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 15/15 الساعة افتتحت الجلسة

 الس&&ادة الم&&ندوبون الموق&&رون أعل&&ن  :الرئFFيس
 للجنة الفرعية القانونية للجنة     667افت&تاح الجلسة رقم     

 .استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

أرج&و م&نكم أن تل&تزموا اله&دوء، بم&ا ف&ي ذلك              
م&&&رة أخ&&&رى، أدعوآ&&&م إل&&&ى االل&&&تزام . م&&&ندوب ألمان&&&يا

 .بالهدوء

     Fن أنشFات عFية فيما يتعلق       معلومFنظمات الدولFطة الم
 بقانون الفضاء

الس&&&ادة الم&&&ندوبون الموق&&&رون سنس&&&تمر ف&&&ي    
دراس&تنا للب&ند الخامس من جدول األعمال والخاص بـ          

معلوم&ات ع&ن أنش&طة الم&نظمات الدول&ية ف&يما يتعلق             "
وأود أن أذآ&&ر الس&&ادة الوف&&ود بأنن&&ي  ". بق&&انون الفض&&اء

مس م&&ن ج&&دول  أن&&وي االن&&تهاء م&&ن دراس&&ة الب&&ند الخ&&ا   
ولذل&ك، فإنن&&ي  . األعم&ال خ&&الل جلس&ة بع&&د ظه&ر ال&&يوم   

أح&&ث آاف&&ة الوف&&ود الت&&ي مازال&&ت ترغ&&ب ف&&ي ال&&تحدث    
حول هذا البند أن تسجل أسمائها على قائمة المتحدثين    

 .لدى األمانة في أقرب فرصة ممكنة

الس&ادة الم&ندوبون الموق&رون، ليس أمامي أي         
هل هناك  . ب&ند اس&م عل&ى قائم&ة المتحدثي&ن ح&ول ه&ذا ال            

م&ن ي&ود أخذ الكلمة حول البند الخامس؟ أعطي الكلمة           
 .للسيد الموقر مندوب المغرب

) المغ&&&رب(تمسFFFاماني -ريفFFFي. س. السFFFيد م
ش&&كرا س&&يدي   ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية    (

م&&&ا أود أن أفعل&&&ه ه&&&و أن&&&ه إلنه&&&اء األعم&&&ال   . الرئ&&&يس
الخاص&&&&ة بف&&&&ريق الخ&&&&براء المعن&&&&ي ب&&&&تحديد الفض&&&&اء 

خارج&&ي فإنن&&ي أق&&ترح أن نعق&&د اج&&تماعا موج&&زا ف&&ي   ال
، وجدول األعمال يتضمن ما يلي، تمثيل C0173القاعة 

ال&دول األعض&اء في فريق الخبراء والوثائق األساسية         
 .شكرا سيدي الرئيس. وخطة العمل

ش&كرا للس&يد الموقر مندوب المملكة      : الرئFيس 
 .المغربية على هذه المعلومات وعلى هذه الدعوة

ه ينبغ&ي ل&ي أن أعط&ي الكلم&ة للس&يد ممثل          لعل& 
األمان&ة آ&ي يح&يطكم علم&ا بآخ&ر األوضاع فيما يتعلق             

 .باالتصاالت السلكية والالسلكية

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة (الال. السFFيد ب
لق&&د أحيط&&ت األمان&&ة علم&&ا م&&ن ق&&بل  ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

الفنيين بأنهم استعرضوا نظام الصوت ولم يتمكنوا من 
وص&ل إل&ى عي&ب محدد، وبالتالي فإذا ما واجهتم أي        الت

مش&&كلة ف&&أرجو أن ت&&تحملوها مع&&نا، ألنه&&م ل&&م يتوص&&لوا 
 .شكرا. إلى العيب الفني

المسFائل المFتعلقة بFتعريف الفضاء الخارجي وتعيين          
حFFFFدوده وطبFFFFيعة المFFFFدار الثابFFFFت بالنسFFFFبة لFFFFألرض 

 واستخدامه
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 إذن، اآلن نت&&ناول األم&&ور الم&&تعلقة   :الرئFFيس
م&&ندوب . ريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده  ب&&تع

 .اليونان له الكلمة

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
نود . شكرا سيدي الرئيس): فوري&ة م&ن اللغ&ة الفرنسية      

. أن ن&توجه بالش&كر عل&ى ه&ذا اإلع&الن الذي قدمته لنا               
وإذا ما سمحتم لي وآنصح إضافي فإننا ال نستطيع أن  

وفق&ا للموقف، وفقا لوضع القناة      نق&ول أن&نا سنتص&رف       
ف&&إذا آ&&ان ه&&ناك م&&تحدثون باللغ&&ة الفرنس&&ية      . ال&&رابعة

يمك&&&نهم أن يس&&&تمعوا إل&&&ى الق&&&ناة رق&&&م ص&&&فر وذل&&&ك       
هذا نصح  . لالس&تماع إلى المتحدثين بالفرنسية مباشرة     

 .أتقدم به

ش&&&&&كرا للس&&&&&يد المستش&&&&&ار عل&&&&&ى  : الرئFFFFFيس
 .نصحكم، وهذا شكر موجه باسم آافة الوفود

نواص&&&&&ل دراس&&&&&تنا للب&&&&&ند الس&&&&&ادس   واآلن س
المس&ائل الم&تعلقة ب&تعريف الفض&اء الخارجي وتعيين          "

ح&&&&دوده وطب&&&&يعة الم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة ل&&&&ألرض    
ال يوجد أي أسماء على قائمة المتحدثين    ". واس&تخدامه 

فه&ل ه&ناك م&ن ي&ود أخ&ذ الكلمة حول            . ح&ول ه&ذا الب&ند     
 .االبند السادس؟ الكلمة للسيد الموقر مندوب نيجيري

ترجمة فورية  ) (نيجيريا(بريسFيب   . السFيد ت  
إن وف&&د . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس): م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

نيج&يريا يود أن يتقدم بمداخلة حول قائمة األسئلة التي          
وردت ف&&&&ي االس&&&&تبيان الخ&&&&اص ب&&&&تعريف األجس&&&&ام    

وق&&&د ت&&م توزي&&&ع ه&&&ذه الوث&&يقة خ&&&الل عم&&&ل   . الفض&&ائي 
لق بالع&&نوان ال&&ذي وبالتال&&ي، ف&&يما ي&&تع . الف&&ريق الع&&امل

يتناول المنظمات األخرى فأرجو أن يتم إدراج منظمة 
�� 

ه&&ل ه&&ناك م&&ن يرغ&&ب أخ&&ذ الكلم&&ة   : الرئFFيس
تعريف الفضاء الخارجي وتعيين "ح&ول البند السادس    

 ؟"حدوده وطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض

إذن، سنواص&ل دراس&تنا للب&ند الس&ادس صباح          
علم&ا بأنني أنوي االنتهاء     وأود أن أح&يط الوف&ود       . الغ&د 

م&&ن المناقش&&ات الموض&&وعية للب&&ند الس&&ادس والم&&درج    
وبالتال&ي فإن&ي أحث   . عل&ى ج&دول أعمال&نا ص&باح الغ&د        

آاف&ة الوف&ود الت&ي م&ا زال&ت ترغ&ب ف&ي ال&تحدث حول                 
ه&ذا الب&ند أن تسجل أسمائها على قائمة المتحدثين لدى           

 .األمانة في أقرب فرصة ممكنة

 هل هناك من مالحظات؟

الFFFنظر فFFFي مشFFFروع االتفاقFFFية الخاصFFFة بالضFFFمانات  
الدولFFية علFFى المعFFدات المFFنقولة والمفFFتوحة للتوقFFيع  

، 2001نوفمبر / تشرين الثاني16في آيب تاون يوم     
وآذلFFك مشFFروع الFFبروتوآول األولFFي حFFول المسFFائل    

 الخاصة باألصول الفضائية

الس&&ادة الم&&ندوبون الموق&&رون، سنواص&&ل اآلن 
ال&&نظر ف&&ي مش&&روع االتفاق&&ية    "ثام&&ن دراس&&تنا للب&&ند ال 

الخاص&&ة بالض&&مانات الدول&&ية عل&&ى المع&&دات الم&&نقولة    
 تش&&رين 16والمف&&توحة للتوق&&يع ف&&ي آي&&ب ت&&اون ي&&وم      

، وآذل&&ك مش&&روع ال&&بروتوآول  2001نوفم&&بر /الثان&&ي
". األول&ي ح&ول المس&ائل الخاص&ة باألص&ول الفض&&ائية     

أمام&&&ي اس&&&مان، والكلم&&&ة أوال للس&&&يد الموق&&&ر م&&&ندوب  
 .سافرن

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
الس&يد الرئ&يس، ح&ول هذا الموضوع     ): اللغ&ة الفرنس&ية   

ن&ود أوال أن نش&كر الوفود التي أعربت عن تحضيرها       
. لالج&تماع ال&ذي عق&د في باريس وآذلك اجتماع روما          

وأود أن أش&كرآم أن&تم ي&ا س&يادة الرئ&يس على رئاستكم         
لتش&&اورية والت&&ي ورد وح&&ول موض&&وع اآلل&&ية ا. الكف&&أة

، وه&&ي ن&&تائج آ&&نا ق&&د  L.233اإلش&&ارة إل&&يها ف&&ي الوث&&يقة  
اع&&تمدناها جم&&يعا ب&&توافق ع&&ام ف&&ي اآلراء ح&&تى ل&&و أن  
مجم&&ل ال&&تقرير ل&&م يخض&&ع الع&&تماد رس&&مي بالمع&&نى      
المفه&&وم، فالن&&تائج الت&&ي وردت ف&&ي وث&&يقة مرجع&&ية ب&&ـ    

 .L.233 من الوثيقة 107

أعرب عن وه&نا أود أن أقول مرة أخرى، أن        
االه&تمام ال&ذي يوليه وفد فرنسا حول العمل الذي تقوم           
ب&ه اليونيدروا، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص،        
وال&&بروتوآول الملح&&ق باالتفاق&&ية يم&&ثل إط&&ارا قانون&&يا    
يج&&&&ب أن ي&&&&رافق ه&&&&ذا ال&&&&تطور لألنش&&&&طة ال&&&&تجارية   
والخاص&ة ف&ي الفضاء، وهذا البروتوآول من شأنه أن          

ك ال&&دول األعض&&اء والجه&&ات األخ&&رى يس&&هم ف&&ي تح&&ر
وبالتال&ي فاألمر يتعلق بمبادرة، وإن وفد       . ف&ي ال&تمويل   

 .فرنسا يرى أنه ينبغي دعمها

إن اليون&&يدروا ه&&و م&&نظمة دول&&ية وق&&د أثب&&ت       
جدارته&&ا ف&&ي مج&&االت أخ&&رى، وأع&&تقد أن أفض&&ل م&&ا     

. نس&&&تطيع أن نفعل&&&ه ه&&&نا ه&&&و أن يض&&&طلع آ&&&ل ب&&&دوره 
ة واآلل&&&&ية المق&&&&ترحة فاليون&&&&يدروا ه&&&&و م&&&&نظمة دول&&&&ي 

والمفاوض&&ات يج&&ب أن ت&&بدأ والتوق&&يع يج&&ب أن يك&&ون  
مفتوحا لدول غير أعضاء في اليونيدروا وهي توصية 

. مف&&يدة للغاي&&ة، يج&&ب للج&&نة أن تأخذه&&ا بعي&&ن االعت&&بار 
ف&&إن عم&&ل اليون&&يدروا سيص&&بح عم&&ال حكوم&&يا دول&&يا       
وبالط&&بع يمك&&ن للجم&&يع أن يب&&توا ف&&ي تش&&كيل وتمث&&يل      

ن ي&&&تم نق&&&ل الرس&&&الة األساس&&&ية المطلوب&&&ة    وأ. الوف&&&ود
وخاص&&ة ف&&يما ي&&تعلق بمس&&ألة ال&&توافق، تواف&&ق مش&&روع 
ال&&&&بروتوآول م&&&&ع الق&&&&انون الدول&&&&ي الع&&&&ام للفض&&&&اء      

 .والمعاهدات الخاصة به

بالنس&&بة التف&&اق وتواف&&ق اليون&&يدروا والق&&انون    
ال&&دول الع&&ام للفض&&اء، ف&&إن وف&&د فرنس&&ا يعت&&بر أن ه&&ذه    

 ال&تعمق ف&ي دراس&تها وهي       المس&ألة مس&ألة هام&ة يج&ب       
على أية حال مسألة ال يمكن أن نوجد تقييما محددا لها 

وأع&&تقد أن&&ه م&&ن بي&&ن المس&&ائل    . إال بع&&د إح&&راز ال&&تقدم 
المط&&روحة والت&&ي يج&&ب دراس&&تها بش&&كل م&&تأن فه&&ي       
عمل&ية نق&ل الملك&ية بموج&ب ال&بروتوآول وأيض&ا على          

ي ض&وء القانون الدولي العام في الفضاء، والقواعد الت        
تحكم المسؤولية، وبالطبع هنا األمر يتعلق بمسألة تهم        
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وف&&&د فرنس&&&ا ويج&&&ب عل&&&ى المفاوض&&&ات أن تت&&&ناولها،    
وبالتال&&ي يمك&&ن للجنت&&نا أن تع&&ود إل&&ى ه&&ذه المس&&ألة ف&&ي  
م&&رحلة الحق&&ة إذا آ&&ان ه&&ذا ه&&و مض&&مون توص&&ية م&&ن 
اآللية التشاورية وأن يتم اإلبقاء على المشروع األولي 

 . ل األعمالللبروتوآول على جدو

لق&&د طرح&&ت وف&&ود أخ&&رى العدي&&د م&&ن األس&&ئلة  
وال أري&د أن أس&تغرق م&ن وقتكم أآثر من ذلك الحقوق     
اإلض&&&افية التكميل&&&ية آ&&&ل ه&&&ذه المس&&&ائل يج&&&ب أن ي&&&تم  

 .دراستها بشكل متأن

أم&ا م&ن وجه&ة نظ&ر وف&د فرنس&ا فال يوجد أي               
اع&&&تراض عل&&&ى ذل&&&ك ب&&&أن نوآ&&&ل وظ&&&ائف الس&&&لطة       

انة العامة لألمم المتحدة ولعله     اإلش&رافية للمس&جل لألم    
م&ن وجه&ة ال&نظر ه&ذه يمك&ن للج&نة أن تقترح أن تقوم                 
األمان&&&ة بدراس&&&ة م&&&تعمقة له&&&ذه المس&&&ألة م&&&ن الناح&&&ية    

وال أعتقد أن هناك مشكلة مبدئية بل . القانونية والمالية
 .على العكس من ذلك

إذن، ه&&&ذا ه&&&و ي&&&ا س&&&يادة الرئ&&&يس باختص&&&ار   
الس&&ابق ألوان&&ه أن نحك&&م مجم&&ل رأي&&نا وأع&&تقد أن&&ه م&&ن  

عل&&ى مس&&ألة االتف&&اق وال&&توافق وأن م&&ا إذا آ&&ان ينبغ&&ي   
اإلش&ارة إل&ى الق&انون الدولي العام للفضاء في الديباجة        

إذن، فلن&&ترك . أو ف&&ي الم&&نطوق، م&&نطوق ال&&بروتوآول 
أمان&ة اليوي&ندروا أن تعم&ل وأيضا الممثلين الحكوميين          

ن يعمل&&وا الدوليي&&ن ف&&ي اليون&&يدروا أيض&&ا ينبغ&&ي له&&م أ   
وبع&د ذل&ك ع&ندئذ نس&تطيع أن نع&د لط&رح ه&ذه المسألة                
عل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ويمكن&&نا أن نبق&&ي عل&&ى  

ولكن في نفس الوقت ال . هذا البند على جدول األعمال
. يج&&&ب علي&&&&نا أن ن&&&&زيد ال&&&&تداخل وازدواج&&&&ية العم&&&&ل 

 .وشكرا. سأتوقف عند هذا الحد

ى بيانه  أش&كر الس&يد ممثل فرنسا عل      : الرئFيس 
وأح&&يل . عل&&ى الب&&ند الثام&&ن بش&&أن اتفاق&&ية ال&&بروتوآول  

 .الكلمة اآلن إلى ممثلة أوآرانيا

ت&&&رجمة ) (أوآران&&&يا(آراسFFFيليش . السFFFيدة ن
. أش&&كرك س&&يادة الرئ&&يس ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الروس&&ية 

ن&يابة ع&ن وف&دي ي&ا س&يادة الرئ&يس أتوج&ه بالشكر إلى                
إيطال&&يا األمان&&ة وإل&&ى المعه&&د وإل&&ى حكومت&&ي فرنس&&ا و  

وذل&&ك عل&&ى نج&&احهم ف&&ي المش&&اورات بش&&أن مش&&روع     
آم&ا نع&رض عن امتنانا لألمانة       . ال&بروتوآول المبدئ&ي   

فاع&&تماد اتفاق&&ية  . عل&&ى تقري&&ر ن&&تائج ه&&ذه المش&&اورات   
بش&أن المص&الح الدول&ية في المعدات المتنقلة ينبغي أن           
يحظ&&ى بالث&&ناء وال&&ترحاب، ذل&&ك ألن توح&&يد المعاي&&ير    

لوف&&&&اء باالل&&&&تزامات ومقتض&&&&ى  الت&&&&ي ت&&&&نظم عمل&&&&ية ا 
الص&كوك الدول&ية عل&ى ه&ذا المستوى، هذه سوف تولد       
فرص جديدة لتمويل المشروعات التجارية التي تتعلق  

مج&&رد أن ت&&تم  . ب&&المعدات المت&&نقلة ذات الق&&يمة العال&&ية  
اع&&&تماد االتفاق&&&ية فإن&&&ه ستس&&&ري آل&&&ية قانون&&&ية ت&&&نظم      

الفضاء العالقات االقتصادية بالنسبة لتنفيذ مشروعات      
 .الخارجي

ه&&ذه الص&&كوك الدول&&ية تجم&&ع م&&ا بي&&ن قواع&&د     
القانون العام والقانون الدولي الخاص ومن ثم فإن هذه 
الوث&يقة ينبغ&ي أن تتناول موضوعات موسعة وتتطلب         
اش&تراك الخ&براء م&ن آ&ل م&ن الق&انون الع&ان والقانون               

 .الخاص

ولق&&&د دخل&&&ت أوآران&&&يا لإلع&&&داد ب&&&بروتوآول   
ية وذل&ك في االجتماع الذي عقد في        للمم&تلكات الفض&ائ   

وف&&ي ذل&&ك الوق&&ت وزع&&نا عل&&ى الف&&ريق الع&&امل   . روم&&ا
اق&&تراحات لتحس&&ين ال&&بروتوآول المبدئ&&ي وذل&&ك ح&&تى   

بمع&&&اهدات الفض&&&اء ] ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[يك&&&ون ه&&&ناك 
الخارج&&ي ويس&&عدني أن أق&&ر ه&&نا ب&&أن ن&&ص المش&&روع   

فبراير / شباط 17المبدئ&ي للبروتوآول الذي اعتمد في       
، ه&ذا ي&نطوي ف&ي ثناياه على     L.232 ف&ي الوث&يقة      2002

 .آثير من االقتراحات والتعديالت التي طرحناها

أي&&&ا آ&&&ان األم&&&ر، المع&&&دل ال&&&ذي يس&&&ير ف&&&يه       
ال&بروتوآول، معدل طيب، والنص الختامي المطروح       
علي&&نا إنم&&ا ي&&تفق واالتفاق&&يات الموج&&ودة وال&&بروتوآول  

ق الخ&&&اص بمع&&&دات الط&&&يران المدن&&&ي، آم&&&ا أن&&&ه ي&&&تف    
 .ومتطلبات اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات الدولية

ف&ي بيان&ي، يا سيادة الرئيس، هذا سوف أرآز        
عل&&ى جوان&&ب مح&&ددة م&&ن العالق&&ة القائم&&ة بي&&ن أحك&&ام     
ال&&&&بروتوآول اإلض&&&&افي وأحك&&&&ام مع&&&&اهدات الفض&&&&اء 

فاتفاق&ية اليونيدروا والبروتوآول اإلضافي      . الخارج&ي 
كام تتعارض مع ليس فيهما أي أح  ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [

اتفاق&&&&ية التس&&&&جيل، إال أن&&&&ه نظ&&&&را ألن اتفاق&&&&ية بش&&&&أن 
المص&&الح الدول&&ية ق&&د ت&&م اع&&تمادها فإن&&ه يتعي&&ن اآلن أن  
نس&&&هر عل&&&ى ال&&&تفاعل المناس&&&ب وال&&&ربط بي&&&ن تس&&&جيل 
األجسام المطلقة وتسجيل الضمانات الدولية، آما ورد     

ويبدو أنه من   . ذل&ك ف&ي مش&روع ال&بروتوآول المبدئي        
ن ي&نص ال&بروتوآول عل&ى رب&ط المعلومات          المج&دي أ  

ال&&واردة ف&&ي الس&&جل بمقتض&&ى ه&&ذا ال&&بروتوآول م&&ن       
األمم المتحدة  ] ؟يتعذر سماعها؟ [ناح&ية والس&جل الذي      

هذا في حد . بمقتضى اتفاقية التسجيل من ناحية أخرى  
ذات&ه س&وف يمك&ن م&ن الحصول على معلومات شاملة            

طراف ع&ن األجسام الفضائية ومن يمتلكها وحقوق األ       
 .األخرى في الممتلكات واألصول الفضائية

وقياس&ا إل&ى تس&جيل األجس&ام المطلقة واتفاقية          
التي تنطوي على الحد األدنى من      ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [

المعلوم&&ات ف&&إن الس&&جل الخ&&اص بالض&&مانات الدول&&ية    
ينبغ&&ي أن ي&&نطوي ف&&ي ث&&ناياه عل&&ى معلوم&&ات مفص&&لة     

 . تسجيلهانسبيا عن الممتلكات الفضائية التي يتم

ونح&&ن ن&&رى أن عمل&&ية تس&&جيل ه&&ذه المص&&الح  
وهذه الضمانات ينبغي أن تشرف هيئة خصصت لهذه 

وف&&ي الوق&&ت ذات&&ه، ف&&إن المه&&ام ينبغ&&ي أن تق&&ع  . المهم&&ة
عل&ى ع&اتق هي&ئات األمم المتحدة والسيما مكتب األمم           

 .المتحدة لشؤون الفضاء
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وي&بدو أن&ه م&ن الض&روري أيضا أن نتأآد من            
ول المبدئ&ي س&وف يوض&ح بش&كل مفصل          أن ال&بروتوآ  

عم&ل هي&ئات التس&جيل وس&لطاتها وطبيعة هذه الهيئات           
آم&ا يس&جل العالق&ات القائم&ة بين هذه االتفاقية، اتفاقية          

؟ي&&&&تعذر  [المس&&&&ؤولية واتفاق&&&&ية المص&&&&الح الدول&&&&ية و    
فه&ناك مس&ائل عل&ى أي&ة حال         . ال&بروتوآول ] س&ماعها؟ 

، هناك  أوال. تتص&ل به&ذا الموض&وع ينبغ&ي أن حسمها         
مس&&ألة ل&&م تحس&&م وه&&ي العالق&&ة القائم&&ة بي&&ن المس&&ؤولية 
المطلق&&ة لدول&&ة اإلط&&الق بالنس&&بة للدم&&ار ال&&ذي تحدث&&ه     
األجس&ام الفض&ائية، آم&ا ورد في اتفاقية المسؤولية أي      
الدم&&&ار ال&&&ذي تحدث&&&ه األجس&&&ام الفض&&&ائية ومس&&&ؤولية    
الض&امن ال&ذي ه&و بم&ثابة في هذه الحالة المالك للجسم           

تم ذل&&ك م&&ن خ&&الل تطب&&يق آل&&ية الحماي&&ة      الفض&&ائي وي&& 
وه&ذا الض&امن ق&د يك&ون في دولة أخرى غير          . المادي&ة 

دول&ة اإلط&الق، وه&ذه الدولة لن تتمكن من أن تمارس            
 .اإلدارة أو التحكم في الجسم الفضائي المذآور

ويمك&&&ن، إن ق&&&در ل&&&نا أن نط&&&بع العالق&&&ة بي&&&ن   
الدول&&&ة المطلق&&&ة والممتلكي&&&ن المقبلي&&&ن له&&&ذه األص&&&ول  
الفض&ائية فإن&ه م&ن الممكن أن ينص البروتوآول على           
س&&حب الحق&&وق بالنس&&بة ألي آ&&يان مالك&&ا للجس&&م ال&&ذي   

 .تسبب في الضرر

ثان&يا، علي&نا أن نض&ع آل&يات مفص&لة أآ&ثر من         
أج&&&ل مص&&&ادرة المم&&&تلكات الفض&&&ائية ف&&&ي حال&&&ة ع&&&دم  
االمتثال، أو في حالة عدم االمتثال الكامل بااللتزامات 

فال&&نظام القانون&&ي المح&&دد الخ&&اص  . ةبمقتض&&ى االتفاق&&ي
بالمم&&&تلكات الفض&&&ائية يف&&&ترض س&&&لفا أن&&&ه حي&&&نما ت&&&تم  
المص&&&ادرة ألجس&&&ام ه&&&ي بم&&&ثابة ج&&&زء م&&&ن مم&&&تلكات  
فض&&ائية ف&&إن علي&&نا أن نت&&ناول مس&&ألة نق&&ل األجس&&ام أو   
الحق&&وق الم&&&تعلقة به&&ذه األجس&&&ام، آم&&ا ورد ذل&&&ك ف&&&ي    

شير وأن&ا أ .  م&ن ال&بروتوآول  1الفق&رة أل&ف م&ن الم&ادة         
ه&&نا إل&&ى ملخ&&ص الترخ&&يص واالذون&&ات والوث&&ائق م&&ن 

فه&&ذه األم&&ور ال يمك&&ن حس&&مها ف&&ي إط&&ار   . ه&&ذا القب&&يل
العالق&ة بين الدائن والمدين، وبصفة عامة فإن هذا يقع     

ومقتض&&&ى . ف&&&ي اختص&&&اص هي&&&ئات الدول&&&ة المناس&&&بة  
اتفاق&ية المس&ؤولية، تك&ون دول&ة اإلط&الق مسؤولة عن            

بها، وتكون مسؤولة عن الن&تائج الت&ي، الش&ك تضطلع      
أي دم&&ار يح&&دث، ألن األم&&ر آذل&&ك فإن&&ه ق&&د يج&&دي أن   
ينص هذا البروتوآول على أن توافق الهيئات المناسبة 

؟يتعذر [في الدولة على عقود بيع الممتلكات الفضائية        
،  م&&&ن عق&&&ود واتف&&&اق يق&&&ع تح&&&ت طائل&&&&ة      ]س&&&ماعها؟ 
 .االتفاقية

حس&&م ه&&ذه المس&&ألة، حس&&ب م&&ا ن&&رى، س&&وف     
ى ح&&&د آب&&&ير تطب&&&يق أحك&&&ام ال&&&بروتوآول      يس&&&هل إل&&& 

واالتفاق&ية مع&ا به&دف حماي&ة حق&وق الدائني&ن ف&ي حالة             
وف&&ي حال&&ة مص&&ادرة   . أي خ&&رق للعق&&د أو ان&&تهاك له       

المم&&تلكات الفض&&ائية ف&&إن مس&&ألة نق&&ل حق&&وق األجس&&ام   
الفض&&ائية ه&&ذه المس&&ائل س&&وف ت&&ثار ويمك&&ن حس&&مها       
بص&فة عام&ة م&&ن خ&الل التنس&يق م&&ع الدول&ة المختص&&ة      

 .وذات الصلة

ومس&ألة الق&انون الخ&اص بطبيعة الحال ينبغي         
ت&&&ناولها بم&&&زيد م&&&ن التفاص&&&يل وه&&&ذه ف&&&ي ح&&&د ذاته&&&ا    

 .تستغرق جزءا أآبر من االتفاقية والبروتوآول

أختتم حديثي هذا بالقول، أنه بالنسبة للمنهجية   
القانون&ية ف&إن ن&ص مشروع البروتوآول المبدئي نص      

ل المش&&ترآين ف&&ي معق&&د وال يس&&هل الحص&&ول عل&&يه لك&& 
األنش&&طة الفض&&ائية وه&&ؤالء ه&&م الذي&&ن يهمه&&م عمل&&ية      

ه&&ذا إض&&افة إل&&ى أن . االل&&تزام بال&&نظام القانون&&ي الجدي&&د
ن&ص ال&برتوآول واالتفاق&ية بح&د ذاته&ا ق&د ت&م ص&&ياغته        

ول&&&ذا فإن&&&ه م&&&ن  . تح&&&ت تأث&&&ير التقل&&&يد القانون&&&ي الع&&&ام  
�] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[المناس&&&ب، أن �، يمك&&&ن أن 
لم&&واد التفص&&يلية والش&&روحات الت&&ي م&&ن   يق&&دم بع&&ض ا

ش&أنها أن توض&ح م&زايا ال&نظام الدول&ي الجدي&د وتوزع        
 .هذه الوثيقة على الدول المهتمة بذلك

وفدن&&ا ف&&ي نهاي&&ة المط&&اف ي&&رى أهم&&ية إدراج   
ه&ذا الب&ند ف&ي ج&دول األعم&ال في الدورة المقبلة للجنة              

 .الفرعية القانونية

لموق&&رة  ل&ك ج&زيل الش&كر، زميلت&نا ا    :الرئFيس 
 .أشكرها على بيانها] ؟باسفيك؟[من أوآرانيا السيدة 

وبه&ذا نص&ل إلى قائمة المتحدثين بالنسبة لهذا         
�ه&&&ل ه&&&ناك أي وف&&&د آخ&&&ر ي&&&ود  . الب&&&ند الثام&&&ن� ،

 .النمسا، لك الكلمة، تفضل

ت&&رجمة فوري&&ة ) (النمس&&ا(هيبلFFير . السFFيدة ف
نض&&&م . ش&&&كرا س&&&يدي الرئ&&&يس):م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية

 أول&ئك الذي&ن أعربوا صباح وعصر اليوم         ص&وتنا إل&ى   
إل&ى مكتب شؤون الفضاء الخارجي وذلك على إعداده     
لل&تقرير ع&ن ن&تائج المشاورات التي تم االضطالع بها        
م&ن خ&الل اآلل&ية المؤقتة االستشارية ونشكر حكومتي          
فرنس&ا وإيطاليا على أنهما تكرما باستضافة اجتماعين        

م&&&ن ب&&&اريس للف&&&ريق الع&&&امل غ&&&ير الرس&&&مي ف&&&ي آ&&&ل  
 .وروما

الس&&يد الرئ&&يس، تول&&ي النمس&&ا أهم&&ية قص&&وى     
له&ذا البند وألن اليونيدروا قد اتصل بالكوبوس وطلب          

ون&&&&رى أن . إل&&&يه أن ي&&&درس االتفاق&&&ية وال&&&بروتوآول    
الكوب&وس م&ن خ&الل ه&ذه االتفاق&ية ه&ي الهيئة الوحيدة              
المس&&ؤولة ع&&ن تطوي&&ر اإلط&&ار القانون&&ي ال&&ذي ي&&نظم       

ضاء الخارجي، وهذا يعني ضمن أنش&طة البشر في الف    
م&ا يعن&ي أن اللج&نة الفرع&ية القانون&ية ينبغ&ي أن يسمع              
ص&وتها بالنس&بة للص&ك الدول&ي وال&بروتوآول الخاص           

 .باألنشطة البشرية في الفضاء الخارجي

ونالح&&ظ أن اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية بالنس&&بة 
لمش&روع اليونيدروا قد قامت بذلك، وذلك بدراسة هذه         

. وذلك في إطار اآللية االستشارية المخصصة     المسألة  
وإن&نا ن&رى أن العم&ل ال&ذي ت&م ف&يما بي&ن الدورات آان                 
مجديا للغاية وآان له فائدته ونرحب بالخالصات التي  
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، L.233ت&م الموافقة عليها في اجتماع روما الواردة في          
 .الجزء الرابع

س&يدي الرئ&يس، آما يتبين من صيغة االتفاقية    
التدابير من مختلف الجوانب أمر نحتاج فإن مزيدا من 

إليه، وهناك آثير من المسائل قد تم الوقوف عليها وقد 
ت&م ذآ&رها ب&الفعل م&ن ع&دد م&ن الوفود صباح وعصر               
ال&يوم والت&ي أض&اف أيضا وفدي، في إطار مشاورات           

، ]؟يتعذر سماعها؟[اآللية المخصصة، وآذلك التي تم   
 للوفود في الوثيقة    االس&تبيان الذي أرسلته األمانة وقدم     

CRP.4 .          ال ن&رى أي تع&ارض بي&ن البروتوآول وقانون
الفض&&&اء الخارج&&&ي الدول&&&ي ألن&&&نا ن&&&درك أن&&&ه ه&&&ناك       

وأن هذه . ص&عوبات عمل&ية ق&د تظه&ر في عملية التنفيذ     
ول&&ذا . الجوان&&ب ينبغ&&ي أن تحظ&&ى بالم&&زيد م&&ن ال&&نقاش 

فإن&&نا ن&&رى ب&&أن الوق&&وف عل&&ى ه&&ذه المس&&ائل ف&&ي إط&&ار  
ش&&ارية المؤق&&تة س&&يوفر الخط&&ط اإلرش&&ادية  اآلل&&ية االست

إلج&&راء م&&زيد م&&ن المش&&اورات وص&&ياغة ال&&برتوآول    
وه&ذا مع&ناه أن ي&تم ذل&ك ف&ي فريق الخبراء الحكوميين              

 .الدوليين الذي سوف يعقد في منتصف هذا العام

ونح&&&&ن نرح&&&&ب بافت&&&&تاح ه&&&&ذه االج&&&&تماعات    
للخ&&&براء م&&&ن آ&&&ل ال&&&دول والمراقبي&&&ن ف&&&ي الكوب&&&وس    

 .كتب شؤون الفضاء الخارجيوممثلين من م

إال أن&&ه ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس ه&&ناك مس&&ألة ينبغ&&ي  
ت&ناولها ف&ي إطار األمم المتحدة، أال وهي مسألة ما إذا            
آان&&&ت األم&&&م الم&&&تحدة يمك&&&ن أن تك&&&ون بم&&&ثابة الهي&&&ئة  
اإلش&&رافية وهي&&ئة التس&&جيل بمقتض&&ى االتفاق&&ية بالنس&&بة  

وه&&&&ذه . لمش&&&&روع ب&&&&روتوآول المم&&&&تلكات الفض&&&&ائية 
مس&ألة أساس&ا ه&ي آان&ت الس&بب في أن اليونيدروا قد         ال

أش&&رك الكوب&&وس ف&&ي مش&&روع ب&&روتوآول المم&&تلكات   
 233الفض&ائية، ونحن نرحب بالخالصات في الوثيقة        

التي تمخضت عن اجتماع روما والتي تقول بأن نظام   
التس&جيل ينبغ&ي أن يس&هر عل&ى توف&ير ثقة المستهلكين             

ية يمكن أن تكون    ف&ي المس&تقبل وأن الس&لطات اإلشراف       
 .هي سلطات المنظمات الدولية

وآم&&ا ي&&رى وفدن&&ا فنح&&ن نفض&&ل أن تض&&طلع     
ومن بين . األمم المتحدة بدور اإلشراف في هذا الصدد

المه&&ام عل&&ى الس&&لطة اإلش&&رافية ه&&ذه أن تعي&&ن مس&&جل    
وأن تش&&رف عل&&ى أنش&&طته، والس&&لطة المش&&رفة س&&وف  

ال وبطبيعة الح . لك&ل الدول  ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [تك&ون   
أن تض&طلع األمم المتحدة بهذه المهمة اإلشرافية وذلك     
ألن ه&&ذه م&&نظمة مش&&هورة ه&&ي المس&&ؤولة ع&&ن تطوي&&ر 
اإلط&&ار السياس&&ي والقانون&&ي ال&&ذي يحك&&م اإلنس&&انية ف&&ي 

 .الفضاء الخارجي

وأضيف هنا يا سيادة الرئيس، إن سمحتم لي،   
أن النمس&&&&ا ت&&&&رى أن مهم&&&&ة المس&&&&جل يمك&&&&ن أن ي&&&&تم   

ا م&ن جانب هيئة خاصة أو آيان        االض&طالع به&ا أيض&     
 .خاص

إن العم&&&ل بش&&&أن مش&&&روع ال&&&بروتوآول، ي&&&ا    
س&&يادة الرئ&&يس، يمض&&ي ف&&ي إط&&ار اليون&&يدروا بش&&كل     
طي&ب وس&وف يع&تمد في مؤتمر دبلوماسي سيقر عقده           

، وإن&&نا ن&&رى أن ق&&د آن األوان لك&&ي نذآ&&ر     2004ف&&ي 
 م&&ن اض&&طالعه روم&&ا والت&&ي تش&&ير     203بالخالص&&ة 

راس&&&ة مبدئ&&&ية للمتطل&&&بات الممك&&&نة   بإمكان&&&ية الق&&&يام بد 
 .الخاصة بتشغيل نظام التسجيل

ولذا فإننا نود أن نعرب عن تأييدنا لما طرحه         
واالق&&تراح ال&&ذي ط&&رح م&&نذ لحظ&&ات   . الوف&&د الفرنس&&ي 

؟يتعذر [أيض&ا وال&ذي يقض&ي بالتحق&يق ف&ي المتطلبات            
القانون&ية الت&ي ق&د نحتاج إليها إذا قدر لألمم       ] س&ماعها؟ 

وإعداد دراسة  . قبل مهمة السلطة المراقبة   المتحدة أن ت  
من هذا القبيل سوف يمكن اللجنة الفرعية القانونية من 
أن ت&&درس ه&&ذه المس&&ألة وتب&&ث ف&&يها ف&&ي ال&&دورة الثان&&ية 

 وتوف&&ر األس&اس الطي&&ب التخ&&اذ  2003واألربعي&ن ف&&ي  
وباإلش&ارة إل&&ى الخالص&&ات  . أي ق&رار ف&&ي ه&ذا الص&&دد  

، فإننا نود   233يقة   م&ن الوث&    123آم&ا ورد ف&ي الفق&رة        
أن ندع&م ما طرحه السيد ممثل فرنسا في اقتراحه بأنه      
ينبغ&ي أن نول&ي اه&تمام إلجراء مشاورات مع الهيئات           
الدول&&ية األخ&&رى ذات الص&&لة وذل&&ك م&&ن أج&&ل دراس&&ة    
المتطل&&بات المال&&ية والقانون&&ية وذل&&ك لعرض&&ها اللج&&نة     

 .2003القانونية والفرعية في دورتها في العام المقبل 

والنمس&&&ا بوض&&&وح ترح&&&ب أن تواف&&&ق اللج&&&نة  
الفرع&&ية القانون&&ية دراس&&ة ه&&ذا الب&&ند ف&&ي الع&&ام المق&&بل     
وذل&&&ك ح&&&تى ينته&&&ي العم&&&ل بش&&&أن ال&&&بروتوآول ف&&&ي      

 .اليونيدروا

شكرا يا سيادة الرئيس على إتاحة الفرصة لنا        
لمش&&اطرتكم آرائ&&نا بش&&أن ه&&ذا الب&&ند ومش&&اطرة ال&&دول    

 .األعضاء أيضا

يدة مم&&&ثلة النمس&&&ا عل&&&ى ش&&&كرا للس&&&: الرئFFFيس
 .بيانها نيابة عن النمسا

ه&&ل ه&&ناك م&&ن ي&&ود الحدي&&ث؟ ال، إذن، مم&&ثل    
 .اليونيدروا

ت&&&رجمة ) (اليون&&&يدروا(سFFFتانفورد . السFFFيد م
أيها . شكرا سيدي الرئيس): فورية من اللغة اإلنكليزية

الس&يدات والس&ادة، خط&ر ببال&ي أن&ه ق&د يجدي أن أقول               
 .تي أثيرت هنابضع آلمات عن بعض النقاط ال

فه&&ناك مس&&ألة أثاره&&ا الس&&يدة مم&&ثلة أوآران&&يا     
بش&&أن استص&&واب وض&&ع مذآ&&رة استش&&رافية، إن ص&&ح  
التعب&&ير، س&&تقدم للحكوم&&ات وتش&&رح التفاص&&يل م&&زايا     
ال&&نظام الجدي&&د بالنس&&بة لل&&دول، وه&&ذه المس&&ألة مس&&ألة       
وج&يهة وس&وف يك&ون مج&دي بالنس&بة للحكومات التي            

ألة للم&&رة األول&&ى أن  س&&وف تأت&&ي وتت&&ناول ه&&ذه المس&&    
تحص&&ل عل&&ى فك&&رة وال&&بعض ق&&د ي&&درك أن م&&ن بي&&ن       
القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر الدبلوماسي آان 
ه&ناك ق&رار يقض&ى ب&أن ي&ناط ف&ي المقرر لفريق السيد               
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روي ج&&ود، ي&&ناط ب&&ه وأن يوض&&ع مذآ&&رة استش&&رافية     
بش&&أن االتفاق&&ية وال&&بروتوآول، وه&&ذه المعلوم&&ات الت&&ي 

وهذه المعلومات  . ا الس&يدة مم&ثل أوآرانيا     أش&ارت إل&يه   
س&&وف تك&&ون موج&&ودة ف&&ي ال&&تقرير وأن&&ا أع&&رف أنه&&ا     

 من االتفاقية وآنت أعمل على أية 36تشير إلى المادة 
ح&ال ب&أن ال&تقرير س&وف يك&ون جاهزا بحلول اجتماع              

 .لجنة الخبراء الحكوميين

أم&&ا المس&&ألة الثان&&ية الت&&ي خط&&رت ببال&&ي ف&&ي      
 ممثل فرنسا عفوا النمسا أيضا، إط&ار م&ا طرحه السيد    

وه&ي مس&ألة مكت&ب األم&م الم&تحدة لش&ؤون الفضاء أن              
يطلب إليه بأن يدرس المتطلبات المالية األخرى بشأن       

وآم&ا ذآ&رت ص&باح اليوم إذ أنه         . الس&لطات اإلش&رافية   
دع&&&ي المكت&&&ب لك&&&ي يك&&&ون الهي&&&ئة المش&&&رفة بالنس&&&بة    

التسجيل للطائ&رات آم&ا أن المتطل&بات التشغيلية لنظام         
لمع&دات الطائ&رات فه&ذه س&وف ي&تم في الشهر المقبل،             
وأظ&&&ن أن ق&&&در آب&&&ير م&&&ن المعلوم&&&ات س&&&وف يمك&&&ن    
الحص&&ول عل&&يها م&&ن جان&&ب األم&&م الم&&تحدة ف&&ي ه&&ذا         

وأظ&ن أن ه&ذه المسألة، على أية حال، ينبغي          . اإلط&ار 
عل&&ى م&&بدأ إع&&ادة األم&&وال أو    ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [أن 

 .بغي أن يتم القبول بهتقديم األموال التي صرفت وين

ه&&ذا م&&ن أه&&م المه&&ام الت&&ي ينبغ&&ي أن تت&&ناولها    
اللجنة التحضيرية، وذلك في العام الذي سوف تقوم به 

وهذا عمل قد يكون ذا    . وس&وف ي&بدأ ف&ي الشهر المقبل       
اه&تمام بالنسبة لمكتب شؤون الفضاء الخارجي، وذلك     
ف&ي حال&ة أن تق&رر ه&ذه الهي&ئة الموق&رة قبول االقتراح               

. ل&ذي ط&رحه الس&يد ممثل فرنسا والسيدة ممثلة النمسا          ا
 .وأشكرآم يا سيادة الرئيس

شكرا للمراقب من اليونيدروا السيد     : الرئFيس 
مارتين ستانفورد، أشكره على هذه المالحظات وعلى       
إجاب&ته عل&ى األس&ئلة الت&ي أث&يرت إب&ان مناقش&ة عصر               

 .اليوم

الس&ادة أعض&اء الوف&ود، ل&دي متحدث آخر في           
 .مة وهو السيد ممثل بلجيكا تفضلالقائ

ترجمة فورية من   ) (بلجيكا(ماينس  . السFيد م  
بإيجاز شديد . أش&كرك س&يادة الرئيس  ): اللغ&ة الفرنس&ية   

ي&ا س&يادة الرئ&يس، ألن&نا س&بق ل&نا الحديث صباح اليوم           
قد وددت أن أتناول العالقة بين      . ع&ن ه&ذا الب&ند تحديدا      

ران مكت&&ب ش&&&ؤون الفض&&اء الخارج&&&ي وم&&نظمة الط&&&ي   
. المدن&&ي الدول&&ية، وال&&دور الخ&&اص بعمل&&ية اإلش&&راف     

فاألنش&طة ال&تجارية والخاص&ة ف&ي ه&ذا القط&اع يج&ري        
اإلش&راف عل&يها م&ن جانب منظمات دولية متخصصة      
ولك&&&ن ف&&&ي ه&&&ذه الحال&&&ة ف&&&إن مكت&&&ب ش&&&ؤون الفض&&&اء    
الخارج&ي ه&و هي&ئة م&ن هي&ئات األم&م الم&تحدة، وربما               

ال&&نوع م&&ن ه&&ذه ليس&&ت الهي&&ئة الت&&ي تش&&رف عل&&ى ه&&ذا    
 .أعمال األنشطة المتخصصة

م&رة أخ&رى إذن، نواف&ق عل&ى استنتاجات آلية           
التش&&اور المخصص&&&ة بالنس&&&بة ل&&&نا، ال نواج&&&ه مش&&&اآل  

بالنس&&&بة ألي إج&&&راءات إض&&&افية بالنس&&&بة ل&&&دور األم&&&م 
الم&&&تحدة ف&&&ي اإلش&&&راف أو التس&&&جيل بالنس&&&بة ل&&&نظام      

ولك&ن لدي&نا ش&كوك ف&ي ه&ذا الشأن        ] ؟ع&بارة فرنس&ية؟   [
 أن نتجن&ب أي موازاة مع منظمات أخرى، على           ون&ود 

 .شكرا. األقل بالنسبة لهذا الجانب

 .اليونان تطلب الكلمة: الرئيس

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
السيد . شكرا سيادة الرئيس): فورية من اللغة الفرنسية   

الرئ&يس، أود أن أآ&رر م&ا ج&اء عل&ى لسان زميلي من                
لألسف ليس لدينا . اح اليومبلجيكا وأوضح ما قلت صب

ف&ي ه&ذه الجلس&ات أي محاض&ر حرف&ية ولكنني أسألكم              
. أن يس&&جل رأي ه&&ذا ف&&ي أي ش&&كل إلكترون&&ي نس&&تخدم 

إذن، أطل&ب أن تظه&ر آرائي هذه آاملة في هذا السجل      
اإللكترون&&ي، ألنن&&ي ال أود أن أج&&د نفس&&ي ف&&ي موض&&ع   

 .شك بالنسبة لما قلت

وآما قال أآ&رر إذن، وآم&ا قلت صباح اليوم،         
لل&تو الزم&يل م&ن بلج&يكا، أآرر، ليس هناك أي مقارنة       

ال يمكننا إذن   . م&ا بي&ن اللج&نة وم&ا بي&ن الجمعية العامة           
ه&&&ذا عل&&&ى . أن نخل&&&ط م&&&ا بي&&&ن أم&&&ور تخ&&&تلف جذري&&&ا  

 .المستوى المؤسسي

عل&&ى المس&&توى الوظيف&&ي، لس&&ت أرى لم&&اذا ال 
نع&ترف بالمش&اآل الت&ي تواجهه&&ا األم&م الم&تحدة، نح&&ن      

 هذه المشاآل وال يمكنني أن أقبل أن يزج بهيئة نعرف
سياس&ية في أنشطة تجارية، المسألة مسألة مبدأ ولست         
أرى لم&اذا ال تفه&م الوف&ود األخ&رى ه&ذا الوضع؟ ربما            
آ&&ان علي&&نا اآلن نعق&&د اج&&تماعا خاص&&ا مخصص&&ا آ&&ي    

المس&ألة ليس&ت قيام     . ن&نظر ف&ي ه&ذا الجان&ب المؤسس&ي         
القضية تتعلق بدعم أمانة المكت&ب به&ذا أو ب&ذاك، وإنما     

ه&ناك القل&&يل م&ن الم&&وارد   . اللج&نة ولجنت&يها الفرعيتي&&ن  
تخص&&ص للمكت&&ب، م&&ن الم&&وارد والبش&&رية والمكت&&ب     

 .ليس بالقطاع الخاص

أعتذر عن حديثي ولكن علينا أن نعرف أنه ال 
يمكن&&نا أن نق&&ارن م&&ا بين&&نا وبي&&ن وآ&&االت متخصص&&ة     

 بعضنا البعض وأعتقد أننا رجال قانون وعلينا أن نفهم
 .اآلخر بشكل واضح هنا

ليس . ش&كرا لليونان على هذا البيان     : الرئFيس 
 .على قائمتي أي متحدثين آخرين بشأن هذا البند

وأس&أل م&رة أخرى هل هناك وفود ترغب في    
 تناول الكلمة حول هذا البند في هذه المرحلة؟

آ&&&ال؟ نواص&&&ل إذن ال&&&نظر ف&&&ي الب&&&ند الثام&&&ن    
 .صباح الغد

لFFى لجFFنة اسFFتخدام الفضFFاء الخارجFFي فFFي اقFFتراحات إ
األغFFراض السFFلمية بشFFأن بFFنود جديFFدة تFFنظر فFFFيها       
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اللجFFFنة الفرعFFFFية القانونFFFFية أثFFFFناء دورتهFFFFا الثانFFFFية  
 واألربعين

واآلن، حي&&ث أن&&ه م&&ا زال أمام&&نا فس&&حة م&&ن      
الوق&ت عص&ر ال&يوم س&أقترح عل&يكم أن ن&بدأ في النظر           

 إلى  اق&تراحات "ف&ي الب&ند العاش&ر م&ن ج&دول األعم&ال             
لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية     
بش&أن ب&نود جدي&دة ت&نظر ف&يها اللج&نة الفرعية القانونية        

قلت لكم صباح اليوم ". أث&ناء دورتها الثانية واألربعين  
أن&نا قد نبدأ في دراسة هذا البند عصر اليوم إن أتيحت            

أعرف أنه علينا أن نخصص بعض      . لنا الفرصة لذلك  
لعم&&ل الف&&ريق الع&امل المعن&&ي ب&&تعريف الفض&&اء  الوق&ت  

وبالتال&&ي . الخارج&&ي والم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض 
س&وف ن&بدأ فق&&ط ف&ي مناقش&ة ه&&ذا الب&ند اآلن وبع&د ذل&&ك       
سنواص&ل مناقش&ة ه&ذا البند في هذه الجلسة العامة غدا      

 .وربما آذلك بعد الغد

وأع&&تقد أن&&ه بإمكان&&نا أن ن&&بدأ ه&&ذا ال&&نقاش اآلن  
الوقت، وقد يكون من المفيد بالنسبة لكم إن        آي نكسب   

أحل&&تكم لمخ&&تلف المق&&ترحات الت&&ي م&&ا زال&&ت مط&&روحة 
 .آي أذآرآم بعض الشيء بما تم تقديمه من قبل

االق&تراحات الت&ي قدم&ت في األعوام الماضية          
 بالنسبة لبنود جديدة على    2001وقدم&ت م&ن جديد في       

 :جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية

اس&&&تعراض القواع&&&د الحال&&&ية للق&&&انون   "أوال، 
، وآ&&ان ه&&ذا "الدول&&ي المنط&&بقة عل&&ى الحط&&ام الفض&&ائي

 1996االقتراح مقدم أوال من الجمهورية التشيكية في 
 وبعد ذلك انضمت اليونان إلى هذا االقتراح؛

مناقشة جدوى وتناسب صياغة اتفاقية     "ثانيا،  
، ه&&&ذا "عالم&&&ية ش&&&املة ح&&&ول ق&&&انون الفض&&&اء الدول&&&ي 

قتراح مقدم من بلغاريا والصين وآولومبيا واليونان اال
 وجمهورية إيران اإلسالمية واالتحاد الروسي؛

عق&&د اج&&تماع لف&&ريق "ثال&&ثا، االق&&تراح الثال&&ث، 
ع&امل غير رسمي مفتوح العضوية ومخصص للنظر        
ف&ي ج&دوى وتناسب تطوير اتفاقية عالمية شاملة حول          

لص&&&ين ، اق&&&تراح مق&&&دم م&&&ن ا"ق&&&انون الفض&&&اء الدول&&&ي
 وآولومبيا واالتحاد الروسي؛

االقتراحي&ن األخيرين متشابهين بعض الشيء      
ولك&نهما قدم&ا بش&كل منفص&ل وأحدهما يتناول بمناقشة         

 .هذا الموضوع واآلخر بتشكيل فريق عامل

ال&&تعاون الدول&&ي ف&&ي مج&&ال  "االق&&تراح ال&&رابع 
الح&&د م&&ن الدعاي&&ة الت&&ي يمك&&ن أن ت&&تداخل م&&ع عمل&&يات  

 اق&&&&تراح م&&&&ن الوالي&&&&ات الم&&&&تحدة   ،"الرص&&&&د الفلك&&&&ية 
 األمريكية، الدعاية في الفضاء؛

اس&&&&تعراض الم&&&بادئ الت&&&&ي تحك&&&&م  "خامس&&&ا،  
اس&&&تخدام ال&&&دول للس&&&واتل األرض&&&ية م&&&ن أج&&&ل الب&&&ث   

اإلذاعي والمباشر الدولي والمبادئ المتعلقة باستشعار      
األرض ع&ن بع&د م&ن الفضاء الخارجي وذلك بغرض            

 إلى معاهدات   مح&تمل أال وه&و تحوي&ل تل&ك النصوص         
 .، اقتراح مقدم من اليونان"في المستقبل

ه&&ذه االق&&تراحات قدم&&ت ف&&ي األع&&وام األخ&&يرة  
أود أن . ومازالت مطروحة على بساط النقاش والبحث

أحص&&ل عل&&ى وجه&&ات نظ&&رآم بش&&أن ه&&ذه االق&&تراحات 
وربم&&ا آذل&&ك بش&&أن اق&&تراحات أخ&&رى إن آان&&ت لديك&&م  

ة الثان&&ية أفك&&ار جدي&&دة م&&ن أج&&ل ج&&دول أعم&&ال ال&&دور    
 .واألربعين في العام القادم

أف&&ترض أن&&ه، آم&&ا قم&&نا ف&&ي األع&&وام الماض&&ية  
س&&&&&تكون ه&&&&&ناك ض&&&&&رورة للتش&&&&&اور بي&&&&&ن مخ&&&&&تلف  
المجموعات ما بين الوفود المختلفة وربما آانت هناك        
آذل&&ك اق&&تراحات جدي&&دة وله&&ذا األس&&باب س&&أآرر عل&&ى   
مس&&امعكم اإلج&&راءات الت&&ي طبق&&ناها م&&ن ق&&بل والت&&ي       

واه&&ا وأثم&&رت ب&&الفعل، أي أن&&نا نعي&&ن منس&&قا   أثبت&&ت جد
وأود أن أس&أل الزم&يل من السويد        . له&ذا الب&ند بال&تحديد     

 .الدآتور هيدمان أن يساعدني في هذا الموضوع

ه&&ذا موج&&ز لم&&ا يمك&&ن أن نج&&ري م&&ن نق&&اش      
 .بشأن هذا البند العاشر

وأود اآلن أن أف&&&تح ب&&&اب ال&&&نقاش، وإن آان&&&ت 
أرج&&&&و م&&&&نكم أن لديك&&&&م أي مق&&&&ترحات أي م&&&&بادرات  

 .تعلمونا بها

ه&&ل ه&&ناك وف&&د م&&ن الوف&&ود يرغ&&ب ف&&ي ت&&ناول  
 .االتحاد الروسي. الكلمة حول هذا الموضوع

ترجمة ) (االتح&اد الروسي  (السFيد تيتوشFكين     
. ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية

س&&يدي الرئ&&يس، باإلض&&افة إل&&ى قائم&&ة الب&&نود الجدي&&دة     
القادم&ة، نود أن نتقدم بتعليق  المح&تملة بالنس&بة لل&دورة       

 .موجز

وف&د االتح&اد الروس&ي ووف&د جمهورية الصين          
الش&عبية س&وف يقدم&ان مع&ا غ&دا عل&ى م&ا أع&تقد وثيقة                 
 .نوضح فيها أفكارنا بالنسبة لبند جديد نقترحه عليكم

ش&كرا للسيد ممثل االتحاد الروسي،     : الرئFيس 
 .نحن نتطلع للحصول على هذه الوثيقة خطيا غدا

ناك أي وف&&&د آخ&&&ر يرغ&&&ب ف&&&ي ت&&&ناول ه&&&ل ه&&&
 .الكلمة حول البند العاشر؟ اليونان

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

س&يدي الرئ&يس، أوال، اليونان مهتمة باقتراح      . الرئ&يس 
م&ن ه&ذه االق&تراحات، وه&و االقتراح اليوناني الخاص         

بادئ إلى معاهدات بالنسبة للمبادئ بتحويل إعالنين للم
بطبيعة الحال، . الت&ي تحك&م استخدام السواتل األرضية    
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سوف أعرب عن موقفي النهائي بعد المشاورات التي        
 .سنجريها مع الزميل الموقر من السويد

ولكن من حيث المبدأ بإمكاني أن أقول أن هذا 
الموض&&وع يمك&&ن أن ي&&تم ال&&نظر ف&&يه ف&&ي إط&&ار عم&&ل      

ع&امل المعن&ي بوض&ع المع&اهدات وف&ي سياق           الف&ريق ال  
 .نقاش عام يخص تطور قانون الفضاء

أم&&&&ا بالنس&&&&بة لالق&&&&تراح المش&&&&ترك م&&&&ا بي&&&&ن    
الجمهوري&ة التش&يكية وال&يونان ح&ول الحط&ام الفضائي       
سنتش&اور م&ع الوفد الجمهورية التشيكية في هذا األمر          
ولك&ن بع&د االقتراح الذي استمعنا إليه صباح اليوم من           

رنس&ا ربم&ا استطعنا في إطار مشاوراتنا تحت       جان&ب ف  
رئاس&ة السويد، بإمكاننا ربما أن نجد سبيال مشترآا ما          

 . بيننا وما بين مقترحاتنا آي نحرز بعض التقدم

وثال&ثا، وبالنس&بة لالق&تراح األص&لي الذي تقدم         
ب&ه االتح&اد الروس&ي وال&ذي انض&مت إل&يه اليونان فيما               

 اتفاق&&ية عالم&&ية ي&&تعلق بمناقش&&ة ج&&دوى وتناس&&ب وض&&ع
حول قانون الفضاء الدولي بإمكاننا أن نواصل مناقشة 

 .هذا االقتراح في إطار الفريق العامل الرابع

بع&د ه&ذا الش&رح أع&تقد أنه بإمكاننا أن نشترك          
ف&ي المش&اورات الت&ي أش&رتم إل&يها وأن ن&تقدم بإسهامنا              

 .وشكرا. فيها

بطبيعة . أش&كر الس&يد مم&ثل ال&يونان       : الرئFيس 
ل ل&&يس ه&&ناك م&&ا يم&&نعك، آرئ&&يس للف&&ريق الع&&امل الح&&ا

المعن&&ي بالب&&ند ال&&رابع م&&ن ب&&نود ج&&دول األعم&&ال، ل&&يس  
ه&ناك م&ا يم&نعك إذن، م&ن مناقش&ة ه&ذا الموض&وع في                

ولكن&نا في الوقت الراهن بصدد مناقشة       . إط&ار مهم&تك   
الب&&ند العاش&&ر، أي قائم&&ة ال&&نقاط الت&&ي يج&&ب أن ت&&ندرج   

ة للج&&&نة الفرع&&&ية  عل&&&ى قائم&&&ة أعم&&&ال ال&&&دورة القادم&&&  
 .القانونية

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
نع&م أفهم ذلك، قلت فقط،      ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الفرنس&ية       

واقتراحي األصلي هو أننا إن لم نتفق على وضع هذه          
االق&&تراحات األربع&&ة عل&&ى قائم&&ة وآ&&ي نكس&&ب الوق&&ت   
ألنك&م تع&رفون اليونان تقدمت باقتراحها ثالث مرات،         

ن&ا ذلك ألعوام ثالثة متتالية، سوف نرى، األمر         وأرجأ
واض&ح بالنس&بة ل&ي نح&ن ن&تحدث عن البند العاشر من              
ب&نود ج&دول األعم&ال، قل&ت فق&ط أن&نا إن ل&م نتمكن من                 
وض&ع آ&ل االق&تراحات بإمكان&نا أن نت&ناولها ف&ي سياق              

. ه&ي فك&رة أتقدم بها لتيسير مناقشة هذه المسائل        . آخ&ر 
 .شكرا

ه&&&&ناك أي متحدثي&&&&ن ه&&&&ل  . ش&&&&كرا:الرئFFFFيس
آخري&ن يرغبون في تناول الكلمة حول هذا البند، البند          

 العاشر؟

ت&&&رجمة ) (األرجنتي&&&ن(سFFFايوس . السFFFيد س
حول . شكرا سيادة الرئيس): فورية من اللغة اإلسبانية

بالنس&&بة للمق&&ترح  . ه&&ذه ال&&نقطة والمق&&ترحات الخمس&&ة   
الثان&ي والخ&&اص باتفاق&&ية عالم&&ية ش&&املة ح&&ول الق&&انون  

ل&ي للفض&اء، بإمك&ان وف&د األرجنتي&ن أن يؤي&د مثل              الدو
ه&&ذه الم&&بادرة إن آ&&ان ه&&ذا ال يعن&&ي إع&&ادة ال&&نظر م&&رة  

 .شكرا. أخرى في القواعد القائمة والمعايير القائمة

ش&&&&كرا لألرجنتي&&&&ن، ه&&&&ل ه&&&&ناك     : الرئFFFFيس 
حس&&&نا، . متحدثي&&&ن آخري&&&ن ح&&&ول الب&&&ند العاش&&&ر؟ آ&&&ال 
 .ح الغدسنواصل النظر إذن في هذا البند العاشر صبا

الس&ادة األعض&اء الموق&رون، سوف أرفع هذا          
االج&تماع بع&د قل&يل آ&ي نس&مح للف&ريق الع&امل المعني               
بالب&&ند الس&&ادس أن يعق&&د اج&&تماعه ال&&رابع تح&&ت رئاس&&ة  
الس&&يد م&&انويل الفاري&&ز م&&ن ب&&يرو، ولك&&ن ق&&بال، أود أن   

 .أعلم الوفود بجدول العمل لصباح الغد

ن س&&&وف نواص&&&ل، وربم&&&ا انتهي&&&نا آذل&&&ك، م&&&  
األم&&ور الم&&&تعلقة  "دراس&&ة الب&&ند الس&&&ادس الخ&&اص ب&&&ـ    

ب&&&تعريف الفض&&&اء الخارج&&&ي وتعيي&&&ن ح&&&دوده الم&&&دار   
، وسوف نواصل آذلك النظر     "الثابت بالنسبة لألرض  

ال&&نظر ف&&ي مش&&روع اتفاق&&ية المعه&&د   "ف&&ي الب&&ند الثام&&ن  
الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص، اليون&&يدروا، بش&&أن      

الم&&&&نقولة وف&&&&ي الض&&&&مانات الدول&&&&ية عل&&&&ى المع&&&&دات  
المش&&روع األول&&ي لل&&بروتوآول الملح&&ق به&&ا والم&&تعلق  

وآذل&ك سوف   ". بالمس&ائل الخاص&ة بالملك&ية الفض&ائية       
اق&&تراحات مقدم&&ة  "نواص&&ل ال&&نظر ف&&ي الب&&ند العاش&&ر     

للج&&نة اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي بش&&أن ب&&نود جدي&&دة    
تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورتها الثانية        

وبع&د ذل&ك، الف&ريق الع&امل المعني بالبند          ". عي&ن واألرب
الس&ادس ق&د يعق&د اج&تماعا له إن رأى أن ه&ناك حاج&ة         

 .لذلك

أود أن أع&رف م&ا إذا آان&ت لديك&م تعليقات أو             
 أسئلة بشأن هذا الجدول المقترح للعمل غدا؟

 .آال، أعلن إذن رفع هذه الجلسة
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