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COPUOS/LEGAL/T.820 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٠ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١مارس /آذار ٢٨ االثنني
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٢/١٠تحت اجلمسة يف حوايل الساعة افت

 الدورةافتتاح 

سم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): تالرئيس 
أصحاب السعادة، السادة أعاا  . اهللا الرمح  الرحيم

الوفود، السيدات والسادة، صباح ااري. إنه ليسعدين 
نا الدويل، وأعم  يويشرفين أن أرحب تكم مجيعًا يف مركو في

لدورة اامسني واإلجتماع العشري  تعد املئة ع  افتتاح ا
المجنة الضرعية القانونية املتضرعة ع  جلنة  اتالثامنة الجتماع

األمم املتحدة املعنية تاإلستخدامات السممية لمضاا  
 ااارج .

 ،واليوم سوف نشرتك يف حدث غاية يف األمهية
رتا اامسني أال وهو أن المجنة تعقد اجتماعها أو دو 

إىل أن هذه السنة سوف تشهد أيااً  حرى، هذا إضافةتاأل
احتضاًال هامًا وهو العيد اامسني لمجنة األم، وامسحوا يل 

 أن أتقدم تبع  املالحاات بذه املناسبة.

كما تتذكرون فإن االجتماع األول لمجنة الدائمة 
تشري  يف الساتع والعشري  م   هدعوة إىل عقدالقد متت 

مما سهل تاعتماد قرار اجلمعية  ،١٩٦١يف نوفمرب /الثاين
 لمجمعية العامة.يف الدورة السادسة عشر  ١٧٢١العامة 

 هذا القرار اهلام كان مبثاتة مولٍد لمقانون الدويل لمضاا .

د عمى أنه يتعني عمى األمم املتحدة كما أنه أك
ستخدامات حمقة الوصل لمتعاون الدويل يف االأن تكون 

 .السممية لمضاا  ااارج 

لب ... والمجنة لنصف قرن شهدت ومازالت 
إنشا  استغالل البشر لمضاا  ااارج  وارتيادهم له، ومنذ 

المجنة فإ�ا قد �ات تاجلهود الرامية إىل دعم هذه 
استكشاف الضاا  واحلصول عمى منافع م  تكنولوجيا 

عمى األر  م  أجل السهر عمى حتقيق  االضاا  وتطبيقه
 كل البمدان.التنمية املستدامة ل
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حيث أن  ،فهناك عدد م  اإلجنازات الطيبة
والمجنة القانونية الضرعية، كان هلم دوٌر كبري  العمميةالمجنة 

نام أنشطة الدول ييف تطوير الناام القانوين الدويل الذي 
والذي يعتمد  ه،يف استكشاف الضاا  ااارج  واستخدام

دئ جمموعة م  اإلعالنات واملباو عمى مخس معاهدات 
تينها معاهدة م  اااصة ألنشطة الضاا  ااارج ، و 

مبثاتة صك قانوين ه  واليت  ،١٩٦٧الضاا  ااارج  يف 
 .الضاا قانون ويعد مبثاتة امليثاق الذي استند إليه  ،تارز

إضافًة إىل املعاهدات  ،ومعاهدة الضاا  ااارج 
ااارج  ه  اليت تشكل   شنن الضااتاألخرى  الرئيسية
وإنه ليسعدين غاية  .ضاا  اليومالالذي ينام أنشطة  الناام

المجنة والمجنة الضرعية لك  تبذهلا  ان أشهد جهودأالسعادة 
تدعم تطبيق الناام القانوين عمى الضاا  ااارج  والنهو  

 تبنا  القدرات يف جمال قانون الضاا .

فالمجنة الرئيسية والمجنتان الضرعيتان يف السنوات 
ت مجيعًا عمى رغبة األعاا  فيها مقد دل العشر األخرية

الدور اهلام يف إطار التعاون الدويل يف جمال تلمنهو  
االستخدامات السممية لمضاا  ااارج  وذلك تاختاذ 

م  حيث محاية األر  وتيئة الضاا   ،قرارات هامة
م  أجل النهو  تالتنمية يف الدول والنهو  تالقدرات اليت 
ة والثقافية وكذلك دعم األطر اإلقتصادية واالجتماعي

 التنايمية واآلليات اليت حتقق هذا اهلدف.

يسعدين أن أالحظ  ،السادة أعاا  الوفود
وهو الثاين عشر يف هذا العام مالحاة أخرى أو تارخيًا آخر 

أتريل والذي هو مبثاتة اإلحتضال اامسني ألول /م  نيسان
ري  كنول حينما قام يوري غاغا ،رحمٍة تشرية إىل الضاا 

تشري تالدوران حول األر  مما فتح فصًال جديدًا يف 
والمجنة تطبيعة  .جهود البشر يف جمال الضاا  ااارج 

احلال عمى استعداد لك  حتتضل كما ينبغ  تكل هذه 
 ستوىعمى املوال سيما يف إطار القطاع العام  ،الضعاليات

رج  يف الضاا  اااع  جلنة اإلستخدامات السممية  املتضرع
واألمانة . يونيو هذا العام/وذلك يف الساتع م  حويران

ختطط تالتعاون مع الدول األعاا  ختطط لعدد م  
 الضعاليات سوف يتم القيام ته يف دورة المجنة هذا العام.

شهر  يفحيطكم عممًا تننه أكما يسعدين أن 
قدم معرضًا يف يريل فإن االحتاد الروس  سوف أت/نيسان

نا وذلك عمى شرف يم املتحدة هنا يف فيألمم  ادخل امل
واإلفتتاح الرمس   .ي ر اغالتارخيية اليت قام با يوري غا الرحمة

أتريل يوم /راتع م  نيسانالهلذا املعر  سوف يتم يف 
يف هذا وذلك اهر يف الوذلك يف الساعة الثانية  ،اإلثنني

ع  ومويد م  املعمومات الذي أسمضت ذكره. املدخل 
 ف يتم تقدميها إىل الوفود يف الوقت املناسب.فتتاح سو اال

بذه املالحاات سوف منا  اآلن قدمًا يف 
 .اعتماد جدول األعمال

 اعتماد جدول األعمال

أمامنا عمى تساط البحث  ،السادة أعاا  الوفود
وهو وارد نعتمده عمال هلذه الدورة اليت ينبغ  أن األ جدول

اجلدول املؤقت وهذا ، A/AC.105/C.2/L.280يف الوثيقة 
قد مت التوصل إليه يف  مل قد مت اعداده تناً  عمى اتضاقلمع

مث تعد  ،٢٠١٠المجنة وذلك يف دورتا الثالثة واامسني يف 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة م  لدن ذلك مت املصادقة عميه 

العاشر م  كانون يف  ٦٥/٩٧مبقتاى قرارها وذلك 
تنن التضاصيل وا الحاتوأرجو أن ، ٢٠١٠ديسيمرب /األول

شارة واليت ليست جو  م  جدول األعمال وأن هناك فقط إ
 جدول األعمال يف مرفق هذه الوثيقة.إىل 

هل يل أن أفرت  أنكم تعتمدون جدول األعمال 
 .اعتمد إذاً  ،اذا مل أك  استمع إىل اعرتا  ؟هذا

ستعري انتباهكم أادة أعاا  الوفود، أود أن الس
هل نترد يف جدول األعمال واليت تستإىل الوثائق اليت 

 .خاصاً هتماما ا

لعمل اليت قدمها رئيس رقة او ، الوثيقة األوىل
المجنة تشنن اإلستخدامات السممية لمضاا  ااارج  وه  
إعالن العيد اامسني لمرحمة البشرية لمضاا  والعيد 

 .ت السممية لمضاا  ااارج اامسني لمجنة اإلستخداما
مل اجلامع اضريق العالاا  الوفود إىل تقرير ل السادة أعيوأح

الوثيقة  .املرفق، المجنة العممية والضنية الضرعيةتقرير وذلك يف 
A/AC.105/987  إىل  أرتعة عشرواحد الضقرات املرفق رقم

 اإلعالنمويد م  املشاورات تشنن مشروع  سبعة عشر.
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 م  وتشنن تنايم االفتتاح لمجنة الضاا  ااارج  يف الضاتح
هذه سوف تعقد يف هذه الدورة لممجنة  يونيو،/حويران

سوف يتم اخبارها مبىت سوف  ، والوفودالضرعية القانونية
 .هذه الوثيقة األوىل ،تعقد هذه املشاورات

فه  ورقة العمل اليت قدمتها  ،أما الوثيقة الثانية
األمانة، وه  استعرا  استخدام حماضر جلنة 

 ،ها الضرعيةيااارج  وجلنتالستخدامات السممية لمضاا  ا
د الثاين عشر تم دراستها يف إطار البنوف يوهذه الوثيقة س

 ن شا  اهللا.إيف األسبوع املقبل 

فه  ورقة العمل اليت قدمتها  ،أما الوثيقة الثالثة
استعرا  اجلوانب "اجلمهورية التشيكية واليت عنوا�ا 

طام تخضيف حدة احللمخطوط اإلرشادية اااصة تالقانونية 
" الصادرة ع  جلنة االستخدامات السممية يف الضاائ 

الضاا  ااارج  وذلك لك  حنول هذه ااطوط اإلرشادية 
وهذه  .تعتمدها اجلمعية العامةإىل جمموعة م  املبادئ 

الوثيقة سوف يتم عرضها يف األسبوع األول يف إطار البند 
الوطنية  لياتالتبادل العام لممعمومات واآلـ "العاشر اااص ت

وسوف يتم اختاذ  "،اتا تخضيف حدة احلطام وإجراتاااصة 
تشنن "تنود الثاين عشر يف إطار البند هذا الشنن يف القرار 

وذلك كمه سوف يتم يف األسبوع الثاين م  دورتنا جديدة"، 
 هذه.

عر  عمى تهناك ورقتان مؤمترات سوف  ،وختاماً 
نطوي تني دفتيها واليت ت CRP.4السادة أعاا  الوفود ومها 

 تالتشريعات الوطنية املعينلمضريق العامل عمى مشروع التقرير 
قد و سوف تعتمل السيدة مار اضريق العال ةرئيسالضاائية و 

أن  اكم  .سبوع األولمشاورات لممعمومات وذلك يف األ
 .مىت سيتم عقد هذه املشاورات اخبارهإيتم وف وفود سال

البحث يف الضريق اط والوثيقة هذه سوف تطرح عمى تس
 إن شا  اهللا. سبوع املقبلالعامل يف األ

ما  وه  تطوي يف CRP.8أما الورقة الثانية فه  
منص املنقح ملشروع اسهامات تني دفتيها عمى استيضا  ل

تنمية املستدامة وس يف مؤمتر األمم املتحدة تشنن الالكوت
الضريق تقرير حيل األساتذة أعاا  الوفود إىل أو  ،٢٠ريو+

اجلامع تالنسبة لتقرير المجنة العممية والضنية الضرعية  للعاما
سوف و  .الضقرتان عشر واحلادية عشر ،املرفق رقم واحد

تعقد مشاورات تشنن هذا النص املنقح وذلك يف هذه 
كما أن السادة األعاا  سوف   ،الدورة لمجنة الضرعية
 .تعقد هذه املشاوراتسحياطون عمماً مبىت 

لسادة أعاا  الوفود أن منا  طيب يل أيها اوي
الدورة إىل عقد الضرق العاممة يف هذه دعوة إعادة القدمًا يف 

هذه يف الضرق العاممة هذه لرؤسا  وذلك لك  نسمح 
دعوة إىل  يبدؤا العمل اااص بم. وسوف يتمك  الدورة  

عقد الجتماعات الضرق العاممة التالية كل حتت رئاسة 
 .رئيسه

ين توضع وتطبيق معاهدات الضريق العامل املع
ة وذلك ترئاساألمم املتحدة اامس تشنن الضاا  ااارج  

والضريق العمل  نس م  تمجيكا.السيد جون فرانسوا ماي
تعريف الضاا  ااارج  وحتديد معامله وذلك ترئاسة املعين ت

والضريق العامل  .ات فيمو م  الربازيلري مونس هالرئيس خوزي
اإلستخدام السمم  تنية املتصمة املعين تالتشريعات الوط

و تمار انغريد لمضاا  ااارج  وارتياده وذلك ترئاسة السيدة 
 م  النمسا.

ن أيل هل ف ،إذا مل يك  لديكم أي اعرتا 
إىل عقد هذه الضرق نن المجنة الضرعية تود أن تدعو تفرت  أ

قر أ؟ ذكرها ترئاسة الرؤسا  املذكوري مضت سأالعاممة اليت 
 .عمى هذا النحو األمر إذاً 

والسيد جون فرانسوا ماينس ونود أن نتمىن لمسيد 
كل التوفيق و  تمار والسيدة انغريد ات فيمو ري مونس هخوزي

 جبودهم مجيعاً يف هذه الدورة.

 طلبات المراقبين

خرب المجنة أنن تيطيب يل  ،عاا  الوفودأالسادة 
 ،الضرعية تننين قد تمقيت مراسالت م  الدول التالية

إسرائيل جان وكوستاريكا ومجهورية الدومينيك و أذرتي
واإلمارات العرتية املتحدة واليم  تطمب اإلشرتاك يف 
اجتماعات هذه الدورة يف المجنة الضرعية القانونية تصضة 

قرتح أنه وفقًا ملا دأتنا عميه م  أفإنين  ،املراقب. ولذا
ممارسات م  قبل أن ندعو هذه الوفود إىل حاور هذه 

أن تتوجه تاحلديث إىل المجنة الضرعية كمما كان الدورة و 
هذا تطبيعة احلال دون املساس مبويد م  و  .ذلك مناسباً 
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يتام  أي قرار م   وهذا ال ،الطمبات م  هذا القبيل
وهذه جمرد  ،يتعمق تالوضع تصضة عامة ماالمجنة ككل في

أو دأتنا عمى تقدميها هلذه الوفود. إذا مل  ،تادرة طيبة نقدمها
، سوف منا  عمى هذا النحوإننا  ،  لديكم اعرتا يك

 تقرر األمر عمى هذا النحو.

 والمسائل التنظيميةخدمات المؤتمرات 

اإلستضادة نسبة الستخدام خدمات املؤمترات و تال
قول تاع كممات تشنن االستضادة م  أأود أن  ،منها

 خدمات املؤمترات املتوفرة لنا يف هذه المجنة الضرعية.

أنه وفقًا ملا دأتنا عميه م  ممارسات يف تتذكرون 
فإن المجنة الضرعية قد وافقت عمى أن  ،السنوات املاضية

يكون هناك تنايم مرن لمعمل وهذا ينبغ  أن يستمر 
تاعتباره األساس لتنايم العمل يف عمل المجنة الضرعية. وأود 
مرة أخرى أن أقرتح عمى المجنة الضرعية أن تعتمد هذه 

وذلك لك  تكون أساسًا يرتكو إليه  ،رنة لمعملالرتتيبات امل
يف تنايم عممنا يف هذه الدورة. هل لديكم أي اعرتا  

تقرر  ،م  اعرتا  ما منا  عمى هذا النحو؟عمى أن 
 .األمر

اآلن أود أن أتناول معكم عددا م  املسائل 
 ميطمب إعال ٣٢/٧١إن قرار اجلمعية العامة  ،التنايمية

مم املتحدة يف تداية كل دورة تاملوارد الدول األعاا  يف األ
عممكم تالرتتيبات اليت متت أوأود هنا أن  .املتوفرة هلا

 تالنسبة هلذه الدورة م  دورات المجنة الضرعية القانونية.

 M7و MOE19والقاعة  M1القاعة 
كمها قاعات  E0953و MOE27و MOE100و

ة خصصت هلذا االجتماع. وسوف يتم توفري الرتمجة الضوري
، الصينية، اإلنكميوية، الضرنسية العرتية، ،تالمغات التالية

الروسية واإلسبانية وكذلك سوف يتم التسجيل الجتماعات 
 اجلمسة العامة تالمغة األصمية وتاإلنكميوية.

 ٥٦/٢٤٢وأرجو منكم أن تالحاوا أنه يف القرار 
ية مت يف اجلمعية العامة ااطوط التوجيه ،لمجمعية العامة

االجتماعات جيب  ،التايلة ملدة االجتماعات وه  تالنسب
ي م  العاشرة إىل أعقد أثنا  ساعات العمل املعتادة أن تن

وم  الثالثة عصرًا إىل السادسة مساً  يف أيام  ،الواحدة ظهراً 

وكذلك فإن اهليئات الدولية احلكومية جيب  .العمل العادية
ات رفع أن تقوم تعممية النار يف أساليب االجتماع ودور 

التقارير وذلك تالتنسيق مع خدمات املؤمترات م  أجل 
 .تالنسبة لمدورات التالية موا مات إدخال أي تعديالت أو

فإن هناك قيود مالية  ،ما ذكرته أنضاً إىل تاإلضافة 
وقيود موضوعة عمى قدرات خدمات املؤمتر تالتوام  مع 

والقدرات  ،ويادة الطمبات عمى خدمات الوثائقاجتاه ل
وهناك تالتايل  .احلالية ال ميك  أن تتحمل أي أعبا  إضافية

لتوام تشكل أكثر صرامة هلذه املبادئ االإىل ة جحا
فإن  الرتمجة الضورية والوثائق. وخاصةالتوجيهية اااصة ت

االجتماعات املخصصة واملشاورات غري الرمسية 
ساعات العمل  واالجتماعات اليت تعقد خارج أوقات

يف أيام غري أيام األسبوع العادية ل  حتصل عمى املعتادة أو 
وإن إدارة املؤمترات قد اختذت عدداً م   .هذه اادمات

التداتري الضعالة ومنها زيادة إرسال الوثائق إىل ااارج 
لمحصول عمى خدمات خارجية أو كذلك عممية إصدار 

م  ساعات تالتايل وقممت كذلك  ،إلكرتونية هلذه الوثائق
وتالتايل فإننا حباجة أكثر م  أي  ،افية أو الميميةالعمل اإلض

وقت ماى إىل مويد م  التنسيق والتعاون ما تني الوفود 
نا يف خدمات املؤمترات ؤ ت وزمالواألمانة وخدمات املؤمترا

ك  كما اعتدنا عمى ذلك يف سوف يبذلون كل جهد مم
ميكنها م   سوف توفر خدمات املؤمترات كل ماو  .املاض 
إال أنه  ،مغات العمل الرمسية الست كمما أمك  ذلكوثائق ت
ىل القيود املذكورة فبع  هذه الوثائق ل  تكون إتالنار 

 ،متوفرة يف اجلمسة األخرية هلذه الدورة إال تالمغة اإلنكميوية
واألمر يتوقف عمى توقيت تقدمي هذه الوثائق م  أجل 

 إصدارها.

عاونكم تعمى كم مجيعًا أود ان أؤكد لألمانة وتامس
وأنا  ،مصعوتات اليت تواجههاعمى تضهمكم لمعها تالكامل و 

 أننا بذا سوف ننه  هذه الدورة تنتائج ناجحة.م  واثق 

أود كذلك أن أذكر الوفود تطمب وجهته اجلمعية 
مبا  ،العامة تشنن احلد م  طول التقارير اليت تصدرها األمانة

ا فإنين أود أن ولذ .يف ذلك تقارير اهليئات الدولية احلكومية
 ،تالنسبة هلذه الدورة م  دورات المجنة الضرعيةأنه عممكم أ

فإن األمانة سوف تقصر م  طول التقرير وفقًا لممبادئ 
دون أن يؤثر ذلك ال  ،التوجيهية الصادرة ع  األمني العام
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أطمب منكم فإنين لذا و  .يف املامون وال يف جودة الوثائق
 �ا.ننا تشهم هذه املسنلة والتعاون معتض

إىل الوفود أن تغمق اهلواتف  مطموب ،أخرياً 
ألن هذه اهلواتف  ،احملمولة يف قاعات املؤمترات املختمضة

دث تشويشًا مع أجهوة الصوت يف قاعات ميك  أن حتُ 
ثر عمى جودة الرتمجة الضورية وعمى ؤ رات وتالتايل ستاملؤمت

رتام وأرجو منكم أن تمتوموا تاح ،جودة التسجيالت الصوتية
 هذا الطمب.

 الجدول الزمني لالجتماعات

عطيكم جدوًال زمنيًا مؤقتاً أاآلن أود أن 
ـ صباح اليوم، سوف نتناول البند اااص ت .الجتماعاتنا

وعصر اليوم سوف نبدأ يف الساعة "، التبادل العام لآلرا "
نارة جديدة عمى تعيني حدود "الثالثة وهناك ندوة تعنوان 

 ، سوف تعقد يف هذه"اا  ااارج الال اجلوي والض
وأود كذلك أن أعمم الوفود أنه تعد هذه  .القاعة لممؤمترات

يف السادسة مساً  هناك حضل استقبال ينامه  ،الندوة
املعهد الدويل لقانون الضاا  واملركو األورويب لقانون الضاا  

 Fوهو املبىن  املتحدةيف قاعة موزارت يف مطعم مبىن األمم 
هل لديكم أي أسئمة ختص تنايم العمل  .قرم  هذا امل

 ،الذي أوضحته لكم منذ حلاة؟ ال أرى اعرتاضًا عمى ذلك
 إذاً سنبدأ اآلن يف البند الثالث التبادل العام لآلرا .

 التبادل العام لآلراء -البند الثالث 

أقرتح عميكم أن نبدأ  ،السادة األعاا  املوقرون
املتحدث  ".بادل العام لآلرا الت"وهو  ،النار يف البند الثالث

األول عمى قائميت هو السيد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية 
 تضال. ،والصني سبعنيالالسبعة و تاسم جمموعة 

 سبعنيالالسبعة و (جمموعة السيد ع. أ. سلطانية 
تسم اهللا الرمح  والصني) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 سبعنيالالسبعة و موعة تاسم جم ،الرحيم، السيد الرئيس
والصني أود أن أعرب ع  ارتياحنا أمام الرئاسة الناجحة 

وأؤكد لك  ،لمدورة التاسعة واألرتعني لمجنة الضرعية القانونية
والموعة   .كامًال معكم وألعاا  املكتب عمى تعاوننا

شؤون أن تعرب ع  تقديرها ملديرة مكتب  دكذلك تو 
ن عثمان وعمى العاممني الز الضاا  ااارج  الدكتورة ما

هلذا ختطيطهم عمى تنايمهم وعمى معها عمى تضانيهم و 
 االجتماع.

تود كذلك أن  والصني السبعة والسبعنيجمموعة 
ندا والياتان لنيوزيموع  التاام  تعرب ع  عميق التعازي 

حكومًة وشعبًا عمى ااسارة يف األرواح ويف املمتمكات اليت 
وأود هنا أن  .رتت بذه البمدانترتبت عمى الكوارث اليت ض
 مندا والياتان احلاضري  معنا.يأوجه هذه التعازي ملندويب نيوز 

اامسني هو العيد سيدي الرئيس، هذا العام 
انونية الضرعية والعيد لمكوتوس والعيد اامسني لمجنة الق

ن تغتنم أوالموعة تود نشطة الضاا  ااارج . اامسني أل
ع  تقديرها الكبري لعمل ونشاط جلنة ك  تعرب هذه الضرصة  
تالتعاون الدويل م   لنهو يف اجلنتيها الضرعيتني الكوتوس و 

مضاا  ااارج  وذلك عرب وضع أجل االستخدام السمم  ل
البيئة  ئوتيوتنام أنشطة الضاا  ااارج  معاهدات حتكم 

املناسبة ملناقشة القاايا ذات األثر الكبري عمى التنمية 
 م.وتطور األم

شهدنا كيف تدأت الدول  ،يف العام املاض 
 قامت تاملشاركةكيف النامية يف الدخول يف أنشطة الضاا  و 

عدد م  الدول هناك أن يف حني يف مناقشات الكوتوس، و 
قد حققت والصني  سبعنيالالسبعة و األعاا  يف جمموعة 

مازالت جناحًا كبريًا يف أنشطة الضاا  إال هناك دول أخرى 
وهذا اتا األوىل عمى مستوى تراجمها الوطين، خطو  ختطو

يوضح أن هناك وع  متوايد وأمهية متوايدة تعمقها الدول 
 .عمى األنشطة الضاائية

والصني عمى استعداد  سبعنيالالسبعة و وجمموعة 
م  أجل اختاذ يف مناقشة هذه اجلنة الضرعية ممشاركة لتام 

والنهو  الال  لدعم وتعويو التعاون الدويل يف هذا التداتري
تالموائح التنايمية واإلطار القانوين م  أجل االستضادة م  

أن وعمينا  .جانب كافة دول العامل تننشطة الضاا  ااارج 
ملستقبل يف هذا يف اتوضع هيكل ألنشطتنا احلالية نقوم 

جل اإلسهام يف التنمية االقتصادية الال وذلك م  أ
ى العامل  وخاصة تالنسبة عمى املستو  االجتماعية والرفاهو 

 لمدول النامية.

 سبعنيالالسبعة و ويف مستهل البيان جمموعة 
والصني تود أن تذكر مببدأ استكشاف الضاا  ااارج  عمى 
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يف أساس املساواة وكذلك عدم متمك الضاا  ااارج  مبا 
السماوية األخرى وكذلك  راماألجو ذلك القمر 

كما نصت عمى   و االستخدامات السممية لمضاا  ااارج
اليت تنام  م  معاهدة املبادئثالثة وأرتعة ذلك املادة 

مبا ذلك القمر واألجرام أنشطة الضاا  ااارج  واستخدامه 
 .األخرى ةالسماوي

إن أنشطة الضاا  ااارج  يف ، السيد الرئيس
وهناك دول أو  ،العقود األخرية قد ازدادت تشكل واضح

م  أو غري حكومية  جهات فاعمة جديدة سوا  حكومية
قد أوضحت أن لديها قدرات ال �ائية يف مجيع أحنا  العامل 

وأوضحت كذلك أن هناك أوجه  ،جمال الضاا  ااارج 
فعمينا أن ننار . ولذا قصور أو كذلك هناك أوجه ضعف

ألنشطة لطار القانوين الدويل اإليف عدد م  القاايا يف 
مناسبًا ومتوازناً الموعة ترى أن استخدامًا الضاائية. و 

لمضاا  سوف يسمح تدعم كل األنشطة اليت ستتم يف هذه 
توصيات ينضذها قوانني و وحسب  ،البيئة حسب قواعد معينة

اليت سنناقشها هناك العديد م  القاايا  .تمك األطراف
 ،مهية قصوى تالنسبة لمدول الناميةوهلا أخالل هذه الدورة 

ضم  تنود تعاون الدويل محاية البيئة ونقل التكنولوجيا وال
افطار القانوين جماالت حباجة إىل تعويو عرب حتسني أخرى 

ضاائ  وإن انتشار احلطام ال .األنشطة الضاائيةاااص ت
عث عمى القمق التشويش أمر يباالرتطام و  اتوزيادة إمكاني

املدار يف دام لألنشطة الضاائية وخاصة تستالنسبة لمطاتع امل
 الثاتت تالنسبة لألر . واملدار القريب لألر 

والصني تالتايل ترحب  سبعنيالالسبعة و وجمموعة 
الضاا   طةتتشكيل الضريق العامل املعين تاستدامة أنش

العممية عمى املدى الطويل يف إطار المجنة الضرعية ااارج  
ناقشات املوالتقنية وتشجع هذه المجنة الضرعية عمى متاتعة 

مناور قانوين وذلك م   م يف هذا الشنن وذلك ة ر الدائ
أكثر األنشطة الضاائية جعل هذه يف أجل أن نسهم معًا 

العاممة يف هذا الال جلهات كل امنًا وأمانًا تالنسبة لأ
وصول  وأن نام  يف الوقت ذاته املشاركة يف هذا النشاط و 

املنصف والعادل لمموارد الطبيعية كل البمدان الوصول 
 .احملدودة لمضاا  ااارج 

تراع  عميها موعتنا ترى أن هذه المجنة الضرعية جم
ك  تتجنب اختاذ أي نتائج املناقشات اجلارية يف هذا الال  

الدول والدول الناشئة حتد م  إمكانية وصول تداتري 
طار القانوين اإلوالموعة ترى كذلك أن  .لمقدرات الضاائية

الدويل جيب أن يطور أكثر م  أجل التصدي النشغاالت 
ي معايري مبالغ أك  حنجم ع  وضع وكذلك  الدول  هذه
م  شن�ا أن تعرقل تعويو تالنسبة لألنشطة الضاائية ها في

فإن الموعة تشدد ويف هذا الشنن  .الناميةالبمدان قدرات 
املويد م  اجلهود م  أجل تنا   تخصيصلة جعمى احلا

توفري ااربات املطموتة لمبمدان كذلك و القدرات القانونية 
 .لناميةا

ما فإن التضاعل يف هذا السياق،  ،السيد الرئيس
الضرعية المجنة الضرعية العممية والتقنية وتني المجنة تني 

أن يتعوز م  أجل املا  معاً هذا التضاعل جيب  ،القانونية
متوام  يف تطوير تدرجي  لقانون الضاا  وتتقدم  لوتشك

التنسيق  والموعة ترى أن .عمى املستوى العمم  والتقين
ما تني المجنتني الضرعيتني سوف ينه  توضع والتآزر 
وتالنسبة لمصكوك  لمقبول ولمتضهم يف هذا الالأفال 

تنن دور وحن  مقتنعون كذلك  .القانونية يف األمم املتحدة
ومبادئها اااصة األمم املتحدة ومعاهدات األمم املتحدة 

شاركة يكون األساس يف تنايم موف الضاا  ااارج  ست
والقطاع اااص يف هذا اهليئات احلكومية وغري احلكومية 

 واألمان. وحتديد مسؤولياتا وتعويو األم الال 

نية مناسبة يف لدينا تالضعل السيد الرئيس، 
مقاايا لإطار جلنتيها الضرعيتني لمتصدي  ويفالكوتوس 

ن نتذكر أن الشعوب يف مجيع أوعمينا  ،اااصة تالضاا 
م  تعمق اآلمال عمى مناومة األمم املتحدة مل أحنا  العا

وتروح  .جل تمبية االحتياجات وخاصة يف البمدان الناميةأ
 سبعنيالالسبعة و جمموعة الموعة، م  التعاون والتوافق تنمل 

سوف والصني أننا سنتناول هذه القاايا تالشكل املناسب و 
رفاه يف سوف تسهم إىل استنتاجات وتوصيات نتوصل 
تالتعاون انية عمى الصعيد العامل  م  خالل النهو  اإلنس
 .م  أجل استخدام سمم  لمضاا  ااارج الدويل 

والموعة عمى استعداد تام لممشاركة يف كل 
ستنعقد أثنا  هذه الدورة لمجنة الضرعية املنافشات اليت 

كل تند ومواقضها تشنن  آرائها وسوف تعرب ع   ،القانونية
 ا .صغوشكراً عمى حس  اإلل م  تنود جدول األعما
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أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
، سضري مجهورية إيران اإلسالمية ،سعادة السضري سمطانية

 سبعنيالالسبعة و تاسم جمموعة  عمى البيان الذي أدىل ته
املتحدث التايل هو السيد ممثل كولومبيا تاسم  .والصني

التينية والكارييب. السيد لكا اجمموعة أمري ،روالكغجمموعة ال
 مندوب كولومبيا تضال.

مجهورية  (السيد هـ. ر. كويمبايا موراليس 
الغروالك) أمريكا الالتينية والكارييب، ) (جمموعة كولومبيا

 .شكرًا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 
تقدم أروالك أود أوًال أن غتاسم جمموعة ال ،السيد الرئيس

 ،يك تالتهنئة فننت الرئيس اجلديد لمجنتنا الضرعية القانونيةإل
أننا تضال  ،وحن  عمى ثقة سيادة الرئيس وتنكدوا م  ذلك

سوف يف هذه المجنة الضرعية القانونية فإدارتك ألعمالنا 
 .نصل إىل تر النجاح

أتقدم تاسم أن أوال امسحوا يل سيادة الرئيس 
مياتان للتعازي حلكومة ا عمقروالك أن أتقدم تنغجمموعة ال

إثر ااسارة الضادحة يف األرواح مندا حكومًة وشعبًا ينيوز و 
تسبب الكوارث الطبيعية اليت حمت اليت عرفاها البمدان 

عمينا يتعني هذه الكوارث توضح مرة أخرى أنه  .تالبمدي 
تكنولوجيا الضاائية إلدارة الأن نعوز م  إمكانيات تطبيق 

 .الكوارث الطبيعية

حتضال يف االروالك شاركت كذلك غوعة الجمم
وإننا ندرك   ،ول رحمة منهولة يف الضاا ألالعيد اامسني ت

يف كل اإلدراك أمهية اإلجنازات اليت حققناها حىت اآلن 
يف وكذلك  ،ستخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السمميةا

 البشرية.التنمية يف خدمة جمال التطبيقات الضاائية 

وه   ،جلنة الكوتوسحني   ونود كذلك هنا أن
الضاائية حمضل لمتشاور ولمحوار حول تطبيق التكنولوجيا 

 .ووضعها يف خدمة التنمية

روالك مقتنعة كل غجمموعة ال ،الرئيس سيدال
، لمضاا  ااارج ستخدام السمم  االاالقتناع تضكرة 

هلذا االستخدام تنن هناك فوائد كربى كذلك ومقتنعة  
ا نكرر مرة أخرى إلتوامنا تاملبادئ وهنتالنسبة لمبشرية. 

اليت تنام أنشطة الدول املختمضة واإلتضاقات واإلتضاقيات 
 ،ألغرا  السمميةيف اتالنسبة الستخدام الضاا  ااارج  

وتشكل خاص مبدأ الوصول العامل  عمى قدم املساواة 
كان مستوى التطور   ياً دون متييو وأ ،لمضاا  ااارج 

 ول وكذلك مبدأ اإلستخدام املنصفاإلقتصادي يف تمك الد
 .والعادل والرشيد لمضاا  ااارج 

ارج  املبدأ الثاين هو عدم متمك الضاا  اا
ميك  لدولة أن متتمك أو  ال .واألجرام السماوية املختمضة

ع  أن هلا حق سيادي وال ميك  أن تدّ  ،حتتكر هذا الضاا 
 .تآخرأو أن حتتل هذا الضاا  تشكٍل أو  ،يف هذا الضاا 

وأخريًا مبدًا اإللتوام الصادر تاستخدام الضاا  
واملبدأ األخري التعاون . ااارج  ألغرا  سممية صرف

 .الدويل وأمهيته يف هذا الال

لألنشطة يف الضاا  لقد شهدنا تطورًا سريعًا 
وم  م  جانب الدول الضاا  ااارج  واستخدام ااارج  
حلكومية والقطاع ااملنامات املنامات الدولية و جانب 
وقد يكون لذلك أثر سميب عمى استخدام الضاا   ،اااص
المجنة يف إطار م  هذه القاايا تناولناها وعدد  .ااارج 

إن  ،ويف هذا الشنن ،م  قبلالضرعية العممية والتقنية 
التنسيق ماتني المجنتني الضرعيتني جيب أن يتعوز وعمينا عمى 

تطوير قانون الضاا  وتطور األقل أن نسري تالتوازي ماتني 
ونرى يف الموعة أن التآزر ماتني  .اجلوانب التقنية والعممية

تتضهم  ضرعيتني سوف يسهم كذلك يف النهو المجنتني ال
وقبول كل الصكوك الدولية الصادرة ع  األمم املتحدة يف 

 .جمال الضاا  ااارج 

روالك ترى أنه م  الاروري أن نعوز غوجمموعة ال
لتضاعل ماتني هاتني المجنتني الضرعيتني بدف وضع كذلك ا

معايري دولية تسمح توضع آليات قانونية حتكم مسؤوليات 
الستخدام مصادر القدرة تالنسبة ، عمى سبيل املثال، الدول

أو يف جمال احلطام الضاائ  وه  النووية يف الضاا  ااارج  
 تيئة والضاا .الت ذات أولوية تالنسبة حلماية جما

مقتنعة متامًا أن مبادئ الموعة  ،لسيد الرئيسا
ه  أساس القواعد اليت حتدد األمم املتحدة واتضاقياتا 

وكذلك املنامات غري  ،مسؤولية اهليئات الدولية احلكومية
. وه  تسمح كذلك تتعويو األم  احلكومية يف هذا الال

 .يف جمال الضاا  ااارج القانوين 
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م  الاروري أن ننقح  نرى أنه ،م  ناحية أخرى
فيما يتعمق تالضاا   ،ونستعر  اتضاقيات األمم املتحدة

اليت تنام األنشطة وتعويو امليادئ التوجيهية ااارج  
الضاائية لمدول واستخدام هذا الضاا  م  أجل تعويو 

 .توفري التقنيات الضاائية لمجميع التعاون الدويل وم  أجل

روالك أن غال مًا أود مرة أخرى تاسم جمموعةختا
مر يف مناقشات  ع  استعدادنا لممشاركة تشكل مثأعرب

كممة م  الوسوف نتناول  ،هذه الدورة ك  تتكمل تالنجاح
عمى  ١٠و ٩و ٧و ٦ديد سيادة الرئيس حول البنود ج

 وشكراً.جدول أعمال هذه الدورة 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لذي حتدث نياتة ع  جمموعة يا االسيد مندوب كولومب

وأعطيه  ،واملتحدث التايل السيد ممثل الياتان املوقر .روالكغال
 تضال سعادة السضري. .لكممةا

(ترمجة فورية م  المغة  (الياتان)السيد ت. ناكانيه 
يادة الرئيس يسرين س .شكرًا سيادة الرئيس اإلنكميوية):

امسني لمجنة دورة امأن أتوجه تبياين لتاسم حكومة الياتان 
نود أن نعرب أمحد طالب زادة لمكوتوس. و الضرعية القانونية 

وكل العاممني معها عمى تضانيهم مازالن عثمان والسيدة 
م  أجل اإلعداد هلذه عمى جهودهم اليت ال تكل وال متل و 

 .الدورة

نتقدم تنحر التعازي لنيوزيمندا  ،يف الوقت ذاته
يف الثاين  ستشريشكريتـاليت حمت  عمى اهلوة األرضية

 والعشري  م  شباط/فرباير.

ك  ،  وأغتنم هذه الضرصة كذلك تاسم وفد الياتان
اهلوة تعد لمدعم الذي حصمنا عميه نعرب ع  عرفاننا وتقديرنا 

يف احلادي عشر الياتان ت  ضرتا يذمونام  التسالو األرضية 
عميق أمام هذه نشعر تالضعل حبون وأمل م  آذار/مارس. إننا 

ة يف قذه املنطاألرواح وهذا الدمار الذي حل بيف ارة ااس
جانب وإن عبارات التشجيع اليت حصمنا عميها م   .الياتان

تقدير فه  مصدر الكل نقدرها  األمني العام لألمم املتحدة 
ونعمم اليوم أننا  .قوة ومصدر شعور تالتاام  فيما تيننا

صرار ونعتقد أنه تاإل ،لسنا مبضردنا أمام هذه الكارثة
سوف نتجاوز هذه الاروف املنساوية لعوم لتصميم وتااتو 

 حياتنا اليومية تشكل طبيع .وسوف نعود لنعيش 

 ،الياتان مصممة كل التصميم عمى إعادة البنا 
 .وشكراً لكم مجيعاً عمى دعمكم

كل الدول ا  د كذلك أن نعرب ع  عرفاننا وشكرنأو 
آسيا ل يسينتين عربتيانات ساتمية ملنامات اليت وفرت لنا وا
م مساعدتنا عمى تقييل أجم   international charterو

إلعادة البنا  إثر هذه  طالوضع يف امليدان وعمى وضع خط
 .الكارثة

تاإلضافة أود أن أعرب ع  عميق عرفاننا ملركو 
ناسا قد الالواليات املتحدة، إن يف الناسا يف هيوسنت 

هذا  ،القدعمت العمميات الضاائية لكيبو أثنا  إغ
وكذلك قامت  ،اإلغالق املؤقت تسبب اهلوة األرضية

وأود هنا أذكر أن   .تتشغيل جترييب هلوب وكونوتوري
خمطط هو كونوتوري سوف يغادر حمطة الضاا  الدولية كما 

 ته.لذلك عصر اليوم لمقيام تبعث

هذه الدورة مبناسبة يف يسرين أن اتوجه إليكم 
الياتان كانت  .ية القانونيةكوتوس والمجنة الضرعاإلحتضال لم
دول وتالتنسيق مع  ،الكوتوس منذ البدايةيف نشاط مشاركة 

أخرى قمنا توضع معاهدات الضاا  ومبادئ الضاا  
وكممثل ع   .الضاا  ااارج استخدام والقواعد اليت حتكم 

حكومة الياتان أود هنا أن أعرتف تاجلهد الذي قام ته 
الضين لمجاكسا وهو جيمس ، وهو املستشار السيد هوريكاوا

توىل رئاسة هذه المجنة سوف ياوا يكدكتور هور ال إىل جانيب.
أن معارفه م  وأنا واثق متامًا  ،٢٠١٣و ٢٠١٢ماتني عام 
دكتور هوريكاوا الن فإ الكبرية يف هذا الالته الواسعة وخرب 

يف إجرا  مشاورات مثمرة سوف يسهم تشكل ممموس 
 .لمكوتوس

تاجلوانب إىل مسنلة اإلمتثال  اآلن أود أن أشري
ا هالكوتوس واليت وضعت جلنةاليت طورتا القانونية الدولية 
 .الياتان يف تشريعاتا

أيار/مايو قامت الياتان تس  قانون الضاا  يف 
 ن استخدام الضاا  ااارج  واستكشافه جيبإو ، ٢٠٠٨

ملعاهدات الضاا  ذات  اً أن يتم وفقًا هلذا القانون ووفق
وإن هذا القانون  .يف دستور الياتانواملبادئ املكرسة الصمة 

يتطمب تنضيذ مبادئ ست ألنشطة الضاا  ااارج  وه  
ضمان اإلستخدام السمم  لمضاا  ااارج ، حتسني رفاه 
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 ،وضمان األم  الوطين، النهو  تالصناعة ،املواطنني
نمو التمعات البشرية وتعويو العالقات الدولية والنهو  ت

تطويرًا إضافياً كذلك ويتطمب القانون   .ون الدويلوالتعا
 لتنضيذ القانون األساس .لقوانني وقواعد ضرورية 

لقد أنشننا مقرًا إسرتاتيجًا لتطوير الضاا  ااارج  
 ،الوزرا  دعمًا هلذا القانونرئيس واستخدامه يف مكتب 

لألنشطة الضاائية يف  وسوف ياع هذا املقر خطة
 ،طورت الياتان سياستني إضافيتني ،٢٠١٠ويف  .املستقبل

واألخرى  ،مها تسمى التداتري اهلامة لسياسة الضاا احدإ
وقد طورت عمى تسياسة الضاا  يف الوقت الراه ، النهو  

تننشطة أساس ااطة الوطنية لمياتان م  أجل النهو  
 ه.ضيذ قانون الضاا  األساس  ومبادئوتنالضاا  ااارج  

املناسبة نصف املئوية يف هذه  ،السيد الرئيس
وعمى ضو  زيادة أنشطة  ،الياتان تكرر ،لمجنة الكوتوس

تكرر وتشدد عمى أن الصكوك الدولية واملعاهدات  ،الضاا 
م   ،أصبحت اليوم ضرورية أكثر م  أي وقت ماى

نشدد عمى أمهية اإلستضادة م  ولذا فنح   .املناور القانوين
المجنة الضرعية القانونية  ف املمتقيات واحملافل مبا يف ذلكتمخم

تصادق  اشد الدول اليت مل تنام تعد أولمكوتوس ك  نن
سوف ندعم و  ،تعد عمى هذه الصكوك أن تضعل ذلك

ونقرتح كذلك أن اعتماد  .مبادرات الكوتوس يف هذا الشنن
قوانني مرنة غري ممومة تشكل حًال واقعيًا سوف يشجع 

 البمدان عمى االمتثال هلذه األحكام.

أود أن أغتنم هذه الضرصة ك   ،يد الرئيسالس
يف الشهر  .عكم املنجوات األخرية يف الياتانأتقاسم م
 ،نن رائد الضاا  واكاتاتحصمنا عمى إخطار  ،املاض 

إنطالقًا م  منتصف ألضني وثالثة عشرة سيصبح أول قائد 
 ،ضخر لذلكوحن  نشعر ت .حملطة الضاا  الدولية م  الياتان

 .أنه سوف يؤدي مهمته تكل تضان وحن  عمى ثقة م 

إلستكشاف هاياتوزا وكذلك فإن جهاز سضينة ا
العام املاض  وعادت جبسيمات يتم يف عادت إىل األر  

فإن مؤمتراً  ،ويف تداية هذا الشهر .حتميمها يف الوقت الراه 
قد يف الواليات املتحدة حول القمر واألجرام السماوية عُ 

تاوا م  إيكو ل جا ت تالضعأوضح أن هذه اجلسيمات 
وكذلك إيكاروس الذي مس  عمى أساس األساطري اإلغريقية 

القدمية قد استخدم أجهوة تستخدم الطاقة الشمسية 
  .وكذلك الدفع الضوتوين

وتاإلضافة إىل ذلك إن الياتان قد أسهمت 
د كيوشو تالتعاون مع مكتب األمم املتحدة وكذلك مع معه

دى حول امل ةوالوماالت طويممنح ملمتكنولوجيا يف ترنامج ل
وكذلك اختذت  ،ساتلالنانو  ة،تكنولوجيا السواتل الصغري

 .ة م  أجل احلد م  احلطام الضاائ خطوات ممموس

الياتان كذلك استجاتت وتسرعة تالنسبة لتسجيل 
األجسام الضاائية املوجودة يف املدار ووفرت كذلك هذه 

التضاقية  املعمومات لألمني العام لألمم املتحدة وفقاً 
الصادر تا  التسجيل والقرار سبعة عشر و واحد وعشري  

 ع  اجلمعية العامة.

م  املهام املوكمة لمجنة الضرعية  ،السيد الرئيس
اجلوانب القانونية لمكوتوس مهمة القيام مبناقشات حول 

كل هذه   ربامج الضاا  م  أجل ضمان كونل القانونية
وكدولة رائدة يف  .فتتم تشكٍل حٍر ومنصأنشطة األنشطة 
الضاا  ااارج  فإن الياتان سوف تواصل تقدير أنشطة 

وسوف تتعاون مع   ،هذه األنشطة م  جانب المجنة الضرعية
كل الدول األعاا  م  أجل حتقيق األهداف تشكٍل 

 فعال. شكراً عمى حس  اإلصغا .

 أشكر(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
املتحدث  .م  الياتان عمى هذا البيان نيهناكاسعادة السضري 

ان، غممثل الضمبني املوقر السضري ماناالتايل عمى قائميت هو 
 أعطيه الكممة.

الضمبني) (ترمجة مجهورية ( السيد ت. ماناغان
أود  ،شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 
ي لكم عمى رئاستكم لمدورة ر اإلعراب ع  حتيايت وتقدي

اامسني لمجنة القانونية لمكوتوس مؤكدًا لكم وألعاا  
 .مكتبكم عمى دعمنا الكامل لكم خالل هذه الدورة

 كما أود انتهاز هذه الضرصة لإلعراب ع  تقدير
ب وفد تالدي لمدكتورة مازالن عثمان وه  مديرة مكت

ألوسا عمى األوسا وكذلك العاممني تشكل ما  يف ا
 .هذا االجتماعبها مَ طَ التحاريات اليت تَ 
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يود وفد الضمبني أياًا أن يعرب ع  عميق تعازيه 
مندا والياتان عمى ااسائر يف األرواح يوتاامنه مع شعيب نيوز 

اليت أملت بما نتيجة لمكوارث الطبيعية األخرية اليت أصاتت 
إال أن هذي  الشعبني قد صمدا أمام هذه  ،هذي  البمدي 

 الكوارث تروٍح جديرة تالثنا .

هذا العام يصادف الذكرى  ،سيد الرئيسال
اامسني ألنشطة اإلنسان يف الضاا  عندما استطاع 

إ�ا  .اإلنسان لممرة األوىل أن يرتك حدود كوكبنا األرض 
وتوس وكذلك جلنتها الذكرى اامسني لمدورة األوىل لمك

لو نارنا إىل الورا  ميك  مشاهدة التقدم املمحوظ و  .القانونية
جمال التعاون الدويل عمى اإلستخدام السمم   الذي حتقق يف

 هاأن تعرب ع  تقدير  وتود الضمبني .لمضاا  ااارج 
مكوتوس عمى عممها وكذلك عمى جلنتيها الضرعيتني لتعويو ل

 هذا اهلدف.

متشريعات والموائح لتدعم الضمبني التطور الالحق 
اليت تنام الضاا  ااارج  مبا يسمح جلميع األمم سوا  

أم كانت تواجه  ،متقدمة يف جمال املالحة الضاائية أكانت
تازغة م  أن تتنتضع م  األنشطة الضاائية قدرات حمدودة و 
نشطتها أالقتصاداتا وإعال  ألهدافها و  تالتساوي دعماً 

 اإلمنائية.

مسنلة محاية البيئة مناقشة كذلك إن الضمبني تدعم  
ت أمهية والتعاون الدويل وه  مسائل ذاونقل التكنولوجيا 

، ونؤكد عمى احلاجة إىل تسخري الناميةبمدان تالغة تالنسبة لم
لتعويو القدرات القانونية ونقل املهارات مويد م  اجلهود 

 .املطموتة إىل البمدان النامية

م  أجل إن الضمبني تدعم مويداً م  اجلهود الضعالة 
الالزم طار القانون اإلنمهية القانون الضاائ  و تعميق الوع  ت

عتقد أن القانون ونإلجرا  األنشطة الضاائية وتراجمها. 
مبمدان لالسيما  ،ننضاائ  وتعويو القدرات يف هذا الشال

 لدويل.التد م  تعويوه م  خالل التعاون االنامية 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هو  التايل عمى قائميتاملتحدث  .ملمثل الضمبني عمى تيانه

 ةالسضري  ةل مجهورية الصني الشعبية، أعط  الكممة لمسيدممث
 .نيشت

) مجهورية الصني الشعبية(السيد ب. تشين 
ادة الرئيس، شكرًا يا سي(ترمجة فورية م  المغة الصينية): 

أن أهنئكم تاسم وفد الصني عمى   دامسحوا يل تادئ ذي ت
نن تإعادة انتخاتكم رئيس لمجنة الضرعية القانونية، إنين أثق 
 حتت إدارتكم سوف حتقق هذه الدورة النتائج املنشودة.

 ،يود وفد الصني أياًا أن يشكر الدكتورة عثمان
ذه هلمديرة األوسا واألمانة عمى التحاريات اليت قامت با 

التعازي تقدم أياًا لمتكما أود انتهاز هذه الضرصة   .الدورة
ان البمدان عمى الدمار الذي عاىن منه هذمندا والياتان يلنيوز 

 نتيجة لمكوارث الطبيعية األخرية.

الذكرى هذا العام يصادف  ،السيد الرئيس
اامسني إلنشا  الكوتوس، وخالل احلقبة الومنية املاضية 
حققت الكوتوس جناحات تاهرة ولعبت دورًا إجياتيًا يف 

 ستخدامات السممية لمضاا  ااارج إلاعويو تجماالت 
لضاائية وتعميق التعاون الدويل وتطوير وحتسني التشريعات ا

 يف جمال الضاا .

وتعويو سوف تواصل الصني دعم عمل الكوتوس 
ستخدام الضاا  م  أجل ااملنضعة املشرتكة لممجتمع الدويل 

 .ااارج  تشكل سمم 

حيث أن هذا العام يصادف أياًا الذكرى 
اامسني ألول رحمة إنسانية إىل الضاا ، تود الصني أن 

قاية  ا  ومالح  الضاا  الذي  قاموا تإعال تشيد تالعمم
وسوف تواصل الصني جهودها  .الرحالت الضاائية املنهولة
 .مى وأنبل يف كل رحالتا الضاائيةم  أجل تموغ أهداف أع

وسا سوف تنام معار  األفإن  ،احتضاًال تالذكرى
أل�ا أمهية تالغة موضوعية تعمق عميها احلكومة الصينية 

الوطنية الضاائية إلظهار اإلجنازات ئمة املنتديات املال
وتبادل اآلرا  واملهارات الضنية تني الدول وسوف نشارك 

 تشكل فاعل يف هذه األحداث وحتارياتا.

قد شهد  ٢٠١٠إن العام  ،السيد الرئيس
يف جمال األنشطة الضاائية م  جانب الصني جناحات 

ناار إطالقًا ناجحًا والفتًا لأل عشرمخسة السممية تعدد 
ك يف املالحة مبا ذل، اليت وضعت يف مداراتا وعشري  ساتال

قعها يف إطار ناام الكومباس. وكذلك ووضع السواتل يف مو 
حىت اآلن استطاعت الصني أن  ".شني شو"مسبار القمر 
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تبدي شبكًة لرصد الرحالت الضاائية اليت جتمع تني 
حمطات فاائية وأرضية وإ�ا جمهوة تالكامل ومتعددة 

مسواتل وتقدم الدعم لوإ�ا تصمح كجهاز رصد  .الوظائف
 .ملنهولة واملساتر العميقة لمضاا أيااً لمرحالت ا

الضاائية يف  إن التطبيقات العرياة لمتكنولوجيا
 ،واإلستشعار ع  تعد ومحاية البيئة واملالحةاألرصاد اجلوية 

قد سامهت يف التنمية  ،وه  قمة م  قائمة طويمة
لعام فاملعر  العامل   .اإلقتصادية لمصنياإلجتماعية و 

سيوية وكذلك واأللعاب الرياضية اآليف شانغهاي  ٢٠١٠
سيوية لعموم آسيا يف غواجناو وغريها م  األلعاب اآل

كمها   ،األحداث واملهرجانات الدولية الكبرية يف الصني
وتاستخدام السواتل  .استضادت م  التكنولوجيات الضاائية

استطاعت الصني أن تقوم تنحباث عممية  الضاائية العممية
مكثضة يف األرصاد اجلوية وعمم الضمك وكذلك سرب املادة 

 السودا .

إن التعاون الدويل حموري يف جمال  ،السيد الرئيس
عمى أتقت والصني يف العام املاض  قد  .التقدم يف الضاا 

أواصر وثيقة وتبادالت مع روسيا والواليات املتحدة وأوكرانيا 
 ةسكاب ومناميكستان وكذلك اإليسا واألوسا واإللبا او 

نقوم أياًا تالتعاون إننا و  ،التعاون الضاائ  آلسيا واهلادي
التكنولوجيا  مع اليونيسكو يف ترامج لتدريب األحداث عمى

إثرا  معرفتنا لمضاا  وتعويو محاس إىل   مر املعموماتية اليت ت
 .ةالشباب تالنسبة لمعموم الضاائي

سبة تالنلكوارث وختضيضها جمال هام اإن منع 
كعاو يف امليثاق الدويل لمكوارث   .لمتعاون الدويل لمصني
وعمى ضو  العدد الكبري م  ... الضاائية واألخرى 

الكوارث الطبيعية يف املاض ، إستطاعت الصني أن تستشعر 
حتريك آليات   فاائية م  األعاا  األخرى تعتيانات 

الدعم حيوي تالنسبة لمعمميات هذا  .املواثيق ذات الصمة
الغوصية وعمل إعادة البنا  وكذلك املعمومات والبيانات 

 "سيبريس"املستشعرة م  السواتل الصينية والربازيمية األرضية 
وساتل ختضيف  "فينغيوم"والسواتل املخصصة لألرصاد اجلوية 

كمها قد وفرت تياناتا الانية   ،د البيئيةصر و السواتل الطبيعية 
م  أجل دول األخرى اليت عانت م  كوارث كربى لم

 يمها لكوارثها.يتسهيل رصدها وتق

إن الصني قد دعت طويًال إىل  ،السيد الرئيس
عمى أساس املبادئ لضاا  ااارج  يف احتقيق الوئام 

وأ�ا خصصت  ،لممعاهدات الضاائية اامساألساسية 
 .يف الضاا  ااارج  والتعاونوالتنمية نضسها لمسالم 

سوف يعوز الناام  تنمل الصني أن التمع الدويل
أساسًا قانونياً يوفر وف ينام الضاا  وسالقانوين الذي 

 إلجرا  هذه األنشطة.

إن الصني تعرت  تقوة عمى عسكرة الضاا  
تشريعات الوسباق التسمح يف الضاا ، هناك فجوات يف 

تصعيد سباق التسمح الضاائية القائمة اليت تسمح يف 
عمى  خطر جسيمإمنا ميثل هذا الواقع  .رة الضاا وعسك

إن  .وال خيدم مصاحل أحداألنشطة الضاائية السممية 
أن نسمح هلذا البشرية قد تعذتت خالل تارخيها وال ينبغ  

 .لضاا  ااارج ااطر تنن ميتد إىل ا

اإلتقا  م  أجل خيار تعتقد الصني تنن أفال 
  ااارج ، هو إترام ااوأم  دائم يف الضعمى سالم مستدام 

رصد تنضيذ ناام حكام وإل عسكرة الضاا  نعمعاهدة مل
 املعاهدات القائمة.

نشطة اااصة األإن تعويو وجود فالوًة عمى ذلك ع
والتجارية يف الضاا  ااارج  يتطمب إنشا  تداتري ومعايري 

 تقنينية فاعمة.

إن القواعد املتعمقة تاالستدامة الطويمة األمد 
إىل لضاائية ينبغ  أن تنخذ يف اإلعتبار احلاجة لألنشطة ا

 استكشافيف لمبمدان النامية محاية املصاحل املشروعة 
عمى اتضاقًا أن حيقق النمع الدويل عمى واستخدام الضاا . 

 وأن يقوم مبساع متاافرة. هذه املسائل

تمعب أما المجنة القانونية لمكوتوس ينبغ  أن 
 ذا ااصوص أيااً.دورها يف ه

، أحالم اإلنسان قد حالماألإن  ،السيد الرئيس
ونعمل حتققت يف الضاا . إننا نسعة إىل مهمة نبيمة ونعمل 

عمينا أن حنقق   .ة مجعام  أجل حتقيق رفاه ومصاحل البشري
 .املتمثمة يف استخدام واستكشاف الضاا املهام املختمضة 
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القاية هذه والصني سوف تواصل اإلدال  تدلوها إلعال  
 شكراً. ا  ومسؤول.الغالية لمبشرية مجعا  تشكل فاعل وتنّ 

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
السيد ممثل الصني والقائم تنعمال الوفد الصيين عمى هذا 
البيان. املتحدث التايل عمى قائميت هو ممثل اجلمهورية 

 .الأعطيه الكممة السيد كوت ،التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة . كوبال السيد ف
أود أن  ،تاسم الوفد التشيك فورية م  المغة اإلنكميوية): 

التبادل العام "مالحاات حول البند الثالث  عاأديل تب
. القانونيةالضرعية يف هذه الدورة اامسني لمجنة  "لآلرا 

ع  ارتياح  الكامل إذ اراكم ولك  قبل ذلك أود أن أعرب 
أمتىن لكم كل النجاح يف ترتأسون هذه اهليئة. م  جديد 

 .رئاستكم املستننضة هلذه اهليئة ويف منصبكم اهلام

الدكتورة  ،إن حتيايت موجهة أياًا ملديرة األوسا
وس زالن عثمان وألمانة المجنة الضرعية الدكتور نيكوالام
مان وكل العاممني يف األوسا واألعاا  الذي  قد دهي

 ه الدورة.ساعدوا يف تنايم هذ

تاسم اجلمهورية التشيكية أود  ،السيد الرئيس
لوفود األخرى م  أجل اإلعراب ع  عميق إىل ااإلنامام 

التعازي والتاام  مع شعب الياتان الذي حن  معجبون ته 
وإننا نتقدم  .تالنسبة ملوقضه البطويل أمام الكوارث اليت مر با

 مندا.يأيااً تالتعازي إىل شعب نيوز 

إن اجلمهورية التشيكية طاملا  ،رئيسالسيد ال
المجنة اعرتفت تالدور اهلام الذي تمعبه الكوتوس وكذلك 

القانونية وهلذا السبب دعمنا كل مبادرات األوسا اليت كانت 
 .ترم  إىل حتقيق هذا اهلدف النبيل

والت حول اعمى مدى سنوات عديدة شهدنا املد
حول الضاا  وضع تطبيقات معاهدات األمم املتحدة "البند 

واملناقشات اليت دارت يف الضريق العامل يف العام  "ااارج 
وكان تنايم املناقشة م   .املاض  وأياًا خالل هذا العام

تشكل خاص اينس. فرانسوا مجان ممثل تمجيكا املوقر سيد 
املناقشة املتعمقة  كثري م  اإلهتمامقد تاتع وفد تالدي ت

القمر  لدول عمىالذي حيكم أنشطة ا ٧٩تاتضاق عام 
فإن الوثيقة يف هذا ااصوص  .واألجرام السماوية األخرى

A/AC.105/C.2/L.272  اليت أعدتا تشكل مشرتك عدد
ذا اإلتضاق الذي قد ، هاتضاق القمرالعاوة يف م  الدول 

زالت  ه  الضوائد املستمدة م  هذا اإلتضاق ما تني ما
ينبغ  أن  نعترب تنن هذه املناقشة .حتتضظ تكل فائدتا

تستمر خالل الدورة اامسني لمجنة القانونية تالرتكيو عمى 
والذي هذه النقاط اليت أترزت يف اجلدول املؤقت لألعمال 

 .A/AC.105/C.2/L.280جا  يف الوثيقة 

إن وفد اجلمهورية التشيكية سبق  ،السيد الرئيس
له أن رحب تنتائج جهود جمموعة ااربا  املشرتكة لمجنة 

إ�ا قد أمتت  .لمطاقة الذريةالدولية الضنية والوكالة  الضرعية
صعبة لمغاية وه  تطوير جمموعة م  األهداف  مهمة

والتوصيات لبمورة إطار أمان تالنسبة لمقوى النووية عمى 
 أساٍس عمم .

إننا نتضق مع توصيات المجنة الضرعية يف العام 
املاض  م  أجل إتقا  هذه املسنلة عمى جدول أعمال 

 مجنة الضرعية.ال

حبث "ما يتعمق يف البند الثام  في ،السيد الرئيس
واستعرا  التطورات اااصة مبشروع الربوتوكول حول 

ل وهو الربوتوكو  "املسائل اااصة تاملوجودات الضاائية
 ،اإلتضاقية اااصة تالامانات الدولية لممعدات املنقولة

عنيني أو فيسعدين أن أسجل أن جلنة ااربا  احلكوميني امل
قد ، اليونيدروا، التاتعة لممعهد الدويل لتوحيد القانون اااص

اختممت مؤخرًا مشروع أويل يف تروتوكول فاائ  رمبا 
سوف يصبح إسهاما جديدًا يف جمموعة الربوتوكوالت 

يؤول واآلن . ٢٠٠١عام ل ونتا إتضاقية كيبتاااصة 
تماد يقرر عقد مؤمتر دتموماس  م  أجل إعأن لميونيدروا 

 الربوتوكول الضاائ .

إن حكومة تايمندا والوكالة  ،السيد الرئيس
ة عمل يف تانكوك يف تايمندا يف رشو  االضاائية قد نام

م  العام املاض ، ننمل أن األمم تشري  الثاين/نوفمرب 
يف  يةتواصل عممها تنضس الروح التعاون املتحدة سوف

 اإلجتماعات القادمة م  هذا القبيل.

هناك تند آخر نود أن نعمق عميه  ،رئيسالسيد ال
التشريعات اااصة تاإلستخدامات واإلستكشافات "وهو 

سور ، نارًا لمقيادة احلكيمة لمربوف"السممية لمضاا  ااارج 
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فاملناقاشات اليت عقدت خالل السنوات  ،م  النمسا وغمار 
سبة لنا يف عمل الثالثة املاضية قد ميك  أن تكون قدوة تالن

ذي  تقريرذلك تاعتماد  جيدي أن ًال يفأم .القانونيةالمجنة 
 مبا يف ذلك توصيات مامونيةمغوى يف عمل فريق العمل 

 لتطوير التعاون الدويل يف هذا الال اهلام.

أخرياً، امسحوا يل تنن أذكر مسنلة  ،السيد الرئيس
أخرى تم كثريًا وفد تالدي، إن اجلمهورية التشيكية 

لضرعية العممية والتقنية استطاعت تعد ارتاحت ألن المجنة ا
حلطام الضاائ  أن حتقق حول ا ١٩٩٩الضين لعام رير التق

 .األمام تتعاو�ا مع مشكمة عالقة خطوة ممحوظة إىل
فاملبادئ اإلرشادية اااصة تتخضيف احلطام الضاائ  

 ٦٢/٢١٧لمكوتوس واملعتمدة يف اجلمعية العامة يف القرار 
قد مثمت أساساً  ٢٠٠٧ لعام كانون األول/ديسمرب ٢١

عات الغري مرغوب لبحث اجلوانب القانونية هلذه التبمضيدًا 
بدف جمموعة م  املبادئ ... وقد  .فيها لألنشطة الضاائية

وهلذا السبب  ،١٩٩٢األممية اليت تنااف إىل مبادئ عام 
فإن اجلمهورية التشيكية قدمت ورقة عمل إىل هذه الدورة 

اجلوانب القانونية لممبادئ اإلرشادية  إستعرا "املعنونة 
حتويل هذه املبادئ بدف  "لتخضيف احلطام الضاائ 

اجلمعية اإلرشادية إىل جمموعة م  املبادئ اليت تعتمد يف 
آذار/مارس سعة لت A/AC.105/C.2/L.283العامة الوثيقة 

٢٠١١. 

أود أن أسرتع  انتباه الوفود واملراقبني إىل هذه 
ي تقدمي هذه الوثيقة مبويد م  التضاصيل فيما الورقة، إننا ننو 

 شكراً.، تعد خالل حبثنا هلذا البند يف المجنة الضرعية

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
. املتحدثة لاجلمهورية التشيكية األستاذ كوتالمسيد ممثل 

 تالقائمة السيدة ممثمة كينيا. ةالتالي

كينيا) (ترمجة فورية ية  مجهور (السيدة ن. كيروي 
يا سيادة تالنياتة ع  وفدي  .كراً شم  المغة اإلنكميوية): 

هلذه  الرئيس، أود أن أعر  ع  رضانا تالرئاسة الناجحة
واملتضرعة ع   لمجنة الضرعية القانونيةالدورة التاسعة واألرتعني 

وأؤكد لكم جلنة االستخدامات السممية لمضاا  ااارج ، 
 يف هذه الدورة.ة دعمنا الكامل وألعاا  األمان

 ةقدم تالتقدير ملدير أن نتكما أنه يطيب لنا 
زالن عثمان وزمالئها االدكتورة مالضاا  ااارج   مكتب

 املخمصني وذلك عمى الوثائق والتخطيط هلذا االجتماع.

كما يطيب لكينيا أن تعرب ع  تعازيها احلارة 
الذي  فقدوا لناس تسبب امندا والياتان وذلك يلشعيب نيوز 

 .تسب الكوارث الطبيعية اليت أملت بذي  البمدي  حياتم

ويام وفدي صوته إىل البيان الذي تقدم ته 
السضري عم  حس  املمثل الدائم جلمهورية إيران اإلسالمية 

 والصني. سبعنيالالسبعة و ع  جمموعة  نياتةسمطانية 

فإن الكوتوس حتتضل تالعيد يف هذا العام و 
أنشطة الضاا  ورحالت عيد الضاا  و  . أو..واامسني 

ع  تقديرها لمعمل الذي قامت الضاا  وتود كينيا أن تعرب 
منهو  تالتعاون لالكوتوس وجلنتاها الضرعيتان وذلك ته 

لمضاا  ااارج  م   إلستخدام السمم تشنن االدويل 
اليت تنام أنشطة الضاا  خالل املبادئ واملعاهدات 

 .ااارج 

اضية ركوت كينيا عمى اجلهود الرامية ويف السنة امل
يف هيئة واحدة وه  أمانة  الضاا أنشطة لتنسيق كل 

وه  هيئة  سة وزير الدفاعاحتت رئالضاا  الوطنية الكينية 
مواصمة إىل وكبمد فإننا نسعى سبقت جلنة الضاا . 

كوتوس يف اجلهود يف هذا املامار. وكينيا قد الإلشرتاك مع ا
ونيجرييا وجنوب تعاون مع اجلوائر إتضاق لم عمىوقعت 
فريقيا واليت أاملوارد يف سواتل إلدارة تشنن جمموعة أفريقيا 
إىل التعاون م  أجل تنا  سواتل يف املدار الثاتت  تسعى

لممناطق ك  يتم رسم اارائط تالنسبة لألر  وذلك  
 حىتونود أن نواصل اجلهود  الطبيعية يف إفريقيا ومناخها.

تاألمهية الكربى م  زيادة الوع  يف املنطقة تتمك  البمدان 
 ألنشطة الضاا .

هذا العام مؤمتر  تستاييف كينيا ،السيد الرئيس
ني تشنن عموم الضاا  وم  أجل التنمية القادة اإلفريقي

وعشري  م  املستدامة وذلك يف الضرتة م  السادس 
يف مومبازا.  ٢٠١١إىل الثام  والعشري  منه أيمول/سبتمرب 

يف تاطمع ته التكنولوجيا اليت  ريدرس املؤمتر الدو وسوف 
العاملية اااصة تالتنمية قمة الالصادرة ع  توصيات التنضيذ 

ونياتة ع  يا سيادة الرئيس يف هذا الصدد املستدامة. و 
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وكل أغتنم هذه الضرصة املبكرة لك  أدعوكم حكومة كينيا 
، ر اهلاماور هذا املؤمتوالوفود يف هذا االجتماع حل عاا األ

حيث أن كينيا سوف تتصل مبكتب شؤون الضاا  ااارج  
يف جمال الضاا  م  أجل إجناح هذا والشركا  اآلخري  

 املؤمتر، لكم الشكر اجلويل السيد الرئيس.

أتوجه  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هذا عمى  ةتالشكر إىل السيدة ممثمة كينيا سعادة السضري 

قانون معهد يب. املتحدث التايل يف القائمة الطيان الب
واالحتاد الدويل لممالحني الضاائيني، الضاائ  الدويل 

أعطيها الكممة. تضام  يا  ،نزوا-السيدة ميسالسيدة 
 ة.أستاذ

االحتاد الدويل زوان (-السيد ت. ميسون
لممالحني الضاائيني) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

السيد الرئيس، السادة أعاا  ادة الرئيس. ياسيشكرًا جويًال 
أن أتقدم تبيان مقتاب الوفود، السيدات والسادة، أود 

أقوهلا  اتاع كممع  املعهد الدويل لشؤون الضاا  تب نياتة
 ،اليت مل حتار اليومالدوليني ع  منامة إحتاد املالحني 

 ٢٠١١و ٢٠١٠تنا يف وحن  قد قدمنا تقريرًا ع  أنشط
أود أن أترز تع   ةوناآل هويف هذالوثيقة. وهذا وارد يف 

، وأحيمكم شري إىل نص مكتوبأ اوأن .البنود يف هذا التقرير
وقد مت إنشا  املعهد إىل النص املكتوب ملويد م  التضاصيل. 

تركو عمى تطوير  كمنامة غري حكومية مستقمة ١٩٦٠
واملعاهد ؤسسات املتالتعاون مع خمتمف قانون الضاا  

 دولية.الوطنية وال

 واألعاا ، ٢٠١٠يف واحتضل تالعيد اامسني 
أشخاص ومؤسسات م  أكثر م   يف املعهد مؤلضني م 

يف جمال الذي  مت انتخابم تنا  عمى إسهاماتم  أرتعني دولة
 املتعمقة تننشطة الضاا . قانون الضاا  أو العموم االجتماعية

واملعهد يعقد ندوة سنوية تشنن قانون الضاا  
، ويف هذه نييمؤمتر املالحني الضاائيني الدول وذلك يف

تم موضوعات زيادة سعى إىل نيف املعهد الندوات فإننا 
أخرى تتمثل يف أنشطة وهناك  .العاممني يف جمال الضاا 

 فواليت تعر  ١٩٩٢منذ كل عام   هانامناملساتقة اليت 
قدمنا عددا م  فإننا  ٢٠١٠يف و . سبيس سالك دمبانضري
الضاا  ويسعدنا أن معاممني يف جمال األومسة ل م  وأاهلدايا 

الوسام. والسيد الدكتور األستاذ كوتال قد تمقى هذا ... 
األمني التنضيذي  سو فراجون والسيد  درعاً قدمنا هلا أياًا 

قد حصموا عمى  ألكادميية الدولية لممالحني الضاائنيل
يدخل مقدمه يف وهناك الدرع الذي شهادة نقدير أيااً. 

م  وة قد مت تقدميه لمسيد فيميب [؟يتعذر مساعها؟] الند
 .تمجيكا

يف  اليت يقام با مثلوهناك تع  األنشطة 
موفود يف هذه لدوة نالعام املاض ، نامنا آذار/مارس يف 

[؟يتعذر مساعها؟] تشنن ذلك وكالمجنة الضرعية القانونية 
 التشريعات الضاائية.

نامنا ويف أيار/مايو م  العام املاض  فإننا 
عت ندوة عامة  الحنيمكادمية الدولية لمتالتعاون مع األ

 وقد مت ذلك لضاا  والسياسات يف واشنط  دي س قانون ا
مع [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] وآريان سبيس 

وقد صدر ة. األوروتيلمسياسات الضاائية ومعهد الضاا  
 تقرير ع  هذا اإلجتماع.

دورة لثالثة عقدنا نا ويف تشري  األول/أكتوتر فإن
، وم  تني عدة أمور فإن يف تراغ يف اجلمهورية التشيكيةأيام 

كانت عددا م  صغار العمما  و  تقد استاافالدورة 
كذلك مت تقدمي حماضرات قدمها األستاذ ناجحة لمغاية، و 

 ومساتقة. واألستاذ هوتا كوتال[؟يتعذر مساعها؟] واألستاذ  
السياحة راغ ومت اإلشارة إىل قد مت عقدها يف تالتسعة عشر 

وكذلك مت ذلك عمى نطاق أوروتا ومنطقة  الضاا يف 
عدل قد قاموا الحمكمة وأسعدنا أن ثالثة قااة م   اهلادي.

املنافسة. والضائوون يف املناسبة ويف هذه تاإلشرتاك يف هذه 
 هذه املنافسة وجامعة جورج واشنط  يف الواليات املتحدة

ن [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر [؟يتعذر مساعها؟] كا
اليت  يف أملانيا  نجامعة كولو مساعها؟] جامعة سنغافورة مث 

 كانت أياا م  املتنافسني.

وأود أن أغتنم هذه الضرصة ألعرب ع  تقديرنا 
مما مكنهم أن حياروا  لممعاهد اليت دعمت الضائوي  الثالثة

 واملركو .يف املراحل النهائية ذلك لك  يكونوااملؤمتر و 
الياتانية اجلاكسا عالوة  أليسا، والوكالة الضاائيةااألورويب 

 Secure World Foundation ع  فريق آسيا واهلادي و
ع  جمموعة أمريكا الشمالية. ومعهدنا يسعده أن يعم  أنه 
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قد استضاد م  دعم هؤال  الذي  ... ومعهدنا قد مك  
املنافسة  وه الكثري م  الطمبة يف االشرتاك يف هذه املنافسة 

 شرتك فيها قااة م  حمكمة العدل الدولية.االواحدة اليت 

ويف كانون األول/ديسمرب فإن معهدنا قد نام 
الضاا   املركو الوطين لإلستشعار ع  تعدتالتعاون مع 

النسخة ااامسة لندوة [؟يتعذر مساعها؟] يف املسيسييب 
اليت تنام كل عام ه تشنن [؟يتعذر مساعها؟] و غاالواي

عمى املادة  مت الرتكيو وقده غاالواي[؟إيمني؟] تضاًال تذكرى اح
واألغرا  السممية وتع  التاسعة م  معاهدة الضاا  

 األوراق اليت قدمت سوف يتم نشرها.

، فنول نشاط ملعهدنا يف هذا ٢٠١١وننتقل إىل 
، سوف يكون الندوة الذي سوف نعقدها عصر اليومالعام 
واليت تتناول ر مساعها؟] يتم ختطيطها مع [؟يتعذ واليت

معامل الضاا  ااارج  والضاا  وآمل أن حتاروا هذا ترسيم 
حبضل  سوف يتم اتباعهااالجتماع وهذه الندوة. هذه الندوة 

 يف الدور األرض . Fلمـ [؟يتعذر مساعها؟] يف املبىن  استقبال

فإن املعهد سوف منه  ٦أو  ٥حويران/يونيو ويف 
يستايف نيسية يف القانون الدويل مع اجلمعية األندو  يشرتك

وهذا سوف [؟يتعذر مساعها؟] مؤمترًا لمضاا  يف جاكرتا 
واملوضوع املخصص آسيا واهلادي مساتقة التعاون مع 

، لممؤمتر هو دور القانون يف املؤسسات اآلسيوية والتطبيقات
وسوف نقدم لكم مويدًا م  املعمومات ع  هذا ذلك ... 
 املوضوع.

سوف فإنه  ٢٠١١ول/أكتوتر تشري  األويف 
لندوة الضاا  اليت الدورة ااامسة واألرتعني  يكون لدينا
 دنستضي[؟يتعذر مساعها؟] جنوب إفريقيا، وسوف تعقد يف 

وسوف نتناول اليت [؟يتعذر مساعها؟] دورات الم  تع  
يف الضاا  البشرية تالرحالت القانونية اااصة  أياًا اجلوانب

؟] رحالت املناطق األفريقية وكذلك [؟يتعذر مساعها
األخرية يف ات تطور الو  أنشطة الضاا [؟يتعذر مساعها؟] و 

كما أننا سوف نعقد أيااً ندوة عممية تشنن   .قانون الضاا 
 مسنلة التخضيف م  حدة احلطام الضاائ .

سوف تعقد أياا يف لـ ... واملساتقات النهائية 
ما ك  ،وثالثة قااة م  حمكمة العدل الدولية ٢٠١١

الندوة  سوف يتم دعوتم حلاور هذه ،أسمضت القول

، وسوف [؟يتعذر مساعها؟] النهائية [؟يتعذر مساعها؟]
واهلادي [؟يتعذر آسيا الشمالية أوروتا أمريكا تعقد هذه يف 

 مساعها؟].

ويسعدين أن هناك [؟يتعذر مساعها؟] سوف 
بدف استاافة دورة إفريقية جديدة تعقد يف جنوب أفريقيا 

[؟يتعذر يسعدين أن وما تعد ذلك  ٢٠١١داً  م  إتت
[؟يتعذر  إلشرتاك يف الدورةلدعوة  تقد قبممساعها؟] با 
وننمل أن يتم المقا  [؟يتعذر  أمريكا الشماليةمساعها؟] 
 يف املستقبل القريب.مساعها؟] 

فهذه سوف تتم يف  يواهلادلدورة آسيا  تالنسبةو 
ون مع اجلمعية وذلك تالتعا جاكرتا يف الوقت احملدد

اإلندونيسية لمقانون الدويل ويستايضها السيد [؟يتعذر 
سوف يتم عقدها يف  يف آسيامساعها؟]. والدورات املقبمة 

 اليت سيتم االتضاق عميها. اإلفريقية اآلسيوية األخرىالبمدان 

 دوناتاملفإن إلجرا ات املنشورات  وتالنسبة
عهد األمريك  املم  جانب نشرها قد مت [؟يتعذر مساعها؟] 

ويتم نشرها م  جانب [؟يتعذر مساعها؟]. لرواد الضاا  
[؟يتعذر أياًا كتاتًا ع  منشورات دورة ننشر وف وإننا س
 وكالة الضاا .الوكالة، تدعم م   العمما مساعها؟]

كتاتاً   ،١٩٧٢يف سنة قد أصدرنا كتاتًا إننا قمنا و 
؟يتعذر [ رئيساض  [؟يتعذر مساعها؟] وهو هامًا كتبه الق
قد صدر يف العيد اامسني لممعهد وسوف وهذا مساعها؟] 

وملكتب  يسعدين أن أقدم لكم نسخة م  هذا الكتاب
 .ويل الشكرشؤون الضاا  ااارج  ولكم ج

الكوتوس أن يتعاون مع وختامًا فإن املعهد يشرفه 
ومع المجان الضرعية جلنة االستخدام السمم  لمضاا  

اد لممساعدة يف كل ما [؟يتعذر ااارج ، وحن  عمى استعد
تاجها لدراسة حنأساسية مساعها؟] وسيمة عمى فهم دراساتنا 

لدراسات يف الكوتوس. وهناك تع  الاالت اليت تتطمب ا
[؟يتعذر  قد يقوم املعهدوعمل [؟يتعذر مساعها؟]  تنايمات
م  أجل طرحها هد م  القيام با ويتمك  املعمساعها؟] 

وسوف يشرفنا أن نقدم لكوتوس عمى تساط البحث يف ا
وسوف ... الوفود املهتمة تنن تدرس  .ساعدات لكمامل
أن يسعدنا [؟يتعذر مساعها؟] وعمى أية حال س شرتاك يفاإل

 تكم يف اجتماعاتنا. نرحب
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ان الرئيس، امسحوا يل أن أاص البي سيادة
رئيس الذي [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟]  املقتاب

هو احتاد  هذا اإلحتادأي  ،IAFـ ال ، لممالحنياإلحتاد الدويل
اليت هلا تاع يف الضاا  وهو ممؤسسات [؟يتعذر مساعها؟] ل

ملؤمتر ممؤمتر العامل  األول تاعتبار أنه املنام ل معروف
 ٥٨م  منامة  ٢٠٥. وأعاائهم هم الضاائيني املالحني

كل م  م   تمد. ويتوايد عدد الدول األعاا  اليت اشرتكت 
وأمريكا الالتينية، وهذا يتام  الوكاالت  قيا وآسيافريأ

مكاتب وكذلك [؟يتعذر مساعها؟] عمى نطاق العامل 
[؟يتعذر مساعها؟] بمدان . [؟يتعذر مساعها؟] لمالضاا 

[؟يتعذر  حديثاً، إضافًة إىل هذا فإن التوفري م  ماهية يف
له أمهيته وسيتم اإلحتضال مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 

م    تالعيد اامسني، وذلك تعر مساعها؟] [؟يتعذ
 تاريساالجتماع يف الرتيع الذي تدأ يف الضعاليات تدأت يف 

الذي  يف اإلجتماع الساتع والستنياالنتها  منه  وسوف يتم
ويف هذه العقود سيعقد يف كيب تاون يف جنوب أفريقيا. 

كحمقة  وقد وىف تدوره األساس  الستة، فإن اإلحتاد قد تغري
وساعد يف تني [؟يتعذر مساعها؟] الضاا  وتقية العامل  وصل

فر فرصة الشعارات واملعمومات وو [؟يتعذر مساعها؟] 
 .الوصول إىل منافع الضاا 

[؟يتعذر مساعها؟] تالنسبة إىل أنشطة و  ا ...وكم
جممس [؟يتعذر ؤمتر الذي عقد يف تراغ، مؤمتر املهو فاملهم 

مخسة ان هناك وك كتب التشيك  لمضاا مساعها؟] امل
 حبث. ستمئةوقد مت تقدمي  دولوثالثني مشرتكني م  مخس 

 .تقدمي املعروضات سمحيمسرح وته وكان هناك مع ... 
وكان هناك اجتماع آخر مت عقده يف هذه املناسبة ويف 

تراغ فإن حوايل هذا االجتماع يف يف [؟يتعذر مساعها؟] و 
ضع وقد مت و م  صغار العمما  قد حاروا.  طالب ٨٠٠

ار املهنيني حلاور هذا لدعم الشباب وصغترنامج لمشباب، 
مكتب األمم املتحدة لشؤون وتالتعاون مع  اإلجتماع.

 فإن اإلحتاد يدعم جمموعة م  الندوات الضاا  ااارج 
وذلك تالنسبة ملمثم  الدول احلديثة العهد تالضاا . وهذه 

؟] هناك [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعهاو الندوات ... 
مية واملنافع م  أجل التن GNSSتناولت تطبيقات الـ 

م  جانب الوكالة األوروتية  شرتاك فيهاالاجلديدة، وقد مت ا
املالحة [؟يتعذر مساعها؟]  مجنة الدولية لممساحةالو لمضاا  
 ١٣م  والنسخة الواحدة وعشري  سوف تعقد  ،الساتمية

 ة كيبيف مدينتشري  األول/أكتوتر  ٢أيمول/سبتمرب إىل 

فريقيا واملوضوع هو أيف جنوب أي رأس الرجا  الصاحل تاون 
 .ها"رفاهجل أمان البشر و الضاا  م  أ"

عقدنا فإننا ويف [؟يتعذر مساعها؟] العام املاض  
 يف الصنيالضاائية واشرتكت فيه اإلدارة  مؤمترًا يف الصني

وكذلك جمالس اهلندسة الضاائية يف الصني ترنامج وكذلك 
وأكادميية الصني لمتعاون التكنولوج  وكذلك التعاون 

الوكالة و  ناساتاإلضافة لممؤسسات [؟يتعذر مساعها؟] كال
م   مواإليسا واجلاكسا وكومسوس وغريهلمضاا   األوروتية

ش   يف الضاا  هو أنه [؟يتعذر مساعها؟] املشرتكني. وأترز 
وقد مت [؟يتعذر مساعها؟] صمت اإلشرتاك يف هذه اقد و 
هذا إضافة أننا ؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] [توزيع 

[؟يتعذر مساعها؟] يف إنشا  هذا القرص املدمج اشرتكنا 
وميك  ... وهذا يوفر [؟يتعذر مساعها؟] اجلهود اليت 
ويف  .on lineاحلصول أياًا أو الوصول إىل نسخة أخرى 

سوف تعقد يف جنوب أفريقيا  ISSEالدورة الثانية عشر لـ 
تشري  األول/أكتوتر  ٦ – ٣تاون يف الضرتة م   يف كيب
، وهذا مت "النهاة اإلفريقية يف الضاا " وموضوعها ٢٠١١

ممرة لعمى أن يعقد هذا املؤمتر عاماً  ٦٢منذ يف تاريخ املؤمتر 
والومال  يف كيب تاون يعّدون . يف القارة األفريقية األوىل

؟] [؟يتعذر مساعهادث وكذلك هلذا احلعمى قدم وساق 
ف يتم عرضه يف املدينة و [؟يتعذر مساعها؟] سوكذلك 
أنه تاون سوف يتم تنايمه تاعتباره  ومؤمتر كيب .اإلفريقية

وسوف يكون له دور مهم يف مؤمتر  األمهية.يف حدثًا غاية 
القادة األفريقيني الذي ذكرته السيدة ممثمة كينيا والذي 

كينيا، ومباسا يف  يف م[؟يتعذر مساعها؟] سوف يعقد قبل 
والنية معقودة عمى [؟يتعذر مساعها؟] توصيات [؟يتعذر 

مت يف يوم االفتتاحية لمـ والذي  نيياإلفريقمساعها؟] القادة 
IAC  يوم اإلثنني [؟التاسع؟] تشري  األول/أكتوتر يف

٢٠١١. 

الرئيس إلعطائ  ، نشكركم يا سيادة شكرًا جويالً 
 تدوري. أنا حديث واختتم  IAFفرصة لمحديث نياتة ع  

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
جويًال لك رئيسة معهد الضاا  ااارج  واليت حتدثت أيااً 

لممالحة الضاائية. أشكرك عمى هذي  االحتاد الدويل ع  
هو السيد ممثل رومانيا، يف القائمة املتحدث التايل  البيانني.
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الوقت ذاته رئيس السيد تروناريو وهو يف  أعطيه الكممة.
 جلنة االستخدامات السممية لمضاا  ااارج .

(رومانيا) (ترمجة فورية م  ريمنيسينو . رالسيد 
ا  الوفود، السادة أعا ،رئيسال المغة اإلنكميوية): سيادة

وتاامننا مع  تعازيناأعرب ع  أود أن  نياتة ع  وفد رومانيا
م  مل بم م  زالزل وتسوناأوذلك عما شعب الياتان 

 أودى حبياة الناس.و 

السادة أعاا  الوفود، أود اآلن أن أتدأ تاحلديث 
إىل  وأسرتع  انتباهكمقائم ترئاسة الكوتوس، أنا الي تاعتبار 

اااصة تاإلعالن تالعيد  A/AC.105/L.283وثيقة ال
وتداية كوتوس. املنهولة  لرحالت الضاائيةوتا اامسني

 لإلعالن. ذا املشروعوأذكركم تعممية البد  والقرار تشنن ه

إعداد مشروع الضريق العامل اجلامع قد وافق عمى 
لمجنة  وثيقة بدف أن يكون هناك وثيقة إعالن

يتم اعتماده يف االستخدامات السممية لمضاا  ااارج  
الوثيقة هذه وأن مشروع ، عايل املستوى[؟يتعذر مساعها؟] ال

ألعاا  يف فيما تني الدول اينبغ  أن يتم التضاو  تشن�ا 
ويتم اإلنتها  منها يف الدورة الراتعة واامسني  ،المجنة

تنن  لمجنة. والضريق العامل قد الحظ يف هذا الصدد
املشاورات قد عقدت يف الدورة الثالثة واألرتعني لمجنة 

ذلك عمى أساس الورقة غري الرمسية و الضرعية العممية والتقنية 
رئيس المجنة أن ى ومت االتضاق عم .اليت أعدتا األمانة

رئيس م  المشاورات مع األمانة إلعداد ورقة عمل سيعقد 
وذلك  يتم إصدارها تالمغات الست الرمسية لألمم املتحدة

تشنن إلجرا  مويد م  املشاورات [؟يتعذر مساعها؟] عميها 
 المجنة الضرعية وذلك يف دورتا اامسني.

 مشروععمى فق اويف هذه الدورة فإنه عمينا أن نو 
يف تساط البحث يف المجنة طاملا أنه يقدم عمى أية حال 

فإنين أطمب م  السادة أعاا  الوفود اليت لديها الضرعية 
م  اإلعالن عنه مت ملا  خالفاً تشنن هذا اإلعالن  مالحاات

[؟يتعذر إدراجه يف مشروع جانب تعثات تشكل رمس  ومت 
ألمانة وذلك يف ل  حديثمساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 

وننته  م  هذا  يعقد لمتشاور هذا األسبوعاقتناعنا س
 ولكم جويل الشكر.اإلعالن، 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
جويًال لمسيد ممثل رومانيا الذي حتدث كرئيس لمجنة 

و القائم يف الضاا  ااارج  أ اإلستخدامات السممية
هو لقائمة يف ا املتحدث التايلتاألعمال هلذه الرئاسة. 

 تضال.، تضال ،وأحيل إليه الكممة، لنمساالسيد ممثل ا

النمسا) (ترمجة فورية مجهورية (السيد م. بيهام 
أوًال امسحوا يل  ،السيد الرئيس أشكرك :م  المغة اإلنكميوية)

وحن  رئيساً لمجنة الضرعية القانونية أن أرحب تك مرة أخرى 
ا تقدمه مموف يستضيد واثقون تنن عممنا يف هذه الدورة س

 .م  إرشاد

ع  امتنانا العميق ملديرة أود أن أعرب إنين كما 
وكذلك مكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  ااارج  

اليت قدموها القيمة ساعدة عمى املوذلك ني نلومال ها املتضا
 يف إطار اإلعداد هلذه الدورة.

الرئيس ترحب النمسا يف هذه املناسبة، أو سيادة 
لمياتان وذلك تسبب تنن  النمسا أن تعرب ع  تعازيهاتود 

عدد كبري م  الناس قد فقدت أرواحهم تسبب الولوال 
 والتسونام .

ع  هذا العام الرئيس، ترحب النمسا تندوة سيادة 
سيم معامل الضاا  ااارج  نارة جديدة لرت "موضوع 

لقانون الضاا  املعهد الدويل ه ي نامذوال "والضاا  اجلوي
ويف هذا اإلطار، فإننا  الضاا .لقانون ركو األورويب وامل

تشنن ترسيم نايف أن النمسا قد قدمت تقريرها هذا العام 
لدولة [؟يتعذر مساعها؟]. ونسرتع  انتباهكم احلدود العميا 

املؤمتر تشنن القانون والضاا  ااارج  واملعايري غري إىل 
م  جانب  مت تنايمه ذياليف قانون الضاا  وغريه املمومة 

عهد الوطين النمساوي يف فيينا. وعدد م  العمما  امل
 وف يركوون عمى القانون الضاائ والعاممني سالقانونني 

الذي يسمى تشكل عام ويركووا عمى تنثري هذا القانون 
واملؤمتر سوف يعقد ؟] م  الناحية التعبريية. لو سوفت[؟

ثاين م  العمى هامش المجنة الضرعية القانونية يوم السبت 
وحىت  الساعة التاسعة والنصفيف  ٢٠١١نيسان/أتريل 

 ااامسة والنصف يف كمية احلقوق يف جامعة فيينا.

لمض   مبعر  أود أن أخربكمإضافة إىل هذا فإنين 
[؟يتعذر مساعها؟] يف فيينا يف املعاصر يف (الـكونست هول) 
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اائية أو تداية الرحالت مناسبة الرحالت الضو تشنن 
 ١٥آذار/مارس إىل  ٢١ سوف ...، واملعر  الضاائية

اإلعراب ع  األتعاد الضنية إىل ويهدف آب/أغسطس 
 .[؟يتعذر مساعها؟] والسياسية واألدتية لمضاا  و

وضوع مناقشة مل صمناايف العام املاض  فإننا و و 
والضريق العامل ترئاسة األستاذة  التشريعات الوطنية لمضاا 

وتيان  هذا الصدد.كبريًا يف  اً قد أحرزت تقدمانغريد مارتو 
األخري يف هذه  هجتماعالذ عقد االضريق العامل األخري 

لمجنة الضرعية القانونية فنتطمع إىل اعتماد تقرير شامل  الدورة
 ع  العمل الذي مت القيام ته يف السنتني املاضيتني.يعرب 

سوف أياًا فإننا وإضافة إىل اعتماد التقرير 
وحن   ناقشة ااطوات التالية.مب وذلك الساحنةضرصة النستغل 

مبثاتة األساس  ينبغ  أن يكوننرى أن تقرير الضريق العامل 
فيما  تصدر ع  المجنة القانونية الضرعيةلمتوصيات اليت 

 أو حىت عمى شكل قراريتعمق تتشريعات الضاا  الوطنية 
 يصدر ع  اجلمعية العامة.

ذا غذ يهمها ه وامسحوا يل أن أضيف أن النمسا
نتناول اآلن القوانني  حترص عميه متامًا ذلك ألنناالبند و 

الضاائية الوطنية. ولعمكم تتذكرون فإن النمسا قد أخربت 
تالتقدم الذي أحرزته يف هذا المجنة يف العام املاض  

 الصدد.

فإننا قد واصمنا العمل تشنن  ويف السنة املاضية
شروع الذي وحن  اآلن تصدد اإلنتها  م  املمشروع قانون، 

 ممشاورات العامة.ذلك لسوف يتم تقدميه تعد 

ويف هذه املرحمة أود أن أترز أن العمل والنتائج 
التشريعات الوطنية لضريق العامل لمجنة الضرعية تشنن ذا اهل

وقد كان م   .اااصة ايف قوانيناليت أسهمت إسهاما كبريا 
ئية الضاا لقواننيالدي أياًا أن يكون لدينا عددا م  ا

ملشاكل  لقياس خمتمف احلمولأياًا الضرصة الوطنية وتتاح لنا 
 تعينها.

فإننا  ويف ضو  التقدم الذي مت إحرازه حىت اآلن
غاون  يفننمل أن ننته  م  عممية صياغة القانون وسنه 

 .هذا العام

وهناك مشروع حبث  قامت ته اجلامعات الكندية 
  معينة م عاستخدام أنوا وذلك لمتحقيق يف  ةوالنمساوي

فإن الساتل األول  التصوير، ويف إطار هذا املشروع
سوف يكون أو سيطمق يف الرتع األول م  النمساوي 

يكون [؟يعر ؟] [؟يتعذر سوف هذا الساتل . و ٢٠١١
املنطقة  بةقار تخدم ملوسوف يس target explorer مساعها؟]
قدميها وف يتم تو[؟يتعذر مساعها؟] س والبياناتالعميا. 
يف الكون. [؟يتعذر مساعها؟]  الرتكيبات الكيماوية تشنن

مبثاتة عصر وهذا املشروع [؟يتعذر مساعها؟] سوف يكون 
 جديد يف الضاا .

سيادة الرئيس، امسحوا يل أن أنتقل [؟يتعذر 
معاهدات وضع وتطبيق هو و مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 

 اامس تشنن الضاا  ااارج . األمم املتحدة

مضريق لعقدنا اجتماعًا قد ملاض  فإننا ويف العام ا
فرانسوا السيد جون ترئاسة [؟يتعذر مساعها؟] مل االع
وحن  نتطمع  .هذا العاملعممنا ووضعنا اإلطار  نسيام

تاتضاق القمر واتضاقية املسؤولية  ملناقشة املوضوعات املتعقمة
تسجيل األجسام الضاائية يف حالة عممية وكذلك  التبعة

ذا اإلطار فإنين أود اياًا أن أشري إىل الندوة النقل. ويف ه
يف جامعة  قد يف العام املاض والذي عتشنن اتضاق القمر 

مضتوحة  أجرينا مناقشةقد و املعهد الدتموماس  يف فيينا. 
قد مت وصرحية التضاق القمر وكثري م  احلجج واألفكار 

قد وأظ  أن هذه املناقشة الدية  طرحها يف هذا اإلجتماع
 الدورةيف جدول األعمال يف هم يف دراساتنا هلذا البند تس

 املقبمة.

مرة أود أن أغتنم هذه الضرصة ك  أشكر الوفود و 
، وكذلك لمندوةأخرى عمى االهتمام والدعم الذي قدموه 

[؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] عمى اإلسهام  نشكر
 ناقشات.ملته ومشاركته يف هذه ا

القدرات يف اآلن إىل تنا  أنتقل  ،السيد الرئيس
يف جمال  الضاا  وأود أن أترز دعم النمسا املتواصل لألنشطة

لإلتصال تقانون الضاا  قانون الضاا ، فالنقطة الوطنية 
يف النمسل، وقد  تدعمها وزارة النقل واإلتداع والتكنولوجيا

يد األستاذ ترنر يف جامعة مت إنشا  هذه يف املعهد عمى 
يف ة إتغريد مارتو إىل األستاذ ٢٠٠٩ غراتس ومت نقمها
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يشكل جو اً م  القانون الدويل . وقانون الضاا  نايجامعة في
فإن  وتاإلضافة إىل ذلك .أساس والذي هو موضوع 

تشنن الضاا  سوف [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 
ني يشرتكون يوكل عام فإن الطمبة النمساو افسهام با. يتم 

املركو ميثمها  سياسات الضاا اعها؟] [؟يتعذر مس يف دورة
 األورويب لقانون الضاا .

أيمول/سبتمرب  ٩متوز/يوليو إىل  ١١ويف الضرتة م  
 دراسات الضاا  يف جامعة الضاا فإن ترنامج  ،٢٠١١

غراتس يف  هعقد اجتماعًا ليسوف [؟يتعذر مساعها؟] 
 تركيواً هاماً عمى قانون الضاا .والربنامج يتام  أيااً 

أن امسحوا يل أن أؤكد عمى ختامًا  يادة الرئيس،س
يف العمل واملداوالت  وفد النمسا يواصل تقدمي الدعم القوي

مكتب األمم املتحدة لشؤون وكذلك نشكر يف المجنة 
يف هذا الصدد. وننمل أن  عمى جهودهالضاا  ااارج  

دورتنا اامسني يف المجنة الضرعية القانونية دورة مثمرة تكون 
 يئة تاألمل ولكم الشكر.ومم

بيان مديرة مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء 
 الخارجي 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 ثل النمسا عمى هذا البيان الطيب.سيد مممل

م  أجل استخدام الوقت املتبق  تشكل فعال، 
نت هناك وفود أخرى عمى استعداد أود أن أعرف ما إذا كا

ال يبدو أن احلال   ؟ل هذا البند الثالث حبديثها اآلنناو تل
وتالتايل سوف نواصل النار يف هذا البند الثالث،  ،كذلك

 صباح الغد. "التبادل العام لآلرا "

السادة األعاا  املوقرون، أود اآلن أن أعممكم 
مديرة مكتب شؤون الضاا   تننين حصمت عمى طمب م 

المجنة الضرعية القانونية  ك  تتوجه تإجياز هلذه  ااارج 
وإن مل يك  لديكم  .حبديثها يف اجتماع صباح اليوم

آلن ملديرة االكممة سوف أعط   ،إعرتا  عمى ذلك
 مكتب شؤون الضاا  ااارج  ك  تتقدم تبيا�ا. تضام .

الكممة إذًا ملديرة مكتب شؤون الضاا  ااارج ، 
 السيدة مازالن عثمان.

مكتب األمم املتحدة (مديرة السيدة م. عثمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

تاسم املكتب أود أن أعرب ع  سرورنا ، شكرًا سيادة الرئيس
أود كذلك أن أؤكد لك و  ،إذ نراك ترتأس هذا اإلجتماع

 يف إجناح أعمال هذه الدورة.عمى تعاوننا 

 ميقناول البيان، أود أن أعرب ع  عن أتأ قبل
مندا يلشعيب نيوز  تعازي مكتب شؤون الضاا  ااارج 

الضادحة يف األرواح اليت حلقت  والياتان عمى ااسائر
 تالبمدي .

أشكركم عمى إتاحة الضرصة يل   ،سيدايت وساديت
ك  أتوجه بذا البيان لمجنة الضرعية القانونية ك  أستعر  
معكم عمل مكتب شؤون الضاا  ااارج  فيما يتعمق 

نون الضاا  الدويل خالل العام املاض  وكذلك أن تقا
 .أحدثكم ع  ااطط يف املستقبل

اإلضطالع صل املكتب او  ،خالل العام املاض 
وفيما يتعمق  .مبوجب معاهدات الضاا  ااارج  مبسؤولياته

تسجل األمم املتحدة لألجسام املطمقة يف الضاا  ااارج ، 
اارج  مبوجب والذي يقوم حبضاه مكتب شؤون الضاا  ا

وكذلك  ،إتضاقية ستة وتسعني لتسجيل األجسام الضاائية
كانون  ٢٠الصادر يف  ١٧/٢١قرار اجلمعية العام 

 .١٩٦١األول/ديسمرب 

ملانيا أاملاض  اجلوائر والصني وفرنسا و  يف العام
وإيطاليا والياتان والسويد وماليويا ومجهورية كوريا واإلحتاد 

 لربيطانيا العامى ومشال أيرلنداالروس  واملممكة املتحدة 
والواليات املتحدة األمريكية، وفرت املعمومات حول 

 ١٧/٢١األجسام الضاائية مبوجب إتضاقية التسجيل والقرار 
فاملعمومات تإمكانكم أن  احلال يف املاض  كانتكما  ا . و ت

 ST/SG/SER.E جتدو�ا يف سمسمة الوثائق
ن أب يود هنا كتاملو  عمى التوايل. A/AC.105/INFو

م  الوثائق يتم إصدارها يف الوقت الراه   يسجل أن عدداً 
وسوف تتوفر  ،عرب ناام الرتمجة والتحرير يف األمم املتحدة

 عمى موقع املكتب تكافة المغات قريباً.

يسرين كذلك أن أعمم الوفود تنن جهود المجنة 
يف شكل  ٢٠٠٧واليت أمثرت يف  ،الضرعية يف هذا الال
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هذه اجلهود  ٦٢/١٠١ اجلمعية العامة لقرارها إعتماد
 .مهاك تننيتمازالت ت

العام املاض   يف  هأن يبمغكم تننيسره واملكتب 
انامتا إىل اتضاقية واجلماهريية العرتية الميبية كوستاريكا 

واملكتب وفر كذلك مساعدة لعدد م  الدول  .التسجيل
ون يف ويتطمع ملويد م  التعا ،يف إطار ممارسات التسجيل

 .املستقبل

تاإلضافة إىل هذه الدول اجلديدة اليت انامت إىل 
 ،فإن املكتب قد الحظ أن هناك دول ،اتضاقية التسجيل

خاصة دول هلا تاريخ طويل يف نشاط إطالق األجسام 
قد تدأت تالضعل يف جهد  ،الضاائية يف مدار األر 

أن وتدركون رمبا  .لتسوية كل املسائل املعمقة تشنن التسجيل
أن يوفر إستمارات إىل املكتب طمب  ٦٢/١٠١قرار ال

وخالل العام املاض   .لمتسجيل م  أجل تيسري هذه املهمة
استخدام هذه  تالضعلقد تدأ هناك عدد م  الدول 

م  جانب االستمارات. واملكتب حيصل عمى إجاتات 
حيصل كذلك عمى ردة و  ،تخدم  هذه اإلستماراتمس

 تضعل ذلك تعد أن توفر يدعو الدول اليت ملفعمهم و 
 .تعميقاتا وتوصياتا

املكتب يود  فإن ،وعمى أساس ردود الضعل هذه
تداية العام ينقح هذه االستمارة ويصدر صيغة جديدة أن 

سوف تؤدي إىل  واملكتب ينمل أن هذه العممية .القادم
واملكتب  .أكثر كضا ة وأكثر فعاليةوضع آلية لمتسجيل 

سجل مرة أخرى رغبة الدول ي يغتنم هذه الضرصة ك 
يف استعرا   واملنامات الدولية احلكومية رغبتهااألعاا  
لنار يف مقرتحات اوكذلك استعداد هذه الدول مماراساتا 

تنبثق ع  املكتب تالنسبة لتوحيد هذه املمارسات اااصة 
يشكر هذه الدول وهذه  واملكتب يود أن .تالتسجيل

مك  املكتب م  تنضيذ مل يتالذي  ،دعمها مىاملنامات ع
 هذا القرار تنجاح دون هذا الدعم.

وأخرياً، املكتب يود مرة أخرى أن يشجع الدول 
األعاا  اليت أطمقت أو تشغل أجسام فاائية أن تسجل 
هذه األجسام لدى األمني العام وفقاً لالتضاقية وقرار اجلمعية 

انتباه الدول األعاا  كذلك إىل واملكتب يسرتع  العامة. 
إىل الدول الثانية م  إتضاقية التسجيل واليت تطمب ملادة ا

 ،أن تبمغ األمني العام ع  إقامة سجالت وطنيةاألطراف 
وكما   .عمم املكتب بذا النشاطويدعو الدول األعاا  أن تُ 

كانت احلال يف املاض  فإن املكتب سوف يواصل القيام 
كومية جبهٍد سباق مع الدول األعاا  واملنامات الدولية احل

كتب أن ويسر امل .م  أجل تسجيل األجسام الضاائية
ونشر معمومات وفرتا الدول  ليعم  الوفود كذلك أنه حص
لسادسة م  معاهدة الضاا  األعاا  مبوجب املادة ا

 م  إتضاق اإلنقاذ.ااارج  وكذلك مبوجب املادة ااامسة 
وهذه املعمومات متعمقة تاألجسام الضاائية املستعادة 

لك معمومات حول األجسام الضاائية اليت مازالت يف وكذ
ومت نشر هذه املعمومات يف سمسمة الوثائق  ،املدار

A/AC.105. 

زال يرصد  إلتواماته ما ملك  يتمم وحيرت  ،واملكتب
وكذلك يضتح خطاً  ،عمميات اإلطالق لألجسام الضاائية

 ،سبعة أيام يف األسبوع ،ساعة يف اليوم ٢٤ساخنًا 
لطمبات اااصة تإعادة األجسام عمى كل ا لإلستجاتة
واملكتب كذلك هو نقطة اإلتصال تالنسبة لعودة  .الضاائية

فإن  ،وبذه الصضة األجسام الضاائية ذات القدرة النووية.
املكتب يقيم تعاونًا وثيقًا مع مركو اإلستجاتة لمطوارئ 

ة وهذا املركو هو اجلهة املنسق ،واحلوادث لوكالة الطاقة الذرية
لمخطة وكذلك يوفر اإلنذارات واإلخطارات تشنن األجسام 

 الضاائية ذات القدرة النووية.

ب  ـــاملكتإن يس، ـيادة الرئـــس ،اديتــيدايت وســس
دات األمم ـاهـــة معــالــحديث حـام تتـــد قـق ،دهـكعه
اهدات ـاص تاملعـب ااـوإن الكتي دة.ـحـاملت

ST/SPACE/11/Rev.2/Add.4 معمومات يتام  
معمومات حول الدول  ،٢٠١١ كانون الثاين/يناير  ١حىت 

ات ة األخرى عمى املعاهدات واإلتضاقاألطراف والدول املوقع
وإن معاهدة  املرتتبطة تالضاا  ااارج .األخرى الدولية 

دولة  ٢٦مبئة دولة طرف وكذلك  ىالضاا  ااارج  حتا
دولة موقعة،  ٢٤دولة طرف و ٩١إتضاق اإلنقاذ ته و  موقعة.

. وإتضاقية دولة موقعة ٢٣ودولة طرف  ٨٨إتضاقية املسؤولية 
دول موقعة، وإتضاق القمر  ٤دولة طرف و ٥٥التسجيل 

 دول موقعة. ٤دولة طرف و ١٣
يف إطار ترنامج تنا  القدرات يف  ،السيد الرئيس

املكتب ما فتئ ينه  تعممية التضهم  ،جمال قانون الضاا 
اااصة  مبادئهاو عاهدات األمم املتحدة والقبول والتنضيذ مل
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تالضاا  ااارج  وتبادل املعمومات حول قوانني الضاا  
ويشجع عمى زيادة الضرص الوطنية وسياسات الضاا  
 والتعميم يف جمال قانون الضاا .

فإن  ،يف جمال تنا  القدراتم  نشاطه  جو كو 
 املكتب قد نام تاإلشرتاك مع حكومة تايمند وكذلك وكالة
تنمية تكنولوجيا الضاا  والوكالة الضاائية األوروتية ومنامة 

إذًا حمقة  التعاون الضاائ  آلسيا واحمليط اهلادي، ناموا معاً 
واحلمقة عقدت يف العمل الساتعة حول قانون الضاا ، 

السادس عشر والتاسع عشر م  تشري  تانكوك ما تني 
اآلن وتقرير حمقة العمل متوفر . ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 

A/AC.105/989  كذلك أن أعممكم تنن كل ، ويسرين
 CD ROMالعمل سوف تتوفر يف قرص  أعمال حمقة

 هذه الدورة. خالل

املكتب يناقش مع حكومة كينيا  ،يف الوقت الراه 
إمكانية عقد حمقات عمل ختص تنا  القدرات يف جمال 

وهذا عمى هامش املؤمتر الراتع اإلفريق   ،قانون الضاا 
تني السادس والعشري   ة املستدامة الذي سينعقد مالمتنمي

يف مومباسا يف  هذا العامأيمول/سبتمرب والثام  والعشري  م  
فإن املكتب ما زال  كينيا. وكما طمبت المجنة الضرعية ذلك،

ا  فيما يتعمق تتطوير مناهج حول قانون رب يتعاون مع خ
 سوف نوفرها لكم يفمنقحة حمدثة وهناك صيغة  ،الضاا 

 ورقة مؤمترات أثنا  هذه الدورة لمجنة الضرعية.

يدعم عمل  زال أخريًا سيادة الرئيس، املكتب ما
تبنا  القدرات المجنة الضرعية وذلك يف إطار اجلهود اااصة 

حتديثاً لمكتاب اااص  يتام يف جمال قانون الضاا ، وهذا 
نشر ذلك عمى ميم يف قانون الضاا ، وسوف يُ تضرص التع
ذلك يف ورقة كلشبك  لممكتب وسوف يتوفر  موقع ا
توفري املشورة يف جمال كذلك يواصل املكتب  مؤمترات.

والقاايا القانونية م  أجل تعويو اجلهود قانون الضاا  
واملكتب  .تتطوير قانون لمضاا لمنهو  تالتضهم و الدولية 

سوف يواصل كذلك يف املدرسة الصيضية ملركو األورويب 
وسوف يواصل   ٢٠١٠أيمول/سبتمرب  لقانون الضاا  يف

كذلك تطبيقات القانون الدويل لمضاا  وتوفري املساعدات 
 التقنية لمحكومات.

جلنتكم الضرعية تننه  ممأن يعكذلك يسر املكتب  
النشاط اااص تتحديث صضحاته عمى يواصل كذلك 

تاإلضافة إىل توفري و  .وقع الشبك  اااص تقانون الضاا امل
لألجسام املطمقة يف  لضهرس اإللكرتوينكاأدوات مرجعية  

قوانني الضاا  الوطنية الضاا  وقاعدة البيانات حول 
نصوصًا لممعاهدات واملعاهدات، فإن املوقع يوفر كذلك 

، الرمسيةمغات والوثائق مبختمف الوقرارات اجلمعية العامة 
أن تواصل توفري النصوص اااصة  وندعو الدول األعاا 

سياسات الضاائية م  أجل الو وطنية تقوانني الضاا  ال
 .نشرها عمى املوقع الشبك 

أؤكد لكم مرة  ،سيدايت وساديت ،سيدي الرئيس
خبدمة مصاحل الدول األعاا  يف التوام املكتب عمى أخرى 

 وشكراً عمى حس  إصغائكم.جمال قانون الضاا ، 

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
مان، مديرة مكتب شؤون الضاا  السيدة مازالن عث

 ااارج  عمى هذا البيان املضيد.

سوف أرفع هذا  ،السادة األعاا  املوقرون
امسحوا يل أوًال أن أذكر  ولك  ،اإلجتماع تعد حلاات

سوف نمتق  يف الثالثة  .الوفود جبدول العمل لعصر اليوم
اجتماع  ،عصرًا متامًا وتعد ذلك سوف أعمق اإلجتماع

واإلجتماع احلادي  ،رعية ك  أمسح تعقد الندوةالمجنة الض
رفع تعد انتها  ئة لمجنة الضرعية سوف يُ مناوالعشري  تعد الثم

دول الندوة. هل لديكم أي اسئمة أو تعميقات عمى هذا اجل
نن تأعمم الوفود إذًا  .ما م  تعميق الومين املتقرح لمعمل؟

ت المجنة القائمة املؤقتة لممشاركني يف هذه الدورة م  دورا
 ،الضرعية سوف توزع يف النصف األول م  هذا األسبوع

طمب م  كافة الوفود اليت مل تضعل ذلك تعد أن تتضال أو 
ممثميها إىل األمانة يف أقرب  تإرسال خطاب رمس  تنمسا 

  األمانة م  إدراج هذه األمسا  عمى كجال حبيث تتماآل
 القائمة املؤقتة لممشاركني.

اجلمسة وشكرًا لكم عمى أعم  اآلن رفع هذه 
 حس  هذا اإلصغا .

 ١٦/١٢اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 


