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

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

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

آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
 غضـون 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                      
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 )الجمهورية التشيكية(السيد فالديمير آوبال : الرئيس

 
 18/10ة الساعة افتتحت الجلس

 الس&&يدات والس&&ادة أعل&&ن افت&&تاح ه&&ذه :الرئFFيس
 .الجلسة للجنة الفرعية القانونية

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

 استخدامه

الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، س&&وف نواص&&ل   
ود جدول األعمال   اآلن ال&نظر ف&ي الب&ند السادس من بن         

األم&&ور الم&&تعلقة ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن "
ح&دوده وطب&يعة الم&دار الثابت بالنسبة لألرض وآيفية          

وأذآ&رآم أنه في نيتي أن أنهي المداوالت   ". اس&تخدامه 
الخاص&ة به&ذا الب&ند في الجلسة العامة في جلسة صباح     

ل فه&ي إذن الفرصة األخيرة للتقدم ببياناتكم حو       . ال&يوم 
 .هذا البند في الجلسة العامة

ل&&&يس عل&&&ى أي قائمت&&&ي أي متحدثي&&&ن بالنس&&&بة 
ه&ل هناك وفد من الوفود يرغب       . لجلس&ة ص&باح ال&يوم     

 في الحديث عن البند السادس في هذه المرحلة؟

 .االتحاد الروسي له الكلمة

) االتح&&&&اد الروس&&&&ي (آولوسFFFFوف. السFFFFيد ي
 ش&&&كرا س&&&يادة): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية (

الس&يد الرئ&&يس، طلب&نا الكلم&&ة، ال ل&نعلق عل&&ى    . الرئ&يس 
وفد . موض&وع مضموني وإنما على موضوع إجرائي      

االتح&اد الروسي وضع جدوال، جدول مقارنة، يوضح        
الف&&وارق م&&ا بي&&ن ال&&نظم القانون&&ية الت&&ي تنط&&بق عل&&ى        
المج&&ال الج&&وي الوطن&&ي والدول&&ي والقواني&&ن المنط&&بقة  

 فارق&&&ا م&&&ا بي&&&ن 14عل&&&ى الفض&&&اء الخارج&&&ي، وه&&&ناك 
 .االثنين

ون&ود إم&ا أن نلحق هذه الورقة باالستبيان أو،          
إن ل&م تواف&ق اللج&نة عل&ى ذل&ك، أن نص&در هذه الورقة          

وحيث أننا لم نسلم هذه الورقة      . CRPآورقة مؤتمرات   
بع&د إل&ى األمان&ة، وأنك&م اآلن بص&دد إنه&اء مناقشة هذا              

 .البند آنا نود فقط أن نعلمكم بهذا األمر

أش&كر الس&يد مم&ثل االتحاد الروسي        : سالرئFي 
عل&&ى ه&&ذه المعلوم&&ات بالنس&&بة له&&ذا الج&&دول المق&&ارن     
لل&نظم القانونية المنطبقة على المجال الجوي والفضاء        

واألم&&ر بي&&ن يدي&&ك ي&&ا س&&يدي، بإمكان&&نا أن     . الخارج&&ي
نفع&&ل أح&&د األمري&&ن، إم&&ا أن ن&&رفق ذل&&ك باالس&&تبيان أو  

انك يا سيدي   ، وبإمك CRPنص&در الورق&ة آورق&ة عم&ل         
وإن لم تكن مستعدا تماما . أن تسلم هذا الجدول لألمانة

. CRPلتس&&ليم الورق&&ة اآلن، فس&&وف ن&&وزع الورق&&ة آ&&ـ     
 .شكرا

ه&ل ه&ناك وف&د آخ&ر يرغ&ب ف&ي ت&ناول الكلمة               
األمور المتعلقة بتعريف الفضاء    "حول البند السادس،    

 ؟"الخارجي وآذلك المدار الثابت بالنسبة لألرض

 .ولي للعلوم الفلكيةاالتحاد الد
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االتح&اد الدولي للعلوم    (فFان فينFيما     . السFيد ب  
. شكرا): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكليزية     ) (الفلك&ية 

اس&&تمعنا إل&&ى معلوم&&ات م&&ن أوس&&تراليا ش&&يقة للغاي&&ة،       
ونعتقد أنها من أهم المعلومات التي استمعنا إليها حتى         

سنة وأشير إلى مشروع تعديل قانون أوستراليا ل      . اآلن
تعديل ذلك بوضع   .  بالنس&بة لألنش&طة الفض&ائية      1998

 آ&&&يلو م&&&تر ارتف&&&اع ع&&&ن س&&&طح ال&&&بحر،   100مس&&&افة 
 .بالنسبة لتعريف الفضاء الخارجي

ه&ذا إج&راء داخلي آما قالت أوستراليا، ولكنه         
نع&تقد أن&ه بإمك&ان ه&ذا اإلج&راء أن يكتس&ي أهمية أآبر              

 فيها ف&أوال، ه&ذه هي المرة األولى التي تتخذ  . م&ن ذل&ك   
دول&ة م&ثل ه&ذا الق&رار وأن تح&دد لنفس&ها نقطة انطالق        
جغراف&ية واضحة بالنسبة لتطبيق تشريعاتها وقوانينها        
الفض&&&ائية، وه&&&ذا اعت&&&بار عمل&&&ي، باإلض&&&افة إل&&&ى أن&&&ه 

فلماذا . اعت&بار قانوني وهو يتسم بالوضوح وبالبساطة      
وه&&ذا . ال نوض&ح ه&&ذه الجوان&&ب ف&ي القواني&&ن المنط&&بقة  

مك&ن تنفيذه على الصعيد العملي ويمكن       آذل&ك إج&راء ي    
وحكومة أوستراليا، الختبار ذلك، عليها     . إثبات جدواه 

أن تتخذ عدد من القرارات، على سبيل المثال، بالنسبة 
للسواتل أو الصواريخ التي سوف تحلق في مسافة أقل 

وه&&ي ق&&رارات آذل&&ك يمك&&ن أن   .  آ&&يلو م&&تر 100م&&ن 
 أو ح&&تى ف&&ي ت&&ؤدي إل&&ى تعدي&&ل المعاي&&ير الموض&&وعة، 

الحالتي&ن ف&إن ه&ذا الح&دث الجدي&د قد لقن المجتمع شيئا              
 .جديدا يمكن أن يتبعه المجتمع الدولي

فلنتص&&ور أن ه&&ناك خم&&س دول لديه&&ا قواني&&ن  
فض&&&ائية ق&&&د أدخل&&&ت م&&&ثل ه&&&ذا اإلج&&&راء ف&&&ي األع&&&وام 
القادم&&ة، وبدأن&&ا ب&&الفعل أن نض&&ع مع&&يارا ف&&ي الق&&انون     

ي مختلف الدول، الدولي يخص الممارسات الفضائية ف
وذل&ك عل&ى أس&اس تحديد دقيق لنطاق انطباق القوانين           

أعتقد أنه علينا أن نحي ونصفق     . الداخل&ية ل&تلك ال&دول     
لهذه المبادرة، ونطلب من حكومة استراليا أن تواصل        
إع&&الم المج&&تمع الدول&&ي بال&&تحديات وبالق&&رارات الت&&ي     

 1998ت&تخذ بشأن هذا التعديل الذي أدخل على قانون           
 .ضع تطبيق هذه التعديالتوو

إن االتحاد الذي أنتمي إليه يتطلع باهتمام بالغ        
إل&ى مناقش&ة ه&ذه الم&بادرة ف&ي إط&ار الب&ند السادس من               

 .بنود جدول األعمال

 .وشكرا سيادة الرئيس

ش&&كرا للس&&يد المراق&&ب الموق&&ر م&&ن    : الرئFFيس
االتح&اد الدول&ي للمالح&ة الفلك&ية عل&ى ه&ذا الب&يان الذي           

 االه&&تمام إل&&ى إع&&الن أوس&&تراليا، إع&&داد اس&&ترعيت ف&&يه
. أوس&تراليا إذن، لق&انون ي&نظر فيه البرلمان األسترالي         

 .أشكرك إذن، على هذا البيان

الس&&&يدة مم&&&ثلة أوس&&&تراليا ترغ&&&ب ف&&&ي ت&&&ناول  
 .الكلمة

ترجمة فورية  ) (استراليا (بايمان. السيدة س 
وف&&&د . ش&&&كرا س&&&يدي الرئ&&&يس): م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية

، االتحاد IAFد أن يتوجه بالشكر لـممثل الـ  اس&تراليا يو  
وأود أن . الدول&ي للمالح&ة الفلكية على عباراته الرقيقة    

أشير باسم وفد استراليا أنه آان من الواضح أنه ليست 
ه&&ناك ن&&ية، بالنس&&بة له&&ذا الق&&انون وس&&ن ه&&ذا الق&&انون،     

وه&&ذا . ليس&&ت ه&&ناك ن&&ية ل&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي     
سيوض&&&&ع لص&&&&الح نظ&&&&ام الق&&&&انون ف&&&&ي واق&&&&ع األم&&&&ر  

آ&نا بحاج&ة إل&ى آلية لتحديد عمليات         . التراخ&يص لدي&نا   
وال أعتقد أنه . اإلط&الق الت&ي ستحص&ل عل&ى ترخيص       

علي&&&نا أن ن&&&بالغ ف&&&ي األم&&&ر ونق&&&ول أن ه&&&ذه ممارس&&&ة   
 .شكرا. رسمية تقوم بها استراليا

 .شكرا: الرئيس

 .االتحاد الروسي مرة أخرى

) االتح&&&&اد الروس&&&&ي (آولوسFFFFوف. السFFFFيد ي
ش&&&كرا س&&&يادة ): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية (

ه&&ذه الم&&رة س&&وف أتق&&دم بتعل&&يق مض&&موني      . الرئ&&يس
 .وليس إجرائي

إن اإلج&&&&راءات الت&&&&ي ت&&&&تخذها اس&&&&تراليا ف&&&&ي 
الوق&&ت الراه&&ن، ه&&ي بال&&تحديد اإلج&&راءات الت&&ي تتس&&م   

ولق&د أآدن&ا عل&ى ه&ذه المخاط&ر في عدد من             . بخط&ورة 
ج&&&&دول األعم&&&&ال بيانات&&&&نا ف&&&&ي إط&&&&ار مخ&&&&تلف ب&&&&نود 

الخط&&ورة ه&&ي أن يح&&دث بالنس&&بة   . ولعش&&رات الس&&نين 
لق&&انون الفض&&اء الخارج&&ي م&&ا ح&&دث بالنس&&بة لق&&انون       

لم نتمكن من تحديد المياه اإلقليمية إال في عام     . ال&بحار 
الم&&&ياه اإلقليم&&&ية، . ، وفش&&&لنا ق&&&بل ذل&&&ك مرتي&&&ن 1992

 م&&&يل 300وبالنس&&&بة ل&&&بعض ال&&&دول المس&&&افة آان&&&ت     
ه&&ذه الممارس&&ة إذن، س&&تطبق عل&&ى   إذا آان&&ت . بح&&ري

الفض&اء الخارج&ي م&ن جان&ب ع&دد من الدول بإمكانكم            
أن تتص&وروا الص&عوبات العمل&ية التي يمكن أن ندخل           
ف&&&يها عل&&&ى مس&&&توى الفض&&&اء، أي وض&&&ع م&&&ثل ه&&&ذه       

أع&&تقد أن وجه&&ة نظ&&ر الس&&يد مم&&ثل االتح&&اد . المس&&افات
الدول&&ي للمالح&&ة الفلك&&ية وقو&&له أن ه&&ذه ه&&ي الخط&&وة      

 الت&&ي يمك&&ن لل&&دول الخمس&&ة الفض&&ائية األخ&&رى  األول&&ى
الك&برى أن ت&تخذها فيما بعد، أعتقد أن هذا القول يتسم            

 .بالخطورة

 .شكرا سيادة الرئيس

أش&كر الس&يد مم&ثل االتحاد الروسي        : الرئFيس 
وأود أن أآ&&&رر م&&&ا ج&&&اء عل&&&ى لس&&&ان الس&&&يدة . الموق&&&ر

م&&&ندوبة اس&&&تراليا، ه&&&ذا ينط&&&بق عل&&&ى غ&&&رض مح&&&دد   
والحدود التي سترسم، أو المسافات     . اليابالنس&بة الستر  

الت&&ي س&&تحدد ف&&ي ق&&انون اس&&تراليا ه&&ي ف&&ي واق&&ع األم&&ر 
نف&&س المس&&افة الت&&ي يق&&ترحها االتح&&اد الروس&&ي بالنس&&بة 

 .لتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده

ل&&&يس ل&&&&دي ألي م&&&&تحدث آخ&&&&ر عل&&&&ى قائم&&&&ة  
ه&&ل ه&&ناك وف&&د آخ&&ر ي&&ود أن ي&&أخذ الكلم&&ة    . المتحدثي&&ن
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 السادس من جدول أعمالنا؟ ليس هناك من        بش&أن الب&ند   
يود أخذ الكلمة، ولذلك فإنني سأقترح بأن نوقف النظر 

المسائل المتصلة  "ف&ي الب&ند الس&ادس، وهو البند بشأن          
بتعيين الفضاء الخارجي وتحديد حدوده وآذلك طبيعة       

، وس&&ننظر ف&&ي ه&&ذا   "الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض  
فريق العامل المعني الموض&وع إث&ر النظر في تقرير ال   

به&&&ذا الموض&&&وع، وحي&&&ث ال أرى أي اع&&&تراض، فق&&&د 
 .تقرر ذلك

الFنظر فFFي مشFروع اتفاقFFية المعهFد الدولFFي لتوحFFيد    "
القFFFانون الخFFFاص بشFFFأن الضFFFمانات الدولFFFية علFFFى      
المعدات المنقولة وآذلك مشروع البروتوآول األولي   

 "حول المسائل الخاصة باألصول الفضائية

م، سنواص&ل انظ&ر في البند       أيه&ا الوف&ود الك&را     
ال&&&نظر ف&&&ي مش&&&روع اتفاق&&&ية المعه&&&د الدول&&&ي "الثام&&&ن 

لتوح&يد الق&انون الخ&اص بشأن الضمانات الدولية على          
المع&دات الم&نقولة وآذلك مشروع البروتوآول األولي        

 ".حول المسائل الخاصة باألصول الفضائية

ل&&&&دي متحدثي&&&&ن عل&&&&ى القائم&&&&ة ح&&&&ول ه&&&&&ذا      
 .ل هولندا، وأعطيه الكلمةوأولهما هو ممث. الموضوع

ت&&رجمة فوري&&ة ) (هول&&ندا(المFFيرس . السFFيد ج
عل&&ى  . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس  ): م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  

أود آذلك  . غ&رار المتحدثي&ن اآلخري&ن بش&أن ه&ذا الب&ند           
أن أش&كر حكومت&ي فرنس&ا وإليطاليا على استضافتهما          

 .الجتماعي اآللية التشاورية في باريس وروما

ف&&&يما يتص&&&ل بالعالق&&&ة بي&&&ن  س&&&يدي الرئ&&&يس، 
ال&نظام الدول&ي لألجس&ام الفض&ائية، ف&إن هولندا تشاطر           
م&ا قال&ه الف&ريق العامل التابع لليونيدروا أنه ليس هناك     
أي تض&ارب بي&ن اتفاقية يونيدروا والمعاهدات الدولية         

 .الخاصة بالقانون الخاص

إن تنف&يذ اتفاق&ية يونيدروا وآذلك البروتوآول        
م&&بادئ القائم&&ة ف&&ي مج&&ال ق&&انون الخ&&اص ل&&ن يق&&وض ال

الفض&&اء، ولك&&ن تط&&ور األنش&&طة ال&&تجارية ف&&ي الفض&&اء 
الخارج&ي الت&ي ستيس&رها ه&ذه الصكوك ستثير مسائل           
أخ&رى تتص&ل بم&بادئ ق&انون الفض&اء والس&يما ف&&رض       
المسؤولية على الدولة المطلقة وهي مسألة ستثار أآثر 
فأآ&&&ثر نت&&&يجة ل&&&زيادة األنش&&&طة ال&&&تجارية الفض&&&ائية،     

الس&&&يما أن ت&&&زايد ه&&&ذه األنش&&&طة س&&&يؤدي إل&&&ى نق&&&ل   و
 .المسؤوليات ويخضع مزيدا من الدول للمسؤولية

س&يدي الرئ&يس، ف&ي رأي&&نا، ل&يس ه&ناك حاج&&ة      
إل&&&&&ى تداب&&&&&ير لتأآ&&&&&يد أو إلظه&&&&&ار تطب&&&&&يق الم&&&&&بادئ   
المنص&وص عل&يها ف&ي اتفاق&ية اليونيدروا، ولكن تفاديا           

بة ال&نواقص ف&ي االختصاصات القضائية بعد نقل مراق       
األنش&طة الفض&ائية م&ن دول&ة إل&ى أخ&رى فس&يكون من               
المستص&&&وب أن نف&&&رض المس&&&ؤولية عل&&&ى ال&&&دول ال&&&ـ  

��، فيمك&&&&&ن لل&&&&&دول المطلق&&&&&ة أن ت&&&&&تحمل ه&&&&&ذه    
المس&&ؤولية إذا م&&&ا تقبل&&ت المس&&&ؤولية أيض&&ا ع&&&ن نق&&&ل    

المس&&&&&ؤولية ع&&&&&ن األجس&&&&&ام الفض&&&&&ائية إل&&&&&ى نط&&&&&اق   
ف&&&إذا آان&&&ت الدول&&&ة المطلق&&&ة ت&&&تحمل     . اختصاص&&&اتها

ؤولية ع&&ن األجس&&ام الفض&&ائية المطلق&&ة ف&&إن ذل&&ك   المس&&
س&يزيد م&ن تعزي&ز اتفاق&ية يوينيدروا مما سييسر آثافة            

 .األنشطة التجارية

س&&يدي الرئ&&يس، ف&&يما يتص&&ل بطب&&يعة مع&&اهدة   
التس&&&جيل، إن هول&&&ندا ت&&&رى بأن&&&ه ف&&&ي ض&&&وء الهي&&&ئة      

 من المعاهدة فلن 17اإلش&رافية المشار إليها في المادة       
أن يخض&&ع ه&&ذا اإلش&&راف لدول&&ة   يك&&ون م&&ن المناس&&ب  

معي&&نة، ولذل&&ك ف&&إن ه&&ذه الوظ&&ائف يج&&ب أن تخض&&ع       
للق&&&انون الدول&&&ي وأن تق&&&وم بمهم&&&ة اإلش&&&راف م&&&نظمة  

وف&ي ض&وء وظ&ائف المسجل والنظام الموجود      . دول&ية 
لإلش&&راف ف&&نرى أن يمك&&ن أن يخض&&ع للق&&انون ال&&دول    

�فهول&&&ندا س&&&ترحب بإنش&&&اء �، إذا تقدم&&&ت م&&&نظمة 
م اإلش&رافية آما أن وظائف التسجيل     دول&ية ل&تقلد المه&ا     

يمكن أن تقوم بها منظمة دولية قائمة أو منظمة ستنشأ         
� أو منظمة حكومية دولية وبالنظر إلى       �في رأي  

هولندا فإن األمم المتحدة يمكن أن تقوم بوظائف الهيئة 
اإلش&&رافية وف&&ي ه&&ذه الحال&&ة ف&&إن األمي&&ن الع&&ام لألم&&م      

المسجل فيما يتصل   الم&تحدة ه&و الذي سيقوم بوظائف        
 .باألنشطة الفضائية

إن هول&ندا تدرك أيضا بأنه ينبغي القيام بمزيد     
م&ن ال&بحوث وتوف&ير الم&وارد المادية والمالية الالزمة           

 .للقيام بهاتين الوظيفتين

س&&&&يدي الرئ&&&&يس، ف&&&&يما يتص&&&&ل ب&&&&دور لج&&&&نة 
اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض الس&&&لمية 

ل&&ندا ت&&رى ب&&أن آوب&&وس   ولجنت&&يها الفرعيتي&&ن، ف&&إن هو 
ولجنت&&يها الفرعيتي&&ن يج&&ب أن يظ&&ال تعم&&الن ف&&ي ه&&ذا    

�اإلط&&&&&&ار وخاص&&&&&&ة  �، وآم&&&&&&ا أن المع&&&&&&اهدات  
وال&&&بروتوآول يج&&&ب أن ي&&&تما داخ&&&ل هاتي&&&ن اللجنتي&&&ن  
ويق&&وم األمي&&ن الع&&ام بمهم&&ة اإلش&&راف عل&&ى تنف&&يذ ه&&ذا   

وينبغ&&&&ي أن نخط&&&&ر دائم&&&&ا الكوب&&&&وس   . ال&&&&بروتوآول
. م في هذا المجال من أعمال     ولجنتيها الفرعيتين بما يت   

وتفادي&ا لالزدواج&ية وره&نا بالمش&ارآة في تعيين هيئة           
اإلش&راف يمك&ن للج&نة آوب&وس ولجنتها الفرعيتين أن           

وإن . ال تعم&ل في هذا اإلطار إال بطلب من اليونيدروا    
االجتماع الدولي الحكومي لليونيدروا مع ممثلي مكتب 

تماعات ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي يمك&&ن أن يعق&&دا اج&&  
ويت&يحا الفرص&ة وم&زيد م&ن الف&رص لليون&يدروا لتنفيذ           

 .البروتوآول

أخ&&يرا س&&يدي الرئ&&يس، إن هول&&ندا ت&&رى ب&&أن     
ال&بروتوآول ينبغي أن يسجل في جدول أعمال الدورة        

 .وشكرا.  للجنة الكوبوس التي ستنعقد هذه السنة41

ش&&كرا لمم&&&ثل هول&&ندا عل&&ى ب&&&يانكم    : الرئFFيس 
حدث التال&&ي عل&&ى قائمت&&ي ه&&و الم&&ت. بش&&أن الب&&ند الثام&&ن
 .له الكلمة. ممثل المكسيك
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ت&&رجمة ) (المكس&&يك(جاسFFو . ر. ت. السFFيد م
شكرا سيدي الرئيس، إن    ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية       

وف&&دي ي&&ود أن ي&&بدأ باالنض&&مام إل&&ى الوف&&ود األخ&&رى       
لإلع&راب ع&ن امت&نانا لفرنس&ا وإليطاليا على ما قدمتاه           

معن&&ية بال&&نظر ف&&ي ه&&ذا    م&&ن دع&&م للهي&&ئة التش&&اورية ال   
الموض&&&وع، وق&&&د آان&&&ت ل&&&نا فرص&&&ة المش&&&ارآة ف&&&ي      

 .يونيو/االجتماع الذي عقد في روما في حزيران

وآم&ا ق&ال وف&دي خ&الل الت&بادل الع&ام ل&&آلراء،       
فإنن&ي أود أن أؤآ&د تأييدها للجنة الفرعية لكي تواصل           
تحل&&&&&&يل ال&&&&&&بروتوآول األول&&&&&&ي لليون&&&&&&يدروا بش&&&&&&أن  

غ&&ي أن تس&&تخدم اس&&تنتاجات الموج&&ودات الفض&&ائية وينب
 .اآللية التشاورية التي يدعمها وفدي

وف&&ي ه&&ذا الص&&دد ف&&إن وف&&د المكس&&يك ي&&ود أن    
يؤآ&&د أهم&&ية ض&&مان ال&&نزاهة وم&&راعاة جم&&يع الم&&بادئ  
الموج&&ودة ف&&ي مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة ف&&ي الفض&&اء       

ويج&&ب أن نفك&&ر ف&&ي االق&&تراح ال&&ذي قدم&&ه    . الخارج&&ي
لم&&بادئ ال تعك&&س ف&&ي فه&&ذه ا. مم&&ثل آولومب&&يا ب&&األمس

دي&&&باجة ال&&&بروتوآول فحس&&&ب ولك&&&ن أيض&&&ا ف&&&ي ن&&&ص 
، A/AC.105/C.2/L.233وآم&ا ت&م في      . ال&بروتوآول نفس&ه   

ف&&إن وف&&&ود أخ&&&رى ت&&رى أن&&&ه م&&&ن الكاف&&ي ال&&&نظر ف&&&ي    
الم&&بادئ بص&&فة عام&&ة وأن ت&&تأآد م&&ن أن وص&&فا له&&ذه     

وربما سيكون من   . الم&بادئ ي&رد في نص البروتوآول      
؟ي&&تعذر [حس&&ب ف&&ي الدي&&باجة  الكاف&&ي أيض&&ا أن نش&&ير ف 

يج&ب أن يض&من األسلوب االحترام الكامل        ] س&ماعها؟ 
لمس&&&ؤوليات وحق&&&وق ال&&&دول المنص&&&وص عل&&&يها ف&&&ي   

وترى أن من المناسب للجنة . اتفاقيات القانون الخاص
الفرع&ية القانون&ية أن تواص&ل ال&نظر في هذا لكي تبدد             

 .جميع المشاغل

ن س&يدي الرئ&يس، إن وف&دي يح&بذ النظر في أ            
تق&&&وم األم&&&م الم&&&تحدة ع&&&بر الكوب&&&وس أو ع&&&بر مكت&&&ب  
ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي ال&&دور ال&&ذي س&&تقوم ب&&ه   

ولذل&ك، يمك&ن أن نؤي&د التوص&ية التي          . آهي&ئة إش&رافية   
تقدمت بها الهيئة التشاورية بحيث تقوم األمانة بدراسة 

وآذل&&ك ال&&دور ال&&ذي ي&&ناط بالهي&&ئة     . الش&&روط المس&&بقة 
قة يمك&&&ن أن ن&&&درك ه&&&يكل   وبه&&&ذه الط&&&ري . اإلش&&&رافية

أن ] ؟يتعذر سماعها؟ [وتموي&ل ومتطل&بات هذه الهيئة،       
نحص&ل عل&ى الرأي القانوني لألمانة بشأن هذه الدورة          
 .وأن ال يتناقض مع الوالية الممنوحة لألمم المتحدة

وأخ&يرا، فإن وفد المكسيك يود أن يبرز آذلك        
 أهم&ية ق&يام اللج&نة الفرع&ية بالنظر في أثار نقل حقوق            

�الملك&ية المج&ردة، فالمس&ألة تتص&ل         �، ف&إن الدول    
المطلق&ة يج&ب أن تح&ترم المع&اهدات القانونية والسيما        

آما . ف&يما يتص&ل بالدائ&ن والمدي&ن ف&ي البلدان المختلفة           
أن&ه يج&ب أن ت&تحمل المس&ؤولية ع&ن الخدمات المقدمة             
والس&&يما أن نق&&ل الموج&&ودات يمك&&ن أن تك&&ون ع&&امال     

 .ةأساسيا في هذه األنشط

 .شكرا سيدي الرئيس

ش&&كرا لمم&&ثل المكس&&يك بش&&أن الب&&ند   : الرئFFيس
 .ثمانية من جدول األعمال

أيها الوفود الكرام، هل هناك أي وفد آخر يود    
 .أخذ الكلمة؟ أجل، ممثل اليابان يود أن يأخذ الكلمة

ت&رجمة فورية   ) (ال&يابان (آاموهFارا   . السFيد م  
 أوال، إن   .ش&كرا سيدي الرئيس   ): م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية     

وف&د ال&يابان ي&ود أن يع&رب ع&ن امت&نانا لحكومة فرنسا             
وإليطال&&يا وآذل&&ك للوآال&&ة الفض&&ائية األوروب&&ية عل&&ى     
تنظ&&&يمهما الجتماع&&&ي الهي&&&ئة التش&&&اورية ف&&&ي ب&&&اريس  

 .وروما بشأن البروتوآول األولي

س&&يدي الرئ&&يس، إن وف&&د ال&&يابان ي&&درك أهم&&ية  
آما أنه . ميةدعهم تطوير قانون الفضاء وتطبيقاته السل

ي&درك بأن البروتوآول قد نوقش تلبية لهذا التطور في       
ولك&&ن ه&&ناك بع&&ض العناص&&ر المعق&&دة الت&&ي   . األنش&&طة

ينبغ&&&ي ت&&&ناولها ح&&&تى ال يك&&&ون ه&&&ناك ت&&&ناقض بي&&&ن       
. المع&&اهدات الموج&&ودة وآذل&&ك ب&&روتوآول اليون&&يدروا  

ولذل&ك ف&إن ال&يابان ت&رى بأن&ه م&ن الواج&ب قيام المزيد                
 .من النظر

ل&&يابان ت&&رى بأن&&ه يمك&&ن أن تك&&ون ه&&ناك      إن ا
� خط&&ورة ف&&ي تأث&&ير �ف&&ي إدراج بع&&ض العناص&&ر 

ف&ي دي&باجة البروتوآول، لكن، اليابان يود أن يفيد بأنه    
سيكون من المستحسن أن تؤآد الضمانات المنصوص 
عليها في الديباجة في نص البروتوآول، بحيث تتناول 

 .مسؤوليات الدول في إطار المعاهدات الدولية

آم&&ا س&&يكون م&&ن الض&&روري أيض&&ا توض&&يح     
مفه&&وم الدول&&ة المطلق&&ة إذا م&&ا نق&&ل جس&&م فض&&ائي إل&&ى    

 .ملكية جهة أخرى أو هيئة غير حكومية

 .وشكرا سيدي الرئيس

شكرا لممثل اليابان على بيانه بشأن      : الرئيس
واآلن أعطي الكلمة   . الب&ند الثام&ن م&ن ج&دول األعم&ال         

 .لممثل آندا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (آ&&ندا(الFFوش . السFFيدة م
ش&كرا س&يدي الرئ&يس، إن وفد آندا         ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

ي&&ود أن يس&&تغل ه&&ذه الفرص&&ة لك&&ي يش&&ير إض&&افة إل&&ى     
بياننا باألمس، بأن البروتوآول األولي قد ييسر تمويل 
الموج&&&ودات الفض&&&ائية وتطوي&&&ر األنش&&&طة الفض&&&ائية، 

فه&&ذه المس&&ائل . ولك&&ن ه&&ناك مس&&ائل مهم&&ة يج&&ب حله&&ا 
 نط&&اق االل&&تزامات الدول&&ية والحق&&وق الدول&&ية  تنش&&أ ف&&ي

للدول واالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية       
والمع&&&اهدات الدول&&&ية وآذل&&&ك ف&&&ي س&&&ياق التش&&&ريعات   

 .وشكرا سيدي الرئيس. الوطنية لكندا

ش&كرا لمم&ثلة آندا على بيانها بشأن        : الرئFيس 
 .البند الثامن
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 أو ه&&ل ه&&ناك م&&ن ي&&ود أخ&&ذ الكلم&&ة م&&ن دول     
مراقبي&&&ن؟ ل&&&يس ه&&&ناك م&&&ن ي&&&ود أخ&&&ذ الكلم&&&ة، إذن،      
سنواص&&ل ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الثام&&ن ف&&ي جلس&&ة م&&ا بع&&د      

 .الظهر

 

 

اقFتراحات لجنة الفضاء الخارجي لألغراض السلمية       
بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية 

 .أثناء دورتها الثانية واألربعين

صل النظر في   أيه&ا الوف&ود الك&رام، اآلن سنوا       
اقتراحات لجنة  "الب&ند العاشر من جدول أعمالنا، وهو        

الفضاء الخارجي لألغراض السلمية بشأن بنود جديدة       
تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورتها الثانية        

لق&د بدأن&ا ف&ي ال&نظر بهذا البند في األمس      ". واألربعي&ن 
ذا واآلن سنواص&&ل ال&&نظر ف&&ي ه&&ذا الب&&ند ف&&ي جلس&&ة ه&&   

 .الصباح على مستوى اللجنة الفرعية

فهل هناك أي وفد يود أخذ الكلمة؟ وهل هناك   
أيضا أي مراقب يود أخذ الكلمة بشأن هذه الموضوع؟ 

إذن، سنواصل النظر  . ل&يس ه&ناك م&ن ي&ود أخذ الكلمة         
 .في هذا البند في جلسة ما بعد الظهر

لك&ن أود أن أسألكم، هل ترغبون في مواصلة        
ميا عل&&ى مس&&توى اللج&&نة الفرع&&ية أو    ال&&نظر ف&&يه رس&&  

ترغ&&بون إج&&راء مش&&اورات بط&&ريقة غ&&ير رس&&مية ه&&ذا 
المس&اء، ح&تى نتمك&ن م&ن ت&بادل اآلراء بشأن هذا البند              
وبذل&ك نس&تعد لمناقش&ة الصيغة النهائية، هل هناك وفد           
آخر؟ ال من وفود أو مراقبين يودون أخذ الكلمة، إذن، 

اقش الب&&&ند حس&&&ب االق&&&تراح ال&&&ذي تقدم&&&ته، إذن، س&&&نن   
العاش&ر في المشاورات غير الرسمية، طبعا في غرفة          
االج&&تماعات وس&&تكون لدي&&نا نف&&س الخدم&&ات، خدم&&ات    
ال&ترجمة الت&ي لدي&نا اآلن ولكن&نا سنناقش&ه أول بط&ريقة       

. غ&&ير رس&&مية ق&&بل أن نن&&تقل لمناقش&&ته بش&&كل رس&&مي     
ومم&ثل الس&ويد سيس&اعدني ف&ي ه&ذه المهم&ة، ل&يس هنا               

 غ&&ير الرس&مية ولك&&ن أيض&&ا  فحس&ب خ&&الل المش&اورات  
خ&&الل االس&&تراحة وبع&&د ذل&&ك خ&&الل االتص&&االت م&&ع       

 .الوفود وآما ترغبون

أيه&&ا الوف&&ود الك&&رام، س&&أنهي ال&&نظر ف&&ي الب&&ند    
العاش&&ر خ&&الل اج&&تماع اللج&&نة الفرع&&ية بك&&امل هيئ&&تها، 

 .ولكن أود أن أطلب موافقتكم على نقطة أخرى

أود أن أعط&&ي الفرص&&ة ل&&بعض الوف&&ود الت&&ي     
 عن رغبتها في إعالمنا بنتائج المؤتمر الرابع        أعرب&ت 

 14ل&دول أم&ريكا الذي عقد آرتاجينا في آولومبيا من           
عف&وا، س&أخبرآم ف&يما بع&د     . 2002م&ايو  / أي&ار 17إل&ى  

لك&&ن أع&&تقد ب&&أن ذل&&ك . ع&&ن ت&&اريخ انعق&&اد ه&&ذا المؤتم&&ر
المؤتم&ر آ&ان مؤتم&را مهما وينبغي أن نأخذ فكرة عن            

ن أع&يد ف&تح ب&اب النظر في         ن&تائجه وله&ذا الس&بب أود أ       

وفي إطار . البند الذي يتصل بأنظمة المنظمات الدولية
ه&&ذه ال&&نقطة س&&نعطي الفرص&&ة لممثل&&ي ال&&بلدان الذي&&ن      

أع&&تقد ب&&أن وف&&د   . ي&&ودون أن يعط&&ون ه&&ذه المعلوم&&ات  
 .تشيلي هو الذي سيعطينا هذه المعلومات

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(آونشا  . السFيد ج  
 ش&كرا س&يدي الرئيس، أشكر المكتب   ):اللغ&ة اإلس&بانية   

إذن، إن . على إعطاءنا الكلمة لنعطيكم معلومات عامة
األم&&ر ي&&تعلق باالج&&تماع التحض&&يري لخ&&براء المؤتم&&ر  

فق&د عق&د هذا االجتماع   . الفض&ائي ال&رابع ل&دول أم&ريكا     
وقد وافقنا  . أب&ريل م&ن ه&ذه السنة      / نيس&ان  5 إل&ى    2م&ن   

ضائي الرابع آما   خالل&ه على تطبيق آليات المؤتمر الف      
 .اعتمدنا إعالنا سأتلوه عليكم

إن ف&ريق الخ&براء ف&ي النصف الجنوبي للكرة          
األرض&ية ال&ذي اج&تمع ف&ي إط&ار األعمال التحضيرية            
للمؤتم&&&ر الفض&&&ائي ل&&&دول أم&&&ريكا ال&&&ذي س&&&ينعقد ف&&&ي   

مايو من  / أيار 17 إلى   14آرتاجي&نا ف&ي آولومب&يا م&ن         
 .هذه السنة

 وعلى جدول   أوال، اض&طلع على نص الوثيقة     
 .أعمال المؤتمر الذي اقترحه وفد آولومبيا

ثانيا، يشكر الخبراء الذين من خالل إعالناتهم 
س&اهموا ف&ي إث&راء مح&توى المؤتمر وآذلك المناقشات           

 .التي تجري خالله

ثال&&ثا، يدع&&و جم&&يع ال&&دول والمش&&ارآين إل&&ى      
اإلس&&هام بنش&&اط ف&&ي العمل&&ية التحض&&يرية ع&&ن ط&&ريق     

 .تقديم عروض

، يدع&و ال&دول ف&ي الق&ارة األمريكية إلى           رابع&ا 
المش&ارآة ف&ي أعل&ى مس&توى ممكن في المؤتمر ودعم         

 .السياسة وخطة العمل اللتان ستعتمد في مناقشتنا

خامس&&&&&&ا، يدع&&&&&&و الم&&&&&&نظمات المتخصص&&&&&&ة 
والجامع&ات إلى اقتراح بدائل ومبادرات وآذلك أفكارا      
الت&&&ي س&&&تتيح تنف&&&يذ الم&&&بادرات الت&&&ي س&&&تعرض عل&&&ى   

 .الفضائي الرابعالمؤتمر 

سادس&ا، تشكر حكومة آولومبيا على األعمال       
التحض&&&&يرية والتنظيم&&&&ية الت&&&&ي أتاح&&&&ت نج&&&&اح ه&&&&ذا    

 .االجتماع

س&&ابعا، تش&&كر تش&&يلي عل&&ى تنظ&&يم وعل&&ى م&&ا     
وضع رهن إشارة المستمعين من تسهيالت، سانتياغو       

2002. 

إن ه&&&&ذا اإلع&&&&الن ق&&&&دم لألمان&&&&ة وس&&&&&يترجم     
ون&&ود، . رة ه&&ناوس&&يوزع عل&&ى جم&&يع الوف&&ود الحاض&&   

وس&&نكون ممنوني&&ن إذا م&&ا س&&محتم لوف&&د آولومب&&يا أن      
 .وشكرا سيدي الرئيس. يكمل المعلومات التي قدمناه
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ش&&كرا لوف&&د تش&&يلي عل&&ى إعطاءن&&ا     : الرئFFيس
معلوم&&ات ع&&ن االج&&تماع التحض&&يري لمؤتم&&ر الفض&&اء 
ال&&رابع ل&&دول أم&&ريك ال&&ذي س&&يعقد ف&&ي آرتاجي&&نا ف&&ي       

أن&&&ا  . 2002م&&&ايو  / أي&&&ار 17 إل&&&ى  14آولومب&&&يا م&&&ن   
أستس&مح على المعلومات الخاطئة التي قدمتها من قبل         
ألنن&ي ل&م أآ&ن أع&رف االس&م الحقيق&ي لذل&ك االجتماع،               
ولذل&ك فإنن&ي مم&نون لكم بتصحيح الخطأ الذي سقطت      

وآذلك إطالعنا على ما . فيه وآذلك بتصحيح التواريخ
 .تم وما هو متوقع

فير ه&ل ه&ناك أي وف&د آخر يود أخذ الكلمة؟ س     
 .آولومبيا له الكلمة

ترجمة فورية  ) (آولومبيا(ايبFيس   . السFيد س  
أوال، وقبل  . شكرا سيدي الرئيس  ): م&ن اللغة اإلسبانية   

آ&&&ل ش&&&يء، أود أن أش&&&كرآم عل&&&ى إع&&&ادة ف&&&تح ب&&&اب     
المناقش&&ة بش&&أن ه&&ذا الب&&ند م&&ن ج&&دول األعم&&ال لك&&ي        
نطلعك&م عل&ى ن&تائج االج&تماع ال&ذي عق&د في سانتياغو            

�وال&&ذي ��آمم&&ثل آولومب&&يا ل&&دى الكوب&&وس، ، و
أود أن أطلعك&م عل&ى م&ا توص&لنا إل&يه م&ن ن&تائج، على               

 :النحو التالي

أوال، أود أن أش&&&ير إل&&&ى أن&&&ه خ&&&الل األس&&&بوع 
المقبل فإن آولومبيا دعت إلى اجتماع للسفراء سينعقد        
ف&&ي بوغوت&&ا ف&&ي مق&&ر الس&&فارة به&&دف طل&&ب مش&&ارآة      

ولهذا . نادوله&م عل&ى أعلى مستوى في اجتماع آرتاجي        
الس&&بب اع&&تقدنا أن&&ه س&&يكون م&&ن المناس&&ب أن نطلعك&&م    
عل&ى الن&تائج وآذل&ك الق&رارات التي اتخذت وآذلك أن            

وبالرغم . نع&رض عل&يكم مخ&تلف الوث&ائق ذات الص&لة          
م&&ن أن األم&&ر ي&&تعلق بمؤتم&&ر إقليم&&ي أو ق&&اري، ف&&إن      
أعض&&&اء آوب&&&وس مدع&&&وون رس&&&ميا لحض&&&وره وأن&&&تم  

 .تعلمون ذلك

ر أن لدي&&&&نا ص&&&فحة عل&&&&ى  أود آذل&&&ك أن أش&&&ي  
االنترن&&&&ت يمك&&&&ن أن تس&&&&جلوا ف&&&&يها أنفس&&&&كم ل&&&&تقديم     

ط&&بعا س&&نطلعكم آ&&تابة . عروض&&كم أو ل&&تقديم معلوم&&ات
عل&ى ع&نوان ه&ذا الموق&ع عل&ى االنترن&ت حتى تتمكنوا        

وذلك آما قلت إما لتقديم المعلومات    . من الوصول إليه  
 .أو لتسجيل أسمائكم آمقدمي عروض

خ&براء الذي عقد في   لق&د ش&ارك ف&ي اج&تماع ال        
س&انتياغو بدع&وة من زميلي من تشيلي، وأود أن أقول        
لكم بأن الدولة المضيفة، وإنما آل الدول التي شارآت     
ف&ي ه&ذا االج&تماع، آ&ل ه&ذه ال&دول متحمس&ة وملتزمة               

طبعا آان هناك حضور إقليمي ولكن . بإنجاح المؤتمر
أود أن أش&&&&ير إل&&&&ى أن الوآال&&&&ة الفض&&&&ائية األوروب&&&&ية 

آت في ذلك االجتماع وهذه ثالث مرة تشارك في         ش&ار 
 .هذا المؤتمر حيث شارآت في المؤتمرات السابقة

آم&&&&ا أود أن أش&&&&كر مكت&&&&ب ش&&&&ؤون الفض&&&&اء  
الخارج&&&&ي ف&&&&ي األم&&&&م الم&&&&تحدة ال&&&&ذي ال&&&&تزم وتعه&&&&د  
بالمشارآة في هذا المؤتمر، إذ عقد فريق الخبراء عدة 
جلس&ات وتمخض&ت ن&تائجه ع&ن وث&يقة تت&ناول مختلف             

واض&يع التي سيتم التطرق إليها في المؤتمر وآذلك        الم
بصفة عام، سأقول بأننا سنعقد ثالث     . الج&دول الزمن&ي   

جلس&ات متوازية، وإحداها ستعنى باإلعالن السياسي،       
واالج&&&تماع الثان&&&ي الم&&&وازي فس&&&ميناه تطوي&&&ر عل&&&وم    
وتكنولوج&&&يا الفض&&&اء، سيقس&&&&م إل&&&ى ع&&&دة أنموط&&&&ات     

د أن نعرف آيف وف&ي آولومب&يا ن&و     . سياس&ات الفض&اء   
يتس&نى لمخ&تلف الهيئات أن تنشأ وآيف يمكن أن تذلل           

وه&&ذه عل&&ى . الص&عوبات الت&&ي تواجهه&&ا ه&ذه الش&&رآات  
 .أية حال سوف تكون مسألة في غاية األهمية

ثال&ثا، س&وف ن&برز اآلليات المتعددة األطراف         
 .وضرورة وضع استراتيجية جديدة للمنطقة

مشروعات، وخ&تاما اآلل&ية والمنهج&ية لتنفيذ ال       
وتبين لنا أنه ال يكفي أن نسرد احتياجات اإلقليم ولكنه       

أن نعرف المنهجية المتبعة في     : ينبغ&ي إض&افة إلى ذل     
 .تقديم المشروع والشكل المطلوب

آل&ية ال&تمويل، ه&ي مسألة أخرى هامة أبرزت         
وخ&&تاما، تحل&&يال لتوص&&يات  . باعت&&بارها موض&&وع ه&&ام 

وى اإلقليم&&&ي المؤتم&&&ر الثال&&&ث وتطب&&&يقها عل&&&ى المس&&&ت 
وآ&يف ي&تم تنفيذ هذه التوصيات الصادرة عن المؤتمر        

 .الثالث على النطاق اإلقليمي

ث&م هناك لجنة عملية أخرى ثالثة ترآز عملها         
عل&ى تطب&يق العل&م والتكنولوج&يا وتطوير تكنولوجيات          

وه&&نا ف&&إن مح&&اور س&&ت، المح&&ور األول ه&&و      . جدي&&دة
عن ] ها؟؟يتعذر سماع[االتص&االت والتعل&يم عن بعد و      

أم&ا المحور الثاني فهو،    . بع&د، ه&ذا ه&و المح&ور األول        
المح&ور الثال&ث، البيئة وتغيير   . التعل&يم وعل&وم الفض&اء    

وي&بدو أن&ه م&ن األهم&ية بمكان أن نضع بعض            . الم&ناخ 
المح&&&ور . الم&&&بادئ العام&&&ة نت&&&يجة الج&&&تماع آرتاجي&&&نا 

ال&رابع، ه&&و، إدارة الم&&وارد الطبيع&ية، وه&&نا ينبغ&&ي أن   
دي&&نا منهج&&ية ت&&أخذ ف&&ي الحس&&بان توف&&ر الم&&وارد يك&&ون ل

ث&&م، المح&&ور الخ&&امس، وه&&و مح&&ور  . الطبيع&&ية آ&&ثروة
أساس&&ي ومرآ&&زي، ه&&ذا المح&&ور ه&&و اإلن&&ذار الم&&بكر     

 .للكوارث الطبيعية وتخفيف أثرها

؟ي&&&&&تعذر [إذن، ه&&&&&ذه ه&&&&&ي المح&&&&&اور، إذن،   
تنس&&&يق، تنس&&&يق عل&&&ى المس&&&توى الدول&&&ي    ] س&&&ماعها؟

المنسقون الدوليون قد . طنيوتنسيق على المستوى الو  
تلق&&وا بش&&كل طي&&ب واتص&&لوا بمنس&&قين عل&&ى المس&&توى   
الوطن&&ي وبذل&&ت جه&&ود آب&&يرة ف&&ي آولومب&&يا ب&&وزارة       
المواص&&&الت ووزارة الش&&&ؤون الخارج&&&ية وال&&&وزارة    

وه&&&ناك . المس&&&ؤولة ع&&&ن الط&&&يران المدن&&&ي وغ&&&يرها    
مجموع&&ة آب&&يرة م&&ن المؤسس&&ات تعم&&ل مع&&نا عل&&ى أي&&ة 

 .مهمةحال في إطار هذه ال

خ&تاما، ي&ا س&يادة الرئ&يس، وه&نا س&وف نوزع             
وث&&يقة به&&ذا الش&&أن، ه&&نا ن&&ود أن نش&&ير إل&&ى معلوم&&ات     
عام&ة ع&ن زي&ارة آرتاجينا، مع تقديم خطوط إرشادية           
للوف&ود بالنس&بة لعملية الوصول واستقبالهم في المطار         

وعلى . ونقله&م ومس&ائل الص&حة والس&كن، وهل&م جرى          
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؟يتعذر [يرة التي بذلتها    آل حال هو نتيجة للجهود الكب     
وحين تقرؤون الوثيقة يتبين    . ف&ي آولومب&يا   ] س&ماعها؟ 

ه&&&ناك مس&&&ائل أخ&&&رى أود . لك&&&م هي&&&ئة المؤتم&&&ر تمام&&&ا
ال&&تطرق إل&&يها وه&&ي أن تقدم&&وا ه&&ذه المعلوم&&ات إل&&ى      
عاص&&متكم وتقوم&&وا ع&&نا ب&&الدعوة وس&&وف يس&&عدنا أن    

 .نالقيكم في آارتاجينا

يا على هذه شكرا للسيد ممثل آولومب: الرئيس
المعلوم&&ات الت&&ي آمل&&ت مجموع&&ة المعلوم&&ات األول&&ى   

وأنت قد استفضت   . الت&ي تق&دم به&ا الس&يد مم&ثل تش&يلي           
 .في محتوى المؤتمر المقبل

ه&&&ل ه&&&ناك م&&&ن ي&&&ود أن يض&&&يف إل&&&ى ه&&&ذه       
إذن، نك&&ون ق&&د انتهي&&نا م&&ن موض&&وع    . المعلوم&&ات؟ ال

المعلومات المتعلقة "الب&ند الخامس من جدول األعمال      
طة الم&&&&نظمات الدول&&&&ية، ف&&&&يما ي&&&&تعلق بق&&&&انون    بأنش&&&&
 .، وهذا الموضوع قد أنهيناه تماما اآلن"الفضاء

س&&وف أرف&&ع إذن ه&&ذه الجلس&&ة للج&&نة الفرع&&ية  
وذل&&ك للس&&ماح للف&&ريق الع&&امل المعن&&ي بالب&&ند الس&&ادس    
لك&&&ي يعق&&&د اج&&&تماعه الخ&&&امس ب&&&ترأس الس&&&يد م&&&انويل 

 .الفاريز من بيرو

رآم ب&&برنامج وق&&بل أن نفع&&ل ه&&ذا أود أن أخ&&ب  
سوف نواصل عصر اليوم دراسة     . العمل عصر اليوم  

مش&روع اتفاق&ية المعه&د الدول&ي لتوح&&يد     "الب&ند الثام&ن،   
القانون الخاص بشأن الضمانات الدولية على المعدات     
الم&&نقولة وآذل&&ك مش&&روع ال&&بروتوآول األول&&ي ح&&ول     

والت&&ي س&&وف " المس&&ائل الخاص&&ة باألص&&ول الفض&&ائية 
 ث&&م ه&&ناك ال&&بروتوآول الخ&&اص  تعق&&د ف&&ي آي&&ب ت&&اون، 

وم&&ن ث&&م  . بالمم&&تلكات الفض&&ائية واألص&&ول الفض&&ائية   
الب&&نود الجدي&&دة الت&&ي س&&وف تت&&ناولها اللج&&نة الفرع&&ية   "

وبالنسبة لهذا  ". القانون&ية في دورتها الثانية واألربعين     
الب&&&ند، أي الب&&&ند العاش&&&ر، فق&&&د اتفق&&&نا عل&&&ى أن نعق&&&د       

لرسمية في المناقش&ات عل&ى مستوى المشاورات غير ا   
ه&&ذه القاع&&ة وذل&&ك بوج&&ود ال&&ترجمة الفوري&&ة، وآذل&&ك     

 .بمساعدة السيد هيدمان المنسق من السويد

ويت&&ناهى إل&&ي إل&&ى أن رئ&&يس الف&&ريق الع&&امل،  
بالنس&&بة ل&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده،     
ل&يس موج&ودا ح&تى اآلن وأن&ه سوف يقدم على الفور،             

حه وف&&ي ض&&وء م&&ا ط&&ر   . وق&&د ي&&تأخر بع&&ض لحظ&&ات   
زميل&&نا م&&ن االتح&&اد الروس&&ي الس&&يد آولوس&&وف، ه&&ذا     
الج&دول موج&ود، وربم&ا تس&تغلون الوق&ت المتبق&ي هنا             
ف&ي االس&تراحة الت&ي سوف نأخذها اآلن في قراءة هذه         

إذن، بع&د ذل&ك س&وف نع&ود لالج&تماع، ونعق&&د      . الوث&يقة 
إذن، نوقف . اجتماع الفريق العامل بشأن البند السادس

وس&&وف نلتق&&ي م&&رة أخ&&رى ف&&ي   جلس&&تنا لف&&ترة بس&&يطة  
أق&&رب وق&&ت ممك&&ن وبمج&&رد أن يأت&&ي رئ&&يس الف&&ريق     

 .شكرا جزيال. العامل بشأن البند السادس
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