
 
، 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                      
ضر ويحتوي المح. التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية             

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

آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                    نس&خـة م&   

 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 .

 .ستصدر التصويبات في ملزمة واحدةو
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 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 19/15افتتحت الجلسة الساعة 

 طبFFFيعة � تعFFFريف الفضFFFاء الخارجFFFي، بFFFاء  �ألFFFف 
وخصائص المدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه 
دون المسFFFFاس بFFFFدور االتحFFFFاد الدولFFFFي لالتصFFFFاالت   

 .السلكية والالسلكية

 الس&ادة األعض&اء الموقرون، سوف       :الرئFيس 
نواصل اآلن النظر في الجلسة العامة في البند السادس 

 طب&&&يعة �الخارج&&&ي، ب&&&اء  تع&&&ريف الفض&&&اء �أل&&&ف "
وخص&ائص الم&دار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه    
دون المساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية  

ال أرى أي وف&&د عل&&ى قائم&&ة المتحدثي&&ن    ". والالس&&لكية
بالنسبة لهذا البند، ولكن، إن آان هناك وفد من الوفود           

هذا يرغ&ب ف&ي ت&ناول الكلم&ة ف&ي الجلس&ة العامة حول               
نواص&&ل إذن ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الس&&ادس . الب&&ند فليتفض&&ل

 .صباح يوم االثنين

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

اآلن، س&&يداتي وس&&ادتي، نت&&ناول الب&&ند الس&&ابع    
م&&راجعة الم&&بادئ ذات الص&&لة   "عل&&ى ج&&دول أعمال&&نا   

 ف&&&&ي الفض&&&&&اء  باس&&&&تخدام مص&&&&ادر الطاق&&&&ة ال&&&&نووية    
والم&&تحدث األول عل&&ى قائمت&&ي ه&&و الس&&يد   " الخارج&&ي

 .ممثل الواليات المتحدة األمريكية

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

الرئ&يس، أش&كرك خاصة على استجابتك لطلبنا بالتقدم         
 .بالبيان عصر اليوم

وف&د ب&الدي يود أن يتقدم بعدد        الس&يد الرئ&يس،     
م&ن المالحظات تتعلق بدراسة اللجنة الفرعية للمبادئ        
الخاص&ة باس&تخدام مص&ادر الطاقة النووية في الفضاء          

 .الخارجي

أوال، نح&&&&ي الف&&&&ريق الع&&&&امل المعن&&&&ي به&&&&ذا     
الموض&وع في إطار اللجنة العلمية والتقنية على التقدم         

ة األعوام  ال&ذي أح&رزه ف&ي إط&ار خط&ة العم&ل الم&تعدد             
الخاص&ة باس&تخدام مص&ادر الطاقة النووية في الفضاء          

وإن أه&&&داف خط&&&ة العم&&&ل معروض&&&ة ف&&&ي . الخارج&&&ي
الوق&&ت الراه&&ن عل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية   
ل&تحديد العمليات القائمة على الصعيد الوطني والدولي       
والمعاي&&&&ير ذات الص&&&&لة الس&&&&تخدام مص&&&&ادر الطاق&&&&ة   

لخارج&ي ول&تطوير قاعدة بيانات   ال&نووية ف&ي الفض&اء ا      
ذات ص&&&&لة آمص&&&&در للمعلوم&&&&ات ف&&&&يما ي&&&&تعلق به&&&&ذه  

 .المصادر

، رآز 2000الع&ام األول من الخطة، في عام   
عل&ى تحدي&د المعاي&ير التقن&ية الت&ي يمكن أن تكون ذات          
ص&لة بمص&ادر الطاق&ة ال&نووية، بم&ا ف&ي ذلك العناصر        
الخاص&&&ة والت&&&ي تم&&&يز مص&&&ادر الطاق&&&ة ال&&&نووية ف&&&ي    

. ض&&اء الخارج&&ي م&&ن التطب&&يقات ال&&نووية األرض&&ية  الف
، يرآز على   2001والع&ام الثاني من خطة العمل، في        

تحدي&&&&د العمل&&&&يات عل&&&&ى الص&&&&عيد الوطن&&&&ي والدول&&&&ي  
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والمعاي&ير ذات الص&لة بالنسبة إلطالق مصادر الطاقة         
. ال&&نووية واس&&تخدامها الس&&لمي ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي   

ذا العام للجنة وعل&ى س&بيل الم&ثال، ف&ي ه&ذه ال&دورة له&             
الفرع&&&&ية الفن&&&&ية والعلم&&&&ية، وف&&&&د الوالي&&&&ات الم&&&&تحدة   
األمريك&&ية ق&&دم ورق&&ة عم&&ل ح&&ول ق&&اعدة ب&&يانات عل&&ى   
الص&عيد الدول&ي بالنس&بة له&ذا الموضوع، وبدأنا العمل           
ب&الفعل ف&ي اتج&اه وض&ع مش&روع تقري&ر يع&رض على            
ال&&دورة القادم&&ة للج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية وفق&&ا     

والوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية مل&&تزمة   . لخط&&ة العم&&ل 
بمواص&لة توف&ير الدع&م م&ن أج&ل تنفيذ خطة العمل في              
إط&ار اللج&نة الفرع&ية العلم&ية والتقن&ية م&ن أجل وضع           
والتوص&&&ل إل&&&ى تواف&&&ق ع&&&ام ف&&&ي اآلراء م&&&ن الناح&&&ية   
العلم&ية والتقن&ية بالنس&بة لمداوالت&نا ف&ي المستقبل حول           

 .هذا الموضوع

ي&&ن أن ه&&ناك تق&&دم ه&&ام خالص&&ة الق&&ول، ف&&ي ح
ومم&تاز ق&د أحرز، إال أن هناك المزيد من العمل الذي            
ين&&&&تظر اللج&&&&نة الفرع&&&&ية العلم&&&&ية والتقن&&&&ية، نح&&&&ن ال  
نع&&&ترض عل&&&ى اإلبق&&&اء عل&&&ى ه&&&ذا الب&&&ند عل&&&ى ج&&&دول 
أعمال&نا ف&ي دورت&نا القادم&ة وذلك لمتابعة النشاط الذي            

 .يتم في اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

ش&كر السيد ممثل الواليات المتحدة      أ: الرئFيس 
أود أن  . األمريك&ية ح&ول ه&ذا الب&يان ح&ول البند السابع           

أع&&رف م&&ا إذا آان&&ت ه&&ناك ب&&يانات أخ&&رى بخص&&وص  
حس&نا، نك&ون بالتال&ي قد انتهينا من         . الب&ند الس&ابع؟ آ&ال     
 .دراساتنا للبند السابع

 .استعراض مفهوم دولة اإلطالق

اآلن الس&&&ادة األعض&&&اء الموق&&&رون، نواص&&&ل   
استعراض "ال&نظر ف&ي الجلس&ة العام&ة في البند التاسع            
 ".مفهوم دولة اإلطالق أو الدولة المطلقة

ل&يس على قائمتي أي متحدث فينا بالنسبة لهذا     
الب&ند ف&ي إط&ار الجلس&ة العام&ة، وأع&تقد أن الس&بب ف&ي         
ذل&ك، وه&ذا ه&و االح&تمال القوي، هو أن هذا العمل قد              

الع&&&امل تح&&&ت رئاس&&&ة ب&&&دأ ب&&&الفعل ف&&&ي إط&&&ار الف&&&ريق  
الدآتور شروغل، ولذا فإنني أعتقد أننا لن نواصل هذا 
ال&نقاش ه&نا ف&ي الجلس&ة العام&ة، ولكن&نا سوف نستأنف           
ال&نظر ف&ي ه&ذا الب&ند التاس&ع ي&وم االثني&ن القادم، عفوا،            

 .نعم يوم االثنين صباحا

الس&ادة األعض&اء الموق&رون، س&وف أرفع بعد       
ة آي أسمح للفريق لحظ&ات ه&ذه الجلس&ة للج&نة الفرع&ي        

الع&امل المعن&ي بالب&ند السادس أن يعقد اجتماعه الثالث           
تح&&ت رئاس&&ة الس&&يدة فلوري&&س  م&&ن المكس&&يك، وه&&ي      
حاض&رة ف&ي القاع&ة وه&ذا س&رور ب&الغ إذ أراها تجلس              

 .معنا

وق&&&&بل أن أرف&&&&ع ه&&&&ذه الجلس&&&&ة أود أن أعل&&&&م   
 .األعضاء بجدول العمل لصباح االثنين

نظر ف&&&ي ص&&&باح االثني&&&ن س&&&وف نواص&&&ل ال&&&   
الجلس&ة العام&ة ف&ي البند السادس والبند التاسع، وسنبدأ        

ال&&&نظر ف&&&ي "آذل&&&ك دراس&&&ة الب&&&ند الثام&&&ن الخ&&&اص ب&&&ـ  
مش&روع اتفاق&ية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص       
اليون&&&يدروا بش&&&أن الض&&&مانات الدول&&&ية ف&&&ي المع&&&دات     
المت&&نقلة وف&&ي المش&&روع األول&&ي لل&&بروتوآول الملح&&ق   

ئل الخاصة بالملكية الفضائية، وآذلك     والم&تعلق بالمسا  
الب&ند الخ&اص بالبنود الجديدة التي ستعرض على نظر         

وبع&&&د ذل&&&ك . اللج&&&نة ف&&&ي دورته&&&ا الحادي&&&ة واألربعي&&&ن 
الف&ريق الع&امل المعن&ي بالبند السادس قد يعقد اجتماعه      
ال&رابع برئاس&ة السيد فلوريس من المكسيك، وبعد ذلك       

 يعق&&د آذل&&ك اج&&تماعه الف&&ريق المعن&&ي بالب&&ند التاس&&ع ق&&د 
 .الثاني، إذا ما توفر الوقت الكافي

أود أن أع&&&رف إن آان&&&ت لديك&&&م تعل&&&يقات أو    
أس&ئلة بش&أن برنامج العمل المقترح ليوم االثنين؟ آال،          

 .حسنا

أخ&&&&&يرا س&&&&&يداتي وس&&&&&ادتي، أود أن   . حس&&&&&نا
أس&ترعي االنت&باه إلى ورقتين وزعتا عليكم، وزعتهما         

ع ج&&&دول األعم&&&ال إحداهم&&&ا تتض&&&من مش&&رو . األمان&&ة 
المؤق&&&ت واق&&&تراحات بش&&&أن ب&&&نود جدي&&&دة م&&&ن ج&&&دول  
األعم&&&&ال عل&&&&ى أس&&&&اس ال&&&&نقاش ال&&&&ذي أج&&&&ري ف&&&&ي     

وآذلك . المش&اورات غير الرسمية التي عقدت باألمس    
ورق&&ة أخ&&رى تق&&ترحها ال&&يونان وذل&&ك لتش&&كيل ف&&ريق      
ع&&&امل ح&&&ول اس&&&تعراض حال&&&ة ص&&&كوك المع&&&اهدات    

ن المبادئ الخم&س للفضاء الخارجي، بما في ذلك إعال      
وأح&&ث . للجمع&&ية العام&&ة وق&&رارات أخ&&رى ذات ص&&لة  

الوف&&ود أن ت&&نظر ف&&ي هاتي&&ن الورقتي&&ن للتوص&&ل إل&&ى       
تواف&ق ف&ي ال&رأي حول مضمونهما في األسبوع القادم           

 .أثناء النظر بشكل رسمي في البند العاشر

أت&&رك الخ&&يار للوف&&ود الحاض&&رة إذا م&&ا أتيح&&ت 
ا آانت الوفود لنا فرصة زمنية إضافية عصر اليوم، إذ

ترغ&&ب ف&&ي مواص&&لة المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية، آم&&ا  
فعل&&نا عص&&ر األم&&س أم أن الوف&&ود تفض&&ل أن تتش&&اور    
ف&&يما بي&&نها ح&&ول المس&&ائل الت&&ي وردت ف&&ي الورقتي&&ن      
الذي&ن أش&رت إليهما للتو، وأرجو أن تعلمونا بذلك قبل           

 .نهاية فترة العصر

اآلن أدع&و الس&يدة فلوري&س م&ن المكس&يك آي            
 االج&تماع الثال&ث للف&ريق الع&امل المعن&ي بالبند            ت&ترأس 

 .السادس، وأعلن رفع الجلسة العامة
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حض&&رة المندوبي&&ن الك&&رام اس&&محوا   : الرئFFيس 
ل&&&ي أن أعل&&&ن اس&&&تئناف الجلس&&&ة العام&&&ة له&&&ذه الدق&&&ائق 
 .ناالخمسة عشر القليلة، آي نستفيد من الوقت المتاح ل

 اقتراح اليونان

نح&&&&ن أص&&&&ال آ&&&&نا ن&&&&نوي أن نس&&&&تكمل ه&&&&ذه     
المش&&&اورات غ&&&ير الرس&&&مية ح&&&تى الس&&&اعة السادس&&&ة،  
ولك&ن، بم&ا أن ه&ذا الوق&ت قصير للغاية آي ننتهي من              
هذا، أرجو منكم أن تستفيدوا من الوقت المتاح لنتمكن         
م&ن ع&رض وث&يقة أعده&ا زميلنا من اليونان وعنوانها            

Proposal of Greece،  اق&&تراح ال&&يونان، وه&&ذا االق&&تراح 
يرت&&&&بط بإنش&&&&اء ف&&&&ريق ع&&&&امل الس&&&&تعراض وض&&&&ع     
المعاهدات الدولية الخمس المرتبة بالفضاء الخارجي،      
آم&&ا أن&&ه يرت&&بط بالب&&ند العاش&&ر جزئ&&ي، لذل&&ك س&&أعطيه   

لن نناقش  . الكلم&ة اآلن لمداخل&ة قصيرة حول هذا البند        
س&&بوع الوث&&يقة بتفاص&&يلها، ال، ولكن&&نا سنناقش&&ها ف&&ي األ 

المق&&بل، ي&&وم ال&&ثالثاء م&&ثال، ع&&ندما نتمك&&ن م&&ن الق&&يام      
بمش&&&اورات غ&&&ير رس&&&مية، ث&&&م بالط&&&بع نح&&&تاج إل&&&ى       

 .مشاورات رسمية حول البند العاشر

إذن، زميل&&ي م&&ن ال&&&يونان، ل&&ك أن تق&&دم ه&&&ذه     
 .الوثيقة

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
. سش&كرا ج&زيال حض&رة الرئي      ): م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية     

آم&ا وعدت&ك ب&األمس حض&رة الرئ&يس، وإث&ر االقتراح             
أنا . ال&ذي قدمه زميلنا من تشيلي ومن االتحاد الروسي    

أردت أن أع&&رض عل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية المه&&ام الت&&ي     
يمك&ن أن يض&طلع بها هذا الفريق، وبالتالي، فلدينا هنا           

أوال، لدي&&&&نا مهم&&&&ة اس&&&&تعراض   . مهم&&&&تان أساس&&&&يتان 
ألم&&&&م الم&&&&تحدة الخم&&&&س وم&&&&راجعة حال&&&&ة مع&&&&اهدات ا

ث&&م تقي&&يم آاف&&ة  . الم&&تعلقة بالفض&&اء الخارج&&ي وتطب&&يقها 
األحك&&ام والم&&بادئ الت&&ي وردت، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك م&&بادئ    
اإلع&&الن ع&&ن الم&&بادئ الص&&ادرة ع&&ن الجمع&&ية العام&&ة    
ومخ&&تلف الق&&رارات الت&&ي أص&&درتها الجمع&&ية العام&&&ة      

 .حول هذا الموضوع

كون قد  ث&م، بالنس&بة إلى البنود التي يمكن أن ت         
درس&&ت ف&&ي ه&&ذا المج&&ال، فنح&&ن ن&&رى أنه&&ا يمك&&ن أن      
تلخ&ص به&ذه الفئات الست، إذا جاز التعبير، هي فئات       

 Proposal of"ست قدمتها أنا هنا في وثيقتي التي تحمل 
Greece ."           ال أع&تقد أنن&ي أح&تاج إل&ى أن أعلق بتفاصيل

أآ&بر عل&ى ه&ذا الموض&وع ألنه&ا بالط&بع واض&حة بحد              
 .ة الرئيسشكرا حضر. ذاتها

ش&&&كرا لمم&&&ثل ال&&&يونان عل&&&ى ه&&&ذه   : الرئFFFيس
ال أنوي أن أعيد فتح . المقدمة بالنسبة إلى اقتراح بالده

ب&&اب ال&&نقاش ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع اآلن، آم&&ا أش&&رت، 
ولكنن&&ي أود فق&&ط أن ألف&&ت انت&&باهكم إل&&ى وث&&يقة أخ&&رى   
وه&&&&ي مش&&&&روع ج&&&&دول األعم&&&&ال لل&&&&دورة الحادي&&&&ة     

، 2002ون&&ية ف&&ي الع&&ام واألربعي&&ن للج&&نة الفرع&&ية القان
 Draft agenda for the 44th"وع&نوانها باللغ&ة اإلنكل&يزية    

session "   وإن زميل&&نا م&&ن الس&&ويد ق&&د أع&&د ل&&نا مش&&روع
ج&&&دول األعم&&&ال المؤق&&&ت لل&&&دورة المق&&&بلة ولدي&&&نا ه&&&نا 
إدراج اق&&&تراح ال&&&يونان ولدي&&&نا ب&&&نود من&&&تظمة وب&&&نود    
ا م&نفردة ومم&ثل السويد هو تحت تصرفكم لكي تنظرو   

يمكن . ف&ي هذا الموضوع، تستشيروا معه هذه المسألة       
ل&ه ه&و أن يناقش&ها معك&م ف&ي مش&اورات رسمية وغير               
رس&مية وآذلك خالل االجتماع الرسمي للجنة الفرعية        
ف&ي جلس&ة عام&ة نعقدها يوم األربعاء مع ممثل السويد            

 .الموقر

 .اليونان، تفضل سيدي

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
من باب  . شكرا حضرة الرئيس  ): ن اللغ&ة اإلنكليزية   م& 

إذا تبي&ن لنا أخيرا أننا سنتوصل إلى        . اإلج&راءات فق&ط   
تواف&ق ف&ي اآلراء بالنس&بة إلى اقتراح اليونان، لنقل إن       
ال&يونان س&تنجح ف&ي تأل&يف ه&ذا الف&ريق العامل، عندئذ              
بالنس&&بة إل&&ى تس&&مية ه&&ذا الف&&ريق أو ل&&نقل ع&&نوان ه&&ذه     

مة، أربعة من البنود المنتظمة إذن، وهي       البنود المنتظ 
حال&ة وتص&ديق المعاهدات الخمس لألمم المتحدة حول       
الفض&اء الخارج&ي، يج&ب أن تح&ال إلى الفريق العامل            
ال&ذي نرغ&ب ف&ي إنش&ائه ه&نا، ألن ج&زءا من مضمون        
أعم&&ال ه&&ذا الف&&ريق ه&&و معن&&ي ف&&ي الواق&&ع به&&ذا الب&&ند      

، الب&&&&نود ، أيregular itemsال&&&&رابع ال&&&&ذي أدرج ف&&&&ي  
لذل&&ك أن&&ا . المن&&تظمة بالنس&&بة إل&&ى العم&&ل ف&&ي المس&&تقبل  

اقترح&ت أال ننته&ي رس&ميا من البند الرابع لهذا السبب            
ب&&&الذات، ألنن&&&ي أردت أن أق&&&ترح عل&&&يكم تأل&&&يف ه&&&ذا    

 .الفريق

 حس&&&نا يمك&&&ن أن ننته&&&ي م&&&ن ه&&&ذا    :الرئFFFيس
 .الموضوع في األسبوع المقبل

آلن، أع&&تقد أن ه&&ذا آ&&ل م&&ا أردت أش&&ير إل&&يه ا  
أتمنى لكم عطلة نهاية . ه&ذا م&ا أردت أن أناقش&ه معك&م      

أس&بوع مم&تازة، ونلتق&ي ف&ي األس&بوع المق&بل لنستكمل        
. أشكرآم لحضورآم، وأتمنى لكم أمسية طيبة     . أعمالنا

 .رفعت الجلسة

 54/17اختتمت الجلسة الساعة 
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