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COPUOS/LEGAL/T.833 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣٣ اجللسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ٥ الثالثاء
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٦/١٥فتتحت اجللسة يف حوايل الساعة ا

 افتتاح الجلسة

 :(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية)الرئيس 
عل  سيدايت وساديت، طاب مساؤك، أ ،أصحاب السعادة

افتتاح اجللسة الثالثة والثالثني تعد الثمامنائة م  جلسات 
اللجنة الفرعية القانونية التاتعة للجنة استخدام الفضاء 

  األغراض السلمية.اخلارجي يف

 برنامج العمل

نواصل على أمل أن نفرغ منه النظر يف البند 
استعراض التطورات احلاصلة خبصوص مسودة "الثام  

الربوتوكول املتعلق تاملسائل اخلاصة تاملوجودات الفضائية 
 "،الدولية على املعدات املنقولة اتامللحق تاتفاقية الضمان

النظر يف البند  رغ منه أيضاً أن نفعلى أمل تعد ذلك نواصل 
ونواصل  "،تناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"التاسع 

التبادل العام للمعلومات "تعده النظر يف البند احلادي عشر 
ع  التشريعات الوطنية ذات الصلة يف االستكشاف 

مث نواصل النظر يف البند  ".واستخدامه يف األغراض السلمية
قدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اقرتاحات م"الثاين عشر 

ألغراض السلمية م  شنن تنود جديدة لكي يف ااخلارجي 
تنظر فيها اللجنة اجلديدة الفرعية القانونية يف دورتا احلادية 

 ."واخلمسني

ذلك نرفع اجللسة العامة لنفسح الال للفريق  تعد
العامل املعين تالبند احلادي عشر ليعقد جلسته الراتعة 

 السيدة مارتو م  النمسا. ترئاسة

ة يف الساعة ري وتعد �اية اجتماعات هذه الظه
السادسة مساًء ينتظم حفل استقبال ينظمه وفد الواليات 

يف مطعم مركو فيينا زارت املتحدة األمريكية يف قاعة مو 
 الدويل.
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يوم غد األرتعاء خالل اسرتاحة الغذاء يف الساعة 
اللجنة األم مشاورات غري ري رئيس جيُ  M7الثانية يف القاعة 

 .رمسية تشنن اإلعالن املتعلق تسنة إحدى عشر وألفني

دعوة لكافة الوفود ، كما أين أود أن أعل  ما يلي
نيسان/أتريل للمشاركة يف جولة يوم اخلميس الساتع م  

السيدة  "،حلم الفضاءـ "قيادة املشرفة على املعرض املتعلق تت
دعوات إىل هذا  كاثري  هاغ وقد أودعت صناديقكم

 املعرض. 

هذا على هل م  استفسارات أو تعليقات 
 ؟ ال أرى أي طلب للكلمة.الربنامج

دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة  -البند الثامن 
بمشروع البروتوكول المتعلق بالمسائل الخاصة 

باتفاقية الضمانات  لحقبالموجودات الفضائية الم
 الدولية على المعدات المنقولة

إذًا نواصل اآلن عملنا على أن نفرغ م  ذلك  
دراسة واستعراض التطورات "النظر يف البند الثام  وخيص 

ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق تاملسائل اخلاصة 
تاتفاقية الضمانات الدولية  لحقتاملوجودات الفضائية امل

أول املتحدثني يف هذا الصدد ممثل  ."على املعدات املنقولة
 الدز.السيد ماكدون ،فله الكلمة ،واليات املتحدة املوقرال

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
شكرًا يا األمريكية) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): 

شكرًا إلعطائي الفرصة كي نعرض وجهات  ،سيدي الرئيس
دويل لتوحيد النظر للواليات املتحدة تشنن عمل املعهد ال

دروا وتطوير الربوتوكول املتعلق ينيو خلاص يف الالقانون ا
 .تاملوجودات الفضائية

خبصوص هذا  صل دعم اآلالف املرسومنوا
عدم  نالحظكما كان شنننا دائماً وإن كنا ال نوال   ،املشروع

راء تني خمتلف األطراف وتشنن األغراض يف اآلوجود اتفاق 
الربوتوكول وندرك أن هذا  .الربوتوكولميك  أن حيققها اليت 
فرصة لتيسري اتساع القطاع التجاري لألنشطة  يتيح

تيسري األمور لعدد أوىف م  الدول وكذلك  ،الفضائية
وندرك التحس   .والشركات لالستفادة م  ذلك االتساع

الذي أدخل على نص مسودة الربوتوكول إثر آخر اجتماع 
 .قد يف رومادويل حكومي عُ 

سني أحكام وما مل يتس َّ زيادة حت ،مع ذلك
الربوتوكول يف النص النهائي الذي ميك  الوصول إليه يف 
السنة املقبلة لتحقيق منافع اقتصادية واحلصول على قدر  

فليس م  الواضح ما إذا   ،املستخدمنيم  كاف م  دعم 
ن كان هذا اإلطار م  وأل .كانت تلك الغايات ستدرك

سي تاون قد أر  إطارات املعاهدات كان يف اتفاقية كيب
فإنه ال  ،سلفًا ملصلحة الطريان املدين وكذلك للمقطورات

يوال مل يثبت إىل حد اآلن تطبيق نفس املنهج لتلبية 
وندرك أن  .االحتياجات االقتصادية لتمويل قطاع الفضاء

قد قرر اإلذن تعقد مؤمتر ليونيدروا اللس التنفيذي ل
على احتمال أي يكون ذلك  ،دتلوماسي يف هذا الصدد

 .وألفنيثالثة عشرة  سنة

ونود أن نعلق على هذا املوضوع والسيما تشنن 
املسودة األولية للربوتوكول واحلقوق والواجبات املنصوص 

 ،حن  وأعضاء آخري  يف اللجنةقد ذكرنا، كما كنا   ،عليها
فإن مشروع الربوتوكول ليس القصد منه التنثري يف احلقوق 

منظومة معاهدات  والواجبات اليت ختص الدول األطراف يف
أو تلك املرتتبة على  ،الفضاء مبقتضى تلك املعاهدات

ذلك فضًال ع  عضويتها يف االحتاد الدويل لالتصاالت، و 
ذا املوضوع وخلصت فإن هذه اللجنة الفرعية قد نظرت ب

تضارب تني مشروع الربوتوكول وسائر إىل عدم وجود 
يص وقد اقرتح وفدنا أن يتم التنص .معاهدات الفضاء
اعتبار  بدأ يف نص الربوتوكول معهذا املتصريح العبارة على 

دروا ال يقصد منه سوى ينيو أن القصد م  تروتوكول ال
معاجلة القانون اخلاص املتعلق تالصفقات أو املعامالت 

ومل تعرتض أي دولة على  ،ومتويل األنشطة الفضائية التجارية
 ذلك.

تقد تننه فيما خيص هذه اللجنة الفرعية فإننا نع 
والذي ينبغي  ،م  املالئم فحص املسودة األولية للربوتوكول

أن يبقى كما ظل شننه إىل حد اآلن مدرجًا يف جدول 
ونعتقد أن اللجنة الفرعية  .أعمال اللجنة الفرعية القانونية

لديها ما يكفي م  اخلربة فيها القانونية والدول األعضاء 
 .الربوتوكولطوير هذا تفيد يف وتاليت ميك  أن تكون مثينة 

دروا قد مت التفاوض تشننه يف ينيو ن كان الربوتوكول يف الألو 
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فإنين  ،دروا م  جانب الدول األعضاء فيهينيو إطار ال
أالحظ أن هذا املسار قد مشل العديد م  األعضاء يف هذه 

نالحظ أيضًا العرف السائد يف كما  .اللجنة الفرعية
ر تعني جدية إىل الطلبات دروا والذي اعتاد أن ينظينيو ال

 .الواردة م  الدول غري األعضاء فيه

وننمل أن تواصل تلك اللجنة الفرعية تقدمي 
مساعدتا حسب االقتضاء ويسرنا أن مكتب شؤون 

يف جلسات  الفضاء اخلارجي قد شارك تصفة مراقب
دروا وننمل أن تستمر هذه ينيو التفاوض اليت نظمها ال
واعتباراً  ،خمتلف الدول األعضاء املشاركة وتفيد يف مشاركة

اجلاري تشنن هذا املوضوع فإننا نرى أنه ينبغي  لالعمإىل 
كبند لسنة واحدة يف جدول االستمرار يف إتقاء هذا البند  

 يا سيدي الرئيس. شكراً  ،األعمال

الشكر (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
البيان. مل تبق ملمثل الواليات املتحدة املوقر على هذا 

هل م   ،طلبات أخرى م  الوفود األخرى تشنن هذا البند
 .الكلمة لوفد كندا طلبات جديدة؟

كندا) (ترمجة فورية م  (السيد ك. شمايشيل 
كندا تؤيد   ،شكرًا جويًال يا سيدي الرئيساللغة اإلنكليوية): 

وكندا   ،اآلراء اليت أعرب عنها وفد الواليات املتحدة املوقر
 ،ا دور نشط يف إعداد مشروع الربوتوكول يف روماهلكان 

مهتمة يف إجناح العمل اجلاري يف اإلندروا تشنن هذا كندا و 
الربوتوكول وحن  ندرك أنه ال توال هناك الكثري م  العراقيل 
والعقبات اليت ينبغي تغيريها واملشاكل اليت ينبغي حلها قبل 

ح هلذا تب النجا كُ ما  ذا صول إىل تلك الغاية. وإالو 
الربوتوكول مبا يفسح الال لقيام سوق مالية متينة لتنمية 

يويد م  الفرص  فإن م  شنن ذلك أن ،األنشطة الفضائية
 .ص األنشطة الفضائيةاملتاحة للدول فيما خي

هذه اللجنة الفرعية منذ عدة  ،وسؤايل هو التايل
وأود أن  ،سنوات فتحت نقاشًا تشنن مفهوم دولة اإلطالق

أليس م  الضروري حتيني الدراسات  ،لسؤال التايلأسنل ا
 ، مفهوماملفهوم ذلكاليت أعدت والنقاش الذي دار تشنن 
يف عمل األستاذ  ؟دولة اإلطالق كي يشمل الدولة املمولة

ولة الداعتبار الرس  م  جامعة جورج تاون جاء أنه ينبغي 
وسؤايل هو أال ميك  هلذه  .املمولة مبثاتة دولة اإلطالق

وترى  ؟لجنة الفرعية أن تراجع عملها وحتينه بذا الصددال
يؤثر تني  ،تروتوكول روما ،درواينيو إذا ما كان تروتوكول ال

شكل كان يف مفهوم دولة اإلطالق السيما يف النظر إىل 
لك   ،املدى الراتع والثالثني يف هذا املشروع م  الربوتوكول
غي أن قد تكون هناك عواقب أخرى أو تبعات أخرى ينب

 تناقش. شكراً.

الشكر (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
هل م  وفود أخرى تطلب الكلمة بذا ، ندا املوقرملمثل ك
 تصدد هذا البند؟  ،الصدد

دويل لتوحيد املعهد ال(السيد د. أ. بوراس 
شكرًا يا  ) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية):القانون اخلاص
دروا ونائب يونيمعهد الاملعهد، نياتة ع   ،سيدي الرئيس

 ،الذي اضطر إىل املغادرة اليومستانفورد األمني العام السيد 
النظر يف واصلتها تقدم تالشكر للجنتكم الفرعية ملأتدأ تال

ا ملالعمل اجلاري تشنن الربوتوكول واإلعراب ع  تقديرنا 
تحسان املوقران واسوكندا تفضل ته مندوتا الواليات املتحدة 

أية مساعدات ميك  أن تنتينا يف املستقبل حىت نصل إىل 
نا. ويف هذا صك قاتل للفعالية واالستمرار وتلوغ غايات

فإنين أدعو كافة الدول األعضاء يف جلنة استخدام الصدد 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية كي تساهم يف املؤمتر 

ما قرر ذلك  اعقد عما قريب إذالدتلوماسي الذي ننمل أن يُ 
أيار/مايو، دروا والقرار سيتخذ يف ينليو اللس التنفيذي ل

 شكراً جويًال.

الشكر (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
 ،دروا على هذا البيانيونياجلويل لك يا سيدي ممثل معهد ال
فد إيطاليا، الكلمة لوفد هل م  طلبات أخرى للكلمة؟ و 

 .إيطاليا

(اجلمهورية اإليطالية) توريللي السيدة أ. باس
، شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): 

د إيطاليا اعتبارًا للمنجوات اإلجياتية اليت فو  ،تإجياز شديد
حتققت خالل آخر دورة م  دورات جلنة اخلرباء احلكوميني 

املاضي فإننا شباط/فرباير اليت اجتمعت يف روما يف شهر 
تقاء هذا البند مدرجًا يف جدول أعمال اللجنة نقرتح إ

حىت نعطي فرصًة  ،الفرعية القانونية لسنة اثنيت عشر وألفني
للجنة كي تظل على علم على اطالع فيما يستجد يف هذا 
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 ،الال مبا يف ذلك النتيجة اليت ننمل أن تكون إجياتية
 شكراً.

الشكر (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
 .ل م  طلبات أخرى للكلمة؟ الياتانه ،لك يا سيديت

(الياتان) (ترمجة فورية م  اللغة السيد ك. نيشي 
إننا نؤيد عمل جلنة ، شكرًا يا سيدي الرئيساإلنكليوية): 

دروا اليت عكفت على إعداد يونيلتاتعة للاخلرباء احلكومية ا
عدات املصاحل الدولية يف املالالحق تاتفاقية هذا الربوتوكول 

والياتان تؤيد موقف الواليات املتحدة األمريكية  ،املنقولة
 .وكندا وإيطاليا

منذ آخر دورة م  دورات اللجنة الفرعية القانونية 
حتقق تقدم ال يستهان ته خبصوص وضع الربوتوكول املتعلق 

نائب األمني مارتني ستانفورد والسيد  ،تاملوجودات الفضائية
د يوم أمس تتمام الدورة اخلامسة دروا كان أفايونيالعام لل

للجنة اخلرباء احلكوميني يف سبيل إعداد الربوتوكول الالحق 
وذلك  ،يف املعدات املنقولة ةتاالتفاقية املتعلق تاملصاحل الدولي

ومبا أنه م  املتوقع عقد مؤمتر  .املاضيشباط/فرباير يف شهر 
م   فقد يكون ،دتلوماسي يف األمد القريب هلذا الربوتوكول

املعقول إتقاء هذا البند يف جدول أعمال الدورة املقبلة 
 .شكراً يا سيدي الرئيس للجنة الفرعية.

الشكر  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية):الرئيس 
هل م  طلبات أخرى  .ملمثل الياتان املوقر على هذا البيان

ال أرى فنكون تذلك قد اختتمنا حبثنا  للكلمة بذا الصدد؟
 الثام .للبند 

 تعزيز القدرات في قانون الفضاء –البند التاسع 

تنمل أن و أود اآلن أن أواصل  ،املندوتون املوقرون
 "،تعويو القدرات يف قانون الفضاء"خنتتم حبثنا للبند التاسع 
 .فريقياأوأعطي الكلمة جلنوب 

(مجهورية جنوب أفريقيا) السيد ك. جورينغ 
، شكرًا يا سيادة الرئيسة): (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوي

م  دواعي سروري أن أناقش هذا البند الذي له أمهية 
ج ر الذي تند تاإلطار القانوينأساسية م  أجل زيادة املعرفة 

 .فيه هذه األنشطة

إن تعويو القدرات يف قانون الفضاء أمر حموري 
لتعويو القدرات واملهارات فيما يتعلق تاالستخدامات 

 لمية للفضاء اخلارجي.واالستكشافات الس

إن تطبيقات املعاهدات القائمة وتطوير قانون 
يف إطار  الفضاء ال ميك  أن يتم إال م  خالل تشاؤم

فريقيا أن دعمًا كافيًا يف شىت أتعتقد جنوب  .تشاوري
املهارات واملواد البشرية والفنية أمر أساسي لتمكني 

 .عملهاملؤسسات م  أن تنفذ قانون الفضاء وأن تُ 

يؤيد وفد تالدي جهود اللجنة القانونية يف البحث 
ع  نتائج ملموسة يف حبث هذا البند م  أجل مساعدة 

وخاصة النامية منها يف تعويو قدراتا يف قانون  ،الدول
 الفضاء.

إننا نقدر جهود مكتب األوسا يف تعويو القدرات 
مبا يف ذلك يف إنشاء قاعدة معلومات  ،خالل العام املاضي

معلومات حول املؤسسات اليت ون الفضاء اليت توفر قانيف 
 ات دراسية يف قانون وسياسات الفضاء.حلقتوفر 

أود تشجيع املكتب على دعم جهود البلدان 
ن أن النامية يف تناء وتعويو قدراتا يف قانون الفضاء تدو 

يف املاضي تقدمت جنوب  .تعاين م  قيود مالية وتشرية
بل الشىت اليت تسمح تتعويو فريقيا تاقرتاحات حول السأ

القدرات ونشجع املنظمات املختلفة على أن توفر حلقات 
 دراسية غري مكلفة على اخلط.

فريقيا ملتومة تتعويو وتطوير القدرات أنوب إن ج
ويف هذا الشنن  ،يف جمال قانون الفضاء والاالت املرتبطة

م  هذا العام شباط/فرباير فإن تالدي قد نفذت درسًا يف 
واألكادميية كولون التعاون مع أكادميية قانون الفضاء يف  ت

جنوب إفريقيا، وإننا نقدم املساعدة يف جمال إعمال قانون 
الفضاء وكذلك يف جمال اخلصخصة املتوايدة يف األنشطة 

 الفضائية.

السياسات والطالب  يإن صناع القرار ورامس
ل ذي  يبقون تننشطة يف جماوالدوائر األكادميية وكل ال

 .الفضاء



COPUOS/LEGAL/T.833 
Arabic 

٥ 
  

يتوريا تتفكر يف توسيع الربنامج تإيراد عنصر ر إن ت
للتخصص يف جمال قانون الفضاء، إن هذا املاجستري سوف 

 .٢٠١٢يبدأ يف 

إن جنوب  ،إضافة إىل ذلك ،السيد الرئيس
يف إطار الربنامج املشرتك مع فرنسا يف تكنولوجيا  ،فريقياأ

ضي اليت ركوت قد نظمت ندوات ثالثة يف العام املا ،الفضاء
 سياسات الفضائية.العلى 

يسعدنا أميا السعادة أن األكادميية  ،السيد الرئيس
 دريفاالوطنية لقانون الفضاء قد أوردت كذلك جائوة من

كل هذه األنشطة اجلارية مبساعدة دوائر األكادميية   كس،ال 
املختلفة لتشجيع الطالب على الدخول يف تنافسات. إننا 

 طة لتعويو القدرات سوف تستمر.ننمل أن هذه األنش

ود أن نؤكد على أن التعلم ع  تعد ن ،يف اخلتام
واملوارد على اخلط وكذلك املؤمترات ع  طريق الفيديو ينبغي 
أن تستكشف كوسائل التعلم ألن ذلك خيفض تكلفة 

ملويد م  وسوف يتيح هذه الربامج  ،الربامج الفضائية
 املشاركني، شكراً.

أشكر ية م  اللغة اإلنكليوية): (ترمجة فور الرئيس 
ليس هناك م   .فريقيا على هذا البيانأممثل جنوب 

هل هناك م  يود التحدث يف إطار  ،متحدث على قائميت
 .أعطي الكلمة ملمثلة النمسا هذا البند؟

(مجهورية النمسا) (ترمجة فورية السيدة إ. ماربو 
تعض  كنت أود تإجياز أن أشري إىلم  اللغة اإلنكليوية):  

وأوًال ينبغي  ،CRP.6املعلومات اليت وردت يف الوثيقة 
 التنكيد على أن قانون الفضاء هو عنصر إلوامي يف كل

إضافة إىل تس ولينتو، جامعات احلقوق يف فيينا ويف غرا
هذا الربنامج خاصة يف تعض الدروس املتخصصة فنجد 

كل عام إن الطالب النمساويون ينخذون   تس.فيينا وغرا
 ،دراسية يف قانون الفضاء الذي ينظمه املعهد األورويبحلقة 

ساويني ولك  وهؤالء الطالب ليسوا تالضرورة طالب من
فهناك طالب أجانب  ECLLـ تفضل الدعم السخي لل

ونعتقد  .ذي  يهتمون كثريًا بذا الربنامجمثًال م  تلغاريا ال
للطالب تنن  سماحلل ECLL ـأ�ا مسامهة سخية م  ال

 .يشاركوا

هناك عدد م   ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ويف عام 
يف  SSPـ وتفضل ترنامج ال ،الطالب الذي  شاركوا

سوف تعقد هذا العام يف غرادس  IESـ األكادميية الدولية وال
وذلك يعين  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٩إىل متوز/يوليو  ١١م  

حوايل ستة أساتيع م  التدريس والتعليم املكثف يف جمال 
 اص.قانون الفضاء تشكل خ

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
هل هناك م  وفود  لة النمسا على هذا البيان الطيب.ملمث

تعويو القدرات يف "م  يود اإلدالء تبيان حول هذا البند أي 
إذًا سنكون تذلك قد  ،ال يبدو ؟"جمال قانون الفضاء

 اختتمنا حبثنا للبند التاسع.

لتبادل العام للمعلومات حول ا -البند الحادي عشر 
التشريعات الوطنية المتعلقة في االستكشاف 

 واالستخدامات السلمية للفضاء الخارجي

أود أن أواصل اآلن حبثنا للبند  ،املندوتون املوقرون
التبادل العام للمعلومات حول التشريعات احلادي عشر "

الوطنية املتعلقة يف االستكشاف واالستخدامات السلمية 
 ،، ليس هناك م  متحدث على قائميت"فضاء اخلارجيلل

 هل هناك أي وفد يود أن يديل تبيان يف هذا اخلصوص؟
 .أعطي الكلمة ملمثل فرنسا

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ج. ماريز 
شكراً يا سيادة الرئيس، تود فرنسا فورية م  اللغة الفرنسية): 

الوطنية فيما  أن تقدم معلومات خمتصرة حول تشريعاتا
الذي  ،يتعلق خصوصًا تقانون االستخدامات الفضائية

ويف الدورة األخرية  .املاضيكانون األول/ديسمرب عمل يف  أُ 
للجنة القانونية قدمت فرنسا عرض فنياً يف هذا الشنن الذي 

 فصل حمتويات هذا القانون وأساليب إعماله.

هذا القانون املتعلق تالعمليات الفضائية ينبع 
الطبع تشكل مباشر م  املعاهدات الدولية اخلاصة ت

وإنه أضفى طاتع رمسي لبعض املمارسات اليت   ،تالفضاء
"الكنيس" كانت تتم منذ أمد طويل يف فرنسا على يد 

تشكل خاص تدون أن يكون أي أساس تشريعي هلذا 
 القانون.
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تفضل هذا القانون كل العمليات الفضائية اليت 
خاصة اليت يقوم با مشغلون  ،تقع حتت سيطرة فرنسا

ينبغي أن تكون موضع ترخيص رمسي م  احلكومة  ،أجانب
هذه  .املعنية تالفضاء الفرنسية خاصة عرب الوزارة

وعندما كنيس، نح تعد حتقق فين م  جانب الالرتخيصات متُ 
نقول عمليات فضائية فإننا نشمل تذلك عمليات اإلطالق 

هي ه العمليات وهذ .والتحكم يف السواتل يف الفضاء
أو اليت يقوم با  ةالفرنسيالراضي عمليات جتري انطالقًا م  

مواط  فرنسي انطالقًا م  أراضي دولة أجنبية إذًا ذلك 
 حيكم سيطرة فرنسا على كل العمليات.

كانون هذا القانون الذي أصبح نافذًا يف  
وكل عمليات اإلطالق  ،نافذ اليومقانون الو األول/ديسمرب 

يانا كانت حمل ترخيصات م  مخسة م  أراضي غ نيار م  أ
وذلك ينسحب أيضًا على السيطرة على  ،حكومة فرنسا

 ،السواتل الفرنسية اليت تديرها إنتلسات وآسرتيوم اليوم
 شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
هل هناك وفد يود  ملمثل فرنسا على هذا البيان الطيب.

 ن يف إطار هذا البند؟اإلدالء تبيا

[؟توقفت الرتمجة الفورية ملدة دقيقتان تقريباً، أجل 
فيها السيد الرئيس مناقشة البند قيد البحث لصباح اليوم 

 افتتح حبث ومناقشة البند الثاين عشر؟]. التايل مث

اقتراحات مقدمة إلى لجنة  -البند الثاني عشر 
ة من ألغراض السلميفي ااستخدام الفضاء الخارجي 

شأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الجديدة 
 الفرعية القانونية في دورتها الحادية والخمسين

[؟الرتمجة الفورية تبدأ الرتمجة تعد مضي دقيقة 
 تقريبا م  تدء مناقشة البند م  قبل الرئيس؟]

االقرتاح اخلاص تالتوقف ع  حبثنا أوًال ... 
سوف نواصل مناقشتنا وتعد ذلك  ،التسجيالت غري احملررة

 للتنظيم العمومي للعمل يف اللجنة الفرعية.

أوًال أجرينا مداوالت حول الوثيقة 
A/AC.105/C.2/L.282   وخاصة االقرتاح تالتوقف ع

ووفرت لنا األمانة الشروح هل  ،استخدام احملاضر غري احملررة
نعترب أن اللجنة الفرعية تود اعتماد االقرتاحات الواردة يف 

 الوثيقة؟هذه 

سوف نتصرف على هذا  ،ال أرى أي اعرتاض
اعتمدنا االقرتاحات الواردة يف النحو فنكون تذلك قد 

 .A/AC.105/C.2/L.282الوثيقة 

أجرينا  ،يف األسبوع املاضي وهذا الصباح ،ثانياً 
تنظيم العمومي للعمل التبادل آراء طيب واستشرايف حول 

شيد وتعويو فعالية مبا يف ذلك سبل لرت  ،يف اللجنة الفرعية
عملنا تالنسبة لكل املسائل املتعلقة مبدة دورتنا. إنين 
 ،استعرضت اآلراء املختلفة اليت أعرب عنها خالل مناقشتنا

ى اختاذ هناك توافق عريض يف اآلراء عل ،وحسب فهمي
ا م  خالل زيادة الفعالية يف ترجمة نتداتري كفيلة ترتشيد عمل

إال أنه يبدو يل أن ليس هناك  .ةعملنا ووضع اجلداول الومني
تماع سود االأعلى هذا  ،مثة توافق على مسنلة مدة الدورات

ىل آرائكم حول إمكانية إنشاء آلية ضم  جدول األعمال إ
كما أن هناك   .م  أجل مناقشة هذه املسنلة يف املستقبل

مسائل أخرى متعلقة تالتنظيم العام للعمل وترتشيد أساليب 
 حتمل مويداً م  البحث وتستفيد منه.أعمالنا اليت ست

مثل هذه العمليات ميك  إعادة تسميتها البند 
تنظيم عمل اللجنة "حتمل العنوان التايل أن الثاين عشر و 

الفرعية القانونية ومشروع جدول األعمال املؤقت للدورة س 
 ، هل هناك أي تيان تود الوفود اإلدالء ته؟"للجنة الفرعية

 .االسيد ممثل إسباني

(مملكة إسبانيا) السيد س. أنطون زوزونيغوي 
، شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية): 

سبانيا أن تشكركم على االقرتاح الذي تقدمتم ته، إن إتود 
إسبانيا تنظر تعني الرضا يف إمكانية حتويل هذه املسنلة إىل 

فيما جلته البند الثاين عشر على جدول أعمالنا م  أجل معا
إن  .ة ذلك ضم  أساليب عمل هذه اللجنةتعد ومناقش

هذا االقرتاح امتداد القرتاح سبق لوفد إسبانيا قدمه يف 
أن يكون هناك تند على استصواب األسبوع املاضي حول 

 .جدول أعمالنا للتعامل مع هذه املسائل مبويد م  العمق
 ةجللسوكذلك يف ا ،وخالل املناقشات اليت أجريناها اليوم

الساتقة وردت أفكار طيبة ولكنها مل تشق طريقها إىل 
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أن تتحول إىل تند على جدول  دونالتنفيذ امللموس ت
األعمال حيث نعاجل تشكل خمصص أساليب عمل هذه 
 اللجنة الفرعية م  أجل حتسني فعالياتا وترشيد مداوالتا.

إن وفد تالدي قد شهد تنسى  ،على أية حال
يت اختتمت تعد نصف ساعة م  تعض االجتماعات ال

إن إسبانيا تعي أن ليس هناك توافق يف اآلراء على  ،تدئها
وهناك توجه  ،إمكانية تغيري اجلدول الومين الختاذ القرارات

 ،م  تعض الدول إىل اختصار مدة دورة اللجنة الفرعية
ولك  م  الواضح أن هذا الوضع الذي ساد يولد مسعة 

ولذا تعترب إسبانيا أن إيراد  .دامتهوال ميك  است ،سيئة للجنة
تند منفصل على جدول األعمال ملعاجلة هذه املسائل 
سوف يسمح لنا مبعاجلة كل هذه القضايا مبويد م  العمق. 

 شكراً جويًال.

أشكر (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
واملتحدث التايل هو ممثل  .ممثل إسبانيا على هذا البيان

 .ليتفضلف ،فرنسا

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ج. ماريز 
يشكركم ، شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  اللغة الفرنسية): 

وفد تالدي على االقرتاح الذي تفضلتم ته والذي ميثل 
ولكنها خطوة  ،م  وجهة نظرنا ،خطوة يف االجتاه السليم

ن على غرار وفد إسبانيا الذي حتدث توًا فإ .واحدة فقط
أو ينظر تكثري م  تكثري م  األسف عترب وفد تالدي ي

طريقة اليت دار با العمل يف هذه اللجنة الفرعية التاألسف 
للتحديات  خاصة نظراً  ،واالنطباع السيئ الذي نولده

كل ذلك يسيء إىل مسعة اللجنة   .اليت تنتظرنا لةالطائ
 القانونية وإىل قدرتنا اجلماعية على تنظيم عملنا.

إمنا هو جمرد  ، وفد تالدي أن ما اقرتحتموهيعترب
تصار مدة دورات خي إىل ا�اية إجراء رمبا سوف تؤد

كانت هناك اقرتاحات طيبة م  تعض   ،اللجنة القانونية
توزيع مدد الدورات يف صاحل إعادة الوفود فيما يتعلق ت

إننا استمعنا إىل األمانة وإىل مكتب األوسا  .اللجنة اجلامعة
حا لنا صعوتة ترجمة عمل اللجنة اجلامعة نظراً اللذان شر 

للعدد املتكاثر للعروض الفنية وأمهية البنود اليت ترد على 
 .جدول أعماهلا

ة املسرية ولكل هذه األسباب إننا نعترب أننا يف تداي
 كنت أعين جلنة الكوتوس.  ،وينبغي أن يستمر العمل

 شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
هل هناك أي وفد يود اإلدالء  ،ملمثل فرنسا على هذا البيان

 .تالغإل ،مان م  األمانةدللسيد هيأعطي الكلمة  مبداخلة؟

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية):

قرتحه يف سبيل التوضيح فيما ا ،شكرًا يا سيادة الرئيس
كما تعلمون ل  يكون   .الرئيس لبقية البند الثاين عشر

وإمنا  ،مشروع جدول أعمال الدورة احلادية واخلمسني للجنة
تنظيم "تندًا جديدًا نقرتحه اآلن وينبغي أن يكون عنوانه 

ومشروع جدول املؤقت للدورة الثانية  "عمل اللجنة القانونية
 قدم هذا التوضيح،كنت أود أن أ واخلمسني للجنة الفرعية.

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية):الرئيس 
الشرح، أعطي الكلمة لوفد مان على هذا دللسيد هي

 .فنوويال

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد م. كاستيللو 
، شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية): 

اقرتاح تعرضونه على  و هل ذلكأهل نعتمد شيئًا قائمًا 
إننا نود  ؟شننهتتداول الو  هجلستنا العامة م  أجل حبث

 شكراً. ،استيضاح اإلجراء الذي نعتمده حالياً 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
هل هناك وفد آخر يود أن  .مثل فنوويال على هذا التعليقمل

 .  األمانةالكلمة للسيد هيدمان م أعطي يديل مبداخلة؟

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): 
شكرًا يا سيادة الرئيس إجاتة على استفسار السيد ممثل 

إننا يف جلسة عامة أل�ا الدورة العامة للجنة  ،فنوويال
القانونية تالطبع  اليت جتريها اللجنةقرارات وكل ال ،القانونية

إذًا كل  .حويران/يونيوسوف حتال إىل الكوتوس يف شهر 
اليت جنريها هنا سوف تبحث وحتسم يف جلنة قرارات ال

ولكننا حن  اآلن يف اجللسة العامة حويران/يونيو الكوتوس يف 
 يف اللجنة الفرعية القانونية. "تلينريي"
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راً شك(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
هل هناك وفد يود أن يقدم تصريح؟  ،على هذه التعليقات

 .له الكلمة ،ممثل الربازيل

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكرًا يا سيادة الربازيلية) (ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية): 

أود القول تنننا مبدئيًا متفقون معكم ونقبل االقرتاح ، الرئيس
ولكنه م  الضروري أيضًا أن يكون  ،اآلن الذي قدمتموه
إذًا عندما  ،يصف األهداف واحملتوياتميثل أو هناك نص 

عادًة هناك خطة  ،يكون هناك اقرتاح جديد يقدم إىل اللجنة
عمل تفصل كيفية العمل كي يكون لدينا فكرة كاملة عما 

أعتقد أن عملية التوضيح تلك ينبغي أن  نعتمده اآلن.
 مسياً. تكتفي طاتعاً ر 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
هل هناك وفد آخر يود ، ملمثل الربازيل على هذا البيان

 .تفضل ،السيد ممثل إيرانالتكلم؟ 

يران اإلسالمية) إ(مجهورية شفاغ ع. السيد 
 ،شكرًا سيادة الرئيس :(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية)

 أثارها وفد يتال ةحن  نؤيد الفكر  .وأشكر األمانة كذلك
اضحة رات و رب ونود كذلك أن حنصل على م ،الربازيل املوقر

 متاماً تالنسبة إلدراج هذا البند اجلديد، شكراً.

أشكر (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
 .وأعطي الكلمة للسيد هيدمان ،السيد ممثل إيران على تيانه

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية):

  .أود أن أتقدم تبعض التوضيحات، شكرًا سيادة الرئيس
هذا ليس اقرتاحًا تبند جديد وإمنا هو  ،كما قال الرئيس

ويف هذا  ،رتاح تإعادة عنونة البند الثاين عشر احلايلاق
هي آلية سوف توفر اليقني تالنسبة ملسنلتني تنظر  ،الشنن

وهذا أمر  ،تنظيم األعمال ،أوالً  .فيهما اللجنة الفرعية
إذًا آلية تسمح مبويد م  املناقشات  .ناقشناه يف هذه الدورة

ترشيد  ،العمل ظيمسب االقتضاء تالنسبة ملوضوع تنح
وكذلك املسنلة هي اإلتقاء على  ،العملأساليب  ،لعملا

واألمر ال  .هذا املوضوع على جدول أعمال الدورة القادمة

وإمنا يتعلق تعنوان جديد للبند الوارد  ،يتعلق تبند جديد
 حالياً على جدول األعمال كبند ثاين عشر، شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
ن، حسنًا السيد ممثل فنوويال املوقر يطلب للسيد هيدما

 .الكلمة وتعده ممثل االحتاد الروسي

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد م. كاستيللو 
 شكرًا سيادة الرئيس.(ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية): 

ازيل امسحوا لنا أن نقول تعقيبًا على تيان الرب  ،السيد الرئيس
كل هذه البنود جيب أن يكون هلا مربرات قوية ونود   ،ما يلي

أن حنصل على اقرتاح خطي وخاصة تالنسبة لتربيرات 
 .ات املقرتحةتغيري ال

أشكر (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
 .االحتاد الروسي ،وفد فنوويال

(االحتاد الروسي) تيتوشكين  ي.ف. السيد 
شكرًا سيادة الرئيس،  :(ترمجة فورية م  اللغة الروسية)

نعتقد أننا سنعكس يف التقرير  .كاملالأتوخى تإجياز 
وسوف نعكس  ،املناقشات اليت دارت تشنن هذا املوضوع

بذ ليس فقط الوفود اليت حت ،وجهات نظر الوفود املختلفة
وأفرتض كذلك  .تقصري مدة انعقاد اللجنة الفرعية القانونية

أننا سنعكس وجهات نظر الوفود األخرى وأن األمر يتعلق 
 حيال هذه املشكلة.تانتهاج �ج متواٍز 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليوية): الرئيس 
  هل لدى الوفود أي تعليقات أخرى؟ ،لالحتاد الروسي

إذًا النظر يف البند الثاين  حسناً، سوف نواصل
مقدمة إىل جلنة الفضاء اخلارجي يف قرتاحات ا"عشر 

 .صباح الغد "األغراض السلمية تشنن تنود جديدة

السادة األعضاء املوقرون، سوف أرفع هذه اجللسة 
العامة تعد حلظات كي يتمك  الفريق العامل املعين تالبند 

اسة السيدة مارتو ترئ ،احلادي عشر م  عقد اجتماعه الراتع
ولكنين أود أن أذكركم أوًال يف جدول عملنا  ،م  النمسا

 .تالنسبة لصباح الغد
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جنتمع يف متام العاشرة صباحًا ونبدأ يف النظر يف 
وتعد ذلك نواصل  "مصادر القدرة النووية"البند الساتع 

التبادل العام للمعلومات "النظر يف البند احلادي عشر 
الفضاء لصلة تاستكشاف للتشريعات الوطنية ذات ا

على أمل  "واستخدامه يف األغراض السلمية اخلارجي
البند الثاين عشر كذلك يف ونواصل النظر  .االنتهاء منه

اقرتاحات مقدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف "
ا اللجنة األغراض السلمية تشنن تنود جديدة لكي تنظر فيه

عة يف السا ."احلادية واخلمسنيتا دور الفرعية القانونية يف 
الثانية املشاورات غري الرمسية جيريها رئيس جلنة الكوتوس 
حول مشروع اإلعالن اخلاص تالعيد اخلمسني ألول رحلة 

سوف تعقد هذه  ،فضائية منهولة والعيد اخلمسني للكوتوس
 يف الثانية عصراً.، M7 املشاورات الرمسية يف القاعة

هل لديكم أي أسئلة أو اقرتاحات حول هذا 
 لومين املقرتح للعمل؟ ما م  تعليق.اجلدول ا

مارتو م  النمسا كي ترتأس  أدعو إذًا الربوفيسور
 .االجتماع الراتع للفريق العامل املعين تالبند احلادي عشر

وأعل  رفع هذه اجللسة حىت العاشرة م  صباح 
 الغد.

 ٠٦/١٦اختتمت اجللسة يف حوايل الساعة 


