
 
، 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 . ض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية         التاس&عة والثالثي&ن، بمحا    

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

عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في    آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال         
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.01-83694 

COPUOS/LEGAL/T.653  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 653 الجلسة
 00/15، الساعة 2001أبريل / نيسان11األربعاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 20/15افتتحت الجلسة الساعة 

 للجنة الفرعية   653 أفتتح االجتماع    :الرئFيس 
 .القانونية

اقFتراحات معروضة على اللجنة بخصوص النظر في   
بFنود جديFدة تعFرض علFى الFدورة الحاديFة واألربعين            

 للجنة الفرعية القانونية

نستأنف اآلن، ونرجو أن نختتم بحثنا للبند من 
اق&&تراحات معروض&&ة عل&&ى اللج&&نة   "ج&&دول األعم&&ال،  

ص&وص ال&نظر في بنود جديدة تعرض على الدورة          بخ
 ".الحادية واألربعين للجنة الفرعية القانونية

هل يود أي وفد أن يدلي ببيان بشان هذا البند؟ 
جرت مناقشات غير رسمية ويمكن بعد ذلك أن نستمع 
إل&&ى أي نت&&يجة، م&&ندوب الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية،  

 .السيد ماتياس

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

ف&&&ي ه&&&ذا الم&&&نعطف ي&&&ا س&&&يدي الرئ&&&يس أود  . الرئ&&&يس
ببس&اطة أن أق&دم للم&رة األول&ى ف&ي جلسة عامة اقتراح        
الوالي&&ات الم&&تحدة ب&&أن تت&&ناول اللج&&نة الفرع&&ية مس&&ألة    
اإلعالن&ات ف&ي الفض&اء غير المناسبة، علينا أن نناقش           

نواح&&ي القانون&&ية له&&ذه المش&&كلة عل&&ى ض&&وء األعم&&ال ال
الت&ي تم&ت ف&ي الم&نظمات الدول&ية العلم&ية بم&ا في ذلك                
اللج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية والتقن&&&ية، ونق&&&ترح أيض&&&ا أن 

تدع&&&و اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية الم&&&نظمات الدول&&&ية    
المختص&&ة ب&&أن تق&&دم تقاري&&ر أو ع&&روض إل&&ى اللج&&نة      

 الموضوع أي اإلعالنات    الفرع&ية القانون&ية ح&ول ه&ذا       
 .غير المناسبة في الفضاء

 .اليونان.  شكرا للواليات المتحدة:الرئيس

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
أمامكم ورقة وضعنا عليها . شكرا): من اللغة الفرنسية

 .المقترحات الثالثة من اليونان

أوال، تعدي&ل الب&ند ال&رابع من جدول األعمال،          
ة اإلنكل&يزية خطط&&نا تح&ت اإلض&افة الت&&ي    وف&ي الص&يغ  

 andأوردناها على النص األصلي للبند الرابع، عبارة 
applications         والتطب&يقات نس&تبدلها بع&بارة وتقييم عملية 

ه&ذا ش&رح أفض&ل لم&ا نعن&يه بع&بارة       . التنف&يذ إل&ى آخ&ره   
and applications   ،والتطب&يقات، إذن ل&م نمس المضمون 

ما أوردناه،  .  جدول األعمال  مض&مون الب&ند الرابع من     
 review of the statusالجدي&د، ع&بارة اس&تعراض وض&ع     

 بم&ا ف&ي ذل&ك م&بادئ     including the principlesوبع&د ذل&ك   
الجمع&ية العام&ة لألمم المتحدة وقراراتها األخرى ذات         

 .هذا هو اقتراحنا بشأن تعديل البند الرابع. الصلة

، أم&&&ا تش&&&كيل ف&&&ريق ع&&&امل ح&&&ول ه&&&ذا الب&&&ند   
 .فواضح ما نقصده من البند الرابع بعد التعديل

بالنس&بة لل&نقطة الثال&ثة أو االقتراح الثالث، أي          
، مس&&&ألة أن 1996 أو 1995نك&&&رر م&&&ا تناول&&&ناه ع&&&ام 
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نورد بندا جديدا، وهو أن نحول إلى معاهدات المبادئ      
التي تنظم استعمال اإلذاعة المباشرة الدولية وبعد ذلك       

 .ار عن بعدمبادئ خاصة باالستشع

 .المغرب. شكرا لمندوب اليونان: الرئيس

ت&رجمة فوري&ة من     ) (المغ&رب (السFيد سFعدي     
سؤال لليونان،  . شكرا سيدي الرئيس  ): اللغ&ة الفرنس&ية   

م&&&ا لوض&&&ع اق&&&تراحه األخ&&&ير، ه&&&ل ت&&&رد االق&&&تراحات   
 السابقة في النقطة الثانية أم ال؟

 .اليونان للرد. شكرا لممثل المغرب: الرئيس

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(اسFFابوغلو السFFيد آ
شكرا للزميل من المغرب وأود أن ):من اللغة الفرنسية

أطمئ&&نه، ربم&&ا ل&&م ي&&تابع م&&ا ت&&م ف&&ي الص&&باح، وبالط&&بع   
وف&&ود ال&&دول الص&&غيرة ليس&&ت لديه&&ا أع&&داد آب&&يرة ف&&ي    
وفوده&ا وبالتال&ي ال يمكن لمندوب المغرب أن يحضر          

اح ولم  آ&ل االج&تماعات، وق&د غ&اب ع&ن اجتماع الصب           
يتمك&ن من متابعة ما قلته أي أن آل النقاط الواردة في            
ال&نص السابق قد وردت، آل ما نغيره هو عنوان البند   

ما ورد عدا ذلك تبقى آما      . ال&رابع م&ن جدول األعمال     
ه&&ي ل&&م تتغ&&ير، إذن يمك&&نك أن تض&&يف بالط&&بع الم&&بدأ    
الخاص بالنهوض بالقانون الدولي عن طريق المراآز 

إن اليونان مستعدة لإلسهام في تعليم القانون     اإلقليمية،  
الدول&&ي الفض&&ائي آذل&&ك الممارس&&ات الفض&&ائية لألم&&م      
الم&تحدة ف&ي إط&ار المراآ&ز المخ&تلفة، ليس فقط مرآز             
المغ&رب بل مرآز نيجيريا والمراآز األخرى أو حتى        
مرآ&ز اله&ند، وذل&ك أن يك&ون التعل&يم بالمج&ان آإسهام              

لت&ي يبذلها مكتب األمم  م&ن ب&الدي ف&ي الجه&ود الق&يمة ا       
وش&&&كرا للس&&&يد  . الم&&&تحدة لش&&&ؤون الفض&&&اء الخارج&&&ي  

 .الرئيس

ال أرى  . أشكر السيد مندوب اليونان   : الرئيس
الس&&يد م&&ندوب الص&&ين  . أي طل&&ب آخ&&ر لت&&ناول الكلم&&ة  

 .يطلب الكلمة

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
بالنس&&&بة لالق&&&تراح . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): الص&&&ينية

المق&دم م&ن الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة للدعاية    
ف&&&ي الفض&&&اء الخارج&&ي، وف&&&د الص&&&ين ق&&&د  ] المدرج&&ة [

أع&رب م&ن ق&بل ع&ن موقف&ه ف&ي الجلس&ة العام&ة، السيد               
م&&&ندوب الوالي&&&ات الم&&&تحدة األمريك&&&ية تق&&&دم باق&&&تراح   
رس&مي وموقفنا لم يتغير مقارنة بالموقف الذي أعربنا         

العام&&ة، وه&&ذا الموق&&ف ه&&و  ع&&نه ب&&األمس ف&&ي الجلس&&ة  
التال&ي، نوافق على المبدأ الذي أشار إليه السيد مندوب    
الوالي&&&ات الم&&&تحدة األمريك&&&ية، ع&&&ندما تك&&&ون ه&&&ناك      
جوان&&ب تخ&&ص اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية فعل&&ى 
اللج&نة الفرع&ية العلم&ية والتقن&ية أن تناقش&ها أوال وبعد             

لجوانب القانونية  ذل&ك تتناول اللجنة الفرعية القانونية ا      
ل&تلك القضايا، وبالتالي في هذه المرحلة ال نوافق على       

وضع هذا البند على جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة 
 .شكرا سيادة الرئيس. الفرعية القانونية

أش&كر الس&يد مم&ثل الصين على هذا       : الرئFيس 
ه&ل ه&ناك أي متحدثي&ن آخري&ن يرغ&بون في            . اإلس&هام 

ا ال&&&نقاش الرس&&&مي ح&&&ول الب&&&ند ت&&&ناول الكلم&&&ة ف&&&ي ه&&&ذ
 .حسنا. الثامن؟ آال

 مشروع جدول األعمال

أيه&&&ا الس&&&ادة، اآلن س&&&نتناول مش&&&روع ج&&&دول 
األعم&&&ال المق&&&ترح لل&&&دورة المق&&&بلة ونت&&&ناول ب&&&ند ه&&&ذه  

 .المشروع بندا تلو اآلخر

ه&ذه الوث&يقة وزعت على آافة الوفود، القائمة         
لجزء بها جزءان سنرآز أوال على الجزء األول، أي ا        

ال&ذي ي&بدو أن&ه ل&يس موضع خالف بعض المشاورات            
غ&&ير الرس&&مية الت&&ي أجري&&ناها، وبع&&د ذل&&ك نن&&تقل إل&&ى     

 .الجزء الثاني الخاص باالقتراحات اإلضافية

افت&&تاح ال&&دورة واع&&تماد ج&&دول أعم&&ال  "أوال، 
، هذه "بيان الرئيس"بعد ذلك  . ، هذا بند معتاد   "ال&دورة 

ت&&&بادل ع&&&ام  "ا، ثال&&&ث. ه&&&ي الممارس&&&ة المع&&&تادة آذل&&&ك  
، أف&&ترض أن&&نا إذا م&&ا قم&نا به&&ذا الت&&بادل بش&&كل  "ل&آلراء 

معق&ول فل&ن نس&&توعب ج&زءا آب&يرا م&&ن الوق&ت الم&&تاح      
أم&ام اللج&نة الفرعية القانونية، وبالتالي ال خالف على          

حال&&ة مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة الخم&&س  "رابع&&ا، . ذل&&ك
، أجري&&&&نا "الم&&&&تعلقة بالفض&&&&اء الخارج&&&&ي وتطب&&&&يقها   

.  ول&&م نتوص&&ل بع&&د إل&&ى اس&&تنتاجات نهائ&&ي     محادث&&ات
وبالتال&ي، فإنن&ي أرح&ب باالس&تماع إلى المواقف بشأن           

حالة معاهدات األمم   "ع&نوان البند اآلن هو      . ه&ذا الب&ند   
الم&&&&&&تحدة الخم&&&&&&س الم&&&&&&تعلقة بالفض&&&&&&اء الخارج&&&&&&ي   

، وحصلنا على اقتراح اليونان بشأن عنوان       "وتطبيقها
مضمون العمل  جدي&د ف&يه إض&افتان إل&ى الع&نوان وإلى            

 .الذي سيقوم به الفريق

. ال&&&تعديل األول، عل&&&ى ع&&&نوان الب&&&ند ال&&&رابع   
وثانيا، علينا أن نتخذ قرار آذلك بالنسبة لتشكيل فريق  
عامل بالنسبة للبند الرابع، وبعد ذلك الجزء الثالث من         
اق&تراح ال&يونان، ه&ناك موض&وعات محددة، أي يتعين           

 .ببحثهعلى الفريق إذا ما شكل أن يتناولها 

حالFFFة معFFFاهدات األمFFFم المFFFتحدة الخمFFFس المFFFتعلقة      
 بالفضاء الخارجي وتطبيقها

أف&تح ب&اب ال&نقاش للوف&ود المخ&تلفة آي تعرب            
تش&&يلي تطل&&ب  . ع&&ن وجه&&ات نظ&&رها بش&&أن ه&&ذا الب&&ند   

 .الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن   ) (تش&&يلي(السFFيد آونشFFا  
شكرا سيادة الرئيس، السيد الرئيس،     ): اللغ&ة اإلس&بانية   
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ي البداية أن نتقدم بالتهنئة لوفد اليونان على هذا         ن&ود ف&   
االق&&تراح الجدي&&د ال&&ذي تق&&دم ب&&ه وإن تش&&يلي تدع&&م أي     

وفي . م&بادرة تض&من تطبيقا عالميا للمعاهدات الخمس       
الوق&ت ذات&ه نرى أن البند الرابع في الوقت الراهن يتم           
تناو&&له بش&&كل غ&&ير فع&&ال، أي مج&&رد تقدي&&م الب&&يانات،     

رى ب&الفعل أن&نا بحاج&ة الس&تكمال ه&ذا      وبالتال&ي فإن&نا ن&   
وم&ن ه&ذا الم&نظور ف&إن تشكيل فريق عامل من             . الب&ند 

وجه&ة نظ&رنا أم&ر سيس&مح ل&نا بت&ناول ه&ذا البند بشكل            
عمل&ي وبشكل أآثر فعالية ولكن في الوقت ذاته نعرب       
ع&ن أس&ف إذ أن ه&ناك ع&دد م&ن البيانات التي استمعنا              

ج&&ب أن تت&&ناول إل&&يها اتض&&ح م&&نها أن اللج&&نة الفرع&&ية ي
فق&ط الموض&وعات ذات الط&ابع الع&ام، ولكننا في واقع            
األم&&ر نفض&&ل أن نح&&دد النش&&اط آ&&ي يتس&&م ه&&ذا النش&&اط   

 .بفعالية

هل هناك أي طلب آخر؟ هل      . شكرا: الرئيس
بإمكان&ي أن أعت&بر أنك&م توافق&ون عل&ى الع&نوان الجديد           

 .لهذا البند؟ الواليات المتحدة األمريكية

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

أع&تقد أن&ه م&ن المناس&ب وعلى ضوء السؤال          . الرئ&يس 
األخ&&ير ال&&ذي طرح&&ته أن&&ت أن نذآ&&ر ف&&ي ه&&ذه الجلس&&ة   
العام&ة بع&ض اإلنش&&غاالت الت&ي أعرب&نا ع&&نها م&ن ق&&بل      

ى ف&يما ي&تعلق بال&تعديل المقترح على البند الرابع، وعل           
مض&&مون الب&&ند ال&&رابع، نالح&&ظ أن ه&&ناك اق&&تراح بب&&ند    
رابع منقح هنا، إننا نرى سيادة الرئيس أن البند الرابع       
على ما يرام في صيغته الحالية، وأفكر خاصة، عندما 
أق&&&ول ذل&&&ك، ف&&&ي ق&&&رار الجمع&&&ية العام&&&ة ف&&&ي دورته&&&ا  
األخيرة، القرار الذي ينص على تشجيع الدول التي لم      

 في المعاهدات أن تنظر في إمكانية       تص&بح أطرافا بعد   
إذن، الترآ&&يز يج&&ب أن يك&&ون عل&&ى   . التص&&ديق عل&&يها 

المع&&&اهدات، والمع&&&اهدات فق&&&ط بالنس&&&بة له&&&ذا الب&&&ند،     
وأع&&&&تقد أن الص&&&&ياغة الحال&&&&ية ترآ&&&&ز ب&&&&الفعل عل&&&&ى   

حال&&ة مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة "المع&&اهدات، أي نق&&ول 
جد ، ون "الخم&س الم&تعلقة بالفض&اء الخارجي وتطبيقها       

ه&نا اله&يكل المطل&وب والمرونة المطلوبة آذلك، وآما          
ق&ال الس&يد م&ندوب ال&يونان عندما قدم االقتراح األخير            
ف&ي إطار مفهوم التطبيق يمكن أن نتناول موضوعات          
مخ&تلفة، عل&ى سبيل المثال، أسلوب تطبيق المعاهدات          

 .على المشاآل الحالية بالنسبة لألنشطة الفضائية

 م&&&ن وجه&&&ة نظ&&&رنا س&&&يادة  إذن، الب&&&ند ال&&&رابع
الرئ&&يس يوف&&ر له&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية الم&&رونة  
الكاف&&ية للق&&يام بنش&&اط ع&&ام ف&&ي طابع&&ه ال&&ذي أش&&ار إل&&يه   
الزم&&يل م&&ن تش&&&يلي وآذل&&ك ص&&ورة ه&&&ذا الب&&ند توف&&&ر      
الهيكل المطلوب لمناقشة هذه اللجنة الفرعية، وبالتالي  

. ةنح&&ن نحب&&ب اإلبق&&اء عل&&ى الب&&ند ف&&ي ص&&يغته الحال&&ي      
 .شكرا

. أش&كر الوالي&ات الم&تحدة األمريكية      : الرئFيس 
أود أن أع&رف ه&ل لديك&م وجه&ات نظر أخرى بالنسبة        

 .للبند الرابع؟ البرازيل

ترجمة فورية من ) (البرازيل(السيد دا سيلفا 
السيد الرئيس،  . شكرا سيادة الرئيس  ): اللغة اإلنكليزية 

وع&&ة ، مجم"ت&&بادل ع&&ام ل&&آلراء "بالنس&&بة للب&&ند الثال&&ث  
أم&&ريكا الالتين&&ية والكاريب&&ي أآ&&دت ف&&ي ب&&يانها عل&&ى أن  
اإلط&&ار القانون&&ي الحال&&ي بالنس&&بة لألنش&&طة الفض&&ائية     
غ&ير آ&اف وال يغط&ي آاف&ة االحت&ياجات القائمة اليوم،         
وتل&ك االحت&ياجات أش&ار إل&يها ع&دد م&ن الوفود، إذ أننا            
ن&&&درك آ&&&ل اإلدراك ال&&&تطور ال&&&ذي ش&&&هدته األنش&&&طة    

لعق&&د المنص&&رم، ال&&نهج تغ&&ير تمام&&ا     الفض&&ائية خ&&الل ا 
بالنس&&&بة ل&&&نظرة ال&&&دول ونظ&&&رة اإلنس&&&ان بش&&&كل ع&&&ام   
لألنشطة الفضائية، وآذلك من خالل عدد من البيانات        
اعترفنا بالحاجة إلى إسهام القطاع الخاص فيما نسميه        

وباإلض&&&افة إل&&&ى ذل&&&ك علي&&&نا أن . باألنش&&&طة الفض&&&ائية
صعوبات ن&تذآر أن&نا ف&ي واق&ع األم&ر بش&ر وأن ه&ناك                

مخ&&تلفة أش&&ار إل&&يها ع&&دد م&&ن الوف&&ود أهمه&&ا الك&&وارث    
الطبيع&&&ية الت&&&ي تش&&&كل مص&&&درا للقل&&&ق ال&&&بالغ بالنس&&&بة  
للبشرية في الدول النامية وفي الدول المتقدمة على حد 
س&واء، ح&تى ف&ي أوروب&ا ه&ناك ه&زات أرضية في آل              

 .مكان

إذن علي&نا أن نوج&ه الجه&ود الحال&ية آ&ي نق&وم       
ي لألنش&&&&طة الفض&&&&ائية بتغط&&&&ية ف&&&&ي اإلط&&&&ار القانون&&&&

االحت&&&ياجات اإلنس&&&انية، وع&&&ندما أق&&&ول االحت&&&ياجات     
للبش&رية أش&ير إل&ى م&ا أش&رت إليه في هذا البيان وإلى               
جوان&&&ب عدي&&&دة، األنش&&&طة الفض&&&ائية ت&&&دب بمص&&&الح    
مختلفة ومعقدة وبالتالي فإنني أعتقد أنه يتعين علينا أن 
نح&&&د م&&&ن ال&&&نهج ال&&&ذي نن&&&تهج ع&&&ندما نض&&&ع اإلط&&&ار     
القانوني، علينا أن نجعل هذا النهج نهجا مفتوحا تماما         

 .آي نفتح الباب لالستجابة الفعلية الحتياجاتنا

ولألس&ف وف&د البرازيل، أو أنا شخصيا ليست         
لدي الخبرة الكافية آي أتقدم باقتراح هنا، ولكنني أرى 
أن اق&تراح ال&يونان الخ&اص بتوسيع نطاق دراسة البند           

م&س وبفضل خبرته قد يشكل      الخ&اص بالمع&اهدات الخ    
خط&&وة إيجاب&&ية، خط&&وة أول&&ى عل&&ى ط&&ريق االس&&تجابة   
لالحت&&&ياجات الت&&&ي اعرف&&&نا به&&&ا، اعترف&&&نا ب&&&الفعل أن     
اإلط&&&ار الحال&&&ي ال يس&&&تجيب عل&&&ى ال&&&نحو المناس&&&ب      
الحتياجات&&نا، والكوب&&وس آهي&&ئة تابع&&ة لألم&&م الم&&تحدة     
ن&توقع م&نها أن تس&اعد ال&دول المخ&تلفة لالستجابة لهذه             

 .شكرا سيادة الرئيس. تياجات العامةاالح

أشكر السيد ممثل البرازيل على هذا : الرئيس
 .وأعطي الكلمة اآلن للسيد ممثل األرجنتين. اإلسهام

ت&&رجمة فوري&&ة ) (األرجنتي&&ن(السFFيد فFFيرغارا 
الس&&&يد . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية

الرئ&&يس وف&&د األرجنتي&&ن ي&&ود ببس&&اطة أن يؤي&&د ب&&يان       
برازيل والب&&يانات األخ&&رى الت&&ي تقدم&&ت به&&ا وف&&ود     ال&&
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أخ&رى والت&ي مفاده&ا أن ه&ذه اللج&نة الفرعية القانونية             
عل&&&يها أن تلع&&&ب دورا فع&&&اال وم&&&ا ج&&&اء عل&&&ى لس&&&ان      
ال&برازيل نكمل&ه بقولنا أن هذه اللجنة الفرعية قد مست           
ب&الفعل الواقع الجديد لتكنولوجيا الفضاء وهي أوضاع        

ات األص&&لية، وه&&ذا الوض&&ع   ل&&م ت&&نص عل&&يها المع&&اهد   
. الجدي&د يتطل&ب األط&ر القانون&ية الالزمة لالستجابة له     

وع&&ندما تقدم&&نا بمالحظات&&نا التمه&&يدية قم&&نا باإلص&&رار   
عل&&ى ه&&ذا الجان&&ب وه&&ذا واج&&ب عل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية   
القانون&&&&ية، أي أن تراع&&&&ي االحت&&&&ياجات، احت&&&&ياجات    

ة المج&&تمع الدول&&ي وأن تح&&اول أن تج&&د الحل&&ول العمل&&ي  
 .والقانونية لها

وبال&&&نظر إل&&&ى ال&&&تطور الس&&&ريع للتكنولوج&&&يا   
وبال&&نظر إل&&ى أن األنش&&طة الفض&&ائية ت&&تكاثر ف&&إن ه&&ذه    
الهي&ئة ه&ي الهي&ئة الوحيدة المتخصصة في إطار األمم          
الم&&&تحدة لل&&&نهوض ولوض&&&ع ص&&&كوك قانون&&&ية دول&&&ية    
تض&من مص&الح المج&تمع الدول&ي من أجل استخدامات           

 .شكرا سيادة الرئيس. سلمية للفضاء الخارجي

. أش&كر األرجنتين على هذا اإلسهام     : الرئFيس 
ه&&ل ه&&ناك أي وف&&&د آخ&&ر يرغ&&ب ف&&&ي ت&&ناول الكلم&&&ة؟      

 .المغرب

ت&رجمة فوري&ة من     ) (المغ&رب (السFيد سFعدي     
أود ي&ا س&يادة الرئيس أن أقدم        . ش&كرا ): اللغ&ة الفرنس&ية   

دع&م المغ&&رب لب&&يان ال&&برازيل والمالحظ&&ات اإلض&&افية  
 .فد األرجنتينالتي تقدم بها و

أش&كر مم&ثل المملك&ة المغربية على        : الرئFيس 
ل&يس على قائمتي أي متحدثين، آال لدي  . ه&ذا اإلس&هام   

 .ممثل االتحاد الروسي على القائمة

ترجمة ) (االتح&اد الروس&ي   (السFيد دزوبيFنكو     
. أش&&كرك س&&يادة الرئ&&يس ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الروس&&ية 

اال، إجم&&اال الس&&يد الرئ&&يس، ف&&ي ال&&بداية أع&&تقد أن&&ه إجم&& 
أق&&ول، أن&&نا نواف&&ق عل&&ى الفك&&رة العام&&ة الت&&ي تق&&دم به&&ا    
الس&&يد م&&ندوب ال&&يونان والت&&ي أيده&&ا ع&&دد م&&ن الوف&&ود     
ال&برازيل والمغ&رب واألرجنتي&ن وغ&يرها، أي أننا في           
ه&ذه المرحلة ربما نحن بحاجة لتوسيع نطاق هذا البند           
آ&&&ي نتمك&&&ن م&&&ن مواجه&&&ة الواق&&&ع المتغ&&&ير بالم&&&رونة    

 .المطلوبة

نع&&رف ون&&درك أن ه&&ناك تط&&ور للتكنولوج&&يا    
وه&ناك عناص&ر فاعلة جديدة دخلت في إطار األنشطة       
الفض&&ائية وتع&&رفون جم&&يعا م&&ا أعن&&يه ه&&نا وتع&&رفون      
آذلك أن هناك مشاآل جديدة يتعين علينا أن نواجهها،         

 .وهذا يتطلب منا مرونة آافية

م&ن ناح&&ية أخ&&رى، بالنس&بة له&&ذا الب&&ند ال&&رابع،   
ب توس&&&يع نطاق&&&ه بش&&&كل أو بآخ&&&ر ول&&&م ه&&&ذا الب&&&ند يج&&&

نع&ترض من قبل على تشكيل هذا الفريق الذي سيعمل        

بشكل دائم، ومن ناحية أخرى إذا ما شكلنا هذا الفريق          
علي&نا أن نح&دد مضمون عمل الفريق، بإمكاننا أن نبدأ           

 .في التفكير منذ اآلن

في واقع األمر، إذن ما تناولنا جدول األعمال        
ف نج&د م&ا يل&ي، االنط&باع هو أنه     المق&ترح بأآمل&ه س&و    

لدي&نا حال&ة المع&اهدات، وحال&ة المعاهدات لن تستغرق           
وق&تا طوي&ال ف&ي مناقش&تها، فحال&ة المعاهدات هي حالة           
المع&اهدات، األمان&ة تص&در آ&&ل ع&ام وث&ائق تبي&ن ف&&يها       
حال&ة هذه المعاهدات، إذن نتسائل ما الجديد في جدول          

ين حدوده، هذا األعمال المقترح؟ تعريف الفضاء وتعي  
األم&&ر نناقش&&ه م&&نذ أع&&وام ول&&م ننته&&ي بع&&د م&&ن عمل&&ية     
التفك&&ير ف&&ي ه&&ذا الموض&&وع، بالنس&&بة للم&&دار الثاب&&ت       
بالنس&بة ل&&ألرض ه&ذا الموض&&وع آذل&ك ن&&نظر ف&يه م&&نذ     
عش&ر أعوام، إذن ما هو الجديد؟ ربما هناك بند واحد،    
وه&و الب&ند الخ&اص باتفاق&ية يون&يدروا بالنسبة للمعدات            

ة، االتفاق&ية هام&ة والش&ك وه&ي تت&ناول جوانب            المت&نقل 
جدي&دة للفض&اء الخارج&ي ولكن ما هذا إال جانب واحد            
ض&&&من عناص&&&ر جدي&&&دة عدي&&&دة ظه&&&رت ف&&&ي اآلون&&&ة     

األم&&ر ه&&نا ي&&تعلق  . األخ&&يرة بالنس&&بة للنش&&اط الفض&&ائي 
بس&جل دول&ي ف&ي إطار هذه االتفاقية نصف فيه حقوق             

الجسم، ما الملك&ية بالنس&بة لجس&م فض&ائي وأج&زاء هذا        
 .من شك أن هذا الجانب له أهميته ولكنه جانب واحد

ع&دد من الوفود الحاضرة أثارت موضوعات        
عدي&&دة جدي&&دة ظه&&رت ف&&ي األع&&وام األخ&&يرة وبالتال&&ي    
فنح&&ن بحاج&&ة عل&&ى ج&&دول أعمال&&نا ف&&ي ال&&دورة المق&&بلة  
بحاج&ة إل&ى ب&ند يس&مح ل&نا بت&ناول هذه السائل الجديدة،          

بم&ا ه&و الب&ند ال&ذي سنتمكن في     وب&الفعل الب&ند ال&رابع ر    
إط&اره م&ن دراس&ة هذه الجوانب الجديدة، نعدل عنوان        
الب&&&ند وبإمكان&&&نا أن نش&&&كل ف&&&ريقا ع&&&امال يع&&&نى به&&&ذا     

 .الموضوع وبهذا البند

ف&ي الم&رحلة الحالية، لم نستمع حتى اآلن إلى          
اع&تراض م&ن حي&ث الم&بدأ على اقتراح اليونان، هناك       

بة لمض&&&مون الب&&&ند،  تس&&&اؤالت يمك&&&ن أن ت&&&ثار بالنس&&&   
مض&&&مون االق&&&تراح اليونان&&&ي ولكن&&&نا ل&&&م نس&&&تمع إل&&&ى   

أنا شخصيا أرى أنه بإمكاننا أن نوسع . اعتراض فعلي
م&&ن نط&&اق الب&&ند ال&&رابع ب&&تعديل الع&&نوان ونغط&&ي ف&&ي     
إط&&&اره سلس&&&لة الموض&&&وعات الجدي&&&دة المخ&&&تلفة ف&&&يما  
يخ&&&ص بتطب&&&يق مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة الخم&&&س،     

دئ المخ&&&تلفة والق&&&رارات الت&&&ي   باإلض&&&افة إل&&&ى الم&&&با  
به&&ذا س&&نفتح . اع&&تمدتها الجمع&&ية العام&&ة لألم&&م الم&&تحدة 

الط&&ريق لمناقش&&&ة ه&&&ذا الموض&&&وع وه&&&ذا الب&&&ند بش&&&كل  
ش&امل، هذا هو رأي على األقل، وأمل أن ما أدليت به          

ش&&كرا س&&يادة . ل&&ن يث&&ير أي اع&&تراض ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة  
 .الرئيس

سي أش&كر الس&يد مم&ثل االتحاد الرو       : الرئFيس 
ه&ل ه&ناك أي وف&د آخر يرغب في       . عل&ى ه&ذا اإلس&هام     

 .تناول الكلمة؟ السيد ممثل جمهورية إيران اإلسالمية
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) جمهورية إيران اإلسالمية(السيد ساريزدي 
ندع&م ي&ا سيادة     ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية         (

الرئ&يس االق&تراح ال&ذي ط&رحه ممثل اليونان، آما أننا          
ال&&برازيل وال&&ذي حظ&&ى بدع&&م ندع&&م ب&&يان الس&&يد مم&&ثل 

 .الوفود األخرى، ولك جزيل الشكر

ش&كرا للس&يد مم&ثل جمهورية إيران        : الرئFيس 
ه&&ل ه&&ناك راغ&&ب ف&&ي   . اإلس&&المية عل&&ى إس&&هامه ه&&ذا  

 .الحديث؟ اإلآوادور

ت&رجمة فورية   ) (اإلآ&وادور (السFيد مارتينFيز     
يطي&&ب لوف&&دي أيض&&ا ي&&ا س&&يادة    ): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية  
 الب&ند ال&رابع ونؤي&د م&ا طرح&ته آل        الرئ&يس أن يت&ناول    

 .من البرازيل واألرجنتين ولك الشكر يا سيادة الرئيس

وأعط&&ي الكلم&&ة اآلن للس&&يد  . ش&&كرا: الرئFFيس
 .ممثل الهند

ت&رجمة فورية من اللغة     ) (اله&ند (السFيد روي    
مس&&ألة توس&&يع   . أش&&كرك س&&يادة الرئ&&يس   ): اإلنكل&&يزية 

أن ال&&نطاق ه&&ي الموض&&وع األساس&&ي، وم&&ن المعق&&ول    
نوس&&&&ع نط&&&&اق ج&&&&دول األعم&&&&ال ألن تنف&&&&يذ الم&&&&بادئ   
والق&&رارات س&&وف يوف&&ر نطاق&&ا أوس&&ع لمناقش&&تنا له&&ذه     

وم&&&ن ث&&&م ندع&&&م االق&&&تراح . المس&&&ألة ف&&&ي ه&&&ذا المحف&&&ل
اليونان&ي، ش&أننا ش&أن المغ&رب وال&برازيل واألرجنتين        

 .واالتحاد الروسي وإيران

ش&كرا للس&يد مم&ثل اله&ند وآولومبيا         : الرئFيس 
 .لها الكلمة

ت&&&رجمة ) (آولومب&&&يا(السFFFيد اريفFFFالو ايبFFFيس 
ل&&&ك الش&&&كر ي&&&ا س&&&يادة  ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية 

ن&&&ود أن ن&&&بدي موقف&&&نا الق&&&ائم عل&&&ى الم&&&بدأ،    . الرئ&&&يس
فالمع&اهدات الخم&&س ه&&ي األس&&اس ال&&ذي نرتك&&ز عل&&يه،  
ونح&&&ن ق&&&د ص&&&ادقنا عل&&&ى المع&&&اهدات األساس&&&ية ف&&&ي     

عام، وهذا  آولومب&يا الت&ي ت&نظم ه&ذا اإلط&ار القانوني ال           
أمر يجدر بنا أن نذآره ألنه هو حجر الزاوية للقانون، 
ق&&انون الفض&&اء، ونق&&ول أن اق&&تراح ال&&يونان إنم&&ا يف&&تح    
ال&باب واس&عا وي&ؤدي إلى ما يسمى بالسماء المفتوحة،           
وي&ؤدي إل&ى ان&تهاج نه&ج بناء آما دعم ذلك اإلآوادور             

هذا هو  . واألرجنتين والبرازيل الذين سبقوني الحديث    
 .قفنا ولكم الشكرمو

نيجيريا لها  . شكرا جزيال لكولومبيا  : الرئFيس 
 .الكلمة

ترجمة فورية من   ) (نيجيريا(السFيد بريسFبي     
ببساطة شديدة  . شكرا سيادة الرئيس  ): اللغ&ة اإلنكليزية  

ندع&&م االق&&تراح ال&&ذي ط&&رحه الس&&يد مم&&ثل ال&&يونان ف&&ي  
 .شكرا. هذه اللجنة الفرعية

 .الصين.  شكرا:الرئيس

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(ليف  السيد  
وف&&د الص&&ين يدع&&م ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس ه&&ذا     ): الص&&ينية

االق&تراح اليونان&ي بش&أن الب&ند ال&رابع، وه&ذا ق&د حظى               
إل&&ى تأي&&يد ال&&برازيل ووف&&ود أخ&&رى ونؤي&&د الموض&&وع    

 .ولك الشكر يا سيدي الرئيس. الجديد في البند الرابع

ه&&&ل ه&&&ناك أي وف&&&د آخ&&&ر    . ش&&&كرا: الرئFFFيس
أفض&&ل . رغ&ب ف&&ي الحدي&ث ع&&ن ه&&ذا الب&ند تحدي&&دا؟ ال   ي

س&&بيل لمواص&&لة ه&&ذه المناقش&&ة ه&&و المش&&اورات غ&&ير     
الرس&مية بي&ن الوف&ود الت&ي س&بق وأن اشترآت في هذه          
المناقش&ة وهذا معناه آل الباب مفتوح لكل الوفود التي          

ف&&الوفود الت&&ي  . يهمه&&ا ه&&ذه المس&&ألة يمك&&ن أن تش&&ترك   
غل تس&تطيع أن تشترك،     أي&دت الوف&ود الت&ي لديه&ا مش&ا         

والوف&ود الت&ي له&ا آراء مختلفة، ومن ثم علينا أن نعلق           
هذه المسألة وسنعمل بمسألة أخرى في جدول األعمال 
وف&&ي ف&&ترة االس&&تراحة الت&&ي س&&وف نأخذه&&ا ف&&إن ه&&ذا       
الف&ريق لالستشارة يمكن أن يلتقي ويحاول أن يتوصل        
إل&&ى ص&&يغة مش&&ترآة أو م&&ا يس&&مى بالع&&امل المش&&ترك    

ى ويط&&رح بع&&د ذل&&ك األم&&ر عل&&ى الرئ&&يس لك&&ي      األدن&&
ه&&&ذا م&&&ا ي&&&تراءى ل&&&ي   . يط&&&رحه عل&&&ى بس&&&اط البح&&&ث  

األسلوب األمثل لما نحن فيه ألننا نستطيع أن نصوت، 
المس&&ألة تمام&&ا مس&&تبعدة ألن&&نا نعم&&ل عل&&ى تواف&&ق ف&&ي      
اآلراء ول&&م نس&&تنفذ ح&&تى اآلن الوس&&ائل الم&&تاحة الت&&ي     

 .ونانالي. تمكنا للتوصل إلى اتفاق في اآلراء

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
. ل&&ك الش&&كر ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس    ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية  

أتوج&ه بالش&كر الج&زيل لك&ل من أسهم، وأشكر آل من       
وإن س&محتم لي يا  . دع&م اقتراح&نا وآ&ل م&ن أش&ار إل&يه           

سيدي الرئيس، لقد دونت ثالث آلمات أو ثالث نعوت    
هج وراء ه&&&&ذا إن ص&&&&ح التعب&&&&ير، ت&&&&تحدث ع&&&&ن ال&&&&ن   

االق&تراح، فالبعض نعته بأنه تحد آبير وبأنه ديناميكي         
وتم&ت اإلش&ارة إلى أنشطة اإلعالن وإلى آخره وأشير       

. أيض&ا إلى االحتياجات المتمخضة عن الموقف الجديد  
أي&ا آ&ان األمر، التأآيد على هذا أمر هام، أود أن أقول     

،  ف&&ي االتفاق&&ية15، الم&&ادة ]؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[م&&ا يل&&ي 
 26 والمادة 25 ف&ي اتفاق&ية اإلنق&اذ، والم&ادة         8والم&ادة   

 التفاق&&&ية 10 و 9ف&&&ي اتفاق&&&ية المس&&&ؤولية، والمادتي&&&ن  
 م&&ن اتفاق&&ية القم&&ر، ف&&بعد  18 و 17التس&&جيل، والم&&ادة 

عش&ر س&نوات م&ن التنفيذ تم االعتراف بحق الدول في           
أن تقترح تعديالت وتنقيحات، ال نقول استعراض إنما 

، ونح&&ن ال نطل&&ب أن نق&&وم به&&ذا األم&&ر  نق&&ول تنق&&يحات
ألن&نا دفع&نا، ودفع&نا بق&وة، من أجل اإلبقاء على النظام             
الموج&&&ود آك&&&ل، وم&&&ا طلب&&&ناه ه&&&نا ه&&&و الح&&&د األدن&&&ى،  

. انطالق&&ا م&&ن ه&&ذا علي&&نا أن نرآ&&ز عل&&ى ه&&ذه المس&&ألة    
 .شكرا

ش&&&كرا للس&&&يد مم&&&ثل ال&&&يونان عل&&&ى  : الرئFFFيس
 .شرحه القتراحه ومالبسات االقتراح
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اك أي رأي آخر أيها السيدات والسادة؟   هل هن 
ه&ل ال مضينا على النحو الذي طرحته عليكم وهو أن           
نحاول أن نوفق بين مواقف الوفود ثم نقدم تقريرا إلى          
الرئ&يس ونط&رح النت&يجة بع&د ذل&ك، نتيجة المشاورات            

 .تقرر األمرنطرحها على اللجنة الفرعية؟ 

    FFية المتصFFنظمات الدولFFطة المFFن أنشFFات عFFلة معلوم
 بقانون الفضاء

معلوم&&ات "ج&&دول األعم&&ال المؤق&&ت خمس&&ة،   
ع&&&&ن أنش&&&&طة الم&&&&نظمات الدول&&&&ية المتص&&&&لة بق&&&&انون   

، وهذه مسألة لم يعترض عليها أحد، وحسبما       "الفضاء
أفهم إنها قد حظت بتأييد واسع النطاق، وألن الممثلين         
الذي&&&ن حض&&&روا ف&&&ي دورت&&&نا قدم&&&ت إس&&&هامات طي&&&بة   

لتفهم الوضع أو المسائل وجوهرية وهذا ساعدنا على ا
الحال&ية المط&روحة عل&ى بس&اط البحث، إذا، ما لم يكن           

 5ه&&&&ناك أي اع&&&&تراض، فس&&&&أفترض أن الب&&&&ند رق&&&&م    
معلوم&ات ع&ن أنش&طة الم&نظمات الدول&ية ف&يما يتعلق             "

اعتمدت آبند دوري نتناوله أيضا في      " بقانون الفضاء 
 .تقرر األمرالدورة المقبلة، 

 البند السادس

ر الم&&&&تعلقة ب&&&تعريف الفض&&&&اء  األم&&&و "س&&&تة،  
الخارج&&&ي وتعيي&&&ن ح&&&دوده، وطب&&&يعة الم&&&دار الثاب&&&ت    
بالنس&&بة ل&&ألرض وآيف&&ية اس&&تخدامه وإل&&ى آخ&&ره ح&&تى   

، م&رة أخ&رى، هذا بند دوري يتكرر، هذا          "نهاي&ة الب&ند   
 .اليونان. هو االقتراح

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
. يادة الرئيس ش&كرا ج&زيال ي&ا س&       ): م&ن اللغ&ة الفرنس&ية     

أوافقك&م القول بأننا ينبغي أن نبقي على هذا الموضوع       
بج&&دول األعم&&ال، ونع&&يد تش&&كيل الف&&رق العامل&&ة الت&&ي     
ش&&&&كلناها ف&&&&ي الع&&&&ام الماض&&&&ي، ألن المناقش&&&&ة الت&&&&ي    
أجري&ناها م&ن ق&&بل آان&ت مجدي&ة للغاي&&ة، وينبغ&ي عل&&ى      
الجمع&&ية العام&&ة أن تق&&رر عل&&ى مس&&ألة إع&&ادة تش&&كيل      

 .شكرا. الفرق العاملة

ه&&ل ه&&ناك م&&ن ي&&ود   . ش&&كرا ج&&زيال : الرئFFيس
أفهم إذن، أن تشكيل الفريق     . الحديث عن هذا البند؟ ال    

العم&ل ال&ذي ت&ناول أل&ف، ألن&نا ق&ررنا أن نقصر األمر            
عل&ى تع&ريف الفضاء الخارجي وتحديد معالمه بما في     
ذل&&&ك طب&&&يعة األجس&&&ام الفض&&&ائية ف&&&ي حي&&&ن أن ال&&&نقاط  

لها عل&&ى مس&&توى اللج&&نة  الفرع&&ية األخ&&رى س&&يتم ت&&ناو  
 .الفرعية

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
نعم يا سيادة الرئيس، بالتأآيد، أنا      ): من اللغة الفرنسية  

 .مازلت أرآز على ألف فقط

ه&&&ل ه&&&ذا االق&&&تراح يحظ&&&ى بق&&&بول  : الرئFFFيس
 .تقرر األمر على هذا النحوالوفود جميعا؟ 

 مصادر الطاقة مراجعة المبادئ ذات الصلة باستخدام
 النووية في الفضاء الخارجي

للمناقشة وهي ] ؟يتعذر سماعها؟[هناك البنود 
م&&&&راجعة الم&&&&بادئ ذات الص&&&&لة باس&&&&تخدام  "، 7رق&&&&م 

، نعم،  "مص&ادر الطاق&ة ال&نووية ف&ي الفض&اء الخارجي          
 .هل لديكم أي رأي؟

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
لة تم دراستها في اللجنة هذه المسأ): من اللغة الفرنسية

العلم&&ية والفن&&ية وآم&&ا ورد ف&&ي تقري&&رها فإنه&&ا مازال&&ت 
تت&ناول ه&ذا الب&ند عل&ى أس&اس خط&ة عمل تستمر حتى               

 .العام المقبل إن شاء اهللا

إذن، نن&&&&تظر بش&&&غف نت&&&&يجة ه&&&&ذه  : الرئFFFيس 
المناقش&&ة ف&&ي اللج&&نة العلم&&ية، ونس&&تند إل&&ى ه&&ذه الن&&تائج 

س&&&نة المق&&&بلة ف&&&ي حي&&&نما تص&&&لنا، س&&&يكون ذل&&&ك ف&&&ي ال 
إذن، . ف&براير المق&بل حي&نما تلتقي اللجنة العلمية     /ش&باط 

إنطالق&ا م&ن هذا العمل قد نتمكن من استئناف مناقشتنا          
الجوه&رية له&ذه المس&ألة وإذا لم تتوصل اللجنة العلمية           
إل&ى نت&يجة فإن&نا س&وف نبق&ي عل&ى هذا البند في جدول               

 دون األعم&ال وس&وف نت&بادل اآلراء بش&أنه بشكل عام         
أعط&&ي الكلم&&ة لالتح&&اد  . الخ&&وض ف&&ي دراس&&ة مفص&&لة  

 .الروسي

ترجمة ) (االتح&اد الروس&ي   (السFيد دزوبيFنكو     
ل&&&ك الش&&&كر ي&&&ا س&&&يادة   ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية  

ل&يس لدي&نا أي اع&تراض على الخالصة التي          . الرئ&يس 
نسترعي انتباهكم إلى أنه   . توصلتم إليها سيادة الرئيس   

رابع آم&&ا اق&&ترح عل&&ى لس&&ان  إذا غ&&يرنا ص&&يغة الب&&ند ال&& 
اليونان وغير من الوفود، فإننا سوف نشير إلى تطبيق 
الم&&&&بادئ المتض&&&&منة ف&&&&ي ق&&&&رارات الجمع&&&&ية العام&&&&ة  
األخ&رى، وم&ن ث&م ف&إن الب&ند الس&ابع س&وف يوضع في         
ع&باءة الب&ند ال&رابع، وعل&ى أي حال هذا سيتوقف على       

 .ما سنفعله بالنسبة للبند الرابع

جنة الفرعية أننا ينبغي     ه&ل ت&رى الل     :الرئFيس 
م&&&راجعة "أن ن&&&رجأ الب&&&ت ف&&&ي ه&&&ذه المس&&&ألة س&&&بعة،   

الم&&&بادئ ذات الص&&&لة باس&&&تخدام الطاق&&&ة ال&&&نووية ف&&&ي    
، نرج&&ئها ح&&تى تنته&&ي مش&&اوراتنا   "الفض&&اء الخارج&&ي 

بش&ان الب&ند ال&رابع؟ وحي&نها س&وف ن&درس أمر البندين         
 .تقرر األمرمعا، أظن أن هذا هو االتجاه المعقول، 

 FFنظر فFFيد    الFFي لتوحFFد الدولFFية المعهFFروع اتفاقFFي مش
القFFانون الخFFاص، يونFFيدروا بشFFان المصFFالح الدولFFية  
فFFFFي المعFFFFدات المتFFFFFنقلة وفFFFFي المشFFFFروع األولFFFFFي     
للFبروتوآول الملحق بها والمتعلق بالمسائل الخاصة       

 بالملكية الفضائية
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ال&&نظر ف&&ي مش&&روع اتفاق&&ية المعه&&د    "ثمان&&ية، 
ن&&&يدروا بش&&&ان  الدول&&&ي لتوح&&&يد الق&&&انون الخ&&&اص، يو   

المص&الح الدول&ية ف&ي المع&دات المت&نقلة وفي المشروع       
األول&&ي لل&&بروتوآول الملح&&ق به&&ا والم&&تعلق بالمس&&ائل    

؟ي&&تعذر [، ه&&ذه المس&&ألة  "الخاص&&ة بالملك&&ية الفض&&ائية  
بحثا في لجنتنا وقد توصلنا إلى حل توفيقي   ] س&ماعها؟ 

بالنس&بة لكيف&ية المضي قدما فيما بعد وآيفية تناول هذا     
لب&&ند، ول&&ذا ينبغ&&ي أن نبق&&ي عل&&ى ه&&ذا الب&&ند ف&&ي ج&&دول ا

 .األعمال ألنه جزء هام من اإلجراءات

لدينا استعراض مفهوم دولة اإلطالق، والسنة      
المق&بلة ه&ي السنة الثالثة لدراسة هذا المفهوم في إطار           
خط&ة العمل التي تمت الموافقة عليها والمستمرة حتى          

ق&&ي عل&&ى الب&&ند ف&&ي  اآلن، وه&&ذا مع&&ناه أن&&نا ينبغ&&ي أن نب 
ج&دول األعم&ال، بم&ا ف&ي ذل&ك إنش&اء فريق في العمل،           
ألن فريق العمل هذا سوف يكون عمره ثالث سنوات، 
وإذا ق&&&ررنا أن نم&&&دد إدراج ه&&&ذا الب&&&ند أو ننه&&&ي فه&&&ذا  

إذن، هذا سوف   . س&وف ي&تقرر عل&ى أي&ة حال فيما بعد          
 .يبقى في جدول أعمالنا في العام المقبل

 البند العاشر

اق&تراحات إلى لجنة استخدام    "، عش&رة،    واآلن
الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية بش&&أن ب&&نود 
جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورتها        

، اتفق&&نا عل&&ى أن ه&&ذا الب&&ند س&&وف  "الحادي&&ة واألربعي&&ن
يك&&ون ج&&زء م&&ن ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة الفرع&&ية ول&&ذا     

 .قى اإلبقاء عليهفإنني أرى أن هذا البند يجب أن يب

به&&&ذا نك&&&ون ق&&&د انتهي&&&نا م&&&ن ج&&&دول األعم&&&ال 
باس&&تثناء البندي&&ن الس&&ابع وال&&رابع وه&&ذان س&&وف نع&&ود   
إليهما بعد االستراحة، ونكون قد انتهينا إذن من الجزء 

 .األول

لدي&نا اق&تراحات أربع&ة إضافية في هذه، أوال،          
اس&تعراض المعاي&ير الحال&ية بالنس&بة للحط&ام الفضائي           

ة استصواب صياغة اتفاقية شاملة بشأن قانون       ومناقش
الفض&اء الدول&ي، ال&تعاون الدولي في الحد من اإلعالن        
ال&&تجاري ف&&ي الفض&&اء ال&&ذي يمك&&ن أن ي&&تدخل أو يؤث&&ر  
عل&ى مراقبة علم الفلك ثم بعد ذلك إنشاء الفريق العمل        

 .بشأن البند الرابع

وهذه المسألة على أية حال بالفعل قد أصبحت 
قتراح الذي اقترحه اليونان ومن ثم يكون       جزءا من اال  

ولك&&ن استص&&واب إدراج ه&&ذه   . لدي&&نا فق&&ط ث&&الث ب&&نود  
الب&&نود ف&&ي ج&&دول األعم&&ال ق&&د نوق&&ش باستفاض&&ة ف&&ي     
المش&&اورات الغ&&ير الرس&&مية ونعم&&ل إل&&ى تك&&رار ه&&ذه      
المناقش&ة اآلن، ألن&ه لس&وء الح&ظ ليس هناك توافق في             

، ولك&&ن إن اآلراء بش&&أن ه&&ذه الب&&نود اإلض&&افية ال&&ثالث  
أردت&&م أن تق&&ترحوها، ه&&ذه األم&&ور م&&رة أخ&&رى عل&&ى     
المس&&توى الرس&&مي، أو أن تقدم&&وا حجج&&ا جدي&&دة دعم&&ا 

ه&ل يرغب أي  . إلدراج ه&ذه الب&نود فأن&ا مف&توح الذه&ن      

وف&د ف&ي الحدي&ث دعم&ا إلض&افة أي ب&ند من هذه البنود               
إذن، لآلس&ف ل&يس هناك توافق في اآلراء      . ال&ثالث؟ ال  

اإلض&&افية ل&&ن تض&&اف إل&&ى ج&&دول    وه&&ذه االق&&تراحات  
األعمال المقبل، وهذا ال ينتقص من اقتراح هذه البنود  
وس&وف نبق&ي عل&يها ف&ي قائم&ة البنود المحتملة أو التي        

 .يحتمل دراستها في السنوات المقبلة

الس&يدات والسادة أفهم أن هناك بعض الوثائق        
 .يجري توزيعها، األمانة لها الكلمة

ة الرئيس على ما قلتموه أؤآد يا سياد  : األمانFة 
ب&أن تقري&ر الف&ريق الع&امل بشأن دولة اإلطالق يجري            
توزيع&&ه اآلن بك&&ل اللغ&&ات، وس&&وف ي&&تاح لك&&م الوق&&ت     

هذه المسألة قبل أن نتناول ذلك في   ] ؟يتعذر سماعها؟ [
 .شكرا. الجلسة العامة في اجتماع التقرير

 .اليونان: الرئيس

ي&&ة ت&&رجمة فور) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
اقتراح&&نا ه&&ناك االق&&تراح . ش&&كرا): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية

من ] مادتين[وهو الخاص بتحويل    ] ؟يتعذر سماعها؟ [
الم&&بادئ، أرج&&و أن تع&&يدوا اإلش&&ارة إل&&ى ه&&ذه األم&&ور    
وإدخاله&ا ف&ي ج&دول األعم&ال إض&افة إل&ى ما ذآرتموه         

وم&&ا نق&&ول موض&&وعات إض&&افية    . ف&&ي القائم&&ة ب&&الفعل  
 .شكرا. عمال اللجنة الفرعيةيمكن إدخالها في جدول أ

ش&&&كرا، إن آن&&ت ق&&&د أس&&أت الفه&&&م،   : الرئFFيس 
فأن&ت ت&ود أن تدخ&ل الب&ند الثال&ث م&ن اق&تراحك، تدخله               
ف&&&ي قائم&&&ة الموض&&&وعات اإلض&&&افية أو الت&&&ي تس&&&مى     

، ه&&&ذا س&&&وف additional proposalsمق&&&ترحات إض&&&افية 
 .يساعدنا في التوصل إلى حل توفيق، شكرا

وذل&&ك لك&&ي تتمك&&نوا  س&&أعلق إذن ه&&ذه الجلس&&ة  
م&&ن ق&&راءة ال&&نص، ن&&ص تقري&&ر الف&&ريق الع&&امل ال&&ذي    
يت&ناول مفه&وم دولة اإلطالق وآذلك المشاورات الغير        
الرسمية فيما بين الوفود المهتمة باألمر التي ينبغي أن 
تحاول أن تتوصل لتوافق في اآلراء بشأن البند الرابع         

 .ناناليو. لجدول األعمال المقبل وآذلك البند السابع

ت&&رجمة فوري&&ة ) (ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو 
أع&&رف أن مش&&اغلكم آث&&يرة ي&&ا    ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية  

س&يادة الرئ&يس، ه&ل لتكرم&تم ب&ترأس ه&ذه المش&&اورات       
 الغير رسمية وتنسيقها؟

هذا أمر صعب، صديقي العزيز، أنا : الرئيس
نعلق الجلسة . على استعداد لالشتراك بهذه المشاورات

 سوف نحاول أن نأتي هنا في الخامسة      .ح&تى الخامسة  
 .شكرا. إال ربع أو حولها
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 26/16علقت الجلسة الساعة 

 31/17استؤنفت الجلسة الساعة 

نس&&&&تأنف اجتماع&&&&نا ه&&&&ذا   : الرئFFFFيس 
ألعطيكم مزيد من المعلومات، وإني أقول إن عناصر        
ه&ذا الح&ل التوفيق&ي ال&ذي توص&لنا إليه موجودة وقائمة         

 .صباح الغدوسوف اقدم لكم تقريرا 

أوال، سوف نبقي على عنوان البند الرابع آما      
حال&&ة مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة الخم&&س الم&&تعلقة "ه&&و، 

، وس&&وف يك&&ون ه&&ناك  "بالفض&&اء الخارج&&ي وتطب&&يقها 
اتف&&اق بش&&أن تش&&كيل ف&&ريق ع&&امل ليت&&ناول ه&&ذا الب&&ند        
واختصاص&&ات ه&&ذا الف&&ريق الع&&امل س&&وف تك&&ون وفق&&ا  

م الماض&&ي وال&&ذي ورد  للق&&رار ال&&ذي اتخذن&&اه ف&&ي الع&&ا   
اإلش&ارة إل&يه ف&ي ال&تقرير، تقري&ر اللج&نة الفرعية، هذا          
معناه أن هذا الفريق العامل ينبغي أن يتناول حالة هذه      
المع&&&اهدات ويس&&&تعرض تنف&&&يذها وتطب&&&يقها وي&&&ناقش     
العق&&&بات الت&&&ي ق&&&د تق&&&ف ح&&&ائال دون ال&&&نهوض به&&&ذه     

ومن بين المهام   . المعاهدات وتوسيع نطاقها وعالميتها   
الت&ي س&تقع عل&ى ع&اتق ه&ذا الف&ريق العامل هو دراسة                
ال&&نهوض بق&&&انون الفض&&اء وذل&&&ك م&&ن خ&&&الل ب&&&رنامج    

 .التطبيقات الفضائية وما يرتبط به من مسائل

ه&&ذا آ&&ل م&&ا ل&&دي، وأرف&&ع ه&&ذه الجلس&&ة اآلن       
وأطل&&ب إل&&يكم أن نلتق&&ي غ&&دا إن ش&&اء اهللا ص&&باحا، م&&ع   

 .السالمة

 40/17اختتمت الجلسة الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


