
 

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

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

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

آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
نس&خـة م&ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                       
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 )الجمهورية التشيكية(السيد فالديمير آوبال : الرئيس

 
 20/15الساعة افتتحت الجلسة 

 الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، أعل&&ن :الرئFFيس
 للجنة الفرعية القانونية للجنة     665افت&تاح الجلسة رقم     

 .الكوبوس

أوج&ه ن&داء لكاف&ة الوف&ود آ&ي تتفضل باحتالل           
أوج&ه طل&ب إذن، لكاف&ة الوفود آي تجلس في      . أماآ&نها 
 .مقاعدها

معلومFات عFن أنشFطة المFنظمات الدولFية فيما يتعلق            
 نون الفضاءبقا

 للح&&نة الفرع&&ية  665أعل&&ن افت&&تاح االج&&تماع   
القانون&ية للج&نة الكوبوس، وسوف نواصل اآلن النظر     

معلومات "ف&ي الب&ند الخ&امس م&ن ب&ود جدول األعمال             
ع&&&ن أنش&&&طة الم&&&نظمات الدول&&&ية ف&&&يما ي&&&تعلق بق&&&انون   

 ".الفضاء

الم&&&تحدثة الوح&&&يدة ف&&&ي الوق&&&ت الراه&&&ن عل&&&ى 
 .يدة ممثلة أوآرانياقائمتي لعصر اليوم هي الس

ت&&&&رجمة ) (أوآران&&&&يا(ماليشFFFFيفا . السFFFFيدة ن
السيد . شكرا سيادة الرئيس  ): فورية من اللغة الروسية   

الرئ&يس، في الدورة األربعين للجنة الفرعية القانونية،      
اس&&&تمعنا إل&&&ى المرآ&&&ز الدول&&&ي لق&&&انون الفض&&&اء وه&&&ي 
مؤسس&ة أنش&أها االتح&اد الروس&ي وأوآران&يا ف&ي نهاية             

 . في أوآرانيا1998عام 

واأله&&&داف الرئيس&&&&ية له&&&&ذا المرآ&&&&ز الدول&&&&ي  
 :لقانون الفضاء هي التالية

التنس&يق في مجال األبحاث العلمية فيما يتعلق     
بق&&&انون الفض&&&اء وآذل&&&ك التش&&&ريعات الوطن&&&ية ل&&&دول    

Common wealth   المس&تقلة، وآذل&ك برامج ومشروعات 
، ال&&دول Common wealthللفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي ال&&دول 

 لمستقلة وخاصة أوآرانيا واالتحاد الروسي؛ا

وض&&ع ص&&كوك قانون&&ية ف&&ي ه&&ذا المج&&ال وف&&ي 
 مجاالت مرتبطة به؛

ال&&&نهوض بق&&&انون الفض&&&اء الخارج&&&ي وله&&&ذا    
الغ&&رض نق&&وم بعق&&د ن&&دوات وحلق&&ات دراس&&ية ونش&&ر       
آتي&&&بات ح&&&ول ق&&&انون الفض&&&اء، ونق&&&وم آذل&&&ك بتنظ&&&يم 
ال&&&&دورات التدريب&&&&ية ودورات لالرتق&&&&اء بالمه&&&&ارات    

 .باإلضافة إلى أنشطة أخرى

وف&ي الع&ام األول لوجوده، أنشأ المرآز هيكال     
 موظف&&ا 50للعم&&ل، ه&&يكل فع&&ال، وال&&يوم المرآ&&ز ب&&ه     

ولقد قمنا بعمل به ال بأس به حظي بتقدير في      . دائمي&ن 
االج&&&&&&تماع الثنائ&&&&&&ي م&&&&&&ا بي&&&&&&ن الرئاس&&&&&&ة الروس&&&&&&ية  
واألوآران&&&ية، وج&&&اء ذل&&&ك ف&&&ي إع&&&الن مش&&&ترك ع&&&ن   

 . الفضاء والمالحة الجويةالتعاون في مجال

وف&يما ي&تعلق بوض&ع معايير قانونية وصكوك          
دول&&&ية أخ&&&رى، خ&&&الل الع&&&ام الماض&&&ي ط&&&ور المرآ&&&ز 
ص&&كين قانوني&&ن ألوآران&&يا، قواع&&د لوض&&ع االتفاق&&ات     
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والعق&&ود الخاص&&ة بأنش&&طة الفض&&اء الخارج&&ي، وآذل&&ك  
في . قواع&د لحماي&ة الملك&ية الفك&رية للفض&اء الخارج&ي          

مل المرآز على وضع قواعد بالنسبة الوقت الراهن يع  
 .للتأمين اإلجباري في مجال األنشطة الفضائية

أم&ا ي&تعلق بدراس&ات قانون&ية قام بها الخبراء،            
وعل&&&ى أس&&&اس طل&&&ب م&&&ن المش&&&ارآين ف&&&ي األنش&&&طة    

 دراسة قانونية 11، قام المرآز بـ    2001الفضائية في   
واس&عة ال&نطاق، أغل&&بها ح&ول قض&&ايا م&تعلقة بمش&&اريع     

وه&&ناك آذل&&ك عالم&&ة  . ة ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي تجاري&&
وه&&ذا . ب&&ارزة عل&&ى ص&&عيد األنش&&طة العلم&&ية للمرآ&&ز    

وقد . ي&تلخص ف&ي ال&نهوض بقواني&ن للفضاء الخارجي         
ب&دأ المرآ&ز في نشر مجموعة وسلسلة تتضمن قوانين          

وق&&د ص&&در  . الفض&&اء ف&&ي ع&&دد آب&&ير م&&ن دول الع&&الم     
 ، وب&&ه2001الج&&زء األول م&&ن ه&&ذه السلس&&لة ف&&ي ع&&ام  

قواني&&ن وتش&&ريعات فض&&ائية لس&&تة عش&&ر دول&&ة بالنس&&بة  
ألنشطة فضائية عامة، باإلضافة إلى القواعد المعمول  

وأغلب . بها في تلك الدول بما في ذلك منح التراخيص
 .هذه النصوص صدرت باللغة الروسية واإلنكليزية

والج&زء الثان&ي ق&يد اإلعداد في الوقت الراهن          
الجزء الثاني سوف هذا . وسوف يطبع في وقت قريب   

يغط&ي أساس&ا الص&كوك الدولية التي تغطي التعاون ما     
بي&&ن ال&&دول األوروب&&ية ف&&ي مج&&ال األنش&&طة الفض&&ائية     
وخاص&ة، مشاريع تتم تحت إشراف الوآالة األوروبية      

 ال&&دول Common wealthللفض&&اء واالتح&&اد األورب&&ي و  
وآاف&ة النص&وص ال&واردة ف&ي الج&زء الثاني           . المس&تقلة 

ك بلغتي&ن، اإلنكل&يزية والروس&ية، واألجزاء        س&ترد آذل&   
التال&ية، وه&ي خم&س أج&زاء عل&ى األق&ل س&وف تتناول           
الص&كوك القانون&ية المحل&ية الت&ي تحكم الملكية الفكرية         
الفض&&ائية وآذل&&ك الجوان&&ب البيئ&&ية لألنش&&طة الفض&&ائية  
وتكنولوج&&&يات الص&&&واريخ، أي ص&&&واريخ اإلط&&&الق،   

 .وعات أخرىوالتأمين والجمارك وربما آذلك موض

وحي&ث أن الح&ياة ت&تطور واألنش&طة الفضائية          
تتطور بدورها، فإن الصكوك القانونية في هذا المجال 
س&&وف ت&&تطور، وبالتال&&ي ف&&إن آ&&ل ج&&زء م&&ن األج&&زاء    
التالية سوف يكون به ضميمة تخص الجزء السابق له  

 .لعكس هذه التطورات

م&&ن ناح&&ية أخ&&رى، فه&&ناك الص&&كوك القانون&&ية  
لت&ي تخ&ص الفض&اء الخارج&ي وق&د ص&در       األوآران&ية ا 

وباإلض&&افة إل&&ى التنس&&يق ف&&ي  . ذل&&ك باللغ&&ة األوآران&&ية 
مج&ال األبحاث العلمية للفضاء الخارجي، فإن المرآز        

 أول مؤتمر لدول الـ 2001سبتمبر /ق&د نظ&م ف&ي أيلول      
Common wealth المس&&&تقلة، ح&&&ول موض&&&وع ال&&&تعاون 

وق&&د . الدول&&ي والص&&ناعة ف&&ي مج&&ال الفض&&اء الخارج&&ي
 .عقد هذا المؤتمر في آييف

أب&&ريل م&&ن ه&&ذا الع&&ام فق&&د بدأن&&ا    /وم&&نذ نيس&&ان 
العم&ل بش&أن الجوانب البيئية ألنشطة الفضاء، باعتبار    

آم&&ا ل&&دى المرآ&&ز  . أن&&ه موض&&وع ع&&ام للبح&&ث العلم&&ي  
أيض&ا مدرس&ة دراسات عليا ملحقة به، يتم فيها دراسة           

 وقد تم إعداد ثالث رساالت    . ق&انون الفض&اء الخارجي    
والعاملي&&ن ف&&ي . ويج&&ري إع&&داد أرب&&ع رس&&االت أخ&&رى 

المرآ&ز يش&ترآون ف&ي ال&تعاون العلمي النشط ويقدموا           
تقاري&ر ع&ن عل&م الفض&اء ف&ي مختلف المؤتمرات التي             

 والهي&ئات الدول&ية والوطن&ية المختصة        IAFي&نظمها ال&ـ     
 .األخرى

ثم&&ة ج&&زء ه&&ام م&&ن العم&&ل، أيض&&ا، يتم&&ثل ف&&ي  
توفير الموظفين، وذلك  توف&ير الدع&م المنهج&ي وآذل&ك         

لوض&&ع م&&ناهج عل&&م الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي أوآران&&يا       
ونح&ن يهم&نا ف&ي توف&ير التعاون في مجال      . وجامعاته&ا 

الفضاء الخارجي، ليس فقط في إطار الدول المستقلة،        
ويمك&ن أن يتمثل ذلك     . ولك&ن خ&ارج ه&ذه ال&دول أيض&ا         

ف&&&ي إط&&&ار منش&&&ورات ومش&&&روعات علم&&&ية وت&&&بادل      
ص&&&ين وتطوي&&&ر الص&&&كوك القانون&&&ية   األس&&&اتذة والمخت

الدولية الخاصة بالفضاء الخارجي وأشكال أخرى من       
 .التعاون

وندع&&&&&و األش&&&&&خاص والم&&&&&نظمات المه&&&&&تمة  
وأش&&&&كرآم س&&&&يدي . األخ&&&&رى، وذل&&&&ك لل&&&&تعاون مع&&&&نا

 .الرئيس

 ل&&&ك ج&&&زيل الش&&&كر الس&&&يدة مم&&&ثلة    :الرئFFFيس
معلومات عن "أوآران&يا عل&ى بيانك عن البند الخامس       

 ".مات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاءأنشطة المنظ

. وأعط&&&&ي الكلم&&&&ة اآلن للس&&&&يد مم&&&&ثل فرنس&&&&ا
 .تفضل

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
بياني هذا، يا   . أشكرك سيادة الرئيس  ): اللغ&ة الفرنس&ية   

س&&يادة الرئ&&يس، س&&وف يت&&ناول ه&&ذه المس&&ائل الخاص&&ة   
هذه بالجوان&ب األخالق&ية، ألن&ه ق&يل بع&ض الشيء عن       

 .المسألة اليوم

مخ&تلف األنش&طة الت&ي تض&طلع بها فرنسا في      
الفض&اء، جعل&نا لس&نوات ن&نظر ف&ي المس&ائل األخالقية             

ولهذا فإن وفدي يود    . وم&ا يتص&ل به&ذا من أمور هامة        
 .أن يطرح بضعة أفكار في هذا الصدد

أوال، المرآ&ز الدولي لدراسات الفضاء والذي       
 آان&&ت بم&&ثابة  بدراس&&ة1998، ق&&ام ف&&ي CNSيع&&رف ب&&ـ 

تحل&&يل لآلف&&اق الخاص&&ة بالمس&&ائل األخالق&&ية المتص&&لة    
وهذا العمل بصفة مبدئية، رآز على      . بأنش&طة الفضاء  

تقوي&&&&م المس&&&&ائل واألم&&&&ور األخالق&&&&ية ف&&&&ي مخ&&&&تلف     
آ&&&&&يف، ولم&&&&&اذا، وه&&&&&ناك اخت&&&&&يار بي&&&&&ن . المج&&&&&االت

الموض&وعات وه&&ناك آف&&اق وه&&ناك تطلع&&ات، آ&&ل ه&&ذه  
السياس&&&ة الفرنس&&&ية ه&&&ي األس&&&س الت&&&ي يرتك&&&ز عل&&&يها  

 .بالنسبة للفضاء

وه&ناك مالحظ&ة أساس&ية هام&ة، أال وهي، أنه        
ف&&ي مج&&ال الفض&&اء وأم&&ور الفض&&اء آان&&ت األخ&&الق،      
أخ&الق الفض&اء، طرح&ت عل&ى بس&اط البح&ث والتفكير            
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وآانت حاضرة رغم أننا ربما لم نتمكن عنها، وهذا ما 
فق&&انون . تط&&رق إل&&يه الوف&&ود األخ&&رى والس&&يما بلج&&يكا 

ض&اء يس&تلهم بع&دد م&ن الق&يم، تلك القيم التي هي قيم          الف
وال&&رواد ف&&ي مج&&ال الفض&&اء وق&&رار الفض&&اء، . أخالق&&ية

وبعض&&هم موج&&ود ه&&نا ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة، بع&&ض ه&&ؤالء  
ال&&رواد وض&&عوا األس&&س القانون&&ية الس&&ليمة، وأي عم&&ل 
به&ذا الش&&أن ينبغ&ي أن يرتك&&ز عل&&ى ه&ذا األس&&اس ال&&ذي    

نش&&&طة الخاص&&&ة  ف&&&تطوير األ. وض&&&عوه وي&&&نطلق م&&&نه 
واألنش&طة ال&تجارية ف&&ي الفض&اء الخارج&ي، ينبغ&&ي أن     
تس&&&&تهدي به&&&&ذه الخلف&&&&ية القانون&&&&ية وه&&&&ذا االس&&&&تمرار 

 .القانوني الذي وضعوه

أت&ناول بإيج&از مس&&ألة ال&تلوث، فحي&نما ن&&درس     
ه&ذه المسألة في إطار أخالقي، فإننا نفكر التلوث الذي          
يح&&دث ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي وه&&ذه مس&&ألة اس&&ترعت   

فقد تم  . اه&تمام القائمي&ن عل&ى أنشطة الفضاء الخارجي        
تش&&كيل مجموع&&ات للدراس&&ة م&&ن جان&&ب الهي&&ئات وت&&م     
وض&&&ع توص&&&يات، وإن آ&&&ان ح&&&تى اآلن ل&&&يس ه&&&ناك    

س&&&واء عل&&&ى المس&&&تويين ] ؟ممك&&&نة؟[ص&&&كوك قانون&&&ية 
 .الوطني أو الدولي

لجنت&نا الفرع&ية بالنسبة لهذه المسألة ينبغي أن         
وصل إلى اتفاق، تقوم اللجنة تتوص&ل إلى اتفاق، أي تت  

الفرعية العلمية والفنية بوضع اقتراحات يمكن تنفيذها     
وعلي&&نا أن نق&&ف عل&&ى   . بش&&كل س&&لس م&&ن آ&&ل ال&&دول    

اإلج&راءات الدن&يا الت&ي ينبغ&ي أن يعترف بها المجتمع            
الدول&&ي وه&&ي اإلج&&راءات الض&&رورية والالزم&&ة م&&ن     
أج&ل تخف&يض الحط&ام الموجود في الفضاء الخارجي،          

وه&&ناك لج&&نة لألخ&&الق م&&تفرعة ع&&ن . باب وج&&ودهوأس&&
اليونيس&&&كو ق&&&د أص&&&درت وث&&&يقة ف&&&ي الع&&&ام الماض&&&ي     
وأشارت في هذه الوثيقة إلى أهمية وضع المعايير في         

وهذا ينبغي أن يسمح للدول بأن تلتمس       . هذا المضمار 
 .حلوال أفضل للمشكالت الخاصة بالمسؤولية

وعل&&&ى أي ح&&&ال، أن&&&ا ل&&&ن أتط&&&رق إل&&&ى ه&&&ذه    
ة أآ&&&ثر م&&&ن ذل&&&ك ألن الوف&&&د الفرنس&&&ي س&&&وف   المس&&&أل

ي&تطرق إل&يها ف&ي مح&افل الحق&ة، فه&ناك مس&ائل ينبغي            
دراس&&&&تها ألن ه&&&&ناك أم&&&&ور ترت&&&&ب عل&&&&ى الجوان&&&&ب    
األخالق&ية، وهذه آلها مسائل ينبغي أن نوليها االهتمام         
ف&ي مخ&تلف المجاالت، وهي أمور ذات أهمية بالنسبة           

 .للوفد الفرنسي

 أن تظل مفتوحة، وه&ناك مسائل أخرى ينبغي   
آاستكش&&&اف الكواآ&&&ب األخ&&&رى وإمكان&&&ية تعرض&&&ها     
لل&&&تلوث، وه&&&ناك مس&&&ائل أخ&&&رى ع&&&ن إمكان&&&ية تل&&&وث  
األرض ذاته&&&ا، ف&&&ي ح&&&ال إع&&&ادة إدخ&&&ال م&&&ا يس&&&مى       

 .بالعينات

وي&&رى وف&&د فرنس&&ا أن&&ه باألهم&&ية بمك&&ان، أن      
نوضح هنا أن المسائل األخالقية الخاصة بعلوم الحياة    

لفضاء الخارجي، هذه العلوم ال التي يتم تطويرها في ا    
تخ&تلف آثيرا عن العلوم التي هي موجودة على سطح         

وف&ي ه&ذا المض&مار ف&إن إعداد المشروعات          . البس&يطة 

ينبغ&&ي أن يخض&&ع للق&&اعدة األخالق&&ية الس&&ائدة المعم&&ول 
وينبغ&ي إيالء اهتمام خاص لمن يقع   . به&ا ف&ي المع&امل     

ن عل&&&&يهم ال&&&&تجارب، أي ف&&&&ي ه&&&&ذه الحال&&&&ة، المالحيي&&&&
الفض&&ائيين، الذي&&ن ينبغ&&ي أن يوافق&&وا، وه&&ذه الموافق&&ة    
س&وف تكتس&ي أبع&ادا مختلفة ويكون لها معنى مختلف           
ألن ه&&&ذا له تأث&&&ير بطب&&&يعة الح&&&ال عل&&&ى ال&&&تزامهم            

والهي&ئات الت&ي تط&ور التكنولوج&يا وتطبق         . الشخص&ي 
هذه التكنولوجيا في مجال الفضاء، هذه الهيئات ينبغي        

ة لتطب&&يق ه&&ذه التكنولوج&&يا،  أن ت&&درس اآلث&&ار المح&&تمل 
آثاره&ا عل&ى المج&تمع، ألن هذه الهيئات هي المختصة      

وه&&&ناك الكث&&&ير م&&&ن األم&&&ور ت&&&تعلق . به&&&ذا الموض&&&وع
بالح&&&رية الف&&&ردية والس&&&معة الطي&&&بة وحق&&&وق الملك&&&ية    

 .وحقوق الطبع

إض&فاء الط&ابع ال&تجاري على األنشطة، يمكن     
ر أن يرت&&بط بع&&دد م&&ن القطاع&&ات، وه&&ذه المس&&ألة تث&&ي     

الس&&ؤال التال&&ي، م&&ن ال&&ذي يم&&تلك الفض&&اء الخارج&&ي؟     
وهناك أمور أخرى نعرف أنها هنا وينبغي أن نعرض 

فم&&ا ه&&و ال&&رأي، عل&&ى س&&بيل    . له&&ا ش&&يء م&&ن العجال&&ة  
الم&&&ثال ف&&&ي س&&&ياحة الفض&&&اء الخارج&&&ي؟ أو اس&&&تغالل   
الش&رآات للمالحيي&ن الفض&ائيين ف&ي عمليات اإلعالم؟          

 .بيل االستعجالهذه المسائل ينبغي دراستها على س

إذن، الحرص على وضع المعايير األخالقية،     
تنظ&&يم عم&&ل الهي&&ئات الت&&ي تش&&ترك بوض&&ع السياس&&ات   
للفض&&&اء، ه&&&ذه ه&&&ي المس&&&ائل الت&&&ي اس&&&تهدينا به&&&ا ف&&&ي  

.  التابع لفرنسا، أي المعهد    CNSدراس&تنا الت&ي قم&نا في        
ونفكر في تشكيل لجنة وطنية، ألننا رأينا أنه ينبغي أن 

س&ائل األخالق&ية داخ&ل هي&ئات الفضاء،         تط&رح ه&ذه الم    
وذل&&ك ق&&بل أن تض&&حي ه&&ذه األم&&ور ف&&ي أي&&دي أن&&اس       

 .خارج هذا اإلطار

ه&&ذا ه&&و ال&&ذي اس&&تند إل&&يه الوف&&د الفرنس&&ي ف&&ي   
وه&&ذا س&&وف يك&&ون . التذآ&&ير بأهم&&ية عم&&ل ه&&ذه اللج&&نة

اإلط&ار الطبيع&ي لتناول هذه األمور بما يخدم مصلحة          
 .البشرية

 .سوأشكرآم يا سيادة الرئي

 ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل فرنس&&ا، أش&&كرك :الرئFFيس
إذن، على هذا العرض نيابة عن رئيس الوفد الفرنسي   
وال&ذي تناول&تم ف&يه مس&ألة الجوان&ب األخالقية الخاصة            

 .بأنشطة الفضاء

الم&&تحدث التال&&ي ف&&ي القائم&&ة ه&&و الس&&يد مم&&ثل   
 .اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يادة   ): س&&&يةفوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الفرن  

أود بداي&&ة أن أستس&&محكم ف&&ي اإلع&&راب ع&&ن   . الرئ&&يس
وآ&&نا ق&&د . رض&&اي باالس&&تماع إل&&ى الس&&يد مم&&ثل فرنس&&ا  

تحدث&نا ف&ي ب&دء ح&وار، ف&ي هذه اللجنة الفرعية، حوار        
ون&&ود بع&&د إذنك&&م، ي&&ا س&&يادة   . ع&&ن الجوان&&ب األخالق&&ية 
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الرئ&&يس، أن ن&&توجه بالتهن&&ئة للس&&يد مم&&ثل فرنس&&ا وال&&ـ    
CNES   المعه&&د عل&&ى العم&&ل ال&&ذي ق&&ام ب&&ه ف&&ي الس&&نوات 

 .األربعة الماضية في هذا الصدد

آراء وفدن&ا ق&د تم اإلعراب عنها رسميا حينما          
أتيح&&&ت ل&&&نا الفرص&&&ة األول&&&ى لالس&&&تماع إل&&&ى تقري&&&ر     

والس&&يد األس&&تاذ آالن بومب&&يدو واألعض&&اء  . الكوميس&&ت
. البارزي&ن اآلخري&ن في المعهد قد أسهموا إسهاما طيبا     

أود أن أب&&دي مالحظ&&ة عارض&&ة، أود أن أذآ&&ر بال&&ندوة  
ع&&&ن ال&&&بعد اإلنس&&&اني، تطب&&&يقات العل&&&م والتكنولوج&&&يا    

يون&يو الماض&ي،   /الفض&ائية والت&ي عق&دت ف&ي حزي&ران     
ب&&&ناء عل&&&ى م&&&بادرة م&&&ن ال&&&يونان أيدته&&&ا ف&&&يها فرنس&&&ا    

وه&ذه ال&ندوة ق&د آلل&ت بال&نجاح ألن األمر لم             . وغ&يرها 
 م&&ن ال&&ثقافات 6 أو 5 يك&&ن مقتص&&ر عل&&ى بع&&د الممثلي&&ن

المخ&تلفة، معذرة، الذين اشترآوا في هذه المسألة وفي         
ولك&&ن إض&افة إل&&ى  . ه&ذه ال&&ندوة، وط&رحوا فق&&ط آرائه&م   

ه&&ذا آ&&ان ه&&ناك إس&&هام آب&&ير آخ&&ر، ألن&&ه عق&&ب ذل&&ك         
مباش&&&رة ف&&&إن ال&&&ندوة الت&&&ي اس&&&تمعنا ف&&&يها إل&&&ى الس&&&يد    
بومب&&يدو، أق&&ول بع&&د ذل&&ك، ف&&إن لجنت&&نا ق&&د وافق&&ت عل&&ى 

راح ال&&&ذي قدم&&&ته المكس&&&يك ونيج&&&يريا وإس&&&بانيا، االق&&&ت
وال&&ذي يقض&&ي بإقام&&ة رابط&&ة م&&ا بي&&ن لج&&نة اس&&تخدام      
الفضاء الخارجي لألغراض السلمية في األمم المتحدة       

ولذا يجدر بنا أن نتناول     . والمعه&د الفرنسي، آوميست   
ه&ذه المس&ألة، أي أن ن&تخلص مم&ا لدي&نا من عقد، وأي           

ين&&&نا وبي&&&ن ت&&&ناول أم&&&ور س&&&يكولوجية أخ&&&رى تح&&&ول ب
 .المشكالت الهامة األخرى في مجتمعاتنا

وه&&&نا أود أن أق&&&ول ش&&&يئا ع&&&ن ال&&&نص، وه&&&و  
ال&&نص ال&&ذي ط&&رحه رئ&&يس اللج&&نة العالم&&ية المعن&&&ية       
بأخالق&يات المع&ارف العلم&ية والتكنولوج&ية والذي آنا          

وهذا النص نص   ]. ؟يتعذر سماعها؟ [نش&ير إل&يه سابقا      
ادت اليونيس&&كو عل&&ى  ه&&ام، يلج&&أ إل&&ى اللغ&&ة الت&&ي اع&&ت    

وه&ذا ليس نص ختامي حسب ما أفهم، أو          . اس&تخدامها 
نص نهائي، وهو نص يرآز على األخالق التي ينبغي 

إن . أن نسترش&&د به&&ا ف&&ي أنش&&طة التطب&&يقات الفض&&ائية   
ال&&نص ال يه&&تف إل&&ى تغي&&ير ال&&نظام القانون&&ي الموج&&ود   
الحال&ي، آم&&ا أن&&ه ال يوجه&&نا نح&و أي نه&&ج جدي&&د بش&&أن   

وإنما هو نص يجري    . ق&انون الفض&ائي الدول    تفس&ير ال  
ونح&&ن آهي&&ئة ف&&ي األم&&م الم&&تحدة    . س&&نه اآلن ووض&&عه 

ينبغ&&ي أن نس&&هم ف&&ي ه&&ذا المس&&عى، ح&&تى يك&&ون ال&&نص 
نص&ا طيبا دون أن تحق به أية مشاآل بالنسبة لتفسيره     

 .تفسيرا قانونيا، ويكون النص موجه إلى الجميع

كون وآم&ا أقري&نا ف&ي الع&ام الماضي، فإنه قد ت     
بع&&ض ال&&ثغرات ه&&نا وه&&ناك أو بع&&ض األخط&&اء ف&&ي       

ولك&نه بالنسبة الستخدام المصطلحات     . ص&ياغة ال&نص   
ولك&&ن واض&&عي . ق&&د تك&&ون ه&&ذه األم&&ور غري&&بة ب&&الفعل

ال&نص، ربم&&ا ل&م يكون&&وا ملمي&ن آ&&ل اإللم&ام بمع&&اهدات     
الفض&&اء الخارج&&ي، ولك&&ن ال&&نص عل&&ى أي&&ة ح&&ال ن&&ص  

مؤسس&&&تين يه&&&دف إل&&&ى إقام&&&ة العالق&&&ة بي&&&ن هاتي&&&ن ال    
األساسيتين في األمم المتحدة، أي اليونيسكو بما يرتبط 

 .بها من ثقل أخالقي وثقافي ولجنتنا

وعل&يه، ينبغ&ي أن ن&&تفهم أآ&ثر، األم&ور بش&&كل     
أفض&&&ل وأن ال نف&&&تقر إل&&&ى الم&&&رونة بالنس&&&بة لص&&&يغة    

وص&يغة ال&نص ينبغي على أية حال أن تحسن          . ال&نص 
 .وينبغي أن يتم هذا التحسين بشكل طيب

أق&ول أيض&ا، بعد إذنكم يا سيادة الرئيس، شيئا          
قال الرئيس صباح   . ع&ن أسلوب العمل لفريق الخبراء     

اليوم إن هذا الفريق ال يمكن أن يتم تشكيله اآلن، وأنه           
يون&يو حتى تقوم    /علي&نا أن نن&تظر ح&تى يأت&ي حزي&ران          

لج&&&نة االس&&&تخدامات الس&&&لمية ف&&&ي الفض&&&اء الخارج&&&ي   
أرى أن األمر يختلف، ال، أنا وأنا . بتشكيل هذا الفريق

فالفريق فريق حكومي من خبراء يعملوا في       . ال أوافق 
فه&&ذا ل&&ن يك&&ون  . إط&&ار اله&&يكل الحال&&ي للج&&نة الفرع&&ية  

ف&&ريقا للخ&&براء ت&&ابع للج&&نة الفرع&&ية وإنم&&ا س&&يعمل ف&&ي  
. ويمك&ن أن ن&بدأ م&ن اآلن في واقع األمر   . نطاقه&ا فق&ط   

 تقرير اللجنة  من225وهذا يتضح إذا ما درسنا الفقرة 
فإذا ما تلونا عريضا الفقرة     . A/620ف&ي الجمعية العامة     

/56، م&ن الج&زء المتعلق باألعمال الوظيفية للقرار          8
 10فف&&&&&&ي ه&&&&&&ذا الق&&&&&&رار ال&&&&&&ذي اع&&&&&&تمد ف&&&&&&ي     . 51

س&بتمبر، وبه&ذا الخصوص ففي القائمة، القائمة        /أيل&ول 
الت&&ي وزعه&&ا مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي، ل&&يس    

. ه&&&ي الت&&&ي عين&&&ت خ&&&براء  ه&&&ناك س&&&وى خم&&&س دول  
وأتس&اءل، لم&اذا؟ بال&رغم من أن الجميع آان على علم        

يون&&يو الماض&&ي، أتس&&اءل /به&&ذه الم&&بادرة م&&نذ حزي&&ران 
إذا ل&&&م أخط&&&أ فه&&&ناك  . لم&&&اذا ع&&&دد الذي&&&ن ردوا قل&&&يل؟  

الوالي&&ات الم&&تحدة ب&&ثالث ممثلي&&ن، ث&&م فرنس&&ا وال&&يونان 
ت&&ي إذن، ع&&دد ال&&دول ال. وبلج&&يكا، ل&&م أع&&د أتذآ&&ر البق&&ية

وأود ه&نا أن أطلب، بل علي     . عين&ت خ&براء قل&يل ج&دا       
م&ن الواج&ب أن أطل&ب أو أن اس&أل، أن أتس&اءل ما إذا                
ت&&م ال&&تعريف به&&ذا الق&&رار أو نش&&ره عل&&ى أوس&&ع نط&&اق   

 .ممكن

إذن، ه&&&ذا س&&&يدي الرئ&&&يس، رأي وفدن&&&ا به&&&ذا   
وأود أن أدعو الوفود الحاضرة هنا والتي      . الخصوص

وأآرر مرة . أن تقوم بذلكل&م تق&م بع&د بتعيي&ن الخ&براء       
أخ&رى أن&ه بال&رغم م&ن األس&لوب، األسلوب الذي ورد             
ب&ه القرار، قرار الجمعية العامة، فيتعلق األمر بطبيعة        
الح&ال بخ&براء حكوميي&ن، ولكننا في حاجة إلى خبراء           

نح&&&ن لس&&&نا ف&&&ي حاج&&&ة إل&&&ى خ&&&براء ف&&&ي        . قانونيي&&&ن
األخالق&&يات الفض&&ائية، ألن&&ه ال يوج&&د ه&&ذا ال&&نوع م&&ن     

إذن، فلنعط&&&ي ه&&&ذه الم&&&بادرة أو ه&&&ذا الق&&&رار  . لخ&&&برةا
أوس&&ع دعاي&&ة ممك&&نة ونح&&ن ن&&توقع ب&&أن تم&&ثل جم&&يع        

 .الدول

 .وشكرا سيدي الرئيس

 ش&كرا لم&ندوب اليونان الموقر على        :الرئFيس 
واآلن سأواص&&&ل باإلنكل&&&يزية ألنن&&&ي  . ه&&&ذه المس&&&اهمة 

س&&أقتبس بع&&ض النص&&وص باإلنكل&&يزية، حفاظ&&ا عل&&ى    
 .صياغتها سأتلوها
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 من تقرير لجنة    225أوال، أش&رتم إل&ى الم&ادة        
اس&تخدام الفض&اء الخارجي في األغراض السلمية عن         

 .وأود هنا أن أقتبس. أعمالها في السنة الماضية

اس&&تنادا إل&&ى االتف&&اق ال&&ذي ت&&م التوص&&ل إل&&يه    "
خ&الل المش&اورات غ&ير الرس&مية، فق&د الحظت اللجنة            
 ب&&أن ع&&رض ممثل&&ي آوميس&&ت واليونيس&&كو ف&&ي خ&&الل  

 للج&نة الفرع&ية القانون&ية، وم&ا تال ذلك من            42ال&دورة   
بين&&&ت اه&&&تماما آب&&&يرا ورغ&&&بة ف&&&ي تحدي&&&د   . مناقش&&&ات

 . العناصر الممكنة التي تستحق مزيد من التوضيح

ووافقت اللجنة على أن تدعو الدول األعضاء       
المه&تمة إل&ى تعيي&ن خ&براء، آ&ي يحددوا عناصر لجنة             

ط&&رف اللج&&نة آوميس&&ت الت&&ي تح&&تاج إل&&ى دراس&&ة م&&ن  
وأن يع&&&دوا تقري&&&را بالتش&&&اور م&&&ع الم&&&نظمات الدول&&&ية 
األخ&&&رى، وآذل&&&ك باالتص&&&ال م&&&ع الكوميس&&&ت ال&&&تابعة 

وس&&يتم ذل&&ك م&&ن أج&&ل تقديمه&&ا ل&&تقرير إل&&ى  . لليونيس&&كو
، ف&ي إط&ار الب&ند المتصل    2003 ف&ي الع&ام   42ال&دورة   

بالمعلوم&&ات ع&&ن أنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية المتص&&لة    
يج&ب أن يتضمن التقرير تحليال      و. بالفض&اء الخارج&ي   

للم&&&&بادئ األخالق&&&&ية المتص&&&&لة باألنش&&&&طة اإلنس&&&&انية     
الحاضرة والمستقبلية في الفضاء الخارجي، وذلك في        

ولذل&&ك يج&ب أن ترآ&&ز  . إط&ار الق&انون الدول&&ي للفض&اء   
عل&&ى أن ت&&تم تل&&ك األنش&&طة لم&&ا ف&&يه مص&&لحة لجم&&يع        

 ".األمم

 ليس هناك شيء يتعلق بإدراج هذه النقطة في       
ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية، وآذل&&ك أي      

آل ما يتصل باألمر،    . ش&يء عل&ى إنش&اء ف&ريق ع&امل         
ه&و تعيي&ن خ&براء س&يعملون بص&فة شخصية وبمبادرة            

 .شخصية منهم

إن ال&&دول األعض&&ـاء ق&&د أخ&&برت مـ&&ن ط&&رف   
األمـان&ة وطل&ب م&ن ه&ذه ال&ـدول أن تعيـ&ن خبراء، فقد               

 أم&&ا اآلخـ&&رون فل&&م .ق&&ام بع&&ض ال&&دول األعض&&اء بذل&&ك 
يقوم&ـوا، وآ&ل الخ&براء الذي&ن عي&نوا من طرف الدول             
األعض&&اء ف&&ي الكوب&&وس، وردت أس&&مائهم ف&&ي وث&&يقة     
خاص&&ة وزع&&ت عل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية وه&&ي    

A/AC.105/C.2/2002/CRP.6  أب&&ريل / نيس&&ان4، وتاريخه&ا
2002. 

واآلن اس&&&محوا ل&&&ي أن أآ&&&رر م&&&ا قل&&&ته ه&&&ذا     
غتكم بأن هناك تراضي على أساس  الص&باح، عندما أبل   

المش&&اورات بي&&ن ف&&ريق الخ&&براء وآذل&&ك بع&&ض ال&&دول  
لن، طبعا، أتلو ما ورد في الفقرة . الت&ي أبدت اهتمامها  

أما . ، فهذا جزء من المعلومات التي تلوتها عليكم285
إنن&&ي أدرك . اآلن فس&&أتلو آلم&&ة آلم&&ة الج&&زء األساس&&ي 

 أعم&&ال م&&دى اه&&تمام بع&&ض ال&&دول بإح&&راز تق&&دم ف&&ي     
اللج&نة الفرع&ية القانون&ية خ&الل الس&نة المقبلة، ولذلك،            
ما لم يكن هناك اعتراض، فإنني سأقترح وعلى أساس 
إج&&راء اس&&تثنائي، وتابع&&ا الس&&تنتاجات الف&&ريق الع&&امل   

 ه&ذا الص&باح، ف&إن هذه القاعة وآذلك          6المعن&ي بالب&ند     
خدم&&&&ات ال&&&&ترجمة الموافق&&&&ة يمك&&&&ن أن توف&&&&ر لل&&&&دول 

تمة بالمش&&ارآة ف&&ي المش&&اورات غ&&ير    األعض&&اء المه&& 
وه&ذا سيتم على أساس     . وق&د ت&م ذل&ك ب&الفعل       . الرس&مية 

أن خدم&&ات ال&&ترجمة الفوري&&ة، ل&&ن ت&&تاح إال ف&&ي إط&&ار   
الجلس&&ة ه&&ذا الص&&باح، أي ذل&&ك الص&&باح، بمع&&نى آخ&&ر   

وآذلك على أساس   . ح&تى الس&اعة الواح&دة بع&د الظه&ر         
تجري أن هذه المشاورات غير الرسمية لن تعتبر أنها       

تح&ت رعاي&ة وتح&ت إشراف اللجنة الفرعية القانونية،          
ولذل&&ك ف&&إن وق&&ائع تل&&ك المش&&اورات ل&&ن تعك&&س ف&&ي أي 
مك&ان من تقرير اللجنة الفرعية القانونية المتصل بهذه   

 ألنه سيتعين   2003ربم&ا س&تعكس ف&ي تقرير        . ال&دورة 
وهذا . علي&نا أن نق&دم تقري&ر ولك&ن ل&ن نقدمه هذه السنة            

لبية رغبات الدول األعضاء المهتمة،  فحس&ب تدب&يرا لت    
وذل&&ك تلب&&ية للطل&&ب ال&&ذي تق&&دم ب&&ه وحي&&ث أن&&ه ل&&م يك&&ن   
ه&&&ناك أي اع&&&تراض، اع&&&تمدنا ه&&&ذا االق&&&تراح وه&&&ذا      

وهذا ربما، أود فقط بواسطته أن أضيف إلى   . اإلجراء
 .ما أوردتموه من معلومات

أيها الوفود الكرام، ليس لدي أي متحدث على        
، ل&&دي المراق&&ب ع&&ن الوآال&&ة   قائم&&ة المتدخلي&&ن، ولك&&ن 

 .الفضائية األوروبية وسأعطيه الكلمة

 .لكم الكلمة سيدي

الوآال&&&&&&ة الفض&&&&&&ائية  (السFFFFFFيد الفFFFFFFيراندري  
): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الفرنس&&&ية   ) (األوروب&&&ية

 ��؟ ال يوج&د ترجمة فورية عربية في هذا القسم    [
م&ن التس&جيل، الم&تحدث ي&تكلم الفرنس&ية والم&ترجم بدأ             

�] ق&&&تان تقري&&&با م&&&ن ب&&&دء ه&&&ذا الب&&&يان ؟بع&&&د دقي� ،
المجل&س الفضائي األوروبي بخصوص مسألة الحطام       

 .الفضائي

وآم&&&&&ا تع&&&&&رفون، ف&&&&&إن الوآال&&&&&ة الفض&&&&&ائية   
األوروبية مهتمة آثيرا بهذه الجوانب التقنية والقانونية 

إن الوآال&&ة الفض&&ائية  . الت&&ي يث&&يرها الحط&&ام الفض&&ائي  
ن ق&&&د اع&&&تمد  أنش&&&أت لج&&&نة داخل&&&ية وآ&&&ا 1989وم&&&نذ 

مجلس&&ها آن&&ذاك ق&&رار بش&&أن الحط&&ام الفض&&ائي وآذل&&ك    
التداب&&&ير الت&&&ي ينبغ&&&ي اتخاذه&&&ا وم&&&ن ذل&&&ك الدراس&&&ات  
وآذل&ك الم&وارد الت&ي ينبغ&ي توفيرها في إطار الوآالة            

 .الفضائية األوروبية

آم&&&ا تعلم&&&ون أيض&&&ا ب&&&أن الوآال&&&ة الفض&&&ائية     
األوروب&&ية آان&&ت إح&&دى الهي&&ئات الت&&ي قام&&ت ب&&دو ر       

وأن&تم تع&رفون ب&أن هذه       . IADC ف&ي إنش&اء ال&ـ        المش&جع 
الهي&&ئة أص&&بحت عنص&&را أساس&&يا ف&&يما ي&&تعلق بإج&&راء    
الدراس&ات العلمية والتقنية، ألنه أيضا يقدم تقارير إلى         

 .اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

وبه&ذا الخصوص، اسمحوا لي سيدي الرئيس       
أن أحيل الوفود إلى التقرير الذي صدر عن آخر دورة 

لج&نة الفرع&ية العلم&ية والتقنية، والذي عرض خاللها          ل
فمحاض&&ر . مم&&ثل الوآال&&ة الفض&&ائية األوروب&&ية تقري&&را

ال&&دورة األخ&&يرة للج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية هام&&ة 
م&&&ن حي&&&ث أنه&&&ا تتض&&&من آراء بع&&&ض الوف&&&ود بش&&&أن     
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الجوان&ب القانون&ية أو جوان&ب الدراسات التي يجب أن       
 . الفرعية القانونيةتجرى في إطار هذه اللجنة

وف&ي عرض&ي التمه&يدي ه&ذا، ل&ن أنس&ى طبعا        
أن أشكر بعض الوفود، والسيما وفد النمسا الذي أدلى         
بمالحظ&&&&ات خ&&&&الل الت&&&&بادل الع&&&&ام ب&&&&اآلراء، أدل&&&&ى      
بمالحظ&ات رق&يقة ف&ي ح&ق المرآ&ز األوروب&ي لقانون             
الفض&اء وآذل&&ك الوف&ود األخ&&رى الحاض&رة ه&&نا أو ف&&ي    

لوفود التي أعربت عن دعمها     وه&ذه ا  . لج&نة الكوب&وس   
�له&ذه الم&بادرة والت&ي بفض&لها        �، وإن تعلق األمر 

ب&&تقرير ع&&ن أنش&&طة م&&نظمات دول&&ية، إن ه&&ذه اللج&&نة     
الفرع&&&ية القانون&&&ية ستس&&&تمع إل&&&ى بع&&&ض اآلراء ف&&&يما   

 .يتصل إلى بعض الجوانب

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
أن نستمع إلى ليس بوسعنا  ): فورية من اللغة الفرنسية   

ه&&ناك مش&&كلة ربم&&ا ف&&ي مقص&&ورة . م&&ا يقو&&له الم&&تحدث
إن جميع الزمالء الذين يستمعون للفرنسية ال . الهندسة

يس&&&تطيعون أن ي&&&تابعوا آلم&&&ا آ&&&ان الم&&&تحدث ناطق&&&ا      
بالفرنس&ية، ه&ذه ه&ي الم&رة الثانية والتي أثير فيها هذه             
المش&كلة وأع&تقد ب&أن ه&ناك ش&يء م&ا يح&دث بما يتعلق          

أنا آسف إذ حدثت هذه المشكلة مرة       . االتصالبق&نوات   
 .أخرى

ش&&كرا لهم&&ة ال&&يونان، ولك&&ن أع&&تقد    : الرئFFيس
��، أطلب منكم أن تطلبوا نقطة نظام إذا ما وددتم          

 .التدخل، وأرجوآم أن ال تأخذوا الكلمة بمبادرة منكم

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
فع&ت ي&دي   أوال، ر. آس&ف ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الفرنس&ية    

ول&يس اس&م دول&ة، ولقد طلبت أن ال يكون هناك توقف            
ل&&م تك&&ن ل&&دي أي رغ&&بة ف&&ي مقاطع&&ة     . أو عط&&ل تقن&&ي 

ولكن رفعت يدي وهذا يعني أن هناك نقطة   . الم&تحدث 
إنني تكلمت لكي نستعيد النظام التقني آما يقال،        . نظام

وق&&د طلب&&ت م&&ن الس&&يد الف&&يراندري أن يس&&امحني عل&&ى  
 . تدخلت لكي أساعده طبعاهذه المقاطعة، إنني

.  أج&ل، س&وى أنني لم أعطكم الكلمة        :الرئFيس 
 .الكلمة للسيد الفيراندري

الوآال&&&&&&ة الفض&&&&&&ائية  (السFFFFFFيد الفFFFFFFيراندري  
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة الفرنسية    ) (األوروب&ية 

لقد . س&يدي الرئ&يس، ل&ن أع&ود إل&ى م&ا قلته في السابق               
ول مرة، تقوم وصلت إلى المالحظة التي مفادها أنه أل

ف&&يه اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية م&&ن خ&&الل نقط&&ة تتص&&ل  
بأنش&طة الم&نظمات الدول&ية، ف&ألول م&رة ستس&تمع هذه             
اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية إل&&&ى آراء تتص&&&ل بمس&&&ألة     

 .الحطام الفضائي

أن&&تم تع&&رفون س&&يدي الرئ&&يس، وق&&د دعي&&نا م&&ن  
أن&&تم تع&&رفون س&&يدي  . ط&&رف ع&&دد آب&&ير م&&ن الهي&&ئات  

بأن&&نا أعددن&&ا ه&&ذه الدراس&&ة االستقص&&ائية م&&ن  الرئ&&يس، 
خ&الل اس&تبيان، وه&ذا االس&تبيان س&تجدونه في المرفق            

وإلع&&داد ه&&ذا االس&&تبيان اتص&&لنا   . الثان&&ي له&&ذه الوث&&يقة 
بطب&&يعة الح&&ال م&&ع رج&&ال عل&&م ومهندس&&ين أو فقه&&اء       

وه&ذا االس&تبيان وسع على نطاق واسع، فليس          . ق&انون 
وبي ولكن أيضا فحسب على دول مرآز الفضاء األور

أج&&ل، إنن&&ي . ألش&&خاص آخري&&ن ف&&ي آ&&ل أرج&&اء الع&&الم 
الحظ&ت بع&د ذلك بوقت وجيز، أن الوثيقة التي تحدثنا           
ع&نها، الحظ&نا ب&أن ه&ذا االستبيان لم يصل إلى وجهته       

أيا آان الحال،   . ولذل&ك ل&ن يوزع طبعا آما آان ينبغي        
إن االس&&&تبيان وزع ول&&&م يك&&&ن بإمكان&&&ي أن أت&&&أآد ب&&&أن  

وع&&ند توزي&&ع  . وص&&ل ب&&ه والس&&يما المهتمي&&ن  الجم&&يع ت
االس&تبيان أآ&دت بأن األشخاص الذين عليهم أن يردوا        
عل&&&يه، س&&&يردون عل&&&يه بص&&&فتهم الشخص&&&ية دون أن     

إذن، هذه ردود   . ي&تكلموا باسم الهيئة التي ينتمون إليها      
 .فردية وشخصية

أود أن أق&ول، وأع&رب ع&ن أسفي بأنه بالرغم     
 متدنيا جدا، لكن آلما م&ن آ&ل ذل&ك، آ&ان معدل الردود       

قم&نا بهذا النوع من الدراسات أو أعددنا هذا النوع من        
االس&&تبيانات فعلي&&نا دائم&&ا أن ال ن&&توقع ع&&دد آب&&ير م&&ن     

وم&&ع ذل&&ك فف&&ي الع&&دد القل&&يل م&&ن ال&&ردود  ]. ؟األس&&ئلة؟[
الت&ي وردت علي&نا، ه&ناك من رد على االستبيان نقطة            

 أو نقط&&ة، وه&&ناك م&&ن رد عل&&يه بال&&رجوع إل&&ى م&&واد      
 .تدخالت قاموا بها في محافل أخرى دولية

إذن، لل&&&تعويض ع&&&ن ه&&&ذا ال&&&نقص، ل&&&م يك&&&ن    
بوس&&عي إال أن أخ&&ذ ف&&ي االعت&&بار المنش&&ورات واآلراء 
وال&&&تدخالت، وآذل&&&ك النص&&&وص القانون&&&ية الم&&&توافرة   

. والت&&ي يمك&&ن أن تس&&اعدنا ف&&ي فه&&م ه&&ذا األم&&ر برم&&ته   
صر إذن، آنت مرنا في موقفي لكي أراعي جميع العنا

الم&&تاحة والت&&ي ته&&م ف&&ي وقت&&نا الراه&&ن مس&&ألة الحط&&ام    
 .الفضائي

وآما تعلمون سيدي الرئيس، إننا سنكون أمام       
رآ&&ام ه&&ائل م&&ن المعلوم&&ات والوث&&ائق، فه&&ناك بطب&&يعة  

فدراستنا هذه ال   . الح&ال دراس&ات عديدة سبق إجراءها      
وأجل، . يمكن أن تكون دراسة وحيدة أو دراسة شاملة       

م&ال أخ&رى ودراسات أخرى، سواء   لق&د آ&ان ه&ناك أع     
، وحيث أشرت   ]؟يتعذر سماعها؟ [العم&ل الذي تقدمت     

، 2001إل&&ى ال&&ندوة الت&&ي عق&&دت ف&&ي دارمش&&تادت ف&&ي   
والتي نظرت آذلك في الجوانب القانونية، حيث قدمت 

وهناك إذن، تقارير عن    . اق&تراحات خ&الل ه&ذه ال&ندوة       
ناك جم&يع أعم&ال اللج&نة الفرع&ية العلم&ية والتقنية، وه           

أيض&&ا تقري&&ر األآاديم&&&ية العلم&&ية للمالح&&ة الفض&&&ائية،     
فض&&&ال ع&&&ن المق&&&ترحات واآلراء الت&&&ي أبدي&&&ت خ&&&الل   

فض&&ال . اج&&تماعات وجلس&&ات اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية
ع&&ن الع&&روض الت&&ي قدم&&ت ف&&ي ال&&ندوات الت&&ي نظمه&&ا    

أج&ل، لم أنسى مؤتمر     . المعه&د الدول&ي لق&انون الفض&اء       
، ولن أنسى 1989ر في  واإلعالن الصاد3يونيسبيس 

ل&&م أتج&&اهل آذل&&ك  . آذل&&ك ال&&ندوة ح&&ول ق&&انون الفض&&اء  
أعم&&&&ال ال&&&&رابطة الدول&&&&ية للق&&&&انون الدول&&&&ي والس&&&&يما 
اق&&تراحها ب&&إعداد ص&&ك قانون&&ي، وال&&ذي اع&&تمدته ف&&ي      

ل&&&ن أنس&&&ى آذل&&&ك أعم&&&ال .  ف&&&ي بوي&&&نس أي&&&رس1989
 .آوسبار وال أعمال نقابة المحاميين الدولية
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م&ا ينقص&نا ل&يس هو       إذن، س&يدي الرئ&يس، إن       
ولكن أود أن . المؤلف&ات القانون&ية فه&ي عدي&دة ومتعددة     

لق&&د . أق&&ول ب&&أن ه&&ذه المؤلف&&ات تت&&ناول نف&&س المس&&ائل     
حاول&&&ت أن أتج&&&اوز آ&&&ل ذل&&&ك لك&&&ي أخ&&&ذ باالعت&&&بار      
االق&تراحات الناجمة التي طرحت في آل التظاهرات،        

. وحاول&ت أن أح&دد المس&ائل التي تبدو لي أآثر واقعية           
أما . مك&ن أن ته&م هذه اللجنة الفرعية القانونية    وم&ن الم  

العنص&&ر اآلخ&&ر ال&&ذي آ&&ان ينبغ&&ي أخ&&ذه باالعت&&بار ه&&و 
وهنا إذا ما أخذنا في االعتبار      . الجانب العلمي والتقني  

جم&&&يع األش&&&غال واألعم&&&ال الت&&&ي قام&&&ت به&&&ا اللج&&&نة     
الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية آ&&ان يتعي&&ن علي&&نا أن نالح&&ظ 

ع&دد المتزايد لعملية اإلطالق، فإن   ب&أن بالمقارن&ة م&ع ال      
 .عدد الحوادث قليل

. لق&د أش&رت ف&ي ورقت&ي إل&ى ع&دد م&ن األم&ثلة        
فه&ناك ع&دد قليل من الحوادث وآذلك المناورات وهذا          

. يع&رفه الجم&يع ولك&ن يج&ب أن نراع&يه بطب&يعة الحال             
فحادث&&ة الص&&دام المع&&روفة بي&&ن إح&&دى طواب&&ق مرآ&&بة   

؟ي&&&&تعذر  [ وس&&&&اتل فرنس&&&&ي وه&&&&وARIANEاإلط&&&&الق 
إذن، حتى وإن آانت حاالت االصطدام أو       ]. سماعها؟

الح&وادث قل&يلة ج&دا فه&ذا ل&ن يم&نع م&ن أن هذه المسألة         
مط&روحة وال يمك&ن تجاهلها وهذا يعني بأن المخاطر          
موج&&ودة وقل&&ة الح&&وادث ال يمك&&ن أن تدفع&&نا إل&&ى ع&&دم   
الق&يام بش&يء، فالوقاي&ة خ&ير من العالج وهذا معروف            

فمخاطر االصطدام موجودة .  الع&الم ف&ي جم&يع م&ناطق    
 .ويمكن أن تشكل خطرا على الحياة البشرية

وه&&&&نا سأش&&&&ير إل&&&&ى الع&&&&رض ال&&&&ذي قدم&&&&ه      
بشأن هذه المسألة وهي مسألة     ] ؟ب&يريك؟ [البروفس&ور   

حي&ث أن ال&&بعض تح&دث ع&&ن   . مخاط&ر وق&وع ح&&وادث  
إن الوضع يوجد على    . قواعد إلدارة المرور الفضائية   

اك بع&ض الحوادث اليوم، ولكن      فه&ن ]. ؟الش&اآلة؟ [ه&ذه   
وفي هذا الصباح، وحيث  . غ&دا ال نعرف ماذا سيحدث     

إن معرفت&ي باأللمان&ية ليست جيدة رأيت في التلفزيون        
ب&&أن ه&&ناك مذن&&ب ق&&د يص&&دم م&&ع أح&&د طواب&&ق مرآ&&بة      

]. ؟ي&تعذر سماعها؟  [إط&الق، وق&د تس&ائل ال&بعض ع&ن           
ونح&ن نع&رف م&نذ القديم بأن الرومان آانوا يطرحون           

إنها . ة الوق&ت الت&ي س&تقع الس&ماء عل&ى رؤوس&هم            مس&أل 
مس&&&ألة وق&&&ت، ونح&&&ن نعل&&&م ب&&&أن الس&&&ماء س&&&تقع عل&&&ى   

 .رؤوسنا

ه&ذه، س&يدي الرئ&يس، ه&ي األفك&ار األساسية،           
ول&دى إع&دادي ه&ذا ال&تقرير حاول&ت قدر المستطاع أن             
أتف&&ادى مناقش&&ة ال&&نقاط الت&&ي حظي&&ت باالتف&&اق أو الت&&ي    

ن الحط&&&ام فنح&&&ن نع&&&رف ب&&&أ . تع&&&ارف عل&&&يها الجم&&&يع 
الفض&ائي ي&تزايد م&ن بين آبيرها إلى صغيرها، ومدى        
الخط&&ر ال&&ذي تط&&رحه وال&&ذي ال يش&&ك ب&&ه أح&&د بالنس&&بة  
لألنش&طة البش&رية في الفضاء، ولكن بالنسبة للمالحين      
الفض&&&ائيين فمج&&&رد قش&&&رة م&&&ن الط&&&الء الت&&&ي إذا م&&&ا     
ض&&&&&ربت مالح&&&&&ا فض&&&&&ائيا بس&&&&&رعة آالف وماليي&&&&&ن  

 .الكيلومترات قد تحدث خطرا به

فنح&&ن نع&&&رف ب&&&أن المذي&&الت الص&&&غيرة ج&&&دا   
إذن، . والت&ي ت&تجول ف&ي فض&ائنا قد تشكل خطرا علينا      

فف&&ي ي&&وم م&&ن األي&&ام س&&تحدث ه&&ناك مش&&اآل وآن&&ذاك        
يجب . سنقول ماذا قام به فقهاء القانون في هذا المجال        

أن نع&&&&رب ع&&&&ن ارتياح&&&&نا لك&&&&ون ع&&&&دد الم&&&&زيد م&&&&ن  
 األش&&&خاص يع&&&ون ويدرآ&&&ون ه&&&ذه المس&&&ألة وأنه&&&م ال  

ين&&تظرون عم&&ال م&&ن فقه&&اء الق&&انون لك&&ي يبح&&ثوا ع&&ن    
حل&ول ح&تى يقوموا بإعادة توجيه األعمال التقنية، وقد    
ت&&م ذل&&ك ب&&الفعل بفض&&ل الوآال&&ة الفض&&ائية الدول&&ية ف&&ي     

وق&د استطاع  . ال&ذي تحدث&ناه   ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [إط&ار   
الجم&يع أن ي&تابع إخ&راج المحط&ة م&ير م&ن الم&دار وقد         

ي&ث أن بع&ض الوف&ود ه&نا تذمر          تكل&ل ذل&ك بال&نجاح، ح      
م&ن أن ج&نوب المح&يط اله&ادئ ه&و ال&نقطة الت&ي تسقط          
فيها آل الحطامات الفضائية، وهذا ما سيجعل من هذه 

إذا هناك واقع تقني صريح     . ال&نقطة ف&ي المحيط مزبلة     
وص&ارخ، ه&ناك دراس&ات تقن&ية أجري&ت وهناك حلول            

 .قدمت من طرف الوآاالت الدولية

عض&&&اء الوف&&&د األمريك&&&ي آم&&&ا أود أن اش&&&كر أ
الذي&&ن أطلعون&&ي عل&&ى وث&&يقة مهم&&ة ج&&دا، بش&&أن ال&&نهج    
إزاء وض&&ع لوائ&&ح ف&&ي الوالي&&ات الم&&تحدة بخص&&وص     

إذن، م&&&ا نطل&&&به ه&&&و أن . درء مخاط&&&ر ه&&&ذه األنش&&&طة
ن&توخى الوقاي&ة، ونقل&ل إل&ى أقص&ى ح&د ممكن من هذه              

 . المخاطر

إذن، ه&&&&ناك ق&&&&بول بم&&&&دى خط&&&&ورة الحط&&&&ام  
ناك قبول لضرورة القيام بعمل     الفضائي ولكن أيضا ه   

إذن، م&ا ه&و دور فقيه القانون هنا في معظم           . تقن&ي م&ا   
الحاالت، إن السماء لم تقع على رؤوسنا بعد ولكن إذا          
م&&ا توخ&&ت ال&&دول المطلق&&ة الح&&ذر فم&&اذا س&&يكون دور     

 .فقهاء القانون

إن لفقه&اء الق&انون أس&ئلتهم الخاصة، فأنتم من          
س&&&ئلة وس&&&أحاول أن  األوائ&&&ل الذي&&&ن ط&&&رحوا ه&&&ذه األ  

ألخ&&&ص اآلن اآلراء الت&&&ي وردت ف&&&ي االس&&&تبيان ف&&&ي    
 .محاولة لتجميعها

الس&ؤال األول ال&ذي نراه في عدد من الندوات      
ه&&&ل ه&&&ناك تع&&&ريف : والمق&&&االت، الس&&&ؤال ه&&&و التال&&&ي

قانون&&&ي للحط&&&ام الفض&&&ائي؟ م&&&ا ه&&&و مع&&&نى الحط&&&ام      
الفض&ائي م&ن الم&نظور القانون&&ي؟ ه&ذا الس&ؤال وآذل&&ك      

اج&ة ال&يوم إل&ى هذا التعريف؟ و أليس من     ه&ل نح&ن بح    
الس&&ابق ألوان&&ه أن ندخ&&ل ف&&ي م&&ثل ه&&ذا ال&&نقاش؟ آراء     
مختلفة ولكني أعتقد أنه بإمكاني أن أستخلص ما يلي،          
م&ن األفضل أن أتحدث عن وصف وليس عن تعريف      

ويكف&ي أن ننظر إلى تقرير      . قانون&ي للحط&ام الفض&ائي     
ا ال&&&يوم قائم&&&ة لدي&&&ن. اللج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية والتقن&&&ية

ب&&&أحداث فن&&&ية تقن&&&ية ت&&&ؤدي إل&&&ى تك&&&ون ه&&&ذا الحط&&&ام، 
إذن، . االنفجارات إلى غيره، وتعرفون ذلك أآثر مني       

م&ا ه&و نف&ع ال&تعريف ف&ي ه&ذه الحال&ة، إال فك&رة توقف              
الص&&ورة ف&&ي لحظ&&ة واح&&د دون أن نراع&&ي ال&&تطورات 

إذا م&ا اتجه&نا ف&ي اتج&اه وض&ع ال&تعريف فهذا             . القادم&ة 
أن يك&&ون مف&&توحا، آ&&ي يس&&تجيب ألي  ال&&تعريف يج&&ب 

تط&ورات ف&ي التكنولوج&يا الفضائية وخاصة األساليب         
الجدي&&دة إلط&&الق األجس&&ام الفض&&ائية إل&&ى أخ&&ره، ولك&&ن 

 .على أية حال سيظل هناك دائما حطام فضائي
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وه&&نا م&&رة أخ&&رى المص&&طلحات له&&ا أهمي&&تها    
ورج&&&&ل الق&&&&انون يج&&&&ب أن يك&&&&رس أهم&&&&ية خاص&&&&ة     

أش&&رنا إل&&ى إرث اإلنس&&انية  . للمص&&طلحات المس&&تخدمة
وحك&ره وإلى آخره، وإذا ما نظرنا إلى مختلف الصيغ         
ف&&&ي مخ&&&تلف اللغ&&&ات س&&&وف ن&&&رى أن المص&&&طلحات     

في حين أننا هنا بسبب تعاريف تقنية، وسوف . تختلف
تالحظ&&&&&ون أن&&&&&ع ف&&&&&ي ع&&&&&دد م&&&&&ن ال&&&&&دول، أح&&&&&يانا،    
المص&&&طلحات التقن&&&ية تخ&&&تلف وتتباي&&&ن وآ&&&ي نراع&&&ي  

تطور ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن ف&&ي  القواع&&د الحدي&&ثة الت&&ي ت&& 
ف&&ي الوالي&&ات الم&&تحدة   . الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية  

األمريك&&&ية ه&&&ناك ف&&&ارق م&&&ا بي&&&ن الحط&&&ام الم&&&داري       
والحطام الفضائي، المداري يتعلق باألجسام من صنع        
اإلنس&&ان وم&&دار األرض، أم&&ا الحط&&ام الفض&&ائي فم&&داه   

وأعتقد أنه من األهمية    . أوس&ع ويغط&ي آذلك المذنبات     
ن ن&تفق ح&ول م&ثل ه&ذه ال&تعاريف إن آ&نا ن&توجه إلى                 أ

 1994وق&د أش&رت إل&ى ص&ك قانون&ي لـ           . رج&ل ق&انون   
لجمع&&ية الق&&انون الدول&&ية وه&&و ال&&نص الوح&&يد الموج&&ود 

لدي&نا تع&ريف في   . ف&ي الوق&ت الراه&ن ف&ي ه&ذا المج&ال           
ه&&ذا ال&&نص، ولك&&ن أع&&تقد أن ه&&ذا ال&&تعريف ه&&و بم&&ثابة 

 وهذا هو رأي .وص&ف أآ&ثر م&ن آونه تعريف قانوني        
ع&دد م&ن األش&خاص الذي&ن تراس&لت معه&م، وق&الوا أنه              
م&&ن األفض&&ل ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن أن نكتف&&ي بوص&&ف       
نص&ف المض&مون التقن&ي لها المصطلح، آما جاء ذلك           
في تقارير مختلفة لهيئات مختصة، بدال من أن ننطلق         

حتى . في وضع تعريف قانوني للحطام الفضائي اليوم      
س&&تقبل أن نفك&&ر عل&&ى المس&&توى وإن آ&ان علي&&نا ف&&ي الم 

القانون&&ي آ&&يف يمكن&&نا أن نض&&ع نت&&يجة التفك&&ير ال&&ذي      
 .سنقوم به

عدد من اإلجابات في رأي آانت شيقة للغاية،   
أي أن ه&&ذا الموض&&وع الخ&&اص بالحط&&ام الفض&&ائي أو    
الحط&ام الم&داري، وه&نا أوافق على ما جاء على لسان          

ال إذا الس&يد بيريك، هذا الموضوع لن تكون له أهمية إ  
م&&&ا نظ&&&رنا إل&&&ى الس&&&واتل الت&&&ي له&&&ا ق&&&يمة اقتص&&&ادية     

وس&اتل في   . والس&واتل الت&ي فق&دت آ&ل ق&يمة اقتص&ادية           
الفض&&اء ال ق&&يمة اقتص&&ادية، له ال أهم&&ية له إال ف&&ي             

والحالة األولى، وهنا سندخل في . حاالت محددة للغاية
الحال&&ة األول،ى ه&&ي  . أوض&&اع ته&&م الهي&&ئات الخاص&&ة  

تع&&رفون أن . ض&&ائي م&&ن الم&&دار حال&&ة اس&&تعادة جس&&م ف 
عمل&&يات االس&&تعادة ه&&ذه تم&&ت ب&&الفعل وه&&ذه العمل&&يات    
أث&&ارت ع&&دد م&&ن التس&&اؤالت بالنس&&بة ل&&رجال الق&&انون،   

 . وتساؤالت لها أهميتها

التس&&اؤل الثان&&ي بالنس&&بة ل&&رجال الق&&انون، ه&&و   
موض&&وع نق&&ل الملك&&ية ف&&ي الم&&دار، وه&&ذا، وف&&ي ن&&ص    

وع ب&&روتوآول س&&نتناوله بع&&د ف&&ترة أو غ&&دا، أي مش&&ر   
يون&&يدروا، ه&&ذا الموض&&وع ج&&اء ف&&ي ه&&ذا ال&&نص، ن&&ص 
ال&بروتوآول، موض&وع نق&ل الملك&ية في المدار ما بين            
الهي&ئات الخاص&ة أو آ&يانات خاص&ة، ف&ي حي&ن أنه في             
آاف&ة الح&االت، ه&ذا الجس&م الفض&ائي س&يكون قد سجل              

. في إطار االتفاقية الخاصة بتسجيل األجسام الفضائية      
ارق بي&&ن ت&&ناول الق&&انون الدول&&ي    وق&&د يك&&ون ه&&ناك ف&&   

واالتفاق&ية له&ذا الموض&وع وت&ناول ه&ذا الموضوع في            
فس&اتل له ق&يمة ف&ي الفض&اء      . ص&كوك الق&انون الخ&اص   

يمك&&&ن أن يك&&&ون موض&&&ع عمل&&&ية نق&&&ل للملك&&&ية وه&&&ذا    
موض&وع ال يمكن&نا أن ن&تجاهل أهميته وعندما نتحدث           
ع&ن االسترداد أو االستعادة آذلك هناك العمليات على         

ألرض واألض&&رار المادي&&ة الت&&ي يمك&&ن أن تن&&تج ع&&ن   ا
 .ذلك

وتعريف&نا أن&ه بالنس&بة لمص&ادر الطاقة النووية      
ف&ي الفض&اء وف&ي األرض، بإمكان&نا أن ن&رى أن هناك              
اه&&&تمام بمناقش&&&ة اس&&&تعادة جس&&&م عل&&&ى األرض، جس&&&م  

وعلينا ربما  . يك&ون عل&ى مت&نه مص&در للطاق&ة النووية          
أنه استعادة جسم ف&ي ه&ذه الحال&ة أن نكون أوضح، أي       

غ&ير ض&ار وال ق&يمة اقتص&ادية له أن عملية االستعادة      
ه&ذه يج&ب أن تظ&ل مسؤولية دولة اإلطالق، اللهم إال،            
وه&&ذا ه&&و موض&&وع قانون&&ي ه&&ام، الله&&م إال م&&ا إذا آ&&ان 
ه&&ناك إع&&الن للتخل&&ي أو الت&&نازل ع&&ن ه&&ذا الجس&&م م&&ن   

وف&ي ه&ذه الحال&ة الدولة المعنية       . جان&ب الدول&ة المعن&ية     
لمس&ؤولة عل&ى المس&توى الدول&ي س&تعلن صراحة عن         ا

ع&&دم مس&&ؤوليتها ع&&ن س&&اتل آان&&ت ق&&د أعلن&&ت ص&&راحة 
ع&ن تخليها عنه ألنه ال يخدم أي غرض أو ألنه توفي            

ولك&&ن ه&&نا يط&&رح الس&&ؤال الخ&&اص   . إن ص&&ح التعب&&ير 
باألضرار، التعويض عن األضرار، ما هي المعايير،       

 بالنس&&بة معاي&&ير الخط&&ورة والمخاط&&ر وم&&ا ه&&ي اآلث&&ار 
 .للتكاليف

ه&&ناك إذن، سلس&&لة م&&ن األس&&ئلة س&&تفتح وله&&ا     
أهم&ية قانون&ية بالنس&بة لتطب&يق االتفاقيات والمعاهدات          

وآذلك هناك سؤال يجب أن يثار وقد جاء في        . القائم&ة 
عدد آبير من اإلجابات على االستبيان، ما هو الوضع   
بالنس&بة ألجس&ام فض&ائية عس&كرية؟ ه&ل نس&تبعدها من             

 ال&ذي ن&نظر ف&ي الوق&ت الراه&ن؟ مع معرفتنا           ال&تعريف 
وعلم&نا الك&امل بأنه&ا بنفس خطورة األجسام األخرى،          
أو ح&تى ربم&ا أآ&ثر خط&ورة ويمك&ن أن تك&ون مصدر               

إن الغاي&ة من التعريف القانوني،      . لل&تلوث ف&ي الفض&اء     
الغاي&&ة ه&&ي أن ال نفص&&ل ونم&&يز ونجع&&ل م&&ن األجس&&ام   

 .فئات األخرىالفضائية العسكرية فئة في عزلة عن ال

والس&ؤال ال&ذي ت&بقى، ه&و آ&يف نتص&دى له&&ذا       
السؤال، ولكن علينا أن نفكر في معاملة قانونية واحدة       

 .لكافة األجسام المطلقة

الس&&ؤال األساس&&ي، ه&&ل أن الحط&&ام الفض&&ائي    
بمخ&تلف أنواع&ه، من المنظور القانوني، يعتبر حطاما    

ام بال&نظر إل&ى الق&انون الق&ائم ف&ي الوقت الراهن؟ الحط            
الفضائي آان موجودا في أول عملية إطالق، ولكننا لم 

 . ندرس هذا المفهوم ولم نضع أي تعريف

اس&تنتاجي وخالص&تي ه&نا ه&ي التال&ية، أقترح       
أن ن&&&نطلق م&&&ن مفه&&&وم الجس&&&م الفض&&&ائي ف&&&ي أوس&&&ع     
معان&يه، أع&رف أن اإلجابات ليست مجمعة على ذلك،          
أعن&&&ي بذل&&&ك أن الحط&&&ام الفض&&&ائي ل&&&يس ف&&&ئة قانون&&&ية  

وال يجب أن ننطلق في     . منفص&لة ع&ن الجسم الفضائي     
وض&ع تع&&ريف للحط&&ام الفض&ائي وآ&&ل االتفاق&&ات الت&&ي   
تتناول األجسام الفضائية تسري آذلك آي تنطبق على 
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ول&&م . الحط&&ام الفض&&ائي ال&&ذي أعت&&بر أن&&ه جس&&م فض&&ائي
يس&&&&تبعد الحط&&&&ام الفض&&&&ائي ف&&&&ي أي ن&&&&ص م&&&&ن تل&&&&ك  

ع&&ته جس&&م الحط&&ام الفض&&ائي بطبي. النص&&وص القانون&&ية
فض&&ائي، وبالتال&&ي ف&&إن الق&&انون القض&&ائي بش&&كل ع&&ام     

ه&&&ذا ل&&&ن يح&&&ل آاف&&&ة . ينط&&بق عل&&&ى الحط&&&ام الفض&&&ائي 
المش&&اآل ولك&&ن ق&&د يك&&ون م&&ن المف&&يد بالنس&&بة للمج&&تمع  
الدول&ي أن ننطلق من هذا القبول بأن الحطام الفضائي           
جس&&م فض&&ائي ب&&دال م&&ن أن ن&&نطلق ف&&ي وض&&ع تع&&ريف   

 .ي بناجديد ال نعرف إلى أين سيؤد

إذن، الخالص&ة، الحط&ام الفضائي المستقل أو        
الحط&ام الفض&ائي المترتب على جسم فضائي هو ذات          

وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه     . الش&يء بالنس&بة لي    
ه&&و، ه&&ل أن الق&&انون الفض&&ائي الراه&&ن آ&&اف لتغط&&ية    
اآلث&ار المترت&بة على هذا المفهوم؟ وهل هو آاف للرد           

ل&ن أآرر   . ا م&ن ق&بل أم ال؟      عل&ى اإلجاب&ات الت&ي أث&رته       
الخالصة التي قلتها من قبل أي أن الحطام الفضائي ال 
يمك&ن أن يك&ون إال جس&م فض&ائي، ول&يس بف&ئة مستقلة               
وبالتال&ي فه&و ي&ندرج في إطار قانون الفضاء آما جاء             

ولكن بالنظر إلى  . ذل&ك ف&ي الم&ادة األولى من المعاهدة        
لس&نا بحاجة   األس&ئلة الت&ي أث&رتها م&ن ق&بل ف&ي بيان&ي، أ              

إل&&ى بع&&ض التوض&&يح، بع&&ض الدق&&ة اإلض&&افية؟ وه&&ذه    
. الدق&ة اإلض&افية آ&يف نع&تمدها وف&ي أي ش&كل قانوني             

ه&ناك ع&دد م&ن اإلمكان&يات المذآ&ورة ف&ي الورقة التي              
أع&رض له&ا اآلن، خاص&ة ف&ي الصفحة التاسعة عشرة      

ولك&&ن ق&بال، أود أن أوض&ح ع&&دد   . م&ن ال&نص الفرنس&ي   
 نض&عها أو ال نضعها في    م&ن العناص&ر الت&ي يمك&ن أن        

وه&&&ذه المس&&&ائل ج&&&اءت ف&&&ي  . ق&&&انون الفض&&&اء الحال&&&ي 
 . المالحظات التي حصلت عليها

أوال، يبدو من البديهي أننا لسنا بحاجة لوضع        
س&جل ل&دى األمي&ن الع&ام لألمم المتحدة نضع فيه قائمة             

فل&&&يس ه&&&ناك تأي&&&يد له&&&ذه الفك&&&رة، . بالحط&&&ام الفض&&&ائي
 الذي جرى بالنسبة لبند ولك&ن، وه&نا نع&ود إل&ى النقاش     

آخ&ر وبالنس&بة التفاقية التسجيل ألنه يبدو من الواضح          
أن المج&تمع الدول&ي ل&يس عل&ى عل&م آ&اف وف&ي الوقت                

لقد تحدثنا عن محطة مير وعن   . المناسب لهذه األمور  
أجس&ام أخ&رى ونع&تقد أنه بالفعل علينا إن نضع تدابير            

نب آافة لإلن&ذار تدريج&ية ي&تم اعتمادها وقبولها من جا         
العناص&ر الفاعل&ة في المجتمع الدولي، وأن نوسع ذلك          
بالنس&&بة لك&&ل األجس&&ام الفض&&ائية ول&&يس فق&&ط األجس&&ام     

وعلينا آذلك أن نحسن من تدابير      . الكب&يرة أو الض&ارة    
ال&&تعاون الدول&&ي والمس&&اعدات التقن&&ية، وذل&&ك بتيس&&ير     
الوص&&&ول إل&&&ى الب&&&يانات الوطن&&&ية للم&&&تابعة ولرص&&&د      

 .وذلك لفائدة آافة الدولالحطام الفضائي 

ولوض&&&&ع ص&&&&ورة آامل&&&&ة إل&&&&ى أقص&&&&ى ح&&&&د    
بالوس&ائل الم&تاحة والمتوفرة لهذا الغرض وأن نضمن         
التنس&يق م&ا بي&ن مخ&تلف ه&ذه الوس&ائل وأن تتوفر هذه               
الوس&ائل للمج&تمع الدول&ي بم&ا ف&ي ذل&ك تداب&ير محتملة               

أعرف أن آل   . لالس&ترداد ف&ي الفض&اء وعل&ى األرض        
واقع، ربما بشكل مستمر أو من      ذل&ك يتم على أرض ال     

الواج&&ب علي&&نا اآلن ه&&و أن نش&&دد بع&&ض  . وق&&ت آلخ&&ر
الش&يء عل&ى ه&ذه التداب&ير وهي تدابير موصى بها في         

الوق&&&ت الراه&&&ن، األم&&&ر ال ي&&&تعلق بوض&&&ع ذل&&&ك ف&&&ي      
. مع&اهدات، لس&نا بحاج&ة وليس&ت ه&ناك ض&رورة لذلك            

ولك&ن أع&تقد أن ال&دول س&وف ت&نظر بعي&ن العطف إلى           
 .دابير على المستوى الوطنيمثل هذه الت

أصل اآلن إلى أآبر المشاآل التي نوقشت في       
إط&&ار اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية ح&&ول المعاي&&ير  

ه&&ذه المعاي&&ير ت&&تطور آم&&ا   . التقن&&ية للح&&د م&&ن الحط&&ام  
تع&رفون على ما يرام في إطار اللجنة الفرعية العلمية          

ه والتقن&&&ية، ه&&&ناك ع&&&دد م&&&ن ال&&&دول لديه&&&ا ب&&&الفعل ه&&&ذ  
المعاي&&ير م&&نها الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية، وآذل&&ك      
نح&&ن ف&&ي الوآال&&ة نق&&وم ب&&تطوير م&&ثل ه&&ذه المعاي&&ير،       

. الوآ&االت الوطن&ية آذل&ك، مرآ&ز الدراس&ات الفضائية      
آل هذه المعايير التقنية إذن تتطور في الوقت الراهن، 

بإمكاننا آذلك . ولك&ن علي&نا أن نع&رف به&ا لدى الجميع      
 النشاط وهنا أدخل في مجال يخص       أن نحس&ن آل هذا    

التش&ريعات الفض&ائية الوطن&ية، أن نحس&ن من آل ذلك      
إذا آ&&ان ه&&ناك إمكان&&ية لوض&&ع نش&&اط إض&&افي ع&&ندما      
ننظر في ملفات حول عدد من المشاريع الفضائية، إذا      
م&&&ا آان&&&ت المش&&&اريع التقن&&&ية دائم&&&ا ف&&&ي ملفاته&&&ا ج&&&زء 
مخص&&ص لكيف&&ية االس&&تجابة الح&&تمال ظه&&ور حط&&ام      

ف&ي الوق&ت الراه&ن يتم      . ئي بالنس&بة لك&ل مش&روع      فض&ا 
ذل&&ك بش&&كل طوع&&ي م&&ن جان&&ب ع&&دد م&&ن ال&&دول وم&&ن   

 هناك بالفعل   CNESجان&ب الوآال&ة األوروب&ية وف&ي ال&ـ           
تداب&&ير اتخ&&ذت بالنس&&بة إلخ&&راج الجس&&م م&&ن الم&&دار أو  

وأعتقد أن مثل هذه األسئلة     . إع&ادة وض&عه ف&ي الم&دار       
لف االقتراحات  سوف تكون مفيدة إذا ما أضيفت في م       

الت&&&ي تق&&&دم لمخ&&&تلف الحكوم&&&ات بالنس&&&بة لمش&&&اريع أو 
 .برامج جديدة من هذا النوع

اآلن أدخل في مجال يخص العقود أو القوانين 
الوطن&ية الفض&ائية الخاص&ة بالتأمين، وبنقل الممتلكات       

وبخص&&وص اليون&&&يدروا  . ف&&ي الفض&&&اء أو ف&&ي الم&&&دار  
 الت&&ي وب&&روتوآول يون&&يدروا ه&&ناك ع&&دد م&&ن العناص&&ر

يمك&&ن ب&&الفعل أن ت&&تدرج ف&&ي القواني&&ن الوطن&&ية، والت&&ي  
يمك&&ن أن تش&&كل نظام&&ا للتراخ&&يص بالنس&&بة إلط&&الق      
األجس&ام الفض&ائية وه&و نظ&ام ق&ائم بالفعل في عدد من          

آ&ل ه&&ذا، س&يادة الرئ&&يس،   . القواني&ن الوطن&ية الفض&&ائية  
يمك&ن أن ي&تم، أي تداب&ير تقنية وتدابير للتحسين بشكل            

 دول اإلط&&&الق، وذل&&&ك لتحس&&&ين   طوع&&&ي م&&&ن جان&&&ب  
مص&&&ير ه&&&ذه األجس&&&ام وتقل&&&يل المخاط&&&ر آ&&&ي ال تق&&&ع   
الس&ماء على رؤوسنا، أن نقوم بذلك دون أن يكون في      
ذل&&ك أي تكلف&&ة باهظ&&ة إض&&افية ب&&ل تك&&ون ه&&ناك آث&&ار      

 .إيجابية

الس&&ؤال، ه&&ل نذه&&ب إل&&ى أبع&&د م&&ن ذل&&ك؟ ف&&ي    
الص&فحة التاسعة عشرة آما قلت من النص هناك عدد          

تراحات وجدته&ا ف&ي القانون القائم أو في عدد          م&ن االق&   
م&&ن القواني&&ن الت&&ي تس&&ن، أو وجدته&&ا آذل&&ك ف&&ي بع&&ض  
األفك&ار الت&ي أرس&لت إل&ي أو ح&تى ف&ي تداب&ير تستخدم            

 .في مجاالت أخرى

وأخ&&يرا س&&يادة الرئ&&يس، أع&&تقد أن&&ه علي&&نا أن     
فالحل الذي  . ن&تحلى بواقع&ية أآ&ثر وبط&ابع عملي أآثر         
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 المط&اف أق&ل طموح&ا ولك&نه له      أق&ترحه ه&نا ف&ي نهاي&ة    
م&ا أق&ترح ه&و أن نعترف على المستوى    . ط&ابع عمل&ي   

السياس&&&ي األعل&&&ى أي عل&&&ى مس&&&توى الجمع&&&ية لألم&&&م   
المتحدة، وهذا لم يتم حتى اآلن، اعتراف إذن على هذا 

أي بالم&&&نجزات ف&&&ي الوق&&&ت . المس&&&توى بم&&&ا ه&&&و ق&&&ائم 
الراه&&&&ن والنص&&&&وص القائم&&&&ة وأن نتجن&&&&ب إعط&&&&اء     

ن قانون الفضاء فارغ وصامت عن أمور       االنط&باع ب&أ   
وع&ندما أتح&دث ع&ن ق&انون الفض&اء ال أتحدث            . عدي&دة 

فق&&&ط ع&&&ن المع&&&اهدات الخمس&&&ة، وإنم&&&ا أتح&&&دث ع&&&ن     
القواني&&ن الوطن&&ية والتداب&&ير والتوص&&يات والممارس&&ات 

 . المعمول بها في الدول

وأع&&تقد أن&&ه عل&&ى المج&&تمع الدول&&ي أن يع&&رف  
لنس&بة للتداب&ير الملموسة   وأن ي&تابع آ&ل م&ا ي&تم ال&يوم با      

للحماي&&ة، وآذل&&ك أن نح&&ي آ&&ل م&&ا ت&&م ح&&تى اآلن م&&ن      
جهود وذلك آي نطمئن المجتمع الدولي بشكل أفضل،        
ال نطمئ&نه تمام&ا ولك&ن عل&ى األق&ل نقول أننا نهتم بهذا            
الموض&وع وبه&ذه الحماي&ة م&ن الناحية العلمية والتقنية            

 .هذا هو الجانب األول. ومن الناحية القانونية

الجان&&&ب الثان&&&ي م&&&ن مش&&&روع الق&&&رار عل&&&ى     
المس&توى سياس&ي عال&ي ي&تعلق بع&دد م&ن التدابير التي              

على . نوص&ي به&ا الدول من أجل تنفيذ وتطبيق أفضل         
س&&بيل الم&&ثال بالنس&&بة التفاق&&ية التس&&جيل وآذل&&ك س&&ن       
تداب&&&&ير للمراق&&&&بة والرص&&&&د والتراخ&&&&يص ف&&&&ي إط&&&&ار 

قدمها التش&ريعات الوطن&ية، باإلض&افة إل&ى اق&تراحات ن          
لل&دول لتحس&ين الوص&ول إل&ى البيانات العلمية والتقنية           
ع&&ندما ي&&تعلق األم&&ر بمواجه&&ة آث&&ار خط&&يرة ألجس&&ام       

وآذل&ك أن يك&ون هناك تنسيق ملموس عملي        . فض&ائية 
يوض&&ع التص&&ور له مس&&بقا، وذل&&ك لالس&&تجابة بش&&كل        

 .سريع من الناحية التقنية ألوضاع الخطر

م&&ن إذن، ع&&دد م&&ن التوص&&يات موجه&&ة لع&&دد    
بع&&د ذل&&ك ه&&ناك ع&&دد آخ&&ر م&&ن الجوان&&ب الت&&ي    . ال&&دول

تتطل&&&&ب تعم&&&&يقا ف&&&&ي دراس&&&&ة االعت&&&&بارات القانون&&&&ية   
ه&ناك عل&ى س&بيل المثال       . وتحدث&ت ع&نها م&نذ لحظ&ات       

موضوع التخلي عن السواتل من جانب الدول وآل ما 
ه&و مرت&بط آذل&ك ب&نقل ملك&ية الس&واتل في الفضاء بما           

 يح&&دث؟ ه&&ذه  م&&ا ال&&ذي . ف&&ي ذل&&ك الش&&رآات الخاص&&ة   
الش&رآات ل&يس لديه&ا تأمي&ن ع&ادة، وبالتال&ي ف&إن دولة               

هل نضع التصور  . اإلطالق هي التي ستكون مسؤولة    
إلنش&&&&اء ص&&&&ندوق للتأمي&&&&ن لمواجه&&&&ة ه&&&&ذه الح&&&&االت   
االس&تثنائية؟ آ&ل هذه األسئلة التي أثرتها في بياني من           
ق&بل والم&تعلقة بجوه&ر قض&ية الحط&ام الفض&ائي والتي            

 .اته سمة قانونيةلها في الوقت ذ

إن أساس المسؤولية الدولية عن األضرار في 
الفض&اء إذا م&ا طبقنا االتفاقية الخاصة بالمسؤولية عن         

. األض&رار ال&يوم، ال أعتقد أننا سنجد اإلجابة المطلوبة      
ولك&ن األم&ر ال ي&تعلق ب&تعديل ه&ذه االتفاق&ية آي ننظر                
ف&&ي أس&&اس المس&&ؤولية، األس&&اس القانون&&ي للمس&&ؤولية،  

ولكن ربما استطعنا أن ننظر في إجراءات أخرى . الآ
للمحاس&بة إن آ&نا بطبيعة الحال متفقين على أن تطبيق      
المس&ؤولية ع&ن األض&رار ليس بأفضل أسلوب بالنسبة     

أع&&&تقد أن&&&ه بإمكان&&&نا أن ن&&&درس آ&&&ل ه&&&ذه      . للض&&&حايا
. المس&ائل، أو ن&بدأ عل&ى األق&ل ف&ي دراسة هذه المبادئ              

ندا عل&&ى ج&&دول األعم&&ال األم&&ر ال ي&&تعلق ب&&أن نض&&ع ب&& 
ال أعتقد أن . يخص الجوانب القانونية للحطام الفضائي

ه&ذا نه&&ج معق&&ول ولك&&ن م&&ا ه&&و معق&&ول ه&&و أن نح&&اول  
التفك&ير وأن نح&اول تحدي&د الجوان&ب العملية الملموسة           
الواقعية في إطار األنشطة الفضائية وبالتالي في إطار 

 .الحطام الفضائي

ة االتفاق&&يات أو األم&&ر ال ي&&تعلق بإع&&ادة ص&&ياغ
المع&اهدات، إنم&ا األم&ر ي&تعلق بال&نظر ف&ي تطبيق هذه               
المع&&&اهدات واالتفاق&&&يات م&&&ع االع&&&تراف بم&&&ا ي&&&تم ف&&&ي 
الوق&ت الراه&ن وتقدي&م مقترحات من ناحية أخرى إلى            
ال&دول وآذل&ك توج&يه طلب للجنة القانونية آي تبدأ في       

 .دراسة الجوانب القانونية لهذا الموضوع

ئيس، وأود أن أتوجه بشكري     ش&كرا سيادة الر   
لكاف&&ة الوف&&ود عل&&ى ص&&برها وتفض&&لها باالس&&تماع إل&&ى   
بيان&&&&ي وأمل&&&&ي أن ال أآ&&&&ون ق&&&&د أفرط&&&&ت ف&&&&ي ذآ&&&&ر    
الحماق&&ات، وإنم&&ا وددت فق&&ط أن أس&&رد ت&&اريخ ق&&انون     

وآ&&ل ذل&&ك ق&&د يجعلك&&م تفك&&رون ف&&ي  . الفض&&اء وتط&&وره
 .آيفية إثراء عمل اللجنة القانونية في األعوام القادمة

 .سيادة الرئيسوشكرا 

أتوجه بالشكر إلى السيد الموقر من      : الرئFيس 
. الوآال&ة األوروب&ية للفض&اء، أش&كرك عل&ى ه&ذا البيان            

وس&&وف نط&&رح لك&&م نت&&يجة التحل&&يالت عل&&ى األس&&ئلة       
وهناك الكثير من األسئلة،    . الخاصة بالحطام الفضائي  

؟يتعذر [وهذه األسئلة   . عل&ى أي&ة ح&ال التي أثرتها أنتم        
 .ف تحظى باهتمام الوفود بالكثيرسو] سماعها؟

ل&&يس ه&&ناك م&&ن يطل&&ب الكلم&&ة م&&ن الوف&&ود أو    
ح&تى م&ن المراقبي&ن ف&ي ه&ذه اللج&نة الفرع&ية عن البند          

معلوم&ات ع&ن أنشطة   "الخ&امس م&ن ج&دول األعم&ال،       
 ".المنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

ه&ل هناك أي وفد آخر أو مراقب آخر يود أن           
 بند؟يتحدث عن هذا ال

 .إيطاليا

ترجمة فورية من   ) (إيطاليا(السيد مارآيسيو   
وف&&د . ش&&كرا ج&&زيال س&&يدي الرئ&&يس  ):اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

إيطال&يا ي&ود أن ي&توجه بالش&كر إل&ى المرآ&ز األوروبي           
لق&انون الفض&اء وذل&ك على الجهود التي بذلها من أجل     
تحليل الجوانب القانونية للحطام الفضائي آما ورد في  

وه&ذه دراس&ة آامل&ة ترعي االنتباه إلى       . CRP.5الوث&يقة   
للن&تائج الحساس&ة والسيما أن وفدنا يرى أهمية تطوير          
الجوان&&&&&ب الفن&&&&&ية والقانون&&&&&ية وبطل&&&&&ب اإلج&&&&&راءات   

به&ا ف&ي مج&ال الحطام       ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [واألس&اليب   
وم&ع ذل&ك ف&إن اللج&نة الفرعية من المحتمل            . الفض&ائي 

وفكرة . لمضمارأن تض&طلع ب&دور أه&م أيضا في هذا ا          
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أن نن&&&يط اللج&&&نة الفرع&&&ية لالس&&&تخدامات الس&&&لمية ف&&&ي  
الفض&&اء الخارج&&ي بص&&ياغة توص&&يات فن&&ية ومعاي&&ير     
فن&&&ية، ه&&&ذا االق&&&تراح، آم&&&ا ت&&&تذآرون ط&&&رحه الس&&&يد     
جاس&&&ونتليانا، وذل&&&ك ف&&&ي الف&&&ترة األخ&&&يرة م&&&ن تول&&&يه    

والوآ&االت المتخصص&ة قد أسهمت على أية        . لمنص&به 
أجل تطوير القانون وذلك ح&ال ف&ي ه&ذا المض&مار من          

 .من خالل وضع المعايير والتوصيات والممارسات

هذه المسألة مازالت مفتوحة يا سيادة الرئيس، 
وق&&د اقترح&&ت بدائ&&ل مخ&&تلفة م&&ن جان&&ب الس&&يد مم&&ثل       
اإليسا، وأظن مرة أخرى أنني نيابة عن وفدي أود أن          

 .أتوجه إليه بالشكر

. يانهشكرا للسيد ممثل إيطاليا على ب : الرئيس
ليس هناك من يرغب الحديث في هذا البند، فهل هناك  

 أي وفد آخر أو مراقب يود أن يتحدث؟

 .بلجيكا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (بلج&&يكا(السFFيد مايFFنس 
أش&&كر مم&&ثل اإليس&&ا  . بإيج&&از. ش&&كرا): اللغ&&ة الفرنس&&ية

إن هذا األساس الطيب للمناقشات، لألسف   . عل&ى بيانه  
 اس&&تفادة قص&&وى، فه&&ذه الش&&ديد ال يمك&&ن االس&&تفادة م&&نه

مناقشة، على أية حال، تقع في إطار البند الخامس من         
ج&&دول األعم&&ال، وأن&&ا ال أود أن أب&&دأ مناقش&&ة الحط&&ام    

لك&ن ه&ناك بع&ض المس&ائل الهامة التي     . الفض&ائي اآلن  
أثاره&ا الس&يد الف&يراندري، وهذه المسائل مسائل شيقة          

 أو  وعلي&نا أن نجد سبيال    . وطي&بة عل&ى آ&ل المس&تويات       
ول&يس في   . آخ&ر لالس&تفادة م&ن ه&ذه المعلوم&ات الق&يمة           

إط&ار ب&ند معي&ن ف&ي جدول األعمال ولكن نتابع العمل             
ال&&ذي ق&&ام ب&&ه المرآ&&ز األوروب&&ي لق&&انون الفض&&اء وأن    
نج&ري ه&ذه المناقش&ة ف&ي اإلط&ار المناس&ب، وأشكرآم             

 .سيادة الرئيس

أش&&كرك الس&&يد مم&&ثل . ش&&كرا ج&&زيال: الرئFيس 
يتعي&ن عل&ى الوفود أن تفكر   . لتعل&يق بلج&يكا عل&ى ه&ذا ا     

 .في هذه المسألة وأن تطرح آرائها على الرئاسة

 .اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
. ش&&كرا س&&يادة الرئ&&&يس  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية    

وددت بداي&&&&ة أن أتوج&&&&ه بالش&&&&كر للس&&&&يد الف&&&&يراندري 
والمرآ&&ز األوروب&&ي لق&&انون الفض&&اء وذل&&ك عل&&ى م&&ا      

وأضم صوتي إلى ما قلتموه أنتم يا       . تمعنا إل&يه لل&تو    اس& 
س&&يادة الرئ&&يس ردا عل&&ى الزم&&يل الموق&&ر م&&ن بلج&&يكا،   
بالنس&&&&بة لم&&&&تابعة ه&&&&ذا الجه&&&&د ال&&&&ذي يبذ&&&&له المرآ&&&&ز   

 .األوروبي لقانون الفضاء

وبإمكاني اإلشارة إذن، إلى اقتراحنا المشترك 
بي&&&نا وبي&&&ن الجمهوري&&&ة التش&&&يكية بالنس&&&بة له&&&ذا الب&&&ند    

وربم&ا بإمكان&نا مناقش&ة ه&ذه األم&ور في إطار            . دي&دا تح
ه&&ذا بطب&&يعة الح&&ال ي&&رجع إل&&ى الس&&ادة      . ف&&ريق عم&&ل 

الوف&&ود زمالئ&&نا الذي&&ن يق&&رروا بأنفس&&هم ف&&ي أي إط&&ار    
أشكرآم . يمك&ن ت&ناول ه&ذه األم&ور وف&ي إط&ار أي بند             

 .سيادة الرئيس

أود أن . ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل ال&&يونان : الرئFFيس
بالنسبة للبند الذي يوضع . ا قيل أض&يف شيئا هنا إلى م     

ف&ي إط&&ار ه&&ذا الموض&&وع فه&&ذا أم&&ر يمك&&ن أن نناقش&&ه،  
بطب&يعة الح&ال ه&ذا ينصب على البند      . ه&ذا ه&و س&ؤالك     

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية فيما   " الخ&امس 
أتيح الموضوع في إطار هذا     ". ي&تعلق بق&انون الفض&اء     

في إطاره  الب&ند وم&ن ث&م ف&إن ه&ذا ه&و البند الذي يمكن                
 .طرح هذه المسألة وطرح األفكار

أتساءل، هل هناك أي وفد آخر أو مراقب يود 
 أن يتحدث عن هذا البند؟

ال أح&&د، وم&&ن ث&&م، س&&أعلق مناقش&&ة ه&&ذا الب&&ند     
 .اليوم ونواصله غدا صباحا

األمFFور المFFتعلقة بFFتعريف الفضFFاء الخارجFFي وتعييFFن  
 حدوده وطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض

نواص&&&ل إذن دراس&&&ة الب&&&ند الس&&&&ادس    س&&&وف  
األم&&ور الم&&تعلقة ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن "

 ".حدوده وطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض

الم&تحدث األول في القائمة بشأن هذا البند هو         
الس&&يد مم&&ثل الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية وأح&&يل إل&&يه  

 .الكلمة، تفضل

) ألمريكيةالوالي&ات المتحدة ا (السFيد ماتFياس    
يسعدني يا سيادة   ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    (

الرئيس أن تتاح لي الفرصة لكي أطرح رأي حكومتي 
األم&&&ور الم&&&تعلقة "بص&&&فة عام&&&ة ع&&&ن الب&&&ند الس&&&ادس   

ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده وطب&&يعة      
الم&دار الثاب&ت وآيف&ية اس&تخدامه، بم&ا ف&ي ذل&ك دراسة               

س&&&&هر عل&&&&ى االس&&&&تخدام الرش&&&&يد الس&&&&بل والوس&&&&ائل لل
والمتكاف&&&&ئ للم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة ل&&&&ألرض ب&&&&دون 
المس&&اس ب&&&دور االتح&&اد الدول&&&ي لالتص&&االت الس&&&لكية    

 ". والالسلكية

بالنس&&&&بة لمس&&&&ألة تعيي&&&&ن الفض&&&&اء الخارج&&&&ي  
وتحديد معالمه، فأود أن أؤآد ما قلناه في اجتماعنا في        

والي&&ات الع&&ام الماض&&ي ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة أال وه&&و، أن ال 
المتحدة ال ترى الحاجة إليجاد تعريف قانوني للفضاء         

ح&تى اآلن ف&إن عدم وجود       . الخارج&ي وتعيي&ن لح&دوده     
لهذا التعريف لم يسبب أي مشكالت عملية أو قانونية،         
وبص&فة خاص&ة أن&ه ل&م يع&وق ف&ي تطوي&ر األنشطة في           
الفض&&اء الخارج&&ي أو اله&&واء، ب&&ل عل&&ى العك&&س ف&&إن       

 طبق&ت ق&د عملت بشكل طيب في        ال&نظم القانون&ية الت&ي     
 .هذا المجال
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وآم&&ا الحظ&&تم ف&&ي الع&&ام الماض&&ي، فإن&&ه ف&&ي      
غ&ياب مش&كالت عمل&ية أو قانون&ية فإن تطوير تعريف            
س&&وف يك&&ون ف&&ي ح&&د ذات&&ه ق&&د ي&&ؤدي إل&&ى مش&&كلة ف&&ي     
المس&&تقبل، وبالتال&&ي فإن&&ه ل&&ن يك&&ون ه&&ناك خ&&برة يمك&&ن 
االس&&تناد إل&&يها ف&&ي الموافق&&ة عل&&ى أي تع&&ريف مح&&&دد       

إذ أن تعريف وتعيين    . نس&بة للفض&اء وتعيي&ن حدوده      بال
الح&&دود لالس&&تجابة ل&&بعض المش&&اغل ال&&نظرية وليس&&ت   
العمل&ية، يمك&ن أن ي&ؤدي وض&ع إط&ار ال ي&تفق والتقدم               

 . الذي سيحدث في مجال التكنولوجيات

وإن&&نا ن&&رى أن&&ه س&&وف يك&&ون م&&ن الحكم&&ة أن    
نواص&&ل العم&&ل ف&&ي اإلط&&ار الحال&&ي ح&&تى تك&&ون ه&&ناك  

انون&ية عمل&ية تظه&ر وتق&دم نفس&ها وت&دل على             مس&ائل ق  
الحاج&&ة لتعيي&&ن وتحدي&&د الفض&&اء الخارج&&ي ويمك&&ن أن   
يس&تند إل&يها ف&ي أي معامل&ة أو أي ممارس&ة لوضع هذا       

واللج&&نة القانون&&ية ينبغ&&ي أن تت&&ناول . التعيي&&ن وال&&تحديد
هذه المسألة فقط حينما تبرز الحاجة لتعريف أو تعيين         

 . واضحةقانوني وتكون هذه الحاجة

أم&&&ا بالنس&&&بة لمس&&&ألة الم&&&دار الثاب&&&ت بالنس&&&بة   
 فإنن&&ي أود أن أالح&&ظ ف&&ي  GSOل&&ألرض المع&&روفة ب&&ـ  

ال&بداية أن ال&تزام الوالي&&ات الم&تحدة بالوص&ل المتكاف&&ئ     
للم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة لك&&ل ال&&دول، وآذل&&ك ض&&رورة     
الوف&&&اء باحت&&&ياجات ال&&&بلدان النام&&&ية باس&&&تخدام الم&&&دار  

؟ي&&&&&تعذر [رض واالتص&&&&&االت الثاب&&&&&ت بالنس&&&&&بة ل&&&&&أل 
 في  2000وإننا نرى أن لجنة تقرير العام       ]. س&ماعها؟ 

اللج&نة الفرع&ية قد تناول هذه المسائل الخاصة بمبادئ          
الوص&&ول المتكاف&&ئ واالس&&تخدام الرش&&يد واالقتص&&ادي    
للمدار الثابت بالنسبة لألرض، وإن هذا التقرير مازال 

 .ألةاألسلوب األمثل إلحراز تقدم بشأن هذه المس

وإض&&&افة إل&&&ى ذل&&&ك فإن&&&نا ن&&&رى أن الدس&&&تور    
الحال&ي لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية       
والقواع&&د الخاص&&ة به&&ا ه&&ي الت&&ي تحك&&م مس&&ألة الم&&دار   
الثاب&ت بالنس&بة ل&ألرض وغيرها وإنها تأخذ بالحسبان          
تمام&ا مص&&الح ال&دول بالنس&&بة الس&تخدام الم&&دار الثاب&&ت    

�ال&ترددات اإلذاعية    بالنس&بة ل&ألرض وأط&ياف       � ،
ه&&ل يمك&&ن ت&&ناول ه&&ذه المس&&ألة حي&&نما تتض&&ح أموره&&ا    

وبعض . وحي&نما ي&تم اتخ&اذ ق&رار بش&أنه في هذه الهيئة            
ب&&&أن الم&&&دار الثاب&&&ت بالنس&&&بة    ] ؟دفع&&&ت؟[الوف&&&ود ق&&&د  

ل&&ألرض يمك&&ن أن يك&&ون خاض&&عا لس&&يادة ال&&دول وأن     
ال&&دول يمك&&ن أن يك&&ون له&&ا حق&&وق تفض&&يلية بالنس&&بة        

إن&نا ن&أمل رغم ذلك، بأنه نظرا     . ه الم&دار  الس&تخدام ه&ذ   
 آيلوم&تر ف&وق سطح وأنه   36000ألن ه&ذا الم&دار ب&ه      

ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي، ف&&إن اس&&تخدامه ي&&تم م&&ن خ&&الل  
 والمادتي&&&ن واح&&&د واثني&&&ن م&&&ن ه&&&ذه     1967اتفاق&&&يات 
وآم&&ا تعلم&&ون ف&&إن الم&&ادة واح&&د م&&ن ه&&ذه       . المع&&اهدة

كون المعاهدة تنص على أن الفضاء الخارجي سوف ي       
مج&اال مف&توحا لالس&تغالل واالستكشاف من جانب آل          
ال&&دول دون التمي&&يز م&&ن أي ن&&وع، ويك&&ون ذل&&ك عل&&ى     

والمادة . أس&اس الق&انون الدول&ي وعل&ى أساس المساواة         
الثان&ية م&ن المع&اهدة تق&ول أيض&ا إن الفضاء الخارجي             

. ل&&يس يمك&&ن أن يف&&رض س&&يادة أو أي وس&&ائل أخ&&رى     
ط&&راف ف&&ي مع&&اهدة   وم&&ن ه&&ذه الم&&واد يتض&&ح ب&&أن األ   

الفضاء الخارجي ال يمكن أن تخصص نفسها موقفا أو 
وض&&عا ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي إم&&ا م&&ن خ&&الل ادع&&اء      

اس&&&تخدام ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[الس&&&يادة أو اس&&&تخدام أو 
 .المناطق المدارية

أش&كرآم ي&ا سيادة الرئيس على إتاحة الفرصة       
 .لنا لتناول الموضوع هذا وطرح آرائنا بشأنه

ش&كرا للسيد ممثل الواليات المتحدة       :الرئFيس 
ب&الفعل البند السادس من جدول      . األمريك&ية عل&ى ب&يانه     

األعم&&ال، والس&&يما لمس&&ألة تعيي&&ن الفض&&اء الخارج&&ي     
وتع&&ريف الفض&&&اء الخارج&&ي وطب&&&يعة الم&&دار الثاب&&&ت    

 .بالنسبة لألرض وآيفية استخدامه

أيها السادة، قلت لكم صباح اليوم بأنه لو سمح 
ا سوف نفتح باب المناقشة بالبند الثامن من       الوق&ت فإن&ن   

ال&&&نظر ف&&&ي مش&&&روع االتفاق&&&ية "ج&&&دول األعم&&&ال، أي 
بش&&&&&أن المع&&&&&دات المت&&&&&نقلة وال&&&&&بروتوآول الخ&&&&&اص   

ولك&ن يبدو لي أنه سوف يكون       " بالمم&تلكات الفض&ائية   
م&ن األج&دى أن ن&بدأ مناقش&ة هذا الموضوع وهذا البند             

ير وإننا نتوقع غدا وليس اليوم، ألنه ليس لدينا وقت آب 
أيضا بالنسبة للغد أن يكون معنا ممثل اليونيدروا الذي 
س&&وف ي&&تقدم بعرض&&ا له&&ذه المناقش&&ة ويخ&&برنا بال&&تقدم     
ال&&ذي ت&&م إح&&رازه ف&&ي المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون    

 .الدولي في روما

إذن، إن سمحتم لنا، فإننا نبدأ مناقشة هذا البند       
تغل وأستفيد من   ولكنن&ي أود أن أس    . غ&دا ف&ي اجتماع&نا     

تعيي&&&ن "وج&&&ود رئ&&&يس الف&&&ريق الع&&&امل بش&&&أن مس&&&ألة  
وه&&و الس&&يد مم&&ثل " الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده

وأدع&وه إل&ى أن ي&بدأ اآلن ف&ي عق&د فريق العمل            . ب&يرو 
ال&ذي يترأس&ه وأن يس&&تغل الوق&ت ال&&ذي م&ازال م&&توفرا     

 .من اآلن وحتى الساعة السادسة

جلسات ولك&ن، ق&بل أن أرف&ع ه&ذه الجلس&ة من            
اللج&&نة الفرع&&ية، أود أن أخ&&بر الس&&ادة أعض&&اء الوف&&ود   

 .بجدول العمل غدا صباحا

غ&دا ص&باحا س&وف نبدأ ونواصل دراسة البند          
معلوم&&ات بش&&أن أنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية  "الخ&&امس 

المسائل "، ثم البند السادس "فيما يتعلق بقانون الفضاء  
الم&&تعلقة ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده     

طب&&&&يعة الم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة ل&&&&ألرض وآيف&&&&ية   و
، ثم سوف نبدأ أيضا في دراسة البند الثامن  "استخدامه

ال&&نظر ف&&ي مش&&روع اتفاق&&ية المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد       "
القانون الخاص بشأن الضمانات الدولية على المعدات     
الم&&نقولة وف&&ي المش&&روع األول&&ي لل&&بروتوآول الملح&&ق  

". اص&ة بالملكية الفضائي   بهم&ا والم&تعلق بالمس&ائل الخ      
وبع&&د ذل&&ك ف&&إن الف&&ريق الع&&امل المعن&&ي بالب&&ند الثام&&ن      
س&&&وف يعق&&&د اج&&&تماعه الثال&&&ث ب&&&ترأس الس&&&يد م&&&انويل 

 .الفاريز من بيرو
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ه&&&ل لديك&&&م أي تعل&&&يقات أو أس&&&ئلة عل&&&ى ه&&&ذا   
 .الجدول الزمني المقترح؟ ال

 .تقرر األمر على هذا النحوإذن، 

فرع&&&ية إذن، س&&&وف أنه&&&ي اج&&&تماع اللج&&&نة ال  
إذن، . ه&&ل لدي&&ك ش&&يئا؟ ال، أعلق&&ه ب&&ل أنه&&يه  . القانون&&ية

 .رفعت الجلسة

 25/17اختتمت الجلسة حوالي الساعة 


