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COPUOS/LEGAL/T.831 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣١ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ٤ اإلثنني
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١١/١٥تتحت اجلمسة يف حوايل الساعة اف

 افتتاح الجلسة

 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
السيدات ، السادة أعضاء الوفود، أصحاب السعادة

 .أهالً وسهالً تكم ،والسادة

أود أن أفتتح االجتماع الواحد والثالثني تعد املائة 
  املتفرعة عالثامنة م  اجتماعات المجنة الفرعية القانونية 

 .السممية لمفضاء اخلارج االستخدامات جلنة 

 برنامج العمل

ويطيب يل أن أعممكم تربنامج العمل عصر 
هو حيث أننا سوف نواصل دراستنا لمبند الثام  و  ،اليوم

ربوتوكول الذات الصمة مبشروع تطورات دراسة واستعرا  ال"
ق املتعمق تاملسائل اخلاصة تاملوجودات الفضائية املمح

مث البند  "،عمى املعدات املنقولة ةتاتفاقية الضمانات الدولي
مث البند  "،تناء القدرات يف جمال الفضاء"التاسع وهو 

التبادل العام لممعمومات حول "احلادي عشر وهو 
 ضاءالفتشريعات الوطنية ذات الصمة يف استكشاف ال
 .ه لألغرا  السمميةستخداموا

كون هناك عر  يسوف  ،يف �اية اجلمسة العامة
كتو عمى احلطام هيو يفين يقدمه ممثل فرنسا السيد مات

مث نرفع اجلمسة العامة حبيث  ،الفضائ  ومسائل التسجيل
يتسىن لمفريق العامل املعين تالبند احلادي عشر ع  

تشريعات الوطنية تعقد اجتماعها الثاين ترئاسة السيدة ال
 م  النمسا.غارد مارتو مر إ

أن أذكر السادة األعضاء الوفود ختامًا يطيب يل 
احملتممة عمى قائمة املؤقتة ويبات ألمانة التصلأن تقدم 

حبيث  ٢لممشرتكني واليت مت توزيعها كوثيقة مؤمترات رقم 
وإن أي تصويبات يف  .القائمةتنته  م  يتسىن لألمانة أن 

 هذا الصدد ينبغ  أن تقدم خطياً لألمانة عصر اليوم.
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كر السادة األعضاء أذ  كما أنه يطيب يل أن
أو الفعالية املشرتكة م  جانب  كرت شامل دثالوفود تاحل

السياسات األوروتية الفضائية وذلك معهد االحتاد الروس  و 
الذكرى اخلمسني لمجنة الفرعية والمجنة عيد مبناسبة 

سوف تمك اليت  ،قانون الفضاءاآلفاق ع  و  ،األساسية األم
ساتعة يف معهد السياسة تعقد مساء اليوم يف الساعة ال

 ةوالدعو  ٦رقم  Schwarzberg platz ةالفضائية األوروتي
 قد مت توجيهها عمى كل السادة أعضاء الوفود.

هل لديكم أي أسئمة أو تعميقات عمى هذا 
 اجلدول املقرتح؟ ال.

ذات الصلة تطورات دراسة واستعراض ال -البند الثامن 
الخاصة بروتوكول المتعلق بالمسائل البمشروع 

بالموجودات الفضائية الملحق باتفاقية الضمانات 
 على المعدات المنقولة ةالدولي

 ...إذاً نواصل دراستنا لمبند الثام  

... [توقفت الرتمجة الفورية يف هذا اجلوء م  
يسا. وتعد أعطى الرئيس الكممة ملمثل إندون احملضر، حيث

رتمجة عادت ال تبضعة دقائق تدء ممثل إندونيسيا تيانه
 ] ...الفورية

 (مجهورية إندونيسيا)السيد ك. س. سوبروجو 
 .األنشطةيف  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ...

الرجاء الصاحل س رأتعد أن صادقت عمى اتفاقية وإندونيسيا 
ع  املصاحل يف املعدات املنقولة والربوتوكول  ٢٠٠٧سنة 

توكول وع  تتاتع املفاوضات احلالية تشنن مشروع الربو 
ت يف كندونيسيا قد اشرت إو  .املوجودات الفضائية تاهتمام

الدورة اخلامسة لمجنة اخلرباء احلكوميني يف روما يف 
ندونسيا ترى أن مستقبل تروتوكول إو  .ملاض شباط/فرباير ا

املوجودات الفضائية اهلدف منه هو تداول مسنلة اهلامة 
يؤثر هذا عمى  وال ،اخلاصة تتمويل أنشطة الفضاء التجارية

األعضاء يف معاهدة  ،التوامات الدول األعضاء وحقوقها
وهذا الربوتوكول ع  املوجودات الفضائية يف  .األمم املتحدة

ألمم امبادئ املستقبل سوف يمتوم تاملعاهدات احلالية و 
وتوزيع احلقوق  .املتحدة اليت تنظم أنشطة الفضاء
ء واألطراف ينبغ  واملسؤوليات فيما تني املشرتكني يف الفضا
، هذا ملعاهداتيف اأن تكون متساوية ووفقاً لممبادئ الواردة 

إضافة الربوتوكول لمممتمكات ينبغ  أن يكون متوازنًا وأن 
يظهر عمى مصاحل املشرتكني مجيعًا وحيم  مصاحل البمدان 

مدان النامية لمخدمات النامية والسيما السهر عمى وصول الب
وجودات الفضائية واملمتمكات تقدمها امل العامة اليت
 وشكراً جويالً. ،الفضائية

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
م  ليس هناك  .ندونيسيا عمى هذا البيانإلمسيد ممثل 

هل م  راغب يف  ،متحدث يف القائمة ع  هذا البند
دراسة "سوف نواصل دراستنا إذاً هلذا البند الثام   احلديث؟
نواصل  ،حىت �اية البند  آخره"را  التطورات إىلواستع
 إذاً غداً صباحاً إن شاء اهللا. هدراست

 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء -البند التاسع 

يطيب يل اآلن أن نواصل دراستنا لمبند التاسع 
متحدث  األول  ".تناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"وهو 

سفري كولومبيا الذي يف القائمة هو صاحب السعادة 
أحيل والكارييب، يتحدث نياتة ع  جمموعة أمريكا الالتينية 

 .تفضل ،إليه الكممة

(مجهورية كولومبيا) السيد ف. باديال دي ليون 
، شكرك يا سيادة الرئيسأ(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

فإن  ،البحث وهو البند التاسعقيد مموضوع لتالنسبة 
تنن  اً راسخ اً لالتينية والكارييب تؤم  إميانجمموعة أمريكا ا

التعاون اإلقميم  والدويل هو م  األعمدة الرئيسية اليت ينبين 
وهذا سوف ميك  م   ،عميها استخدام الفضاء اخلارج 

تبادل املعرفة واملمارسات الطيبة وكذلك تناء القدرات عمى 
 اً ضأمهية أكثر أي  وهذا يكتس .الصعيدي  الوطين واإلقميم 

 .يف جمال قانون الفضاء يف البمدان النامية

وم  مث فإننا حنث األمانة عمى أن تسعى إىل 
اتفاقات تالتعاون تني املؤسسات العامة واخلاصة يف جمال 

وكذلك مع املنظمات عمى املستوى اإلقميم  م   ،التعميم
لكم ، أجل النهو  تربامج التدريب عمى قانون الفضاء

 الرئيس.الشكر اجلويل السيد 

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
السيد صاحب السعادة سفري كولومبيا الذي حتدث نياتة 
 .ع  جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب عمى هذا البيان
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 هو السيد ممثل املممكة املتحدة،واملتحدث التايل يف القائمة 
 .تفضل

يطانيا (املممكة املتحدة لرب السيد س. مستشار 
(ترمجة فورية م  المغة العظمى وأيرلندا الشمالية) 

تعميم ال ،السادة أعضاء الوفود ،سيادة الرئيساإلنكميوية): 
تالنسبة لقانون الفضاء هو مسنلة هامة تالنسبة لعدد كبري 

ومعهد لندن لسياسات  ،شرتكني يف هذا املوضوعاملم  
يف قائمة  وذلك ،٢٠٠٨الفضاء والقانون قد مت إنشاؤه يف 

واملعهد يوفر  .البحوث يف جمال الفضاء وسياسات الفضاء
هذا إضافًة لمبحوث  ،فرصًا لمدراسات العميا لمدارسني

وفر دورات موجهة لربامج الطمبة يو  ،والدراسات العميا
[؟يتعذر وذلك يف مؤسسات أخرى  ،والدراسات العميا

ت تمك ذا املعهد كانهلم  تني الدورات املبكرة مساعها؟]. و 
دم هذا لمطمبة قُ تالنسبة ... الدورة ع  التنمني يف الفضاء 

ويف الفرتة األخرية وفر نسقًا لمقانون لطمبة  ،النيجرييني
الذي  يدرسون ؟] [؟يتعذر مساعها؟] الكنغ سكولوج [؟

نامج اثنان م  إنكمرتا وم  تسعة م  هذا الرب  .عمم الفيوياء
خمتمف البمدان يف يرلندا والستة اآلخرون م  أوواحد م  

 .العامل

واملعهد أيضًا يعقد ندوات عالية املستوى ودورات 
والطمبة الدارسني  ،ع  املوضوعات والسياسات اهلامة

ُقدِّم هلم خيار [؟يتعذر مساعها؟] قد لمحقوق يف جامعة 
 لدراسة قانون الفضاء وذلك يف السنة األخرية.

لكم الشكر عمى إتاحة الفرصة لك  خنربكم ع  
 عض ترامج التعميمات الرتتوية يف املممكة املتحدة.ت

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .السيد ممثل املممكة املتحدة عمى هذا البيان الطيب

 ،تفضل ،واملتحدث التايل يف القائمة هو السيد ممثل أملانيا
 تيد.-مشيدتالسيد 

(مجهورية أملانيا تيد -السيد ب. شميدت
شكراً يا سيادة  حتادية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):اال

تعرتف أملانيا  ،السادة أعضاء الوفود ،سيادة الرئيس. الرئيس
بذل اجلهود وتويل أمهية لتاآلثار املتمخضة ع  هذه الدعوى 

وأملانيا ه  م  تني املؤسسات  .قصوى هلذه املسنلة
ولديها هذا  [؟يتعذر مساعها؟]األساسية يف جمال تنفيذ 

واملعهد  ،املعهد اخلاص تقانون الفضاء يف جامعة كولونيا
انون الفضاء مع الشركاء قيف يتعاون بمة يف تناء القدرات 

 .الدوليني

فإن  ٢٠١٠أكتوتر تشري  األول/أكتوتر ويف 
جامعة حماضرات ع  قانون الفضاء قد مت عقدها يف 

 .ا يف الصنيلمتكنولوجيهارتني ومعهد تيهانغ؟] يف تكني ؟[
فإن قانون الفضاء قد مت  ،٢٠١٠أيمول أيمول/سبتمرب ويف 

تنغالور يف اهلند، تعميمه يف كمية احلقوق يف جامعة اهلند يف 
ومؤمتر متعدد التخصصات وقد مت تنظيمه تالتعاون مع 

وإعالن ع  خطة  "ماغيل لقانون الفضاء واهلواء"جامعة 
 .تهاحلطام الفضائ  قد مت صياغم  تخفيف لم

ومكتب الشؤون اخلارجية والوزارة الفيدرالية 
عالقات أو [؟يتعذر مساعها؟] لمتعاون االقتصادي قد 

دورات مع جامعات أخرى يف العامل م  خالل ما يعرف 
 [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟].مبعهد 

ترنامج لمتعميم الذي تصدره هذه املؤسسة يدعى و 
الربنامج لمألكادميية خمصص هذا  "،جورج فيستا"ترنامج 

لصناعة وفرص العهد تام  البمدان النامية والبمدان احلديثة 
 .الوماالت حاليًا متوفرة يف كل جماالت الدراسة واألحباث

لقدرات تاوميك  أن يتم االستفادة منها م  أجل النهو  
واملتقدمون يدعون إىل الذهاب إىل  .يف قانون الفضاء

يف البمدان املعنية والسفارة سوف [؟يتعذر مساعها؟] السفارة 
ولك  ندع وضع  .تقدم هلم مويدًا م  اإلرشاد والتفاصيل

تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة اخلمسة تشنن الفضاء 
فإن معهد كولونيا يوفر جمموعة م  الوثائق  ،اخلارج 

وهذه املنشورات جيري  .األساسية ع  قانون الفضاء
 ،ضرورية ع  قانون الفضاءاستيفاؤها وقد توفر البيانات ال
نسخة م  قواعد البيانات إضافة إىل نسخ الكتب فإن 

 .٢٠٠٦قد مت توفريها منذ اإللكرتونية 

ولك  نسهل العمل عمى المجنة الفرعية القانونية 
موجود يف هنا، فإن الوصول إىل هذه النسخة اإللكرتونية 
 هذه الدورة كما كان احلال يف السنوات املاضية.

فإن  ة،م  املعمومات ع  األنشطة احلاليوملويد 
اآلن يف هذه  توزيعهجيري التقرير السنوي ملعهد كولونيا 

 لكم الشكر اجلويل السيد الرئيس. ،الدورة
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توجه أ :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ملانيا عمى هذا البيان. ليس هناك م  أتالشكر لمسيد ممثل 

راغبة يف احلديث ع  هذا  يطمب الكممة، هل هناك وفود
البند البند التاسع؟ ال. إذًا سوف نواصل دراستنا لمبند 

 التاسع غداً صباحاً إن شاء اهللا.

التبادل العام للمعلومات حول  -البند الحادي عشر 
الفضاء التشريعات الوطنية ذات الصلة في استكشاف 

 ه لألغراض السلميةواستخدامالخارجي 

أود اآلن أن أواصل دراستنا السادة أعضاء الوفود 
حول التبادل العام لممعمومات "لمبند احلادي عشر 
الفضاء يف استكشاف ذات الصمة التشريعات الوطنية 

 لألغرا  السممية. هواستخداماخلارج  

املتحدث األول يف القائمة هو السيد ممثل 
 .زدلاسيد ماكدونال ،تفضل ،الواليات املتحدة األمريكية

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

ع  يسعدنا أن هذه المجنة تتبادل املعمومات  ،الرئيس ةداسي
التشريعات الوطنية املتعمقة تاالستخدام السمم  واالكتشاف 

 ا مت تقدميهيت  الو ونرى أن العر  ،السمم  لمفضاء اخلارج 
، [؟يتعذر مساعها؟] اض  كانت جمديةيف العام امل

واملناقشات املستمرة سوف تساعد أعضاء المجنة عمى 
تفهم خمتمف النهج اليت تنتهجها البمدان تالنسبة هلذا 

وإننا سعداء تصفة خاصة مبستوى املناقشة لمفريق  .املوضوع
وحن   ،كرئيسمارتو  العامل واليت استفادت م  قيادة السيدة 

 .الفريق العامل هذا العام ى دوراتنتطمع عم

ومنذ االجتماع األخري لمجنة الفرعية كان هناك 
األمريكية مبا تغيريات يف هيكل القانون يف الواليات املتحدة 

ويف السنوات  .يتعمق تربامج الفضاء التجارية والوطنية
اخلمسني املاضية فإن قدرًا كبريًا م  التشريعات قد مت سنه 

وعمى  .الفضائ  التجارية والوطنيةفيما يتعمق تالربنامج 
م  قوانني الفضاء اجلديدة اليت أعمنا عنها يف كثري خالف ال

فإن التشريعات الوطنية  ،هذا البند[؟يتعذر مساعها؟]  إطار
والقانون موحد. قانون يما يتعمق تالفضاء فمم تظهر يف ف

نغرس األمريك  وتدوي  القوانني املختمفة اليت يقدمها الكو 
واليت مت سنها إىل قانون تعد توقيع الرئيس عميها  لمرئيس

موضوع إىل كل منها وحسب جيري تنظيمها حسب  
ولك  ليس هناك عنوان موحد لربامج الفضاء ذلك  ،عناوي 
التنظيم هلذه الموعة م  القوانني قد مت إنشاؤه نظام ألن 

يتم حىت التفكري يف  وذلك قبل أن ١٩٢٦يف عام أساسًا 
فإن األحكام املتعمقة تربامج  ،ومرورًا م  هذا .هذه الربامج

انني الفضاء التجارية والوطنية قد مت تعثرتا يف جمموعة القو 
  الذي قدمناه منذ تضعة سنوات منذ العر ونه تذكر توهذا 

 فعمى سبيل املثال تعض .التشريعات الوطنية األمريكية  ع
تشنن التبادل  ١٥م  هذه األحكام وردت يف الورقة 

وهو  ٤٢العنوان  تجاري والتجارة والبعض يف اجلدول يفال
وهو  ٤٩الصحة العامة والرفاهية والبعض يف العنوان رقم 

 .يتعمق تالنقل

وكجوء م   ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب ويف  
جهود أوسع يف الواليات املتحدة لتنقيح والتنكيد عمى 

ى فإن الرئيس قد وقع عم ،القانون الفيدرايل الدائم والعام
والذي ينظم األحكام اخلاصة  ٦١٤و ١١١قانون عام رقم 

لربامج الفضاء الوطنية والتجارية ويؤكد عمى األحكام الواردة 
وترنامج الفضاء  ٥١العنوان رقم  .يف جمموعة القوانني

ال ينص عمى  ٦١٤و ١١١التجاري والوطين والقانون العام 
ج كما أنه ال يعدل أو يستبعد أي ترام  ،ترامج جديدة

وإمنا تدًال م  ذلك فإن القانون يؤكد عمى القوانني  ،حالية
وذلك مبا يتفق مع السياسات والنيات والغر   ،املوجودة

هيكل يف الوقت ذاته يشري إىل م  التشريعات األساسية و 
ونقص يف  ،التنظيم ويويل التناقض وأوجه الغمو  والثغرات

يف االنرتنت يف  ميك  أن ترونهلألمانة و القانون قد مت تقدميه 
يا أشكرك [؟عنوان املوقع؟] [؟يتعذر مساعها؟]. املوقع 

 سيادة الرئيس.

 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ملتحدة األمريكية عمى الرئيس: أشكر السيد ممثل الواليات ا

ليس لدي أيضًا أي أحد يف القائمة وليس  .هذا البيان
هذا البند، وم  مث  هناك أي وفد راغب يف احلديث ع 
 إن شاء اهللا. ،سنواصل دراستنا هلذا البند غداً صباحاً 

 العروض الفنية

نواصل يطيب يل اآلن أن ، السادة أعضاء الوفود
دراستنا لمبند الثاين عشر واالقرتاحات [يستدرك املتحدث]. 
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ونذكر مقدم العر  الفين  ،ر  فيننستمع إىل عمعذرة، 
وبذا أعط   ،ى عشري  دقيقةن العر  الفين يقتصر عمنت

الكممة لمسيد ماريو هوكتو م  فرنسا الذي سوف يتقدم 
لفضائ  والتسجيل وما يتصل بذا العر  ع  احلطام ا

 موضوعات. م تذلك 

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد م. هوكتو 
سوف  ،شكرًا يا سيادة الرئيس فورية م  المغة الفرنسية):
ائ  يف إطار اخلطوط اإلرشادية أحدثكم ع  احلطام الفض
وسوف أ�  حديث   ٦٢٧٧اليت اعتمدت يف القرار 

 تاإلشارة إىل تعض النقاط املتعمقة تالتسجيل.

 ،يف معر  احلطام سنحتدث ع  إعادة الدخول
ش ء ع   ،�اية العمر ومناورات التفادي لالصطدامات

وسوف أعر  عميكم  .التشريعات وع  التسجيل
ة املتعمقة تالسجل الوطين الفرنس  مث املعمومات األخري 

 .سوف أنته  جبوانب عدم تسجيل السواتل

 ،ولك  قبل ذلك أود أن أعر  عميكم خريطة
وآمل أن تكون واضحة ك  تتفهموا نتيجة أكثر م  مخسني 

عممية  ٤٧٠٠عامًا م  استكشاف الفضاء وأكثر م  
ساتل وضعت  ٦٠٠٠وأكثر م   ١٩٥٧إطالق منذ عام 

ر وسوف جتدون هنا نقطة األوج واالخنفا  وكل ما يف املدا
 GPSالـ ما يتعمق تسواتل الرات  وكل ،يتعمق تاملدار املتدين

د يف مدارات ثاتتة تالنسبة وكذلك السواتل اليت توج ،ويونا
 .لألر 

مركب  ٥٠٠٠هذا الرسم التوضيح  يظهر 
ن ألنظرًا  ،١٩٥٨فضائ  منذ وجود هذه األجسام يف عام 

دة يف اتل مدار قد أطمق م  جانب الواليات املتحهناك س
هذا هو املدار املتدين م   .وما زال يف مداره ١٩٥٨عام 
وجتدون هنا النقطة املركوية يمو مرت، ك  ٢٠٠٠إىل صفر ٩

واهلدف هنا هو يمو مرت، واليت تتناسب مع مدارات املائتني ك
استخدام السواتل يف �اية عمرها جلعمها تدخل م  جديد 

وهنا جتدون ممرات لالتصال واهلدف هنا  . الال اجلوييف
 عود.ليس اهلبوط وإمنا إعادة الص

هذا هو إذًا توضيح لممدارات املتدنية وخطر 
 .االصطدام واحلطام الفضائ  وما إىل ذلك

تدين وجتدون هنا املدار املهذا الرسم يتعمق أيضًا ت
يالن ه  نقطة األوج واالخنفا  ودرجة االحنناء ودرجة امل

 ٩٠وجتدون هنا السواتل القطبية تدرجة  كيمو مرت. ٣٥٠
 .واهلدف إذاً هو اهلبوط تالنسبة إىل هذه السواتل ،درجة

كيمو  ٣٥٦٣٦أما الساتل الثاتت تالنسبة لألر  
قة وتسجمون هلدف هو إعادة الصعود إىل هذه املنطمرت، ا

فعًال أن تعض السواتل قد تقيت مثمما كانت يف �اية 
 عمرها ومل تصعد م  جديد.

هنا أيضًا درجة امليالن والنقطة املركوية الثاتتة 
تالنسبة لألر  مع جمموعة السواتل العممية ومعمومات ع  

 .موقعها

كان   ،٢٠١٠وهنا سوف أريكم ما حصل يف 
الال اجلوي تالنسبة  هناك حالتان م  إعادة الدخل يف

قة أو أجهوة محل تدعم طمِ إ�ا هياكل مُ  ،مني فرنسينييلسات
 "،سيمدا"إ�ا سواتل  .الساتل املتدين وتطمق الساتل الفوقاين

 .أول ساتل عاد تعد سنة أما الثاين فعاد تعد تسعة سنوات

أما تالنسبة لعمميات �اية العمر تالنسبة لممدارات 
ل الدقيقة اليت عادًة تدراسات حول السوات إننا قمنا ،املتدنية

س هو الذي ير جمموعات أو تشكالت. إن الكنتطري يف إط
إ�ا تستهدف ... يشغمها وهذه السواتل يف �اية عمرها 

وكنا نريد تفادي االصطدام مع سواتل  .اقتصار عمرها
حيث إ�ا دائمًا تطمق يف إطار جمموعة وعمميات  ،أخرى

ألننا نرى أن هناك إعادة اقتحام  ،إجياتية�ايات احلياة تمك 
نفس الش ء  .سنة ٢٥ال اجلوي يف غضون أقل م  ال

لثالثة أطنان لعام "يوتيل سات" حصل تالنسبة لساتل 
الذي كان يف مدار ثاتت تالنسبة لألر  والذي  ٢٠١٠

استطعنا أن نصعد ته فيما ميتد وراء تداتري �اية العمر 
نطقة دف  السواتل الثاتتة تالنسبة إذًا إىل م، وصى باامل

 .٦٢٢١٧لألر ، وفقاً لمقرار 

د ز عدلو و لدينا يف ت ،طر االصطدام اآلنأما ع  خ
ساتل يف هذه  ١٨ز لو و م  السواتل اليت يديرها مركو ت

 .االصطدامات وإننا نقوم مبناورات لتفادي ،املرحمة
ونستخدم معمومات تصدر ع  نظام إدارة الفضاء لمواليات 

الذاتية لممتاتعة  ناتونكمل هذه املعمومات تبيا ،تحدةامل
 .املتنتية ع  الرادارات
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ساتل تديرها  مثانية عشرهناك  ،إذًا مثمما قمت
 ٣٥٣كان هناك   .ز ولك  أعطيكم فكرة ع  النطاقلو و ت

إنذار مت تمقيها م   إثىن وتسعنيخطر مت حتديدها و 
ية ري إضافمث طمبنا تتدات ،م  الواليات املتحدة "جيسبوك"

 ،مناورة تفاديـثالثة عشر مناسبة وقمنا ت إحدى وعشري يف 
 ألن اخلطر كان يبدو مرتفعاً لمغاية.

ولكننا نسجل  ،ليس لدي تيانات األعوام الساتقة
والسنوات  .ارتفاعًا كبريًا ألمثال هذه التداتري واألنشطة

القادمة سوف تضطرنا أيضًا إىل أن نعوز قدراتنا املعموماتية 
 .هذه الشؤون البشرية يف آن واحد إلدارةو 

كما تعممون كل ذلك يتم يف إطار تشريعات 
 ١٠فضائية جديدة اعتمدتا فرنسا تقانون أصبح نافذًا يف 

وهناك أمور متبقية فيما  ،٢٠١٠كانون األول/ديسمرب 
يف تعد نشر يتعمق تالموائح واألوامر التنفيذية اليت سوف تُ 

ومسرية  ذلك جوء م  حتميل وكل[؟جورنال أوفيسييل؟] 
 .هامة ترم  إىل ترخيص ومراقبة كل عمميات السواتل

مبا يف ذلك  ،ويف إطار هذا التنظيم والتشريع
لدينا هذه التداتري  ،التنظيم الفين واختاذ التدتري االحرتازية

ع  األر  وكذلك املناورات ملنع االصطدام تسواتل أخرى 
عويو األم  فيما يتعمق وأيضًا تداتري لت ،ومحاية الكوكب

 مبصادر القوى النووية.

وإننا طورنا أيضًا أدوات نستطيع أن نتيحها 
فيما يتعمق تاملركو  ،خاصة مشغل اإلطالق ،لممشغمني

 ،الفضائ  لغويانا وكذلك لممشغمني املعنيني تإعادة الدخل
 .عاماً  ٢٥وحساتات لنهاية العمر عمى أساس قاعدة 

د إمكانية االصطدام وهو حتدي ،وهناك ش ء هام
ينبغ   .وإنه ش ء يكتس  أمهيته اآلن ،يف فرتات اإلطالق

إننا نقدم  ،أن تعمموا تنن ذلك أصبح شيئًا رمسيًا اآلن
ما ه  خماطر االصطدام تاحملطة  آريانتالنسبة لكل إطالق 

ونفعل نفس الش ء تالنسبة لممركبات الروسية لو   ،الدولية
اتمنا ويف مسارها إىل كانت يف مدارها وقت إطالق سو 

ويف املستقبل رمبا تالنسبة إىل املركبات الصينية  .احملطة الدولية
ت املنهولة الصينية لمتنكد م  أن ليس هناك أي والرحال

 ريان م  غيانا.آطر عندما نطمق خ

أود أن أشري  ،واآلن عمى ضوء التشريعات القائمة
س يكنإن هذه التشريعات تعين أن ال .إىل جانب التسجيل

س قد أنشن يإن الكن ،هو املسؤول ع  السجل الوطين
وهذا املكتب  .عنه كتبًا معنيًا لمتسجيل وأنا مسؤولم

مسؤول ع  إجياد املعمومات اخلاصة تالتسجيل ونقمها إىل 
إىل مكتب األوسا ك  يدجمها يف قاعدة تياناته وفقاً  ،هنا

 التفاقية التسجيل.

إذاً  ،ت أرقام ألنين راجع ،٢٠١٠عودة إىل العام 
تيكا يف املدار  ،فرنس  ثالثة سواتلالسجل مى الأدرجنا ع
وهذا الساتل قد  "،ساتيل إنتـ "تالنسبة ل W3Pاملتدين 

إذًا هذا هو الساتل  ،فشل يف الوصول إىل مداره الثاتت
سوف يبقى لألسف عمى مدى سنوات طويمة عمى املدار 

GTO،  أطمق قد  "تاس كا"ساتل والساتل الثالث هو
هذه السواتل الثالثة قد  م  تايكنور وإنه يف مداره اآلن.

عنصر  ١٢أدرجت عمى السجل الفرنس ، إضافة إىل 
يف  ٥ألننا أطمقنا ست مرات آريان  ،متعمقة تالساتل آريان

وهذه العناصر  .جهاز إطالق ١٢العام املاض  وذلك يعين 
وإ�ا مسجمة عند فرنسا وأطرح م   GTOه  يف مدار 

 ١٩٦٥اجلسمني املذكوري  آنفاً. إذًا تالنسبة لعام  ذلك
الذي  "آسترييكس"الذي كان تاريخ الساتل الفرنس  األول 

مركب فضائ  وم  تينها  ١٦٢أطمق م  الصحراء لدينا 
وك  أعطيكم فكرة عما ميثمه هذا فمدينا  .ساتل فقط ٨٤

جهاز  ٥٣ زائد ١٢٨جهاز إطالق وم  تينها لدينا  ١٧٨
وهناك  ،نشط ٤١نشط وساتل غري  ٤٣ينا ولد ،إطالق
تإعادة الدخل وعمرها يويد ع  مخس وعشري  عاماً  ١٣

 عاماً ه  قاعدة حديثة. ٢٥ـ ألن قاعدة ال

كدولة إطالق وحسب اإلعالن الذي   ،يف اخلتام
نقل إىل مكتب األوسا فإننا تالنسبة لمسواتل اليت تطمقها يُ 

  ٢٠١٠يف عام  ،تالنياتة ع  مشغمني اجلانب ،آريانم  
غمني األجانب وأمام شساتل تالنياتة ع  امل ١١كان لدينا 

حسب  ،اسم الساتل إنين أضع اسم الدولة املناسبة
واليت م  شن�ا أن تسجل هذا  ،املعمومات اليت يف حوزيت

 .الساتل

ذه السواتل اإلحدى عشر وآمل إذًا أن تالنسبة هل
حلظات ا معمومات ع  التسجيل، وقمت قبل نسيكون لدي
ساتل اليت  ٣٥٠٠ساتل يف املدار وهناك  ٦٥٠٠أن هناك 
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 .غري املسجمة حالياً  ٣١٨ما زالت يف مدارها وم  تينها 
اليت  ريانأما حمميًا فبالنسبة آل .هذا تالنسبة لمنطاق الدويل

إننا أطمقنا  ٢٠١٠و ٧٩إذاً تني  ،٧٩تدأت فرتة عممها يف 
هو عدد  ٣٢٤ـ ولك  هذا العدد ال ،ساتل ٣٢٤أكثر م  

السواتل اليت ما زالت يف مدارها اآلن واليت أطمقتها آريان 
وهذه السواتل  .ساتل غري املسجمة ٨٢وم  تني هذه هناك 

وعندما ننظر  .متثل حوايل رتع العدد الكم  لمسواتل ٨٢ـ ال
يف كيفية توزعها فإننا نرى أن ذلك ميثل حوايل عشري  دولة 

تحمل تعد مسؤولية هذه  تأو جمموعة م  الدول اليت مل
 .السواتل

تالنسبة  ،إذًا هناك املاض  مث هناك املستقبل
لمماض  ما ميك  أن يتم هو مساٍع ثنائية تني فرنسا وهذه 

 .موعات م  الدول يف حماولة حلسم املشكمةالالدول أو 
أما تالنسبة لممستقبل فسيكون م  املرغوب فيه أن جند 

ا ليس هذا العام وإمنا يف رمب ،وليس م  املستحيل ،إظهار
أن تعود فرنسا تبعض االقرتاحات م  أجل حتسني  ٢٠١٢

أنه ل  يتفاقم ك  جيوز  ،آمل عمى األقل ،هذا الوضع الذي
 لنا إجياد حل مبعية اآلخري .

كما تعممون إنه لعام هام تالنسبة لنا   ،يف اخلتام
تالنسبة لممركو الفضائ  يف غيانا سوف نقيم جهاز 

وكذلك جهاز اإلطالق األورويب  "سيوز"جلديد اإلطالق ا
إذًا هناك تعويو وتكثيف إليقاع حاالت اإلطالق  ".فيغاس"

جيل ه  مسنلة أمتسك إذًا مسنلة التس ،م  غيانا الفرنسية
 شكراً لكم. ،با كثرياً 

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
اك أي وفد هل هن .عمى هذا العر  اجليدهوكتو لمسيد 

 .لايود طرح أسئمة عمى احملاضر؟ السيد كوت

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
 ،سيادة الرئيسيا شكرًا جويًال  فورية م  المغة اإلنكميوية):

يف هذه المجنة الفرعية إن مسنلة التسجيل وعدم التسجيل 
خاصة فيما يتعمق تعمل الفريق  ،نوقشت ملدة طويمة لمغاية

 .٢٠٠٧املعين مبمارسة التسجيل يف إطار قرار اجلمعية يف 
ولكننا مع ذلك قد استمعنا إىل عر  شيق ومفيد م  

 ٣٢٤والذي يفيد تنن م  تني  ،جانب الوفد الفرنس 
هناك مثانية  ،٢٠١٠و ١٩٧٩تني  آريانساتل أطمقتها 

م  يف املائة  ٢٥وذلك يعين  ،سواتل فقط اليت مل تسجل
 السبب؟ ما هو ،السواتل

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس: 
 هوكتو.أعط  الكممة لمسيد 

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد م. هوكتو 
نعم ، شكرًا عمى هذا السؤالفورية م  المغة الفرنسية): 

 ساتل ومثمما كنت يعين ذلك أن هناك ٢٨٠ذلك صحيح 
أنه م  الصعب  أعتقد ،دولة أو جمموعة م  الدول ٢٠
األفضل هو أن نستطيع   .اتة توضوح عمى هذا السؤالاإلج

لفهم ثنائية كفرنسا وكدول إطالق أن جنري مباحثات 
آمل أن تعض السواتل  ،عمى أية حال .مسببات األمور

إنين  .سوف تسجل عما قريب ٢٠١٠اليت أطمقت منذ 
 ،أثق يف تعض الدول اليت سوف تقوم مبسعى التسجيل

ت احلكومية الدولية اليت ال نشغل إزاء تعض املنظماولكنين م
ي أنه م  الالزم واملفيد أن تذهب إىل �اية منطق نترت

تفاصيل ذلك يف ولكنين أقول ال أود أن أخو   ،التسجيل
يإمسها،  ،دون تسمية تعض املنظمات أو الدولم  اآلن 

 ذكرها تامسها.

راً شك :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل هناك أسئمة أخرى؟  .عمى هذه اإلجاتةهوكتو يا سيد 

 .إسبانيا له الكممة ممثل

(مممكة إسبانيا) (ترمجة السيد ر. مورو أغويالر 
أود أن  ،شكرًا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلسبانية): 

مل عامًا اليت خت ٢٥ـ أسنل ممثل فرنسا ما ه  قاعدة ال
 عرضه؟

السيد  :المغة اإلنكميوية)(ترمجة فورية م  الرئيس 
 هوكتو.

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد م. هوكتو 
نعم أعتذر إنين مل افهم متاماً فورية م  المغة الفرنسية): 

عاماً  ٢٥ـ ولك  فيما يتعمق تبداية قاعدة ال ،تداية السؤال
إ�ا قاعدة وضعتها المجنة اجلامعة تني الوكاالت يف أمر 

د تعد ذلك يف اخلطوط اإلرشادية اليت حطام واليت مل جن
القرار وإ�ا قاعدة حن  أعضاء عرب  ٢٠٠٧عام يف اعتمدت 

إنه عدد قد نتج ع  حتميالتنا  .نضعها حمل تنفيذ IDCـ ال
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عامًا قد وضع قبل  ٢٥ـ ولكنه م  الواضح أن هذا العدد ل
اليت  ،تني قوسني ،تعض احلوادثقبل و  ،سنوات عضت

 ٢٥ـ وحبيث هذه القاعدة ت .٢٠٠٩و ٢٠٠٧حصمت يف 
فينبغ  أن  IDCـ عامًا قد أصبح التشاكك فيها داخل ال
 .يكون هناك عدد أقل ملنع خطر االصطدام

كم هناك ما ١٢٠٠ـ كما تعممون يف مداري  ال
 اليت تظهر إمكانية حصول "كاسنري"نسميه إشكالية 

إذًا اصطدام كبري كل  .اصطدام خطري يف السنوات املقبمة
واصطدامات مع احلطام الفضائ  مرة كل  ،واتمخس سن

إذًا م  األمهية مبكان أن نتحرك اليوم، وهذا أحد  .سنتني
العوامل اليت قد محمتين عمى التفكر م  جديد  وأالعناصر 

 ،يف ما نسميه تاالستدامة طويمة األمد يف المجنة الفنية
عامًا فإ�ا مىت  ٢٥الـ ك  ك  أ�  حديث  حول قاعدة ول
  طرحها م  جديد عمى تساط البحث الختصار مدة ينبغ
مشغم  اإلطالق ومشغم  ، تني قوسني، عامًا وإرغام ٢٥ـ ال

عمى أن ينص عمى مدد �اية العمر تكون أقل م   ،السواتل
 شكراً.، عادة الدخول إىل الال اجلويعاماً إل ٢٥

 ،شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
آخر؟ ال، أشكر مندوب فرنسا عمى هذا هل م  سؤال 
 العر  الرائع.

سوف أرفع اجلمسة تعد حلظات حىت ميك  لمفريق 
العامل املعين لمبند احلادي عشر أن يعقد اجتماعه الثاين 

 م  النمسا. مارتوحتت رئاسة السيدة 

قبل ذلك أود أن أذكركم تربنامج عممنا صباح 
وف نستمر يف حني ذاك س ،سوف جنتمع يف العاشرة ،الغد

دراسة طعمال األالنظر يف البند الثام  م  جدول 
واستعرا  التطورات ذات الصمة مبشروع الربوتوكول املتعمق 
تاملسائل اخلاصة تاملوجودات الفضائية املمحق تاتفاقيات 

ونواصل النظر يف  "،الضمانات الدولية عمى املعدات املنقولة
والبند  "،انون الفضاءتناء القدرات يف جمال ق"البند التاسع 

التبادل العام لممعمومات ع  التشريعات "احلادي عشر 
استكشاف الفضاء اخلارج  تالوطنية ذات الصمة 

كذلك سوف نستمر   ".واستخدامه يف األغرا  السممية
يف النظر يف البند الثاين عشر م  جدول األعمال 

جلنة استخدام الفضاء اخلارج   إىلاقرتاحات مقدمة "

ا  السممية تشنن تنود جديدة لك  تنظر فيها المجنة لألغر 
ويف ختام  ".الفرعية القانونية يف دورتا احلادية واخلمسني

اجلمسة العامة سوف نستمع لعر  تقين عمى لسان ممثل 
تعد ذلك  ة،الواليات املتحدة تشنن تشريعات الفضاء الوطني

ين سوف نرفع اجلمسة العامة حيث ميك  لمفريق العامل املع
لمبند احلادي عشر أن يعقد اجتماعه الثالث ترئاسة السيدة 

 .م  النمسا. األمانة لبعض البالغات تومار 

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

تالنسبة إىل مناقشات الغد  نتوضيحا ،شكرًا سيدي الرئيس
اقرتاحات تبنود جديدة يف جدول "ند الثاين عشر تشنن الب

سوف  "،أعمال الدورة القادمة لمجنة الفرعية القانونية
ألوىل الدورة ا تدار  ،تتذكرون .نناقش النواح  التنظيمية

يف اجلمسة العامة يف األسبوع املاض  تشنن  تاملناقش
واملناقشات حتت البند الثاين عشر  ،النواح  التنظيمية

ويف صباح  .سوف تستمر تعد الظهر "التنظيمية النواح "
األرتعاء سوف نبدأ تالنظر يف أي اقرتاحات تإضافة تنود 

مبا يف ذلك االقرتاح املقدم لدورة  ،جديدة لمسنة القادمة
وتالتايل قسمنا البند الثاين  .هذه السنة م  الوفد التشيك 

 .عشر إىل جوأي 

 .ودفسؤال موجه لمو  ،أو توضح ،تالغ آخر
تتذكرون يف األسبوع املاض  أجرينا مشاورات غري رمسية 

مشروع إسهام م  المجنة  ،٨تشنن ورقة قاعة املؤمتر 
حشد  ،تنمية املستدامةمالكوتوس ملؤمتر األمم املتحدة ل

 .املوارد املشتقة م  الفضاء م  أجل التنمية املستدامة
وسوف يسر األمانة لو كان هناك أي وفد مهتم أن يقدم 

مول تعد ظهر الغد الثالثاء اخلامس م  حبلألمانة  وفده
إىل ذلك سوف نقرر هل هناك حاجة إلجراء نيسان/أتريل، 

دورة أخرى لممشاورات غري الرمسية أثناء هذه الدورة لمجنة 
 الفرعية.

إذًا أرجوكم تقدمي أي تعميقات تشنن ورقة قاعة 
ر  عُ وأذكر ما  .إىل األمانة حبمول تعد ظهر الغد ٨املؤمتر 

فإن األمانة سوف  ،يف األسبوع املاض  تشنن هذه الورقة
تستمر يف تناول هذه الورقة أي سوف حنقق التوازن تني 

لنرى هل املعمومات  ،ونعيد النظر إليها ،األجواء املختمفة
وسوف ننظر يف ما مت م   .الواردة با جاءت تشكل سميم
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لبند اخلاص حبث يف المجنة الفرعية العممية والتقنية تشنن ا
لنرى هل ميك  أن نستمد تعض  ،تاالستشعار ع  تعد

املعمومات م  املداوالت واالستنتاجات اليت جاءت م  
 السنوات املاضية.

الفصل  ،تالنسبة لمجوء األخري م  هذه الوثيقة
تشنن توصيات تشنن أساليب وطرق النهو   ،الراتع

تخدام تالتعامل الدويل لبناء البىن التحتية الوطنية الس
التوصيات الواردة هناك تطاتق  ،البيانات املشتقة م  الفضاء

تمك اليت وضعناها يف السنة املاضية ضم  جدول أعمال 
الكوتوس تشنن استخدام البيانات املستمدة م  الفضاء م  

 .أجل التنمية املستدامة

هذا جمرد تذكري ونداء لتقدمي أي تعميق أو 
تعد ظهر الغد إىل ذلك مالحظة تشنن هذه الوثيقة حبمول 

رة ثانية ملشاوارت أثناء هذه سوف حندد هل حنتاج إىل دو 
تعد ذلك سوف حنني الوثيقة وسوف تعد لرتفع رة، و الد

يف شكل ورقة عمل يف حويران/يونيو لمجنة األم يف دورة 
 قاعة املؤمترات.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  تعميق  ؟هل م  سؤال ،غاتلألمني عمى هذه البال

 تشنن هذا الربنامج املقرتح؟ ال.

م  النمسا لرتؤس االجتماع تو أدعو السيدة مار 
 .الثاين لمفريق العامل املعين تالبند احلادي عشر

رفعت هذه اجلمسة حىت العاشرة م  صباح الغد. 
 رفعت اجلمسة.

 ٠٧/١٦اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


