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COPUOS/LEGAL/T.830 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ رير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣٠ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ٤ اإلثنني
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ٠٧/١٠تتحت اجلمسة يف حوايل الساعة اف

 افتتاح الجلسة

 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
  افتتاح اجتماع ، أعماملندوتون املوقرون ،حاب السعادةأص

المجنة الضرعية القانونية املعنية تاالستخدامات السممية 
  .لمضاا  ااارج 

 برنامج العمل

 العمل هلذا الصباح.أود أوًال أن أتمغكم تربنامج 
التبادل العام يف "سوف نواصل ورمبا خنتتم البند الثالث 

التطورات اااصة "وسوف نستهل حبث البند الثام   "اآلرا 
مث سوف  ."مبشروع تروتوكول املعين تاملوجودات الضاائية

 "،تعويو القدرات وقانون الضاا "نبدأ حبثنا لمبند التاسع 
التبادل العام "ى عشر وسوف نستهل حبث البند إحد

لممعمومات فيما يتعمق تاالستخدامات السممية لمضاا  

 "التشريعات الوطنيةـ "والضريق العامل املعين ت". ااارج 
 .سوف يعقد اجتماعه األول

أود أن أدعو الوفود إىل االفتتاح الرمس  لممعر  
جانب  ملصادفة الذكرى اامسني لمرحمة الضاائية األوىل م 

راري  والذي سوف يتم اليوم اضاا  الروس  يوري رمالح ال
"الروتوندا".  الساعة الثانية يف نيسان/أتريل يف ٤االثنني 

مديرة  ،ن عثمانتحدثون سوف يتامنون السيدة مازالوامل
ألكسندر مكتب األوسا وصاحب السعادة السيد 

املمثل الدائم لالحتاد الروس  يف فيينا والسيد  ،زمييوفسك 
 ،املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فييناوف يوري فيوت

مث سوف يكون هناك حضمة يف  ،وأنا كرئيس المجنة القانونية
  "الروتوندا".

أود أياًا أن أدعوكم لمذكرى اامسني لمكوتوس 
ضرعية م  الساعة الساتعة إىل التاسعة الوجلنتها أو جلا�ا 

، يةهذا املسا  يف معهد السياسة الضاائية األوروت
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Schwarzenberg Platz 6ن الدعوى قد وجهت إىل ، إ
 .مجيع الوفود

وأخريًا أود أن أذكر مجيع الوفود تنن عميها أن 
تقدم لألمانة تصويبات حمتممة لقائمة املشاركني ك  جيوز 
لألمانة أن ختتتم هذه القائمة، كل التصويبات ينبغ  تقدميها  

هل  .وعد �ائ كمنيسان/أتريل   ٤كتاتًة حىت يوم االثنني 
 .هناك أي تعميقات فيما يتعمق بذا الربنامج؟ ال توجد

 التبادل العام في اآلراء –البند الثالث 

ولذا سوف نستمع اآلن إىل يوري راداري  الذي 
 كان املختار لدى النجوم.

ع  يوري ا DVD[يُعر  يف القاعة فيمم تالـ 
ق ائق، وانتهى تتصضيدق ١٠لذي دام حوايل راراري  وا

 يدوي يف القاعة].

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واآلن أعط   ،شريط الضيديو املمتازالأشكركم عمى هذا 

 دقيقة.لالكممة لمسيد ممثل روسيا 

(االحتاد الروس ) السيد ف. ي. تيتوشكين 
، شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

عقد إنه لشرف عظيم أن يُ  ،الومال أيها  ،سيدايت وساديت
... حضل اليوتيل لمجنة الضرعية يف الوقت الذي نستعد فيه 

إنه ليوم  .نهولة األوىل لمضاا  ااارج الرحمة املإلرسال 
وأياًا لبمدنا الذي قد تضرغ  ،عظيم تالنسبة لشعوب العامل

لتحمل هذه املسؤولية لمقيام تالرحمة املنهولة األوىل إىل 
 ااارج . الضاا 

قد تولكننا نع ،يوري راراري  ىإننا نكرر ذكر 
أياًا أن إجنازه هو إجناز البشرية مجعا ، إ�ا ااطوة األوىل 

إ�ا ااطوة األوىل  . خطاها البشر يف الضاا  ااارج اليت
إنه طوى صضحة  .شافنا املشرتك هلذا العامل اآلخريف استك

  ومسح مبويد جديدة يف تاريخ البشرية واستكشاف الضاا
ومسح أيااً  .االستكشافات يف هذا العامل اآلخرم  

تاستكشاف الضاا  تشكل مشرتك، إنه كان حيمم يف القيام 
وكما تعممون فهناك اآلن  ،ترحمة أخرى مع مالحني آخري 

رواد لمضاا  اآلخرون الذي  يشرتكون مع رريهم لمقيام 

اً وقد أصبح حمم السيد راراري  شيئ ،ترحمة فاائية
وذلك ما سوف حنتضل ته ردًا عندما سوف ننظم  .حاصل

حضمة رحمة راراري  سيكون هناك أمريكيان وروسيان 
حدثاً  طإن رحمة يوري راراري  ما كانت فق جالسني معاً.

وإمنا كان حلظة هامة  ،هامًا يف استكشاف الضاا  ااارج 
 .ومعمماً تارزاً يف تطوير الصرح القانوين الذي ينظم الضاا 

والذي  ١٧/٢١واعتمدت اجلمعية العامة قرار 
وعمى سبيل  ،وضع األسس األساسية لتطوير قانون الضاا 

عمى األجرام [؟يتعذر مساعها؟] املثال هناك تطوير القانون 
ألجرام لالسماوية واإلعالن ع  الوصول املتكافئ الدويل 

وهناك استخدام  ،السماوية واليت ال تقع يف إطار الدول
ااارج  لصاحل البشرية تصرف النظر ع  مستوى  الضاا 
 التنمية.

 ،التنكيد عمى أمهية التعاون الدويل يف الضاا 
هذا قد مسحت يف وعمينا أن نتنكد أن قرار اجلمعية العامة 

لمجنة الضاا  وقانون الضاا  قد تتناول جوانب قانونية 
وكل هذا يرتبط ترحمة  ،اااصة تارتياد الضاا  واستخدامه

مرة أخرى أود أن أدعو كل املشرتكني  .ري اراري ريو 
لممعر  الذي سوف يتم افتتاحه اليوم يف الساعة الثانية 
ظهرًا وننمل أنه يف االحتضال يف هذا احلدث العام فإننا 
 ،مجيعًا سوف يكون لدينا حافو م  أجل إجناح عممنا هنا

 شكراً جويًال.

: نشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
حن  اآلن نكون قد تناولنا  .االحتاد الروس  عمى هذا البيان

وليس هناك وفد آخر العام يف اآلرا " تبادل "الالبند الثالث 
وبذا إذاً نكون قد انتهينا  يطمب الكممة يف إطار هذا البند.

صباح  "التبادل العام يف اآلرا "م  دراسة البند الثالث 
 اليوم.

سة واستعراض التطورات ذات الصلة درا -البند الثامن 
بالمشروع بالبروتوكول المتعلق بالمسائل الخاصة 
بالموجودات الفضائية الملحق باتفاقية الضمانات 

 الدولية على المعدات المنقولة

أود اآلن أن أتدأ دراستنا  ،السادة أعاا  الوفود
دراسة واستعرا  التطورات ذات الصمة "هو و تالبند الثام  

ع تالربوتوكول املتعمق تاملسائل اااصة تاملوجودات تاملشرو 
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الضاائية املمحق تاتضاقية الامانات الدولية عمى املعدات 
نائب مارتني ستانضورد أعط  الكممة لمسيد  ."املنقولة

األمني العام لممعهد اااص تتوحيد قانون اااص وذلك 
د، وتعد إذنكم سنحيل إليه تيان يف إطار هذا البنلقا  إل

 ، السيد ستانضورد.الكممة

(املعهد الدويل لتوحيد السيد م. ستانفورد 
(ترمجة فورية م  المغة القانون اااص، اليونيدروا) 

أشكركم  ،السيدات والسادة ،صباح اارياإلنكميوية): 
يقدر القانون الدويل إن املعهد الدويل لتوحيد ، سيادة الرئيس

م  مكتب األمم املتحدة دمت له تقديراً كبرياً الدعوى اليت قُ 
هذه الدورة أمام تقرير ؤون الضاا  ااارج  وذلك تتقدمي لش

اامسني لمجنة الضرعية القانونية عمى التطورات اليت حدثت 
القرار اااص مشروع دورة املاضية لمجنة الضرعية، و المنذ 

 .تاملعدات واملوجودات املنقولة

نجاح الأود أن أمتىن لمجنة كل  ،األول مويف املقا
 .اليت متت يف هذه املناسبة الطيبةوذلك يف املداوالت 

ذا م  تنن هناك تقدم كبري تالنسبة هلويسعدين أن أع
يف حني أن االتضاقية  ،الربوتوكول حدث يف السنة املاضية

اااصة تاملعدات املنقولة واملسائل املتعمقة مبعدات الطائرات 
أنه يف هذه اآلونة إال  ،ما زالت تستدع  انتباه كل األطراف

ليس هناك أطراف كثرية يف اتضاقية رأس الرجا  الصاحل 
تالنسبة لالتضاقيات األخرى وهذه االتضاقيات  ٣٦وهناك 

 .لنسبة لتمويل تسجيل هذه املركباتتتوايد قوتا تا

تسجيًال قد مت يف  ٢٦٠فإن آذار/مارس  ٢٤ويف 
مائة هذا قياسًا إىل  ،السجل الدويل لممركبات الضاائية

منذ اامسة سنوات يف أي  ،وعشرة تالنسبة لمطائرات فقط
فإن هذا يستمر يف آذار/مارس  ٢٠٠٦يف دخل حيو النضاذ 

مجنة لتسرعة إال أنه كان هناك تقدم كبري يف عمل ا
اتضاقية  تروتوكول ملشروع عداد اإلمية الدولية م  أجل و كاحل

رأس الرجا  الصاحل اااص تاملوجودات كيب تاون أو 
يف [؟يتعذر ذه المجنة قد عقدت الراتعة هلوالدورة  .الضاائية

العام أيار/مايو م  م  الثالث إىل الساتع م  مساعها؟] 
 ٣٤حكومة مبا يف ذلك  ٣٧املاض  وحارها عدد م  

 ٥املنظمات الدولية وم  عاوًا يف الكوتوس وعدد 
وإحدى عشر ممثًال م  [؟يتعذر مساعها؟] منظمات 

رية واملالية والتنمني وممثل لمسجل الدويل القطاعات التجا

لسيد ماركيويو وترأس االجتماع ا .تالنسبة لممركبات الضاائية
وتوىل م   ،واألستاذ كوتال أياًا قد مت تعيينه نائبًا لمرئيس

والمجنة قد  .يد ماركيويو حينما كان ذلك ضروريالس
وقوف أحرزت تقدمًا كبريًا يف حسم املسائل املعمقة اليت مت ال

عميها يف تطورات ساتقة وقدم استعراضًا لألحكام تالنسبة 
 لمنص املنقح لمربوتوكول الذي متخض ع  هذه الدورة.

دراسة  ئفقد تقرر أن يرج ،ويف �اية الدورة الراتعة
ما فيجتماعات االتعض املوضوعات األساسية وذلك عند 

يني الرمسيني ممتني الدورات وطرح هذا عمى الضريقني الع
موضوع تعريف هم ما يتناوله وأ؟يتعذر مساعها؟] [

تالنسبة لممكونات  االنتصافاملوجودات الضاائية مث سبل 
وقد  .امةتالنسبة لمخدمات الع االنتصافوكذلك سبل 
ه  دورات هذه االجتماعات فيما تني الاتضق عمى أن 

فرصة ينبغ  أن تتام  مشاورات مع ممثم  الدوائر التجارية 
اآلرا  تشنن التوصل إىل توافق يف لك م  أجل وذ ،واملالية

وجممس اإلدارة قد قرر  .احلمول اليت مت طرحها يف المجنة
 ١٢ - ١٠م  [؟يتعذر مساعها؟] عقد اجتماع له 

والدورة ااامسة لمخربا  احلكومية سوف تكون أيار/مايو. 
املشاورات كما  توعقد .األخرية يف هذا الصددالدورة ه  
تشري  يف الثام  عشر م  مساعها؟]  يف [؟يتعذرقمت 

[؟يتعذر مساعها؟] حارها ممثمو و أياًا األول/أكتوتر 
والسيدة ًا مراقبم  الدوائر املالية والتجارية و  حلكومات وستةا

[؟يتعذر إيطاليا ترأست هذا والسيد [؟يتعذر مساعها؟] م  
 .ذلكيف قد ساعدها [؟يتعذر مساعها؟] م  مساعها؟] 

ري يف املشاورات وذلك خبمق وع  متوايد وأحرزت تقدم كب
ضريق هذه املوضوعات وال ألمهية،لدى القطاعات الصناعية 
م   قد التقى يف روما أيااً  فالعامل املعين تسبل االنتصا

االجتماع ، وهذا ٢٠١٠تشري  األول/أكتوتر  ٢١إىل  ١٩
 .أياًا حاره ممثمون م  تسعة حكومات وثالثة مراقبون

وقد أحرز  ،دروا كان مبثاتة مدير لمجمسةيونيمواألمني العام ل
سيما م  أجل التوصل إىل  تقدم يف هذا االجتماع وال

 .تعريف واضح لمموجودات الضاائية

والتقى الضريق  فمث هناك مسنلة سبل االنتصا
وكان هناك  ،٢٠١٠تشري  األول/أكتوتر اااص با يف 
ير العام ومرة أخرى املداقبني، حكومات ومر ممثمون ع  تسع 

وقد مت إحراز  ،جلمسةري هلذه ادروا كان مبثاتة املسيونيلم
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التقدم تشنن السمات األساسية لمقواعد اليت ختص 
 .اادمات العامة

والتقدم اليت مت إحرازها يف هذه االجتماعات 
الثالثة م  الدورات قد سهمت كثريًا عمل جلنة ااربا  

قدت يف ة اليت عُ احلكوميني وذلك يف دورته ااامسة واألخري 
م  شباط/فرباير الواحد والعشري  إىل ااامس والعشري  م  

حكومة يف  ٣٢ـ وهذه الدورة قد حارها ممثمون ل .هذا العام
م  منظماتنا  ٣عاوًا م  الكوتوس و ٢٩ضم  ذلك 
وكذلك عدد م   ،م  املنظمات رري احلكومية ٥احلكومية و

وكذلك ممثل السجل  ،جارةاملمثمني لدوائر التنمني واملالية والت
 .سام لممركبات الضاائيةجاااص تاأل

ويف الدورة ااامسة مت إحراز تقدم يف شنن ثالثة 
عمى  ،أوالً  ،وقد مت االتضاق .املعمقةاألرتعة م  املوضوعات 

القواعد اااصة تاادمة  ،ثانياً  .تعريف لمموجودات الضاائية
[؟يتعذر مساعها؟]  أو تالنسبة لتحديد املعايري ،وثالثاً  .العامة

املعايري اااصة تالوقوف عمى كل املوجودات حتدي 
وم  ناحية موضوع معني  .الضاائية م  أجل تسجيمها

وهو يف الوقت املتاح لنا،  هيف اآلرا  تشننإىل توافق توصمنا 
[؟يتعذر مساعها؟] هذه المجنة،  فاااص تسبل االنتصا

طرح فيها ويتم طرحها تنن يكون هناك تداية يتم الوقد اتضق 
 .يف املؤمتر الدتموماس 

والوقت تطبيعة احلال ال يسمح تإجرا  مناقشة 
رة فقط ع  كيف الدورة الثانية ولك  نعطيكم فمستضياة 

فقد وردت إشارة إىل  ،التطورات اليت حدثت األساسية
 .الضاائية مث تعد ذلك شكل اادماتريف املوجوات تع

الضاائية أثبت أنه له أمهيته  والتعريف اجلديد لمموجودات
 والوحدات ،م  أجل تغطية التطورات التكنولوجية املقبمة

أو [؟يتعذر كنجهوة نقل اليت يتم [؟يتعذر مساعها؟]  
أمهيتها وسوف يتم تغطيتها يف تروتوكول مساعها؟] هلا 

 مقبل.

ليس هناك مكونات ذات قيمة  ،م  ناحية أخرى
املومع أو املخطط  الربوتوكولسوف يتم استبعادها م  

وذلك حىت نتجنب أن يكون هناك سجالت أكثر م  
 الالزم يف السجل الدويل.

املوجودات الضاائية قد مت الوقوف عميها يف 
وقبل كل ش   أن العبارة تغط  أي  ،أوالً  ،ثالث أشيا 

سيكون يتم أو البشر و جانب موجودات يتم خمقها م  
  .يف الضئات التالية ا  ولكنها تقعهناك إطالق نار يف الضا

أو قمر صناع  أو كساتل مركبة فاائية   ،أوالً 
محل مدفوع األجر سوا   وأحمطة فاائية أو مسبار فاائ  

را  العممية أكان لممالحة أو االتصاالت أو مراقبة أو لألر
ثالثًا اجلو  م  املركبة الضاائية أو و  .أو رريها م  األررا 

 .أو رريه" transponderـ "كال  ،محل مدفوع األجر

اتضق عمى أن  ،وتالنسبة ملسنلة اادمة العامة
[؟يتعذر الكمية  فلدائ  يسعى لمحصول عمى سبل انتصاا

مبا يعطل اادمة اليت قد مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 
وردت تالسجل الدويل تن�ا خدمة عامة ينبغ  أن نقدم 

احلكومية إشعارًا ملدة ستة أشهر لمحكومة املتنثرة أو اهليئة 
هذه  فسبل االنتصا ارسوأنه سوف مي ،ثرتاسوف تاليت 

وهذه احلكومة واهليئة احلكومية يف هذا  ،ويستضيد منها
لك  تشرتك [؟يتعذر مساعها؟] سوف  ،الستة أشهر ،الوقت

التنظيمية لمصضة أي إجرا ات تالنسبة يف تشكل مباشر 
لة أو يف وسوا  كان الدائ  يكون يف هذه الدو لة املعنية. دو مل

 .ل أن تكونوا قد فهمتم ما أقصدآم ،رريها م  الدول

جلنة الصيارة يف الدورة  أعرف التقدم الكبري يف
ومويد م  العمل  ،يد مشروع الربوتوكول املبدئ و تشنن جت
ضريق ااربا  احلكوم  وذلك تنضيذاً أُنيط تقد الصيار  

اإلقرار با لمقرار الذي اختذته المجنة واملرحمة النهائية قد مت 
م  جانب األمانة وذلك تالتعاون مع الرئيس املشارك لمجنة 

 الصيارة.

فريق ااربا  اية الدورة وتاحلديث نياتة ع  ويف �
دروا يونيماركيويو قد أوصى جممس إدارة الاألستاذ احلكوميني 

كما مت تعديمه يف الدورة نن يتم نقل مشروع الربوتوكول  ت
سيتم اعتماده عها؟] الدتموماسية ؤمتر [؟يتعذر مساوذلك مل

والنص اجلديد ملشروع الربوتوكول قد مت  .عمى هذا املؤمتر
وسوف يتم  ،بدف تقدمي تقرير له عمى الدورة األخرية

دورة التاسعة عشر دروا يف اليونيطرحه عمى جممس إدارة ال
إحدى عشر روما يف التاسع إىل اليت سوف تعقد يف 

نتوصل تالتوافق يف ذلك سوف تو  ،م  هذا العامأيار/مايو 
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واألمانة تنمل تنن  .اختاذهااليت سوف يتم تداتري الرأي لم
املؤمتر [؟يتعذر مساعها؟] جممس اإلدارة سوف ينسق أن 

 .٢٠١٢موضوع تروتوكول وذلك يف الرتع األول م  

إذًا أعطينا األمانة نسخة م  هذا البيان وسوف 
هذا ك يتام  وكذلم  النص اجلديد يكون لديكم نسخة 

الذي ممشروع لألمانة تالنسبة التعديالت اليت قدمتها ا
جلنة الصيارة والذي سوف يقدم لكم يف الوقت قدمته 

 املناسب.

دروا يؤكد عمى أمهية املدخالت يونيوختامًا فإن ال
اليت يسهم با األعاا  يف الكوتوس يف تطوير الربوتوكول 

معهم ع  كثب  وسوف نواصل العمل ،املخطط له أو املومع
 .لك  نتوصل إىل املراحل النهائية هلذه العممية حسبما يبدو

 ولكم الشكر سيدي الرئيس.

أتوجه  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
نائب املدير العام ملعهد ستانضورد، تالشكر إىل السيد 

وننتقل إىل قائمة املتحدثني اليونيدروا، القانون اااص 
ممثل أملانيا وأحيل إليه  ول يف القائمة هو السيدواملتحدث األ

 تيد، تضال.-، السيد مشيتالكممة

٤٢:٠٤ 

(مجهورية أملانيا تيد -السيد ب. شميت
يا سيادة  شكراً االحتادية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

يف العام املاض  أملانيا قد  ،السادة أعاا  الوفود ،الرئيس
دروا اليت تتعمق يونيا يف مشاورات الت دعمها واشرتاكهواصم

تاإلعداد ملشروع الربوتوكول تشنن املسائل املتعمقة 
الدولية يف املصاحل اتضاقية املرفق تتاملوجودات الضاائية 

دت مشروع قد أعهذه والمجنة احلكومية  .املعدات املنقولة
الربوتوكول وطرحتها تالنسبة هلذا املوضوع وذلك يف 

م  شباط/فرباير  ٢٥إىل  ٢١دته يف االجتماع الذي عق
وهذه الدورة قد مت اإلعداد هلا م  خالل  .هذا العام

 .٢٠١٠تشري  األول/أكتوتر املشاورات رري الرمسية يف 
قد انتهت م   ٢٠١١الدورة ااامسة هذه يف شباط/فرباير و 

بدئ  الذي هو اآلن املربوتوكول مشروع العممها تشنن 
عميه م  جانب جممس  ةصادقاملمضتوح لمتوقيع عميه أو 

تموماس  دروا ويتم طرحه عمى املؤمتر الديونياإلدارة ال
 .العتماده

وأملانيا تود أن تعرب ع  رضاها لمنتائج اليت مت 
تنن الصك اجلديد لمتمويل سوف ينهض نعة مقتو إجنازها 

مصاحل دم الصك سوف خي اوهذ .تتطبيقات فاائية جديدة
دماج وحن  نرحب تات تازخة. اقتصادااليت لديها البمدان 
 شكراً جويًال. ،رة هذا الربوتوكولااألعاا  يف صيأنشطة 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هو السيد ممثل اجلمهورية  لمسيد ممثل أملانيا واملتحدث التايل

 .تضالفالدميري كوتال، أعط  الكممة لمسيد التشيكية، 

هورية التشيكية) (ترمجة (اجلمالسيد ف. كوبال 
يف  ،سيادة الرئيس أشكرك فورية م  المغة اإلنكميوية):

مارتني شكر السيد الهذه أود أن أتقدم تقتابة مداخميت امل
وذلك عمى تقريره  ،دروايونينائب املدير العام لمستانضورد، 

المجنة تشنن [؟يتعذر مساعها؟] املمتاز كما ه  العادة 
م  أجل اليونيدروا با يف الع ضطاألنشطة اليت مت اال

فاائية لعقد اتضاقية رأس الرجا  [؟يتعذر مساعها؟] صيارة 
وأرى أنه قد وضح نتائج الدورة ااامسة وما  .الصاحل

تمك الدورة   [؟يتعذر مساعها؟]، فيها م[؟يتعذر مساعها؟] 
هذه  األخرية وانتهت م  مهامها.الضرتة قدت يف اليت عُ 

املعاهدة فإن مشروع [؟يتعذر مساعها؟]  أخبار طيبة واألمانة
ول مرة مسائل ختص القانون ألالدولية الضاائية اليت تتناول 

 ت.مسحُ طبيعة احلال ليس كل املشكالت قد يف  ،اااص
ماس  واألمر لمس اإلدارة يف حن  تانتظار عقد مؤمتر دتمو 

 .ك  يقرر مىت وأي  سيعقد هذا املؤمترلدروا ينيو ال

مر فإنين أرى أنه قد كانت النتائج كان األ  اً وأي
عمينا أن نواصل اجلهود اليت  هوإن ،ناجحة لمغاية حىت اآلن

بذل م  أجل االنتها  مما تبقى م  موضوعات يف املؤمتر تُ 
م  أساسه. هذا إذا عقد املؤمتر الدتموماس   ،الدتموماس 

ع فيه م  جانب طالضوأرى أن العمل اجلاد قد مت اال
اً بري أن هذا كان جهدًا ك... دروا وذلك يونيلم األمانة العامة

 ،وكان ينبغ  االنتها  م  كل ش   عمى مستوى جلنة ااربا 
مارتني ستانضورد الضال يعود إىل الدكتور م  وقدرًا كبري 

 شكراً جويًال. ،دروايونيالذي هو جو  م  أمانة ال

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
مسيد ممثل احلكومة التشيكية الدكتور كوتال عمى جويًال ل

 .يو تضاليو األستاذ مارك .الطيب هذا البيان
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) (ترمجة ةيطالياجلمهورية اإل(السيد س. ماركيزيو 
أشكرك يا سيادة الرئيس، كما فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 " فإنآلرا يف االتبادل العام إطار تند "أعم  سضري إيطاليا يف 
دومًا العمل الذي قام ته معهد ليا قد دعم وفد إيطا

الضاائية املوجودات دروا واااص مبشروع تروتوكول يونيال
وقد فعل وفد إيطاليا  .املمحق تاتضاقية رأس الرجا  الصاحل

روا وجلنة ااربا  يدونينه يستايف معهد الألليس فقط 
أن صكاً  دائماً ولك  ألنه رأت إيطاليا محكوميني الدوليني ال
ة االستثمارات يف الضاا  هذا ه  وسيمة فعالة حلمايك

 .ااارج 

ا قاله ليس لدي ما أضيف مم ،ويف هذا الصدد
وأود فقط أن  ستانضورد، النائب املدير العام السيد مارتني

يف اليت طُرحت هتمام ذات االأن م  تني املوضوعات ؤكد أ
هذه المجنة هو التضاو  تشنن الربوتوكول اااص 

تروتوكول الضاائية ات الضاائية والتمييو تني وجودتامل
هذا الصدد أن يف وأود  .ومعاهدات األمم املتحدة األخرى

قد قررت م  تداية  نيؤكد عمى أن جلنة ااربا  احلكوميأ
أن تدرج عبارات تتعمق تالنواعات أو عبارات  ، قررتعممها

وهذا يف املادة الراتعة  ،سائدة يطرحها ممثل الربوتوكول
يف هذه املادة إىل تعض األمور نتباهكم وأسرتع  ا .ثالثنيوال

[؟يتعذر ه  جو  م  الربوتوكول  ٦٤املادة هذه ن ألوذلك 
[؟يتعذر مساعها؟] وم  جانب دورتني متتاليتني مساعها؟] 

صكوك يف األمم املتحدة العاهدات و املونظم عالقة تني 
ث أن وحيالدويل لالتصاالت السكية والالسمكية، واالحتاد 

تؤثر يف تاملوجودات الضاائية ال هذه االتضاقية اااصة 
حقوق الدول األعاا  كما اقتاى معاهدات األمم املتحدة 
أو صكوكها القائمة أو الصكوك اااصة تاالحتاد الدويل 

هذه العبارة تعين أن  .لالتصاالت السمكية والالسمكية
وك صكمع تنسيق الو  ،تنسيق وتطبيق الربوتوكول أمر هام

ولك  أياًا تالنسبة ألي  ،األمم املتحدة األخرى ورريها
طرح يف املستقبل ويتم اعتمادها م  تعديالت أو اقرتاحات تُ 
وتطبيعة احلال  .ملعاهداتيف هذه اجانب الدول األطراف 
م  اتضاقية فيينا  ،الضقرة الثانية ،٤٠أخذنا يف احلسبان املادة 
جمموعة السموك   يت هوال ١٩٩٦اااصة مبقرر املعاهدات 

[؟يتعذر مساعها؟] اليت تنطبق عمى هذا، وهذا حل والقواعد 
وحن  نؤكد  .تنص عمى أن ختاع لمموضوع أم الاملعاهدة 
وحن  ندرك تنن ليس هنالك تعار  فيما تني  .عمى ذلك

اق ميك  سولذا فإن عدم االت ،هذه املعاهدات حبد ذاتا
 وأشكركم يا سيادة الرئيس. .جتنبه

نتوجه (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  لرئيسا
هل هناك أي وفد آخر إيطاليا. تالشكر إىل األستاذ ممثل 

 ،يود أن يتحدث ع  هذا البند؟ الربازيل هو املتحدث التايل
 .تضال ،وماألستاذ في ،تضال

اجلمهورية االحتادية (السيد خ. مونسيرات فيلو 
إنين أود أن أؤكد  ،ة الرئيسشكرًا جويًال يا سياد) الربازيمية

أن الربازيل تتاتع تاهتمام شديد العممية اااصة تدراسة هذا 
وحىت اآلن  ،املشروع اااص تربوتوكول املوجودات الضاائية
ولكننا نرى  .مل نتوصل إىل قرار �ائ  تشنن هذا املوضوع

بذه [؟يتعذر مساعها؟] أن هناك وثائق هامة ومهنية قد 
تؤكد عمى اهتمامنا ديدة أن اإلضافات اجلونرى  ،املسنلة

  عوينبغ  أن نتاتع  ،بذه املسائل الذي ينبغ  أن نواصمه
يا وأشكركم رحمة، كثب العممية اليت سوف تتم يف هذه امل

 الرئيس. يسيد

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
وهل هناك أي وفد آخر رارب يف  ،لمسيد ممثل الربازيل

صل اإذًا سوف نو  ،ال؟ اول الكممة يف إطار هذا البندتن
دراسة واستعرا  التطورات ذات "مبند الثام  لدراستنا 

الصمة مبشروع الربوتوكول املتعمق تاملسائل اااصة 
تاملوجودات الضاائية املمحقة واتضاقيات الامانات الدولية 

 وذلك عصر اليوم. "عمى املعدات املنقولة

 ناء القدرات في مجال قانون الفضاءب –البند التاسع 

تنا  القدرات يف "ونبدأ اآلن دراستنا لمبند التاسع 
املتحدث األول تالقائمة هو ممثل "، تنا  جمال قانون الضاا 

أحيل  ،والصنيالسبعة والسبعني فنوويال نياتة ع  جمموعة 
 .تضال ،إليه الكممة

(جمموعة السبعة والسبعني السيد م. كاستيللو 
أشكرك سيادة ني) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): والص
والصني أن تتوجه لسبعة والسبعني يطيب لموعة ا، الرئيس

ثائق اليت أعدتا تشنن تالشكر إىل األمانة وذلك عمى الو 
كما أننا نود أن نتوجه تالشكر إىل مكتب شؤون   .هذا البند

با الع ضطالضاا  ااارج  وذلك عمى األنشطة اليت مت اال
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العام املاض  م  أجل النهو  تبنا  القدرات يف جمال قانون 
 .الضاا 

والموعة ترى أن مويدًا م  اجلهود الضعالة حنتاج 
[؟يتعذر نمهية قانون الضاا  وتم  أجل زيادة الضعالية  اإليه

الربامج واألنشطة يف طالع ضالقانونية اااصة تاالمساعها؟] 
الدول النامية وال سيما يف الضاائية القدرات فبنا   .الضاائية
مث فإن  وم  ،ه م  خالل التعاون الدويلالتهو  تينبغ  

والسادة األعاا    الموعة تطمب م  مكتب شؤون الضاا
م  أجل  الشمالو  اجلنوبالتعاون واحلوار تني دعم أن ت

وتطالب  .تسهيل نشاطات املعرفة تالنسبة لقانون الضاا 
األعاا  لالستضادة م  الراتط الدول و  اسالموعة أياًا األو 

ويد م  التعاون مع اجلامعات مو والوماالت األكادمي  
ومراكو األمم املتحدة لمبحث وكذلك املؤسسات الوطنية 

عاهد أخرى يف البمدان املوكذلك  ،والدولية تشنن الضاا 
 .النامية

تربز األنشطة اليت نظمها مكتب  والموعة تود أن
ااارج  تالتعاون مع البمدان املايضة واليت لضاا  اشؤون 

بنا  القدرات يف جمال قانون الضاا  تتدف إىل النهو  
 السمم ستخدام أجل االم  والتعاون الدويل واإلقميم  

األوسا [؟يتعذر مساعها؟] والعاممني يف . لمضاا  ااارج 
يف جمال ممثم  العاممني جمال التعميم و ... والعاممني يف 

ألمم املتحدة ينبغ  أن اهليئات املرتبطة تاورريها و الصحة 
 يا سيادة الرئيس. وأشكركم ،تركو عمى تطوير قانون الضاا 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
جويًال لمسيد ممثل فنوويال الذي حتدث نياتة ع  الموعة 

هو واملتحدث التايل يف القائمة  .والصنيالسبعة والسبعني 
 .السيد كاشواك  ،السيد ممثل الياتان وأحيل إليه الكممة

(ترمجة فورية م  (الياتان) السيد ت. كاشيواغي 
نياتة ع  احلكومة الياتانية يسعدين أن المغة اإلنكميوية): 

وأود أن  ،أخاطب الدورة اامسني لمجنة القانونية لمكوتوس
 .د الياتان يف تعويو تنا  القدراتأحدثكم ع  جهو 

تعمق الياتان مثمما كانت تعمق يف املاض  أمهية  
كربى عمى توفري التعميم والتدريب يف جمال الضاا  ااارج  

 وتسهيل تبادل املواد التعميمية والتثقيضية يف هذا الال.

"مانضريد الكس إن وكالة اجلاكسا ما زالت تدعم 
 ـينظمها معهد القانون الضاائ  الواليت  سبيس لو مود كود"

IISL  مشاركة  ٢٠٠١وذلك م  خالل متويمها منذ عام
األفرقة الظافرة لمجولة اإلقميمية آلسيا واهلادي لأللعاب 
العاملية ااتامية املعقودة خالل مؤمتر املالحة الضاائية 

وهناك تسع وعشري  م  تني مثانية وأرتعني فريقاً  .الدولية
  جامع  قد شاركوا يف هذا احلدث يف العام املاض  م

ويسعدنا أن نقول أن كمية  ،منطقة آسيا واحمليط اهلادي
وكمية  ٢٠٠٩القانون لمجامعة اهلندية كانت الضائوة يف العام 

إننا نعتقد أن الدعم املايل املقدم  .سنغافورة يف العام املاض 
قد مسح تمضت االنتباه إىل املنطقة وكذلك  ،م  اجلاكسا

اجلامعية يف جمال فيع مستوى الربامج ر يف تعويو وتساهم 
وما زالت اجلاكسا تقدم دعمًا متواصالً  .القانون الضاائ 

يشاركوا لمطالب الياتانيني وتغط  نضقاتم لمسماح هلم تنن 
 .IISLـ يف الندوة اليت نظمها ال

إن الياتان عاقدة العوم م  خالل اجلاكسا عمى 
دعم هؤال  الطالب ك  يكتسبوا خربة عممية مبجال القانون 

اتاة ونعتقد أن ذلك سوف يهيئ تيئة أكثر مو  ،اائ الض
 ،ويسمح هلم تكسب املعارف ،لطالب القانون الضاائ 

 ويساهم يف تطوير القانون الضاائ  يف املستقبل.

إن الشعبة القانونية لمجاكسا تتمقى طالب يف 
جمال القانون وكذلك م  دول أخرى كمتطوعني لممساعدة 

يف القانون الضاائ  احملم  يف عممها وإجرا  أحباث خاصة 
إن الشعبة ما زالت حتدث قاعدة معموماتا يف  والدويل.

جمال املعاهدات الدولية والقوانني الوطنية يف جمال القانون 
وكذلك تتيح معموماتا  ،الضاائ  تالمغة األصمية والياتانية
 .لمجمهور عمى موقعها الشبك 

تعميم الضاائ  وتعميق م  خالل جمموعة ال
إن الياتان تعوز جهودها لتوفري فرص أوسع لمتعميم ، فلوع ا

يف  ،٢٠٠٩يف عام  .والتدريب وتبادل املواد التعميمية
إن الضريق العامل  ،املعقود يف تانكوك "األترساف"اجتماع 

وافق عمى إتالغ أعاائه مبعمومات تشكل متواصل حول 
ضريق وال .الضرص القادمة لمطالب اجلامعيني يف آسيا واهلادي

العامل قد وافق عمى أن يقدم قائمة حمدثة لممواد التعميمية 
 .اليت تطورها املنظمات تالمغة احملمية أو تمغات أخرى
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ونود أن ننوه تالعمل املمتاز الذي قام با األوسا 
 ،الدليل ،الضرص التعميمية يف الضاا  ااارج تنقيح يف أن 

القيم هذا نعتقد أن مصدر املعمومات  ،يف العام املاض 
حول الربامج األكادميية يف جمال قانون الضاا  يف العامل 
ميك  توزيعه يف آسيا واهلادي م  خالل الضريق العامل التاتع 

وننمل أنه سوف يوىل االهتمام لتحاري مـ "أترساف". ل
ألن هذه الضرص  ،قائمة تالضرص املتاحة لمطالب املتطوعني

اهم يف تعويو املتاحة لمطالب م  دول أخرى سوف تس
 ،جمال القانونيف فرص التدريب تالنسبة لمحقوقيني القادمني 

وسوف يعمق التضاهم تني الدول القائمة تننشطة فاائية 
ويشجعها عمى التصديق عمى معاهدات دولية لتعويو 

 االستخدامات السممية لمضاا  ااارج .

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الصنيأعط  اآلن الكممة لمسيد ممثل  ،ياتانملمثل ال

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ل. هي 
إن قانون  ،شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  المغة الصينية): 

وم  األمهية أن  .الضاا  يرتبط تتطوير العمم والتكنولوجيا
سس أل�ا ميك  أن ترس  األ ،ننظم تعناية هذه األنشطة

أنشطة رتاد إن الدول اليت ت. تطوير قانون الضاا املتينة ل
الضاا  ينبغ  أن تتعرف عمى قواعد قانون الضاا  ك  

 .شطتها الضاائية عمى قدم املساواةتواول أن

يقدر وفد تالدي املبادرات اليت أخذها األوسا 
منذ سنوات لتعويو التعاون يف جمال الضاا  وتوسيع فرص 

 .خاصة البمدان النامية ،التعويو قدرات الدول يف هذا ال
إننا ندعم األوسا واملعاهد الدولية اليت تمعب دورًا قياديًا يف 

 جمال الضاا  ااارج . 

إن الصني قد قامت تننشطة يف جمال الضاا  اليت 
األخرية واحلكومة قد ساعدت عمى  ،ازدهرت يف السنوات

 ة.ترفيع مستوى األنشطة الضاائية م  ناحية النوعية والكمي

إن العديد م  الكميات تتيح حمقات دراسية يف 
وإننا نشيد تالدليل الذي حارته أوسا،  ،جمال قانون الضاا 

وإننا حاولنا أن حنضو الدراسات يف جمال الضاا  ااارج  
ألن قانون يف هذا الال يواجه نظرًا م  التحديات املتمثمة 

ينية حوافو تقدم احلكومة الص .يف التطور السريع هلذه املادة

ميني لتشجيع و لألكادمييني واحلقوقيني واملسؤولني احلك
 تعممهم لقانون الضاا .

إن معهد األحباث الضاائية يف الصني يوفر 
ويقوم  ،حمقات دراسية كثيضة لتعميم معرفة قانون الضاا 

ويقيم كذلك  .تنشر كتب مدرسية وتعميمية ومواد تثقيضية
 .مواقع شبكية

ا أشواط يف هذا الال ولك  تاختصار إننا قطعن
الطريق ما زال طويًال عمى ضو  ما هو الزم لمقيم مبهمة 

ومثمما يقول القول املنثور الصيين (لو  .جيدة يف هذا الال
أضاف اجلميع وقود إىل النار فالمهيب سوف يرتضع إىل 

 أعمى مما كان عميه).

فإن الصني تتمتع  "األتسكومايف لـ "كبمد 
ندوات وإننا نظمنا  ،طيبة مع هذه املنظمةتعالقات عمل 

قيام إننا مستعدون لم .تدريبية إلفادة البمدان النامية وحمقات
وأن نتعاون مع مويد م   "تسكواأل"مبويد م  األنشطة مع 

القدرات يف جمال القانون املنظمات والدول لتعويو تنا  
 شكراً يا سيادة الرئيس. ،الضاائ 

أشكر المغة اإلنكميوية):  (ترمجة فورية م الرئيس 
ممثل الصني عمى هذا البيان، املتحدث التايل عمى قائميت 

 .فميتضال ،ممثل كنداهو 

(ترمجة فورية م  (كندا) السيد ك. شمايشيل 
تؤيد كندا تطور  ،شكرًا يا سيادة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

قانون الضاا  الذي يهم كثريًا لتنظيم تطور التكنولوجيا 
اليت قد أنشنت  "مغيل"أود التنويه جبامعة  .ئيةالضاا
 .عدة تعطى لمطالب قبل وتعد الشهادة اجلامعية تزماال

 .وإننا منول مشاريع أياًا لمطالب املهتمني تقانون الضاا 
ولو استطعت أيااً أن أقتبس قول منثور صيين (ينبغ  دائماً 

األقل سوف نكون  أن نستهدف القمر وإن أخضقنا فعمى
 ني النجوم).م  ت

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .أعط  الكممة لمجمهورية التشيكية ،ملمثل كندا
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(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
إنين ل   ،شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .دأحاول أن أديل تبيان وإمنا أن أساهم يف حبث هذا البن

 ،أود التنويه تنتيجتني قد حتققتا منذ العام املاض 
ورشة العمل اليت نظمتها األوسا تشكل مشرتك مع  ،أوالً 

  ،وزمالئنا م  تايمندا قاموا مبهمة التنظيم ،حكومة تايمندا
قد عكس مناقشة قرير والتدية كانت ورشة العمل مضيدة وجم

كل رفيعة املستوى تشرفت حباورها وكذلك املسامهة تش
ما هو أهم هو أن مكتب األوسا قد أفمح  .متواضع فيها

، وقد عقدت ... يف نشر احملاضر يف وقت قصري حبمول
ومنذ تشري  الثاين/نوفمرب جمسة العمل يف منتصف 

 .ام حصمنا عمى احملاضر أو التقرير  هذا العآذار/مارس م
كان وضع الممسات األخرية عمى الربامج   ،الش   الثاين

اليت كانت أساسًا ملويد م  اجلهود وسوف تنته   التعميمية
والذي  ،إىل كتاب مدرس  دويل يف جمال قانون الضاا 

وهناك ورشة عمل قد متت قبل  .ار لمدورة املقبمةسوف حيُ 
يف ااريف املاض  حباور أحداث  "تراها"املؤمتر املعقود يف 
 والذي ساهم يف تعويو القدرات يف جمال ،م  البمدان النامية

وهذا املؤمتر  .خاصة لدى البمدان النامية ،قانون الضاا 
 يف جمال قانون الضاا . أيااً إىل تعويو القدراتيتوخى 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك وفد ، البيانملمثل اجلمهورية التشيكية عمى هذا 

 .عوديةملمثل املممكة العرتية الس أعط  الكممة؟ يود الكممة

(املممكة العرتية السعودية)  السيد أ. ترابزوني
 ،شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

العرتية السعودية تدعم تنا  قدرات جمال قانون املممكة إن 
لكم أن أسنل سعادة السيدة لكنين أود م  خالو الضاا  

ته الموعة الذي طالبت  ما هو وضع املركو ،ن عثمانمازال
 ؟العرتية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .ن عثمانالكممة لمدكتورة مازال .لممممكة العرتية السعودية

(مديرة مكتب األمم املتحدة السيدة م. عثمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

إننا تمقينا  ،دوتني املوقري أيها املنالرئيس، شكرًا يا سيادة 
مذكرة شضهية م  حكومة األردن اليت قالت أ�ا سوف 

وإننا ناع  .تنشئ املركو اإلقميم  لمدول الناطقة تالعرتية
وكذلك وضع  ،حاليًا اإلسرتاتيجية اااصة تافتتاح املركو

 الممسات األخرية عمى تبادل الرسائل واالتضاقات.

شكراً  ة اإلنكميوية):(ترمجة فورية م  المغالرئيس 
هل هناك أحد يود  .تهاخمن عثمان عمى مدالمسيدة مازال

اإلدال  تدلوه يف إطار هذا البند؟ سوف نواصل حبثنا لمبند 
 التاسع عصر اليوم.

تبادل العام في اآلراء حول ال -البند الحادي عشر 
التشريعات الوطنية الخاصة باالستكشاف واالستخدام 

 خارجيالسلميين للفضاء ال

أود اآلن أن أستهل حبثنا لمبند  ،املندوتون املوقرون
تبادل العام يف اآلرا  حول التشريعات "ال احلادي عشر

الوطنية اااصة تاالستكشاف واالستخدام السمميني 
 ."لمضاا  ااارج 

إن املتحدث األول عمى قائميت هو ممثل أملانيا 
 .فميتضال ،تدالسيد مشي

هورية أملانيا (مجتيد -السيد ب. شميدت
شكراً يا سيادة االحتادية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

قانونية عام ذلك خالل دورة المجنة الورد مثمما  ،الرئيس
قانون أملاين حول األنشطة حاريات لإن الت ٢٠١٠

إن إنشا  إطار أملاين لألنشطة الضاائية  .الضاائية جارية
الضاائية األملانية اليت  األملانية جو  م  اإلسرتاتيجية

هذا القانون  .٢٠١٠تشري  الثاين/نوفمرب  ٣٠اعتمدت يف 
املايل سوف يغط  مسائل خاصة تالتسجيل ومبسائل 

تضاصيل جيري الو  ،األجسام الضاائية واملسؤولية والتنمني
إعدادها وصيارتها لدى الوزارة الضيدرالية لالقتصاد 

 .والتكنولوجيا

ح حكومة أملانيا أن ختتتم ويف الوقت احلايل تسم
تشريعاتا الوطنية خالل فرتة االنتخاتات احلاضرة وذلك 

سوف يقوم تتقدمي  ،وتعد إكماهلا ،٢٠١٣يعين حبمول 
 .  إىل المجنة القانونيةالقانون الضاائ

إن وفد أملانيا يود أن يقدر النتائج اليت حققها 
دة الضريق العامل املعين تالتشريعات الضاائية حتت قيا
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ريق العامل تدعم الدول ضواستنتاجات ال ،وفيسور مارتوالرب 
 يف س  تشريعاتا.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
سوف  هل هناك م  يود التكمم تعد؟ ال يبدو. .ملمثل أملانيا

لتبادل العام احلادي عشر "انواصل إذًا حبثنا لمبند 
ة ذات الصمة يف لممعمومات حول التشريعات الوطني

عصر  "االستكشاف واالستخدام السمميني لمضاا  ااارج 
 اليوم.

 التبادل العام في اآلراء –البند الثالث 

يف إطار البند الثالث التبادل العام لممعمومات 
 National Spaceم   لدينا تيان م  السيدة آماندا مور

Society. 

) National Space Society(السيدة آ. مور 
، شكرًا يا سيادة الرئيس: رمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)(ت

 National يسعدين ويشرفين أن أقدم هذا البيان نياتة ع 
Space Society يف هذه الدورة اامسني لمجنة القانونية. 

 ،National Space Society - NSS إن
خريية خمصصة لتعويو االستكشاف يف الضاا  منظمة 

وإ�ا تنال اعرتافًا واسعًا عمى  ،يف الضاا  واألنشطة املنهولة
فمها  .أ�ا املنظمة اجلماهريية الرئيسية يف جمال الضاا 

[؟يتعذر  مجيع أحنا  العامل، إ�ا تنشر أعاا  وفصول يف
�ا تغط  أهم قد نالت جبائوة أل مةه  جممساعها؟] 

 .التطورات يف الضاا 

ع  حياول أن يعوز التغيري االجتما NSSـ إن ال
واالقتصادي والتكنولوج  إلعال  مستوى العيش البشري 
لتحاري اليوم الذي سوف يعيش فيه البشر ويعمل يف 

تبذل جهوداً خاصة لويادة الوع  لدور  NSSإن الـ  .ضاا ال
إن  .االستخدام السمم  لمضاا  ااارج األمم املتحدة يف 

س رئيس الكوتو دوميرتو دوري  تروناريو الضريق يام السيد 
هو توما هودجكينو و سيد الومالح فاائ  ساتق لرومانيا و 

كتب الضاا  والتكنولوجيا املتقدم لمواليات املتحدة مدير م
نا شخصيًا كممثمة ن عثمان مديرة األوسا وأوالسيدة مازال
لتطورات الضاائية الدولية كل عام يف مؤمتر ا  .التمع املدين

 قدم جائوات.األفراد واجلماعات وتتكرم  NSSـ فإن ال

تقدم فقط مرة كل هايالن" ت و روت"إن جائوة 
يف عام ديامانديو  ريلذي فاز بذه اجلائوة كان تيتوا ،سنتني
[؟يتعذر وكذلك جائوة  "اإلكسربايو"إلدارة مؤسسة  ٢٠١٠

وجائوة عام  ،اليت تعطى أياًا مرة كل سنتنيمساعها؟] 
؟يتعذر [واجلائوة  "،اجلاكسا هيا توسا"قدمت لضريق  ٢٠١١

وآخر جائوة أعطيت  ،عطى تني احلني واآلخرتُ مساعها؟] 
اعرتافًا تنعماله لتطوير مضهوم  "فرمي  دايس "لعامل الضيويا  

[؟يتعذر   spaceوجائوة الــ .املستوطنات الضاائية البشرية
عطى ثالثة منها كل يُ  ... ... تعطى مرة كل سنةمساعها؟] 

يف افتتاح احلدود الضاائية عام لالعرتاف تاالجنازات الكبرية 
 وسوف نعم  ع  الضائوي  بذه اجلائوة.

مؤمتر  NSS ـعمى املدى ثالثني عامًا قد نظمت ال
 from"كان   ٢٠١١تطوير الضاا  ااارج  والشعار لعام 

the ground up" "د،حاولوا جب "م  األر  حىت أعاله 
وسوف يضتتح هذا املؤمتر تقمة  ؟نصل إىل هناككيف 
الستثمار تالضاا  حيث هناك موجة جديدة م  خاصة ل

املستثمري  الذي  سوف يتعممون كيف ميك  تسويق 
وملويد م  التضاصيل أحيمكم إىل املوقع الشبك   .أفكارهم

www.nss.org. 

أود أن أتدي مالحظات قميمة عمى  ،يف ااتام
أود أن أهنئها عمى  .شرف الدورة اامسني لمجنة القانونية

ونود  .وأمتىن هلا كل النجاح ،افل امسني عامتارخيها احل
اإلعراب ع  خالص الشكر لألمانة وملوظض  مكتب األوسا 

نتطمع إىل العمل  .عمى عممهم املاين خالل األعوام املاضية
مع المجنة القانونية وجلنة الضاا  ااارج  والتمع األمم  

وم   ،م  أجل جمب منافع الضاا  إىل شعوب األر 
 .شعوب األر  إىل الضاا  ااارج  لأجل نق

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
م  لك إننا تذلك نكون قد اختتمنا حبثنا لمبند الثالث 

 هذا االجتماععما قريب سوف نرفع  ،أعمالنا هلذا الصباح
حبيث يتسىن لمضريق العامل املعين تالبند احلادي عشر تعقد 

 وقبل أن أفعل هذا أذكريدة مارتو. ترئاسة الساجتماعه 
 الوفود تربنامج العمل لعصر اليوم.

تنا إذاً عصر اليوم لمبند سوف نمتق  ونواصل دراس
وإىل دراسة واستعرا  التطورات ذات الصمة "الثام  وهو 
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كما أننا سوف نواصل دراستنا لمبند التاسع وهو آخره".  
د احلادي عشر والبن ،"تنا  القدرات يف جمال قانون الضاا "

العام لممعمومات ع  التشريعات الوطنية ذات "التبادل 
يف الصمة تاستكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه 

املعين تاألررا  السممية  لوالضريق العام ."ألررا  السمميةا
النمسا،  ةممثم ةسوف يمتق  يف اجتماعه الثاين ترتؤس السيد
 ال.ا املقرتح؟ هل لديكم أي أسئمة أو أي تعميقات عمى هذ

تقدم تنن أود أن أذكر السادة أعاا  الوفود 
ألمانة التصويبات احملتممة عمى قائمة املشرتكني املؤقتة واليت ل

انة أن حبيث يتسىن لألم ٢مت توزيعها كورقة مؤمترات رقم 
 أي تشطيبات ينبغ  أن تقدم .تنته  م  قائمة املشرتكني

 .خطياً عصر اليوم عمى أقصى تقدير

و م  النمسا تغارد مار مر عو اآلن السيدة إوأد
لرتؤس االجتماع الثاين لمضريق العامل املعين تالبند الثاين 

 .عشر

 هذه اجلمسة ونمتق  يف الساعة الثالثة.  رفعت

 ٠١/١٣اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


