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 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/15افتتحت الجلسة الساعة 

 للج&&نة 649 أعل&&ن افت&&تاح االج&&تماع :الرئFFيس
الفرع&ية القانون&ية للجنة استخدام الفضاء الخارجي في       

 .األغراض السلمية، الكوبوس

 البند السادس

الس&يدات والس&ادة، س&وف نواصل النظر اآلن          
ف&ي الجلس&ة العام&ة ف&ي الب&&ند الس&ادس م&ن ب&نود ج&&دول        

لخارجي األم&ور الم&تعلقة ب&تعريف الفضاء ا   "األعم&ال   
وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض       
وآيف&ية اس&تخدامه بم&ا ف&ي ذل&ك بح&ث الس&بل والوسائل          
الكف&&&يلة بض&&&مان االس&&&تخدام الرش&&&يد والع&&&ادل للم&&&دار   
الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض، دون مس&&اس ب&&دور االتح&&اد     

 ".الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

يتي أن ننتهي   وآم&ا أش&رت صباح اليوم، في ن       
من النقاش المضموني حول هذا البند في جلسة عصر   

ال أرى أي وف&&&د يطل&&&ب الكلم&&&ة بالنس&&&بة للب&&&ند    . ال&&&يوم
أود أن أت&أآد، ه&ل ه&ناك أي وف&د يرغ&ب في             . الس&ادس 

إذن، ره&&نا . ت&&ناول الكلم&&ة ح&&ول الب&&ند الس&&ادس؟ آ&&ال     
بالحصول على تقرير الفريق العامل المعني بهذا البند        

ل&&يه رس&&ميا، ه&&ذا م&&ا س&&نفعله ف&&ي نهاي&&ة       والتص&&ديق ع
األس&بوع، ره&نا به&ذا التقرير إذن، نكون قد انتهينا من     

 .مناقشة البند السادس مضمونيا

الFFنظر فFFي مشFFروع اتفاقFFية المعهFFد الدولFFي لتوحFFيد     
القانون الخاص، بشأن المصالح الدولية في المعدات    

 المتنقلة

الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، س&&وف نواص&&ل   
 ال&&&نظر ف&&&ي الب&&&ند الثام&&&ن م&&&ن ب&&&نود ج&&&دول    اآلن ف&&&ي
ال&&نظر ف&&ي مش&&روع اتفاق&&ية المعه&&د الدول&&ي   "األعم&&ال 

لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص، اليون&&يدروا، بش&&أن المص&&الح 
، وفي المشروع األولي   "الدول&ية ف&ي المع&دات المت&نقلة       

لل&بروتوآول الملح&&ق به&&ا والم&&تعلق بالمس&&ائل الخاص&&ة  
 .بالممتلكات الفضائية

ة ع&&&دد م&&&ن المتحدثي&&&ن، وأود أن عل&&&ى القائم&&&
 .أعطي الكلمة للسيد ممثل بلجيكا الموقر

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

أع&&تقد أنك&&م حص&&لتم اآلن عل&&ى الورق&&ة غ&&ير الرس&&مية    
ه&&&ذا االق&&&تراح،  . الت&&&ي تتض&&&من اق&&&تراح وف&&&د بلج&&&يكا   

آل&&ية مخصص&&ة للتش&&اور م&&ا بي&&ن  الغ&&رض م&&نه وض&&ع  
ال&&&دول المم&&&&ثلة ف&&&&ي الكوب&&&وس والم&&&&نظمات الدول&&&&ية   
المتخصصة، وخاصة المراقبة منها في هذا االجتماع، 
وأفكر خاصة في الوآالة الفضائية األوروبية واالتحاد 
الدول&&&ي لالتص&&&االت الس&&&لكية والالس&&&لكية، وم&&&ا بي&&&ن    
عة ممثل&&ي المكات&&ب الفض&&ائية وممثل&&ي اليون&&يدروا بطب&&ي

وه&&&ذا يعن&&&ي، أن ه&&&ذه اآلل&&&ية للتش&&&اور، وآم&&&ا . الح&&&ال
ستش&كل، ه&ي آل&ية ف&ي واق&ع األم&ر تق&ع خارج اإلطار                
المؤسس&&&ي للكوب&&&وس، وه&&&ي آل&&&ية غ&&&ير رس&&&مية ف&&&ي    
طابعها، هدفها الوحيد هو تيسير التبادل وتيسير العمل 
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آ&&ي نحض&&ر االج&&تماع الق&&ادم للكوب&&وس، ش&&ريطة أن      
لكوب&&وس ف&&ي  يك&&ون ه&&ناك ب&&ند عل&&ى ج&&دول أعم&&ال ا     

ال&دورة الحادي&ة واألربعي&ن يخ&ص ه&ذا الموضوع، أن       
نعود إذن، ونحضر اجتماع الكوبوس القادم بعمل شبه      

وفي الدورة الحادية واألربعين للجنة، بإمكاننا      . منتهي
 .أن نضع هذا النشاط في تقرير نرفعه

إذن، س&&&&نقوم ب&&&&العمل بش&&&&كل غ&&&&ير رس&&&&مي    
هذا له أهميته  . والن&تائج تص&دق عل&يها اللج&نة الفرع&ية     

بالنس&بة للوف&د البلجيك&ي م&ن مخ&تلف الجوانب ألن هذا             
سيس&&مح، م&&ن ناح&&ية، ب&&العمل بش&&كل فع&&ال وف&&ي إط&&ار  

أهمية هذا العمل بالنسبة لبلجيكا يتلخص . زمن&ي محدد  
ف&&ي ال&&توافق واالتس&&اق م&&ا بي&&ن م&&ا ج&&اء ف&&ي الص&&كوك    
الخاص&&&&ة بالفض&&&&اء الخارج&&&&ي واتفاق&&&&ية اليون&&&&يدروا    

ه&&&ذه الدراس&&&ة الخاص&&&ة  . لح&&&ق به&&&ا وال&&&بروتوآول الم
بال&&&توافق م&&&ا بي&&&ن الص&&&كوك المخ&&&تلفة، ه&&&ذا ال&&&توافق    
واالتس&اق ه&و ال&ذي ش&جع وف&د بلج&يكا عل&ى تقدي&م هذا                 

. أس&&&اس العم&&&ل تق&&&رره ال&&&دول المش&&&ارآة    . االق&&&تراح
المش&ارآة تك&ون عل&ى أس&&اس طوع&ي تمام&ا، ونرح&&ب      
بمخ&تلف الوف&ود الت&ي ترغ&ب ف&ي الحض&ور، وبطبيعة             

 ارتف&ع التمث&يل آلم&ا ازدادت فعالية العمل،         الح&ال آلم&ا   
 أساس&&&&&&ا، L.229 و L.225وأس&&&&&&اس العم&&&&&&ل س&&&&&&يكون   

 .باإلضافة إلى أي اقتراحات أخرى يمكن أن تقدم

أم&ا بالنسبة للوثائق واللغة المستخدمة في هذه        
الوثائق، لقد فهمت تماما االعتبارات التي أثارها السيد 

 يعمل بشأن مندوب االتحاد الروسي، فيصعب عليه أن
ص&&&كوك تتض&&&من جوان&&&ب فن&&&ية بلغ&&&ة غ&&&ير لغ&&&ته األم  
ولك&&ن، إن أض&&فنا آذل&&ك المش&&اآل الخاص&&ة بالتفس&&&ير      
ول&&يس فق&&ط باللغ&&ة، أي تفس&&ير المفاه&&يم القانون&&ية، إذا     
أض&&&فنا ه&&&ذه الص&&&عوبة، فس&&&وف نعق&&&د األم&&&ور بش&&&كل 

وأق&&&ترح إذن، أن تس&&&تند آل&&&ية التش&&&اور إل&&&ى   . ص&&&ارخ
 هناك مختلف التفسيرات النص اإلنكليزي آي ال يكون

بإمكان&&&ي أن أق&&&ول لك&&&م أن ه&&&ناك ص&&&يغة     . القانون&&&ية
لل&برتوآول م&ترجمة باللغ&ة الفرنس&ية ولكنني لن أستند           
إل&&&يها، أفض&&&ل أن أس&&&تند إل&&&ى ال&&&نص األص&&&لي باللغ&&&ة  

 .اإلنكليزية آي ال يساء تفسير أي حكم

أس&&لوب العم&&ل ال&&ذي نق&&ترحه ه&&و التال&&ي، آ&&ي  
وال&&&دورة التال&&&ية للج&&&نة  نعم&&&ل م&&&ا بي&&&ن ه&&&ذه ال&&&دورة    

الفرع&&ية، أع&&تقد أن&&ه م&&ن المف&&يد أن نض&&ع نهج&&ا عمل&&يا   
يتلخص في تطوير نشاطنا عن طريق المراسالت، إن 
احتج&&&&نا إل&&&&ى عق&&&&د اج&&&&تماع أو اجتماعي&&&&ن أو ث&&&&الث  
اج&&تماعات للمش&&ارآين م&&ا بي&&ن ه&&ذه ال&&دورة وال&&دورة     
القادم&ة، ه&ذه االجتماعات للمشارآين في آلية التشاور         

ن لها فائدة إال إذا ما آنا قد أعددنا العمل مسبقا   ل&ن تكو  
بش&كل عمل&ي، ق&بل أن نجتمع فيما بيننا إذن، وبالتالي،            
أع&&تقد أن&&ه علي&&نا أن نط&&ور آل&&يات للمراس&&لة ف&&يما بين&&نا   
تس&&مح بترآ&&يز العم&&ل، بتنس&&يق العم&&ل وبالمس&&اهمات     

 .الخاصة بكل وفد مشارك

ه&ذا تقري&با آ&ل م&ا ل&دي س&يادة الرئيس، ولكن              
طب&يعة الح&ال أم&امكم ال&نص المقترح في الورقة غير            ب

الرس&&&مية، وبطب&&&يعة الح&&&ال ه&&&ناك آذل&&&ك ع&&&دد م&&&ن       
التفاصيل الخاصة باإلجراءات التي يمكن أن نحسنها،      
ولك&ن ه&ذا يمك&ن أن يتم ما بين الوفود التي ترغب في              

 .وشكرا. المشارآة في اآللية المقترحة

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل بلج&&يكا الموق&&ر    : الرئFFيس
بطبيعة الحال، سوف   . على هذا العرض وهذه المقدمة    

نت&ناول ذل&ك أث&ناء ال&نقاش، وأدعو الوفود أن تفكر إذن             
ف&ي االق&تراح البلجيكي آي نتناوله في الوقت المناسب           

الكلمة اآلن للمتحدث التالي على قائمتي، وهو . بنقاشنا
 .السيد ممثل االتحاد الروسي الموقر

ت&&رجمة ) (وس&&ياالتح&&اد الر(السFFيد برونيFFن  
السيد . شكرا سيادة الرئيس  ): فورية من اللغة الروسية   

الرئ&&&يس، س&&&يداتي وس&&&ادتي، إن ع&&&رض الموض&&&وع    
الخ&اص بدراس&ة مش&روع االتفاق&ية، اتفاقية اليونيدروا          
وال&&&بروتوآول الملح&&&ق به&&&ا، ه&&&ذا الب&&&ند عل&&&ى ج&&&دول   
أعمال&&&نا ج&&&اء ف&&&ي محل&&&ه آ&&&ي نض&&&من مس&&&تقبل ه&&&ذه      

ي المعمول به وتجنب أي الص&كوك وفق&ا للق&انون الدول      
اص&&طدام بي&&ن ال&&نظم القانون&&ية المخ&&تلفة بش&&أن مس&&ائل    
ح&يوية آتس&&جيل األجس&ام الفض&&ائية ومس&ؤوليات دول&&ة    
اإلط&&الق، وإن العم&&ل عل&&ى ه&&ذا المش&&روع م&&ادة تل&&و      
األخ&رى أم&ر ق&د ال يدخ&ل ف&ي والي&ة الكوب&وس، ولكن               
م&نذ اآلن بإمكان&نا أن نتقدم بمالحظات عامة حول هذا           

 .روعالمش

إن مفه&وم المم&تلكات الفض&ائية مفهوم أساسي         
بالنس&&بة لالتفاق&&ية ولك&&نه ع&&رف بش&&كل غ&&امض وم&&بهم  
مم&&&ا ق&&&د ي&&&ؤدي إل&&&ى ص&&&عوبات ف&&&ي تطب&&&يق أحك&&&ام        

ثانيا، حيث أن سردا للممتلكات الفضائية      . البروتوآول
آم&ا ه&ي الحال بالنسبة للطيران، هذا السرد ال يوضح           

لك، هل هناك فائدة بعد ذ. تمام&ا ما سيندرج في السجل  
ب&&&الفعل أن نش&&&ير إل&&&ى تراخ&&&يص وموافق&&&ة الهي&&&ئات      
الوطن&&&ية أو الدول&&&ية الحكوم&&&ية الت&&&ي تع&&&نى باألنش&&&طة 
الفض&&&ائية والت&&&ي ال يمك&&&ن أن ينط&&&بق عل&&&يها الق&&&انون  

من ناحية أخرى، هل نضع     . المدن&ي ف&ي أغل&ب ال&دول       
آذل&ك الحق&وق غ&ير المادية الخاصة باإلشراف والنقل          

 .لكات الفضائية؟وإدارة الممت

هناك من ناحية حق الملكية، وهناك نظم على 
الص&عيد الدول&ي وعل&ى الص&عيد الوطن&ي تحك&م الملكية             
الفك&&رية وبالتال&&ي فل&&يس م&&ن المناس&&ب تمام&&ا أن نض&&ع   
اس&&تثناءات ف&&يما ي&&تعلق الملك&&ية الفك&&رية ف&&ي إط&&ار ه&&ذا  
ال&&نظام، وآذل&&ك بالنس&&بة لمفه&&وم المم&&تلكات الفض&&ائية    

 مفه&وم العق&ود التجارية، آما تعرفون     سيص&عب إدراج  
العق&&&ود ال&&&تجارية ف&&&ي المج&&&ال الفض&&&ائي تش&&&كل ع&&&ادة 
وث&&&ائق طويل&&&ة معق&&&دة وتت&&&ناول ع&&&ددا م&&&ن الحق&&&وق       
ال&تجارية الت&ي له&ا ط&ابع م&ترابط ف&يما بي&نها باإلض&افة         
إلى مشكلة تقنية أخرى، آيف يمكننا أن نسجل الحقوق 
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ها في إطار   ال&تعاقدية التي يصعب علينا أن نتوصل إلي       
 .اتفاق محدد

لك&ل ه&ذه األسباب فإننا نرى أنه من المفيد أن           
نن&&تهج نهج&&ا مس&&تخدم آذل&&ك ف&&ي ال&&بروتوآول الخ&&اص  
بالط&&يران، أي قائم&&ة ملموس&&ة باألجس&&ام الفض&&ائية أو     

بإمكان&&&نا أن نض&&&ع عل&&&ى ه&&&ذه   . المم&&&تلكات الفض&&&ائية 
القائم&&&&ة، عل&&&&ى س&&&&بيل الم&&&&ثال، المحط&&&&ات المداري&&&&ة  

ض&&ائية الت&&ي يمك&&ن أن تس&&تخدم أج&&زائها والمرآ&بات الف 
ألغ&&&&&راض مح&&&&&ددة، عل&&&&&ى س&&&&&بيل الم&&&&&ثال، أجه&&&&&زة 
االتص&&&&&االت الفض&&&&&ائية أو ال&&&&&نماذج المص&&&&&غرة ف&&&&&ي 
المحط&&ات المداري&&ة باإلض&&افة إل&&ى نظ&&م ال&&نقل وآاف&&ة     
العناص&&&ر المس&&&تقلة، مرآ&&&بات اإلط&&&الق والمن&&&تجات    

ه&&ذه القائم&&ة بطب&&يعة الح&&ال له&&ا ط&&ابع أول&&ي . الفض&&ائية
 . ن تدرس بعمقويجب أ

م&&&&ن ناح&&&&ية أخ&&&&رى ف&&&&إن س&&&&ردا للمم&&&&تلكات  
الفض&&ائية الت&&ي تخض&&ع لل&&بروتوآول سييس&&ر ال&&تعرف   
عل&&يها ألغ&&راض التس&&جيل وإلض&&فاء دق&&ة أآ&&بر عل&&ى     
ال&&&&بروتوآول، وس&&&&وف ييس&&&&ر ذل&&&&ك آذل&&&&ك تطب&&&&يق     
ال&بروتوآول عل&ى الص&عيد العمل&ي باإلضافة إلى سبل           

 .الطعن القانوني

م الخ&&&اص م&&&ن ناح&&&ية أخ&&&رى ه&&&ناك المفه&&&و   
بمراق&بة إدارة وال&تحكم ف&ي األجس&ام الفضائية، خاصة           
جاء أن عملية نقل المراقبة هذه، سوف يمس بالضرر         
بال&نظم التشغيلية، فهذا ال يجب أن يعتبر متعارضا مع          

وهذا النظام يخلق مشاآل يصعب التمييز     . النظام العام 
ف&يما بي&نها، إذا م&ا تحدثنا عن سواتل االتصاالت وهي            

هدفة أساس&&ا ف&&ي ه&&ذا ال&&نص، س&&واتل االتص&&االت المس&ت 
هذه جسم معقد من الناحية القانونية وهناك مصالح في 
الملكية من جانب عدد من الدائنين وحقوق للملكية من         

 . جانب عدد من الدائنين

الجم&يع يع&رف أن عملية تأجير أو بيع الساتل      
من ناحية  . تغط&ي عناص&ر مخ&تلفة أو دائني&ن مختلفي&ن          

 م&&ن الص&&حيح أن نف&&ترض أن ه&&ناك دائ&&ن أخ&&رى ل&&يس
واح&د له ح&ق مراقبة الساتل بأآمله، ساتل يحمل عشر    

 .أجهزة للنقل وملك لعشر مالك مختلفين

ثان&&يا، س&&واتل االتص&&االت بش&&كل ع&&ام تض&&من  
االتص&االت عل&ى مس&احات شاس&عة وتغط&ي ع&ددا م&ن        
األط&&راف وتوف&&ر آذل&&ك خدم&&ات للط&&وارئ، وف&&ي ه&&ذا  

اف&يا بالنس&بة لما جاء في المادة    الص&دد ال نج&د م&بررا آ       
التاس&عة لمش&روع البروتوآول الخاص بنقل اإلشراف        
أو ال&رقابة عل&ى الجس&م الفضائي، وإذا ما آان في ذلك      
م&ا يض&ر بع&دد م&ن ال&نظم التشغيلية، فإن هذا األسلوب         
للطع&&ن القانون&&ي ل&&ن يعت&&بر ب&&ه مس&&اس لل&&نظام الع&&ام أو  

 .السياسة العامة

ى فهذا االستخدام ال يتم     ثال&ثا، م&ن ناح&ية أخ&ر       
فقط من جانب الجهات التجارية ولكن آذلك من جانب  

جه&&ات حكوم&&ية وإمكان&&ية نق&&ل ه&&ذا اإلش&&راف أو ه&&ذه    
ال&رقابة بالنس&بة لس&واتل له&ا عالقة بأجهزة حكومية قد            
يعت&بر م&ن جان&ب السلطات الحكومية آتهديد لسيادتها،       
لى وبالتالي فقد نضع عقبة هنا على طريق التصديق ع

 .هذه االتفاقية أو هذا البروتوآول

رابع&&ا، العالق&&ة م&&ع المع&&اهدات أو الص&&كوك      
الدول&ية األخ&&رى، علي&نا أن نس&&تعرض العالق&ة م&&ا بي&&ن    
ه&ذه االتفاق&ية وه&ذا البروتوآول لليونيدروا والصكوك       
القانون&&ية القائم&&ة، وباإلض&&افة إل&&ى العالق&&ة م&&ع االتف&&اق 

لخ&اص بإنق&&اذ  الخ&اص بالفض&اء الخارج&ي أو االتف&اق ا    
المالحي&ن الفض&ائيين أو االتفاق&ية الخاص&ة بالمسؤولية          
لل&&تعويض ع&&ن األض&&رار أو اتفاق&&ية التس&&جيل، ه&&ناك     
آذل&&ك العالق&&ة م&&ا بي&&ن ه&&ذه الص&&كوك واالتفاق&&ات الت&&ي  
أب&&&رمها ع&&&دد م&&&ن ال&&&دول ف&&&يما بي&&&نها، وض&&&من ه&&&ذه      
االتفاق&ات ه&ناك االتف&اق الدول&ي الحكوم&ي ما بين آندا            

ء الوآال&&ة األوروب&&ية للفض&&اء وال&&يابان وم&&ا بي&&ن أعض&&ا
واالتح&&اد الروس&&ي والوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية ف&&يما 
يخ&ص ال&تعاون ف&&ي مج&ال المحط&&ة الفض&ائية الدول&&ية،     
ه&ذا االتف&اق يح&دد نظام قانوني، وهذا يختلف في واقع     
األم&ر عم&ا ج&اء ف&ي مش&روع ال&بروتوآول المعروض        

 .على نظرنا

 أن ننص في    وف&ي ه&ذا الصدد من الضروري      
الم&ادة الخامس&ة على إمكانية أمام الدول المشارآة آي          
تع&رب ع&ن تحفظاتها فيما يتعلق بعدم انطباق عدد من           
أحك&&ام االتفاق&&ية عل&&ى العالق&&ات الت&&ي تحك&&م االتفاق&&ات    
الت&&&ي أبرم&&&تها الدول&&&ة المعن&&&ية م&&&ن ق&&&بل م&&&ع ال&&&دول      

 .شكرا. األخرى

 أتوج&&ه بالش&&كر إل&&ى مم&&ثل االتح&&اد    :الرئFFيس
هل باإلمكان أن تقدم لنا نسخة من . وسي على بيانهالر

ب&يانك ه&ذا، س&واء باإلنكل&يزية أو بأي لغة ألنه سيكون            
مفيد جدا للمشترآين أن يتعرفوا بدقة على مستوى هذا 
الب&يان ويع&يدوا ق&راءته م&رة أخرى ألنه بيان هام، هذا            

 .سوف يجدي

ت&&رجمة ) (االتح&&اد الروس&&ي (السFFيد برونيFFن  
نع&م، س&&وف نق&دم لألمان&&ة   ): ة الروس&ية فوري&ة م&ن اللغ&&  

 .نص هذا البيان ونرجو أن يعمم

الص&&&ين ه&&&و  . ل&&&ك ج&&&زيل الش&&&كر  : الرئFFFيس
 .المتحدث التالي في القائمة

ترجمة فورية من   ) (الص&ين (السFيد هويكFانغ     
يتوقف المتحدث ألن   [سيادة الرئيس،   ): اللغ&ة الصينية  

ن وفد الصي ] ال&ترجمة ال تصل إلى آل الوفود ثم يتابع        
ي&ا س&يادة الرئ&يس درس ال&تقرير ال&ذي طرح&ته األمانة              
واليون&يدروا، ال&تقرير المش&ترك في إطار البند الثامن،          

، وأنص&&تنا إل&&ى ع&&رض  L.225أي الوث&&يقة ال&&واردة ف&&ي  
الدآتور ستانفورد من اليونيدروا وآذلك بيانات الوفود 

، ESAاألخ&رى والس&يما ب&يان الهي&ئة األورب&ية للفضاء            
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 عل&&&&&ى فه&&&&&م اله&&&&&دف الم&&&&&توقع م&&&&&ن وه&&&&&ذا يس&&&&&اعدنا
 .البروتوآول وآيفية صياغته

ونح&ن نش&كر الجم&يع عل&ى إسهامهم آما نغتنم      
ه&&ذه الفرص&&ة لك&&ي ن&&تقدم بدورن&&ا بتعليقات&&نا المبدئ&&ية،      

 20بيان&&ي س&&يكون ب&&يانا مط&&وال وسيس&&تغرق حوال&&ي      
دق&&&&&يقة، وعل&&&&&ى أي ح&&&&&ال آم&&&&&ل أن ال أخ&&&&&رج ع&&&&&ن   

 .الموضوع

ون&&&&يدروا الس&&&يد الرئ&&&يس، نح&&&ن ش&&&اآرين للي    
جه&&&وده لتوس&&&يع نط&&&اق ال&&&نظام ال&&&ذي يحك&&&م االه&&&تمام  
الدولي بالمعدات المتحرآة والملكية الفضائية، وندرك     
بطب&&&يعة الح&&&ال أهم&&&ية اش&&&تراك القطاع&&&ات الخاص&&&ة    
والك&&يانات األخ&&رى، وه&&ناك مس&&ائل ت&&تعلق بال&&تمويل     

. والض&مانات وإل&ى أخره، آل هذه سوف يتسع نطاقها         
توص&&ل إل&&ى حل&&ول مناس&&بة   وم&&ن األهم&&ية بمك&&ان أن ن 

ونض&ع األحكام التشريعية الضرورية وندرك الطبيعة        
المهن&ية والفن&ية لقانون الفضاء الدولي ودور الكوبوس     
ف&&&ي وض&&&ع ال&&&نظام القانون&&&ي الخ&&&اص ف&&&ي الفض&&&&اء       

 .الخارجي

ويدع&&م وف&&د الص&&ين االش&&تراك الفع&&ال للج&&نة     
الفرع&ية ف&ي دراس&ة مش&روع االتفاق&ية الدولية الخاص       

حة الدول&ية ف&ي المعدات المتحرآة والممتلكات        بالمص&ل 
 .الفضائية

علي&&نا أن نوض&&ح ه&&نا ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، أن      
تطوي&&&&ر ال&&&&نظام الدول&&&&ي، بش&&&&أن تموي&&&&ل المم&&&&تلكات   
الفض&ائية والتأمين عليها، مهمة عويصة، فتنطوي في        
ث&ناياها عل&ى أبعاد قانونية متداخلة ومعقدة ومن ثم فإن    

ية الفض&&ائية س&&يكون  ص&&ياغة ب&&روتوآول بش&&أن الملك&&  
أص&عب قياس&ا إل&ى ب&روتوآول الطائرات ونظم السكك          
الحديدي&&ة، ول&&ذا يتعي&&ن أن نخ&&وض ف&&ي دراس&&ة معمق&&ة   
بالنس&&بة للمس&&ائل المح&&ددة واألساس&&ية ق&&بل أن ن&&درس     

 .بروتوآول الملكية الفضائية

أوال، آ&يف نوض&ح مفه&وم المع&دات الفضائية          
ج&&ل توف&&ير أو الملك&&ية الفض&&ائية توض&&يحا قانون&&يا م&&ن أ

الض&&&مان والتأمي&&&ن وال&&&تمويل، وبمع&&&نى أوس&&&ع، ف&&&إن   
مع&دات الفضاء هي نوع من المعدات المتحرآة، ومن         
ثم يمكن تخضع لعملية التكييف للنظام القانوني الدولي 

وم&ع ذل&ك ف&إن المعدات       . الخ&اص ب&المعدات الم&تحرآة     
الفضائية بالمعنى القانوني المدني تختلف عن المعدات 

 بالطائرات أو بالسكك الحديدي، هذا      األخ&رى الخاصة  
إض&&&&افة إل&&&&ى الط&&&&ابع الف&&&&ريد بموقعه&&&&ا أي بالفض&&&&اء   

والق&&&يمة ال&&&تجارية لمع&&&دات الفض&&&اء إنم&&&ا   . الخارج&&&ي
بعمله&&&ا وتش&&&غيلها وموقعه&&&ا ف&&&ي  ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[

، وسواتل االتصال وسواتل ]؟يتعذر سماعها؟[المدار  
 أآبر  مراق&بة م&وارد األرض قد يكون لها قيمة تجارية         

ويمك&ن أن تف&ي بتكال&يفها وتكال&يف تش&غيلها ومن ثم ال              
تح&تاج إل&ى دع&م مال&ي م&ن الدول&ة ألنه&ا تك&ون مستقلة                 
بذاته&&ا، ولك&&ن س&&واتل الدراس&&ات العلم&&ية والمرآ&&بات     

الفض&ائية الت&ي عل&ى مت&نها رواد فضاء والسواتل التي            
به&&&ا مع&&&امل وإل&&&ى أخ&&&ره، وس&&&واتل الخدم&&&ات العام&&&ة  

جوي&&ة وس&&واتل مراق&&بة الك&&وارث  آس&&واتل األرص&&اد ال
البيئ&ية والتغييرات البيئية، هذه ال تحتاج فحسب للدعم         
المال&ي م&ن الدول&ة ل&تطويرها وإطالقه&ا، ولك&ن إض&افة        
إل&ى ذل&ك ف&إن عملها ال يمكن أن يستمر دون أن يكون              

 .هناك دعوة من الدولة، دعم مالي

وم&ا م&ن ش&ك أنها في طبيعة الحال تنتمي إلى          
ائية والمع&&دات الم&&تحرآة ف&&ي الفض&&اء،    الملك&&ية الفض&& 

ومن . ويصعب بطبيعة الحال أن نحدد قيمتها التجارية     
ث&م ف&إن المس&ألة القانون&ية الت&ي ت&برز وتبزغ هنا إذا ما                
آ&&ان ه&&ذا ال&&نوع م&&ن المع&&دات الفض&&ائية يمك&&ن أن يع&&د  
ملك&ية فض&ائية وم&ن ث&م يك&ون من حقه الحصول على               

 .التمويل الدولي والتأمين الدولي

ه&&ناك ن&&وع آخ&&ر، حي&&ث أن مع&&دات الفض&&اء   و
ه&ي ج&زء ال ي&تجزأ م&ن نظ&م فض&ائية أآبر وعملها قد                
يح&&تاج إل&&ى مع&&دات أخ&&رى وتس&&هيالت عل&&ى األرض    
ألن&ه ب&دون ه&ذه المع&دات التي على األرض أو غيرها           
ف&إن ه&ذه المعدات الفضائية أو األجهزة الفضائية قد ال      

ال، نظام تكون ذو فائدة على اإلطالق، على سبيل المث     
 Global Navigationالمالح&&ة العالم&&ية ال&&ذي يع&&رف ب&&ـ  

System خل&&&&&&ية م&&&&&&ن خالي&&&&&&ا  66، وال&&&&&&ذي يتض&&&&&&من 
، وما لم يكن هناك نظام متكامل أو هناك         ]االي&ريديوم [

حق في االشتراك في هذا النظام فإنه يصعب أن نحدد          
؟ي&&&تعذر [الق&&&يمة الفعل&&&ية، ألن&&&ه إذا م&&&ا حص&&&لنا عل&&&ى    

مة الفعل&&&&ية لس&&&&اتل واح&&&&د أو س&&&&نقدر الق&&&&ي] س&&&&ماعها؟
وفي هذه  . آلها] والم&نظومة [لمجموع&ة الس&واتل آله&ا       

الحال&ة، فه&ل ه&ذه المعدات تعد ممتلكات فضائية يمكن           
التأمي&&&ن عل&&&يها؟ وم&&&ن ث&&&م ف&&&إن مفه&&&وم ال&&&تطابق بي&&&ن   
المع&&دات الفض&&ائية وم&&ا يرت&&بط به&&ا، آ&&ل ه&&ذه المس&&ائل 

 ].؟يتعذر سماعها؟[على أي حال ينبغي توضيحها و 

ثان&يا، آيف ننسق هذا النظام مع نظام الفضاء         
الدولي ونتجنب عدم االتساق فيما بينهم وبين المبادئ؟ 
المس&&ألة آونه&&ا المس&&ألة األساس&&ية ينبغ&&ي إب&&رازها أال     
وهي أن النظام الحديث الذي ينطلق من قانون الفضاء   

ه&&ل ي&&نطلق م&&ن اتفاق&&ية . الدول&&ي أو م&&ن قواني&&ن أخ&&رى
المع&&اهدات األخ&&رى الت&&ي تحك&&م  الطائ&&رات الحال&&ية أو 
بطب&&&&يعة الح&&&&ال، إن اختلف&&&&ت   . الفض&&&&اء الخارج&&&&ي؟ 

 .ستختلف النتائج] ؟يتعذر سماعها؟[

ولق&&د الحظ&&نا أن مقدم&&و الوث&&يقة ق&&د ارتك&&زوا    
عل&ى مش&روع اتفاقية الطيران المدني وقالوا أن أحكام          
ه&ذا ال&بروتوآول ل&ن تع&دل مش&روع االتفاق&ية الخاصة             

ف&&ي المع&&دات الم&&تحرآة، بطب&&يعة بااله&&تمامات الدول&&ية 
الح&ال، ه&ذا ال&نوع م&ن التفك&ير وه&ذا النهج ينطلق من                
الق&انون ال&تجاري الدول&ي وم&ن ق&انون الفضاء الدولي،        
ولك&&&ن يج&&&ب أن ن&&&أخذ ف&&&ي الحس&&&بان االخ&&&تالف بي&&&ن   
الطائ&&&رات واألجس&&&ام الفض&&&ائية، وبه&&&ذا يس&&&هل عل&&&ى   
ودة االتساق بين النظام المقترح الجديد والقواعد الموج
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ف&ي ق&انون الفضاء الخارجي التي على أي حال ينبغي            
 .أن تخضع جميعها للمراجعة والتنقيح

وما ورد من جانب اإليسا آما ورد في الوثيقة 
، يوض&&&ح ب&&&أن المش&&&كلة مازال&&&ت قائم&&&ة وأنه&&&م      229

فكم&&ا نع&&رف أن اإلط&&ار   . يش&&اطروننا نف&&س المش&&اعر  
الحال&ي لق&&انون الفض&اء الدول&&ي ي&&نطلق م&ن ق&&اعدة ه&&ي    

وي&نطلق أيضا من الوالية على األجسام       . ق&اعدة ال&دول   
الفض&&&ائية وجنس&&&يتها وآذل&&&ك م&&&ا تمخ&&&ض ع&&&ن ه&&&ذه     
األجس&ام من دمار، والدول بطبيعة الحال يجب هنا أن        

والم&ادة السادس&ة من     . يك&ون له&ا حق&وق وله&ا واج&بات         
أن ال&دول األطراف تتحمل     "المع&اهدة الفض&ائية تق&ول       

ة التي تضطلع بها في   المسؤولية عن األنشطة الفضائي   
الفض&اء الخارج&ي، س&واء آان&ت ه&ذه األنش&طة تتم من              

وبطب&&&يعة . جان&&&ب هي&&&ئات حكوم&&&ية أو غ&&&ير حكوم&&&ية 
الح&&ال األنش&&طة الوطن&&ية ت&&تم وفق&&ا ألحك&&ام المع&&اهدات   

ستقول ] ؟متى؟[ولكن . نهاي&ة االقت&باس  " المعم&ول به&ا   
ب&أن أنشطة الهيئات الغير حكومية سوف تحصل على         

 .لهيئات المختصة في الدولةاذنات من ا

ول&&دى وض&&ع نظ&&ام دول&&ي للتأمي&&ن، ف&&إن ه&&ناك 
مس&ألة تح&تاج إل&ى ح&ل وه&ي آيف&ية ت&ناول المسؤولية،           
بم&ا ف&ي ذل&ك المس&ؤولية عن الدمار الذي يتمخض عن       
األنش&&طة الت&&ي تق&&وم به&&ا الهي&&ئات الحكوم&&ية والهي&&ئات   
الغ&&&ير حكوم&&&ية، وآذل&&&ك العالق&&&ة ف&&&يما بي&&&ن الهي&&&ئات   

بلدان وعمل&&ية توف&&ير الض&&مانات والتأمي&&ن   بمخ&&تلف ال&& 
لألجس&ام الفض&ائية وتحديد الحقوق والواجبات في هذا         

 .الصدد

وع&الوة عل&ى م&ا ذآرتم، هناك مسائل قانونية       
وم&وارد ض&رورية لكي يضطلع مكتب شؤون الفضاء      
الخارج&&ي بمهام&&ه باعت&&بار أن&&ه مش&&رف عل&&ى مس&&ألة       

إنما يتطلب  إذن، تعقيد هذه المسائل     . الملك&ية الفض&ائية   
التي لم تحظى باهتمام آافي     ] ؟يتعذر سماعها؟ [وضع  

 .على األقل في مشروع البروتوآول الحالي

وأخ&يرا ول&يس آخ&را، آيف نسهر على اتساع          
نط&اق ق&بول ال&نظام المق&ترح من جانب الدول والسيما           
ال&&دول الفض&&ائية، ه&&ذه مس&&ألة هام&&ة ينبغ&&ي أن تحظ&&ى   

تس&&اع مس&&ائل ق&&انون  ونظ&&را ال. بااله&&تمام م&&نذ ال&&بداية 
الفض&&اء الخارج&&ي واه&&تمام مخ&&تلف الحكوم&&ات، وف&&ي  
ض&&وء نظ&&ام التأمي&&ن وإل&&ى أخ&&ره فإن&&نا علي&&نا أن نح&&دد   
دور آل منا ونتخذ إجراءات فعالة لكي يتم إشراك آل      

وبطبيعة الحال  . الهي&ئات الحكوم&ية ف&ي وض&ع القانون        
لجنت&نا ه&ذه تس&تطيع أن تق&دم المس&اعدة الضرورية في             

 .ددهذا الص

خ&&تاما ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، وبص&&فة عام&&ة ف&&ي     
إط&ار هذا البروتوآول فإننا نقول بأن هذا البروتوآول      
م&ازال ف&ي مرحل&ته المبدئ&ية للغاي&ة ول&يس جاه&زا لكي          
يط&رح على بساط البحث في هذه اآلونة، ومن ثم فإننا   
نقول إن األمانة بالتعاون مع أمانة اليونيدروا يمكن أن 

بلة مش&&&روعا لل&&&بروتوآول يخ&&&ص تق&&&دم لدورت&&&نا المق&&&
المم&&&&تلكات الفض&&&&ائية، وبع&&&&د ه&&&&ذا يمك&&&&ن أن نح&&&&دد    

]����]يمك&&&&&&&ن .[ ��س&&&&&&&نطرح ه&&&&&&&ذا  .] 
مش&&&روع ال&&&بروتوآول م&&&رة أخ&&&رى عل&&&ى اليون&&&يدروا  

 ].؟يتعذر سماعها؟[

وخالص&&&&ة الق&&&&ول بالنس&&&&بة له&&&&ذا المش&&&&روع، 
مش&روع ال&برتوآول الخ&اص بالملك&ية الفض&ائية، فإن&نا       

ا أن نول&&&ي اه&&&تمام ش&&&ديد وأن   ينبغ&&&ي ه&&&نا ف&&&ي لجنت&&&ن  
نس&&&&تجيب اس&&&&تجابة ب&&&&ناءة لمتطل&&&&باته، وال ينبغ&&&&ي أن 

 .نتسرع

وق&بل أن أنه&ي ل&دي آلم&ة أخ&يرة، س&نقدم بيانا              
ولك جزيل الشكر يا    . لألمان&ة لك&ي تعمم&ه على الوفود       

 .سيادة الرئيس

ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل الص&&ين، ج&&زيل  : الرئFFيس
 قل&&تم أن لألم&&ر] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟. [الش&كر عل&&ى ب&&يانه 

 بيانكم سوف يتم تقديمه لألمانة، هل يقدم بالصينية؟

ت&&&رجمة ) (الص&&&ين(السFFFيد هوانFFFغ هويكFFFانغ  
 .ال، بالصينية وباإلنكليزية): فورية من اللغة الصينية

م&&ازال ل&&دي بع&&ض   . ش&&كرا ج&&زيال : الرئFFيس
آولومب&&يا طلب&&ت الكلم&&ة ص&&باح   . األس&&ماء ف&&ي القائم&&ة 

غب الكلمة، ومن ثم   ال&يوم، ولك&ن ت&ناهى إل&ي أنه ال ير          
نف&ذت القائم&ة، وأتساءل هل هناك أي وفد آخر يرغب           
ف&ي الحدي&ث ف&ي ه&ذه اآلونة؟ أرى وفدين، الوفد األول       

 .هو السيد ممثل البرازيل

ترجمة فورية من ) (البرازيل(السيد دا سيلفا 
وف&&د ال&&برازيل ي&&ود فق&&ط ي&&ا س&&يادة     ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

م&&رة لالس&&تماع إل&&ى   الرئ&&يس أن يخ&&برآم بس&&عادته الغا  
التعل&يقات الت&ي تق&دم به&ا وف&د الص&ين، وسنكون له من        
 .الشاآرين لو قدم لنا نسخة من بيانه باللغة اإلنكليزية

أآ&&&د ل&&&نا مم&&&ثل   شFFFكرا للFFFبرازيل،  : الرئFFFيس
الص&&ين أن&&ه س&&وف يق&&دم ل&&نا نس&&خة باللغ&&ة اإلنكل&&يزية      

 .المكسيك. وباللغة الصينية

 فوري&&ة ت&&رجمة) (المكس&&يك(السFFيد آورديFFرو 
أش&&كرك ج&&&زيل الش&&كر س&&&يادة   ): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&&بانية  

أنا أيضا أود أن أعرب     . الرئ&يس عل&ى إعطائ&ي الكلمة      
ع&ن اهتمام&ي الش&ديد للب&يان ال&ذي تق&دم ب&ه السيد ممثل               

وأسترعي . الصين بشأن مشروع البروتوآول المبدئي
 الت&&ي قدم&&تها  227انت&&باهكم إل&&ى م&&ا ورد ف&&ي الوث&&يقة    

دع&وة أيض&ا ألعضاء الكوبوس بأن      ه&ناك   . اليون&يدروا 
يرس&لوا أعض&اء متخصصين من ضمنهم إلى المؤتمر         
ال&&&ذي س&&&يعقد ف&&&ي ج&&&نوب أفريق&&&يا، وأظ&&&ن أن ال&&&نص   
الخ&اص باليون&يدروا وإل&ى أخ&ره يمكن أن يتم مناقشته            

 .ولك جزيل الشكر. في وقت الحق
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 .ألمانيا. أشكرك على بيانك هذا: الرئيس

ة فورية من   ترجم) (ألمانيا(السيد هينريشس   
إننا قد نحينا نحوا هاما عصر اليوم    ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

بالنس&&بة لإلج&&راء األم&&ثل للمض&&ي قدم&&ا ولدي&&نا الورق&&ة   
التي قدمها ممثل بلجيكا ولدينا عرضان مهمان قدمهما   
آ&&ل م&&ن االتح&&اد الروس&&ي والص&&ين، وآالهم&&ا طي&&ب      
للغاية وأوضحا بأن هناك الكثير من المسائل المفتوحة 

 . ينبغي طرحها على بساط البحثالتي

إذن، نح&اول أن نجم&ع الجانبي&ن مع&ا، الجان&ب      
اإلجرائ&ي والجان&ب الجوه&ري، والمس&ائل التي أثيرت      
ف&ي هذي&ن البياني&ن يكف&يان مناقش&اتنا ال&يوم، ربم&ا لسنة               

هذا بطبيعة الحال لن يتسق مع ما قد يحدث من          . مقبلة
 .تطور في إطار اليونيدروا

د الروس&&&ي وب&&&يان الص&&&ين  إذن، ب&&&يان االتح&&&ا
آالهم&ا يمك&ن أن يك&ون حاف&زا ل&نا على أن نمضي في          
ه&ذا ال&نهج ال&ذي طرحه ممثل بلجيكا وذلك إليجاد آلية            
م&ا ل&تحديد ه&ذه ال&نقاط وتوض&يحها، ل&يس في المستقبل            

 .البعيد ولكن في أقرب وقت ممكن

ش&&&كرا أللمان&&&يا وش&&&كرا ل&&&ك عل&&&ى   : الرئFFFيس
 معا وتناول الجانب اقتراحك بشأن جمع هذين األمرين

اإلجرائ&ي والجان&ب الجوه&ري، وقد تم تقديم إسهامات          
طيبة عصر اليوم وصباح اليوم وأشارت إلى ما يمكن   

المتحدث التالي هو   . إنش&اؤه م&ن آل&يات ف&ي هذا النقاش         
 .السيد ممثل الواليات المتحدة

) الواليات المتحدة األمريكية  (السFيد بورمFان     
عل&&ى . ش&&كرا): نكل&&يزيةت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإل  (

س&&بيل تقدي&&م م&&زيد م&&ن المعلوم&&ات اإلض&&افية الت&&ي ق&&د    
تس&اعدنا ونح&ن نمض&ي قدم&ا، أود أن أعل&ق ما استفدنا          

 .منه حتى اآلن بالنسبة لبروتوآول الطائرات

ف&&&ي حي&&&ن أن المس&&&ائل المط&&&روحة ق&&&د تك&&&ون 
مخ&تلفة بالنس&بة لمع&دات وخدم&ات الفضاء، أي أنها قد            

ض اإلرش&اد بالنس&بة لمناقشاتنا      تج&دي وربم&ا توف&ر بع&       
وفي بداية هذا الجهد فإنه قد أثير سؤال الذي       . الجاري&ة 

أث&&&ير ال&&&يوم، أال وه&&&و، إذا آ&&&نا نض&&&ع ال&&&نظام الجدي&&&د   
لليون&&&يدروا ب&&&ناء عل&&&ى االتفاق&&&ات الموج&&&ودة الخاص&&&ة 
بال&نقل الج&وي، آاتفاقية شيكاغو واتفاقية جنيف ولكننا        

نا هذا ألن الهدف    ق&د اتخذن&ا م&نحا آخ&ر، ونح&ن ق&د فعل&             
م&&ن الجه&&د ه&&و زي&&ادة توف&&ير األم&&وال لل&&دول ف&&ي آ&&ل      

ولكي نفعل هذا فإننا  . الم&ناطق وف&ي آل مجاالت النقل      
ق&&د درس&&نا الس&&بل الت&&ي يمك&&ن أن تج&&تذب تموي&&ال م&&ن      

وآ&&&ان ه&&&ذا ه&&&و االتج&&&اه ال&&&ذي    . أس&&&واق رأس الم&&&ال 
استرشدنا بها إلعداد معاهدة نظام اليونيدروا، إن صح 

ه&ناك ع&دد م&ن اآلث&ار المتمخضة عن ذلك،           و. التعب&ير 
وعل&&ى س&&بيل الم&&ثال، ل&&م نخ&&ض ف&&ي أي نه&&ج ي&&تعلق        

] ؟يتعذر سماعها؟ [بالمفاه&يم بالنس&بة ل&تعريف م&ا ه&ي           
الطائ&رة أو مح&رآها، ولك&ن نح&دد الوس&يلة الت&ي يمك&&ن       

الوق&وف عل&يها واس&تخدامها ف&ي نظ&ام التسجيل الدولي        
ذي انتهجناه وقد رآزنا على ذلك، وهذا هو األسلوب ال

ف&ي التوص&ل إل&ى المفاه&يم أال وهو النهج العملي الذي             
نن&تهجه ح&يال ه&ذه ال&تعاريف، وهذا في نهاية المطاف            
يعن&ي أن االتفاق&ية ف&ي إطار نظام اليونيدروا يكون لها            
تع&ريف مخ&تلف عن ما ورد في اتفاقية شيكاغو، على          

والشيء العملي في هذه    . س&بيل الم&ثال بالنسبة للطائرة     
حال&ة هو أنه منذ البداية لم يكن هناك التزام باالتفاقية          ال

 .السابقة في الذآر

إذن، لدى تناول هذه المسائل، وتوخيا لدراسة      
اآلف&&اق الخاص&&ة بتوف&&ير االئ&&تمان ال&&تجاري ولمس&&اعدة   

الفض&&اء فإن&&نا علي&&نا أن نفك&&ر ف&&ي   ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[
ك ان&تهاج نفس النهج العملي الذي انتهجناه من قبل وذل         

 .لدى تناول هذه المشكالت

ش&كرا للسيد ممثل الواليات المتحدة      : الرئFيس 
األمريك&&ية، وأش&&&كره عل&&&ى نص&&يحته بالنس&&&بة للتش&&&ابه   
بالمش&كالت الت&ي ه&ي أمام&نا اليوم والمشكالت التي تم       

 .حسمها في إطار اتفاقيات النقل الجوي

ل&&يس ه&&ناك م&&ن يطل&&ب الكلم&&ة، ال، ه&&ناك م&&ن  
 .يطلب الكلمة، وفد فرنسا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا(السFFيد الفيFFتور 
س&&&&يادة . أش&&&&كرك س&&&&يادة الرئ&&&&يس ): اللغ&&&&ة الفرنس&&&&ية

الرئيس، ربما أحاول أن أآتشف المستقبل اآلن، ولكن        
ف&ي ه&ذه الم&رحلة، آم&ل أن ن&أخذ باق&تراح ممثل بلجيكا             
وذل&&ك للتش&&اور، ووض&&ع وس&&يلة للتش&&اور ف&&ي األش&&هر   

 تقرير عن النص    القل&يلة المق&بلة ح&تى نتمك&ن من تقديم         
 .المنقح في العام المقبل إن شاء اهللا

فعل&ية التشاور هذه يمكن أن تكون عن طريق         
ال&&بريد اإللكترون&&ي باعت&&بار أن ه&&ذا وس&&يلة س&&هلة، أو    
ربم&ا نعق&د ع&دد م&ن االجتماعات، وهنا نود القول بأن             
فرنس&&&ا يس&&&عدها أن تستض&&&يف أول اج&&&تماع م&&&ن ه&&&ذا  

، ول&&ك ج&&زيل  2001القب&&يل، ربم&&ا ي&&تم ه&&ذا ف&&ي ع&&ام     
 .الشكر يا سيادة الرئيس

أش&&&كر الس&&&يد مم&&&ثل فرنس&&&ا عل&&&ى    : الرئFFFيس
عرض&ه بتنظ&يم االج&تماع األول واستضافته إذا قررنا        

 .االتحاد الروسي. أن يكون اجتماع من أساسه

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
لك جزيل الشكر يا سيادة     ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الروس&ية       

 نح&&&&اول أن نح&&&&دد أي دول&&&&ة س&&&&تتحمل آ&&&&نا. الرئ&&&&يس
التكال&&&يف، وف&&&ي الفق&&&رة السادس&&&ة م&&&ن الوث&&&يقة الت&&&ي     
اق&&ترحها الس&&يد مم&&ثل بلج&&يكا ورد ب&&أن اآلل&&ية س&&وف       
تتض&من، ضمن ما تتضمن، ممثلين عن مكتب شؤون         
الفضاء الخارجي في فيينا، وأسأل األمانة، هل األمانة  
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م لديه&&ا م&&وارد؟ أم أن الحكوم&&ة الفرنس&&ية س&&وف ت&&تكر  
 .بتقدمة هذه التكاليف؟

ش&كرا للس&يد مم&ثل االتحاد الروسي        : الرئFيس 
 .واألمانة لها الكلمة

المكتب يسعده . ش&كرا لسيادة الرئيس  : األمانFة 
. إذا م&ا حدث وقدم دعوة من جانب أي دولة في عضو   

وبطبيعة الحال نخفف االجتماعات منذ سنة أو سنتين، 
صصة لهذا ولكن في هذه اآلونة ال أرى أي موارد مخ      

 .االجتماع

االتحاد الروسي مرة   . ش&كرا جزيال  : الرئFيس 
 .أخرى

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
أش&كر السيد ممثل األمانة  ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الروس&ية     

وفقا . ولدي&نا س&ؤال آخر    . عل&ى ه&ذه اإلجاب&ة الص&ريحة       
لالق&&تراح البلجيك&&ي ف&&إن ه&&ذا الف&&ريق س&&يكون مف&&توح      

مك&&ن، عل&&ى س&&بيل الم&&ثال، أن يك&&ون     العض&&وية، أي ي
 عض&&وا، عل&&ى أس&&اس ل&&و أن آ&&ل دول&&ة أن      50ه&&ناك 

، فه&&&&ل 102ترس&&&ل خبيري&&&ن وه&&&ذا يعن&&&ي أن ه&&&ناك      
الحكومة الفرنسية على استعداد إلضافتهم؟ وتوفر لهم       
ال&&&ترجمة الفوري&&&ة وآ&&&ل ش&&&يء؟ ه&&&ذه أس&&&ئلة ص&&&عبة     

 .أشكرك. وحساسة

. أش&كر السيد ممثل االتحاد الروسي     : الرئFيس 
 .مسا لها الكلمة، السيد سفير النمساالن

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن   ) (النمس&&ا(السFFيد فيFFنكلر  
السيد . ش&كرا ج&زيال س&يادة الرئيس      ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

الرئ&&&&يس، أود أوال أن أتوج&&&&ه بالش&&&&كر للزم&&&&يل م&&&&ن   
 .بلجيكا، ألن السؤال هو ما هو البديل؟

أع&&تقد أن ال&&نقاش المض&&موني ال&&ذي أجري&&&ناه     
اهمات الوالي&&ات الم&&تحدة وغ&&يرها ص&&باح ال&&يوم، ومس&&

م&&ن الوف&&ود، ومس&&اهمات الص&&ين واالتح&&اد الروس&&ي،    
خاص&ة عص&ر ال&&يوم ق&د أوض&ح أن ه&&ناك م&ادة ب&&الفعل      

وآم&&ا أش&&ار ع&&ن ح&&&ق    . يمك&&ن أن نت&&ناولها ف&&ي بحث&&&نا   
الزم&يل م&ن بلج&يكا وآم&ا أش&رت أن&ت س&يادة الرئ&يس،         
ه&&&ذه اللج&&&نة الفرع&&&ية ال يمك&&&نها أن تق&&&رر بش&&&أن أي     

وال يمكنها أن تتخذ المبادرة بنفسها بشأن هذه        اج&تماع   
اآلل&ية وإنم&ا عليها أن تمر بمختلف القنوات المطلوبة،          
ولك&ن م&ا هو معروض علينا، في واقع األمر، هو آلية       

وأمل&ي بطب&يعة الحال هو أن الدول التي         . غ&ير رس&مية   
لديه&ا إسهامات فعلية تتقدم بها سوف تلجأ وتستفيد من          

رس&&&مية ألن&&&نا بحاج&&&ة إل&&&ى ه&&&ذه     ه&&&ذه اآلل&&&ية غ&&&ير ال  
المس&اهمات وذل&ك آ&ي نتوص&ل إل&ى أساس نعمل عليه         
ف&ي االج&تماع الق&ادم ف&ي ال&دورة القادم&ة، إما في إطار               
ف&&ريق ع&&امل أو ف&&ي إط&&ار اللج&&نة الفرع&&ية، وبع&&د ذل&&ك 

بطب&&يعة . نع&&تمد تقري&&را ن&&رفعه ونح&&يله عل&&ى يون&&يدروا 

م ولكنني الحال بإمكاننا آذلك أن ننتظر حتى العام القاد
أرى أن&&ه بال&&نظر إل&&ى تعق&&د ه&&ذا الموض&&وع وه&&ذا م&&ا       
أظه&ره ال&&نقاش عص&&ر ال&يوم، خاص&&ة م&&ن المس&&اهمتين   
اللتي&&&ن اس&&&تمعنا إل&&&يها، أع&&&تقد أن&&&ه بال&&&نظر إل&&&ى تعق&&&د   
الموض&&وع إذن، نح&&ن بحاج&&ة لعم&&ل تحض&&يري ولس&&نا  
بحاج&ة التخ&اذ الق&رار اآلن بالتحديد آم اجتماع وآيف           

نح&&ن ال نس&&أل مكت&&&ب   . هس&&نغطي التكال&&يف إل&&ى أخ&&ر    
ش&ؤون الفض&اء وال أمان&ته أن يعق&دوا االجتماع، وإنما            
آ&ل م&ا نطل&به منهم هو أن يرسلوا بخبير أو اثنين لهذا              
االج&تماع ف&ي إطار ميزانيتهم العادية دون أي ميزانية          

 .إضافية

أع&تقد إذن، أن&ه علينا أن نضع هذه اآللية التي        
 .وقع من جانبناستسمح لنا بالتقدم بهذا اإلسهام المت

مالحظ&ة أخ&يرة شخص&ية، لدي بضعة شكوك         
بش&&أن عمل&&ية المقارن&&ة الت&&ي اس&&تمعنا إل&&يها عل&&ى لس&&ان  
الوالي&&&&ات الم&&&&تحدة األمريك&&&&ية، وإذا م&&&&ا آان&&&&ت ه&&&&ذه 

أعتقد أن العالقة  . المقارنة يمكن أن تنطبق على حالتنا     
م&&ا بي&&ن اإليك&&او واتفاق&&ية وارص&&و م&&ن ناح&&ية ومس&&ألة    

لخ&اص م&ن ناح&ية أخ&رى تختلف في          الق&انون الدول&ي ا    
حالت&&نا ع&&&ن وض&&&ع نظ&&&ام قانون&&ي ي&&&تعامل نع&&&ه معه&&&د   

اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية  . اليون&&&يدروا بش&&&كل مع&&&تاد 
واألم&م الم&تحدة م&ن خ&الل هيئاتهما المختصة، ال مفر            
ذل&&&ك، عل&&&يها أن تبن&&&ي عل&&&ى أس&&&اس الق&&&انون الدول&&&ي    

ل للفض&اء، عل&ى أي&ة ح&ال بإمكان&نا أن نلجأ إلى أي مثا              
ق&ائم بالفعل، ولكنني أعتقد أن هذا الوضع فريد وعلينا          

 .أن نجد الحلول الفريدة آذلك لالستجابة له

أش&كر س&عادة س&فير النمسا على هذا      : الرئFيس 
وإذا ما سمحتوا لي أود أن أسترعي االنتباه إلى . البيان

على سبيل المثال، عندما آنا     . م&ا قم&نا ب&ه في الماضي       
م الدول&&&ة المطلق&&&ة، عقدن&&&ا  نع&&&د للب&&&ند الخ&&&اص بمفه&&&و  

اج&تماعات ومش&&اورات م&&ا بي&&ن ال&&دورات ترأس&&ها وف&&د  
ألمان&&&يا ب&&&نجاح آ&&&امل، ه&&&ذه المش&&&اورات أقيم&&&ت ف&&&ي    

ديسمبر منذ /ميون&يخ، عف&وا ف&ي بون، في آانون األول        
ث&&الث أع&&وام، وأع&&تقد أن&&ه بإمكان&&نا أن نلج&&أ إل&&ى نف&&س   

وفي . النوع من المشاورات بالنسبة للقضية قيد البحث      
لك الوقت، أربعون شخصا حضروا هذه المشاورات        ذ

بم&ا ف&ي ذل&ك الوف&ود المعن&ية مباش&رة باألم&ر ومم&ثلون         
ع&&ن مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي وآذل&&ك بع&&ض     
المراقبي&ن م&ن الم&نظمات الدول&ية، وبإمكاننا أن نجري      
بع&ض المش&اورات ما بين هذه الدورة والدورة القادمة          

قد أن ه&&ذا يج&&&ب أن  للج&&نة الفرع&&&ية القانون&&ية، ال أع&&&ت  
 .ينعقد قبل دورة الكوبوس وإنما بعد دورة الكوبوس

أود أن أع&&رف إذن آان&&ت ه&&ناك وف&&ود أخ&&رى 
 IAFترغب في تناول الكلمة؟ 

) اتح&&&&اد المالحيي&&&&ن الدوليي&&&&ن (السFFFFيد فيFFFFنما
أقترح أن ندعو   ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغة اإلنكليزية       (
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 ه&&ذه  للمش&&ارآة ف&&ي IAFآذل&&ك اللج&&نة المعن&&ية ف&&ي ال&&ـ   
 .المشاورات

المتحدث . ش&كرا، نعم بطبيعة الحال  : الرئFيس 
 .التالي على قائمتي هو السيد ممثل األرجنتين الموقر

ت&&رجمة فوري&&ة ) (األرجنتي&&ن(السFFيد فFFيرغارا 
الس&&&يد . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية

الرئ&يس، وف&د ب&الدي يود أوال أن يتوجه بشكره لمعهد            
عم&ل ال&ذي ق&ام به بالنسبة لموضوع        اليون&يدروا عل&ى ال    

المم&&&&تلكات الفض&&&&ائية والض&&&&مانات بش&&&&أن المع&&&&دات   
 .المتنقلة

لق&د اس&تمعنا إلى بيان االتحاد الروسي وإجابة         
الس&يد س&تانفورد م&ن اليونيدروا بالنسبة لحاجة االتحاد          
الروس&&ي للحص&&ول عل&&ى نس&&خة باللغ&&ة الروس&&ية له&&ذا    

سخة باللغة  البروتوآول، ونحن آذلك بدورنا نرحب بن     
اإلس&بانية، لدينا ترجمة باللغة اإلسبانية لالتفاقية قامت        
به&&ا م&&نظمة اإليك&&او ولك&&ن بالنس&&بة لل&&بروتوآول ل&&يس    
لدينا نسخة باللغة اإلسبانية وسيكون ذلك مفيدا بالنسبة        
ل&&&نا بال&&&نظر إل&&&ى ض&&&رورة اتص&&&االتنا م&&&ع الس&&&لطات    

 .المختصة لالستجابة بسرعة

لسيد مندوب بلجيكا ونح&ن نفه&م م&ا أشار إليه ا     
بالنس&بة آللية التشاور، ومناقشة هذه اآللية على أساس         
اللغ&&ة اإلنكل&&يزية فق&&ط، وطلب&&ي ال ي&&تعلق باآلل&&ية وإنم&&ا  

 .شكرا. بنسخة من البروتوآول لمعلوماتنا الخاصة

. أش&&&كر الس&&&يد م&&&ندوب األرجنتي&&&ن : الرئFFFيس
 .المتحدث التالي على القائمة هو السيد مندوب بلجيكا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا ( مايFFنسالسFFيد
. مرة أخرى أشكرك يا سيادة الرئيس     ): اللغ&ة الفرنسية  

أتوج&&ه بالش&&كر الخ&&اص للوف&&ود الت&&ي تقدم&&ت بدعمه&&ا     
عل&&ى مس&&توى اإلج&&راءات وعل&&ى مس&&توى المض&&مون    
لالق&تراح ال&ذي تقدم&ت ب&ه، وأش&كر خاص&ة وفد فرنسا              
عل&&ى االق&&تراح ال&&ذي سيس&&مح ل&&نا، ف&&ي رأي، بتجس&&يد     

 .قترح الذي تقدمنا نحن بهالم

أود فق&&ط أن أح&&دد أم&&را، لق&&د حددت&&ه م&&ن ق&&بل    
من الواضح أن هذه اآللية ال تدخل       . ولكنني سأوضحه 

ف&&ي اإلط&&ار المؤسس&&ي له&&ذه اللج&&نة القانون&&ية، أي أن      
موض&&&وع التكال&&&يف بالنس&&&بة لمكت&&&ب ش&&&ؤون الفض&&&اء  
الخارج&ي ال ينط&بق عل&ى اإلط&الق، فهذه اآللية ال تقع         

 .مسؤولية اللجنة الفرعيةفي إطار 

بالنس&بة ل&توزيع المه&ام م&ا م&ن شك أننا يمكننا             
أن نس&&تفيد م&&ن دور مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي    
ال&ذي سيكون طرف نتشاور معه، ولكن اآللية، أآرر،       
ال ت&ندرج في اإلطار المؤسسي ال للكوبوس وال للجنة          

الفرع&ية وإنم&ا عل&ى العكس من ذلك، النتيجة هي التي      
 .شكرا.  على هذه اللجنة الفرعيةستعرض

. أش&&كر بلج&&يكا عل&&ى ه&&ذه المداخل&&ة   : الرئFFيس
 .الكلمة اآلن لليونان

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
أود أن . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس   ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية  

أش&&كر زميل&&نا البلجيك&&ي له&&ذا التوض&&يح، فع&&ندما طلب&&ت 
ن، أي آل&&ية  الكلم&&ة فق&&د طرح&&ت الس&&ؤال الم&&تداول اآل    

التش&اور ه&ذه، ه&ل تأت&ي ف&ي إط&ار األنشطة المؤسسية        
لهه اللجنة الفرعية؟ وبعد الردود التي وصلتنا فإنها لن 
تأت&ي ف&ي ه&ذا الس&ياق، أي أنها مبادرة من دولة عضو              

. آما آان الحال في مثل سابق، أي المبادرة من ألمانيا         
المه&م ه&و أن نعل&م م&ن وآ&يف وم&تى تجري المشارآة         

ذه المش&اورات غير الرسمية والخارجة عن هذه  ف&ي ه&   
المؤسس&&ة وبع&&د ذل&&ك م&&تى وأي&&ن س&&وف ن&&ناقش وربم&&ا   

آما أتذآر فقد اشترآنا في مبادرة ألمانيا    . نعتمد النتائج 
ف&ي بون منذ سنتين والنتيجة آانت إلى حد ما أآاديمية           
أو نظ&&&&رية وال تش&&&&كل ال&&&&تزاما سياس&&&&يا م&&&&ن ال&&&&دول    

ائج آأساس استعمل بعد    المش&ترآة، وق&د اس&تعملت الن&ت       
ذل&ك لتكوي&ن ف&ريق العم&ل الذي يرأسه السيد شتروبل،         
وبعد ذلك يجري التداول بالطريقة المؤسسية أي داخل 

وينبغي أن تتضح . ه&ذه اللج&نة الفرع&ية لألم&م الم&تحدة      
ونش&&كر اللف&&تة الك&&ريمة م&&ن    . األم&&ور ويس&&عد الجم&&يع  

فرنس&&&ا أن نحض&&&ر ب&&&اريس س&&&واء ف&&&ي الش&&&تاء أو ف&&&ي 
 أو ب&&أي وق&&ت م&&ن الس&&نة، نرح&&ب بذل&&ك ولك&&ن الص&&يف

 .شكرا. ينبغي أن نوضح آل هذه التفاصيل

شكرا لمندوب اليونان لتوضيح هذه     : الرئFيس 
ه&&ل ه&ناك أي وف&&د آخ&&ر يطل&ب الكلم&&ة بش&&أن   . المس&ائل 

البند الثامن من جدول أعمالنا في اجتماعنا هذا؟ أعتقد         
أن&نا يمك&ن أن نخص&ص وق&تا إض&افيا له&ذا البند صباح               

 .الغد

إذن، يمك&&ن للوف&&ود أن تض&&يف أي ش&&يء ت&&راه 
مناس&&با غ&&دا، ويمك&&ن بالط&&بع للوف&&ود أن تتش&&اور ف&&يما    
بي&&&&&&&نها لتوض&&&&&&&يح المس&&&&&&&ائل اإلجرائ&&&&&&&ية، آذل&&&&&&&ك     

. االختصاص&ات الت&ي يمك&ن أن ت&تاح لم&ثل هذا الفريق            
إذن، فاالختصاص&ات يج&ب أن تع&رف وتح&دد ه&نا في          

ن دون اللج&&نة الفرع&&ية وأال ت&&ترك ل&&يقررها المش&&ترآي   
غيرهم، بالطبع هناك مرونة ولكن علينا أن نصل إلى          

 .اتفاق أساسي هنا

ه&ل ي&ود م&ندوب اليون&يدروا أن يتكلم اليوم أو            
 غدا؟

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السFيد ستانفورد    
لم أستمع . شكرا إلعطائي الكلمة): من اللغة اإلنكليزية

ن إ. إلى آلمتك األخيرة فكنت منهمكا في حديث جانبي
الفكرة التي قالها مندوب بلجيكا فكرة موفقة وسيسعدنا        

 .آثيرا أن نشترك في أي مبادرة
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ش&كرا الس&تعدادك لل&تعاون مع&نا في       : الرئFيس 
 .تحضير استنتاجاتنا غدا

س&وف نواص&ل بحث&نا للب&ند التاس&ع م&ن جدول             
م&&ندوبة " اس&&تعراض مفه&&وم الدول&&ة المطلق&&ة"األعم&ال  

 .استراليا تطلب الكلمة

  مفهوم الدولة المطلقةاستعراض

ت&رجمة فورية من    ) (اس&تراليا (السFيدة بFيمان     
السيد الرئيس، آإسهام منا في بحث      ): اللغ&ة اإلنكليزية  

اس&&&&تعراض مفه&&&&وم الدول&&&&ة  "اللج&&&&نة الفرع&&&&ية لب&&&&ند  
يس&&&عدني أن أق&&&دم ص&&&ورة عام&&&ة لسياس&&&ة     " المطلق&&&ة

حكومت&ي، آذل&ك الهيكل الوطني الفضائي في استراليا         
س&ير برامج&نا ال&تجارية الفض&ائية تمشيا         الرام&ي إل&ى تي    

م&&&ع التزامات&&&نا آدول&&&ة موقع&&&ة عل&&&ى آ&&&ل المع&&&اهدات    
 .الخمس التي تنظم النظام القانوني للفضاء الخارجي

إن الحكوم&&&ة األس&&&ترالية تؤي&&&د تطوي&&&ر بي&&&ئة     
تنافس&&ية م&&ن أج&&ل إنش&&اء ص&&ناعة فض&&ائية تجاري&&ة ف&&ي  

فريد اس&تراليا، وقد سلمنا منذ حين أن استراليا موقعها      
م&ن نوع&ه ف&ي م&نطقة آس&يا واله&ادي وهي على مقربة               
م&ن خط االستواء وهي ممتازة لعمليات إطالق للمدار         
. الثابت، وهو موقع مستحب إلطالق السواتل التجارية

ه&&ذه حق&&يقة، باإلض&&افة إل&&ى الم&&ناطق ال&&برية الشاس&&عة    
القل&&&&يلة الس&&&&كان ومناخ&&&&نا المع&&&&تدل وهيكل&&&&نا التحت&&&&ي 

 .دي بلدا مطلقا جذاباالمتطور تجعل من بال

ه&&&ناك س&&&تة اق&&&تراحات لعمل&&&ية إط&&&الق م&&&ن      
إقليم&نا، وح&تى نط&ور برامج&نا الفض&ائية بشكل منتظم            
بم&&ا يتمش&&ى م&&ع التزامات&&نا الدول&&ية فق&&د التزم&&نا بإنش&&اء   
إط&ار وطن&ي فّع&ال لتيس&ير تنظ&يم أنش&طة الفضاء التي             

 .تجري من فوق إقليمنا

 1998إن س&ن ق&انون األنش&طة الفض&ائية عام      
ووضع اللوائح التابعة آانت تدابير هامة صوب إنشاء    
نظ&&ام قانون&&ي رقاب&&ي لألنش&&طة ال&&تجارية الفض&&ائية ف&&ي  

آذل&ك ف&إن الحكوم&ة األسترالية أنشأت مكتبا         . اس&تراليا 
لألم&ان الفض&ائي والتراخ&يص الفض&ائية وه&و المكتب           
ال&ذي يرخص آل األنشطة الفضائية من إقليمنا أو من           

إن ق&انون أنشطة الفضاء     . الخ&ارج جان&ب رعايان&ا ف&ي       
 يق&&دم اإلط&&ار المف&&توح الش&&فاف لترخ&&يص  1998لع&&ام 

أنش&&&&طة فض&&&&ائية تج&&&&ري عل&&&&ى األرض األس&&&&ترالية   
وإط&الق حم&والت أسترالية من مواقع أجنبية، الهدفان      
م&ن الق&انون ه&و آفال&ة أم&ن الجمه&ور وتلب&ية التزاماتنا          

ن الدول&ية، خصوص&ا اتفاق&ية المس&ؤولية واالش&تراط بأ          
 .تؤمن آل عمليات اإلطالق لكي تغطي أي ضرر

إن م&&رفق لإلط&&الق ف&&ي أس&&تراليا يعم&&ل فق&&ط     
على أساس ترخيص فضائي يصدره مكتب الترخيص 
واألمان الفضائيين، إن مقدم الطلب ينبغي أن يستوفي         

الش&&روط ويؤآ&&د عل&&ى قدرت&&ه عل&&ى اإلط&&الق واس&&تيفاء  
باإلض&&افة إل&&ى الترخ&&يص ه&&ناك ترخ&&يص     . الش&&روط
الق من مرفق أسترالي، إن صاحب الترخيص و      لإلط

ول&&&و . اإلذن ينبغ&&ي أن يتم&&&تع بتأمي&&&ن للط&&&رف الثال&&&ث 
رغ&&ب أي مواط&&ن أس&&ترالي أن يق&&وم ب&&إطالق خ&&ارج     

. ال&&بالد ينبغ&&ي أن يطل&&ب إذن&&ا لإلط&&الق م&&ن الخ&&ارج      
 .وهناك شروط قاسية، منها استيفاء الشروط المالية

إن ب&&&رنامج اإلط&&&الق األس&&&ترالي له ط&&&ابع         
ص، إن اإلطالق من إقليم أسترالي قد يتناول العديد خا

م&&ن المش&&ترآين الدوليي&&ن م&&ثال تكنولوج&&يا اإلط&&الق و   
اإلط&الق، ع&ادة تس&تورد من دول        ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [

آذلك الحموالت التي تطلق في الفضاء      . فضائية رائدة 
غال&&&با تش&&&تريها آ&&&يانات أجنب&&&ية تس&&&تعمل التكنولوج&&&يا 

اليا أهمية آبيرة بالتعاون مع     وتعل&ق أس&تر   . المس&توردة 
. دوله&ا الش&ريكة ألنش&طة اإلط&الق المزمعة من إقليمنا        

ويتم االهتمام من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية      
الدول&ية ع&ن األض&رار ال&ناجمة ع&ن األجسام الفضائية            
. ومس&&ألة اش&&تراك أآ&&ثر م&&ن دول&&ة ف&&ي عمل&&ية اإلط&&الق

لوج&&يا والمع&&دات ونظ&&را الع&&تماد أس&&تراليا عل&&ى التكنو
األجنب&&ية والخ&&برات يعن&&ي أن م&&نظمات غ&&ير حكوم&&ية  
س&&&&&وف تق&&&&&وم بعمل&&&&&يات إط&&&&&الق مس&&&&&تعملة األرض  
األس&&ترالية، وبالط&&بع آ&&يف نح&&دد ال&&تزامات األط&&راف  
المخ&&تلفة ف&&ي عمل&&ية اإلط&&الق؟ نح&&ن ن&&درك ض&&رورة    
 .ضمان التعاون مع الدول التي تحول التكنولوجيات

 استعراض مفهوم إن الوفد األسترالي يأمل أن
دول&&ة اإلط&&الق م&&ن اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية س&&وف       
يك&&ون مف&&يدا ف&&ي توض&&يح ال&&تزامات ال&&دول بمقتض&&ى      
المع&&اهدات أم&&ام خلف&&ية وه&&ي زي&&ادة اش&&تراك م&&ن غ&&ير 
الحكوم&&ات والمش&&ارآة المش&&ترآة لمواطني&&نا م&&ن دول  
مخ&&تلفة ف&&ي عمل&&يات اإلط&&الق م&&ثلما يق&&ترح اآلن عل&&ى 

أن نس&&تمر ف&&ي اإلس&&هام ف&&ي عم&&ل    ويس&&عدنا . أس&&تراليا
اللج&نة الفرع&ية القانون&ية بمقتضى هذا البند من جدول           

 .األعمال

ال يوجد  . شكرا ألستراليا لهذا البيان   : الرئيس
هل هناك وفد عضو أو     . أي وف&د آخ&ر ح&ول ه&ذا الب&ند          

مراق&&ب ي&&ود أن ي&&تكلم ع&&ن ه&&ذا الموض&&وع ف&&ي ه&&ذه        
ر في البند   إذن، يمكن&نا أن نق&ول أن ال&نظ        . الم&رحلة؟ ال  

 .التاسع في الجلسة العامة سوف يستمر صباح الغد

س&وف أرف&ع ه&ذه الجلس&ة بع&د لحظ&ات لنسمح             
للف&ريق الع&امل المعن&ي بالب&ند التاس&ع أن يعقد اجتماعه             

اوي ش&&روغل م&&ن ألمان&&يا، -الثان&&ي برئاس&&ة الس&&يد آ&&اي
والوقت المتاح للفريق هو وقت آاف، فالساعة الرابعة 

ونصف وهو وقت آاف للفريق     والنصف ولديه ساعة    
 .العامل

وق&&&بل رف&&&ع الجلس&&&ة أود أن أبل&&&غ المندوبي&&&ن     
صباح الغد سوف نستأنف    . ب&برنامج عملنا صباح الغد    

نظ&&رنا ف&&ي الب&&ند الثام&&ن، آم&&ا ذآ&&رت، والب&&ند التاس&&ع      
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االق&&تراحات "وآذل&&ك س&&وف ن&&نظر ف&&ي الب&&ند العاش&&ر     
المقدم&&&ة للكوب&&&وس لب&&&نود جدي&&&دة ت&&&نظر ف&&&يها اللج&&&نة    

، ولو "ية القانونية في دورتها الحادية واألربعين   الفرع
س&مح الوقت يجوز للفريق العامل المعني بالبند التاسع         

هل توجد أي استفسارات أو     . أن يعق&د اج&تماعه الثالث     
 .تعليقات على هذا البرنامج؟ اليونان

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
 آ&&نا س&&وف  ف&&ي برنامج&&نا ال&&يوم ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية 

 .ننظر في البند العاشر من جدول األعمال

يمكن&نا أن ن&نظر ف&ي هذا الموضوع         : الرئFيس 
 .غدا وبعد غد

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
 لم أفهم غدا أو بعد الغد؟): من اللغة الفرنسية

غ&دا ل&و توفر الوقت، وبعد الغد هذا         : الرئFيس 
 .أمر مدرج في برنامجنا الزمني

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(د آاسFFابوغلو السFFي
� أط&&رح الس&&ؤال ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية�ف&&بعد غ&&د 

س&&&وف يغادرن&&&ا خب&&&ير ف&&&ي ه&&&ذه المس&&&ألة وأخش&&&ى أن  
 .الشخص المسؤول، أعتقد هو غائب، هو هنا

ل&و بق&ي وق&ت غ&دا ف&أرجو أن يكون          : الرئFيس 
م&ندوب الس&ويد حاض&ر، وإال فسوف نضطر أن نعمل       

ق&&د أع&&د ن&&ص ج&&دول األعم&&ال  بدون&&ه، عل&&ى أي&&ة ح&&ال ف
لل&&&دورة الحادي&&&ة واألربعي&&&ن للجنت&&&نا وق&&&د وزع ه&&&ذا      

ش&&&كرا ج&&&زيال للس&&&يد  . االق&&&تراح عل&&&ى جم&&&يع الوف&&&ود 
 .مندوب اليونان

ما لم يوجد أي طلب أو اقتراح آخر يمكننا أن          
رفع&&ت . ن&&رفع الجلس&&ة وبع&&د ذل&&ك يلت&&ئم الف&&ريق الع&&امل 

 .الجلسة

 40/16اختتمت الجلسة الساعة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


