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

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

الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى  
 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة. ت الصوتيةمستنسخة من التسجيال

آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
نس&خـة م&ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                       
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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
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 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 17/10افتتحت الجلسة الساعة 

 الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، أعل&&ن :الرئFFيس
 للجنة الفرعية القانونية للجنة 648ع&ن افت&تاح الجلسة    

 .الكوبوس

ه&&ذا الص&&باح س&&وف نس&&تأنف نظ&&رنا ف&&ي ه&&ذه   
أرج&&و . الجلس&&ة العام&&ة بالب&&ند الس&&ادس والب&&ند التاس&&ع     

سوف نبدأ أيضا . التفضل بالجلوس والهدوء لو سمحتم
النظر في مشروع   "ع&نوانه   ال&نظر ف&ي الب&ند الثام&ن، و        

اتفاق&&&&ية المعه&&&&د الدول&&&&ي لتوح&&&&يد الق&&&&انون الخ&&&&اص،   
اليون&&&يدروا، بش&&&أن المص&&&الح الدول&&&ية ف&&&ي المع&&&دات      
المت&نقلة وف&ي المشروع األول للبروتوآول الملحق بها     
والم&تعلق بالمس&ائل الخاص&ة بالملك&ية الفض&ائية، وبعد           
ذل&&ك، ول&&و س&&مح الوق&&ت للف&&ريق الع&&امل المعن&&ي بالب&&ند  
التاس&ع ربم&ا يجتمع أيضا في اجتماع ثان تحت رئاسة       

 .اوفي شروغل من ألمانيا-السيد آاي

 البند السادس

الس&ادة المندوبون الكرام، نستأنف اآلن النظر       
ف&&ي الجلس&&ة العام&&ة للب&&ند الس&&ادس م&&ن ج&&دول أعمال&&نا    

 تع&&ريف الفض&&اء �ال&&ف : المس&&ائل المتص&&لة بم&&ا يل&&ي"
ب&يعة المدار الثابت     ط -ب&اء   . الخارج&ي وتعيي&ن ح&دوده     

بالنس&بة ل&ألرض وآيف&ية اس&تخدامه بم&ا ف&ي ذل&ك بحث             
الس&&بل والوس&&ائل الكف&&يلة بض&&مان االس&&تخدام الرش&&يد      
والع&&ادل للم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض دون مس&&اس   

 .بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

وقد علمت أن الفريق العامل المعني بهذا البند 
ف يحتاج إلى مجرد    الجوه&ري ق&د اس&تكمل عمله وسو       

اج&تماع واح&د الع&تماد التقرير وذلك سوف يتم صباح        
إذن، أود أن أحيط المندوبين علما إنني أنوي . الخميس

أن أخت&&تم الم&&داوالت الجوه&&رية بش&&أن ه&&ذا الب&&ند ف&&ي      
الجلس&ة العام&ة بع&د ظه&ر ال&يوم، وبالتال&ي أحث الوفود           
 الت&ي م&ا زال&ت ترغب في تناول الكلمة بشأن هذا البند             

أن ت&&درج أس&&مائها عل&&ى قائم&&ة المتحدثي&&ن ل&&دى األمان&&ة 
ال يوج&د أي م&ندوب أدرج اسمه        . بأس&رع وق&ت ممك&ن     

هل هناك  . عل&ى قائم&ة المتحدثي&ن بالنسبة لهذا الصباح        
أي وف&د أو أي مراقب في اللجنة الفرعية يطلب الكلمة       
بش&أن هذا البند بالذات، مسألة تعريف الفضاء والمدار         

س&&&وف نس&&&تأنف بحث&&&نا، ون&&&رجو أن   الثاب&&&ت؟ ال، إذن 
 .ننتهي من هذا البند بعد ظهر اليوم

 .استعراض مفهوم الدولة المطلقة

الس&ادة الم&ندوبون الك&رام، نواصل اآلن بحثنا         
، هنا "اس&تعراض مفه&وم الدول&ة المطلقة   "للب&ند التاس&ع    

أيض&&&ا ال يوج&&&د أي وف&&&د يطل&&&ب الكلم&&&ة بالنس&&&بة له&&&ذا   
مراق&ب يطلب أخذ   الص&باح، ه&ل ه&ناك أي وف&د أو أي            

؟ السيد  "مفهوم الدولة المطلقة  "الكلم&ة بش&أن ه&ذا البند        
 .مندوب مصر الموقر له الكلمة

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السFFيد الحسFFيني 
ش&&كرا س&&يدي  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

ص&باح الخ&ير سيدي الرئيس، سيداتي سادتي       . الرئ&يس 
في أعمالكم  إنن&ي ب&الفعل لس&ت متمرسا        . ص&باح الخ&ير   

ه&نا ولكن، أالحظ أن االتفاقية الخاصة بالمسؤولية في         
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الفض&اء الخارجي لديها تعريف بالنسبة للدولة المطلقة        
ف&ي م&ادة م&ن مواده&ا، وس&ؤالي ه&و، ه&ل هناك مشكلة          
بالنسبة للتعريف الوارد في اتفاقية المسؤولية؟ وما هو 
الداع&ي أن ن&تحدث ع&ن تع&ريف غ&ير التعريف الوارد             

فاق&ية المس&ؤولية؟ ما سبب ذلك وما هي الحاجة؟         ف&ي ات  
ما هي المشاآل العملية؟ ولماذا نضيف عناصر أخرى 
إل&ى ال&تعريف الوارد في اتفاقية المسؤولية في الفضاء          

 .الخارجي

ش&&&كرا لم&&&ندوب مص&&&ر عل&&&ى ه&&&ذا   : الرئFFFيس
الغرض من بحثنا . اإلس&هام وعلى هذا السؤال المتعلق     

أسأل الدآتور شروغل له&ذا المفه&وم، هل يمكن لي أن     
م&ندوب ألمان&يا أن يش&رح بصفته رئيس الفريق العامل     
المعني بهذا البند؟ وفيما أنا يخصني آرئيس، أعتقد أن 
ه&ذه المس&ألة آان&ت مح&ل نظر في الفريق العامل وهنا             
أيض&&ا ف&&ي الجلس&&ة العام&&ة لف&&ترة طويل&&ة، ناقش&&ناها ف&&ي   
الس&نة الماض&ية وف&ي ه&ذه المرة أيضا، والغرض ليس            
ه&&و وض&&ع تع&&ريف جدي&&د للدول&&ة المطلق&&ة، ب&&ل مج&&رد    
توض&&يح، توض&&يح آ&&ل الجوان&&ب الخاص&&ة بال&&تعريف      
وانط&&باق ذل&&ك عل&&ى الممارس&&ات الجدي&&دة والظواه&&&ر      
الجدي&دة بالنسبة لممارسة األنشطة الفضائية في الوقت        

ه&&ل ص&&ح ه&&ذا التفس&&ير؟ م&&ندوب ألمان&&يا، ه&&ل  . الراه&&ن
 يمكن أن تساعدني في الشرح؟

ت&&رجمة فوري&ة م&&ن  ) (ألمان&يا (ل السFيد شFFروغ 
بالط&بع س&&يدي الرئ&يس، أتف&&ق مع&&ك   ): اللغ&ة اإلنكل&&يزية 

تماما، ويسعدني أن أسترسل في شرح تفويض الفريق 
الع&امل وذل&ك ف&ي االج&تماع التال&ي للف&ريق العامل هذا              
الص&باح لك&ي أوض&ح ما هو الغرض من عملنا، شكرا         

 .للسيد الرئيس

ل&&برازيل ا. ش&&كرا للدآ&&تور ش&&روغل: الرئFFيس
 .لها الكلمة

ت&رجمة فوري&ة م&ن    ) (ال&برازيل (السFيد سFيلفا   
ي&&&ود وف&&&د . ش&&&كرا س&&&يدي الرئ&&&يس): اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية

ال&&برازيل، أوال، وبالنس&&بة للب&&ند التاس&&ع، ي&&ود أن يع&&بر   
ع&&ن موافق&&ته ع&&ن األفك&&ار الت&&ي قدمه&&ا وف&&د الص&&ين،       
وآذل&&&ك األفك&&&ار الواض&&&حة للغاي&&&ة الت&&&ي قدمه&&&ا الوف&&&د  

سبة إلنشاء مفهوم جديد لكل بند من البنود الروسي بالن
 .وآل مبادرات الفضاء

الس&&&يد الرئ&&&يس، إن اتفاق&&&ية المس&&&ؤولية تق&&&دم    
إط&ارا آاف&يا لمعالج&ة األم&ور المتص&لة بالمسؤولية في            
حال&&ة األض&&&رار ال&&&ناجمة ع&&ن األجس&&&ام المطلق&&&ة إل&&&ى   
الفض&&اء، وم&&ع ذل&&ك، فال&&تطورات األخ&&يرة ف&&ي مج&&ال     

متص&&&&&لة ب&&&&&بروز المش&&&&&اريع األنش&&&&&طة الفض&&&&&ائية وال
الدول&&ي أفض&&ت إل&&ى    ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟  [المش&&ترآة، 

أنش&&طة آب&&يرة له&&ا س&&مات ش&&تى تس&&توجب تفس&&يرات       
محدث&&ة للمفاه&&يم الت&&ي انعكس&&ت ف&&ي مع&&اهدات الفض&&اء  

وم&ن ه&ذه المفاه&يم مفه&وم المس&ؤولية على           . الخارج&ي 
إن االتفاقية . ال&نحو ال&ذي انعك&س في اتفاقية المسؤولية    

ذا المص&&طلح، وم&&ع ذل&&ك فه&&ي ت&&نص، أن  ال تع&&رف ه&&
مس&ؤولية دول&ة معي&نة مسؤولية مطلقة بمقتضى المادة          

آذلك المادة الثالثة على .  ألف1الثان&ية والمادة الرابعة    
 .أساس الخطأ من حسب المواد المختلفة

بصرف النظر عن هذه التوضيحات يمكن أن       
نفك&ر ف&ي حالتي&ن أخريي&ن، أوال، ال&دول التي تقدم فقط              

م&&ات اإلط&&الق أو تعط&&ي تس&&هيالت أو ج&&زءا م&&ن      خد
إقل&&يمها لعمل&&يات اإلط&&الق ه&&ذه، ف&&ي ه&&ذه الحال&&ة ف&&إن     
المس&&&ؤولية المح&&&دودة ه&&&ي الت&&&ي يمك&&&ن أن نفك&&&ر ف&&&ي  
تش&كيلها م&ع استخدام منهجين مختلفين، المنهج األول،    
ف&&ي حال&&ة ال&&دول الت&&ي تم&&نح فق&&ط م&&رافقا أو ج&&زءا م&&ن  

ؤولية ت&&توقف ف&&ي إقل&&يمها لعمل&&ية اإلط&&الق، ف&&إن المس&&  
وف&&ي الحال&&ة  . لحظ&&ة اخت&&تام أنش&&طة اإلط&&الق ب&&نجاح    

الثان&ية، ف&ي حال&ة ال&دول الت&ي تق&دم عمل&يات اإلطالق،               
ف&ال تك&ون مسؤولة عن األضرار الناجمة عن المرآبة          

 .الفضائية بعد إطالقها بنجاح في المدار

 اثني&&ن تح&&دد آيف&&ية تقاس&&م األط&&راف   5الم&&ادة 
 ي&تحملون بش&أنها المسؤولية      لالل&تزامات المال&ية والت&ي     

بش&كل مش&ترك، ه&ذا التفس&ير ض&روري لتوسيع نطاق            
إن الوفد الحكومي . الفه&م لمس&ألة المس&ؤولية المح&دودة      

يعت&بر أن المس&ؤولية ال&ناجمة ع&ن األجس&ام التي تطلق          
إل&ى الفض&اء ف&ي حال&ة دول&ة الت&ي اش&ترآت فقط بتقديم                

ق الم&رافق أو بم&نح ج&زء م&ن أنشطتها ألنشطة اإلطال           
س&&&وف تقتص&&&ر تل&&&ك المس&&&ؤولية، عل&&&ى ه&&&ذه ال&&&دول،   
تقتص&&ر عل&&ى األض&&رار ال&&ناجمة ح&&تى ي&&تم اإلط&&الق       

أم&ا ال&دول الت&ي تق&دم عمليات اإلطالق فليست           . ب&نجاح 
مس&ؤولة ع&ن األض&رار الناجمة عن المرآبة الفضائية        

 .وشكرا للسيد الرئيس. بعد إطالقها إلى المدار

الموقر أش&كر الس&يد مم&ثل البرازيل        : الرئFيس 
عل&ى ب&يانك بشأن البند التاسع من بنود جدول األعمال           

ال أرى عل&&&ى القائم&&&ة أي  ". مفه&&&وم الدول&&&ة المطلق&&&ة  "
متحدثي&&ن آخري&&ن بش&&أن ه&&ذا الب&&ند، عف&&وا، أرى الس&&يد    

 .تفضل. مندوب األرجنتين يطلب الكلمة

ت&&&رجمة ) (األرجنتي&&&ن(: السFFFيد مينيكوتشFFFي 
.  الرئ&&يسش&&كرا س&&يادة ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية   

جمهوري&&&ة األرجنتي&&&ن تؤي&&&د الب&&&يان ال&&&ذي تقدم&&&ت ب&&&ه  
. ال&برازيل بالنسبة لالقتراح المقدم بشأن دولة اإلطالق     

 .شكرا

أش&كر الس&يد مم&ثل األرجنتي&ن عل&&ى     : الرئFيس 
أود أن أع&رف م&ا إذا آان هناك متحدثون          . ه&ذا الب&يان   

آخ&رون يرغ&بون ف&ي اإلس&هام ف&ي المناقش&ة ح&ول هذا               
 . البند التاسع؟ ال أرى ذلكالبند بالتحديد،

أغت&&&&نم ه&&&&ذه الفرص&&&&ة أن أس&&&&أل األمان&&&&ة أن   
تخبرن&&&ي، فع&&&ندما آن&&&ت أدرس م&&&رة أخ&&&رى اتفاق&&&ية      
المسؤولية وخاصة المادة الثانية، دهشت بعض الشيء 
بال&&نص ال&&ذي ج&&اء ف&&ي الكتي&&ب األخ&&ير الص&&ادر ع&&ن      



COPUOS/LEGAL/T.648 
 

 
3 

مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة وم&&بادئها الم&&تعلقة بالفض&&اء      
 ال&&تذآارية، خاص&&ة الم&&ادة الثان&&ية،   الخارج&&ي، الط&&بعة 

ج&اء ف&يها، تك&ون مس&ؤولية الدول&ة المطلقة مطلقة فيما             
يتعلق بدفع تعويض عن األضرار التي يحدثها جسمها  
الفض&&ائي عل&&ى س&&طح األرض أو ف&&ي الطائ&&رات أث&&ناء  

حس&بما أفه&م األمور آنت أعتقد أنه علينا أن          . ط&يرانها 
ال يتغير النص   (نق&ول أو ف&ي الطائ&رات أثناء طيرانها          

 aircraft) العربي ولكن النص اإلنكليزي يجب أن يكون
in flight      أرج&و م&نكم أن ت&تحققوا م&ن ال&نص األص&&لي ،

ال&ذي اع&تمدته الجمع&ية العامة ما إذا آانت العبارة هي     
aircraft in flight  وأع&تقد أن نفس الخطأ  .  أث&ناء ط&يرانها

 .شكرا لكم. جاء إذن في هذه الطبعة التذآارية

ش&كرا س&يادة الرئ&يس، س&وف نتحقق         : األمانFة 
م&ن األم&ر وإذا آ&ان ب&الفعل ه&ناك خطأ فسوف نصدر              

 .مذآرة بالتصويب

لم يعد على   . ش&كرا لك على تعاونك    : الرئFيس 
قائمت&&ي أي م&&تحدث يطل&&ب الكلم&&ة بش&&أن الب&&ند التاس&&ع،  
وبالتال&ي فإنني أعتقد أنه بإمكاننا اآلن أن نعلق مناقشة          

 ال&نظر ف&ي الب&ند التاسع في الجلسة    ه&ذا الب&ند ونواص&ل     
 .العامة عصر اليوم

 .مشروع اتفاقية معهد اليونيدروا

الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، س&&نبدأ اآلن ف&&ي   
ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الثام&&ن م&&ن ب&&نود ج&&دول األعم&&ال، أي 

" مش&&&&روع االتفاق&&&ية معه&&&د اليون&&&&يدروا  "ال&&&نظر ف&&&ي   
وت&&تذآرون أن ه&&ذا الب&&ند ب&&ند ف&&ريد أض&&يف إل&&ى ج&&دول  
األعم&&&ال ب&&&توافق ع&&&ام ف&&&ي اآلراء ف&&&ي إط&&&ار لج&&&نة       

 .2000الكوبوس في دورتها عام 

وأود أن اس&&&&&ترعي انت&&&&&باه الوف&&&&&ود للوث&&&&&ائق  
المعروض&&&ة عل&&&ى نظ&&&رها بش&&&أن ه&&&ذا الب&&&ند، الوث&&&يقة   

 وهي تتضمن   A/AC.105/C.2/L.225األول&ى ه&ي الوثيقة      
تقري&&را أعدت&&ه األمان&&ة وأمان&&ة المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد    

خ&اص اون&يدروا، آوث&يقة مرجعية لمناقشاتنا      الق&انون ال  
أع&تقد أن هذا التقرير له أهميته   . ح&ول ه&ذا الموض&وع   

وأوص&ي الوف&ود أن تت&ناول ببح&ثها، وه&و مقدم&ة جيدة            
أم&امكم آذلك ورقتان    . للغاي&ة بالنس&بة للب&ند ق&يد البح&ث         

، وتتضمن  CRP.4 و   A/AC.105/C.2/2001/CRP.3للعم&ل،   
ق&&&ية المعه&&&د الدول&&&ي  ه&&&ذه األوراق ن&&&ص مش&&&روع اتفا 

لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص بش&&أن المص&&الح الدول&&ية ف&&ي    
 .المعدات المتنقلة

باإلض&افة إل&ى ذل&ك هناك ورقتان للعمل حول          
ه&&ذا الب&&ند وزع&&تا عل&&يكم، إحداهم&&ا تتض&&من تعل&&يقات       
إض&&&&&&&&&&افية م&&&&&&&&&&ن أمان&&&&&&&&&&ة اليون&&&&&&&&&&يدروا، وه&&&&&&&&&&ي  

A/AC.105/C.2/L.227   والورق&&&&&&ة األخ&&&&&&رى تتض&&&&&&من ،
ألعض&&اء ف&&ي الوآال&&ة الفض&&ائية    تعل&&يقات م&&ن ال&&دول ا  

 .A/AC.105/C.2/L.229األوروبية، وهي 

وأخ&&&&يرا س&&&&يداتي وس&&&&ادتي، الس&&&&يد مارتي&&&&ن  
س&&تانفورد، مم&&ثل أمان&&ة معه&&د اليون&&يدروا انض&&م إلي&&نا    
ص&باح ال&يوم عل&ى أس&اس الدع&وة الن&ي وجهتها اللجنة              

إن لم يكن لديكم اعتراض، . الفرعية في العام الماضي
بدأ المداوالت بشأن هذا البند بدعوة  أق&ترح عل&يكم أن ن&      

السيد ستانفورد آي يتقدم بمالحظات تمهيدية، وندعوه 
آذل&ك آ&ي يش&ارك بالش&كل المناس&ب ف&ي دراس&تنا له&&ذا        
الب&&&ند، ال أرى اعتراض&&&ا عل&&&ى ذل&&&ك، وأدع&&&و الس&&&يد     
س&&&تانفورد مم&&&ثل أمان&&&ة معه&&&د اليون&&&يدروا آ&&&ي ي&&&تقدم   

 .بمالحظاته التمهيدية

ترجمة فورية  ) (يونيدرواال(السFيد ستانفورد    
ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس، ص&&باح  ): م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

اس&&محوا ل&&ي أوال أن أع&&رب  . الخ&&ير س&&يداتي وس&&ادتي 
ع&ن ش&عوري بالفخ&ر والش&رف إذ أحض&ر معك&م اليوم              
ه&&ذا االج&&تماع آ&&ي أتوج&&ه إل&&يكم باس&&م يون&&يدروا به&&ذا     

 .البيان

م&&ا ه&&و مع&&روض عل&&يكم ه&&و مش&&روع عمل&&نا    
، ف&ريق الدراسة الذي   1993ف&ي   . وامعل&يه لبض&عة أع&     

ش&كله مجلس اإلدارة قد نظر في قواعد موحدة بالنسبة         
له&ذا الموض&وع، واله&دف الرئيس&ي من هذه الممارسة           
ه&&&و أن ن&&&زيد م&&&ن توف&&&ر الض&&&مانات المال&&&ية ف&&&ي ه&&&ذا  
المج&&&ال، بالنس&&&بة للمع&&&دات المت&&&نقلة، خاص&&&ة لتنم&&&ية    

وإن هذا اله&ياآل االقتص&ادية لع&دد م&ن ال&دول النام&ية،           
قانونية، . ال&تمويل الميس&ر له زواي&ا قانونية واقتصادية    

حي&&ث أن الق&&انون التقل&&يدي آ&&ان ينس&&حب عل&&ى تس&&وية    
النزاعات بالنسبة للحقوق في االختصاصات القضائية      

أم&&&ا بالنس&&&بة   . الت&&&ي تك&&&ون األص&&&ول موج&&&ودة ف&&&يها     
لألص&&ول المت&&نقلة، أو األص&&ول آالمم&&تلكات الفض&&ائية  

 .عد تحكم ذلكفلم يكن هناك قوا

م&&&ن ناح&&&ية أخ&&&رى ه&&&نا الجان&&&ب االقتص&&&ادي  
الخ&اص بقرارات المحاآم التي تتخذ في إطار واليات         
قض&&&ائية مختص&&&ة ف&&&ي دول&&&ة م&&&ا، واث&&&ار ذل&&&ك عل&&&ى      
المؤسس&&&&ات المال&&&&ية الت&&&&ي تق&&&&دم التيس&&&&يرات المال&&&&ية   
وال&تمويل له&ذه المش&اريع وخصوص&ا بالنسبة للمعدات          

 .ذات القيمة العالية

الجان&&&&ب الخ&&&&اص بتخف&&&&يف   وه&&&&ناك آذل&&&&ك  
المخاط&&ر بالنس&&بة لعمل&&يات ال&&تمويل ف&&ي ح&&ال تعس&&ر       
المدي&ن، على سبيل المثال، بالنسبة للقروض التي تقدم   
للس&واتل نود أن نضع القواعد الخاصة بإمكانية وجود         

وإل&&ى . دائني&&ن آخري&&ن ومطال&&بات بش&&أن ه&&ذه األص&&ول 
حي&&&ن وض&&&ع نظ&&&ام تس&&&جيل، لتس&&&جيل المص&&&الح ف&&&ي    

فض&ائية، إل&ى حي&ن وضع ذلك، فلن تكون     المم&تلكات ال  
ه&ناك عمل&يات تموي&ل م&توفرة لالس&تجابة لالحت&&ياجات      

 .بالنسبة للتمويل في مجال الفضاء

وإن الص&ك ال&ذي اخ&تاره يونيدروا هو اتفاقية          
تض&ع القواع&د العام&ة الت&ي تنط&بق عل&ى مخ&تلف فئات           
المع&&دات المت&&نقلة، وآذل&&&ك ب&&روتوآول لك&&&ل ف&&ئة م&&&ن     
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ط&&&يها االتفاق&&&ية، آ&&&ل ب&&&روتوآول ب&&&ه   الف&&&ئات الت&&&ي تغ
القواع&د الالزم&ة لتطب&يق القواعد العامة لالتفاقية على           

 .خاصيات آل فئة بعينها

وإن القل&&&&&ق ال&&&&&ذي أعرب&&&&&ت ع&&&&&نه ص&&&&&ناعة   
الطائ&&رات بالنس&&بة لدخ&&ول االتفاق&&ية حي&&ث ال&&نفاذ ف&&ي      
أق&&رب فرص&&ة ممك&&نة أدى ب&&نا إل&&ى الترآ&&يز ح&&تى اآلن  

. ص الطائ&&رات عل&&ى وض&&ع اتفاق&&ية وب&&روتوآول يخ&&    
وه&ذه االتفاق&ية وهذا البروتوآول، من المفترض أنهما     
جاه&&&&&زان اآلن لالع&&&&&تماد ف&&&&&ي مؤتم&&&&&ر دبلوماس&&&&&ي    
لل&&&&تفاوض، ي&&&&نظمه اليون&&&&يدروا والم&&&&نظمة الدول&&&&&ية     
للط&&&يران المدن&&&ي، النص&&&ان سيعرض&&&ا عل&&&ى المؤتم&&&ر 
الدبلوماس&ي ال&ذي س&يعقد في جنوب أفريقيا في تشرين       

وفي الوقت . نوفمبر القادم/يأآتوبر تشرين الثان/األول
ذات&&ه فلق&&د تقدم&&نا عل&&ى ف&&ريق العم&&ل الج&&اري بالنس&&بة     
ل&بروتوآول الفض&اء، واالتفاقية آما قلت من شأنها أن          
تيس&ر ال&تمويل بالنس&بة لمع&دات ذات ق&يمة عالية بشكل         
ع&ام، والعم&ل وص&ل إل&ى مس&توى المفاوضات الدولية            

وف&&&ي الش&&&هر الماض&&&ي عق&&&دت مش&&&اورات . الحكوم&&&ية
 .لخبراء في هذا الشأنل

ب&&روتوآول الفض&&اء موض&&ع بح&&ث ف&&ي الوق&&ت 
الراه&ن م&ن فريق متخصص، فريق عمل متخصص،         
م&تكون من خبراء من مختلف األطراف المشترآة في    
تموي&ل العمل&يات الفض&ائية، أي الممولون والمشغلون،       
وآذلك يشمل الفريق ممثلين عن قطاع العلوم وممثلين 

مة به&ذا الموض&وع ولق&&د   ع&ن مخ&تلف الم&نظمات المه&&ت   
اس&&تفدنا ب&&الفعل اس&&تفادة آ&&برى م&&ن مس&&اهمات مكت&&ب     
ش&&&ؤون الفض&&&اء الخارج&&&ي وم&&&ن مس&&&اهمات الوآال&&&ة   

 .الفضائية األوروبية ونحن ممتنون لهم

لذل&&ك، عم&&ل الف&&ريق الع&&امل المعن&&ي بالنس&&بة     
للمم&&&تلكات الفض&&&ائية س&&&وف يع&&&رض عل&&&ى مجل&&&س      

م&&&&ن س&&&&بتمبر، ومجل&&&&س اإلدارة  /اإلدارة ف&&&&ي أيل&&&&ول 
المف&&&&ترض أن يص&&&&رح ل&&&&نا آ&&&&ي نع&&&&رض مش&&&&روع    
ال&بروتوآول عل&ى الحكوم&ات ونعقد فريقا للخبراء في          

وفي هذه األثناء،   . أق&رب وق&ت ممك&ن ف&ي الع&ام الق&ادم           
وحي&ث أن االتفاق&ية ستكون قد وضعت عليها اللمسات         

أآتوبر /األخ&يرة ف&ي ج&نوب أفريق&يا ف&ي تش&رين األول            
وآول، مش&&روع نوفم&&بر، فه&&ذا ال&&بروت  /تش&&رين الثان&&ي 

ال&&بروتوآول، م&&ن المف&&ترض بع&&د أن ي&&تم االن&&تهاء م&&نه 
 .في فترة زمنية قصيرة

الف&&&&ريق الع&&&&امل المعن&&&&ي بالفض&&&&اء وف&&&&ريق    
الخ&&&&&براء ال&&&&&ذي اج&&&&&تمع ف&&&&&ي روم&&&&&ا ف&&&&&ي تش&&&&&رين    

أآ&توبر الماض&ي، نظر بشكل شامل في القضايا     /األول
المعروضة عليكم اليوم، أي المشاآل التي سينظر فيها 

سبتمبر /نا ع&ندما س&يتخذ ق&راره في أيلول    مجل&س إدارت&   
بحي&&ث نع&&رف م&&ا ه&&و أفض&&ل أس&&لوب لل&&تقدم عل&&ى ه&&ذه 

 .الطريق في المستقبل

أع&رف أن ه&ناك مش&كلتان أساس&يتان المجلس          
مه&&تم بهم&&ا وه&&ي القض&&ايا الت&&ي تناول&&ناها ف&&ي تش&&رين     

أآ&&&توبر الماض&&&ي ف&&&ي اجتماع&&&نا وم&&&نها عالق&&&ة /األول
والموضوع . اء الحالي االتفاق&ية بالق&انون الدول&ي للفض      

الثان&&ي، م&&ا ه&&ي الهي&&ئة المناس&&بة آ&&ي تك&&ون الس&&لطة        
 .المشرفة

ه&&ذه القض&&ايا آله&&ا تجدونه&&ا ف&&ي الوث&&يقة الت&&ي   
أعدته&ا أمان&ة مكتب شؤون الفضاء الخارجي بالتعاون      
م&&ع أمان&&ة اليون&&يدروا، وتقدم&&نا آذل&&ك بورق&&ة إض&&افية،   

 إلى رأي&نا أنه&ا ق&د تك&ون مف&يدة، وحاول&نا أن نشير فيها          
الس&بل الت&ي يمك&ن أن تخ&ص دور اللجنة وعالقتها مع             

، 45اليون&يدروا ف&ي ه&ذا المج&ال، آم&ا ج&اء ف&ي الفقرة            
س&يكون م&ن المف&يد بالنس&بة لمجل&س إدارت&نا أن يحصل        
م&نكم على ردة فعل بشأن الموضوعين الذين أثرتهما،        
أوال، م&&ا ه&&ي الهي&&ئة الدول&&ية الحكوم&&ية الت&&ي ق&&د تك&&ون  

بالمسؤولية التي ستتوالها السلطة    مناس&ب لالضطالع    
الف&&&ريق . المش&&&رفة عل&&&ى قض&&&ايا المم&&&تلكات الفض&&&ائية

العامل في اليونيدروا يميل إلى االعتقاد بأن تلك الهيئة 
يج&&&&ب أن تك&&&&ون له&&&&ا اختصاص&&&&ات ف&&&&ي األنش&&&&طة      
الفض&&ائية، وم&&ن الم&&رغوب ف&&يه أن تك&&ون تل&&ك الهي&&ئة    
مش&&ترآة ف&&ي العمل&&ية الت&&ي س&&تؤدي إل&&ى وض&&ع نظ&&ام      

تس&جيل بالنس&بة لمم&تلكات الفض&&ائية ف&ي أق&رب وق&&ت      لل
 .ممكن وأن تعلن عن اشتراآها في هذه العملية

القض&&ية الثان&&ية الت&&ي أع&&تقد أن مجل&&س اإلدارة  
لدي&نا بحاج&ة إل&ى االس&تماع رأيكم ومشورتكم فيها هي            
العالق&&ة بي&&ن ه&&ذه االتفاق&&ية وب&&روتوآوالتها والق&&انون      

 والف&&ريق الع&&امل  يون&&يدروا. الفض&&ائي الدول&&ي الحال&&ي 
اس&تنتجا أن&ه ليس في االتفاقية أو البروتوآول أي حكم           
. ال يتسق مع ما جاء في القانون الدولي للفضاء الحالي

المج&االت الوح&يدة الت&ي أش&ار إل&يها ف&ريق الخبراء في         
أآ&توبر الماض&ي على أنها تشكل بعض        /تش&رين األول  

اقية الص&عوبات بالنس&بة له&ذه العالق&ة م&ا بي&ن هذه االتف             
والبروتوآول وقانون الفضاء الدولي هي المادة الثانية     

 من اتفاقية معاهدة    8و  6من اتفاقية المسؤولية والمادة     
وه&&ذه األم&&ور ج&&اءت ف&&ي الوث&&يقة   . الفض&&اء الخارج&&ي

الت&ي عرض&نا له&ا ونح&ن مه&تمون فعال باالستماع إلى              
رأي اللج&نة الفرع&ية القانون&ية به&ذا الش&أن، وأؤآد لكم             

حيل آاف&&ة اآلراء الت&&ي س&&تبدونها إل&&ى مجل&&س  أنن&&ي س&&أ
إدارت&&&&&نا ف&&&&&ي دورت&&&&&نا القادم&&&&&ة الت&&&&&ي س&&&&&تعقد ف&&&&&ي     

س&&بتمبر الق&&ادم، وبمج&&رد أن نتوص&&ل إل&&ى ه&&ذا    /أيل&&ول
اله&دف وأن ن&نقل البروتوآول أو نعرض البروتوآول         
عل&&ى مجل&&س اإلدارة، أرى أن&&ه يتعي&&ن علي&&نا أن نبق&&ي     

اإلدارة وسأقترح على مجلس    . عل&ى ال&تفاعل فيما بيننا     
أن يدعون&&&ا لدع&&&وة، ل&&&يس فق&&&ط ال&&&دول األعض&&&اء ف&&&ي  
اليونيدروا للمشارآة في المفاوضات الدولية الحكومية    
حول بروتوآول الفضاء ولكن آل الدول األعضاء في 

 .الكوبوس

آذل&ك، ول&نفس األسباب، من دواعي سروري        
أن أس&تمع صباح اليوم من أمانة مكتب شؤون الفضاء          
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نة الفرع&&ية القانون&&ية باإلبق&&اء  الخارج&&ي أن ق&&رار اللج&& 
على هذا البند على جدول أعمالها في العام القادم قرار 
سليم وربما أقترح عليكم آذلك أن نبقي على البند على 
ج&&دول أعم&&ال لج&&نة الكوب&&وس، وإن آن&&تم س&&تنظرون    
بعين العطف لهذا االقتراح بالنسبة لكون األمم المتحدة 

على هذه االتفاقية   ف&ي المس&تقبل ه&ي الس&لطة المش&رفة           
الخاص&ة بالممتلكات الفضائية وآذلك موضوع السجل       
ال&ذي سيوض&ع ل&دى مكت&ب ش&ؤون الفض&اء الخارجي،             
ف&&ي ه&&ذه الحال&&ة، أق&&ترح عل&&يكم أن&&ه بالنس&&بة للمؤتم&&ر       
الدبلوماس&ي ال&ذي س&يعقد ف&ي ج&نوب أفريق&يا في خالل            
ش&هور، وهنا أود أن أآون الصدى لما جاء على لسان          

ر أث&&&ناء المفاوض&&&ات الت&&&ي ج&&&رت  الس&&&يد مم&&&ثل مص&&& 
بالنس&&بة لل&&بروتوآول واالتفاق&&ية، م&&ن األهم&&ية بالنس&&بة  
للحكومات أنها عندما تحدد الشكل النهائي لالتفاقية أن        
تع&&&&رف وجه&&&&ة نظ&&&&ر الحكوم&&&&ات المخ&&&&تلفة بالنس&&&&بة  
النط&باق االتفاق&ية عل&ى الممتلكات الفضائية، وسيكون         

لجنة أن تحث   م&ن المف&يد للغاية إذا ما استطاعت هذه ال         
الحكوم&ات أن تعط&ي األهم&ية القص&وى لفك&رة إشراك            
الخ&&&براء بالنس&&&بة لمم&&&تلكات الفض&&&ائية آذل&&&ك ول&&&يس     
بالنس&بة للطائ&رات فق&ط ف&ي إطار المؤتمر الدبلوماسي            
ال&ذي أش&رت إل&يه، وربم&ا انب&ثق ق&رار ع&ن هذه اللجنة                
يناش&&د حكوم&&&ات الكوب&&&وس آ&&ي تش&&&ارك بك&&&ل فعال&&&ية   

لتي ستجرى في جنوب أفريقيا ممكنة في المفاوضات ا
 .أآتوبر القادم/في تشرين األول

آمل أن ال أآون قد أطلت عليكم، وشكرا على         
ص&برآم، وإذا آان&ت هناك أي نقاط أخرى بإمكاني أن        

 .أوضحها لكم فسأآون ممتنا أن أقوم بذلك، وشكرا

ش&&&كرا للس&&&يد س&&&تانفورد عل&&&ى ه&&&ذا : الرئFFFيس
ن الموض&&وع الب&&يان ال&&ذي س&&مح ل&&نا ب&&أن نفه&&م مض&&مو  

المع&روض علينا، وشكرا على المعلومات التي قدمتها     
ل&&نا بش&&أن االج&&تماعات الت&&ي تم&&ت واالج&&تماعات الت&&ي  

 .ستتم ما بين هذا العام والعام القادم

ل&يس ل&دي عل&ى القائم&ة أي متحدثي&ن يرغبون            
ف&ي ت&&ناول الكلم&&ة ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع، ولكنن&&ي أرى  

 .تفضل. كلمةالسيد مندوب المكسيك الموقر يطلب ال

ترجمة ) (المكسيك(السFيد سانشFيه آورديرو      
ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يادة  ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية  

أود أن أغت&&&نم ه&&&ذه  . الرئ&&&يس عل&&&ى إعطائ&&&ي الكلم&&&ة   
الفرصة آي أعلم أعضاء اللجنة الفرعية الموقرين أن        
ه&ذا الموض&&وع له أهم&ية خاص&&ة بالنس&بة لليون&&يدروا،       

رارات&&نا ه&&نا آ&&ي نم&&نح    وس&&نكرس االه&&تمام الكاف&&ي لق  
 .المشورة لمجلس إدارة اليونيدروا

الدآ&&&تور س&&&تانفورد تق&&&دم بب&&&يان دق&&&يق ح&&&ول   
الموض&&وع ال&&ذي س&&يناقش وي&&تم ال&&تفاوض بش&&أنه ف&&ي      

وأود أن . اج&&تماع مؤتم&&ر ج&&نوب أفريق&&يا الدبلوماس&&ي   
أدع&&و آاف&&ة أعض&&اء اللج&&نة الفرع&&ية آ&&ي يع&&ربوا ع&&ن    

س إدارة مواقفه&&م ف&&ي ه&&ذا الش&&أن بحي&&ث يتمك&&ن مجل&&      

اليون&&يدروا م&&ن ال&&نظر ف&&ي ه&&ذا الموض&&وع والتخط&&يط   
 .للنشاط في المستقبل

أش&كر الس&يد مم&ثل اليون&يدروا عل&ى      : الرئFيس 
ه&ذا اإلس&هام في مناقشاتنا وأشكرك آذلك على تشجيع          
الوف&ود آ&ي تع&رب عن وجهات نظرها بشأن هذا البند            

أود أن أع&&رف م&&ا إذا آ&&ان ه&&ناك أو أي وف&&د . بال&&تحديد
 يرغ&ب ف&ي ت&ناول الكلم&ة حول هذا الموضوع         مراق&ب 
 اآلن؟

م&رة أخ&رى، أود أن أس&ترعي االنت&باه خاصة           
 آما 45، في هذه الفقرة 45، الفق&رة  L.225إل&ى الوث&يقة     

ق&ال الس&يد س&تانفورد في عرضه، في هذه الفقرة هناك        
أرجو إذن  . قض&ايا خمس&ة يج&ب ال&نظر ف&يها في لجنتنا           

. ج&اء في هذه الفقرة أن تخصص&وا االنت&باه الكاف&ي لم&ا        
ون&&ود أن نحص&&ل عل&&ى مش&&ورتكم بش&&أن ه&&ذه القض&&ايا   

 .وبشأن أي قضايا أخرى تجدونها مناسبة

م&&رة أخ&&رى أس&&أل، ه&&ل ه&&ناك أي وف&&د آخ&&ر      
ال&&&نظر ف&&&ي "يرغ&&&ب ف&&&ي التعل&&&يق عل&&&ى الب&&&ند الثام&&&ن  

مش&&روع االتفاق&&ية وال&&بروتوآول الخ&&اص بالمم&&تلكات   
 لج&&&نة ؟ أرى، أع&&&تقد أن ه&&&ناك مم&&&ثل ع&&&ن"الفض&&&ائية

 . تطلب الكلمةUNCITRALاألونسيترال 

ترجمة فورية ) (األونسيترال(السيد بازيناس 
ال أعتقد  . ش&كرا س&يادة الرئ&يس     ): م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية     

أن&&&ك بحاج&&&ة لالع&&&تذار فكث&&&يرا م&&&ا يخل&&&ط بين&&&نا وبي&&&ن  
 .اليونيدروا

" األونسيترال"لج&نة الق&انون التجاري الدولي      
وواليتها . جمعية العامة ه&ي هي&ئة فرع&ية منبثقة عن ال        

ه&&&&ي التنس&&&&يق والتوح&&&&يد بالنس&&&&بة للق&&&&انون ال&&&&تجاري 
الدول&ي، وآذل&ك اإلعداد التفاقيات أو لقوانين نموذجية         

 .حول المسائل التجارية الدولية

والغ&&رض م&&ن حض&&وري معك&&م ال&&يوم ه&&و أن  
أعل&م اللج&نة الفرعية القانونية حول بند آخر قد ترغب           

ه ف&ي إطار جدول أعمالها  اللج&نة الفرع&ية أن ت&نظر ف&ي       
ف&&ي المس&&تقبل، وه&&ي العالق&&ة م&&ا بي&&ن اتفاق&&ية يون&&يدروا 
ح&&&&&ول المص&&&&&الح الدول&&&&&ية ف&&&&&ي المع&&&&&دات المت&&&&&نقلة    
وال&&&بروتوآول األول&&&ي للفض&&&اء، عالق&&&تها م&&&ع اتفاق&&&ية 
يوش&ك األونس&يترال على االنتهاء منها بالنسبة لتمويل         

إن ه&&&ذه االتفاق&&&ية  . المس&&&تحقات ف&&&ي ال&&&تجارة الدول&&&ية  
لخاص&&&&ة ب&&&&تمويل المس&&&&تحقات س&&&&وف تغط&&&&ي آ&&&&ل    ا

المطالبات بالدفع المترتبة عن البيع أو التأجير الخاص 
بمع&&&دات مت&&&نقلة أو مم&&&تلكات مت&&&نقلة باس&&&تثناء بع&&&ض  
المعامالت ما بين المستهلكين بالنسبة لمستحقات مالية     
تترت&&ب عل&&ى، إذن، مع&&امالت اس&&تهالآية خاص&&ة وم&&ع 

ب&&أن تغط&&ي اتفاق&&ية  إمكان&&ية، آذل&&ك، إمكان&&ية منفص&&لة   
اليون&&يدروا المس&&تحقات المترت&&بة ع&&ن التأج&&ير أو ب&&يع    

 .الممتلكات الفضائية
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أسترعي االنتباه إذن إلمكانية التداخل في هذه 
الحال&ة م&ا بي&ن اتفاقيت&نا واتفاق&ية يون&يدروا، وقد أجري              
نق&&اش ف&&ي إط&&ار لج&&نة األونس&&يترال وف&&ي إط&&ار لج&&ان   

لم .  هذا الموضوع  اإليك&او وف&ي إطار اليونيدروا حول      
نتوص&ل إل&ى اس&تنتاجات ف&ي نقاش&نا في لهذا األمر في              
األونس&&يترال ولك&&ن مش&&روع اتفاق&&ية األونس&&يترال ف&&ي   
الوق&&&ت الراه&&&ن ت&&&نص عل&&&ى اح&&&تماالت ت&&&نازع ه&&&ذه    
االتفاق&&&&ية م&&&&ع اتفاق&&&&يات أخ&&&&رى بش&&&&كل تقل&&&&يدي، أي  
االتفاق&&يات الت&&ي ق&&د تت&&ناول أم&&ورا تت&&ناولها اتفاق&&يات       

 .األونسيترال

ه&ناك أس&لوب آخر مقترح، هو أن نستبعد من          
مشروع اتفاقية األونسيترال تمويل المستحقات الناشئة 

ه&&ذه اإلمكان&&ية . ع&&ن ب&&يع أو تأج&&ير المع&&دات الفض&&ائية 
طرح&&ت عل&&ى بس&&اط البح&&ث ف&&ي األونس&&يترال ول&&م ي&&تم 

ه&ذا رغم أن بعض الوفود      . التوص&ل إل&ى ق&رار نهائ&ي       
ا ل&م يتم تحديد  ق&د أش&ارت إل&ى ص&عوبة أن نس&تبعد ش&يئ          

 .معالمه ولم يتبلور حتى اآلن

إذن، ه&&&ذه مس&&&ألة ق&&&د يتعي&&&ن له&&&ذه اللج&&&نة أن   
تط&&رحها عل&&ى بس&&اط البح&&ث ف&&ي مداوالته&&ا ف&&ي إط&&ار  

 .ولك جزيل الشكر يا سيادة الرئيس. البند

أشكر السيد المراقب من لجنة األمم      : الرئFيس 
الم&تحدة لتوح&يد الق&انون ال&تجاري الدول&ي أشكره على            

 .ونيجيريا لها الكلمة. ه بشأن هذا البندرأي

ت&رجمة فوري&&ة  ) (نيج&&يريا(السFيد اوموتوشFو   
إن وفدي . أشكرك سيادة الرئيس): من اللغة اإلنكليزية

آعضو في الكوبوس وآذلك في مجلس اليونيدروا يود       
بداي&ة أن يثن&ي عل&ى اليونيدروا وعلى ذلك العمل الذي            

 .قام به

يوليو / تموز ونح&ن اش&ترآنا ف&ي األنش&طة م&نذ         
الس&&بب ف&&ي وجودن&&ا ه&&نا    . 1995 وح&&تى ع&&ام  1993

، ونح&&تاج إل&&ى تلق&&ي ش&&يء م&&ن االتح&&اد     L.245الوث&&يقة 
ث&&م أن ه&&ناك . الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية 

ون&&&ود أن ي&&&رد االتح&&&اد    ) ؟ف و واو؟[فق&&&رة خامس&&&ة  
الدول&ي لالتص&االت السلكية بسرعة وذلك حتى يتمكن         

يا، ال&&ذي يعق&&د ف&&ي ج&&نوب   المؤتم&&ر ف&&ي ج&&نوب أفريق&&  
ول&&ذا . أفريق&&يا م&&ن أن يحق&&ق نجاح&&ا ف&&ي ه&&ذا المض&&مار 

فإن&&نا ن&&ود ردا س&&ريعا م&&ن االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت  
. الس&لكية والالس&لكية ب&ناء عل&ى الطل&ب ال&ذي قدمناه له       

وإذا آ&&ان ه&&ناك ش&&يء يمك&&ن الق&&يام ب&&ه وبس&&رعة فإن&&ه    
لمؤتمر قد تلقينا معلومات نفيد بأن ا     . نرجو أن يتم ذلك   

 تش&&&&رين 29س&&&&وف يعق&&&&د ف&&&&ي ج&&&&نوب أفريق&&&&يا بي&&&&ن 
نوفم&&&بر ف&&&ي ه&&&ذا / آ&&&انون أول16أآ&&&توبر إل&&&ى /األول

. الع&&ام، ون&&رجو بطب&&يعة الح&&ال أن ي&&نجح ه&&ذا المؤتم&&ر 
ول&ذا فإن&نا نطلب من االتحاد أن يقدم إسهامه في أقرب          

 .وأشكرآم سيادة الرئيس. وقت ممكن

مص&&ر . ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل نيج&&يريا: الرئFFيس
 .ي المتحدث التاليه

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السFFيد الحسFFيني 
أش&كرك س&&يادة  ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&&ة اإلنكل&يزية    (

بشأن هذا الموضوع، مشروع االتفاقية بشأن      . الرئيس
المعه&د الدولي لتوحيد القانون الخاص، ونحن آخبراء        
حكوميي&&ن ق&&د تناول&&نا ه&&ذه المس&&ألة لم&&دة س&&نتين تقري&&با   

وفي . ة فرعية عقدها اليونيدروا واإليكاووذلك في لجن
ه&ذا الص&دد أود أن أح&ي السيد ستانفورد على عرضه            
المم&تاز وال&ذي ذآ&رنا بهذا البند، وأنارنا، وأنار لجنتنا          
عن األهداف المتوخاة من هذه االتفاقية وآذلك نظامها  

 .القانوني الذي تمخض عن هذه االتفاقية

 نرآز  ومش&غلنا األساس&ي، ه&و أن&نا ف&ي مص&ر           
عل&&ى جان&&ب، أال وه&&و العالق&&ة بي&&ن مش&&روع االتفاق&&ية   
بش&&&&أن المص&&&&الح الدول&&&&ية ف&&&&ي المع&&&&دات الم&&&&تحرآة    
ومش&&&روع االتفاق&&&ية بالنس&&&بة للمس&&&ائل الخاص&&&ة به&&&ذه   

ون&&آمل عل&&ى أي&&ة ح&&ال أن لجنت&&نا ه&&نا س&&وف    . المس&&ألة
تتمكن من البدء في بعض المعايير بتحديد العالقة التي 

ية ذاته&&&&&ا ومش&&&&&روع  ت&&&&&ربط بي&&&&&ن مش&&&&&روع االتفاق&&&&&  
البروتوآول الخاص بالممتلكات الفضائية، هذا في حد    
ذات&&&ه س&&&وف ي&&&ؤدي ب&&&نا حي&&&نما ن&&&ناقش ه&&&ذه العالق&&&ة     
الم&&&&&ترابطة بي&&&&&ن مش&&&&&روع االتفاق&&&&&ية وب&&&&&روتوآول   
الطائ&&رات، ألن ه&&ذه المس&&ألة عل&&ى أي&&ة ح&&ال، مس&&ألة      

آمل على أية حال أن اللجنة . الطائرات، مازالت معلقة
 بعض المعايير لتحديد هذا النوع      س&وف تبدأ في وضع    

م&&&&ن ال&&&&تفاعل بي&&&&ن االتفاق&&&&ية وب&&&&روتوآول الفض&&&&اء    
 .الخارجي

المس&&&ألة الثان&&&ية ه&&&ي، م&&&ا ه&&&ي اإلج&&&راءات      
الخاص&&&&ة بدراس&&&&ة مش&&&&روع ال&&&&بروتوآول الخ&&&&اص     
بالمس&&ائل الم&&تعلقة بالمم&&تلكات الفض&&ائية؟ ه&&ل نت&&ناول   

وأشكرك . ه&ذا ب&ندا ب&ندا أم م&ادة مادة؟ أرجو أن تنيرنا            
 .يادة الرئيسس

بالنس&&بة . ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل مص&&ر : الرئFFيس
للش&ق الثان&ي من بيانك والخاص باإلجراء الذي سوف         
ننتهجه لدراسة هذا البند، فأنا آنت أرى أن نرآز على 

، L.225المس&&ائل الخمس&&ة الت&&ي ت&&م ط&&رحها ف&&ي الوث&&يقة  
يمكن أن نتناولها بندا بندا أو فقرة فقرة ونطرحها على 

ولكن&&ي أرح&&ب ب&&أي رأي م&&ن  . المفص&&لبس&&اط البح&&ث 
الوف&&&ود أو المراقبي&&&ن بش&&&أن الفك&&&رة العام&&&ة الخاص&&&ة    
بال&&&بروتوآول والط&&&ابع الع&&&ام للعالق&&&ة بي&&&ن مش&&&روع    

 .الوآالة األوروبية للفضاء. االتفاقية والبروتوآول

الوآال&&&&&ة األوروب&&&&&ية  (السFFFFFيد الفFFFFFيراندري  
ل&&&ك ): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الفرنس&&&ية) (للفض&&اء 
أود أن أتح&&&دث ي&&&ا س&&&يادة . ا س&&&يادة الرئ&&&يسالش&&&كر ي&&&

 وما L.225الرئ&يس للتعل&يق بإيج&از على فحوى الوثيقة      
ت&نطوي عل&يه من تعليقات، وهذا يمكن أن يثير مسائل            
أخ&&رى خ&&الف م&&ا ورد ف&&ي الوث&&يقة المش&&ترآة ال&&واردة  
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. من مكتب شؤون الفضاء الخارجي وأمانة اليونيدروا      
نية لكي أوضح لكم أن وأود أن أحيلكم إلى الصفحة الثا

ه&&&ناك اخ&&&تالفات بي&&&ن األجس&&&ام الفض&&&ائية والمع&&&دات   
الم&تحرآة العال&ية الق&يمة األخ&رى الت&ي سوف يتناولها             
ال&&بروتوآول ال&&ذي يع&&ده اليون&&يدروا، وس&&وف نت&&ناول     
األج&&&زاء األخ&&&رى آالطائ&&&رات أو األجس&&&ام األخ&&&رى   

. والتي تلف وتدور حول المدار بسبب جاذبية األرض       
س&&ام يمك&&ن أن ت&&بقى ف&&ي الفض&&اء عش&&رات     وه&&ذه األج

الس&&نوات أو م&&ئات الس&&نوات أو آالف الس&&نوات، ه&&ذا     
عل&ى عك&س الطائ&رات بطب&يعة الح&ال، فمج&رد إطالق           
ه&&ذه األجس&&ام فإنه&&ا ال تع&&بر الح&&دود الوطن&&ية آم&&ا ه&&و   

وآم&&&&ا نعل&&&&م أن الفض&&&&اء . الح&&&&ال بالنس&&&&بة للطائ&&&&رات
الخارجي ليس به مخصصات وطنية أو شيء من هذا         

 .لقبيلا

 ث&&م ه&&ناك مس&&ألة أخ&&رى واردة ف&&ي األحك&&ام      
الخاص&&ة بالطائ&&رات، فاألنش&&طة الت&&ي ت&&تم ف&&ي الفض&&اء  
الخارجي مسؤول عنها من يقوم باألنشطة بما في ذلك 

إن ه&ذه المس&ؤولية تق&ع على عاتق         . الك&يانات الخاص&ة   
ال&دول وم&ن ث&م فإن الدول عليها حق لممارسة واليتها             

وي&تم ذلك من خالل  . لك&يانات ومراقب&تها بالنس&بة له&ذه ا     
التش&&&ريعات الوطن&&&ية المناس&&&بة، وه&&&ناك المش&&&روعات 
الت&ي تسهل تمويل األنشطة الفضائية، فالدول مسؤولة         
ع&&ن الدم&&ار ال&&ذي يح&&دث بص&&رف ال&&نظر ع&&ن الوض&&ع 
القانون&ي ال&ذي ي&تم ف&ي المج&االت التي تقع تحت عاتق             

 .الدولة

ث&م ه&ناك مس&ألة أخ&رى تتعلق بملكية األجسام           
فض&ائية، بمقتضى معاهدة الفضاء الخارجي، فالمادة        ال

الس&ابعة من هذه المعاهدة تقول، إن الملكية ال تتأثر لو        
أن الجس&&م موج&&ود أو األجس&&ام موج&&ودة ف&&ي الفض&&اء      
الخارجي، وآان هناك حاالت لنقل الملكية في الفضاء       
ولك&ن ه&ذه أجس&ام فضائية آكل وليست أجسام فضائية       

آم&&&&ا ه&&&&و الح&&&&ال بالنس&&&&بة   مج&&&&زأة أو ي&&&&تم تقس&&&&يمها  
للطائ&رات، فالملكية إنما تقضي بنا إلى تحديد األجسام         

 .الفضائية وتحديد معالمها

وف&ي ال&نص المبدئ&ي وف&ي ب&روتوآول الملكية           
الفض&ائية، أق&ول أن هذا المشروع المبدئي به تعبير به          
ش&&&يء م&&&ن الغم&&&وض، تعب&&&ير يش&&&ير إل&&&ى المم&&&تلكات    

م&ه ح&تى اآلن، وهنا      الفض&ائية، ه&ذا ل&م ي&تم تحدي&د معال          
أود أن أح&يلكم إل&ى مادة في مشروع البروتوآول التي           
ي&&درج به&&ا بع&&ض المس&&ائل الت&&ي ل&&م ي&&تم دراس&&تها ف&&ي      

 .الفريق العامل المعني بالملكية الفضائية

إذن، ه&&&ذا ي&&&تعدى م&&&ا تناول&&&ناه ف&&&ي ال&&&تقرير      
المش&ترك بي&ن أمانة اليونيدروا ومكتب شؤون الفضاء         

ية الفض&&ائية ل&&&م ي&&&تم تكي&&&يفه  الخارج&&ي، فمفه&&&وم الملك&&& 
وتعديله بالنسبة لهذا الموضوع وذلك لالعتبارات التي 
أس&لفت ذآ&رها، ول&ذا فإنني أقترح استخدام عبارة أآثر      
اتس&&اعا فضفاض&&ة أآ&&ثر ت&&تعلق ب&&أهداف ال&&بروتوآول،   
وه&&&و أن نق&&&ول المم&&&تلكات الفض&&&ائية، وه&&&ي باللغ&&&ة      

فض&&ائية ، ألن آلم&&ة األجس&&ام الspace assetsاإلنكل&&يزية 
آم&ا وردت ف&ي وث&يقة اليون&يدروا تشير إلى الممتلكات            
وإل&&&ى األجس&&&ام أو المم&&&تلكات الموج&&&ودة ف&&&ي األرض 

 .وإلى أخره

وث&م هناك مسألة أخرى ورد اإلشارة إليها في        
تقري&&&ر اليون&&&يدروا، أال وه&&&ي مس&&&ألة تس&&&جيل الس&&&جل  
الوطن&ي ال&ذي ي&تم وض&عه م&ن جانب الدول وبالتعاون             

، م&&رة أخ&&رى نح&&تاج إل&&ى توض&&يح   م&&ع األم&&م الم&&تحدة 
للمسألة، فإن مفهوم التسجيل بمقتضى االتفاقية، اتفاقية 
التس&جيل، ال ينص&ب عل&ى مفه&وم التس&جيل ال&وارد في            

فدولة التسجيل التي ترد في     . مش&روع نص اليونيدروا   
اتفاقية األمم المتحدة، ينبغي أن تعلم بمقتضى ما عليها  

لة الممتلكة للجسم   م&ن مس&ؤوليات دول&ية، أن تعل&م الدو         
الفض&&&&ائي وط&&&&ريقة اس&&&&تخدامه والعناص&&&&ر المخ&&&&تلفة 

 .األخرى

إذن، ينبغ&&&ي أن تك&&&تمل المعلوم&&&ات وتتض&&&ح   
الص&&&ورة أآ&&&ثر بالنس&&&بة للتس&&&جيل ف&&&يما بي&&&ن ال&&&دول       
األعض&&اء واألم&&&م الم&&&تحدة، وينبغ&&&ي أن يك&&&ون ه&&&ناك  
ط&&ريق أو بواب&&ة، إن ص&&ح التعب&&ير، يمك&&ن ال&&نفاذ م&&نها   

 .من الوضوح بالنسبة للملكيةحتى نحصل على مزيد 

وال&&&نص الجدي&&&د يش&&&ير أيض&&&ا إل&&&ى المنش&&&آت   
األرض&ية التي هي ضرورية لعملية المتابعة والتحكم،    
وه&ذه له&&ا أهم&&ية قص&&وى ألن&&ه ب&&دون ه&&ذه الق&&درة عل&&ى  
ال&تحكم وإل&ى أخ&ره، ف&إن الجسم الفضائي سوف يكون            
ال طائل من ورائه، والسيما لمن يود أن يشتري جزءا 

إذن، .  م&&ن عناص&&ر ه&&ذا الجس&&م الفض&&ائي   أو عنص&&را
أجه&&زة ال&&تحكم والمراق&&بة ه&&ذه، األرض&&ية، ق&&د تم&&تلكها  

؟ي&&تعذر [ع&&دد م&&ن الش&&رآات أو ع&&دد م&&ن الك&&يانات و    
والتحكم بهذه بطبيعة الحال تكون في حوذة  ] س&ماعها؟ 

باإلمك&&ان أن نس&&تفيد مم&&ا ح&&دث . بع&&ض ه&&ذه الش&&رآات
يطرة ف&&ي الف&&ترة األخ&&يرة ون&&درس مس&&ألة فق&&دان الس&&      

والمراق&بة بالنس&بة للس&واتل الت&ي ق&د تخ&رج ع&ن نطاق            
] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [المراق&&بة وال&&تحكم، ونذآ&&ر حال&&ة    

عل&&ى س&&بيل الم&&ثال، وبطب&&يعة الح&&ال ه&&ذه ت&&بقى تح&&ت    
 .مسؤولية دولة اإلطالق بمقتضى اتفاقية الفضاء

وف&&ي إط&&ار نف&&س المفه&&وم ف&&إن علي&&نا أن نفك&&ر 
ية وعملية التخويل   أيض&ا في مسألة التابعات والمسؤول     

وإص&&&&دار اإلذون&&&&ات ونح&&&&اول أن نتبي&&&&ن المم&&&&يزات    
والع&يوب، وف&ي الوث&يقة المشترآة وردت اإلشارة إلى          

 وف&&&&&ي ال&&&&&بروتوآول supervisionمس&&&&&ألة المراق&&&&&بة أو 
الخ&اص بالطائ&رات فإن&نا هنا على أية حال ال نستطيع           
أن نق&&يس بي&&&ن الطائ&&&رات واألجس&&ام الفض&&&ائية، ل&&&يس   

، واالس&تعانة في برتوآول     ]ر س&ماعها؟  ؟ي&تعذ [الخ&يار   
الطائ&رات ف&ي ص&ياغة ال&بروتوآول الخاص باألجسام          
الفضائية سوف يكون مسألة صعبة وقد يثير عدد آبير 
م&&ن المش&&كالت والص&&عوبات، وه&&ناك بطب&&يعة الح&&ال     
مش&&&كالت وص&&&عوبات ينبغ&&&ي دراس&&&تها بدق&&&ة وت&&&ؤدة    
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مه&&ام وص&&الحيات مكت&&ب ] نح&&د[وينبغ&&ي أن . وترآ&&يز
 .لفضاء الخارجي في هذا الصددشؤون ا

 م&&&ن الوث&&&يقة ه&&&ناك بع&&&ض    4ف&&&ي الص&&&فحة  
المعلوم&&ات الت&&ي يج&&ب أن نض&&ع نص&&ب أعين&&نا ونح&&ن  
نت&&ناول ه&&ذه المس&&ألة، ول&&يس ه&&ناك تقري&&ر م&&ن اتح&&اد     
االتص&االت السلكية والالسلكية حتى اآلن، وقد وردت     

 .اإلشارة إلى عناصر مختلفة

بدو إذن، خالص&&ة الق&&ول ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، ي&& 
لك&ل ال&دول أن دع&م ه&ذه الوثيقة وتبنيها يتطلب دراسة        
ع&&دد م&&ن المس&&ائل ومواص&&لة دراس&&تها بع&&ض الش&&يء    
ونح&ن ن&رى أن&ه ق&د يك&ون م&ن س&ابق القرار أن نطرح          
عل&&&ى مجل&&&س إدارة اليون&&&يدروا مس&&&ألة مواص&&&لة ه&&&ذه  

فمقدم&ي ه&ذه الوث&يقة يؤآ&دون بأن هناك          . الجه&ود اآلن  
دة وه&ي الهيئة الوحيدة  هي&ئة واح&دة داخ&ل األم&م الم&تح        

الجمعية العامة بمهمة دراسة   ] ؟ي&تعذر سماعها؟  [الت&ي   
هذه المسألة وهي الكوبوس واللجنة الفرعية التي نحن      
بص&&&&&ددها، ول&&&&&يس ه&&&&&ناك أي هي&&&&&ئة أخ&&&&&رى لديه&&&&&ا   

. الص&&الحيات لك&&ي تب&&ت ف&&ي ه&&ذه المس&&ائل وتحدده&&ا      
وال&&نهج ال&&ذي اق&&ترحه اليون&&يدروا ال يتبي&&ن ه&&نا م&&ع م&&ا  

 .ورد

، علي&نا أن نن&تهج نهج&ا مخ&تلفا ألننا ندرك       إذن
عل&&ى أي&&ة ح&&ال م&&ا يتس&&م ب&&ه ه&&ذا الموض&&وع، موض&&وع 
ال&&بروتوآول، م&&ن عجال&&ة، ونفه&&م بطب&&يعة الح&&ال لم&&اذا 
تتناول اليونيدروا هذه المسألة في هذه اللجنة ونفهم أن  
هذه األسئلة التي طرحت يجب أن نجيب عليها، ولكن         

ح، وق&د ذآر ممثل  علي&نا أن ن&رد بس&رعة عل&ى م&ا ط&ر        
اليون&يدروا أن ه&ذه المس&ألة ينبغ&ي أن ت&بقى ف&ي جدول             

 .أعمالنا في الدورة المقبلة

أيا آان األمر علينا أن نسرع الخطى، وإذا ما    
اقتص&&رنا عل&&ى ال&&نقاط الخم&&س الت&&ي ذآ&&رتها ي&&ا س&&يادة   
الرئ&يس، فإن&نا س&وف نغط&ي آل المشاغل بما في ذلك             

 .L.229ما ورد في الوثيقة 

الرئ&&&يس، آ&&ل الوف&&&ود الت&&ي تؤي&&&د ه&&&ذه   الس&&يد  
الوث&يقة، إض&افة إلى مقدميها، آلنا على أية حال، على           
استعداد للعمل بجد وتؤدة في هذه اللجنة الفرعية حتى         

ول&&ك . ننته&&ي م&&ن ه&&ذه المس&&ألة ف&&ي أق&&رب وق&&ت ممك&&ن 
 .جزيل الشكر

أشكر السيد ممثل الوآالة األوروبية     : الرئيس
التي طرحها، والتي   للفض&اء، أش&كره على الخالصات       

ت&&نطوي عل&&ى مس&&ائل هام&&ة ينبغ&&ي أن نض&&عها نص&&ب    
وأنا قلت إننا يمكن أن نلخص على   . أعين&نا ونتدارس&ها   

، حينما قلت   225 في الوثيقة    45م&ا ورد ف&ي الصفحة       
ه&&ذا، ل&&م أآ&&ن أن&&وي عل&&ى اإلط&&الق أن نختص&&ر ف&&ي        
دراس&اتنا عل&ى ه&ذه المس&ائل تحديدا، وأنت قد طرحت            

فهناك على أية حال مسائل     . اض&ح ه&ذا األم&ر بش&كل و      
أخ&&رى تكتس&&ب نف&&س األهم&&ية وس&&وف أآ&&ون لك&&م م&&ن   

شكرا . الش&اآرين أن نرآ&ز عل&ى آ&ل هذه المسائل معا           
 .وأعطي الكلمة لبلجيكا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السFFيد مايFFنس 
. أشكرك جزيل الشكر سيادة الرئيس    ): اللغ&ة الفرنس&ية   

رحه مم&&ثل ل&&يس ل&&دي الكث&&ير ال&&ذي أض&&يفه إل&&ى م&&ا ط&&   
الوآالة األوروبية للفضاء وإلى ما قلتموه أنتم يا سيادة         

 .الرئيس

وف&&دي، بوض&&وح، يض&&م ص&&وته تمام&&ا إل&&ى م&&ا 
، وال&&نقاط 229ط&رحه الس&يد مم&ثل اإليس&&ا ف&ي الوث&يقة      

، ينبغ&&ي أن تك&&ون  225الت&&ي ذآ&&رت ف&&ي ه&&ذه الوث&&يقة   
 .أساسا لما نتوقعه

إذن، م&&&ا ن&&&توقعه م&&&ن الكوب&&&وس وم&&&ن وف&&&ود  
األعض&اء، ون&توقع أن تكون هناك موضوعات        ال&دول   

جدي&&دة واس&&تجابات تض&&ع اللمس&&ات النهائ&&ية عل&&ى م&&ا      
س&&نتناوله غ&&دا بالنس&&بة للمنهج&&ية العام&&ة الت&&ي س&&وف       

إذن، ه&ذه مس&ألة فن&ية محض وتخرج خارج          . نن&تهجها 
. إطار ما نتناوله هنا، إال أنني أستطيع أن أضيف شيئا   

هذه اللجنة ولجنة اليونيدروا آان ناشطا آل النشاط في 
الكوب&&&وس، وي&&&توقع اليون&&&يدروا إجاب&&&ات م&&&ن جانب&&&نا،  
ونح&&&ن ال&&&دول األعض&&&اء، ربم&&&ا أآ&&&ثر حرص&&&ا م&&&ن       
اليونيدروا أيضا على هذه المسألة، على أن ننضم إلى          
مش&&&روع االتفاق&&&ية وآذل&&&ك ن&&&توقع ف&&&ي طب&&&يعة الح&&&ال  
إجاب&ات م&ن الكوبوس ولجنتها الفرعية القانونية، فهما         

بش&&&كل واض&&&ح عل&&&ى األس&&&ئلة الت&&&ي    ينبغ&&&ي أن ي&&&ردا  
 .L.229طرحت والسيما في الوثيقة 

وأت&&&&ناول اآلن دور مكت&&&&ب ش&&&&ؤون الفض&&&&اء   
الخارج&ي وأق&&ول، أن ه&&ذه المس&&ألة ثانوي&&ة نس&&بيا ألنه&&ا  
ترته&&ن بس&&لف جوه&&ري ون&&توقع م&&ن آ&&بار المش&&ترآين 
ه&نا ردا أو بع&ض المؤش&رات بالنسبة لإلبقاء على هذا         

ل ال&&وارد ف&&ي اتفاق&&ية الس&&جل وال&&ذي يخ&&تلف ع&&ن الس&&ج
، فنح&&ن ه&&نا ال ن&&تحدث فق&&ط ع&&ن االختص&&اص    1975

وإنم&&ا ن&&تحدث ع&&ن الوس&&ائل وتوف&&رها لمكت&&ب ش&&ؤون    
الفض&اء الخارج&ي ح&تى يتمكن هذا المكتب من اإلبقاء           

 .شكرا. على هذا السجل وتشغيله

ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل بلج&&يكا، أش&&كره   : الرئFFيس
س&&نبذل عل&&ى مس&&اهمته ف&&ي مناقش&&اتنا، وبطب&&يعة الح&&ال 

قص&&&ارى جهدن&&&ا للتوص&&&ل إل&&&ى إجاب&&&ات مح&&&ددة له&&&ذه  
األس&&ئلة المط&&روحة، ولك&&ن ه&&ذه ليس&&ت مهم&&ة الرئ&&يس  
فحس&ب وال&دول األعضاء، وإنما الجميع على أية حال          
مش&&ترك، فالرئ&&يس وال&&دول األعض&&اء وآذل&&ك بص&&فة     

 .أساسية المراقبين وغيره

إذن، أدعو الوفود األخرى والمراقبين إن آان 
.  ي&&ودوا أن يض&&يفوه ف&&ي ه&&ذا الص&&دد    لديه&&م أي ش&&يء 

وي&بدو أن ل&يس ل&دي إال اس&م واحد في قائمة المتحدثين       
 .وهو السيد ممثل اليونان
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ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
نود أن نعبر عن شكرنا وعرفاننا      ): من اللغة الفرنسية  

لرئ&&يس المرآ&&ز األوروب&&ي للفض&&اء وال&&ذي تكل&&م ن&&يابة   
دول الت&&ي ت&&تعاون م&&ع وآال&&ة   ع&&ن األعض&&اء وع&&ن ال&&  

الفض&اء األوروب&ية وه&ذه إس&هامات أساس&ية وه&ي تنقذ        
هي&بة ه&ذه اللج&نة الفرع&ية القانون&ية وت&نقذ هي&بة اللجنة               

 .آكل

مالحظ&ة ص&غيرة، إن انطباع&ي، وربما أآون       
مخط&ئا ف&ي ه&ذا االنطباع، انطباعي إذن هو أننا نعمل            

له تحت ضغط، وإنني أتسائل بالنسبة لتنظيم موضوع  
آ&ل ه&ذه األهم&ية بالنس&بة لكل دول العالم، سواء آانت            
ال&دول الت&ي لديه&ا أنش&طة فض&ائية أو الت&ي لها مصالح               
فض&&&ائية أو ت&&&نوي ف&&&ي المس&&&تقبل أن تك&&&ون له&&&ا ه&&&ذه    
المص&الح، فإنن&ي أرى أن&ه م&ن غير المعقول حتى قبل              
أن تص&لنا تقاري&&ر ع&&ن مواق&ف الوآ&&االت المتخصص&&ة   

م&&نظمة الدول&&ية للط&&يران   لألم&&م الم&&تحدة وب&&األخص ال  
، فالـ  ITUالمدني اإليكاو، ومنظمة االتصاالت العالمية      

ITU لها نصف األهمية على األقل لو استطعنا أن نقوم 
لن&&تكلم ف&&ي تش&&&رين   . بعمل&&ية حس&&ابية للمه&&ام المخ&&&تلفة   

أآتوبر القادم /س&بتمبر الق&ادم أو ف&ي تش&رين األول       /أول
وه&&&&&ذا أم&&&&&ر ص&&&&&عب للغاي&&&&&ة، أو أن نحص&&&&&ل عل&&&&&ى  
المعلوم&&&ات وبش&&&كل أو بآخ&&&ر س&&&وف نج&&&د أنفس&&&نا ق&&&د  

عمل&&يات أخ&&رى، وآم&&ا ذآ&&ر مم&&ثل الوآال&&ة ] تخطط&&نا[
 .األوروبية وآما قال الزميل البلجيكي

وأخ&&يرا وبص&&رف ال&&نظر ع&&ن العمل&&ية الت&&ي      
ينبغ&&&&&&ي أن نتت&&&&&&بعها بواس&&&&&&طة مؤتم&&&&&&ر دبلوماس&&&&&&ي 
مخص&&ص، ف&&إن العم&&ل اله&&ام ينبغ&&ي أن ي&&تم ف&&ي اللج&&نة 

ج&&نة، أي ف&&ي س&&ياق الجمع&&ية العام&&ة    الفرع&&ية وف&&ي الل 
إذن، ل&&&و وج&&&دت اعت&&&بارات أخ&&&رى   . لألم&&&م الم&&&تحدة 

 .وشكرا للسيد الرئيس. نجهلها، ربما ينبغي إبالغنا بها

 ش&&&كرا لل&&&يونان والكلم&&&ة اآلن إل&&&ى   :الرئFFFيس
 .مندوب فرنسا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا(السFFيد الفيFFتور 
البداية ش&كرا سيدي الرئيس، أود في       ): اللغ&ة الفرنس&ية   

أن أش&&كر الس&&يد س&&تانفورد مم&&ثل اليون&&يدروا للع&&رض    
 .الواضح الذي قدمه

اليون&&يدروا تحول&&ت إل&&ى لجنت&&نا الفرع&&ية ح&&تى  
نق&&دم رأي&&نا بش&&أن مس&&ودة ال&&بروتوآول ق&&يد اإلع&&داد،       

ونعتقد أننا فعال   . ويؤآد وفدي اهتمامه بهذا الموضوع    
 .نؤدي دورنا في هذه العملية

 هذه الفكرة في   وآم&ا أتيح&ت ل&ي فرصة طرح       
المناقش&ة العام&ة ف&إن بح&ث ه&ذه الوث&يقة توضح التعقيد        
ال&&ذي ي&&نطوي عل&&يه األم&&ر، إن التحل&&يل التفص&&يلي ل&&م     
يس&تكمل بع&د، م&ثل ه&ذا التحل&يل المبدئ&ي تم بين الدول               
األعض&اء في الوآالة الفضائية األوروبية والدول التي     

 L.229ت&تعاون ف&ي ه&ذه اللجنة، وآان محل وثيقة وهي            

وق&&د قدمه&&ا مم&&ثل الوآال&&ة الفض&&ائية األوروب&&ية ل&&توه       
وبالنسبة لنقاط  . ونح&ن بالط&بع نش&اطر آ&ل اس&تنتاجاته         

إن وفد . عديدة ينبغي أن تقدم الردود اتصاال بيونيدروا
فرنسا يعتقد أن من غير المناسب أن نلجأ هذه الردود،   
ونؤي&&د تمام&&ا المق&&ترحات الت&&ي قدمه&&ا وف&&د بلج&&يكا ف&&ي    

 . قدمت لنا في األسبوع الماضيالوثيقة التي

إن إنش&&اء آل&&ية ألعم&&ال مح&&ددة س&&وف تس&&مح     
بال&رد اإليجاب&ي وذلك في فترة معقولة إلى اليونيدروا،         
وه&ذا م&ا ذآ&رناه ف&ي المناقش&ة العام&ة عندما أشرنا أننا          
ينبغ&ي أن نبدي المرونة وبعد النظر لكي نتقدم في هذا       

 .الشأن

ة ه&&ذه خ&&ارج ه&&ذا الس&&ياق، ف&&إن رؤي&&ة أو هي&&ب  
اللج&نة ق&د ت&تأثر لو قدمت مهل غير مناسبة لكي نحقق             
العم&&&&ل بكف&&&&اءة، إذن علي&&&&نا أن نخت&&&&تم ه&&&&ذه العمل&&&&ية    

وآم&ا تتطل&ب اليون&يدروا    . ونع&تمدها ف&ي الس&نة القادم&ة    
نح&ن ال نع&ترض عل&ى أن نحتفظ بهذا البند حتى يمكن         
اس&&&تكمال األعم&&&ال الجاري&&&ة الخاص&&&ة به&&&ذه المس&&&ودة   

 .للبروتوآول

شكرا لممثل فرنسا على إسهامه في  : الرئFيس 
والمتحدث التالي على قائمتي هو سعادة      . هذه المناقشة 
 .سفير النمسا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (النمس&&ا(السFFيد ويFFنكلر  
لقد سبقني  . أش&كرك س&يدي الرئ&يس     ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

ولك&ن بالنسبة  . ف&يما أود أن أقو&له آث&ير م&ن المتحدثي&ن           
 هذا بند له أهميته بالغة وهو  لوف&دي أود أن أؤآد، البند 

يطرح تحديا على قدرات هذه اللجنة الفرعية عليها أن  
تق&&وم بعم&&ل جوه&&ري وأن تحق&&ق ذل&&ك بس&&رعة، نح&&ن     
تحت ضغط زمني ولكن ال نقبل أن نعمل تحت ضغط      

ه&&ناك إج&&راءات ينبغ&&ي أن تح&&ترم،    . مس&&تحيل تحمل&&ه 
ه&ناك مسائل نستطيع أن نفعلها ومسائل ال نستطيع أن   

ا، أما مضمون هذه المسألة فمن ماثلة القول فإننا         نفعله
نؤي&&&د تمام&&&ا وبالك&&&امل م&&&ا تفض&&&ل ب&&&ه مم&&&ثل الوآال&&&ة   
الفض&&ائية األوروب&&ية، فنح&&ن أعض&&اء ف&&ي تل&&ك الوآال&&ة  
ونشترك في طرح الوثيقة، وما قاله ممثل الوآالة مفيد 
للغاي&ة، علي&نا أن نع&رف دور اللج&نة الفرع&ية القانونية        

عية العامة لألمم المتحدة، دورنا ودور الكوبوس والجم 
ه&&و أن نب&&ث ف&&ي مس&&ائل الق&&انون الدول&&ي الع&&ام، ق&&انون  
الفض&اء الدول&ي، ليست مهمتنا أن نناقش أمورا تخص          
الق&انون الخ&اص، إذن علي&نا أن ن&توخى الدقة المتناهية        
ع&&ندما نط&&رح أس&&ئلة عل&&ى ه&&ذه اللج&&نة ان ت&&رد عل&&يها،  

ألس&ئلة بدقة  إن ص&ياغة ا   . علي&نا أن نفع&ل ذل&ك بس&رعة        
 .شرط مسبق للحصول على ردود دقيقة

أم&&&ا بالنس&&&بة لإلج&&&راءات فإنن&&&ي أرج&&&و أن ال  
ن&رجأ ط&رح الوث&يقة التي تحدث عنها حتى الغد بل أن             
يق&وم بذلك اليوم، علينا أن نتصدى للجوانب اإلجرائية          
ح&تى نس&&ير عل&&ى أفض&&ل ط&ريق لمعالج&&ة المس&&ألة ه&&ذه   

الس&&نة علي&&نا أن الس&نة، آ&&ل م&&ا نس&&تطيع أن نحقق&ه ه&&ذه   
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ما ينبغي أن يتم حتى دورة الكوبوس       . نفعله هذه السنة  
لي&&تم، وس&&وف ت&&تاح فرص&&ة للكوب&&وس إلع&&ادة ال&&نقاش،  
علي&&نا أن نفه&&م م&&ا يتعي&&ن أن نفعل&&ه ح&&تى الس&&نة القادم&&ة  

األم&&ر . وعلي&&نا أن نفك&&ر ف&&ي مهمت&&نا ف&&ي الس&&نة القادم&&ة 
مل&&&ح علي&&&نا أن نتص&&&دى له بس&&&رعة وبالص&&&الحيات        

ة المم&&نوحة ل&&نا، وبالط&&بع ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ي
 .حافلة بالفقهاء وسوف نحقق نتائج إيجابية

. ش&&كرا لس&&فير النمس&&ا عل&&ى إس&&هامه : الرئFFيس
أم&&ا االق&&تراح األخ&&ير، وأقص&&د أن مم&&ثل بلج&&يكا ربم&&ا    
يس&تطيع أن يفك&&ر ف&ي إمكان&&ية ط&رح ورق&&ته أث&ناء ه&&ذه     

ي نهاية  المناقش&ة وإنن&ي مس&تعد أن أعط&يه الكلمة إما ف           
مناقش&&ة ه&&ذا الص&&باح أو بع&&د الظه&&ر عل&&ى حس&&ب م&&ا      

ه&ل يمك&ن أن تفع&ل ذل&ك اليوم؟ إذن، سوف     . ي&روق له  
 .الكلمة اآلن إلى ممثل ألمانيا. نرآز ذلك

ترجمة فورية من   ) (ألمانيا(السيد هينريشس   
طلب&&&ت . أش&&&كرك س&&&يدي الرئ&&&يس ): اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية 

ل&&ه آث&&ير م&&ن الكلم&&ة ألق&&ول أن وفدن&&ا يؤي&&د تمام&&ا م&&ا قا 
 .المتحدثين السابقين

تؤيد ألمانيا تماما مسودة البروتوآول الخاص       
بالمم&&تلكات الم&&تعلقة بالفض&&اء وه&&ناك دع&&م لذل&&ك م&&ن    
الص&ناعة الفض&ائية األلمان&ية وق&د أعربت عن ذلك في            
ه&ذا االج&تماع، فل&و تكلم&نا ع&ن االس&تعجال أو الضغط          

ة ف&&ي الوق&&ت أرى أن الواق&&ع ه&&و الض&&رورة االقتص&&ادي 
ورغ&بة الص&ناعة في أن تحقق شيئا، في رأي ال يوجد    
ت&&&نافس ف&&&ي االختصاص&&&ات، أع&&&تقد أن س&&&فير النمس&&&ا  
ط&&&رح نقط&&&ة وج&&&يهة إذ تكل&&&م ع&&&ن مج&&&االت الق&&&انون   
المخ&تلفة والهي&ئات المخ&تلفة الت&ي تعالج هذا المشروع           
وتعت&بر لجنت&نا ه&ي اللجنة الخبيرة والمختصة بالقانون     

 .الدولي الفضائي

 تض&&&افر بي&&&ن الهي&&&ئات المخ&&&تلفة    إذن، ه&&&ناك
لتحق&يق غاي&ة واح&دة، أي إبرام البروتوآول في أسرع           

ه&&ذا ه&&و ط&&ريق ال&&تقدم ف&&ي المس&&تقبل،      . وق&&ت ممك&&ن 
سبتمبر آحد أقصى /وع&ندما تكلم&نا ع&ن تش&رين األول     

ل&&&&يقرر ع&&&&نده مجل&&&&س إدارة اليون&&&&يدروا ط&&&&رح ه&&&&ذا   
، هذا ]؟يتعذر سماعها؟[المشروع على الحكومات من 

 بالط&&بع ض&&رورة حس&&م آ&&ل المس&&ائل بحل&&ول    ال يعن&&ي
س&&بتمبر، م&&ا زل&&نا ف&&ي م&&رحلة أول&&ية رغ&&م آ&&ل     /أيل&&ول

 .المداوالت التي تمت إلى اآلن

إذن، س&&&&&&&وف ي&&&&&&&توفر الوق&&&&&&&ت لم&&&&&&&داوالت  
ومفاوض&&ات مت&&بادلة، وإنن&&ي أتف&&ق أن ن&&تخذ اآلن ه&&ذه    
الخط&وة وأن ن&تحرك إل&ى األم&ام س&ويا وذل&ك بالتعاون         

 .مع آل الجهات المختصة

. ش&&&&كرا لم&&&&ندوب ألمان&&&&يا الموق&&&&ر : ئFFFFيسالر
وأعط&&&&ي الكلم&&&&ة اآلن إل&&&&ى الس&&&&يدة مم&&&&ثلة اس&&&&تراليا   

 .الموقرة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (اس&&تراليا(السFFيدة آFFول 
يرحب وفدي  . شكرا سيدي الرئيس  ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

ب&&العمل ال&&ذي يق&&وم ب&&ه اليون&&يدروا ف&&ي ه&&ذا المج&&ال،        
لنا عرضا  ونش&كر ب&الذات الدآتور ستانفورد الذي قدم         

ش&&يقا ال&&يوم، وه&&ناك دور أآ&&يد للكوب&&وس ف&&ي تطوي&&ر      
مش&روع اتفاق&ية اليونيدروا خصوصا هذا البروتوآول        
بش&&أن المم&&تلكات ف&&ي الفض&&اء، وعل&&ى ه&&ذه اللج&&نة أن    

 .تنظر في مسائل هامة

ودورنا آما قال زميلي من النمسا، فإن وفدي         
اض&&طلع عل&&ى تعل&&يقات وآال&&ة الفض&&اء األوروب&&ية ه&&ذا  

، ويش&اطر وف&دي االهتمام بإيجاد الردود على         الص&باح 
، وباألخص نجد   L.229األس&ئلة المط&روحة ف&ي الوثيقة        

بع&&ض الص&&عوبات اتص&&اال بع&&دم االتس&&اق بي&&ن مفه&&وم   
المم&&&&&تلكات الفض&&&&&ائية الت&&&&&ي يظه&&&&&ر ف&&&&&ي مش&&&&&روع  
ال&بروتوآول وع&بارة األجسام الفضائية، وهو المفهوم        

عة لألم&&م ال&&ذي نع&&رفه نح&&ن ف&&ي اتفاق&&يات الفض&&اء ال&&تاب 
المتحدة، هذا هو التحدي وعلينا إذن أن نطور ذلك في       

 .مشروع البروتوآول

وبالط&&&بع نح&&&ن نه&&&تم بمس&&&ألة التس&&&جيل ودور  
مكت&ب ش&ؤون الفض&اء الخارجي ودور اللجنة الفرعية        
والمس&ائل المط&روحة بشأن هذا األمر في ورقة وآالة          
الفض&اء األوروب&ية، إذن ن&ود أن نطور ذلك وأن نورد            

 .في جدول أعمال اللجنة الفرعية في المستقبلذلك 

ون&&ود أيض&&ا أن نس&&تمع إل&&ى اق&&تراحات أخ&&رى  
بالنس&&بة لكيف&&ية تحق&&يق ال&&تقدم ف&&ي األم&&ور الجوه&&رية       
المط&&روحة ف&&ي الورق&&ة الت&&ي أعدته&&ا األمان&&ة وورق&&ة      

إذن، ن&&&&تطلع م&&&&بادرات  . وآال&&&&ة الفض&&&&اء األوروب&&&&ية 
التقدم مختلفة، خصوصا ما قاله زميلنا البلجيكي حول         

 .في هذا المجال في المستقبل

ش&&كرا ألس&&تراليا، والكلم&&ة اآلن إل&&ى : الرئFFيس
 .مندوب إيطاليا الموقر

ترجمة فورية من   ) (إيطاليا(السيد بيدراتسي   
أوال ن&&ود أن . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

نق&&دم التهان&&ي الح&&ارة للس&&يد س&&تانفورد عل&&ى الع&&رض      
 م&&&&نذ ال&&&&بداية مش&&&&روع   المم&&&&تاز ونذآ&&&&ر أن&&&&نا أيدن&&&&ا   

اليون&&يدروا، أيدن&&ا إدراج ه&&ذا الب&&ند ف&&ي ج&&دول أعم&&ال    
اللجنة الفرعية القانونية وما زلنا نؤيد هذا البروتوآول 
فه&و ب&الغ األهم&ية م&ن أج&ل تموي&ل األنش&طة الفضائية               

 .وتطوير هذه األنشطة

بالطبع نحن نوافق على ما قاله باقي الزمالء،  
 الفض&اء األوروب&ية   خصوص&ا م&ا ذآ&ره م&ندوب وآال&ة     

بش&&&أن بع&&&ض المس&&&ائل القانون&&&ية الص&&&عبة المتص&&&لة      
ب&بروتوآول الفض&اء وبع&ض المسائل الخاصة بالنسبة         
لل&&تفاعالت م&&ع الق&&انون الفض&&ائي الدول&&ي، وه&&نا نؤي&&د    
مس&اعي زميل&نا م&ن بلجيكا إليجاد إجراء مناسب حتى           
ن&&&ناقش ب&&&تعمق المس&&&ائل المتص&&&لة به&&&ذا ال&&&تفاعل م&&&ع   
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 للفض&&&اء وب&&&روتوآول الفض&&&اء ح&&&تى الق&&&انون الدول&&&ي
نتوصل بأقصى سرعة ممكنة إلى حلول، وإنني أعتقد       
أن ال أح&&د ي&&ود أن ي&&تخطى اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية،   
علي&&&نا أن نعم&&&ل بالتنس&&&يق م&&&ع اليون&&&يدروا لك&&&ي نج&&&د   

 .بأقصى سرعة ممكنة أفضل الحلول

ش&&كرا إليطال&&يا عل&&ى ه&&ذا اإلس&&هام    : الرئFFيس
 .لتالي هو ممثل مصر الموقرللمناقشة، والمتحدث ا

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السFFيد الحسFFيني 
ش&&كرا س&&يدي  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

ف&ي نظ&ر الوف&د المص&ري، وع&ند تحديد مدى        . الرئ&يس 
إلح&اح المواض&يع واعت&بارات التوقي&ت، علينا أن نميز           
بي&&ن مش&&روع اتف&&اق اليون&&يدروا وب&&روتوآول الفض&&اء    

 ذآر ممثل اليونيدروا في بيانه عندما       الخارج&ي، وآما  
تكل&م ف&ي الص&باح فإن المؤتمر الدبلوماسي سوف يلتئم       

أآ&توبر الع&&تماد  /ف&ي ج&نوب أفريق&يا ف&ي تش&رين األول     
االتفاق&&&ية األم بالنس&&&بة لليون&&&يدروا، آذل&&&ك ب&&&روتوآول  

 .الطائرات

إذن، بالنس&&&&بة لمش&&&&روع اتفاق&&&&ية اليون&&&&يدروا   
 ق&&رار اللج&&نة  فس&&وف يك&&ون م&&ن المناس&&ب أن نع&&رف   

الفرعية القانونية بالنسبة لهذا المشروع لتحديد العالقة       
بي&ن ال&نظام القانون&ي المق&ترح آما ينعكس في مشروع           
االتفاق&ية ونظ&ام الفض&اء الخارج&ي لما يصلح للمؤتمر           

أآ&&توبر م&&ن اع&&تماد ه&&ذه االتفاق&&ية    /ف&&ي تش&&رين األول 
لتنط&&&&بق عل&&&&ى ب&&&&روتوآول الطائ&&&&رات وب&&&&روتوآول   

 .خارجيالفضاء ال

أع&&&ود إل&&&ى ب&&&روتوآول الفض&&&اء الخارج&&&ي،     
فه&&ناك بع&&ض الوق&&ت لك&&ي ن&&نظر ف&&ي ذل&&ك، ويمك&&ن أن  
ننظر في ذلك حتى بعد انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في          

إذن، الوف&&د . أآ&&توبر ف&&ي ج&&نوب أفريق&&يا /تش&&رين األول
المصري يؤيد التمييز يؤيد التمييز في عنصر التوقيت 

ول الفضاء الخارجي،   مش&روع االتفاق&ية األم وبروتوآ     
ه&ناك بع&ض الوق&ت المف&توح، م&تاح ل&نا لكي ننظر في               
ب&&&روتوآول الفض&&&اء الخارج&&&ي أم&&&ا االتفاق&&&ية األم أو    
اتفاق&&&ية اليون&&&يدروا فنح&&&ن مل&&&تزمون بمؤتم&&&ر تش&&&رين  

أآ&&&توبر ويمك&&&ن أن ننته&&&ي م&&&ن ذل&&&ك ف&&&ي ه&&&ذه   /األول
 .الدورة

. ش&&كرا لمص&&ر عل&&ى ه&&ذا اإلس&&هام    : الرئFFيس
ماما أنه علينا أن نعمل بشق األنفس       بي&نما أتف&ق مع&ك ت      

ف&ي ح&ل ه&ذه المس&ألة ال أرى أي ص&عوبة في أن نعبر             
ع&ن مواقف&نا اتص&اال بالمش&روع، وأس&لم آذلك بأن هذه         
اللج&&نة الفض&&ائية ت&&ناقش ه&&ذه المس&&ألة اآلن ألنه&&ا ب&&ند      
واح&&&د ف&&&ريد للمناقش&&&ة وال يمكن&&&نا أن تخ&&&ذ أي ق&&&رار     

 ه&&&و ال&&&ذي بالنس&&&بة ألي مس&&&ألة معي&&&نة وال&&&تقرير فق&&&ط
يض&من اقتراحات&نا الت&ي ت&رفع إل&ى اللجنة الرئيسية في              

يونيو، وعلى اللجنة الكوبوس أن تضع  /ش&هر حزيران  
توص&ياتها الت&ي ت&رفع إلى الجمعية العامة، إما أن تقبل       
توص&&ياتنا وربم&&ا ق&&د تس&&تمر ف&&ي المناقش&&ة تح&&ت الب&&ند    

ذل&ك الب&&ند  " تقري&ر اللج&&نة الفرع&ية القانون&&ية  "المع&نون  
مم&&ثل . وف ف&&ي ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة الرئيس&&ية    الم&&أل

الوالي&ات الم&تحدة األمريك&ية ه&و المتحدث التالي على           
 .قائمتي

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

ن&&ود أن نط&&ري عل&&ى األمان&&ة لم&&ا قدم&&ته م&&ن   . الرئ&&يس
 المق&&دم إل&&ى اللج&&نة   عم&&ل وآذل&&ك اليون&&يدروا لل&&تقرير   

L.225  بش&&أن مش&&روع اتفاق&&ية اليون&&يدروا بش&&أن تموي&&ل 
المع&&&&&دات المت&&&&&نقلة والمش&&&&&روع األول لل&&&&&بروتوآول  

 .الملحق بها

ون&&ود أن نش&&يد بأمان&&ة اليون&&يدروا لتحض&&يرها   
ه&ذه المسودات، والسيد ستانفورد نشكره على عرضه       
ه&ذا الص&باح، ونود أن نرحب بمساهمة وآالة الفضاء          

روب&&&ية ونش&&&كرها عل&&&ى أعماله&&&ا الق&&&يمة ف&&&ي ه&&&ذا  األو
 .المجال وسوف نعلق على هذا الجزء األخير فيما بعد

نرح&ب بفرص&ة التعبير عن آرائنا العامة، في         
ه&&ذا الوق&&ت نع&&تقد أن ب&&روتوآول المع&&دات الفض&&ائية      
يمك&&&&نه أن ييس&&&&ر األنش&&&&طة ال&&&&تجارية ف&&&&ي الفض&&&&اء     
 الخارج&&ي مم&&ا يع&&ود بال&&نفع إل&&ى آ&&ل ال&&دول ف&&ي آ&&ل       

إن نظام القانون . األقاليم مهما آان مستوى التقنية فيها   
الفض&ائي لألم&م الم&تحدة نج&ح ف&ي وضع إطار إلجراء        

 . أنشطة فضائية

أم&&ا م&&ن حي&&ث ال&&تمويل فق&&د تغ&&يرت الظ&&روف  
بش&&كل ملح&&وظ م&&نذ وض&&ع االتف&&اق خصوص&&ا تط&&ور      
األنش&طة ال&تجارية في الفضاء آذلك الحاجة المتوازية         

إن التمويل الحكومي . ن الحكوماتالستبدال التمويل م
لمشاريع الفضاء انخفض بشكل مضطرب وإن أنشطة 
تجاري&&ة جدي&&دة ف&&ي الفض&&اء ال يمك&&ن أن تع&&تمد عل&&ى      
رؤوس األم&وال ذات ال&تكلفة العال&ية وه&ي الت&ي آانت             

أس&&&اليب جدي&&&دة . م&&&تاحة ف&&&ي ظ&&&ل ال&&&تمويل الحكوم&&&ي 
لل&&&تمويل الحكوم&&&ي يمك&&&ن أن تس&&&د ه&&&ذه ال&&&ثغرة ف&&&ي     

 م&&ن الناح&&ية العمل&&ية، س&&وف يس&&توجب ذل&&ك    .ال&&تمويل
 .أساسا تعاهديا لهذا األسلوب التمويلي الجديد المقترح

إن توف&ر م&وارد تمويل&ية عام&ة أمر ضروري           
ل&يس فق&ط ف&ي إط&الق السواتل ووضعها في المدار بل            
أيض&&&ا ل&&&تمويل الخدم&&&ات الت&&&ي يمك&&&ن أن تطل&&&بها آ&&&ل  
ال&&دول، س&&واء آ&&ان له&&ا مص&&لحة مباش&&رة ف&&ي مع&&دات     

إن ه&&ذه المفاه&&يم الجدي&&دة . لفض&&اء ف&&ي ح&&د ذاته&&ا أم ال ا
لل&&&&&تمويل ال&&&&&تجاري وال&&&&&ذي يس&&&&&مى، ال&&&&&تمويل ذات   
المص&&لحة المض&&مونة وللخدم&&ات الفض&&ائية يش&&مل م&&ا    
يعت&&بر ال&&تمويل الق&&ائم عل&&ى األص&&ول وه&&ذه األس&&اليب    
اع&&تمدتها قل&&ة م&&ن ال&&دول، وس&&وف يتغ&&ير ه&&ذا ع&&ندما     

تمويل، اتفاق&&ية  اتفاق&&ية دول&&ية لل&&2001يع&&تمد ف&&ي ع&&ام 
األونس&يترال ل&تمويل المس&تحقات وس&وف يس&تكمل في         
فيي&&نا ه&&ذا الع&&ام آذل&&ك اتفاق&&ية اليون&&يدروا بش&&أن تموي&&ل  
المع&&&دات المت&&&نقلة وال&&&بروتوآول األول ال&&&ذي وض&&&ع   
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ل&&تمويل الطائ&&رات  ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [بال&&تعاون م&&ع  
وس&وف يس&تكمل ذل&ك المؤتمر الدبلوماسي في تشرين           

 .أآتوبر/األول

ع&الوة عل&ى ذلك هناك قانون نموذجي وطني         
لمنظمة دول األمريكية بشأن التمويل المضمون سوف 

، وق&د يقض&ي   2001نوفم&بر  /يع&تمد ف&ي تش&رين الثان&ي    
 .ذلك إلى تطورات مشابهة في أقاليم أخرى

إن مس&&&&ودة مع&&&&اهدة اليون&&&&يدروا ب&&&&روتوآول  
الفض&اء واتفاق&ية األونس&يترال من شأنها أن توسع هذا           

يل الجديد ليشمل األنشطة في الفضاء الخارجي،       ال&تمو 
إن مكت&ب ش&ؤون الفض&اء الخارج&ي ق&د عمل بالتعاون       
م&&ع أمان&&ة اليون&&يدروا بش&&أن ال&&تقرير المق&&دم إل&&ى ه&&ذه      

ونحن نعتقد أن هذا الجهد     . اللج&نة بش&أن هذه الصكوك     
التعاون&ي آ&ان م&ثمرا وأن الق&درة مس&تمرة له&ذه اللجنة              

القدر المناس&ب ف&ي عمل   الفرع&ية لرص&د واالش&تراك ب&      
ووض&&ع تقري&&ر بش&&أن ال&&تقدم س&&وف يف&&يدنا  . اليون&&يدروا
وينبغ&&ي اس&&تمرار ال&&نظر ف&&ي، م&&ثال، العالق&&ة     . جم&&يعا

لالل&تزامات الت&ي تقطعها الدول بمقتضى نظام القانون         
الفضائي لألمم المتحدة وممارسة الحقوق التي تكتسب       
م&ن خ&الل إج&راء أنشطة تجارية في الفضاء بمقتضى           

ودة اتفاقية اليونيدروا الجديدة، في حالة تداخل هذه   مس& 
المع&اهدات ينبغ&ي أن نحللها عن آثب، ألن الحقوق ال           
يمك&ن أن تكتس&ب بمقتض&ى اتفاق&ية ال&تمويل أما الفوائد             
الت&&&ي يمك&&&ن أن تع&&&ود عل&&&ى ال&&&دول ذات المس&&&تويات     

 .المختلفة التنمية ربما قد ال تتحقق

لجوانب ونود أن نعبر عن رأينا بشأن بعض ا        
التقن&&&&&ية لمش&&&&&روع اليون&&&&&يدروا اتص&&&&&اال باألنش&&&&&طة    
الفض&ائية، إن االتفاق&ية األساس&ية غال&با سوف تستكمل          
ف&ي المؤتم&ر الدبلوماس&ي ف&ي ج&نوب أفريق&يا هذا العام              

؟ي&&&&&تعذر [باإلض&&&&&افة إل&&&&&ى ب&&&&&روتوآول يون&&&&&يدروا و 
بش&أن تموي&ل الطائرات مما يجعل االتفاقية        ] س&ماعها؟ 

الكث&&ير م&&ن  . بالنس&&بة للطائ&&رات األساس&&ية ي&&بدأ نفاذه&&ا  
الوس&ائل المتص&لة باألنش&طة الفض&ائية له&ا ص&لة أيضا          
بال&نقل الج&وي والطائ&رات وق&د بحث&ت أيض&ا في سياق         
نظ&&ام مع&&اهدة الطائ&&رات الت&&ي تم&&ت حس&&ب اتفاق&&يات       

وم&&&&ع وج&&&&ود بع&&&&ض  . ش&&&&يكاغو وجن&&&&يف ووارص&&&&و 
االخ&&&&تالفات ف&&&&نأمل أن ال&&&&تقدم ف&&&&ي تحق&&&&يق ال&&&&تمويل  

لجوي يمكن أن يحاآى بالنسبة لتمويل  ال&تجاري للنقل ا   
 .التجاري للنشاط الفضائي دون تأخير آبير

إن نظ&ام اتفاقية اليونيدروا الجديدة وبرتوآول     
يونيدروا ينتظر أن يجتذب التمويل ] ؟يتعذر سماعها؟[

لل&&نقل الج&&وي وذل&&ك باس&&تيفاء معاي&&ير أس&&واق رؤوس    
األم&&وال، وأقص&&د االع&&تراف بمقتض&&ى نظ&&ام ال&&تمويل   

تعاهدي الجدي&د لحقوق التمويل الدولي باإلضافة إلى    ال& 
نظ&ام لوض&ع األولوي&ات بالنس&بة لمقدم&ي طلبات الذين            
له&&م مص&&الح تمويل&&ية أخ&&رى، ومجموع&&ة أخ&&رى م&&ن     
الضوابط االختيارية، آل هذه العناصر ضرورية لكي 
نخف&&ف م&&ن المخاط&&ر الت&&ي ت&&نطوي عل&&يها المش&&اريع       

تي ترتبط بتمويل   الفض&ائية، آذلك األخطار القطرية ال     
 .من الدول ذات مستويات التنمية المتدنية

إن بل&&وغ مس&&توى ع&&ال م&&ن اليقي&&ن ال&&تجاري     
بالنسبة إلنفاذ حقوق معينة، هذه هي العتبة التي ينبغي      
أن ن&&تخطاها لك&&ي نش&&جع ال&&تمويل ال&&تجاري ف&&ي مج&&ال  

ل&&بلوغ ه&&ذا اليقي&&ن ال&&تجاري ينبغ&&ي أن ت&&تحدد  . الفض&&اء
وات على أساس نظام حاسوبي أولوية بين مقدمي الدع

للس&&جل، ه&&ذا ال&&نظام للتس&&جيل يش&&مل س&&لطة لإلش&&راف  
إن هذا السجل ال . يتكون من الدول الموقعة والمصدقة

ص&لة له بأنش&طة التس&جيل الت&ي يقوم بها مكتب شؤون      
الفضاء الخارجي بمقتضى نظام األمم المتحدة للقانون       
الفض&&&&ائي، وم&&&&ع ذل&&&&ك، ق&&&&د يك&&&&ون م&&&&ن المج&&&&دي أن 

ش&ف ق&يام األم&م الم&تحدة م&ن أن تعم&ل م&ن خ&&الل        نستك
اللج&نة أو مكت&ب ش&ؤون الفض&اء الخارجي لتأدية دور            
معي&ن ف&ي ه&ذا المض&مار، ه&ناك إمكان&ية وإن مثل هذه          
الس&لطة التس&جيلية ق&د ي&ؤذن له&ا وأن تعم&ل آفرع لهذه           

إن عمل&ية التس&جيل ف&ي ح&د ذاته&ا غال&با سوف              . اللج&نة 
التش&&غيل يتك&&بدها تعط&&ى إل&&ى جه&&ة خاص&&ة وأن تكلف&&ة   

 .المستخدمون

مجموع&&ة أخ&&رى م&&ن المس&&ائل ه&&ي الحق&&وق      
المنتس&بة المطلوب&ة لتش&غيل الس&واتل وتقدي&م الخدمات،           
آ&يف يمك&ن إنف&اذ ذل&ك؟ م&ن المسلم به أن الدول يجوز               
أن تخض&ع نق&ل ه&ذه الحق&وق بما في ذلك المواقع على           
الم&دار والط&يف الع&ريض إل&ى ال&نظم الوطنية الرقابية            

الرقابة  ] ؟يتعذر سماعها؟[مدى تأثير ذلك على ولكن 
واق&&&تفاء األث&&&ر ق&&&د يؤث&&&ر عل&&&ى ذل&&&ك وق&&&د يؤث&&&ر عل&&&ى  
ال&تمويل، وتكلف&ة ذل&ك التمويل بمقتضى نظام المعاهدة          

إن عالق&&ة االل&&تزامات الت&&ي تقطعه&&ا ال&&دول     . المق&&ترح
حس&&ب ق&&انون األم&&م الم&&تحدة ينبغ&&ي أن يك&&ون موض&&ع   

 .بحث

ث ه&&ذه المس&&ائل الس&&يد الرئ&&يس، أع&&تقد أن بح&& 
ومس&&اعدة اليون&&يدروا ف&&ي عمله&&ا مهم&&ة جدي&&رة به&&ذه       
اللج&&نة الفرع&&ية، ل&&و ق&&ررت اللج&&نة الفرع&&ية أن ف&&ريقا   
ع&امال س&وف يشكل أسلوبا مفيدا لتنظيم األعمال حول        
ه&&ذا الموض&&وع ف&&ي المس&&تقبل س&&وف نؤي&&د م&&ثل ه&&ذا       
االق&تراح، آذل&ك سوف نشترك في أي مشاورات غير          

ء أن ه&&ذا ه&&و أفض&&ل ط&&ريق  رس&&مية ل&&و ق&&رر األعض&&ا
لل&تقدم ف&ي عمل&نا م&ن اآلن وح&تى الدورة القادمة للجنة              

 .الفرعية

وأخ&&يرا، ف&&إن وف&&دي يع&&تقد أن اللج&&نة الفرع&&ية 
له&&ا فرص&&ة أن تق&&دم إس&&هاما ملحوظ&&ا ف&&ي نظ&&ام تموي&&ل 
جديد له القدرة على زيادة األنشطة الفضائية مما يعود  

الفرعية عليها بالنفع على آل الدول، ونعتقد أن اللجنة        
وشكرا . أن تعط&ي أولوي&ة لألعم&ال الخاصة بهذا البند          

 .سيدي

 أش&&&كر م&&&ندوب الوالي&&&ات الم&&&تحدة  :الرئFFFيس
األمريك&&ية عل&&ى ه&&&ذا االق&&تراح المف&&&يد بش&&أن التنظ&&&يم     
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الم&&&تحدث التال&&&ي عل&&&ى . المطل&&&وب لتنف&&&يذ المق&&&ترحات
 .القائمة هو السيد ممثل بلجيكا، وأعطيه الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (ج&&يكابل(السFFيد مايFFنس 
السيد الرئيس،  . ش&كرا سيادة الرئيس   ): اللغ&ة الفرنس&ية   

أود أوال أن أتق&&دم بالش&&كر لكاف&&ة الوف&&ود الت&&ي تقدم&&ت     
بدعمه&&ا لالق&&تراح ال&&ذي س&&أتقدم ب&&ه وس&&وف أس&&تجيب     
لتشجيعهم لي وسوف أوزع عليكم هذا االقتراح عصر 

 .اليوم

ل&دي مالحظ&تان عل&ى أس&اس المداخ&الت التي           
السيد مندوب مصر تحدث .  من جانب مصر أوالتمت

ع&&ن الف&&رق بالنس&&بة للج&&دول الزمن&&ي الخ&&اص ب&&العمل    
وأود . على االتفاقية والعمل على مشروع البروتوآول

ه&&&نا أن أوض&&&ح أم&&&را، وف&&&د بلج&&&يكا ف&&&ي ه&&&ذه اللج&&&نة   
الفرع&&ية القانون&&ية له والي&&ة مقص&&ورة عل&&ى مش&&روع       

 الحدود التي ال&بروتوآول ه&ذا يعن&ي آذلك االتفاقية في       
يش&ير إل&يها ال&بروتوآول، ولك&ن ليس&ت ل&دي والية هنا              
آ&&ي أت&&ناقش ه&&نا وأتف&&اوض بش&&أن مش&&روع االتفاق&&ية،    
فاالتفاقية في حد ذاتها ال تطرح قضايا بالنسبة للحقوق 
ف&&&ي الفض&&&اء إال ف&&&ي إط&&&ار ال&&&بروتوآول المخص&&&ص   
لذل&&&ك، وبالتال&&&ي فك&&&ل م&&&ا س&&&أتقدم ب&&&ه سيقتص&&&ر عل&&&ى  

بما في ذلك أحكام االتفاقية التي      مش&روع ال&بروتوآول     
 .يشير إليها مشروع البرتوآول

أود آذل&&ك أن أتق&&دم بمالحظ&&ة موج&&زة بالنس&&بة 
لب&&يان الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية، وه&&نا أع&&رب ع&&ن 
ارتياحي إذ أن وفد الواليات المتحدة األمريكية أعرب        
ع&ن اس&تعداده لالشتراك في المشاورات غير الرسمية          

 بشأن البروتوآول، إذا ما قبلت اللجنة       الت&ي س&نقترحها   
 .الفرعية، بطبيعة الحال، باقتراحنا

أع&&تقد إذن أن&&ه س&&يكون م&&ن الش&&يق ب&&الفعل أن   
ن&&ناقش، أوال، فك&&رة ج&&دوى ه&&ذا ال&&بروتوآول بال&&نظر    
ل&تطور األنشطة الفضائية وسبل التمويل، ولكن بشكل        
ع&ام أع&تقد أن&نا س&نرى أن تطور األنشطة الفضائية قد             

. ل يخ&تلف من منطقة إلى أخرى في هذا العالم      ت&م بش&ك   
إذا م&ا آ&ان الجانب االقتصادي قد تطور بشكل واضح       
ف&&&ي ع&&&دد م&&&ن الم&&&ناطق أو م&&&ن ال&&&دول وأن األنش&&&طة  
الفض&&&ائية دخل&&&ت بش&&&كل آ&&&امل ف&&&ي إط&&&ار األنش&&&طة     
االقتص&&&&ادية واألنش&&&&طة التمويل&&&&ية وأنش&&&&طة القط&&&&اع  
 الخ&&اص، فه&&ذه ليس&&ت الح&&ال بالنس&&بة لمخ&&تلف م&&ناطق 

ف&&ي أوروب&&ا، عل&&ى س&&بيل الم&&ثال، ه&&ناك تقل&&يد     . الع&&الم
م&&&&ازال قائم&&&&ا، تقل&&&&يد طوي&&&&ل األم&&&&د يخ&&&&ص البح&&&&ث   
والدراس&ات ف&ي إط&ار القط&اع العام، وهذا له أثر على      
نظ&&رة الم&&نطقة األوروب&&ية وبلج&&يكا عل&&ى س&&بيل الم&&ثال 

 .لهذا البروتوآول

أش&كر الس&يد مم&ثل بلج&يكا على هذا          : الرئFيس 
كلم&&&ة م&&&رة أخ&&&رى للس&&&يد مم&&&ثل  وأعط&&&ي ال. اإلس&&&هام
 .اليونان

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
السيد . شكرا جزيال سيادة الرئيس): من اللغة الفرنسية

الرئ&&يس مالحظ&&ة ل&&و س&&محتم ل&&ي، ل&&دي انط&&باع، ربم&&ا  
انطباع خاطئ مرة أخرى، ولكن أقول أنه يبدو لي أننا 

خ&رج ع&&ن  نت&ناول ه&نا أم&&ورا م&ن الناح&ية الدس&&تورية ت    
نحن معنيون بالقانون   . والي&ة اللج&نة الفرع&ية القانونية      

الدول&&ي الع&&ام للفض&&اء فق&&ط وه&&ي ثم&&رة جه&&ود أربعي&&ن  
اآلن ن&&تحدث ع&ن أم&&ور،  . عام&ا م&&ن نش&اط ه&&ذه اللج&نة   

ح&تى وأن تم&ت تس&ويتها م&ن خ&الل اتفاق&ية دولية، آي        
ولكنن&&ي . ي&&تم توح&&يد عل&&ى المس&&توى القواني&&ن الداخل&&ية 

. ال يدخل في اختصاصنا وال في واليتناأع&تقد أن ه&ذا     
إنن&&ي أواف&&ق تمام&&ا عل&&ى ع&&رض الزم&&يل الموق&&ر م&&ن      
الواليات المتحدة األمريكية بشأن اإلشكالية المطروحة 
ولكنن&&&&ي أع&&&&تقد أن ال&&&&تمويل أو الجوان&&&&ب األخ&&&&رى،   
ال&&تجارية عل&&ى س&&بيل الم&&ثال، لألنش&&طة الفض&&ائية له&&ا    
جان&&&&&&ب وط&&&&&&ابع للق&&&&&&انون الخ&&&&&&اص وليس&&&&&&ت ل&&&&&&نا   

ختصاص&ات المطلوب&ة ه&نا للدخ&ول ف&ي مناقشة هذا            اال
 .الموضوع

آ&ل م&ا يمك&ن أن نقوم به آمساعدة لليونيدروا            
أو آإس&&هام ف&&ي جه&&ود اليون&&يدروا أو أي هي&&ئة أخ&&رى     
تق&وم بم&بادرة دول&ية م&ن هذا النوع، المساعدة الوحيدة            
ه&ي أن ن&تقدم بتعليقات&نا آ&ي ن&تأآد م&ن االتس&اق ما بين           

آول عل&&ى س&&بيل الم&&ثال وق&&انون   القواع&&د ف&&ي ال&&بروتو 
 .الفضاء الدولي

واس&&&تمعت م&&&نذ لحظ&&&ات إن آن&&&ت ق&&&د فهم&&&ت 
تماما ما جاء باللغة اإلنكليزية، فلغتي اإلنكليزية ليست 
لغت&&ي األم، اس&&تمعت إل&&ى زميل&&ي م&&ن ألمان&&يا يق&&ول أن   

آال . هذه اللجنة الفرعية هي بمثابة فريق للخبراء، آال
القانون الدولي للفضاء س&يادة الرئيس، نحن هنا نعنى ب    

وخ&&&الل األع&&&وام األربعي&&&ن   . ولس&&&نا بف&&&ريق للخ&&&براء  
الماض&ية آان&ت ه&ذه ه&ي والي&ة ومهمة اللجنة الفرعية          
القانون&&&ية، الق&&&انون الدول&&&ي للفض&&&اء، فنح&&&ن ت&&&ابعون     
للجمع&ية العام&ة لألم&م الم&تحدة، واألم&م الم&تحدة بشكل             

 .عام ال تعطي أي نتائج يخص القانون الخاص

ي&ا سيادة الرئيس أن هذه التعليقات قد   اع&تقدت   
تك&ون ض&رورية آي نوضح الصورة بالنسبة لإلجراء        
ال&&&ذي س&&&نتخذ آمس&&&اعدة لليون&&&يدروا ف&&&ي إتمام&&&ه له&&&ذا  

 .شكرا سيادة الرئيس. المشروع الخاص بالبروتوآول

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل ال&&يونان الموق&&ر  : الرئFFيس
عل&ى ه&ذا اإلس&هام ف&ي ال&نقاش، ولك&ن عل&ى الرغم من                 

ك اس&&محوا ل&&ي أن أق&&ول أن&&ه حس&&ب علم&&ي الوالي&&ة    ذل&&
األساس&&&ية للج&&&نة الكوب&&&وس وبالتال&&&ي والي&&&ة لجن&&&تها      
الفرع&&&ية والقانون&&&ية، الوالي&&&ة األساس&&&ية ه&&&ي دراس&&&ة   
المش&&&اآل القانون&&&&ية المرت&&&بطة باألنش&&&&طة الفض&&&&ائية،   
المش&اآل القانون&ية بش&كل عام، والنظر في اإلجراءات          

 الت&&&ي يمك&&&ن لألم&&&م  أو التداب&&&ير المناس&&&بة ذات الص&&&لة 
الم&تحدة أن ت&تخذها لتنظ&يم ه&ذه األنش&طة، وبالتالي فلم       
يأت&ي بوض&وح أو ص&راحة ف&ي واليت&نا أن هذه الوالية              
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تقتص&ر على القانون الدولي العام للفضاء، بإمكاننا أن         
ص&&حيح أن . ن&&ناقش آاف&&ة جوان&&ب األنش&&طة الفض&&ائية   

نش&&اط ه&&ذه اللج&&نة تط&&ور ف&&ي مج&&ال الق&&انون الدول&&ي      
األس&&باب ه&&ي أن . اء وآان&&ت ه&&ناك أس&&باب لذل&&كللفض&&

الجوان&&&ب القانون&&&ية لألنش&&&طة الفض&&&ائية آان&&&ت أساس&&&ا 
تخ&ص العالق&ات م&ا بين الدول، إذن العالقات الدولية،       
ولك&&ن ه&&ذا ال يعن&&ي أن&&ه علي&&نا أن ن&&تجاهل أو أن نهم&&ل  
الجوان&ب األخرى المرتبطة باألنشطة الفضائية، علينا       

نب وأن نتناولها ببحثنا وأن     أن ن&تابع تتطور هذه الجوا     
هذا هو تفسيري   . نراع&يها أث&ناء إتم&ام واليت&نا الخاصة        

 .الخاص وعرضته عليكم

عل&ى القائم&ة اآلن المراق&ب من اتحاد المالحة          
 .الجوية الفضائية

ترجمة ) (اتحاد المالحة الجوية(السFيد فينيما    
إن&&نا ن&تحدث ه&&نا  . ش&كرا ): فوري&ة م&&ن اللغ&ة اإلنكل&&يزية  

دي&د م&ن قوانين الفضاء، واالبتكار هنا هو         ع&ن ن&وع ج    
أن&ه مس&تلهم م&&ن احت&ياجات الص&&ناعة الخاص&ة، ب&&ل إن     

وهذا مثال والشك   . ه&ذا القانون طلبته صناعة الفضاء     
عل&&&ى م&&&بادرات أخ&&&رى س&&&وف تظه&&&ر ف&&&ي األع&&&وام      
القادم&ة، ه&ذا التشريع الجديد في واقع األمر هو تحدي     

عنا إلى تعليقات   تواجهه اللجنة الفرعية القانونية واستم    
عدي&دة بش&أن ه&ذه المهم&ة، ولن أآرر ما جاء من قبل،              
ولك&ن حي&ث أن&ه ه&ذه الم&رة األول&ى الت&ي نقوم بها بهذا               
النوع من النشاط فلم نحدد بعد ما يمكن أن يكون عليه           
دور اللجنة الفرعية القانونية، وفي الوقت الراهن نحن 

 .نحاول أساسا أن نحدد هذا الدور

مراحل مداوالتنا، ربما صباح ف&ي مرحلة من    
اليوم أو في وقت الحق أو حتى في اجتماع آخر للجنة 
الفرع&&&ية القانون&&&ية س&&&يتعين علي&&&نا أن نق&&&وم باخت&&&يار،   
بالنس&بة لل&نهج ال&ذي عل&ى اللج&نة الفرع&ية القانون&&ية أن       
تن&تهج، أو ح&تى بالنس&بة لدور اللجنة الفرعية القانونية           

محددة وإنما بالنظر إلى    ليس فقط بالنسبة لهذه الحالة ال     
 .القانون الخاص للفضاء بشكل عام

م&ثال على النهج الذي يمكن أن تنتهجه اللجنة         
الفرع&&&ية بالنس&&&بة له&&&ذا الموض&&&وع المح&&&دد ه&&&و نه&&&ج   

اإليك&&&او . اإليك&&&او، م&&&نظمة الط&&&يران المدن&&&ي الدول&&&ي  
تص&رفت آوآال&ة متخصص&ة لها خبرة في هذا المجال         

ارات الط&&&يران أب&&&دت وجه&&&ات نظ&&&رها ن&&&يابة ع&&&ن إد   
المدن&ي المخ&تلفة ف&ي ع&دد م&ن الدول األعضاء وآذلك             
األيات&&&ا، ودخل&&&وا ف&&&ي تفاص&&&يل االتفاق&&&ية وب&&&روتوآول  
الط&&يران وعمل&&ت اإليك&&او آش&&ريك م&&ع اليون&&يدروا ف&&ي 
ه&ذا النش&اط وآذلك مشارآة في صياغة هذه الصكوك          

وف&&ي ه&&ذا الص&&دد لعب&&ت اإليك&&او دورا هام&&ا     . الجدي&&دة
ات الط&&&&&يران المدن&&&&&ي وص&&&&&ناعة  للغاي&&&&&ة باس&&&&&م إدار

الط&&يران، وآنت&&يجة لذل&&ك ف&&إن االتفاق&&ية وال&&بروتوآول  
الخاص&&&ين بالط&&&يران ت&&&م تعديلهم&&&ا ومواءم&&&تهما م&&&ع     

 .االحتياجات الخاصة لمجال الطيران

ه&ذا النهج بطبيعة الحال الذي انتهجته اإليكاو        
يمك&ن أن تس&ير عليه آذلك اللجنة الفرعية القانونية أن          

ب دورا مماثال، لكن هذا بطبيعة الحال       تس&عى لكي تلع   
يتطل&ب خ&برة محددة تكون متوفرة ربما ليست متوفرة    
ال&&يوم أو ل&&ن تك&&ون م&&توفرة بالنس&&بة للص&&ياغة ف&&ي ح&&د   
ذاته&&&ا، ولك&&&ن األم&&&ر يتطل&&&ب عل&&&ى األق&&&ل اس&&&تعراض 
للم&واد، المادة تلو األخرى، ومناقشة مشروع االتفاقية        

ه اللج&&نة إذن، مش&&ارآة م&&ن جان&&ب ه&&ذ  . وال&&بروتوآول
وم&ن جان&ب صناعة الفضاء آذلك إن آنا سنسير على           

ال&بديل بدي&ل أآثر تواضعا ولم نقرر بعد         . نه&ج اإليك&او   
م&ا ه&و ال&نهج األنسب بالنسبة للجنة الفرعية القانونية،           
ال&&&&&&بديل المتواض&&&&&&ع ه&&&&&&و عمل&&&&&&ية تقي&&&&&&يم لالتفاق&&&&&&ية 
ولل&&بروتوآول الفض&&ائي مع&&ا وآذل&&ك ربم&&ا أن تقص&&ر    

قانونية دورها على مسألة التحقق من     اللجنة الفرعية ال  
أن ه&ذه الص&كوك الجدي&دة تتفق وستظل متفقة ومتسقة           
م&&&ع مع&&&اهدات الفض&&&اء المخ&&&تلفة ف&&&ي ح&&&رفها أو ف&&&ي   
روحه&ا، وما إذا آانت هذه الصكوك قد سوف تصعب          
نش&&&اط اللج&&&نة الفرع&&&ية ف&&&ي المس&&&تقبل لوض&&&ع ق&&&انون  

 .الفضاء الدولي

 اقتراح&&&ي ف&&&ي الوق&&&ت الراه&&&ن، وه&&&ي مج&&&رد 
اق&&&تراحات أول&&&ية م&&&ن جانب&&&ي، اقتراح&&&ي ه&&&و أن ن&&&بدأ  
ال&&&نقاش عل&&&ى أس&&&اس م&&&ا ج&&&اء ف&&&ي الفق&&&رة الخامس&&&ة     
واألربعي&&ن وال&&نقاط الخمس&&ة الت&&ي وردت ف&&يها وه&&ذا      
س&يمكننا، ربم&ا، بع&د أن ننته&ي من النقاش وربما بدأنا             
بال&نقاش بال&نقطة أل&ف، أي عالقة النظام الدولي الجديد     

ء القادم، ربما مكنا ذلك بعد المقترح بمتن قانون الفضا  
الق&يام به&ذه المناقشة بتحديد النهج والدور الذي ستلعبه          

. اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية بالنس&&بة له&&ذا الب&&ند بال&&تحديد  
 .شكرا سيادة الرئيس

 على  IAFأش&كر الس&يد المراق&ب من        : الرئFيس 
ق&&&بل أن أعط&&&ي الكلم&&&ة للس&&&يد مم&&&ثل     . ه&&&ذا اإلس&&&هام 

لكلمة ضمن المنظمات الدولية    اليون&يدروا ال&ذي طلب ا     
الحكوم&ية المراق&بة س&أعطي الكلمة أوال لوفد المكسيك      

 .وهو وفد عضو في هذه اللجنة

ت&&رجمة فوري&&ة ) (المكس&&يك(السFFيد آورديFFرو 
شكرا جزيال سيادة الرئيس على     ): م&ن اللغ&ة اإلسبانية    

 .منحي هذه الفرصة للحديث مرة أخرى

ل&&يوم، م&&ن ال&&نقاش ال&&ذي اس&&تمعنا إل&&يه ص&&باح ا 
أعتقد أنه من األهمية أن نرآز على النقاط الهامة التي    
أثارته&ا النمس&ا وألمان&يا والوالي&ات المتحدة األمريكية،          
إن ه&ذا ال&بروتوآول لليون&يدروا ق&د أث&ار اهتمامات في           
القط&&&اع الخ&&&اص بالنس&&&بة للجه&&&ات الت&&&ي ترغ&&&ب ف&&&ي   
الحص&&ول عل&&ى ال&&تمويل، والدآ&&تور س&&تانفورد ال&&يوم      

س&جل المش&ار إل&يه في البروتوآول والذي         أش&ار إل&ى ال    
س&&&يكون اإلط&&&ار ال&&&ذي سييس&&&ر الحص&&&ول عل&&&ى ه&&&ذا   
ال&تمويل اس&تجابة الحت&ياجات القط&اع الخ&اص والدول           

وأق&ول أننا ننتظر في واقع األمر ببالغ االهتمام    . آذل&ك 
 .الورقة التي سيقدمها وفد بلجيكا بالنسبة لهذا البند
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راح وأخ&&&&يرا فإن&&&&نا ن&&&&تعاطف تمام&&&&ا م&&&&ع اق&&&&ت
الوالي&ات الم&تحدة األمريك&ية، أي أن ه&ذا السجل يجب       
أن تش&&&رف عل&&&يه هي&&&ئة أو س&&&لطة لديه&&&ا ق&&&درات فن&&&ية  

 .شكرا جزيال. حديثة

أشكر السيد ممثل المكسيك على هذا : الرئيس
 .اإلسهام وأعطي الكلمة من جديد للسيد ممثل اليونان

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
الس&&&يد . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس ): س&&&يةم&&&ن اللغ&&&ة الفرن

الرئ&&يس، بالنس&&بة للفك&&رة الخاص&&ة بوض&&ع س&&جل ل&&دى   
مكت&&ب األم&&م الم&&تحدة، مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء ال&&تابع      

ل&&دي انط&&باع ب&&أن م&&ا يق&&ال ل&&نا ه&&و أن   . لألم&&م الم&&تحدة
مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء، أوال، ه&&ذه المع&&اهدة ال ت&&نص    

اإلمكان&ية الوحيدة لوضع سجل     . عل&ى أي س&جل دول&ي      
ل&&ي ه&&ي إنش&&اء أو تش&&كيل م&&نظمة دول&&ية يمك&&ن م&&ن    دو

خاللها أن نفتح هذا السجل الذي يمكن أن يستغل حتى          
آمكت&&&&ب لل&&&&رهونات، ولك&&&&ن، ه&&&&ذا سينش&&&&ئ مش&&&&كلة    

 .مؤسسية

ال&&&&دول بموج&&&&ب اتفاق&&&&ية التس&&&&جيل، أي دول  
تنشئ مكاتبها الوطنية للتسجيل وتعلم فقط األمين العام  

لفض&&&اء  لألم&&&م الم&&&تحدة م&&&ن خ&&&الل مكت&&&ب ش&&&ؤون ا     
وهذا المكتب  . الخارج&ي، تعلمه فقط بعمليات اإلطالق     

. ال ينتم&&ي للج&&نة وإنم&&ا ينتم&&ي ألمان&&ة األم&&م الم&&تحدة      
ول&&يس ه&&ناك م&&ثال آخ&&ر لمؤسس&&ة ف&&ي إط&&ار م&&نظومة    

 .األمم المتحدة لها عالقة مباشرة بأنشطة خاصة

ه&&ذا جان&&ب آخ&&ر يتعي&&ن علي&&نا أن نناقش&&ه ألن&&ه  
مم المتحدة أن تصبح ي&بدو ل&ي من الغريب أن نسأل األ    
 .شكرا. شيئا ال تنص عليه أي معاهدات

أشكر اليونان على هذا اإلسهام دون : الرئيس
أن أخالفك في الرأي، إال أنني أود أن أسترعي االنتباه   
إل&&ى الم&&ادة الثال&&ثة م&&ن اتفاق&&ية التس&&جيل والت&&ي تخ&&ص   

المادة الثالثة إذن، تنص على ما      . س&جل األم&م الم&تحدة     
يحف&&ظ األمي&&ن الع&&ام لألم&&م   : "تها األول&&ىيل&&ي ف&&ي فق&&ر 

إذن، ه&&&ناك ". الم&&&تحدة س&&&جال ت&&&دون ف&&&يه المعلوم&&&ات 
 آبير آذلك، هناك سجل يحتفظ Rب&الفعل سجل بحرف    

والكلم&ة الص&حيحة باللغ&ة اإلنكليزية       . ب&ه األمي&ن الع&ام     
. ، مالحظ&&&&&ة جانب&&&&&يةRegistry وليس&&&&&ت Registerه&&&&&ي 

م&ثل االتحاد  الم&تحدث التال&ي عل&ى القائم&ة ه&و الس&يد م            
 .الروسي

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
السيد . شكرا سيادة الرئيس  ): فورية من اللغة الروسية   

الرئ&يس، استمعنا إلى مقارنات ما بين اإليكاو وما بين      
ال أعتقد أنه بإمكاننا أن نقيم هذه المقارنة، ليس . لجنتنا

او تجربة فالإليك. من العادل أو المنصف أن نقوم بذلك 
ف&ي مج&ال الق&انون الخاص، ومؤخرا في إطار اإليكاو        
أعيد صياغة عملية وارصو ووضع اتفاقية مونتريال، 

إذن، ل&&&دى ه&&&ذه . ح&&&تى وإن ل&&&م تك&&&ن ح&&&يز ال&&&نفاذ بع&&&د

الم&نظمة الدولية تجربة وخبرة في مجال خاص، وهذا    
 .ليس الحال بالنسبة للجنة الفضاء الخارجي

 علي&&نا نح&&ن أن  آ&&ل م&&ا أود أن أقو&&له ه&&و أن&&ه   
ن&تابع ه&ذا النش&اط الج&اري آ&ي نض&من أن&ه ليس هناك               
ت&&ناقض م&&ا بي&&ن ه&&ذا ال&&نظام الدول&&ي الجدي&&د وم&&ا بي&&ن      

إذن، الم&تابعة يمكن أن نقوم بها، متابعة    . ال&نظام الق&ائم   
تط&&ور النش&&اط الج&&اري بالنس&&بة لل&&بروتوآول الخ&&اص   

 .بالممتلكات الفضائية

 ف&&ي ه&&ذا ف&&ي طب&&يعة الح&&ال، الوث&&ائق الم&&توفرة
الش&&أن م&&توفرة فق&&ط باللغ&&ة اإلنكل&&يزية، مم&&ا سيص&&عب   
األم&ور، فلس&ت واثقا من أن آافة الوفود ستقوم بعملية           
تحليل مقارن بين هذا البروتوآول الخاص بالممتلكات  
الفض&ائية وم&ا بي&ن الق&انون، لس&ت واثق&ا من أن الوفود         
عل&&ى اس&&تعداد للق&&يام بعمل&&ية التحل&&يل ه&&ذه عل&&ى أس&&اس   

 .شكرا. نكليزية فقطاللغة اإل

أش&كر الس&يد مم&ثل االتحاد الروسي        : الرئFيس 
عل&&ى ه&&ذه المالحظ&&ة ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع وأعط&&ي      

 .الكلمة لتشيلي

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(السFيد غونزالFيز     
السيد الرئيس،  . ش&كرا سيادة الرئيس   ): اللغ&ة اإلس&بانية   

أود أن أع&رب عن انشغال في هذه المرحلة من نقاشنا           
بالنسبة للسجل، نعتقد أن . رى أنه&ا مناقشة هامة    الت&ي أ  

اإلش&&ارة الت&&ي أبدي&&تها أن&&ت، س&&يادة الرئ&&يس، بالنس&&بة      
وه&ناك ح&االت أخرى محددة     . التفاق&ية التس&جيل آاف&ية     

يمك&ن أن تظه&ر ف&يها فكرة السجل، على سبيل المثال،            
لكنن&ي أعتقد أن هذا الموضوع لم       . مج&ال م&نع الس&الح     

لي&&نا أوال أن نحس&ن مم&ا ج&&اء   ي&تطور ب&القدر الكاف&ي، ع   
في اتفاقية التسجيل، وفي هذه المرحلة ال نعتقد أنه من  
المستحس&&ن أن نض&&ع س&&جال جدي&&دا ف&&ي إط&&ار الب&&ند ق&&يد 

 .شكرا. البحث

أش&كر الس&يد مم&ثل تش&يلي على هذا          : الرئFيس 
 .والكلمة اآلن لكولومبيا. البيان

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا(السFFFيد اريفFFFالو ايبFFFيس 
ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يادة ): غ&&&ة اإلنكل&&&يزيةفوري&&&ة م&&&ن الل

الس&&يد الرئ&&يس، اس&&تمعنا بك&&ل انت&&باه لل&&نقاش    . الرئ&&يس
وف&ي رأي، ال&نقاش نق&اش شيق، وال أود أن       . ال&ذي دار  

أف&&وت ه&&ذه الفرص&&ة عل&&ى وف&&د آولومب&&يا آ&&ي يعلمك&&م     
 .بموقفه في هذا الشأن

أع&&تقد أن&&ه علي&&نا أن ن&&بدأ م&&ن نقط&&ة االنط&&الق   
. ل بالنسبة لنقاشنا لهذا الموضوعالتالية، اتفاقية التسجي

وعلي&&&&نا أن نراع&&&&ي أن اع&&&&تماد اتفاق&&&&ية فعل&&&&ية ح&&&&ول 
الض&&&مانات الخاص&&&ة ب&&&المعدات المت&&&نقلة ف&&&ي مج&&&ال      
الفض&&اء، بالنس&&بة لس&&لطاتنا ف&&ي آولومب&&يا، ه&&ذه الفك&&رة  
ستش&مل موض&&وع الس&&جل المش&&ار إل&يه ال&&ذي ق&&د ي&&ربط   
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بس&&جل األجس&&ام المطلق&&ة ف&&ي الفض&&اء بكاف&&ة العناص&&ر   
 .شكرا. لمطلوبة لتنظيم هذا المجالا

أش&&&كر آولومب&&&يا عل&&&ى ه&&&ذا الب&&&يان : الرئFFFيس
لم يعد على القائمة أي وفد يطلب   . وعل&ى ه&ذا اإلس&هام     

الكلم&ة، أود أن أع&رف، هل هناك أي وفد آخر يرغب            
ف&&&&ي ت&&&&ناول الكلم&&&&ة ف&&&&ي ه&&&&ذه الم&&&&رحلة ح&&&&ول ه&&&&ذا   

أعطي الكلمة لممثل   . الموض&وع؟ ال ي&بدو األم&ر آذلك       
دروا اآلن آ&&ي يجي&&ب عل&&ى األس&&ئلة والتعل&&يقات   اليون&&ي

 .التي استمعنا إليها حتى اآلن

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السFيد ستانفورد    
. ش&&كرا ج&&زيال س&&يادة الرئ&&يس  ): م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

الس&&يد الرئ&&يس، ع&&ندما طلب&&ت الكلم&&ة آن&&ت ف&&ي واق&&ع      
األم&&ر أود أن أجي&&ب عل&&ى بض&&عة نق&&اط أثاره&&ا الس&&يد    

وال نود أن يحصل أي عضو في هذه        . ونانمندوب الي 
القاع&&&ة عل&&&ى انط&&&باع بأن&&&نا نض&&&ع مه&&&ل قص&&&وى ألي  

ص&&&&حيح أن المؤتم&&&&ر  . ش&&&&يء، فليس&&&&ت ه&&&&ذه الح&&&&ال  
أآ&&&توبر وم&&&ن /الدبلوماس&&&ي س&&&يعقد ف&&&ي تش&&&رين األول

البديه&&&&ي أن يك&&&&ون أث&&&&ر وجه&&&&ات نظ&&&&ر الس&&&&لطات      
واإلدارات الوطن&&ية بالنس&&بة لتناس&&ب ه&&ذه االتفاق&&ية م&&ع 

 ف&&ي مج&&ال المم&&تلكات الفض&&ائية س&&تكون    االحت&&ياجات
وم&&ا م&&ن ش&&ك أن الوث&&يقة النهائ&&ية س&&تكون له&&ا     . هام&&ة

أهمي&تها، ولك&ن علي&نا أن نع&رف أن هناك حرية آاملة             
بالنس&&بة لل&&بروتوآول آ&&ي يغ&&ير م&&ن أحك&&ام االتفاق&&ية       
ع&&&&&&ندما ي&&&&&&تعلق األم&&&&&&ر بجوان&&&&&&ب مح&&&&&&ددة تخ&&&&&&ص 

ت واالتفاقية لن تنطبق إذن على الممتلكا     . البروتوآول
 .الفضائية إال بعد دخول البروتوآول حيز النفاذ

إذن، هناك فترة زمنية متاحة وال أود أن يظن 
أحدآ&&م بأن&&نا ف&&ي واق&&ع األم&&ر حاول&&نا أن ن&&رغم أو أن      

 .نفرض شيئا ما

ع&&&&&&&&ندما س&&&&&&&&يجتمع مجل&&&&&&&&س اإلدارة ف&&&&&&&&ي  
سبتمبر فإنه من المفيد أن يحصل على رأي هذه /أيلول

ا ق&&&يل ف&&&ي الع&&&ام   اللج&&&نة الفرع&&&ية وإذ أع&&&ود إل&&&ى م&&&   
الماض&ي، وت&م التأآ&يد عل&يه اليوم آذلك، فمن الواضح             
آم&ا ق&ال الس&يد مم&ثل المكس&يك أن هناك من اآلراء ما              
يمك&&&&ن أن نع&&&&ود به&&&&ا إل&&&&ى مجل&&&&س اإلدارة وبالنس&&&&بة  
اله&تمامات ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية وخاص&&ة الفك&&رة الت&&ي  
أثاره&ا الس&يد م&ندوب بلج&يكا بأنه قد يكون هناك فريق       

يج&&تمع م&&ا بي&&ن ه&&ذه ال&&دورة وال&&دورة القادم&&ة     يعم&&ل و
للج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية آ&&&ي يعط&&&ي دفع&&&ة لنش&&&اط      

 .اليونيدروا في المرحلة التالية بالنسبة للبروتوآول

وم&ا أث&ير ن&يابة ع&ن اللج&نة األوروبية للفضاء          
ل&ه أهمي&ته القص&وى، وأظ&ن أن مش&كلة الص&يغة س&&واء       

هذا القبيل، تحدث&نا ع&ن الملك&ية الفض&ائية أو ش&يء من         
أق&ول نح&ن ه&نا ال ن&تحدث عن أجسام وإنما نتحقق هنا           

وم&ن ث&م فإن&نا نواف&ق على آلمة      . حق&وق مرت&بطة بذل&ك     
property  مم&&تلكات، ول&&ذا فإن&&ه ينبغ&&ي أن تس&&تخدم ه&&ذه ،

 .لكي تعطي فكرة واضحة

ربم&&&ا يواف&&&ق الجم&&&يع أن&&&ه ينبغ&&&ي أن تس&&&تخدم 
ن في تعب&يرا يوض&ح هذه المسألة بنطاقها الواسع، وأظ       

ه&ذا اإلط&ار أن ما طرحه السيد ممثل االتحاد الروسي         
ل&ه أهمي&ته، وآم&ا ق&ال األس&تاذ ش&افت أن&ه نظرا لضيق               
ذات ال&يد باللغ&ة اإلنكل&يزية والفرنسية فإن ربما تعبيرة       

ونظرا ألن اللغة الروسية . مستخدمة ينبغي أن نحددها
والعرب&&ية والفرنس&&ية واإلنكل&&يزية س&&وف تس&&تخدم فإن&&نا 

 أظ&ن أن اللغة الصينية أيضا ستستخدم، ينبغي         ينبغ&ي، 
أن نس&&&&تخدم ف&&&&يها مص&&&&طلحات واض&&&&حة، ألن آلم&&&&ة  

property     ليس&ت س&هلة ألنه&&ا ينبغ&ي أن نح&&دد إذا م&ا آ&&نا 
سنحص&&ل عل&&ى مس&&اعدة م&&ن مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء       
الخارج&ي بالنس&بة لل&نص باللغ&ة الروس&ية للبروتوآول           
 وذل&&ك ح&&تى نس&&تطيع أن نف&&ي بالمش&&اغل الت&&ي أفص&&ح    

 .عنها ممثل االتحاد الروسي

وه&&&&ل ل&&&&ي أن أوض&&&&ح مس&&&&ألة ت&&&&تعلق أيض&&&&ا 
بالس&جل وه&ي مس&ألة تط&رق إل&يها الس&يد مم&ثل تشيلي               
والس&&&يد مم&&&ثل آولومب&&&يا، ف&&&نوع الس&&&جل ال&&&ذي ورد      
اإلش&ارة إل&&يه ف&ي االتفاق&&ية أو ال&ذي تفك&&ر ف&يه االتفاق&&ية     

، 1975ل&يس الس&جل الموجود الحالي بمقتضى اتفاقية       
ر ف&&يه ه&&نا ه&&و آم&&ا ق&&ال مم&&ثل الوالي&&ات  ولك&&ن م&&ا يفك&&

المتحدة األمريكية هو سجل ذات تكنولوجيا عالية، أي     
بالحاس&ب اآلل&ي، أي أن المعلوم&ات ف&ي الس&جل سوف         
ي&تم توفيرها في أي مكان في العالم من خالل الحاسب           
اآلل&&ي ويس&&تطيع أي ش&&خص أن يس&&جل م&&ا لدي&&ه م&&ن       
 مص&&الح ف&&ي الكمب&&يوتر، أي أن&&ه س&&وف يك&&ون بش&&كل     

إلكترون&ي، وإذن، علينا أن نعرف النقاط المحددة التي         
له&&ا أهم&&ية بالنس&&بة للج&&نة الفرع&&ية والت&&ي ترآ&&ز عل&&ى    
العالق&&ة بي&&ن االتفاق&&ية ومش&&روع ال&&بروتوآول بش&&كله      

 .المبدئي وقانون الفضاء الحالي

وإذا م&ا آانت هذه المسائل سوف تطرح على         
اليون&&&&&يدروا ق&&&&&بل مجل&&&&&س اإلدارة ف&&&&&ي لقائ&&&&&ه ف&&&&&ي     

س&بتمبر، وه&ذا عل&ى آ&ل ح&ال ل&يس مهم، ولكن              /لأيل&و 
المه&م هو ما أعرب عنه من اهتمام من جانب الزمالء         
ال&&&يوم، وم&&&ن األهم&&&ية بمك&&&ان أن ن&&&أخذ ه&&&ذه الرس&&&الة   

وآما قلت حينما سبق لي   . ونقدمه&ا إل&ى مجلس اإلدارة     
الحدي&&&&ث فإن&&&&نا يمك&&&&ن أن نرس&&&&ل دع&&&&وات للخ&&&&براء    

األعضاء الحكوميي&ن ونرس&ل دعوات ليس فقط للدول         
ولك&ن لك&ل ال&دول األعض&اء في الكوبوس أيضا، ربما            
ه&ذا ه&و األس&لوب األفض&ل لتوسيع الخبرة التي سوف            
 .تتمخض عن المبادرة التي أشار السيد ممثل بلجيكا

ش&&&&كرا ل&&&&ك عل&&&&ى تعل&&&&يقك عل&&&&ى    : الرئFFFFيس
تشيلي طلبت  . المناقشات التي جرت حتى صباح اليوم     

 .الكلمة

جمة فورية من   تر) (تشيلي(السFيد غونزالFيز     
بالنسبة . ل&ك الش&كر يا سيادة الرئيس      ): اللغ&ة اإلس&بانية   

لم&ا ط&رحه ممثل اليونيدروا، أطلب إليكم آرئيس لهذه          
اللج&&نة وآخب&&ير أن توض&&ح ل&&ي م&&ا يل&&ي، ه&&ل اتفاق&&ية       
التسجيل تمنع وجود تسجيل إلكتروني ذات تكنولوجية  
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وأود . عال&ية؟ إذا آان األمر آذلك، فإننا نود أن نعرف     
نكم أن تس&اعدونا م&ن الناحية القانونية، هل أنرتمونا          م& 

 .يا سيادة الرئيس، أنار اهللا عليكم

لآلس&&ف . ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل تش&&يلي: الرئFFيس
س&&أخيب أمل&&ك ألن&&نا ال نس&&تطيع أن نجي&&ب عل&&ى ه&&ذا       

ربما ممثل اليونيدروا يستطيع أن ينيرك، أي       . الس&ؤال 
أن يس&&تطيع بع&&ض الش&&يء ف&&ي الع&&رض، سيوض&&ح ل&&نا 

 . سيتم عمل هذا السجل، لك الكلمةآيف

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السFيد ستانفورد    
. ش&&كرا ج&&زيال س&&يادة الرئ&&يس  ): م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

مع&&ذرة إذا آن&&ت ق&&د س&&ببت ف&&ي م&&زيد م&&ن الل&&بس وأن&&ا     
 .أحاول أن أوضح األمور

الش&رح ف&ي الوث&يقة األص&لية يعطينا فكرة عن          
رة أخ&&رى س&&وف  ه&&يكل نظ&&ام التس&&جيل الدول&&ي، بع&&با   

يك&&ون ه&&ناك س&&جل دول&&ي يك&&ون م&&تقدما م&&ن الناح&&ية       
التكنولوجية، فكل الممتلكات الدولية بمقتضى االتفاقية      

وهذا سوف  . س&وف ي&تم تس&جيلها بمقتض&ى هذا السجل         
يح&دد األولوي&ات المتمخض&ة عن هذه المصالح الدولية      
وهذه سوف يحدد بطبيعة الحال توفر للتمويل للمعدات 

والهدف من السجل هو    . دات الطائ&رات  الفض&ائية ومع&   
أن يك&&ون س&&جال إلكترون&&يا، أي بمع&&نى أن&&نا يمك&&ن أن     
نص&&ل إل&&يه ع&&ن ط&&ريق الوس&&ائل اإللكترون&&ية أي ب&&أن    
يك&ون ورق&يا أو ع&ن ط&ريق الوث&ائق، ولك&ن األطراف              
يمك&&&ن أن تص&&&ل إل&&&يه بش&&&كل مباش&&&ر ع&&&ن الط&&&ريق       
اإللكترون&&ي، وه&&ذا س&&وف يس&&مح لألط&&راف والس&&يما    

�الذي&ن طل&ب إل&يهم التمويل أن يقوموا على     ولك&ن   .. 
نح&&و مباش&&ر وض&&ع ه&&ذا الس&&جل بالنس&&بة إل&&ى إذا آ&&ان    

 .مطالبات قائمة

العنص&&ر الثان&&ي بالنس&&بة ل&&نظام التس&&جيل ال&&ذي 
تطرق&&ت إل&&يه حي&&نما تحدث&&ت م&&ن ق&&بل ه&&و أن س&&يكون     
بم&&ثابة س&&لطة إش&&رافية، وه&&ذا ورد اإلش&&ارة إل&&يه ف&&ي      

فهي اقترحت . تها إليكم ورقة أمانة اليونيدروا التي قدم    
أن تك&ون مهم&ة اإلش&راف ه&ذه، تك&ون في يد هيئة من             
هي&&ئات األم&&م الم&&تحدة إذا رأت الكوب&&وس استص&&واب     
ذل&ك عل&ى أس&اس اتفاق&ية التس&جيل التابع لألمم المتحدة          
 .التي هي في حوزة مكتب شؤون الفضاء الخارجي

واله&دف هو أن يكون هناك هيئة تشرف على     
ل&&ي، تل&&ك الهي&&ئة الت&&ي س&&وف تعي&&ن  تش&&غيل الس&&جل الدو

الق&&ائم بالتس&&جيل، وإذا م&&ا آ&&ان س&&وف ي&&تم تجدي&&د مدت&&ه  
وه&&ذه الس&&لطة   . وم&&دة وظيف&&ته أم ال، ويض&&ع القواع&&د   

اإلش&&رافية س&&وف تك&&ون بم&&ثابة ض&&امن دول&&ي ل&&نظام       
بمع&&نى آخ&&ر أنه&&ا س&&وف تك&&ون له&&ا   . التس&&جيل الدول&&ي

] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟ [س&&&لطاتها بالنس&&&بة للمس&&&تخدمين   
س&بة لتس&جيل الطائرات، فإن اإليكاو هو الذي يقوم          بالن

واإليكاو قد وافق من حيث المبدأ أن يقوم . بهذه المهمة
به&&&ذه المهم&&&ة بالنس&&&بة لمع&&&دات الطائ&&&رات بمقتض&&&ى     

وآم&&ا أوض&&حت لك&&م ف&&ي الس&&نة . ب&&روتوآول الطائ&&رات

الماضية فإن الجمعية العامة للهيئة الدولية للنقل بسكك 
 بروتوآول شبيه بذلك، وأسألكم الحدي&د ق&د وافقت على   

إن آ&&ان م&&ن المج&&دي بالنس&&بة لألم&&م الم&&تحدة أن تك&&ون  
بم&&ثابة الهي&&ئة المش&&رفة عل&&ى ه&&ذا ال&&نظام؟ إذا آ&&ان م&&ن 

 .المناسب أن تقوم بذلك أم ال؟ شكرا

ل&&&&دي بع&&&&ض  . ش&&&&كرا لليون&&&&يدروا : الرئFFFFيس
 .األسماء في قائمة المتحدثين، أوال، اليونان

ت&&رجمة فوري&&ة ) (نانال&&يو(السFFيد آاسFFابوغلو 
. ش&&كرا ج&&زيال س&&يادة الرئ&&يس   ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية  

طلبت الكلمة على أمل أن أسهل األمر على اليونيدروا 
 .لإليجاب

ه&&ناك س&&ؤالين، م&&ا ه&&و ال&&نظام القانون&&ي له&&ذا    
الس&&&جل؟ الس&&&ؤال الثان&&&ي، م&&&ا ه&&&ي اآلث&&&ار القانون&&&ية      
المتمخض&&ة ع&&ن تس&&جيل ش&&يء م&&ا ف&&ي ه&&ذا الس&&جل؟       

 أخرى، أال وهي، ما هي التفاصيل التي        وه&ناك مسألة  
س&&وف ي&&تم تس&&جيلها؟ ألن وفق&&ا لم&&ا ورد ف&&ي االتفاق&&ية،  
ف&إن األمي&ن العام بإمكانه أن يضع هذا السجل الدولي،          
ولك&&ن ه&&ناك بع&&ض ال&&نقاط الت&&ي يمك&&ن تس&&جيلها وه&&ذه   

واآلث&&&ار القانون&&&ية المتمخض&&&ة ع&&&ن   . مح&&&دودة للغاي&&&ة 
 لن تكون هي    التس&جيل ف&ي س&جل دول&ي من هذا القبيل          

نفس اآلثار التي تتمخض عن تسجيل نفس األشياء في 
ل&و أن دولة طلبت تسجيال، سواء آانت        . س&جل وطن&ي   

هذه الدولة دولة طرف أم غير، فإنه يتم ذلك من خالل 
أو أن&ه بمقتض&ى التس&جيل فإن&ه س&وف يقع على عاتقها            

 .بعض المسؤوليات

إذن، علي&نا أن نوض&ح آ&ل هذه األمور، وهذه           
طة س&وف تكون سلطة دولية ومن ثم فإننا نود أن           الس&ل 

نع&رف اآلث&ار القانون&ية، وم&ا م&ن ش&ك أن&ه من الناحية                
العمل&ية، أن ه&ذا س&وف يك&ون نظام&ا إلكترون&يا متقدما              
للغاي&&ة، ولك&&ن ن&&ود أن نع&&رف الوض&&ع القانون&&ي له&&ذه      

 .المسألة

ش&كرا للس&يد مم&ثل ال&يونان عل&ى ما           : الرئFيس 
ي القائم&&ة الس&&يد مم&&ثل ل&&دي ف&&. ط&&رحه م&&ن نق&&اط هام&&ة

 .بلجيكا، تفضل

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السFFيد مايFFنس 
بإيج&&از . أش&&كرك ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس  ): اللغ&&ة الفرنس&&ية 

ش&&ديد، آم&&ا ط&&رح الس&&يد مم&&ثل ال&&يونان ف&&إن الس&&جلين    
مخ&تلفان، ولك&ن المس&ألة ال ت&تعلق بالشكل وإنما تتعلق            
 ب&الهدف، وه&ناك ه&دف للتسجيل وهناك هدف لتسجيل         

المص&الح الدول&ي، وق&د تتاح لي الفرصة على أية حال            
بع&د ذل&ك لت&ناول ه&ذه المس&ألة ف&ي إط&ار مناقشة النص            
البلجيك&ي أو ف&ي إط&ار مناقش&ة مفه&وم دول&ة اإلطالق،              
ألنه سوف تكون هناك مهمتان، مهمة تحديد المصالح        
والمهم&ة الثان&ية التس&جيل بمقتض&ى م&ا ورد في اتفاقية             

 .التسجيل



COPUOS/LEGAL/T.648 
 

 
18 

نة بأولوية المسائل التي تم تناولها    وأح&ذر اللج  
فمس&ألة التس&جيل مس&ألة هامة، وحينما أشرت إلى أنها           
مسألة ذات أهمية ثانوية، لم أآن أعني أنها ذات أهمية      
ثانوي&&&ة بالمع&&&نى الحرف&&&ي ولك&&&ن آن&&&ت أتح&&&دث ع&&&ن      

إذن علي&&نا أن نس&&هر عل&&ى أن ه&&ذه المناقش&&ة   . الترتي&&ب
التسجيل هنا  س&وف ترآ&ز على المسائل الهامة فمسألة         

ت&&تعلق بعمل&&ية تنف&&يذ، تنف&&يذ ه&&ذا ال&&بروتوآول الخ&&اص    
 .بالممتلكات الفضائية

إذن، ح&تى نحسم مسألة التزامات الدولة وإلى        
آخ&&ره وم&&ا ورد ف&&ي ه&&ذا اإلط&&ار ف&&ي الق&&انون الدول&&ي،   
ح&&تى نحس&&م ه&&ذه المس&&ائل جم&&يعا، فإن&&ه ق&&د يك&&ون م&&ن    

ه الس&&ابق ألوان&&ه أن نس&&تبق األم&&ور اآلن ونت&&ناول ه&&ذ    
 .المسائل، مسائل التسجيل بالتفصيل وبعمق

ش&كرا للس&يد ممثل بلجيكا، وأوافقكم       : الرئFيس 
ب&&أن المس&&ألة األساس&&ية أال وه&&ي العالق&&ة الت&&ي ترت&&بط    
ال&&&بروتوآول الجدي&&&د واالتفاق&&&ية م&&&ن ناح&&&ية، وق&&&انون  
الفض&اء الدول&ي من ناحية أخرى ذلك القانون الذي أن            

مس&&&ائل . حدةتطوي&&&ره ه&&&نا داخ&&&ل أروق&&&ة األم&&&م الم&&&ت    
التس&جيل وإل&ى آخره هي من بين المسائل التي وردت           

، وم&&ن األهم&&ية بمك&&ان 225اإلش&ارة إل&&يها ف&&ي الوث&&يقة  
 .بالنسبة ألمانة اليونيدروا بأن نناقش هذه المسألة

 .في القائمة اآلن السيد ممثل تشيلي، نفضل

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(السFيد غونزالFيز     
أعل&&ق . ش&&كر ي&&ا س&&يادة الرئ&&يسل&&ك ال): اللغ&&ة اإلس&&بانية

 .تعليقين اثنين بداية يا سيادة الرئيس

أرى بصفة عامة أن تعليق السيد ممثل بلجيكا        
يغ&ير األم&ور بع&ض الش&يء، وبعدم&ا اس&تمعت إل&ى ما               
قال&&ه مم&&ثل ال&&يونان فإنن&&ي ال يس&&عني إال أن أش&&اطر م&&ا  

ولكن هناك . أب&داه م&ن ش&اغل، فطب&يعة السجل لم تحدد         
م&&اذا ع&&ن ال&&بلدان الت&&ي ل&&يس . أم&&ر ه&&امأم&&ر آخ&&ر وه&&و 

لديه&ا س&بيل للوص&ول إل&ى ه&ذا الس&جل الم&تقدم للغاية؟               
ه&ل سنواص&&ل فق&&ط قص&&ر الوص&&ول أو ال&&نفاذ إل&&ى ه&&ذا  
الس&جل عل&ى مجموع&ة معي&نة م&تقدمة؟ أم ن&ترك األمر             

 بالمائة من   99آم&ا ح&ادث من خالل االنترنت ونترك         
 .الناس بدون فرصة النفاذ في هذا السجل

وجه&&&ة نظ&&&رنا ينبغ&&&ي أن تتس&&&ع بالناح&&&ية    إن 
القانون&&ية والناح&&ية السياس&&ية ول&&م يك&&ن ه&&ناك رد ح&&تى   

اتفاق&&&ية . اآلن، م&&&ن وجه&&&ة نظ&&&رنا، عل&&&ى م&&&ا ط&&&رح    
 دال، بالنس&&&&بة للمه&&&&ام العام&&&&ة   4 � 1التس&&&&جيل ف&&&&ي  

لألجس&ام الفض&ائية تش&ير إل&ى تمدي&د ذل&ك إلى مجاالت              
 أخ&&رى ف&&ي التس&&جيل والحق&&وق الخاص&&ة ب&&الدول يمك&&ن 

إذن، المس&&&ألة ليس&&&ت م&&&تعلقة بالس&&&جل . اإلش&&&ارة إل&&&يها
 .فحسب

بالنس&&بة لمس&&ألة تحدي&&د المس&&ؤولية م&&ن خ&&الل    
القواع&&&&د األساس&&&&ية أو م&&&&ن خ&&&&الل االتفاق&&&&ية، أي أن   
األنش&طة الفض&ائية يج&ب أن تتم على النحو الذي يعود      

ال ينبغ&ي أن نق&ع في فخ   . بالخ&ير عل&ى البش&رية جم&يعا       
عن&&ي خ&&رقا له&&ذه الق&&اعدة،  حي&&ث أن الس&&جل يمك&&ن أن ي 

ق&&اعدة أن يك&&ون استكش&&اف الفض&&اء بم&&ا يع&&ود بالخ&&ير   
 .شكرا جزيال. على آل الشعوب

أش&&كر الس&&يد س&&فير تش&&يلي عل&&ى م&&ا  : الرئFFيس
مص&&ر له&&ا الكلم&ة، ولكن&&ي واث&&ق  . أب&داه م&&ن مالحظ&ات  

ب&أن ه&ناك وف&ود أخ&رى ترغ&ب ف&ي الحديث بشأن هذا               
 ولك&&ن س&&وف الب&&ند والمناقش&&ة ل&&ن نغلقه&&ا ص&&باح ال&&يوم 

نواص&ل ه&ذه المناقشة للبند الثامن من جدول األعمال،    
ول&ذا فإن قبلتم، نظرا ألن الساعة اآلن قد أشرفت على    
الواح&&دة، فإنن&&ي س&&أعطيكم الكلم&&ة عص&&ر ال&&يوم، الس&&يد 
س&فير آولومب&يا، ه&ل تسمح لي بذلك؟ سأعطيك الكلمة         

 .أما اآلن فالسيد ممثل مصر له الكلمة. آمتحدث أول

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (الحسFFيني السFFيد 
بالنسبة للمسألة ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكليزية     (

ق&يد البح&ث ي&ا س&يادة الرئ&يس، فه&ناك تش&ابه بي&ن نظام                 
ه&&&ناك نوع&&&ان م&&&ن . الفض&&&اء الخارج&&&ي ونظ&&&ام الج&&&و

التس&&&&جيل، أوله&&&&ا، تس&&&&جيل الطائ&&&&رات أو األجس&&&&ام     
 يتم وهذا. الفضائية من أجل تعريفها وتوضيح معالمها

ف&ي دول&ة م&ن ال&دول الم&تعاقدة، والق&انون الداخلي لهذه             
الدول&ة الم&تعاقدة هو الذي يحدد المعايير التي تمنح من     
خالله&ا جنس&يتها للطائ&رة أي أن الطائرة تحمل جنسية           
معي&&&نة، فطائ&&&رات مص&&&ر للط&&&يران تحم&&&ل الجنس&&&ية     
المص&رية، ومص&ر به&ذا المع&نى سوف تكون مسؤولة           

م به&ا ه&ذه الطائرة حينما تطير       ع&ن األنش&طة الت&ي تق&و       
نف&س الفكرة هي   . ف&ي المج&ال الج&وي لل&بلدان األخ&رى         

الت&ي تكم&&ن وراء م&ا ورد ف&&ي اتفاق&ية تس&&جيل األجس&&ام    
المطلق&ة ف&ي الفض&اء الخارج&ي، ألنه في الديباجة ورد          
ب&&أن تس&&جيل األجس&&ام الفض&&ائية الخارج&&ية ه&&و به&&دف   

عل&&ى تحدي&&د معالمه&&ا ح&&تى نح&&دد المس&&ؤولية الت&&ي تق&&ع  
 .عاتق الدول التي تطلق هذه األجسام

أم&ا بالنس&بة لتس&جيل الحق&وق الدول&ية، بالنسبة           
التفاق&&&ية اليون&&&يدوروا، ف&&&إن ه&&&ناك فص&&&لين يت&&&ناوالن    
التس&جيل، فه&ناك الفص&ل ال&رابع والفص&ل الخامس في            
الوث&&&يقة الت&&&ي عمم&&&ت علي&&&نا والت&&&ي تت&&&ناول مش&&&روع   

دي&&&د االتفاق&&&ية الخ&&&اص باليون&&&يدروا، واله&&&دف ه&&&و تح 
األولوي&&&ة ف&&&يما بي&&&ن الحق&&&وق الدول&&&ية وتحدي&&&د ت&&&اريخ   
وتوقي&&ت تس&&جيل ه&&ذه الحق&&وق، واألولوي&&ة قياس&&ا إل&&ى    

إذن األم&ر مخ&تلف واالتفاق&ية آما ورد      . حق&وق أخ&رى   
ف&&&ي ب&&&روتوآول الطائ&&&رات تح&&&دد الس&&&لطة المش&&&رفة     
بالنس&بة لعمل&ية التسجيل هذه والتي تنص على القواعد          

تسجيل، وهي تحدد القواعد   الت&ي تنظم هذا النوع من ال      
المفص&لة الخاص&ة بتس&جيل الحق&وق الدول&ية ف&ي مجال             

وهذه . الط&يران المدني أو في مجال الفضاء الخارجي        
الس&&&لطة اإلش&&&رافية ه&&&ي الت&&&ي تعي&&&ن المس&&&ؤول عل&&&ى   
التسجيل، أي الذي يقوم بتعيين األجسام، إذن نحن هنا         
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ن&&تحدث ع&&ن نوعي&&ن مختلفي&&ن م&&ن التس&&جيل أحدهم&&ا       
تحديد معالم األجسام الفضائية أو الطائرة حتى ي&تعلق ب  

نعط&يها آ&يان ما، والثانية تتعلق باألولوية بين الحقوق     
الدول&&&ية ووق&&&ت التس&&&جيل والتفاص&&&يل األخ&&&رى الت&&&ي   

 .ولك جزيل الشكر. يتضمنها هذا النظام

ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل مص&&ر، أش&&كرك : الرئFFيس
ل بصفة خاصة على استرعاء انتباهنا إلى نظام التسجي

 .المنصوص عليه في اتفاقية اإليكاو

س&أرفع إذن هذه الجلسة، ولكن قبل أن أرفعها         
سوف نواصل . س&أخبرآم ب&برنامج العم&ل عصر اليوم      

دراس&ة الب&ند الس&ادس الخاص باألمور المتعلقة بتحديد          
مع&الم الفض&اء الخارج&ي ورس&م معالم&ه وطابع المدار            

م&&نه الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض وإل&&ى أخ&&ره، واالن&&تهاء     
وبع&&د ذل&&ك س&&وف نع&&رج إل&&ى دراس&&ة   . ن&&أمل] حس&&بما[

البندي&&ن الثام&&ن والتاس&&ع، والم&&تحدث األول ف&&ي القائم&&ة 
ه&&و الس&&يد مم&&ثل آولومب&&يا، س&&وف أعط&&يه الكلم&&ة ف&&ي   
بداي&&ة عص&&ر ال&&يوم، وم&&ن ث&&م س&&وف نت&&ناول البندي&&ن       
التاس&ع والثام&ن، وإذا س&مح الوق&ت ف&إن الفريق العامل             

ه&ل لديكم أي    . يعق&د اج&تماعه   المعن&ي بالب&ند التاس&ع ق&د         
. أسئلة أو تعليقات على هذا الجدول المقترح للعمل؟ ال   

 .األمانة

غ&&دا ص&&باحا  . ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس : األمانFFة
س&&نعقد اج&&تماعا لل&&دول األعض&&اء ف&&ي اإليس&&ا وال&&دول     

، C0713الم&تعاونة وذل&ك في الساعة التاسعة في القاعة     
 .713 الساعة التاسعة في الدور السابع الغرفة

 .رفعت الجلسة. شكرا لألمانة: الرئيس

 05/13اختتمت الجلسة الساعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


