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حمضر مستنسخ غري منقح  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي

   يف األغراض السلمية
 

 ٧٢٠ اجللسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨ اجلمعة،
 فييـنا

 
 )إيطاليا( السيد سريجيو ماركيزيو :الرئيس

 

 ٢٠/١٥اجللسة الساعة فتتحت ا

ت أوقاتكم، حضرات  أُسعد: الرئيس : الرئيس
 للجنة الفرعية   ٧٢٨أعلن اآلن افتتاح اجللسة   . املندوبني

القانونية املنبثقة من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 
 .األغراض السلمية

 من ٦عصر هذا اليوم سنواصل ونعلّق حبثنا للبند 
تعريف    ) أ: (جدول األعمال، أي املسائل املتصلة مبا يلي 

طبيعة املدار الثابت  ) ب (ني حدوده؛ الفضاء اخلارجي وتعي
بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل   
والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار 
الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل  

 .لالتصاالت

كما إننا سننتظر مناقشات الفريق العامل املعين   
 من جدول ٧وسنتابع بغية اختتام البند ) أ( ٦بالبند 

األعمال، أي استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام  
. مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها 

وأعتزم بعد ذلك رفع جلسة هذه اللجنة الفرعية لكي  
يتمكن الفريق العامل املعين بوضع مشروع بروتوكول  

الفضائية من متابعة أعماله وجيري   مرتقب حول املوجودات 
تبادال لآلراء، وبعد ذلك أقترح أن نتابع مناقشاتنا غري           
الرمسية حول البنود اجلديدة اليت نقترح ادراجها يف جدول 

 .٢٠٠٦أعمال الدورة اخلامسة واألربعني يف عام 
 

تعريف الفضاء اخلارجي ) أ: (املسائل املتصلة مبا يلي 
ة املدار الثابت بالنسبة لألرض      طبيع) ب(وتعيني حدوده؛ 

واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل        
الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار     
الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل      

 )تابع ()  من جدول األعمال٦البند  (لالتصاالت 
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اآلن    حضرات املندوبني، حبذا لو أمكننا  : الرئيس
 من جدول ٦أن نواصل ونعلّق بعد ذلك حبثنا للبند 

تعريف الفضاء    ) أ: (األعمال، أي املسائل املتصلة مبا يلي
طبيعة املدار الثابت بالنسبة   ) ب(اخلارجي وتعيني حدوده؛  

لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل   
ر الثابت الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدا 

بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت  
) أ (٦وذلك إىل حني أن يناقش الفريق العامل املعين بالبند      

 .موضوعه

، أي  ٦أي وفد يود تناول الكلمة حول البند 
. تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟ ال، فيما يبدو  

 .عفوا، األرجنتني هلا الكلمة

شكرا جزيال،   ): األرجنتني  (وس ساي . السيد س
يود وفدي أن يكرر موقفه املعهود يف هذا      . حضرة الرئيس 

اجملال أي أنه ال بد من العمل على اجياد توافق يف الرأي    
لتعيني حدود الفضاء اخلارجي، وهذا باملقارنة بالفضاء   
اجلوي وذلك من أجل تطبيق النظم القانونية املختلفة 

من األمهية مبكان متابعة حبث هذا ولذا فإننا نرى . عليهما
 .وشكرا . البند يف جدول أعمالنا

أي وفد  . شكرا حلضرة ممثل األرجنتني : الرئيس
آخر يود تناول الكلمة يف جلسة بعد ظهر اليوم؟ ال فيما  

 من جدول ٦إذاً نكون بذلك قد علّقنا حبثنا للبند   . يبدو
الفضاء   تعريف  ) أ: (األعمال، أي املسائل املتصلة مبا يلي

طبيعة املدار الثابت بالنسبة   ) ب(اخلارجي وتعيني حدوده؛  
لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل   
الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت  
بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت  

 ).أ (٦ملعين بالبند  إىل أن تنتهي مناقشات الفريق العامل ا 

 
 

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة    
 من ٧البند (النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها     

 )تابع() جدول األعمال
حضرات املندوبني، حبذا لو أمكننا أن  : الرئيس

 من جدول األعمال، أي   ٧نتابع متهيدا الختتام البند  
 الصلة باستخدام مصادر القدرة استعراض املبادئ ذات 

ولدي . النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها
متحدث واحد على قائميت وهي حضرة ممثلة أوكرانيا،   

 .تفضلي

شكرا،   ): أوكرانيا (فوفوشينيوك  . السيدة ف
أوكرانيا من الدول اليت ال تستخدم مصادر  . حضرة الرئيس

 ومع ذلك فإننا نعترب أن   .الطاقة النووية يف أنشطتها الفضائية
هذا النوع من الطاقة ال بديل عنه يف اجناز بعض أنواع    
الرحالت اجلوية الفضائية، وأمهها الرحالت اليت تتم يف 

 . الطبقات العليا من الفضاء

وحيث اننا دولة شعرت بكامل قوة وآثار حادثة   
نووية كربى على األرض، فإننا ندرك متاما املخاطر اليت       

. ا باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاءتشفع حتم
وهذا صحيح جدا خاصة بسبب تعقدات مسألة احلطام 

ولذا فإن مناقشة األسس القانونية الستخدام مثل . الفضائي
هذه املصادر أمر يعتربه وفدي هام جدا يف أعمال هذه       

 . اللجنة واللجنة الفرعية

نووية،  فاملبادئ املتصلة باستخدام مصادر الطاقة ال 
، متثل أساسا طيبا لتنظيم مثل هذه      ١٩٩٢أي مبادئ عام   

ومن جهة أخرى فإن وفدي يعترب أن حبث  . األنشطة
واستعراض هذه املبادئ أمران مطلوبان وقد آن األوان     

وهذا أمر دفعت إليه بعض قرارات اجلمعية   . لذلك يف رأينا
. ٥٩/١١٦ و٥٣/٤٩العامة لألمم املتحدة خاصة القرارين 

إن هذه القرارات أوضحت خاصة يف املبدأ احلادي عشر   مث 
 . ما ينبغي فعله يف هذا اجملال 
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ويف  . وهذا هو األساس الذي ينبغي أن نعمل عليه
املقام األول هناك أصال مواد ووثائق كثرية متاحة لنا 
وضعتها اللجنة الفرعية القانونية من أجلنا باإلضافة إىل 

 اللجنة الفرعية يف التعامل الفريق العامل الذي أنشأته تلك 
وال بد من  . ٢٠٠٦-٢٠٠٣مع خطة عملها للفترة 

استغالل كل هذه الوثائق واملواد كاملة وللمقترحات حول 
مراجعة املبادئ أن تستند إىل أساس فين سليم حبيث حتفزنا    
على التوصل إىل إطار يكون صاحلا من الناحية 

 . ولكن هذا ال يكفي يف حد ذاته. التكنولوجية

فوفدي يف التحدث عن بنود جدول األعمال ذات  
الصلة خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية القانونية 
سجل وجود مصدرين هامني لتشجيع عملنا على هذا البند 

أوال، حتليل ومراعاة االجنازات اليت متت يف    . يف هذه اللجنة
التشريعات الوطنية خاصة من حيث حتسني املبادئ     

ملستخدمة يف االستعانة مبصادر الطاقة النووية يف الفضاء   ا
اخلارجي، وثانيا، استغالل أكرب لقدرات املنظمات الدولية  
األخرى يف منظومة األمم املتحدة ويف مقدمتها الوكالة 

ويسعدين جدا يف هذه الدورة أن   . الدولية للطاقة الذرية
 . لفرنسينكون قد مسعنا اقتراحا مماثال جاءنا من الوفد ا

ومن املمكن احراز تقدم يف تعزيز تعاون من هذا     
أوال، ميكن مثال انشاء فريق     . القبيل داخل املنظمات الدولية 

عامل يدعو املمثلني يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل 
املشاركة يف أعماله بغية استعراض ومراجعة مبادئ مصادر      

الثانية لزيادة فعالية  أما الطريقة . الطاقة النووية يف الفضاء
التعاون الدويل يف هذا اجملال فهي كما يرى وفدي، توجيه   
نداء إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تقوم مبسح 
ملعايري القانون الدويل اليت وضعت حتت اشراف تلك املنظمة 

وهذه  . واليت تنطبق أيضا على األنشطة الفضائية والكونية 
ي، وأقصد مثال معايري السالمة النووية   وثائق هلا تطبيق عامل 

واألمان النووي املنطبقة على املصادر على األرض واليت    
كما إن هذا يشمل تصميم  . ميكن تطبيقها يف الفضاء

وتصنيع هياكل جديدة مع مراعاة شروط توفر احلماية من    
وال بد أيضا من إبالغ الدول واملنظمات الدولية . االشعاع

د إىل نظام إنذار مبكّر بأي حوادث تبثّ مبا جيري كاالستنا  
وهذا يتوقف أيضا على مسألة . اشعاعات وتكون خطرية

التفاعل فيما بني الدول والتضافر بينها، باإلضافة إىل       
 . املسؤولية عن األضرار النووية اليت قد تقع

إضافة إىل املسؤولية عن مسائل أخرى جربتها   
 سنوات خاصة فيما يتعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملدة

ونسجل أيضا أنه إضافة إىل الوكالة . بتطبيق القانون الدويل
الدولية للطاقة الذرية فإن التجربة مبعايري القانون الدولية يف  
هذا اجملال متوفرة لدى منظمة أخرى أال وهي املفوضية  

وهلذه املفوضية مخسة صكوك قانونية طورت . األوروبية
 وهلا حمط تركيز بيئي إذ إا حتاول منع        على مدى السنوات

. انتشار التلوث عرب احلدود نتيجة لكوارث صناعية كربى  
إلبالغ السكان  ] ؟ ......؟[وكذلك هناك جوانب يف 

ومثل هذه الصكوك القانونية ميكن     . وسائر املسائل األخرى  
أن نتبناها هنا خاصة وانه يف ضوء الظروف الراهنة فإن    

ئح ال جيوز تطبيقها فقط على استخدام   التنظيمات واللوا
مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمنا علينا أيضا     
أن نرصد ما يعود مبركبات إىل األرض باستخدام أجهزة      

 . خمتلفة

وعلينا أن نستعرض إذاً هذه املبادئ ونراجعها    
بشكل كامل مع االستفادة طبعا من جتربة الوكالة الدولية     

ية يف هذا اجملال؛ فهي جتربة هامة جدا بالنسبة   للطاقة الذر
ويف ضوء أمهية هذا املوضوع، فإن العمل . للجنتنا الفرعية

الذي ينجز يف سياق اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وأمهية  
العمل يف جلنتنا، أمور تضطرنا إىل املطالبة باإلبقاء على هذا 

 .وشكرا جزيال. البند يف جدول أعمالنا يف الدورة القادمة

. أشكر حضرة ممثلة أوكرانيا على بياا    : الرئيس
أي وفد آخر يطلب الكلمة اآلن عصر اليوم يف إطار هذا       

 . البند؟ ال، فيما يبدو 
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إذاً، حضرات املندوبني، سأرفع عما قريب جلسة    
 من جدول األعمال، ٧هذه اللجنة ألننا اختتمنا حبثنا للبند 

لة باستخدام مصادر القدرة   أي استعراض املبادئ ذات الص
 .النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها 

إذاً، كما قلت سنرفع جلسة هذه اللجنة الفرعية   
لكي يبدأ تبادل وجهات النظر األويل حول تقرير الفريق   
العامل اخلاص املفتوح العضوية لتمكني تلك املناقشات  

لوقت ولو مسح لنا ا. وتبادل وجهات النظر من أن جيري 
. فإننا سنتابع مناقشتنا للبنود اجلديدة من جدول األعمال 

ولكن قبل ذلك أود أن أبلّغكم بربنامج عملنا صباح يوم  
 . االثنني

سنجتمع هنا جمددا يف متام العاشرة صباحا وعندئذ  
، أي النظر يف املشروع األويل للربوتوكول ٨نبدأ حبثنا للبند  

ات الفضائية، امللحق  املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجود 
باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية على املعدات املنقولة   
اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا،    

 من جدول ٩، والبند  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين  ١٦يف 
األعمال، أي ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل 

عد ذلك أعتزم رفع اجللسة العامة ولو وب. األجسام الفضائية
ميكن أن  ) أ  (٦اقتضى األمر فإن الفريق العامل املعين بالبند    

يعقد جلسته السادسة وبذلك فإن التبادل األويل يف وجهات   
النظر وتقرير الفريق العامل اخلاص املفتوح العضوية ميكن أن 

 . يستمر

 .أي تعليق على برنامج العمل املقترح هذا؟ ال 

اً أدعو اآلن السيد رينيه لوفيرب إىل تنيسق تبادل        إذ
وجهات النظر األولية يف إطار الفريق العامل لتقرير الفريق   
العامل املفتوح العضوية اخلاص وبعد ذلك كي يبدأوا تبادل    
وجهات النظر األويل حول تقرير الفريق املعين بتعريف    

 . الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

سة حىت متام الساعة العاشرة    إذاً ترفع هذه اجلل 
 .وأمتىن لكم عطلة اية أسبوع ممتعة. صباح يوم االثنني 

 
 ٣٥/١٥رفعت اجللسة الساعة 


