
 

، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم&ؤرخ في     50/27أي&دت الجمع&ية العام&ة، بموج&ب ق&رارها             
خدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                توص&ية لج&نة اس&ت     

ويحتوي المحضر . التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية             
الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى  

 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة.  من التسجيالت الصوتيةمستنسخة
آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            

نس&خـة م&ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                       
 Chief, Translation and Editorial: رئ&&يس دائ&&رة ال&&ترجمة وال&&تحريرأس&&بوع م&&ن ت&&اريخ النش&&ر، ال&&ى  

Service, Room D0708, United Nations Office at Vienna, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria .
 .وستصدر التصويبات في ملزمة واحدة
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 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 20/15افتتحت الجلسة الساعة 

 [Two paragraphs are missing] :الرئGGGGيس  
[?� ب&تعديالت خالل النقاش وخالل اجتماع الفريق      [?.
 .العامل

ق&&&يحات وال&&&تعديالت ت&&&م وب&&&ناء عل&&&ى ه&&&ذه التن 
 .التوصل الى توافق آراء في اطار الفريق العامل

األمGGور المGGتعلقة بGGتعريف الفضGGاء الخارجGGي وتعييGGن  
حGGGدوده وبطبGGGيعة المGGGدار الثابGGGت بالنسGGGبة لGGGألرض     
واسGتخدامه، بمGا فGي ذلك النظر في السبل والوسائل           

للمGGدار الكفGGيلة بتحقGGيق االسGGتخدام الرشGGيد والعGGادل    
الثابGGت بالنسGGبة لGGألرض دون مسGGاس بGGدور االتحGGاد    

 6البند () تابع( الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية
 )من جدول األعمال

غ&&ت م&&ن جان&&ب األمان&&ة ّلآم&&ا انن&&ي ُب: الرئGGيس 
ب&أن ال&نص التوفيق&ي حسب ما عدل وبالتالي حسب ما             

اتف&ق عل&يه الف&ريق الع&امل ال&يوم ص&باحا صدر آوثيقة             
منش&&ورة م&&ن جان&&ب الف&&ريق الع&&امل ف&&ي آاف&&ة لغ&&ات        

ة في أوائل   ــنشر الوثيق سيص&در في الواقع، ست    . العم&ل 
 .األسبوع المقبل

ح ــص الصحيــن&ي أن الن  ـآم&ا ان األمان&ة بلغت      
متوافر فقط باللغة االنكليزية وذلك آورقة قاعة مؤتمر 

A/AC.105/C.2/2000/CRP.9 .   وان ه&&&ذا ال&&&نص ق&&&د وزع
عل&&ى حض&&راتكم ال&&يوم بع&&د الظه&&ر ف&&ي ه&&ذه الجلس&&ة        

ت عل&ى هذه  وأع&تقد أن آاف&ة الوف&ود ق&د حص&ل         . ب&الذات 
 .الوثيقة وهي متوافرة فقط باللغة االنكليزية

آخذي&ن باالعت&بار أن ه&ذه الوثيقة ستتوافر في            
آاف&ة لغ&ات العم&ل ف&ي األسبوع المقبل، وبأنها ستشكل       
ج&زءا م&ن ال&تقرير النهائي للجنة الفرعية التي ستعتمد           

 .التقرير في آافة لغات العمل في نهاية الدورة

 أق&&ترح عل&&يكم ال&&يوم بع&&د اذن، اس&&محوا ل&&ي أن 
الظه&ر ف&ي جلس&تنا لنتوصل الى اتفاق مؤقت في اطار     
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اللج&&نة الفرع&&ية عل&&ى ال&&نص ال&&ذي واف&&ق عل&&يه الف&&ريق  
.  CRP.9الع&امل ال&يوم صباحا وهو آما ورد في الوثيقة  

أق&&ترح عل&&يكم ه&&ذا اآلن وذل&&ك لك&&ي ألب&&ي طل&&ب بع&&ض   
 الوف&ود التي هي مضطرة لمغادرة فيينا اليوم في نهاية         

ه&ذا األس&بوع وت&ود أن تنته&ي م&ن هذه المسألة قبل أن               
 .تغادر فيينا

ان ل&م يك&ن ه&ناك من اعتراضات، هل لي أن             
أعت&&بر أن اللج&&نة الفرع&&ية تواف&&ق عل&&ى أن ت&&نظر ف&&ي      
ال&&&نص آم&&&ا ورد باللغ&&&ة االنكل&&&يزية ف&&&ي ورق&&&ة قاع&&&ة   

 وذل&&ك بغ&&ية التوص&&ل ال&&ى اتف&&اق ح&&ول CRP.9المؤتم&&ر 
ما . لحالي من اللجنة الفرعيةه&ذا النص في االجتماع ا  

رأيك&م؟ ه&ل م&ن اع&تراض عل&ى اع&تماد هذا االجراء؟              
اذن، به&&ذا نعم&&ل بموج&&ب ه&&ذا   . م&&ا م&&ن اع&&تراض  . ال

 .االجراء

أح&&&يلكم اآلن جم&&&يعا ال&&&ى ن&&&ص ورق&&&ة قاع&&&ة    
ان لم يكن هناك من اعتراضات، هل    . CRP.9المؤتم&ر   

ل&ي أن أعتبر أن اللجنة الفرعية توافق على هذا النص      
ل&&وارد ف&&ي ه&&ذه الوث&&يقة؟ أرى مم&&ثل االتح&&اد الروس&&ي ا

 .يطلب الكلمة

نود أن  ): االتح&اد الروسي  (السGيد تيتوشGكين      
نعرب عن ارتباآنا بعض الشيء نظرا الى أنه في هذه 
الوث&&يقة ان الص&&ياغة الت&&ي اق&&ترحها االتح&&اد الروس&&ي     

وآنا حسب . ف&ي التوص&يات لم ترد  ) د (4بالنس&بة ال&ى     
، )د(قاش س&&نذآر ص&&يغتين ه&&نا ف&&ي   م&&ا فهم&&نا م&&ن ال&&ن  

وهم&ا م&ا ناقش&اه اليوم     ) د(ص&يغتين أو خياري&ن للفق&رة        
ألن الص&يغة التي وردت في الوثيقة الحالية ليست تلك     

 .التي اقترحناها في وفدنا

أعذرن&&&ي حض&&&رة مم&&&ثل االتح&&&اد    : الرئGGGيس 
الروس&ي ولكنن&ي أن&ا حضرت شخصيا اجتماع الفريق          

ف&&دي، الوف&&د التش&&يكي، وباس&&م و. الع&&امل ال&&يوم ص&&باحا
 4م&&ن ) د(آن&&ت ق&&د اقترح&&ت أن ه&&ذه الفق&&رة الفرع&&ية    
وعلى حد . تصاغ بشكل مختصر الى أقصى حد ممكن

م&ا أذآره، ان رئيس الفريق العامل طلب معرفة ما ان      
آ&ان بامكاننا التوصل الى توافق آراء حول هذا النص          

 .االتحاد الروسي. وهكذا قررنا. المختصر جدا

   Gيد غونشGف&ي ه&&ذه  ): االتح&&اد الروس&ي (ار الس
ربما أسأنا فهم النقاش،    . الحال&ة ن&رجو م&نك أن تعذرن&ا        

ولكن&&نا ل&&م نس&&حب اقتراح&&نا ح&&ول ه&&ذه الفق&&رة الفرع&&ية  
 .خالل النقاش

حسنا، أي بعبارة أخرى ال يمكن أن : الرئيس 
هل من وفد آخر يرغب  . نواف&ق عل&ى ه&ذا النص اليوم       

ت وحول الطلب   ف&ي التعل&يق حول هذا الموضوع بالذا       
أرى ممثل  . ال&ذي قدم&ه مم&ثل االتح&اد الروسي الموقر         

 .تفضل سيدي. آولومبيا يطلب الكلمة

أن&ا أفاجئ حيال    ): آولومب&يا (السGيد آوردوبGا      
ردة الفع&ل ه&ذه ألنن&ي في الواقع فهمت مجرى األمور        

. آما أنتم فهمتموها، آما أنت وضحت حضرة الرئيس       
 ح&&&ول ه&&&ذا  فض&&&ال ع&&&ن ه&&&ذا، آ&&&ان ال&&&نقاش طوي&&&ال     

 .الموضوع

عندما قررنا . سأحاول أن أذآرآم بهذا النقاش 
ح&ذف ه&ذا الموض&وع أذآ&ر أن مم&ثل فرنسا قرأ علينا             

. اق&&تراحه ب&&ناء عل&&ى طل&&ب من&&ي، وه&&ذا م&&ا ق&&ام ب&&ه ه&&و  
وع&ندئذ اق&ترح مم&ثل فرنس&ا فك&رة وافق&نا عليها جميعا              

ث&&م بع&&د ذل&&ك طلب&&ت الكلم&&ة وف&&ود . ووردت ف&&ي الوث&&يقة
ذا االقتراح، ثم قدم اقتراحك أنت حضرة       ع&دة ل&تؤيد ه&     

 .الرئيس الذي آان يؤيد هذا النص

وعل&&&&ى ح&&&&د م&&&&ا أذآ&&&&ر أن ال&&&&برازيل وآوب&&&&ا   
والص&ين واآوادور وآولومبيا والمكسيك وفرنسا، آل       

. ه&ذه ال&دول أشارت الى أنها توافق على هذه الصياغة    
وبالتالي ال أرى اآلن لماذا هذه الفقرة موضع شك ألن   

فهل من باب الصدفة . ة أي&دت هذا االقتراح وف&ود آث&ير   
ل&م يكن حاضرا وفد االتحاد الروسي، لم يحضر تماما          
مج&رى ال&نقاش ولك&ن عل&ى ح&د م&ا أذآ&ره آ&ان النقاش               
واس&عا، آان بناء، وهذا االقتراح لقي تأييد وفود آثيرة   

 .وبالتالي ال أفهم ردة الفعل المعاآسة هنا

ب&&ت ع&&ن اذن، آ&&ان لدي&&نا أقل&&ه س&&تة وف&&ود أعر  
رأيه&ا الصريح وهو المؤيد لهذه الصياغة، لذلك أعتقد         
أن آاف&ة الحاض&رين ه&نا يذآ&رون ه&ذا ال&نقاش، وحتى              
 .أنت ذّآرتنا به حضرة الرئيس وآنت على صواب

ش&كرا لمم&ثل آولومبيا الموقر على       : الرئGيس  
 .مداخلته وأعطي الكلمة لالتحاد الروسي

): االتح&&&&&اد الروس&&&&&ي (السGGGGGيد آولوسGGGGGوف   
ن&ي عل&ى ت&ناول الكلم&ة مرة أخرى ولكن آما قلنا             أعذر
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ف&ي الس&ابق ان&ه م&ن الممك&ن أن س&وء تفاهم حصل هنا                
ولكن في الوقت الراهن ال يمكن لوفد االتحاد الروسي         

من ) د(أن يوافق على هذا النص، نص الفقرة الفرعية 
 من التوصيات، آما وردت في الوثيقة التي ناقشناها 4

 .فريق العاملاليوم صباحا في اطار ال

وان وف&&د االتح&&اد الروس&&ي ي&&ود أن يس&&أل اذا      
أمك&&ن بمس&&اعدتك حض&&رة الرئ&&يس، أود أن أطل&&ب م&&ن  
أعض&اء اللج&نة الفرع&ية أن ي&أجلوا اع&تماد هذه الوثيقة         

 ح&&تى ي&&وم  CRP.9ل&&نؤجل اع&&تماد  . ح&&تى ي&&وم االثني&&ن  
وبه&&&ذا يس&&&نح ل&&&نا الوق&&&ت أوًال لالتص&&&ال اذن  . االثني&&&ن

دينا المعنية بهذا الموضوع وآذلك بالهيئات الحكومية ل
للق&يام بمشاورات اضافية مع الوفود المهتمة حول هذا         

 .النص بالذات

 .أعطي الكلمة للسيد ممثل اليونان: الرئيس 

أود أن أؤآ&&&د ): ال&&&يونان(السGGGيد آاسGGGابوغلو  
فك&&ل ال&&زمالء الذي&&ن  . بط&&ريقة رس&&مية م&&ا ص&&رحتم ب&&ه 

تذآرون آ&&انوا متواجدي&&ن ه&&نا، ح&&تى أن&&ا شخص&&يا، وت&&  
ذلك، طلبنا أن يدخل تغيير طفيف وسحبت هذا التغيير 

وآ&&ان ه&&ناك زم&&الء آخ&&رون، . الطف&&يف ال&&ذي اقترح&&ته
آ&&ان ه&&ناك الس&&يد مم&&ثل األرجنتي&&ن ال&&ذي س&&أل م&&رارا   

 .وتكرارا ثالث أو أربع مرات ما هو األمر

وح&&تى نس&&مح ل&&بعض ال&&زمالء ب&&أن يغ&&ادروا      
ال&&ى ويس&&افروا، ربم&&ا آ&&ان م&&ن الض&&روري أن نص&&ل   

وأقترح عليكم ومن خالل شخصكم، . اتفاق ظهر اليوم  
أود أن أح&&&ث زميل&&&نا م&&&ن االتح&&&اد الروس&&&ي ب&&&أال يل&&&ح 
وال&&&&نص ال&&&&ذي اق&&&&ترحه علي&&&&نا م&&&&ع م&&&&راعاة بع&&&&ض   

أيضا . ال&تعديالت س&ندرج ه&ذا ال&نص ربما في التقرير         
نترك ورقة العمل آما هي عليه واذا أردتم فان الفكرة          

 االتح&&اد الروس&&ي ربم&&ا الم&&تعلقة ب&&نقل ه&&ذا ال&&نص ال&&ى 
أدرج&&نا ه&&ذه الفك&&رة ف&&ي ال&&تفرير ح&&تى نتمك&&ن م&&ن أن    

وأطلب . هذا ما آنت أريد أن أقوله   . ن&نطلق في أعمالنا   
اليوم مع  . م&ن زميل&نا م&ن االتح&اد الروس&ي بأن ال يلح            

 25ه&&ذه الورق&&ة س&&نكون ق&&د أنهي&&نا قض&&ية وموض&&وع    
ه&ذه القض&ية الت&ي لم تكن تحظى بكل النجاح في     . س&نة 
 .ماضيال

ل&&&دي . ش&&كرا للس&&&يد مم&&ثل ال&&يونان   : الرئGGيس  
س&&&&ؤال أود أن أط&&&&رحه عل&&&&ى الس&&&&يد مم&&&&ثل االتح&&&&اد  

ه&&ل وف&&د روس&&يا بامكان&&ه أن يق&&بل االق&&تراح   . الروس&&ي
 .المقدم من قبل ممثل اليونان؟ االتحاد الروسي

خالل ): االتح&اد الروس&ي   (السGيد آولوسGوف      
ه&&ذه الم&&داوالت العام&&ة ف&&ي الجلس&&ة العام&&ة ف&&ي بداي&&ة     

واذا ل&م تخن ذاآرتي، قلت بوضوح ان لجنتنا         , ال&دورة 
الفرع&ية ليس&ت له&ا ال ص&الحية وال الح&ق في صياغة              
توص&&يات أو اعط&&اء أي&&ة توج&&يهات ال&&ى أي&&ة هي&&ئة أو      

 .منظمة تابعة لألمم المتحدة

وبالتال&&ي ف&&ان ال&&تعاون م&&ا بي&&ن م&&نظمة األم&&م     
الم&تحدة وآل الوآاالت والمؤسسات المتخصصة، هذا       

تعاون يحصل وفقا التفاقات أبرمت من قبل المجلس         ال
االقتص&&&ادي واالجتماع&&&ي ال&&&ذي يعم&&&ل باس&&&م األم&&&م       

في هذه االتفاقات   . الم&تحدة والمنظمات الدولية المعنية    
ورد بوض&&وح م&&ا ه&&ي الحق&&وق واالل&&تزامات المت&&بادلة   
الت&ي ت&ربط م&ن جه&ة األم&م الم&تحدة وم&ن جه&ة أخرى               

 .ةالمنظمات أو الوآاالت المتخصص

وهك&&ذا ف&&ان ه&&ذه الص&&ياغة المائع&&ة نوع&&ا م&&ا      
يمكن&&نا أن نق&&ول ب&&أن الوث&&يقة س&&تحال لالتح&&اد الدول&&ي     

وه&ذا ربم&ا أدى الى بعض التأييدات أي أنه          ). اآليت&يو (
ربم&ا ت&م تفس&ير خاط&ئ لوض&ع هذه الوثيقة ونعتقد بأن              

أم&ا فيما يتعلق باالجراءات     . ه&ذا األم&ر يص&عب قبو&له       
م&اذا رئيس الفريق العامل وبعد      فانن&ي ال أرى اطالق&ا ل      

ب&يان االتح&اد الروسي، لماذا اذن رئيس الفريق العامل    
ل&&م يطل&&ب م&&ن وفدن&&ا االق&&تراحات األخ&&رى ويع&&رض      

فنح&&ن نح&&اول أن نص&&ل ال&&ى   . علي&&نا ه&&ذه االق&&تراحات 
اتف&اق في اآلراء وآنذاك ينبغي للرئيس أن يسأل ما اذا           

ما اذا آنا آ&نا عل&ى استعداد أن نتنازل عن اقتراحنا أو     
 .نلح للحفاظ على هذا االقتراح

ال أع&تقد أن&ه عل&ى الرئ&يس أن يعمل على هذا              
األس&&اس وانم&&ا نع&&يش وض&&عا م&&ن ه&&ذا القب&&يل للم&&رة        
األول&ى وأع&تقد ب&أن هذه طريقة العمل ليست بالطريقة           

وع&&&ندما أنهي&&&نا أو باألح&&&رى اس&&&تمعنا ال&&&ى    . الس&&&ليمة
لصباح بأن  التص&فيقات ف&ي القاع&ة آ&نا نعت&بر في هذا ا            

هذه الفقرة تم اعتمادها لكن فيما يتعلق بالفقرة الفرعية         
آ&نا نع&تقد بأنه&ا سترد بين أقواس معقوفة وستشير         ) د(

ال&&&&&بديل األول ه&&&&&و اق&&&&&تراح  . ال&&&&&ى ال&&&&&بدائل ال&&&&&ثالثة 
واذا . الجمهوري&&ة التش&&يكية واق&&تراح االتح&&اد الروس&&ي  

لكنن&ي أريد   . آ&نا ل&م نحس&ن الفه&م فانن&ي أع&تذر وآس&ف             
ة التأآ&&يد عل&&ى أن وف&&د ب&&الدي ل&&ن يمك&&نه أن يق&&بل  اع&&اد
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باعط&اء توص&يات لمؤسس&ة متخصصة ذات سيادة في         
 .األمم المتحدة

ولدي&نا أخص&ائيون ومستش&ارون قانونيون في        
هل . األمان&ة علي&نا أن نس&ألهم وأن نس&أل م&ا ه&و رأيهم           

المستش&ارون القانون&يون يؤآدون على هذا األمر أم ال        
ه&&&ل بامك&&&ان ه&&&ذه . ب&&&هوه&&&ل يرفض&&&ون م&&&ا ص&&&رحت 

م&&ن ق&&بل الجمع&&ية العام&&ة  ] ?..........?[ال&&تعديالت أن 
ه&&&ل العالق&&&ات تب&&&نى عل&&&ى ه&&&ذا  . لألم&&&م الم&&&تحدة أم ال

 .األساس ما بين األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة

واآلن أعطي  . شكرا على هذا البيان   : الرئيس 
 .الكلمة لكولومبيا

هو أننا  انطباعي  ): آولومبيا(السGيد آوردوبا     
نع&&يش ف&&ي ه&&ذا الوض&&ع الس&&حري وأن&&ا شخص&&يا أود       

م&ع آل احتراماتي  . التص&حيح بأنن&ي ال أفه&م أي ش&يء       
لم&ا ق&يل م&ن وف&د االتحاد الروسي، لكن أود القول بأنه        
ل&م ي&تم االش&ارة ق&ط الى تقديم بدائل ثالثة وأن ترد هذه        

 .البدائل بين أقواس معقوفة

 الى اقتراح هذه المرة األولى التي استمع اليها 
ربما آان هذا االقتراح وارد في أفكار . م&ن ه&ذا القبيل   

مم&&&ثل االتح&&&اد الروس&&&ي لكنن&&&ي ل&&&م أس&&&تمع ال&&&ى ه&&&ذا   
وهنا أود أن أدافع عن رئيس الفريق العامل        . االق&تراح 

ألن رئيس الفريق العامل قد سأل ما اذا آان هناك من            
. يع&&ترض عل&&ى االق&&تراح المق&&دم ف&&ي نهاي&&ة المط&&اف      

لم تكن هناك اال تظاهرات بدعم هذه الصياغة وبالفعل 
 .بما في ذلك دعم رئيس لجنتنا الفرعية

وبع&&&بارات أخ&&&رى أود أن أؤآ&&&د ب&&&أن رئ&&&يس   
الفريق العامل لم يمس بالممارسات المعهودة في اطار 

وبالتال&ي أود أن أداف&ع ع&ن موقفه ألن       . الف&ريق الع&امل   
م&&ا حص&&ل ل&&يس م&&ا أش&&ار ال&&يه الس&&يد مم&&ثل االتح&&اد         

لروس&ي م&ع آ&ل احتراماتي، وان الرئيس قد سألنا اذا            ا
آ&ان هناك من له اعتراض بالنسبة لهذا االقتراح وبعد   
ذل&&&ك آ&&&ان ه&&&ناك س&&&بعة أو ثمان&&&ية ب&&&يانات لتأي&&&يد ه&&&ذا 

 .االقتراح

واالتح&اد الروس&ي ل&م يك&ن له رد فعل بالنسبة       
هذا هو ما حصل بالفعل . للس&ؤال الذي طرحه الرئيس  

متواجدي&&ن يمك&&نهم أن يؤآ&&دوا عل&&ى  وآ&&ل الذي&&ن آ&&انوا 
واآلن س&أتعرض لفحوى الموضوع وال أرى ما         . ذل&ك 

ه&&ي المش&&كلة الت&&ي يمك&&نها أن ت&&نجم عل&&ى آون&&نا نق&&ول   
س&نحيل وث&يقة أن أن نبع&ثها ال&ى اآليتيو وأود أن أسأل              
الس&يد مم&ثل االتح&اد الدول&ي ما اذا آان يرى مانعا من              

س بالسؤال  فه&ذا الس&ؤال لي    . أن يس&تخدم ه&ذه الص&ياغة      
هل هذا األمر بامكانه أن يمس باالتحاد الدولي        . الهي&ن 

أو أن ه&ذه الص&ياغة مائع&ة وال يمكنها أن تضرر بأي              
 .طرف وخاصة باالتحاد الدولي

. شكرا للسيد السفير على بيانكم هذا    : الرئGيس  
ه&&ل م&&ن وف&&ود أخ&&رى ت&&ود ت&&ناول الكلم&&ة بش&&أن ه&&ذا        

 .الموضوع بالذات؟ ممثل جنوب افريقيا

فيما يتعلق ): جنوب افريقيا(السGيد مكوماتيال    
بالمواقف أود أن أذّآرآم بأن اقتراحاتي قد وردت فيما 
ي&تعلق باآليتيو وآنا نريد أن نعمل على أساس التوافق           

 .في اآلراء

ومهم&ا آ&ان األمر، السيد الرئيس، يبدو وآأن          
واتفق&&نا بش&&أن . ه&&ذه المس&&ألة ليس&&ت مس&&ألة موض&&وعية 

، واآلن )ج(و ) ب(و ) أ(لفق&&&&رات بع&&&&ض المس&&&&ائل، ا
آ&&يف يمكن&&نا أن نجع&&ل هي&&ئات أخ&&رى معن&&ية خاص&&ة      
اآليت&&يو ونح&&ن ن&&تفق ب&&أن اآليت&&يو له ص&&الحيات أآ&&ثر      

واننا نود أن نطرح على السيد . بالنسبة لهذا الموضوع
لنفترض بأننا لم ندرج هذه الجملة في       . الرئ&يس س&ؤاال   

ان ، م&&&اذا آ&&&ان س&&&يكون مص&&&ير ه&&&ذه الوث&&&يقة؟ فك&&& )د(
هل تقرير اللجنة   . التقرير سيصدر عن اللجنة الفرعية    

الفرع&&ية القانون&&ية س&&يبقى ف&&ي المب&&نى ه&&نا، ف&&ي مب&&نى     
فيينا، أو هذا التقرير من شأنه أن يساعد األمم المتحدة          

 على االضطالع بوالياتها؟

وف&&ي الواق&&ع، س&&يدي الرئ&&يس، ف&&ان م&&نظومة      
أن األم&&م الم&&تحدة تعم&&ل بط&&ريقة يج&&ب   ] ؟الوالي&&ات؟[

تس&مح لك&ل الهي&ئات وآذل&ك آ&ل الوآ&االت ب&أن تس&تفيد         
واذا آان . م&ن العم&ل ال&ذي يحص&ل ف&ي هيئة على حدة       
يمكننا ) د(األم&ر آذل&ك، ربم&ا المش&كلة المتض&منة ف&ي             

) د(أن نتفادى هذه المشكلة وأن نحذف الفقرة الفرعية          
 .أن ندين بأن التقرير لن يبقى في فيينا

ة ه&&ي مس&&ألة  وبع&&بارات أخ&&رى، ف&&ان المس&&أل    
. لك&ن أع&تقد ب&أن م&ا نعمل&ه ه&نا ي&تجاوز االحالة             . احال&ة 

واذا آنا نريد أن ننقل التقرير الى اليونديب أو الفاو أو  
، ربم&&ا ه&&ذا األم&&ر يك&&ون   WTOأي م&&نظمة أخ&&رى، أو 

اذا ما ) د(أهم ويمكننا بالتالي أن نحّدث الفقرة الفرعية 
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ن اللجنة أل. آانت هذه الفقرة تكّون مشكلة في حد ذاتها
مهم&ا آ&ان األم&ر ستتبع االجراءات المعهودة وستحيل          

 .التقرير الى المؤسسات ذات الصلة

. ش&&كرا للس&&يد مم&&ثل ج&&نوب افريق&&يا : الرئGGيس 
 .واآلن أعطي الكلمة لممثل البرازيل الموقر

بادئ ذي بدء أود    ): البرازيل(السيد لوسيرو    
م به  أن أهن&ئ السيد هكتور على العمل الممتاز الذي قا         

بص&&&فته رئ&&&يس الف&&&ريق الع&&&امل وعل&&&ى االس&&&تنتاجات   
والن&تائج ال&ناجحة الت&ي وص&ل اليها هذا الفريق العامل            
والت&&ي وردت ف&&ي ه&&ذه الورق&&ة الت&&ي اع&&تمدت م&&ن ق&&بل 

 .الفريق العامل لالتفاق في اآلراء

ل&يس ه&ناك م&ن ش&ك بأن&ه آان هناك اتفاق في        
جود اآلراء ع&ندما ت&م اع&تماد ه&ذا ال&نص وأن&ا آنت مو              

ه&نا شخص&يا وآنت مهتما بهذا الموضوع وآنت قريبا      
وأتذآ&&ر ج&&يدا ب&&أن الرئ&&يس اق&&ترح بع&&د     . م&&ن الرئاس&&ة 

ب&&يانات عدي&&دة م&&ا اذا آ&&ان ه&&ناك تأي&&يد مق&&دم م&&ن ق&&بل     
وان الفريق العامل استطاع    . اقتراح السيد ممثل فرنسا   

وبع&&د أن . آن&&ذاك أن يع&&تمد ال&&نص باالتف&&اق ف&&ي اآلراء  
ل&م يك&ن ه&ناك رد فع&ل من          ] ?..........?[ط&رح أس&ئلة     

القاع&ة، وه&ذا يعن&ي بأن&ه ق&د اتبع االجراءات المعهودة             
ف&ي األم&م المتحدة ولقد عمل بطريقة سليمة وجيدة وتم       

 .اعتماد هذه الوثيقة باالتفاق في اآلراء

بطب&يعة الحال، بامكان أي وفد أن يعيد النظر           
 آان في موقفه في الجلسة العامة ألن العمل الذي أنجز

وه&ذه هي الطريقة  . عل&ى مس&توى الف&ريق الع&امل فق&ط      
الت&&ي ي&&نظر به&&ا وف&&د ب&&الدي ف&&ي اع&&ادة ال&&نظر ف&&ي ه&&ذا  

 .الموضوع

وبغ&ية محاول&ة تفه&م أآ&بر له&ذا الوض&ع، نحن              
عل&&&ى ايم&&&ان ب&&&أن الوث&&&يقة الت&&&ي توص&&&لنا به&&&ا باللغ&&&ة     

 وبالتالي فاني .االنكليزية فقط، ربما المسألة مسألة فهم
ي انت&&باهكم ال&&ى أن&&نا ف&&ي ه&&ذه الوث&&يقة ال أود أن أس&&ترع

فنحن نوصي فقط بأن تحال    . نق&دم أي&ة توص&ية لآليت&يو       
ف&&&ي ه&&&ذه ] ?..........?[ال . ه&&&ذه الوث&&&يقة ال&&&ى اآليت&&&يو

الجمل&&ة أي اق&&تراح بالنس&&بة للط&&ريقة الت&&ي يج&&ب عل&&ى    
اآليت&يو أن يعم&ل عل&ى أساس&ها، فهذا يمكننا أن نتشكك             

ية للنقل الى اآليتيو، هذه     ف&يه، لك&ن االق&تراح أو التوص       
الوث&&يقة، ه&&ذا ال يعن&&ي ب&&أن ه&&ذه الهي&&ئة تق&&دم توص&&ية       

وبطب&&&&&يعة الح&&&&&ال، ه&&&&&ذه ليس&&&&&ت  . مباش&&&&&رة لآليت&&&&&يو
 .بالممارسات ولست أعتقد بأن نعني ذلك

وبالنس&&&&بة ل&&&&نا، س&&&&يدي الرئ&&&&يس، ف&&&&ان ه&&&&ذه   
ه&&ي توص&&ية للج&&نة الفرع&&ية   ) د(التوص&&ية واردة ف&&ي  

. تتض&من نوعا من اللبس    القانون&ية وه&ذه الجمل&ة ربم&ا         
وله&ذا، ف&ان وف&د ب&الدي يؤيد بكل قوة بأن تبقى الوثيقة        
عل&ى م&ا ه&ي عل&يه وأن تع&تمد م&ن قبل اللجنة الفرعية                
آم&ا ت&م ذل&ك واع&تماد ه&ذه الوثائق آما تم ذلك من قبل                 

 .الفريق العامل

أعطي اآلن الكلمة للسيد مثل . شكرا: الرئيس 
 .االتحاد الروسي الموقر

ف&&يما ): االتح&&اد الروس&&ي (ولوسGGوف السGGيد آ 
، ليس هناك حاجة )د (4ي&تعلق ب&نهاية ه&ذا النص، أي         

ال&ى أن نحافظ على هذه الفقرة الفرعية ألن هذه نتيجة           
أعم&&ال الف&&ريق الع&&امل وال أع&&تقد بأن&&ه علي&&نا أن ن&&درج 

وان علي&&نا أن نبع&&ث بال&&تقرير ال&&ى األم&&م    . ه&&ذا األم&&ر 
لم&&تحدة س&&يبعث ه&&ذا الم&&تحدة وان األمي&&ن الع&&ام لألم&&م ا
 .التقرير مباشرة الى االتحاد الدولي

اذن، ل&&&يس ه&&&ناك حاج&&&ة ال&&&ى أن نق&&&ول بأن&&&نا   
فان هذه الوثيقة ستحال مهما آان      . س&نحيل هذه الوثيقة   

األم&ر، س&واء رغب&نا في ذلك أم ال، سواء وضعنا ذلك             
وال يمكن&&&نا أن نعط&&&ي أوام&&&ر . أم ال) د (4ف&&&ي الفق&&&رة 
ألمي&&ن الع&&ام أو الجمع&&ية العام&&ة  ل&&و أن ا. لألمي&&ن الع&&ام

ارتئ&&يا بأنهم&&&ا ال يمك&&&نهما نق&&&ل ه&&&ذه الوث&&&يقة فنح&&&ن ال  
يمكن&نا، نح&ن الهي&ئة الفرعية للجمعية العامة، ال يمكننا      

 .بمبادرة منا أن نقرر هذا األمر

م&&&ن س&&&يحيل ه&&&ذه الوث&&&يقة، ه&&&ل ه&&&و رئ&&&يس    
الكوب&وس أو ه&و رئ&يس اللجنة الفرعية القانونية أم أن      

هل مدير الشؤون   .  الذي سيرفع هذه الوثيقة    المدير هو 
م&&ن ه&&و  . الفض&&ائية ف&&ي فيي&&نا ه&&و ال&&ذي س&&يفعل ذل&&ك      

وفيما . الطرف الذي سيكلف بهذا النقل أو هذا التحويل  
ي&&تعلق به&&ذا الل&&بس ال&&ذي ال يس&&مح ل&&نا ب&&أن نق&&بل ه&&ذه      

ومالحظ&&ة ). د(الص&&ياغة ال&&واردة ف&&ي الفق&&رة الفرع&&ية  
لغ&&&ة الروس&&&ية ه&&&ي أخ&&&يرة، نح&&&ن س&&&عداء للغاي&&&ة أن ال

فع&&ندما ق&&رأ ممثل&&نا نص&&ه باللغ&&ة االنكل&&يزية . المس&&تعملة
وعندما فعل  . ق&رأ نص&ه أو الص&ياغة باللغ&ة االنكليزية         

ذل&&ك الحظ&&ت ب&&أن أعض&&اء األمان&&ة آ&&انوا يس&&جلون م&&ا  
يبدو لنا بأن . صرحه واآلن يقال لنا بأن لم نقترح شيئا       
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فهذا الوضع فريد من نوعه وليس      . ه&ذا الشيء غريب   
 .له سابقة

أعط&&ي الكلم&&ة للس&&يد مم&&ثل   . ش&&كرا: الرئGGيس 
 .بلجيكا

آم&ا الحظتم ذلك،    ): بلج&يكا (السGيد مايينسGي      
فانن&&ي أت&&ناول الكلم&&ة للم&&رة األول&&ى ف&&ي اط&&ار اللج&&نة     
الفرع&&ية القانون&&ية وأص&&رح لك&&م بأنن&&ي أش&&عر بح&&يرة      

 .ألنني ال أفهم بالضبط عما نناقشه اآلن

رح أية مشكلة    تط&  4م&ن   ) د(اذا آان&ت الفق&رة       
فذل&ك ألن ه&ناك ن&وع م&ن االنح&راف، أي ربما حاولنا              
أن نش&رح األم&ور بطريقة غريبة، ألن الكلمات واردة          

فع&ندما نقول بأن هذه الوثيقة ستحال     . وتق&ول م&ا تقو&له     
 .الى اآليتيو فهذا شيء واضح

فكم&&ا ل&&و قل&&نا ف&&ي رس&&الة بأنه&&ا نس&&خة مطابق&&ة   
ا ال يعن&&ي لألص&&ل وس&&تحال ال&&ى ط&&رف أو آخ&&ر، فه&&ذ   

س&وى م&ا ورد ه&نا، أي أننا سنسهر على أن تحال هذه            
ولسوء الطالع فانني لم أشارك في      . الوث&يقة الى اآليتيو   

المناقش&&ة الت&&ي آن&&ت أع&&تقد بأنه&&ا آان&&ت مناقش&&ة م&&ثمرة 
بش&أن ه&ذا الب&ند م&ن ج&دول األعم&ال ف&ي هذا الصباح،          
لك&ن أفهم بأننا لو ترآنا بين أقواس معقوفة ثالثة بدائل      

فهذا أمر يعني بأننا لم ننته    ) د(النس&بة للفق&رة الفرعية      ب
 .من النظر في هذه الوثيقة

واذا آ&&ان علي&&نا اذن، آم&&ا اق&&ترح ذل&&ك مم&&ثل      
) د(ال&يونان ب&أن نش&ير ف&ي التقرير بأن الفقرة الفرعية              

تعن&ي ب&أن نس&خة س&تحال م&&ن ه&ذه الوث&يقة ال&ى اآليت&&يو        
علي&&نا فهك&&ذا سنس&&تطيع أن نح&&ل المش&&كلة ألن س&&يكون   

ولو أآدنا عن هذه    . آن&ذاك أن ن&بدي عن نوايانا الحسنة       
ال&نوايا الحس&نة لقبل&نا ب&أن نق&ول ه&ذه الوث&يقة ل&ن تك&&ون         
موضع بعض التحفظات آما بدر ذلك عن السيد ممثل         

لك&&&ن اذا آ&&&نا ن&&&ريد أن نق&&&وم به&&&ذا   . االتح&&&اد الروس&&&ي
التفس&ير، فل&و آ&نا نشير الى أن هذه الوثيقة ستحال الى       

ف&&ربما آ&&ان التفس&&ير ه&&و أن ه&&ذه التوص&&يات ال اآليت&&يو 
تق&&دم ال&&ى اآليت&&يو واال لم&&ا آ&&نا س&&نذآر ذل&&ك ف&&ي ه&&ذه       

أع&&تقد بأن&&نا نعق&&د األم&&ور وأع&&تقد ب&&أن األم&&ور . الوث&&يقة
بس&&يطة وعلي&&نا أن ن&&توخى البس&&اطة أيض&&ا وأن ن&&تحلى  
بال&نوايا الحس&نة ح&تى نحق&ق أهداف&ا يرغ&ب الجميع في              

 .تحقيقها

يد مم&ثل بلج&يكا على هذا    ش&كرا للس&   : الرئGيس  
واآلن أعط&&ي الكلم&&ة م&&رة   . الب&&يان وعل&&ى ه&&ذا ال&&رأي   
 .أخرى لممثل اليونان الموقر

أود أن أصرح   ): ال&يونان (السGيد آاسGابوغلو      
فأن&ا ب&دأت االح&تفال باعتماد       . ه&نا بأنن&ي أعان&ي الكث&ير       

 .هذه الوثيقة لكن أالحظ بأنه ليس األمر آذلك

ث الم&&بادئ أود أن أص&&رح ه&&نا بأن&&ه م&&ن حي&&     
ومن حيث القانون الدولي فهناك بعض األشخاص هنا        
ف&&ي ه&&ذا المحف&&ل الذي&&ن ه&&م أخص&&ائيون ف&&ي الق&&انون        
الدول&ي، أص&رح بأن&ه عل&ي أن أنض&م الى ما صرح به              

لكن علينا أن نجد . السيد ممثل االتحاد الروسي الموقر
في التقاليد اليونانية ] ?أديوس?[مخرجا وتعرفون بأن 

يخ&&&رج م&&&ن الم&&&أزق وم&&&ن الم&&&تاهات  ق&&&د اس&&&تطاع أن 
وه&&&ناك اآلن . بفض&&&ل االمكان&&&يات الت&&&ي وف&&&رت له         

 .امكانيتان

ربم&ا آن&&ت مخط&ئا لك&&ن أع&تقد بأن&&ه يمكن&&نا أن     
فأنا أتفق بأن العملية المعهودة     . نج&د ح&ال لهذه المشكلة     

ه&ي أن ن&رفق ه&ذه الوث&يقة ال&ى ال&تقرير وبع&د ذلك فان          
ة الفرنس&&&ية ال&&&تقرير ومع&&&ذرة الس&&&تخدامي ه&&&ذه الكلم&&& 

endorsé .    اذن، ي&تم اع&&تماد ه&ذه الوث&&يقة م&ن ق&&بل اللج&&نة
الجامع&ة وبعد ذلك تحال الوثيقة الى اللجنة الرابعة في       

أآتوبر ثم يكون على اللجنة الرابعة بأن       /تشرين األول 
تق&&رر ربم&&ا ب&&أن ت&&درج ف&&ي الق&&رار ال&&ذي س&&تعده، ه&&ذا    

ير في  أن تش ] ?..........?] [?..........?[الق&رار الذي    
ق&رارها اذن اللج&نة ال&رابعة ال&ى تقري&ر اللجنة الفرعية       
وربم&ا أيض&ا أن تس&جل بارت&ياح ه&ذه الوثيقة وتقول اذ          
تسجل بارتياح بأن اللجنة الفرعية القانونية، الخ، وبعد 
ذل&ك س&يكون عل&ى األمي&ن الع&ام بأن آل قرارات األمم        
 الم&تحدة يكون على األمين العام لألمم المتحدة أن يهتم         

 .بها

اذن، اذا آان&&ت ه&&ناك عالق&&ة م&&ع المؤسس&&ات     
ال&تابعة لألم&م الم&تحدة ف&&ان العالق&ة تك&ون م&ع المجل&&س       
االقتص&ادي واالجتماع&ي ول&يس هي&ئة أخرى في اطار         

علينا اذن أن نعرف ما هي االجراءات       . األم&م المتحدة  
المعه&ودة بغ&ية أن ن&بلغ بدل من أن نقول أن نحيل، أن            

هي&&ئة تابع&&ة لألم&&م الم&&تحدة    ن&&بلغ بوث&&يقة ص&&ادرة ع&&ن    
وإح&ال تبل&يغ وث&يقة من أيضا هيئة تابعة لألمم المتحدة       

 .الى هيئة أخرى
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وه&ناك ت&نازل، واس&محوا ل&ي أن أس&تخدم هذا             
يمكننا إما أن   . اللف&ظ، والت&نازل هو آامن في امكانيتين       

د ـــ&&ـف بعـــأو أن نض&&ي) د(ة ــــنح&&ذف الفق&&رة الفرع&&ي 
transmitted لالع&&&&الم (for information) وتح&&&&ال ه&&&&ذه ،

الوث&&يقة لإلع&&الم وهك&&ذا يمكن&&نا أن نعط&&ي توازن&&ا له&&ذه  
الجمل&&ة وربم&&ا ع&&دت ال&&ى اقتراح&&ي ال&&ذي أي&&ده االتح&&اد  
الروسي أو نعود الى هذا االقتراح وآنذاك سنخرج من 
 .هذا المأزق واال فاننا سنضيع في متاهات ال نهاية لها

ى أش&&&كر الس&&&يد مم&&&ثل ال&&&يونان عل&&&: الرئGGGيس 
 .ولدي في القائمة السيد ممثل آولومبيا. بيانه

أؤي&&د م&&ا ط&&رحه ): آولومب&&يا(السGGيد آوردوبGGا  
. آ&&ل م&&ن مم&&ثل الس&&يد ال&&برازيل والس&&يد مم&&ثل بلج&&يكا   

بداي&&ة، ه&&ذا يتس&&ق م&&ع الحق&&ائق آم&&ا ان&&ه اع&&راب عم&&ا     
وال أود أن . ح&&دث، اع&&راب ع&&ن م&&بدأ دول&&ي مع&&روف 

 أن أخ&وض ف&ي تفاص&يل م&ا ح&دث ص&باح اليوم وأظن            
وال يمك&&ن بطب&&يعة الح&&ال أن  . األم&&ر واض&&حة للجم&&يع 

 .نجد تفسيرا ألي موقف مختلف

عل&&ى أي ح&&ال أن&&ا ال أود أن أخ&&وض ف&&ي ه&&ذه  
المس&&ائل وم&&ا أود أن أوض&&حه ببس&&اطة ش&&ديدة ه&&و م&&ا    

 عاما قيل ان 25فلمدة . فهناك أمور غريبة تحدث: يلي
هذه المسألة تخص االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية       

وع&&ندما قل&&نا ان&&نا ن&&نقل ه&&ذا ال&&ى االتح&&اد     . والالس&&لكية
 .فيقولون لنا اآلن ال، ليس األمر آذلك

فأنا . أن&ا ف&ي واق&ع األم&ر ف&ي ح&يرة من أمري              
اس&&تمعت ال&&ى ه&&ذا لم&&دة رب&&ع ق&&رن وقبل&&نا ف&&ي نهاي&&ة        
المط&&&&اف أن نح&&&&يل ه&&&&ذه المس&&&&ألة لآليت&&&&يو وه&&&&ناك      

ن فجأة االجراءات التي طرحها السيد ممثل اآليتيو ولك
. ق&&يل ل&&نا ان&&ه ال ينبغ&&ي نق&&ل ه&&ذه المس&&ألة ال&&ى اآليت&&يو     

فنحن لجنة فرعية قانونية متفرعة عن . فلندرس دورنا
لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية     
والجمع&&ية العام&&ة ت&&توقع م&&ن اللج&&نة األخ&&يرة، اللج&&نة     
األم، أن ت&&درس المس&&ائل الم&&تعلقة بالفض&&اء الخارج&&ي   

 اإلع&داد التفاق&ية ت&تعلق بتقديم توصيات،         وذل&ك به&دف   
ال&&&خ، وارس&&&الها ال&&&ى الجمع&&&ية العام&&&ة ح&&&تى تس&&&تطيع  
الجمع&ية العام&ة بم&ا عه&د ع&نها م&ن حكم&ة أن تبت في              

فنح&ن بص&&دد  . وه&&ذا م&ا نفعل&ه  . ه&ذه المس&ائل وتع&تمدها   
. اع&داد وث&يقة س&وف ي&تم ط&رحها عل&ى الجمعية العامة             

وأن&&ا ال .  يت&&بعوينبغ&&ي ات&&باع االج&&راء ال&&ذي ينبغ&&ي أن  
 .أعرف ما يحدث

اآلن تقول&&ون ان&&ه علي&&نا ارس&&النا ال&&ى االتح&&اد     
وأن&&ا س&&معت دائم&&ا أن&&ه ينبغ&&ي أن ت&&نقل ه&&ذه المس&&ألة        

ه&ذا م&ا س&معته مرارا وتكرارا وهذا ما نقوله     . لالتح&اد 
ل&ذا، أرجوآم مع االحترام الكامل لكم جميعا أيها       . اآلن

م م&&ن خ&&برة الس&&يدات والس&&ادة، م&&ع احترام&&ي لم&&ا لديك&& 
ومعلومات وباع، واالتحاد الروسي قد ساعد آثيرا في 
تطوي&ر الفض&اء الخارج&ي وآ&ان له دور آبير في علم      

 .وتكنولوجيا الفضاء الخارجي

آ&&ان ه&&ناك . اذن، أرجوآ&&م أن نفك&&ر ف&&يما يل&&ي 
فأنا . اتف&اق وأن&ا أوافقك&م ه&نا بأن&ه ل&يس الجم&يع راضيا              

ولكن أيا آان   . هذا ما أود أن أقوله    . لست راضيا أيضا  
فق&د ق&يل م&رارا وتك&رارا أن التش&اور في            . األم&ر قبل&ته   

اآلراء أو ال&&توافق ف&&ي اآلراء ه&&و ن&&وع م&&ن المش&&اطرة  
ولي&تحمل آ&ل منا جزءا من هذا االحباط         . ف&ي االح&باط   

ه&ذا م&ا قل&ناه وأن&ا قبل&ت هذا      . وال ي&تحمله ط&رف واح&د      
ال . باس&م تواف&ق اآلراء وبه&دف تحق&يق تقدم الى األمام           
أنا . أظ&ن أن المس&ألة مسألة عويصة، يا سيادة الرئيس         

. أق&&ول ه&&ذا وأط&&رحه عل&&ى مس&&امع االتح&&اد الروس&&ي     
 .قد قبلت] ?..........?[فطبيعة الحال 

الكلمة اآلن  . ش&كرا لمم&ثل آولومبيا    : الرئGيس  
 .للسيد ممثل الواليات المتحدة األمريكية

دة ــات الم&&&&&&تحــ&&&&&&الوالي(روك ـــGGGGGGد آـالسGGGGGGي 
 [.No Arabic interpretation is available]): األمريكية

 .االتحاد الروسي له الكلمة. شكرا: الرئيس 

عل&&ى ): االتح&&اد الروس&&ي(السGGيد آولوسGGوف  
نف&&س الم&&نوال ن&&ود أن نس&&تمع ال&&ى اجاب&&ة م&&نكم أو م&&ن   
خاللك&&&م، اجاب&&&ة عل&&&ى الس&&&ؤال ال&&&ذي طرح&&&ناه عل&&&ى     

ن ونود أن نعرف تماما من ذا الذي يستطيع أ . الخبراء
ال&&ى م&&ن نوجهه&&ا ف&&ي  . ي&&نقل ه&&ذه الوث&&يقة ال&&ى االتح&&اد  

االتح&اد؟ ه&ل ي&تم ارف&اق خط&اب به&ا ومن الذي سوف               
 يوقع على هذا الخطاب؟

أظ&&ن أن الس&&يد مم&&ثل ال&&يونان ق&&د ق&&دم ص&&ورة   
ورأيي آان . واضحة بالنسبة لتلقي االتحاد هذه الوثيقة     

وال&&بعض ال يواف&&ق عل&&ى رأي&&نا    . تقري&&با نف&&س الش&&يء  
ود أن أحصل على بعض المعلومات القانونية ولكنني أ

تق&دم ل&نا لك&ي نع&رف آ&يف س&يتم نق&ل ه&ذه الوث&يقة الى               
االتح&&اد واذا آان&&ت س&&وف ت&&رفق بخط&&اب وم&&ن ال&&ذي    
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س&يتخذ قرارا بارسالها الى اآليتيو، هل لجنتنا الفرعية         
أم اللج&&نة الرئيس&&ية، لج&&نة اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي  

 ية العامة؟في األغراض السلمية، أم الجمع

ش&&&&&كرا ج&&&&&زيال لمم&&&&&ثل االتح&&&&&اد : الرئGGGGGيس 
فهم&&ي أن&&ا شخص&&يا ه&&و أن االج&&راء ه&&و م&&ا   . الروس&&ي

شرحه زميلنا الموقر من اليونان، أي أن هذه التوصية    
م&&ن اللج&&نة القانون&&ية وه&&ي ليس&&ت موجه&&ة ال&&ى اآليت&&يو  
وانم&ا توص&ية م&ن لجنت&نا الفرعية الى اللجنة الرئيسية            

اللج&نة ث&م بع&د ذلك لطرحها        للمص&ادقة عل&يها ف&ي ه&ذه         
وان رأت  . على بساط البحث في دورة الجمعية العامة      

الجمعية العامة أو اذا وافقت الجمعية العامة عليها فانه 
ي&رجع األمر لألمين العام لألمم المتحدة إلخبار المدير         

 .العام لالتحاد بهذه المسألة

وأظن أن هذا هو . ه&ذا ه&و ردي عل&ى سؤالك        
فلجنت&&&نا الفرع&&ية ه&&&ي الت&&ي س&&&وف   . تاداالج&&راء المع&&  

ال&&&&&خ، ألن ه&&&&&ذا ال يق&&&&&ع ف&&&&&ي   � ترس&&&&&ل خطاب&&&&&ا و 
. اختصاص&&&اتنا وليس&&&ت لدي&&&نا أي والي&&&ة به&&&ذا المف&&&اد   

 .االتحاد الروسي له الكلمة

اذن، ): االتح&&اد الروس&&ي (السGGيد آولوسGGوف   
ه&&&ناك ثالث&&&ة أش&&&خاص ه&&&نا، الوف&&&د الرئ&&&يس والوف&&&د     

 .ا نفس الرأيونحن لدين. اليوناني واالتحاد الروسي

اذن، س&&&&ؤالي لم&&&&اذا نح&&&&تاج اذن ال&&&&ى ه&&&&ذه      
فالتوص&&ية . ان&&نا ال نض&&ع ه&&ذه الص&&يغة ع&&ادة . الص&&يغة

فعادة يتم النقل من خالل الجمعية      . ينبغ&ي أن ي&تم نقله&ا      
أن&&ا قل&&ت ان األمي&&ن الع&&ام بص&&فة آل&&ية يرس&&ل      . العام&&ة

ال&تقرير الس&نوي لمداوالت الجمعية العامة بما في ذلك         
ا الفرعية، بما فيها لجنتنا بطبيعة الحال، دورات هيئاته

 .سوف يتم نقلها الى االتحاد

لم&&اذا اذن ف&&ي ه&&ذه الحال&&ة االس&&تثنائية نش&&ير       
. النقل يتم بصفة آلية   . اشارة خاصة الى ضرورة النقل    

مم&&&ثل ال&&&برازيل ألن&&&ه ق&&&ال ان ه&&&ذا ه&&&و م&&&ا يس&&&مى        
ونح&&ن ال ن&&ود أن يك&&ون ه&&ناك أي    . ب&&الغموض المف&&يد 

 .غموض

س&&&وف . ش&&&كرا لالتح&&&اد الروس&&&ي  : سالرئGGGي 
نواصل المناقشة ألن هناك وفود أخرى طلبت الكلمة،        

اهكم ولك&&ن ان س&&محتم ف&&ي الوق&&ت ذات&&ه، أس&&ترعي انت&&ب 
 .الى عنصر من عناصر واليتنا

الج&&&&زء األخ&&&&ير م&&&&ن ه&&&&ذا الب&&&&ند يق&&&&ول دون  
المس&&اس ب&&&دور االتح&&اد الدول&&&ي لالتص&&االت الس&&&لكية    

، ه&&ذه الحيث&&ية، ه&&ذا   وأظ&&ن أن ه&&ذا دل&&يل  . والالس&&لكية
الج&&&زء األخ&&&ير، أو الجمل&&&ة األخ&&&يرة م&&&ن الب&&&ند دالل&&&ة 
قاطع&&&&ة عل&&&&&ى أن&&&&&نا ال نم&&&&&س دور االتح&&&&&اد الدول&&&&&ي  
لالتص&&االت الس&&لكية والالس&&لكية، ولك&&ن فق&&ط ن&&ود أن     

آما ان االتحاد قد اشترك . نوضح األمر بجالء لالتحاد
ومن . بهم&ة ف&ي مناقش&اتنا له&ذا الب&ند لس&نوات وسنوات       

ط يك&ون م&ن المج&دي أن نس&ترعي انتباه االتحاد            ث&م فق&   
 .لهذه المسألة

ونن&&به مم&&ثل االتح&&اد ه&&نا ال&&ى أن&&نا ب&&الفعل ق&&د     
أحل&&&نا الوالي&&&ة الت&&&ي قدم&&&ت ل&&&نا والمس&&&ألة مخصص&&&ة   

 .بلجيكا لها الكلمة. لالتحاد أو بخصوص االتحاد

م&&&&ا ال أفهم&&&&ه  ): بلج&&&&يكا(السGGGGيد مايينسGGGGي   
 م&&&&ن ه&&&&ي ج&&&&زء ) د(شخص&&&&يا ه&&&&و أن&&&&ه اذا آان&&&&ت    

التوص&يات، فم&تى يح&ول بي&ن اللج&نة وبي&ن أن توصي        
ه&ذا للج&نة العام&ة للج&نة الرئيس&ية ث&م بعد ذلك للجمعية         

م&ا ال&ذي يح&ول بين&نا وبي&ن نقل          . العام&ة واألمي&ن الع&ام     
ه&ذه الوث&يقة الى االتحاد؟ ألن ليس هناك ما يحول بين       

اذن، ينبغي أن أطلب    . الجمعية وبين نقل احالة الوثيقة    
ان . ه&&ذا ل&&يس مع&&ناه توص&&ية لالتح&&اد. م الوث&&يقةأن تق&&د

ه&&ذا فق&&ط يعن&&ي أن&&نا نوص&&ي فق&&ط وأؤآ&&د عل&&ى آلم&&ة        
 .نوصي أن تحيل الجمعية العامة الوثيقة الى االتحاد

واالج&راءات االدارية اجراءات شائكة وطيبة     
ولك&ن ال عالق&ة له&ا مباش&رة به&ذا الب&ند وه&ذه التوصية            

 .على وجه التحديد

ل&&&دي آولومب&&&يا ث&&&م . زيالش&&&كرا ج&&&: الرئGGGيس 
 .آولومبيا أوال. البرازيل

س&&أتوخى غاي&&ة  ): آولومب&&يا(السGGيد آوردوبGGا   
فأنا ال  . فأن&تم وممثل بلجيكا قلتما ما أود قوله       . االيج&از 

. أود أن أشير الى الوالية التي لدينا من الجمعية العامة
لق&&د ورد ف&&ي آخ&&ر الب&&ند ع&&دم المس&&اس ب&&دور االتح&&اد      

 . السلكية والالسلكيةالدولي لالتصاالت

والس&يد مم&ثل بلجيكا قد أشار الى هذه المسألة          
وق&&ال ان ه&&ذه الوث&&يقة ينبغ&&ي أن تذه&&ب ال&&ى مك&&ان م&&ا    

وأن&&ا أع&&تذر ألنن&&ي أص&&ر عل&&ى    . ح&&تى ي&&تم مالحظ&&تها  
نس&أل مم&ثل االتح&اد آ&يف سيتلقون هذه الوثيقة       . ش&يء 
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اذن؟ الس&يد ممثل اليونان قد شرح لنا هذه المسألة وأنا            
أس&عدني الح&ظ بتمث&يل بل&دي ف&ي نيويورك وأعرف          ق&د   

أن&&نا بع&&د المناقش&&ة األم&&ور ف&&ي اللج&&نة األول&&ى تط&&رح     
مس&&ائل عل&&ى الجلس&&ة العام&&ة للجمع&&ية العام&&ة واذا آ&&ان 

�?[ه&&&ناك ��.?] [?���ث&&&م بع&&&د ذل&&&ك  ] ?.
تح&&&ال ال&&&ى األمي&&&ن الع&&&ام لك&&&ي يط&&&رح المس&&&ألة عل&&&ى  

لدول فنح&ن ا  . وه&ذا يعن&ي أن&نا جم&يعا نش&ترك         . االتح&اد 
ه&&نا، نح&&ن أيض&&ا االتح&&اد الدول&&ي لالتص&&االت الس&&لكية  

 العام أو   فل&يس األم&ر ل&يس يخ&ص األمي&ن         . والالس&لكية 
 .الخ.. مجلس االدارة و

ونحن األعضاء  . فنح&ن األعض&اء ه&نا وهناك       
الذي&&ن س&&وف يذه&&بون ال&&ى االتح&&اد وس&&وف ن&&رى ه&&ذه   
التوص&ية الت&ي ت&م اصدارها من جانب الكوبوس وفقط           

وس&&وف ينته&&ي األم&&ر بمناقش&&ة ه&&ذه    . عام&&ةالجمع&&ية ال
واس&&تمعت ه&&نا م&&رارا  . نح&&ن الذي&&ن سنناقش&&ها . الوث&&يقة

�?[وتك&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&رارا ��.?] [?���.?  [
]?���. وال أع&&رف المش&&كلة عل&&ى االط&&الق  ] ?.

 .المسألة مسألة بسيطة وال تحتاج الى تعقيد

 .شكرا لكولومبيا والكلمة للبرازيل: الرئيس 

 أن&&&ا س&&&عيد ان  ):ال&&&برازيل(السGGGيد لوسGGGيرو   
وأن&&ا أش&&رت . اس&&تخدمت تعب&&يرا أوض&&ح أي&&ن المش&&اغل 

فأن&ا ل&م أر نص&ا يعتمد      . ال&ى تعب&ير الغم&وض االيجاب&ي       
ب&&&توافق اآلراء ال ي&&&نطوي ف&&&ي ث&&&ناياه عل&&&ى ن&&&وع م&&&ن  

فه&&&و يك&&&ون نت&&&يجة عمل&&&ية    . ال&&&توازن بي&&&ن المواق&&&ف  
ال&&تفاوض، وه&&ذه تم&&ثل نوع&&ا م&&ن ال&&توازن ف&&يما بي&&ن       

لفة وم&&ن الطبيع&&ي أن تخ&&تلف فه&&ناك آراء مخ&&ت. اآلراء
آراء البلدان حول موضوع ما وآما انه طبيعي في أي  
وث&&يقة أن ي&&تم اع&&تمادها بص&&يغة تحظ&&ى بق&&بول جم&&يع    

 .األقل بتوافق اآلراء في االتحادالجميع أو على 

وأش&&&اطر ال&&&رأي ال&&&ذي ط&&&رحه الس&&&يد س&&&فير    
آولومب&يا وان&نا لس&نا س&عداء آل السعادة بالنتيجة ولكن       

ذا ه&و أفضل ما في االمكان ولم نستطع أن     ن&رى أن ه&    
وه&&ناك ح&&ل ممك&&ن الزال&&ة  . ن&&بدي أي ت&&نازالت أخ&&رى

واذا س&&محتم ل&&ي فانن&&ي أود أن أع&&رب ع&&ن  . الغم&&وض
 تق&&ول توص&&&ي أن  4فل&&و أن&&&نا الحظ&&نا أن   . ه&&ذا الح&&ل  

"recommends that" .  يمكن أن نقول فيها ان لجنة ) د(ف&ـ
س&&&لمية اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض ال

توص&ي ال&ى الجمع&ية العام&ة أن تح&ال هذه الوثيقة الى              
 .االتحاد

فقط . أن&ا ال أغ&ير في الديباجة أو الفقرة الثانية    
وان التوص&&ية تق&&ول ان اللج&&نة ) د(التغي&&ير ف&&ي الفق&&رة 

�?[الرئيس&&&ية والجمع&&&ية العام&&&ة لك&&&ي ��أي ] ?.
�?[لجنت&&&&نا الرئيس&&&&ية تق&&&&رر أو ال تق&&&&رر ��.? [

]?���ع&&ية العام&&ة تح&&يل ه&&ذه المس&&ألة   والجم] ?.
وم&ن ث&م ن&زيل الغم&وض وآمل أن يكون           . ال&ى االتح&اد   
 .ذلك مقبوال

اس&&تمعنا . ه&&ل س&&جلت م&&ا ق&&ال؟ نع&&م : الرئGGيس 
ال&ى اق&تراح جدي&د، فه&ل يمك&ن أن نتناول هذا االقتراح        

 .الجديد؟ االتحاد الروسي له الكلمة

نح&&ن ): االتح&&اد الروس&&ي(السGGيد آولوسGGوف  
اللجنة الفرعية ولجنة استخدام الفضاء     نواف&ق عل&ى أن      

الخارجي في األغراض السلمية ستناقشان هذه المسألة 
دون المس&&&اس ب&&&دور أو اختص&&&اص االتح&&&اد وه&&&ناك    
الكث&&ير م&&ن الب&&يانات الت&&ي تق&&ول ب&&أن االتح&&اد س&&وف        

فان&&نا نق&&بل  . يت&&ناول ه&&ذه الوث&&يقة حي&&نما تط&&رح عل&&يه     
مع تعديل باالق&تراح الذي طرحه السيد ممثل البرازيل      

 .بسيط

ف&&&&ي نهاي&&&&ة الع&&&&بارة نق&&&&ول لغ&&&&رض العل&&&&م       
 .، ليس اال(for information purposes)واالحاطة 

هل يحظى هذا االقتراح من االتحاد      : الرئيس 
 .الروسي بالموافقة؟ البرازيل ثم آولومبيا

هذا اقتراح يسبب   ): البرازيل(السيد لوسيرو    
تحاد الدولي  مش&كلة ألن&نا نحك&م س&لفا عل&ى م&ا يفعله اال             

أمنيتنا من البداية هي    . لالتص&االت السلكية والالسلكية   
أن&&نا ال ينبغ&&ي أن نق&&دم أي توص&&ية لالتح&&اد ولك&&ن اذا      
خلص&&نا ال&&ى األم&&ر باإلحاط&&ة والعل&&م فان&&نا نحك&&م س&&لفا   

وبهذا نكون قد تخطينا واليتنا . على ما يقوم به االتحاد
 الى  ول&ذا فانن&ي أطل&ب من خاللكم       . بش&أن ه&ذه المس&ألة     

 .زميلنا الروسي أن يعيد النظر في هذا التعديل

 .جنوب افريقيا لها الكلمة. شكرا: الرئيس 

ي&&بدو أن ): ج&&نوب افريق&&يا(السGGيد مكوماتGGيال  
فنح&&&ن نوص&&&ي ال&&&ى . ه&&&ذه المش&&&كلة ت&&&تعلق بالص&&&ياغة

اللج&نة أن توصي الى الجمعية العامة والجمعية العامة         
 �هذه ]. لفية؟؟األ[وم&ن ث&م فانن&ي قل&ت هذا، توصية           

 .هي المسألة األولى التي نتناولها
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ان م&&&ا يس&&&مى ب&&&الغموض  : ث&&&م س&&&ؤال عمل&&&ي  
يبدو ). 2) (أ (4االيجاب&ي ل&يس موج&ودا اال في الفقرة          

أن م&ا ت&بقى أو الجزء األخير من الفقرة هو تأآيد على      
الس&&ؤال ال&&ذي أود أن أط&&رحه عل&&ى  . م&&ا يفعل&&ه االتح&&اد

ثيقة ستحفظ حتى   ه&ل هذه الو   : مس&امع الحاض&رين ه&و     
أو ت&ودع جانبا حتى نطرحها على الجمعية العامة فيما     
بع&د؟ فه&ل مؤتم&ر االذاع&ة العالم&ية أو الراديو العالمي         
س&&&&&وف يت&&&&&ناول ه&&&&&ذه المس&&&&&ألة؟ أال ن&&&&&تعدى عل&&&&&ى     
اختصاص&ات االتحاد؟ ما هي أهمية االحالة اذا أثارت         
ه&&ذه الوف&&ود الموج&&ودة ه&&نا ه&&ذه المس&&ألة ف&&ي اط&&ار م&&ا  

غموض االيجابي؟ أقول اننا ينبغي أن نعرف       يسمى بال 
 .دور االتحاد

عل&&ى أي&&ة ح&&ال، ج&&نوب افريق&&يا عل&&ى اس&&تعداد  
لل&&&تعاون ل&&&و أن التوص&&&ية اتف&&&ق عل&&&يها بال&&&توافق ف&&&ي    
اآلراء، ولك&&ن فق&&ط ن&&ود أن نالح&&ظ أن ه&&ناك مؤتم&&ر      

. ال&&راديو العالم&&ي ال&&ذي س&&وف يعق&&د ف&&ي وق&&ت قري&&ب    
هذا المؤتمر وس&وف نق&ول ان&ه يتعي&ن عل&ى ال&دول ف&ي          

 .اتخاذ اجراءات لتناول هذه المسألة والوفاء بها

هل هناك وفد   . شكرا لجنوب افريقيا  : الرئيس 
 .آخر؟ االتحاد الروسي له الكلمة

لدي&&نا ): االتح&&اد الروس&&ي(السGGيد آولوسGGوف  
ص&يغتان ي&ا سيادة الرئيس، سنقترحهما آبديل للصيغة         

ألولى أو الصيغة ا. الت&ي ط&رحها السيد ممثل البرازيل   
 تح&&ل بكلم&&ة "transmitted"االمكان&&ية األول&&ى آلم&&ة ت&&نقل 

وه&&&ذه الوث&&&يقة س&&&وف توف&&&ر  . "made available"توف&&&ر 
، ُيخبر  )د(وه&ناك امكان&ية أخ&رى ف&ي الفق&رة           . لالتح&اد 

االتحاد بهذه الوثيقة وهي توفي بأن ُيخبر االتحاد بهذه         
�?. [الوث&&&يقة��.?] [?���ذل&&&ك تق&&&ول ] ?.

ال نوافق على ".  االتحاد بهذه الوثيقةتوصي أن يخبر"
 .أي من الصيغتين المطروحتين

. أش&كر السيد ممثل االتحاد الروسي    : الرئGيس  
 .آولومبيا لها الكلمة

ان وفدي بامكانه ): آولومبيا(السGيد آوردوبا    
أن يق&&&بل االمكان&&&ية األول&&&ى ويمك&&&ن أن نوف&&&ر الوث&&&يقة  

اع&&ادة  فه&&ال تك&&رم مم&&ثل االتح&&اد الروس&&ي ب    . لالتح&&اد
ولك&&ن عل&&ى أي ح&&ال أود أن نك&&رر . ق&&راءة ه&&ذا ال&&نص

ش&&رحه ح&&تى ن&&تأآد م&&ن الص&&يغة، أي ن&&ود أن يق&&ترح      
 .النص علينا مرة أخرى

 .االتحاد الروسي له الكلمة: الرئيس 

اذن، ): االتح&&اد الروس&&ي (السGGيد آولوسGGوف   
أن تكون هذه الوثيقة    : هو التالي ) د (4اقتراحي للفقرة   

دول&&&&&&ي لالتص&&&&&&االت الس&&&&&&لكية م&&&&&&توافرة لالتح&&&&&&اد ال
اذن، نع&&&دل ع&&بارة واح&&&دة، ب&&دال م&&&ن أن   . والالس&&لكية 

 made" نق&ول تك&ون م&توافرة    "transmitted"نق&ول تح&ال   
available" . 

اذن، اس&&تمعتم ال&&ى تعدي&&ل االتح&&اد    : الرئGGيس 
ه&ل تود  . م&ن التوص&يات   ) د (4الروس&ي بش&أن الفق&رة       

 اذن، حض&&&رة. أن ت&&&رد، حض&&&رة مم&&&ثل آولومب&&&يا؟ ال 
المندوبي&ن الك&رام، اس&تمعتم لل&تو ال&ى هذا التعديل، هل             
ل&&ي أن أعت&&بر أنك&&م تق&&بلون ب&&ه؟ تق&&بلون به&&ذا ال&&تعديل      

اذن، تم االتفاق على . ؟ م&ا م&ن اع&تراض    )د (4للفق&رة   
 .ذلك

مم&&ثل آولومب&&يا ولك&&ن ح&&ول موض&&وع آخ&&ر؟    
 .نعم

أعذرني حضرة  ): آولومبيا(السGيد آوردوبGا      
خرى ولكنني آنت أريد أن     الرئيس لطلب الكلمة مرة أ    

أداخ&ل ف&ي نهاية هذا النقاش حول مسألة المدار الثابت         
بالنس&&بة ال&&ى األرض وآن&&ت أري&&د أن أف&&يدآم ب&&تقديرنا    
العميق ألعمال اللجنة الفرعية القانونية ونظرا الى أنه 

 عام&&ا م&&ن التفك&&ير ودراس&&ة ه&&ذا الموض&&وع،    25بع&&د 
 .وأخيرا توصلنا الى اتفاق

أن أش&&&رت ف&&&ي مناس&&&بات  أآ&&&رر، آم&&&ا س&&&بق   
أخ&&رى، بالط&&بع ل&&م نع&&رب ع&&ن رض&&انا الك&&امل ولكن&&نا  
جم&يعا نع&رف أن&ه ف&ي عمل&ية المفاوض&ات ال يمكن أن        

ولك&ن نعت&بر أن هذا العام هو        . نلب&ي آ&ل مطامح&نا ه&نا       
الخ&&&امس والعش&&&رين ل&&&نقاش مف&&&يد ومث&&&ير االه&&&تمام،     
انطلق&نا م&ن مواق&ف ص&لبة للغاية اتخذتها بعض الدول            

نهاية المطاف الى الوثيقة التي تمكنا من       لنتوص&ل ف&ي     
ويعرب وفدي عن رضاه الكامل . االتف&اق عل&يها ال&يوم     

وارت&ياحه ح&يال ه&ذا االتفاق الذي توصلنا اليه بالنسبة           
 .الى هذا الموضوع

وه&ذا األمر سيسمح لنا بالتالي من أن نتعاون           
بش&&كل أآ&&بر ف&&ي لج&&نة الكوب&&وس وذل&&ك عل&&ى مواض&&يع 

اضيع التي لم نتمكن فعال من أن أخرى، وهي من المو
ننك&ب عل&يها بش&كل م&تعمق ألن&نا آ&نا ح&تى اآلن نرآز                
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آاف&&ة جهودن&&ا عل&&ى ه&&ذا الم&&بدأ أو عل&&ى ه&&ذه التوص&&ية   
الم&دار الثاب&ت بالنس&بة الى    : المرت&بطة به&ذا الموض&وع    

وتمكن&&ت م&&ن ال&&تماس الن&&ية الص&&ادقة ورغ&&بة  . األرض
 .L.200يقة الدول التي أيدتنا عندما آنا قد قدمنا الوث

وأود أن أش&يد بوف&د فرنس&ا بش&كل خاص على           
العمل التنسيقي الذي قام به الوفد من أجل التوصل الى 
ه&&&ذا ال&&&نص وأش&&&كر توس&&&ط فرنس&&&ا أيض&&&ا ل&&&دى دول    
أخرى، الدول األوروبية، أشكر أيضا االتحاد الروسي 
والوالي&&&ات الم&&&تحدة، ال أري&&&د أن أس&&&مي آاف&&&ة الوف&&&ود 

التي بطريقة ما آانت لديها     ولك&ن آ&ل ه&ذه الوفود هي         
مواق&ف متباينة مقارنة مع موقفنا وساهمت بالطبع في         

وأذآ&ر بش&كل خاص أيضا      . التوص&ل ال&ى ه&ذا االتف&اق       
دول أمريكا الالتينية وخاصة وفد اآوادور الذي عملنا  
مع&&&ه م&&&نذ ال&&&بداية وأش&&&كره عل&&&ى مس&&&اهمته ف&&&ي ه&&&ذا    

 .المجال

اذن، حض&&رة الرئ&&يس، اس&&مح ل&&ي أن أع&&رب    
. امتنان&ي وارتياح&ي واس&مح لي أن أقترح أمرا ما     ع&ن   

ف&&&ي ه&&&ذه اللج&&&نة الفرع&&&ية، مهم&&&ا آان&&&ت الص&&&عوبات، 
ومهم&ا آ&ان الوق&ت ال&ذي نكرسه لمسألة، ما من مسألة       
مستعص&&&ية علي&&&نا وال يمك&&&ن أن نتوص&&&ل ال&&&ى اتف&&&اق    

فهذه اللجنة تضم خبراء ذوو مؤهالت ممتازة، . بشأنها
لتال&&ي ف&&ي نهاي&&ة   لديه&&م خ&&برة طويل&&ة ف&&ي التحل&&يل وبا    

. المط&اف يمكن&نا فع&ال ه&نا أن نتوصل الى توافق آراء            
وه&ذا ه&و م&ثال موض&وع دار ف&يه نقاش طويل في هذه       
اللج&&نة ولك&&ن بال&&رغم م&&ن آ&&ل ه&&ذه األم&&ور بره&&نا ع&&ن 

 .امكانية توصلنا الى حل جيد هنا

اذن، ال يج&&&ب أن نش&&&عر باإلح&&&باط ح&&&يال أي  
. ناموض&&&وع آخ&&&ر أو أي مس&&&ألة أخ&&&رى تط&&&رح علي&&&   

ص&حيح أن&ه غال&با م&ا نش&عر أن&ه م&ا داء يمكن أن يدوم                   
. س&نوات طويل&ة وما من جسم يمكن أن يقاوم هذا الداء    

ولك&ن نفك&ر أحيانا أنه لن يمكننا أبدا التوصل الى حل،    
اذن، أعتقد  . ولك&ن ن&رى أن&نا فع&ال وصلنا الى حل جيد           

أن ه&&ذه المس&&ألة س&&تبقى ماثل&&ة ف&&ي أذهان&&نا جم&&يعا نح&&ن 
ه&ا تبي&ن ع&ن انف&تاح فكري آبير، وتبين عن       الوف&ود ألن  

أشكر آافة  . أن االنف&تاح يس&مح ل&نا بالتوصل الى اتفاق         
 .الوفود شكرا خالصا

ش&كرا لمم&ثل آولومبيا الموقر على       : الرئGيس  
مداخل&ته على هذه الفلسفة والعبارات التي أشرت اليها         

 .وتبين بالطبع عملك الطويل في هذا المجال

تو ال&ى اتف&اق حول النص   اذن، لق&د توص&لنا لل&       
ولذلك أود  . المع&روض عل&يكم وال&ذي وافق&نا عل&يه للتو          

أن أذّآ&ر المندوبين الكرام أن هذا النص بما فيه تعديل           
الجمل&&ة األخ&&يرة ف&&ي ه&&ذه الوث&&يقة الت&&ي ق&&رأناها عل&&يكم   
سينش&&ر ف&&ي آاف&&ة لغ&&ات العم&&ل ف&&ي األس&&بوع المق&&بل        

ية وسيش&&كل ج&&زءا ال ي&&تجزأ م&&ن تقري&&ر اللج&&نة الفرع&&  
القانون&&ية ال&&ذي س&&يعتمد بش&&كل رس&&مي ف&&ي نهاي&&ة ه&&ذه    

ولك&ن في ضوء هذا االتفاق الذي توصلنا اليه      , ال&دورة 
لل&تو ال&يوم بع&د الظه&ر، أق&ترح عل&ى حضراتكم، ان لم               
يكن هناك من اعتراض، أننا يمكننا أن ننتهي اآلن من 

 .مناقشة البند السادس من جدول أعمالنا

 من هذا البند    ه&ل م&ن اع&تراض على االنتهاء        
وبه&&ذا . ش&&كرا لك&&م. ومناقش&&ته ف&&ي المض&&مون اآلن؟ ال 

األم&&ور : نك&&ون ق&&د انتهي&&نا م&&ن مناقش&&ة الب&&ند الس&&ادس    
الم&&تعلقة ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي وتعيي&&ن ح&&دوده     
وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه بما 
ف&&ي ذل&&ك ال&&نظر ف&&ي الس&&بل والوس&&ائل الكف&&يلة بتحق&&يق    

 الرش&يد والع&ادل للم&دار الثاب&ت بالنس&بة الى         االس&تخدام 
األرض م&&&&ن دون المس&&&&اس ب&&&&دور االتح&&&&اد الدول&&&&ي   

 .لالتصاالت السلكية والالسلكية

سنس&تكمل اآلن مناقشة البند الثامن من جدول         
 .أعمالنا

اسGتعراض حالGة الصGكوك القانونية الدولية الخمسة          
 م&&ن  8الب&&ند ( )تGGابع( التGGي تحكGGم الفضGGاء الخارجGGي   

 ) األعمالجدول

ل&&يس ل&&دي أي م&&تحدث س&&جل اس&&مه  : الرئGGيس 
عل&ى قائمة المتحدثين حول هذا البند الثامن لجلسة بعد        

هل من وفد : وبالتالي أطرح السؤال التالي. الظهر هذه
 .ي التعقيب على البند الثامن؟ اليرغب ف

حس&&نا، نس&&تكمل ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الثام&&ن وه&&و    
لدول&&ية الخمس&&ة  اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية ا  

الت&ي ت&نظم الفض&اء الخارج&ي ي&وم االثني&ن ص&باحا من         
 .األسبوع المقبل

سنس&&تكمل اآلن ال&&نظر ف&&ي الب&&ند التاس&&ع م&&ن       
 .جدول أعمالنا
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 9الب&&ند ( )تGGابع( � المطلقGGةدولGGة ال�مGGراجعة مفهGGوم 
 )من جدول األعمال

 GGل&&يس ل&&دي م&&ن م&&تحدث آخ&&ر يطل&&ب : سيالرئ
وأسأل هنا .  أعمال&نا الكلم&ة ح&ول ه&ذا الب&ند م&ن ج&دول          

ه&ل م&ن وفد يرغب في التعقيب أو االدالء ببيان حول            
 .البند التاسع؟ ما من وفد

اذن نستكمل النظر في البند التاسع من جدول         
أعمال&&نا، م&&راجعة مفه&&وم دول&&ة االط&&الق ي&&وم االثني&&ن    

 .صباحا من األسبوع المقبل

ف&&&ي الب&&&ند العاش&&&ر م&&&ن  نس&&&تكمل اآلن ال&&&نظر  
 .جدول أعمالنا

GGGGتراحات موجهGGGGاء  اقGGGGتخدام الفضGGGGنة اسGGGGى لجGGGGة ال
ألغGGراض السGلمية بشGGأن بGGنود جديGGدة  جGي فGGي ا الخار

يGGراد أن تGGنظر فGGيها اللجGGنة الفرعGGية القانونGGية فGGي       
 م&&&&ن ج&&&&دول 10الب&&&&ند ( )تGGGGابع(  دورتهGGGGا األربعيGGGGن

 )األعمال

ل&&دي وف&&د واح&&د س&&جل اس&&مه عل&&ى    : الرئGGيس 
 .قائمة المتحدثين وهو ممثل السويد الموقر

في اطار المداوالت   ): السويد(السGيد هيدمان     
ح&ول ه&ذا البند اليوم صباحا، ان ممثل اليونان الموقر            
ق&&&د أدل&&&ى بب&&&يان حي&&&ث اق&&&ترح أن الب&&&ند الثام&&&ن وه&&&و    
اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية الخمس&&ة    
التي تنظم الفضاء الخارجي يجب أن يبقى على جدول 

 .ةأعمال اللجنة الفرعية القانوني

بموج&&ب خط&&ة العم&&ل ح&&ول الب&&ند الثام&&ن، ان    
. ه&ذا الب&ند يج&ب أن ننته&ي م&نه ف&ي هذه الدورة بالذات        

وان خط&ة العم&ل عل&ى ث&الث س&نوات ستؤدي بنا اآلن              
ال&ى وض&ع مجموع&ة م&ن التوصيات حيث يتعين على            
ال&&&دول أوال أن ت&&&نظر ف&&&ي التص&&&ديق عل&&&ى مع&&&اهدات   

م باعالن في   الفض&اء وُتعل&م أيض&ا ال&دول بامكان&ية القيا          
فض&ال ع&ن هذا، بالنسبة الى       . اط&ار اتفاق&ية المس&ؤولية     

مس&&ألة االمت&&ثال للمع&&اهدات ه&&ي أيض&&ا م&&ن المواض&&يع  
الت&&ي س&&لطنا عل&&يها األض&&واء ف&&ي ه&&ذه المجموع&&ة م&&ن   

 .التوصيات

وتع&&رب الس&&ويد ع&&ن ارت&&ياحها ح&&يال العم&&ل      
ولك&&ن تعت&&بر  . ال&&ذي قم&&نا ب&&ه ح&&ول ه&&ذا الب&&ند ب&&الذات     

ن اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية يج&&&ب أن الس&&&ويد بش&&&دة أ
تك&ون ف&ي مكان&ة يس&مح له&ا بالحص&ول على معلومات              
أآ&&&&ثر ح&&&&ول حال&&&&ة الص&&&&كوك، أي ح&&&&ول التوق&&&&يعات 
والتصديقات وآذلك حول التنفيذ على الصعيد الوطني       

 .لهذه المعاهدات

ان الب&ند الثام&ن م&ن جدول أعمالنا قد اضطلع            
ن اآلن على   بمس&ؤوليته ووف&ى بالغ&رض وبالتال&ي يتعي        

ان أي . ال&&&دول األعض&&&اء ه&&&ي أن تعلم&&&نا به&&&ذا األم&&&ر 
معلوم&ات م&ن ال&دول األعضاء يمكن أن تكون مناسبة           
ف&ي اط&ار الب&ند ال&رابع م&ن جدول أعمالنا، وهو وضع              

وبالطبع . المع&اهدات الدول&ية الت&ي تنظم قانون الفضاء        
لذل&&ك ال تواف&&ق  . ف&&ي اط&&ار ب&&ند الت&&بادل الع&&ام ل&&آلراء     

أن البند الثامن من جدول أعمالنا يجب أن السويد على 
ننته&&ي م&&نه ف&&ي ه&&ذه ال&&دورة وبالتال&&ي ال نط&&ول العم&&ل  

 .عليه ونجدد له لفترة ثانية

ال أرى  . شكرا لممثل السويد الموقر   : الرئيس 
 .بلى، لدينا وفد وهو وفد اليابان. أي وفد يطلب الكلمة

اس&&&&مح ل&&&&ي أن ): ال&&&&يابان(السGGGGيد آينوشGGGGيتا  
أعتقد أننا قمنا بنقاش    . نا حول هذا البند   أع&رب عن رأي   

م&&ثمر ح&&ول ه&&ذا الب&&ند ط&&يلة س&&نوات ث&&الث، أي الب&&ند     
الثام&&ن، اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية    

 .الخمسة التي تنظم الفضاء الخارجي

ونح&&&ن نع&&&رب ع&&&ن ارتياح&&&نا الك&&&امل ح&&&يال    
ال&&نقاش ال&&ذي دار، ولك&&ن ال يمكن&&نا أن ن&&رى أي م&&برر  

. قش&&ة ه&&ذا الب&&ند وت&&رآه عل&&ى ج&&دول أعمال&&نال&&تمديد منا
لذلك وبرأي وفدي نحن نؤيد البيان الذي أدلى به الوفد  
الس&ويدي ون&ود أن ننته&ي م&ن مناقش&ة الب&ند الثامن من               
ج&دول أعمال&نا حسب ما حددنا في جدول أعمالنا وفي           

 .خطة العمل

. ش&كرا لمم&ثل ال&يابان على مداخلته       : الرئGيس  
ي تناول الكلمة حول البند     وه&ل م&ن وف&د آخر يرغب ف        

 .الثامن؟ أرى بلجيكا تطلب الكلمة، تفضل سيدي

آم&ا تعرف آنا قد     ): بلج&يكا (السGيد مايينسGي      
أعرب&&نا ع&&ن تأي&&يدنا لالح&&تفاظ به&&ذا الب&&ند وت&&رآه آب&&ند    

ولكن بما أن وفودا آثيرة   . من&تظم عل&ى ج&دول أعمال&نا       
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ترى أننا ناقشنا هذا البند بشكل مستفيض وآاف يمكن          
 نوافق على هذا االقتراح، ولكن آل ما نريد هو أي    أن

ادراج لب&ند عل&ى ج&دول األعم&ال ويمك&ن له&ذا البند أن           
يط&&ال مس&&ألة حساس&&ة وم&&تكررة يش&&ير ال&&يها أي وف&&د      
ن&رجو أن ت&نظر ف&يه اللجنة الفرعية القانونية عن آثب            
ويمك&ن بالتالي أن يؤدي الى حوار بناء في هذه اللجنة           

 .دلكي نناقش هذه البنو

ش&&كرا لمم&&ثل بلج&&يكا الموق&&ر عل&&ى    : الرئGGيس 
ه&&ل م&&ن وف&&د آخ&&ر يطل&&ب الكلم&&ة ح&&ول الب&&ند  . مداخل&&ته
 .ال. العاشر

لم . به&ذا اذن نس&تكمل ال&نظر ف&ي الب&ند العاشر            
اذن، الب&&ند . نن&&ته بع&&د م&&ن مناقش&&ة ه&&ذا الب&&ند ف&&ي الواق&&ع

العاش&ر، اق&تراحات موجه&ة ال&ى الكوب&وس بش&أن بنود             
اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ف&&ي   جدي&&دة آ&&ي ت&&نظر ف&&يها   

ولكنن&&ي أرى . دورته&&ا األربعي&&ن ي&&وم االثني&&ن المق&&بل    
تطلب الكلمة اآلن أم يوم     . مم&ثل ال&يونان يطل&ب الكلمة      

نسجل اسم اليونان على قائمة     . حس&نا، االثنين  . االثني&ن 
اذن، . ما من طلب آخر للكلمة   . المتحدثي&ن ليوم االثنين   

الب&ند ي&وم االثني&&ن   آم&ا أش&رت نس&تكمل ال&نظر ف&&ي ه&ذا      
 .المقبل

حض&&&رة المندوبي&&&ن الك&&&رام، س&&&أرفع الجلس&&&ة    
العامة قريبا ألسمح للفريق العامل المعني باستعراض       
وم&راجعة مفه&وم دول&ة االط&الق ل&يعقد اجتماعه األول       

أوف&ي ش&روغل م&ن ألمانيا،       -وذل&ك برئاس&ة الس&يد آ&اي       
ولك&ن ق&بل ذل&ك اس&محوا لي أن أعلمكم بجدول أعمالنا             

اذن، اليوم  . االثني&ن ص&باحا م&ن األس&بوع المق&بل         ل&يوم   
. بع&د الظه&ر نس&تكمل النظر في جلسة عامة، ال، عفوا           

جلس&ة عام&ة في   اذن، ي&وم االثني&ن نس&تكمل ال&نظر ف&ي           
 .10 و 9 و 8البنود 

وبع&د ذلك، اذا سمح لنا الوقت، يجتمع الفريق          
الع&امل المعن&ي بم&راجعة مفه&وم دول&ة االط&الق ويعقد             

أوفي شروغل من  -ثان&ي برئاس&ة السيد آاي     اج&تماعه ال  
هل من أسئلة تودون طرحها حول هذا الجدول . ألمانيا

ه&ل ت&ود األمان&ة أن تقدم اعالنات    . المق&ترح عل&يكم؟ ال   
اذن، ش&كرا لك&م جم&يعا وأرفع      . ح&ول موض&وع م&ا؟ ال      

الجلس&&ة العام&&ة اآلن وأرج&&و م&&ن زم&&يل وص&&ديقي م&&ن  
ل، أن يأتي الى أوفي شروغ-الوفد األلماني، السيد آاي

منص&&ة الرئاس&&ة وي&&ترأس الف&&ريق الع&&امل ح&&ول مفه&&وم 
 .دولة االطالق
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