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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 629 الجلسة
 00/15الساعة ، 2000مارس / آذار30 الخميس
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 20/15افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&&&&ن افت&&&&تاح الجلس&&&&ة التاس&&&&عة     : الرئFFFFيس 
والعش&رين بع&د الس&تمئة للج&نة الفرع&ية القانونية للجنة            

 .استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

 مناقش&اتنا بع&د ظه&ر اليوم أود         وق&بل اس&تئناف    
ي&&&نعقد اج&&&تماع غ&&&ير . أن أق&&&دم لك&&&م اعالن&&&ا مختص&&&را 

 في أعقاب رفع    C0713 في القاعة    IIRCرسمي لإليسا و  
 .جلسة اللجنة الفرعية

 مشارآة غير األعضاء في الدورة

واآلن ف&&&يما يخ&&&ص اش&&&تراك غ&&&ير  : الرئFFFيس 
األعض&&&اء ف&&&&ي ال&&&دورة أود أن أح&&&&يطكم علم&&&ا أنن&&&&ي    

ائل من آوستاريكا وبنما يطلبان االشتراك استلمت رس
فيما يتعلق بأن منح مرآز المراقب من . في اجتماعاتنا

اختصاص&ات اللج&نة األم، أع&تقد أننا ال ينبغي أن نتخذ      
ق&رارا رس&ميا بشأن هذا الموضوع، ولكن سوف نسير    

عل&ى الم&نوال ال&ذي س&رنا عل&يه بالنسبة لطلبات أخرى          
نن&&ي أق&&ترح أن يحض&&ر  م&&ا ل&&م ي&&بد اع&&تراض فا  . س&&ابقا

مم&&ثلو آوس&&تاريكا وب&&نما االج&&تماعات الرس&&مية للج&&نة  
الفرع&&ية ويمك&&نهما توج&&يه أي طل&&ب ال&&ى الرئاس&&ة ل&&و     

 .رغبا في االدالء ببيان

تلك&&م ممارس&&اتنا ف&&ي الس&&نوات الماض&&ية وه&&ذا   
 .هو ما تم بالنسبة ألسلوب االشتراك في اجتماعاتنا

لى م&ا ل&م يوج&د أي اع&تراض، تق&رر األم&ر ع              
 .هذا النحو

األمFFور المFFتعلقة بFFتعريف الفضFFاء الخارجFFي وتعييFFن  
حFFFدوده وبطبFFFيعة المFFFدار الثابFFFت بالنسFFFبة لFFFألرض     
واسFتخدامه، بمFا فFي ذلك النظر في السبل والوسائل           
الكفFFيلة بتحقFFيق االسFFتخدام الرشFFيد والعFFادل للمFFدار     
الثابFFت بالنسFFبة لFFألرض دون مسFFاس بFFدور االتحFFاد    

 6البند () تابع( سلكية والالسلكيةالدولي لالتصاالت ال
 )من جدول األعمال
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ه&ل يوجد أي وفد يود االدالء ببيان        : الرئFيس  
في الجلسة العامة اآلن؟ ال يوجد على قائمتي أي طلب 

أآ&رر، ه&ل هناك أي وفد   . م&ن األعض&اء أو المراقبي&ن      
يطل&ب الحدي&ث ع&ن البند السادس من جدول األعمال؟           

 .رومانيا تطلب الكلمة

يود وفدي أن يقدم    ): رومانيا( سكوسيد ديني ال 
األمور المتعلقة  : تعل&يقا مختص&را بش&أن الب&ند الس&ادس         

ولكن، بما أنها المرة . ب&تعريف الفض&اء الخارجي، الخ     
األول&ى الت&ي ن&تكلم ف&يها، أع&رب عن ارتياحنا اذ نراك            
ت&&رأس اجتماع&&نا ون&&ثق أن&&ك س&&وف توج&&ه اللج&&نة نح&&و   

 . للجميعالنجاح بفضل خبرتك المعروفة

ون&&ود أيض&&ا أن نهن&&ئ الس&&يدة رئيس&&ة المكت&&ب    
وآذل&ك ممثل األرجنتين النتخابه رئيسا للفريق العامل     

 .المعني بالبند السادس وأتمنى له آل النجاح

آم&&&ا تع&&&رف، ف&&&ان الب&&&ند الس&&&ادس أدرج ف&&&ي    
وم&&&ع . ج&&&دول أعم&&&ال اللج&&&نة الفرع&&&ية لف&&&ترة طويل&&&ة  
ال&&&دور م&&&راعاة الم&&&بادئ المتص&&&لة به&&&ذا الموض&&&وع و  

الراس&&خ لالتح&&&اد الدول&&&ي لالتص&&االت، فانن&&&ي أرح&&&ب   
. بجه&ود وف&ود آث&يرة لتحق&يق ال&تقدم ف&ي ه&ذا المضمار              

وبالتال&ي ن&رى أن الورق&ة الفرنس&ية خط&وة ف&ي االتجاه          
 .السليم يمكن أن تشكل أساسا لتحقيق المزيد من التقدم

وم&ع م&راعاة أهم&ية الب&ند الس&ادس، فنرى أننا         
ضمن جداول أعمالنا في الدورات     ينبغي أن نحتفظ به     

ق&&يل ل&&ي انن&&ي أس&&رعت ف&&ي الحدي&&ث ولكنن&&ي     . المق&&بلة
 .انتهيت من الكالم على أية حال

ش&&كرا لم&&ندوب رومان&&يا عل&&ى ه&&ذا    : الرئFFيس 
ولك&ن نحن مع ذلك نقدر البيان  . االلق&اء الس&ريع للب&يان     

وأش&&كرك عل&&ى آلم&&اتك الرق&&يقة الموجه&&ة ال&&ي وال&&ى       
 .فريق العاملمديرة المكتب ولرئيس ال

ه&&ل ه&&ناك أي م&&تحدث آخ&&ر بخص&&وص الب&&ند   
الس&ادس؟ اذن، س&وف نس&تأنف بحث&نا له&ذا البند صباح         
الغ&&د، مس&&ألة ال&&تعريف وتعيي&&ن ح&&دود الم&&دار الثاب&&ت      

 .وموقف االتحاد الدولي لالتصاالت

اسFتعراض حالFة الصFكوك القانونية الدولية الخمسة          
 م&&ن  8الب&&ند ( )تFFابع( التFFي تحكFFم الفضFFاء الخارجFFي   

 )جدول األعمال

نواص&ل اآلن النظر في البند الثامن       : الرئFيس  
اس&&&&تعراض ح&&&&ال الص&&&&كوك : م&&&&ن ج&&&&دول األعم&&&&ال

. القانون&ية الدولية الخمسة التي تحكم الفضاء الخارجي    
ه&&ناك ع&&دد م&&ن الوف&&ود طل&&ب الكلم&&ة ون&&بدأ بالم&&تحدث   

 .األول مندوب البرازيل الموقر

رص&&ة أن&&تهز الف): ال&&برازيل(السFFيد لوسFFيرو   
ألق&&دم بع&&ض االعت&&بارات بش&&أن األس&&باب الت&&ي جعل&&ت  

 1995ال&&&برازيل ف&&&يما ي&&&تعلق بالتوق&&&يع عل&&&ى اتفاق&&&ية   
 .للتسجيل لماذا ظلت معلقة

أث&&&ناء م&&&رحلة ال&&&تفاوض عل&&&ى ه&&&ذا الص&&&ك       
أعرب&&ت ال&&برازيل ع&&ن الموق&&ف م&&ن أن الب&&يانات الت&&ي   
ينبغ&&ي أن تق&&دم ألغ&&راض التس&&جيل ينبغ&&ي أن تك&&ون      

عة وأه&&داف والمخاط&&ر المتص&&لة   مفص&&لة لتش&&مل طب&&ي 
باألجسام المطلقة في الفضاء الخارجي بالنسبة لألقاليم 

ه&&&ناك اج&&&راء . والش&&&عوب ف&&&ي ب&&&الد الط&&&رف الثال&&&ث  
ويمكن . التس&جيل المح&دد ف&ي االتفاق&ية اج&راء عمومي       

أن نعت&بر أن ه&ذه التفاص&يل م&ن األس&باب الت&ي جعل&ت        
يرت م&نذ ذل&ك الوق&ت تغ&    . ال&برازيل ت&تأخر ف&ي التوق&يع    

البي&&ئة الدول&&ية آم&&ا أن اش&&تراك ال&&برازيل ف&&ي أنش&&طة      
الفض&&اء الخارج&&ي بم&&ا ف&&ي ذل&&ك ع&&دد الس&&واتل الت&&ي        
أطلق&تها ال&برازيل ف&ي الفض&اء الخارج&ي قد زاد بشكل             

 .ملحوظ

 فان الحالة الدولية بالنسبة     1975مقارنة بعام    
لل&تعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي في الوقت         

رغم .  ايجاب&ية ف&ي الوق&ت الراهن       الراه&ن أص&بح أآ&ثر     
أن&نا م&ا زل&نا نع&تقد أن التس&جيل ينبغ&ي أن يكون شامال          

 .وأآثر تفصيال عن وضعه الحالي

وف&&&ي الظ&&&روف الجدي&&&دة للبي&&&ئة الدول&&&ية، ان     
الس&لطات البرازيل&ية المختصة تقوم بمشاورات داخلية    
وأعلن&&&ت أن&&&ه ف&&&ي ال&&&دورة الس&&&ابعة الثالثي&&&ن أن ه&&&ذه     

ف&ي ال&برازيل واله&دف هو أن ننظر         االج&راءات ب&دأت     
ان . ف&ي امكان&ية انض&مام البرازيل الى اتفاقية التسجيل         

ه&ذه المشاورات لم تنته بعد ولكنها قطعت شوطا بعيدا   
وه&ي توح&ي أن&نا ق&د نتمكن من أن نعلن انضمامنا الى              

 .اتفاقية التسجيل في المستقبل القريب

أود أيض&&ا أن أبل&&غ اللج&&نة الفرع&&ية أن&&ه ح&&تى      
ون التوق&يع ف&ان الحكوم&ة البرازيلية قد بدأت بالفعل     ب&د 

تطب&&يق األحك&&ام ال&&واردة ف&&ي اتفاق&&ية التس&&جيل وقم&&نا       
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بتس&&&جيل مرآبات&&&نا الفض&&&ائية تمش&&&يا م&&&ع ه&&&ذا الص&&&ك   
القانون&&ي وال&&ذي يط&&بق م&&ن حي&&ث الواق&&ع م&&ن جان&&ب       

آخ&ر أم&ثلة التسجيل الذي تم وفقا لالتفاقية هي          . ب&الدي 
 .1 وساآسي1سيبرس

آلن الى استكمال خطة العمل بمقتضى      أنتقل ا  
وبم&&&ا أنه&&&ا الس&&&نة . الب&&&ند الثام&&&ن م&&&ن ج&&&دول األعم&&&ال

األخ&يرة لخط&ة العم&ل المع&تمدة لت&ناول ه&ذا الب&ند الذي          
اقترح&&&ته المكس&&&يك، أود أن أع&&&بر ن&&&يابة ع&&&ن الوف&&&د      
البرازيل&&&ي ال&&&تقدير للمناقش&&&ة الت&&&ي دارت أث&&&ناء ف&&&ترة   

 ذاته&&ا الت&&ي ان المناقش&&ة ف&&ي ح&&د. ال&&ثالث س&&نوات ه&&ذه
تحول&&ت ال&&ى ت&&بادل ن&&افع لألفك&&ار بي&&ن ال&&دول وآان&&ت      
الغ&&رض األساس&&ي م&&ن الم&&بادرة المكس&&يكية ينبغ&&ي أن   

ان المناقشات التي . يعد نتيجة ايجابية ملموسة ألعمالنا
أجري&ناها بش&أن نواي&ا ال&دول وتف&اهم وضع المعاهدات            
الخم&&س س&&اعد عل&&ى تنش&&يط المناقش&&ات وتوض&&يح أي    

اتجاه&&ات ال&دول ح&&يال ه&&ذه الص&&كوك  س&وء فه&&م بش&&أن  
 .القانونية

ان ادخ&ال ب&ند دائ&م ابتداء من هذه السنة بشأن           
حال&&&ة ه&&&ذه الص&&&كوك الخمس&&&ة ينبغ&&&ي أن يع&&&د نت&&&يجة   

. طبيع&&ية للعم&&ل ال&&ذي ت&&بلور ف&&ي خط&&ة العم&&ل الثالث&&ية  
واس&&ترعى ذل&&ك انت&&باه اللج&&نة الفرع&&ية ال&&ى المع&&اهدات 

 .فضاءالتي تشكل دعامات القانون الدولي لل

ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل ال&&برازيل عل&&ى   : الرئFFيس 
المتحدث . ب&يانه بش&أن الب&ند الثام&ن من جدول األعمال          

التال&&&ي عل&&&ى قائم&&&تى ه&&&و م&&&ندوب أس&&&تراليا الموق&&&ر      
 .وأعطيه الكلمة

قدمت تعليقات صباح ): أستراليا(السيد آانان  
ال&&يوم ع&&ن ال&&ترابط ف&&يما بي&&ن مع&&اهدات ق&&انون الفض&&اء 

ا ت&درك أن&ه ه&ناك بي&ن الوفود شيء           الخم&س، وأس&ترالي   
م&ن ع&دم الراحة بشأن دراسة أي معاهدات منفردة في      
ه&&ذه اللج&&نة، وان&&ه ق&&د يك&&ون ه&&ناك بع&&ض القل&&ق بش&&أن  

 .انتهاج نهج جزئي في هذا الصدد

والحقيقة آما رأيناها هو أننا بالفعل قد انتهجنا  
نهج&&&&ا جزئ&&&&يا ح&&&&يال المع&&&&اهدات آم&&&&ا اتض&&&&ح م&&&&ن     

ه&&ذه االخ&&تالفات . ل&&ية المص&&ادقةاالخ&&تالفات بش&&أن عم
وال س&&يما ف&&يما ي&&تعلق باتفاق&&ية القم&&ر، توض&&ح أن&&ه م&&ن   
المناس&&&ب أو ربم&&&ا م&&&ن الض&&&روري أن تق&&&وم اللج&&&نة    

وهذا . بالتمي&يز بي&ن المع&اهدات ف&ي أي تحل&يل تق&وم به           

التمييز بطبيعة الحال قد دخل في آالمنا ونحن نتحدث 
ناء ص&&&باح ال&&&يوم ع&&&ن المع&&&اهدات وتحدث&&&نا ع&&&ن اس&&&تث

 .اتفاقية القمر

وانطالق&&ا م&&ن ه&&ذا ف&&ان ه&&ذه التعل&&يقات الت&&ي       
والوف&ود تتذآر  . قدم&ت م&ن جان&ب الس&يد مم&ثل ايطال&يا        

أن&ه ق&ال ال&بارحة ان اللج&نة الفرع&ية تحاول أن تتناول              
األس&باب ف&ي حي&ن أن الكث&ير م&ن ال&دول التي صادقت                

وقال البعض ان اتفاقية القمر قد حالت       . عل&ى االتفاق&ية   
ال&&&بلدان ودون المص&&&ادقة عل&&&يها ول&&&م ي&&&تم ت&&&ناول دون 

وأس&تراليا عل&ى أي ح&ال تع&بر ع&ن قلقها في             . المش&كلة 
فل&و ص&دقنا عل&ى اتفاقية القمر اضافة الى     . ه&ذا الص&دد   

 دول أخ&&رى وه&&ي النمس&&ا والمغ&&رب    8] ?..........?[
والمكس&&&يك وهول&&&ندا وأوروغ&&&واي والفلبي&&&ن وش&&&يلي     

 .وباآستان

لينا أن نبرز هنا أنه      دول موقعة وع   5وه&ناك    
عل&&ى خ&&الف االتفاق&&يات األرب&&ع األخ&&رى ف&&ان غالب&&ية     
ال&بلدان الرئيس&ية الت&ي لديها قدرات فضائية لم تصادق         
عل&ى اتفاقية القمر، ومعظمها ال ينوي القيام بذلك على   

عل&&ى ] ?..........?[وأن&&ا . األق&&ل ف&&ي المس&&تقبل القري&&ب
ن أن تع&&د فه&&ي ال يمك&& . اتفاق&&ية القم&&ر له&&ا ط&&ابع ف&&ريد   

ج&&زءا م&&ن ال&&نظام الفض&&ائي بص&&فة عام&&ة وانم&&ا ه&&ي      
 ي&&&بدو أنه&&&ا له&&&ا   فاألجس&&&ام الفض&&&ائية . مس&&&تقلة بذاته&&&ا 

 .وضعها الخاص بها

وم&&&ن وجه&&&ة نظ&&&ر أس&&&تراليا فان&&&نا نعت&&&بر أن    
األحك&ام في االتفاقية المتعلقة بحقوق والتزامات الدول       
األط&راف بمقتض&ى اتف&اق القمر يمكن أن يتم تفسيرها           

ف&الدول غ&ير األعض&اء قد تتردد في     . م&ناح ش&تى   عل&ى   
. ال&تعاون ف&ي بع&ض المش&روعات مع الدول األطراف          

ول&ذا فاننا نرى أننا آدولة موقعة في موقف غير محبذ           
وق&&د تك&&ون ه&&ناك تط&&ورات ال   . أو موق&&ف غ&&ير مم&&يز 

يمك&ن التوقع بها وهذا ما ذآره ممثل الواليات المتحدة        
ان قد تحدث في اطار   األمريكية في اليوم األول وان آ     

فقال انه بالنسبة لمسائل الفضاء فان المستقبل     .مختلف
وعلينا أن نضع اطارا يمكن التنبؤ به للقانون . هو اآلن

وان هذا بطبيعة   . الفض&ائي وذل&ك لت&ناول اتفاق&ية القمر        
الح&&&ال ي&&&تفق وه&&&دف ه&&&ذه اللج&&&نة والت&&&ي ته&&&دف ال&&&ى  

ي التوص&&ل ال&&ى تواف&&ق ف&&ي اآلراء ووض&&ع نظ&&ام قانون&& 
يحم&ي المص&الح المش&روعة بالنسبة الستخدام مصادر         

 .الفضاء وموارده
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ول&ذا فان&نا م&ا زل&نا مهتمين بأن نقوم في اطار              
الب&ند العاش&ر باستقص&اء امكان&ية بند في الدورة المقبلة            

 ف&ي اللج&نة الفرع&ية وذلك البند نناقش          2001ف&ي ع&ام     
وأفكارنا . م&ن خالل&ه الظ&روف الفريدة في اتفاق القمر         

ن هذا الموضوع قد وردت في الوثيقة غير الرسمية         ع
الت&ي قدم&تها أس&تراليا وسوف نتناول هذه المسألة على         
 .أية حال في الوقت المناسب في اطار البند المناسب

ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل أس&&تراليا عل&&ى     : الرئFFيس 
وأع&&&&&&تذر ال&&&&&&برازيل . ب&&&&&&يانه بش&&&&&&أن الب&&&&&&ند الثام&&&&&&ن

 حينما شكرته قلت    وانن&ي ] ?..........?] [?..........?[
أش&كره على الحديث عن البند السادس وأنا أعرف أنه           

عل&ى أي&ة ح&ال هي مسألة    . ق&د تح&دث ع&ن الب&ند الثام&ن        
ولكنني أدرك . نحن نتناول البند الثامن . ترق&يم ليس اال   

أن&&ك، الس&&يد مم&&ثل أس&&تراليا، ق&&د أث&&رت مس&&ألة وه&&ناك    
رنا أمور أيضا تتعلق بالبند العاشر ومن ثم فانك قد تذآ

به&&ذه المس&&ألة عل&&ى أي&&ة ح&&ال وأن&&ت قل&&ت ان&&ك س&&وف      
 .شكرا على أية حال. تقترح بندا جديدا

الم&تحدث التالي في قائمة المتحدثين هو السيد       
 .ممثل المكسيك

س&&أتوخى غاي&&ة  ): المكس&&يك(السFFيد هFFيدالغو   
االيج&&از وأب&&دأ باالع&&راب ع&&ن االمت&&نان لل&&زمالء عل&&ى  

 وفي هذه الدورة المناقش&ات الت&ي أجري&ت م&نذ دورتين        
وال س&&يما ه&&ذه الفرص&&ة الثال&&ثة الت&&ي ت&&تاح ل&&نا لدراس&&ة   

 .الموضوع

ون&ود أن نع&رب مرة أخرى آما فعلنا من قبل            
ف&ي ال&دورة الثام&نة والثالثي&ن، نع&رب ع&ن أن&ه بالنسبة               
ل&&&تقرير الف&&&ريق الع&&&امل ع&&&ن اس&&&تعراض الص&&&كوك      
الخمس&ة وموقعها أو وضعها، فهنا ينبغي أن يؤخذ في           

 العناص&&ر الت&&ي قدم&&تها المكس&&يك وطرح&&تها     الحس&&بان
عل&ى األمان&ة ون&رى أنه&ا ينبغ&ي أن ت&وزع وتعمم على         
الوف&ود ح&تى تس&تطيع أن ت&درس الوفود العناصر التي            
طرح&تها المكس&يك وذل&ك حتى نستطيع أن نتناولها في          
اط&ار ت&ناول ال&تقرير الذي سوف نتناوله في نهاية هذه         

 .الدورة

.  المكس&&&&يكش&&&&كرا للس&&&&يد مم&&&&ثل  : الرئFFFFيس 
واألمان&ة ب&ناء عل&ى طل&بكم وزع&ت الورقة التي تسمى             

هذه الورقة قد وزعت آما قلت      ". ورق&ة غ&ير رسمية    "

جمهوري&&ة آوري&&ا له&&ا   . ول&&ك الش&&كر عل&&ى ب&&يانك ه&&ذا    
 .الكلمة

): جمهوري&&&ة آوري&&&ا (سFFFوك -السFFFيد هFFFيونغ  
ويقدر وفدي . سوف نتقدم ببيان موجز عن البند الثامن

الت&&ي تس&&هم به&&ا ه&&ذه اللج&&نة     آ&&ل ال&&تقدير االس&&هامات   
القانون&&&ية الفرع&&&ية ف&&&ي ص&&&ياغة الص&&&كوك القانون&&&ية     

. الدول&ية في مجال الفضاء الخارجي وذلك منذ انشائها        
آم&&ا أن&&&نا ن&&درك اآلث&&&ار الهام&&&ة المتمخض&&ة ع&&&ن ه&&&ذه    

 .الصكوك بالنسبة للقيام بأنشطة تتعلق بالفضاء

وبص&فة عام&ة، ف&ان الق&انون يت&بع الحق&يقة وذلك حينما              
س الحاج&ة لتنظ&يم موق&ف م&ا أو للتعامل مع ظاهرة         تم& 

. م&&ا وق&&انون الفض&&اء ل&&يس اس&&تثناء عل&&ى ه&&ذه الق&&اعدة   
وآم&ا ألم&ح وفدن&ا ف&ي مناس&بات عدة فان التداول بشأن             
بعض المسائل في هذه اللجنة الفرعية يمكن أن يتم في 
اط&&ار وض&&ع ق&&اعدة للب&&يانات بط&&ريقة خلف&&ية هام&&ة م&&ن 

 ].?..........? [البيانات تقدم هذه اللجنة

وال&&&نظام القانون&&&ي للفض&&&اء الدول&&&ي يتض&&&من    
بع&&ض العناص&&ر الرئيس&&ية والم&&بادئ الخاص&&ة بأجس&&ام  
الفض&اء وع&ودة المالحي&ن وتس&جيل األجس&ام الفضائية          

وهذه مسائل ينبغي أن . والمسؤولية واألنشطة األخرى
واذا م&ا فعلنا هذا فاننا يمكن أن        . تك&ون مح&ط اهتمام&نا     

اف&&ق ف&&ي اآلراء ف&&يما بي&&ن أعض&&اء ه&&ذه نتوص&&ل ال&&ى تو
. اللج&&نة بش&&أن ض&&رورة تحس&&ين نظ&&ام ق&&انون الفض&&اء   

وم&ع ذل&ك علي&نا أن نت&ناول هذه المسألة تناوال متكامال             
 .وشامال

خ&&&تاما، وف&&&دي م&&&درك للمش&&&اآل الت&&&ي تح&&&يط   
العالم&&&ي باتفاق&&&ية مع&&&اهدة القم&&&ر لع&&&ام     ] ?..........?[

تضطلع بدور  واننا نأمل أن هذه اللجنة سوف       . 1977
ه&ام ف&ي تحليل األسباب لهذه المشكلة وتحسين الوضع      

 .بالنسبة التفاقية القمر في الدورات المقبلة

ش&كر للس&يد مم&ثل جمهورية آوريا        : الرئFيس  
انته&ت قائمة المتحدثين  . عل&ى ب&يانه بش&أن الب&ند الثام&ن      

بش&أن الب&ند الثام&ن، فهل هناك أي وفد آخر يرغب في              
 .؟ االتحاد الروسي ثم اندونيسياالحديث عن هذا البند

استمعنا ): االتحاد الروسي(السيد آولوسوف  
ولو قّدر لنا اتخاذ القرار     . الى ما قالته أستراليا باهتمام    

ف&&ي ه&&ذا الص&&دد، ول&&و درس&&ت اللج&&نة األس&&باب الت&&ي       
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حال&&&ت بي&&&ن الوف&&&ود وتوق&&&يع االتفاق&&&ات، فان&&&نا س&&&وف   
 .نشترك في هذه المناقشة باهتمام

طلبنا الكلمة فقط لكي نقول اآلون&ة،  وف&ي ه&ذه     
ان&&ه رغ&&م مع&&اهدة القم&&ر ال يمك&&ن اعت&&بارها ج&&زءا م&&ن  
نظام القانون الدولي للفضاء آما قالت أستراليا، اال أن        
اتفاق القمر أو مسألة القمر أو األجسام الفضائية ليست 
بمع&زل ع&ن األم&ور األخ&رى ولك&نها ف&ي االطار العام            

 .للفضاء

. 1967 من خالل معاهدة    وق&د ت&م تحدي&د ذل&ك        
 دولة طرف 79وآم&ا قل&تم، س&يادة الرئ&يس، فان هناك         

ونظ&را ألن اتفاقية القمر لها وضع       . ف&ي ه&ذه المع&اهدة     
قانون&ي ل&دى ع&دد آب&ير م&ن الدول فان هذا يمكن على               

. أي ح&&ال دراس&&ته ويمك&&ن الع&&ودة ال&&ى مع&&اهدة القم&&ر    
ونح&&اول أن ن&&تفهم بش&&كل أفض&&ل لم&&اذا ل&&م تح&&ظ ه&&ذه       

 !هدة بشعبية آما آان متوقعّاالمعا

ش&&كرا ج&&زيال للس&&يد مم&&ثل االتح&&اد   : الرئFFيس 
والمتحدث التالي  . الروس&ي عل&ى بيانه عن البند الثامن       

 .هو ممثل اندونيسيا

ن&&&ود أن ): اندونيس&&&يا(بارتو السFFFيد سFFFوباندي  
نستوض&&ح بع&&ض األم&&ور الم&&تعلقة بالص&&كوك الدول&&ية    

ع الت&&&ي ت&&&نظم الفض&&&اء الخارج&&&ي وذل&&&ك به&&&دف وض&&&  
وم&&ن ث&&م لك&&ي نذل&&ل . األس&اس الس&&ليم للوف&&اء بالتزامات&&نا 

الص&&&&عوبات بالنس&&&&بة للوف&&&&ود الت&&&&ي ص&&&&ادقت عل&&&&ى     
االتفاق&يات، فان&نا نرى أن توضيح المصطلحات ينبغي      
أن ي&تم ويلح&ق بالمعاهدات إما آمرفق أو في أي شكل            

 .بما يتفق مع القرارات الدولية

ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل اندونيس&&يا عل&&ى  : الرئFFيس 
هل لديكم أي تعليق على هذا      . اخلته عن البند الثامن   مد

اذن س&&وف نواص&&ل دراس&&ة ه&&ذا الب&&ند     . الب&&ند اآلن؟ ال
  . الثامن غدا صباحا

س&&&وف ن&&&بدأ اآلن دراس&&&ة الب&&&ند التاس&&&ع وه&&&و   
 .استعراض مفهوم دولة االطالق

 م&&&ن 9الب&&&ند ( � المطلقFFFةدولFFFة ال�مFFFراجعة مفهFFFوم 
 )جدول األعمال

أن ه&ذا بند جديد من بنود  ت&تذآرون   : الرئFيس  
ج&دول األعم&ال ق&د وافق&نا عل&يه في دورة ماضية لهذه              

] ?..........?[وخط&&&&&&&ة العم&&&&&&&ل الثالث&&&&&&&ية   . اللج&&&&&&&نة
 وم&&ا بعده&&ا 114، الفق&&رات م&&ن 54/20] ?..........?[

والت&ي تطال&ب بدراسة المسألة في ثالث سنوات ابتداء           
 ألن ه&ذه الس&نة ه&ي الس&نة األولى في            2000م&ن ع&ام     

 .ه الخطة الثالثية وذلك لتناول نظم االطالق، الخهذ

والوف&&ود ت&&تذآر أن&&نا ق&&د ش&&كلنا الف&&ريق الع&&امل   
لت&ناول ه&ذا الب&ند وذل&ك ف&ي االج&تماع االستهاللي لهذه         
ال&&دورة م&&ن دورات اللج&&نة الفرع&&ية، أي اتخذن&&ا ق&&رارا 

واللج&&نة . بش&&أن انش&&اء أو تش&&كيل الف&&ريق الع&&امل ه&&ذا   
ا من الترشيحات السيد شروغل     الفرع&ية قد تناهى اليه    

وأود اآلن . من ألمانيا رئيسا لهذا الفريق العامل الجديد
أن أط&&رح عل&&يكم ترش&&يحه بش&&كل رس&&مي وذل&&ك للب&&ت   

 .فيه

الس&&&يد ش&&&روغل م&&&ن ألمان&&&يا ي&&&ترأس الف&&&ريق   
اذا لم يكن لديكم  . الع&امل المعني بمفهوم دولة االطالق     

نة اع&تراض عل&ى ترش&يحه رئيس&ا، فسأفترض أن اللج          
الفرع&ية تود أن تعينه رئيسا لهذه اللجنة وذلك في هذه           

 .ال اعتراض. الدورة

الس&يد ش&روغل م&ن ألمان&يا قد تم تعيينه رئيسا          
. للف&ريق العامل بشأن استعراض مفهوم دولة االطالق       

وأتقدم اليه بتهنئتي الحارة . تقرر األمر على هذا النحو
ذا البند  وأفه&م أن الف&ريق الع&امل ال&ذي س&وف يتناول ه            

س&وف يعقد اجتماعه األول غدا عصرا وذلك بعد رفع          
 .جلسة العصر غدا

واآلن أود أن أف&تح باب الكلمة للوفود الراغبة      
في الحديث في الجلسة العامة عن هذا البند، نفس البند         

ولدي متحدث واحد يتناول   . وهو مفهوم دولة االطالق   
 .هذه المسألة وهو السيد ممثل بلجيكا

أتناول الكلمة للمرة   ): بلجيكا(ايينسه  السFيد م   
األولى في هذه الدورة التاسعة والثالثين للجنة الفرعية 
القانون&ية وم&ن ث&م أغتنم هذه الفرصة لكي أهنئكم نيابة            

 .ع&ن بلج&يكا عل&ى ان&تخابكم رئيسا لهذه اللجنة الفرعية           
آم&ا يطي&ب لي أيضا أن أقول انه يسعدنا غاية السعادة             

اس&&الن ع&&ثمان مدي&&را جدي&&دا لمكت&&ب  أن تعي&&ن الس&&يدة م
 .شؤون الفضاء الخارجي
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فمس&ألة اس&تعراض مفهوم دولة االطالق تبدو         
أنه&&ا مس&&ألة غاي&&ة ف&&ي األهم&&ية بالنس&&بة لوفدن&&ا ولوف&&ود   

فمن المحتمل أن يكون هناك اهتمام من جانب  . أخ&رى 
اللج&&&نة الفرع&&&ية بالنس&&&بة له&&&ذا المفه&&&وم وه&&&و ب&&&القطع  

. األنش&&&طة الفض&&&ائيةي&&&تطور بش&&&كل طي&&&ب ف&&&ي اط&&&ار 
 م&&&ن االتفاق&&&ية ع&&&ن   1وتع&&&ريف م&&&ا ورد ف&&&ي الم&&&ادة   

المسؤولية للدمار الذي تسببه األجسام الفضائية مفهوم       
واس&ع ال&نطاق وق&د ف&اض وهو يضمن في ثناياه الدولة         
الت&ي أطلق&ت الجس&م الفض&ائي والدول&ة الت&ي أطل&ق من               

 .أرضها هذه األجسام الفضائية

مل&&ون ف&&ي الس&&تينات فالع&&املون الذي&&ن آ&&انوا يع 
وف&&ي بع&&ض . ليس&&وا ه&&م الع&&املون الذي&&ن يعمل&&ون ال&&يوم

الح&االت ف&ان ه&ناك رابط&ة بي&ن أنشطة االطالق، ذلك             
ألن ه&&ناك عل&&ى أي ح&&ال مفاه&&يم أو ارت&&باطات آث&&يرة   

فه&&ناك تقن&&يات جدي&&دة  . ومفاه&&يم آث&&يرة ق&&د ت&&م ادخاله&&ا  
آقواع&&د االط&&الق الم&&تحرآة والت&&ي ل&&م تك&&ون موج&&ودة  

نات ول&ذا ف&ان المفاهيم قد تتغير آما ورد في       م&نذ الس&تي   
والتفس&&ير الض&&يق له&&ذا الحك&&م ي&&تمخض ع&&ن  . 1الم&&ادة 

ان مفهوم المسؤولية آما    . العجز عن تحديد المسؤولية   
 هو مفهوم قانوني قائم 1972ت&م توض&يحه ف&ي اتفاق&ية      

 .بذاته

وبلج&&&يكا تؤي&&&د أن تقتص&&&ر المس&&&ؤولية عل&&&ى     
ة فض&ائية أو باطالق     ال&دول الت&ي تس&مح بالق&يام بأنش&ط         

ث&م ه&ناك المس&ائل المتعلقة بمبادئ        . األجس&ام الفض&ائية   
اس&&&تخدام الفض&&&اء وه&&&ذه ق&&&د حظي&&&ت باه&&&تمام ال&&&دول    

وه&&&ذه . األعض&&&اء ورآ&&&زت عل&&&يها ال&&&دول األعض&&&اء  
المس&ؤولية الت&ي تق&ع عل&ى ع&اتق ال&دول األعضاء هي              
الت&&ي ينبغ&&&ي دعمه&&&ا واالش&&&ارة ال&&&يها ف&&&ي التش&&&ريعات  

طب&&يعة الح&&ال أم&&ر تش&&جع عل&&يه ه&&ذه   وه&&ذا ب. الوطن&&ية
وعلي&نا أن نالح&ظ أن العالم لم يتم االشارة الى           . اللج&نة 

فهذه الكوارث وقعت . الك&وارث الفض&ائية الت&ي وقع&ت     
 .في الماضي ويمكن أن تتكرر في المستقبل

وأن&&&ا آم&&&ل عل&&&ى أي&&&ة ح&&&ال أن ال ت&&&بقى ه&&&ذه      
الح&&وادث ولك&&ن ه&&ذا يتطل&&ب وع&&يا آ&&امال م&&ن جان&&ب      

ي&ئات الفض&ائية والكيانات الفضائية بالنسبة       ال&دول واله  
وعلي أن أالحظ   . لالل&تزامات الت&ي تم&ت االشارة اليها       

ال&نهج الب&ناء بالنس&بة لم&ا انتهج&ته بلج&يكا حيال الفريق               
ونود أن نشترك   . العامل المعني بمفهوم دولة االطالق    

في مناقشات هذا الفريق ألننا نرى أن هذا سوف يوجد 
ذه المسألة ويوضح االلتزامات    مفهوم&ا ص&حيحا عن ه     

الدولية التي تقع على عاتق الدول المعنية وعلى عاتق       
فينبغي أن يكون هناك    . ال&دول ذات الق&درات الفض&ائية      

اش&&ارة ال&&ى دول&&ة التس&&جيل والدول&&ة الت&&ي تس&&هل عمل&&ية 
 .االطالق

ش&كرا للسيد ممثل بلجيكا على بيانه       : الرئFيس  
. يطل&&ب الحدي&&ثل&&يس ل&&دي م&&ن . ع&&ن ه&&ذا الب&&ند الثام&&ن

 .االتحاد الروسي له الكلمة

سوف ): االتح&اد الروسي  (السFيد آولوسFوف      
. نش&&ترك، ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، ف&&ي ه&&ذا الف&&ريق الع&&امل   

ونهن&&ئ الس&&يد مم&&ثل ألمان&&يا عل&&ى اخت&&ياره رئيس&&ا له&&ذا   
 .الفريق

نفهم األسباب الكامنة وراء المشكلة هنا والتي  
 أي االن&&تقال م&&ردها ال&&ى عمل&&ية التخص&&يص الت&&ي ت&&تم،

ال&ى القط&اع الخ&اص، ذل&ك أن ه&ناك عدد من الكائنات           
القانون&&&ية الت&&&ي ب&&&دأت تخ&&&وض ف&&&ي مج&&&ال الفض&&&اء       

ومن ثم علينا   . الخارجي، وهذه ليس منظمات حكومية    
 .أن نقر أن المشكلة ليست مشكلة جديدة على االطالق

 آان هناك نهجان، 1967فحينما تم العمل في  
السوفياتي حينئذ والذي رأى    فك&ان ه&ناك نه&ج االتح&اد         

أن ال&دول فق&ط ه&ي الت&ي ينبغ&ي أن تش&ترك في أنشطة                
الفض&اء الخارج&ي م&ع اس&تبعاد أي وآ&االت أخرى، ثم          
آ&&ان ه&&ناك نه&&ج الوف&&ود األخ&&رى الت&&ي آان&&ت تترأس&&ها  

ووفقا لهذا المبدأ قيل ان     . الوالي&ات الم&تحدة األمريك&ية     
ت المع&&&اهدة ينبغ&&&ي أن تع&&&ترف بح&&&ق ال&&&دول والك&&&يانا 

ف&&&&ي ] ?..........?] [?..........?[القانون&&&&ية المس&&&&تقلة 
وآ&ان هذا من بين الموضوعات التي      . أنش&طة الفض&اء   

 .أثارت المجابهة بين الجانبين

والحل التوفيقي وردت االشارة اليه في المادة        
فليس هناك تعريف دقيق لكلمة     . السادس&ة من المعاهدة   

ولكن . فضاءالك&يان القانون&ي ال&ذي يعم&ل ف&ي مج&ال ال            
ف&ي الم&ادة السادس&ة والت&ي تتعلق بالمسؤولية الفضائية           

ق&&يل ان ه&&ذه  . فق&&د ت&&م ت&&ناول المس&&ؤولية ول&&يس الت&&بعة   
المس&ؤولية الدول&ية ينبغ&ي أن ت&تحملها الدول األطراف         
بالنس&بة لك&ل األنش&طة الوطنية بصرف النظر عن آنه     
ه&ذه األنش&طة، قام&ت به&ا الدولة أو منظمات الدولة أو             

. ت غ&ير حكومية أو آيانات قانونية غير حكومية        هي&ئا 
وم&ن ث&م ف&ان واض&عي المعاهدة اتسموا بالحكمة حينما            
 .تناولوا هذه المسألة وحاولوا أن يحسموا هذه المسألة



COPUOS/LEGAL/T.629 
 

7 

واآلن ونظ&&را ألن ه&&ناك آث&&ير م&&ن الك&&يانات     
غ&ير الحكوم&ية الت&ي تدخل في مجال الفضاء فاني هنا         

 ف&&&ي الط&&&ريق  أش&&&ك ان آان&&&ت ه&&&ذه األفك&&&ار موجه&&&ة   
الصحيح ألنه ال ينوي أحد على االطالق أن يغير هذه          

ف&&&&الدول األط&&&&راف ف&&&&يها . 1967المع&&&اهدة، مع&&&&اهدة  
 دول&ة بم&ا ف&ي ذل&ك األط&راف النشطة في       100حوال&ي   

اض&افة ال&ى ذل&ك، فانه في اطار المادة          . مج&ال الفض&اء   
السادس&&ة م&&ن مع&&اهدة الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ان أنش&&طة     

ية في الفضاء الخارجي سوف     الم&نظمات غير الحكوم   
 .، تصريح من الدول األطراف]?..........?[

فف&&ي غي&&بة ه&&ذا التص&&ريح ف&&ان الك&&يانات غ&&ير   
الحكوم&ية ل&يس بامكانها أن تنخرط في أنشطة من هذا           
القب&يل، ألن&ه لو بدأت هذه المنظمات غير الحكومية أو    

] ?..........?] [?..........?[الك&&يانات غ&&ير الحكوم&&ية  
 أن يكون هناك ضوء أخضر من الدولة أو اآللية، دون

فان هذا ينبغي أن يفسر على أنه انتهاك للمادة السادسة 
م&&&ن جان&&&ب الدول&&&ة الت&&&ي تج&&&ري عل&&&ى أرض&&&ها ه&&&ذه    

وهذه المادة توضح أيضا بأن أنشطة الهيئات . األنشطة
غير الحكومية أو الكيانات غير الحكومية سوف تكون 

وليس . نب الدول األطراف  ق&يد التنقيح المستمر من جا     
ه&&&ناك أي ف&&&راغ قانون&&&ي بالنس&&&بة ال&&&ى مفه&&&وم دول&&&ة     

 .االطالق

م&&&&اذا نعن&&&&ي بكلم&&&&ة التص&&&&ريح باالض&&&&طالع   
نس&&تطيع أن نفك&&ر أن&&ه حي&&نما تص&&در ال&&دول . باألنش&&طة

تص&ريحات آ&يان قانون&ي، فان&ه بع&د التس&جيل الرسمي          
له&ذا الك&يان القانون&ي وال&ذي ي&تم من خالله التشريعات       

ية، ف&ان ه&ذا على أي حال في حد ذاته يعد نوعا       الوطن& 
وم&ن ثم فان الكيان القانوني المصرح       . م&ن الترخ&يص   

ل&ه يمك&ن أن يواص&ل أنش&طة االط&الق وه&ذا ما يحدث               
عل&&ى أي ح&&ال وف&&ق التش&&ريعات ال&&واردة ف&&ي االتح&&اد     

وهذا ما تشرف عليه    . الروس&ي عن األنشطة الفضائي    
فأي . لقانونيالحكوم&ة أيض&ا، أي تشرف على الكيان ا        

آ&&&يان قانون&&&ي لدي&&&نا ل&&&يس بامكان&&&ه أن يق&&&وم بأنش&&&طة    
واتفاقية . فض&ائية دون أن يحص&ل على ترخيص بذلك        

 آما نعرف، فان هناك تعريف 1المسؤولية، في المادة 
دول&ة االط&الق وال س&يما أن دول&ة االط&الق هي الدولة       
التي تنظم عملية االطالق والتي تشرف على عملية أو 

 .ملية االطالق ذاتهاتتسبب في ع

والتص&ريح لالطالق وتسجيل الكيان القانوني       
واص&&دار التص&&اريح ه&&و م&&ا نس&&ميه بعمل&&ية الش&&راء أو   

ه&&ل ه&&ذا ه&&و األس&&لوب لك&&ي نض&&في  . تجه&&يز االط&&الق
فه&ل الدولة اعترفت  . طابع&ا قانون&يا عل&ى ه&ذه المس&ألة        

ان هذا . بالك&يان القانوني وأصدرت تصريحا لالطالق   
 .نظيم لالطالق أو تنظيم عملية االطالقهو عملية الت

ول&ذا ف&ان ل&و أن دول&ة االط&الق هي التي تقوم         
بتنظ&&يم االط&&الق فل&&يس ه&&ناك مش&&كلة ف&&ي تحدي&&د دول&&ة  

فه&&ي الدول&&ة الت&&ي تص&&رح ب&&االطالق والت&&ي  . االط&&الق
وه&ذا باالش&ارة الى المادة األولى       . ت&نظم ه&ذا االط&الق     

 ف&&&ي ه&&&ذه اع&&&تمدنا. م&&&ن االتفاق&&&ية الخاص&&&ة بالتس&&&جيل
بطب&&يعة الح&&ال اذا آان&&ت  . االتفاق&&ية آذل&&ك نف&&س اآلل&&ية  

هناك شكوك بالنسبة للمفهوم الذي نتحدث عنه، أي أن  
تس&&جيل آ&&يان قانون&&ي وم&&نح التص&&ريح ليس&&ت بأش&&كال  

في هذه . تدخل في اطار تنظيم دولة ما لعملية االطالق
وليس من  . الحال&ة س&يتعين علينا أن نفسر هذه المفاهيم        

ف&&&ي ه&&&ذه الحال&&&ة أن نلغ&&&ي م&&&ا ج&&&اء ف&&&ي    الض&&&روري 
 .المعاهدة أو االتفاقية أو نعدله

ولكن بطبيعة . بامكان&نا فق&ط أن نعط&ي تفسيرا       
الح&&ال علي&&نا أن نراع&&ي أن&&ه ط&&بقا لق&&انون المع&&اهدات،  
وخاص&&ة اتفاق&&&ية فيي&&&نا ح&&ول ق&&&انون المع&&&اهدات لع&&&ام   

 ف&ان التفسير المعتمد على المستوى القانوني ال         1969
. ت&&تقدم ب&&ه اال ال&&دول األط&&راف ف&&ي االتفاق&&ية  يمك&&ن أن 

اذن، التفس&ير ال&ذي ق&د نع&ده ه&نا ف&ي اط&ار ه&ذه اللجنة                  
الفرعية القانونية وطبقا لقانون المعاهدات لن تكون له  
ق&&&يمة اال عل&&&ى المس&&&توى ال&&&نظري، أي أن&&&ه يمك&&&ن أن 

واذا م&ا رغب&ت ال&دول األطراف في       . يس&تخدم آم&رجع   
 التفسير، بامكان هذه الدول     االتفاق&ية االس&تفادة من هذا     

أن تج&&تمع ف&&ي مؤتم&&ر أط&&راف وتعط&&ي للتفس&&ير ال&&ذي  
سنتوص&&&ل ال&&&يه ص&&&فة رس&&&مية بالنس&&&بة لمفه&&&وم دول&&&ة  

ولك&ن اذا آان&ت الك&&يانات القانون&ية ف&ي ع&&دد     . االط&الق 
م&&ن ال&&دول س&&تقرر أن تج&&تمع ف&&يما بي&&نها ف&&ي عمل&&يات   
اط&&الق، ه&&نا س&&نجد مش&&كلة أخ&&رى ج&&اءت ف&&ي الم&&ادة     

م&&ن اتفاق&&ية المس&&ؤولية وه&&ناك ح&&ل ف&&ي ه&&ذه   الخامس&&ة 
الم&&&ادة الخامس&&&ة، أي أن ه&&&ناك مس&&&ؤولية بالتض&&&امن    

 .والتكافل

أم&&&ا بالنس&&&بة لتس&&&جيل ال&&&توابع االص&&&طناعية     
واألقم&ار االصطناعية فان هذا التسجيل يتم من جانب         
دول&ة، أي الجس&م ال&ذي سيوض&ع عل&ى الم&دار، تسجيل             

ة التي تسجلت  ه&ذا الجس&م يجب أن يتم من جانب الدول         
بوص&&فها آ&&يانا قانون&&يا مالك&&ا له&&ذا الجس&&م، وه&&ذا ط&&بعا   
للم&ادة السادس&ة م&ن مع&اهدة الم&بادئ الم&نظمة ألنشطة            
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فالدولة . ال&دول ف&ي مجال استكشاف واستخدام الفضاء       
وبالتال&&ي فل&&ن  . آم&&ا قل&&ت، تعط&&ي تص&&ريحا ب&&االطالق   

يك&&ون م&&ن اليس&&ير بالنس&&بة للجنت&&نا الفرع&&ية أن تص&&وغ 
دي&دا لدول&ة االط&الق وأن ت&نص على مختلف           تع&ريفا ج  

العناص&ر الفاعل&ة ف&ي هذه العملية وأن تعتبرها آيانات          
قانون&&ية ألن ه&&ذه الك&&يانات القانون&&ية وطن&&ية آان&&ت أو     
غ&&ير وطن&&ية ال ت&&ندرج ف&&ي اط&&ار الق&&انون الدول&&ي وال    
أع&&تقد أن&&ه بامكان&&نا أن نغ&&ير ه&&ذا الوض&&ع انطالق&&ا م&&ن   

 . مجال الفضاء

س&يادة الرئ&يس، أن أتقدم بدعابة    اس&محوا ل&ي،      
ف&&ي ال&&بحر الكاريب&&ي ت&&بدأ س&&فينة ف&&ي الغ&&رق      . أخ&&رى

يمك&&ن رؤي&&ة الش&&اطئ ولك&&ن   . وحوله&&ا أس&&ماك الق&&رش 
وت&&بدأ . ه&&ناك ص&&عوبة ف&&ي الس&&باحة ح&&تى ه&&ذا الش&&اطئ

الس&فينة ف&ي الغ&وص ويتس&اءل قسيس ربما ساعدنا اهللا      
. ويص&لي ويلقي بنفسه في البحر وتأآله أسماك القرش        

ع&&د ذل&&ك ش&&خص آخ&&ر يفع&&ل نف&&س الش&&يء وتأآل&&ه        وب
وبع&د ذل&ك رج&ل قانون يقرر أن يفعل       . أس&ماك الق&رش   

تص&طحبه أسماك القرش حتى  . ذل&ك وتح&دث المعج&زة     
وم&&ن يظ&&ل عل&&ى الس&&فينة ي&&ندهش ويس&&ألون    . الش&&اطئ

أس&&ماك الق&&رش ه&&ل يمكن&&نا اآلن أن نقف&&ز آذل&&ك؟ ه&&ل     
فنح&&&ن ال ن&&&أآل . ش&&&بعتم؟ ف&&&تقول أس&&&ماك الق&&&رش آ&&&ال 

 .نا البعضبعض

وبالتال&ي فان&نا ندع&و ال&زمالء ه&نا أال ينضموا          
ال&&ى أس&&ماك الق&&رض آاألس&&ماك الت&&ي أش&&رت ال&&يها ف&&ي 

 .دعابتي

أشكر السيد مندوب االتحاد الروسي : الرئيس 
عل&&ى ه&&ذه المداخل&&ة وأش&&كره خاص&&ة عل&&ى الدعاب&&ة أو    

ل&&يس عل&&ى قائمت&&ي أي متحدثي&&ن . النك&&تة الت&&ي تق&&دم به&&ا
 .آخرين

رف ه&ل لديك&م تعل&يقات ح&ول البند          أود أن أع&    
سنواصل اذن النظر في    . التاسع في هذه المرحلة؟ آال    

 .البند التاسع صباح الغد

حي&ث ان&ه م&ا زال أمام&نا بع&ض الوقت عصر         
ي البند العاشر  ال&يوم، أق&ترح عليكم أن نبدأ في النظر ف         

 .من جدول األعمال

FFFFتراحات موجهFFFFاء  اقFFFFتخدام الفضFFFFنة اسFFFFى لجFFFFة ال
ألغFFراض السFلمية بشFFأن بFFنود جديFFدة  فFFي اجFي  الخار

يFFراد أن تFFنظر فFFيها اللجFFنة الفرعFFية القانونFFية فFFي       
 ) من جدول األعمال10البند (  دورتها األربعين

تتذآرون أننا في الماضي دخلنا في      : ئFيس الر 
مش&اورات غير رسمية وعلى الرغم من ذلك فبالهيكل         

 للج&&&نة، 1999الجدي&&&د ال&&&ذي اتفق&&&نا حو&&&له ف&&&ي دورة    
له&&يكل الجدي&&د لج&&دول األعم&&ال، توص&&لنا ال&&ى ش&&كل      ا

 .معين ومحدد لهذا الجدول

وآم&ا ذآ&رت م&ن ق&بل ان&ه علينا أن نسجل أنه           
باالضافة الى اتخاذ القرار حول بنود جديدة تنظر فيها 
ه&ذه اللج&نة الفرع&ية القانونية في دورتها األربعين في           

، س&يتعين عل&ى اللج&نة الفرعية آذلك أن تدرس           2001
 س&&&&يظالن عل&&&&ى ج&&&&دول 8 و 7 اذا آ&&&&ان الب&&&&ندان م&&&&ا

األعم&ال واذا ما ظال البندان على جدول األعمال ففي          
 .أي شكل سيوضع البند السابع والبند الثامن

وأود أن أذّآ&&&ر الوف&&&ود بايج&&&از باالق&&&تراحات    
الجديدة لبنود جديدة على جدول أعمال اللجنة الفرعية         

 .ظر فيهاوالتي يتعين على اللجنة الفرعية أن تن

أوال، الجوان&&ب ال&&تجارية لألنش&&طة الفض&&ائية،   
عل&ى سبيل المثال، حقوق الملكية، التأمين والمسؤولية     

 .وهو اقتراح من وفد األرجنتين

ثان&&يا، اس&&تعراض القواع&&د القائم&&ة والمعاي&&ير     
القائم&ة ف&ي مج&ال الق&انون الدول&ي المنط&بق ف&ي مج&&ال        

 .لتشيكيةالحطام الفضائي، اقتراح من الجمهورية ا

ثال&&ثا، الجوان&&ب القانون&&ية للحط&&ام الفض&&ائي،      
 .مقترح من البرازيل والجمهورية التشيكية

رابع&&&ا، اس&&&تعراض مق&&&ارن لم&&&بادئ الق&&&انون    
الفض&&ائي الدول&&ي والق&&انون الدول&&ي للبي&&ئة، اق&&تراح م&&ن 

 .شيلي

، اس&&&&تعراض الم&&&&بادئ الت&&&&ي تحك&&&&م   خامس&&&&ا 
ن أجل اس&تخدام ال&دول لألقم&ار الص&ناعية األرض&ية م&        

البث االذاعي والمبادئ المرتبطة باالستشعار عن بعد        
ل&&ألرض م&&ن الفض&&اء الخارج&&ي بامكان&&ية تحوي&&ل ه&&ذه  
النص&&وص ال&&ى مع&&اهدات ف&&ي المس&&تقبل، وه&&و اق&&تراح 

 .من اليونان
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س&&ا، اس&&تعراض االتف&&اق الخ&&اص بتطب&&يق  داس 
الج&زء الح&ادي عش&ر م&ن اتفاق&ية األمم المتحدة لقانون           

 1982ديس&&&&مبر /آ&&&&انون األولال&&&&بحار للعاش&&&&ر م&&&&ن 
آ&&&نموذج لتش&&&جيع أو انض&&&مام أوس&&&ع لالتف&&&اق الم&&&نظم 
ألنش&طة ال&&دول عل&&ى س&&طح القم&&ر واألج&&رام الس&&ماوية  

 .األخرى، اقتراح مقدم من هولندا

أود أن أذّآ&&ر الوف&&ود أن&&ه ف&&ي ال&&دورة الس&&ابعة    
 فان  1998والثالثي&ن للج&نة الفرع&ية القانونية في عام          

هول&&&&ندا آان&&&&ت ق&&&&د أعلن&&&&ت أن  ال&&&&برازيل وال&&&&يونان و
مق&ترحاتها يمك&ن أن ي&تم ال&نظر ف&يها في مرحلة الحقة              

وفي . ألن ه&ناك ب&نود أخ&رى ق&د تحظ&ى بأولوية أعلى             
نف&س تل&ك ال&دورة، األرجنتي&ن وش&يلي أعلنتا عن أنهما        

 .سوف توفران خطة عمل بالنسبة لمقترحيها

وف&ي ال&دورة الثام&نة والثالثي&ن للج&نة الفرعية            
، ق&&&دم وف&&&د األرجنتي&&&ن ورق&&&ة عم&&&ل ح&&&ول      القانون&&&ية

وأس&&جل . A/AC.105/C.2/L.215اق&&تراحه، وه&&ي الوث&&يقة  
آذل&ك أن&ه خ&الل الت&بادل الع&ام ل&آلراء في هذه الدورة،               
بع&&ض ال&&دول أش&&ارت ال&&ى ني&&تها ف&&ي أن تق&&ترح ب&&نودا    
مح&&&ددة أخ&&&رى عل&&&ى ج&&&دول أعم&&&ال اللج&&&نة الفرع&&&ية  

 .2001القانونية في دورتها في عام 

ن أن أفتح باب النقاش أمام أي وفد من       أود اآل  
. الوف&ود يرغ&ب ف&ي ال&تقدم بب&يان أول&ي ح&ول ه&ذا البند                

والم&&&تحدث األول ح&&&ول ه&&&ذا الب&&&ند ه&&&و الس&&&يد مم&&&ثل   
 .اليونان الموقر

اسمحوا لي أوال ): اليونان(السيد آاسابوغلو   
 م&&ن 46أن أطل&&ب ال&&يك أن تدخ&&ل تعدي&&ال عل&&ى الفق&&رة   

A/AC.105/721اضي، الوثيقة تقري&ر اللجنة في العام الم   
، حي&&ث ج&&اء ف&&ي ه&&ذه الفق&&رة ب&&دال م&&ن ال&&دورة الثان&&ية     

في . والخمس&ين للجنة الكوبوس، جاء الدورة األربعين      
/1 قد أعطت الرقم الصحيح      11حين أن الحاشية رقم     

اذن، ال&دورة ه&ي ال&دورة الثان&ية والخمسون،          . 52/20
 . عاما14ألن الدورة األربعين انعقدت منذ حوالي 

هل بامكانك أن تقول لنا مرة أخرى       : الرئيس 
 .أين ندخل هذا التصويب

أشير الى الفقرة   ): اليونان(السيد آاسابوغلو    
 م&&ن تقري&&ر اللج&&نة الفرع&&ية ع&&ن الع&&ام الماض&&ي،      46

، وه&&&ي الص&&&فحة الثام&&&نة م&&&ن    A/AC.105/721الوث&&&يقة 

جاء في . ال&نص االنكل&يزي، العم&ود الثان&ي م&ن اليمي&ن        
 اس&تذآرت اللجنة الفرعية أن الغرض من     ه&ذه الفق&رة،   

الب&&&ند الخ&&&امس م&&&ن ج&&&دول األعم&&&ال م&&&ثلما آان&&&ت ق&&&د 
أوص&ت به في دورتها السادسة والثالثين وأقرته لجنة         
اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغراض السلمية في        

علينا أن نقولم هنا في دورتها الثانية . دورتها األربعين
ألننا اذا ما نظرنا    . 46والخمسين، في منتصف الفقرة     

 .A/52 سوف نرى أن الوثيقة هي 11الى الحاشية رقم 

 .األمانة لها الكلمة: الرئيس 

ان أص&&بت ف&&انك تش&&ير ): األمان&&ة(  اللFFهالسFFيد 
، وه&&&نا نش&&&ير ال&&&ى 721 م&&&ن الوث&&&يقة 46ال&&&ى الفق&&&رة 

ال&دورة السادس&ة والثالثين من اللجنة الفرعية القانونية    
أم&&ا االش&&ارة ال&&ى . الكوب&&وسوال&&دورة األربعي&&ن للج&&نة 

، فهذه االشارة هي أرقام دورات الجمعية       A/52الوث&يقة   
 ه&&&ي دورة 52اذن، . العام&&&ة ول&&&يس لج&&&نة الكوب&&&وس  
 .الجمعية العامة وليس الكوبوس

 .اليونان لها الكلمة: الرئيس 

أخش&&&&ى أن ): ال&&&&يونان(السFFFFيد آاسFFFFابوغلو   
 عام&&ا ف&&ان أرق&&ام  55م&&نذ حوال&&ي . األمان&&ة عل&&ى خط&&أ 

.  ف&&ي ال&&نهاية 20تقاري&&ر لج&&نة الكوب&&وس تحم&&ل رق&&م     
وأرق&ام دورات الجمع&ية العامة هي       . ص&حيح؟ ص&حيح   

A/54 20 فلنقل على. 

اذن، دورة ه&&&ذه اللج&&&نة السادس&&&ة وال&&&ثالثون    
 وتم اعتماد التقرير في نيويورك من 1997آان&ت ف&ي    

 .جانب الدورة العادية والثانية والخمسين

تص&&ويبات، ولك&&ن  ال أود أن أزعجك&&م به&&ذه ال  
بالنس&بة للمض&مون اآلن، بالنس&بة لب&ند ج&دول األعم&ال       
ق&يد البح&ث، ربم&ا تذآ&رتم، عزيزي السيد الرئيس، أن            
ال&&&يونان ق&&&د اقترح&&&ت ب&&&ندا جدي&&&دا يخ&&&ص استش&&&عار      

 .األرض عن بعد والبث التلفزيوني

وآح&ل توفيق&ي لمس&اعدتك في مهمتك قلنا اننا           
رون آان&&ت ل&&ن نص&&ر عل&&ى ه&&ذا الب&&ند ولك&&ن آم&&ا ت&&تذآ   

ه&ناك بع&ض المش&اآل تخ&ص تفس&ير آلم&ة استعراض             
ولك&ن بغ&ض النظر عن االختالف       . الص&كوك الخمس&ة   

ف&ي المفاه&يم ما بين االنكليزية والفرنسية، على الرغم          
م&&ن ذل&&ك ق&&ررنا أن ي&&رد ه&&ذا الب&&ند ف&&ي اط&&ار ب&&رنامج     
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واألعوام الثالثة في واقع األمر . العمل لألعوام الثالثة
وبالتالي فاننا نقترح مواصلة مناقشة  . تنته&ي ه&ذا العام    

 .هذا الموضوع الهام

وان آ&&&&نا س&&&&نجمع م&&&&ا بي&&&&ن البندي&&&&ن ال&&&&رابع   
والخ&&امس، أي حال&&ة المع&&اهدات الدول&&ية واس&&تعراض   

ربم&ا استطعنا اذا ما ضغطنا      . حال&ة الص&كوك الخمس&ة     
. البندي&&ن مع&&ا أن نوف&&ر بع&&ض الوق&&ت والطاق&&ة آذل&&ك      

على أهمية هذا البند ولك&ن اليونان على أية حال تصر   
واقتراح&نا ه&و أن نضع خطة متعددة السنوات لمناقشة     

ه&&ذا ه&&و بيان&&ي بالنس&&بة للب&&ند الثام&&ن، أي أن . ه&ذا الب&&ند 
نض&&&ع ب&&&ندا جدي&&&دا أو أن نواص&&&ل مناقش&&&ة ه&&&ذا الب&&&ند   

 .ألعوام ثالثة قادمة

ل&يس ه&ناك عالق&ة واض&حة م&ا بي&ن       : الرئFيس  
لثام&ن وما بين  اق&تراحك ب&الجمع بي&ن البندي&ن ال&رابع وا      

االق&تراح اليونان&ي، أي اس&تعراض الم&بادئ التي تحكم          
 .استخدام الدول لألقمار االصطناعية

قلت ان  . ال، ال ): ال&يونان (السFيد آاسFابوغلو      
 هذا االقتراح ولكن لم نكن      1996اليونان اقترحت في    

ف&&ي ذل&&ك الوق&&ت ن&&ود أن نع&&رقل ال&&نقاش وقم&&نا ب&&تقديم     
لوق&&ت الراه&&ن عل&&ى ه&&ذا    قل&&نا ل&&م نص&&ر ف&&ي ا   . ت&&نازل

االق&&&تراح، ولك&&&ن ش&&&ريطة أن نواص&&&ل مناقش&&&ة الب&&&ند    
الخ&&&&&&اص باس&&&&&&تعراض حال&&&&&&ة الص&&&&&&كوك، دون أي   
اق&&&&تراحات بال&&&&تعديل بالض&&&&رورة أو دون اتخ&&&&اذ أي    

آ&&ان فق&&ط الش&&رط ه&&و أن نواص&&ل الب&&ند  . اج&&راء معي&&ن
الخ&اص باس&تعراض حال&ة الص&كوك، ه&ذا آي أوضح            

 .لك الصورة

أم&&&ا . ا التوض&&&يحش&&&كرا عل&&&ى ه&&&ذ : الرئFFFيس 
بالنس&&&بة ألرق&&&ام الوث&&&ائق، أرج&&&وك أن تتص&&&ل بنائ&&&ب   
األمي&ن وهو خبير في هذا الموضوع وسوف يوفر لك         

. وأنا واثق أنكما معا سوف تجدان الحل. آل التفاصيل
 .شكرا

ه&ل م&ن وف&ود أخرى ترغب في تناول الكلمة           
ه&&ل ه&&ناك : ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع؟ أس&&أل م&&رة أخ&&رى  

 .لكلمة حول البند العاشر؟ آالوفود ترغب في تناول ا

: حس&نا، سوف نواصل النظر في البند العاشر       
المق&&ترحات المقدم&&ة لب&&نود جدي&&دة ت&&نظر ف&&يها اللج&&نة       

سوف نواصل  . الفرعية القانونية في دورتها األربعين    
 .اذن النظر في البند العاشر صباح الغد

س&وف أرف&ع هذا االجتماع بعد قليل ولكن قبل      
د أن أعل&&م األعض&&اء بجدول&&نا الزمن&&ي أن أفع&&ل ذل&&ك أو

ص&باح الغ&د س&وف نواصل النظر      . للعم&ل ص&باح الغ&د     
 و 9 و 8 و 6في جلسة عامة للجنة الفرعية في البنود   

10. 

بع&د ذلك، واذا ما سمح لنا الوقت بذلك، وآمل           
ا الوق&ت بذلك، سيقوم الفريق العامل حول      نأن يس&مح ل&    

 الثاب&&ت تع&&ريف الفض&&اء الخارج&&ي واس&&تخدام الم&&دار    
بالنس&&بة ل&&ألرض بعق&&د اج&&تماعه الثان&&ي تح&&ت رئاس&&ة     

 .السيد هكتور راؤول بااليز من األرجنتين

ه&&&ل لديك&&&م أي أس&&&ئلة أو تعل&&&يقات عل&&&ى ه&&&ذا    
 .الجدول المقترح للعمل؟ ال أرى أي اقتراحات

اذن، ف&ي الخ&تام أود أن أعل&ن م&رة أخ&رى أنه         
 IRCسيكون هناك اآلن اجتماع غير رسمي لإليسا والـ 

باالضافة الى  .  فور رفع هذه الجلسة    C0713ف&ي القاعة    
-Likeل ذل&ك، ص&باح الغد سيعقد اجتماع مجموعة الدو      

Minded Group     ف&ي القاع&ةC0713 ف&ي الساعة التاسعة  .
 .هذا آل ما لدي

. ه&ل ل&&دى األمان&&ة أي جدي&د؟ أي اض&&افة؟ آ&&ال   
 .رفعت الجلسة

25/16رفعت الجلسة الساعة 

 

 

 

 

 



 

، 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 . نس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية       التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مست      
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
خط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في   آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى ال         

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
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