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COPUOS/LEGAL/T.719  األمم املتحدة
حمضر مستنسخ غري منقح  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي

   يف األغراض السلمية
 

 ٧١٩ اجللسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨ اجلمعة،
 فييـنا

 
 )إيطاليا( السيد سريجيو ماركيزيو :الرئيس

 

 ١٥/١٠اجللسة الساعة فتتحت ا

ء املوقرون، أسعد اهللا   السادة األعضا : الرئيس
 للجنة الفرعية القانونية   ٧١٩أعلن افتتاح اجللسة  . صباحكم

 . للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

،  ٦صباح اليوم سوف نواصل النظر يف البند 
املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده،      

. رض واستخدامهوكذلك طبيعة املدار الثابت بالنسبة لأل
، استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام  ٧وكذلك البند 

 . مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وامكان تنقيحها 

 يف   ٧ويف نييت أن أغلق قائمة املتحدثني حول البند  
ولذا فانين أناشد أي وفد من الوفود يرغب . الواحدة ظهرا

سجل امسه لدى األمانة يف التقدم ببيان حول هذا البند أن ي
وبعد ذلك يف نييت أن أرفع هذا . حبلول الواحدة ظهرا

االجتماع للجنة الفرعية حبيث يتمكن الفريق العامل املعين 

بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده اجتماعه الرابع     
وكذلك كي نتمكن من القيام بتبادل أويل لوجهات النظر  

 العضوية املخصص حول حول تقرير الفريق العامل املفتوح 
 . مشروع بروتوكول املوجودات الفضائية 

وإذا ما تبقّى بعض الوقت سوف أقترح عليكم أن  
نواصل مناقشاتنا حول البنود اجلديدة على جدول أعمال  

 .٢٠٠٦الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية يف 
 

تعريف الفضاء اخلارجي ) أ: (املسائل املتصلة مبا يلي 
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض      ) ب(دوده؛ وتعيني ح

واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل        
الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار     
الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل      

 )تابع ()  من جدول األعمال٦البند  (لالتصاالت 
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وقرون، سوف نواصل  السادة األعضاء امل  : الرئيس
تعريف   ) أ(، املسائل املتصلة بـ  ٦اآلن النظر يف البند 

طبيعة املدار الثابت   ) ب(الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، و 
بالنسبة لألرض واستخدامه مبا يف ذلك النظر يف السبل 
والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار 

اس بدور االحتاد الدويل الثابت بالنسبة لألرض دون مس
 . لالتصاالت

لدي متحدث على القائمة وهو السيد ممثل 
 .الواليات املتحدة األمريكية 

الواليات املتحدة   (هودكينـز.السيد ك
شكرا على اتاحة هذه  . شكرا، سيادة الرئيس  ): األمريكية

الفرصة يل كي أعرض وجهة نظر الواليات املتحدة حول 
ف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  املسائل املتعلقة بتعري 

وكذلك طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه مبا 
يف ذلك السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد   
والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور 

 . االحتاد الدويل لالتصاالت

ملتحدة وكما قلنا يف مناسبات سابقة فإن الواليات ا
ترى أنه ليس هناك حاجة لوضع تعريف قانوين للفضاء     

فاالطار احلايل ال يشكل أي  . اخلارجي أو تعيني حدوده
وبالنظر    . صعوبات يف هذا اال، واألنشطة الفضائية تزدهر 

إىل هذا الوضع فإن أي حماولة لتعريف الفضاء اخلارجي أو   
ية تعيني حدوده ستكون غري الزمة من الناحية النظر  

فاالطار   . وستكون معقدة كذلك بالنسبة لألنشطة القائمة 
احلايل قد خدمنا بشكل جيد وسوف نواصل هذا العمل يف 
اطار هذا االطار احلايل حىت تظهر حاجة لوضع أي أساس 

 . عملي آخر لوضع تعريف أو تعيني حدود 

هذه اللجنة الفرعية ميكنها أن تتعاون بشكل فعال   
وبالنسبة  .  على املشاكل العملية  وذلك كي تركز اهتمامها  

للمدار الثابت بالنسبة لألرض فإنين أود أن أقول إن 

حكوميت ما زالت ملتزمة ذا الوصول العادل من جانب 
كافة الدول مبا يف ذلك متطلبات واحتياجات البلدان النامية 

 . بالنسبة الستخدام سواتل االتصاالت 

ة يف تقرير    ونود أن نذكّر مرة أخرى اللجنة الفرعي   
 قد وافقت على أن املبادئ اخلاصة بالوصول ٢٠٠٠عام 

العادل والرشيد والفعال واالقتصادي مبادئ جيب    
ومن وجهة النظر القانونية، من   . استعراضها بشكل بناء  

الواضح أن املدار الثابت بالنسبة لألرض جزء من الفضاء  
 اخلارجي واستخدامه تنظمه معاهدة الفضاء اخلارجي لعام 

وجاء أن الفضاء اخلارجي وأقتبس جيب أن يكون      . ١٩٦٧
متاحا لالستكشاف واالستخدام من جانب كل األعضاء     
دون متييز من أي نوع وعلى أساس من االنصاف وذلك    

 . وفقا للقانون الدويل، اية االقتباس

املادة الثانية من املعاهدة كذلك تنص على أن   
طنية أو ألي سيادة   الفضاء اخلارجي ال خيضع ألي ملكية و  

هذه املواد   . وطنية وال ميكن احتالله بأي شكل من األشكال 
أوضحت متاما أن دولة طرف يف معاهدة الفضاء اخلارجي  
ال ميكنها أن حتتكر موقعا معينا يف الفضاء اخلارجي كموقع     
على املدار الثابت بالنسبة لألرض ال باملطالبة وال من حيث  

 . رىالسيادة وال بأي وسيلة أخ 

والواليات املتحدة األمريكية قد اختذت عددا من 
التدابري من أجل تعزيز استخدام املدار الثابت بالنسبة  

والواليات املتحدة كذلك توفر االشارات من . لألرض
النظام العاملي للمواقع اخلاص ا، توفرها جمانا وحبرية    

وكذلك فإن املعلومات من السواتل متوفرة على   . كاملة
يد العاملي وكذلك البيانات اخلاصة جبيوس متوفرة يف  الصع

وعمليات البث هذه تتضمن . اطار خدمات هذه السواتل
معلومات حول األعاصري والعواصف والرباكني وكذلك  

 . الفيضانات
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وأخريا، فالواليات املتحدة بالتعاون مع االحتاد   
الروسي وفرنسا وكندا تقوم بتشغيل برنامج لإلنقاذ عن       

سارسات، وذلك  -لسواتل معروف باسم كوسباسطريق ا
لتوفري السبل للطائرات والسفن كي ترسل اشارات 

 . لالستغاثة ولتوفري املساعدة هلا يف مواقعها  

والواليات املتحدة كذلك وخاصة خدمات نوا 
اخلاصة باألرصاد اجلوية وبالتعاون مع ادارة الطريان 

لطريان الدولية الفيدرالية األمريكية توفر بيانات ألوساط ا 
من أجل أمان الرحالت اجلوية وذلك بالتعاون مع منظمة 

وهذه البيانات توزع كذلك ويتم . الطريان املدين الدولية
باالضافة إىل ذلك فاننا    . تبادهلا بشأن األرصاد اجلوية كذلك  

قمنا بوضع قواعد لالتصاالت تتفق مع ميثاق اآليتيو ومع  
واننا نقدر النظر يف بنود هامة       . االتفاقية اخلاصة ذا اال

 .شكرا سيادة الرئيس . حول جدول هذه اللجنة الفرعية

وأعطي الكلمة . شكرا على هذا البيان : الرئيس
 .للربازيل

شكرا، سيادة     ): الربازيل (السيد مونتسريات فيلو  
لقد طلبت الكلمة كي أُعلم أعضاء هذه اللجنة مبا . الرئيس
فريق العامل املعين بتعريف     من أجل تيسري عمل ال : يلي

الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، مجعنا يف هذه القاعة كل  
الوثائق اخلاصة بامللخص التحليلي للردود على االستبيان  

واألمر يتعلق بوثيقتني، الوثيقة      . اخلاص باألجسام الفضائية 
A/AC.105/849واإلضافة عليها  . 

د اليت  وسيجد األعضاء كذلك جتميعا إلمجال الردو  
وصلت حىت اآلن مما سييسر عمل الفريق العامل وخاصة    
الفريق املصغر للعمل الذي سيعىن بتوضيح األسئلة الواردة 

 . يف االستبيان 

هذه هي يا سيادة الرئيس املعلومات اليت كنت أود     
 .وشكرا. أن أوفرها للحضور

يبدو أن . شكرا للسيد ممثل الربازيل : الرئيس
دقة الكافية وسوف أعطي الكلمة لألمينة الترمجة مل تكن بال
 .كي حتدد املوقف 

أمينة اللجنة الفرعية    (رودريغيز. السيدة ن
أود فقط أن أعطيكم رقم الوثيقة، الوثيقة ): القانونية

املوجودة يف اجلزء اخللفي على املنضدة هي امللخص   
التحليلي للردود على استبيان األجسام الفضائية والرقم هو  

A/AC.105/C.2/L.249 و L.249/Add.1. 

هل هناك أي وفد آخر يرغب يف    . شكرا : الرئيس
 صباح اليوم، البند اخلاص  ٦تناول الكلمة حول هذا البند 

بتعريف الفضاء اخلارجي وكذلك البند اخلاص باملدار  
حسنا سوف نواصل وأملي أن . ال. الثابت بالنسبة لألرض
بتعريف الفضاء     ، املسائل املرتبطة    ٦ننتهي من هذا البند  

اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة    
وهذا يتوقف على العمل . لألرض واستخدامه، عصر اليوم 

 ). أ  (٦الذي يقوم به الفريق العامل املعين بالبند 
 

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة    
 من  ٧ند الب(النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها    

 )تابع() جدول األعمال
اآلن، سيدايت وساديت، سوف نواصل   : الرئيس
، استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام   ٧النظر يف البند 

. مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي وامكان تنقيحها 
 .املتحدث األول هو السيد ممثل الواليات املتحدة األمريكية 

ات املتحدة  الوالي (هودكينـز.السيد ك
هذا البند الدائم يف . أشكرك، يا سيادة الرئيس    ): األمريكية

جدول األعمال هو فرصة طيبة ليشاطركم وفدي اآلراء   
بشأن دراسة املبادئ املتعلقة باستخدام القدرة النووية يف   

 . الفضاء
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أوال، أود أن أثين على اللجنة الفرعية العلمية   
وكما . ا املوضوعوالتقنية على مواصلة عملها بشأن هذ

تعلمون فان هذه اللجنة العلمية قد انتهت بنجاح من خطة 
األعمال الرباعية بشأن استخدام القدرة النووية يف الفضاء     

ويف دورا األخرية فان اللجنة قد   . ٢٠٠٣اخلارجي يف 
واصلت العمل بشأن خطة العمل املتعددة السنوات وذلك 

صيات اخلاصة بسالمة النشاء اطار فين دويل لألهداف والتو 
التطبيقات ومصادر القدرة النووية يف الفضاء املخططة 

 . واحملتملة

وقد أسعدنا يف الواليات املتحدة األمريكية التقدم  
الذي أحرزته اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف هذا  

فال بد من التركيز على مزيد   . املوضوع يف اجتماعها األخري
ن مواصلة هذا العمل يف اللجنة له من العمل الفين ونرى أ

أمهيته للتوصل إىل توافق دويل يف اآلراء عن االطار الفين      
وال نعترض    . لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

على االبقاء على االشارة إىل هذا البند يف جدول أعمال    
اللجنة العلمية يف عامها املقبل حبيث نتابع العمل الذي تقوم     

شكرا لكم على . ة الفرعية العلمية والتقنيةبه اللجن
 .شكرا. االستماع آلراء الواليات املتحدة حول هذا البند

 . شكرا : الرئيس

هل هناك أي وفد آخر راغب يف تناول الكلمة 
 ٧إذاً سوف نواصل دراسة هذا البند   . بشأن هذا البند؟ ال 

 . عصر اليوم وننتهي منه 

 اجللسة للجنة إذاً، أيها السادة، سوف أرفع هذه   
الفرعية حبيث يتسىن للفريق العامل املعين بتحديد الفضاء  
اخلارجي وتعيني حدوده أن يعقد اجتماعه الرابع ويتم  
التبادل املبدئي لآلراء بشأن الفريق العامل املفتوح العضوية     
الذي يتناول مشروع الربوتوكول اخلاص باملمتلكات    

واصل مناقشاتنا غري     وان مسح الوقت فاننا سوف ن. الفضائية
الرمسية بشأن بنود جديدة للدورة اخلامسة واألربعني للجنتنا    

وقبل أن أفعل هذا يطيب . ٢٠٠٦الفرعية يف عامها املقبل 
يل أن أُخرب السادة أعضاء الوفود جبدول األعمال اليوم      

وسوف نلتقي هنا يف الساعة الثالثة متاما وحينئذ      . عصرا
، وهو األمور املتعلقة ٦للبند سوف نواصل ونعلق دراستنا 

) ب (تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، و  ) أ(بـ 
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وذلك رهنا  

كما اننا    ). أ (٦باملناقشة اليت جيريها الفريق بشأن البند   
،   ٧سوف نواصل ونأمل أن ننتهي من دراستنا للبند     

بادئ املتعلقة باستخدام مصادر     استعراض وامكانية تنقيح امل
وحينئذ سوف أرفع . القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

) أ  (٦اجللسة العامة حبيث يتسىن للفريق العامل املعين بالبند 
أن يعقد اجتماعه اخلامس وكذلك يتبادل اآلراء بشكل     
مبدئي عن تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية الذي ميكن 

 واذا ما تبقى وقت أيضا فانين أقترح أن       .أن يواصل عمله
نواصل دراستنا يف املشاورات غري الرمسية بشأن البنود      
 اجلديدة للدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية يف  

٢٠٠٦ . 

هل لديكم أي أسئلة أو تعليقات على ما عرضت؟ 
أدعو إذاً السيد خوسيه مونسريات فيو ليترأس الفريق  . ال

املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني    العامل الرابع 
وهذا سوف يتبعه تبادل مبدئي يف اآلراء بشأن  . حدوده

تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية الذي يترأسه وينسقه       
واذا ما تبقى وقت فاننا سوف نواصل  . السيد رينيه الفيرب

دراستنا لبنود جدول األعمال اجلديدة يف الدورة اخلامسة  
 رفعت هذه اجللسة ونلتقي يف الساعة الثالثة  .واألربعني
 .عصر اليوم
 

 ٣٠/١٠رفعت اجللسة الساعة 
 


