
 
، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم&ؤرخ في     50/27أي&دت الجمع&ية العام&ة، بموج&ب ق&رارها             

اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها              توص&ية لج&نة اس&تخدام الفض&       
ويحتوي المحضر . التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية             

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. يالت الصوتيةمستنسخة من التسج

آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
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: ة ال&&ترجمة وال&&تحريرأس&&بوع م&&ن ت&&اريخ النش&&ر، ال&&ى رئ&&يس دائ&&ر 
Service, Room D0708, United Nations Office at Vienna, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria .

 .وستصدر التصويبات في ملزمة واحدة
 

V.01-83593 

COPUOS/LEGAL/T.639  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 639 الجلسة
 00/10، الساعة 2001أبريل / نيسان2االثنين 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 38/10افتتحت الجلسة الساعة 

ل&&ي الش&&رف أن أرح&&ب  ): األمان&&ة(السFFيد الال  
بك&م في مرآز فيينا الدولي واسمحوا لي اآلن أن أعلن           
افت&&&&تاح ال&&&&دورة األربعي&&&&ن للج&&&&نة الفرع&&&&ية القانون&&&&ية 

، وهي اللجنة الفرعية القانونية التابعة  639باجتماعها  
للج&نة الكوب&وس، لج&نة اس&تخدام الفض&اء الخارجي في       

 .األغراض السلمية

آم&&&&ا تع&&&&رفون، إن اللج&&&&نة س&&&&تنتخب قري&&&&با    
رئيس&ها لوالي&&ة ثان&&ية عل&&ى ف&ترة ث&&الث س&&نوات، وذل&&ك   
بموج&ب االتف&اق ال&ذي توص&لنا إل&يه ف&ي ال&دورة الثالثة               

 .2000واألربعين للجنة األم في العام 

اسمحوا لي إذن أن أترأس هذا االجتماع اآلن         
إل&&&ى أن ننتخ&&&ب الرئ&&&يس حس&&&ب األص&&&ول، وع&&&ندئذ،   

 . أدعو الرئيس ليتبوأ مقعد الرئاسةيسرني أن

 انتخاب رئيس اللجنة

اس&محوا ل&ي أن أعل&م المندوبين الكرام أنه في            
، 55/122الفق&&رة العاش&&رة م&&ن ق&&رار الجمع&&ية العام&&ة   

ديس&&&مبر /الص&&&ادر ب&&&تاريخ الثام&&&ن م&&&ن آ&&&انون األول  
، أحاط&ت علما الجمعية بارتياح قرارات توافق      2000

بالنس&بة إل&ى أعضاء مكاتب   اآلراء الت&ي توص&لنا إل&يها        
لجنة الكوبوس األم واللجنتين الفرعيتين، وذلك لوالية       
ثان&ية ف&ي منص&ب الرئاس&ة، ووافق&ت على أنه بموجب              
ه&ذه الق&رارات التي اتخذت بتوافق اآلراء، يتعين على        

اللج&نة الفرعية القانونية أن تنتخب رئيسها في مستهل         
 .الدورة األربعين

ن الك&رام أيض&ا، أنه في       أود أن أذآ&ر المندوبي&      
ال&&دورة الثال&&ثة واألربعي&&ن ف&&ي الع&&ام الماض&&ي وافق&&ت     
اللج&نة عل&ى أن الس&يد فالديم&ير آوبال من الجمهورية            
التش&يكية س&يعاد ان&تخابه رئيسا للجنة الفرعية القانونية          

 حتى  2001لوالي&ة ثان&ية تم&تد عل&ى ثالث سنوات من            
2003. 

لي لذل&ك إن ل&م يك&ن ه&ناك من اعتراض، هل              
أن أعت&بر أن اللج&نة الفرع&ية ترغب في إعادة انتخاب           
البروفس&ور فالديم&ير آوب&ال م&ن الجمهوري&ة التشيكية           
رئيس&&ا له&&ا، لوالي&&ة ثان&&ية إذن عل&&ى ث&&الث س&&نوات م&&ن  

اتخذ قرار إذن   ؟ ما من اعتراض،     2003 حتى   2001
 .بموجب هذه الطريقة

إذن اس&محوا ل&ي أن أوج&ه تهاني الحارة على             
 .ابه، وأطلب منه أن يتبوأ مقعد الرئاسةإعادة انتخ

حض&&رة المندوبي&&ن الك&&رام، حض&&رة : الرئFFيس 
أمي&ن اللج&&نة الفرع&&ية القانون&ية، حض&&رة مدي&&رة مكت&&ب   
شؤون الفضاء الخارجي، زمالئي األعزاء وأصدقائي    
األع&&زاء، أش&&عر بس&&رور عظ&&يم ألنتخ&&ب م&&رة أخ&&رى    
رئيس&&ا له&&ذه اللج&&نة، فأن&&ا الحق&&ت أعم&&ال ه&&ذه اللج&&نة      

 .لفرعية على سنوات طويلة منذ بداية أعمالهاا

أش&كرآم عل&ى ثق&تكم الت&ي وض&عتوها ب&ي وأعدآ&م ب&&أن        
أب&&ذل قص&&ارى جه&&دي ألنج&&ز أعم&&اال مم&&تازة ف&&ي ه&&ذه  



COPUOS/LEGAL/T.639 
 

 
2 

ال&دورة بفض&ل تع&اونكم الكامل معي وذلك لالضطالع          
 .بمهام لجنتنا الفرعية

وق&&&&بل أن نس&&&&تكمل أعمال&&&&نا ال&&&&يوم ص&&&&باحا،   
هكم إل&&ى أن&&ه فض&&ال ع&&ن أن اس&&محوا ل&&ي أن ألف&&ت انت&&با

دورت&نا األربعي&&ن تتزام&&ن م&ع الذآ&&رى األربعي&&ن ألول   
تحل&يق إلنس&ان ف&ي الفض&اء، نحن نحتفل إذن بالذآرى            
األربعي&ن للجنتنا الفرعية القانونية وهذه بمثابة الحدث        

وأذآ&&رآم أن&&&ه ل&&يس اآلن الذآ&&&رى   . الف&&ريد م&&ن نوع&&&ه  
هي تعمل  األربعي&ن لتأسيس اللجنة الفرعية القانونية، ف      

 عام&&ا م&&نذ إنش&&اء ه&&ذه اللج&&نة ف&&ي الع&&ام     39فق&&ط م&&نذ  
أنش&&&&أت آن&&&&ذاك ف&&&&ي ال&&&&دورة الثان&&&&ية للج&&&&نة     . 1962
 .الكوبوس

إن آ&&&ل م&&&ن ي&&&درك ت&&&اريخ لجنت&&&نا الفرع&&&ية،    
، وذل&&&ك 1967يع&&رف أن دورتي&&&ن انعقدت&&ا ف&&&ي الع&&ام    

وبعد النظر في أعمال    . نت&يجة لمالحقة بعض األعمال    
اعها األول ف&ي جنيف الذي      لجنت&نا الفرع&ية، م&نذ اج&تم       

1962مايو في العام /بدأ في الثامن والعشرين من أيار
، يذه&&ل الم&&رء ع&&ندما ي&&رى ه&&ذه اإلنج&&ازات العظ&&يمة   
التي تمكنت لجنتنا من تسجيلها في فترة زمنية قصيرة    
للغاي&ة، خاص&ة بالنس&بة إل&ى تطوير المعاهدات الدولية           
الخم&&&س والمجموع&&&ات الخم&&&س م&&&ن الم&&&بادئ الت&&&ي      

ارت اآلن جوه&&&ر أعمال&&&نا والت&&&ي ص&&&ارت ج&&&زءا  ص&&&
 .خاصا من القانون الدولي المعاصر

أع&&تقد أن&&ه م&&ن المنص&&ف أن نق&&ول، إن اللج&&نة  
الفرع&&ية تلت&&ئم اآلن ف&&ي دورته&&ا األربعي&&ن وه&&ذا دل&&يل    

. عل&ى ال&تزام مس&تمر تبي&نه الدول بمبدأ التعاون الدولي      
وأن س&يادة الق&انون ه&ي الت&ي يج&ب دائم&ا أن تسود في           

 .استكشاف الفضاء واستخدامه ألغراض سلمية

له&ذه األس&باب إن جهودن&ا ف&ي تطوي&ر مستمر             
أتطل&ع بشوق آبير  . يج&ب أن ت&بذل دائم&ا وتع&زز ح&تى       

إل&ى اس&تكمال تقل&يدنا المع&روف ف&ي أعمال&نا هنا خالل              
الدورة الحالية، األربعين، وآذلك في مختلف الدورات 

 .المستقبلية

أول مهم&&&ة ل&&&ي  حض&&&رة المندوبي&&&ن الك&&&رام،    
آرئ&&يس للجنت&&نا الفرع&&ية، ه&&ي أن ألف&&ت انت&&باهكم إل&&ى    
أنن&&&&ي حص&&&&لت عل&&&&ى رس&&&&ائل م&&&&ن الجزائ&&&&ر وآوب&&&&ا  
وجمهوري&&&&&ة آوري&&&&&ا والمملك&&&&&ة العرب&&&&&ية الس&&&&&عودية  
والجمهوري&&&&ة الس&&&&لوفاآية، تطال&&&&ب المش&&&&ارآة ف&&&&ي     

ف&&بما أن&&نا نم&&نح منص&&ب المراق&&ب، وه&&و      . اجتماعات&&نا
 عادة، أعتقد أنه    أساس&ي، ه&ي اللج&نة األم الت&ي تمنحها         

ال يتعي&ن علي&نا أن ن&تخذ ق&رارا رس&ميا في هذا الصدد،       
ولك&ن إن ل&م يكن هناك من اعتراض، أقترح عليكم أن     
نس&&&مح لممثل&&&ي الجزائ&&&ر وآوب&&&ا وجمهوري&&&ة آوري&&&ا     
والمملك&&ة العرب&&ية الس&&عودية والجمهوري&&ة الس&&لوفاآية    
بالمش&&ارآة وحض&&ور اجتماعات&&نا الرس&&مية ف&&ي اللج&&نة   

يمك&&ن أن يط&&رحوا س&&ؤاال أو طل&&ب للكلم&&ة   الفرع&&ية، و
 .على الرئاسة إذا أرادوا أن يدلوا ببيان

ه&&&ذه الممارس&&&ة الت&&&ي لطالم&&&ا عهدناه&&&ا ف&&&ي       
الماض&&ي ع&&ندما آان&&ت ال&&دول غ&&ير عض&&وة ف&&ي اللج&&نة 
الفرع&&ية، ق&&د بلغ&&ت اللج&&نة الفرع&&ية بطل&&ب لحض&&ور       

تقرر األمر إن لم يكن هناك من اعتراض    . اجتماعات&نا 
 .حوعلى هذا الن

 جدول األعمال

حض&&&رة المندوبي&&&ن الك&&&رام، مع&&&روض عل&&&ى   
، وه&&و ج&&دول  A/AC.105/C.2/L.222حض&&راتكم الوث&&يقة  

األعم&&&ال المؤق&&&ت ال&&&ذي أعدت&&&ه لك&&&م األمان&&&ة بموج&&&ب 
توص&يات اللج&نة األم، لجنة الكوبوس، وصادقت عليه         

فضال عن ذلك، . 55/122الجمع&ية العامة في قرارها   
ي الص&&فحتين ال&&رابعة  لدي&&نا ج&&دول زمن&&ي إرش&&ادي ف&&   

والخامس&ة م&ن الوث&يقة، أنوي أن أعالج مسألة الجدول            
الزمن&ي بع&د لحظ&ات ولك&ن أوال، لن&بدأ باع&تماد جدول              
األعم&ال المؤق&ت، إن ل&م يكن هناك من اعتراض، هل     
ل&&&ي أن أعت&&&بر أن&&&ه يمكن&&&نا أن نق&&&ر ج&&&دول األعم&&&ال      

 .المؤقت؟ اليونان

ي&&ة ت&رجمة فور ) (ال&يونان (السFيد آاسFابوغلو    
. ش&&كرا ج&&زيال حض&&رة الرئ&&يس ): م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية 

اس&مح ل&ي أوال أن أهن&ئك عل&ى ان&تخابك رئيس&ا للجنتنا               
 .الفرعية القانونية

بالنس&بة إل&ى إق&رار جدول األعمال، ليس لدي           
م&ن اع&تراض ح&يال ه&ذه الب&نود، ولك&ن نظ&را ألنه في         

أب&ريل سنض&طر بالسفر إلى   /الح&ادي عش&ر م&ن نيس&ان     
ة في مؤتمر نزع السالح في الفضاء       موس&كو للمش&ارآ   

وسيحضر مشارآون عديدون من لجنتنا، من الصعب       
علي&&نا إذن أن نش&&ارك ف&&ي أعم&&ال لجنت&&نا الفرع&&ية ه&&نا   

إذن، هل يمكن . وأن نذه&ب إل&ى موس&كو ف&ي آن واح&د         
أن نع&&الج ه&&ذا الموض&&وع ف&&ي م&&رحلة الحق&&ة، ولك&&ن       

ن بالنسبة إلى مدة أعمال دورتنا الحالية، هل من الممك   
أن ننته&ي م&ن أعمال&نا ي&وم الخم&يس ب&دال م&ن الجمعة،                

أبريل /ب&دال م&ن أن ننته&ي ف&ي الثان&ي عش&ر م&ن نيسان               
 .يوم الخميس لننتهي يوم الثالثاء؟

ش&كرا لمم&ثل اليونان الموقر، ولكن       : الرئFيس  
بالط&بع إن دورت&نا مح&ددة الزم&ن ف&ي فترة مسبقة تمتد              

ريل أب&&&/عل&&&ى أس&&&بوعين، ن&&&بدأ ف&&&ي الثان&&&ي م&&&ن نيس&&&ان
أبريل يوم الخميس /وننته&ي في الثاني عشر من نيسان    

ولكن بالطبع سنحاول أن نسرع وتيرة أعمالنا     . المق&بل 
ومناقش&&اتنا آ&&ي نتوص&&ل إل&&ى ن&&تائج حم&&يدة ف&&ي أس&&رع   

 .تشيلي له الكلمة. وقت ممكن

ترجمة فورية من   ) (تشيلي(السFيد جونزالFيز      
ح اسم. ش&كرا جزيال حضرة الرئيس    ): اللغ&ة اإلس&بانية   

ل&&ي أن أهن&&ئك عل&&ى ان&&تخابك رئيس&&ا للجنت&&نا الفرع&&ية،    
وأرج&و م&نك أن ال تس&رع وت&يرة أعمال&نا، فنح&ن نتكلم            
ع&ن تش&ريعات مرت&بطة بالفض&اء وال يمك&ن أن ننطلق             
ف&&ي أعمال&&نا، م&&ع العل&&م أن&&ه علي&&نا أن نس&&رع الوت&&يرة،     
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وأع&&تقد أن فيي&&نا ف&&يها أم&&ور آث&&يرة تلف&&ت انتباه&&نا غ&&ير  
 .ن أن نستفيد منهاحضور االجتماع ويمك

ش&كرا لمم&ثل التش&يلي الموقر، وهو       : الرئFيس  
رئ&&يس لج&&نة الكوب&&وس األم بكامله&&ا، إذن ش&&كرا عل&&ى   

ه&ل مـ&ن مالحظات أخرى، هل من        . ه&ذه المالحظ&ات   
 .طلب للكلمة؟ ال

إن ل&م يك&ن ه&ناك م&ن اعتراضات فهل لي أن              
تقرر أعت&بر أننا يمكننا أن نقر جدول األعمال؟ حسنا،          

 .لى هذا النحواألمر ع

حضرة المندوبين الكرام، اسمحوا لي اآلن أن  
نن&تقل إل&ـى تفاص&يل ب&رنامج عمل&نا ف&ي ال&دورة الحالية            

إن اللجنة  . بموج&ب ج&دول أعمال&نـــا ال&ذي أقريناه للتو         
الفرع&&ية القانون&&ية ف&&ي ه&&ذه ال&&دورة م&&ع األخ&&ذ بعي&&ن        
االعت&بار بمخ&اوف آافة الدول بما فيها الناميـة، لعليها          

ن ت&&&نظر ف&&&ي الب&&&نود التال&&&ية عل&&&ى أنه&&&ا ب&&&نود دائم&&&ة    أ
 :منتظمـة مدرجة على جدول أعمالنا

 .تبادل عام لآلراء. 1 

حال&&&ة مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة الخم&&&س     . 2
ربم&&&ا . الم&&&تعلقــــــــة بالفض&&&اء الخارج&&&ي وتطب&&&يقها  

. بالنس&&&بة للب&&&ند الثان&&&ي، اس&&&محوا ل&&&ي أن أع&&&ود إل&&&يه    
 المعاهدات الخمس في تذآ&رون أن&ه بالنس&بة إل&ى حالة       

ال&دورة التاس&عة والثالثي&ن ف&ي العـ&ام الماضي، وافقت         
اللج&نة الفرع&ية عل&ى أن مناقشات هــذا البند ستشتمل           
عل&&ى حال&&ة المع&&اهدات م&&ع اس&&تعراض تنف&&يذها وم&&ع     

 .العراقيل التي تحول دون قبولها عالميا

معلوم&ات ح&ول أنش&طة الم&نظمات الدولية         . 3
يذآر المندوبين الكرام أننا    . فضاءفيما يتعلق بقانون ال   

في الـدورة الماضية أيضا في العام الماضي، بموجب 
هذا البند، حصلنا على تقارير شفهية ومكتوبة مختلفة        
م&&ن م&&نظمات دول&&ية آان&&ت مدع&&وة ل&&إلدالء بأنش&&طتها   
ح&&ول ق&&انون الفض&&اء، ووافق&&ت اللج&&نة الفرع&&ية آن&&ذاك 

لدولية لتقدم أن&ه علينا أن ندعو مرة أخرى المنظمات ا    
 .تقاريرها في دورتنا الحالية

 :األمور المتعلقة بما يلي. 4 
 . تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده�أ 

 طب&&&&يعة الم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة إل&&&&ى   �ب 
األرض وآيف&ية اس&تخدامه، بم&ا ف&ي ذل&ك بح&ث السبل              
والوس&ائل الكف&يلة بض&مان االس&تخدام الرش&يد والعادل         

بة إل&ى األرض، م&ن دون مساس        للم&دار الثاب&ت بالنس&     
دور االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية  

ITU .         وتذآ&ر الوف&ود انه بموجب االتفاق الذي توصلنا
إل&&يه ف&&ي إط&&ار اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية، ف&&ي الع&&ام       
الماض&&ي، ح&&&ول مس&&ألة خص&&&ائص وآيف&&ية اس&&&تخدام    

عية المدار الثابت بالنسبة إلى األرض، إن اللجنة الفر       

القانون&ية س&&تعود الت&ئام ف&&ريق العم&ل الخ&&اص به&ا ه&&ذا     
الع&&&ام لي&&&نظر فق&&&ط ف&&&ي المس&&&ائل المرت&&&بطة ب&&&تعريف  

 .الفضاء الخارجي وتعيين حدوده

يتعين على اللجنة الفرعية أن تنظر أيضا في        
 :البنود المنفردة التالية، وهما بندان لهذه الدورة

م&&&راجعة الم&&&بادئ ذات الص&&&لة باس&&&تخدام    . 1
 . الطاقة النووية في الفضاء الخارجيمصادر

ال&نظر ف&ي مش&روع اتفاق&ية المعه&د الدول&&ي      . 2
، حول المصالح   "يون&يدروا "لتوح&يد الق&انون الخ&اص       

الدول&&ية ف&&ي المع&&دات المت&&نقلة وف&&ي المش&&روع األول&&ي  
لل&بروتوآول الملح&ق به&ا والم&تعلق بالمسائل الخاصة          

 .بالملكية الفضائية

ن هذا بند منفرد جديد     يذآر المندوبين الكرام أ   
أدرج&ناه لل&نقاش وأض&فناه عل&ى ج&دول أعمالنا بتوافق       
اآلراء ف&ي اللج&نة برمتها في الدورة الثالثة واألربعين    
م&ن الع&ام الماض&ي، وأتكل&م ه&نا عن مشروع االتفاقية            

 .التابع لليونيدروا مع البروتوآول الملحق بها

أود أن أذآ&&ر المندوبي&&ن الك&&رام أن&&ه لدي&&نا ب&&نود 
درج عل&&ى ج&&دول األعم&&ال عل&&ى أنه&&ا ب&&نود م&&نفردة    ت&&

لل&&نقاش، وه&&ذان الب&&ندان نس&&تكمل مناقش&&اتهما ف&&ي ه&&ذا  
العام، إال إذا قررنا أن نجدد ذلك بتوافق اآلراء، لذلك           
يتعي&ن عل&ى الوف&ود أن ت&نظر ف&ي وضع هذين البندين              

 .في المستقبل وذلك من جملة أمور أخرى

يس&&&&&&تدرك الرئ&&&&&&يس  [ولكنن&&&&&&ي فهم&&&&&&ت أن،  
، فض&&ال ع&&ن ه&&ذا، إن اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي     ]توقفوي&&

ال&&دورة الحال&&ية س&&تنظر أيض&&ا ف&&ي اس&&تعراض مفه&&وم   
دول&&&ة اإلط&&&الق، وذل&&&ك بموج&&&ب خط&&&ة العم&&&ل الت&&&ي   
اع&&تمدتها اللج&&نة ف&&ي دورته&&ا الثان&&ية واألربعي&&ن للع&&ام  

، ه&ذا ه&و الع&ام الثان&ي من خطة العمل ويتعين           1999
لخاص بها،  عل&ى اللج&نة الفرع&ية، ع&بر فريق العمل ا          

أن تق&وم باس&تعراض لمفه&وم دول&ة اإلط&الق آما ورد             
ف&&ي اتفاق&&ية المس&&ؤولية الدول&&ية ع&&ن األض&&رار الت&&ي       
تس&&ببها األجس&&ام الفض&&ائية واتفاق&&ية تس&&جيل األجس&&ام    
المطلق&&ة ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي، آم&&ا تط&&بقها ال&&دول      

 .والمنظمات الدولية

وأخ&يرا يتعي&ن عل&ى اللج&نة الفرع&ية أن تنظر            
رحاتها الت&ي ستحال إلى اللجنة على أنها بنود         ف&ي مق&ت   

جدي&دة لل&نظر ف&يها في إطار خطط عمل، أو على أنها      
ب&&&&نود فرع&&&&ية لل&&&&نقاش ف&&&&ي إط&&&&ار ال&&&&دورة الحادي&&&&ة   
واألربعي&&ن للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية الت&&ي س&&تنعقد ف&&ي  

 .2002العام 

 تشكيل فرق العمل
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واآلن اس&محوا ل&ي أن أعلق على تشكيل فرق          
 المندوبي&&ن الك&&رام، آم&&ا س&&بق ل&&ي أن   حض&&رة. العم&&ل

أش&رت إن اللج&نة الفرع&ية ف&ي ه&ذا الع&ام س&تعيد التئام         
الف&&ريق الع&&امل ح&&ول الب&&ند الس&&ادس لي&&نظر فق&&ط ف&&ي     
المس&ائل المرت&بطة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين        
ح&دوده وذل&ك بموج&ب االتف&اق ال&ذي توص&لنا إل&يه في               

هل لي أن   لذلك  . ال&دورة الماض&ية م&ن لجنت&نا الفرعية        
أق&ترح عل&ى حض&راتكم أن نعيد تشكيل الفريق العامل     

تقرر األمر الخ&اص به&ذه المس&ألة؟ م&ا من اعتراض،           
 .على هذا النحو

أم&&ا بالنس&&بة إل&&ى رئاس&&ة ه&&ذا الف&&ريق الع&&امل،   
ُبلغُت أن السيد هيكتور راؤول بياليز من األرجنتين،        
ال&&ذي ت&&رأس ه&&ذا الف&&ريق الع&&امل ف&&ي ال&&دورة التاس&&عة   

الثي&&ن ف&&ي الع&&ام الماض&&ي، ل&&ن يك&&ون ف&&ي وض&&ع      والث
يس&مح له بالقيام بذلك في الدورة الحالية لذلك ستحتاج   

. اللج&نة الفرع&ية إلعادة انتخاب رئيس في هذا الفريق    
ه&ل ل&ي أن أقترح، إن لم يكن هناك من اعتراض، أن     
نؤجل اتخاذ قرار نهائي في هذا المجال إلى أن تتمكن 

ر م&ع بعضها البعض فقط،   الوف&ود المعن&ية ب&أن تتش&او       
وه&ذا م&&ع العل&&م أن&&ه بالنس&&بة إل&ى آ&&ل جه&&د س&&يبذل م&&ن   
أج&ل تبي&ن مرشح مناسب يمكن أن يتمتع بتوافق آراء           

وبالط&&بع ذل&&ك ف&&ي . لجنت&&نا ه&&نا وذل&&ك ف&&ي أبك&&ر ممك&&ن
ض&&وء أن الف&&ريق الع&&امل يج&&ب أن ي&&بدأ مداوالت&&ه ف&&ي  

تق&&رر األم&&ر بداي&&ة ه&&ذا األس&&بوع، م&&ا م&&ن اع&&تراض،  
 .النحوعلى هذا 

حض&&رة المندوبي&&ن الك&&رام، آم&&ا س&&بق ل&&ي أن    
أش&&رت، إن خط&&ة العم&&ل الت&&ي اع&&تمدناه بش&&أن الب&&ند       

يسترعي " اس&تعراض مفه&وم دول&ة اإلط&الق       "التاس&ع   
االنت&باه وال&نظر ف&ي ه&ذا الب&ند م&ن جان&ب فريق عامل              
وذل&&ك ف&&ي آ&&ل س&&نة م&&ن خط&&ة العم&&ل ذات الس&&نوات      

عيد تشكيل لذل&ك ه&ل لي أن أقترح عليكم أن ن     . ال&ثالث 
الف&ريق الع&امل ح&&ول الب&ند التاس&ع م&&ن ج&دول أعمال&&نا      

أوف&ي ش&روغل من ألمانيا،     -وذل&ك برئاس&ة الس&يد آ&اي       
ال&ذي ق&اد أعم&ال ذل&ك الف&ريق بحكم&ة آب&يرة ف&ي العام              

تق&&رر األم&&ر عل&&ى ه&&ذا  الماض&&ي؟ م&&ا م&&ن اع&&تراض،  
 .النحو

أع&&&رب ع&&&ن تهان&&&ي الح&&&ارة للس&&&يد ش&&&روغل   
. ورة الحالية من أعمالناوأتم&نى له آ&ل ال&نجاح في الد    

ل&م أراه بع&د ف&ي القاع&ة ولك&نه بالطبع سيحضر قريبا،          
 .وأنا أتطلع إلى الترحيب به

يطي&&ب ل&&ي اآلن أن أق&&ول بض&&ع آلم&&ات ع&&ن      
االس&تفادة م&ن خدم&ات المؤتمرات التي توفرها اللجنة         
الفرع&&ية ل&&نا، وآم&&ا تعلم&&ون فكيف&&ية اس&&تخدام خدم&&ات   

ة أم&&ر يبع&&ث عل&&ى  المؤتم&&رات ه&&نا ف&&ي األم&&م الم&&تحد  
االه&&تمام الش&&ديد، وذل&&ك نظ&&را ل&&تكلفة ه&&ذه الخدم&&ات      
العال&&ية، وف&&ي ض&&وء المعوق&&ات المال&&ية الت&&ي تواجهه&&ا  

وف&&ي ه&&ذا الص&&دد، فإن&&ه يس&&عدني أن     . الم&&نظمة آك&&ل 
أس&&ترعي انت&&باهكم إل&&ى أن ط&&وال ع&&دد م&&ن الس&&نوات   

عمل&&&&ت لجنت&&&&نا وأنج&&&&زت وف&&&&رات دائم&&&&ة ف&&&&ي ه&&&&ذا  
 ننجز هذه الوفرات وذلك المض&مار، وقد تمكنا من أن   

باع&تماد بعض اإلجراءات التي تسهر على أن تستغل         
اللج&&نة اس&&تغالال فع&&اال م&&وارد المؤتم&&رات ه&&ذه الت&&ي     

 .توفر لنا

ولعلك&م تتذآرون أنه في العام الماضية وافقت       
اللج&&نة الفرع&&ية عل&&ى أن يك&&ون أس&&لوب العم&&ل م&&رنا،  
وانطالق&&ا م&&ن ه&&&ذه اإلج&&راءات، وأن ه&&ذا ينبغ&&&ي أن     
يك&&ون بم&&ثابة األس&&اس لتنظ&&يم عم&&ل لجنت&&نا ف&&ي ه&&ذه      
الدورة وفيما بعد، وهذا وردت اإلشارة إليه في الفقرة  
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الس&&ادة أعض&&اء الوف&&ود، م&&رة أخ&&رى أق&&ترح      
على هذه اللجنة نفس التنظيم المرن للعمل، آي يكون         

هل . رةأساسا نستند عليه في تنظيم عملنا في هذه الدو
لديك&&&م أي اع&&&تراض عل&&&ى المض&&&ي قدم&&&ا عل&&&ى ه&&&ذا   

 .تقرر األمر إذن على هذا النحوالنحو؟ ال، 

الس&ادة أعضاء الوفود الموقرين، آما دأبنا في   
الس&نوات الماض&ية وم&ا لم نتفق على خالف ذلك فإننا            
س&وف نلتق&ي آ&ل يوم هنا في هذه القاعة ونبدأ أعمالنا        

وق&&د  . م&&ام الثال&&ثة تمام&&ا ف&&ي تم&&ام العاش&&رة، ث&&م ف&&ي ت     
اس&&تثنينا ه&&ذا ال&&يوم ألن&&نا بدأن&&ا ف&&ي الس&&اعة العاش&&رة        
والنص&&&ف ولك&&&ن اب&&&تداء م&&&ن غ&&&د إن ش&&&اء اهللا س&&&وف 

 .نحاول أن نبدأ في الساعة العاشرة تماما

أم&&ا بالنس&&بة لج&&دول االج&&تماعات وتخص&&يص  
الوقت فيما بين بنود جدول األعمال الجوهرية، فإنني     

ى جدول األعمال المؤقت    أود أن أس&ترعي انتباهكم إل     
 .A/AC.105/C.2/L.222الذي ورد في مرفق الوثيقة 

لدي&&&&نا أس&&&&بوعان، آم&&&&ا ورد ف&&&&ي الص&&&&فحتين 
، وذل&&&ك L.222ال&&&رابعة والخامس&&&ة م&&&ن ه&&&ذه الوث&&&يقة    
وأطل&&ب إل&&ى  . لمس&&اعدة اللج&&نة ف&&ي التخط&&يط لعمله&&ا    

الوف&ود ف&ي أن ت&تعاون معي في اعتماد نهج مرن قدر           
؟يتعذر [وأحث  .  الجدول المؤقت  اإلمكان بالنسبة لهذا  

يعل&&ياه اه&&تماما وث&&يق إلعالن&&ات الرئ&&يس     ] س&&ماعها؟
وأود . واليوم&&يات الت&&ي تص&&در آ&&ل ي&&وم به&&ذا الص&&دد   

أيض&ا أن أطلب إليكم بغية تسهيل واالستفادة القصوى   
م&ن اجتماعاتنا، أطلب من الوفود التي تود أن تتحدث         
ددة أو تقدم عروضا عن بنود معينة في اجتماعات مح

 .أن تتكرم بالتنسيق في هذا اإلطار مع األمانة

وأح&يط الوف&ود علم&ا، بأنن&ي ق&د تناهى إلي أن              
بع&&&ض الوف&&&ود س&&&وف تحض&&&ر خ&&&برائها لالش&&&تراك     

دراس&&&ة "بالمناقش&&&ات ف&&&ي إط&&&ار الب&&&ند الثام&&&ن وه&&&و   
مش&روع اتفاق&ية اليون&يدروا ع&ن المص&الح الدول&ية في         

ئ&&ي المع&&دات الم&&تحرآة ومش&&روع ال&&بروتوآول المبد   
الملح&ق به&ا والخ&اص به&ذه المس&ائل الخاص&ة بسمات             

ولذا فإننا لن نبدأ دراسة هذا البند قبل بداية         ". الفض&اء 
األس&بوع المق&بل إن ش&اء اهللا، أي األس&بوع الثان&ي من              
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وإن آ&ان ذل&ك ممك&نا س&وف ن&بدأ دراسة            . ه&ذه ال&دورة   
الب&&ند التاس&&ع والعاش&&ر ق&&بل بداي&&ة دراس&&ة الب&&ند الثام&&ن   

 . فإني أطلب تعاونكم في هذا اإلطارولهذا السبب

بع&&&د أن قل&&&ت م&&&ا قل&&&ت، أس&&&تطيع أن أع&&&رض 
. عل&&&يكم ج&&&دوال مؤق&&&تا لالج&&&تماعات ال&&&ثالثة المق&&&بلة   

ص&&باح ال&&يوم، س&&وف نمض&&ي قدم&&ا ف&&ي ت&&بادل اآلراء    
بص&فة عام&ة، أم&ا عص&ر ال&يوم فس&وف نواصل أيضا              
تبادل اآلراء، وإذا سمح لنا الوقت فسوف نبدأ بدراسة 

حال&&ة مع&&اهدات األم&&م الم&&تحدة الخم&&س "ابع، الب&ند ال&&ر 
وف&&ي ح&&دود ". الم&&تعلقة بالفض&&اء الخارج&&ي وتطب&&يقها 

الس&&&&اعة ال&&&&رابعة إال عش&&&&رة عص&&&&را س&&&&وف ننه&&&&ي  
 IISL/ECSLمداوالت&&نا وذل&&ك لك&&ي نس&&مح بال&&بدء ب&&ندوة   

الوس&ائل الخاص&ة بالتسوية السلمية لمنازعات       "بش&أن   
 .عة، والتي ستبدأ في تمام الراب"قانون الفضاء

أم&&ا غ&&دا ص&&باحا فإنن&&ي س&&أتناول م&&رة أخ&&رى   
ت&بادل اآلراء الع&ام ث&م بع&د ذل&ك سوف نواصل دراسة         

وإن س&مح ل&نا الوق&ت فإن&نا يمكن أن نبدأ            . الب&ند ال&رابع   
المعلومات عن أنشطة المنظمات    "البند الخامس وهو    

 ".الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

م الس&&ادة أعض&&اء الوف&&ود الموق&&رون، ه&&ل لديك&&
أي أس&&&&ئلة أو تعل&&&&يقات عل&&&&ى ال&&&&برنامج الع&&&&ام ال&&&&ذي 

إذن س&وف نمض&ي على هذا      . طرح&ته عل&يكم لل&تو؟ ال      
 .النحو

إذن ق&بل أن ن&بدأ ت&بادل اآلراء الع&ام، وأعرف           
. أن ه&ناك بع&ض الوف&ود ق&د آتب&ت أسمائها في القائمة             

أود أن أح&يطكم علم&ا بأنن&ي ق&د تلقي&ت طلبا من مديرة              
ي آي تتاح لها الفرصة     مكت&ب شؤون الفضاء الخارج    

لك&&ي ت&&توجه بالحدي&&ث الموج&&ز إل&&ى ه&&ذه اللج&&نة ف&&ي       
جلس&&تها الص&&باحية ه&&ذه، وم&&ن ث&&م إذا ل&&م يك&&ن لديك&&م      
اعتراض فإنني أود أن أعطيها الكلمة في هذه اآلونة،  
وأدعوه&ا ن&يابة ع&ن ه&ذه اللج&نة الفرع&ية لكي تتقدم بـ               

 ].؟يتعذر سماعها؟[

أعط&&ي بم&&ا أن&&ه ل&&يس ه&&ناك اع&&تراض، فإنن&&ي  
الكلم&ة للس&يدة مديرة مكتب شؤون الفضاء الخارجي،         

 .السيدة مازالن عثمان

مدي&رة مكت&ب شؤون الفضاء    (السFيدة عFثمان     
س&&يدي الرئ&&يس، الس&&ادة أعض&&اء الوف&&ود    ): الخارج&&ي

الموقرة، أشكرآم على إتاحة الفرصة لي للحديث أمام 
ه&ذه اللج&نة الفرع&ية القانون&ية، وأن&ا قد طلبت أن تتاح          

فرص&&ة لت&&ناول الحدي&&ث ف&&ي ه&&ذه اللج&&نة ص&&باح    ل&&ي ال
ال&&يوم، وذل&&ك لك&&ي نس&&تعرض بإيج&&از عم&&ل المكت&&ب     
بش&&&ؤون الفض&&&اء الخارج&&&ي ودوره بالنس&&&بة لق&&&انون    
الفضاء الخارجي في السنة الماضية، وفيما يحدث في 

 .المستقبل أيضا

وآما يعلم السادة أعضاء الوفود معظمهم وبما 
 فإن مكتبنا قد واصل 1993أننا قد انتقلنا إلى فيينا في 

الخدم&ة آأمان&ة له&ذه اللج&نة الفرع&ية واض&طلع بدوره             
آم&ا ه&و مخ&ول له، واألداء لهذا الدور بشكل ناجح قد     
تس&نى بس&بب وج&ود بع&ض م&ن المهنيي&ن العاملين في              
المج&&ال القانون&&ي، بم&&ا ف&&ي ذل&&ك الخ&&براء المنتس&&بين       
والمتبرعي&ن وآذل&ك األش&خاص الذي&ن هم بدون تكلفة           

 وق&د حذون&ا عل&ى الدع&م ال&ذي حصلنا عليه من              .أيض&ا 
 .مكتب شؤون الفضاء الخارجي

وف&ي الس&نة الماض&ية ف&إن المكت&ب ق&د اضطلع             
بالمس&&ؤولية الت&&ي أن&&اط به&&ا األمي&&ن الع&&ام، وذل&&ك ف&&ي     

 بشأن تشكيل األجسام التي تطرح 1976إطار اتفاقية   
ف&ي الفض&اء، وذل&ك باإلبق&اء عل&ى سجل األمم المتحدة            

ت لل&&دول األعض&&اء الت&&ي تقدمه&&ا ال&&دول  ونق&&ل معلوم&&ا
واألمثلة . األط&راف وفق&ا له&ذه االتفاق&ية السابقة الذآر          

األخ&&يرة له&&ذه التداب&&ير آان&&ت المذآ&&رة الش&&فوية الت&&ي     
تض&م معلوم&ات بش&أن إخ&راج محطة مير من المدار،          
وذل&ك وفق&ا لم&ا تلقيناه من االتحاد الروسي وفقا للمادة            

ه بع&&د ذل&&ك عل&&ى ال&&دول  ال&&رابعة لالتفاق&&ية وت&&م توزيع&& 
 .األعضاء من جانب مكتبنا

إض&&افة إل&&ى ه&&ذا ف&&إن المكت&&ب ق&&د واص&&ل نق&&ل  
معلوم&&&&ات ع&&&&ن التس&&&&جيل للج&&&&نة الفض&&&&اء ولل&&&&دول    
األعض&&&&اء، تل&&&&ك المعلوم&&&&ات الت&&&&ي تقدمه&&&&ا ال&&&&دول    
األعض&&اء طوع&&ية وذل&&ك وفق&&ا لق&&رار الجمع&&ية العام&&ة  

ديس&&&مبر / آ&&&انون األول20، ف&&&ي 16، ال&&&دورة 1721
1961. 

س&&&&تجابة لطل&&&&ب ق&&&&دم ف&&&&ي ال&&&&دورة الثال&&&&ثة  وا
واألربعي&&&ن للج&&&نة، ف&&&إن المكت&&&ب ق&&&د وض&&&ع فهرس&&&ا    
يتض&من اإلش&ارة إل&ى األجس&ام التي تطلق في الفضاء         
الخارجي، وهذا قد تم اإلشارة إليه في الدورة األخيرة 
للج&&نة العلم&&ية والفن&&ية الفرع&&ية، وه&&ذا المؤش&&ر يعم&&ل   

خالل الـ بش&كل طي&ب اآلن ويمك&ن االط&الع عليه من            
Homepage. 

آم&&&&ا اض&&&&طلع المكت&&&&ب بمس&&&&ؤوليات أخ&&&&رى 
أنيط&&ت م&&ن األمي&&ن الع&&ام، وذل&&ك ف&&ي إط&&ار أنش&&طة        
الفض&&&&اء الخارج&&&&ي بص&&&&فة عام&&&&ة والس&&&&يما توزي&&&&ع 
المعلوم&ات الت&ي توف&رها الدول األعضاء، على سبيل         
الم&&ثال، ج&&نوب أفريق&&يا والمملك&&ة العرب&&ية الس&&عودية،   

ق&&ية إنق&&اذ المالحي&&ن   ، اتفا1968وفق&&ا ألحك&&ام اتفاق&&ية   
وع&&ودة المالحي&&ن وع&&ودة األجس&&ام الت&&ي تطل&&ق ف&&ي       

 .الفضاء

ومكتب&نا ق&د وف&ر ف&ي الف&ترة األخيرة الحصول           
عل&&ى نس&&خ م&&ن اإلش&&عارات الت&&ي ت&&م الحص&&ول عل&&يها   
وفق&&ا للم&&ادة الخامس&&ة م&&ن اتفاق&&ية اإلنق&&اذ ووف&&رها ف&&ي   

 .Homepageصفحة الـ 
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نا وآم&ا ح&دث ف&ي األع&وام الماض&ية فإننا وفر           
تقري&&&را س&&&نويا ع&&&ن حال&&&ة المص&&&دقات والتوق&&&يعات      
واالنض&مام إلى مختلف المعاهدات واالتفاقات الدولية       
الم&&&&&تعددة األط&&&&&راف والم&&&&&تعلقة بأنش&&&&&طة الفض&&&&&اء  
الخارج&ي، وه&ذا ال&تقرير يصدر وفقا للمعلومات التي       
تقدمه&&ا ال&&دول األعض&&اء للمكت&&ب وآذل&&ك الم&&نظمات      

وهذا . ه االتفاقاتالدول&ية والت&ي ه&ي بم&ثابة ودي&ع له&ذ          
عل&&&ى أي ح&&&ال وارد بش&&&كل ج&&&دول، آم&&&ا ورد ف&&&ي      
المنش&ورات العام&ة التي تقول معاهدات األمم المتحدة      

 .والمبادئ الخاصة باالتفاقيات

آم&&&ا أن&&&نا ق&&&د أص&&&درنا وث&&&ائق ت&&&تعلق بق&&&انون  
الفض&اء الخارج&ي وذل&ك ف&ي الس&نوات الماضية وهذه            

وأخرى استحداثا لمنشورات واتفاقات دولية     : تتضمن
ثان&&يا، . قانون&&ية الخاص&&ة بأنش&&طة الفض&&اء الخارج&&ي    

 ف&&ي الفض&اء، ذل&&ك ت&&م  2000أب&رز م&&ا ح&دث ف&&ي ع&ام    
الفض&&&ائية ] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟ [بال&&&تعاون م&&&ع لج&&&نة   

والمعه&&&د الدول&&&ي لق&&&انون الفض&&&اء واالتح&&&اد الدول&&&ي    
للمالح&ة الفلكية، وآذلك تقرير عام بالتعاون مع أمانة         

لم&&تحرآة وآذل&&ك مش&&روع اليون&&يدروا عل&&ى المع&&دات ا
البروتوآول المبدئي، مرتبط بهذه االتفاقية التي تتعلق 

واس&&&تعراض للتش&&&ريعات والتنم&&&&ية   . بس&&&مة الفض&&&اء  
الفض&&ائية بالنس&&بة لتنف&&يذ ال&&دول لمس&&ؤولياتها، وذل&&ك      
لتوف&ير اإلش&راف عل&ى األنش&طة غ&ير الحكوم&ية التي             

وأخ&&يرا . ي&&تم االض&&طالع به&&ا ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي   
لوث&&&&&ائق الم&&&&&تعلقة بب&&&&&ند ج&&&&&دول األعم&&&&&ال  تجم&&&&&يع ل

 .استعراض مفهوم دولة اإلطالق

ومرة أخرى دعي المكتب العام لكي يسهم في   
ال&&&&تطورات الت&&&&ي حدث&&&&ت بالنس&&&&بة لق&&&&انون الفض&&&&اء  
الخارج&ي وق&دم عروض&ا بش&أن قانون الفضاء، وذلك           
لمجموع&ات قد زارت مرآز فيينا هنا، داخل هذا البلد      

 .المضيف ومن خارجه أيضا

وإض&&&افة إل&&&ى ه&&&ذه المنش&&&ورات الت&&&ي قم&&&ت    
بذآ&رها ف&إن مكت&ب ش&ؤون الفضاء الخارجي يواصل           
تقدي&&&م المعلوم&&&ات والنص&&&يحة بش&&&أن ق&&&انون الفض&&&اء  
الدول&ي والمس&ائل القانون&ية األخ&رى الم&تعلقة بأنشطة           

 .الفضاء الخارجي

وف&ي الس&نة الماض&ية ف&إن المكت&ب ق&د اضطلع             
استجابة لمختلف  به&ذا الدور وذلك في إطار إمكانياته        

الطل&&&بات واألس&&&ئلة الت&&&ي تقدمه&&&ا مجموع&&&ات األم&&&م     
الم&&تحدة وهي&&ئاتها، والوآ&&االت المتخصص&&ة، ومم&&ثلو  
الدول األعضاء، والهيئات الحكومية الدولية والهيئات 

؟ي&&&&&تعذر [غ&&&&&ير الحكوم&&&&&ية والش&&&&&رآات الخاص&&&&&ة،  
األآاديم&&&ية والعلم&&&ية وممثل&&&ي الص&&&حافة    ] س&&&ماعها؟

  .وغيرهم من عامة الناس

وثم&&ة مج&&اال يتطل&&ب زي&&ادة ف&&ي االه&&تمام م&&ن    
جان&ب المكت&ب ف&ي ه&ذا الص&دد آ&ان وم&ازال عدد من          
األس&&&&ئلة ع&&&&ن ش&&&&رعية بع&&&&ض األنش&&&&طة الت&&&&ي ي&&&&تم   

االض&&&طالع به&&&ا م&&&ن خ&&&الل االنترن&&&ت م&&&ن جان&&&ب      
أش&&خاص وم&&نظمات، ولك&&ن ق&&د تمل&&ك الح&&ق ف&&ي ب&&يع    
عق&ارات أو أراض من القمر أو غيرها من الكواآب،       

نظمات الدول&ية توآ&ل إل&يها أن تتناول         ونع&رف أن الم&    
وم&&ن الم&&توقع أن . ه&&ذا الموض&&وع ف&&ي الع&&ام الماض&&ي

ه&&ذه األس&&ئلة وغ&&يرها م&&ن األس&&ئلة س&&وف ت&&تزايد ف&&ي   
 .المستقبل

س&يدي الرئ&يس، السادة أعضاء الوفود، تتذآر        
الس&&ادة أعض&&اء الوف&&ود أن خط&&ة العم&&ل الت&&ي وف&&رها     

ل&&ث، المكت&&ب م&&ن أج&&ل تنف&&يذ توص&&يات المؤتم&&ر الثا     
والت&&&ي ق&&&د ت&&&م تقديمه&&&ا للجمع&&&ية العام&&&ة ف&&&ي دورته&&&ا  
الخامس&&&ة والخمس&&&ين ف&&&ي الع&&&ام الماض&&&ي تض&&&منت      
اق&&&تراحات لل&&&نهوض بال&&&تفهم الك&&&امل والق&&&بول ودع&&&م 
تطوير القانون، قانون الفضاء، وذلك من خالل تنظيم 

عمل&ية ع&ن أنشطة قانون الفضاء       ] ؟ي&تعذر س&ماعها؟   [
ات عن سياسات   الخارج&ي، وآذل&ك وضع قاعدة للبيان      

الفض&&&اء وق&&&انون الفض&&&اء الوطن&&&ي، وه&&&ذه األنش&&&طة   
تتطل&ب مزيدا من األموال اإلضافية حتى يتم إنجازها       
وذل&ك ورد اإلش&ارة إل&يه ف&ي ب&رنامج الميزانية وخطة          

 .A/C.4/55/L.9العمل الذي تم توفيرها في الوثيقة 

ول&دى دراس&ة هذه الوثائق فإن الجمعية العامة         
ل&&ى األمي&&ن الع&&ام أن ي&&بدأ عل&&ى   ق&&د ق&&ررت أن تطل&&ب إ 

الف&ور بتنف&يذ هذه اإلجراءات واألنشطة المتضمنة في         
خط&ة العم&ل والت&ي تق&ع اآلن ف&ي إطار برنامج العمل              

 2000وه&ذا يعني أنه بالنسبة لعام  . الخ&اص بالمكت&ب   
 ف&إن مكتب&نا يمك&ن أن يضطلع بتلك األنشطة         2001و  

إطار ال&واردة ف&ي خط&ة العمل والتي يمكن أن تتم في             
 . الموارد المتاحة

إض&&افة إل&&ى ذل&&ك وآم&&ا قل&&ت ف&&ي بيان&&ي ف&&ي        
ال&&&دورة الثمان&&&ية والثالثي&&&ن للج&&&نة الفرع&&&ية العلم&&&ية     

 و 2000والتقن&&ية ف&&إن مخصص&&ات المكت&&ب ف&&ي ع&&ام  
وه&ذا قد تضمن عن أن بعض       .  ق&د ت&م تنق&يحها      2001

األنش&طة ينبغ&ي إلغائه&ا م&ن جانب مكتبنا ريثما تتوفر        
 .لذلكالموارد الضرورية 

ورغ&م ه&ذا، فإن مكتبنا يفكر اآلن في التعاون          
م&ع الم&نظمات غ&ير الحكوم&ية المه&تمة، وذل&ك بهدف             
اإلس&&هام م&&ن جانب&&نا بش&&كل فع&&ال ف&&ي إنج&&اح ال&&ندوة        

، إن&&نا 2001العمل&&ية بش&&أن ق&&انون الفض&&اء ف&&ي ع&&ام      
ن&تطلع إل&ى أن نتمكن في تقديم تقرير إيجابي عن هذه            

 .جنة القانونية هذهالمسألة في الدورة المقبلة لل

وإض&افة إل&ى ذل&ك واقتناعا منا بقيمة توفير ما     
يمكن&&نا م&&ن االض&&طالع بمس&&ؤولياتنا وذل&&ك ف&&ي إط&&ار   

فإن مكتبنا  ] ؟يتعذر سماعها؟ [المعاهدات الدولية التي    
س&وف يس&عى للب&ناء عل&ى العمل المبدئي الذي قمنا به             
بش&أن تطوي&ر ق&اعدة الب&يانات الخاصة بقانون الفضاء           

ي والسياسة الوطنية الخاصة بالفضاء وذلك في    الوطن
 .إطار الميزانية المتاحة لنا
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وه&ذا العم&ل ق&د تدع&م آث&يرا ف&ي الماض&ي من               
جان&ب بع&ض ال&دول والم&نظمات الدول&ية الت&ي وف&رت        
لمكتب&&&نا نس&&&خا م&&&ن النص&&&وص القانون&&&ية ذات الص&&&لة 
والس&&يما القواني&&ن الت&&ي ت&&م اع&&تمادها أخ&&يرا والقواع&&د  

وأود أن أع&&رب ع&&ن امت&&نان  . لق&&راراتواالتفاق&&ات وا
مكتبنا لهذه الدول والمنظمات التي تكرمت بمساعدتنا       
ف&ي ه&ذا المض&مار ونش&جع اآلخري&ن على التفكير في              

 .أن يحذو نفس الحذو في المستقبل

وف&&ي الس&&نة الماض&&ية ق&&د ش&&هدنا أيض&&ا تطوي&&ر  
خط&&ة عم&&ل واف&&ق عل&&يها األمي&&ن الع&&ام، آج&&زء م&&ن        

 الق&&&انون الدول&&&ي، ووفق&&&ا اس&&&تراتيجية لعص&&&ر تطب&&&يق
لخط&&ة العم&&ل ه&&ذه ف&&إن آ&&ل مكت&&ب وإدارة وب&&رنامج       
وص&&ندوق وهي&&ئة م&&ن هي&&ئات األم&&م الم&&تحدة ق&&د طل&&ب 
إل&&يها أن تس&&تعرض م&&ا لديه&&ا م&&ن أنش&&طة حال&&ية، وأن  

إض&&افة إل&&ى ذل&&ك، . ت&&درس م&&ا يمك&&ن أن ي&&تم الق&&يام ب&&ه 
وذلك في إطار والياتها وفي إطار الوالية المتاحة لها 

ل&&&نهوض بتطب&&&يق الق&&&انون الدول&&&ي وب&&&تقديم     به&&&دف ا
المس&&&اعدة الفن&&&ية ومس&&&اعدة الحكوم&&&ات عل&&&ى تنف&&&يذ     
ال&&&تزاماتها وذل&&&ك بمقتض&&&ى االتفاق&&&يات الت&&&ي ت&&&ود أن 

 .تصبح أطرافا فيها

وف&&ي إط&&ار ه&&ذا الطل&&ب، ف&&إن مكتب&&نا بص&&دد       
إع&&ادة ه&&يكلة موق&&ع الوي&&ب س&&ايت ال&&ذي لدي&&نا وذل&&ك       

لمساعدة الفنية  بجزء خاص بقانون الفضاء بما يوفر ا      
والقانون&ية والم&وارد والمعلومات وذلك لصالح الدول        
األعض&اء، بم&ا ف&ي ذل&ك ال&ربط بمختلف الويب سايت             

 .التي تتناول قانون الفضاء

وه&ذا الجزء الخاص من قانون الفضاء سوف     
ي&&&ربط أيض&&&ا م&&&ن خ&&&الل ص&&&فحة مرآ&&&زية يحدده&&&ا     
ويض&عها مكت&ب ش&ؤون الفض&اء الخارجي وذلك على         

 .يب سايت األساسية في االنترنتمحطة الو

واتصاال بهذا الطلب، ونتيجة لتحقيق البحوث      
م&&ن جان&&ب ال&&دول األعض&&اء بالنس&&بة ل&&توفر المس&&اعدة  
الفنية الخاصة بتطوير آليات تنظيمية ألنشطة الفضاء     
المحل&ية، ف&إن مكتبنا قد دخل في مفاوضات مع مكتب        
 األم&م الم&تحدة للخدم&ات والمشروعات الذي يعرف بـ      

UNOPS   وذل&&ك به&&دف ال&&تعاون معه&&م بش&&كل مناس&&ب ،
وبش&&كل آ&&اف لك&&ي نس&&تجيب لطل&&بات ش&&بيهة ت&&تعلق       
ب&&&&تقديم المس&&&&اعدات الخاص&&&&ة بق&&&&انون الفض&&&&اء ف&&&&ي  

 .المستقبل

الس&يد الرئ&يس، السادة أعضاء الوفود، أود أن      
أنه&ي حديث&ي ه&ذا باغت&نام هذه الفرصة آي نؤآد مرة              

لح ال&&دول أخ&&رى عل&&ى ال&&تزام مكتب&&نا ب&&أن يخ&&دم مص&&ا  
األعض&اء، وذل&ك ف&ي مج&ال ق&انون الفضاء ومواصلة        
ال&تطوير وال&تفهم لل&نظام القانون&ي الذي ينظم األنشطة           

 .في الفضاء الخارجي

أود م&رة أخ&رى أن أدع&و الدول األعضاء في           
ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية للتفك&&ير مل&&يا ف&&ي آيف&&ية أن يق&&دم    
المكت&ب مزيدا من الخدمات القانونية وأن يسهم بشكل        
أفعل في تلبية حاجات الدول األعضاء بالنسبة لقواعد      
قانون الفضاء، ونرحب بالفرصة لمناقشة أي آراء أو        
اق&&تراحات م&&ع ال&&دول األعض&&اء، تل&&ك اآلراء الت&&ي ق&&د  

ولكم جزيل الشكر على حسن . تعد لهم في هذا الصدد   
 .انتباهكم يا سيدي الرئيس

 أش&&كر الس&&يدة مدي&&رة مكت&&ب ش&&ؤون  :الرئFFيس
الخارج&&ي وذل&&ك عل&&ى ب&&يانها الق&&يم والزخ&&ي    الفض&&اء 

 .بالمعلومات

 التبادل العام في اآلراء

الس&ادة أعض&اء الوف&ود أق&ترح عل&يكم اآلن أن&ه       
ف&ي الوق&ت المتبق&ي لنا صباح اليوم أن نبدأ في دراسة            

التبادل العام في "البند الثالث في جدول األعمال وهو    
فود التي  وآما أسلفت القول لدينا عدد من الو      ". اآلراء

 .طلبت الكلمة بشأن هذا البند

وأعط&&ي الكلم&&ة للم&&تحدث األول الس&&يد مم&&ثل   
ب&يرو ال&ذي س&وف ي&تحدث ن&يابة عن مجموعة أمريكا             

 .الالتينية والكاريبي، لك الكلمة صاحب السعادة

ت&رجمة فوري&ة من     ) (ب&يرو (السFيد باولينFيش     
ل&ك ج&زيل الش&كر يا سيادة الرئيس،        ): اللغ&ة اإلس&بانية   

ت&&ود الغ&&روالك أن ت&&توجه إل&&يكم بالتهن&&ئة عل&&ى     بداي&&ة 
. ان&&تخابكم لف&&ترة أخ&&رى رئيس&&ا له&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية    

ونح&&ن واثق&&ون أن&&نا بق&&يادتكم س&&وف ن&&نجز الكث&&ير ف&&ي   
 .أعمالنا

س&&&يدي الرئ&&&يس، مجموع&&&ة أم&&&ريكا الالتين&&&ية  
والكاريب&&&ي الغ&&&روالك ت&&&ود أن تؤآ&&&د عل&&&ى احترام&&&نا 

خارجي وما قضى   الك&امل والتزامها بقانون الفضاء ال     
ونؤي&&د آ&&ل الم&&بادرات م&&ن أج&&ل   . ع&&نه م&&ن ال&&تزامات 

االل&تزام الع&ام باتفاقات األمم المتحدة الخمسة الخاصة     
 .باستخدام الفضاء الخارجي واستكشافه

وف&ي الوق&ت ذاته فإننا نرى ضرورة أن نحلل          
الس&بل الت&ي يمك&ن م&ن خاللها تكملة النظم الموجودة،            

ت الخم&س، بم&ا يسمح      وذل&ك م&ن خ&الل ه&ذه المع&اهدا         
االس&تجابة بش&كل ع&ام م&ن خ&الل ه&ذه المعاهدات إلى               

 .االحتياجات الحالية في المجتمع الدولي

الس&&&&&يد الرئ&&&&&يس، بالنس&&&&&بة لموض&&&&&وع عق&&&&&د 
مؤتم&&رات إقليم&&ية تع&&نى بالفض&&اء، إن&&نا ن&&رى أن ه&&ذه   
مح&&افل طي&&بة توض&&ح المواق&&ف بالنس&&بة للمس&&ائل الت&&ي 

لمض&مار، ولهذا  تحظ&ى بااله&تمام المش&ترك ف&ي ه&ذا ا          
الس&&بب فإن&&نا ن&&ود أن نع&&رب ع&&ن س&&عادتنا، ألن ه&&ناك   
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جه&ود ت&بذل لعق&د المؤتم&ر الرابع لمنطقة األمريكيتين           
 .جانب المؤتمر الذي يتناول الفضاء

وأن&&تقل اآلن أيه&&ا الس&&يد الرئ&&يس إل&&ى دراس&&ة     
مفه&وم دول&ة اإلط&الق، وترى الغروالك أن التقدم في           

ه&&ذا ح&&يا بالدراس&&ة   التكنولوج&&يا ف&&ي مج&&ال اإلط&&الق    
وت&&ناول الموض&&وعات الت&&ي ال ت&&تم اإلش&&ارة إل&&يها ف&&ي   
مع&اهدات الفض&اء الحالية، على سبيل المثال، الحاجة         
ل&تحديد مس&ؤولية ال&دول الت&ي أطلق&ت بالنسبة لألجسام         

 .الموجودة في الفضاء

أن&تقل اآلن إل&ى المدار الثابت بالنسبة لألرض         
نا، أال وأنه، ون&ود أن نك&رر موقف&نا ونؤآ&د عل&ى موقف&         

إن اس&تخدام ه&ذا المص&در الطبيعي المحدود ينبغي أن      
يس&تخدم اس&تخداما رش&يدا وينبغ&ي أن ي&تاح ف&ي الوقت         
ذاته لكل البلدان، بصرف النظر عن القدرة الفنية لدى 
ال&دول وتوفر الفرصة للدول في الحصول على مكانة     
ف&&ي ه&&&ذا الم&&&دار وذل&&ك ف&&&ي ظ&&&ل ض&&وء م&&&ن العدال&&&ة    

ن في الحساب بطبيعة الحال احتياجات      والتكافؤ، أخذي 
ال&بلدان النام&ية ومص&الحها وآذل&ك الوض&ع الجغراف&ي       

 .بالنسبة لبعض البلدان

وبالنس&بة له&ذا الموض&وع فإن&نا ن&ود أن نعرب            
ع&ن الرض&ى ل&توافق اآلراء ال&ذي تم التوصل إليه في             
ال&دورة التاس&عة والثالثي&ن م&ن دورات اللجنة الفرعية           

س أنه حينما يكون هناك ضرورة وعلى أسا. القانونية
للتنس&يق ف&يما بي&ن ال&بلدان م&ن أج&ل االستخدام الرشيد              

، ف&&إن ال&&بلدان المعن&&ية والمه&&تمة    ]؟ي&&تعذر س&&ماعها؟ [
باألم&ر ينبغ&ي أن ت&أخذ ف&ي الحس&بان أن الوصول إلى          
ه&ذا المدار إنما ينبغي أن يتم على نحو متكافئ أو بما            

ول لالتصاالت ي&تفق م&ع القواع&د الخاصة باالتحاد الد     
الس&لكية والالس&لكية وال&ذي يوف&ر آل&ية للتنسيق وردت            
اإلش&ارة إل&يها ف&ي دورة العام الماضي، وأنا أشير إلى     

، وال&&&ذي اع&&&تمد ف&&&ي  3 م&&&رفق A/AC.105/738الوث&&&يقة 
إط&&&ار تقري&&&ر الكوب&&&وس وذل&&&ك ف&&&ي دورت&&&ه الثال&&&ثة       

 وال&&&ذي اع&&&تمدته  A/55/20واألربعي&&&ن، وف&&&ي الوث&&&يقة   
 .55/122وذلك في قرارها الجمعية العامة 

وت&رى الغ&روالك أن االتفاق الذي تم التوصل         
إليه هو أساس طيب يمكن أن يستند إليه لدعم التعاون 
الدول&ي وذل&ك ف&ي مج&ال تكنولوج&يا الفض&اء، والفكرة            
ه&&&ي بطب&&&يعة الح&&&ال أن نوف&&&ر لك&&&ل ال&&&دول فرص&&&ة       

 .الوصول الحر إلى المدار الثابت بالنسبة لألرض

 الرئ&&يس، فبالنس&&بة إلخ&&&راج   خ&&تاما ي&&ا س&&&يادة  
محط&&ة م&&ير م&&ن الم&&دار، إنم&&ا له تأث&&ير عل&&ى م&&نطقة       
جنوب الهادي فإننا نود أن نعرب عن قلقنا الذي أشار 

 27إليه وزراء الخارجية في مجموعة ريو وذلك في         
م&&&&ارس الماض&&&&ي، ال&&&&ذي يف&&&&يد أن ه&&&&ذا اإلرث   /آذار

المش&ترك ق&د أص&بح مص&درا للم&واد الخط&رة التي يتم              
 به&&&ا واإلض&&&رار بالبي&&&ئة ال&&&بحرية والم&&&وارد إغ&&&راقها

الطبيع&&&ية الح&&&ية وآذل&&&ك تض&&&رر الس&&&فن والطائ&&&رات  

وآذل&&&&ك المم&&&&تلكات ف&&&&ي م&&&&نطقة أم&&&&ريكا الالتين&&&&ية     
والكاريب&ي تل&ك الم&ناطق المملوءة بالسكان، وهذا مما       
يخ&&رق الم&&وارد ف&&ي مي&&ثاق األم&&م الم&&تحدة والقواع&&د      

ذي ورد الخاص&ة بمفهوم اإلرث المشترك للبشرية وال     
اإلش&&ارة إل&&يه ف&&ي الفق&&رة األول&&ى والثان&&ية والثال&&ثة م&&ن  
المع&&&اهدة، تل&&&ك الفق&&&رات الت&&&ي ت&&&نظم أنش&&&طة ال&&&دول   
بالنس&&بة للفض&&اء الخارج&&ي واالس&&تفادة م&&نه وذل&&ك ف&&ي  

 .1967إطار اتفاقية 

وفي هذا اإلطار يا سيادة الرئيس فإننا آل يوم 
نرآ&ز عل&ى الموضوعات المتعلقة بالحطام الفضائي،        
تل&&ك الموض&&وعات الت&&ي أص&&بحت ذات أهم&&ية آ&&برى   
وذل&ك وفق&ا لما وردت اإلشارة إليه في اللجنة الفرعية     

 .العلمية

وف&&&&ي ه&&&&ذا اإلط&&&&ار فإن&&&&ه علي&&&&نا أن ن&&&&درس    
الترتي&بات الخاصة بالمشروعات الفضائية التي يمكن       
أن يك&&ون له&&ا تأث&&ير بطب&&يعة الح&&ال عل&&ى األط&&راف        

 قانوني لدراسة   الثال&ثة، وينبغ&ي أن يك&ون ه&ناك إطار         
مص&&&&الح األط&&&&راف األخ&&&&رى ون&&&&ود أن نؤآ&&&&د ف&&&&ي    
الغ&روالك على التزامنا بالعمل من أجل تجويد النظام        
القانون&&&&ي ال&&&&ذي ي&&&&نظم االس&&&&تخدام الس&&&&لمي للفض&&&&اء 
الخارج&&&&ي والس&&&&يما ف&&&&يما ي&&&&تعلق بس&&&&قوط األجس&&&&ام  
الفض&&ائية، وذل&&ك به&&دف التوص&&ل إل&&ى نظ&&ام قانون&&ي     

ي&&&ئة الفض&&&اء   وقائ&&&ي وش&&&امل يس&&&هر عل&&&ى حماي&&&ة ب     
الخارج&&ي ويس&&هر عل&&ى حماي&&ة وس&&المة األش&&خاص      
ودع&&م ال&&تعاون الدول&&ي ف&&ي ه&&ذا اإلط&&ار، ول&&ك ج&&زيل  

 .الشكر

أش&كر السيد سفير بيرو الذي تحدث      : الرئFيس 
. ن&&يابة ع&&ن مجموع&&ة الغ&&روالك، أش&&كره عل&&ى ب&&يانه    

وأعط&ي الكلم&ة اآلن للم&تحدث التال&ي في القائمة وهو        
 .ي مندوب آنداالسيد ممثل آندا، تفضل سيد

ت&رجمة فورية من    ) (آ&ندا (ليجFندر   . السFيد ب  
س&&يدي الرئ&&يس، باس&&م الوف&&د الك&&ندي ): اللغ&&ة الفرنس&&ية

اس&&محوا ل&&ي أن أهن&&ئكم ل&&تجديد ف&&ترة رئاس&&تكم له&&ذه       
اللج&نة الفرع&ية، إن الوف&د الك&ندي ي&ود أن يع&رب عن               
ارت&ياحه إزاء ج&دول األعم&ال ال&ذي نعتقد أنه سيؤدي            

 .لغاية تعقدها هذه اللجنة الفرعيةإلى دورة مثمرة ل

وعل&&&ى وج&&&ه الخص&&&وص ف&&&إن الوف&&&د الك&&&ندي 
يش&عر باالرت&ياح إزاء ق&يام اللج&نة الفرعية بالنظر في           
مش&&&روع االتفاق&&&ية المعن&&&ية بالمص&&&الح الدول&&&ية ف&&&ي      
المع&&&دات المت&&&نقلة، ومش&&&روع ال&&&بروتوآول األول&&&ي     
الم&تعلق به&ا بش&أن الموض&وعات الخاصة بالممتلكات          

ونح&ن ندع&م ه&ذه االتفاقية دعما قويا، وفي         . الفض&ائية 
خ&&الل األس&&بوع الثان&&ي م&&ن ه&&ذه ال&&دورة ف&&إن الوف&&&د        
الك&ندي س&يلجأ إلى مساعدة خبيرين آنديين قد اشترآا         

 .بشكل وثيق في إعداد هذه االتفاقية
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ونح&ن لدي&نا خبرة طويلة في مجال القانون الـ          
Common Lawي،  القانون التقليدي وآذلك القانون المدن

وه&&ذان الخب&&يران الك&&نديان س&&يعمالن باللغ&&ة الفرنس&&ية  
واإلنكل&&&يزية وهم&&&ا يلم&&&ان بكاف&&&ة الجوان&&&ب الم&&&تعلقة    
بالمص&&&&الح الدول&&&&ية الم&&&&تعلقة بالمم&&&&تلكات الم&&&&نقولة، 
وبالتال&&&ي ف&&&إن آ&&&ندا س&&&تقدم إس&&&هاما آب&&&يرا ف&&&ي ه&&&ذا     

 .البروتوآول الفضائي

ونح&ن ن&ود أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن          
ل&&نظام الق&&ائم عل&&ى أس&&اس مع&&اهدات األم&&م   دع&&م آ&&ندا ل

الم&&&تحدة الت&&&ي تحك&&&م األنش&&&طة الفض&&&ائية ف&&&ي الوق&&&ت 
وم&ن الطبيع&ي أن آ&ندا منف&تحة، وتتق&بل آافة        . الحال&ي 

االق&&تراحات الهادف&&ة إل&&ى تحس&&ين ه&&ذا ال&&نظام، ولكن&&نا   
نع&يد التأآ&يد عل&ى أن ه&ذا ال&&نظام ق&د آ&ان مف&يدا لتلب&&ية        

ي فيما يخص مجال    احت&ياجات المج&تمع المدن&ي الدول&       
 .القانون الخاص بالفضاء

ونح&&ن ندع&&م الجه&&ود الم&&بذولة الت&&ي تس&&تهدف  
تش&&جيع آاف&&ة األم&&م ف&&ي آاف&&ة أنح&&اء الع&&الم لك&&ي توق&&ع   
عل&&ى المع&&اهدات المذآ&&ورة القائم&&ة ولك&&ي تص&&دقها،      
ونح&ن نظن أن من واجبات اللجنة الفرعية أن تستمر          

 .في بذل هذه الجهود، وشكرا سيدي الرئيس

 Fش&كرا ج&زيال لكندا على هذا البيان،      : يسالرئ
وشكرا على هذه العبارات اللطيفة التي وجهتموها لي 

وأود آذل&&&ك أن أش&&&كر الس&&&يد   . آرئ&&&يس له&&&ذه اللج&&&نة  
م&ندوب ب&يرو الموق&ر ال&ذي ق&د هنأني على ترأس هذه         
اللج&نة، ومع&ذرة ألنن&ي ل&م أتق&دم بالش&كر بع&د االن&&تهاء        

إلى المتحدث التالي واآلن ننتقل . فورا من بيان البيرو
عل&&ى القائم&&ة وه&&و م&&ندوب الص&&ين الموق&&ر، تفض&&ل       

 .سيدي

ت&رجمة فوري&ة من     ) (الص&ين (السFيد هوآFانغ     
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس، ب&&ادئ ب&&بدء،   ): اللغ&&ة الص&&ينية

اس&&محوا ل&&ي أن أتق&&دم لك&&م بالتهان&&ي باس&&م وف&&د الص&&ين 
الخت&يارآم رئيس&ا له&ذه اللج&نة الفرع&ية، ونح&ن نؤمن             

تكم وتعاون آافة الدول األعضاء في      بأن&ه بفضل آفاء   
إن . ه&ذه اللج&نة فإن أعمال هذه اللجنة ستكلل بالنجاح          

وف&&&د الص&&&ين سيش&&&ترك بفعال&&&ية ف&&&ي آاف&&&ة األنش&&&طة     
 .المتعلقة بمختلف البنود المسجلة في جدول أعمالنا

س&&&&يدي الرئ&&&&يس، إن ه&&&&ذا الع&&&&ام ه&&&&و الع&&&&يد   
األربعي&ن ألول رحل&ة بش&رية ف&ي الفضاء، وهو آذلك      

د األربعين لقرار األمم المتحدة لتشكيل هذه اللجنة  العي
. الفرع&ية القانون&ية المعن&ية بأنش&طة الفضاء الخارجي         

وخ&الل األربعي&ن س&نة الماض&ية ق&د حدث تطور آبير        
ف&&ي التكنولوج&&يات الفض&&ائية وف&&ي التش&&ريعات الت&&ي      

 .تحكم األنشطة الفضائية

وق&&د قام&&ت حكوم&&ة الص&&ين بوض&&ع قائم&&ة م&&ن  
واع&&د الت&&ي تحك&&م االستكش&&اف الفض&&ائي   الم&&بادئ والق

واس&&تخدامه ألغ&&راض س&&لمية، وق&&د ب&&دأ وض&&ع نظ&&ام     

 المعن&&&ية 1967دول&&ي له&&&ذه القواني&&&ن بوض&&&ع اتفاق&&&ية  
باس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي، وه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية     
لديه&&ا م&&ا يدعوه&&ا إل&&ى الفخ&&ر بم&&ا اس&&تطاعت إنج&&ازه    
خ&&الل الس&&نوات األربعي&&ن الماض&&ية، فق&&د اس&&تطعنا أن  

دخ&&&ل ف&&&ي حق&&&بة جدي&&&دة م&&&ن ال&&&تطورات ف&&&ي مج&&&ال  ن
 .استخدام الفضاء الخارجي

س&يدي الرئيس، لقد بدأ قرن جديد وبدأت ألفية       
جدي&دة، والق&رن الح&ادي والعشرين سيكون قرنا يشهد     
تط&&&&ورات إض&&&&افية ف&&&&ي مج&&&&ال اس&&&&تخدام الفض&&&&اء      
وتطب&&يقات األنش&&طة الفض&&ائية مم&&ا س&&يجلب مج&&تمعا     

وتش&&&اطرها، وس&&&نقوم جدي&&&دا مبن&&&يا عل&&&ى المعلوم&&&ات 
باس&&&&تخدام م&&&&وارد الفض&&&&اء وغ&&&&يرها م&&&&ن الم&&&&وارد   
واستكش&&&اف آيف&&&ية اس&&&تخدامها واالن&&&تفاع به&&&ا، إذن     
العل&&وم الفض&&ائية والتكنولوج&&يات الفض&&ائية ق&&د فتح&&ت  
المج&&&ال أم&&&ام ف&&&رص جدي&&&دة ولك&&&ن ف&&&ي الوق&&&ت ذات&&&ه 

 .ارتبطت بها تحديات جديدة

وإن اللج&&&&&&&نة الفرع&&&&&&&ية القانون&&&&&&&ية معن&&&&&&&ية   
ع اآلتي، آيف نستطيع أن نضمن من وجهة بالموضو

نظ&ر قانون&ية اس&تخدام ه&ذه التكنولوجيات والتطبيقات          
الفض&ائية بش&كل س&لمي؟ وآ&يف ل&نا أن نتفادى السباق             

 .نحو التسلح في الفضاء؟

وه&ناك بع&&ض ال&&دول الت&&ي ت&&تحلى بتكنولوج&&يا  
م&تقدمة في مجال األنشطة الفضائية، وهي تستمر في     

وأنظم&&&&ة للدف&&&&اع مض&&&&ادة  تطوي&&&&ر أس&&&&لحة فض&&&&ائية  
للص&واريخ باس&تخدام األقم&ار الصناعية، ومنذ دخول         
البش&&ر إل&&ى الفض&&اء الخارج&&ي ف&&إن اس&&تغالل الفض&&اء    
الخارج&ي أص&بح م&&ن الش&واغل الهام&ة الت&&ي يه&تم به&&ا      
المج&تمع الدول&ي، وق&د ت&م إح&راز بعض التقدم في هذا         
الص&&دد ولك&&ن، ال زل&&نا نف&&تقر إل&&ى آل&&يات دول&&ية فعال&&ة   

ون إساءة استخدام الفضاء الخارجي وال زلنا       تح&ول د  
بحاج&&ة إل&&ى وض&&ع م&&ثل ه&&ذه اآلل&&يات القانون&&ية، ول&&ذا   
فيتعي&ن عل&ى هذه اللجنة أن تتخذ تدابير فورية لوضع            
القواني&&&ن واللوائ&&&ح القانون&&&ية لم&&&نع اس&&&تخدام الفض&&&اء  

 .الخارجي في سباق التسلح

نيسان من  /ومنذ الحادي عشر من شهر أبريل     
تنعقد مؤتمرات دولية بشأن درء استخدام      ه&ذا الع&ام س    

الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي س&&باق التس&&لح، وس&&ينعقد ه&&ذا      
االج&&تماع ف&&ي موس&&كو، وم&&ن ش&&أن ه&&ذا االج&&تماع أن   
يح&رز الم&زيد م&ن ال&تقدم ف&ي مج&ال نزع األسلحة من               
الفض&اء الخارج&ي وتعزي&ز ال&تعاون الدولي في مجال           
االس&&تخدام الس&&لمي للفض&&اء الخارج&&ي، ونح&&ن نوج&&ه    
دع&وة لكاف&ة ال&دول األعض&اء ف&ي لجنة الكوبوس لكي            
تش&ارك بفعال&ية في أعمال هذا المؤتمر ضمانا لتكليله          
بال&نجاح، وق&د اقترح&نا آذل&ك أن تق&وم الدولة المضيفة           
له&&ذا المؤتم&&ر ب&&تقديم تقري&&ر ع&&ن ن&&تائج ه&&ذا المؤتم&&ر    

 .للدورة الحادية واألربعين للجنة آوبوس
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تأخر تطوير  ونح&ن أم&ام تحد جديد آبير وهو         
الق&انون الفض&ائي مقارن&ة بتقدم وتطور التكنولوجيات         
الفض&&ائية الس&&ريعة، إن ه&&ناك بع&&ض األنش&&طة الت&&ي      
يض&طلع به&&ا البش&ر ف&&ي الفض&اء الخارج&&ي ل&م تخض&&ع     
ألي&ة قواني&ن بع&د، وم&ن أم&ثلة ذل&ك ه&و إضفاء الطابع                
ال&&تجاري عل&&ى األنش&&طة الفض&&ائية مم&&ا يه&&دد البي&&ئة       

 .والفضاء الخارجي

ه&&&ذه الموض&&وعات الزال&&&ت تح&&تاج إل&&&ى   آ&&ل  
وفي هذا  . تقني&ن وإل&ى وض&ع تشريعات دولية تحكمها        

الص&&دد ف&&إن بع&&ض الوف&&ود ق&&د اقترح&&ت إدراج ب&&نود       
جديدة في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية، وإن       
وف&&د الص&&ين يرح&&ب بك&&ل المح&&اوالت الت&&ي تس&&تهدف    

ل تعزي&ز دور ه&ذه اللج&نة الفرعية القانونية ونحن نأم          
أن تك&ون هذه الدورة فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن          

ونظ&را ل&تعقد أنش&طة الفضاء الخارجي،        . ب&نود جدي&دة   
فإن&&&ه ق&&&د آن األوان لك&&&ي ن&&&درج ف&&&ي ج&&&دول أعمال&&&نا    
موض&&وع وض&&ع اتفاق&&ية ش&&املة موح&&دة تحك&&م أنش&&طة   

 .الفضاء الخارجي

وخ&الل دورة الكوبوس في العام الماضي فإن       
ا وإيران وروسيا قد تقدمت    بلغاريا والصين وآولومبي  

باق&&&&&&تراح مش&&&&&&ترك ف&&&&&&ي وث&&&&&&يقة عم&&&&&&ل مش&&&&&&ترآة  
A/AC.105/L228     وض&&&&&مائنها واح&&&&&د واث&&&&&نان بش&&&&&أن 

استص&&واب وض&&ع اتفاق&&ية ش&&املة دول&&ية موح&&دة بش&&أن 
ولذل&ك نق&ترح أن نواص&ل ف&ي دورتنا         . ق&انون الفض&اء   

ه&&&ذه ال&&&نظر ف&&&ي االق&&&تراحات ال&&&واردة ف&&&ي الوث&&&ائق     
 .المعروضة علينا

ي الرئيس، إننا نشيد بالجهود التي وختاما سيد
بذل&تها األمان&ة ومكت&ب ش&ؤون الفضاء، فبفضل جهود       
ه&&&ذه الجه&&&ات اس&&&تطعنا أن تك&&&ون لدي&&&نا ق&&&اعدة ج&&&يدة  

 .ننطلق منها في أعمالنا

ش&كرا لم&ندوب الص&ين الموقر على       : الرئFيس 
الم&&تحدث التال&&ي عل&&ى قائمت&&ي ه&&و س&&فير   . ه&&ذا الب&&يان

 .البرازيل الموقر، تفضل سيدي

ترجمة فورية من   ) (ال&برازيل (السFيد دوارت    
ش&كرا س&يدي الرئ&يس، اسمحوا لي      ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

أن أع&&بر ع&&ن تقدي&&ر وف&&دي لترأس&&كم ه&&ذه ال&&دورة، إن  
وف&&دي يؤم&&ن ب&&أنكم بكف&&اءتكم خ&&الل الس&&نوات ال&&ثالث   
المق&&&بلة م&&&ن ف&&&ترة والي&&&تكم س&&&تكللوا أعم&&&ال اللج&&&نة      

النجاح وسنحقق  الفرع&ية القانون&ية ال&تابعة للكوب&وس ب        
أه&داف بالغ&ة األهم&ية لخدم&ة مص&الح الق&انون الدولي           

 .وتطويره على الصعيد العالمي

ونح&&&&ن نؤي&&&&د م&&&&ا قال&&&&ه س&&&&فير ب&&&&يرو باس&&&&م     
الغ&روالك، ون&ود أن نض&يف بعض التعليقات على ما          

 .قاله

ف&ي نظرنا، سيدي الرئيس، إن اللجنة الفرعية        
األطر القانون&ية هي المنتدى الذي يتيح لنا استعراض          

القانون&&ية ووض&&عها لتنظ&&يم وتقني&&ن أنش&&طة البش&&ر ف&&ي  
مج&&ال الفض&&اء الخارج&&ي، وآذل&&ك األنش&&طة الم&&تعلقة    
به&ا، ونح&ن بحاج&ة إل&ى وض&ع مجموع&ة م&ن القواعد               
الم&تفق عل&يها لك&ي نحك&م هذه األنشطة، ونحن بحاجة            
إل&ى لوائ&ح دول&ية لك&ي نق&وم بتنظ&يم األنش&طة البشرية               

اع&&&ي ف&&ي إط&&&ار ذل&&&ك  ف&&ي الفض&&&اء الخارج&&ي وأن نر  
 .احتياجات الدول النامية

ونح&&ن ندع&&م التطب&&يق الك&&امل لخط&&ة األعم&&ال  
، ونحن نؤيد   3التي اتفقنا عليها في مؤتمر يونيسبيس       

آذل&&ك تعزي&&ز دور لج&&نة آوب&&وس والهي&&ئات الفرع&&ية    
 .التابعة لها

ونظرا لالتجاه نحو إضفاء طابع تجاري على       
 عل&&ى تش&&غيل األنش&&طة الفض&&ائية ف&&إن ال&&برازيل تعم&&ل

وه&&&&ذا " Alcantara"مرآ&&&&ز اإلط&&&&الق ف&&&&ي الكان&&&&تارة  
المرآ&&ز ال&&ذي يتم&&يز بوض&&ع جغراف&&ي مم&&تاز س&&يتيح     
تقدي&&م خدم&&ات لإلط&&الق، فعال&&ية م&&ن حي&&ث التكال&&يف     

وإن . وق&&&ادرة عل&&&ى الت&&&نافس م&&&ن الناح&&&ية ال&&&تجارية    
حكومة البرازيل تشجع إذن المناقشات التي سنجريها       

دول أعمالنا بشأن مفهوم    ف&ي إط&ار الب&ند التاسع من ج        
دول&&ة اإلط&&الق، ونح&&ن ن&&ود أن نش&&ترك بفعال&&ية ف&&ي       
الجه&&ود الم&&بذولة إلض&&فاء الم&&زيد م&&ن اإليض&&اح عل&&ى  
بع&&&ض الجوان&&&ب الم&&&تعلقة بمس&&&ؤوليات ال&&&دول ع&&&ن     
األض&&رار الت&&ي تحدثه&&ا األجس&&ام المطلق&&ة ف&&ي الفض&&اء 

ون&&ود آذل&&ك أن نوض&&ح مس&&ؤولية ال&&دول     . الخارج&&ي
رآت ف&ي عملية اإلطالق في إطار       النس&بية إذا م&ا اش&ت      
 .اتحادات دولية

ش&كرا ج&زيال للس&يد س&فير البرازيل         : الرئFيس 
عل&&ى ه&&ذا الب&&يان، وش&&كرا آذل&&ك له عل&&ى الع&&بارات         

 .اللطيفة التي وجهها إلى رئيس اللجنة

س&&&يداتي وس&&&ادتي، بذل&&&ك ننته&&&ي م&&&ن قائم&&&ة     
المتحدي&&ن م&&ن الوف&&ود األعض&&اء ف&&ي اللج&&نة الفرع&&ية    

ل أن ن&&رفع جلس&&ة ص&&باح ال&&يوم، الزال القانون&&ية، وق&&ب
عل&&ى قائمت&&ي اس&&م أح&&د المراقبي&&ن وه&&و مم&&ثلة االتح&&اد 
الدول&&&&ي للمالح&&&&ة الفلك&&&&ية وه&&&&و الس&&&&يدة دي أري&&&&انو  

 .وسأعطيها الكلمة

االتح&&اد الدول&&ي للمالح&&ة  (السFFيدة دي أريFFانو 
شكرا ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكليزية        ) (الفلك&ية 

لفرص&&&&&ة الت&&&&&ي س&&&&&يدي الرئ&&&&&يس، أش&&&&&كرآم عل&&&&&ى ا 
 .أعطيتموها لي ألخذ الكلمة وذلك لعدة أسباب

أوال، إنه يسعدني للغاية أن أحضر أعمال هذه 
والس&بب الثاني الذي    . ال&دورة تح&ت رئاس&تكم الجدي&رة       

يدعون&ي إل&ى الرض&ا والسرور هو أن االتحاد الدولي            
للمالح&&ة الفلك&&ية ي&&رى بعي&&ن االرت&&ياح اخت&&يار الس&&يد      

 .س ألعمال هذه الدورةنائب للرئي] ؟يوساآا؟[
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وس&&أقرأ عل&&يكم ن&&ص بيان&&ي باللغ&&ة اإلنكل&&يزية   
 .ألنه اللغة الرسمية لالتحاد الدولي للمالحة الفلكية

س&&يدي الرئ&&يس، إن&&ه م&&ن دواع&&ي س&&روري أن 
أتح&&دث أم&&ام ه&&ذه الم&&لء لك&&ي أنق&&ل لك&&م رس&&الة عل&&ى    
لس&&ان الس&&يد مارس&&يو نوغ&&يرا باربوس&&ا، وه&&و رئ&&يس   

 الفلك&ية، وق&د تم انتخابه أثناء        االتح&اد الدول&ي للمالح&ة     
المؤتم&ر ال&ذي انعقد في ريو دي جانيرو في البرازيل      

، وه&&و أول رئ&&يس 2000أآ&&توبر ع&&ام /تش&&رين األول
لالتح&&اد الدول&&ي للمالح&&&ة الفلك&&ية يأت&&ي م&&&ن بل&&د م&&&ن      

 .أمريكا الالتينية وهي البرازيل

وخ&الل المؤتم&ر الحادي والخمسين قد أتيحت        
ع&&دد آب&&ير م&&ن المواض&&يع الت&&ي  ل&&نا الفرص&&ة لمناقش&&ة 

تث&ير اه&تمام ال&دول األعض&&اء ف&ي االتح&اد، واس&&تطعنا      
 .آذلك أن ننتخب رئيسا جديدا وثالث نواب للرئيس

 صدرت  106وق&د أجرينا دورات فنية عددها       
 وث&&&يقة واس&&&تمعنا إل&&&ى ع&&&روض مخ&&&تلفة   970ع&&&نها 

وعقدن&&ا عش&&رة اج&&تماعات عام&&ة، وحض&&رها أعض&&اء 
علم&اء م&ن مخ&تلف المنظمات       مرموقي&ن م&ن الق&ادة وال      

الحكوم&&&ية وغ&&&ير الحكوم&&&ية الدول&&&ية وم&&&ن القط&&&اع      
الخ&&&اص، وق&&&د آ&&&ان الحض&&&ور آب&&&يرا وحض&&&ر ه&&&ذا    
االجتماع أآثر من ألفي شخص، ومنهم عدد آبير من         
الط&&الب، مم&&ا ي&&دل عل&&ى اه&&تمام الط&&الب والمج&&تمع     

 .الطالبي باألمور المتعلقة بالقانون الفضائي

حلقة العمل العاشرة وأود آذل&ك أن أش&ير إل&ى         
المش&ترآة بين األمم المتحدة واالتحاد الدولي للمالحة         
الفلك&&ية وال&&ذي انعق&&د ب&&نجاح ف&&ي س&&او خوس&&يه دوس      
آامبوس بالبرازيل، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الحادي       

 6والخمس&ين لالتح&اد، وه&ذه حلق&ة العم&ل قد تضمنت          
جلس&&ات وتناول&&نا ف&&يها مواض&&يع اس&&تخدام تكنولوج&&يا     

اء ف&&ي الم&&ناطق المداري&&ة لرص&&د إزال&&ة الغاب&&ات  الفض&&
وذل&&&&ك ف&&&&ي الم&&&&ناطق ش&&&&به القاحل&&&&ة وف&&&&ي الم&&&&ناطق  

 ممثل من   17وباإلض&افة إلى ذلك اشترك      . الحض&رية 
ال&دول النامية وأعربوا عن حالة تطبيقات التكنولوجيا    

 .الفضائية في بلدانهم

وق&&د ب&&دأت ف&&ترة رئاس&&ة الس&&يد باربوس&&ا ومع&&ه  
ع فيها لالضطالع بأنشطة في ب&دأت ف&ترة جدي&دة ن&تطل      

إط&ار االتح&اد بالم&زيد م&ن الزخم ونود أن نتعاون مع         
 .لجنة آوبوس في هذا الصدد

ش&&&&كرا ج&&&&زيال للعض&&&&و المراق&&&&ب : الرئFFFFيس
المم&ثل لالتح&اد الدولي للمالحة الفلكية، نشكرها على         
ه&ذا الب&يان وعل&ى ه&ذه العبارات اللطيفة التي وجهتها            

 .لبيانإلى الرئاسة في إطار هذا ا

ه&&ل ه&&ناك م&&ن متحدثي&&ن آخري&&ن ي&&ودون أخ&&ذ   
الكلم&ة ف&ي إط&ار الت&بادل الع&ام ل&آلراء؟ ه&ل هناك من            

دول أعض&&اء أو م&&ن مراقبي&&ن ي&&ودون أخ&&ذ الكلم&&ة؟ ال  
أرى أي طل&&ب للكلم&&ة، إذن بذل&&ك سنس&&تمر ف&&ي الب&&ند     

عص&&ر ال&&يوم، وس&&أقوم ب&&رفع   " ت&&بادل اآلراء"الثال&&ث 
رف&&ع الجلس&&ة فإنن&&ي وق&&بل أن أ. جلس&&ة اللج&&نة القانون&&ية

 .أذآرآم بجدول أعمالنا لعصر اليوم

سنس&&&تأنف أعمال&&&نا بال&&&نظر ف&&&ي الب&&&ند الثال&&&ث  
وبع&&د ذل&&ك إن س&&مح ل&&نا الوق&&ت " ت&&بادل الع&&ام ل&&آلراء"

بذل&&ك فس&&نبدأ ف&&ي ال&&نظر ف&&ي الب&&ند ال&&رابع م&&ن ج&&دول     
حال&&&ة مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة الخم&&&س  "األعم&&&ال، 

، وف&ي حوالي    "االم&تعلقة بالفض&اء الخارج&ي وتطب&يقه       
الس&اعة الرابعة إال عشر من العصر سنعلق مداوالتنا         
لك&&ي نس&&مح ب&&بدء ال&&ندوة الت&&ي ت&&نعقد بش&&أن المس&&ائل       
الم&&&&&تعلقة بتس&&&&&وية ال&&&&&نزاعات الم&&&&&تعلقة باألنش&&&&&طة   
الفضائية، وستنعقد هذه الندوة في تمام الساعة الرابعة 

هل لديكم من أسئلة أو تعليقات بشأن . ف&ي ه&ذه القاع&ة     
قد . األعمال المقترح عليكم؟ ال أرى أي تعليق      ج&دول   

تلقي&&&ت طل&&&با م&&&ن األمان&&&ة إلحاط&&&تكم علم&&&ا ب&&&بعض      
 .المعلومات واإلعالنات قبل أن نرفع هذه الجلسة

. ش&كرا س&يدي الرئيس، لدي إعالنان       : األمانFة 
أوال، بمناس&بة ان&تخاب الرئيس فالديمير آوبال رئيسا         

جنة القانونية  للج&نة الفرع&ية القانون&ية، فإن أعضاء الل        
مدع&&وون لت&&ناول مش&&روبا اح&&تفاال بان&&تخاب الرئ&&يس،  
وذل&&ك ف&&ي تم&&ام الس&&اعة الواح&&دة إال رب&&ع ف&&ي قاع&&ة        
موت&&زارت، ع&&ندما تذه&&بون إل&&ى المطع&&م ف&&ي الط&&ابق    
السفلي، وتتجهون إلى المبنى ج، فإنكم ستجدون قاعة 
موت&زارت، وه&&ي قاع&ة آب&&يرة نس&بيا تس&&تطيعون ف&&يها    

، في تمام الساعة الواحدة إال      ت&ناول بع&ض المرط&بات     
 .ربع

ثان&&يا، س&&ينعقد اج&&تماع لل&&دول األعض&&اء ف&&ي      
مجموع&&&&ة أوروب&&&&ا الغرب&&&&ية م&&&&ن الس&&&&اعة الواح&&&&دة    
والنص&ف حتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك في قاعة         

شكرا . 713المؤتم&رات في الطابق السابع في القاعة        
 .جزيال سيداتي سادتي

تك&&ن ه&&ناك أي  إن . ش&&كرا لم&&ندوب األمان&&ة  : الرئFFيس
 .مداخالت أخرى، فإنني أعلن رفع الجلسة

 05/12اختتمت الجلسة الساعة 
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