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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 630 الجلسة
 00/10، الساعة 2000مارس / آذار31 الجمعة
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 20/10افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&ن ع&ن افت&تاح االجتماع الستمئة        : الرئFيس  
والثالثي&&ن للج&&نة الفرع&&ية المعن&&ية بالمس&&ائل الم&&تعلقة      

.  ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية باس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي 
 .وآذلك فاننا سنتعرض للبند السادس

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     

ون مسFFاس بFFدور االتحFFاد  الثابFFت بالنسFFبة لFFألرض د 
 6البند () تابع( الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

 )من جدول األعمال

سنواص&&ل ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الس&&ادس : الرئFFيس 
هل هناك من وفود ترغب تناول      . م&ن ج&دول األعمال    

الكلم&ة بشأن هذا البند في الجلسة العامة للجنة الفرعية      
ناك وفد يرغب أحط&ت علم&ا ب&أن ه   . ف&ي ه&ذه الم&رحلة     

ادراج اس&مه ف&ي قائم&&ة المتحدثي&ن واألم&&ر ي&تعلق بوف&&د     
 .اذن، أعطي الكلمة لوفد الصين. الصين

انن&&ي أود ): الص&&ين(  هوانFFغ هويكFFانغالسFFيد  
أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن امتناننا للزمالء من 

وب&&الفعل ف&&ان وف&&د فرنس&&ا ق&&د ق&&دم ورق&&ة ج&&يدة    . فرنس&&ا
ه الورق&&ة ستس&&اعدنا عل&&ى للغاي&&ة ونح&&ن نعت&&بر ب&&أن ه&&ذ 
 .ايجاد حل بالنسبة لهذه المشكلة

وخالل اليومين األولين من هذا األسبوع آان        
لدي&نا االج&تماع األول في باريس بشأن التعاون ما بين         

وه&ذا االج&تماع وفق&ا التف&اق التعاون الدولي          . اللجنتي&ن 
اذن، . 1997بش&أن الفض&اء الخارج&ي ال&ذي انعق&د في            

ول استكش&&اف ط&&رق ال&&تعاون بش&&أن ه&&ذا االج&&تماع ح&&ا
المس&&&ائل الم&&&تعلقة بال&&&تعاون م&&&ا بي&&&ن الدولتي&&&ن بش&&&أن   

وه&&&&ذا يتض&&&من أيض&&&ا المس&&&&ائل   . الفض&&&اء الخارج&&&ي  
الم&تعلقة بااله&تمامات المش&ترآة بم&ا ف&ي ذل&ك المسائل            

 .القانونية التي نوقشت في الكوبوس
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ان الص&&&&ين وفرنس&&&&ا أع&&&&ربا ع&&&&ن رغب&&&&تهما    
ج&ال وان وف&د الصين يود   ل&تعزيز ال&تعاون ف&ي ه&ذا الم        

فخالل سنوات  . أن ي&تقدم بالش&كر للسيد ممثل آولومبيا       
عدي&دة آان&ت آولومبيا نشطة للغاية في اطار النهوض          

وب&&الفعل ف&&ان . ب&&الحلول لمش&&اآل ذات الط&&ابع القانون&&ي 
وهنا أود أن   . آولومبيا قد أسهمت لتحقيق هذا الغرض     

ى أع&رب بص&فة خاص&ة ع&ن ال&تقدير لوفد آولومبيا عل            
ه&&&&ذا ال&&&&تعاون وعل&&&&ى ال&&&&روح التوفيق&&&&ية ف&&&&ي اط&&&&ار   

ونحن نعتبر بأن . المناقش&ات الخاص&ة به&ذا الموض&وع     
روح&&&ا م&&&ن ه&&&ذا القب&&&يل له&&&ي ض&&&رورية له&&&ذه اللج&&&نة  

 .الفرعية وهي تناقش مسائل أخرى

ان وف&د الص&ين يعت&بر دوم&ا وأب&دا ب&أن موارد              
المدار لهي موارد محدودة واالطار القانوني بشأن هذا 

ار يجب أن يرتكز على أساس االنصاف والفعالية        المد
وف&&&ي نف&&&س الوق&&&ت، يج&&&ب األخ&&&ذ بعي&&&ن     . وال&&&نجاعة

االعتبار اهتمامات ومصالح آل الدول خاصة مصالح    
وان وف&&&د الص&&&ين ي&&&أمل أيض&&&ا ب&&&أن     . ال&&&دول النام&&&ية 

الكوب&&&وس ولجن&&&ته الفرع&&&ية القانون&&&ية ع&&&ندما أع&&&دت    
ك في أن األنظم&ة الم&تعلقة ب&المدار الثاب&ت رغب&ت آن&ذا           

تؤآ&&د بأن&&ه ع&&ند ال&&نظر ف&&ي المس&&ائل القانون&&ية الم&&تعلقة  
ب&&المدار الثاب&&ت ف&&ان اللج&&نة له&&ا والي&&ة واض&&حة به&&ذا       

وليس هناك . الش&أن خول&ت لها من قبل الجمعية العامة      
وبطب&&يعة الح&&ال واذ ت&&نظر لج&&نة    . م&&ن ش&&ك ف&&ي ذل&&ك   

الكوب&وس ف&ي هذا الموضوع، عليها أن تعزز التعاون          
يت&&يو وذل&&ك عل&&ى أس&&اس التحل&&يالت     والتنس&&يق م&&ع اآل 

ال&واردة فاننا في نفس الوقت نود أن نعرب عن تأييدنا           
بالنس&&بة للورق&&ة غ&&ير الرس&&مية الت&&ي عمم&&ت م&&ن ق&&بل     

 .فرنسا

ونح&ن ن&تفق عل&ى أن لجنت&نا الفرعية القانونية           
لكن في . عل&يها أن تع&تمد ف&ي شكل أو آخر هذه الورقة    
 الم&&&تعلق نف&&&س الوق&&&ت وف&&&يما ي&&&تعلق بالج&&&زء ال&&&رابع   

بالتوص&يات فلدينا التعقيبات التي نود أن ندلي بها بهذا         
ف&&بعد اع&&تماد ه&&ذه الورق&&ة المق&&ترحة م&&ن ق&&بل     . الش&&أن

فرنس&&ا يك&&ون عل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية أن تعل&&ق   
ال&&&&نظر بط&&&&ريقة مؤق&&&&تة ف&&&&ي ه&&&&ذه المس&&&&ألة الم&&&&تعلقة 

لك&&ن الب&&ند الس&&ادس ينبغ&&ي أن   . بالوص&&ول ال&&ى الم&&دار 
. ف&&&ي ج&&&دول األعم&&&ال للجنت&&&نا الفرع&&&ية نح&&&افظ عل&&&يه 

وه&ناك مس&ائل قانونية أيضا فيما يتعلق بالمدار الثابت          
 .بالنسبة لألرض التي يجب مواصلة النظر فيها

ش&كرا للس&يد ممثل الصين على هذا        : الرئFيس  
ول&يس لدي متحدث آخر على القائمة بشأن هذا     . الب&يان 

. لالص&باح وبش&أن هذا البند الخاص من جدول األعما         
ه&ل ه&&ناك م&&ن وف&&د ي&&ود ت&ناول الكلم&&ة بش&&أن ه&&ذا الب&&ند   
اآلن وف&&ي ه&&ذه الم&&رحلة؟ الس&&يد س&&فير آولومب&&يا طل&&ب  

 .الكلمة

أود ب&&&ادئ ذي ب&&&دء أن ): آولومب&&&يا(.. السFFFيد  
أتق&&دم بالش&&كر للوف&&ود الت&&ي أش&&ارت ال&&ى الجه&&ود الت&&ي    
بذله&ا وفد آولومبيا خالل السنوات األخيرة بغية ايجاد         

كلة المرت&&بطة ب&&المدار الثاب&&ت بالنس&&بة  ح&&ل مالئ&&م للمش&&
ل&ألرض وخاص&ة أود أن أشكر وفد الصين الذي أشار    
ال&ى هذا األمر بطريقة تحثنا الى أن ندلي بامتناننا لهذا   

 .الوفد

وأود أن أح&دد ه&نا بأننا دوما وأبدا آنا نرغب            
في أن نعزز وننهض باالختصاصات وصالحيات آل  

وهذا يعني بأن   . حدةهي&ئة ف&ي اطار منظومة األمم المت       
االتح&اد الدول&ي لالتصاالت السلكية والالسلكية بصفته     
مؤسس&ة متخصص&ة ف&ي اط&ار الم&نظومة، هذا االتحاد            

وان آولومبيا آانت   . ل&ه تقال&يد عتيقة في هذا المضمار       
خ&الل س&نوات عدي&دة نش&طة ف&ي اط&ار االتحاد الدولي               
ولقد شارآنا في اجتماعاته والمداوالت التي دارت في      

وف&ي الواق&ع آانت لدينا دوما وأبدا        . اط&ار ه&ذا االتح&اد     
عالق&&&ات وث&&&يقة م&&&ع الكوب&&&وس وتقدم&&&نا له&&&ذه اللج&&&نة    
بالكث&&ير م&&ن االق&&تراحات خاص&&ة ف&&يما ي&&تعلق ب&&المدار     

 .الثابت بالنسبة لألرض

وبالنس&&&بة له&&&ذه اللج&&&نة الفرع&&&ية، نع&&&تقد أن&&&ه     
سيدهش&&&كم قول&&&ي ان س&&&ير ال&&&نقاش وتحل&&&يل آ&&&ل ه&&&ذه   

مفاه&يم قد أيد دائما ما انبثق عن هذه اللجنة      األفك&ار وال  
ويس&رني أن أرى أن ه&ناك وف&ودا أخ&رى آذل&ك قام&&ت      

 .بذلك

ف&العديد مم&ن يتابع القضايا التي تتناولها لجنة          
الكوب&&وس م&&نذ وق&&ت طوي&&ل ب&&دأ ي&&رى أن ه&&ناك اتفاق&&ا    
يرتسم وآولومبيا دافعت دائما في مواقفها عن أوضاع 

بع&&د بنص&&يبها آ&&امال ف&&ي  ال&&دول النام&&ية الت&&ي ل&&م تح&&ظ   
وآ&&نا دائم&&ا نؤي&&د . مج&&ال استكش&&اف الفض&&اء الخارج&&ي

فك&رة التنس&يق وال&تعاون م&ا بي&ن لج&نة الكوب&وس وبين               
االتح&اد الدول&ي لالتصاالت السلكية والالسلكية، وذلك        
أس&&وة بم&&ا ج&&اء عل&&ى لس&&ان الص&&ين، أي أن لك&&ل م&&ن      
الهيئتي&&ن والي&&ة مح&&ددة والوالي&&تان ال تتعارض&&ان ف&&يما   
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نهما، ب&&&ل تكم&&&ل احداهم&&&ا األخ&&&رى ورئ&&&يس وف&&&د     بي&&&
 .الجمهورية التشيكية قال ذلك بوضوح

مش&كلة الم&دار الثاب&ت بالنسبة لألرض مشكلة          
ظل&&ت الهيئ&&تان ترس&&لها الواح&&دة ال&&ى األخ&&رى بش&&كل      

وبفض&&ل جه&&ود ق&&ام به&&ا    . مس&&تمر آلع&&بة البي&&نغ بون&&غ   
االتح&اد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية وقامت       

لجنة الكوبوس تم النظر في مختلف جوانب مسألة        بها  
الم&&&دار الثاب&&&ت بالنس&&&بة ل&&&ألرض، وذل&&&ك م&&&ع اح&&&تفاظ 
االتح&اد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية بمهامه       

وانن&&ي أع&&تقد أن ه&&ناك تف&&اعل م&&ا بي&&ن      . الخاص&&ة ب&&ه 
 .الجوانب القانونية والجوانب التقنية

ال ال يمكن&&نا أن نتص&&ور ب&&ناء أي ه&&يكل تقن&&ي   
عالق&&ة له عل&&ى االط&&الق بم&&بادئ قانون&&ية أساس&&ية أو       
ح&تى تع&اريف م&ن الناح&ية التقن&ية ال تراع&ي العناصر           

وبالتال&&ي فانن&&ي أع&&تقد أن مهم&&ة الكوب&&وس     . القانون&&ية
ولجن&تها الفرع&ية القانون&ية ه&ي تقدي&م التوص&يات طبقا             
للوالي&ة والمهم&ة الت&ي أوآل&ت ال&يها من جانب الجمعية         

تعلق بوض&ع الم&بادئ الخاصة بتعريف       العام&ة وف&يما ي&     
الفض&&&اء الخارج&&&ي وتعيي&&&ن ح&&&دوده وبطب&&&يعة الم&&&دار  

 .الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه

بع&د ه&ذه المقدم&ة اس&محوا ل&ي أن أعلن عليكم              
أن آولومب&&&يا، وأطل&&&ب ال&&&ى األمان&&&ة أن تس&&&جل ذل&&&ك،  
آولومب&&&&&يا ت&&&&&ود أن تنض&&&&&م ال&&&&&ى مقدم&&&&&ي الوث&&&&&يقة      

A/AC.105/2000/CRP.7&&&&يقة المقدم&&&&ة م&&&&ن فرنس&&&&ا ، الوث
وألمان&يا وبلج&يكا وال&يونان وه&نغاريا وايطاليا وهولندا          
وال&&&برتغال والمملك&&&ة الم&&&تحدة والجمهوري&&&ة التش&&&يكية 

آولومبيا اذن تنضم الى هذه القائمة . ورومانيا والسويد
، ونطلب الى األمانة اذن CRP.7ف&ي تقدي&م ه&ذه الورق&ة        

ة وأود آذلك  أن تس&جل اس&م آولومب&يا عل&ى ه&ذه القائم&            
أن أدع&&&&و دوال نام&&&&ية أخ&&&&رى أعرب&&&&ت ع&&&&ن تأي&&&&يدها 

 .لمواقفنا آي تنضم الى قائمة مقدمي هذه الورقة

ش&كرا لس&عادة س&فير آولومب&يا على         : الرئFيس  
ه&ذا الب&يان واالع&الن الذي أدليت به بأن آولومبيا تود            

الس&&يد . آذل&ك أن تنض&م ال&&ى قائم&ة مقدم&ي ه&&ذه الورق&ة     
 .كلمةممثل مصر الموقر له ال

ف&ي الواق&ع نحن نرى      ): مص&ر (  زناتFي  السFيد  
أن ورق&ة العمل المقدمة من فرنسا تشكل أساسا مقبوال   
لمعالجة مسألة الوصول للمدار الثابت الذي يعد موردا 

طبيعيا محدودا والذي ينبغي استخدامه بطريقة منصفة 
وان آنا  . مع مراعاة مصالح واحتياجات الدول النامية     

لع لسماع بعض التوضيحات من     ف&ي نف&س الوق&ت ن&تط       
الس&يد م&ندوب فرنس&ا بخص&وص الهواج&س التي أشار            
ال&يها ب&األمس الس&يد مندوب افريقيا بخصوص النفقات       
وال&&&&&تكلفة وآذل&&&&&&ك بع&&&&&ض التوض&&&&&&يحات الخاص&&&&&&ة   

 ).أ (4باالجراءات المتصورة والواردة في البند 

ف&ي الواق&ع، ف&ان م&ا ورد ف&ي الورقة الفرنسية             
لمندوب الفرنسي نود أن نشكره     يعك&س جهدا محمودا ل    

وان م&ا ورد ف&ي الورقة الفرنسية ليس من شأنه     . عل&يه 
المس&اس ب&دور االتح&اد الدول&ي لالتص&االت فيما يتعلق        

[?���وان&نا ه&نا ف&ي اط&ار اللجنة الفرعية نسعى      . [?
الق&&تراح توص&&ية ف&&ي ه&&ذا الش&&أن وأن اللج&&نة الفرع&&ية    

م م&&ا آذل&&ك نح&&ن نفه&&. مخول&&ة قانون&&ا ه&&ذا االختص&&اص 
، ان&&&ه تأآ&&&يد عل&&&ى  )ب(ورد ف&&&ي الب&&&ند ال&&&رابع، فق&&&رة  

ض&رورة التنس&يق ال&&تام بي&ن األم&&م الم&تحدة والوآ&&االت     
المتخصص&ة ونقص&د ه&نا االتح&اد الدولي لالتصاالت،          
وان طل&&ب ارس&&ال ه&&ذه الوث&&يقة لالتح&&اد الدول&&ي ع&&ن       
ط&ريق مكتب شؤون الفضاء الخارجي ال يشكل سوى         

نة الفرع&&&ية وبي&&&ن اح&&&دى مظاه&&&ر التنس&&&يق بي&&&ن اللج&&& 
وف&ي ه&ذا االطار فاننا ال       . االتح&اد الدول&ي لالتص&االت     

ن&رى أنه&ا ت&تجاوز األس&لوب ال&ذي ينبغ&ي مراعاته في              
 .العالقة بين األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل مص&&ر الموق&&ر    : الرئFFيس 
هل هناك  . عل&ى ه&ذا الب&يان بش&أن ه&ذه النقطة بالتحديد           

اول الكلمة بالنسبة للبند السادس في      م&ن يرغ&ب ف&ي ت&ن       
س&وف نواصل النظر في      .ه&ذه الم&رحلة؟ ال أرى ذل&ك       

 اذن الخاص بتعريف الفضاء الخارجي    .الب&ند الس&ادس   
وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض       

وه&&ذا س&&يعطي الفرص&&ة لفرنس&&ا وربم&&ا   . عص&&ر ال&&يوم 
 لوف&&ود أخ&&رى لتوض&&يح بع&&ض ال&&نقاط الخاص&&ة به&&ذا      

 .المقترح

 .سوف نواصل اآلن النظر في البند الثامن 

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

 )جدول األعمال

اس&تعراض حالة الصكوك القانونية     : الرئFيس  
ل&&يس . الدول&&ية الخمس&&ة الت&&ي تحك&&م الفض&&اء الخارج&&ي  
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أود أن . تحدثي&ن بشأن هذا البند ل&دي عل&ى القائم&ة أي م    
أع&رف م&ا اذا آ&ان ه&ناك م&ن يرغب في تناول الكلمة                

. آال. ح&ول الب&ند الثام&ن ف&ي ه&ذه الم&رحلة م&ن ال&نقاش          
استعراض : س&وف نواص&ل اذن ال&نظر في البند الثامن    

حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية الخمس&&ة الت&&ي تحك&&م    
 .الفضاء الخارجي عصر اليوم

 .ر اآلن في البند التاسعسوف نواصل النظ 

 9الب&&ند ( )تFFابع( � المطلقFFةدولFFة ال�مFFراجعة مفهFFوم 
 )من جدول األعمال

 م&&&راجعة مفه&&&وم دول&&&ة االط&&&الق،   :الرئFFFيس 
أود . ول&يس على قائمتي أي متحدثين بالنسبة لهذا البند        

أن أع&رف م&ا اذا آانت هناك وفود ترغب في الحديث      
نواصل اذن  سوف   .ال أرى ذلك  . ح&ول ه&ذا الب&ند اآلن      

مراجعة مفهوم الدولة االطالق    : النظر في البند التاسع   
 .عصر اليوم

نواص&ل اآلن ال&نظر في البند العاشر من بنود           
 .جدول األعمال

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

يFFراد أن تFFنظر فFFيها اللجFFنة الفرعFFية القانونFFية فFFي       
 م&&&&ن ج&&&&دول 10الب&&&&ند ( )تFFFFابع(  دورتهFFFFا األربعيFFFFن

 )األعمال

اقتراحات موجهة الى لجنة استخدام   : الرئيس 
الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية بش&&أن ب&&نود 
جدي&دة ت&نظر ف&يها اللج&نة الفرعية القانونية في دورتها            

آم&&ا ت&&تذآرون عرض&&ت له&&ذا الب&&ند ب&&األمس . األربعي&&ن
ات الت&ي اقترحت خالل  وق&رأت لك&م قائم&ة بالموض&وع       

ال&نقاش ف&ي ال&دورات السابقة آبنود جديدة محتملة ترد           
وأود أن  . عل&ى ج&دول أعم&ال اللج&نة الفرعية القانونية         

أس&&ترعي انت&&باهكم آذل&&ك ال&&ى أن ه&&ذه القائم&&ة بالب&&نود    
المق&&ترحة ج&&اءت ف&&ي تقري&&ر اللج&&نة ع&&ن أعماله&&ا ف&&ي    

ماضي ال&دورة الثامنة والثالثين التي عقدت في العام ال        
ف&&ي الج&&زء الخ&&امس م&&ن . A/AC.105/721وه&&ي الوث&&يقة 

 مشاورات حول بنود جديدة، �هذا التقرير وتحت ألف 
في الصفحتين التاسعة والعاشرة من هذا التقرير باللغة 

بامك&انكم أن ت&رجعوا الى هذه الوثيقة اذن،     . االنكل&يزية 

تقرير الدورة الماضية آي تتعرفوا على البنود الجديدة 
 .رحةالمقت

 .السيد ممثل اليونان طلب الكلمة 

أود أوال أن ): ال&&&&يونان(السFFFFيد آاسFFFFابوغلو   
أع&رب ع&ن ارتياح&ي الك&امل ألن ه&ذه لحظ&ة تاريخية              

ارتياح&ي ازاء الوث&يقة الت&ي أعدته&ا فرنس&ا والتي           . حق&ا 
أقول ان هذه لحظة تاريخية ألننا ربما . أيدتها آولومبيا

ف&&يها زميل&&ي  اآلن نح&&ن ف&&ي نف&&س اللحظ&&ة الت&&ي آ&&ان      
وص&ديقي سفير آولومبيا في فيينا منذ أعوام طويلة قد          
تق&دم بمبادرة آي نتوصل الى حل توفيقي أثناء مؤتمر          

 2-33المفوضين لالتحاد الدولي وقمنا بصياغة الفقرة 
 .الشهيرة

أود أن أش&&&&كره وأش&&&&كر آ&&&&ل معاون&&&&يه عل&&&&ى  
الن&&تائج الطي&&بة الت&&ي توص&&&لنا ال&&يها بع&&د ه&&ذا النش&&&اط       

وأعتقد أنه في األعوام القادمة وبنية . العسيرالصعب و
ص&&&&ادقة وارادة ص&&&&ادقة س&&&&نتمكن م&&&&ن تذل&&&&يل آاف&&&&ة   
الص&عوبات الخاصة بالفهم أوال والتفاهم في آن واحد،         
أي العق&بات الت&ي ل&م تس&مح ل&نا باح&راز تق&دم حول هذا             

أع&&تذر ان آن&&ت ق&&د فتح&&ت أقواس&&ا  . الموض&&وع الش&&ائك
ن من واجبي آ&ي أع&بر ع&ن أحساسيس&ي ه&نا ولك&ن آا           

 .أن أفعل ذلك

أم&&&ا بالنس&&&بة للب&&&ند العاش&&&ر م&&&ن ب&&&نود ج&&&دول   
األعمال، وآما قلت باألمس، اقترحت اليونان أن نجدد 
الب&&ند الثام&&ن آب&&ند جدي&&د يوض&&ع عل&&ى ج&&دول أعم&&ال       

هناك بطبيعة  . اللج&نة ف&ي دورتها القادمة وأشرح لماذا       
ن الح&ال الب&ند ال&رابع ال&ذي ي&بدو وأن&ه يش&ابه البند الثام               

ولك&ن الب&ند ال&رابع ه&و مج&رد ع&رض لحال&ة التصديق               
واالنضمام للصكوك الدولية الخمسة الخاصة بالفضاء      

مج&رد ع&رض لحال&ة التص&ديق واالنضمام         . الخارج&ي 
 .اليها

الب&ند الثام&ن له طب&يعة مخ&تلفة وآذل&ك وض&ع          
الب&&ند الثام&&ن ه&&و المناس&&بة م&&ن    . م&&ن م&&نظور مخ&&تلف  

مش&&&اآل خاص&&&ة الناح&&&ية المؤسس&&&ية آ&&&ي ن&&&ناقش ه&&&نا  
بالتطب&&&يق عل&&&ى المس&&&توى الدول&&&ي وعل&&&ى المس&&&توى     
الداخل&&ي، تطب&&يق الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية الخمس&&ة    

بطبيعة الحال سرنا من . الت&ي تحك&م الفض&اء الخارجي      
ق&&&بل عل&&&ى ال&&&نموذج الثالث&&&ي، ث&&&الث س&&&نوات، ولك&&&ن   

 .المشكلة ما زالت هي نفس المشكلة
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ش&&اآل وأتس&اءل أي&ن يمكن&&نا أن ن&ناقش ه&ذه الم     
. الك&برى التي تخص البشرية بأسرها غير هذا المحفل    

ل&&م ن&&تحدث ال ع&&ن تعدي&&ل وال تغي&&ير الص&&كوك الدول&&ية  
الت&&ي تخ&&ص الفض&&اء الخارج&&ي، ربم&&ا أن ه&&ذا س&&ابق     

ولك&&ن ل&&يس ه&&ناك  . ألوان&&ه أو أن ه&&ناك أس&&باب أخ&&رى 
محف&ل آخر يمكننا أن نتناول فيه هذه المشاآل اال ربما      

ولك&&ن ه&&ذا ل&&يس ب&&نقاش   . ع&&مف&&ي المقاه&&ي أو ف&&ي المط 
أساس&ي ومؤسس&ي ورس&مي آم&ا ل&و آ&ان نناقش األمر              

 .هنا في هذه اللجنة الفرعية

هذه هي االعتبارات التي يرى وفد بالدي أنه         
م&&ن دواع&&ي ش&&رفه وم&&ن واج&&به آذل&&ك أن يدل&&ي به&&ذه     

هناك مسألة تستحق دراسة متعمقة بالفعل       . المعلومات
ذه الص&&كوك، آ&&ي نيس&&ر عل&&ى ال&&دول تطب&&يق وتنف&&يذ ه&& 

خاص&&ة عل&&ى المس&&توى الداخل&&ي وخاص&&ة بع&&د عولم&&ة   
األس&&&واق وآذل&&&ك دخ&&&ول القط&&&اع الخ&&&اص ف&&&ي ه&&&ذا     

 .النشاط

وف&ي رأي&ي المتواض&ع، أع&تقد أن&ه م&ن واجبنا              
اتجاه شعوبنا أن نناقش هذه المسألة هنا في هذه اللجنة          

ولذا، فان اليونان تصر على وضع      . الفرع&ية القانونية  
د عل&ى جدول أعمال الدورة القادمة       ه&ذا الب&ند م&ن جدي&       

على سبيل  . ف&ي الع&ام الق&ادم وف&ي الس&نوات التال&ية له&ا             
ال أتذآر الرقم بالتحديد ولكن . المثال، لدينا اتفاق القمر

وآذلك هناك نقطة أخرى    .  تص&ديقات  6 أو   5أف&ترض   
تدارس&ناها أث&ناء الدورة األخيرة للجنة الفرعية العلمية         

الحطام الفضائي وقررنا أن هذا     والتقنية تتعلق بتقرير    
ال&تقرير يج&ب أن يح&ال بش&كل رس&مي الي&نا، ل&يس آي                
ن&أخذه مع&نا أو عائدي&ن ال&ى أوطان&نا ولك&ن آ&ي ندرسه              

 .في هذه اللجنة الفرعية

ه&&ذا ال&&تقرير آم&&ا تع&&رفون تقري&&ر موض&&وعي   
تماما علمي الى أقصى درجة وهو األساس الذي يجب 

 الفرعية القانونية آي    أن نستند اليه نحن هنا في لجنتنا      
نناقش االشكالية القانونية الخاصة باآلثار السلبية على       

. بي&ئة الفضاء، آثار الحطام الفضائي على بيئة الفضاء        
وال&&يونان أث&&ناء انعق&&اد مؤتم&&ر يونيس&&بيس الثال&&ث قال&&ت  
وبص&&&راحة ان أي مس&&&اس بالبي&&&ئة، ل&&&يس فق&&&ط البي&&&ئة   

ة ضد  األرض&ية ولك&ن بي&ئة الفض&اء آذل&ك، فه&و جريم            
ونح&ن نص&ر أن ه&ذا الب&ند الخاص بالحطام           . االنس&انية 

الفض&&ائي أن ي&&تم دراس&&ته بش&&كل ج&&اد للغاي&&ة ه&&نا ف&&ي      
لجنت&&&&نا الفرع&&&&ية القانون&&&&ية وآذل&&&&ك مص&&&&ادر الطاق&&&&ة  

 .النووية

ه&ذا م&ا ل&دي، يا سيادة الرئيس، واال فعلينا أن          
نفك&ر في عدم عقد دورات في لجنتنا الفرعية القانونية          

 . جميعا على صبرآم معيأشكرآم. هذه

ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل ال&&يونان الموق&&ر  : الرئFFيس 
عل&ى ه&ذا الب&يان الخاص بالبند العاشر من بنود جدول            

أود أن أعرف اذا آان هناك أعضاء آخرون        . األعمال
يرغ&بون ف&ي ت&ناول الكلمة بشأن البند العاشر من بنود            

ايطاليا . ج&دول األعم&ال ف&ي ه&ذه الم&رحلة م&ن النقاش             
 .الكلمةلها 

بايج&از ش&ديد ن&&ود   ): ايطال&يا ( زيFو وديمالسFيد   
. آذل&ك أن نواص&ل مناقش&ة الب&ند الثامن في العام القادم             

اننا نعتقد أن هذا نشاط هام بالنسبة لهذه اللجنة الفرعية 
ونح&&ن عل&&ى ثق&&ة م&&ن أن آف&&اءة ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية        

 .ح لها بمواصلة مناقشة هذا البندستسم

ونان، على سبيل المثال، ما جاء على لسان الي 
علينا أن نفهم   . ربم&ا أن هذه النقطة هامة     . اتف&اق القم&ر   

. لماذا لم تصدق ولم توقع دول على هذا االتفاق        . لم&اذا 
وبالتال&ي فأس&وة بال&يونان نود آذلك أن نعيد ادراج هذا            
الب&&&ند عل&&&ى ج&&&دول أعمال&&&نا ف&&&ي ال&&&دورة القادم&&&ة آ&&&ي   

 .نواصل مناقشته

مم&&ثل ايطال&&يا الموق&&ر  أش&&كر الس&&يد  : الرئFFيس 
. عل&ى بيانه حول البند العاشر من بنود جدول األعمال       

 .فرنسا لها الكلمة، وبعد ذلك االتحاد الروسي

أود أن أع&&ود ال&&ى  ): فرنس&&ا( الفايFFتورالسFFيد  
موض&&&وع الحط&&&ام الفض&&&ائي بع&&&د ب&&&يان ال&&&يونان آ&&&ي   
أذآ&رآم باالق&تراح ال&ذي آ&ان وفد فرنسا قد تقدم به في      

الفرع&&&&ية العلم&&&&ية والتقن&&&&ية ف&&&&ي الع&&&&ام اط&&&ار اللج&&&&نة  
وذّآ&ر به&ذا االق&تراح في هذا العام آذلك في           , الماض&ي 

ه&&&ذه اللج&&&نة . دورة اللج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية والتقن&&&ية 
 IADCالفرع&&&ية العلم&&&ية والتقن&&&ية باتص&&&ال وث&&&يق ب&&&الـ   

وب&&&الدول األعض&&&اء ف&&&يها ق&&&د اع&&&تمدت تقري&&&را للج&&&نة  
 الماض&&ي، تقري&&ر  الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية ف&&ي الع&&ام   

ج&يد، وطلب&نا أن ي&وزع ه&ذا ال&تقرير على أوسع نطاق              
 .ممكن

وأعرب&&نا ع&&ن رغ&&بة آذل&&ك آ&&ي   , وه&&ذا م&&ا ت&&م  
يح&ال ه&ذا ال&تقرير عل&ى نظ&ر اللجنة الفرعية القانونية             
آ&ي تح&يط ب&ه علم&ا رسميا وآي تتمكن اللجنة الفرعية      
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القانون&ية من ابداء الرأي بشأنه، وبما حتى التوجيهات         
ة الفرعية العلمية والتقنية آي تقوم في حال وضع     للجن

خط&ة عم&ل جدي&دة ف&ي ه&ذا المج&ال آ&ي تتمك&ن اللج&&نة         
الفرع&&ية العلم&&&ية والتقن&&ية م&&&ن اعط&&اء المهم&&&ة للج&&&نة    

. القانون&ية والفرص&ة آ&ي تعم&ل عل&ى األساس القانوني       
 .هذا االقتراح ما زال مطروحا

األم&&&ر ببس&&&اطة ه&&&و اعط&&&اء والي&&&ة واض&&&حة   
دودة للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية لم&&دة ع&&ام    بس&&يطة ومح&& 

عل&ى س&بيل الم&ثال آ&ي تتمك&ن اللج&نة الفرع&ية العلمية               
فف&&ي آ&&ل ع&&ام م&&ن  . والتقن&&ية بع&&د ذل&&ك أن ت&&تمم عمله&&ا  

دورات اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية ن&&تخذ الق&&رار   
بش&أن المواض&يع الت&ي سنناقش&ها في العام التالي، ربما      

 ولك&&ن ه&&ذا م&&ا ي&&تم ف&&ي   أن ه&&ذه ليس&&ت بممارس&&ة ج&&يدة 
آن&&ت أود أن . اط&&ار اللج&&نة الفرع&&ية العلم&&ية والتقن&&ية    

وفد فرنسا في الوقت    . أذآ&ر ذل&ك أم&ام لجن&تكم الموقرة        
الراه&ن س&يثير ه&ذه المس&ألة م&ن جدي&د أث&ناء دورة هذه           

 .اللجنة القادمة

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل فرنس&&ا الموق&&ر    : الرئFFيس 
. دول األعمالعل&ى هذا البيان حول البند العاشر من ج  

وأعط&ي الكلمة اآلن للسيد ممثل االتحاد الروسي الذي      
 .سيتناول البند العاشر من بنود جدول األعمال

وف&&د ): االتح&&اد الروس&&ي ( فوآولوسFFالسFFيد  
االتح&&اد الروس&&ي أث&&ناء ال&&نقاش الع&&ام ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة     
الفرعية قال انه يرى أنه من المناسب ومن الحكمة أن       

اتفاق&&ية ش&&املة وح&&يدة بش&&أن ن&&درس موض&&وع ص&&ياغة 
 .الفضاء الخارجي

ون&&&&ود اآلن أن ن&&&&تقدم بش&&&&كل رس&&&&مي به&&&&ذا     
االق&&تراح عل&&ى أس&&اس وث&&يقة سنس&&لمها لألمان&&ة س&&واء     
ال&&&يوم أو ص&&&باح االثني&&&ن نق&&&ترح ف&&&يها أن يك&&&ون ه&&&ذا  
الموض&وع موض&وع اتفاق&ية عالم&ية وح&يدة، أن يك&&ون      
ه&ذا الموض&وع موض&وع مستقل يدرس في دورة عام            

,  واذا م&ا آان هناك اعتراض على اقتراحنا هذا    .واح&د 
في هذه الحالة سنقترح عليكم وفي اطار . وهذا احتمال

الب&&&ند الخ&&&اص باس&&&تعراض حال&&&ة الص&&&كوك القانون&&&ية 
 .لخمسة التي تحكم الفضاء الخارجيالدولية ا

وف&ي ه&ذا الش&أن نف&تح أقواسا ونقول اننا نرى             
ه&ذا البند  أس&وة بوف&ود أخ&رى أن&ه علي&نا أن نبق&ي عل&ى               

ونق&&ول اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية      

الخمس&ة الت&ي تحك&م الفضاء الخارجي، وان آان هناك           
اع&&تراض عل&&ى اقتراح&&نا نض&&يف ه&&نا ف&&ي ه&&ذا الب&&ند       
الثام&ن ودراس&ة امكان&ية ص&ياغة اتفاق&ية عالمية وحيدة        

اذن، نع&&دل بع&&ض  . وش&&املة بش&&أن الفض&&اء الخارج&&ي  
ن ان آ&&ان ه&&ناك اع&&تراض الش&&يء ص&&ياغة الب&&ند الثام&& 

 .على وضع هذا االقتراح آبند مستقل

ان تقري&&&ر اللج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية والتقن&&&ية    
بش&أن الحط&ام الفض&ائي يش&كل أهمية وال شك في ذلك             

واذا ما نظرنا . ولك&ن ه&ذا ال&تقرير م&ا زال ق&يد التحليل       
اليه من منظور قانوني سيتعين علي أن أقول اننا حتى 

االس&&تنتاجات المناس&&بة م&&ا اذا آ&&ان   اآلن ل&&م نس&&تخلص  
علي&&نا أن نس&&تند ال&&ى ه&&ذا ال&&تقرير أو ن&&تخذ تداب&&ير أو       

ف&&ي الوق&&ت الراه&&ن، وف&&د االتح&&اد     . اج&&راءات أخ&&رى 
الروس&&&ي والخ&&&براء ف&&&ي االتح&&&اد الروس&&&ي م&&&ا زال&&&وا   
يدرسون هذا التقرير ولم يتوصلوا بعد الى استنتاجات        

 .بشأنه

الروسي أش&كر الس&يد مم&ثل االتحاد       : الرئFيس  
الموق&ر على هذا البيان في اطار البند العاشر من بنود           

وأود أن أع&&رف م&&ا اذا آان&&ت ه&&ناك   . ج&&دول األعم&&ال 
بلج&&يكا له&&ا  . وف&&ود أخ&&رى ترغ&&ب ف&&ي ت&&ناول الكلم&&ة     

 .الكلمة

فيما يتعلق باالقتراح ): بلجيكا( مايينسالسيد  
ال&ذي تق&دم ب&ه زميل&ي الموق&ر م&ن وفد اليونان، أود أن                

ربما ذهبت الى أبعد من ذلك قائال       . االقتراحأؤي&د ه&ذا     
اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك   : ب&&أن ادراج الب&&ند الثام&&ن  

الدول&&ية القانون&&ية، مس&&ألة ف&&ي رأي&&ي متواص&&لة، أي أن&&ه 
طالم&&&ا آان&&&ت ه&&&ذه الص&&&كوك القانون&&&ية الدول&&&ية قائم&&&ة 
فسوف تطرح قضايا وتساؤالت وهذه التساؤالت علينا 

 .نجيب عليهانحن في هذه اللجنة الفرعية أن 

الوض&ع المثال&ي ل&يس اع&ادة تس&جيل ه&ذا البند             
لف&&ترة مح&&ددة وانم&&ا أن نض&&ع ه&&ذا الب&&ند آب&&ند مزم&&ن       

ه&&ذا ه&&و الوض&&ع ال&&ذي يج&&ب أن نعط&&يه للب&&ند  . مس&&تمر
أع&&تقد أن ه&&ذا ه&&و  . الثام&&ن م&&ن ب&&نود ج&&دول األعم&&ال  

الوضع األمثل آي نناقش هذا البند ونؤيد تماما اقتراح       
 .أناليونان في هذا الش

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل بلج&&يكا الموق&&ر    : الرئFFيس 
أود أن أعرف ما . على هذا البيان حول هذا الموضوع

اذا آان&ت ه&ناك وف&ود أخ&رى ترغ&ب ف&ي تناول الكلمة               
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ال أرى . حول البند العاشر في هذه المرحلة من النقاش
وبالتالي سنواصل النظر في البند العاشر عصر        . ذل&ك 
 .اليوم

ل&ى لج&نة استخدام الفضاء   اق&تراحات موجه&ة ا     
الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية بش&&أن ب&&نود جدي&&دة     
ت&&&نظر ف&&&يها اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية ف&&&ي دورته&&&ا       

ود الموقرة الى   ــاألربعي&ن، أود أن أسترعي انتباه الوف      
أن&ه بخ&الف النقاش الذي أجريناه أثناء الدورة األخيرة           

نود للج&نة الفرع&ية، المش&اورات غ&ير الرس&مية حول ب           
جدي&&دة مق&&ترحة عل&&ى ج&&دول األعم&&ال، بخ&&الف ذل&&ك،    
النقطة اآلن أو البند اآلن عنوانه اقتراحات موجهة الى 
لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية     
بش&أن ب&نود جدي&دة ت&نظر ف&يها اللج&نة الفرعية القانونية        

اذن، هذا االقتراح يخص الدورة . في دورتها األربعين
ل&ى أية حال، سنواصل هذا النقاش عصر      ع. األربعي&ن 
 .اليوم

س&&أرفع الجلس&&ة قري&&با للج&&نة الفرع&&ية ألس&&مح    
للف&&ريق الع&&امل الخ&&اص ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي      

واس&&&&تخدام الم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة ل&&&&ألرض ليع&&&&يد   
يستأنف اذن في اجتماعه الثاني وذلك   . اجتماعه الثاني 

. جنتي&&نبرئاس&ة الس&يد هيك&تور راؤول ب&ياليز م&ن األر     
ولك&&ن ق&&بل أن أرف&&ع الجلس&&ة العام&&ة، اس&&محوا ل&&ي أن      

اذن، . أعلمك&م بج&دول أعمالنا لجلستنا اليوم بعد الظهر     
ال&يوم بع&د الظه&ر، وذل&ك آما أشرت خالل مناقشة آل             
هذه البنود، سنستكمل النظر في جلسة عامة في البنود         

 .10 و 9 و 8 و 6

لذل&ك، اذا س&مح ل&نا الوق&ت، وأع&تقد أن الوقت            
فع&ال سيس&مح ل&نا، ان الف&ريق الع&امل حول استعراض             
مفه&&وم دول&&ة االط&&الق س&&يعقد جلس&&ته األول&&ى برئاس&&ة    

فهل من أسئلة أو . أوفي شروغل من ألمانيا-السيد آاي
تعقي&بات ح&ول جدول األعمال هذا المقترح لجلسة بعد          

اذن، أرف&ع الجلسة العامة اآلن وأتوقع من        . الظه&ر؟ ال  
ن يأت&&&ي ال&&&ى المنص&&&ة ل&&&يعقد  رئ&&&يس الف&&&ريق الع&&&امل أ
 .اجتماع الفريق العامل

 00/11رفعت الجلسة الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


