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توص&ية لج&نة اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                      
ويحتوي المحضر .  بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية          التاس&عة والثالثي&ن،   
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 اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في    آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل        
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                       
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 12/15الساعة افتتحت الجلسة 

 الس&ادة الم&ندوبون الموق&رون، أعلن     :الرئGيس 
 للج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية   671افت&&&تاح الجلس&&&ة رق&&&م   

المنب&&&&&ثقة ع&&&&&ن لج&&&&&نة اس&&&&&تخدام الفض&&&&&اء الخارج&&&&&ي 
 .لألغراض السلمية

المقترحات المقدمة للجنة استخدام الفضاء الخارجي      
فGي األغGراض السGلمية لبGنود جديGدة تGنظر فGيها لكي          

 اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية تتدارسها
 واألربعين

نواص&&ل دراس&&تنا للب&&ند العاش&&ر عل&&ى ج&&&دول      
المق&&ترحات المقدم&&ة للج&&نة اس&&تخدام الفض&&اء  "أعمال&&نا 

الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية لب&&نود جدي&&دة ت&&نظر   
فيها لكي تتدارسها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها    

 ".الثانية واألربعين

ود أن أقص&&ر جلس&&ة بع&&د الظه&&ر لك&&ي نس&&مح   أ
لألمان&ة أن تع&د ال&تقارير لك&ي تك&ون جاهزة في الوقت              

وبالتالي فإنني أعتمد على تعاونكم . المحدد صباح الغد
 .في هذا الشأن

وآم&ا يدرك السادة المندوبين فقد عقدت جلسة     
ثان&&ية للمش&&ارآة ه&&ذا الص&&باح وس&&أعطي الكلم&&ة للس&&يد   

 السيد نيكوالس هيدمان لكي     المنس&ق له&ذه المش&اورات     
ي&رفع ل&نا تقري&را ح&ول الن&تائج الت&ي توص&لوا إل&يها في              

 .هذا الفريق العامل

ت&&رجمة فوري&&ة ) (الس&&ويد(هGGيدمان . السGGيد ن
شكرا سيدي الرئيس، في جلسة   ): م&ن اللغ&ة اإلنكليزية    

هذا الصباح أبديت بعض المالحظات في الجزء األول 
جرينا جولة ثانية   م&ن المش&اورات غ&ير الرس&مية وقد أ         

له&&&&&ذه المش&&&&&اورات غ&&&&&ير الرس&&&&&مية وأود أن أب&&&&&دي   
 .مالحظات إضافية

آما استمعتم فقد توصلنا إلى توافق في اآلراء        
ح&&ول الب&&ند الثام&&ن آب&&ند ف&&ريد، وأيض&&ا بالنس&&بة للب&&ند       
الخاص بالمصالح الدولية على المعدات المتنقلة، وهذا 

األمانة الب&ند سينقس&م إل&ى بندي&ن فرعيين، أي أن تعمل          
األم&&&م الم&&&تحدة آس&&&لطة إش&&&رافية بموج&&&ب مش&&&روع      
ال&بروتوآول األولي، وأيضا دراسة العالقة بين أحكام        
المش&&&&&روع األول&&&&&ي لل&&&&&بروتوآول وحق&&&&&وق ال&&&&&دول    

وه&ذا الفريق  . وال&تزاماتها تح&ت نظ&ام قانون&ي فض&ائي      
 .العامل سينظر في هذين البندين بشكل منفصل

لتوصل الس&يد الرئ&يس، ع&الوة عل&ى ذلك، تم ا       
إلى توافق باآلراء بأن تعد األمانة تقريرا بالتشاور مع       

 .المستشار القانوني لكي ينظر فيه الفريق العامل

واآلن ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس، آان&&ت ه&&ناك بع&&ض   
المق&ترحات األخ&رى الت&ي ناقش&ناها خ&الل المشاورات         
غ&&&ير الرس&&&مية، أوله&&&ا الب&&&ند التاس&&&ع الم&&&تعلق بالدول&&&ة  

ات أخ&&&رى أعرض&&&ت خ&&&الل المطلق&&&ة، فه&&&ناك مق&&&ترح
اللج&نة الفرع&ية القانون&ية، ووج&دت أنه ال يوجد توافق            
ف&&&&ي اآلراء وال يوج&&&&د تف&&&&اهم مش&&&&ترك ح&&&&ول ه&&&&ذه      

أجري&نا مناقشات مثمرة ولكننا لم نتوصل       . المق&ترحات 
 .شكرا. إلى توافق في اآلراء حول هذه المقترحات
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ش&كرا للس&يد ه&يدمان، الس&يد الموقر         : الرئGيس 
نسق المشاورات غير الرسمية حول مندوب السويد وم

 .جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية واألربعين

واآلن س&أعطي الكلم&ة ألي وف&د ي&ود أن ي&تقدم      
بب&&يان رس&&مي ف&&ي ه&&ذا الس&&ياق الرس&&مي، أي الجلس&&ة      
العام&ة للج&نة الفرع&ية القانون&ية ح&ول ه&ذا البند وحول         

ن أود أن أذآ&&ر الس&&ادة الوف&&ود ب&&أ . المق&&ترحات المقدم&&ة
هذه هي الفرصة األخيرة للتقدم بمثل هذه البيانات أمام 

الكلم&&&ة . ه&&&ذه ال&&&دورة له&&&ذه اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية 
 .للواليات المتحدة األمريكية

الوالي&&&&&ات الم&&&&&تحدة  (ماتGGGGGياس . السGGGGGيد س
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

ت غير  السيد الرئيس، خالل المشاورا   . س&يدي الرئيس  
الرس&&&مية الت&&&ي أجري&&&ناها ه&&&ذا الص&&&باح ح&&&ول الب&&&ند      
. العاش&&ر، والت&&ي أداره&&ا باق&&تدار الس&&يد م&&ندوب الس&&ويد

وآان&ت هناك مناقشات آما ذآر حول البند التاسع، أي       
وما إذا آانت هناك    " مفه&وم م&راجعة الدول&ة المطلق&ة       "

فرص&&ة لل&&دول أن ت&&تقدم بمداخل&&ة ح&&ول مفه&&وم الدول&&ة    
التذآير في استنتاجات الفريق العامل المطلقة، وأن يتم 

وقد أعرب وفد بالدي رأيه بأنه . المعن&ي بالب&ند التاس&ع    
. م&&ن غ&&ير المستص&&وب أن ي&&درج م&&ثل ه&&ذا الب&&ند اآلن  

ولكن&&نا أخذن&&ا م&&أخذ الج&&د االعت&&بارات الت&&ي طرح&&تها      
الوفود األخرى وذلك لضرورة التذآير في استنتاجات       

 .مطلقةالفريق المعني أي بمفهوم الدولة ال

إذن، م&ا أق&ترحه ه&و أن تقرير اللجنة الفرعية         
حول البند العاشر يمكن أن يورد إشارة إلى أن الفريق  

مسائل متعلقة بمعاهدات   "الع&امل المعن&ي بالبند الرابع       
، يمكن لهذا   "األم&م الم&تحدة الخم&س للفض&اء الخارجي        

الف&ريق أن ي&راجع تطب&يق وتنفيذ مفهوم الدولة المطلقة       
في استنتاجات الفريق العامل المعني بالبند      آما وردت   

التاس&ع، بم&ا ف&ي ذل&ك ال&تقرير المق&دم م&ن األمان&ة، وقد                 
 .درسناه هالل هذه الدورة تحت البند التاسع

إذن، علي&نا أن نوف&ر محف&ال ف&ي س&ياق الفريق             
الع&&&امل المعن&&&ي بالب&&&ند ال&&&رابع وذل&&&ك لدراس&&&ة آاف&&&ة      

. المطلقةاالس&تنتاجات الخاص&ة بتطب&يق مفه&وم الدول&ة           
 .شكرا

شكرا للسيد الموقر مندوب الواليات : الرئيس
الم&تحدة األمريك&ية لمداخلتك والقتراحك الخاص بحل        
ه&ذه المس&ألة الم&تعلقة بكيف&ية دراس&ة ه&ذه القضايا التي          
ورد اإلش&&&ارة إل&&&يها ف&&&ي اس&&&تنتاجات الف&&&ريق الع&&&امل    

 .المعني بالبند الرابع

 لك&&م اس&&تراليا عل&&ى قائم&&ة المتحدثي&&ن أمام&&ي،   
 .الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (اس&&تراليا(بGGيل . السGGيد ا
شكرا سيدي الرئيس، أردت فقط أن      ): اللغة اإلنكليزية 

آما ذآرنا  . أتق&دم ب&بعض التعقي&بات ح&ول الب&ند التاس&ع           

ه&&&ذا الص&&&باح فإن&&&نا نفض&&&ل إدراج ب&&&ند ع&&&ام يت&&&ناول      
اس&تعراض مفه&وم الدول&ة المطلقة وآنا نعتقد أنه هناك        

ولكننا استمعنا  . اء حول هذا الموضوع   تواف&ق ف&ي اآلر    
عل&&ى أي&&ة ح&&ال فإن&&نا ن&&ود أن نؤي&&د     . إل&&ى آراء مخالف&&ة 

االق&&&تراح الب&&&ناء ال&&&ذي تقدم&&&ت ب&&&ه الوالي&&&ات الم&&&تحدة  
األمريك&&ية، أي أن نطل&&ب إل&&ى الف&&ريق الع&&امل المعن&&ي   

 .شكرا. بالبند الرابع أن ينظر في مفهوم الدولة المطلقة

. ندوب استرالياشكرا للسيد الموقر م: الرئيس
 .والكلمة اآلن للسيد الموقر مندوب الهند

ت&&&&رجمة ) (اله&&&&ند(شGGGGاوداري . ك. السGGGGيد ب
شكرا سيدي الرئيس، آما ): فورية من اللغة اإلنكليزية

أعرب&نا ع&ن رأي&نا م&ن قبل، فإننا نود أن نرى هذا البند      
. ولكن&&نا نرح&&ب باق&&تراح الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية   

 .شكرا

.  للس&&يد الموق&&ر م&&ندوب اله&&ندش&&كرا: الرئGGيس
 .هل هناك من وفود أخرى؟ اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسGGGابوغلو . السGGGيد ف
السيد الرئيس، أردت فقط    ): فوري&ة م&ن اللغة الفرنسية     

أن أؤي&د فق&ط اق&تراح الواليات المتحدة األمريكية وهو            
 .شكرا. اقتراح مفيد للغاية

. انشكرا للسيد الموقر مندوب اليون    : الرئGيس 
 .إيطاليا ثم البرازيل

ترجمة فورية من   ) (إيطاليا(زانغي  . السGيد ك  
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس، ف&&يما ي&&تعلق  ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

بمفه&&وم الدول&&ة المطلق&&ة آ&&دت ق&&د أعرب&&ت ع&&ن تأي&&يدي   
إلبق&&&اء ه&&&ذا الب&&&ند عل&&&ى ج&&&دول األعم&&&ال أو م&&&تابعة      
اس&&&تنتاجات الف&&&ريق الع&&&امل المعن&&&ي به&&&ذا الموض&&&وع  

إذن، فحالة هذه المهمة .  لمدة ثالث سنوات  وال&ذي عما  
للفريق العامل فإنني أؤيد هذا الحل شريطة أن يرد في 
ال&تقرير أن والي&ة فريق الخبراء يجب أن تتسع لتشمل           

آذلك فإنني أنوي أن . استعراض مفهوم الدولة المطلقة
أت&ناول اق&تراحانا، ال أع&رف ما إذا آان هذا هو الوقت       

 .شكرا. ألمر في مرحلة الحقةالمالئم أم أتناول ا

. ش&كرا للسيد الموقر مندوب إيطاليا     : الرئGيس 
ف&&&يما ي&&&تعلق بالج&&&زء الثان&&&ي م&&&ن مداخل&&&تكم أرج&&&و أن  

الس&&يد الموق&&ر  . ت&&تكرموا ب&&اإلدالء ف&&ي م&&رحلة الحق&&ة    
 .مندوب البرازيل له الكلمة

ترجمة ) (البرازيل(اليته دا سيلفا    . السيد س 
كرا سيدي الرئيس، إن    ش): فوري&ة من اللغة اإلنكليزية    

وف&د ال&برازيل ي&ود أيضا أن يؤيد الرأي اإليجابي الذي       
 .شكرا. تقدم به مندوب الواليات المتحدة األمريكية

شكرا للسيد الموقر مندوب البرازيل : الرئيس
ه&ل ه&ناك م&ن وف&د آخ&ر يود أن يتناول             . عل&ى إس&هامه   

 .هذا البند بالذات؟ مندوب االتحاد الروسي له الكلمة
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) االتح&&اد الروس&&ي(آولوسGGوف . م. سGGيد يال
ي&&بدو أن ه&&ناك  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الروس&&ية   (

رغ&بة مش&ترآة ف&ي تمثيل الفريق العامل المعني بالبند           
. ال&&رابع لل&&نظر ف&&ي اس&&تعراض مفه&&وم الدول&&ة المطلق&&ة  

ولكن&&نا ن&&ود اإلش&&ارة ف&&ي ال&&تقرير إل&&ى أن&&نا نواف&&ق عل&&ى 
مس&&ألة تطب&&يق  ذل&&ك ش&&ريطة أال يم&&س الف&&ريق الع&&امل   
 .المعاهدات الخمس للفضاء الخارجي

ش&كرا للس&يد الموقر مندوب االتحاد       : الرئGيس 
 .الواليات المتحدة األمريكية. الروسي

الوالي&&&&&ات الم&&&&&تحدة  (ماتGGGGGياس . السGGGGGيد س
أود ): ت&رجمة فوري&ة م&ن اللغة اإلنكليزية       ) (األمريك&ية 

فق&&ط التعقي&&ب عل&&ى م&&ا قال&&ه م&&ندوب االتح&&اد الروس&&ي،  
ة بالتحديد في التقرير إلى أن البند الرابع واسع         اإلش&ار 

ب&&القدر الكاف&&ي ليغط&&ي الدول&&ة المطلق&&ة فه&&ذا ال يعن&&ي       
توس&يعا أو تحدي&دا له&ذا الب&ند بما ال يسمح بإدراج بنود              

نيت&نا ه&ي أن ال&نظر ف&ي مفه&وم الدولة المطلقة         . أخ&رى 
هو في سياق البند الرابع والفريق العامل المعني بالبند  

بالط&بع األم&ر يتعلق بنطاق تطبيق المعاهدات        ال&رابع،   
الخم&س الخاص&ة ب&األمم الم&تحدة، إن ه&ذا ليس توسيعا        
لنطاق البند الرابع، أو أنه تقييد لكافة البنود التي يمكن         
أن ت&ندرج تح&ت ه&ذا الب&ند ولكن&نا مجرد أننا نفضل أن         

 .شكرا. يتم مناقشة هذا البند تحت البند الرابع

ح الذي تقدم به مندوب     هل هذا الشر  : الرئيس
الوالي&ات المتحدة األمريكية مرض لكافة الوفود؟ نعم،      

 .يبدو أن األمر قد اتضح

الس&&&&ادة الم&&&&ندوبون الموق&&&&رون، أع&&&&تقد أن&&&&نا  
توص&لنا إل&ى تواف&ق ف&ي اآلراء ح&ول ه&ذا البند، أي أن         
إدراج االستنتاجات التي توصلنا إليها بعد مناقشة البند     

الفريق العامل المعني بالبند    التاسع وإدراجها في عمل     
ال&&رابع خ&&الل ال&&دورة القادم&&ة للج&&نة الفرع&&ية ق&&د ح&&از    

تقرر األمر على   عل&ى ال&توافق الع&ام ف&ي اآلراء، إذن،           
 .هذا النحو

واآلن يمكن&&نا أن نن&&تقل إل&&ى نق&&اط متبق&&ية رف&&ع  
بش&أنها الس&يد م&ندوب الس&ويد تقري&را عنها، لكم الكلمة             

ل&يا، ألنك&م ذآرتكم من      اآلن الس&يد الموق&ر م&ندوب إيطا       
 .قبل أنكم تنوون تناول هذا الموضوع

ترجمة فورية من   ) (إيطاليا(زانغي  . السGيد ك  
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس، ف&&ي واق&&ع     ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

األم&&ر م&&ر ث&&الث س&&نوات عل&&ى االق&&تراح ال&&ذي تق&&دم        
االتح&&&&اد الروس&&&&ي، وورد م&&&&رة أخ&&&&رى م&&&&ن خ&&&&الل   

وس&&ي والص&&ين  االق&&تراح ال&&ذي تقدم&&ت ب&&ه االتح&&اد الر  
وه&&&نا أش&&&ير إل&&&ى مس&&&ألة دراس&&&ة ومالئم&&&ة  . وال&&&يونان

وفي واقع األمر فإننا  . واستص&واب المعاهدات الخمس   
ل&م نس&&تطع التوص&&ل إل&&ى تواف&ق ف&&ي اآلراء ب&&ل وص&&لنا   

أتسائل على الرغم من ذلك ما إذا       . إل&ى ط&ريق مسدود    
آ&نا نس&تطيع أن نفك&ر مل&يا ق&بل أن نت&ناول م&رة أخرى               

نن&&ي ش&&عرت بحساس&&ية ع&&ندما أش&&ار     ه&&ذا االق&&تراح أل 

� البروفس&ور آولوس&وف إلى أن لجنتنا        �أمام هذه  
اللج&&&&نة ب&&&&أن المع&&&&اهدات الخم&&&&س ال تواآ&&&&ب ال&&&&تقدم   

ولك&&&ي نك&&&ون متس&&&قين فاألم&&&ر   . التكنولوج&&&ي الحال&&&ي 
يتطل&&ب م&&راجعة له&&ذه الم&&بادئ، وبالط&&بع فإن&&نا ن&&ود أن  
نم&س هذه المعاهدات الخمس التي تمثل صلب القانون         

بالط&بع ق&د يكون هناك عدم اتفاق في         . ل&ي للفض&اء   الدو
ولك&&ن أود . ط&&ريقة ت&&ناول ه&&ذا األم&&ر م&&ن المنظوري&&ن  

هذا ] ؟ي&تعذر سماعها؟ [أتس&ائل م&ا إذا آ&نا نس&تطيع أن        
االق&تراح م&ن االتح&اد الروسي ألنه قدم أوال منذ ثالث            
س&&نوات وع&&ندئذ طرح&&نا إمكان&&ية ت&&ناول مفه&&وم الدول&&ة  

.  ضئيل من هذا الموضوع    آ&ان مجرد جانب   . المطلق&ة 
وذآ&رنا أن ه&ناك العدي&د من المفاهيم واألفكار الواردة           
ف&&ي االتفاق&&ية الحال&&ية والت&&ي تس&&تحق ال&&نظر ف&&يها لك&&ي    

عل&&ى ض&&وء الوض&&ع  ] ؟ي&&تعذر س&&ماعها؟[نع&&رف م&&اذا 
الراه&ن من التطورات التكنولوجية وبالتالي فقد عزلنا        

ن هذا ، إال أ  ]؟ي&تعذر سماعها؟  [مفه&وم الدول&ة المطلق&ة       
ل&&م يك&&ن ه&&و الوح&&يد دون المس&&اس باالتفاق&&ية الدول&&ية      
ولك&ن علي&نا أن نفك&ر ف&ي بعض التعبيرات على ضوء             

 .الوضع القانوني والتكنولوجي

أتذآ&&ر ف&&ي ذل&&ك الحي&&ن، أن&&نا أث&&رنا موض&&وع      
المنظمات الدولية الحكومية التي تشترك بشكل متزايد       

 وما 1997ف&ي أنش&طة الفض&اء ف&ي حي&ن أن آنذاك في         
عده&&&ا م&&&ن س&&&نوات وق&&&ت المع&&&اهدات ل&&&م يك&&&ن ل&&&تلك   ب

المنظمات نفس الدور الذي تلعبه اليوم وبإمكاننا آذلك         
أن نض&&يف اآلث&&ار المترت&&بة بالنس&&بة لم&&نظمات دول&&ية     
أخ&رى تعم&ل ف&ي مج&ال الفض&اء م&نظمات غ&يرت من               
طابعه&ا وم&ن ال&دور ال&ذي تلعبه، وتحولت من مؤسسة        

تلس&&&ات حكوم&&&ية إل&&&ى مؤسس&&&ة خاص&&&ة، أش&&&ير إل&&&ى ان 
إذن، م&&ا م&&ن ش&&ك أن ه&&ناك مفاه&&يم أخ&&رى     . وغ&&يرها

وأوض&اع س&تظهر وس&ف تستوجب منا بعض التفكير،         
 ه&&&ذا ال يعن&&&ي عل&&&ى اإلط&&&الق أن&&&ه علي&&&نا أن نع&&&دل   

 .المعاهدات إلى ماال نهاية

وعل&&&&ى ض&&&&وء ه&&&&ذه االعت&&&&بارات مج&&&&تمعة،   
أتسائل، أال يمكننا أن نطبق الفلسفة التي جعلتنا ندرس        

لمطلق&&ة، أن نط&&بق ه&&ذه الفلس&&فة عل&&ى    مفه&&وم الدول&&ة ا 
مفاه&يم أخ&رى ف&ي واق&ع األم&ر ع&ندما نقرأ المعاهدات              

 .القائمة بعناية وبدقة

ال أود أن أق&&ترح عل&&يكم اآلن وال&&يوم مفهوم&&ا    
جدي&دا ألن الوق&ت ق&د تأخ&ر، ولك&ن ه&ناك إمكانية وفي               
نف&&&&س الس&&&&ياق ال&&&&ذي أدى بوف&&&&د الوالي&&&&ات الم&&&&تحدة     

الوس&&&ط ال&&&ذي قبل&&&ناه، أن األمريك&&&ية إل&&&ى تقدي&&&م الح&&&ل 
نعطي للجنة التي تدرس وضع المعاهدات واالتفاقيات       
الدول&&ية ولديه&&ا والي&&ة واس&&عة ال&&نطاق، أي أن&&نا ع&&ندما    
نق&&&ول أنه&&&ا س&&&تدرس ه&&&ذه القض&&&ايا الخاص&&&ة بتطب&&&يق  
المع&اهدات، ف&ي ه&ذه الحال&ة أمامها فرصة لدراسة أي             
أم&&&ور أخ&&&رى مرت&&&بطة بذل&&&ك أن نعط&&&ي ه&&&ذه اللج&&&نة   

ي&ر األفك&ار الت&ي ج&اءت في أساس اقتراح           فرص&ة تطو  
م&نذ ثالث أعوام والتي تناولها      ] ؟الس&وفييتي؟ [االتح&اد   

م&&&ن جدي&&&د ص&&&باح ال&&&يوم وذل&&&ك بغ&&&رض اس&&&تخالص   
موض&وع آخ&ر آ&الذي درس&ناه م&ن ق&بل الدولة المطلقة              
عل&ى س&بيل الم&ثال وض&ع الم&نظمات الدولية الحكومية        
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 أو الم&نظمات الحكوم&ية الت&ي خضعت للخصخصة أو          
أي مس&ألة أخ&رى تطرح نفسها بالنسبة لتطبيق معاهدة        

 .أو أخرى

األم&&ر ي&&تعلق ببس&&اطة أن نح&&دد بدق&&ة الوالي&&ة     
الت&ي س&نوآل بها للفريق العامل آي نسمح لهذا الفريق          
المعن&ي بالمع&اهدات الخمس، أن نسمح له باالضطالع    
بدق&&ة وع&&ناية عل&&ى االتفاق&&يات والمع&&اهدات وإن آ&&ان     

ي&&نا الف&ريق دراس&&ة معي&نة آ&&تلك   ه&ناك مج&&ال يق&ترح عل  
بإمكاننا . الت&ي ق&ررناها بالنس&بة لمفه&وم الدولة المطلقة         

إذن، أن نط&&&بق نف&&&س الفلس&&&فة بالنس&&&بة لموض&&&وعات    
 .شكرا سيادة الرئيس. أخرى تستحق منا بعض التفكير

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل إيطال&&يا الموق&&ر   : الرئGGيس
 .على هذا البيان، وأشكرك على اقتراحك

ض&&&اء الموق&&&رون، ه&&&ل نواص&&&ل   الس&&&ادة األع
العم&&ل اآلن عل&&ى أس&&اس ه&&ذا االق&&تراح ال&&ذي تق&&دم ب&&ه    
الس&&يد مم&&ثل إيطال&&يا، بالنس&&بة لوالي&&ة اللج&&نة الفرع&&ية     
وف&ريقها الع&امل المعن&ي بالب&ند ال&رابع م&ن ب&نود جدول             

 .األعمال؟ الواليات المتحدة األمريكية

الوالي&&&&&ات الم&&&&&تحدة  (ماتGGGGGياس . السGGGGGيد س
شكرا ):  فورية من اللغة اإلنكليزيةترجمة) (األمريكية

لق&د استمعنا بكل اهتمام للتعليقات التي       . س&يادة الرئ&يس   
أبداه&ا الس&يد م&ندوب إيطال&يا، وعل&ي أن أع&ترف على              
ال&&رغم م&&ن ذل&&ك أن&&نا ن&&نظر إل&&ى المس&&ألتين عل&&ى أنهم&&ا  

مس&&ألة دراس&&ة مفه&&وم الدول&&ة   . مختلف&&تان ف&&ي طابعهم&&ا 
ها وم&ا بي&ن االقتراح    المطلق&ة ال يمك&ن المقارن&ة م&ا بي&ن          

ال&&ذي تق&&دم ب&&ه م&&ندوب إيطال&&يا، بالنس&&بة الس&&تعراض      
الف&&ارق أساس&&ا ه&&و التال&&ي، س&&يادة . المع&&اهدات الخم&&س

 .الرئيس

آما اقترحت صباح اليوم في المشاورات غير 
الرس&مية، ف&إن انش&غاالتنا بخص&وص جهود تبذلها هذه           
اللج&&نة الفرع&&ية م&&ن أج&&ل ت&&ناول االتفاق&&يات العالم&&ية،    

هوم&&نا ه&&و أن الموض&&وع اآلن مط&&روح عل&&ى بس&&اط مف
وإذا ما آنا نتحدث عن اتفاقية أو معاهدة دولية . البحث

وح&يدة فه&ذا يعن&ي ضمنا أننا سنستبعد ما هو قائم اآلن             
وال أعتقد أن   . ونس&تبدله به&ذه االتفاقية الشاملة العالمية      

ه&ناك م&ن بإمكان&ه أن يؤآ&د أن&نا بمج&رد أن نعمل على          
فاق&&ية العالم&&ية الش&&املة، م&&ا م&&ن أح&&د      وض&&ع ه&&ذه االت 

بإمكان&&ه أن يؤآ&&د أن&&ه ل&&ن يك&&ون ه&&ناك تغي&&يرات تدخ&&ل  
عل&&ى االتفاق&&يات والمع&&اهدات القائم&&ة، س&&تكون ه&&ناك     
مفاوض&ات ستفض&ي والش&&ك إل&ى وض&&ع ه&ذه االتفاق&&ية     

 .العالمية الشاملة وستغير األوضاع

أم&&&ا بالنس&&&بة لمفه&&&وم الدول&&&ة المطلق&&&ة، فه&&&ذا     
س&&ياق المع&&اهدات القائم&&ة، ولك&&ن ال  ي&&ندرج تمام&&ا ف&&ي  

يمكن&نا أن نق&ول أن&نا سنض&ع اتفاق&ية عالمية شاملة ألن             
ه&&&ذا مع&&&ناه أن&&&نا س&&&نفقد المج&&&تمع الدول&&&ي ثق&&&ته ف&&&ي        

 .شكرا سيادة الرئيس. المعاهدات الخمسة القائمة

ش&&&كرا لمم&&&&ثل الوالي&&&ات الم&&&&تحدة   : الرئGGGيس 
نه أعطي الكلمة اآلن للسيد ممثل إليطاليا أل. األمريكية

ي&بدو ل&ي أن&ه يود ربما أن يفسر بشكل أفضل مضمون      
 .اقتراحه

ترجمة فورية من   ) (إيطاليا(زانغي  . السGيد ك  
ربم&&ا ب&&الفعل . ش&كرا س&&يادة الرئ&يس  ): اللغ&ة اإلنكل&&يزية 

أس&أت اإلع&راب ع&ن فكرت&ي، أو ربما آان هناك سوء      
لق&&د تجنب&&ت عم&&دا أن أتح&&دث ع&&ن اتفاق&&ية عالم&&ية . فه&&م

ع&&ن أي تعدي&&ل، ألنن&&ي أع&&رف أن  ش&&املة وأن أتح&&دث 
ه&ذه الفك&رة ل&م تحظ&ى بتوافق في الرأي، وبالتالي فلقد          
لجئ&&ت إل&&ى المص&&طلحات القديم&&ة أي أن نتوص&&ل إل&&ى   

 .وضع ولم أشر إلى اتفاقية وحيدة

أآ&رر الغ&رض م&ن اقتراحي، الغرض هو أن          
نع&رف، أن نتبي&ن ونكتش&ف م&ا إذا آان&ت هناك مفاهيم              

المطلق&&ة تس&&تحق الدراس&&ة أخ&&رى أس&&وة بمفه&&وم الدول&&ة 
وذل&ك دون أن نمس بالمعاهدات الخمسة القائمة ودون         
أن نق&ترح اتفاقية عالمية شاملة أو وحيدة، ألنني أدرك     
آ&&ل اإلدراك، وآم&&ا أش&&ار م&&ندوب الوالي&&ات الم&&تحدة      
األمريك&&ية، أدرك آ&&ل اإلدراك اآلث&&ار الت&&ي يمك&&ن أن     

ار تترت&ب عل&ى وض&ع اتفاق&ية وح&يدة شاملة عالمية، أث          
ولكن، آل ما أطلبه هو،   . ذل&ك عل&ى المعاهدات القائمة     

أن&ه إذا م&ا آان&ت ه&ناك إمكان&ية إلى جانب مفهوم دولة               
اإلط&الق أن ن&نظر ف&ي مفه&وم أو مفهومي&ن آخرين فال       
ضرر من ذلك دون أن نمس بالمعاهدات، الغرض هو 
أن نوض&&ح تل&&ك المفاه&&يم الت&&ي آان&&ت ربم&&ا الس&&بب ف&&ي  

ل على المعاهدات، الغرض    عدم تصديق عدد من الدو    
إذن ه&&و أن نيس&&ر تص&&ديق ه&&ذه المع&&اهدات وأن نمه&&د   
الط&&ريق أم&&ام التص&&ديق عل&&ى ه&&ذه المع&&اهدات، ألنن&&ي   
أرى ب&&&الفعل أن ه&&&&ناك مفاه&&&&يم غ&&&ير مفه&&&&وم الدول&&&&ة   

 .شكرا. المطلقة بحاجة إلى مزيد من التدقيق والتفكير

أش&&كر الس&&يد مم&&ثل إيطال&&يا الموق&&ر   : الرئGGيس
وأود أن أعرف ما إذا آانت هناك       . ضيحعلى هذا التو  

وف&ود أخ&رى ترغ&ب ف&ي ت&ناول الكلم&ة ح&ول هذا البند                
أرى الس&&&يد م&&&ندوب ال&&&يونان ي&&&رفع الفت&&&ته، . بال&&&تحديد
 .فليتفضل

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسGGGابوغلو . السGGGيد ف
. ع&&&ذرا س&&&يادة الرئ&&&يس): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الفرنس&&&ية

ن أسجل  السيد الرئيس، علي أ   . أش&كرك س&يادة الرئيس    
ب&دوري أن ه&دف الف&ريق الع&امل المعن&ي بالب&ند الرابع             
من جدول األعمال أن والية هذا الفريق واسعة بالقدر         
الكاف&ي ال&ذي يس&مح بإمكانية تطوير أفكار جديدة وبعد           
ذل&&&&ك يس&&&&مح ب&&&&العودة أم&&&&ام الجلس&&&&ة العام&&&&ة ل&&&&تقديم    

الوالي&&ة واس&&عة  . مق&&ترحات، آم&&ا ق&&ال م&&ندوب إيطال&&يا  
ول&يس ه&ناك م&ا يحول وما يمنع الفريق    ب&القدر الكاف&ي     

م&ن تطوي&ر عدد من األفكار مع النظر في هذا الوضع         
غ&ير المرض&ي بالنس&بة لعدد قليل من التصديقات على           

ه&&ذا األم&&ر، علي&&نا أن ندرس&&ه ف&&ي إط&&ار      . المع&&اهدات
الف&&&ريق الع&&&امل آ&&&&ي نش&&&جع عل&&&ى أآ&&&&بر ع&&&دد م&&&&ن      

ن بإمكان&&ي إذن أ. التص&&ديقات بالنس&&بة له&&ذه المع&&اهدات
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أق&ول أنني واثق على مواصلة العمل الذي نقوم يه في           
 .الوقت الراهن

ه&ل ه&ناك من وفود      . ش&كرا لل&يونان   : الرئGيس 
أخ&رى ترغ&ب بالتعل&يق، خاصة حول هذا الموضوع؟          

 .آال، أعتقد إذن، أن استنتاجات النقاش هي التالية

أي قض&&ية يمك&&ن أن ت&&ثار أث&&ناء مناقش&&ة الب&&ند     
م&ال له&ذه اللج&نة الفرع&&ية    ال&رابع م&ن ب&نود ج&دول األع    

القانون&ية ف&&ي دورته&&ا القادم&&ة، وذل&&ك ف&&ي إط&&ار اللج&&نة  
الفرع&ية في حد ذاتها وفي إطار الفريق العامل، يمكن          
إذن ت&&ناول أي قض&&ية جدي&&دة ت&&ثار آم&&ا آان&&ت الح&&ال       
بالنس&بة لمفه&وم الدول&ة المطلق&ة ال&ذي ي&درس في إطار              

تصاص وهناك اتفاق حول تفسير اخ    . ه&ذا الب&ند الرابع    
لن نغير  . ووالي&ة الف&ريق الع&امل المعن&ي بالب&ند ال&رابع           

الوالي&ة واالختص&اص ال&ذي حددن&اه في العام الماضي           
بالنس&&بة للف&&ريق ولكن&&نا وص&&لنا إل&&ى تف&&اهم ف&&يما بين&&نا       
بالنس&بة لتفسير هذه الوالية وهذا االختصاص استجابة     

هل توافقون . للطلب الذي تقدم به السيد مندوب إيطاليا  
 .تقرر األمرلك؟ على ذ

ه&&ل نس&&تمع إل&&ى بع&&ض المتحدثي&&ن اآلخري&&ن،   
بالنس&&بة للب&&نود المق&&ترحة عل&&ى ال&&دورة القادم&&ة للج&&نة     
الفرع&&ية وآم&&ا اق&&ترحها المنس&&ق وآم&&ا نوقش&&ت أث&&ناء      
اج&تماعات ه&ذه اللج&نة الفرع&ية؟ وبطب&يعة الحال على            
أس&&اس االتف&&اق ال&&ذي توص&&لنا إل&&يه بالنس&&بة لمق&&ترحات   

ت&م اع&تماد ج&دول أعمال الدورة        . رتق&رر األم&   . مح&ددة 
 .القادمة

الس&ادة األعض&اء الموق&رون، إن لم يكن لديكم          
 .اعتراض؟ اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسGGGابوغلو . السGGGيد ف
السيد . شكرا سيادة الرئيس): فورية من اللغة الفرنسية   

الرئ&يس، إن أص&بت فه&م م&ا أدلي&ت به فإننا على وشك               
د العاش&ر أو انتهي&نا منه أم     االن&تهاء م&ن ال&نظر ف&ي الب&ن         

ال؟ ألن ل&&دي اق&&تراح بالنس&&بة لب&&ند جدي&&د ولكنن&&ي لس&&ت  
واثقا من أنه بإمكاننا أن نتدارس ذلك اآلن، على األقل   
أود أن أذآ&ر ه&ذا الب&ند وأترك األمر لكم وللزمالء آي         

 .يقررون

بع&د الع&رض ال&ذي اس&تمعنا إل&يه ص&باح ال&&يوم       
ية، وبعد التجربة   م&ن جان&ب الوالي&ات المتحدة األمريك       

أن&ا شخصيا أثناء مؤتمر االتحاد   الحدي&ثة الت&ي خض&تها   
الدول&ي لالتص&االت الس&لكية والالس&لكية م&نذ أسبوعين       
وحي&&ث ش&&كلنا ف&&ريقا ع&&امال معن&&يا بالمس&&ائل الخاص&&ة     
بآثار القطاع الخاص على األنشطة الفضائية، يبدو لي 
أن&&ه م&&ن المناس&&ب، ربم&&ا ل&&يس ه&&ذا الع&&ام ولك&&ن الع&&ام     

ق&ادم، ربم&ا آ&ان م&ن المناس&ب أن نض&يف بندا جديدا                ال
عل&ى ج&دول األعم&&ال يخ&ص دراس&&ة القض&ايا الم&&تعلقة     
بآث&ار القط&اع الخ&اص عل&ى األنش&طة الفضائية، ألنني          
أع&تقد أنه بإمكاننا أن نعمق التفكير في هذه المسألة إذا          
م&ا أض&فينا عل&يها طابع&ا مؤسس&يا وه&ذا عل&ى أي&ة حال                 

 م&&ن 6رة الثان&&ية م&&ن الم&&ادة   ي&&تفق وم&&ا ج&&اء ف&&ي الفق&&    
ه&ذا ه&&و االق&&تراح الجدي&د ال&&ذي آن&&ت   . مع&اهدة الفض&&اء 

 .أود أن أطرحه على نظر الوفود الحاضرة

إن أص&&بت . ش&&كرا لم&&ندوب ال&&يونان: الرئGGيس
ف&ي فه&م ب&يانك ي&ا س&يدي، تقدم&تم بهذا االقتراح لمجرد               
اإلع&&الن ألن&&نا انتهي&&نا ب&&الفعل م&&ن ال&&نظر ف&&ي ج&&دول       

لقادم&&ة، اس&&تكملنا دراس&&ة ه&&ذه المس&&ألة  أعم&&ال ال&&دورة ا
وحددن&ا ج&دول األعم&ال وال يمكن&نا أن نواصل دراسة          
ه&&ذا الج&&دول، ولكنن&&ي أش&&كرآم عل&&ى ه&&ذه المعلوم&&ات   
وربم&&ا اس&&تطعنا ف&&ي الع&&ام الق&&ادم، واس&&تطعت أن&&ت ي&&ا    
س&&يدي أن تع&&رض علي&&نا ه&&ذا االق&&تراح ع&&ندما نت&&ناول   

 .ة الفرعيةجدول أعمال الدورة الثالثة واألربعين للجن

س&يداتي وس&ادتي، إن لم يكن لديكم اعتراض،         
ه&ل بإمكان&ي أن أعت&بر أن&نا انتهي&نا م&ن النظر في البند          

المق&ترحات المقدمة للجنة الفضاء الخارجي      "العاش&ر؟   
ح&ول ب&نود جدي&دة ت&نظر ف&يها اللج&نة الفرعية القانونية              

وآذلك جدول األعمال   " ف&ي دورته&ا الثانية واألربعين     
ا ع&دل عص&ر ال&يوم، أصبح هذا المشروع          المؤق&ت آم&   

. لجدول األعمال جدوال مؤقتا للدورة الثانية واألربعين
 .تقرر األمرال أرى اعتراض على ذلك، 

الس&ادة األعض&اء الموق&رون، سوف أرفع هذا          
االج&تماع للج&نة الفرع&ية بعد وهلة قصيرة آي أعطي            
األمان&ة الوق&ت الكاف&ي إع&داد آاف&ة الوث&ائق الضرورية         

ولكن قبل إن أفعل  . ا آ&ي نع&تمد تقاري&ر ه&ذه ال&دورة          ل&ن 
ذل&ك أود أن أعل&م الوف&ود بجدول عملنا بالنسبة لصباح            

 .الغد

صباح الغد، سوف نبدأ باعتماد تقارير الفريق 
العامل&&ة ح&&ول الب&&نود أربع&&ة وس&&تة وتس&&عة وبع&&د ذل&&ك     
س&&وف نواص&&ل العم&&ل الع&&تماد تقري&&ر اللج&&نة الفرع&&ية 

ه&&&ناك ض&&&رورة ق&&&د نم&&&دد  وبطب&&&يعة الح&&&ال إن آان&&&ت 
الم&&داوالت آ&&ي نعق&&د جلس&&ة عص&&رية آذل&&ك ولكنن&&ي       
أفض&ل أن نح&اول ب&ذل آافة الجهود آي ننتهي من هذا          

وأع&تمد على تعاونكم معي  . العم&ل ف&ي جلس&ة الص&باح       
هل لديكم أي تعليقات حول جدول . إلحراز هذا النجاح
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