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 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/15افتتحت الجلسة الساعة 

 ب&&&&&دأت أعم&&&&&ال اللج&&&&&نة الفرع&&&&&ية :الرئFFFFFيس
س&يداتي وس&ادتي أعل&ن افتتاح االجتماع رقم         . القانون&ية 

 للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ال&&تابعة للج&&نة اس&&تخدام   644
 .الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

إث&ر التعل&يقات التي استمعنا إليها في مناقشاتنا         
على . اليومالس&ابقة أود أن نلخص ما سنقوم به عصر           

أس&&&اس النقاش&&&ات الت&&&ي أجري&&&ناها ص&&&باح ال&&&يوم فإن&&&نا  
س&نعلق النظر في البند الرابع المعني بحالة المعاهدات         
الخم&&&س ال&&&&تابعة لألم&&&&م الم&&&تحدة والمعن&&&&ية بالفض&&&&اء   
الخارج&ي وتطب&يقها ونن&تظر النتائج التي ستؤدي إليها           
المش&&&اورات غ&&&ير الرس&&&مية الت&&&ي س&&&نجريها غ&&&دا ف&&&ي 

 .العصر

ت عFن أنشFطة المنظمات الدولية فيما يتعلق         معلومFا 
 بقانون الفضاء

ولذل&&&ك فإن&&&نا س&&&نبدأ عص&&&ر ال&&&يوم باس&&&تكمال   
ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الخ&&امس م&&ن ج&&دول أعمال&&نا بع&&نوان    

معلوم&ات ع&ن أنش&طة الم&نظمات الدول&ية ف&يما يتعلق             "
وبعد ذلك سنستأنف في الجلسة العامة " بقانون الفضاء

لس&ابع، وإذا م&ا سمح لنا    ال&نظر ف&ي البندي&ن الس&ادس وا        
الوق&ت بذل&ك، ف&إن ف&ريق العم&ل المعن&ي بالبند السادس              
س&&يجتمع للم&&رة األول&&ى تح&&ت رئاس&&ة الس&&يدة فلوري&&س   

 .ليرة من المكسيك

أيه&ا الم&ندوبون الك&رام، سنستأنف اآلن النظر       
معلومات "في البند الخامس من جدول أعمالنا بعنوان        
لق بق&&&انون ع&&&ن أنش&&&طة الم&&&نظمات الدول&&&ية ف&&&يما ي&&&تع 

ل&يس ل&&دي أي م&تحدث ف&&ي قائم&ة المتحدثي&&ن    ". الفض&اء 
ه&ل هناك من وفد يود أن يأخذ      . بش&أن ه&ذا الب&ند بعي&نه       

الكلمة بشأن هذا البند، البند الخامس؟ ال أرى أي طلب 
ه&ل ه&ناك م&ن مراقبين يودون الحديث؟         . ألخ&ذ الكلم&ة   

ه&ل ه&ناك م&ن م&نظمات دول&ية ت&ود أن تعل&ق على هذا                 
رى أي طلب للكلمة، حسنا، سنستكمل النظر البند؟ ال أ

معلوم&&&&ات ع&&&&ن أنش&&&&طة  "ف&&&&ي الب&&&&ند الخ&&&&امس إذن،  
" الم&&&&نظمات الدول&&&&ية ف&&&&يما ي&&&&تعلق بق&&&&انون الفض&&&&اء   

 .سنستأنف النظر في هذا البند صباح الغد إذن

وآم&&&ا قل&&&ت ال&&&يوم ف&&&إن ه&&&ناك مم&&&ثل لهي&&&ئة       
ال&&ذي سيحض&&ر إلدالء ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[اليونيس&&كو 

وأود أن أحيط الوفود علما     .  البند غدا  بب&يان بش&أن ه&ذا     
أنه إثر هذا العرض وأي نقاش ينبثق عنه فإنني أعتزم 
أن أنه&ي النظر في البند الخامس، أي ننتهي من النظر   

ولذلك أحث الوفود التي تود   . ف&ي ه&ذا البند صباح الغد      
أن ت&&أخذ الكلم&&ة بش&&أن ه&&ذا الب&&ند أن تق&&يد أس&&مائها ف&&ي    

ة به&&ذا الب&&ند، وأن ت&&توجه إل&&ى  قائم&&ة المتحدثي&&ن المعن&&ي 
 .األمام للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن

تعFFريف الفضFFاء  : األمFFور المFFتعلقة يمFFا يلFFي  
الخارجFFFي وتعييFFFن حFFFدوده، وطبFFFيعة المFFFدار الثابFFFت  
بالنسFبة لFألرض وآيفFية استخدامه بما في ذلك بحث       
السFFبل والوسFFائل الكفFFيلة بضFFمان االسFFتخدام الرشFFيد 

بFت بالنسFبة لألرض دون مساس       والعFادل للمFدار الثا    
 بدور االتحاد الدولي لالتصاالت
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أيه&ا الم&ندوبون الك&رام، سنستأنف اآلن النظر       
ف&ي الجلس&ة العامة في البند السادس، البند السادس من           

األمور المتعلقة  "ج&دول أعمال&نا يحم&ل الع&نوان التالي          
 تع&&ريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن    -أل&&ف : بم&&ا يل&&ي 

يعة الم&&دار الثاب&ت بالنس&&بة ل&&ألرض   طب& �ح&دوده، ب&&اء  
وآيف&ية اس&تخدامه بم&ا ف&ي ذل&ك بح&ث الس&بل والوسائل          
الكف&&&يلة بض&&&مان االس&&&تخدام الرش&&&يد والع&&&ادل للم&&&دار   
الثاب&&&ت بالنس&&&بة ل&&&ألرض دون مس&&&اس ب&&&دور االتح&&&اد 

المتحدث األول على قائمتي هو  ". الدول&ي لالتص&االت   
ض&&&ل مم&&&ثل الوالي&&&ات الم&&&تحدة األمريك&&&ية الموق&&&ر، تف

 .سيدي

) الوالي&ات المتحدة األمريكية (السFيد ماتFياس    
ش&&كرا س&&يدي  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  (

س&يدي الرئ&يس، إن وفدي يود أن يعرب عن          . الرئ&يس 
آرائ&ه العام&ة بش&أن الب&ند الس&ادس م&ن ج&دول األعمال               

األم&&ور الم&&تعلقة يم&&ا يل&&ي، تع&&ريف الفض&&اء    "بع&&نوان 
طب&&&يعة الم&&&دار الثاب&&&ت  الخارج&&&ي وتعيي&&&ن ح&&&دوده، و 

بالنس&بة ل&ألرض وآيف&ية اس&تخدامه بم&ا ف&ي ذل&ك بحث             
الس&&بل والوس&&ائل الكف&&يلة بض&&مان االس&&تخدام الرش&&يد      
والع&&ادل للم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض دون مس&&اس   

 ".بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

وف&يما يتعلق بمسألة تعريف الفضاء الخارجي      
 ه&&ذا الموض&&وع بع&&ناية وتعيي&&ن ح&&دوده، فإن&&نا ق&&د بحث&&نا

وموقف&&نا ه&&و موق&&ف ثاب&&ت، وه&&و أن&&نا ال نح&&تاج إل&&ى       
تع&ريف للفض&اء الخارج&ي فليس&ت ه&ناك أي مشكالت            
قانون&&ية أو عمل&&ية ق&&د انبثق&&ت نت&&يجة لغ&&ياب م&&ثل ه&&ذا      
ال&&تعريف، عل&&ى العك&&س م&&ن ذل&&ك، ف&&إن ه&&ناك أنظم&&ة     
قانون&ية مخ&تلفة يتم تطبيقها فيما يخص المجال الجوي          

رج&&ي، وه&&ذه األنظم&&ة القانون&&ية آان&&ت     والفض&&اء الخا
تعم&ل بشكل جيد وال يوجد أي مشكالت ناجمة الفتقار    
إلى مثل هذا التعريف وتعيين الحدود، ولم يمنع غياب         
م&ثل ه&ذا ال&تعريف تط&ور األنش&طة في المجال الجوي       

ونح&&&&ن لس&&&&&نا مقت&&&&&نعون  . وف&&&&ي الفض&&&&&اء الخارج&&&&&ي 
بالم&&&بررات الت&&&ي تق&&&دم به&&&ا بع&&&ض الوف&&&ود، لت&&&برير      

رورة إيج&اد تعريف، فال توجد أي مشكالت نحتاج      ض& 
إل&&ى حله&&&ا، وإذا م&&ا قم&&&نا بوض&&ع ه&&&ذا ال&&&تعريف دون    
محاول&&ة إليج&&اد ح&&ل لمش&&كلة عمل&&ية ف&&إن ذل&&ك س&&يعتبر   

وه&&&&ناك وف&&&&ود أخ&&&&رى  . عمل&&&&ية محفوف&&&&ة بالمخاط&&&&ر 
اقترح&&ت أن&&نا بحاج&&ة إل&&ى تع&&ريف الفض&&اء الخارج&&ي     

ك&&ن وتعيي&&ن ح&&دوده لحماي&&ة س&&يادة ال&&دول، ولك&&ن ل&&م ت    
ه&ناك أي حال&ة ه&ددت ف&يها س&يادة الدول&ة نتيجة لغياب           

وح&&&تى إن آان&&&ت ه&&&ناك  . تع&&&ريف للفض&&&اء الخارج&&&ي 
مشكلة، فإنه سيتعين على اللجنة القانونية أن تنظر في        
عمل&ية وض&ع ال&تعريف بك&ل الح&ذر ال&الزم، فإنه مهما               
آ&ان ه&ذا ال&تعريف أو ه&ذا التعيين للحدود فإنه سيتميز         

أ الح&&االت أو بط&&ابع مح&&دود   بط&&ابع تعس&&في ف&&ي أس&&و   
ومق&&يد ف&&ي أفض&&ل الح&&االت نظ&&را لحال&&ة التكنولوج&&يا      
الراه&&&نة، ف&&&إن التكنولوج&&&يا ف&&&ي تط&&&ور مس&&&تمر وق&&&د    
انخف&ض االرتف&اع ال&الزم للمرآبات الفضائية للدوران         

ح&ول األرض وازداد االرتف&اع ال&ذي يمك&ن للطائ&&رات     
 . أن تحلق فيه حول األرض

ع أي خ&&&ط إذن، يج&&&ب عل&&&ى اللج&&&نة أال تض&&&   
اص&&&طناعي يفص&&&ل بي&&&ن المج&&&ال الج&&&وي والفض&&&اء      

إذن . الخارج&&ي، ألن ذل&&ك س&&يكون له عق&&بات وخ&&يمة     
علي&&نا أن ن&&تمهل ح&&تى نق&&وم ب&&تحديد مش&&كالت عمل&&ية      

 .تتطلب منا فعال وضع مثل هذا التعريف

أما فيما يتعلق بموضوع المدار الثابت بالنسبة 
ة ، ف&&إن الوالي&&ات الم&&تحدة ت&&بقى مل&&تزم  GSOل&&ألرض، 

بض&&&&رورة ض&&&&مان الوص&&&&ول المنص&&&&ف واالس&&&&تفادة  
المنصفة للجميع من هذا المدار الثابت بالنسبة لألرض 
وض&رورة م&راعاة االحتياجات الحقيقية للبلدان النامية        

وإن أفضل الجهات . واحتياجات االتصاالت بوجه عام
إلدارة الش&ؤون المتعلقة بهذا المدار الثابت هي منظمة        

إن هذه المنظمة قد آلفتها الدول      االتص&االت الدول&ية، ف    
 .باإلدارة الرشيدة لترددات اإلذاعة بشكل فعال ورشيد

إذن نح&ن نع&تقد أن منظمة االتصاالت الدولية         
ونحن نعتقد أن   . أفضل الهيئات للعناية بهذا الموضوع    

دس&&&تور ه&&&ذه الم&&&نظمة واالتفاق&&&ية واللوائ&&&ح المعن&&&ية      
تلف باإلذاع&&ة واآلل&&يات األخ&&رى تراع&&ي مص&&الح مخ&&   

ال&&&بلدان ف&&&يما يخ&&&ص اس&&&تخدام الم&&&دار الثاب&&&ت ح&&&ول     
 .األرض وطيف الترددات اإلذاعية

ثان&يا، نحن ال نستطيع أن نوافق على إخضاع     
الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض لس&&يادة أي دول&&ة، أو      

وإن . إعط&اء م&زايا لدول&ة م&ا الس&تخدام ه&ذه المدارات            
  آيلومتر من36000موق&ع ه&ذا الم&دار يق&ع عل&ى بع&د            

ف&&وق س&&طح األرض، وه&&و يق&&ع إذن ف&&ي المج&&ال ال&&ذي  
نس&ميه بمج&ال الفض&اء الخارجي وفقا للتعريف الوارد           

وه&ذه االتفاق&ية، ف&ي الم&ادة األول&ى      . 1967ف&ي اتفاق&ية   
م&نها، ت&نص على أن الفضاء الخارجي يجب أن يكون       
م&&تاحا لح&&رية االستكش&&اف واالس&&تخدام م&&ن ق&&بل آ&&ل      

قا لمبادئ المساواة ال&دول دون تمي&يز م&ن أي ن&وع ووف      
والم&&ادة . والم&&بادئ الت&&ي ي&&نص عل&&يها الق&&انون الدول&&ي  

الثان&ية م&ن ه&ذه االتفاق&ية، ت&نص عل&ى أن&ه ال يوجد أي         
تمل&&&&ك وطن&&&&ي أو أي دع&&&&وة للس&&&&يادة أو أي اس&&&&تخدام 

 .ووضع يد لمثل هذه الموارد

نش&&&كرك س&&&يدي الرئ&&&يس إلعطائ&&&نا الفرص&&&ة   
 الهام من   لإلع&راب ع&ن وجهات نظرنا بشأن هذا البند        

 .جدول أعمالنا

ش&&&&كرا للس&&&&يد م&&&&ندوب الوالي&&&&ات   : الرئFFFFيس
الم&تحدة األمريك&ية عل&ى ب&يانه بش&أن البند السادس من             

ه&ل ه&ناك م&ن وف&د آخ&ر ي&ود أن ي&&أخذ       . ج&دول أعمال&نا  
الكلمة هنا في الجلسة العامة للجنة القانونية بشأن البند         

م&&&ندوب االتح&&&اد الروس&&&ي يطل&&&ب الكلم&&&ة،   . الس&&&ادس
 .ديتفضل سي
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ترجمة ) (االتح&اد الروسي  (السFيد تيتوشFكين     
نحن . شكرا سيدي الرئيس  ): فوري&ة من اللغة الروسية    

نهن&ئ مندوبة المكسيك النتخابها رئيسة للفريق المعني   
بال&&نظر ف&&ي مس&&ألة تع&&ريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن 

ونحن نأمل أن نتوصل إلى نتائج حميدة تحت        . ح&دوده 
 .كرئاسة السيدة مندوبة المكسي

س&&&&&&&يدي الرئ&&&&&&&يس، إن ال&&&&&&&تطور العلم&&&&&&&&ي    
والتكنولوج&&ي وزي&&ادة الط&&ابع ال&&تجاري ال&&ذي تتس&&م ب&&ه  
األنش&&طة الفض&&ائية يح&&دو ب&&نا إل&&ى المض&&ي قدم&&ا ف&&ي       
ال&نظر ف&ي ض&رورة وض&ع تع&ريف للفض&اء الخارجي             

ال توج&د أي ح&دود إل&ى اآلن، وغياب          . وتعيي&ن ح&دوده   
 م&ثل ه&ذه الح&دود يتطلب من أن نوجد حال للدول التي             

تواج&&ه ص&&عوبة لحماي&&ة أراض&&يها وذل&&ك ينط&&بق م&&ثال    
ففي المجال الجوي ال توجد أي      . عل&ى المج&ال الج&وي     

ح&دود توض&ح الوالي&ة القضائية وسلطة آل دولة ومن           
ش&أن ذل&ك أن يش&كل مش&كلة ف&ي المس&تقبل القريب فيما               

وع&&&ندما نحل&&&ل الق&&&انون  . يخ&&&ص األنش&&&طة الفض&&&ائية 
اك أوجه للتناقض   الدول&ي المعاص&ر، فإن&نا نتبين أن هن        

بي&&&ن مخ&&&تلف األنظم&&&ة القانون&&&ية الت&&&ي تحك&&&م المج&&&ال  
 .الجوي وتحكم آذلك الفضاء الخارجي

إذن يتعي&ن علي&نا أن نبين الحدود الفاصلة بين           
المج&&ال الج&&وي والفض&&اء الخارج&&ي، ويج&&ب أن نض&&ع 
ح&&دودا آذل&&ك، تبي&&ن م&&ا ه&&و المج&&ال الوطن&&ي وم&&ا ه&&و    

ص&&&عبة إذ أن المج&&&ال ال&&&دول، وه&&&ذه العمل&&&ية س&&&تكون 
الفض&اء الخارج&ي يعت&بر آل ال يتجزأ ويعتبر عنصرا           
م&ن عناص&ر ال&تراث المش&ترك للبشرية جمعاء، فكيف         

 .لنا أن نقسمه

ومم&&ا ت&&نص عل&&يه المع&&اهدات ه&&و حظ&&ر نش&&ر 
األس&&لحة ال&&نووية س&&واء آ&&ان ذل&&ك ف&&ي المج&&ال الج&&وي  

ويحظ&&&ر آذل&&&ك . الفض&&&ائي أو ف&&&ي األجس&&&ام الس&&&ماوية
ار الش&امل في الفضاء الخارجي،   اس&تخدام أس&لحة الدم&     

وه&&ذه األحك&&ام ال تنط&&بق عل&&ى المج&&ال الج&&وي إذا م&&ا    
 .نظرنا في االتفاقيات المعنية بهذا الموضوع

إن الدول ليست مضطرة إلى استغالل مجالها       
الج&&وي ل&&نفع ومص&&لحة بق&&ية ال&&بلدان، إذن ذل&&ك وض&&ع   
يخ&تلف ع&ن الوض&ع الس&ائد بالنس&بة للفض&اء الخارجي           

 .فضاء الخارجيومعاهدات ال

وم&ن ناح&ية أخرى، فإنني آما قلت، أعتبر أن      
. الفضاء الخارجي يعتبر تراثا مشترآا للبشرية جمعاء    

إن ال&&&دول ليس&&&ت مس&&&ؤولة ع&&&ن األض&&&رار الملحق&&&ة      
بالطائ&&رات، وبالتال&&ي إذا م&&ا طبق&&نا نف&&س الق&&اعدة فم&&ن   
المف&روض أن ال تك&ون ال&دول مس&ؤولة ع&ن األضرار         

أو المرآ&&بات الفض&&ائية الت&&ي  الت&&ي تحدثه&&ا المح&&رآات  
إذن، . تك&ون ملك&ا لهي&ئات أو أفراد مستقلين عن الدولة       

مس&&&&ألة المس&&&&ؤولية ف&&&&ي المج&&&&ال الج&&&&وي وبالنس&&&&بة     
للطائ&رات تختلف باختالف النظام القانوني الذي يحكم     

هناك . ه&ذه الطائ&رات وي&توقف عل&ى القواع&د الوطن&ية           
 .خصائص وأحكام محددة في هذا المجال

ق تق&&&ع عل&&&يها مس&&&ؤولية آامل&&&ة  دول&&&ة اإلط&&&ال
ومطلق&&ة لدف&&ع تعويض&&ات ع&&ن األض&&رار الت&&ي تس&&ببها   
المرآبات الفضائية التابعة لها على سطح األرض، أو        
األض&&&رار الت&&&ي تلحقه&&&ا بطائ&&&رة م&&&ثال تحل&&&ق ح&&&ول      

وإذا ما حدثت مثل هذه األضرار في الفضاء        . األرض
الخارج&&ي، ف&&إن المس&&ؤولية تق&&ع عل&&ى ع&&اتق مرتك&&ب      

ذا ف&إن غ&ياب حد فاصل بين المجال الجوي      ول& . الخط&أ 
وبي&ن الفض&اء الخارج&ي ال يس&مح ل&نا بتحديد االرتفاع             
ال&&ذي ينته&&ي ع&&نده تطب&&يق ق&&اعدة المس&&ؤولية المطلق&&ة     
والكامل&ة وي&بدأ ع&نده تطب&يق م&بدأ المس&ؤولية الت&ي تقع          

إذن نحن  . عل&ى ع&اتق الدول&ة فق&ط إذا ما ارتكبت خطأ           
نحن بحاجة آذلك إلى    بحاجة إلى هذا الخط الفاصل، و     

وض&ع س&جل دول&ي بالمرآ&بات الفض&ائية، عف&وا سجل             
 .بالطائرات، ال يوجد مثل هذا السجل

إن ال&&&دول ال تس&&&تطيع أن تق&&&وم ب&&&أي أنش&&&طة   
جوي&ة ف&ي المج&ال الج&وي الوطن&ي التابع لدولة أخرى             

إن . دون الحص&&ول عل&&ى إذن م&&ن ه&&ذه الدول&&ة المعن&&ية  
ف&&ا لمالح&&ي  ط&&اقم الطائ&&رات ورآ&&اب الطائ&&رات، خال   

الفض&&&&اء ال يعت&&&&برون بم&&&&ثابة مرس&&&&لين أو موف&&&&دون    
للبش&&&رية آم&&&ا ورد ذآ&&&ر ذل&&&ك ف&&&ي االتفاق&&&ية ف&&&ي س&&&نة 

وهذا مجرد فرق ينم عن االختالف الكبير بين . 1967
األنظم&ة المط&بقة، وه&و ي&دل عل&ى ضرورة وضع حد             
فاص&&&ل بي&&&ن المج&&&ال الج&&&وي م&&&ن ناح&&&ية والفض&&&اء        

لحال&&ة ع&&ندما وف&&ي ه&&ذه ا. الخارج&&ي م&&ن ناح&&ية أخ&&رى
نح&دد المج&ال الخ&اص بالفض&اء الخارج&ي، فإنه يتعين            
أن نم&نح المرآ&بات الفض&ائية الح&ق ف&ي الع&بور بشكل              
آم&&&&ن ال يس&&&&بب أي مش&&&&اآل ع&&&&ندما تم&&&&ر المرآ&&&&بة       
الفض&ائية، إذن بالمج&ال الج&وي لدول&ة م&ا وعندما تمر             
بالمج&ال الج&وي م&رة أخ&رى عند عودتها إلى األرض          

 يكون العبور آمنا سواء آان      إذن يجب أن  . من مدارها 
شكرا . ف&ي عمل&ية اإلطالق إلى المدار أو اإلخراج منه     

 .جزيال

آنا . ش&كرا ج&زيال لالتح&اد الروسي      : الرئFيس 
نواج&ه بع&&ض الص&&عوبات ف&ي ت&&رجمة خط&&ابك خاص&&ة   
بالنس&&بة إل&&ى اللغ&&ة اإلنكل&&يزية، بالنس&&بة إل&&ى م&&ا تبع&&ته     

قت وآن&ت أتبع اللغة الروسية أنا شخصيا، ولكن من و         
إل&&ى آخ&&ر آن&&ت أس&&تمع إل&&ى ال&&ترجمة اإلنكل&&يزية وآ&&ان  
لدي&&نا بع&&ض األخط&&اء م&&ن حي&&ث المص&&طلحات، لذل&&ك    
أع&تذر م&نك باس&م المترجم، ولكنني أناشد من المترجم           
الف&وري باللغ&ة اإلنكليزية أن يكون دقيقا للغاية خاصة           

 .بالنسبة إلى المصطلحات

ه&&ل م&&ن وف&&د يرغ&&ب ف&&ي التعل&&يق عل&&ى ه&&ذا       
 .لكلمة لليونانا. الموضوع
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ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
شكرا جزيال حضرة الرئيس، إن     ): م&ن اللغة الفرنسية   

 .موقف اليونان واضح في هذا المجال

أوال، بالنسبة  . وأود فق&ط أن أش&ير إل&ى ما يلي         
إل&ى أل&ف من بندنا السادس، تعريف الفضاء الخارجي          

نستكمل النظر أو   وتعيي&ن ح&دوده، م&نذ ثالث&ة أعوام لم           
باألح&&&رى مناقش&&&ة وتقي&&&يم مخ&&&تلف االس&&&تبيانات الت&&&ي  
أرسلت حول األجسام الفضائية والجوية، وهنا أود أن        

تمكنا من جمع بعض البيانات من خالل       . أطرح سؤال 
تل&ك ال&ردود الت&ي حص&لنا عل&يها م&ن هذه االستبيانات،              
وبع&&د ذل&&ك ش&&هدنا ص&&متا عم&&يقا، اعذرون&&ي عل&&ى ه&&ذه   

ن&نا آ&نا قد علقنا على أهمية بالغة على هذا           الع&بارة ولك  
الموض&وع ول&م نع&د نحصل على رد، إذن علقنا أهمية            
بالغ&&ة عل&&ى أعمال&&نا ألن&&ه بالنس&&بة إلي&&نا آ&&ان م&&ن المه&&م   
للغاي&&ة أن نع&&رف م&&ا ه&&و موق&&ف ال&&دول بالنس&&بة إل&&ى       

واجه&نا مشكلة  . بع&ض الجوان&ب العمل&ية له&ذه المش&كلة       
 أن نرسم حدودا أم أساس&ية ول&م نك&ن نعرف هل يمكننا       

ال ه&نا، إذن بالنس&بة إل&ى ه&ذه المعلوم&ات، لدي&نا أصال               
أجس&&&ام فض&&&ائية جوي&&&ة، لدي&&&نا أيض&&&ا محط&&&ات لديه&&&ا    

، أو عقد   Hubsمنصات ستكون هي، وهي معروفة بالـ       
االتص&&االت باألح&&رى، وه&&ي الت&&ي س&&تكون قائم&&ة ف&&ي   
الفض&&اء، وبالتال&&ي لدي&&نا ه&&نا مواض&&يع إض&&افية غ&&ير       

ئية الجوي&&&&ة الت&&&&ي حاول&&&&نا أن نض&&&&ع األجس&&&&ام الفض&&&&ا
س&&جالت به&&ا وه&&ي بالنس&&بة إل&&ى آيف&&ية تطب&&يق هذي&&ن      
النظامي&&ن القانوني&&ن، م&&ن ناح&&ية الق&&انون الج&&وي وم&&ن   

 .ناحية القانون الفضائي

لذل&&&ك أود ع&&&برك أن أط&&&رح، عل&&&ى المكت&&&ب، 
مكت&ب شؤون الفضاء الخارجي، أو حتى على أي وفد      

 المج&&ال، آخ&&ر، آ&&يف يمك&&ن أن نح&&رز تقدم&&ا ف&&ي ه&&ذا   
وخاص&&ة بالنس&&بة إل&&ى إح&&راز تق&&دم إل&&ى ه&&ذه العمل&&ية       
والس&&&يما االس&&&تبيانات المرت&&&بطة باألجس&&&ام الفض&&&ائية  
الجوي&&ة؟ ه&&ذه ه&&ي األس&&ئلة الت&&ي آن&&ت أود أن أط&&رحها 

 .عليكم هنا

ث&&م بالنس&&بة إل&&ى ب&&اء م&&ن ب&&ندنا، طب&&يعة الم&&دار  
م&ا أود أن أثيره هنا مرة       . الثاب&ت بالنس&بة إل&ى األرض      

؟ي&&تعذر [يض&&ا، ه&&و وآم&&ا أش&&ار إل&&يه زميل&&نا     أخ&&رى أ
، ق&ال ه&ذا الموض&وع، عل&ق عل&يه م&نذ فترة           ]س&ماعها؟ 

طويل&&&ة، ق&&&ال، إن الم&&&دار، إن م&&&دار الس&&&واتل الثاب&&&تة    
بالنس&&بة إل&&ى األرض م&&ن دون ال&&ترددات اإلذاع&&ية ال     
ف&&ائدة له، ال ف&&ائدة له م&&ن الناح&&ية العمل&&ية أقل&&ه، وإذن        

نظام القانوني؟ آيف   المش&كلة ه&ي، آ&يف نح&ترم هذا ال         
نحترم تلك القواعد التي تنظم هي آيفية استخدام طيف 
ال&&ترددات الت&&ي ترت&&بط بمخ&&تلف المواق&&ع عل&&ى م&&دار       
الس&واتل الثاب&ت بالنسبة لألرض؟ وهنا أعتقد أنه علينا        
أن نردد مرة أخرى، نحن نواجه مشكلة صعبة للغاية، 

تى عن ولو آنا نتكلم هنا عن القانون العام الدولي أو ح
تع&&&رفون ج&&&يدا أن&&&ه . ق&&&انون ج&&&وي أو ق&&&انون فض&&&ائي

بالنس&بة إلى الترددات التي ترتبط ببعض المواقع على         
الم&دار، تع&رفون أنه&ا ال تنطبق على آيفية توزيع تلك            

ال&ترددات وخطة توزيعها، بل المبدأ المطبق هو، أول         
 first comeم&ن يص&ل هو أول من يحصل على خدمة،   

first serve  اإلنكل&يزية، وبالتال&ي ه&ذا تعس&ف ف&ي       باللغ&ة
وه&&نا نواج&&ه ص&&عوبة ألن&&نا . االس&&تفادة م&&ن ه&&ذه الق&&درة

نح&&اول أن نض&&من أن آاف&&ة ال&&دول عل&&ى وج&&ه األرض 
لديه&&ا الق&&درة عل&&ى أن تص&&ل إل&&ى موق&&ع عل&&ى الم&&دار      
وآذل&ك على تردد يرتبط بذلك الموقع يمكن استعماله،         

ن طورت موقع قابل لالستعمال، ألنه لدينا دول سبق أ     
أنظم&&&ة آب&&&يرة س&&&اتلية، أتكل&&&م أن&&&ا ع&&&ن الم&&&دار الثاب&&&ت 

 .بالنسبة إلى األرض

إذن لدي&&&نا دول ط&&&ورت عمله&&&ا ف&&&ي الفض&&&اء   
ولك&&&نها بحك&&&م الواق&&&ع تح&&&د م&&&ن آيف&&&ية اس&&&تعمال ه&&&ذه  
المواق&ع عل&ى الم&دار، وبالتال&ي، آ&يف يمكن&نا أن ننظم              
ه&ذا األم&&ر؟ فه&&و غ&&ير مرت&بط بق&&انون الفض&&اء حص&&را   

ود أن أع&&رف، بالنس&&بة إل&&ى ه&&ذه المش&&كلة   لذل&&ك أ. ه&&نا
العملية، أعتقد أنه من المشروع للغاية والمعقول حتى، 
أنه بالنسبة إلى موقف البلدان النامية، مع أنني ال أحب 
ه&ذه التس&مية ولك&نها م&ن الممارس&ات التي نعتمدها في         
األم&&م الم&&تحدة ف&&ي ف&&ترة م&&ا بع&&د الح&&رب، نس&&مي تل&&ك    

ب أن نضمن هنا أنه في فترة ال&دول بالنامية، ولكن يج    
زمن&ية معي&نة إن ق&درة الوص&ول إلى هذه المواقع على             
الم&&دار يج&&ب أن تك&&ون ح&&رة وبم&&ا ف&&ي ذل&&ك ال&&ترددات   
المرت&بطة ب&تلك المواق&ع آي نضمن استخدامها ألنظمة     

ال أتكلم هنا . االتصاالت الساتلية على الصعيد الوطني    
الم&&ية ع&&ن ال&&نظم الدول&&ية أو ح&&تى مخ&&تلف األنظم&&ة الع 

الت&ي هي قائمة هنا، ولكن أعتقد أنه يجب أن نتنبه هنا            
ألن الفضاء الجوي والخارجي ليسا ملكا للدول مع أن          
ال&&دول تق&&وم بمراه&&نات اقتص&&ادية عل&&ى ه&&ذا الفض&&اء،    
وتح&اول أن تؤج&ر ح&تى بع&ض ال&ترددات عل&ى مواقع            
معي&نة ف&ي االتص&االت الفض&ائية ولو آانت تحاول هنا        

 .صى حد ممكن من هذا المجالألن تستفيد إلى أق

إذن نح&ن هنا نحاول أن نضمن أن هذا النظام         
العالم&&&ي الس&&&تخدام ه&&&ذه األماآ&&&ن والمواق&&&ع يج&&&ب أن  

شكرا . يكون محترما على أنه هو ملك للبشرية جمعاء     
 .حضرة الرئيس

ش&&كرا لمم&&ثل ال&&يونان الموق&&ر عل&&ى  : الرئFFيس
نب ه&ذه المس&اهمة الت&ي لفت&ت انتباه&نا بالنسبة إلى جوا            

مهمة للغاية بالنسبة إلى استخدام المدار الثابت بالنسبة        
 .إلى األرض والترددات المرتبطة بهذا المدار

حض&&رة الس&&يدات والس&&ادة، ل&&م يع&&د ل&&دي م&&ن     
مم&&&&ثل . م&&&&تحدث آخ&&&&ر يطل&&&&ب الكلم&&&&ة، بل&&&&ى، عف&&&&وا 

 .األرجنتين يطلب الكلمة، تفضل

ترجمة فورية ) (األرجنتي&ن (السFيد فFيغويروا     
ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس، ): بانيةم&&ن اللغ&&ة اإلس&&

اس&مح ل&ي أوال أن أش&ير إل&ى أن&نا نود أن نهنئ زميلتنا               
م&ن المكسيك التي قبلت بترأس الفريق العامل، وآذلك      
ن&&ود أن نش&&ير إل&&ى أن&&نا ألس&&باب معي&&نة ل&&ن نتمك&&ن م&&ن   
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االض&&&طالع به&&&ذه المس&&&ؤولية بإط&&&ار الف&&&ريق، وه&&&ذا    
مواقع على موضوع في غاية األهمية خاصة بالنسبة لل

نحن نود أن نعرب عن . المدار الثابت بالنسبة لألرض
ارتياحنا حيال االتفاق الذي توصلنا إليه بتوافق اآلراء        

 .في دورتنا الماضية

بالنس&&&بة إل&&&ى الب&&&ند الس&&&ادس فنح&&&ن نعت&&&بر أن  
ال&&تطورات التكنولوج&&ية والعلم&&ية آان&&ت مهم&&ة للغاي&&ة    
اء، وق&&يمة وآذل&&ك أض&&فنا معلوم&&ات مت&&نوعة ف&&ي الفض&&

وبالتال&&ي ف&&إن تواف&&ق اآلراء ه&&ذا أساس&&ي خاص&&ة م&&ع      
إح&راز تق&دم ف&ي الفض&اء واستكش&اف الفض&اء مما دفع              
بنا إلى أن نطرح أسئلة آثيرة وهذه األسئلة تحتاج إلى      
تحدي&&د الم&&بادئ م&&رة أخ&&رى بش&&كل مك&&رس ويقي&&ن م&&ن  

 .دون أن نمس بهذه االتفاقيات

ف&&ي الواق&&ع إن الم&&رحلة االستكش&&افية للفض&&اء   
ت&&ي آان&&ت استكش&&افية بح&&تة ق&&د وص&&لت إل&&ى نهاي&&تها،  ال

ألن مش&اآل آثيرة برزت في الناحية القانونية وهي قد   
تخط&ت ه&ذه ال&نظريات البح&تة، دل&يل على ذلك يبرهن       
م&&ا أش&&رت إل&&يه ومواض&&يع عالج&&ناها ه&&نا، ه&&ي م&&ثال      
اس&تخدام الم&دار الثابت بالنسبة إلى األرض أو تسويق           

الطابع التجاري لتلك   بع&ض األنش&طة ف&ي الفض&اء، أو          
فالجميع يعرف أن هذا الوضع سيزداد سوءا . األنشطة

إن ل&&&م نتمك&&&ن م&&&ن تعيي&&&ن ح&&&دود واض&&&حة للفض&&&اء        
 .شكرا. الخارجي

شكرا لممثل األرجنتين الموقر على     : الرئيس
واس&&محوا ل&&ي اآلن أن أعط&&ي الكلم&&&ة    . ه&&ذه المداخل&&ة  

 .لممثل آولومبيا، تفضل

ت&&&رجمة ) (اآولومب&&&ي(السFFFيد اريفFFFالو ايبFFFيس 
ش&&&كرا ج&&زيال حض&&&رة  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&&ة اإلس&&بانية   

الرئ&&يس، ي&&ود وف&&دي أن يهن&&ئ مم&&ثلة المكس&&يك عل&&ى      
ق&&&بولها ب&&&ترأس الف&&&ريق الع&&&امل، فنح&&&ن فخوري&&&ن ف&&&ي 
رؤي&&تها ف&&ي مقع&&د الرئاس&&ة، ويمك&&نها بالط&&بع أن تع&&ول  

 .على دعمنا في الوفد الكولومبي

حض&رة الرئيس، ال أريد أن أآرر ما سبق أن          
ح&ن أش&رنا إل&يه بالنسبة إلى المدار الثابت بالنسبة إلى       ن

األرض ومخ&&&تلف الب&&&يانات الت&&&ي علق&&&ت عل&&&ى ه&&&ذا      
الموض&&وع، فنح&&ن ن&&رى أن ه&&ذا الموض&&وع أساس&&ي،     
خاصة بالنسبة إلى الوصول إلى المدار الثابت بالنسبة        
إل&ى األرض، ويج&&ب أن ن&&أخذ بعي&&ن االعت&&بار مخ&&تلف  

ى مالحظتي&&&ن ال&&&دول وآذل&&&ك س&&&بق أن أش&&&رت أن&&&ا إل&&& 
 .تثيران قلقنا، وهما في غاية األهمية

أوال، العالق&&&&ة الوث&&&&يقة م&&&&ع االتح&&&&اد الدول&&&&ي  
، لق&&&&د أش&&&&ير   ITUلالتص&&&&االت الس&&&&لكية والالس&&&&لكية    

 بصفتها ITUبوض&وح جل&ي ف&ي ه&ذه القاع&ة إلى أن الـ             
الفن&&ية وقدراته&&ا الفن&&ية حي&&ث ال&&دول األعض&&اء توج&&ه      

ول األعض&&اء أنش&&طتها م&&ن خالله&&ا، أش&&ير إل&&ى أن ال&&د  
تعم&ل باالنس&جام والتنس&يق م&ع الكوب&وس وأننا نحاول            

أن نضمن هذا، لذلك أود أن أرآز على هذا الموضوع 
ألن&&&نا اتفق&&&نا ف&&&ي الع&&&ام الماض&&&ي عل&&&ى آيف&&&ية معالج&&&ة 
موض&&وع الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة إل&&ى األرض وذل&&ك      
نظ&را لمس&اهمات جديدة وتطورات جديدة طرأت على      

ن ن&&&ود أن نتمس&&&ك ب&&&توافق لذل&&&ك نح&& . ه&&ذا الموض&&&وع 
 .اآلراء هذا

ش&كرا لمم&ثل آولومب&يا الموقر على        : الرئFيس 
هل . مس&اهمته ح&ول الب&ند الس&ادس م&ن ج&دول أعمالنا            

م&ن وفد آخر يطلب الكلمة؟ هل من طلب آخر للكلمة؟            
 .ال

أتأس&&ف للق&&ول أنن&&ي ف&&ي ه&&ذه الجلس&&ة ال أرى    
 مع&نا ف&ي ه&ذه القاعة، لسوء الحظ،          ITUمم&ثل االتح&اد     

 عادة يحضر ويقدم مساهمة قيمة لنا في آل دورة،          هو
 ITUفاالتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية  

ه&&و م&&نظمة متخصص&&ة فن&&ية ولطالم&&ا آان&&ت مس&&اهمته  
لقد قال لي زميلي هنا من األمانة أن ممثل الـ . بناءة لنا

ITU             ق&د اع&تذر ع&ن ع&دم إمكانية حضوره لهذه الدورة 
.  يحض&&ر ف&&ي ال&&دورة المق&&بلة  ب&&الذات ولك&&ن ن&&رجو أن  

وبالط&بع إن األمان&ة ومكتب شؤون الفضاء الخارجي،         
يمك&نهم ربم&ا أن يف&يدوا أمان&ة االتح&اد بأن ترسل دائما              
مم&ثال لحضور اجتماعاتنا، ألننا نعالج مواضيع مهمة        
ومعق&&دة وترت&&بط باس&&تخدام الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة إل&&ى  

ع أيضا  األرض ونح&تاج إل&ى مش&ورة االتح&اد، مواضي         
مرت&بطة بتوزيع الترددات اإلذاعية ونود أن نعرف ما         
ه&ي دائم&ا آخ&ر ال&تطورات الت&ي يتوص&ل إليها االتحاد              

 .في هذا المجال

ش&&&كرا إذن عل&&&ى آاف&&&ة المداخ&&&الت ف&&&ي ه&&&ذا    
المج&ال، ونس&تكمل نح&ن ال&نظر ف&ي الب&ند الس&ادس م&ن         

 .جدول أعمالنا في الجلسة العامة غدا صباحا

 الصFFFFلة باسFFFFتخدام الطاقFFFFة  مFFFFراجعة المFFFFبادئ ذات
 النووية في الفضاء الخارجي

حضرة المندوبين الكرام، اسمحوا لي اآلن أن 
أس&&تكمل ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الس&&ابع م&&ن ج&&دول أعمال&&نا       

مراجعة المبادئ ذات الصلة باستخدام الطاقة النووية  "
ليس لدي من وفد يطلب الكلمة    " ف&ي الفضاء الخارجي   

ن، هل من وفد يرغب في     ح&ول ه&ذا الب&ند بالذات، ولك       
التعل&يق على هذا البند اليوم؟ البند السابع إذن، هل من           
م&تحدث يطل&&ب الكلم&&ة؟ إذن، نس&تكمل ال&&نظر ف&&ي الب&&ند   

 .السابع غدا صباحا أيضا

حض&&&رة المندوبي&&&ن الك&&&رام، س&&&أرفع الجلس&&&ة   
قري&&با للج&&نة الفرع&&ية ه&&نا، الجلس&&ة العام&&ة آ&&ي أس&&مح    

س&&ادس م&&ن أن يعق&&د للف&&ريق المؤل&&ف ف&&ي إط&&ار الب&&ند ال 
اج&تماعه برئاس&ة مم&ثلة المكسيك السيد فلوريس ليرة،          
ولكن، قبل أن أرفع هذه الجلسة أود أن أعلمكم بجدول      

 .أعمالنا غدا
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غ&دا صباحا نستكمل النظر، وأرجو أن ننتهي       
م&&&ن ال&&&نظر، ف&&&ي الب&&&ند الخ&&&امس م&&&ن ج&&&دول أعمال&&&نا   

معلوم&ات ح&ول أنش&طة الم&نظمات الدول&ية المرتبطة           "
، بع&&د ذل&ك نس&تكمل ال&&نظر ف&ي جلس&&ة    "ون الفض&اء بق&ان 

وإذا س&&&مح ل&&&نا . عام&&&ة ف&&&ي البندي&&&ن الس&&&ادس والس&&&ابع
الوق&&&ت ف&&&إن الف&&&ريق الع&&&امل الخ&&&اص بالب&&&ند الس&&&ادس  
يج&&&تمع ه&&&و أيض&&&ا ف&&&ي اج&&&تماع ث&&&ان برئاس&&&ة الس&&&يدة   

 .فلوريس ليرة من المكسيك

آم&&ا أش&&رت ف&&ي ف&&ترة س&&ابقة ال&&يوم إن&&نا غ&&دا       
لس&&ة لمش&&اورات غ&&ير  بع&&ض الظه&&ر س&&نكرس آ&&ل الج 

رس&مية آ&ي نتمك&ن م&ن ال&نظر ف&ي مختلف المقترحات        
الت&ي ب&رزت في إطار البندين الرابع والعاشر، أي أننا           
ل&&ن نح&&اول أن نك&&رر ه&&نا آاف&&ة المناقش&&ات ح&&ول آاف&&ة   

المواض&&&&يع ب&&&&ل س&&&&نحاول أن نعل&&&&ق عل&&&&ى مخ&&&&تلف     
وإن . المق&ترحات الت&ي أث&يرت ف&ي مناقشاتنا حتى اآلن          

ة من هذا النوع ستنعقد في هذه       مش&اورات غ&ير رس&مي     
القاع&&&ة ب&&&الذات م&&&ع إمكان&&&ية الحص&&&ول عل&&&ى خدم&&&ات 
ت&&&رجمة فوري&&&ة آامل&&&ة، وبالتال&&&ي يمك&&&ن لك&&&ل وف&&&د أن  
يحض&&ر ويتم&&تع بال&&ترجمة الفوري&&ة عل&&ى ق&&دم المس&&اواة 

 .ويمكن ألي وفد أن يقدم مساهمته بلغته الرسمية. هنا

ه&ل م&ن أس&ئلة أو تعل&يقات ح&ول ه&ذا الج&&دول       
به&ذا أعل&ن رفع هذه الجلسة، وأطلب من       . ؟ ال المق&ترح 

الس&&يدة فلوري&&س ل&&يرة أن تعق&&د الجلس&&ة األول&&ى للف&&ريق  
 .رفعت الجلسة. العامل حول البند السادس
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