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 )الجمهورية التشيكية(السيد فالديمير آوبال : الرئيس

 
 24/10الساعة افتتحت الجلسة 

معلومHات عHن أنشHطة المHنظمات الدولHية فيما يتعلق            
 بقانون الفضاء

 أعلن عن افتتاح هذا االجتماع للجنة    :الرئيس
وق&بل أن أتناول البند المطروح في       . الفرع&ية القانون&ية   

جلس&&تنا ص&&باح ال&&يوم أالح&&ظ أن لدي&&نا بع&&ض األم&&ور      
 .المعلقة في إطار البند الخامس

ود أن الس&&يد مم&&ثل ال&&يونان ت&&تذآر الس&&ادة الوف&&
قال أمس أنه راغب في تقديم تقرير للجنة الفرعية عن 
ن&&تائج المش&&اورات غ&&ي الرس&&مية ع&&ن أنش&&طة ف&&ريق       

 .الخبراء المعينين وذلك لدراسة تقرير آوميست

وآم&&ا ت&&تذآر الس&&ادة الوف&&ود م&&ن الب&&يان ال&&ذي     
قدمه المدير العام لمكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء    

 ومم&&&ثل الوالي&&&ات الم&&&تحدة ف&&&ي األس&&&بوع     الخارج&&&ي
الماض&ي، آان&ت النية معقودة على أن يقدم لهذه اللجنة           
ع&رض يقدم&ه عض&و م&ن الوالي&ات المتحدة األمريكية         
الس&&يدة فرانسيس&&كا ش&&رودير وذل&&ك عل&&ى ن&&تائج ال&&ندوة   
العمل&ية بش&أن ال&نظم القانون&ية الدول&ية التي تنظم أسس             

حيي&&ن األمريكيي&&ن الفض&&اء وال&&ذي نظم&&ته جمع&&ية المال 
بال&تعاون م&ع المرآ&ز األوروب&ي لق&انون الفض&اء الذي             

، ومعه&&&د الق&&&انون الدول&&&ي للفض&&&اء  ECSLيع&&&رف ب&&&الـ 
 ومكت&&ب األم&&م الم&&تحدة   NSSوالجمع&&ية الوطن&&ية وال&&ـ   

لش&ؤون الفض&اء وذل&ك ف&ي سكوتسديل، أريزونا وذلك           
 .ديسمبر/ من آانون األول6 - 2من 

ألمرين المعلقين إذن، أقترح أن نتناول هذين ا  
 .قبل أن نواصل دراسة البنود األخرى

إذا ما لم يكن لديكم أي اعتراض، فإني أقترح         
معلومات عن "عل&يكم أن نع&يد ف&تح ب&اب البند الخامس         

، "أنش&طة المنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء       
ثم . وذل&ك لتمكي&ن السيد ممثل اليونان أن يتقدم بتقريره    

ع&&رض الخ&&اص ال&&ذي تقدم&&ه الس&&يدة    بع&&د ذل&&ك نق&&دم ال  
إذا ل&&م يك&&ن ه&&ناك أي . ش&&رودير م&&ن الوالي&&ات الم&&تحدة

اع&تراض فإن&نا نق&رر األم&ر عل&ى ه&ذا ال&نحو، ونعطي            
 .الكلمة لليونان

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

 آلمتي&&&ن فحس&&&ب ف&&&يما يتص&&&ل بن&&&تائج  . ص&&&باح الخ&&&ير
االج&&&تماعات غ&&&ير الرس&&&مية المتص&&&لة بم&&&تابعة ه&&&ذه     
الم&&بادرة الت&&ي اتخذته&&ا آوميس&&ت أي لج&&نة أخالق&&يات     

وحيث إن ممثل المغرب    . عل&وم وتكنولوجيات الفضاء   
وبلج&&يكا اض&&طرا للمغ&&&ادرة ق&&بل الوق&&&ت فق&&د آلفون&&&ي     

 .بإطالعكم على هذه النتائج

أوال، أود م&&&ن خاللك&&&م أن نطل&&&ب م&&&ن مكت&&&ب 
ارج&ي أن يكرر الدعوة التي قدمها       ش&ؤون الفض&اء الخ    

لل&دول والت&ي ل&م تعي&ن خبراء بأن تقوم بذلك في أقرب              
يونيو المقبل  /وق&ت ممك&ن ح&تى يتسنى لنا في حزيران         

ف&&ي دورة آوب&&وس بك&&امل هيئ&&تها ح&&تى يتس&&نى ل&&نا أن    
 .نعقد هذه االجتماعات على هامش دورة آوبوس
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وفيما يتصل بجوهر التبادل العام لآلراء الذي     
ن&&اه فق&&د طلب&&نا م&&ن زميل&&نا البلجيك&&ي أن يتص&&رف      عقد

آمنس&ق م&ن أج&ل ص&ياغة تقري&رنا إلى اللجنة الفرعية             
القانون&ية وأن ي&تعاون م&ع أمانة الكوميست فيما يتصل         

. بإعداد وثيقة بالتوصية النهائية عن أخالقيات الفضاء      
وه&&ذا ال&&نص س&&يكون أآ&&ثر موائم&&ة م&&ع قواع&&د الق&&انون 

نا بعض مواطن القصور    الدول&ي الس&ارية حي&ث الحظ&       
ومدي&&&&ر . وبع&&&&ض مواط&&&&ن الخل&&&&ل ف&&&&ي ه&&&&ذا ال&&&&نص  

الكوميست مستعد العتماد هذه الصيغة األولية بغرض 
وهذا ما سيعزز جهودنا من أجل . ه&ذه الصيغة األولية   
 .إعداد هذا التقرير

إن االتص&&ال بي&&ن الخ&&براء والمنس&&ق وزميل&&نا   
م&ن بلج&يكا س&تتم ع&ن ط&ريق الوس&ائل اإللكترونية أي              

ال&&&بريد اإللكترون&&&&ي ح&&&تى يمكن&&&&نا أن نوف&&&ر الوق&&&&ت    ب
يون&يو يمكن&نا أن نعقد اجتماعا      /وبع&د حزي&ران   . والم&ال 

. س&واء هنا في باريس أو في أثينا آما اقترحت اليونان   
وف&ي ذات الوقت اتفقنا على إعداد خطة عمل يجب أن    
نعرض&ها عل&ى ال&دول المهتمة وآذلك أعضاء آوبوس          

ى يضطلعوا على تطور    يونيو المقبل حت  /ف&ي حزي&ران   
 .سير أعمالنا

ه&&ذا س&&يدي الرئ&&يس، بص&&فة عام&&ة، مح&&توى      
االس&&تنتاجات والن&&تائج الت&&ي توص&&لنا إل&&يها خ&&الل ه&&ذه    

 .الدورة وشكرا

. ش&كرا لمم&ثل ال&يونان عل&ى تقريره        : الرئHيس 
س&&&أدعو اآلن الس&&&يدة فرانسيس&&&كا ش&&&روديل م&&&ن وف&&&د    

 .الواليات المتحدة لكي تقدم عرضها

الوالي&&&&ات الم&&&&تحدة   (يل شHHHHرود . السHHHHيدة ف 
): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية ) (األمريك&&&ية

وددت الحدي&&&ث إل&&&ى اللج&&&نة   . ص&&&باح الخ&&&ير وش&&&كرا  
الفرع&ية القانون&ية بش&أن حلق&ة العم&ل الت&ي رعتها عدة              
م&&&&نظمات دول&&&&ية أو وطن&&&&ية، وه&&&&ي بش&&&&أن المس&&&&ائل  
 .القانونية التي تثار أو الناشئة عن األنشطة الفضائية

ت س&&ابقا ف&&إن رع&&اة الحلق&&ة الدراس&&ية  وآم&&ا قل&&
وأود أن أؤآ&د ب&أن ع&دة أفرقة عمل          . ت&رد أس&مائها ه&نا     

 .ترأسها أشخاص يوجدون في هذه القاعة

وآ&ان الغ&رض م&ن حلق&ة العمل هو النظر في       
الم&بادئ األساس&ية لق&انون الفضاء ودراسة آيف يمكن          
لل&&&دول أن تض&&&طلع عل&&&ى ه&&&ذه الم&&&بادئ وتط&&&بقها ف&&&ي 

ية، وآذل&&ك تغط&&ية أوج&&ه القص&&ور ف&&ي   قواني&&نها الوطن&&
 .القوانين وآذلك القيام بأفضل الممارسات

الجمع&&ية المالح&&ية األمريك&&ية أش&&رآت خ&&براء 
وأآاديم&يات حكومية ومنظمات دولية بشأن السياسات       

وآان . وال&نظم القانون&ية الت&ي تحك&م األنشطة الفضائية         
الغ&رض م&ن ذل&ك ه&و إط&الع الدوائ&ر الفض&ائية بشأن               

ن وال&&&نظم السياس&&&ية الدول&&&ية والوطن&&&ية الت&&&ي     القواني&&&

تحكمه&&ا األنش&&طة الفض&&ائية وآذل&&ك تغط&&ية ال&&ثغرات      
 .والعراقيل التي تعوق تلك النظم

تحدي&د ممارسات مشترآة بين الدول يمكن أن   
تش&&كل نموذج&&ا للتنف&&يذ الدول&&ي، ث&&م التوص&&ية بعمل&&يات    
دول&&&ية أو وطن&&&ية يمك&&&ن ال&&&ترويج له&&&ا ف&&&يما يتص&&&ل       

 .ضائية المقبلةبالمشاريع الف

أود أن أش&&&&ير إل&&&&ى أن حلق&&&&ة العم&&&&ل ب&&&&دأت     
يانكوفي&&&&تش . بع&&&&روض إعالم&&&&ية قدمه&&&&ا الس&&&&فير ب  

المع&روف على الصعيد الدولي في هذا المجال وآذلك         
س&كوت ب&يس المدير المساعد لمكتب الفضاء والمالحة     

 .الفضائية التابعة لكلية التكنولوجية

هذه وم&ن ال&دول الممثلة في هذه القوانين وفي       
الع&&روض والت&&ي قـدم&&ت عـروض&&ا ع&&ن نظ&&م ق&&انون       

�الفض&&اء تـ&&رد أس&&ـمائها ف&&ي ه&&ـذه  �، ث&&م ت&&ال ذل&&ك  
ع&رض إعالم ؟؟؟ بشأن النظم الوطنية لقانون الفضاء         
وقدمه&&ا آ&&&ل م&&&ن اس&&&تراليا وفرنس&&&ا وألمان&&&يا وال&&&يابان  

آم&&ا . والس&&ويد والمملك&&ة الم&&تحدة والوالي&&ات الم&&تحدة    
 جيرهارد بشأن   اض&طلعن على عرض جيد من مايكل      

، ال&&&ذي ت&&&ناول آذل&&&ك التنف&&&يذ  2001أعم&&&ال مش&&&روع 
الوطن&&&ي لالل&&&تزامات الدول&&&ية المنص&&&وص عل&&&يها ف&&&ي 

 .معاهدات الفضاء

وق&&&&د آ&&&&نا محظوظي&&&&ن ألن م&&&&ن نس&&&&ق ه&&&&ذه   
الع&&روض ه&&و الس&&يد جاس&&ونتليانا م&&ن مكت&&ب ش&&ؤون      

 .الفضاء الخارجي

ض&مت حلق&ة العم&ل أربع أفرقة عمل، أنيطت          
ل مهمة النظر في المعاهدات نفسها،      بفريق العمل األو  

وطل&&&ب م&&&نه تحدي&&&د أفض&&&ل الممارس&&&ات ف&&&ي التنف&&&يذ     
الوطن&ي وتطب&يق االل&تزامات ف&ي المعاهدات، والسيما         
تحدي&&&&د أفض&&&&ل الممارس&&&&ات ف&&&&يما يتص&&&&ل باتفاق&&&&ية      

وق&د طل&ب من هذا الفريق العامل آما قلت         . المس&ؤولية 
تحدي&د أفض&ل الممارس&ات ف&ي تنف&يذ مع&اهدات الفضاء             

 .خارجي واتفاقية المسؤولية ومعاهدة التسجيلال

أم&&ا الف&&ريق الع&&امل الثان&&ي فق&&د طل&&ب م&&نه أن    
ي&نظر ف&ي أفض&ل آيف&ية إلبق&اء ال&توازن على المصالح             
وتحدي&&&&د أفض&&&&ل الممارس&&&&ات آذل&&&&ك ف&&&&ي السياس&&&&ات  
الوطن&&ية الت&&ي تمك&&ن ال&&دول م&&ن تحق&&يق ال&&توازن بي&&ن     
ع&&&&م ال&&&&نظم القانون&&&&ية الدول&&&&ية وقواني&&&&نها الوطن&&&&ية ود

 .األنشطة المحلية

أم&ا الف&ريق الع&امل الثالث فقد أنيطت به مهمة     
ال&&&نظر ف&&&ي ال&&&ثغرات والعراق&&&يل ف&&&ي مج&&&ال الفض&&&اء   
الخارج&ي، حي&ث طلب منه تحديد العراقيل التي تحول     
دون تص&&ديق نظ&&م الق&&انون الدول&&ي ف&&ي مج&&ال الفض&&اء  
الخارج&&ي والت&&ي تؤث&&ر عل&&ى تطوي&&ر أنش&&طة الفض&&اء     

آما طلب منه أيضا أن ينظر فيما . الراهنة والمستقبلية 
إذا آ&ان م&ن المالئ&م رف&ع بع&ض الحواج&ز وس&د بعض         
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ال&ثغرات ألن ربما سيكون المقصود من ذلك هو تقديم          
 .أفضل النتائج

أم&ا الف&ريق العامل الرابع فقد طلب منه النظر          
ف&&ي ه&&ذه المس&&ألة م&&ن وجه&&ة نظ&&ر القط&&اع الخ&&اص،       

د أنيطت وال&نظر عن قرب في دور القطاع الخاص وق      
ب&ه تحدي&دا مهمة تحديد دور القطاع الخاص في وضع           
الم&بادئ وال&نظم الدول&ية المتص&لة باألنشطة الفضائية،          
وآ&&يف يمك&&نه أن يس&&اهم بأفض&&ل ط&&ريقة ف&&ي تطوي&&ر      

 .النظم الفضائية الدولية مستقبال

وقبل التطرق إلى استنتاجات األفرقة العاملة،      
لق&&د . لعم&ل أود أن أش&اطرآم بص&فة عام&ة ن&&تائج حلق&ة ا    

اس&تنتجوا ب&أن المع&اهدات القائم&ة مناس&بة وآاف&ية على           
األق&&ل ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن، ألن أس&&لوبها تتس&&م بم&&رونة  
آبيرة فيما يتصل بالتنفيذ المحلي وآلما اضطلعنا على        
اإلبداع واالبتكارات سيكون من المناسب وضع قواعد 

أي أن األنش&&طة المتص&&لة  . ومعاي&&ير قانون&&ية مش&&ترآة  
ض المعاهدات والتنفيذ الوطني يجب أن يظل       باس&تعرا 

 .عملية متواصلة ومستمرة

اآلن أود أن أطلعك&&&&&&&م عل&&&&&&&ى االس&&&&&&&تنتاجات 
اعترف الفريق العامل بما يلي،     . والن&تائج بصفة عامة   

لق&&د أدرك ب&&أن طائف&&ة آب&&يرة م&&ن الص&&كوك القانون&&ية       
وع&&&دد م&&&ن ال&&&تطورات، م&&&ثال ال&&&تطورات السياس&&&ية      

ل&&&ة جدي&&&دة ف&&&ي مج&&&ال الجغراف&&ية وظه&&&ور جه&&&ات فاع 
 .الفضاء تؤثر على تنفيذ قانون الفضاء

وم&&ن ث&&م س&&يكون م&&ن الص&&عب وض&&ع نم&&اذج    
وإع&&داد ممارس&&ات س&&تكون مالئم&&ة لجم&&يع ال&&دول ألن   
سيادة الدول تعني بأن هذه الدول تحتفظ بالمرونة فيما         
يتص&ل بتنف&يذ االل&تزامات المنب&ثقة عن المعاهدات وفقا           

 .لقوانينها المحلية

إن الف&&&&ريق الع&&&&امل وض&&&&ع قائم&&&&ة وبذل&&&&ك ف&&&&
بالمالحظ&&&ات ول&&&يس بالتوص&&&يات س&&&واء ف&&&يما يتص&&&ل 

إض&&افة إل&&ى أم&&ثلة عل&&ى  . بال&&نماذج الوطن&&ية أو الدول&&ية 
القض&&ايا الناش&&ئة، ولذل&&ك فإنن&&ي ل&&م أض&&ع قائم&&ة مح&&ددة  

ولكن&ي أعتقد بأنه ستعطى     . بالع&روض أو بالتوص&يات    
لك&&م لفرص&&ة للحص&&ول عل&&ى تقري&&ر حلق&&ة العم&&ل ال&&ذي  

من جم&&يع المناقش&&ات الت&&ي دارت داخ&&ل األف&&رقة   يتض&&
وأعتقد بأن هناك نسخا من هذا التقرير متاحة        . العاملة

 .وستوزع عليكم

الف&&&&&ريق الع&&&&&امل الثان&&&&&ي المعن&&&&&ي بأفض&&&&&ل    
الممارس&ات، ق&د أوص&ى ببعض&ها وق&د آ&ان نش&طا جدا               

 ف&&&&ي 17ف&&&&ي وض&&&&ع أفض&&&&ل الممارس&&&&ات وعدده&&&&ا    
 .نظريوسأعرض عليكم العشرة األهم في . المجموع

وآ&ل التوصيات بشأن أفضل الممارسات ترد       
لقد أفاد بأنه يتعين على الدول . في تقرير العامل الثاني

أن تض&ع قواع&د واض&حة لألنشطة الفضائية التي تقوم        
بها هيئات غير حكومية مثل إجراءات الترخيص وأنه 

ينبغ&&ي لل&&دول أن تعت&&بر التش&&ريعات الفض&&ائية الوطن&&ية 
 .جراء تلك األنشطةآوسيلة لوضع قواعد إل

آم&ا أنه&ا أوصت أنه بغرض الحد من األعباء     
التنظيم&ية ألنش&طة اإلط&الق التي تقوم بها هيئات غير           
حكوم&ية م&ع تنف&يذ االل&تزامات القانون&ية والحف&اظ على        
مص&الح األط&راف الثالثة يتعين عليها أن تبرم اتفاقات          

آم&&ا ينبغ&&ي له&&ا أن تض&&ع . تتص&&ل باالع&&تراف والق&&بول
ات واض&&حة وش&&فافة لعمل&&ية الترخ&&يص بم&&ا ف&&ي إج&&راء

 ].؟يتعذر سماعها؟[ذلك الحدود الزمنية وعملية 

أوص&&&ى آذل&&&&ك الف&&&&ريق الع&&&&امل ب&&&&أن تك&&&&ون  
الرس&وم مح&دودة، آم&ا ينبغ&ي أن توضع سياسات للحد      
م&&&ن مخاط&&&ر الحط&&&ام الفض&&&ائي، ول&&&دى الترخ&&&يص      
ألنش&&طة اإلط&&الق ينبغ&&ي لل&&دول أن ت&&نظر بع&&ناية ف&&ي     

متص&&&&لة بالص&&&&حة والس&&&&المة وآذل&&&&ك   االعت&&&&بارات ال
 .القدرات المالية

وآذل&&&&&ك يج&&&&&ب أن ت&&&&&برم ال&&&&&دول اتفاق&&&&&يات   
 .للضمانات التكنولوجية لحماية التكنولوجية

آم&&ا ينبغ&&ي أن ت&&نظر ف&&ي طائف&&ة واس&&عة م&&ن     
 .المسؤوليات في إطار القانون الوطني

آم&ا ينبغي أن تحدد مسؤولية األطراف الثالثة      
 .إطار مستوى معقولفي هذا المجال ووضعها في 

إذن، آ&ل ه&ذه التوص&يات صدرت مع مراعاة       
جم&&&يع م&&&ا ورد ف&&&ي مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة لق&&&انون 

 .الفضاء

أم&&&ا الف&&&ريق الع&&&امل الثان&&&ي فق&&&د أص&&&در ع&&&دة 
توص&&يات، فق&&د الح&&ظ ب&&أن ه&&ناك تع&&ريفات ف&&ي ع&&دة       
مجاالت داخل معاهدات األمم المتحدة وهذه التعريفات 

 . ما إذا آانت تشكل عائقاغير واضحة ويجب أن تحدد

إذن، ه&&&&ذه التوص&&&&ية تع&&&&ترف ب&&&&أن بع&&&&ض      
ال&تعريفات ق&د ال تك&&ون مالئم&ة بع&د وق&&د تح&تاج م&&زيدا      
من التطوير، ولكن ذلك ليس مشكلة والمسألة تمثل في 
دراس&ة ه&ذه ال&تعريفات ح&تى ن&رى م&ا إذا آانت تحتاج           
إل&&&ى م&&&زيد م&&&ن التنق&&&يح أو يج&&&ب أن نض&&&ع تع&&&ريفات  

 .جديدة

 بعض األنشطة الفضائية المحددة   لقد أصبحت 
وال يجب أن   . ل&م تك&ن أب&دا تتخيل أصبحت اآلن ممكنة         

تب&&تعد ه&&ذه أو أن تخ&&رج ه&&ذه األنش&&طة الفض&&ائية ع&&ن    
؟ي&&&&تعذر [نوع&&&&ية مس&&&&توى الح&&&&ياة بالنس&&&&بة لجم&&&&يع     

مع مراعاة االستقاللية أو السالمة السياسية      ] سماعها؟
جراءات ويمكن للدول أن تنظر في اإل. والثقافية للدول

 .الوطنية لتتناول هذا الموضوع

أما آخر توصية فهي أن الدول التي لم تصدق        
عل&ى مع&اهدات الفض&اء الخارج&ي واتفاق&ية المس&&ؤولية      
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�وآذلك اتفاقية اإلنقاذ واتفاقية     �، يجب أن تصدق    
 .عليها في أقرب فرصة ممكنة

أم&ا الف&ريق الع&امل فقد وضع خمس توصيات         
ق الع&&امل ال&ذي أنيط&&ت ب&&ه  عل&ى م&&ا أع&&تقد، وه&و الف&&ري  

وتوصياته ترد  . مهم&ة ال&نظر ف&ي دور القطاع الخاص        
 .على النحو التالي

حيث إن القطاع الخاص يؤدي دورا رائدا في   
] ؟ي&&&&تعذر س&&&&ماعها؟[تطوي&&&&ر التكنولوج&&&&ية وتوس&&&&يع 

فينبغ&&&ي لل&&&دول أن تع&&&ترف ب&&&الدور الواض&&&ح للقط&&&اع   
الخ&&&اص ف&&&ي المس&&&اهمة ف&&&ي تطوي&&&ر ال&&&نظم القانون&&&ية  

والحكومات والكوبوس وغيرها من    . طنية والدولية الو
الهي&ئات الحكوم&ية الدول&ية الت&ي تتناول مسائل الفضاء       
مدع&&وة إل&&ى تش&&جيع أعض&&اء القط&&اع الخ&&اص ل&&تقديم       

 .عروض في اجتماعاتها

ل&دى وضع وتنفيذ واستعراض النظم القانونية       
المحل&&&ية، يج&&&ب عل&&&ى الحكوم&&&ات أن تراع&&&ي رغ&&&بة    

ص&&ل بتأمي&&ن إمكان&&ية ال&&توقع    القط&&اع الخ&&اص ف&&يما يت  
وينبغ&&ي أن تك&&ون ال&&نظم القانون&&ية منف&&تحة   . والض&&مان

وش&&فافة وتق&&دم للقط&&اع الخ&&اص فرص&&ة المش&&ارآة ف&&ي  
وآم&&ا أن&&ه يتعي&&ن   . الوق&&ت المناس&&ب ف&&ي إع&&داد الق&&رار   

عل&يها أن تس&عى إل&ى الحصول على مساهمات القطاع        
الخ&اص ف&ي اتخ&اذ الق&رار ث&م إتاح&ة الفرصة لمراجعة              

ة ال&نظر ف&ي الق&رارات الس&لبية آما ينبغي للدول            وإع&اد 
أن تيس&ر التش&&اور م&&ع القط&&اع الخ&&اص بش&&أن المس&&ائل  
المتص&&لة ب&&إعداد وتنف&&يذ واس&&تعراض ال&&نظم القانون&&ية     

 .الوطنية

وحي&ث إن جم&يع التوصيات تنبثق من الرغبة       
ف&ي م&راعاة مص&الح القطاع الخاص عندما آون هناك          

�� المنص&&&وص ، وآذل&&&ك اعت&&&بار جم&&&يع الم&&&بادئ 
وبذل&&&ك أنه&&&ي  . عل&&&يها ف&&&ي مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة   

 .عرضي وشكرا جزيال لكم

أيه&&ا الوف&&ود الك&&رام، أود أن أش&&كر    : الرئHHيس
السيدة شرودير على عرضها القيم، وأعتقد بأن النص        
الك&&&امل ل&&&تقرير حلق&&&ة العم&&&ل ه&&&ذه الت&&&ي عق&&&دت ف&&&ي     
سكوتسديل أريزونا، متاح ويمكنكم أن تضطلعوا عليه     

شكرا مرة أخرى   .  على مزيد من المعلومات    للحصول
 .السيدة فرانسيسكا على عرضها

لق&د أنهي&نا أخ&يرا ال&نظر ف&ي الب&ند الخامس من            
معلوم&&&ات ع&&&ن أنش&&&طة الم&&&نظمات "ج&&&دول األعم&&&ال 

 ".الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

الHHنظر فHHي مشHHروع اتفاقHHية المعهHHد الدولHHي لتوحHHيد     
         Hت للتوقHي فتحHاص التHانون الخHب تاون      القHي آيHيع ف

، وآذلHHك فHHي  2001نوفمHHبر / تشHHرين الثانHHي 16يHHوم 
المشHروع األولHي للHبروتوآول الملحق بها والمتعلق         

 بالمسائل الخاصة بالملكية الفضائية

أيه&ا الوف&ود الك&رام، سنواص&ل النظر في البند         
النظر في مشروع اتفاقية   "ثمان&ية م&ن ج&دول األعمال        

لخ&&اص الت&&ي فتح&&ت   المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون ا  
نوفمبر / تشرين الثاني 16للتوق&يع ف&ي آي&ب ت&اون ي&وم           

، وآذل&&&ك ف&&&ي المش&&&روع األول&&&ي لل&&&بروتوآول  2001
الملح&&&ق به&&&ا والم&&&تعلق بالمس&&&ائل الخاص&&&ة بالملك&&&ية     

، وأذآ&ر الوفود بأنني أنوي إنهاء النظر في         "الفض&ائية 
الب&ند الثام&ن في جلسة هذا الصباح، ولذلك فإنني أحث           

ت&ي ال ت&زال ترغ&ب ف&ي أخذ الكلمة بشأن هذا            الوف&ود ال  
الب&ند أن تس&جل اسمها في قائمة المتحدثين لدى األمانة     

 .في أقرب وقت ممكن

وق&&بل ف&&تح المج&&ال ألخ&&ذ الكلم&&ة م&&ن ط&&رف       
الوف&&ود الت&&ي ترغ&&ب ف&&ي ذل&&ك، أود أن أع&&ود إل&&ى ب&&ند     
طرح&ناه ب&األمس، ف&بعد المش&اورات م&ع بع&ض الوفود         

 لتبديد الشواغل التي عبر   واألمانة بشأن أفضل طريقة   
عنها وفد اليونان بشأن التقرير التي أعدته األمانة عن         
ن&&&&&&&تائج اآلل&&&&&&&ية التش&&&&&&&اورية المخصص&&&&&&&ة الوث&&&&&&&يقة 

A/AC.105/C.2/L.233  أود أن أق&&&&&&&&&&&&ترح أن تلح&&&&&&&&&&&&ق ،
استنتاجات اآللية التشاورية التي ترد الفرع الرابع من        
تل&&&ك الوث&&&يقة والت&&&ي نوقش&&&ت واع&&&تمدت م&&&ن ط&&&رف    

ن أن ت&رفق ب&تقرير اللج&نة الفرع&ية القانونية           المش&ارآي 
وأع&تقد أن ه&ذا ف&ي نظ&ري سيقدم أساسا           . له&ذه ال&دورة   

 .جيدا لمداوالتنا في المستقبل

إذن، م&&ا ل&&م يك&&ن ه&&ناك م&&ن اع&&تراض، ه&&ل       
أعتبر بأن العمل بهذه الطريقة سيحظى بموافقة اللجنة        

 .تقرر ذلكالفرعية؟ ليس هناك اعتراض، إذن، 

لم&&ة للوف&&ود الت&&ي ت&&ود اإلدالء   اآلن أعط&&ي الك
ببياناتها بشأن البند الثامن، وأول متحدث على قائمتي، 

 .وهو الوحيد، هو ممثل الصين الموقر

ترجمة فورية من   ) (الصين(جوان  . السHيد ج  
خالل هذين اليومين الماضيين أعربت ): اللغة الصينية

ع&&دة وف&&ود ع&&ن قلقه&&ا بش&&أن العالق&&ة بي&&ن ب&&روتوآول      
وفي ذات الوقت   . لمعاهدات الدولية القائمة  يونيدروا وا 

الحظ&نا بأن&ه ل&يس لدي&نا صيغة بشأن آيفية التناغم بين           
ل&&يس لدي&&نا أي ن&&ية ف&&ي . ال&&بروتوآول وه&&ذه المع&&اهدات

ع&رقلة الجه&ود الت&ي تق&وم بها اللجنة الفرعية القانونية             
للتنس&يق بي&ن الوثيقتي&ن، ولك&ن ن&ود أن نشير إلى هناك             

ا المجال آما أن هناك مشاآل بعض الصعوبات في هذ  
 .ومسائل يجب أن نحلها من أجل ذلك

نود أن نشير بأن الطريقة التي نتبعها اآلن في 
أعمال&&&&نا تس&&&&تند إل&&&&ى ال&&&&نظر األول&&&&ي وف&&&&يما يتص&&&&ل   
ب&بروتوآول اليون&يدروا ه&و ق&انون ف&ي صيغته األولية            
ف&ي حي&ن أن ال&نظام الدول&ي لق&انون الفض&اء ه&و قانون              

 م&&ن هذي&&ن النظامي&&ن مخ&&تلفان    دول&&ي ع&&ام واأله&&داف  
فال&بروتوآول يس&تند إلى مبادئ منفصلة فإذا ما         . تمام&ا 

أدرج&&نا عناص&&ر م&&ن الق&&انون الدول&&ي الع&&ام أو الق&&انون  
الدول&ي الخ&اص والف&رق بي&نهم أمر صعب جدا والقيام            

. بذل&ك ق&د ي&ؤدي ب&نا إل&ى ع&دم اآتمال أي من النظامين               
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 المشروع ه&ذه هي الصعوبة التي تواجهنا لدى مناقشة       
األول&ي لليون&يدروا في اللجنة الفرعية القانونية ويتعين     
عل&&&يها أن ت&&&نظر ف&&&ي آيف&&&ية إدراج عناص&&&ر الق&&&انون    

 .الدولي العام في هذا البروتوآول

واآلن أود أن أعط&&&&ي رأي بش&&&&أن ح&&&&ل ه&&&&ذه  
المش&&كلة، يج&&ب علي&&نا أن نؤآ&&د ب&&أن أي ق&&انون ي&&تعلق    

هدات بالفض&&اء الخارج&&ي، يج&&ب أن يس&&تند إل&&ى المع&&ا    
الحال&&&ية لق&&&انون الفض&&&اء، أي ال&&&نظام الدول&&&ي لق&&&انون   
الفض&&اء، ال يمكن&&نا أن ن&&نظر ف&&ي أي حك&&م م&&ن أحك&&ام    
ب&&&روتوآول يون&&&يدروا بش&&&أن الموج&&&ودات الفض&&&ائية     
وآيف&ية إدراج أحك&ام القانون الدولي في مجال الفضاء          
في هذا البروتوآول، وأعتقد بأن االآتفاء باإلشارة إلى 

 .ة ليس آافياالمعاهدات الدولي

إض&افة إل&ى ذلك، يجب علينا أن نقرر مما هو      
الق&&انون الدول&&ي الع&&ام ال&&ذي يج&&ب أن نع&&تمد عل&&يه ف&&ي    
تنف&يذ ه&&ذا ال&&بروتوآول، فلدي&&نا مع&&اهدات خمس&&ة لألم&&م  
المتحدة وبعد القواعد العرفية والقوانين العرفية، وهي       
آث&يرة، وتقوم عليها القوانين الوطنية وهذا ليس آافيا،         

يمك&&&ن أن نع&&&د ص&&&كا جدي&&&دا يت&&&ناول األنش&&&طة      فه&&&ل 
ال&&تجارية ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي؟ ويمك&&ن لمح&&تواه أن   
يضمن أحكام معاهدة المسؤولية وآذلك دور الدول في 
تنظ&يم األنشطة التجارية في الفضاء، وما يتصل بذلك         

 . من مبادئ في مجال القوانين الوطنية

وف&&ي ه&&ذا الص&&دد لدي&&نا مس&&ألة مح&&ددة ينبغ&&ي     
وه&ي آيفية الدفع بموقعين على اتفاقية الموجات        حله&ا   

الفض&&ائية أن تنض&&م إل&&ى المع&&اهدات الت&&ي تس&&تند إل&&ى      
 .القانون الدولي العام

آم&&ا ن&&&ود أخ&&&يرا أن نش&&&ير إل&&ى أن&&&ه ف&&&ي ه&&&ذا   
المجال أو الفريق العامل المعني بهذه النقطة قد نحتاج        
إل&&ى إعط&&اء والي&&ة واس&&عة له&&ذا الف&&ريق ع&&وض تحدي&&د  

وش&&&كرا س&&&يدي  . إلث&&&راء بال&&&بروتوآول وظائف&&&ه ف&&&ي ا 
 .الرئيس

 ش&&كرا لمم&&ثل الص&&ين عل&&ى ب&&يانكم     :الرئHHيس
 .بشأن البند الثامن من جدول أعمالنا

أيه&ا الوفود الكرام، هل هناك وفد آخر يرغب      
ف&&ي أخ&&ذ الكلم&&ة بش&&أن ه&&ذا الب&&ند؟ ه&&ل ه&&ناك م&&ن بي&&ن    
 المراقبين من يود أخذ الكلمة بخصوص هذا البند؟

 . أخذ الكلمةليس هناك من يود

أيه&&ا الوف&&ود الك&&رام، وبذل&&ك أنهي&&نا ال&&نظر ف&&ي   
ال&نظر ف&ي مشروع     "الب&ند الثام&ن م&ن ج&دول األعم&ال           

اتفاق&&ية المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص بش&&أن  
الض&&&&مانات الدول&&&&ية عل&&&&ى المع&&&&دات الم&&&&نقولة وف&&&&ي   
المش&&روع األول&&ي لل&&بروتوآول الملح&&ق به&&ا والم&&تعلق  

في هذه الجلسة   " لك&ية الفضائية  بالمس&ائل الخاص&ة بالم    
 .من جلسات اللجنة الفرعية القانونية

اقHHتراحات إلHHى لجHHنة اسHHتخدام الفضHHاء الخارجHHي فHHي 
األغHHراض السHHلمية بشHHأن بHHنود جديHHدة تHHنظر فHHHيها       
اللجHHHنة الفرعHHHHية القانونHHHHية أثHHHHناء دورتهHHHHا الثانHHHHية  

 واألربعين

أيه&ا الوف&ود الك&رام، سنواص&ل النظر في البند         
اقتراحات إلى لجنة   "ن ج&دول أعمال&نا وه&و        العاش&ر م&   

اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض الس&&&لمية 
بش&أن ب&نود جدي&دة ت&نظر ف&يها اللج&نة الفرعية القانونية        

 ".أثناء دورتها الثانية واألربعين

م&رة أخ&رى س&أدعو إل&ى عق&د مش&اورات غير         
رس&&مية ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة بتنس&&يق م&&ن الس&&يد ن&&يكوالس     

ويد بغرض الدفع بمناقشاتنا حول هذا      ه&يدمان م&ن الس&     
 .البند

لك&&ن ق&&بل الق&&يام بذل&&ك أود أن أعط&&ي الفرص&&ة  
ألي وف&د ي&ود أن يدل&ي بب&يان بش&أن ه&ذا البند في إطار            
الس&ياق الرسمي للجنة الفرعية بكامل هيئتها في جلسة       

 .هذا الصباح

فه&ل ه&ناك أية وفود تود أن تأخذ الكلمة بشأن           
 .سويد له الكلمةهذا البند حاليا؟ ممثل ال

ت&&رجمة فوري&&ة ) (الس&&ويد(هHHيدمان . السHHيد ن
ش&كرا س&يدي الرئ&يس، بصفتي       ): م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية     

منس&قا للمش&اورات غ&ير الرس&مية، يجب أن أجتمع مع           
األمان&ة حيث أعدت قائمة بالبنود التي نود أن نوزعها          
عل&&ى األعض&&اء ه&&نا وسأعرض&&ها، ه&&ل توافق&&ون عل&&ى  

، س&&&&يتم توزي&&&&ع القائم&&&&ة، ذل&&&&ك س&&&&يدي الرئ&&&&يس؟ إذن
وس&&ننتظر توزيعه&&ا ث&&م بع&&د ذل&&ك أق&&وم بع&&رض جم&&يع     

 .النقاط الواردة في هذه القائمة

ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس، الورق&&ة الت&&ي أعدته&&ا      
األمان&ة م&ن المف&روض أن تك&ون موج&ودة أم&ام السادة              
المندوبي&&&ن وه&&&و مش&&&روع ج&&&دول األعم&&&ال المؤق&&&ت     

 القانون&&&ية، لل&&&دورة الثان&&&ية واألربعي&&&ن للج&&&نة الفرع&&&ية
. ارتكازا على الجولة األولى للمشاورات غير الرسمية

الب&نود المع&تادة وبع&د ذل&ك بالنس&بة للب&ند الوحيد للنقاش         
استعراض "فهو قد اتفقنا على اإلبقاء على البند السابع 

 .المبادئ المتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية

وبع&&د ذل&&ك، الب&&ند الثام&&ن، س&&يتم أيض&&ا اإلبق&&اء   
ل&يه وت&م تقدي&م اق&تراح تح&ت الب&ند الثام&ن، وه&ذه هي                 ع

 .النتيجة التي توصلنا إليها

اس&&تعراض مفه&&وم "ف&&يما ي&&تعلق بالب&&ند التاس&&ع 
، فهمي هو أنه لم يكن هناك توافق في "الدول&ة المطلقة  

اآلراء لمعالج&ة ه&ذا الموض&وع، وبالتالي أوردناه فيما          
ه&&&ناك وإذا بدل&&&نا إل&&&ى الص&&&فحة التال&&&ية ف . بي&&&ن أق&&&واس

 .مقترحات إضافية قدمت
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االق&&تراح األول تقدم&&ت ب&&ه الص&&ين وال&&يونان    
واالتح&&اد الروس&&ي وق&&دم ب&&األمس ف&&ي الجلس&&ة العام&&ة     
وبع&د ذل&ك اق&تراح ال&برازيل وق&د ق&دم أيضا في الجلسة        

 .العامة

االق&&&&&تراح الثال&&&&&ث واالق&&&&&تراح ال&&&&&رابع ه&&&&&ي 
مق&&ترحات ت&&م ال&&تقدم به&&ا ف&&ي الس&&نوات الس&&ابقة وذآ&&ر     

ه المق&&&ترحات يمك&&&ن اإلبق&&&اء عل&&&يها للس&&&نة  مقدم&&&و ه&&&ذ
 .التالية

إذن، ي&&ا س&&&يادة الرئ&&&يس، فهم&&&نا ه&&&و أن الب&&&ند  
الس&ابع والثام&ن يجب اإلبقاء عليهما ونحن بحاجة إلى           
إجراء مناقشة حول البند التاسع والمقترحات اإلضافية 

 .في الصفحة الثانية

وهذا هو  . إذن، ه&ذه الوث&يقة معروض&ة عل&يكم        
 .شكرا. تقريري

. ش&كرا للسيد الموقر مندوب السويد     : الرئHيس 
واآلن مش&روع ج&دول األعم&ال المؤق&ت للدورة الثانية         
واألربعي&ن للج&نة الفرعية القانونية على أساس الدورة         
األول&ى م&ن المش&اورات غير الرسمية التي عقدت يوم          

 .2002أبريل /العاشر من نيسان

السادة المندوبين الموقرين، هل هناك من يود       
 ي&تحدث حول هذا الموضوع؟ السيد الموقر مندوب         أن

 .اليونان

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

أيض&&ا أن أع&&رب ع&&ن ش&&كري وتقدي&&ري للس&&يد الموق&&ر  
م&ندوب الس&ويد عل&ى ه&ذا العم&ل ال&ذي تقدم به، ولكني              

. دول األعمال هذاأود أن أتقدم بتعديل على مشروع ج   
بالنس&بة لموض&وع االستش&عار ع&ن بع&د، آما تتذآرون       
فإن&نا ص&ممنا اقتراح&نا م&ع اق&تراح البرازيل وطلبنا أن             

 1996يظه&&ر اس&&م ال&&يونان م&&ع ال&&برازيل، فف&&ي ع&&ام       
تقدم&نا باقتراح يتعلق باالستخدام السلمي وباالستشعار       
ع&ن بع&د وبالتال&ي فقد طلبنا باألمس ضم الجزء الثاني             

ق&&&&&تراح ال&&&&&برازيل، ال أع&&&&&تقد أن ال&&&&&برازيل لديه&&&&&ا  ال
 .اعتراض على ذلك

ش&&كرا عل&&ى تع&&اونك وبالتال&&ي، ف&&ي   : الرئHHيس
الفق&&رة الثان&&ية م&&ن المق&&ترحات اإلض&&افية س&&يتم إض&&افة  

 .شكرا جزيال. اسم اليونان إلى جانب البرازيل

هل هناك من يرغب في أخذ الكلمة حول البند 
 ال أرى م&&ن يطل&&ب  العاش&&ر ف&&ي ه&&ذه الجلس&&ة العام&&ة؟   

الكلم&&ة وبالتال&&ي أق&&ترح أن ن&&رفع ه&&ذه الجلس&&ة للج&&نة       
العام&ة، وذل&ك للس&ماح إلج&راء المزيد من المشاورات           
غ&ير الرس&مية التي ينسقها السيد نيكوالس هيدمان من          
الس&ويد، وم&ع ذل&ك أود أن أحيط السادة األعضاء علما        
بأن&ه بع&د إج&راء المشاورات غير الرسمية فإنني أنوي         

تئناف االج&تماع الرس&مي للج&نة الفرعية لكي ننظر          اس& 

ف&&&ي الن&&&تائج الت&&&ي توص&&&لت إل&&&يها المش&&&اورات غ&&&ير     
 .الرسمية

إذن، االج&&&تماع س&&&يتم تعل&&&يقه بش&&&كل مؤق&&&ت     
وأدع&و الس&يد الموق&ر المنسق من السويد آي يتقدم إلى     

 .المنصة لكي ينسق المشاورات الغير رسمية
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� : الرئHHيس�. الض&&طالعه ب&&دور المنس&&ق 
وس&&أطلب إل&&يكم أن ت&&رفعوا ب&&تقرير لجلس&&ة بع&&د ظه&&ر     

آنت أنوي أن ننتهي من آافة المناقشات صباح        . ال&يوم 
ال&يوم وأن ن&ترك بع&د الظه&ر آف&ترة استراحة آي تقوم              
األمان&&ة ب&&إعداد آاف&&ة ال&&تقارير، ح&&تى تقاري&&ر الف&&ريق      

 .العامل

إذن، س&&نجتمع م&&&رة أخ&&&رى بع&&&د ظه&&&ر ال&&&يوم  
لل&&نظر ف&&ي الب&&ند العاش&&ر ولعل&&ه يمكن&&نا أن نس&&رع ف&&ي     

 .دراسته

إذن، أعل&&&&&ق وأرف&&&&&ع الجلس&&&&&ة اآلن، ولكن&&&&&ي  
 .سأعطي الكلمة لممثل األمانة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السHHيد ب
ش&كرا سيدي الرئيس، أود أن أحيط       ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

�أن  األعض&اء علم&ا ب    �، أود أن أذآر الوفود بأنهم      
إذا آ&انوا يرغ&بون ف&ي إض&افة أي تعديالت على قائمة             
المش&ارآين أن يفعل&وا ذل&ك اآلن، ألن بع&د الظهر سيتم            

 .طبع هذه القائمة

إذن، أرج&و م&نكم أن تقدم&وا أي تعدي&الت بعد            
بالنس&بة لحالة الوثائق لقد وزعنا باألمس     . ه&ذه الجلس&ة   

، والجزء L.235ير وهو الوثيقة الج&زء األول م&ن ال&تقر     
األول يتض&&من المقدم&&ة والحض&&ور وتنظ&&يم األعم&&ال     

 .والتبادل العام لآلراء واستعراض المبادئ

آذلك وزعنا تقارير فريقي العمل حول جدول 
أعم&&&ال الب&&&ند ال&&&رابع وتقري&&&ر رئ&&&يس الف&&&ريق الع&&&امل  

وس&&نوزع الم&&زيد م&&ن الوث&&ائق   . المعن&&ي بالب&&ند التاس&&ع  
التال&&ي يمك&&ن لك&&م أن تض&&طلعوا عل&&ى   ص&&باح الغ&&د، وب 

 .شكرا. آامل التقرير صباح الجمعة

ش&كرا للس&يد مم&ثل األمانة، والكلمة        : الرئHيس 
 .للسيد الموقر مندوب اليونان، أرجو أن توجز

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسHHHابوغلو . السHHHيد ف
عل&&ى . مج&&رد استيض&&اح): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية 

تلقى التقرير الخاص األق&ل، ح&تى صباح هذا اليوم لم أ        
نع&&&م، . ش&&&كرا. بالف&&ريق الع&&&امل المعن&&&ي بالب&&ند ال&&&رابع  

 .استميحكم عذرا
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ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السHHيد ب
نعم لقد تم توزيع هذه الوثائق خالل       ): اللغ&ة اإلنكليزية  
وبالتالي يمكنك أن تمر على المكان . الجلسة الصباحية

 .قالمخصص للوثائق لتلقي هذه الوثائ

 .شكرا، رفعت الجلسة: الرئيس
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