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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
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 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/10افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&&ن افت&&تاح ه&&ذا االج&&تماع للج&&نة    : الرئFFيس 
أعل&&&ن افت&&&تاح االج&&&تماع الثام&&&ن    . الفرع&&&ية القانون&&&ية 

والثالثي&&ن بع&&د الس&&تمئة للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية للج&&نة 
 .الكوبوس

آم&&ا ت&&تذآر الوف&&ود، أآمل&&نا ب&&األمس مداوالت&&نا   
. حول مضمون آل بنود جدول األعمال عصر األمس

 اليوم هو اعتماد تقريرنا بشكل      م&ا يت&بقى أمامنا صباح     
وقبل أن نبدأ في اعتماد تقرير اللجنة الفرعية        . رس&مي 

القانون&ية، عل&ى ال&رغم من ذلك، أقترح عليكم أن نعلق        
ه&&&ذا االج&&&تماع آ&&&ي نس&&&مح للف&&&ريق الع&&&امل المعن&&&ي      
باس&&&تعراض مفه&&&وم دول&&&ة االط&&&الق أن يج&&&تمع تح&&&ت 

 .رئاسة السيد شروغل من ألمانيا آي يعتمد تقريره

ان ل&م يك&ن لديك&م اع&تراض عل&ى ذلك، سوف         
 .أعلق هذه الجلسة من جلسات اللجنة الفرعية
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نعود اآلن الى جلسة اللجنة الفرعية      : الرئيس 
القانون&&&ية، وق&&&بل أن ن&&&بدأ ف&&&ي اع&&&تماد تقري&&&ر اللج&&&نة    

ل المملكة الفرع&ية القانون&ية ل&دي طل&ب م&ن الس&يد مم&ث             
العرب&&ية الس&&عودية الموق&&ر ال&&ذي يرغ&&ب ف&&ي ف&&ي تقدي&&م  
ب&يان موج&ز ولكنن&ي أود أن أذّآ&ر الس&يد ممثل المملكة              
العربية السعودية الموقر بأن الموضوع الذي سيتناوله 
ف&ي ب&يانه ينتم&ي أآ&ثر في اطار النقاش الخاص بتبادل             

ولكن بطبيعة الحال،   . اآلراء، أي في بداية هذه الدورة     
د س&&ماح األعض&&اء ل&&ي، س&&وف أم&&نحك الكلم&&ة ي&&ا       بع&&

 .فلتتفضل. سيدي

): المملك&&ة العرب&&ية الس&&عودية  (السFFيد آFFردي   
س&&يدي الرئ&&يس، لم&&ا آان&&ت ه&&ذه الم&&رة األول&&ى الت&&ي        
أخاطب فيها اللجنة الفرعية، فانه من دواعي سروري       
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أن أس&تهل آلمت&ي بتهنئ&تكم عل&ى ترؤس&كم ه&ذا المحفل              
ألس&&لوبكم الرش&&يد ف&&ي ادارة  القانون&&ي اله&&ام، وتقدي&&رنا  

. جلس&&اتها وموض&&وعية ت&&ناولكم لب&&نود ج&&دول أعماله&&ا   
وأود أن أن&&&تهز ه&&&ذه الفرص&&&ة لالع&&&راب ع&&&ن تهاني&&&نا  
للبروفيسور مازالن عثمان على تعيينها مديرة لمكتب       
ش&ؤون الفضاء الخارجي في فيينا، متمنين لها التوفيق         

 .والسداد

تام&&ية لق&&د طلب&&نا الكلم&&ة ف&&ي ه&&ذه الم&&رحلة الخ   
لل&دورة الب&داء رغبت&نا ف&ي ادخال اضافة على مشروع           

، ح&تى يتض&من ال&تقرير اشارة    L.219تقري&رها بالوث&يقة     
ولع&&ل الموض&&ع  . ال&&ى طل&&ب المملك&&ة عض&&وية اللج&&نة   

 الت&&ي تطرق&&ت ال&&ى 18المناس&&ب لذل&&ك ه&&و الفق&&رة رق&&م 
اس&&تبدال : ونق&&ترح لذل&ك م&&ا يل&ي  . مس&ألة توس&&يع اللج&نة  

آراء "س&&&تهل الفق&&رة بكلم&&&ة  ف&&ي م " رأي مف&&&اده"آلم&&ة  
واالس&تجابة لطل&بات الدول   "، واض&افة ع&بارة      "مفاده&ا 

في " الت&ي تق&دم طل&بات االنض&مام ال&ى عض&وية اللجنة            
 .ختام الفقرة

ه&&&ذا وال ب&&&د ل&&&ي أن أنه&&&ي ال&&&ى عل&&&م اللج&&&نة      
الفرع&ية القانون&ية أن المملك&ة ق&د سبق وأن أعلنت عن       

 الخارجي  رغب&تها االنضمام الى لجنة استخدام الفضاء      
ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية ف&&ي ب&&يان وف&&د المملك&&ة ل&&دى        

وناشدنا اللجنة نفسها خالل    . مؤتم&ر يونيس&بيس الثال&ث     
ذل&ك أن تع&يد ال&نظر ف&ي الق&يود الت&ي وضعتها الجمعية         
العام&&ة لألم&&م الم&&تحدة عل&&ى توس&&يع عض&&ويتها والت&&ي     

ثم تبادلنا في   . 1994حالت دون ذلك التوسيع منذ عام       
راس&&الت م&&ع المكت&&ب المعن&&ي بش&&ؤون    ه&&ذا الش&&أن الم 

آم&&ا طرح&&نا ه&&ذا . الفض&&اء ف&&ي فيي&&نا ومس&&ؤولي اللج&&نة
األم&&ر مؤخ&&را عل&&ى ال&&دورة الس&&ابعة والثالثي&&ن للج&&نة    

 .الفرعية العلمية والتقنية

وأوض&ح هنا أن حكومة المملكة الرشيدة على      
عل&&م بترتي&&بات توس&&يع عض&&وية اللج&&نة الت&&ي ارتأته&&ا       

، والمتم&&ثلة ف&&ي أن يك&&ون  1994الجمع&&ية العام&&ة ع&&ام  
ق&&بول طل&&بات االنض&&مام ال&&ى عض&&وية اللج&&نة ب&&توافق    
آراء األعض&&اء وتوخ&&ي التأث&&ير االيجاب&&ي ل&&دى ق&&بول     

اال أن افتقارنا الى قواعد     . األعض&اء الج&دد ف&ي اللج&نة       
المعاي&ير الت&ي ت&نظم مس&ائل عض&وية اللج&نة قد صّعب             

ام علي&نا تفه&م الدواف&ع ال&ى اغالق باب العضوية منذ ع            
 رغم التطورات والمستجدات التي طرأت على   1984

 .قطاعات الفضاء

ان رغ&بة المملك&ة االنضمام الى اللجنة ترجع          
ال&&ى حرص&&ها االنض&&مام ال&&ى مح&&افل ال&&تعاون الدول&&ي    
الب&&ّناء واع&&تزامها االس&&هام ف&&ي تنف&&يذ توص&&يات اع&&الن  
فيينا الختامي لمؤتمر يونيسبيس الثالث وقرار الجمعية 

ديس&&&مبر / آ&&&انون األول13 الم&&&ؤرخ 51/122العام&&&ة 
، الرام&ية ال&ى اس&تفادة ال&دول آافة من دراسات            1996

وتقنيات وتطبيقات علوم الفضاء الخارجي في مختلف 
المج&االت السلمية لما يحقق خدمة أمن البشر وتنميتهم   

 .ورفاههم

وان&نا عل&ى قناعة بأن استثمار قدرات المملكة          
ة تعاونه&&ا م&&ع اللج&&نة ومقوماته&&ا الم&&تقدمة س&&يدفع عجل&&

واس&&هامها ف&&ي تنف&&يذ ب&&رامج أنش&&طة الفض&&اء لم&&نظومة   
حي&&ث ان المملك&&ة تعم&&ل عل&&ى مواآ&&بة   . األم&&م الم&&تحدة

تط&&ور عل&&وم وتقن&&يات االس&&تخدامات الس&&لمية للفض&&اء    
. الخارج&ي، وتطوي&&ع تطب&&يقاته لخدم&&ة التنم&&ية الوطن&&ية 

وق&&&د ت&&&بوأت دورا رائ&&&دا وطليع&&&يا ف&&&ي مج&&&ال الب&&&ث      
 المرآ&&ز الس&&عودي 1983ي&&ث أنش&&أت ع&&ام االقليم&&ي ح

لالستش&عار ع&ن بع&د الذي يضم محطة استقبال عالمية     
تس&&تقبل مجموع&&ة آب&&يرة م&&ن أقم&&ار مراق&&بة األرض،     
ويغط&&ي ب&&ثها الكث&&ير م&&ن دول آس&&يا وافريق&&يا، والت&&ي      
تح&رص المملك&ة عل&ى تنم&ية التعاون معها لدفع عجلة            

جد في ويو. المخططات التنموية على الصعيد االقليمي
المملك&&ة المق&&ر الرئيس&&ية لم&&نظمة عربس&&ات ومنش&&آتها    
الت&&ي نجح&&ت ف&&ي تنم&&ية قط&&اع االتص&&االت ف&&ي ال&&دول    

آما تشجع المملكة مشارآة واستثمار القطاع      . العرب&ية 
 .الخاص في مشاريع االتصاالت العالمية

خ&تاما، أش&كرآم والسادة الحضور على حسن         
راج&&يا أن اس&&تماعكم، آم&&ال تفهمك&&م لمطال&&ب المملك&&ة،   
 .يعكس محضر الجلسة ما جاء في آلمتي

شكرا لحضرة ممثل المملكة العربية : الرئيس 
اس&&تمعنا ال&&ى ب&&يانك ولكنن&&ي أرج&&و م&&نك أن . الس&&عودية

آان . تتن&به ال&ى م&ا س&بق أن أش&رت ال&يه أن&ا في البداية               
: م&ن األفض&ل فع&ال أن تدل&ي بب&يانك خ&الل البند الثالث              

 الفرص&&&ة للمملك&&&ة ت&&&بادل ع&&&ام ل&&&آلراء، حي&&&ث س&&&نحت
العرب&&&ية الس&&&عودية وآذل&&&ك لكاف&&&ة ال&&&دول الت&&&ي ليس&&&ت 
عض&وة في لجنة الكوبوس أن تقدم طلبا لالنضمام الى          

ولكن . اللج&نة، تقدم طلبا أيضا لحضور جلسات اللجنة       
أود أن أفس&ر ل&ك أن&ه ليس من صالحياتنا نحن هنا في              

. اللج&نة الفرع&ية أن نبت بمسألة توسيع لجنة الكوبوس    
الص&&الحيات ت&&بقى بي&&ن أي&&دي اللج&&نة األم، لج&&نة     ه&&ذه 
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اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض الس&&&لمية 
لذل&ك أرج&و م&نك، حض&رة ممثل المملكة          ). الكوب&وس (

العرب&&ية الس&&&عودية، أن تع&&رض ه&&&ذه المس&&ألة وتلف&&&ت    
انت&باه اللج&نة األم، لج&نة الكوب&وس، في دورتها المقبلة            

تلفت انتباههم  . بليونيه المق /الت&ي س&تنعقد ف&ي حزيران      
ال&ى طل&بك ألن اللج&نة األم ه&ي الت&ي لديه&ا صالحيات               
 .وهي الهيئة المسؤولة والمناسبة لتعالج هذه المسألة

ال ي&زال ل&دي ه&نا طل&ب م&ن المغ&رب ولكنن&ي         
أود أوال أن أذآ&&رآم، حض&&رة المندوبي&&ن الك&&رام، بأن&&ه   
بالنس&بة ال&ى ج&دول أعمال&نا ال&يوم ص&باحا، نح&ن ننظر          

ال ن&نظر ف&ي تلك البنود التي   . ع&تماد ال&تقرير   فق&ط ف&ي ا    
الت&&بادل الع&&ام  : آان&&ت مدرج&&ة ف&&ي اط&&ار الب&&ند الثال&&ث    

ل&آلراء، أو حتى أي بند آخر هو من صالحيات اللجنة        
 .األم

 .اذن، أعطي الكلمة لممثل المغرب 

ش&كرا على تفهمك    ): المغ&رب (السFيد سFعدي      
مة ول&و ل&م أآ&ن أآ&يدا أن&ك ستعطيني الكل           . له&ذا الوض&ع   
اذن، بك&&ل ايج&&از، س&&أؤيد طل&&ب المملك&&ة    . لم&&ا طلب&&تها 

العرب&&&&ية الس&&&&عودية لالنض&&&&مام ال&&&&ى عض&&&&وية لج&&&&نة  
اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض الس&&&لمية 

 ).الكوبوس(

وآم&ا س&بق أن أش&رنا نحن في اللجنة الفرعية           
العلم&&ية والتقن&&ية ان ه&&ذا الطل&&ب مش&&روع بش&&كل آ&&امل  

مت بش&&كل ناش&&ط ف&&ي   نظ&&را ال&&ى أن المملك&&ة ق&&د س&&اه   
مؤتم&ر يونيس&بيس الثال&ث وآذل&ك مع&روف أن المملكة       
تضطلع بأنشطة محترمة ومتقدمة في الفضاء وخاصة 
لديها هي أيضا محطة استقبال أرضية لالستشعار عن  

ونع&&رف أن . بع&&د، وه&&ي أيض&&ا مق&&ر م&&نظمة عربس&&ات
المملك&ة حاضرة دائما في أعمالنا آما آانت الحالة في          

ي تحضر الجلسات وال نريد نحن هنا   فه& . ه&ذه الجلس&ة   
أن نخف&&&&&ي ه&&&&&ذا األم&&&&&ر ونع&&&&&رف أن الجمع&&&&&ية ه&&&&&نا 
واجتماع&نا ه&نا يضم دوال آثيرة ولكنها مبعثرة وغالبا          
م&&ا ن&&رى بع&&ض ال&&دول األعض&&اء ال تحض&&ر دائم&&ا آ&&ل 

 .االجتماعات

لذل&&ك يج&&ب أن نعط&&ي الفرص&&ة لل&&دول الت&&ي       
 تعرب عن رغبتها وارادتها في المشارآة بشكل ناشط    

وم&&ا . ف&&ي أعم&&ال اللج&&نة لتتمك&&ن م&&ن الق&&يام به&&ذا األم&&ر
قل&&ته بالنس&&بة ال&&ى المملك&&ة العرب&&ية الس&&عودية ينط&&بق       

أيضا على جمهورية آوريا ألنني أعتقد أن هذه الدولة  
اذن، ف&ي الختام،   . تس&تحق أيض&ا االنض&مام ال&ى لجنت&نا         

أرج&و م&ن لجنت&نا الفرعية القانونية أن تحيط علما أقله            
 وأن تح&&&&&يله ال&&&&&ى اللج&&&&&نة األم، لج&&&&&نة به&&&&&ذا الطل&&&&&ب

الكوب&وس، ألنه&ا ه&ي بالط&بع المحف&ل المناس&ب التخاذ           
 .القرار المناسب حول هذا الموضوع

ش&&&&كرا لحض&&&&رة مم&&&&ثل المغ&&&&رب  : الرئFFFFيس 
وأذّآ&رآم م&رة أخ&رى أن ه&ذه المس&ألة تندرج            . الموق&ر 

ف&ي اط&ار ص&الحيات لج&نة استخدام الفضاء الخارجي           
وهي . ، اللجنة األم)لكوبوسا(ف&ي األغ&راض الس&لمية      

يون&&يه /الت&ي س&&تعقد دورته&&ا العادي&&ة ف&&ي ش&&هر حزي&&ران 
اذن، يمك&&ن أن ت&&ثار ه&&ذه المس&&ألة عل&&ى ه&&ذا       . المق&&بل
 .المستوى

أرغ&&&ب اآلن ف&&&ي أن أب&&&دأ باع&&&تماد مش&&&روع     
تقري&&ر اللج&&نة الفرع&&ية ال&&ذي ه&&و م&&درج عل&&ى ج&&دول     

 .أعمالنا الجتماعنا اليوم صباحا

 اللجنة الفرعيةاعتماد مشروع تقرير 

س&&&&أعطي الكلم&&&&ة ألمان&&&&ة اللج&&&&نة  : الرئFFFFيس 
 .الفرعية لتفسير لكم ما هي الوثائق ذات الصلة

أود فقط أن أشير بايجاز ): األمانة(السيد الله  
اذن، . ال&ى المالحظ&ات الت&ي أنت سبق أن أشرت اليها          

أول وث&&يقة معروض&&ة عل&&ى حض&&راتكم ه&&ي    : الوث&&ائق
A/AC.105/C.2/L.219وي عل&&&&ى الفص&&&&ول ، وه&&&&ي تح&&&&ت

أوال، المقدم&&&ة؛ ثان&&&يا، ت&&&بادل ع&&&ام ل&&&آلراء  . التمه&&&يدية
يغط&&ي الب&&ند الثال&&ث م&&ن ج&&دول أعمال&&نا، ث&&م الفص&&ل        

حالة المعاهدات الدولية التي تحكم استخدامات      : الثالث
الفض&اء الخارجي، وهو البند الرابع من جدول أعمالنا     

استعراض المبادئ ذات الصلة    : وآذل&ك الفصل الرابع   
س&تخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي   با

. وامك&ان تنق&يحها، وه&و البند السابع من جدول أعمالنا       
 .L.219هذا هو اذن ملخص الوثيقة 

الوث&يقة األخ&رى المعروض&ة عل&ى حضراتكم          
، وتح&&&&توي عل&&&&ى الفص&&&&ل  L.219/Add.1ه&&&&ي الوث&&&&يقة  
ه&&ذا الفص&&ل يغط&&ي الب&&ند الس&&ادس م&&ن   . الخ&&امس فق&&ط
األم&&&ور الم&&&تعلقة ب&&&تعريف الفض&&&اء   : ال&&&ناج&&&دول أعم

الخارج&&&ي وتعيي&&&ن ح&&&دوده وبطب&&&يعة الم&&&دار الثاب&&&ت     
بالنس&بة الى األرض واستخدامه بما في ذلك النظر في       
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الس&&&بل والوس&&&ائل الكف&&&يلة بتحق&&&يق االس&&&تخدام الرش&&&يد 
والع&&ادل للم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ال&&ى األرض م&&ن دون  

ت الس&&&لكية المس&&اس ب&&&دور االتح&&اد الدول&&&ي لالتص&&اال   
اذن، مرة أخرى هذا هو البند السادس من        . والالسلكية

 .جدول أعمالنا

ث&&&م الوث&&&يقة التال&&&ية المعروض&&&ة عل&&&يكم ه&&&ي      
: ، وتحتوي على الفصل الرابع    Add.2الض&ميمة الثان&ية     

المعلوم&&ات الم&&تعلقة بأنش&&طة الم&&نظمات الدول&&ية ذات     
الص&لة بق&انون الفض&اء، وه&و البند الخامس من جدول            

: وتح&&&&&توي أيض&&&&&ا عل&&&&&ى الفص&&&&&ل الس&&&&&ابع. ل&&&&&ناأعما
اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية الخمس&&ة    
الت&&ي تحك&&م الفض&&اء الخارج&&ي، أي الب&&ند الثام&&ن م&&ن       

مراجعة مفهوم : ج&دول أعمال&نا وآذل&ك الفص&ل الثام&ن       
وأخ&&يرا، مع&&روض عل&&ى حض&&راتكم    . دول&&ة االط&&الق 

، وتح&&&توي عل&&&ى الفص&&&ل التاس&&&ع L.219/Add.3الوث&&&يقة 
وه&ي مق&ترحات مقدم&ة ال&ى اللجنة لكي تنظر في بنود          
جدي&دة ي&راد أن ت&نظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في            

 .دورتها األربعين، أي البند العاشر

وألف&ت انت&باهكم ال&ى أنه لدينا تقارير الفريقين           
ال . العاملي&&&ن الت&&&ي س&&&ترفق بمش&&&روع ال&&&تقرير بكامل&&&ه

أع&&&&&&&&&&&رف م&&&&&&&&&&&ا س&&&&&&&&&&&يكون رقمه&&&&&&&&&&&ا، ولك&&&&&&&&&&&نها  
A/AC.105/C.2/DEFGSO/2000/DR.1  وتح&&&&&توي عل&&&&&&ى ،

تقري&ر الف&ريق الع&امل ح&ول الم&دار الثابت بالنسبة الى       
وآذل&&&&&&&&&&ك مع&&&&&&&&&&روض عل&&&&&&&&&&يكم أيض&&&&&&&&&&ا . األرض

A/AC.105/C.2/DR.1         وه&و تقري&ر الف&ريق العامل حول ،
اذن، تقري&را الفريقي&ن العاملين      . مفه&وم دول&ة االط&الق     

 ملحق ولدينا أيضا. حول هذين الموضوعين قد اعتمدا
عل&&&&&&ى تقري&&&&&&ر اللج&&&&&&نة الفرع&&&&&&ية القانون&&&&&&ية وه&&&&&&و   

A/AC.105/C.2/L.221 يح&&&&&توي عل&&&&&ى االتف&&&&&اق ال&&&&&ذي ،
اع&&تمدته اللج&&نة الفرع&&ية بالنس&&بة ال&&ى مس&&ألة الم&&دار       

 .الثابت بالنسبة الى األرض

اذن، ه&&&ذا ه&&&و ال&&&تقرير برم&&&ته وبالط&&&بع ان      
سنعمل اذن  . ترتي&ب الفص&ول سيكون آما أشرت اليها       

أم&ا ترتيب الوثائق سيكون     .  تل&و األخ&رى    عل&يها وث&يقة   
 .حسب ترتيب الفصول بالطبع

أش&كر األمان&ة عل&ى هذه المعلومات        : الرئFيس  
أود أن أعلمكم بما أشارت اليه      . المف&يدة التي قدمتها لنا    

س&&ننظر اذن ف&&ي الوث&&ائق وث&&يقة تل&&و األخ&&رى   . األمان&&ة
دون ال&&نظر ف&&ي الفص&&ول الت&&ي يمك&&ن أن نع&&يد ترتي&&ب   

ي القس&م النهائ&ي م&ن ال&تقرير بع&د أن ننتهي          تسلس&لها ف&   
 .اذن، أبدا باالعتماد فقرة تلو األخرى. منه

، وتح&&&توي A/AC.105/C.2/L.219أب&&&دا بالوث&&&يقة  
عل&&ى القس&&م التمه&&يدي لل&&تقرير وآذل&&ك قس&&م ت&&بادل ع&&ام 
ل&&آلراء وآذل&&ك حال&&ة المع&&اهدات الدول&&ية الت&&ي تحك&&م       
اس&&&تخدامات الفض&&&اء الخارج&&&ي وآذل&&&ك اس&&&تعراض     
وامكان&&ية تنق&&يح الم&&بادئ الم&&تعلقة باس&&تخدام مص&&ادر      

لن&&بدأ اذن اآلن . الطاق&&ة ال&&نووية ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي
 .، فقرة تلو األخرىL.219بالوثيقة 

 A/AC.105/C.2/L.219الوثيقة 

  مقدمة-أوال

  افتتاح الدورة-ألف

 2 و1الفقرتان 

 .2 و 1اعتمدت الفقرتان : الرئيس 

  اقرار جدول األعمال-باء

 3الفقرة 

 .3اعتمدت الفقرة : الرئيس 

  الحضور-جيم

 7-4الفقرات 

 .7 الى 4اعتمدت الفقرات : الرئيس 

  تنظيم األعمال-دال

 �11 8الفقرات 

 .11 الى 8اعتمدت الفقرات : الرئيس 

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية-هاء

 13 و 12الفقرتان 
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ل أص. 13 و   12 اع&تمدت الفقرتان     :الرئFيس  
 . تبادل عام لآلراء-الى ثانيا

 17-14الفقرات 

 .17 الى 14 اعتمدت الفقرات :الرئيس 

 15الفقرة 

 لدي&&&&نا ه&&&&نا تعدي&&&&ل ن&&&&بدأه بع&&&&بارة : الرئFFFFيس 
أعربت بعض الوفود عن آراء مفادها أنه سيكون من "

المستص&&وب توس&&يع عض&&وية لج&&نة اس&&تخدام الفض&&اء    
ضاء الخارج&ي ف&ي األغ&راض الس&لمية لكي يتاح لألع           
هذا ". المتناوبي&ن ف&ي اللج&نة نيل العضوية الدائمة فيها         

تعدي&ل اقترح&ته المملك&ة العرب&ية السعودية على الفقرة           
 .18مصر لها الكلمة حول الفقرة . 18

أق&&ترح عل&&ى اللج&&نة   ): مص&&ر(السFFيد زناتFFي   
اض&افة أيض&ا ل&يس فق&ط أن هناك مندوبون عبروا عن             

الفض&&اء رغب&&تهم ف&&ي توس&&يع عض&&وية لج&&نة اس&&تخدام    
الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض الس&&&لمية وخف&&&ض الس&&&ماح  
لألعض&اء المناوبي&ن، ولك&ن أيضا بقصد قبول أعضاء          
جدد حتى نأخذ في االعتبار ما تقدم به مصر والمملكة    

 .العربية السعودية حاليا

 .لدى األمانة اقتراح: الرئيس 

تق&&ترح عل&&يكم األمان&&ة  ): األمان&&ة(السFFيد اللFFه   
 :يلي آما 18تعديل الفقرة 

أعرب&&ت بع&&ض الوف&&ود ع&&ن آراء مفاده&&ا أن&&ه  " 
س&يكون من المستصوب توسيع عضوية لجنة     
اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض  
الس&&&لمية للس&&&ماح لألعض&&&اء المتناوبي&&&ن ف&&&ي     

 ."اللجنة نيل العضوية الدائمة فيها

ه&&ل ه&&ذا يلب&&ي مطل&&ب مم&&ثل . ش&&كرا: الرئFFيس 
ذا وأش&&كر مم&&ثل مص&&ر عل&&ى ه&&   . ش&&كرا. مص&&ر؟ نع&&م 
اذن، يمكن أن نضيف هذه المسألة هنا وبهذا . االقتراح

 .تعتمد هذه الفقرة

 حالة المعاهدات الدولية    -نص&ل اآلن ال&ى ثالثا      
 .التي تحكم استخدامات الفضاء الخارجي

 22-19الفقرات 

 .22 الى 19اعتمدت الفقرات : الرئيس 

 23الفقرة 

الوالي&&&ات الم&&&تحدة األمريك&&&ية له&&&ا  : الرئFFFيس 
 .الكلمة

الوالي&&&&&&&ات الم&&&&&&&تحدة  (السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFنز   
 مكررا وهي 22أقترح عليك اضافة فقرة   ): األمريكية

أن وثيقتي&&ن عرض&&تا عل&&ى اللج&&نة الفرع&&ية، ل&&يس ل&&دي  
رق&م الوثيقتي&ن ه&نا، ولك&ن أع&رف أن&ه آ&ان اشعار من                
الوالي&&ات الم&&تحدة وآخ&&ر م&&ن ال&&يابان بش&&أن اآتش&&اف      

بموجب بع&ض األجسام الفضائية على أراضيها وذلك        
الم&&ادة الخامس&&ة م&&ن اتفاق&&ية انق&&اذ المالحي&&ن واس&&تعادة    

أع&تقد أن هاتي&ن الوثيقتين عرضتا       . األجس&ام الفض&ائية   
عل&ى اللج&نة الفرع&ية لالع&الم وبالتال&ي يمكن أن نشير          

 .الى فقرة هنا اضافية تحيط علما بهذا الموضوع

ه&&ل يق&&بل األعض&&اء باض&&افة ه&&ذه     : الرئFFيس 
 ه&&&ذه الفق&&&رة الفرع&&&ية ف&&&ي الفق&&&رة؟ حس&&&نا، اذن ن&&&درج

 .مشروع التقرير بنصه الختامي

  24الفقرة 

 . اليونان لها الكلمة:الرئيس 

أع&&&&&تقد أن ): ال&&&&&يونان(السFFFFFيد آاسFFFFFابوغلو  
يقال باللغة االنكليزية   .  غير مناسبة  24ص&ياغة الفقرة    

"delegates""  ولك&&&&&ن نفض&&&&&ل أن نق&&&&&ول    " المندوبي&&&&&ن
"delegations""  ى اللغة الفرنسية،   ث&م بالنس&بة ال&     ". وف&ود

مج&رد مالحظ&ة عام&ة تنس&حب عل&ى آاف&ة الوثيقة بكل            
 .فقراتها

فف&ي الص&يغة الفرنسية نترجم عبارات ونقول         
وفد أستراليا ووفد اليونان، أفضل أن نشير الى الوفود        
به&&ذه الط&&ريقة وال أن نق&&ول الوف&&د األس&&ترالي والوف&&د      

 ال تس&&تعمل أس&&ماء ال&&دول  . اليونان&&ي والوف&&د الفرنس&&ي  
اذن، نقول وفد   . آ&نعوت ت&رفق بوفد، بل آمضاف اليه       

أما اللغة الفرنسية   . أس&تراليا ووف&د فرنسا ووفد اليونان      
فه&&ي ص&&حيحة بكامله&&ا ولك&&ن بالط&&بع أش&&عر ب&&&بعض       

 .االنزعاج عندما أرى اشارة من هذا النوع
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ش&&كرا لحض&&رة مم&&ثل ال&&يونان عل&&ى : الرئFFيس 
. ط&&بعلف&&ت انتباه&&نا ال&&ى ه&&ذا الموض&&وع الص&&ياغي بال   

وبالط&بع س&نعمل بموجب طلبك، بل باألحرى سنطلب         
م&&&ن خدم&&&ات ال&&&ترجمة ال&&&تحريرية أن تتن&&&به ال&&&ى ه&&&ذا 

 .الطلب

 اس&&تعراض الم&&بادئ  -نص&&ل اآلن ال&&ى رابع&&ا   
ذات الص&&&لة باس&&&تخدام مص&&&ادر الق&&&درة ال&&&نووية ف&&&ي    

 .الفضاء الخارجي وامكان تنقيحها

 28-25الفقرات 

 .28 الى 25 اعتمدت الفقرات :الرئيس 

 29الفقرة 

م&&رة أخ&&رى س&&وف نص&&حح النع&&ت   : الرئFFيس 
ونجعله&&&ا ب&&&دال م&&&ن نع&&&ت وم&&&نعوت نجعله&&&ا مض&&&افا     

ب&&دال م&&ن الوف&&د األس&&ترالي نق&&ول وف&&د    . ومض&&افا ال&&يها 
أس&تراليا، أي ب&دال م&ن النع&ت والمنعوت تكون مضافا            

الواليات . ومض&افا ال&يه حس&بما أوص&ى مم&ثل ال&يونان           
 .المتحدة لها الكلمة

الوالي&&&&&&&ات الم&&&&&&&تحدة  (آيFFFFFFFنز السFFFFFFFيد هود 
.  مك&&رر28ل&&دي اق&&تراح آخ&&ر وأض&&يف    ): األمريك&&ية

ونالح&ظ أيض&ا أن اللج&نة ق&د ع&رض ال&يها أيضا ورقة        
من الواليات المتحدة عن بعثة آاسيني وتتعلق بمبادئ        

وعلى . اس&تخدام الطاق&ة ال&نووية ف&ي الفضاء الخارجي         
أي ح&&&ال س&&&وف أق&&&دم لك&&&م رق&&&م ه&&&ذه الوث&&&يقة أو ه&&&ذه  

 واذا ما وافقت اللجنة فاننا سوف نكون لها من   .الورقة
 .الشاآرين

ال . ال اع&&&تراض م&&&ن ل&&&دن الوف&&&ود : الرئFFFيس 
اع&&&تراض حس&&&بما أرى واألمان&&&ة س&&&وف ت&&&تكفل به&&&ذا  

 .األمر

 31-29الفقرات 

 قد 219هل لي أن أفترض أن الوثيقة برمتها       
 .اعتمدت؟ تقرر األمر اذن على هذا النحو

راس&&ة الوث&&يقة س&&وف نمض&&ي قدم&&ا اآلن ف&&ي د  
A/AC.105/C.2/L.219/Add.1. 

  A/AC.105/C.2/L.219/Add.1الوثيقة 

 المس&&ائل  -خامس&&ا ننFFتقل اآلن الFFى  : الرئFFيس 
الم&تعلقة ب&تحديد معالم الفضاء الخارجي وطابع المدار         
الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض بم&&ا ف&&ي ذل&&ك دراس&&ة الس&&بل      
والوس&&ائل الت&&ي تس&&هر عل&&ى االس&&تخدام الرش&&يد للم&&دار 

اب&ت بم&ا ال يض&ر ب&دور االتح&اد الدولي لالتصاالت             الث
 .السلكية والالسلكية

 14-1الفقرة 

. 14 ال&&&&&ى 1اع&&&&&تمدت الفق&&&&&رات : الرئFFFFFيس 
 .االتحاد الروسي له الكلمة

مجرد ): االتح&اد الروسي  (السFيد آولوسFوف      
 قيل ان اللجنة قد اعتمدت      12في الفقرة   . س&ؤال بس&يط   

 CRP آان&&&ت ورق&&&ة المؤتم&&&رات والص&&&حيح أن الوث&&&يقة
ولك&ن بع&د االع&تماد ه&ل تظل تحمل          . ورق&ة مؤتم&رات   

 أم أن&ه س&يدخل تعدي&ل عل&يها ألنه بعد            CRPنف&س ال&رقم     
 .االعتماد تتوقف عن آونها ورقة قاعة المؤتمرات

أود أن أقول لممثل االتحاد الروسي      : الرئيس 
ان األمان&&ة قال&&ت ان&&نا اآلن نش&&ير ال&&ى الوث&&يقة الختام&&ية 

ل&رقم الذي أشير به الى الوثيقة ليس        وم&ن ث&م ه&ذا ه&و ا        
ه&&&ل ل&&&ي أن أعت&&&بر اذن أن ال&&&نص الموج&&&ود ف&&&ي   . اال

 .قد آان.  آكل تعتمده هذه اللجنة1الوثيقة اضافة 

نع&&رج اآلن ال&&ى دراس&&ة مش&&روع ال&&تقرير ف&&ي  
 المعلوم&&&ات ع&&&ن أنش&&&طة  -، رابع&&&ا2الوث&&&يقة اض&&&افة  

 .المنظمات الدولية ذات الصلة بقانون الفضاء

 A/AC.105/C.2/L.219/Add.2الوثيقة 

 -س&وف نس&تعرض في البداية رابعا      : الرئFيس  
معلوم&ات ع&ن أنش&طة الم&نظمات الدول&ية بش&أن قانون             

 .الفضاء

 6-1الفقرات 

 .6 الى 1 اعتمدت الفقرات :الرئيس 

 7الفقرة 
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 .البرازيل لها الكلمة: الرئيس 

ف&&ي نهاي&&ة ه&&ذه   ): ال&&برازيل(السFFيد لوسFFيرو   
 الصيغة ونضع ونبدل العبارة التي   الفق&رة أود أن نغير    

أآتوبر /تق&ول ستستض&يفها ال&برازيل ف&ي تشرين األول         
، نق&&&ول الت&&&ي س&&&تعقد ف&&&ي ري&&&و دي جان&&&يرو،      2000

 .2000أآتوبر / تشرين األول6-2البرازيل، من 

بهذا . أخذنا علما بهذا التعديل. شكرا: الرئيس 
 .7التعديل هل تعتمدون اذن الفقرة؟ اعتمدت الفقرة 

 9 و 8قرتان الف

 .9 و 8اعتمدت الفقرتان : الرئيس 

 10الفقرة 

 .االتحاد الروسي له الكلمة: الرئيس 

في هذه ): االتحاد الروسي(السيد آولوسوف    
ورد . الوث&يقة ه&ناك خط&أ مطبع&ي ف&ي الصفحة األولى           
 رابعا، أال ينبغي أن يكون هذا سادسا وليس رابعا؟

 .األمانة سوف تشرح: الرئيس 

رق&&م . أوض&&ح الوض&&ع ): األمان&&ة(لFFه السFFيد ال 
 4وينبغي أن تبقى .  صحيح2الفصل في هذه االضافة 

، الص&فحة الخامسة،    219ولك&ن ف&ي الوث&يقة األساس&ية         
اس&&تعراض وتنق&&يح الم&&بادئ الم&&تعلقة باس&&تخدام الطاق&&ة 
ال&نووية ف&ي الفض&اء الخارج&ي، ه&ذا الفص&ل ينبغي أن           

ظه&ا في  ه&ذه ه&ي المش&كلة الت&ي ل&م أالح     . يك&ون سادس&ا   
 .الوثيقة الرسمية

اذن، س&وف نص&حح ه&ذا ف&ي ال&تقرير النهائ&&ي       
 سوف يبقى   2ون&تأآد م&ن الفص&ل ال&وارد في االضافة           

 .آما هو رابعا، ولك الشكر

ش&كرا ل&ك ولمم&ثل االتحاد الروسي        : الرئFيس  
 -ونن&&تقل ال&&ى س&&ابعا. ش&&كرا ج&&زيال. عل&&ى ه&&ذا التعل&&يق

ل&&&ية اس&&&تعراض وض&&&ع حال&&&ة الص&&&كوك القانون&&&ية الدو
 .الخمسة التي تحكم الفضاء الخارجي

 18-11الفقرات 

 .18 الى 11اعتمدت الفقرات : الرئيس 

 19الفقرة 

 . أستراليا لها الكلمة:الرئيس 

لدينا تغييرات بسيطة ): أستراليا(السيد آانان  
في السطر الرابع تصديقات    . ف&ي نهاي&ة الجمل&ة األولى      

نظر ف&&ي وتوق&&يعات ال&&دول األعض&&اء عل&&يها ونق&&ول ال&&  
التداب&ير الممك&نة وذل&ك لدراسة األسباب التي أدت الى           
تحدي&&د أس&&لوب المس&&توى الم&&نخفض لتص&&ديق ال&&دول       

ه&&ذه . األعض&اء واتخ&اذ االج&&راءات لتص&حيح الموق&ف    
هذا في . االض&افة وه&ذه االج&راءات لتص&حيح الموقف      

الس&&طر الثال&&ث م&&ن ال&&نص باللغ&&ة العرب&&ية، بع&&د توق&&يع   
تخ&&اذ االج&&راءات لتص&&حيح  ال&&دول األعض&&اء عل&&يها وا 

 .هذا الوضع

 .االتحاد الروسي. شكرا: الرئيس 

ف&&&ي ): االتح&&&اد الروس&&&ي(السFFFيد آولوسFFFوف  
 ورد أنه أعرب عن رأي 19الجمل&ة الثان&ية ف&ي الفقرة     

مف&&&اده أن األمان&&&ة س&&&تدعو ال&&&دول األعض&&&اء الت&&&ي ل&&&م  
تص&دق عل&ى ذل&ك االتفاق بشأن أسباب عدم تصديقها،           

 أن ت&&تلمس التعل&&يقات م&&ن ال&&دول   ال&&خ، ينبغ&&ي لألمان&&ة  
األعض&اء الت&ي ل&م تصدق على ذلك االتفاق بشأن عدم            

ففي الجملة األولى ال أفهم آلمة      . أسباب تصديقها عليه  
فما هي هذه الدول األعضاء؟ هل هم  . الدول األعضاء 

. األعضاء في األمم المتحدة أم األعضاء في الكوبوس       
 .أي ينبغي أن ننعت هؤالء األعضاء

ن&يا، ال أرى أن الدول ينبغي أن يعول عليها          ثا 
لك&ي تش&رح لألمان&ة أسباب عدم انضمامها وأشياء من           

وان&&نا . فه&&م ليس&&وا مس&&ؤولين أم&&ام األمان&&ة  . ه&&ذا القب&&يل
نع&&&رف أن&&&ه ف&&&ي الكث&&&ير م&&&ن الوث&&&ائق وف&&&ي قم&&&ة دول  
التعاون، الخ، آان هناك تأآيد على أن الدول لها الحق 

تفاق&&ية أو أي ش&&يء م&&ن ف&&ي االش&&تراك ف&&ي مع&&اهدة أو ا
ال أعرف ان آان    . هذا حق للدول  . هذا القبيل أو عدمه   

]?���االنص&اف من جانبنا أن نضع األمانة       ] ?.
في موقف يتعين عليها أن تطلب الى الدول أن توضح        

�?[االش&تراك أو ع&دم االشتراك التي     ��الى ] ?.
ول&&&دي ش&&&كوك ب&&&ل ول&&&دي تحفظ&&&ات وال أود أن  . ذل&&&ك

 . أي حال هذه مجرد تحفظات أبديهاعلى. أقترح شيئا
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بالنس&&بة لتعل&&يقك األول أرى . ش&&كرا: الرئFFيس 
أن عبارة الدول األعضاء واضحة ألننا هنا ال نتحدث         
ع&ن األط&راف وانم&ا نتحدث عن الدول األعضاء، أي        
وردت االشارة الى الدول التي لما تصادق ولما توافق      

وج&&ه وم&&ن ث&&م ف&&ان ه&&ذا ال&&نداء م. عل&ى ه&&ذه المع&&اهدات 
تحدي&دا ال&ى الدول األعضاء في األمم المتحدة التي لما           

 .تفعل هذا

وأواص&&ل ردي عل&&ى تعل&&يقك الثان&&ي وأود أن     
أس&&ترعي انت&&باهك ال&&ى أن ه&&ذا اع&&راب ع&&ن رأي وف&&د   
وه&&&ذا الوف&&&د ه&&&و ال&&&ذي يص&&&يغ الرس&&&الة الت&&&ي ي&&&ود أن 

ول&ك الكلمة مرة  . يرس&لها أو الت&ي ي&ود االع&راب ع&نها      
 .أخرى

أشكرك ): االتحاد الروسي(وف السيد آولوس 
في هذه الحالة   . س&يدي الرئ&يس عل&ى ه&ذه االيض&احات         

ينبغ&&ي أن نق&&ول ال&&دول األعض&&اء ف&&ي األم&&م الم&&تحدة      
أم&ا بالنسبة للنقطة الثانية فاننا      . بالنس&بة لل&نقطة األول&ى     

فكل وفد وآل مشترك له  . نقول وأعرب عن رأي بأنه
مان&&ة الح&ق ف&ي أن يع&&رب ع&ن رأي&ه ولك&&ن ن&رى أن األ     

 هل ستتخذ تدابير بناء على هذا الرأي أم ال؟

ردا عل&ى طرحك األخير فأنا أوافق     : الرئFيس  
عل&ى تعل&يقك األول عل&ى أن&نا يمكن أن نوضح الوضع          

أم&&ا بالنس&&بة لل&&نقطة  . ب&&أن نش&&ير ال&&ى ال&&دول األعض&&اء  
الثانية فهذا مجرد رأي لوفد واحد، وال تستطيع األمانة 

ال يمكن .  تفعل أي شيء  ب&ناء عل&ى رأي وف&د واح&د أن         
أن نق&&ول ال&&دول األعض&&اء ف&&ي األم&&م الم&&تحدة، ال&&دول    

على أي حال سوف نوضح هذه      . األعض&اء ف&ي لجنتنا    
 .المسألة

 .األمانة سوف تستفيض في هذه المسألة 

توخيا لاليضاح، هناك   ): األمان&ة (السFيد اللFه      
ق&اعدة ف&ي األم&م الم&تحدة تق&ول ان&ه حينما توضع آلمة               

تحدة أو أعض&&اء بي&&ن معقوفتي&&ن فانه&&ا تك&&ون  األم&&م الم&&
األعض&&&اء ف&&&ي األم&&&م الم&&&تحدة ألن ه&&&ذا ه&&&و المع&&&نى    

 .الضمني وهذا تعليق تحريري ليس اال

 .االتحاد الروسي له الكلمة: الرئيس 

ش&&اآر ): االتح&&اد الروس&&ي (السFFيد آولوسFFف   
اتفاق&&ية القم&&ر مف&&توحة لألعض&&اء ل&&يس . له&&ذا االيض&&اح

ومن ثم  . دة ولكن لكل الدول   لألعض&اء ف&ي األمم المتح     
وما . فان&نا ال ينبغ&ي أن نس&تخدم ه&ذه الصيغة التمييزية      

نض&يفه ه&و بع&ض الكلم&ات الت&ي تش&ير الى المنظمات              
 .الدولية على أية حال

 .األمانة: الرئيس 

الم&&نظمات الدول&&ية ال  ): األمان&&ة(السFFيد اللFFه   
تص&&&ادق عل&&&ى مع&&&اهدات وانه&&&ا فق&&&ط تق&&&دم اعالن&&&ات    

ثم فان هذه المسائل ينبغي أن تصاغ على ومن . للقبول
ال&نحو المناس&ب أي&ا آ&ان األم&ر واألمان&ة س&وف تعكف          

 ].?..........?[على هذا وتقوم 

. أيا آان األمر أشكرك على ما قلت      : الرئFيس  
 وبعد االنتهاء   19بع&د ايض&اح ه&ذه الص&يغة في الفقرة           

 والت&&ي س&&وف ن&&درج بمقتض&&اها    19م&&ن ن&&ص الفق&&رة   
ية فانني أعتبر أننا اعتمدنا هذه الفقرة       الم&نظمات الدول&   

19. 

 .تقرر األمر على هذا النحو 

 27-20الفقرات 

 . 27 الى 20الفقرات اعتمدت : الرئيس 

 28الفقرة 

 وم&&&&ا به&&&&ا م&&&&ن   28الفق&&&&رة  : الرئيس 
الفقرة أطول ومن ثم سأسمح لكم بمزيد . فقرات فرعية
 .28اعتمدت الفقرة . من الوقت

 29الفقرة 

ال&&&يونان له&&&ا . 29اع&&&تمدت الفق&&&رة  :الرئFFFيس 
 .الكلمة

مالحظة . شكرا): اليونان(السFيد آاسابوغلو     
اتفق&&&نا أم&&&س عل&&&ى  . عام&&&ة عل&&&ى الع&&&نوان والمح&&&توى 

 جدي&&دة وأن نس&&تخدم التعب&&ير مع&&اهدات 4االش&&ارة ال&&ى 
وال أعرف . األم&م الم&تحدة الخاصة بالفضاء الخارجي    

أي يمك&&ن أن تدخ&&ل ف&&ي . آ&&يف ندخ&&ل الص&&يغة الجدي&&دة
فنحن قلنا .  في سابعا29 الى 11جزء من الفقرات من 

الوث&&&ائق القانون&&&ية الخم&&&س أو المع&&&اهدات الخم&&&س أو  
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واذا م&&ا أدخل&&نا . الص&&كوك الخمس&&ة الت&&ي ت&&نظم الفض&&اء
ه&ذا ال&تعديل الص&ياغي اللغوي هل سنبقي عليه هنا أو            

 .نبدأ من هنا أم أننا نبدأ بعد اعتماد البند العاشر

 .نة توضح هذه الصيغةاألما: الرئيس 

اس&ترعي انت&باهكم الى     ): األمان&ة (السFيد اللFه      
أن الع&نوان ي&بقى آم&ا ه&و ألن ه&ذا ه&و ج&دول أعمالنا                 

. وس&وف نغ&يره ف&ي طب&يعة الح&ال في االجتماع المقبل         
 .بالنسبة لهذا االجتماع يبقى آما هو

ينبغ&&ي أن نس&&تخدم  . ش&&كرا لألمان&&ة : الرئFFيس 
اذن، .  ف&&ي التوص&&ية نف&&س الص&&يغة الت&&ي اس&&تخدمناها   

 .اعتمدنا سابعا بمجمله

 .نستعرض اآلن ثامنا 

 34-30الفقرات 

 .34 الى 30اعتمدت الفقرات : الرئيس 

 35الفقرة 

 .اليونان لها الكلمة: الرئيس 

مالحظ&&ة عل&&ى ): ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو  
ل&ن يك&ن ه&ذا وف&د واحد الذي قال ان والية     . 35الفق&رة   

ولكن الكثير من   . تقوم بالتفسير الف&ريق الع&امل هي أن       
. الوف&ود قالت انه ليس في الوالية ما يدعو الى التفسير     

وأع&&رب ع&&ن رأي، فه&&ناك وف&&د واح&&د عل&&ى األق&&ل ه&&و  
فاضافة الى هذا . ال&ذي تح&دث ع&ن ه&ذه الحيثية تحديدا         

فرنس&&&&ا وروس&&&&يا : الوف&&&&د آ&&&&ان ه&&&&ناك وف&&&&ود أخ&&&&رى 
 .اذن، أآثر من وفد. واليونان، الخ

 ت&&&ود أن تع&&&دل بداي&&&ة الجمل&&&ة  أن&&&ت: الرئFFFيس 
والحظ .  وتقول بضعة وفود   35الثان&ية من هذه الفقرة      

ال&&رأي آ&&ان ف&&ي الجمل&&ة األول&&ى رأي وف&&د   . ذل&&ك الوف&&د
أم&&ا الجمل&ة الثان&&ية فانه&ا تع&&بر ع&ن آراء بض&&عة    . واح&د 
اذن، في الجملة الثانية سوف نقول والحظ ذلك        . وف&ود 

 .35ة بهذا التعديل نقبل اذن الفقر. بعض الوفود

 38-36الفقرات 

 .:الرئيس 

 The recording of the]): األمان&ة (السFيد اللFه    
interpretation for about half a minute is not clear.] ..  رد

 The recording]األجسام المطلقة الى الفضاء الخارجي 
of the interpretation for another half a minute is not 

clear.] ..  

ترعي انت&باه اللجنة الفرعية الى أن المادة        اس& " 
السادس&ة م&ن اتف&اق انق&اذ المالحين الفضائيين          
واع&&&ادة المالحي&&&ن الفض&&&ائيين ورد األجس&&&ام   
المطلق&&&&ة ال&&&&ى الفض&&&&اء الخارج&&&&ي تتض&&&&من    

وه&&ذا المص&&طلح  . مص&&طلح الس&&لطة المطلق&&ة  
يش&&ير ض&&من م&&&ا يش&&ير ال&&&يه ال&&ى الم&&&نظمات     

 ."الدولية المسؤولة عن االطالق

هل ترضي هذه . شكرا للسيد األمين: لرئيسا 
نص . الص&يغة وف&د االتح&اد الروسي؟ حسنا، شكرا لك         

 .  مكرر اعتمد اآلن38هذه الفقرة الجديدة 

 40-39الفقرتان 

. 40 و 39اع&&&&&&تمدت الفق&&&&&&رتان  : الرئFFFFFFيس 
 .الواليات المتحدة األمريكية تطلب الكلمة

الوالي&&&&&&&ات الم&&&&&&&تحدة  (السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFنز   
 أود أن أتق&دم باق&تراح لفق&رة اض&افية على            ):األمريك&ية 

أس&اس االق&تراح الذي تقدمنا به باألمس ونعتقد أن هذا            
. االق&تراح ق&د حظ&ى ب&توافق ال&رأي ف&ي اللجنة الفرعية            

س&&أقرأ عل&&يكم ه&&ذا ال&&نص وأع&&تذر ألن ال&&نص طوي&&ل     
 .وسأحاول أن أقرأ ببطء أو بسرعة االمالء

ع&&د وطلب&&ت اللج&&نة الفرع&&ية م&&ن األمان&&ة أن ت " 
ورق&&&&&&ة تض&&&&&&ع ف&&&&&&يها العناص&&&&&&ر الرئيس&&&&&&ية  
للتش&&&&ريعات الوطن&&&&ية ف&&&&ي مج&&&&ال الفض&&&&اء     
الخارج&&&ي القائم&&&ة والت&&&ي ت&&&رى األمان&&&ة أنه&&&ا  
توض&&&&&ح آ&&&&&يف نف&&&&&ذت ال&&&&&دول مس&&&&&ؤولياتها 
للترخيص وتوفير االشراف المستمر لكيانات     
غ&&&&ير حكوم&&&&ية تعم&&&&ل ف&&&&ي مج&&&&ال الفض&&&&اء   

وه&&ذه الورق&&ة ينبغ&&ي أن تتض&&من    . الخارج&&ي
اض&&&&افية آ&&&&تلك الخاص&&&&ة   آذل&&&&ك معلوم&&&&ات  

بممارس&&&&ات ال&&&&دول عل&&&&ى أس&&&&اس الع&&&&رض    
الع&&رض . الخ&&اص بمش&&اريع جدي&&دة لالط&&الق 
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ال&ذي ق&&دم ف&&ي ه&ذه ال&&دورة م&&ن دورات اللج&&نة   
ه&&ذه الورق&&ة يمك&ن أن تع&&د بمس&&اعدة  . الفرع&ية 

م&ن ال&دول األعضاء في المنظمات الدولية اذا      
ويمك&&ن أن تص&&در ه&&ذه الورق&&ة . اح&&تاج األم&&ر

مانة ذلك مناسبا آنشرة منفردة     اذا م&ا رأت األ    
ف&&&ي اط&&&ار تجم&&&يع الوث&&&ائق ال&&&ذي طال&&&ب ب&&&ه   
الف&ريق الع&امل المعني بالبند التاسع في الفقرة         

ويمكن أن تكون .  من المرفق بهذا التقرير15
ه&&ذه الورق&&ة نقط&&ة االنط&&الق ل&&نقاش ف&&ي الع&&ام 

 ."2001الثاني من خطة العمل في عام 

ات المتحدة  السيد ممثل الوالي  . شكرا: الرئيس 
إما أن  : األمريك&ية، بامكان&نا أن نق&وم بأم&ر م&ن أمري&ن            

نس&ألك أن تقرأ من جديد هذا النص بسرعة االمالء أو           
لدينا النص هنا   � اذا م&ا آ&ان لدي&ك هذا النص مكتوبا         

اذن، بامكاننا ربما أن نطلب الى األمانة       . على ما يبدو  
أن تط&&&بع ه&&&ذا ال&&&نص وتوزع&&&ه عل&&&ى األعض&&&اء ألن   

ي&&ل وق&&د يك&&ون م&&ن األفض&&ل أن يك&&ون ل&&دى  ال&&نص طو
الوف&&ود ه&&ذا ال&&نص خط&&يا ق&&بل أن نع&&تمد ه&&ذه الص&&يغة   

 .الجديدة

ان آن&&ت تواف&&ق عل&&ى ذل&&ك س&&وف ن&&تخذ ه&&ذا       
االج&راء اذن، أي أن&نا س&نوزع هذا النص آتابة ونعود        
ال&ى ه&ذا الموض&وع ف&ي م&رحلة الحق&ة م&ن نظ&رنا في                 

 .التقرير

ن ن&&ص حس&&نا، ه&&ل بامكان&&ي أن أعت&&بر اآلن أ  
 بأآمل&&&ه وآم&&&ا نظ&&&رنا ف&&&يه وآم&&&ا  L.219/Add.2الوث&&&يقة 

عدل&ناه في عدد من فقراته، هل بامكاني أن أعتبر أنكم    
تع&&&تمدونه باس&&&تثناء الفق&&&رة الت&&&ي اقترح&&&تها الوالي&&&ات   

تق&&رر . الم&&تحدة األمريك&&ية والت&&ي س&&ننظر ف&&يها الحق&&ا   
 .األمر

 A/AC.105/C.2/L.219/Add.3الوثيقة 

ف&&&&&ي دراس&&&&&ة الوث&&&&&يقة ن&&&&&بدأ اآلن : الرئFFFFFيس 
L.219/Add.3 .اق&&&تراحات موجه&&&ة ال&&&ى -الج&&&زء تاس&&&عا 

لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية     
بش&أن ب&نود جدي&دة ي&راد أن ت&نظر ف&يها اللج&نة الفرعية                

 .القانونية في دورتها األربعين

 5-1الفقرات 

 والفقرات 5 الى 1اعتمدت الفقرات : الرئيس 
في الفقرتين  ) ه&ـ (و  ) د(و  ) ج(و  ) ب(و  ) أ(الفرع&ية   

 .5 و 4

 6الفقرة 

 .6اعتمدت الفقرة : الرئيس 

 7الفقرة 

 .السيد ممثل البرازيل: الرئيس 

ت&بادر الى ذهني    ): ال&برازيل (السFيد لوسFيرو      
 في صياغتها الحالية ربما ال  7صياغة الفقرة   : م&ا يلي  

تغط&ي عل&ى ال&نحو المناس&ب م&ا فهم&ته، عل&ى األقل ما           
آنا قد فهمنا .  وفد البرازيل من مداخلة األرجنتينفهمه

أن األرجنتي&&ن ق&&د اقترح&&ت بدي&&ال للورق&&ة الت&&ي قدم&&تها   
ولكننا لم نفهم أن    . وهي ادراج موضوع مناقشة منفرد    

األرجنتي&&ن س&&حبت االق&&تراح ال&&وارد ف&&ي ورق&&ة العم&&ل   
التي قدمتها، اللهم اال ما اذا أآد السيد ممثل األرجنتين          

وان ل&&م .  الحال&&ية7ال&&واردة ف&&ي الفق&&رة عل&&ى الص&&ياغة 
يفعل ذلك فانني أقترح عليكم أن نعدل هذه الفقرة قليال          

 .آي نعكس بشكل سليم هذه الفكرة

أشكرك على تعليقك على هذه الفقرة : الرئيس 
ه&ل ل&دى األرجنتي&ن م&ا تدل&ي به؟ هل توافق           . بال&تحديد 

 ق&&يد 7عل&&ى ال&&نص آم&&ا ج&&اء ف&&ي الوث&&يقة ف&&ي الفق&&رة      
 أم أن األرجنتين ترغب في تعديل صياغة هذه         البح&ث 
 . على أساس ما اقترحته البرازيل7الفقرة 

ان&&نا نع&&تقد أن  ): األرجنتي&&ن(السFFيد سFFايوس   
علي&&نا أن نغ&&ير  . ب&&يان ال&&برازيل ج&&اء ف&&ي محل&&ه تمام&&ا   

 ألن األرجنتي&&ن ل&&م تس&&حب المق&&ترح  7ص&&ياغة الفق&&رة 
 .الذي تقدمت به في ورقة العمل

رح اذن م&&ندوب ال&&برازيل  ه&&ل يق&&ت : الرئFFيس 
 تعديله علينا اآلن؟

بامكاننا أن نقول   ): البرازيل(السFيد لوسFيرو      
الحظ&&&&ت اللج&&&&نة الفرع&&&&ية القانون&&&&ية أن األرجنتي&&&&ن    

 L.219اقترحت آبديل لمقترحها الوارد في ورقة العمل 
وه&و ادراج موض&وع أو ب&ند مناقش&ة م&نفرد جدي&د الى               

 .آخر هذه الجملة
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بامك&ان األمان&ة أن تقرأ      ه&ل   . ش&كرا : الرئFيس  
 النص بأآمله اآلن؟

 " ونقول7نعدل الفقرة ): األمانة(السيد الله  

الحظ&&&&&&ت اللج&&&&&&نة الفرع&&&&&&ية القانون&&&&&&ية أن  " 
األرجنتين اقترحت بديال لمقترحها الوارد في      

 مفاده ادراج   A/AC.105/C.2/L.215ورق&ة العمل    
موضوع مناقشة منفرد جديد بعنوان الجوانب    

نش&طة الفضائية في جدول أعمال  ال&تجارية لأل  
 ."الدورة األربعين للجنة الفرعية القانونية

 .السيد ممثل آولومبيا: الرئيس 

أود آذل&&&&ك أن ): آولومب&&&&يا(السFFFFيد سFFFFامبير  
أق&&&ترح اض&&&افة عل&&&ى اق&&&تراح ال&&&برازيل، أن نق&&&ول ان  
اق&تراح األرجنتي&ن آ&ان قد حظى بتأييد من جانب عدد          

 .من الوفود

لسيد مندوب آولومبيا، هل     ا. ش&كرا : الرئFيس  
 لديك صياغة محددة لهذا التعديل؟

. جمل&&&ة بس&&&يطة): آولومب&&&يا(السFFFيد سFFFامبير  
بامكان&&نا أن نق&&ول بع&&د الص&&يغة الت&&ي ق&&رأتها األمان&&ة،     
بامكان&نا أن نق&ول وقد آان اقتراح األرجنتين قد حظى           

 .بتأييد من جانب عدد من الوفود

س&&وف  . أع&&تقد أن الطال&&ب واض&&ح   : الرئFFيس  
أس&&أل األمان&&ة أن تق&&رأ علي&&&نا االمكان&&ية بالنس&&بة له&&&ذا      

 .النص على أساس اقتراحي البرازيل وآولومبيا

أود أن أس&ترعي انت&&باه  ): األمان&&ة(السFيد اللFه    
 وهناك  12الوفود الى أن هناك اشارة آذلك في الفقرة         

فإم&&&ا أن نض&&&ع ه&&&ذه  . اش&&&ارة ال&&&ى اق&&&تراح األرجنتي&&&ن 
ن أو أن نت&&ناولها ع&&ندما   اآل7االش&&ارة اذن ف&&ي الفق&&رة  

 .12نصل الى الفقرة 

ه&&ل يواف&&ق الس&&يد م&&ندوب آولومب&&يا : الرئFFيس 
عل&&ى االج&&راء المق&&ترح ب&&أن نت&&ناول تعديل&&ك ف&&ي اط&&ار  

 ؟12مناقشتنا للفقرة 

نع&&&م، ال  . نع&&&م ): آولومب&&&يا(السFFFيد سFFFامبير   
 .اعتراض لدي على ذلك

جنوب . شكرا. أقّدر لك هذا الموقف   : الرئيس 
 .افريقيا

ن&&ود أن ): ج&&نوب افريق&&يا (السFFيد مكوماتFFيال   
م&&&ا ه&&&و األث&&&ر المح&&&تمل الق&&&تراح     . نستوض&&&ح أم&&&را 

ما هو األثر؟ اننا نعتقد أن      . ال&برازيل اذا م&ا قلنا آبديل      
آلم&&ة ال&&بديل تعن&&ي إم&&ا المق&&ترح األص&&لي أو المق&&ترح    

هي " بديل"لسنا نعرف اذن ما اذا آانت آلمة        . الجدي&د 
رازيل ه&&&نا مقارن&&&ة   الكلم&&&ة الت&&&ي تخ&&&دم غ&&&رض ال&&&ب     

 .باالقتراح األصلي الذي تقدمت به األرجنتين

السيد مندوب  . شكرا لجنوب افريقيا  : الرئFيس  
 .البرازيل سيوضح األمر

م&ن وجه&ة نظ&&ر   ): ال&برازيل (السFيد لوسFيرو    
البرازيل، عندما نقول آبديل للمقترح األرجنتين نعني       
بذل&&&ك أن اق&&&تراح األرجنتي&&&ن ال&&&ذي ت&&&م الترحي&&&ب ب&&&ه    

رض س&عيا للتوص&ل ال&ى تواف&ق ف&ي الرأي حيث ان       ُع& 
الخط&&ة الس&&ابقة للعم&&ل ل&&م تح&&ظ ب&&توافق ف&&ي ال&&رأي ف&&ي  

آبديل اذن تم تقديم هذا     . ال&دورة الس&ابقة للجنة الفرعية     
هذا ما . االقتراح على أن يكون ذلك بندا منفردا للنقاش

 .يفهمه وفد البرازيل من األوضاع الحالية

ن&&ت أفه&&م األم&&ر  آ. أش&&كر ال&&برازيل: الرئFFيس 
ففي األصل الخطة التي وفرتها . عل&ى هذا النحو آذلك  

األرجنتي&ن للعم&&ل لل&نظر ف&&ي ه&ذا الموض&&وع ه&و لم&&دة     
واآلن ت&&تقدم األرجنتي&&ن  . أربع&&ة أع&&وام عل&&ى م&&ا أظ&&ن  

ب&&بديل له&&ذه الفك&&رة، أي أن ه&&ذا الب&&ند يمك&&ن أن ي&&درج    
. آذل&ك عل&ى ج&دول أعم&ال اللج&نة الفرعية آبند منفرد            

 هذا الشرح الزميل من جنوب افريقيا؟هل يرضي 

 .نعم): جنوب افريقيا(السيد مكوماتيال  

ي&&تم اآلن . ش&&كرا ل&&ك عل&&ى تع&&اونك  : الرئFFيس 
توزي&&&ع اق&&&تراح الوالي&&&ات الم&&&تحدة األمريك&&&ية ولكن&&&نا  

 7الفقرة . سنعود لنتناوله بعد أن ننتهي من هذه الورقة    
رة حسنا، ننتقل الى الفق. أوال آم&ا عدل&ت اعتمدت اآلن    

8. 

 9-8الفقرتان 

 .9 و 8اعتمدت الفقرتان : الرئيس 
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 10الفقرة 

 . البرازيل:الرئيس 

م&&&&رة أخ&&&&رى ): ال&&&&برازيل(السFFFFيد لوسFFFFيرو  
أتس&&&اءل وآ&&&ي نعك&&&س بش&&&كل س&&&ليم المس&&&ألة الخاص&&&ة 

أال يتعين علينا أن نضع فقرة فرعية      . بالب&نود الم&نفردة   
تتض&&&&من ع&&&&نوان اق&&&&تراح ال&&&&برازيل، الجوان&&&&ب    ) د(

 ة لألنشطة الفضائية؟التجاري

حسنا، سنتناول هذه . شكرا للبرازيل: الرئيس 
أوال، الجمل&&&ة .  فق&&&رة فرع&&&ية تل&&&و األخ&&&رى10الفق&&&رة 

. ، اع&&تمدت)أ(الفق&&رة الفرع&&ية . االس&&تهاللية، اع&&تمدت
، )ج(الفق&&رة الفرع&&ية . ، اع&&تمدت)ب(الفق&&رة الفرع&&ية 

المق&&ترحة م&&ن ) د(والفق&&رة الفرع&&ية الجدي&&دة . اع&&تمدت
رازيل، الجوان&&&ب ال&&&تجارية لألنش&&&طة الفض&&&ائية،    ال&&&ب

أعلمتن&ي األمانة اذن للتو     . مق&ترح م&ن وف&د األرجنتي&ن       
بأن&نا سنضع مقترحا من وفد األرجنتين آي يتسق ذلك   

اذن، بهذا  ). ج(و  ) ب(و  ) أ(مع الصياغة الواردة في     
) د(التعديل المقترح من البرازيل باضافة فقرة فرعية        

 .اعتمدت.  الفقرة العاشرةبامكانكم أن تعتمدوا

 .11ننتقل الى الفقرة  

 11الفقرة 

 .اليونان: الرئيس 

أود أن أس&&ألكم ): ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو  
 جمل&&ة تعك&&&س  11أن تض&&يفوا ف&&ي نهاي&&&ة ه&&ذه الفق&&&رة    

ال&&رأي ال&&ذي أع&&رب ع&&نه وف&&د ال&&يونان، أي أن األم&&ر     
ي&&&تعلق أساس&&&ا بالتكال&&&يف االقتص&&&ادية أآ&&&ثر م&&&نه م&&&ن  

ب العلم&ية والتقنية، أي أن التكاليف من الناحية         الجوان& 
االقتص&ادية ه&ي الت&ي تح&ول، ربما ليست تحول، التي            
نق&ول تق&ف عق&بة ربم&ا عل&ى ط&ريق اتخ&اذ قرار بشأن                

 .دراسة اآلثار القانونية للحطام الفضائي

ش&&كرا ج&&زيال للس&&يد مم&&ثل ال&&يونان   : الرئFFيس 
. وكلق&&د س&&جلنا ه&&ذا ال&&نص ال&&ذي اقترح&&ته ل&&ت   . الموق&&ر

وان أص&بت ف&ي فهم ما أدليت        , وعل&ى ال&رغم م&ن ذل&ك       
. ب&ه، ف&ان المالحظ&ة التي أبديتها تخص الجملة األولى           

الجملة . �بامكاننا أن نضيف وأعرب عن رأي مفاده    
ربما . األخ&يرة م&ن ه&ذه الفق&رة بما تعكس رأي اليونان      

آذل&&ك أن علي&&نا أن نض&&ع جمل&&ة جدي&&دة نق&&ول ف&&يها وت&&م  
به&&ذه ال&&تعديالت الص&&ياغية . هاالع&&راب ع&&ن رأي مف&&اد

 الطفيفة هل تقبلون باقتراح اليونان؟

الوالي&&&&&&&ات الم&&&&&&&تحدة  (السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFنز   
هل يمكن أن تطلب لألمانة أن تعيد قراءة        ): األمريكية

 .هذه الجملة علينا لنفهم

 .األمانة لها الكلمة: الرئيس 

لس&&&ت أآ&&&يدا م&&&ا ان   ): األمان&&&ة(السFFFيد اللFFFه   
لكن أعرب عن رأي أيضا يفيد    أحس&نت فه&م ال&تعديل و      

ب&&أن التكال&&يف االقتص&&ادية ب&&دال م&&ن الجوان&&ب العلم&&ية    
والتقنية هي األسباب التي تحول دون تمكن الدول من         
اتخ&اذ ق&رار حول استعراض العواقب القانونية لمسألة         

 .هذا فهمي للتعديل. الحطام الفضائي

 .الواليات المتحدة، تفضل. شكرا: الرئيس 

الوالي&&&&&&&ات الم&&&&&&&تحدة  (ز السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFن  
ه&ل يمك&ن لألمان&ة أن تك&رر علينا      . ش&كرا ): األمريك&ية 

ل&&م نتمك&&ن م&&ن تدوي&&ن آخ&&ر  . ه&&ذا ال&&تعديل م&&رة أخ&&رى 
 .الجملة

 .األمانة: الرئيس 

س&&أحاول م&&رة  . ش&&كرا): األمان&&ة(السFFيد اللFFه   
أع&رب ع&ن رأي أيضا مفاده       . أخ&رى حض&رة الرئ&يس     

لعلم&&&&ية أن التكال&&&&يف االقتص&&&&ادية ول&&&&يس الجوان&&&&ب ا 
والتقنية هي األسباب التي تحول دون تمكن الدول من         
اتخ&&اذ ق&&&رارات بش&&&أن اس&&تعراض العواق&&&ب القانون&&&ية   

وأرج&و م&ن وف&د اليونان أن     . لمس&ألة الحط&ام الفض&ائي     
 .يكرر لي أو يصحح لي ما ان أخطأت هنا

أعط&&&&ي الكلم&&&&ة  . ش&&&&كرا لألمي&&&&ن : الرئFFFFيس 
 .لليونان

لة صياغية  مشك): اليونان(السFيد آاسابوغلو     
حض&&رة الرئ&&يس، ألنن&&ي أن&&ا آن&&ت ق&&د أش&&رت ال&&ى م&&ا      

. ل&&م أش&&ر ال&&ى ال&&دول أب&&دا . يح&&ول دون اتخ&&اذ ق&&رارات 
أش&&رت ال&&ى الت&&ي تح&&ول دون    . دون تمك&&ن ال&&دول، ال 

ال أع&رف آ&يف يمك&ن أن تعربوا عن          . اتخ&اذ ق&رارات   
ولك&ن ال أري&&د أن أش&&ير  . ه&ذه الفك&&رة باللغ&ة االنكل&&يزية  
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أن أشير الى الجوانب االقتصادية  الى الدول هنا، أريد     
الت&&ي تح&&ول دون اتخ&&اذ ق&&رارات بك&&ل بس&&اطة وبش&&كل  

�موض&وعي، الت&ي تحول دون اتخاذ قرارات حول       ،
اذن، تح&&ول دون اتخ&&اذ . م&&ن دون االش&&ارة ال&&ى ال&&دول
 .الخ� قرارات بشأن استعراض

نعم، . ش&كرا لمم&ثل ال&يونان الموق&ر       : الرئFيس  
رة الى عبارة الدول    فهم&ت أنك تريد أن تحذف أي اشا       

وربم&ا م&ن األفضل أن نشير الى أنها تحول دون      . ه&نا 
نحذف الدول وال نقول    . اتخ&اذ قرارات بشأن آذا وآذا     

تحول دون اتخاذ قرارات ولكن     . دون تمكن الدول من   
أت&رك مس&ألة الص&ياغة بي&ن أي&دي األمان&ة ل&تعالجها مع          

 .حذف عبارة الدول

هل لي  . 11 حس&نا، ال نزال اذن نناقش الفقرة       
 11أن أطل&ب م&نكم اآلن ان آن&تم توافق&ون على الفقرة            

لق&&د تق&&رر . توافق&&ون؟ نع&&م. م&&ع اض&&افة اق&&تراح ال&&يونان
 .ذلك

 .12نصل الى الفقرة  

 12الفقرة 

 .البرازيل طلبت الكلمة: الرئيس 

أع&تقد أن&نا علي&&نا   ): ال&برازيل (السFيد لوسFيرو    
اش الذي  ه&نا أن نح&اول أن نعكس بدقة آبيرة نوع النق          

دار ح&ول ه&ذا الموض&وع وذلك مع االقتراح الذي قدم            
تذآ&&رون أن&&نا خ&&الل   . ق&&بل ف&&ترة م&&ن جان&&ب آولومب&&يا   

المفاوض&ات ان اق&تراح ادراج هذا البند حول الجوانب      
ال&تجارية أو التس&ويق لألنش&طة الفضائية هو الذي لقى           

ولكن ليس من   . تأي&يد وف&ود آث&يرة م&ن اللج&نة الفرع&ية           
ج ه&ذه المسألة اآلن في الدورة الحالية        الممك&ن أن ن&در    

 .وذلك ألن وفدا واحدا عارض هذه الفكرة

وأع&&&&تقد أن&&&&نا اذا أردن&&&&ا أن نتم&&&&تع بص&&&&ورة     
م&توازنة للدع&م ال&ذي لق&يه يجب أن نعكس هذه المسألة        

لذلك أقترح عليكم . حسب ما جرت وبشكل موضوعي 
, ف&&ي بداي&&ة ه&&ذه الفق&&رة أن نش&&ير ال&&ى أن وف&&ودا آث&&يرة   

 وف&ود آث&يرة ول&يس بضعة وفود، ونضع في           وأعرب&ت 
اذن، في  . ال&نهاية غ&ير أن وفدا واحدا أعرب عن رأيه         

وبالتالي نبين بشكل موضوعي   . السطر ما قبل األخير   
 .الوفد المعارض آان وفد واحد. ما جرى

بالنس&&بة ال&&ى اق&&تراحك   . ش&&كرا ل&&ك : الرئFFيس 
، تع&&&&&رف أن ع&&&&&بارة 12األول، ف&&&&&ي بداي&&&&&ة الفق&&&&&رة  

، تعرفون هذا يعني "ض الوفود عن رأيوأعربت بع"
بع&&ض ه&&نا تعن&&ي ع&&دة . أن أآ&&ثر م&&ن وف&&د ق&&دم اق&&تراحا

اتفق&نا عل&يها منذ سنوات طويلة       . أش&خاص، ع&دة وف&ود     
. وه&ي عادة جرى اعتمادها في طريقة وضع التقارير        

 .برأيي ال يمكن أن نغير البداية هنا

ولكن بالنسبة الى مالحظتك الثاني في الجملة        
لس&&ت . يج&&ب أن ن&&تأآد م&&ن محاض&&ر الجلس&&ة  األخ&&ير، 

أآ&يدا ه&نا ما ان آان هذا الموقف هو موقف وفد واحد             
لذلك آل ما   . فق&ط أو ربم&ا موق&ف أآ&ثر م&ن وف&د واحد             

يمكنن&ي أن أقوم به هو أن أطلب من الوفود التي أيدت          
ثالث&&ة . ه&&ذا الموق&&ف أن ت&&رفع اس&&م بالده&&ا ألب&&دأ ب&&العد  

 .وفود؟ ال

ان عملية العد غامضة    : )األمي&ن (السFيد اللFه      
 .ومغرضة للغاية

حض&&&&&رة مم&&&&&ثل  . اذن، أعذرن&&&&&ي: الرئFFFFFيس 
ممثل . ال&برازيل، لدي&نا أقل&ه وف&دان لديهم&ا هذا الموقف       

 .البرازيل له الكلمة

ش&&كرا ل&&ك عل&&ى ): ال&&برازيل(السFFيد لوسFFيرو  
محاول&&ة توض&&يحك له&&ذه المس&&ألة، ولك&&ن ف&&ي الواق&&ع ال  

ال&&تقرير أن ت&&تأآد يمك&&ن للج&&نة الفرع&&ية ع&&ند اع&&تمادها 
يجب . م&ن ع&دد ال&دول والوف&ود الت&ي تؤي&د أو تعارض           

أن نعك&&&س المواق&&&ف الت&&&ي أع&&&رب ع&&&نها آن&&&ذاك، ف&&&ي   
وخ&&الل ذل&&ك ال&&نقاش آ&&ان ه&&ناك رأي    . ال&&نقاش آن&&ذاك 

ان ل&م يكن هناك   . وف&د واح&د فق&ط ع&ارض       . واح&د فق&ط   
لذل&&ك، عل&&ى   . م&&ن وف&&ود آث&&يرة، فه&&ي آان&&ت ص&&امتة     

ل&ك الجلس&ة التي انعقدت      ال&تقرير أن يعك&س مج&ريات ت       
ال ن&بدأ بعد الوفود هنا ونرى آم وفد يؤيد          . ول&يس اآلن  
ب&ل آان&ت اآلراء الت&ي ع&برت ع&ن رأيه&ا       . أو يع&ارض 

 .في تلك الجلسة

أتفه&&م مالحظ&&تك وف&&ي ه&&ذا   . ش&&كرا: الرئFFيس 
الس&&ياق أري&&د فق&&ط أن أض&&من ل&&ك ولكاف&&ة الوف&&ود أنه&&ا     

ى فرز ليست فعال هذه محاولة من جهتي أنا ألعمل عل
آنت أريد فقط . ال. أص&وات ه&نا وأب&دأ بعملية تصويت    

أن أوض&&ح امكان&&ية ال&&رد عل&&ى ه&&ذا الموض&&وع وآ&&يف   
إما أن نقول غير . يمك&ن أن نص&حح هذه الجملة الثانية       

. ان وف&&دا واح&&دا أع&&رب ع&&ن رأي&&ه أو أآ&&ثر م&&ن وف&&د      
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ولكنني سأطلب  . وحص&لت عل&ى ردي&ن م&ن وفدين هنا         
لمني ما ان آنا خالل م&ن األمان&ة عل&ى آ&ل ح&ال أن تع         

ذل&ك ال&نقاش، ه&ل أن وفدي&ن أو وفدا واحدا أعرب عن      
 .هذا الرأي المعارض

س&&&&أحاول أن ): األمان&&&&ة(السFFFFيد ماآدوغFFFFال   
ان المس&ألة معق&دة ألنك&م تذآرون اننا         . أوض&ح المس&ألة   

وبالتال&&ي . قم&&نا بمش&&اورات آث&&يرة بش&&كل غ&&ير رس&&مي 
 معظ&&م الق&&رارات الت&&ي اتخ&&ذت ف&&ي المش&&اورات غ&&ير     

الرس&مية حاول&ت األمان&ة أن تعك&س ف&يها بعض اآلراء          
التقرير يغطي فقط   . الت&ي ع&ادة ال نورده&ا ف&ي التقرير         

. الجلس&&ات العام&&&ة ول&&&يس المش&&اروات غ&&&ير الرس&&&مية  
ولكنن&&&ي أذآ&&&ر أن وفدي&&&ن أع&&&ربا ع&&&ن قلقهم&&&ا ح&&&يال      

اذن، . االق&تراح ال&&ذي ق&دم، ه&&ذا م&ا أذآ&&ره، أقل&ه وف&&دان    
لمسألة ونتنبه الى القرارات    ل&نحاول أن نتنبه الى هذه ا      
ولك&&ن ه&&ذا آ&&ل م&&ا يمكنن&&ي أن  . الت&&ي يمك&&ن أن ن&&تخذها

 .أفيدآم به في هذه المرحلة من النقاش

 .الكلمة للبرازيل. شكرا: الرئيس 

أش&&&كر األمان&&&ة ): ال&&&برازيل(السFFFيد لوسFFFيرو  
ال أري&د فع&ال أن أتحدى     . أيض&ا عل&ى ه&ذه االيض&احات       

انة، ولكنني آنت أتابع المعلوم&ات الت&ي قدم&تها لنا األم       
أن&ا شخص&يا عن آثب هذا النقاش بالذات وتابعته حتى           

وال أذآ&&ر أب&&دا ف&&ي أي . ف&&ي المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية
لحظ&ة م&ن النقاش أن أآثر من وفد اعترض أو أعرب      
ع&&ن قلق&&ه آم&&ا ورد ف&&ي ه&&ذه الجمل&&ة ه&&نا األخ&&يرة م&&ن    

ولكنني أود في هذه المرحلة أن أصر على      . 12الفقرة  
 اذا أردن&&ا أن نح&&افظ عل&&ى ال&&توازن ال&&ذي حص&&لنا    أن&&نا

عل&يه م&ن جهة دعم واسع حول رأي معين، ومن جهة        
غير أنه أعرب "أخرى رأي آخر معارض، نشير الى    

 ".عن رأي بأن نطاق البند

الس&&ويد طلب&&ت الكلم&&ة وأع&&رف أن   : الرئFFيس 
مم&ثل الس&ويد آان هو منسق ورئيس المشاورات غير          

اذن، حض&&رة . ن ت&&تكلم، حس&&نا ال ت&&ريد أ. ال. الرس&&مية
المندوبي&&ن الك&&رام، م&&اذا يمكن&&نا أن نفع&&ل؟ م&&ا رأيك&&م؟     

 .أستراليا لها الكلمة

نتكلم هنا عن الى أي ): أستراليا(السيد آانان    
ح&&د يمك&&ن أن نغط&&ي المس&&ائل الت&&ي ت&&تم بش&&كل غ&&ير        
رس&&&مي، ول&&&نقل انه&&&ا أم&&&ور ج&&&رت بش&&&كل ش&&&به غ&&&ير 

تمعت الى وفد أنا آنت في ذلك النقاش وأنا اس   . رس&مي 

واح&&د ي&&تكلم ف&&ي الم&&يكروفون ويع&&رب ع&&ن قلق&&ه ح&&يال  
ولك&&ن م&&ا حص&&&ل   . االق&&تراح البرازيل&&ي واألرجنتين&&ي   

فاذا أردتم أن تغطوا    . خ&ارج ذلك النطاق ال علم لي به       
واذا . ما جرى في هذا االطار، عندئذ آان الوفد واحدا        

أردت&&م أن ت&&تفادوا م&&ا حص&&ل ف&&ي الخ&&ارج ع&&ند ش&&رب     
مجرد . ك&ن أن نغط&ي آل هذه المواضيع       القه&وة ف&ال يم    

 .مالحظة أردت أن أقدمها لكم

 .آولومبيا لها الكلمة. شكرا: الرئيس 

ان م&&ا أش&&ار ال&&يه ): آولومب&&يا(السFFيد سFFامبير  
يصعب على األمانة أن تكون     . مم&ثل أس&تراليا صحيح    

ه&ي مس&ؤولة ع&ن تغط&ية آ&ل المالحظ&ات التي يعرب         
ماعات غير الرسمية عنها آافة المندوبين في آل االجت

أو ح&&تى اآلراء الت&&ي يع&&بروا ع&&نها ف&&ي الخ&&ارج ع&&ند      
لذل&&ك علي&&نا أن نغط&&ي م&&ا توص&&ل ال&&يه   . ش&&رب القه&&وة

 .النقاش في هذه القاعة بالذات ونكتفي بهذا القدر فقط

ه&&ل ل&&ي أن أناش&&د مم&&ثل ال&&برازيل    : الرئFFيس 
الموق&ر ليع&يد ال&نظر ف&ي طلبه هذا، ألن هذا الطلب لن              

مجرد . الستمرار في اعتماد تقرير جلستنايس&مح ل&نا با    
 .البرازيل لها الكلمة. مناشدة والتماس

ه&&ل ل&&ي أن أرد  ): ال&&برازيل(السFFيد لوسFFيرو   
أود أن أوض&ح أن نيت&ي الوح&يدة هنا          . حض&رة الرئ&يس   

ف&&ي اق&&تراح تعدي&&ل عل&&ى ه&&ذه الفق&&رة ه&&و أن أعك&&&س        
ان الجملة األولى من هذه الفقرة تبين أن دعما        . الواق&ع 
عا أعط&&&ي له&&&ذه الفك&&&رة، والجمل&&&ة الثان&&&ية تبي&&&ن    واس&&&

، آأننا 12ولكن حسب الصياغة في الفقرة . المعارضة
 مؤيدا و   50: نع&رب ه&نا عن انقسام اللجنة الى قسمين        

ل&&م يك&&ن . ولك&&ن ليس&&ت ه&&ذه ه&&ي الحال&&ة .  معارض&&ا50
 .النقاش هكذا

وبالتال&ي أع&تقد أنه يجب أن نستلهم من حكمة           
ك&&س فق&ط اآلراء الت&ي أع&&رب   زميل&ي م&ن أس&تراليا ونع   

ع&&نها ه&&نا ف&&ي ه&&ذه القاع&&ة ع&&ندما تكل&&م الم&&ندوبون ف&&ي   
الميكروفون، ان آان في جلسة عامة أو في مشاورات 

واال . غ&ير رس&&مية، المش&&اورات الت&ي ترأس&&تها الس&&ويد  
فكأن&نا ن&درج آراء لسبب ما لم تعلن عنها الوفود بشكل       

رج ولكن&&نا ن&&ريد أن ن&&د . ع&&ام ورس&&مي ه&&نا ف&&ي القاع&&ة  
. ولذل&ك ال أرى مغ&زى ادراج ه&ذه اآلراء هنا          . آراءه&ا 

اذن، أرج&و حض&رة الرئ&يس أن ت&تفهم موقفي وأنا أجد        
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نفس&ي مض&طرا لالص&رار عل&ى صياغة متوازنة أآثر          
 .لهذه الفقرة

ش&&&كرا لحض&&&رة مم&&&ثل ال&&&برازيل     : الرئFFFيس 
ان ل&م يك&&ن ه&ناك م&ن اع&&تراض رس&مي عل&&ى     . الموق&ر 

ازيل، هل لي أن أعتبر ه&ذا االق&تراح ال&ذي قدم&ته ال&بر        
. اع&تمد تعديل البرازيل   . م&ا م&ن اع&تراض     . أن&ه اع&تمد   

ممثل اليونان، هل تود أن تعلق  . 12به&ذا نعتمد الفقرة     
؟ أعذرن&&&ي ولكنن&&&ي ل&&&م أتن&&&به ال&&&يك     12عل&&&ى الفق&&&رة  
 .واعتمدتها للتو

م&&ا م&&ن مش&&كلة ): ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو  
لفق&&رة ول&&م ل&&م أطل&&ب التعقي&&ب عل&&ى ا. لس&&وء ال&&تفهم ه&&ذا

أطل&&ب التص&&ويت ولكنن&&ي أري&&د أن أض&&يف ف&&ي نهاي&&ة    
، الجملة التي تعكس أيضا رأيا أعربت عنه        12الفق&رة   

نظ&را للجوان&ب الكثيرة المحيطة      : ال&يونان وه&و التال&ي     
به&ذا الموض&وع، أردن&ا فق&ط أن نح&يط علم&ا بالجوانب              
القانون&&ية م&&ن تس&&ويق تكنولوج&&يات الفض&&اء واألنش&&طة 

أع&&رب ع&&ن رأي آخ&&ر "أق&&ترح عل&&يكم اذن، . الفض&&ائية
مف&اده أن نط&اق الب&ند المش&ار ال&يه أعاله أو الموضوع               
يج&&ب أن يقتص&&ر فق&&ط عل&&ى المش&&اآل القانون&&ية الت&&ي      
يمك&ن أن ت&نجم أو التي تنجم عن الجوانب التجارية أو            

 .التسويق لتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها

عل&&&ى ح&&&د فهم&&&ي ان ه&&&ذه المس&&&ألة  : الرئFFFيس 
وف&&&د واح&&&د وه&&&و رأي وف&&&د ال&&&يونان،     س&&&تعكس رأي 

وبالتال&ي يمك&ن أن نض&عها ه&نا ونش&ير ال&ى أنه أعرب               
أم&&&ا بالنس&&&بة ال&&&ى   . ع&&&ن رأي آخ&&&ر مف&&&اده آ&&&ذا وآ&&&ذا   

الص&&ياغة اللغوي&&ة س&&أطلب م&&ن األمان&&ة أن تح&&يط علم&&ا 
به&ا م&ن حي&ث ص&ياغتها ألنها بالطبع يجب أن تصحح       

. نص&ياغة ه&ذه الفق&رة بعد تعديالت البرازيل ثم اليونا          
 .عفوا، الواليات المتحدة طلبت الكلمة. شكرا لك

الوالي&&&&&&&ات الم&&&&&&&تحدة  (السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFنز   
اقترح&&ت ال&&يونان اآلن أن . ايض&&اح واح&&د): األمريك&&ية

؟ أري&&&د أن أق&&&دم 11تض&&&يف جمل&&&ة ف&&&ي نهاي&&&ة الفق&&&رة  
اذا آ&نا ه&نا نح&اول أن نض&يف جمال           . مالحظ&ة واح&دة   

ا على هذا على هذه الفقرة، عندئذ ان األمانة، ونشكره     
األم&ر في الواقع، لقد عكست النقاش بشكل جيد عندما           
بين&ت اآلراء الت&ي آان&ت ل&دى بع&ض الوفود في البداية            
ث&م غ&ير ان وف&ود أخ&رى أعرب&ت عن رأيها بأن نطاق           

ولك&ن نريد أن ننصف األمانة    . الب&ند أوس&ع مم&ا ينبغ&ي       
ه&نا ون&ريد أن نش&ير الى أن األمانة قامت بعمل ممتاز             

أردت فقط أن أعرب    . 12ن ف&ي هذه الفقرة      ف&ي ال&تواز   
 .عن أن هذه الفقرة آانت متوازنة

على . شكرا لممثل الواليات المتحدة   : الرئيس 
 اآلن آما عدلتها البرازيل     12ح&د فهم&ي تع&تمد الفق&رة         
 12توافق&&ون عل&&ى الفق&&رة . وآذل&&ك م&&ع اض&&افة ال&&يونان
 .اآلن؟ حسنا، لقد تقرر ذلك

 13الفقرة 

 .13 الفقرة  اعتمدت:الرئيس 

 14الفقرة 

 . االتحاد الروسي طلب الكلمة:الرئيس 

ال أري&&د ): االتح&&اد الروس&&ي(السFFيد غونشFFار  
أب&دا أن أطول النقاش حول هذا الموضوع ولكنني أود          
أن أط&&&&رح س&&&&ؤاال عل&&&&ى األمان&&&&ة، اذا س&&&&محت ل&&&&ي،   
وصححني ان آنت خاطئا، ولكن لدي انطباع وهو أنه 

فرد، وه&&و ب&&ند اق&&ترحه   خ&&الل مناقش&&ة ه&&ذا الب&&ند الم&&ن    
االتح&&اد الروس&&ي، الحظ&&ت ب&&األمس ف&&ي المش&&اورات     

. غير الرسمية أن وفدا واحدا اعترض عليه في الواقع        
 نشير الى 14ولكن نرى هنا في الفقرة . فقط وفد واحد

أنه غير أن في الجملة الثانية، السطر الثالث من أسفل          
، غ&&ير أن وف&&ودا أخ&&رى أعرب&&ت ع&&ن قلقه&&ا  14الفق&&رة 
التال&&&ي أس&&&ألك ه&&&نا حض&&&رة الرئ&&&يس وأل&&&تمس رأي  وب

 .األمانة حول هذا الموضوع

اذا أردن&ا أن ن&تحلى بالموض&وعية ونعرف ما           
 .حصل يجب أن نتنبه الى هذه المسألة

أش&&&كر الوف&&&د الروس&&&ي عل&&&ى ه&&&ذه   : الرئFFFيس 
ه&&&&ل يمك&&&&ن لألمان&&&&ة أن ت&&&&رد عل&&&&ى ه&&&&ذا    . المداخل&&&&ة

 .الكلمة لألمانة. الموضوع بالذات

مرة أخرى ال تود ): األمانة(آدوغال السيد ما 
فع&ال األمانة هنا أن تعلق على أي دولة تدلي بأي بيان        

نح&ن نفض&ل أن نترك      . ف&ي المش&اورات غ&ير الرس&مية       
ه&&ذه المس&&ألة بي&&ن أي&&دي اللج&&نة الفرع&&ية اذا آان&&ت ه&&ي  

تعتبر أن رأيا واحدا . عل&ى استعداد للقبول بهذا التعبير   
 عندئذ يمكن نحن أن     أو أآ&ثر م&ن رأي، آم&ا ت&ريدون،         

 .نحدث التغييرات المناسبة
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أع&دك أنن&ي سأفيدك     . ش&كرا لألمان&ة   : الرئFيس  
حس&ب م&ا أن&ا أذآ&ر أع&تقد أننا يجب أن      . بم&ا أن&ا أذآ&ره     

ألن " أع&&&&&&رب ع&&&&&&ن رأي "نش&&&&&&ير ف&&&&&&ي الجملتي&&&&&&ن   
االقتراحي&ن، اق&تراح االتح&اد الروس&ي وال&رد على هذا            

على حد ما االق&تراح ال&ذي قدم&ه وفد الواليات المتحدة       
لذلك أقترح عليكم أن    . أذآ&ره ل&م يلق تأييد وفود أخرى       

" أع&&رب ع&&ن رأي "نق&&ول . 14نع&&دل ص&&ياغة الفق&&رة  
أعرب عن رأي مؤداه أو مفاده . ونحذف بعض الوفود

وآذل&ك في الجملة الثانية غير أن رأيا آخر أعرب عن      
 .االتحاد الروسي له الكلمة. قلقه

حض&&رة : )االتح&&اد الروس&&ي(السFFيد غونشFFار  
الرئ&&يس، اق&&تراحك يعك&&س ج&&يدا واق&&ع ال&&نقاش ع&&ندما     

 .نوافق على اقتراحك. تداولنا هذا الموضوع باألمس

هل توافقون . شكرا لالتحاد الروسي: الرئيس 
توافق&&ون .  اآلن آم&&ا عدل&&تها 14عل&&ى ص&&ياغة الفق&&رة   

اذن، تق&رر األم&ر عل&ى هذا      . عل&يها؟ م&ا م&ن اع&تراض       
 .النحو

 15الفقرة 

 .ليونان طلبت الكلمة ا:الرئيس 

مالحظة طفيفة  ): اليونان(السFيد آاسFابوغلو      
ل&يس من المعتاد  . ح&ول النص&ين الفرنس&ي واالنكل&يزي      

، "universal ratification"أن نش&ير ال&ى التص&ديق عالم&يا     
ب&ل نش&ير ع&ادة ال&ى االنض&مام أو الق&بول على الصعيد        

يق ال نش&ير الى التصد . "accession acceptance"العالم&ي  
 14وف&ي الص&يغة الفرنس&ية نش&ير ف&ي الفقرة            . العالم&ي 

ال&&ى التص&&ديق العالم&&ي ويج&&ب أن نص&&حح لنش&&ير ال&&ى  
انض&مام أو ق&بول، وآذل&ك ف&ي ال&نص االنكل&يزي نشير             

 its universal" ال&&ى 15ف&&ي الس&&طر الثال&&ث م&&ن الفق&&رة 
ratification"    التص&&&ديق عل&&&يها عالم&&&يا، ولك&&&ن م&&&ا ي&&&تم 

ون&ريد هنا أن نؤآد ما      . ق&بول عالم&يا ه&و االنض&مام وال      
 . أيضا21ورد في الفقرة 

أعتقد . ش&كرا لمم&ثل اليونان الموقر     : الرئFيس  
حس&&ب اتفاق&&ية فيي&&نا ح&&ول . أنه&&ا مالحظ&&ة وج&&يهة فع&&ال

ق&انون المع&اهدات ال نشير فقط الى التصديق بل نشير           
أيض&ا ال&ى ط&رق أخ&رى يمك&ن أن تلزم الدول باحترام              

أن العبارتي&&&&ن اللتي&&&&ن  وبالتال&&&&ي ف&&&&أرى  . المع&&&&اهدات

اقترحتهما أنت هما أفضل، أي االنضمام والقبول على 
 .الصعيد العالمي

 ب&&&دال م&&&ن 15به&&&ذه ال&&&تعديالت ح&&&ول الفق&&&رة   
ه&ل توافق&&ون  . التص&ديق عل&يه عالم&&يا نق&ول ق&بول فق&&ط    

 .؟ لقد تقرر األمر15على الفقرة 

 20-16الفقرات 

اعتمدت الفقرات .  ما من مالحظات   :الرئسFي  
 .20لى  ا16

 21الفقرة 

 .، تفضل21اليونان حول الفقرة : الرئيس 

فق&&ط مالحظ&&ة  ): ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو  
تنط&&&بق عل&&&ى اللغ&&&ة الفرنس&&&ية ألن ال&&&نص االنكل&&&يزي   

اذن، في الجزء الثاني من . يعك&س فع&ال م&ا قررناه هنا    
ال&نص الفرنس&ي، الس&طر ال&رابع م&ن الفق&رة الفرنسية،             

ض الوف&ود عن رأي مفاده      أش&رنا ال&ى أن&ه وأع&رب بع&         
��اذن، أش&&رنا باللغ&&ة الفرنس&&ية، ت&&رجمة حرف&&ية   . 

باللغ&&&ة الفرنس&&&ية، وحس&&&ب بع&&&ض الوف&&&ود، وبموج&&&ب 
االج&&راءات المع&&تادة، يمك&&ن للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية    

وأع&&&تقد أن&&&ه يج&&&ب أن نع&&&دل ع&&&بارة بموج&&&ب     .. ال&&&خ
وبالتال&&ي ن&&نقل ه&&ذا القس&&م   . االج&&راءات المع&&تادة لديه&&ا 

اج&&&راءاتها العادي&&&ة، نض&&&عها بع&&&د الف&&&ريق  تمش&&&يا م&&&ع 
اللغ&&ة . الع&&امل آم&&ا وردت باللغ&&ة العرب&&ية ف&&ي الواق&&ع    

 .العربية صحيحة

ويق&&ترح مم&&ثل ال&&يونان أن ت&&نقل ع&&بارة تمش&&يا  
ونضيف اذن،  . م&ع اج&راءاتها العادية بعد فريق عامل       

اضافة على هذه الجملة وهي ما يلي، سأآررها عليكم         
حس&&ب بع&&ض الوف&&ود يمك&&ن  . لتتن&&بهوا ال&&ى ه&&ذا األم&&ر 

للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية أن تنش&&ئ ف&&ريقا ع&&امال له&&ذا     
الغ&رض، تماشيا مع اجراءاته العادية، وذلك حسب ما        

. ت&برز الحاج&ة، م&ن أج&ل ال&نظر ف&ي أي مسائل محددة          
أفض&ل أن نحذف حسب االقتضاء ولنقول عندما تبرز          

 .الحاجة، وذلك من أجل النظر، الخ

أفه&&م . ثل ال&&يونان الموق&&رش&&كرا لمم&&: الرئFFيس 
اق&&تراحك وه&&و مناس&&ب بالط&&بع وأش&&كرك ألن&&ك لف&&ت      
انتباهنا الى هذه الطريقة، ولكنني لست أآيدا هنا ما ان 
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 أي حس&ب االقتض&اء باللغ&ة    "appropriate"آان&ت ع&بارة   
العرب&ية ه&ي فع&ال آال&تعديل ال&ذي اقترح&ته أن&ت باللغة               

 ذلك ، حسب ما يكون   "ع&ندما ت&برز الحاجة    "الفرنس&ية   
 .مناسبا

نع&&م، ولكنن&&ي  ): ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو   
أق&&دم ه&&ذا االق&&تراح بع&&د أن تش&&اورت م&&ع زع&&يم الوف&&د    

ال أع&رف ما ان آان  . الفرنس&ي وه&و زميل&ي الفرنس&ي      
 "appropriate"م&&&ن المناس&&&ب أن ت&&&ترجم ع&&&بارة مناس&&&ب

ال أع&&رف الص&&ياغة الفرنس&&ية ليس&&ت    . به&&ذه الط&&ريقة 
نكل&يزية لدينا بعض األبعاد،  ج&يدة ه&نا، ح&تى باللغ&ة اال     

 .أبعاد مهزلية في الواقع لمسألة مناسب وغير مناسب

أعذرن&ي حض&رة مم&ثل اليونان، أنا        : الرئFيس  
ال أتكل&&م اللغ&&ة الفرنس&&ية آلغت&&ي األم ولكنن&&ي أع&&تقد أن   
الص&ياغة الفرنس&ية الت&ي أن&ت اقترحتها مقيدة أآثر من          

 "appropriate"الص&ياغة األص&لية وتقيد أآثر من عبارة          
ع&&&ندما يك&&&ون ض&&&روريا  . ع&&&ندما يك&&&ون ذل&&&ك مناس&&&با 

مم&&&ثل . ومناس&&با سنتش&&&اور م&&&ع رئ&&يس الفرانكوفون&&&ية  
 .فرنسا له الكلمة

ان هذه العبارة   . نعم): فرنسا(السFيد الفايتور     
ه&&ي م&&ن الع&&بارة المع&&تادة ف&&ي  " ع&&ندما ت&&برز الحاج&&ة"

آاف&ة الوث&ائق الرس&مية، لذل&ك نراه&نا مناسبة أآثر، أي       
ارة الت&ي اق&ترحها مم&ثل اليونان وليس ما ورد في        الع&ب 

نعم، عندما تبرز الحاجة هي فعال العبارة التي . الوثيقة
 .وردت باللغة االنكليزية

االتحاد الروسي  . شكرا. لقد أقنعتني : الرئيس 
 .له الكلمة

حينما ): االتح&اد الروس&ي   (السFيد آولوسFوف      
نما تحدثنا ناقشنا البنود الجديدة في جدول األعمال وحي

قل&نا ان&ه ل&يس ه&ناك توافق في اآلراء وأدرآنا أنه ليس             
ه&&&ناك تواف&&&ق ف&&&ي اآلراء بالنس&&&بة للب&&&ند الجدي&&&د ال&&&ذي  

آم&&ا أن&&نا طرح&&نا رأي&&ا يف&&يد أن اللج&&نة   . اق&&ترحه وف&&دي
الفرع&ية القانون&ية تغ&ير البند الرابع بهدف التأآيد على      
أن المناقش&&ة ف&&ي اط&&ار الب&&ند ال&&رابع يمك&&ن أن تتض&&من  
وض&ع المع&اهدات واس&تعراض تنف&يذها والعقبات التي          

واقترح&نا أن&ه ف&ي اط&ار هذا         . تح&ول دون ق&بولها دول&يا      
الب&&&ند يمك&&&ن أن نش&&&ير ال&&&ى استص&&&واب وض&&&ع ق&&&انون 

 .للفضاء

وبع&د أن تحدث&نا لم تكن هناك اعتراضات من           
وله&ذا الس&بب فاننا نقترح أنه في الفقرة      . جان&ب الوف&ود   

ل&ة األولى حيث هي، نورد   ب&دال م&ن أن ننه&ي الجم    21
.  وآذلك"as well as"ونقول باللغة االنكليزية " فاص&لة "

وهو ] ?..........?[وه&نا نش&ير ال&ى م&ا ورد في الفقرة       
استص&&&&واب وض&&&&ع اتفاق&&&&ية واح&&&&دة لق&&&&انون الفض&&&&اء  
الخارج&ي وأقرأ هذا بسرعة ألن هذه الصيغة موجودة         

 وثم as well as فيما بين معقوفتين و 9بالفعل في الفقرة 
 وال&&ذي ي&&رد بي&&ن   9الج&&زء ال&&ذي اقتبس&&ته م&&ن الفق&&رة     

 .عالمات تنصيص

ه&&&ال تكرم&&&ت، مم&&&ثل . ل&&&ك الش&&&كر: الرئFFFيس 
االتح&اد الروسي، بقراءة النص آله حتى يتضح األمر         

 .لنا ألن األمر به شيء من الغموض

بع&&د ): االتح&&اد الروس&&ي (السFFيد آولوسFFوف   
 نحذف هذه . هناك نقطة21الجمل&ة األول&ى م&ن الفق&رة       

 استص&&واب أي اس&&تعراض as well asال&نقطة ونق&&ول و 
واستص&&&&واب ] ?..........?[تنف&&&&يذها والعق&&&&بات الت&&&&ي 

وض&&&ع اتفاق&&&ية واح&&&دة أو موح&&&دة ش&&&املة ع&&&ن ق&&&انون   
اذن، الجمل&&ة األول&&ى ف&&ي نهاي&&تها    . الفض&&اء الخارج&&ي 

نق&&ول أي بع&&د أن تتض&&من حال&&ة المع&&اهدة واس&&تعراض 
نق&&&&&ول بع&&&&&د ذل&&&&&ك ] ?..........?[تنف&&&&&يذها والعق&&&&&بات 

واستص&واب وضع اتفاقية شاملة لألمم المتحدة خاصة        
 .بقانون الفضاء الخارجي

ش&كرا للس&يد مم&ثل االتحاد الروسي       : الرئFيس  
وفي السطر الثالث نحذف . على هذا التعديل الصياغي

وه&&&ذا ال يس&&&ري اال عل&&&ى ال&&&نص باللغ&&&ة  . "and"آلم&&&ة 
العرب&ية فتبقى   االنكل&يزية، أم&ا ح&روف العط&ف باللغ&ة           

يك&رر الرئ&يس نف&س الص&يغة التي اقترحها          . (آم&ا ه&ي   
 ).نهاية الجملة. �السيد ممثل االتحاد الروسي

 .السويد طلبت الكلمة 

آمنس&&&&ق له&&&&ذه  ): الس&&&&ويد(السFFFFيد هFFFFيدمان   
المش&اورات غير الرسمية التي جرت البارحة، أود أن      

ل&&م يك&&ن االق&&تراح ع&&ن    . أش&&اطرآم بع&&ض المعلوم&&ات  
الش&&املة الت&&ي اق&&ترحها مم&&ثل روس&&يا، ولك&&ن   المع&&اهدة 

أرج&و عل&ى أي ح&ال أن نلتزم بالنص الذي اتفقنا عليه             
.  ال اع&&تراض عل&&يه21وال&&نص ال&&ذي ورد ف&&ي الفق&&رة 

 .ليس لدينا اعتراض عليه
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والوالي&&ات الم&&تحدة  . ش&&كرا للس&&ويد : الرئFFيس 
 .األمريكية لها الكلمة

الوالي&&&&&&&ات الم&&&&&&&تحدة  (السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFنز   
نشاطر الرأي الذي طرحه الزميل الموقر      ): ةاألمريكي

من السويد بشأن هذه الفقرة ونتذآر أننا قد توصلنا الى 
تواف&&ق ف&&ي اآلراء بش&&أن ه&&ذه الص&&يغة تحدي&&دا، ول&&ك       

 .الشكر

 .أستراليا لها الكلمة. شكرا: الرئيس 

نواف&&ق م&&رة أخ&&رى  ): أس&&تراليا(السFFيد آانFFان  
م&&تحدة عل&&ى م&&ا ط&&رحه آ&&ل م&&ن الس&&ويد والوالي&&ات ال    

األمريكية ألننا توصلنا الى توافق في اآلراء بشأن هذا 
الج&زء األول م&ن الفق&رة وأستراليا من بين الدول التي           

وم&&ن ث&&م ف&&ان  . حاول&&ت أن تدخ&&ل اض&&افات ول&&م ت&&نجح  
 .الصيغة ينبغي أن تبقى على ما هي عليه

 .اليابان لها الكلمة. شكرا: الرئيس 

 نفس رأي  نحن لدينا ): اليابان(السيد سوغيتا    
 .السويد

هل هناك وفود أخرى . شكرا جزيال: الرئيس 
اذن، م&&رة أخ&&رى أطل&&ب ال&&ى  . راغ&&بة ف&&ي الحدي&&ث؟ ال

زميل&نا الموق&ر م&ن االتحاد الروسي أن يعيد النظر في            
فح&&تى وان ل&&م نذآ&&ر الموض&&وعين الخاص&&ين . اق&تراحه 

باالتفاق&ية الموح&دة ودراس&ة الوض&ع الحال&ي لالنضمام           
مر، فان هاتين المسألتين يمكن اثارتهما      ال&ى اتفاق&ية الق    

 .في اطار مناقشة هذا البند

 .االتحاد الروسي له الكلمة 

نح&&ن ): االتح&&اد الروس&&ي(السFFيد آولوسFFوف  
ف&ي هذه   . نفك&ر عل&ى نف&س الم&نوال ال&ذي طرح&ته أن&ت             

الحال&&ة س&&نطلب ال&&ى األمان&&ة أن تدخ&&ل بع&&ض الجم&&ل      
ه قد أعرب عن ما يفيد بأن] ?..........?] [?..........?[

رأي يف&&يد أن&&ه ف&&ي اط&&ار ه&&ذا الب&&ند، ال&&خ، ث&&م بع&&د ذل&&ك    
ثم هناك مسألة اجرائية وهي المسألة      . ال&تعديل المتبقي  

فم&ع االحترام الكامل، اذا قال      . األخ&يرة عل&ى أي ح&ال      
الس&&يد مم&&ثل الس&&ويد، ف&&ان أي اخ&&تالف أو أي مش&&اغل   
يتم االعراب عنها في المشاورات غير الرسمية ليست 

 .رحلة النهائيةالم

 62نحن ال نقترح فتح باب المناقشة ولكن في  
فهمت اللجنة أن رئيس اللجنة هو يقول ان المشاورات 

ولكن . الرس&مية سوف تتم بناء على مبدأ توافق اآلراء        
ه&ذا ال يس&ري عل&ى المشاورات غير الرسمية؛ يسري           

 .فقط على المشاورات الرسمية

ى ه&&ذه ش&&كرا لالتح&&اد الروس&&ي عل&&  : الرئFFيس 
المعلوم&&ات وعل&&ى االق&&تراح الخ&&اص باالع&&راب ع&&ن     

أفه&م اذن ان&ك تق&ترح أن نورد       . 21موقف&ك م&ن الفق&رة       
ال&&نص ال&&ذي تلوت&&ه علي&&نا مش&&فوعا بجمل&&ة ف&&ي ال&&بداية     

وان ه&&ذه الص&&يغة . أع&&رب ع&&ن رأي يف&&يد، ال&&خ : تق&&ول
االتحاد . 21ينبغي أن تضاف الى النص الحالي للفقرة 

 .الروسي له الكلمة

  Fوف    السFينبغي ): االتح&اد الروسي  (يد آولوس
أن تص&&اغ عل&&ى ال&&نحو اآلت&&ي، ل&&م نق&&ل تض&&اف ولك&&ن     

بي&ن الجملتي&ن األول&ى والثانية من    : تدخ&ل بي&ن جملتي&ن    
نح&ن ال نستبعد على أي حال أن تتغير مواقف          . الفق&رة 

الوف&ود األخ&رى، وربما نشكل فريقا عامال لتناول هذه      
 .المسألة

ا تفكرنا فيه وأرى    أظ&ن انني أفهم م    : الرئFيس  
أن&&ك مح&&ق وأن االع&&راب ع&&ن رأي وف&&د ب&&الدك ي&&تعلق 
فقط بالجملة األولى ومن ثم ينبغي أن يورد هذا الرأي           

. 21ف&&يما بي&&ن الجملتي&&&ن األول&&ى والثان&&&ية ف&&ي الفق&&&رة     
 .أستراليا لها الكلمة

هال تكرمت األمانة   ): أس&تراليا (السFيد آانFان      
 .21ت الفقرة ووضع] ?..........?[بتكرار الجملة 

 .األمانة لها الكلمة: الرئيس 

الجمل&&ة الثان&&ية تق&&ول    ): األمان&&ة (السFFيد اللFFه    
أعرب عن رأي يفيد بأن المناقشات في اطار هذا البند   
س&&وف تتض&&من ض&&من م&&ا تتض&&من استص&&واب وض&&ع   

 .اتفاقية موحدة شاملة عن قانون الفضاء الخارجي

بعد هذا التعديل، هل تقبلون النص؟      : الرئيس 
 .الواليات المتحدة األمريكية لها الكلمة

الوالي&&&&&&&ات الم&&&&&&&تحدة  (السFFFFFFFيد هودآيFFFFFFFنز   
 آم&&ا اقترح&&ت س&&تحظى بق&&بول 21الفق&&رة ): األمريك&&ية

وف&د ب&الدي مع تغيير طفيف في الجملة األخيرة لتقول           
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م&ن أج&ل ه&ذا الغ&رض، ويح&ل محلها آلمة لألغراض             
 .المذآورة أعاله

 21رة  اذن، نص الفق  . ش&كرا جزيال  : الرئFيس  
بم&&&ا ف&&&ي ذل&&&ك ال&&&تعديل ال&&&ذي اق&&&ترحه مم&&&ثل االتح&&&اد   
الروسي والتعديل الذي اقترحه ممثل الواليات المتحدة 
األمريك&&ية عل&&ى ع&&بارة عم&&ال له&&ذا الغ&&رض أن تنش&&ئ   
ف&ريقا ع&امال له&ذا الغ&رض وتق&ول تنش&ئ ف&ريقا عامال               

أتس&&&&اءل ه&&&&ذه به&&&&ذه   . لألغ&&&&راض المذآ&&&&ورة أع&&&&اله  
 .اليا لها الكلمةالتغييرات النص مقبول؟ أستر

أنا لم أستطع أن أتابع ): أستراليا(السيد آانان  
لو أن وفد االتحاد الروسي يعرب      . بداي&ة ه&ذه المناقشة    

ع&ن رأي&ه ف&ال أرى س&ببا في أن ال تقدم أستراليا اشارة          
وأن&ا آن&ت أود أن أق&دم اش&ارة ال&بارحة واذا آ&ان هناك                

عبير ق&بول ل&رأي ول&يس ه&ناك ق&بول لرأينا فلهذا ليس ت          
]?���.?] [?���. ع&&&&&&&&&ن المناقش&&&&&&&&&ة ] ?.

وأع&تذر ع&ن أنني أقول هذا ولكن ال نستطيع أن نشير            
ينبغ&&&ي أن نش&&&ير ال&&&ى  . ال&&&ى رأي ون&&&تغافل ع&&&ن رأي 

 .الرأين

ه&&ل لدي&&ك ص&&يغة؟ م&&ن األفض&&ل أن  : الرئFFيس 
�?[نقول انه أعرب عن رأي ��لمناقشة هذا ] ?.

الب&ند يمك&&ن أن تتض&من دراس&&ة الموض&وعات الم&&تعلقة    
]?���.?] [?���مصادقة على اتفاقية   ] ?.

. القم&ر واستصواب اضافة االتحاد الروسي أو العكس        
 .ممثل االتحاد الروسي له الكلمة

): االتح&&&&&اد الروس&&&&&ي (السFFFFFيد آولوسFFFFFوف   
اس&&محوا ل&&نا أن نطل&&ب م&&ن خاللك&&م ال&&ى الس&&يد مم&&ثل      

ه&&ل ه&&ذا يعن&&ي أن وف&&ده . أس&&تراليا أن يوض&&ح ل&&نا ش&&يئا
السؤال مطروح  . راحنا أيضا؟ ال  يش&ترك ف&ي تقدي&م اقت      

 .عليك

نق&&&ول اذن أع&&&رب ع&&&ن رأي آم&&&ا   : الرئFFFيس 
أوض&&&&&ح مم&&&&&ثل االتح&&&&&اد الروس&&&&&ي ث&&&&&م بع&&&&&د ذل&&&&&ك    

]?���جملة منفصلة ونقول أعرب عن رأي ] ?.
ه&&ذا الموض&&&وع  . أيض&&ا يف&&يد، ونط&&&رح رأي أس&&تراليا   

�?[ينبغي أن يتضمن اشارة الى المستوى ��.? [
ملتين أمر واضح؟ نقول اضافة الج. للتوقيع والتصديق

 the view was"آم&ا اع&تدنا أع&رب ع&ن رأي يفيد أيضا     
also expressed" .االتحاد الروسي له الكلمة. 

يمكن ): االتح&اد الروس&ي   (السFيد آولوسFوف      
 . وليس رأي وفد واحد some delegationsأن أقول 

عل&&&ى أي&&&ة ح&&&ال، ش&&&كرا لالتح&&&اد     : الرئFFFيس 
 االع&راب عن هاتين     الروس&ي ولك&ن ال أرى س&بيال اال        
فهذا سوف يكون نوع . الفكرتين في جملتين منفصلتين

اذن، الفقرة . من الجمع غير االيجابي، ان صح التعبير
ال&يونان، وق&بل أن أعطيه الكلمة، أود        .  آم&ا عدل&ت    21

أن أس&&ترعي انت&&باهكم ال&&ى أن&&نا ق&&د اقترب&&نا م&&ن الس&&اعة  
تمدها الواح&دة ولدي&نا بع&ض الفق&رات التي ينبغي أن نع          

. ح&&&&تى نح&&&&ترم وعدن&&&&ا ال&&&&ذي قطع&&&&ناه عل&&&&ى أنفس&&&&نا   
. ال&&نص الفرنس&&ي م&&ع ال&&نص االنكل&&يزي ] ?..........?[

ف&بعد االقتراح الذي طرحه زميلنا الموقر من الواليات   
الم&تحدة األمريك&ية، قد قال لألغراض هذه، ان لم أآن           

وهذا له مشكلة باللغة الفرنسية ألننا بالفرنسية  . مخطئا
ول&&ذا فانن&&ي فق&&ط أود أن أس&&ترعي    . a cet affetنق&&ول 

السيد ممثل اليونان  . انت&باهكم الى هذه المسألة وغيرها     
 .الموقر

ن&&ورد المس&&ألة ): ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو  
له&ذه األس&باب نق&ول باللغة    . بص&يغة الجم&ع األغ&راض    

 .بالجمع لهذه األغراض] ?..........?[الفرنسية 

 ه&ذه الفقرة    .ل&يس ه&ناك مش&كلة اذن      : الرئFيس  
بع&د المناقش&ات الت&ي ج&رت وبع&د التعديل الذي طرحه           

 .قبلت, السيد ممثل اليونان، هل تقبلون هذه الفقرة؟ نعم

 22الفقرة 

 .22اعتمدت الفقرة : الرئيس 

 23الفقرة 

 . فرنسا لها الكلمة:الرئيس 

لدي&&&&&نا بع&&&&&ض ): فرنس&&&&&ا(السFFFFFيد الفايFFFFFتور  
اش&&&&ية  وف&&&&ي الح6الص&&&&عوبات ف&&&&ي الفق&&&&رة الفرع&&&&ية  

، وتحققنا على أية حال من النص باللغة         ]?..........?[
فهذه مسألة يمكن   . االنكل&يزية ول&يس لدي&نا نف&س ال&نص         

تبس&يطها ل&و أن الوف&ود وافق&ت ويمك&ن أن نوص&ي الى              
 .اللجنة والجمعية العامة بأن تبسط هذا األمر
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فينبغ&ي االش&ارة ال&ى وف&د م&ا قال&ه وفد االتحاد           
 المتعلقة بتحديد معالم الفضاء     الروس&ي ونقول المسائل   

وم&&ا ال&&ى آخ&&ره، ول&&ن � الخارج&&ي وتع&&ريفه وطب&&يعة 
واذا م&&ا فعل&&نا ه&&ذا ف&&ان ه&&ذا س&&وف   . أق&&رأ آ&&ل الع&&نوان 

] ?..........?] [?..........?[يع&&&&دل ال&&&&نص أو ي&&&&تكفل 
 .باللغة الفرنسية وآذلك االسبانية

ه&&&ل  . ش&&&كرا ل&&&ك عل&&&ى اق&&&تراحك   : الرئFFFيس 
أن أع&&&&رب ع&&&&ن رأي&&&&ي   تق&&&&بلون؟ وان س&&&&محتم ل&&&&ي   

هذا سوف يجدي واال سوف يكون العنوان       . الشخصي
والفق&&رة ) أ(ونك&&رر ف&&ي الفق&&رة  . ع&&نوانا طوي&&ال للغاي&&ة 

ولذا فانه سوف يكون    . م&ا ورد ف&ي ديباجة الفقرة      ) ب(
 .بهذه المسألة] ؟نقتضي؟[معقوال ومن العملي أن 

 .اآوادور لها الكلمة 

فرنس&&ا اق&&تراح ): اآ&&وادور(السFFيد مارتينFFيز   
ي&نطوي عل&ى بعض األمور وعلى عنوان اضافي وأنا         

 .ليس بامكاني أن أقبل هذا التغيير

 .آولومبيا طلبت الكلمة: الرئيس 

التعليقات تعليقات  ): آولومبيا(السFيد سامبير     
وج&يهة وآم&ا قال&ت فرنس&ا اذا توص&لنا الى اتفاق بشأن         

. المح&توى فعلي&نا أن نتوص&ل ال&ى اتف&اق بشأن العنوان            
موض&وع طوي&ل ومق&بول على أية حال ولكن هناك           وال

أو ) أ(نح&ن ل&ن نقصر العنوان في الفقرتين         . اس&تدراك 
فهات&&ان الفق&&رتان ينبغ&&ي أن يبق&&يا عل&&ى م&&ا هم&&ا      ). ب(

 .عليه

لألسف ليس هناك توافق في اآلراء  : الرئFيس  
يسعدني . اذن، ل&يس ه&ناك مشاآل     . بش&أن ه&ذه المس&ألة     

تذر عن سوء الفهم  غاي&ة السعادة أن أصحح نفسي وأع      
. ومن ثم فان الموقف يكون قد اعتمد . ال&ذي وقع&ت فيه    

 .تقرر األمر على هذا النحو

عل&ي أن أخبرآم انه ليس لدي اال عشر دقائق          
. لالن&&&&تهاء م&&&&ن ه&&&&ذه المناقش&&&&ة ف&&&&ي جلس&&&&ة الص&&&&باح  

عل&ي التعل&يقات، ففي هذه      ] ?..........?] [?..........?[
أعطي . ر اليوم الحال&ة س&وف نح&تاج ال&ى اجتماع عص         

 .الكلمة لممثل االتحاد الروسي

ل&&&ن ): االتح&&&اد الروس&&&ي(السFFFيد آولوسFFFوف  
 23ن&&ود أن نس&&هم ف&&ي الفق&&رة    . نس&&تغرق وق&&تا طوي&&ال  

بع&&&د " نقط&&&ة"ف&&&بدال م&&&ن ] ?..........?] [?..........?[
بدال من  " فاصلة منقوطة "نض&ع   ] ?..........?[الفق&رة   

 .[!The interpretation is very bad and not clear]". نقطة"

هل لديكم  . أخذنا اقتراحك بالحسبان  : الرئFيس  
، عل&&&&&&&ى الفق&&&&&&&رة  23أي تعل&&&&&&&يقات عل&&&&&&&ى الفق&&&&&&&رة   

بالتغي&&ير ] ?..........?[اع&تمدت الفق&رة   ]. ?..........?[
 .الذي اقترحه ممثل االتحاد الروسي

 الفرع&&&ية، افت&&&تاح ال&&&دورة، ان&&&تخاب 1الفق&&&رة  
 اآلراء، حال&&&&&&ة الرئ&&&&&&يس، آلم&&&&&&ة الرئ&&&&&&يس، ت&&&&&&بادل  

 1المع&&اهدات، المعلوم&&ات، األم&&ور الم&&تعلقة، أي م&&ن   
 .اعتمدت. 6الى 

الموض&&&&&وعات الف&&&&&ريدة أو مواض&&&&&يع ب&&&&&نود   
ب&&نود ج&&دول األعم&&ال الت&&ي    � �3المناقش&&ة م&&نفردة ث&&م   

م&&راجعة مفه&&وم  � �3. ي&&نظر ف&&يها تح&&ت خط&&ط العم&&ل  
� �9ب&&&&نود جدي&&&&دة،  � �3. اع&&&&تمدت. دول&&&&ة االط&&&&الق 
 .اعتمدت. لخاقتراحات موجهة ا

ينبغ&&&ي ال&&&ى نع&&&ود ال&&&ى االق&&&تراح األمريك&&&ي،  
وأمام&نا ال&نص الك&امل لهذا االقتراح مكتوبا وليس من           

فم&&ا رأيك&&م . الض&&رورة ق&&راءته اذا آ&&ان مك&&توبا أم&&امكم
 .بهذا االقتراح؟ ألمانيا لها الكلمة

تعدي&&&ل واق&&&تراح  ): ألمان&&&يا(السFFFيد شFFFروغل   
كن أن توفر ه&ذه الورق&ة يم  . طف&يف ف&ي الس&طر الثان&ي      

معلوم&&ات اض&&افية آ&&تلك الخاص&&ة بممارس&&ات ال&&دول،   
 ."inter alia"" ضمن ما تتضمن"وهنا أود أن أقول 

ه&ل بامكان&نا أن نواف&ق عل&ى ال&نص      : الرئFيس  
 .تقرر األمر. بهذا التعديل آما عرض عليكم

درس&&نا اآلن ونظ&&رنا ف&&ي آ&&ل قس&&م م&&ن أقس&&ام    
قري&&&ر مش&&&روع ال&&&تقرير وأود اآلن معك&&&م أن نع&&&تمد ت  

ان لم يكن لديكم اعتراض على     . اللجنة الفرعية بأآمله  
ذل&&&&ك، ه&&&&ل بامكان&&&&ي أن أعت&&&&بر أن اللج&&&&نة الفرع&&&&ية  
القانون&ية تع&تمد مشروع التقرير بعد أن عدلناه في هذا        
االج&&تماع آك&&ل م&&تكامل بم&&ا ف&&ي ذل&&ك تقاري&&ر الفريقي&&ن 

ما . العاملين وآذلك المالحق األخرى المرفقة بالتقرير   
نكون بذلك قد اعتمدنا تقرير     .  على ذلك  م&ن اع&تراض   
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اللج&نة الفرعية القانونية عن دورتها التاسعة والثالثين       
 .تقرر األمر. بأآمله

سوف أنهي اآلن هذه الجلسة الثامنة والثالثين  
بع&د الس&تمئة وال&دورة التاسعة والثالثين للجنة الفرعية          

أع&&&تقد أن الس&&&يد م&&&ندوب  . القانون&&&ية للج&&&نة الكوب&&&وس 
 .جنتين يطلب الكلمةاألر

. أتوخى االيجاز ): األرجنتين(السيد سايوس    
أود أن أس&&&ألك بالنس&&&بة لالج&&&تماع الق&&&ادم له&&&ذه اللج&&&نة  
الفرع&ية القانون&ية أن نطل&ب ال&ى الوفود أن تقوم بجهد              
اض&افي ع&ندما تتقدم هذه الوفود باسهامات أن تعلم بها        

يمك&ن لألمان&ة آذلك     . ال&دول األعض&اء األخ&رى مس&بقا       
ن ت&&&وزع الوث&&&ائق الخاص&&&ة بمق&&&ترحات الوف&&&ود ال&&&ى   أ

البع&ثات الدائم&ة الموج&ودة ه&نا ف&ي فيي&نا الت&ي سترسل              
به&ا ال&ى عواص&مها آ&ي نتمك&ن م&ن التفك&ير في الوقت              
المناس&ب في هذه المقترحات واالسهامات مما سيسمح       
ل&نا بتحل&يل أفض&ل للقض&ايا وبالتال&ي ال&تقدم بمالحظات           

 .ذات جدوى

لسيد مندوب األرجنتين على  أشكر ا : الرئFيس  
األمر يتوقف بطبيعة الحال الى حد بعيد     . هذا االقتراح 

اذا . عل&ى الوف&ود المعنية التي تعرض لهذه المقترحات        
ما عرضتها بفترة زمنية آافية تسمح لألمانة بتوزيعها 

عل&ى البع&ثات الدائم&ة ق&بل انعق&اد دورة اللجنة الفرعية             
 .القانونية

خاص&&&&&ة بالنس&&&&&بة  أح&&&&&يانا ه&&&&&ناك ص&&&&&عوبة    
. للمق&ترحات االضافية وعلينا أن نتسم ببعض المرونة       

ولكن مضمون الطلب الذي تقدمت به له ما يبرره وأنا 
هل . واثق من أن األمانة سوف تساعدنا في هذا الشأن    

لديكم تعليقات أخرى؟ في هذه الحالة أود أوال أن أتقدم         
شاط بالش&كر لكافة العاملين في األمانة على العمل والن         

الفع&&ال ال&&ذي اتس&&موا ب&&ه ف&&ي ه&&ذه ال&&دورة م&&ن دورات&&نا   
وآذل&ك في دوراتنا قبل انعقاد الدورة ألنني أعرف أن           
الوث&ائق ق&د أع&دت بش&كل مم&تاز وآان&ت مف&يدة بالنسبة               

 .ألعمالنا

وأود أن أش&&كر األمان&&ة مس&&بقا آذل&&ك عل&&ى م&&ا    
س&&تقوم ب&&ه م&&&ن جه&&ود بالنس&&بة ل&&&تحرير ه&&ذا ال&&&تقرير      

وأوراق العمل التي طلبت الى األمانة     واع&داد الوث&ائق     
أغتنم هذه الفرصة آذلك آي أعرب      . أث&ناء هذه الدورة   

ع&ن ش&كرنا الح&ار لف&ريق ال&ترجمة الفورية الذي عمل           
بك&ل جدي&ة أثناء هذه الدورة ونشكرهم على مساعدتهم          
وعل&&ى العم&&ل الفع&&ال ال&&ذي ق&&اموا ب&&ه وأعل&&ن رف&&ع ه&&ذه  

الثي&&&&ن للج&&&&نة الجلس&&&&ة واخت&&&&تام ال&&&&دورة التاس&&&&عة والث
 .الفرعية القانونية

05/13اختتمت الجلسة الساعة 

 

 

  

 

 

 
 

  

 


