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COPUOS/LEGAL/T.824 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٤ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١مارس /آذار ٣٠ األرتعا 
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ٠٨/١٠تتحت اجلمسة يف حوايل الساعة اف

 افتتاح الجلسة

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 عمتم ،ساديت سيدايت ،الكرام ندوتونامل ،السعادة أصحاب
 .صباحاً 

 الثمامنائة تعد والعشري  الراتعة اجلمسة افتتاح أعم 
 استخدام لمجنة التاتعة القانونية الضرعية المجنة جمسات م 

 .السممية األغرا  يف ااارج  الضاا 

 برنامج العمل

 هلذه عممنا تربنامج أتمغكم أن أود ،تدايةً 
 عامال تبادل"ال الثالث البند يف النظر نواصل .الصبيحة
 حالة" وخيص الراتع البند يف النظر نواصل ذلك تعد "،لآلرا 

 ااارج  تالضاا  املتعمقة اامس املتحدة األمم معاهدات

 أنشطة ع  معمومات" ااامس البند مث "،قهاوتطبي
 فيما احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية املنظمات

 ."الضاا  تقانون يتعمق

 يف سنشرع انفإن ،تذلك الوقت لنا مسح ما وإذا
 حتديداً  -السادس، ستة ألف السادس البند يف النظر

 طبيعة -ا ت ،مث ،حدوده وتعيني ااارج  الضاا  تعريف"
 النظر ذلك يف مبا واستخدامه لألر  تالنسبة الثاتت املدار
 الرشيد داماالستخ تتحقيق الكضيمة والوسائل تالسبل
 املساس دون األر  إىل تالنسبة الثاتت لممدار والعادل
 لالتصاالت". االحتاد تدور

 العمل الضريق الجتماع الال نضسح ذلك تعد
 املتحدة األمم معاهدات لةحاـ "ت املعين ،الراتع تالبند املعين

 يف وذلك "،وتطبيقها ااارج  تالضاا  املتعمقة اامس
 م  نسماي نسوافر  جون السيد ترئاسة الثالثة جمسته
 اتسع وإذا ،ملاالع ضريقأعمال ال انتها  وتعد .تمجيكا
 مسائل تشنن رمسية غري مشاورات سنعقد ،ذلكل الوقت
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 ذات يف وذلك ،ونيةالقان الضرعية المجنة هذه ختص تنظيمية
 .القاعة هذه

 الربنامج هذا عمى تعميقات أو أسئمة م  هل 
 .لمكممة طمباً  أرى ال املقرتح؟

 التبادل العام لآلراء –البند الثالث 

 يف النظر إذاً  اآلن نواصل ،الكرام ندوتونامل ،إذاً 
 وأول ".لآلرا  عام تبادل" أعمالنا جدول م  الثالث البند

 السعادة صاحب هو اليوم البند هذا إطار يف متحدثينا
 .سيدي يا تضال ،الكممة فمه إفريقيا جنوب سضري

(جنوب إفريقيا) (ترمجة فورية السيد إ. ملبونغو 
 وفد ع  نياتة. الرئيس سيدي يا شكراً م  المغة اإلنكميوية): 

 سيدي يا لك امتناننا ع  أعرب أن أود إفريقيا جنوب
 دورات م  امسنيا الدورة هذه ترؤسك عمى الرئيس
 خربناه ما تاعتبار ثقة عمى وحن  .القانونية الضرعية المجنة
 عمى تقدم م  أحرزنا وما املاضية الدورة ألعمال إدارتك م 
 .ودعمنا عوننا لك ونؤكد .أعمالك يف جناحك م  ثقة

 ملكتب وتقديره امتنانه ع  وفدي يعرب كما
 وعمى ،ةالدور  هلذه اإلعداد عمى ااارج  الضاا  شؤون
 .القانونية الضرعية المجنة لدعم تنيل ال اليت جهوده

 إىل التعازي تعبارات يتقدم أن يود وفدنا أن كما
 يوم تالياتان أملت اليت املتعددة الطبيعية الكوارث ضحايا
 البيان نتبىن كما .٢٠١١ عامآذار/مارس  م  عشر احلادي

 م ني الصو  سبعنيالو  سبعةال جمموعة ع  نياتةالذي تُم  
 .اإلسالمية انإير  مجهورية ممثل سعادة قبل

 تتاح أن السرور دواع   ه ملإن ،الرئيس سيدي
 .الدويل الضاا  قانون تطوير يف ممسامهةل فرصة لدوليت
 مجنةال أعمال يف املشاركة اعتادت قد إفريقيا وجنوب
 القانون تتطوير اهتمام م  تبدي ما تاعتبار القانونية الضرعية

 أمهية نا نويلوإن .والدويل الوطين الصعيدي  مىع الضاائ 
 أهم اأ� نعتقد ألننا ،الضرعية العممية هذه لعمل كربى
 سمم ال ستخداماال يتيح قانوين نظام إلنشا  منتدى
 .ااارج  لمضاا 

 استخدام لمجنة اامسني تالذكرى حنتضل إذ
 اامسني الذكرى وكذلك الضرعية والمجنة ااارج  الضاا 
 العوممقرة  إفريقيا جنوب فإن ،لمضاا نهولة م رحمة ألول
 أساس عمى واستخدامه الضاا  استكشاف مواصمة عمى
  .له با املعرتف واملبادئ الدويل القانون م 

 دعم إفريقيا جنوب تواصلس ،الرئيس سيدي
 الغاية وهلذه ،البشرية لمتنمية الضاائية التكنولوجيا استخدام

عمل  علج عمى حترص ك  ا األعاناشد الدول ن فإننا
 البعيد األمد يف ااارج  الضاا  تدميومة املعين العمل فريق
 أهدافه. حتقيق صوب يتقدم

ال يستعان ته  تقدم إفريقيا جنوب أحرزت لقد
 أن ودون ،الضرعية المجنة هذه دورات م  دورة آخر منذ
 خمتمف نضذها اليت األنشطة تمك معامل أهم ستعر ن

 .تالدنا يف ااارج  تالضاا  عنينيامل الشنن أصحاب

 اجتماع ثالث أعاا ...  الوزارة عينت لقد
 قانونال تنضيذ ع  سؤولامل وهو إفريقيا جنوب فاا  لشؤون
 ااارج  لضاا نشطة اتن يرخص الذي ٩٣ لسنة ٨٤ رقم

 ينبغ  المس أن كما .عميه اإلشراف ويتيح إفريقيا جبنوب
 تاالتضاقيات األنشطة تمك وامتثال الباق  عمى حيرص أن له

 .الدولية

 اامسية ااطة عميها نصت اليت األعمال وم 
 التنظيمية األطر وتنضيذ واستعرا  صوغ ،أوالً  .لممجمس
، عمى احملم  الصعيد عمى الضاائ  القطاع لتطوير املالئمة

 النمو لتشجيع مستقر منصف تنظيم  تعهدحنو مستدام. 
 عمى احلرصو  لضاا ا قطاع يف التتكاروا االقتصادي
 واملسؤوليات تالواجبات الوفا و  السارية لمتشريعات االمتثال
 اليت الصكوك م  وغريها الدولية الصكوك خبصوص الدولية
 استخدام تشجيعو  ،إفريقيا جنوب با تمتحق أو تربمها

 والعممية االقتصادية املنافعو  لممصاحل الضاا  تطبيقات
 تننشطة الثقة تعويوو  الشنن أصحابلشنن  واالجتماعية

 .إفريقيا جنوب يف الضاا 

 رمس اإلطالق الت إتالغكم يسرنا ،الرئيس سيدي
كانون  يف إفريقيا جنوب يف الوطنية الضاا  شؤون لوكالة

 ،إفريقيا حكومة التوام عمى يشهد مما ٢٠١٠األول/ديسمرب 
 إطار تإنشا  وذلك لمضاا  الوطنية السياسة خيص فيما
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ات األولوي لدعم واملنتجات واادمات القدرات م  متني
 .والتعاونية التشاركية واحلكومة التنسيق خالل م  الوطنية

 لمتعاون كربى أمهية تويل أفريقيا جنوب أن كما
 ونعتقد ،الضاا  جمال يف األطراف ثنائ املتعدد األطراف و 

 املرتتبة املوايا نشر تغية يتدعم أن ينبغ  الدويل التعاون أن
 تيانات واستخدام الضاائية تالتكنولوجيا ماستخدا عمى

 .تعد ع  ميةيالسات االستشعار

 م  تعدد إفريقيا نوباخنرطت ج املاضية السنة يف
 الربنامج منها الدول م  عددمع  الدويل التعاون مبادرات
 وهو ،والربازيل واهلند إفريقيا جنوب تني الثالث  م يالسات
 تني القائمة يقةالعر  العالقات ع  صادرة جديدة مدارة
 الدول هذه عمى تالنضع يعود مل الساتل وهذا .الثالث الدول
 األخرى الدول عمى نضعالت سيعود إنه تل ،وحدها الثالث

 كوكبة فإن وكذلك .واالتصاالت والنقل الوراعة جماالت يف
 تني جتمع السواتل م  كوكبة ه  اإلفريقية املواردإدارة 
 إىل تطمعأننا ن كما .واجلوائر ونيجرييا وكينيا إفريقيا جنوب

 مستقبالً. أخرى دول مع مماثمة اتضاقات تشنن التضاو 

 خاضوا الذي  تني كنا تاعتبارنا ،الرئيس سيدي
 مرت لكيموذي ا نظارمب املتعمقة املناظرة يف النهائية الدورة
 التوصيات م  عدداً  قدم قد الوطين املؤمتر حوب فإن ،املرتع
 التنظيمية اجلوانب ذلك يف مبا ،لالا هذا يف العمل تشنن

 املراحل م  نقرتب إذ العميا التحديات وحل والقانونية
 حتاداال نأ كما .الال هذا يف العرو  تقدمي م  النهائية

 اليت املناظري هذه صضيضة يف االشرتاك أمهية أيد قدفريق  األ
 .مرتع مرت لكيمو مساحتها تتسع

 املتحدة لألمم مساا املعاهدات حالة خيص فيما
 نقدر نوال ال فإنناوتطبيقها،  ااارج  تالضاا  املتعمقة
 .املعاهدات هذه تطبيق تتشجيع املعين العامل الضريق جهود

 القانون جمال يف القدراتتعويو  خيص فيما
 البند هذا يظل إذ يسرها إفريقيا جنوب فإن ،الضاائ 
 الصدد اهذ ويف .الضرعية المجنة أعمال جدول يف مدرجاً 
 القانون جمال يف القدرات وتطوير تتعويو ممتومون فإننا

 .الصمة ذات والاالت الضاائ 

 جنوب يشرف فإنه ،الرئيس سيدي يا ختاماً 
 الثانية الضاائية لممالحة الدويل املؤمتر تستايفأن  إفريقيا
تشري   يف الصاحل الرجا  رأس مدينة يف والستني

 حاور إىل املندوتني كافة ندعو وإننا ،املقبلاألول/أكتوتر 
 ممخص ئيتوم ألضني م  أكثر صمتو  وقد .املؤمتر هذا

 هذا خالل ستقدم اليت واملسامهات لممحاضرات عمم 
 وحبس  املؤمتر توقائع ته ستستمتعون أنكم شك ال .املؤمتر

 .الرئيس سيدي يا شكراً  .فادةاإل وكرم االستقبال

 أشكر ميوية):(ترمجة فورية م  المغة اإلنكالرئيس 
 اآلن والكممة .املمتاز البيان هذا عمى السعادة صاحب
 .اجلوائر ممثمة لسعادة

(اجلوائر) (ترمجة فورية م  المغة السيدة أ. بحيري 
يا سيدي  يل امسح .الرئيس سيدي يا شكراً الضرنسية): 

 ترتأس يراكإذ  وفدي ارتياح ع  لك أعرب أن تدايةالرئيس 
 شك وال ،الضرعية المجنة دورات م  اامسني الدورة هذه
 تشنن تالتقدم لنا سيسمح وحنكة خربة م  أوتيت ما أن

 .األعمال جدول يف املدرجة البنود خمتمف

 ،عثمان نمازال الدكتورة إىل أيااً  تشكري أتقدم
 ااارج  الضاا  تشؤون املعين املتحدة األمم مكتب مديرة

 إجناح سبيل يف ته يقومون الذي العمل عمى وأعاائها
 .الضاائ  الال يف الدويل التعاون وتعويو أعمالنا

 تنصدق ،اجلوائر وفد ع  نياتة ،أتقدم كما
 شهدته الذي الولوال إثر الياتان وفد إىل التعازي عبارات
 .وتيئية ومادية تشرية خسائر م  سبب وما البالد

 يندرج اجلوائر يف الضاا  ترنامج ،الرئيس سيدي
 إطار إرسا  يقتا  وهو والرخا  ميةالتن مساع  سياق يف

 خمتمف مسؤوليات وحيدد األنشطة تمك حيكم قانوين
 م  أن يعترب اجلوائر وفد فإن الصدد هذا ويف .األطراف

 وذلك ،الضاائ  القانون جمال يف الدويل التعاون تعويو املهم
 .النامية الدول ملصمحة سيما ال

 عمى حريصة اجلوائر فإن ،الوطين الصعيد عمى
 اجلامع  لمتعميم مسمك وإرسا  وطين قانوين إطار تمورة

 .الوطين الصعيد عمى الضاا  قانون يف املتخصص
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 يف تشارك اجلوائر فإن ،الدويل الصعيد عمى أما
 مشاركة شاركت وقد ،الضاا  قانون يف املتعمقة األنشطة
 واامسني واألرتعني التاسعة الدورتني أعمال يف نشطة
 تروتوكول مسودة إعداد سبيل يف كومينياحل ااربا  لمجنة

 . الامانات املمحقة تاتضاقية الضاائية وجوداتامل خبصوص

 تنكيد إىل تدعو اجلوائر فإن ،الصدد هذا ويف
 العام املرفق هذا استمرار يام  الربوتوكول هذا يف حكم
 .عميه كربى أمهية نعمق الذي

 يف املدرجة البنود خيص فيما ،الرئيس سيدي
 م  أن يعتقد وفدنا فإن ،الدورة هذهأعمال جدول 
 مث وم  ،حدوده وتعريف ااارج  الضاا  تعريف الاروري
 أمهيته له وذلك ،األرض  اجلوي الال حدود وتعيني تعريف
 أنشطة متارس اليت الدول مسؤوليات حتديدإىل  تالنسبة
 تعريف انعدام أن احلال هو كما .تتوايد فتنت ما فاائية
 تتعاظم قانوين فراغ إىل يؤدي ااارج  لمضاا  دحدو  وتعيني
 .الدول تني النواعات احتماالت معه

 فإن ،ألر تالنسبة ل الثاتت املدار خيص فيما
 الايم يمحق لمساتق األفامية وأ األسبقية أن تعترب اجلوائر
 يام  قانوين نظام م  تد ال وتالتايل ،النامية الدول مبصاحل
 تالنسبة الثاتت املدار واقعم إىل املنصف لوصولا فرص

 .ااارج  الضاا  متمكدون  حيول مما لألر 

 اااصة اامس داتهعاامل خيص وفيما ،ختاماً 
 تندرج الال هذا يف اجلوائر أنشطة فإن ،ااارج  تالضاا 
 ،الدويل الصعيد عمى الساري القانوين النظام طائل حتت
 يف وليةالد واملنظمات الدول أنشطة كثب ع  تتاتع وه 
 عمى وصادقت وقعت اجلوائر أن التذكري وجيدر .الال هذا

 واتضاقية املسؤولية واتضاقية ٦٧ سنةل الضاا  معاهدة
 .التسجيل

 أشكرك (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 طالبون يبق مل .اجليد البيان هذا عمى الكرمية سيديت يا

 تبادل"ال إطار يف لمكممة طالب م  هل ،لمكممة آخرون
كال، نواصل النظر يف هذا البند الثالث   ؟"العام اآلرا 
 " عصر اليوم.اآلرا العام يف  تبادل"ال

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

 الراتع البند يف النظر اآلن نواصل، الكرام املندوتون
 املتحدة األمم معاهدات حالة" صوخي عمالناأ تنود م 

 ".وتطبيقها ااارج  تالضاا  املتعمقة اامس

 ممثل هو البند هذا إطار يف املتحدثني وأول
 .الكممة فمه ،املوقر املتحدة الواليات

 املتحدة الواليات(السيد س. ماكدونالدز 
 يا شكراً األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 آرا  أتدي ك  الضرصة إعطائ  ىعم الرئيس سيدي
 .األعمال جدول تنود م  البند هذا تشنن املتحدة الواليات

 الضاا  تنظم اليت األساسية األرتعة املعاهدات إن
 املسؤولية اتضاقيةو  اإلنقاذ اتضاقو  الضاا  معاهدة ،ااارج 
 خدمة أميا األعاا  الدول خدمت قد ،التسجيل واتضاقية
 أ�ا إذ املتحدة الواليات ويشرف .املاضية العقود خالل
 معاهدة .معاهدات أرتعة أصل م  لثالث الوديعة الدولة
 الضاا  معاهدة ع  فاالً  ،املسؤولية واتضاقية اإلنقاذ اتضاق

 وزارة يف املعاهدات مكتب مع تشاورت وقد .ااارج 
 ،املعاهدات هذه تشنن واشنط  تداتري خبصوص ااارجية
 الضرعية لمجنة اجتماع آخر منذ أنه إتالغكم وميكنين
 عشر التاسع يف أودعت قد أستونيا مجهورية فإن القانونية

 معاهدة إىل االنامام صك ٢٠١٠ عامنيسان/أتريل  م 
 تشنن أخرى معمومات تنية نرحب وإننا .ااارج  الضاا 

 المجنة هذه عقدته اجتماع آخر منذ مماثمة تداتري أية
 .الضرعية

 إىل االنامام مبادرات م  ويدتامل نرحب أننا كما
 األعاا  م  عدد إىل تالنسبة وكذلك ،املعاهدة هذه

 ،األم المجنة أو مجنةهذه ال لدى مراقبةاليت ه   واملنظمات
 ونرجو ،املعاهدة هذه يف طرفاً  تصبحتعد طرفاً أو مل  مل واليت
 حلس  شكراً  .السنوات مقبل يف ذلك حتقيق يتسىن أن

 .اإلصغا 

مجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ترمجة (تر الرئيس 
 سيدي يا لك اجلويل الشكر فورية م  المغة اإلنكميوية):
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 افمه ة،املوقر  فنوويال ملمثمة اآلن والكممة ،البيان هذا عمى
 .الكممة

(فنوويال) (ترمجة فورية م  السيدة أ. كامبوس 
 فيما .صباحاً  عمتم ،الرئيس سيدي شكراً المغة اإلسبانية): 

 "وتطبيقها اامس ااارج  الضاا  معاهدات حالة" صخي
 والتحيني التعديل مواصمة الاروري م أنه  يرى وفدنا فإن
 حتكم اليت األساسية املبادئ تعويو بدف املعاهدات هلذه

 وجه وعمى ،الال هذا يف الدولية الضاائية األنشطة
 التكنولوجيا خيص فيما الدويل التعاون تعويو ااصوص

 االستخدامت تعهدالو  الشعوب متناول يف وجعمها ئيةالضاا
 .ااارج  لمضاا  السمم 

 وهو ،لمجميع عموماً ، وهو ممثاالً  سوقأ
 خياعان والمذان ،واستغالله ااارج  الضاا  استكشاف

 فإن ذلك مع ،الضاا  لذلك السمم  االستخدام ملبدأ
 واألجرام القمر تني متييواً  أقامت قد ١٩٦٧ سنة معاهدة

 م  ذاته حبد ااارج  الضاا  وتني ،ناحية م  لسماويةا
 مبدأ طبقتُ  ال املعاهدة م  الراتعة فاملادة .ثانية ناحية

 حتظر حيث األوىل األجسام عمى إال السمم  االستخدام
 ع  أما .العسكري ألنشطةا ذلكمبا يف  األنشطة م  عدد

 سوى ليس السمم  االستخدام واجب فإن ااارج  الضاا 
 يف ،فيه حيظر ال فإنه الراتعة املادة وحسب .جوئ  بواج

 يف نووية تنسمحة حمممة أجسام وضع إال ااارجني الضاا 
 م  أخرى أسمحة تني أو ،لألر  تالنسبة الثاتت املدار
 األسمحة استخدام أن ضهميُ  لذلك .الشامل الدمار أسمحة
 .القول تصريح حمظوراً  ليس ااارج  الضاا  يف التقميدية

 الضاا  عمى املنطبق القانوين النظام فإن ،املعىن بذاو 
 ومنع ااارج  الضاا  صون ذاته حبد يام  ال ااارج 
 فعالة تداتري م  تد فال ،وتالتايل .فيه التسمح حنو التساتق
 .التساتق ذلك دون لمحيمولة

 قاايا إىل مماثمة أمهية إيال  الاروري م  كذلك
 تني واالرتطام اائ الض احلطام كشنن ،ممّحة أخرى

 اليت منها سيما ال ،الضاائ  واحلطام الضاائية األجسام
 الستخدامل وكذلك ،النووية لمقوى مبصادر حمممة تكون

 تني األر  إىل تالنسبة الثاتت تاملدار والرشيد املنصف
 .أخرى مسائل

 الاروري م  أن يرى وفدنا فإن ،لذلك واعتباراً 
 ،الضرعية المجنة هذه رإطا يف البند هذا نقاش مواصمة

 لوائح وجود وعدم حالياً  القائم الرتباكوااللتباس أو ا
 االستخدام تتعهد تسمح ال وواضحة صرحية وتنظيمات
 فإ�ا الوسيط األمد ويف مستقبالً  ااارج  لمضاا  السمم 
 .الدول تني األنشطة تمك تطور دون عائقاً  ستكون

 تالذكر أخص أن الرئيس سيدييا  يل امسح ختاماً 
 رأي ويف ،حدوده وتعيني ااارج  الضاا  تعريف موضوع
 نقرتحه وما املوضوع هذا ظرف مواصمة م  تد ال أنه وفدنا
 هذا دراسة إىل والتقنية العمميةالضرعية  المجنة تعود أن هو

 .جويالً  شكراً  .املوضوع

 شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 هل وأسنل .املمتاز البيان هذا عمى فنوويال ممثمة حلارة
 البند؟ هذا إطار يف الكممة تناول يود مندوب أي هناك
 .التوضيحات تبعض لإلدال  ،تضال لألمانة، الكممة أعط 

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

 ممثل ألقاه الذي البيان إىل ةعود، الرئيس حارة شكراً 
 مجهورية تنن أتتنا اليت لممعمومات واستناداً  املتحدة الواليات
 الضاا  معاهدات إىل انامامها وثائق ودعت قد إستونيا
 تعتذر األمانة فإن ،٢٠١٠تشري  الثاين/نوفمرب  يف ااارج 

 وأدخمتها عدلتها اليت املعمومات يف ارتكبته اليت ااطن ع 
 التعديل ذلك نص وسنصحح ،عميكم املعممة سخةالن يف

 دورة يف أيااً  التصحيح وسيعر  الشبك  املوقع عمى
 الدول عدد يكون تذلك إذاً حويران/يونيو.  يف الكوتوس
 ئةم إىل وصل قد ااارج  الضاا  معاهدات إىل املنامة
 .ئةم م  أكثر أي دولة، مئة وإحدى وواحد

 شكراً  إلنكميوية):(ترمجة فورية م  المغة االرئيس 
 وفد أي هناك هل، التوضيحات هذه عمى نهيدما لمسيد
 ال األعمال؟ جدول م  البند هذا حول تبيان اإلدال  يود
 الراتع البند يف حبثنا نعمق أن يف أمالً  نتاتع إذاً  ،يبدو فيما
 املتحدة األمم معاهدات حالة" أي األعمال جدول م 

 ،اليوم عصر "وتطبيقها ااارج  تالضاا  املتعمقة ااامس
 بذا املعين العامل الضريق مداوالت تنته  أنإىل  وذلك
 .البند



COPUOS/LEGAL/T.824 
Arabic 

٦ 

 المنظات أنشطة عن معلومات -البند الخامس 
 يتعلق فيما الحكومية غير والمنظمات الدولية الحكومية

 الفضاء بقانون

 حبثنا نتاتع أن اآلن ميكننا هل املندوتني حارة
 ع  معمومات" أي مالاألع جدول م  ااامس لمبند

 احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية املنظات أنشطة
 وه قائميت عمى متحدث وأول "،الضاا  تقانون يتعمق فيما

 يميامس،و  الدكتورة الدويل القانون راتطة ممثمة حارة
 .تضام 

) الدويل القانون راتطة(السيدة م. ويليامس 
 حارة جويالً  شكراً ): ((ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية

 يف املوقري  املندوتني معظم أن أظ  املرحمة هذه يف ،الرئيس
 منهم الكثري وأن تل ،عممنا عمى اطالع عمى المجنة هذه

 أن يكضيين ولذا .الضاا  تقانون املعنية جلنتنا يف أعاا 
 تروكسل يف أنشنت قد الدويل تالقانون راتطتنا تنن أذكركم
 .الدويل القانون معهد إنشا  وقت نضس يف ١٩٧٣ عام
 المورد فهو التنضيذي المس رئيس أما ،لندن يف راتطتنا ومقر
 املتحدة املممكة يف العميا احملكمة يف قا  وهو ،مانس
 كمية م  نويجينك كريستني األستاذة الدراسات ومديرة
 اسم الكمية؟]. –[؟عبارة تالمغة اإلنكميوية  لالقتصاد لندن

 أن فيكضيكم راتطتنا أهداف هنا ستعر أ ل 
 حمط أن هنا نذكر ولك  ،عرضناه الذي التقرير إىل تعودوا
 اليت الدولية المجان ته تقوم ما هو الراتطة يف أنشطتنا تركيو
 فهناك ،الثنائية املؤمترات تني فيما دائم تشكل جتتمع
 حول تقاريرها تعر  حالياً  القبيل هذا م  جلنة عشرون
 وهناك .املعاصر الدويل القانون يف صمةاملت املسائل خمتمف
 التايل واملؤمتر ،احلني هذاُعقد حىت  مؤمتراً  وسبعون أرتعة
 عمى ٢٠١٢ عامآب/أغسطس  يف تمغاريا يف عقده مومع

 صوفيا. يف األرجح

 عاميف  نيويورك يف تأنشن الرئيسية وجلنتنا
 والرئيس ،األملاين الضرع م  هويب األستاذ ورئيسها ،١٩٨٨

 يف مراقبون أعاا  وحن  ،جلمعيتنا احلايل لرئيسا هو
 .التسعينات تداية منذ الكوتوس

 الضاا  قانون جلنة إطار يف أنشطتنا عمى سنركو
 ،العر  هذا تركيو حمط إىل أنتقل أن قبل ٢٠١٠ عام يف

 توصل وما الهاي يف قدعُ  الذي ٢٠١٠ لعام مؤمترنا أي
 .األمور هذه تتناول بالرتتي بذا إذاً . وقرارات نتائج م  إليه

 واألرتعني التاسعة الدورة يف ثمتمُ  راتطتنا جلنة إن
 رومقر  العام رواملقر  رئيسنا جانب م  القانونية الضرعية لمجنة
 م  كيمس األستاذ يكون أن وشرفنا وأسعدنا ،املؤمتر دورات
 اجتماع يف أيااً  وشاركنا ،الضريق ذلك إىل انام قد فرنسا
 النهو  حول املتحدة األمم[؟يتعذر مساعها؟]  ااربا 
 تمك يف وردت إضافية تعميقات وهناك ،الضاا  تقانون
 الضاا  شؤون مكتب قدمها اليت املسودة حول املناسبة
 .ااارج 

 أن منهم مبطُ  ومسؤولوها الراتطة جلنة أعاا  إن
 تديره مشروع يف االستشاري المس يف أعاا  يكونوا
 املنمونة األسس حوليتعذر مساعها؟] [؟ تراسكا جامعة

 عر  هناك .األر  م  القريبة لألجسام القانونية لمجوانب
شباط/فرباير  م  عشر ااامس يف يمندفر  األستاذ قدمه أخري

٢٠١٠. 

الدائمة،  التحكيم هيئةراتعاً، حمكمة التحكيم أو 
 احملكمة تمك جانب م  عوادُ  جلنتنا أعاا  م  عدد نإ

 معين استشاري فريق م  جو اً  يكونوا أن ىلإ اهليئة وتمك
 توكار القاض  ترئاسة الضاا  قانون حول املنازعات تتسوية

 قواعد وضع ضرورة مدىتغية تبني  وذلك إيطاليا م 
 ع  النامجة واملنازعات ااالفات تتسويات تتعمق اختيارية
 وظل ،القواعد تمك فصياغة احلال هذه ويف .فاائية أنشطة
 م  صدرت مسودة وأول ،انقطاع دون جمتمعاً  الضريق هذا

 وقرا تا الثانية واملسودة .املاض  العام يف صدرت ،جانبه
 هيئة جممس عمىأيار/مايو  يف وسيعرضان جاهوان الثانية

 .الدائمة التحكيم

 لألمم ةتاتعال الدويل القانون جلنة ،خامساً 
 إىل االنامام إمكانية ودرست فكرت راتطتنا إن ،املتحدة
 الدراسة جمموعة ومع معها وثيق تعاونت تعمل وظمت المجنة
 يف قريب عما ستقوم جمموعة وه  .الشنن هذايف  هلا التاتعة
 املواد ملشروع والثانية األخرية القرا ة تاستكمال ٢٠١١ عام

تمك  يف أعاا  الراتطة ومقرر رئيس وإن .عميها املعروضة
 األستاذ عمى  يعر  الذي التقرير حالياً  ويعدان ،المجنة
 إلتراز الدويل القانون لمجنة التاتع اااص املقرر وهو وغاي
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 املشمولة اجلوهرية املسائل حول الراتطة تساؤالتتساةالتنا، 
 يتعمق فيما خاصة ،الدويل القانون لمجنة املواد مشاريع يف

 تعمميات املتصمة القاائية السواتق وتعض الضعمية تالسيطرة
 .السالم حضظ

 الدويل احلكوم  الصعيد وعمى ،احلني ذاه حىتو 
 .الدولية احلكومية لألنشطة تالنسبة ذاـ ... ... هف

 تقانون املعنية جلنتنا فإن ،اااص الصعيد عمى أما
 وه  أال املناضمة اهليئة أنشطة إىل انامت قد اا الض

 لممالحة الدولية واألكادميية الضاا  لقانون الدويل املعهد
 األورويب واملركو الضاا  قانونل األورويب واملعهد الضاائية
 الوكاالت تبعض اتصال عمى وظمت ،الضاا  لقانون

 تني املشرتك الثاين املؤمتر هنا ذكرويُ  .أيااً  الوطنية الضاائية
 التكنولوجيات استخدام حول واألرجنتني املتحدة األمم

 أسبوعني قبل قدعُ  وقد ،املائية املوارد إدارة يف الضاائية
 تني خمتمضة ختصصات توجود واتسم سيير توتنيس آ يف يباً تقر 

 .املشاركني

 تعض فإن ،ملاض تشري  األول/أكتوتر ا ويف
نُظمت  عمل ورشة يف عرو  تقدمي إىل دعوا المجنة أعاا 

 وعنوانه الضاا  وقانون سياسة معهد جانب م  لندن يف
 جتميع قيمة يف املتمثل املوضوع وهذا "،الضاا  م  األدلة"

 قمق أثار نمرك ،الدولية ااالفات حول الدولية البيانات
 .منا خاص انتباه إىل واحتاج راتطتنا جلنة

 يف كستعُ  اليت الكتب عمى هنا وأحيمكم
 وحىت ٢٠٠٢ عام منذ مذكورة كمها ه  ،املؤمتر مداوالت

 تاسم تساؤلنا وذكرنا سبق الساتقة األعوام ويف .احلني هذا
 ،الدولية ااالفات يف ةالساتمي اتبيانال قيمة ع  الراتطة
 تنطوي ،احلدود عمى خبالفات األمور تتعمق عندما خاصة
 .تالسيادة تتصلتنم أو  حساسة مسائل عمى

 أهم لكم سنترز ،قميمة دقائقمع   ،الرئيس حارة
 لراتطة والسبعون الراتع املؤمتر إليها وصلت استنتاجات

 اصخصة نونيةالقا اجلوانب" عنوان حتت .الدويل القانون
 جلنة ع  الصادر الراتع التقرير هذا فإن "،الضاائية األنشطة
 وجدوى وقيمة تعد ع  االستشعار تناول الضاا  قانون

 الضاائية التشريعات مث ،احملاكم أمام ميةيالسات البيانات

 زاوية م  الضاائ  واحلطام التسجيل ومسائل الوطنية
 .عاتاز نامل وتسوية جديدة

 املؤمتر عمى التقرير هذا عر  وحال وكذلك
 املتوقع صالحياتال عمى العمل وتدأنا سنبدأ فإننا ،القادم
 القمر اتضاق تعديل مع خاصةً  مستقبال المجنة هذه م 

 .األر  م  القريبة تاألجسام املتعمقة القانونية واجلوانب

 كانت املوضوعات هذه حول واالستنتاجات
 كندلة سوقها وإمكانية ةمييالسات لمبيانات تالنسبة، كاآليت

 لمتشجيع املطموتة العممية احلمول يف نظرنا فإننا احملاكم، يف
 وأن خاصة ،احملاكم يف ميةيالسات البيانات استخدام عمى
 تااالفات يتعمق فيما خاصة ،أساسية الال هذا يف الدقة
 هناك أن األساسية املشكمة .وذكرت سبق كما احلدود عمى
 التاوال ،ااربا  ته يقوم الذي والتضسري نويللمت كبرياً  جماالً 
 فالبيانات .احلدود عمى التعديالت حتديد فيها يصعب اليت
 البيانات مجع تعد با التالعب ميك  ما غالباً  ميةيالسات

 تعد التعديالت ع  الكشف إمكانية تدوناإلمجالية 
 الواقعة. حدوث

 مثمةواأل حالياً  دولية معايري وجود عدم أن والواقع
 عمى ال اإلقميمية سيناريوهاتال حول توجد اليت
 تمك استخدام أمام أساسياً  عائقاً  متثل الدوليةيناريوهنت الس

 ،تضاقماً  توداد واملشكمة .حالياً  احملاكم يف التكنولوجيات
 األراض  حدود ترسم األمر يتعمق عندما وذكرت سبق كما
 ،السيادة ع  تنبثق شائكة مسائل هناكف ،دولياً  واملياه
 الدولية العدل حمكمة فيها تتت اليت القاايا م  عدد وهناك
 الواضحة األمثمة م  وه  ،دولية حتكيم حاالت يف مؤخراً 
 .الصعوتات هذه مثل تبني اليت

 والبحري  قطر تني خالف هناك ،التسعينات يف
 ،طرأت والكامريون نيجرييا وتنيتوتسوانا وناميبيا  وتني
يف  الدولية املنازعات يف املشاركني الضنيني ا اارب  فإن وحالياً 
غواتيماال  يف واألراض  تاملياه يتعمق فيما ،الكارييب منطقة

 يف ااربا  واجهها اليت املشكالت نضس يواجهونونيكاراغوا 
 .البحري  ضد قطر قاية

 جداً  الصغرية اجلور أن نالحظ ،أخرى تعبارةو 
 ولك  .سواحمها لةقبا تتم اليت التعديالت ع  فيها كشفيُ 
 الناحية م  اجلور هذه فهل ،املشكمة تطرأاري الق اجلرف يف
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 قانون[؟يتعذر مساعها؟] خول  معاهدة تنص كما ،القانونية
 إقميمية مياه حول تالسيادة بتطال أن يف احلق هلا ،البحار

 ال؟ أم

 ٨١ لعام املتحدة األمممبادئ  صالحية ع  أما
 جممس أحاهلا مسنلة وهذه ،تعد ع  االستشعار حول
 سياق يف اآلننا أن وقيل لوحظ فقد ،الضاا  جلنة إىل راتطتنا
 يف التجارية األنشطة أن فيه يالحظ متاماً  خمتمف دويل

 دول شبه جمرد كانت اليت النامية فالدول .زمخاً  توداد الضاا 
 ىعم قادرةو  كاممة دوالً  اآلن أصبحت املبادئ اعتماد أثنا 

 دوالً  أصبحت فقد ولذلك تكنولوجياتال تمك إىل الوصول
 .أيااً  تعد ع  تاالستشعار قائمة

 أدا ً  أدت فقد األر رصد  لسواتل تالنسبة
 الدول خمتمف يف السيناريوهات خمتمف إطار يف حسناً 

 املبادئ فإن لذاو  .ضئيمة واملطالب قميمة وااالفات
 تممارسا م  تنبثق فعالً  كن�ا يبدو املتحدة لألممتوجيهية ال

 .مالية أم صناعية كانت سوا  الدول

الهاي،  مؤمتر يف تناولناه الذي اآلخر املوضوع أما
 ،الوطنية الضاا  قوانني حول منوذج  قانون مشروع فهو

 العام املقرر أعده ،األول املشروع ،هذه األوىل واملسودة
 أوىل قرا ة عمى وعر  املشروع نوقشيب، و هو  األستاذ
 انتها حني  ثانية قرا ة تتم أن عمى وافقت والمجنة

 وتعد .وجيوة ضرتةت القانونية يةرعالض المجنة هذه اجتماعات
 يف القادم املؤمتر عمى النهائ  النص فسيعر  الثانية القرا ة
 تعد ذلك. يعتمده لك  ٢٠١٢

 ألن ينتظرنا الذي العمل م  الكثري أمامنا إذاً 
 كل صدأق ،فيها وندققفقرة  وكل كممة كل حنمل أن عمينا
 حول النموذج  القانونهذا  مشروع م  وكممة فقرة

 الدويل املعهد أن هنا وأضيف ،لمضاا  يةلوطنا التشريعات
 .الال هذا يف جداً  ساعدنا قد الضاا  لقانون

 زاوية م  الضاائ  احلطام ،الثالث املوضوع
 الضرعية المجنة أعمال جدول يف إدراجه تعد جديدة
 اليت الردود حالياً  تقيم جلنتنا رئاسة ،الرئاسة .هذه ااارجية
 التوجيهية تاملبادئ عمالً  ،األعاا  الدول م  وردتا

 الضاائ  احلطام م  التخضيف حول ٢٠٠٧ لعاملمكوتوس 
 طبقتها اليت الوطنية واإلجرا ات تشريعاتال ويةزا م  وذلك

 الصك فإن وكذلك .احلطام ذلك م  لمتخضيف الدول
 عاميف  املعتمد الضاائ  احلطام م  التخضيف حول الدويل
 .جلنتنا جانبم   دائم تشكل يدرس زال ما ٢٠٠٤

 حطاماً  يعترب ملا وصفتعريف أو ل تالنسبة أما
 لتبني الضنيني ااربا  دراسة معر  املسودة تمك فإن ،فاائياً 
 .والتكنولوجيا العمم يف التقدم معوائمتها وم التصاقها مدى

 أيااً ردت  املختمضة الدول يف ةالوطني املختمضة واملؤسسات
 ،ه  تيئتها منظور م  الضاائ  احلطام حول أسئمتنا عمى

 كل وتناقش .الضاائ  احلطام جوانب حول أحباث تإجرا 
 حول دراستها أجرت قد ولونياك وجامعة ،األحباث هذه

 االجتماعات إنف ملاض نيسان/أتريل ا ويف .الضاائ  احلطام
 يف آخر عاو هو والذي ياكو ستاذواأل العام نار مقر  ترئاسة
 وتنضذ الدول تعتمد تنن فيه يوصى إعالن إىل أدت ،المجنة

 يف املطموتة تالتداتري تتعمق وطنية فاائية تشريعات
 .الكوتوس

 التاتعة العممية لألحباث الوطين المس فإن وكذلك
 رئاسة حتت الشنن هذا يف مشروع عمى يعمل لألرجنتني

 ".السواتل عمى وأثره الضاائ  احلطام" نهوعنوا احلايل املقرر

 الوطين ومركوها يسسييبسم جامعة ،آخر مثال
 يكسف رينوتكا األستاذ هنا ،تعد ع  تاالستشعار املعين
 وتبني املشكمة تمك عمى يعمل ،اهليئة تمك يرأس الذي

 ،العامل يف أخرى ومشاريع املشروع هذا تني املشرتكة القواسم
 التخصصات. كل ختص تنتعاد تتسم فه 

 أثر تتاتع فه  الضاائ  تاحلطام املعنية المجنة أما
 املنظمات عمى املرتتب ٦٢/١٠١ العامة اجلمعية قرار

 .احلكومية وغري احلكومية

 جلنتنا أعاا  فإن ،املنازعات لتسوية تالنسبة أما
 تسويقت اااصة واتضاقيتنا ١٩٨٨ اتضاقية عمى عمموا

 جيري اتضاقيةه  و  ،ئيةالضاا األنشطة حول املنازعات
 إضافية مسؤوليات اطمعنا وحالياً  .دائم تشكل استعراضها

 حمكمة ة،الدائم التحكيم هيئة سياق يف ،وقمت سبق كما
 هذه احملكمة يف اجلديدة التجرتة وهذه ،الدائمة التحكيم
 ظالل وم  خمتمضة زوايا م  األمور إىل ننظر ألننا ميوة أعطتنا
 مراحمها منذ مشمت اتضاقيتنا دةمسو  نوأ خاصة ،خمتمضة
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 تاستخدام خاصة هيئات قيام أمام الال تضسح مادة األوىل
 .ذلك االتضاقية مشروع آليات

 نبحثها تدأنا اليت اجلديدة املوضوعات ع  أما
 السياق ضو  يف أنه تعترب راتطتنا جلنة فإن ،الرئيس حارة
 ١٩٧٩ ملعا اااصة القمر اتضاقية ضو  ويف ،احلايل العامل 
 واستغالل استكشاف عمى املنطبق النظام عمى تركو اليت
 تعض هناكف .ومناسب ممك  أمر الطبيع  املورد هذا

 تطور مع وتارزاً  هاماً  يبقى مما النص ذلك يف اجلوانب
 ضالعة راتطتنا أن والواقع .وظهورها اجلديدة التكنولوجيات

 ودهل ني يف تذلك قامت فقد ،التحميل هذا ثلمب ماقيال يف
 حينذاك صدر الذي التقرير إىل أحيمكم وهنا .٢٠٠٢ يف
، لراتطيت،  ILAلـ الشبك  املوقع عمى معرو هو و 

www.ila.org  اليت النسخة إىل تنظروا أن أفال ولك 
 م  جرى ما كل تبني فه  ،كتيب شكل عمى صدرت
 .التضكري عمى حمضواً  كان هذا العمل ،الدورة أثنا  عمل

 نبدأ أن املستحس  م  يبدو املرحمة هذه ويف
 يف ااالف تثري اليت اجلوانب خمتمف حول جمددة مناقشة
 حىت ،عميه قاتااملصد عدد دور يف خاصة ،االتضاق هذا
 غيرياتوالت التعديالت م  واسعة تشكيمة فهناك .احلني هذا
 اتضاق فإن لذاو  ،١٩٧٩ عام منذ وإقميمياً  دولياً  طرأت اليت

 تساط عمى طرحه أعيد قدف فيه قةالعالئل واملسا القمر
 .البحث

 فإننا ،األر  م  القريبة لألجسام تالنسبة أما
 الوثيقة لصالته املوضوع هذا حبث تنمهية القائمني مع نتضق

 يف طويمة فرتة منذ ناقشيُ  موضوع وهو ،الضاا  يف تاألم 
 الراتطة يف لنا األوان آن وقد .والتقنية العممية الضرعية المجنة
 والسياسية القانونية الرئيسية لاملسائ يف النظر بدأن لك 

 .إنسانية أتعاد عمى املنطوية

 املعرو  تقريرنا فإن ،الرئيس حارة ااتام ويف
 االستشعار ،أوالً ، اآليت عمى سريكو ٢٠١٢ عام مؤمتر عمى
 عمى دخلتُ  اليت البسيطة التعديالت أي ،تعد ع 

 .ترلني يف لتمعةا لمراتطة املشرتكة ٢٠٠٤ عام استنتاجات
وفعالية  تعد ع  لالستشعار الدولية املبادئ وضع مشروع مث

 .الدويل القانون مع تعد ع  االستشعار مبادئ مةوموائ

 أساس عمى منوذج  قانون اعتماد إمكانية ،ثانياً 
 .تعده وما الهاي يف عمل م  جيري ما

 قرار ضو  يف الضاائ  احلطام م  تخضيفال ،ثالثاً 
 قمقة فراتطتنا ،٢٠٠٧ لعام املتحدة لألمم لعامةا اجلمعية

 الضرعية المجنة م  املنبثقة التوجيهية املبادئ تمك ألن
 الضرعية المجنة هذه م  تدخل تدون وضعت والتقنية العممية
 ما وهذا ،الرأييف  تتوفق عتمديُ  مل القرار أن مث ،القانونية
 .يقمقنا

 الضاائية طةتاألنش املتصمة املنازعات تسوية ،راتعاً 
 اعتمدت كما املوضوع هذا حول راتطتنا مسودة واستعرا 

 هذه صياغة يف جترتتنا فإن ذلك وتعد ،١٩٨٨ عام يف
 عكسستُ  الدولية التحكيم حمكمة يف ائناأعا وجترتة املسودة
 .ذلك يف أيااً 

 تالنسبة األولية اآلرا  ،القادم لمعمل وتالنسبة
 مع قبل  م شرحت كما ،جديدة موضوعات لدراسة
 مدى لتبني القمر اتضاق مراجعة عمى والتشديد الرتكيو
 والسياسية القانونية واجلوانب حالياً  جيري ما مع التصاقه
 وما واملذنبات الكويكبات، كاألر  م  القريبة لألجسام
 .يشابهم

 دائم مراقب كعاو أختتم ،الرئيس حارة واآلن
 جداً  سعدناأ قدف ،التسعينات أوائل منذ هذه الكوتوس يف

 عممنا تقدمت القانونية الضرعية المجنة هذه نبمغ أن جمدداً 
 إلينا إيكاله تودون جديد موضوع أي إىل سنتطمعو  .ونتائجه
 غذاً. لكم اجلويل الشكر .جهتنا م  هلنبحث

 شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
مس عمى امييو  األستاذة الدويل القانون راتطة ممثمة حلارة
 أي هناك هل الكممة؟ أحد يطمب مل .املمتاز البيان هذا
 جدول م  البند هذا إطار يف تبيان اإلدال  يود آخر وفد

 .تضال ،تمجيكا ممثل حارة األعمال؟

(تمجيكا) (ترمجة فورية السيد ج. ف. ماينس 
 أيااً  أشكر ،الرئيس حارة شكراً م  المغة الضرنسية): 

 ع  واملضصل الوايف التقرير اهذ عمى مسامييو  األستاذة
 م  الضاائ  القانون جمال يف انتباهنا تمضت شيقة أنشطة
 .الدويل القانون راتطة زاوية
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 ،موامييو  األستاذة ذكرتا مسنلة عمى هنا سنعمق
 حمكمة إطار يف اجلارية واألعمال اجلارية املسائل وه  أال

 لتسوية مشروع توضع تتعمق وه  ،الدائمة التحكيم
 املشروع تذلك تمغناأُ  لقد. الضاائية الشؤون يف نازعاتامل

 سيهم أنه وأظ  ،تقدير أقصى عمى ،أظ  ما يف عامني قبل
 األعمال م  تينة عمى تبقى أن القانونية الضرعية المجنة هذه
 ا.وتطوره الال هذا يف

 هذا تنقل أن الدويل القانون راتطة ميك  فهل ولذا
 منا، طمبذا اله ؟دائمةال التحكيم حمكمة إىل الطمب

 تعممون فمعمكم ،متاتعته م  تد وال شيق رأينا يف فاملوضوع
 اتضاقية إطار يف فعالً  قائمة املنازعات لتسوية آلية هناك أن

 األجسام تمحقها اليت األضرار ع  النامجة املسؤولية
 كيف يعرف أن جهته م  يهمه وفدي فإن لذاو  .الضاائية

 ستتوافق الدائمة التحكيم ارإط يف تنشن اليت اآللية أن
 اتضاقية يف عميها واملنصوص تطبققد  اليت اآللية مع وتتناسق

 .١٩٧٢ عام

 راتطة م  نطمب أن ميك  هل سا لتأ ولذا
 التحكيم حمكمة إىل الطمب هذامنا  تنقل أن الدويل القانون
 .وشكراً  ،رأي  يف نتاتعه أن م  تد ال موضوع فهذا ؟الدائمة

 أشكر ة فورية م  المغة اإلنكميوية):(ترمجالرئيس 
 إذاما  أعرف أن أود .البيان هذا عمى تمجيكا ممثل السيد
 البند؟ هذا عمى التعميق يف ترغب أخرى وفود هناك كانت

 .ال

 ااامس البند يف النظر نواصل سوف إذاً 
 الدولية احلكومية املنظمات أنشطةع   معمومات"
 عمى "الضاا  قانونق تميتع فيما كوميةاحل غري نظماتاملو 

 .اليوم عصر منه ننته  أن أمل

 الخارجي الفضاء تعريف -"ألف –البند السادس 
 بالنسبة الثابت المدار طبيعة -. باءحدوده وتعيين
 واستخدامه لألرض

 ريفستة، "تع البند يف النظر نبدأ أن أود اآلن
 الثاتت املدار وطبيعة حدوده وتعيني ااارج  الضاا 
 أي قائميت عمى ليس ".واستخدامه ألر ل تالنسبة
 حول تعميقات أيلدى الوفود  هل أسنل ولكين ث،متحد

 سورالربوف الدويل القانون راتطة املرحمة؟ هذه يف البند هذا
 .تضام  ،موامييو 

) الدويل القانون راتطة(السيدة م. ويليامس 
يا  أخرى مرة شكراً ((ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 ننقل أن سيسعدنا أننا فقط القول أود كنت ،الرئيس سيادة
 موقع عمى تقريرنا ويف ،املوقر مجيكات ممثل السيد طمب

 اااصة التضاصيل كل جتدون سوف التقرير �اية يف الشبكة
 بذا أتوجه آخره، و إىل واإلمييل الضاكس ورقم اهلاتف رقمت

 إن تنا تاالتصال ترتدد أال وأرجوها الوفود كافة إىل احلديث
 .شكراً  ،أسئمة أي لديها كان

 أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .التعميق هذا عمى الدويل القانون راتطة ممثمة السيدة

 هذا حول تيان تقدمي يف يرغب آخر وفد مثة هل
 وتعيني ااارج  الضاا  تعريف -لفأ" ،السادس البند

 لألر  النسبةت الثاتت املدار طبيعة -وتا ، حدوده
 "؟واستخدامه

 البند يف النظر إذاً  نواصل سوفإذًا  حسناً 
 وكذلك حدوده وتعيني ااارج  الضاا  تعريف" السادس
 عصر "واستخدامه لألر  تالنسبة الثاتت املدار طبيعة
 .اليوم

 هذا أرفع سوف ،املوقرون األعاا  السادة
ـ ت املعين العامل الضريق يتمك  ك  حلظات تعد االجتماع

 اجتماع عقد م  "اامس املتحدة األمم املعاهداتالة ح"
 لعصر العمل جبدول أوالً  أذكركم أن أود ولكنين ،الثالث
 .اليوم

 النظر نواصل وسوف متاماً  الثالثة يف نمتق  سوف
 سنواصل ذلك وتعد "،اآلرا  يف عام تبادل" الثالث البند يف

 اامس املتحدة ماألم معاهدات حالة" الراتع البند يف النظر
 يف فيه النظر ونعمق "،وتطبيقها ااارج  الضاا  يف املتعمقة
 .البند بذا املعين العامل الضريق مداوالت انتظار

 ااامس البند يف النظر نواصل سوف ذلك تعد
 الدولية احلكومية املنظمات أنشطة ع  معمومات"

 عمى الضاا  تقانون يتعمق فيما "احلكومية غري واملنظمات
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 البند يف النظر كذلك نواصل وسوف ،منه االنتها  أمل
 وكذلك حدوده وتعيني ااارج  الضاا  تعريف" السادس
 وتعد ".واستخدامه لألر  تالنسبة الثاتت املدار طبيعة
 املعين العمل فريق يتمك  ك  اجلمسة نرفع سوف ذلك
 .الراتع اجتماعه عقد م  الراتع تالبند

 رمسية غري مشاورات كهنا تنن الوفود أذكر اآلن
 التاسعة الساعة يفآذار/مارس  ٣١ ااميس صباح ستعقد

 هذه سيجري الكوتوس جلنة رئيس ،M7 القاعة يف
 يف ستنظم اليت لمتظاهرة اإلعداد حول الرمسية غري املشاورات

 .٢٠١١ إعالن مشروع وكذلكحويران/يونيو،  أول

 فرتةآذار/مارس يف  ٣١ ااميس يوم وكذلك
، M7 القاعة يف ظهراً  والثانية الواحدة تني ما أي ،الغدا 
 حول عشر احلادي تالبند املعين العامل الضريق رئيس

 غري مشاورات جيري سوف "الوطنية الضاائية التشريعات"
 .الضريق تقرير مشروع حول رمسية

 هذا حول تعميقات أو أسئمة أي لديكم هل
ان ج السيد إذاً  أدعو ،تعميق م  ما لمعمل؟ املقرتح اجلدول
 الثالث االجتماع يعقد ك  تمجيكا م  نسماي فرانسوا
 األمم معاهدات حالة" الراتع تالبند املعين العامل لمضريق
 ذلك تعد جنري سوف األمر مسح ما إذاو  "،املتحدة

 .التنظيمية املسائل حول رمسية غري مشاورات

 وأشكركم ظهراً  الثالثة حىت اجلمسة هذه فعترُ 
 .حاوركم عمى

 ٠٧/١١ختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة ا


