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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
 اللجنة الفرعية القانونية

 651 الجلسة
 00/15، الساعة 2001أبريل / نيسان10الثالثاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 17/15افتتحت الجلسة الساعة 

الس&&&&&ادة .  نعل&&&&&ن افت&&&&&تاح الجلس&&&&&ة :الرئGGGGGيس
 للجنة  651الم&ندوبون الك&رام، أعل&ن افت&تاح االجتماع          

 .القانونية الفرعية

الGGنظر فGGي مشGGروع اتفاقGGية المعهGGد الدولGGي لتوحGGيد     
القGانون الخGاص بشأن المصالح الدولية في المعدات         
المتGنقلة وفGي المشGروع األولGي للبروتوآول الملحق        

 .قة بالمسائل الخاصة بالملكية الفضائيةبها والمتعل

الس&ادة المندوبون الكرام، سوف نستأنف اآلن       
النظر في  "بحث&نا ف&ي الب&ند الثام&ن م&ن جدول األعمال             

مش&روع اتفاق&ية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص       
بش&&&أن المص&&&الح الدول&&&ية ف&&&ي المع&&&دات المت&&&نقلة وف&&&ي 

ا والم&&تعلقة المش&&روع األول&&ي لل&&بروتوآول الملح&&ق به&& 
وآما ذآرنا هذا   ". بالمسائل الخاصة بالملكية الفضائية   

الص&&باح، فإنن&&ي أن&&وي أن أخت&&تم مداوالت&&نا ح&&ول ه&&ذا     
الموضوع بعد ظهر اليوم إن أمكن، وبالتالي أحث آل       
الوف&ود الراغ&بة ف&ي االش&تراك أن تفع&ل ذلك بعد ظهر              
ال&&يوم لك&&ي نتوص&&ل إل&&ى اتف&&اق مناس&&ب بش&&أن األم&&ور   

 .هذا الموضوعالمتصلة ب

ال يوج&&د طل&&ب عل&&ى قائمت&&ي، الكلم&&ة أوال إل&&ى 
 .مندوب بلجيكا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السGGيد مايGGنس 
أرج&و أن نتوص&ل إلى توافق       . ش&كرا ): اللغ&ة الفرنس&ية   

ف&ي ال&رأي بش&أن آل&ية التشاور غير الرسمية المقترحة            
هذا سوف يسمح لنا أن نشكل هذه اآللية بسرعة . علينا

أود أن أرآ&&ز ب&&بعض جوان&&ب تل&&ك اآلل&&ية، ل&&و  نس&&بيا، و
س&&محت، فه&&ذا يخ&&ص آل&&ية غ&&ير رس&&مية تعم&&ل عل&&ى       

إذن، ليست آلية تتكون في   . ه&امش هذه اللجنة الفرعية    
إن المش&&ترآين ف&&ي تل&&ك اآلل&&ية ه&&م   . آ&&نف ه&&ذه اللج&&نة 

بالط&بع آ&ل ال&دول األعضاء في الكوبوس الراغبة في            
ثل وآالة  االشتراك والمنظمات الدولية المتخصصة، م    

الفض&&&اء األوروب&&&&ية والم&&&نظمة الدول&&&&ية لالتص&&&&االت   
وي&&نوي اليون&&يدروا أن يوف&&د بع&&ض  . ومم&&ثل يون&&يدروا

األشخاص المعنيين والعاملين في فريق العمل الخاص 
أو المعن&&ي بالفض&&اء، وبالط&&بع مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء   

 . الخارجي

والف&ريق بعمل&ه له جان&بان، العم&ل بـالتراس&ل،       
لكتروني أو بأساليب أخرى، لو فضل      ربم&ا بال&بريد اإل    

ل&&و وافق&&نا عل&&ى إنش&&اء ه&&ذه     . ال&&بعض أس&&اليب أخ&&رى  
اآلل&&&&ية، ف&&&&نرجو أن ت&&&&بلغ االش&&&&تراآات أو المش&&&&ارآة 
للمكت&ب م&ع معلومات عن الممثلين، وأعتقد أننا نكتفي        
بممثلي&&ن بك&&ل وف&&د إن أمك&&ن، ح&&تى تك&&ون ه&&ذه اآلل&&ية     

 وأرجو  مف&توحة، وفرنسا تنظم بالطبع االجتماع األول      
 .أن ال نثقل عليها بأعباء آبيرة

إن االج&&تماع األول ال&&ذي تعق&&ده فرنس&&ا يلت&&ئم     
ع&ادة في باريس والمكان المحدد سوف نعينه فيما بعد           

س&&بتمبر وس&&وف  /ف&&ي النص&&ف األول م&&ن ش&&هر أيل&&ول  
يرتك&&ز العم&&ل عل&&ى ال&&نص اإلنكل&&يزي وذل&&ك لألس&&باب  
 الت&ي ش&رحناها، فل&يس من المناسب أن نتناول آأساس         

هذه آلية  . ع&دة نص&وص بلغ&ات مختلفة مما يعقد األمر         
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للتش&&اور، آل&&ية غ&&ير رس&&&مية ت&&تولى مس&&ئوليتها دول&&&ة      
وربم&&&ا م&&&ن المف&&&يد أن . واح&&&دة ه&&&ي الدول&&&ة المض&&&يفة 

نس&تخدم لغ&ة واحدة وهي اللغة اإلنكليزية، ونطلب من          
فرنس&ا أن توفر الترجمة الفورية، وأناشد جميع الوفود     

. ح&&دة وه&&ي اللغ&&ة اإلنكل&&يزيةأن تش&&ترك ولك&&ن بلغ&&ة وا
بالط&بع س&وف يق&دم تقري&را ع&ن ه&ذه اللجنة عندما نعد               
تقري&ر اللج&نة الفرع&ية، ه&ذه هي نظرتنا بالنسبة لآللية         
المرتق&بة ونرجو أن تقبل اللجنة الفرعية هذا اإلجراء،         

 .وشكرا

ش&&كرا ج&&زيال للس&&يد م&&ندوب بلج&&يكا : الرئGGيس
علوم&&ات  الموق&&ر عل&&ى ه&&ذا الش&&رح، وش&&كرا له&&ذه الم     

. المف&يدة التي تساعدنا على اتخاذ قرار بهذا الموضوع        
 .وأعطي الكلمة اآلن إلى السيد مندوب المكسيك

ترجمة ) (المكسيك(السGيد سانشGيه آورديرو      
ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يدي  ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية 

يؤيد وفدي بقوة اقتراح بلجيكا فهذه هي اآللية . الرئيس
نتائج ملموسة، وأود أن أحث     المثال&ية التي تفضي إلى      

هناك مجلس  . الجم&يع على أن يتذآروا اإلطار الزمني      
يون&&يدروا، ي&&نعقد ه&&ذا المجل&&س ف&&ي روم&&ا ف&&ي النص&&ف  

س&&&بتمبر، وه&&&ناك المؤتم&&&ر  /الثان&&&ي م&&&ن ش&&&هر أيل&&&ول  
الدبلوماس&ي وس&ينعقد في آيب تاون في جنوب أفريقيا          

أآ&&توبر ويس&&تمر ح&&تى أوائ&&ل /ف&&ي نهاي&&ة تش&&رين األول
نوفم&&بر، وم&&ن المف&&يد بالط&&بع أن ت&&توفر / الثان&&يتش&&رين

الن&تائج الت&ي ي&تم التوصل إليها في الفريق العامل لتبلغ         
 .إلى المحفلين المذآورين

إن الوفد المكسيكي في النهاية يود أن يقول أن 
اإليك&&او واليون&&يدروا يوزع&&ان دع&&وة لل&&دول األعض&&اء  
لحض&&ور المؤتم&&ر الدبلوماس&&ي ال&&ذي ي&&نعقد ف&&ي آي&&ب     

أآ&&&توبر وف&&&ي أوائ&&&ل  /ن ف&&&ي نهاي&&&ة تش&&&رين األولت&&&او
نوفم&بر، أؤآ&د عل&ى ذل&ك، فمن األهمية         /تش&رين الثان&ي   

بمك&&&ان أن تحض&&&ر أغلب&&&ية الوف&&&ود المم&&&ثلة ف&&&ي لج&&&نة  
الكوبوس هذا المؤتمر في آيب تاون، فهذا مؤتمر بالغ 
األهم&ية بالنس&بة ل&تطور العم&ل بشأن االتفاقية الخاصة      

 .بالمعدات المتنقلة

 .الهند لها الكلمة. شكرا للمكسيك :الرئيس

ت&رجمة فورية من اللغة     ) (اله&ند (السGيد روي    
استمعنا إلى بيانات يونيدروا وإلى      . شكرا): اإلنكليزية

ب&&يان االتح&&اد الروس&&ي والص&&ين والنمس&&ا، ونع&&تقد أن     
مناقش&&ة ال&&بروتوآول الم&&تعلق بالمص&&الح الدول&&ية ف&&ي      

د أن نق&&دم المم&&تلكات الفض&&ائية أم&&ر ب&&الغ األهم&&ية ون&&و 
 .بعض المالحظات بشأن البروتوآول

الق&انون يستعمل عبارة الجسم الفضائي، وهذا    
أيض&&ا ورد ف&&ي الم&&ادة األول&&ى م&&ن اتفاق&&ية المس&&ؤولية،   
وف&ي اتفاقيات الفضاء فإن الدولة الطرف التي تمارس         
س&يطرتها عل&ى الجس&م ه&ي المس&ؤولة ويمكن تحديدها            

ائية آم&&ا ج&&اء بس&&هولة، بي&&نما تع&&ريف المم&&تلكات الفض&&

ف&&&&ي ال&&&&بروتوآول فق&&&&د يث&&&&ير اخ&&&&تالفا ف&&&&ي التفس&&&&ير،  
فالمم&&تلكات الفض&&ائية تع&&رف عل&&ى أنه&&ا أجس&&اما س&&هلة 
ال&&تعريف تس&&بح ف&&ي الفض&&اء، إن الجس&&م والمم&&تلكات     

إن الجس&&&م . مفهوم&&&ان مخ&&&تلفان لهم&&&ا دالالت مخ&&&تلفة 
الفض&ائي ه&و ش&يء ول&يس مل&ك، ل&و س&مينا ذل&ك الملك          

 .ة تترجم بمبلغ ماليفينبغي أن يكون له قيم

إذن، ال&&تعريف غ&&ير واض&&ح وم&&بهم، الق&&انون   
الفض&ائي ي&تكلم ع&ن ملك&ية الجسم الفضائي، آذلك هذا            

إن ال&نص الخاص بالملكية     . وارد ف&ي اتفاق&ية التس&جيل      
 .وأي حقوق أخرى أمر ال يتمشى مع القانون الفضائي

ش&&كرا له&&ذه المداخل&&ة الت&&ي تناول&&ت    : الرئGGيس
والمتحدث . ة المتعلقة بهذا البند  بعض األمور الجوهري  

التالي، على قائمة المتحدثين بعد ظهر اليوم، هو السيد 
 .مندوب البرازيل الموقر

ترجمة فورية من ) (البرازيل(السيد دا سيلفا 
آم&&&ا الحظ&&&نا ي&&&ا س&&&يدي الرئ&&&يس،   ): اللغ&&&ة اإلس&&&بانية 

عرض&&ت بع&&ض الوف&&ود تعل&&يقات عل&&ى االق&&تراح ال&&ذي  
 ح&&دث م&&ن وف&&د اله&&ند والص&&ين  قدم&&ه اليون&&يدروا، آم&&ا 
ون&&رى أن م&&ا اق&&ترحه وف&&د بلج&&يكا  . واالتح&&اد الروس&&ي

أمر ينطوي على سمة بناءة، أي أن هذا  ] ؟من فريق؟ [
الف&ريق يمك&ن أن يض&ع ال&&نقاط عل&ى الح&روف بالنس&&بة      
للمفه&&وم ال&&ذي س&&وف يس&&تخدم ف&&ي االتفاق&&ية ومفاه&&يم      

 .في االتفاقية] ؟يتعذر سماعها؟[

 فرنسا أيضا وال نجد   ه&ناك ع&رض قدم&ه وف&د       
؟يتعذر [نحاول أن   . ص&عوبة في الصيغة التي طرحت     

ه&&&ذه الوف&&&ود بش&&&كل أو آخ&&&ر ح&&&تى يك&&&ون   ] س&&&ماعها؟
ال&&برازيل، ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟]. [؟الجوه&ر الرس&&مي؟ [

س&&&وف يك&&&ون . ربم&&&ا أيض&&&ا ل&&&بعض ال&&&بلدان األخ&&&رى 
ص&عبا علي&نا إذا م&ا حددن&ا شخصين أو أآثر لالشتراك         

مي ط&يلة الوقت ألن هذا سوف       ف&ي الف&ريق غ&ير الرس&       
وآم&ا ط&رح وف&د المكسيك في أن تكون          . يكل&ف الكث&ير   

ه&ناك االجتماعات األخرى التي تعقد في نفس الوقت،         
حي&&&&&&&نما يت&&&&&&&ناول المش&&&&&&&ترآون بع&&&&&&&ض المس&&&&&&&ائل، 
آالدبلوماس&&يون وه&&م يت&&ناولون مس&&ائل وه&&م عل&&ى بي&&نة 

] ؟يتعذر سماعها؟[أو CTBTO ] ؟يتعذر سماعها؟[م&ن  
وعل&&ى أي&&ة ح&&ال . ب ال&&نووية وإل&&ى أخ&&رهحظ&&ر ال&&تجار

ن&ود أن نرس&ل تعليقاتنا إلى سفارتنا في باريس ويمكن           
للسفارة أن ترسل لنا شخصا من باريس، بهذا نستطيع 

وينبغ&&ي أن . أن نقص&ر االش&&تراك عل&ى واح&&د أو اثني&ن   
نح&دد وق&ت االجتماع حتى ال تضيع علينا الفرصة في           

ن&&ه الزال االش&&تراك ف&&ي ف&&ريق غ&&ير رس&&مي آه&&ذا، أل   
، وعلي&&نا أن نستش&&ير الس&&فارة ف&&ي  ]؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[

 .شكرا. فرنسا والخبراء وإلى أخره

 .بلجيكا لها الكلمة. شكرا للبرازيل: الرئيس

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السGGيد مايGGنس 
. ل&ك ج&زيل الش&كر ي&ا س&يادة الرئيس          ): اللغ&ة الفرنس&ية   
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ترآز المس&ألة ال ت&& . أرد عل&ى م&ا ط&رحه وف&د ال&برازيل     
فق&ط على اجتماع باريس وإنما مسألة هي وضع نظام           
للمراس&&&الت وأن يك&&&ون ه&&&ناك ش&&&خص يك&&&ون بم&&&ثابة 

اتص&&&ال أو يك&&&ون ه&&&ناك ع&&&نوان ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[
. بالنس&بة لك&ل دول&ة مه&تمة باالشتراك في هذا المؤتمر            

وه&&ذا الش&&خص يك&&ون ه&&و بم&&ثابة االتص&&ال أو ال&&ذي       
 بش&&&كل م&&&ن  يرس&&&ل الخطاب&&&ات وه&&&ذا ال يل&&&زم الدول&&&ة  

؟ي&&&&تعذر [األش&&&&كال أن ترس&&&&ل ه&&&&ذا الش&&&&خص ال&&&&ذي  
االتص&ال، يمك&ن أن ترس&ل الدول&ة من تراه         ] س&ماعها؟ 
 .مناسبا

هل هناك من يرغب    . شكرا لبلجيكا : الرئGيس 
 .الحديث؟ المكسيك

) المكس&&&&&يك(السGGGGGيد سانشGGGGGيه آورديGGGGGرو     
مع&ذرة يا سيادة    ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية         (

ن تعمم أمانة اليونيدروا، في أقرب    قد يجدي أ  . الرئيس
وق&ت ممك&ن، أن تعم&م باللغ&ة اإلنكليزية النص األخير            
لل&&بروتوآول ح&&تى يتث&&نى ألعض&&اء اللج&&نة أن يذه&&بوا    

وأطلب من  . الج&تماع ب&اريس ولديه&م النس&خة األخيرة        
 .اليونيدروا أن يعكف على توزيع هذه الوثيقة

ال&نص الختامي أو    . ش&كرا للمكس&يك   : الرئGيس 
. ير، يح&&تاج لت&&بادل اآلراء بص&&فة مبدئ&&ية، آ&&تابة    األخ&&
 .بلجيكا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السGGيد مايGGنس 
م&&&رة أخ&&&رى، فك&&&رة تحدي&&&د ع&&&دد     ): اللغ&&&ة الفرنس&&&ية 

المش&&ترآين والح&&د م&&نهم بالنس&&بة لالج&&تماع األول ف&&ي   
باريس، قلت اثنين، ويبدو بالنسبة لبعض الوفود أن قد    

ردين، ربما يكون هذا    يك&ون هناك صعوبة بااللتزام بف     
على أي حال هو رقم استرشادي ليس إال، نسترشد به          
ال أق&&ل وال أآ&&ثر وس&&وف نتص&&ل ب&&الوفد الفرنس&&ي لك&&ي 

 .نعرف عدد الحاضرين حول طاولة المحادثات

نوع&&ية التس&&جيل س&&يئة ج&&دا ويوج&&د ص&&عوبة   [
آب&يرة بفه&م ص&وت الترجمة الفورية في هذا القسم من          

 ]المحضر

أن ه&ذا يمثل مشكلة آبيرة،      ال أظ&ن    : الرئGيس 
فس&&وف ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [وإن آ&&ان رد وف&&د فرنس&&ا  

هل هناك أي وفد آخر راغب في   ]. ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [
الحدي&&&ث ع&&&ن المش&&&اآل الجوه&&&رية أو ع&&&ن المس&&&ائل     

 .IAFاإلجرائية التي سنعتمدها؟ ممثل الـ 

) اتح&&&&اد المالحيي&&&&ن الدوليي&&&&ن(السGGGGيد فيGGGGنما 
لن أثير  . شكرا): نكل&يزية ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإل        (

أت&&&ناول ن&&&وع المش&&&ترآين   . مس&&&ألة ع&&&دد المش&&&ترآين  
يجب أن نضع نصب أعيننا آراء      . ونوع&ية المشترآين  

الش&رآات الصناعية التي ليست ممثلة هنا، فلم تشترك         
مع&&نا أي ش&&رآة م&&ن الش&&رآات الص&&ناعية وح&&تى وإن   

نح&&ن . آان&&ت ه&&ناك ش&&رآة موج&&ودة ه&&نا فأن&&ا ال أدري  
لم وه&&ذا موض&&وع جدي&&د وأن&&ا واث&&ق بأن&&نا      مازل&&نا ن&&تع 

معظم&نا ل&يس عل&ى ب&يانة تام&ة م&ن الموض&وعات التي               
وأظن أن . نناقشها فهذه مسائل جديدة بالنسبة لنا جميعا

ه&&&ذا الف&&&ريق غ&&&ير الرس&&&مي ال&&&ذي س&&&وف يلتق&&&ي ف&&&ي   
س&بتمبر سيس&تفيد م&ن آراء الش&رآات الصناعية          /أيل&ول 

 يكون ومنتج&ي األط&باق الفضائية والمصارف، وربما      
م&&ن المج&&دي أن نس&&تمع إل&&ى رأي العم&&يل ف&&ي مج&&ال       
الط&يران المدن&ي فنح&ن نح&تاج إلى خبراء يكونوا على          
بي&نة من المشكالت، ولذا فإنني أطلب منكم أن تضعوا          
نص&&ب أعي&&نكم ض&&رورة إش&&راك أن&&اس م&&ن الش&&رآات    
الص&&ناعية أو أن ت&&أخذوا آرائه&&م ف&&ي أض&&عف اإليم&&ان    

 .اشكر. وتعرفوا رغباتهم وأفكارهم

شكرا جزيال لك على هذه المداخلة،       : الرئيس
ربم&ا يق&ول ممثل اليونيدروا آيف       . وه&ذا جان&ب وج&يه     

اس&&م  ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [اش&&ترك ممثل&&ي الص&&ناعات   
 .الصناعات لصياغة البروتوآوالت األخرى

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السGيد ستانفورد    
أش&&كرك س&&يادة الرئ&&يس وأه&&ال  ): م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية
 .وسهال بكم أيها السادة

م&ن الم&واد الت&ي قدمتها لكم ومن الوثائق التي           
قدم&&تها لك&&م ومم&&ا قل&&ت أخ&&ال أنك&&م عل&&ى بي&&نة م&&ن أن      
اليون&يدروا ق&د تع&اون تعاون&ا وث&يقا م&ع الف&ريق المعني               
بالفض&&اء ال&&ذي ش&&كله رئ&&يس اليون&&يدروا، وص&&الحيات  
ه&&&ذا الف&&&ريق حدده&&&ا رئ&&&يس اليون&&&يدروا وه&&&ي تقدي&&&م    

وتوآول لمجل&&&س إدارة اليون&&&يدروا، آم&&&ا مش&&&روع ب&&&ر
] ؟ي&تعذر سماعها؟ [أوض&حت أن ه&ذا س&وف ي&تم عل&ى          

س&بتمبر المق&بل، والفريق العامل سوف يتضمن        /أيل&ول 
ممثل&&&ي المنتجي&&&ن والعاملي&&&ن والذي&&&ن يعكف&&&ون عل&&&ى      
العمل&يات الفض&ائية والنشاطات الفضائية، وإني لواثق         

ى القرار ب&أنهم سيس&عدوا غاي&ة الس&عادة بأن يستمعوا إل        
ال&&ذي اتخذتم&&وه، وأن&&ا واث&&ق م&&ن أنه&&م س&&وف ي&&&بذلوا        
قص&&ارى جهده&&م لتوف&&ير الخ&&برة س&&واء آ&&ان ذل&&ك ع&&ن  

؟ي&تعذر  [ط&ريق اليون&يدروا أو ع&ن ط&ريق الحكوم&ات      
، تل&&&ك الحكوم&&&ات الت&&&ي تق&&&رر أن ترس&&&ل    ]س&&&ماعها؟

 .ممثلين لالجتماع والذي تستضيفه حكومة فرنسا

 وأن&&&ا أواف&&&ق عل&&&ى م&&&ا ط&&&رحه مم&&&ثل اتح&&&اد    
] ؟ي&تعذر سماعها؟  [المالحي&ن الدوليي&ن وس&وف يك&ون         

آث&يرا م&ن ه&ذه الحكوم&ات، وه&ي تت&ناول هذه النتائج،              
بها أن تستفيد من    ] ؟يتعذر سماعها؟ [س&وف يكون من     

الك&&وارث التعليم&&ية ه&&نا، ومس&&ألة اإللم&&ام بالموض&&وع،  
وأن يح&اولوا أن يشرآوا عناصر من القطاع الخاص،       

نصيحة منهم من خالل    أو عل&ى األق&ل يحص&لون على         
. المراس&&&الت الت&&&ي أش&&&ار إل&&&يها الس&&&يد مم&&&ثل بلج&&&يكا    

وبالط&بع س&وف ن&نقل ه&ذه الرس&الة إل&ى الفريق العامل              
المعن&ي بالفض&اء ون&بذل قص&ارى جهدنا بطبيعة الحال           
بتذآيرهم على أن يوفروا ما لديهم من خبرة ويجعلوها 

والحكومات . تحت أمر الفريق االستشاري المخصص  
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ف يك&ون له&م ممثلين في هذا الفريق، الفريق          الت&ي س&و   
االستش&اري، يجدر بهذه الحكومات أن تقوم باالتصال        
بقطاع&ات األعم&ال التي هي ممثلي المشغلين أو الذين          
يقوم&ون عل&ى التشغيل بأنهم ينبغي هؤالء أن يحصلوا          

واألط&&راف الذي&&ن . عل&&ى ال&&تمويل ال&&الزم والض&&روري
؟فان [د أشار السيد يقدم&وا الخ&برة ف&ي ه&ذا الص&دد، وق       

إلى شرآات القانون أو شرآات المحاماة التي       ] م&اس؟ 
 .شكرا. لها دعم بهذا المضمار

ش&&كرا لمم&&ثل اليون&&يدروا عل&&ى ه&&ذا   : الرئGGيس
الش&&رح وعل&&ى ه&&ذه المعلوم&&ات ع&&ن اآلل&&ية المس&&تخدمة 
ف&&ي المجموع&&ات األخ&&رى وال&&تجمعات األخ&&رى داخ&&ل 

 .اليونيدروا

جيكا مرة أخرى،   الم&تحدث التال&ي هو ممثل بل      
 .تفضل

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السGGيد مايGGنس 
م&&&ا ط&&&رحه مم&&&ثل  . ش&&&كرا ج&&&زيال ): اللغ&&&ة الفرنس&&&ية 

ما من  . اليون&يدروا الس&يد س&تانفورد ل&توه صحيح تماما         
ش&&ك أن&&نا ينبغ&&ي أن ن&&أخذ ف&&ي الحس&&بان مخ&&تلف اآلراء  
ومختلف النهج، ولكن أقول أنه رغم أن هذا ليس فريقا 

فأسلوب ] ؟يتعذر سماعها؟ [ى المعروف   ع&امال بالمع&ن   
عمله&م ق&د يوض&ح ل&ي أن&ه ق&د ال يك&ون من المجدي أن             
يك&ون ه&ناك ممثلي&ن للشرآات الصناعية، من األفضل     
أن ي&توقف األم&ر عل&ى آ&ل وف&د لكي يحدد إذا آان من              
المناسب أن يكون هناك ممثل من الشرآات الصناعية      

؟يتعذر [ول&دي آ&ل ال&ثقة ب&أن آل       ]. ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [
إذا ل&&&زم األم&&&ر، وال أظ&&&ن أن&&&ه ينبغ&&&ي أن    ] س&&&ماعها؟

لم يكن  . الصناعات على هذا النحو   ] ؟يتعذر سماعها؟ [
 .هذا هو الهدف من االقتراح

ش&&&&كرا ج&&&&زيال، اق&&&&تراحك بش&&&&أن  : الرئGGGGيس
اشتراك ممثلي الشرآات الصناعية في الوفود، خاصة    

آندا لها . شكرا. بك&ل وف&د أو بك&ل بل&د لهو آالم معقول     
 .لكلمةا

ترجمة فورية من اللغة    ) (آندا(السيد لوزون   
وفد آندا يسعده غاية  . ش&كرا سيادة الرئيس   ): الفرنس&ية 

الس&&&عادة أن يدع&&&م االق&&&تراح البلجيك&&&ي وذل&&&ك بإج&&&راء 
مش&اورات أو وض&ع آل&ية مخصصة للمشاورات وذلك          
الس&تعراض الب&ند الثام&ن وم&ا ب&ه من موضوعات ألن             

س&&تعراض دق&&يق   ه&&ذا س&&وف يك&&ون بم&&ثابة فرص&&ة ال     
 .االتفاقية] ؟وإن أمكن؟[ألحكام البروتوآول، 

وبالنس&بة ل&نا ي&ا س&يادة الرئ&يس، فنحن لم نتلكأ             
م&ن ق&بل ف&ي هذا الصدد، نقول أنه ليس لدينا اعتراض      

] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟ ] [الك&&&ندية[عل&&&ى وجه&&&ة ال&&&نظر   
؟يتعذر [الش&رآات الص&ناعية في أن تشترك آمراقبين        

 .على هذا النص] سماعها؟

إن خبرة اإليكاو في هذا المضمار خبرة طيبة      
ينبغ&&ي أن نض&&عها نص&&ب أعين&&نا، وه&&ناك مش&&اورات      
طيبة أجريت وتمت مع قطاع الصناعات ولقد الحظنا        
أن&&ه ف&&ي م&&نظمة الط&&يران المدن&&ي وف&&ي إط&&ار الدراس&&ة   
الت&ي ق&ام بها فإن اشتراك الصناعية آان اشتراآا بناءا           

ممثلي األياتا  ] ها؟؟يتعذر سماع [للغاي&ة وق&د تمك&نا من        
وش&&&&&رآات الط&&&&&يران وبطب&&&&&يعة الح&&&&&ال المص&&&&&ارف  
وش&رآات إن&تاج الطائ&رات وهل&م ج&رى، إذا م&ا تم هذا            

 .فإنه سوف يكون أمرا طيبا

 .االتحاد الروسي. شكرا لكندا: الرئيس

ترجمة ) (االتح&اد الروس&ي   (السGيد دزوبيGنكو     
ل&&&ك الش&&&كر ي&&&ا س&&&يادة   ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية  

نسبة لوفدي يا سيادة الرئيس، يهمنا جدا أن بال. الرئيس
ن&&رى م&&ا ين&&تج ع&&نه العم&&ل عل&&ى أس&&اس الوث&&يقة الت&&ي      

وه&&ناك الجان&&ب القانون&&ي، ونح&&ن   . قدم&&تها اليون&&يدروا 
عل&&ى أي&&ة ح&&ال ن&&ود أن نش&&ترك بالعمل&&ية آله&&ا وبك&&ل       
جوان&&&بها، ونح&&&رص آ&&&ل الح&&&رص عل&&&ى مراق&&&بة م&&&ا  
يح&&دث، ول&&ذا نح&&ن نح&&رص عل&&ى االش&&تراك ف&&ي ه&&ذا     

. ف&ريق العامل أو المشاورات غير الرسمية المقترحة     ال
ونح&&&ن ممت&&&نون للس&&&يد مم&&&ثل فرنس&&&ا عل&&&ى استض&&&افة  
اج&&تماع م&&ن ه&&ذا القب&&يل، وأخش&&ى أنن&&ي ربم&&ا ل&&م أفه&&م    
األم&&ور آ&&ل الفه&&م، وم&&ن ذا ال&&ذي س&&وف يش&&ترك ف&&ي     
الف&&ريق؟ وم&&ا ه&&ي والي&&ة ه&&ذا الف&&ريق؟ آ&&ل ه&&ذه أم&&ور   

تكون ينبغ&&&&ي أن نحدده&&&&ا فه&&&&ذه آم&&&&ا فهم&&&&ت أن&&&&ه س&&&&  
مش&اورات غ&ير رسمية ولن يكون هناك والية رسمية          
ولك&ن م&ا ه&و ه&دف ه&ذا االجتماع؟ هل سينظم الفريق             
مهم&&ة ص&&ياغة مش&&روع االتفاق&&ية الخ&&اص ب&&المعدات      

ثم آيف ]. ؟ي&تعذر سماعها؟ [المت&نقلة؟ إذن آ&يف س&يتم       
ي&&تم ال&&تفاعل بي&&ن ه&&ذه المش&&اورات والم&&داوالت الت&&ي      

ي الكوب&&وس؟ وأود أن تج&&رى ف&&ي اللج&&نة القانون&&ية ف&&    
 .أعرف ماذا سنفعل وماذا سننقل إلى الجنة الفرعية؟

اس&&&&تمعت إل&&&&ى اش&&&&تراك ممثل&&&&ي الص&&&&ناعات 
والمص&&&ارف وإل&&&ى أخ&&&ره، أفه&&&م بطب&&&يعة الح&&&ال أن      
الص&ناعات قد تكون مهتمة بذلك ولكن بالنسبة لواليتنا    
وبالنسبة للجنة الفرعية علينا أن نحدد آيف يرتبط آل         

م&&&اذا نس&&&تطيع أن ن&&&تعلم م&&&ن ممثل&&&ي ه&&&ذا باالج&&&تماع، 
؟ي&&&تعذر [الص&&&ناعات وم&&&ا ه&&&و اإلس&&&هام ال&&&ذي س&&&وف 

ف&&&ي عمل&&&ية المش&&&اورات ال&&&ذي س&&&يتناول     ] س&&&ماعها؟
 .مشروع اتفاقية اليونيدروا

أع&&&رف أن ه&&&ناك مح&&&افل ع&&&دة قام&&&ت بعم&&&ل  
مج&&دي ف&&ي ه&&ذا المض&&مار وه&&ناك خ&&براء ت&&ناولوا ه&&ذه 

ع&&ية المس&ألة بش&&كل طي&&ب وبش&&كل ن&&اجح، واللج&&نة الفر 
والكوب&&&وس، اللج&&&نة األساس&&&ية ذاته&&&ا، ف&&&الدور ه&&&نا أو 
المسألة ليست إعادة دراسة الوثائق التي قدمت بالفعل، 
ولك&ن نح&ن نه&دف إل&ى م&تابعة العمل&ية الت&ي بدأت منذ                 

الش&&&تراك ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[ف&&&ترة، وحي&&&نما ت&&&توفر 
ممثل&&ي الص&&ناعات والمص&&ارف وإل&&ى آخ&&ره، س&&وف      

لى الخبراء الذين يعملون    تكون المسألة هي الوقوف ع    
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ف&&&ي مج&&&االت مح&&&ددة آق&&&انون الفض&&&اء وإل&&&ى آخ&&&ره،   
ومهمت&نا ه&ي أن نتأآد من أنه لن يكون هناك تعارض             

 .بين هذا وبين النظام الذي يطبق بالفعل

إذن، أنا . ه&ذه ه&ي واليت&نا ف&ي اللج&نة الفرعية       
أطل&ب تفاص&يال عن النتيجة أو المخرجات التي سوف          

لو أن اللجنة   . ت غير الرسمية  تتمخض عنها المشاورا  
الفرع&ية القانون&ية ت&ود أن ت&تخذ ف&ي مناقش&اتها في هذه               
المس&&ألة وأخ&&ذت ف&&ي الحس&&بان الوث&&يقة الجدي&&دة وه&&ي     
وثيقة هامة، يمكن أن نتساءل فهذه المسألة هي متابعة          

ونط&&رح آرائ&&نا بش&&أن ع&&دد   . العم&&ل ال&&ذي ت&&م م&&ن ق&&بل  
لمعايير االتف&اق ال&ذي ق&د يك&ون موج&ودا بي&ن ال&نص وا           
 .الموجودة، إذا آان األمر آذلك فهذا شأن مختلف

إذن، أود م&زيدا م&ن اإليضاح وتسليط الضوء         
المزيد يا ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟  [عل&ى ه&ذه المس&ألة، فه&ل        

 .سيادة الرئيس من خالل السيد ممثل فرنسا

. ش&كرا للسيد ممثل االتحاد الروسي     : الرئGيس 
هذا ] س&ماعها؟ ؟ي&تعذر   [أن&تم ق&د أث&رتم مس&ألة الوالي&ة،           

 .المتحدث التالي هو ممثل اليونان. الفريق

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

مم&ثل االتح&اد الروس&ي وم&ن س&بقه الحدي&ث قد تناولوا              
؟يتعذر [بعض ما آنت أود أن أتناوله ولكني يساورني 

وأنا هنا أفكر .  مم&ثل آ&ندا    ح&يال م&ا ط&رحه     ] س&ماعها؟ 
ف&ي م&ا ح&دث م&ن ق&بل بالنس&بة لمفه&وم دولة اإلطالق،                
فق&د آ&ان ه&ناك م&بادرة رس&مية من الحكومة الفيدرالية             
وال&&&&وزارة الفيدرال&&&&ية للش&&&&ؤون الخارج&&&&ية وأرس&&&&لت  
دع&&وات إل&&ى وزارت&&نا وال&&وزارة الخارج&&ية لدي&&نا وت&&م     
تش&&&كيل وف&&&ود، وآ&&&ان ه&&&ناك مم&&&ثل وزارة الخارج&&&ية  

ي وآ&االت الفض&اء أو وآ&االت آان&ت تع&رف ب&ـ       وممثل& 
ولك&&ن أوال آ&&ان ه&&ناك المس&&توى    ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [

 .الحكومي وممثلي الدول والحكومات

إذن، إذا أخذن&&ا به&&ذه الس&&ابقة وه&&ي س&&ابقة آ&&ل  
النجاح، نجاح آبير، فإننا في الحالة هذه يمكن أن نأخذ 

ديه وزميلنا من بلجيكا هو الذي ل     . بما أخذنا به من قبل    
خ&برة بالمش&اورات، ث&م زميل&نا م&ن فرنس&ا طرح فكرة              
طي&بة للغاي&ة وه&ي دعوتنا إلى باريس وال نعرف على        
أية حال من الذي سيدفع الفاتورة، أيا آان األمر، رغم 
أن الم&&بادرة تق&&ع خ&&ارج إط&&ار م&&ا ي&&تم ف&&ي لج&&نة األم&&م   
الم&&تحدة إال أنه&&ا، ف&&ي نهاي&&ة المط&&اف، س&&وف تك&&ون       

هذه الدول  ] ؟ي&تعذر سماعها؟   [عمل&ية حكوم&ية دول&ية،     
آتي&&&&باتها أو ب&&&&ياناتها عل&&&&ى   ] ؟ي&&&&تعذر س&&&&ماعها؟ [أن 

عل&ى الش&رآات وعلى المحاميين،     ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [
أو ش&يء م&ن ه&ذا القب&يل فهذا على أية حال أمر ال يهم       
آث&يرا فإنه يعني أن يكون هناك اقتراح ما أو إسهام ما        

، وإال  أو ط&رح م&ا م&ن آ&ل دول&ة م&ن ال&دول المشترآة               
ف&&إن ه&&ذا س&&وف يك&&ون ش&&بيها بال&&يوم المف&&توح، نأت&&ي       
ونحتس&ي القه&وة أو المش&روب ث&م ن&رحل، ال أظ&ن أننا               

نح&بذ فك&رة آه&ذه، إن&نا قد يكون اجتماعنا اجتماع غير             
رس&مي ولك&نه ف&ي الوق&ت ذات&ه له ص&فة ط&ابع رسمي،         
بمع&نى أن&ه س&وف تكون هناك مبادرة رسمية تأتي من            

ية أو م&ن وزارة الخارجية      حكوم&ة الجمهوري&ة الفرنس&     
تق&&دم إل&&ى ممثل&&ي ال&&دول الذي&&ن ه&&م أعض&&اء ف&&ي لج&&نة      

 .الكوبوس

أم&ا المراقبون بهذا االجتماع فهو أمر مستبعد        
�] ؟يتعذر سماعها؟[تماما، �] ؟يتعذر سماعها؟.. [

ه&ذا م&ن الناح&ية الرس&مية أو الجوهرية، أما من ناحية             
نص اإلج&&راءات س&&نقوم بت&&بادل ل&&آلراء عل&&ى أس&&اس ال&& 

ال&&&ذي أع&&&ده ف&&&ريق الخ&&&براء ف&&&ي اليون&&&يدروا، وت&&&بادل  
اآلراء ه&ذا س&تنبثق ع&نه استنتاجات نعلق على أساسها      
عل&ى ال&نص وال&ذي نصرح لليونيدروا أن يستخدم هذا            
ال&&&نص آ&&&نص رس&&&مي ص&&&ادر ع&&&ن اللج&&&نة الفرع&&&ية    
القانون&&ية أو الكوب&&وس ألن ال&&دول س&&يكون له&&ا الح&&ق      

أن ت&&تقدم بمواقفه&&ا  أث&&ناء انعق&&اد المؤتم&&ر الدبلوماس&&ي    
الرس&&&&&مية بش&&&&&أن االتفاق&&&&&ية وبش&&&&&أن ال&&&&&بروتوآول،    

 .البروتوآول الجوي والبروتوآول الفضائي

نوع&&ية التس&&جيل تتحس&&ن ف&&ي ه&&ذا القس&&م م&&ن   [
 ] المحضر

ه&&ذا م&&ا ن&&راه م&&ن اإلج&&راءات المناس&&بة وذل&&ك   
الح&&ترام والي&&ة اللج&&نة الفرع&&ية ولج&&نة الكوب&&وس، ألن 

ب أن يصدر عن هذه     أي ن&ص بش&أن معاهدة دولية يج       
اللج&نة ف&يما ي&تعلق بالق&انون الدول&ي للفضاء، ولكن أي             
قواع&&&د أخ&&&رى تخ&&&ص تنظ&&&يم األنش&&&طة ف&&&ي الفض&&&اء   
وخاصة أي قواعد تخص الممتلكات الفضائية هذا أمر 

 . يخص المؤتمر الدبلوماسي

به&ذه المالحظ&ات وبه&ذه ال&تحفظات ل&يس لدى           
اورات، ال&يونان أي م&انع في المشارآة في عملية المش      

آ&ل دول&ة ف&ي ه&ذه األث&ناء بإمكانه&ا أن تتش&اور مع أي                 
هي&ئة شاءت، غرف التجارة والصناعة والنقابات وأي      
جه&ات معن&ية، لكن على المستوى الوطني وتعود إلينا          
في المشاورات آي تعرض علينا موقفا موحدا بالنسبة       

 .شكرا. لكل دولة

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل ال&&يونان الموق&&ر  : الرئGGيس
ه المالحظ&ات الت&ي تخ&ص اإلج&راءات والتي          عل&ى ه&ذ   

الم&&&تحدث . تخ&&&ص ط&&&ابع المش&&&اورات الت&&&ي س&&&نعقدها 
 .التالي هو السيد ممثل الصين الموقر

ترجمة فورية من   ) (الص&ين (السGيد هويكGانغ     
الس&&يد الرئ&&يس . ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس): اللغ&&ة الص&&ينية

وف&&د الص&&ين اس&&تمع باه&&تمام ب&&الغ للمناقش&&ات الجاري&&ة    
موضوع ولكنني آلما استمعت إلى بيانات  ح&ول ه&ذا ال    

ف&ي ه&ذا الش&&أن آلم&ا ازدادت األم&&ور غموض&ا بالنس&&بة     
 .لي
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أوال، عرف&ت أن هناك مشاورات غير رسمية        
س&تعقد، ال م&انع في ذلك، بعد ذلك استمعنا إلى أن هذه             
المش&اورات س&تكون خ&ارج إط&ار الكوب&وس، وه&ذا قد             

 استمعنا  يك&ون مناسبا آذلك، ولكن باإلضافة إلى ذلك،       
إل&ى دع&وة س&توجه لقط&اع الصناعة آي يتحاور معنا،             
ه&&ل سنض&&في طابع&&ا تجاري&&ا عل&&ى الكوب&&وس؟ ف&&ي ه&&ذه 
الحال&&&&&ة س&&&&&تنقلب الص&&&&&ورة، والمض&&&&&يف سيص&&&&&بح    

 .المستضاف

اليون&&&يدروا ه&&&ي الهي&&&ئة المش&&&رفة عل&&&ى ه&&&ذه   
االتفاق&&ية وه&&ذا ال&&بروتوآول، اليون&&يدروا ترغ&&ب ف&&ي      

وس، ولكن يبدو   الحص&ول على مشورتنا هنا في الكوب      
أن الكوب&وس بدورها ستطلب مشورة قطاع الصناعة،      
م&&&اذا س&&&يقول ل&&&نا قط&&&اع الص&&&ناعة؟ قط&&&اع الص&&&ناعة   
س&يقول أن&ه بحاج&ة إل&ى ف&رص تجاري&ة، من المسؤول              

 عن ذلك؟

آل ما أراه هنا اآلن هو دائرة ندور فيها، وفد          
الص&&ين ي&&رى أن&&ه بإمكان&&نا أن نؤي&&د فك&&رة المش&&اورات   

ا يلي، أوال، المشاورات يجب أن      ولك&ن عل&ى أس&اس م      
تك&&&&ون ف&&&&ي إط&&&&ار الكوب&&&&وس ول&&&&يس خ&&&&ارج إط&&&&ار    

 .الكوبوس، هذا هو الشرط األول

ثان&يا، يج&ب أن يكون لهذه المشاورات جدوى         
م&&ا، وال أع&&تقد ه&&ناك دول نام&&ية عدي&&دة س&&وف ترس&&ل   
بوف&&&&ود م&&&&ن بلدناه&&&&ا ل&&&&باريس الج&&&&تماع ي&&&&دوم ي&&&&وم، 

ضل هنا، هو أنه    وبالتال&ي، فإنن&ي أع&تقد أن ال&بديل األف         
خ&&الل انعق&&اد دورة الكوب&&وس بإمكان&&نا أن نج&&ري ه&&ذه   
المش&اورات بش&كل أو بآخ&ر، وإن ل&م يك&ن ف&ي ذل&ك ما                 
يكف&&ي بإمكان&&نا أن ن&&بدأ جول&&ة ثان&&ية لمش&&اورات غ&&ير       
رس&&&مية آذل&&&ك أث&&&ناء ال&&&دورة القادم&&&ة للج&&&نة الفرع&&&ية   

 .العلمية والتقنية في العام القادم

اس موقف الدول  في الوقت الراهن، وعلى أس    
األعض&&اء ف&&ي الكوب&&وس يمك&&ن لليون&&يدروا أن يس&&جل    
ع&&ددا م&&ن اآلراء ووجه&&ات ال&&نظر يس&&توعبها ويع&&د ل&&نا 

وم&&&ن المفض&&&ل أن يص&&&لنا ه&&&ذا المش&&&روع   . مش&&&روعا
بمخ&تلف لغ&ات العم&ل، ندرس المشروع الجديد المنقح          

 .وبعد ذلك نقوم بهذا النشاط خطوة تلو األخرى

 عل&ى مس&امعكم   ربم&ا اس&تطعت اآلن أن أآ&رر   
عل&ى االس&تنتاج ال&ذي أدلينا به باألمس، علينا أن نعلق            
أهمية بطبيعة الحال على هذا العمل، ولكن ال يجب أن 
ن&&&تعجل ف&&&ي اتخ&&&اذ الق&&&رارات أو الخط&&&وات ف&&&ي ه&&&ذا   

 .شكرا. الشأن

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل الص&&ين الموق&&ر   : الرئGGيس
الكلم&&ة م&&رة أخ&&رى للس&&يد م&&ندوب  . عل&&ى ه&&ذا اإلس&&هام

 .بلجيكا

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

أع&ود إلى االقتراح األصلي لبلجيكا، منذ أآثر من عام        
يون&&&&يدروا اتص&&&&ل بع&&&&دد م&&&&ن ال&&&&دول األعض&&&&اء ف&&&&ي 
الكوب&&وس وف&&ي ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية آ&&ي تحل&&ل اللج&&نة 

لكلم&&ة، تحل&&ل م&&ا  الفرع&&ية، تحل&&ل بالمع&&نى اإلغريق&&ي ل 
 .وضعه يوينيدروا من صكوك

م&&ن ناح&&ية أخ&&رى، ع&&دد م&&ن األعض&&اء الذي&&ن  
شارآوا بشكل أو بآخر في إعداد مشروع البروتوآول 
المذآ&&ور واجه&&وا تس&&اؤالت ت&&تعلق باالتس&&اق م&&ا بي&&ن     
ال&&تزامات ف&&ي إط&&ار الق&&انون الدول&&ي للفض&&اء وم&&ا بي&&ن  
ال&&&&&تزاماتهم بموج&&&&&ب التص&&&&&ديق عل&&&&&ى م&&&&&ثل ه&&&&&ذا     

وآول، بع&&ض ه&&ذه ال&&دول رأى، وم&&نها بلج&&يكا، ال&&بروت
رأى أن ه&ذه التس&&اؤالت الت&ي أث&&يرت ل&ن تج&&د اإلجاب&&ة    

 .عليها إال في إطار هذه اللجنة الفرعية

بلج&&يكا ف&&ي إط&&ار الورق&&ة غ&&ير الرس&&مية الت&&ي  
وزع&تها ب&األمس ت&رى أن هذه مناسبة وفرصة سانحة           
أم&ام ه&ذه اللج&نة الفرع&ية آ&ي توض&ح أن النشاط الذي              

وم ب&&ه له جوان&&ب عمل&&ية و&&له ص&&لة بالح&&ياة اليوم&&ية    تق&&
لألنش&طة الفضائية وأن اللجنة الفرعية قادرة في إطار        
إج&&راءات معقول&&ة وفعال&&ة أن تس&&تجيب وتج&&د اإلجاب&&ة    

 .على هذه التساؤالت

أم&&ا بالنس&&بة لتس&&اؤالت وف&&د االتح&&اد الروس&&ي   
م&&نذ لحظ&&ات، لق&&د اقترح&&نا آوالي&&ة أو آاختصاص&&ات     

 ونكم&&ل L.225ا أن نس&&تند إل&&ى وثيقتي&&ن للف&&ريق، اقترح&&ن
، نحن نرى أن هذا هو الحد األدنى الذي         L.229ذل&ك ب&ـ     

يمك&&ن أن نس&&تند إل&&يه، باإلض&&افة إل&&ى ذل&&ك بإمكان&&نا أن   
نس&&&تند ف&&&ي اختصاص&&&ات الف&&&ريق لتعل&&&يقات تق&&&دم به&&&ا  
االتح&&اد الروس&&ي، تق&&دم به&&ا وف&&د الص&&ين، وآله&&ا م&&واد  

، ه&&ذا بالنس&&بة يمك&&ن أن نفك&&ر ف&&ي إط&&ار آل&&ية التش&&اور  
 .لآللية

اآلل&ية ف&ي ح&د ذاته&ا، صحيح تقع خارج إطار       
الكوب&وس، ولك&ن يج&ب أن تك&ون االنعكاس الفعلي لما            
ي&&دور م&&ن نش&&اط ف&&ي الكوب&&وس، وله&&ذا لدي&&نا بع&&ض        
الص&&عوبات ف&&ي ق&&بول تمث&&يل قط&&اع الص&&ناعة آقط&&اع    

 .صناعي بحت

أم&&&ا بالنس&&&&بة لنت&&&&يجة عمل&&&&ية التفك&&&&ير داخ&&&&ل  
في نشاط اليونيدروا، وهذا الجانب     الكوب&وس، التفك&ير     

الثاني من بيان االتحاد الروسي، المواد التي نتمنى أن      
تكون ثمرة آلية المشاورات ستوضع في تقرير تصدق 
عل&&&يه اللج&&&نة الفرع&&&ية وربم&&&ا ح&&&تى لج&&&نة الكوب&&&وس   
وسيش&&&كل إس&&&هام الكوب&&&وس وآذل&&&ك اإلجاب&&&ات الت&&&ي     
وجدته&&&&ا لج&&&&نة الكوب&&&&وس للتس&&&&اؤالت الت&&&&ي أثاره&&&&ا   

ألعض&اء ف&ي اليونيدروا وآذلك تساؤالت الوفود التي         ا
س&&&&تدعى للتوق&&&&يع أو للتص&&&&ديق عل&&&&ى ال&&&&بروتوآول     

 .الفضائي
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ه&ذا ه&و اق&تراح بلج&يكا األص&لي، أضيف إلى            
ه&ذا االق&&تراح اق&&تراحات أخ&&رى، ولكنن&&ي آن&&ت أود أن  
أذآ&ر باالق&تراح األص&لي الذي استند إلى اختصاصات        

. شكل واضح ودقيقت&تحدد إل&ى ن&تائج نتوص&ل إليها وب      
 .شكرا سيادة الرئيس

بلج&&يكا . أش&&كر الس&&يد مم&&ثل بلج&&يكا  : الرئGGيس
آان&&ت الم&&تحدث األخ&&ير عل&&ى القائم&&ة، أود أن أع&&رف   
ه&&ل ه&&ناك وف&&ود أخ&&رى ترغ&&ب ف&&ي التعل&&يق عل&&ى ه&&ذا 

 .البند؟ السيد ممثل مصر الموقر

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السGGيد الحسGGيني 
ش&&كرا س&&يادة  ): زيةت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&ي   (

 .الرئيس، سيداتي وسادتي طاب عصرآم

إن&نا ي&ا س&يادة الرئ&يس ن&ود أن نؤيد مالحظات           
حقا . ال&يونان وآذل&ك مالحظ&ات الص&ين في هذا الشأن          

س&يادة الرئ&يس نؤيد الوفدين في هذا االتجاه، ألنه لدينا           
ف&ي اإليكاو، على  . تج&ربة اإليك&او ف&ي ظ&روف مماثل&ة        

ل لجنتي&&&&ن، لج&&&&نة تكفل&&&&ت  س&&&&بيل الم&&&&ثال، ت&&&&م تش&&&&كي  
ب&&بروتوآول تجه&&يزات ومع&&دات الطائ&&رات، واللج&&نة     
الثانية أو الهيئة األخرى أو الفريق اآلخر آلف بالنظر    

 .في موضوع تسجيل معدات الطائرات

واآلن وآم&&&ا اس&&&تمعت عل&&&ى لس&&&ان ع&&&دد م&&&ن 
المتحدثي&&&ن، الف&&&ريق مح&&&دود ف&&&ي عض&&&ويته وس&&&يعقد     

لملقى على هذا   اج&تماعه ليوم أو يومين، عبء العمل ا       
الف&&ريق ع&&بء ثق&&يل ف&&ي واق&&ع األم&&ر فس&&يعملون عل&&ى    
ب&&روتوآول الفض&&اء، س&&يعملون عل&&ى مس&&ألة تس&&جيل      
المع&&&دات الفض&&&ائية وآذل&&&ك س&&&يعملون عل&&&ى دراس&&&ة    
العالق&&&&ة م&&&&ا بي&&&&ن اتفاق&&&&ية يون&&&&يدروا وال&&&&بروتوآول     

إذن، الحم&&ل الثق&&يل بالنس&&بة له&&ذا الف&&ريق،     . الفض&&ائي
ناحية العملية، أشك في أن من ال, وأشك في واقع األمر

ه&&ذا الف&&ريق س&&يتمكن م&&ن إنج&&از ه&&ذا العم&&ل، الف&&ريق     
بحاج&ة إلى مزيد من الوقت، والفريق بحاجة ربما إلى      
فرص&ة االلت&ئام في أآثر من اجتماع وليس في اجتماع           

ول&ذا، م&ن الناح&ية العمل&ية، فإننا نجد أن          . واح&د قص&ير   
لمقارنة بكم  هذا قد ال يفضي بنا إلى النتائج المرجوة با        

 .شكرا. العمل الملقى على عاتق هذا الفريق

أش&كر السيد مندوب مصر على هذا    : الرئGيس 
حسبما فهمت االجتماع لن يقتصر على يوما أو . البيان

يومي&&ن، فهم&&ت أن ه&&ناك، أوال عم&&ل تحض&&يري س&&يتم   
آ&تابة وه&و عم&ل تحضيري جاد وأن تلك اآللية سوف     

تمبر، لس&&ت س&&ب/تج&&تمع ف&&ي النص&&ف األول م&&ن أيل&&ول  
أع&رف م&ا ه&ي ف&ترة االنعق&اد وال أع&تقد أن الفترة هي             

السيد مندوب . يوما أو يومين، ربما أن هناك سوء فهم    
 .مصر

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السGGيد الحسGGيني 
ربم&ا أن هناك    ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية         (

سوء فهم سيادة الرئيس، لم أفهم تماما ولكن ما شعرته         

ت أن االجتماع سيعقد لفترة قصيرة، هذا ما     م&ن الب&يانا   
فهم&ته، ربما لم أفهم تماما ما قيل، ولكن على أية حال            
تناولت الكلمة آي أقول أن عبء العمل ثقيل في إطار        
ه&&ذا الف&&ريق، وقل&&ت لك&&م س&&يادة الرئ&&يس، عل&&ى س&&بيل      
الم&&ثال، تس&&جيل المم&&تلكات الفض&&ائية موض&&وع معق&&د    

ح&&ل ع&&دد م&&&ن   نح&&ن بحاج&&ة إل&&&ى جه&&ود آب&&يرة آ&&&ي ن    
الص&&عوبات ف&&ي ه&&ذا المج&&ال، وه&&ناك آ&&م ه&&ائل م&&ن        

وأش&&&رت إل&&&ى تج&&&ربة اإليك&&&او م&&&ع  . التفاص&&&يل آذل&&&ك
اليون&يدروا ع&ندما عمل&نا ف&ي ه&ذا المج&ال، شكلنا فريقا             
ع&&&&&امال يع&&&&&نى فق&&&&&ط به&&&&&ذا الموض&&&&&وع، وبالنس&&&&&بة     
لل&بروتوآول آ&ان ه&ناك لج&نة أخ&رى غير اللجنة التي              

 علينا على أية حال أن   درس&ت االتفاقية، أعتقد إذن أنه     
نك&رس الوق&ت الكافي لهذه اآللية آي تصل إلى النتائج           

 .شكرا. المنشودة

. أش&كر الس&يد م&ندوب مصر الموقر       : الرئGيس 
أعط&&ي الكلم&&ة للس&&يد مم&&ثل االتح&&اد الدول&&ي للمالح&&ة       

 .الفلكية

) االتحاد الدولي للمالحة الفلكية   (السGيد فيGنما     
ش&&كرا س&&يدي  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

الس&&&يد الرئ&&&يس اقتراح&&&ي الخ&&&اص بإش&&&راك  . الرئ&&&يس
قط&اع الص&&ناعة ل&&م يك&&ن بغ&&رض تعق&&يد األم&&ور عل&&يكم  
ولكنن&ي استلهمت في اقتراحي هذا من أن الصك الذي          
نتناو&له ه&و ص&ك مستلهم من صناعة الفضاء، نتحدث         
ع&&ن ص&&انعي الس&&واتل مش&&غلي الس&&واتل وه&&ذا تح&&دي     

ج&&نة القانون&&ية، م&&ن  ف&&ريد م&&ن نوع&&ه مط&&روح عل&&ى الل  
المف&&ترض أن&&نا بش&&أن ص&&ك يس&&تجيب لمتطل&&بات قط&&اع  
الص&&ناعة الفض&&ائية وم&&ن المف&&ترض أن نح&&ل مش&&اآل    
يواجهه&&&ا ه&&&ذا القط&&&اع، وبالتال&&&ي ف&&&إن معلوم&&&ات ه&&&ذا 
القط&اع وتج&ربة هذا القطاع وخبرة هذا القطاع حيوية          
 .بالنسبة لنا إن آان علينا أن نفهم تماما ما سنقوم به

تمام&ا من أن التقدم لن يحرز إال من    أن&ا واث&ق     
خ&&الل تف&&اعل مك&&ثف م&&ا بي&&ن مخ&&تلف الجه&&ات المعن&&ية 
باألم&ر، إذا ما نظرنا إلى الطيران، على سبيل المثال،      
آ&&ان م&&ن المح&&ال أال نش&&رك ش&&رآات الط&&يران، وه&&ي   

وعلي&&نا، مازل&&نا، أن . اش&&ترآت ب&&الفعل وبش&&كل مك&&ثف 
 تماما أننا   ن&تعلم الكث&ير بش&أن هذا الموضوع وأنا نقتنع         

بحاج&&&&ة إل&&&&ى مس&&&&اعدة قط&&&&اع الص&&&&ناعة الفض&&&&ائية      
لمس&اعدتنا ف&ي إتم&ام أي مهمة يتعين علينا أن نقوم بها        

 .في هذا المجال

إذا م&ا أخذن&ا م&ثال يون&يدروا، يونيدروا استفاد        
إل&ى أقص&ى ح&د م&ن وجه&ات نظر الخبراء الصناعيين         
وللج&&نة الفرع&&ية مس&&ئوليتها الخاص&&ة وإنن&&ي أرى أن&&ه     

م&ن الص&عوبة، ربما ليس من المستحيل ولكن         س&يكون   
من الصعوبة بالنسبة لنا، أن نقوم بهذه المهمة دون أن       
نستفيد من وجهات نظر ومن مشارآة قطاع الصناعة        
المعنية آي نقوم بتلك المهمة التي يتعين علينا أن نقوم       
به&&ا، بطب&&يعة الح&&ال بإمكان&&نا أن نخ&&تلف بالنس&&بة لم&&دى 

 في عملية وضع هذه االتفاقية مش&ارآة اللج&نة الفرعية   



COPUOS/LEGAL/T.651 
 

 
8 

ولك&&ن آ&&ي تق&&وم به&&ذه المهم&&ة وآ&&ي تك&&ون عل&&ى عل&&م      
ب&الفعل بما تقوم به فال مفر من إشراك قطاع الصناعة         

. ف&ي م&راحل مبكرة واالستفادة من خبرات هذا القطاع        
 .شكرا جزيال

ش&&كر ج&&زيال للس&&يد مم&&ثل االتح&&اد     : الرئGGيس
بص&&&فة الدول&&&ي للمالح&&&ة الفلك&&&ية ال&&&ذي ت&&&ناول الكلم&&&ة  

. اس&&&محوا ل&&&ي أن أتق&&&دم بمالحظ&&&ة موج&&&زة . المراق&&&ب
الص&ناعة مثل&ت ب&&الفعل ف&ي الف&&ريق الع&امل لليون&&يدروا     
وآ&ان ه&ذا أم&ر طبيع&ي، فاليون&يدروا هيئة تختلف عن             
األم&م الم&تحدة في طابعها وتختلف عن لجنة الكوبوس          
ف&ي طابعها، يونيدروا معهد يعنى بالقانون الخاص في     

ه&&ذه  . الق&&انون الدول&&ي للفض&&اء   حي&&ن أن&&نا نع&&نى ه&&نا ب    
 .مالحظة

مالحظ&&&&&&ة أخ&&&&&&رى، أرى آذل&&&&&&ك أن&&&&&&ه م&&&&&&ن 
الض&&روري أن نش&&رك الص&&ناعة ف&&ي مش&&اوراتنا آذل&&ك 
ولكن بإمكاننا أن نفعل ذلك من خالل الوفود األعضاء  

يمكن لألعضاء ألن يشرآوا مثل    . ف&ي لج&نة الكوب&وس     
ه&&ؤالء الخ&&&براء، لقط&&&اع الص&&&ناعة وقط&&&اع ال&&&تجارة،  

لمش&اورات ف&ي إطار وفودهم، بإمكاننا       يش&رآوها ف&ي ا    
 .اليونان. أن نفعل ذلك

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السGGيد آاسGGابوغلو 
لق&د أص&بت سيادة الرئيس    . ش&كرا ): م&ن اللغ&ة الفرنس&ة     

وآنت سأدلي بالفعل بنفس اآلراء . ف&يما أدلي&ت ب&ه لل&تو     
آ&&ي أؤآ&&د وأش&&دد عل&&ى دور والط&&ابع القانون&&ي للج&&نة     

لن . للج&نة الكوبوس ولنظام بأآمله   الفرع&ية القانون&ية و    
هذا هو . يتغير ذلك إال إذا ما تغير ميثاق األمم المتحدة  

ال&&تعديل الوح&&يد ال&&ذي يمك&&ن أن يس&&مح ل&&نا باستض&&افة     
 .ممثلين عن القطاع الخاص في اجتماعاتنا

آم&&ا قل&&تم وع&&ن ح&&ق، ه&&ؤالء الس&&ادة أو تل&&ك       
ق الس&يدات، أو ح&تى ما بين االثنين، ألن األمر قد يتعل        

بالش&&رآات ق&&د أع&&ربوا ع&&ن وجه&&ات نظ&&رهم وبش&&كل     
مم&&تاز ف&&ي األعم&&ال التحض&&يرية الت&&ي أش&&رف عل&&يها     
اليون&يدروا، ه&ذا آ&ل م&ا في األمر، ال يمكننا أن نذهب           
لل&تفاوض ف&ي محف&ل دول&ي حكوم&ي مع قطاع خاص،             
بإمك&&ان ال&&دول المخ&&تلفة أن تفع&&ل ذل&&ك ف&&ي ظ&&ل آل&&يات   

دول&&ي عل&&ى الص&&عيد الوطن&&ي ولك&&ن ل&&يس ف&&ي محف&&ل      
حكوم&&&ي، وبع&&&د ذل&&&ك، بع&&&د أن تق&&&وم ال&&&دول بعمل&&&يات  
التش&&&اور عل&&&ى الص&&&عيد الوطن&&&ي بإمك&&&ان ال&&&دول أن      
 .تعرض علينا هذه المواقف في محفل دولي حكومي

إنن&ي م&ندهش، ف&ي واقع األمر سيادة الرئيس،     
فه&&ذه ليس&&ت ممارس&&ة مع&&تادة، أي أن ن&&رى نص&&وص      
لمع&&&اهدات أو ص&&&كوك دول&&&ية قانون&&&ية ي&&&تم التش&&&اور     
وال&&تفاوض بش&&أنها ف&&ي مكات&&ب خاص&&ة، أو ف&&ي مح&&افل 
خاص&&&ة، أع&&&ترف آ&&&ل االع&&&تراف بأهم&&&ية مس&&&اهمات  
القطاع الخاص ولكن هذه المساهمات يجب أن تتوقف       

 .عند باب اليونيدروا وال تتجاوز ذلك

ال أع&&تقد أن&&ه علي&&نا س&&يادة الرئ&&يس أن نط&&يل      
. ال&&نقاش ف&&ي ه&&ذا األم&&ر ألن آ&&ل ذل&&ك بديه&&ي ف&&ي رأي 

 .شكرا

. أش&&كر ال&&يونان عل&&ى ه&&ذا اإلس&&هام   : ئGGيسالر
 .البرازيل طلبت الكلمة

ترجمة فورية من ) (البرازيل(السيد دا سيلفا 
ن&&ود س&&يادة الرئ&&يس أن نع&&رب ع&&ن  ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

موافقت&نا ال&تامة لك&ل م&ا ج&اء عل&ى لس&ان السيد مندوب                
اليونان الموقر، وبالنظر إلى البيان الذي تقدم به السيد         

ون&&يدروا، نع&&تقد، وم&&ع م&&راعاة أهم&&ية إس&&هام   مم&&ثل الي
قط&&&&اع الص&&&&ناعة، بإمكان&&&&نا أن نف&&&&ترض أن قط&&&&اع      
الص&ناعة سيش&ترك ف&ي إع&داد النصوص التي سيعدها           

 .اليويندروا ويعرضها على أعضاء الكوبوس

إذن، يون&&&يدروا ع&&&ندما يع&&&رض ال&&&نص عل&&&ى  
أعض&اء لج&نة الكوب&وس بإمكان&ه وبمس&تطاعه ف&ي ذلك           

 فق&&ط ال&&نص، ولك&&ن الحج&&ج   الوق&&ت أن يع&&رض، ل&&يس 
آذل&&&ك واألس&&&باب الت&&&ي س&&&تعكس رأي ومواق&&&ف آاف&&&ة 
الجه&&ات المعن&&ية، وبه&&ذا س&&نحافظ عل&&ى مص&&الح قط&&اع 

وال&&دول الت&&ي ت&&رى أهم&&ية لمش&&ارآة قط&&اع   . الص&&ناعة
الص&ناعة بإمكانه&ا أن تضع في وفودها عضو من هذا     
القط&&&اع، ولك&&&ن الط&&&ابع الدول&&&ي أي ال&&&تابع لل&&&دول أو    

 للكوب&&وس ط&&ابع يج&&ب الحف&&اظ عل&&يه، المرت&&بط ب&&الدول
هذا التشكيل للكوبوس يجب أن يبقى وهذا ما أآد عليه       
السيد مندوب اليونان يجب أن يبقى طالما لم يدخل أي          

علي&&نا إذن أن نت&&بع . تعدي&&ل عل&&ى مي&&ثاق األم&&م الم&&تحدة 
 .الممارسات المعمول بها في منظمات األمم المتحدة

هل . يلأش&كر الس&يد م&ندوب ال&براز       : الرئGيس 
 .هناك أي وفود أخرى تود أن تتناول الكلمة؟ آولومبيا

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا(السGGGيد أريفGGGالو ايبGGGيس 
في الواقع لم أآن    . ش&كرا ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية       

أن&وي أن أطل&ب الكلم&ة ولك&ن ما قاله مندوب البرازيل             
ل&&توه ق&&د دفعن&&ي للتعب&&ير ع&&ن تأي&&يده بال&&نقطة الت&&ي أآ&&د     

 .عليها

الط&&&بع أن نراع&&&ي مش&&&ارآة القط&&&اع  ينبغ&&&ي ب
الخ&&اص وإس&&هامه، وف&&ي غ&&ياب القط&&اع الخ&&اص ل&&ن      
نتمك&ن من استشراف مستقبل الفضاء ونشاط الفضاء،        
ولك&ن نحن أعضاء في منظومة األمم المتحدة، آما أن        
والي&&ة ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية تعن&&ي ت&&ناول ه&&ذه 

 إن االج&تماعات غ&ير الرس&مية فك&رة وجيهة         . المس&ائل 
تساعد على تحقيق التقدم وتتيح مجاال لبلورة المفاهيم، 

 .ولكن هناك المشاآل الشكلية ينبغي أن نراعيها

أود أن أس&أل م&ندوب بلج&يكا، م&ا ه&و اقتراحه           
بالنس&بة للمش&اورات؟ م&ن ه&و ال&ذي يدع&و، من يدعو؟              
ه&&ل ه&&ي الدول&&ة الت&&ي ت&&بادر؟ الدول&&ة المض&&يفة؟ ولك&&ن    
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ع، ما هي التكاليف   مازل&ت أش&ك ف&ي شكل هذا االجتما        
الت&&&ي تتك&&&بدها آولومب&&&يا؟ آ&&&يف ندع&&&و الخ&&&براء؟ ال      
أع&رف، ه&ل يمك&ن بس&رعة أن ندع&و هؤالء الخبراء؟             
إذن، ه&ناك مش&اآل سوف تصادف بعض الدول وتثير    
بعض االنشغال وال أود أن أعود إلى عاصمتي وأقول 
يتعي&&ن علي&&نا أن نوف&&د ع&&دد م&&ن الخ&&براء ف&&ي اج&&تماع      

ع ال نقلل من أهميته، بل بالعكس     معي&ن، اج&تماع بالطب    
اه&&تمام ب&&الغ األهم&&ية له أعم&&ال آث&&يرة ش&&احذة للتفك&&ير    
ولك&&ن، إنن&&ي منش&&غل بالنس&&بة لش&&كل ه&&ذا ال&&نوع م&&ن        

 .االجتماع

إن الكوب&وس يمك&نها أن تتناول مسائل آثيرة،         
واس&&تطاعت ف&&ي الماض&&ي أن ت&&نجز الكث&&ير وم&&ع ه&&ذا     
ن&&رجو أن نتجن&&ب أي آل&&ية ق&&د تض&&ر بمص&&الح بع&&ض      

 .الدول وباألخص الدول النامية

. شكرا لممثل آولومبيا على إسهامه    : الرئGيس 
ه&ل م&ن وف&د يطل&ب الكلم&ة اآلن؟ مم&ثل وآالة الفضاء               

 .األوروبية له الكلمة

) وآالة الفضاء األوروبية  (السGيد الفيراندري    
لقد تشرفت . شكرا): ترجمة فورية من اللغة الفرنسية(

وع&&&&ة م&&&&ن ال&&&&دول    باس&&&&م مجمL.229ب&&&&تقديم الوث&&&&يقة  
األعض&&اء ف&&ي الوآال&&ة والت&&ي له&&ا اتفاق&&ات م&&ع الوآال&&ة   
األوروب&&&ية للفض&&&اء، وه&&&ذا حثن&&&ي عل&&&ى م&&&تابعة آ&&&ل    
المناقش&&&&ات الت&&&&ي دارت ف&&&&ي أعق&&&&اب تل&&&&ك الوث&&&&يقة،   

 .وباألخص اقتراح بلجيكا

اق&تراح بلج&يكا لألس&ف ل&م يفه&م بع&د فهما تاما               
م&&&ن الجم&&&يع، لألس&&&ف م&&&ندوب بلج&&&يكا غائ&&&ب ع&&&ن       

 وه&&و الجدي&&ر بش&&رح اق&&تراحه ولك&&ن س&&وف   االج&&تماع
 .أحاول مع ذلك أن أرد على بعض االستفسارات

لقد قيل أن عمل هذه اآللية، آلية التشاور غير          
الرسمية سوف تكون مجموعة ال صلة بها بالكوبوس، 

صحيح أن االقتراح هو أن . هذا صحيح وغير صحيح 
ال نجع&&&ل ه&&&ذه اآلل&&&ية، ل&&&م نس&&&تعمل آلم&&&ة مجموع&&&ة      

ة اس&&&تعملنا ع&&&بارة آل&&&ية التش&&&اور، مجموع&&&ة استش&&&اري
مخصص&ة ليس&ت مجموع&ة مخصصة للكوبوس وذلك        
تس&هيال لس&ير األعمال وتشجيعا للتفكير الحر، ولكنني         
فهم&&ت أن ه&&ذا االق&&تراح ال يفص&&م آ&&ل الص&&الت م&&ع       
الكوب&وس، بالطبع فإن المشترآين في هذه المشاورات        

لى ه&م الدول األعضاء في الكوبوس والدعوة موجهة إ    
ال&&دول األعض&&اء ف&&ي الكوب&&وس وإل&&ى م&&نظمات دول&&ية   
أخ&رى مم&ثلة في الكوبوس بصفة المراقب، واألمر ال          
 .يذهب أبعد من هذه الدائرة باستثناء اليونيدروا فقط

ه&ناك بالط&بع م&نظمة االتص&االت الدولية وقد           
ذآ&ر اس&مها، ه&ناك وآال&ة الفض&اء األوروب&ية وبالطبع            

إذن . شارآته بديهيةمكتب شؤون الفضاء الخارجي وم
ه&ذا التكوي&ن يوض&ح الص&الت الفعل&ية الت&ي نحتفظ بها         
بين&&&&نا وبي&&&&ن الكوب&&&&وس وال&&&&تفويض ه&&&&و أن نحض&&&&ر  

لمناقش&ات الس&نة المقبلة للجنة الفرعية القانونية وتقديم         
تقري&ر م&ن ش&أنه أن ييس&ر التوص&ل إلى نتيجة في هذه               

 .اللجنة الفرعية القانونية

ا بين هذه اآللية    إذن إن الص&لة ل&م تمح&ى تمام&         
وبي&ن اللج&نة الفرع&ية القانون&ية أي الكوب&وس، أم&ا آلية         
بلج&&يكا فه&&ي ت&&تكون م&&ن عناص&&ر مخ&&تلفة، أوال، ه&&ناك 
أعم&&&&ال تحض&&&&يرية ينبغ&&&&ي أن ت&&&&تم مس&&&&تفيدة بال&&&&بريد 
اإللكترون&ي واالتصاالت بالفاآس، إذن المشاورات ال       
تقتص&&ر عل&&ى اج&&تماع وح&&يد للوف&&ود ف&&ي ب&&اريس عل&&ى   

ه&&&&ي مش&&&&اورات متواص&&&&لة ت&&&&تم بفض&&&&ل  اإلط&&&&الق، ف
األس&اليب اإللكترون&ية وآل األساليب األخرى الالزمة        
. وذلك لصيانة االتصاالت بين الوفود المختلفة المهتمة

اج&&&تماع ب&&&اريس ه&&&و أول اج&&&تماع، وال نس&&&تبعد ب&&&ل     
ون&&توقع عق&&د اج&&تماع ث&&ان يق&&در الموق&&ف ويراع&&ي آ&&ل 

ما األفك&ار المط&روحة، ربما طرحت في باريس أو رب         
ج&&&اءت ع&&&ند ت&&&بادل األفك&&&ار والمعلوم&&&ات بالوس&&&ائل     
األخ&&رى، اج&&تماع ث&&ان ي&&نعقد ف&&ي الس&&نة القادم&&ة لك&&ي     
ينص&&ب آ&&ل ذل&&ك ف&&ي تقري&&ر يع&&رض للج&&نة الفرع&&ية      
القانون&ية ه&&نا، وه&ذا يؤآ&&د م&ن جدي&&د عل&ى الص&&لة بي&&ن     

 .اآللية وبين اللجنة الفرعية القانونية والكوبوس

اع أم&&&&ا االتص&&&&ال م&&&&ع الص&&&&ناعة ف&&&&ي القط&&&&   
الخ&اص، لقد أجبت على بعض األسئلة وقلت أننا نبقى   
ف&&&ي إط&&&ار الكوب&&&وس، وه&&&نا أذآ&&&ر بم&&&ا قال&&&ه الس&&&يد       
س&&تانفورد أن&&&ه ف&&&ي س&&ياق يون&&&يدروا ه&&&ناك إج&&&راءات   
خاص&&&ة به&&&م، ف&&&ريق العم&&&ل المع&&&نى بالفض&&&اء ف&&&ريق    

أبريل / نيسان23الممتلكات الفضائية سوف يجتمع في 
لمعني بالممتلكات فمن الواضح أن هذا الفريق العامل ا

الفض&ائية س&وف يحص&ل عل&ى معلومات عن ما جرى            
م&ن تفكير هنا، سواء التعليقات التي استمعنا إليها وإال          
ف&إن هذا الفريق لن يتمكن من أداء عمله إلعداد النص          

ومن ماثلة القول . المنقح للمشروع األولي للبروتوآول
أن ه&&ذا الف&&ريق المعن&&ي بالمم&&تلكات ينبغ&&ي أن يراع&&ي   
آ&&ل األفك&&ار والمش&&اغل الت&&ي ت&&م التعب&&ير ع&&نها ه&&نا،        
وس&&وف أنق&&ل إل&&ى ه&&ذا الف&&ريق م&&ا ج&&رى م&&ن أس&&ئلة        

 .وتعليقات وغير ذلك حول النص الحالي

إذن، س&&&&وف يك&&&&ون أم&&&&را مؤس&&&&فا ل&&&&و آ&&&&ان  
االق&&تراح البلجيك&&ي، وه&&و اق&&تراح يجم&&ع بي&&ن الم&&رونة  
وبي&&ن االختصاص&&ات المخ&&تلفة لألجه&&زة واإلنش&&غاالت 

سوف يكون من المؤسف إذن لو أحبط هذا      الخارجية،  
االقتراح، وسوف يكون من المؤسف لو أن هذا النظام 
للتش&اور ق&د تأخ&ر ول&م ي&نطلق بس&رعة، فت&تم اتصاالت          
قبل الكوبوس وبعد ذلك فرنسا سوف تقدم الدعوة لعقد         
اج&تماع ف&ي باريس، وأصر هذا ال يمس حقيقة مفادها           

يع&&&ض  اس&&&تمرار االتص&&&االت بي&&&ن آ&&&ل األعض&&&اء و    
الم&&&&نظمات خصوص&&&&ا م&&&&ع مكت&&&&ب ش&&&&ؤون الفض&&&&اء  
الخارج&&ي ف&&ي ه&&ذه العمل&&ية التحض&&يرية، ث&&م االج&&تماع  

 .الثاني الختامي في أوائل السنة القادمة
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ه&&&&ذا ه&&&&و الط&&&&ريق ال&&&&ذي رس&&&&مه االق&&&&تراح   
. البلجيك&&&&ي وأرج&&&&و أن يفهم&&&&ه الجم&&&&يع فهم&&&&ا ج&&&&يدا   

نظ&&ام التش&&اور  . الكوب&&وس ل&&م تس&&تبعد عل&&ى اإلط&&الق    
ن&&ب م&&ن ق&&انون الفض&&اء دون التعل&&يق يرتك&&ز عل&&ى جوا

عل&&&ى الجوان&&&ب الخاص&&&ة بالق&&&انون الخ&&&اص المح&&&ض  
وال&&تمويل والتأمي&&ن واإلئ&&تمان واإليج&&ار وغ&&ير ذل&&ك،    
نظام التشاور ذلك ينسحب على العالقة أو على بعض         
النص&وص الواردة في االتفاقية ومشروع البروتوآول       
األول&&ي وق&&انون الفض&&اء والكوب&&وس ه&&ي الكف&&يل به&&ذه   

ه&ذا هو ما فهمته من اقتراح بلجيكا     . لص&كوك الدول&ية   ا
 .وإنني أعبر هنا عن آراء المجموعة األوروبية

ش&&&&كرا لم&&&&ندوب وآال&&&&ة الفض&&&&اء   : الرئGGGGيس
 .ممثل اليونيدروا له الكلمة. األوروبية

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السGيد ستانفورد    
أود أن أقدم بعض التوضيحات،     ): من اللغة اإلنكليزية  

، فهمت أن دعوة ستوجه إلى أمين عام اليونيدروا         أوال
لك&&ي يوف&&د مم&&ثال أو أآ&&ثر لحض&&ور م&&ثل ه&&ذه اآلل&&ية       
للتش&&اور غ&&ير الرس&&مي، وف&&ي الماض&&ي، ف&&ي مح&&افل      
مخ&تلفة بم&ا ف&ي ذلك لجان األمم المتحدة فإن أمين عام             
اليونيدروا عين ممثلين يشملون آل من األمانة وأفرقة 

المع&نى بالفضاء لتقديم    العم&ل، م&ثال ع&ن ف&ريق العم&ل           
النصحى للحكومات المشترآة في المفاوضات الدولية      
ف&&&ي المح&&&افل الحكوم&&&ية الدول&&&ية بالنس&&&بة إل&&&ى اآلث&&&ار  
 .العملية لقراراتهم، اآلثار بالنسبة للممارسة العملية

بالنس&&بة لف&&ريق العم&&ل المعن&&ي بالفض&&اء، ه&&ذا   
 إذن، تشكل بناء . الف&ريق انب&ثق مباش&رة من اليونيدروا       

عل&&ى دع&&وة معي&&نة م&&ن رئ&&يس اليون&&يدروا، وأق&&ترح أن 
يس&&مح ألمي&&ن ع&&ام يوين&&يدروا أن يق&&دم أي خ&&برة ت&&راها 
ه&ذه اللجنة الفرعية مناسبة من خالل األشخاص الذين    

 .يدعون لهذا الحدث

إذن، أمين عام يونيدروا يجوز أن يشمل تحت 
الف&تة يون&يدروا مم&ثال لف&ريق العم&ل المعن&ي بالفضاء،             

يق، آما ذآرت انبثق من اليويندروا، لقد شكله هذا الفر
أمي&ن عام يونيدروا، هذا هو أفضل أسلوب لتقديم نوع          

إذن، قد يشمل تمثيل يونيدروا، ليس  . الخ&برة المطلوبة  
فقط ممثل لألمانة بل قد يشمل أيضا أحد أو أآثر ممثل 
م&&&ن ممثل&&&ي الف&&&ريق الع&&&امل المعن&&&ي بالفض&&&اء ال&&&تابع   

 الفك&&رة بغ&&&ية تس&&هيل بع&&&ض   أط&&رح ه&&&ذه . لليون&&يدروا 
الص&&عوبات الت&&ي لف&&ت األعض&&اء االنت&&باه إل&&يها أث&&ناء       

 .وشكرا. المناقشة

 أعتقد أن رئيس اليونيدروا هو الذي  :الرئGيس 
يعي&ن ممثل&ي تل&ك الم&نظمة، بالطبع في غياب مثل هذا             
التمث&يل م&ن اليون&يدروا س&وف تنتف&ي أي فائدة من عقد        

ل للفريق العامل إذن بكل تأآيد فإن ممث   . أي مشاورات 
للفض&&&اء أيض&&&ا س&&&وف يك&&&ون عض&&&وا مناس&&&با ليم&&&ثل    

هذا ما  . اليون&يدروا، األم&ر بالط&بع م&تروك لليون&يدروا         
 .فهمت من بيان بلجيكا

األونس&&&يترال تطل&&&ب الكلم&&&ة، لج&&&نة الق&&&انون    
 .الدولي التجاري التابعة لألمم المتحدة

ترجمة فورية ) (األونسيترال(السيد بازيناس 
إن السيد ستانفورد من يونيدروا     ): كليزيةمن اللغة اإلن  

 .قد غطى جزءا من النقاط التي وددت عرضها

الغرض من بياني هو أن أتناول نقاطا أخرى، 
وبالطبع ال أتخذ أي موقف بالنسبة لألمور المعروضة   
عل&&&ى اللج&&&نة الفرع&&&&ية ب&&&ل أع&&&&رض عل&&&يكم تج&&&&ربة     
األونس&&&&يترال ف&&&&ي مس&&&&&ائل تش&&&&ابه آث&&&&يرا المس&&&&&ائل     

 .المطروحة

أوال، مس&&&&ألة ال&&&&تعاون م&&&&ع يون&&&&يدروا، فف&&&&ي  
الماض&ي آان&ت لدي&نا نصوص جاءت األونسيترال من     
اليون&&&يدروا، الق&&&انون الموح&&&د للمب&&&يعات وق&&&د ت&&&بلور      
ليص&&بح اتفاق&&&ية األم&&&م الم&&تحدة لب&&&يع البض&&&ائع، وه&&&ي   

 دولة  58 في فيينا،    1980اتفاق&ية ناجح&ة أبرم&ت ع&ام         
 تمثل ثلثي   ح&تى ال&يوم انض&مت إلى تلك االتفاقية وهي         

ن&&&ص ثان&&&ي قدم&&&ته يون&&&يدروا إل&&&ى    . ال&&&تجارة الدول&&&ية 
األونسيترال، مشروع االتفاقية بشأن مسؤولية مشغلي     
محط&&ات طرف&&ية لل&&نقل، وق&&د تح&&ول ذل&&ك إل&&ى اتفاق&&ية      
لألم&&&م الم&&&تحدة وق&&&د ت&&&بلورت أيض&&&ا ه&&&نا ف&&&ي مؤتم&&&ر  

، إال أن تلك االتفاقية لم      1991دبلوماسي في فيينا عام     
 .ديبدأ نفاذها بع

ف&ي الس&نوات األخ&يرة اخ&تارت اليونيدروا أن          
ت&&&تطور م&&&ن خ&&&الل عمل&&&يات حكوم&&&ية دول&&&ية مخ&&&تلفة  
نصوص&&ا أخ&&رى خاص&&ة به&&ا تحول&&ت بع&&د وق&&ت إل&&ى      
اتفاق&&&&يات، وه&&&&ذا زاد الحاج&&&&ة لم&&&&زيد م&&&&ن ال&&&&تعاون    
والتنس&&يق بي&&ن الم&&نظمات المخ&&تلفة ح&&تى نتجن&&ب أي      

ية تداخ&ل أو تضارب مثلما نصادفه اآلن بالنسبة التفاق        
إحال&&&&&&ة المس&&&&&&تحقات واتفاق&&&&&&ية المع&&&&&&دات المت&&&&&&نقلة    

 .والبروتوآوالت ذات الصلة

نقط&&ة أخ&&رى، ه&&ناك مش&&ارآة م&&ن الص&&ناعة     
بص&فة المراقب، ولكن هناك قواعد معينة تطورت في         
ممارس&&&&&ات األونس&&&&&يترال، وه&&&&&ذه القواع&&&&&د ه&&&&&ي أن 
الص&&ناعة ينبغ&&ي أن تم&&ثلها م&&نظمة دول&&ية وينبغ&&ي أن    

لتحق&يق ال&ربح وتشترك في      تك&ون م&نظمة غ&ير هادف&ة         
وض&&ع القواع&&د لل&&تجارة الدول&&ية، م&&نظمات م&&ثل اتح&&اد  
المص&&&ارف األوروب&&&ية، الغ&&&رفة الدول&&&ية لل&&&تجارة أو     

وآما ذآر السيد ستانفورد،    . ال&رابطة الدول&ية للمحام&اة     
ف&إن مجموع&ة الط&يران الت&ي تش&كلت بناء على تكوين             
 رئ&يس يون&يدروا ل&تطوير ال&نص بالنسبة للطائرات، لم          

نتمك&&ن م&&ن أن نق&&دم ص&&فة المراق&&ب فكان&&ت مجموع&&ة     
مخصص&&ة للص&&ناعة، والح&&ل ال&&ذي توص&&لنا إل&&يه لك&&ي   
تم&ثل ه&ذه المجموعة في األونسيترال آانت من خالل          

 .وفد اليونيدروا

إذن، أمي&ن ع&ام يون&&يدروا يحض&ر مجموعات&&نا    
مص&&&&حوبا بمثل&&&&ي مجموع&&&&&ة الفض&&&&اء أو مجموع&&&&&ة    



COPUOS/LEGAL/T.651 
 

 
11 

واعد التي تنفذها الطائ&رات، واس&تطعنا أن نتبع هذه الق      
. األونس&يترال بالنسبة لتمثيل المنظمات غير الحكومية      

 .شكرا

ل&و س&محتم ل&ي    . ش&كرا لألونس&يترال  : الرئGيس 
أود أن أحج&م عن التلخيص، ولكن أود أن أبرز بعض       
ال&&نقاط وردت ف&&ي الص&&يغة البلجيك&&ية األص&&لية والت&&ي    
يج&&&&وز أن تص&&&&بح عنص&&&&را أو عناص&&&&ر م&&&&ن اتف&&&&اق  

 العناص&&&ر، يمكن&&&نا بالط&&&بع أن مح&&&تمل، وأقت&&&بس ه&&&ذه
 .نواصل مناقشة هذه النقطة غدا

أوال، اق&ترح الوف&&د البلجيك&ي التكوي&&ن الف&&وري   
آلل&&ية مخصص&&ة للتش&&اور، ال أع&&تقد أن&&نا نس&&تطيع أن      
نش&&كل ذل&&ك ف&&ورا، ه&&ذا مس&&تحيل، فاألم&&ر يع&&ود إل&&ى        
اللج&نة نفس&ها الع&تماد ذل&ك، إذن نلغي النعت الفوري،            

وينبغي أن  . مخصصة للتشاور لن&تكلم ع&ن تكوي&ن آلية        
 أي المخص&ص أي مس&ألة   ad hocنه&تم بأن&نا ن&تكلم ع&ن     

اس&&تثنائية وليس&&ت بالف&&ريق الع&&امل المع&&تاد ض&&من ه&&ذه  
 .اللجنة الفرعية

ثان&&يا، ه&&ي آل&&ية للتش&&اور، ه&&ذه آل&&ية ال تق&&ر أي 
ش&&&يء، مج&&&رد مش&&&اورات توض&&&ح المس&&&ائل وترس&&&ي   
أس&&&اس أي اتف&&&اق ف&&&ي المس&&&تقبل، ه&&&ي آل&&&ية وليس&&&ت     

جموع&&ة عم&&ل، ليس&&ت مجموع&&ة عم&&ل تابع&&ة للج&&نة      م
الفرع&&ية، آل&&ية التش&&اور تخص&&ص الس&&تعراض ال&&نقاط   
المتص&&&لة بالب&&&ند الثام&&&ن م&&&ن ج&&&دول أعم&&&ال ال&&&دورة      
األربعي&ن للج&نة الفرع&ية، إذن، ه&ناك صلة بين اللجنة           

ه&&ذه اآلل&&ية ال تع&&د خارج&&ة  . الفرع&&ية وبي&&ن ه&&ذه اآلل&&ية 
إذن، . القانون&&يةتمام&&ا ع&&ن اه&&تمامات اللج&&نة الفرع&&ية   

المخصصة الستعراض المسائل المتصلة بالبند الثامن    
من جدول األعمال تعطي تفويضا عاما لهذه اآللية، ال   
ينبغ&ي أن ن&&ناقش اآلن التفاص&يل الم&&تعلقة به&ذه اآلل&&ية،    
إن آ&ل ال&نقاط هنا في هذه الدورة ينبغي أن تتداول في         

 أه&&م تل&&ك اآلل&&ية بع&&د ذل&&ك تخ&&تار   . مناقش&&ة تل&&ك اآلل&&ية 
المس&&ائل الت&&ي تح&&تاج إل&&ى توض&&يح والت&&ي تح&&تاج إل&&ى   

 .اتفاق حولها

الفقرة التالية، هذه اآللية ينبغي أن تشمل على         
أس&&اس طوع&&ي ممثل&&ي دول الكوب&&وس، أي ينبغ&&ي أن     
تك&&&ون عل&&&ى المس&&&توى الحكوم&&&ي الدول&&&ي، أي ليس&&&ت 
مجموع&ة م&ن أف&راد م&ن مناح&ي مخ&تلفة، ال، ه&ذه آلية                

 الكوب&&&&وس آذل&&&&ك تش&&&&مل  يش&&&&ترك ف&&&&يها مم&&&&ثلو دول 
المس&ؤولين عن مكتب شؤون الفضاء الخارجي، وهي     
تش&مل أيضا خبراء من المنظمات الدولية المتخصصة       
م&&&&ثل وآال&&&&ة الفض&&&&اء األوروب&&&&ية واالتح&&&&اد الدول&&&&ي   
لالتص&&االت وآذل&&ك أمي&&ن ع&&ام اليون&&يدروا أو ممثل&&يه،   
أع&&&&&تقد أن اش&&&&&تراك خ&&&&&براء م&&&&&ن ه&&&&&ذه الم&&&&&نظمات   

 .تي نرحب بهاالمتخصصة من األمور ال

ثال&&ثا، خط&&ة التش&&اور ينبغ&&ي أن تس&&مح ب&&رفع     
تقري&&ر إل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي اج&&تماعها الق&&ادم ع&&ام    

 تح&ت ب&ند يت&ناول موضوعا واحدا وهذا يعكس          2002
 .من جديد صلة هذه المشاورات بعمل اللجنة الفرعية

إذن، ه&ذه المش&اورات ت&&تم تح&ت إش&راف ه&&ذه     
الفعال للمناقشات فيما   اللجنة وهذا يعني ضمنا التنظيم      

بي&ن الدورة األربعين والدورة الحادية واألربعين، وقد        
اس&تمعنا إل&ى ج&دول زمن&ي ممك&ن، طرحه علينا ممثل              
بلج&&&يكا، لألس&&&ف اض&&&طر أن يغ&&&ادر ه&&&ذا االج&&&تماع،    
وهناك بعض األفكار المفيدة جاءتنا أيضا من المراقب 

ينبغ&&ي أن ت&&تم أعم&&ال  . م&&ن وآال&&ة الفض&&اء األوروب&&ية  
ض&&يرية ف&&ي م&&رحلة تحض&&يرية لتجم&&يع أآ&&بر ع&&دد    تح

ممك&&&ن م&&&ن اآلراء والمالحظ&&&ات واالق&&&تراحات م&&&ن     
أعض&اء الكوب&وس ت&بلغ ب&أي أس&لوب متاح لالتصاالت          
وتوج&ه هذه المعلومات إلى أمانة الكوبوس وهي نقطة    

ويمك&&ن لألمان&&ة أن . التنس&&يق للتمه&&يد له&&ذه المش&&اورات
 .وثائقتلخص آل هذه البالغات حتى ال تتضخم ال

إذن، تمهيدا للمشاورات التي تجري بناء على     
الدعوة الكريمة التي قدمها وفد فرنسا تنعقد في باريس 

سبتمبر، /ف&ي وق&ت م&ا خ&الل النص&ف األول من أيلول            
وس&&وف ن&&تكلم ع&&ن ع&&دد أي&&ام ه&&ذه المش&&اورة، وس&&وف   
ن&&ناقش ذل&&ك م&&ع الدول&&ة المض&&يفة، ال ينبغ&&ي أن ت&&دوم     

ن المدة آافية لكي تسمح     أسبوعين ولكن ينبغي أن تكو    
آما حدث بالنسبة . بمناقشة متعمقة والتوصل إلى نتائج

آم&&ا ج&&رى ف&&ي ب&&ون م&&نذ   " الدول&&ة المطلق&&ة"لمش&&اورة 
س&نتين، ربم&ا ثالث&ة أي&ام هي المهلة المناسبة، على أية             
 .حال المسألة متروآة لكم للتوصل إلى قرار نهائي

خط&&ة التش&&اور ينبغ&&ي أن تس&&مح ب&&رفع تقاري&&ر 
 2002اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي دورته&&ا القادم&&ة ع&&ام    إل&&ى 

. ح&&تى ي&&تم تقري&&ر للج&&نة الفرع&&ية ه&&نا وي&&ناقش األم&&ر     
وس&&وف نح&&اول أن يك&&ون ه&&ناك اش&&تراك م&&ن جان&&ب      
أعض&اء الكوب&وس وبطب&يعة الح&ال مع وجود الترجمة           
الفورية والتحريرية وهلم جرى، أولئك الذين ساعدونا 

 .في هذا العمل العويص

وض هذه ينبغي أن نضعها على إذن، آلية التفا
عجل، واختصاصات ومسألة التنسيق وأسلوب العمل، 
. آل هذا سوف يتم الموافقة عليه من الدول المشترآين

أي ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟ [وإن&&&نا ال نص&&&ر عل&&&ى آلم&&&ة    
ص&الحيات، ولك&ن عل&ى أي&ة ح&ال اللج&نة الفرع&ية هي               

، ]؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[الت&&ي تح&&دد الص&&الحية أو لوالي&&ة 
 نص&يغ ه&ذه الوالي&ة ص&ياغة فضفاض&ة ونقول       وس&وف 

اس&&تعراض المس&&ائل الم&&تعلقة بالب&&ند الثام&&ن م&&ن ج&&دول 
 .األعمال، وهذا ما أسلفت قوله من قبل

ه&&&ذه ه&&&ي قائم&&&ة الموض&&&وعات الت&&&ي س&&&وف   
ت&&&&درج، وال نق&&&&ول الص&&&&الحيات وإنم&&&&ا نق&&&&ول قائم&&&&ة 
الموض&وعات وآذل&ك مس&ألة التنس&يق وأسلوب العمل،          

ق عل&يه م&ن جانب المشترآين في   آ&ل ه&ذه س&يتم االتف&ا       
وتتض&من ه&ذه المشاورات اجتماعا أو     . ه&ذه المش&اورة   

. اجتماعي&&ن للمش&&ترآين تستض&&يفه الدول&&ة المستض&&يفة   
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وق&د أجري&نا مش&اورات ش&بيهة في بون وآانت نتيجتها          
نت&&يجة إيجاب&&ية وت&&م ت&&ناولها بع&&د ذل&&ك ف&&ي دورة اللج&&نة   
 الفرع&&&ية واللج&&&نة األساس&&&ية واع&&&تمدت ب&&&توافق ف&&&ي     

وه&&ذا ه&&و ال&&نهج ال&&ذي ينبغ&&ي أن نن&&تهجه، وإن  . اآلراء
ل&زم األمر فإن االجتماع الثاني يمكن أن نفكر فيه، أي          

] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [م&&ا ل&&م نثب&&ت االج&&تماع األول أن&&ه   
فيمك&ن أن نفك&ر في االجتماع الثاني، وال يتعدى األمر     
م&&&ن أآ&&&ثر اجتماعي&&&ن ألن ه&&&ذه ل&&&ن تك&&&ون مش&&&اورات 

اص&ر التي نستند إليها في التوفيق       تل&ك ه&ي العن    . دائم&ة 
 .بين آرائنا

ال أود أن أتح&&دث اآلن ع&&ن ه&&ذا األم&&ر ولك&&ن   
أرج&و أن تفك&روا في األمر مليا اآلن وغدا إن شاء اهللا      
س&&وف نت&&ناول ه&&ذه المس&&ألة ونح&&اول أن نتوص&&ل إل&&ى   

وأطل&ب بالوفود جميعا أن تتكرم،     . نت&يجة ف&ي مناقش&تنا     
ا، ينبغ&&&ي به&&&ا أن والس&&&يما الوف&&&ود الت&&&ي قدم&&&ت آرائه&&&

تتشاور فيما بينها للتوصل إلى حل غد صباحا إن شاء  
 .اهللا

إذا م&ا ل&م يك&ن ه&ناك م&ن يرغ&ب في الحديث،              
وأن&ا ال أظ&ن أن هناك من يرغب الحديث، إذن سننهي     

 .اليونان. مناقشة البند الثامن في هذه اآلونة

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السGGيد آاسGGابوغلو 
أذآرآم بأن زميلنا الصيني أشار ): من اللغة اإلنكليزية

إل&&&ى إمكان&&&ية إج&&&راء مش&&&اورات ف&&&ي ال&&&دورة المق&&&بلة    
يونيو المقبل، وأشار إلى أهمية     /للكوبوس في حزيران  

، فهذه الدورة سوف    ]؟ي&تعذر س&ماعها؟   [و  ] الوف&رات [
؟ي&&&&تعذر [يون&&&&يو، /ت&&&&بدأ ف&&&&ي الخ&&&&امس م&&&&ن حزي&&&&ران

رة ولك&&ن أي&ا آ&&ان األم&ر ف&&ي ث&نايا ه&&ذه ال&&دو   ] س&ماعها؟ 
؟يتعذر [س&وف ت&تاح ل&نا الفرصة والوقت الكافي للقيام       

أرج&&و أن . األول&&ى وينبغ&&ي أن نس&&تعد لذل&&ك] س&&ماعها؟
 .يدرج هذا في مذآرتك ولك الشكر

 .شكرا: الرئيس

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسGGGابوغلو . السGGGيد ف
ال أعترض على هذا أو ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية      

ان ال&&&&دورة عل&&&ى إج&&&راء م&&&زيد م&&&ن المش&&&اورات إب&&&      
للج&&&&نة األساس&&&&ية ولك&&&&ن س&&&&نحاول أن  ] الحزيران&&&&ية[

نتوصل إلى اتفاق على فحوى هذا االقتراح على األقل 
ف&ي ه&ذه ال&دورة للج&نة الفرع&ية وه&ذا أض&عف اإليمان               

األول&&ى له&&&ذا  ] ؟ي&&تعذر س&&&ماعها؟ [وذل&&ك ح&&تى نض&&&ع   
العم&&&&ل، االج&&&&تماع األول ف&&&&ي ب&&&&اريس، وينبغ&&&&ي أن   

م&&نه اس&&تفادة طي&&بة ق&&در   نس&&تخدم ه&&ذا الوق&&ت ونس&&تفيد   
اإلمك&&ان، وإن ل&&م نتمك&&ن للتوص&&ل إل&&ى اتف&&اق ف&&ي ه&&ذا   
االج&&تماع ف&&ي ه&&ذه ال&&دورة فإن&&نا أن نواص&&ل ف&&ي دورة  
اللج&نة، وه&ذا ما حدث في الماضي وال أرى ما يحول            

 .بيننا وبين أن نفعله مرة أخرى

إذن، س&&نحاول أن نتوص&&ل إل&&ى ]: ؟الرئGGيس؟[
سنتناول هذا  . دورةاتف&اق ف&ي ق&در اإلمك&ان ف&ي ه&ذه ال&             

 .البند غدا صباحا

 .استعراض مفهوم دولة اإلطالق

وأس&&&ترعي انت&&&باهكم اآلن إل&&&ى مفه&&&وم دول&&&ة    
اإلط&&الق، وه&&ذه س&&وف نواص&&ل دراس&&تنا ف&&ي الجلس&&ة    

اس&تعراض مفهوم دولة    "العام&ة ف&ي ث&نايا الب&ند التاس&ع           
وق&&د ت&&ناهى إل&&ي أن الف&&ريق الع&&امل المعن&&ي  " اإلط&&الق

ى م&ن عمل&ه استعراض مفهوم دولة       به&ذا الب&ند ق&د ان&ته       
اإلط&الق برئاس&ة الس&يد مم&ثل ألمان&يا الخب&ير، وبفضل           
اش&&تراآكم الفع&&&ال، والف&&&ريق الع&&&امل ل&&&يس بحاج&&&ة إال  
الجتماع واحد العتماد تقريره، ولذا فإنني أخبر السادة 
الوفود بأنني أنوي أن أنهي المداوالت الجوهرية بشأن 

، أي عص&&ر ال&&يوم، ه&&ذا الب&&ند ف&&ي الجلس&&ة العام&&ة اآلن  
وربم&ا يق&دم ه&ذا الف&ريق تقريره يوم األربعاء صباحا،             

 .معذرة، الخميس صباحا

رئ&يس الف&ريق الع&امل ق&د طلب إلي أن نناقش            
ال&تقرير غ&دا، ربما صباحا أو في بداية جلسة العصر،           
وس&وف أمد له يد العون في هذا الصدد، ولكني أخشى   

ربم&&&ا أن ال&&&تقرير بلغ&&&ات أخ&&&رى ل&&&ن يك&&&ون جاه&&&زا،   
س&يكون جاه&زا، س&نحاول، فم&ا ل&م يكون هناك التقرير           

 .بكل اللغات فإن األمر سيكون صعبا

ه&&ذا ع&&ن الب&&ند التاس&&ع، ه&&ل ه&&ناك م&&ن يرغ&&ب 
إذن ري&&ثما ن&&تلقى  . الحدي&&ث ع&&ن الب&&ند التاس&&ع اآلن؟ ال  

تقري&ر الف&ريق الع&امل به&ذا الب&ند، وه&ذا ق&د يح&دث يوم          
ة الجوهرية غ&دا أو الخم&يس، نك&ون ق&د انتهي&نا الدراس&            

للب&ند التاس&ع ف&ي ه&ذه ال&دورة، آم&ا ذآ&رنا صباح اليوم                
أيه&&ا الس&&ادة، أن&&وي أن أعل&&ق اج&&تماع الف&&ريق الع&&امل     
حتى نسمح بإجراء مزيد من مشاوراتنا الرسمية بشأن 
االقتراحات الخاصة بجدول أعمال اللجنة الفرعية في       

، 2002دورته&&ا المق&&بلة الحادي&&ة واألربعي&&ن ف&&ي ع&&ام     
ادة الس&يد ن&يكالس ه&يدمان من السويد، وبعد          وذل&ك بق&ي   

أن ننته&ي من هذه المشاورات فإننا سوف نستأنف هذا       
االج&&تماع للج&&نة الفرع&&ية وذل&&ك آ&&ي ن&&بدأ ف&&ي دراس&&ة     
رس&&مية للب&&ند العاش&&ر، واق&&تراحات لج&&نة االس&&تخدامات 
الس&لمية ف&ي الفضاء الخارجي بشأن إدراج بنود جديدة     

ف&ي دورتها الحادية   ف&ي ج&دول أعم&ال اللج&نة الفرع&ية           
 .واألربعين

نعل&ق الجلس&ة، ولك&ن إذا استمرت المشاورات         
غ&&ير الرس&&مية ح&&تى الس&&اعة السادس&&ة فإن&&نا نك&&ون ق&&د     

 .انتهينا من الجلسة اليوم ونلتقي غدا

 .نعلق الجلسة
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