
 
، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم&ؤرخ في     50/27أي&دت الجمع&ية العام&ة، بموج&ب ق&رارها             

توص&ية لج&نة اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                      
ويحتوي المحضر . التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية             

الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى  
 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة. مستنسخة من التسجيالت الصوتية

آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
لمحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غضـون                   نس&خـة م&ن ا    
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COPUOS/LEGAL/T.673  األمم المتحدة
محضر مستنسخ غير منقح  لجنة استخدام الفضاء الخارجي

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 673 الجلسة
 00/15، الساعة 2002أبريل / نيسان12الجمعة 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد فالديمير آوبال : الرئيس

 
للج&&&نة  673افت&&&تاح الجلس&&&ة أعل&&&ن : الرئFFFيس 

الفرع&&ية القانون&&ية للج&&نة اس&&تخدام الفض&&اء الخارج&&ي     
 .ألغراض السلميةل

زمالء، س&وف نواص&ل أوال ال&نظر في         أيه&ا ال&    
L.235/Add.2    من  17توقفنا بعد الفقرة    . ، الج&زء خامس&ا 

األم&&&ور الم&&&تعلقة "، اآلن خامس&&&ا L.235/Add.2الوث&&&يقة 
 ".دودهبتعريف الفضاء الخارجي وتعيين ح

هل لديكم أي تعليقات على  . 18نت&ناول الفقرة    
ه&&&ذا الج&&&زء، عل&&&ى ه&&&ذه الفق&&&رة؟ م&&&ا م&&&ن اع&&&تراض،   

 .اعتمدت

 .19الفقرة الفرعية ألف من الفقرة . 19الفقرة 

 .الفقرة باء

 .الفقرة الفرعية جيم

 .الفقرة الفرعية دال

 .الفقرة الفرعية هاء

؟  بأآمله&&&ا19اآلن بإمكان&&&نا أن نع&&&تمد الفق&&&رة  
 .اعتمدت

 .اعتمدتهل من تعليق؟ . 20الفقرة 

 .اعتمدت. 21الفقرة 

" وأع&&&&&رب ع&&&&&ن رأي مف&&&&&اده  . "22الفق&&&&&رة 
 .اعتمدت

 ".وأبدي رأي مفاده"مرة أخرى . 23الفقرة 

، ما من تعليق، "رأي لوف&د واحد  . "24الفق&رة   
 .اعتمدت

إع&&راب ع&&ن رأي  "، م&&رة أخ&&رى، 25الفق&&رة 
 .اعتمدت، "واحد

 .اعتمدتشيء، نفس ال. 26الفقرة 

 .اعتمدتما من تعليق، . 27الفقرة 

رحب&&&&&&&ت اللج&&&&&&&نة الفرع&&&&&&&ية  . "28الفق&&&&&&&رة 
 .اعتمدت، ما من تعليق، "القانونية

 .اعتمدت، "رأي لوفد واحد. "29الفقرة 

، ما من تعليق، "رأي لوف&د واحد  . "30الفق&رة   
 .اعتمدت

 ".بعض الوفود. "31الفقرة 

 .اعتمدت. 32الفقرة 
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 .اعتمدتتعليق، ما من . 33الفقرة 

 .اعتمدت. 34الفقرة 

ستس&تكمل األمان&ة ه&ذه الفق&رة بم&ا      . 35الفق&رة  
 .اعتمدتنقصت، 

الفق&&رة األخ&&يرة الخاص&&ة بالنص&&وص الحرف&&ية 
 .اعتمدتغير المنقحة، 

، استكملناها L.235/Add.2انتهي&نا من النظر في   
 .إذن

ال&&&نظر ف&&&ي "، س&&&ابعا L.235/Add.3نن&&&تقل إل&&&ى 
لدولية على المعدات المنقولة وفي اتفاقيات الضمانات ا

المش&&&&روع األول&&&&ي لل&&&&بروتوآول الم&&&&تعلق بالمس&&&&ائل  
 .اعتمدت. 1، الفقرة "الخاصة بالموجودات الفضائية

 .اعتمدتما من مشكل، . 2الفقرة 

س&&رد للوث&&ائق الت&&ي عرض&&ت عل&&ى   . 3الفق&&رة 
نظ&&&ر اللج&&&نة الفرع&&&ية، أل&&&ف وب&&&اء، م&&&ا م&&&ن تعل&&&يق،    

 .اعتمدت

ى إش&&ارة إل&&ى الوث&&&ائق،   م&&رة أخ&&&ر . 4الفق&&رة  
 .اعتمدت

 .اعتمدت. 5الفقرة 

، م&&ا م&&ن  "وأعرب&&ت وف&&ود أخ&&رى . "6الفق&&رة 
 .اعتمدتتعليق، 

 .اعتمدت. 7الفقرة 

 .اعتمدت. 8الفقرة 

 .اعتمدت. 9الفقرة 

 .اعتمدت. 10الفقرة 

 .اعتمدت. 11الفقرة 

 .اعتمدت. 12الفقرة 

، "أب&&&&&دت وف&&&&&ود رأي&&&&&ا مف&&&&&اده . "13الفق&&&&&رة 
 .اعتمدت

، "وجه&&&&&ة نظ&&&&&ر وف&&&&&د واح&&&&&د . "14رة الفق&&&&&
 .اعتمدت

، "وأعرب&&&&&&ت وف&&&&&&ود أخ&&&&&&رى. "15الفق&&&&&&رة 
 .اعتمدت

 .اعتمدتما من تعليق، . 16الفقرة 

، "رأي لوف&&&&&&د واح&&&&&&د"آذل&&&&&&ك . 17الفق&&&&&&رة 
 .اعتمدت

 .اعتمدت، "رأي لوفد واحد. "18الفقرة 

 .اعتمدتما من تعليق، . 19الفقرة 

 .اعتمدت. 20الفقرة 

، ما من تعليق، "واحدرأي لوف&د   . "21الفق&رة   
 .اعتمدت

 .اعتمدتما من تعليق، . 22الفقرة 

 .اعتمدتما من تعليق، . 23الفقرة 

 .اعتمدتما من تعليق، . 24الفقرة 

 .، فرنسا25الفقرة 

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
علينا أن نوفق   . ش&كرا س&يادة الرئيس    ): اللغ&ة الفرنس&ية   

اإلنكل&&يزي، ألن&&ه ف&&ي م&&ا بي&&ن ال&&نص الفرنس&&ي وال&&نص 
آ&ان من   . نهاي&ة ه&ذه الفق&رة انعكس&ت األم&ور ف&ي رأي            

المف&&ترض أن ي&&تم ال&&نظر ودراس&&ة المس&&ائل الخاص&&ة      
بمراق&&&بة الص&&&ادرات وبالترخ&&&يص ألي عمل&&&يات نق&&&ل 
س&اتلية، نهاي&ة الفق&رة ال تتناس&ب م&ع ال&نص اإلنكليزي              

ف&&ي ال&&نهاية، ف&&ي   . وآذل&&ك الص&&يغة بالفرنس&&ية ملتبس&&ة  
ي يكف&ي أن ن&نقل، وس&وف أقرأ النتيجة،          ال&نص الفرنس&   

بالنس&بة ل&نقل أي عمل&يات س&اتلية واآلثار ذات الصلة            "
والمترت&&&بة عل&&&ى عمل&&&يات ال&&&نقل الممك&&&نة والم&&&توخاة    
لالتفاق&ية والمشروع األولي آكل على الصادرات، أن         

 .نعكس الترتيب باللغة الفرنسية

أش&كر الس&يد ممثل فرنسا أرجو منه        : الرئFيس 
ستعالج . ساعدة لألمانة بالنسبة لصيغة أدقأن يوفر الم

 .األمانة هذا التعليق

 .اعتمدت. 25الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 26الفقرة 

، "رأي وف&&د واح&&د "م&&رة أخ&&رى  . 27الفق&&رة 
 .اعتمدت

 .اعتمدت. 28الفقرة 

 .اعتمدت، "وأبدت بعض الوفود. "29الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 30الفقرة 
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، االتح&&اد "ت بع&&ض الوف&&ودوأب&&د. "31الفق&&رة 
 .الروسي له الكلمة

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

 مكرر، فستعكس 31 أو الفقرة    31في الفقرة   . الرئ&يس 
آرائ&&نا بص&&رف ال&&نظر ع&&ن ح&&ل معض&&لة الدجاج&&ة أو     
البيض&ة، ولذل&ك ف&إن رأي&نا يج&ب أن ي&نعكس ه&نا، ففي             

ل&ة م&ا إذا أنيط&ت باألمي&ن الع&ام لألمم المتحدة مهمة              حا
المس&&جل، ن&&ود أن تطل&&ب أمان&&ة اللج&&نة الفرع&&ية رأي      
المستش&ار القانوني لألمين العام حول إمكانية ذلك وما         
س&&يكون لذل&&ك م&&ن أث&&ار م&&ن الناح&&ية المال&&ية أي لتعيي&&ن  

 .موظفين جدد يقومون بذلك

د أعتق. شكرا لممثل االتحاد الروسي   : الرئيس
بأنن&&&ي أع&&&رف أنك&&&م أث&&&رتم ه&&&ذا الموض&&&وع وط&&&بعا       

 مكررا، ألن ذلك سيعكس رأي 31سندرجه في الفقرة   
.  تعكس رأي عدة وفود  31وف&د واح&د ف&ي حي&ن الفقرة          

 . مكررا31إذن، سيدرج رأيكم في الفقرة 

ت&&&رجمة ) (األمان&&&ة(ماآدوغFFFال . ر. السFFFيد ب
. ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس ): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة اإلنكل&&يزية 

نا س&جالت بك&ل م&ا قال&ه االتحاد الروسي بشأن هذه       لدي& 
المس&ألة، ويمك&ن أن ن&درج بعض&ا م&نها، فإذا ما رغبتم         
فإنن&ي س&أترك األمر لألمانة فإنها ستقوم بذلك أو ربما           

 .سنصيغ فقرة ونطلعكم عليها

 إذن، م&&&&ا قال&&&&ه االتح&&&&اد الروس&&&&ي  :الرئFFFFيس
 . مكررا31سيدرج في الفقرة 

 .، فرنسا"وفودأعربت بعض ال. "32الفقرة 

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
بال&&نظر إل&&ى  . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس ): اللغ&&ة الفرنس&&ية 

االتف&&&اق ح&&&ول إدراج المس&&&ألة ض&&&من ج&&&دول أعم&&&ال   
ال&&&دورة المق&&&بلة ودراس&&&ته ف&&&ي إط&&&ار ف&&&ريق ع&&&امل،     

وأعربت بعض  "فأتس&اءل م&ا إذا آان عوضا أن نقول          
وما إلى ذلك، نقول " الوفود عن رأي مفاده بأن األمانة

اتفق&&ت اللج&&نة الفرع&&ية عل&&ى أن   "فحس&&ب، ب&&أن نق&&ول  
، أعتقد بأن "تطلب من األمانة أن تجري دراسة مبدئية

ه&ذا الموض&وع آ&ان مح&ل توافق في اآلراء داخل هذه          
 .وشكرا سيدي الرئيس. اللجنة الفرعية

إذن، س&&&&&نقول حس&&&&&ب الم&&&&&ندوب   : الرئFFFFFيس
ل&ى أن تطلب من  واتفق&ت اللج&نة الفرع&ية ع      "الفرنس&ي   
. 32، الحدي&&ث ه&&نا ط&&بعا ي&&دور ح&&ول الفق&&رة   "األمان&&ة

 .السيد ماآدوغول سيقوم بتوضيح هذا األمر

ت&&رجمة فوري&&ة  ) (األمان&&ة(السFFيد مFFاآدوغول 
 32الفقرة  . شكرا سيدي الرئيس  ): من اللغة اإلنكليزية  

تعكس المناقشات التي جرت في إطار البند الثامن وقد  
 إل&&ى اتف&&اق ح&&ول الب&&نود الت&&ي توص&&لت اللج&&نة الفرع&&ية

 46س&تدرج ف&ي جدول األعمال، وسأحيلكم إلى الفقرة          

البند الثامن  . حي&ث ي&رد ج&دول األعم&ال للدورة المقبلة         
م&ن ج&دول األعم&ال ه&ذا ف&ي نهاي&ة الب&ند الثامن هناك،         

، طبعا "أن ف&ريقا ع&امال سينش&أ لدراس&ة ه&ذه المسائل        "
ر ولك&&ن ل&&يس ه&&ناك م&&ا يح&&ول دون أن نغ&&ير ه&&ذا األم&& 

حي&ث إن ذلك آان في إطار المناقشة حول البند الثامن         
فإن&ه لم يكن هناك توافق في اآلراء، وهذا السبب الذي           

 .وشكرا. جعلكم تقدمون هذه المالحظة

 ه&&&ل ي&&&ريحكم ه&&&ذا؟ الس&&&يد م&&&ندوب :الرئFFFيس
 .فرنسا

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (فرنس&&ا(ويFFبو . السFFيد د
 أن ه&&&ذه اع&&&تقدنا فحس&&&ب، . ش&&&كرا): اللغ&&&ة الفرنس&&&ية 

المس&&ألة ل&&م تك&&ن موض&&وع اع&&تراض م&&ن الوف&&ود الت&&ي  
أدل&&ت بآرائه&&ا خ&&الل مناقش&&ة الب&&ند الثام&&ن م&&ن ج&&دول     
األعم&ال ولكن&نا ال نؤآ&د عل&ى ه&ذا االق&تراح بالتعديل،              
ف&&إذا رغب&&ت األمان&&ة أن تعك&&س المناقش&&ات آم&&ا وردت  

 .فإننا يمكن أن نوافق على ذلك

 .اعتمدتإذن : الرئيس

 .سا لها الكلمةالنم. 33الفقرة 

ترجمة فورية من   ) (النمسا(هيبلر  . السFيدة و  
أود فق&&ط أن . ش&&كرا س&&يدي الرئ&&يس): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

هل أن اآلراء التي  . أطل&ب توض&يحا بش&أن ه&ذه الفق&رة         
أعرب&ت ع&نها الوف&ود عكس&ت به&ذه الفق&رة أم أن ه&&ناك       
وف&دا واح&دا؟ ف&برأي ب&أن وف&دا واح&دا ه&و الذي أعرب                

 .وليس عدة وفودعن هذا الرأي 

هل . شكرا على طلب التوضيح هذا    : الرئFيس 
 .يمكن لألمانة أن تجيب

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن  ) (األمان&&ة(الال . السFFيد ب
حس&&&&ب . ش&&&&كرا س&&&&يدي الرئ&&&&يس): اللغ&&&&ة اإلنكل&&&&يزية

مالحظ&ات األمان&&ة ف&إن وفدي&&ن عل&ى األق&&ل أع&ربا ع&&ن     
 .هذا الرأي وليس وفد واحد

م&ا هي   س&تظل عل&ى    33إذن الفق&رة    : الرئFيس 
ه&&&&ل ه&&&&ناك تعل&&&&يقات أو مالحظ&&&&ات أخ&&&&رى؟  . عل&&&&يه

 .33اعتمدت الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 34سننتقل إلى الفقرة 

، 35ال تعل&&&&&يق بش&&&&&أن الفق&&&&&رة   . 35الفق&&&&&رة 
 .اعتمدت

ه&&&ل م&&&ن تعل&&&يق؟ ال تعل&&&يق، إذن  . 36الفق&&&رة 
 .اعتمدت

 .اعتمدت. 37الفقرة 

 .اعتمدت. 38الفقرة 
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 .اعتمدت. 39الفقرة 

اق&تراحات موجه&ة إلى لجنة استخدام     "تاس&عا، 
الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية بش&&أن ب&&نود 
جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورتها        

 .اعتمدت، 40الفقرة ". الثانية واألربعين

 .اعتمدتال تعليق، . 41الفقرة 

 .لديكم الكلمة. 42الفقرة 

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

ف&ي آخ&ر س&طر م&ن ال&نص اإلنكليزي           . س&يدي الرئ&يس   
ه&&ناك إش&&ارة إل&&ى اس&&تمرار ص&&الحية ال&&نظام الحال&&ي،    
وأع&&تقد أن آلم&&ة استص&&واب مع&&اهدة دول&&ية ق&&د يح&&يط    
ب&&&الغموض مس&&&ألة وض&&&ع مع&&&اهدة جدي&&&دة، وربم&&&ا أن  

 .الجدوى المستقبلية سيكون تعبيرا أفضل

 أليس&ت ه&ناك تعل&يقات جدي&دة؟ إذن،     :الرئFيس 
 .اعتمدت 42الفقرة 

، ال تعل&&يق، "رأت بع&&ض الوف&&ود. "43الفق&&رة 
 .اعتمدت

 .اعتمدتال تعليق، . 44الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 45الفقرة 

ه&&&&ذا تمه&&&&يد لمش&&&&روع ج&&&&دول    . 46الفق&&&&رة 
األعم&ال للج&نة الفرع&ية، فق&د ناقش&نا جميع المقترحات           

فيض&&&ة ف&&&ي المش&&&اورات غ&&&ير الرس&&&مية، بط&&&ريقة مست
وآذل&ك خ&الل الجلس&ات الرس&مية للج&نة الفرعية، ومع         
ذل&&ك فس&&أطلب م&&نكم إذا آان&&ت ه&&ناك جوان&&ب أخ&&رى       

 الفق&&رة اع&&تمدتت&&ودون إثارته&&ا؟ ال أرى تعل&&يقا، إذن،  
 .اليونان. 46

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

أع&رف المك&ان المالئ&م ألن&ه، ال في هذه الفقرة وال في             
الفق&&رات المق&&بلة، ح&&تى األخ&&يرة ط&&بعا، ل&&يس ه&&ناك م&&ا 
يعك&س اق&تراح ال&يونان القاض&ي بإج&راء مناقش&ة بشأن             

أود أن . مشارآة القطاع الخاص في األنشطة الفضائية
 .تعكس هذه الفكرة

ق أع&تقد أن الب&ند ال&رابع اعتمد بتواف    : الرئFيس 
اآلراء وال أرى لم&اذا تصرون على إدراج هذه الفكرة          
أو عك&س الفكرة الجديدة في هذا النص الذي سبق وأن       

 .وافقنا عليه

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
ط&بعا ليس&ت ل&دي مش&&كلة    ): فوري&ة م&ن اللغ&ة الفرنس&&ية   

، المسألة الوحيدة هي أنه ما إذا آان 46بالنس&بة للفقرة    

 الت&&ي اع&&تمدت  46ح س&&يدرج بع&&د الفق&&رة   ه&&ذا االق&&ترا 
وآما " مكررا، أو في آخر التقرير،     46ويك&ون بمثابة    

م&&ثال ن&&درج ذل&&ك ف&&ي   ". الفرع&&ية] ؟الفق&&رة؟[الحظ&&ت 
 .46الفقرة 

 .اعتمدتال تعليق، . 47الفقرة : الرئيس

 .اعتمدتال تعليق، . 48الفقرة 

ه&ل ه&ذه الفق&رة تعك&س آراء الوفد       . 49الفق&رة   
 .ن اعتمدتإذاإليطالي؟ 

 .50الفقرة الفرعية ألف من الفقرة . 50الفقرة 

 .الفقرة الفرعية باء

 .الفقرة الفرعية جيم

 .الفقرة الفرعية دال

 . بأآملها50اعتمدت الفقرة إذن، ال تعليق، 

 .اعتمدت. 51الفقرة 

 .واآلن لكم الكلمة السيد ممثل اليونان

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
هل . شكرا سيدي الرئيس  ): اللغ&ة الفرنسية  فوري&ة م&ن     

، نقول أن 52أستطيع أن أطلب منكم إضافة فقرة برقم 
ال&&&&يونان الحظ&&&&ت اق&&&&تراح إدراج المس&&&&ائل المتص&&&&لة 
بمش&ارآة القط&اع الخاص في األنشطة الفضائية وذلك         

 .في جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة الفرعية

أن&&&ا س&&&أعتبر ذل&&&ك فحس&&&ب، مج&&&رد : الرئFFFيس
وم&&ة، ألن&&ه م&&ن ال&&نادر ج&&دا أن يخ&&بر وف&&د بني&&ته أو   معل

باع&&&تزامه الق&&&يام بش&&&يء م&&&ا لل&&&دورة المق&&&بلة، ولذل&&&ك    
س&&أطلب م&&نكم، م&&ن فض&&لكم أن ال تص&&روا عل&&ى ذل&&ك،  
ط&بعا أن&ت ح&ر في تقديم هذا التعديل للنظر في الدورة             

 .أشكرك على تعاونك. المقبلة

أيه&&ا الس&&يدات والس&&ادة، ف&&يما يتص&&ل بالوث&&يقة    
L.235/Add.3         ه&ل هناك من يود اإلدالء بأي مالحظة؟ ،

 .الحمد هللا أننا تخلصنا من جزء من مشروع التقرير

س&نعود اآلن إل&ى الف&ريق الع&امل المعني بالبند         
� س&أطلب من األمانة     . التاس&ع �سنرفع اآلن جلسة   

اللج&&نة الفرع&&ية وس&&نعود إل&&ى تقري&&ر الف&&ريق الع&&امل       
 ترآ&&نا المج&&ال  وآم&&ا ت&&تذآرون. المعن&&ي بالب&&ند التاس&&ع 

 .مفتوحا بالنسبة لبعض النقاط وسنعود الستكمالها

�رفعت الجلسة حوالي الساعة� 
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 08/16استؤنفت الجلسة حوالي الساعة 

ب&&دأ الرئ&&يس آلم&&ته وأدل&&ى بب&&يان ث&&م أعطي&&ت   [
الكلم&ة لوف&د ال&يونان، ال&ترجمة الفوري&ة بدأت فقط عند             

 ].نهاية بيان وفد اليونان

ت&&&رجمة  ) (ل&&&يونانا(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
�): فوري&ة م&ن اللغ&ة اإلنكل&يزية       �، وإال فإن الدول    

]. ؟ي&&&تعذر س&&&ماعها؟[أو ب&&&يانات ال&&&دول لل&&&تعاون م&&&ع  
 .شكرا

أفه&&م أن . ش&&كر للس&&يد مم&ثل ال&&يونان : الرئFيس 
 .هذه نصيحتكم لنا في المستقبل

س&أعود اآلن إل&&ى االق&&تراح ال&&ذي طرح&&ته م&&نذ  
ممثل اليونان، لحظات والذي حظى بالتأييد الكريم من     

 .قبلهل يحظى هذا االقتراح بالقبول؟ ال تعديل، 

إذن بهذا نحسم مسألة من المسائل المتبقية، ثم     
ه&ناك مس&ألة أخ&رى، ال، ه&ذا آ&ل ما في جعبتنا، إذن،                
آ&ان ه&ذا يس&ري عل&ى الفقرتي&ن الثامنة عشر والسابعة        

 .عشر

إذن، انتهي&&&نا م&&&ن ج&&&دول األعم&&&ال، أو أنج&&&ز  
ويمكن أن نعتمد التقرير    .  راق لكم  جدول األعمال، إن  
 .اليونان. آكل في هذه اللجنة

ت&&&رجمة  ) (ال&&&يونان(آاسFFFابوغلو . السFFFيد ف
نح&&ن ل&&م نح&&تفل   . ش&&كرا): فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الفرنس&&ية  

بش&&كل آ&&اف بالع&&يد األربعي&&ن للج&&نة الفرع&&ية، ربم&&ا،     
وه&ذا أضعف اإليمان، أود أن نورد في التقرير إشارة          

 أن&&&ا ق&&&رأت ص&&&باح ال&&&يوم   .بس&&&يطة إل&&&ى ه&&&ذا الح&&&دث  
الص&فحات األول&ى م&ن أول محاض&ر موجزة، وقد أثر            

] ؟يتعذر سماعها؟] [؟ي&تعذر سماعها؟  [ه&ذا عل&ي، فق&د       
] ؟آـبروجي&&&&ن؟[ش&&&&خص وغ&&&&يرهم زم&&&&الء موازي&&&&ن 

إذ أنه في   . وغ&يرهم أس&هموا في تأسيس قانون الفضاء       
ه&&ذه الجلس&&ات األول&&ى للجنت&&نا الفرع&&ية، ف&&إن االتح&&اد     

قا والوالي&ات الم&تحدة قد اقترحا اعتماد        الس&وفييتي س&اب   
إذن، . الم&بادئ الت&ي تم&ثل اآلن ل&ب المعاهدات الخمس       

علي&&نا أن نع&&رض س&&طرين أو أق&&ل أو أآ&&ثر ع&&ن ه&&ذا      
. االح&تفال، وه&ذا أم&ر يه&م البش&رية آكل على أية حال         

 .شكرا جزيال

ش&كرا للس&يد مم&ثل ال&يونان، ويمكن         : الرئFيس 
ح&&ته، ونطل&&ب م&&ن  أن نواف&&ق عل&&ى االق&&تراح ال&&ذي طر 

األمان&ة عل&ى أية حال أن تورد صيغة مناسبة إلعراب    
 .عن هذا الوضع

إذن، به&&&&&ذا ننته&&&&&ي م&&&&&ن ال&&&&&دورة الواح&&&&&دة     
واألربعي&ن للجنة الفرعية القانونية المتفرعة عن لجنة        

وت&&تذآروا، . االس&&تخدامات الس&&لمية للفض&&اء الخارج&&ي 
آم&ا ذآرت في بداية الدورة أن هذه هي دورة احتفالية          

م&ن ث&م فه&ي عالمة بارزة في طريقها لتطوير قانون            و

وإن&نا نعم&ل معا من أجل مزيد من         . الفض&اء الخارج&ي   
 .اإلنجازات في هذا الصدد

ه&&&ل ه&&&ناك وف&&&د ي&&&ود أخ&&&ذ الكلم&&&ة؟ االتح&&&اد     
 .الروسي

) االتح&&اد الروس&&ي(آولوسFFوف . م. السFFيد ي
س&&يادة الرئ&&يس، ): ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن اللغ&&ة الروس&&ية(

بع&&&ض زمالئ&&&نا أدوا تهن&&&ئة االتح&&&اد  بم&&&ا أن . أش&&&كرك
الروس&ي عل&ى الع&يد الواح&د واألربعي&ن من أول رحلة             
به&&ا رائ&&د فض&&اء إل&&ى الفض&&اء الخارج&&ي، فإن&&نا ن&&ود أن  
نع&&رب ع&&ن امت&&نانا لك&&م ونض&&&يف م&&ا يل&&ي ي&&ا س&&&يادة        

 .الرئيس

ال&يوم، عش&رة مالحين فضائيين ورواد فضاء        
ه&&م عل&&ى مت&&ن محط&&ة الفض&&اء الدول&&ية، وف&&ي الج&&زء      

روس&&&ي م&&&ن ه&&&ذه المحط&&&ة الدول&&&ية يح&&&تفلون بالع&&&يد  ال
الدول&ي الرت&ياد الفض&اء، وهم في هذه اآلونة يتناولون           

وحي&&&نما ص&&&عد ي&&&وري . عش&&&اء عل&&&ى س&&&بيل االح&&&تفال
غاغاري&ن عل&ى متن سفينته لكي يدور حول العالم قال           
أن ه&&ذه ال&&رحلة خ&&يرها يع&&ود عل&&ى البش&&رية جم&&يعا،      

أن يس&&&تخدم وبلدن&&&ا ق&&&د أآ&&&دت م&&&رة أخ&&&رى أنه&&&ا ت&&&ود  
وغاغارين عينه، حينما . الفضاء استخداما سلميا آامل

أت&ى م&ن رحلته وأنهى رحلته هذه، قال عبارة شهيرة،           
قال أنه من الفضاء الخارجي إن آوآب األرض جميل 

ول&و أن&ه آان بيننا اآلن لرأى        . وإن آ&ان ص&غير وهش&ا      
أن رؤي&&ته ق&&د تحقق&&ت وأن&&ه لك&&ان ق&&د ح&&بذ ع&&دم وج&&ود    

 .شكرا. لفضاء الخارجيسباق تسلح في ا

ش&كرا للس&يد مم&ثل االتحاد الروسي        : الرئFيس 
 .على بيانه

إذن، ق&بل أن أرف&ع ه&ذه الجلسة أو هذه الدورة      
وأنه&يها، أود أن أع&رب ع&ن ش&كرنا لك&ل من اشترآوا             
مع&نا ف&ي ه&ذا العم&ل ف&ي ه&ذه الدورة، ولم نكن نوصل                

أوال، أتوجه بالشكر إلى . إل&ى ن&تائج لوال مساعدتهم لنا     
المترجمي&ن الفوريي&ن في مقصورات الترجمة، والذين       
ق&اموا بك&ل اللغ&ات الرس&مية ف&ي األمم المتحدة بتسهيل              
عمل&نا ومناقش&اتنا الت&ي تكتسي بعض التعقيد في بعض     
األح&&يان، وأح&&يانا يحم&&ى وطيس&&ها وإن آان&&ت ش&&ائقة      

 .وطيبة

آم&&ا ن&&توجه بالش&&كر أيض&&ا إل&&ى آ&&ل خدم&&ات       
تحريريي&&&&ن الذي&&&&ن المؤتم&&&&رات، وإل&&&&ى المترجمي&&&&ن ال

ت&رجموا الوث&ائق الت&ي نح&ن ن&تعامل معها والمراجعين            
والمحرري&&&&ن الذي&&&&ن يس&&&&اعدونا عل&&&&ى تحس&&&&ين ه&&&&ذه    

وبطبيعة . االق&تراحات والص&يغ والب&يانات وهل&م جرى        
الح&&&ال ن&&&توجه بالش&&&كر إل&&&ى المش&&&رفين عل&&&ى الوث&&&ائق 
وعل&&&ى توزيعه&&&ا، وتل&&&ك الوث&&&ائق الت&&&ي وزع&&&ت عل&&&ى  

 .الوفود في هذه الدورة

واآلن أتوجه إليكم أنتم . ا آل ما في جعبتي    ه&ذ 
بالش&&&&كر عل&&&&ى اش&&&&تراآكم ف&&&&ي ه&&&&ذه ال&&&&دورة وعل&&&&ى   
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إس&&هاماتكم ف&&ي نج&&اح ه&&ذه ال&&دورة، وأتم&&نى لك&&م آ&&ل       
وع&&ود حم&&يد إل&&ى بلدانك&&م س&&واء بالطائ&&رة أو      . الخ&&ير

ولكن قبل أن أرفع الجلسة، أو      . بالقط&ار أو بالس&يارات    
 .الدورة آلها، استراليا لها الكلمة

ت&&رجمة فوري&&ة م&&ن ) (اس&&تراليا(بFFيل . سFFيد اال
ال أود أن أط&&يل ه&&ذه الجلس&&ة ولك&&ن ): اللغ&&ة اإلنكل&&يزية

فقط أود أن أعرب عن شكرنا للعمل الطيب الذي قمت 
به في األسبوعين الماضيين، وهذا قد مكننا من إحراز 

آما نتوجه بالشكر أيضا لألمانة . تقدم، وهذا مثل طيب
ونش&&&كر أخ&&&يرا . ي قدم&&&تهاعل&&&ى المس&&&اعدة الق&&&يمة الت&&&

زمالئ&&نا ف&&ي القاع&&ة عل&&ى ه&&ذا ال&&نهج اإليجاب&&ي ال&&ذي       
 .شكرا جزيال. اعتمدناه في األسبوعين الماضيين

 .شكرا للسيد ممثل استراليا: الرئيس

 .اآلن، انتهت الدورة

 20/16اختتمت الجلسة حوالي الساعة 

 


