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حمضر مستنسخ غري منقح  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي

   يف األغراض السلمية
 
 

 ٥٤٩ الجلسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠٠٥يونيو / حزيران١٧الجمعة 
 فييـنا

 
 )نيجيريا(أبيدون . السيد أ: الرئيس

 
 ١٠/١٥الجلسة حوالي الساعة فتتحت ا

ية للجنتنا     اح صبال أفتتح الجلسة   :الرئيس
ننتقل اآلن إلى دراسة جدول األعمال     سننظر في  و

 .مسف دقيقة لو سمحت   آ ،١٤البند 

 ١٣بعد ظهر اليوم سنواصل دراسة البند  
أن   إلى الخاص بالمسائل األخرى وأدعوا األعضاء      

قة    يتذآروا المناقشات التي دارت وخاصة تلك المتعل          
نعد نص قلنا إننا سوف   بالورقة المقدمة من الرئاسة و    

 وعندما يصلنا هذا النص      آلنلكم وهذا النص قد أعد ا   
سوف يوزع عليكم وبعد ذلك وعندما نأتي إلى الجزء    
الذي يجب أن يقدم أو أن يضاف إلى التقرير سوف             
نناقش هذه الفقرة فقط إذًا لن نناقش الورقة الموزعة               

م   وسوف أقد.نناقش فقط الجزء الذي يدرج في التقرير        
زء الذي توقفنا فيه قبل          إذا فلنواصل الج    لكم هذا الجزء   

تناول الغداء بالنسبة للتقرير وهو الضميمة األولى       
 ونبدأ    ١٣٠زية الفقرة   ي باللغة اإلنكل   ١٩وهي الصفحة    

 باللغة    ٢٧ باللغة اإلنكليزية الصفحة      ٢١ الصفحة    نإذ
  النظر في   ٥ الفقرة   ن مشروع البروتوآول إذ ، العربية

 .ا  ال أرى إعتراض  ؟أمشروع البروتوآول هل نبد

 .تعتمد ١٣١ونبدأ بالفقرة   

 .تعتمد ١٣٢

 يجب أن نضع شيء      ١٣٣لـ  بالنسبة  ١٣٣
وسوف نضيف هذا الشيء برئاسة       فالديمير،  قبل آلمة   

 .الديمير آوبال ف

  .صوبتني األمانة وهذه الفقرة سليمة      : الرئيس
 .تعتمد آما جاءت    ١٣٣الفقرة 

 .تعتمد ١٣٤

  .اعتمدت ١٣٥

 .تعتمد ١٣٦

 .تعتمد ١٣٧

 ١٤٨ وحتى ١٣٨ بالنسبة لهذه الفقرة  ١٣٨
هذه ليست وجهات نظر اللجنة ولكنها وجهات نظر          

 الوفود أن يستعرضوا هذا الجزء    نالوفود وأطلب م  
 .بعناية

 .تعتمد سويا ١٤٠ و ١٣٩الفقرة 

 .تعتمد فقرة طويلة  ١٤١

 .تعتمد ١٤٢
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 .تعتمد ٢٩ الصفحة   ١٤٣

 .تعتمد ١٤٦ وحتى ١٤٤

 .تمدتع ١٤٨ و١٤٧

الجزء السادس الصفحة التالية         إلى  نفتتح اآلن 
ولية في تسجيل   دممارسات الدول والمنظمات ال    

 .تعتمد ١٥٠و ١٤٩ ،األجسام الفضائية   

 ١٥٢ و١٥١

 .تعتمد ١٥٣

يم ودال،    جو اءبو لف  بفقراتها الفرعية أ  ١٥٤
 .تعتمد

 .تعتمدان ١٥٦ و١٥٥الفقرتين 

الجزء التالي الجزء السابع مشروع جدول           
 للجنة الفرعية القانونية       ٤٥ألعمال لمؤقت للدورة  ا

 ١٥٩و ١٥٨ و١٥٧

 .اعتمدا ١٥٨و ١٥٧

 .تعتمد  ١٥٩الفقرة 

 .تعتمد ١٦٢ و١٦١ و١٦٠

 .تعتمد ٤ و٣و ٢و ١ بالفقرات الفرعية   ١٦٣

فردة ن  البنود الم ، والسادس  سالجزء الخام    
 البنود التي ينظر فيها في إطار خطة            ٦ و ٥للمناقشة   

 والمنظمات الدولية في تسجيل       لالدوالعمل ممارسات   
 .تعتمد ،األجسام الفضائية   

 .تعتمد،  الفرعية  ٨البند الجديد الفقرة   

 بذلك نكون قد انتهينا من   ،السادة األعضاء 
مشروع التقرير الخاص      الثاني،    من الفصل  ال وديمج

بالفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء استعراض           
هاء،    افة جزء    إض الثاني  الفصل   ،الحالة الراهنة    

 . المجر اآلن  ،٥ إلى  ١الفقرات من  

ترجمة فورية من    (المجر  (بوث  . السيد ي
 فيما يتعلق     ، شكرا السيد الرئيس ): اللغة اإلنكليزية  

... بالجزئين التاليين وذلك فإننا نعتقد أن الفقرات ج و         
فإن الفقرات أشارت إلى العروض وغيرها ولذلك             

ذه األجزاء طبقًا       فإنني أقترح أن نقوم باستعراض ه    
 .للفقرات المشار إليها    

 أن ال تكونوا معترضين    نمل إذ آ: الرئيس
 ن  إذ،٥ على  ١ من اءعلى ذلك الفقرات الفقرة ه    

 .تعتمد

 في الصفحة الثانية باللغة          ٧ و ٦الفقرتين 
 .العربية

 .تعتمد ن الصفحة الثانية إذ    ١٠ و٩ و٨

 .تعتمد ١٤ و١٣ و١٢و ١١الفقرة 

 .تعتمد ١٥فقرة  الفضاء والمجتمع ال   

 .)و(حتى ) أ(تها الفرعية من   ا بفقر ١٦الفقرة 
 .الكلمة لليابان  

ترجمة فورية من   ) (اليابان (مياآي . السيد م
شكرًا سيدي الرئيس تصويب طفيف       ): اللغة اإلنكليزية  

اسم المرآز غير السليم وهو مرآز  ) د (قرة ففي ال 
 .تاآيمي

 .األمانة ستصوب هذا  : الرئيس

ترجمة فورية من   ) (اليابان (ي مياآ. السيد م
  ة نلغي آلم ، من مرآز تاآيمي): اللغة اإلنكليزية  

المرآز قبل آلمة اليابان بالكلمة اإلنكليزية واليابان          
هي الكلمة األخيرة في هذا الجزء وبعدها آلمة           

 نلغي آلمة المرآز ونترك الكلمة على         نالمرآز إذ 
 .يكو هو شخص وليس مرآز   ش تاآيمي  .حالتها 

 .فرنسا: سالرئي

ترجمة فورية من    ) (فرنسا(ليكريك . السيد ك
شكرًا السيد الرئيس أقترح إيضاحًا        ): اللغة الفرنسية   

روا اللجنة عرض       حتى يفهم اللذين لم يحض   ) أ(للفقرة 
 عرض من ، اريس ايروسبيسيال  غمن اتحاد الشباب  

 .اريس ايروسبيسيال  غ ، اتحاد منظمة الشباب   

شكرك على   األمانة سجلت ذلك وأ  : الرئيس
 بعد التعديل    ١٦هذا اإليضاح هل أن نعتمد الفقرة      

تعتمد هذه الطفيف المقدم من آل اليابان وفرنسا    
 .الفقرة

 .ال  بروفسور آوب .١٧الفقرة 

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
شكرًا السيد  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية  (

نا نشير إلى     الدآتور بيتر لفت انتباهي إلى أن     ،الرئيس 
 في المناقشات وبعد ذلك       الوفود التي شارآت  

لوجود فقرة    هناك ضرورة   ذلك فربما   لالعروض و
 .١٧ و١٦تسبق الفقرتين   
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 هل نعتمد الفقرة     ،  نعكس ذلك ن،إذ: الرئيس
 وسوف    ال، بعد االقتراح من البروفسور آوب ١٧

 ن إذ ،نعكس ذلك في المكان المالئم هناك ورقة هنا      
 .واألمانة سوف تقرأ علينا هذه الفقرة     مكرر  ١٧الفقرة 

ترجمة     ) (األمانة (رودريغيز . السيدة ن
شكرًا سيدي الرئيس    ): فورية من اللغة اإلنكليزية  

 تقول ما   ١٧ مكرر تأتي بعد الفقرة   ١٧اقتراح بالفقرة    
برنامج   فإن  سجلت اللجنة أنه منذ الدورة السابقة       ،يلي

 مع    األمم المتحدة الخاص بالخصائص بالتعاون        
توزيع من خالل    ) أ (،اليونسكو قد قام باألنشطة التالية    

ناسا   السكو البرامج المتعلقة بالمواد التعليمية و     ياليون
 .والعلوم األساسية الفضائية والتطبيقات التكنولوجية         

عقد مجموعة من ورش العمل التعليمية      ) ب(
مايو   / أيار٢٧ إلى  ٢٣والتربوية في نيجيريا في      

 ومنذ الدورة األخيرة فإن   .مة نيجيريا بالتعاون مع حكو 
برنامج التطبيقات الفضائية التابع لألمم المتحدة             

  ، سكو قد قام باألنشطة التالية       يوبالتعاون مع اليون 
سكو البرامج الخاصة بالمواد        يتوزيع من خالل اليون 

) ب(التعليمة والناسا والعلوم التطبيقة التكنولوجية      
  ٢٣ نيجيريا من   عقد مجموعة من حلقات العمل في      

 تنظم مع معهد األبحاث  ٢٠٠٥مايو عام / أيار٢٧إلى 
 .ائية ومنظمات التنمية في نيجيريا     الفض 

) ب (١٧شكرًا هذه هي الفقرة : الرئيس
 .ن نوافق إذ  ؟مكرر هل توافقون عليها 

 .تعتمد  ١٨الفقرة 

 .تعتمد  ١٩الفقرة 

 .تعتمد ٢٠الفقرة رقم  

 .تعتمد ٢١

 . فرنسا ، سويا٢٣ و٢٢

ترجمة فورية من    ) (فرنسا(ليكريك . يد كالس
 اقترح أن     ، شكرًا السيد الرئيس ): فرنسية اللغة ال 

 حتى    ، الكلمات التالية   ٢٢نضيف في نهاية الفقرة    
نعكس ما قالته فرنسا حول هذا البند من جدول            
األعمال وبرامج تطوير األنشطة الفضائية في أوساط         

 .يسنكالشباب عن طريق ال   

 والفقرة     نإذ ٢٢ الفقرة   هل نعتمد: الرئيس
 تعتمد الفقرات من  ن إذ؟ بعد هذا التعديل الطفيف  ٢٣
 . فرنسا .٢٦ إلى ٢٤

ترجمة فورية من    ) (فرنسا(ليكريك . السيد ك
  ، شكرًا سيدي الرئيس ونقطة إيضاح   ): اللغة الفرنسية  

ن بعد ال يشكل خاصية طبية منفردة         شخيص ع  الت
قترح    ولكن ا ، ولكنها ضمن مجموعة من الممارسات   

ما يلي في النص الفرنسي أخذت اللجنة علمًا بالعديد            

من المبادرات الوطنية المتعلقة بعملية االستخدامات             
في المناطق الريفية وغيرها بما في ذلك معالجة             
األمراض الجلدية وعالج السريع واألمراض المدارية         

 ونقول مع استخدام     ، والتعديل هنا نضع فاصلة    
 .التشخيص عن بعد من و بدًال،التشخيص عن بعد 

 .)والنص العربي الثاني والتشخيص عن بعد     (

هل نوافق اآلن على هذه الفقرات        : الرئيس
 و٢٧تعتمد الفقرات الثالثة األخيرة      ،٢٦ إلى ٢٤من 
 . اليابان  .٢٩ و٢٨

ترجمة فورية من   ) (اليابان (مياآي . السيد م
 أعربنا عن   ، شكرًا السيد الرئيس ): اللغة اإلنكليزية  

تمامنا بأهمية ورش عمل األمم المتحدة الخاصة             اه
 فإننا نود أن    ،بتطوير المفاهيم الخاصة بالفضاء      

نضيف آلمة ورش عمل منظومة األمم المتحدة في          
 .هذا الجزء 

 .الكلمة لألمانة   : الرئيس

ترجمة     ) (األمانة (رودريغيز . السيدة ن
 حتى    ، سيدي الرئيس ): فورية من اللغة اإلنكليزية     

  ، تراح اليابان فيمكن أن نقدم ما يلي      نستجيب الق
 ، والحظت اللجنة أن هنالك ورشة عمل ستعقد في        

 ويمكن لليابان أن يعطينا    ،وسوف نعطي التاريخ 
 .المكان فيما بعد  

اعتمدنا    ٢٩ و٢٨ و ٢٧واآلن نعتمد الفقرات   
 .٢٩ نسينا الفقرة   ،سفآ ، هذه الفقرات 

واآلن سيداتي سادتي ألفت نظرآم إلى      
 الفقرات     ،لفصل الثاني الفضاء والمياه       ا ٣الضميمة  
 )أ (٣ و٣اعتمدناها  ) ز(من الجزء    ٢ و ١الفقرتين 

 .اعتمدناها) ج(و) ب(و

 .اعتمدناها ٤الفقرة 

 .اعتمدناها ٦ و٥

 .اعتمدت ٩و ٨و ٧

 .اعتمدناها ١٢و ١١ و٩

 .اعتمدناها ١٤ و١٣

 .اعتمدت ١٦ و١٥

 .اعتمدت  ١٧الفقرة 

 .اعتمدت ١٩ و١٨

 .اعتمدت ٢١ و٢٠
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 . فرنسا٢٤ و٢٣ و٢٢

ترجمة فورية من    ) (فرنسا(ليكريك . السيد ك
ة   أظن أن الكلم  ،شكرًا سيدي الرئيس ): اللغة الفرنسية   

 هي غير موجودة   التي استخدمت في النص الفرنسي     
ولكن الترجمة تؤيد للمندوب الفرنسي أن الكلمة        

وهذا ينص بالنص     [نسية   رموجودة في اللغة الف   
 .]الفرنسي فقط  

 .األستاذ آوبال: سالرئي

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
سيدي الرئيس    ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   (

 . هل تسمحون بذلك  ١٨أود أن أرجع إلى الفقرة    

 .نعم: الرئيس

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
خر السطر    آ في  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    (

متابعة التوصيات التي قدمت في          هنالك جملة تقول     
 ماذا هو    ،مختلف األحداث المتعلقة بالفضاء والمياه         

 . تسونامي آان حدث مثالً   ؟ المقصود باألحداث  

ولكن  ، أعرف ما هو المقصود    اأن: الرئيس
 .ود بذلك هو النشاطات هل هذا صحيح      المقص

ترجمة     ) (األمانة (رودريغيز . السيدة ن
 .نعم): فورية من اللغة اإلنكليزية   

 .قول أن النشاطات    نبدل األحداث  : الرئيس

  ٢٢ نرجع إلى حيث آنا أي الفقرات           ،واآلن
احك نعتمد الفقرة     ر باقت شكرًا لألستاذ آوبال و   ٢٤ إلى
 . الكلمة لكندا  .٢٤ إلى  ٢٢ و١٨

ترجمة فورية من    ) (آندا(أوتارا   . السيد ت
بعد ما قاله زميلنا من فرنسا فإن آلمة       ): اللغة الفرنسية   

 بالفرنسي توجد وهي مختلفة عن       ]بارة فرنسية؟  ع؟[
عبارة  ؟[ التي اقترحها   ]عبارة فرنسية؟  ؟[آلمة  

  ]عبارة فرنسية؟  ؟[ هي دراسة األشجار و    ]فرنسية؟ 
 تغطي    ]عبارة فرنسية؟  ؟[هي دراسة الغابات ولذا فإن         

 هذا   . فهي تفتح األفاق أآثر    ]عبارة فرنسية؟  ؟[آذلك  
نص الفرنسي وأقترح       تدقيق بالنسبة للغة الفرنسية بال       

 .دوب آندا أن نبقي على النص شكراً    يقول من

 نعم ولكن بدون    ؟هل توافقون فرنسا  : الرئيس
 و٢٣ و٢٢ سنبقي على النص الموجود واآلن       .حماس 
  .اعتمد  آل هذا ٢٤

أي   ) ح (يداتي سادتي اآلن نمر إلى الجزء      س
تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة      

 ؟  توافقون٢٧ و ٢٦ و٢٥رات   ق الف٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٦
 .الفقرات   اعتمدنا

 لدى األمانة وستملي عليكم     ٢٨هنالك الفقرة    و
 .٢٨بسرعة اإلمالء الفقرة   

ترجمة     ) (األمانة (رودريغيز . السيدة ن
سيدي الرئيس إن هذه   ):فورية من اللغة اإلنكليزية  

الفقرة تأخذ بعين االعتبار المعلومات التي وصلتها        
نة تناشد     والفقرة ستكون آما يلي اللج   ١٢حسب البند  

سيا أن تصل إلى إتفاق حول رئيس         آمجموعة بلدان  
مة للجمعية     للجنة الفنية والعلمية قبل الدورة القاد      

 .العامة لألمم المتحدة   

سيداتي سادتي هل توافقون على    : الرئيس
  ٢٨اعتمدنا ذلك   ، نعم؟هذا االقتراح من األمانة   

 .معتمد

ترجمة     ) (األمانة (ز رودريغي. السيدة ن
 ، مكرر٢٨ثم هنالك  ): فورية من اللغة اإلنكليزية   

با الغربية والبلدان    واللجنة الحظت أن مجموعة أور    
 من   ]يتعذر سماعها؟  ؟[األخرى وافق على ترشيح     

و ٢٠٠٨البرتغال ليشغل منصب نائب رئيس للجنة        
٢٠٠٩. 

 هل   )ب (٢٨سمعتم هذه الفقرة   :الرئيس
ال يسمع مندوب     . اعتمدناها  ، م نع؟ توافقون على ذلك 

 .اليونان

ترجمة    ) (اليونان(آاسابوغلو . السيدة ف
 الشيء الوحيد هو أن       ):فورية من اللغة اإلنكليزية     

نغير العنوان للتشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها           
 إلى ٢٠٠٧و ٢٠٠٧ و٢٠٠٦الفرعيتين للفترة  

٢٠٠٨. 

 ثم مسائل أخرى    ؟ هل اعتمدنا ذلك: الرئيس
 ، ٣١ و٣٠ و٢٩في أعمال اللجنة الفقرات     المشارآة  

قبل اعتماد الفقرات في هذا الفصل فإني أود لفت نظر              
  ٤٥التي تقول وفق الفقرة   و ٢٩الوفود إلى الفقرات   

 نظرت اللجنة في      ٥٩/١١٦لقرار الجمعية العامة      
لهيئات التي    واسبل لتحسين مشارآة الدول األعضاء        

تفاق في     تتمتع بصفة مراقب في أعمالها بغية اال       
  .دورتها الحالية على توصيات محددة في هذا الصدد         

 فالفقرتان    ٣١ و٣٠وعندما تنظرون إلى الفقرة   
 ،  األمانة تقول إننا لن نفتح نقاشاً      .تذآران دور الوآالة  

 ولذا  ، شيئًا بهذا الصدد األمور بسيطة    مولذا لم نقد
أنا اآتفيت بلفت نظرآم إلى          و.٣١ و٣٠و  ٢٩ فنعتمد

 .اعتمدنا ثالث فقرات    . هنا هذا الفراغ 

 على    ٣٤ إلى  ٣٢واآلن نمر إلى الندوة الفقرة      
 . الكلمة لليابان   )في النص العربي  ( ٧ و ٦الصفحة   

ترجمة فورية من   ) (اليابان (مياآي . السيد م
سيدي الرئيس آما ذآرت بالنسبة        ): اللغة اإلنكليزية  

للفصل الماضي السابق فإننا نود أن نقول أننا قبل هذه            
 قدمها   "الفضاء وعلم اآلثار    "دوة ندوة عنوانها الن
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 ٢٠٠٥يونيو / من حزيران ١٠ من اليابان في  ناآاتا 
 . شكرًا سيدي الرئيس  .الندوة في اطار هذه  

عيد هذا يهل يمكن لليابان أن   : الرئيس
 .االقتراح بسرعة االمالء 

ترجمة فورية من   ) (اليابان (مياآي . السيد م
بان قبل هذه الندوة قدم     يقول اليا ):اللغة اإلنكليزية  

عرض بعنوان للفضاء وعلم اآلثار من يوشيكومي    
 في اطار     ٢٠٠٥يونيو / من حزيران١٠ناآاتا في  

ها من الفقرة السابقة       نفس الندوة أي هذه معلومة نخرج    
 .ونضعها هنا 

 و٣٠ الفقرات  نعتمد بهذا التعديل :الرئيس
 . نعم؟ توافقون على ذلك ٣٤ و٣٣

 توافقون   ٣٦ و٣٥ن  صفة المراقب الفقرتا    
 .اعتمدنا  ، نعم؟٣٦ و٣٥على 

تراح الرئاسة أن       ق وا٣٨ و٣٧الفقرتان  
نحذف الفقرتين وسأطلب من األمانة أن تتلوا علينا           

 .النص الجديد وأعتقد أنه وزع عليكم األستاذ آوبال   

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
إن التوزيع    ):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   (
تخذ بعض الوقت وفي األثناء أود أن أبدي تحفظًا            سي

 وذلك ألنكم تتذآرون ال شك أننا   ٣٠حول الفقرة   
عندما تناقشنا في تقرير اللجنة الفرعية القانونية الفقرة         

 تحتوي على نفس الكلمات الموجودة هنا ولذا فإن         ١٦
 في التقرير في     ١١٦الفقرة التي ذآرت الفقرة      

 .ا إذ أنها مجرد إعادة    يمكن أن نحذفه  ١الضميمة  

فس الشيء       تقول ن  ،تقول األمانة  : الرئيس
إذ هي نافلة وإننا سنأخذ         ولذا سنحذف هذه الجملة      
  . ونوافق على ذلك شكراً     .رأيكم بعين االعتبار وشكراً 

 .االكلمة ألوآراني  

ترجمة فورية     ) (اوآرانيا (زوباك  . السيدة ن
رجع  سيدي الرئيس إني أود أن أ  ): من اللغة الروسية  

 في النص    ، من هذه الفقرة  ٢ الجملة  ٢٢إلى الفقرة  
 في   ، الروسي ال أعرف ما هي النصوص األخرى       
آز   رالنص اإلنكليزي ال بد أن نتحدث هنا عن الم        

 وهذا    ، القومي للتدريب الفضائي للشباب في أوآرانيا         
 الرسم للمرآز ثم أود أن نضيف آذلك     م االسهو

نا عندما قدمنا   المرآز القومي لقانون الفضاء إذ أن    
 . ذآرنا ذلك المرآز ونود ذآره هنا   عرضنا

األمانة طلبت مني أن نترك ترجمة       :الرئيس
 أعطينا فقط النص باللغة         ،النصوص إلى المترجمين    

 أعني    ،الروسية األصلية واألمانة ستهتم بذلك     
المترجمين التحليين ال دخل للمترجمين الفوريين في       

ضلك نصًا في اللغة         ولذا سلمينا من ف  .هذا الموضوع 
 .الروسية األصلية وسنعتمده  

ترجمة فورية     ) (اوآرانيا (زوباك  . السيدة ن
اإلنكليزي  النص  إني لم أقرأ   ): من اللغة الروسية  

ال بد استدراآه    ولكن في النص الروسي هنالك غلط و       
وتعليق حول هذا النص المطلوب هو تغيير هذا      

 مرة  اسم المرآزتريدون أن أذآر ما  وإذا  ،النص
 .أخرى فسأقوم بذلك  

ال أنا اقترح أن تعطوا ذلك آتابة         :الرئيس
 ؟ إلى األمانة هل توافقين   

ترجمة فورية     ) (اوآرانيا (زوباك  . السيدة ن
 .نعم): من اللغة الروسية  

 واآلن سيداتي سادتي    .شكرًا سيدتي: الرئيس
أآيد أنكم اتصلتم بالوثيقة التي وزعت عليكم وفي       

قترحت عليكم هذا النص وقلت     حديثنا صباح اليوم ا  
أننا سننظر فيه عندما يأتي وأنا متأآد من أنكم          
تعتقدون أن لجنتنا مهمة جدًا ولذا فسأطلب من األمانة       
أن تدخل بعض التعديالت الطفيفة على النص حتى      

 .و يش الكلمة للسيد آما  .يكون عاآسًا للحقيقة  

مدير مكتب شؤون  (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (الفضاء الخارجي    

هنالك    ـ ، و   رحبت ب  ]يتعذر سماعها؟): [اإلنكليزية
  ، قبل آلمة  الثالث    وفي النص   ـ ،   آلمات تقول أوصت ب   

نضيف شيئًا نقول في      يتش  قبل اسم السيد آارل دو  
تقديمه أو في عرضه وبعد ذلك نحذف قدم اقتراحًا          

 والباقي ليس فيه تغيير         ،حول وبدل ذلك نضع واقترح     
 .ضافة آلمات للجنة شكراً       إال بإ

 .آوبالاألستاذ : الرئيس

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيدة ف
ل يمكن إعادة  ه ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    (

 .هذا الكالم من فضلك  

مدير مكتب شؤون  (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (الفضاء الخارجي    

ها بكلمة أوصت       نعوض، إن اللجنة رحبت     ): اإلنكليزية
خر   آيير غ ثم ت ٤٠ إلى ٣٨خره من الدورات  آ  إلى  ـب

بدًال من أن ويتش    د. اقترح ك  ، فاصلة   ،في عرضه 
ة العربية    نقول قدم اقتراحًا نضع آلمة اقترح باللغ        

 .وبعد نهاية تلك الفقرة  

المندوبون الكرام هذا هو االقتراح    : الرئيس
ن تدلو   كنكم أ  واآلن يمثالثة،  بعد نقاشات يومين أو    

 .بمالحظاتكم اليونان   

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
 أود    ، شكرًا سيدي الرئيس ): فورية من اللغة اإلنكليزية   

 L.259 في الوثيقة  ١٩أن ألفت إلى أنه لدينا الفقرة     
 آما أننا زودنا ذلك بما يتعلق         ،حيث نكرر األمر نفسه    

   ومن غير الضروري أن نقرر األمر     ٥٣٦باالجتماع  



COPUOS/T.549 
Arabic 

 
6 

نفسه ولدينا مالحظة أيضًا نفسها التي تتعلق بالفقرة         
تا من اليابان    ا  حيث نذآر عرض البروفسور ساآ  ٢٠

اران إما أن نلغي    ي  لدينا خ ،علم اآلثارحول الفضاء و   
 ونبقي على   L.259 من ٢٠ و١٩أو نحذف الفقرتين   

ونا    دخير أو عكس ذلك ال أرى من سبب يح      النص األ 
 . شكراً إلى تكرار هذا األمر مرتين  

 أعطي الكلمة       .أشكر مندوب اليونان : الرئيس
 .لكندا

ترجمة فورية من   ) (آندا(ألدورث . السيد د
 ال أعتقد أن   ، شكرًا سيدي الرئيس  ):اللغة اإلنكليزية   

خالل األسبوعين وإال   آان موجودا   المندوب اليوناني  
 األولى   يتش، كان أصغى لعرضين من الدآتور دو     ل

العامة حيث يشار إلى ذلك في         خالل االدالء بالبيانات     
آان ذلك فيما يتعلق     الثانية    وفي المرة  .١٩الفقرة 
 على جدول األعمال حيث استكمل الدآتور        ١٣بالبند 
 .لمداخلة حيث لدينا عرضان منفصالن      يتش ادو

هل أن اليونان راض عن هذا       : الرئيس
 .التفسير من آندا 

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
نعم لكن يجب أن نحدد    ): اللغة اإلنكليزية  فورية من 

بالعرض الثاني     يتش في أي اجتماع قام الدآتور دو    
تفاديا ألي لغط أعتقد أن األمانة ستهتم بهذا الموضوع           
لكن عليكم أن تحددوا أيضًا مضمون هذا العرض         

ناك   ه١٩ألنه في الفقرة   يتش  الثاني للدآتور آارل دو 
قنية لعمل اللجنة      التإشارة إلى النواحي العلمية و    

 مكرر في الفقرة المقترحة        والطريق إلى األمام وهذا    
 .عرض مختلف تمامًا لكنا ذآرنا ذلك    لوآان   .شكرًا

لو الذي   وغأشكر البروفسور آاساب: الرئيس
عمل لسنوات مع األمانة ومع هذه اللجنة وأعتقد أن   

سوف تشير  انة يمكن أن تهتم بهذا الموضوع و    األم
 ؟ آما يجب هل لديكم من مالحظات     إلى هذا الموضوع   

 .الواليات المتحدة  

الواليات المتحدة    (هودجكينز  . السيد ك
شكرًا  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   ) (األمريكية

ك واألمانة على تحضير     ئسيدي الرئيس أود أن أهن 
هذه الورقة وعلى محاولة التوفيق بين االختالفات           

 أقترح    .هذه المسألة  بين المندوبين حول  التي قد تنشأ 
 بعد   ، ي السطر ما قبل األخير      الثانية ف    في الفقرة     أوال

تعزيز التعاون الدولي     االشارة إلى خطة طويلة األمد ل      
 لتعزيز التعاون لالستخدام السلمي        ن إذه، في إلى آخر   

 أسألك سيدي الرئيس     ن أودثانيًا أ  و .للفضاء الخارجي    
علق    انطالقًا من مداخلتي هذا الصباح فيما يت       

مل التي تحضرها األمانة ما        بخصوصيات ورقة الع  
 نطلبه إلى األمانة بالضبط ما الذي سيكون عليه            الذي

المضمون هل هو أمر يتعلق بالعملية أو بخيارات            
 شكرًا   .مختلفة ليس هذا األمر واضحا بعد بالنسبة إلي          

 .سيدي الرئيس 

  ، كينز لمداخلته دجشكرًا السيد هو: الرئيس
د تقدمت إليكم باقتراح وقد أدلت       سأجيب بسرعة لق 

وفود عديدة بآرائها اآلن ال يمكن للرئيس أن يفسر        
اآلراء المختلفة حول ما يجب وما ال يجب أن تفعله                 

صويب    األمانة وإذا ما فعلت األمانة أنها قادرة على الت     
األول    سبيس  لوثائق التحضيرية المتعلقة بيوني     كل اب
 برأيي على تزويدنا   الثاني والثالث أعتقد أنها قادرة     و

 لذا عوضًا عن    . نستخدمها في اللجنة    نبوثيقة يمكن أ 
 آبير جدًا على األمانة يمكن أن نتيح لها       ء إلقاء عب 

العمل في ضمن إمكانيتها وهكذا نحن نعرف أن    
األمانة لديها إمكانيات عديدة يمكن أن تلجأ إليها          

 السبب لقد عبرت عن رأيي     لهذا.إلنجاز عملها 
ه اآلراء واسعة النطاق لذا سأتوقف عند          هذآرئيس و

 . سأعطي الكلمة لليونان     .هذا الحد إن سمحتم  

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
شكرًا سيدي الرئيس إذا    ): فورية من اللغة اإلنكليزية     

الصياغة في التقرير أود في         فقنا أخيرًا على هذه    اما و
ح الرئيس      فيما يتعلق بورقة العمل حول اقترا         ٣الفقرة  

  ،  نضيف على أساس إسهامات الدول األعضاء     نأ
 يجب أن ترتكز على       ، ورقة العمل   ، فهذه الورقة 

 .عضاء إسهامات الدول األ  

 .لووغ لبروفسور آاساب لشكرًا : الرئيس
 .أعطي الكلمة للنمسا   

ترجمة فورية من   ) (اليونان(بوك   . السيد هـ
  شكرًا سيدي الرئيس أنا واثق في      ):اللغة اإلنكليزية  

قدرات األمانة إلى حد آبير إال أنني أخشى أن الموارد            
قد تكون محدودة إذا ما نظرنا إلى النص أمامنا نتسائل            

نطلب إلى األمانة أن تفعل هذا األمر غير         أن إذا أمكن 
الواضح إلى حد آبير ومتى تكون النتائج أي يجب أن      
تقدم لدينا ورقة عمل انطالقًا من اإلسهامات          

ال بأس به إذا ما شعرت األمانة       ا ربماوالمداخالت هذ  
أنها على القيام بذلك لكنني لم أفهم بعد بوضوح إذا ما      

يد أو أننا    سيكون من المجدي توخي المزيد من التحد 
 .نحتاج إلى نقاش إضافي      

 .ة لنيجيريا  أعطي الكلم   . شكرا: الرئيس

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . السيد ج
ًا سيدي الرئيس أريد أن أضم     شكر): اللغة اإلنكليزية  

 وفيما يتعلق باقتراح       ،صوتي إلى ما قاله سفير النمسا     
مندوب اليونان وهذا تفصيل غير ضروري فيما     

  ر يتعلق بهذا الفقرة فهذه الناحية من التقرير لم تحض           
  قد ناقشنا هذه المسألة    ل .بمعزل عن عمل األمانة 

ي  على أية حال فه     واألمانة سوف تعمل على الورقة و     
 فإذا   .لن تنجزها من دون العودة إلى الدول األعضاء     

ما أضفنا هذه العبارة فهذا أمر غير ضروري وليس       
 شكرًا  . أن نحدد هذا التفصيل االضافي   نعلينا إذ

 .دي الرئيس يس
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 مندوب   .شكرًا لمندوب نيجيريا  : الرئيس
 .اليونان تفضل  

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
شكرًا سيدي الرئيس     ):نكليزية فورية من اللغة اإل 

خالل هذه الدورة لم يكن لنا أي نقاش حول مضمون             
واآلراء األخرى      يتش وفحوى اقتراح البروفسور دو   

مكانية الوحيدة لنا بعد للتعبير        المعبر عنها هنا لذا اإل    
دول األعضاء هي في ارسال بعض        عن آرائنا في ال  

  ة هامات وإال أنا سأآون في وضع حساس للغي     ساإل
طر إلى عدم قبول هذا االقتراح وأصر على       ضسأو

 و٣٧اإلشارة في هذا النص في التقرير إلى الفقرتين      
  . اللتين تعكسان تمامًا ما قمنا به اليوم في اجتماعنا    ٣٨

 .شكرًا

 لو   ،لو وغشكرًا للبروفسور آاساب : الرئيس
ندا فإنك لم تكن      آأصغيت بتأن إلى ما قاله مندوب         

بتقديم عرضه    يتش  الدآتور دو موجودًا هنا حين قام   
 المسألة    .ولم تكن موجودًا حين ناقشنا هذا العرض  

الوحيدة التي تعرف عنها والتي تسهم فيها هي عرض       
الرئيس حول العرض الذي نوقش أيضًا في اجتماعين       

حين تقول    ذا  ل .لهذه اللجنة في هذه الدورة بعد العرض     
 شخصيًا قد      أنا  .أننا لم نناقش فهذا ليس بالبيان الدقيق           

أتحت لهذه اللجنة فرصة مناقشة البروفسور آارل          
وبعد ذلك أخذنا استراحة الغذاء وعدنا لنناقش        يتش، دو

نحن   ن،   إذ.لساعة أو أآثر هذا العرض الذي قدم إلينا        
ناقشناه ما نقوله هنا هو أننا أحطنا علما بهذه الورقة                
وأحطنا علمًا بورقة الرئيس ووافقنا على سبيل            

دما وهذه الفقرة الثالثة هي تندرج في إطار            المضي ق 
 .يريا  أعطي الكلمة اآلن لنيج    .العملية فحسب   

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . السيد ج
 أعتذر لطلب     ، شكرًا سيدي الرئيس): اللغة اإلنكليزية  

  .الكلمة مجددا فيما يتعلق بمداخلة مندوب اليونان       
لة عضو    اح لكل دو   أخشى أن أتكلم عن ورقة عمل سيت     

 لذا نحن لسنا اآلن بصدد     .ها فيها أيفي التعبير عن ر 
صياغة هذه الورقة ال يجب أن يطرح ذلك أية             

هذه ورقة عمل ناقشناها بشكل     فصعوبة على أي وقت  
 شكرا   .ديمقراطي وسنعمل عليها في الدورة المقبلة       

 .سيدي الرئيس 

 المندوبون   .أشكر مندوب نيجيريا: الرئيس
 آراء إضافية حول هذا         الكرام هل لديكم من  

 . آوبا تفضلي  ؟الموضوع

ترجمة فورية      ) (آوبا (باالسيوس  . السيدة ل
 عادة ما   ، شكرا سيدي الرئيس   ): من اللغة اإلسبانية   

أدون الكثير من المالحظات ومندوب اليونان قد ذآر        
هذا  يتش،   الذي يشير إلى عرض السيد دو     ١٩البند 

ر إلى     وأنا لم أش  ،٥٣٩ة سالعرض جرى خالل الجل      
 . شكرًا. مالحظاتي آما فكر مندوب آندا      فيعرض

 .أعطي الكلمة لمندوب آندا  : الرئيس

ترجمة فورية من   ) (آندا(ألدورث . السيد د
وزع نسخًا لكل   يتش نعم الدآتور دو):اللغة اإلنكليزية  

 تقديم هذا   الوفود عن العرض الذي قدمه وقد تم    
   في اجتماع سابق وخالل       ى العرض لتلبية لطلب أت    

األسبوعين طلب إليه إضافة المزيد من المعلومات          
 باألمس   ١٣ وخالل مناقشة البند       ،إلى هذا العرض   

ذان هما   ن، ه إذ .على ما أعتقد زودنا بعرض تكميلي  
 تبادل اآلراء العامة      العرضان العرض األولي خالل   

 خالل االجتماع الذي ناقشنا فيه مسائل          ثم عرض ثان 
 .أخرى

نني أن أفسر هذه    أعتقد أنه يمك: الرئيس
في األسبوع الماضي خالل      وسادتي المسألة سيداتي   

على  يتش تبادل اآلراء أطفينا إلى رد الدآتور دو       
عرضنا له في ثم يوم الجمعة أو ربما في اليوم نفسه          
ناقشنا الورقة وطرحنا عليه األسئلة وما إلى ذلك ثم            

بعد أن قدمت أنا الورقة أو بعد أن قدمت       ،  باألمس
لى جدول األعمال قلت أنه لدينا ورقة للرئيس         البند ع

أن يساعدني في تحضير     يتش ثم طلبت إلى الدآتور دو    
 لدينا ورقتان األولى    ن إذ .الورقة التي نناقشها اآلن    

هي العرض والثانية هي تقديمه لورقة الرئيس هذا ما              
 . الكلمة لمندوب الواليات المتحدة      أعطي  .حصل 

المتحدة   الواليات  (هودجكينز  . السيد ك
شكرا  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   ) (األمريكية

يا سيادة الرئيس أعتذر لتناولي الكلمة مجددا لكنني ال            
زلت غير متاحا للصالحيات التي أنيطت بمكتب            

 أن هذه    ي ألنه ال يبدو إل  ،شؤون الفضاء الخارجي     
 نحن نطلب إلى المكتب       .الصالحيات واضحة للغاية      

 نطلب     ن  إذ.ل حول اقتراح الرئيس      أن يقدم ورقة عم  
يتعذر   ؟[إلى المكتب تحضير ورقة عمل حول ورقة       

أفهمه بعد بوضوح ما هو       ال   لكن ما  ]سماعها؟
ًا لورقة     ضمضمون ورقة األمانة هل ستكون نق   

المفصلة    أنها ستبلور بشكل مفصل الورقة      ؟أم  الرئيس  
 لقد حضرت آل النقاشات هنا في           .التي قدمها الرئيس   

 الماضي وهذا األسبوع ولم يبدو لي أننا     األسبوع
توصلنا إلى توافق آراء حول تغيير صالحيات             
آوبوس وهذه من العناصر التي أدرجت في الورقة          

 لذا إن هذا العنصر ربما        .األصلية التي قدمها الرئيس      
لم يدرس في الورقة التي ستحددها األمانة ألنه ال يبدو              

 لذا أعود    .الستنتاج جليا أن اللجنة قد توصلت إلى هذا ا        
إلى ما أشرت إليه سابقًا إذا ما آنا سنقترح على         

 تنتج أمر ما فال بد من أن يقترب ذلك مما     ناألمانة أ
 لذا نطلب من     ،اتفق عليه األعضاء الموجودون هنا     

األمانة تحضير ورقة عمل حول ورقة للرئيس فهذا        
 أنا ال أعترض على      .أمر غامض للغاية وغير واضح   

 يجري ذلك في إطار    نمانة بذلك لكن نريد أ  قيام األ
 شكرًا   . ال نضيع وقتنا في هذه المسائل   ،واضح المعالم  
 .سيدي الرئيس 

 آما   .أشكر مندوب الواليات المتحدة    : الرئيس
رى تبادل اآلراء في      ج وقلت لقد اقترحت هذه الورقة    

دم تمثيل من أجل ع  نسب في هذا الوقت و    األ و،صددها
رقة لذا بعود إليكم أنتم     ورأيكم قلنا أن هذه ال  
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 أو أن تتقدموا     ، المندوبون أن تحددوا عمل األمانة  
 تفعل وأعتقد   ن ح إلى األمانة حول ما تريدونها أ    باقترا 

مة   الكل .أن األمانة مستعدة إلصغاء إلى مالحظاتكم      
 .لكولومبيا

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(أريفالو  . سالسيد 
رئيس حرصا منا     شكرا سيدي ال  ):سبانيةمن اللغة اإل 

على الخروج من هذا المأزق فيما يتعلق          
 فإن هذه الصالحيات غير محددة    ، صالحيات  الب

 لدي اقتراح يجب أن تقبله األمانة بموجب         .بوضوح
 ألن الصالحيات ال يمكن أن        ،الوسائل المتاحة إليها    

 يمكن لألمانة أن تحلل االقتراح       .تكون غير واضحة 
اإلدالء بها في النقاش     على أساس المالحظات التي تم      

أي أن األمانة     يتش  الذي تلى عرض الدآتور آارل دو  
سوف تدرس االقتراحات المختلفة وال يمكن لألمانة        
أن تنظم اجتماعا يجمع آل الدول األعضاء ألن هذا        
سيكون صعبًا ولكن يجب أن يعكس ذلك اآلراء التي     

 .تم اإلدالء بها

  ي إطار   هل يمكن أن تلخص ذلك ف     : الرئيس
 .خطة عمل توجه إلى األمانة     

ترجمة فورية      ) (آولومبيا(أريفالو  . السيد س
ن و اللجنة تطلب إلى شؤ   ن إذ ،نعم): من اللغة اإلسبانية 

الفضاء الخارجي أن يقدم إلى اللجنة وثيقة عمل حول               
استدامة وثيقة الرئيس على أساس االقتراحات        
وتعليقات الدول األعضاء لكي يتم النظر فيها خالل         

 هذا اقتراح يرتكز     .٢٠٠٦ للجنة في عام      ٤٩لدورة ا
 نحن نتوخى المرونة      ، على اقتراحك سيدي الرئيس     

 .للخروج من هذا المأزق    

 .نعم: الرئيس

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
عفوًا أعتقد أن    ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    (

ي   مكن أن نبدأ فالفقرة األولى فيها تكرار ألنه ال ي    
ض الذي تقدم به   نقول على أساس العر  الفقرة الثانية و   

 من آندا آما يظهر في الفقرة        يتشالدآتور آارل دو 
 من هذا التقرير فإن الرئيس اللجنة قد حضر         ١٩
 فيجب أن      ،خره آراحًا لكي تنظر فيه اللجنة وإلى           اقت

نضيف عبارة تقول من أجل تعزيز التعاون الدولي     
ح   لمية للفضاء الخارجي آما اقتر        الس في االستخدامات   

 يمكن أن   ٣ ثم في الفقرة      ، مندوب الواليات المتحدة   
 لكن يجب أن نذآر      ، نقول طلبت اللجنة إلى المكتب        

أوًال أن اللجنة آانت لديها نقاشات أولية حول اقتراح                 
الرئيس ثم نقول أن اللجنة طلبت من مكتب شؤون     

ل   الفضاء الخارجي أن يقدم للجنة ورقة عمل حو         
اقتراح الرئيس انطالقا من اآلراء والمالحظات التي          
أدلي بها في النقاشات األولية للنظر فيها في الدورة            

 .٢٠٠٦ للجنة عام   ٤٩

ل هل آررت     ا آوب رشكرًا للبروفسو : الرئيس
 .هذا بسرعة اإلمالء 

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
  .ل نعم سأحاو): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   (
 .أوًال نحذف الفقرة األولى   ن، إذ

 نحن اآلن نريد العمل   ،نعم دونا ذلك: الرئيس
 .الثالثة    على الفقرة 

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
 طلبت اللجنة     نإذ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   (

م إليها ورقة    دمن مكتب شؤون الفضاء الخارجي أن يق       
ألخذ بعين االعتبار    عمل حول اقتراح الرئيس مع ا       

جل  أ راحات خالل النقاشات األولية من       اآلراء واالقت  
 لكن قبل     ،٢٠٠٦ في العام   ٤٩النظر فيها في الدورة     

هذه الفقرة يجب أن يكون هناك إشارة إلى المناقشات           
الرئيس إلى اللجنة في هذه         األولية حول اقتراح     

 .الدورة

. الجمهورية التشيكية   شكرًا لمندوب  : الرئيس
 .بوغلوروفسور آاسا ب

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
لدي مشكلة فيما يتعلق     ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

باإلشارة إلى اقتراح الرئيس الذي لم يأتي في وثيقة              
رسمية بل آان هذا االقتراح غير رسمي لم تكن هذه       

CRPآانت هذه ال ورقة     أي   وال وثيقةnon paper    وال
 يمكن أن نؤسس لخطوات مستقبلية على         اعتقد أننا 

و رأيي فيما يتعلق بهذه المسألة        ه هذا  .أساس ال ورقة  
 يمكن ان أقبل  .القانونية الحساسة في هذا الموضوع    

 آوبال من أجل ختام      رخير للبروفسو  االقتراح األ  
 لكنني ال أتذآر أية حالة آهذه          ، النظر في هذه المسالة     

 على أساس ال ورقة       أي أن نؤسس لعملية برمتها     سابقا  
لتكن     L  ثم الورقة  CRPعادة ما يكون لدينا ال ورقة ثم      

كوك في    ش تساورني  ن إذ .هذه وثيقة رسمية للجنة   
 . إلى هذه الال ورقة   اإلشارة

 لقد   ، لووغشكرا بروفسور آاساب : الرئيس
تقبل االقتراح آما عدله       أنت  ،دونا مالحظتك  

بالنسبة إلى      أعتقد أن هذه أنباء جيدة     آوبال رالبروفسو
 لكنك ال تقبل أن تتحول ال ورقة إلى ورقة       ،اللجنة 

هذه اللجنة يمكن أن تعود إلى ما جرى في     رغم أن 
هذه القاعة في اليومين األخيرين لقد اعتمدنا مرتين       

ثم لدينا ال     UIII np2روالك   غالالورقة أوال ورقة من ال    
ورقة قدمها المكتب حول االستراتيجية وقد أصدرها       

  .ال ورقة وعملتم عليها وباتت موقفًا رسميا       آب المكت
 أنت اآلن تتكلم عن سابقة وأنت آنت قد آررت     نإذ

 دعنا نمضي   ، هذه السابقة في اعتماد هاتين الورقتين     
 .الكلمة لها   اليونان   .قدمًا

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
 أقول أن     نأوًال يمكن أ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

عملية قديمة وهناك قانون يقول أن هذه االستثناء     هذه ال
ال يشكل سابقة من حيث الجوهر يمكن أن أرى أن           
الوثيقتان األخرتان اللتان أشرت إليهما قد اتفقنا على              
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 العملية تتعلق بالصياغة      نجوهر هذه الوثيقة إذ  
 ولكن اآلن نشير إلى وثيقة دون أن   ،بصياغة التقرير  

جد أن هنا قيمة معينة         نن إذ .نتحدث عن مضمونات 
 . إنني افعل ذلك لكي أحميك     .يجب أن تغطى  

  .أعطي الكلمة للواليات المتحدة      : الرئيس
 .شكرًا لليونان

الواليات المتحدة    (هودجكينز  . السيد ك
شكرًا  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   ) (األمريكية

 السيد الرئيس لدي بضعة نقاط أود أن        ،سيدي الرئيس 
جمهورية   ال المقترحة من  ٣ا بالنسبة للفقرة   أدلي عليه

 عناك نقطة تتعلق فيما قاله السيد            نه  إن أعتقد أ   ةتشيكيال
 إن آل األوراق التي أشرت إليها        .مندوب اليونان 

  عندما يوافق  ن إذ .ظهرت في التقرير الختامي للجنة         
شخصا على التقرير وعندما ينظر أحد إلى التقرير         

مقدم من الرئاسة ولكن ال     فإنه سوف يرى االقتراح ال     
 ولذلك    . مضمون هذا االقتراح ٤يوجد بالنسبة القتراح  

فإنني أرى أن ما قاله الزميل من اليونان له قيمة         
 . هذا أوال .آبيرة

  ٣ثانيا فيما يتعلق بالمناقشات ففي الفقرة            و
نشير إلى وجهات النظر والمقترحات التي دارت        

ى ال توجد لية ولكن مرة أخر خالل المناقشات األو   
 ما    ، أي إشارة في التقرير إلى هذه وجهات النظر      لدينا

 هل هي وجهات نظر بعض         ؟هي وجهات النظر هذه     
 وفد بالدي يهتم بالتأآد من أن وجهات        ن  إذ؟الوفود

النظر هذه يمكن مقارنتها والنظر فيها وآما قلت من     
قبل فمن المستحيل اآلن وضع ضميمة جديدة تعكس     

 ولذلك فإنني  ، م اإلعراب عنها لنظر التي ت  اوجهات  
 حيث   ٣أقترح وفي الجزء األخير من هذه الفقرة     

 أخذين في االعتبار المقترحات ووجهات النظر              ،نقول
التي تم اإلدالء بها فإنني سوف أطلب من األمانة أن         

ما ورد في مضابط هذا      آتضيف إشارة محددة  
االجتماع الخاص باجتماعات اللجنة الفرعية ونشير         

 خاصة إلى هذه الجزئية يمكن أن نعود إلى        بصورة
المحاضر الخاصة باالجتماعات وننقل منها وجهات           

 ولكن إذا ما     ،النظر هذه ونتعرف على هذه المعلومات      
تمكنا أن نضع في التقرير الختامي هذه النقاط أي           

لذي   وجهات النظر فإننا عندئذ سنوافق على التقرير ا        
 .تعده األمانة على هذا األساس   

أشكر السيد الموقر مندوب الواليات     : رئيسال
 ما فهمته هو أنك تريد أن يتم اإلعراب عن        .المتحدة

وجهات النظر هذه على أن تنعكس في التقرير وأعتقد           
 .مكنها أن تفعل ذلك األمانة ستشرح     أن األمانة ي 

اقترحه السيد مندوب الواليات        ... نعم أنا  
 .مة  نيجيريا لها الكل    ؟المتحدة هل من تعقيب 

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . السيد ج
 لقد استمعت     ،شكرًا السيد الرئيس   ): اللغة اإلنكليزية  

  ، باهتمام إلى ما قاله السيد مندوب الواليات المتحدة      

الرئيس عندما أشرت إلى سابقتين      وخاصة سيدي   
الورقة     لأتسائل آيف يمكن أن المناقشات الخاصة با         و
ألمس وذلك حتى نأخذ بعين     قد ناقشناها با    وتنعكس لم

تي أعرب عنها الواليات      االعتبار وجهات النظر ال    
باإلضافة إلى ذلك إنني أذآر أنني في        المتحدة ولكن و 

آلمتي في األمس قلت أن الالورقة هي اقتراح من              
هناك السؤال      و، الرئاسة وأعتقد أن تعقيباتي قد سجلت      

الذي طرحه السيد مندوب اليونان وهذه الورقة         
اجدة وليست غير موجودة فهل يمكن أن نحصل       متو

نها واقع    تحول إلى ورقة مؤتمر إ   وعلى هذه الالورقة  
 .وقد ناقشناه شكرًا سيدي  

 هل هذه الورقة     ، األمانة  نل إذأ أس: الرئيس
 ؟موجودة

مدير مكتب شؤون  (آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (الفضاء الخارجي    

 وثائق يمكن اإلشارة      إن الالورقة هي   ): اإلنكليزية
إليها ألنها تحمل أرقاما وتسهل المناقشات أما المرحلة               

ة   ورق  ورقة مؤتمر أو  CRPالثانية لالورقة فهي      
ثيقة تعد أساسًا      تماع وعندئذ يمكن أن تتحول إلى و  اج

رحلة    مللمناقشات التي تؤدي إلى نص في التقرير وال        
 ن  أالتالية هي أن وفد أو مجموعة من الوفود قد تريد   

  ،  هذه الحالة ي لطبع يتم ترجمتها ف  با هذه الوثيقة وىتتبن
ن نقول ما حدث بالضبط عندما     أ هذا الجزء يمكن  نإذ

اعتمدنا التقرير أو عند اعتماد التقرير فإن اللجنة ال       
ناقشات الموضوعية حول هذا هذه      متعود إلى ال  

الالورقة وهذه الورقة من الناحية الفنية لم تحول إلى             
CRP ،عندما يطلب رسميًا فإننا نستطيع أن نحول        نإذ 

 .CRPالورقة إلى    لا

أشكر السيد ممثل األمانة وأعطي        : الرئيس
 .الكلمة للهند 

ترجمة فورية من      ) (الهند(براساد . السيد م
السيد الرئيس هل لنا أن نعقب على      ): اللغة اإلنكليزية  

الموضوع الخاص بالنص المقترح هل تسمحوا لنا        
 .هذا الموضوع بالتعقيب على   

لكن قلت أن المعلومات أن        نعم و: الرئيس
ها    ياألمانة ستعطينا معلومات محددة نود أن نعقب عل       

 هناك وثيقة      ،أوًال قبل االنتقال إلى نقاط أخرى   
صدرت ال ورقة واألمانة يتعين عليها أن تصدر هذه     

 ورقة مؤتمر حتى نتمكن من CRPالورقة في صورة   
رجو أن تستمع إلي السيد     أ  .اإلشارة إليها بعد ذلك  

 وهيئة   . أنا مازلت في مقعد الرئاسة        ،مندوب اليونان  
مكن ان نصدر الوثيقة مع      مالمكتب قالت أنه من ال     

 نتغيير الرقم وال نغير المضمون الرقم المرجعي إذ       
 . السيد مندوب اليونان  .وال نغير من الموضوع 

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
لقد طلبت الكلمة في نقطة         ): اإلنكليزية فورية من اللغة   

إجرائية وإنني أوافق على الشرح المقدم من مدير       
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و ولكن آل الدول األعضاء      ياشمهيئة المكتب السيد آ  
وحدها الدول األعضاء وحدها يمكنها أن تتقدم          

رات  مت أوراق مؤ   ،CRPباقتراحات العتماد من خالل        
عندما    و، أو جماعة  اثم من خالل وثائق رسمية فراد  

تكون لدينا أمور تأسيسية هامة فإننا نصدر ال ورقة           
ونوزعها وتذآرون أنه منذ سنوات ومع الزميل من     

آان هناك اقتراح من      ...  قمنا   ،نفندنالنمسا السفير هو  
تم إعداد وثيقة غير رسمية وافقنا عليها      والرئاسة  

 وفي هذا   .قدتها بعض الدول األعضاء آوثيقة رسمية  
 الحالة بالذات فإننا لم نتبع هذا        اإلطار وفي هذه  

 بالطبع إن المبادرة التي قامت بها الرئاسة            .اإلجراء 
 ولكن إن لم نوافق على ذلك ففي هذه      ،نرحب بها 

الحالة ال يمكن تحويل هذا االقتراح إلى اقتراح رسمي        
 هذه هي المالحظات اإلجرائية التي أريد             .تقدمه الدول 

ية للمشكلة   نالقانو   هذه هي المعالجة   ،أن أقدمها لك 
 ولكن من حيث الجوهر فإنني أود أن       .المطروحة هنا   

 بالنسبة لألنشطة       الثالث  أرى إعادة الهيكلة على النحو       
 والفقرة المقترحة من      ٣٧المستقبلية للجنة تكون فقرة     

 مكرر   ٣٧البروفسور آوبال وبعد ذلك وفي الفقرة      
 من الوثيقة   ٢نضع النص المعاد ترتيبه في الفقرة       

 نشير إلى ما     ٣-٣٧وآفقرة   ألخيرة غير الرسمية  ا
 الحالية ثم      ٣٨ الفقرة ٤- ٣٧ و٣ورد في الضميمة   
 وهي الجملة األخيرة آما      ٣٨ أو ٣٩ ننتهي بعد ذلك بـ

 شكرًا سيدي  .عدلها الزميل من الواليات المتحدة 
 .الرئيس 

هل لي أن أسأل األمانة قبل أن         : الرئيس
لكلمة لنيجيريا ولكن       سأعطي ا  ،أعطي الكلمة لنيجيريا    

أود من األمانة هنا أن توضح لنا ما قاله السيد مندوب              
 .اليونان

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . السيد ج
أنا أريد أن أعدل مما قاله السيد    ): اللغة اإلنكليزية  

 ولذلك أرجوا أن تستمع إلي      ،البروفسور من اليونان 
كرًا سيدي  ش . باإلدالء برأيها  ةألمان لقبل أن تسمح  

 قلت من قبل أن هناك مناقشات قد دارت وإذا              ،الرئيس 
ما نظرنا إلى ما قاله البروفسور آوبال من جمهورية         

 فإن الالورقة قد نوقشت هنا باألمس وآانت             ةتشيكيال
 ن إذ ،هناك مناقشات والمناقشات لم تبدأ من فراغ    

الورقة في تقرير هذه     لعلينا أن نشير إلى مناقشة ا  
ا جاء إن المناقشة يجب أن ترد في التقرير        اللجنة فكم  

إذا ما قلنا ذلك فإن التعديل        الورقة ول إننا ناقشنا ا  
ال يبدأ من فراغ وإننا     المقترح حول هذه الورقة يجب    

نقول أن     ال نأخذ أي فقرة لتعديلها وال يجب أن         
 .المناقشات لم تقدم شكراً   

 .آوبال البروفسور : الرئيس

) ية التشيكية الجمهور  (آوبال . السيد ف
شكرًا سيدي  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   (

الرئيس أريد فقط أن أقول أن هناك جملة قد تقدمت            
بها بشأن المناقشات األولية التي دارت بشأن اقتراحك            
وربما آان السيد مندوب نيجيريا لم يستمع إلى ذلك         

 نغير من  ننا يمكن أ نولكنني أردت أيضا أن أقول ا   
 . ونقول غير رسمي ٢تراح في الدورة   قآلمة اال 

ل على     أشكر السيد البروفسور آوبا  : الرئيس
 .هذا وأعطي الكلمة لفنزويال   

ترجمة فورية     ) (فنزويال (اوريفيكا  . السيدة ن
السيد الرئيس أعتقد أننا هنا      ): من اللغة اإلسبانية  

نتراجع وأنا أعتقد أننا وقبل ساعة من نهاية هذه           
ت المالئم اآلن لتعديل وضع هذه    الدورة فليس هو الوق  

الوثيقة آانت هناك مناقشات ولكن تحويل هذه الوثائق       
لوثائق المؤتمر لم يتم باألمس وهناك اقتراح قدمته      

آأنه يجمع     و  وهو اقتراح ويبدو  ةتشيكي ال جمهورية  ال
 ولذلك أقترح عليكم مناقشة هذه     .آراء الجميع  

 .لمقترحات بدًال من تحويل الوثيقة   ا

  .أشكر السيد مندوب فنزويال : الرئيس
 .أدعوا الهند لتناول الكلمة  و

ترجمة فورية من      ) (هندال(براساد . مالسيد 
 ي شكرًا سيدي نحن ال نقترح أ   ): اللغة اإلنكليزية  

لكن نود أن نعبر  وتعديل على النص آما وزع هنا  
للجنة قد عملت       ا أوًال إن هذه   .عن وجهة نظر الهند  

 إن   ،  ثانياً .ت وبمرونة فائقة   دائمًا في أوقات الصعوبا    
النص المقترح في الورقة ال يحدد من حرية الوفود             

 التوصل إلى نتائج وبالتالي فإننا نستطيع أن نقدم             ي ف
 ثالثًا نعتقد أن    .في الدورة القادمة اية اقتراحات جديدة        

ناك وجهة نظر آافية بالنسبة للمضمون حول هذا            ه
  ال نريد من أن   على الرغم من أننا     رابعا،  .الموضوع

خلط بين األمور فإننا نعتقد أن العرض واالقتراح         ن
المقدم من الرئيس الذي انتخبناه فإننا نشعر أنه أيًا آان              
وضع التعديالت المقترحة من السادة األعضاء فإن            

 . وشكرًا.هذا النص يجب أن يوافق عليه     

 هذا الموضوع   نهل لنا أن ننهي إذ  : الرئيس
إعادة التعديل     قمنا بالتعديل و   ل إلى اتفاق لقد      ونتوص
سوف نلغي الفقرة     .  واآلن أدعوا األمانة  .وغيره
اسمحوا لي أن أخذ من األمانة التعديالت         . األولى

علينا هذه   األمانة سوف تقرأ   ن إذ.حول هذه الفقرة  
 .٢التعديالت في الفقرة   

ترجمة     ) (األمانة (رودريغيز . السيدة ن
رًا السيد الرئيس      شك): فورية من اللغة اإلنكليزية     
وآما جاء في الفقرة        يتشالمقدم من الدآتور آارل دو

 من هذا التقرير فإن رئيس اللجنة قد قدم ورقة غير             ٩
رسمية لدراستها من قبل اللجنة بشأن الدور المستقبلي         

وقد وافقت اللجنة وقد اعترفت اللجنة بأنه              واألنشطة  
 في     من المهم أن تنظر االلتزام في عملية االلتزام     

األنشطة في الفضاء وأن تنظر آيفية تطوير خطة         
عمل طويلة وزيادة التعاون واالستخدامات السلمية         

 هناك سهو يمكن أن نقول وعلى أساس هذا         .للفضاء 
 هذه جملة   ٣ الفقرة    .العرض والمناقشات التي دارت    
ولية حول هذه الورقة       إضافية عقدت اللجنة مناقشات أ        
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اللجنة من مكتب شؤون     وطلبت   ، نقطة،    غير الرسمية 
الفضاء أن يقدم لهذه الورقة مع ورقة عمل تتعلق           
باقتراح الرئاسة آخذين في االعتبار وجهات النظر            

 لدراستها في    ٤٢التي قدمتها الوفود إبان الدورة     
 .٢٠٠٦ في اجتماعات اللجنة في عام        ٤٩الدورة 

  ؟  لنا أن نوافق على ذلك      هل: الرئيس
 .الواليات المتحدة  

الواليات المتحدة    (هودجكينز  . كالسيد 
شكرًا  ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية   ) (األمريكية

السيد الرئيس أنا ال أعترض أشير بصورة خاصة         
 .على ما جاء في المحاضر االجتماع       

هل توافقون على ما جاء في      : الرئيس
 باإلضافة لما قالته الواليات المتحدة            ٣ و٢الفقرتين 

وما دار من مناقشات في     ضر والخاصة بالمحا    
 .شكرًا اليونان  .الجلسة 

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
لتي   اتسعدني الكلمات   ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

 النقطة الوحيدة التي أود أن أراها هي           ،أعدتها األمانة  
  ٣٨ و٣٧أننا هل ندخل في هذه الجمل أم ال الفقرات            

  .ناقشات التي دارت    بين أقواس معقوفة آجزء من الم   
هذه الفقرات سوف توضح   ... الفقرات في حد ذاتها    

 ستكون هناك إشارة   ، قال ماذا في هذه النصوص   نم
 أود أن أعرف إذا آنا سوف ندرج    .للمناقشات الفعلية   

 يغيزفي النص الذي قدمته لنا السيدة رودر    
االقتراحات األصلية المقترحة ضمن أقواس معقوفة              

رض الذي أقدمه آحل وسط فإذا         عل هذا هو ا ٣٨و ٣٧
ق تمامًا على هذا النص     أدرجت فإنني سأواف      ما

 .المجمع

د  وأشكر اليونان إذا ما وافقتك الوف      : الرئيس
 . النمسا .فسوف يتم ذلك 

ترجمة فورية من    ) (النمسا(بوك  . السيد هـ
ل من  ييد الزم سبالنسبة لما قاله ال    ): اللغة اإلنكليزية  

د أعربوا عن وجهات نظر      اليونان فإن الزمالء ق  
ووجهات النظر هذه هامة بالنسبة للمناقشتين فإنني         
سوف نطلب من األمانة أن تفعل ذلك ونتوقع من       

 النص أن تقدم    األمانة وإذا ما وافق الجميع على هذا     
الزميل من الواليات المتحدة قد       لنا بعض األفكار و  

أشار إلى عدة أمور واردة في ورقة الرئاسة وتتعلق          
 ونحن لم يكن ذلك مسجًال بالنسبة     .لوالية وغيرهابا

ن ثم فإنه قد يكون من الصعب على        م للمناقشات و  
 فإن   ممن ثحات و   األمانة أن تشير إلى هذه المقتر     

األمر يتوقف على الوفود عندما تطرح علينا هذه      
نستطيع أن ننظر إليها       األمور للتفكير فيها فإننا      

 .بصورة عامة

مندوب النمسا السيد     أشكر السيد  : الرئيس
إنني على يقين     و على هذه اإلضافة      يلموت السفير ه 

 .من األمانة قد أخذت ذلك بعين االعتبار    

) الجمهورية التشيكية   (آوبال . السيد ف
يبدو لي يقول    ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية    (

أنه اآلن وبعد أن وافقنا على النص         التشيك  مندوب 
 بهما تكرار ألنهما    ٣٨ و٣٧الذي اعتمدناه الفقرتين 

 ذلك أو طبقًا     يتكرران فكرة تشكيل فريق العمل بما ف 
للتقرير غير الرسمي والورقة غير الرسمية المقدمة      

هي الورقة التي نوقشت هنا وإن      ومن الرئاسة 
المناقشات يجب أن تستمر في العام القادم وبالتالي          

 الضروري أن نكرر هنا االقتراح     نفإنه ليس م  
بتشكيل أفرقة خاصة للعمل ألن هذا وارد في            الخاص   

الفقرة التالية قد      الوثيقة غير الرسمية وبعد ذلك فإن  
أولية    مناقشات  من ثم آانت هناك   تكون بالرفض و 

والمناقشات سوف تستمر ونتائج هذه المناقشات سوف        
 .تتبلور في العام القادم    

أنا أفهم ما تريد    أشكر السيد آوبال و : الرئيس
الفقرتين    يضايقك وإننا قد اتفقنا على     امليه و أن تشير إ

لى الوراء     إال أننا نعود اآلن    إاللتين جمعيهما الجميع     
 .والبعض يقول قال بعض الوفود ذلك ولم تقل ذلك 

 . أعطي الكلمة لنيجيريا مع تمنياتي باإليجاز       نإذ

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . السيد ج
أعتذر لطلب      الرئيس و شكرًا السيد   ):اللغة اإلنكليزية  

 أؤيد ما قاله البروفسور آوبال       .الكلمة في هذه الساعة   
لقد بدأنا بعض هذه المناقشات بعد ظهر اليوم مدرآين         

 آنت أفهم ذلك ولذلك     . قد ألغيتا٣٨ و٣٧أن الفقرتين 
 ولكن إذا ما آنا سنعود على   ،فهما في أقواس معقوفة    

  ، مرة أخرىهذه الفقرات فإننا سنعيد فتح باب النقاش       
آانت اللجنة تريد ذلك فإننا نستطيع ذلك ولكن من       ا إذ

جهة أخرى إن مضمون هاتين الفقرتين قد تم الموافقة         
عليه في الصفحة وعندما أشار إليه السيد مندوب           
الواليات المتحدة إلى ذلك فإنه آان يفكر في هذا              

 إنني أعتقد أننا لو طرحنا ذلك مرة أخرى فإنني       .األمر
ب من السيد ممثل اليونان آيف يدرج ذلك       طل أسوف 

االزدواجية    بمعنى أنه  ، قبلنفيما وافقنا عليه م  
 أعتقد أن هاتين الفقرتين قد تم معالجتيهما        .وغيره

 حتى ال تكون هناك عملية      ، وإننا نطالب هنا بإلغائهما      
 .تكرار

 ال    .أشكر السيد مندوب نيجيريا  : الرئيس
م أتوقع أن أرى أي       أنا ل  ،أعرف ما أقوله سوى التالي     

شيء في مشروع القرار حول هذا الموضوع آنت       
أعتقد أننا سوف نتحدث عن العنوان وآنا قبل أن         
ننتهي من اإلجراءات الخاصة بهذا الموضوع قلت         

 ولكن   ،لكم أنني سأعود إليكم بعد تناول الغذاء بنص       
وعندما انتقلنا إلى هذا الجزء من المناقشات قلت أنني            

 وهذا النص قمنا بتعديله وتعديله         ،صسأعود لكم بن 
واآلن توصلنا إلى نص فإذا ما أردتم أن نعود إلى ما        

 هذا يعني أنكم    ،قلته من قبل فإن هذا يعني أننا ننتظر      
 ولكن إذا ما آنا      .آنتم تنتظرون ما يقدمه الرئيس لكم  
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 ذلك   م ا قالته الوفود حول هذه النقطة أ        سنعتمد على م 
 إنني بالطبع تحت       .سوف نعود في األمر برمته 

تصرفكم ولكن إسمحوا لي بأن أنهي هذه األعمال فهذا            
 ، هو الوضع قلت ليس لدي معلومات حول هذه الفقرة    

ل األعمال وأعود لكم ودلى هذا البند من ج   إفلنعد 
بنص وأنا لم أقترح أي شيء قبل رفع الجلسة       
والبروفسور آوبال قد ناشد الجميع الموافقة على     

ن وافقنا عليهما إن العودة في ذلك أمر        الفقرتين اللتي  
 . اليونان ؟غير مثمر هل نوافق على ذلك   

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
 في هذا التكرار    شكأ): فورية من اللغة اإلنكليزية  

ولكن إذا آان الزمالء الناطقون باإلنكليزية من      
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة يؤآدون لي أن        

نص المقترح من األمانة منذ دقائق آاف       صياغة ال 
وأنه على شتى المستويات يشير إلى مضمون هذه          

 .الفقرات فإنني أوافق     

هل ننظر في الفقرتين اللتين        : الرئيس
 بمثابة نص يحل مكان آل شيء في          اهما ويكون  ناناقش

 .تم إقرار األمر جدول األعمال والتقرير   

وع   ننتقل إلى مشر   ،السادة األعضاء لم ننتهي   
 ٢٠٠٧و ٢٠٠٦البرنامج والميزانية المقترح لعام     

 .اعتمدت  ٣٩الفقرة 

 .اتفقنا عليها    ٤٠الفقرة 

البرنامج الزمني ألعمال    ) ي(واآلن الجزء   
اللجنة وهيئتيها الفرعيين هذا بالنسبة لالجتماعات       

 هل تقبلون هذه   ، التي ستعقد في السنة القادمة    
 على   ة ماناالقتراحات وهذه االقتراحات قدمتها األ      

أساس جداول االجتماعات األخرى التي تعقد في             
 .اتفقنا على هذه الفقرة    .المرآز هنا 

 الجزء الرابع      خر جزء  آ  اآلن ،سيداتي سادتي 
 . الفقرة األولى   ، التوصيات  ،٣حول يونيسبيس

 .وافقنا عليها   ٢

 . الكلمة للصين   ٣الفقرة 

ترجمة فورية من   ) (الصين(سو . السيد و
السيد الرئيس نقترح عليكم أن تضيفوا      ):اللغة الصينية  

 تحدثنا مع الجميع حول هذا         الصين في هذه الفقرة ألننا     
 .البند

 .اعتمدنا هذه الفقرة  إننا  ، شكرًا: الرئيس

 )إلى أخره  لف وباء   أ( لنا  ٤واآلن الفقرة    
 ، حتى نصف الصفحة الثانية من النص اإلنكليزي        

 .٤اعتمدنا الفقرة   

 .هذه الفقرة اعتمدنا  ٩ على  ٥واآلن 

 .اعتمدناهما ١١ و ١٠الفقرتين 

 .اعتمدناها  ١٢الفقرة 

 .اعتمدنا ١٤ و١٣

اعتمدنا    من الفقرات    ١٩و ١٨و  ١٧الفقرة  
 .١٩و ١٨و ١٧الفقرة 

 .اعتمدناها ٢٢ إلى  ٢٠واآلن 

 .عم مندوب اليونان  ن، اآلن٢٤ و٢٣

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
 هذه الفقرة  ،٢٣بالنسبة ): فورية من اللغة اإلنكليزية    

ال تعكس آالم وفد اليونان بالنسبة الستخدام معدات          
لذا فإني أآون ممنونا لو أضفنا فقرة            واألمم المتحدة  

 مكرر تقول وعبرت أحد الوفود على رأي أال      ٢٣
ال فائدة من إنشاء جهاز جديد إذ أن اللجنة     أن وهو 

سات   آيونيهي بالمؤسسات الموجودة     تكلف  يمكن أن 
 .ام بذلك العمل شكرًا سيدي الرئيس    لقيل

 .أشكر مندوب اليونان : الرئيس

ترجمة   ) (اليونان (آاسابوغلو  . السيد ف
هل تودون أن أملي    ): فورية من اللغة اإلنكليزية  

عليكم هذه الفقرة عبرت أحد الوفود على رأي حسبه       
أن ال فائدة من إنشاء ألن هذه المهمة يمكن أن توآل         

سات التابعة    يمية الموجودة مثل يون  ألجهزة األم  إلى ا
 شكرًا سيدي . مرآز األمم المتحدة للتدريب  ،تارليوني

 .الرئيس 

ًا على هذا االشتراك في وضع        رشك: الرئيس
 ٢٧ و٢٦ واآلن نصل إلى الفقرات      .النص

 .اعتمدناهما

 .اعتمدناها ٣١ و٣٠و ٢٩ و٢٨

 . أعطي الكلمة لألمانة    ٣٢الفقرة 

تب شؤون  مدير مك(آماشيو . السيد س
ترجمة فورية من اللغة      ) (الفضاء الخارجي    

سيدي الرئيس هذه هي الفقرة التي نحتاج            ): اإلنكليزية
 بشأن    ]؟يتعذر سماعها؟ [أن ننظر فيها في الورقة      

 لقد تناقشت     ، الجملة التي بقت معلقة منذ ظهر أمس      
فيها مجموعة غروالك أمس وصباح اليوم وقدموا لنا       

ان والورقة الثانية ليس فيها           ورقتين إحداها فيها فقرت     
  ٣٢ والفقرة  ،مرجع ولكن فيها جملة مجردة     أي 

الموجودة بين قوسين هي الفقرة التي تناقشت بها           
 واالقتراح هو أن تلك الجملة     .المجموعة ليلة أمس   

؟يتعذر   [الموجودة في    يجب أن تبدل بالجملة الثانية       
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اللجنة عبرت     و ،  وتلك الفقرة هي آما يلي     ]سماعها؟
  ،  أهمية تنسيق النشاطات بين المراآز اإلقليمية       عن

وأن يخصص بالموضوع جهدهم للنهوض باالستخدام     
السلمي في األغراض السلمية وبالنسبة للمرآز التابع        

عبارة    ؟[ألمريكا الالتينية فإن اللجنة بدل من أن نقول      
 نقول اللجنة أبرزت أهمية أو أهمية          ]إنكليزية؟ 

آز واألمانة المؤقتة لمؤتمر      التنسيق بين عمل هذا المر  
ي الفقرة المقترحة لتحل      هذه ه،الفضاء في أمريكا   

 شكرًا  ،bis ٣٢الورقة األخرى تصبح     و٣٢محل 
 .سيدي الرئيس 

 هل نقبل هذه النصوص      .شكرًا: الرئيس
 .وافقنا على ذلك   ؟حول نفس الموضوع   

 . نيجيريا ،٣٥و ٣٤و ٣٣

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . جالسيد 
 ؟  أي فقرة  ؟أين أنتم ):للغة اإلنكليزية  ا

 . تفضل٣٣: الرئيس

ترجمة فورية من      ) (نيجيريا (شابو  . السيد ج
 تغيير طفيف بالنسبة      ،سيدي الرئيس ): اللغة اإلنكليزية  

 في   ٢٧ إلى  ٢٣للمعلومات التي قدمت لنا في الفقرات           
الملحق األول يجب أن نغير هذا النص بحيث نقول أن            

مية يجب أن تتابع     أن المراآز اإلقلي اللجنة وافقت على   
 .تقديم التقارير 

 لو أننا    ،  هذا شيء صحيح   ،نعم: الرئيس
أخذنا مثًال الهند لنرى أن الهند قد قامت بهذا النشاط         

 .نعتمد هذه الفقرات   ولذا فإننا  

 .اعتمدناها ٣٥

 األمانة طبعا ستضع المعلومات         ،٣٧و ٣٦
واعتمدنا   ٣٦الالزمة في البياض الموجود في الفقرة          

 .تلك الفقرة 

 .اعتمدناها هي األخرى   ٣٨واآلن 

 . فرنسا٤١ و٤٠ و٣٩

ترجمة فورية من    ) (فرنسا(ليكريك . السيد ك
 الفقرة    ،سيدي الرئيس النص الفرنسي     ): اللغة الفرنسية   

العشر     مرة في  ١٩ تقول إن الميثاق قد ذآرنا به       ٣٩
سنوات الحاضرة لكن اعتقد أن النص اإلنكليزي هو       

 ١٩ اإلنكليزي هو النص الصحيح الذي يقول        النص
 سنوات الماضية      ١٠مرة في السنة الماضية وال في        

 هذا الجهاز     آما جاء في النص الفرنسي خصوصًا أن      
 .٢٠٠٢قد تأسس في سنة    

 صحيح مالحظكم صحيحة        ،نعم: الرئيس
 .٤١نعتمد هذا التقرير وآذلك الفقرة    ولذا فنحن  

 .اعتمدت ٤٢ة  واآلن الفقر

هي األخرى   ٤٣ الفقرة األخيرة  واآلن
 .اعتمدت

 .اعتمدنا هذا الجزء من التقرير   

سيداتي سادتي بعملنا الجماعي اعتمدنا آل     
 وستنظر فيه   ٤٨أجزاء تقرير اللجنة الخاص بالدورة       

 .الجمعية العامة في دورتها القادمة       

واآلن ننظر إلى التقرير آله وآرئيس للجنة         
أي المقدمة واإلضافات       ،أود أن نعتمد التقرير بأآمله  

 .اعتمدنا التقرير بأآمله    . ال ؟األربعة هل من اعتراض 

إن تقرير لجنة استخدام الفضاء الخارجي في           
األغراض السلمية اعتمدت وستقدم للجمعية العامة    

 .للنظر فيها  

سيداتي سادتي قبل أن أنهي عملنا بالنسبة     
 . أود أن أقدم بعض التعليقات الوجيزة    ٤٨للدورة 

 إن هذه الدورة آانت مهمة وآانت فيها          أوًال
تحديات عديدة وأنا سعيد في أننا لم نتعدى الوقت       
المتاح لنا وهذا ندين به لعملكم الناجح وآذلك األمانة      

 الذين دعمونا في عملنا هنا    ة لسكرتاريوآل أعضاء ا 
شكر المكتب    لذا باسمكم جميعا أود بكل حرارة ان أ       و

مسئولين على إدارة   آذلك ال  وأشكر فريق الترجمة و    
  ، هذا االجتماع والمهندسين وآل الذين عملوا معنا هنا  

باألخص المسئولين عن إدارة     وسهلوا عملنا و
 أوال اعتمدنا    .ددا من القرارات  ع لقد أخذنا   .المؤتمرات

معية العامة والكثير منا لهم       التقرير سنبعثه إلى الج   
 وأنا مررت في نفس      ، في تلك الجمعية العامة     ةخبر
لتجربة في السنة الماضية آرئيس لهذه اللجنة وأنا            ا

أود أن أناشدآم إذا ما لم تريدوا أن تكون اقتراحاتكم       
بدون جدوى فاطلبوا من بالدآم من أن تكون ممثلة    

د هذه  يؤنفي الجمعية العامة حتى       آما ينبغي  
 ألن قد يكون هنالك من يقول أنني لم أآن     ، القرارات 

تقرير ولذا فالكثير من    هناك فمتى اعتمدتم تلك ال  
القرارات والكثير من المندوبين شارآوا في النقاش          

 .ووصلوا إلى النتائج هذه هي النقطة األولى      

 إننا   ٣النقطة الثانية هي توصيات يونيسبيس       
 وأنا أتمنى أننا     ،قد تقدمنا ولكن لم ننهي العمل 

ر وعندما نأخذ مثل هذه    سنواصل العمل بمثابرة أآب    
 ننظر إلى التنمية الدائمة وننظر إلى آل        إننا  فالقرارات   

 أخرى   ك مواضيع   لما ينتظرنا في هذا الصدد وهنا       
بيعية يجب أن ننظر     طنهتم بها موضوع الكوارث ال  

إننا   . إلى مواضيع أخرى مثله سنهتم بها في المستقبل          
نجتمع ويجب أن نكون في المستوى حتى تكون بالدنا     

 .راضية علينا شكراً  
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أود أن أقول إن الوثيقة التي      يقبل إنهاء آلمت 
 باإلجماع وقد وضعت     ، اعتمدتموهااعتمدتموها

جدا    مهما بفضل عملكم وقد ناقشتموها وآان إسهامكم  
 في وضع الوثيقة التي قدمها الرئيس     . أساسيا  ،فيها

ألنه هو الرجل     يتش فإنني قد اعتمدت على السيد دو   
 وآرئيس   .الذي آانت له األفكار وآانت له الخبرة          

 أود أن أتحداآم   يتشتقد أنني آما تحداني آارل دو  أع
هنا أنتم اآلخرين إذ أنكم تنظرون إلى المستقبل        

سكو  ي استمعت لممثلة اليون   .وتعملون في هذا اإلطار  
في األمس ولذا يمكن أن نهتم بتلك األعمال التي           

  ، قدمت لنا ويجب دائمًا أن تكون نظرتنا على المستقبل         
ولئك الذين يتكلون   أ ب ولي سؤال هل يمكن أن نخل  

علينا بالعمل الذي قمنا به اليوم ال يمكن أن نقول نعم         
سنخل بهم ولذا فإنني أتمنى أنكم عندما ترجعون السنة            

 .القادمة ستقولون نعم  

 حضورآم هنا وأتمنى لكم آل      ىأشكرآم عل
 آنت شعرت    .أشكرآم طبعًا على دعمكم لي   خير و
 التحديات     طر إلى دعوتكم لرد الفعل أمام     ضبأني م 

 وأنا سعيد بأنكم اتخذتم التدابير الالزمة        .التي أمامنا  
ك وأتمنى بان تقوموا بعمل أحسن من عمل      لمن أجل ذ 

 ولذا فنحن ننتظر    .مةدالسنة هذه في السنة القا    
نا ساهرون على      لننا آ من أالمستقبل بكل ثقة وأنا واثق       

 .مصالحنا شكرًا جزيالً    

 لهذه  ٤٨واآلن وصلنا إلى إختتام الدورة       
  . ونرفع الجلسة   .اللجنة 

 ١٧/١٧ اختتمت الجلسة حوالي الساعة


