
 

، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم#ؤرخ في     50/27 الجمع#ية العام#ة، بموج#ب ق#رارها          أي#دت   
توص#ية لج#نة اس#تخدام الفض#اء الخارج#ي ف#ي األغ#راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                      

ويحتوي المحضر . التاس#عة والثالثي#ن، بمحاض#ر مستنس#خة غ#ير م#نقحة، ب#دال م#ن المحاضر الحرفية             
 عل##ى الخط##ب الملق##اة باالنكل##يزية وال##ترجمات الش##فوية ل##تلك الت##ي ُتلق##ى باللغ##ات األخ##رى  الواح##د م##نها

 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة. مستنسخة من التسجيالت الصوتية
آم#ا أن التص#ويبات ال تدخ#ل اال عل#ى الخط#ب األص#لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            

د تص#ويبه وترس#ل موّقعـ#ة م#ن أح#د أعض#ـاء الوف#ـد المعن#ي، في غضـون                نس#خـة م#ن المحض#ر الم#را       
 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 .
 .ت في ملزمة واحدةوستصدر التصويبا
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COPUOS/LEGAL/T.636  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 636 الجلسة
 00/10، الساعة 2000 أبريل/نيسان 5 األربعاء
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/10افتتحت الجلسة الساعة 

أعل####ن افت####تاح الجلس####ة السادس####ة   : الرئFFFFيس 
والثالثي#ن بع#د الس#تمئة للج#نة الفرع#ية القانونية التابعة         
للج###نة اس###تخدام الفض###اء الخارج###ي ف###ي األغ###راض      

ستأنف اآلن وفرغ من النظر في البند التاسع ن. السلمية
 .مراجعة مفهوم الدولة المطلقة: من جدول األعمال

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

ال، � الم#تحدث األول على قائمتي    : الرئFيس  
أود أن أس#أل ه##ل ه##ناك أي  . ال يوج#د أي طل##ب للكلم##ة 

وف###د ي###ود أن ي###تحدث ع###ن ه###ذا الب###ند، الب###ند التاس###ع؟   
 .الواليات المتحدة األمريكية

ي#######ات الم#######تحدة  الوال(السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFنز   
ف##ي وق##ت الح##ق م##ن جلس##ة الص##باح ق##د     ): األمريك##ية

ولو . يك#ون لوف#دي م#ا يض#يفه ف#ي خص#وص هذا البند             

أذن#ت ل#نا أرج#و أن نبقي هذا البند مفتوحا هذا الصباح             
علي أن  . التاح#ة الفرص#ة ل#نا ح#تى نع#د بعض األفكار           

 .أتشاور مع أعضاء وفدي

يمك###ن أن تفع###ل ذل###ك أث###ناء ه###ذه     : الرئFFFيس 
وغال#با س#وف نعل#ق االج#تماع ونس#تأنف فيما           . س#ة الجل

بعد التاحة الفرصة للمشاورات ويمكن أن تدلي ببيانك 
المراقب . حول هذا البند في الجزء الثاني من اجتماعنا

 .من وآالة الفضاء األوروبية له الكلمة

وآال######ة الفض######اء  (السFFFFFFيد الفFFFFFFيررانديري   
ناء ت#رددت ق#بل أن أطل#ب الكلم#ة أم#س أث           ): األوروب#ية 

م#داوالت الف##ريق الع##امل ال##ذي رأس##ه الس##يد ش##روغل،  
ولك#ن بع#د اع#ادة التفك#ير فق#د يكون من المفيد أن أبدي          

 .بعض المالحظات بشأن هذه المسألة

فأن###ا أم###ثل م###نظمة حكوم###ية دول###ية، الوآال###ة   
األوروب####ية للفض####اء، وق####د أعلن####ت ق####بولها التفاق####ية    

اص##ة المس##ؤولية الدول##ية ع##ن األض##رار واالتفاق##ية الخ 
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االتفاقي###تان المذآورت###ان تنص###ان عل###ى أن . بالتس###جيل
الم##نظمة الحكوم##ية الدول##ية الت##ي أدل##ت بب##يان للق##بول      
ُتعت#بر ه#ذه الم#نظمة بالنسبة لبعض مواد االتفاقية ذات         

وه###ذا يعن###ي أن###ه . الص###لة آط###رف ف###ي ه###ذه االتفاق###ية
بالنسبة لالتفاقيتين فان الوآالة الفضائية األوروبية بعد 

 .هذا االعالن ُتعتبر أيضا دولة اطالقاالدالء ب

فالمس#ألة ال تقتص#ر عل#ى الدول األطراف في         
ان . االتفاق#يات، ه#ي الت#ي ته#تم بم#ا يج#ري من مناقشة         

المناقش#ة ته##م أيض##ا الم#نظمات الحكوم##ية الدول##ية م##ثل   
الوآال##ة األوروب##ية للفض##اء وه##ي ُتعت##بر أيض##ا دول##ة      

ة فل###و اطلع###ت عل###ى العناص###ر ل###تعريف دول###. اط###الق
االط##الق وه##ي م##تطابقة ف##ي االتفاقيتي##ن تج##د عناص##ر  
مش##ترآة تنط##بق أساس##ا عل##ى ال##دول ولك##ن بع##ض ه##ذه 
العناص###ر تنط###بق أيض###ا عل###ى الم###نظمات الحكوم###ية    

 .الدولية أو ال تنطبق

فنح##ن ل##يس لدي##نا اقل##يم، ل##يس لدي##نا مواطني##ن،  
ولك##ن نح##ن دول##ة اط##الق أو دول##ة مطلق##ة لمج##رد أن##نا    

ال منص##ات االط##الق، م##ثال ف##ي  نم##تلك االمكان##ات، م##ث 
ولدي##نا أيض##ا االمكان##يات الع##داد    , آ##يرو ف##ي غوي##ان  

 .السواتل ووسائل للمتابعة والتتبع لجهاز االطالق

وه#ذه االمكان#ات ليس#ت موجودة فقط في اقليم       
دولة عضو مثل فرنسا بل قد توجد أيضا هذه المنشآت 

أود فقط أن أعرض . ال#تابعة ل#نا ف#ي دول غير أعضاء        
 هذه االعتبارات، وينبغي أن تؤخذ في االعتبار         عل#يكم 

ف##ي الم##داوالت بش##أن مس##ألة دول##ة االط##الق أو الدول##ة  
وربم##ا تفك##ر الوآال##ة األوروب##ية للفض##اء ف##ي  . المطلق##ة

اع#داد وث#يقة عم#ل بش#أن هذه المالحظات وهي تخص      
 .منظمة حكومية دولية

ش###كرا لمم###ثل الوآال###ة األوروب###ية   : الرئFFFيس 
ه##ل . ذ ه##ذا الب##يان ف##ي االعت##بار وس##وف ن##أخ. للفض##اء

يوج##د أي م##تحدث آخ##ر بش##أن الب##ند التاس##ع م##ن ج##دول 
أعمال##نا؟ ال أرى أي وف##د آخ##ر يطل##ب الكلم##ة وبالتال##ي   

: نك###ون اختتم###نا دراس###اتنا المض###مونية للب###ند التاس###ع    
 .مراجعة مفهوم الدولة المطلقة

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
 )عمالاأل

نواصل اآلن النظر في البند العاشر      : الرئيس 
حات الموجهة الى لجنة م#ن ج#دول أعمالنا وهو المقتر     

استخدام الفضاء الخارجي بشأن بنود جديدة تنظر فيها 
ال يوجد . اللجنة الفرعية القانونية في دورتها األربعين  

أي وف##د عل##ى قائم##ة المتحدثي##ن ولك##ن م##ع ذل##ك أود أن  
أس##أل ه##ل ه###ناك أي وف##د ي##ود أن ي###تحدث ع##ن الب###ند      

 .العاشر اآلن؟ ال

ق####ق ف####ي  ُأحط####ت علم####ا ب####أن ال####تقدم ق####د تح   
المش###اورات الجاري###ة بش###أن اق###تراحات لب###نود جدي###دة  
لج#دول األعم#ال وأقترح مواصلة هذه المناقشات غير         

م##ا ل##م يوج##د أي   . الرس##مية م##رة أخ##رى ه##ذا الص##باح   
بعد ذلك . اعتراض سوف نعلق اجتماع اللجنة الفرعية

ف#ان الف#ريق الع#امل المعني بتعريف الفضاء الخارجي          
بالنسبة لألرض سوف يجتمع    واستعمال المدار الثابت    

 .ليعتمد تقريره

وبع###د االن###تهاء م###ن اج###تماع الف###ريق الع###امل   
ُتواص##ل المناقش##ات غ##ير الرس##مية بغ##ية التوص##ل ال##ى  
م#زيد م#ن االتف#اق بش#أن اقتراحات بادراج بنود جديدة            

. ف##ي ج##دول أعم##ال ال##دورة األربعي##ن للج##نة الفرع##ية    
وحس###ب ال###تقدم المح###رز ف###ي تل###ك المناقش###ات غ###ير      

لرس#مية يمكن#نا أن نع#يد انعق#اد اللج#نة الفرعية إما في            ا
وق##ت الح##ق م##ن ص##باح ال##يوم أو بع##د الظه##ر لنض##ع      
اللمس#ات األخ#يرة لمناقش#ات الجلس#ة العامة بشأن البند           

 .اشر، أي االقتراحات لبنود جديدةالع

وقبل تعليق هذه الجلسة للجنة الفرعية أود أن         
د أن يتحدث   أس#أل مم#ثل الوالي#ات الم#تحدة ل#و آ#ان يو            
الوالي###ات . ع###ن الب###ند التاس###ع ف###ي ه###ذه اللحظ###ة اآلن  

 .المتحدة األمريكية لها الكلمة

الوالي#######ات الم#######تحدة  (السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFنز   
نع#م، ن#ود أن ن#تحدث ع#ن ه#ذا البند ولكن            ): األمريك#ية 

ربم##ا ف##ي وق##ت الح##ق ه##ذا الص##باح بع##د االن##تهاء م##ن    
نس##بة أعم#ال الف##ريق الع##امل المعن#ي ب##المدار الثاب##ت بال  

 .لألرض
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في . ش#كرا لمم#ثل الوالي#ات المتحدة      : الرئFيس  
هذه الظروف نعلق هذا االجتماع حتى وقت الحق من      

 .صباح اليوم

25/10رفعت الجلسة الساعة 

 

 

  

 


