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 19/10افتتحت الجلسة الساعة 

 حض&&&رة المندوبي&&&ن الك&&&رام، أعل&&&ن  :الرئFFFيس
 للج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية للج&&&نة 645افت&&تاح الجلس&&&ة  

 .استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

حض&&&&رة المندوبي&&&&ن الك&&&&رام، ق&&&&بل أن ن&&&&&بدأ     
مداوالت&&نا ال&&يوم ص&&باحا، أود أن أعل&&م أعض&&اء اللج&&نة   

يا الك&رام أنن&ي حص&لت على رسالة من جمهورية آور      
الديموقراط&&&ية الش&&&عبية تطل&&&&ب ف&&&يها المش&&&ارآة ف&&&&ي     
اجتماعات&نا، ونظ&را ألن م&نح صفة المراقب هو شرط           
أساس&ي للجنت&نا األم، أع&تقد أنه ال يتعين علينا أن نتخذ             
ق&رارا رس&ميا بش&أن ه&ذا الموضوع، ولكن، إن لم يكن      
ه&ناك م&ن اع&تراض، أقترح على حضراتكم أن نسمح          

ية الديمقراطية أن يحضر    لوف&د جمهوري&ة آوريا الشعب     
االج&&تماعات الرس&&مية ف&&ي لجنت&&نا الفرع&&ية وأن يوج&&ه   

 .طلبا للكلمة للرئاسة إذا رغب في ذلك

ه&ذه، آم&ا تعرفون، ممارسة لطالما اعتمدناها        
ف&ي الس&نوات الماض&ية ع&ندما آان&ت الدول التي ليست             
عض&وة في اللجنة الفرعية قد بلغتنا طلبا للمشارآة في     

ن، حضرة المندوبين الكرام، إن لم يكن       إذ. اجتماعات&نا 
 .هناك من اعتراض، تقرر األمر على هذا النحو

معلومFات عFن أنشFطة المنظمات الدولية فيما يتعلق          
 بقانون الفضاء

نس&&تكمل اآلن ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الخ&&امس م&&ن      
معلومات عن أنشطة المنظمات    "ج&دول أعمالنا، وهو     

ا أشرت، أحث   آم". الدول&ية فيما يتعلق بقانون الفضاء     
تل&ك الوف&ود التي ترغب في أن تعلق على هذا البند أن           
ت&&درج اس&&مها عل&&ى قائم&&ة المتحدثي&&ن ل&&دى األمان&&ة ف&&ي   

أرج&&و م&&نكم إذن، ح&&تى الم&&نظمات . أبك&&ر وق&&ت ممك&&ن
المراق&&بة وال&&دول المراق&&بة، أن توجه&&وا طل&&ب الكلم&&ة     

 .لألمانة

لدي على قائمة المتحدثين، ليس لدي من وفد،  
، يطل&&ب الكلم&&ة ح&&ول الب&&ند الخ&&امس، ولك&&ن ف&&ي الواق&&ع

باألمس آنت قد أعلمتكم أننا اليوم، إن ممثل اليونيسكو 
س&&&يدلي بب&&&يان باس&&&&م ه&&&ذه اللج&&&&نة المتخصص&&&ة ف&&&&ي     

أعط&&ي الكلم&&ة  . اليونيس&&كو والمعن&&ية بموض&&وع يهم&&نا  
لحض&&رة المراق&&&ب م&&&ن اليونيس&&&كو آ&&&ي يدل&&&ي بب&&&يانه،  

 .تفضل سيدي

رجمة فوري&&ة ت&&) (اليونيس&&كو(السFFيد فينسFFتاد  
لنا . شكرا جزيال حضرة الرئيس   : م&ن اللغة اإلنكليزية   

الش&رف والس&رور بالطبع أن نكون مدعوين هنا معكم          
، وآوميس&&ت COMESTل&&إلدالء بب&&يان باس&&م آوميس&&ت   

ه&&&ي اللج&&&نة العالم&&&ية ألخالق&&&يات المع&&&ارف العلم&&&ية     
والتكنولوج&يات ال&تابعة لليونيس&&كو، ونف&يدآم بأنش&&طتها    

 .اءالمرتبطة بالفض

بع&&&ض الوث&&&ائق ف&&&ي الواق&&&ع وض&&&عت تح&&&ت     
تص&&رفكم، أوال، الوث&&يقة الت&&ي سنعرض&&ها ال&&يوم وه&&ي    
تقري&&ر ص&&ادر ع&&ن لج&&نة الكوميس&&ت واللج&&نة الفرع&&ية  
ح&&&&ول أخالق&&&&يات الفض&&&&اء ال&&&&تابعة له&&&&ا، ومخ&&&&تلف      
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المعلوم&&ات والوث&&ائق الت&&ي يمك&&ن أن تف&&يدآم ف&&ي ه&&ذا      
المج&&ال، ألنه&&ا تح&&توي عل&&ى ع&&دد م&&ن المعلوم&&ات ال     

 .كنني أن أعرضها عليكم في هذه المداخلة للغايةيم

إن مهم&&&ة آوميس&&&ت يح&&&دد أن اللج&&&نة تخ&&&دم،   
. أوال، عل&ى أنها محفل ثقافي لتبادل األفكار والخبرات     

ثان&يا، أن&ه يش&دد عل&ى ح&االت الخط&ر وإمكان&ية النزاع               
. تقدي&&&م النص&&&ح لص&&&انعي الق&&&رارات  ] ثال&&&ثا،[وآذل&&&ك 

م األس&&رة، أس&&رة ورابع&&ا، ت&&رويج الح&&وار المف&&توح أم&&ا 
العلم&&&&اء وص&&&&انعي الق&&&&رارات والجمه&&&&ور الع&&&&ادي،    
وبالتال&&&&ي إن موق&&&&ف آوميس&&&&ت يح&&&&دد ص&&&&&الحياتها     
الواسعة، يرتبط أيضا بمسائل مرتبطة بالفضاء وآذلك 
أم&&ور مرت&&بطة بأش&&خاص ناش&&طين ف&&ي آاف&&ة المح&&افل   

إذن نح&&ن  . العلم&&ية واالقتص&&ادية والسياس&&ية وغ&&يرها    
نا وص&&&الحياتنا عل&&&ى نعل&&&ق أهم&&&ية بالغ&&&ة ف&&&ي تفويض&&&

األخالق&&&&&يات، وه&&&&&ذا ال يعن&&&&&ي أن الم&&&&&بادئ العام&&&&&ة   
والنظريات غير مهمة، ال، هي الخطوط التوجيهية لنا       
ف&&ي أي مس&&ار، ولك&&ن الترآ&&يز ف&&ي أعمال&&نا ي&&تم عل&&ى      

 .مسائل ملموسة وحاالت محددة

وق&&د يهمك&&م أن تع&&رفوا م&&ثال، أن&&ه لدي&&نا مج&&ال  
القيم بالنسبة آخ&ر نعم&ل عليه، وهو مسائل أخالقيات و        

إل&&ى الم&&ياه العذب&&ة، م&&ياه الش&&رب، وه&&ي م&&ا تق&&وم ب&&ه       
من المملكة المتحدة  ]؟ي&تعذر س&ماعها؟   [Worldم&نظمة  

والس&&يدة م&&بارك م&&ن مص&&ر، وآم&&ا أن&&نا أنش&&أنا مرآ&&ز     
آما أننا حاولنا أن    . إقليم&ية آث&يرة معن&ية بهذه األنشطة       

نع&الج مس&ائل الق&يم مرت&بطة بمجتمع المعلومات، وهذا      
تمك&&نا م&&ن الق&&يام ب&&ه بفض&&ل جامع&&ة آاليفورن&&يا ف&&ي   م&&ا 

س&انتا آ&روز وبمشارآة مجموعة آبيرة من الجامعات       
 .األمريكية

م&&ا أعل&&ق عل&&يه ه&&نا ه&&و أنش&&طتنا ف&&ي مج&&ال       
الفض&اء يشكل تحديا جديدا لألسرة      . الفض&اء الخارج&ي   

 إن المدي&&ر الع&&ام لوآال&&ة   1998البش&&رية، وف&&ي الع&&ام   
ب م&ن الس&يد فريدريكو      ، اق&تر  ESAالفض&اء األوروب&ية     

م&ايور، المدير العام، آنذاك، لمنظمة اليونيسكو وطلب      
م&&ن الم&&نظمة أن تعل&&&ق عل&&ى مس&&&ألة األخالق&&يات ف&&&ي     

أدى ه&&ذا األم&&ر إل&&ى تأل&&يف ف&&ريق  . استكش&&اف الفض&&اء
عامل ترأسه البروفسور آالن بومبيدو من فرنسا وقدم        
تقري&&&را ح&&&ول أخالق&&&يات سياس&&&ية الفض&&&اء ف&&&ي وث&&&يقة 

 .1999 العام نشرت في

حاول&نا أن ن&تعمق ف&ي أعمالنا من خالل إنشاء         
لجنة فرعية تابعة للكوميست، وأنا لي الفخر بترأسها،        

 �Comest subcommision on theووض&عنا تقريرا عنوانه  
ethics of "outerspace    اللج&نة الفرع&ية لكوميس&ت حول ،

أخالقيات الفضاء الخارجي، وهي آتيب أزرق صغير 
آخ&ر ه&ذه القاع&ة وأرجو أن تأخذوا نسخا        وض&عته ف&ي     

من هذا الكتيب ألنه يحتوي على معلومات آثيرة حول 
ه&&&&&ذا الموض&&&&&وع، آتي&&&&&ب أزرق إذن ص&&&&&ادر ع&&&&&ن    

إذن، حاول&&&&نا أن نرآ&&&&ز عل&&&&ى . آوميس&&&&ت، يونيس&&&&كو
جوان&ب آث&يرة م&ن هذا الموضوع، نظرنا إلى الفضاء            

عل&ى أن&ه مس&ألة أخالق&ية، الفض&اء على أنه بعد محدد،          
اء عل&&&ى أن&&&ه أداة، والفض&&&اء عل&&&ى أن&&&ه مفه&&&وم    الفض&&&

آل هذه الخالصات والتوصيات التي     . وم&نظور معي&ن   
ص&درت ع&ن الف&ريق الع&امل في بومبيدو هي واضحة          
وص&&ريحة وت&&رونها ق&&د وردت ف&&ي توص&&يات واض&&حة 

 .في هذا الكتيب األزرق الصغير الذي أشرت إليه

ألش&ير إل&ى بعض المواضيع هنا، عندما نتكلم       
ء آ&&بعد مح&&دد، نح&&ن نرآ&&ز ه&&نا عل&&ى واق&&ع ع&&ن الفض&&ا

ال&&نظر إل&&ى الفض&&اء عل&&ى أن&&ه إرث مش&&ترك للبش&&رية      
جمع&اء، وعل&ى أنه يجب أن يبقى دائما لخدمة البشرية          

يجب أن ينظر إليه على أنه أرض علمية وهذا . جمعاء
يعن&ي أن الوص&ول الح&ر إل&ى الفض&اء الخارج&ي يجب              

ة، ه&&ذا م&ا ورد ف&&ي مالحظ&ات ع&&د  . أن يك&ون مض&مونا  
 .واسمحوا لي أن أعلق على بعضها

الفضاء آصك أو أداة معينة، لقد قمنا بنقاشات 
آث&&&يرة يمك&&&ن أن تف&&&يدنا بالنس&&&بة إل&&&ى حماي&&&ة وحف&&&ظ     
الب&يانات الت&ي تأت&ي م&ن الفض&اء، وهذا بناء على مسح         
دق&&يق وآ&&امل م&&ن رئ&&يس األآاديم&&ية الص&&ينية للعل&&وم،   

ني أن  ال يمكن . البروفس&ور لوو الذي حضر اجتماعاتنا     
أخ&وض آافة التفاصيل هنا، اعذروني، ولكن في حال       
آان&&ت لديك&&م مس&&ائل ذات ص&&لة ب&&الدول النام&&ية بش&&كل    
مخص&&ص، خاص&&ة ع&&ندما ن&&تكلم ع&&ن الوص&&ول إل&&ى       
البيانات وآيفية السيطرة على هذه البيانات التي ترتبط 

نحن لدينا مالحظات وبعض المواضيع     . بمس&ائل بيئية  
تداب&ير مح&&ددة، ت&ود ربم&&ا   الت&ي يمك&ن أن نورده&&ا ه&نا ب   

لج&&نة آلجن&&تكم أن ت&&نظر ف&&يها، م&&ثال، حماي&&ة الوص&&ول  
إل&ى الب&يانات، ح&رية الوصول إلى البيانات التي تجمع          

 . في الفضاء

لدي&&&نا ع&&&دد م&&&ن األفك&&&ار الت&&&ي ترت&&&بط ب&&&إدارة 
المخاط&&ر، الت&&ي ترت&&بط بأنش&&طة الفض&&اء، ول&&ك م&&رة       
أخ&&&رى ه&&&نا، ال يمكنن&&&ي أن أخ&&&وض ه&&&ذه التفاص&&&يل، 

 .صيكم بقراءة هذا الكتيب األزرق إذنأو

ولك&&ن بموج&&ب آ&&ل ه&&ذه األفك&&ار الت&&ي أش&&رنا    
إل&يها والت&ي تف&يد بتعزيز حوار بين الالعبين والجهات         
الفاعل&&&ة ف&&&ي الفض&&&اء، إن الوص&&&ول إل&&&ى المعلوم&&&ات   
أساس&ي ه&نا، وال&بعد األخالق&ي أساس&ي ف&ي صالحيات             
آوميس&&&ت، وأن&&&ا آع&&&الم ف&&&ي عل&&&وم األح&&&ياء والطب&&&يعة 

ف أهمية الوصول إلى معلومات علمية، وغالبا ما أعر
نق&وم بالحص&ول عل&ى ه&ذه المعلومات وبتحليلها بشكل       
منطق&&ي، ولك&&ن يج&&ب أن نخ&&وض ه&&نا مناقش&&ة ح&&ول      
المساواة واإلنصاف وآيفية معالجة مواضيع تهم آافة       

ه&&ذا يث&&ير بع&&ض قل&&ق مدي&&ر   . ال&&دول وترت&&بط بالفض&&اء 
ليونيس&&كو أن اإليس&&ا الس&&يد رودي&&تا، ال&&ذي تق&&رب م&&ن ا  

وتالحظون في  . تع&الج هذا الموضوع بشكل محدد هنا      
مج&االت آث&يرة، خاص&ة بالنس&بة إل&ى الطب اإلحيائي،            
أن&ه ل&م نتمك&ن ح&تى اآلن م&ن إش&راك المجتمع آشريك               
عل&ى ق&دم مس&اواة ف&ي هذه المسائل السياسية التي نرى       
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أن العل&وم الحدي&ثة والتكنولوج&ية تث&يرها، إذن ه&ذا من             
 .د التي نبذلهاإحدى الجهو

نش&ارك أيض&ا م&ع وآاالت وطنية للفضاء آي         
نأت&ي إل&يكم ه&نا ألن&نا نرى أن          . ت&نظر ف&ي ه&ذه المس&الة       

لدينا . مسائل آثيرة واتصاالت مهمة يمكن أن نقوم بها
أوج&ه ت&رابط بي&ن ال&بعد األخالق&ي والق&يم وبي&ن مس&ائل         
الق&&انون والفض&&اء واستكش&&افه، يمكن&&نا أن نض&&ع وث&&يقة  

ي&&ة ت&&تكلم ع&&ن البش&&رية وحقوقه&&ا ورؤياه&&ا     جم&&يلة للغا
للمس&تقبل، ولكن المسألة المتكررة التي يجب أن نرآز   

لدي&&نا مواض&&يع  . عل&&يها ه&&ي تنف&&يذ ه&&ذه ال&&نوايا الطي&&بة    
آثيرة في تقريرنا ترتبط بهذا الجزء بالذات، وهنا مرة 
أخ&&رى، ألن&&نا أش&&رنا إل&&ى ه&&ذا الموض&&وع وألن&&ه لدي&&نا    

ئي بأجهزة اإلطالق في مواضيع ترتبط بالحطام الفضا
الفض&اء، وتدرآون مخاطرها، ولكننا نحن نود هنا أن         
نتجرأ بعض الشيء، نعرب عن بعد نظر معين وجرأة 
ل&نعالج مسألة إضافية هنا، وهي مسألة تهم سلطة عليا          

نح&&اول أن ن&&تقرب م&&ن ه&&ذه   . للفض&&اء الخارج&&ي م&&ثال 
المس&ألة ونعالجها باهتمام شديد ونشير في تقريرنا إلى    

ن&&&ه يتعي&&&ن عل&&&ى الم&&&نظمات الدول&&&ية أن تش&&&جع عل&&&ى  أ
التفك&ير في إمكانية إنشاء سلطة عليا الستخدام الفضاء   

 .الخارجي لصالح البشرية جمعاء

نحن حاولنا أن نرآز بالتفاصيل     ] ؟الرئFيس؟ [
عل&ى ه&ذا الموض&وع، وأنا أعرف، وطلبت من عضو           
ف&&&ي اللج&&&نة الفرع&&&ية أن ي&&&نظر ف&&&ي ه&&&ذا الموض&&&وع،   

 .مةسأعطيه الكل

ترجمة فورية  ) (اليونيسكو(السFيد فاراميFنان     
سيدي الرئيس، إذا ما سمحتم لي ): م&ن اللغ&ة اإلسبانية    

إن وثيقة العمل التي وزعناها . فسأتكلم باللغة اإلسبانية
عل&يكم ص&باح ال&يوم والتي أعددناه في آنف اليونيسكو           
ع&&بارة ع&&ن وث&&يقة ت&&ندرج ف&&ي إط&&ار الوث&&ائق المعن&&ية      

وأن&ا أق&ترح عليكم أن ننظر       .  الم&تحدة  بمع&اهدات األم&م   
ف&&&ي خم&&&س موض&&&وعات، تعت&&&بر موض&&&وعات هام&&&ة   
بالنس&بة للبش&رية جمع&اء، وه&ناك تش&ابهات بي&ن قانون             

ففي إطار قانون البحار هناك     . الفض&اء وق&انون البحار    
 .سلطة عليا معنية بأعماق البحار

وس&&&أبدأ ف&&&ي ال&&&نظر ف&&&ي ه&&&ذه الموض&&&وعات    
 .الخمس واحدا تلو اآلخر

، مص&&لحة البش&&رية ف&&ي اس&&تخدام الفض&&اء   أوال
ه&ذا العنصر عنصر تتناوله آافة معاهدات       . الخارج&ي 

األم&&&م الم&&&تحدة المعن&&&ية بالفض&&&اء الخارج&&&ي والس&&&يما  
، فف&ي مقدم&ة ه&ذه المعاهدة يتم الترآيز          1967مع&اهدة   

عل&ى مص&لحة البش&رية جمع&اء، وخدم&ة هذه المصلحة         
راض م&&ن خ&&الل اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي األغ&&

الس&لمية، وه&ذه الفك&رة تتكرر مرة أخرى في مضمون      
ه&ذه المع&اهدة، والس&يما ف&ي الم&ادة األول&ى منها عندما           
تنص هذه المادة على ضرورة احترام البشرية جمعاء        
وآذل&ك آمص&لحة آاف&ة ال&دول األعض&اء بغ&ض ال&&نظر       

إذن، ه&&ذه . ع&&ن درج&&ة نموه&&ا االقتص&&ادي أو العلم&&ي   
اطق أخرى من المعاهدة    الفك&رة ت&تكرر بالط&بع ف&ي م&ن         

والسيما في المادة الرابعة المعنية بالقمر، فتتم اإلشارة 
م&رة أخ&رى إل&ى ه&ذه المص&الح، إذن مص&لحة البشرية             
جمع&&&اء موج&&&ودة ف&&&ي آاف&&&ة مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة  
المعن&&&ية بق&&&انون الفض&&&اء، وله&&&ذا الس&&&بب ف&&&إن مفه&&&وم  
البش&&رية جمع&&اء ال يمك&&ن أن ن&&تجاهله فه&&و وارد ف&&ي      

ادة الخامس&ة م&ن مع&اهدة الفض&اء الخارج&ي وآذلك       الم& 
 .في معاهدة إنقاذ المالحين الفضائيين

ه&ناك موض&وع ث&ان، وه&و األسئلة التي يجب           
أن نط&رحها عل&ى أنفس&نا، ه&ل نح&ن نتحدث عن تراث          
البش&&&رية فق&&&ط أم ن&&&تحدث ع&&&ن أرب&&&اح وم&&&نافع؟ ف&&&ي      
المع&&&اهدات ال ي&&&تم اإلش&&&ارة بش&&&كل واض&&&ح إل&&&ى ه&&&ذا   

تمت صياغته بشكل واضح وهو مفهوم المفه&وم ال&ذي     
فبدال من هذا المفهوم وهو  . ال&تراث المش&ترك للبش&رية     

مص&لحة البش&رية ول&يس ال&تراث البشري، واليونيسكو           
م&&ن خ&&الل اللج&&نة العالم&&ية ت&&ود أن ترآ&&ز عل&&ى حماي&&ة  
مص&الح البش&رية م&ن خ&الل التعاون مع وآاالت األمم            
 الم&&&&&تحدة المتخصص&&&&&ة وآاف&&&&&ة الم&&&&&نظمات الدول&&&&&ية 

ونح&&ن نح&&اول أن نوس&&ع نط&&اق تطب&&يق ه&&ذا   . األخ&&رى
المفهوم، مفهوم التراث المشترك للبشرية، ونحاول أن 

إذن، . نح&ترم ه&ذا المفهوم في إطار األنشطة الفضائية        
ال نحترم مصالح البشرية فقط، ولكن نحاول أن نحقق         

إذن، يجب . الم&نفعة ونتشاطر هذه المنفعة بشكل عادل  
تعامل م&&ع ال&&تراث المش&&ترك   أن ن&&درك أن&&نا بص&&دد ال&&   

للبش&&رية آله&&ا والم&&نافع يج&&ب أن تع&&ود عل&&ى البش&&رية    
 .جمعاء آذلك

إذن، يج&ب أن نراع&ي هذا المصطلح ومفهوم         
ال&تراث المش&ترك للبش&رية ومفه&وم آخ&ر وه&و محاولة            
ف&&رض رقاب&&ة لم&&نع إس&&اءة االس&&تخدام، فال&&بلدان الت&&ي       

ينها تش&كل المج&تمع الدولي تختلف اختالفا آبيرا فيما ب     
. ف&يما يخ&ص درج&ة تقدمها العلمي ونموها االقتصادي         

ويتعي&ن عل&ى المج&تمع الدول&ي أن تبح&ث ع&ن الوسائل              
الت&&&ي تت&&&يح تنف&&&يذ ه&&&ذه المفاه&&&يم وتطب&&&يقها ف&&&ي أرض  
الواق&&ع، وعلي&&نا أن نبح&&ث ع&&ن أم&&ثلة عمل&&ية ت&&نم ع&&ن      

 .النجاح في حماية حقوق البشرية ومنافعها

ذه األمثلة  ه&ناك مس&ألة ثالثة وهي تشير إلى ه        
العمل&&&ية الت&&&ي أش&&&رت إل&&&يها والس&&&يما ق&&&انون ال&&&بحار،  
فخ&&&&براء ق&&&&انون ال&&&&بحار يرآ&&&&زون عل&&&&ى آ&&&&ل ه&&&&ذه    

وتناولت اللجنة قانون البحار في العديد      . الموضوعات
م&&ن المناس&&بات، وخ&&الل العق&&ود الماض&&ية اس&&تطعنا أن  
نثب&ت أن ه&ناك أوجه تشابه بين قانون الفضاء وقانون           

 Montego Bayاألم&م المتحدة، اتفاقية  واتفاق&يات  . ال&بحار 
 م&&نها ت&&نص عل&&ى أن 137 ف&&ي الم&&ادة 1982ف&&ي س&&نة 

ق&&&اع ال&&&بحار والم&&&وارد ال&&&بحرية تش&&&كل عنص&&&را م&&&ن  
عناص&ر ال&تراث المش&ترك للبشرية، ويعتبر ذلك تقدما          
آب&يرا أح&رزه الق&انون الدولي مقارنة بالقوانين السابقة          

بق ذل&ك  وم&ن ش&أننا أن نح&ذو ح&ذو ق&انون ال&بحار ونط&       
على القوانين األخرى مثل قانون الفضاء، إذ أن هناك         



COPUOS/LEGAL/T.645 
 

 
4 

أوج&ه تش&ابه آب&يرة بين قانون الفضاء وقانون البحار،           
 من االتفاقية التي أشرت إليها، اتفاقية       137ففي المادة   

Montego Bay بشأن قانون البحار، تنم عن 1982 لسنة 
وج&ود س&لطات ع&دة تحك&م قانون البحار وتنص أحكام            

م&&ادة عل&&ى أن أي دول&&ة ال تس&&تطيع أن تف&&رض     ه&&ذه ال
س&يطرتها على منطقة قاع البحار أو أن تدعي ملكيتها           
له&ذه الم&ناطق التي تعتبر عنصرا من عناصر التراث           

 م&&ن ه&&ذه  2وف&&ي الفق&&رة الفرع&&ية   . المش&&ترك للبش&&رية 
الم&ادة ت&م التطرق إلى تشكيل سلطة معنية بقاع البحار      

لمادة يتعين على هذه    والمح&يطات، ووفقا ألحكام هذه ا     
الس&لطة أن تعم&ل عل&ى خدم&ة المصالح البشرية وباسم      

 .البشرية جمعاء

إذن، الموارد التي نستمدها من قاع البحار يتم 
اس&تخدامها وفق&ا لمعاي&ير وقواني&ن تض&عها هذه السلطة            
باالتف&اق م&ع ال&دول المعن&ية بق&اع البحار هذا، وذلك ال              

ذلك، إن من شأن يشكل عائقا للتجارة على العكس من 
م&&ثل ه&&ذه القواع&&د أن تش&&جع االس&&تغالل لق&&اع ال&&بحار     

 .ولكن بشكل مقنن ومنظم

 م&&&ن ه&&&ذه االتفاق&&&ية ت&&&نص  140وف&&&ي الم&&&ادة 
األحك&&&ام عل&&&ى أن تس&&&تفيد آاف&&&ة ال&&&دول م&&&ن الم&&&نافع      
المترتبة على استغالل موارد قاع البحار بغض النظر        
ع&&&ن موق&&&ع ه&&&ذه ال&&&دول الجغراف&&&ي، ويج&&&ب م&&&راعاة    

جات البلدان النامية بشكل خاص في هذا الصدد،    احت&يا 
وه&ذه الفك&رة يمك&ن أن نقتبس&ها ونط&بقها عل&ى الفضاء              

فه&ناك بع&ض الدول التي تستطيع الوصول      . الخارج&ي 
إل&ى ه&ذا الفضاء الخارجي نتيجة لتقدمها التكنولوجي،         
ولك&ن ه&ناك دول أخ&رى ل&م تس&تطع بل&وغ هذا الفضاء               

دول الغ&&ير ق&&ادرة الخارج&&ي بع&&د، ولك&&ن يج&&ب له&&ذه ال&&  
عل&&ى االس&&تفادة بش&&كل مباش&&ر أن تس&&تفيد م&&ن الم&&نافع     

والتحل&&يل المق&&ارن بي&&ن الس&&لطات  . بش&&كل غ&&ير مباش&&ر
 تدل عن أن هذه Montego Bayالت&ي تنص عليها اتفاقية  

الس&&لطة يج&&ب أن تع&&تمد م&&بادئ ع&&دم التمي&&يز لتقاس&&م       
الم&&&نافع االقتص&&&ادية والمال&&&ية ال&&&نابعة ع&&&ن اس&&&تغالل    

 .الخارجة من أعماق البحارالموارد 

إذن، االس&&تفادة م&&ن الم&&وارد الت&&ي تخ&&رج م&&ن   
ق&&اع ال&&بحار ال تع&&رقل ولك&&ن ه&&ذه الس&&لطة ت&&تأآد م&&ن      
ال&توزيع المنص&ف له&ذه الم&وارد والم&نافع الناجمة عن          

وه&ناك م&ادة أخ&رى من هذه االتفاقية تشير        . اس&تغاللها 
 إل&ى الحق&وق المتس&اوية لل&بلدان المجاورة لهذه المنطقة      

وتستهدف هذه االتفاقية حماية الوسط     . م&ن قاع البحار   
 و 142البحري والبيئة البشرية وذلك يرد في المادتين 

146. 

سيداتي سادتي، إنكم تالحظون أن هناك أوجه 
تش&&ابه آب&&يرة بي&&ن الموض&&وعات الم&&ندرجة ف&&ي إط&&ار    
ق&&انون ال&&بحار وبي&&ن الموض&&وعات الت&&ي ن&&تحدث ع&&نها  

إن السلطة التي . ء الخارجيعندما نتناول قانون الفضا
نتحدث عنها عبارة عن منظمة تسمح للدول األطراف      
ف&ي ه&ذه االتفاق&ية أن ت&نظم األنش&طة الت&ي تض&طلع بها         

ف&ي اإلقل&يم المعن&ي م&ن ق&اع ال&بحار وذلك بهدف إدارة               
الم&&وارد المس&&تخرجة م&&ن ه&&ذه الم&&نطقة، والس&&لطة ق&&د    
قام&&ت بتش&&كيل بع&&ض الهي&&ئات الفرع&&ية م&&ثل الجمع&&ية   
وه&ي الهيئة الديموقراطية والمجلس الذي يعتبر الهيئة        
التنف&&يذية والمجل&&س م&&ن ش&&أنه أن يش&&كل لجان&&ا فرع&&ية    
أخ&&رى م&&ثل لج&&نة التخط&&يط االقتص&&ادي وغ&&يرها م&&ن   

 .اللجان

آ&ل ه&ذه الهي&ئات تابعة معالم اإلجراءات التي          
ي&&تم ات&&باعها للتخط&&يط الس&&تخراج الم&&وارد م&&ن اإلقل&&يم   

ن ه&ذه الس&لطة ع&بارة عن شرآة        واس&تغاللها ونقله&ا، إ    
إن ج&&از التعب&&ير وه&&ي تتم&&تع بال&&نفوذ ووس&&ائل ال&&تدخل  
ولديه&&ا ميزان&&ية س&&نوية وه&&ي ع&&بارة ع&&ن ش&&رآة م&&ن     
ش&&&&أنها أن تش&&&&ترك م&&&&ع أي م&&&&ن ال&&&&دول األعض&&&&اء      
واألط&&راف المعن&&ية وذل&&ك وفق&&ا للم&&وارد الم&&تاحة له&&ذه  
الدول&&ة، وم&&ن ش&&أنها أن تق&&يم ش&&راآات م&&ع الش&&رآات     

خ&رى ف&ي إطار عقود تبرم فيما بينها، وذلك          العام&ة األ  
من أجل استكشاف واستغالل المنطقة التي يشكلها قاع 

ويمك&&ن أن نقت&&بس م&&ن ذل&&ك لك&&ي . المح&&يطات وال&&بحار
. نق&وم م&ا نس&ميه بالس&لطة العليا المعنية بقانون الفضاء        

 2000 � 1999والسلطة البحرية استطاعت في فترة  
ك م&&&&ع بع&&&&ض أن تع&&&&تمد أول خط&&&&ة عم&&&&ل باالش&&&&ترا

الش&رآات الت&ي ت&م ان&تقاؤها إلب&رام ع&دد م&ن االتفاقات               
 .والعقود

س&&يداتي س&&ادتي، إن س&&مح ل&&ي الرئ&&يس بذل&&ك    
فإنني سأشير إلى وجود هذا النموذج وإلى سيره بشكل 
ج&يد ف&يما يخ&ص قانون البحار، وعندما نتوخى الحذر            
ال&&الزم ون&&تخذ الوق&&ت ال&&الزم للتفك&&ير فإن&&نا نس&&تطيع أن 

ة العم&ل الت&ي نعرض&ها عل&يكم لك&ي نبحث      ن&درس وث&يق   
ع&&ن إمكان&&ية االس&&تفادة م&&ن ه&&ذه الخ&&برة الدول&&ية الت&&ي     
حظي&ت بدع&م األم&م الم&تحدة والت&ي سمحت لنا بتشكيل        

 .السلطة الدولية المعنية بقاع البحار والمحيطات

والوث&&&يقة الموزع&&&ة عل&&&يكم س&&&يداتي س&&&ادتي،   
تح&&توي عل&&ى دراس&&ة ص&&ارمة موض&&وعية بع&&يدة آ&&ل     

 عن أوجه المضاربة، وهي عملية للغاية ونحاول البعد
أن ن&&درس ف&&يها الممارس&&ات المت&&بعة ف&&ي آاف&&ة ال&&بلدان، 
ونح&&ن ن&&درس ه&&ذا ال&&نموذج ال&&ذي أش&&رت إل&&يه وال&&ذي   
يش&به إل&ى ح&د آب&ير الس&لطة الت&ي م&ن شأننا أن نشكلها         

وف&ي ه&ذه   . لك&ي ته&تم بش&ؤون إدارة الفض&اء الخارج&ي     
االس&&&تخدام الس&&&لمي الوث&&يقة إذن، نق&&&ترح، عل&&&ى لج&&نة   

للفضاء الخارجي، النظر في هذه الوثيقة وإدراجها في 
بند من بنود جدول أعماله المستقبلية حتى نستطيع في         
بداية هذا القرن أن نخطو خطوة هاما في طريق خدمة 

. مصالح البشرية من خالل استغالل الفضاء الخارجي      
 .شكرا جزيال على حسن انتباهكم

عل&ق عل&ى الب&يان الذي     ه&ل ت&ود أن ت     : الرئFيس 
 .جاء على لسان اليونيسكو
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ت&&رجمة فوري&&ة  ) (اليونيس&&كو(السFFيد فينسFFتاد  
ال يوج&&د الكث&&ير م&&ا يمك&&ن أن    ): م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  

نض&&يفه إل&&ى م&&ا اس&&تمعنا إل&&يه، أود أن أض&&يف فق&&ط م&&ا   
يل&ي، م&ا نه&تم ب&ه ه&و أن ن&تحلى بآل&يات فعالة لتنفيذ ما                  

ة، وق&د تقدمنا باقتراح     ورد ف&ي الوث&يقة م&ن أفك&ار ثمي&ن          
يعت&بر خطوة آبيرة إلى األمام ومن شأننا أن ننظر في           
مس&&&ألة التنف&&&يذ باع&&&تماد نه&&&ج الخط&&&وة خط&&&وة، ال&&&نهج  

فف&&&&ي ال&&&&بداية يج&&&&ب أن نوح&&&&د المفاه&&&&يم   . التدريج&&&&ي
واألفك&ار بش&&أن ه&&ذا الموض&&وع لك&ي نق&&وم ف&&ي م&&رحلة   
ثان&ية ب&&تحويل آ&&ل ه&&ذه األفك&&ار إل&&ى خط&&وات ملموس&&ة  

 .ي خدمة البشرية جمعاءوعملية ف

ش&&&كرا للس&&&يدين ممثل&&&ي اليونيس&&&كو : الرئFFFيس
لدي على قائمة المتحدثين . على هذين البيانين الثمينين

 .اسم مندوب اليونان الموقر، تفضل

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
ش&كرا جزيال سيدي    ): م&ن اللغ&ة الفرنس&ية واإلنكل&يزية       

. الغة وذلك للسبب اآلتيإنن&ي أش&عر بسعادة ب   . الرئ&يس 
إن االق&تراح ال&ذي اس&تمعنا إل&يه، اق&تراح ثمين، وعلينا             
أن نع&بر ع&ن امت&نانا وش&كرنا لليونيس&كو، أع&تقد بأنني              

 .أتحدث باسمكم جميعا

إذن، أح&&يلكم م&&رة أخ&&رى إل&&ى االق&&تراح ال&&ذي   
تق&دم ب&ه زميل&نا مندوب اليونيسكو، بشأن تشكيل سلطة     

إن م&&ن . فض&&اء الخارج&&يعل&&يا معن&&ية ب&&إدارة م&&وارد ال 
دواع&ي س&روري الجم، ما الحظته أنه بعد مضي عدد         
م&ن السنوات تم تكرار هذه الفكرة، فكرة تشكيل سلطة      
عل&يا، وجاء هذا التكرار على لسان منظمة دولية تتسم       

واليونان تفخر . بطابع إنساني وفكري من المقام األول
دوب فخ&را آب&يرا بتأي&يد االق&تراح الوارد على لسان من           

 .اليونيسكو

إن اليونان قامت خالل المؤتمر السادس عشر 
للمفوض&&&ين ال&&&ذي انعق&&&د ف&&&ي منيابول&&&يس ف&&&ي تش&&&رين  

 وآذلك 1998نوفمبر سنة   / تشرين ثاني  -أآ&توبر   /أول
يوليو من / ال&ذي انعقد تموز    3أث&ناء مؤتم&ر يونيس&بيس       

، قام&&ت ال&&يونان بش&&كل رس&&مي ف&&ي هذي&&ن   1999س&&نة 
معن&&ي بتش&&كيل م&&ثل ه&&ذه  المؤتمري&&ن بط&&رح الس&&ؤال ال 

الم&&نظمة الدول&&ية عل&&ى أس&&اس االقت&&باس م&&ن ال&&نموذج     
ال&&&&ذي تش&&&&كله الس&&&&لطة العل&&&&يا المعن&&&&ية بق&&&&اع ال&&&&بحار  

 .والمحيطات

إن الفك&&رة قديم&&ة وعم&&رها أآ&&ثر م&&ن عش&&رين  
س&نة، وق&د آان&ت ول&يدة شخصيات قانونية بارزة آانوا            
يعمل&&ون ف&&ي االتح&&اد الس&&وفييتي الس&&ابق، وآان&&ت ه&&ذه    

ة آذل&&ك اب&&نة خب&&يرة ق&&انون فرنس&&ية ش&&هيرة ق&&د       الفك&&ر
اهتم&ت به&ذا الموضوع وبذلت الكثير من الجهود، في           
ه&&&ذا الص&&&دد وأود أن أذآ&&&رآم ب&&&أن الرئ&&&يس الس&&&ابق     
لالتح&&&اد الس&&&وفييتي الس&&&يد غورباتش&&&وف ف&&&ي خطاب&&&ه  

 1989التاريخي الذي أداله أمام األمم المتحدة في سنة 
ل&&ى األنش&&طة إن ص&&حت ذاآرت&&ي، ق&&د أش&&ار ف&&ي ب&&يانه إ

الفض&ائية وآ&رر ه&ذه الفك&رة وأآد عليها، فكرة تشكيل            
 .سلطة عليا ومنظمة دولية

واس&&محوا ل&&ي أن أق&&رأ عل&&يكم ن&&ص اإلع&&الن     
 3الع&ام ال&ذي أدل&ت ب&ه ال&يونان أمام مؤتمر يونيسبيس              

لآلسف لم أحضر   . بشأن هذه الفكرة التي نؤيدها آاملة     
ن علي مع&ي ال&نص األص&لي باللغ&ة الفرنس&ية، وس&يتعي        

 .إذن أن أقرأ عليكم النص باللغة اإلنكليزية

لق&د ح&&ان الوق&&ت لك&&ي يق&&وم آاف&&ة س&&كان الع&&الم  
بإدراك المخاطر التي تهدد بقاء البشرية وأن يقوم برد     
فع&&ل مباش&&ر وس&&ريع لك&&ي يفرض&&وا عل&&ى المؤسس&&ات    
السياسية في بلدانهم، وعلى المنظمات الدولية المعنية، 

ل&&ح لإلج&&راءات والتداب&&ير يفرض&&وا عل&&يهم االع&&تماد الم
. الالزمة لتفادي أي إمكانية لوقوع آارثة في المستقبل       

إن الفض&&&اء الخارج&&&ي ال يعت&&&بر ملك&&&ية خاص&&&&ة ألي     
ش&خص وال ألي دول&ة أو ش&رآة تابعة للقطاع الخاص     
أو الع&&&ام تق&&&وم باس&&&تغالل م&&&وارد ه&&&ذا الفض&&&اء، عل&&&ى 
العك&س م&ن ذل&ك، إن الفض&اء الخارج&ي يعتبر ملك لنا              

 ومل&&&ك ألج&&&يال قادم&&&ة ومل&&&ك لبق&&&ية األص&&&ناف جم&&&يعا
األخ&رى م&ن الكائ&نات الح&ية الحيوانية أو النباتية التي            

ونحن على غرار آل هذه . تع&يش عل&ى سطح األرض    
الكائ&&&نات الح&&&ية نش&&&كل ج&&&زءا ال ي&&&تجزأ م&&&ن الك&&&ون،  

 .والفضاء الخارجي جزء من هذا الكون

وعلي&&&نا إذن أن نع&&&زز اإلج&&&راءات القانون&&&ية    
ر التنظيم&&&ية ألنش&&&طة الفض&&&اء عل&&&ى الص&&&عيد  والتداب&&&ي

الدول&ي لك&ي نخدم مصالح الثقافة والصحة واهتمامات         
األم&م الم&تحدة ووآاالته&ا المتخصص&ة المعنية بأنشطة         

ويج&ب أن نراع&ي أن هذه المهمة،       . الفض&اء الخارج&ي   
مهم&&ة مراق&&بة أنش&&طة الفض&&اء الخارج&&ي ع&&بارة ع&&ن      

غي علينا أن   مهم&ة نب&يلة وإنس&انية، وله&ذا الغرض، ينب         
نك&رر ال&يوم الفك&رة الت&ي انبثقت منذ عدد من السنوات             
والت&&ي ت&&نادي إل&&ى تش&&كيل هي&&ئة دول&&ية معن&&ية بالفض&&اء  
الخارج&ي عل&ى غرار سلطة المحيطات، بحيث تصبح      
ه&&ذه الهي&&&ئة معن&&ية ب&&&إدارة م&&وارد الفض&&&اء الخارج&&&ي    
واستغاللها من قبل الدول األعضاء والهيئات األخرى       

شكرا جزيال سيدي   . لخاصة أو العامة  م&ثل الش&رآات ا    
 .الرئيس

ش&كرا ج&زيال لم&ندوب اليونان على        : الرئFيس 
ه&&&&ذا الب&&&&يان المهج&&&&ن، نص&&&&فه باإلنكل&&&&يزية ونص&&&&فه    

لدي ثالث وفود أخرى تود أن تأخذ الكلمة، . بالفرنسية
 .وأولها مندوب مصر الموقر، تفضل سيدي

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السFFيد الحسFFيني 
ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة    (ث&&م ] العرب&&يةي&&بدأ باللغ&&ة  [

. س&&يداتي وس&&ادتي. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس): اإلنكل&&يزية
؟يتعذر سماع بعض الجمل هنا     [م&ن الطبيع&ي أن ننوه       

�[، ]حي&ث أن نوع&ية التسجيل سيئة للغاية؟      �� [.
�[الع&&الم العرب&&ي ��، لق&&د أردت بطل&&ب الكلم&&ة .]

ة أن أهن&&ئ مندوب&&ي اليونيس&&كو عل&&ى المعلوم&&ات الق&&يم   
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�[الت&&&&ي ��له&&&&ذا االج&&&&تماع للج&&&&نة الفرع&&&&ية  .] 
القانون&&ية وأيض&&ا إش&&ارته إل&&ى المجه&&ود ال&&ذي تق&&وم ب&&ه  
الس&&يدة س&&وزان م&&بارك زوج&&ة رئ&&يس الجمهوري&&ة ف&&ي  

وأيض&&ا مص&&ر تؤي&&د إنش&&اء س&&لطة عل&&يا     . ه&&ذا المج&&ال 
للفض&&اء الخارج&&ي تق&&وم باس&&تغالل الفض&&اء الخارج&&ي   

 ال&&ذي لص&&الح البش&&رية جمع&&اء، عل&&ى ض&&وء االق&&تراح  
أدل&ى ب&ه م&ندوب اليونيس&كو وال&ذي أي&ده أيض&ا مندوب               

 .اليونان

واآلن س&&أتحدث ]. ي&&بدأ الم&&تحدث باإلنكل&&يزية[
ع&&ن الموض&&وع ال&&ذي وددت أن أط&&رحه عل&&يكم ال&&يوم    
بش&&أن المعلوم&&ات الم&&تعلقة بأنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية 

خالل العامين الماضيين،   . المعن&ية بالفض&اء الخارج&ي     
 الت&ي ت&بذلها وآ&االت األمم المتحدة         تبين&ت أن األنش&طة    

المتخصص&ة ف&ي إط&ار الفض&اء الخارجي أو في إطار            
الط&&&&&&يران أو ف&&&&&&ي مج&&&&&&االت األنش&&&&&&طة الثقاف&&&&&&ية أو 
االجتماع&&&&ية، ق&&&&د أص&&&&بحت بدرج&&&&ة أآ&&&&بر م&&&&&تعقدة      
وم&ترابطة ف&يما بي&نها، ونتيجة لذلك، فإننا عندما ننظر           
في وضع القوانين يجب أن نحترم مجاالت اختصاص 

 م&&ن وآ&&االت األم&&م الم&&تحدة، وس&&أعطيكم م&&ثال  غ&&يرنا
عل&&&ى ذل&&&ك يتم&&&ثل ف&&&ي األنش&&&طة الت&&&ي ت&&&بذلها م&&&نظمة  
الط&&يران المدن&&ي الدول&&ي ف&&ي مج&&ال اس&&تخدام الس&&واتل   
واألقمار الصناعية في المالحة الجوية، وآما قلت من        
ق&بل، ف&&إن اللج&نة القانون&&ية ال&&تابعة لإليك&او ق&&د أحاطت&&نا    

قانون&&ي لتنظ&&يم ه&&ذه    علم&&ا بأن&&نا بص&&دد وض&&ع إط&&ار     
. األنش&طة، أنش&طة المالح&ة الجوي&ة باس&تخدام السواتل          

وم&ن البديه&ي ب&أن ج&زء من هذه األنشطة سيندرج في        
إط&ار صالحيات لجنتنا الفرعية القانونية التابعة للجنة        

 .استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

إذن، نح&&ن بحاج&&ة إل&&ى التنس&&يق بي&&ن مخ&&تلف    
خصص&&&ة ح&&&تى يح&&&اط آ&&&ل م&&&نها علم&&&ا  الوآ&&&االت المت

باألنش&&طة الت&&ي تض&&طلع به&&ا الوآ&&االت المتخصص&&ة      
األخ&&&رى، والس&&&يما ع&&&ندما ي&&&تعلق األم&&&ر بمج&&&االت      

إذن، نحن بحاجة إلى   . ص&الحيات الم&نظمات األخ&رى     
ن&&وع م&&ن مدون&&ة س&&لوك يحك&&م العالق&&ات بي&&ن مخ&&تلف     
الوآ&&االت المتخصص&&ة، فم&&ن ش&&أن ه&&ذه الوآ&&االت أن   

يما بي&&&نها والمراقبي&&&ن لك&&&ي يح&&&يط  تت&&&بادل الخ&&&براء ف&&& 
أعضاء آل منظمة أعضاء المنظمة األخرى باألنشطة 
الت&&ي يض&&طلعون به&&ا والت&&ي م&&ن ش&&أنها أن تؤث&&ر عل&&ى  

 .مجاالت صالحية المنظمة األخرى

إذن، نح&&ن بحاج&&ة إل&&&ى وس&&يلة للتنس&&يق بي&&&ن     
وس&&أآون ممت&&نا ل&&ك س&&يدي . أنش&&طة مخ&&تلف الوآ&&االت

لوم&&&ات بش&&&أن ه&&&ذا  الرئ&&&يس إذا م&&&ا قدم&&&ت ل&&&ي أي مع 
الموض&وع، وق&د أعطي&تكم م&ثاال مح&ددا وه&و األنشطة             
الت&ي تض&طلع به&ا اإليك&او أي م&نظمة الط&يران المدني        
. الدول&&ية ف&&ي مج&&ال اس&&تخدام الس&&واتل للمالح&&ة الجوي&&ة

وق&&د اس&&ترعينا اه&&تمام لجن&&تكم الموق&&رة إل&&ى م&&ثل ه&&ذا     
الموض&&وع، وأع&&تقد أن تنس&&يق جهودن&&ا م&&ن ش&&أنه أن     

تائج التي يمكن لكل منا أن يتوصل إليها يحس&ن م&ن الن   

م&&ن خ&&الل أنش&&طته وم&&ن ش&&أنه أن يع&&زز عم&&ل اللج&&نة  
 .المعنية بالفضاء الخارجي

وه&&&ناك وآ&&&االت متخصص&&&ة أخ&&&رى تابع&&&ة     
لم&نظومة األم&م الم&تحدة تضطلع بأنشطة من شأنها أن       
تؤثر علينا وعلى صالحياتنا، وأحيلكم مثال إلى أنشطة 

 الت&ي تنظر في شؤون تحرير  م&نظمة ال&تجارة العالم&ية    
الح&&رآة الجوي&&ة، م&&ثال، وال&&نقل الج&&وي، وأح&&يلكم إل&&ى   

م&&ثال، وه&&ذا ه&&و الم&&ثال الوح&&يد    ] ؟الج&&ات؟[اتفاق&&يات 
 .الذي يخطر ببالي اآلن

إذن نح&&ن بحاج&&ة عل&&ى أي&&ة ح&&ال إل&&ى تنس&&يق     
جه&ود آاف&ة الم&نظمات نظ&را ل&تعقد ه&ذه الموضوعات             

طة المشترآة  وتداخله&ا، إذن يج&ب التنس&يق بي&ن األنش&          
 .بين مختلف الوآاالت المتخصصة

ش&كرا جزيال لمندوب مصر الموقر      : الرئFيس 
عل&ى ه&ذا الب&يان، وإنني أنوي التعليق على ما قلته في              
نقاش&&اتنا ف&&&ي وق&&&ت الح&&&ق، وس&&&أعلق عل&&&ى موض&&&وع  
التنس&يق بش&كل مالئم، هذا الموضوع الذي أشرت إليه          

.  إذنوال&ذي يأت&ي ف&ي محل&ه تمام&ا، سأعلق عليه الحقا        
الم&&تحدث التال&&ي عل&&ى قائمت&&ي ه&&و م&&ندوب آولومب&&يا      

 .الموقر

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا(السFFFيد اريفFFFالو ايبFFFيس 
. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية   

أع&تقد أن م&ندوب مص&ر قد أشار، وهو على حق، إلى          
موض&&&وع يس&&&تحق م&&&نا التفك&&&ير ف&&&يه، وه&&&و موض&&&وع 

م&&نظمات األم&&&م  ال&&ترابط وال&&تداخل ف&&&يما بي&&ن أنش&&&طة    
الم&تحدة، والحاج&ة إلى بدل الجهود لتالفي االزدواجية         

 .في المهام

أع&تقد أن إس&هام اليونيس&كو ال&يوم، وال&ذي نود            
أن نش&&كر م&&&ندوب اليونيس&&كو عل&&&يه، يذه&&ب ف&&&ي ه&&&ذا    

إن اليونيسكو قد بذلت مجهودا لكي تنبهنا إلى         . االتجاه
م&&ا يل&&ي، ه&&ناك موض&&وع يمك&&ن أن نالحظ&&ه وندرس&&ه    

ل&&تداخل ف&&يما بي&&ن مج&&االت اختص&&اص مخ&&تلف    وه&&و ا
اللج&&&ان والهي&&&ئات وينبغ&&&ي االس&&&تفادة م&&&ن الوآ&&&االت    
األخ&رى وتطب&يق ال&نماذج القائم&ة، م&ثل نم&وذج قانون            
ال&&بحار والوث&&يقة المعروض&&ة علي&&نا تبي&&ن ل&&نا ض&&رورة   
االس&&&تفادة م&&&ن أوج&&&ه الش&&&به ه&&&ذه، وذل&&&ك م&&&ن خ&&&الل   

 مجال  المقارن&ة بي&ن األنش&طة المض&طلع به&ا ف&ي إطار            
ال&بحار واألنش&طة الت&ي نض&طلع به&ا في بشأن الفضاء             

 .الخارجي

إذن، ه&&ذه الوث&&يقة م&&ن ش&&أنها أن تك&&ون ق&&اعدة  
النط&الق نقاش&اتنا ف&ي المس&تقبل ف&ي إط&ار هذه اللجنة،          
ويمك&&ن باإلض&&افة إل&&ى ذل&&ك أن ن&&درج ه&&ذه الوث&&يقة ف&&ي 
إط&ار اهتمامات&نا وأن نطل&ب من اليونيسكو استفاء هذه         

دث المعلوم&&&&ات، فه&&&&ذه الوث&&&&يقة تت&&&&ناول الوث&&&&يقة ب&&&&أح
موض&وعا ح&يويا ي&تطور باس&تمرار ونح&ن بحاجة إلى            

ودراس&&تنا لمخ&&تلف العناص&&ر  . اس&&تفاء المعلوم&&ات إذن 
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ال&&&&واردة ف&&&&ي ه&&&&ذه الوث&&&&يقة تجعل&&&&نا نخل&&&&ص إل&&&&ى أن  
األخالق&&يات ال يج&&ب أن نكتف&&ي ب&&تحديدها فق&&ط ولك&&ن      

ولق&&د وردت العدي&&د م&&ن األم&&ثلة الت&&ي    . يج&&ب تطب&&يقها 
 .توضح لنا ذلك بشكل جلي

وأود أن أعل&ق عل&ى م&ا قال&ه م&ندوب اليونان،             
أعتقد أنه لخص بشكل دقيق شعور ينتابنا جميعا، وهو 
ش&&عور يقض&&ي بم&&ا يل&&ي، إن اليونيس&&كو ق&&د اض&&طلعت    
بدوره&ا بشكل مسؤول وهو دور المعلم ودور المرشد         
وذلك ينطبق آذلك على أنشطة الفضاء الخارجي التي        

 .وم والتي تكتسي أهمية بالغةنهتم بها الي

. ش&&&كرا لمم&&&ثل آولومب&&&يا الموق&&&ر   : الرئFFFيس
 .والكلمة اآلن لممثل ماليزيا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (مال&&يزيا(السFFيد عدنFFان 
ش&كرا جزيال حضرة الرئيس، نحن  ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

درس&&&&نا تقري&&&&ر اللج&&&&نة الفرع&&&&ية للكوميس&&&&ت ح&&&&ول     
ين لنشكر أخالقيات الفضاء، ونود أن ننضم إلى اآلخر  

ممثل&&ي اليونيس&&كو عل&&ى ه&&ذا الب&&يان االس&&تهاللي وبه&&ذا  
نح&&ن نش&&ارك الم&&بادئ الت&&ي رآ&&زت عل&&يها المداخل&&ة       

 .بالنسبة إلى البعد األخالقي

اس&&&&محوا ل&&&&ي أن أب&&&&دي بع&&&&ض المالحظ&&&&ات  
التمه&&&&يدية وه&&&&ي التال&&&&ية، ف&&&&يما نح&&&&ن ال نش&&&&كك ف&&&&ي 
مص&داقية اللجنة الفرعية وعضوية اللجنة الفرعية في        

يس&ت، الحظ&نا أنه&ا ال تشتمل على أعظم دولتين           الكوم
ناشطتين في الفضاء، وهما الواليات المتحدة واالتحاد      
الروس&ي، مم&ا ال يعط&ي تلك اللجنة الفرعية قوتها وال            

آم&&ا . يع&&زز وض&&عها آلج&&نة معن&&ية بأخالق&&يات الفض&&اء
أن&نا الحظ&نا أن&ه بالنس&بة إل&ى ال&دول النامية الممثلة في               

ي ليس&ت من الدول النامية الناشطة       اللج&نة الفرع&ية فه&     
ف&ي الفض&اء، وبالتال&ي نرى حتى أن دوال أخرى نامية          

 .مهتمة بالفضاء ولكنها غير مشارآة باللجنة

به&ذا إذن، ن&ود نح&ن أن نث&ير بعض المخاوف            
آيف . الت&ي تس&اورنا، وهي نود أن نلفت انتباهكم إليها         

يمك&&&&ن أن نع&&&&تمد بع&&&&دا أخالق&&&&يا لنمض&&&&ي قدم&&&&ا ف&&&&ي   
ل؟ ن&&ود أن نش&&ير أيض&&ا، م&&ن ه&&ي الجه&&ة الت&&ي  المس&&تقب

س&تعتمد ص&كا أخالق&يا مرت&بطا بالفض&اء، فإذا آان هذا             
الصك مجرد نص، يجب أن يكون نصا متطورا حديثا 
ح&يا ي&أخذ بعي&ن االعت&بار مص&الح آاف&ة الدول بما فيها               

 .تلك الدول غير الناشطة في الفضاء حتى

وأخ&&&يرا، ن&&&ود أن نش&&&ير إل&&&ى أن&&&ه علي&&&نا أن      
رض ه&&ذه الم&&بادئ األخالق&&ية ف&&ي إط&&ار ف&&ريق      نس&&تع

ع&امل مف&توح العض&وية وه&ذا يتماش&ى واق&تراح مم&&ثل       
مص&ر الموق&ر ح&ول مدونة سلوك وآاالت متخصصة          

. في األمم المتحدة هي مسؤولة عن وضع هذه المدونة    
به&&ذه المالحظ&&ات حض&&رة الرئ&&يس أش&&كرآم إلعطائ&&ي  

 .فرصة الكلمة

. مداخل&&ةش&&كرا لمال&&يزيا عل&&ى ه&&ذه ال: الرئFFيس
 .وأعطي الكلمة اآلن لسعادة سفير تشيلي

ت&رجمة فورية من    ) (تش&يلي (السFيد غونزايFز     
ف&&ي . ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس ): اللغ&&ة اإلس&&بانية

الواقع، آانت مفاجأة جميلة للغاية اليوم صباحا، إذ منذ 
جلس&ات ع&دة ن&تكلم ع&ن م&بادئ أخالقية وقيم، فيما هذا          

مامنا منذ البداية ومنذ الموضوع يجب أن يكون ماثال أ   
بداية مناقشاتنا، فعندما ننظر في مفهوم دراسة الفضاء  
الخارج&ي لدي&نا تمي&يز واض&ح بي&ن الدول بغض النظر           
ع&&ن مس&&تواها م&&ن التنم&&ية االقتص&&ادية والتكنولوج&&ية     

لدي&&نا عنص&&ر أخالق&&ي أساس&&ي ه&&نا يج&&ب أن . والعلم&&ية
نراع&يه، ولك&ن ع&ندما ن&نظر ف&ي األعم&ال التحضيرية             

ع&ندما ن&نظر ف&ي آاف&ة المفاوض&ات الت&ي جرت حتى              و
اآلن، آيف&ية قبول اعتماد التصديق على قرار الجمعية         
العام&&ة ح&&ول م&&بادئ اح&&ترام الم&&بادئ األخالق&&ية، فه&&نا   
ن&رى أيضا أهمية هذا الدور وهذا ما ظهر بالنسبة إلى           

وم&&ن ه&&نا يمكن&&نا أن  . تل&&ك الم&&بادئ م&&ع م&&بادئ آث&&يرة  
 من جملة أمور، أن تحصل نستخلص أن الدول عليها،

عل&ى معلوم&ات حول مواردها الخاصة بها، وهذا حق          
أساس&ي بديه&ي بالطبع ولكن لسوء الحظ لم يكن مطبقا           

 .حتى اآلن وواضحا حتى اآلن

لدي&نا دول آثيرة في العالم تعيش اآلن في فقر          
م&تقع وتعاني من نقص مهم في الموارد ولكنها تعرف         

 الكاف&&ية ولك&&ن ال تتم&&تع   أنه&&ا لديه&&ا الم&&وارد الطبيع&&ية   
بالتكنولوج&يات الكافية أو حتى بأي أدوات تقنية تسمح       
لها بأن نستفيد من مواردها الطبيعية الخاصة بها، إلى      
ح&د أن&ه ص&ار م&ن الص&عب عل&ى تلك الدول أن تستفيد              

 .من مقدراتها

بش&&&&كل ع&&&&ام، إن ق&&&&انون الفض&&&&اء وال&&&&نظرية 
 يج&&ب أن الكام&&نة وراء ه&&ذا الق&&انون والفلس&&فة برم&&تها  

ترتك&ز إل&ى أس&س أخالق&ية، وإن آاف&ة ال&دول في العالم         
يج&&ب أن تس&&نح له&&ا الفرص&&ة بش&&كل مس&&او ه&&نا، وأن      
تتم&&&ته بمس&&&اواة قانون&&&ية آم&&&ا ورد ف&&&ي مي&&&ثاق األم&&&م     
الم&&تحدة، وأن تتمك&&ن م&&ن أن ت&&رى مطال&&بها واردة ف&&ي  
قانون الفضاء بناء على تلك األسس األخالقية، خاصة 

من .  مجتمع مبني على المعلوماتوأننا اليوم ننظر في
دون المعلومات ال يمكن ألي دولة في عالمنا اليوم أن          
ت&&&تجاوز عوائقه&&&ا والحواج&&&ز الت&&&ي تح&&&ول دون ح&&&ياة  
اقتص&&&&ادية طبيع&&&&ية ف&&&&يها، م&&&&ن دون الوص&&&&ول إل&&&&ى   
التكنولوج&يات آ&&يف يمك&ن لدول&&ة أن تح&دد ه&&ذا ال&&نظام    
 واإلط&&ار التنظيم&&ي والقانون&&ي لس&&المة ش&&عبها، إن ل&&م   

يك&ن ه&ناك من مشارآة ومساهمة للتطور التكنولوجي         
 .فيها

إن وث&&&يقة اليونيس&&&كو ح&&&ول األخالق&&&يات ف&&&ي   
الفض&&اء الخارج&&ي وم&&ا ورد ف&&ي ه&&ذا الكتي&&ب األزرق   
الص&غير ه&و بالنسبة إلينا إطار ممتاز يمكن أن نعتمده           
آم&&رجع أساس&&ي ل&&نا ف&&ي أعمال&&نا عل&&ى ه&&ذا الموض&&وع  

ديق عزيز لنا مانويل آم&ا أن&نا استمعنا إلى ص    . ب&الذات 
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دي فارامي&&نان ال&&ذي ه&&و يس&&اهم أيض&&ا ف&&ي وض&&ع ه&&ذا   
ال&&تقرير وورد اس&&مه ف&&ي مخ&&تلف أج&&زاء ه&&ذه الوث&&يقة    
ويش&ير إلى أهمية إنشاء سلطة عليا للفضاء الخارجي،    

High authority for outer space    باللغ&ة اإلنكل&يزية ونرآ&ز 
 عل&ى أهم&ية ه&ذا الموض&وع ونؤي&د ه&ذه الفكرة، فهناك             

يمكن&&نا أن نط&&ور بع&&ض المفاه&&يم األساس&&ية آ&&ي نعم&&ل  
عليها، ولكننا نعتبر أنها فكرة أساسية يجب أن نعالجها 
ون&تعمق ف&يها بع&ض الش&يء، ال ن&توقف ع&ند ه&ذا الحد              

 .إذن

حض&رة الرئ&يس، م&رة أخ&رى أع&تقد أنه علينا           
ف&ي نقاش&نا أن نرآ&ز عل&ى موضوع األخالقيات بشكل            

نولوجية، السيما العلوم مكثف، حيث نرى العلوم والتك   
والتكنولوج&ية الفضائية تتحول إلى صك أساسي وأداة         

 Elتخ&يلوا م&ثال ظاه&رة    . جوه&رية لح&ل مش&اآل الع&الم    
mino أو ح&&تى م&&ا بعده&&ا La minia آ&&يف أنه&&ا آ&&ل ه&&ذه 

الك&وارث الطبيع&ية الت&ي ش&اهدناها، آيف آان بإمكاننا           
أن نتن&&&&بأ به&&&&ا م&&&&ن دون التكنولوج&&&&يات والتطب&&&&يقات   

لفض&&ائية، ولكن&&نا اآلن يج&&ب بع&&د االس&&تفادة م&&ن ه&&ذه     ا
ال&&تقدمات العلم&&ية والتكنولوج&&ية أن نعل&&ق عل&&ى ال&&بعد     
األخالق&&ي ال&&ذي ينب&&ثق ع&&ن مي&&ثاق الفض&&اء الخارج&&ي     
. وع&&ن ق&&رار الجمع&&ية العام&&ة الم&&تعلق به&&ذا الموض&&وع

وهك&&ذا يمكن&&نا أن نعم&&ل ربم&&ا ف&&ي إط&&ار ف&&ريق ع&&امل،  
إطار فريق عامل على    وه&ذا اق&تراح ممتاز، نعمل في        

دراس&&ة ه&&ذا الموض&&وع، نع&&تمد وث&&يقة اليونيس&&كو عل&&ى  
. أنه&ا أس&اس النش&اط تبع&ث روح&ا جدي&دة ف&ي مناقشاتنا             

 .شكرا

ش&كرا لس&عادة س&فير تشيلي الموقر،        : الرئFيس 
الس&&&فير غونزال&&&يز عل&&&ى ه&&&&ذه المداخل&&&ة ح&&&ول ه&&&&ذا      

والكلم&&&ة اآلن إلس&&&بانيا، وأعط&&&يه . الموض&&&وع ب&&&الذات
 .الكلمة

ت&&رجمة فوري&ة م&&ن  ) (إس&بانيا ( آانتFFيرو السFيد 
استمع . شكرا جزيال حضرة الرئيس   ): اللغ&ة اإلسبانية  

. وف&&&دي بانت&&&باه ش&&&ديد إل&&&ى مداخل&&&ة مم&&&ثل اليونيس&&&كو  
اس&تمعنا إل&يها باه&تمام ش&ديد، فه&و ع&رض مهم خاصة            
المس&&اهمة الت&&ي قدمه&&ا البروفس&&ور خ&&وان م&&انويل دي   

 وأود أن .فارامي&&نان جيلب&&ير، وورد اس&&مه ف&&ي الك&&تاب  
أذآ&رآم ف&ي ال&دورة التاس&عة والثالثي&ن للجنتنا الفرعية            
ف&&&ي الع&&&ام الماض&&&ي، اقترح&&&نا الق&&&يام بدراس&&&ة مماثل&&&ة   
بالنس&بة إل&&ى أوج&ه ال&&ترابط والتش&ابه بي&&ن مي&ثاق األم&&م     
الم&&تحدة للفض&&&اء الخارج&&&ي وآذل&&ك االتفاق&&&ية الدول&&&ية   
ح&ول ق&انون البحار وأحيلكم إلى وثيقة تقريرنا للدورة          

 .638اضية التي تشير إلى هذا الموضوع وهي الم

بالنس&&&&بة إل&&&&ى االق&&&&تراح ال&&&&ذي أش&&&&ار إل&&&&يه      
البروفس&ور خ&وان م&انويل دي فارامي&نان، بالنسبة إلى        

ه&&&ذه . إمكان&&&ية إنش&&&اء س&&&لطة عل&&&يا للفض&&&اء الخارج&&&ي
الفك&رة طموح&ة للغاي&ة ولكنن&ي عل&ى ثق&ة أنها هي التي         

ن يمك&&&ن أن تق&&&دم الحل&&&ول ل&&&بعض ح&&&االت ع&&&دم التيق&&&  
المرتبطة باالستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وبهذا      

يمك&&&نها أن تس&&&اهم ف&&&ي الحاج&&&ة الت&&&ي التمس&&&ناها نح&&&ن 
جم&&&يعا وه&&&ي بالنس&&&بة إل&&&ى إح&&&راز تق&&&دم ف&&&ي اإلط&&&ار  

 .القانوني والتنظيمي الستخدام الفضاء الخارجي

آم&&ا أش&&ارت الوف&&ود قبل&&ي س&&يكون م&&ن المه&&م    
رات مقبلة أن   بمك&ان إذا تمكن&ت لجنت&نا الفرعية في دو         

ت&&نظر ف&&ي ه&&ذه الم&&بادرة وت&&تعمق ف&&يها بع&&ض الش&&يء،  
ويمكن&نا ع&ندئذ ربما أن نرى هذه السلطة تبصر النور           

نحن نعرب عن . آما أوصى بها البروفسور فارامينان
 .أمنيتنا للنجاح في ترجمة هذا االقتراح عمليا

ش&&كرا لمم&&ثل إس&&بانيا الموق&&ر عل&&ى   : الرئFFيس
ن أن أعط&&ي الكلم&&ة لمم&&ثل  واس&&محوا ل&&ي اآل. مداخل&&ته

 .اإلآوادور الموقر، تفضل سيدي

ت&&&&رجمة ) (اإلآ&&&&وادور(السFFFFيد باالسFFFFيويس 
ش&&&كرا ج&&زيال حض&&&رة  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&&ة اإلس&&بانية   

ي&&ود وف&&دي أن يش&&كر اليونيس&&كو عل&&ى ه&&ذه      . الرئ&&يس
ونش&&&&كر مجموع&&&&ة . المس&&&&اهمة الق&&&&يمة الت&&&&ي قدم&&&&تها

يس&&كو  المش&&ارآين ف&&ي تل&&ك ال&&ندوة الت&&ي عقدته&&ا اليون     
 .وبشكل خاص البروفسور فارامينان

إن اإلآ&وادور تؤم&ن ب&أن األخالق&يات جزء ال         
ي&&تجزأ بك&&ل م&&ا نق&&وم ب&&ه، ال يمك&&ن للعل&&وم والق&&انون أن 
يك&&ون قائم&&ا م&&ن دون ه&&ذا ال&&بعد األخالق&&ي، وبالتال&&ي      
بالنس&&بة إل&&ى ق&&انون الفض&&اء فعلي&&نا ه&&نا أن نض&&في ه&&ذا 

 .الطابع األخالقي أيضا

الفرعية القانونية ما تمكنا فعال نحن في لجنتنا 
م&ن العم&ل عل&ى قوننة األنشطة الفضائية من دون هذا           
ال&&بعد األخالق&&ي، وبالتال&&ي علي&&نا ه&&نا أن نح&&دد إط&&ارا     
مرجع&يا لتلك المبادئ وأنا أعتقد أنه يتعين على اللجنة          
أن ت&نظر ف&ي ه&ذه المق&ترحات وأن نعمل على أساسها              

 .في مختلف مجاالت اختصاصنا

 عل&&&ى م&&&ا أش&&&ار إل&&&يه مم&&&ثال ال&&&يونان     أواف&&&ق
ومصر، وال أريد هنا أن أآرر هذه المداخالت ولكنني 
أود أن أع&&&&رب ع&&&&ن ثقت&&&&ي ب&&&&أن الرئاس&&&&ة واألمان&&&&ة    

 .ستعكسان تماما ما ورد في تقرير جلستنا

 شكرا لممثل اإلآوادور الموقر على      :الرئيس
ه&ل م&ن وف&د آخر يطلب        . مس&اهمته ف&ي نقاش&نا الحال&ي       

 .وفدين أوال األرجنتين ثم المكسيكالكلمة؟ أرى 

ترجمة فورية  ) (األرجنتي&ن (السFيد فFيراغارا     
بكل . شكر جزيال حضرة الرئيس): من اللغة اإلسبانية

إليج&از أود أن أش&ير إل&ى أنني أنوه بهذا االهتمام الذي     
عل&&ى لجنت&&نا . ب&&رز ف&&ي القاع&&ة إث&&ر مداخل&&ة اليونيس&&كو  
 .متحدثين قبليالفرعية أن تعالجه، لذلك أؤيد آافة ال



COPUOS/LEGAL/T.645 
 

 
9 

. ش&&&كرا لمم&&&ثل األرجنتي&&&ن الموق&&&ر: الرئFFFيس
 .والكلمة اآلن لممثلة المكسيك الموقرة

ت&&رجمة فوري&&ة ( )المكس&&يك(السFFيدة فلوريFFس 
يود . شكرا جزيال حضرة الرئيس): من اللغة اإلسبانية

وف&دي ه&و أيض&ا أن يع&رب ع&ن ارتياحه حيال النقاش              
ونيسكو على نشكر الي. ال&ذي دار ال&يوم ف&ي ه&ذه القاعة        

مس&&اهمتها ف&&ي أعمال&&نا، ونح&&ن نعت&&بر أن ه&&ذه الفك&&رة     
مم&تازة، مفيدة للغاية، تثري النقاش، ونعتبر أنها يجب        
أن ي&&نظر ف&&يها ه&&نا ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة         

لذلك ننضم إلى سعادة سفير تشيلي وغيرها،   . الفرع&ية 
ال&يونان وآولومب&يا واألرجنتي&ن وإسبانيا وغيرها التي         

وآما أشرنا  . هذه الفكرة التي طرحتها اليونيسكو    أيدت  
ال&&يوم ص&&باحا نح&&ن نعت&&بر أنه&&ا فك&&رة مم&&تازة، ليس&&ت     
ب&الوهم وال م&&ن نس&&ج الخ&&يال، ال، ولك&&نها آم&&ا قل&&نا ف&&ي  
اتفاقية قانون البحار، آان من الصعب للغاية أن نناقش 

لذلك نؤيد استكمال   . تل&ك المواض&يع ولكن&نا نجحنا فيها       
 .شكرا. ةمناقشة هذه الفكر

. شكرا للمكسيك على هذه المساهمة    : الرئFيس 
 .وأعطي الكلمة اآلن لممثل الصين الموقر

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (الص&&ين(السFFيد هوانFFغ 
يود وفد . شكرا جزيال حضرة الرئيس   ): اللغة الصينية 

الصين أن يعرب عن شكره الخالص لممثل اليونيسكو   
 هنا،  ل&ن نعل&ق عل&ى أفكاره في الصميم        . عل&ى مداخل&ته   

ال، ولكنن&&&ي أود أن أق&&&ول إن&&&نا ف&&&ي أيام&&&نا ه&&&ذه، بع&&&د    
االس&&تماع إل&&ى مس&&اهمة الم&&نظمات الدول&&ية بم&&ا ف&&يها       
اليونيس&&كو ف&&ي ه&&ذه األعم&&ال، انطباع&&ي ه&&و أن&&نا إل&&ى    
جان&&&ب اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية لدي&&&نا لج&&&ان أخ&&&رى  
وم&نظمات أخ&رى إن آان&ت حكومية أو حكومية دولية      

ف&ي ق&انون الفض&اء الدولي       تعم&ل جم&يعا بش&كل مك&ثف         
وه&ي ناشطة في هذه المجال، وهي تقدم مساهمة قيمة          

ف&&ي الوق&&ت ذات&&ه . ف&&ي أعمال&&نا ه&&نا ف&&ي لج&&نة الكوب&&وس 
نتبي&&ن أيض&&ا أنه&&ا تش&&كل تحدي&&ا ألعمال&&نا ه&&نا ف&&ي لج&&نة  

 .الكوبوس

إن اللج&نة الفرع&ية القانون&ية ال&تابعة للكوبوس          
هو الذي ه&ي المرآ&ز األساس&ي ال&تابع لألم&م المتحدة و           

خالل العقود الماضية   . يس&ن قواني&ن مرت&بطة بالفض&اء       
حقق&نا إنج&ازات مهم&ة ولكننا نالحظ حتى اآلن أنه آل            
ه&ذه اإلنج&ازات حقق&ت ف&ي العقدي&ن األوليي&ن من حياة              
لج&نة الكوب&وس فقط، وفي تلك الفترة في بداية عمرها           
تمكنت تلك اللجنة من أن تضع خمس معاهدات دولية، 

ج&&&از ال&&&ذي لطالم&&&ا فخ&&&رت ب&&&ه لجنت&&&نا   وه&&&ذا ه&&&و اإلن
 الحظنا أنه ما من     1979الكوب&وس، ولك&ن، م&نذ العام        

وث&&يقة وح&&يدة ص&&درت ح&&ول الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي       
لجنت&نا م&ع أن&نا أبرم&نا بع&ض الم&بادئ، وض&عنا مبادئ               

، soft lawس&&&ميناها بم&&&ثابة الق&&&انون اللي&&&ن أو الم&&&رن    
. وتجسدت في مجموعة من المبادئ المرتبطة بالفضاء

ولك&&&ن، المس&&&ألة اآلن ه&&&ي، إذا آ&&&نا ف&&&ي ه&&&ذه اللج&&&نة     
الفرع&&ية ال يمكن&&نا أن نض&&طلع ب&&دور ق&&يادي ف&&ي س&&ن     

تش&&&ريعات جدي&&&دة ح&&&ول الفض&&&اء الخارج&&&ي، ع&&&ندئذ     
س&تفتقر اللج&نة الفرع&ية القانون&ية إل&ى ثقله&ا وجوهرها             

 . هنا

لق&&د قدم&&ت وف&&ود ع&&دة مق&&ترحات مف&&يدة للغاي&&ة  
رة تستحق معالجتها،  واس&تمعنا إل&ى مس&ائل قانونية آثي       

ولك&ن لس&وء الح&ظ حتى اآلن ال يمكننا أن نتوصل إلى     
ونرجو أن  . أي تواف&ق ف&ي اآلراء حول هذه المواضيع        
 .هذا الوضع سيتحسن في المستقبل القريب

هذا هو رأينا بعد االستماع إلى مداخلة منظمة 
اليونيس&&كو، رأي&&نا ب&&ل باألح&&رى انطباع&&نا، وأرج&&و أن   

 على محمل من الجد في هذا اللجنة ي&أخذ هذا االنطباع  
 .الفرعية

ش&&كرا لمم&&ثل الص&&ين الموق&&ر عل&&ى   : الرئFFيس
هل من وفد آخر يطلب الكلمة في هذه اللجنة  . مداخل&ته 

حس&&&نا، . الفرع&&&ية؟ ه&&&ل م&&&ن طل&&&ب آخ&&&ر للكلم&&&ة؟ ال    
س&&&أعطي الكلم&&&ة اآلن لحض&&&رة المراق&&&ب م&&&ن وآال&&&ة   

 .، الذي طلب الكلمةESAالفضاء األوروبية األيسا 

) وآالة الفضاء األوروبية  (سFيد الفيراندري    ال
ش&&كرا ج&&زيال ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

حض&&&رة الرئ&&&يس إلعطائ&&&ي فرص&&&ة الكلم&&&ة ف&&&ي ه&&&ذا   
ال&نقاش، وأع&تقد أن&ه مج&رد بداي&ة ل&نقاش س&يتكرر عدة               

 .مرات في هذه اللجنة وآذلك في محافل أخرى

ص&حيح أن&ه علي&نا أن نش&ير اليوم إلى ما يلي،             
ذا ن&تكلم م&رة أخ&رى ع&ن األخالقيات؟ لماذا برزت            لم&ا 

هذه العبارة بعد أن نسيناها طيلة عقود وقرون طويلة؟ 
وأود ه&&نا أن أش&&ير إل&&ى أن&&نا، م&&ن بي&&ن األفك&&ار الت&&ي        
وردت&نا، ال يج&ب أن ننس&ى تل&ك الت&ي أطلقت في إطار               
المعه&د الدول&ي لق&انون الفضاء الذي في العام الماضي            

 مهم&&ا م&&ن دراس&&اته لل&&بعد  ف&&ي ن&&دوة ري&&و آ&&رس ج&&زءا 
األخالق&&ي ولألخالق&&يات، وه&&ذا موض&&وع أساس&&ي ورد  
عل&ى ج&دول أعم&ال المواض&يع الت&ي نوقش&ت ف&ي ندوة               

 .ريو في العام الماضي

إن مم&ثل اليونيس&كو الموق&ر ق&د أش&ار إلى اسم       
المدي&ر العام لوآالة الفضاء األوروبية، وفي الواقع إن         

وأشرآت في هذه وآالة الفضاء األوروبية قد اشترآت 
األفك&ار، ص&حيح أن&نا ش&ارآنا ف&ي هذه األفكار وعملية         
ال&تأمل هذه، ولذلك أسمح لنفسي هنا بأن أداخل وأعلق      

 .على هذا الموضوع

وم&&&&ن خ&&&&الل مداخلت&&&&ي س&&&&أحاول، حض&&&&رة    
الرئ&يس، أن أآ&رس وأرآز على أفكار ذات اعتبارات          

آم&&ا أش&&رت إذن، األخالق&&يات . عام&ة وذات ط&&ابع ع&&ام 
مفه&وم ش&هدناه في التاريخ، أعتقد أنه ولد مع          ه&و أق&دم     

والدة المج&&تمع بح&&د ذات&&ه، ويج&&ب أن ن&&تذآر دائم&&ا أن    
األفك&&ار ح&&ول األخالق&&يات وردت ف&&ي أق&&دم الك&&تابات،   
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وأتأسف عندما ال أرى ممثل اليونان حاضرا هنا، ألنه 
م&ن أق&دم الكت&ب التي وضعت حول األخالقيات، حول           

ص آ&&بار عظم&&&اء،  تع&&ريف األخالق&&&يات، لدي&&نا أش&&&خا  
أفالط&&ون وأرس&&طو و س&&انتو ماداآ&&ا    [بش&&كل خ&&اص،  

ويمكنني أن أآمل هذه ] واسبينوزا وآورونت وميتشي
إذن، ال&&&&&نقاش ح&&&&&ول . القائم&&&&&ة الت&&&&&ي ال نهاي&&&&&ة له&&&&&ا 

األخالق&&&يات ل&&&يس بال&&&نقاش الحدي&&&ث، فلدي&&&نا م&&&نذ ق&&&دم  
العص&ور أفك&ار أساس&ية وجوه&رية ح&ول تع&ريف هذه             

 أريد أن أخترع هذه العبارة الع&بارة وما نعني بها، وال  
ه&نا ولك&ن، م&ا علي&نا أن نرآز عليه هو آيف يمكن أن          
نط&&بق ه&&ذا المفه&&وم نظ&&را الض&&طالع اإلنس&&ان بنش&&اط   
جدي&&&د ف&&&ي الفض&&&اء، نش&&&اط ل&&&م يك&&&ن ه&&&و معن&&&ي ب&&&ه       

 .بالماضي

نح&&ن اآلن نش&&هد أنش&&طة جدي&&دة لإلنس&&ان، ه&&ذا 
اإلنس&ان ال&ذي يق&وم بأنشطة على وجه األرض، ولكنه       

وهذا .  انطل&ق للق&يام بأنشطة في الفضاء الخارجي    اآلن
بع&د جدي&د يرت&بط بتطب&يق األخالقيات وليس بتعريفها،          
ولك&نه م&ن المه&م هنا أن نشير إلى أننا عندما ننظر في       
ه&&ذا األث&&ر السياس&&ي، لدي&&نا أنش&&طة لإلنس&&ان ت&&تم ف&&ي        
الفض&اء، وهنا مرة أخرى، علينا أن نعرف العبارات،          

 قد دخل القاعة اآلن، أشير إلى       وبم&ا أن مم&ثل ال&يونان      
أن تع&&&ريف األخالق&&&يات ورد ف&&&ي أق&&&دم العص&&&ور م&&&ع 

 .فالسفة مثل أفالطون وأرسطو وسانتو ماداآا

إذن، م&&ا ه&&ي األخالق&&يات؟ س&&أوفر عل&&يكم ه&&ذا 
ال&&&تعريف بتفاص&&&يله، ولك&&&ن األخالق&&&يات ه&&&ي وص&&&ية 
تنط&بق عل&ى الف&رد، ه&ي العل&م ال&ذي يح&اول أن يدرس          

ا، ليشير ما إن آان جيدا أو عاطال، تقديرا ويقيم تصرف
آم&&ا يش&&ير بع&&ض الفالس&&فة وه&&و أن نع&&يش ج&&يدا م&&ع     
اآلخري&&ن وم&&ن أج&&ل اآلخري&&ن ف&&ي مؤسس&&ات ص&&الحة   

إذن األخالق&&يات ت&&نظم العالق&&ات بي&&ن األف&&راد  . وعادل&&ة
وبالتالي عندما تكون أنشطة الفضاء تتم بين األفراد ال   

الق&&يات، يمك&&نها أن ت&&تجاهل األخالق&&يات وتطب&&يق األخ 
ول&&يس ال&&تعريف، بم&&ا أن&&نا م&&رة أخ&&رى بدأن&&ا بأنش&&طة،   
ن&&تكلم ع&&ن أنش&&طة يض&&طلع به&&ا اإلنس&&ان والف&&رد، إذن    
يج&ب أن نم&يز بي&ن ما هو أخالقيات، ما هو عبر، وما     
ه&&ي األخ&&الق بش&&كل ع&&الم وم&&ا ه&&ي اآلداب وم&&ا ه&&و      

إذن ف&ي المج&تمع لدي&نا مفاه&يم مختلفة لتنظيم           . الق&انون 
وآيف الحال  . راد ولتنظيم أنشطتهم  العالق&ات بي&ن األف&     

ع&ندما نخ&رج اآلن إل&ى الفض&اء الخارجي؟ آيف ننظم            
ه&&ذه العالق&&ات؟ وه&&نا م&&رة أخ&&رى يج&&ب أن ن&&أخذ ف&&ي    
الحسبان أن األخالقيات تنطبق على نشاط يرتبط بأداة        
معينة، لنقل ساتل أو جسم فضائي جوي وهو يستعمل         
ف&&ي م&&ناخ جدي&&د، ف&&ي ظ&&روف جدي&&دة ف&&ي ه&&ذا الفض&&اء  

 .الخارجي

إذن م&&ن ه&&نا يمك&&ن أن نص&&ل إل&&ى اس&&تنتاجات  
ع&دة، إن األنش&طة الفض&ائية من دون اإلنسان، بما أنه            
ه&و اله&دف النهائ&ي لكاف&ة األنشطة التي نقوم بها، هذه             
األنش&&&طة الفض&&&ائية ال يمك&&&ن أن تط&&&بق األخالق&&&يات     
ذاته&ا، وبالتال&ي، األخالق&يات تخ&تلف ولك&نها هي دائما        

خالق&&يات الت&&ي آان&&ت أص&&ال قائم&&ة   قائم&&ة، وم&&بادئ األ 
والت&ي عرف&&ت بش&&كل واض&&ح وه&&ي قائم&&ة م&&نذ س&&نوات  
آث&يرة ووردت في صكوك دولية آثيرة غالبا ما تعتمد       
في إطار األمم المتحدة بدءا بميثاق األمم المتحدة حتى         

 .الصكوك التي تعتمد في إطار منظمة اليونيسكو

وأود ه&نا أن أشير إلى أنه بالنسبة لدي إعالن          
طالم&&ا لف&&ت انتباه&&ي، وه&&و أن&&ه ف&&ي إط&&ار اليونيس&&كو    ل

إع&الن ح&ول مس&ؤولية األج&يال الحال&ية ح&يال األجيال        
الص&&اعدة والمق&&بلة وه&&و إع&&الن ص&&ادر ع&&ن المؤتم&&ر    

لدي&نا أيض&ا اتفاقات   . 1997الع&ام لليونيس&كو ف&ي الع&ام        
ح&ول حماي&ة البي&ئة واتفاق&ات ح&ول اس&تخدام المعارف             

 وآيفية استعمال المعارف   العلمية وإعالن حول العلوم   
العلم&ية وإعالن حول حفظ البيئة البحرية والوقاية من         

آ&ل ه&ذا ج&زء ال يتجزأ        . ال&تلوث وث&ائق مؤتم&ر آ&يوتو       
م&&ن أخالق&&يات وم&&بادئ أخالق&&ية، والس&&ؤال ه&&و آ&&يف     
يمك&ن أن نحوله&ا إل&ى ص&ك قانون&ي دولي يطبق؟ لدينا        
ه&نا أيضا صك أساسي وهو معاهدة الفضاء الخارجي         

، وأود ه&نا أن أش&ير إلى أن هذه المعاهدة           1967ام  للع& 
عندما وضعت وتم التفاوض بشأنها لم أآن أآيدا ما إن 
آ&&&انوا واض&&&عو ه&&&ذه المع&&&اهدة وم&&&ا إن آ&&&ان بعض&&&هم  
حاض&ر ه&نا، م&ا إن آانوا قد أدرآوا أنهم يسنوا أخالق       

 1967مع&اهدة الع&&ام  . جدي&دة م&&ن دون أن يدرآ&وا ه&&ذا  
ائية، بم&&&&ا أن أنش&&&&طة  ترتك&&&&ز إل&&&&ى أخالق&&&&يات اس&&&&تثن  

استكش&اف الفض&اء واس&تخدامه يج&ب أن تترآز، وهذا           
؟ي&&&&&تعذر [ يج&&&&&ب أن 1967م&&&&&ا ورد ف&&&&&ي مع&&&&&اهدة   

لفائدة آافة الدول مهما آان مستوى نموها،     ] س&ماعها؟ 
وه&&ذه ع&&بارة مم&&تازة وملف&&تة لالنت&&باه ومدهش&&ة ع&&ندما   

 قد وضعت وتم    1967ن&رى أن مع&اهدة ف&ي ذلك العام          
خل&&&ت ح&&&يز ال&&&نفاذ بفلس&&&فة عظ&&&يمة   التوق&&&يع عل&&&يها ود
 .للبشرية جمعاء

ال أري&د أن أع&ود إل&ى م&واد أخ&رى م&ن ميثاق              
، بالنس&بة إل&ى هي جميعا تكرر هذه األخالقيات      1967

الت&ي نح&ن ال&يوم نكتشفها بعد سنوات طويلة، يكفي أن             
 لنرى الطابع األخالقي    1967نق&رأ م&ا آتبناه في العام        

 وح&&تى ف&&ي األي&&ام   المهيم&&ن عل&&يها ومع&&اهدات آث&&يرة،  
األخ&يرة قم&نا بدراسة آافة المعاهدات المعنية بالفضاء        
الخارج&&ي، واع&&تمدنا ع&&دة ق&&رارات ف&&ي إط&&ار جمع&&ية    
األمم المتحدة، وآلها اعتمدت باإلجماع، ولكن لآلسف  
ينبغ&ي أن نالح&ظ أنه عندما تقوم الدول األعضاء التي           
ص&وتت بنفس&ها ف&ي ص&الح اعتماد هذه القرارات، إذن            

ما يطل&ب من هذه الدول أن تصدق على ما وافقت        ع&ند 
عليه وما اعتمدته فإنها تتلكأ، وهذا لآلسف ما نالحظه    

فيوجد تناقض بين النية والفعل، هناك تأخر في        . ال&يوم 
التصديق والتوقيع على هذه المعاهدات التي تم االتفاق 

 .عليها

وددت إذن أن أرآ&&&&ز عل&&&&ى موض&&&&وع ب&&&&الغ    
لمع&&اهدات الت&&ي تدعمه&&ا    األهم&&ية وه&&و أن آ&&ل ه&&ذه ا    

ق&رارات اتخذتها جمعية األمم المتحدة، يجب أن نعتبر         
آ&ل ه&ذه المع&اهدات والق&رارات أساس&ا يحكم العالقات         
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البش&رية الت&ي ت&ربط بي&ن مخ&تلف البلدان وهي تحتوي             
عل&&ى أبع&&اد وم&&بادئ أخالق&&ية لخدم&&ة البش&&رية جمع&&اء،   
وم&ن المه&م أن نعم&ل عل&ى دخول هذه المعاهدات حيز       

 .نفاذ في أقرب وقت ممكنال

وخ&&&&&تاما س&&&&&يدي الرئ&&&&&يس، فإنن&&&&&ي س&&&&&أختتم  
مالحظات&ي بإلق&اء نظ&رة سريعة على البيان الذي أداله         
الس&&&&يد م&&&&ندوب اليونيس&&&&كو، ولك&&&&ن ذل&&&&ك ل&&&&يس م&&&&ن   
اختصاصي وال من اختصاص أي من الحاضرين هنا   
أن ن&&&تعمق ف&&&ي ه&&&ذا الموض&&&وع ال&&&ذي ي&&&ندرج ض&&&من  

إن األخالقيات  . لص&الحيات اليونيسكو في المقام األو     
موج&&ودة وقائم&&ة ف&&ي مج&&ال الفض&&اء الخارج&&ي، ولدي&&نا 
م&&&بادئ أساس&&&ية لألخالق&&&يات منص&&&وص عل&&&يها ف&&&ي      
مع&&اهدات الفض&&اء الخارج&&ي باإلض&&افة إل&&ى مع&&اهدات  
أخ&رى، باإلض&افة إل&&ى ق&رارات جمع&&ية األم&م الم&&تحدة     
ومي&&&ثاق األم&&&م الم&&&تحدة واإلعالن&&&ات الص&&&ادرة ع&&&ن     

يجب أن ال  . منظمات الدولية اليونيس&كو وغ&يرها من ال     
ننس&ى آ&ل ه&ذا ال&تراث، يج&ب أن ال نضعف من تأثير               
ه&ذه الص&كوك، ب&ل يج&ب تعزي&زها، وأع&تقد أن الكثير              
م&&ن الوف&&ود يش&&عرون باآلس&&ف نت&&يجة لغ&&ياب التنس&&يق    
والتشاور بين الوآاالت والمنظمات الدولية التي تطبق 
مي&ثاقها الخ&اص وتنس&ى إحاط&ة بقية األطراف المعنية       
علم&&ا باألنش&&طة الت&&ي تض&&طلع به&&ا ف&&ي إط&&ار األنش&&طة 
الفض&ائية، وينبغ&ي أن نص&حح ه&ذا الوض&ع وأن نعمل             
عل&&&ى االح&&&ترام الك&&&امل لص&&&الحيات آاف&&&ة الم&&&نظمات 

 .األخرى

نش&كر الس&يد ممثل الوآالة الفضائية       : الرئFيس 
األوروب&&&&ية، نش&&&&كره عل&&&&ى ه&&&&ذه المالحظ&&&&ات بش&&&&أن  

أن ي&&أخذ ه&&ل يوج&&د أح&&د ي&&ود   . الموض&&وع ق&&يد البح&&ث 
الكلمة بشأن هذا الموضوع أثناء الجلسة الحالية؟ أرى        

 .مندوب اليونان يطلب الكلمة، تفضل سيدي

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
أود . شكرا جزيال سيدي الرئيس): م&ن اللغ&ة الفرنس&ية     

ب&ادئ ب&بدء أن أتوج&ه بخ&الص الش&كر إل&ى رواد قانون        
الف&&يراندري، أش&&كره الفض&&اء ف&&ي فرنس&&ا، أي ص&&ديقنا  

على هذا البيان اللطيف وعلى هذا اإلسهام الثمين، وال 
 .يسعني إال أن أقول ما يلي

بع&&د مض&&ي رب&&ع ق&&رن تقري&&با عل&&ى اش&&تراك      
ال&&يونان ف&&ي أعم&&ال ه&&ذا الم&&لء الموق&&ر، ه&&ذه اللج&&نة       
الم&&بجلة، ينتابن&&ي ش&&عور، وأق&&ول قول&&ي ه&&ذا دون أن      

تابني شعور أض&في عل&يه أي ط&ابع ميتافيزيقي، إذن ين        
بأن&نا ق&د رفع&نا أخ&يرا هذه الجلسة إلى المستوى الالئق             
به&&ا، وأن&&ا فخ&&ور به&&ذا اإلنج&&از، إذن بدأن&&ا أخ&&يرا ف&&ي      
الحدي&&ث ع&&ن ص&&ميم مهمت&&نا، م&&ا أود أن أقو&&له ه&&و م&&ا   

 .يلي

ف&&ي أعل&&ى أعل&&ى ه&&رم المعاي&&ير يأت&&ي حج&&ر       
األخالق&&يات ويل&&يه حج&&ر الق&&انون ويل&&يه ف&&ي المرت&&بة       

شريعات الوطنية وذلك يتفق مع ما قاله الثالثة حجر الت  
 .السيد الفيراندري للتو

وأخ&تم بيان&ي ه&ذا ق&ائال، إن األخالق&يات يوجد         
ويتحدث [مج&ال ي&تجاوزها، وه&و م&ا قال&ه ديم&و ستان               

إن ] م&ندوب ال&يونان باللغ&ة اليونان&ية، وي&ترجم م&ا قاله            
مق&&ياس أي ش&&ئ ثمي&&ن ف&&ي ه&&ذه الح&&ياة ه&&و اإلنس&&ان،       

يح&دد قيمة األشياء، وفي هذا القول       اإلنس&ان ه&و ال&ذي       
ن&داء نوجه&ه لكاف&ة ال&بلدان س&واء آان&ت عض&وا أو من                
غ&&&ير أعض&&&اء ه&&&ذه اللج&&&نة، لج&&&نة اس&&&تخدام الفض&&&اء    
الخارج&ي غ&ي األغ&راض الس&لمية، ندعو آافة البلدان           
إل&&&ى االش&&&تراك ف&&&ي ال&&&ندوة المعن&&&ية باألخالق&&&يات ف&&&ي 

تنعقد تطب&يقات األنش&طة الفض&ائية، ه&ذه ال&ندوة الت&ي س           
 م&&&&ن 13 � 11ب&&&&رعاية مكت&&&&ب األم&&&&م الم&&&&تحدة م&&&&ن 

يول&&يو، ف&&نأمل أن تش&&ترك آاف&&ة ال&&بلدان ف&&ي     /حزي&&ران
 .إنجاح هذه الندوة

فبإمكان&&&نا أن ن&&&تخذ م&&&بادرة اليونيس&&&كو نقط&&&ة  
لالنط&الق باتج&اه ه&ذا العص&ر الجدي&د، عص&ر التعاون             
بي&&&ن أف&&&راد أس&&&رة األم&&&م الم&&&تحدة ف&&&ي مج&&&ال الفض&&&اء 

 .الخارجي

شكرا جزيال لمندوب اليونان الموقر : الرئيس
هل من هناك . على هذا اإلسهام في مداوالتنا ونقاشاتنا

وفد آخر؟ حسنا، أرى أن مندوب بلجيكا الموقر يطلب         
 .الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السFFيد مايFFنس 
إن وفدي يقر   . ش&كرا س&يدي الرئ&يس     ): اللغ&ة الفرنس&ية   

ح ال&&يوم ف&&ي بنوع&ية وج&&ودة ال&&نقاش ال&&ذي أج&ري ص&&با  
آ&&نف ه&&ذه اللج&&نة القانون&&ية بش&&أن األخالق&&يات، ونح&&ن  
 .نشيد بجودة الوثيقة التي تم إعدادها وتوزيعها علينا

وف&&ي إط&&ار مناقش&&ة ه&&ذا الموض&&وع ف&&ي آ&&نف  
لجنت&&نا ف&&إن وفدن&&ا ي&&ود أن يتبي&&ن، آ&&يف ل&&نا أن ن&&نظم        
تفك&يرنا بش&أن موض&وع األخالق&يات بحي&ث يندرج في            

إن األخالقيات وفقا لما قاله     . مج&ال اختصاص لجنتنا؟   
الس&&يد الف&&يراندري مم&&ثل الوآال&&ة األوروب&&ية للفض&&اء،   
األخالق&يات تخ&تلف ع&ن الق&انون، ونح&ن هنا في آنف             
ه&&ذه اللج&&نة نت&&بع إج&&راءات تقنين&&ية ونض&&ع المعاي&&ير،     
ولذل&&&ك أود أن أستوض&&&ح م&&&ا ه&&&و االق&&&تراح بالض&&&بط   

ات المق&دم ل&نا؟ فم&ن ناح&ية يج&ب أن نميز بين األخالقي             
الت&ي تط&بق على األنشطة الفضائية ومن ناحية أخرى          
ن&&تحدث ع&&ن اق&&تراح تش&&كيل س&&لطة عل&&يا عل&&ى غ&&رار     
النموذج المتبع في السلطة المعنية بأعالي البحار وقاع 

وبش&أن ه&ذه السلطة لدي بعض أوجه عدم    . المح&يطات 
اليقي&&&ن والش&&&ك، فق&&&د أحط&&&نا علم&&&ا ب&&&أن ه&&&ناك ق&&&اعدة   

األنش&&طة الفض&&ائية وه&&ي  للقواني&&ن الت&&ي تحك&&م ب&&الفعل  
. تتم&&ثل ف&&ي المع&&اهدات الخم&&س ال&&تابعة لألم&&م الم&&تحدة 

ووف&&دي عل&&ى ال&&&رغم م&&ن أن&&ه يواف&&&ق عل&&ى م&&ا ق&&&يل،       
واس&تمع إل&يه بعي&ن االرت&ياح، عل&ى الرغم من آل ذلك           
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فإن&&نا ال ن&&ود أن يس&&اء اس&&تغالل ه&&ذه األحك&&ام القانون&&ية  
 .بحجة احترام األخالقيات

ن&&&&&ية بالفض&&&&&اء وف&&&&&يما ي&&&&&تعلق بالس&&&&&لطة المع
الخارجي والتي ستتبع السلطة المعنية بقاع المحيطات       
وال&&&بحار، فإنن&&&ي موق&&&ن م&&&ن أن المقارن&&&ة بي&&&ن ق&&&انون 
الفض&اء وق&انون ال&بحار م&ن ناح&ية أخرى ال جدل وال               
غ&بار عل&يه، فه&ذه المقارن&ة قائم&ة وف&ي محله&ا، ولكن،              
أود ف&&&ي ه&&&ذه الص&&&دد أن نتبي&&&ن إذا م&&&ا آان&&&ت وث&&&يقة      

اللج&&&نة أو أي جه&&&ة أخ&&&رى تلخ&&&ص    أص&&&درتها ه&&&ذه  
األنش&&طة الت&&ي ستض&&طلع به&&ا الس&&لطة العل&&يا المق&&ترحة  
والهي&ئات المنب&ثقة ع&نها، م&اذا س&تكون صالحيات هذه            
الس&&لطة؟ وأتس&&اءل م&&ا ه&&ي اإلنج&&ازات الت&&ي حقق&&تها       

 .السلطة القائمة فعال في مجال قانون البحار؟

وتلخيصا لقولي فإني أبين لكم أن وفدي منفتح 
 لالش&تراك في مثل هذه النقاشات، ولكن يجب     ومس&تعد 

أن ن&&بقى ع&&ند مس&&توى م&&ا ه&&و عمل&&ي وق&&ابل للتحق&&يق،   
يج&&ب أن ال ن&&توه ف&&ي خض&&م مناقش&&ات فلس&&فية، بالط&&بع 
فإن الفلسفة مهمة ومفيدة، ولكن يجب أن ال نتوه ونبعد 
ع&&ن المش&&كالت الرئيس&&ية الت&&ي ينبغ&&ي أن ننك&&ب عل&&يها 

 .ونرآز عليها هنا

ج&&زيال للس&&يد م&&ندوب بلج&&يكا ش&&كرا : الرئFFيس
ه&&ل . الموق&&ر، ش&&كرا عل&&ى ه&&ذا اإلس&&هام ف&&ي مداوالت&&نا  

ه&ناك م&ن وف&د آخ&ر ي&ود أن ي&أخذ الكلمة؟ هل من أحد                  
ي&&ود أن يش&&ارك ف&&ي نقاش&&نا بش&&أن ه&&ذا الموض&&وع؟ ال    

 .حسنا. أرى أي طلب للكلمة

س&&&يداتي س&&&ادتي، ال أود أن أتوص&&&ل إل&&&ى أي  
لكن اسمحوا لي   ن&تائج أو خالص&ات إثر هذا النقاش، و        

أن أق&&ول بع&&ض الكلم&&ات واعل&&ق عل&&ى ه&&ذا الموض&&وع 
 .وأطرح عليكم أفكاري هذه لكي تدروسوها

أوال، أود أن أتط&&&رق إل&&&ى موض&&&وع ال&&&ترابط 
بي&ن األخالقيات وبين القانون، إن القانون يعرف عادة    
عل&ى أن&ه حد أدنى من األخالقيات التي تم تحويلها إلى     

تطبيقها باستخدام أساليب  قواع&د مل&زمة قانون&يا ينبغ&ي         
إذن هناك جوهر أخالقي يشكل لب      . ش&رعية وقانون&ية   

الق&&انون وينبغ&&ي علي&&نا أن نحم&&ي ه&&ذا الل&&ب، وينبغ&&ي     
علي&&نا آذل&&ك أن نط&&ور ه&&ذا الجوه&&ر م&&ن خ&&الل وض&&ع  

ولك&&ن . م&&بادئ قانون&&ية جدي&&دة ومعاي&&ير قانون&&ية جدي&&دة 
الزال ه&&&ناك مج&&&اال واس&&&عا لالس&&&تمرار ف&&&ي تطوي&&&ر    

األخالق&ية وذل&ك يخ&رج من نطاق صالحيات         القواني&ن   
لجنت&&نا الفرع&&ية، ف&&إن دور لجنت&&نا الفرع&&ية ودور لج&&نة 
اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية،     
الكوب&وس، ق&د ت&م تحديده وتلخيصه فيما يلي، علينا أن            
ن&درس الموض&وعات القانونية البارزة وأن نعمل على      

حك&&م األنش&&طة التوص&&ل إل&&ى قواني&&ن وقواع&&د مناس&&بة ت 
الفضائية، هذه هي مهمتنا، أي أننا نهتم بالموضوعات    
األخالق&&ية وعلي&&نا أن نع&&زز تطوي&&ر األخالق&&&يات وأن     
نراع&&ي ال&&تطورات الجاري&&ة ف&&ي ه&&ذا المج&&ال، ولك&&ن      

يجب أن ال نبعثر جهودنا يجب أن نرآز على المسائل 
القانون&&ية وعل&&ى وض&&ع القواني&&ن والقواع&&د الت&&ي تحك&&م  

 .لفضاء الخارجياألنشطة في ا

مالحظت&&ي الثان&&ية ت&&&تعلق باألنظم&&ة القانون&&&ية    
الت&&&ي تحك&&&م ال&&&بحار ومقارن&&&تها بالفض&&&اء الخارج&&&ي،    
بالطبع هناك أوجه تشابه بين المجالين على الرغم من      
أن ه&ذه القواني&ن تحك&م م&ناطق مخ&تلفة وبالتالي فهناك             
أوج&&ه تف&&اوت آب&&يرة أيض&&ا، وال يمك&&ن اع&&تماد نظ&&ام       

ح&&د لهذي&&ن المجالي&&ن، فلدي&&نا نظامي&&ن    قانون&&ي واح&&د أو 
قانونيي&&&&&ن مختلفي&&&&&ن، أحدهم&&&&&ا يحك&&&&&م ق&&&&&اع ال&&&&&بحار  
والمح&&&&يطات وأعال&&&&ي ال&&&&بحار وق&&&&انون آخ&&&&ر ي&&&&تعلق 

وعل&&ى ال&&رغم م&&ن أن&&نا ينبغ&&ي أن   . بالفض&&اء الخارج&&ي
نتابع التطورات الجارية في مجال البحار ال يمكننا أن      

قانون&&ية نق&&وم آل&&يا ب&&نقل المفاه&&يم القانون&&ية والم&&بادئ ال   
 .والمعايير من مجال إلدراجها في المجال اآلخر

وأخ&يرا، س&أعلق عل&ى موض&وع التنسيق فيما          
بي&&ن الوآ&&االت المتخصص&&ة بالفض&&اء الخارج&&ي وبي&&ن  
وآاالت األمم المتحدة األخرى، أي فيما بين الوآاالت        
المتخصص&ة بالفض&اء الخارج&ي داخ&ل م&نظومة األمم           

صص&&&ة واألم&&&م  الم&&&تحدة وبي&&&ن ه&&&ذه الوآ&&&االت المتخ  
 .المتحدة آمنظمة آبرى

إن األم&&&م الم&&&تحدة ق&&&د قام&&&ت بتش&&&كيل اللج&&&نة  
المش&ترآة بي&ن الوآ&االت والمعنية بالتنسيق، وآان في        
ه&&&&&ذه اللج&&&&&نة، المعن&&&&&ية بالتنس&&&&&يق، ت&&&&&نعقد لج&&&&&نات    
واج&تماعات مش&ترآة بي&ن الوآ&االت، ويج&ري خالله&ا       
مناقش&&ة مخ&&تلف االتجاه&&ات واألنش&&طة والتنس&&يق ف&&يما  

إذن يمك&&&ن تحل&&&يل ه&&&ذه الموض&&&وعات وبح&&&ثها . ابي&&&نه
واس&&تخالص الن&&تائج م&&ن أعم&&ال ه&&ذه اللج&&نة، واللج&&نة  
الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية ت&&نظر ف&&ي موض&&وع تعزي&&ز    
ال&&&&تعاون ف&&&&يما بي&&&&ن الوآ&&&&االت وتعزي&&&&ز التطب&&&&يقات    
الفض&&&ائية وتع&&&اون مخ&&&تلف عناص&&&ر وهي&&&ئات األم&&&م   

 على  ربما نستطيع أن نحصل   . المتحدة في هذا المجال   
م&&&زيد م&&&ن التفاص&&&يل بش&&&أن آخ&&&ر م&&&ا توص&&&لت إل&&&يه    
النقاش&&ات الجاري&&ة ف&&ي آ&&نف اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية     

 .مندوب األمانة. والتقنية

توخيا لإليجاز  .  ش&كرا سيدي الرئيس    :األمانFة 
س&&أقتبس م&&ن تقري&&ر اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والفن&&ية،    
وآ&ان ه&ناك ب&ند م&درج ف&ي جدول أعمال اللجنة بشأن              

يق وال&تعاون وق&د وض&عت اللج&نة خط&ة عم&ل تم         التنس& 
، وفق&&ا 1999اع&&تمادها ف&&ي ال&&دورة الس&&ابقة ف&&ي س&&نة     

لخط&ة العم&ل المذآ&ورة فإن السنة األولى، وهي السنة           
الحال&ية، حلل&ت فيها اللجنة استخدام الخدمات الفضائية         
ف&&ي إط&&ار م&&نظومة األم&&م الم&&تحدة وج&&دوى التطب&&يقات  

إمكان&&ية زي&&ادة فعال&&ية الفض&&ائية والخدم&&ات الفض&&ائية و
التعاون والتنسيق فيما بين هيئات األمم المتحدة، هناك     
العدي&د من الوثائق التي عرضت على اللجنة الفرعية،         

. وهي متاحة لكي تحصلوا عليها إذا ما رغبتم في ذلك       
ولدي&نا آذل&ك ال&تقرير الص&ادر ع&ن االجتماع المشترك            
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وق&د انعقد  بي&ن الوآ&االت المعن&ية باألنش&طة الفض&ائية،           
ه&&ذا االج&&تماع أث&&ناء ال&&دورة الحادي&&ة والعش&&رين للج&&نة  

وه&&&&ناك اج&&&&تماع بش&&&&أن  . المش&&&&ترآة بي&&&&ن الوآ&&&&االت 
األنش&&طة الفض&&ائية ف&&ي إط&&ار م&&نظومة األم&&م الم&&تحدة   

وإنن&&&&&ي أقت&&&&&بس قول&&&&&ي ه&&&&&ذا م&&&&&ن الوث&&&&&يقة    . آذل&&&&&ك
A/AC.105/761         تقري&ر اللج&نة الفرع&ية العلم&ية والتقنية  .

 إش&ارة إل&ى العديد من الوثائق        وف&ي ه&ذه الوث&يقة توج&د       
إذن لدي&&نا خط&&ة . األخ&&رى الت&&ي يمك&&نكم ال&&رجوع إل&&يها 

 س&&تناقش 2002عم&&ل لم&&دة ث&&الث س&&نوات، وف&&ي ع&&ام  
اللج&نة الفرع&ية الب&ند المعني بالموضوع المحدد التالي         

ال&تعرف عل&ى العوائق التي تحول دون توسيع نطاق           "
ألمم اس&تخدام التطب&يقات الفض&ائية ف&ي إطار منظومة ا          

الم&تحدة، وبح&ث الوس&ائل واآلليات الخاصة التي تتيح           
 أي الس&&&نة  2003وف&&&ي ع&&&ام  ". إزال&&&ة ه&&&ذه العق&&&بات  

الختام&ية لخط&ة العم&ل المذآ&ورة، ف&إن اللج&نة ستناقش         
تطوير مقترحات محددة وملموسة وخطة عمل مالئمة 
ل&تعزيز ال&تعاون ف&يما بي&ن الوآ&االت المعن&ية باستخدام             

دة استخدام التطبيقات الفضائية   الفض&اء الخارجي وزيا   
والخدم&ات الفض&ائية ف&ي إط&ار م&نظومة األمم المتحدة           
بوج&ه ع&ام وف&ي إط&ار الهي&ئات األخ&رى ال&تابعة لألمم               

 .المتحدة

ش&كرا ج&زيال لم&ندوب األمان&ة على         : الرئFيس 
ه&ذه اإليض&احات وعل&ى ه&ذه المعلوم&ات بشأن أنشطة            

 .اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

ظات&&ي الختام&&ية أود أن أق&&ول قول&&ي وف&&ي مالح
ه&&ذا، إن اللج&&نة المعن&&ية باس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي     
الكوب&&وس واللج&&نة الفرع&&ية ال&&تابعة له&&ا، له&&ا مهامه&&ا      
وص&الحياتها ف&يما يخ&ص ال&نظر ف&ي المس&ائل المتعلقة             
بالفض&&اء الخارج&&ي، ونح&&ن نرح&&ب بالم&&بادرات الت&&ي     
 ت&&تخذها الوآ&&االت المتخصص&&ة األخ&&رى أو م&&نظمات   

األمم المتحدة أو المنظمات الدولية من خارج منظومة        
األم&&&م الم&&&تحدة، نرح&&&ب بك&&&ل ه&&&ذه الم&&&بادرات الت&&&ي     
تس&&&تهدف تطوي&&&ر قواني&&&ن ومعاي&&&ير تحك&&&م األنش&&&طة     

ويجب أن ال ننسى أن . المندرجة في إطار صالحياتها   
األم&&م الم&&تحدة ه&&ي المس&&ؤولة ع&&ن ال&&تطوير التدريج&&ي 

 .لقانون الفضاء برمته

لسياسة التي ينبغي أن تتبعها لجنتنا      ه&ذه ه&ي ا    
األم ولجنت&&&نا القانون&&&ية، وم&&&ن المحب&&&ب والض&&&روري    
بالطبع أن تقوم هيئات األمم المتحدة ببذل األنشطة في         
ه&&&ذا المج&&&ال وأن تعم&&&ل بش&&&كل مالئ&&&م عل&&&ى تطوي&&&ر    
وتعزي&&&&ز دور ق&&&&انون الفض&&&&اء ف&&&&ي تنظ&&&&يم األنش&&&&طة 

 .الفضائية

 قبل لدي طلب للكلمة بشأن هذا الموضوع من
وأرى أن . م&&ندوب اإلآ&&وادور الموق&&ر، تفض&&ل س&&يدي  

 .آولومبيا أيضا تطلب الكلمة

ترجمة فورية ) (اإلآوادور(السيد باالسيوس 
أود . شكرا جزيال سيدي الرئيس   ): م&ن اللغ&ة اإلسبانية    

أن أع&&ود إل&&ى الملخ&&ص ال&&ذي أدلي&&تم ب&&ه بش&&أن ال&&نقاش   
إن وف&&دي الح&&ظ أنك&&م ل&&م    . ال&&ذي ج&&رى ص&&باح ال&&يوم   

وا الب&تة إلى النقاش الذي أجريناه بإمعان في هذه          تش&ير 
إن الملخ&&ص يعت&&بر م&&ن ص&&الحيات الرئاس&&ة     . القاع&&ة

ولك&&&ن أود أن تق&&&وم األمان&&&ة بعك&&&س األفك&&&ار الت&&&ي ت&&&م  
لقد تحدثنا عن   . اإلع&راب ع&نها بك&ل دق&ة ف&ي تقري&رها           

الجوانب األخالقية وصلتها بالقانون الذي يحكم أنشطة 
 ي&تم عكس آافة آرائنا في  الفض&اء الخارج&ي، ون&ود أن      

 .التقرير

ش&&&كرا ج&&&زيال لمم&&&ثل اإلآ&&&وادور    : الرئFFFيس
الموق&&&&ر، يمكنن&&&&ي أن أطمئ&&&&نكم ن&&&&يابة ع&&&&ن األمان&&&&ة،  
وباألص&&&&الة ع&&&&ن نفس&&&&ي أن&&&&نا س&&&&نراعي مالحظ&&&&اتك  

 .مندوب آولومبيا الموقر. وسندرجها في التقرير

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا(السFFFيد اريفFFFالو ايبFFFيس 
إن . شكرا سيدي الرئيس  ): ةفوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&باني       

وف&&&&د آولومب&&&&يا يؤي&&&&د م&&&&ا ورد عل&&&&ى لس&&&&ان م&&&&ندوب  
ي&&بدو م&&ن المناس&&ب أن نعك&&س ف&&ي  . اإلآ&&وادور الموق&&ر

ال&تقرير م&ا ج&رى م&ن نقاش ثري بالمفاهيم، إذ أصدى         
ه&ذا النقاش إلى إنارتنا بشأن هذا الموضوع الذي نهتم          

 .شكرا جزيال. به جميعا

.  الموق&&&رش&&&كرا لم&&ندوب آولومب&&&يا : الرئFFيس 
 .أرى أن مندوب االتحاد الروسي يطلب الكلمة

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يدي  ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية  

إن الوث&&ائق الموزع&&ة علي&&نا م&&ن ق&&بل م&&ندوب . الرئ&&يس
ي&بدو أن ه&ناك مشكلة بالترجمة الفرنسية،        [اليونيس&كو   

ة علي&&نا م&&ن ق&&بل إن الوث&&ائق الموزع&&]. يق&&ول الم&&ترجم
م&&&ندوب اليونيس&&&كو والتعل&&&يقات الت&&&ي اس&&&تمعنا إل&&&يها     

ونحن نعتبر . تكتس&ي آلها طابع فلسفي، إن جاز القول    
أن ه&&ذه الوث&&ائق وه&&ذه التعل&&يقات ستس&&هم ف&&ي تطوي&&ر     

 .مفاهيم فلسفة الفضاء الخارجي

وف&&&&يما ي&&&&تعلق بالموض&&&&وع الرئيس&&&&ي، وه&&&&و 
فإننا لم  تش&كيل س&لطة عل&يا معن&ية بالفض&اء الخارجي،            

ن&تطرق إل&ى الح&ل ال&بديل األآ&ثر مرونة، وأحيلكم إلى             
اق&&تراح االتح&&اد الس&&وفييتي ال&&ذي اق&&ترح تش&&كيل هي&&ئة    
دول&ية معن&ية بالفض&اء الخارج&ي ، وق&د تم عرض هذه              
الوث&&يقة باعت&&بارها وث&&يقة رس&&مية طرح&&ت عل&&ى األم&&م   

وه&ذا االق&تراح ق&د اش&تمل عل&ى تدابير عملية            . الم&تحدة 
م&&نظمة واش&&تمل عل&&ى معلوم&&ات بش&&أن   لتش&&كيل ه&&ذه ال

. 1987ص&&الحياتها وت&&م نش&&ر ه&&ذه الوث&&يقة ف&&ي س&&نة      
وأع&&تقد مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء س&&يجد ف&&ي محفوظات&&ه    

 ه&&ذه الوث&&يقة الت&&ي تش&&تمل عل&&ى اق&&تراح      1987لس&&نة 
االتحاد السوفييتي، ولكن هذا االقتراح لم يحظى بتأييد       
 الوفود األخرى، ولذلك أعتقد أنه سيمضي وقتا طويال       

نفك&&ر ف&&ي لك&&ي نفه&&م بش&&كل ج&&يد مخ&&تلف االق&&تراحات    
ولك&&&ي ندرس&&&ها بإمع&&&ان س&&&واء آان&&&ت اقتراحات&&&نا أو      

 .اقتراحات اليونيسكو
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ش&&&&كرا ج&&&&زيال لم&&&&ندوب االتح&&&&اد  : الرئFFFFيس
وس&&&أعطي الكلم&&&ة اآلن . الروس&&&ي عل&&&ى ه&&&ذا اإلس&&&هام

 .لممثل البرازيل

ترجمة فورية من ) (البرازيل(السيد دا سيلفا 
يود . ش&كرا ج&زيال حض&رة الرئيس      ): زيةاللغ&ة اإلنكل&ي   

وف&&د ال&&برازيل أن يعل&&ق عل&&ى وث&&ائق اليونيس&&كو الت&&ي     
نعت&&&برها مس&&&اهمة إيجاب&&&ية وق&&&يمة للغاي&&&ة ف&&&ي نقاش&&&نا   
الحالي ونحن نعتبر أن آل هذه المداخالت التي أعرب 

وآذل&ك من    ع&نها ووردت م&ن جان&ب الس&يد فارامي&نان          
أشير أوراق أخ&رى وردت ف&ي ه&ذا الك&تاب، ه&ي آم&ا               

ليس&ت اق&تراحات ملموس&ة نطبقها اآلن وفورا، بل هي           
أساسية وبالتالي عندما نتكلم عن أخالقيات بما أننا منذ 
اإلغريقيين ونحن نعرف أن أقدم الفالسفة اإلغريق هم 
الذي&&&&ن عمل&&&&وا عل&&&&ى ص&&&&ياغة عم&&&&ل ه&&&&ذه الم&&&&بادئ     

 .والنظريات

األخالق&يات قديم&ة منذ قدم العصور، وبالطبع        
ما تش&ير إل&يها فهذا يتجاوز محفلنا هذا،   اليونيس&كو ع&ند   

يجب أن نعرضها دائما وتكون قائمة وحاضرة في أي  
لذلك نرجو أن نتمتع بأآبر     . إط&ار قانون&ي نعم&ل عل&يه       

ق&&در ممك&&ن م&&ن األخالق&&يات يع&&رض ويك&&ون متجس&&دا   
 .بشكل ملموس في آافة أعمال الكوبوس

ون&ود أن نش&ير أيض&ا إل&ى أن&نا نقترح بموجب             
عادة س&فير اإلآوادور بأن النقاش الحالي  م&ا اق&ترحه س&     

وأهم&&ية مس&&اهمة ه&&ذه الوف&&ود جم&&يعا س&&تنعكس بش&&كل   
 .ممتاز هنا

ممثل اليونان يعترض ألنه ال تصله الترجمة [
ممثل اليونان يعترض   . الفرنس&ية، م&ن الق&ناة الفرنس&ية       

 ]ويقاطع ممثل البرازيل

بلغتن&&&ي األمان&&&ة أن&&&ه ه&&&ناك بع&&&ض  : الرئFFFيس
األجهزة الخيلوية ترن في القاعة     التش&ويش ألن بعض     

ول&يس الخط&أ م&ن الترجمة الفورية وال من المقصورة           
 .الفرنسية

مم&ثل ال&يونان يع&تذر ويشكر األمانة، وممثل        [
 ].البرازيل يستكمل مداخلته

ترجمة فورية من ) (البرازيل(السيد دا سيلفا 
إذن، نحن نوافق على اقتراح سفير      ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

الموق&ر ال&ذي لق&ي تأييدا من مختلف الوفود          اإلآ&وادور   
وآ&ان اق&تراحه يف&&يد ب&أن ه&ذا ال&&نقاش مه&م للغاي&ة وأن&&نا       
ع&&&ندما ن&&&تكلم ع&&&ن ه&&&ذه المواض&&&يع الت&&&ي بدأناه&&&ا ف&&&ي  
اليونيس&&كو ال&&يوم يج&&ب أن ت&&نعكس ف&&ي تقري&&رنا حس&&ب 

 .األصول وبشكل آامل

شكرا لممثل البرازيل، وآما أشرت     : الرئFيس 
ادور وآولومبيا، آان آولومبيا    بعد مداخلة ممثل اإلآو   

لست أآيدا، اإلآوادور اعذروني، إن آراء آافة الوفود     
ال ي&&زال . س&&تنعكس ف&&ي محاض&&ر جلس&&تنا بش&&كل آ&&امل 
 .لدي طلب آلمة من سعادة سفير تشيلي، تفضل

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(السFيد غونزالFيز     
. ش&&&&كرا ج&&&زيال حض&&&&رة الرئ&&&&يس ): اللغ&&&ة اإلس&&&&بانية 

قنية لمالحقة ومتابعة هذا النقاش،     واجه&ت ص&عوبات ت    
 .ولكنني تمكنت من التقاط أهم األفكار هنا

أود أوال أن أش&&&ي إل&&&ى اق&&&تراح قدم&&&ه مم&&&ثل     
نعم في الواقع إن هذه الدولة      . االتح&اد الروس&ي الموقر    

م&&نذ ف&&ترة اقترح&&ت إنش&&اء مؤسس&&ة عالم&&ية معن&&ية به&&ذا 
الموض&&وع، ولكن&&نا م&&ن الناح&&ية الواقع&&ية نع&&رف أنه&&ا    

ة ص&&&عبة التنف&&&يذ، ال يمك&&ن أن ننش&&&ئ مؤسس&&&ة أو  فك&&ر 
م&نظمة عل&ى ه&ذا المس&توى وتك&ون معنية بهذا النقاش             

لذل&&ك ال أوف&&ق ه&&نا م&&ع االتح&&اد الروس&&ي آ&&ي   . ب&&الذات
نتخذ قرار أوال حول هذا الموضوع ثم نعلق على هذه          
المس&ألة موض&وع ال&نقاش، ب&ل على العكس، أعتقد أنه            

ى المضمون هنا، يجب أن نعكس هذا الرأي، نرآز عل
ونح&&&اول أن نش&&&ير إل&&&ى ه&&&ذه المس&&&ألة ارتك&&&ازا إل&&&ى      

 .المعاهدات القائمة

ولك&ن أود أن أش&ير إل&ى مم&ثل اإلآ&وادور إلى        
أنن&ي لس&ت أآ&يدا م&ا إن آان&ت األخالقيات حاضرة في          

لقد آانت محور نقاش ولكن آمفهوم قانوني       . مناقشاتنا
تنا لس&&ت أآ&&يدا م&&ا إن آ&&نا فع&&ال ق&&د غطي&&ناها ف&&ي مناقش&& 

بالنس&بة إل&ى وص&ول ال&دول إل&ى الموارد الطبيعية آما             
آرس&ناها ف&ي ق&رار الجمع&ية العامة لألمم المتحدة ذات          

وإن ه&ذا الس&لوك بالنس&بة إل&ى معالج&ة منصفة       . الص&لة 
 .حيال الجميع، هي فكرة صعبة التنفيذ

فعال لدينا صعوبات بالنسبة إلى بعض األمور 
استمعنا . ذا صحيح الت&ي أش&ار إل&يها ممثل البرازيل، ه        

إل&ى أن&ه علينا أن نتذآر هذه المبادئ التوجيهية بشكلها           
البس&&يط للغاي&&&ة، وأع&&&تقد أن&&&ه لدي&&نا تغ&&&ير ف&&&ي الق&&&انون   
الدول&ي، خاص&ة الق&انون المعاص&ر بالنس&بة إل&ى قانون             
الفضاء الدولي، وهذا ما أشرنا إليه في معاهدة الفضاء 

ة الخارج&&ي، وه&&و أن استكش&&اف الفض&&اء يك&&ون لف&&ائد    
البش&&&&رية ولص&&&&الحها، وآذل&&&&ك اإلع&&&&الم ح&&&&ول بي&&&&ئة   
الفض&اء، ع&ندما أشرنا إلى أن استكشاف الفضاء يجب          
أن ي&&&أخذ بعي&&&ن االعت&&&بار تطلع&&&ات ال&&&دول واألج&&&يال     
الحال&&ية والمق&&بلة، وبالتال&&ي ع&&ندما أش&&رنا إل&&ى أن&&ه م&&ن   
جمل&ة األم&ور إل&ى م&بادئ عام&ة وآذلك بعض المبادئ        

 ومحدد هنا، حيث يجب لدينا سياق مقونن. االحتراسية
أن نح&ترم األخالق&يات، ونح&ن نعتبر أن قرار الجمعية         

 عام&&ا وال&&ذي آ&&ان يرت&&بط  20العام&&ة ال&&ذي ص&&در م&&نذ  
بالفض&&&اء الخارج&&&ي وف&&&ي ديباج&&&ته يش&&&ير إل&&&ى أهم&&&ية 
ال&&تعاون ال&&دول ل&&تعزيز س&&يادة الق&&انون، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك     
القواع&&&&د المرت&&&&بطة بق&&&&انون الفض&&&&اء وأهمي&&&&تها ف&&&&ي   

ض&&&اء الخارج&&&ي واس&&&تغالله ألغ&&&راض  استكش&&&اف الف
آلها . س&لمية واس&تخدامه ألغ&راض س&لمية، إل&ى آخ&ره           

إذن تش&ير إل&ى عنص&ر أخالق&ي جس&دناه فيها، وهو أن              
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ولكن . ال&تعاون الدول&ي ه&و األساس&ي بموج&ب الق&انون           
ع&ن أي ق&انون ه&نا ن&تكلم؟ ه&ل ه&و قانون الفضاء، أي                

لية  والمبادئ التا1967قانون الفضاء؟ هل هو معاهدة 
بم&ا ف&ي ذل&ك حتى ميثاق األمم المتحدة التي تأخذ بعين         
االعت&بار عنص&رين أساس&ي، أوال، أن&ه يجب أن تكون            
لف&ائدة ومص&الح جم&يع ال&بلدان والبشرية جمعاء بغض           
ال&&&نظر ع&&&ن درج&&&ة نموه&&&ا االقتص&&&ادي أو العلم&&&ي،      
وبالتال&&&ي يج&&&ب أن نع&&&ترف ه&&&نا بالعنص&&&ر األساس&&&ي   

لم&&ادة األول&&ى م&&ن   لألخالق&&يات الت&&ي ورد ف&&ي ص&&لب ا  
ون&&ود ه&&نا أن ن&&درج ف&&ي    . مع&&اهدة الفض&&اء الخارج&&ي  

المحاض&&ر الموج&&زة ل&&تقريرنا ه&&ذا الموض&&وع بش&&كل      
 .واضح

وف&ي الخ&تام، أواف&ق تمام&ا عل&ى م&ا أش&ار إليه               
مم&&&ثل الص&&&ين الموق&&&ر بالنس&&&بة إل&&&ى ه&&&ذا الموض&&&وع   
ب&الذات، ص&حيح هذه هي الهيئة التي يجب أن تتعاطى           

ت، ويجب أن نعترف بأآثرية     م&ع ه&ذا الموضوع بالذا     
اآلراء الت&&&ي أع&&&رب ع&&&نها ف&&&ي ه&&&ذه القاع&&&ة وأن ه&&&ذا  
الموض&&&وع ب&&&الذات يج&&&ب أن ي&&&ناقش بش&&&كل م&&&تعمق     
وجوه&ري فيما نحن نوافق على وجود معاهدات حول    
الفض&اء لك&ن ال ت&زال لدي&نا بع&ض ال&ثغرات التي يجب            
أن نعالجها، آمثل المادة الرابعة حول استخدام الفضاء 

 لدي&&&نا ف&&&ي ص&&&لب الم&&&ادة ال&&&رابعة بع&&&ض     .الخارج&&&ي
ال&&&ثغرات خاص&&&ة، الم&&&ادة العاش&&&رة ح&&&ول تل&&&وث بي&&&ئة 
الفض&&اء، ال تح&&دد م&&ثال الم&&ادة العاش&&رة آيف&&ية معالج&&ة   
مس&ألة الحط&ام الفض&ائي، لقد عانينا مؤخرا من مسائل      
معق&دة آآخ&ر مس&ألة آانت أمامنا، برمجة إعادة دخول           

، آ&&يف محط&&ة م&&ير ف&&ي الم&&دار وس&&قوطها ف&&ي المح&&يط 
يمك&ن أن نع&الج الحق&وق وسيادة الدول التي تطل على            
المح&يط والت&ي يمك&ن أن ت&تأثر بيئ&يا، ربما اآلن أو في               

إذن هذه مسألة   . المس&تقبل من جراء سقوط محطة مير      
ف&&&&&ي غاي&&&&&ة األهم&&&&&ية ويج&&&&&ب أن نع&&&&&الج موض&&&&&وع   
األخالقيات بشكل واضح ودقيق ويجب أن ينعكس هذا 

 .األمر في صلب تقريرنا أيضا

ش&&&كرا لس&&عادة س&&&فير تش&&يلي عل&&&ى   : الرئFFيس 
ال يزال لدي اآلن طلب للكلمة من . مداخلته في النقاش  

 .اليونان، تفضل سيدي

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
. ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية 

أع&تذر إذا آن&ت أس&ئ وأثق&ل بع&ض الش&يء على صبر             
 . مراتزمالئي وأتناول الكلمة عدة

أود أن أش&&ير أوال، وأذآ&&ر زمالئ&&ي األع&&زاء    
الحاض&&رين مع&&نا، أن&&ه لس&&وء الح&&ظ ف&&ي إع&&الن فيي&&نا       

، وآان إعالن الكبار 3الص&ادر عن مؤتمر يونيسبيس      
والرش&&يدين، ل&&م نذآ&&ر ف&&ي ذل&&ك اإلع&&الن أب&&دا مس&&ألة       
األخالق&يات، ب&ل عل&ى العك&س ولحس&ن الح&ظ ه&نا، في              

ل أجيال الشباب إعالن الشباب في خالصة أعمال محف
وش&باب الفض&اء، أش&رنا ه&ناك إل&ى األخالق&يات، وهذا             
لحسن الحظ وأهنئ الشباب الذين أشاروا إلى هذا البعد 

األخالق&ي ف&ي مقال&ة ف&ي المجلة الفرنسية حول الفضاء      
الخارج&&ي والفض&&اء الج&&وي، زميل&&ي الص&&حافي آت&&ب    
مقال&ة وأهنئه على تلك المقالة التي تشير إلى هذا البعد           

 . خالقياأل

إذن، بع&&&د مداخل&&&ة وميل&&&ي الص&&&ديق والعدي&&&د   
س&عادة سفير اإلآوادور والزمالء اآلخرين الذين أيدوا        
اق&&&&تراحه ومالحظات&&&&ه، ال أري&&&&د ه&&&&نا أن ألع&&&&ب دور   
الرئاسة ولكن، في خالصتك وتخليصك األول حضرة   
الرئ&&يس، واس&&مح ل&&ي ه&&نا أن أع&&رب ه&&ذا الموض&&وع،   

 المش&&اآل أن&&ت اس&&تبعدت ف&&ي ملخص&&ك األول مناقش&&ة   
األخالق&ية المرت&بطة باألنش&طة الفضائية خاصة عندما         
ن&&ناقش بمس&&ائل قانون&&ية مرت&&بطة بأنش&&طة اإلنس&&ان ف&&ي  

بالط&بع هذا دور أساسي في لجنتنا       . الفض&اء الخارج&ي   
الفرع&ية ولك&ن، ف&ي لج&نة الكوبوس األم، هذا دور من            
شأنه أن يقونن هذه األنشطة، يحدد قانونا ومعايير لها، 

 مح&&افل أخ&&رى لألم&&م الم&&تحدة ف&&ي وآ&&االت   ولك&&ن ف&&ي
متخصص&&&&ة ت&&&&نظم األنش&&&&طة الت&&&&ي ه&&&&ي ف&&&&ي ص&&&&لب 
ص&الحياتها وه&ي آأنشطة اإلنسان التي يقوم بها، إنما         
ف&&ي الفض&&اء أو ف&&ي مج&&ال آخ&&ر آاألرص&&اد الجوي&&ة أو   

تح&&اول تل&&ك الم&&نظمات أن تح&&دد قواع&&د  . ع&&الم ال&&بحار
ع ذات مرتبة ثانوية، تحاول بشكل ما أن تنظم األوضا

وه&&نا ال تن&&تظر ه&&ي آم&&ا نح&&ن نن&&تظر س&&لطة ف&&ي  . ه&&نا
لجنت&&نا الفرع&&ية، س&&لطة أو مهم&&ة أو والي&&ة تأتي&&نا م&&ن     
الجمع&&ية العام&&ة لك&&ي نتمك&&ن م&&ن ال&&بدء ب&&العمل عل&&ى      

بالط&&&بع لدي&&&نا علم&&&اء اجتماع&&&يون    . موض&&&وع معي&&&ن 
يش&&يرون إل&&ى أهم&&ية ه&&ذا الموض&&وع، إل&&ى اس&&تقاللية      

ف المنظمات الدولية، النظم القانونية المستقلة في مختل    
، االتح&&&اد الدول&&&ي لالتص&&&االت الس&&&لكية   ITUم&&&ثل ال&&&ـ  

والالس&لكية، اليونيس&كو آذل&ك، ولك&ن لدي&نا تكامل هنا،       
لدي&نا ت&نوع ف&ي األعم&ال، هرم&ية معي&نة إذا أردتم، في              
آيف&&ية تنظ&&يم ه&&ذه المواض&&يع القانون&&ية، لدي&&نا تك&&امل،     
 وبالتال&&ي مس&&&ألة ان&&&تظار مهم&&&ة ووالي&&&ة ص&&&ادرة ع&&&ن 

الجمع&ية العامة غير واردة آما هي الحال بالنسبة إلينا       
ف&&&ي ه&&&ذه اللج&&&نة، تل&&&ك الم&&&نظمات متخصص&&&ة تعم&&&ل  
مس&تقلة ونح&ن ه&نا نواج&ه م&ثال مسألة عملية للتنسيق،             
وأعط&يكم م&ثاال، ل&نقل تنس&يق بي&ن لج&نة الكوبوس األم          
م&&&ع الوآ&&&االت األخ&&&رى المتخصص&&&ة ال&&&تابعة لألم&&&م    

وآ&&&االت الخم&&&س، ل&&&نقل  إن اج&&&تماع ه&&&ذه ال . الم&&&تحدة
، يجتمعون في Big bossاج&تماع هؤالء الزعماء الكبار  

أآ&&توبر ف&&ي ن&&يويورك ف&&ي الثام&&ن م&&ن     /تش&&رين األول
أآ&&توبر ليناقش&&وا مس&&ائل تواج&&ه األم&&م     /تش&&رين األول
وه&&نا لدي&&نا نح&&ن مش&&كلة تع&&اون مك&&ثف  . الم&&تحدة آك&&ل

أآ&ثر بي&ن مخ&تلف دوائ&ر ه&ذه الم&نظمات المعن&ية ومع            
تخصص&&ة وم&&ع لجنت&&نا ه&&نا، ألن&&نا نح&&ن إن    وآ&&االت م

آانت منظمة اإليكاو، الطيران المدني أو غيرها، نحن 
ف&براير ولدي&نا بع&&د   /يون&يو وش&باط  /نج&تمع ف&ي حزي&ران   

ذل&ك دورات مح&ددة ول&يس لدي&نا إذن م&ن متابعة، ليس          
 .لدينا من جهاز يتجاوب مع أنشطة أخرى

م&&ثال، بك&&ل ص&&راحة، ولن&&تكلم بص&&راحة ه&&نا،   
 من أجل   ITUي&درك م&ا يحص&ل ف&ي ص&لب الـ            م&ن م&نا     
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اإلع&داد للمؤتم&ر العالم&ي الثال&ث لالتص&االت اإلذاعية           
واتص&االت ال&راديو، ال&ذي س&ينعقد ف&ي جنيف؟ وهناك             
سنس&&&&تعرض ال&&&&نظام الدول&&&&ي لالتص&&&&االت اإلذاع&&&&ية   

إذن من منا ينسق االتصاالت مع      . واتص&االت ال&راديو   
. يه&&&ذه الم&&&نظمات األخ&&&رى؟ لذل&&&ك ه&&&ذا أم&&&ر أساس&&&   

وبالنس&&&بة إلي&&&نا، بالنس&&&بة إل&&&ى ال&&&تعاون بي&&&ن اللجنتي&&&ن   
الفرعيتي&&ن العلم&&ية والتقن&&ية والقانون&&ية م&&ع م&&&نظمات      
أخ&&رى معن&&ية ه&&و فق&&ط م&&ن أج&&ل تطب&&يق المكتس&&بات       
التكنولوجية التي ربحناها في الفضاء، باستثناء بالطبع 
أنش&طة أساس&ية مهم&ة ترتبط بإدارة الكوارث الطبيعية          

 .يةوهي أساسية للغا

ه&&ذه ه&&ي مالحظات&&ي حض&&رة الرئ&&يس، وف&&ي    
الخ&تام، وأرج&و أن تك&ون هذه مداخلتي األخيرة اليوم،          
أود أن أآ&رر م&ن ناح&ية ال&نظام الداخل&ي، آيف&ية تنظيم               
أعمال&&نا م&&ن جان&&ب الجمع&&ية العام&&ة، وآذل&&ك بع&&د أن       
عمل&نا ألربعي&ن عام&ا تقري&با، م&ا م&ن ش&خص وم&ا من                 

عوامل األساسية  أح&د يح&ول دون أن نس&تفيد م&ن هذه ال           
الت&ي تس&مح ل&نا ب&أن نعم&ل عل&ى ص&ياغة ق&انون فضاء                 

وي&&&توقف [ولن&&&تكلم ه&&&نا، فع&&&ال لن&&&تكلم،   . دول&&&ي جدي&&&د 
، تطب&يق االتفاقيات والمعاهدات أصعب من       ]الم&تحدث 

إب&رامها، ألن&نا فعال بالنسبة إلى طريقة عدم اتفاقية هو           
ع&بر تفس&يرها، إذن هذه الدول التي تتهرب من تطبيق    

 .شكرا. ة تفسرها دائما وتلجأ إلى ذريعة التفسيراتفاقي

م&&ن . ش&&كرا لمم&&ثل ال&&يونان الموق&&ر  : الرئFFيس
دون أن أث&&ير ج&&دال معي&&نا أود فق&&ط أن أآ&&رر إل&&ى أنن&&ي 
أع&&رب ع&&ن رأي ه&&نا، ول&&م أق&&دم أي خالص&&ة لل&&نقاش،  

أم&&ا بالنس&&بة إل&&ى   . ول&&م أق&&ترح عل&&يكم أي ملخ&&ص أن&&ا    
 أخرى أنها   ص&الحيات لجنت&نا الفرع&ية هنا، أآرر مرة        

مش&اآل قانون&ية، ه&ذه مبادئ ومعايير قانونية يجب أن            
نطوره&ا ه&نا ونض&عها ح&ول ه&ذا المستوى الجديد من             

بالط&&بع ل&&يس علي&&نا أن ن&&أخذ بعي&&ن االعت&&بار   . األعم&&ال
آاف&&ة الم&&بادئ األخالق&&ية ألن&&نا نح&&ول بع&&ض المعاي&&ير    
واآلراء ح&&ول ه&&ذه المواض&&يع، الت&&ي ه&&ي ف&&ي األص&&ل   

 إل&ى مبادئ ومعايير قانونية صحيح،       أخالق&ية، نحوله&ا   
وه&&نا ف&&ي ه&&ذه الحال&&ة يمكن&&نا أن نق&&وم بأعم&&ال آث&&يرة      
ونعم&&ل ف&&ي مج&&ال األخ&&الق ولك&&ن فق&&ط إلدراج ه&&ذه       

 .النظرية والعقيدة في قانوننا وفي أعمالنا

ال ي&&&&زال ل&&&&دي طل&&&&ب للكلم&&&&ة م&&&&ن االتح&&&&اد    
 .الروسي، تفضل

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
ش&&&كرا ج&&&زيال حض&&&رة ): ن اللغ&&&ة الروس&&&يةفوري&&&ة م&&&

أع&تقد أن&ه في ضوء هذا النقاش الحي للغاية،     . الرئ&يس 
نح&ن ه&نا بعدم&ا اس&تمعنا إل&يه من اللجنة الفرعية حول            
أخالقيات الفضاء، لجنة الكوميست يمكنها أن تستكمل       

وهنا أود أن   . أعماله&ا ح&ول الوث&يقة التي وزعت علينا        
قة إلى التقرير، إلى عدد ألف&ت انت&باه واضعي هذه الوثي    

م&ن المواض&يع الت&ي أش&ارت إل&يها تل&ك اللجنة الفرعية            
فف&&ي ه&&ذا  . ع&&ندما تح&&اول أن تعم&&ل عل&&ى تقري&&ر ث&&ان     

الكتي&ب ف&ي الصفحة الرابعة منه، وفي الفقرة التي تبدأ     
بباء فرعية، أشرنا إلى أنه ما من اتفاق ومعاهدة حول          

ة الفض&&&&اء ترت&&&&بط بمفه&&&&وم اإلرث المش&&&&ترك للبش&&&&ري 
وه&&ذه معلوم&&ة ألف&&ت انت&&باه واض&&عي الوث&&يقة     . جمع&&اء
 .إليها

ث&م فك&رة مخ&تلفة وه&ي أهم، هي التحليل الذي            
إن تحليل . ورد فقرة تلو األخرى التفاقية قانون البحار

اتفاق&ية ق&انون ال&بحار، ف&ي الفق&رة ج&يم إذن من الوثيقة               
الت&&ي ت&&ورد ملخ&&ص مداخل&&&ة مم&&ثل اليونيس&&كو وه&&&ي      

 الص&&فحة ال&&رابعة  2001م&&ارس /ب&&تاريخ ب&&اريس آذار 
م&نها، إذن ف&ي ج&يم من هذه الوثيقة، أشرنا إلى الفصل      
الح&&ادي عش&&ر م&&ن اتفاق&&ية ال&&بحار، وه&&نا م&&رة أخ&&رى    

 .يجب أن نأخذ هذا الجانب بعين االعتبار

ث&&م ف&&ي الص&&فحة الخامس&&ة م&&ن تل&&ك الوث&&يقة،      
يش&ير واض&عو الوث&يقة إل&ى م&بدأ التطبيق مع إدخال ما              

 وإدخاله&ا في  mutatis mutandis م&بدأ  يل&زم م&ن تعدي&الت   
ش&أن قانون البحار، ولكن ألفت انتباهكم إلى أن اتفاقية          
ق&انون ال&بحار ل&م تح&&ول المح&يطات إل&ى إرث مش&&ترك      
للبش&رية جمع&اء، ال، ب&ل هذه االتفاقية تعالج جزءا من            
المح&&&&&يطات وأعم&&&&&اق ال&&&&&بحار والم&&&&&وارد الطبيع&&&&&ية  

 تطب&&يق م&&بدأ  الموج&&ودة ف&&ي أعم&&اق ال&&بحار، وبالتال&&ي   
mutatis mutandis  م&&&ع م&&&ا يدخ&&ل م&&&ن تعدي&&&الت يج&&&ب 

تطبيقها، هذا يرتبط باألحكام المحددة التي ال يمكن أن         
ن&&نقلها جم&&يعا م&&ن اتفاق&&ية ق&&انون ال&&بحار لت&&تحول إل&&ى     

 .شكرا. مفاهيم ذاتها في اتفاقية حول الفضاء الخارجي

واآلن . شكرا لممثل االتحاد الروسي: الرئيس
 .تفضل سيدي. ي طلب آلمة من اليونيسكوال يزال لد

ترجمة فورية  ) (اليونيسكو (السFيد فاراميFنان   
. ش&&كرا ج&&زيال س&&يدي الرئ&&يس   ): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية  

وأتق&دم بالشكر إلى ممثل االتحاد الروسي الموقر على         
وأق&ول، عندما   . مداخل&ته، وأود أن أعل&ق عل&ى م&ا قال&ه           

ار قانون  ن&تحدث ع&ن التراث المشترك للبشرية في إط        
الفضاء، فإننا يجب أن نقول أن هذا المفهوم لم نتوصل 

عبارة [إليه بعد، والمصطلح الفرنسي الذي أعرفه هو        
، أي المص&لحة، ول&م ن&تحدث بع&د عن التراث            ]فرنس&ية 

المش&ترك للبش&رية، إذ أن هذا المفهوم ال زال في فترة            
 .تمخض، لم يولد بعد، إن جاز التعبير

ما ما إلى مفهوم أفضل  إذن، نأمل أن نصل يو    
تطوي&را وه&و مفه&&وم ال&تراث المش&&ترك، وله&ذا الص&&دد     
فإن&&نا نؤآ&&د أن&&نا ينبغ&&ي أن نت&&بع ه&&ذا الس&&بيل ونس&&تكمل   
المض&ي ف&يه قدم&ا ح&تى ن&بلغ الغ&رض الذي لم نتوصل              

 .إليه بعد

وف&&ي ق&&انون ال&&بحار فإن&&نا ن&&تحدث ب&&الفعل ع&&ن  
 ال&تراث المش&ترك للبش&رية، فف&ي اتفاق&ية ق&انون ال&بحار       

ن&تكلم فق&ط ع&ن ق&اع المح&يطات والبحار، وبالتالي فإن             
 ينطبق mutatis mutandisمبدأ إدخال التعديالت الالزمة 
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ع&ندما ن&تحدث ع&ن تطب&يق ق&انون البحار على الفضاء           
الخارج&&&ي، ويج&&&ب أن نراع&&&ي أن مص&&&طلح ال&&&تراث   
المش&&ترك للبش&&رية ال ينط&&بق إال عل&&ى ق&&اع المح&&يطات  

لص&&رامة ل&&تقديم تقري&&ر  وال&&بحار ونح&&اول أن ن&&توخى ا 
ونأمل . مم&تاز وآامل يمكن اعتباره بمثابة وثيقة عمل       

أن نع&&رض ف&&ي ه&&ذه الوث&&يقة بع&&ض األفك&&ار الت&&ي ي&&تم    
توضيحها بشكل أآبر، بشكل تدريجي حتى نصل يوما 
م&&ا إل&&ى م&&رحلة تت&&يح ل&&نا إج&&راء نق&&اش مس&&تفيد بش&&أن     

ش&&كرا . تش&&كيل س&&لطة عل&&يا معن&&ية بالفض&&اء الخارج&&ي  
 .جزيال

وقد طلب  . شكرا لمندوب اليونيسكو  : ئFيس الر
زم&&&يلك الم&&&ندوب اآلخ&&&ر لليونيس&&&كو الكلم&&&ة، ولذل&&&ك    

 .سأعطيه الفرصة للحديث، تفضل سيدي

ت&&رجمة فوري&&ة  ) (اليونيس&&كو (السFFيد فينسFFتاد 
أود فق&&&ط أن أض&&&يف بض&&&عة  ): م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية 

لقد استمعنا إلى هذا النقاش المثير      . آلمات على ما قيل   
وال&&بالغ األهم&&ية وال&&ذي اس&&تغرق أآ&&ثر م&&ن     لاله&&تمام 

س&&اعتين، وق&&د آ&&ان م&&ن دواع&&ي س&&رورنا أن ن&&رى أن   
وثيقت&&نا ق&&د أث&&ارت م&&ثل ه&&ذا ال&&نقاش الم&&ثمر ف&&ي ه&&ذه       

إن&&نا ف&&ي لج&&نة األخالق&&يات سنمض&&ي قدم&&ا ف&&ي   . القاع&&ة
إع&&داد ه&&ذه الوث&&ائق وس&&نأخذ التعل&&يقات بعي&&ن االعت&&بار  

عل&&ى لس&&ان  م&&ثل تعل&&يق مال&&يزيا والتعل&&يق ال&&ذي ج&&اء     
االتحاد الروسي وتعليق بلجيكا على وجه الخصوص، 
وإن&نا نطمئ&نكم أن&نا سنراعي آافة التعليقات في وثائقنا           

 .المستقبلية

وم&ا وددت أن أقو&له لك&م، ه&و أن ه&ذه الوثيقة              
ليس&&ت وث&&يقة فلس&&فية ف&&ي المق&&ام األول آم&&ا ق&&ال أح&&د       
 المندوبين، إن هذه الوثيقة تحاول أن تفتح المجال أمام         

ال&نقاش ال&ذي نش&رك ف&يه آافة األطراف، فنحن نحاول      
االتص&&&ال بالوآ&&&االت الفض&&&ائية الوطن&&&ية واألط&&&راف   
األخ&&رى المعن&&ية، وعلي&&نا أن نقت&&بس مم&&ا قال&&ه م&&ندوب  
بلج&&&يكا وأن نراع&&&ي ال&&&بقاء ف&&&ي مج&&&ال م&&&ا ه&&&و ق&&&ابل   
للتطب&يق وأال نتفلس&ف بش&كل مفرد، فعلينا أن نزيد من            

لجمهور العام فيما يتعلق    الوع&ي األخالق&ي بي&ن أفراد ا       
باس&&&&تغالل الفض&&&&اء الخارج&&&&ي، وآم&&&&ل أن نس&&&&تطيع     
مواص&&&لة ال&&&تعاون معك&&&م ف&&&ي ه&&&ذا الص&&&دد، ف&&&إن ه&&&ذه 
المسألة مسألة هامة وهي ترتبط بالقانون ارتباطا وثيقا 
وأن&&ا م&&درك أن&&نا يج&&ب أن نل&&تزم بمهمت&&نا، ولك&&ن مهم&&ة 
اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية ت&&&تأثر بالتفك&&&ير األخالق&&&ي،  

التفك&ير األخالق&&ي عمل&&ية مش&ترآة يض&&طلع به&&ا آاف&&ة   و
األط&راف بش&كل خ&اص وبش&كل ع&ام، وآمل أن تكون              
ه&&ذه الجلس&&ة الت&&ي عقدناه&&ا ال&&يوم مج&&رد خط&&وة أول&&ى    
عل&&ى س&&بيل طوي&&ل م&&ن التفك&&ير العلم&&ي ف&&ي أخالق&&يات   
اس&تخدام التكنولوجيا والعلوم والسيما في مجال قانون        

 .الفضاء

وب اليونيس&&&كو ش&&&كرا ج&&&زيال لم&&&ند: الرئFFFيس
عل&&ى ه&&ذا الب&&يان ال&&ذي أعت&&بره ب&&يانا ختام&&يا بش&&أن ه&&ذا  
الب&&&ند والموض&&&وع ال&&&ذي درس&&&ناه، ولك&&&ن الزال عل&&&ى 

قائمت&ي طل&ب للكلم&ة م&ن ق&بل مم&ثل الوالي&ات الم&&تحدة        
 .األمريكية وأعطيه الكلمة

) الوالي&ات المتحدة األمريكية (السFيد ماتFياس    
را س&&يدي ش&&ك): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

لق&&د اس&&تمعنا باه&&تمام آب&&ير ص&&باح ال&&يوم إل&&ى  . الرئ&&يس
الع&رض الذي تقدما به ممثلي اليونيسكو واستمعنا إلى         
التعل&يقات الت&ي ج&اءت على لسان السادة األعضاء في           

آله&&م ق&&د علق&&وا عل&&ى   . ه&&ذه اللج&&نة والس&&ادة المراقبي&&ن  
لس&&&ان أنش&&&طة وجه&&&ود اليونيس&&&كو الم&&&تعلقة بالفض&&&اء   

 .الخارجي

 هذا الصدد أود أن أضم صوتي وصوت   وف&ي 
وف&دي إل&ى اآلراء الت&ي أع&رب عنها رئيس هذه اللجنة          
وذل&&ك ف&&يما ي&&تعلق بمه&&ام وص&&الحيات لجنت&&نا الفرع&&ية   

 .القانونية

بالط&بع، ت&تخذ ال&دول األعضاء في هذه اللجنة          
مواق&&&ف إزاء الفض&&&اء الخارج&&&ي تق&&&وم عل&&&ى أس&&&اس     

اته أعتقد أننا   إلمامها بالمبادئ األخالقية، وفي الوقت ذ     
يجب أن نراعي صالحياتنا المتمثلة في تطوير مبادئ         
قانونية، وينبغي علينا أن نرآز على المسائل القانونية        
الحال&ية العمل&ية الت&ي تنب&ثق عن األنشطة التي نضطلع            

وفي الوقت ذاته ينبغي أن     . به&ا ف&ي الفض&اء الخارج&ي       
ن&&&&&درك أن الم&&&&&بادئ الموض&&&&&وعة بش&&&&&أن المج&&&&&االت 

 م&ثل ق&انون ال&بحار م&ثال، ال يمك&ن أن ننقلها            األخ&رى، 
بش&كل آل&ي ونط&بقها ف&ي مجال&نا، مج&ال ق&انون الفضاء           

 .الخارجي

لق&د اس&تمعنا إل&ى مخ&تلف اآلراء صباح اليوم،        
ولك&&&ن أع&&&تقد أن آاف&&&ة الوف&&&ود موق&&&نة بأن&&&نا ينبغ&&&ي أن 
نتوخى حذرا وحيطة عندما نقارن بين النظام القانوني    

الخارجي وبين أي مجاالت    ال&ذي يحك&م مجال الفضاء       
أخ&رى، فلمدة أربعين سنة عملنا في هذا المجال وثبت          

 .أن هذا المجال فريد من نوعه

ش&&&كرا ج&&&زيال لم&&&ندوب الوالي&&&ات   : الرئFFFيس
وبذلك أآون قد . الم&تحدة األمريك&ية عل&ى ه&ذا اإلس&هام        

ه&&ل . اس&&تنفذت قائم&&ة المتحدثي&&ن بش&&أن ه&&ذا الموض&&وع
الكلمة اليوم بشأن هذا    ه&ناك من وفد آخر يود أن يأخذ         

البند؟ ال أرى أي طلب للكلمة، إذن انتهينا من الدراسة 
الموض&&وعية للب&&ند الخ&&امس بالنس&&بة الجتماع&&نا ه&&ذا،      
وسنس&&&تأنف بح&&&ث ه&&&ذا الب&&&ند ون&&&أمل أن ننته&&&ي م&&&ن     

 .مناقشته صباح الغد

وآم&ل على وجه خاص أن نستمع إلى عرض         
ر أستاذ ممثل الجمعية الدولية للقانون، ونآمل أن يحض

 .القانون هذه الجلسة صباح الغد ليعرض علينا بيانه

 البند السادس
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أيه&&ا المندوبي&&ن الك&&رام، سنس&&تأنف ال&&نظر ف&&ي   
الب&&ند الس&&ادس م&&ن ج&&دول أعمال&&نا ف&&ي الجلس&&ة العام&&ة،  

 -ألف: األمور المتعلقة بما يلي"وع&نوان ه&ذا البند هو       
 طبيعة -تع&ريف الفض&اء الخارجي وتعيين حدوده، باء       

دار الثاب&ت بالنس&بة ل&ألرض وآيف&ية استخدامه، بما          الم& 
ف&&&ي ذل&&&ك بح&&&ث الس&&&بل والوس&&&ائل الكف&&&يلة بض&&&مان       
االس&&&تخدام الرش&&&يد والع&&&ادل للم&&&دار الثاب&&&ت بالنس&&&بة     
. لألرض دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

ل&يس ل&دي أي م&تحدث على قائمة المتحدثين بشأن هذا            
 أن يتحدث ويأخذ    الب&ند بعي&نه، ه&ل ه&ناك م&ن أح&د يود            

الكلمة للتعليق على هذا البند؟ ال أرى أي طلب للكلمة، 
 .حسنا نستأنف إذن النظر في البند السادس صباح الغد

مFFFراجعة المFFFبادئ ذات الصFFFلة باسFFFتخدام مصFFFFادر     
 الطاقة النووية في الفضاء الخارجي

س&يداتي س&ادتي، س&ننتقل اآلن إلى البند السابع      
م&&&راجعة الم&&&بادئ ذات "م&&&ن ج&&&دول أعمال&&&نا بع&&&نوان 

الص&&لة باس&&تخدام مص&&ادر الطاق&&ة ال&&نووية ف&&ي الفض&&اء 
ال أرى أي طل&&ب للكلم&&ة، ال أرى أي وف&&د ". الخارج&&ي

أو أي مراق&&&ب يطل&&&ب الكلم&&&ة بش&&&أن ه&&&ذا الب&&&ند، الب&&&ند 
أس&أل مرة أخرى، هل من أحد يود أن يتحدث          . الس&ابع 

بش&&أن ه&&ذا الب&&ند ف&&ي ه&&ذه الجلس&&ة؟ ال أرى أي طل&&ب       
حس&نا نس&تأنف إذن ال&نظر في البند السابع غدا      للكلم&ة،   

 .في الصباح

وأود أن أح&&&&يط الوف&&&&ود علم&&&&ا أنن&&&&ي أع&&&&تزم   
االن&تهاء م&ن ال&نظر ف&ي الب&ند الس&ابع صباح الغد، ولذا               
فإنن&&ي أح&&ث الوف&&ود الت&&ي الزال&&ت ت&&ود أن ت&&أخذ الكلم&&ة 
بش&&أن ه&&ذا الب&&ند، أح&&ثها أن ت&&درج اس&&مها عل&&ى قائم&&ة     

 .ي أقرب وقت ممكنالمتحدثين لدى األمانة ف

أيه&&ا الم&&ندوبون الك&&رام، س&&نقترب م&&ن موع&&د   
رف&ع ه&ذه الجلس&ة، وذل&ك لنس&مح لف&ريق العم&ل المعني         
بالب&ند الس&ادس لالج&تماع م&رة ثان&ية تح&ت قيادة السيدة           

 .مندوبة المكسيك السيدة فلوريس

وق&بل رف&ع الجلس&ة أود أن أح&يط الوف&ود علما             
ل ص&&باح بج&&دول عمل&&نا لعص&&ر ال&&يوم، وبج&&دول أعم&&ا  

آم&&ا قل&&ت م&&ن ق&&بل فإن&&ه عص&&ر ال&&يوم س&&نكرس      . الغ&&د
جهودن&ا إلج&راء مش&اورات غ&ير رس&مية بش&أن ال&&نظر       
ف&ي مخ&تلف االق&تراحات ال&واردة بش&أن البندي&ن الرابع             

والعاش&ر، وه&ذه المش&اورات غ&ير الرسمية ستنعقد في      
ه&&ذه القاع&&ة، وس&&يكون لدي&&نا خدم&&ات آامل&&ة لل&&ترجمة      

طل&&ب م&&ن الس&&يد م&&ندوب  الفوري&&ة، وأع&&تزم آذل&&ك أن أ 
ال&&&يونان أن ي&&&تكرم بالحض&&&ور باإلض&&&افة إل&&&ى الس&&&يد    
ه&&&&يدمان م&&&&ن الس&&&&ويد لك&&&&ي يس&&&&اعداني ف&&&&ي تنس&&&&يق  
المش&اورات غير الرسمية بشأن الموضوعات المتعلقة   

 . من جدول أعمالنا10 و 4بالبندين 

وغدا صباحا سنستكمل النظر في جلسة عامة       
ي أن&&وي أن ، وآم&&ا قل&&ت س&&ابقا فإنن&& 7 و 6ف&&ي البندي&&ن 

ننته&ي م&ن دراس&ة الب&ند الس&ابع في جلسة صباح الغد،               
وبعد ذلك من شأننا أن نبدأ في دراسة أولية في الجلسة 

اس&&تعراض مفه&&وم دول&&ة "العام&&ة للب&&ند التاس&&ع بع&&نوان 
وق&د وص&لتني معلوم&ات ب&أن رئ&يس فريق           ". اإلط&الق 

العم&ل المعن&ي بهذا المصطلح في طريقه لحضور هذه      
 . سنستفيد من حضوره هنا معناالجلسة، ولذلك

وفريق العمل المعني بالبند السادس من جدول 
أعمال&نا س&&يجتمع آذل&&ك غ&&دا لعق&د اج&&تماعه الثال&&ث م&&ن   
المف&&&&روض، إذا م&&&&ا انعق&&&&د االج&&&&تماع الثان&&&&ي ال&&&&يوم، 

. وس&يترأس ه&ذا الف&ريق الس&يدة فلوري&س م&ن المكسيك            
ه&&ل لك&&م م&&ن أس&&ئلة أو تعل&&يقات بش&&أن ج&&دول األعم&&ال  

هناك طلب للكلمة . رح عل&يكم؟ ال أرى أي تعل&يق       المق&ت 
م&&ن ق&&بل األمان&&ة ل&&تقديم بع&&ض المالحظ&&ات ألعض&&اء     

 .اللجنة الفرعية القانونية

ش&كرا س&يدي الرئ&يس، إن األمان&ة قد          : األمانFة 
طل&ب م&نها أن تقوم بإعالن عن عقد مؤتمر لمجموعة           
أوروب&ا الغرب&ية وغ&يرها م&ن المجموع&ات من الساعة         

 في الطابق C0713لساعة الثالثة في القاعة    الثان&ية إل&ى ا    
 .السابع

أعل&ن رف&ع هذه الجلسة إذن، وأدعو        : الرئFيس 
الس&يدة فلوري&س م&ن المكس&يك لك&ي ت&بدأ ف&ي االجتماع               
الثان&ي لف&ريق العم&ل المعني بالبند السادس، وأنا آسف           
لتبق&&ي وق&&ت ض&&يق لعق&&د ه&&ذا االج&&تماع الثان&&ي، ولك&&ن    

 م&&ن ذل&&ك م&&ن الوق&&ت  ربم&&ا ل&&نا أن نس&&تفيد عل&&ى ال&&رغم 
رفع&&ت . المتبق&&ي ل&&نا لالس&&تفادة م&&ن أعم&&ال ه&&ذا الف&&ريق

 .الجلسة العامة
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