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 )الجمهورية التشيكية(السيد فالديمير آوبال : الرئيس

 
الوف&&ود الك&&رام، أعل&&ن افت&&تاح    أيه&&ا : الرئFFيس 
 للج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية ال&&تابعة للج&&نة     672الجلس&&ة 

 .استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

أيه&ا الوف&ود، إنني أنوي رفع هذه الجلسة لمدة          
وج&&يزة ح&&تى تتمك&&ن األف&&رقة العامل&&ة المعن&&ية بالب&&نود     

. أرب&ع وس&تة وتس&عة باع&تماد تقاري&رها آل على حدى            
ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية ح&&تى جلس&&ة ث&&م أن&&وي إع&&ادة ف&&تح 

. فقرة وآذلك بالكامل  بيتس&نى ل&نا اعتماد تقريرها فقرة        
وق&&بل رف&&ع الجلس&&ة ل&&ك أفس&&ح المج&&ال بش&&أن تقاري&&ر        
األف&&رقة العامل&&ة أود أن أناش&&دآم مس&&اعدتي ف&&ي ال&&نظر  
ف&&ي ال&&تقرير وآذل&&ك مس&&اعدة رؤس&&اء األف&&رقة العامل&&ة    

دخالتك&م ألنني أنوي إنهاء      موجزي&ن ف&ي ت     اوأن تكون&و  
أعمال&نا ف&ي نهاي&ة جلس&ة ه&ذا الص&باح، ولكن طبعا إذا                
آان&ت ه&ناك حاج&ة إل&ى مناقشات مطولة فإننا سنستمر      

 .أعمالنا في فترة ما بعد الظهر

هذا آل ما أردت قوله، ولذلك فإنني أرفع هذه  
الجلس&&&ة لم&&&دة وج&&&يزة وأدع&&&و رئ&&&يس الف&&&ريق الع&&&امل 

ك&ي يت&بوأ الرئاس&ة به&دف النظر        المعن&ي بالب&ند أربع&ة ل      
 . وشكرا.في تقريره واعتماده

 23/10رفعت الجلسة في الساعة  

 53/11استؤنفت الجلسة الساعة  

 س&ننتقل اآلن إلى النظر في مشروع   :الرئFيس 
افت&&&تاح . ، المقدم&&&ةL.235، ب&&&دءا بالوث&&&يقة L.235تقري&&&ر 

 .اعتمدتالدورة، ال تعليق؟ 

 .تمدتاع. ال تعليق. الفقرة الثانية

اع&&تماد ج&&دول األعم&&ال، الفق&&رة ثالث&&ة،     . ب&&اء
 .اعتمدتفقرة جدول األعمال إذن، 

الحض&&&ور، الفق&&&رة أربع&&&ة، ه&&&ل جم&&&يع  . ج&&&يم
ال&بلدان حاض&رة؟ القوس&ان المعقوفان هل ال يعنيان أن         

آ&&ل األس&&ماء  . اع&&تمدته&&ناك أس&&ماء ل&&م ت&&درج؟ إذن،   
 .أدرجت

هل هناك حاجة إلى ملء الفراغ في  . 5الفقرة  
وس&&&&ين المعقوفي&&&&ن؟ قال&&&&ت األمان&&&&ة س&&&&تقوم بذل&&&&ك،   الق

 .5إذن الفقرة  اعتمدت

 .اليونان. 6الفقرة 

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس،   ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية   

طبعا من :يق&ول المترجم [تص&حيح ف&ي الس&طر الثان&ي،      
، إذن س&نقول  6، م&ن الفق&رة   ]ال&نص اإلنكل&يزي، أع&تقد   

وم&&&نظمات " الس&&&طر الثان&&&ي م&&&ن ال&&&نص العرب&&&ي  ف&&&ي
، ه&ذا هو التعبير الوحيد الذي       "وآ&يانات دول&ية أخ&رى     

وآذل&&ك ف&&ي نهاي&&ة س&&رد الم&&نظمات الحكوم&&ية . أق&&ترحه
، الم&&نظمة الدول&&ية لالتص&&االت الس&&اتلية  IMSOالدول&&ية 
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المت&&&نقلة، يج&&&ب أن ت&&&رد بع&&&د الوآال&&&ة الدول&&&ية للطاق&&&ة 
 .الذرية

يونان الموقر، تعديلكم  أجل، ممثل ال  : الرئFيس 
األول ه&و إدراج آ&يانات أخ&رى، ل&يس ل&دي اعتراض             

 .على ذلك

أم&ا االقتراح الثاني، أعتقد بأن الترتيب المتبع      
ه&&و ترتي&&ب أبج&&دي، وال أع&&رف ط&&بعا لم&&اذا أدرج&&ت    

 .قبل يوميتسات] ؟يتعذر سماعها؟[منظمة 

ف&&إذا ] ؟):ال&&يونان(آاسFFابوغلو . ؟ السFFيد ف[
.  فيجب أن نتبع الترتيب األبجدي     آ&ان الترتي&ب أبجدي    

أع&&تقد ب&&أن ه&&ذه الم&&نظمة الدول&&ية لالتص&&االت الس&&اتلية  
المت&نقلة ه&ي منظمة عالمية وعلينا أن نذآر المنظمات          
الدول&&ية أو العالم&&ية الدول&&ية ث&&م نأت&&ي بذل&&ك عل&&ى س&&رد    

يمكن أن نضعها مثال، بعد وآالة . الم&نظمات اإلقليم&ية   
 .الفضاء األوربية

 اليون&&&&&يدروا آذل&&&&&ك م&&&&&نظمة   ]؟:الرئFFFFFيس؟[
 .حكومية دولية

إن ه&&&&ذا ): ال&&&&يونان(آاسFFFFابوغلو . السFFFFيد ف
 .رابطة

 .األمين. ال، إنها منظمة: الرئيس

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السFFيد ب
س&يدي الرئ&يس، ن&ية األمانة هي أن       ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

تس&رد ف&ي األول م&نظمات األم&م الم&تحدة، ث&م بع&د ذلك         
لم&&نظمات األخ&&رى حس&&ب الترتي&&ب األبج&&دي، خ&&الف ا

 .وليس طبعا لدينا أي تفضيل فيما بين المنظمات

ف&&&ي ال&&&نص  ( أع&&&تقد ب&&&أن الترتي&&&ب  :الرئFFFيس
س&&&&&يكون بع&&&&&د وآال&&&&&ة الفض&&&&&اء  ) اإلنكل&&&&&يزي ط&&&&&بعا

األوروب&&ية، المعه&&د الدول&&ي لتوح&&يد الق&&انون الخ&&اص،    
منظمة تجمع  ] ؟دولة؟[ل&يس رابطة ولكنه     . اليون&يدروا 
 أعض&&اء، ف&&ي حي&&ن أن اليوميتس&&ات م&&نظمة    ع&&دة دول

 .تسعى إلى أن تتحول إلى منظمة عالمية

؟الوالي&&&&&&ات الم&&&&&&تحدة  [لوشFFFFFFير . السFFFFFFيد د
ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن   ) (المملك&&ة الم&&تحدة ] (األمريك&&ية؟

شكرا سيدي الرئيس، هل أقترح بأن ): اللغة اإلنكليزية
تق&وم األمان&ة بح&ل ه&ذه المش&كلة، آم&ا دأب&ت عل&ى ذلك             

 .عمالنا؟ونواصل أ

ش&&&كرا عل&&&ى اق&&&تراحكم المعق&&&ول،   : الرئFFFيس
وأع&تقد س&نترك األمر لألمانة بحيث تحل هذه المشكلة          

 .6اعتمدت إذن الفقرة . آما دأبت على ذلك

 .اعتمدت. 7الفقرة 

 .نتناولها فقرة فرعية تلو األخرى. 8الفقرة 

،  8الفق&&&&&رة االس&&&&&تهاللية م&&&&&ن الفق&&&&&رة    : أوال
 .اعتمدت

 .اعتمدت. ألف

 .اعتمدت. باء

 .اعتمدت. جيم

 .اعتمدت. دال

 .إذن، اعتمدت هذه الفقرة

 .اعتمدتال اعتراض، . 9الفقرة 

 .اعتمدتال اعتراض،  . 10الفقرة 

ع&ن الموع&د المق&بل ل&دورة اللج&نة      . 11الفق&رة  
 .اعتمدتالفرعية،  

اع&&&تماد تقري&&&ر اللج&&&نة الفرع&&&ية    . 12الفق&&&رة 
س&&&وف للفق&&&رة الثان&&&ية عش&&&ر واألج&&&زاء الناقص&&&ة ه&&&نا 

 .اعتمدت. تضعها األمانة

 .اعتمدتنفس الشيء، . 13الفقرة 

هل . 14التبادل العام في اآلراء، الفقرة      : ثان&يا 
 .هذا السرد آامل للسادة الوفود؟ نعم

 .اعتمدت. 15الفقرة 

 .اعتمدت. 16الفقرة 

 .االتحاد الروسي. 17الفقرة 

) االتح&&اد الروس&&ي (تيتوشFFكين . ي. السFFيد ر
لك الشكر يا سيادة ):  اللغة الروسيةترجمة فورية من(

طلب&نا من األمانة في األمس طلبا وهو يتعلق        . الرئ&يس 
بتحديد أمر ورد في النص وطلبنا منها أن تعبر عن ما 

 .شكرا. أرسلناه إليها

ه&&ل .  الس&&يد مم&&ثل االتح&&اد الروس&&ي :الرئFFيس
 قرأتم على مسامعنا هذا النص؟

) االتح&&اد الروس&&ي(تيتوشFFكين . ي. السFFيد ف
أرسلنا هذا النص   ): ت&رجمة فوري&ة من اللغة الروسية      (

 .إلى األمانة

ه&&ل لتكرم&&تم بق&&راءته م&&رة أخ&&رى،  : الرئFFيس
ألن األمان&&ة ل&&&يس ف&&ي حوزته&&&ا ه&&&ذا ال&&نص ف&&&ي ه&&&ذه    

أو إذا يمكن أن ننتظر حتى األمانة بهذا النص      . اآلون&ة 
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. الفقرة الثامنة عشر إذن  . ونت&ناول ه&ذه الفقرة فيما بعد      
 .روسياالتحاد ال

) االتح&&اد الروس&&ي(تيتوشFFكين . ي. السFFيد ف
ش&&&كرا س&&&يدي ): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة الروس&&&ية(

الرئ&يس، بالنس&بة للفقرتين الفرعيتين في الفقرة الثامنة         
ألن فكرتي&&ن ف&&ي بيان&&نا يج&&ب أن نذآ&&رها ف&&ي      . عش&&ر

أس&&&تطيع أن أتل&&&و ه&&&ذا ال&&&نص باللغ&&&ة . ال&&&نص النهائ&&&ي
 . لألمانةاإلنكليزية وبعد ذلك سوف نقدمه

أب&دي رأي يف&يد بأن اللجنة       " مك&رر،    18إذن،  
الفرع&ية ينبغ&ي أن تح&افظ عل&ى س&معتها آهي&ئة فرعية              
م&&ن هي&&ئات الجمع&&ية العام&&ة تس&&هم إس&&هاما آب&&يرا ف&&ي      

 13تطوير القانون الدولي وتدوينه آما ورد في المادة         
 ".من ميثاق األمم المتحدة

 أب&دي رأي أيض&ا يفيد بأنه  " ث&الث،  18الفق&رة   
ينبغ&ي إي&الء االه&تمام لفكرة وضع اتفاقية شاملة لألمم           
الم&تحدة عن قانون الفضاء الدولي تهدف التوصل إلى         
حلول مقبولة بصفة عامة للمشكالت التي مازال هناك      
خ&&الف عل&&يها واس&&تحداث وث&&يقة ل&&بعض الم&&بادئ الت&&ي  
اعتمدتها األمم المتحدة آتوصيات وتحويلها إلى قواعد 

ن تسن بعض األحكام التي تستقى من  ملزمة قانونيا وأ  
 .المعاهدات

. الوالي&&ات الم&&تحدة، تفض&&ل .  ش&&كرا:الرئFFيس
 .فرنسا. قيل لي يبدو أن هذا خطأ

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
ه&&ذا ل&&يس م&&ن . ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس): اللغ&&ة الفرنس&&ية

ب&اب التعليق على البيان الذي أبداه السيد ممثل االتحاد          
 وإنما هو أن وفد فرنسا اغتنم فرصة المناقشة الروسي

العام&&ة وق&&ال إن اللج&&نة ينبغ&&ي أن ت&&تواءم م&&ع ع&&بء       
آان هذا من  . العم&ل ح&تى ت&تزايد فيها الكفاءة والفعالية        

بين الموضوعات التي طرحناها في بياننا في المناقشة 
العام&ة، وه&و أم&ر ه&ام وم&ن ثم نود أن يعرب عنه في             

إن وافق&&تم ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس،    ول&&ذا، ف&& . تقري&&ر اللج&&نة 
 .أقترح صيغة لفقرة تأتي بعد الفقرة الثامنة عشرة

  هل أنت تقترح إضافة فقرة جديدة؟:الرئيس

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
 .ال هذا بند آخر): اللغة الفرنسية

ه&&ل ان&&تظرت بع&&ض الش&&يء ري&&ثما   : الرئFFيس
 س&&وف ننته&&ي م&&ن الفق&&رة الثام&&نة عش&&رة وم&&ن بعده&&ا    

 .أعطيك الكلمة

 .الواليات المتحدة

الوالي&&&&&ات الم&&&&&تحدة  (ماتFFFFFياس . السFFFFFيد س
): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية ) (األمريك&&&ية
ي&&نوي وف&&دي أن يق&&ترح نص&&ا إض&&افيا لم&&تابعة    . ش&&كرا

الفق&&رة الثام&&نة عش&&ر، ولك&&ن آمس&&ألة مبدئ&&ية وق&&بل أن    
نعك&&ف عل&&ى ه&&ذا، أود أن أث&&ير بع&&ض األس&&ئلة العام&&ة    

ألة تتعلق بمشروع التقرير الذي أعدته األمانة في ومس
 .إطار التبادل العام لآلراء

ويبدو أن هناك أآثر من عشرين دولة أعربت 
وهذه البيانات التي   . ع&ن آرائه&ا ف&ي تبادل اآلراء العام        

انط&وت عل&ى مفاه&يم والتقرير الذي تم إعداده ال يولي        
ختلف ه&ناك آراء ي   . ثق&ال متس&اويا آلراء بع&ض الوف&ود        

. عل&يها وآراء ي&تفق عل&يها آما طرحت للمناقشة العامة       
ونحن نود أن يتم اإلعراب بشكل أدق عن اآلراء التي         
طرح&&&تها الوف&&&ود للمناقش&&&ة العام&&&ة أو الت&&&بادل الع&&&ام      

 .لآلراء

األمان&&ة س&&تجيب عل&&ى ه&&ذا    . ش&&كرا: الرئFFيس
 .التعليق

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السFFيد ب
آم&&&ا يعل&&&م بع&&&ض الس&&&ادة   . ش&&&كرا): يةاللغ&&&ة اإلنكل&&&يز 

الوف&ود، الت&بادل الع&ام في اآلراء يتم تناوله بشكل فريد            
وبصفة عامة فإن   . في اللجنة الفرعية ولجنة الكوبوس    

ال&تقرير ال&ذي تع&ده األمان&ة ف&ي ه&ذه الهيئات ال يتم فيه               
اإلع&&راب ع&&ن ت&&بادل اآلراء بش&&كل مفص&&ل، ذل&&ك ألن    

هذه البيانات لتقديم نقاط األمان&ة تفهم أن الوفود تستغل      
س&وف يستفيض&وا ف&يها ف&يما بع&د وذلك في بقية الدورة              

ولكن في  . وف&ي إط&ار ب&نود مح&ددة وترد اإلشارة إليها          
الس&نوات األخ&يرة ف&ي آ&ل من اللجنة القانونية واللجنة            
األساس&&&ية أعرب&&&ت بع&&&ض الوف&&&ود ع&&&ن بع&&&ض اآلراء  

 أن الخاصة بالسياسات والتي فهمت األمانة أنها ينبغي  
ي&&&تم اإلع&&&راب ع&&&نها ف&&&ي مض&&&ابط الجلس&&&ة ولك&&&نها ال  

. تض&اف ألي م&&ن الب&&نود الت&&ي ي&تم ت&&ناولها ف&&ي ال&&تقرير  
وف&&ي ه&&ذه الح&&االت ف&&إن األمان&&ة ل&&يس أمامه&&ا إال خ&&يار 

م&&ن اللج&&نة وذل&&ك ] ؟ب&&إهداء؟[واح&&د وه&&و أن تسترش&&د 
إلع&داد مش&اريع الفق&رات ف&ي إط&ار األج&زاء التمهيدية         

 عل&&ى اللج&&نة الرئيس&&ية لك&&ي   لل&&تقرير وأن تط&&رح ه&&ذا  
يح&ددوا إذا م&ا آ&ان يمك&ن إج&راء آ&ل هذه الفقرات من          

 ].؟يتعذر سماعها؟[

ه&&&ذا م&&&ا ح&&&دث ف&&&ي ال&&&دورة األخ&&&يرة للج&&&نة     
الفرعية ولجنة االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي 
وي&&&تم م&&&رة أخ&&&رى ف&&&ي ه&&&ذه ال&&&دورة، بمع&&&نى أن ه&&&ذه 

آما ترى الممارس&ة من األمانة قد ستكون غير مناسبة    
اللج&&نة الفرع&&ية، واألمان&&ة ق&&د أعرب&&ت ع&&ن اع&&تذارها     

وس&وف نك&ون من الشاآرين في األمانة للجنة         . الش&ديد 
الفرعية لو أنكم أوضحتم آيف يمكن للجنة الفرعية أن 

ش&كرا ج&زيال سيدي     . ت&ناول أم&ور آه&ذه ف&ي المس&تقبل         
 .الرئيس

 .شكرا لألمين على ما قال: الرئيس

لدينا مشروع تعديل آيف سنمضي قدما اآلن؟ 
 .قدمه االتحاد الروسي، هل لقرأت هذا



COPUOS/ LEGAL/T.672 
Arabic 

 
4 

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السFFيد ب
أش&&كرك س&&يادة الرئ&&يس، ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية والروس&&ية

تفه&&م األمان&&ة أن االتح&&اد الروس&&ي ي&&ود أن يوائ&&م بي&&ن     
وسوف أتلو  . النص&وص والروسية اإلنكليزية وغيرها    

ترجمين الفوريين أن يترجموا هذا بلغته وأرجو من الم
 .هذا بلغات أخرى

اتفاق&&&نا بش&&&أن ع&&&دم تص&&&نيف وإل&&&ى : ورد إذن
آخ&ره ف&ي الفض&اء، وع&دم تطب&يق م&بدأ استخدام القوى              

إن . اس&تخدامها بالنس&بة لألجس&ام الفضائية      ] ؟وتقل&يل؟ [
أوال، استخدام . ه&ذا يمك&ن أن يتض&من العناص&ر التالية     

ول&&ي للمس&&اهمة ف&&ي الفض&اء الخارج&&ي وفق&&ا للق&انون الد  
 .الحفاظ على السلم واألمن

ثان&يا، االل&&تزام بع&&دم وض&ع أجس&&ام ف&&ي الم&&دار   
ح&ول األرض يك&ون على متنها أي نوع من األسلحة،           
وع&دم وض&ع أي م&ن األسلحة على األجرام السماوية،           
 .وعدم وجود هذه األسلحة في الفض بشكل أو بآخر

التهديد ثالثا، االلتزام بعدم اللجوء إلى القوة أو 
 .باستخدامها بالنسبة لألجسام الموجودة في الفضاء

رابع&&ا، وض&&ع آل&&ية لمراق&&بة تنف&&يذ االتفاق&&يات     
ال&&&&&ثقة الفض&&&&&اء ] ؟ي&&&&&تعذر س&&&&&ماعها؟[انطالق&&&&&ا م&&&&&ن 

وأول إج&راء عمل&ي لتحقيق هذا الهدف هو         . الخارج&ي 
إرادي عل&&ى وض&&ع ه&&ذه الوس&&ائل ف&&ي  ] ؟ح&&ذر؟[ق&&بول 

 .تم االتفاق عليهالفضاء الخارجي وذلك تمشيا مع ما 

وروس&&يا عل&&ى اس&&تعداد للق&&بول بال&&تزام آه&&ذا      
عل&ى الف&ور، ه&ذا إن وافق&ت دول فض&ائية أخ&رى على        

 .شكرا جزيال. اإلرادي] ؟الحذر؟[االلتزام بهذا 

ش&&كرا، وأش&&كرك عل&&ى ق&&راءة ه&&ذا    : الرئFFيس
ه&ل هناك أي مالحظات يود أن يبديها أي وفد          . ال&نص 

لوالي&&ات الم&&تحدة عل&&ى م&&ا تل&&ي عل&&ى مس&&امعكم اآلن؟ ا 
 .األمريكية

الوالي&&&&&ات الم&&&&&تحدة  (ماتFFFFFياس . السFFFFFيد س
شكرا ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

أنا . سيادة الرئيس، نفضل أن يقدم هذا االقتراح مكتوبا
ف&&ي . لس&&ت م&&تأآدا م&&ن أن ال&&ترجمة آان&&ت ب&&نفس الدق&&ة 

نه ال&ترجمة اإلنكل&يزية وردت اإلشارة إلى اسم وفد بعي      
وه&&ذه ليس&&ت الممارس&&ة المعه&&ودة، ه&&ل ه&&ذا يمك&&ن أن    

 يرد؟

 .األمانة. نعم: الرئيس

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السFFيد ب
ربم&&ا ه&&ذا خط&&أي ألنن&&ي ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية والروس&&ية

ب&&دأت الوث&&&يقة م&&&ن ال&&&بداية وآ&&&ان ينبغ&&&ي أن أب&&&دأ م&&&ن  
أعرب "إذن، ربم&ا ه&ذا خط&أي، ربما سنقول          . الوس&ط 
، وم&ن ث&م ف&إن ال ينبغي أن نذآر     "أي مف&اده آ&ذا    ع&ن ر  

 .شكرا. اسم الوفد

لق&د طل&ب ب&تقديم هذا       . ش&كر لألمان&ة   : الرئFيس 
ال&نص لل&تعديل مكتوبا، وأظن أنه هذا النص ينبغي أن           
يق&&&&دم مك&&&&توبا فه&&&&و ن&&&&ص طوي&&&&ل وق&&&&د يث&&&&ير بع&&&&ض 

إذن، س&&&وف ن&&&رجأ دراس&&&ة ه&&&ذا ال&&&تعديل  . المش&&&كالت
ل&&ى ال&&نص باللغ&&ة للفق&&رة الثام&&نة عش&&ر ح&&تى نحص&&ل ع

 .اإلنكليزية أيضا

 .إذن، نترك هذه الفقرة الثامنة عشر مفتوحة

�ونواص&ل اآلن دراسة الوثيقة، سادسا   � ،
نسيت أن فرنسا تود أن تقدم بعرض، آما أن الواليات 

هل يمكن . المتحدة قدمت مشروع تعديل أو نص جديد      
 .أن تقرأ هذا أم أن الواليات المتحدة ستتقدم بهذا النص

الوالي&&&&&ات الم&&&&&تحدة  (ماتFFFFFياس . السFFFFFيد س
): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية ) (األمريك&&&ية

قدمنا . نس&ـتطيع أن ن&ـقدم ه&ـذا النص يا سيادة الرئيـس          
�لألمان&&ة، ون&&أمل أن ت&&وزع األمـان&&ة ه&&ذا  �، قدم&&نا 

له&&ا ث&&الث قص&&يرة مقتض&&بة تأت&&ي بع&&د الفق&&رة الثام&&نة      
. ي ألقاه وفدي  وه&ي فق&رات تعبر عن البيان الذ       . عش&ر 

 .ونرى جدوى عرض هذه اآلراء في التقرير أيضا

شكرا، هل تود أن تقرأ النص أو أن        : الرئيس
 نترك هذا لألمانة؟

الوالي&&&&&ات الم&&&&&تحدة  (ماتFFFFFياس . السFFFFFيد س
): ت&&&رجمة فوري&&&ة م&&&ن اللغ&&&ة اإلنكل&&&يزية ) (األمريك&&&ية

 :الفقرة الجديدة األولى نصها آما يلي

أن ق&در آبير  أع&رب ع&ن ال&رأي ال&ذي يف&يد ب&        "
م&&&ن ال&&&نجاح ال&&&ذي أح&&&رزته اللج&&&نة م&&&رده إل&&&ى ع&&&دم    
الخ&&وض ف&&ي مس&&ائل خارج&&ية، وه&&ذا الوف&&د ق&&د أع&&رب  
ع&&ن رأي يف&&يد ب&&أن إنج&&ازات لج&&نة الكوب&&وس واللج&&نة  
الفرع&&ية بالنس&&بة لالس&&تخدامات الس&&لمية ف&&ي الفض&&اء      
الخارج&&&ي م&&&ردها إل&&&ى قدرته&&&ا عل&&&ى الترآ&&&يز عل&&&ى    

س&ائل الت&ي ه&ي عليها       المش&كالت العمل&ية، ودراس&ة الم      
 ."شيء من التوافق أو مسائل عملية

 .الفقرة األخرى

وه&ذا الوف&د أيض&ا أع&رب ع&ن رأي يفيد بأن             "
الص&كوك الفض&ائية ق&د وضعت إطارا إلظهار القانون          
الفضائي، وأن النص االقتراح الجديد أو النص الجديد        

 ."ليس ضروريا وليس ممكنا

 :ثم الفقرة الثالثة تقول

الوف&&&&&&د أيض&&&&&&ا أن مواص&&&&&&لة الح&&&&&&ظ ه&&&&&&ذا "
االس&تمرار ف&ي األنش&طة التي تعود بالخير على الدول           
الفض&ائية وال&دول غير الفضائية، بأننا نقدم بيانات من          
س&&&واتل األرص&&&اد الجوي&&&ة للمس&&&تخدمين ف&&&ي األرض    

ب&دون تكلفة، ونتشاطر بيانات علم األرض       ] ؟قاط&بة؟ [
والفض&اء م&ع األوس&اط العلم&ية وذلك من خالل برامج          
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تعاون أو م&ن خ&الل توف&يرها ف&ي أرش&يفات للبيانات             ال& 
والح&ظ الوفد أيضا بأن خدمات   . يمك&ن الوص&ول إل&يها     

اإلذاع&&&ة والمالح&&&ة موج&&&ودة وم&&&توفرة لالس&&&تخدامات  
العلم&&ية وال&&تجارية وغ&&يرها وذل&&ك بش&&كل مس&&تمر دون 

 ."أن يكون هناك أي تكلفة من جانب المستخدمين

دة ال&&تعديل م&&ن ه&&ذا ال&&نوع ض&&روري ي&&ا س&&يا     
الرئ&&يس، م&&ن أج&&ل إض&&فاء ن&&وع م&&ن ال&&توازن ع&&ن م&&ا   

وأرجو الوفود أن   . جرى في المناقشة في تبادل اآلراء     
تفك&&ر ف&&يما إذا آان&&ت آرائه&&ا أيض&&ا ق&&د وردت اإلش&&ارة    

 .وأشكرآم. إليها في التقرير في هذا البند

أن&&&&ا ال أس&&&&تطيع أن أوق&&&&ف ه&&&&&ذه    : الرئFFFFيس 
، إال  االق&تراحات وذل&ك لتوس&يع نطاق مشروع التقرير        

أنن&&&ي ف&&&ي الوق&&&ت ذات&&&ه أح&&&ذر م&&&ن اإلطال&&&ة ف&&&ي ه&&&ذه   
فالوفود المهتمة، ربما تفكر في اقتضاب هذه       . الفقرات

النص&وص بع&ض الش&يء ح&تى نبقي على التوازن في            
ألن&&نا عل&&ى ال&&نحو س&&وف يك&&ون  . ال&&تقرير بص&&فة عام&&ة

ال&&&تقرير مف&&&&رطا ف&&&&ي التفص&&&&يل والس&&&&رد للمش&&&&كالت  
لحال، الفقرات  عل&ى غ&ير غ&رار، بطبيعة ا       . والمواق&ف 

 .األخرى التي هي معممة

إذن، ق&بل مواص&لة ه&ذه المناقشة ألنني سوف          
أوق&&ف ه&&ذه المناقش&&ة ح&&تى نحص&&ل عل&&ى النص&&وص،    
ال&نص الروس&&ي وال&نص األمريك&&ي، أرج&و أن تفك&&روا    
ف&ي إمكان&&ية اس&&تقطاع بع&&ض التفاص&يل ه&&نا، م&&ن أج&&ل   
مس&&&اعدتنا عل&&&ى اإلبق&&&اء عل&&&ى ال&&&توازن الع&&&ام ل&&&نص    

 .رمشروع التقري

 .المملكة المتحدة

ت&&رجمة ) (المملك&&ة الم&&تحدة(لوشFFير . السFFيد د
أنص&ت إلى ما قلتموه يا  ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية       

س&يادة الرئ&يس، وأنص&ت إل&ى مسألة اقتراحات األمانة           
عن آيفية تشكيل اآلراء العامة في اللجنة الفرعية وفي 

ف&ي حي&ن أن&نا نه&دف جميعا         . اللج&ان الفرع&ية األخ&رى     
ى االقتض&اب، إال أن الدق&ة أهم بكثير، وأنه من أجل         إل& 

س&&رد م&&ا ورد ف&&ي ه&&ذه االج&&تماعات، والس&&يما بالنس&&بة 
لألطراف المهتمة التي سوف ستقرأ هذا التقرير والتي 
ل&م تحض&ر ه&ذا االج&تماع، فإن&ه م&ن األهمية بمكان أن               
يكون هناك إعراب دقيق عن اآلراء الموسعة والسيما   

لى بعض األمور التي هي في لب حينما تعلق الوفود ع
نفض&ل في المملكة المتحدة    . ج&دول أعم&ال ه&ذه اللج&نة       

أن يكون هناك إعراب أدق عن اآلراء التي وردت في 
ت&بادل اآلراء وذلك في التقارير المقبلة، ولكني أفهم ما      
تقول&&&ون وأش&&&جع زمالئ&&&ي ف&&&ي ه&&&ذه القاع&&&ة عل&&&ى أن   

من يوف&روا لك&م اآلراء بشكل واضح ومقتضب، ولكن       
. وجه&&ة نظ&&رنا الدق&&ة تكتس&&ي أهم&&ية عل&&ى االقتض&&اب     

 .وأشكرك سيادة الرئيس

ه&&ل ه&&ناك  . ش&&كرا للملك&&ة الم&&تحدة  : الرئFFيس
 .رأي آخر؟ آولومبيا

ترجمة ) (آولومبيا(اريفال ايبيس   . السFيد س  
. ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية   

ي أوافق على الفكرة التي تقول بأن منهجية الصياغة ف     
ال&&تقرير ه&&ي أم&&ر ينبغ&&ي أن ي&&أخذ ف&&ي الحس&&بان نط&&اق  
مح&&&ددة ف&&&ي إط&&&ار المناقش&&&ة، وه&&&ذا ال ينبغ&&&ي بم&&&ثابة   

، ومن ثم فإني   ]؟أو عبارة ورقية؟  [تلغراف لما حدث،    
أدرج أن&&&&ه حي&&&&نما تع&&&&رب اآلراء ف&&&&ي المجموع&&&&ات      
اإلقليم&ية، وأن&ا ه&نا أشير بوضوح إلى البيان الذي قدم            

ب الغ&&روالك، وال&&ذي ل&&م ف&&ي المناقش&&ة العام&&ة م&&ن جان&& 
نج&ده ف&ي وصف المناقشة العامة، فإننا لم نرى إعرابا           

عل&&ى س&&بيل الم&&ثال ه&&ناك . ع&&ن نقطتي&&ن أو ثالث&&ة هام&&ة
نقط&ة وه&ي ف&ي مع&رض الحدي&ث ع&ن التعاون الدولي              
فإن&&ه ق&&د وردت اإلش&&ارة إل&&ى األح&&داث عل&&ى المس&&توى  

 .اإلقليمي، وهي أحداث هامة

ذا الصدد، وأنا  آم&ا أن&ه لدي اقتراح آخر في ه        
أق&ول ه&ذا عل&ى أي&ة ح&ال، من أجل االقتضاب حتى ال               
يك&&&ون ال&&&تقرير مف&&&رطا ف&&&&ي الوص&&&ف، ولك&&&ن ل&&&&دي      
اقتراحي&ن أو ثالث&ة أط&رحهم ف&ي وق&ت م&ا، ولكن ليس                
اآلن، ذل&ك ألن األمانة لديها عدد آبير من االقتراحات     
ولك&ن ه&ناك بع&ض النقاط التي سأطرحها على األمانة         

 .على أية حال

اليونان . شكرا للسيد ممثل آولومبيا   : ئFيس الر
 .لها الكلمة

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
طلب&&ت الكلم&&ة لألس&&باب  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية  

التال&&ية، اس&&تمعت ال&&نقض ال&&ذي وج&&ه لألمان&&ة بالنس&&بة     
إلعداد التقرير، وعلي أن أعترف بداية بأننا ندفع ثمن      

، فل&&&&و أن لدي&&&&نا اآلن ع&&&&دم وج&&&&ود محاض&&&&ر موج&&&&زة 
محاض&ر موج&زة آما آان الحال من قبل لما أثرنا هذه         

صباح اليوم  . المش&اآل بالنس&بة للتبادل العام في اآلراء       
راجع&&ت المحاض&&ر الموج&&زة األول&&ى للجنت&&نا الفرع&&ية   

 وأظ&&ن أه&&ن ه&&ذا 1962يول&&يو /والت&&ي تع&&ود إل&&ى تم&&وز
األس&لوب األم&ثل لك&ي نوضح اآلراء التي تم اإلعراب      

 .عنها

ف&ي الفق&رة ال&رابعة عشر، وردت اإلشارة إلى          
المحاضر الحرفية، فهناك أمور تقال وال يتم اإلعراب   

ولكن بما أنني   . عنها، في التبادل لآلراء وهذا أمر هام      
أت&&&ناول الكلم&&&ة أود أن أؤآ&&&د بأنن&&&ي تابع&&&ت باه&&&تمام      
وتابع&&ت ت&&&رجمة ال&&&نص الروس&&&ي ال&&&ذي تل&&&ته األمان&&&ة  

ة هو أنها تكرر ما ورد    علي&نا، وم&ا فهم&ته م&ن ال&ترجم         
ف&ي الفقرتي&&ن السادس&ة عش&&ر والس&&ابعة عش&ر وه&&ذا م&&ا    
فهم&ته إذا ل&م أآ&ن مخط&ئا، وال&ترجمة آان&ت أمينة قدر                

 .اإلمكان بالنسبة للنص الروسي

إذن، ال أع&رف لماذا نعرب عن بعض اآلراء        
 و 656آما ورد في بعض المناقشات، وهناك التقرير     

 ].حاضر؟؟أو الم[، إننا نكرر هذا، 659
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أيه&&ا الس&&يدات والس&&ادة، أظ&&ن أن&&نا      : الرئFFيس
لدي على أية . 18ينبغ&ي أن نوق&ف مناقش&ة هذه الفقرة         

ح&ال قائم&ة م&ن المتحدثي&ن، ولكنني أود أن أقترح عدم        
االستفاض&ة ف&ي مناقش&ة ه&ذه األم&ور ألن&نا سوف نعود              
. إلى هذه المسائل بعد أن يقدم لنا االقتراحات المطلوبة

.  أن&&&&ه ربم&&&&ا نرت&&&&ب اج&&&&تماع ليل&&&&ي    وإال فإنن&&&&ي أرى
 ].؟اإلآوادور؟[

ت&&رجمة ) (اإلآ&&وادور(باالسFFيوس . السFFيد ب
إن&نا نقدر لألمانة الجهود     ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلس&بانية       

الت&ي ت&بذلها لك&ي تقوم بأقصى ما يمكن أن تقوم به آي        
وأن&&ا أع&&تقد أن . نعك&&س ف&&ي ال&&تقرير الب&&يانات المخ&&تلفة  

كا الالتينية والكاريبي، ب&يان الغ&روالك، مجموعة أمري    
. يجب آذلك أن ينعكس في هذا التقرير بمختلف نقاطه        

 .شكرا

 .تشيلي.  شكرا:الرئيس

ترجمة فورية  ) (تش&يلي (آونشFا   . م. السFيد ج  
وف&&د ب&&الدي يش&&عر ب&&أن   . ش&&كرا): م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية 

ه&ناك بع&ض وجه&ات النظر التي يجب أن نغطيها هنا            
ولك&&ن ه&&ناك  . ج&&تماعاتألن&&ه ت&&م اإلدالء به&&ا أث&&ناء اال   

آذل&ك موضوعات الحقة ناقشناها في وقت متأخر وال     
يج&&ب بالض&&رورة أن تظه&&ر بال&&تقرير، آمس&&ألة وض&&ع   

علي&&نا أن نق&&وم ب&&بعض   . ص&&ك عالم&&ي ش&&امل للفض&&اء   
 .شكرا. االختيارات هنا

ه&ل ه&&ناك وف&ود أخ&&رى ترغ&ب ف&&ي    : الرئFيس 
ت&ناول الكلم&ة؟ آ&ال، س&وف نرجأ مناقشة الفقرة الثامنة       

ة إذن، ح&&تى تحص&&ل آاف&&ة الوف&&ود عل&&ى ال&&نص     عش&&ر
أما بالنسبة لطلب مجموعة    . المك&توب لالق&تراح المقدم    

الغ&&روالك، أش&&جع المجموع&&ة أن تع&&د، بال&&تعاون م&&ع      
األمان&&ة، تعدي&&الت أو فق&&رات جدي&&دة آ&&ي نض&&عها ف&&ي     
ن&&&&ص ال&&&&تقرير وذل&&&&ك آ&&&&ي نعك&&&&س ب&&&&يان مجموع&&&&ة   

لعام الغ&روالك والمواق&ف الت&ي اتخذته&ا أث&ناء الت&بادل ا            
 .لآلراء

الس&&يد م&&ندوب فرنس&&&ا آ&&ان ق&&&د طل&&ب الكلم&&&ة     
 .ليتقدم باقتراح جديد بعد الفقرة الثامنة عشرة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
قبل أن أحدثكم   . ش&كرا س&يادة الرئ&يس     ): اللغ&ة الفرنس&ة   

أود أن أقول أن وفد فرنسا يوافق       . ع&ن الفق&رة الجدي&دة     
الم&&&تحدة األمريك&&&ية  عل&&&ى مالحظ&&&ات وف&&&د الوالي&&&ات   

والمملك&&ة الم&&تحدة بش&&أن انعك&&اس اآلراء الت&&ي أبدي&&ت     
 .أثناء المناقشة العامة من جانب مختلف الوفود

أم&&ا بالنس&&بة للفق&&رة اإلض&&افية الت&&ي نق&&ترحها،    
سوف أقرأ عليكم الفقرة التي نود أن نضعها بعد الفقرة 

أعرب وفد عن رغبته في فتح      "الثام&نة عشرة، نقول،     
اش، نق&اش يخ&برنا ف&يه مكت&ب شؤون الفضاء       ب&اب ال&نق   

الخارج&&ي بتجرب&&ته أو يخ&&بر أعض&&اء اللج&&نة الفرع&&ية    
بتجرب&ته وخبرته في مجال ترشيد جدول األعمال مما         

ي&&ؤدي إل&&ى تقل&&يل م&&دة انعق&&اد ال&&دورات ح&&تى وإن آ&&ان  
ذل&ك لبض&&عة أي&&ام، مم&&ا يس&&مح ف&&ي اآلن ذات&&ه بمش&&ارآة  

 .ادة الرئيسشكرا سي". أآبر من جانب الدول النامية

ش&كرا عل&ى هذا االقتراح من جانب        : الرئFيس 
أع&&تقد أن&&ه بإمكان&&نا أن نس&&ير عل&&ى نف&&س ال&&نهج . فرنس&&ا

ال&ذي س&&رنا عل&&يه بالنس&&بة لالق&&تراحات الس&&ابقة، أي أن  
تع&&د األمان&&ة ه&&ذا ال&&نص آ&&تابة، ون&&نظر ف&&ي مخ&&تلف        

 .المقترحات الجديدة المقدمة معا

ذن، س&&يداتي وس&&ادتي، الفق&&رة الثام&&نة عش&&ر إ   
والفق&رة الجدي&&د المق&&ترحة م&ن فرنس&&ا مازال&&ت مف&&توحة   

 .اإلآوادور تطلب الكلمة. للنقاش في وقت الحق

ت&&رجمة ) (اإلآ&&وادور(باالسFFيوس . السFFيد ب
شكرا سيادة الرئيس، أود    ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلسبانية      

فق&&ط أن أق&&ول أن وف&&د ب&&الدي يواف&&ق، ل&&يس فق&&ط عل&&ى    
ج&&راءات، ولك&&ن وجه&&ات ال&&نظر الت&&ي أبدي&&ت بش&&أن اإل 

واعتقد، آما قال السيد مندوب     . بش&أن المضمون آذلك   
. فرنس&&ا، أن بإمكان&&نا أن نقص&&ر م&&دة انعق&&اد ال&&دورات     

 .شكرا

حس&&نا، نن&&&تقل إل&&ى الفق&&رة التاس&&&عة    : الرئFFيس 
اس&&تعراض الم&&بادئ ذات "عش&&رة ف&&ي الج&&زء سادس&&ا،  

الص&&لة باس&&تخدام مص&&ادر الق&&درة ال&&نووية ف&&ي الفض&&اء  
 .، فرنسا19، الفقرة "نقيحهاالخارجي وإمكان ت

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
ف&&ي الص&&يغة  . ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس ): اللغ&&ة الفرنس&&ية 

الفرنس&ية لمش&روع ال&تقرير، العنوان الذي أتحدث عنه       
ه&و الع&نوان الخ&اص بثال&ثا، وأود أن أش&ير إل&ى عبارة          
مص&&ادر الق&&درة ال&&نووية ف&&ي الفض&&اء الخارج&&ي، ف&&ي      

" م&&ن آلم&&ة s الفرنس&&ية أود أن نح&&ذف ح&رف  الص&يغة 
necléaires"          ال&نووية، ألن آلم&ة ال&نووية تتعلق بالقدرة ،

وليس بالمصـادر، وفي الصيغة الفرنسية جاءت صفة       
إذن، أق&ترح عليكم في الصيغة      . ال&نووية بص&فة الجم&ع     

 الخاص بصيغة الجمع من sالفرنسية أن نحذف حرف 
. ها بص&&يغة المف&&رد ونض&&ع" necléaires"آلم&&ة ال&&نووية  

ربم&ا أننا في الماضي سها علينا هذا األمر من الناحية           
ال&نحوية اللغوي&ة ولك&ن علي&نا أن نتجن&ب ذل&ك منذ اآلن               

 .فصاعدا

 إذن، ه&&&ذا التعل&&&يق يخ&&&ص ال&&&نص   :الرئFFFيس
الفرنس&&ي وربم&&ا بال&&تعاون م&&ع األمان&&ة س&&وف نص&&حح   

لق&&د اس&&ترعيتم االنت&&باه إل&&ى الج&&زء سادس&&ا ول&&يس . ذل&&ك
ألن&&ك قل&&ت ثال&&ثا، ف&&ي ال&&نص الفرنس&&ي ه&&ناك ثال&&ثا ثال&&ثا 

 .وليس سادسا

 .هل توافقون عليها؟ اعتمدت. 19الفقرة 

 .ما من اعتراض، اعتمدت. 20الفقرة 

 .فرنسا. 21الفقرة 
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ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
ف&&&ي ال&&&نص . ش&&&كرا س&&&يادة الرئ&&&يس): اللغ&&&ة الفرنس&&&ية

الفرعية ألنه ال   اتفق&ت اللجنة    "المع&روض عل&ي ج&اء،       
، "يوج&&د ف&&ي الوق&&ت الحاض&&ر مص&&وغ لتنق&&يح الم&&بادئ 

ربما عكسنا الفكرة بشكل أدق، وعكسنا وجهات النظر 
التي أبديت بشكل أدق إذا ما غيرنا هذه الصيغة بعض       

من األدق أن نقول، لم يكن هناك مصوغ لفتح     . الشيء
نق&اش حول تنقيح المبادئ وأن اللجنة هي التي ستقرر          

آ&ان ه&ناك حاج&ة لف&تح نقاش حول تنقيح مبادئ     م&ا إذا    
، ألن الجمل&&ة ف&&ي ص&&يغتها الحال&&ية ت&&بدو وأنه&&ا    1972

تس&&تبق األح&&داث بش&&أن الق&&رار ال&&ذي يمك&&ن أن ت&&تخذه     
واتفق&&ت "أق&&ترح عل&&يكم إذن أن نق&&ول . لج&&نة الكوب&&وس

اللج&نة الفرع&ية أنه ال يوجد في الوقت الراهن مصوغ         
 .شكرا. تح نقاش، ف"لفتح نقاش حول تنقيح المبادئ

شكرا، ولكن في هذه الحالة علينا أن : الرئيس
نغ&ير ال&نص اإلنكليزي آذلك، ألنك تقترح أن ال نشير           
فق&ط إل&ى عدم وجود مصوغ لتنقيح المبادئ وإنما عدم           
وج&ود مص&وغ لفتح نقاش حول تنقيح المبادئ، سنغير        
إذن الص&يغة باللغ&ات المخ&تلفة، نقول باإلنكليزية، فتح          

 تنق&&&يح الم&&&بادئ، ال يوج&&&د ف&&&ي الوق&&&ت     نق&&&اش ح&&&ول 
. الحاض&&ر مص&&وغ لف&&تح نق&&اش ح&&ول تنق&&يح الم&&بادئ      

 .اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
طلبت الكلمة  ): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية والفرنسية        

ألن ه&ذا تعدي&ل ح&ول المض&مون، اق&تراح فرنس&ا يغير              
أمام&&ي ال&&نص  .  ول&&يس الص&&ياغة 21مض&&مون الفق&&رة  

اإلنكل&يزية، ه&ذا واق&ع أقرته اللجنة الفرعية، في حين            ب
أن م&ا تق&ترحه فرنس&ا ه&و واق&ع مخ&تلف، ووجهة نظر           
مختلفة، واللجنة اتفقت على ما جاء في هذا النص، في 
حي&&ن أن اق&&تراح فرنس&&ا يغ&&ير االتف&&اق، يغ&&ير مض&&مون  
االتف&اق وبالتال&ي فال&تعديل ل&يس بتعديل لغوي صياغي        

مون، اعذرون&&&ي س&&&يادة  وإنم&&&ا تعدي&&&ل يخ&&&ص المض&&&   
الرئ&يس إن تناول&ت الكلم&ة ف&ي ه&ذه الم&رحلة المتأخرة              

 .من أعمالنا

س&يداتي وسادتي، أنا شخصيا أعتقد      : الرئFيس 
أن اق&&&تراح فرنس&&&ا س&&&ليم، أي أن ال ن&&&بدأ مناقش&&&ة ه&&&ذا  

أع&تقد أن&نا بع&د تحل&يل مفص&ل للموض&وع نرى             . األم&ر 
حول أننا ما اتفقنا عليه هو أن ال نصر على فتح نقاش 

التنق&&يح، إن&&نا ل&&م ن&&تفق عل&&ى أن&&ه ل&&يس ه&&ناك ض&&رورة     
للتق&&&يح فل&&&م ن&&&درس األم&&&ر، ولكن&&&نا ق&&&ررنا أن ال نف&&&تح 

 .المملكة المتحدة. النقاش بشأن التنقيح

ت&&رجمة ) (المملك&&ة الم&&تحدة(لوشFFير . السFFيد د
أوافق أنه ال يتعين . شكرا ):فورية من اللغة اإلنكليزية

 تعليقك على الصيغة    علي&نا أن نف&تح ه&ذا األم&ر، ولك&ن          
اإلنكل&يزية آ&ي نعك&س م&ا ج&اء عل&ى لسان فرنسا يحل               
المش&&كلة، ه&&ناك فه&&م مش&&ترك أن&&نا ال نرغ&&ب ف&&ي ف&&تح     
نق&&اش ح&&ول تنق&&يح مح&&تمل أو ممك&&ن للم&&بادئ، وأق&&ول  
إذن، أن اق&&&&&&&تراحك ب&&&&&&&تعديل الص&&&&&&&يغة اإلنكل&&&&&&&يزية 
وباإلض&افة إلى اللغة الفرنسية واللغات األخرى سوف   

 .يبدد الشكوك هنا

ه&ل يكف&ي م&ا تقدم&ت ب&ه من صيغة            : الرئFيس 
اع&&تمدنا إنكل&&يزية أم لدي&&ك أفض&&ل م&&نها؟ آ&&ال، حس&&نا،    

 . بعد تعديل فرنسا21الفقرة 

 .فرنسا. 22الفقرة 

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
تصويب بالنسبة . شكرا سيادة الرئيس): اللغة الفرنسية

ينبغي لخط&أ ف&ي ال&نص الفرنس&ي، خط&أ مطبع&ي، قل&نا               
لل&&دول أن تق&&وم، فع&&ل أن تق&&وم باللغ&&ة الفرنس&&ية ج&&اء       
بش&&كل خاط&&ئ علي&&نا أن نص&&ححه بالص&&يغة الفرنس&&ية،   
يجب أن يأتي الفعل بصيغة الجمع وليس المفرد، وهذا 

 .يخص اللغة الفرنسية فقط والنسخة الفرنسية

ه&&ل لديك&&م أي آراء أخ&&رى؟  . ش&&كرا: الرئFFيس
فرنس&&&ية م&&&ن اع&&&تمدت ه&&&ذه الفق&&&رة ب&&&تعديل الص&&&يغة ال

 .الناحية اللغوية

 .إسبانيا. 23ننتقل إلى الفقرة 

ترجمة ) (إسبانيا(مورو اغويالر   . ا. السFيد ر  
. ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس  ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلس&&بانية   

؟"، علينا أن نقول 23بالنسبة للصيغة اإلسبانية للفقرة 
interplanetarioول&&&يس "؟ ،"interstellar" ،] يق&&&ول الس&&&يد
 ].سبانيا باللغة اإلسبانيةمندوب إ

شكرا على هذا التعديل الذي يخص      : الرئFيس 
 .23اعتمدت الفقرة . الصيغة اإلسبانية

 .اعتمدت. 24الفقرة 

 .آندا. اعتمدت. 25الفقرة 

ترجمة فورية من   ) (آندا(لFيجاندر   . السFيد ب  
شكرا سيادة الرئيس، يبدو أن هناك     ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

تم&ت اإلش&&ارة إل&ى الب&&ند   . 25خط&أ مطبع&ي ف&&ي الفق&رة    
 .السابع في حين أن البند هو البند السادس

ش&كرا إلى استرعاء االنتباه إلى هذا       : الرئFيس 
�الخطأ المطبعي، بالفعل البند هو البند السادس  � ،

 .، األمانة]يتوقف الرئيس[آال 

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السFFيد ب
اص بمص&&ادر الق&&درة رق&&م الب&ند الخ&& ): اللغ&ة اإلنكل&&يزية 

، ه&&&ذا ه&&&و رق&&&م الفص&&&ول ف&&&ي  7ال&&&نووية ه&&&و ب&&&الفعل 
 ه&و رق&م الفص&ل وليس رقم البند، البند هو            6ال&تقرير،   

 . على جدول األعمال7رقم 

ش&كرا، انتهي&نا من الجزء األول من        : الرئFيس 
أمام&نا بع&ض الوقت في هذه       . L.235مش&روع ال&تقرير،     

حال&&&&ة  "، L.235/Add.1الجلس&&&&ة وبإمكان&&&&نا أن نت&&&&ناول   
مع&&&اهدات األم&&&م الم&&&تحدة الخم&&&س الم&&&تعلقة بالفض&&&اء   

 ".الخارجي وتطبيقها
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 .اعتمدت. 1الفقرة 

 .اعتمدت. 2الفقرة 

س&&رد لمع&&اهدات الفض&&اء وحال&&ة  . الفق&&رة أل&&ف
 .ألف اعتمدتالتصديق بشأنها والتوقيع، 

أرجو أن تتحققوا من األرقام إذا ما . الفقرة باء
 .اعتمدتمانة، آانت سليمة، أتوجه بحديثي لأل

 .اعتمدت. الفقرة جيم

 .اعتمدت. الفقرة دال

 .اعتمدت. الفقرة هاء

وع&&الوة عل&&ى . "2واآلن آخ&&ر فق&&رات الفق&&رة  
ما من  ". ذلك أعلنت منظمة دولية حكومية، إلى آخره      

 .اعتمدتتعليق،  

 ق&&&د 2ه&&&ل بإمكان&&&نا إذن أن نعت&&&بر أن الفق&&&رة  
 .تقرر األمراعتمدت بفقراتها الفرعية؟ 

 .اليونان. 3قل إلى الفقرة ننت

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
ش&&كرا س&&يادة الرئ&&يس،   ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية   

األمان&ة ربم&ا س&ها عل&يها بتواض&عها أن تذآر االرتياح             
ال&ذي أعرب&نا ع&نه بش&أن الوثيقتين اللتين صدرتا بشأن            

، وآذل&ك الج&دول الذي   722حال&ة المع&اهدات، الوث&يقة     
أرج&و م&نكم إذن أن نضيف، في      . يانات إحص&ائية  ب&ه ب&   

مك&ان م&ا ف&ي الفق&رة الثال&ثة، أن نض&يف إشارة إلسهام               
 .شكرا سيادة الرئيس. األمانة هذا

إن آان&ت الوفود توافق على      . ش&كرا : الرئFيس 
ذل&ك، سوف نسأل األمانة أن تصوغ مثل هذه الصيغة           

. وأن تض&عها ف&ي المك&ان الالئ&ق به&ا ف&ي الفق&رة الثالثة              
 .كراش

م&&&&ا م&&&&ن اع&&&&تراض،   . 4نن&&&&تقل إل&&&&ى الفق&&&&رة  
 .اعتمدت

 .اعتمدتما من اعتراض،  . 5الفقرة 

 .اعتمدتما من تعليق،  . 6الفقرة 

 .اعتمدتما من تعليق،  . 7الفقرة 

 .اعتمدتما من تعليق،  . 8الفقرة 

 .اعتمدت. 9الفقرة 

اس&&تعراض "، تح&&ت ع&&نوان  10اآلن، الفق&&رة 
 .اعتمدت من تعليق،  ، ما"مفهوم الدولة المطلقة

 .اعتمدت. 11الفقرة 

 .اعتمدت. 12الفقرة 

 .اعتمدت. 13الفقرة 

 .اعتمدت. 14الفقرة 

 .اعتمدت. 15الفقرة 

 .اعتمدت. 16الفقرة 

 .اعتمدت. 17الفقرة 

 .اعتمدت. 18الفقرة 

 .اعتمدت. 19الفقرة 

 .اعتمدت. 20الفقرة 

 .اعتمدت. 21الفقرة 

آ&&ي ن&&بدأ ف&&ي  س&&وف نس&&تغل الدق&&ائق المتبق&&ية   
معلوم&&&ات ع&&&ن أنش&&&طة "، L.235/Add.2ت&&&ناول الوث&&&يقة 

 ".المنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

 .اعتمدتما من تعليق،  . 1الفقرة 

 .اعتمدتما من تعليق،  . 2الفقرة 

 .اعتمدت. 3الفقرة 

 .اليونان. 4الفقرة 

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
ف&ي نهاية الفقرة الرابعة،     ): نس&ية فوري&ة م&ن اللغ&ة الفر      

علي&نا أن نش&ير آذل&ك إل&ى ب&يان مرآز القانون الفضاء              
 .األوروبي

 .السيد ماآدوغول: الرئيس

ت&&رجمة ) (األمان&&ة(مFFاآدوغول . ر. السFFيد ب
الفق&&رة تش&&ير إل&&ى . ش&&كرا: فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

ب&&يانات تق&&دم به&&ا ع&&دد م&&ن الم&&نظمات ح&&ول أنش&&طتها،  
بة لمرآ&&ز الفض&&اء األوروب&&ي فه&&ذه وجه&&ة  ولك&&ن بالنس&&

نظ&ر لوف&د وه&ذا المرآ&ز ف&ي واق&ع األم&ر حديث العهد              
ض&من ه&ذه الم&نظمات وقد علق على معلومات وفرها           

 .لنا، في واقع األمر، وفد أوآرانيا
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 .شكرا: الرئيس

ت&&رجمة ) (األمان&&ة(مFFاآدوغول . ر. السFFيد ب
ن أعل&&ن الوف&&ود بأن&&ه آ&&ا  : فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية  

ربما . ه&ناك تقرير عن هذه المنظمة في العام الماضي        
 .إذن، األمر ليس بجديد آما آنا نعتقد

 .اعتمدتما من تعليق، . 5الفقرة : الرئيس

 .اعتمدت. 6الفقرة 

 .اعتمدت. 7الفقرة 

 .اعتمدتال تعليقات، . 8الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 9الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 10الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 11الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 12الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 13الفقرة 

 .اعتمدت. 14الفقرة 

 .اعتمدتال تعليقات، . 15الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 16الفقرة 

 .اعتمدت. 17الفقرة 

س&أعلق ال&نظر ف&&ي مش&روع ال&تقرير وس&&نلتقي     
ربما ف&ي جلس&ة م&ا بع&د الظه&ر عل&ى الس&اعة الثال&ثة، و                

س&ننهي الج&زء الرئيس&ي م&ن المش&روع أوال، ث&م ننتقل              
إل&&&ى الفقرتي&&&ن المتص&&&لتين بالب&&&ند التاس&&&ع، ث&&&م وآذل&&&ك  
الفق&&&رات الت&&&ي نوقش&&&ت ه&&&ذا الص&&&باح ض&&&من الج&&&زء   

وم&&&ع ذل&&&ك فأعط&&&ي الكلم&&&ة . الرئيس&&&ي م&&&ن المش&&&روع
 .لألمين

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السFFيد ب
الرئيس، أود أن أخبر ش&كرا س&يدي    ): اللغ&ة اإلنكل&يزية   

الوف&&&ود بأن&&&ه تيس&&&يرا الع&&&تماد االس&&&تنتاجات الف&&&ريق     
، ف&&إن "مفه&&وم الدول&&ة المطلق&&ة "المعن&&ي بالب&&ند التاس&&ع  

األمانة ستعرض عليكم نسخة بالتعديالت مكتوبة باليد       
إذن، س&&&&نوفر لك&&&&م الص&&&&يغة  . ف&&&&ي ان&&&&تظار أن تط&&&&بع 

 .اإلنكليزية مكتوبة باليد في انتظار الترجمة فيما بعد

ه&&&ل ه&&&ناك أي اق&&&تراحات أخ&&&رى؟ : الرئFFFيس
ليس&ت ه&ناك اق&تراحات، إذن، رفع&ت الجلسة وسنلتقي           

 .على الساعة الثالثة لجلسة ما بعد الظهر

 05/13اختتمت الجلسة حوالي الساعة 

 


