
 

، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم&ؤرخ في     50/27أي&دت الجمع&ية العام&ة، بموج&ب ق&رارها             
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الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى  

 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة. مستنسخة من التسجيالت الصوتية
 ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في      آم&ا أن التص&ويبات      

نس&خـة م&ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                       
 Chief, Translation and Editorial: أس&&بوع م&&ن ت&&اريخ النش&&ر، ال&&ى رئ&&يس دائ&&رة ال&&ترجمة وال&&تحرير  

Service, Room D0708, United Nations Office at Vienna, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria .
 .وستصدر التصويبات في ملزمة واحدة
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COPUOS/LEGAL/T.622  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 622 الجلسة
 00/10، الساعة 2000مارس / آذار27االثنين 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 45/10افتتحت الجلسة الساعة 

أعلن افتتاح االجتماع الثاني     : الرئيس 
والعش&رين بع&د الستمئة للجنة الفرعية القانونية التابعة         
للج&&&نة اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض      

 ).آوبوس(السلمية 

تع&&&&رفون أن&&&&نا وص&&&&لنا إل&&&&ى الجلس&&&&ة الثان&&&&ية  
. والعشرين بعد الستمئة، أي قطعنا أشواطا طويلة فعال

 في فيينا اليوم، وفضال عن هذا يس&رني أن أرح&ب بكم   
يسرني للغاية باسم أعضاء اللجنة الفرعية القانونية أن 
أرح&ب رس&ميا بالمديرة الجديدة لمكتب شؤون الفضاء          

آم&&&ا . الخارج&&&ي الس&&&يدة م&&&ازالن ع&&&ثمان م&&&ن مال&&&يزيا
تع&&&رفون أن الس&&&يدة ع&&&ثمان ق&&&د عين&&&ت مؤخ&&&را ف&&&ي      

لك منص&بها م&ن جان&ب األمي&ن الع&ام لألم&م الم&تحدة وذ              
وقبل انضمامها  . بع&د اس&تقالة س&لفها الس&يد جاسنتوليانا        

إل&&&ى المكت&&&ب ف&&&ان الس&&&يدة ع&&&ثمان آان&&&ت أس&&&تاذة ف&&&ي   
الف&&&يزياء الفض&&&ائية ف&&&ي الجامع&&&ة الوطن&&&ية المال&&&يزية     
والمدي&&رة العام&&ة لش&&عبة دراس&&ات عل&&وم الفض&&اء ف&&ي      

نح&&ن ن&&تطلع إل&&ى مس&&اهمتها الق&&يمة ف&&ي لجنت&&نا . مال&يزيا 
ح م&&ع ف&&ريقها الع&&امل ف&&ي آ&&ل    ونتم&&نى له&&ا آ&&ل ال&&نجا  

 .مساعيهم

أود أيض&ا أن أن&تهز هذه الفرصة ألعرب عن           
امتنان&&&ي الص&&&ادق للمدي&&&ر الس&&&ابق الس&&&يد نانداس&&&يري    
جاسنتوليانا الذي عمل في مكتبنا لفترة أآثر من ثالثين 

إن خبرته والتزامه في أعمال الفضاء الخارجي       . عاما
 اهتمامه  وف&ي المكت&ب م&ع اللجنتي&ن الفرعيتي&ن وآذل&ك           

الخ&اص ف&ي تطوي&ر نظام قانوني لألنشطة في الفضاء           
 .الخارجي هي جميعا محط تقدير واهتمام

أعتقد أنكم توافقون جميعا على أن الفترة التي  
انقض&&&ت م&&&نذ دورت&&&نا الماض&&&ية ف&&&ي اللج&&&نة الفرع&&&ية   
القانون&&ية آان&&ت م&&ن أه&&م الف&&ترات م&&ع تط&&ورات مهم&&ة  

 ف&&ي إع&&ادة س&&جلت ف&&ي ه&&ذا المج&&ال وبالط&&بع ستس&&اهم  
 .إحياء أعمالنا
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وم&ا من دون شك أنكم تدرآون جميعا أنه في         
يول&يه الماضي انعقد المؤتمر الثالث الستكشاف       /تم&وز 

، وذلك )يونيسبيس الثالث(الفض&اء واستخدامه السلمي   
م&ن أج&ل وض&ع اس&تراتيجية للتعاون الدولي في مجال            

. الفض&&اء ولمواجه&&ة ال&&تحديات العالم&&ية ف&&ي المس&&تقبل   
 إعالن فيينا حول الفضاء والتنمية البشرية وآذلك   وإن

التوص&يات الت&ي ترد في التقرير الذي اعتمده المؤتمر          
/54وتال&يا ص&ادقت عل&يه الجمع&ية العام&ة ف&ي قرارها         

 تش&كل جم&يعا ت&تويجا ألعم&ال اليونيسبيس الثالث،           68
وه&ي في الواقع تقدم استراتيجية مهمة للتعاون الدولي       

ف&&ي مج&&ال استكش&&اف الفض&&اء    ف&&ي المس&&تقبل خاص&&ة   
 .واستخدامه السلمي

ومن أهم الجوانب الخاصة بهذه االستراتيجية      
ترت&&بط ب&&تعزيز ال&&تعاون الدول&&ي بم&&ا ف&&ي ذل&&ك وض&&ع       

م&&&ن . ق&&&انون فض&&&اء دول&&&ي وتطوي&&&ره ف&&&ي المس&&&تقبل    
الواض&&&ح أن اللج&&&نة الفرع&&&ية يج&&&ب أن تسترش&&&د م&&&ن  
الم&&بادئ الت&&ي وض&&عت ف&&ي إط&&ار ه&&ذه االس&&تراتيجية      

خ&&الل أعمال&&نا ف&&ي ال&&دورة الحال&&ية ودورت&&نا ف&&ي  وذل&&ك 
لذل&&ك أود أن أح&&يل آاف&&ة الوف&&ود إل&&ى تقري&&ر . المس&&تقبل

. A/CONF.184/6مؤتمر يونيسبيس الثالث، وهو الوثيقة     
 361وبش&&كل خ&&اص ألف&&ت انت&&باهكم إل&&ى الفق&&رات م&&ن  

، وه&ي فق&رات ترت&بط بش&كل مرآز بقانون           376ح&تى   
 .الفضاء الدولي

 405أيض&ا إل&ى الفق&رات من        وألف&ت انت&باهكم      
.  الت&ي تع&الج مس&ألة حق&وق الملك&ية الفكرية         408ح&تى   

فض&&&ال ع&&&ن ه&&&ذا، وآم&&&رفق لل&&&تقرير الص&&&ادر ع&&&ن       
المؤتم&ر، س&تجدون أيض&ا ف&ي ه&ذا ال&تقرير استنتاجات             
ومق&&&&ترحات ص&&&&ادرة ع&&&&ن أنش&&&&طة المن&&&&تدى الفن&&&&ي    

(Technical Forum)  وه&&&&&ي الوث&&&&&يقة A/CONF.184/6 ،
في ذلك الوثائق المرتبطة بحلقات     الم&رفق الثال&ث، بما      

العم&&ل ح&&ول ق&&انون الفض&&اء ف&&ي الق&&رن الح&&ادي عش&&ر  
وبّلغت أيضا أن   . وحق&وق الملك&ية الفك&رية ف&ي الفضاء        

نسخ من إجراءات حلقة العمل حول قانون الفضاء في    
 ST/Space/2الق&&رن الح&&ادي والعش&&رين، وه&&ي الوث&&يقة     

س&&توزع عل&&ى حض&&راتكم خ&&الل أعمال&&نا وف&&ي الوق&&ت    
 .لمناسبا

س&ّجل حدث مهم أيضا وهو اتفاق تم التوصل          
إل&يه ف&ي ال&دورة الماض&ية للج&نة الكوب&وس حول هيكل             
جدي&&&&د لج&&&&دول األعم&&&&ال الخ&&&&اص باللج&&&&نة الفرع&&&&ية  

وإن ه&ذا االتف&اق ق&د ص&ادقت عل&يه الجمع&&ية      . القانون&ية 
 آ&&&انون 6 الص&&&ادر ف&&&ي  54/67العام&&&ة ف&&&ي الق&&&رار   

ن ش&&&ك أن وتع&&&رفون م&&&ن دو . 1999ديس&&&مبر /األول
ج&دول األعم&ال الجدي&د به&يكله الجدي&د يحتوي على ما             

 :يلي

 البنود المنتظمة؛ ��1

ب&&نود م&&نفردة ق&&يد ال&&نقاش والت&&ي ت&&ناقش فق&&ط     ��2
لس&&نة واح&&دة ف&&ي جلس&&ة عام&&ة إال إذا جددن&&ا      

 مناقشتها؛

ب&&نود ي&&نظر ف&&يها ف&&ي إط&&ار الخط&&ط الم&&تعددة    ��3
الس&نوات وت&ناقش ف&ي ف&رق عم&ل، ويجب أن            

 نوقشت على أنها من البنود المنفردة   تكون قد 
 وحدها؛

ب&ندا ح&ول المس&&ائل المس&تقبلية الت&ي يمك&&ن أن      ��4
وحي&&&ث . تعالجه&&&ا اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية  

يمك&ن أن نواف&ق عل&ى مقترحات إلدراج بنود          
فرع&ية منفصلة ومنفردة جديدة قيد النقاش أو        
ح&تى أن نط&رح ب&نودا جدي&دة في إطار خطط            

 .العمل

ن ه&&يكل ج&&دول األعم&&ال ه&&ذا يش&&كل    أع&&تقد أ 
إث&راًء مهم&ا ألعم&ال لجنت&نا الفرع&ية، م&ن جه&ة أخرى               
ه&&و يعطي&&نا الفرص&&ة ف&&ي اللج&&نة الفرع&&ية الستكش&&اف    
طب&&&يعة ونط&&&اق المس&&&ائل القانون&&&ية الجدي&&&دة المح&&&تملة  
وذل&ك بم&رونة آبيرة، وهي من المسائل التي يمكن أن       

ي تك&ون ذات ص&لة بالفضاء الخارجي من دون أن يعن          
هذا التزاما من جانب الدول األعضاء في إعداد مبادئ 

ولك&&ن م&&ن جه&&ة . وقواع&&د جدي&&دة لتنظ&&يم ه&&ذه األنش&&طة
أخ&&&رى، إن ه&&&ذا اله&&&يكل الجدي&&&د يض&&&من اس&&&تمرارية   
مناقش&&ات مهم&&ة لمس&&ائل جدي&&دة أو قديم&&ة ح&&تى، وذات  

وأن&&ا عل&&ى ثق&&ة أن الم&&رونة    . أهم&&ية لل&&دول األعض&&اء  
وح ال&&تعاون المت&&بادل  المتم&&ثلة ف&&ي اله&&يكل الجدي&&د ور  

واالح&ترام والتوف&يق هي جميعا التي سترشد مداوالتنا         
في اللجنة الفرعية وهي التي ستضمن عمال مثمرا في 

 .المستقبل

ال أود أن أتج&&&&اهل ه&&&&نا لف&&&&ت انت&&&&باهكم إل&&&&ى  
ال&تقرير الفن&ي ال&ذي وض&ع ح&ول الحط&ام الفضائي في        
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اللج&&&&&نة الفرع&&&&&ية العلم&&&&&ية والتقن&&&&&ية وه&&&&&و الوث&&&&&يقة   
A/AC.105/720 . وأود أن أذآ&&رآم، وذل&&ك لص&&الحكم، أن

اللج&نة في دورتها الثانية واألربعين من العام الماضي         
أوص&ت ب&أن ه&ذا ال&تقرير الفن&ي س&يوزع بش&كل موسع               
بم&ا ف&ي ذل&ك توف&يره ل&دى اللج&نة الفرعية القانونية في                

ويالح&&&ظ . دورته&&ا التاس&&&عة والثالثي&&&ن م&&&ن ه&&&ذا الع&&&ام 
ك أن نسخا عن التقرير الفني      المندوبون أن بموجب ذل   

حول الحطام الفضائي هي متوافرة لكم في هذه الدورة 
وأح&&ثكم جم&&يعا عل&&ى دراس&&ة مح&&تواها بش&&كل م&&تعمق     
وعلى النظر مليا في المعلومات القيمة والمبادئ الفنية      

 .الواردة فيها

 مشارآة غير األعضاء في الدورة 

ق&&بل أن أطل&&ب م&&نكم أن ت&&نظروا ف&&ي ب&&رنامج     
 وفي المسائل التنظيمية األخرى، اسمحوا لي أن     عملنا

أعلمك&م أنني حصلت على رسائل من بوليفيا والمملكة       
العرب&&&ية الس&&&عودية والجمهوري&&&ة الس&&&لوفاآية وس&&&ري   

 .النكا تطلب جميعا المشارآة في اجتماعاتنا

 طالم&&ا أن م&&&نحها وض&&&ع المراق&&&ب ه&&&و أم&&&ر   
 ال م&ناط باللج&نة األم، أي لج&نة الكوب&وس، ش&عرت أنه      

يتعي&&&ن علي&&&نا أن ن&&&تخذ أي ق&&&رار رس&&&مي ح&&&ول ه&&&ذا     
ولكن إن لم يكن لديكم من اعتراض أقترح . الموضوع

عل&&&&ى ممثل&&&&ي بوليف&&&&يا والمملك&&&&ة العرب&&&&ية الس&&&&عودية  
والجمهوري&&ة الس&&لوفاآية وس&&ري النك&&ا أن يحض&&روا     
االج&&تماعات الرس&&مية ف&&ي اللج&&نة الفرع&&ية ويمك&&ن أن   

ذا رغبوا في اإلدالء  يوجه&وا إلى الرئاسة طلبا للكلمة إ      
 .ببيان

ه&ذه ه&ي الممارس&ة الت&ي لطالم&ا اع&تدناها في              
الماض&&ي ع&&ندما تك&&ون ال&&دول الت&&ي ليس&&ت عض&&وة ف&&ي  
اللج&&&&&نة الفرع&&&&&ية ق&&&&&د طلب&&&&&ت م&&&&&نا المش&&&&&ارآة ف&&&&&ي  

 .االجتماعات

 .لقد تقرر ذلكإن لم يكن هناك من اعتراض؟  

 اقرار جدول األعمال 

. ال&&&ناواآلن بالنس&&&بة إل&&&ى اع&&&تماد ج&&&دول أعم  
مع&&&&&&&&&روض عل&&&&&&&&&ى حض&&&&&&&&&راتكم ف&&&&&&&&&ي الوث&&&&&&&&&يقة  

A/AC.105/C.2/L218 ج&&&&دول األعم&&&&ال المؤق&&&&ت ال&&&&ذي،

أعدت&ه ل&نا األمان&ة وذلك بموجب هيكل جدول األعمال           
الجدي&د ال&ذي ص&ادقت عليه الجمعية العامة في قرارها           

فض&&ال ع&&ن ه&&ذا، لديك&&م أيض&&ا ج&&دول أعم&&ال   . 54/67
أود . يقةزمن&ي ف&ي الص&فحتين الثالثة والرابعة من الوث         

أن أتط&&رق إل&&ى الج&&دول الزمن&&ي بع&&د بض&&عة لحظ&&ات، 
 .ولكن أوال لنعمل على إقرار جدول األعمال المؤقت

إن ل&&م يك&&ن لديك&&م م&&ن اع&&تراض، ه&&ل ل&&ي أن    
اعت&&&&بر أن ج&&&&دول األعم&&&&ال يع&&&&تمد؟ حس&&&&نا م&&&&ا م&&&&ن  

 .اذن، اعتمد جدول األعمال المؤقت. اعتراض

 برنامج العمل 

 .عملحسنا، انتقل إلى برنامج ال 

اسمحوا لي اآلن أن أدخل في تفاصيل برنامج  
وبموج&ب جدول األعمال الذي     . عمل&نا لل&دورة الحال&ية     

اع&تمدناه لل&تو، فان اللجنة الفرعية القانونية في الدورة        
ه&&ذه، وآخ&&&ذة بعي&&ن االعت&&&بار مخ&&اوف آاف&&&ة ال&&&بلدان،    
خاصة تلك النامية منها، ستنظر في البنود التالية على         

 :ظمة من جدول األعمالأنها بنود منت

 تبادل عام لآلراء؛ ��1

حال&&&&&&ة المع&&&&&&اهدات الدول&&&&&&ية الت&&&&&&ي تحك&&&&&&م    ��2
 .استخدامات الفضاء الخارجي

ويالح&&ظ ه&&نا الم&&ندوبون أن ه&&ذا الب&&ند جدي&&د       
م&درج عل&ى جدول أعمالنا ال يجب أن نخلطه مع البند       
اآلخ&&&ر، وه&&&و اس&&&تعراض حال&&&ة الص&&&كوك القانون&&&ية    

 إطار خطة عمل على ثالث      الدول&ية الخمسة، وهو في    
إذن لدي&نا اآلن ب&ند جدي&د ه&و حالة المعاهدات        . س&نوات 

الدول&&&ية الت&&&ي تحك&&&م اس&&&تخدامات الفض&&&اء الخارج&&&ي،  
ون&تعلم م&ن خاللها ونبلغ بآخر التصديقات، االتفاقات،         
والتنظ&يمات الجدي&دة لكي نحصل على معلومات حول      
وض&&ع المع&&اهـدات الـدول&&ية خاص&&ـة بالنس&&بـة لل&&ـدول      

 .األطــراف في االتفاقية

معلوم&&ات م&&تعلقة بأنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية   ��3
 ذات الصلة بقانون الفضاء
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ويالح&&ظ الم&&ندوبون أن ه&&ذا الب&&ند ه&&و أيض&&ا      
 .جديد على جدول أعمالنا

أم&&&ور م&&&تعلقة ب&&&&تعريف الفض&&&اء الخارج&&&&ي     ��4
وتعيي&&ن ح&&دوده وآذل&&ك طب&&يعة الم&&دار الثاب&&ت 

ه، بما في ذلك    بالنس&بة إلى األرض واستخدام    
ال&&نظر ف&&ي الس&&بل والوس&&ائل الكف&&يلة بتحق&&يق    
االس&&&تخدام الرش&&&يد والع&&&ادل للم&&&دار الثاب&&&ت    
بالنس&&بة ل&&ألرض دون مس&&اس ب&&دور االتح&&اد   
الدول&&&&&ي لالتص&&&&&االت الس&&&&&لكية والالس&&&&&لكية 

 )اآليتيو(

وبموج&&ب الفق&&رة السادس&&ة م&&ن ق&&رار الجمع&&ية  
شمل ، ف&ان اللج&نة الفرعية ستعيد جمع         54/67العام&ة   

ف&&ريقها الع&&امل ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع لي&&نظر ف&&ي ه&&ذا     
 .البند

يتعي&ن عل&ى اللج&نة الفرع&ية أيضا أن تستكمل       
ال&&نظر ف&&ي مس&&ألة اس&&تعراض وإمكان&&ية تنق&&يح الم&&بادئ 
ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة أو الطاقة النووية        
ف&ي الفض&اء الخارج&ي، على أنها من المبادئ المنفردة           

هذا يعني أن هذا    . المعروضة للنقاش والب&نود المنفردة    
الب&ند سيس&تكمل نقاشه في اللجنة الفرعية لهذا العام إال           

. إذا جددن&ا ب&توافق اآلراء إع&ادة مناقش&ته ف&ي المستقبل            
لذلك يتعين على الوفود أن تنظر في الوضع المستقبلي 

 .لهذا البند ومكانته على جدول أعمالنا

 ه&&ذه فض&&ال ع&&ن ه&&ذا إن اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي    
اللج&نة س&تنظر ف&ي الب&نود التال&ية وذل&ك بموجب خطط              

 .العمل التي اعتمدتها اللجنة

اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية     ��1
 الخمسة التي تحكم الفضاء الخارجي

ه&&ذا الع&&ام ه&&و الثال&&ث م&&ن خط&&ة عم&&ل عل&&ى       
ث&الث س&نوات لمناقش&ة ه&ذا الب&ند آم&ا ي&بدو في الوثيقة                

A/AC.105/674  وبموجب ذلك في   . ب&اء -فق الثان&ي  ، الم&ر
ه&ذا الع&ام يتعي&ن على اللجنة الفرعية، وذلك بناء على             
التوص&&&يات الت&&&ي ص&&&درت ع&&&ن الف&&&ريق الع&&&امل ف&&&ي    
اج&تماعه ف&ي العام الماضي، يتعين عليها أن تنظر في           
التداب&ير وآيف&ية تنف&يذ التدابير إذا لزم األمر، وهي من             

 خط&&ة التداب&&ير الت&&ي ح&&ددت م&&ن أج&&ل تحق&&يق أه&&داف    
 .العمل

بم&ا أن ه&ذا ه&و الع&ام الثال&ث م&ن خطة العمل                 
يتعين على اللجنة الفرعية أن تنظر أيضا فيما إن آان          
ه&&ذا الب&&ند يج&&&ب أن ي&&بقى عل&&&ى ج&&دول أعمال&&&نا، وإذا     

 قررت ذلك حسب أي شكل؟

 استعراض مفهوم دولة اإلطالق ��2

يذآ&&&ر الم&&&ندوبون أن ه&&&ذا الب&&&ند جدي&&&د عل&&&ى     
ا عليه في دورتنا الماضية في لجنة جدول أعمالنا وافقن

وتع&&&رفون أن خط&&&ة العم&&&ل ال&&&واردة ف&&&ي    . الكوب&&&وس
 م&نها، تدعو فريقا للعمل  114، الفق&رة  A/54/20الوث&يقة   

آ&ي ي&نظر ف&ي ه&ذا الب&ند خالل فترة ثالث سنوات تبدأ                
 م&&&ع ع&&&روض خاص&&&ة ح&&&ول نظ&&&م   2000ف&&&ي الع&&&ام  

 .اإلطالق الجديدة ومشاريع اإلطالق الجديدة

 يتعي&ن على اللجنة الفرعية أن تنظر         وأخ&يرا،  
ف&ي مق&ترحاتها للج&نة آ&ي ت&نظر في بنود جديدة لتنظر            
فيها في خطط العمل أو بنود منفصلة للنقاش في إطار          
ال&&دورة األربعي&&ن للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ف&&ي الع&&ام      

2001. 

واآلن، حض&&رات المندوبي&&ن الك&&رام، اس&&تمعتم  
ننشئ فريقا عامال آم&ا أش&رت إل&ى أن&ه يتعين علينا أن        

أو ح&&&تى نج&&&دد أنش&&&طة بع&&&ض الف&&&رق العامل&&&ة، لذل&&&ك  
 .سنعالج هذه المشكلة اآلن

 انشاء أفرقة العمل 

لعلك&&م ت&&تذآرون أن&&ه ف&&ي الفق&&رة الس&&ابعة م&&ن      
، وافقت الجمعية العامة وصادقت على    54/67الق&رار   

توص&&يات اللج&&نة الت&&ي أرس&&لت إل&&ى اللج&&نة القانون&&ية       
للج&نة الفرعية ينبغي أن تعلق    الفرع&ية، وه&و أن ه&ذه ا       

دراس&&تها للم&&بادئ الم&&تعلقة باس&&تخدام مص&&ادر الطاق&&ة     
ال&نووية في الفضاء الخارجي وذلك ريثما يتم التوصل    
إل&&ى الن&&تائج ف&&ي العم&&ل بش&&أن ه&&ذه المس&&ألة ف&&ي اللج&&نة   
العلمية دون أن يمس ذلك بإمكانية إعادة دعوة الفريق         

م&&ا رأت اللج&&نة  الع&&امل لت&&ناول ه&&ذه المس&&ألة، ه&&ذا إذا   
الفرع&ية القانون&ية أن&ه ق&د أح&رز تق&دم آ&اف ف&ي اللج&&نة         
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 بم&&ا 2000ه&&ذا ال&&تقدم أح&&رز ف&&ي ال&&دورة ف&&ي . العلم&&ية
 .يبرر إعادة عقد الفريق العامل لتناول هذه المسألة

آما أنني أخبرآم أيضا أنه في الدورة السابعة         
فبراير من هذا العام وافقت اللجنة      /والثالثي&ن في شباط   

فرع&ية الفن&ية والعلم&ية عل&ى أن&ه ف&ي ه&ذه اآلون&ة فإن             ال
تنق&&يح الم&&بادئ الم&&تعلقة باس&&تخدام الطاق&&ة ال&&نووية ف&&ي   

واتفق أيضا على . الفض&اء الخارج&ي ليس له ما يبرره   
أن&ه ح&تى ي&تم التوصل إلى توافق في اآلراء فني بشأن             
تنق&يح هذه المبادئ فإنه سوف يكون من غير المناسب          

وه&ذا على أي  . إل&ى اللج&نة القانون&ية    أن نح&يل المس&ألة      
 ف&&ي الفق&&رة  A/AC.105/736ح&&ال أم&&ر وارد ف&&ي الوث&&يقة   

 . تحديدا79

وم&ن ث&م، إذا ل&م يكن هناك اعتراض على أي             
ح&ال فإنني أقترح أال نطلب عقد الفريق العامل لتناول          

 .البند الثالث في هذه الدورة

ه&ل لديك&م أي اعتراض على أن نمضي على           
 هذا النحو؟

على أي حال الموضوع مفتوح هنا ومطروح  
عل&ى بس&اط البح&ث ولكننا لن ندعو الفريق العامل إلى             

 .اعادة االنعقاد

إذن، فق&&&د . ال أرى أي اع&&&تراض عل&&&ى ذل&&&ك   
 .تقرر األمر على هذا النحو

آم&&ا س&&بق ل&&ي وأن ذآ&&رت فإن&&ه وفق&&ا للفق&&رة       
 يتعين على   54/67السادس&ة م&ن قرار الجمعية العامة        

لفرع&ية أن تدع&و الف&ريق الع&امل لدراس&ة البند            اللج&نة ا  
الس&&&ادس أال وه&&&و المس&&&ائل الم&&&تعلقة ب&&&تحديد مع&&&الم      
الفض&&&&اء الخارج&&&&ي وط&&&&ابع الم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة 
ل&&ألرض واس&&تخدام ه&&ذا الم&&دار، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك دراس&&ة    
الس&&&بل الت&&&ي تمك&&&ن م&&&ن االس&&&تخدام الك&&&فء والرش&&&يد  

ذلك بدور للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون أن يمس  
 .االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

ه&ل ل&ي أن أق&ترح إذن أن نعيد تشكيل الفريق             
الع&امل بش&أن ه&ذا الب&ند م&ن ج&دول األعم&ال؟ أي نع&يد         

 .تشكيل هذا الفريق

 .تقرر األمر إذن على هذا النحو. ال اعتراض 

وخ&تاما، فإن خطة العمل للثالث سنوات التي         
ة للب&ند التاس&ع وه&ي استعراض مفهوم         اع&تمدت بالنس&ب   

دول&&ة اإلط&&الق، يتطل&&ب دراس&&ة الف&&ريق الع&&امل له&&ذه      
ولذا . 2000المس&ألة ف&ي ث&الث سنوات ابتداء من عام           

اق&ترح عل&يكم أن نشكل فريقا عامال جديدا يتناول البند           
التاس&ع م&ن ج&دول األعمال، أي مراجعة مفهوم الدولة       

 .المطلقة أو دولة اإلطالق

ك&ن لديكم اعتراض فلنقرر األمر على   إن ل&م ي    
 .هذا النحو

 رئاسة أفرقة العمل 

رئاس&&&&ة الف&&&&ريق الع&&&&امل المعن&&&&ي ب&&&&تعريف الفض&&&&اء   
الخارج&&&ي وتحدي&&&د معالم&&&ه واس&&&تخدام الم&&&دار الثاب&&&ت  

 بالنسبة لألرض

بالنس&بة لرئاس&ة هذا الفريق فإنه قد تناهى إلي         
 أن الس&يد دان&يال ادواردو أم&يغو وهو ممثل األرجنتين          

الموق&&&ر ال&&&ذي رأس اج&&&تماعات الف&&&ريق الع&&&امل ف&&&ي     
ال&دورة الماض&ية ل&ن يتمك&ن م&ن ت&رأس الف&ريق العامل             

ول&&يس ل&&دي أي اق&&تراحات ح&&تى اآلن . ف&&ي ه&&ذه اآلون&&ة
 .ولم استمع إلى أي اقتراحات لخليفة له

فه&&ل ل&&ي أن اق&&ترح م&&ا ل&&م يك&&ن ه&&ناك أي وف&&د   
يرغ&ب ف&ي اق&تراح مرش&ح في هذه اآلونة لترؤس هذا             

 فريق العامل؟ ال

اقترح إذن أن نرجئ دراسة هذه المسألة حتى  
نس&مح بإج&راء مشاورات فيما بين الوفود المهتمة بهذا          

 .األمر

ه&ل لديكم اعتراض على أن نمضي على هذا          
 النحو؟

ال أرى اعتراض&ا، تق&رر األم&ر إذن على هذا            
 .النحو

رئاس&ة الف&ريق الع&امل الس&تعراض وضع مفهوم دولة           
 اإلطالق
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نن&ي ل&م اس&تمع إلى أي شيء عن المشاورات           إ 
أو نهاي&&ة المش&&اورات الت&&ي أجري&&ت وق&&د اس&&تمعت ال&&ى  
اق&تراحات بش&أن فريق أو مجموعة من الوفود في هذه     

إذن . اللجنة ولكنني لم استمع إلى المجموعات األخرى
 .فهال أرجأنا هذه المسألة حتى نسمح للوفود بالتشاور

 باس&&تعراض بالنس&&بة للف&&ريق الع&&امل المعن&&ي    
مفهوم دولة اإلطالق، فانني أقترح أنه ما لم يكن هناك 
أي وف&&د يق&&ترح أي مرش&&ح عل&&ى الف&&ور ل&&ترؤس ه&&ذا       
الف&ريق، فإن&نا نرج&ئ تخص&يص الرئاس&ة ح&تى تج&&ري       

 .المشاورات بين الوفود المهتمة باألمر

ه&ل لديك&م أي اعتراض على أن نمضي على           
الفريق العامل ه&ذا ال&نحو؟ أي أن&نا نتناو&له آم&ا تناول&نا        

 .تقرر األمر. ال. السابق

أي&ا آ&ان األم&ر أيه&ا الس&ادة، س&وف أآ&ون لك&م          
م&ن الش&اآرين ل&و أنك&م أخبرتمون&ي ق&بل ان&تهاء دراسة         

سوف أآون لكم من الشاآرين . التبادل العام في اآلراء
ل&و أنك&م قدم&تم ل&ي معلوم&ات عن هذه المسألة الخاصة           

 وللفريق اآلخر بان&تخاب أو تعيي&ن رئ&يس له&ذا الف&ريق         
 .أيضا

ثم إن هناك مسألة تقع على عاتقنا أيضا وهي       
 .استخدام خدمات المؤتمرات واالستفادة منها

 استخدام خدمات المؤتمرات 

أود أيه&&ا الس&&ادة أن أق&&ول لك&&م بع&&ض الكلم&&ات   
ع&ن اس&تخدام خدم&ات المؤتم&رات الت&ي وف&رت للجنتنا             

 آيفية  وآم&ا تع&رفون تمام&ا، ف&إن مس&ألة         . الفرع&ية ه&ذه   
استخدام خدمات المؤتمرات واالستفادة منها من جانب 
هي&&ئات األم&&م الم&&تحدة أم&&ر يه&&م الجمع&&ية العام&&ة ج&&دا      

. وذل&ك نظ&را لل&تكلفة العال&ية التي تتكلفها هذه الخدمات       
آم&&ا أن ه&&ذا ي&&تزايد ف&&ي ض&&وء المعوق&&ات المال&&ية الت&&ي   

 .تواجهها المنظمة بصفحة عامة

أن أس&&ترعي وف&&ي ه&&ذا الص&&دد فإن&&ه يس&&عدني    
انت&&باهكم إل&&ى أن&&ه لس&&نوات ع&&دة ف&&إن لجنت&&نا ق&&د حقق&&ت   

وق&&د . وف&&ورات حقيق&&ية ومس&&تمرة ف&&ي ه&&ذا المض&&مار     
تمكنا من إنجازنا ذلك وذلك باعتماد بعض اإلجراءات 

الت&&ي تس&&هر عل&&ى أن اللج&&&نة الفرع&&ية س&&وف تس&&&تغل      
 .استغالال طيبا وفعاال خدمات المؤتمرات المتوفرة لها

ض&ية ف&إن اللجنة قد اعتمدت       وف&ي ال&دورة الما     
ه&ذه اإلجراءات بتوافق اآلراء وهذه تم اإلعراب عنها        
في الفقرة الثانية عشرة من آخر تقرير للجنة الفرعية،         

 .A/AC.105/721الوثيقة 

وت&&تذآرون أيض&&ا أن&&نا ف&&ي الع&&ام الماض&&ي ف&&ي   
اللج&&نة الفرع&&ية ق&&د وافق&&نا عل&&ى أن نع&&تمد نهج&&ا م&&رنا    

 ألن هذا 1999ل&يه ف&ي دورة     للعم&ل آم&ا ت&م االتف&اق ع        
س&وف يك&ون األساس لتنظيم العمل في اللجنة الفرعية          

وق&د ت&&م االع&راب ع&&ن   . ف&ي دورته&ا التاس&&عة والثالثي&ن   
ه&ذا االتف&اق ف&ي الفق&رة الثال&ثة عشرة من تقرير اللجنة            

 .الفرعية

بع&د أن قل&ت م&ا قل&ت، وإذا م&ا وض&عنا نص&&ب        
للج&&&نة أعين&&&نا اله&&&يكل الجدي&&&د لج&&&دول األعم&&&ال ف&&&ي ا  

الفرع&ية القانون&ية والذي صادقت عليه الجمعية العامة         
، فإن&&ه يطي&&ب ل&&ي أن اق&&ترح عل&&ى  54/67ف&&ي ق&&رارها 

ه&ذه اللجنة الفرعية أن تعتمد نهجا تنظيميا مرنا شبيها         
بال&نهج ال&ذي اع&تمدناه م&ن قبل انطالقا من اإلجراءات          
الت&ي ت&م اتخاذه&ا ف&ي ال&دورة الثام&نة والثالثين باعتبار              

األس&اس ال&ذي نعتمد عليه في تنظيم عملنا في هذه           أن&ه   
وأظ&ن أن&ه ل&يس من الضروري أن نستعرض      . ال&دورة 

ه&ذه اإلجراءات، وذلك ألن هذه اإلجراءات واردة في          
 . تقرير الدورة الثامنة والثالثين

أتس&&&اءل ه&&&ل لديك&&&م أي اع&&&تراض عل&&&ى أن      
إذن تقرر األمر إذن على . نمض&ي عل&ى هذا النحو؟ ال      

 .وهذا النح

 الجدول الزمني لالجتماعات 

بالنس&&بة اآلن للج&&دول الزمن&&ي لالج&&تماعات،     
آم&&&ا تعلم&&&ون أيه&&&ا الس&&&ادة، الف&&&ترة المخصص&&&ة له&&&ذه   

وآما . الدورة اللجنة الفرعية هي أسبوعين مرة أخرى   
ج&رت الع&ادة، وم&ا ل&م نتفق على غير هذا، فإننا سوف       
 نلتق&ي آ&ل ي&وم ف&ي ه&ذه القاع&ة ونبدأ عملنا في الساعة            

 .العاشرة صباحا وفي الساعة الثالثة عصرا



COPUOS/LEGAL/T.622 
 

 
7 

بالنس&&&&&&بة للج&&&&&&دول الزمن&&&&&&ي لالج&&&&&&تماعات    
وتخص&&&يص الوق&&&ت ف&&&يما بي&&&ن ب&&&نود ج&&&دول األعم&&&ال  
الرئيس&ية، فإنن&ي أود أن أس&ترعي انت&باهكم إلى جدول             
األعم&&&&&&&&&&&&ال اإلرش&&&&&&&&&&&&ادي الم&&&&&&&&&&&&رفق بالوث&&&&&&&&&&&&يقة  

A/AC.105/C.2/L.218 .      وف&ي الص&فحتين الثالث والرابعة
، L..218ني لألسبوعين في هذه الوثيقة      هناك جدول زم  

وذل&&&ك لمس&&&اعدة اللج&&&نة الفرع&&&ية ه&&&ذه ف&&&ي التخط&&&يط   
 .لعملها

وف&&&ي ض&&&وء أن ه&&&ناك ه&&&يكل جدي&&&د لج&&&دول    
األعم&ال وه&ناك ب&نود جدي&دة ف&ي ج&دول األعم&ال فإنه               
س&&وف يك&&ون م&&ن الص&&عب أن ن&&بدأ تحدي&&دا ب&&الجدول       

وم&&ن ث&&م فإنن&&ي . الزمن&&ي لالج&&تماعات ف&&ي ه&&ذه ال&&دورة
ب إل&&يكم أن ت&&تعاونوا مع&&ي وذل&&ك ف&&ي اع&&تماد ه&&ذا  أطل&&

ال&نهج الم&رن ق&در اإلمك&ان بشأن هذا الجدول الزمني،            
وأحثكم على إيالء اهتمام شديد العالنات الرئاسة التي 

آما أنني أطلب . تنش&ر آ&ل ي&وم في يومية االجتماعات       
إل&&&&&يكم أن&&&&&ه م&&&&&ن أج&&&&&ل تس&&&&&هيل االس&&&&&تخدام الفع&&&&&ال  

الوف&&&ود الت&&&ي ت&&&ود أن  لالج&&&تماعات الم&&&تاحة ل&&&نا ف&&&إن  
ت&&تحدث أو ت&&تقدم بع&&روض ع&&ن ب&&نود بعي&&نها بالنس&&بة      
الج&&&تماعات مح&&&ددة أن تنس&&&ق عمله&&&ا وخططه&&&ا م&&&ع   

 .األمانة

بع&د أن قل&ت ما قلت، فربما أوضح لكم جدول       
فص&&باح  . أعم&&ال مؤق&&ت لالج&&تماعات ال&&ثالثة المق&&بلة    

ال&&يوم س&&وف نمض&&ي قدم&&ا ف&&ي دراس&&ة الب&&ند الخ&&اص      
ولدينا وفدان فقط طلبا الكلمة     . اآلراءبالتبادل العام في    

وإذا م&ا س&مح الوق&&ت،   . ف&ي إط&ار الت&بادل الع&ام ل&آلراء     
فإن&&نا يمك&&ن أن ن&&بدأ دراس&&تنا للب&&ند ال&&رابع وه&&و وض&&ع   
المع&&&&اهدات الدول&&&&ية الت&&&&ي ت&&&&نظم اس&&&&تخدام الفض&&&&اء    

أما عصر اليوم فإننا سوف نواصل التبادل       . الخارج&ي 
وف&&ي الس&&اعة  . ابعالع&&ام ف&&ي اآلراء ودراس&&ة الب&&ند ال&&ر   

ال&رابعة إال عش&رة اليوم، أي في جلسة العصر، سوف         
وم&&ن ث&&م ف&&ان الجلس&&ة س&&وف تك&&ون     . ننه&&ي مداوالت&&نا 

مقتض&بة للغاي&ة، وذل&ك لكي نسمح ببدء ندوة ما تعرف      
 ع&&&&ن الجوان&&&&ب القانون&&&&ية للجان&&&&ب ECSL و IISLب&&&&الـ 

 .التجاري لألنشطة الفضائية

نظمتان غير إذن، هذه الندوة تنظمها هاتان الم 
وهذه الندوة بطبيعة الحال    . ECSL و   IIISLالحكوميتي&ن   

أما صباح الغد . س&وف ت&بدأ في الساعة الرابعة عصرا    
فإننا سوف نتناول مرة أخرى التبادل العام في اآلراء، 

وإن سمح . وبع&د ذل&ك نواص&ل عملنا بشأن البند الرابع         
الوق&ت فإن&نا يمك&ن أن ن&&بدأ دراس&ة الب&ند الخ&امس وه&&و       

لمعلوم&&ات الم&&تعلقة بأنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية ف&&يما     ا
 .يتصل بقانون الفضاء

ه&ل لديك&م أي أس&ئلة أو تعل&يقات على الجدول            
 .الزمني للعمل الذي الذي اقترحته عليكم لتوي

 .إذن سوف نمضي على هذا النحو. ال 

أنا . ه&ذا ه&و بياني الرسمي وربما آان طويال         
 .واعتذر عن اإلطالةقرأته بهدوء حتى يفهمني الجميع 

وق&بل أن نبدأ التبادل العام      . نمض&ي اآلن قدم&ا     
ل&آلراء، أخ&برآم بأنن&ي ق&د تلقي&ت طلبا من مدير مكتب       
ش&ؤون الفض&اء الخارج&ي ب&أن ت&تاح له&ا الفرص&ة لكي               
تت&&&ناول بإيج&&&از الحدي&&&ث ف&&&ي ه&&&ذا االج&&&تماع للج&&&نة       

 .الفرعية

وإذا ل&م يك&ن لديك&م اع&تراض، فإنن&ي سأعطي        
ه&&&ذه اآلون&&&ة للس&&يدة مدي&&&ر مكت&&&ب ش&&&ؤون  الكلم&&ة ف&&&ي  

ونيابة عن اللجنة الفرعية القانونية     . الفض&اء الخارجي  
 .أدعوها إلى أن تلقي بيانها هذا

ال أرى أي اع&تراض، وم&&ن ث&م فإن&&ي أعط&&يها    
 .الكلمة

 .السيدة مازالن عثمان، تفضلي 

مدي&رة مكتب شؤون الفضاء     (السYيدة عYثمان      
 أتح&تم ل&ي الفرصة      أش&كرآم عل&ى أنك&م ق&د       ): الخارج&ي 

إن&&ه يش&&رفني أن أق&&وم به&&ذا  . لل&&تحدث أم&&ام ه&&ذه اللج&&نة 
للم&رة األول&ى آمديرة لمكتب شؤون الفضاء الخارجي        
وأود أن أع&&&رب ع&&&ن امتنان&&&ي للكلم&&&ات الطي&&&بة الت&&&ي   

وق&&د . قدم&&ت ف&&ي حق&&ي والتمن&&يات الطي&&بة الت&&ي قيل&&ت     
طلب&ت أن ت&تاح ل&ي ه&ذه الفرص&ة لك&ي أتحدث في هذه                

ة لك&&ي نس&&تعرض بإيج&&از دور وعم&&ل    اللج&&نة الفرع&&ي 
مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي ف&&يما ي&&تعلق بق&&انون     

 .الفضاء الدولي

 فإن  1993وآم&ا ي&تذآر آث&ير منكم فإنه حتى           
األنش&&طة الم&&تعلقة بق&&انون الفض&&اء ف&&ي مكت&&ب الفض&&اء   
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الخارج&ي ق&د رآ&زت بص&فة أساس&ية عل&ى االضطالع             
ام في ب&بعض المس&ؤوليات الت&ي أناطه&ا به&ا األمي&ن الع           

ف&ي حي&ن أن تقديم     . إط&ار مع&اهدات الفض&اء الخارج&ي       
خدم&&&ات م&&&ن جان&&&ب المكت&&&ب آ&&&ان مس&&&ؤولية ش&&&ؤون   

ومع ذلك، وفي فترة    . الفض&اء الخارج&ي ف&ي نيويورك      
االن&تقال إل&ى فيينا ومع إضافة منصبين فإن المكتب قد         
تول&ى مه&ام تقديم الخدمات من جانب األمانة واضطلع          

وف&&ي حي&&ن أن&&ه ه&&ناك   . نبه&&ذه المس&&ألة م&&نذ ذل&&ك الحي&&   
معوق&&ات بطب&&يعة الح&&ال بالنس&&بة لحج&&م المكت&&ب وال&&خ،  
ف&إن المكت&ب ق&د ش&هد زيادة آبيرة في دوره وفي عمله             

 .فيما يتعلق بقانون الفضاء الدولي

وف&&ي الس&&نة الماض&&ية ف&&إن المكت&&ب ق&&د واص&&ل   
االض&طالع بالمسؤوليات المناطة به من جانب األمين        

 ع&&ن تس&&جيل األج&&زاء   1976الع&&ام بمقتض&&ى اتفاق&&ية   
الم&نطلقة ف&ي الفض&اء وذل&ك باإلبق&اء عل&ى س&جل األمم            
الم&&&تحدة ونق&&&ل ال&&&دول األعض&&&اء المعلومــ&&&ات الت&&&ي     
تقــدمه&ا ال&دول األط&راف وذل&ك وفق&ا لما ورد في هذه              

والمعلوم&&ات المس&&جلة والت&&ي تم&&ت اإلش&&ارة  . االتفاق&&ية
إض&&افة إل&&ى ذل&&ك  . ST/SG/CRE/1-370ال&&يها ف&&ي الوث&&يقة  

 المكت&&ب ق&&د واص&&ل نقل&&ه للج&&نة الفض&&اء الخارج&&ي  ف&&إن
المعلومات التي تقدمها الدول األعضاء طواعية وذلك       

 في الدورة السادسة    1721وفق&ا لق&رار الجمعية العامة       
وهذه . 1961ديسمبر / آانون األول20عش&رة بتاريخ    

، A/AC.105/INF.1404المعلوم&&&&ات واردة ف&&&&ي الوث&&&&يقة   
ن آ&ل المعلومات التي     وه&ناك ق&اعدة الكترون&ية تتض&م       

ت&&م تلق&&يها م&&ن جان&&ب المكت&&ب ت&&تعلق بتس&&جيل األجس&&ام  
المطلق&&ة ف&&ي الفض&&اء، وه&&ذه الق&&اعدة ق&&د ت&&م تش&&كيلها        

 .ويجري استيفاءها بشكل مستمر

وف&&ي ض&&وء طل&&ب ق&&دم ف&&ي ال&&دورة الس&&ابعة        
والثالثي&ن للج&نة العلم&ية والفن&ية، فإن المكتب في العام         

من الفهرس الخاص المق&بل سوف يواصل إعداد عينة   
بتس&&&جيل األجس&&&ام المطلق&&&ة وذل&&&ك م&&&ن أج&&&ل توف&&&ير      

 .المعلومات الموجودة في هذا الصدد

آم&&ا أن المكت&&ب ق&&د أن&&يط ب&&ه المس&&ؤولية الت&&ي    
أنيط بها األمين العام في إطار النظام القانوني الخاص 
باألنش&&&طة الت&&&ي ت&&&نظم الفض&&&اء الخارج&&&ي وال س&&&يما     

لدول األعضاء وفقا   بالنس&بة ل&توزيع المعلوم&ات على ا       
 بشأن إنقاذ المالحين وعودة 1968لما ورد في اتفاقية 

المالحي&ن وع&ودة األجسام التي تم اطالقها في الفضاء          

الخارج&ي، وآذل&ك الم&بادئ الم&تعلقة باستخدام مصادر      
الطاق&ة ال&نووية في الفضاء الخارجي التي تم اعتمادها       

 .1992في 

المكتب وآم&ا ج&رى ف&ي السنوات السابقة فإن           
ق&&د واص&&ل تقدي&&م تقاري&&ر س&&نوية ع&&ن الوض&&ع الحال&&ي     
للتوق&&&&يعات والمص&&&&ادقات واالنض&&&&مام إل&&&&ى مخ&&&&تلف  
المع&اهدات الدولية المتعددة األطراف المتعلقة بأنشطة       

وه&&ذا ال&&تقرير ي&&تم إص&&داره عل&&ى    . الفض&&اء الخارج&&ي 
أس&&&اس المعلوم&&&ات الت&&&ي تقدمه&&&ا ال&&&دول والم&&&نظمات   

. اإليداع لهذه االتفاقات  الدول&ية للمكت&ب وبمثابة طرف       
وه&&ناك ايض&&ا ج&&دول ي&&تعلق بمع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة   
 .والمبادئ المتعلقة بالفضاء الخارجي أو ما يتصل بها

آم&&&ا أن المكت&&&ب ق&&&د ق&&&دم ع&&&ددا م&&&ن الوث&&&ائق   
الخاص&ة الم&تعلقة بالفض&اء الخارج&ي وقانونه وأصدر          
منش&&&ورات أخ&&&رى بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك االتفاق&&&ات الدول&&&ية     

خ&رى الم&تعلقة بأنش&طة الفضاء الخارجي        والوث&ائق األ  
 1999والس&&&&مات ال&&&&بارزة ف&&&&ي الفض&&&&اء ف&&&&ي ع&&&&ام      

ومع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة وم&&بادئها الخاص&&ة بالفض&&اء  
وه&&&ذه عل&&&ى أي ح&&&ال آان&&&ت ف&&&ي نس&&&خة     . الخارج&&&ي

احتفال&ية، وآذلك اإلجراءات الخاصة بندوة عن قانون        
 . الفضاء والتي تم تنظيمها في إطار المؤتمر الثالث

واألنش&&&&&&طة األخ&&&&&&رى الم&&&&&&تعلقة بالفض&&&&&&اء    
الخارج&&&&ي ف&&&&ي المؤتم&&&&ر الثال&&&&ث تض&&&&منت مس&&&&اعدة  

، ال&&ندوة IISLالم&&نظمات وتنس&&يق ال&&ندوة الخاص&&ة ب&&الـ    
الت&&&&ي تناول&&&&ت ق&&&&انون الفض&&&&اء ف&&&&ي الق&&&&رن الواح&&&&د    
والعش&&&رين وآذل&&&ك ال&&&نص الخ&&&اص بق&&&انون الفض&&&اء   
الدول&&&ي وتقري&&&ر المؤتم&&&ر وتقري&&&ر اللج&&&نة القانون&&&ية     

 وإض&افة إل&ى ه&ذه اإلصدارات السالفة الذآر          .للمؤتم&ر 
ف&&إن مكت&&ب ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي ق&&د طل&&ب إل&&يه      
بش&&&كل م&&&تزايد أن يك&&&ون بم&&&ثابة مص&&&در للمعلوم&&&ات   
والنص&&يحة األساس&&ية بش&&أن ق&&انون الفض&&اء الخارج&&ي   
 .والمسائل القانونية المتعلقة بأنشطة الفضاء الخارجي

 وف&ي الس&نة الماض&ية ف&إن المكت&ب قد اضطلع            
به&ذا الدور وذلك في إطار المعوقات التي يعاني منها،    
وذل&&ك اس&&تجابة للطل&&بات واألس&&ئلة الت&&ي طرح&&ت م&&ن     
جان&&&ب هي&&&ئات األم&&&م الم&&&تحدة المتخصص&&&ة وش&&&عبها   
وممثل&ي ال&دول األعضاء وممثلي المنظمات الحكومية        
الدولية والمنظمات غير الحكومية والشرآات الخاصة   
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 والدوائ&&ر ال&&تربوية  الت&&ي له&&ا أنش&&طة ت&&تعلق بالفض&&اء    
واألآاديم&&ية وممثل&&ي الص&&حافة وعام&&ة ال&&ناس بص&&فة     

 .أساسية

وباالض&افة إل&&ى ذل&&ك، وف&&ي ض&&وء المناقش&&ات   
الت&&&ي أجري&&&ت ف&&&ي المؤتم&&&ر الثال&&&ث ف&&&إن المكت&&&ب ق&&&د   
اض&&طلع أيض&&ا باتص&&االت وتف&&اعل م&&تزايد م&&ع هي&&ئاته  
القانون&ية وص&ناعة السياسة وذلك من أجل انتهاج نهج        

. غم بالنس&&بة ألنش&&طة الفض&&اء الخارج&&يمتناس&&ق ومت&&نا
وآم&ا آان الحال في الماضي، فإن المكتب مرة أخرى       
ف&&ي ه&&ذا الع&&ام دع&&ي إل&&ى تقدي&&م إس&&هاماته ف&&ي تطوي&&ر     
سياس&اته والق&انون الدولي وذلك لكي يشترك أيضا في          
إص&&&دار يوم&&&يات وص&&&حف قانون&&&ية واالس&&&تفادة مم&&&ن  

 .يزورون المرآز الدولي هنا في األمم المتحدة

وم&&&ن بي&&&ن المص&&&ادر األساس&&&ية للمعلوم&&&ات     
الخاص&ة بالفض&اء الخارج&ي ه&و االنترن&ت وم&ا يسمى           

وف&ي الس&نة   .  الخ&اص بمكتب&نا  (Home Page)ب&الهوم ب&يج   
الماضية فإن المكتب قد أضاف إلى قانون الفضاء هذه 
اله&&وم ب&&يج وض&&منها معلوم&&ات ع&&ن وض&&ع االتفاق&&ات     

 وقائمة من   الدول&ية الم&تعلقة بأنش&طة الفضاء الخارجي       
االتفاق&ات الدول&ية وآذل&ك الص&كوك القانون&ية والوثائق        
القانون&&ية الم&&تعلقة بأنش&&طة الفض&&اء وآيف&&ية الحص&&ول    
عل&&&ى ه&&&ذه الوث&&&ائق وج&&&زء ع&&&نوانه ق&&&انون الفض&&&اء      

 .واألسئلة التي تطرح بهذا الشأن

. ونح&&ن اآلن نض&&ع ه&&يكال جدي&&دا لله&&وم ب&&يج      
انون وم&ن الم&توقع أن ه&ذه سوف تتضمن جزءا عن ق           

. الفض&اء وآذل&ك الوي&ب س&ايت المتعلق بقانون الفضاء         
وآنش&اط لم&تابعة االتفاقات الدولية األخرى والصكوك        
األخ&رى والوث&ائق الم&تعلقة بأنش&طة الفض&اء والت&ي تم             
عرض&ها في اللجنة القانونية الفرعية آوثيقة مرجعية،        
ف&&إن المكت&&ب يق&&وم اآلن بوض&&ع ق&&اعدة للب&&يانات ع&&&ن       

يعات الوطن&ية التي يتم اتخاذها بصفة       القواني&ن والتش&ر   
 .عامة فيما يتعلق بالفضاء وأنشطة الفضاء

ومن المتوقع أن قاعدة البيانات هذه سوف يتم   
توف&&&يرها آمص&&&در م&&&راجعة لل&&&دول األعض&&&اء وذل&&&ك   
لمس&اعدتها ف&ي تطوي&ر تش&ريعاتها وأنشطتها وقوانينها       

وه&&ذه ق&&اعدة الب&&يانات يمك&&ن توف&&يرها ف&&ي      . الفض&&ائية
 .OOSA بيج التي تعرف بالـ الهوم

ف&ي بيان&ي ف&ي الدورة السابعة والثالثين للجنة           
الفرع&ية العلم&ية والتقن&ية ه&ذا الع&ام، أس&عدني أن أعلن           
أن حكوم&ة فرنس&ا ق&د قررت أن تدعم مكتبنا وذلك من          
خ&&&الل تقدي&&&م خب&&&ير منتس&&&ب ذو خلف&&&ية قانون&&&ية وه&&&ذا  

 OOSAاض&افة طي&بة س&وف ت&زيد ع&دد العاملي&ن في الـ               
ونت&يجة لهذا،   . ال&ى أربع&ة له&م مؤه&الت وخ&برة دول&ية           

فحي&&ن ان المكت&&ب يواص&&ل العم&&ل ف&&ي اط&&ار الم&&وارد     
المحدودة المتاحة لنا، فانني أعتقد أننا نتيجة لذلك فاننا         
س&وف نتمك&ن م&ن زي&ادة أنشطتنا زيادة متواضعة فيما            

وهذه األنشطة يمكن أن تتضمن . يتعلق بقانون الفضاء
 آمصدر للمعلومات والنصيحة عن    زيادة دور المكتب  

ق&انون الفضاء والمسائل المتعلقة به والنهوض بادراج       
جوان&ب الق&انون الفض&ائي ف&ي اط&ار ال&برامج التربوية             
والقانون&&ية الحال&&&ية والمق&&بلة ف&&&ي الع&&الم أو عق&&&د ن&&&دوة    
عمل&&&&ية ع&&&&ن الفض&&&&اء الخارج&&&&ي آ&&&&ل ع&&&&ام والت&&&&ي      

]?���.?]  [?���تنف&&&&&&&يذ مع&&&&&&&اهدات ] ?.
 .ليةالفضاء الدو

عل&&ى أي&&ة ح&&ال ف&&أي م&&ن ه&&ذه األنش&&طة ف&&ان        
المكت&ب س&وف ينس&ق م&ع الجه&ود الموجودة حاليا ولن       

�?[ول&&ذا فانن&&ي أود أن  . يك&&ررها��بحديث&&ي ] ?.
�?[ه&&&&&&&&ذا بت&&&&&&&&ناول الفرص&&&&&&&&ة وذل&&&&&&&&ك ��.? [

]?���ال&&&&دول األعض&&&&اء ف&&&&ي ه&&&&ذه اللج&&&&نة  ] ?.
الفرع&&ية ب&&أن يفك&&روا ف&&ي آيف&&ية ق&&يام المكت&&ب ب&&تقديم       

خدم&ات القانونية ويسهم اسهاما فعاال في       الم&زيد م&ن ال    
ال&&تطوير المق&&بل لل&&نظام القانون&&ي ال&&ذي ي&&نظم أنش&&طة      

وان&&نا س&&وف . الفض&&اء الخارج&&ي وتطوي&&ر ه&&ذا ال&&نظام  
�?[نرح&&&ب باعط&&&اء ه&&&ذه الفرص&&&ة ل&&&نا     ��.? [

لن&&&&&ناقش م&&&&&ع ال&&&&&دول األعض&&&&&اء وممثل&&&&&يها أي آراء  
 .واقتراحات قد تعن لهم في هذا الصدد

لس&&يدة مدي&&رة مكت&&ب ش&&ؤون  أش&&كر ا:الرئYYيس 
 .الفضاء الخارجي باسمكم جميعا على هذا البيان

أق&ترح عل&يكم اآلن أن نقوم في الوقت المتبقي           
ف&ي جلس&ة صباح اليوم بالبدء بالبند الثالث وفقا لجدول      

 .أعمالنا وهو تبادل عام لوجهات النظر

 ) من جدول األعمال3البند (التبادل العام لآلراء 

قل&ت لك&م من قبل، على القائمة        آم&ا   : الرئYيس  
وس&&وف أعط&&ي الكلم&&ة  . م&&تحدثان ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن  
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للم&&&&تحدث األول عل&&&&ى قائمت&&&&ي الس&&&&يد مم&&&&ثل ألمان&&&&يا 
 .الموقر

باسم وفد ألمانيا أود أن     ): ألمانيا (السYيد آYايل    
أتق&&دم ال&&يكم بالتهن&&ئة عل&&ى تول&&يك رئاس&&ة ه&&ذه اللج&&نة       

ظر ال&&&ى وبال&&&ن. الفرع&&&ية القانون&&&ية الهام&&&ة للكوب&&&وس  
تجرب&&تك الدبلوماس&&ية الطويل&&ة ومع&&ارفك الش&&املة ف&&ي    
مج&&ال ق&&انون الفض&&اء فنح&&ن عل&&ى يقي&&ن م&&ن أن ه&&ذا        
االج&تماع س&وف يصل الى النجاح تحت قيادتك وأؤآد       

 .لك على دعم وفد ألمانيا الكامل

أود آذل&ك أن أغت&نم ه&ذه الفرص&ة آ&ي أرحب              
بالمدير الجديد لمكتب أنشطة شؤون الفضاء الخارجي       
وأتم&&نى له&&ا آ&&امل ال&&نجاح ف&&ي اض&&طالعها بمه&&ام ه&&ذا  

 .المكتب

ه&ذه ال&دورة التاس&عة والثالثون للجنة الفرعية          
القانونية هي االجتماع األول بعد يونيسبيس الثالث في 

وأعتقد أنه من واجبنا أن نحول الزخم       . الع&ام الماض&ي   
والدف&ع الت&&ي تول&دت ع&&ن يونيس&&بيس الثال&ث ف&&ي مج&&ال    

. ي الى خطوات ونتائج عملية وملموسةالقانون الفضائ
وف&ي ه&ذا الس&ياق ف&ان اله&يكل الجدي&د لج&دول األعمال               
ال&ذي أق&رته الكوب&وس س&وف يس&مح ل&نا باض&فاء مزيد               

 .من المرونة

اس&محوا ل&ي أن أتناول اآلن عددا من القضايا            
قضية . المعروض&ة عل&ى نظ&رنا ط&بقا لجدول األعمال         
اس&&تخدام تع&&ريف الفض&&اء الخارج&&ي ورس&&م ح&&دوده و    

المدار الثابت بالنسبة لألرض، بنود آانت على جدول        
وألمان&يا قامت بجهد لالنتهاء من      . أعمال&نا لم&دة طويل&ة     
 وذل&&ك باق&&تراح نق&&ل قض&&ية 1997ه&&ذا الب&&ند ف&&ي دورة 

الوصول العادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، المدار 
الس&اتلي الثاب&ت، وتوزيع الترددات وأن نحيل ذلك الى        

واننا نعتقد أنه علينا أن نتناول بنودنا هذا العام . يواآليت
بش&&كل ب&&ناء وأن ن&&أخذ بعي&&ن االعت&&بار آ&&ل المص&&الح       

ان ال&&&نظر ف&&&ي اس&&&تعراض وتنق&&&يح ممك&&&&ن     . المعن&&&ية 
للم&بادئ الخاص&ة باستخدام مصادر الطاقة النووية في         
الفض&&اء الخارج&&ي يج&&ب أن تعل&&ق ه&&ذه المس&&ألة وفق&&ا      

، وق&&ررنا 54/67لعام&&ة  م&&ن ق&&رار الجمع&&ية ا 7للفق&&رة 
 .ذلك منذ لحظات

وف&&ي ه&&ذا الس&&ياق أود أن أذّآ&&ر الوف&&ود آذل&&ك    
ب&&أن الف&&ريق الع&&امل ق&&د أع&&يد تش&&كيله ف&&ي اط&&ار اللج&&نة  
الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية لل&&نظر ف&&ي اس&&تخدام مص&&ادر 
الطاق&&ة ال&&نووية ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي م&&ن الم&&نظور     

.  أعوامالتقن&ي ووفق&ا لخط&ة عمل تمتد على مدى ثالثة         
ول&ذا فأعتقد أنه علينا أن ننتظر نتائج عمل هذا الفريق           
الع&&&امل ق&&&بل أن نت&&&ناول ه&&&ذه القض&&&ية م&&&ن م&&&نظورها  

وان ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الخ&&اص باس&&تعراض     . القانون&&ي
وض&&ع الص&&كوك الدول&&ية الخمس&&ة الت&&ي تحك&&م الفض&&اء   

 . الخارجي، هذا البند يجب االنتهاء منه هذا العام

لقانون&&ية عل&&يها أن ت&&درس   واللج&&نة الفرع&&ية ا  
وت&نفذ، آلم&ا آان ذلك مناسبا، التوصيات التي وضعها          

. الف&ريق العامل تحت رئاسة اليونان في العام الماضي        
ووف&د ألمان&يا س&وف يعم&ل بنش&اط آ&ي يسهم في انجاح           

ان الب&&ند الخ&&اص باس&&تعراض مفه&&وم دول&&ة  . ه&&ذا الب&&ند
. االط&الق ب&ند جدي&د عل&ى ج&دول أعمالنا وعزيز علينا          

 .حيث ان هذه المبادرة أوروبية

ووفق&&ا للخط&&ة العم&&ل بالنس&&بة له&&ذا الب&&ند، فان&&ه   
يتعي&ن علينا أن نشكل فريقا عامال يبدأ بتقديم عروض          

ه&&ذه الع&&روض س&&تكون  . ح&&ول نظ&&م االط&&الق الجدي&&دة 
األساس التقني لدراسة قانونية ودراسة اآلثار القانونية 

م ونؤآد  وم&ن دواعي سروري أن أعلمك     . له&ذا النش&اط   
 سوف Eurockot) يوروآوت(لك&م أن ه&ناك مم&ثال ع&ن       

يوروآوت هي شرآة   . ي&تقدم بع&رض ف&ي ه&ذا المج&ال         
خاص&ة ألمان&ية روس&ية تعم&ل في مجال توفير خدمات             

 .االطالق التجارية

وف&&ي ه&&ذا الس&&ياق أود آذل&&ك أن أعل&&م اللج&&نة،    
ولق&د أش&رت ال&ى ذل&ك ف&ي ب&يانك، أن&نا رشحنا الدآتور                

 الف&&ريق الع&&امل ال&&ذي س&&يعكف عل&&ى   ش&&روغل لرئاس&&ة
. دراسة البند الخاص باستعراض مفهوم دولة االطالق

الدآتور شروغل خبير في مجال شؤون الفضاء وآان     
مستش&ارا ف&&ي الوف&د األلمان&&ي ف&&ي آوب&وس ف&&ي لجنت&&يها    

ونح&ن على ثقة من أن      . الفرعيتي&ن لم&دة عش&رة أع&وام       
 بعيد مداوالت هذا الفريق العامل سوف تستفيد الى حد    

ولدي بعض التعليقات آنت    . من رئاسة السيد شروغل   
 .سأبديها ولكنني سأؤجل ذلك الى وقت الحق

 أشكر السيد مندوب ألمانيا على هذا       :الرئYيس  
الب&يان وأش&كره آذل&ك على العبارات الرقيقة التي قالها     
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الم&&تحدث التال&&ي . ف&&ي ش&&خص األمان&&ة ومدي&&ر المكت&&ب 
سيتحدث السيد  . يماالعلى قائمتي هو السيد ممثل غوات     

مم&&&ثل غوات&&&&يماال باس&&&&م مجموع&&&&ة أم&&&&ريكا الالتين&&&&ية  
 ).الغروالك(والكاريبي 

اس&&محوا ): غوات&&يماال(السYYيد أورويYYال بYYرادو  
لي في مستهل هذا البيان أن أتقدم اليكم بتهنئتى الحارة 
ألنن&ي عل&ى ثق&ة م&ن أن أعم&ال ه&ذه ال&دورة من لجنتنا                 

. ضل خبرتك المعروفةالقانونية سوف تكلل بالنجاح بف
ون&ود آذل&ك أن نحي&ي ه&نا الس&يدة مدي&رة مكتب شؤون            
الفضاء الخارجي ونؤآد لكم على تعاوننا الكامل معكم    

 .باسم آافة الوفود التي أمثلها هنا

اس&&محوا ل&&ي اآلن أن أتق&&دم بع&&دد م&&ن األفك&&ار    
العام&&ة م&&ن جان&&ب الغ&&روالك بالنس&&بة لمخ&&تلف ب&&نود       

ان مجموعة أمريكا   . يناج&دول األعمال المعروضة عل    
الالتين&ية والكاريب&ي ت&ود أن تش&ترك بنش&اط في أعمال             

واننا نعتقد أن تعزيز النظام     . اللجنة القانونية للكوبوس  
الدول&&ي ال&&ذي يحك&&م الفض&&اء الخارج&&ي ه&&و الض&&مان       
األم&&ثل بالنس&&بة لكاف&&ة ال&&دول وبالنس&&بة الس&&تخدام ه&&ذا     

 .الفضاء الخارجي لألغراض السلمية

الغ&&&&روالك ت&&&&ود أن تغت&&&&نم ه&&&&ذه  ومجموع&&&&ة  
الفرص&ة آ&ي تؤآ&&د م&ن جدي&&د أن استكش&اف واس&&تخدام     
الفض&اء الخارج&ي يج&ب أن ي&تم عل&ى أس&اس االح&ترام        
الك&&امل لمي&&&ثاق األم&&&م الم&&&تحدة وللب&&&يانات والق&&&رارات  
الصادرة عن الجمعية العامة والمبادئ ذات الصلة في         
ه&&&ذا المج&&&ال م&&&ن مج&&&االت األنش&&&طة وبش&&&كل خ&&&اص  

الخ&&اص بال&&تعاون الدول&&ي م&&ن أج&&ل اس&&تخدام  االع&&الن 
واستكش&&اف الفض&&اء الخارج&&ي لف&&ائدة ومص&&لحة آاف&&ة   
ال&&دول، م&&ع م&&راعاة احت&&ياجات ال&&دول النام&&ية بش&&كل      

ه&&ذا االع&&الن ال&&ذي اع&&تمدته الجمع&&ية العام&&ة    . خ&&اص
 .51/122لألمم المتحدة في اطار قرارها 

ان مجموع&ة أمريكا الالتينية والكاريبي تتابع        
ام ب&الغ ال&تقدم المح&رز في مجال تفهم الموضوع         باه&تم 

الخ&&اص بم&&دار الس&&واتل الثاب&&ت وت&&ود أن تش&&جع عل&&ى   
اتف&&اق بي&&ن آاف&&ة األط&&راف ف&&ي اط&&ار اللج&&نة الفرع&&ية    
. القانون&&ية وف&&ي اط&&ار اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية

وهذا االتفاق يجب أن يضمن امكانية الوصول العادلة         
ات الس&مات الخاص&ة للغاية،      له&ذه الم&وارد المح&دودة ذ      

الوص&&&ول الع&&&ادل اذن لكاف&&&ة ال&&&دول وال س&&&يما ال&&&دول  

وف&ي هذا الشأن نود أن نشير أنه من المناسب          . النام&ية 
بالنس&بة لنا أن نحسن التنسيق بين مقررات وتوصيات         
الكوب&&وس واألنش&&طة الت&&ي يق&&وم به&&ا االتح&&اد الدول&&ي       

 ).اآليتيو(لالتصاالت السلكية والالسلكية 

تاما، ف&ان مجموع&ة الغ&روالك تعرب عن         وخ&  
ارت&&ياحها اذ ت&&رى عل&&ى ج&&دول األعم&&ال الب&&ند ال&&رابع     
وان&&نا نتم&&نى أن ت&&بادل وجه&&ات ال&&نظر ف&&ي اط&&ار ه&&ذا    
المش&روع س&وف ي&ؤدي ال&ى انض&مام أوس&ع ف&ي نطاقه         
بالنس&&&بة للص&&&كوك الت&&&ي تحك&&&م اس&&&تخدامات الفض&&&اء    

 .الخارجي وتحت اشراف األمم المتحدة

 الس&&يد مم&&ثل غوات&&يماال ال&&ذي  أش&&كر:الرئYYيس 
أشكرك آذلك  . ت&ناول الكلم&ة باس&م مجموعة الغروالك       

 .على العبارات الرقيقة التي قلتها تجاه الرئاسة

الم&تحدث التال&ي عل&ى قائمت&ي هو السيد ممثل            
 .األرجنتين الموقر وله الكلمة

أود ف&&ي بداي&&ة  ): األرجنتي&&ن(السYYيد فYYيرغارا   
س&&روري وامت&&نان وف&&د ه&ذا الب&&يان أن أع&&رب لك&&م ع&&ن  

. األرجنتي&ن اذ يراك تترأس أعمال هذه اللجنة الفرعية   
وف&&د األرجنتي&&ن ي&&ود أن يؤآ&&د م&&ن جدي&&د عل&&ى دعم&&ه      

ووف&&د . الك&&امل وتأي&&يده لترش&&يحك لرئاس&&ة ه&&ذه اللج&&نة   
األرجنتي&ن آذلك يضم صوته الى صوت السيد الممثل        
الدائم لغواتيماال في البيان الذي أدلى به باسم مجموعة  

 .الغروالك

ان جمهوري&ة األرجنتي&ن تود أن تواصل دعم          
وض&&&ع ص&&&ك دول&&&ي يس&&&مح بال&&&تحكم ف&&&ي اس&&&تخدامات  

أوال، م&تابعة التقدم العلمي     : الفض&اء الخارج&ي بهدفي&ن     
والتقن&&&ي ف&&&ي ه&&&ذا المج&&&ال؛ وثان&&&يا، التطب&&&يق الك&&&امل   

ه&&&ذا . للق&&انون الدول&&&ي ف&&&ي مج&&ال األنش&&&طة الفض&&&ائية  
 م&&&&ن الم&&&&بادئ الترتي&&&&ب يج&&&&ب أن يس&&&&تند ال&&&&ى ع&&&&دد 

 .األساسية

ان تطوي&&&&ر نظ&&&&م ومعاي&&&&ير قانون&&&&ية تحك&&&&م      
األنش&&&&طة ف&&&&ي الفض&&&&اء الخارج&&&&ي وباالض&&&&افة ال&&&&ى   
االمكان&&يات العلم&&ية والتقن&&ية الت&&ي ت&&تاح ف&&ي ع&&دد م&&ن     
ال&&دول ف&&ي الوص&&ول ال&&ى ه&&ذا الفض&&اء، ف&&ان اس&&تخدام    
واستكش&&اف ه&&ذا الفض&&اء الخارج&&ي يج&&ب أن ي&&تم م&&ن    

. ت درج&&&ة ال&&&نمو به&&&اأج&&&ل رف&&&اه آ&&&ل ال&&&دول أي&&&ا آان&&& 
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وال&&تعاون الدول&&&ي بالنس&&&بة لك&&&ل م&&&ا ي&&&تعلق بالجوان&&&ب  
القانون&&ية والعلم&&ية له&&ذا االستكش&&اف وه&&ذا االس&&تخدام    
لألغ&راض الس&لمية، ه&ذا ال&تعاون الدول&ي يجب أن يتم           
على أساس غير تمييزي وغير حصري باالضافة الى 
أن&&&ه م&&&ن واجب&&&نا وم&&&ن واج&&&ب آاف&&&ة ال&&&دول أن تل&&&تزم  

ومسؤولياتها في حال حدوث ضرر يترآب      بواج&باتها   
عل&ى ه&ذه األنش&طة الفض&ائية وآذلك التزام هذه الدول             
باح&&&&ترام المع&&&&اهدة الخاص&&&&ة بم&&&&بادئ األنش&&&&طة ف&&&&ي  
استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام        
الس&&ماوية األخ&&رى باالض&&افة ال&&ى م&&بادئ مي&&ثاق األم&&م  

 .المتحدة روحا وحرفا

 السريع الذي نشهده في مجال      ازاء ه&ذا التقدم    
تكنولوجيا وعلوم الفضاء، هناك حاجة ملحة آي نضع 

ووفد . معاي&ير ونظ&م قانونية ذات صلة في هذا المجال         
ب&&الدي ي&&رى أن&&ه م&&ن الض&&روري ال&&يوم أآ&&ثر م&&ن أي     
وق&ت مض&ى أن نق&وم بنشاط منسق آي نتفق فيما بيننا              
عل&&ى األس&&س الت&&ي ستس&&مح ل&&نا بالتوص&&ل ال&&ى تواف&&ق    

 .سبة لمختلف بنود جدول األعمالبالن

وف&د األرجنتي&ن ش&ارك دائما وبشكل فعال في           
أنش&&طة ه&&&ذه اللج&&نة الفرع&&&ية القانون&&ية عل&&&ى أم&&&ل أن    
نتوص&ل ب&الفعل ال&ى تقني&ن ال&نظم والمعايير التي تحكم             

وه&&&ذا يوض&&&ح األهم&&&ية . اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي
الك&برى الت&ي نعلقه&&ا عل&ى أعم&ال ه&&ذه اللج&نة الفرع&&ية      

لقانون&ية وه&ي المحفل الدولي الوحيد المخصص لهذه         ا
القض&ايا وبالتالي فهو المحفل المناسب لوضع صكوك        
دول&ية جدي&&دة تس&مح بض&&مان مص&الح المج&&تمع الدول&&ي    

 .بأسره في مجال الفضاء الخارجي

وأخ&&&يرا، أود أن أوض&&&ح آذل&&&ك وجه&&&ة نظ&&&ر   
األرجنتين فيما يخص النتائج والتوصيات المنبثقة عن    

يس الثالث بمعنى أن هذه التوصيات والقرارات يونيسب
فمن . واالس&تنتاجات يج&ب أن تراعى في اطار أعمالنا   

ش&&أنها أن ت&&ؤدي ال&&ى تحس&&ين مس&&توى معيش&&ة الف&&رد       
بض&&مان االس&&تفادة م&&ن م&&نافع التطب&&يقات التكنولوج&&ية    
والعلم&ية في مجال الفضاء الخارجي في اطار قانوني          

مع الدول&&ي يض&&من حق&&وق آاف&&ة األط&&راف ف&&ي المج&&ت    
وحقوقه&&&&ا ف&&&&ي اس&&&&تخدام واستكش&&&&اف ه&&&&ذا الفض&&&&اء    

 .الخارجي

أشكر السيد ممثل األرجنتين الموقر     : الرئيس 
عل&&ى ب&&يانه وأش&&كره آذل&&ك عل&&ى التح&&ية الت&&ي وجهه&&ا     

 .للرئاسة

قائم&ة المتحدثين بالنسبة للبند الخاص بالتبادل    
أود أن أع&&رف م&&ا اذا . الع&&ام ل&&آلراء ي&&بدو أن اس&&تنفذت

م تعل&يقات أخ&رى ف&ي اطار هذا البند في هذه           آ&ان لديك&   
 .المرحلة

سنواص&&ل مناقش&&ة ت&&بادل اآلراء الع&&ام عص&&ر    
ال&يوم وأشجع الوفود على تسجيل أسمائها على القائمة         
الموج&ودة ل&دى األمان&ة آ&ي نتمك&ن م&ن االن&تقال للبنود          

 .األخرى من بنود جدول أعمالنا وآما اتفقنا عليها

لتYYYي تحكYYYم اسYYYتخدامات  حالYYYة المعYYYاهدات الدولYYYية ا 
  ) من جدول األعمال4البند (الفضاء الخارجي 

اآلن علي&&&نا أن نن&&&تقل ال&&&ى وض&&&ع    : الرئYYYيس 
الص&&&&كوك الدول&&&&ية أو اس&&&&تعراض حال&&&&ة الص&&&&كوك     

 البند �القانون&ية الدول&ية الت&ي تحك&م الفض&اء الخارجي       
 .الرابع

أود أن أتقدم ببعض التعليقات في تقديمي لهذا         
م&نا بعض الوقت وبالتالي فانني أرى   م&ا زال أما   . الب&ند 

وآما قلت  . أن&ه من المناسب أن نبدأ في نقاش هذا البند         
م&ن ق&&بل، ه&&ذا الب&&ند ب&&ند مع&&تاد عل&&ى ج&&دول أعمال&&نا ت&&م  

1999االتفاق حوله بعد دورة لجنة الكوبوس في عام         
. 

الوف&&ود ال يج&&ب أن تخل&&ط م&&ا بي&&ن ه&&ذا الب&&ند       
البند . الستهالليوالب&ند الثام&ن آم&ا قلت لكم في بياني ا          

أال نثم&&ن، عف&&وا، ان&&تقل الي&&نا م&&ن ] ?..........?[ال&&رابع 
ج&دول األعم&ال الس&ابق وسوف نواصل النظر فيه في       

والوفود تتذآر أن غرض    . اط&ار خط&ة العم&ل الثالث&ية       
ه&ذا الب&ند ال&رابع الجدي&د وآم&&ا انعك&س ذل&ك ف&ي تقري&&ر        

، الغرض هو توفير    1999اللجنة في دورتها عن عام      
ة لل&&تقارير ح&&ول أي عمل&&يات توق&&يع اض&&افية أو   فرص&&

تصديق اضافية باالضافة الى تطبيق هذه الصكوك أو        
اذن، التوقيع، التصديق والتطبيق، وآذلك     . المع&اهدات 

 .امكانية قبول المنظمات الدولية لهذه المعاهدات
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أسترعي انتباه الوفود مسبقا الى جدول حديث  
دا آي يدرج   أص&درته األمان&ة وس&وف ي&وزع عل&يكم غ          

ف&&&&ي الكتي&&&&ب الخ&&&&اص بمع&&&&اهدات وم&&&&بادئ الفض&&&&اء  
الخارج&&&&&&&&&ي لألم&&&&&&&&&م الم&&&&&&&&&تحدة وه&&&&&&&&&ي الوث&&&&&&&&&يقة  

A/AC.105/722/Add.1 .  ه&&&&ذا الج&&&&دول يعك&&&&س الوض&&&&ع
الراه&&&&ن للتوق&&&&يعات والتص&&&&ديقات عل&&&&ى المع&&&&اهدات  
الدول&&ية الت&&ي تحك&&م اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي وفق&&ا     
 للمعلوم&&ات الت&&ي وص&&لت ال&&ى األمان&&ة م&&ن جان&&ب م&&ن  

 .2000فبراير /أودع هذه المعاهدات بحلول شباط

ف&&يما ي&&تعلق بوض&&ع المع&&اهدات الخم&&س الت&&ي    
: تحك&&م الفض&&اء الخارج&&ي، جاءتن&&ي المعلوم&&ات التال&&ية

 13بانض&&&مام س&&&انت فنس&&&نت وج&&&زر غرينادي&&&ن ف&&&ي   
، فان المعاهدة الخاصة بالمبادئ التي    1999مايو  /أيار

دام تحك&&م أنش&&طة ال&&دول ف&&ي مج&&ال استكش&&اف واس&&تخ   
الفض&&&اء الخارج&&&ي بم&&&ا ف&&&&ي ذل&&&ك القم&&&ر واألج&&&&رام      

 96، هذه المعاهدة بها اآلن  1967الس&ماوية األخرى،    
.  دولة أخرى27وت&م التوق&يع عل&يها م&ن جانب          . ط&رفا 

 1999م&&&&ارس  / آذار11وبانض&&&&مام اندونيس&&&&يا ف&&&&ي    
 13وآذل&&&&ك س&&&&انت فنس&&&&نت وج&&&&زر غرينادي&&&&ن ف&&&&ي  

 مالحي ، ف&ان االتف&اق الخ&اص بانقاذ      1999م&ايو   /أي&ار 
الفض&اء وعودته&م وعودة األجسام المطلقة في الفضاء        

، به اآلن   1968، اتف&اق االنقاذ لعام      1968الخارج&ي،   
 دولة 26 دولة طرف، وتم التوقيع عليه من جانب         87

 .أخرى

باالض&افة ال&ى ذل&ك، ف&ان ه&ناك م&نظمة دولية              
حكوم&&&&ية أخ&&&&رى ق&&&&د أعلن&&&&ت ع&&&&ن ق&&&&بولها للحق&&&&وق   

وبانضمام .  ه&ذا االتف&اق    والواج&بات الت&ي ي&نص عل&يها       
م&&ايو / أي&&ار13س&&انت فنس&&نت وج&&زر غرينادي&&ن ف&&ي     

، ف&ان اتفاق&ية المس&ؤولية الدول&ية ع&ن األضرار            1999
، بها اآلن   1992الت&ي تتس&بب فيها األجسام الفضائية،        

 دولة 26 دول&ة طرف وتم التوقيع عليها من جانب   81
 .أخرى

وباالض&افة ال&ى ذل&ك ه&ناك منظم&تان دوليتان            
ي&تان أعلنتا عن قبولهما للحقوق والواجبات التي        حكوم

 26بانضمام لختنشاين في    . ت&نص عل&يها ه&ذه االتفاقية      
 وسانت فنسنت وجزر غرينادين    1999ف&براير   /ش&باط 
، ف&&&ان اتفاق&&&ية تس&&&جيل  1999أب&&&ريل / نيس&&&ان27ف&&&ي 

، به&&ا 1976األجس&&ام المطلق&&ة ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي، 

ا م&&ن جان&&ب   دول&&ة ط&&رف وت&&م التوق&&يع عل&&يه   42اآلن 
 .أربع دول أخرى

باالض&&افة ال&&ى ذل&&ك ه&&ناك منظم&&تان دولي&&تان     
حكومي&تان أعلنتا عن قبولهما للحقوق والواجبات التي        

االتف&اق الذي يحكم أنشطة     . ت&نص عل&يها ه&ذه االتفاق&ية       
ال&دول عل&ى القمر واألجرام السماوية األخرى، اتفاقية         

ا ، به&ا تسع دول أطراف ووقع عليه 1979القم&ر لع&ام    
 .خمس دول أخرى

س&&&وف أف&&&تح ب&&&اب ال&&&نقاش اآلن للوف&&&ود الت&&&ي  
ترغ&&ب ف&&ي ال&&تقدم بب&&يان ح&&ول ه&&ذا الب&&ند ف&&ي اج&&تماع    

ه&&ل لدي&&نا عل&&ى القائم&&ة أي وف&&د س&&جل     . ص&&باح ال&&يوم 
 .اسمه؟ اسبانيا تطلب الكلمة

أود أن أتق&&دم ال&&&يك  ): اس&&&بانيا (السYYيد تYYريخو   
العمل بالتهنئة على انتخابك وأتمنى لك آل النجاح في         

ال&ذي تق&وم ب&ه وبامكانك أن تعتمد تماما على تأييد وفد             
 .اسبانيا

أتق&دم بب&يان موج&ز ح&ول ه&ذا البند الرابع من              
ب&نود ج&دول األعم&ال بع&نوان حال&ة المع&اهدات الدولية        

 .التي تحكم استخدامات الفضاء الخارجي

 واتفاق&&&&ية 1967لق&&&&د ص&&&&دقنا عل&&&&ى مع&&&&اهدة  
م&&ن ذل&&ك ل&&م نوق&&ع  ولكن&&نا عل&&ى ال&&رغم 1976 و1972

بع&د عل&ى اتف&اق االنق&اذ وآذل&ك اتف&اق تس&جيل األجسام               
الت&&&ي تطل&&&ق ف&&&ي الفض&&&اء الخارج&&&ي والت&&&ي اع&&&تمدتها 

وف&&&ي ه&&&ذا االتف&&&اق، أي . 1996الجمع&&&ية العام&&&ة ف&&&ي 
المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في الفضاء الخارجي         
وم&نها القمر واألجرام السماوية األخرى، وفي تشرين   

، مجل&&س وزراء اس&&بانيا واف&&ق   1999م&&بر نوف/الثان&&ي
وبالتال&&ي اس&&تكملنا . عل&&ى انض&&مام اس&&بانيا له&&ذا االتف&&اق

 .سلسلة من االجراءات التي سألخصها بسرعة

م&&ا ه&&و مطل&&وب ه&&و ق&&رار م&&ن مجل&&س الدول&&ة  
وه&&و الهي&&ئة االستش&&ارية العل&&يا ف&&ي االدارة االس&&بانية     
والحكوم&&ة االس&&بانية، وآذل&&ك عل&&ى ه&&ذا المجل&&س أن      

 .دد االجراءات المطلوبة لالنضمام لهذه المعاهدةيح

ووفق&&ا له&&ذا الق&&رار، س&&نتناول ذل&&ك ف&&ي اط&&ار     
 م&&ن دس&&تور اس&&بانيا، أي اإلخط&&ار به&&ذا    1-94الم&&ادة 
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االتف&اق وم&تابعة ذلك في مجلس الشيوخ، وبالتالي فان       
العمل&ية س&تكون أبط&أ م&ن اج&راءات أخ&رى نكتف&ي فيه               

 .باعالم الحكومة

 م&ن ه&ذه االجراءات البرلمانية       وبع&د االن&تهاء    
نن&تقل ال&ى الم&رحلة الخاص&ة بالتأآيد عليه وبالتصديق           
عل&يه وبعد ذلك االعداد لصك االنضمام المناسب الذي    
ي&&ودع بع&&د ذل&&ك ل&&دى حكوم&&ة م&&ن الحكوم&&ات ال&&ثالث     
المعن&&&&ية بذل&&&&ك، حكوم&&&&ة المملك&&&&ة الم&&&&تحدة، حكوم&&&&ة 
ة الوالي&&ات الم&&تحدة وحكوم&&ة االتح&&اد الروس&&ي، آخل&&يف

وبع&&د ذل&&ك ي&&تم نش&&ر ال&&نص  . لالتح&&اد الس&&وفياتي س&&ابقا
بالك&&امل ف&&ي الج&&ريدة الرس&&مية الس&&بانيا وبه&&ذا ننه&&ي      

 .االجراءات ذات الصلة

ه&&ناك ان&&تخابات عام&&ة ف&&ي اس&&بانيا اآلن وبع&&د   
ذل&&ك س&&وف ي&&تم ح&&ل ال&&برلمان وتش&&كيل الغرفتي&&ن أم&&ر  

ويص&&عب علي&&نا بالتال&&ي أن . أب&&ريل/ نيس&&ان5س&&يتم ف&&ي 
البعثة . لموعد الذي سننهي فيه هذه االجراءات     نتن&بأ ب&ا   

الدائم&&&ة عل&&&ى ثق&&&ة م&&&ن أن&&&نا س&&&ننهي ه&&&ذه االج&&&راءات 
ولكن على أية   . الخاصة بالتصديق قبل نهاية هذا العام     

ح&ال، المه&م ل&يس االجراءات التنظيمية أو االجراءات         
بشكل عام، المهم هو أن القرار السياسي اعتمد بالفعل         

 آ&&&ي تنض&&&م اس&&&بانيا له&&&ذا م&&ن جان&&&ب حكوم&&&ة اس&&&بانيا 
 .1978االتفاق لعام 

ش&&كرا ج&&زيال لمم&&ثل اس&&بانيا عل&&ى    : الرئYYيس 
. مداخلته وعلى الكلمات اللطيفة أيضا التي وجهها الي       

وأش&&كره عل&&ى ه&&ذه المعلوم&&ات الدق&&يقة الت&&ي أف&&اد به&&ا     
 .بالنسبة الى انضمام اسبانيا الى اتفاق االنقاذ

 البند هل من وفد آخر يرغب في التعليق حول 
ال&رابع من جدول أعمالنا؟ هل تودون أن تضيفوا أمرا    
م&&&&ا ح&&&&ول حال&&&&ة المع&&&&اهدات الدول&&&&ية الت&&&&ي تحك&&&&م       

 .استخدامات الفضاء الخارجي؟ ما من طلب للكلمة

اذن، أش&&كرآم جم&&يعا عل&&ى ه&&ذا ال&&نقاش ال&&ذي   
دار حتى اآلن حول هذا البند ونستكمل النظر في البند          

ية التي تحكم استخدامات    حالة المعاهدات الدول  : الرابع

الفض&اء الخارج&ي ال&يوم بع&د الظه&ر اال اذا رغ&ب وفد              
 .في تناول الكلمة اآلن

س&&&&أرفع الجلس&&&&ة اآلن ولك&&&&ن ق&&&&بل أن أرف&&&&ع   
الجلس&ة أود أن أعل&م المندوبين الكرام بجدول أعمالنــا          

اذن، ال&&يوم بع&&د الظه&&ر سنس&&تكمل   . لل&&يوم بع&&د الظه&&ر  
 .ام لآلراءتبادل ع: النظر في البند الثالث

لذل&&ك أرج&&و أن تس&&جلوا أس&&ماءآم ف&&ي قائم&&ة       
. المتحدثي&ن لل&يوم بع&د الظه&ر ح&ول ت&بادل اآلراء العام           

بعد ذلك، اذا سمح لنا الوقت، سنستكمل النظر في البند 
ال&رابع من جدول أعمالنا وهو حالة المعاهدات الدولية       

وحوالي عند . التي تحكم استخدامات الفضاء الخارجي
رابعة اال عشر دقائق، سننهي مداوالتنا لكي       الس&اعة ال  

 (IISL)نس&مح ل&بدء ن&دوة المعه&د الدولي لقانون الفضاء            
 وذل&&&ك ح&&&ول الجوان&&&ب ال&&&تجارية م&&&ن    ECSLم&&&ع ال&&&ـ  

األنش&&&طة الفض&&&ائية ون&&&بدأ ع&&&ند الس&&&اعة ال&&&رابعة بع&&&د  
 . هو المرآز األوروبي لقانون الفضاءECSL. الظهر

ترح ه&&ل م&&ن أس&&ئلة ح&&ول ه&&ذا الج&&دول المق&&       
حسنا، سأرفع الجلسة اآلن ولكن   . عليكم؟ ما من تعليق   

ق&بل القيام بهذا األمر اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم الى    
أن&&ه لديك&&م دع&&وة لكوآت&&يل غ&&دا مس&&اء ب&&رعاية الوف&&د        

وه&&ذه الدع&&وة وزع&&ت عل&&يكم اآلن وتأخ&&رنا   . التش&&يكي
ربم&&ا ف&&ي توزيعه&&ا ولك&&ن أرج&&و م&&نكم أن تل&&بوا ه&&ذه       

وطلب مني أن   . ة الى آافة الوفود   الدع&وة، فه&ي موجه    
أطلب منكم جميعا، آافة الوفود، أي آل أعضاء اللجنة 
الفرع&&&ية وآذل&&&ك آاف&&&ة الوف&&&ود المراق&&&بة ف&&&ي اللج&&&نة     
الفرع&&ية وآذل&&ك المراقبي&&ن م&&ن الم&&نظمات الحكوم&&ية     
الدول&&&ية والم&&&نظمات غ&&&ير الحكوم&&&ية الدول&&&ية مدع&&&وة 

ي البعثة  للمشارآة في حفل الكوآتيل هذا الذي سيقدم ف       
 .الدائمة للجمهورية التشيكية والعنوان على الدعوة

أع&&&تقد أن . اذن، ه&&&ذا آ&&&ل م&&&ا ل&&&دي أن أقو&&&له  
نلتقي في فترة تالية    . ال، حسنا . األمان&ة لديه&ا اعالن&ات     

وأتم&&نى لك&&م ش&&هية طي&&بة الس&&تراحة الغ&&داء وأرج&&و أن 
 .نلتقي هنا عند الساعة الثالثة بعد الظهر

00/12رفعت الجلسة الساعة 

 


