
 

، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم&ؤرخ في     50/27أي&دت الجمع&ية العام&ة، بموج&ب ق&رارها             
توص&ية لج&نة اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                      

ويحتوي المحضر . التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية             
 وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية

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

أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون     نس&خـة م&ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د                   
 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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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 627 الجلسة
 00/15، الساعة 2000مارس / آذار29األربعاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/15افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&&ن ع&&ن افت&&تاح االج&&تماع الس&&ابع : الرئFFيس 
والعش&رين بع&د الستمئة للجنة الفرعية القانونية التابعة         
للج&&&نة اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض      

 .السلمية

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

 )األعمال

أحيط علما بأن ممثل االتحاد الدولي : الرئيس 
لالتص&االت الس&لكية والالس&لكية ال&ذي آان من المقرر           
أن يت&&ناول الكلم&&ة ف&&ي اج&&تماع ظه&&ر ال&&يوم بش&&أن ه&&ذا    

 فان&&ه ل&&ن يتمك&ن م&&ن أن يفع&&ل  الموض&وع، لس&&وء الح&ظ  
اذن، وفق&&ا . ذل&&ك اال ف&&ي م&&رحلة الحق&&ة ف&&ي األس&&بوع    

لق&&رارنا ه&&ذا الص&&باح، ي&&بدو أن&&ه ل&&يس ه&&ناك أي&&ة وف&&ود  
ترغ&&ب ف&&ي ت&&ناول الكلم&&ة بش&&أن ه&&ذا الب&&ند ف&&ي الوق&&ت    

وبالتال&&ي فان&&نا س&&وف نعل&&ق الم&&داوالت ب&&دل     . الراه&&ن

شات وسنعود الى هذه المداوالت والمناق    . االنتهاء منها 
ف&&ي م&&رحلة الحق&&ة ح&&تى يك&&ون ه&&ناك تقدي&&م لع&&روض    

 .اضافية، العروض التي تمت االشارة اليها سابقا

رض ـح&&&ن نس&&&تع ـسنواص&&&ل أعمال&&&نا اآلن ون  
 .د السادسـالبن

األم&&ور الم&&تعلقة ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن    
 الم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة ل&&&&ألرض ح&&&&دوده وبطب&&&&يعة

ي الس&بل والوس&&ائل  واس&تخدامه، بم&ا ف&ي ذل&ك ال&نظر ف&      
ر الكف&&&يلة بتحق&&&يق االس&&&تخدام الرش&&&يد والع&&&ادل للم&&&دا   

الثاب&&&ت بالنس&&&بة ل&&&ألرض دون مس&&&اس ب&&&دور االتح&&&اد 
 6البند  () تابع(الدول&ي لالتصاالت السلكية والالسلكية      

 )من جدول األعمال

 لق&د أحط&ت علم&ا، ل&دي أخبار جيدة           :الرئFيس  
أحط&&&ت علم&&&ا ب&&&أن المش&&&اورات غ&&&ير    . بالنس&&&بة لك&&&م 

الرس&مية الت&ي نجمت عن تحديد المرشح الذي بامكانه           
أن يحظ&&ى باالتف&&اق ف&&ي اآلراء بالنس&&بة للج&&نة الفرع&&ية 
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وبالنس&بة لرئ&يس الف&ريق العامل بشأن تعريف الفضاء          
الخارج&&&ي وتعيي&&&ن ح&&&دوده وبطب&&&يعة الم&&&دار الثاب&&&ت     

والمرش&ح الذي أود االشارة اليه هو       . بالنس&بة ل&ألرض   
 .ن األرجنتينالسيد اآتور راو رايس م

أعتقد أنه، اذا اتفقتم على هذا األمر وعلى هذا  
بم&&ا س&&نحافظ عل&&ى نف&&س المنص&&ب بالنس&&بة    , االق&&تراح

وآان هذا المنصب   . للف&ريق الع&امل المعن&ي به&ذا الب&ند         
اذن، تتذآرون  . بي&ن أي&دي نف&س الوف&د، وفد األرجنتين         

ذل&&ك، وبه&&ذه الط&&ريقة فان&&ه س&&يكون الرئ&&يس م&&ن نف&&س   
اذا ل&&&م يك&&&ن ه&&&ناك م&&&&ن    . ه&&&ذا المنص&&&ب  ال&&&بلد ل&&&تقلد   

اعتراض، هل لي أن أعتبر بأن اللجنة الفرعية ترغب 
ب&&&أن تعي&&&ن الس&&&يد اآ&&&تور راو راي&&&س م&&&ن األرجنتي&&&ن  
آرئ&&&يس للف&&&ريق الع&&&&امل المعن&&&ي ب&&&تعريف الفض&&&&اء     
الخارج&&ي واس&&تخدام الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض،  

آم&&ا قل&&ت، اذن،  . وأن يك&&ون اذن رئيس&&ا له&&ذا الف&&ريق   
س&&يد اآ&&تور راوول بالي&&س م&&ن األرجنتي&&ن س&&يكون      ال

 .الرئيس لهذا الفريق العامل

اذا ت&&م االتف&&اق عل&&ى ه&&ذا ال&&نحو أود أن أوج&&ه    
تهان&&&ي الخالص&&&ة للس&&&يد اآ&&&تور راوول بالي&&&س م&&&ن      
األرجنتي&ن بالنس&بة لتعيي&نه ف&ي منص&ب رئاس&ة الفريق           

. الع&&امل وس&&يكون م&&تواجدا مع&&نا ف&&ي جلس&&اتنا للص&&باح 
نا قد قررنا بأن يكون هناك اجتماع للفريق        وبالتالي فان 

الع&امل بش&أن ه&ذا الب&ند م&ن ج&دول األعم&ال ل&يوم الغد               
فورا بعد رفع جلسة االجتماع للجنة الفرعية،       . صباحا

 .سوف يباشر الفريق العامل مباشرة أعماله

واآلن س&&&أفتح ب&&&اب المناقش&&&ة وأعط&&&ي ب&&&اب     
البند الكلم&ة ألي وف&د يرغ&ب ب&االدالء بب&يان بشأن هذا              

ولدي وفد وارد على . في الجلسة العامة للجنة الفرعية   
القائم&&ة لظه&&ر ال&&يوم وه&&و الس&&يد مم&&ثل اله&&ند وأعط&&يه   

 .الكلمة

م&&&ا دام وف&&&د ب&&&الدي ): اله&&&ند(السFFFيد غFFFاندي  
يت&&ناول الكلم&&ة للم&&رة األول&&ى، وف&&دي ي&&ود أن يهن&&ئكم       
بمناس&بة تقلدآ&م لرئاسة الدورة التاسعة والثالثين للجنة    

وان وف&&د ب&&الدي ي&&ود أن يؤآ&&د لك&&م  . ة القانون&&يةالفرع&&ي
ع&&ن تعاون&&ه الك&&امل بغ&&ية أن تكل&&ل أعم&&ال ه&&ذه ال&&دورة 

 .بالنجاح

وان وف&&د ب&&الدي ي&&ود أيض&&ا أن يهن&&ئ الس&&يدة      
ع&ثمان ل&تقلدها ه&ذا المنص&ب الجديد، أي مديرة مكتب            

وبالتال&&ي فان&&نا نع&&تقد ب&&أن    . ش&&ؤون الفض&&اء الخارج&&ي  
دول ونح&ن نؤم&ن ب&أن    األعم&ال س&تكون لص&الح آ&ل ال&     

الم&دار الثاب&ت بالنس&بة ل&ألرض هو جزء ال يتجزأ من              
الفض&&اء الخارج&&ي ويخض&&ع أيض&&ا للقواني&&ن األساس&&ية   

وال . للفض&&&اء الخارج&&&ي ومع&&&اهدة الفض&&&اء الخارج&&&ي 
ونحن . نرى أي تناقض بين االتحاد الدولي والكوبوس

نعت&&&بر ب&&&أن اآليت&&&يو عل&&&يه أن يواص&&&ل اختصاص&&&اته     
وف&&&ي نف&&&س .  التقن&&&ية للم&&دار الثاب&&&ت بالنس&&بة للجوان&&&ب 

الوق&ت فان اللجنة الفرعية القانونية ستواصل أنشطتها        
ف&يما ي&تعلق بالمس&ائل المتعلقة بالسياسة وآذلك معالجة        

واننا نحبذ  . الم&وارد وآذل&ك مخ&تلف الجوانب األخرى       
 .فكرة أن يكون هناك نهج متناسق من هذا القبيل

ألعم&&ال، نظ&را ألهم&&ية ه&&ذا الب&&ند م&&ن ج&&دول ا  
ف&&ان وف&&د ب&&الدي ي&&ود أن ي&&درج ه&&ذا الب&&ند ف&&ي ج&&دول      

 .أعمال الدورة الالحقة

ش&&كرا للس&&&يد مم&&ثل اله&&&ند وأود أن   : الرئFFيس  
أتق&دم لك&&م بالش&&كر أيض&&ا بالنس&بة للكلم&&ات الطي&&بة الت&&ي   

واآلن . وجه&&تها ال&&ى الس&&يدة مدي&&رة المكت&&ب والرئاس&&ة   
 .أعطي الكلمة لممثل آوريا

ان وفد ): ية آورياجمهور(مون  -السFيد هFاي    
آوري&&ا ي&&ود أن ي&&تقدم ب&&بعض التعقي&&بات الطف&&يفة بش&&أن   

ان وفد بالدي يعتبر    . البند السادس من جدول األعمال    
ب&&أن ال&&تفاهم المت&&بادل وآذل&&ك روح ال&&تعاون آم&&ا ورد    
ذل&&&ك ف&&&ي المع&&&اهدات الدول&&&ية الت&&&ي تعط&&&ي الفض&&&اء      
الخارج&&ي وان ه&&ذا األم&&ر ال مف&&ر م&&نه م&&ا بي&&ن ال&&دول    

 . والبلدان المتقدمة النموالنامية

وعلى غرار ما صرحت به وفود أخرى، فان  
ال&&نظام القانون&&ي بالنس&&بة للفض&&اء الخارج&&ي يج&&ب أن     
يتضمن السبل والطرق التي تسمح بتطبيق وتنفيذ مبدأ     
الوص&&ول المنص&&ف والع&&ادل والمتس&&اوي بالنس&&بة لك&&ل  

وبهذا الشأن،  . ال&دول، وذل&ك بط&ريقة رش&يدة ومعقول&ة         
بالدي يرغب في أن يشير الى أن الممارسات فان وفد 

عل&ى مس&توى الم&دار تش&ير الى االستخدام الرشيد لهذا            
وف&&&&يما ي&&&&تعلق بالعالق&&&&ة م&&&&ا بي&&&&ن الكوب&&&&وس . الم&&&&دار

واآليت&يو، فان وفد بالدي يشاطر النظر أو الفكرة التي          
تق&ول ب&أن اختصاصات وصالحيات اآليتيو في بعض         

على سبيل المثال،   المج&االت الخاص&ة بالمدار الثابت،       
ال&&ترددات االذاع&&ية يج&&ب االع&&تراف به&&ا ف&&ي المج&&ال    
 .القانوني وآذلك التقني وباالرتباط مع المدار الثابت
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وان وف&&&د ب&&&الدي أيض&&&ا ي&&&ود أن يع&&&رب ع&&&ن   
تأي&&يده لم&&بادرة آولومب&&يا وآذل&&ك جه&&ود فرنس&&ا الح&&ياء  
مناقش&تنا م&ن جدي&د واعطائه&ا ال&زخم ال&الزم ف&ي اطار               

 ان وف&&د ب&&الدي يه&&تم آث&&يرا ب&&المداوالت .الب&&ند الس&&ادس
بش&&أن الورق&&ة الت&&ي عمم&&تها فرنس&&ا وه&&ي ورق&&ة غ&&ير     

 .رسمية

وم&ع ه&ذه الجه&ود ف&ان وف&د ب&الدي يؤمن بأنه                
من المهم بالنسبة للجنة الفرعية بأن تحدد الطرق التي         
تس&مح للكوبوس وآذلك لآليتيو من أن يكون لهما دور      

 نشاطر رأي وفد    وأخيرا،. متزن ومتواز في المستقبل   
الجمهوري&ة التش&يكية ال&ذي يق&ول بأن&ه ال بد من البحث           
ع&ن سلسلة من التوصيات التي تعكس المناقشات التي         

واذ نفع&&ل ذل&&ك، . دارت ف&ي اط&&ار ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية 
فان&نا نؤم&ن ب&أن ه&ذه التوص&يات ستس&اعدنا بغية ايجاد              
الخط&&&وط العريض&&&ة والم&&&بادئ التوجيه&&&ية لمداوالت&&&نا   

 .بلية في اطار هذه اللجنة الفرعيةالمستق

ش&كرا للس&يد ممثل جمهورية آوريا       : الرئFيس  
لم . عل&ى ه&ذا البيان بشأن هذا البند من جدول األعمال          
ه&&ل . يع&&د ه&&ناك أي اس&&م م&&درج عل&&ى قائم&&ة المتحدثي&&ن

ه&ناك م&ن ي&ود ت&ناول الكلم&ة بش&أن ه&ذا البند السادس؟            
ل أرى ب&&أن ه&&ناك الس&&يد مم&&ثل مص&&ر ال&&ذي ي&&ود ت&&ناو    

 .الكلمة

ل&&دي تعل&&يق مختص&&ر ): مص&&ر (السFFيد زانتFFي 
ف&&ي الواق&&ع ذآ&&ر بع&&ض الس&&ادة     . ح&&ول الب&&ند الس&&ادس  

المندوبي&ن ف&ي الجلس&ة الص&باحية أن اتفاقيات الطيران           
 أو اتفاقية   1944المدن&ي، س&واء اتفاق&ية ش&يكاغو لسنة          

 ل&&م تتض&&من أي نص&&وص  1919ب&&اريس الس&&ابقة س&&نة 
وي وآذلك أيضا   ت&تعلق بوض&ع ح&د أقصى للفضاء الج        

 واالتفاق&&&يات األخ&&&رى 1967مع&&&اهدة الم&&&بادئ لس&&&نة  
الخاص&ة بق&انون الفض&اء لم تعني على االطالق وضع           

أيض&ا الممارس&ات الدول&ية لم تشر        . م&ثل ه&ذا ال&تعريف     
ال&&ى وج&&ود ص&&عوبات أو مش&&كالت نجم&&ت ع&&ن ع&&دم      
تع&&&ريف الفض&&&اء الخارج&&&ي أو ع&&&ن ع&&&دم وج&&&ود ح&&&د  

 .الفضاء الخارجيفاصل بين آل من الفضاء الجوي و

وم&ع ذل&ك، فم&ن الناح&ية القانون&ية، ونحن قلنا             
ف&ي اط&ار اللجنة الفرعية القانونية، يبدو لنا أن الحاجة          
ماسة للوصول الى اتفاق حول تحديد وتعريف الفضاء 
الخارج&ي وبالتال&ي تحدي&د م&دى االختص&اص االقليمي           

وأعتقد أن األطراف في الدول بهذه الرغبة   . لك&ل دولة  

ي&&&د س&&&يادتها عل&&&ى أج&&&زاء مح&&&ددة م&&&ن الفض&&&اء     وتحد
الج&وي، ال&ذي يعل&و اقل&يمها، ل&ن يؤدي بالضرورة الى             
المس&اس باألنشطة الفضائية أو اعاقتها، بل يسمح فقط     
باعط&&اء ال&&دول أس&&اس قانون&&ي يمك&&ن أن ترتك&&ز عل&&يه    
 .لوضع بعض الضوابط والتدابير لسالمتها االقليمية

حاور وآم&&&ا ورد ف&&&ي ه&&&ذا القاع&&&ة، ف&&&ان ال&&&ت     
التكنولوج&&ي الحال&&ي والمتص&&ور عل&&ى الم&&دى القري&&ب   
س&&&مح ويس&&&مح بوج&&&ود أجس&&&ام فض&&&ائية ف&&&ي م&&&دارات  
منخفض&&&ة وعل&&&ى ارتفاع&&&ات أيض&&&ا يمك&&&ن لألجس&&&ام      
الطائ&&&رة بالط&&&يران أن يص&&&ل ال&&&يها، مم&&&ا يعن&&&ي أن&&&نا    
أص&بحنا ب&الفعل أم&ام الم&ناطق لنش&اط مش&ترك فضائي            

لقواني&&ن ويح&&تاج األم&&ر والح&&ال آذل&&ك تحدي&&د ا. ودول&&ي
واج&ب التطب&يق عند وقوع حوادث بين هذين النوعين          

وقد ال يكون . م&ن األجسام الطائرة واألجسام الفضائية  
المج&ال مناس&با ه&نا ألن نذآر بالمعايير التي تعرضت            
ال&يها اللج&نة الفرع&ية في دورات سابقة أو التي وردت      
ف&&ي آ&&تابات خط&&ية، ولك&&ن ي&&بدو ل&&نا م&&ن اله&&ام ج&&دا أن   

ل تواف&&ق آراء ال&&ى تحدي&&د له&&ذا الح&&د     نص&&ل م&&ن خ&&ال  
 .الفاصل

بالنس&&&بة للم&&&دار الثاب&&&ت، ي&&&بدو ل&&&نا أن&&&ه م&&&ن      
الص&عوبة بمك&ان أن نفصل بين مسألة تحديد وتعريف           
الفض&&اء الخارج&&ي وبي&&ن الوس&&ائل المرت&&بطة بطب&&يعة      

ومن رأينا أن المدار    . المدار الثابت ووسائل استخدامه   
يبدو لنا أنه ال   الثاب&ت ه&و مورد طبيعي محدود بيد أنه          

يدخ&ل ض&من الم&وارد الطبيعية الوطنية الخاصة بدول         
بعي&نها، وأنه من الموارد المشترآة التي تعد جزءا من     
ال&تراث البش&ري المش&ترك الذي يلزم أن يتم استخدامه           
بط&&&ريقة منص&&&فة ورش&&&يدة ومعقول&&&ة لمص&&&لحة جم&&&يع  
ال&&دول م&&ع األخ&&ذ ف&&ي االعت&&بار مص&&الح ال&&دول النام&&ية  

 .عتبارات الخاصة بالدول االستوائيةوآذلك اال

آذل&&ك أيض&&ا ي&&بدو ل&&نا م&&ن المالئ&&م ف&&ي تحدي&&د     
الوس&&ائل والط&&رق الت&&ي تض&&من االس&&تخدام المنص&&ف     
والمعق&ول والرش&يد واألم&ثل له&ذا الم&دار، نأمل أن يتم            
معالج&ة هذه المفاهيم بطريقة أآثر تفصيال على غرار         
 م&&&ا ورد ف&&&ي الص&&&كوك الدول&&&ية الت&&&ي ت&&&نظم اس&&&تخدام  

الم&وارد المش&ترآة آم&ا ه&و الحال، على سبيل المثال،            
في االتفاقية االطارية لألمم المتحدة لالستخدامات غير 

 .المالحية لمجال المياه الدولية
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ش&&&كرا لمم&&&ثل مص&&&ر عل&&&ى ه&&&ذه     : الرئFFFيس 
وبه&ذا ل&م يع&د لدي من متحدث يطلب الكلمة           . المداخل&ة 

ول وأسأل هنا، هل من وفد يرغب في االدالء ببيان ح         
ه&ذا الموض&وع من جدول أعمالنا؟ ما من طلب للكلمة       

 .حول البند السادس

األمور : به&ذا نستكمل النظر في البند السادس       
المتعلقة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده غدا       

 .صباحا

نستكمل اآلن النظر في البند السابع من جدول  
 .أعمالنا

ر اسFFFتعراض المFFFبادئ ذات الصFFFلة باسFFFتخدام مصFFFاد
 القدرة النووية في الفضاء الخارجية وامكان تنقيحها

 ) من جدول األعمال7البند () تابع(

ل&&يس ل&&دي م&&ن دول&&ة س&&جلت اس&&مها  : الرئFFيس 
هل من وفد يرغب : عل&ى قائم&ة المتحدثي&ن، ذلك أسأل      

اذن، آم&&&&ا . ف&&&&ي التعقي&&&&ب ح&&&&ول ه&&&&ذا الب&&&&ند اآلن؟ ال  
نص&حتكم ص&باحا نك&ون به&ذا ق&د انتهي&نا م&ن النظر في         

استعراض المبادئ ذات الصلة باستخدام     : الب&ند السابع  
مص&ادر الق&درة ال&نووية ف&ي الفضاء الخارجي وامكان           

 .تنقيحها

. يتعين علينا أن ننظر أيضا في المسألة التالية 
هل تصرون على . ه&ذا الب&ند أدرج مبدئ&يا لس&نة واحدة       

االح&&تفاظ ب&&ه وت&&رآه لدورات&&نا ف&&ي المس&&تقبل؟ وبالتال&&ي  
ا الب&&ند الس&&ابع عل&&ى ج&&دول أعمال&&نا ف&&ي   ه&&ل ن&&ترك ه&&ذ 

يجب أن نعالج هذا   . ال&دورة األربعي&ن ف&ي الع&ام المقبل        
الس&ؤال ونبت بشأنه اآلن في اطار هذه اللجنة الفرعية   
وذل&&ك ل&&نعرف م&&اذا يمك&&ن أن نوص&&ي ال&&ى اللج&&نة األم   
الكوب&&وس الت&&ي تح&&يله ال&&ى الجمع&&ية العام&&ة لتص&&ادق      

. لبت بهذه المسألة  واآلن ه&ي الفرص&ة األخيرة ل      . عل&يه 
 ما رأي المندوبين الكرام حول هذا الموضوع؟

ذّآرتن&&&ي األمان&&&ة لل&&&تو أن الوالي&&&ات الم&&&تحدة    
األمريك&&&ية ف&&&ي ب&&&يانها ح&&&ول ه&&&ذا الب&&&ند ف&&&ي جلس&&&تنا     
الص&&باحية ف&&ي الفق&&رة األخ&&يرة م&&ن مداخل&&ة الوالي&&ات     
الم&تحدة، أش&ارت ال&ى أنه&ا ال تع&ترض عل&ى ترك هذا               

 ال&دورة المق&بلة وذل&ك لنسمح        الب&ند عل&ى ج&دول أعم&ال       
للجنة الفرعية القانونية لتدرس المواضيع المحالة اليها 

 .من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

آم&&&ا تع&&&رفون، ان اللج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية      
لق&&د أح&&رزت . والتقن&&ية ت&&نظر اآلن ف&&ي ه&&ذا الموض&&وع 

تقدم&&ا ف&&ي مناقش&&ة ه&&ذا الب&&ند ف&&ي اط&&ار اللج&&نة الفرع&&ية 
 والتقن&&ية وذل&&ك م&&ن ج&&راء ورق&&ة عم&&ل قدم&&تها  العلم&&ية

وبالط&&بع ال يمك&&ن للج&&نة الفرع&&ية    . ث&&الث دول آب&&يرة 
القانون&ية أن ت&بدأ ب&نقاش ه&ذا البند قبل أن تحصل على         

ولك&&ن م&&ا . نت&&يجة م&&ن اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية 
يمكن للجنة الفرعية القانونية أن تقوم به هو أن تالحق 

 اللج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية  ه&&&ذا الموض&&&وع ف&&&ي اط&&&ار  
. والتقن&ية ل&ترى م&ا ه&ي خالص&ة مناقش&ة هذا البند فيها           

ولك&&ن ال يمك&&ن أن نق&&وم به&&ذا األم&&ر ف&&ي اط&&ار ف&&ريق     
 .عامل تابع لنا، ال، بل آلجنة فرية قانونية

ان ل&م يكن هناك من استعداد اآلن لدى الوفود           
ل&تعرب ع&ن رأيها الصريح حيال هذا األمر، ما رأيكم           

ك ه&&ذا األم&&ر لنناقش&&ه ف&&ي اط&&ار الب&&ند العاش&&ر،  ل&&و ن&&تر
ع&&&ندما سنض&&&طر لل&&&نظر ف&&&ي ج&&&دول أعم&&&ال ال&&&دورة   

ولكن أرجو منكم أن . األربعين للجنة الفرعية القانونية
تفك&&روا ف&&يه مل&&يا لت&&بدوا   . تتن&&بهوا ال&&ى ه&&ذا الموض&&وع  

 .رأيكم عندما نصل الى البند العاشر

ش&&&كرا عل&&&ى حس&&&ن انت&&&باهكم ونس&&&تكمل اآلن   
 . في البند الثامن من جدول أعمالناالنظر

اسFتعراض حالFة الصFكوك القانونية الدولية الخمسة          
 م&&&ن 8الب&&&ند () ت&&ابع ( التFFي تحكFFFم الفضFFاء الخارجFFFي  

 )جدول األعمال

هل من وفد يطلب الكلمة اآلن حول       : الرئيس 
 .هذا البند؟ ايطاليا لها الكلمة

اس&&&مح ل&&&ي أوال أن ): ايطال&&&يا(السFFFيد زانغFFFي  
 الوف&ود الس&ابقة الت&ي أعرب&ت عن سرورها           أنض&م ال&ى   

لرؤيتك في رئاسة هذه الجلسة، واسمحوا لي أيضا أن         
أع&&&رب ع&&&ن تهان&&&ي الح&&&ارة للمدي&&&رة الجدي&&&دة لمكت&&&ب  

 .شؤون الفضاء الخارجي

الصكوك : أود أن أعق&ب عل&ى ه&ذا الموضوع        
القانون&ية الدول&ية الخمس&ة م&ع طرح مسألتين هنا وهما        

ولكن بما .  م&ن ج&دول أعمال&نا     مرتبط&تان بالب&ند ال&رابع     
أن الب&&ند ال&&رابع قري&&ب أيض&&ا م&&ن الب&&ند الثام&&ن، س&&أدلي 

اليوم صباحا وباألمس    .بمالحظتي&ن ح&ول البندي&ن معا      
ع&&ندما تكلم&&نا م&&رارا وتك&&رار ع&&ن ص&&وابية التص&&ديق   
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عل&ى أآ&بر ع&دد ممك&ن م&ن ال&دول عل&ى ه&ذه الصكوك           
القانون&&ية الدول&&ية الخمس&&ة لتص&&ير ه&&ي م&&رجع ق&&انون     

فض&اء، قل&نا ان&ه علي&نا أن نحث الدول التي لم تصدق              ال
بع&د على هذه الصكوك أو تعرب عن قبولها لها بشكل      

 .ما أن تبدأ بالعمل على هذا األمر

بالطبع نحن ال نزال حتى اآلن نؤيد هذا النهج  
ألن&&نا ن&&ريد أن نوس&&ع نط&&اق ال&&دول المنض&&مة ال&&ى ه&&ذه  

ثل شيلي ولكننا اليوم صباحا، وأعتقد أن مم   . الص&كوك 
ه&و ال&ذي أش&ار ال&ى ه&ذا األم&ر، ق&ال ان&ه م&ن بين هذه                    
الص&كوك الخمس&ة لدي&نا ص&ك واح&د وهو اتفاقية القمر             
واألج&&&رام الس&&&&ماوية ال&&&&ذي لق&&&&ي ع&&&&ددا ض&&&&ئيال م&&&&ن  

 .المشارآة، ثماني دول صدقت عليها فقط

لذل&&ك أتس&&اءل اآلن لم&&اذا؟ لم&&اذا ه&&ذا ال&&تراجع   
 اذا أردن&&&ا أن ف&&&ي ق&&&بول ه&&&ذه االتفاق&&&ية ب&&&الذات؟ ألن&&&نا 

نحص&ل عل&ى أآبر عدد ممكن من الدول يجب أن نفهم    
. م&ا ه&ي األس&باب التي تحول دون انضمام الدول اليها     

ربم&&ا لدي&&نا نق&&ص ف&&ي االه&&تمام، وه&&نا يمك&&ن أن ن&&بذل    
جه&&&دا، أو ربم&&&ا لدي&&&نا ص&&&عوبات أخ&&&رى ذات ط&&&ابع    

 .فان عدم قبول مبدأ معين لديه أسبابه بالطبع. قانوني

دنا أن نحسن عملية التصديق على  لذلك اذا أر   
هذه الصكوك الخمسة أال يمكن لألمانة أن توجه دعوة     
ال&ى ال&دول األعض&اء الت&ي ل&م تصدق بعد على أي من               
ه&ذه الص&كوك الخمس&ة، وبالط&بع م&ع آ&ل الحرية التي          
تتم&تع به&ا ه&ذه ال&دول، لتفس&ر لنا ما هي األسباب التي             

لى صك  حال&ت حتى اآلن دون مشارآتها وانضمامها ا       
أو أآ&ثر م&ن ه&ذه الصكوك الخمسة، وذلك لكي نصير            
على علم بمجريات األمور ونقرر آيف يمكن أن نتخذ 
تداب&ير ملموسة في هذا الصدد أو ربما علينا أن نكتفي           
 .بهذا الوضع السائد من جراء االستعالم لدى الدول

اذن، ه&&&&ذا ه&&&&و س&&&&ؤالي األول ال&&&&ذي أود أن    
ولذل&&ك . وك الخمس&&ةأط&&رحه بالنس&&بة ال&&ى ه&&ذه الص&&ك   

ولك&&&ن . أش&&رت ال&&ى أنه&&ا ترت&&&بط أيض&&ا بالب&&ند ال&&رابع      
مالحظت&ي الثان&ية ومرت&بطة بالب&ند الثام&ن حصرا، أود        
م&رة أخ&رى أن أآ&رر فكرة سبق أن أثيرت في دورتنا             
الماض&ية ولك&نها آمسائل آثيرة تبقى دائما في محضر         
جلس&&&ة وال ت&&&ؤدي ال&&&ى تف&&&اعل أو ح&&&تى ال&&&ى م&&&تابعة     

وأح&&&يلكم ه&&&نا ال&&&ى  . ال&&&دورة التال&&&ية لموض&&&وعها ف&&&ي  
الوضع القانوني الخاص بالمنظمات الدولية حيال هذه        

 .الصكوك القانونية الدولية الخمسة

ف&ي الس&نوات الماض&ية ش&هدنا تط&ورا متزايدا            
لمكان&ة الم&نظمات الدول&ية والدور الذي تلعبه في اطار         

فإم&ا اننا نتكلم عن منظمات دولية       . األنش&طة الفض&ائية   
م&ية تقل&يدية أو آم&ا ه&ي الحال، آما استمعنا اليوم             حكو

ص&باحا، ن&تكلم ع&ن م&نظمات دول&ية جدي&دة منب&ثقة عن              
تخص&يص م&نظمات حكوم&ية دول&ية قديم&ة، آم&ا آانت        
ه&&&&&ي اآلن حال&&&&&ة إنمارس&&&&&ات، أو ح&&&&&تى ف&&&&&ي اط&&&&&ار 
خصخص&&ة بع&&ض الهي&&ئات والم&&نظمات الت&&ي تح&&دث      

ات وبالتال&&ي م&&ن البديه&&ي اذن أن وض&&ع االتفاق&&ي. حال&&يا
 عاما لم تأخذ بعين     30الدولية التي أبرمت منذ حوالي      

االعت&بار بش&كل الئ&ق دور المنظمات الدولية ألنه آان           
ولم . ه&ناك آن&ذاك ع&دة حجج تساغ ضد هذه المنظمات          

تك&ن أص&ال ه&ذه الم&نظمات تض&طلع بدور أساسي آما             
 .هي الحال اليوم

اذن، ف&ي جلس&تنا الماض&ية قدم&نا اق&تراحا يفيد             
 المنظمات الدولية، أتكلم عن الدولي القانوني   ب&أن دور  

ه&&نا وع&&ن الوض&&ع القانون&&ي له&&ذه الم&&نظمات الدول&&ية      
اذن، لنأخذ بعين االعتبار . حيال هذه الصكوك الخمسة

ه&&&ذا ال&&&دور ف&&&ي اط&&&ار اس&&&تعراض حال&&&ة الص&&&كوك       
القانون&ية وه&نا مرة أخرى يمكن أن نطلب مباشرة من          

ام تقريبا، أن نطلب   المنظمات الدولية، آما فعلنا منذ ع     
م&نها أن تعرض علينا الحاالت التي هي برأيها تحتاج           
ال&ى دراس&ة مل&ية واع&ادة نظر، وذلك بالطبع في اطار             
ه&ذا الب&ند الم&درج على جدول أعمالنا وهو استعراض           

لذل&&ك، م&&ن . حال&&ة الص&&كوك م&&ن أج&&ل تحس&&ينها بالط&&بع
خ&&&الل ه&&&ذا الب&&&ند أرى أن الفرص&&&ة س&&&انحة اآلن لك&&&ي 

وض&&&&ع الم&&&نظمات الدول&&&&ية م&&&ن الناح&&&&ية   ن&&&نظر ف&&&ي   
ال أري&&د أن أط&&رحه آب&&ند جدي&&د عل&&ى ج&&دول  . القانون&&ية

أعمال&نا، ال، ب&ل يمك&ن أن نع&الج هذه المسألة في اطار             
 .البند الثامن من الجدول الحالي

أشكرك . شكرا لممثل ايطاليا الموقر: الرئيس 
لق&&د س&&جلنا ه&&ذا الموض&&وع وه&&ذا . عل&ى ه&&ذه المس&&اهمة 

 . وبالطبع سنحيط علما به.القتراحا

ه&ل م&ن متحدث آخر يرغب في تناول الكلمة           
اذن نستكمل  . ح&ول الب&ند الثام&ن من جدول أعمالنا؟ ال         

ال&&&نظر ف&&&ي الب&&&ند الثام&&&ن م&&&ن ج&&&دول أعمال&&&نا وه&&&و       
اس&تعراض حال&ة الص&كوك الدولية القانونية التي تحكم     

 .الفضاء الخارجي غدا صباحا
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رفع الجلسة أعرف أن الوقت مبكر ولكنني سأ 
لذل&&&ك أح&&&ث الوف&&&ود عل&&&ى أن تس&&&تعمل الوق&&&ت  . قري&&&با

الم&تاح ل&نا م&ن جلس&ة بع&د الظهر لتستكمل المشاورات           
غ&ير الرس&مية ح&ول المس&ائل التي ال تزال عالقة على             

ولكن قبل أن أرفع الجلسة، اسمحوا لي . جدول أعمالنا
 .أن أعلم المندوبين الكرام بجدول أعمالنا لجلسة الغد

حا سنستكمل النظر في البند السادس    غدا صبا  
مس&ائل مرت&&بطة ب&تعريف الفض&&اء   : م&ن ج&دول أعمال&&نا  

الخارج&ي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت، الخ،        
وآذل&&ك الب&&ند الثام&&ن وه&&و اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك   
 .القانونية الدولية الخمسة التي تحكم الفضاء الخارجي

الوقت بع&د ذلك، واذا سمح الوقت، وأعتقد أن       
سيس&مح ل&نا بالط&بع، ان الف&ريق الع&امل الخ&اص بالب&&ند       
الس&&ادس يمك&&ن أن ي&&بدأ أعمال&&ه وذل&&ك برئاس&&ة الس&&يد       

ه&&ل م&&ن أس&&ئلة أو  . اآ&&تور راو راي&&س م&&ن األرجنتي&&ن 
تعقي&بات ح&ول ه&ذا ال&برنامج المق&ترح؟ تفضل حضرة            

 .ممثل ايطاليا

حض&&&رة الرئ&&&يس  ): ايطال&&&يا (السFFFيد زانغFFFي  
ولكن من حيث . كلمة مرة أخرىاعذرني على تناول ال

االج&&راءات أذآ&&ر ج&&يدا أن&&نا ح&&تى الع&&ام الماض&&ي آ&&ان  
لدي&&نا عل&&ى ج&&دول أعمال&&نا للجلس&&ات وض&&ع االس&&تبيان   
ال&ذي أرس&لته األمان&ة م&نذ س&نتين ال&ى الدول األعضاء              

. وذل&&ك ح&&ول األنش&&طة الت&&ي تض&&طلع به&&ا ه&&ذه ال&&دول    
ه ولك&ن هذا االستبيان الذي لقي بعض الردود لم تعالج          

بم&&&ا أن وف&&&د يرغ&&&ب ف&&&ي   . اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية 
التعقي&ب عل&ى ه&ذا األم&ر، أتساءل هل من وقت يسمح             
ل&نا بالتعقيب على هذا االستبيان، ألن هذا االستبيان أو     
االس&&&تمارة أخش&&&ى أن ت&&&بقى مج&&&رد أوراق تلق&&&ى ف&&&ي   
أدراج األمان&&ة وال نع&&الج الغ&&رض ال&&ذي وض&&عت م&&ن   

 .أجله

ان لم  . ايطال&يا الموق&ر   ش&كرا لمم&ثل     : الرئFيس  
أآ&&ن مخط&&ئا نع&&الج ه&&ذا الموض&&وع ف&&ي اط&&ار ف&&ريق       

ف&&ي الواق&&ع لدي&&نا ف&&ريق ع&&امل ح&&ول تع&&ريف      . العم&&ل
وف&&ي اط&&ار ه&&&ذا   . الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&&دوده   

الفريق سنعالج مسألة االستبيان أو االستمارة التي أنت 
. أش&&رت ال&&يها بالنس&&بة ال&&ى األجس&&ام الفض&&ائية الجوي&&ة  

نائ&ب أمي&ن الجلس&ة يمك&ن أن يوضح لك هذه     ولك&ن ان   
 .المسألة وأعطيه الكلمة

أع&&تقد أن مم&&ثل ): األمان&&ة(السFFيد ماآدوغFFال  
ايطال&يا الموق&ر ي&تكلم ع&ن اس&تبيان أرسل في اطار بند              

اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية  "ع&&نوانه 
ه&ذا صحيح وهذا آان قبل أن يعمل الفريق         ". الخمس&ة 

على .  البند وهو ناقشه بشكل تمهيدي     الع&امل عل&ى هذا    
ح&&د فهم&&ي، أع&&تقد أن الوق&&ت المناس&&ب لمعالج&&ة ه&&ذا       
األم&&ر ه&&و ف&&ي الب&&ند الثام&&ن م&&ن ج&&دول أعمال&&نا ال&&ذي     

لذلك بالنسبة الى . يرتبط أيضا بحالة الصكوك الخمسة  
ه&&ذه الوث&&يقة ال ت&&زال معروض&&ة وال ت&&زال ق&&يد ال&&نقاش  

بما ليس اليوم   يمك&ن أن ت&ناقش ف&ي اطار البند الثامن ر          
ولك&&ن يمك&&ن أن ت&&بقى ه&&ذه المس&&ألة مف&&توحة أم&&ام أي      

 .نقاش ممكن حولها

ه&ل ه&ذا م&رض؟ الوالي&ات المتحدة         : الرئFيس  
 .تطلب الكلمة

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (السFيد آFروك      
أتس&اءل ما   . مس&ألة اجرائ&ية ص&غيرة، حض&رة الرئ&يس         

ان آن&&ت أن&&ت واألمان&&ة لديك&&م معلوم&&ات ح&&ول وق&&ت       
 .نضمام ممثل اآليتيو اليناا

لق&د رأي&ت لل&تو مم&ثل اآليتيو يجلس          : الرئFيس  
ربما بامكانه هو أن    . ف&ي آخ&ر القاع&ة وأراه يدخل للتو        

 .يشير الينا متى هو على استعداد لالدالء ببيانه

آنت على  ): الممثل عن اآليتيو  (السيد لويس    
عجل&ة من أمري للوصول الى هذه القاعة وآنت أنوي         

ان ل&&م يك&&ن ه&&ناك م&&ن    .  ببيان&&ي غ&&دا ص&&باحا  أن أدل&&ي
 .اعتراض

 

 

ه&&ل م&&ن مس&&&ائل   . ش&&كرا ل&&ك  . نع&&م : الرئFFيس  
 .ال، حسنا، رفعت الجلسة. أخرى أو تعقيبات

 50/15رفعت الجلسة الساعة 
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