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COPUOS/LEGAL/T.826 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٦ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١مارس /آذار ٣١ ااميس

 ، النمسافيينا
 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ٠٩/١٠حت اجلمسة يف حوايل الساعة افتت

 افتتاح الجلسة

أعم   (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
ئة لمجنة الضرعية سة السادسة والعشري  تعد الثمامنافتتاح اجلم

القانونية التاتعة لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف 
 األغرا  السممية.

 برنامج العمل

سنتاتع ، هذا الصباح مناوإليكم اآلن ترنامج عم
عام التبادل "الحبثنا لمبند الثالث م  جدول األعمال أي 

م  جدول  لفمث نتاتع أياًا حبثنا لمبند السادس أ "،لآلرا 
 "،تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده"األعمال أي 

طبيعة املدار الثاتت تالنسبة لألر  " ستة تا ، أيوالبند 
 ."واستخدامه

حبثنا م  البند العاشر م  جدول  كما أننا سنبدأ
التبادل العام لممعمومات ع  اآلليات الوطنية "األعمال أي 

 ."املتصمة تتداتري ختضيف احلطام الضاائ 

وتعد ذلك نرفع هذه اجلمسة ليتمك  الضريق 
  جدول األعمال أي ستة ألف مالعامل املعين تالبند 

رئاسة اااضع ل "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده"
. م  الربازيل م  عقد جمسته األوىلفيمو سريات نالسيد مو 

فإن رئيس الضريق العامل  ،وحال انتها  جمسة الضريق العامل
التشريعات الوطنية "املعين تالبند احلادي عشر الذي عنوانه 

سيعقد مشاورات غري رمسية حول  "،لمضاا  ااارج 
ل عمى ترنامج أي تعميق أو سؤا مسودة توقيع فريقه العامل.

 العمل املقرتح هذا؟ ال فيما يبدو.

 التبادل العام في اآلراء -البند الثالث 

إذًا حارات املندوتني حبذا لو أمكننا اآلن أن 
التبادل "أي  المحبثنا لمبند الثالث م  جدول األع نتاتع
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وأول متحدث عمى قائميت حارة ممثل  "،العام لآلرا 
 ثل تولندا السيد زميان.تولندا، إذاً الكممة حلارة مم

تولندا) (ترمجة فورية مجهورية (السيد ج. ويمان 
 ،حارة الرئيس. شكرًا حارة الرئيسم  المغة اإلنكميوية): 

يود وفدي أن يهنئك عمى توليك رئاسة هذه المجنة الضرعية 
وحن  واثقون م  أن المجنة ستتمك  يف ظل  ،القانونية

النجاح املثمر يف دورتنا توجيهك وقيادتك القديرة أن حتقق 
 .هذه

ونام صوتنا إىل جوقة م  أعرتوا ع  تعازيهم 
ااالصة إىل وفدي نيوزيمندا والياتان المذي  عانيا م  خسائر 

مضجعة وم  دمار مادي هائل نتيجة و فادحة يف األرواح 
ونعرب  .تسونام  اليت وقعت مؤخرًا فيهمااللمولوال وموجة 

تني وثقتنا يف ثبات وشجاعة الدولاتني ع  تاامننا مع ه
 هذي  الشعبني ليتخمصوا م  هذه املنساة تقوة أكرب.

يشرف وفدي حارة الرئيس أن يكون عاوًا يف 
وخالل هذه  ،ضل تذكراها اامسنيتهذه اهليئة املوقرة اليت حت

الضرتة كمها فإن جلنة استخدام الضاا  ااارج  ألغرا  
النهو  تقانون سممية قد حققت إجنازات تارزة م  حيث 

وحن  واثقون م  أن هذه  .الضاا  الدويل وتطويره تدرجياً 
شرف أياًا خالل المجنة ستسري عمى هذا املنوال امل

م    ،ونود أن نذكر تنن يوري غاغاري السنوات القادمة.
أصبح أول إنسان يدور حول  ،قبل مخسني عامًا متاماً 

تالنسبة  وهذا احلدث املبهر حقق إجنازًا عظيماً  .األر 
لمبشرية كمها وأفسح جماًال جديدًا وفتح صضحة جديدة يف 

 لمضاا  ااارج . االستكشاف البشري

وفدي عمى اقتناع تام تنن مجيع  ،حارة الرئيس
األنشطة اليت تقوم با الدول يف الضاا  ااارج  ال تد أن 

ونناشد  .عايري قانون الضاا  الدويل ذات الصمةملتتم وفق 
تنام تعد إىل املعاهدات الدولية اااصة  اليت ملمجيع الدول 

واملبادئ  .تاستخدام الضاا  ااارج  أن تضعل هذا تسرعة
التوجيهية اليت اعتمدتا المجنة الضرعية واملتصمة تاستكشاف 

م  شن�ا  ،الضاا  ااارج  واستخدامه يف أغرا  سممية
 أيااً أن متثل مصدر سموك هام يمهم مجيع الدول.

ضوع تعريف الضاا  ااارج  وتعيني أما مو 
فقد ظل مطروحًا عمى جدول أعمال هذه المجنة  ،حدوده

إذ يبدو أن  .ولك  عبثاً  ،الضرعية القانونية لسنوات كثرية
سياس  طاتع املناقشات ذات طاتع ال جمرد قانوين وإمنا 

فالدول اليت تؤيد تعيني احلدود هذه تتحدث ع  يقني 
تينما الدول املعارضة لمضكرة  ،ج قانوين يف الضاا  ااار 

تطرح موضوع ضرورة تضادي إعاقة التقدم التقين يف الضاا  
 ااارج .

قرتحات املولذا فإن وفدي منضتح هنا أمام مجيع 
اجلديدة اليت هدفها إجياد حمول توفيقية ويشجع الوفود 

 األخرى عمى القيام تننشطتها يف الضاا  تنضس الروح.

م  تنام  أعداد احلطام إن وفدنا قمق جدًا 
م  األجسام يف املائة  ٩٥وفقًا لمتقديرات هناك ف ،الضاائ 

وهذا مروع جدًا ومشكمة  ،الضاائية اليت ه  حطام فاائ 
وإال سنخاطر مجيعاً تنن نعر  كل  ،حتتاج إىل عالج عاجل

 أنشطتنا الضاائية يف املستقبل لمخطر.

قدرات وامسحوا يل اآلن أن أتمغكم مبوضوع تنا  ال
يف قانون الضاا ، إن احلكومة البولندية عوزت مشاركتها 

الكس ضريد ناحلثيثة لضرقها البولندية يف مساتقة ما
وهذا سنوياً  .قانون الضاا  لممحاكمات الصورية يف جمال

وهناك إعدادات  ،عمى يد معهدنا الدويل لقانون الضاا 
دولية هلذه احملاكمة هامة جدًا تالنسبة لكميات احلقوق ال

رسو او عات تولندا البارزة مثل جامعة التاتعة جلام ،لدينا
حيث يشكل تدريس قانون الضاا  جو اً  ،وكراكو وتورون

 أساسياً م  تدريس القانون الدويل.

أؤكد عمى أن استخدام  ،يف ااتام حارة الرئيس
أغرا  سممية جيب أن يكون متاحاً يف الضاا  ااارج  

ملامار فإن التعاون الدويل تني ويف هذا ا .جلميع الدول
وكاالت الضاا  واجلامعات ذو أمهية قصوى ألنه سيسهم 

 وشكراً. ،ومطور التدرجي  هلذا الال م  العمقطعاً يف الت

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واملتحدث التايل  ،حارة ممثل تولندا عمى هذا البيان املمتاز

وهو السيد  ثل تونس وأعطيه الكممة،يت حارة ممعمى قائم
 .تارشا

سيدي ): اجلمهورية التونسية(السيد س. باشا 
أود يف  ،سيدايت ساديت ،السادة املندوتني احملرتمني ،الرئيس
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البداية أن أتقدم تاسم الوفد التونس  تنحر التعازي إىل 
  تسونام  الذيالشعيب الياتان ونيوزيمندا عمى إثر الولوال و 

 ا.مب اوقع

دتنا اعيطيب يل أن أعرب لكم مجيعًا أن سكما 
لمجنة الضرعية القانونية اامسني تاملشاركة تنشغال الدورة 

لمجنة استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية 
تها عاوًا رمسيًا يف هذه ومتثيل اجلمهورية التونسية تصض

 المجنة.

تونس يف هذه المجنة تعد أن كانت انامام وجا  
راقب، ة متصضركت يف مداولتها لعدة دورات متتالية شا

والشقيقة وتنييد ممثم  الدول الصديقة  نتيجة ملساندة
فامسحوا يل بذه املناسبة أن أجدد لكم أصدق  ،لرتشحها

عبارات الشكر واالمتنان لمدعم الذي قدمتموه لنا يف هذا 
 النطاق.

ولعمه كذلك م  دواع  السرور أن تقرتن عاوية 
ي الذاجلذري يف هذه المجنة األممية الضاعمة تالتحول تونس 

تنسيس لدولة تاجتاه  ٢٠١١بالد يف تداية سنة شهدته ال
لمحرية واق التدميقراطية عصرية تتحقق فيها طموحات شعبنا 

ر فيها أكثر فنكثر قيم العدل واإلنسانية والتطور وتتجذ
ام  ويسود سياستها ااارجية املويد م  روح التعاون والتا

 مع كافة دول وشعوب العامل.

صل دعم دولكم املتني لبالدنا اوإذ ننمل أن يتو 
فإننا نؤكد لكم جمددًا حرصنا العميق  ،يف مجيع الاالت

تونس لمجنة استخدام انامام عمى االلتوام مبا يتطمبه 
الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية وعمى تذل كل 

الضعالة يف جتسيد املبادئ اجلهود املمكنة لممسامهة البنا ة و 
 النبيمة اليت تسعى إىل حتقيقها هذه اهليئة األممية.

، سيدايت ساديت، السادة املندوتني، سيدي الرئيس
تطوير التعاون الدويل يف م  لقد حرصت تونس عمى مويد 

جمال استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية والذي 
طالع تدور الضتا عمى اأثبتت جلنتنا املوقرة أحقيتها وقدر 

 قيادته وتوجيهه. يفريادي 

وقد جتسد اهتمام تالدنا مبجال الضاا  عرب تركيو 
وإنشا  املركو  ١٩٨٤المجنة الوطنية لمضاا  ااارج  سنة 

وتطوير الكضا ات  ١٩٨٨الوطين لالستشعار ع  تعد سنة 
وإجناز األنشطة والبحوث والتطبيقات العممية يف جمال 

ينة مع البمدان الشقيقة عالقات التعاون املتط تور  ،الضاا 
 والصديقة.

كما سهرت تونس عمى توظيف التقنيات 
د الطبيعية واحملافظة ر الضاائية يف جماالت التحكم يف املوا

عميها وحس  التصرف فيها والتصرف يف الكوارث الطبيعية 
ودراسة التغريات املناخية ومدى عالقتها تالتدهورات البيئية 

تعتها ووضع اسرتاتيجيات لمحد اع أنظمة ختول متمع وض
 منها وذلك عمى املستوى الوطين واإلقميم  والدويل.

فإن األنشطة  ،أما يف جمال الصناعات الضاائية
الوطنية تنحصر حاليًا يف تنضيذ تعض البحوث اليت تمقى 
اهتمام المجنة الوطنية قصد تطوير هذا القطاع يف املستقبل 

ولويات المجنة تتمثل يف وضع الربنامج مع التنكيد أن أ
 الضاائ  يف تونس وإسرتاتيجية تنضيذه.

أنه اعتباراً  ،ب يل إفادة احلاضري  هنايويط
ملقتايات التطور العمم  والتكنولوج  احلاصل يف استخدام 

وأمام ضرورة حتميل طرق وآليات عمل  ،الضاا  ااارج 
 ،ذ هذه األنشطةالمجنة الدويل املكمضة مبتاتعة تصور وتنضي

فإن السمطات التونسية املعنية قد شرعت يف مراجعة اإلطار 
القانوين احملدد لرتتيب ومهام المجنة الوطنية لمضاا  

وم  شنن هذه املراجعة أن تاض  عمى عامل  ،ااارج 
صدد تتوجه الويف هذا  .المجنة املويد م  اجلدوى والضاعمية

و الدولية املختصة تونس إىل الدول األعاا  وإىل املراك
ملساعدتا عمى حتديد وتمورة مكونات ترنامج الضاا  الوطين 

 وصياغة القوانني املالئمة لبموغ األهداف املرسومة.

، سيدايت ساديت، السادة املندوتني ،سيدي الرئيس
إن انامام تونس رمسيًا إىل جلنة استخدام الضاا  ااارج  

وسيع تعاو�ا يف األغرا  السممية يؤكد عومها عمى ت
قصد الوصول إىل الضاا  واستخدامه واستكشافه  ،الدويل

خاصة يف جماالت رصد األر  وأحباث  ،ألغرا  سممية
غري املناخ وتبادل املعمومات املتعمقة تالبيئة وختضيف آثار ت

الكوارث واإلغاثة ومتاتعة ما حيدث يف الضاا  ملراقبة احلطام 
 .املتناثر وتطوراته
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إال أن أشكر  ، ختام هذه الكممةوال يضوتين يف
السيد الرئيس وكل البمدان األعاا  عمى مساندة تونس  

يف جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  دائم كعاو 
 نجاح والتوفيق يف مداوالتنا،السممية وأمتىن لنا مجيعًا ال

 شكراً.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واملتحدث التايل  ،نس عمى هذا البيان املمتازحلارة ممثل تو 

 .عمى قائميت حارة ممثل أملانيا وأعطيه الكممة

مجهورية أملانيا (تيد -السيد ب. شميت
شكرًا حارة  ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):االحتادية
، يود وفد أملانيا حارات املندوتني، حارة الرئيس. الرئيس
عمى قيادتك القديرة هلذه المجنة  توجه إليك تاالمتنانأن ي

عقد إىل وحن  نتطمع  ،٢٠١١الضرعية القانونية يف عام 
ونعرب ع  تقديرنا  .جمسة مثمرة أخرى يف ظل هذه القيادة

عثمان وطاقمها عمى كل ما أجنووه م  عمل  ةلألستاذ
 خالل العام الضائت إعداداً هلذه الدورة.

نتيجة ونعرب أياًا ع  تعازينا لوفد الياتان 
تسونام  اللمخسائر يف األرواح اليت وقعت تعد الولوال و 

املدمري ، إن أفكارنا كمها وقموتنا مع شعب الياتان ومجيع 
 الاحايا اليت تنثرت بذه الكارثة.

اعتمد  ،٢٠١٠تشري  الثاين/نوفمرب  ٣٠يف 
جممس الوزرا  األملاين الضيدرايل اإلسرتاتيجية الضاائية 

القتصاد لالوزير الضيدرايل  وقد عرضها ،لمحكومة
هذه التكنولوجيا اجلديدة أكدت عمى األمهية  .والتكنولوجيا

القصوى اليت ينطوي عميها تكنولوجيا الضاا  كتكنولوجيا 
فه  إسرتاتيجية حتقق التحديات الرئيسية يف  ،لممستقبل

وهذه  .جمال محاية املناخ والتنقل واالتصاالت واألمان
فه  تشمل  ،ية معينةاتلويات سياساإلسرتاتيجية حتدد أو 

والنهو   ةتوسيع حبوثنا الضاائية واستغالل األسواق اجلديد
تعالقات أوثق تني خمتمف أصحاب الشنن يف العمميات 
الضاائية األوروتية ومحاية االستقاللية التكنولوجية وضمان 

 الوصول إىل الضاا  وتيئة إطار قانوين موحد.

سريكو  ،الضاا  يف أملانياوالقانون القادم يف جمال 
 اً فنملانيا طرف .عمى تطبيق معاهدات األمم املتحدة الضاائية

معاهدة الضاا  ااارج   ،يف أرتع معاهدات فاائية

اتضاقية و اتضاقية املسؤولية و معاهدة اإلنقاذ والعودة و 
ا  ااارج  عمًال تتمك التسجيل. ونقوم تننشطتنا يف الضا

ادم يف جمال الضاا  سيغط  مثالً والقانون الق املعاهدات.
مسائل الرتخيص وتسجيل األجسام الضاائية ومسائل 

أما التضاصيل فه  توضع حاليًا عمى يد  .املسؤولية والتنمني
واملناقشات يف هذه  .الوزارة الضيدرالية لالقتصاد والتكنولوجيا

المجنة القانونية ويف فريقها العامل املعين مبوضوع التشريعات 
ئية الوطنية أثبتت فائدتا يف عممية صياغة القانون الضاا

 اجلديد هذا.

فإن أملانيا قد  ،أما ع  تسجيل األجسام الضاائية
يل األجسام املطمقة يف فت تالتواماتا مبوجب اتضاقية تسجو 

أُطِمق جسمان فاائيان  ٢٠١٠فض  عام  .الضاا  ااارج 
األمم أملانيان يف الضاا  ااارج  ومت تسجيمهما لدى 

وهو ساتل لرصد األر  له  "،تامدام إكس"املتحدة ومها 
وهو  ،PW2سات  وكوم ،داري نشطر جهاز استشعار 
واإلشعارات يف هذا الال متاحة عمى  ساتل االتصاالت.

 .شؤون الضاا  ااارج ملكتب املوقع الشبك  

ر أملانيا تنمهية التعاون الدويل يف استكشاف وتق
ومركو  ،دامه يف أغرا  سمميةالضاا  ااارج  واستخ

الضاا  واجلو األملاين قد أترم اتضاقًا تعاونيًا مع وكالة الضاا  
. وهناك الوطنية التاتعة جلمهورية كازاخستان ومع الربازيل

إدارة  ،األمريكية اقام عميه مع الناساتضاق إطاري أياًا 
يف التعاون وذلك حول  ،واملالحة اجلوية الوطنية الضاا 
، اف الضاا  ااارج  واستخدامه يف أغرا  سمميةاستكش

 وهذا ما فعمه خالل العام الضائت.

والكارثة اليت وقعت مؤخرًا يف الياتان قد أثبتت 
وقيمة امليثاق الدويل الذي  UN Spiderقيمة ترنامج 

 عنوانه الضاا  والكوارث الكربى.

ويسعد أملانيا أن تكون قد أسهمت يف اجلهود مع 
مركو مية املقدمة يف حاالت األزمات يمات الساتمركو املعمو 

 األملاين. "ت كا إي"ز 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل هناك وفود أخرى . ملمثل أملانيا عمى هذا البيان املمتاز

 تود اإلدال  تبيان يف إطار هذا البند م  جدول األعمال؟
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لتبادل العام "ااألعمال سنتاتع حبثنا لمبند الثالث م  جدول 
 عصر اليوم. "لآلرا 

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين  -ألف –البند السادس 
 حدوده

حارات املندوتني أود أن نتاتع حبثنا لمبند 
تعريف الضاا  "أي  ،م  جدول األعمال لفالسادس أ

، املتحدث األول عمى قائميت هو "ااارج  وتعيني حدوده
صاحب  ،والصنيوالسبعني  السبعةحارة ممثل جمموعة 
م  إندونسيا. الكممة إذاً لمسضري توجا السعادة السضري توجا 

 .ندونيسيام  إ

(جمموعة السبعة السيد ي. ج. أ. و. بوجا 
سبعني والصني) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الو 

لسبعة والسبعني يشرفين أن أحتدث نياتة ع  جمموعة ا
ستة ألف، يان يف إطار البند والصني م  أجل اإلدال  تب

 ."تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده"

والصني لسبعة والسبعني اجمموعة  ،رئيسالالسيد 
ـ تود أن تشكر األمانة عمى إعداد هذه الورقة اااصة ت

، وأود أن أتشاطر "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده"
 .آرا  الموعة مع المجنة الضرعية يف هذا ااصوص

قدت يف يوم إننا نشكر األمانة عمى الندوة اليت عُ 
كما نود أن ننقل شكرنا إىل رئيس الضريق   ،االثنني املاض 
السيد خوسيه  "تعريف الضاا  ااارج ـ "العامل املعين ت

، الذي يسر املناقشة م  أجل م  الربازيلفيمو مونسريات 
ا صل إىل توافق يف اآلرا  مع الدول األعاا  يف هذالتو 

 الشنن.

قد  ،قبل مخسني عاماً  ،منذ أن أنشنت الكوتوس
تطورت األنشطة والتكنولوجيا يف جمال الضاا  وأصبحت 

إال أن املسنلة تقيت عمى جدول األعمال  .أكثر تعقيداً 
ما كان  ،ورغم املناقشات املديدة .عمى مدى مخسني عاماً 

 تعريفتهناك م  توافر اآلرا  مت التوصل إليه فيما يتعمق 
 الضاا  ااارج .

إن تعريف الضاا  سوف يساعدنا عمى إضافة 
اليقني القانوين إىل تنضيذ قانون الضاا  ااارج  وقانون 

وتشجع الموعة المجنة الضرعية عمى تعويو  .الال اجلوي
 وإ�ا مستعدة لممشاركة يف املناقشات املامونية. ،جهودها

شكراً  ):(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميويةالرئيس 
سعة الجمموعة حتدث نياتة ع  ممثل إندونيسيا الذي 

 ،واآلن أعط  الكممة لمواليات املتحدة .والصنيسبعني الو 
 .كدونالدزالسيد ما 

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

لتقدمي آرا  شكرًا عمى إعطائ  فرصة ، سيادة الرئيس
املسائل املتعمقة تتعريف الضاا  "الواليات املتحدة حول 
وكذلك طبيعة واستخدامات املدار  ،ااارج  وتعيني حدوده

مبا يف ذلك االستخدام الرشيد تالنسبة لألر ، الثاتت 
حتاد الدويل دون املساس تدور االنصف هلذا املدار وامل

 لالتصاالت".

ق عمى اجلو  األول أود أن أستهل حديث  تالتعمي
م  هذا البند املتعمق تتعريف الضاا  ااارج  وتعيني 

مثمما قمنا يف مناسبات ساتقة فإن تالدي ترى أن  .حدوده
ليس هناك حاجة إىل أي تعريف قانوين أو حتديد حلدود 

إن اإلطار احلايل ال ميثل أي صعوتة  .الضاا  ااارج 
 .هرةواألنشطة يف الضاا  ااارج  مود ،عممية

عمى ضو  هذا الوضع أي حماولة لتعيني حدود 
الضاا  ااارج  سوف تكون حماولة ال داع  هلا وعممية 

رمبا ل  تواكب و  ،رمبا سوف تعقد األنشطة القائمة ،نظرية
إن هذا اإلطار خدمنا جيدًا وينبغ   التطورات التكنولوجية.

أن نظل عاممني يف إطاره إال إذا كان هناك حاجة تينة 
 .وأكيدة لوضع تعريف

أود أن  ،GSOـ فيما يتعمق تاملدار الثاتت أو ال
أتني التوام حكوميت تالوصول املنصف إىل املدار تشنن مجيع 
  الدول مبا يف ذلك استيضا  كل متطمبات البمدان النامية م

 مية عامة.يواملواصالت السات GSOـ الحيث استخدام 

م   GSOـ واضح أن الم  الم  الناحية القانونية 
 ٦٧الضاا  ااارج  واستخدامه حمكوم مبعاهدة عام 

ألوىل م  املادة امثمما جا  يف  .ITUوكذلك معاهدات الـ 
فالضاا  ااارج  سوف يكون  ،معاهدة الضاا  ااارج 
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واستكشافه م  جانب كل الدول م  دون حرًا الستخدامه 
التمييو عمى أي أساس يف كنف املساواة ووفق القانون 

 .الدويل

تنص عمى أن الضاا   ،واملادة الثانية م  املعاهدة
ااارج  ليس موضع متمك وطين أو موامع تالسيادة أو 

هذه املواد توضح أن أي  .استخدام احتالل تني طريقة
اارج  ال تستطيع أن حتتكر طرف يف معاهدة الضاا  ا

 رية يف الـأو حتتكر موقعاً فيه مثل مواقع مدا الضاا  ااارج 
GSO  ع  طريق االدعا  تالسيادة تني طريقة أخرى حىت

 االستخدام املتكرر.

 GSO ـ إن تالدي ممتومة تالوصول املنصف إىل ال
مبا يف ذلك  ،وإننا اختذنا مسائل عديدة لتحديد استخدامه

 GPS, Glopal Positioning System الاين لمـ التوفري
أو اإلنذار املبكر ناخ وكذلك عدد م  البيانات اااصة تامل

م  سواتمنا الرصدية لمجو ومعمومات م  إدارة احمليطات 
والسواتل املوجودة يف القطبني  MOAA الوطنية واملناخ الـ

ومعمومات خاصة  ،GOES لرصد اجلو وكذلك م  الـ
مع نتعاون الربكانية والضياانات و واالندالعات  عاصريتاأل

روسيا وفرنسا وكندا يف ترنامج إنقاذ لمسض  والطائرات. إننا 
 يف هذا البند. استماعكم إىل آرائكنانقدر 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 الكممة لضنوويال. ،لمواليات املتحدة

) البوليضارية فنوويالمجهورية (السيد أ. كامبوس 
، شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

وويال يعترب أنه حىت إن مل يك  حىت اآلن م  إن وفد فن
إال أن  ،اجلدال تني الدول األعاا  فيما يتعمق يف هذا البند

التطورات التكنولوجية يف استخدام الضاا  ااارج  جتعل 
اضح وحاسم عمى قواعد م  الالزم أن ننص تشكل و 

وم   .تسمح تالتمييو تني الال اجلوي والضاا  ااارج 
 ام القانوين املنطبق عمى االثنني.هنا ال تد م  توضيح النظ

جتعل  ،إن اآلرا  املختمضة لمدول يف هذا ااصوص
 .م  املتعذر إجياد حل يميب كل متطمبات الدول وتطمعاتا

ذا البند يف إطار هذه ولذا فم  الالزم أن نواصل حبث ه
إىل اتضاقات توافقية  م  أجل التواصل ،المجنة الضرعية
تسمح  ،صل إىل صكوك قانونية يف املستقبلتسمح تالتو 

تاحلضاظ عمى الضاا  ااارج  املتاح لمجميع والذي ال 
 ميك  االدعا  تالسيادة عميه م  جانب أي أحد.

 رياتإننا استمعنا إىل ما قاله الدكتور خوسيه مونس
نا عمى ا متنكدون م  أن خربته سوف تساعدوإنن فيمو،
 صل إىل التوافق يف هذا الال.التو 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل هناك أي وفد يود ، ملمثمة فنوويال عمى هذا البيان

 اإلدال  تبيان؟

طبيعة استخدام المدار الثابت  -باء –البند السادس 
 لألرضبالنسبة 

طبيعة " -ستة تا إن مل يك  سنما  إىل البند 
املتحدث األول  ."استخدام املدار الثاتت تالنسبة لألر 

سبعة  سيا نياتة ع  جمموعة الـيهو السيد سضري إندون
 والصني السضري تودجا. سبعنيالو 

(جمموعة السبعة السيد ي. ج. أ. و. بوجا 
شكراً اإلنكميوية): سبعني والصني) (ترمجة فورية م  المغة الو 

والصني يادة الرئيس نياتة ع  جمموعة السبعة والسبعني يا س
إننا نشكر  ا .ت أن أقدم تياننا يف إطار البند ستة يشرفين

األمانة عمى حتاري الوثائق ونود أن نتشاطر آرا نا مع 
 المجنة الضرعية.

إن املدار الثاتت هو مورد حمدود له قدرات هائمة 
 .طيف واسع م  الربامج إلفادة دولنا تالنسبة لتنضيذ

يتهدد  والذي ،والموعة تشعر تالقمق إزا  خطر اكتظاظه
إن استخدام املدار ينبغ  أن  استدامة األنشطة الضاائية.

 ،يكون رشيدًا وأن ميتد لكل الدول يف ظروف م  املساواة
آخذي  يف االعتبار حاجات ومصاحل الدول النامية واملوقع 

متاشيًا مع مبادئ اإلطار املعيارية  ،عض الدولاجلغرايف لب
والقرارات اليت اختذها االحتاد الدويل لالتصاالت الالسمكية 

مع إعطا  األولوية ملسامهة  ،وهيئات منظومة األمم املتحدة
األنشطة الضاائية يف التنمية املستدامة وأهداف األلضية 

وس داخل الكوت بحثوهذا املوضوع ينبغ  أن يُ  .لمتنمية
 حمض. وجلنتيه الضرعيتني يف هيئة أو يف جمال حكوم  دويل
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شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 الصني عمى هذا البيان.سبعني و الالسبعة و ملمثل جمموعة 

تالنياتة ع   ة التالية عمى قائميت ه  ممثمة تريواملتحدث
 الغروالك.

رمجة فورية تريو) (تمجهورية (السيدة أ. إسبينوزا 
 ، إن وفد تريوشكرًا سيادة الرئيسم  المغة اإلسبانية): 

بند اليف إطار الغروالك يسعده أن يتحدث تاسم جمموعة 
ضه موقد عمى كوالك أن يؤ الغر يود و  .اااص تاملدار الثاتت

 ،وهو أن هذا املورد الطبيع  احملدود وهناك خطر االكتظاظ
يد تني الدول ويف  ولذا ينبغ  أن يكون هناك استخدام رش

آخذي  يف االعتبار حاجات ومصاحل  ،كنف اإلنصاف
البمدان النامية واملوقع اجلغرايف لدول معينة يف إعمال املبادئ 

وقرارات األمم  ITU اليت أُِقرَّت يف اإلطار املعياري لمـ
 .املتحدة

روالك أن هذا املوضوع ، ترى الغم  هذا املنطمق
جنة الضرعية يف تيئة حكومية عاجل يف هذه المينبغ  أن يُ 

دولية وم  خالل إنشا  جمموعات عمل أو جمموعات 
 حكومية دولية.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل هناك م  وفد يود اإلدال  تبيان يف هذا  ملمثمة تريو.

ستة إذًا سوف نواصل حبثنا لمبند  ،ال يبدوستة تا ؟ اإلطار 
 -ا تستة و  "ضاا  ااارج  وتعيني حدودهتعريف ال" -ألف
 عصر اليوم. "املدار الثاتت"

التبادل العام للمعلومات حول اآلليات  –البند العاشر 
الوطمية المتعلقة بالحطام الفضائي والخطوط اإلرشادية 

 لتخفيفه

املدعون املوقرون أود أن أستهل اآلن حبث البند 
آلليات الوطنية التبادل العام لممعمومات حول ا"العاشر 

 "املتعمقة يف احلطام الضاائ  وااطوط اإلرشادية لتخضيضه
سبعني السبعة و وأعط  الكممة ملمثل إندونيسيا تاسم ال

 ، السضري توجا.والصني

(جمموعة السبعة السيد ي. ج. أ. و. بوجا 
شكراً  سبعني والصني) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الو 

والصني يشرفين أن سبعني السبعة و ال يا سيادة الرئيس تاسم

تبادل املعمومات العام "أقدم تياننا يف إطار البند العاشر 
حول اآلليات الوطنية املتعمقة تتداتري ختضيف احلطام 

 ."الضاائ 

أن تشكر األمانة سبعني السبعة و ال تود جمموعة
 عمى حتارياتا هلذا البند ونتقاسم آرا نا مع المجنة الضرعية.

 الموعة أن مستقبل األنشطة الضاائية ره  تعترب
عامل وهذا املوضوع ينبغ  أن يُ  ،تتخضيف احلطام الضاائ 

عمى سبيل األولوية مثل يف املاض  بدف تعويو وتكثيف 
األحباث يف جمال التكنولوجيا لرصد احلطام الضاائ  
والتنميط والتكنولوجيات اليت حتم  النظم والاالت 

واليت حتد م  خمق حطام  ،طام الضاائ الضاائية م  احل
 .جديد

إن تنضيذ ااطوط اإلرشادية له  ،يف هذا ااصوص
ا أن فاألحباث يف جمال التكنولوجيا م  شن� ،أمهية تالغة

حتدثها تإثرائها تتقنيات  أنو حتس  هذه ااطوط اإلرشادية 
وقدرات جديدة عمى استكشاف وختضيف احلطام الضاائ  

أنه م  موعة وتعترب ال .لمجمعية ٦٢/٢١٧وفقًا لمقرار 
األمهية أن يكون هناك استعرا  لضعالية هذه ااطوط 

 اإلرشادية يف المجنة القانونية.

شكرا  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واآلن  .والصني عمى هذا البيانسبعني السبعة و للموعة ا

 .الكممة ملمثل الياتان

ياتان) (ترمجة فورية م  (الالسيد ت. أوساوا 
م  دواع  ، شكرًا يا سيادة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

سعاديت أن أحتدث يف الدورة اامسني لمجنة القانونية 
 .لمكوتوس

فيما يتعمق تاآلليات الوطنية املستخدمة يف الياتان 
لتخضيف احلطام الضاائ ، يف القانون األساس  يف جمال 

جند  ،٢٠٠٨أيار/مايو نه يف الضاا  لمياتان الذي مت س
الضاا  ينبغ  أن واستكشاف نن استخدام تقائل الاملضهوم 

شرت يف وااطة األساسية اليت نُ  .يتم مراعاة لمبيئة الضاائية
ينص  ،يف إطار هذا القانون األساس  ٢٠٠٩حويران/يونيو 

نه م  الالزم أن ترصد الياتان األجسام الضاائية م  عمى إ
املوجود فيه وتذل جهود لمحد م  توليد أجل فهم احلطام 
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ولمقيام تنحباث يف جمال تطوير التكنولوجيات  ،حطام جديد
 إلزالته.

اليت تمعب  ،إن وكالة استكشاف الضاا  جاكسا
يف أنشطة الياتان يف جمال الضاا  قد أنشنت  دورًا حمورياً 

والذي يتماشى مع ااطوط  ،١٩٩٦معيار جاكسا يف عام 
م املتحدة اليت اعتمدتا اجلمعية العامة يف اإلرشادية لألم

املعيار اااص  ٢٤١١٣. وكذلك اآليوو ٢٠٠٧عام 
و يف الضاائ  الذي أنشنته منظمة اآليو  تخضيف احلطامت

الضاائية الصاحلة قد ألنشطة م  أجل القيام تا ،٢٠١٠
 .هلا التنظيميةاحسنت اجلاكسا هيك

ي تاستعرا  دور  إننا نقوم ،يف آليات اجلاكسا
جل التنكد م  أننا حنرتم معايري ختضيف لكل التطورات م  أ

ويتم  .وكذلك ااطوط اإلرشادية لألمم املتحدة ،احلطام
إن  ،مثالً  تعرا  الضين عمى املستوى اإلداري.هذا االس

لتخضيف احلطام يتطمب تالنسبة لكل  امعيار اجلاكس
مصادر الطاقة املتبقية يف مركبات  ،مصادر قوى النووية

تنن توال تنهاية العممية ملنع  ،إلطالق والطائراتا
سبب أساس  يف  ألن مصادر الطاقة تمك ه  .االنضجارات

 تدهور تيئة املدار.

 الـتوصيات اإلرشادية األممية و  ووفقًا لمخطوط
ITU   كل السواتل التجارية الياتانية وساتل اجلاكسا قد مت

 GEO   الـالتخمص منها خارج املدار الثاتت تالنسبة لألر 
إال أن التخمص م   .ومنطقته حلماية البيئة الضاائية

املركبات الضاائية اليت انتهت م  تعثتها يف املنطقة املدارية 
القريبة م  األر  وفقًا لمخطوط اإلرشادية األممية مهمة 

وعالوة عمى ذلك ملنع . متعذرة يف حالة السواتل الصغرية
فإن  ،لضاائيةاالصطدامات تني السواتل واألجسام ا

اكسا حتمل اإلحصا ات اااصة تاحتمال االصطدام اجل
 تشكل يوم  وتقوم مبناورات لتضاديها قدر املستطاع.

يسعدين أن أقدم لكم مثًال أخرياً لمتخمص الناجح 
لبعض النظم الضاائية اليت أ�ت مهمتها يف منطقة املدار 

الذي قد حتكم  "،كونوتوري" .املتدين تالنسبة لألر 
[؟يتعذر شكل ناجح يف إعادة الدخول إىل منطقة ت

والياتان آذار/مارس،  ٣٠احمليطات يف األمس مساعها؟] 
. هذه تقوم تنحباث وعمل تطوري تالتعاون مع اجلامعات

مى التكنولوجيات م  أجل رصد األجسام تركو ع األحباث
ناجحة زالة الاإلر احلطام الصغري و الصغرية واحلماية م  أث

ص الضاعل هو إن هذا التخم ليت أ�ت رحمتها.لمطائرات ا
ر الذي ميثمه احلطام الضاائ  الذي ش   هام تالنسبة لمخط

 قد يولد سمسمة م  االصطدامات التاتعة.

خضيف تذل اجلهود لتواصل إن الياتان سوف ي
احلطام الضاائ ، إن فريق العمل املعين تالتشريع يف جمال 

أُنِشئ لتطوير القانون  األنشطة الضاائية يف الياتان الذي
الضاائ  الياتاين يف إطار المجنة اااصة املعنية تالسياسة 

قدم تقريرًا انتقاليًا أوصى تنن ختضيف احلطام  ،الضاائية
الضاائ  ينبغ  أن يكون التوام تالنسبة لكل مقدم  

 خدمات اإلطالق وعمميات السواتل.

األمم واملنظمات سوف حتتذي  لننمل أن ك
اإلرشادية األممية ملنع احلوادث اليت يسببها احلطام تااطوط 
 الضاائ .

 الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واآلن أعط  الكممة  يم الصاحل.مثل الياتان عمى هذا التقيمل

 راماتشاندران.السيدة  ،اهلند ةملمثم

اهلند) (ترمجة مجهورية (السيدة ر. راماتشاندران 
إن اهلند ، شكراً يا سيادة الرئيسغة اإلنكميوية): فورية م  الم

تعمق أمهية كربى عمى مسنلة احلطام الضاائ  نظرًا لمخطر 
 ،الذي ميثمه تالنسبة لكل املوجودات الضاائية وتطبيقاتا

ستقبل لألغرا  وكذلك استدامة األنشطة الضاائية يف امل
 السممية.

قد نضذت آليات  ،إيسرو ،إن الوكالة اهلندية
مناسبة يف مراحل التصميم والتشغيل ملركبات اإلطالق 

إن  يمية لتخضيف توليد حطام فاائ .والرحالت السات
الذي اتااليت [؟يتعذر مساعها؟] فيهيكيل" س البولو"

يستخدم تعض املواد اليت ميك  ختوينها عمى األر  قد 
خاصة يف  ،مم تشكل يسمح تتخضيف احلطام الضاائ صُ 

 ركب الضاائ  ورحمته.�اية عمر هذا امل

ية لمتنبؤ تاقرتاب درو قد وضع مناذج رياسإن اإلي
 GSLV D3إلطالق  وتالنسبة ،مرحمة النهاية وتوليد احلطام

 ١٥اليت أطمقت يف  GSLV F06و PSLV C15و
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كانون  ٢٥و ٢٠١٠متوز/يوليو  ١٢و ٢٠١٠نيسان/أتريل 
حتميالت لتضادي االصطدامات متت  ٢٠١٠األول/ديسمرب 

مت رصد إ�ا  الرحالت تشكل وتعد ذلك  ،ناجحتشكل 
 يااً.ناجح أ

إن اهلند قد قامت تتحميل مسمى تالسوتا وهو 
الضاائية طوال فرتة ألجسام تعميق الوع  القرتاب ا

وذلك  ،العمميات املتدنية يف املدارات القريبة م  األر 
تشكل يوم  عمى مدى سنتني لتقييم خطر االصطدام 

 ة.تاملوجودات الضاائي

يف هذا السياق ميك  أن نسجل  ،السيد الرئيس
أن هذه التقييمات تتطمب معمومات دقيقة حول املسار 

كون هناك جهود لتحسني ، ولذا ينبغ  أن ياملداري
املعمومات الكمية والنوعية لمسواتل وتبادل املعمومات تني  

 كل مشغم  السواتل.

شاركت يف محمة اختبار إعادة العودة إن اإليسرو 
جلامعة تني الوكاالت املعنية تتخضيف احلطام الضاائ  يف ا

نيسان/أتريل  ٢٠تدأت هذه احلممة يف  .٢٠١٠عام 
م  الواضح أنه ينبغ  نيسان/أتريل.  ٣٠وانتهت يف  ٢٠١٠

تنضيذ ااطوط اإلرشادية لألمم املتحدة م  جانب اجلميع 
، وذلك وحنث الدول األعاا  عمى مراعاتا تشكل طوع 

 صاً.روحاً ون

ملعمومات حول األحباث يف تعتقد اهلند أن تبادل ا
طام الضاائ  يف جمال التعاون الدويل وم  خالل جمال احل

سوف يعوز تيئة فاائية مستدامة  ،تنضيذ ااطوط اإلرشادية
 لألجيال القادمة م  أجل االستضادة م  مثار األحباث.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل هناك  راماتشاندران.السيدة  مثمة اهلند عمى هذا البيانمل

إذاً  .يبدور يود أن يتحدث يف هذا الشنن؟ ال وفد آخ
التبادل العام لممعمومات "سوف نواصل حبثنا لمبند العاشر 

 "حول اآلليات الوطنية اااصة تتخضيف احلطام الضاائ 
 تعد الظهر.

سوف أرفع عما قريب هذا ، سيدايت وساديت
م  ستة ألف االجتماع لمسماح لمضريق العامل املعين تالبند 

ونسريات عقد اجتماعه األول حتت رئاسة السيد خوسيه م

الوفود جبدول وقبل ذلك أود تذكري  .فيمو م  الربازيل
 األعمال لعصر اليوم.

حيث سوف  ،وف جنتمع يف متام الساعة الثالثةس
ستة والبند  "،لآلرا التبادل العام "نواصل حبثنا لمبند الثالث 

ستة تا  و  "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدودهألف "
وسوف  ".طبيعة املدار الثاتت تالنسبة لألر  واستخدامه"

التبادل العام لممعمومات اااصة العاشر "نواصل حبثنا لمبند 
 ختضيف احلطام الضاائ . داتري تاآلليات الوطنية املتعمقة تت

قات عمى هذا اجلدول هل هناك أسئمة أو تعمي
حلاور افتتاح  ةاملقرتح؟ أود أن أذكر الوفود تن�ا مدعو 

وهذا املعر   "الضاا  فيما يتعمق حبمم"معر  معنون 
أي اليوم يف آذار/مارس  ٣١سوف يعقد يوم ااميس 
هذا املعر   "،هايلت الكونس"الساعة السادسة مساً  يف 

وسوف شر، في نسسوف يضتتحه رئيس اجلمهورية السيد هاي
يكون هناك تيان افتتاح  م  السيد فرانس تيبوك الذي  

واآلن أعط  الكممة  .كان مالح فاائ  ساتق م  النمسا
 لألمانة.

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

 .إعالن م  األمانة، شكراً يا سيادة الرئيس

غدًا صباحًا سيكون هناك مواصمة ملشاورات اليوم 
وف مكوتوس الذي سلاالحتضايل االفتتاح  أو حول اجلو  

هذه املشاورات سوف حويران/يونيو. الضاتح م  يف عقد يُ 
يف الساعة التاسعة إىل العاشرة غداً  M7يف القاعة عقد تُ 

 شكراً. ،صباحاً 

 ،شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
و م  الربازيل ليرتأس مونسريات فيمأعط  الكممة لمسيد 

 ستو ألف.أعمال الضريق املعين تالبند 

 ٠٢/١١اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


