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COPUOS/LEGAL/T.827 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٧ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١مارس /آذار ٣١ ااميس

 ، النمسافيينا
 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٣/١٥حت اجلمسة يف حوايل الساعة افتت

 افتتاح الجلسة

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
السيدات والسادة  ،السادة أعاا  الوفود، صحاب السعادةأ

 أهًال وسهًال تكم.

االجتماع الساتع والعشري  تعد  أعم  ع  افتتاح
م  اجتماعات المجنة الضرعية القانونية لمجنة الثمامنئة 

 .مات السممية لمضاا  ااارج استخدالا

 برنامج العمل

وأود أوًال أن أخربكم تربنامج العمل عصر اليوم، 
عام يف التبادل "الفسوف نواصل دراساتنا لمبند الثالث 

ف الضاا  ااارج  تعري -لفأ"والبند السادس  "،اآلرا 
طبيعة املدار الثاتت تالنسبة لألر   -ا توتعيني حدوده و 

كما أننا سوف نواصل دارستنا لمبند العاشر   "هواستخدام
اآلليات الوطنية املتصمة ع  بادل العام لممعمومات هو "التو 

 ."تتداتري ختضيف احلطام الضاائ 

وتعد ذلك سوف نرفع اجلمسة حبيث يتسىن لمضريق 
العامل املعين تالبند السادس تعقد اجتماعه الثاين تقيادة 

هل لديكم أي  .الربازيل السيد خوسيه مونسريات فيمو م 
 أسئمة أو تعميقات عمى هذا اجلدول املقرتح؟ ال.

 .تضال ،ط  الكممة لألمانة لتقدمي إعالنأع

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

 سبعة والسبعنيإعالن يضيد تنن جمموعة ال ،شكرًا نعم
يف هذا املبىن ذلك تعد رفع  M7والصني ستعقد اجتماع يف 

نته  م  هذا سوف يكون نإذًا تعد أن  .جمسة عصر اليوم
سبعة لموعة الـ ٧هناك اجتماع داخم  يف القاعة رقم 

 شكراً جويالً. ،والصنيوالسبعني 
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شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 عالن.مسيد هيدمان عمى هذا اإلل

 التبادل العام في اآلراء –البند الثالث 

أود أن أواصل دراستنا  ،السادة أعاا  الوفود
 Secure، منظمة"التبادل العام يف اآلرا "لمبند الثالث 

World Foundation تضال ،هو املتحدث األول ،
 .تضال رالسيد ووك

(منظمة العامل ووكر  –السيد ب. باسيلي 
سيادة الرئيس لك المغة اإلنكميوية):  اآلم ) (ترمجة فورية م 

سيادة الرئيس يف  السنة املاضية فإن  .جويل الشكر
Secure World Foundation تطوير القانون  اشرتكت يف

دي  ومؤمترنا الذي عر  يف واشنط  .له الضاائ  والرتويج
العسكري واملدين م  العمم  الال م  ااربا  مجع قد س ، 

فإنه  ٢٠١١ويف  .ص قانون الدويلأجل تطوير سياسات خت
وحن   دي س .يف واشنط  أيار/مايو سيعقد مؤمتر آخر يف 

أمريكا الشمالية كذلك املنافسة يف أيدنا املنافسة اليت جرت 
وسوف تكون هناك يف أيمول/سبتمرب تراغ يف جرت اليت 

 ستجرى يف كيب تاون. ٢٠١١يف اتقة أخرى ستقوم سم

ىل نشطة الضاا  وإتنا قد حارت أياًا أومنظم
فا  و وال ،الضرتة األخريةيف قدت آخره واملؤمترات اليت عُ 

تشري  ووضع األطر القانونية وذلك يف تاملسؤولية الدولية 
وسوف ندعم أيااً مواصمة املباردات  .٢٠١٠الثاين/نوفمرب 
تطوير املساتقات يف قانون الضاا  دف إىل الشبيهة اليت ت

وانطالقًا م   .الضاا تاع يف هلا يكون دول اليت تدأت يف ال
[؟يتعذر مساعها؟] موم العتشاور مع أكادميية الهذا فإننا ت

سياسات  ع الصني سوف نعقد ندوة صغرية يف تكني ت
 .هذا العامأيار/مايو الضاا  والقانون يف 

هذه اآلونة يف  Secure World Foundationو
ى املستوى تتاتع ع  كثب املبادرة الدولية قانون الضاا  عم

م  هذه قد مت ذكرها  دداملاضية فإن ع السنةيف و  ،الوطين
ومبادرته [؟يتعذر مساعها؟] التقدم تالنسبة لمقانون وه  

 يف الضاا . األمان والتوقف عمى جوانب

املبادرة هذه ويف إطار هذه المجنة فإننا نثين عمى 
قانون الرخو أو ال soft lawدمتها جامعة فيينا تشنن قاليت 

وهناك زيادة يف الرتكيو عمى االشرتاك يف  .لذي سيعقد هناا
وذلك لك  يكون هناك استخدام  ةأنشطة الضاا  الدولي

إتاحة كما مت [؟يتعذر مساعها؟]  ركني اشاملم  جانب كل 
ذلك يف السياسات الوطنية لمواليات املتحدة اليت صدرت 

 .٢٠١٠يف 

   هذا التقدم تالنسبة إىل املبادرات أمام الضاا
االحتاد الروس  يف النهو  مبجموعة ته يقوم الذي عمل الك

[؟يتعذر م  ااربا  احلكوميني تشنن الشضافية وتنا  
 .ننشطة الضاا تم  الثقة مساعها؟] 

عمل القطاع الضاائ  التجاري لتحسني  ،راتعاً 
ما أمان الضاا  م  خالل تشاطر البيانات حتت رعاية 

والوقت تغري  .الضاا  وه  راتطة تيانات STAيُعرف تـ 
فهناك الكثري م  املواطنني يف العامل املتقدم والظروف تتغري، 

يف اهتمامه والعامل اجلديد سوف يتوايد [؟يتعذر مساعها؟] 
إىل  GPSم  األرصاد [؟يتعذر مساعها؟] لمـ الضاا  ف

[؟يتعذر التطبيقات الضاائية اليت متثل يف احلياة عدد 
 .كبري م  السكانمساعها؟]  

هذه المجنة واألعاا  فيها عميهم أن يواصموا 
 Secureالسوق التجارية وقطاع مواكبة العصر ومواكبة 
World Foundation م   ةن تؤكد عمى أن مبادر تود أ

 ةأو جتاري، إن كانت عسكرية درهاكان مص  يأهذا القبيل 
تؤدي إىل زيادة األمان غريها سضه  ميك  أن أو مدنية أو 

يف  شرتكنياملتالنسبة لكل  ستقرار واالستمراروالسالمة واال
 الضاا .

[؟يتعذر مساعها؟] ويف السنوات املقبمة فإن 
سوف تواصل النهو  يف معرفة قانون الضاا  املنظكة 

وذلك حىت يكون هناك  هاأنواععمى شىن صكوك الو 
يف الشكل [؟يتعذر مساعها؟] استمرارية يف الضاا  ااارج  
ذه المجنة الضرعية تكل السبل وسوف حناول أن ندعم ه

 يا سيادة الرئيس. املمكنة اليت يف وسعنا ولكم الشكر

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
عمى  Secure World Foundationجويًال لمسيد ممثل 

 هذا البيان.
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هل هناك م  يود  ،يس لدي متحدثني يف القائمةل
تالذات؟ ال إذاً   هذا الوقتأن يقدم تيانًا ع  هذا البند يف

 "التبادل العام يف اآلرا الثالث "مبند لتنا سوف نواصل دراس
 غداً صباحاً إن شا  اهللا.

تعريف الفضاء " -ألف -البند السادس 
طبيعة المدار الثابت " -باء "الخارجي وتعيين حدوده

 "بالنسبة لألرض واستخدامه

اصل يطيب يل اآلن أن نو  ،الوفودأعاا  لسادة ا
تعريف الضاا  ااارج  وتعيني " -ستة ألف٦دراسة البند 

طبيعة املدار الثاتت تالنسبة لألر  " -يا و  "،حدوده
قائمة فهل م  ن يف الو ، ليس لدي متحدث"واستخدامه

 .راغب يف احلديث؟ ال

ستة ألف وستة تا  سوف نواصل دراستنا لمبند 
 .ذلك غداً صباحاً و 

م للمعلومات عن اآلليات التبادل العا -البند العاشر 
 الوطنية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام الفضائي

أما اآلن السادة أعاا  الوفود أود أن نواصل 
التبادل العام لممعمومات ع  اآلليات "دراستنا لمبند العاشر 

ليس هناك  "،الوطنية املتصمة تتداتري ختضيف احلطام الضاائ 
 احلديث يف هذا أحد يف القائمة، هل هناك م  راغب يف

 البند؟ ال.

سوف نواصل دراستنا لمبند العاشر، نواصمه غداً 
 صباحاً إن شا  اهللا.

سوف أرفع هذه اجلمسة حبيث يتسىن لضريق العمل 
عقد اجتماعه الثاين ترئاسة السيد  لفاملعين تالبند السادس أ
 وقبل أن أهم تذلك أود ،م  الربازيلفيمو خوسيه مونسريات 

 دول العمل غداً.جبادة أعاا  الوفود أن أذكر الس

سوف نمتق  يف الساعة العاشرة متامًا ونواصل  
والبند  "،عام يف اآلرا التبادل "الدراستنا لمبند الثالث 

مث تعد ذلك نواصل  ا ،والبند السادس ت لفالسادس أ
بدأ تعد ذلك يف دراسة البند الثاين نمث  .دراسة البند العاشر

مقدمة إىل جلنة استخدام الضاا  اقرتاحات "عشر وهو 

ااارج  يف األغرا  السممية تشنن تنود جديدة لك  تنظر 
 ."فيها المجنة الضرعية القانونية يف دورتا احلادية واامسون

وأود أن أعم  أننا غدًا يف الساعة التاسعة إىل 
ستعقد مشاورات غري رمسية يف الضاتح م   ،الساعة العاشرة
ذلك يف القاعة يتم و  ،لقطاع االحتضايلع  احويران/يونيو 

 .٧رقم 

هل لديكم أي أسئمة أو تعميقات حول هذا 
 اجلدول الذي اقرتحته عمى مسامعكم؟ ال.

م  فيمو السيد خوسيه مونسريات أدعو إذًا 
الربازيل لرتؤس االجتماع الثاين  لمضريق العامل املعين تالبند 

 السادس.

رة صباح غد رفعت هذه اجلمسة حىت الساعة العاش
 إن شا  اهللا.

 ٢٥/١٥اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


