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COPUOS/LEGAL/T.640  األمم المتحدة
محضر مستنسخ غير منقح  لجنة استخدام الفضاء الخارجي

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 640 الجلسة
 00/15، الساعة 2001أبريل / نيسان2االثنين 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/15افتتحت الجلسة الساعة 

 تبادل عام لآلراء

 640 أعل&&ن افت&&تاح االج&&تماع رق&&م    :الرئKKيس 
للج&نة الفرع&ية القانون&ية التابعة للجنة استخدام الفضاء          
الخارج&ي في األغراض السلمية وذلك بشأن البند رقم         

" ت&&&&بادل ع&&&&ام ل&&&&آلراء"ثالث&&&&ة م&&&&ن ج&&&&دول األعم&&&&ال 
وسنس&تمر في بحث هذا البند الثالث المدرج في جدول          

". ت&&بادل ع&&ام ل&&آلراء  "ال&&ذي يحم&&ل ع&&نوان   أعمال&&نا و
ول&&دي إل&&ى اآلن دول&&ة واح&&دة فق&&ط مس&&جلة عل&&ى قائم&&ة   
المتحدثي&ن، وه&ي اليابان، وأعطي الكلمة إذن لمندوب         

 .اليابان

ترجمة فورية من   ) (اليابان(السKيد آاموهارا     
شكرا سيدي الرئيس، أود بادئ ببدء      ): اللغة اإلنكليزية 

 م&&ن قبل&&ي ألق&&دم لك&&م  أن أض&&م ص&&وتي إل&&ى المتحدثي&&ن 
التهان&&ي عل&&ى إع&&ادة ان&&تخابكم رئيس&&ا للج&&نة الفرع&&ية       

 .القانونية

 س&&يدي الرئ&&يس، إن&&نا واثق&&ون آ&&ل ال&&ثقة م&&ن أن ه&&ذه      
اللج&&نة ستتوص&&ل إل&&ى نجاح&&ات ون&&تائج ملموس&&ة تح&&ت 
ق&&يادتكم وري&&ادتكم وخ&&برتكم الع&&ريقة، ونح&&ن ن&&ود أن     
نؤآ&&د لك&&م أن الوف&&د اليابان&&ي س&&يبذل قص&&ارى جه&&وده     
 .لمساعدتكم في االضطالع بمهمتكم البالغة األهمية

ونح&ن ن&ود آذل&ك أن نع&بر عن تقديرنا للسيدة             
الدآ&&تورة ع&&ثمان وه&&ي مدي&&رة مكت&&ب األم&&م الم&&تحدة      

لش&ؤون الفض&اء الخارجي، ونشكرها على آل الجهود         
 .التي بذلتها لتحضير اجتماع هذه اللجنة

س&&&يدي الرئ&&&يس، لق&&&د تم&&&ت عمل&&&ية إخ&&&راج       
لفض&&ائية الروس&&ية م&&ير م&&ن مداره&&ا ب&&نجاح،  المحط&&ة ا

ونح&&&ن نق&&&ر بأن&&&نا س&&&نقوم بعمل&&&ية إخ&&&راج الكث&&&ير م&&&ن  
. الس&اتالت م&ن مداراته&ا ف&ي مناطق آمنة في المستقبل           

وإذا م&&ا ل&&م ن&&نجح ف&&ي ال&&تحكم ف&&ي عمل&&ية اإلخ&&راج م&&ن  
الم&دار ه&ذه ووقع&ت أج&&زاء م&ن الس&اتالت ف&ي م&&ناطق       

 عل&&&يه آث&&&يفة الس&&&كان ف&&&إن ذل&&&ك م&&&ن ش&&&أنه أن يترت&&&ب
أض&&رارا وخس&&ائر آب&&يرة، وبالتال&&ي فعلي&&نا أن نراع&&ي    
ازدي&اد األنشطة الفضائية وإمكانيات دخول أجزاء من        
الس&اتالت وأجزاء يتم إخراجها من مدارها في المجال         
 .الجوي مما يعرضنا إلى مخاطر متزايدة في المستقبل

ولدي&&نا اتفاق&&ية المس&&ؤولية الت&&ي تض&&ع نظام&&ا      
تي تقع على عاتق الدول إزاء أي للحقوق والواجبات ال

ض&رر ق&د يلح&ق بدولة طرف ثالثة نتيجة لوقوع ساتل            
وعلينا أن نعمل على درء هذه المخاطر . ف&ي أراضيها  

 .المترتبة على وقوع الساتالت في المجال الجوي

والدول&&ة الت&&ي ت&&ود الق&&يام بعمل&&ية إع&&ادة إدخ&&ال  
م&&&ن س&&&اتل م&&&ا ف&&&ي المج&&&ال الج&&&وي، عل&&&يها أن تق&&&دم    

لوم&&&&ات الالزم&&&&ة ف&&&&ي وق&&&&ت م&&&&بكر لك&&&&ل ال&&&&دول المع
األط&راف األخرى المعنية، وتقديم هذه المعلومات في        
وق&ت م&بكر سيتيح للدول المعنية التي سيقع الساتل في     

وحتى . أراض&يها أن ت&تخذ التدابير االحتياطية الالزمة        
إن آان&&ت إمكان&&ية وق&&وع خس&&ائر ص&&غيرة للغاي&&ة ف&&إن     

م يحص&&لوا عل&&ى الس&&كان يش&&عرون ب&&بعض القل&&ق إن ل&&  
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المعلوم&ات الالزم&ة بش&أن مك&ان ووق&ت وق&وع الساتل             
ف&&ي المج&&ال الج&&وي، وعلي&&نا أن ن&&بدد قل&&ق ال&&رأي الع&&ام 
وذل&ك ع&ن ط&ريق إخط&ار ال&رأي العام والدول المعنية            
بالمواقي&ت والمعلومات الدقيقة بشأن هذه السواتل التي       

 .يتم إعادتها إلى المجال الجوي

 المحرز مؤخرا في    س&يدي الرئ&يس، إن التقدم      
مج&ال األنش&طة الفض&ائية ال&تجارية يدل على أن البيئة           
والظ&روف تتغ&ير يوم&ا بع&د ي&وم ف&يما يخ&ص األنشطة               
الفضائية، وبالتالي يتعين على اللجنة القانونية والدول        
األعض&&&اء ف&&&يها أن ي&&&نظروا ف&&&ي الجوان&&&ب القانون&&&ية     
الم&&&تعلقة ف&&&ي األنش&&&طة الفض&&&ائية وذل&&&ك م&&&ن مخ&&&تلف 

وف&&ي النقاش&&ات الجاري&&ة مؤخ&&را ف&&ي آ&&نف      . اجوان&&به
اللج&نة القانون&ية قد انبثقت عدة اقتراحات إلدراج بنود          
جدي&&&دة ف&&&ي ج&&&دول أعم&&&ال اللج&&&نة ولمناقش&&&ة إص&&&الح 

 .اللجنة الفرعية

وق&&د ج&&رت بع&&ض النقاش&&ات الم&&ثمرة ونح&&ن      
ن&&تطلع إل&&ى االش&&تراك ف&&يها بش&&كل فع&&ال نظ&&را ل&&زيادة    

ل&&ية الم&&تعلقة باألنش&&طة   أهم&&ية الجوان&&ب القانون&&ية الدو  
ولذل&&ك ينبغ&&ي . الفض&&ائية الت&&ي ي&&زداد ت&&نوعها وت&&تكاثر 

علي&&&نا أن نراع&&&ي أن مهم&&&ة اللج&&&نة القانون&&&ية ال&&&تابعة   
لكوب&وس ليس&&ت فق&ط تتم&&ثل ف&&ي تقني&ن أنش&&طة الفض&&اء    
ولك&&ن تتم&&ثل ف&&ي المق&&ام األول ف&&ي ض&&مان اإلنص&&اف     
والحرية لألنشطة الفضائية المختلفة، ونحن مستعدون      

عاون م&ع اللجنة القانونية وفقا للمبادئ واإلجراءات        لل&ت 
 .المعتمدة والمعترف بها

 شكرا جزيال لمندوب اليابان، شكرا      :الرئKيس  
له&ذا الب&يان المندرج في البند الثالث من جدول أعمالنا            

 ".تبادل اآلراء بشكل عام"

ل&يس ل&&دي بع&د أي م&&تحدثون آخري&ن ق&&د ق&&يدوا    
ش&&أن ه&&ذا الب&&ند ولذل&&ك  أس&&مائهم ف&&ي قائم&&ة المتحدثي&&ن ب 

أس&&ألكم، ه&&ل ه&&ناك م&&ن وف&&د آخ&&ر ي&&ود أن ي&&أخذ الكلم&&ة  
ال&يوم بشأن هذا البند، البند الثالث من جدول األعمال؟          

 .ال أرى أي طلب للكلمة

إذن سيداتي سادتي، أود أن أسترعي انتباهكم       
لق&&د خصص&&نا " ت&&بادل ع&&ام ل&&آلراء "إل&&ى الب&&ند بع&&نوان 

د لل&نظر ف&&ي ه&&ذا  جلس&ة واح&&دة فق&&ط، جلس&ة ص&&باح الغ&&  
الب&&ند، ولذل&&ك فإنن&&ي أدع&&ي الوف&&ود الت&&ي ت&&ود أن ت&&تكلم    
بش&&أن ه&&&ذا الب&&ند أن تحض&&&ر ص&&&باح الغ&&د لك&&&ي تدل&&&ي    

وس&نتوخى بالط&بع الم&رونة ف&ي ترتيب جدول           . بب&يانها 
أعمالنا ولكن أرحب باالنتهاء من هذا البند صباح الغد    
إن أمك&ن ذل&ك، إذن ي&ا ح&بذا ل&و قام&ت الوفود التي تود              

تحدث بش&أن ه&ذا الب&ند بتس&جيل أس&مائها في قائمة          أن ت&  
المتحدثي&ن لص&باح الغ&د ف&ي أق&رب وق&ت ممكن، شكرا            

تبادل عام  "ج&زيال على هذا النقاش بشأن البند بعنوان         
 ".لآلراء

حالKKKة معKKKاهدات األمKKKم المKKKتحدة الخمKKKس المKKKتعلقة      
 بالفضاء الخارجي وتطبيقها

ونظ&&را ألن&&ه الزال لدي&&نا بع&&ض الوق&&ت فإن&&نا     
س&&تطيع أن نح&&رز الم&&زيد م&&ن ال&&تقدم ف&&ي مداوالت&&نا،  سن

ولذلك فإنني أود أن نفتح باب النقاش بشأن البند الرابع 
حال&&ة مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة   "م&&ن ج&&دول األعم&&ال   

 ".الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

ه&ل ه&ناك م&ن وف&د ي&ود أن ي&أخذ الكلمة بشأن             
قبل ذلك أود أن أحيطكم هذا البند بعينه، البند الرابع؟ و

علم&ا بأنه نظرا ألن لدينا وقت في جلسة عصر اليوم،           
ف&إن اللج&نة الفرعية قد اتفقت على أن مناقشة هذا البند         
س&&تتطرق إل&&ى حال&&ة المع&&اهدات واس&&تعراض تنف&&يذها     

 .وحالة قبولها بشكل عالمي

إذن يمكن&&نا أن ن&&بدأ بال&&نظر ف&&ي الب&&ند ال&&رابع       
ه الس&&ادة األعض&&اء إل&&ى   عص&&ر ال&&يوم وأس&&ترعي انت&&با  

الج&دول المس&توفى ال&&ذي أعدت&ه األمان&&ة إلعط&اء فك&&رة     
ع&ن مع&اهدات األم&م الم&تحدة وعن المبادئ التي تحكم            
األنش&طة الفض&ائية، وه&ذه المعلومات واردة في آتيب           
ب&&ه ج&&دول، والكتي&&ب يش&&مل المع&&اهدات الدول&&ية الت&&ي      
تحك&م األنش&طة الفض&ائية، ويش&تمل الكتي&ب آذلك على       

وم&&&ات قدم&&&تها الجه&&&ات الوديع&&&ة له&&&ذه المع&&&اهدات معل
لألمان&ة، إذن أدرج&نا ف&ي ه&ذا الكتي&ب آ&ل م&ا لدينا من                 

 .معلومات

وف&&يما ي&&تعلق بحال&&ة مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة     
الخم&س الم&&تعلقة بالفض&&اء الخارج&&ي فإنن&&ي ق&&د أحط&&ت  
علم&ا بم&ا يل&ي، إن مع&اهدة الم&بادئ المنظمة لنشاطات             

 واس&&&&تخدام الفض&&&&اء  ال&&&&دول ف&&&&ي م&&&&يدان استكش&&&&اف   
الخارج&&&ي بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك القم&&&ر واألج&&&رام الس&&&ماوية    

، ق&&&&د أص&&&&بح ع&&&&دد ال&&&&دول 1967األخ&&&&رى، مع&&&&اهدة 
 دول&&ة 27 وع&&دد الموقعي&&ن عل&&يها   96األط&&راف ف&&يها  

 .إضافية

أم&&ا اتف&&اق إنق&&اذ المالحي&&ن الفض&&ائيين وإع&&ادة    
المالحيين الفضائيين ورد األجسام المطلقة في الفضاء 

 87، اش&&ترآت ف&&يه  1968إتف&&اق س&&نة  الخارج&&ي، أي 
 دول&&&ة 26دول&&ة عض&&&وة وت&&&م التوق&&&يع عل&&&يه م&&&ن ق&&&بل  

إض&افية أخ&رى، وباإلضافة إلى ذلك فإن هناك منظمة          
دول&&ية حكوم&&ية ق&&د وافق&&ت عل&&ى الحق&&وق واالل&&تزامات  

 .المنصوص عليها في هذا االتفاق

أم&ا االتفاق&ية المعن&&ية بالمس&ؤولية الدول&ية ع&&ن      
ا األجسام الفضائية، اتفاقية سنة     األض&رار الت&ي تحدثه&     

 دول&&&ة 81، بل&&&غ ع&&&دد ال&&&دول األط&&&راف ف&&&يها    1972
وباإلض&&افة إل&ى ذل&&ك  .  دول&&ة أخ&رى 26ووقع&ت عل&يها   

فه&ناك منظم&تان حكومي&تان دوليتان أعلنت عن قبولها          
للحق&&&وق واالل&&&تزامات المنص&&&وص عل&&&يها ف&&&ي ه&&&ذه      

 .االتفاقية
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 وبانضمام اإلمارات العربية المتحدة في شهر      
، ف&&إن االتفاق&&ية المعن&&ية  2000نوفم&&بر /تش&&رين الثان&&ي

بتس&&جيل األجس&&ام المطلق&&ة ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي، أي  
، ق&د بل&غ عدد الدول األطراف فيها         1975اتفاق&ية س&نة     

 دول إضافية، 4 دول&ة وت&م التوق&يع عل&يها م&ن ق&بل        43
، وذلك باإلضافة إلى منظمتين دوليتين 4 زائد 43إذن 

ع&&&&&ن ق&&&&&بولها لالل&&&&&تزامات  حكوميتي&&&&&ن ق&&&&&د أعلن&&&&&ت  
 .والمسؤوليات المنصوص عليها في هذه االتفاقية

وأخ&&يرا االتف&&اق الم&&نظم ألنش&&طة ال&&دول عل&&ى   
س&&طح القم&&ر واألج&&رام الس&&ماوية األخ&&رى، أي اتف&&اق    

 دول 9، ق&د بل&غ عدد الدول األطراف فيها      1979س&نة   
 .5 زائد 9 دول أخرى، أي 5ووقعت عليه 

بع&&د ه&&ذه المعلوم&&ات أيه&&ا الم&&ندوبون الك&&رام،  
فإنن&ي أف&تح ب&اب ال&نقاش اآلن لك&ل الوف&ود التي تود أن        
تدل&&ي بب&&يان بش&&أن ه&&ذا الب&&ند ف&&ي جلس&&ة عص&&ر ال&&يوم،    
ولألس&&ف فإنن&&ي ال أرى أي الف&&تات ق&&د رفع&&ت لطل&&ب     
الكلمة، عفوا، اآلن أرى مندوب البرازيل الموقر الذي   

 .يطلب الكلمة، أعطيها له، تفضل سيدي

ترجمة فورية من ) (البرازيل( السيد دا سيلفا 
ش&&&كرا س&&&يدي الرئ&&&يس، إن وف&&&د    ): اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية 

ال&&&برازيل ي&&&ود أن يح&&&يط أعض&&&اء اللج&&&نة علم&&&ا ب&&&أن    
حكوم&&&ة ال&&&برازيل ق&&&د انته&&&ت م&&&ن آ&&&ل المش&&&اورات      
الداخل&&&ية الالزم&&&ة للتص&&&ديق عل&&&ى اتفاق&&&ية التس&&&جيل،   

ونح&&&يطكم علم&&&ا ب&&&أن ن&&&ص االتفاق&&&ية  . 1976اتفاق&&&ية 
 ف&يه م&ن ق&بل ال&برلمان البرازيل&ي لكي            س&يجري ال&نظر   

يواف&&ق عل&&يه، وإن حكوم&&ة ال&&برازيل تعت&&بر أن اتفاق&&ية   
التس&جيل ستسهل التعرف على الدولة، دولة اإلطالق،        
وذل&ك م&ن أج&ل اضطالع الدولة بالمسؤوليات الالزمة     
ف&&ي ه&&ذا اإلط&&ار، ونعت&&بر آذل&&ك أن اتفاق&&ية التس&&جيل       

غالل الفضاء تس&اهم ف&ي تهي&ئة الظ&روف الالزم&ة الست          
 .الخارجي الستتباب السالم والتعاون الدولي

ونح&&ن نوج&&ه دع&&وة لك&&ل األط&&راف المه&&تمة      
بالموض&وع لك&ي تض&من الحصول بشكل حر ومجاني      
على المعلومات المقيدة في قاعدة البيانات التي تشتمل         
عل&&&&&ى خص&&&&&ائص األجس&&&&&ام المطلق&&&&&ة ف&&&&&ي الفض&&&&&اء 

 .الخارجي، شكرا سيدي الرئيس

 لم&&&ندوب ال&&&برازيل الموق&&&ر  ش&&&كرا: الرئKKKيس 
عل&&ى ه&&ذا الب&&يان، وق&&د أعطيت&&نا م&&ثاال ج&&يدا عل&&ى تفه&&م  
حكوم&تكم لض&رورة توسيع نطاق االنضمام لمعاهدات        
األم&&م الم&&تحدة المعن&&ية بالفض&&اء الخارج&&ي، والس&&يما      

 .اتفاقية التسجيل

ه&ل ه&ناك م&ن وف&د آخر يود أن يتحدث بشأن               
 .له الكلمةهذا البند؟ ممثل االتحاد الروسي الموقر 

ترجمة ) (االتح&اد الروس&ي   (السKيد آولسKوف      
السيد . شكرا سيادة الرئيس  ): فورية من اللغة الروسية   

الرئ&يس، حي&ث أن&ه ه&ذه هي المرة األولى التي يتناول             
ف&&يها وف&&د ب&&الدي الكلم&&ة، ن&&ود أوال أن نع&&رب لك&&م ع&&ن  
ارتياح&نا وامتنان&نا إذ ن&راآم تترأس&ون م&رة أخرى هذه         

آذل&&ك أن نؤآ&&د لك&&م عل&&ى تع&&اون وف&&د      اللج&&نة، ون&&ود  
ب&&الدي آ&&امال معك&&م ف&&ي مناقش&&تنا ح&&ول مخ&&تلف ب&&نود    

 .جدول األعمال

الس&يد الرئ&&يس، بالنس&&بة لألس&&باب الت&&ي تح&&ول   
دون انض&&مام ع&&دد أآ&&بر م&&ن ال&&دول إل&&ى المع&&اهدات       
الخم&س الم&تعلقة بالفض&اء الخارج&ي، ي&بدو ل&نا أن أحد              

لك&&ن أح&&د  ه&&ذه األس&&باب، ربم&&ا ل&&يس الس&&بب األه&&م و     
األس&باب، يتلخص في أننا نشهد تغييرا بالنسبة لمفهوم         
دول&ة اإلط&الق ولس&نا نع&رف م&ا إذا لم يكن السبب هنا             
بع&ض الح&ذر م&ن جان&ب تل&ك الدول قبل أن تنضم إلى               
مع&اهدة نض&ع ف&يها مفهوما محددا لدولة اإلطالق، هذا           
ف&ي رأي يعت&بر عقبة من العقبات التي تعترض طريق     

 .ااالنضمام، شكر

أش&كر الس&يد مم&ثل االتحاد الروسي       : الرئKيس  
عل&&ى ه&&ذا الب&&يان، وأش&&كره آذل&&ك عل&&ى ع&&بارات الث&&ناء 

 .السيد ممثل مصر الموقر. التي وجهها للرئاسة

) جمهوري&&ة مص&&ر العرب&&ية (السKKيد الحسKKيني  
ش&&كرا س&&يادة  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية   (

حيث أن . الرئ&يس، س&يداتي وسادتي، أسعد اهللا مسائكم       
هذه المرة األولى التي أتناول فيها الكلمة عصر اليوم،    
الس&يد الرئ&يس، أود أن أتق&دم إل&يكم بالتهن&ئة على إعادة         

 .انتخابكم لرئاسة هذه اللجنة الموقرة

الس&&&يد الرئ&&&يس، بالنس&&&بة الس&&&تعراض حال&&&ة     
االنض&مام للمع&اهدات الخم&س، أرى أن ال&رقم أق&ل من            

ال المالح&&ة الجوي&&ة أو  ، وإذا م&&ا قارن&&ا ذل&&ك بمج&&  100
الط&يران، ف&إن أغلب االتفاقيات في مجال الطيران بلغ    

 دولة، على سبيل    100ع&دد االنض&مام إل&يها أآ&ثر م&ن           
المثال، معاهدة شيكاغو، عدد الدول األطراف في هذه      

 دول&&ة، وآذل&&ك 186 يص&&ل إل&&ى 1994المع&&اهدة لع&&ام 
ف&إن ب&روتوآوالت وارص&و بالنس&بة لح&االت الحوادث           

 دولة لكل من    100ة، االنضمام آذلك تجاوز الـ      الجوي& 
ه&&ذه ال&&بروتوآوالت، باإلض&&افة إل&&ى اتفاق&&يات أخ&&رى     

 .100تجاوز عدد االنضمام إليها 

أع&&تقد أن الص&&عوبة األساس&&ية بالنس&&بة للع&&دد      
المح&&دود م&&ن ال&&دول الت&&ي انض&&مت لمع&&اهدات الفض&&اء  
الخارج&ي، الس&بب ه&و هذه التكنولوجيا المتقدمة للغاية      

وعلي&&&نا آ&&&ي نض&&&من  . مج&&&ال الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي 
االنض&&مام أن نجع&&ل تل&&ك التكنولوج&&يا تص&&ل إل&&ى أآ&&بر 
عدد من الدول آي نسمح لتلك الدول أن تصبح أطرافا   

آ&&ي نح&&ل ه&&ذه المش&&كلة علي&&نا أن ن&&بذل آ&&ل جه&&د  . ف&&يها
ممك&&ن إذن لنش&&ر المعلوم&&ات ف&&ي مج&&ال تكنولوج&&يات    

ج&&يا ف&&ي  الفض&&اء الخارج&&ي، وأع&&تقد أن تل&&ك التكنولو   
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م&رحلة م&ا يج&ب أن تن&تقل إلى العالم الثالث الذي دخل          
ف&ي اآلون&ة األخ&يرة في نشاط الستخدام السواتل ونظم           

أع&تقد إذن أن هذه التكنولوجيا يجب     . المالح&ة الس&اتلية   
 .أن تنتقل إلى دول العالم الثالث آي نتجاوز هذه العقبة

أش&&&&&كر الس&&&&&يد م&&&&&ندوب مص&&&&&ر،  : الرئKKKKKيس 
ء االنت&&&باه إل&&&ى ه&&&ذا الجان&&&ب  وأش&&&كرك عل&&&ى اس&&&ترعا

المح&دد، وأن&ا شخص&يا أواف&ق على رأيك تماما بالنسبة            
لوض&&&ع عل&&&وم وتكنولوج&&&يا الفض&&&اء واألس&&&باب الت&&&ي   
جعل&&ت ع&&دد التص&&ديقات عل&&ى تل&&ك المع&&اهدات م&&ازال   

 تصديق آما  100أق&ل م&ن الح&د ال&ذي أشرت إليه، أي            
أنه&&ا الح&&ال ف&&ي مج&&ال الط&&يران المدن&&ي، وأض&&يف أن&&ه  

 للمع&&اهدات ال&&ثالثة األول&&ى أي اتفاق&&ية اإلنق&&اذ    بالنس&&بة
وآذل&&ك اتفاق&&يات المس&&ؤولية، ع&&دد التص&&ديقات اق&&ترب  

 دولة، ولكن 100إل&ى ه&ذا الح&د ال&ذي أشرت إليه، أي        
ه&&ناك ع&&دد آخ&&ر م&&ن ال&&دول وقع&&ت ب&&الفعل عل&&ى تل&&ك     
المعاهدات، وربما أن الدول التي وقعت فقط ومازالت        

يق، ربما أن تلك الدول ق&يد ال&نظر اآلن بالنس&بة للتص&د       
س&وف ت&نظر ف&ي إمكان&ية اإلسراع في هذه العملية آي            
تص&دق عل&ى تل&ك المع&اهدات، وه&نا أعتقد أننا سنصل             

ش&&&كرا ل&&&ك .  دول&&&ة100إل&&ى ه&&&ذا ال&&&رقم الس&&&حري أي  
وأش&&كرك آذل&&ك عل&&ى ع&&باراتك الرق&&يقة الت&&ي وجه&&تها   

 .للرئاسة

ه&&ل ه&&&ناك أي وف&&&د آخ&&ر يرغ&&&ب ف&&&ي ت&&&ناول    
وم ح&ول الب&ند الرابع من بنود جدول         الكلم&ة عص&ر ال&ي     

األعم&&ال؟ حس&&نا، ف&&ي ظ&&ل ه&&ذه الظ&&روف، سنواص&&ل    
حال&&ة مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة   "ال&&نظر ف&&ي ه&&ذا الب&&ند   

غ&&دا " الخم&&س الم&&تعلقة بالفض&&اء الخارج&&ي وتطب&&يقها   
 .صباحا

الس&ادة األعضاء الموقرون، سوف أرفع اآلن       
نعقد ه&ذه الجلس&ة للج&نة الفرع&ية آ&ي أسمح للندوة أن ت             

وذل&&ك ف&&ي الس&&اعة ال&&رابعة ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة، وق&&بل أن    
 .أفعل ذلك أود أن أعلمكم بجدول أعمالنا صباح الغد

سنس&تأنف العم&ل بال&نظر ف&ي الب&ند الثال&ث من              
وآم&ا قل&&ت  " ت&بادل ع&ام ل&آلراء   "ب&نود ج&دول األعم&ال    

م&ن ق&بل ف&ي نيت&ي أن ننه&ي ال&نظر في هذا البند الثالث             
 الغد، ولكن إن آانت هناك      بحل&ول نهاي&ة جلس&ة صباح      

ض&رورة فس&وف أتس&م ببعض المرونة آي نستمع إلى           
بيانات بعد هذا الموعد، ولكن أفضل أن ننتهي منه في   

وبع&د ذلك سننتقل إلى البند الرابع       . أق&رب وق&ت ممك&ن     
حال&ة معاهدات األمم المتحدة الخمس  "م&رة أخ&رى أي     

ح ، وإذا م&ا سم  "الم&تعلقة بالفض&اء الخارج&ي وتطب&يقها       
ل&&&نا الوق&&&ت بإمكان&&&نا أن ن&&&بدأ آذل&&&ك ف&&&ي دراس&&&ة الب&&&ند  

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية فيما  "الخ&امس   
 ".يتعلق بقانون الفضاء

مع&نا عدد من الممثلين من منظمات دولية في          
أود . هذا المجال ونتوقع إسهاما منهم في مداوالتنا غدا

ن أن أع&رف إن آان&ت لديك&م أي تعل&يقات أو أسئلة بشأ            
 هذا الجدول المقترح للعمل غدا؟

األمي&&ن، أمي&&ن اللج&&نة الفرع&&ية ي&&ود أن ي&&تقدم      
 .بعدد من البالغات

. ش&كرا س&يدي الرئ&يس، ب&الغ موجز        : األمانKة  
وآال&&&&&ة الفض&&&&&اء  "ESAص&&&&&باح الغ&&&&&د، اج&&&&&تماع لل&&&&&ـ 

وال&دول المنتس&بة س&وف يعق&د ف&ي التاسعة         " األوروب&ية 
 .را، في الساعة التاسعة، شكC0713في القاعة 

حس&نا إن ل&م تك&ن لديكم أي تعليقات          : الرئKيس  
أخ&رى أو إسهامات أو أسئلة، سوف نرفع هذه الجلسة           
ونبدأ في ندوة من جانب المعهد الدولي لقانون الفضاء        
والمرآز األوروبي لقانون الفضاء في الساعة الرابعة        

 .في هذه القاعة

 40/15اختتمت الجلسة الساعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
، 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 . نس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية       التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مست      

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

خط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في   آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى ال         
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
 

V.01-83599 

 


