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COPUOS/LEGAL/T.822 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٢ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١مارس /آذار ٢٩ الثالثا 
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ٠٨/١٠تتحت اجلمسة يف حوايل الساعة اف

 افتتاح الجلسة

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
حارات املندوتني،  ،سيدايت وساديت، أصحاب السعادة

تعد أعم  افتتاح اجلمسة الثانية والعشري   صباح ااري،
قة ع  جلنة استخدام ة لمجنة الضرعية القانونية املنبثمنئامالث

 الكوتوس.، سمميةالغرا  األاارج  يف الضاا  ا

 برنامج العمل

وسنتمغكم تربنامج عممنا هذا الصباح، سنتاتع 
"التبادل العام أي  ،حبثنا لمبند الثالث م  جدول األعمال

أي  ،ونبدأ حبثنا لمبند الراتع م  جدول األعمال "،آلرا ل
ألمم املتحدة اامس املتعمقة تالضاا  "حالة معاهدات ا

وكذلك البند ااامس م  جدول  ".  وتطبيقهاااارج
أي معمومات ع  أنشطة املنظمات احلكومية  ،األعمال

الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعمق تقانون 
 ."الضاا 

وتعد ذلك نرفع هذه اجلمسة ليتمك  الضريق 
 حالة"العامل املعين تالبند الراتع م  جدول األعمال 

 " م  عقداااصة تالضاا  ااارج األمم املتحدة معاهدات 
حتت رئاسة السيد جون فرنسوا ماينس م   جمسته األوىل

أية أسئمة أو تعميقات عمى ترنامج العمل املقرتح  .تمجيكا
 ال كما يبدو. هذا؟

 التبادل العام لآلراء –البند الثالث 

إذًا حارات املندوتني حبذا لو أمكننا أن نتاتع 
التبادل "م  جدول األعمال أي  ند الثالثباآلن حبثنا لم
وأول متحدث عمى قائميت، حارة ممثل "، العام لآلرا 

 الكممة إذاً حلارة السضرية ماجنان.فرنسا وأعط  
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) (ترمجة اجلمهورية الضرنسية(السيدة ف. مانجان 
حارة الرئيس، حارات  فورية م  المغة الضرنسية):

لياتان لتوه وتني، أيها الومال  األعوا ، لقد تعر  ااملند
حدى الوالزل األرضية األقوى األرتعة يف تاريخ البشر وقد إل

يف عشرات  عقبها موجة تسونام  عنيضة جدًا تسببت قطعاً 
يكون تذلك قد تغمب  الف القتمى، ولذا فإن هذا البمدآ

ولذا أود تاسم  .١٩٤٥عام  عمى أسوأ منساة يف تارخيه منذ
عاطف وأخوة إىل الدولة وت اً تاامن رنسا تنن أتوجه ترساليتف

حتي  فرنسا هنا شجاعة هذا الشعب الذي يبقى ، و الياتانية
 .االحرتامترود يضرضان ثاتتاً أمام الكارثة تكرامٍة و 

وهناك  ،إنساين أساساً  ، وضعإن الوضع املمح
متواجدون الضرنس  املدين موظف م  األم   ١٠٠أكثر م  

معنيون  وهناك أخصائيون .هناك لدعم عممية اإلغاثة
تناً  عمى و  ،تاحلماية م  األشعة ذهبوا أياًا إىل طوكيو

طمب السمطات الياتانية فإن هناك أياًا مئة ومخسون طناً 
م  املساعدات التقنية واإلنسانية اليت تقدمناها منذ يوم 

الذي  هم وكذلك أوفدنا املعدات الالزمة ملساعدة  ،السبت
 دون منوى.

احلكومة الياتانية اعدة فرنسا عمى استعداد تام ملس
عمى تقدمي املويد خالل األيام القادمة واألساتيع القادمة 

وأثنا  األزمة  .حسب اإلحتياجات اليت تعرب عنها الياتان
ك الياتان امليثاق الدويل الصادر يف ااامس ااطرية هذه حر 

الذي هدفه تشجيع التعاون تني  ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٢٥
تدتر  دغم  املنظمة الضاائية عنالوكاالت الضاائية ومش

وهنا ستظل  .األزمات النامجة ع  كوارث طبيعية وتكنولوجية
 .فرنسا طبعاً تقدم لمياتان كل املعمومات اليت قد تضيدها

التعميم العامل  لتنضيذ القواعد وتالدي متمسكة ت
ت يف اإلتضاقيات يذ حتسني تنضيذ القواعد اليت حتددتنضو 

ممبادئ الكربى الثالثة اليت حتكم لالضاائية مع احرتام  
حرية الوصول إىل   ، أوالً،األنشطة الضاائية، أال وه

. ثانياً، احلضاظ الضاا  لتحقيق اإلستخدامات السممية له
 ألم  وعمى سالمة السواتل املوجودة يف مداراها.عمى ا
مراعاة املصاحل املشروعة الدفاعية واألمنية لمدول يف  وثالثاً،

ذا يربز مدى األمهية اليت تعمقها فرنسا وخاصة وه الضاا .
 ها الضرعية القانونية.ضاا  هذه وجلنتعمى أعمال جلنة ال

وتتمىن فرنسا أن حتظى املعاهدات الكربى ألمم 
 تطبيق عامل  وصارم.ت ٧٥و ٧٢و ٦٨و ٦٧املتحدة ألعوام 

أن تذكر هنا تاألمهية اليت  ،خصيصاً  ،وتود فرنسا
م الضاائية وتعرب ع  رغبتها يف أن توليها لتسجيل األجسا

عامل  وفعال يف أن تقوم أكرب عدد م  الدول تتطبيق و  ،يتم
 ١٩٧٥كانون الثاين/يناير لعام م    إلتضاقية الراتع عشر

تعد  ،فم  املمح جدًا يف رأينا املتصمة تاألجسام الضاائية،
اااصة منها، أن  توايد عدد األطراف الضاائية خاصة

الضاائية فعًال لسيطرة ووالية دول اإلطالق ختاع األجسام 
وحن  حريصون أيااً عمى مبدأ اإلستدامة عمى مدى  .املعنية

 ، وندعم املبادرات املتصمة ته.الطويل لألنشطة الضاائية
فموال هذه اإلستدامة ويف ضو  املخاطر اهلامة املقرتنة 

وسالمة النشطة الضاائية تإنتشار احلطام الضاائ ، فإن أم  
لسواتل وسالمة احملطة الضاائية الدولية والرجال والنسا  ا

املوجودي  عمى متنها، كمها ستتعر  يف أي حلظة لمخطر، 
هو املهدد تدون وجود  فإن استخدام الضاا  نضسهولذا 

 استدامة عمى املدى الطويل.

فه  ختص الدول اليت  ،صنا مجيعاً هذه مسنلة خت
ستضيدي  م  اادمات تقوم تننشطة تالضاا  وختص مجيع امل

كذلك مجيع الذي  ينبغ  ضمان إمكانية ... و الضاائية وم  
وكذلك املشغمني  ،وصوهلم إىل الضاا  يف املستقبل

التصدي هلذه املخاطر اجلديدة اليت حتدق . و التجاريني
تتطوير اإلستخدامات السممية لمضاا  يقتا  جهدًا دولياً 

 .والتنسيق والرصدمشرتكاً يتمثل يف املراقبة واإلتصال 

اإلستخدام احلر لمضاا  ولممسؤول وم  منطمق 
فإن فرنسا تدعم املبادرات الوطنية لمدول اليت  ،ياًا لهأ

حتكم  تستهدف إقامة تشريعات وس  لوائح وأنظمة
وفرنسا كما تعممون سنت  األنشطة واألعمال الضاائية.

لنضسها مؤخرًا تشريعات خاصة بذا املوضوع مبا يتضق 
 .ألمم املتحدةلعاهدات الدولية الكربى وامل

فإن هذه  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب ومنذ  
وإتتدا ًا م  اآلن فصاعداً  ،التشريعات تدأ نضاذها تالكامل

ساتل يف املدار يقوم با تفإن أي عممية إطالق أو حتكم 
عممية  ،مشغل فرنس  أو مشغل آخر م  األراض  الوطنية

م  احلكومة الضرنسية تعد ينبغ  أن ختاع إلذن مسبق 
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لمدراسات وطين احلصول عمى تعميمات تقنية م  املركو ال
 س.ينالك ،الضاائية

وهذا القانون ينص أياًا عمى شروط وأحكام 
حتكم الدولة الحقًا تإصدار حتكم الدولة وسيطرتا تعد 

وهذا القانون يتسق متامًا واملبدأ الذي تنكد  .إصدار اإلذن
مبوجب  .٦٧يف معاهدة الضاا  لعام  يف املادة السادسة

فإن أي نشاط وطين جيب أن يكون موضع إذن  ،هذا املبدأ
واملشغمون الضاائيون  .ورصد مستمر م  الدولة املعنية

لقواعد التقنية املعنيون عميهم أياًا أن يطبقوا سمسمة م  ا
 .م  املمارسات الضامى املعرتف با دولياً  اإللوامية تإهلام

 شغمنياملئح التقنية اليت كانت موضع تشاور تني وهذه الموا
م  الضاا   القطاع الضاائ ، هدفها أن حتيفوالصناعني 
ة خاصة م  خالل تنضيذ الشروط التقنية احملددااارج  

مبا يتسق تاملعايري الدولية  املتصمة تاحلد م  احلطام الضاائ 
 يف هذا الال.

لتوجيهية ويتبادر إىل ذهين هنا حتديدًا ااطوط ا
دتا خضيف م  احلطام الضاائ  كما اعتملتتاالعامة اااصة 

يف قرارها  ٢٠٠٧ اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أواخر
اليت ميثمها  كما تتبادر إىل ذهين هنا القواعد  .٦٢/١١٧

وهذه  .٢٤١١٣أي  ،الدولية لممعايري معيار إيوو، املنظمة
أشخاص أو أي   األحكام هدفها أيااً أن حتم  األر  م

... أن حتم  األفراد واملمتمكات والبيئة  ممتمكات أو تيئة أو
والصحة العامة عمى األر  م  أي مساس با أو م  أي 
ضرر قد يمحق با نتيجة أنشطة فاائية ختاع لوالية 

 فرنسا.

مع أ�ا  ،وتدعم فرنسا أياًا مبادرًة اخرى متميوة
اإلحتاد األورويب  أال وه  مشروع ،تكمل املبادرة األوىل

وهدفه م   .توضع مدونة دولية حول أم  األنشطة الضاائية
مشروعاً  ،خالل التداتري الطوعية لبنا  الثقة والشضافية

يام  أم  األنشطة الضاائية سوا  كانت مدنية أو 
 .عسكرية

تخذ مبادرة جديدة ووفد فرنسا أياا يتمىن أن تُ 
ضرطة وم  أجل جل التقميل م  مدة الدورات هذه املم  أ

وطمب الرتشيد هذا طبعًا ل  ميس  ترشيد أو تنظيم عممنا.
 . طمب الحقاً عند اإلقتاا تني متديد قد يُ 

تنود عدة م  تناول وكذلك يعترب وفدي أن 
جدول األعمال يف آن واحد طوال األسبوعني أمر يعيق 

 إمكانية إستساغة ما يتم م  عمل هنا وشكراً.

شكراً    المغة اإلنكميوية):(ترمجة فورية مالرئيس 
 ة فرنسا عمى هذا البيان املمتاز.جويًال حلارة سضري 

واملتحدث التايل عمى قائميت حارة سضري أوكرانيا وأعطيه 
 تضال. الكممة،

(أوكرانيا) (ترمجة فورية م  السيد ي. بركوبشوك 
حارة  .شكرًا حارة الرئيسالمغة اإلنكميوية والروسية): 

 تاسم وفد أوكرانيا أن أعرب ع  احرتامنا الرئيس، امسحوا يل
 .توفيق يف أدائك هذه املهمةالونتمىن لك كل  ،الشديد لك

وتاسم أوكرانيا أضم صويت إىل الوفود األخرى اليت 
أعرتت ع  تعازيها العميقة لمياتان تسبب الكارثة اليت 
حصدت الكثري م  األرواح البشرية، ونتمىن لمشعب الياتاين 

 الشجاعة يف هذه المحظة احلامسة.التحم  تكل 

لقد ظمت أوكرانيا حارة الرئيس تنادي تتطوير 
 ،التعاون الدويل يف كافة األنشطة املتصمة تالضاا  ااارج 

تروج له وهذا ينعكس يف قانون الضاا  الدويل الذي 
 القانونية.الكوتوس وجلنته الضرعية 

نصرمة أضافت أوكرانيا عددًا م  املسنة الوخالل 
إلتضاقيات الدولية اجلديدة إىل اإلتضاقيات الساتقة، مما ميثل ا

وقد تدأنا تعاونا متبادًال مضيدًا تيننا  أساسًا لمتعاون الثنائ .
نظام املالحة  ،ساناإلحتاد الروس  يف استخدام غمو  وتني

الدويل، ووقعنا عمى اتضاق تني جممس  وزرائنا يف الساتع 
عام املاض  أياًا وقعنا ويف ال .٢٠١٠أيار/مايو عشر م  

عمى ترنامج لمتعاون تني أوكرانيا والصني يف استخدام 
وحىت  ٢٠١١الضاا  ااارج  يف أغرا  سممية لألعوام 

وهناك تعاون تيننا وتني كازاخستان يف الضرتة  .٢٠١٥
وهناك إتضاق تيننا وتني املممكة  .٢٠١١ حىت ٢٠١٠
ستخدامات إلالسعودية لمتعاون عمى األحباث وا العرتية

 السممية لمضاا  ااارج .

فإن هناك عددًا م  مذاكرات التضاهم  ،وكذلك
اليت وقعنا عميها الستخدام السواتل الصغرية  ةالتعاوني
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أياًا تيننا  تضاقًا إطارياً . وحاليًا نعد الإلستشعار ع  تعد
 لمتعاون تننشطة الضاا  ااارج . وتني مجهورية تريو

يذ ترنامج التوأمة تني استكممنا تنض ،٢٠١٠ويف 
يف إطار  ٢٠١٠شباط/فرباير ويف  ،اإلحتاد األورويب وأوكرانيا

هذا املشروع عقدنا حمقة دراسية حول القانون الدويل 
. وناقشنا آنذاك أحدث التغيريات والوطين لمضاا  ااارج 

شبونة فيما يتعمق يف اإلختصاصات اجلديدة يف يف معاهدة ل
املؤسساتية لمتعاون تني األطر ا الال و اإلحتاد األورويب يف هذ

وناقشنا أيااً  .وكالة الضاا  األوروتية واإلحتاد األورويب
أحدث التعديالت اليت أدخمت عمى قانون أوكرانيا 

إلستشعار إلستخدامات السممية ومشروع قانون يتعمق تال
وكذلك اإلتضاقات الدولية لإلتصاالت السمكية  ،ع  تعد

 .رتددات الالسمكية العاليةالدام والالسمكية واستخ

نشطة لألا نكممنا قانون  ،أيااً  ٢٠١٠ويف 
مبرفق يتيح لموكالة الضاائية األوكرانية وغريها م   الضاائية

الوكاالت أن تضتح مكاتب يف دول ومناطق تسمح ترتويج 
وكذلك تدأنا اإلجرا ات لتسجيل   .لمتكنولوجيا األوكرانية

اعتمدنا أياا شباط/فرباير  ويف كل ما يطمق م  أوكرانيا.
قرارًا يف جممس وزرائنا حول ضرورة التنمني اإللوام  لألنشطة 

 .الضاائية

وفيما يتعمق تتطبيق معاهدات األمم املتحدة 
فإن وفد أوكرانيا يرى م   ،اامس حول الضاا  ااارج 

الاروري أن تعدل تعض أحكام معاهدة األمم املتحدة 
، مع مقتايات العصرئمتها وام لمضاا  ااارج  تغية

تسبب سرعة وترية تطور التكنولوجيا الضاائية وزيادة  خاصة
الرتويج التجاري لألنشطة الضاائية واستخدام األسواق 

القوانني تغطيها اجلديدة الضاائية وه  كمها جماالت ال 
 احلالية. ةالدولي

ويرى وفدنا أن عدم وجود حتديد واضح حلدود 
يويد م  عدم اليقني يف القانون الدويل الضاا  ااارج  أمر 

ولذا فإننا نؤيد فكرة رسم حدود لمضاا   .اجلوي والضاائ 
 .ااارج  والضاا  اجلوي

الثاتت  كما م  قبل نرى أن اسخدام املدارو 
ن يكون متاحاً تالنسبة لألر  الذي هو مورد حمدود ينبغ  أ

ا جلميع الدول تغض النظر ع  مستوى منوها التكنولوج  مم

يسمح هلا الوصول إىل مدار عمى أساس متكافئ وخاصة 
عمى مراعاة واالحتياجات ملصاحل الدول النامية واألوضاع 

 اجلغرافية اااصة تبعض الدول.

وحيث أن املشاكل البيئية قد ... خاصة  ،لذلك
ننا نود تالنسبة لمبند الذي فإ ،ظهرت يف السنوات األخرية

ريعات الوطنية أو اآلليات تبادل املعمومات حول التشفيه 
الوطنية املتصمة تتداتري ختضيف احلطام الضاائ  فإن عمينا أن 
نتناوله مبا يضيد مجيع الدول تغض النظر ع  مستواها 

 وشكراً. ،اإلقتصادي التكنولوج  أو

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .البيانجويًال لصاحب السعادة سضري أوكرانيا عمى هذا 

حارة ممثمة اهلند، وأعطيها  ة عمى قائميت ه التالي ةواملتحدث
 الكممة.

اهلند) (ترمجة مجهورية (السيدة ر. راماشاندران 
 هوفد اهلند يسر  ،الرئيس حارةفورية م  المغة اإلنكميوية): 

هذه الدورة اامسني لمجنة الضرعية القانونية يف أن يشارك 
أن هذه م  وحن  واثقون  .رئاستكالتاتعة لمكوتوس حتت 
طيب يف املسائل تقدم حتقيق م  المجنة الضرعية ستتمك  

ا يف ظل قيادتك اابرية. وأنتهو أعماهليف جدول املدرجة 
 وفد اهلند معك.دعم هذه الضرصة ألؤكد لك كامل تعاون و 

مديرة أو ... كما نشكر مكتب األمم املتحدة 
السيدة رج  مكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  ااا

مازالن عثمان وزمالئها عمى دعمهم لعمل الكوتوس 
 وجلنتيها الضرعيتني.

نعرب ع  تعازينا لوفد  ،منذ البداية حارة الرئيس
الياتان تضعل ااسائر الضادحة يف األرواح واملمتمكات اليت 
عاناها ذلك البمد يف أعقاب الولوال وموجة التسونام  اليت 

كما أننا نشارك قمق ذلك   .وقعت يف أوائل هذا الشهر
الوفد فيما يتعمق تالوضع الذي تسببت فيه احملطة النووية وما 

ودعماً  .املخاطر اإلشعاعيةيف عقبها م  آثار تتمثل 
فإن اهلند تقدم عرب كوارث ال ترجلهودهم م  أجل تد

اااصة  ،كل البيانات اااصة الضاائية "ينيل آسيانتيس"
 .دة م  سواتمنا اهلنديةاملستم ،تاإلستشعار ع  تعد
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ونقدر وحني  أنشطة الضاا  ااارج  اليت قامت 
يف خمتمف الدول األعاا  منذ العام املاض  ونود أن نبمغكم 

 لدورة الساتقة.ا منذما فعمناه أترز نترز ت

فإننا وضعنا  ،٢٠١٠متوز/يوليو يف الثاين عشر 
يف رحمتها " PSLV 15" طرازقطبية  تضعل مركبة إطالق

كارتوس [؟"السادسة عشر، وضعنا [؟يتعذر مساعها؟]  جنح
يف  "ساتستوت "وأرتع سواتل مساعدة امسها  "؟]تو يب
إم إم إس و "م  اجلوائر  "ألف ٢ سات لإ"وكذلك املدار 

. إذاً، م  كندا يف كل م  مداراتا "ستة واحد وستة اثنني
يويد م  القدرة عمى التصوير العايل  "؟]كارتوس تو يب[؟"
 .تبانة مبا يوفر قدرًة أفال عمى مراجعة الصورإلسا

جنحنا يف  ٢٠١٠آذار/مارس ويف الثالث م  
ديد م  الصواريخ العالية إجرا  رحمة إختبارية لمجيل اجل

مس ايف ااو  .تكنولوجياالعمى مركبة إطالق متقدمة األدا  
تإختبار الرحمة حملرك يولد نيسان/أتريل قمنا عشر م  

 .ولكننا مل ننجح يف إطالقه تاجلميد مربد حمم 

القادمة فإن معهدنا سيويد م  القميمة ويف األشهر 
تشكيمة السواتل اااصة تاإلتصال واإلستشعار ع  تعد 

إمييج "ورادار  "اثننيسات  ريسول"وحاليًا نتجهو إلطالق 
عية وكذلك القيام تدراسات يبرد الطإلدارة املوا "اليتسات

 ثيو "وكذلك فإن  .يطاتجوية مدارية ولدراسة سطح احمل
عة موسكو وهو ساتل صغري تين مبشاركة جام "سات
سنغافورة الذي تين مبشاركة م  جامعة  "إكس ساتو"

أن يطمق يف رحالت  ؟]" م  كندا وكمها مقررسافاو"[؟
مثانية سواتل إتصال اثين عشر" و ج  سات "و .مشرتكة

 .ستتطمق يف األشهر القميمة القادمة

لإلتصاالت املتقدمة وهو  س"الهاي"وهناك ساتل 
[؟يتعذر تين م  جانب معهدنا عمى أساس  متكيف جداً 
 ،تاتعة لإلحتاد األورويبال "سرتيومة مع "أكا ر مساعها؟] الش

 .أيمول/سبتمرب ٢٧ولقد جنحنا يف إطالقه يف 

ل كانون األول/ديسمرب فإن "ج  إس إ ٢٥ويف 
ة مخست "ج  ساكبعثة جمهوة تساتل إتصال   "٦إف أو 
وحنمل حاليًا األسباب  تثوان اقد فشمت تعده إطالقهفا " 

 .احلقيقية هلذا الضشل

يان و در "تشانفإن  ،ويف جمال إستكشاف الضاا 
يتم جتهيومها لإلطالق يف  و"أليتيا واحد" "١سات اثنني و 

 املستقبل القريب.

إن الربنامج الضاائ  اهلندي كان  ،سيدي الرئيس
وجيا والتطبيقات اليت هلا أهداف دائمًا مركوًا عمى التكنول

إلتصاالت سيما يف الاالت احليوية كشنن ا ائية وطنية والامن
ع  تعد والبث التمضويوين واألرصاد اجلوية واإلنذار 

يا واهلند  .وكذلك مسح املوارد الطبيعية وإدارتا ،تالكوارث
أمهية كربى لمتعامل الدويل تشنن  سيدي الرئيس تويل

ئية وذلك م  خالل مواجهة التحديات األنشطة الضاا
وحتديد أطر دولية  ،العممية والتكنولوجية اجلديدة

إلستكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه لألغرا  
وحاليًا لمهند صكوك لمتعاون الرمسية مع أكثر م   .السممية

والكثري منها ه  مذكرة تضاهم تغية  ،تمداً ومنظمًة دولية ٣٥
ألغرا  ية م  األنشطة الضاائية تقاسم املعمومات املتنت

 التنمية املستدامة.

طمع تدور نشط يف العديد م  كما أن اهلند تا
اهليئات الدولية والشراكات مع الدول األعاا  يف جمال 

 استخدام تكنولوجيا الضاا  ملصمحة البشرية.

اهلند تساهم يف تعويو القدرات يف  ،سيدي الرئيس
ذلك عمى الصعيد احملم  جمال القانون الضاائ  الدويل و 

لعدد م  التقين الدعم املايل و  قدمت يسرووإ ،والدويل
يات يف اهلند ألغرا  البحوث يف شنن مسائل مياألكاد

فرقا  . ونشجع مشاركة األمعاصرة ختص الضاا  ااارج 
املناظرات وذلك تعد عممية إنتقا  اليت تشارك يف عدد  اهلنود
يف تمك املناظرات يف  مع تقدمي الدعم لممشاركني ةوطني

 .٢٠٠٤سنة  اجلوالت اإلقميمية منذ

ويسرين إتالغكم أن اجلوالت الوطنية إلختيار 
أعاا  الضريق اهلندي لممشاركة يف اجلولة اإلقميمية يف 

م  الثام   ٢٠١١آذار/مارس قد متت تنجاح يف  إندونيسيا
 غالور.نايف جامعة ت عشري  م  الشهرالعشر إىل الثاين و 

تبين املناظرة رو قد شاركت يف يسإن إكذلك ف
قاايا تطبيقات واليت تعىن ت جلامعة القانونالدولية الثالثة 

 ،واهلند أياًا تويل أمهية خاصة إىل تقدمي اادمات .الضاا 
و القدرات يف تطبيقات ياادمات ااربة يف جمال تعو 
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. ومركو األمم تكنولوجيا الضاا  ملصمحة الدول النامية
تعميم العموم والتكنولوجيا الضاائية آلسيا واحمليط املتحدة ل
 انطالقاً م  اهلند. وايعمم اهلادي

سيدي الرئيس يا فيما خيص املعاهدات اامس 
املعاهدات اليت  فإن نكرر رأينا تشنن تمك ،ختص الضاا 

آلرا  وقبول عدد كبري م  األعاا  با نشنت ع  اتضاق ا
وحن   الضاائ  الدويل.وه  متثل حجر الواوية يف القانون 

، ونرى نؤيد تعميم العمل بذه املعاهدات واإلنامام إليها
ن يشجع الدول اليت مل تمحق تصضوفها أن ذلك م  شنن أ

 تعد.

تالنسبة لألر  هو  املدار الثاتتواهلند تعترب أن 
وكل املناقشات تشنن أ م  الضاا  ااارج ، جو  ال يتجو 

الضاا  ااارج   هذا املوضوع وتشنن موضوع تعريف
إتضاق  ىلإقصوى لموصول كتس  أمهية وتعيني حدوده ت

 مشرتك يف هذا الصدد.

كذلك نود تكرار إلتوامنا   ،سيدي الرئيس
ونؤيد تطوير  ،تاستخدام الضاا  ااارج  لألغرا  السممية

لنظام القانوين القائم يف مبادئ وتوجيهات قانونية يف إطار ا
استكشاف الضاا  ااارج  سيري يلتالضاا  قانون إطار 

 اواستغالله لألغرا  السممية م  جانب كل الدول مبا فيه
 الدول النامية.

عتقد أن مسؤولية كل دولة أن حتافظ عمى ون
الضاا  ااارج  لإلستخدامات السممية ااالصة واإلحجام 
ع  أية مغامرات جديدة م  شن�ا أن تنتهك مبدأ 

 .اإلستخدام السمم  لمضاا  ااارج 

وفد اهلند يود أن يؤكد تنن حس  إدارة 
 سوف يكون رهيناً إستكشاف الضاا  ااارج  يف املستقبل 

إىل حد كبري تااللتوام تالتوجيهات اااصة لتخضيف م  
واألمان لألصول الضاائية  حطام الضاا  وضمان األم 

محة اجلميع وهو مصيف وقدرات الدول األعاا  مجيعها هو 
وحن  عمى ثقة تنن  .لمجميعامان الرخا  ل أمر تالغ األمهية

مداوالتنا يف هذه المجنة م  شن�ا أن تسهم إسهامًا قيماً 
 يف سبيل تموغ تمك الغاية.

عهد الدويل لقانون ختاماً، نتقدم تالشكر إىل امل
ندوة الالضاا  واملركو األورويب لقانون الضاا  عمى تنظيمهما 

الضاا  ااارج  تعمقة مبوضوع تعيني حدود املعممية ال
عممية مسحت تإثارة الكثري الندوة ، الوالال اجلوي األرض 

شكرًا يا سيدي  م  القاايا املتعمقة بذا املوضوع املعقد.
 الرئيس.

معذرة ولك  [مجمة م  املرتجم الضوري .... 
 ].قرأ البيانات بذه السرعة تكون الرتمجة مستحيمةعندما تُ 

أشكر  غة اإلنكميوية):(ترمجة فورية م  المالرئيس 
والكممة اآلن لصاحب السعادة ، مندوتة اهلند عمى تيا�ا

 سضري إيطاليا.

) (ترمجة ةيطالياجلمهورية اإل(السيد ج. جيسي 
سيدي  شكرًا يا سيدي الرئيس. فورية م  المغة اإلنكميوية):

أن أكرر اإلعراب ع  يقيننا تننه تقيادتك  الرئيس، تداية أود
تصل إىل نتائج وف ه المجنة الضرعية ساحلكيمة فإن هذ

وأؤكد لك ولسائر أعاا  املكتب تعاون وفدنا  ،مثمرة
 .الكامل تعاوناً تنا اً معكم

تناول تنا وامسح يل أن أضم صويت إىل م  سبق
الكممة معرتًا ع  أخمص عبارات التعازي والتاام  مع 

 وقد .حكومة الياتان وشعبها تعد الكارثة اليت أملت تالبالد
كوزمو "لبت دوليت ندا  الياتان فوريًا وذلك تتقدمي صور 

 .عالية اإلستبانة لرصد تبعات هذه الكارثة "ديسكاي م

وأود أن أعرب ع  امتناين ملديرة مكتب شؤون 
الضاا  ااارج  ومساعديها عمى العمل املمتاز الذي  

 .يقومون ته

تعض أن نتطرق إىل ن اآلامسح يل سيدي الرئيس 
لقاايا القانونية املتصمة تاإيطاليا  يت تنص إلتوامالنقاط ال

 تالضاا  ااارج  والتعاون الدويل تشننه.

إيطاليا كانت دائما تؤازر عمل المجنة الضرعية 
األممية القادمة  بادئاملإىل تعويو املعاهدات و والرام  القانونية 

وذلك تإلوام الدول األعاا  تاإلمتثال هلا والتنضيذ الكامل 
إشراك  . وإن  خالل تشريعاتا الوطنية أياًا وتعميمهاهلا م

لمضاا  يف خمتمف أحنا  العامل يف  ةديداجلالدول املرتادة 



COPUOS/LEGAL/T.822 
Arabic 

۷ 
  

اا  ااارج  وتوسيع نطاق تطبيقات الض أنشطة الضاا 
هذا الكوين إىل تمك املعاهدات لصون نامام يقتا  اإل

. استخدامه واستكشافه لألغرا  السمميةوضمان  الضاا 
قد أن المجنة الضرعية القانونية ينبغ  هلا أن تشارك عتون

مشاركة نشطة يف صوغ التوجيهات اجلديدة لامان األم  
وذلك تغية  ،واألمان وقاتمية توقع أنشطة الضاا  ااارج 

 .احلد أو التقميل م  التدخالت الاارة يف الضاا  ااارج 
ب يدة يف صممل  الاروري اإلستجاتة لمشواغر املتوا هوإن

حليمولة م  حتويل الضاا  الموعة الدولية والرامية إىل ا
 .ااارج  إىل جمال مسرح لمنواعات

م  تني املبادرات اليت ميك  أن تكمل تكممة و 
مضيدة لمقانون الدويل لشؤون الضاا ، أود أن أشري 

اااصة  دولية لمسموكالدونة املتااصوص إىل مسودة 
 تاألنشطة الضاا  ااارج .

خيص احلطام  جمال آخر يهم تمدي وهو ماهناك 
وإيطاليا تنضذ تالكامل م  خالل آلياتا الوطنية  ،الضاائ 

ضيف ادرة ع  األمم املتحدة يف جمال ختالتوجيهات الص
ويف هذا الصدد فإننا نستحس  املقرتح  .حطام الضاا 

الصادر ع  اجلمهورية التشيكية واملتمثل يف إضافة تند 
تشنن  ال الدورة القادمة تغية التباحثجديد إىل جدول أعم

و احملتممة املرتتبة عمى توجيهات اجلوانب القانونية املمكنة أ
 ختضيف احلطام الضاائ .

تومة مبضاوضات مسودة تروتوكول كذلك إيطاليا مم
يف املعدات املنقولة تشنن روا تشنن املصاحل الدولية يونيد

لقانونية يف وكانت المجنة الضرعية ا .فاائية خاصةأصول 
عرتت ع  إرتياحها ملشاركة أقد دورتا التاسعة واألرتعني 

ضات اجلارية يف شؤون الضاا  ااارج  يف املضاو مكتب 
املكتب املشاركة يف أن يواصل ووافقت عمى  ،رواإطار يونيد

 المجنة قد وافقت نا نود اإلشادة تكونوإن .تمك املضاوضات
ونشجع المجنة  ،هلاعماغبقا  هذا البند مدرج يف جدول أ

 .الضاائية عمى مواصمة النقا  بذا الصدد

فإن إعداد  ،منذ الدورة األخرية هلذه المجنة الضرعية
لضاائية قد مت تضال تعمق تاألصول ااملربوتوكول المسودة 

روا تإعادة عقد الدورة الراتعة لمجنة ااربا  مبادرة يونيد
م  السنة ايو أيار/ماحلكوميني م  الثالث إىل الساتع م  

الدورة ااامسة واألخرية لتمك المجنة وذلك م  و  ،املاضية
  شباط/فرباير مإىل ااامس والعشري  م   احلادي والعشري 

 هذا العام.

نالحظ أنه خالل أخر اجتماع م   ويسرنا إذ
جلنة ااربا  احلكوميني قد مت  ،اجتماعات هذه المجنة

عمقة كشنن ل املاملسائم  التوصل إىل اتضاق تشنن عدد 
حكم الربوتوكول وإدراج ألغرا   تعريف األصول الضاائية

العمومية اادمات تشنن  خبصوص احلد م  سبل التظمم
وه  متثل حًال متوازنًا يام  إستمرارية وأدا  اادمة العامة 
. اليت تؤديها األصول الضاائية حىت يف حال إمخال املدي 

روا إىل توصية يونيدالرئيس سريجيو ماركيويو دعا وكان 
توصية تعقد مؤمتر دتموماس  إلعتماد الوجممسه اإلداري ت

سائل معمقة تنتظر البت هذه املجمموعة ال توال و  .الربوتوكول
عمى مسنلة اإلطار اإلشرايف يف إطار هذا املؤمتر مبا يف ذلك 

وقد مت اإلعراب ع  اإلهتمام بذا  .نظام التسجيل الدويل
إلضطالع بذه الوظيضة م  جانب  وام  جانب املوضوع 

 لإلتصاالت.م  اإليكاو واالحتاد الدويل كل 

إلتالغكم تنن الضرصة هذه فإنين أنتهو  ،توجه عام
تعمقة املالئحة الالية قد قامت تصياغة وكالة الضاا  اإليط

 ،تالسجل الوطين لألجسام اليت تطمق يف الضاا  ااارج 
 ،لمتسجيل ١٩٧٥وذلك حسب ما قد نصت عميه اتضاقية 

وهذه الالئحة تتطرق إىل تعض املسائل اااصة كشنن نقل 
ممكية األجسام الضاائية واألنشطة الضاائية املنذون با 

 لألطراف الثالثة.

فإننا نشيد تعمل  ،و القدراتيفيما خيص تعو 
املعين تالضاا  ااارج  عمى تنضيذ مكتب األمم املتحدة 

الضاا  والتنمية وإعداد قانون تشنن  ثانويةحمقات دراسية 
احلمقة الدراسية اليت و  .منهج تعميم  خاص بذا الصدد

عقدت يف تانكوك تني السادس عشر والتاسع عشر م  
قد أكدت أمهية تبادل  ٢٠١٠تشري  الثاين/نوفمرب 

املعمومات وااربات يف سبيل النهو  تالتعاون اإلقميم  م  
وعمى وجه  .أجل اإلستخدامات السممية لمضاا  ااارج 

ااصوص نسجل مع اإلرتياح التقدم احلاصل يف إعداد 
املنهاج املتعمق حبمقة دراسية أو تعميمية أساسية ميك  أن 

راكو اإلقميمية لتعميم الضاا  درج يف ترامج التعميم لممتُ 
ني نا عمى يق. وإنتكنولوجيا الضاا  التاتع لألمم املتحدةو 
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ن ستؤيت عما قريب حد اآل ن اجلهود اليت تذلت إىلم  أ
 كمها.أ

إىل املعهد الدويل لقانون  كذلك أتوجه تالتهنئة
ة الضاا  واملركو األورويب لقانون الضاا  عمى الندوة العممي

املمتازة اليت عقدت يف اليوم اإلفتتاح  هلذه الدورة يوم 
إلقا  نظرة "واملوضوع الذي أختري هلذه السنة هو  أمس.

" هو موضوع ال ا  ااارج جديدة عمى تعيني حدود الضا
سيما يف ضو   ت والنقاشات الدائرة واليوال يف قمب املداوال

 التغيريات التكنولوجية اليت طرأت عمى استكشاف الضاا .

يل أسوق تعض  امسح ،ختامًا يا سيدي الرئيس
اإلقتصادية لعمل هذه المجنة  ااواطر تشنن اجلدوى

أن مدة   نقّدر إنين أعتقد أن الوقت قد حان ك عية.الضر 
كمدة تستغرقها كل دورة ،  ة مضرطة الطولأسبوعني ه  مد

كل يف ظل تمك  م  دورات هذه المجنة الضرعية كما حيدث 
المجان والمجان الضرعية يف أمانة األمم املتحدة وهذا األمر 
. يصح عمى جلنة اجلرمية والعدالة اجلنائية وجلنة املخدرات

 تبسيط تنظيم العمل وزيادةوذلك ت ينبغ  اختصار هذه املدة
الرتكيو عمى تطوير تطبيقات القانون الضاائ  الدويل 

إيطاليا أنه خالل المجنة الضرعية العممية  . ويسروتطويره
ذلت جهود يف هذا اإلجتاه م  جانب كافة الدول األخرية تُ 
شرع ته ال العمل الذي  نطاقمع ذلك نعتقد أن . األعاا 

شنن اختصار م   ، وأنا مقتنع أنبيوال حمدوداً أكثر مما جي
 ةاملقبماأليام املدة سيكون م  املهام املمقاة عمى عاتقنا يف 

خدرات وجلنة اجلرمية أن نستضيد م  جترتة جلنة امل وميك 
م   ، دورتماوقد مت اختصار فرتة الدورة ،والعدالة اجلنائية

 عشرة أيام إىل مخس أيام تنجاح.

تناغم داخل املسنلة لسيت مسنلة اتساق و 
تل إ�ا مسنلة توفري لموقت واملال  ،منظومة األمم املتحدة

ت توداد شحًا وذلك مع صون سيما أن املوارد ما فتن وال
وفر وذلك م  شننه أن ي ،درجة الضعالية املطموتة يف عممنا

تعض األموال لتمويل أنشطة إضافية م  أنشطة املساعدة 
 التقنية.

وار تنا  بذا ووفدي عمى استعداد إلقامة ح
 الصدد خالل الدورة احلالية، شكراً يا سيدي الرئيس.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
لصاحب السعادة سضري إيطاليا عمى هذا البيان املمتاز، 

 اآلن ملمثل الربازيل املوقر. الكممة

اجلمهورية االحتادية (السيد ف. فلوريس بينتو 
ة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً يا سيدي ) (ترمجالربازيمية
، أود أن نياتة ع  وفد الربازيل قبل تالوة تياين الرئيس.

 وتاني  ااالصة تالنوروز املعنني أعرب ع  متاين ااالصة
رأس السنة اإليرانية، وهذه املناسبة احتضل با يف  ،تاألمر

عراق وتركيا أفغانستان وإيران والباكستان وتني األكراد يف ال
 وسوريا.

 السرور يقيوفد الربازيل يسره عم ،سيدي الرئيس
رتأس م  جديد مداوالت هذه المجنة الضرعية تإذ نراك 

أن هذه م  تقيادتك احلكيمة وتوجيهك ال شك  مة.اهلا
والربازيل تمتوم تالدعم  .الدورة ستكمل أعماهلا تالنجاح

 امل لمجنة الضرعية ولك عمى رأسها.الك

مكتب زالن عثمان مديرة االدكتورة مولشخص 
تالضاا  ااارج ، فإن الربازيل تود أن  املعيناألمم املتحدة 

هلا وم  خالهلا إىل كافة أعاا  املكتب تتقدم إليها تالشكر 
 عمى جهودهم. وموظضيه

ن أعرب نياتة ع  الربازيل أود أ ،سيدي الرئيس
ان عمى مندا والياتيلشعيب نيوز  ع  خالص إعراتات التعازي

ااسائر البشرية اليت تكبدها البمدان يف إثر الكوارث 
وإن حادثات كهذه تشهد ع  أمهية تكنولوجيا  الطبيعية.

 يف حال حدوثها.با هذه الكوارث والتصرف   الضاا  لتوق

الربازيل تؤيد كامل التنييد البيانات  ،سيدي الرئيس
 سبعني والصنيالسبعة و ال نياتة ع  جمموعةتميت اليت 

م  جانب كل م   لالتينية والكارييبوجمموعة أمريكا ا
ومنذ آخر ...  ومبا أن هذه سعادة ممثل كولومبيا وإيران.
قد تقدمت يف الربازيل  فإن ،اجتماع هلذه المجنة الضرعية

جمال التعاون الدويل تشنن اإلستخدامات الضاا  ااارج  
ا لإلستخدامات السممية مع دول عديدة وذلك مع حتقيقن

لضرصة ك  أعرفكم تإجياز شديد . وأنتهو هذه انتائج تاهرة
تبعض م  تمك األنشطة واإلتضاقات الدولية اليت أترمتها 

 الربازيل.
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فإن  ،فيما خيص التعاون الدويل مع األرجنتني
لرصد احمليطات مساتل األرجنتيين الربازيم  لالتعريف التقين 

رغبة د ع  كة تشهرا وهذه الش قد مت. "[؟ساتيا آمار؟]"
التكنولوجيا  تالدولتني يف تعميق تعاو�ما الثنائ  يف جماال
 املتقدمة املتطورة والتعاون يف جمال الضاا .

م  املتوقع أن يتم إطالقه "ساتيا آمار" وساتل 
ع  البحار  ساتل سيتوىل مجع البيانات وهو ٢٠١٥سنة 

ستغالل املستدام لمموارد يف اإل واحمليطات إلستخدامها
إدارة البيئة وإدارة الكوارث وتوقيها، وتشنن و  حرية احليايتالب

 الرصد اجلوي.

فإن كًال م  وكاليت  ٢٠١٠سنة نيسان/أتريل ويف 
الضاا  الربازيمية والروسية قد نظمتا حمقة دراسية لألعمال 

تدف إىل تقص  الضرص املتاحة لمتعاون تني او تاولو يف س
تسويق القطات مودوجة البمدي  وشركاتما يف سبيل إنتاج و 

مية لتحديد يألغرا  إلتقاط تيانات نظم املالحة السات
ترنامج التعاون تشنن املوارد األرضية تني . ويف سياق املواقع

مية الصادرة يالربازيل والصني، فإن املئات م  الصور السات
قد  "يب ٢س إر أي إس  يب "ع  الساتل الربازيم  الصيين 

مريكا م  الدول النامية يف أفريقيا وأد وزعت تالان عمى عد
 الالتينية أو اجلنوتية.

ن كان توقف هذا الساتل ع  العمل وإلكذلك 
وذلك تعد سنة م  التاريخ الذي كان مومعاً  ٢٠١٠سنة 

 لمتوقف.

فإن الربازيل تظل ممتومة كافة اإللتوام  ،مع ذلك
 يانات السواتل.مبواصمة ترامج التوزيع املضتوح وتالان لب

وهناك حمطتان أرضيتان م  املومع تنائهما يف 
م  أجل إفريقيا إس" ر أي إس  يب "إفريقيا يف إطار مبادرة 

العر  الذي قدم هو وذلك تاإلشرتاك تني الربازيل والصني و 
مؤمتر الوزاري األول لمضريق املعين ترصد تاخالل إجتماع 
صاحل سنة رجا  الالرأس ، مدينة تاون األر  يف كيب

ار الثالث وم  املومع أن يطمق أن يصدر اإلصد .٢٠٠٧
 .٢٠١٢م  هذا الساتل يف 

كان كل م  الربازيل وفرنسا   ٢٠١٠متوز/يوليو يف 
متعاون يف قد أترموا إتضاق، أو مذكرة تضاهم لاتون والغ

 .جماالت اإلستشعار ع  تعد ورصد األر  وتقاسم الصور
إنشا  حمطة هذا الربنامج  م  تني املبادرات املندرجة يفو 

 اتون.أرضية يف الغ

وهو مشروع  "٤سايكمون "تالنسبة إىل مشروع 
 عداد لبنا  مركو اإلطالق القنطرةفإن اإل ،مشرتك مع أوكرانيا

والقنطرة هو  .]يكرر املندوب مجمته[قد تقدم العمل تشننه. 
موقع رائع إلطالق السواتل يتيح موايا نسبية جيدة م  

فإّن  ،املخطط اجلديدمساعها؟]  وفري الوقود [؟يتعذرحيث ت
طمق م  هذا املركو ستتم يف اليت ستُ تنهيل رحالت  لأو 

 .٢٠١٢غاون سنة 

 ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  الثاين عشر م   يف
ة الدفاع الربازيم  قد العموم واألنشطة اجلوية يف وزار  فإن دائرة

وهذا  .التاتع ملركو القنطرة "٣٠"يف إس يب خ أطمقت صارو 
وقد  ،ق يندرج ضم  التجارب اليت تتم يف تيئة دقيقةاإلطال

مت إستعادة احلمولة الضعالة هلذا الساتل تعد دقائق م  
 .سقوط الساتل يف حميط األطمس 

وزيارة رئيس الواليات املتحدة لمربازيل هذا الشهر، 
مسحت تتوقيع إتضاق إطاري تشنن التعاون م  شنن 

وهذا الصك م   ،اإلستخدام السمم  لمضاا  ااارج 
شننه أن يضا  إىل تواصل العالقات املتبادلة املثمرة لدعم 

 .التعاون يف جمال الضاا  تني البمدي 

تاعتبار الربازيل م  الدول  ،سيدي الرئيس
لضاا  ااارج  لألغرا  السممية ستخدام ااملؤسسة لمجنة ا

وخالل  أمهية القصوى لعمل جلنتنا الضرعية هذه.تويل فإ�ا 
ات اامسني اليت مات عمى نشنة هذه المجنة السنو 
فإ�ا قد قدمت خدمات جميمة لقانون الضاا   ،الضرعية

وساعدت يف إنشا  املبادئ واملعاهدات األساسية هلذا 
ولكننا نعتقد أن هذه المجنة الضرعية أو أن عممها  .القانون

لذلك فإن الربازيل ترجو  ،سيوداد أمهية ويتعاظم يف املستقبل
 دور هذه المجنة الضرعية. تعويو

منة يف والربازيل مافتنت تؤيد املبادئ املتا
اليت مت  املتحدة املعنية تالضاا  ااارج معاهدات األمم 

 ةواألنشطة الضاائي ١٩٧٩و ١٩٦٧إترامها تني سنيت 
ينبغ  أن تتم دائمًا يف إطار األغرا  السممية وعمى حنو 
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قانون الدويل ملا فيه تعاوين وعمى أساس املساواة واحرتام ال
 مصمحة البشرية مجعا .

وخالل السنوات الثالثني املاضية، فإن  ،مع ذلك
األنشطة الضاائية قد تكاثرت وقد ازداد تعقيدها وغدت 

تجارية اليت تقوم با  وصمة األنشطة ال ،حمضوفة تاملخاطر
إلعتبارات فإن ، وهلذه ات تتوايدالدول ما فتنغري كيانات 

 النظر يف مراجعة وحتينيمبكان  أن م  األمهيةالربازيل ترى 
معاهدات الضاا  ااارج  ومبادئه، وذلك تغية احلضاظ 

 عمى قوتا وجعمها تميب وتستجيب لمحاجات الراهنة.

كما أن الربازيل قد أحاطت عممًا تاجلهود املبذولة 
مرنة القوانني  د اإلقميم  وذلك تغر  إنشا  أطرعمى الصعي

وهذه اجلهود ه  تال  .ل املرتادة لمضاا تعتد مراجع لمدو 
عمى شرط أن ال تطغى عمى النظام  ،ريب جهود حممودة

 السائد لمقانون الضاائ  متعدد األطراف.

تعترب أن النقا  الدائر  ،إن الربازيل سيدي الرئيس
ااارج  وتعريضه أمراً تالغ األمهية  تشنن تعيني حدود الضاا 

التكنولوج  وتوايد مشاركة  سيما يف ضو  توايد التقدم ال
وإن الضرق تني قانون  القطاع اااص يف األنشطة الضاائية.

الضاا  وقانون الال اجلوي هو فرق أساس ، ذلك أن 
اع لمقوانني الوطنية اليت حتكم الال اجلوي األرض  خي

تاملقاتل فإن الضاا  ااارج  خياع لمقانون  سيادة الدول.
وتالتايل فإن تعريف  ،ة سيادةالدويل وليس خاضعًا ألي

أمهية قصوى إلزالة يكتس  تعيني حدوده و الضاا  ااارج  
أوجه الشك واإللتباس تشنن اإلطار القانوين الذي ينطبق 

مما ييسر توزيع املسؤوليات وتسوية النواعات املتعمقة  عميه
 تاألجسام الضاائية.

ستخدم تاوالربازيل تؤيد املبادئ ذات الصمة 
واملبادئ اليت  قدرة النووية يف الضاا  ااارج المصادر 

مع إن و  .١٩٩٢العامة لألمم املتحدة  اجلمعية قررتا
، ضروري أحياناً النووية ومصادرها قد يكون  القدرةاستخدام 

فال تد م  توخ  تالغ احلذر م  ذلك تغية صون أمان 
البشرية وسالمتها واملعمورة واملعدات اليت توضع يف مدارات 

النووية ينبغ  أن درة لذلك، فإن مصادر القاألر . حول 
خدم إستخدامًا خالصًا كممجن أخري مبا يستحس  أن تست
إعتقادنا تنن يف و  .كافية م  كوكبنا  ةبعدمكون عمى ي

املبادئ اليت سبق ذكرها، م  شن�ا أن تستضيد م  التحيني 
درة صادر القملإىل إطار األمان ياإلستناد وذلك  ،واملراجعة

الذي أعتربه المجنة  وتطبيقاتا يف الضاا  ااارج لنووية ا
الضرعية العممية والتقنية والذي أقرته جلنة إستخدام الضاا  

عضوًا جلنة معايري األمان التاتعة لممجال الدويل  ،ااارج 
 لمطاقة الذرية.

وإن انتشار احلطام الضاائ  ه  مسنلة أخرى 
 تاعتبار أن عدداً ... كما و  ،تبعث ع  القمق تالنسبة لمربازيل

توايد عدد األطراف يت تتوايد و ما فتن م  األنشطة الضاائية
ر اإلرتطام مبا يهدد سالمة تمك األنشطة وتتكاثر أخطا

وإن كانت جوانب  .متها يف األمد البعيدميو د وإمكان
األنشطة قد نوقشت يف إطار المجنة الضرعية العممية والتقنية 

واجب هذه المجنة الضرعية القانونية  فإن يف إعتقادنا أن م 
شكرًا يا سيدي  أن تبحث هذا املوضوع فحصًا دقيقاً.

 الرئيس.

أشكرا  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
ممثل الربازيل املوقر، الكممة اآلن ملمثل اإلحتاد الروس  

 املوقر، فمه الكممة، تضال.

س ) (االحتاد الرو السيدة ل. ف. كاساتكينا 
أيها  .شكرًا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

هذا اإلجتماع ينعقد يف  ،سيدايت وساديت ،الومال  األعوا 
فنح  حنتضل تالعيد اامسني ألول رحمة  ،حلظة هامة

 وهذا احلدث حدث له قيمة خاصة ألنه عمينا أن .فاائية
ىل هذا وحن  ننظر إ ،نتذكر كل ما قام ته يوري غاغاري 

وإننا نعتقد أننا عمى أنه جناح تاهر لمبشرية مجعا . احلدث 
اكب اآلن تصدد مواصمة هذا النشاط تإستكشافنا لكو 

 .خرىأ

تعد مرور مخسني عامًا تإمكاننا أن نقول تنن 
األنشطة الضاائية اكتسبت ديناميكية جديدة وهناك العديد 

وهناك  ،م  املشاريع اليت كانت ضرتًا م  األماين م  قبل
وهناك رحالت إىل القمر وهناك  ،رحالت وتعثات فاائية

تاإلضافة إىل خمتمف  ،تكنولوجيات حديثة دقيقة متقدمة
وأعتقد أن كل هذا جيعمنا نتسائل حول أمهية  لتطبيقات.ا

عمينا أن   جمال الضاا  واألنشطة الضاائية.التعاون الدويل يف
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ضحاً تقدمًا وا نتوصل إىل نوع م  التعاون الضعم  وأن حنرز
 عمى هذا املستوى.

كانت هناك جترتة سوفيتية واآلن لدينا التجرتة 
الروسية اليت أوضحت كذلك أن هذا النشاط نشاط له 

وم  األمهية تالتايل أن نقوم تتحديث قانون  ،طاتع معقد
 الضاا  الدويل تشكل تدرجي .

إنتباه   ع نود مرة أخرى أن نسرت  ،ويف هذا اإلطار
 ،اإلحتاد الروس  هاكني إىل مبادرة أطمقكل املشار 

تضاقية لألمم املتحدة العمل عمى وضع ا وتستهدف املبادرة
لضعل تنن نقوم نعتقد أنه عمينا تا يف جمال قانون الضاا .

تضاقيات اليت وضعت حىت اآلن وتني الواقع مبوائمة ما تني اال
واألمر خيص جوانب عديدة وجماالت  ،الضاائ  اليوم

 .ريف الضاا  ااارج وخاصة تعنشطة الضاا  عديدة أل

وتدعم م  مكتب شؤون الضاا   ،وكما تعرفون
سوف يضتتح معر  نيسان/أتريل ااارج  فإن يف الراتع م  

وإن املدير  مبناسبة العيد اامسني لرحمة يوري غاغاري .
التنضيذي السيد فيدوتوف سوف يشارك يف هذا احلضل وهذا 

 اً حلاوره.اإلفتتاح وندعوكم مجيع

 ،تاسم اإلحتاد الروس  ،أود أن أعرب ،يف ااتام
ع  تاامننا مع شعب الياتان يف مواجهته لمكارثة الطبيعية 

إىل ضرورة األمان ونركو هنا ونشدد  .اليت حمت تالياتان
 شكراً سيادة الرئيس. ت النووية.تالنسبة لممنشآ

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واملتحدث التايل هو  السيد ممثل اإلحتاد الروس  املوقر،

 شيم  فميتضال.اليب م  شيم ، سعادة السضري السيد ممثل 

شيم ) (ترمجة فورية مجهورية (السيد أ. أ. البي 
 ،شكرًا سيادة الرئيس. سيدي الرئيسم  المغة اإلسبانية): 

، لكممةشيم  ااألوىل اليت يتناول فيها وفد  املرةه  هذه 
ع  إرتياحنا الكامل ألسموب أن أعرب لكم  وامسحوا يل أوالً 

وتإمكانكم أن تعولوا تشكل كامل عمى  ، اآلنحىتإدارتكم 
 تعاون وفد شيم  معكم إلجناح هذه الدورة.

نود كذلك اإلعراب ع  شكرنا  ،السيد الرئيس
لألمانة وملكتب شؤون الضاا  ااارج  ومديرة مكتب 

دعم الذي وفروه لمبعثة هيدمان عمى الس و كواليوالسيد ن
تحت أمام شيم  هنا يف فيينا يف مرحمة جديدة فُ الدائمة ل

 شيم  يف كوتوس وهيئتيها الضرعيتني.

مندا ينود كذلك أن نعرب ع  عميق التعازي لنيوز 
م األمل واحلون أمام الكارثة اليت حمت ، وإننا نشاطرهوالياتان

ستعود قوية مرة أخرى  وحن  عمى ثقة م  أن الياتان ،بم
 تعد هذه األزمة.

سبعني الة و بعالسإننا نؤيد كذلك تيان جمموعة 
 روالك.والصني وتيان الغ

هذا العام   ولدينا تاعة تعميقات تصضتنا الوطنية.
حنتضل تالعيد اامسني لمجنة الكوتوس  ،كما تعممون

وحنتضل كذلك تالعيد اامسني لمرحمة األوىل املنهولة إىل 
ويف إطار هذا اإلحتضال نرى أن النظام متعدد  .الضاا 

 .تعد ديات كبرية تسبب نواعات مل ختتفاألطراف أمامه حت
وإن التقدم الذي أحرزناه يف جماالت خمتمضة كمجال حقوق 
اإلنسان أو التنمية املستدامة أو القانون اإلنساين أو نوع 

 انعكس يف صكوك مت التضاو  عميها. هذا التقدم السالح.
ذا التقدم كذلك انعكس يف صكوك الضاا  ااارج ، ه

تتسم تالضعالية  ولك  رمبا أن هذه الصكوك واإلتضاقيات ال
رمبا إلفتقارنا إلرادة سياسية كاممة أو حلساسية  ،املطموتة

 تعض املوضوعات اليت ال نتناوهلا تبحثنا هنا.

ولقد قرأنا تقرير مديرة شؤون الضاا  ااارج  
 "املعاهدات اااصة تالضاا  ااارج  حالة تطبيق"حول 

ونرى أن مستوى اإلنامام العامل  ليس هو نضس املستوى 
الذي نشهده تالنسبة لاالت أخرى عمى الصعيد الدويل 

شيم   وختص القانون الدويل، وهذا يبعث عمى القمق. وإن 
تصميم ولكننا ، دخمت يف عممية العوملة تكل كما تعرفون

وحن  نود  .ة منظمة وحمكومة تقواعدنسعى إىل حتقيق عومل
 أن نشارك يف كيضية وضع هذه القواعد وكيضية تطبيقها.

يوم مرتاتط وتعتمد الدول الالعامل  ،السيد الرئيس
هذا هو اإلطار الدويل اليوم، ولك   لبعض.تعاها عمى ا

التعاون فيما تني هذه الدول ليس حبكم قانوين مموم، وإمنا 
أي  ،تند عمى املصمحة املشرتكةهذا التعاون جيب أن يس

وهذا ما جا  يف البيان ااتام  يف قمة  .تعاون تني أصدقا 
يف ه اجلمعية العامة تالتوافق العام تد، والذي اعتم٢٠٠٥
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وجا  يف هذا اإلعالن أن السمم واألم  والتنمية  الرأي.
وحقوق اإلنسان ه  ركائو منظومة األمم املتحدة والنظام 

إن  ك أساس األم  والرفاهية لمجميع.ذلالدويل، وه  ك
التنمية والسمم واألم  وحقوق اإلنسان عناصر يدعم 

ولقد سعينا إىل التشديد عمى هذا املبدأ يف  ،تعاها البعض
قرية  يفنعيش إطار العوملة، فالعوملة تعين كذلك أننا مجيعًا 

واحدة، وأنه جيب أن يكون هناك تاامنًا ما تني خمتمف 
 العناصر.

وأن  ،نشطة الضاائية تندرج يف هذا السياقواأل
املعاهدة األخرية اااصة تالضاا  ترجع إىل أكثر م  ثالثني 

يف حني أن الظواهر اليت أشرت إليها تطورت يف  ،عاماً 
وإن تطور التكنولوجيا والتطبيقات الضاائية  .األعوام األخرية

واإلستخدام الضعال لمضاا  قد وصمت إىل سرعات هائمة، 
 ينا أن نواكب هذا التطور السريع جبوانب قانونية صمبة.وعم

عمينا أن نعوز العالقات ما تني كل العناصر 
 صمحة وعمى اساس املصمحة املشرتكة.الضاعمة وأصحاب امل

وإن دخول القطاع اااص يف األنشطة الضاائية أوضح أننا 
حباجة إىل وضع لوائح وقواعد تنظيمية فعالة م  أجل محاية 

نا تالضعل أن هذه ، وتعد األزمة األخرية تبياد العامل اإلقتص
 القواعد والموائح املنظمة ليست كافية.

ت يف سياستها العامة ، شيم  أدرجالرئيس السيد
مبعىن أننا ناع اإلنسان كمحور  ،عنصر األم  البشري

نسعى م  خالل ذلك إىل صون كرامة و  ،لمنشاط الدويل
حقوقه. وإن منظمة اإلنسان وحصول اإلنسان عمى كل 
حددت فيه  ٢٠٠٢الدول األمريكية قد اعتمدت إعالنًا يف 

شيم  كانت . و تهدد اإلنسان اليومتعددًا م  األخطار اليت 
 ي وأم  اإلنسان.دائمًا املدافع احلق ع  هذا األم  البشر 

تنبؤ تالكوارث الن التطبيقات الضاائية تسمح لنا توحيث أ
 ،صدي لمجرمية تكل أشكاهلاالطبيعية وختضيف آثارها والت

اااصة  هذه األنشطة سوف ختدم هذه الرؤية فإننا نعتقد أن
حبماية أم  اإلنسان واألم  البشري، وتالتايل فنح  نؤيد  

ن نسهم . وأممنا هو أكل أنشطة الكوتوس وهيئاتا الضرعية
م  خالل ذلك يف إجناح املؤمتر التنمية املستدامة الذي 

 ريو يف العام القادم.سيعقد يف ريو دي جان

 ،إن قدرتنا عمى حتقيق األهداف ،السيد الرئيس
تالارورة ضمان إستدامة األنشطة تعين هذه القدرة 

د �جاً ضاائية، وهذا يعين كذلك إنه يتعني عمينا أن نعتمال
متعدد التخصصات ومرن يف آن واحد ويشدد عمى املصاحل 

 املشرتكة.

ل إىل هكذا سنتمك  تشكل أسهل م  التواص
 التوافق العام يف الرأي.

شيم  عمى استعداد عمى العمل تكل يف ااتام، 
تصميم وعوم مع أعاا  األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
احلكومية وغري احلكومية ذات الصمة واألوساط اجلامعية 

شكراً  والقطاع اااص ك  نكمل كل هذه اجلهود تالنجاح.
 السيد الرئيس.

أشكر  رية م  المغة اإلنكميوية):(ترمجة فو الرئيس 
شيم  عمى هذا البيان املمتاز، املتحدث التايل سعادة سضري 

 .تروجوالسيد سو  إندونيسياهو السيد ممثل 

) إندونيسيامجهورية (السيد س. س. سوبروجو 
(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): السيد الرئيس، تاسم وفد 

نا إذ نراك ترتأس هذه أود ان أنقل إليك إرتياح إندونيسيا
 لمجنة الضرعية القانونية لمكوتوس.الدورة اامسني 

امسحوا يل سيادة الرئيس  إندونيسياوتاسم شعب 
مندا يأن أعرب ع  عميق التعازي والتاام  القميب مع نيوز 

عية املآساوية اليت والياتان حكومة وشعبًا أمام الكوارث الطبي
سر الاحايا وأممنا هو دعواتنا لماحايا وأل حمت تالبمدي .

أن التكنولوجيا الضاائية سوف تستخدم م  أجل ختضيف 
 تنثري هذه الكوراث، وإعادة البنا .

تود كذلك أن تام صوتا إىل تيان  إندونيسيا
البيان الذي أدىل سعادة جمموعة السبعة والسبعني والصني، 

 سضري إيران.

وىل منذ الرحمة البشرية املنهولة األ ،السيد الرئيس
فإن أنشطة الضاا   ،لمضاا  ااارج  م  مخسني عاماً 

وهناك عدد   .وتكنولوجيا الضاا  قد تطورت تشكل ممحوظ
كبري م  األجسام الضاائية قد أطمقت وهناك ترامج 
لألنشطة الضاائية كذلك قد وضعت وهلا أثر إجيايب عمى 
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ريف . إال أن قاية تعحتسني مستوى املعيشة والتنمية
رج  وتعيني حدوده مازالت دون تسوية تعد الضاا  ااا

نعتقد أن  .تبادل وجهات النظرو  مخسني م  املناقشات
 الوقت قد حان لك  جند احلل هلذه القاية املعمقة.

إن تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده هو 
األساس لامان اليقني القانوين يف تنضيذ أنشطة الضاا  ويف 

كل و اجلوي  القانونالدويل و تنضيذ أحكام القانون الضاائ  
الضاائ  أمر  وأ لممجال اجلويما خيص السيادة تالنسبة 

فنح   ،ويف هذا الشنن .جيب أن يوضح ما تني الدول
تبذل مويد م  اجلهود م  أجل نشجع الوفود عمى أن تقوم 

وأن  ،صل إىل توافق يف الرأي حول هذه القاية اهلامةالتو 
 كشف أساليب جديدة لمتسوية.ستت

تالنسبة إلستخدام املدار الثاتت تالنسبة لألر  
يؤم  تنن هذا  دودة، فإن وفد إندونيسيااحملوموارده 

يف نطاقه لصاحل وفائدة كل اإلستخدام جيب أن يتوسع 
عمى أساس املساواة ومع مراعاة احتياجات الدول الدول 

 النامية واملوقع اجلغرايف لعدد م  الدول.

ترحب تاعتماد إطار  السيد الرئيس، إندونيسيا
األمان لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج  

وإن التنضيذ الصارم هلذا اإلطار أمر ضروري  ،٢٠٠٩يف عام 
لامان أمان استخدام هذه التكنولوجيا يف الضاا  

يتطمع إلقامة  إندونيسياويف هذا الشنن فإن وفد  ااارج .
 الصمة.مناقشة مثمرة يف إطار البند ذي 

تظهور أصحاب مصمحة جدد  ،السيد الرئيس
وتتطوير  ،وعناصر فاعمة جديدة يف جمال أنشطة الضاا 

فإننا نعتقد أن هذا العنصر أصبح ضرورياً،  ،قانون الضاا 
يف الوقت الراه  تقوم تس  قانون وطين لمضاا   إندونيسيا

واملعمومات القيمة اليت حصمنا عميها أثنا  مناقشات الضريق 
لعامل املعين تالتشريعات الوطنية تالنسبة إلستكشاف ا

 .الضاا  ااارج  كان هلا فائدة كربى يف هذه العممية
تاإلضافة إىل ذلك فنح  نشجع عمى الوصول احلر إىل 
خمتمف البيانات واملعمومات حول قانون الضاا  م  أجل 

شريعاتا الوطنية يف جمال مساعدة البمدان النامية عمى تعويو ت
 .لضاا ا

إن اجلهود املبذولة م  أجل وضع  ،السيد الرئيس
عمى سبيل املثال  ،خارج إطار الكوتوس قانويننظام دويل 

وجودات املناقشات اجلارية حول مشروع تروتوكول امل
يوضح متامًا اإلهتمام عمى  درواالضاائية يف إطار اليوني

الصعيد الدويل وخاصة اهتمام القطاع اااص تننشطة 
 يف املستقبل. الضاا 

عمى إتضاقية   ٢٠٠٧قد وافقت يف  إندونيسياو 
ولة حول املصاحل الدولية يف املعدات املنق كيب تاون

وحن    ،تطوير املركبات الضاائيةوتروتوكول املسائل اااصة ت
كذلك نتاتع تكل اهتمام املضاوضات اجلارية حول مشروع 

 تروتوكول املوجودات الضاائية.

هذه اجلهود جيب كذلك أن ترى أن  إندونيسياو 
معاهدات األمم املتحدة وأن تندرج يف إطار تندرج يف 

األمم املتحدة اليت تنظم هذه األنشطة وإن مبادئ سياق 
توزيع احلقوق واملسؤوليات والواجبات ماتني العناصر الضاعمة 

ب أن يتم  ، جياحلكومية وغري احلكومية يف جمال الضاا 
 دئ واملعاهدات.كذلك تالتماش  مع هذه املبا

تعويو التعاون سوف توفر املشاركة يف  إندونيسيا
الدويل وهو عنصر ال غىن عنه وخاصة تالنسبة لتقاسم 

وعمى املستوى الوطين  .املعارف وااربات وأفال املمارسات
تواصل النهو  تتعميم الضاا  وزيادة الوع   إندونيسيا

ضم  الشباب وذلك م  خالل تنظيم أسبوع سنوي 
 .اا  يشارك فيه الطالب واألكادمييونلمض

تني  ما هيف هذا الشنن، يسعدنا أن نعممكم أن
التان فإن  ٢٠١١حويران/يونيو وااامس م   الثالث

واملعهد  ندونيسياإل توليتا هارتانتالتعاون مع جامعات 
جولة آسيا واحمليط  واالدويل لقانون الضاا  سوف يستايض

 قانون الضاا .كس لال  درينضااهلادي ملساتقة م

كرر مرة أخرى أن ، يف ااتام أود أالسيد الرئيس
الصمب تدعم جهود هذه المجنة الضرعية  إندونيسياالتوام 

 وشكراً سيادة الرئيس. ،لضائدة البشرية

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 املوقر عمى هذا البيان املمتاز. إندونيسياالسيد ممثل 
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رف ماإذا كان هناك أي وفد آخر أود أن أع
تالتايل سوف نواصل النظر  ،حسناً ؟ يرغب يف تناول الكممة

 عصر اليوم. "التبادل العام لآلرا "يف البند الثالث 

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس  –البند الرابع 
 المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

لنظر اأن نبدأ السادة األعاا  املوقرون أود اآلن 
معاهدات حالة "يف البند الراتع م  تنود جدول األعمال 

 ."األمم املتحدة اامس املتعمقة تالضاا  ااارج  وتطبيقها

أذكر الوفود تنن هذا البند سوف ينظر فيه كذلك 
املتحدث األول عمى قائميت هو  الضريق العامل تالبند الراتع.
 .السيد تتنر تضال. السيد ممثل النمسا املوقر،

النمسا) (ترمجة فورية مجهورية (السيد ف. بينير 
 ،السيد الرئيس م  المغة اإلنكميوية): شكرًا سيادة الرئيس.

واألرتعني هلذه المجنة، عقدنا اجتماعاً  ةأثنا  الدورة التاسع
نس ووضعنا اينسوا ملمضريق العامل تقيادة جان فرا مثمراً 
واضيع اليت قررنا وم  امل .لعامااص مبناقشاتنا هذا اا اإلطار

كما و سؤوليات الدول آلية ملتنضيذ موضوع أن نتناوهلا هو 
نصت عمى ذلك إتضاقية املسؤولية ومعاهدة الضاا  

ؤولية يف حال أكثر م  دولة وسوف نناقش املس ،ااارج 
 مطمقة.

هو تسجيل و وهناك موضوع آخر سوف نتناوله 
و ة أاألجسام الضاائية يف حال نقل األنشطة الضاائي

أمهية ذا املوضوع هلن األجسام الضاائية يف املدار. ونعتقد أ
 متوايدة وحن  نؤيد النظر فيه.

قنا كذلك عمى أن ننظر يف نقاط ضوأخريًا ات
تني الدول يف مؤمتر القمر وتنضيذ هذا  التالق  والتوافق ما

اليت أجريناها يف يف إطار املناقشات اإلتضاق، وهذا يندرج 
 .القانونية مجنة الضرعيةالدورات الساتقة ل

مجنة الضرعية ال ،يف الدورة الساتعة واألرتعني
القانونية تناولت يف إطار هذا البند مسنلة إخنضا  عدد 

لمدول  يف تيان مشرتكو القمر،  اتضاقعمى قات التصدي
اإلنامام اااصة تنافع املحتددت  االتضاقاألطراف يف هذا 

زالت ذات  لوثيقة ماوحن  جند أن هذه ا .هذا اإلتضاق ىلإ
 .قيمة كبرية

ناقش  الضريق العامل ،ويف الدورة الثامنة واألرتعني
موايا ومنافع االنامام إىل اتضاق القمر م  أجل حتديد 

اليت تنظم األنشطة عمى سطح القمر وم  أجل القواعد 
 .تطبيق هذه القواعد تشكل فعال

وعمى هامش الدورة التاسعة واألرتعني، النمسا 
املناقشات اااصة تاتضاق القمر  حمقة نقا  لتيسيرينظمت 

أغتنم الضرصة ك  أشكر كل تشكل غري رمس . وأود أن 
املشاركني عمى دعمهم وعمى احلوار املنضتح واملثمر واألفكار 

 .اليت تقدموا با

إن املادة احلادية عشرة اليت حتدد املوارد الطبيعية 
هذه ، ك لإلنسانيةمشرت هو إرث لمقمر واليت حتدد أن القمر 

املادة حتكم النشاط عمى سطح القمر واإلستضادة م  املوارد 
مناقشة هذه و[؟يتعذر مساعها؟] يف نظرنا فإن الطبيعية له 

املادة قد أوضح متامًا أن مبدأ اإلرث املشرتك لإلنسانية ليس 
تعقبة وخاصة تالنسبة لمدول اليت ميكنها أن تستضيد م  

 وأن تستكشضها.هذه املوارد الطبيعية 

املرونة  حد ذاتا تعطينايف املادة احلادية عشرة 
نظام يرض  املستثمري  ويرض   الكافية م  أجل تطوير 

م  ليس لديه املوارد لمقيام تاستكشاف هذه املوارد كذلك 
 الطبيعية لمقمر.

قرتاح تنن هذه اإلستضادة م  هذه ومت تقدمي ا
يف القريب العاجل ث املوارد الطبيعية أو استكشافها ل  حيد

إال  لتناول هذا املوضوع.ليس هناك حاجة ممحة وتالتايل 
أن النمسا ترى أنه هناك منضعة حقيقية يف أن ننظر يف مثل 

أن ناع إطارًا م  أجل  عمى األقل ،هذا النظام الدويل
ستغالل واستكشاف تظرنا وقت اناألننا إذا ما  املضاوضات.

 يكون اآلوان قد فاتنا وسنعقدمبا سر  ،هذه املوارد الطبيعية
 عمى أنضسنا األمور.

 إن تطوير هذا النطام الدويل مسبقًا أمر ضروري
تضاق القمر م  حقها أن يف احيث أن الدول األطراف و 

فااطوة األوىل ًا وفقًا لممادة احلادية عشر دولي اً تاع نظام
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هنا هو أن نقوم تويادة هذه الدول األطراف وأن نام  
 توازن.التمثيل امل

ميك  أن تتمخص يف وضع نظام  ،ااطوة التالية
ل غري نستبعد مشاركة الدو أن جيب كذلك ... وال  ،دويل

النظر حق ستهذا النهج ي األطراف يف وضع هذا النظام.
شيقة يف هذا الال يف  والدراسة وحن  نتطمع إىل مشاركة

 إطار الضريق العامل. شكرا.

أشكر  اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغةالرئيس 
السيد ممثل النمسا عمى تيانه القيم، املتحدث التايل هو 

 تضال. ،السيد ممثل الصني

) (ترمجة مجهورية الصني الشعبية(السيد ل. هي 
السيد  فورية م  المغة الصينية): شكرًا سيادة الرئيس.

حكومة الصني عمقت دائمًا أمهية تالغة عمى  ،الرئيس
يف وضع القواعد اليت حتكم أنشطة  املشاركة تشكل فعال

وقد أصبحنا أطرافًا يف أرتعة صكوك  ،الضاا  ااارج 
نحكام هذه الصكوك واملبادئ تلألمم املتحدة والتومنا دائمًا 

 الواردة فيها.

ونسجل هنا أن املعاهدات اامس ه  اإلطار 
ولك  تالنظر إىل تطور أنشطة  ،األساس  لقانون الضاا 

تسرعة مما أدى إىل مشاكل وحتديات الضاا  ااارج  
ولذا فإننا  ،ال ميكننا أن نعول عمى هذه الصكوك، جديدة

نطمب إىل المجنة أن تقوم تعممية استعرا  هنا وحن  عمى 
متعاون مع كافة األطراف ك  ندرس كل لاستعداد 
قانون الضاا  ت واملشاكل املطروحة عمى مستوى التحديا

 .الدويل وننهض بذا القانون

وإننا نعتقد أن المجنة الضرعية القانونية ه  السمطة 
ونطمب إليها أن تمجن إىل أفكار  ،الرئيسية يف هذا الال

النظام، النظام القانوين الدويل مبتكرة م  أجل حتسني 
مبا يف ذلك القيام تدراسة ختص جدوى وضع قانون لمضاا  

هدات شامل لمضاا  تاإلستناد إىل املبادئ الواردة يف املعا
 املختمضة.

األنشطة الضاائية تتسم مبخاطر  ،السيد الرئيس
فإن حتديد نظام لممسؤولية والتعويض ميك  ، ولذا حقيقية

وإننا نعتقد أن نظاماً  .أن يام  أم  هذه األنشطة

وكما ورد يف  ،لمتعويض ولممسؤولية لمدول األطراف
هو عنصر أساس  م  القانون الدويل  ،الصكوك الدولية

وكدولة طرف يف هذي   .أن ينضذ تشكل كاملوجيب 
والصني يف  .تنضيذ أحكامهمايف لقد شاركنا دائماً  ،الصكني

الوقت الراه  تطور التشريعات الوطنية م  أجل حتسني 
النظم القائمة ومنها نظام املسؤولية والامانات احلكومية يف 

وحن  عمى استعداد إىل استماع إىل خربة وجترتة  ،هذا الشنن
 دول األخرى يف هذا اإلطار.ال

إن األجسام الضاائية غري املسجمة  ،السيد الرئيس
 .واملطمقة يف الضاا ، تشكل خطراً حقيقياً عمى أم  الضاا 
 ،والصني تعرتف تارورة تسجيل هذه األجسام الضاائية

ام ذات الصمة عمى وقد نضذت وتشكل فعال األحك
لتسجيل  تداتري ٢٠٠١واعتمدنا يف  املستوى الوطين.

ونغتنم هذه الضرصة   .األجسام املطمقة يف الضاا  ااارج 
 لعدد م  ممارساتنا يف هذا الال.ك  نعر  

عندما تقوم شركة صينية تتوفري خدمات إطالق 
الصينية فإننا نطمب م  هذه الشركة  ،جلسم فاائ  أجنيب

وتعد  ،أن تقوم تعممية تسجيل وطين هلذا اجلسم املطمق
تسجيل الدويل كدولة مطمقة أو دولة الني تذلك تقوم الص

تكون دولة اإلطالق ليست دولة  . وحن  نعتقد أنهإطالق
فم   ،التشغيل أو املمكية تالنسبة لمجسم الضاائ 

عندما ال يكون هناك إتضاق تالنسبة  ،املستحب واملستصوب
يف هذه احلالة عمى تمك  ،لمدولة املالكة أو دولة التشغيل

أو املالكة أن تقوم تتسجيل اجلسم وأن ترصد الدولة املشغمة 
وجيب تالتايل اإلتالغ  ،الدولتان هذا اجلسم لضرتة طويمة
ذا اجلسم الضاائ  تالنسة هلاألمني العام تني تغيري حيدث 
 .وفقاً ألحكام إتضاقية التسجيل

التسجيل إننا نقوم بذا التسجيل نطاق وتالنسبة ل
حت عممية إطالقها ونقوم ألجسام املطمقة واليت جنلتالنسبة 

اليت أطمقت واليت مل تالتسجيل كذلك تالنسبة لألجسام 
 إمنا أطمقت يف الضاا  فقط.و ر تدخل يف املدا

عندما  ، عندما تكون املمكية أوتاإلضافة إىل ذلك
نقل املمكية يف املدار نغري دولة التسجيل وعندما يتم تغيري تُ 

فإن  ،لة التسجيلتالنسبة لإلختصاص القاائ  تالنسبة لدو 
ختصاصها ليت تسجل اجلسم الضاائ  والذي تغري االدولة ا
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عمى سبيل  .القاائ  جيب أن تغري هذا الوضع كذلك
تصاالت تاتعة سواتل ا ١٩٩٧كان هناك يف   ،املثال

. ألمم املتحدةلدى اهلونكونغ وسجمتها املممكة املتحدة 
 وعندما حصمت الصني عمى السيادة عمى هونكونغ أرسمت

ممكة املتحدة لتغيري متعثة فيينا مذكرة لألمني العام ولم
لقد و  تسجيل هذه السواتل م  املممكة املتحدة إىل الصني.

 خانا جترتة ناجحة يف هذا الال.

طرفًا يف تعد مع أن الصني ليست  ،حارة الرئيس
وجتسد املبادئ املكرسة فيها تعكس فه   ،إتضاقية القمر

 ق القمر وما يتصل ته.وقانت تدراسات حول اتضا

م  العام املاض  جنحت تشري  األول/أكتوتر ويف 
وهو اآلن  "٢"تشنغال إطالق الساتل القمري  الصني يف

يعمل يف مداره وجيري عدة أنشطة حبثية وإستكشافية 
وعند استكشاف القمر ظمت الصني  .كما تقرر لهعممية،  

اليت تتبع املبادئ املنصوص عميها يف خمتمف املعاهدات 
يف وساق وه  تعمل عمى قدم  ،تغط  الضاا  ااارج 

وهذا سيسهم يف  ،أعمال حبثية عممية أخرى عمى القمر
 وشكراً. ،حتسني فهم البشرية ملاهية القمر وخصائصه

 شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل مثة أي وفد  حلارة ممثل الصني عمى هذا البيان املمتاز.

 الصباح هذه؟ دال  تبيان يف إطار هذا البند يف جمسةيود اإل

ال فيما يبدو، إذا نتاتع حبثنا لمبند الراتع م  
األمم املتحدة اامس معاهدات حالة "جدول األعمال 

 عصر هذا اليوم. "املتعمقة تالضاا  ااارج  وتطبيقها

معلومات عن أنشطة المنظمات  -البند الخامس 
ظمات غير الحكومية فيما يتعلق الحكومية الدولية والمن

 بقانون الفضاء

نا لمبند ااامس سنبدأ اآلن حبث ،حارات املندوتني
معمومات ع  أنشطة املنظمات "أي  م  جدول األعمال،

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعمق 
 ."تقانون الضاا 

ويف إطار هذا البند، البند ااامس، فإن املنظمات 
مية الدولية واملنظمات غري احلكومية مدعوة إىل إتالغ احلكو 

 .المجنة الضرعية القانونية تننشطتها املتصمة تقانون الضاا 
وأمام الوفود التقارير اليت تمقتها م  املنظمات الدولية كما 

والاميمة  A/AC.105/C.2/L.281وردت يف الوثيقتني 
 األوىل لتمك الوثيقة.

عمى قائميت يف  ةحدثحارات املندوتني، أول مت
الكممة ملمثمة أنرتسبوتنيك بند ه  ممثمة إنرتسبوتنيك، و هذا ال

 لسيدة إيمينا زايتويف، تضام .ا

(انرتسبوتنيك) (ترمجة السيدو إ. ل. زايتزيف 
ت املندوتني، منذ عام حارافورية م  المغة اإلنكميوية): 

سبوتنيك منظمة حكومية دولية مقرها موسكو وإنرت  ١٩٧١
عااؤها يسامهون ، وألف م  مخس وعشري  دولة اآلنوتتن

يف توسيع وترويج اإلستخدامات التكنولوجية والعممية 
تصاالت االهذا الشنن فيما يتصل تيف والثقافية والعالقات 

سواتل والبث املرئ  واملسموع السمكية عرب الالسمكية و ال
فيه ودعم التعاون والتنسيق فيما تني جهود الدول األعاا  

تصاالت م واشرتا  وتشغيل وتوسيع نظام االدف تصميب
 مية الدولية.يالسات

وجب الموائح الالسمكية إلحتاد فبم ،وكما تعرفون
فإن توزيع الرتددات يف الشبكات  ITU تصاالت الدوليةاال

ة ع  اتنيالت همية ميك  تقدميه، تقدمي طمب تشننيالسات
اإلدارة يف حني إن إدارة واحدة ه   ،جمموعة اإلدارات

دمة الموعة اوهذا بدف تقدمي هذه الطمبات و  .املخطرة
املختمضة اليت ه  وهذا ينطبق عمى جمموعة الدوائر  ،ترمتها

 الدولية. عاو يف املنظمة

 وعمًال تموائحنا م  خالل اإلدارة املعنية تاإلخطار
لدول األعاا  لتقدمي طمب لإلحتاد الدويل، اليت عينتها ا
هناك عدد م  الرتددات  ١٩٩٨حىت  ١٩٩٣فض  أعوام 

منا عمى مدار ياليت مت احلصول عميها لعمل شبكات سوات
وه  موجودات ... وهذه م  أول  ،ثاتت تالنسبة لألر 
 وتنيك.م  الطراز األول يف سب

تمغت دورتكم  يكتنو سب، فإن أنرت ٢٠٠٩ويف عام 
هذه الدورة التاسعة واألرتعني أن اإلدارة املخطرة التاتعة 

 ١٩٩٣ثل هذه املهام منذ عام مبك اليت قامت ينرتسبوتنإل
قد رفات مواصمة هذه املهام فيما يتعمق تاألغمبية الساحقة 

 .ساتقاً شن�ا م  شبكات السواتل اليت مت تقدمي طمب ت
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وسبب هذا التخم  اجلوئ  ع  هذه املهام أن 
ك كانتا قد تدأتا ائمة تاإلخطار وانرتسبوتنياإلدارة الق

 .حول وضع هذه الشبكات الثالث م  السواتل ختتمضان
خطار فإن الشبكات كان هلا مة تاإلرأي اإلدارة القائيف و 

قد  كان  تعترب تنن الطمبيك انرتسبوتنتينما وضع وطين، 
 ك.يمجيع األعاا  يف انرتسبوتنصمحة قدم مل

وتذلك قامت  ،الوضع الدويل ال الوطين ،وم  هنا
ك تاختاذ قرارات تنن ينإنرتسبوتيف األجهوة اإلدارية 

ك ه  اليت هلا احلق احلصري بذه الشبكات وكان يانرتسبوتن
هذا القرار مموم عمى مجيع األعاا  واملوقعني يف 

 .كيانرتسبوتن

فإن اإلدارة  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ومع ذلك يف 
تصاالت القائمة تاإلخطار طمبت م  مكتب احتاد اال

لشبكات ذه االدويل أن يعرتف تاحلقوق احلصرية له عمى ه
وهذا  .و تعميق إستخدامهاالثالث واحلق يف إلغائها أ

ما  ن تؤكد أطمب م  اإلدارة املعنية  ITU ، مكتباملكتب
يك، تاسم اإلدارات املختمضة يف إنرتسبوتنكانت زعمت ته 

ولذا  ،خطار تتنكيد ذلكومل تتمك  تمك اإلدارة القائمة تاإل
ان هذا بها لكوحىت لو كان املكتب نضسه قد نول عند طم

م  الدول ثر عمى املصاحل القانونية لإلدارات املختمضة أ
مادياً  وكان هذا قد أحدث ضررًا  ،كيسبوتناألعاا  يف انرت 

وهذه اإلدارات  ... وم  هنا  .مضةكبريًا عمى اإلدارات املخت
مية يكانت عمميًا قد أقامت إتصاالت وشبكات إتصال سات

ت قنوات عديدة أرضية موصولة وغري موصولة وأنشن
 لإلتصال والبث.

أكد أن  ITU الـ مع أن الرسالة الرمسية ملكتبو 
خطار ه كانت قدمت اإلدارة القائمة تاإلالشبكات هذ

 ٢٠١٠حويران/يونيو فض   ،طمبًا تالنياتة عنها وملصمحتها
 أن يقر ITU الـ طمبت م  مكتب قالت اإلدارة املعنية أ�ا

أن يعمق الثالث و ات عمى الشبكالوطين احلصري قها حب
ة عدوأن يعدل قا ،منيياستخدام توزيع الرتددات لسات

تتحديد اهليئة املسؤولة ع  هذه  ITUـ البيانات لم
ـ ولك  وتعد النظر يف الطمب فإن اهليئة التاتعة لم ،الشبكات

ITU خطار.تاإل رفات كل مواعم اإلدارة القائمة 

م  مت تقدمي رسالة رمسية  ،تعد استعرا  الطمبو 
ك يدها أن جممس انرتسبوتناض، مك وجممسهيرئيس انرتسبوتن

ة تصضتها إدارة قائمة اإلدار  تمكمصمم عمى أن ينه  أدا  
أوكمت هذه املهام لدولة عاو أخرى يف تاإلخطار و 

 .كيانرتسبوتن

 ،مسالذلك فإن رئيس الطمب وعند النظر يف 
ا يف لممارسة املعمولة ب ك سجل أنه وفقاً يانرتسبوتنجممس 

قاعدة  تد م  تمق  إخطاري  رمسيني لتعديلفال  ITUـ ال
البيانات حبيث يتم اإلستعاضة ع  اإلدارة القائمة 

 تاإلخطار.

 ، وآخر يعنيإخطار يوقف أدا  اإلدارة احلالية
أي تمق  ك مل يتم يويف حالة إنرتسبوتن .إدارة جديدة

مت ختتن�ا  اإلخطارتاليت تقوم م  إدارة االتصاالت إخطار 
 يعد لقاعدة البيانات ولذا فإن املكتب مل ،ع  هذه املهمة

ولك  هيئة اإلحتاد الدويل كان عميها أن تتخذ خطوات تناً  
 .عمى تعميمات مثل هذه املنظمة حلسم املسنلة

وإن إجرا ات تعيني اإلدارة وحتديد إدارة جديدة 
، ITUلمـ أمر منصوص عميه توضوح يف الموائح الالسمكية 

اليت اختريت أن حتدد  مة عمى اإلخطارفإن اإلدارة القائ ولذا
 .تالنياتة عنهاطمبًا يف طمب جديد كل الشبكات اليت تقدم 

وإن أي طمبات قادمة تتعمق تتسجيل الطمب ينبغ  أن 
كما لو أرسمت تاسم مجيع أعاا   ITUـ يعاجلها مكتب ال

 الموعة إال يف خالف وجود معمومات عكس ذلك.

رات املختمضة يف دول األعاا  عاو يف وإن اإلدا
تنضذ أن وتالتايل فه  عاجوة ع  احلكومية الدولية املنطمة 

 قراراً مجاعياً تاإلستعاضة ع  اإلدارة احلالية.

ومث أنه حيث أن اختيار واستبدال اإلدارة القائمة 
تتصرف ع  جمموعة م  صالحيات الموعة  تاإلخطار ال

 لديه آلية تغط  طمبًا آتياً ليس  ITUـ فإن كون مكتب ال
، فإن قائمة تاإلخطارالم  جمموعة أكرب م  اإلدارة نضسها 

لممجموعة ككل املصاحل القانونية حبق  يواً هذا سيكون متي
هذه اإلدارات يف الموعة هلا حقوق متساوية أو ألن هؤال  

 وهذا يؤثر عمى ما تقوم ته. ،ميةيتالنسبة لمشبكات السات
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يك ت قد حان تالنسبة إلنرتسبوتنفإن الوق ،ولذا
ني قواعد النظام الداخم  والموائح اإلذاعية والراديوية ألن حت

لك  حتدد اآلليات اليت متك  جمموعة م  اإلدارات م  
تعيني أو استبدال إدارة قائمة تاإلخطار يف ممارسة حقها 

 صمحتها.أو ملموعة ع  النياتة التعمل ت

رقاتة القانونية لسد حتسني آليات الوعند حماولة 
يتعني قطعًا النظر لمموضوع م  زوايا خمتمضة  ،الثغرة القانونية

القانونية الشرعية تاحلقوق أو املصاحل لك  ال يتم املساس 
لموعات أخرى م  اإلدارات مبا فيها تمك اليت ه  أعاا  

 شكراً عمى حس  انتباهكم.، و يف املنظمات الدولية

الشكر  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م الرئيس 
ك عمى هذا البيان يموصول إىل حارة ممثمة إنرتسبوتن

حارة ممثل الوكالة  املمتاز، واملتحدث التايل عمى قائميت
الضاائية األوروتية واملركو األورويب لقانون الضاا ، الكممة 

األوروتية السيدة الوكالة الضاائية حلارة ممثل ذلك املركو و 
 .رليك توملانأو 

الوكالة الضاائية األوروتية السيدة أ. بولمان (
) (ترمجة فورية م  المغة واملركو األورويب لقانون الضاا 

أود أوًال أن أضم  ،شكرًا جويًال حارة الرئيس اإلنكميوية):
نراك إذ الساتقني لإلعراب ع  سرورنا إىل املتحدثني صويت 

السيدة  ئضرعية و�نرتأس هذه الدورة لمجنة القانونية الت
س عمى إجنازاتا مع موظضيها عمى رأالدكتورة عثمان 

 األوسا.

والوكالة الضاائية األوروتية مقتنعة أن عمل األوسا 
الذي يتم عونًا لكم سيحقق نتائج ممتازة إىل جانب عممنا 

 هنا حتت قيادتك القديرة.

وأنتهو هذه الضرصة لإلعراب ع  تعازينا ااالصة 
اها نتيجة ااسائر الشديدة اليت عاني اتانمندا والييلشعيب نيوز 

 تعد الكوارث الطبيعية اليت وقعت مؤخراً يف هذي  البمدي .

هنا امسحوا يل تنن أعر  لكم تقريرًا ممخصًا ع  
األنشطة العامة اليت قامت با وكالة الضاا  األوروتية يف 

 الضاا .قانون جمال 

تني  لقد أسهمنا تاسم الوكالة يف التنظيم املشرتك
مكتب شؤون الضاا  ااارج  يف األمم املتحدة وحكومة 
تايمند ومنظمة التعاون الضاائ  يف آسيا واحمليط اهلادئ 
لورشة عمل مشرتكة م  األمم املتحدة وتايمند حول قانون 

أنشطة دون الوقف يف الضاا  ااارج  "وعنوا�ا  ،الضاا 
 ةطالع تاملسؤوليات الدوليضيف ضو  املستجدات، اإل

 ."قانونية ووطنيةاتية و وإقامة أطر سياس

وقد إستااف هذه الورشة وكالة التنمية 
التكنولوجية الضاائية واملعموماتية اجلغرافية يف تانكوك تني 

م  تشري  الثاين/نوفمرب السادس عشر والتاسع عشر م  
عر  قدم أمام تمك الورشة عنوانه  كهنا. و العام املاض 

األطراف يف التعاون  ةتعدداملة و دور اإلتضاقات الثنائي"
القانونية دارة اإلوكذلك فإن ممثمني م  "، اإلقميم  والدويل
وكالة الضاائية األوروتية، ظموا حياضرون حول يف الوكالة، ال

... قانون الضاا  يف كل جامعة الضاا  الدولية يف إطار 
 ويف جامعة تاريس احلادية عشرة.

ام  ناسا يف دمت عرو  أياًا يف جتمع حملوقُ 
لممعهد  الراتعة واامسنيمث يف الندوة السنوية س يميلوس أجن

املالحة مؤمتر سنوي إلحتاد  يف إطارالدويل لقانون الضاا  
املعهد الدويل مشرتكة تني  ندوةيف و  الضاائية الدويل يف تراغ
ندوة أولية حول قانون الضاا   لمضاا  واإلحتاد ذلك

ار حمقة دراسية حول إطيف وسياسة واشنط  دي س  و 
الضاا  نظمتها جامعة تولوز األوىل ومنطقة البريينيه و قانون 

 الضرنس . ةالوسطى واملركو الوطين لمدراسات الضاائي

تاألخص عمى وهنا ركوت احملاضرات والعرو  
الرحالت البشرية املرتتبة عمى املواضيع اآلتية، ثار القانونية األ

رصد مث احة الضاائية، مشاريع السيذلك يف مبا لمضاا  
جغرايف لدراسات الضاا ، وحقوق املمكية الضكرية، مث 

ربنامج اإلعدادي األورويب حول الوع  توضع الضاا ، ال
املمارسات فيها االتضاقات الضاائية الدولية و وأنواع 

وسياسات البيانات األوروتية وسياسات البيانات فيما يتعمق 
رية يف الضاا  وغري لتجاالناشطة ااألر  و رصد تسواتل 

 األوروتية يف جمال الضاا .ذلك م  املؤسسات الدولية و 

م  وكالتنا ظموا  ٢٠١٠وهناك ممثمني يف عام 
ينشرون دراسات قانونية حول خمتمف اجلوانب اااصة 
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مت يف إطار تعميق  ما ،تقانون الضاا  وأخص تالذكر هنا
م   عمى قانون الضاا  وهذا مشروع مشرتك ياجامعة كولون

ومركو يا امعة كولونالتاتعة جل تني مؤسسة قانون الضاا  واجلو
يف ياًا عمى التطورات . ومت التشديد أالضاا  واجلو األملاين

حول املسائل اااصة تروتوكول جمال وضع مسودة 
تاملوجودات الضاائية املرفقة تاتضاقية يونيدروا حول املصاحل 

يااً م  الوكالة شاركوا أالدولية يف املعدات املنقولة. وإن ممث
 احلكوميني يف إعداد مثل هذا الربوتوكول. يف جلنة ااربا 

املركو األورويب لقانون الضاا  أما ع  أنشطة 
أدعو زميم  بعد إذنكم ف ،ي أنشنته وكالتنا وتدعمهالذ

ذلك إىل األمني التنضيذي لممركو رافائيل ميمشبريت 
 ٢٠١٠ركو يف تتقرير قصري ع  أنشطة ذلك املاتكم فامو 
 .٢٠١١تصورات عام و 

ورويب لقانون (املركو األالسيد ر. ميلشبيرت 
شكرًا جويًال الضاا ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ص يمختتحارة الرئيس عمى إتاحة الضرصة يل لك  أوافيكم 
يف املركو األورويب لقانون الضاا  العامة ع  أنشطتنا موجو 

 .ECSLالذي أمسه 

املركو،  تعض املعمومات اليت تبني خمضية ذلك أوالً 
تناً  عمى مبادرة م  وكالة الضاا   ١٩٨٩يف  كو أنشئاملر 

تدعم م  عدد الرواد يف هذا و األوروتية وحتت إشرافها 
والرئاسة احلالية لممركو يتوالها األستاذ سريجيو  الال.
 إيطاليا.[؟الساتينسا؟] يف روما يف و م  جامعة يماركيو 

فهدفه  ،مركونا، تنا وتنظيمهاا ع  أهداف منظمأم
األساس  أن يقيم وينشر يف أوروتا ويف أماك  أخرى فهماً 

، وتبادل معمومات لإلطار القانوين املتصل تننشطة الضاا 
داتني رئيسيتان لبموغ هذا والنهو  تتدريس قانون الضاا  آ

اً اهلدف. ولدينا إمكانية مضتوحة مرنة وهذا املركو يام عدد
 واني والطالب ويشجعيم  كبار املهنيني واحملامني واجلامع

 عمى التبادل فيما تني التخصصات املختمضة.

ومجعياتنا العامة املضتوحة أمام مجيع الدول 
تنتخب جممسها و سنوات ثالث  جتتمع كل ،األعاا 

اإلداري الذي يشرف عمى األنشطة وتسيريها ويساعدها 
 فيها.

أنشطة املركو كمضة أياًا تإدارة واألمانة التنضيذية م
تصال نقاط اال شبكة م و  ومنوه، ولدينا عاوية دولية

مت تشكيمها يف عشر دول  ةتصال وطنية وهناك نقاط االوطني
تصال تني يسيري االيف الوكالة الضاائية األوروتية لت أعاا 
 لتنظيم األنشطة. أعاائها

ا هو مرتقب مبو  ٢٠١٠نوافيكم تننشطة اآلن و 
الندوات واملؤمترات والتعاون الدويل. إن . أوالً، ٢٠١١يف 

نظما  ECSLومركونا  IISL املعهد الدويل لقانون الضاا 
، تشريعات الضاائية الوطنية"الندوة وعنوا�ا  ٢٠١٠معًا يف 

وضع حمركات قانونية لنمو األنشطة الضاا  خالل الدورة 
م فإن وهذا العا ."التاسعة واألرتعني لمجنة الضرعية هذه

الندوة املشرتكة ركوت عمى نظرة جديدة إىل مسنلة رسم 
اثنا  قدت وقد عُ  ،حدود الضاا  ااارج  والضاا  اجلوي

تتنسيق تني  الدورة اامسني لمجنتكم الضرعية هذه وذلك
 األستاذ ماركيويو م و  IISL وان م ز -السيدة تانيا ماسون

ECSL. 

 فإن ECSLالسنوي يف  أما منتدى أهل املهنة
 ٢٠١٠آذار/مارس هذا املنتدى عقد يف التاسع عشر م  

وقااياه القانونية ركو عمى غاليميو و  ا يف تاريسمقر اإليس يف
فقد املنتدى أما نشر النسخة األخرية م  هذا احلالية. 

يف مقرنا  ٢٠١١آذار/مارس عقدت يف الثام  عشر م  
ولة أياًا وتناولت مسائل األمان يف الرحالت الضاائية املنه

وحظيت تنجاح كبري  اجلوانب السياساتية والقانونية،
 .كبرية  ومشاركة

أما الدورة التدريبية الصيضية لقانون الضاا  
فإن الدورة التاسعة عشرة م  هذا القبيل  ،وسياسة الضاا 

يف جامعة فاي  يف إسبانيا  ٢٠١٠أيمول/سبتمرب عقدت يف 
 العامل. دولة م  خمتمف أحنا  ١٥  طالبًا م ٣٢وحارها 
استمعوا إىل حماضرات حول قانون الضاا  و ، ... شاركوا يف

اساتية وقدم هذه احملاضرات أكادمييون وأهل يسائل الساملو 
وأما الدورة الصيضية  مهنة متخصصون يف هذا الال.

يف  ٢٠١١أيمول/سبتمرب سوف تعقد يف فالعشرون فقد 
 نبمغكم تاملواعيد املقررة.سمالطا و 

ساتقة احملاكمة الصورية يف جمال هناك أياًا م
والت اجلف ،كس، املسماة حتت اسم مانضريد ال قانون الضاا 

جلامعة احلقوق التاتعة  كميةقدت يف  األوروتية هلذه املساتقة عُ 
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وهناك تسع  ٢٠١٠نيسان/أتريل يف هنغاريا  يف يورغ
 .اجامعات وإحدى وعشري  طالباً شاركوا فيه

 ٢٩ – ٢٨تعقد يف سوف ف ةأما املساتقة التالي
رتسبورغ يت يف كمية حقوق جامعة سان ٢٠١١نيسان/أتريل 

 الوطنية يف اإلحتاد الروس .

والشبه النهائ  والنهائ  م  هذه املساتقة فسوف 
تشري  يف جنوب إفريقيا يف  كيب تاونيعقدان يف  
خالل مؤمتر احتاد املالحة اجلوية  ٢٠١١األول/أكتوتر 

 والستني. الضاائية الدولية الثانية

أما ورشة العمل الدولية حول قانون تكنولوجيا 
فإن الورشة الراتعة اليت نظمها كل م   ،الضاا  وتطبيقاته

تكنولوجيا الضاا  واملركو و املركو اإلقميم  اإلفريق  لعموم 
قدت يف الثالث فقد عُ  ،املمك  لإلستشعار ع  تعد ومركونا

ندس  يف معهد مه ٢٠١٠حويران/يونيو والراتع م  
املغرب واستقطب أكثر م  يف التاتع يف الرتاط  ةاحملمدي

 مخسني مشاركاً م  أهل مهنة وطالب.

هناك وثائقنا املنشورة،  كر تعض عناصر، أذ وأخرياً 
وهذه القاعدة قد حينت مؤخراً قانونية  قاعدة تيانات

راجع واسعة ثبت ملمبوضوعات م  مواضيع الساعة وفيها 
وهذا  .اة مضيدة لمطالب وأهل املهنةجدًا يعتوم أن يكون أد

املوقع سيعوز العمل الذي يقوم ته مركونا لدى نقاط 
ومعاهد قانون الضاا  واجلامعات ومراكو  نياإلتصال الوطني

نظمات أخرى والوكاالت املكوتوس و الاألحباث وجلنة 
وأما النشرة اليت تصدر عنها، فه  فيها  .الوطنية الضاائية

ملسائل القانونية واليت تم أوساط كثرية حول اقاالت  م
وكمها متاحة عمى موقعنا الشبك  والنشرة القادمة  ،الضاا 

 .ستنشر تعد أساتيع قميمة

رواد الضاا  حول اتضاق  ECSLأما دليل 
واإلنقاذ فقد نشر مؤخرًا وسيكون متاحًا عمى املوقع 

ها أخصائيون تارزون يف الشبك  لمبيع، فيه عدة مقاالت كتب
 .ال، وشكراً هذا ال

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
لمممثل املشرتك تني وكالة الضاا األوروتية واملركو األورويب 

فهل هناك اآلن وفود  متاز.لقانون الضاا  عمى البيان امل
 تود اإلدال  تبيان حول هذا البند؟أخرى 

ل إذاً سنتاتع حبثنا لمبند ااامس م  جدول األعما
معمومات ع  أنشطة املنظمات احلكومية الدولية أي"

 "واملنظمات غري احلكومية فيما يتعمق يف قانون الضاا 
 عصر اليوم.

سنرفع هذه اجلمسة عما قريب  ،حارات املندوتني
 "وضع حالة املعاهداتـ "لك  يتمك  فريق العمل املعين ت

 ذكر املندوتني، ولك  قبل ذلك أود أم  عقد جمسته األوىل
 تربنامج عممنا عصر اليوم.

نعود لإللتقا  هنا يف متام الثالثة ونتاتع عندئذ حبثنا 
، "التبادل العام لآلرا "لمبند الثالث م  جدول األعمال أي 

األمم املتحدة اامس املتعمقة معاهدات حالة "والبند الراتع 
معمومات "والبند ااامس أي "، ااارج  وتطبيقها تالضاا 

ظمات غري ناحلكومية واملالدولية ملنظمات ع  أنشطة ا
 ."احلكومية فيما يتعمق تقانون الضاا 

أية أسئمة أو تعميقات عمى ترنامج العمل هذا 
ط  الكممة لألمني ملوفاتكم تبعض إذًا أع املقرتح عميكم؟

 إلقرتاحات.ا

أمانة مكتب األمم املتحدة (السيد ن. هيدمان 
ية م  المغة اإلنكميوية): ) (ترمجة فور شؤون الضاا  ااارج ل

 ،شكرًا حارة الرئيس، هذه معمومة تردكم م  األمانة
 والصني نيعسبالًا تني جمموعة السبع و سيعقد اليوم اجتماع

تعد  هذا اإلجتماع يف متام الثانية م  ويعقد ،تني أعاائها
تعد الظهر،   يف متام الثانية م ،M7الظهر اليوم يف القاعة 
 والصني، وشكراً.سبعني الو  ةالسبعوعة اجتماع تنسيق  لم

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
جويًال لمسيد هيدمان عمى هذه التوضيحات، أي سؤال أو 

 العمل املقرتح هذا؟ ال.تعميق عمى ترنامج 

إذا ترفع هذه اجلمسة حىت الثالثة م  تعد الظهر 
 وشكراً.

 ٥٧/١١ اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة


