذلك           

اقتراحات الى لجنة الكوبوس بشأن بنود      : الب&ند العاشر  
جدي&دة ي&راد أن ت&نظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في            

بع&&&د ذل&&&ك، اذا س&&&مح ل&&&نا الوق&&&ت،  . دورته&&&ا األربعي&&&ن
لعامل حول البند التاسع سيجتمع برئاسة السيد الفريق ا
 .أوفي شروغل من ألمانيا-آاي

اس&&محوا ل&&ي أيض&&ا أن أعلمك&&م بامكان&&ية انه&&اء   
اذن دورة وجلسة   . ه&ذه الدورة للجنة الفرعية القانونية     

اخت&تام الدورة بكاملها وذلك نظرا للتقدم الذي أحرزناه         
ب&&نود أع&&تقد أن&&ه يمكن&&نا أن ننته&&ي م&&ن مناقش&&ة بع&&ض ال 

وأعتقد . المحددة في اطار هذه اللجنة غدا صباحا ربما    
أن تقري&ر الف&ريق الع&امل ح&ول تع&ريف وتعيين حدود              
الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض يمك&&ن أن يع&&تمد غ&&دا     

 .صباحا وذلك بعد رفع اجتماع الجلسة العامة

بعد ذلك يمكن أن نعطي بعض الوقت لألمانة         
دئذ يمكن&&نا أن ن&&بدأ لك&&ي تع&&د الوث&&ائق ذات الص&&لة وع&&ن 

وننته&&ي م&&ن اع&&تماد ال&&تقرير النهائ&&ي للج&&نة الفرع&&ية      
وتقري&ر الف&ريق الع&امل حول البند التاسع يوم الخميس           

واذا تمك&&نا م&&ن اح&&ترام ه&&ذا الج&&دول الزمن&&ي   . ص&&باحا
المؤق&ت اآلن يمك&ن أن ننته&ي من دورتنا يوم الخميس            

اذن، ظه&&&را تقري&&&با ولك&&&ن بالط&&&بع اذا  . ظه&&&را تقري&&&با
وأود أن أشير الى . تمرت األمور على هذه الطريقة   اس

المندوبين الكرام أن هذا الجدول ارشادي فقط ويرتكز        
بالط&&بع ه&&و ي&&بقى ره&&نا بم&&دى    . ال&&ى بع&&ض ال&&توقعات 

ال&تقدم الذي يمكن أن يحرز في المناقشات خالل األيام          
 .القليلة المقبلة

هل من أسئلة أو مالحظات حول هذا الجدول         
 اذن، أعل&&ق ه&&ذه الجلس&&ة ل&&بعض الوق&&ت    .المق&&ترح؟ ال

أعطي الكلمة اآلن   . فق&ط، أعلقه&ا ث&م نس&تأنف مناقشاتنا        
 .للسويد

مرة أخرى أشكرك   ): السويد (السFيد هFيدمان    
س&يادة الرئ&يس عل&ى اقتراح اسمي آمنسق للمشاورات       

. غ&ير الرس&مية وأنا أقبل هذه المهمة بكل شرف وفخر   
 أصغر ولذا   وأود أن أج&ري ه&ذه المش&اورات في قاعة         

 ان راق ذل&ك األمانة  14 أو C0713فانن&ي أق&ترح القاع&ة     
. وذل&ك ح&تى نوج&د ج&وا وم&ناخا وديا لهذه المشاورات            

ول&و ع&ارض أي وف&د ه&ذا االق&تراح فأن&ا عل&ى استعداد             
 .للسماع الى أي اقتراحات

شكرا للسيد ممثل السويد وأنا أشكر  : الرئFيس  
ف اجتماعنا أو اذن، نوق. لك قبولك هذه المهمة وتوليها

 .السيد ممثل االتحاد الروسي. نعلقه

م&&تى ): االتح&&اد الروس&&ي (السFFيد آولوسFFوف   
س&&يبدأ الس&&يد مم&&ثل الس&&ويد اج&&تماعه؟ نع&&رف اآلن أي   

 ولكن متى؟ السؤال هو متى؟

بمج&&&رد أن ننته&&&ي س&&&وف نج&&&ري   : الرئFFFيس 
مش&&اورات قص&&يرة بش&&أن تعيي&&ن رئ&&يس المش&&اورات       

 ربم&&ا بع&&د عش&&ر   وبمج&&رد أن ينته&&ي ه&&ذا الموض&&وع   
دق&&&&ائق أو بع&&&&د نص&&&&ف س&&&&اعة، فان&&&&نا س&&&&وف ن&&&&بدأ      

 .المشاورات غير الرسمية

اذن، نعل&&&&ق اج&&&&تماع ه&&&&ذه اللج&&&&نة الفرع&&&&ية     
 .ويستأنف في أقرب وقت ممكن
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أود أن أستأنف جلستنا الرسمية في       : الرئFيس  
اح ال&&&يوم وأود أن اللج&&&نة الفرع&&&ية الت&&&ي بدأناه&&&ا ص&&&ب 

أح&&&يطكم علم&&&ا بنت&&&يجة المش&&&اورات المقتض&&&بة الت&&&ي     
أجري&تها معك&م وم&ع معظ&م الوفود التي آانت موجودة            
ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة ف&&ي ف&&ترة ال&&توقف بش&&أن تعيي&&ن منس&&ق  
للمش&&اورات غ&&ير الرس&&مية بش&&&أن الب&&ند العاش&&ر ع&&&ن      
الب&&نود الت&&ي س&&وف ت&&درج ف&&ي ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة        

 .مقبلة، أي الدورة األربعينالفرعية في دورتها ال

ويسعدني أن أقول لكم انه ال يعترض أي وفد          
عل&&ى االق&&تراح ال&&&ذي قدم&&ته وان زميل&&&نا الموق&&ر م&&&ن     
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الس&&&&ويد ق&&&&د واف&&&&ق عل&&&&ى تول&&&&ي ع&&&&بء تس&&&&يير دف&&&&ة  
ولكن هناك مسألة ينبغي    . المش&اورات بش&أن الب&ند ه&ذا       

أن نبت فيها وهي مكان عقد المشاورات غير الرسمية 
 .هذه

الوفود طالبت بعقد هذه المشاورات في   بعض   
قاع&ة أص&غر وذلك حتى نمكن المشترآين من التفاعل          

. بش&&كل أفض&&ل واج&&راء مناقش&&ة للمس&&ائل المط&&روحة     
ولك&ن وف&ودا أخ&رى فض&لت عق&د ه&ذه المش&اورات هنا         
ف&ي ه&ذه القاع&ة، وه&ذا بطب&يعة الح&ال جو غير رسمي            
رغ&&م آ&&بر القاع&&ة ولك&&ن ألن ه&&ذا س&&وف يمك&&ن ه&&ذه        

د م&ن االس&تماع ال&ى ال&ترجمة حي&ث انهم ربما ال       الوف&و 
يلمون بناصية اللغة االنكليزية ويستفيدون من خدمات       

 .الترجمة

اذن، أت&&&رك المس&&&ألة لك&&&م ولك&&&ن ربم&&&ا نعق&&&د     
ه&&ل أي وف&&د  . االج&&تماع ف&&ي القاع&&ة لتوف&&ير الخدم&&ات   

يرغ&ب اآلن ف&ي التعل&يق على هذه؟ اذن، شكرا جزيال            
 اذن السيد ممثل السويد  عل&ى تعاونكم وتفاهمكم وأدعو    

ه&&و ل&&يس . ال&&ى أن يأت&&ي ال&&ى ه&&نا ليت&&بوأ مقع&&د الرئاس&&ة 

اذن، انته&&ت جلس&&ة اللج&&نة الفرع&&ية وس&&وف   . موج&&ودا
تت&&بعها المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية ح&&تى نهاي&&ة الوق&&ت   

وس&&وف نعق&&د جلس&&ة اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي   . المخص&&ص
بداي&ة العصر ثم بعد ذلك يعقبها اجتماع الفريق العامل          

 . مفهوم دولة االطالقبشأن

 .الواليات المتحدة األمريكية لها الكلمة 

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (السFيد آFروك      
نفه&&م أن ه&&ناك مجموع&&ة ف&&ي القاع&&ة األخ&&رى تن&&تظر     

فه&ل ت&م إخ&بارهم بالقرار الذي تم         . اج&راء المش&اورات   
 اتخاذه؟

ُأخ&&&بروا به&&&ذا  . نع&&&م: )ان&&&ةاألم(السFFFيد اللFFFه   
ن يحض&رهم ال&ى هنا وسوف يلحقوا        وزميل&ي يح&اول أ    

 .بنا هنا بعد لحظة وجيزة

 .اذن، رفعت هذه الجلسة: الرئيس 
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