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COPUOS/LEGAL/T.626  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 626 الجلسة
 00/10، الساعة 2000مارس / آذار29األربعاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/10افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&&ن ع&&ن افت&&تاح االج&&تماع الس&&ابع  : الرئFFيس 
 .والعشرين بعد الستمئة للجنة الفرعية القانونية

 من جدول   س&وف نواص&ل دراس&ة البند الرابع        
 .األعمال

الدولFFFية التFFFي تحكFFFم اسFFFتخدامات   عFFFاهدات حالFFFة الم
 ) من جدول األعمال4البند () تابع(الفضاء الخارجي 

أذّآر السادة أعضاء الوفود أنه ما لم : الرئيس 
يك&ن لديه&م أي اع&تراض فانن&ي أن&وي أن أنهي مناقشة           

هل هناك أي وفد يود  . هذا البند في جلسة الصباح هذه     
ن&ة؟ ل&يس هناك   أن ي&تحدث ع&ن ه&ذا الب&ند ف&ي ه&ذه اآلو          

وأتس&&اءل ه&&ل ه&&ناك م&&ن يع&&ن له      . أس&&ماء ف&&ي القائم&&ة 
 .ال أحد. الحديث؟ ال

به&ذا نك&ون ق&د انتهينا من دراسة هذا البند من             
 .بنود جدول األعمال وهو البند الرابع

 .نواصل اآلن دراسة البند الخامس 

الدولية ذات  المFتعلقة بأنشFطة المFنظمات       معلومFات   ال
 م&&ن ج&&دول  5الب&&ند ( )ت&&ابع( الصFFلة بقFFانون الفضFFاء  

 )األعمال

لدي&&&نا م&&&تحدث ف&&&ي القائم&&&ة وه&&&و     : الرئFFFيس 
المراق&&ب م&&ن الم&&نظمة األوروب&&ية الس&&تغالل الس&&واتل   

 ).يومتسات(الفلكية 

المراق&&&ب م&&&ن الم&&&نظمة  (السFFFيد هولسFFFروج   
)): يومتس&&ات(األوروب&&ية الس&&تغالل الس&&واتل الفلك&&ية    
لك ألنه آان بداية أعتذر أنني لم أحضر منذ البداية، وذ
 .لدي التزامات لم أستطع أن أتخلى عنها
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ويسعدني أن أقول انه يسعدني أن أشترك هنا         
ف&ي ه&ذا االج&تماع برئاس&تكم وأنا أهنئكم على انتخابكم       
آما انني أهنئ السيدة عثمان على تعيينها مديرا جديدا         

 .لمكتب شؤون الفضاء الخارجي

وس&&&وف أش&&&رح دور منظمت&&&نا ف&&&ي الق&&&انون      
وعل&&ي أن أق&&ول بك&&ل تواض&&ع ان&&ه ح&&تى اآلن .ائيالفض&&

ف&ان العم&ل الطي&ب ال&ذي قم&تم ب&ه نس&تفيد م&نه وم&ن ث&&م          
وق&&د تبي&&ن ل&&نا أن . فنح&&ن عل&&ى أي&&ة ح&&ال م&&نظمة جدي&&دة

ونحن نرى أنه ليست هناك    . ع&الم الفض&اء ع&الم م&نظم       
ولذا فاننا نحاول  . حاج&ة الح&داث ث&ورة ف&ي ه&ذا الع&الم           

 وذل&&ك بالتوق&&يع أن نك&&ون عض&&وا ف&&ي مج&&تمع الفض&&اء  
عل&&ى اتفاق&&ية التس&&جيل، ونح&&ن بص&&دد االنض&&مام ال&&ى      
اتفاق&ية المس&ؤولية رغم أن القرار لم يتخذ في المجلس           

 .حتى هذه اآلونة

أيا آان األمر، ونظرا الى أننا أصبحنا منظمة  
ناض&&جة، فان&&نا ن&&ود أن نش&&ترك بش&&كل أفع&&ل وبش&&كل       

وفي هذا الصدد فان    . أنص&ع ف&ي وض&ع ق&انون الفضاء        
دي&&نا بع&&ض المس&&ائل الت&&ي ن&&ود اثارته&&ا أوله&&ا وض&&ع      ل

الم&نظمات الدول&ية بالنس&بة لق&انون الفض&اء ومع&&اهدات      
وثان&&&&يا، مس&&&&ألة الم&&&&بادئ الخاص&&&&ة  . ق&&&&انون الفض&&&&اء

فل&&و أن&نا درس&نا أوال وض&&ع   . باالس&تخدام الح&ر للفض&اء   
الم&&نظمات الدول&&ية بالنس&&بة لق&&انون الفض&&اء، فالمس&&ألة    

 . هذا القبيلمسألة فخر أو شيء منليست 

وأظن أن المنظمات الدولية تحاول أن تشترك  
ق&در االمك&ان ف&ي وض&ع القواع&د الت&ي ت&نظم ف&ي نهاية                 
المط&اف مس&ألة عم&ل الم&نظمات الدولية، وهذا يسري           

. عل&&ى منظمت&&نا الت&&ي تك&&رس جهوده&&ا لمس&&ائل الفض&&اء 
ول&&ذا، فان&&نا حي&&نما ن&&درس تط&&ور ه&&ذه المس&&ألة، فان&&نا       

حيث ان . نسبة لمعاهدات الفضاء  ننتهج نهجا محددا بال   
ال&&دول األعض&&اء تح&&اول أن تجع&&ل الم&&نظمات الدول&&ية  

والمنظمات الدولية يبدو أنه  . تلتزم بالمعايير الموجودة  
وثم حدث تطور بعد . دورها على أية حال دور ضئيل

ظهور اتفاقية التسجيل والمسؤولية حيث ان المنظمات 
ولك&&ن . اق&&ياتالدول&&ية تس&&تطيع أن تنض&&م ال&&ى ه&&ذه االتف

وم&ا نقو&له ف&ي نهاي&ة المطاف         . ه&ذا ال&دور دور ث&انوي      
ه&و أننا نرى أنه يعود بالخير على المجتمع الدولي أن           
تلع&&&&&&ب الم&&&&&&نظمات دورا طي&&&&&&با وح&&&&&&تى ان آان&&&&&&ت  

 .االنمارسات واالنتلسات يجري تخصيصها

آم&ا أن&نا ن&رى أن&ه م&ن األهمية بمكان بالنسبة              
وتعرف أن .  آامالللمج&تمع الدول&ي أن يشرآنا اشراآا   

األس&تاذ بنش&ن ق&د ق&ال ان من بين المشاغل التي تحيق               
باش&تراك الم&نظمات الدول&ية في المعاهدات الدولية هو       

ق&&&د ال توق&&&ع عل&&&ى ] ?..........?[أن ال&&&دول األعض&&&اء 
 .الدول األعضاء

ورغ&م أنن&ي معجب اعجابا شديدا بهذا الرجل          
مس&&ألة أو اال ربم&&ا ل&&يس ه&&ذا ه&&و ال&&نهج الس&&ليم له&&ذه ال   

فالكثير يرى أن األصل    . ال&نظرة الس&ليمة له&ذه المسألة      
والمنظمات الدولية  . في األمور التحليل وليس التحريم    

بطب&&يعة الح&&ال تخض&&ع للق&&انون الدول&&ي وم&&ن ث&&م ف&&ان     
ج&&&دوى اش&&&&راك الم&&&نظمات الدول&&&&ية ف&&&ي االتفاق&&&&يات    
واالنض&مام اليها ليس معناه أن الدول األعضاء سوف          

بغ&&&ي لل&&&دول األعض&&&اء أن تل&&&تزم    ولك&&&ن ين. تتض&&&رر
 .باالتفاقيات وأن تتمسك بالتزاماتها

ال أظ&&&&&ن أن المس&&&&&ألة س&&&&&هلة عل&&&&&ى ال&&&&&دول    
األعض&&اء الت&&ي ل&&م توق&&ع عل&&ى المع&&اهدات، وأظ&&ن أن    
المس&ألة ه&ي مس&&ألة ال&تزامات تق&ع تلقائ&&يا عل&ى ال&&بلدان      
وه&ناك م&نظمات آم&نظمة االتح&اد الدول&ي لالتصاالت           

وأظ&ن أن&ه سوف     .  دول&ة  150ا  الس&لكية والالس&لكية به&     
يك&&ون ه&&ناك م&&&يزة آب&&يرة ف&&ي اش&&&راك م&&نظمة آه&&&ذه      
وتوق&&يع م&&نظمة آه&&ذه، ذل&&ك ألن أنش&&طتها س&&وف ي&&تم     

 .تنظيمها وفقا الرادة المجتمع الدولي

اذن، الفرصة التي أتحتموها لي للحديث اليكم    
ال&&يوم ه&&&ي بم&&ثابة اش&&&ارة م&&&ن المج&&تمع الدول&&&ي لك&&&ي    

ي الم&راحل األول&ى واني      تش&ترك الم&نظمات الدول&ية ف&       
أرح&&ب به&&ذه الفرص&&ة وآم&&ل أن ي&&تم اح&&راز م&&زيد م&&ن   

 .التقدم في هذا الصدد

ث&&&م أن&&&تقل اآلن ال&&&ى المس&&&ألة األخ&&&رى الت&&&ي      
تناول&تها وه&ي مش&غل عالم&ي للغاية ويضرب بجذوره           

وه&&ذا ي&&تعلق بالمعاي&&ير الت&&ي ت&&م     . ف&&ي ق&&انون الفض&&اء  
تخدام وض&عها في معاهدات الفضاء والتي تتعلق باالس       

. وأظ&ن أن المفه&وم مفه&وم طيب للغاية        . الح&ر للفض&اء   
ه&ذا المفه&وم ي&نجح فق&ط ان آ&نا ن&تحدث عن مصدر ال            

وآم&ا نعرف أن المدار الثابت مصدر ناضب        . ينض&ب 
 .والفضاء أصبح مصدرا ناضبا

اذن، ق&&&&&&د ال نس&&&&&&تطيع أن ن&&&&&&تخذ الموق&&&&&&ف     
ال&&تحرري ال&&ذي اتخذن&&اه ف&&ي الماض&&ي ح&&يال اس&&تخدام    
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ى أن&&ه يتعي&&ن علي&&نا أن ن&&بدأ ف&&ي ترتي&&ب     وأر. الفض&&اء
وف&&&ي ه&&&ذا  . األولوي&&&ات وبالنس&&&بة الس&&&تخدام الفض&&&اء  

المحف&&ل الموق&&ر وف&&ي مح&&افل أخ&&رى ش&&بيهة طرح&&ت     
في ] ?..........?[أس&ئلة آثيرة عن دور البلدان النامية        

ه&&ذه العمل&&ية وم&&ا له&&ا م&&ن موق&&ع ف&&ي الم&&دار الثاب&&&ت         
ودية ان ه&ذا جان&ب م&ن جوانب محد      . بالنس&بة ل&ألرض   

الفض&&اء، ولك&&ن ه&&ناك جان&&ب آخ&&ر أود أن أتناو&&له ه&&نا   
وه&و مس&ألة هام&ة، أال وه&و ي&تعلق بال&ترددات ومواقع         
ال&&ترددات الت&&ي أص&&بحت ن&&ادرة وال س&&يما ف&&ي الم&&دار    

آم&ا أن هناك الكثير من الدول التي تعاني من       . األدن&ى 
 .هذه المشكلة

اذن، ل&&&يس أمام&&&نا خ&&&يار اال أن ن&&&بدأ الح&&&وار   
ء األولوي&&ات ف&&ي حال&&ة وج&&ود ت&&نازعات     بش&&أن اعط&&ا 

وت&&&نافس م&&&ن ه&&&ذا القب&&&يل بالنس&&&بة لمس&&&ائل مح&&&دودة      
اذن، ينبغ&&ي أن ت&&توفر االمكان&&يات    .وعناص&&ر ناض&&بة 

فاألس&اس ه&و أنه     . لك&ل ال&دول وأفه&م األس&اس ف&ي ه&ذا           
آ&ان ه&ناك مصدر آبير، آما قال األستاذ اليل، وآتب           

ى ف&ي مناس&بات ع&دة، ف&ان األمر يسير بشكل طيب حت            
اآلن وذل&&ك م&&رده ال&&ى المناقش&&ة الفن&&ية بالنس&&بة للكيف&&ية   

اذن، نح&&ن آ&&نا . الم&&ثلى الس&&تخدام المص&&ادر الموج&&ودة
نع&&يش ف&&ي عص&&ر يس&&مى بعص&&ر ال&&براعة، ان ص&&ح       

وقيل انه قبل خطأ آدم األساسي وحواء لم يكن . التعبير
ومن ثم قيل ان المحامين بعد . هناك محامون في الجنة
ر وانه&م لن يدخلوا الجنة على       أن ج&اءوا س&اءت األم&و      

 .االطالق

ونق&&ول ف&&ي نهاي&&ة المط&&اف ان&&ه نظ&&را للط&&ابع    
الناض&ب للفض&اء، ف&ان األخط&اء يمكن أن ترتكب ولذا        

ولذا علينا . فانه ليس لدينا خيار اال أن نضع األولويات
اذن أن نت&&&&&ناول ال&&&&&تطورات الت&&&&&ي تح&&&&&دث ونض&&&&&ع    

ة وآم&ل أن&ه س&وف تك&ون ه&ناك مه&ام معين            . األولوي&ات 
وان . وآم&ل أن يك&ون لعل&م الفل&ك مهم&ة م&ن هذه المهام          

آ&&&ان األم&&&ر آذل&&&ك، فانن&&&ي آم&&&ل أن نح&&&اول أن ن&&&نظم   
األم&ور ق&در االمك&ان طالم&ا أنه ليس هناك أحد يحاول         

 .أن يخطف التفاحة من أيدينا

أش&&كر الس&&يد المراق&&ب م&&ن الم&&نظمة : الرئFFيس 
. األوروب&&&ية الس&&&تغالل الس&&&واتل الفلك&&&ية عل&&&ى ب&&&يانه    

س&اءل ه&ل ه&ناك م&ن يرغ&ب ف&ي الحدي&ث عن البند              وأت
 الخامس في هذه اآلونة؟

ان ال&زمالء هنا في الرئاسة قالوا بأنه سيكون          
ه&ناك م&تحدث آخ&ر بش&أن ه&ذا الموض&وع ظهر اليوم،         
وبالتال&&ي أود أوق&&ف ال&&نظر ف&&ي ه&&ذا الب&&ند ف&&ي الوق&&ت      

وح&&تى ظه&&ر ال&&يوم، وربم&&ا ق&&ررتم آن&&ذاك أن   . الراه&&ن
ولقد أحطت علما أيضا . ي هذا البند  ننته&ي من النظر ف    

بأن&&ه نظ&&را لالج&&تماع الحكوم&&ي الدول&&ي، ف&&ان المعه&&د     
الدول&ي لتوح&يد الق&انون، آم&ا ورد ذل&ك ف&ي النصوص              

، ان اليون&&&يدروا س&&&يقدم ب&&&يانا  (UNIDROIT)االنكل&&&يزية 
للجنة الفرعية القانونية بهذا الشأن، وال يسعنا أن نفعل 

وبالتالي فانه ال يبدو . بلذلك اال في بداية األسبوع المق
ب&&أن ه&&ناك أي&&ة وف&&ود ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن الت&&ي ترغ&&ب   

وبالتال&ي فانن&ي أق&ترح عليكم     . ال&تحدث ع&ن ه&ذا األم&ر       
ب&أن نرج&ئ ال&نظر ف&ي ه&ذا الب&ند وظه&ر ال&يوم س&&يكون         

وبطبيعة الحال، وآما قلت لكم     . ه&ناك م&تحدث اضافي    
ذل&&ك، س&&نحتفظ بامكان&&ية ال&&تحدث ع&&ن ه&&ذا الموض&&وع   

 .مستوى اليونيدروا في بداية األسبوع المقبلعلى 

ه&ل ه&ناك م&ن اعتراض بشأن هذا الموضوع      
اذن، . وبش&&&أن ه&&&ذه االج&&&راءات؟ ل&&&يس األم&&&ر آذل&&&ك   

 .سنواصل أعمالنا وفقا لذلك

 .سنواصل اآلن النظر في جدول األعمال 

ألمFFور المFFتعلقة بFFتعريف الفضFFاء الخارجFFي وتعييFFن  ا
النسFFFبة لFFFألرض  حFFFدوده وبطبFFFيعة المFFFدار الثابFFFت ب  

 بمFا فFي ذلك النظر في السبل والوسائل          ،واسFتخدامه 
الكفFFيلة بتحقFFيق االسFFتخدام الرشFFيد والعFFادل للمFFدار     
الثابFت بالنسFبة لFألرض، دون المساس بدور االتحاد          

 6البند ( )تابع( الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية
 )من جدول األعمال

دث فقط   له&ذا الب&ند لدي متح      بالنس&بة : الرئFيس  
 .وهو السيد ممثل الواليات المتحدة األمريكية

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية     (السFيد آFروك    
لدي بعض اآلراء التي أود أن أدلي بها بشأن هذا البند           

وس&&أرآز عل&&ى المس&&ألة الم&&تعلقة . م&&ن ج&&دول األعم&&ال
 .بتعريف وتحديد الفضاء الخارجي

انات واننا نظرنا في هذا األمر على ضوء البي 
الكث&&يرة الت&&ي أدل&&ي به&&ا خ&&الل مخ&&تلف ال&&دورات ف&&ي      
اللج&&نة الفرع&&ية وف&&ي أماآ&&ن أخ&&رى، لك&&ن ال الوالي&&ات 
الم&&تحدة وال أي بل&&د آخ&&ر الق&&ي مش&&اآل حقيق&&ية عل&&ى      
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المس&&توى العالم&&ي دون توف&&ر ه&&ذا ال&&تعريف وال&&تحديد   
ول&&م نس&&تمع ال&&ى أي&&ة أس&&باب تق&&ول  . للفض&&اء الخارج&&ي

 بدقة تعسفية أن نحدد حدود  لم&اذا يكون علينا أن نكون     
بالنس&&&بة للفص&&&ل م&&&ا بي&&&ن الفض&&&اء الج&&&وي والفض&&&اء    

 .الخارجي

ه&ذه الم&بررات الت&ي تش&ير ال&ى الحاج&ات الى         
أن يحص&ل ذل&ك، لكن لقد آانت هناك بعض االشارات     
ال&&ى أن ه&&ذا األم&&ر سيس&&مح بتنظ&&يم ذل&&ك ويعط&&ي ذل&&ك   
له&ذا األمر، لكن هذا النظام لم يكن بالكافي بغية وضع      

وال نرى بأن . خ&ط ح&دود تعس&في بي&ن هذين الفضائين        
واذ ن&&&تحدث ع&&&ن ه&&&&ذه   . ه&&&ذا له م&&&برراته العلم&&&ية          

المواض&يع ف&ان الوف&ود تش&ير ال&ى اتفاق&ية شيكاغو لعام        
 وان آاتب&&&&ي ه&&&&ذه االتفاق&&&&ية وملحقاته&&&&ا، ه&&&&ذه  1944

 1967االتفاق&ية الت&ي وردت ق&بل معاهدة الفضاء لعام           
ية ل&&م يح&&اولوا أن  وذل&&ك م&&ا قل&&ت واض&&عو ه&&ذه االتفاق&&   

يح&ددوا حدود بالنسبة للفضاء الخارجي بل انهم انكبوا   
عل&ى وض&ع المعاي&ير للط&يران المدني دون تحديد هذه            

ان . ولق&&د آ&&انوا ي&&تحلوا بالحكم&&ة به&&ذا الش&&أن   . الح&&دود
العل&و ال&ذي ت&تحلق ب&ه الطائ&رات قد تزايد مع السنوات         

تطورات ويمكننا أن نتوقع بأن يتزايد هذا العلو نظرا لل
 .التقنية

وه&ناك ال&يوم بعض الطائرات التي يمكنها أن        
وبمس&اعدة المحرآات   .  آيلوم&ترا  30تك&ون عل&ى عل&و       

ف&&&ان بع&&&ض المراآ&&&ب أو الس&&&فن الجوي&&&ة بامكانه&&&ا أن  
وفي نفس الوقت .  آيلومتر100تص&ل الى علو بمثابة     

اذن، ت&&اريخ .  آيلوم&ترا 90ف&ان الم&دار يك&&ون أق&ل م&&ن    
ؤآ&&د عل&&ى أن العل&&و األدن&&ى ال&&ذي  األنش&&طة الفض&&ائية ي

يمك&&ن أن تس&&ير ف&&يه الم&&دارات ق&&د نق&&ص م&&ع تط&&ور        
غير أن التطور التكنولوجي لم يطرح أية  . التكنولوجيا
ف&&ان األنظم&&ة القانون&&ية المخ&&تلفة الت&&ي تط&&بق   . مش&&اآل

عل&&ى الفض&&اء الخارج&&ي والفض&&اء الج&&وي ق&&د عمل&&ت     
بط&ريقة ج&يدة ح&تى اآلن، ب&ل آ&ان ه&ناك تك&امل هذين              

وهذا ال يسعه . نظامين مما يسمح ببعض من المرونةال
وان ه&ذه العالقة آانت     . اال أن يخ&دم ال&دول والش&عوب       

ممك&نة بفض&ل ع&دم وج&ود أي&ة مجموع&ات من القواعد          
وبالتال&&ي ف&&ان  . الت&&ي تحك&&م ح&&دودا تعس&&فية وجغراف&&ية   

الجس&&&م الفض&&&ائي، فعل&&&ى الم&&&دار ال يج&&&ب أن يك&&&ون      
 والت&&ي تك&&ون موض&&ع أي&&ة قواع&&د الت&&ي تك&&ون منفص&&لة 

مخ&تلفة ع&ن تلك التي تطبق على الفضاء، وهذا يسمح           
أيض&&ا بالنس&&بة للطائ&&رات أال تك&&ون موض&&ع أو تخض&&ع 
لق&&&انون الفض&&&اء الخارج&&&ي فق&&&ط ألنه&&&ا ربم&&&ا بع&&&ض     

ولو آان  . الطائ&رات ستحلق فوق هذه الحدود التعسفية      
األم&ر عل&&ى ه&&ذا ال&&نحو ألدى ذل&ك ال&&ى ن&&تائج ومش&&اآل   

نن&&&ي أع&&&تقد بأن&&&ه س&&&تكون ه&&&ناك   وبالتال&&&ي فا. حقيق&&&ية
 .صعوبة من جراء تحديد هذه الحدود

ونحن نعتبر بأن تحديد وتعريف هذا الفضاء،       
هذا األمر من شأنه أن يجعل النظام الدولي أقل نجاعة   

وان الوالي&&&ات الم&&&تحدة تعت&&&بر بأن&&&ه م&&&ن . وأق&&&ل ف&&&ائدة
البديه&ي أن&ه ل&يس م&ن الم&توقع أن نص&ل الى اتفاق في                

. ش&&أن، آم&&ا قل&&نا ذل&&ك م&&رارا وتك&&رارا     ال&&رأي به&&ذا ال 
فع&ندما س&تطرح علينا مشاآل حقيقية وعملية وسيكون         

 .علينا آنذاك أن نعالج هذا الموضوع

وان&&&نا نق&&&ترح أيض&&&ا أح&&&يانا ب&&&أن يك&&&ون ه&&&ذا     
ال&تعريف وال&تحديد للفض&اء الخارج&ي ض&روري ربما           

لكن&نا م&ن جهت&نا لسنا على       . للحف&اظ عل&ى س&يادة ال&دول       
ونح&&ن .  األم&&ر م&&ن ه&&ذه الم&&بررات  أي يقي&&ن م&&ن ه&&ذا 

نعت&&بر أن&&ه عل&&ى ض&&وء الق&&انون الدول&&ي، ف&&ان األنش&&طة  
وتحديد الفضاء  . الفض&ائية تتمش&ى والسيادات المختلفة     

الخارج&&ي وال&&تعريف ب&&ه س&&يؤدي ال&&ى بع&&ض المش&&اآل 
الت&&ي ستس&&مح لل&&دول ذات التكنولوج&&يات ب&&أن تطل&&&ب      

 .احترام هذه الحدود من قبل اآلخرين

لينا أال نعتمد هذا األمر اال عندما     أعتقد بأنه ع   
لكن . يك&ون ذل&ك ض&روريا بغ&ية تف&ادي مش&اآل محددة        

ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن ليس&&ت ه&&ناك مش&&اآل عمل&&ية الت&&ي    
. يمك&ن حله&ا م&ن ق&بل تحدي&د الفض&اء ف&ي هذه المرحلة               

وع&دم وج&ود اليقي&ن بش&أن الفضاء الخارجي وأين يبدأ          
ن وأي&&&ن ينته&&&ي، أع&&&تقد ب&&&أن ه&&&ذا األم&&&ر ل&&&م يح&&&ن دو   

ال&نهوض باألنشطة في آال الفضائين ونحن نعتبر بأن         
ادراج تجم&د من هذا القبيل ليس ضروريا وسيكون له   

 .آثار سلبية

ول&&و طرح&&نا اآلن مش&&كلة الم&&دار الثاب&&ت فان&&نا   
 آم علوهم   36نعت&بر ب&أن الم&دار الثاب&ت وهناك تقريبا           

ع&ن األرض، ف&ان ه&ذه المدارات تحكمها أحكام المادة           
 تقول بأنه يمكن استكشاف الفضاء من قبل األولى التي

آ&&&ل ال&&&دول دون أن يك&&&ون ه&&&ناك تمي&&&يز وذل&&&ك وفق&&&ا   
الم&&ادة الثان&&ية تق&&ول . لألقال&&يم الدول&&ية ف&&ي آ&&ل الم&&ناطق

ب&أن الفض&اء الخارجي ال يمكن أن يكون موضع تحكم    
أو ملك&&ية أو س&&يادة دول معي&&نة أو م&&ن ق&&بل أي وس&&يلة   

 .أخرى
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ر ه&&ذا ال يعن&&ي  اذن، ح&&تى االس&&تخدام الم&&تكر   
بأن المدار سيمتلك هذا الفضاء أو يكون له سيادة على  

وبالتال&&ي فان&&نا نعت&&بر بأن&&ه ال يمك&&ن أن نعت&&بر  . الفض&&اء
ب&أن الم&دار الثاب&ت يمكن أن يخضع لسيادات الدول أو           

. أن بع&ض ال&دول لها أفضليات الستخدام مدار أو آخر          
أن لكن&نا نفه&م ب&أن تعب&ير مص&الح ال&دول وأحيانا يمكن        

تؤخ&&&ذ بعي&&&ن االعت&&&بار وفق&&&ا التفاق&&&ية االتح&&&اد الدول&&&ي 
لالتص&&&&االت الس&&&&لكية والالس&&&&لكية وآذل&&&&ك القواع&&&&د     
الم&&&تعلقة بال&&&راديو وآذل&&&ك أن تؤخ&&&ذ بعي&&&ن االعت&&&بار    

 .التعاون الدولي

ونح&ن نالح&ظ ب&أن االتح&اد الدول&ي لهو الهيئة             
الدول&&ية المكلف&&ة بالمس&&ؤولية الت&&ي ت&&رمى ال&&ى اس&&تخدام  

ار الثاب&&&&ت بغ&&&&ية االتص&&&&االت الس&&&&لكية   أفض&&&&ل للم&&&&د 
وه&&&&ناك الس&&&&هر عل&&&&ى أن يك&&&&ون ه&&&&ناك . والالس&&&&لكية

انص&اف وأن يكون هناك الوصول المنصف والمماثل        
وان االتح&&اد الدول&&ي يعم&&ل ف&&ي ه&&ذا     . له&&ذه الم&&دارات 

االط&&&&ار بط&&&&ريقة مرض&&&&ية وان&&&&نا متش&&&&بثون بالنس&&&&بة 
 .للوصول من قبل آل الدول الى هذه المدارات الثابتة

نح&&ن أيض&&ا نش&&اطر الفك&&رة الت&&ي تق&&ول ان&&ه     و 
يج&ب االستجابة للدول النامية بشأن حاجياتهم الى هذه         
الم&&دارات وم&&ن ش&&أن أيض&&ا آ&&ل االتص&&االت الس&&لكية     

 سنة  25ولقد بذلنا قصارى الجهود خالل      . والالس&لكية 
وال بد من ادارة    . ح&تى يس&تفيد الجم&يع من هذا الوضع        
تفادى السياس&&&ات س&&&ليمة له&&&ذه الم&&&دارات وال ب&&&د أن ن&&& 

 .المتشبثة

 ش&كرا للسيد ممثل الواليات المتحدة       :الرئFيس  
هل هناك من متحدثين آخرين بالنسبة  . على هذا البيان  

ي&بدو أن&ه ليس هناك متحدثين، لكن اذا آان          . له&ذا الب&ند   
ه&&&ناك أي وف&&&د يرغ&&&ب أن ي&&&تحدث اآلن بش&&&أن ه&&&ذا       

 .السيد ممثل فرنسا طلب الكلمة. الموضوع

. سيكون بيان موجزا): فرنسا (يتورالسيد الفا 
ان الص&&عوبات الت&&ي نالق&&يها ف&&يما ي&&تعلق بالمناقش&&ات      
بشأن الجزء الثاني من هذا البند، اذن، هذه الصعوبات 
أؤآ&&د عل&&ى الط&&ابع الص&&عب له&&ذا الموض&&وع وان وف&&د   
ب&&الدي ق&&ام بمش&&اورات م&&ع آولومب&&يا بغ&&ية ايج&&اد ح&&ل   

ار وان الب&&&يانات الت&&&ي أدل&&&ي به&&&ا ف&&&ي اط&&&     . ومخ&&&رج
الم&&داوالت العام&&ة تؤآ&&د أن ه&&ناك بص&&يص أم&&ل ح&&تى  

 .يصبح هذا األمل واقعا

وي&بدو ل&ي بأن&ه ل&يس من المستصوب في هذه              
علينا . الم&رحلة ب&أن نعج&ل م&ن األم&ور عل&ى مستويين         

م&ن جه&ة أن نج&د رئيس&ا للف&ريق الع&امل وأنا أعلم بأنه           
آان&&ت ه&&ناك مش&&اورات والمش&&اورات ال زال&&ت جاري&&ة 

ن الوف&ود عل&يها أن تتواصل حتى النتيجة         وي&بدو ل&نا ب&أ     
عمم على ] ?..........?[وه&ناك اق&تراح لوف&د     . النهائ&ية 

مخ&تلف المجموع&ات، الش&يء ال&ذي يتطل&ب من بعض            
 .البلدان التشاور مع العواصم

وه&&&ذه العمل&&&ية يج&&&ب أن تس&&&ير ف&&&ي مج&&&راها   
ولهذي&ن الس&ببين ب&أن نرج&ئ ال&نظر ف&ي ه&&ذا       . الطبيع&ي 

د وأن نباشر النظر في البند الالحق      الج&زء من هذا البن    
 .من جدول األعمال

 ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل فرنس&&ا الموق&&ر    :الرئFFيس 
عل&ى ه&ذا البيان الذي تضمن نقطتين مهمتين وسيكون      

لدي على القائمة   . علي&نا أن ن&نظر ف&يهما بط&ريقة دقيقة         
وف&&&د آخ&&&ر طل&&&ب الكلم&&&ة وه&&&و الس&&&يد مم&&&ثل االتح&&&اد    

 .الروسي

أود أن ): د الروس&&&ياالتح&&&ا(السFFFيد آونشFFFار  
أدل&&&ي ب&&&بعض الكلم&&&ات فق&&&ط ف&&&يما ي&&&تعلق باالس&&&تخدام  

 .الرشيد والمنصف للمدارات الثابتة

أود م&رة أخ&&رى أن أع&&يد التأآ&&يد عل&&ى موق&&ف   
االتح&&اد الروس&&ي ف&&يما ي&&تعلق ب&&المدارات ونح&&ن نعت&&بر  
ب&&أن ه&&ذه الم&&دارات الثاب&&تة ه&&ي ج&&زء ال ي&&تجزأ م&&&ن        

بالتال&&ي علي&&نا  الفض&&اء الخارج&&ي والفض&&اء الج&&وي، و   
بطب&يعة الح&ال وعل&ى آل الدول دون استثناء أن يكون      

وان ه&&ذه . له&&ا الوص&&ول الح&&ر له&&ذه الم&&دارات الثاب&&تة   
الم&&&دارات الثاب&&&تة بالنس&&&بة ل&&&ألرض يج&&&ب أن تك&&&ون    
موض&ع دراس&ات وبحث واستعراضات دون أن يكون         
ه&ناك أي تمي&يز وأن يحصل ذلك على أساس المساواة    

ن أي اس&تثناء آما ورد ذلك في        بالنس&بة لك&ل ال&دول دو      
 .1967المادة األولى من معاهدة 

وان&نا نعتبر بأن المبادئ العلمية قد تم االشارة          
ال&يها بط&&ريقة مق&&نعة ف&ي الوث&&يقة الت&&ي أحيل&ت م&&ن ق&&بل    
الجمهوري&ة التش&يكية وان&نا تعرض&نا له&ذا األم&ر خالل             

 .الدورة األخيرة للجنة الفرعية العلمية والتقنية

عل&ى ذلك، فان وفد بالدي يؤيد فكرة       وع&الوة    
الحفاظ على هذا البند في جدول أعمال اللجنة الفرعية         
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القانون&&&ية نظ&&&را للوالي&&&ات الت&&&ي خول&&&ت م&&&ن ط&&&رف     
الكوبوس لهذه اللجنة الفرعية بغية النظر في الجوانب         
القانونية والمشاآل المرتبطة بهذا االستخدام للمدارات      

ن&&نا نعت&&بر ب&&أن ه&&ذه   وبالتال&&ي فا. الثاب&&تة عل&&ى األرض 
المس&ألة الت&ي له&ا أهم&ية آبيرة وأهمية متزايدة بالنسبة            

 .لالنسانية جمعاء

اذن، نعتبر بأن هذه المسألة يجب استعراضها  
م&ن ق&بل هي&ئة عالم&ية تابع&ة لألم&م الم&تحدة يكون لهذه                

وه&&ذه . الهي&&ئة االختصاص&&ات والص&&الحيات الالزم&&ة   
تجابة لمصالح الهي&ئة يج&ب أن يك&ون له&ا امكان&ية االس&          

هذه الدول التي تعمل على   . آل الدول دون أي استثناء    
 .أساس االتفاق في اآلراء

ان&&نا ال ن&&&ريد ق&&&ط أن نح&&&دد م&&&ن العم&&&ل ال&&&ذي   
يض&&&&طلع ب&&&&ه االتح&&&&اد الدول&&&&ي لالتص&&&&االت الس&&&&لكية  
والالس&&لكية بغ&&ية تقني&&ن مس&&ألة الوص&&ول ال&&ى المس&&ألة    
المرت&&&بطة بتش&&&&غيل الم&&&&دارات وس&&&&واتل االتص&&&&االت  

لك&&ن أود أن أالح&&ظ ه&&نا ب&&أن ه&&ذه . الس&&لكية والالس&&لكية
األنش&طة له&ا جان&ب تقني محض وبالدرجة الثانية فان            
االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية له          
الص&&الحيات، لك&&ن ه&&ذه الص&&الحيات تنك&&ب فق&&ط عل&&ى  
جان&&&ب م&&&ن جوان&&&ب اس&&&تخدام ه&&&ذه الم&&&دارات الثاب&&&تة   

 .بالنسبة لألرض

ظ أن&ه في الوقت الراهن ونظرا       وأود أن أالح&    
لل&تطور الس&ريع لالس&تخدامات لهذه األنشطة الفضائية         

أيض&ا للتس&ويق لهذه األنشطة المتزايدة،       ] ?..........?[
فأعتقد أنه لن . وأح&يانا يك&ون ذل&ك بوتيرة غير متوقعة      

. يك&ون م&ن ب&اب الحكم&ة ب&أن تلق&ى جان&با هذه المسائل                
فرع&&&ية القانون&&&ية وأن&&&ا أفك&&&ر ه&&&نا أيض&&&ا ف&&&ي اللج&&&نة ال 

واللج&نة الفرع&ية العلم&ية والتقنية وأفكر بصورة عامة        
 .في دور الكوبوس

وأع&&تقد ب&&أن المهم&&ة الت&&ي خول&&نا به&&ا م&&ن ق&&بل   
األم&م الم&تحدة ترم&ي الى أن نسهر على أن نأخذ بعين          
االعت&&بار مص&&الح ال&&دول الت&&ي له&&ا ق&&درات مخ&&تلفة ف&&ي  

 والمراقبة وأن&ا أع&تقد ب&أن دور الرقابة     . مج&ال الفض&اء   
م&ن ق&بل الكوب&وس لو آان غير مرن فهذا سيؤدي الى             
احتكارات بالنسبة للمدار الثابت وبالنسبة أيضا لتوزيع 

 .الموجات المتعلقة باالذاعة

وأخ&&يرا، ف&&ان وف&&د ب&&الدي ي&&ود أن ي&&تقدم ه&&نا      
باق&&تراح بغ&&ية أن ن&&نظم بط&&ريقة أفض&&ل أعم&&ال اللج&&نة   

لسادس من جدول   الفرع&ية القانون&ية، ذل&ك بشأن البند ا        
نود أن نقترح أنه ابتداء من الدورة الالحقة،        . األعم&ال 

أي ال&&دورة األربعي&&ن للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية، أن ي&&تم 
ال&نظر في المسائل المتعلقة بتعريف الفضاء الخارجي         
وتعيي&&&ن ح&&&دوده واالس&&&تخدام الرش&&&يد للم&&&دار الثاب&&&ت    
بالنس&بة ل&ألرض أن تحص&ل ه&ذه المناقشة بشأن هذين            

) أ(لبندي&ن عل&ى ح&دة، أي أن يكون هناك فقرة فرعية            ا
م&ن الب&ند الس&ادس للجنة       ) ب(وأن يك&ون فق&رة فرع&ية        

 .الفرعية القانونية

. ش&كرا للسيد ممثل االتحاد الروسي    : الرئFيس  
والم&تحدث اآلن الم&درج على     . ش&كرا عل&ى ب&يانكم ه&ذا       

 .القائمة هو سفير آولومبيا وأعطيه الكلمة

لم أآن أنوي في    ): ولومبياآ(دوبFا   رالسFيد آو   
الواقع التعرض لهذا الموضوع صباح اليوم، حيث ان        
وف&د بالدي آان يعتبر بأنه من باب اللياقة بالنسبة لوفد    
فرنس&&ا ال&&ذي أع&&د وث&&يقة عمم&&ت بط&&ريقة غ&&ير رس&&مية  

اذن، آما  . عل&ى مخ&تلف المجموعات التابعة للكوبوس      
قل&&ت ف&&ان وف&&د فرنس&&ا ل&&م يق&&دم بط&&ريقة رس&&مية ه&&ذه         

 وله&ذا الس&بب ف&ان وف&د بالدي يعتبر بأنه ليس             .الوث&يقة 
 .علينا أن نشير حتى اآلن الى فحوى هذه الوثيقة

بطب&يعة الح&ال، نحن ننتظر بأن يقدم لنا السيد           
لكن علينا أن   . ممثل فرنسا هذه الوثيقة بطريقة رسمية     

نس&لم ب&أن ه&ناك بع&ض الجوان&ب الت&ي تقلقن&ي نوعا ما                 
اس&&&&ة واالس&&&&تعراض له&&&&ذا  ف&&&&يما ي&&&&تعلق ب&&&&تطور الدر 

. الموض&&وع ه&&نا ف&&ي اط&&ار اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية     
بع&ض الجوان&ب الت&ي ت&م االش&ارة ال&يها من قبل الوفود          

وبالدرجة األولى انني أعتقد بأن   . الت&ي سبقتني بالكلمة   
أح&&د العناص&&ر الت&&ي ينبغ&&ي أن تس&&اعدنا ف&&ي ال&&تقدم ف&&ي  

اذن، أح&&&&د . الدراس&&&&ة واس&&&&تعراض ه&&&&ذا الموض&&&&وع  
اص&ر هو النظر في الوثيقة التي عممت من طرف       العن

وأن&&ا أع&&تقد ب&&أن ه&&ذا األم&&ر م&&ن ش&&أنه أن   . وف&&د فرنس&&ا
يس&اعدنا لتجاوز الكثير من المشاآل التي أشارت اليها         

ولهذا السبب فانني أتحلى . حتى اآلن الكثير من الوفود
ب&&نوع م&&ن ال&&تفاؤل وأع&&تقد بأن&&ه بع&&د تقدي&&م فرنس&&ا له&&ذه  

] ?..........?[ه س&&يتم ت&&بديد بع&&ض الوث&&يقة س&&أعتقد بأن&&
 .وأشكال القلق
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وبالدرج&&&ة الثان&&&ية أود أن أع&&&ود ال&&&ى بع&&&ض    
هؤالء . العناص&ر الت&ي أشار اليها المتحدثون السابقون       

الم&تحدثون الذي&ن ح&ددوا هدفا معينا وهو تحديد بعض            
العناص&&&ر الت&&&ي تس&&&مح ل&&&نا بال&&&تقدم ف&&&ي دراس&&&تنا له&&&ذا 

وض&&وع م&&نذ ع&&دة  ولق&&د تعرض&&نا له&&ذا الم . الموض&&وع
دورات وص&حيح أن بلدن&ا آان نشطا في مجال دراسة           
ه&&&ذا الموض&&&وع وس&&&أعود ال&&&ى بع&&&ض الب&&&يانات الت&&&ي  

فلق&&&د عرض&&&نا وأحل&&&نا بع&&&ض  . قدم&&&ناها ف&&&ي الماض&&&ي
ال&&&&تأمالت ل&&&&نحدد موقف&&&&نا ووجه&&&&ة نظ&&&&رنا بالنس&&&&بة     

. للموض&&وع الم&&تعلق ب&&المدار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض  
اذا، ف&&&ربما ل&&&م  لك&&&ن لس&&&وء الط&&&الع، ولس&&&ت أدري لم&&&  

نتوص&ل بالتفس&يرات الكاملة والالزمة أو ربما ألننا لم          
لكن أعتبر بأن . ندل بموقفنا بطريقة واضحة بما يكفي     

موقف&نا ل&م يفه&م آل&يا وبالتال&ي فانني أحيلكم الى الوثيقة              
لكن قبل ذلك . 1996التي قدمت من قبل آولومبيا منذ   

وفد  قدمها   1993آان&ت ه&ناك وث&يقة مؤرخ&ة ف&ي سنة            
 .بالدي

اذن، لق&&د م&&رت س&&بع س&&نوات م&&نذ أن أش&&ارت   
آولومب&يا ال&ى موقفه&ا بالنس&بة للمسألة المتعلقة بالمدار           

وهك&ذا أع&تقد بأننا قد حصلنا       . الثاب&ت بالنس&بة ل&ألرض     
وهنا . على نوع من التقدم ونحن في اطار هذه الوثائق   

أود أن أح&دد بع&ض المس&ائل وآمل بأننا آنذاك سنتمكن          
بط&&&ريقة مخ&&&تلفة وم&&&ن زاوي&&&ة  م المش&&&كلة م&&&ن أن نفه&&&

 .مختلفة

أوال، لق&د تم&ت االش&ارة الى آون هذه المسألة         
تع&&ود ال&&ى تطب&&يق الم&&ادة األول&&ى والم&&ادة الثان&&ية م&&ن       

اذن، آان مصدر المسألة هو هذه      . 1967معاهدة سنة   
 .المعاهدة

ومن جهة أخرى قلنا دوما وأبدا بأننا نتفق مع  
 أي&&ة خالف&&ات به&&ذا الش&&أن ه&&ذا الموق&&ف ول&&م تك&&ن ه&&ناك

ونح&ن مقت&نعون تماما بأن المادة األولى والمادة الثانية          
، هات&&ان المادت&&ان ال زال&&تا قائمتي&&ن  1967م&&ن مع&&اهدة 

لك&ن نعتبر بأن    . ونافذتي&ن وال نتش&كك اطالق&ا ف&ي ذل&ك          
األمور ال تقف عند هذا الحد بل هناك صكوك قانونية           

مكننا االشارة أخرى التي لها ارتباط بهذا الموضوع وي
ال&&ى الوالي&&ة الت&&ي خول&&تها الجمع&&ية العام&&ة للكوب&&وس      
لل&&نظر ف&&ي ه&&ذا األم&&ر وآ&&ذا مع&&اهدات االتح&&اد الدول&&ي  

 .لالتصاالت السلكية والالسلكية

 وح&تى االتفاق  1973ل&و تحدث&نا ع&ن مع&اهدة         
يمك&&&ن االش&&&ارة ال&&&ى آ&&&ل ه&&&ذه   ] ?..........?[األخ&&&ير 
ن&&تحدث ع&&ن  لك&&ن م&&نذ تل&&ك اآلون&&ة ونح&&ن     . الم&&راجع

الوص&&&ول المنص&&&ف والع&&&ادل للم&&&دار الثاب&&&ت بالنس&&&بة 
 .لألرض

وعلي&نا أن نأخذ بعين االعتبار هذا األمر ألنه          
وارد ف&&ي بع&&ض الص&&كوك القانون&&ية األخ&&رى وأن آ&&ل 
ال&&دول الم&&تواجدة ه&&نا ق&&د قبل&&ت ه&&ذه الص&&كوك وه&&ذا       

وله&ذا ي&بدو ل&نا بأنه من األهمية بمكان أن نأخذ         . الم&بدأ 
وم&&ن جه&&ة أخ&&رى ف&&ان  . ار ه&&ذا العنص&&ربعي&&ن االعت&&ب

الوالي&ة الت&&ي خول&تها الجمع&&ية العام&ة للج&&نة تق&ول ب&&أن     
دراس&&ة ه&&ذا الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض يج&&ب أن   
ي&درس وأن ي&أخذ أيض&ا بعي&ن االعتبار ما يجري على             
مس&&&&&&توى االتح&&&&&&اد الدول&&&&&&ي لالتص&&&&&&االت الس&&&&&&لكية   

 .والالسلكية

اد وآون&&&&نا أن نش&&&&ير ال&&&&ى مع&&&&اهدات االتح&&&&    
الدول&&ي، آ&&ل ذل&&ك يج&&ب أن يس&&مح ل&&نا ب&&أن نض&&طلع        

وعلينا . بالوالية التي خولنا بها من قبل الجمعية العامة
أن نش&دد ونق&ول بأنه يجب أن نجري دراسة مشترآة،           
أي م&ا بي&ن أمان&ة الكوب&وس من جهة، واالتحاد الدولي            
لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية بالنس&&بة للوث&&يقة الت&&ي  

جريت هذه الدراسة واستحدثت وآملت     ولقد أ . أحل&ناها 
2000يناير /في اطار وثيقة للسادس من آانون الثاني      

. 

اذن، ه&&ذه الوث&&يقة ال تع&&ود ال&&ى الق&&رن الس&&ابق  
هذه الوثيقة التي   . ب&ل ه&ذه الوث&يقة حديثة للغاية وحالية        

أدرجت فيها االستنتاجات وبالتالي فليس هناك تناقض        
 بها وفد بالدي خالل وتنافر ما بين المواقف التي أدلى    
 والم&&بادئ  L.200/Corr.1الف&&ترات األخ&&يرة ف&&ي الوث&&يقة    

العام&ة الت&ي ص&درت ع&ن االتح&اد الدول&ي لالتصاالت             
الس&لكية والالسلكية، حيث اننا انطلقنا من القاعدة التي          
ترم&&ي ال&&ى أن المس&&ائل الم&&تعلقة ب&&ترددات، المرت&&بطة   

وان&&&&نا نش&&&&عر أيض&&&&ا ب&&&&بعض    . اذن ب&&&&المدار الثاب&&&&ت 
لمش&&اغل، آم&&ا أش&&ارت ال&&ى ذل&&ك وف&&ود أخ&&رى لك&&ون    ا

يق&ترح بأن يرجئ النظر في هذا الموضوع الى تاريخ          
 .غير محدد

وه&&ذه الوث&&يقة الت&&ي أع&&دت م&&ن ق&&بل االتح&&اد       
الدول&ي وأمان&&ة الكوب&&وس تش&&ير بأن&&نا نض&&طلع بواليت&&نا  
وأن&&&ه علي&&&نا أن ننس&&&ق م&&&ا بي&&&ن المعاي&&&ير، أي معاي&&&ير  
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دولي لالتصاالت السلكية الكوب&وس ومعاي&ير االتحاد ال    
 .والالسلكية

. وه&&ذا يمك&&ن أن يخف&&ف م&&ن بع&&ض المخ&&اوف  
، المادة  1967أوال، بالنس&بة ال&ى آيف&ية تطبيق معاهدة          

وثانيا، مسألة التنسيق فيما بين   . األول&ى، ال نشكك فيها    
المعايير المطبقة من جانب االتحاد الدولي لالتصاالت     

تقد أن&نا آ&نا نرغب     وأع& ). اآليت&يو (الس&لكية والالس&لكية     
فع&&ال ف&&ي أن ه&&ذه الدراس&&ة المش&&ترآة تش&&ير ال&&ى ه&&ذا      

وه&&ذا م&&ا أش&&ارت ال&&يه ف&&ي الواق&&ع أن&&ه م&&ا م&&ن     . األم&&ر
تض&&ارب بي&&ن المعاي&&ير المط&&بقة ف&&ي الكوب&&وس وف&&ي       

أم&&ا بالنس&بة ال&&ى الوث&&يقة التش&يكية الت&&ي أش&&رنا   . اآليت&يو 
 ال&يها ف&ي النقاش العام، ان وفدنا سبق أن أشار الى أننا   

 .ال نعارض على هذه الوثيقة

وس&بق أن أش&رنا ال&ى أن&نا ن&ود أن نق&دم بعض                
المق&&&&ترحات عل&&&&ى الوث&&&&يقة التش&&&&يكية ل&&&&نحدد بع&&&&ض   

ولكن&&نا يمك&&ن أن نواف&&ق عل&&ى ه&&ذه الوث&&يقة  . المواض&&يع
ونح&&ن نع&&رف أن&&نا وف&&ي جلس&&ات جانب&&ية بلغ&&نا الوف&&د       
التش&يكي ب&بعض ال&تعديالت بع&د قراءت&نا له&ذه الوثيقة،             

 م&ا قم&نا ب&ه ف&ي جلسات جانبية وغير علنية             ولك&ن ه&ذا   
 .أبدا، آانت جلسات خاصة للغاية

ونح&&ن نع&&تقد أن ه&&ذه الوث&&يقة يمك&&ن م&&ن دون    
ش&&&ك فع&&&ال أن تع&&&تمد ف&&&ي الوق&&&ت المناس&&&ب وذل&&&ك اذا   

وأخ&يرا، أود أن أآ&رر أننا نرغب      . توص&لنا ال&ى اتف&اق     
لم نقدم بعد أي    .  تعتمد L.200/Corr.1فع&ال في أن وثيقتنا      

قة أخ&رى للعم&ل ولكنن&ي أود أن أؤآد ما أشار اليه             وث&ي 
مم&ثل فرنس&ا الموق&ر وه&و أن&نا قم&نا بمشاورات ونحن              
عل&&ى اس&&تعداد آ&&امل للتوص&&ل ال&&ى اتف&&اق م&&ا ان ت&&بلغ      

وعندئذ يمكن أن . وتسلم الوثيقة الفرنسية بشكل رسمي
وأع&تقد أن&ه عندئذ يمكننا أن       . نع&رب ع&ن رأي&نا ح&يالها       
أما بالنسبة الى مسأل    . وضوعنح&رز تقدم&ا في هذا الم      

فصل العنصرين الواردين في البند السادس من جدول 
أعمال&&&نا، أي م&&&ن جه&&&ة يك&&&ون لدي&&&نا ال&&&تعريف ورس&&&م 
الح&&دود، وم&&ن جه&&ة أخ&&رى اس&&تخدام وطب&&يعة الم&&دار     
الثاب&&ت، أع&&تقد أن&&نا ل&&ن نتوص&&ل ال&&ى اتف&&اق ح&&ول ه&&ذا    

 .النوع

أع&&تقد أن&&ه علي&&نا أن نواف&&ق أوال عل&&ى مس&&ألة      
دار ث&&&م ف&&ي ف&&&ترة تال&&ية يمكن&&&نا أن ن&&درس اق&&&تراح    الم&& 

وأع&&تقد أن الوث&&يقة الت&&ي نش&&ير ال&&يها . االتح&&اد الروس&&ي
بش&كل غ&ير رس&مي أيض&ا ه&نا يج&ب أن تس&اعدنا على                

ولكن بالطبع طالما أن هذا األمر لم    . ح&ل ه&ذه المشكلة    
يع&رض علينا رسميا، طالما أنه لم يحلل بشكل رسمي          

ولكنن&ي أع&رب عن     . لهال يمك&ن أن نع&رض رأي&نا ح&يا         
انفتاح&&ي ح&&يال آ&&ل ه&&ذه االمكان&&يات ويمكن&&نا فع&&ال أن    

 .نحرز تقدما في هذا المجال

فكما تعرفون ان اقتراحا واتفاقا من هذا النوع  
وأع&تقد أنه في أآبر قدر ممكن آنت أود         . يهم&نا للغاي&ة   

أن أب&&&دد بع&&&ض المخ&&&اوف الت&&&ي أع&&&رب ع&&&نها ال&&&يوم   
 آ&&اف فأن&&ا عل&&ى  ص&&باحا، وان ل&&م أآ&&ن واض&&حا بش&&كل 

اس&تعداد لت&ناول الكلم&ة مرة ثانية وألوضح لكم فكرتي         
وذل&ك ف&ي أآ&بر ق&در ممك&ن ألنن&ي أريد فعال أن أخفف          
م&ن وط&أة ه&ذه المخ&اوف، وأري&د فعال أن نتوصل الى          

 .اتفاق في اطار اللجنة الفرعية القانونية

ش&كرا لس&عادة س&فير آولومب&يا على         : الرئFيس  
روح الت&ي قدم&تها بالنسبة   مداخل&ته وعل&ى آ&ل ه&ذه الش&      

والم&تحدث التال&ي هو حضرة ممثل      . لموق&ف آولومب&يا   
 .البرازيل الموقر

. ش&&كرا ج&&زيال  ): ال&&برازيل (السFFيد لوسFFيرو   
ي&ود وفد البرازيل أن يشكر األمانة       . س&أتوخى االيج&از   

، وآذلك  A/AC.105/C.2/L.205/Rev.1عل&ى اع&داد الوثيقة      
 المرت&&&بطة عل&&&ى تجم&&&يعها لك&&&ل المواض&&&يع والوث&&&ائق  

 .بالمدار الثابت بالنسبة الى األرض

ان ال&برازيل تش&اطر ال&رأي الق&ائل بأن المدار         
ه&و مص&در طبيع&ي محدود وبما أنه ال يمكن أن يكون        

وبالتالي نحتاج الى   . مح&دودا فقط على بعض المناطق     
بع&ض الض&مانات القانون&ية لنضمن أن منافع استغالل          

ف على آافة  ه&ذا الم&دار س&تكون موزع&ة بش&كل منص&           
وتتفهم . ال&دول بغ&ض ال&نظر ع&ن قدراته&ا التكنولوجية          

ال&&برازيل ه&&&ذا ال&&&دور وتؤي&&د الق&&&رارات الت&&&ي اتخذه&&&ا   
االتح&اد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية بالنسبة       
ال&ى تحدي&ث التوج&يهات الستخدام المدار وبالنسبة الى          
توزي&&&ع ال&&&ترددات وذل&&&ك ف&&&ي مج&&&االت االتص&&&االت      

 .السلكيةالسلكية وال

ولك&&ن ق&&رارات اآليت&&يو ه&&ي ذات ط&&ابع تقن&&ي     
وذل&ك ت&بقى اللج&نة القانون&ية ه&ي الت&ي يمكن أن توزع               

ونح&&&ن ف&&&ي  . بش&&&كل منص&&&ف آيف&&&ية اس&&&تخدام الم&&&دار  
ال&&&برازيل نترق&&&ب نت&&&يجة ايجاب&&&ية م&&&ن مناقش&&&ة ه&&&ذا       
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الموض&&&وع وذل&&&ك ف&&&ي اط&&&ار ال&&&دورة الحال&&&ية للج&&&نة    
 .الفرعية القانونية

ثل البرازيل الموقر على     ش&كرا لمم&    :الرئFيس  
واآلن أعط&&ي . مداخل&&ته ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع ب&&الذات  

 .الكلمة لسعادة سفير اآوادور

يرغ&&ب وف&&دي ): اآ&&وادور(السFFيد باالسFFيوس  
ف&ي ال&بداية أن ي&توجه اليك بتهانيه الحارة ألن هذه هي        

 .المرة األولى التي نتناول فيها الكلمة هنا

يمة نح&&ن عل&&ى ثق&&ة أن&&ه بفض&&ل قدرت&&ك الحك&&       
ويود وفدي . وآفاءتك سنحرز بالطبع تقدما في أعمالنا

أن يش&&&&&&&&&&كر أيض&&&&&&&&&&ا األمان&&&&&&&&&&ة عل&&&&&&&&&&ى الوث&&&&&&&&&&يقة 
A/AC.105/C.2/L.205/Rev.1     وهي وثيقة أعدت بموجب ،

الص&الحيات الت&ي أعطي&ناها للجنتنا والتي تعتبر وثيقة          
مف&&يدة للغاي&&ة ف&&ي مداوالت&&نا ونش&&كرهم أيض&&ا عل&&ى ه&&ذا  

 .التي ربطت بهذه الوثيقةالتجميع لكافة أوراق العمل 

أم&ا بالنس&بة الى تعريف المدار الثابت بالنسبة          
ال&ى األرض، نعتقد أنه علينا أن نحتفظ بهذا البند على            
ج&&دول أعمال&&نا، فه&&و وارد بش&&كل ص&&ريح ف&&ي ق&&رار       
ص&ادر ع&ن الجمع&ية العام&ة من دون غض النظر عن         

ونحن نعرف أننا . الجوانب التقنية التي يعالجها اآليتيو
ن&تكلم هنا عن مسألة قانونية ولكنها تتغير بشكل سريع      

ونع&رف أن&نا نس&تعمل ه&ذا الم&دار بش&كل م&تزايد        . تقن&يا 
 .ألغراض فنية وعلمية مفيدة للبشرية جمعاء

أم&&ا بالنس&&بة ال&&ى ورق&&ة العم&&ل غ&&ير الرس&&مية     
الت&ي قدم&تها فرنس&ا، ن&ود أن نش&ير ه&نا الى أننا نعرب                

 الوث&يقة علي&نا بشكل      ع&ن ارتياح&نا الكب&ير ل&توزيع ه&ذه         
بالط&بع تعتبر هذه الوثيقة بمثابة الخطوة    . غ&ير رس&مي   

االيجاب&ية نح&و المس&تقبل ولك&ن نظ&را الى أننا سبق أن              
لعب&&&نا دورا مهم&&&ا ف&&&ي ص&&&دارة ال&&&دول وآ&&&نا بم&&&ثابة       
المعترض&ين أو ح&تى المنش&قين عل&ى االتج&اه الع&ام في        
ه&&ذا الس&&ياق وأردن&&ا أن نتش&&اور م&&ع عواص&&منا ق&&بل أن 

رض ع&&&&ن رأي&&&&نا وموقف&&&&نا النهائ&&&&ي ح&&&&يال ه&&&&ذا    نع&&&&
 .الموضوع

وف&&ي الخ&&تام، ال أري&&د أن أآ&&رر الحج&&ج الت&&ي     
أثاره&&ا وف&&د آولومب&&يا قبل&&ي، وبالنس&&بة ال&&ى م&&ا ي&&تعلق     
ب&&المدار الثاب&&ت بالنس&&بة ال&&ى األرض وآذل&&ك تع&&ريفه      

ال . ورس&&م ح&&دوده واس&&تخدامه بش&&كل رش&&يد ومنص&&ف  

ننا أن نوافق على أريد أن أشير الى هذا األمر ألنه يمك
 .آافة الحجج التي قدمتها آولومبيا في هذا المجال

ش&كرا لس&عادة الس&فير على مداخلته        : الرئFيس  
 .وأعطي الكلمة اآلن لالتحاد الروسي

لق&&&د ): االتح&&&اد الروس&&&ي(السFFFيد آولوسFFFوف  
طلب&نا الكلم&ة م&رة أخ&رى ألن&نا أردن&ا أن نش&ير ال&ى ما                

أن البند السادس من  نعن&يه ع&ندما قدم&نا اق&تراحا يف&يد ب&           
 .جدول أعمالنا في الدورة المقبلة يقسم الى قسمين

ان وفدن&ا ال يق&ترح ه&نا ادراج بندي&ن ب&دال من            
الب&&ند الس&&ادس ي&&بقى ب&&ندا واح&&دا قائم&&ا بح&&د   . ب&&ند واح&&د

ذات&&ه، ولك&&ن ع&&ند دراس&&تنا له&&ذا الب&&ند يمك&&ن أن ن&&ناقش   
 وبالتالي. مسألة أولى ومسألة ثانية   : مس&ألتين فرعيتين  

آ&ي نتمك&ن ف&ي ف&ريق العمل من مناقشة البند األول أو          
 .الثاني أو حتى البدء بالثاني ثم األول

أوال، ن&&ناقش مس&&ألة رس&&م الح&&دود ث&&م مس&&ألة       
االس&&&&تخدام ألن&&&&ه ل&&&&يس ه&&&&ناك م&&&&ن تداخ&&&&ل مباش&&&&ر     

فض&ال ع&ن هذا ومن      . وأوتوماتيك&ي بي&ن الموض&وعين     
جه&&ة أخ&&رى، مهم&&ا آان&&ت الوث&&يقة الت&&ي نعم&&ل عل&&ى        

 .ا في مجال المدار الثابت بالنسبة الى األرضدراسته

ان أم&&&را وح&&&يدا ه&&&و أآ&&&يد ه&&&نا وه&&&و أهم&&&ية    
. فما من أحد يشك في أهميتها. مناقش&ة ه&ذا الموض&وع     

وعلي&&نا أن نمت&&نع ع&&ن تقدي&&ر أو ع&&ن اع&&راب ع&&ن آراء 
معي&&نة ه&&نا ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة ال ت&&أخذ بعي&&ن االعت&&بار م&&ا  

لدينا . الحياتناولكن&نا نح&ن لدي&نا ص&       . ي&نجز ف&ي اآليت&يو     
تخصص&&اتنا وبالتال&&ي ال يمكن&&نا أن نخ&&رق م&&ا يق&&وم ب&&ه  
اآليت&يو آما ال يجوز لآليتيو أن يخرق ما نحن نقوم به         

لذلك يجب أن   . وي&تخطى ص&الحياته ليطال صالحياتنا     
نعك&س ه&ذا األم&ر ف&ي الوث&ائق المعروضة على لجنتنا            

 .الفرعية

أش&&كر وف&&د االتح&&اد الروس&&ي عل&&ى    : الرئFFيس 
ته وشكرا العطائنا آل هذه التفسيرات واليضاح مداخل

أما بالنسبة الى قسم هذا البند الى بندين        . موق&ف بالدك  
فرعيين، أعتقد أنه هذا ما يتم من الناحية الواقعية ألننا 
في المرة الماضية بدأنا أوال بمناقشات التعريف ورسم 
الح&&&دود ث&&&م بدأن&&&ا بمناقش&&&ة ثان&&&ية ح&&&ول االس&&&تعماالت  

 .ات وهذا ما ورد في تقرير لجنتنا الفرعية واالستخدام
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اذن، نح&ن هنا نعمل على استكمال ممارسة معينة هي        
 .قائمة بحد ذاتها

أعط&&&ي الكلم&&&ة م&&&رة أخ&&&رى لس&&&عادة س&&&فير       
 .آولومبيا

اعذرن&&ي عل&&ى  ): آولومب&&يا(السFFيد آوردوبFFا   
ت&&ناول الكلم&&ة م&&رة أخ&&رى ولكنن&&ي س&&أتوخى االيج&&از     

ت أرغ&&ب ف&&ي أن  ألن&&ك اس&&تبقت بع&&ض الش&&يء م&&ا آن&&  
ان ممثل روسيا أشار الى موضوع ذآرته       . أش&ير ال&يه   

. اآلن وآن&&ت أري&&د أن أح&&دد موقف&&ه أن&&ا وأن أت&&أآد م&&نه   
آن&ت س&أقدم ال&رد ذات&ه ال&ذي أن&ت قدمته وأشير الى أن            
هذا الموضوع سبق أن نوقش بهذه الطريقة آما اقترح 

وال أفه&&م لم&&اذا ت&&ريدون أن تغ&&يروا   . االتح&&اد الروس&&ي 
 .ولكنك قد قمت بالرد قبلي حضرة الرئيس. سةالممار

طلب&ت الكلم&ة اآلن ألنن&ي أردت أن أش&ير الى           
أن الوث&&يقة الفرنس&&ية ف&&ي أح&&د أج&&زائها ستس&&اعد عل&&ى    

. طمأن&ة المخ&اوف الت&ي أع&رب ع&نها االتح&اد الروسي          
وأع&تقد أن ه&ذا األم&ر من شأنه أن يساعدنا نحن أيضا          

 عرض&&ت وه&&ذه الوث&&يقة. عل&&ى معالج&&ة بع&&ض األم&&ور 
 .علينا بشكل غير رسمي ولكنها مفيدة

به&ذا يبدو أننا انتهينا من قائمة   . نع&م : الرئFيس  
المتحدثي&&ن ح&&ول ه&&ذا الب&&ند ولكنن&&ي أع&&تقد أن بع&&ض       

أوال، أرى ممثل . الوف&ود ال ت&زال ترغ&ب ف&ي التعقي&ب          
 .األرجنتين يطلب الكلمة وأعطيه الكلمة

بالنس&&&بة ال&&&ى ): األرجنتي&&&ن(السFFFيد فFFFيرغارا  
ريف الفض&اء الخارج&ي وتعيي&ن ح&دوده، نحن نأمل         تع& 

في أن التقدم التقني والفني الذي أحرز حتى اآلن وآل          
األنش&&طة الفض&&ائية الت&&ي قم&&نا به&&ا ستس&&اعدنا للتوص&&ل  

 .الى اتفاق حول هذا الموضوع

أم&&ا بالنس&&بة ال&&ى المس&&ألة التال&&ية وه&&ي طب&&يعة   
الم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة ال&&&&ى األرض واس&&&&تخدامه،    

ون أن&&نا آكاف&&ة ال&&دول النام&&ية يس&&رنا أن نحص&&ل    تع&&رف
عل&&&&ى ه&&&&ذه الوث&&&&يقة الحدي&&&&ثة والت&&&&ي أدخل&&&&ت عل&&&&يها   

، والتي قدمتها لنا األمانة     L.205/Rev.1ال&تعديالت وه&ي     
برأينا، ان ورقة العمل هذه     . بال&تعاون مع أمانة اآليتيو    

ه&&ي مس&&اهمة ب&&ناءة الس&&تكمال نظ&&رنا له&&ذا الموض&&وع  
كمل المفاوضات حول هذا    ومن المناسب أيضا أن نست    

آما أننا . األمر ونتوصل الى تعريف للفضاء الخارجي

نؤي&&د آ&&ل الم&&بادرات الت&&ي اتخذته&&ا آولومب&&يا وفرنس&&ا    
ونؤي&&د أي س&&عي وراء تواف&&ق اآلراء، فه&&و دائم&&ا ف&&ي      

 .محله

ش&كرا ل&ك حض&رة ممثل األرجنتين        : الرئFيس  
واآلن أعطي الكلمة . الموقر على مساهمتك في النقاش

 .ونانللي

. فقط مالحظتان ): اليونان(السيد آاسابوغلو    
انني سأتناول الكلمة في اعالن رسمي آخر عن موقف 

ولكنن&ي أردت أن أدلي بمالحظتين موجزتين     . ال&يونان 
ح&&&ول مداخل&&&ة مم&&&ثل االتح&&&اد الروس&&&ي بش&&&أن الب&&&ند     

 .السادس من جدول أعمالنا

وأرى ه&&&نا ف&&&ائدة عمل&&&ية آب&&&يرة بالنس&&&بة ال&&&ى  
، )أ(تحاد الروسي ألننا في هذا البند الفرعي اقتراح اال

اذا ج&&از التعب&&ير، يمك&&ن أن نذه&&ب ال&&ى أبع&&د م&&ن ه&&ذا     
ويمك&ن أن نش&ير بش&كل خ&اص ه&نا علم&ا أن&نا سبق أن            
. تخلي&&نا ع&&ن ال&&نظر ف&&يما س&&ميناه أجس&&ام فض&&ائية جوي&&ة

وتع&&&&رفون أن&&&&ه نظ&&&&را آلخ&&&&ر ال&&&&تطورات ف&&&&ي ع&&&&الم  
 لنض&&ع ل&&يس تكنولوج&&يا الفض&&اء، لدي&&نا ب&&رنامج عالم&&ي

فق&ط عل&ى الم&دار، ب&ل لنض&ع على ارتفاع أعلى يصل              
 آ&&&م ع&&&ن س&&&طح ال&&&بحر، أن نض&&&ع    20 ال&&&ى 15م&&&ن 

بالونات آبيرة أو منطاد لكي تستخدم في ارسال سلكي 
.  جيغا40 الى 20والس&لكي يك&ون نط&اق ت&رددها م&ن         

والس&ؤال ه&نا ح&ول ه&ذا الموض&وع ألنه&ا مسألة مهمة              
 وفي هذا المشروع الجديد  للغاية وألننا في هذه العملية    

 .لدينا شرآات آبيرة تعمل آشرآة آيروسباسيال، مثال

م&&ا ه&&&و ال&&&نظام القانون&&&ي  : لذل&&ك الس&&&ؤال ه&&&و  
المنط&&بق عل&&ى ه&&ذه العمل&&ية عل&&ى بالون&&ات االتص&&االت 

وأع&&&تقد أن موق&&&ف زميل&&&ي م&&&ن . الس&&&لكية والالس&&&لكية
. االتحاد الروسي يقدم لنا قيمة مضافة على هذا النقاش

. ا اذا س&محت لي يمكن أن أعود الى هذه المسألة   وربم& 
وأدرس م&&ا ه&&و دور لجنت&&نا ف&&ي ه&&ذا المج&&ال وم&&ا ه&&و    
وض&&ع ومص&&ير ه&&ذا الب&&ند ال&&ذي تخلي&&نا ع&&نه وآ&&ان ب&&ند 

ث&م ن&تكلم ع&ن دور اآليتيو وهو         . أجس&ام جوي&ة فض&ائية     
ولكن&&نا نح&&ن ه&&نا بص&&فتنا   . دور تقن&&ي فن&&ي تكنولوج&&ي 

 قرار يصدر عن رجال قانون يجب أن ال ننسى أن آل
اآليت&يو، وآ&ل بيان ختامي يصدر عن اآليتيو، ان آان           
مؤتم&&&را لالتص&&&ال االذاع&&&ي أو ان آ&&&ان مؤتم&&&را ع&&&ن 

تتخذ جميع . المندوبي&ن المفوض&ين الكاملي&ن في اآليتيو     
الق&&&&رارات ومع&&&&اهدات تف&&&&رض عالم&&&&يا ألن ال&&&&دول     
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ولك&ن اآليت&يو ال يمكنه    . األعض&اء جم&يعا عض&وة ف&يها       
 .لنظام القانوني الذي يحكم الفضاءأن يتطرق الى ا

بالنس&&بة ال&&ى اس&&تخدام نط&&اق ال&&ترددات، نع&&م،   
ه&&ذا ي&&بقى حص&&را م&&ن ص&&الحيات اآليت&&يو ولك&&ن ل&&يس   

 .النظام القانوني

شكرا لحضرة ممثل اليونان الموقر     : الرئFيس  
 .على مداخلته

حض&&رة المندوبي&&ن الك&&رام، أس&&ألكم ه&&ل م&&ن       
. ل أعمالنا؟ المتحدث آخر حول البند السادس من جدو

أود أن أش&&كر تل&&ك الوف&&ود الت&&ي توجه&&ت ال&&ى مدي&&رة       
ش&&&ؤون الفض&&&اء الخارج&&&ي وال&&&ى الرئاس&&&ة بالتهان&&&ي     

 .أشكرآم جميعا على هذه التهاني. الحارة

نس&تكمل اآلن النظر في البند السادس المتعلق         
ب&&&تعريف الفض&&&اء الخارج&&&ي وتعيي&&&ن ح&&&دوده وآذل&&&ك  

 واستخدامه بما  طب&يعة الم&دار الثاب&ت بالنس&بة ل&ألرض         
ف&&ي ذل&&ك 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 مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت        

 .السلكية والالسلكية

ال&&&&يوم بع&&&&د الظه&&&&ر، عل&&&&ى ح&&&&د فهم&&&&ي، ان     
المش&اورات القائم&ة حول تعيين رئيس لفريق عامل ال      

ال مس&&تمرة وأع&&تقد أن&&نا يج&&ب أن ن&&تحلى بالص&&بر     ت&&ز
ري&ثما تنته&&ي ه&ذه المش&&اورات وتتوص&ل ال&&ى خالص&&ة    

أما بالنسبة الى . ايجاب&ية يمك&ن أن تعتمد بتوافق اآلراء      
أن ورق&&&ة العم&&&ل غ&&&ير الرس&&&مية الت&&&ي أعده&&&ا الوف&&&د     

 .الفرنسي ال تزال قيد التشاور فيما بين الحكومات

ض الشيء ريثما   أع&تقد أنه علينا أن ننتظر بع       
. نتوص&&ل ه&&نا أيض&&ا ال&&ى نت&&يجة ملموس&&ة ون&&بلغ بش&&أنها

لذل&&ك نؤج&&ل مناقش&&ة ه&&ذا الب&&ند عل&&ى مس&&توى اللج&&نة       
الفرع&ية بان&تظار أي ق&رار آخ&ر ي&تم اتخ&اذه في أعمال             

 .الفريق العامل وعندما نبلغ بآخر التطورات

نستكمل اآلن النظر في البند السابع من جدول  
 .أعمالنا

FFFتعراض المFFFادر اسFFFتخدام مصFFFلة باسFFFبادئ ذات الص
 القدرة النووية في الفضاء الخارجي وامكان تنقيحها     

 ) من جدول األعمال7البند () تابع(

ال أرى أي وف&&&د يطل&&&ب الكلم&&&ة أو  : الرئFFFيس 
س&جل اس&مه عل&ى قائم&ة المتحدثي&ن، ولكنن&ي أسأل هل             
م&ن وفد يرغب في تناول الكلمة حول هذا الموضوع؟       

ء لق&د بلغت للتو أن الوفد األمريكي على استعداد لالدال  
ولكنني أسأل . بمداخل&ة حول هذا البند اليوم بعد الظهر      

الوفد األمريكي اذا رغب في االدالء ببيان اآلن وليس          
 .بعد الظهر

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (السFيد آFروك      
لدينا . ال نريد أن نحتكر الكلمة هنا   . نح&ن على استعداد   

ب&يان موج&ز ح&ول الب&ند الس&ابع يمكن أن ندلي به اآلن                
 .آما ترتأونه مناسبا

 .نعم تفضل: الرئيس 

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (السFيد آFروك      
اذن لدي&&نا بع&&ض المالحظ&&ات ح&&ول ال&&نظر ف&&ي الب&&ند       

اس&&تخدام مص&&ادر الطاق&&ة ال&&نووية ف&&ي الفض&&اء : الس&ابع 
 .الخارجي

م&ع أن اللجنة الفرعية القانونية ليس لديها من          
ورة، لدينا عدد   مهم&ة مح&ددة تض&طلع به&ا ف&ي ه&ذه ال&د             

ان الواليات المتحدة   . م&ن ال&تطورات جدي&رة باالهتمام      
يس&&&رها بش&&&كل خ&&&اص أن ت&&&رى أن اللج&&&نة الفرع&&&ية     
العلم&ية والتقن&ية ق&د ب&دأت ف&ي دورته&ا الماض&ية النظر               
ف&&ي مص&&ادر الطاق&&ة ال&&نووية عل&&ى أس&&اس خط&&ة عم&&ل   
م&&&تعددة الس&&&نوات اق&&&ترحها وف&&&دي م&&&ع وف&&&د المملك&&&ة    

 .روسيالمتحدة واالتحاد ال

ان األغ&راض م&ن خط&ة العم&ل ه&ذه وأهدافها          
هي أن نحدد العمليات والمعايير الدولية والوطنية ذات 

وبالتال&&&ي . الص&&&لة باس&&&تخدام مص&&&ادر الطاق&&&ة ال&&&نووية
تطوير قاعدة معلومات ذات صلة بالنسبة الى مصادر        
. المعلومات المرتبطة باستخدام مصادر الطاقة النووية

 ملتزمة في دعم تنفيذ خطة العمل       ان الواليات المتحدة  
ه&ذه للتوص&ل ال&ى أس&اس تقن&ي حدي&ث وم&تطور حول               

فض&ال عن هذا، أحطنا علما أيضا أن        . ه&ذا الموض&وع   
 1986الوآال&ة الدول&ية للطاق&ة الذرية اعتمدت في عام     

اتفاقيتي&&ن ح&&ول االش&&عار والمس&&اعدة ف&&ي ح&&ال ح&&دوث   
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 1996حادث&ة نووي&ة وأص&درت هذا في تقريرها للعام         
ول التخط&يط لحاالت الطوارئ لعدد ادخال السواتل        ح& 

 .التي تحمل مصادر طاقة نووية

. ونح&ن نرح&ب ب&آراء الوآال&ة ف&ي هذا المجال        
ف&&ي الس&&نة األول&&ى م&&ن خط&&ة العم&&ل الت&&ي ترآ&&ز عل&&ى    
تعيي&&ن العمل&&يات األرض&&ية المرت&&بطة بمص&&ادر الطاق&&ة  
ال&نووية، بم&ا ف&ي ذل&ك العوام&ل التي تميز بين مصادر          

لق&&د قدم&&نا  .  ال&&نووية ع&&ن التطب&&يقات األرض&&ية  الطاق&&ة
يدن&&ا الم&&داوالت ح&&ول ورق&ة عم&&ل تق&&دم عرض&&ا فن&يا وأ  

 .هذا الموضوع

آم&&&&ا أن اللج&&&&نة الفرع&&&&ية العلم&&&&ية والتقن&&&&ية     
اع&تمدت ف&ي العام الماضي تقريرا مفصال بالنسبة الى          
الس&نة الثان&ية يش&تمل عل&ى اتفاقيت&ي الوآالة وتوصيات            

لوقاي&&ة م&&ن االش&&عاعات وآذل&&ك  اللج&&نة الدول&&ية ح&&ول ا 
وث&&&ائق ح&&&ول الس&&&المة مع&&&تمدة ف&&&ي الوآال&&&ة وتقاري&&&ر  
ص&ادرة ع&ن لج&نة علم&ية ف&ي األمم المتحدة حول آثار               

وواف&ق الف&ريق الع&امل على أنه من         . االش&عاع ال&نووي   
المف&&&يد بموج&&&ب االتف&&&اق الم&&&برم ف&&&ي خط&&&ة العم&&&ل أن 
تع&&رض وأن يأت&&ي مم&&ثلون م&&ن دول االط&&الق ل&&يقدموا 

 . بالتفصيل حول هذا الموضوعرأيهم

 المتصلة  1992أم&ا بالنس&بة ال&ى م&بادئ العام           
باس&&&&تخدام مص&&&&ادر الطاق&&&&ة ال&&&&نووية ف&&&&ي الفض&&&&&اء      
الخارج&&&ي، نع&&&تقد أن اس&&&تعراض ه&&&ذه الم&&&بادئ غ&&&ير  

ف&&يما أن الم&&بادئ غ&&ير مل&&زمة قانون&&ا    . ض&&روري اآلن
عل&&ى ال&&برامج الوطن&&ية، ان سياس&&ة الوالي&&ات الم&&تحدة    

لدينا عملية استعراض   . ترم هذا األمر  وممارس&اتها تح&   
صارمة ومنتظمة حول اطالق مصادر الطاقة النووية       

 .ونستمر في اعتماد هذا النهج

ون&&&ود أن نلف&&&ت انت&&&باهكم ال&&&ى أن الوالي&&&ات      
الم&تحدة آما ينص عليه المبدأ الرابع، قد قدمت لألمين    
الع&ام معلوم&ات ح&ول ن&تائج بش&أن تقييم األمان وآذلك            

ونعت&&بر أن&&ه . ة آاس&&يني ال&&ى آوآ&&ب زح&&لتحدي&&ث لبع&&ث
طالم&ا أن&ه لدينا توافق آراء علمي وتقني صريح، ليس          

لذل&&ك، ف&&ان . م&&ن المناس&&ب أن نس&&تعرض ه&&ذه الم&&بادئ 
اللج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية والتقن&&&ية م&&&ع الف&&&ريق التقن&&&ي 
العامل على مصادر الطاقة النووية، يجب أن يستكمل        

س&&نوات الت&&ي عمل&&ه ف&&ي اط&&ار خط&&ة العم&&ل الم&&تعددة ال 
 .حددت

ونح&يطكم علم&ا بالمقرر الصادر عن الجمعية       
العام&ة ف&ي الدورة الرابعة والخمسين لتعليق النظر في       
ه&&ذا الب&&ند ف&&ي الف&&ريق الع&&امل بان&&تظار ن&&تائج أعم&&ال       

ولكن&&نا ال نع&&ترض  . اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية   
عل&&ى ت&&رك ه&&ذا الب&&ند عل&&ى ج&&دول أعمال&&نا ف&&ي الع&&ام       

س&&مح للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ب&&أن تالح&&ق  الماض&&ي لن
 .أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

ش&&&كرا لمم&&&ثل الوالي&&&ات الم&&&تحدة    : الرئFFFيس 
الموقر على مداخلته وأشكرك أيضا على اعرابك عن        

هل . اس&تعدادك ل&الدالء بب&يانك اآلن ول&يس بع&د الظهر           
م&&&ن وف&&&د آخ&&&ر يرغ&&&ب ف&&&ي ت&&&ناول الك&&&الم ح&&&ول ه&&&ذا 

 .الموضوع

اذن، حض&رة المندوبين الكرام، بما أنه ما من       
وف&&د يطل&&ب الكلم&&ة، أود أن أس&&تكمل ال&&نظر ف&&ي الب&&ند      
السابع من جدول أعمالنا وهو استعراض المبادئ ذات 
الص&&لة باس&&تخدام مص&&ادر الق&&درة ال&&نووية ف&&ي الفض&&اء  

ال&يوم بع&د الظه&ر نستكمل       . الخارج&ي وامك&ان تنق&يحها     
 اس&&محوا ل&&ي أن ألف&&ت  ولك&&ن .ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الس&&ابع  

انت&&باهكم ال&&ى أن ه&&ذا الب&&ند أدرج عل&&ى ج&&دول أعمال&&نا   
وه&&ذا يعن&&ي أن ه&&ذا الب&&ند    . آب&&ند م&&نفرد وب&&ند لل&&نقاش   

تس&&تكمل لجنت&&نا مناقش&&ته ف&&ي ه&&ذا الع&&ام، اال اذا ق&&ررتم  
لذلك عليكم أن تنظروا    . تجدي&د مناقش&ته ب&توافق اآلراء      

ء عل&&يه ف&ي مس&&تقبل ه&ذا الب&&ند، وان آن&تم ت&&ودون االبق&ا    
 .على جدول أعمالنا

لذل&&&ك أود االس&&&تماع ال&&&ى آرائك&&&م ح&&&ول ه&&&ذا    
الموض&وع ال&يوم بعد الظهر ألنه علينا أن نتوصل الى        

إما أن نترك البند أو أن      . تواف&ق آراء ح&ول ه&ذا األم&ر        
 .نأخذ بعين االعتبار أن هذا النقاش قد انتهينا منه

نظ&&&را ألن لدي&&&نا وق&&&ت طوي&&&ل فالس&&&اعة فق&&&ط  
ول&&ذا فانن&&ي أق&&ترح عل&&يكم أن ن&&بدأ    . النص&&فالحادي&&ة و

 .دراسة مبدأية للبند الثامن

الصFكوك القانونية الدولية الخمسة     حالFة   اسFتعراض   
 م&&&ن ج&&&دول 8الب&&&ند ( الفضFFFاء الخارجFFFيتحكFFFم التFFFي 
 )األعمال

يتذآر السادة أعضاء الوفود أن هذه      : الرئيس 
ا السنة الثالثة في خطة العمل الثالثية بالنسبة لتناول هذ

فخط&&&ة العم&&&ل الثالث&&&ية ه&&&ذه وردت ف&&&ي تقري&&&ر . الب&&ند 
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، الص&ادر ع&ن اللجنة الفرعية القانونية، الوثيقة    1997
A/AC.105/674 باء-2، المرفق. 

وعل&يه يتعي&ن عل&ى اللج&نة الفرعية هذا العام،             
انطالق&&&ا م&&&ن توص&&&يات الف&&&ريق الع&&&امل ال&&&ذي عق&&&د       
 اج&تماعاته ف&ي الع&ام الماض&ي وتقري&ر الفريق العامل،           

، A/AC.105/721وه&&و عل&&ى أي ح&&ال وارد ف&&ي الوث&&يقة   
 .2المرفق 

اذن، اللج&&نة الفرع&&ية ه&&&ذه ينبغ&&ي أن ت&&&درس     
وت&&نفذ حس&&ب م&&ا يك&&ون ذل&&ك مناس&&با االج&&راءات الت&&ي    
ي&&رى أنه&&ا آاف&&ية لك&&ي تحق&&ق االل&&تزام الواس&&ع ال&&نطاق    

آما أنه ينبغي   . للمع&اهدات الخاصة بالفضاء الخارجي    
ن ه&&ذه ه&&ي الس&&نة األخ&&يرة   للوف&&ود أن تالح&&ظ أيض&&ا أ 

لخطة العمل الثالثية التي أسلفت ذآرها، ومن ثم فانهم 
ينبغ&ي أن يح&ددوا اذا آ&ان ه&ذا الب&ند س&وف يتم االبقاء                

 .عليه في جدول األعمال وان آان بأي شكل

أف&تح اآلن ب&اب الكلم&ة ألي وف&د قد يعن له أن       
ه&&ل ه&&ناك أي وف&&د   . يق&&دم ب&&يانا مبدئ&&يا ع&&ن ه&&ذا الب&&ند    

 في تناول الكلمة بشأن هذا البند في هذه اآلونة؟ راغب
وأن&&ا أرح&&ب بطب&&يعة الح&&ال بب&&ياناتكم ح&&تى نس&&تفيد م&&ن 

ال أح&&&د يطل&&&ب الكلم&&&ة وم&&&ن ث&&&م فان&&&نا س&&&وف . الوق&&&ت
 .نواصل دراسة هذا البند الثامن عصر اليوم

ل&&يس أمام&&ي اآلن م&&ن خ&&يار س&&وى رف&&ع ه&&ذه    
وقت الجلس&ة وأحث السادة أعضاء الوفود أن تستغل ال        

الم&&&تاح له&&&ا م&&&ن جلس&&&ة ص&&&باح ال&&&يوم وذل&&&ك الج&&&راء  
مشاورات غير رسمية بهدف التوصل الى اتفاق بشأن 
بع&ض المس&ائل المعلق&ة الحاس&مة المطروحة على هذه           
اللج&&&نة، وال س&&&يما المس&&&ائل الخاص&&&ة ب&&&المدار الثاب&&&ت  

وآم&&ا يعل&&م الس&&ادة أعض&&اء الوف&&ود    . بالنس&&بة ل&&ألرض 
 العم&&ل، ل&&يس ف&&ريق علي&&نا أن ننتخ&&ب رئيس&&ين لفريق&&ي 

العم&&ل المعن&&ي ب&&تحديد مع&&الم الفض&&اء الخارج&&ي ولك&&ن  
أيض&&ا الف&&ريق الع&&امل المعن&&ي بمفه&&وم دول&&ة االط&&الق،  

 .وهو بند جديد من بنود جدول األعمال

وق&&د ت&&بدأ الوف&&ود أيض&&ا ف&&ي اج&&راء مش&&اورات   
بش&&أن الب&&نود الجدي&&دة الت&&ي س&&وف تط&&رح عل&&ى بس&&اط   

مرة المقبلة، ذلك أننا    البح&ث ف&ي اللج&نة الفرع&ية ف&ي ال          
. س&وف نت&ناول ه&ذا الموض&وع ف&ي اط&ار الب&ند العاشر        

وق&&بل رف&&ع ه&&ذه الجلس&&ة أح&&يطكم علم&&ا بج&&دول العم&&ل   
فس&&وف نواص&&ل دراس&&ة الب&&ند الس&&ادس    . عص&&ر ال&&يوم 

، ثم بعد ذلك سوف )يقرأ الرئيس عنوان البند السادس(
: نواص&&ل وننته&&ي ان أمك&&ن م&&ن دراس&&ة الب&&ند الس&&ابع     

كان&&ية تنق&&يح اس&&تخدام مص&&ادر الطاق&&ة    اس&&تعراض وام
 .النووية في الفضاء الخارجي

وان س&مح الوقت، سوف نواصل دراسة البند         
ث&&&م نواص&&&ل تقدي&&&م المعلوم&&&ات ع&&&ن أنش&&&طة    . الثام&&&ن

الم&&نظمات الدول&&ية، تل&&ك المعلوم&&ات الم&&تعلقة بق&&انون     
وت&ناهى ال&ي أن ه&ناك منظمة تود أن تتحدث           . الفض&اء 

 الم&&تحدث س&&وف ت&&تاح له        اذن، ه&&ذا. ع&&ن ه&&ذا الب&&ند  
ه&ل لديك&م أي تعليقات   . الفرص&ة للحدي&ث عص&ر ال&يوم     

أو أس&&ئلة عل&&ى ه&&ذا الج&&دول الزمن&&ي أو ج&&دول العم&&ل   
 .اذن، معذرة، البرازيل تطلب الكلمة. عصر اليوم؟ ال

قبل أن نرفع هذه    ): البرازيل(السFيد لوسيرو     
الجلس&&ة، ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، أطل&&ب م&&ن خاللك&&م ال&&ى       

دان أم&ريكا الالتينية والكاريبي أن تبقى في   الوف&ود وبل&   
 .هذه القاعة وذلك الجراء مشاورات غير رسمية

أظ&&ن أن الوف&&ود م&&ن أم&&ريكا . ش&&كرا: الرئFFيس 
الالتين&ية والكاريب&ي قد استمعت الى هذا االعالن الذي      

ولس&&ت بحاج&&ة ال&&ى    . تق&&دم ب&&ه الس&&يد مم&&ثل ال&&برازيل    
 .تكرار

علومات، أي ه&ل لديك&م تعل&يقات أو أسئلة أو م     
 .شيء؟ رفعت الجلسة

40/11رفعت الجلسة الساعة 

 

 

  

 

 

 


