
   
، توصية جلنة استخدام ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب   ٦املؤرخ يف  ٥٠/٢٧أيدت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها        

الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية تنن توود األمانة، اتتدا  م  دورتا التاسعة والثالثني، مبحاضر مستنسخة غري 
حلرفية. وحيتوي احملار الواحد منها عمى ااطب املمقاة تاالنكميوية والرتمجات الشضوية لتمك اليت منقحة، تدال م  احملاضر ا

 تُمقى تالمغات األخرى مستنسخة م  التسجيالت الصوتية. وليست احملاضر املستنسخة منقحة أو مراجعة.
هذه التصويبات يف نسخة م  احملار املراد كما أن التصويبات ال تدخل إال عمى ااطب األصمية وينبغ  أن تدرج         

تصويبه وترسل موّقعـة م  أحد أعاـا  الوفـد املعين، يف غاـون أسبوع م  تاريخ النشر، اىل رئيس دائرة إدارة املؤمترات، 
Chief, Conference Management Service, Room D0771, United Nations Office at Vienna, 

P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria.وستصدر التصويبات يف ممومة واحدة . 

  

V.11-82394 (A) 

*1182394* 

COPUOS/LEGAL/T.823 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٣ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١مارس /آذار ٢٩ الثالثا 
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ٠٦/١٥تتحت اجلمسة يف حوايل الساعة اف

 افتتاح الجلسة

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 أعم  افتتاح االجتماع ،سيدايت وساديت، أصحاب السعادة

مجنة لة لمجنة الضرعية القانونية منئامتعد الثوالعشري   الثالث
 سممية.الغرا  األاستخدام الضاا  ااارج  يف 

 برنامج العمل

 أود أوًال أن أعممكم تربنامج العمل لعصر اليوم.
سوف نواصل النظر يف البند الثالث م  تنود جدول 
األعمال "التبادل العام لآلرا " والبند الراتع "حالة معاهدات 
األمم املتحدة اامس املتعمضة تالضاا  ااارج  وتطبيقها"، 
وكذلك البند ااامس "معمومات ع  أنشطة املنظمات 

كومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعمق احل
 تقانون الضاا ".

يعد ذلك سوف أرفع اجلمسة ك  يتمك  الضريق و 
العامل املعين تالبند الراتع "حالة معاهدات األمم املتحدة" 
م  عقد اجتماعه الثاين ترئاسة السيد جون فرانسوا ماينس 

 م  تمجيكا.

ت عمى هل لديكم أي أسئمة أو أي تعميقا
 اجلدول املقرتح لمعمل؟ ما م  تعميق.

السادة األعاا  املوقرون، أود اآلن مواصمة املظر 
  ه األوىل ةيف البند الثالث "التبادل العام لآلرا "، املتحدث

 تايمند. ةتايمند، الكممة ملمثم ةممثم ةالسيد

تايمند) (ترمجة فورية مممكة (السيد ن. فيتشاتارانا 
ية): السيد الرئيس، السادة األعاا  م  المغة اإلنكميو 

املوقرون، سيدايت وساديت، م  دواع  سروري وشريف 
البالغني أن أكون معكم هنا مع خربا  يف المجنة الضرعية 

 القانونية لمجنة الكوتوس.
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ويف مستهل البيان امسحوا يل تاسم وفد تايمند أن 
أتوجه تالشكر ملكتب شؤون الضاا  ااارج  وكل العاممني 

 ته عمى الرتتيبات املمتازة هلذه الدورة.

أود كذلك أن أعرب لك سيادة الرئيس ع  تقديرنا 
عمى جهودك وعمى إسهامك يف إدارة أعمال هذه المجنة 
الضرعية، وأنا عمى ثقة م  أننا تضال إدارتك القديرة سوف 

 نتوصل إىل النجاح.

تاسم وفد تايمند كذلك، أغتنم هذه الضرصة ك  
لتعازي لنيوزيمندا والياتان وميامنار حكوكة أنقل أعمق ا

وشعبًا إثر املنساة الكربى اليت واجهوها وما زالوا يواجهو�ا. 
وتايمند عمى استعداد تام لتوفري الدعم هلذه الدول يف أوقات 

 األزمة هذه.

يسرين كذلك أن أعممكم تاألنشطة األخرية 
ضاا  يف املتعمقة تالنهو  تبنا  القدرات يف جمال قانون ال

 تانكوك يف تايمند يف العام املاض .

 السادس عشر والتاسع عشر م  تشري  ما تني
فإن حكومة تايمند عرب وكالة التطوير  ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 

التكنولوج  الضاائ  "جيستا" وتالتعاون مع مكتب األمم 
املتحدة لشؤون الضاا  ااارج  ووكالة الضاا  األوروتية 

سيا واحمليط اهلادي يف جمال الضاا ، ومنظمة التعاون آل
نظموا معًا إذًا حمقة عمل حول قانون الضاا  وموضوعه 
"أنشطة الدول يف الضاا  ااارج  عمى ضو  التطورات 
األخرية، االلتوام تاملسؤوليات الدولية ووضع األطر السياسية 

 والقانونية الوطنية".

 هذه احلمقة ه  احلمقة الساتعة لألمم املتحدة يف
 هذا الال. وأهدافها:

أوًال، النهو  تالتضهم وتقبول وتتنضيذ معاهدات 
 األمم املتحدة ومبادئها يف جمال الضاا  ااارج .

ثانياً، النهو  تتبادل املعمومات حول التشريعات 
السياسات وذلك لضائدة املهنيني العاممني و الوطنية الضاائية 

 لوطين.يف جمال األنشطة الضاائية عمى الصعيد ا

تالنسبة ثالثاً، النظر يف االجتاهات والتحديات 
 لقانون الضاا  الدويل.

راتعاً، تطوير ترنامج لمدراسات اجلامعية يف جمال 
قانون الضاا  تغر  النهو  تااربات الوطنية والقدرات يف 

 هذا الال.

وأخرياً، النظر يف اآلليات اليت م  شن�ا أن تعوز 
ال استخدام الضاا  ااارج  يف التعاون اإلقميم  يف جم

 األغرا  السممية.

اجلمسات األرتعة حلمقة العمل خصصت ملناقشة 
القاايا اااصة تاإلطار القانوين الدويل الذي ينظم أنشطة 
الضاا  وكذلك األطر الوطنية والسياسات الوطنية واآلليات 
عمى املستويني الدويل واإلقميم  م  أجل التعاون يف جمال 

ام واستكشاف الضاا  ااارج  والنهو  تالتعميم استخد
 يف جمال قانون الضاا .

ياإلضافة إىل ذلك، فإن القاايا اااصة حبماية 
املوجودات الضاائية تاإلضافة إىل اجلانب التجاري ألنشطة 
الضاا ، نوقشت كذلك ضم  املشاركني يف حمقة العمل. 
وحمقة العمل انتهت تنجاح وتوصمت إىل عدد م  

إىل ذلك كانت حمضالً توصيات واالستنتاجات، تاإلضافة ال
واملمارسني والسمطات املختصة لتبادل املعارف  لمخربا 

والتجارب وااربات م  أجل تطوير قانون الضاا  عمى 
 املستويني الوطين والدويل.

سيدي الرئيس، أغتنم هذه الضرصة تاسم حكومة 
ملكتب شؤون  تايمند لك  أعرب ع  عميق العرفان والتقدير

الضاا  ااارج  ووكالة الضاا  األوروتية ومنظمة التعاون 
آلسيا واحمليط اهلادي يف جمال الضاا  عمى دعم كبري وفروه 
حلمقات العمل. أود كذلك أن أعرب ع  تقديرنا القميب لكل 
 احلاضري  واملشاركني م  اثنني وعشري  تمداً يف هذا احلدث.

أخرى عمى التوام  يف ااتام، أود أن أؤكد مرة
تايمند املستمر تاملشاركة تشكل فعال يف عمل الكوتوس 
فيما يتعمق تالقاايا الراهنة يف جمال قانون الضاا ، وحن  
عمى ثقة أننا م  خالل التعاون فيما تيننا، فيما تني أعاا  
الكوتوس، فإن القاايا املعمقة سوف حنقق تشن�ا تقدماً، 

ريف الضاا  ااارج  وتعيني ومنها عمى سبيل املثال، تع
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 األجسام الضاائية واملدار الثاتت حدوده، وكذلك سجل
 تالنسبة لألر .

يف ااتام، أمتىن لكم كل النجاح يف مداوالتكم 
حول تنود جدول األعمال، وأتطمع إىل نتيجة مثمرة يف 

 �اية هذه الدورة، وشكراً.

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
د عمى هذه العر  املمتاز حقاً. سعادة سضرية تايمن

 املتحدث التايل هو السيد ممثل املغرب املوقر، تضال.

(املممكة املغرتية) ماني امساالسيد س. ريفي ت
(ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): شكرًا سيادة الرئيس. 
السيد الرئيس، وفد املغرب حييط عممًا مع االرتياح 

دم تنعمال هذه الدورة اامسني لمجنة تإسهامك يف التق
الضرعية القانونية. وكذلك نود توجيه الشكر لكل العاممني 
يف مكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  ااارج  عمى 
العمل الذي أمتوه م  أجل اإلعداد هلذه الدورة، واملغرب 
سوف يقدم دعمه وإسهامه كاممني يف أي عممية تضكري 

 ا.تؤدي إىل جناح أعمالن

وأغتنم هذه الضرصة كذلك ك  أتقدم تنحر 
التعازي لمياتان حكومة وشعبًا أمام وإثر األحداث املنساوية 

 اليت عرفتها الياتان خالل األسبوعني املاضيني.

ات اليوم سيادة الرئيس، كل الدول مهتمة تالتقني
فإن  ،وعمى الرغم م  ذلك الضاائية والتطبيقات الضاائية.

الحتياجات التطور يف هذا الستجاتة حتقيق األهداف وا
الال يتطمب منا وضع ترامج فاائية، ميك  أن تسهم يف 
حتسني احلياة االقتصادية واالجتماعية لممواط ، وكذلك 
تسهم يف حتسني مستوى التعاون الدويل لصاحل الدول 

 ولصاحل البشرية مجعا .

وتالنظر إىل هذا التطور، عمينا هنا أن نشدد عمى 
مراعاة انشغاالت البمدان النامية أو البمدان اليت تواجه أهيمة 

صعوتات ك  نسمح هلا مبواجهة التحديات اليت ترتبط 
تالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وخاصة مكافحة الضقر 
والاعات وأثار الكوراث الطبيعية، إىل آخره. كل هذه 
اجلوانب ال ميك  أن تتحقق إال توصول سمم  ومنصف 

تقنيات الضاائية والتطبيقات الضاائية، ولذا فإن لكل ال

صكوك األمم املتحدة أصبحت ممراً ال غىن عنه لموصول إىل 
الضاا  والنهو  تقانون الضاا  تالنسبة لكافة الدول 

 وخاصة الدول النامية.

ترامج مكتب األمم املتحدة لشؤون الضاا  
دات، ااارج  واليت تركو عمى هذه، وتستند إىل هذه املعاه

واملساعدة اليت ميك  أن يوفرها لمدول، هو جانب م  
اجلوانب األساسية لمتعاون الدويل. وهذا جيب أن يتم عمى  
كافة املستويات ومع كل أصحاب املصمحة. وجيب كذلك 

 أن يغط  اجلوانب العممية والتقنية واجلوانب القانونية.

والتعاون الدويل يف الال الضاائ  ال ميك  أن 
نن يسمح لكافة األمم توصول عادل لمضاا  تإال يكون 

ااارج  واالستضادة م  املنافع، منافع التكنولوجيا الضاائية 
 حباث الضاائية.واأل

وك  نشرك صانع  القرار واملؤسسات املختمضة يف 
جمال تقنيات الضاا ، فإن املغرب، عرب املركو املمك  

لصعيد لالستشعار ع  تعد، وتالتعاون مع شركا  عمى ا
الدويل واإلقميم ، املغرب إذًا يواصل القيام حبمالت لمتوعية 
عمى املستوى اإلقميم  ومنها عقد حمقات دراسية، إقميمية 
أو دولية، حول مواضيع خمتمضة ختص قانون الضاا ، 
والنهو  كذلك تإدراج التعميم يف جمال قانون الضاا  يف 

ضافة إىل توفري املناهج اجلامعية عمى الصعيد اإلقميم ، تاإل
 اادمة الوطنية يف هذا الال.

كذلك يتوىل تعميم قانون   واملركو، املركو املمك 
الضاا  تشكل أويل وإعالم  لصاحل الطالب األفارقة 
الناطقني تالضرتسية وذلك يف مركو الرتاط. وهذه العممية 

 سوف تتم كذلك تشكل مستمر.

األورويب ، فإن املركو مبشاركة املركو ٢٠١٠وأثنا  
لقانون الضاا  وتدعم م  املركو اإلقميم  اإلفريق  لعموم 
وتقنيات الضاا ، نظم يف السادس والراتع م  حويران/يونيو 

يف الكمية احملمدية لمهندسة، ورشة عمل تعنوان  ٢٠١٠
"قانون وتكنولوجيا الضاا  والتطبيقات". وقد شارك يف 

تمك فرصة ذلك خربا  دوليون يف قانون الضاا ، وكانت 
لتقد  العرو  فيما يتعمق تاألنشطة الضاائية وتطبيقاتا، 
ومناقشة تطور قانون الضاا  م  خالل منظور 
التكنولوجيات والتطور التكنولوج  اجلديد. وقد كان ضم  
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املشاركني عدد م  املشاركني م  البمدان األفريقية الناطقة 
يف جماالت  تالضرنسية وعدد م  ااربا  الوطنيني والدوليني

تقنيات الضاا  واالتصاالت السمكية والالسمكية 
 واالستشعار ع  تعد، إىل آخره.

وأثنا  هذه احلمقة، اتاح أن البالد اإلفريقية تعاين 
تالضعل م  افتقار لممعمومات والكضا ات يف عدد م  
الاالت ومنها الوصول إىل البيانات والوصول إىل 

األساسية لقانون الضاا . التطبيقات الضاائية واملبادئ 
واملنظمون يعرتون ع  أسضهم إذ أن مكتب شؤون الضاا  

 مل حيار ومل يشارك يف هذه الورشة.

وفد املغرب كذلك يعرب ع  ارتياحه إزا  
االحتضاظ تالبند التاسع م  تنود جدول األعمال عمى 
جدول أعمال هذه الدورة "تنا  القدرات يف جمال قانون 

ميكنها أن  ،فريقية تشكل خاصإلدول اوإن الالضاا ". 
تشارك يف الربامج الضاائية املخصصة لمتنمية، وهذا يشجع 
هذه الدول عمى االهتمام مبجال قانون الضاا . وإن تعويو 
القدرات يف هذا الال يف أفريقيا ال ميك  أن يتم دون 

وهؤال   ،إشراك الطالب واجلامعيني واملستخدمني املباشري 
ضيدوا كذلك م  الوسائل املادية واملالية اليت جيب أن يست

متكنهم تالضعل م  املشاركة يف كل الدورات الصيضية اااصة 
تنظمها مؤسسات متخصصة ومنها تقانون الضاا  واليت 

 املركو األورويب لقانون الضاا .

وم  هذا املنظور فإن املغرب يتمىن أن هذه الدورة 
يف أفريقيا وختصص لكل  الصيضية، تنظيم هذه الدورة سنوياً 

الدول األفريقية، سوا  ناطقة تالمغة اإلجنميوية أو الضرنسية، 
اليت تستخدم تقنيات الضاا . هذه الدورة ميك  أن تتم 
مبشاركة مكتب شؤون الضاا  ااارج  واملؤسسات األفريقية 

 وكذلك رمبا املركو األورويب لقانون الضاا .

ود جدول أما تالنسبة لمبند السادس م  تن
األعمال واااص تـ "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني 
حدوده"، إننا نعتقد أن غياب هذا التعريف أو هذا التعيني 
لمحدود قد خيمق أوجه م  عدم اليقني تالنسبة لسياسة 

يف الوقت ذاته، يف واقع الدول يف الال اجلوي. ولك  
ق جيد االفتقار وغياب هذا التعريف قد يسمح تتطوي األمر،

ملبادئ حرية االستخدام يف الضاا . وهلذا السبب فإن 

املغرب يتمىن أن تقوم المجنة الضرعية القانونية مبواصمة النظر 
يف كافة اجلوانب املتعمقة بذا البند م  أجل ضمان 
 ،استخدام الضاا  م  جانب كل الدول وتشروط منصضة

ر اليت وإن األفكا مراعاة احتياجات البمدان النامية.ومع 
م  يف الثام  والعشري   قدتدمت أثنا  الندوة اليت عُ قُ 

ميك  أن تسمح لنا تتطوير هذا النقاش والنظر  ،آذار/مارس
 إليه م  منظور خمتمف أو م  زاوية خمتمضة.

فيما يتعمق تالبند العاشر سيادة الرئيس، وفد 
املغرب يؤيد االحتضاظ بذا البند عمى جدول أعمال المجنة 

، وهو البند اااص تاحلطام الضاائ ، تالنظر إىل الضرعية
العدد املتوايد هلذا احلطام وأثر ذلك عمى األنشطة الضاائية. 
وإن املغرب يرى أنه م  الاروري أن نتخذ التداتري املناسبة 
م  أجل ختضيف آثار هذه الظاهرة. وكذلك املغرب يعرب 

لتوجيهية ق املبادئ اع  ارتياحه إذ أن عدد م  الدول قد طبّ 
تتخضيف احلطام الضاائ  املنبثقة ع  هذه المجنة، اااصة 

جلنة الكوتوس، وخاصة الدول الناشئة يف جمال التكنولوجيا 
الضاائية. واملستخدمون املباشرون لمتكنولوجيا الضاائ ، 
أي اجلامعيني واألوساط الصناعية والسمطات املختصة عميها 

يري املناسبة اليت تسمح أن تتعاون فيما تينها ك  تاع املعا
تتعويو املبادئ التوجيهية املتعمقة تتخضيف احلطام الضاائ  

 ولمتوصل إىل مبادئ توجيهية مشرتكة ُتطبق عمى اجلميع.

تالنسبة لمبند الساتع، وتسبب أمهية هذا البند وأثر 
استخدام مصادر القدرة النووية يف الضاا  عمى األم ، فإن 

إزا  وضع إطار لألمان خيص املغرب يعرب ع  ارتياحه 
استخدام هذا النوع م  الطاقة. واملغرب يتمىن أن تقوم 
المجنة القانونية تالنظر تشكل متعمق يف التوصيات الصادرة 
ع  إطار األمان هذا م  أجل ضمان تنضيذها يف إطار 
 املبادئ املتعمقة تاستخدام مصادر القدرة النووية يف الضاا .

تعمق تالقاايا األخرى السيد الرئيس، فيما ي
احملددة فإن وفد املغرب سيتناول الكممة تشن�ا لدى تناول 

يف إطار أعمال هذه المجنة خمتمف تنود جدول األعمال 
 الضرعية القانونية وشكراً.

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
السيد ممثل املغرب املوقر عمى هذا البيان، واملتحدث التايل 
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مى قائميت هو السيد ممثل إيران. الكممة لمسيد ممثل ع
 مجهورية إيران اإلسالمية، تضال.

(مجهورية إيران اإلسالمية) السيد ع. شفاغ 
شكرًا سيادة الرئيس. (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تسم اهللا الرمح  الرحيم. السيد الرئيس، سيدايت وساديت، 
ا يل يف مستهل هذا البيان أن أيها األعاا  املوقرون، امسحو 

نعرب ع  سرورنا إذ نراك ترتأس م  جديد أعمال هذه 
ا واثق م  أننا تضال نالمجنة الضرعية القانونية، رئيسًا هلا. وأ

يف املهام املوكمة إدارتك هلذه الدورة سوف حنقق النجاح 
 إلينا.

وأغتنم هذه الضرصة ك  أتوجه تالشكر لمدكتورة 
رة مكتب شؤون الضاا  ااارج  مازالن عثمان، مدي

ولمعاممني املتضانني معها عمى جهودهم وعمى إعدادهم 
 اهلمام هلذا االجتماع.

السيد الرئيس، أود كذلك أن أعرب ع  عميق 
التعازي وع  مشاعر التاام  مع شعيب نيوزيمندا والياتان 
إثر الكوارث الطبيعية اليت أدت إىل خسارة فادحة يف 

 األرواح.

لرئيس، عمى مستوى اجلهود الوطنية السيد ا
والتعاون الدويل، فإن مجهورية إيران االسالمية تنادي دائماً 
تاالستخدامات السممية لمضاا  ااارج ، وكذلك تستند 
إىل مبدأ املنضعة املشرتكة واملتبادلة يف تعاو�ا يف هذا الال. 
ل ويف هذا الشنن فإننا نتمسك تالتواماتنا القانونية يف جما

األنشطة الضاائية وحنرتم هذه االلتوامات. وقد وقعنا 
وصادقنا عمى اتضا  إنقاذ املالحني الضاائيني وعودتم 
وعودة األجسام املطمقة يف الضاا  ااارج ، وكذلك اتضاقية 
املسؤولية الدولية ع  األضرار اليت تتسبب فيها األجسام 

 الضاائية.

لك عمى هورية إيران اإلسالمية وقعت كذمجوإن 
املعاهدة اااصة تاملبادئ اليت حتكم أنشطة الدول يف 

مبا يف ذلك القمر  ،استكشاف واستخدام الضاا  ااارج 
سجيل واألجرام السماوية األخرى، وكذلك اتضاقية ت

األجسام املطمقة يف الضاا . وإن املوافقة عمى املعاهدتني 
تصة. اآلنضة الذكر، مها قيد النظر م  جانب السمطات املخ

ويسرين أن أعممكم أن هناك جهود موسعة يف إيران م  
 أجل اإلعداد لقانون وطين لمضاا  يكون قانوناً شامالً.

تالنسبة لمتطورات األخرية واجلوانب القانونية يف 
جمال الضاا  ووضع وكالة الضاا  اإليرانية، السمطات 
القانونية، وهذا إعالن صادر ع  رئيس اجلمهورية، يف 

فإن وكالة  ٢٠١٠والعشري  م  أيمول/سبتمرب  التاسع
الضاا  اإليرانية قد اصبحت مكتبًا إداريًا وجممسًا أعمى. 
ووفقاً لذلك، فإن كل السمطات الناشطة يف جمال الضاا  مت 
جتميعها حتت مظمة هذه الوكالة الضاائية اإليرانية وه   

ومت تعد ذلك كذلك اعتمدت كمؤسسة تاتعة لمرئاسة. 
يراين، رئيس ذه الوكالة م  جانب الرئيس اإلار هاختي

وكذلك نائبًا هلذا الرئيس. وإن االختصاصات ه  الدولة، 
التكنولوجيا واملنتجات الضاائية والتطوير التكنولوج  
وتصميم التظم. كل هذه النشطة اليت تدعمها احلكومة 
تعبئ كل اجلهود لدى العمما  يف إيران م  أجل متهيد 

التطبيقات يف جمال االتصاالت وكذلك  الطريق ملويد م 
 فيما يتعمق تاألحباث اااصة تإرسال اإلنسان إىل الضاا .

وكذلك، لقد قمنا توضع هياكل لألحباث ولمتعيني 
يف جمال تكنولوجيا وعموم الضاا ، ووسعنا نطا  أنشطة 
الوكالة اإليرانية لمضاا  يف جمال احلصول عمى الصور 

لصور، تاإلضافة إىل املشاركة يف الساتيمية ومعاجلة هذه ا
عدد م  املنتديات واملمتقيات الدولية. وإننا يف الوقت 
الراه ، عمى جدول أعمال الوكالة، نعد لوضع قانون 

 لمضاا  كجو  ال يتجوأ م  األنشطة الضاائية.

السيد الرئيس، متاشيًا مع التقدم املمحوظ الذي 
أعم  لمجنة أحرزناه يف أنشطتنا الضاائية، يشرفين أن 

هر املاض  قمنا توضع حمطة الضرعية القانونية أننا يف الش
أرضية وحمطة متحركة الستقبال الصور، الصور الساتيمية 
لالستشعار ع  تعد. وكذلك فقد صنعنا السواتل "فاجير 
ورساد ساد وأمري كبري وزافار". وهذه املنجوات، اهلدف منها 

أجل التنمية  هو االستضادة م  تكنولوجيا الضاا  م 
املستدامة والرفاه االقتصادي واالجتماع  ومتهيد الطريق 

 لمتعاون اإلقميم  والدويل م  أجل املصمحة املشرتكة.

أو أن أعممكم تنن مكتب ويف هذا السيا ، 
األمم املتحدة لشؤون الضاا  ااارج  ينظم مع مجهورية 
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حة إيران اإلسالمية حول التطبيقات الساتيمية يف جمال الص
سوف تُعقد احلمقة ما تني السادس عشر والتاسع ع  تعد، 

، وهذه احلمقة سوف نعكف عمى ٢٠١١عشر متوز/يوليو 
دراسة استخدام تكنولوجيا الضاا  ألغرا  حتسني الصحة 

 البشرية.

إن الضاا  ااارج  هو إرث مشرتك لإلنسانية، 
وتالتايل فعمينا أن نصونه وحنافظ عميه م  أي احتمال 

لمتسمح. وحن  عمى يقني م  أن النهج العامل   لسبا 
التضاوض  الشضاف الذي يبتعد ع  أي متييو، �ج ضروري. 

جو  م  ااطوات اليت سوف تؤدي إىل فهذا سوف يشكل 
 تعويو السمم واألم  الدوليني.

وإن االستكشاف الرشيد لممدار الثاتت تالنسبة 
ذلك وهو كمصدر حمدود لمموارد أمر مشرتك تيننا ك  لألر 

انشغال تالنسبة لمبمدان النامية. مجهورية إيران اإلسالمية 
توافق عمى وجهة النظر القائمة تننه جيب أن يتاح الوصول 

 احلر لكل الدول تشكل منصف إىل هذا املدار.

وإننا نعتقد أن جلنة الكوتوس اليت تمعب دوراً 
 رئيسيًا وحموريًا يف وضع املبادئ الرئيسية يف جمال قانون
الضاا  جيب كذلك أن تمعب نضس الدور م  أجل تعويو 

 هذه املبادئ.

ولتحقيق أهداف المجنة الضرعية القانونية فإن وفد 
إيران سوف يعمل تشكل تعاوين واتتكاري ك  يام  جناح 
هذه الدورة وك  يسهم يف تطوير قانون الضاا . شكرًا عمى 

 حس  اإلصغا .

أشكر  كميوية):(ترمجة فورية م  المغة اإلنالرئيس 
السيد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية عمى تيانه هذا، 
 واملتحدث التايل هو السيد ممثل الواليات املتحدة األمريكية.

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالد 
األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): أشكرك يا 

ا تتهنئتكم سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، استهل حديث  هذ
عمى رئاستكم لمجنة الضرعية هذه، فهذه المجنة واصمت 
تتقد  إسهامات هامة م  أجل جتويد قانون الضاا  حتت 

 قيادتكم وتتوجيه.

وقبل أن أتدأ، فإن وفدي يود أن يشاطر اآلخري  
يف اإلعراب ع  التعازي والتاام  مع الياتان ونيوزيمند 

وقعت يف هذي  وذلك يف ضو  األحداث األخرية اليت 
 البمدي .

يسعدين أن أكون هنا يف فيينا أللتق  مع هذه 
الموعة [؟يتعذر مساعها؟] م  ااربا  القانونيني، وال سيما 
وحن  حنتضل تالعيد اامسني هلذه المجنة الضرعية. وآخر دورة 

إىل وإننا نتطمع  ،هلذه المجنة الضرعية كانت جمدية لمغاية
املوضوعات ذات االهتمام العمم   مواصمة التقدم يف تناول

تاريخ مميو  النا مجيعاً. فالكوتوس وهذه المجنة الضرعية لديهم
تطوير قانون لمعمل م  خالل التوافق يف اآلرا  م  أجل 

الضاا  عمى حنو ينهض تدًال م  أن يعيق ارتياد الضاا  
 ااارج  واستخدامه لألغرا  السممية.

ضرعية ينبغ  أن وتصضة خاصة، فإن هذه المجنة ال
نثين عميها وذلك عمى دورها يف إنشا  املعاهدات األساسية 
لمضاا  ااارج ، معاهدة الضاا  واتضاقية العودة واإلنقاذ 
واتضاقية املسؤولية واتضاقية التسجيل. ويف إطار هذه 
املعاهدات القانونية فإن استخدام الضاا  م  جانب الدول 

ازدهر. ونتيجة هلذا فإن  واملنظمات والكيانات اااصة قد
تكنولوجيا الضاا  وأنشطتها تسهم إسهامًا كبريًا يف النمو 

 االقتصادي وحتسني نوعية احلياة يف العامل قاطبة.

هذه الدورة ه  مبثاتة فرصة طيبة لنا لك  ننظر يف 
أن عدد كبري م  الدول مل تنتم إىل املعاهدات األرتعة 

ألعاا  يف هذه المجنة عض الدول امبا يف ذلك ت ،األساسية
وجلنة الكوتوس. وهذه المجنة الضرعية ينبغ  أن تدعو 
املنظمات والدول لك  تضكر يف املصادقة عمى هذه 
الصكوك األرتعة املذكورة أعاله وتنضيذها. وتطبيعة احلال، 
ينبغ  أن ُتشجع الدول اليت قبمت هذه الصكوك األصمية 

نية م  عدمه م  األساسية أن تدرس كضاية قوانينها الوط
 أجل تنضيذ هذه االتضاقيات.

وقبل أن ننتقل لعمل هذه المجنة الضرعية يف هذه 
الدورة، يطيب يل أن أعمق تاقتااب عمى األنشطة املتعمقة 

 تالضاا  يف الضرتة األخرية يف الواليات املتحدة األمريكية.

سيادة الرئيس، أود أن يالحظ ممثم  الدول 
اما قد وافق وأصدر سياسة وطنية األعاا  أن الرئيس أوت
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، ٢٠١٠لمضاا  يف الواليات املتحدة يف حويران/يونيو 
وهذه السياسات الكبرية تطالب ترتكيو أكثر أو متوايد عمى 

الستخدام السمم  لمضاا  تا التعاون الدويل لمنهو 
 ااارج  وذلك يف جماالت كبرية.

والواليات املتحدة سوف تعمل داخل األمم 
ومع املنظمات األخرى ومع احلكومات األخرى، املتحدة 

تعمل عمى معاجلة مشكمة احلطام الضاائ  والنهو  
 تنفال املمارسات م  أجل االستخدام الدائم لمضاا .

الشضافية سوف تواصل أياًا والواليات املتحدة 
وإجرا ات تنا  الثقة وذلك لتقميل أخطار احلوادث وسو  

وهذه السياسات إمنا تؤكد الضهم واألخطا  يف احلساتات. 
مرة أخرى عمى السياسات الطويمة األجل اليت تؤخذ يف 
احلسبان واليت تتعمق تبنا  الثقة وتإجرا ات منسقة وأمر نوع 
السالح واالقرتاحات األخرى و[؟يتعذر مساعها؟] مضاهيم 
معايري املساواة وإمكانية التحقق توضوح واالتضا  مع 

 دينا.املصاحل األمنية الوطنية ل

يف والسياسات اجلديدة تشجع الواليات املتحدة 
 ،أن تاع ترامج لمتعاون متوايدة مع الدول اليت ترتاد الضاا 
 ،يف جمال الضاا  ويف جمال استكشاف الضاا  تالروتوت

وذلك تالنسبة لمتنبؤ وكذلك استخدام سواتل مراقبة األر  
دامة عمى تاألرصاد اجلوية أو الرصد البيئ  أو التنمية املست

 نطا  العامل.

ويف إطار هذه السياسات اجلديدة فإن الواليات 
املتحدة أياًا تنوي أن تنهض تصياغة تعض التنظيمات 
التجارية يف الضاا  واملعايري الدولية اليت متك  م  املنافسة 
املنصضة يف السو  وزيادة استخدام قدرات الواليات املتحدة  

الستشعار ع  تعد ومركبة كما هو احلال تالنسبة ادمات ا
أو نظام حتديد اإلحداثيات.  GPSاإلطال  وكذلك نظام 

ونسخة م  السياسة األمريكية يف الضاا  اجلديدة 
 .www.whithouse.govوممحقاتا موجودة يف املوقع 

انتهت ناسا م  يا سيادة الرئيس،  ٢٠١٠يف 
ثة رحالت مكوكية، كمها ذهبت إىل حمطة الضاا  ثال

فإن السضينة [؟يتعذر  ٢٠١٠ويف شباط/فرباير  الدولية.
مساعها؟] قد قدمت العناصر األخرية وكذلك ما يسمى تـ 

فإن سضينة أو  ٢٠١٠[؟يتعذر مساعها؟]. ويف نيسان/أتريل 

مكوك ديسكضري قد مت إطالقه وكان ته أرتع نسا . وهذه 
ضس الوقت.  اليت يوجد فيها أرتعة نسا  يف ناملرة األوىله  

، فإن املكوك [؟يتعذر مساعها؟] ٢٠١٠ار/مايو ويف أي
[؟يتعذر مساعها؟] األخرية وذلك أ�ا قدمت منوذج لمبحث 
صغري روس  [؟يتعذر مساعها؟] وأرسمتها إىل احملطة. ويف 
تشري  الثاين/نوفمرب فإننا احتضمنا يف احملطة تعشر سنوات 

الدولية. وأكثر م   م  احلياة والعمل يف الضاا  أو يف احملطة
مئة وست وتسعني شخصاً قد زاروا [؟يتعذر مساعها؟] بذه 

 ٥٧٣٦١احملطة. ويف ذلك الوقت فإن احملطة قد انتهت م  
لضة حول األر  وغطت واحد ونصف تميون ميل. وحىت 
اليوم يف هذه السنة فإن املكوك قد مت إرساله يف 

تريل. شباط/فرباير وسيتم إرسال مكوك آخر يف نيسان/أ
 .٢٠١١وهناك أيااً مكوك آخر يف حويران/يونيو 

وما يسمى تـ [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر 
 يقدمان نتائج ما زاال spirit oppourtunityمساعها؟] 

عممية، وهذه الرحمة اليت سوف تستمر [؟مخس وسبعني؟] 
يومًا سوف حتتضل تعيدها الساتع يف كانون الثاين/يناير 

قد أصبحت حمضالً  spiritينة . ورغم هذه السض٢٠١١
لمبحوث و[؟يتعذر مساعها؟] قد متت ألن كالمها قدما عمى 

 اكتشاف [؟يتعذر مساعها؟] عمى االكتشافات العممية.

ويف الوقت ذاته فإن هناك تطورات تالنسبة 
لممعمل اااص تعموم املريخ [؟مارس [؟يتعذر مساعها؟]؟ ] 

سوف يتم وسوف يكون هناك [؟يتعذر مساعها؟] جديد 
. وسوف يكون م  ٢٠١١إرساله يف تشري  الثاين/نوفمرب 

الصعب أن نتخمى ع  هذا فـ "كورياسييت" و[؟يتعذر 
مساعها؟] سوف يكون هلا دور كبري وسوف يكون نتائج 

 طيبة.

ميسكوتات الضاائية لمناسا ي، فإن الت٢٠١٠ويف 
قدمت صورًا غري مسبوقة، فـ "هاتل" تصورة املعروفة 

الذي يدرس النقط السودا ، الصغرية السودا ، ز"غالست" 
واصل األشعة الكونية و[؟يتعذر مساعها؟] والشعة دون 

 "كيبمري"و x-rayاحلمرا  و"تشاندران" الذي ته مرصد لـ 
ع  الكواكب و"فريم " الذي يبحث ع   الذي يبحث

البيئة املتطرفة املوجودة الكون. وكل هذا يويد م  معرفة 
 اارج .العامل تالضاا  ا
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أن وما هو جدير تالذكر يا سيادة الرئيس، 
ناسا الذي مت [؟يتعذر يسعدين أن أنقل إليكم تنن مركبة 

، ١٩٧٧مساعها؟] خالل ثالثني عام يف أيمول/سبتمرب عام 
ويف كانون األول/ديسمرب [؟يتعذر مساعها؟] تن�ا وصمت 
إىل مكان تعيد جدًا يف نظامنا الشمس ، يبعد سبعة عشر 

س عة م  عشرة مميون كيمومرت م  الشمس، حيث أنه ليوأرت
تعد مسافة سارت فيها هناك أية رياح مشسية، فهذه ه  أ

مركبة فاائية. وإضافة إىل مركبة أخرى واليت تعرف [؟يتعذر 
مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] هذه. هاتان الرحمتان والكثري 
م  الرحالت األخرى اليت ال يتسع الال لذكرها جيري 
االضطالع با وذلك إلناطة [؟يتعذر مساعها؟] ع  أسرار 

 الضاا  والكون مبا يعود تااري عمى البشرية.

سيادة الرئيس، امسحوا يل اآلن أن أترز أنشطة 
فآخر ساتل  الواليات املتحدة يف جمال مراقبة األر .

لممراقبة البيئية [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] والذي 
هذا الساتل قدم صورًا ذات دقة عالية لنسق " و ىتشغمه "نو 

املناخ وكذلك قياسات "أمتوسضورية" متكننا م  التنبؤ تاجلو، 
نبؤ تاجلو ويقدم حتذيرات تالنسبة توهذا سوف حيس  ال

تالشمس. [؟يتعذر مساعها؟] قمت فإن تاملشاكل اااصة 
الواليات املتحدة سوف [؟يتعذر مساعها؟] "اجليوس اثىن 

حممه "اجليوس [؟يتعذر مساعها؟]". ويسعدين عشر" وحتل 
، مما ٢٠١٠أن أخربكم تنن هذا قد حدث يف أيار/مايو 

مسح لممسخدمني يف جنوب أمريكا، أمريكا اجلنوتية، 
استخدام السواتل لتعقب الضياانات والرياح العاتية 
واال�يارات الرضية وحرائق الغاتات، وهذا مثل طيب عمى 

 ز الذي نتحيمه يف نظام جيوس.التعاون الدويل املمتا

وحن  إذ نتطمع إىل املستقبل تالنسبة لسواتل تعمل 
يف [؟يتعذر مساعها؟] القريبة م  الشمس، فإن اإلعداد 

إىل نظم  NPOSSلالنتقال م  تيئة النظم الذي يعرف تـ 
هذا ما زال يستمر حسب ما هو  GPSSالذي يعرف تـ 

 خمطط له.

أن تطمق ترامج وإضافة إىل ذلك فالنوى ختطط 
[؟يتعذر  GSR 15"اجليو ستيش ، اجليل اجلديد" 

يوفران كمية كبرية س GOSRو  GPSمساعها؟]. وإن نظام 
م  البيانات املتعمقة تاملناخ واألرصاد اجلوية وذلك لمدوائر 

 العممية والبيئية يف العامل قاطبة.

وإدارة املسوح اجلغرافية التاتعة لوزارة الداخمية 
ما زالت تشغل الند سات سبعة ومخسة وتوفر األمريكية 

البيانات لممستخدمني يف العامل قاطبة. والند سات يوفر 
املعمومات األساسية تالنسبة ملراقبة رصد األر  وإدارة النظم 
البيئية وختضيف حدة الكواؤث والبحوث يف تغري املناخ. 
والند مخسة و[؟يتعذر مساعها؟] سبعة [؟يتعذر مساعها؟] 

ن منذ فرتة طويمة وتعدت العمر االفرتاض  الذي هو يعمال
[؟يتعذر مساعها؟] وسبعة ما زالت عمرها عشر عاما م  

[؟يتعذر مساعها؟] توفري وحينما كان  ٢٠٠٨العمل. ومنذ 
الند سات مخسة يف االنرتنت فإننا شاهدنا زيادة كبرية يف 
هذه املصادر الند سات لممستخدمني. ثانياً، مخسني 

مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] أفال مبيعات إىل [؟يتعذر 
 .٢٠٠٩اآلن ثالثة آالف منظر [؟يتعذر مساعها؟] 

فإن "اليو  ٢٠١٠وحبمول كانون األول/ديسمرب 
إس ج  إس" قد وفر أرتعة ماليني منظر م  الالند سات 

تمد. وإن توفر هذه الصور  ١٨٠تستخدم يف أكثر م  
نظم الضاا  ومراقبة  والبيانات هلا تنثري عامل  عمى عموم

 سطح األر .

م  أجل  الناسا والـ "يو إس ج  إس" يعمالن معاً 
تطوير الضاا  والنظم األرضية م  أجل مواصمة تقد  

، وهذا سوف جيمع ٢٠١٢البيانات واليت سيتم إطالقها 
. ١٩٧٢صور متوسطة الدقة، وهذا قد تدأ عمى اي حال 

دورة فإنين أود أن وحن  إذ منا  فدمًا يف عممنا يف هذه ال
أركو مرة أخرى عمى النجاح الكبري الذي أجنوته هذه المجنة 
وذلك تالنهو  تقانون الضاا  وأرى أن معظم النجاح إمنا 
مرده إىل قدرة هذه المجنة إىل الرتكيو عمى املشكالت 
العممية وحماولة معاجلة هذه املشكالت م  خالل التوافق يف 

ائج. وعمينا أن �دف مناقشاتنا اآلرا  والنهج املعتمد لمنت
وأن نواصل هذا التقميد الطيب وأن نتجنب الرتكيو عمى 

ية وإمنا نركو عمى اجلوانب العممية. إضافة إىل املسائل النظر 
إىل عدم أن [؟يتعذر مساعها؟] المجنة ميك  أن يُعوى 

[؟يتعذر مساعها؟] املناقشات تالنسبة لمموضوعات 
إىل هذا املوضوع. أشكركم يا السياسية ااارجية أثارت 

سيادة الرئيس إىل حس  االستماع، إن وفدي يتطمع إىل 
 دورة يسودها الوئام وتثمر. واشكركم ياسيادة الرئيس.
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شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
جويًال لمسيد ممثل الواليات املتحدة األمريكية عمى هذا 

 القائمة هو السيد ممثل يفايل التالبيان الطيب. املتحدث 
 فنوويال، وأحيل إليه الكممة، تضال.

 فنوويالمجهورية (ر. يانيس بيلغريم السيد 
) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): لك الشكر البوليضارية

اجلويل يا سيدي الرئيس. السيد الرئيس، أوًال وقبل كل ش   
كتب ونياتة ع  وفدي أود أن أهنئكم والسادة أعاا  امل

اآلخري  وذلك لرتؤسكم ملداوالت هذه المجنة الضرعية 
ونتمىن لكم كل النجاح. هذا إضافة إىل أننا نود أن نشاطر 
الوفود األخرى، وأنا هنا أحتدث نياتة ع  حكوميت، لك  
أعرب ع  تاامننا وأقدم تعازينا لشعب نيوزيمندا والياتان 

رث وميامنار وذلك عمى م  فقدوا حياتم تسبب الكوا
 الطبيعية اليت أملت يف األشهر األخرية بذي  البمدي .

وانطالقًا م  روح التعاون والتاام  هذه فإن 
وفدنا يؤيد البيان الذي تقدم ته صاحب السعادة عم  
أصغر سمطانية ممثل مجهورية إيران، وذلك ع  جمموعة 

ممثل سبعني والصني والبيان الذي تقدم ته السيد الالسبعة و 
 ريكا الالتينية والكارييب.نياتة ع  جمموعة أم كولومبيا

السيد الرئيس، يف هذه املرحمة فإن مجهورية 
فنوويال البوليضارية تسرتشد تاملبادئ الدولية اليت تؤكد عمى 
استغالل الضاا  وارتياده لألغرا  السممية. ويف هذا 
اإلطار فإن حكومة فنوويال قد أناطت نضسها تتطوير 

تالضاا  عمى املستوى الوطين وذلك  التشريعات اااصة
وفقًا لالحتياجات الوطنية [؟يتعذر مساعها؟] 
[؟االتصاالت؟] التكنولوجية لمربامج اليت يتم تنضيذها. 
وكمثل لمتقدم التكنولوج  فإنين أود أن أشري إىل تنضيذ 
ترنامج [؟يتعذر مساعها؟] سات واحد والذي يُعرف تساتل 

بذا اإلطار مع مجهورية الصني "سيمون توليضار"، وقد قمنا 
الشعبية، وهذا رصيف يعمل تنطا  مئة يف املئة ويسهم يف 
النهو  تالقيم الثقافية والتعميم والصحة وتوفري اادمات 
عمى املستوى [؟يتعذر مساعها؟] والتطبيب م  تعد والتعميم 
م  تعد وكذلك البث اإلذاع  والبث املرئ  واملسموع. ولقد 

ائيًا يف املنطقة لك  يتم تغطية منطقة هو  ٢٤٢٧ركبنا 
الكارييب وجنوب أمريكا، وأمريكا اجلنوتية وذلك [؟يتعذر 
مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] ولدعم التعاون الدويل تصضة 

عامة. ويف نضس الوقت فإننا ننضذ ترامج يف جمال مراقبة 
األر  وتطبيق تكنولوجيا سواتل االستشعار ع  تعد 

ااصة تالتطوير والبحث. ونظرًا ألن هذا وكذلك املشاريع ا
سواتل صغرية فهذا مكننا م  أن [؟يتعذر تصنيع يتناول 

مساعها؟] تكنولوجيات خاصة وذلك تدعم الشبكات 
كالبحوث ويف جمال الكيميا  العممية وذلك يف جماالت  
نولوجيا املعمومات والضيويا  وتكواالتصال [؟يتعذر مساعها؟] 

 وغريها.

فإن حكومتنا قد القرار، ر مساعها؟] وعمى [؟يتعذ
يف وضعت سياستها م  خالل إطار قانوين كما ورد 

الدستور والسمطة اليت يعطيها القانون لموكاالت العاممة يف 
جمال الضاا  يف تريو واليت تُعرف تـ "إيه يب إيه إي" عمى 

نطمق م  االعرتاف تنن تكنولوجيا وهذه ت سبيل االختصار،
ا واخرتاعاتا ه  م  الوسائل األساسية الضاا  وتطبيقات

وهناك ترامج [؟يتعذر مساعها؟] والتطبيب م  تعد والتعميم 
م  تعد وكل هذا ينهض حبياة الضنوويميني ويؤدي إىل 

واالجتماع  والتكنولوج . ومنذ االستقالل االقتصادي 
فإننا قمنا تبعض األنشطة احلكومية يف إطار  ١٩٩٩ سنة 

واملؤسسات اليت تعمل يف جمال أنشطة دعم هذا املوضوع 
الضاا . وكما ورد يف [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 
ع  الدستور واليت [؟يتعذر مساعها؟] تنن استغالل الضاا  
إمنا يُعترب إرث مشرتك لمبشرية [؟يتعذر مساعها؟] المجنة 
الوزارية والمجنة الرئاسية. وعمينا أن نالحظ أياًا تنن وكالة 

نشطة الضاائية وفقًا لمقرارات اليت أشئت تشن�ا ه  األ
لديها شخصيتها القانونية وممتمكاتا القانونية وتقدم تقريراً 
إىل وزارة الطاقة وإىل العمم والتكنولوجيا وقد تدأت أنشطتها 
يف تداية [؟يتعذر مساعها؟] كانون الثاين/يناير [؟يتعذر 

رجية تركو عمى مساعها؟]. وم  تني ... وهلا سياسات خا
مسائل الضاا  والنهو  تالبحوث العممية ويف الاالت 

 املتعمقة تالضاا .

إذاً، تاإلشارة إىل املوضوعات األخرى يف هذه 
أن نويد التضاعل فيما تني ضرورة  فإن وفدي يرى المجنة

هذه المجنة الضرعية والمجنة العممية الضرعية وذلك م  أجل 
مة تشري إىل موضوعات هامة  اإلعداد ملعايري دولية ممو 

كاستخدام مصادر الطاقة النووية يف الضاا  ااارج  
واحلطام وإىل آخره، وعمى أساس أنه م  تني [؟يتعذر 
مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] هو النهو  التطور الطبيع  
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لمقانون الدويل، ويف هذا الصدد فإن األمر يتعمق تالضاا  
م  الاروري أن نستويف ااارج . وعمى نضس املنوال فإن 

معاهدات األمم املتحدة اامس اليت تتناول مسنلة الضاا  
تدد أنشطة  اليتااارج  وذلك لدعم املبادئ األساسية 

الضاا  واااصة تاستخدام [؟يتعذر مساعها؟] هذا تنضس 
[؟يتعذر مساعها؟] التعاون الدويل ونوفر  األسموب.

 تكنولوجيا الضاا  اري كل الناس.

ذه األسباب اليت أسمضت الذكر فإن وفدنا يرى وهل
أن اجلانب القانوين املنظبق عمى الضاا  ااارج  ال يسهر 
يف حد ذاته عمى احلضاظ عمى العامل يف سبا  التسمح، ولذا 
فإنه م  احلكمة مبكان أن ناع ااطوات املناسبة اليت تطون 

 واقع فعالة واليت حتول دون سبا  التسمح يف هذا الال. ويف
األمر، [؟يتعذر مساعها؟] نصوص تنظيمية وهذا ال يعين أننا 
نستطيع أن نركو عمى االستخدامات السممية لمضاا  

 .ااارج 

فإنين أود أن أذكر  وخالصة القول ياسيادة الرئيس
موضوع التعريف وترسيم الضاا  ااارج  والذي يرى وفدي 

عمى رى أ�ا ينبغ  أن تستمر وختاع لمتحميل. ومرة أخ
. دراسة هذا يف المجنة الضرعية العممية والضنيةأساس أن يبدأ 

وتاالنتقال إىل موضوعات أخرى فإننا ندرك هذا املوضوع 
وهناك [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] يدركون تننه 
م  خالل الوكالة البوليضارية فإنه [؟يتعذر مساعها؟] أدىن 

سوف يكون أمرًا طيباً استيضا  املعاهدات الدولية اامسة 
عمى هذا الصك والصكوك ونتطمع إىل املصادقة والتوقيع 

األخرى يف املستقبل م  أجل دعم التعاون املتعدد األطراف 
 يف الضاا .

ويف هذا الوقت فإننا صغنا وناقشنا هذه املسنلة 
رجنتني وتوليضيا ودخمنا يف اتضا  مع روسيا وفرنسا واأل
وأحرزنا تقدم يف تنضيذ ترامج  ٢٠٠٨الضاا  مع الربازيل يف 

التعاون القائمة عمى صكوك ثنائية دخمنا فيها مع الصني، 
. وتقدر كبري م  التضاؤل فإننا ٢٠٠٥ومع اهلند يف سنة 

نشجع تادول ونطمب منها أن تركو عمى اجلوانب احلساسة 
حاليًا وذلك م  أجل تعديل وترفيع الصكوك التشريعية 

قانون الضاا  الدويل، واشكركم  لمضاا  وحناول أن نطور
 السيد الرئيس.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
جويًال لمسيد ممثل فنوويال عمى هذا العر  الطيب. 

 املتحدث التايل هو السيد ممثل كندا. تضال.

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ك. شمايشيل 
  كندا أود أن أعرب اشكرك، تالنياتة عالمغة اإلنكميوية): 

ع  تعازينا ااالصة إىل شعب الياتان وهو يعانون م  تنثري 
. ويف [؟يتعذر مساعها؟] ٢٠١١الولوال م  آذار/مارس 

الرئيس يف السنوات القمية املاضية فإن عدد م  الكوارث 
الطبيعية املدمرة قد دلمت عمى أمهية املمتمكات الضاائية، 

وقتها هو م  تني السبل وأن توفري الصور الدقيقة يف 
املستخدمة لك  تكون األنشطة الضاائية هلا تنثري عمى 
التصدي هلذه األحداث اليت تقع يف األر . ومع ذلك فإن 
الويادة الكبرية يف أنشطة الضاا  إما م  جانب الدول ذاتا 
أو م  جانب الشركات اااصة قد أدت ازدحام تيئة 

وة م  الضاا  فإن الضاا  وذلك ... ولك  حنصل عمى مي
عمينا أن نمتوم تاإلطار القانوين الذي ينظم أنشطة الضاا  
ااارج  وأن نشجع عاة تنضيذ ااطوط اإلرشادية الرامية إىل 

 حتسني القيام أو التصرف م  جانبنا يف هذا الضاا .

وكندا تؤكد عمى دعمها القوي الافاقات األمم 
م  املبادرات م   ونطالب املويداملتحدة األرتعة األساسية 

أجل دعم هذه االتضاقات. وتتعشم كندا تنن عمل المحنة 
الضرعية القانونية سوف يسهم يف �اية املطاف إىل تنا  تيئة 

 لمضاا  أكثر افتتاحاً و...

ستخدام الضاا  وم  تني أكرب األفكار مبواصمة ا
 ٢٠١٠والوصول إليه تتمثل يف توايد احلطام الضاائ ، فض  

الكندية أسعدها أن تقبل تشكل لة الضاائية فإن الوكا
[؟يتعذر مساعها؟] تاعتبار أ�ا العاو الثاين عشر يف جلنة 

 .[؟يتعذر مساعها؟] التنسيق اااصة تاحلطام الضاائ 

وتتطمع كندا إىل اإلسهام البنا  يف العمل اهلام 
الذي تقوم هذه المجنة السالضة الذكر. ويف هذه المجنة 

ن ا تنمل يف أن تبادل املعمومات تشنالضرعية فإن كند
رع سّ تعمقة تتخضيف حدة احلطام سوف تُ االليات الوطنية امل

عمى تنضيذ أوسع عمى نطا  العامل لمخطوط اإلرشادية 
 اااصة تتخضيف حدة احلطام الضاائ .
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يف سيادة الرئيس، إن كندا لديها اهتمام فريد 
وكدولة  ، مسنلة مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج

قد [؟يتعذر مساعها؟] هذه املسنلة تالضاا  فإن كندا ما 
مصادر  زالت تؤيد متامًا املبادئ احلالية املتعمقة تاستخدام

القدرة النووية يف الضاا  ااارج  اليت مت اعتمادها م  
جانب اجلمعية العامة يف كانون األول/ديسمرب يف 

ساس الذي ؟]، هذه املبادئ كانت وما زالت األ١٩٩٢[؟
خدم التمع الدويل تشكل طيب. وكندا قد أسعدها اعتماد 
إطار األمان تالنسبة لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف 
الضاا  ااارج  وخطة العمل املتعددة السنوات اليت مت 
[؟يتعذر مساعها؟] عميها يف [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر 

ة اليت تضرعت ع  مساعها؟] يف المجنة الضرعية العممية الضني
الكوتس واليت ركوت عمى مسائل النهو  تتنضيذ وتسهيل 
اإلطار وذلك م  خالل اإلمدادات العممية ألنشطة التضاعل 
األخرى. وكندا تشجع كل العاممني يف تطوير [؟يتعذر 

مثل [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر ااارج  مساعها؟] الضاا  
[؟يتعذر  مساعها؟] لك  تدرس هذا اإلطار اااص تـ

 مساعها؟].

وكندا قد أسعدها أياًا تبادل املعمومات يف 
السنوات القميمة املاضية وذلك يف إطار البند املخصص 
تالتشريعات الوطنية املتعمق تاالستخدام السمم  لمضاا  
ااارج  وارتياده. وهذا البند كان جمديًا تالنسبة لكل 

ر القريق العامل األعاا  يف المجنة الضرعية القانونية، وتقري
ينبغ  أن يسهم أياًا يف إنشار اإلطار القانوين الضعال 

 لتنطيم أنشطة الضاا  يف كل الدول.

سيادة الرئيس، يف السنوات اامسني األخرية فإن 
جلنة األمم املتحدة املعنية تاالستخدامات السممية لمضاا  
ااارج  تمعب تدور هام يف تطوير قانون الضاا  الدويل. 

  حنتضل تالعيد اامسني لمكوتوس فإن كندا تنمل أمًال وحن
وطيدًا تنن هذه المجنة سوف تواصل تإسهامها الكبري يف 
األنشطة البشرية يف الضاا  ااارج  وذلك تالرتكيو عمى 
املسائل القانونية العممية اليت توجه عممية ارتياد الضاا  

 يس.وذلك تشكل فعال. لكم الشكر اجلويل يا سيادة الرئ

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
السيد ممثل كندا املوقر عمى هذا البيان. هل هناك أي 
متحدث آخر يف إطار "التبادل العام لآلرا "؟ إين ال أرى 

م  يود التكمم، إذًا سوف نواصل حبث البند الثالث 
 "التبادل العام لآلرا " غداً صباحاً.

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

املندوتون املوقرون، أود اآلن أن نواصل حبثنا لمبند 
الراتع "وضع وتطبيقات املعاهدات اامسة لألمم املتحدة 
حول الضاا  ااارج ". ليس هناك م  متحدث عمى 

إطار  قائميت. هل هناك وفد آخر يرغب يف اإلدال  تبيان يف
إذًا سوف نواصل حبثنا لمبند  هذا البند؟  ال أرى أحداً،

اتع املعنون "وضع وتطبيقات املعاهدات اامسة لألمم الر 
 املتحدة حول الضاا  ااارج " غداً صباحاً.

معلومات حول أنشطة الحكومات  -البند الخامس 
الدولية والمنظمات غير الحكومية المتعلقة بالقانون 

 الفضائي

وتون املوقرون، أود اآلن مواصمة حبثنا لمبند املند
ااامس وهو "معمومات حول أنشطة احلكومات الدولية 
واملنظمات غري احلكومية املتعمقة تالقانون الضاائ ". ليس 

هل هناك وفد آخر يود يف هناك م  متحدث عمى قائميت. 
ال يوجد أحد، إذًا سوف اإلدال  تبيان يف إطار هذا البند؟ 

ثنا لمبند ااامس "معمومات حول أنشطة نواصل حب
احلكومات الدولية واملنظمات غري احلكومية املتعمقة تالقانون 

 الضاائ " غداً صباحاً.

املندوتون املوقرون، سوف أرفع عما قريب هذا 
االجتماع لمسماح تالضريق العامل املعين توضع املعاهدات 

ذكري الوفود تنن يعقد اجتماعه الثاين. ولكين قبل ذلك أود ت
سوف جنتمع يف متام الساعة  جبدول أعمالنا لغدًا صباحاً.

العاشرة حيث سوف نواصل حبثنا لمبند الثالث وهو "التبادل 
العام يف اآلرا "، وسوف نواصل أياًا حبثنا لمبند الراتع 
"وضع وتطبيقات املعاهدات اامس املتعمقة تالضاا  

أنشطة احلكومات ااارج " والبند ااامس "معمومات حول 
الدولية واملنظمات غري احلكومية املتعمقة تقانون الضاا ". 

نستهل حبثنا لمبند ستة، ألف ولو أسعضنا الوقت سوف 
"تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده" مث تا  "طبيعة 
املدار الثاتت تالنسبة لألر ". هل هناك أي استضسارات 

 ة؟ ال توجد.أوتعميقات تالنسبة هلذه ااطة املقرتح
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إذاً، أود أن أقدم اإلعالن التايل فيما يتعمق 
تاملشاورات اجلانبية اليت سوف تُعقد هذا األسبوع. أوالً، 

آذار/مارس، يف الساعة  ٣٠غدًا صباحاً، يوم األرتعا  
يدعو وفد أملانيا كل  M7التاسعة إىل العاشرة يف القاع 

ة لممناقشات الوفود املهتمة إىل مشاورات غري رمسية كمتاتع
حول املوائمة تني البيانات  STCاليت متت خالل الـ 

 الساتيمية.

إىل  أدعو الوفود M1غدًا صباحًا أياًا يف القاعة 
مشاورات جانبية حول أساليب عمل المجنة الضرعية 
القانونية وذلك متاشيًا مع توصية المجنة يف دورتا الثالثة 

 ؟]A/AC.105/20[؟يف الوثيقة  ٢٠١٠واامسني يف 
آذار/مارس م   ٣١يوم ااميس صباحًا  .٣١٨الضقرة 

. إن رئيس M7الساعة التاسعة إىل العاشرة يف القاعة 
ىل املشاورات غري الرمسية عو كل الوفود املهتمة إالكوتوس يد

توى لمضاتح م  حويران/يونيو املسحول التحا  جلو  رفيع 
 .٢٠١١الن لـ وكذلك مشروع اإلع

يف الوثيقة قد وزع ن إن مشروع اإلعال
A/AC.105/L.283 تبني كل التعديالت قد  وال ورقة

يوم ااميس  وزعت عميكم أيااً. وتالنيبة لوقت الغذا  
آذار/مارس م  الساعة الواحدة إىل الثانية يف القاعة  ٣١

M7  إن الضريق العامل املعين تتسجيل الال الوطين يف إطار
تمة إىل مشاوالات غري البند إحدى عشر يدعو الوفود امله

رمسية حول مشروع تقرير الضريق العامل الوارد يف ورقة 
 املؤمترات رقم أرتعة.

 أعط  الكممة لمواليات املتحدة.

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالد 
لدي سؤال  األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

باحًا تعد فيما يتعمق تاملشاورات اليت سوف تتم غدًا ص
اجتماع الضريق العامل، لست متنكدًا مما اقرتحتموه، هل 
تقرتحون أن نعقد مشاورات غري رمسية حول أساليب العمل 
يف هذه القاعة يف �اية اجتماعنا غدًا صباحاً؟ هل ذلك 
تكامل خدمات الرتمجة الضورية؟ لدي تعض االستضسارات 

 حول املنهج.

شكراً  إلنكميوية):(ترمجة فورية م  المغة االرئيس 
 عمى هذا السؤال السديد، أعط  الكممة لألمانة لمرد عميه.

أمانة مكتب األمم املتحدة (السيد ن. هيدمان 
 ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):لشؤون الضاا  ااارج 

شكرًا يا سيادة الرئيس، نعم، إن رئيس المجنة القانونية قد 
اليت ستكون مشاورات غري تني تنظيم املشاورات اجلانبية 

رمسية، إذًا تعد اختتام جمسة الضريق العامل غدًا صباحاً، 
ولتسهيل األمر لموفود سوف نستخدم ذات هذه القاعة 
ولك  تدون خدمات الرتمجة الضورية ألن املشاركة اليت نقوم 

متد خبدمات الرتمجة با متساوية يف األمهية، ولذلك ال 
 ىل قاعة أخرى.االنتقال إ ملعد ،الضورية

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 لكم لتعميق آخر.عمى هذه الشروح، أعط  الكممة اآلن 

أمانة مكتب األمم املتحدة (السيد ن. هيدمان 
 ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):لشؤون الضاا  ااارج 

إنكم إن الرئيس يدعو األمانة إىل تقد  إعالن أيااً. 
استمعتم ع  املشاورات املومع عقدها واليت سوف تكون 
جمهوة تشاشات التمضويون وذلك ملتاتعة املداوالت. لو 
أسعضنا الوقت عصر اليوم وم  أجل استخدام وقتنا تشكل 
رشيد سوف نعقد كذلك مشاورات غري رمسية تعد اختتام 
عمل الضريق العامل تدون خدمات الرتمجة الضورية، ولكننا 

وف جنمس يف هذه القاعة. سوف تقدم األمانة ورقة س
املؤمترات رقم مثانية، وه  مسامهة المجنة يف مؤمتر ريو زائد 

. وسوف يكون لدينا مناقشة حية حول هذه الورقة، ١٢
وسوف تكون فرصة إضافية لمتشاور تشكل جانيب عمى 
هذه الوثيقة. إذًا تعد اختتام عمل الضريق العامل اليوم، لو  

هناك وقت متبق  سوف نقوم بذه املشاورات اجلانبية كان 
 تدون أي ترمجة فورية.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 عمى هذه الشروح لألمانة.

املندوتون املوقرون، أدعو اآلن السيد جان فرنسوا 
ماينس م  تمجيكا إىل ترأس االجتماع الثاين لمضريق العامل 

لبند الراتع "وضع املعاهدات"، يُرفع هذا فيما يتعمق تا
   االجتماع حىت الساعة العاشرة م  صباح الغد.

 ١٣/١٦اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


