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 )الجمهورية التشيكية(السيد فالديمير آوبال : الرئيس

 
 15/15ة الساعة افتتحت الجلس

الEEنظر فEEي مشEEروع اتفاقEEية المعهEEد الدولEEي لتوحEEيد     
القEEEانون بشEEEأن الضEEEمانات الدولEEEية علEEEى المعEEEدات     
المتEنقلة والمشEروع األولEي للبروتوآول الملحق بها         

 والمتعلق بالمسائل الخاصة بالملكية الفضائية

 669ع&ند إعالن بدء الجلسة رقم        [ :الرئEيس 
ج&&&&نة اس&&&&تخدام الفض&&&&اء  للج&&&&نة الفرع&&&&ية القانون&&&&ية لل 

الخارج&ي ف&ي األغ&راض الس&لمية م&ن قبل الرئيس، لم         
المترجم الفوري يبدأ بـ . يك&ن ه&ناك أي ت&رجمة فوري&ة       

 :[���، بش&أن الض&مانات الدول&ية على المعدات         
المنقولة وفي المشروع األولي للبروتوآول الملحق به       

 .والمتعلق بالمسائل الخاصة بالممتلكات الفضائية

 .عطي الكلمة لممثل البرازيل الموقرواآلن أ

) ال&&&&&برازيل(اليEEEEEته دي سEEEEEيلفا . السEEEEEيد س
ش&&كرا س&&يدي  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

أود أوال وق&&&&بل آ&&&&ل ش&&&&يء أن أق&&&&ول ب&&&&أن   . الرئ&&&&يس
ال&&&برازيل ت&&&رى ب&&&أن الكوب&&&وس ه&&&ي المحف&&&ل المالئ&&&م  
للمناقش&&ة بش&&أن ق&&انون اليون&&يدروا، وآذل&&ك ح&&ول أي      

الفض&&&اء الخارج&&&ي بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك    موض&&&وع ي&&&تعلق ب 
 .األنشطة الفضائية التي تقوم بها الكيانات الخاصة

وم&ن المه&&م التذآ&&ير بأن&ه وفق&&ا لإلع&&الن بش&&أن   
ال&تعاون الدول&ي بش&أن اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي لم&ا        
ف&&يه مص&&لحة ال&&دول واعت&&بارا لمص&&الح ال&&بلدان النام&&ية  

ة وهذا هو القرار الذي اعتمد من طرف الجمعية العام        
لألم&م الم&تحدة فإن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في    
األغ&&&راض الس&&&لمية يج&&&ب أن تق&&&وم بدوره&&&ا آمحف&&&ل  
لت&بادل المعلومات بشأن األنشطة الوطنية والدولية في        

 .مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه

آم&&ا أن&&ه م&&ن المه&&م آذل&&ك أن نؤآ&&د عل&&ى أن       
دون المناقش&&ة بش&&أن ه&&ذا الموض&&وع يج&&ب أن تح&&ول    

وج&ود أي ت&نازع بي&ن بروتوآول يونيدروا ومعاهدات          
األم&م الم&تحدة الخم&س وف&ي حال&ة وجود أي تباين فإن              
أحك&&ام المع&&اهدات الخم&&&س لألم&&م الم&&&تحدة ه&&ي الت&&&ي     

ويج&&ب إي&&الء  . ينبغ&&ي أن تك&&ون له&&ا الحج&&ة ف&&ي رأي&&نا   
عناية خاصة لألحكام المتصلة بالتسجيل في الفقرة في 

 .ول اليونيدرواالفصل الثالث من بروتوآ

وت&رى ال&برازيل بأن األمم المتحدة، من خالل      
إح&&&دى وآاالته&&&ا، يج&&&ب أن تش&&&كل الهي&&&ئة اإلش&&&رافية   

 م&&&ن ب&&&روتوآول  17المنص&&&وص عل&&&يها ف&&&ي الم&&&ادة    
 .يونيدروا

إن وف&د ال&برازيل ي&تفق م&ع وجهة نظر بلجيكا       
والت&&ي ت&&رى ب&&أن مس&&ألة نق&&ل األجس&&ام الفض&&ائية ه&&ي      

جب تناولها في إطار العالقة المس&ألة المحوري&ة الت&ي ي     
ون&&رى . بي&&ن مع&&اهدة التس&&جيل وب&&روتوآول يون&&يدروا  

بأن&ه م&ن المناس&ب ومن المالئم أن تسجل تلك األجسام         
وفق&ا ل&بروتوآول يون&يدروا، لك&ن يجب أن تسجل أوال             
وفق&ا لمع&اهدة التس&جيل، وه&ي المع&اهدة الت&ي يجب أن              

 .نعتبرها القانون األعلى
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 .شكرا سيدي الرئيس

 أود أن أط&&رح عل&&يكم س&&ؤاال بس&&يطا :رئEEيسال
ف&&ي الفق&رة األخ&&يرة م&ن ب&&يانكم، ال&&ذي وزع   . للتوض&يح 

علينا آتابة، قلتم بأن البرازيل ترى بأن البرازيل ترى    
ب&أن األم&م الم&تحدة م&ن خ&الل إحدى وآاالتها يجب أن       

م&&اذا تقص&&دون بع&&بارة   . تك&&ون ه&&ي الهي&&ئة اإلش&&رافية   
الت المتخصص&&ة إح&&دى الوآ&&االت؟ ه&&ل تع&&نون الوآ&&ا  

داخ&&ل م&&نظومة األم&&م الم&&تحدة؟ أو تقص&&دون هي&&ئة م&&ن 
 هيئات أجهزة األمم المتحدة؟

) ال&&&&&برازيل(اليEEEEEته دي سEEEEEيلفا . السEEEEEيد س
أجل، إننا نفهم   ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية         (

�ب&&أن الوآال&&ة، �، ه&&ذه الهي&&ئة ه&&ي آوب&&وس ولك&&ن  
ل&يس آذل&ك بالض&رورة، ف&ربما ي&توقف ذلك على قرار            
خ&اص ي&تخذه مجموع&ة م&ن ال&دول األعضاء في األمم          

ولك&ن نرى  . الم&تحدة لك&ي ت&نظر ف&ي أفض&ل الخ&يارات        
بأن الكوبوس، أي لجنة استخدام الفضاء الخارجي في        
األغ&&راض الس&&لمية ه&&ي الت&&ي س&&تكون تل&&ك ه&&ي الهي&&ئة 
دون أن تكون بالضرورة فقد تكون أي هيئة أخرى أو       

دة، ليس المهم ما    وآال&ة أخرى داخل هيكل األمم المتح      
. ه&&ي ه&&ذه الهي&&ئة أو اله&&يكل ال&&ذي يج&&ب أن يك&&ون له&&ا  

وفي الواقع ال نعرف سيدي الرئيس بالتفاصيل، جميع        
ولهذا السبب  . األجه&زة والهي&ئات التابعة لألمم المتحدة      

فإننا فضلنا عدم ذآر أي هيئة مثل الكوبوس مثال آحل 
ممك&ن، ولك&ن ن&توقع م&ثال أن تكون الكوبوس هي هذه             

الهي&&ئة الت&ي س&&تكلف باإلش&راف عل&&ى األنش&&طة   . الهي&ئة 
الفضائية ألن الكوبوس هي الهيئة الرئيسية التي تتولى 
 .النظر في جميع القوانين المتصلة بالفضاء الخارجي

 .وشكرا سيدي الرئيس

ش&&كرا لمم&&ثل ال&&برازيل عل&&ى ه&&ذه     : الرئEEيس
أيه&&ا الس&&يدات والس&&ادة، ه&&ل ه&&ناك أي     . التوض&&يحات

د أن يأخذ الكلمة؟ أرى ممثل األرجنتين مم&ثل آخ&ر ي&و    
 .فله الكلمة. يود أن يأخذ الكلمة

ت&&&رجمة ) (األرجنتي&&&ن(سEEEايوس . السEEEيد س
. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية   

س&&&يدي الرئ&&&يس، إن وف&&&دي ي&&&ود أن يش&&&كر حكومت&&&ي   
فرنس&&ا وإليطال&&يا عل&&ى استض&&افتهما الجتماع&&ي اآلل&&ية  

أن أعبر عن امتناني لليونيدروا وأود آذلك . التشاورية
عل&ى أعمال&ه وآذل&ك االمت&نان عل&ى الجه&ود التي بذلها              

 .في الوثيقة التي عرضها علينا

س&&يدي الرئ&&يس، ن&&ود أن ندل&&ي بع&&دد قل&&يل م&&ن  
المالحظ&&ات بخص&&وص المق&&ترح األول&&ي المع&&روض    

أوال، ن&&ود أن نش&&ير إل&&ى ش&&يء مه&&م ف&&ي نظ&&ر     . علي&&نا
ن تك&&&ون لمعاي&&&ير جم&&&يع الوف&&&ود وه&&&و الحاج&&&ة إل&&&ى أ 

الق&انون الدول&ي الحج&ية وه&ي المض&منة ف&ي مع&&اهدات       
يجب أن تكون لديها    . األم&م الم&تحدة للفض&اء الخارجي      

 .األسبقية على المبادئ الموجودة في البروتوآول

وبالم&&&ثل، نع&&&تقد بأن&&&ه يج&&&ب تج&&&رى دراس&&&ة    
لتكال&يف تنف&يذ السجل الدولي على أساس أن يتم تحمل          

ه وليس الدول األخرى التي ال      ه&ذه التكاليف مستخدمو   
 .تلجأ إلى هذا السجل

آم&&ا ن&&ود أن أؤآ&&د إل&&ى طب&&يعة الخدم&&ة العام&&ة   
للس&واتل وضرورة حماية مستخدمي هذه الخدمات مع        
مراعاة ليس فحسب احتياجات الشرآات التي تقدم هذه 

آما . الخدمات، ولكن أيضا احتياجات المستفيدين منها     
ع&&م ال&&ذي يمك&&ن أن  ن&&رى أن&&ه م&&ن المناس&&ب تحدي&&د الد   

� يقدم&&&ه مس&&&تخدمو الس&&&جالت س&&&واء آ&&&ان ذل&&&ك  �
وش&كل ه&ذا الس&جل، هل ما إذا آان على شكل برنامج             

 .حاسوبي أو بالورق

 آم&&&ا نع&&&ترف بأهم&&&ية أن نحص&&&ل عل&&&ى رأي 
االتح&اد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية في هذا     
الش&&أن والس&&يما ف&&يما يتص&&ل بالمع&&اهدة وال&&بروتوآول، 

ن ه&&&ذه الم&&&نظمة تت&&&ناول المس&&&ائل المتص&&&لة   وذل&&&ك أل
بالس&واتل وه&و م&ا يتصل اتصاال وثيقا بقانون الفضاء            

آم&&ا نالح&&ظ وج&&ود ت&&نازع بي&&ن مس&&ؤوليات  . الخارج&&ي
 والتي 1974ال&دول المطلقة في مراعاة أحكام معاهدة       

ت&&&نص عل&&&ى أن الدول&&&ة المطلق&&&ة ه&&&ي المس&&&ؤولة ع&&&ن  
وال األض&&رار الت&&ي تح&&دث خ&&الل اس&&تخدام الس&&اتل ط&&  

ح&ياته العمل&ية، وآذل&ك األض&رار التي تلحقها السواتل           
المس&&&جلة باس&&&م معي&&&ن ق&&&بل ب&&&دء النش&&&اط ف&&&ي الفض&&&اء 

وه&ذا صحيح السيما عندما يتم نقل الملكية        . الخارج&ي 
إل&&ى أش&&خاص يخض&&عون إل&&ى اختصاص&&ات قض&&ائية      

 .مختلفة

وعالوة على ذلك، نرى ونعتقد بأنه من المهم        
 نعن&يه بالموجودات  التوص&ل إل&ى تع&ريف واض&ح ف&يما        

الفض&ائية وم&ن المس&ائل التي نوقشت هي فهم ما يعني        
األش&&ياء الت&&ي ت&&ندرج ض&&من مع&&نى األجس&&ام الفض&&ائية  

إذن، ن&&تحدث ع&&&ن  . والت&&ي ي&&نص عل&&يها ال&&بروتوآول    
األش&ياء الملموس&ة ونتحدث عن الحقوق التي تنشأ عن       
حق&وق ال&دول لحماي&ة الملك&ية الفك&رية وآذل&ك مصادر             

 .عاقديةاألموال الت

آم&ا يتعي&ن علي&نا أن نراعي إمكانية تملك هذه           
األش&ياء ع&ندما تكون في المدار، وإضافة إلى ذلك فإن    
التطبيقات المستقبلية التي تستند إلى تكنولوجيا الفضاء 
وبع&&&ض المم&&&تلكات الفض&&&ائية يمك&&&ن أن تص&&&نع ف&&&ي     
الفضاء في المستقبل وهكذا فإن الصناعة يمكن أن تتم        

 .وطني، ويجب أن نأخذ ذلك باالعتبارخارج اإلقليم ال

وأخ&&&يرا س&&&يدي الرئ&&&يس، ن&&&ود أن نش&&&ير إل&&&ى 
المع&اهدة وإلى أنها تنص على ممارسة حقوق الدائنين        

أوال، عدم المس بالنظام العام،     . وذلك تحت ثالث قيود   
وه&&&&&ذا مه&&&&&م بالنس&&&&&بة لوف&&&&&دي، ه&&&&&ذا مه&&&&&م بس&&&&&بب     
الخصوص&يات الت&ي تتس&م بها الممتلكات والموجودات         

ولذل&ك، ف&إن عدم المساس بالنظام العام مهم      . يةالفض&ائ 
ج&دا بال&نظر إلى ضرورة تقديم الخدمة العامة والسيما       
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ف&&يما يتص&&ل بالس&&واتل والت&&ي س&&تكون مهم&&ة بالنس&&بة       
 .لجميع المجتمعات

به&&ذه المالحظ&&ات س&&يدي الرئ&&يس أنه&&ي ب&&يان   
 .وفدي وشكرا

. ش&كرا لمم&ثل األرجنتين على بيانه      : الرئEيس 
 .ي هو ممثل الهندالمتحدث التال

ت&&&&رجمة ) (اله&&&&ند(شEEEEاوداري . ك. السEEEEيد ب
سيدي الرئيس، إننا نشكر    ):فوري&ة من اللغة اإلنكليزية    

فرنس&&ا وإيطال&&يا عل&&ى استض&&افتهما الجتماع&&ي الهي&&ئة    
التش&اورية وآذل&ك اليونيدروا على إعداده للبروتوآول    

 .األولي

إن&&نا ن&&توقع ب&&أن أحك&&ام ال&&بروتوآول ل&&ن تك&&ون 
ة م&ع المع&اهدات، ولكن أيضا ستراعي        فحس&ب م&توافق   

 .المبادئ التي تنص عليها مسؤوليات وحقوق الدول

س&&يدي الرئ&&يس، إن الوف&&ود أش&&ارت إل&&ى ع&&دة   
 .قضايا يجب النظر فيها بعناية

ونح&ن ن&توق إل&ى فرصة العمل مع اليونيدروا       
ونحن . وم&ع الهي&ئة التش&اورية لل&نظر ف&ي تلك القضايا            

فرع&&ية م&ن أعم&&ال ف&&ي ه&&ذا  ندع&م م&&ا تق&&وم ب&ه اللج&&نة ال  
 .الصدد

 ش&كرا لمم&ثل اله&ند على بيانه بشأن          :الرئEيس 
الم&&تحدث التال&&ي ه&&و . الب&&ند الثام&&ن م&&ن ج&&دول أعمال&&نا 

 .ممثل اليونان الموقر

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

ذا البند  الس&يد الرئ&يس، أطل&ب الكلم&ة ح&ول ه          . الرئ&يس 
 .من بنود جدول األعمال لسببين

أوال، آي أؤيد االقتراح القاضي بأن يظل هذا        
والسبب . الب&ند عل&ى ج&دول أعمال&نا ف&ي الدورة القادمة           

الثان&ي ي&تلخص ف&ي تقدي&م توض&يح بقول&ي أنه علينا أن               
نراع&&ي، ل&&دى ص&&ياغة ال&&نص الخ&&اص بالمم&&تلكات أو   

ل&&&نظم الموج&&&ودات الفض&&&ائية، أن نراع&&&ي ممارس&&&ات ا
. القاري&ة أي ال&نظم األوروب&ية ول&يس األنجلوساآسونية      
. ه&ذه ال&نظم بالنس&بة ألي عمل&ية تس&جيل تخص الملكية        

ه&&ذا التس&&جيل إذن ي&&تم تح&&ت إش&&راف مح&&اآم وس&&يكون  
م&ن األهم&&ية أن نع&&رف، بالنس&بة له&&ذا الس&&جل الدول&&ي،   
آ&يف س&يتمكن الدائنون من تسجيل حقوقهم في الملكية     

ات دون أن يك&&&ون ه&&&&ناك حك&&&&م  أو بالنس&&&بة للموج&&&&ود 
هذا سؤال طرحته باألمس    . ص&ادر عن محكمة وطنية    

 .أثناء النقاش، وأعتقد أنه علينا أن نفكر فيه

ثال&ثا س&يادة الرئ&يس، أعتقد أن هناك سوء فهم           
قد حدث، وبالتالي أود أن أسأل زميلنا من اليونيدروا،          

ع&&برك س&&يادة الرئ&&يس، أن يح&&دد ل&&نا م&&ا ه&&و األس&&لوب  
 .الدعوة لعقد المؤتمر المخصصالخاص ب

وال&&&نقطة األخ&&&يرة، ت&&&تلخص باق&&&تراح مف&&&اده    
وأن نض&&&&&&ع .  إل&&&&&&ى جزأي&&&&&&ن L.230تقس&&&&&&يم الوث&&&&&&يقة  

االس&تنتاجات ف&ي وث&يقة مس&تقلة، وذل&ك آي نتجنب أي            
غم&&&وض أو أي ل&&&بس بالنس&&&بة له&&&ذا ال&&&نص الخ&&&اص     

إذن، االس&&تنتاجات الت&&ي اع&&تمدت ف&&ي روم&&ا   . بالن&&تائج
قانون&&&ي أو سياس&&&ي، تعك&&&س  تعك&&&س، دون أي ال&&&تزام  

وجه&ات نظ&رنا، وجه&ات ال&نظر الت&ي اتفق&نا عل&يها في              
روم&&&ا، ولك&&&ن ال&&&نص الخ&&&اص بالمحاض&&&ر، وخاص&&&ة  
بالنس&بة الج&تماع ب&اريس، ه&ذا ال&نص ل&م يك&ن موض&&ع        
اتف&اق أو ح&&تى موض&ع نق&&اش، ه&و وث&&يقة مف&يدة للعم&&ل     
ولك&نها ل&م تم&ر من خالل اإلجراءات المعتادة الخاصة          

وبالتال&&ي س&&يادة الرئ&&يس، أطل&&ب  . ع&&تمادبالموافق&&ة واال
إل&&يكم أن تتفض&&لوا بط&&&رح الس&&ؤال عل&&&ى الوف&&ود آ&&&ي     

. نع&&رف م&&ا إذا آان&&ت تواف&&ق عل&&ى تقس&&يم ه&&ذه الوث&&يقة   
 .شكرا

أش&كر الس&يد ممثل اليونان على هذا        : الرئEيس 
بالنس&&&&بة لس&&&&ؤالك الموج&&&&ه للس&&&&يد الموق&&&&ر   . اإلس&&&&هام

فعل الكلمة المراقب من اليونيدروا، أعتقد أنه يطلب بال 
 .السيد ممثل اليونيدروا. آي يوفر لك اإلجابة

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السEيد ستانفورد    
ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس، ط&&اب   ): م&&ن اللغ&&ة اإلنجل&&يزية  

أعتقد أن هناك سوء فهم قد      . عصرآم سيداتي وسادتي  
وق&ع، ف&العديد ج&اء واتص&ل ب&ي ل&يقول ل&ي أن&نا قلنا أننا          

ر ش&هرا القادم&ة، لم أقل ذلك        س&نقوم خ&الل اإلثن&ي عش&       
س&&نعقد اج&&تماعا أول للخ&&براء   . ول&&م تق&&ل األمان&&ة ذل&&ك   

الحكوميي&&&ن ف&&&ي نهاي&&&ة ه&&&ذا الع&&&ام، وس&&&تتاح فرص&&&ة     
للحكوم&&ات الت&&ي ل&&م تش&&ترك ف&&ي ه&&ذه العمل&&ية م&&ن ق&&بل  
وخاص&&ة بالنس&&&بة لمؤتم&&&ر آي&&&ب ت&&&اون، س&&&تكون تل&&&ك  

وه&&ناك دورة . فرص&&ة إذن آ&&ي ي&&تعرفوا عل&&ى العم&&ل    
2003سبتمبر  /أن نعقدها في بداية أيلول    أخرى، أملنا   

، وربم&ا دورة ثال&ثة آذل&ك إذا م&ا حقق&ت الدورة الثانية              
ال&تقدم المطل&وب ح&ول المش&روع األولي للبروتوآول،          
دورة ثالثة إذن، آي نتوصل فيها إلى توافق في الرأي          

ه&&&ذا الج&&&دول . 2004بش&&&أن ال&&&نص وذل&&&ك ف&&&ي رب&&&يع 
م&&ات آ&&ي   الزمن&&ي ي&&ترك فرص&&ة زمن&&ية آاف&&ية للحكو    

تس&&تعد عل&&ى ال&&نحو المناس&&ب بالنس&&بة خاص&&ة للجوان&&ب 
القانون&&ية وبإمكان&&نا بع&&د ه&&ذه ال&&دورات ال&&ثالثة أن نعق&&د 
المؤتم&ر الدبلوماس&ي، فلنقل أننا سنرسل بالدعوات في    

 بحيث نتمكن 2004أقرب وقت ممكن بعد دورة ربيع 
 أو  2004م&ن عق&د المؤتمر الدبلوماسي، إما في نهاية          

 .2005في بداية 

اس&محوا لي أن أغتنم هذه الفرصة آي أوضح    
مس&&ألة ج&&اءت ف&&ي مالحظ&&ات الس&&يد مم&&ثل األرجنتي&&ن   

مكت&ب ش&ؤون الفض&اء الخارج&ي والشك لديه         . الموق&ر 
ه&&ذه الورق&&ة، لق&&د قدمه&&ا الف&&ريق الع&&امل آلل&&ية التش&&اور 
المخصص&&&ة وه&&&ي ورق&&&ة تتض&&&من تعل&&&يقات الف&&&ريق     

تس&&جيل الع&&امل باإلض&&افة إل&&ى معلوم&&ات ح&&ول نظ&&ام ال
الدول&&ي وه&&ناك تحل&&يل ف&&ي ه&&ذه الورق&&ة، تحل&&يل ج&&يد       
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بالنس&&&بة لكيف&&&ية عم&&&ل نظ&&&ام التس&&&جيل باإلض&&&افة إل&&&ى  
اإلش&ارة إل&ى أن&ه س&يكون نظ&ام إلكترون&ي آامل وليس              

اإلمكان&&يات التكنولوج&&ية ال&&يوم  . ورق&&ي عل&&ى اإلط&&الق 
تس&مح ل&نا ب&أن نضع هذا النظام في شكل إلكتروني إذا             

ل مقارن&&&ة بال&&&نظام الورق&&&ي م&&ا آ&&&ان ه&&&ذا ه&&&و التفض&&ي  
 .شكرا. للتسجيل

أش&كر الس&يد مم&ثل معهد اليونيدروا        : الرئEيس 
عل&&ى إجاب&&تك عل&&ى الس&&ؤال ال&&ذي أث&&اره الس&&يد م&&ندوب   

أم&ا بالنس&بة للنقطة الثانية التي أثارها مندوب       . ال&يونان 
ال&&&يونان والخاص&&&ة بتقس&&&يم الوث&&&يقة المعروض&&&ة عل&&&ى 

دوب اليونان هذا  ، أثار السيد من   L.230نظرنا تحت رقم    
الموض&وع ال&يوم بش&كل مح&دد وأدق، ولكنن&ي آن&ت قد              
أجب&&ت م&&ن ق&&بل ق&&ائال أن ه&&ذا ه&&و تقري&&ر األمان&&ة وه&&ذا  
يعن&ي أن الوث&يقة برمتها، بأآملها لم تكن موضع نقاش       
أو موافق&&ة م&&ن آل&&ية التش&&اور المخصص&&ة ول&&م تع&&رض  
علي&نا ن&يابة ع&ن تلك اآللية، ولكن الجزء األخير، على        

ن ذل&&ك والخ&&اص باالس&&تنتاجات، ه&&ذا الج&&زء  ال&&رغم م&&
ب&الفعل تم&ت الموافقة عليه، وهذا ما أآد عليه عدد من            

إن آ&&&نا نرغ&&&ب ف&&&ي تقس&&&يم ه&&&ذه  . الوف&&&ود ف&&&ي ب&&&ياناته
الوث&يقة، فأن&ا شخص&يا ال أرى ج&دوى في ذلك بعد هذا              
الش&&رح ال&&ذي تقدم&&ت ب&&ه، ولك&&ن إذا م&&ا أص&&ر الس&&يد         

تعداد م&&&ندوب ال&&&يونان عل&&&ى طل&&&به فإنن&&&ي عل&&&ى اس&&&&      
لالس&تجابة عل&ى ه&ذا الطلب، وأن نصدر تصويبا لهذه           
الوث&يقة ونض&ع الجزء الرابع تحت رقم مختلف ونقول         
أن اس&&&تنتاجات المش&&&اورات ف&&&ي إط&&&ار آل&&&ية التش&&&اور  
المخصص&&ة آم&&ا نظ&&رت ف&&يها اآلل&&ية واع&&تمدتها ف&&ي       

إن آ&&ان ف&&ي ذل&&ك م&&ا  . اج&&تماعها ف&&ي ت&&اريخ آ&&ذا وآ&&ذا  
 .فعل ذلكيرضي السيد مندوب اليونان فن

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسEEEابوغلو . السEEEيد ف
شكرا سيادة الرئيس، هذا    ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الفرنسية      

 .بالضبط وبالتحديد ما آنت أطلبه وأشكرك على ذلك

ل&&م يع&&د  . ش&&كرا عل&&ى تع&&اونك مع&&نا  : الرئEEيس
عل&&ى قائمت&&ي أي وف&&د ي&&ود ت&&ناول الكلم&&ة بش&&أن الب&&ند       

 أمامي طلبان   ولك&ن . الثام&ن م&ن ب&نود ج&دول األعم&ال         
إذن، هناك طلب واحد تبقى فاليونيدروا . من المراقبين

اآلن الكلم&ة لالتحاد الدولي للمالحة   . ق&د تح&دث ب&الفعل     
 .الفلكية

االتحاد الدولي للمالحة   (فان فينيما   . السيد ب 
ش&&كرا ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية     ) (الفلك&ية 

وب الس&&&يد الرئ&&&يس، إن الس&&&يد م&&&ند   . س&&&يادة الرئ&&&يس 
أوآران&يا ق&د أش&ار إل&ى م&نافع ممك&نة حتى وإن لم تكن                 
مقص&ودة بالنس&بة ل&نظام التسجيل في البروتوآول، أي          
أن ه&&ناك مجموع&&ة م&&ن المعلوم&&ات اإلض&&افية س&&وف     
 .تكمل المعلومات الواردة في إطار اتفاقية التسجيل

وأض&&&يف أن ه&&&ذه الب&&&يانات يمك&&&ن آذل&&&ك أن    
ده اآلن في   تستوفى وتستحدث في وقت مبكر عما نشه      

 .سجل األمم المتحدة الحالي

بطب&&يعة الح&&ال، ال يمكن&&نا أن ن&&توقع أن نع&&امل 
الس&&&&واتل العس&&&&كرية أو الس&&&&واتل الحكوم&&&&ية ب&&&&نفس     
المعاملة ولكن بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى مزيد من 
المعلوم&ات ح&ول الس&واتل ف&ي الم&دار ف&إن ه&ذا المن&&تج        

 .الفرعي للبروتوآول أمر نرحب به

لنس&&&&بة لواج&&&&بات م&&&&ا يس&&&&مى ب&&&&الدول   أم&&&&ا با
المناسبة في المادة السادسة من البروتوآول فإن ملكية     
ومراق&&بة س&&اتل يمك&&ن أن تن&&تقل م&&ن الم&&الك األص&&لي      
للدائ&&&&ن بم&&&&ا يترت&&&&ب عل&&&&ى ذل&&&&ك م&&&&ن أث&&&&ار تخ&&&&ص    
االختصاص القضائي والصعوبات التي يمكن أن تنتج 

 .عن ذلك

ولق&&د ق&&يل م&&ن ق&&بل المش&&كلة قائم&&ة ف&&ي الوق&&ت   
 .اهن آذلك ويمكن التصدي لها بأآثر من أسلوبالر

األس&&&لوب البس&&&يط أو الس&&&هل بالنس&&&بة للدول&&&ة  
المش&رفة األص&لية ه&و التالي، أن تقول إذا آان الساتل            
م&&ن خ&&الل تطب&&يق ال&&بروتوآول أو غ&&يره ق&&د نق&&ل إل&&ى    
أي&دي أجنبية فأنا الدولة المشرفة لست بالدولة المناسبة       

appropriate stateوض&&ع س&&ينتقل إل&&ى الم&&الك  وإن ه&&ذا ال
الجديد الذي سيكون بموجب المادة السادسة من اتفاقية       
مع&&&&اهدة الفض&&&&اء الخارج&&&&ي س&&&&يكون مس&&&&ؤوال ع&&&&ن  

 .اإلشراف الرقابي على هذا الساتل

ه&&ذا ال&&نهج ج&&ذاب م&&ن حي&&ث بس&&اطته ولك&&ن       
الم&&ادة السادس&&ة تتص&&دى ال لألجس&&ام الفض&&ائية وإنم&&ا     

ا قد يعني أنه في ألنشطة الكيانات غير الحكومية، وهذ
ظ&&ل القواع&&د الوطن&&ية ف&&إن الدول&&ة المناس&&بة األص&&لية      
يج&ب أن تف&رض عل&ى نفس&ها واجب التشاور مع دولة           
الم&&الك الجدي&&د ح&&ول استص&&واب نق&&ل ه&&ذا اإلش&&راف       
بالنس&&&بة لألنش&&&طة ذات الص&&&لة والتراخ&&&يص الوطن&&&ية 
ذات الص&&لة الت&&ي آ&&ان الس&&اتل يش&&تغل عل&&ى أساس&&ها،     

لملكية لن يكون فعاال أو نافذا إال       وآذل&ك فإن نقل هذه ا     
بع&&د التش&&اور م&&ا بي&&ن الدول&&ة الس&&ابقة والدول&&ة الجدي&&دة    

 .المشرفة على الساتل

آ&&&ل ذل&&&ك س&&&يادة الرئ&&&يس ال أث&&&ر له عل&&&ى           
موض&وع المس&ؤولية ع&ن األض&رار آم&ا ج&اء ذلك في              

االتفاق&ية واض&حة، دول&ة اإلطالق       . مع&اهدة المس&ؤولية   
الصعوبة أن نحدد مس&ؤولة ع&ن الضرر، قد يكون من        

م&&ن ه&&ي دول&&ة اإلط&&الق ف&&ي حال&&ة العمل&&يات الخاص&&ة     
لإلط&&الق الت&&ي ال تس&&تند إل&&ى إقل&&يم وطن&&ي أو م&&رافق      
وطنية، ولكن بمجرد تحديد الدولة هذه الدولة، وبغض   
النظر عن عمليات نقل الملكية للساتل، تلك هي الدولة      

 .التي ستكون مسؤولة عن أي ضرر يحدثه الساتل

ل أرى أن ه&&&ناك عنص&&&ر غ&&&ير  بطب&&&يعة الح&&&ا
منصف في هذا النظام، فإذا الدولة التي أطلقت الساتل         
ق&د ت&رى أن ه&ذا الس&اتل ان&تقل م&ن ي&د إلى أخرى على                  
م&دى األعوام وآذلك ربما أن المالك الجديد قد يرتكب          
خط&أ ي&ؤدي إلى إحداث الضرر، في هذه الحالة سوف           
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 ه&ذا لألس&ف قد    . تظ&ل المس&ؤولية عل&ى دول&ة اإلط&الق         
 .يكون متشدد ولكنه القانون

، وبالتال&ي فعلينا أن  Lex dur sed lexوبالالتين&ي  
 .نحاول أن نيسر األمور

ال&&دول الت&&ي س&&تعتبر مس&&ؤولة عل&&يها أن تض&&ع 
ف&&&ي تش&&&ريعاتها أحكام&&&ا م&&&ن حي&&&ث التأمي&&&ن والطع&&&ن   
بالنسبة ألي مالك الحق لهذا الساتل بحيث يمكن لدولة    

م&&ن الم&&الك  اإلط&&الق تل&&ك أن تحص&&ل عل&&ى تعوي&&ض    
الجدي&د بالنس&بة للم&بلغ الذي ستدفعه آدولة مسؤولة في       

 .إطار اتفاقية المسؤولية

من ناحية أخرى، هناك المادة السادسة عشرة       
م&&ن ال&&بروتوآول، علي&&نا أن ن&&درك أن ع&&دد م&&ن ال&&دول  
لديه&&ا قواني&&ن للتص&&دير تحظ&&ر تص&&دير التكنولوج&&يات   

 ق&&د والعدي&&د م&&ن ه&&ذه القواع&&د  . الحساس&&ة ل&&دول معي&&نة 
توح&&دت بفض&&ل ع&&دد م&&ن القواع&&د الجدي&&دة أو بفض&&ل     
نظ&&&ام ال&&&رقابة عل&&&ى الص&&&واريخ ال&&&ذي غط&&&ى آذل&&&ك     

 .التكنولوجيات في هذا المجال

الس&&&&واتل ف&&&&ي أغل&&&&ب ه&&&&ذه القواع&&&&د تعت&&&&بر    
تكنولوج&يا حساس&ة، وعلينا أن ندرك أن الدول المعنية     
يتعي&ن عل&يها أن تس&تغل اإلمكانيات التي وفرتها المادة           

 م&&&ن ال&&&بروتوآول وذل&&&ك آ&&&ي تعل&&&ن، 26دة  والم&&&ا16
أن&&&ه بإمكانه&&&ا أن ت&&&رفق ش&&&روطا بالنس&&&&بة     "وأقت&&&بس  

لممارس&&&&&ة ه&&&&&ذه اإلج&&&&&راءات ف&&&&&ي االتفاق&&&&&ية وف&&&&&ي    
 .،نهاية االقتباس"البروتوآول

مم&&ا يعطي&&نا عنص&&را للتص&&دي لع&&دم إمكان&&ية     
التن&&بؤ وخاص&&ة بال&&نظر إل&&ى الجان&&ب الخ&&اص باألم&&ن     

 .الوطني

ه االتفاقية ومشروع وأخيرا سيادة الرئيس، هذ
ال&&بروتوآول ق&&د وض&&عا بم&&بادرة م&&ن قط&&اع الص&&ناعة    

وبالتالي الغرض من هذين الصكين . والتمويل الساتلي
ه&&و وض&&ع ظ&&روف آم&&نة ويمك&&ن التن&&بؤ به&&ا بالنس&&بة       

ه&&ذا نه&&ج جدي&&د ول&&يس ه&&ناك أي  . للعم&&الء بش&&كل ع&&ام 
ضرر من ذلك، ولكن علينا أن ندرك أنه سيتعين على         

ف&&ي تش&&ريعاتها الوطن&&ية م&&ا ي&&تفق م&&ع  ال&&دول أن تدخ&&ل 
ه&&&ذه عمل&&&ية ص&&&عبة  . أحك&&&ام االتفاق&&&ية وال&&&بروتوآول 

ومعق&دة وق&د تتطل&ب إدخ&ال مفاه&يم أو مبادئ قد تكون              
 .جديدة أو غير معروفة بالنسبة للمشرع المعني

والعدي&&د م&&ن تل&&ك ال&&دول تنتم&&ي إل&&ى العم&&الء     
بالنس&بة لش&رآات الس&واتل، ودون تل&ك ال&دول فإن هذه           

وك س&تظل غير فعالة أو غير مفيدة إذا لم تنضم           الص&ك 
وبالتالي فهناك  . تل&ك الدول إلى االتفاقية والبروتوآول     

مس&&ؤولية عل&&ى القائمي&&ن به&&ذه الم&&بادرة آ&&ي يوض&&حوا   
تمام&&ا م&&ا ه&&ي الم&&نافع م&&ن ه&&ذا ال&&نظام الجدي&&د بالنس&&بة   

وربما لم  . لل&دول العم&الء، وتحدي&د ذل&ك بق&در اإلمك&ان           
الدخول في عملية معقدة وطويلة ترغب تلك الدول في 
 .وبالتالي فعلينا أن نقنعهم

إذن، ه&&&&ناك حاج&&&&ة والش&&&&ك لعمل&&&&ية توع&&&&ية  
توضح أن االتفاقية والبروتوآول تستجيب الحتياجات      
واض&&&حة، وعل&&&ى قط&&&اع الص&&&ناعة أن يوف&&&ر ع&&&بء      

 .شكرا. اإلثبات هنا

، IAFأش&&كر الس&&يد المراق&&ب م&&ن ال&&ـ  : الرئEEيس
 .لفلكية على هذه التعليقاتاالتحاد الدولي للمالحة ا

الس&&ادة األعض&&اء الموق&&رون، الس&&يد م&&&ندوب     
 .اليونان يطلب الكلمة مرة أخرى

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسEEEابوغلو . السEEEيد ف
الس&&&يد الرئ&&&يس، أش&&&عر ): فوري&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الفرنس&&&ية 

بح&زن في واقع األمر ألنني تقدمت ببيان في األسبوع          
ؤخذ ف&&&ي الماض&&&ي وآن&&&ت أع&&&تقد أن ه&&&ذا الب&&&يان س&&&ي    

الحس&&بان، وبعص&&ر األم&&س تقدم&&ت ب&&نفس الب&&يان م&&رة    
ولألس&&ف إنن&&ي مض&&طر أن أتق&&دم م&&رة أخ&&رى  . أخ&&رى

اآلن وذل&&ك تعل&&يقا عل&&ى ب&&يانات ي&&تقدم به&&ا المراق&&بون      
بش&&&&كل ع&&&&ام، وبش&&&&كل خ&&&&اص مراق&&&&بون ال يم&&&&ثلون   
م&&نظمات حكوم&&ية دول&&ية خاص&&ة ع&&ندما ي&&تعلق األم&&ر   

 أعضاء بالتعل&يق عل&ى وجه&ات نظر أعرب عنها دول       
 .في هذه اللجنة الفرعية وفي اللجنة األم

إنن&&ي أش&&عر ب&&تأزم ف&&ي واق&&ع األم&&ر إذ أرى أن 
ه&&ناك تواص&&ل لممارس&&ة ال ت&&تفق وال&&نظام الداخل&&ي ب&&ل 
تت&ناقض مع&ه، وربم&ا آان علينا أن نعقد اجتماعا على      
مس&&توى الوف&&ود، وف&&ود ال&&دول، آ&&ي نوض&&ح بدق&&ة ه&&ذه   

ي المقام األول المش&كلة الت&ي أراه&ا شخص&يا سياس&ية ف          
وتم&&&س مباش&&&رة بس&&&يادة ال&&&دول األعض&&&اء ف&&&ي محف&&&ل 
سياس&&ي له ط&&ابع برلمان&&ي، لس&&ت أرى آ&&يف يمك&&ن          
ألط&&&&راف خارج&&&&ية أن تعل&&&&ق عل&&&&ى ب&&&&يانات الوف&&&&ود  

نح&ت لس&نا ف&ي اج&تماع أآاديم&ي وإنم&ا هذا          . األعض&اء 
المراق&&&&بون، س&&&&واء آان&&&&ت . المحف&&&&ل محف&&&&ل سياس&&&&ي

ية آ&&ل م&&ا م&&نظمات حكوم&&ية دول&&ية حكوم&&ية أو حكوم&& 
يمك&نها أن تق&وم ب&ه هو العرض ألنشطتها أما التعليق،            
التعل&يق مخص&ص فق&ط ألعض&&اء ه&ذه اللج&نة، وتعل&&يق      

 .المراقبين يأتي في اجتماع أآاديمية فقط

وإن . الموض&&&وع موض&&&وع حس&&&اس ف&&&ي رأي
آن&&ت أن&&ا ف&&ي ه&&ذا الوض&&ع لكن&&ت ق&&د طلب&&ت م&&نكم أال       

م وال أواف&&&ق عل&&&ى اإلط&&&الق أن ي&&&ت  . تعطون&&&ي الكلم&&&ة 
التعل&&يق م&&ن جان&&ب ه&&ذه الهي&&ئات عل&&ى ب&&يانات وآراء      

ربما آان علينا إذن، أن نتقدم ببعض       . الدول األعضاء 
أن نضع بعض اإلجراءات آي نعيد      , المالحظ&ات ه&نا   

 .وشكرا سيادة الرئيس. النظام إلى اجتماعاتنا

أش&&&كر الس&&&يد م&&&ندوب ال&&&يوم عل&&&ى  : الرئEEEيس
بل وجه&&ة نظ&&رك الت&&ي أعرب&&ي ع&&نها ب&&األمس وم&&ن ق&&    

وآ&ررتها علي&نا ال&يوم، ولك&ن عل&ى عكس ما تقول، أنا             
أع&&تقد أن اإلس&&هام ال&&ذي اس&&تمعنا إل&&يه لل&&تو م&&ن جان&&ب   
مم&&ثل االتح&&اد الدول&&ي للمالح&&ة الفلك&&ية ب&&يان ف&&ي محل&&ه 

وال نس&&تمع دائم&&ا إل&&ى م&&ثل ه&&ذه    . تمام&&ا ومف&&يد للغاي&&ة  
 .البيانات الهامة من جانب أعضاء اللجنة
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 .والعذرا، المملكة المتحدة أ

ت&&رجمة ) (المملك&&ة الم&&تحدة(لوشEEير . السEEيد د
شكرا سيادة الرئيس، وفد    ): فورية من اللغة اإلنكليزية   

المملك&&ة الم&&تحدة يواف&&ق عل&&ى رأي&&ك، أي أن التعل&&يقات  
والب&&يانات م&&ن جان&&ب الهي&&ئات المراق&&بة تخ&&دم غ&&رض   
إث&راء المناقش&ات وتع&ود بالف&ائدة خاص&ة عل&ى شخص             

ما من . ة في العلوم الفضائيةمثلي ليس لديه خلفية آافي
ش&ك أن&نا نواجه بعض المشاآل بالنسبة للجوانب الفنية          
ه&نا، والمملكة المتحدة تقدر إلى حد بعيد اإلسهام الذي          
ت&تقدم ب&ه الوفود المراقبة، ولكن قد يكون من المفيد أن            
تجي&ب األمان&ة على وضع مثل هذه البيانات التي تتقدم      

ربم&&&ا . اح&&&ية اإلجرائ&&&ية به&&&ا الوف&&&ود المراق&&&بة م&&&ن الن  
 .ساعدنا ذلك على توضيح هذا الموقف

. أش&&&&كر مم&&&&ثل المملك&&&&ة الم&&&&تحدة  : الرئEEEEيس
 .والمتحدث التالي هو السيد ممثل اإلآوادور الموقر

ت&&رجمة ) (اإلآ&&وادور(باالسEEيوس . السEEيد ب
آنت . شكرا سيادة الرئيس  ): فورية من اللغة اإلسبانية   

االس&&تماع إل&&ى  س&&يادة الرئ&&يس ق&&د طلب&&ت الكلم&&ة بع&&د      
م&ندوب اليونان ولكنك سيادة الرئيس أشرت في بيانك          

 .إلى عدد من النقاط التي أراها ذات صلة

ووفد اإلآوادور ال يشكك فيما جاء على لسان     
اليونان فهذا حق اليونان في التعبير على موقفه، وأود         
أن أق&&ول أن&&نا ق&&د حص&&لنا عل&&ى معلوم&&ات مف&&يدة م&&ن        

 .وشكرا. ليهاالبيانات التي استمعنا إ

أش&&&كر س&&&عادة الس&&&فير عل&&&ى ه&&&ذا     : الرئEEEيس
الم&تحدث التال&ي على قائمتي هو السيد ممثل         . اإلس&هام 
 .استراليا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (اس&&تراليا(بEEيل . السEEيد ا
ش&كرا س&يادة الرئ&يس، وفد استراليا        ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

يج&د آذلك أن بيان االتحاد الدولي للمالحة الفلكية مفيد     
 وق&د ح&دد م&ن ال&نقاط الت&ي ينبغ&ي علينا أن نفكر           للغاي&ة 

وإن&نا ال نعتقد  . ف&يها ع&ندما ن&درس مس&ألة ال&بروتوآول        
أن م&&ثل ه&&ذه التعل&&يقات م&&ن جان&&ب الم&&نظمات الدول&&ية   
الحكوم&&&ية والم&&&نظمات غ&&&ير الحكوم&&&ية أم م&&&ثل ه&&&ذه   
التعل&يقات تش&كل أي خط&ر على سيادة الدول، بل على         

ف&نا ويجعلنا نستند   العك&س م&ن ذل&ك ه&ذا يع&زز م&ن موق            
. إل&ى أس&س أآ&ثر وض&وحا وم&تانة ع&ندما نتخذ مواقفنا             

إن&نا نرحب بمواصلة هذه الممارسة آما أشرت أنت يا          
 .وشكرا. سيادة الرئيس

. أش&&&كر اس&&&تراليا عل&&&ى ه&&&ذا الب&&&يان: الرئEEEيس
 .المتحدث التالي على قائمتي هو السيد ممثل آندا

ترجمة فورية من   ) (آندا(لEيجاندر   . السEيد ب  
الس&&يد . ش&&كرا ج&&زيال س&&يادة الرئ&&يس ): اللغ&&ة الفرنس&&ية

الرئ&&يس، ف&&ي واق&&ع األم&&ر، آ&&ندا ت&&ود أن تض&&م ص&&وتها 
. إل&&ى ب&&يانات المملك&&ة الم&&تحدة واإلآ&&وادور واس&&تراليا   

وإن آ&&ندا تق&&در آ&&ل ال&&تقدير مش&&ارآة المراقبي&&ن وم&&نهم 
 .االتحاد الدولي للمالحة الفلكية

 اآلن، بالنس&&&&&بة لوض&&&&&ع ه&&&&&ذه الب&&&&&يانات ف&&&&&ي
مداوالت&&نا، بطب&&يعة الح&&ال ف&&إن آ&&ندا ت&&تطلع للحص&&ول    
عل&&ى إجاب&&ة األمان&&ة عل&&ى س&&ؤال المملك&&ة الم&&تحدة م&&ن   

وأود أن أضيف إلى أنه ما من أحد        . الناح&ية اإلجرائية  
يش&&كك ه&&نا ف&&ي س&&يادة ال&&دول آم&&ا ق&&ال م&&ندوب بلج&&يكا   

نح&&&ن دول ذات . ب&&األمس، وه&&&و ل&&&يس حاض&&&را ال&&&يوم 
رية الكاملة للقيام بما يحلو   سيادة، والدول هنا لديها الح    

له&&ا بب&&يانات المراقبي&&ن، وأع&&تذر للزم&&يل م&&ن االتح&&اد     
الدول&&&ي لالتص&&&االت الس&&&لكية والالس&&&لكية عل&&&ى ه&&&ذه    
الكلم&ة، ولك&ن م&ا يحل&و لها ببيانات المراقبين أن تنتفع             

 .شكرا. منها أو تترآها جانبا

 .الواليات المتحدة األمريكية. شكرا: الرئيس

الوالي&&&ات الم&&&تحدة  (جكيEEEنز هود. ك: السEEEيد 
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

وف&د الوالي&ات المتحدة األمريكية يضم       . س&يادة الرئ&يس   
ص&وته إل&ى الوف&ود الت&ي قال&ت أن الحصول على آراء              
وب&يانات م&ن جان&ب المراقبي&ن أم&ر ي&تفق تمام&ا م&ع ما                 

ا ما آان وفي واقع األمر، أتردد إذ. نق&وم ب&ه م&ن عم&ل       
على اللجنة الفرعية أو اللجنة األم أن تتسم بالتشدد في        

فح&تى اآلن أتس&منا بمرونة آافية، ألننا        . إتم&ام أعماله&ا   
نبدأ في بنود وفي مناقشتها وبعد ذلك نعلقها ونعود إلى 
ف&تحها أو قفله&ا ونس&مح للوف&ود بأن تتناول الكلمة أآثر            

. األعمالم&ن م&رة بالنس&بة ل&نفس الب&ند من بنود جدول          
وف&ي واق&ع األمر سأتردد آثيرا إذا ما غيرنا هذا النهج            
وأص&&بحنا متش&&ددين إزاء بع&&ض المش&&ارآين ف&&ي ه&&ذا     

 .االجتماع عندما لم نتشدد مع أنفسنا

الس&&يد الرئ&&يس، إن&&نا نواف&&ق تمام&&ا عل&&ى ال&&نهج  
ال&&ذي أش&&رت أن&&ت إل&&يه ف&&ي إدارة أعم&&ال ه&&ذه اللج&&نة      

 .وشكرا. الفرعية

 .انيا تطلب الكلمةألم. شكرا: الرئيس

ت&&&&رجمة ) (ألمان&&&&يا (هينريشEEEEس. السEEEEيد س
أود . شكرا سيادة الرئيس  ): فوري&ة من اللغة اإلنكليزية    

أن أض&&&م ص&&&وت وف&&&د ألمان&&&يا إل&&&ى آاف&&&ة المتحدثي&&&ن      
الس&ابقين وإل&يك أنت سيادة الرئيس، وأرحب بالبيانات         
والتعل&&يقات م&&ن جان&&ب المراقبي&&ن ولق&&د وجدن&&ا أن ب&&يان 

 للمالحة الفلكية بشكل خاص مفيد وفي       االتح&اد الدولي  
محل&&ه تمام&&ا، وربم&&ا أآ&&ثر م&&ن ب&&يانات أخ&&رى اس&&تمعنا  

 .إليها أثناء مفاوضاتنا

االتفاق&&ية، . أض&&يف س&&يادة الرئ&&يس أم&&را آخ&&ر  
اتفاق&&ية اليون&&يدروا وال&&بروتوآول، عمل&&ية له&&ا طب&&يعة     
خاص&&&ة، فه&&&ي تغط&&&ي المص&&&الح المال&&&ية واألنش&&&طة       

ل ت&&&تداخل ف&&&يه القض&&&ايا ال&&&تجارية وبالتال&&&ي فه&&&و مج&&&ا
القانون&&&ية لق&&&انون الفض&&&اء ال&&&ذي نتناو&&&له ف&&&ي لجنت&&&نا     
والقض&&ايا ال&&تجارية، وبالتال&&ي فم&&ن األهم&&ية ب&&الفعل أن  
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نحص&&ل عل&&ى تعل&&يقات م&&ن المراقبي&&ن الذي&&ن ق&&د يك&&ون   
لديهم منظور قد ال يكون لدى الدول األعضاء في هذه          

 .اللجنة

اك وأخ&يرا، أود أن أش&ير إل&ى أن&ه قد يكون هن          
موقف أثناء مؤتمر البروتوآول، موقف تجد الكوبوس 

لقد معهد اليونيدروا أنه    . ف&يه نفسها في وضع المراقب     
يرح&ب بحض&ور الكوب&وس وجهات مراقبة أخرى وال          
ش&&ك ل&&دي، ذل&&ك عل&&ى أس&&اس المؤتم&&رات الدبلوماس&&ية   
الت&&ي حض&&رتها، الش&&ك ل&&دي ف&&ي أن&&ه أث&&ناء المؤتم&&ر        

لم&&ة للكوب&&وس الخ&&اص بال&&بروتوآول س&&وف تعط&&ى الك
وللمراقبي&ن اآلخري&ن آ&ي يشارآوا في النقاش وسوف          

 .يتم الترحيب بذلك

خالص&&&&ة الق&&&&ول، نواف&&&&ق عل&&&&ى أن ب&&&&يانات     
 .المراقبين يجب أن تحظى بترحيبنا في لجنتنا آذلك

أش&كر الس&يد مم&ثل ألمان&يا عل&ى هذا           : الرئEيس 
الم&&تحدث التال&ي عل&&ى قائمت&&ي ه&و الس&&يد مم&&ثل   . الب&يان 

 .ياالتحاد الروس

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السEيد آولوسوف    
أود . شكرا سيدي الرئيس): فوري&ة م&ن اللغ&ة الروس&ية      

المش&&ارآة ف&&ي ه&&ذه المناقش&&ات ولكنن&&ي أع&&تقد أن&&ه ف&&ي    
تقري&ر اللج&نة واللج&نة الفرع&ية فإن اآلراء التي يعرب           

ال . ع&نها المراق&بون ال يج&ب أن تنعكس في المحاضر          
ه&&&ذا مقص&&&ور عل&&&ى   يج&&&ب له&&&ذه اآلراء أن ت&&&نعكس ف  

 .أعضاء اللجنة فحسب

ثان&&&يا، مداخ&&&الت المراقبي&&&ن يج&&&ب أن تك&&&ون   
مح&ايدة وال يج&ب عل&يهم أن ي&تخذوا موقف، فهم ليسوا         
بمثلي&ن رس&ميين وال يجب أن يؤثروا على اآلراء التي        
ت&&&&راها الوف&&&&ود وال يج&&&&ب أن يؤث&&&&روا عل&&&&ى إمكان&&&&ية 

وبع&د قولي هذا    . الوص&ول إل&ى تواف&ق ف&ي اآلراء أم ال          
 .فإننا نرحب بمشارآة المراقبين، شكرا

ش&&&&&كرا للس&&&&&يد م&&&&&ندوب االتح&&&&&اد  : الرئEEEEEيس
 .والكلمة لهولندا. الروسي

ترجمة فورية من   ) (هولندا(الميرز  . السيد ج 
أع&&&تقد أن ه&&&ذه المناقش&&&ات تلق&&&ي    ): اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية 

� بالضوء على الرأي السائد �وأعتقد أنه ال ينبغي 
 ال&&&دول ت&&&تأثر ب&&&رأي أن ن&&بالغ ف&&&ي قول&&&نا ب&&&أن مواق&&&ف 

 .شكرا. المراقبين

والكلمة للسيد الموقر مندوب    . شكرا: الرئيس
 .البرازيل

ترجمة ) (البرازيل(اليته دا سيلفا    . السيد س 
. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية   

أع&تذر ألخ&ذي الكلمة مرة أخرى حول نفس هذا البند،        
، ش&&يقة IAFـ فلق&&د وجدن&&ا اآلراء الت&&ي أعرب&&ت ع&&نها ال&&  

للغاية، ومن حيث الجوهر فإننا ال نعترض على سماع 

اآلراء الت&ي يمك&ن أن تثري من وجهات نظرنا خاصة      
بالنس&بة ل&بعض الوف&ود الت&ي ال تع&رف الجوان&ب الفنية              

بع&&د قول&&ي ه&&ذا  . بالتفص&&يل وآذل&&ك الجوان&&ب القانون&&ية 
فنح&&ن ق&&د اس&&تمعنا إل&&ى آراء ج&&يدة أع&&رب ع&&نها مم&&ثل   

س&ي فعلي&نا أن نح&دد الظ&روف الت&ي تحكم      االتح&اد الرو  
 .إصدار رأي المراقبين

وآم&&&ا ذآ&&&ر م&&&ندوب المملك&&&ة الم&&&تحدة فم&&&ن     
األهم&ية بمكان أن نحدد المعايير، وقد حددها بوضوح         

 .تام السيد مندوب االتحاد الروسي

ش&&&&&كرا للس&&&&&يد الموق&&&&&ر م&&&&&ندوب  : الرئEEEEEيس
ه&ل هناك من يود أخذ الكلمة؟ السيد الموقر       . ال&برازيل 

 .وب اليونانمند

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسEEEابوغلو . السEEEيد ف
لق&&د الكلم&&ة بع&&د   . ش&&كرا): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية   

تعقي&&بكم وم&&ن المف&&يد أن أتح&&دث ف&&ي المرت&&بة األخ&&يرة    
 .ليس ألنني سأقول الكلمة األخيرة

لق&&د تحدث&&ت ع&&ن ع&&دد مقبول&&ية التعقي&&ب عل&&ى    
لسيد وآما قال على التو ا    . وجهة نظر الوفود أو الدول    

م&&&ندوب االتح&&&&اد الروس&&&ي والس&&&&يد الموق&&&ر م&&&&ندوب    
ال&&برازيل، المش&&كلة ه&&ي أن ه&&ذه المداخ&&الت يج&&ب أن   

إنني لم أشكك   . تك&ون مح&ايدة وأن تسهم في المناقشات       
ي&ا س&يادة الرئ&يس، ألنني لم أتحدث عن جوهر مداخلة            
المراق&ب ع&ن االتح&اد الفلك&ي الدولي فهذا ما جاء على      

ل االتحـاد الفـلكي الـدولي، فإذا     ل&ـم أقصد ممثـ   . لس&انكم 
� م&&&&&ا أض&&&&&فتم ص&&&&&فـة معي&&&&&نـة �فرئ&&&&&يس الوف&&&&&د 

الجمهوري&ة التش&يكية وق&د طرح&ت س&ؤاال عل&ى القاعة             
ولم . حول جودة ونوعية مداخلة االتحاد الفلكي الدولي  

 .يكن مطروحا تشكيك قيمة ما قاله

إذن، أآ&&&&رر، علي&&&&نا أن نض&&&&ع المعاي&&&&ير وأن 
من حق  .  إيجابيا أو سلبيا   نتم&نع ع&ن أي نقد سواء آان       

أعتقد أنه  . ال&دول عن تعرب عن أي وجهة نظر تراها        
م&&&&ن األفض&&&&ل أن نوض&&&&&ح الص&&&&ورة وأق&&&&بل تمام&&&&&ا     
مالحظ&&&ات الس&&&يد الموق&&&ر م&&&ندوب الوالي&&&ات الم&&&تحدة 
األمريك&&ية بتوخ&&ي الم&&رونة ولك&&ن ف&&ي ظ&&ل م&&ناخ م&&ن   

 .االحترام لسيادة الدول

ن، شكرا للسيد الموقر مندوب اليونا    : الرئEيس 
ولكن علي القول بأنه لم يكن لدي انطباع بأن المراقب  
عن االتحاد الفلكي الدولي قد انتقد أو قد اتخذ أي موقفا 

فهم&&ي ه&&و أن&&ه آ&&ان  . إزاء آراء ووجه&&ات نظ&&ر ال&&دول
يتحدث عن القضايا المعنية والبيان الذي أدلى به حول 

إذا ما وافقتم . ه&ذه المش&كلة م&ن وجهة نظري آان قيما    
خت&&&تم المناقش&&&ات وإال فس&&&وف أق&&&دم رس&&&ميا   فس&&&وف أ

نع&&م؟ م&&ا . ش&&كوى ف&&ي ثق&&ة اللج&&نة ف&&ي ش&&خص الرئ&&يس 
 .الذي ترغب فيه؟ لك الكلمة

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسEEEابوغلو . السEEEيد ف
أع&&تذر ع&&ن قول&&ي أن&&ك    ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية   
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أود القول، إذا   . ذهب&ت إل&ى ح&د بع&يد دون سبب حقيقي          
ل االتحاد الفلكي الدولي قد آنت قد أسأت الفهم فإن ممث

أش&ار إل&ى الب&يان الذي أدلى به السيد مندوب أوآرانيا،          
لع&&ل ال&&ترجمة الفرنس&&ية ق&&د أس&&اءت ال&&ترجمة، إنن&&ي ال   
أحل&م ول&م أخ&ترع، فقد أشار في مناسبتين إلى العرض            

هذا هو السبب في    . الذي قدمته السيدة مندوبة أوآرانيا    
 .مداخلتي

ط&&&&الق ف&&&&ي   وأع&&&&تذر، وال أش&&&&كك عل&&&&ى اإل  
رئاستكم وشخصكم، وأنتم تعرفون تماما مدى تقديري       
لك&م فإنن&ي أث&ق ف&يكم تمام&ا ومخلص لكم تماما وأردت              

 .فقط أن أقدم بعض التفسير لمداخلتي

الس&&يد الموق&&ر م&&ندوب ال&&يونان لق&&د    : الرئEEيس
ت&&أآدت م&&رة أخ&&رى م&&ن ب&&يان الس&&يد الموق&&ر م&&ندوب       

ولكن فهذا االتح&اد الفلك&ي الدولي، قد أآون قد أخطأت     
 .النص مكتوب بخط اليد ولكني أي إشارة إلى أي بلد

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسEEEابوغلو . السEEEيد ف
من المحتمل جدا أن يكون    ): فوري&ة من اللغة الفرنسية    

المراق&ب عن االتحاد الفلكي الدولي قد دون مقدمة هذا         
الب&يان المك&توب، ال أعتقد أن آل المترجمين الفوريين          

 .ء لم تقالقد ترجموا أشيا

وبالتال&ي، أطل&ب إل&يكم بإخالص أن        : الرئEيس 
إذن، س&&ألبي طل&&بكم . ننه&ي ه&&ذه المناقش&ة ألنه&&ا مؤس&فة   
 .وننتقل اآلن إلى برنامج عملنا

 .المملكة المتحدة ما زالت تطلب الكلمة

ت&&رجمة ) (المملك&&ة الم&&تحدة(لوشEEير . السEEيد د
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس،  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

 ألخ&ذي الكلم&ة مرة أخرى وحيث أنني طرحت    أع&تذر 
س&ؤاال عل&ى األمان&ة، س&أقدر آل التقدير لو أنها تقدمت       

 .لنا بتوضيح على سؤالي

س&أعطي الكلم&ة لنائب ممثل األمانة     : الرئEيس 
 .السيد ماآدوغول لك الكلمة. لدى اللجنة الفرعية

ت&&رجمة ) (األمان&&ة(مEEاآدوغول . ر. السEEيد ب
. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس ): زيةفوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&ي 

الس&&ادة الم&&ندوبون الموق&&رون، لس&&ت عل&&ى ثق&&ة م&&ن أن  
 .ردي سيوضح لكم األمر

الص&&&عوبة ه&&&ي أن ال&&&نظام الداخل&&&ي للجمع&&&ية   
العام&ة ال&ذي نط&بقه ف&ي ه&ذه اللج&نة وه&ي هيئة فرعية                

فالنظام الداخلي قد التزم الصمت  . ع&ن الجمع&ية العامة    
ية العامة والهيئات  إزاء مشارآة المراقبين، ففي الجمع    

الفرع&ية ه&ناك ممارس&ات معتادة ظلت لسنوات طويلة          
ه&&ي ت&&تفق م&&ع م&&ا قال&&ه مم&&ثل االتح&&اد الروس&&ي إذ أن&&ه    
لخ&ص إل&ى ح&د بع&يد القواعد المعمول بها في الجمعية             

 .سألخص مرة أخرى. العامة وهيئاتها الفرعية

إن المش&&ارآين ف&&ي هي&&ئات م&&ثل ه&&ذه الهي&&ئة،     
تف&&اق عل&&يها بالهي&&ئات المعن&&ية   ل&&دى مش&&ارآتهم ي&&تم اال  

وبالتال&&ي فأن&&تم الذي&&ن تق&&ررون م&&دى المش&&ارآة، ولك&&ن  
بالنس&بة لمثل هذه الهيئات فمن المعروف أن المراقبين        
ال يشارآون في التصويت واالتفاقية تتم بالتوافق العام 
ف&&ي اآلراء وبالتال&&ي فه&&م ل&&ن يس&&تطيعوا الوق&&وف أم&&ام    

 .س بهاالتوافق العام في اآلراء أو المسا

ع&&الوة عل&&&ى ذل&&ك وتوض&&&يحا لإلج&&راء فإن&&&نا    
نعك&&س آراء الوف&&ود ف&&ي ال&&تقارير الت&&ي تعده&&ا األمان&&ة    
وآراء المراقبي&ن ال ت&نعكس ف&ي هذه المحاضر إال عند          

ونح&ن نع&رف أن ه&ناك مناسبات، أو         . اع&تماد ال&تقرير   
ح&دث ف&ي الماض&ي حي&ث ت&م اإلش&ارة إل&ى مداخل&ة من                

ت الموافق&&ة عل&&ى ه&&ذه ق&بل أي&&ا م&&ن المراقبي&&ن ولك&&ن تم&& 
 .اإلشارة بالتوافق العام في اآلراء في الهيئة المعنية

باس&&&&تثناء ذل&&&&ك فإن&&&&نا ع&&&&ادة ال نعك&&&&س آراء    
وأع&&تقد أن ه&&ذا مفه&&وم للس&&ادة المش&&ارآين   . المراقبي&&ن

 .شكرا. ويتم تطبيقه وفقا لالقتضاء

ش&كرا للسيد نائب ممثل األمانة لدى     : الرئEيس 
 .اللجنة الفرعية القانونية

الس&ادة الم&ندوبون الموق&رون، ليس أمامي أي         
م&ن األس&ماء المدرج&ة عل&ى قائمة المتحدثين حول هذا        
الب&ند، ه&ل ه&ناك م&ن ي&ود ال&تحدث عن البند الثامن في                

 الجلسة العامة اآلن؟

ال أرى م&&&ن يطل&&&ب الكلم&&&ة، إذن، سنواص&&&ل    
وأود أن أحيط الوفود    . دراستنا للبند الثامن صباح الغد    

ي إنهاء دراسة هذا البند خالل الجلسة       علم&ا بأنن&ي أن&و     
الص&&باحية غ&&دا، وأود لذل&&ك أن أح&&ث آ&&ل الوف&&ود الت&&ي  
ترغ&&ب ف&&ي الحدي&&ث ع&&ن ه&&ذا الب&&ند أن تس&&جل أس&&مائها  
عل&ى قائم&ة المتحدثين الموجودة لدى األمانة في أقرب    
فرص&ة ممك&نة ألن غ&دا ه&و آخ&ر فرص&ة لل&تحدث عن                

 ".االتفاقية وبروتوآول الفضاء"البند الثامن 

مقEترحات مقدمEة للجEنة استخدام الفضاء الخارجي        "
فEي األغراض السلمية لبنود جديدة تنظر فيها اللجنة       

 "الفرعية القانونية في دورتها الثانية واألربعين

الس&&ادة الم&&ندوبون الموق&&رون، سنواص&&ل اآلن 
مقترحات "دراس&تنا للب&ند العاش&ر على جدول األعمال       

لخارجي في األغراض   مقدم&ة للجنة استخدام الفضاء ا     
السلمية لبنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية 

 ".في دورتها الثانية واألربعين

وآما ذآرت هذا الصباح فناقشنا األمر وأنوي 
االس&&تمرار ف&&ي إج&&راء الم&&زيد م&&ن المش&&اورات غ&&ير      
الرسمية بتنسيق ممثل السويد وذلك إلحراز تقدم حول   

بل أن أفع&&ل ذل&&ك أود أن أت&&يح ه&&ذا الب&&ند، وم&&ع ذل&&ك وق&&
الفرص&ة ألي وف&د يرغ&ب ف&ي اإلدالء بب&يان ح&ول هذا               
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. البند في السياق الرسمي للجلسة العامة للجنة الفرعية       
 .والمتحدث األول هو السيد الموقر مندوب البرازيل

ترجمة ) (البرازيل(اليته دا سيلفا    . السيد س 
س، إن  شكرا سيدي الرئي  ): فوري&ة من اللغة اإلنكليزية    

وف&&&&د ال&&&&برازيل ق&&&&رر أن  يع&&&&د مق&&&&ترحا ف&&&&يما ي&&&&تعلق 
باالستش&عار ع&ن بع&د من خالل األقمار االصطناعية،           

 .وسأقرأ عليكم االقتراح

أخ&ذا بعي&ن االعت&بار أن االستش&عار ع&ن بعد            "
بال&توابع االص&طناعية ق&د اص&بح نشاطا حيويا لرفاهية      

ظر البش&رية والتنمية الوطنية لكافة البلدان، وآذلك بالن      
إل&ى أهمي&ته الخاصة للســلم واألمن الدوليين، وعالقته         
الخاص&&&&&ة ب&&&&&الدول النام&&&&&ية وب&&&&&رامجها االقتص&&&&&ادية   
واالجتماع&ية، ف&ان وفد البرازيل يعتبر بان االستشعار       
ع&ن بع&د ع&ن طريق التوابع االصطناعية هو أمر هام            

آم&ا هو الحال بالنسبة للنظم      . بالنس&بة للمج&تمع الدول&ي     
 .كية والالسلكيةاالتصاالت السل

وعل&ى الرغم من ذلك فان االستشعار عن بعد        
م&ن خ&الل ال&توابع الص&ناعية ه&ي نشاط فضائي لم يتم         

�تنظ&&&يمه ب&&&&القدر الكاف&&&ي بص&&&&فة   �، إذ أن ه&&&&ناك 
الص&&ك الدول&&ي الوح&&يد المتص&&ل بذل&&ك ه&&و إع&&الن م&&ن   

 وال&&&ذي يتض&&من م&&&بادئ  1986الجمع&&ية العام&&&ة لع&&ام   
ديا من وجهة النظر االستش&عار ع&ن بع&د وق&د أصبح با         

التكنولوج&&&&ية وآذل&&&&ك م&&&&ن وجه&&&&ة ال&&&&نظر السياس&&&&ية   
 .االقتصادية

وبالتال&&&ي فنح&&&ن نعت&&&بر أن&&&ه م&&&ن الض&&&روري   
وض&ع اتفاق&ية دول&ية لتحديد مبادئ االستشعار عن بعد           
ولوض&ع قواع&د ت&تعلق ب&المواقف الجدي&دة ال&ناجمة عن             
االب&تكارات التكنولوج&ية والتطبيقات التجارية ألنشطة       

 .عار عن بعداالستش

لذل&&&ك ف&&&إن وف&&&د ال&&&برازيل يق&&&ترح إدراج ف&&&ي  
ج&&&دول أعم&&&ال اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية ب&&&ندا جدي&&&دا 
لمناقش&&ة اتفاق&&ية دول&&ية ترتك&&ز عل&&ى أعم&&ال الجمع&&ية       

 وال&ذي يتض&من م&بادئ االستشعار        1986العام&ة لع&ام     
 .شكرا. عن بعد

شكرا للسيد الموقر مندوب البرازيل : الرئيس
، والق&&&&&تراحك الخ&&&&&اص بتنظ&&&&&يم عل&&&&&ى ه&&&&&ذا الب&&&&&يان

 .االستشعار عن بعد عن طريق التوابع االصطناعية

واآلن أعط&&&&ي الكلم&&&&ة للس&&&&يد الموق&&&&ر مم&&&&ثل 
 .اإلآوادور

ت&&رجمة ) (اإلآ&&وادور(باالسEEيوس . السEEيد ب
شكرا سيدي الرئيس، إن    ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية       

وف&د بالدي، وأخذا بعين االعتبار أهمية الموضوع قيد        
 واألسباب التي ساقها مندوب البرازيل، نود أن        البحث

 .نعرب عن تأييدنا لهذا االقتراح

ش&&&&&كرا للس&&&&&يد الموق&&&&&ر م&&&&&ندوب  : الرئEEEEEيس
اإلآ&&وادور ولتأي&&يدآم لالق&&&تراح ال&&ذي تق&&&دم ب&&ه الس&&&يد     

الم&&تحدث التال&&ي ه&&و الس&&يد الموق&&ر  . م&&ندوب ال&&برازيل
 .مندوب االتحاد الروسي

) روس&&ياالتح&&اد ال(تيتوشEEكين . ي. السEEيد ف
ش&كرا ج&زيال يا     ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة الروس&ية         (

أيه&ا الس&يدات والسادة، نيابة عن وفود    . س&يادة الرئ&يس   
اليونان والصين واالتحاد الروسي نود أن نتقدم بورقة  
عم&&ل تق&&دم لل&&دورة الثان&&ية واألربعي&&ن للج&&نة الفرع&&ية     
القانون&&ية وذل&&ك لدراس&&ة وض&&ع اتفاق&&ية ش&&املة لق&&انون     

دى استصوابها والتابعة للمعاهدات الخمسة     الفضاء وم 
 .في الفضاء الخارجي لألمم المتحدة

ول&ن أع&ود إلى الحجج التي تم التقدم بها حول       
ه&ذا الموض&وع فق&د ت&م ش&رحها من قبل وفد بالدي في               
مناس&&بات عدي&&دة وم&&ن ق&&بل وف&&ود أخ&&رى أعض&&اء ف&&ي    
لج&&&&نة اس&&&&تخدام الفض&&&&اء الخارج&&&&ي ف&&&&ي األغ&&&&راض  

 .أقول ما يليوأود أن . السلمية

م&&ن الناح&&ية العمل&&ية فك&&ل ب&&ند ي&&تم ال&&نظر ف&&يه     
خ&&الل ه&&ذه ال&&دورة، يبي&&ن أو يش&&ير إل&&ى مش&&كلة ح&&ول    
األوض&&اع القانون&&ية وخاص&&ة األوض&&اع الت&&ي نواجهه&&ا 
ال&يوم، عل&ى س&بيل الم&ثال عل&ى ض&وء مع&اهدات األمم             
الم&&تحدة الخم&&س الخاص&&ة بالفض&&اء أو بالنس&&بة للدول&&ة   

عريف الفض&&اء وتعيي&&ن ح&&دوده   المطلق&&ة أو بالنس&&بة ل&&ت  
آ&&ل ذل&&ك  . والملك&&ية أو األص&&ول الفض&&ائي إل&&ى أخ&&ره   

يوض&ح م&دى أهم&ية س&لك مناهج جديدة بالنسبة لوضع      
 .قانون الفضاء

آذلك أود التأآيد على أن األمر ال يتعلق على          
اإلط&&الق م&&ا نع&&ود إل&&ى م&&ا ه&&و موج&&ود وص&&لب ه&&ي      
المع&&اهدات الخم&&س آذل&&ك ال يج&&ب المس&&اس ب&&ه ولك&&نه  

 الض&&&روري أن نض&&&ع معاي&&&ير جدي&&&دة نس&&&د به&&&ا    م&&&ن
الفج&وات القائم&ة ف&ي ق&انون الفض&اء حاليا وأن نوضح          
وأن نع&&&دل سلس&&&لة م&&&ن األحك&&&ام ال&&&واردة ف&&&ي ق&&&انون   

 .الفضاء الحالي

أآ&&رر أن&&نا ال نطل&&ب ال&&يوم أن نق&&وم بص&&ياغة    
له&ذه المع&اهدة وهذه االتفاقية، ولكن علينا أن نفكر في           

هل . دة ف&ي قانون الفضاء    آيف&ية ح&ل المش&اآل الموج&و       
نح&ن بحاج&ة إل&ى اتفاق&ية لتحقيق هذه األغراض؟ إذن،        

 .فال ينبغي لنا أن نسبق الحكم ولنبدأ حوارا

وفي الختام، أود أن أناشد آل الدول األعضاء  
ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة أن تنض&&م لم&&بادرة ال&&يونان والص&&ين       

 .شكرا. واالتحاد الروسي

غرض إن ال . ش&كرا عل&ى ه&ذا البيان      : الرئEيس 
، واالتفاقية الدولية   L.236م&ن ه&ذا الغ&رض ه&و الوثيقة          

 .الهند. حول قانون الفضاء
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ت&&&رجمة ) (اله&&&ند(شEEEودهاري . ك. السEEEيد ب
سيدي الرئيس، إن وفدي    ): فوري&ة من اللغة اإلنكليزية    

ف&يما ي&تعلق بوض&ع معاي&ير ق&انون الفض&اء، فإن وفدي              
اولت ي&رى ب&أن اللج&نة الفرعية القانونية والعلمية قد تن          

ه&ذه المس&ألة، ولذل&ك ف&إن أي نظ&ر ف&ي هذا الموضوع                
م&ن ط&رف اللج&نة الفرعية يجب أن يتم حسب ما ورد             

 .مناقشات هذه اللجنة

وإض&&&&افة إل&&&&ى ذل&&&&ك ف&&&&إن ال&&&&نظر ف&&&&ي ه&&&&ذا    
الموض&&وع خ&&الل ال&&دورة الثان&&ية واألربعي&&ن س&&يكون      

 .سابقا ألوانه

وف&يما يتص&ل باستص&واب معاهدة دولية حول         
للفض&&اء فإن&&نا نؤي&&د المق&&ترحات الت&&ي    الق&&انون الدول&&ي  

قدم&&ت ب&&األمس وه&&ي نف&&س المق&&ترحات الت&&ي ت&&رد ف&&ي   
. اتفاق&&ية الفض&&اء الخارج&&ي وتخ&&تلف المعاي&&ير فحس&&ب  

ولذل&&ك ف&&إن وض&&ع م&&ثل ه&&ذه المع&&اهدة ل&&ن يؤث&&ر عل&&ى    
وحي&&ث أن ه&&ذه المع&&اهدات تعم&&ل  . المع&&اهدات الحال&&ية

 .بشكل جيد وتعطي الغرض منها

 اإلعالنات في الفضاء أم&ا ف&يما يتص&ل بتحديد     
مم&&ا ق&&د يش&&وش عل&&ى رص&&د األرض فإنن&&ي أرى ب&&أن    
لج&&نة الكلوب&&وس ق&&د نظ&&رت ف&&ي ه&&ذا الموض&&وع ف&&ي       

 واتفقت 56/51 وفقا لقرار الجمعية العامة     39ال&دورة   
عل&ى أن إعالن&ات الفضاء تشكل شاغال مستقبليا، ولذا          
فإننا نرى بأن هذا الموضوع يجب أن تنظر فيه اللجنة 

 .بند وحيد خالل دورتها المقبلة وشكراالفرعية آ

. شكرا لمندوب الهند على هذا البيان : الرئيس
 .المتحدث التالي هو ممثل تشيلي

ترجمة فورية  ) (تش&يلي (آونشEا   . م. السEيد ج  
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس، أود أن   ): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية  

أثن&ي عل&ى المق&ترح ال&ذي قدم&ه االتحاد الروسي بشأن             
غ اتفاقية شاملة عالمية بشأن     استص&واب وج&دوى صو    
 .القانون الدولي للفضاء

ون&رى وفق&ا لما قيل من طرف األرجنتين فإن      
دراس&&&&ة اتفاق&&&&ية وح&&&&يدة ل&&&&ن يؤث&&&&ر عل&&&&ى الم&&&&بادئ       

. المنص&&وص عل&&يها ف&&ي المع&&اهدات الخم&&س األخ&&رى   
ووفق&ا لذل&ك فإذا لم يكون هناك تأثير على تلك المبادئ     

فإن&&نا نواف&&ق وال عل&&ى معاهدت&&ي التس&&جيل والتص&&ديق،  
عل&ى أن نؤي&د ه&ذه المس&ألة بوص&فها ب&ندا فرعيا ضمن        

 .تنفيذ اتفاقيات األمم المتحدة الخمس

. ش&&&كرا لوف&&&د تش&&&يلي عل&&&ى ب&&&يانه    : الرئEEEيس
 .المتحدث التالي على قائمتي هو ممثل األرجنتين

ت&&&رجمة ) (األرجنتي&&&ن(سEEEايوس . السEEEيد س
شكرا سيدي الرئيس، إن    ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية       

. وف&&دي ي&&ود أن يش&&ير إل&&ى اق&&تراح م&&ندوب ال&&برازيل      
ولذل&ك أود أشكرهم على مساهمتهم ونود أن نقول بأن         
وف&&دي يفه&&م ب&&&أن وفق&&ا لم&&&ا ق&&يل خ&&&الل الت&&بادل الع&&&ام      

ل&&&&آلراء، والس&&&&يما اإلش&&&&ارة إل&&&&ى ض&&&&رورة تج&&&&اوز    
إمكان&يات ما قد يكون لدى الدول من قدرات في مجال           

ال وهذا يتوافق   ال&بحوث والتكنولوج&يات ف&ي ه&ذا المج        
أيض&&&ا م&&&ع الم&&&بادئ الت&&&ي تحك&&&م استكش&&&اف الفض&&&اء     
الخارج&ي واس&&تخدامه لألغ&&راض الس&لمية ف&&ي مع&&اهدة   

 .، وشكرا1966

. ش&كرا لمم&ثل األرجنتين على بيانه      : الرئEيس 
المتحدث التالي على قائمتي هو ممثل جمهورية إيران 

 .اإلسالمية الموقر فليتفضل

ورية إيران جمه(حاجغالم ساريزدي . السيد ا
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (اإلسالمية

س&يدي الرئ&يس، إن وف&دي استمع إلى البيان الذي أدلى        
ووفدي يعتقد بأن المقترح    . ب&ه مم&ثل االتح&اد الروس&ي       

ال&ذي قدم&ه االتحاد الروسي والصين هو اقتراح مالئم          
ولذل&&ك ف&إن وف&دي يؤي&ده وش&&كرا    . ويس&تحق ال&نظر ف&يه   

 .الرئيسسيدي 

ش&كرا لمم&ثل إي&ران اإلسالمية على        : الرئEيس 
 .المتحدث التالي على قائمتي هو ممثل آولومبيا. بيانه

ترجمة ) (آولومبيا(أريفالو ايبيس . السيد س
شكرا سيدي الرئيس، إن    ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية       

وف&&&دي ي&&&ود أن ي&&&بدي تأي&&&يده للمق&&&ترح ال&&&ذي تق&&&دم ب&&&ه  
وحي&&ث ن&&رى أن . ع&&ن بع&د ال&برازيل بش&&أن االستش&عار   

ه&&&ذا دل&&&يل عل&&&ى ض&&&رورة تحدي&&&ث، وفق&&&ا لل&&&تطورات  
التكنولوج&&ية واالقتص&&ادية ف&&ي ه&&ذا المج&&ال، وه&&و م&&ا    

 .يكتسي أهمية آبيرة بالنسبة للبلدان النامية

وس&وف يفض&ي بهذا إلى االقتراح الثاني وهو         
ال&&ذي قدم&&ه االتح&&اد الروس&&ي وه&&و ال&&نظر ف&&ي م&&دى        

ة شاملة عالمية وحيدة مالئمة واستصواب صوغ اتفاقي
وهنا أود أن أثني على   . بش&أن الق&انون الدول&ي للفض&اء       

ما قاله مندوب تشيلي ونعتقد بأن هذه اآلراء مهمة جدا 
ولق&&د . يج&&ب أن ن&&وازن بي&&نها وبي&&ن االق&&تراح الس&&ابق    

 .قدمنا دعمنا في الماضي لهذه المقترحات

الم&&تحدث  . ش&&كرا لمم&&ثل آولومب&&يا  : الرئEEيس
 .متي هو ممثلة المكسيك الموقرةالتالي على قائ

ت&&رجمة ) (المكس&&يك(جاسEEو . ر. ت. السEEيدة م
آن&ت فقط أود أن     . ش&كرا ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية       

أع&&&بر ع&&&ن تأي&&&يد وف&&&دي للمق&&&ترح ال&&&ذي قدم&&&ه مم&&&ثل   
 .البرازيل وشكرا

الم&&تحدث . ش&&كرا لمم&&ثلة المكس&&يك  : الرئEEيس
 .التالي على قائمتي هو ممثل أوآرانيا

ت&&&&رجمة ) (أوآران&&&يا (تشEEEيرنيش  . السEEEيد ف 
ش&&&كرا، إن وفدن&&&ا يؤي&&&د ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية

االق&تراح ال&ذي قدم&ه االتح&اد الروس&ي واليونان والذي       
يه&&دف إل&&ى إدراج ب&&ند فرع&&ي ض&&من الب&&ند ال&&رابع م&&ن   
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وض&&ع االتفاق&&يات الدول&&ية ف&&ي  "ج&&دول األعم&&ال وه&&و  
 ".مجال الفضاء الخارجي

ب ص&&&وغ وف&&&يما يتص&&&ل بمالئم&&&ة واستص&&&وا  
اتفاق&ية ش&املة بشأن القانون الدولي للفضاء، فإننا دون          
أن نش&كك ف&ي ج&دوى وفعال&ية االتفاقات القائمة، ولكن            
بال&نظر إل&ى ع&دد المش&اآل الت&ي حددناها خالل دورتنا        
الحالية فإن ذلك يبين أن هذه المسألة تستحق النظر في 

 .شكرا. إطار اللجنة الفرعية

تالي على قائمتي   ش&كرا، المتحدث ال    :الرئEيس 
 .هو ممثل اليونان الموقر

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسEEEابوغلو . السEEEيد ف
شكرا سيدي الرئيس، أود ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الفرنسية    

أن أق&ول آلمتي&ن فق&ط ف&يما يتص&ل باالق&تراح المشترك             
 .بين االتحاد الروسي واليونان

لق&&د قل&&نا خ&&الل الس&&نتين الماض&&يتين ب&&أن ه&&ذا     
 إل&&&&ى تغي&&&&ير الوض&&&&ع أو حال&&&&ة    االق&&&&تراح ال يرم&&&&ي 
 .المعاهدات الجارية

إن ه&&ذا المق&&ترح يمك&&ن أن ي&&درج آب&&ند فرع&&ي 
 من  4ف&ي ج&دول أعم&ال الف&ريق الع&امل المعن&ي بالبند              

وه&ذا فحسب لتيسير الحوار حول هذه   . ج&دول أعمال&نا   
ال&نقطة وهو أمر مالئم ومناسب جدا ويتوافق مع مهام          

ين ولكن آيفما آان ولق&د آنت غائبا لدقيقت . ه&ذا الف&ريق   
�الح&&&ال وف&&&ي ان&&&تظار  �، فع&&&ندما س&&&معت وف&&&دي  

آولومب&يا وتش&يلي وهم&ا يتحدثان عن اقتراح البرازيل          
ال&ذي يتص&ل باالستش&عار ع&ن بع&د، لس&ت أدري ما إذا           
آ&ان البرازيل قد قدم هذه االقتراح الذي يقترن إلى حد     
م&ا م&ع االقتراح الذي قدمه اليونان، بتحويل اإلعالنين     

تفاق&ية دول&ية وآ&يفما آ&ان الح&ال فإن&نا نحبذ طبعا              إل&ى ا  
وش&&كرا س&&يدي . ه&&ذا االق&&تراح ال&&ذي تق&&دم ب&&ه ال&&برازيل 

 .الرئيس

أعط&&ي الكلم&&ة م&&رة أخ&&رى لمم&&ثل     : الرئEEيس
 .البرازيل

ترجمة ) (البرازيل(اليته دا سيلفا    . السيد س 
آما . شكرا سيدي الرئيس): فورية من اللغة اإلنكليزية  
عدي&دة وآم&ا أوض&ح ذل&ك وفد        أعرب&ت ع&ن ذل&ك وف&ود         

ال&&يونان ف&&إن المق&&ترح ال&&ذي تق&&دم ب&&ه الص&&ين وال&&يونان   
واالتح&اد الروس&ي ل&ن يؤث&ر على اإلطار الذي تضمنه          
المع&اهدات الخم&س وه&ذا يتوافق مع اقتراح عدد آبير           
م&&ن ال&&بلدان، ولذل&&ك فإن&&نا إل&&ى ح&&د آب&&ير إدراج ه&&ذه        

] ا؟يتعذر سماعه [المسألة ليس آبند ولكن آاقتراح في       
فم&&دى مالئم&&ة استص&&واب ص&&وغ اتفاق&&ية ش&&املة ع&&ن      
الق&انون الدول&ي ف&ي الفض&اء هي مسألة يجب أن تدرج          

 .وشكرا. آبند فرعي

. ش&&كرا لمم&&ثل ال&&برازيل عل&&ى ب&&يانه : الرئEEيس
 .المتحدث التالي على قائمتي هو ممثل اندونيسيا

ت&&&&رجمة ) (ال&&&&برازيل (جوسEEEEتمان. السEEEEيد ن
شكرا سيدي الرئيس، إن    ): فوري&ة من اللغة اإلنكليزية    

وف&&دي يؤي&&د المق&&ترح القاض&&ي ب&&إدراج ب&&ند ف&&ي ج&&دول   
اللجنة الفرعية وهي مسألة المعاهدات القائمة المتصلة 

 .بالفضاء الخارجي

إن هذا يأتي   . شكرا لممثل اندونيسيا  : الرئEيس 
ب&ي إل&ى نهاي&ة قائم&ة المتحدثي&ن بش&أن البند العاشر في              

هل هناك من  . انون&ية الجلس&ة العام&ة للج&نة الفرع&ية الق        
وف&ود أخ&رى ترغب أخذ الكلمة حول هذا البند في هذه    

 اللحظة؟

 .أرى أن ممثل اليونان يود أخذ الكلمة

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسEEEابوغلو . السEEEيد ف
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس،   ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية   

أع&&تقد إن آن&&ت عل&&ى ص&&واب م&&ن الناح&&ية اإلجرائ&&ية      
راسة البند خمسة من جدول ولك&ن ع&ندما انتهي&نا م&ن د     

، فإنني "مس&اهمات الم&نظمات الدولية   "األعم&ال وه&ي     
أود فق&ط أن أح&يط اللج&نة الفرع&ية بن&تائج التبادل العام              
األول ل&آلراء بش&أن آوميس&&ت وه&ي لج&نة األخالق&&يات     

 .العلمية والتكنولوجية

لس&ت أدري ، ه&ل تودون أن نقوم بذلك اآلن،           
غ&&د أو بع&&د غ&&د؟ ألن&&ه أم أن نن&&تظر إل&&ى وق&&ت الح&&ق، ال

طل&ب من&ي وف&د بلج&يكا والمغ&رب، الذي&ن اض&طرا إلى              
الذه&اب ألن هذه المعلومات آانت ستقدم من طرفهما،         

ش&&كر س&&يدي  . ولك&&ن آم&&ا ت&&رون فإن&&نا ره&&ن إش&&ارتكم    
 .الرئيس

ش&&&&&كرا لمم&&&&&ثل ال&&&&&يونان، ربم&&&&&ا   : الرئEEEEEيس
س&أعطيكم الكلم&ة غ&دا ح&ول ه&ذا الموضوع ألنني أود             

إل&&&&&ى المالحظ&&&&&ات وإج&&&&&راء أن أواص&&&&&ل االس&&&&&تماع 
المناقش&ات ض&من جدول أعمال دورتنا المقبلة، ولذلك         
فإنن&&&ي س&&&أعطيكم الكلم&&&ة مباش&&&رة بع&&&د ه&&&ذه الجلس&&&ة     

ويمك&&ن بع&&د ه&&ذه الجلس&&ة أن  . الرس&&مية للج&&نة الفرع&&ية
نواص&&ل عمل&&نا عل&&ى مس&&توى المش&&اورات بش&&أن نف&&س  

وله&&&ذا فإن&&&ي س&&&أعطي الفرص&&&ة لزميل&&&نا   . الموض&&&وع
ك&&ي يدي&&ر مش&&اوراتنا بص&&فة غ&&ير   ن&&يكوالس ه&&يدمان ل 

 .رسمية اآلن بعد رفع هذه الجلسة

أيها السيدات والسادة، وهكذا فإنني أنوي رفع       
ه&&ذه الجلس&&ة الرس&&مية للج&&نة الفرع&&ية وق&&د قل&&ت بأنن&&ي   
س&أعطيكم الفرص&&ة لك&ي تعطون&&ا معلوم&ات ع&&ن ن&&تائج    

 .الخبراء بشأن آوميست، تقرير آوميست غدا

 .ذ الكلمةأرى أن ممثلة النمسا تود أخ

ترجمة فورية من   () النمسا(هيEبر   . السEيدة و  
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس، لق&&د أخ&&ذت   ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

الكلم&&ة لك&&ي أطل&&ب وأس&&ألكم اإلذن ل&&ي بالق&&يام ب&&إعالن   
بس&&&يط، أود أن أذآ&&&ر الوف&&&ود الت&&&ي أعلن&&&ت اه&&&تمامها    
بالمش&&ارآة ف&&ي الم&&ائدة المس&&تديرة بش&&أن اس&&تخدامات     
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ه المناس&بة س&تنعقد اليوم في    الفض&اء الخارج&ي ب&أن ه&ذ       
الس&&&اعة الس&&&ابعة ف&&&ي األآاديم&&&ية الدبلوماس&&&ية بفيي&&&نا،  
وأق&ول ب&أن وزي&ر الخارج&ية سيتش&رف بالترحيب بكم            
س&يدي الرئ&يس وب&الوفود وآذل&ك ممثل&ي مكت&ب شؤون          

ش&&كرا . الفض&&اء الخارج&&ي آض&&يوفه ف&&ي ه&&ذه المناس&&بة 
 .سيدي الرئيس

ش&&&كرا لمم&&&ثلة النمس&&&ا عل&&&ى ه&&&ذا     : الرئEEEيس
إذن، س&&أرفع ه&&ذه الجلس&&ة لم&&دة وج&&يزة لك&&ي . إلع&&النا

أس&&مح بانعق&&اد المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية بتنس&&يق م&&ن  
. الس&يد نيكوالس هيدمان من السويد بشأن البند العاشر        

ق&بل ذل&ك، أود أن أخ&بر الوف&ود بجدول أعمالنا لصباح           
 .الغد

غ&دا ص&باحا سنواصل، وربما سنختتم، النظر      
ي مش&&روع اتفاق&&ية المعه&&د  ال&&نظر ف&&"ف&&ي الب&&ند الثام&&ن  

الدول&ي لتوح&يد الق&انون بش&أن الض&مانات الدول&ية على        
المع&&&دات المت&&&نقلة والمش&&&روع األول&&&ي لل&&&بروتوآول     
الملح&&&ق به&&&ا والم&&&تعلق بالمس&&&ائل الخاص&&&ة بالملك&&&ية     

، آما سنواصل النظر في البند العاشر وهو        "الفض&ائية 
اق&&تراحات إل&&ى لج&&نة اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي "
غ&راض الس&لمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة          األ

في " الفرع&ية القانون&ية أث&ناء دورتها الثانية واألربعين        
الس&ياق الرس&مي للج&نة الفرع&ية بكامل هيئتها، وآذلك            

. ف&ي إطار المشاورات غير الرسمية إذا اقتضى الحال        
ولذل&ك فإنني سأعطي اآلن لفريق الخبراء لكي يبلغونا        

 .راتهمعن نتائج مشاو

ه&ل ه&ناك أي أس&ئلة أو تعليقات بشأن برنامج           
 العمل هذا، أو الجدول الزمني هذا؟

. إذن، رفع&&&&&ت الجلس&&&&&ة . ال أرى أي اق&&&&&تراح
 .شكرا

 50/16اختتمت الجلسة حوالي الساعة 


