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COPUOS/LEGAL/T.646  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 646 الجلسة
 00/10، الساعة 2001أبريل / نيسان6الجمعة 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 20/10افتتحت الجلسة الساعة 

 ب$دأت أعم$ال جلس$ة اللج$نة الفرعية          :الرئFيس 
 للج$نة الفرعية    646القانون$ية، أعل$ن افت$تاح االج$تماع         

القانون$ية ال$تابعة للج$نة اس$تخدام الفض$اء الخارجي في            
وق$$$بل أن نس$$$تمر ف$$$ي مناقش$$$اتنا  . األغ$$$راض الس$$$لمية

صباح اليوم، أود أن أبين لكم باختصار جدول أعمالنا         
 .لصباح اليوم

وم سنس$$$$تأنف ال$$$$نظر ف$$$$ي الب$$$$ند  ص$$$$باح ال$$$$ي
الخ$$امس م$$ن ج$$دول أعمال$$نا، ون$$أمل أن ننته$$ي م$$نه،     

معلوم$$ات ع$$ن أنش$$طة   "وه$$ذا الب$$ند الخ$$امس ع$$نوانه   
" الم$$$$نظمات الدول$$$$ية ف$$$$يما ي$$$$تعلق بق$$$$انون الفض$$$$اء   

وسنس$تأنف آذل$ك ف$ي الجلسة العامة النظر في البندين           
وآم$$$ا قل$$$ت . الس$$$ادس والس$$$ابع م$$$ن ج$$$دول األعم$$$ال 

لعص$ر فإنن$ي أع$تزم آذلك أن ننتهي من          ب$األمس ف$ي ا    
ال$$نظر ف$$ي الب$$ند الس$$ابع م$$ن ج$$دول أعمال$$نا ف$$ي جلس$$ة  

وبع$د ذل$ك قد نستطيع النظر في الجلسة         . ص$باح ال$يوم   
العام$ة ف$ي الب$ند التاس$ع، عل$ى أس$اس أول$ي، ه$ذا البند                 

اس$$تعراض مفه$$وم دول$$ة  "التاس$$ع ال$$ذي يحم$$ل ع$$نوان  
ام$$ة ف$$إن  ، وبع$$د ذل$$ك ع$$ند رف$$ع الجلس$$ة الع  "اإلط$$الق

الف$$ريق الع$$امل المعن$$ي بالب$$ند الس$$ادس س$$يجتمع للم$$رة  
وإذا . الثال$ثة تح$ت رئاسة السيدة فلوريس من المكسيك     

س$مح ل$نا الوق$ت بع$د ذل$ك، ف$إن الف$ريق العامل المعني           
" اس$$$تعراض مفه$$$وم دول$$$ة اإلط$$$الق  "بالب$$$ند التاس$$$ع  

 .سيجتمع باجتماعه األول

ا يتعلق  معلومFات عFن أنشFطة المنظمات الدولية فيم        
 .بقانون الفضاء

أيه$ا الم$ندوبون الكرام، آما قلت باألمس فإننا         
سنس$$تأنف ال$$يوم ال$$نظر ف$$ي الب$$ند الخ$$امس م$$ن ج$$دول   

معلوم$ات ع$ن أنشطة المنظمات الدولية فيما        "أعمال$نا   
وسنسمح لممثل رابطة القانون    " ي$تعلق بقانون الفضاء   

 ب$إدالء تقرير بشأن أنشطة المنظمة، وبعد   ILAالدول$ي 
ذل$ك إذا م$ا ودت بع$ض الوفود أن تأخذ الكلمة وننتهي        

. بذل$$ك ال$$نظر ف$$ي الب$$ند الخ$$امس م$$ن ج$$دول األعم$$ال    
وإنن$$ي أدع$$و اآلن مم$$ثل رابط$$ة الق$$انون الدول$$ي الس$$يد 
بوآش$تيغل لك$ي ي$أخذ الكلم$$ة وه$و رئ$يس لج$نة ق$$انون       
الفض$$$اء، وس$$$يدلي ب$$$يانا يوض$$$ح ل$$$نا أنش$$$طة منظم$$$ته 

 .يديتفضل س. رابطة القانون الدولي

) رابط$$$ة الق$$$انون الدول$$$ي(السFFFيد بوآشFFFتيغل 
ش$$كرا ج$$زيال ): ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة اإلنكل$$يزية  (

س$$$$يدي الرئ$$$$يس، وش$$$$كرا عل$$$$ى وج$$$$ه الخص$$$$وص    
إلعطائ$$$ي الفرص$$$ة لك$$$ي أتح$$$دث أم$$$ام ه$$$ذا الم$$$لء       
ألح$$يطكم علم$$ا بأنش$$طة رابط$$ة الق$$انون الدول$$ي ف$$يما     

 .يخص تطوير قانون الفضاء

توزي$ع تقري$ر خطي   لعلك$م تعلم$ون أن$ه ق$د ت$م           
بش$$$$$$$أن أنش$$$$$$$طتنا وذل$$$$$$$ك ف$$$$$$$ي إط$$$$$$$ار الوث$$$$$$$يقة      

A/AC.105/C.2/L.223 .    وبم$$ا أن الوث$$يقة وزع$$ت عل$$يكم
 .فإنني سأآتفي بإدالء بعض المالحظات القصيرة

إن لج$$$$نة الفض$$$$اء ال$$$$تابعة ل$$$$رابطة الق$$$$انون  
الدول$$$ي ق$$$د قدم$$$ت تقاري$$$ر ع$$$ن ال$$$تقدم المح$$$رز ف$$$ي    

 إل$ى لجنة    أنش$طتها ف$ي آ$ل س$نة، قدم$ت ه$ذه ال$تقارير             
. اس$$تخدام الفض$$اء الخارج$$ي ف$$ي األغ$$راض الس$$لمية    
. ونح$ن نحاول أن نستوفي هذه المعلومات في آل سنة  
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ونذآ$رآم أن ه$ناك مص$در للكث$ير م$ن المعلوم$ات في              
إط$ار الكتي$$ب ال$$ذي نص$$دره بع$د آ$$ل س$$نة، بع$$د انعق$$اد   

وه$$ذا الكتي$$ب يش$$تمل عل$$ى  . اج$$تماع رابطت$$نا الس$$نوي 
ا إلى الدول األعضاء ويشتمل     االس$تبيانات التي نرسله   

آذل$$$$ك عل$$$$ى ردود ال$$$$دول عل$$$$ى ه$$$$ذه االس$$$$تبيانات     
 .والبيانات التي تم إدالئها أثناء المؤتمر

وباإلض$$$افة إل$$$ى ذل$$$ك ه$$$ناك الق$$$رارات الت$$$ي 
ت$$تخذها جمع$$ية رابط$$ة الق$$انون الدول$$ي ف$$ي آ$$ل دورة    
لها، وتشتمل آذلك على القرارات المعنية بلجنة قانون     

م س$$يدي الرئ$$يس، فإن$$ي أن$$ا أت$$رأس  وآم$$ا قل$$ت. الفض$$اء
لج$$$نة ق$$$انون الفض$$$اء ولدي$$$نا مق$$$رر م$$$ن األرجنتي$$$ن،  
وأعض$$اء ه$$ذه اللج$$نة خ$$براء، وأعض$$اء بارزي$$ن ف$$ي    
لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية     

ونحن . وأعضاء آذلك في هذه اللجنة الفرعية القانونية
نع$$تمد نهج$$ا مش$$ترآا بي$$ن التخصص$$ات ف$$ي ممارس$$ة    

ش$طتنا ون$تعاون مع السيد األستاذ ريكس من ألمانيا،          أن
وه$و عض$و ف$ي اللجنة الفرعية العلمية ونتعاون آذلك      

 .مع األستاذ بيريك والسيد زميلنا من األرجنتين

ولج$$نة ق$$انون الفض$$اء ال$$تابعة لمنظمت$$نا ت$$نظر 
 :في المواضيع التالية

 اس$$$$$تعراض مع$$$$$اهدات ق$$$$$انون الفض$$$$$اء -1
إذن، نحن نرآز   . ء التجارية بال$نظر إل$ى أنشطة الفضا     

 .على الجوانب التجارية لهذه األنشطة
 تس$$$وية الم$$$نازعات ذات الص$$$لة بأنش$$$طة   -2
 .الفضاء

 . الحطام الفضائي-3

والتفاص$$$$يل واردة ف$$$$ي ال$$$$تقرير المع$$$$روض 
عل$$يكم وس$$أولي اه$$تماما خاص$$ا ل$$بعض الموض$$وعات  
ال$واردة ف$ي إط$ار الب$ند ال$رابع م$ن ج$دول أعم$ال هذه              

فرع$ية، وسأدلي ببعض المالحظات القصيرة      اللج$نة ال  
 .بشأن هذه الموضوعات الثالث

أوال، اس$$$تعراض مع$$$اهدات ق$$$انون الفض$$$اء    
بالنظر إلى أنشطة الفضاء التجارية، فوفقا لما ورد في 
تقري$رنا األخ$ير المق$دم إل$ى اللج$نة، فإن$نا ق$د قدمنا لكم                 
نتائج دراستنا بشأن هذا الموضوع وذلك باإلشارة إلى      

تم$ر التاس$ع والس$تين ل$رابطة القانون الدولي الذي           المؤ
 .يوليو الماضي/انعقد في شهر تموز

، فإنه  1967ف$يما ي$تعلق بمعاهدة الفضاء لعام        
بوج$ه ع$ام آ$نا نعت$بر هذه المعاهدة مرنة بالحد الكافي             
لك$ي تكون قاعدة لتنظيم أنشطة الهيئات التابعة للقطاع   

س$تاذ هوبر   والس$يد األ  . الخ$اص ف$ي الفض$اء الخارج$ي       
م$$ن ألمان$$يا، ق$$د وض$$ح أن$$نا بحاج$$ة إل$$ى تحس$$ين ه$$ذه      
المع$$اهدة إلض$$فاء الم$$زيد م$$ن اإليض$$اح عل$$ى بع$$ض     
المفاه$$يم، م$$ثل مفه$$وم الفض$$اء الخارج$$ي وإيج$$اد ح$$ل   
لمش$$$$كلة تعيي$$$$ن ح$$$$دود الفض$$$$اء وتع$$$$ريف األجس$$$$ام  
الفض$ائية وتحدي$د م$ا ه$و المقص$ود بالضبط من النافع             

نغير األحكام الواردة   وق$د اق$ترح آذل$ك أن        . المش$ترآة 

ف$$ي الم$$ادة السادس$$ة بش$$أن المس$$ؤولية الدول$$ية بحي$$ث      
نض$$في الم$$زيد م$$ن اإليض$$اح عل$$ى ه$$ذه األحك$$ام، وأن  
ن$$تحدث ع$$ن ال$$تزام ممك$$ن للدول$$ة لك$$ي تق$$وم بتطب$$يق     
القواني$ن، الق$$انون الدول$$ي ف$$يما يخ$$ص اإلش$$راف عل$$ى  
األنش$$طة الفض$$ائية الت$$ي تض$$طلع به$$ا الهي$$ئات ال$$تابعة  

وق$$$$د ت$$$$م . الخ$$$$اص ف$$$$ي الفض$$$$اء الخارج$$$$يللقط$$$$اع 
اإلع$$$$راب ع$$$$ن القل$$$$ق التال$$$$ي إذا م$$$$ا ت$$$$م إدخ$$$$ال أي 
تعدي$$الت، ف$$إن ذل$$ك م$$ن ش$$أنه أن يؤث$$ر عل$$ى القواني$$ن  
. والقواعد الرئيسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة

إذن، بدال من إدخال التعديالت والتحسينات، من شأننا       
الفض$$ائية أن نض$$ع ص$$كا دول$$يا جدي$$دا يحك$$م األنش$$طة  

 .التجارية بوجه خاص

، 1972ف$$يما ي$$تعلق باتفاق$$ية المس$$ؤولية لس$$نة  
ف$إن لجنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدولي         
أي$$دت ه$$ذه االتفاق$$ية تأي$$يدا آ$$امال، وأعرب$$نا ع$$ن رأي$$نا   

، وش$$جعنا ال$$دول  1998للج$$نة الفرع$$ية القانون$$ية ف$$ي   
ر الجمع$$ية عل$$ى تطب$$يق الم$$ادة الثال$$ثة وذل$$ك وفق$$ا لق$$را 

الذي ينص على مبدأ المعامل بالمثل      ] ؟277؟[العام$ة   
وذل$$$ك وفق$$$ا لألحك$$$ام الت$$$$ي تص$$$درها لج$$$نة تس$$$$وية      

وق$د أوصت اللجنة بمواءمة هذه االتفاقية،       . المطال$بات 
اتفاق$$$ية المس$$$ؤولية، م$$$ع الظ$$$روف الحال$$$ية والوض$$$ع  

وعلي$$نا أن نض$$في الم$$زيد م$$ن االتس$$اق بي$$ن    . الراه$$ن
الس$يما الم$ادة ال$رابعة، ويج$ب أن     أحك$ام ه$ذه اللج$نة و   

نح$$$يل ون$$$درج إش$$$ارة إل$$$ى م$$$الك ومش$$$غلي األجس$$$ام  
 .الفضائية

وخالف$ا لل$رأي الع$ام الس$ائد بي$ن أعضاء لجنة            
ق$انون الفض$اء ال$ذي يقض$ي بض$رورة اعتماد التفسير            
التقل$$$يدي له$$$ذه المع$$$اهدات ووض$$$ع اتفاق$$$يات جدي$$$دة     

نسحب إلدخ$ال ال$تعديالت الالزمة، فإن هذا الرأي ال ي         
عل$ى اتف$اق القم$ر، ف$إن العدد القليل من التصديق على      
ه$$ذه االتفاق$$ية، اتفاق$$ية القم$$ر، ي$$نم عل$$ى أن المج$$تمع       
الدول$ي ل$يس مس$تعدا الع$تماد مثل هذا االتفاق، ولذلك            
ينبغ$$ي ال$$نظر ف$$ي إمكان$$ية وض$$ع نظ$$ام دول$$ي إلدارة      

 .موارد القمر

ولجنتنا يتلخص رأيها فيما يلي، إما أن نحسن       
والس$$$يد ف$$$انس . التف$$$اق وإم$$$ا أن نس$$$تبدله بآخ$$$ر ه$$$ذا ا

م$ن هول$ندا قد أشار إلى أن الدول         ] ؟ي$تعذر س$ماعها؟   [
الم$تقدمة وال$دول النام$ية عل$ى ح$د الس$واء لم تبدي أي              

 .اهتمام باتفاق القمر

وق$$د ت$$زايد اتف$$اق اآلراء بي$$ن أعض$$اء اللج$$نة     
ف$يما يخ$ص االس$تلهام م$ن ق$انون ال$بحار والس$يما من               

 لع$$ام Montego Bayي عش$$ر م$$ن اتفاق$$ية  الج$$زء الح$$اد 
، ه$$ذا الج$$زء المعن$$ي بالتش$$ريعات الوطن$$ية ف$$ي  1982

وآما تعلمون فإن الجزء الحادي     . مج$ال ق$انون البحار    
عش$$$ر م$$$ن ه$$$ذه االتفاق$$$ية ق$$$د أدى إل$$$ى الم$$$زيد م$$$ن      

 .التفاوض للنظر في إمكانية التنفيذ بشكل أفضل



COPUOS/LEGAL/T.646 
 

 
3 

 وعلي$نا أن نتذآر من التقارير السابقة للرابطة       
والت$$ي رفع$$ت للكوب$$وس أن ال$$رابطة ق$$د راجع$$ت نص$$ا 
ح$$ول مش$$روع اتفاق$$ية يخ$$ص تس$$وية الم$$نازعات ف$$ي    

، ه$ناك فقط تعديالت طفيفة قد       1988 ف$ي    ILAمؤتم$ر   
 ومن بين السمات 84أدخل$ت ف$ي ب$اريس ف$ي المؤتمر        

 10ال$$بارزة له$$ذا المش$$روع ت$$بدو اإلش$$ارة إل$$ى الم$$ادة   
 م$$ن القط$$اع  الت$$ي ت$$ترك ال$$باب مف$$توحا أم$$ام آ$$يانات    

الخ$اص لك$ي تك$ون أط$رافا ف$ي آل$ية تس$وية النزاعات               
التي تنشئها االتفاقية للدول ذات السيادة، آذلك أعطيت 
 .والية للرابطة آي تواصل النظر في هذا الموضوع

أم$$$$ا بالنس$$$$بة للموض$$$$وع الثال$$$$ث، الحط$$$$$ام     
الفض$ائي، وال$ذي تناول$ته الرابطة في اآلونة األخيرة،           

ق أن قدمته رابطة القانون الدولي      وم$ع التذآ$ير بما سب     
 ILAإلى الكوبوس من تقارير على إثر اعتماد صك الـ 

الدول$ي بش$أن حماي$ة البي$ئة م$ن األض$رار التي يسببها              
الحط$$ام الفض$$ائي ال$$ذي اع$$تمد ف$$ي المؤتم$$ر الس$$ادس     
والس$$تون ف$$ي بوين$$يس أي$$ريس، ظ$$ل الموض$$وع ق$$يد       

 ، وآث$$يرا م$$ا يش$$ارILAدراس$$ة مس$$تمرة م$$ن جان$$ب ال$$ـ 
إل$ى ه$ذا الص$ك آم$ا آ$ان األم$ر ف$ي الماض$ي، وآذلك           
التش$جيع على تناول الجانب القانوني للحطام الفضائي      
في إطار اللجنة الفرعية القانونية للكوبوس وفي إطار        

 .الرابطة آذلك

ه$ذا آل ما لدي سيادة الرئيس في هذا التقرير          
الموج$$ز، وأود أن أش$$جع أي$$ا م$$نكم، إذا م$$ا رغب$$تم ف$$ي   

لمعلوم$$ات أن تتص$$لوا ب$$ي أو بالبروفس$$ور  م$$زيد م$$ن ا
 .ويليام من األرجنتين

ش$$كرا عل$$ى ه$$ذا ال$$تقرير الخ$$اص     : الرئFFيس
بأنش$طة رابطة القانون الدولي، وهي مؤسسة من أقدم         
المؤسس$$$ات الت$$$ي عمل$$$ت ف$$$ي مج$$$ال وض$$$ع الق$$$انون   
الدول$ي، وآذلك جدير بالذآر أن نشير إلى لجنة قانون          

وأود أن أغت$$نم . أن$$تالفض$$اء بال$$رابطة الت$$ي تترأس$$ها  
ه$ذه الفرص$ة آ$ي أعلم اللجنة الفرعية بأن البروفسور           
بوآش$تيغل آ$ان مديرا لمعهد قانون الفضاء في جامعة          

، ووس$$ع 1925آولون$$يا، وه$$ذا المعه$$د أس$$س ف$$ي ع$$ام 
وفي . نط$اق اه$تماماته آ$ي يغطي آذلك قانون الفضاء    

اإلطار "إطار هذا المعهد وضع مشروع رئيسي اسمه 
، " لالس$$تخدامات ال$$تجارية للفض$$اء الخارج$$يالقانون$$ي

وفي إطار هذا المشروع تم عقد عدد من حلقات العمل 
ح$تى ه$ذا الع$ام وس$وف يس$تكمل هذا النشاط هذا العام             
بعق$د ن$دوة في آولونيا، وبالتالي فإن هذا المعهد قد قام            
بنش$$$$اط مك$$$$ثف ح$$$$تى اآلن، حس$$$$ب علم$$$$ي وبق$$$$در     

 .مشارآتي في نشاط هذا المعهد

رة أخ$رى للس$يد ممثل رابطة القانون    ش$كرا م$   
الدول$ي، ونش$كرك آذلك على المعلومات التي أدرجت       

ه$$ل . ف$$ي الوث$$يقة الت$$ي أعدته$$ا األمان$$ة ف$$ي ه$$ذا الش$$أن  
ه$ناك أي متحدثي$ن آخري$ن ح$ول الب$ند الخ$امس؟ آ$ال،        
نك$$ون بذل$$ك ق$$د انتهي$$نا م$$ن ال$$نقاش المض$$موني للب$$ند      

 .الخامس

لخارجFي وتعيين   األمFور المFتعلقة بFتعريف الفضFاء ا        
حFدوده، وبFاء، طبFيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض          
وآيفFية اسFتخدامه بما في ذلك بحث السبل والوسائل      
الكفFFيلة بضFFمان االسFFتخدام الرشFFيد والعFFادل للمFFدار     
الثابFFت بالنسFFبة لFFألرض دون مسFFاس بFFدور االتحFFاد    

 .الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

ص$ل النظر اآلن    الس$ادة األعض$اء، س$وف نوا      
ف$$ي إط$$ار الجلس$$ة العام$$ة ف$$ي الب$$ند الس$$ادس م$$ن ب$$نود   

األمور المتعلقة بتعريف الفضاء    "جدول األعمال، أي    
الخارج$ي وتعيي$ن ح$دوده، وب$اء، طبيعة المدار الثابت        
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      

لم$$دار الثاب$$ت بالنس$$بة ل$$ألرض دون مس$$اس   والع$$ادل ل
". بدور االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية     

هل لدينا على القائمة أي متحدثين في هذا الخصوص؟ 
هل . ل$يس ه$ناك أي متحدثي$ن مس$جلين بش$أن هذا البند            

ه$$$ناك ض$$$من الوف$$$ود الحاض$$$رة أو المراق$$$بة أي وف$$$د  
 .يطلب الكلمة؟ أوآرانيا

ت$$رجمة فوري$$ة ) (أوآران$$يا(يشFFيفا السFFيدة مال
الس$$$يد . ش$$$كرا س$$$يادة الرئ$$$يس ): م$$$ن اللغ$$$ة الروس$$$ية 

الرئيس، درس وفد بالدي بعناية الوثيقة التي اقترحتها 
علي$$نا األمان$$ة، والت$$ي تلخ$$ص إجاب$$ات وردود ال$$دول     
عل$ى االس$تبيان ف$يما ي$تعلق بتعريف الفضاء الخارجي       

نس$$$$بة وتعيي$$$$ن ح$$$$دوده واس$$$$تخدام الم$$$$دار الثاب$$$$ت بال 
ل$$$ألرض، حي$$$ث أن أوآران$$$يا ض$$$من ال$$$دول الت$$$ي ل$$$م  
تعط$$ي إجاب$$ة رس$$مية عل$$ى ه$$ذا االس$$تبيان، ف$$نرى أن$$نا 
يتعي$ن علينا أن نعلق على هذا الموضوع من المنظور    
الع$ام فق$ط، ونسترعي االنتباه هنا إلى نقاط، أوال، هل            
أن ال$$ردود ال$$واردة بش$$أن االس$$تبيان، تس$$مح ل$$نا ب$$أن      

ل التالي، هل هناك فائدة أم ال   نجي$ب ف$ورا عل$ى الس$ؤا       
م$ن تعيي$ن ح$دود الفض$اء الخارج$ي والمج$ال الجوي؟        
فه$ذا االس$تبيان ف$ي واق$ع األم$ر أث$ار شكوآنا أآثر من            

بالنسبة للجسم الفضائي واختالف النظام الواجب   . ق$بل 
التطب$يق، ت$بعا لم$ا إذا آ$ان الجس$م موجودا في الفضاء         

آ$ان الق$انون   الج$وي أو ف$ي الفض$اء الخارج$ي، إذا م$ا      
ه$$و الق$$انون االيكولوج$$ي أو الق$$انون الج$$وي أو ق$$انون 
الفض$$اء أو غ$$يره، وه$$ناك آذل$$ك م$$بدأ تعزي$$ز س$$يادة       
ال$دول عل$ى موارده$ا الطبيع$ية، وعلي$نا أن نج$د آذل$$ك       
اإلجابة على تساؤالت أخرى، ولكننا ال نرى في واقع         
األم$ر عالقة بين تلك األسئلة التسعة وموضوع تعيين         

 .الحدود

وف$د أوآرانيا يعتبر أن جهود اللجنة الفرعية        و
ف$$ي ه$$ذا المج$$ال يج$$ب أن ت$$ترآز أساس$$ا، أو أن يرآ$$ز 

 .أساسا على السمات الخاصة

وم$ن ناح$ية أخ$رى ف$إن لجنتنا الفرعية وعلى           
ض$وء الن$تائج الت$ي حص$$لنا عل$يها م$ن ق$بل، سيص$$عب       
عل$$يه أن يعي$$ن ح$$دود الفض$$اء الخارج$$ي انطالق$$ا م$$ن     

نا ال ن$$ود أن نع$$ترض عل$$ى ه$$ذا ولكن$$. الفض$$اء الج$$وي
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النهج ألنه من األهمية أن نحصل هنا على رأي اللجنة 
 .الفرعية العلمية والتقنية آذلك

ش$$$$كرا للس$$$$يدة م$$$$ندوبة أوآران$$$$يا  : الرئFFFFيس
 .والكلمة لمصر. بالنسبة لهذا البند

): جمهوري$$ة مص$ر العرب$$ية (السFيد الحسFيني   
ريف س$$يدي الرئ$$يس، ف$$يما ي$$تعلق بالب$$ند الم$$تعلق ب$$تع     

وتحدي$د ح$دود الفضاء الخارجي، إن مصر تؤآد على          
ض$$رورة العم$$ل عل$$ى وض$$ع تع$$ريف وتعيي$$ن ح$$دود      
للفض$اء الخارج$ي، ح$تى يتبي$$ن بش$كل واض$ح ال$$نطاق      
المكان$$ي لتطب$$يق ق$$انون الفض$$اء، إذ أن$$ه ال نتص$$ور،      
وبع$د م$رور م$ا ي$زيد عل$ى ثالث$ة وأربعي$ن عام$ا على                 

م$$ا زل$$نا ح$$تى ارت$$ياد اإلنس$$ان للفض$$اء الخارج$$ي، أن$$نا 
اآلن ل$م نتوصل إلى تعريف مقبول للفضاء الخارجي،      
وال يمك$ن ف$ي ه$ذا الص$دد أن ن$تذرع في عدم اآتساب               

 spaceإن تع$ريف الجس$م الفض$ائي    . الخ$برات الالزم$ة  
object      ه$$ي خط$$وة ف$$ي الط$$ريق الص$$حيح ولك$$نها ل$$ن 

تك$ون آاف$ية وحده$ا لوض$ع تع$ريف للفضاء الخارجي        
 .وتعيين حدوده

 نظ$$ر الحكوم$$ة المص$$رية، نؤآ$$د  وم$$ن وجه$$ة
عل$ى أن تع$ريف الجس$م الفض$ائي البد وأن يؤثر على             
ال$$$$$نظام القانون$$$$$ي المط$$$$$بق عل$$$$$يه، أقص$$$$$د الفض$$$$$اء 
الخارج$ي، وم$ن ثم ينبغي أن يؤخذ باالعتبار، في هذا           
الص$دد، ضرورة المواءمة بين مبدأ سيادة الدولة على         
هوائه$$ا الج$$وي باعت$$باره أح$$د م$$بادئ الق$$انون الدول$$ي    
الرئيس$$ية وم$$بدأ ح$$رية استكش$$اف واس$$تخدام الفض$$اء     

وم$ن ث$م ينبغي أن توضع    . الخارج$ي م$ن جه$ة أخ$رى       
األحك$ام والقواع$د القانون$ية التي تضمن أن ال تستخدم           

؟يتعذر [ح$رية استكش$اف واستخدام الفضاء الخارجي        
على حقوق الدول السيادية والمساس بأمنها      ] سماعها؟

لذي يضمن قبول الدول    وسيادتها، ألن ذلك وحده هو ا     
شكرا . بما قد نتوصل إليه من قواعد وأن تقبل تطبيقها   

 .سيدي الرئيس

أش$كر السيد مندوب مصر على هذا    : الرئFيس 
 .البيان حول البند السادس من بنود جدول األعمال

ل$$يس ل$$دي أي متحدثي$$ن آخري$$ن عل$$ى القائم$$ة، 
ولكنن$ي أتس$اءل، ه$ل هناك وفد آخر يرغب في تناول            

ح$ول الب$ند الس$ادس ف$ي ه$ذه الم$رحلة؟ ال يبدو              الكلم$ة   
األم$$ر آذل$$ك، سنواص$$ل إذن ال$$نظر ف$$ي الب$$ند الس$$ادس  

 .عصر اليوم

مFFFراجعة المFFFبادئ ذات الصFFFلة باسFFFتخدام مصFFFFادر     
 .الطاقة النووية في الفضاء الخارجي

الس$$$ادة األعض$$$اء الموق$$$رون سنواص$$$ل اآلن  
ال$$$نظر ف$$$ي الب$$$ند الس$$$ابع م$$$ن ب$$$نود ج$$$دول األعم$$$ال    

ة الم$$$$بادئ ذات الص$$$$لة باس$$$$تخدام مص$$$$ادر م$$$$راجع"

هل هناك أي   ". الطاق$ة ال$نووية ف$ي الفض$اء الخارج$ي         
متحدثي$$$$ن عل$$$$ى القائم$$$$ة؟ آ$$$$ال؟ الوالي$$$$ات الم$$$$تحدة     

 .األمريكية

الوالي$$$$$$ات الم$$$$$$تحدة   (السFFFFFFيد هودجكيFFFFFFنز   
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

حتم لي عصر   السيد الرئيس، إذا ما سم    . سيادة الرئيس 
اليوم سنتقدم ببيان حول هذا البند، إذا آان ذلك ممكنا،          

إذن س$$يادة الرئ$$يس، س$$وف نفع$$ل ذل$$ك . إذا س$$محتم ل$$نا
عص$ر ال$يوم ونطل$ب إل$يك أن تترك البند مفتوحا حتى         

 .شكرا. ذلك الوقت

ش$كرا، سنفعل ذلك والشك، ولكنني   : الرئFيس 
أناش$$د آاف$$ة الوف$$ود الت$$ي مازال$$ت ترغ$$ب ف$$ي ت$$ناول       

لكلم$$ة ح$$ول ه$$ذا الموض$$وع أن تس$$جل أس$$مائها عل$$ى  ا
قائم$ة المتحدثي$ن ل$دى األمان$ة في أقرب فرصة ممكنة            
وذلك آي نتمكن من االنتهاء من نقاش هذا البند عصر 

 .ال أرى أي متحدثين آخرين إذن حول هذا البند. اليوم

 .استعراض مفهوم دولة اإلطالق

واآلن س$$ننتقل إل$$ى الب$$ند التال$$ي عل$$ى ج$$دول      
استعراض مفهوم دولة   "عمال وهو البند الخاص بـ      األ

، أذآرآم بأن اللجنة الفرعية ستنظر في هذا  "اإلط$الق 
الب$ند وفق$ا لخط$ة العم$ل الت$ي اع$تمدتها لجنة الكوبوس         

، وهذا هو 1999في دورتها الثانية واألربعين في عام 
الع$ام الثان$ي م$ن خط$ة العمل، وبالتالي اللجنة الفرعية         

ها الع$$$امل س$$$يتعين عل$$$يها أن تق$$$وم وم$$$ن خ$$$الل ف$$$ريق
باس$$تعراض مفه$$وم الدول$$ة المطلق$$ة آم$$ا ج$$اء ذل$$ك ف$$ي 
اتفاق$ية المس$ؤولية ع$ن الضرر، وآذلك اتفاقية تسجيل          
األجس$$ام المطلق$$ة ف$$ي الفض$$اء الخارج$$ي، آم$$ا تط$$بقها  
ال$دول والم$نظمات الدول$ية وآذل$ك وفقا لصكوك األمم           

 .المتحدة األخرى في مجال الفضاء الخارجي

ص$باح ال$يوم أود أن أفتح باب النقاش أمام أي        
وف$د يرغ$ب ف$ي ال$تقدم ف$ي بيان استهاللي أمام الجلسة              

ل$$دي م$$تحدث ف$$ي ه$$ذه    . العام$$ة ف$$ي ه$$ذا الخص$$وص   
 .المناقشة وهو السيدة ممثلة الصين

ترجمة فورية ) (الصين (السيدة اآسياواآسيا
الس$يد الرئ$يس، ه$ناك العدي$د م$$ن     ): م$ن اللغ$ة الص$ينية   

م القانونية التي تشير إلى مفهوم الدولة المطلقة، األحكا
وبالنس$بة لدول$ة مطلق$ة واح$دة ف$إن المس$ؤوليات يسهل             
تحديده$$$ا، ولك$$$ن إذا م$$$ا آ$$$ان ه$$$ناك ع$$$دد م$$$ن ال$$$دول  
المطلق$$$ة العالق$$$ة تص$$$بح أآ$$$ثر تعق$$$يدا، آ$$$يف نت$$$ناول  
الحقوق والمسؤوليات في هذه الحالة؟ وهذا أمر يحتاج 

 .إلى مزيد من الدراسة

 أن أتق$دم بع$رض موج$ز ح$ول ممارسات           أود
الص$$$$ين، وف$$$$ي وق$$$$ت الح$$$$ق س$$$$وف ي$$$$تقدم زميل$$$$ي   
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بمعلوم$$ات ح$$ول نظ$$ام إط$$الق المرآ$$بات ف$$ي الص$$ين   
 .وخدمات اإلطالق

بالنسبة التفاقية المسؤولية، عندما يكون هناك   
دولتان أو أآثر يطلقا معا األجسام فالمسؤولية مشترآة 

الرغم من ذلك، لم ف$يما بي$نها، اتفاقية المسؤولية، على       
تضع حكما محددا بالنسبة لتقاسم هذه المسؤوليات بين        
ال$دول المطلق$ة، وبالتال$ي فعل$ى ال$دول المطلق$ة في حد              

 .ذاتها أن تجد الحل فيما بينها من خالل المشاورة

ف$$$ي م$$$رحلة اإلط$$$الق ف$$$ي ح$$$د ذاته$$$ا وح$$$تى  
انفص$ال المرآ$بة ف$إن المس$ؤولية تقع على الدولة التي            

ذل$$$ك، أي م$$$رحلة تش$$$غيل الس$$$اتل ف$$$إن  تطل$$$ق، وبع$$$د 
 . المسؤولية تعود على مالك الساتل ومشغله

 وقع$$ت الص$$ين والوالي$$ات   1988وف$$ي ع$$ام  
الم$$تحدة األمريك$$ية عل$$ى اتف$$اق يخ$$ص المس$$ؤولية ف$$ي  
عمل$$$يات اإلط$$$الق وفق$$$ا له$$$ذا االتف$$$اق، ع$$$ندما تطل$$$ق 
الص$ين ساتال مصنعا في الواليات المتحدة األمريكية،        

 بمس$ؤولية ال$تعويض آاملة للواليات   فالص$ين تض$طلع   
الم$$$تحدة األمريك$$$ية، وذل$$$ك وفق$$$ا التفاق$$$ية المس$$$ؤولية  

 .وقانون الفضاء الخارجي والقانون الدولي

م$ن ناح$ية أخ$رى عندما توفر الصين خدمات          
تجاري$ة ف$إن المس$ؤولية ه$ي مس$ؤولية موف$ر الخدمات        
بالنس$بة إل$ى ألي ض$رر يتم أثناء عملية اإلطالق، وال            

المسؤولية، أي مسؤولية التعويض عن الضرر، تكون 
واقع$ة عل$ى الص$ين بع$د عملية اإلطالق ونجاح عملية      

 .اإلطالق، أي في مرحلة التشغيل

 وآ$$ي نوض$$ح  1-وع$$ندما أطلق$$نا الس$$اتل آس$$يا 
مسؤولية الصين، فإن حكومة الصين وقعت اتفاقا، في 

، م$$ع المملك$$ة الم$$تحدة، ن$$ص  1990م$$ارس ع$$ام /آذار
، أي 1-نه أثناء مراحل إطالق ساتل آسيااالتفاق على أ

م$$$ن اإلط$$$الق إل$$$ى م$$$رحلة االنفص$$$ال، ف$$$إن الص$$$ين   
مس$$ؤولة ع$$ن أي ض$$رر يق$$ع عل$$ى ط$$رف ثال$$ث وفق$$ا    

. التفاق$ية المسؤولية ومبادئ أخرى من القانون الدولي       
وعل$$ى ه$$ذا األس$$اس، وآدول$$ة مطلق$$ة، ف$$إن مس$$ؤولية     
الص$$ين مقص$$ورة عل$$ى الض$$رر الواق$$ع أث$$ناء عمل$$ية      

 ف$$إن 1-الق، ولك$$ن آم$$الك ومش$$غل للس$$اتل آس$$يا  اإلط$$
المملك$ة الم$تحدة ه$ي دولة التسجيل، والمملكة المتحدة          
ه$$ي المس$$ؤولة إذن ع$$ن رحل$$ة الس$$اتل وتش$$غيله بع$$د      

ه$$$ذا االتف$$$اق بي$$$ن الص$$$ين    . نج$$$اح عمل$$$ية اإلط$$$الق  
والمملك$ة الم$تحدة له أهم$ية بالغ$ة وت$م اللج$وء إليه في        

ي قامت بها الصين    ع$دد آبير من عمليات اإلطالق الت      
 .شكرا، واالستشهاد به. بعد ذلك

اش$$كر الس$$يدة م$$ندوبة الص$$ين عل$$ى  : الرئFFيس
استعراض مفهوم الدولة "ه$ذا البيان حول البند التاسع    

ه$ل ه$ناك أي ب$يانات أخرى حول هذا البند           ". المطلق$ة 
التاسع في هذه المرحلة؟ سنواصل مناقشة البند التاسع        

 .عصر اليوم

ة األعض$$$اء، س$$$وف نعل$$$ق   الس$$$يدات والس$$$اد 
الجلس$$ة بع$$د ف$$ترة قص$$يرة آ$$ي أس$$مح للف$$ريق الع$$امل     
المعن$ي بالب$ند الس$ادس أن يواص$ل العمل تحت رئاسة            

وبعد ذلك سيعقد الفريق    . الس$يدة فلوريس من المكسيك    
المعن$ي بالب$ند التاس$ع اج$تماعه الثان$ي، ولكنني أود أن             
أعل$م الوف$ود على الرغم من ذلك بجدول العمل عصر           

 .يومال

عصر اليوم سوف نواصل النظر، في الجلسة 
العام$ة، ف$ي البندين السادس والتاسع، وبعد ذلك يجوز          
أن يعق$د الف$ريق المعن$ي بالبند السادس اجتماعه الرابع      
تح$$ت رئاس$$ة الس$$يدة فلوري$$س م$$ن المكس$$يك، وآذل$$ك     
 .يجوز أن يعقد الفريق المعني بالبند التاسع اجتماعا له

ان$$$$$ي للس$$$$$يدة رئيس$$$$$ة أود اآلن أن أت$$$$$رك مك
الف$ريق، الس$يدة فلوري$س ولكنن$ي ال أراه$ا في القاعة،             
وربم$$ا إذن آ$$ي نس$$تغل الوق$$ت الم$$تاح أمام$$نا س$$أغير    
ترتي$$ب االجتماعي$$ن، وأعط$$ي أوال الفرص$$ة الج$$تماع   

مفه$$$$وم الدول$$$$ة "الف$$$$ريق المعن$$$$ي بالب$$$$ند التاس$$$$ع أي  
، الدآ$$$تور ش$$$روغل، وأدع$$$وه لك$$$ي ي$$$تولى   "المطلق$$$ة

 .لفريق اآلنرئاسة اجتماع ا

أعل$$ن إذن رف$$ع اج$$تماع الجلس$$ة العام$$ة للج$$نة  
الفرع$$ية، وس$$وف يل$$يه ف$$ورا اج$$تماع الف$$ريق الع$$امل     

 .المعني بالبند التاسع

 56/10اختتمت الجلسة الساعة 
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