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 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 17/10افتتحت الجلسة الساعة 

 أعل&&ن ع&&ن افت&&تاح ه&&ذا االج&&تماع،     :الرئGGيس 
الس&&ادة أص&&حاب الس&&عادة، أعل&&ن ع&&ن افت&&تاح االج&&تماع 

 للج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية الم&&&تفرعة ع&&&ن لج&&&نة   641
 .االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي

وق&بل أن نواص&ل مداوالت&نا لص&باح هذا اليوم            
أود أن أق&&&ول بض&&&ع آلم&&&ات ع&&&ن اس&&&تخدام ال&&&تلفونات  

محمولة والحاسوبات الصغيرة المستخفة، وذلك إبان      ال
ف&ي حين أننا ندرك أن استخدام هذه      . عم&ل ه&ذه اللج&نة     

األجه&زة ق&د أض&حى ج&&زءا ال ي&تجزأ م&ن عم&ل الكث&&ير       
م&ن ال&زمالء، إال أنني أذآر السادة أعضاء الوفود، أنه    
إض&&&افة إل&&&ى م&&&ا يس&&&ببه ه&&&ذا م&&&ن التفات&&&نا بع&&&يدا ع&&&ن     

 إض&&افة إل&&ى ذل&ك ت&&تدخل ف&&ي  المناقش&ات، إال أن&&ه أيض&ا  
عم&ل األجهزة اإللكترونية في قاعة المؤتمرات آنظام        
ال&&ترجمة الفوري&&ة عل&&ى س&&بيل الم&&ثال، وعل&&يه، أطل&&ب    
إل&يكم أيه&ا ال&زمالء أن ت&تعاونوا معنا في أن تقللوا قدر              
اإلمكان من استخدام هذه األجهزة إبان فترة االجتماع، 

 .أرجوآم أن تتعاونوا معي في هذا الصدد

 

 تبادل عام لآلراء

س&&وف ن&&بدأ م&&رة أخ&&رى مناقش&&ة الب&&ند الثال&&ث،   
ولدي&نا ع&دد آبير من      " الت&بادل الع&ام ف&ي اآلراء      "وه&و   

الوف&ود، لحس&ن الح&ظ، قد طلبت الكلمة، ومن ثم فأنني             

س&أحيل الكلمة للوفد األول في القائمة وهو السيد ممثل     
 .االتحاد الروسي

ترجمة ) (االتح&اد الروس&ي   (السGيد آولسGوف      
الس&&&يد الرئ&&&يس، أن&&&تم   ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية   

تترأس&&ون ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس ه&&ذه اللج&&نة، وه&&ذا مبع&&ث  
ارت&ياح ل&نا ألنه&ا ه&ذه الم&رة ال&رابعة الت&ي ي&ترأس فيها             

آهذه تعكف على ] ؟ي&تعذر سماعها؟ [دبلوماس&ي ب&ارع    
تطوي&&&ر الم&&&بادئ األساس&&&ية الخاص&&&ة بق&&&انون الفض&&&اء 

ما الماضية هي المرحلة األولى     واألربعين عا . الدول&ي 
 .من مرحلة تطوير لقانون الفضاء الدولي

ونح&&&ن اآلن نخط&&&و إل&&&ى م&&&رحلة جدي&&&دة إل&&&ى  
تطوير هذه القانون، والسبب في هذا معروف للجميع،   
إذ أن ه&ناك ن&وع من األنشطة التي التجارية التي تهتم            
في الفضاء الخارجي، وهناك تطوير جديد للتكنولوجيا 

ح&دث ف&ي العالقات الدولية وأشكال جديدة        وتغي&يرات ت  
تظه&ر م&ن أش&كال العالق&ات الدول&ية، وم&ن ثم نستطيع              

 .أن نقول أن هناك جيل جديد للفضاء الخارجي
ونتذآر محفل جيل الفضاء في خضم المؤتمر    

الثال&&ث، وه&&و ع&&ن أول&&ئك الش&&باب الذي&&ن ال يتخ&&يلون       
ووفد االتحاد الروسي، . حياتهم دون الفضاء الخارجي

وه&و خليفة لالتحاد السوفييتي بالنسبة ألنشطة الفضاء        
وتطوي&ر ق&انون الفض&اء، أق&ول االتح&اد الروسي يلتزم            
ال&تزاما قوي&ا بتنظيم أنشطة الفضاء الخارجي والتطور     
التدريجي لقانون الفضاء الخارجي، ودعم الدور الذي       
تضطلع به هيئات األمم المتحدة في هذا المضمار، بما 

ال&&&ذي تض&&&طلع ب&&&ه اللج&&&نة الفرع&&&ية   ف&&&ي ذل&&&ك ال&&&دور  
وبع&&&بارة أخ&&&رى فنح&&&ن ن&&&درك أن الفض&&&اء  . القانون&&&ية

الخارج&ي ه&ي مجال لالستخدام العام وأن النظام الذي          
ب&ه، ه&و بم&ثابة تجس&يد لمصالح المجتمع الدولي بصفة         
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ه&ذا إض&افة إل&ى أن نظ&ام الفض&اء الخارجي لن         . عام&ة 
ادئ يتم&&&تع باالس&&&تقرار والعدال&&&ة دون االع&&&تراف بم&&&ب 
وال . الق&&انون الت&&ي تس&&ري عل&&ى آ&&ل المج&&تمع الدول&&ي    

يس&عنا ف&ي ه&ذا الص&دد إال أن نش&ير إلى أنه في الدورة                
األربعي&ن للج&نة الفرع&ية ه&ذه، فإننا نتزامن مع ذآرى            
رحل&ة الفض&اء األول&ى الت&ي ق&ام به&ا ي&وري غاغارين،               
ول&&&م يص&&&بح الفض&&&اء يح&&&تل الالف&&&تات األساس&&&ية ف&&&ي    

منذ أربعين عاما آان حدثا     الص&حف ولكن هذا الحدث      
 .مثيرا للغاية

وأي&ا آ&ان األمر فإن رحلة يوري غاغارين ال           
تنتم&ي إل&ى السياس&يين فحس&ب ولك&نها تنتم&ي إل&ى آافة           

وف&&&ي مع&&&اهدة الفض&&&اء، وف&&&ي مع&&&اهدة إنق&&&اذ    . البش&&&ر
المالحي&ن عل&ى وج&ه ال&تحديد، وردت اإلش&ارة إل&&ى أن      

ا، ه&&ذا الم&&الح الفض&&ائي ه&&و م&&بعوث البش&&رية جم&&يع      
واالتحاد الروسي بطبيعة الحال   . م&بعوثها إل&ى الفضاء    

وف&&ي , ال يس&&عه إال أن يح&&تفل به&&ذه الذآ&&رى العظ&&يمة    
موس&كو س&وف نح&تفل بعق&د مؤتم&ر دول&ي م&ن الحادي               

أبريل، /عش&ر ح&تى ال&رابع عشر من هذا الشهر نيسان          
ولحس&&ن الط&&الع إن ه&&ذا المؤتم&&ر ل&&ن يت&&ناول فحس&&ب      

لكنه إضافة إلى هذا    ال&رحالت البش&رية ف&ي الفض&اء، و        
س&&وف يبح&&ث المؤتم&&ر ف&&ي عمل&&ية م&&نع إض&&فاء الط&&ابع 

وأن&&نا واثق&&ون ب&&أن . العس&كري عل&&ى الفض&&اء الخارج&&ي 
البش&&ر س&&وف ي&&تحلون بالحكم&&ة لحس&&م ه&&ذه المش&&كلة،     
مشكلة عسكرة الفضاء الخارجي لما يعود بالخير على 

 .األجيال المقبلة وعلى أطفالنا وعلى أحفادنا

نوي وفدن&&ا أن يط&&رح آرائ&&ه الس&&يد الرئ&&يس، ي&& 
ع&&ن ب&&نود أخ&&رى م&&ن ج&&دول األعم&&ال وذل&&ك حي&&نما        
ن&تطرق إل&يها بندا بندا، وسوف نرآز على ما لدينا من      

وأنا هنا أشير إلى . مبادرة، حذت بدعم عدد من الوفود
مبادرت&نا بإنش&اء ف&ريق مخص&ص عامل يتناول جدوى      
وض&ع اتفاق&ية ش&املة تت&ناول قانون الفضاء الخارجي،           

 يمك&ن أن ي&بدأ ه&ذا المؤتم&ر م&ن اآلن بشكل غير               وه&و 
 .رسمي 

وف&ي إط&ار الب&ند العاشر، بإمكاننا أن نقدم إلى            
خالص&ة القول يا    . ه&ذه اللج&نة بع&ض األفك&ار المبدئ&ية         

س&&&يادة الرئ&&&يس، ال يس&&&&عنا إال أن ن&&&رد عل&&&ى بع&&&&ض     
وأنا هنا بطبيعة   . التعل&يقات الت&ي أبديت في هذه الدورة       

 مجموع&ة ري&و ونفه&م المش&&اغل    الح&ال أش&ير إل&ى ب&يان    
والتطورات التي حدثت واالقتراح الخاص بوضع آلية 
قانونية، وهناك بعض السوابق التي حدثت وليس لدينا    
الخ&&برة الكاف&&ية، آم&&ا أن ال&&تقويم العلم&&ي والفن&&ي ل&&يس     
م&توفرا وليس هناك أي تقويم بيئي على اإلطالق، وال         

مور يس&عى الم&رء ف&ي الفض&اء الخارج&ي أن يسرع األ          
بم&ا ال داع&ي له ألن&ه علي&نا أن ن&توخى الح&ذر والدق&ة،          
ونح&ن ال نح&ول دون مناقشة هذه المسألة، ولكن لسوء    
الط&الع، ل&يس لدي&نا الكث&ير ال&ذي نناقش&ه ونطرحه على        

 .بساط البحث في هذه اآلونة

الس&&يد الرئ&&يس، إن وفدن&&ا مقت&&نع ب&&أن مس&&ائل       
ا اليومية  الفض&اء الخارج&ي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياتن       

ح&تى أن&ه يمك&ن مناقش&تها فق&ط مناقش&ة ش&املة أخذة في         
االعت&&بار مص&&الح آ&&ل ال&&دول وآ&&ل الجوان&&ب للعالق&&ات  
الدولية، لك جزيل الشكر يا سيادة الرئيس وعلى حسن 

 .انتباهكم جميعا

أش&كر السيد ممثل االتحاد الروسي،     : الرئGيس 
وف&&ي قائم&&ة ص&&باح ال&&يوم الس&&يد مم&&ثل الب&&يرو، الس&&فير   

 .لينيش، أعطيه الكلمةباو

ت&رجمة فوري&ة من     ) (ب&يرو (السGيد باولينGيش      
. ل&ك ج&زيل الش&كر يا سيادة الرئيس        ): اللغ&ة اإلس&ـبانية   

أب&دأ ي&ا س&يادة الرئ&&يس بتهنئ&تكم عل&ى تعيي&نكم الرس&&مي       
رئيس&ا له&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية، ونؤآ&د عل&&ى ال&&تزام بلدن&&ا   

م ب&يرو بالتنف&يذ الفع&ال لق&انون الفض&اء الخارج&ي وندع            
آ&&&ل الم&&&بادرات الت&&&ي ج&&&رى تطوي&&&رها والت&&&ي ته&&&دف 
أساس&&ا إل&&ى االل&&تزام بمع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة الخم&&س  

 .الخاصة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه

وبالنس&&بة له&&ذا الموض&&وع ت&&ود أن تعل&&ن ب&&يرو  
أنه&ا بفض&ل ق&رار م&ن المحكم&ة العل&يا، فإن&نا قدمنا إلى                

اصة بالمسؤولية عن   المؤتم&ر الع&ام لدينا، االتفاقية الخ      
 . األجسام الفضائية وذلك للمصادقة عليها

ون&رى م&ن األهم&ية بمك&ان دراسة اإلجراءات       
الت&ي تكم&ل ال&نظام القانون&ي الحال&ي ال&ذي ينظم مسائل              
الفض&اء به&دف وض&ع إط&ار قانوني وفعال للتقدم الذي           
يح&دث في تكنولوجيا الفضاء، وآذلك الطابع التجاري         

د المعالم األساسية للمدار الثابت ألنشطة الفضاء وتحدي
بالنس&بة لألرض، والحد من الحطام الفضائي، هذا من         

 .جملة األمور

وله&&ذا الس&&بب ف&&إن ب&&يرو ت&&ود أن تع&&رب ع&&م      
دعمها لالقتراح الذي طرحته آل من االتحاد الروسي         

أال وه&&و أن نعق&&د، ف&&ي  ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[والص&&ين و
 مخصصا مفتوح فترة هذا االجتماع، نعقد فريقا عامال   

العض&وية يعك&ف عل&ى دراس&ة ج&دوى وإمكان&ية وضع             
اتفاق&ية ش&املة لألم&م الم&تحدة وس&وف نش&ترك على أية          

 .حال في هذا الفريق

أما بالنسبة للمدار الثابت المتزامن، فإن وفدي 
ي&رى أن&ه لك&ي نفه&م ه&ذا الم&دار آمص&در أساسي الذي             
ينبغ&&ي أن يس&&تخدم بش&&كل متكاف&&ئ، لك&&ي نفهم&&ه، ف&&إن      

ي&&نا أن نول&&ي ه&&ذه المس&&ألة أهم&&ية وح&&يوية، ون&&ود أن عل
نعرب عن رضانا عن توافق اآلراء الذي تم الوصول         

 .إليه في لجنتنا هذه في دورتها التاسعة والثالثين

وخ&&&تاما ي&&&ا س&&&يادة الرئ&&&يس، ي&&&ود وف&&&دي أن     
ي&تطرق بإيج&از إلى دخول محطة مير إلى مياه جنوب      

 .الهادي
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ع&&&نها نح&&&ن نش&&&اطر المش&&&اغل الت&&&ي أع&&&رب   
وزراء الخارج&&&&ية ف&&&&ي مجموع&&&&ة ري&&&&و، وذل&&&&ك ف&&&&ي  
اجتماعهم الذي عقد منذ بضعة أيام، وهذا االجتماع قد     
أش&ار عل&ى وج&ه ال&تحديد إل&ى اس&تخدام المحيط الهادي         
آمدف&نة للم&واد الخط&رة، وه&ذه المسألة تهم بيرو وهي             
مس&ألة أساس&ية بالنس&بة ل&بلدي، مص&در للحياة ومصدر          

نحث الدول األعضاء في لجنة ول&ذا فإننا   . طبيع&ي ه&ام   
اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي استخداما سلميا، أنه حينما       
يط&ورون لمش&روعات الفض&اء، ينبغ&ي أن يض&عوا في       
الحسبان أهمية عدم تعريض بيئة البحر للخطر وآذلك 

. ع&دم تع&ريض الم&وارد الطبيع&ية والحيوية فيه للخطر      
 آ&&&&يلو م&&&&تر ع&&&&ن ه&&&&ذه 3000ألن بل&&&&دي ال ت&&&&بعد إال 

 .نطقةالم

ون&&ود أن نع&&رب ع&&ن اهتمام&&نا به&&ذه المس&&ألة     
بمع&&نى أن&&ه ينبغ&&ي أن ن&&درج ف&&ي ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة  
القانونية موضوع يتعلق بالحطام الفضائي، وذلك بناء      
عل&ى المدخ&الت الفن&ية الت&ي لدينا، والتي تقدمها اللجنة           
العلم&&ية يمك&&ن أن نط&&رح ه&&ذا الموض&&وع ونناقش&&ه ف&&ي  

م م&ا ه&و موجود من قواعد       إط&ار قانون&ي، به&دف تقوي&       
قانون&ية ف&ي ه&ذه المس&ألة، ول&ك ج&زيل الش&كر يا سيادة           

 .الرئيس

أش&كر الس&يد مم&ثل بيرو، لك الشكر      : الرئGيس 
الم&تحدث التال&ي ه&و السيد       . س&عادة الس&فير عل&ى ب&يانك       

 .ممثل آولومبيا، أعطيه الكلمة

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا(السGGGيد اريفGGGالو ايبGGGيس 
السيد . شكرا سيادة الرئيس): ةفورية من اللغة اإلسباني

الرئ&يس، باس&م وف&د آولومب&يا أود أن أتقدم إليكم بتهنئة           
بناسبة إعادة انتخابكم لتولي رئاسة هذه اللجنة الفرعية 
القانون&ية، وإن تجرب&&تك الواس&عة ف&&ي ه&ذا المج&&ال ه&&ي    

 .الضمان لنجاح أعمالنا

وف&د ب&الدي ي&ود أن يضم صوته إلى مجموعة      
 . الذي تقدم به سعادة سفير البيروالغروالك، البيان

اس&&&&&محوا ل&&&&&ي س&&&&&يادة الرئ&&&&&يس أن أض&&&&&يف  
التعل&&يقات التال&&ية، إن آولومب&&يا، بش&&كل مس&&تمر، أي&&دت 
م&&بدأ اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي لألغ&&راض الس&&لمية    
دون أي ش&رط، وف&ي ه&ذا الش&أن فلق&د دعم&نا في إطار                
لج&&&&نة الكوب&&&&وس آاف&&&&ة اآلل&&&&يات الت&&&&ي تجع&&&&ل م&&&&ن      

ضائية الوسيلة لكي تستفيد الدول النامية التكنولوجيا الف
م&&ن ه&&ذه األنش&&طة وخاص&&ة ف&&ي المجالي&&ن االقتص&&ادي   

وهذا يؤآد على األهمية التي نعلقها على . واالجتماعي
ال&&تعاون الدول&&ي وخط&&ة العم&&ل الت&&ي آرس&&ها مؤتم&&ر       

 .3يونيسبيس 

الس&&يد الرئ&&يس، حي&&ث أن ه&&ذا ه&&و االج&&تماع     
العام&&&ة، بع&&&د أن األول للج&&&نة الفرع&&&ية بع&&&د الجمع&&&ية  

وافق&&ت الجمع&&ية العام&&ة عل&&ى االتف&&اق الخ&&اص ب&&المدار 
الثاب&ت بالنسبة لألرض، ومبدأ اإلنصاف والعدل الذي        

يج&ب أن يح&ترم ف&ي إط&ار الوصول إلى منطقة التردد          
وم&دار الس&واتل الثاب&تة، فإن&نا ن&ود أن نت&ناول الجوانب              
التال&ية، أوال، األم&ر ي&تعلق بض&مان عالقات وثيقة بين       
الكوب&&&&وس واالتح&&&&اد الدول&&&&ي لالتص&&&&االت الس&&&&لكية     

نحن على يقين من أن هذا ضروري ذلك        . والالس&لكية 
آ&&ي يص&&بح االتف&&اق ال&&ذي توص&&لنا إل&&يه حق&&يقة واقع&&ة،   
ووف&د آولومبيا على يقين من أن تطبيق مبدأ الوصول          
العادل للمدار سوف ينعكس في أنشطة االتحاد الدولي        

لكية والالس&&لكية، وأن االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت الس&&
 .مواقف الوفود ستكون متسقة في المحفلين

ه&&&ناك عنص&&&ر ثان&&&ي ن&&&راه مف&&&يدا، أال وه&&&و      
مواص&&لة مناقش&&ة ومواص&&لة المناقش&&ة ح&&ول موض&&وع   
ناقش&ناه مط&وال وه&و تع&ريف الفضاء الخارجي ورسم           
ح&دوده، وآما أشار وفد آولومبيا من قبل، هذا المجال          

جاالت أخرى، وأعتقد أنه لم نحقق فيه التقدم مقارنة بم
علي&&نا م&&ن خ&&الل ال&&توافق الع&&ام ف&&ي اآلراء أن نحق&&ق       

 .الهدف بالنسبة لهذا الموضوع الهام

الس&&يد الرئ&&يس، م&&ن الواض&&ح أن&&نا نش&&هد ال&&يوم 
اتس&&&اعا ف&&&ي تطب&&&يقات التكنولوج&&&يا الفض&&&ائية، وم&&&نذ    
أعوام&&ا طويل&&ة وع&&ندما وض&&عنا الص&&كوك الت&&ي تحك&&م   

وقع ه&&ذا ال&&تقدم وه&&ذا   الفض&&اء الخارج&&ي، ل&&م نك&&ن ن&&ت    
التوس&&&&ع وإن المش&&&&ارآة الم&&&&تزايدة للقط&&&&اع الخ&&&&اص  
والمنظمات الدولية الحكومية، وإن التغيرات المستمرة 
عل&ى مس&توى المفاهيم، آمفهوم دولة اإلطالق واآلثار         
المترت&&بة عل&&ى الحط&&ام الفض&&ائي بالنس&&بة للبي&&ئة، آله&&ا   
أم&&ور تتطل&&ب م&&ن المج&&تمع الدول&&ي وض&&ع الض&&مانات   

وعلينا . نون&ية األفض&ل م&ن الضمانات القائمة حاليا        القا
أن نراع&ي آذل&ك مس&ألة إعادة التصديق والتوقيع على         

وعلي&&نا آذل&&ك أن نك&&رس االه&&تمام الكاف&&ي   . االتفاق&&يات
علينا أن نفكر   . للتش&ريعات الت&ي تطبق في هذا المجال       

س&يادة الرئ&يس ف&ي ض&رورة مواءم&ة اإلط&ار القانوني             
ته م&&&ع الواق&&&ع التكنولوج&&&ي   لق&&&انون الفض&&&اء، مواءم&&&  

والعلمي في الوقت الراهن، ويمكننا أن نفعل في إطار         
دس&&تور للفض&&اء يعط&&ي دفع&&ة جدي&&دة لنش&&اط م&&تطور       

 .بشكل مستمر

وله&&ذا الس&&بب س&&يادة الرئ&&يس، فلق&&د اش&&ترآنا      
ب&&تقديم اق&&تراح يقض&&ي بتش&&كيل ف&&ريق خ&&براء مف&&توح       
العض&&وية ي&&نظر ف&&ي ض&&رورة وض&&ع اتفاق&&ية عالم&&ية      

ون الفض&&اء الدول&&ي، وإن&&نا ه&&نا نؤي&&د م&&ا ج&&اء ح&&ول ق&&ان
على لسان الصين واالتحاد الروسي، إننا نعتقد أن هذا 
االق&تراح يج&ب أن يحظ&ى باهتمام&نا قبل نهاية أعمالنا            

 .هذا األسبوع، وشكرا سيادة الرئيس

أش&كر الس&يد م&ندوب آولومب&يا على       : الرئGيس 
 ه&ذا الب&يان وأش&&كره عل&ى ع&بارات الث&&ناء الت&ي وجهه&&ا     

عل&ى قائم&ة المتحدثي&ن لدينا اآلن السيد ممثل          . للرئاس&ة 
 .فرنسا الموقر، السيد الفيتور
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ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا(السGGيد الفيGGتور 
السيد الرئيس،  . ش&كرا سيادة الرئيس   ): اللغ&ة الفرنس&ية   

بس&&رور ب&&الغ ي&&تقدم وف&&د ب&&الدي بالتهن&&ئة إل&&يكم عل&&ى         
 تع&&تمدوا رئاس&&تكم له&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية، وبإمك&&انكم أن

تمام&&&ا عل&&&ى مس&&&اعدتنا إلح&&&راز تق&&&دم ح&&&ول المس&&&ائل  
المدرج&&&ة عل&&&ى ج&&&دول األعم&&&ال، وبحي&&&ث تس&&&تجيب    
أعم&&&ال ه&&&ذه اللج&&&نة بش&&&كل إيجاب&&&ي ل&&&تطور تقن&&&يات      

 .األنشطة الفضائية

ه&ذه اللج&نة الفرع&ية آ&ان لها دور رئيسي في             
وض&ع ق&انون الفض&اء، وبطب&يعة الحال على اللجنة أن            

ن تج&&&&&د الس&&&&&بل لالس&&&&&تجابة تح&&&&&تفظ به&&&&&ذا ال&&&&&دور وأ
وعلينا أن نعترف أنه منذ اعتماد . لالحتياجات الواقعية

اله&&&يكل الجدي&&&د لج&&&دول األعم&&&ال، ه&&&ناك نق&&&اط هام&&&ة  
وردت عل&يه، وم&نها ال&نظر في مشروع اتفاقية المعهد           
الدول&ي لتوح&يد القانون الخاص، يونيدروا، فيما يتعلق         

ة، أو بالض&&مانات الدول&&&ية الخاص&&&ة ب&&&المعدات الم&&&نقول 
 .آذلك الموضوع الخاص بمفهوم دولة اإلطالق

اس&&&&محوا ل&&&&ي أن أق&&&&ول أن ج&&&&دول األعم&&&&ال 
يس&تجيب بش&كل غ&ير آ&اف لرغ&بة وف&د بالدي، أي أن               
ن&رى ه&ذه اللج&نة الفرع&ية تتناول موضوعات هي في            
واق&ع األم&ر بحاجة إلى إجابة ملموسة، ولقد سجلنا مع           

. د الصينبعض القلق هذا األمر، آما أشار إلى ذلك وف
باإلض&افة إل&ى ذل&ك ف&إن النتائج التي أحرزت في العام             
الماضي بشأن استخدام المدار الثابت بالنسبة لألرض، 
ه&ذه الن&تائج مازالت غير آاملة ويمكن أن تكون هناك           
 .بعض الشكوك حول ما قمنا به حقا في هذا المجال

وم&&&ن ناح&&&&ية أخ&&&&رى فإن&&&نا نق&&&&در أن اللج&&&&نة   
لمع&&ارف العلم&&ية والتكنولوج&&ية،  العالم&&ية ألخالق&&يات ا

اليونيس&كو، نق&در حض&ور ه&ذه اللج&نة مع&نا خالل هذه              
وعلينا في واقع األمر أن . الدورة بالنسبة للبند الخامس

نك&&&رس األهم&&&ية الالزم&&&ة للجوان&&&ب األخالق&&&ية له&&&ذا      
وه&ذه الجوان&ب م&نذ وق&ت طويل اندرجت في           . النش&اط 

ئية في إط&ار آل&يات ف&ي المرآ&ز الوطن&ي للعل&وم الفض&ا        
فرنس&ا، وسوف نعود لمناقشة هذا األمر في إطار البند    

 .الخامس

إن ال&&نظر ف&&ي مش&&روع اتفاق&&ية يون&&يدروا م&&ن   
جانب الدول األعضاء في الوآالة الفضائية األوروبية       
يوضح أن هذا الموضوع، في واقع األمر، أآثر تعقيدا 
مم&ا آ&نا نتصور عندما وضعناه على جدول األعمال،          

ل علي&&نا أن نتس&&م بالم&&رونة وباالب&&تكار    وبطب&&يعة الح&&ا 
 .وذلك آي نستجيب بشكل سريع لتطلعات يونيدروا

وأخ&&يرا، فه&&ناك ع&&رض مش&&ترك م&&ن الوآال&&ة  
الفض&ائية األوروبية والمرآز الوطني للعلوم الفضائية       
س&وف يق&دم إل&يكم بالنس&بة لمفه&وم دولة اإلطالق وذلك           
بالنس&&&بة لالتفاق&&&ات الت&&&ي أبرم&&&ت م&&&ا بي&&&ن الحكوم&&&ة      
الفرنس&ية والمرآ&ز الوطن&ي للعل&وم الفض&ائية والوآالة           

 .األوروبية الفضائية

ه&&&&&ذا اإلس&&&&&هام األوروب&&&&&ي س&&&&&وف يوض&&&&&ح  
العالقات بين دولة لديها السيادة على إقليم أنشأت عليه  
م&&رافق لإلط&&الق بالنس&&بة ل&&برامجها وم&&ا بي&&ن الوآال&&ة    

 .شكرا سيادة الرئيس. الفضائية األوروبية

 مم&&ثل فرنس&&ا الموق&&ر   أش&&كر الس&&يد : الرئGGيس
والم&&تحدث التال&&ي عل&&ى قائمت&&ي ه&&و  . عل&&ى ه&&ذا الب&&يان 

 .السيد ممثل الهند الموقر

ت&رجمة فورية من اللغة     ) (اله&ند (السGيد روي    
السيد الرئيس، وفد   . ش&كرا س&يادة الرئيس    ): اإلنكل&يزية 

اله&ند ي&تقدم إل&يك بالتهن&ئة عل&ى إع&ادة ان&تخابك لرئاسة               
تك الواس&&&عة ومعرف&&&تك ه&&&ذه اللج&&&نة الفرع&&&ية، وتجرب&&&

الواس&&عة، وآم&&ا آ&&ان ذل&&ك ف&&ي الماض&&ي، س&&وف تق&&ود    
أعم&ال اللج&نة ه&ذه الم&رة ف&ي اتجاه تحقيق التقدم تحت              

 .قيادتك

وف&د ب&الدي، بطب&يعة الح&ال، سوف يمد لك يد            
إن الهند ملتزمة تماما بالنهوض     . ال&تعاون ف&ي جهودك    

وبتوس&يع مج&ال استخدام الفضاء الخارجي لألغراض        
 وذل&&ك للص&&الح المش&&ترك لإلنس&&انية، وإن دور الس&&لمية

ال&&تعاون الدول&&ي دور حاس&&م وذل&&ك آ&&ي نط&&ور الق&&انون  
وآ&&&&ي نض&&&&ع آاف&&&&ة المعاي&&&&ير ذات الص&&&&لة بالنس&&&&بة      
لالس&&&تخدام الس&&&لمي للفض&&&اء الخارج&&&ي والستكش&&&افه    
ولض&&مان الم&&نافع لكاف&&ة ال&&دول والس&&يما ال&&دول النام&&ية  

 .منها

للفضاء الس&يد الرئ&يس، إن المعاهدات الخمس     
الخارج&&ي لألم&&م الم&&تحدة ق&&د تط&&ورت بجه&&ود آ&&برى      
وعلى مدى سنين طويلة، وخدمت الغرض منها بشكل 
آامل، ولكن، منذ ذلك الوقت هناك تقدم آبير قد أحرز 

. ف&&&ي مج&&&ال عل&&&وم وتكنولوج&&&يا واستكش&&&اف الفض&&&اء  
وه&ناك تط&ورات جدي&دة ق&د حدث&ت ف&ي إط&ار األنشطة            

إلض&افة إل&ى الدور   ال&تجارية المرت&بطة ف&ي الفض&اء، با       
الم&تزايد لهي&ئات القط&اع الخاص باإلضافة إلى أنشطة          

ووف&د اله&ند سوف ينظر في أي اقتراحات         . الحكوم&ات 
جديدة أو تدابير جديدة من شأنها أن تعزز من القوانين  
القائم&&ة والمعاي&&ير القانون&&ية القائم&&ة والت&&ي ت&&أخذ بعي&&ن   

 .االعتبار هذه التطورات الجيدة

ة تع&&&ريف الفض&&&اء الخارج&&&ي  بالنس&&&بة لمس&&&أل 
ورس&&م ح&&دوده، ن&&ود أن نك&&رر موقف&&نا بش&&أن الحاج&&ة       
ل&&تعريف الفض&&&اء الخارج&&ي بش&&&كل واض&&ح، تع&&&ريف    
مش&&&ترك لكاف&&&ة ال&&&دول والحاج&&&ة آذل&&&ك لرس&&&م ح&&&دوده 
والفص&ل م&ا بي&نه وم&ا بي&ن المج&ال الج&وي الذي يدخل          

نحن بحاجة إلى مفهوم قانوني واضح      . سيادة آل دولة  
 الفض&ائية وأن نط&ور آذلك المبادئ    بالنس&بة للمرآ&بات   

القانون&&&ية الت&&&ي تحك&&&م المس&&&ؤوليات ف&&&ي مج&&&ال نظ&&&م     
وم&ا م&ن ش&ك أن ه&ذه المسائل مسائل قانونية         . الفض&اء 

حساسة وسوف تتطلب من جانب اللجنة جهودا آبيرة، 
 .وسوف تتطلب آذلك تفهما من جانب الدول األعضاء
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الس&يد الرئ&يس، نشعر آذلك بأن المدار الثابت         
لنس&&بة ل&&ألرض يش&&كل ج&&زءا ال ي&&تجزأ م&&ن الفض&&اء     با

الخارج&&&ي، وبالتال&&&ي فه&&&و يخض&&&ع للق&&&انون األساس&&&ي 
 .للفضاء الخارجي ولمعاهدات الفضاء الخارجي

ف&يما ي&تعلق ب&دور االتح&اد الدول&ي لالتصاالت           
الس&&&لكية والالس&&&لكية وللكوب&&&وس، فنح&&&ن ال ن&&&رى أي   

وإن نهج&&ا منس&&جما يج&&ب أن  . ت&&نازع م&&ا بي&&ن الهيئتي&&ن 
 يجب أن ITUال&ـ  . ي&تطور ف&ي العالق&ة م&ا بي&ن الهيئتي&ن       

تواص&&ل والي&&تها ف&&يما ي&&تعلق بالجوان&&ب التقن&&ية للم&&دار   
الثابت بالنسبة لألرض في حين أن الكوبوس عليها أن 
تت&&ناول القض&&ايا الخاص&&ة بالسياس&&ة والخاص&&ة بكيف&&ية     
معامل&ة وتقاس&م م&وارد الم&دار الثاب&ت بالنسبة لألرض             

 .ةوالجوانب المماثل

بالنس&&بة الس&&تعراض وتنق&&يح مح&&تمل للم&&بادئ  
التي تحكم استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء        
الخارج&ي، ف&إن وفد الهند يشعر بأن تلك المبادئ قد تم            
االتف&&اق حوله&&ا بال&&توافق الع&&ام ف&&ي ال&&رأي ف&&ي اللج&&نة      

 واع&&تمدت بع&&د ذل&&ك م&&ن جان&&ب     1992الفرع&&ية ف&&ي  
 .ابعة واألربعينالجمعية العامة في دورتها الس

خ&&&&&الل المناقش&&&&&ة الت&&&&&ي دارت ح&&&&&ول ه&&&&&ذا    
الموض&وع ف&ي اللج&نة الفرع&ية القانون&ية في الماضي،            
آ&&ان ه&&ناك ش&&عور ب&&أن الوق&&ت ل&&م يح&&ن بع&&د آ&&ي نق&&وم   
بعمل&&ية االس&&تعراض، وأن&&نا نؤي&&د وجه&&ة ال&&نظر ه&&ذه       
بالنس&&&&بة الس&&&&تعراض تل&&&&ك الم&&&&بادئ وإن أي جه&&&&ود   

ندما تك&&ون الس&&تعراض تل&&ك الم&&بادئ يج&&ب أن ت&&تم ع&&   
ه&ناك إمكان&ية ب&الفعل آ&ي نتوص&ل إلى تعزيز الحماية             

 .التي توفرها هذه المبادئ في الوقت الراهن

الس&&يد الرئ&&يس، إن&&نا نش&&اطر المج&&تمع الدول&&ي   
انش&&غاله وخاص&&ة ال&&دول النام&&ية ف&&يما ي&&تعلق بالحط&&ام     
الفض&&&ائي، ولق&&&د تناول&&&نا موض&&&وع الحط&&&ام الفض&&&ائي  

جوانب المشكلة، بش&كل ش&امل وذل&ك آ&ي نغط&ي آاف&ة             
ذل&ك م&ع م&راعاة عق&ود طويل&ة من أنشطة اإلنسان في               

 .الفضاء الخارجي

السيد الرئيس، وفد الهند يتطلع لمشارآة فعلية 
ف&&ي م&&داوالت ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية ب&&روح م&&ن ال&&تفاهم   

 .شكرا سيادة الرئيس. والتعاون

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل اله&&ند عل&&ى ه&&ذا   : الرئGGيس
وأود أن .  وجه&&تها للرئاس&&ة الب&&يان وعل&&ى التح&&ية الت&&ي  

أع&تذر لوف&د فرنس&ا ألنن&ي، س&ها عل&ي أن أتوج&ه آذلك                
. لوف&د فرنس&ا بالش&كر على التهنئة التي وجهها للرئاسة          

الم&&&&تحدث التال&&&&ي عل&&&&ى قائمت&&&&ي ه&&&&و الس&&&&يد مم&&&&ثل     
 .الجمهورية التشيكية، السيد شتيبانيك

) الجمهوري&&&&&ة التش&&&&&يكية (السGGGGGيد شGGGGGتيبانك  
ش&&كرا س&&يادة  ): نكل&&يزيةت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإل  (

السيد الرئيس، باسم وفد الجمهورية التشيكية      . الرئ&يس 
أود أن أتقدم لك بالتهنئة على إعادة انتخابك لمدة ثالثة       

وبال&&نظر إل&&ى . 2003 � 2001أع&&وام جدي&&دة م&&ا بي&&ن  
معرف&تك العم&يقة ف&ي مج&ال ق&انون الفضاء وفي مجال             

الطويل&&ة الق&&انون الدول&&ي الع&&ام، وبال&&نظر إل&&ى تجرب&&تك 
ف&ي مج&ال األنش&طة الفضائية، نحن على ثقة تماما من       
قدرت&&ك عل&&ى إدارة أعم&&ال ه&&ذه ال&&دورة بق&&درة آامل&&ة       
ونتم&&نى ل&&ك آ&&ل ال&&نجاح ف&&ي جه&&ودك ف&&ي إط&&ار لج&&نة    

 .الكوبوس

ف&&ي الع&&ام الماض&&ي اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية    
ط&&ورت للم&&رة األول&&ى ه&&يكال جدي&&دا لل&&نظر ف&&ي ب&&نود     

إعادة . اعتمدته الجمعية العامة  ج&دول األعمال، هيكال     
اله&&يكلة ه&&ذه أثبت&&ت جدواه&&ا، وذل&&ك م&&ن خ&&الل زي&&ادة     
فعال&ية مداوالت اللجنة الفرعية، وأملنا في هذه الدورة         
ه&و أن اللج&&نة الفرع&ية س&&وف تواص&ل الس&&ير ف&ي ه&&ذا     
االتج&اه الس&ليم والص&حيح وس&وف تحقق تقدما ملموسا           

 .بالنسبة لمختلف بنود جدول األعمال

 خ&اص، ف&إن وفد الجمهورية التشيكية       وبش&كل 
يع&رب ع&ن تقدي&ره لالستنتاجات التي توصلنا إليها في        
الع&&&ام الماض&&&ي بالنس&&&بة الس&&&تعراض حال&&&ة الص&&&كوك 
الدول&&ية الخم&&س ف&&ي مج&&ال الفض&&اء، وإن&&نا ن&&توقع أن      
ال&نقاش الذي سيدور حول البند الجديد في صيغته، أي          

ي، حال&&ة تطب&&يق المع&&اهدات الخم&&س للفض&&اء الخارج&&    
س&وف يؤدي آذلك إلى زيادة عدد الدول األطراف في          

باإلض&&افة إل&&ى ذل&&ك ف&&ي ذل&&ك م&&ا ق&&د    . ه&&ذه المع&&اهدات 
يس&&اعد عل&&ى تحس&&ين التطب&&يق الخ&&اص به&&ذه الص&&كوك 
القانونية الدولية وإزاحة آافة العقبات التي تعوق دون        
انض&&&&مام ع&&&&دد م&&&&ن ال&&&&دول، وتوقع&&&&نا آذل&&&&ك ه&&&&و أن 

دم بع&د ببيانات قبولها     الم&نظمات الفض&ائية الت&ي ل&م ت&تق         
للحق&وق والواج&بات ال&واردة في هذه المعاهدات سوف        

 .تجعل ذلك في وقت قريب

إن وف&د الجمهورية التشيكية يرحب آذلك بأن        
ه&&ناك ممارس&&ات جدي&&دة ق&&د أدخل&&ت بالنس&&بة إلش&&راك      
المنظمات الدولية في أعمال هذه اللجنة الفرعية، وإننا   

يها م&&ن ه&&ذه ن&&تطلع إل&&ى معلوم&&ات مفص&&لة نحص&&ل عل&& 
الم&&نظمات بالنس&&بة لل&&&تقدم ال&&ذي أح&&&رز ف&&ي مج&&&االت     
اختصاص&&ها واألنش&&طة آذل&&ك الت&&ي قام&&ت به&&ا آإس&&هام 

 .منها في إتمام مهام اللجنة الفرعية

أم&&ا بالنس&&بة للب&&ند الخ&&اص ب&&تعريف الفض&&اء      
الخارج&ي ورس&م ح&دوده، وآذل&ك طبيعة المدار الثابت       

فرع&&ية ق&&د بالنس&&بة ل&&ألرض واس&&تخدامه، ف&&إن اللج&&نة ال
حقق&&ت تقدم&&ا ملموس&&ا وذل&&ك م&&ن خ&&الل االتف&&اق عل&&ى     
مجموع&ة م&ن االستنتاجات حول المدار الثابت بالنسبة    
ل&&ألرض، وإن الف&&ريق الع&&امل ال&&ذي ت&&ناول ه&&ذا الب&&ند     
بإمكان&ه ال&يوم أن يرآ&ز عل&ى الج&زء األول من واليته              
وأن يحاول أن يضع مجموعة مماثلة من االستنتاجات 

 الوض&&&&ع القانون&&&&ي لألجس&&&&ام  يلخ&&&&ص ف&&&&يها مناقش&&&&ة 
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الفض&ائية، المناقش&ة الت&ي دارت ف&ي إطار الفريق لمدة            
 .أعوام

الس&&يد الرئ&&يس، إن وف&&د الجمهوري&&ة التش&&يكية   
ي&&ود أن نحق&&ق تقدم&&ا ملموس&&ا بالنس&&بة للب&&ند المع&&نون       

، ف&إن العام األول     "اس&تعراض مفه&وم دول&ة اإلط&الق       "
لخط&&&ة العم&&&ل الثالث&&&ية الت&&&ي اع&&&تمدت له&&&ذا الغ&&&رض   
خص&&&ص لع&&&روض م&&&ن جان&&&ب خ&&&براء ح&&&ول نظ&&&م      
اإلط&الق الجدي&دة، وآذل&ك مالحظات أبديت في اللجنة          
الفرع&ية وف&ي ف&ريقها الع&امل، ال&ذي قاده الدآتور آاي             
ش&وغل م&ن ألمان&يا بش&كل قدي&ر، وهذه البداية يجب أن              
تس&اعدنا عل&ى القيام بعملية تحليل متعمقة بالنسبة لعدد          

دي&&&دة بالنس&&&&بة  م&&&ن المس&&&ائل المح&&&ددة وممارس&&&ات ج    
وإن ن&تائج الخطة الثالثية    . إلط&الق األجس&ام الفض&ائية     

س&وف تع&تمد إل&ى ح&د بع&يد على العمل الذي ستقوم به               
 .اللجنة الفرعية في هذه الدورة

الس&يد الرئ&يس، ج&دول أعم&ال اللج&نة الفرعية           
مش&&روع اتفاق&&ية  "يتض&&من آذل&&ك ب&&ندا جدي&&دا مع&&نون     

، " يون&&يدرواالمعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص    
وباه&&&تمام خ&&&&اص بش&&&&أن المع&&&&دات الم&&&&نقولة وآذل&&&&ك  
مش&&&روع ب&&&روتوآول أول&&&ي ح&&&ول المس&&&ائل الخاص&&&ة   
بالملكية الفضائية، وهذا الموضوع قد عرض له السيد 
مم&&&&ثل اليون&&&&يدروا، الدآ&&&&تور س&&&&تانفورد، وإن وف&&&&د     
الجمهوري&&ة التش&&يكية آ&&ان ض&&من الوف&&ود الت&&ي أي&&دت      

وإن&&ه لف&&ي غ&&نى . ل&&ناإدراج ه&&ذا الب&&ند عل&&ى ج&&دول أعما
ع&ن الق&ول بأن هذا الموضوع قد يكون غير معتاد في            
إط&ار أعم&ال اللج&نة الفرع&ية، ولك&ن، م&ا يج&ري اليوم              
ف&&ي إط&&ار تطوي&&ر األنش&&طة الفض&&ائية يج&&ب أن يجعل&&نا 
نك&رس االهتمام الكافي لهذا الموضوع، وسيكون دور        
ه&&ذه الهي&&ئة ه&&و تقي&&يم ع&&دد م&&ن ال&&نقاط ف&&ي مش&&روع         

ف&ي بروتوآول الفضاء، وخاصة توافق هذا       االتفاق&ية و  
المش&&روع م&&ع مع&&اهدات وم&&بادئ األم&&م الم&&تحدة ف&&ي      
مج&ال الفض&اء وذل&ك على ضوء تطور قانون الفضاء            

 .الدولي

أخ&&يرا س&&يدي الرئ&&يس، اس&&محوا ل&&ي أن أتق&&دم   
المق&&&ترحات "بمالحظ&&&ة موج&&&زة ح&&&ول الب&&&ند األخ&&&ير  

فيها المقدمة للجنة الفضاء الخارجي لبنود جديدة تنظر 
اللج&&&&&نة الفرع&&&&&ية القانون&&&&&ية ف&&&&&ي دورته&&&&&ا الحادي&&&&&ة   

ف&ي ه&ذه الم&رحلة من مداوالتنا، فإن وفد      ". واألربعي&ن 
ب&&&الدي ال يرغ&&&ب ف&&&ي اس&&&تباق الحك&&&م بالنس&&&بة لن&&&تائج 

وعلى الرغم . عملية تبادل لآلراء حول هذا الموضوع 
م&&&ن ذل&&&ك ن&&&ود أن نذآ&&&ر بالمق&&&ترح ال&&&ذي تقدم&&&ت ب&&&ه    

 وال&&&ذي آ&&&ان  1996 الجمهوري&&&ة التش&&&يكية ف&&&ي ع&&&ام   
اس&&&تعراض المعاي&&&ير والقواع&&&د القائم&&&ة ف&&&ي "ع&&&نوانه 

مج&&&&ال الق&&&&انون الدول&&&&ي والمنط&&&&بقة عل&&&&ى الحط&&&&ام     
نك&رر أن ه&ذا الموض&وع م&ازال موضوعا          " الفض&ائي 

مناس&&با آ&&ي تتناو&&له اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي مداوالته&&ا ف&&ي 
 .دورتها القادمة

ونح&&ن نرآ&&ز عل&&ى أهم&&ية ه&&ذا االس&&تعراض      
النظر عن أن اللجنة العلمية والتقنية قد القانوني بغض 

اع&&تمدت تقري&&رها ح&&ول الحط&&ام الفض&&ائي، وق&&ررت     
بالنس&&بة لخط&&ة عم&&ل جدي&&دة بالنس&&بة العت&&بارات تقن&&ية   

 .لدراسة هذه القضية

اق&&تراح الجمهوري&&ة التش&&يكية ال يص&&طدم م&&ع    
جه&&&ود اللج&&&نة العلم&&&ية والتقن&&&ية ف&&&ي مج&&&ال الحط&&&ام      

واع&&&&د والمعاي&&&&ير الفض&&&&ائي، وإن مش&&&&اآل تطب&&&&يق الق
القائم&&ة والموج&&ودة ف&&ي ق&&انون الفض&&اء، تطب&&يقها عل&&ى  
الحط&&ام الفض&&ائي له&&ا طب&&يعة قانون&&ية، ودراس&&ة ه&&ذه      
المس&ائل ال تع&تمد وال ت&توقف عل&ى نتائج جهود اللجنة         

وعلى الرغم  . العلم&ية والتقن&ية التي نرحب بها والشك       
م&&&ن ذل&&&ك ف&&&إن اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية لديه&&&ا م&&&ن     

اص&&ات م&&ا يكف&&ي تمام&&ا لت&&ناول ه&&ذه الجوان&&ب    االختص
القانون&ية، والموض&وع ال&ذي نقترحه يندرج  تماما في            

ش&&كرا س&&يادة  . إط&&ار والي&&ة اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية    
 .الرئيس

أش&&&&كر الس&&&&يد مم&&&&ثل الجمهوري&&&&ة  : الرئGGGGيس
التش&&يكية، وأش&&كره آذل&&ك عل&&&ى التح&&ية الت&&ي وجهه&&&ا      

لس&&يد مم&&ثل  الم&&تحدث التال&&ي عل&&ى قائمت&&ي ا   . للرئاس&&ة
 .أوآرانيا

ت&رجمة فورية من    ) (أوآران&يا (السGيد بييغلGي     
السيد الرئيس،  . ش&كرا س&يادة الرئيس    ): اللغ&ة الروس&ية   

أغت&نم ه&ذه الفرص&ة باس&م وفد أوآرانيا آي أعرب لكم             
ع&&&ن ارتياح&&&ي الك&&&امل وامتنان&&&ي إذ أراآ&&&م تترأس&&&ون   
أعم&ال ه&ذه ال&دورة م&ن دورات لجنت&نا، وأمل&ي هو أن               

هذه . ال&نجاح ف&ي أعمال&نا ف&ي ه&ذه الدورة       نتوص&ل إل&ى     
ال&دورة في واقع األمر ستقوم بتقييم الجهود التي بذلت           
م&ن أج&ل وض&ع ق&انون دول&ي للفض&اء، وذلك في بداية           

 .هذا القرن الحادي والعشرين

الس&يد الرئ&يس، آم&ا تع&رفون، أوآران&يا آانت           
ض&&من أول ال&&دول الت&&ي انض&&مت للمع&&اهدات الدول&&ية      

ف الفض&&&اء الخارج&&&ي واس&&&تخدامه  الخاص&&&ة باستكش&&&ا
 .لألغراض السلمية

 1991وم&&&ع إع&&&الن اس&&&تقالل أوآران&&&يا ف&&&ي    
اس&تطعنا أن نض&ع قانون&ا وطنيا للفضاء، وعلى أساس       
برنامجي&&&ن لألنش&&&طة الفض&&&ائية، ولض&&&مان تنف&&&يذ ه&&&ذه 
ال&&برامج أنش&&أنا نظام&&ا م&&تكامال للق&&انون الفض&&ائي ف&&ي    

وم&&&ن .  قانون&&&ا120أوآران&&&يا، نظ&&&ام يتض&&&من حوال&&&ي 
ناح&&&ية أخ&&&رى ف&&&إن دس&&&تور أوآران&&&يا ي&&&نص عل&&&ى أن 
التش&&ريعات يج&&ب أن تغط&&ي المع&&اهدات الدول&&ية الت&&ي   
ص&دق عل&يها ال&برلمان األوآران&ي، وإن حجر الزاوية           
ف&&ي أوآران&&يا ه&&و الق&&انون ال&&ذي اع&&تمده ال&&برلمان ف&&ي    

 وال&ذي ب&ه الم&بادئ األساس&ية الم&تفقة مع قانون          1996
 .الفضاء الدولي
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طة األخرى التي قمنا بها هناك      وض&من األنش&   
 مرس&وما رئاس&ي ف&ي مج&ال الفضاء، وإننا      40حوال&ي   

نع&رب ع&ن التزام&نا الكامل بمبادئ القانون الدولي في           
ه&ذا المج&ال والتزام&نا آذل&ك بال&تعاون الدولي مع دول          
أخ&رى ف&ي مج&ال االستخدام السلمي للفضاء الخارجي          
عل&&&ى مس&&&توى ثنائ&&&ي، وف&&&ي إط&&&ار مش&&&اريع مخ&&&تلفة    

وإن توص&&يات . تض&&عها الم&&نظمات الدول&&ية الحكوم&&ية  
 الخاص&ة باس&تراتيجية استكشاف الفضاء       3يونيس&بيس   

وخط&&ط التكنولوج&&يا الفض&&ائية لص&&الح اإلنس&&انية، آ&&ل   
ه&ذه العناص&ر من شأنها أن تجعلنا نحرز التقدم الفعلي    
ف&&ي ه&&ذا المج&&ال ووض&&ع الض&&مانات القانون&&ية بش&&أنه،   

وقف عل&&&ى تحس&&&ين وتحق&&يق تل&&&ك التوص&&&يات أم&&ر ي&&&ت  
الق&انون الدول&&ي للفض&&اء والتنس&&يق م&&ا بي&&ن التش&&ريعات  

 .الوطنية في هذا المجال

وه&ذه المهام والشك معقدة ولكن الحل يتوقف        
عل&ى ه&ذه المج&االت إليج&اد ح&ل للمش&اآل الت&ي تصدم            

 .بها اإلنسانية

نتم&&نى لك&&م س&&يادة الرئ&&يس عم&&ال م&&ثمرا آ&&ي     
. يقنا من قبل  ن&تجاوز آاف&ة العقبات التي اعترضت طر       

وم&&ن ناحيت&&ي أؤآ&&د لك&&م س&&يادة الرئ&&يس عل&&ى ال&&تزام        
أوآران&يا به&ذا النش&اط استنادا إلى توصيات يونيسبيس          

، وإن أوآرانيا سوف تبذل آل الجهد الممكن لتعزيز 3
ق&انون الفض&اء، وس&وف تشارك بفعالية بكافة المحافل           
القانون&&ية ف&&ي إط&&ار م&&نظومة األم&&م الم&&تحدة ف&&ي ه&&ذا      

 .كرا سيادة الرئيسش. المجال

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل أوآران&&يا عل&&ى    : الرئGGيس
بيانه وعلى تهنئته للرئاسة، وأعطي الكلمة اآلن لممثل 

 .األرجنتين

ترجمة فورية ) (األرجنتي&ن (السGيد فGيغويروا     
ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس، ): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية

اس&&مح ل&&ي أن أع&&رب س&&رور وف&&د األرجنتي&&ن ل&&يراك       
ى أعم&&ال لجنت&&نا الفرع&&ية، ن&&ود أن    ت&&ترأس م&&رة أخ&&ر  

نع&رب ع&ن تهاني&نا الح&ارة ل&ك وأن نهنئ مديرة مكتب          
ش&ؤون الفض&اء الخارج&ي الس&يدة م&ازالن عثمان على            

 .العمل الممتاز الذي تقوم به

إن األرجنتي&ن تنض&م إلى مداخلة ممثل البيرو         
 .التي أدلى بها باسم مجموعة الغروالك

على االستخدام بالنسبة إلينا، نحن نعلق أهمية      
الرش&&يد والع&&ادل للم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة إل&&ى األرض     
وذل&&ك بالترآ&&يز عل&&ى فكرتي&&ن، وه&&و أن نرآ&&ز عل&&ى      

وثانيا . ال&بحوث التكنولوج&ية والعلم&ية ف&ي ه&ذا المجال        
أن نع&زز تطوي&ر الق&انون الدول&ي ف&ي أي نشاط يرتبط              

 .بالفضاء الخارجي

إن ه&ذا اإلط&&ار القانون&&ي يج&ب أن ي&&أخذ بعي&&ن   
االعت&بار بع&ض الم&بادئ القانون&ية والمعايير األساسية          

 :وهي التالية
 الم&&&بادئ المرت&&&بطة بتنظ&&&يم األنش&&&طة ف&&&ي  -1

الفض&اء الخارجي، وذلك فيما يتجاوز القدرات العلمية        
 .والتكنولوجية لتلك الدول

 استكش&&&اف واس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي  -2
لص&الح آاف&ة ال&دول م&ع اس&تخدام رش&يد وعادل للمدار              
الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض وتدري&&ب العاملي&&ن ف&&ي تل&&ك       

 .الدول
 ال&&&&تعاون الدول&&&&ي ف&&&&ي إط&&&&ار الجوان&&&&ب     -3

القانون&&&&ية والعلم&&&&ية الستكش&&&&اف الفض&&&&اء الخارج&&&&ي   
ألغ&&راض س&&لمية والت&&ي تخض&&ع لم&&بادئ مي&&ثاق األم&&م   

 .المتحدة
 واج&&&ب تحم&&&ل المس&&&ؤولية الكامل&&&ة لكاف&&&ة   -4

ربة في ال&دول ف&ي أي نت&يجة يمكن أن تنجم عن أي تج           
الفض&&اء أو ع&&&ن أي نش&&&اط يق&&وم ب&&&ه ش&&&خص مع&&&نوي   

 .اعتباري أو مادي في الفضاء
 االنض&مام بش&كل آ&امل إلى معاهدة مبادئ          -5

تنظ&يم أنش&طة ال&دول ف&ي استكش&اف الفض&اء الخارجي          
وبم&&ا ف&&ي ذل&&ك القم&&ر واألج&&رام الس&&ماوية، أي مع&&اهدة  

 وآل&&&ك آاف&&&ة م&&&بادئ مي&&&ثاق األم&&&م 1967القم&&&ر لع&&&ام 
 .المتحدة

إذن بع&ض التطورات السريعة التي شاهدناها       
ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي، نح&&تاج إل&&ى التص&&رف بش&&كل     

 .سريع وفعال خاصة على الصعيد القانوني

يعت&بر وف&دي بش&كل خ&اص أن آل يوم يرتدي         
أهم&ية بالغ&ة لك&ي نحق&ق هذه اإلنجازات التي يمكن أن             
تس&اعدنا ف&ي أن نتفق على حلول توفيقية من شأنها أن            

 .ختلف المواضيع المدرجة على جدول أعمالناتعالج م

نح&&&ن ف&&&ي بالدن&&&ا لطالم&&&ا آ&&&نا نش&&&يطين ف&&&ي      
األعم&ال ف&ي اللج&نة الفرعية وأعربنا عن اهتمامنا في           
قون&&&نة ه&&&ذه الم&&&بادئ ومخ&&&تلف المواض&&&يع المرت&&&بطة   

لذل&ك نح&ن نعلق أهمية بالغة على       . بالفض&اء الخارج&ي   
ل القانوني  أعم&ال اللج&نة القانون&ية الفرعية ألنها المحف        

الوح&يد الق&ائم ف&ي ه&&ذا المج&ال، وه&ي المحف&ل األنس&&ب       
لوض&&ع ص&&كوك قانون&&ية دول&&ية جدي&&دة م&&ن ش&&أنها أن       
تراع&&ي مص&&الح األس&&رة الدول&&ية ف&&ي مج&&ال األنش&&طة     

 .الفضائية

لدي&نا مواض&يع آث&يرة ن&ود أن نعالجها في هذه            
ال&&دورة م&&ن بي&&نها مش&&روع اتفاق&&ية يون&&يدروا، وآذل&&ك     

عراض مفهوم دولة اإلطالق، وآذلك النظر وإعادة است
رس&&&م ح&&&دود الفض&&&اء الخارج&&&ي، تع&&&ريفه، اس&&&تخدام     
مص&&&&ادر الطاق&&&&ة ال&&&&نووية ف&&&&ي الفض&&&&اء الخارج&&&&ي      

 .ومواضيع آثيرة أخرى

في الختام، أود أن أعرب عن أمنية وفدي بأن 
ه&ذه ال&دورة األربعي&ن س&تكلل ب&نجاح يسجل في تاريخ             
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ن االستبيان  ق&انون الفضاء الدولي، وفي هذا المجال فإ       
ال&&&&ذي أرس&&&&لته األمان&&&&ة بالنس&&&&بة إل&&&&ى ن&&&&تائج مؤتم&&&&ر  

مارس الماضي،  /، ووزع علينا في آذار    3اليونيسبيس  
آان&&ت خط&&وة مم&&تازة ونرح&&ب به&&ا، نح&&ن قدرن&&ا تل&&ك     
الخط&&وة، ون&&رجو أن تك&&ون مس&&اهمة لجنت&&نا الفرع&&ية     
ع&بر أعماله&ا القانونية أن تساهم فعال في تحسين حياة           

فوائد استخدام الفضاء الخارجي البش&ر وأن تضمن أن    
م&&ع العل&&وم والتكنولوج&&يات الفض&&ائية س&&تتم ف&&ي إط&&ار    

 .قانوني يحترم األسرة الدولية بكافة مصالحها

شكرا لممثل األرجنتين الموقر على     : الرئيس
مداخل&&&ته، وعل&&&ى الكلم&&&ات اللط&&&يفة الت&&&ي وجهه&&&ا ل&&&ي  
بالنس&&&بة إل&&&ى ت&&&رأس اللج&&&نة ولمدي&&&رة مكت&&&ب ش&&&ؤون   

واآلن أود أن أعطي  . ج&ي السيدة عثمان   الفض&اء الخار  
 .الكلمة لممثل اندونيسيا الموقر، لك الكلمة سيدي

ترجمة فورية من   ) (اندونيسيا(السيد سيدهي   
ش&كرا جزيال حضرة الرئيس، يسر      ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

الوف&&د اإلندونيس&&ي أن يرح&&ب ب&&ك م&&رة أخ&&رى نظ&&را      
لوالية إلع&ادة ان&تخابك رئيس&ا للج&نة الفرع&ية القانونية           

ثان&ية تمتد على ثالث سنوات، فإن خبرتك الطويلة في     
. هذا المجال ومساهماتك القيمة ستكلل أعمالنا بالنجاح      

بم&ا أن ه&ذه الدورة هي األولى بعد إعادة انتخابك فهذا            
يلق&ي عل&ى آ&اهلك مسؤولية جديدة، ولكنك تتمتع بدعم           
الوفود لتتمكن بحكمة آبيرة أن تخط مسارنا للمستقبل، 

ن وف&د اندونيس&يا عل&ى ثق&&ة أن&نا س&نتمكن م&ن إح&&راز       وإ
 .النجاح ذاته الذي أحرزناه في واليتك األولى

حض&&رة الرئ&&يس، اس&&مح ل&&ي اآلن أن أع&&رب     
ع&ن مالحظ&ات وف&دي وآرائ&نا ح&ول المسائل المدرجة       

م&&&ع أن&&&نا س&&&بق أن أش&&&رنا ف&&&ي  . عل&&&ى ج&&&دول أعمال&&&نا 
مناس&بات ع&دة ف&ي الماضي إلى موقفنا، نود أن نعرب            

 ه&ذا الموق&ف األساس&ي وهو أن الفضاء الخارجي           ع&ن 
يجب أن يستخدم ويكرس بشكل آامل ألغراض سلمية 

 .ولفائدة البشرية جمعاء

ف&&&ي الواق&&&ع ف&&&ي الس&&&نوات الماض&&&ية إن ع&&&دد   
ال&دول الت&ي ص&دقت عل&ى مع&اهدات الفضاء الخارجي            
آان&&&ت ت&&&زداد تدريج&&&يا، وف&&&&ي ض&&&وء ه&&&ذا الموق&&&&ف      

وق&&&ف ب&&&الدي،  األساس&&&ي ال&&&ذي أش&&&رت إل&&&يه لل&&&تو، م   
وال&روح التي وردت في المعاهدات القائمة حاليا حول        
الفض&&&&اء الخارج&&&&ي، إن اندونيس&&&&يا اآلن ف&&&&ي ص&&&&دد     

إن اتفاق اإلنقاذ للعام    . التص&ديق عل&ى آاف&ة المعاهدات      
، واتفاق&&ية التس&&جيل  1972، اتفاق&&ية المس&&ؤولية  1968
ولق&&د بدأن&&ا  .  ت&&م التص&&ديق عل&&يها جم&&يعا   1975للع&&ام 

، 1967يق عل&&ى مع&&اهدة الفض&&اء لع&&ام   بعمل&&ية التص&&د 
على . معاهدة القمر التي تستلزم موافقة البرلمان عليها

المس&&&توى التنف&&&يذي، الس&&&لطة التنف&&&يذية، العمل&&&ية ش&&&به  
منته&&&ية بالنس&&&بة إل&&&ى الحاج&&&ة إلع&&&الن إلنش&&&اء لج&&&نة    
المطال&بات ل&رفع الدعاوى وتسوية النزاعات في إطار         

ير إل&&&ى بع&&&ض اتفاق&&&ية المس&&&ؤولية، ن&&&ود نح&&&ن أن نش&&& 
الص&&كوك الدول&&ية القائم&&ة، ف&&إن تعيي&&نا ل&&تلك الص&&كوك    

الت&&ي يمك&&ن أن نلج&&أ إل&&يها ه&&و أفض&&ل ط&&ريقة لتس&&وية     
 .النزاعات

حض&&رة الرئ&&يس، بالنس&&بة إل&&ى مس&&ألة تع&&ريف 
الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده، نح&&ن نح&&ث اللج&&نة 
الفرع&ية عل&ى إيج&اد ح&ل مناس&ب لهذه المسألة مع أخذ           

للبلدان النامية بعين االعتبار، ونحن الحاجات الخاصة 
نعت&بر أن تع&ريف الفض&اء الخارجي ورسم حدوده هو           
أم&ر ال مف&ر م&نه من أجل السماح للدول األعضاء بأن             
تتم&&تع بق&&اعدة قانون&&ية لت&&نظم مص&&الحها ه&&نا، وآذل&&ك      
لتتمك&ن م&ن ح&ل مش&اآل ناجمة عن اصطدام يمكن أن             

 .يحصل بين أجسام فضائية وطائرة جوية

بة إلى المدار الثابت بالنسبة إلى األرض       بالنس
GSO  يس&&ر وف&&&دي أن يالح&&&ظ أن مناقش&&&ات ب&&&ناءة ق&&&د ،

ج&&رت بالنس&&بة إل&&ى اس&&تخدام ه&&ذا الم&&دار، وبرأي&&نا ف&&ي  
ض&وء الخص&ائص المحددة للمدار، إن استخدامه يجب      
أن يرتك&&ز إل&&ى م&&بدأ االس&&تخدام الرش&&يد والع&&ادل لكاف&&ة  

ت الخاص&&ة ال&&دول، م&&ع األخ&&ذ ف&&ي الحس&&بان بالحاج&&ا     
لل&&&بلدان النام&&&ية وب&&&الموقع الجغراف&&&ي ل&&&بعض ال&&&دول،  
وبالتال&&ي نح&&ن ن&&نظر إل&&ى لج&&نة الكوب&&وس عل&&ى أنه&&ا      
الهي&&&&ئة األآ&&&&ثر آف&&&&اءة وتخصص&&&&ا لت&&&&نظم الجوان&&&&ب   
القانون&&ية، ف&&يما االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية       

 ه&و الهي&ئة األنس&ب لمعالجة الجوانب      IITUوالالس&لكية   
مرت&&&&بطة ب&&&&المدار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة  الفن&&&&ية والتقن&&&&ية ال

 .لألرض

لذل&&ك ن&&رجو أن لج&&نة الكوب&&وس س&&تتمكن م&&ن   
اس&تكمال مفاوض&ات فعل&ية م&ن أج&ل التوص&ل إلى حل        
مقبول بشكل متبادل ومرتكز إلى اتفاقات توصلنا إليها 
ف&&&ي م&&&داوالت اللج&&&نة الفرع&&&ية ف&&&ي دورت&&&نا الماض&&&ية 

 .2000التاسعة والثالثين في العام 

ف&&&يما ي&&&تعلق بالب&&&ند الجدي&&&د حض&&&رة الرئ&&&يس، 
الم&درج عل&ى جدول أعمالنا، نحن نؤيد وسنشارك في           
عمل&&ية ال&&نظر ف&&ي مش&&روع اتفاق&&ية معه&&د الـيون&&يدروا،   
المعه&د الدول&ي لتوحيد القانون الخاص بشأن المصالح         
الدول&&&&&ية ف&&&&&ي المع&&&&&دات وف&&&&&ي المش&&&&&روع األول&&&&&ي     
لل&بروتوآول الملح&&ق به&&ا والم&&تعلق بالمس&&ائل الخاص&&ة  

وف&&ي ه&&ذا الس&&ياق ي&&ود وف&&دي أن     . ية الفض&&ائيةبالملك&&
يش&&&&كر معه&&&&د الـيون&&&&يدروا واألمان&&&&ة عل&&&&ى ال&&&&تقارير  
المم&&&تازة الت&&&ي أع&&&دت ل&&&نا آ&&&ي نس&&&تخدمها آأس&&&اس       

ي&رجو وف&دي أن هذا      . لمداوالت&نا ح&ول ه&ذا الموض&وع       
ال&&&&&بروتوآول ح&&&&&ول المس&&&&&ائل المرت&&&&&بطة بالملك&&&&&ية   
الفض&ائية، يجب أن يعزز روح توطيد قطاع الصناعة        
وتس&&ويق القط&&اع الخ&&اص لمخ&&تلف التقن&&يات الفض&&ائية  

 .في البلدان النامية

وبالنس&&&&&بة إل&&&&&ى اس&&&&&تعراض مفه&&&&&وم دول&&&&&ة   
اإلط&&&&الق، ال يج&&&&ب أن يك&&&&ون ه&&&&ذا المفه&&&&وم مس&&&&يئا  
لمص&&الح ال&&دول الت&&ي ص&&دقت عل&&ى اتفاق&&ية المس&&ؤولية  

، إن مفهوما 1975 واتفاقية التسجيل للعام 1972للعام 
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دد بوض&&وح مع&&نى دول&&ة  م&&ن ه&&ذا ال&&نوع يج&&ب أن يح&&  
اإلط&&الق وبالتال&&ي ييس&&ر زي&&ادة ف&&ي أنش&&طة اإلط&&الق     

 .واالستفادة القصوى من منافعها لدى آافة الدول

حض&&رة الرئ&&يس، ف&&ي الخ&&تام ي&&ود وف&&&دي أن      
يض&من لك&م تعاون&ه الك&امل خالل المداوالت مع األمل          
ب&أن ه&ذه الدورة للجنة الفرعية القانونية ستتوصل إلى          

وفد اندونيسيا سيدلي ببيانات مفصلة     وإن  . نج&اح باهر  
ش&&كرا . ح&&ول الب&&نود المخ&&تلفة وف&&ي الوق&&ت المناس&&ب     

 .جزيال حضرة الرئيس

ش&كرا للم&ثل اندونيس&يا الموقر على        : الرئGيس 
 .مداخلته وشكرا على الكلمات اللطيفة التي وجهتها لي

أود أن ألف&&ت انت&&باهكم إل&&ى مس&&ألتين، ل&&م أفه&&م   
ونيسيا عندما أشرت   ج&يدا م&ا قص&دته حضرة ممثل اند        

ف&ي ب&يانك إل&ى مسألة إنشاء لجنة تسوية المطالبات في            
إط&ار لج&نة التس&جيل، وطلب&ت من األمانة أن تحدد لك          
الصك الدولي الخاص بهذا الموضوع، أعتقد أنه هناك 
سوء تفاهم معين هنا، ألنه لدينا اقتراح يقضي بتشجيع 

إعالن الدول األطراف في اتفاقية المسؤولية بأن تقوم ب
اخت&&ياري ح&&ول اع&&تماد ه&&ذا الواج&&ب اإللزام&&ي وه&&ذا     
الق&رار اإللزام&ي ال&ذي يمك&ن أن يص&در ه&نا عن لجنة               

، وعندئذ يطلب Claims Commissionتس&وية المطالبات،  
ه&نا، ف&ي ح&ال آ&ان قد طلب من تلك اللجنة، أن تسوي      

ح&تى اآلن م&ا م&ن لج&نة قائم&ة بحد ذاتها             . ن&زاعا معي&نا   
ذا قررت الدول األطراف ذلك عندما وهي لم تنشأ إال إ

تكون قد استنفذت مختلف الوسائل الدبلوماسية لتسوية       
ن&&زاع معي&&ن، وع&&ندما تك&&ون ق&&د ق&&ررت أن تلج&&أ إل&&ى     

 .وسيلة إلضافية وهي لجنة تسوية المطالبات

وه&&ذا ه&&و جوه&&ر االق&&تراح ب&&أن تق&&وم ال&&دول     
إن . ب&إعالن اخت&ياري ح&ول تأليف لجنة من هذا النوع          

نة غير قائمة وتنشأ فقط عند نشوء نزاع بين         ه&ذه اللج&   
ه&&ل ل&&نا أن نوض&&ح ه&&ذه . طرفي&&ن أو أآ&&ثر م&&ن طرفي&&ن

شكرا إذن الندونيسيا على . المسألة في فترة ثانية؟ نعم 
وأعط&&&ي الكلم&&&ة اآلن لمم&&&ثل نيج&&&يريا . ه&&&ذه المداخل&&&ة

 .الموقر

ترجمة فورية من   ) (نيجيريا(السيد برايساب   
يال حضرة الرئيس، يسر    ش&كرا جز  ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

 .وفدي أن يراك تترأس لجنتنا في والية ثانية

نحن نعتبر أن قانون الفضاء هو عامل حيوي       
م&ن أج&ل تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء          

وف&&ي ه&&ذا الس&&ياق إن   . الخارج&&ي واس&&تخدامه الس&&لمي  
المع&اهدات الخم&س والم&بادئ اإلض&افية الت&ي طورتها           

لجنت&نا ه&ي الط&ريقة الوح&يدة التي         األم&م الم&تحدة ع&بر       
تس&&&مح لل&&&دول األعض&&&اء ب&&&أن تتم&&&تع بأس&&&اس قانون&&&ي  
ألنش&&&&طتها وأنش&&&&طة الك&&&&يانات الخاض&&&&عة إلش&&&&رافها   

له&&&ذا الس&&&بب، إن  . ورقاب&&&تها ف&&&ي الفض&&&اء الخارج&&&ي   
خط&&وات ق&&د اتخ&&ذت م&&ن جان&&ب الجمهوري&&ة االتحادي&&ة  

النيج&يرية لنخض&ع ه&ذه المع&اهدات التي لم يتم التوقيع            
 ول&&م يص&&دق عل&&يها ح&&تى لعمل&&ية تحل&&يل حس&&ب     عل&&يها

األص&&ول ف&&ي إط&&ار الس&&لطة التش&&ريعية ل&&نا وف&&ي إط&&ار 
 .اإلدارة الديموقراطية الحالية

ولكن&&&نا نعت&&&بر أن بع&&&ض العناص&&&ر م&&&ن ه&&&ذه  
المعاهدات تحتاج إلى توضيح إضافي في جوانب عدة     

 :بما في ذلك
 . الشروط والعبارات المحددة-1
ن&&&زاعات مق&&&بولة   الق&&&بول لعمل&&&ية تس&&&وية   -2
 .عالميا

 تحدي&&د األس&&باب الت&&ي تفس&&ر ه&&ذا المس&&توى -3
المتدن&ي م&ن التص&ديق، أو ح&تى المستوى األآثر تدنيا            

 .للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

ف&&ي ض&&وء م&&ا أش&&رت إل&&يه أع&&اله، إذن نح&&تاج  
ه&نا إل&ى الق&يام باستعراض شامل لكافة المعاهدات آي           

، الس&يما تط&&ور  نتمك&ن م&ن تكي&يفها م&&ع ظواه&ر جدي&دة     
تكنولوج&&&&&&&يات الفض&&&&&&&اء والممارس&&&&&&&ات والمس&&&&&&&ائل 

 .المعاصرة

وأخ&&يرا حض&&رة الرئ&&يس، نح&&ن عل&&ى اس&&تعداد 
ل&نقدم ل&ك الدع&م وال&تعاون الكاملي&ن لنض&من أن أعمال              

 .دورتنا الحالية ستكلل بالنجاح

ش&&كرا لمم&&ثل نيج&&يريا وش&&كرا عل&&ى : الرئGGيس
 ه&&و الم&&تحدث التال&&ي . التهان&&ي الت&&ي وجه&&تها للرئاس&&ة  

س&&عادة س&&فير تش&&يلي، الدآ&&تور رايمون&&دو جونزال&&يز،     
 .وهو رئيس لجنة آوبوس األم، تفضل سيدي

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(السGيد جونزالGيز     
ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس، ي&&ود ): اللغ&&ة اإلس&&بانية

وف&&&د تش&&&يلي أن ي&&&بدأ باإلع&&&راب ع&&&ن تهان&&&يه الح&&&ارة    
 على لتعيي&نك رئيس&ا للج&نة الفرع&ية م&رة أخ&رى، نحن       

 .ثقة أنه بفضل قيادتك الحكيمة ستكلل أعمالنا بالنجاح

فض&&ال ع&&ن ه&&ذا، ن&&ود أن نع&&رب ع&&ن ش&&كرنا    
الخ&&الص عل&&ى األعم&&ال المم&&تازة الت&&ي قم&&ت به&&ا م&&نذ    
دورتنا األخيرة ونشكر بشكل خاص هنا مكتب شؤون    
الفضاء الخارجي، ونعرب عن دعمنا الكامل ألعضاء 

تازة التي وصلنا   المكت&ب ورئيس&ته نظ&را لألعمال المم       
إل&&&يها، نوج&&&ه بش&&&كل خ&&&اص ش&&&كرنا الخ&&&الص للس&&&يدة 
م&&&&ازالن ع&&&&ثمان والس&&&&يد س&&&&يرجيو آماش&&&&يو خب&&&&ير    
التطبيقات الفضائية والسيد الال والسيدة تشيكو ويسرنا 
أن ن&&رى ص&&ديقي ق&&د ت&&رقى الس&&يد أندري&&ه س&&يكاروف،  

 Seniorت&رقى وص&ار م&ن آبار المستشارين القانونيين    
legal officer ولك&ن آ&ن عل&ى    . نا أن ن&راآم جم&يعا  ، يس&ر

ثق&ة حض&رة الرئ&يس أنن&ي ل&ن أقضي وقتي اآلن أشكر           
 .آافة األعضاء فردا فردا، سأتوقف عند هذا الحد
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إن تش&يلي تؤي&د اإلع&الن ال&ذي أدل&ى به سعادة        
ونود أن . سفير البيرو باسم الغروالك، السيد باولينيش  

نع&&رب ع&&ن بع&&ض الجوان&&ب األساس&&ية الت&&ي ت&&رتدي       
 .ة بالغةأهمي

نح&&ن نل&&تزم إذن باألعم&&ال الت&&ي نق&&وم به&&ا ف&&ي  
إط&ار اللج&نة الفرع&ية القانون&ية والتي هي من الرآائز            
األساس&&ية ل&&تعزيز ال&&نظام القانون&&ي للفض&&اء، فه&&ي ف&&ي   
 .الواقع الرآيزة الوحيدة حتى ربما وليست من الرآائز

لق&&د وقع&&نا وص&&دقنا عل&&ى المع&&اهدات الخم&&س    
ي الفض&&اء الخارج&&ي مم&&ا  الت&&ي ت&&نظم أنش&&طة ال&&دول ف&&  

يس&&مح ل&&نا ب&&أن نش&&جع آاف&&ة ال&&دول عل&&ى أن تض&&اعف    
جهوده&&&ا آ&&&ي تتمك&&&ن ف&&&ي أبك&&&ر وق&&&ت ممك&&&ن م&&&ن أن 
تص&ادق وتواف&ق عل&ى ه&ذه المع&اهدات آ&ي ننش&ئ ه&&ذا        

ه&&ذه . اإلط&&ار القانون&&ي العالم&&ي ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي
هي من األولويات األساسية التي يجب أن ننكب عليها 

مال ق&انون الفضاء الدولي حسب    وذل&ك م&ن أج&ل اس&تك       
 .الظروف الناشئة

وبالتال&ي ن&ود نح&&ن ه&نا أن نع&&رب ع&ن تأي&&يدنا     
لم&&ا أش&&ير إل&&يه م&&نذ بض&&عة لحظ&&ات وذل&&ك ف&&ي أفك&&ار      
مم&&&تازة أعرب&&&ت ع&&&نها األرجنتي&&&ن، نؤي&&&د إذن ب&&&يان      
األرجنتي&&ن، ونح&&ن عل&&ى ثق&&ة أن المع&&اهدات الخم&&س      
مرت&&&بطة م&&&ع بعض&&&ها ال&&&بعض، لذل&&&ك إذا نظ&&&رنا ف&&&ي   

اهدة واح&&دة فه&&ذا يؤث&&ر عل&&ى المع&&اهدات جم&&يعا،      مع&&
وبالتال&ي يجب أن نقوم بعمل من هذا النوع مع اعتماد            

 .نهج شامل يرتبط بكافة المعاهدات

نح&&ن نؤي&&د آاف&&ة التداب&&ير الم&&تخذة لتحق&&يق ه&&ذا 
اله&&دف، وب&&ناء عل&&ى م&&ا أش&&رنا إل&&يه، نح&&ن نعت&&بر أن       
 مؤتم&رات الفضاء اإلقليمية هي محفل أساسي لمناقشة       

أفكار جديدة والتوصل إلى اتفاقات تكون ذات مصلحة 
مشترآة لكافة الدول في المنطقة، لذلك من الضروري 
هنا أن نعقد مؤتمرا فضائيا رابعا للقارة األمريكية آما  

 من القرار 55/122 م&ن الق&رار   26أش&رنا ف&ي الفق&رة       
الص&ادر ع&ن الجمع&ية العام&ة لألمم المتحدة، وبالتالي،        

اية أن ننظر في خطة العمل التي توصلنا        من المهم للغ  
إليها بتوافق اآلراء في االجتماع األخير الذي انعقد في 

 .بونتا ديل استي في أوروغواي

حض&&&&رة الرئ&&&&يس، بالنس&&&&بة إل&&&&ى االس&&&&تخدام  
الرش&&يد والع&&ادل للم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة إل&&ى األرض،   
يس&رنا أن نس&&جل تواف&ق اآلراء ال&&ذي توص&لنا إل&&يه ف&&ي    

لماض&ية، وه&و أن&ه نح&تاج إل&ى تنسيق بالنسبة            ال&دورة ا  
إل&&&ى اس&&&تخدام الم&&&دار وأن ن&&&أخذ بعي&&&ن االعت&&&بار أن      
الوصول إلى موارد المدار يجب أن يتم بشكل منصف 
وبموج&&ب لوائ&&ح االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية   

، فه&&&ذه الم&&&بادئ واض&&&حة وص&&&ريحة  ITUوالالس&&&لكية 
 وه&&&&ي مكرس&&&&ة ف&&&&ي مي&&&&ثاق األم&&&&م الم&&&&تحدة وآاف&&&&ة    

 .المعاهدات الخمس المرتبطة بالفضاء الخارجي

ونعتقد أنه من المهم للغاية أن نتذآر دائما هذا    
اإلط&ار القانون&&ي، إن تواف&&ق اآلراء ال&&ذي توص&&لنا إل&&يه  
ه&و خط&وة أساس&ية نح&و تحق&يق األه&داف التي تضمن              
أن آاف&&ة ال&&دول س&&يكون لديه&&ا وص&&ول ح&&ر إل&&ى ه&&ذا       

 .لمدارالمورد الطبيعي المحدود الذي هو ا

ون&ود أن نع&رب عن قلقنا الخاص بالنسبة إلى          
إخراج محطة مير من الفضاء الخارجي وهبوطها في        

 .جنوب المحيط الهادئ

تح&&&ول المح&&&يط اله&&&ادئ إل&&&ى مك&&&ب لل&&&نفايات  
الفض&&&ائية، فه&&&ذا ال يس&&&يء فق&&&ط إل&&&ى البي&&&ئة ل&&&بحرية     
والم&وارد الطبيع&ية ف&ي المح&يط، ب&ل ح&تى يسيء على         

ولذلك . واحل المح&يط الهادئ   ال&دول الت&ي ه&ي عل&ى س&         
ن&&&ود أن نلف&&&ت االنت&&&باه إل&&&ى أم&&&ن البش&&&ر واألنش&&&طة       
الفضائية التي تتم في هذه المنطقة وهنا بموجب الفقرة  
الثان&ية م&ن دي&باجة اإلع&الن المرتبط باستخدام الفضاء           
الخارج&&ي، نش&&ير إل&&ى مس&&ؤولية آاف&&ة ال&&دول وتطب&&يق    

ها في أي آافة المبادئ العامة لكي تضمن هذه الدول أن
نشاط تقوم به لن تؤدي إلى ضرر بيئي أو حتى ضرر 

 .بشري في تلك المنطقة

وبالنس&بة إل&ى إدارة بع&ض األنش&طة الفضائية          
الت&&ي ف&&ي بع&&ض م&&راحلها يمك&&ن أن تؤث&&ر عل&&ى ط&&رف 
ثال&&&ث، ال يمك&&&ن أن تخض&&&ع فق&&&ط وحص&&&را لق&&&رارات  
أحادي&ة األط&راف م&ن دون أي مشاورات مع دول من            

تش&رك نوعا من السلطة التقديرية      الم&نطقة، وه&ي ه&نا       
والتمي&يز ح&يال تل&ك الدول التي ال ندرك أنها يمكن أن             
تكون معرضة لضرر معين، نظرا ألن ذلك النشاط قد 

 .يؤثر عليها

وف&ي ه&ذا الس&ياق ال يج&ب أن ننسى آما نفعل             
ف&ي أنشطة أخرى يمكن أن تكون خطيرة للغاية، يجب     

أخر يمكن أن   أن ال ننس&ى أن&ه يمك&ن أن لدينا ضرر مت           
ي&نجم ف&ي فترة تالية، آحالة السرطان لدى البشر مثال،     
التي تأخذ بعض الوقت لتظهر، أو حتى جوانب أخرى 
ترت&بط ب&بعض الكوارث التي ترتدي طبيعة هامة هنا،          

 .والتي علينا هنا أن نتنبه إليها بشكل قوي

حض&&رة الرئ&&يس، بالنس&&بة إل&&ى إع&&ادة إدخ&&ال     
نا نح&&ن ف&&ي تش&&يلي الحط&&ام م&&ن محط&&ة م&&ير، اض&&طرر

التخ&اذ مجموع&ة من التدابير التي آانت لها انعكاسات         
مال&&ية عل&&ى اقتص&&ادنا، عل&&ى س&&بيل الم&&ثال، اض&&طررنا  
آنذاك إليقاف الرحالت التجارية بين سانتياغو وبابيتي 

وإن ه&ذه التداب&ير التي      . وبي&ن بون&تا اري&ناس واوآالن&د       
 م&&ن الخط&&وط  834 و 833أث&&رت عل&&ى ال&&رحلة رق&&م   

ة الوطن&ية آانت لديها انعكاسات اقتصادية، ألنه        الجوي& 
ف&&ي مك&&ان م&&ا آان&&ت تل&&ك ال&&رحالت يمك&&ن أن تم&&ر ف&&ي  
مك&&ان س&&تهبط ف&&يه محط&&ة م&&ير، وبالتال&&ي تك&&بدنا ه&&نا      
بعض الخسائر االقتصادية، وبالتالي هذا يبين أن آافة        
ال&دول ه&ي معنية بكيفية تنفيذ هذه المعاهدات الخمس،          

ن&ي الوقائي الذي يمكن أن      وتطب&يق ه&ذا األس&اس القانو      
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يحم&&&ي آاف&&&ة ال&&&دول م&&&ن أي أض&&&رار مباش&&&رة وغ&&&ير  
مباش&رة وأض&&رار م&تأخرة يمك&&ن أن ت&برز ف&&ي م&&رحلة    

 .متأخرة

لذل&ك نحن نعتبر أنه من المهم للغاية أن ندرج     
موض&وع الحط&ام الفض&ائي عل&ى ج&دول أعمال لجنتنا            
القانون&&ية الفرع&&ية وذل&&ك ب&&ناء عل&&ى المس&&اهمات الفن&&ية  

 .دمتها لنا اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةالتي ق

وأود أن أع&&رب بع&&ض المالحظ&&ات الت&&ي ل&&م     
أدونها في خطابي ولكني أعتبر أنها أساسية ويجب أن 
نع&&رب ع&&نها ه&&نا، آ&&ي ت&&برز ف&&ي المحاض&&ر الموج&&زة   

 .لجلستنا

اس&تمعتم إل&ى م&ا قاله األستاذ يوري آولسوف          
ظننت وه&و م&ن آاتب وواضع معاهدة إعادة الفضاء و       

أن مقال&ه عل&ى أي&ة ح&ال له أهم&ية ويس&عدني عل&ى أي&ة           
ثانيا، قال بعد بضعة أيام سوف يعقد في      . حال أن نراه  

 من هذا الشهر    14 � 11موس&كو مؤتم&ر أو ن&دوة ف&ي          
أبريل بهدف دراسة موضوع الفضاء والحيلولة /نيسان

وفي هذا اإلطار   . دون إض&فاء الط&ابع العس&كري عل&يه        
اء الذي&&ن س&&يذهبون إل&&ى موس&&كو  فإن&&نا نخ&&ال أن الخ&&بر 

س&&وف يدرس&&ون أفع&&ل الس&&بل للس&&هر عل&&ى أن تك&&ون       
. اس&&&تخدامات الفض&&&اء الخارج&&&ي اس&&&تخدامات س&&&لمية  

وبطب&يعة الحال سوف يكون من ضمن الموضوعات،        
موض&&&&&&وعات آموض&&&&&&وع محط&&&&&&ة الفض&&&&&&اء، ه&&&&&&ذه 
الموض&&&وعات الت&&&ي ينبغ&&&ي دراس&&&تها والح&&&يلولة دون  

اك اح&&ترام آ&&امل  تك&&رارها، فينبغ&&ي أن ن&&تأآد ب&&أن ه&&ن   
لحق&&وق اآلخري&&ن بالنس&&بة لمواق&&ف ق&&د تك&&ون مأس&&اوية   

 .آهذا الموقف

وخ&تاما س&يدي الرئيس، أقول وبشكل واضح،       
وف&ي هذا اإلطار العام، أقول أن وفدي يدعم آل الدعم           
الف&&&ريق الع&&&امل ال&&&ذي س&&&وف يرآ&&&ز عل&&&ى االق&&&تراح    
الروس&&ي ه&&ذا الخ&&اص بص&&ياغة اتفاق&&ية تك&&ون ش&&بيهة    

ن ال&بحار، أي اتفاقية تتناول تناوال شامال        باتفاق&ية ق&انو   
مع&اهدات الفض&اء الخارج&ي وما يرتبط بها من قواعد           
وقواني&ن، وه&ذه أم&ور قد أشارت إليها أمريكا الالتينية           

ول&&ك ج&&زيل الش&&كر ي&&ا س&&يادة    . م&&نذ س&&نوات وس&&نوات 
 .الرئيس

 ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل تش&&يلي الس&&فير     :الرئGGيس
ه عل&&ى آلمات&&ه  جونزال&&يز، أش&&كره عل&&ى ب&&يانه وأش&&كر   

الطي&بة الت&ي قاله&ا بح&ق األمان&ة والس&يدة مدي&رة مكت&&ب        
التطب&&يقات الفض&&ائية، وأش&&كره عل&&ى الكلم&&ات الطي&&بة     

الواليات المتحدة، األستاذ   . الت&ي قاله&ا في حق الرئيس      
 .ماتياس له الكلمة، تفضل

) الوالي&ات المتحدة األمريكية (السGيد ماتGياس    
سيدي الرئيس،  ): ةت&رجمة فوري&ة م&ن اللغة اإلنكليزي       (

بداي&ة أهنئكم على انتخابكم رئيسا، في حين أني حديث      
العه&&د به&&ذه اللج&&نة إال أن أعض&&اء الوف&&د األمريك&&ي ق&&د  

أس&&عدهم العم&&ل معك&&م لس&&نوات وم&&ن ث&&م فنح&&ن واثق&&ون 
بأن&نا بق&يادتكم ف&ي ه&ذه اللج&نة الفرع&ية س&وف نواص&&ل        
التوص&ل إل&ى ن&تائج مس&دية ونض&ع األس&اس لمزيد من            

 .الجوهري الهامالعمل 

ونح&&&&ن نلتق&&&&ي ف&&&&ي ه&&&&ذه ال&&&&دورة األربعي&&&&ن، 
واحتفال بحدث هام في هذه اللجنة وللنهوض بالتعاون       
م&&ن أج&&ل االس&&تخدام الس&&لمي للفض&&اء الخارج&&ي، فم&&نذ  

 ف&&&إن اللج&&&نة القانون&&&ية ق&&&د 1962ال&&&دورة األول&&&ى ف&&&ي 
اع&تمدت خم&س اتفاقيات هامة بشان الفضاء الخارجي         

ول&ية بم&ا تمخض عنه فرع     ومجموع&ة م&ن الم&بادئ الد      
جدي&&&&د م&&&&ن الق&&&&انون الدول&&&&ي، فه&&&&ذه الم&&&&بادئ وه&&&&ذه   
المع&&&اهدات ه&&&ي أس&&&اس لالس&&&تخدام الس&&&ليم للفض&&&اء      

 .الخارجي بما يعود بالخير على آل البلدان

وف&ي إطار هذه النظام القانوني فإن استكشاف        
الفضاء من جانب الدول والمنظمات الدولية واآلن من  

د ازدهر، ونتيجة لهذا فإن   جان&ب الش&رآات الخاص&ة ق&       
تكنولوج&&يا الفض&&اء وخدمات&&ه تس&&هم إس&&هاما آب&&يرا ف&&ي   
ال&نمو االقتص&ادي وتدخ&ل تحس&ينات ف&ي نوع&ية الحياة             

 ].قاطبة[في العالم 

إن اع&&تماد ه&&ذه الص&&كوك وط&&ريقة اع&&تمادها    
ه&ي م&ثل طي&ب للدبلوماس&ية المتعددة األطراف، فعادة           

مستقبلية م&ا تق&دم ال&دول األعض&اء مق&ترحات لصكوك            
لق&&انون الفض&&اء وذل&&ك ف&&ي االج&&تماع الس&&نوي للج&&نة       

وه&&ذه المش&&اريع لالق&&تراحات ي&&تم ال&&تفاوض    . الفرع&&ية
بش&&أنها ومناقش&&تها وتط&&رح عل&&ى بس&&اط البح&&ث، وي&&تم   
إحال&&ة المس&&ائل العلم&&ية م&&نها إل&&ى اللج&&نة العلم&&ية لك&&ي    
ت&&تحقق م&&نها، وه&&ذه العمل&&ية ت&&تم ف&&ي س&&نوات وس&&نوات  

ق&&&ط ف&&&ي ه&&&ذه اللج&&&نة الفرع&&&ية  ومفاوض&&&ات ال تعق&&&د ف
القانون&&ية ولك&&ن بي&&ن ال&&دورات وذل&&ك عل&&ى المس&&تويين   

إن هذه العملية المكثفة قد     . الثنائ&ي والم&تعدد األط&راف     
حس&مت المش&اآل وتوص&لنا إلى اتفاقات بشأن عدد من           
المس&&ائل وتوص&&لنا إل&&ى ق&&رار ب&&توافق اآلراء ف&&ي ه&&ذه    

 .اللجنة وفي اللجان الفرعية التابعة لها

لج&نة ف&ي ط&ريقها قد اتسمت بتوافق اآلراء          وال
والرغ&&بة م&&ن ال&&دول األعض&&اء وح&&ثهم عل&&ى تطوي&&ر       
الق&&انون الفض&&ائي وال&&ذي يدع&&م وال يع&&وق استكش&&اف    

وق&د أدى ه&ذا إل&ى إنج&ازات آبيرة          . الفض&اء الخارج&ي   
بالنس&بة لم&نظمة األم&م الم&تحدة وأي هيئة مسؤولة عن           

 .مناقشة القانون الدولي وصكوآه

جل النجاح يا سيادة الرئيس، مرده إن ه&ذا، س&   
إل&ى أن اللج&نة قد تجنبت الخوض في مناقشات مطولة      

وف&ي ه&ذا الصدد فإننا      . بش&أن مس&ائل سياس&ية خارج&ية       
نذآ&&ر الوف&&ود بأن&&ه ه&&ذه اللج&&نة، لج&&نة الكوب&&وس م&&نذ       
بدايتها قد أنيط بها دعم التعاون الدولي في استخدامات 

ول&&ى للجمع&&ية  واللج&&نة األ. الس&&لمية للفض&&اء الخارج&&ي 
العام&ة ولج&نة نزع السالح وآذلك مؤتمر نزع السالح    
ه&&&&ي المك&&&&ان المناس&&&&ب الم&&&&تعدد األط&&&&راف لمناقش&&&&ة 
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المس&ائل الم&تعلقة ب&الحد من األسلحة وعسكرة الفضاء           
 .الخارجي

س&يادة الرئيس، اسمحوا لي أن أسترعي انتباه        
الوف&&&ود إل&&&ى عالم&&&ات ب&&&ارزة هام&&&ة ف&&&ي أعم&&&ال ه&&&ذه  

لس&نة ه&ي اح&تفال بالع&يد الخ&امس عشر           اللج&نة، فه&ذه ا    
العتماد المبادئ المتعلقة باالستشعار عن بعد لألرض       
م&ن الفض&اء، والع&يد الخ&امس الع&تماد إع&الن التعاون            
الدول&ي ف&ي اس&تخدام الفض&اء الخارجي واستكشافه بما           
يعود بالخير على آل الدول الجديرة بالحسبان وبصفة        

ستش&عار من بعد    فاال. خاص&ة احت&ياجات ال&دول النام&ية       
وم&&بادئه ق&&د وض&&ع م&&بادئ أساس&&ية ق&&د س&&اعدت عل&&ى      
توس&يع نط&اق االس&تخدام المدني والتجاري لالستشعار       
م&&&&ن بع&&&&د وذل&&&&ك لتحس&&&&ين إدارة الم&&&&وارد الطبيع&&&&ية    

 .واستخدام األرض وحماية البيئة
أوال، س&واتل االستش&&عار ع&ن بع&&د لك&ي تجم&&ع    

 .البيانات في أي وقت وفي أي مكان في األرض
ان&&&يا، ه&&&ذه الب&&&يانات ي&&&تم توف&&&يرها للجم&&&يع      ث

 .وبدون استثناء وبتكلفة معقولة

إن الم&&بادئ الخاص&&ة م&&ن م&&نافع الفض&&اء الت&&ي  
 1967وردت اإلشارة إليها في المادة األولى لالتفاقية        

للفض&اء، أي استكش&اف الفض&اء الخارج&ي واستخدامه          
ينبغ&&&ي أن يع&&&ود بالخ&&&ير عل&&&ى مص&&&الح آ&&&ل ال&&&بلدان     

ن درجة نموها االقتصادي والعلمي،     بصرف النظر ع  
والم&بادئ ق&د أس&همت إس&هاما دائما في التعاون الدولي            
 :للفضاء وذلك بالتأآيد على اعتبارين أساسيين هما

 ال&دول لها الحرية الكاملة في أن تحدد آل          -1
جوان&&ب ال&&تعاون الدول&&ي الخاص&&ة به&&ا، س&&واء آان&&ت     
 أو ثنائ&&&ية أو م&&&تعددة األط&&&راف أو إذا آان&&&ت تجاري&&&ة

 .غير تجارية
 ال&دول ينبغي أن تختار أفعل وسيلة وأآثر     -2

وس&&&يلة مناس&&&بة لل&&&تعاون وذل&&&ك لتخص&&&يص الم&&&وارد  
 .بشكل آفء

الس&&&&يد الرئ&&&&يس، الح&&&&ظ وف&&&&دي ال&&&&تطورات     
اإليجاب&&&ية ف&&&ي ج&&&دول األعم&&&ال وس&&&بل عم&&&ل اللج&&&نة  
واللجنتي&&ن الفرعيتي&&ن، وف&&ي االج&&تماع األخ&&ير للج&&نة    

واللج&&&نة بق&&&يادتكم ق&&&د  ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟ [القانون&&&ية 
انته&&ت م&&ن عمل&&ية بش&&أن الم&&دار الثاب&&ت ل&&ألرض بع&&د   
التوص&&ل التفاق&&ات بش&&أن ه&&ذا الم&&دار، والس&&يما ف&&يما     
ي&&&&تعلق بتس&&&&هيل الوص&&&&ول المتكاف&&&&ئ له&&&&ذا الم&&&&دار     

ه&&ذا إنج&&از آب&&ير بالنس&&بة    . والذبذب&&ات المرت&&بطة به&&ا  
للج&نة الفرع&ية وذل&ك أنه&ا ق&د أنهت بتوافق في اآلراء              

 . عاما25جرت لمدة مناقشة 

والتوص&&&يات المتض&&&منة ف&&&ي تقري&&&ر اللج&&&نة      
الفرع&&ية ه&&ي تعب&&ير ه&&ام ع&&ن أراء ال&&دول األعض&&اء     
بالنس&بة له&ذا المص&در الطبيع&ي المحدود، وفي الوقت           
ذات&&&ه وبال&&&رغم م&&&ن ذل&&&ك فإن&&&نا ن&&&رى أن الص&&&كوك       
األساس&&&&&ية لالتح&&&&&اد الدول&&&&&ي لالتص&&&&&االت الس&&&&&لكية  

قواع&&&د إذاع&&&ته، والالس&&&لكية، أي دس&&&توره والئح&&&ته و

آل هذا آاف   . وتنف&يذ ه&ذه م&ن جان&ب الدول األعضاء         
للوص&&ول المتكاف&&ئ لط&&يف ال&&ترددات اإلذاع&&ية وآ&&ل     

 .مصادر المدار

ص&&حيح أن الع&&الم بع&&يد آ&&ل ال&&بعد ع&&ن ق&&بول      
الص&&كوك األساس&&ية، اتفاق&&ية الفض&&اء واتفاق&&ية اإلنق&&اذ   
واإلع&&&&ادة واتفاق&&&&ية المس&&&&ؤولية، وع&&&&دد م&&&&ن ال&&&&دول 

م تقبل بمعاهدتنا األساسية بما في ذلك عدد        األساسية ل 
وه&&ذه اللج&&نة ينبغ&&ي أن . م&&ن األعض&&اء ف&&ي الكوب&&وس

تطال&&ب بش&&كل واض&&ح ال&&دول لك&&ي تفك&&ر بجدي&&ة ف&&ي       
االنض&&مام إل&&ى الص&&كوك األربع&&ة الت&&ي أش&&رنا إل&&يها      

 .مؤخرا

ومسالة أخرى تتعلق بضرورة أن تقوم الدول        
ا تفعله الت&ي قبل&ت هذه الصكوك األساسية أن تدرس م   

لك&&ي ت&&نفذ ه&&ذه االتفاق&&يات، فل&&يس ه&&ناك ج&&دوى ف&&ي       
االل&&&تزام أو االنض&&&مام إل&&&ى االتفاق&&&ية دون أن يك&&&ون   
ه&ناك إج&راءات وسن التشريعات المناسبة نتيجة لهذه     

 .االتفاقيات

إن ه&ذا الع&ام هو بداية المرحلة الثانية لدراسة         
مفهوم دولة اإلطالق، وآما ورد اإلشارة إلى ذلك في         

ية المسؤولية واتفاقية التسجيل التي تطبقها الدول       اتفاق
ن&تطلع إل&ى المناقشة التي تجري       . والم&نظمات الدول&ية   

 .في هذا الصدد بشأن هذا الموضوع

وننتقل اآلن إلى الحطام المداري، ووفدي يود     
أن يش&اطر آرائ&ه بشأن هذه المسألة الهامة، فالواليات     

 ت&&م إح&&رازه  الم&&تحدة األمريك&&ية يس&&عدها ال&&تقدم ال&&ذي   
فم&ن وجه&ة ال&نظر األمريكية فإن        . STSCبالنس&بة إل&ى     

هدف&نا ه&و إنجاز االعتماد العالمي الواسع النطاق ؟؟؟           
ون&&&&رى أن ه&&&&ناك . لتخف&&&&يض ح&&&&دة الحط&&&&ام وتنف&&&&يذه

خطوات يمكن اتخاذها على مستويين، الوطني وعلى       
مس&توى الكوب&وس م&ن أج&ل تحق&يق ه&ذا اله&دف ال&ذي         

 ].؟يتعذر سماعها؟[

الق&&ا م&&&ن أن لدي&&نا أهداف&&&ا مش&&ترآة فإن&&&نا    فانط
تعاون&ا بشكل وثيق مع الوفود وذلك في اللجنة العلمية      
للتوصل إلى اتفاق بشأن المضي قدما في هذا الصدد،    
ولجنة التنسيق المعنية بالحطام الفضائي، التي تعرف      

 قد اتخذت تدابير في اجتماعها السابع عشر      IADCبالـ  
 وذل&&&&ك ل&&&&تطوير 1999أآ&&&&توبر /ف&&&&ي تش&&&&رين األول

الخطوط اإلرشادية بالتوافق باآلراء من أجل تخفيض 
وه&ذا الجه&د ق&د أخذ في الحسبان ما هو           . ح&دة الحط&ام   

موجود بوضعه في وثيقة بتوافق في اآلراء، ويسعدنا        
ب&أن نق&ول ب&أن األعض&اء له&ذه اللج&نة قد أخبرونا بأن               

؟ي&&تعذر [الف&&ريق الع&&امل ال&&ذي ت&&ناول مس&&ألة تخف&&يض  
هذه قد أحرز تقدما آبيرا وتمكن من وضع   ] سماعها؟

الخط&وط اإلرش&ادية في شكل مشروعها األول وتمت         
 .مارس هذا العام/تناولها في اجتماع آذار
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وأن&نا ن&رى أنه إذا ما واصل آل األعضاء في     
ه&ذه اللج&نة ت&ناول ه&ذه المسألة باعتبار أنها أولية فإن            

ء ه&&ذا الف&&ريق يمك&&ن أن يتوص&&ل إل&&ى تواف&&ق ف&&ي اآلرا 
 .2002بشأن هذه المسألة في اجتماعه في عام 

وه&ذه اللجنة، في نظرنا، هي المكان المناسب        
وم&&ع ذل&&ك ف&&إن اللج&&نة . لالض&&طالع به&&ذا العم&&ل الفن&&ي

. ه&&ي بم&&ثابة ج&&زء فق&&ط م&&ن مج&&تمع ال&&دول الفض&&ائية   
ولتحق&يق ه&دف تخف&يض حدة الحطام فإننا اقترحنا أن           

 توصلت إليه   لجنة علمية نتيجة ما   ] ؟يتعذر سماعها؟ [
ه&ذا اللج&نة التنس&يقية، والس&يما م&ن المف&ترض من أن              
اللج&&نة التنس&&يقية توص&&لت إل&&ى تواف&&ق بش&&أن الخط&&وط 

 آم&ا ق&د أسلفنا، فإننا ننوي        2002اإلرش&ادية ف&ي ع&ام       
عل&ى أي&ة حال أن نقترح أن تراجع اللجنة العلمية هذه            
الخط&&وط اإلرش&&ادية حي&&نما تت&&ناول الحط&&ام الفض&&ائي   

 وذل&&ك  2003ف&&براير  /رته&&ا ف&&ي ش&&باط   وذل&&ك ف&&ي دو  
به&&&&دف مص&&&&ادقة آ&&&&ل ال&&&&دول عل&&&&ى ه&&&&ذه الخط&&&&وط  

ونظ&را ألن آ&ل ال&دول س&وف تتناول هذه           . اإلرش&ادية 
المس&ائل فإن هذا اإلنجاز يمكن أن يتم عليه المصادقة      

 .2004في عام 

بع&ض زمالئ&نا قد أوضحوا رغبتهم في تناول      
س&&ائل ه&&ذه المس&&ألة ف&&ي اللج&&نة القانون&&ية، وت&&ناول الم    

القانون&&&ية مرت&&&بط به&&&ذه المس&&&ألة والم&&&بادئ الخاص&&&ة    
بالحط&&ام الم&&داري، عل&&ى أي&&ة ح&&ال نح&&ن ال نح&&بذ ه&&ذه  
الخط&&&وة ف&&&ي ه&&&ذه اآلون&&&ة، ف&&&إذا اتفق&&&نا جم&&&يعا عل&&&ى    
الممارس&&ات وعل&&&ى أن تواف&&ق لج&&&نة الكوب&&وس عل&&&ى    

. م&&&تابعة ه&&&ذه الممارس&&&ات فإن&&&نا س&&&وف ن&&&نجز هدف&&&نا 
 أن ي&&نجز ه&&ذا األم&&م الم&&تحدة يمك&&ن] ؟بش&&أن؟[وق&&رار 

] ؟مفتوح؟[ونحن على أي حال    . اله&دف ع&ل أية حال     
الذه&ن بالنس&بة لمناقش&ة ه&ذه األم&ور وغ&يرها شريطة           
أن ي&&&تم االن&&&تهاء م&&&ن الخط&&&وات العادل&&&ة ف&&&ي اللج&&&نة   

 .العلمية

ويس&&&عدنا أن اللج&&&نة القانون&&&ية س&&&وف ت&&&درس   
اتفاق&ية جدي&دة وب&روتوآول م&ن أجل تسجيل المصالح          

رآة بم&&&ا ف&&&&ي ذل&&&&ك الطائ&&&&رات  ف&&&ي المع&&&&دات الم&&&&تح 
والمم&تلكات الفض&ائية وذل&ك ف&ي إط&ار توحيد القانون            

فإن هذه اتفاقية دولية هامة  . ال&ذي يع&رف بـاليونيدروا    
وفي . تستحق آل دعم يمكن أن تقدم له اللجنة الفرعية

ه&ذه ال&دورة فإن&نا يهم&نا أن ن&ناقش مع الوفود األخرى         
ا البروتوآول إمكان&ية دراس&ة ه&ذه اللج&نة الفرع&ية لهذ          

باعت&بار أن&ه مس&ألة هام&ة وذل&ك في إطار خطة العمل              
 .المتعددة السنوات

ونالح&&ظ ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس أن اللج&&نة العلم&&ية   
الفرع&&ية س&&وف ت&&درس ال&&تعاون الدول&&ي ف&&ي الح&&د م&&ن 
اإلع&&الن ف&&ي الفض&&اء ال&&ذي يمك&&ن أن ي&&تدخل ف&&ي عل&&م  

إن هذه المسألة يمكن أن نراها     . الكواآ&ب وعل&م الفل&ك     
ن األرض بالعين المجردة، وهذه المسألة قد نوقشت      م

ف&&&&ي المؤتم&&&&ر الثال&&&&ث، وف&&&&ي الع&&&&ام الماض&&&&ي ف&&&&إن    
الكونغ&رس األمريك&ي ق&د أع&رب ع&ن دعم&ه للتوصل             

إل&ى اتف&اق للح&د م&ن اإلعالن في الفضاء المؤثر على              
والكونغ&رس ق&د أصدر إعالن إلى اإلدارة    . عل&م الفل&ك   

عالن&&ات الت&&ي   الفيدرال&&ية للط&&يران ب&&أن ال يس&&مح باإل   
وإننا نطلب إلى الوفود أن تفكر . تؤثر في هذه المسألة

ف&&ي إمكان&&ية أن تض&&يف ه&&ذه المس&&ألة آب&&ند م&&ن ب&&نود     
والهدف من هذا البند . ج&دول أعمال&نا ف&ي العام المقبل      

ه&&&و أن يك&&&ون مناقش&&&ة لم&&&دة س&&&نة لت&&&ناول الجوان&&&ب    
القانون&&ية م&&ن ه&&ذه المش&&كلة، وذل&&ك ف&&ي ض&&وء العم&&ل    

 ب&ه اللج&نة العلم&ية والفنية وذلك في          ال&ذي س&وف تق&وم     
دورته&&&ا المق&&&بلة وآذل&&&ك الم&&&نظمات العلم&&&ية الدول&&&ية   
األخ&رى وآذل&ك إذا ما آان الموضوع يستحق المزيد           

إضافة . م&ن الدراس&ة فس&وف نح&دد ه&ذا على أية حال            
إل&&ى ه&&ذا ف&&إن الم&&نظمة الدول&&ية س&&وف تدع&&ى ل&&تقديم       

شأن هذه  تقري&ر للجنة القانونية أو تقدم عروضا فنية ب        
 .المسألة

خ&تاما ي&ا سيادة الرئيس، نالحظ اقتراح بعض          
الوف&&&ود بش&&&أن عق&&&د ف&&&ريق ع&&&امل مخص&&&ص مف&&&توح  
العض&وية وذل&ك لدراس&ة إمكان&ية واستص&واب تطوير           
اتفاق&&&ية ش&&&&املة بش&&&&أن الفض&&&&اء الخارج&&&&ي وقواني&&&&نه  

وأن&&نا نالح&&ظ أن عق&&د ه&&ذا االج&&تماع ل&&م ي&&تم    . الدول&&ية
ل، وأن تش&&كيل ه&&ذا  اإلش&&ارة إل&&يه ف&&ي ج&&دول األعم&&ا   

الف&&ريق ال نفك&&ر ف&&يه ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة ف&&ي ه&&ذا الع&&ام،      
وباإلض&&افة إل&&ى ذل&&ك ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس لس&&نا مقتنعي&&ن  
بأن&ه م&ن الحكم&ة له&ذه اللج&نة أن تت&ناول هذا االقتراح            
بش&كله الحال&ي، وذل&ك بضوء تعليمات الجمعية العامة          

لية بأننا ينبغي أن نرآز على االلتزام بالمعاهدات الحا       
 .التي تحدد األسس األساسية لنظام الفضاء الخارجي

خ&&تاما يس&&عدنا أن نق&&دم تقري&&را ع&&ن تطوري&&ن     
 :هامين بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية

 اتفاق&ية الحكوم&ات الدول&ية بالنس&بة لمحطة         -1
الفض&ائية الدولية قد تأثرت وذلك      ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [

قد حدث وس&ريانه  .  م&ن ه&ذه االتفاق&ية     25وف&ق الم&ادة     
 وذل&&&ك ب&&&إيداع ص&&&كوك  2001م&&&ارس / آذار28ف&&&ي 

فكندا واليابان . المص&ادقة م&ن جان&ب االتح&اد الروسي       
والوالي&ات الم&تحدة قد انتهت من هذه الخطوة من قبل         

 .والمصادقة تجري اآلن في أوروبا
 آما طلب بذلك من جانب االتفاقية الدولية        -2

ق&&د  بش&&أن المحط&&ة الدول&&ية الفض&&ائية، ف&&إن الش&&رآاء      
وض&&&ع مداول&&&ة للص&&&كوك لط&&&اقم   ] أن[وافق&&&وا عل&&&ى  

المحط&&ة وفق&&ا لإلج&&راءات الخاص&&ة بالمش&&ارآة، ف&&إن    
؟يتعذر [الهي&ئات المتش&ارآة ق&د تفاوض&ت بش&أن نص            

الص&&&&&كوك الخاص&&&&&ة بالط&&&&&اقم وت&&&&&ناول  ] س&&&&&ماعها؟
والش&&رآاء ق&&د أآ&&دوا عل&&ى   . اإلج&&راءات الخاص&&ة به&&ا 

، قبول لهذا النص وذلك على مستوى وآاالت الفضاء       
سبتمبر عام /وذل&ك ف&ي اج&تماع تنس&يقي عقد في أيلول      

، وآل حكومة قد قدمت قبولها وذلك من خالل         2000
مراس&لة منفصلة قبل إطالق أول فريق استكشافي في          

 .2000أآتوبر /تشرين األول
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وملخ&ص له&ذه العمل&ية ومدون&ة السلوك قد تم           
اإلش&&ارة إل&&يها ف&&ي اج&&تماع حكوم&&ي دول&&ي ف&&يما بي&&ن      

المحط&ة الدول&&ية وف&ي برلي&ن ف&ي آ&&انون     الش&رآاء ف&ي   
وآم&&ا ورد ف&&ي االتفاق&&ية   . 2000ديس&&مبر ع&&ام  /األول

ف&&إن مداول&&ة الص&&كوك ه&&ذه تت&&ناول مس&&ائل الترتي&&ب       
الق&يادي والعالقة بين اإلدارة في األرض وفي السماء         
والمعاي&&ير الخاص&&ة بأنش&&طة الفض&&اء وآذل&&ك س&&لطات   

 .القائد

هكم س&يادة الرئ&يس، أش&كرآم عل&ى حس&ن انتبا          
ويس&&عدني أن أآ&&ون معك&&م ه&&نا للعم&&ل ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة  

 .الفرعية، وشكرا

ش&كرا للسيد ممثل الواليات المتحدة      : الرئGيس 
األمريك&&ية عل&&ى ب&&يانه اله&&ام، وأش&&كره عل&&ى الكلم&&ات    

الم&&تحدثة التال&&ية ف&&ي ه&&ذه   . الت&&ي قاله&&ا بح&&ق الرئاس&&ة  
 .القائمة هي السيدة ممثلة استراليا، وأحيل إليها الكلمة

ترجمة فورية من ) (اس&تراليا (سGيدة آولGس    ال
أش&كرك س&يادة الرئيس، هذه المرة       ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

األولى التي يتناول فيها وفدي الكلمة ومن ثم اسمحوا         
ل&ي أن أهنئكم على إعادة انتخابكم لترأس هذه اللجنة،          
آم&ا نع&رب ع&ن تحيات&نا لمدي&رة مكتب شؤون الفضاء         

إنه يسعدنا أن نقدم    . ئهاالخارجي السيدة عثمان وزمال   
ب&يانا مقتض&با ف&ي هذه الدورة األربعين للجنة الفرعية           

 القانونية

وم&&&نذ االج&&&تماع األخ&&&ير له&&&ذه اللج&&&نة، وآم&&&ا 
، 1998أشارت إلى ذلك في قانون أنشطة الفضاء في 

فإن حكومة استراليا قد تحرآت وبسرعة لالنتهاء من   
ت&&&ي الترتي&&&بات المحل&&&ية الخاص&&&ة بأنش&&&طة الفض&&&اء ال  

س&&وف ي&&تم االض&&طالع به&&ا م&&ن إقل&&يم اس&&تراليا وم&&ن      
 .األرض األسترالية وذلك في هذا المجال

وم&&&ن الم&&&توقع أن ننته&&&ي م&&&ن نظ&&&ام الق&&&انون  
. م&ايو من هذا العام  / أي&ار  30وإص&دار التص&اريح ف&ي       

والطل&&بات للق&&يام بأنش&&طة فض&&ائية تجاري&&ة م&&ن أرض   
اس&تراليا س&وف ي&تم دراس&تها وذلك في ضوء القوانين      

 .التي لدينا

وم&&ن ث&&م ف&&إن حكوم&&ة اس&&تراليا تس&&هل تطوي&&ر  
بي&&ئة تنافس&&ية وذل&&ك إلنش&&اء ص&&ناعة فض&&ائية تجاري&&ة   

 .تنافسية في استراليا

وف&ي ه&ذا اإلط&ار فإن&&نا م&ا زل&نا يش&غلنا بع&&ض       
فمشاغلنا . عدم اليقين بالنسبة لإلطار القانوني للفضاء     

ترآ&&ز عل&&ى ان&&تقال ه&&ذا م&&ن قط&&اع ع&&ام إل&&ى قط&&اع         
مل ويتسم بالطابع الدولي وبه خليط مختلف تجاري آا

من الشرآات المختلفة والدول التي تشترك في أنشطة 
 .مختلفة للفضاء الخارجي

والس&&يما أن اس&&تراليا لديه&&ا بش&&أن ع&&دم اليقي&&ن  
بمفه&&&&وم دول&&&&ة اإلط&&&&الق وغم&&&&وض أيض&&&&ا بالنس&&&&بة 
لموض&وعات المس&ؤولية وعدم اتساق بالنسبة للفضاء        

لتس&&&&&جيل، أي مع&&&&&اهدات الخارج&&&&&ي والمس&&&&&ؤولية وا
 .االتفاقية والتسجيل وآل هذا

ويس&&&عدنا أن ه&&&ذه المس&&&ائل المط&&&روحة عل&&&ى  
بس&اط البح&ث ف&ي اللجنة الفرعية، ونتطلع إلى مناقشة      

 .هذه المسائل في البنود المقبلة

آم&ا أن&نا نؤي&د أيض&ا ب&أن تقوم الكوبوس بدور             
هام في تطوير الـيونيدروا وبروتوآولها وذلك بالنسبة 

ومرة أخرى نتطلع   . س&ائل الخاص&ة بملك&ية الفضاء      للم
 .إلى إجراء هذه المناقشة

إض&&&افة إل&&&ى ذل&&&ك فإن&&&نا ندع&&&م عم&&&ل اللج&&&نة     
الفرع&&ية وذل&&ك بالنس&&بة الس&&تعراض وض&&ع وتطب&&يق     
االتفاق&&&&ات الدول&&&&&ية الخمس&&&&ة الت&&&&&ي ت&&&&نظم الفض&&&&&اء    
الخارج&&ي، وإن&&نا ن&&رى أن ه&&ذا ال&&دور االستعراض&&ي     

 .ينبغي أن يستمر

ل&&ى ذل&&ك ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس فإن&&نا    وباإلض&&افة إ
نأمل أن هذا العمل لن يرآز فحسب على ما أشير إليه            
ال&يوم، عل&ى أنه الصكوك األربعة األساسية وأننا نرى          
أن أي وس&يلة أو أن أس&لوب للمراجعة ينبغي أن يكون            
فرص&&ة لت&&ناول اتفاق&&يات القم&&ر أيض&&ا، وس&&وف يك&&ون    

 ف&&ي لدي&&نا م&&زيد ألن نقو&&له ف&&ي إط&&ار ه&&ذا الموض&&وع    
 .مقتضى البند الرابع

والحظ&نا التعل&يقات الت&ي تق&دم بها السيد ممثل           
الجمهوري&&&ة التش&&&يكية وغ&&&يره بالنس&&&بة لمس&&&ألة تنظ&&&يم  
الحط&&ام الفض&&ائي، حي&&ث أن ه&&ناك نط&&اق له&&ذه اللج&&نة   
الفرع&ية ب&إدارج الم&بادئ والقواع&د القانونية والوقوف          

 .على الثغرات التي قد يتعين تناولها

ل&&تقدم ال&&ذي أح&&رز ف&&ي ه&&ذه    وأرح&&ب أيض&&ا با 
المس&ألة ف&ي محافل أخرى وهذا ما أشار إليه من سبقنا     

 .الحديث من وفود

سيادة الرئيس، قبل أن أختتم حديثي هذا، فهل        
ل&ي بأن أشير إلى مسألة أخرى ومختلفة، ففي حين أنه     
ف&ي استراليا نتفهم المشاغل التي تم اإلعراب عنها من     

حظ بأن دخول محطة    جان&ب بعض الوفد فإن وفدنا يال      
ووف&&د . م&&ير ف&&ي م&&نطقة اله&&ادي ق&&د تم&&ت بش&&كل ن&&اجح  

اس&&تراليا يهن&&ئ االتح&&اد الروس&&ي وحكوم&&ته عل&&ى ه&&ذا    
اإلنج&&از اله&&ام وعل&&ى توف&&ير المعلوم&&ات بش&&كل س&&لس    
للبلدان األخرى مما أدى في نهاية المطاف إلى إخراج    

 .وأشكرك سيادة الرئيس. محطة مير من المدار

دة مم&&ثلة اس&&تراليا عل&&ى   ش&&كرا للس&&ي:الرئGGيس
ب&&يانها، وعل&&ى الكلم&&ات الطي&&بة الت&&ي توجه&&ت به&&ا إل&&ى  
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الم&تحدث التال&ي ف&ي القائم&ة ه&و الس&يد ممثل             . الرئاس&ة 
 .المغرب وأحيل إليه الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (المغ&&رب(السGGيد ريفGGي 
ش&&كرا ج&&زيال الس&&يد الرئ&&يس، نظ&&را  ): اللغ&&ة الفرنس&&ية

ولى يا سيادة الرئيس، نبدأ     ألننا نتناول الكلمة للمرة األ    
حديث&نا ه&ذا ونس&تهله بتهنئ&تكم عل&ى م&ا أول&ي إليكم من                
ثق&ة م&ن جان&ب ه&ذه اللج&نة الفرعية القانونية، ويسعدنا          

 .رؤياآم رئيسا لهذه اللجنة للمرة األخرى

ونحن مقتنعون في المغرب بالدور الهام الذي       
يض&طلع ب&ه تقن&يات الفض&اء لل&نهوض بتطوير الفضاء            

م&ة، ونع&رف م&ا ي&تمخض عن هذا من نتائج            بص&فة عا  
لك&&&ل البش&&&رية ونؤي&&&د آ&&&ل الجه&&&ود الرام&&&ية إل&&&ى دع&&&م 
ال&تعاون الدول&ي ف&ي ه&ذا الص&دد، م&ن الجانبين العلمي              

 .والقانوني

المغرب في مختلف المجاالت قد دعمت دوما       
االس&تخدام الس&لمي وع&دم التمييزي للفضاء الخارجي،         

حالية وإلضفاء طابع وإننا نعتبر أن استكمال القواعد ال
االتس&&&اق عل&&&يها وتوح&&&يدها س&&&وف يس&&&مح ف&&&ي نهاي&&&ة   
المط&&&اف بال&&&نهوض بال&&&تعاون الدول&&&ي ف&&&ي األنش&&&طة    
الفض&ائية ويسهر على توفر فرصة متكافئة لكل الدول    
م&&ن أج&&ل اس&&تخدام الفض&&اء واالس&&تفادة م&&ن ال&&بحوث       

 .الفضائية

وف&ي ه&ذه اآلون&ة ف&إن ه&ذه التكنولوجية وسيلة        
موية هام&&ة وم&&ن ث&&م ف&&إن ه&&ذه المس&&ألة    اس&&تراتيجية ت&&ن 

ينبغ&ي أن ت&نظم بحي&ث يس&مح للبلدان النامية أن تتمكن             
ف&&ي المس&&تقبل م&&ن الوص&&ول إل&&ى م&&ا ب&&ه م&&ن إمكان&&يات   
واالس&&تفادة م&&نها وتستكش&&ف م&&ن الفض&&اء الخارج&&ي،     
لذلك إن هذه التطبيقات سوف تتطور وتتسع وتختلف،   

مصدر والفض&اء الخارج&ي أو المدار الثابت باألحرى          
ناض&ج وقد تم صياغة معاهدات حينما آان عدد الدول         
الت&ي تق&وم بأنش&طة مح&دودة، ولكن في هذه اآلونة فإن             
ه&ناك ت&زايد ف&ي هذا الدور وفي األنشطة الفضائية في            

وتزايد استخدام تكنولوجيا الفضاء    . مخ&تلف المج&االت   
وآذل&&ك إض&&فاء الط&&ابع العالم&&ي عل&&ى االقتص&&اد آله&&ا     

طيب في دعم القانون التجاري،     عناص&ر تس&هم بش&كل       
وينبغ&&&ي أن يك&&&ون ه&&&ناك اآلل&&&يات المناس&&&بة ف&&&ي ه&&&ذا   
اإلط&ار، وه&ذا يجعل من الضروري أن تشترك الدول          
في هذه الصكوك التي تنظم االستخدام السلمي للفضاء        
الخارج&ي وتمك&ن م&ن تحدي&د بع&ض العناص&ر في هذه              

] ؟ي&تعذر سماعها؟ [الص&كوك وذل&ك بالنس&بة للص&كوك       
على اتساق فيما بينها، وآذلك     ] يتعذر سماعها؟ ؟[ذلك  

 .المقبلة] ؟يتعذر سماعها؟[

وحينما تحدثنا في الدورة المقبلة للجنة فإننا قد 
رآ&&&&زنا عل&&&&ى ض&&&&رورة تنق&&&&يح الص&&&&كوك القانون&&&&ية   
الموج&ودة وذل&ك بهدف تسجيل الصعوبات التي تحول         
دون المصادقة على هذه المعاهدات، وما زلنا مقتنعين  

يمك&&&&ن أن ي&&&&نهض ب&&&&العمل ف&&&&ي مخ&&&&تلف    ب&&&&أن ه&&&&ذا  

الموض&&&وعات ف&&&ي ج&&&دول األعم&&&ال والس&&&يما البندي&&&ن 
الثام&&ن والتاس&&ع والس&&يما مش&&روع اليون&&يدروا الخ&&اص 
ب&&&&المعدات الم&&&&تحرآة والمس&&&&ائل الم&&&&تعلقة بمش&&&&روع  
ال&&بروتوآول والملك&&ية الفض&&ائية ودراس&&ة مفه&&وم دول&&ة 

 .اإلطالق

ويس&عدنا أن نالح&ظ االتفاق&يات الت&ي تم&ت في            
 للج&&&&نة الفرع&&&&ية بش&&&&أن فص&&&&ل البندي&&&&ن    39ال&&&&دورة 

الخاص&&ين ب&&تحديد مع&&الم الفض&&اء الخارج&&ي وتع&&ريفه     
واس&تخدام الم&دار الثابت بالنسبة لألرض وتقسيمه إلى         
موض&&&وعين وه&&&ذا يمك&&&ن أن يع&&&ود ف&&&ي الخ&&&ير عل&&&ى   

 .النهوض بالمدار الثابت

الس&&&يد الرئ&&&يس، نق&&&اط أخ&&&رى عل&&&ى ج&&&دول     
لمغ&رب وخاصة مسألة    األعم&ال تس&ترعي انت&باه وف&د ا        

اس&تعراض الم&بادئ الم&تعلقة باس&تخدام مصادر الطاقة         
ف&&&يما ي&&&تعلق بالب&&&ند . ال&&&نووية ومفه&&&وم دول&&&ة اإلط&&&الق

الس&ابع وبال&نظر ألهم&ية ه&ذا الب&ند وآذلك أثر استخدام             
مص&&ادر الطاق&&ة ال&&نووية ف&&ي الفض&&اء عل&&ى األم&&ن م&&ن   
الض&روري أن تعم&ق اللج&نة الفرع&ية القانونية النقاش            

ن تقيم مسألة استعراض المبادئ التي تحكم استخدام وأ
مص&&ادر الطاق&&ة ال&&نووية وذل&&ك بتجم&&يع أآ&&بر ق&&در م&&ن  

 .المعلومات حول هذه المسائل

أم&&ا ف&&يما ي&&تعلق بمفه&&وم دول&&ة اإلط&&الق فم&&ن     
اإلج&راءات الت&ي يتعي&ن عل&ى اللج&نة الفرعية القانونية            
أن ت&&نظر ف&&يها ه&&ي إقام&&ة ح&&وار ب&&ناء لتوض&&يح ه&&ذا         

وم وآذل&&&ك ف&&&ي إط&&&ار تطب&&&يق المع&&&اهدات ذات   المفه&&&
الص&لة وه&و مفه&وم المس&ؤولية وآذلك مسألة التسجيل           
وهذا النقاش يجب أن يرتكز من ناحية إلى التشريعات 
الوطن&ية الفض&ائية وم&ن ناح&ية أخ&رى إلى الممارسات        

 .العملية وذلك آي نحدد الثغرات المحتملة

 الس&يد الرئ&يس، نق&در آ&ل ال&تقدير العم&ل الذي            
قام&ت ب&ه اللج&نة الفرع&ية القانون&ية م&نذ نشأتها، ولكننا              
ف&&&ي الوق&&&ت ذات&&&ه نش&&&دد عل&&&ى أهم&&&ية ال&&&تحديات الت&&&ي   
تواجه&&نا بال&&نظر إل&&ى تعق&&د المس&&ائل المعروض&&ة عل&&ى    
نظ&&&&رنا، وبال&&&&نظر إل&&&&ى ال&&&&تطور الس&&&&ريع لألنش&&&&طة    

وإن عمل&ية إدارة رش&يدة للم&وارد في لجنتنا      . الفض&ائية 
دة النظر في أساليب عمل     الفرع&ية، وآذل&ك مس&ألة إعا      

اللج&نة الفرع&ية أصبحت أمور ضرورية آي تستجيب       
اللج&&&نة لل&&&تطلعات وآ&&&ي تق&&&وم بمهم&&&تها عل&&&ى الوج&&&ه    

 .األآمل

ش&&كرا للس&&يد م&&ندوب المغ&&رب عل&&ى : الرئGGيس
ه&ذا الب&يان، وأش&كرك آذل&ك عل&ى التهن&ئة الت&ي تقدمت               

والم&&تحدث التال&&ي عل&&ى قائمت&&ي ص&&باح    . به&&ا للرئاس&&ة 
 .ادة سفير اإلآوادور، وأعطيه الكلمةاليوم هو سع

ترجمة فورية ) (اإلآوادور(السيد باالسيوس 
ش&&كرا ج&&زيال س&&يادة الرئ&&يس،    ): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية  

حي&ث أن&ه ه&ذه ه&ي الم&رة األولى التي يتناول فيها وفد               
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اإلآ&وادور الكلم&ة، اس&محوا ل&ي أن أتقدم إليكم بالتهنئة            
نة الفرع&&ية ف&&ي عل&&ى إع&&ادة ان&&تخابكم لرئاس&&ة ه&&ذه اللج&&

، ونح&&ن عل&&ى ثق&&ة أن&&ه 2003 � 2001الف&&ترة م&&ا بي&&ن 
بفض&ل تجربتك الواسعة وبفضل األعوام الطويلة التي      
وفرت للجنة الفرعية مهاراتك فيها، نحن على ثقة من         

 .أننا سنحقق النجاح في أعمالنا

اإلآ&&وادور تنض&&م إل&&ى الب&&يان ال&&ذي تق&&دم ب&&ه       
كا الالتين&&ية س&&عادة س&&فير الب&&يرو باس&&م مجموع&&ة أم&&ري   

والكاريبي، وآذلك تنضم اإلآوادور للبيانات التي تقدم   
به&&ا وف&&د آولومب&&يا بش&&أن المس&&ائل القانون&&ية المرت&&بطة   

 .بالفضاء

وف&د اإلآ&وادور له نف&س موق&ف آولومب&يا ف&ي         
ه&ذا المجال، وإن وفد اإلآوادور يود أن يشارك بشكل   
فعال في فريق العمل المفتوح العضوية وذلك من أجل 

ل&&&نظر ف&&&ي وض&&&ع اتفاق&&&ية وح&&&يدة ف&&&ي مج&&&ال ق&&&انون   ا
الفض&&اء، حي&&ث أن&&نا ن&&رى أنه&&ا ض&&رورة ملح&&ة ل&&دى        

 .المجتمع الدولي

واإلآ&&وادور س&&وف يعم&&ل بنش&&اط آذل&&ك ف&&ي      
 25/122إط&&ار أعم&&ال الكوب&&وس عل&&ى أس&&اس الق&&رار  

الص&ادر ع&ن الجمع&ية العام&ة وال&ذي يغط&ي عدد آبير              
 .من جوانب أعمال هذه اللجنة

س، اس&&محوا ل&&ي آذل&&ك أن أتق&&دم    الس&&يد الرئ&&ي 
بتهن&ئة خاص&ة للعاملين في أمانة الكوبوس على العمل          
المم&تاز الذي قاموا به في إعدادهم لهذه الدورة وآذلك          
الدع&&م ال&&ذي يوف&&رونه بش&&كل مس&&تمر للج&&نة الكوب&&وس    

ش&&&كرا س&&&يادة   . بفض&&&ل آف&&&اءاتهم القانون&&&ية والعلم&&&ية   
 .الرئيس

 البيان، شكرا سعادة السفير على هذا: الرئيس
 .وشكرا على التهنئة التي وجهتها للرئاسة

الس&ادة األعض&اء الموق&رون، قائمة المتحدثين        
الخاص&&ة بأعض&&اء اللج&&نة ق&&د انته&&ت، ولك&&ن ل&&دي عل&&ى 
القائم&ة اآلن طل&ب م&ن جمهورية آوريا بصفة مراقب           
لت&&&ناول الكلم&&&ة ف&&&ي ه&&&ذه ال&&&دورة م&&&ن دورات اللج&&&نة   

غ مم&&&&ثل الفرع&&&&ية وأعط&&&&ي الكلم&&&&ة إذن للس&&&&يد ش&&&&ان   
 .جمهورية آوريا آي يتقدم ببيانه

ت&&&رجمة ) (جمهوري&&&ة آوري&&&ا (السGGGيد شGGGانغ  
ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يادة ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية

الس&&&يد الرئ&&&يس، حي&&&ث أن ه&&&ذه ه&&&ي الم&&&رة   . الرئ&&&يس
األول&ى الت&ي يت&ناول فيها وفد جمهورية آوريا الكلمة،           

بكم اس&محوا ل&ي أن أتق&دم لك&م بالتهنئة على إعادة انتخا            
 .لرئاسة لجنتنا الفرعية

الس&&&يد الرئ&&&يس، إنن&&&ي واث&&&ق تمام&&&ا م&&&ن أن      
ال&&&&تزامك وق&&&&يادتك القدي&&&&ر ألعمال&&&&نا باإلض&&&&افة إل&&&&ى  

تجرب&&&تك وخ&&&برتك س&&&وف ت&&&ؤدي بنقاش&&&نا إل&&&ى ن&&&تائج  
 .إيجابية ومنتجة

الس&&يد الرئ&&يس، لتحق&&يق ه&&ذه الغ&&رض فإنن&&ي     
أؤآ&د لك&م عل&&ى تعاون&نا ودعم&نا آ&&امال، باإلض&افة إل&&ى      

د أن أع&&رب ع&&ن تقدي&&رنا الح&&ار للعاملي&&ن ف&&ي    ذل&&ك أو
مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي عل&&ى الجه&&ود الت&&ي     
بذلوه&&ا ف&&ي اإلع&&داد له&&ذه ال&&دورة وآذل&&ك الش&&كر له&&م      
والتهن&&&ئة عل&&&ى اإلنج&&&ازات الت&&&ي خبرت&&&نا به&&&ا الس&&&يدة   

 .عثمان

الس&يد الرئيس، إن جمهورية آوريا تؤيد بشدة    
ية فيما يتعلق   ال&دور الح&يوي ال&ذي تلع&به اللج&نة الفرع&           

ب&تعزيز األنشطة الفضائية من المنظور القانوني، وإن        
ال&&نقاش ال&&&ذي تج&&&ريه ه&&&ذه اللج&&نة الفرع&&&ية ق&&&د اس&&&هم   
إسهاما حقيقيا في وضع أسس القوانين الفضائية وأدى        
آذل&ك إل&ى اع&تماد مع&اهدات خم&س ف&ي مج&ال الفضاء             

. الخارج&&ي باإلض&&افة إل&&ى م&&بادئ الفض&&اء الخارج&&ي     
على ثقة من أن روح التعاون والتوافق وإنني أتطلع، و

س&&وف تس&&مح ل&&نا ف&&ي إط&&ار ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية م&&ن     
تج&اوز أي عق&بات أو ص&عوبات ق&د نواجهه&ا م&ن أجل               
تحس&&&&ين ال&&&&نظام القانون&&&&ي لالس&&&&تخدامات المنص&&&&فة     

 .والسلمية للفضاء الخارجي

السيد الرئيس، في هذه المرحلة وفد جمهورية 
ود ثالثة من بنود جدول     آوريا يود أن يمس بإيجاز ببن     

 .األعمال، البند السادس والسابع والثامن

آلنا يعترف بأن استخدام  . أوال، الب&ند الس&ادس    
الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض وه&&و مص&&در طبيع&&ي   
مح&دود يتطل&ب انت&باه خ&اص بالنسبة للدول التي يتعين      
عل&&يها أن تحص&&ل عل&&ى التجه&&يزات الالزم&&ة إلط&&الق    

وآما سجل  . ش&غيل تلك األجسام   أجس&ام ف&ي الفض&اء وت      
ع&&دد م&&ن الوف&&ود ف&&ي مناس&&بات مخ&&تلفة م&&ن ق&&بل ف&&إن      
النظام القانوني للمدار الثابت بالنسبة لألرض يجب أن 
يش&مل الس&بل والوس&ائل الكف&يلة بتطب&يق مبدأ الوصول            
الع&&ادل واالس&&تخدام المنص&&ف م&&ن جان&&ب آاف&&ة ال&&دول   

 .وبشكل رشيد

قد أن وف&&ي ه&&ذا الس&&ياق ف&&إن وف&&د ب&&الدي يع&&ت     
الممارس&&&ات الخاص&&&ة بالس&&&واتل الورق&&&ية ف&&&ي الم&&&دار  
الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض تع&&وق ف&&ي واق&&ع األم&&ر ه&&ذه     

 .االستخدام المنصف والفعال

بالنس&بة للب&ند الس&ابع، فإن&نا نش&عر ب&نفس القلق            
ال&&ذي أع&&رب ع&&نه أعض&&اء آخ&&رون بالنس&&بة للمخاط&&ر   
المح&&&&تملة الت&&&&ي تفرض&&&&ها مص&&&&ادر الطاق&&&&ة ال&&&&نووية  

 وفي حين نعترف بأن مناقشة هذا الموضوع بالفضاء،
أم&&ر أساس&&ي، إال أن&&نا ن&&رى أن&&ه م&&ن األهم&&ية أن نض&&ع  
معاي&&ير لألم&&ان ملموس&&ة بالنس&&بة ألي عمل&&يات تش&&مل    

وفي هذا  . مص&ادر طاق&ة نووي&ة ف&ي الفض&اء الخارجي          
الش&أن ن&توقع أن الم&داوالت الجارية في اللجنة العلمية           
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ب&&ثمار ناجح&&ة  والتقن&&ية ف&&ي ه&&ذا المج&&ال س&&وف تؤت&&ي    
وس&&وف توف&&ر ل&&نا األس&&اس لمناقش&&اتنا القانون&&ية له&&ذا       

 .الموضوع

أم&&&&ا بالنس&&&&بة للب&&&&ند الثام&&&&ن، فلق&&&&د س&&&&جلنا أن 
مش&&روع ال&&برتوآول األول&&ي ح&&ول المس&&ائل المرت&&بطة  
بالملك&ية الفض&&ائية م&ن ش&&أنه أن ييس&ر عمل&&ية مش&&روع    
تموي&&ل المش&&روعات الفض&&ائية ف&&ي ظ&&ل نظ&&ام قانون&&ي   

حي&ن نع&ترف بف&ائدة ه&ذا ال&نظام في         دول&ي س&ليم، وف&ي       
تطوي&&ر ص&&ناعة الفض&&اء ومش&&اريع الفض&&اء، إال أن&&نا      
ن&&رى أن&&ه آ&&ي يق&&بل ه&&ذا ال&&بروتوآول م&&ن أآ&&بر ع&&دد      
ممك&ن م&ن ال&دول يج&ب أن يكون هيكله متوازن وذلك             
م&&ا بي&&ن مخ&&تلف المص&&الح، ونظ&&را ب&&أن ال&&بروتوآول     
م&&&ازال ف&&&ي خطوات&&&ه األول&&&ى فعلي&&&نا آذل&&&ك أن ن&&&تخذ    

 المناس&&&بة آ&&&ي نض&&&من أن ه&&&ذا ال&&&بروتوآول   التداب&&&ير
س&&&وف يتس&&&ق م&&&ع ق&&&انون الفض&&&اء وس&&&وف يراع&&&ي      

 .المشاآل المحتملة التي تم تحديدها بالفعل

الس&يد الرئ&يس، أغتنم هذه الفرصة آي أعرب    
باس&م وف&د بالدي عن عرفاننا وامتنانا للدول األعضاء          
الت&&&ي أي&&&دت طل&&&ب آوري&&&ا آ&&&ي تص&&&بح عض&&&وا آ&&&امل 

س، وآما تعرفون فإن المشاورات العضوية في الكوبو
الغ&&&ير رس&&&مية الت&&&ي عق&&&دت بمناس&&&بة ال&&&دورة الثام&&&نة  
والثالثي&ن للج&نة الفرع&ية العلم&&ية والتقن&ية ق&د توص&&لت      

 دول 6إل&&ى تواف&&ق بالنس&&بة للتوص&&ية الخاص&&ة بق&&بول     
. وم&&نها جمهوري&&ة آوري&&ا آأعض&&اء آاملي&&ن العض&&وية  

وآم&&ا ت&&تذآرون، آوري&&ا أعرب&&ت بش&&كل مس&&تمر ع&&ن      
دادها ورغبتها آي تصبح عضوا آامل العضوية       اس&تع 

ف&ي الكوب&وس، ول&يس ل&دي أي ش&ك ب&أن أنشطة آوريا          
الفض&ائية، باإلض&افة إل&ى مش&ارآة آوري&ا بش&كل فعال             
ف&&ي ال&&تعاون الدول&&ي ف&&ي مج&&ال ش&&ؤون الفض&&اء ي&&برر   
عض&وية آوري&ا آعض&و آامل العضوية في هذه الهيئة        

 .الموقرة

 أآرر من   وف&ي الخ&تام س&يادة الرئ&يس، أود أن         
جدي&د ال&&تزام حكوم&&ة جمهوري&&ة آوري&&ا بالمش&&ارآة ف&&ي  
الجه&ود الجماع&ية عل&ى مستوى المجتمع الدولي وذلك          
لتحق&يق نظ&ام قانون&ي يخص األنشطة الفضائية ويعود          

 .وشكرا سيادة الرئيس. بالفائدة على اإلنسانية جمعاء

أش&كر سعادة السفير على هذا البيان   : الرئGيس 
 وأش&&كرك آذل&&ك عل&&ى توج&&يه  باس&&م جمهوري&&ة آوري&&ا،

 .التهنئة للرئاسة

سيداتي وسادتي، السيد ممثل جمهورية آوريا 
ت&&بادل ع&&ام "آ&&ان الم&&تحدث األخ&&ير ح&&ول الب&&ند الثال&&ث 

ه&&ل ه&&ناك وف&&ود أخ&&رى اآلن ترغ&&ب ف&&ي أن   " ل&&آلراء
 .حسنا. تتناول الكلمة بشأن هذا البند بالتحديد؟ آال

تحدة الخمس  حالة معاهدات األمم الم   : "البGند الرابع  
 "المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

أع&&تقد إذن أن&&ه بإمكان&&نا اآلن أن نغل&&ق ال&&نقاش  
ح&ول هذا البند ونبدأ في مناقشة البند الرابع الخاص بـ          

حال&&&&ة مع&&&&اهدات األم&&&&م الم&&&&تحدة الخم&&&&س الم&&&&تعلقة  "
لألس&ف لم يصلني أي     ". بالفض&اء الخارج&ي وتطب&يقها     

لبند، أود أن أسأل مرة     طل&ب لت&ناول الكلم&ة حول هذا ا        
أخ&&&رى، ه&&&ل ه&&&ناك أي وف&&&د م&&&ن الوف&&&ود يرغ&&&ب ف&&&ي 

 .الحديث عن هذا البند اليوم؟ نعم، المكسيك

ت&&رجمة فوري&&ة ) (المكس&&يك(السGGيدة فلوريGGس 
ش&&كرا ج&&زيال س&&يادة الرئ&&يس،    ): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية  

حيث أن هذه هي المرة األولى التي أتناول فيها الكلمة          
ا لي أن أعرب عن سرورنا إذ       في هذه الدورة، اسمحو   

ن&&راك ت&&ترأس م&&رة أخ&&رى أعمال&&نا ونك&&رر ل&&ك م&&رة        
 .أخرى استعدادنا الكامل لمساعدتك في إدارة أعمالنا

أود أن أعل&ق س&يادة الرئ&يس عل&ى البند الرابع          
حال&&ة مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة الخم&&س      "الخ&&اص ب&&ـ  

المكس&&&&يك ". الم&&&تعلقة بالفض&&&اء الخارج&&&ي وتطب&&&يقها    
اهدات الخمس، والمكسيك مقتنعة تماما     طرف في المع  

بأهم&&ية إض&&فاء الط&&ابع العالم&&ي عل&&ى تل&&ك المع&&اهدات   
وتطب&&يقها عل&&ى نط&&اق واس&&ع وعلي&&نا أن نس&&عى ل&&زيادة  

 .االنضمام لهذه المعاهدات

ولق&د اس&تمعنا بس&رور ب&الغ إلى بيان البرازيل           
ب&&&األمس ال&&&ذي ج&&&اء ف&&&يه أن الس&&&لطات الوطن&&&ية ف&&&ي     

ت الراه&ن ف&ي االنض&مام إلى        ال&برازيل ت&نظر ف&ي الوق&       
المع&اهدة الخاص&ة بتس&جيل األجس&ام الفض&ائية ونتمنى           
أن تتمك&&&&ن ال&&&&برازيل ف&&&&ي أق&&&&رب وق&&&&ت ممك&&&&ن م&&&&ن  

وآذل&&ك نرح&&ب بب&&يان ب&&يرو  . االنض&&مام له&&ذه المع&&اهدة
الخاص باالتفاقية الدولية حول المسؤولية عن الضرر       
ونح&&ث آاف&&ة ال&&دول الت&&ي ل&&م تفع&&ل ذل&&ك لع&&د أن تق&&وم      

ت وأن ت&&&نظر ف&&&ي إمكان&&&ية االنض&&&مام إل&&&ى    بمش&&&اورا
 .الصكوك التي لم تنضم إليها بعد

الس&&يد الرئ&&يس، أس&&&لوب م&&ن أس&&اليب تيس&&&ير     
انض&&مام ال&&دول للمع&&اهدات الخم&&س ه&&و أن نح&&اول أن  
نع&رف م&ا ه&ي األسباب التي أدت بعدم التصديق على           
ع&دد م&ن ه&ذه المعاهدات بالقدر الكافي وأن نحاول أن            

ي تعترض طريق بعض الدول في      نذلل الصعوبات الت  
ب&األمس أش&ار عدد من الوفود إلى عدد من        . االنض&مام 

ه&&ذه األس&&باب، وباإلض&&افة إل&&ى ذل&&ك فإن&&نا ن&&رى م&&ن       
جانب&&&نا أن االف&&&تقار إل&&&ى التص&&&ديق بالنس&&&بة لع&&&دد م&&&ن 
المع&&اهدات يمك&&ن أن يرت&&بط بمس&&توى األنش&&طة الت&&ي     

 .تقوم بها الدول في الفضاء الخارجي

ح&ب ب&أن أغلب&ية ال&دول التي         وإن&نا نس&جل ونر    
تق&وم بأنش&طة من&تظمة ف&ي الفض&اء الخارج&ي انضمت             
إل&ى أربع&ة م&ن اص&ل خم&س مع&اهدات مم&ا يق&وي من                 
ه&&ذا ال&&نظام، ولك&&ن وعل&&ى ال&&رغم م&&ن ذل&&ك ف&&إن ع&&دد      
التص&ديقات اق&ل بالنس&بة لل&دول التي ليس لديها أنشطة            
ف&ي الفض&اء الخارجي أو التي تقوم بهذه األنشطة على    

وإن&&نا نع&&تقد أن&&ه م&&ن األهم&&ية أن   . س من&&تظمغ&&ير أس&&ا 
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نرآ&&ز عل&&ى ه&&ذا الجان&&ب ونوض&&ح أهم&&ية المع&&اهدات     
الخمس وأحكام تلك المعاهدات لإلنسانية جمعاء بغض 
ال&&نظر ع&&ن مس&&توى األنش&&طة الت&&ي تق&&وم به&&ا مخ&&تلف    

م&&&ا ه&&&و مؤآ&&&د ه&&&و أن اآتش&&&اف . ال&&&دول ف&&&ي الفض&&&اء
هذا الفض&اء يج&ب أن ي&تم لص&الح ولف&ائدة آافة الدول و          

 .أمر يعتبر مسؤولية اإلنسانية هنا

وآذلك، وفي مواجهة تزايد األنشطة الفضائية 
م&&ن جان&&ب ن&&رى أن ه&&ناك دول ف&&ي واق&&ع األم&&ر تم&&س  
به&ذه األنش&طة الفض&ائية آ&الدول التي يلحق بها ضرر            

وإن . م&ا بس&بب ه&ذه األنش&طة، أو أي إمكان&يات أخرى      
نظ&&ام قانون&&ي دول&&ي ف&&ي ه&&ذه الحال&&ة يص&&بح ض&&رورة،  
وإن اس&تخدام الفض&&اء لف&&ائدة اإلنس&&انية يج&&ب أن يس&&تند  
إل&ى معاي&ير قانون&ية دولية وخاصة عندما يتعلق األمر           

وم&&ن الض&&روري . بمس&&ألة تس&&جيل األجس&&ام الفض&&ائية 
إذن بالنس&&&بة لكاف&&&ة ال&&&دول األعض&&&اء أن تنض&&&م إل&&&ى     
المع&&اهدات الخم&&س، واللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ه&&ي      

هوض لتص&&ديق ال&&دول  المحف&&ل المناس&&ب للس&&عي بال&&ن   
المخ&&&تلفة عل&&&ى تل&&&ك المع&&&اهدات، م&&&ن خ&&&الل ن&&&دوات   
تعقده&ا األم&م المتحدة وهب وسيلة فعالة لزيادة الوعي          

باإلض&&&افة إل&&&ى ض&&&رورة . لف&&&ائدة المع&&&اهدات الخم&&&س
استكش&اف العق&بات الت&ي تع&ترض طريق االنضمام أو          

واللجنة عليها أن توضع تلك العقبات بشكل       . التصديق
. الس&&&بل الملموس&&&ة لمعالج&&&ة الموق&&&فآ&&&امل آ&&&ي نج&&&د 

ونتم&نى أن يك&ون حوارن&ا دائما مفتوحا وصريحا وإن           
المكس&&يك م&&&ن جان&&بها س&&&وف ت&&بذل آ&&&ل الجه&&ود آ&&&ي     

 .تنهض بمستوى التصديق على المعاهدات الخمس

أش&&كر المكس&&يك عل&&ى ه&&ذا الب&&يان،    : الرئGGيس
 .وآذلك على التهنئة الموجهة للرئاسة

لمكس&&يك آ&&ان  الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، ا  
الوفد الوحيد الذي طلب التعليق على هذا البند، ولكنني 
أرى اآلن أن س&&عادة س&&فير النمس&&ا، الدآ&&تور فينكل&&ير،    
ال&ذي ش&ارك ألع&وام طويل&ة ف&ي نش&اط اللج&نة الفرعية         
وأس&&&هم إس&&&هاما حقيق&&&يا ف&&&ي إح&&&راز ال&&&تقدم بالنس&&&&بة       

أرى أن&&&ه يطل&&&ب الكلم&&&ة  . للص&&&كوك الدول&&&ية الخمس&&&ة 
 .وأعطيه إياها

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن   ) (النمس&&ا(السGGيد فيGGنكلر  
السيد الرئيس،  . شكرا سيادة الرئيس  ): اللغة اإلنكليزية 

أود أن أتق&&دم ل&&ك أن&&ت بالتهن&&ئة وأع&&رب ع&&ن ارتياح&&ي  
وارت&&&ياح وف&&&د ب&&&الدي إذ ن&&&راك ت&&&ترأس ه&&&ذه اللج&&&نة     

 .الفرعية مرة أخرى

تناول&ت الكلم&ة س&يادة الرئيس، ألنني في واقع     
ب&&يانات الت&&ي أبدي&&ت، وودت أن أتق&&دم  األم&&ر ألهم&&ت بال

 .بدوري بعدد من المالحظات حول البند قيد البحث

بالنس&&&بة للتص&&&ديق عل&&&ى الص&&&كوك األساس&&&ية 
للفض&اء الخارج&ي، باإلض&افة إلى الصك الذي أشارت        

االنضمام إلى هذه الصكوك أمر     . إل&يه مندوبة استراليا   

 غاية في األهمية ونشجع بطبيعة الحال على االنضمام
له&ذه الص&كوك حتى وإن اعترفنا أن هناك بالفعل عدد           
ال ب&أس من الدول قد انضم إلى أغلب هذه المعاهدات،         
إال أن&نا نق&ول أن االنض&مام إل&ى ه&ذه المع&اهدات يعتبر          

 .االعتراف بالقانون الدولي للفضاء

بالنس&&بة لم&&ا أش&&ارت إل&&يه اس&&تراليا، أع&&تقد أن&&ه  
 فيما إذا آان من لدى استراليا فكرة جيدة، أي أن ننظر   

المطل&&وب أن نس&&عى إل&&ى جع&&ل ه&&ذه المع&&اهدات أآ&&ثر    
جاذب&&&ية بالنس&&&بة لل&&&دول، وق&&&بل أن نتوص&&&ل إل&&&ى أي     
اس&تنتاج علي&نا أن نحلل، لماذا تردد عدد من الدول في           
التص&&&ديق عل&&&ى ه&&&ذه المع&&&اهدات، ونع&&&رف م&&&ا ه&&&ي    
المش&اآل، نع&رف م&ا ج&اء ف&ي تل&ك المع&اهدات وما إذا               

ت مطلوبة آي نجتذب عدد أآبر      آ&ان هناك أي إجراءا    
 .من الدول

ثان&يا، أود آذلك أن أشير إلى ما أدليت أنت به   
بعد بيان اندونيسيا، نعتقد أنه علينا أن نعرف أن هناك         
ب&الفعل م&ا يمك&ن أن نق&وم ب&ه ل&تعزيز الص&كوك القائمة             
دون أن نغ&&&ير أي ش&&&يء وأن نع&&&دل ه&&&ذه الص&&&كوك،     

أتذآ&ر ه&نا أننا     و. وخاص&ة بالنس&بة التفاق&ية المس&ؤولية       
ف&ي الع&ام الماض&ي، حاول&نا أن نفتح سبيال لتعزيز هذه             
االتفاق&&&ية، وعلي&&&نا أن ن&&&تذآر ه&&&ذه الم&&&بادرة وأن نق&&&وم 
بش&كل ف&ردي وتوع&ية باالع&تراف بالطابع الملزم لهذه           
االتفاقية، لسنا بحاجة إلى تعديل االتفاقية في حد ذاتها، 

 ه&&ذه ولك&&ن م&&ا م&&ن ش&&ك، أن&&نا إذا م&&ا التزم&&نا بأحك&&ام      
االتفاق&&ية س&&وف نع&&زز م&&ن وض&&عها وتطب&&يقها وس&&وف 

 . يدفع ذلك بالدول آي تلجأ إلى هذه االتفاقية

بإمكان&نا إذن أن نفع&ل ذلك من خالل إعالنات          
أو ب&يانات ف&ردية، وأطل&ب إلى الدول أن تنظر في هذه       
اإلمكان&&&ية، أي أن تعل&&&ن ع&&&ن ال&&&تزامها بأحك&&&ام تل&&&ك      

لض&&رر م&&ن ج&&راء   ال&&دول الت&&ي ق&&د تم&&س با   . االتفاق&&ية
األنش&&طة الفض&&ائية، عل&&ى س&&بيل الم&&ثال، ه&&ذا س&&يعزز   

ش&&كرا ي&&ا س&&يادة . والش&&ك م&&ن الق&&انون الدول&&ي للفض&&اء 
 .الرئيس

أشكر سعادة سفير النمسا على بيانك : الرئيس
. وآذل&ك عل&ى التهن&ئة الت&ي تقدم&ت به&ا في بداية البيان             

الم&تحدث التال&ي عل&ى قائمت&ي ه&و الس&يد ممثل اليونان              
 .رالموق

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السGGيد آاسGGابوغلو 
الس&&&يد . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس ): م&&&ن اللغ&&&ة الفرنس&&&ية 

الرئ&&يس، أعرب&&ت ل&&ك م&&ن ق&&بل ع&&ن تهنئت&&ي ف&&ي بداي&&ة    
ال&&&دورة، عل&&&ى أي&&&ة ح&&&ال، س&&&أآرر م&&&رة أخ&&&رى اآلن   

 .تمنياتي لك بالنجاح في جهودك

طلب&&&ت الكلم&&&ة بخص&&&وص الب&&&ند ال&&&رابع م&&&ن   
ر ببعض الحيرة، لقد تحدثنا     ج&دول األعمال، إنني أشع    

م&&ن ق&&بل ع&&ن مش&&اغل ع&&دد م&&ن ال&&دول بالنس&&بة لحال&&ة    
تتذآرون سيادة الرئيس أننا . تطبيق المعاهدات الخمس
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شكلنا فريقا مصغرا في هذا الشأن ولكن لم تكن متابعة 
لذلك، ومجرد النظر في هذا الموضوع آبند على بنود  

 ودون أن ج&دول األعمال وبالنسبة لبند له هذه األهمية  
نتمكن من مناقشة الجوانب االجتماعية للقانون الدولي       
للفض&&اء، س&&لوك ال&&دول، لم&&اذا ال توق&&ع؟ لم&&اذا ح&&تى ال  

 .تنضم لتلك المعاهدات؟

م&ن ناحية أخرى لدينا انشغاالت ليس فقط من    
حيث التطبيق الرسمي وإنما من حيث االحترام الفعلي 

قت نرى  لم&بادئ الق&انون الدولي للفضاء، خاصة في و        
ف&&يه أن الش&&رآات الخاص&&ة، عل&&ى ص&&عيد الممارس&&ة،      

 .تميل إلى أن تحل محل الدولة

إذن ه&&ناك مش&&كلة آ&&برى ه&&نا س&&نواجهها، ألن 
أي فص&&ل ف&&ي المس&&ؤوليات، مس&&ؤولية الدول&&ة بش&&كل      
ع&&ام، مس&&ؤوليتها ع&&ن أنش&&طة مواطن&&يها، س&&واء آ&&انوا  

إذن ع&&دم مس&&ؤولية . آ&&يانات ش&&رآات خاص&&ة أو أف&&راد
ذل&&ك س&&يخلق مش&&اآل آ&&برى م&&ن وجه&&ة      الدول&&ة ع&&ن  

وإل&ى حي&ن تغ&ير الموق&ف فإن الدولة ما زالت       . نظ&ري 
 .هي المسؤولة عن آافة أنشطة المواطنين

ه&&&ناك آذل&&&ك مس&&&ألة تخ&&&ص تك&&&امل ال&&&نظام      
الحال&ي، ف&ي الوقت الراهن هناك تقسيم لقواعد وللنظم          
وس&&&تتاح ل&&&ي فرص&&&ة التعل&&&يق عل&&&ى ه&&&ذا الموض&&&وع     

البند العاشر، على أية حال     بالتفصيل عندما نصل إلى     
م&&نذ اآلن أود أن أش&&اطرآم بع&&ض االنش&&غاالت بش&&أن    

آثيرا ما تحدثنا   . تك&امل ال&نظم والقواع&د في هذا الشأن        
ع&&ن الض&&رورة أو الحاج&&ة ل&&تعديل أو اس&&تكمال ال&&نظم    
القائم&&ة بس&&بب ه&&ذا ال&&تقدم التكنولوج&&ي اله&&ائل وآذل&&ك    

ه&&ذه تكاث&&ر تدخ&&ل الك&&يانات أو الش&&رآات الخاص&&ة إل&&ى 
األنش&طة، وبال&نظر إل&ى ه&ذا الوض&ع، ي&بدو لي أنه من          
الض&&&روري أن نع&&&يد تش&&&كيل الف&&&ريق الع&&&امل المعن&&&ي 
بال&&&&&نظر أو إع&&&&&ادة أو اس&&&&&تعراض، علي&&&&&نا أن نج&&&&&د   
المص&&طلح المناس&&ب ه&&نا، مص&&طلح ال ي&&ؤدي إل&&ى أي    
س&وء تفس&ير أو س&وء فه&م بالنس&بة لعدد من الدول التي         

وضاع الحالية اعترضت على أي حديث عن تغيير األ      
وأحتفظ لنفسي  . أو تعديل المعاهدات الخمسة الفضائية    

بح&ق العودة للحديث عن هذا الموضوع في إطار البند   
 .وشكرا سيادة الرئيس. العاشر

ش&&كرا للم&&ثل ال&&يونان الموق&&ر عل&&ى    : الرئGGيس
حض&&رة الس&&يدات والس&&ادة، به&&ذا أص&&ل إل&&ى    . مداخل&&ته

ع م&&ن ج&&دول نهاي&&ة قائم&&ة المتحدثي&&ن ح&&ول الب&&ند ال&&راب 
حال&&&&ة مع&&&&اهدات األم&&&&م الم&&&&تحدة الخم&&&&س "األعم&&&ال  

أقل&&ه بالنس&&بة ". الم&&تعلقة بالفض&&اء الخارج&&ي وتطب&&يقها 
إل&&&ى ال&&&يوم ص&&&باحا انتهي&&&نا م&&&ن ه&&&ذا الب&&&ند، وبالط&&&بع   

. س&نكتمل ال&نظر ف&ي ه&ذا الب&ند ال&رابع اليوم بعد الظهر             
إذن بالنس&&بة إل&&ى الوف&&ود الت&&ي ترغ&&ب ب&&اإلدالء بب&&يان     

ند ب&الذات يمك&نها أن تق&وم بهذا اليوم بعد           ح&ول ه&ذا الب&     
 .الظهر

معلومGات عGن أنشGطة المGنظمات الدولGية فيما يتعلق            
 بقانون الفضاء

وبم&ا أنه ال يزال لدينا بعض الوقت اآلن، أود          
أن أف&&تح اآلن ب&&&اب ال&&&نقاش ح&&&ول الب&&&ند الخ&&&امس م&&&ن  

معلوم&&&ات ع&&&ن أنش&&&طة الم&&&نظمات   "ج&&&دول أعمال&&&نا  
وهنا لدي متحدثان ". ون الفضاءالدولية فيما يتعلق بقان

ح&&ول ه&&ذا الب&&ند، عل&&ى قائم&&ة المتحدثي&&ن ولك&&ن ق&&بل أن  
 .أعطيهما الكلمة أود أن أشير إلى بعض المواضيع

آم&ا ذآ&رنا باألمس، خالل النظر في هذا البند     
ف&&ي الع&&ام الماض&&ي، إن اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ق&&د       
 حصلت على مجموعة من التقارير الشفهية أو الخطية

م&&&ن م&&&نظمات دول&&&ية آان&&&ت األمان&&&ة ق&&&د دع&&&تها لتف&&&يد  
بأنشطتها حول قانون الفضاء، ووافقت اللجنة الفرعية     
عل&&&ى أن األمان&&&ة يج&&&ب أن تدع&&&و م&&&رة أخ&&&رى تل&&&ك     
 .المنظمات لترفع تقاريرها في الدورة الحالية أيضا

 وف&&ي ه&&ذا الس&&ياق أود أن ألف&&ت انت&&باه الوف&&ود  
معلومات "ها  إل&ى مذآ&رة ص&درت ع&ن األمانة وعنوان         

ح&&ول أنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية ف&&يما ي&&تعلق بق&&انون      
 وه&&&&ي A/AC.105/C.2/L.223وه&&&&ي الوث&&&&يقة  " الفض&&&&اء

تح&&&توي عل&&&ى تقاري&&&ر حص&&&لنا عل&&&يها م&&&ن المرآ&&&ز       
األوروب&&ي لق&&انون الفض&&اء ووآال&&ة الفض&&اء األوروب&&ية 
والمعه&&&د الدول&&&ي لق&&&انون الفض&&&اء ورابط&&&ة الق&&&انون      

 .الدولي

ات الدولية، بلغت أيضا  فضال عن هذه المنظم   
أن ع&دد الم&نظمات األخرى التي سترفع تقاريرها إلى          

ولكن، . اللج&نة الفرع&ية خ&الل اجتماعات&نا س&يزداد إذن      
نظرا إلى اإلجراءات المرعية في لجنتنا الفرعية، قبل        
أن أدع&و الم&نظمة األول&ى لتدل&ي بتقاريرها أود هنا أن          

ود أن تدل&&ي أف&تح ب&اب ال&نقاش أم&ام تل&ك الوف&ود الت&ي ت&        
هل من وفد يرغب . بب&يان تمه&يدي ف&ي إط&ار هذا البند        

ف&ي التعل&يق على هذا البند، بشكل تمهيدي بالطبع؟ ال؟           
 .اليونان، حضرة ممثل اليونان، تفضل. عفوا، بلى

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السGGيد آاسGGابوغلو 
ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس،  ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية

عتقد أنه لدينا اجتماع أساسي     مجرد مالحظة سريعة، أ   
، WRCوهو المؤتمر الثاني العالمي التصاالت الراديو 

م&ايو الماضي في استانبول طيلة      /ال&ذي انعق&د ف&ي أي&ار       
ش&&هر واح&&د، وف&&ي ذل&&ك المؤتم&&ر أعدن&&ا وض&&ع خط&&ة      
ل&توزيع ال&ترددات بالنس&بة إل&ى الب&ث اإلذاع&ي المباشر             

بة ع&&بر الس&&واتل، وأع&&تقد أن ه&&ذه الخط&&ة آان&&ت بم&&ثا     
الح&دث األساس&ي ألن&نا تمك&نا من تعديل موقف أساسي      

ITUفي االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية 
، خاصة بالنسبة إلى ما هو معروف بالسواتل الورقية        
أو الوهم&ية، وبالتالي آان هذا إنجازا أساسيا وتوصلنا         
إل&&ى وث&&يقة ختام&&ية مهم&&ة بالنس&&بة إل&&ى رج&&ال الق&&انون    

قط إلى المهندسين، وبالتالي هذه مساهمة أيضا وليس ف
قيمة في تطور قانون الفضاء الدولي، وآافة القرارات     
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شكرا . التي اتخذت في ذلك المؤتمر جديرة بالذآر هنا       
 .حضرة الرئيس

ش&كرا لمم&ثل اليونان الموقر، شكرا       : الرئGيس 
هل . لك على هذه المداخلة حول هذا الموضوع بالذات

 على هذا الموضوع؟ اإلدالء     م&ن وف&د يرغ&ب بالتعليق      
ما من وفد يطلب    . بب&يان أو مج&رد مداخل&ة قصيرة؟ ال        

. الكلم&&ة، وبالتال&&ي يمكن&&نا أن ن&&بدأ بالم&&نظمات المراق&&بة 
ل&&&دي طل&&&ب م&&&ن منظمتي&&&ن دوليتي&&&ن تتم&&&تعان بوض&&&ع   
المراق&&&ب ف&&&ي اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية، والم&&&نظمة    

، وأعط&&&ي الكلم&&&ة  EUMETSATاألول&&&ى ه&&&ي م&&&نظمة   
 .EUMETSATمنظمة لممثل 

ت&&&&رجمة  ((EUMETSAT)السGGGGيد هولسGGGGروج  
ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة   ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  

الرئ&&&يس، اس&&&مح ل&&&ي أوال أن أهن&&&ئك رئيس&&&ا، وباس&&&م     
 يمكنن&ي أن أالح&ظ أن انتخابك قد        EUMETSATم&نظمة   

أرف&ق بم&ناخ جم&يل، وبالط&بع هذا الطقس الجميل آان            
الوقت ذاته، وربما   س&ائدا أيض&ا ف&ي الع&ام الماضي في           

لدي&نا ص&لة معي&نة ه&نا بي&ن ان&تخابك والطقس المشمس              
 .في فيينا

 م&&&&&&نظمة دول&&&&&&ية حكوم&&&&&&ية EUMETSATإذن 
مدع&&وة لل&&تكلم ع&&ن الق&&انون الفض&&ائي، لم&&اذا؟ فه&&ل م&&ن 
وض&ع خ&اص ه&نا للمنظمات الحكومية الدولية بالنسبة          

 إلى قانون الفضاء؟ 

نع&&&م، ل&&&دي ه&&&نا ردان ف&&&ي الواق&&&ع ح&&&ول ه&&&ذا  
أوال، إن المنظمات الحكومية الدولية يمكن أن . سؤالال

يكون لديها احتياجات خاصة في مجال قانون الفضاء، 
وال&رد الثاني هو أن المنظمات الحكومية الدولية يمكن         
أن تس&&&اهم بش&&&كل مح&&&دد ف&&&ي حف&&&ظ وتطوي&&&ر ق&&&انون     

 .الفضاء

ولك&&ن ق&&بل أن أع&&الج هذي&&ن الموض&&وعين م&&ن  
ي ف&&ي أن أع&&الج اس&&محوا ل&&. EUMETSATوجه&&ة نظ&&ر 

مس&&ألة م&&ا إن آ&&نا نح&&تاج فع&&ال إل&&ى التفك&&ير مل&&يا به&&ذه    
الم&&&نظمات الحكوم&&&ية الدول&&&ية، ألن&&&نا ه&&&ل نح&&&ن م&&&ن    
األج&ناس المنقرض&ة؟ نح&ن نع&رف أن&ه لدينا عدد آبير             
م&&&ن الم&&&نظمات الحكوم&&&ية الدول&&&ية ت&&&تكاثر ف&&&ي الع&&&ام   

، انمارس&&&&&&ات INTELSATالماض&&&&&&ي، انت&&&&&&يل س&&&&&&ات  
INMARSAT      اجع وتتحول إلى الشؤون    ، ن&رى أنه&ا ت&تر

 ن&&رى أنه&&ا  EUTELSATال&&تجارية وآذل&&ك يوت&&يل س&&ات  
ت&&تراجع ف&&ي أنش&&طتها، لذل&&ك ربم&&ا علي&&نا أن ن&&تكلم ع&&ن 
ه&&ذه الم&&نظمات الحكوم&&ية الدول&&ية نق&&ول أنه&&ا ظاه&&رة     
أساس&&ية آان&&ت ع&&ندما آ&&ان الفض&&اء عالم&&ا جدي&&دا ي&&تم      
استكش&افه، ولك&ن، ربم&ا عل&ى الم&دى الطوي&ل لم تلعب              

 .نظمة أي دور هناهذه الم

ول&&ن تتفاج&&ئون ع&&ندما تع&&رفون أنن&&ي ال أؤي&&د    
ه&&&ذه ال&&&نظرية أب&&&دا، ب&&&رأي أن الم&&&نظمات الحكوم&&&ية    
الدول&&&ية يمك&&&نها أن تس&&&تكمل لع&&&ب دور أساس&&&ي ف&&&ي     

الفضاء، ألننا عندما نحلل لماذا لدينا منظمات حكومية  
دول&ية ق&د زال&ت بصفتها آمنظمة حكومية دولية؟ فذلك       

ي أساس&&ي، وه&&و أن األس&&واق ق&&د   نظ&&را ل&&تطور إيجاب&& 
تط&ورت بالنس&بة إل&ى ه&ذه الم&نظمات، ول&يس من باب              
الص&&دفة أن الم&&نظمات الحكوم&&ية الدول&&ية ال&&ثالث الت&&ي 
أش&رت إل&يها، ه&ي جم&يعا مرت&بطة بمس&ألة االتصاالت          
الس&&لكية والالس&&لكية، وبالتال&&ي لدي&&نا ه&&نا س&&وق جدي&&د      

ة يش&هد منافس&ة ش&احنة، وآذل&ك إن المنظمات الحكومي          
الدول&ية له&ا وض&ع خاص على هذا السوق، ولكن لدينا           
مج&&&االت أخ&&&رى الس&&&تخدام الفض&&&اء حي&&&ث ال يمك&&&ن     
لألص&وات أن ت&تطور بشكل سريع وأنا أجلس هنا إلى           

، ESAجان&&ب مم&&ثل وآال&&ة الفض&&اء األوروب&&ية اإليس&&ا     
وع&&ندما ن&&نظر ف&&ي عل&&وم الفض&&اء وندرس&&ها مل&&يا، م&&ع   

اإليسا يمكن أن بعض المخيلة هنا، يمكن أن نتخيل أن  
تدع&م بحوثا فضائية مكلفة للغاية على المدى المتوسط         

لألنشطة، ] ؟ي&تعذر سماعها؟ [وع&ندما أتطل&ع ف&ي       . ه&نا 
، مراق&&بة الفض&&اء EUMETSATمج&&الس اليومي&&ت س&&ات 

المرت&&بطة باألرص&&اد الجوي&&ة، أع&&تقد أن&&ه عل&&ى الم&&دى    
القص&&&ير أو المتوس&&&ط س&&&نرى أس&&&واقا جدي&&&دة ت&&&تطور   

ت الحكومية الدولية غير ضرورية    تجع&ل م&ن المنظما    
 .هنا

يمك&&&ن أن نش&&&ير إل&&&ى أن االس&&&تخدام الم&&&تزايد  
للفضاء لديه بعض التطبيقات واالنعكاسات التي تؤدي 
إل&ى زي&ادة دور المنظمات الحكومية والدولية، ال ألمح          
ه&نا أن&نا سنش&هد دورا جدي&دا ه&نا لمنظمات&نا، ال، ولكن               

ض&&ها ق&&د بع&&ض الم&&نظمات ق&&د ت&&نقرض، ق&&د ت&&زول، بع 
ي&&برز، بعض&&ها جدي&&د، ولك&&ن ه&&ذه الم&&نظمات س&&تكلف    
بمهم&ة جدي&دة مرتبطة باالستخدامات الجديدة والحديثة      
للفضاء، وهذا يمكن أن يحل محل المهام التقليدية التي    
آانت هي تضطلع بها أو مهام تستمر باالضطالع بها         

 .إضافة إلى مهتم جديدة

 يس&رني أن أفيدآم، وهذا مثال واحد حول هذه        
العمل&&ية التحديث&&ية ه&&نا، وه&&ذا يرت&&بط باليومي&&ت س&&ات     

EUMETSAT 2000نوفم&&بر / آ&&انون الثان&&ي 19، ف&&ي ،
 دخل&&ت  EUMETSATإن اتفاق&&ية معدل&&ة ليومي&&ت س&&ات     

 أع&&&وام، إن ه&&ذه االتفاق&&&ية  9ح&&يز ال&&نفاذ، وبع&&&د ف&&ترة    
المعدل&ة قد عدلت بعض القواعد المرتبطة، بالتصويت       

ت أيضا رصد المناخ    الميزان&ية وال&برنامج ولكن أضاف     
وتغير المناخ وأضافتها إلى والية وصالحيات يوميت       

 الت&ي آانت أصال تقتصر فقط على       EUMETSATس&ات   
األرص&اد الجوي&ة، ون&رى إذن أن المواضيع تتنوع في       

 .إطار المنظمات الحكومية والدولية

أن&تقل اآلن إل&ى الحاج&ات الخاصة بالمنظمات         
 الفضاء، هنا أعتقد الحكوم&ية الدول&ية ف&ي مج&ال قانون       

أن&&ه لدي&&نا احت&&ياجات خاص&&ة ناجم&&ة ع&&ن أداء مه&&ام ف&&ي 
القط&اع الع&ام أو الحكوم&&ي، إن ه&ذا األداء ال يمك&&ن أن    
يكون حصريا فقط على منظمات حكومية دولية، لدينا        
ممثلون هنا، ممثلون قوى أساسية، ويعملون على فترة 
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 عام&&ا، وه&&م يس&&تكملون ه&&ذه 30طويل&&ة م&&نذ أآ&&ثر م&&ن 
 .هامالم

ه&&ذا ص&&حيح بالنس&&بة إل&&ى األرص&&اد الجوي&&ة،     
 ف&&&ي الوالي&&&ات الم&&&تحدة قدم&&&ت خدم&&&ات    NOAAم&&&ثال 

مراق&بة الفض&اء للعالم بكامله وهي ناشطة في مجاالت       
آث&&يرة أيض&&ا، ال أري&&د أن أتكل&&م ع&&ن آاف&&ة الم&&نظمات      
األخ&&&&رى، ولك&&&&ن بالنس&&&&بة إلي&&&&نا ف&&&&ي يومي&&&&ت س&&&&ات   

EUMETSAT    إن م&&&ا نقدم&&&ه ه&&&و بع&&&ض المه&&&ام الت&&&ي  
يض&&طلع به&&ا القط&&اع الع&&ام ونعل&&ق أهم&&ية معي&&نة ه&&نا       
وأولوي&ة ف&إذ ن&رى أن الفضاء صار أآثر فأآثر موردا            
طبيع&&يا يمك&&ن أن ي&&تعرض لالس&&تنفاذ، بع&&بارة أخ&&رى     
بالنس&&بة إل&&ى ه&&ذه المنافس&&ة القائم&&ة عل&&ى حص&&ص ف&&ي   

 .المدار أو ترددات إذاعية

يتعي&&&ن عل&&&ى األس&&&رة الدول&&&ية الناش&&&طة ف&&&ي      
 أهمية بالغة على االحتياجات الخاصة الفضاء أن تعلق

به&ا، وإذا ل&م تتمك&ن ع&ندئذ من االضطالع بتلك المهام             
ال يمكن أن نطبق هنا . التي هي في إطار القطاع العام     

ه&&&ذه ال&&&نظرية القائل&&&ة أول م&&&ن يحض&&&ر ه&&&و أول م&&&ن  
، ه&&ذا "first come, first serve"يحص&&ل عل&&ى الخدم&&ة  

ثابت بالنسبة  غريب بعض الشيء، خاصة أن المدار ال      
إل&ى األرض ق&د تحول إلى مدار يشهد اآتظاظا شديدا،     
وبالتال&&&ي علي&&&نا أن نغ&&&ير ه&&&ذا الم&&&نحى عل&&&ى الم&&&دى     

 .الطويل

اآلن أود أن أتكل&&م ع&&ن ال&&دور الخ&&اص ال&&ذي     
يمك&ن للم&نظمات الحكومية الدولية أن تلعبه أو ستلعبه           

. ف&ي الواق&ع، بالنسبة إلى حفظ قانون الفضاء وتطويره        
أن تع&زز اآلراء القانون&ية لل&دول األعض&اء في       يمك&نها   

مج&ال معين، إن المنظمات الحكومية الدولية يمكن أن         
. تلعب آآلية فعالية تبعث حياة جديدة في قانون الفضاء

تذآ&&رون ف&&ي الع&&ام الماض&&ي أنن&&ي أش&&رت إل&&ى جم&&ال     
معي&ن عندما نسمح للمنظمات الحكومية الدولية في أن         

الفضاء، ألننا يمكن عندئذ    تلعب دورا آامال في قانون      
أن نس&تعمل ه&ذه الم&نظمات لتش&جع عل&ى التوق&يع على         
ه&ذه المع&&اهدات م&&ن أج&&ل تطوي&ر ق&&انون الفض&&اء، م&&ن   
دون أن نض&طر ه&نا إل&ى اللجوء إلى تصديق آل دولة       

 .عضوة على حدى

 ITUوف&&&ي الع&&&ام الماض&&&ي أعطي&&&ت م&&&ثال ال&&&ـ  
ي االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية ال&&ذ

إن آان لدينا معاهدة .  دولة عضوة180يضم أآثر من 
 توق&&ع عل&&يها تل&&ك ال&&دول جم&&يعا، فه&&ذا  ITUخاص&&ة ب&&الـ 

 وحده&&ا عل&&ى ITUيعطي&&نا مكس&&با قوي&&ا ع&&ندما توق&&ع ال&&ـ 
تل&ك االتفاق&ية وال نن&تظر توق&يع آ&ل دولة عضوة على              

ولك&ن ح&تى ف&ي ق&انون األع&راف وف&ي المبادئ             . ح&دى 
 للمنظمات الحكومية الدولية    العام&ة للق&انون يمك&ن ه&نا       

أن تلع&ب دورا م&ن النمط ذاته آي تعمل على أنها هي             
الت&ي تح&دد س&لوك اآلراء القانونية في الدول األعضاء           
وه&&&ي م&&&ن الممارس&&&&ات الت&&&ي ت&&&&تم ع&&&بر الم&&&&نظمات     

 .الحكومية بذاتها

إذن، بهذه المالحظات حول إمكانية المساهمة      
لمنظمات ف&ي حف&ظ وتطوي&ر قانون الفضاء من خالل ا          

 EUMETSATالحكومية الدولية، أعتقد أن يوميت سات       
بكاف&ة أنش&طتها ف&ي الع&ام الماض&ي برهن&ت ع&ن أساس           
وإمكاني&تها لحف&ظ المعاي&ير القائمة لقانون الفضاء، هذه       

 بأن EUMETSATالمعاي&ير القائم&ة تسمح ليوميت سات       
تس&تكمل أنش&طتها في الفضاء آم خطط لها مع استثناء         

ي ل&&م يبره&&ن ع&&نه بالنس&&بة إل&&ى األولوي&&ة ه&&ذا القل&&ق ال&&ذ
الت&ي يجب أن تعطى لخدمات القطاع العام يمكننا نحن    

 .شكرا. أن نستكمل عملنا ونشاطنا في الفضاء

ش&كرا لك على هذه الكلمات اللطيفة       : الرئGيس 
الت&ي وجه&تها لي، ولكنني أعترف أنني بصفتي رئيسا          
للج&&نة ص&&الحياتي مح&&دودة وال يمكنن&&ي أن أق&&وم ب&&أي    
ترتي&&ب م&&ع اهللا ال&&ذي ه&&و س&&لطة م&&ن الخ&&ارج ليجعل&&نا    
نحص&&ل عل&&ى ه&&ذا الطق&&س الجم&&يل ال&&ذي أن&&ت أش&&رت    
إل&يه، وه&و ف&ي الخ&ارج ف&ي فيي&نا، ولك&ن ربما هذه من                
الس&مات التي عهدناها مع وصولي هنا يتحسن الطقس      

 .في فيينا

إذن الم&تحدث التالي على قائمة المتحدثين هو        
 .، وأعطيه الكلمةISUممثل جامعة الفضاء الدولية 

) جامع&&&ة الفض&&&اء الدول&&&ية  (السGGGيد اشGGGيليس  
ش&&كرا ج&&زيال ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

حض&&&رة الرئ&&&يس، اس&&&مح ل&&&ي أن أهن&&&ئك عل&&&ى إع&&&ادة  
ان&تخابك وأن أع&رب ع&ن فخ&ري للمش&ارآة في اللجنة             
الفرع&&ية القانون&&ية للكوب&&وس آمم&&ثل لجامع&&ة الفض&&اء     

ة القانونية وهي مشهورة في  إن اللجنة الفرعي  . الدول&ية 
أعماله&ا وبداية نشاطاتها في قانون الفضاء لديها تأثير         
إيجاب&ي ف&ي أج&يال الط&الب الش&باب بم&ا فيهم أنا، لذلك         

 .أشكرآم على إعطائي هذه الفرصة

آم&&ا تع&&رفون إن جامع&&ة الفض&&اء الدول&&ية ه&&ي  
مؤسس&&&ة تعليم&&&ية مرت&&&بطة بالفض&&&اء، دول&&&ية وم&&&تعددة 

فات، وإن المق&&ر الرئ&&يس ل&&نا ه&&م االختصاص&&ات وال&&ثقا
في ستراسبورغ ونحن نرتبط بشكل وثيق مع جامعات 

ونحن .  دول&ة عبر القارات الخمس     14منتس&بة ل&نا ف&ي       
نق&دم برنامجي&ن، دراس&ة ماجيس&تير على عام واحد في      

نحن نشكل . الدراس&ات الفض&ائية وآذل&ك دورة ص&يفية        
 مم&&ارس ف&&ي  2000مرآ&&زا محوري&&ا ه&&نا للع&&الم ول&&ـ     

 . دولة70 الفضاء من مجال

وإن لج&نة الكوب&وس بلجنتيها الفرعيتين تجسد     
ه&&ذه الممارس&&ة ف&&ي ال&&تعاون الدول&&ي ف&&ي م&&نهج م&&تعدد    

 .االختصاصات ويحترم تعدد الثقافات

إن ه&&&ذه الجوان&&&ب ه&&&ي أساس&&&ية ع&&&ندما نق&&&دم   
وإن الجامع&&ة ته&&دف إل&&ى   . تعل&&يما ف&&ي مج&&ال الفض&&اء   

ء إحض&&&ار الط&&&الب ل&&&يعملوا بش&&&كل فع&&&ال م&&&ع زم&&&ال    
وأخص&ائيين م&ن دول ع&دة وذات اختصاصات مختلفة     

لقد . لتخط&ي الحواج&ز الثقاف&ية ف&يما بي&ن مخ&تلف األمم            
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تبي&&ن ل&&نا أن&&ه م&&ع نه&&ج م&&ن ه&&ذا ال&&نوع، إن الحم&&اس         
واالل&&تزام ال&&ذي نش&&هده ف&&ي أندي&&ة الط&&الب لدي&&نا وق&&دام   
الط&&الب يمك&&ن أن تتجس&&د ع&&ندما ن&&تحول إل&&ى س&&فراء     

ثق&&&ة أن أندي&&&ة قدام&&&ى  وأن&&&ا عل&&&ى  . وق&&&واد ف&&&ي الع&&&الم 
جامعات&&&&نا الذي&&&&ن ينتش&&&&رون ف&&&&ي آاف&&&&ة بق&&&&اع الع&&&&الم    

إن أعض&&&اء . سيس&&&تكملون دعمه&&&م ألنش&&&طة الكوب&&&وس
آثيري&ن ف&ي أس&رة جامعت&نا يس&اهمون ف&ي أعض&اء في               
أعمال اللجنة ويسرني أن أراهم حاضرين هنا في هذه 

 .القاعة بالذات

إن جامع&&ة الفض&&اء الدول&&ية لديه&&ا ق&&درة مهم&&ة   
اهمة في إنجاح التدابير التي توصي بها لجنة     ه&نا للمس  

، 3الكوب&وس آم&ا وردت ق&رارات مؤتمر اليونيسبيس           
، إن محفل 3عل&ى س&بيل المثال، في إطار اليونيسبيس     

 .أجيال الفضاء آان بقيادة أندية قدامى جامعتنا

ونح&ن يهم&نا أن نض&من أن آاف&ة الدول بغض         
ة ال&&&نظر ع&&&ن مس&&&تواها م&&&ن حي&&&ث التنم&&&ية االقتص&&&ادي

والعلم&&ية ه&&ي جم&&يعا مش&&ارآة ف&&ي استكش&&اف الفض&&اء   
واس&&تخدامه، وإن ال&&توزيع الجغراف&&ي لطالب&&نا يبي&&ن أن  
جامعت&&نا تعل&&ق أهم&&ية بالغ&&ة عل&&ى ال&&دول النام&&ية، لذل&&ك 
نح&&ن نعط&&ي م&&نح دراس&&ية لمواطني&&ن م&&ن دول غ&&ير       

فض&&ال ع&&ن ه&&ذا نح&&ن . ض&&العة ف&&ي األنش&&طة الفض&&ائي
دراس&&&ية ح&&&ول ن&&&نظم ع&&&ددا م&&&ن ال&&&ندوات والحلق&&&ات ال

مس&ائل تهم البلدان النامية وآخطوة مهمة لنؤآد اهتمام   
جامعت&نا ف&ي ال&دول النامية آانت تنظيم برنامج الدورة           

 مع ترآيز خاص 2000الص&يفية ف&ي تش&يلي في العام        
-El و El-Ninioعل&&&ى اس&&&تخدام الفض&&&اء آ&&&رد لظاه&&&رة  

Niniaوآذلك إلنشاء وآالة الفضاء التشيلية . 

لبرامج التعليمية، فنحن نحاول    وبالنس&بة إل&ى ا    
أن نعالجه&&&ا م&&&ع آاف&&&ة اختصاص&&&اتها الم&&&تعددة، وم&&&ع  

نحن في هذا العام نظمنا . اح&ترام اختالف الثقافات هنا   
حلق&ة عم&ل آان&ت ف&يها محاآاة للجنة الفرعية القانونية            
حي&&ث ق&&ام الط&&الب بمفاوض&&ات آ&&أنهم يم&&ثلون دوله&&م     

. لحهاوقدم&وا حجج&ا للدف&اع عن مواقف بالدهم ومصا         
لدي&نا ب&نود جدي&&دة أدرج&ناها آ&ي ن&&تابع أو نس&تبق ح&&تى      
ج&دول أعم&ال اللج&نة الفرع&ية القانونية آالعالقات بين       
الق&&&&انون الع&&&&ام والخ&&&&اص ف&&&&ي استكش&&&&اف الفض&&&&اء     
الخارج&ي، أو حتى الجوانب الخاصة القانونية للحطام        

ونح&ن نه&تم بتنظ&يم حلق&ة عم&ل دول&ية حول             . الفض&ائي 
 بال&تعاون م&ع لجنتكم الفرعية   أخالق&يات الفض&اء وذل&ك    

وبدع&&&م الم&&&نظمات وال&&&دول المه&&&تمة، وس&&&تكون ه&&&ذه    
الحلق&&&ة بم&&&ثابة م&&&تابعة للمناقش&&&ات الت&&&ي بدأناه&&&ا ف&&&ي     

 .3يونيسبيس 

نح&&&&ن ن&&&&تطلع إل&&&&ى خدم&&&&ة أه&&&&داف آوب&&&&وس  
والمس&&&اهمة ف&&&ي إنج&&&اح أنش&&&طتها م&&&ع االس&&&تفادة م&&&ن   
مس&&&ؤولياتها ف&&&ي مج&&&ال الفض&&&اء، خاص&&&ة ف&&&ي مج&&&ال  

 التعل&يم نحن نقدم فائدة لمبدأين أساسين        بفض&ل . التعل&يم 
حددتهم&&ا لج&&نة الكوب&&وس، وأعل&&ن ع&&نهما ف&&ي مع&&اهدة    
الفض&&اء الخارج&&ي وه&&ي اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي     

لف&ائدة ولصالح آافة الدول واالستخدام السلمي للفضاء        
 .الخارجي

نحن في الجامعة على قناعة أن علوم الفضاء        
 أساسية لتحسين بم&ا ف&ي ذلك قانون الفضاء هي رآائز   

الح&&ياة عل&&ى وج&&ه األرض ول&&تعزيز معرفت&&نا ب&&الكون     
وفي . وقدرت&نا عل&ى استكش&افه لص&الح البشرية جمعاء          

ه&ذه ال&روح اسمح لي أن أضمن لك أن جامعة الفضاء       
الدول&&&ية س&&&تبذل قص&&&ارى جهده&&&ا لتس&&&اهم ف&&&ي إنج&&&اح 

شكرا . أعمال لجنة الكوبوس ولجنتها الفرعية القانونية
 .رئيسجزيال حضرة ال

ش&&كرا ل&&ك عل&&ى ه&&ذه الب&&يان باس&&م      : الرئGGيس
جامع&ة الفض&اء الدول&ية وأش&كرك أيض&ا عل&ى الكلمات             

ال أزال أرى طلب آلمة من      . اللط&يفة الت&ي وجهتها لي     
، الدآتور  ESAمم&ثل وآال&ة الفض&اء األوروب&ية اإليس&ا           

 .جابرييل الفيراندر لك الكلمة

ت&&&&رجمة ) (ESAاإليس&&&&ا، (السGGGGيد الفGGGGيراندر  
يسرني أن أآون معكم في     ): ن اللغة الفرنسية  فوري&ة م  

ه&&ذه القاع&&&ة وأن ألتق&&&ي بأص&&&دقاء قدام&&&ى ل&&&ي، بش&&&كل  
مثال، ] دنكل&ير [خ&اص يس&رني أن أرى س&عادة الس&فير          

ويس&&رني أن ألتق&&ي بأص&&دقاء ج&&دد، وبالتال&&ي أن أوس&&ع  
ه&&&ذه الحلق&&&ة م&&&ن   . وس&&&ط أص&&&دقائي وص&&&داقاتي ه&&&نا  

دنا فعال أن الصداقات التي هي أساسية لنا جميعا إذا أر
 .تتحسن الحياة ونوعية الحياة على وجه األرض

ل&&&&&ن أدل&&&&&ي بب&&&&&يان ح&&&&&ول الوثيقتي&&&&&ن اللتي&&&&&ن 
، أود أن A/AC.105/C.2/L.223عرض&&&تهما عل&&&يكما ف&&&ي   

أقتص&ر فق&ط عل&ى بع&ض المالحظ&ات الت&ي وردت في           
ه&ذا ال&تقرير والمرت&بطة بالقسم الخاص لوآالة الفضاء      

L.223نص العربي   الص&فحة الثال&ثة م&ن ال      [األوروب&ية،   
، ولكنني أعتقد أنه يمكننا هنا أن نعلق على توجيهات ]

أعمال&نا وأع&&تقد أن&ه علي&&نا أن ن&أخذ ه&&ذه المس&ائل بعي&&ن     
االعت&&بار خاص&&ة م&&ن جان&&ب رج&&ال الق&&انون وبش&&كل       

 .خاص رجال الفضاء النشيطين في الفضاء

بالط&بع لدي&نا تحال&يل ع&دة ق&ام به&ا زميلي مثال        
 بالنس&&&&بة إل&&&&ى دور  EUMETSATم&&&&ن يومي&&&&ت س&&&&ات  

الم&&نظمات الدول&&ية الحكوم&&&ية، ألن&&نا ن&&&برم ع&&ددا م&&&ن     
 اتفاق مع  250االتفاقات الدولية فنحن أبرمنا أآثر من       

دول ألن&نا ن&تكلم ع&ن التعاون الدولي، وهذا الموضوع           
 .هو أساسي إذا أردنا أن نعزز التعاون الدولي

م&ن المه&م أيض&ا أن ن&نظر في دور المنظمات            
 يمك&نها أن تق&دم خدم&ة لل&دول األعضاء           الدول&ية، آ&يف   

ف&يها؟ فنح&&ن ندعوه&&م ونح&&ثهم عل&ى تنس&&يق داخل&&ي ف&&ي   
مواقفه&م م&ثال، آ&ي تتمك&ن تلك الدول من إعداد وثائق              
عم&ل، وه&ذا من واجب آل منظمة دولية، صحيح أنها     
تعم&ل ف&ي الكوال&يس ولك&نه عم&ل جوه&ري تضطلع به              

 .تلك المنظمات الدولية
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صتين تهمان اللجنة سأش&ير إلى مالحظتين خا    
ه&&&نا وه&&&ي بالنس&&&بة إل&&&ى وآال&&&ة الفض&&&اء األوروب&&&ية      
والمرآز األوروبي لقانون الفضاء، التدريب والتعليم،      
ترويج قانون الفضاء، هذا دور نعلق عليه أهمية بالغة 
وه&&&و عزي&&&ز عل&&&ى قلب&&&نا خاص&&&ة االع&&&تراف بق&&&انون    
الفض&&&اء وتعزي&&&ز أفك&&&ار ه&&&ذا الق&&&انون ف&&&ي مخ&&&تلف       

ون أننا نعقد حلقات دراسية حول هذا       تعرف. ال&توجهات 
الموض&&وع، نق&&وم بنش&&ر وث&&ائق ع&&دة، وأع&&تقد أن ه&&ذه    
البحوث التي تتم بشكل حيادي بعض الشيء خارج أي 
اعت&&بارات سياس&&ية ه&&نا، ه&&ي ت&&تم العت&&بارات قانون&&ية     
بحتة وبالتالي يعطينا هذا األمر، ربما أنا فخور بعض         

راف بأعمالنا الش&يء، ولك&نها تعطي&نا هالة معينة لالعت    
ح&&تى م&&ن خ&&ارج ال&&دول األعض&&اء ف&&ي وآال&&ة الفض&&اء   

 .األوروبية

 إن L.223ف&&ي ال&&تقرير المع&&روض عل&&يكم ف&&ي    
مجل&&&&س وآال&&&&ة الفض&&&&اء األوروب&&&&ية ق&&&&د اع&&&&تمد ف&&&&ي  

يول&&&يو الماض&&&ي ق&&&رارا حي&&&ث يع&&&ترف ويق&&&بل   /تم&&&وز
المجل&&س بق&&رار ص&&ادر ع&&ن لج&&نة تس&&وية المطال&&بات      

Claims Commission باللغ&&ة الفرنس&&ية، ، ونس&&يت اس&&مها
يع&&&&ترف إذن به&&&&ذه اللج&&&&نة وبالط&&&&ابع اإللزام&&&&ي م&&&&ع  
التحفظات، تحفظ بالمعاملة بالمثل والشرط أن الطرف 

. الثاني بالنزاع يعترف هو أيضا بهذا الطابع اإللزامي       
وبالط&&بع لدي&&نا ه&&نا بع&&ض ال&&دول األعض&&اء ف&&ي وآال&&ة  
الفض&&اء األوروب&&ية الذي&&ن اع&&تمدوا ه&&ذا الحك&&م ش&&رط      

ة بالم&&ثل، ولك&&ن ف&&ي إط&&ار الم&&نظمات الدول&&ية    المعامل&&
فه&ذا ح&دث جدي&د ل&م نش&هد له مث&يال له ف&ي الماض&ي،              
وبالتال&ي أع&تقد أن وآالة الفضاء األوروبية قد برهنت          
ع&ن أنه&ا، أم&ام ال&دول األخ&رى، أنها يمكنها أن تحسن              
م&&ا يعت&&بر ثغ&&رة ف&&ي اتفاق&&ية المس&&ؤولية، ثغ&&رة أو م&&ن     

 . االتفاقيةالشوائب التي اتسمت بها تلك

وبالتالي أود هنا أن أشير إلى مالحظة أخيرة، 
وه&ي بالنس&بة إل&ى اتفاق&ية التس&جيل، ونح&ن هنا نعرب              
عن حساسيتنا حيال بعض االنتقادات التي شهدناها في 
الح&ياة العمل&&ية، بالنس&بة إل&&ى التس&جيل، غال&&با م&ا نش&&هد     
تأخ&را ف&ي اإلخط&ار ب&تاريخ اإلطالق وغالبا ما نواجه            

ث ال يمك&ن أن نذه&ب فع&ال بع&يدا م&ن الناحية              حال&ة حي&   
القانون&&&ية أو المع&&&نوية، أن نق&&&دم معلوم&&&ات بموج&&&ب     
االتفاق&ية ح&ول التس&جيل، ولك&ن يمكننا بالطبع أن نبذل       
ونق&&وم ب&&أمور أفض&&ل، وأن&&ا س&&أحاول ف&&ي ه&&ذا المج&&ال   
وف&&ي إط&&ار وآال&&ة الفض&&اء األوروب&&ية أن أض&&من أن&&نا    

 التسجيل مع تقديم    سنحس&ن ممارستنا وتطبيقنا التفاقية    
مزيد من المعلومات، على أساس طوعي بالطبع ومن        

 .دون أن نعرض أي مسألة للخطر

مالحظ&&ة أخ&&&يرة أود أن ألف&&&ت االنت&&&باه إل&&&يها،  
وه&ي م&ا نتكلم عنه هنا في مناسبات عدة، وهي حماية    

ليس&&ت . البي&&ئة بم&&ا ف&&ي ذل&&ك مس&&ألة الحط&&ام الفض&&ائي     
ي هنا، يمكن أن    حماي&ة البي&ئة ه&ي فق&ط الحطام الفضائ         

تك&ون حماي&ة أيض&ا م&ن ش&أنها أن ت&زعج مراقبة الفلك               

ومراق&&بة األج&&رام وذل&&ك يمك&&ن أن يس&&يء لكاف&&ة ال&&دول  
 .هنا

بالنس&&&&بة إل&&&&ى الحط&&&&ام الفض&&&&ائي إن مجل&&&&س  
ديس&&مبر الماض&&ي ق&&د اع&&تمد /الوآال&&ة ف&&ي آ&&انون األول

ق&رارا ف&&ي غاي&&ة األهم&&ية، نح&ن ف&&ي أوروب&&ا نعت&&بر أن&&ه   
ألن&&&&ه يس&&&&جل أن وآال&&&&ة الفض&&&&اء ق&&&&رار مه&&&&م للغاي&&&&ة 

األوروب&ية آان&ت ه&نا أيض&ا م&ثاال يح&تذى به، وبالتالي         
هي ستبذل قصارى جهدها هنا لتضمن أن االعتبارات 
السياس&&ية والقانون&&ية ل&&ن تك&&ون منس&&ية ه&&نا، أي وض&&ع  
مع&&اهدات، أو بك&&ل بس&&اطة مج&&رد دراس&&ة م&&ا ه&&و ق&&ائم  
 حال&يا، م&ا ه&ي الممارس&ات المط&بقة واإلجراءات التي           

سبق أن استخدمت هنا، يمكن هي أن تعزز وأن تشكل 
أساس&&&ا قانون&&&يا أفض&&&ل م&&&ن ش&&&أنها أن تح&&&ترم بق&&&انون  

إذن . األع&راف أيض&ا ولم تتحول بعد إلى عرف معين         
بالنس&&&&بة إل&&&&ى آ&&&&ل ه&&&&ذه المالحظ&&&&ات أع&&&&تقد أن دور  
الم&&نظمات الحكوم&&ية الدول&&ية أساس&&ي، لذل&&ك أش&&كرآم    

. الكلمةحض&رة الرئيس بشكل خاص إلعطائي فرصة       
 .شكرا

ش&كرا للس&يد ممثل الوآالة الفضائية       : الرئGيس 
األوروب&ية عل&ى اإلس&هام ف&ي ه&ذا ال&نقاش، وأغتنم هذه           
الفرص&&&ة آ&&&ي أتوج&&&ه إل&&&يك بالش&&&كر بص&&&فتك رئ&&&يس    
المرآ&&&ز األوروب&&&ي لق&&&انون الفض&&&اء، أش&&&كرك عل&&&ى    
دعم&&ك لجه&&ود لجنت&&نا الفرع&&ية وعل&&ى مش&&ارآتك ف&&ي      

ع المعهد الدولي   نش&اطنا وخاص&ة بتنظ&يمك بالتعاون م       
لق&انون الفض&اء، لل&ندوة التي عقدت بنجاح آامل مساء           

 .األمس

س&&يداتي س&&ادتي، تجاوزن&&ا الوق&&ت المح&&دد ل&&نا    
وعل&ي اآلن أن أرف&ع ه&ذه الجلس&ة وق&بل أن أفعل ذلك،              

 .أود أن أعلمكم بجدول العمل لعصر اليوم

عصر اليوم سوف نواصل دراسة البند الرابع 
ة الخم&&س للفض&&اء الخارج&&ي  حال&&ة المع&&اهدات الدول&&ي "

وأود أن أوج&&&ه ن&&&داء للم&&&نظمات الدول&&&ية    " وتطب&&&يقها
الحاض&&رة ف&&ي ه&&ذه ال&&دورة آ&&ي ت&&تقدم بإس&&هامها ف&&ي        

 .مناقشة هذا البند إذا ما رغبت في ذلك

أنشطة "بعد ذلك سننتقل لدراسة البند الخامس 
وإذا م&&ا " الم&&نظمات الدول&&ية ف&&ي مج&&ال ق&&انون الفض&&اء

سوف أفتح باب النقاش حول     س&مح ل&نا الوق&ت عص&را         
تعريف الفضاء الخارجي ورسم حدوده  "البند السادس   

 ".وآذلك طبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض

ه&&ل لديك&&م أي أس&&ئلة أو تعل&&يقات عل&&ى ج&&دول   
العم&&ل بالنس&&بة لجلس&&ة العص&&ر؟ إذن بإمكان&&ي أن أرف&&ع 

 .رفعت الجلسة. الجلسة
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