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توص&ية لج&نة اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                      
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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. مستنسخة من التسجيالت الصوتية

ي أن تدرج هـذه التصويبات في آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغ           
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                       
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COPUOS/LEGAL/T.655  األمم المتحدة
محضر مستنسخ غير منقح  لجنة استخدام الفضاء الخارجي

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 655 الجلسة
 00/15، الساعة 2001أبريل / نيسان12الخميس 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 05/15افتتحت الجلسة الساعة 

 الس&&&ادة الم&&&ندوبون الك&&&رام، أعل&&&ن   :الرئFFFيس
 للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية، إنن&&ي 655افت&&تاح االج&&تماع 

أب&&دأ بس&&رعة ألنن&&ي أود أن أس&&هل الج&&زء األخ&&ير م&&ن    
 .أعمالنا، وفضلت أن نبدأ في الثالثة وخمس دقائق

. لنس&تمر ف&ي اع&تماد اللجنة الفرعية فقرة فقرة     
 L.228م&&ن الوث&&يقة  28ه&&ناك فق&&رة معلق&&ة وه&&ي الفق&&رة  

وعلي&نا أيض&ا أن ن&نظر ف&ي الض&ميمة الثالثة ابتداء من              
 م&&ن 28أم&&ا بالنس&&بة للفق&&رة  . الفق&&رة السادس&&ة فص&&اعدا 

 . نحتاج إلى حضور مندوب روسياL.228الوثيقة 

واآلن يمكن&&نا أن نس&&تمر ف&&ي ت&&ناول الض&&ميمة   
إذن ن&&بدأ . الثال&&ثة اب&&تداء م&&ن الفق&&رة السادس&&ة فص&&اعدا   

 الضميمة ثالثة، هل L.228رة السادس&ة من   مناقش&ة الفق&   
م&ن تعل&&يق عل&ى الفق&&رة السادس&&ة م&ن ه&&ذه الوث&&يقة؟ ال،    

 .اعتمدت

الفق&رة الس&ابعة م&ن نف&س هذه الوثيقة، هل من            
 .أقرت, تعليق؟ ال

 .الفقرة الثامنة، نيجيريا

ترجمة فورية من   ) (نيجيريا(السيد بريسيبي   
 االحترام  مع. ش&كرا س&يدي الرئيس    ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

الواج&ب له&ذه اللجنة الفرعية يود وفدي أن يقدم تعديال       
طف&يفا على نص الفقرة الثامنة، وذلك فإن وفدي قد أيد          

مض&&مون الفق&&رة وف&&ي نف&&س الوق&&ت أآدن&&ا عل&&ى مس&&ألة   
بش&أن نج&اح المؤتم&ر الدبلوماس&ي المرتق&ب في جنوب         
أفريق&&يا، وبم&&ا أن ب&&يان ذل&&ك ق&&د ق&&دم اتص&&اال بالفق&&رة        

ق&د أع&ددت جمل&ة يمك&ن أن تض&اف إلى الفقرة       الثام&نة ف  
 .الثامنة، واسمحوا لي أن أتلو عليكم هذه الجملة

أرج&و أن تق&رأ النص ثم تقدم النص         : الرئFيس 
 .خطيا

ترجمة فورية من   ) (نيجيريا(السيد بريسيبي   
الجمل&&ة تق&&رأ عل&&ى ال&&نحو التال&&ي،      ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

ال أن بعض   إ"إض&افة إل&ى م&ا ج&اء ف&ي الفق&رة الثامنة،              
هذه الوفود أعربت عن رأي مفاده أن الدول األعضاء         
ف&&ي اللج&&نة، ف&&ي لج&&نة اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي  
األغ&&راض الس&&لمية، ينبغ&&ي أن تش&&ترك بنش&&اط وذل&&ك    
لض&مان ال&نجاح الك&امل للمؤتم&ر الدبلوماسي، العتماد          
مش&&&روع االتفاق&&&ية األساس&&&ية ومش&&&روع ب&&&روتوآول     

يا خ&&&&&الل تش&&&&&رين  الطائ&&&&&رات ف&&&&&ي ج&&&&&نوب أفريق&&&&&   
 ."2001نوفمبر /أآتوبر تشرين الثاني/األول

ه&ل تطل&بون قراءة ثانية؟ ال داعي،        : الرئFيس 
إذن، ش&كرا ج&زيال لنيجيريا، أرجو أن تقدم النص إلى           

ه&&&ل م&&&ن تعل&&&يق عل&&&ى ه&&&ذه اإلض&&&افة للفق&&&رة . األمان&&&ة
 .أقرتالثامنة؟ ال، 

 .الفقرة التاسعة، مصر
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) رب&&يةجمهوري&&ة مص&&ر الع(السFFيد الحسFFيني 
ش&&كرا س&&يدي  ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية    

بالنس&بة إل&ى ه&ذه الفقرة التاسعة قدمت مصر          . الرئ&يس 
ب&&&يانا ف&&&ي ه&&&ذا الخص&&&وص ون&&&ود أن نض&&&يف بع&&&ض   

 equipmentالكلم&ات إل&ى نهاي&ة ه&ذه الفق&رة، بع&د ع&بارة        
وهناك مسألة  "مع&دات نض&ع فاصلة ونضيف ما يلي،         

ماس&&ي المرتق&&ب ف&&ي ترآ&&ت لتحس&&م ف&&ي المؤتم&&ر الدبلو 
، فهذا "أآتوبر القادم/ج&نوب أفريق&يا ف&ي تش&رين األول        

يكم&&ل الص&&ورة بالنس&&بة له&&ذه المس&&ألة، وه&&ي إض&&افة      
مف&يدة ألن اللج&نة الفرع&ية القانون&ية قد تستفيد، آما أن             
اآلل&ية المق&ترحة م&ن بلجيكا قد تستفيد من التدابير التي       

 .شكرا. قد تعتمد في ذلك المؤتمر

 م&ن تعل&يق عل&ى ه&ذا االقتراح؟          ه&ل : الرئFيس 
 .أقرال، 

 .الفقرة العاشرة، فرنسا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا (السFFيد الفيFFتور
أش&ير إلى النسخة اإلنكليزية،    . ش&كرا ): اللغ&ة الفرنس&ية   

وه&&ناك ص&&لة بالفق&&رة الحادي&&ة عش&&رة، الفق&&رتان ت&&بدأ       
بع&بارة أعرب&ت بع&ض الوف&ود، أما في النص الفرنسي            

وف&ي الفق&رة الحادي&ة عش&رة تقول         . ف&تقول وف&ود عدي&دة     
إذن، ال&&&ترجمة إل&&&ى الفرنس&&&ية ليس&&&ت  . بع&&&ض الوف&&&ود

س&ليمة، آنت أفضل إما أن نوحد األسلوب أو أن نقلب           
 .اآلية، آما يقول الرئيس، وهذا يخص النص الفرنسي

نع&&&م، س&&&نوحد ه&&&ذه المص&&&طلحات، : الرئFFFيس
عبارة [بعض الوفود، الصيغة المألوفة باللغة الفرنسية 

 ].سيةفرن

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا (السFFيد الفيFFتور
باللغة ] عبارة فرنسية [في هذه الحالة    ): اللغة الفرنسية 

الفرنس&&ية تعن&&ي قل&&ة، وأع&&تقد أن ع&&ددا أآ&&بر ه&&و ال&&ذي   
ع&&دة ] ع&&بارة فرنس&&ية[أع&&رب ع&&ن ه&&ذا ال&&رأي، ل&&نذآر 

 .وفود

أود أن أص&&&ر عل&&&ى المص&&&طلحات  : الرئFFFيس
 العبارات، آل المس&تقرة وعل&ى آ&ل ح&ال س&وف نوح&د        
بهذه التغييرات . ذلك يخص النص الفرنسي دون غيره

لل&نص الفرنس&ي، ه&ل ل&ي أن أعت&بر أننا اعتمدنا الفقرة       
 .تقررالعاشرة؟ 

 .الفقرة الحادية عشرة، هل من تعليق؟ آندا

ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن  ) (آ&&&ندا(السFFFيد الوزون 
ال&&&نص اإلنكل&&&يزي للفق&&&رة  . ش&&&كرا): اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية

ش&رة م&رض، أما النص الفرنسي في النهاية      الحادي&ة ع  
ع&&بارة [ي&&تكلم ع&&ن س&&لطة إش&&رافية ينبغ&&ي أن نس&&تعمل  

 .باللغة الفرنسية] فرنسية

أن&ت عل&ى ح&ق بالنسبة لهذه العبارة         : الرئFيس 
إذن، به&ذا التغيير للنص الفرنسي      . ف&ي اللغ&ة الفرنس&ية     

 .تقرر ذلكهل لي أن أعتبر أننا نقبل هذه الفقرة؟ 

 .ية عشرة، الصينالفقرة الثان

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
أع&تقد أن الوف&د المقص&ود هنا وفد الصين ،        ): الص&ينية 

مما "نود أن نضيف،    . وبالتال&ي لدي&نا بعض التعديالت     
يكف&ل اتس&اق مش&روع ال&بروتوآول م&ع ق&انون الفضاء             

 الممتلكات space property، بع&د ع&بارة   "الدول&ي الحال&ي  
وبالتال&&&&ي مم&&&&ا يكف&&&&ل االتس&&&&اق " نض&&&&يف، الفض&&&&ائية

 .شكرا". للبروتوآول مع القانون الفضائي الحالي

ش&&كرا، ه&&ل م&&ن تعل&&يق عل&&ى ه&&ذا      : الرئFFيس
 .االقتراح؟ فهو يعكس الوفد الصيني

وق&&بل أن يغ&&ادر فيي&&نا ق&&دم م&&ندوب األرجنتي&&ن   
تعدي&&&ال خط&&&يا عل&&&ى الفق&&&رة الثان&&&ية عش&&&رة وطل&&&ب أن 

مي&&ن اللج&&نة س&&وف   مك&&رر، وأ12نض&&يف فق&&رة جدي&&د  
 .يقرأ

أعرب "ش&كرا، الفق&رة الجديدة تقرأ،       : األمانFة 
ع&&&&ن رأي مف&&&&اده أن األمان&&&&ة عل&&&&يها أن ت&&&&تعاون م&&&&ع 
اليون&&يدروا للحص&&ول عل&&ى نس&&خة م&&ن ال&&نص باللغ&&ة       

 ".اإلسبانية بالنسبة لبروتوآول الملكية الفضائية

الزم&يل م&ن األرجنتي&ن ذآر       . ش&كرا : الرئFيس 
. س ه&ذا الب&يان ف&ي التقرير       ذل&ك فع&ال وينبغ&ي أن ي&نعك        

 .هل من تعليق، الصين لها الكلمة

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
إنني لم أسمع بوضوح هذه اإلضافة الجديدة ): الصينية

 .التي قرأها األمين

 ه&&ل يمك&&ن لألمي&&ن أن يك&&رر ت&&الوة   :الرئFFيس
 هذه اإلضافة من األرجنتين؟

عشرة مكررا،  ه&ذه فقرة جديدة إثنى      : األمانFة 
أع&رب عن رأي مفاده أن تتعاون األمانة مع يونيدروا       
للحص&&ول عل&&ى نس&&خة باإلس&&بانية ل&&بروتوآول الملك&&ية  

 .الفضائية

 .اعتمدال تعليق، ال اعتراض، : الرئيس

 .أقرتالفقرة الثالثة عشر، هل من تعليق؟ 

 .الفقرة الرابعة عشر، فرنسا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا (السFFيد الفيFFتور
الترجمة الفرنسية ال تتسق مع النص      ): للغ&ة الفرنسية  ا
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اإلنكل&&يزي، الص&&يغة تخ&&تلف حس&&ب الفق&&رة وعلي&&نا أن   
نحق&ق االتس&اق، وأرجو من األمانة أن تراجع الصيغة          

 .الفرنسية على ضوء هذه المالحظات

. نع&&م، ينبغ&&ي أن تتس&&ق النص&&وص   : الرئFFيس
 .المكسيك لها الكلمة

مة فوري&&ة ت&&رج) (المكس&&يك(السFFيدة فلوريFFس 
لدينا تعليق  . شكرا سيدي الرئيس  ): م&ن اللغة اإلسبانية   

يشابه ما قدمته فرنسا، وأود أن اسأل األمانة أن تجعل       
المص&طلحات متس&&قة باللغ&&ة اإلس&بانية، ه&&ناك ع&&بارات   
متباي&&&نة تس&&&تعمل وبالتال&&&ي علي&&&نا أن نوح&&&د الع&&&بارات  

 .المستعملة

األمان&&ة بالط&&بع س&&وف تلب&&ي . ش&&كرا: الرئFFيس
وق&&د ج&&اءت .  الطل&&بات بالنس&&بة للص&&يغة اإلس&&بانية ه&&ذه

ه&&&ذه األخط&&&اء نت&&&يجة س&&&رعة ال&&&ترجمة إل&&&ى اللغ&&&ات    
 .المختلفة من النص األصلي اإلنكليزي

به&&ذه المالحظ&&ات، ه&&ل نق&&بل الفق&&رة ال&&رابعة      
 .اعتمدتعشر، 

الفق&&&رة الخامس&&&ة عش&&&&ر، الوالي&&&ات الم&&&&تحدة    
 .ةاألمريكية، قدم اقتراحاته خطيا، الواليات المتحد

الوالي&&&&&&ات الم&&&&&&تحدة   (السFFFFFFيد هودجكيFFFFFFنز   
): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية ) (األمريك&&&ية

اقترح&نا أن نض&يف فق&رة جدي&دة خمس&ة عش&ر مكررا،         
وقدم&نا لألمان&ة الص&يغة وأتلوه&ا على اللجنة الفرعية،            

أع&رب ع&&ن رأي مف&&اده أن&&ه بموج&&ب مش&&روع اتفاق&&ية  "
ن موضع يون&يدروا ف&إن نظام&ا لتسجيل اإلخطارات آا      

ال&نظر وهو يشمل الحد األدنى من المعلومات إلخطار     
 .األطراف الممولة وإحاطتها علما بالمصالح األخرى

. ش&&كرا لم&&ندوب الوالي&&ات الم&&تحدة  : الرئFFيس
 .تقررهل من تعليق على هذا االقتراح؟ ال، 

 .اعتمد النصالفقرة السادسة عشر، ال تعليق 

 .الفقرة السابعة عشر، الواليات المتحدة

الوالي&&&&&&ات الم&&&&&&تحدة   (السFFFFFFيد هودجكيFFFFFFنز   
نود ): ت&رجمة فوري&ة من اللغة اإلنكليزية      ) (األمريك&ية 

أن نض&&يف جمل&&ة إض&&افية للفق&&رة الس&&ابعة عش&&ر وق&&د     
قدم&نا ذل&ك خط&يا لألمان&ة، وأتل&و عل&يكم النص بسرعة             

أع&&&رب ع&&&ن رأي مف&&&اده أن&&&ه ع&&&ند تطوي&&&ر "اإلم&&&الء، 
والتعريف السجل لتمويل الطائرات فإن نطاق التطبيق 

للطائ&&&رات بمص&&&طلحات أخ&&&رى ق&&&د تق&&&ررت بص&&&دد    
ط&&ريقة عمل&&ية، ت&&أخذ ف&&ي االعت&&بار متطل&&بات ال&&تمويل   
واألساليب المتاحة للتعرف على الهوية بواسطة النظم      
الحاس&&وبية ول&&يس ع&&ن ط&&ريق م&&نهج مفاهيم&&ي أو ع&&ن  

ط&&&ريق اإلش&&&ارة إل&&&ى اتفاق&&&يات أخ&&&رى م&&&ثل اتفاقيت&&&ي  
 .شكرا. شيكاغو وجنيف

رجو تقديم هذه اإلضافة إلى األمانة أ: الرئيس
وه&ذا يع&بر ع&ن رأي الوفد األمريكي، إذن ال أرى أي            
اع&&تراض عل&&ى أن نعك&&س رأي الوالي&&ات الم&&تحدة ف&&ي  

 .التقرير، هناك تعليق مع ذلك من االتحاد الروسي

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

رف الجم&&يع م&&ا ه&&ي اتفاق&&ية ش&&يكاغو، أم&&ا االتفاق&&ية  يع&&
الثان&&&ية م&&&ا يس&&&مى باتفاق&&&ية جن&&&يف أع&&&تقد أن الع&&&نوان  
الك&&امل ينبغ&&ي أن نس&&ميه ه&&ناك ع&&دد ال يحص&&ى م&&ن       

 .االتفاقيات المسماة باتفاقيات جنيف

نع&&م آ&&ل ه&&ذه االتفاق&&يات ينبغ&&ي أن   : الرئFFيس
 .االتحاد الروسي. نعطي العنوان الكامل لها

ترجمة ) (االتحاد الروسي (آولوسوف  السFيد   
أود أن أسأل من خاللك    ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية       

1948وفد الواليات المتحدة، هل المقصود هو اتفاقية     
 ؟1948؟ اتفاقية جنيف لعام 

 .الواليات المتحدة للرد: الرئيس

الوالي&&&&&&ات الم&&&&&&تحدة   (السFFFFFFيد هودجكيFFFFFFنز   
شكرا ): كليزيةترجمة فورية من اللغة اإلن) (األمريكية

، اتفاقية جنيف   1948نع&م هي اتفاقية     . س&يدي الرئ&يس   
 . بشأن تسجيل الطائرات1948لعام 

إذن، به&&&ذا ال&&&تعديل م&&&ن الوالي&&&ات   : الرئFFFيس
اع&&&تمدنا ه&&&ذه الفق&&&رة الم&&&تحدة والش&&&رح الروس&&&ي فق&&&د 

 .السابعة عشرة

أقر وننتقل إلى الفقرة الثامنة عشر، ال تعليق،        
 .النص

 .أقرتشر، الفقرة التاسعة ع
 .الفقرة عشرين، الصين لها الكلمة

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
لدي&&نا تعدي&&ل طف&&يف . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس): الص&&ينية

األمان&&&&&ة وأمان&&&&&ة اليون&&&&&يدروا  . "عل&&&&&ى ه&&&&&ذه الفق&&&&&رة 
، نق&&ترح ح&&ذف ه&&ذا  "والم&&نظمات الدول&&ية ذات الص&&لة 

لج&&نة بمش&&ارآة أمان&&ة ال "الس&&طر، ونس&&تبدله بم&&ا يل&&ي،  
الفرع&&ية الت&&ي يج&&وز آذل&&ك دع&&وة ممثلي&&ن ع&&ن أمان&&ة     
اليون&يدروا والوآ&االت الدولية المتخصصة إليها، بغية        

ممثلون عن األمانة   "ونواصل، هل أآرر؟    " �تيسير
، "وأمان&ة اليون&يدروا والم&نظمات الدول&ية المتخصصة        

ه&ذا م&ا ج&اء ف&ي ال&نص األص&لي ف&ي منتص&فه، نحذف            
" بمشارآة أمين اللجنة"ي، ه&ذا السطر ونستبدل بما يل   

بمش&&&ارآة أمي&&&ن "إذن إج&&&راء مش&&&اورات إل&&&ى آخ&&&ره، 
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اللج&نة والت&ي يمك&ن أن يدع&ى إل&يها مم&ثلون عن أمانة               
 .شكرا". اليونيدروا والمنظمات الدولية المتخصصة

أش&&كر مم&&ثل الص&&ين، س&&ؤال بس&&يط  : الرئFFيس
أود أن أط&&&رحه عل&&&يكم، أش&&&ـرت إل&&&ى أميـ&&&ن اللج&&&نة     

 the أمين اللجنة الفرعية، ال نقول الفرع&يـة، بمشارآة 
committee  نق&ول the subcommittee  أي اللج&نة الفرع&ية  .
 .فرنسا. شكرا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا (السFFيد الفيFFتور
أوال، لقد سلمت . شكرا سيادة الرئيس): اللغ&ة الفرنسية  

األمان&ة نص&ا مع&دال لمجم&ل الفقرة عشرين، وسأقرأها           
وببطء آي تتمكنوا من الحصول عليكم باللغة الفرنسية 

ال&نص يش&به إل&ى ح&د بعيد النص     . عل&ى ت&رجمة ال&نص     
األص&&لي ولك&&نه أدق ف&&يما ي&&تعلق بآل&&ية التش&&اور وآيف&&ية 

ق&ررت اللج&نة الفرعية     "عم&ل تل&ك اآلل&ية، نق&ول إذن،          
القانون&ية إنش&اء آل&ية استش&ارية مخصصة الستعراض          

 وف&&د المس&&ائل الم&&تعلقة به&&ذا الب&&ند وفق&&ا الق&&تراح قدم&&ه   
وستش&مل ه&ذه اآللية   "، ه&ذه الجمل&ة ال تتغ&ير،       "بلج&يكا 

 للجنة 44إج&راء مش&اورات غ&ير رس&مية أثناء الدورة           
اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغراض السلمية في        

 ومواص&&&لتها بكاف&&&ة األس&&&اليب 2001يون&&&يو /حزي&&&ران
بمش&ارآة الدول المعنية وبمشارآة ممثلين عن األمانة        

بع&&&ض الم&&&نظمات الدول&&&ية    وع&&&ن اليون&&&يدروا وع&&&ن    
االتحاد الدولي لالتصاالت   (المتخصص&ة ذات الصلة،     

) الس&&&لكية والالس&&&لكية والوآال&&&ة الفض&&&ائية األوروب&&&ية  
به&دف نظ&ر اللج&نة الفرعية بشكل مفصل في المسائل           
العدي&دة المرت&بطة به&ذا الموض&وع ض&من إط&ار زمني             
يتناس&&ب م&&ع أهم&&ية ه&&ذه الم&&بادرة، ه&&ذه اآلل&&ية س&&وف     

عاية اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية وس&&تبلغ ن&&تائج تعم&&ل ب&&ر
المش&اورات الت&ي س&تجرى بواس&طة ه&ذه اآللية للدورة            

 آي تنظر فيها وتقرها     2002 الت&ي ستعقد في عام       41
حس&&بما ت&&راه مناس&&با، وق&&د أحاط&&ت اللج&&نة علم&&ا م&&ع        
االه&&تمام ب&&إبداء وف&&د فرنس&&ا اس&&تعداد بل&&ده الستض&&افة      

ت ف&&ي ب&&اريس ف&&ي  الجول&&ة األول&&ى م&&ن ه&&ذه المش&&اورا  
 ".2001سبتمبر /أيلول

ما هو رأي الوفود .  أشكر وفد فرنسا:الرئيس
 .األخرى؟ البرازيل

ترجمة فورية من ) (البرازيل(السيد دا سيلفا 
بالنس&&بة لوف&&د . ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس): اللف&ة اإلنكل&&يزية 

ال&&برازيل ال&&نص األص&&لي ج&&يد، ولكن&&نا ن&&رى آذل&&ك أن 
 ه&&نا وبالتال&&ي فإن&&نا ن&&ص فرنس&&ا يعك&&س بدق&&ة م&&ا ح&&دث 

 .شكرا سيادة الرئيس. نفضل اقتراح الوفد الفرنسي

هل لديكم أي تعليقات    . شكرا جزيال : الرئFيس 
 .أخرى؟ نعم، االتحاد الروسي

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
أش&رنا إل&ى خطأ     . ش&كرا ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية       

ص&&يغة ف&&ي الس&&طر األخ&&ير م&&ن الفق&&رة عش&&رين ف&&ي ال   

يق&&ول الم&&ترجم (اإلنكل&&يزية ج&&اءت آلم&&ة المش&&اورات، 
وه&&ي الص&&يغة الت&&ي ج&&اءت باللغ&&ة العرب&&ية     : الف&&وري

، ولك&ن الص&يغة الروسية، المصطلح المستخدم        )آذل&ك 
ه&&و المفاوض&&ات، وبالتال&&ي فإن&&نا ي&&ود أن يص&&وب ه&&ذا   

النص العربي صحيح   : يقول المترجم الفوري  . (الخطأ
 ). مفاوضاتفهو يتحدث عن مشاورات وليس

ش&كرا لالتح&اد الروس&ي، م&ا هو في         : الرئFيس 
 رأيك المصطلح السليم باللغة الروسية؟

ترجمة ) (االتحاد الروسي ( السيد آولوسوف
 ].عبارة بالروسية): [فورية من اللغة اإلنكليزية

ه&ذا بسيط، لن يكون أي مشاآل في        : الرئFيس 
 .الواليات المتحدة األمريكية. هذا الشأن

الوالي&&&&&&ات الم&&&&&&تحدة    (جكيFFFFFFنز السFFFFFFيد هود 
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

تناولت الكلمة آي أؤيد اقتراح فرنسا،      . س&يادة الرئ&يس   
االق&&&تراح معق&&&ول، وأفه&&&م أن ه&&&ذه التغي&&&يرات س&&&وف   
تس&&اعد الوف&&ود عل&&ى تنظ&&يم المش&&اورات غ&&ير الرس&&مية 

 .شكرا. سبتمبر/بالشكل المناسب في شهر أيلول

أش&&كر الوالي&&ات الم&&تحدة األمريك&&ية  : لرئFFيسا
 .وأعطي الكلمة اآلن للصين

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
عبرك سيادة الرئيس،   . شكرا سيادة الرئيس  ): الصينية

ن&ود أن نس&أل األمان&ة أن تق&رأ اآلن م&رة أخرى النص                
 .اإلنكليزي المقترح الجديد

الوق&&ت األمان&&ة ليس&&ت مس&&تعدة ف&&ي   : الرئFFيس
الراه&&&ن لك&&&ي ت&&&تلو عل&&&يكم ال&&&نص باللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية،  
ففرنس&ا ق&رأت النص بالفرنسية، هل بإمكاننا أن نؤجل        
اع&&تماد ه&&ذه الفق&&رة بال&&تحديد إل&&ى حي&&ن الحص&&ول عل&&ى 
ال&&نص اإلنكل&&يزي الجدي&&د عل&&ى أس&&اس اق&&تراح فرنس&&ا؟  

 .إذن، نؤجل اعتماد الفقرة عشرين

، ه&&ل ونن&&تقل إل&&ى الفق&&رة الحادي&&ة والعش&&رين    
 .اعتمدتلديكم تعليقات عليها؟ ما من تعليق، 

 .اعتمدتالفقرة الثانية والعشرين، 

اق&&&تراحات موجه&&&ة إل&&&ى لج&&&نة  "اآلن تاس&&&عا، 
اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي ف&&&ي األغ&&&راض الس&&&لمية 
بش&&&أن ب&&&نودا جدي&&&دة ي&&&راد أن ت&&&نظر اللج&&&نة الفرع&&&ية   

، وهو الجزء   "القانون&ية في دورتها الحادية واألربعين     
 .خير حسب ما أفهم من مشروع التقريراأل

الفق&&&رة الثال&&&ثة والعش&&&رون، م&&&ا م&&&ن تعل&&&يق،    
 .اعتمدت
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 .الفقرة الرابعة والعشرون، بلغاريا

ترجمة فورية من ) (بلغاريا(السFيدة بيشكوفا    
نود أن تقترح   . شكرا سيادة الرئيس  ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

. تعدي&ال طف&يفا آ&ي نض&من الدقة الكاملة في هذا النص            
ي الجملة األولى من الفقرة الرابعة والعشرين نقترح        ف& 

أن نح&&&ذف م&&&ا ج&&&اء بع&&&د ال&&&دورة التاس&&&عة والثالثي&&&ن    
للج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية  "ونس&&&تبدل ذل&&&ك بم&&&ا يل&&&ي،  

وال&&دورة الثال&&ثة واألربعي&&ن للج&&نة الكوب&&وس ف&&ي ع&&ام    
 وآم&&ا انعك&&س ذل&&ك ف&&ي تقاري&&ر تل&&ك ال&&دورات     2000

A/AC.105/738  و 113 � 91 الفق&&&&&&&&&&&&رات م&&&&&&&&&&&&ن ،]
A/AC.55/20 [   لدي&&نا ن&&ص   167 � 154الفق&&رات م&&ن ،

وأود . مك&توب به&ذا ال&تعديل بإمكان&ي أن أسلمه لألمانة         
أن أغت&&نم الفرص&&ة آ&&ي أش&&كر األمان&&ة عل&&ى المس&&اعدة   

 .التي توفرها لنا

ش&&كرا ج&&زيال للس&&يدة مم&&ثلة بلغاري&&ا : الرئFFيس
 هل لديكم. على تقديمك لهذا االقتراح آتابة إلى األمانة

تعليقات حول هذا التعديل؟ آال، بإمكاننا إذن أن نعتبر         
أن&&&&نا اع&&&&تمدنا الج&&&&زء االس&&&&تهاللي للفق&&&&رة ال&&&&رابعة      

 .تقرر األمروالعشرين، 

لدي&نا فق&رتان فرعي&تان في نفس الفقرة الرابعة      
. والعش&رين، الفق&رة الفرع&ية أل&ف والفقرة الفرعية باء          

 .اعتمدتاهل من تعليق؟ هل من مشاآل؟ ال شيء، 

اآلن الفق&&&رة الخامس&&&ة والعش&&&رون، ه&&&ل م&&&ن   
 .اعتمدتتعليق، آال، 

 .اعتمدتالسادسة والعشرون، هل من تعليق؟ 
 .اعتمدتالسابعة والعشرون، 
 .اعتمدتالثامنة والعشرون، 

 .التاسعة والعشرون، فرنسا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا (السFFيد الفيFFتور
لفقرة في نهاية ا  . شكرا سيادة الرئيس  ): اللغ&ة الفرنسية  

التاس&عة والعشرين، جاء في الصيغة الفرنسية ما يلي،       
ف&&&ي دورته&&&ا الحادي&&&ة واألربعي&&&ن ع&&&ن أنش&&&طته ذات  "

الص&&لة باس&&تعراض الق&&انون الدول&&ي الحال&&ية الواج&&بة      
التطب&يق على الحطام الفضائي في إطار البند الخامس          

هناك جزء من هذه الجملة يجب      ". من جدول األعمال  
 الت&&&&ي س&&&&يقوم به&&&&ا المرآ&&&&ز    أن يس&&&&تبدل، فالدراس&&&&ة 

األوروب&ي للق&انون الفضائي، لن تكون دراسة للقواعد          
الحال&ية وإنم&ا هي دراسة بالنسبة للمشاآل التي يشكلها    
الحط&&ام الفض&&ائي عل&&ى المس&&توى القانون&&ي، وبالتال&&ي،  
فبإمكاننا أن نقول أن المرآز األوروبي لقانون الفضاء 

 نقول  .س&وف يع&رض اس&تنتاجاته حول هذا الموضوع        
وأش&&&&ار ذل&&&&ك الوف&&&&د أيض&&&&ا إل&&&&ى أن المرآ&&&&ز     "إذن، 

األوروب&&ي لق&&انون الفض&&اء ي&&زمع أن يق&&دم تقري&&را إل&&ى  
اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي دورته&&ا الحادي&&ة واألربعي&&ن ع&&ن     

 ".أنشطته المرتبطة بهذا الموضوع

االتح&&اد الروس&&ي، . اع&&تمدت. حس&&نا: الرئFFيس
 .حول نفس الفقرة، تفضل

ترجمة ) (روسياالتحاد ال  (السFيد آولوسوف  
نود . شكرا سيادة الرئيس): فوري&ة من اللغة اإلنكليزية  

أش&&ار ذل&&ك "الجمل&&ة الثان&&ية تق&&ول، . أن نستوض&&ح أم&&را
، أي وفد؟ ففي الجملة السابقة لهذه الجملة هناك    "الوف&د 

وف&دان مذآ&وران، الجمهوري&ة التشيكية واليونان، فأي         
 منهما هنا نعني في هذه الجملة الثانية؟

لآلس&ف الس&يد م&ندوب ال&يونان ليس          :الرئFيس 
أشار "حاض&را معنا، ولكنني أقترح ببساطة أن نقول،         

 .السيد ممثل األمانة". الوفدان

آ&&ي نوض&&ح  . ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس  : األمانFFة
عبارة ذلك الوفد، فهذا ال يشير ال للجمهورية التشيكية         
وال لل&&&يونان وإنم&&&ا للوف&&&د ال&&&ذي تق&&&دم بالب&&&يان، أي م&&&ا  

ف&ي الجمل&ة األول&ى وقل&نا وق&د أع&رب عن       أعرب&نا ع&نه    
إذن، ه&&ذه تكمل&&ة لل&&رأي ال&&ذي أع&&رب ع&&نه . رأي مف&اده 

وف&د م&ن الوف&ود، وحس&بما أتذآر لم تكن ال الجمهورية             
 .التشيكية وال اليونان

، حس&بما أفه&م، فع&ندما نقول في     إذن: الرئFيس 
الجمل&ة الثان&ية وأشار ذلك الوفد، فهذا في الواقع األمر            

 ف&&ي أول الفق&&رة، أي وق&&د أع&&رب ع&&ن  يع&&زى لم&&ا ج&&اء 
رأي مفاده، فهذا يعني أن هناك وفد قد أعرب عن هذا           

 . االتحاد الروسي. الرأي ولكننا ال نحدد اسم الوفد

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
بطب&&يعة الح&&ال نع&&ترف ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

بح&ق آ&ل وف&د ب&أن يظ&ل مجه&ول الهوي&ة إذا رغب في             
ذل&ك، ولك&ن الجمل&ة األخ&يرة تش&ير إل&ى م&ا يل&ي، أشار                 
ذل&&ك الوف&&د أيض&&ا إل&&ى أن المرآ&&ز األوروب&&ي لق&&انون       
الفض&اء ي&زمع، إل&ى آخره، وبالتالي فإن هذا الوفد آان       
يتحدث باسم المرآز األوروبي لقانون الفضاء، ولست  
واثق&ا م&ا م&ن أن الس&يد مم&ثل المرآز هو الذي تحدث،               

علق بوف&د آخ&ر غ&ير ممثل عن    ولك&ن إن آ&ان األم&ر ي&ت     
المرآ&&&ز األوروب&&&ي، فف&&&ي ه&&&ذه الحال&&&ة م&&&ن حق&&&نا أن    
نتس&اءل م&ن آ&ان ه&ذا الوف&د؟ ه&ل أن هذا الوفد يرغب                
ف&ي ال&تعريف بنفسه واإلفصاح عن هويته؟ لست واثقا          
تمام&ا م&ا إذا آ&ان األم&ر ق&د تعل&ق بعض&و في اللجنة أو           

 .عضو مراقب

 .فرنسا: الرئيس

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن   ()فرنس&&ا (السFFيد الفيFFتور
مع&ذرة، آن&ت أق&رأ ال&نص اإلنكليزي        ): اللغ&ة الفرنس&ية   

للفق&رة عش&رين، الفق&رة التاس&عة والعشرون تعكس في           
 .واقع األمر موقف فرنسا، والفقرة بالنسبة لي سليمة
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أرج&و أن يك&ون ف&ي ذلك ما يرضي      : الرئFيس 
 .وفد االتحاد الروسي

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
 .نعم، شكرا لك): رية من اللغة اإلنكليزيةفو

هل بإمكاني أن أفترض اآلن    . حسنا: الرئFيس 
 .تقرر األمرأننا نعتمد الفقرة التاسعة والعشرين؟ 

الفق&&رة رق&&م ثالثي&&ن، الجمل&&ة االس&&تهاللية أوال، 
 .ما من اعتراض

الفق&رات الفرع&ية، أوال أل&ف، ب&اء، جيم، دال،           
 .اعتمدتهاء، واو، ما من تعليق، 

 .اعتمدتواحد وثالثون، ما من تعليق، 
 .اعتمدتاثنان وثالثون هل من تعليق؟ 

ثالث&&&&&ة وثالث&&&&&ون، لديك&&&&&م تعل&&&&&يقات عل&&&&&يها؟  
 .اعتمدت

 .الرابعة والثالثون، السيد ممثل تشيلي الموقر

ترجمة فورية  ) (تش&يلي (غونزالFيز   . السFيد ج  
الس&&&يد . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): م&&&ن اللغ&&&ة اإلس&&&بانية

ق&&بولها عل&&ى نط&&اق عالم&&ي    "ما نق&&ول، الرئ&&يس، ع&&ند 
في السطر  " قانون الفضاء ] ؟ي&تعذر سماعها؟  [وآذل&ك   

إن&&نا نع&&تقد أن ه&&ناك خط&&أ وق&&ع ف&&ي     . م&&ا ق&&بل األخ&&ير  
، del علينا أن نقول     alالص&يغة اإلس&بانية ه&نا، بدال من         

 .شكرا. والمشكلة تخص اللغة اإلسبانية فقط

ة هل توافق الوفود الناطقة باإلسباني    : الرئFيس 
أستند إلى رأي الوفود الناطقة     . حس&نا . عل&ى ذل&ك؟ نع&م     
 .ونعتمد هذا التعديل باللغة اإلسبانيةباإلسبانية إذن، 

الفق&رة الخامس&ة وال&ثالثون، الوالي&ات المتحدة         
 .األمريكية

الوالي&&&&&&ات الم&&&&&&تحدة    (السFFFFFFيد هودجكيFFFFFFنز  
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

الس&يد الرئ&يس، ل&دي س&ؤال ح&ول هذه           . س&يادة الرئ&يس   
الفق&&&&&رة، وأع&&&&&تقد أن آاف&&&&&ة األعض&&&&&اء ف&&&&&ي اللج&&&&&نة   

] ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[، أن&&&نا تقدم&&&نا ع&&&بر  .�الفرع&&&ية
بمق&&ترحات مخ&&تلفة، ال&&بعض م&&نها ج&&يد وال&&بعض م&&نها 

ه&نا م&ا يشغل بال    . غ&ير ج&يد ولك&ن، آله&ا له&ا أهمي&تها           
يا، وف&د بالدي هو اإلشارة إلى مسألة قليلة األهمية نسب         

وبع&&د ذل&&ك ج&&اء أن&&ه إذا اس&&تمر اس&&تبعاد مس&&ائل ذات        
أهم&&ية آب&&يرة لألنش&&طة الفض&&ائية، لس&&ت أع&&رف، ه&&ل   
ه&&ناك وف&&ود ت&&ود أن تح&&دد إذا آان&&ت ه&&ي الت&&ي تقدم&&ت   
بهذي&&ن الرأيي&&ن؟ ولكنن&&ي عل&&ى أي&&ة ح&&ال أش&&عر ب&&بعض  
الض&يق إذ أرى اإلش&ارات إل&ى قلة األهمية أو األهمية            

 .البالغة

 أي تعديالت؟هل تقترح : الرئيس

الوالي&&&&&&ات الم&&&&&&تحدة    (السFFFFFFيد هودجكيFFFFFFنز  
علينا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    ) (األمريكية

أن نغ&&ير الفق&&رة آ&&ي تك&&ون له&&ا مع&&نى وإال فل&&نحذفها       
إذا ما رأت الوفود أن رأيها هذا هام وتود أن      . بالك&امل 

تبق&ي عل&ى هذه الفقرة، في هذه الحالة علينا أن نعدلها،      
 .شكرا. كاننا أن نحذفها بالكاملوإال فبإم

. أش&كر الوالي&ات الم&تحدة األمريكية      : الرئFيس 
إذا م&&ا آ&&ان الوف&&د ال&&ذي أب&&دى ه&&ذا ال&&رأي ال يم&&انع ف&&ي  
ح&ذف ه&ذه الفق&رة فس&نحذفها، ه&ل ه&ناك م&انع؟ حذفت               

 .حذفتإذن، الفقرة الخامسة والثالثون، 

الفق&رة السادس&ة والثالثون، السيد ممثل فرنسا        
 .لكلمةالموقر له ا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا (السFFيد الفيFFتور
في هذه الحالة نحذف الفقرة السادسة    ): اللغ&ة الفرنس&ية   
 .والثالثين آذلك

تعليق فرنسا صحيح،   .  نعم أفهم ذلك   :الرئيس
. فه&ذه الفق&رة تش&ير إل&ى الفق&رة الس&ابقة لها التي حذفت              

فهم&&ت م&&نك ي&&ا س&&يدي أن&&ك ترغ&&ب ف&&ي ح&&ذف الفق&&رة      
 ثون آذلك؟السادسة والثال

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (فرنس&&ا (السFFيد الفيFFتور
الفق&&&رة السادس&&&ة وال&&&ثالثون تعك&&&س ): اللغ&&&ة الفرنس&&&ية

ج&&زءا م&&ن بيان&&ي ال&&ذي تقدم&&ت ب&&ه م&&نذ يومي&&ن وليس&&ت 
ض&رورية، وإذا آانت الواليات المتحدة األمريكية تود      
أن تح&&ذف الفق&&رة الخامس&&ة والثالثي&&ن فإن&&ي أق&&ترح أن    

 .شكرا. والثالثيننحذف الفقرة السادسة 

حس&&&نا، لدي&&&نا اق&&&تراح م&&&ن فرنس&&&ا    : الرئFFFيس
 .حذفت. بحذف هذه الفقرة آذلك

 .الفقرة السابعة والثالثون، الصين

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
وف&&&د الص&&&ين لدي&&&ه . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): الص&&&ينية

. اق&تراح بإدخ&ال تعدي&ل طف&يف عل&ى ال&نص اإلنكليزي            
، ب&&دال م&&ن أن نق&&ول ال  can ب&&ـ shouldدل علي&&نا أن نس&&تب

ينبغ&&ي للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية أن تباش&&ر ف&&ي الس&&طر  
. األول، نق&ول يمك&ن للج&نة الفرعية القانونية أن تباشر         

 .canفي السطر األول بدال من ينبغي نقول يمكن 

وبع&د ذل&ك ه&ناك قص&ور ف&ي ال&نص الصيني،             
ء في ما جا. فه&ناك مص&طلحات ل&م تترجم إلى الصينية     

الص&يغة الص&ينية ه&و أن اللجنة العلمية والتقنية سوف           
تت&&ناول ذل&&ك، وبع&&د ذل&&ك مباش&&رة تت&&ناول الموض&&وع       
اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية، وال أع&&&تقد أن ه&&&ذه ه&&&ي      
الص&&يغة الص&&حيحة، وعلي&&نا بالتال&&ي أن نع&&دل ال&&نص      
باللغ&ة الص&ينية، ألنه علينا أن نقول أن اللجنة الفرعية        
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ظر بعد ذلك ما إذا آان من المناسب     القانون&ية سوف تن   
 .أن تتناول هذا الموضوع

إذن، . أش&&كر الس&&يد م&&ندوب الص&&ين : الرئFFيس
 shouldفهم&ت م&ن اقتراحك األول أنه علينا أن نستبدل           

، وأع&&رب ع&&ن رأي مف&&اده أن&&ه ال يمك&&ن للج&&نة     canب&&ـ 
الفرع&&&ية القانون&&&ية أن تباش&&&ر ال&&&نظر ف&&&ي موض&&&&وع      

؟ي&&&&تعذر [أنش&&&&طة ال&&&تعاون الدول&&&&ي عل&&&&ى الح&&&د م&&&&ن   
، إل&&ى آخ&&ره، إال بع&&د أن تج&&رى م&&داوالت     ]س&&ماعها؟

إذن، نق&&ول ف&&ي الس&&طر األول   . ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع  
 .يمكن بدال من ينبغي

أم&&ا بالنس&&بة لل&&تعديل الثان&&ي الخ&&اص بالص&&يغة  
الص&ينية، هل بإمكاني أن أسألك أن تتعاون مع األمانة   
آ&ي تص&حح أي أخطاء وقعت في النص الصيني؟ هل       

 .اعتمدتعليقات أخرى حول هذا الموضوع؟ من ت

 .اعتمدتالفقرة الثامنة والثالثون، 

مع&&ذرة، اع&&تمدت، الفق&&رة التاس&&عة وال&&ثالثون، 
 .االتحاد الروسي

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
إننا نرى استمرار تناول    ): فوري&ة م&ن اللغة اإلنكليزية     

ه مسألة  مسألة تعريف الفضاء الخارجي وتحديد معالم     
 .هامة وأساسية وبند هام

نق&&ول أع&&رب بع&&ض الوف&&ود وف&&ي     : الرئFFيس
الجمل&ة الثان&ية نق&ول ه&ذه الوف&ود، بطبيعة الحال تتغير             
الجمل&&ة الثان&&ية ألن&&نا آ&&نا ق&&د غ&&يرنا ف&&ي الجمل&&ة األول&&ى  

 .اعتمدتال تعليق؟ . وآلمة الوفد تشير إلى نفس الوفد

 .اعتمدتالفقرة األربعون، ال تعليق، 

ة الواح&&&دة واألربع&&&ون، واح&&&د، اثني&&&ن،   الفق&&&ر
الم&&&ترجم [ثالث&&&ة، ت&&&بادل اآلراء وإل&&&ى آخ&&&ره، الب&&&نود، 

، اثنين ]الرئيس يقرأ بند جدول األعمال: الفوري يقول
ثالثة، بنود جدول   . بنود مناقشة منفردة، سبعة وثمانية    

تسعة، . األعم&ال التي ينظر فيها في إطار خطة العمل         
ق، ثم أربعة بنود جديدة     استعراض مفهوم دولة اإلطال   

وهي رقم عشرة، اقتراحات إلى لجنة استخدام الفضاء        
الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية بش&&أن ب&&نود جدي&&دة     
تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورتها الثانية        

ه&ل لديك&م أي تعل&يقات على ما تلوت؟ ال،           . واألربعي&ن 
 .نعتمد الفقرة الواحدة واألربعينإذن، 

ل أن نن&&تقل إل&&ى الفق&&رة الثان&&ية واألربعي&&ن،   ق&&ب
أس&ترعي انتباهكم إلى أننا آنا قد ترآنا بعض الفقرات           

 وتوخينا نصا   28 الفق&رة    L.228الفق&رة األول&ى،     . معلق&ة 
ه&&ل . جدي&&دا م&&ن االتح&&اد الروس&&ي بالنس&&بة له&&ذه الفق&&رة 
 يتكرم ممثل االتحاد الروسي بقراءة النص الجديد؟

ترجمة ) (د الروسي االتحا (السFيد آولوسوف  
ش&&&كرا ج&&&زيال س&&&يادة ): فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية

اقترح&نا اقتراح&نا ه&ذا ب&ناء عل&ى م&ا ج&اء في               . الرئ&يس 
تطال&&ب ال&&دول األعض&&اء أن ت&&تقدم   . "ال&&نص الروس&&ي 

 ال&&دورة 2777بب&&ياناتها وفق&&ا للفق&&رة ثالث&&ة م&&ن الق&&رار  
، أن تل&&&&تزم ف&&&&يها ال&&&&تزاما مت&&&&بادال بالق&&&&رارات أو   26

هذا " ع اإللزام&ي للق&رارات الت&ي ت&تخذها اللجنة         بالط&اب 
 .آل ما في جعبتنا

.  أش&كر السيد ممثل االتحاد الروسي      :الرئFيس 
ه&&&&ل لتكرم&&&&ت ب&&&&تقديم النس&&&&خة باللغ&&&&ة اإلنكل&&&&يزية أو 
الترجمة باللغة اإلنكليزية لما قلت، هذا سوف يساعدنا        

 .آثيرا

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
تحث الدول على إصدار ):  اإلنكليزية فوري&ة م&ن اللغة    

 ال&&دورة 2777إعالن&ات وفق&ا للفق&رة ثالث&&ة م&ن الق&رار      
، أي ت&&&&تعهد تعه&&&&دا مت&&&&بادال باالع&&&&تراف بالط&&&&ابع 26

. اإللزام&&&ي للق&&&رارات الت&&&ي ت&&&تخذها لج&&&نة المطال&&&بات 
الفك&&رة ه&&ي أن تق&&وم ال&&دول ف&&ي تقدي&&م إعالن&&ات بأنه&&ا     

ذه ه&&ي ه&&. س&&وف تعت&&بر ق&&رارات ه&&ذه اللج&&نة مل&&زمة    
الفك&رة والت&ي ال ي&تم اإلعراب عنها بشكل طيب سواء             

مطال&&بات  . ف&&ي ال&&نص اإلنكل&&يزي أو ال&&نص الروس&&ي    
اللج&نة مج&رد توص&يات، ه&ناك اق&تراح ب&أن ال&دول في              
األط&راف يمك&ن أن ت&تقدم بإعالن&ات خاصة تلتزم فيها            
أو ت&&تعهد ف&&يها باالع&&تراف ب&&أن الق&&رارات ل&&ن تك&&ون       

ت ط&ابع إلزام&ي، هذا   توص&يات وإنم&ا س&وف تك&ون ذا        
 .هو المعنى وهذا الذي ينبغي التعبير عنه

أفه&&&م م&&&ا تق&&&ول ولكن&&&ي اس&&&ترعي    : الرئFFFيس
 م&&ن اتفاق&&ية  2 الفق&&رة 19انت&&باهك إل&&ى ص&&يغة الم&&ادة    

المس&&&ؤولية، والت&&&ي ت&&&تحدث ع&&&ن أن ق&&&رارات اللج&&&نة  
س&&وف تك&&ون نهائ&&ية ومل&&زمة، ه&&ذا إذا اتف&&ق األط&&راف 

مة نق&&&ول باللغ&&&ة ف&&بدال م&&&ن أن نق&&&ول مل&&ز  . عل&&ى ذل&&&ك 
 . ملزمةbindingاإلنكليزية 

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
علينا أن نوضح شيئا، في ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الروسية    

، تتناول النزاعات بين    2 الفقرة   19االتفاقية في المادة    
طرفي&ن واض&حين ف&ي ه&ذا النزاع، وإذا اتفق الطرفان            

ولك&&ن ف&&ي ه&&ذه   . ف&&إن الق&&رار يك&&ون ذو ط&&ابع إلزام&&ي   
 ال ن&تحدث عن هذه اآللية وإنما نتحدث عن          28الفق&رة   

إعالن&&ات ت&&تقدم به&&ا ال&&دول أو تص&&درها ال&&دول، ش&&بيهة 
ف&يما يح&دث ف&ي محكم&ة الع&دل الدول&ية حيث أن الدول              
تص&&&در إعالن&&&ا ب&&&أن والي&&&ة المحكم&&&ة أو م&&&ا تص&&&دره    
المحكم&ة س&وف يك&ون إجباريا، إذن،  بالقياس هذا هو         

الن&ات ل&يس بالنس&بة لدول&ة م&ا وإنم&ا هو             الش&يء، فاإلع  
إع&&الن للمس&&تقبل بص&&فة عام&&ة بالنس&&بة لق&&رارات لج&&نة  

 .المطالبات

ه&&&ل لديك&&&م أي تعل&&&يق عل&&&ى ه&&&ذه     : الرئFFFيس
المس&ألة؟ ن&&ص الق&رار ال&&ذي اع&تمدته الجمع&&ية العام&&ة،    
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 ال&&&ذي اع&&&تمد ف&&&ي ال&&&دورة السادس&&&ة     2777أال وه&&&و 
جس&&&ام والعش&&&رين بالنس&&&بة لألض&&&رار الت&&&ي تس&&&ببها األ

الفض&ائية، وف&ي الفق&رة الثال&ثة من هذا القرار لدينا هذه        
الص&يغة، وإذ تالح&ظ أن أي دول&ة حي&نما تك&ون طرف              
ف&&ي االتفاق&&ية أن تص&&در إعالن&&ا بأنه&&ا تل&&تزم ح&&يال أي    
دول&&ة أخ&&رى، تل&&تزم أيض&&ا بق&&رارات لج&&نة المطال&&بات   
بالنس&&&&&&&&بة ألي ن&&&&&&&&زاعات تط&&&&&&&&رح عل&&&&&&&&ى ه&&&&&&&&ذه     

�اللجنة���������� 

ف&&&ي الش&&&ريط األخ&&&ير م&&&ن ه&&&ذا  ه&&&ناك خط&&&أ [
 دقيقة،  25حوالي  (االج&تماع، التس&جيل باللغة العربية       

ل&م يتم من هذه الجلسة، بل هو  ) ح&تى ان&تهاء االج&تماع     
تس&جيل ال عالق&ة له بم&ا استنس&خ ح&تى اآلن، التسجيل       

 .]ينتمي إلى جلسة سابقة

 56/16اختتمت الجلسة الساعة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


