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COPUOS/T.642 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٤٢اجلمسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ١٠ اجلمعة
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ٢١/١٠افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

صباح  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):ئيس الر 
أعم  ع  افتتاح االجتماع الثاين  ،اخلري عميكم مجيعاً 

واألرتعني تعد املائة السادسة م  اجتماعات جلنة 
وسوف نواصل  .االستخدامات السممية لمفضاء اخلارج 
تقرير المجنة املقدم "صباح اليوم دراستنا لمبند السادس عشر 

 ."العامة إىل اجلمعية

 اعتماد التقرير

أود اآلن أن منض  قدماً يف  ،السادة أعضاء الوفود
سوف و أمس ، وكنا قد أ�ينا أجواًء منه اعتماد التقرير

إذًا أمس توقفنا عند الوثيقة  .نواصل العمل اليوم
A/AC/105/L.281  انباً وكنا قد وضعنا ج واحد،إضافة

عمى عجل مث  وسوف نستعرضها ،الفقرة السادسة والعشري 

تعد ذلك نعر  الفقرة السادسة والعشري  م  تقرير المجنة 
 .الفرعية القانونية لمدورة اخلمسني

أحيل الكممة إىل السيد ممثل فرنسا الذي سوف 
يقرأ عمى مسامعنا الشكل اجلديد لمفقرة السادسة والعشري  

 [؟يتعذر مساعها؟].اليت 

رمجة (اجلمهورية الفرنسية) (تالسيد ل. سكوتي 
أظ   ،سيادة الرئيسيا أشكرك  فورية م  المغة الفرنسية):

سيادة الرئيس أنه تعد تعديالت واقرتاحات تسيطة هذا هو 
أتموها  أمامكم عمى الشاشة ول شكل الفقرة كما يتبدى 

عميكم ولك  هذه الفقرة السادسة والعشرون ه  نسخة 
  مكثفة لمنص األصم  أو أكثر نسخة تكثيفًا لمنص األصم

مكررة  ٢٦والفقرة  .تعد تعديمها عمى يد السيد ممثل الصني
هذا إعراب  .إىل اعتماد مدونة السموكأيضًا تشري  ،أيضاً 

ويف السطر األخري  .ع  آراء البمدان تالنسبة ملسنلة املداولة
شري مقر م  الفقرة السادسة والعشري  وردت حاشية تُ 
ككل تعد جممس االحتاد األورويب وهذا يوفر لكم النص  



COPUOS/T.642 
Arabic 

۲ 

أرجو أن حتذفوا  ،هذا هو شكل احلاشية ،النص ،ذلك
اإلشارة الطويمة أو اإلشارة الثانية فهناك إشارتان يف هذه 
احلاشية اإلشارة األوىل واإلشارة الثاين نبق  عمى األوىل 

إذًا حنذف كل ش ء يف احلاشية تعد كممة  .وحنذف الثانية
 يس.وأشكركم سيادة الرئ ،هذا كل ما لدي orأو 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل  ،٢٦لمسيد ممثل فرنسا عمى الفقرة املقرتحة املنقحة 

لديكم أي تعديل أو اقرتاح عمى ستة وعشري  وستة 
 ؟وعشري  مكرر

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
  نثق يا حن ،شكراً سيادة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

السيد ممثل فرنسا ونشكر ممثل عمى ما طرحه سيادة الرئيس 
 شكراً جويًال.  ،فرنسا عمى سعيه لينخذ يف احلسبان آراءنا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لمصني. هل هناك أي تعميقات عمى الفقرتني املقرتحتني م  

 اعتمدتا.كرر م ٢٦و ٢٦إذاً الفقرتان  لدن فرنسا؟ ال،

ننطمق اآلن إىل الفقرة التاسعة والعشري  م  نفس 
تقرير المجنة الفرعية القانونية ع  واليت تشري ع  الوثيقة 

النص أعمال دورتا اخلمسني وهذا ورد يف الصفحة ستة م  
هل لديكم تعميق عمى الفقرة التاسعة  .المغة العرتيةت

 .اعتمدتإذاً  ،ال ؟والعشري 

هل لديكم تعميق عمى  ،فقرة الثالثنيننتقل إىل ال
 .اعتمدت ،الفقرة ثالثني؟ ال

هل لديكم تعميق عمى  ،الفقرة الواحدة والثالثون
 .اعتمدت ؟الفقرة الواحدة والثالثني

مس املتعمقة حالة معاهدة األمم املتحدة اخل
 ،ال ،الفقرة الثانية والثالثون وتطبيقها،تالفضاء اخلارج  

 .اعتمدت

 .اعتمدت ؟هل م  تعميق ،لثة والثالثونالفقرة الثا

 ،هل م  تعميق عميها؟ ال ،الفقرة الراتعة والثالثون
 .اعتمدت

هل م  تعميق عميها؟  ،الفقرة اخلامسة والثالثون
 .اعتمدت ،ال

 ؟هل م  تعميق عميها ،الفقرة السادسة والثالثون
 .اعتمدت ،ال

 ؟هل م  تعميق عميها ،الفقرة الساتعة والثالثون
 .دتاعتم

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة الثامنة والثالثون
 .اعتمدت

هل م  تعميق عميها؟  ،الفقرة التاسعة والثالثون
 .اعتمدت ،ال

إذاً  ،هل م  تعميق عميها؟ ال ،الفقرة األرتعون
 .اعتمدت

معمومات ع  أنشطة املنظمات احلكومية الدولية 
 ،واملنظمات غري احلكومية ع  قانون الفضاء تصفة عامة

 ،هل م  تعميق عميها؟ ال ،الفقرة الواحدة واألرتعون
 .اعتمدت

 ؟هل تصمكم الرتمجة اآلن ،الفقرة الثانية واألرتعون
 .حسناً شكراً 

أية مالحظات خبصوص  ،الفقرة احلادية واألرتعون
 فإذاً اعتمد هذه الفقرة. ،هذه الفقرة؟ كال

بذا  ،ما م  مالحظات ،الفقرة الثانية واألرتعون
 فإذاً نعتمد هذه الفقرة. ،وصاخلص

شكراً  ؟أية مالحظات ،الفقرة الثانية واألرتعون
 .هذه الفقرة اعتمدت

اآلن املسائل املتصمة تتعريف الفضاء اخلارج  
وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثاتت تالنسبة لألر  مبا يف 
ذلك النظر تالسبل والوسائل الكفيمة تتحقيق االستخدام 

لممدار الثاتت تالنسبة لألر  دون املساس الرشيد والعادل 
 تدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
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أية مالحظات؟ ما م   ،الفقرة الراتعة واألرتعون
 .اعتمدت ،مالحظات

مالحظاتكم سيدايت  ،الفقرة اخلامسة واألرتعون
 .شكراً  ؟وساديت

فإذاً  ،أية مالحظات ،السادسة واألرتعون
 هذه الفقرة. اعتمدت

ما م   ؟أية مالحظات ،ساتعة واألرتعونالفقرة ال
 .هذه الفقرة كذلك اعتمدت ،مالحظات

إذاً  ،كال  ؟أية مالحظات ،الفقرة الثامنة واألرتعون
  .هذه الفقرة اعتمدت

 ، تفضل.الفقرة التاسعة واألرتعون، اجلوائر

اجلمهورية اجلوائرية (السيد ع. أوصديق 
شكراً  غة الفرنسية):) (ترمجة فورية م  المالدميقراطية الشعبية
يف النص الفرنس  خبصوص هذه الفقرة  ،يا سيدي الرئيس

هناك إشارة إىل مبدأ  ،التاسعة واألرتعني عمى السطر الثاين
 تالمغة اإلنكميوية.  on the basesعمى أساس

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
نا أن نصوب عمي ،كل ذلك مل يرد يف النص تالمغة الفرنسية

أية مالحظات أخرى  .ذلك النص تالمغة الفرنسية فقط
املممكة العرتية  ؟خبصوص هذه الفقرة التاسعة واألرتعني

 .السعودية

(املممكة العرتية السعودية) السيد أ. ترابزوني 
أعرب  ةشكرًا هناك إشار  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

ة اليت أدلت تنفس ع  رأي  تينما كانت هنالك وفود عديد
رأى تعض حه سيدي تنن نبدأ هذه الفقرة تـالش ء فما نقرت 

 .some delegation wereالوفود وأعرب تعض الوفود 

أية (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
اخلصوص م  املممكة العرتية السعودية؟   اهذيف مالحظات 

اعتمدنا  فإذًا نقوم تإدخال التعديل ونكون تذلك قد ،كال
 .الفقرة التاسعة واألرتعني

استعرا  املبادئ ذات الصمة تاستخدام مصادر 
الفقرة اخلمسون أية  ،القدرة النووية يف الفضاء اخلارج 

 .اعتمدتمالحظات؟ 

 ،ما م  مالحظات ،الفقرة احلادية واخلمسون
 شكراً.

 .اعتمدت ،الثانية واخلمسون

ما م   ؟أية مالحظات ،الفقرة الثالثة واخلمسون
 فإذاً نعتمد هذه الفقرة. ،مالحظات

 ؟أية مالحظات ،الفقرة الراتعة واخلمسون
 .اعتمدت

 .فنوويال هلا الكممة ،الفقرة اخلامسة واخلمسون

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد ف. فاريال 
 ،شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

إشارة إىل قيام الدول بذا  هنالك ،نعم السيد الرئيس
االستخدام ولك  هذه الصياغة مل تصغ تشكل جيد 
املسؤولية قد حددت يف كل وضوح تتمك املعاهدات الدولية 
والدول ه  اليت تتحمل املسؤولية خبصوص النشاط الذي 

سيما خبصوص استخدام املصادر  تا والاتقوم ته مؤسس
الوقت هل يل أن  ك  ال �در  ،النووية يف الفضاء اخلارج 

اقرتح عميكم تصياغة جيدة تالمغة األسبانية وأقوم تطرحها 
هذه  .عمى األمانة حينئذ ميك  لنا أن نقوم تالنظر فيها هنا

 .ولكين ل  أكرر ما قمته ،ها تعض املشاكل أخرىديالفقرة ل
فإذًا سنقوم تصياغة ذلك النص نقوم تطرحها عمى األمانة 

 .  أن نقوم تتكممة أعمالناميك ةأن تقوم بذه الطريق

فإذًا ال (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
م  مشكمة خبصوص النص تالمغة اإلنكميوية تل ينصب 
ذلك عمى الصياغة اليت استخدمت تالنص يف المغة 

 .اإلسبانية

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد ف. فاريال 
نعم سيادة الرئيس ينطبق : (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية)

ذلك عمى المغة اإلنكميوية كذلك حيث املفهوم هو أن 
تكون هناك معايري دولية إلوامية وجربية وليس أن نقوم 
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املسؤولية اليت تتحممها الدول قد  ،تتحديد مسؤولية الدول
تطبيعة  هنقولأن ريد لذلك ما ن .أوضحت يف املعاهدات

اليت ختص استخدام مصادر احلال هو أن املعايري الدولية 
فكما قمت فإن  .الطاقة النووية ينبغ  أن تكون موضوع هنا

الصياغات صياغة مالئمة ورمبا سنمتك  م  العودة إىل 
 .ذلك

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
فإذًا ل  نعتمد هذه الفقرة اخلامسة واخلمسني حىت وأن 

 .اقرتاح فنوويالنتمقى 

دراسة واستعرا  التطورات ذات الصمة يف اآلن 
مشروع تروتوكول املتعمقة تاملسائل اخلاصة تاملوجودات 
الفضائية واملمحق تاتفاقية الضمانات الدولية عمى املعدات 

 .املنقولة

 ، أية مالحظات بذاالفقرة السادسة واخلمسون
 .فإذاً نعتمد هذه الفقرة ،ما م  مالحظات ؟اخلصوص

 هلا الكممة.الصني  ،ونالساتعة واخلمس

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
تعد كممة مالحظة  ام ،شكراً فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 express it’sوتينت وأعرتت ع  امتنا�ا وتقديرها 
appreciation. 

هل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ؟تعين الفقرة السادسة واخلمسني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
 .كال الساتعة واخلمسونفورية م  المغة اإلنكميوية):  

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
فإذًا اقرتاح الصني هو تالنسبة إىل هذه الفقرة الساتعة 
واخلمسني والحظت المجنة تالتقدير أن جلنة إدارة املعهد 

هل توافقون عمى هذا االقرتاح م  الصني  .ىل آخرهالدويل إ
شكراً  ؟والحظت تالتقدير ؟أن نضيف كممة تالتقدير

 .حسناً 

لديك تعض  أنت قمت السيد ممثل فنوويال
 .االقرتاحات خبصوص الفقرة الساتعة واخلمسني

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد ف. فاريال 
 ،نعم شكرًا لمسيد الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية):

 .إنين كنت أقول الفقرة ستة وثالثني وليس سبعة ومخسني

ستة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .ولك  حن  اعتمدنا تمك الفقرة؟ وثالثون

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد ف. فاريال 
ل تالفع اعتمدتنعم (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

نفس هذه  ،ولك  مل أرد أن أكرر نفس األمر مرتني ،سيدي
الصياغة اليت سنقوم تاقرتاحها عمى الفقرة اخلامسة ومخسني 

حيث  ،ينبغ  أن تنطبق عمى الفقرة السادسة والثالثني
حن  ال نريد أن نعدل مضمون  .هنالك خطن يف الصياغة

الفقرة ولك  الصياغة اليت استخدمت يف ست وثالثني 
توصل إىل مخسة ، ولذلك تريثت حىت وأن نة ومخسنيومخس

 شكراً جويًال.  ،الوقتك  ال �در ومخسني  

فإذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .اعتمدتالفقرة الساتعة واخلمسون مع تعديل الصني 

الفقرة الثامنة  ،تناء القدرات يف جمال قانون الفضاء
 .شكراً  ،كال  ؟واخلمسون أية مالحظات

 اعتمدت ،ما م  مالحظات ،التاسعة واخلمسون
 هذه الفقرة.

 .اعتمدت ،مالحظاتكم ،الفقرة الستون

 ،أية مالحظات ،الفقرة احلادية والستون
 .اعتمدت

فإذاً  ،كال  ،أية مالحظات ،الفقرة الثانية والستون
 نعتمد هذه الفقرة.

فإذاً  ،ما م  مالحظات ،الفقرة الثالثة والستون
 .هذه الفقرة كذلكنعتمد 
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وطنية ليات الاآلواآلن تبادل عام لممعمومات ع  
الفقرة الراتعة  ،املتصمة تتداتري ختفيف احلطام الفضائ 

 .اعتمدت ،ما م  مالحظات ،مالحظاتكم ،والستون

فإذاً  ،ما م  مالحظات ،الفقرة اخلامسة والستون
 .اعتمدت

فإذاً نعتمد  ،م  مالحظاتما  ،السادسة والستون
 .ذه الفقرةه

م  ما  ،نتناول اآلن الفقرة الساتعة والستون
 .اعتمدت ،مالحظات

 .اعتمدت ،الثامنة والستون

فإذاً  ،م  مالحظاتما  ،الفقرة التاسعة والستون
 .نعتمد هذه الفقرة

م  مالحظات ما  ،ونتناول اآلن الفقرة السبعون
 .اعتمدت

 ،م  مالحظاتما  ،الفقرة احلادية والسبعون
 .عتمدتاشكراً 

التبادل العام لممعمومات  ،الفقرة الثانية والسبعون
والتشريعات الوطنية ذات الصمة تاستكشاف الفضاء 

الفقرة الثانية  ،اخلارج  واستخدامه يف األغرا  السممية
 .اعتمدت ،م  مالحظاتما  ،والسبعون

 ،م  مالحظاتما  ،الفقرة الثالثة والسبعون
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،ونالفقرة الراتعة والسبع

مشروع جدول األعمال املؤقت تالدورة احلادية 
الفقرة اخلامسة  ،واخلمسني لمجنة الفرعية القانونية

فإذاً  ،أية مالحظات خبصوص هذه الفقرة؟ كال ،والسبعون
 .اعتمدت

النقطة األوىل ستكون  ،الفقرة السادسة والسبعون
 انتخاب رئيس المجنة تعد ذلك البنود األخرى كما وردت

فإذًا يف هذه الفقرة  ،وكما طرحت عميكم يف هذه الوثيقة
السادسة والسبعني اإلشارة إىل البنود املنتظمة عمينا أن 

انتخاب الرئيس.  ،النقطة األوىل[؟يتعذر مساعها؟] 
 .اجلمهورية التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
هل لنا  ؟اب النوابانتخ فورية م  المغة اإلنكميوية): وما ع 

[؟عبارة تالمغة  ؟أن نقول انتخاب أعضاء المس
 .انتخاب أعضاء املكتب ،املكتب تاألحرىاإلنكميوية؟] 

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
المجنة الفرعية  ،هذا األمر خيص المجنة الفرعية القانونية

ر المجنة ولك  تطبيعة احلال عندما خيص األم ،القانونية
أية مالحظات أخرى خبصوص  .ينبغ  أن نقول املكتب

تذلك التعديل الذي  ،كال  ؟الفقرة السادسة والسبعني
 نقم تاعتماد هذه الفقرة.اقرتحته عميكم 

م  ما  ،أية مالحظات ،الفقرة الساتعة والسبعون
 فإذاً نعتمد هذه الفقرة. ،مالحظات

نعتمد فإذًا  ،ما م  مالحظات ،الثامنة والسبعون
 .هذه الفقرة

م  ما  ،أية مالحظات ،التاسعة والسبعون
 .فإذاً نعتمد هذه الفقرة ،مالحظات

هل أنت مستعد السيد ممثل فنوويال خبصوص 
 ... أو هل تريد  ؟اقرتاحك

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد ف. فاريال 
اآلن إنين أحاول م  ترمجة (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

هل لك أن متهمين دقيقة وميك   ،ذلك إىل المغة اإلنكميوية
 .يل أن أطرحها عمى األمانة

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): نعم الرئيس 
 فرنسا.

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
يف هذه  ،شكرًا سيدي الرئيس فورية م  المغة الفرنسية):

خيص تقرير المجنة الفرعية سيما األمر الذي  الوثيقة وال
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فمم تعكس تمك املشاورات اليت عقدناها يف هذه  ،القانونية
سيما وأنا قمت تطرح ذلك عمى األمانة  المجنة وال

واقرتحت فقرة اليت تبني تمك املالحظات اليت طرحها وفد 
كان تودي أن أقرأها عميكم تالمغة [؟يتعذر مساعها؟]  تالدنا 

 .انة أن تقوم تذلكاإلنكميوية أو ميك  لألم

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .سنعط  الكممة لألمانة

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
لشؤون الفضاء اخلارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

حن  نعم قمنا توضع هذه  ،نعم. شكرًا سيدي الرئيس
خبصوص أساليب اعها؟] [؟يتعذر مساملعمومات اليت ختص 

العمل يف المجنة الفرعية والمجان الفرعية وكل ذلك ورد يف 
سيما  التقرير وال[؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] 

اخلاص تنية مسائل أخرى فمذا البند عندما نتناول ذلك 
يوزع وتعد تنظروا يف املمحق السادس عندما  يرجى منكم أن

 ،كان ذلك يرض  فرنسايما  ني فذلك ميك  لنا أن نتب
 شكراً.

أية (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
التالية وننتظر حىت يطرح ه  فإذاً الوثيقة  ؟مالحظات أخرى

السيد ممثل فنوويال اقرتاحه خبصوص الفقرة اخلامسة 
وتعد ذلك نقوم تاعتماد الوثيقة  ،واخلمسني يف هذه الوثيقة

 ترمتها.

 الضميمة الثالثة م  هذه فهل لنا أن ننظر يف
حيث الضميمة الراتعة وحن  اتتدأنا نقاشها  ؟اآلنثيقة الو 

حن  ال نوال تانتظار الصياغة م  االحتاد الروس   ،تاألمس
فمذا سنقوم تالنظر يف كل فقرة عمى حدة يف هذه الوثيقة 

A/AC.105/L.281/Add.3، التوصيات  ،الضميمة الثالثة
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين والقرارات تنفيذ توصيات 

تاستكشاف الفضاء اخلارج  واستخدامه يف أغرا  
 .سممية

 ؟أية مالحظات ،إذًا نذهب إىل الفقرة األوىل
فإذاً  ،م  مالحظاتما  ،الفقرة األوىل م  هذه الوثيقة

 .اعتمدت

 اعتمدت ،مالحظاتكم ،الفقرة الثانية ،شكراً 
 .الفقرة الثانية

فإذاً  ،أرى أية مالحظاتال  ،الفقرة الثالثة
 هذه الفقرة. اعتمدت

 هذه الفقرة. اعتمدت ،الفقرة الراتعة

م  ما  ،أية مالحظات ،الفقرة اخلامسة
 .اعتمدتفإذاً  ،مالحظات

 ،ما م  مالحظات ،مالحظاتكم ،الفقرة السادسة
 .اعتمدت

 .الفقرة الساتعة اعتمدت ،ةالفقرة الساتع

 .دتاعتم ،نتناول الفقرة الثامنة

 . اعتمدتفإذاً  ،م  مالحظاتما  ،الفقرة التاسعة

تقرير المجنة الفرعية العممية والتقنية ع  أعماهلا 
أية  ،الفقرة العاشرة ،أعمال دورتا تاألحرى الثانية واألرتعني

 .اعتمدتكال   ،مالحظات

 ،ما م  مالحظات ،الفقرة احلادية عشرة
 .اعتمدت

فإذًا نعتمد  ،أية مالحظات ،الفقرة الثانية عشرة
 .هذه الفقرة الثانية عشرة

خبصوص تمك  ،ونتناول اآلن الفقرة الثالثة عشرة
أية مالحظات خبصوص هذه الفقرة الثالثة  ،العرو  التقنية

 .اعتمدتفإذاً  ،م  مالحظاتما  ؟عشرة

 ،أنشطة ترنامج األمم املتحدة لمتطبيقات الفضائية
 .اعتمدت ،كال  ؟أية مالحظات ،الفقرة الراتعة عشرة

 .م  مالحظاتما  ،الفقرة اخلامسة عشرة

 .اعتمدتفإذاً  ،الفقرة السادسة عشرة ،فإذاً 

 .الفقرة الساتعة عشرة
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 ؟أية مالحظات ،الفقرة الثامنة عشرة اآلن
 .اعتمدت

حيث قمنا تاعتماد الفقرة  ،الفقرة العشرون
 ،ومالحظاتكم خبصوص هذه الفقرة العشري  ،التاسعة عشرة

 .اعتمدتإذاً  ،ظاتم  مالحما 

 ،م  مالحظاتما  ،الفقرة احلادية والعشرون
 .اعتمدت

كال الفقرة   ،مالحظاتكم ،الفقرة الثانية والعشرون
 .اعتمدت ؟هل م  مالحظات ،الثالثة والعشرون

 .اعتمدت ،الراتعة والعشرون

 .اعتمدت ،م  مالحظاتما  ،اخلامسة والعشرون

 ،ظاتم  مالحما  ،الفقرة السادسة والعشرون
 .تاعتمادهافإذاً نقوم 

 .اعتمدت ،الفقرة الساتعة والعشرون

 .اعتمدت ،م  مالحظاتما  ،الثامنة والعشرون

 .اعتمدت ،التاسعة والعشرون

الفقرة الثالثون  ،دائرة املعمومات الفضائية الدولية
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،الفقرة احلادية والثالثون

لثانية الفقرة ا ،التعاون اإلقميم  واألقاليم 
 .اعتمدتالثانية والثالثون  ،والثالثون

الفقرة  ،النظام الساتم  الدويل لمبحث واإلنقاذ
 .اعتمدت ،أية مالحظات ،الثالثة والثالثون

فإذاً  ،م  مالحظات ما ،الفقرة الراتعة والثالثون
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،م  مالحظاتما  ،اخلامسة والثالثون

األر  ع  تعد  اآلن املسائل املتعمقة تاستشعار
تواسطة السواتل مبا يف ذلك التطبيقات لصاحل البمدان 

أية  ،الفقرة السادسة والثالثون ،النامية ويف رصد تيئة األر 
 .اعتمدتفإذاً  ، ما م  مالحظات،مالحظات

 .اعتمدت ،الساتعة والثالثون

فإذاً  ، ما م  مالحظات،الفقرة الثامنة والثالثون
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،ثونالتاسعة والثال

 .اعتمدت ،حسناً  ،الفقرة األرتعون

 ،الفقرة احلادية واألرتعون ،اآلن احلطام الفضائ 
 .اعتمدت ،أية مالحظات

 .اعتمدت ،الفقرة الثانية واألرتعون

 .تفضل ،سويسرا ،الفقرة الثالثة واألرتعون

ي) (ترمجة سويسر االحتاد ال(السيدة ن. أرشينارد 
أرجو  ،شكرًا يا سيدي الرئيس: فورية م  المغة الفرنسية)

املعذرة ملقاطعتك اآلن تالنسبة لمرتمجة اليت وردت يف المغة 
أعتقد أن تمك المجنة تقوم  ،الفرنسية خبصوص االتفاقية

تالنظر يف املسائل الفضائية ولذلك ينبغ  أن يكون ما تني 
الوكاالت وليس ما تني املؤسسات حيث هذه اهليئة تقوم 

وتذلك عمينا أن  ،خلاصة تالوكاالت املختمفةتتنسيق األمور ا
[؟عبارة نبدل هذه التسمية اليت وردت لمجنة عمينا أن نقول 

ما تني  ،شكراً  [؟عبارة تاإلنكميوية؟]وليس تاإلنكميوية؟] 
 .الوكاالت وتني املؤسسات

هذا (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ذه المجنة اليت ينسحب عمى النص تالمغة الفرنسية أي ه

تقوم تتنسيق األمور اخلاصة مبثل هذه الوكاالت واألمانة 
 ةمالحظات أخرى خبصوص الفقر  ةأي ،ستتحقق م  ذلك

 هذه الفقرة. اعتمدتفإذاً  ،الثالثة واألرتعني

هل م  تعميق عمى الفقرة  ،الفقرة الراتعة واألرتعون
 .اعتمدت ،ال ؟الراتعة واألرتعني
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هل م  تعميق عمى  ،رتعونالفقرة اخلامسة واأل
 .اعتمدت ؟هذه الفقرة

هل م  تعميق عمى  ،الفقرة السادسة واألرتعون
 .اعتمدت ،ال ؟هذه الفقرة

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة الساتعة واألرتعون
 .اعتمدت

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة الثامنة واألرتعون
 .اعتمدت

ة ما م  تعميق؟ املممك ،الفقرة التاسعة واألرتعون
 .تفضل ،العرتية السعودية

(املممكة العرتية السعودية) السيد أ. ترابزوني 
 ،شكرًا حضرة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تالنسبة إىل الفقرة الثامنة واألرتعني والتاسعة واألرتعني حن  
وكن�ا وفد إىل أعرتنا ع  آرائنا تشنن هذا املوضوع وأشرمت 

أعرب ة واألرتعني أشرنا عمى تعض الوفود يف الثامن .واحد
 .أعرب ع  رأي ،تسعة وأرتعون ومخسني إذاً  ،ع  رأي

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
اقرتاح املممكة العرتية السعودية هو يف الفقرة التاسعة 
واألرتعني واخلمسني تدل م  اإلشارة إىل رأي واحد نقول 

رأي مفاده وليس رأي واحد رأي أعرب تعض الوفود ع  
هل توافقون عمى اقرتاح املممكة العرتية  .عدة وفود

بذا نعتمد الفقرة التاسعة واألرتعني مع  ،السعودية؟ حسناً 
 .تعديمها

تقرتح هنا  ،الفقرة مخسني مع تعديمها أيضاً 
أعرب تعض الوفود ع  رأي  ،املممكة العرتية السعودية

اخلمسني مع تعديل املممكة  توافقون عمى الفقرة ،مفاده
 .اعتمدت ،حسناً  ؟العرتية السعودية

 ،دعم إدارة الكوارث تواسطة النظم الفضائية
 ؟هل م  تعميق عمى هذه الفقرة ،الفقرة احلادية واخلمسون

 .اعتمدت ،ال

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة الثانية واخلمسون

 ال بذا ،هل م  تعميق ،الفقرة الثالثة واخلمسون
 .اعتمدت

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة الراتعة واخلمسون

ال  ؟هل م  تعميق ،الفقرة اخلامسة واخلمسون
 .اعتمدت

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة السادسة واخلمسون
 .اعتمدت

 .كندا،  الفقرة الساتعة واخلمسون

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
ال نعتقد أن هناك  ،ة الرئيسشكرًا حضر المغة اإلنكميوية): 

هذا   .م  توافق يف اآلراء ك  يعكس التقرير هذه األفكار
كان موقف تمدي تالذات وتالتايل يعكس رأينا وحدنا 

حيث أشرنا حن  إىل أن هذه املوارد ، رأي املكتب سولي
وهنا أحيمكم  .اإلضافية ميك  أن تستخدم ملسائل أخرى

 أشرنا فيها إىل ضرورة متويل  إىل الفقرة التاسعة والعاشرة اليت
"يو إن سبايدر"  كافة األنشطة تذلك عند إنشاء ترنامج 

 ،هذا الربنامجإىل قدم طوعية تُ  اتكانت هناك مسامه
وحنتاج إىل مويد م  التقشف ويف األزمة املالية العاملية اليت 
نعاين منها ال نريد م  جلنتنا أن تعتمد مقرتحات هنا ميك  

 .فاع يف امليوانية العادية لألمم املتحدةأن تؤدي إىل ارت
لذلك أقرتح هنا تعديمني  ،وتالتايل عمى حصة الدول

الفقرة إذاً سبع  .وامسحوا يل أن أحيمكم إىل النص اإلنكميوي
ل اعرتفت أو أدركت و ومخسون تدل اإلشارة إىل اتفقت نق

recognized.  وتعد اإلشارة إىل لضمان إمكانية توفري مويد
هلذه الدول عمى أساس طوع  نقول لضمان  م  الدعم

إمكانيات توفري مويد م  الدعم هلذه الدول م  الربنامج 
ومكاتب الدعم اإلقميمية التاتعة له عمى أساس طوع  ووفق 

 القرار مخس وستني عمى ست وتسعني.

 .أملانيا(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 

االحتادية) (ترمجة  (مجهورية أملانياالسيد ت. بفانة 
أعتقد أن الصياغة احلالية ال فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تبالغ يف اإلشارة إىل هذا الوضع اخلطري رمبا غري األكيد يف 
خاصة وأنه ميك  ألي دولة أن متول "يو إن سبايدر" ترنامج 
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وحن  نريد هنا أن نعكس النقاش  .أي جوء م  هذا الربنامج
أن نعكس أيضًا الرسالة و  ،هذا املوضوعالذي جرى تشنن 

قريباً وتكون متوافرة عمى شبكة االنرتنت وكانت  اليت ستنشر
ه  قالت أنه جيب أن نوسع  ،رسالة م  السيدة عثمان

إذا مل حنصل  ،ونويد م  هذا االلتوام وأقتبس م  رسالتها
اك خطر هن "يو إن سبايدر"عمى دعم مايل مالئم لربنامج 

عندئذ تشنن استدامة هذه اخلدمات وهذا ما ورد أيضًا يف 
لذلك عندما نقرتح هذه الصياغة  .الفقرة التاسعة واخلمسني

 ،اجلديدة ونظراً هلذه الشواغل اليت أعرب عنها يف هذا الال
أعتقد أنه م  املناسب أن نقول إن المجنة اتفقت عمى أنه 

وضوع توويد الربنامج مبا ينبغ  أن تنظر الدول األعضاء يف م
أتفهم موقف كندا ولك  أن نعرتف  .يمومه م  موارد إضافية

فهذا غري جيد  ،تننه ينبغ  عمى الدول أو أن ندرك أ�ا
خاصة وأنه نشري إىل أن تنظر الدول األعضاء يف موضوع 

 .التوويد والنظر يف إمكانية التوويد يعط  مرونة كافية

 .كنداغة اإلنكميوية):  (ترمجة فورية م  المالرئيس 

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
 ،أكرر املداخمة اليت قمت با لمتو المغة اإلنكميوية): ل 

لذلك  .ولك  عبارة اتفقت ه  عبارة قوية ال نوافق عميها
كذلك تالمغة   ،أدركت ،اعرتفت ،recognizedنقرتح 

ينظروا يف توفري  عمى األعضاء أن ،اإلنكميوية الصياغة قوية
وهذا ال عالقة له تاملسامهات  ،الربنامج املوارد الضرورية

الطوعية اليت كانت ه  يف أساس إنشاء هذا الربنامج 
وكانت قد وردت يف القرار الصادر ع  اجلمعية العامة مخس 

هذا  شري إىل. لذلك أريد أن نوستني عمى ست وتسعني
 .شكراً  ،ىل ما ورد فيهالقرار تصراحة هنا وأن ندرج اإلشارة إ

هل م  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .تعميق حول اقرتاح كندا؟ الواليات املتحدة

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
 ،شكرًا حضرة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تعة ميكننا أن ندعم التعديل املقرتح عمى الفقرة السا
فهذا يعكس  ،واخلمسني عمى لسان مندوب كندا املوقر

تشكل أفضل املناقشة اليت جرت يف العام املاض  حول 
واملوارد اليت ميك  أن ختصص له "يو إن سبايدر" ترنامج 
 شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ل م  ه .ملندوب الواليات املتحدة املوقر عمى هذه املداخمة

 .تعميق تشنن هذا التعديل املقرتح؟ الصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
مع أننا  ،شكرًا حضرة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

 ،نتسم مبرونة حيال هذا االقرتاح الذي قدمه مندوب كندا
ولك  عندما ننظر يف القرار مخس وستني عمى سبعة 

تشجع ليس فقط  encourageعبارة وتسعني استعممت 
وتالتايل هذه العبارة أقوى م  عبارة  ،تنظر تل تنظر وتشجع

 .وال أفهم ملاذا ال ميك  أن نوافق عمى هذه املسنلة .تنظر
إذا أردنا أن نشري إىل األساس الطوع  نعم ميك  أن نقول 
إىل أن المجنة أحاطت عممًا تاقرتاح كندا وشجعت الدول 

هذه ه   .ن تساهم تدل أن نقول أن تنظراألعضاء عمى أ
مع أننا  ،الصيغة اليت استخدمت يف العام املاض  يف القرار
 .نبدي مرونة هنا وميكننا أن نوافق عمى النص احلايل

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لمصني هل م  تعميق عمى اقرتاح كندا مع التعديل الذي 

 .ياأملان ؟قدمته الصني

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانة 
 شكراً. ،أؤيد اقرتاح الصنيفورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .كنداً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس 

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
عندئذ هل أفهم أنه  ،شكراً حضرة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

نن متول ، تتشجع الدول األعضاء عمى أن تنظر كذا وكذا
عمى أساس طوع  ووفق القرار مخس وستني عمى سبع 

 ؟وتسعني

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
الفقرة الساتعة  ، تصري إذاً هذا ما اقرتحه مندوب الصني

واخلمسون كما يم  وأحاطت المجنة عممًا خبطة العمل 
لفرتة السنتني ألفني واثين "يو إن سبايدر" لربنامج  املقرتحة

وأدركت أو اعرتفت  ،عشر ألفني وثالثة عشر مع رمو الوثيقة
عمى أنه ينبغ  أن تشجع الدول األعضاء شرط أن يكون 
عمى أساس طوع  ومتاشيًا والقرار مخس وستني عمى سبع 

د موار م  وتسعني لمجمعية العامة تتوويد الربنامج مبا يمومه 



COPUOS/T.642 
Arabic 

۱۰ 

إضافية لضمان إمكانيات توفري مويد م  الدعم هلذه الدول 
هل م   .م  الربنامج ومكاتب الدعم اإلقميمية التاتعة له

 ؟ سويسرا.تعميق عمى هذا االقرتاح

ي) (ترمجة سويسر االحتاد ال(السيدة ن. أرشينارد 
نعم مل  ،شكرًا حضرة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

شري . نعىن واملغوى م  هذه الفقرة يف الواقعنفهم جيداً ما امل
يف هذه الفقرة إىل ما يمومه م  موارد إضافية هل ه  

 .CRP.16ضرورية لك  ينجو خطة العمل املقرتحة يف 
عمى حد فهمنا ميك  أن حنقق خطة العمل هذه يف إطار 
املوارد املتاحة حاليًا واليت تعهدت با دول كثرية عمى أساس 

نعين عندما  .يد أن نفهم هذه الفقرة جيداً لذلك نر  .طوع 
نقول ما يمومه م  موارد إضافية ه  لضمان دعم أكرب 

وإذا كان هذا ما تعنيه الفقرة عندئذ نقرتح أن  ،لألنشطة
اجلوء األول ينته  تعد رمو الوثيقة  ،نقسمها إىل قسمني

CRP.16،  ونبدأ فقرة جديدة تكون النص املقرتح الذي
 م  شكراً.قدمته الوفود قب

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مث نبدأ  CRP.16تقرتحني أن تقسمني الفقرة ننته  تعد 

 .مجمة جديدة أو فقرة جديدة

ي) (ترمجة سويسر االحتاد ال(السيدة ن. أرشينارد 
فقرة جديدة  ،نعم حضرة الرئيس فورية م  المغة اإلنكميوية):

تشري إىل أن أدركت المجنة عمى أنه  والفقرة اجلديدة .فعالً 
ينبغ  أن الدول األعضاء شرط أن يكون عمى أساس 
طوع  ومتاشيًا والقرار مخس وستني عمى سبع وتسعني 

أن توود الربنامج مبا يمومه م   ،الصادر ع  اجلمعية العامة
 .موارد إضافية وأن نكمل الفقرة م  دون تعديل

هذه  نكميوية):(ترمجة فورية م  المغة اإل الرئيس
مر ذاته هو ولك  يف الواقع هو األ ؟هو اقرتاحك سيديت

 .الواليات املتحدةوضعتيه يف فقرتني، حسناً، 

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
 ،شكرًا حضرة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 
الفكرة ه  أن خطة  .أعتقد أن مالحظة سويسرا يف حممها

العمل املقرتحة أللفني واثين عشر ألفني وثالثة عشر ميك  
أن تنفذ يف إطار املوارد املتاحة م  امليوانية العادية 

ال نريد أن نرتك  .صدت هلا أصالً واملسامهات الطوعية اليت رُ 

االنطباع تنن هذه املسامهات الطوعية ه  ضرورية وحنتاج 
لذلك  ،خمتمفة ةفكر إىل مويد م  املال لتنفيذ خطة العمل ال

عندما نقسم تني هاتني اجلممتني نقول أنه م  جهة هنالك 
خطة العمل هلا مواردها وم  جهة أخرى حنتاج إىل دعم 
 أكرب لذلك جئنا إىل مسامهات طوعية إضافية عمى الدول

 [؟يتعذر مساعها؟].

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .كندا مث أملانيا ملندوب الواليات املتحدة.

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد أ. م. الن فان 
نريد أن نؤيد االقرتاحني اقرتاح سويسرا  المغة اإلنكميوية):
 .والواليات املتحدة

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
 أملانيا.

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانة 
أخشى سيدي أن الوضع الراه  غة اإلنكميوية): فورية م  الم
ليس مضمونًا فهناك تعض "يو إن سبايدر" يف ترنامج 

األشخاص العاممني يف هذا الربنامج عمى أساس مؤقت 
لذلك أعتقد أن  .ومتويل املوظفني غري مضمون وغري كاف

حنتاج  .الصيغة المغوية كما وردت يف هذه الفقرة صحيحة
 ضرورية هنا. إىل موارد إضافية ه 

 .الصني(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
أتساءل ما  ،شكراً حضرة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

"يو إن كنا قد كونا صورة واضحة حىت اآلن حيال ترنامج 
عمل لمسنتني إن تعض الوفود تعترب أن خطة الإن سبايدر"، 

ألفني واثين عشر ألفني وثالثة عشر متول م  امليوانية العادية 
حن   .ولك  املعمومات غري دقيقة هنا ،واملسامهات الطوعية

ما حصمنا عميه م  معمومات يفيد تنن امليوانية العادية ال 
 .لمسنتني املقبمتني"يو إن سبايدر" ميكنها أن متول ترنامج 
وتالتايل ميك  تنفيذ  ، حصمنا عميهاهذه ه  املعمومات اليت

ونرى أن  .خطة العمل عمى أساس املسامهات الطوعية فقط
هناك عالقة ما تني هاتني الفكرتني ولذلك جيب أن تبقيا 

وإذا أردنا فعًال أن ندعم تنفيذ خطة  ،معًا يف فقرة واحدة
 شكراً. ،العمل هذه
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 شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ملندوب الصني هل م  اعرتا  عمى أن حنافظ عمى هاتني 
اجلممتني يف فقرة واحدة مع اإلشارة اليت أشارت إليها كندا 
واعرتفت أو أدركت عمى أنه ينبغ  أن تشجع الدول 

 .التعديل إذًا كما كان يف اجلممة الثانية م  كندا ،األعضاء
هل م  اعرتا  م  جانب الوفود اليت أرادت أن تقسم 

هكذا نرتك فقرة واحدة مع الصياغة اليت  ؟الفقرة إىل قسمني
 .الواليات املتحدة اقرتحتها كندا.

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
 ،شكرًا حضرة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ك هذه الفقرة واحدة مع مجمتني رت حن  عمى استعداد لك  ن
خطة العمل املقرتحة لفرتة سنيت  .توضيحولكننا حنتاج إىل 

 ،ألفني واثين عشر ألفني وثالثة عشر ممولة تشكل كامل
 .وإال فمدينا مشكمة ،أرجو م  األمانة أن تؤكد يل املسنلة

ألننا سنثري عندئذ انعكاسات مالية عمى امليوانية العادية 
 .ناقش يف اجلمعية العامة وتثري صعوتات يف نيويوركتُ 

السيدة رمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): (تالرئيس 
هل  .عثمان تؤكد يل أن هذه اخلطة ممولة تشكل كامل

توافقون إذًا عمى أن حنافظ عمى هذه الفقرة تطريقتها 
 .احلالية؟ كندا

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
أعتقد أنه مع تنكيد األمانة وأن اخلطة المغة اإلنكميوية): 

اجلممتني الفقرتان، أن نقسم إىل تشكل كامل يدفع تنا  ممولة
هنا إىل فقرتني وتالتايل أنا أؤيد اقرتاح سويسرا ك  نقسم 

 .سبع ومخسني وسبع ومخسني مكرراً  .الفقرة إىل قسمني

هل م   (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
اح تعميق عمى االقرتاح األخري م  كندا؟ وهو يف األساس اقرت 

حسناً  ،سويسري دعمته كندا تقسم الفقرة إىل قسمني. ال
الفقرة  ،فقرة إىل قسمني كما يم البذا سنقسم هذه 

وأحاطت المجنة عممًا خبطة  الساتعة واخلمسون كما يم ،
لفرتة السنتني ألفني "يو إن سبايدر" العمل املقرتح لعمل 

وثيقة واثين عشر ألفني وثالثة عشر ونضع تني هاللني رقم ال
A/AC.105/2011/CRP.16 نيت فقرة جديدة مث ت .نقطة

واعرتفت أو أدركت المجنة عمى أنه  سبعة ومخسون مكرراً،
ينبغ  أن تشجع الدول األعضاء ولك  شرط أن يكون هذا 

عمى أساس طوع  وتشكل متماش والقرار مخس وستني 
تشجع عمى  ،عمى سبعة وتسعني الصادر ع  اجلمعية العامة

ربنامج مبا يمومه م  موارد إضافية ونكمل الفقرة م  توويد ال
ح صيغة أن تقسم هل توافقون عمى هذا االقرتا  .دون تعديل

 .املممكة املتحدةالفقرة إىل قسمني؟ 

املممكة املتحدة لربيطانيا (السيدة ل. كيت 
) (ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية

هل لك أن  ،سؤال هنا ،شكرًا حضرة الرئيساإلنكميوية): 
ة حال أعتقد أ�ا صياغة صحي ،تكرر قراءة الفقرة الثانية
 .لغوياً م  الناحية اإلنكميوية

تالطبع (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أنت تتكممني اإلنكميوية لغتك األم وتعرفني ما إن كانت 

 57ًا الفقرة الساتعة واخلمسون مكرراً، إذ. صحيحة أم ال
bis ، وأدركت المجنة عمى أنه ينبغ  أن تشجع الدول

األعضاء عمى توويد الربنامج مبا يمومه م  موارد إضافية 
 .لضمان كذا وكذا

املممكة املتحدة لربيطانيا (السيدة ل. كيت 
) (ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية

 .هذا صحيح ،نعم عندما تقرأها هكذااإلنكميوية): 

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): يس الرئ
 .اعتمدتالفقرة الساتعة واخلمسون مكرراً اجلديدة قد 

الفقرة الساتعة واخلمسون مكررة مع النص الذي 
 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،قرأته لمتو

هل م  تعميق؟ ال  ،الفقرة الثامنة واخلمسون
 .اعتمدت

 .أملانيا ،الفقرة التاسعة واخلمسون

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة د ت. بفانة السي
عندما نقرأ  ،شكراً حضرة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 
أعتقد  ،وأعرب ع  رأي مفاده ،الفقرة التاسعة واخلمسني

اليت  ةأننا هنا ال نعكس رمبا تشكل سميم الدورة اخلاص
ن لذلك نريد أ ،رسالة وزيرنا ،نظمناها حول هذا املوضوع

المجنة هذه الشواغل اليت تفيد تنن ترنامج  تنشري وسجم
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خاصة وأننا يف هذا  ،سبايدر قد ال يدوم ألجل طويل
وهنا أقرتح أن حنذف اجلممة  .الربنامج يف وضع صعب

التالية واقرتح أن ينظر تتمويل جبوء أكرب منه م  موارد 
المغة ووردت ت( ،امليوانية العادية أل�ا واردة يف اجلممة األوىل

العرتية تعد فاصمة وليس تعد نقطة مالحظة م  الرتمجة 
جيب أن توضع النقطة قبل عبارة واقرتح أل�ا مجمة  )الفورية
 .جديدة

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مندوب أملانيا يشدد عمى تدًال م  اإلشارة أعرب ع  رأي 

اليت أعرب عنها  مفاده نقول أحاطت المجنة عمماً تالشواغل
حيال أن ترنامج كذا وحنذف واقرتح أن ينظر يف متويل جوء 

حسنًا إذًا يقول  ؟هذا هو اقرتاحك سيدي م  أملانيا .أكرب
الرئيس اقرتاح أملانيا هو كما يم  وأحاطت المجنة عممًا مع 

وإذا ما اعتمد عمى  ،قمق تنن التعويل عمى التربعات وحدها
ج سبايدر قد ال يدوم ألجل التربعات وحدها إن ترنام

 .طويل. كندا

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
ه مأق ،أنا أفضل هنا ،شكرًا حضرة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

الحظت تعض الوفود أو أعرتت وفدي يفضل أن نبدأ تـ "
وليس المجنة ، some delegation "تعض الوفود ع  رأيها

 مها هنا تعض الوفود.ه  اليت أعرتت ع  شواغ

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
 .تفضل ،املممكة العرتية السعودية ملندوب كندا،

(املممكو العرتية السعودية)  السيد أ. ترابزوني
 ،شكرًا حضرة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تشكل واضح  أعتقد أننا يف الفقرة الساتعة واخلمسني أعرتنا
أنه عمى الدول األعضاء أن تشجع وتالتايل ال داع  ألن 

 نشري إىل هذا املوضوع يف الفقرة التاسعة واخلمسني.

 .أملانيا (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانة 
ولكننا حنتاج  أفهم هذا املوضوعفورية م  المغة اإلنكميوية): 

إىل الفقرة التاسعة واخلمسني ألن عبارة يدوم ألجل طويل 
يف الساتع واخلمسني  .أساسية sustainabilityاستدامة 

رب ولك  خطر أن يتوقف نتكمم تاحلاجة إىل دعم أك

 .ال يدوم هو م  شواغمنا ونود أن نشري إليه هناالربنامج و 
وأن هذا الربنامج  أعتقد أن دوًال أخرى تشاطرنا الرأي أيضاً 

لذلك حن   .مل حيصل عمى املوارد الكافية قد ال يستمر إن
نود هنا أن حنافظ عمى عبارة قد ال يدوم ألجل طويل فعبارة 

sutainability تالمغة اإلنكميوية أساسية. 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
خري م  هذه الفقرة األوتالتايل هذا اجلوء  ،إذًا ملندوب أملانيا

أعرتت تعض الوفود ع  رأي مفاده أن ترنامج  هو كما يم ،
قد ال يدوم ألجل طويل إذا ما اعتمد إىل التربعات سبايدر 

 .وحدها نتوقف عند هذا احلد وحنذف ما تبقى م  الفقرة
إذًا بذا  ،هل توافقون عمى هذا االقرتاح؟ ما م  اعرتا 

 مع التعديل الذي اقرتحته نعتمد الفقرة التاسعة واخلمسني
 عميكم.

التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية  ،مخسة
 ،هل م  تعميق؟ ال ،الفقرة ستون ،لسواتل املالحة

 .اعتمدت

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة احلادية والستون
 .اعتمدت

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة الثانية والستون

 .اعتمدت ؟تعميق هل م  ،الفقرة الثالثة والستون

 .اعتمدت ؟هل م  تعميق ،الفقرة الراتعة والستون

ال  ؟هل م  تعميق ،الفقرة اخلامسة والستون
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،ال ،الفقرة السادسة والستون

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة الساتعة والستون

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة الثامنة والستون
 .اعتمدت

م مصادر القدرة النووية يف الفضاء استخدا ،ستة
 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة التاسعة والستون ،اخلارج 
 .اعتمدت
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 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة سبعون

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة احلادية والسبعون
 .اعتمدت

 ،هل م  تعميق؟ ال ،الفقرة الثانية والسبعون
 .اعتمدت

 ،تعميق؟ ال هل م  ،الفقرة الثالثة والسبعون
 .اعتمدت

حصمنا عمى تعديل  ،الفقرة الراتعة والسبعون
 .تفضل سيدي ،تشن�ا م  فنوويال

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد ف. فاريال 
ًا جويًال حضرة ر ك(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): ش

لقد قدمنا تعديًال طفيفًا إىل األمانة وال أريد أن  ،الرئيس
أريد فقط أن أطمب م  األمانة أن تقرأ  .أضيع الوقت

 .ي اقرتحناهالوحيدة الذتعديل هذه العبارة 

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مبا يف  ،العبارة اليت تقرتح تعديمها ه  يف السطر الثالث

أن نقول مبا يف ذلك نقول م  ذلك يف املدارات تدل 
وليس  especialy inخاصة يف املدارات األرضية 

including in ،ذلك يف السطر الثالث يف  هتدًال م  مبفاد
نقول خاصة يف املدارات األرضية هل م  اعرتا  عمى 
تعديل فنوويال؟ ال هل م  اعرتا  عمى الفقرة الراتعة 

 .اعتمدتال إذاً بذا  ؟والسبعني تكاممها

هل م  تعميق؟  ،الفقرة اخلامسة والسبعون
 .اعتمدت

الفقرة السادسة  ،القريبة م  األر األجسام 
 .اعتمدت ،ال ؟هل م  تعميق عمى الفقرة ،والسبعون

 .اعتمدتهل م  تعميق؟  ،سبعة وسبعون

 ،ال ؟هل م  تعميق عميها ،الفقرة الثامنة والسبعون
 .اعتمدت

 ،هل م  تعميق عميها؟ ال ،التاسعة والسبعون
 .اعتمدت

لديها املكسيك  ؟هل م  تعميق ،الفقرة الثمانون
 .تفضل ،تعميق

(الواليات املتحدة السيد س. كماشيو الرا 
املكسيكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية واإلنكميوية): 

هل تاإلمكان أن ندرج مجمة تعرب  ،أشكرك يا سيادة الرئيس
ع  أنين أخربت االجتماع تنننا عقدنا اجتماعني كما قمت 

يف  اسيدينا إن فريق العمل سوف ينظم اجتماعًا يف ت
كاليفورنيا وذلك ملناقشة الصالحيات وأحتدث هنا 

وذلك ملناقشة التخطيط عمى أية حال ليست  ،تاإلنكميوية
إال مجمة واحدة وقد شرحت كثريًا لك  أوضح لكم السياق 

 شكراً.  ،وه  مجمة تسيطة عمى أية حال سوف تدرج هنا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ل لديكم تعميقات عمى االقرتاح الذي اقرتحته املكسيك ه

والذي يقض  تنن نضيف مجمة تفيد تنن فريق العمل سوف 
هذه حقيقة واقعة  ،كاليفورنياتاسيدينا يف  ينظم االجتماع يف 

األمانة سوف تدرج هذه اجلممة يف هذه الفقرة  ال تعميق.
 بذه اجلممة نعتمد الفقرة. ،مثانني

هل م  تعميق عميها؟  ،والثمانون الفقرة الواحدة
 .اعتمدت

ال  ؟هل م  تعميق عميها ،الفقرة الثانية والثمانون
 .اعتمدت ،تعميق

ال  ؟هل م  تعميق عميها ،الفقرة الثالثة والثمانون
 .اعتمدت

الفقرة الراتعة  ،املبادرة الدولية تشنن طقس الفضاء
 .اعتمدت ،ال ؟هل م  تعميق ،والثمانون

هل م  تعميق عميها؟  ،ة والثمانونالفقرة اخلامس
 .اعتمدت ،ال

 ،هل م  تعميق؟ ال ،الفقرة السادسة والثمانون
 .اعتمدت
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ال  ؟هل م  تعميق عميها ،الفقرة الساتعة والثمانون
 .اعتمدت ،تعميق

 .اعتمدت ،الفقرة الثامنة والثمانون

استدامة أنشطة الفضاء اخلارج  يف األمد البعيد 
أنتقل إىل  ،تاعتماد الصالحيات وتاستثناء فقرة خاصة

هل م  تعميق  ،الفقرة التاسعة والثمانني عمى أية حال
 .اعتمدت ،ال ،عميها

 .اعتمدت ؟هل م  تعميق ،الفقرة تسعون

 .اعتمدت ،ال ،الفقرة الواحدة والتسعون

الفقرة الثانية والتسعني كما نتغاضى ع  إذاً سوف 
ترمجة النص  قمت م  قبل ألن وفد الصني لديه صعوتة يف

وسوف نصل إىل الرتمجة الصحيحة تالمغة  ،تالمغة اإلنكميوية
أضعها جانبًا يف هذه اآلونة  .الفرنسية يف مرحمة الحقة

 ،هل م  تعميق؟ ال ،ونعرج إىل الفقرة الثالثة والتسعني
 .اعتمدت

 .اعتمدت ؟هل م  تعميق ،الفقرة الراتعة والتسعون

هناك اقرتاح  ،يف هذه الفقرة اخلامسة والتسعني
 ،A/AC.105/CRP.15/Add.1تإدراج رقم الوثيقة 

عتمد أيضًا يف وقت إضافة واحد واملرفق رقم اثنني سوف يُ 
 Annexنا فقط هنا نشري إىل املرفق اثنني لكنو  ،الحق
two ،تعد كممة  ،هل لديكم أي تعميقات عميها تعد هذا

إضافة واحد وعمى أساس أن املرفق رقم اثنني سوف يتم 
 ،وليس إيراد حملتواه ،جمرد إشارة إىل املرفق ليس إال ؟عتمادها

 .اعتمدت ،هل م  تعميق؟ ال

 .ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة السادسة والتسعون

 .اعتمدت ،هل م  تعميق؟ ال ،الساتعة والتسعون

 .اعتمدت ،ال تعميق ،الفقرة الثامنة والتسعون

 .ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة التاسعة والتسعون

 .اعتمدت ؟هل م  تعميق عميها ،فقرة مائةال

 .اعتمدت ،ال تعميق ،واحد ومائة

 .اعتمدتهل م  تعميق؟ ال  ،اثنان ومائة

 .اعتمدت ،ال ؟هل م  تعميق عميها ،ثالثة ومائة

 .اعتمدت ،أرتع ومائة

 .اعتمدت ،ال ؟هل م  تعميق ،مخسة ومائة

ننيت إىل مشروع جدول األعمال املؤقت لمدورة 
الفقرة ست  ،واألرتعني لمجنة الفرعية العممية والفنيةالتاسعة 
 .ال ؟هل م  تعميق عميها ،ومائة

سوف نضمنها يف جدول األعمال  ،سبعة ومائة
انتخاب الرئيس كما فعمنا يف المجنة الفرعية  ،النقطة األوىل

سوف يكون انتخاب الرئيس مث تعد  ،البند األول ،القانونية
 ؟م  تعميق عمى هذه الفقرة هل .ذلك يعاد ترقيم البنود

 .الصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
نوافق عمى إضافة البند عمى فورية م  المغة اإلنكميوية): 

يف البند  الهذه القائمة م  البنود ولك  لدينا تعميق عمى د
 .الثام 

أم أنك (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ال توافق ق  اآلراء؟ ية حال حىت حنصل عمى تنتظر عمى أ

 .تفضل

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
 ،يف البند مثانيةدال تالنسبة لـفورية م  المغة اإلنكميوية): 

نعم حن  نشري إىل االستمرارية هنا وإىل االستدامة ما تني 
رمبا  ،معقوفتني قد مت استنساخه م  تقرير جلنة التكنولوجيا

نبدل هذا اجلوء ليحل حممه ذلك اجلوء ذات الصمة يف 
 .وأظ  أن هذا ثالثة وعشري  م  املرفق الثاين ،الصالحيات
األمانة أن تفعل هذا أو تقدم نسخة جديدة إىل رمبا نطمب 

 شكراً جويًال. ،خلطة العمل هذه

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
اح إذاً هو أن يف الفقرة سبعة ومائة مثانية جويًال لمصني االقرت 

  .نورد النص. أعط  الكممة لألمانة الد
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 ... ال أعرف ،يبدو أن الرئيس متوعك... 

(أمانة مكتب األمم املتحدة  السيد ن. هيدمان
(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  لشؤون الفضاء اخلارج )

إشارة إىل العمل  يف هذه احلالة نورد ،نعم يا سيادة الرئيس
كما مت اإلعراب عنه يف الفقرة  تالنسبة الثنا عشر وألفني

عمى اي حال الثالثة والعشري  م  اإلضافة فقد اعتمدنا 
صالحيات وسوف يكون هناك إشارة إىل الصالحيات يف ال

شكراً. عمى أي حال  ،املرفق الثاين أو ش ء م  هذا القبيل
يا سيدي  سوف نعرب ع  هذا تشكل مناسب شكراً 

 .الرئيس

األمانة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
سوف تعرب تشكل مناسب ع  هذه الفكرة وفقًا ملا نعتمده 

أي  ،يف املرفق الثاين يف الفقرة الثانية والعشري  منه حتديداً 
هل لديكم تعميقات عمى  ال.حمتوى ما يف الفقرة الفرعية د
عديل الذي سوف تقدمه األمانة الفقرة سبعة ومائة تعد الت

الفقرة  ،؟ الالوستورد اإلشارات الصحيحة يف الفقرية د
إذًا تالتعديل الذي سوف تدخمه  اعتمدتسبعة ومائة 

 األمانة.

عمى هذه  ؟هل م  تعميق ،الفقرة الثامنة ومائة
 .اعتمدت ،ال ؟الفقرة مثانية ومائة

 .اعتمدت ،هل م  تعميق عميها؟ ال ،تسعة ومائة

 .الصني؟ هل م  تعميق عميها ،فقرة عشرة ومائةال

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
تالنسبة هلذه الفقرة لدينا تعميق فورية م  المغة اإلنكميوية): 

فكمنا يعمم أنه يف الدورة املقبمة لمجنة  .عمى اجلممة األخرية
دء الكوتوس سوف يكون لنا احتفال يف العيد األرتعني لمب

سات واحد ولكننا نتذكر أننا سوف نعقد الند يف إطالق 
احتفاًال بذه املناسبة يف المجنة العممية والفنية إذًا ستعقد 

ولذا فينبغ  أن نذكر هذا  ،هذه يف إطار هذه المجنة العممية
هنا ونشطب اإلشارة إىل جلنة االستخدامات السممية يف 

أي أن الندوة  .عمميةالفضاء اخلارج  ونشري لمجنة الفرعية ال
 كذا وكذا وكذا وتتوقف عند هذا احلد. ناول  العممية سوف تت

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
السيد ممثل الصني االقرتاح الذي قدمته الصني يشري إىل أن 

عقد يف إطار المجنة ككل وأن نتوقف عمى الندوة سوف تُ 
 ،إىل آخرهو تنمية الة املعين تأي حال يف مؤمتر األمم املتحد

التنمية املستدامة وحنذف اإلشارة إىل وينبغ  أن تشمل 
حىت �اية الفقرة هذه و و إىل آخره، االحتفال تالذكرى 

 ىهل لديكم تعميق عمى اقرتاح الصني؟ ال تعميق عم .حتذف
هذه الفقرة عشرة ومائة واليت سوف تنته  تعد التنمية 

هذه الفقرة  ،ممة املستدامةاملستدامة وتنته  عند ك
 .اعتمدت

 ،الفقرة احلادية عشر ومائة ،إذًا الفضاء والتمع
 .اعتمدت ،هل م  تعميق؟ ال

 .اعتمدت ،ال تعميق ،اثنا عشر ومائة

 .اعتمدت ،ال ؟هل م  تعميق ،ثالثة عشرة ومائة

 .اعتمدت ،ال تعميق ،أرتعة عشر ومائة

 .اعتمدتهل م  تعميق؟  ،مخسة عشر ومائة

 .اعتمدت ،ال تعميق ،ستة عشر ومائة

 .اعتمدت ،ال تعميق ،سبعة عشر ومائة

 .اعتمدت ،هل م  تعميق؟ ال ،مثانية عشر ومائة

 ،ال تعميق ؟هل م  تعميق ،تسعة عشر ومائة
 .اعتمدت

 .اعتمدت ؟هل م  تعميق ،عشرون ومائة

؟ ال، هل م  تعميق عميها ،واحد وعشرون ومائة
 .اعتمدت

ه اإلضافة ثالثة حينما يكون سوف نعود إىل هذ
لدينا الصالحيات اخلاصة تالفريق املعين تاالستدامة طويمة 

ونعود إىل اإلضافة واحد حيث لدينا تعديالن  ،األجل
 .أعط  الكممة لألمانة لقراءة النص ،فنوويالاقرتحتهما 
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(أمانة مكتب األمم املتحدة  السيد ن. هيدمان
ية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فور  لشؤون الفضاء اخلارج )
، الفقرة اإلضافة واحد حن  نشري إىل ،شكراً يا سيادة الرئيس

ستة وثالثون وهناك تعديل م  جانب فنوويال يف السطر 
لدعم املسؤولية الواقعة عمى ذا عمى أية حال األخري وهقبل 

طمع با كل م  ضعاتق الدول يف أنشطة الفضاء اليت ت
تعد كممة  .حلكومية وغري احلكوميةاملنظمات أو الكيانات ا
ستة وثالثني نقول مسؤولية الدول يف [؟يتعذر مساعها؟] يف 
طمع با الكيانات احلكومية وغري ضأنشطة الفضاء اليت ت

 شكراً جويًال. ،احلكومية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ادسة لألمانة عمى تالوتا هلذا التعميق عمى الفقرة الس

هل م  تعميق عمى االقرتاح  ،والثالثني اليت اقرتحتها فنوويال
إذًا نعتمدها  ،الذي اقرتحته فنوويال تتعديل هذه الفقرة؟ ال

 .يف اإلضافة واحد يف الوثيقة واحد ومثانني ومائتني

وأعط   ،وأنتقل اآلن إىل الفقرة اخلامسة واخلمسني
 الكممة لألمانة.

كتب األمم املتحدة (أمانة م السيد ن. هيدمان
(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  لشؤون الفضاء اخلارج )

أشكرك يا سيادة الرئيس، هناك اقرتاح قدمه ممثل فنوويال 
 ،هو اقرتاح تالتعديل ،عمى هذه الفقرة اخلامسة واخلمسني

وتنفيذها إذًا التعديل  [؟يتعذر مساعها؟] وسنقف عند كممة 
القانونية وصياغة صكوك قانونية  تنفيذ الصكوك .كما يم 

جديدة ع  استخدام مصادر القدرة النووية لمفضاء 
وحندد [؟يتعذر مساعها؟] حنذف كممة القائمة  ،اخلارج 

املسؤولية اليت تقع عمى عاتق الدول ونقول تدًال م  ذلك 
كذا املتعمقة [؟يتعذر مساعها؟]  وتدًال م  [؟يتعذر مساعها؟] 

 .تكذا

 اً شكر فورية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة الرئيس 
هل  .جويًال لألمانة عمى قراءتا لمنص كما اقرتحته فنوويال
ال ؟ لديكم أي تعميقات عمى التعديل املقرتح هلذا النص

إذًا الفقرة  ،أرى تعديالت عمى هذا الذي اقرتحته فنوويال
 اخلامسة واخلمسون كما عدلتها فنوويال حتظى تالقبول

 .اعتمدتو

ن تإمكاننا أن نعتمد الوثيقة واآل
A/AC.105/L.281  هل لديكم  .ككلواحد  إضافة عمى

إذاً  ،ال ؟تعميقات عمى الوثيقة اليت اعتمدناها فقرة فقرة
 اعتمدنا هذه الوثيقة.

ما تعد  ،اآلن حن  سنقوم تاعتماد املمحق الثالث
اآلن سننظر يف املمحق أو اإلضافة ، اعتماد الصالحيات

عميكم هذه الوثيقة مطروح رون . تAdd.5، اخلامسة
A/AC.105/L.281  الضميمة اخلامسة التوصيات

الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء استعرا   .والقرارات
 .احلالة الراهنة

 ،ما م  مالحظات ،أية مالحظات ،الفقرة األوىل
 .اعتمدت

 ،ما م  مالحظات ، أية مالحظات؟الفقرة الثانية
 .اعتمدت فإذاً 

 .ة الثالثة خبصوص العرو  التقنيةالفقر 

(مجهورية اهلند) (ترمجة السيد س. ك. شيفاكومار 
إن ذلك العر    ،السيد الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .اآلراء وليس تمك الفوائد العرضيةيف كان خيص تبادل 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ذلك سنحذف هذه اإلشارة  عمىاملوقر م  اهلند، لمسيد 

فإذًا الفقرة الثالثة العر  اإليضاح  التايل  .إىل عر  اهلند
 ةأي ،العر  اإليضاح  ،معاجلتصيغة املفرد وليس 

 .هذه الفقرة الثالثة اعتمدتكال   ؟مالحظات

 .اعتمدت ،كال  ،الفقرة الراتعة

هذه  اعتمدت ،ما م  مالحظات ،الفقرة اخلامسة
 .الفقرة اخلامسة

ما م  كم، مالحظات ،اول اآلن الفقرة السادسةنتن
 .اعتمدت ،مالحظات

 .اعتمدت ،الفقرة الساتعة

 .الفقرة الثامنة
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 .اعتمدت ،ما م  مالحظات ،الفقرة التاسعة

 .اعتمدت ،الفقرة العاشرة "،الفضاء واملياه"اآلن 

 .اعتمدت ،الفقرة احلادية عشر

خبصوص  بم،جاء و تلف و أ ،الفقرة الثانية عشر
 .الفقرة اعتمدتفإذاً  ،ما م  مالحظات .عرو ال

ما م   ،ونتناول اآلن الفقرة الثالثة عشرة
 .اعتمدتإذاً  ،مالحظات

 ،مالحظاتما م   ،الفقرة الراتعة عشرة
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،الفقرة اخلامسة عشرة

 .اعتمدت ،الفقرة السادسة عشرة

 .اعتمدت ،الساتعة عشرة

 .اعتمدت ،عشرةالفقرة الثامنة 

 .الفقرة التاسعة عشرة ،تغري املناخالفضاء و 

 .الفقرة العشرون

ما  العرو  يم،جاء و تلف و أ ،احلادي والعشرون
 هذه الفقرة. اعتمدت ،م  مالحظات

 .اعتمدت ،الفقرة الثانية والعشرون

 .اعتمدت ،الفقرة الثالثة والعشرون

 .الراتعة والعشرون

 .اعتمدت ،ما م  مالحظات ،اخلامسة والعشرون

 .اعتمدت ،السادسة والعشرون

 .الساتعة والعشرون

 .الربتغال، الثامنة والعشرون

) يةالربتغالاجلمهورية ( السيد (االسم غير مذكور)
 ،شكرًا يا سيدي الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

وفد تالدي أعرب ع  رأيه القائل تنن هذا االجتماع 
نشطة الفضائية كان املشرتك ما تني الوكاالت خبصوص األ

ولذلك  .يريد أن ينظر يف كافة األمور اليت ختص تغري املناخ
ال أدري إن كانت هذه  ،إسهام مهمككانت اإلشارة لذلك  

ولك  أعتقد تنن م   ،الفقرة مالئمة ك  نعكس هذا األمر
 .األفضل أن تتم اإلشارة إىل تمك الوثيقة

نعم  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .األمانة ستنظر يف هذا األمر

(أمانة مكتب األمم املتحدة  السيد ن. هيدمان
(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  لشؤون الفضاء اخلارج )

أريد أن أسرتع  انتباه املمثل الربتغايل أن اجلوء ، نعم شكراً 
شكراً  التايل إىل الفقرة الثالثة والثالثني يف هذه الوثيقة شكراً.

 يادة الرئيس.س

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أية  ،فإذًا الفقرة الثامنة والعشرون .ملندوب الربتغال املوقر

 .اعتمدت ،كال  ؟مالحظات أخرى

 .اعتمدت ،الفقرة التاسعة والعشرون

 .اعتمدت ،الفقرة الثالثون

استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم 
 .لفقرة احلادية والثالثونا ،املتحدة

 .الثانية والثالثون

وكان كل ذلك خيص كممة  ،الثالثة والثالثون
 نعتمد هذه الفقرة.املديرة فإذاً 

 .اعتمدت ،الفقرة الراتعة والثالثني

 .اعتمدت ،مخسة وثالثون

 .اعتمدت ،ستة وثالثون

 .اعتمدت ،سبعة وثالثون
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 .اعتمدت ،مثانية وثالثون

 .مدتاعت ،تسعة وثالثون

 .هذه الفقرة كذلك اعتمدت ،الفقرة األرتعون

 A/AC.105/L.281هذه الوثيقة  ،حسنًا إذاً 
 شكراً. ،ميك  لنا أن نقوم تاعتمادهاعمى الضميمة اخلامسة 

إنين أريد أن أسنل السيد ممثل االحتاد الروس  إن  
كان عمى استعداد ك  يطرح عمينا ذلك األمر اخلاص 

السادسة ال توال قيد  أي الضميمة ،تاالختصاصات
 .اإلعداد

(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. باركيسوف 
  (ترمجة فورية م  المغة الروسية): شكرًا يا سيدي الرئيس،

تساورنا تعض املخاوف سيادة  ،كما تينا سيادة الرئيس
طالبون تنن  ،الرئيس خبصوص ترمجة الوثيقة إىل المغة الروسية

صياغته تالمغة اإلنكميوية هذا النقاش يستند إىل نص متت 
وحن  اآلن نبذل كل جهد ك  نتمك  م  فهم وتنسيق 

كانت هنالك صيغ التص اإلنكميوي،  النص الروس  و 
وكان توسعك أن متهمنا ك  نقوم تذلك أي ك   ،عديدة

النصني عمى ما يرام فهل [؟يتعذر مساعها؟] أن نتنكد م  
يد م  حن  حباجة إىل مو  ،يل أن أستميحك سيدي الرئيس

رمسياً  ظروف استثنائية تطبيعتها حيث نعطىالوقت هذه ال
م  لغات األمم املتحدة خيتمف ع  ذلك النص يف المغة 

حىت اخلطوط  ،سيما يف المغة اإلنكميوية األخرى وال
أو  guidlinesالتوجيهية وهذا املصطمح اخلطوط التوجيهية 

هوم فإن فيما معناه وهنا النص يف المغة الروسية خيتمف املف
هل لنا أن نعتمد  ،كان توسعكم أن متهموين سيدي الرئيس

  تهل تعض الوقت جمسة ما تعد الظهر؟هذا النص يف مس

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أريد أن أتني لموفود الكرام هنالك مشاكل هجائية خبصوص 

اعتمد يف اجلمعية القرار الذي اإلعالن وإرفاقه تذلك 
دم ممثل األمم املتحدة ك  يبني لنا ما قالته وما ، فسيقلعامةا

هل لكم أن تتحموا تالصرب مخسة  .أوصت ته أمانة نيويورك
أي املمحق السادس حن  حباجة إىل تعض الوقت ك   ،دقائق

واملمحق الثاين غري جاهو حىت اآلن  .رتجم ذلك املمحقيُ 

يس كال ل  .تسبب تعض املشاكل خبصوص المغة الروسية
 .الضميمة السادسة الضميمة ،محقامل

(الواليات املتحدة األمريكية) ج. هيغينز السيد 
هل  ،شكرًا السيد الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

يل أن أسنل ممثل االحتاد الروس  ما هو حجم تمك 
اآلن إذا كانت هذه املشكمة مشكمة  .املشاكل يف النص

ولك  هل هنالك مشكمة تشنن  ،الرتمجة التحريرية حسناً 
نريد أن نعمم ك  نتمك  م  إعداد نفسنا ملا تعد  ؟املضمون

 الظهر، شكراً.

الكممة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .اآلن ملمثل االحتاد الروس 

(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. باركيسوف 
أريد أن  ،سنعم السيد الرئي(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

حن  ال ننوي إعادة فتح تاب النقاش  .أكرر ما قمته تواً 
وإدخال تعديالت عمى النص اإلنكميوي الذي وافق مجيعهم 

اإلنكميوية هنالك لمغة يف ا ؟ما ه  املشكمة ،املشكمة .عميه
 ناميكن ، تالطبعخدمتتعض الصياغة غري املنلوفة اليت استُ 

غة ميف النص تاللنا أن نفهم النص ولك  ملسنا ذلك 
 ،يف المغة الروسية النص حيتاج إىل إعادة الرتتيب .اإلنكميوية

املشكمة ه  عمينا أن نعيد النظر يف هذا النص وهذه فعًال 
املرتمجون التحريريون  .اليت نعاين منها خبصوص هذا النص

اصطدموا بذه الصعوتة وهلذا السبب أريد أن أطمب م  
أن يتفهم ملوقفنا وإنين متنكد إن زميم  يف الواليات املتحدة 

كان يف نفس موقفنا اآلن ورأى نصًا مطروحًا عميها الذي 
تننه سيعيد أعتقد  ،صيغ تطريقة صعبة يف المغة اإلنكميوية

فإذًا حن  نريد أن نؤكد لكافة الوفود تنننا  .يف ذلك رظالن
سنبذل كل جهد وأريد أن أقرتح تنن ميك  لنا أن نعتمد 

لعمل تشرط واحد وهو أن اقرتاحاتنا خبصوص تقرير فريق ا
 النص الروس  ستقوم األمانة تإدخاهلا شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
الضميمة فإذًا هنالك  .جويًال السيد ممثل االحتاد الروس 

السادسة وه  جاهوة ميك  لنا أن نقوم تاعتماد هذه 
ستوزع عميكم هذه  ،الوقت ك  ال نفقدالضميمة السادسة  
 الضميمة السادسة.
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 ةممثم ةاملوقر  ةالسيد ،السادة أعضاء الوفود الكرام
 .يتالكممة سيد  لك ،الكممة تجنوب إفريقيا طمب

(مجهورية جنوب إفريقيا) السيدة ج. فان ويك 
نعم  ،شكراً لمسيد الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ئيس أنه رمبا تعض النصوص يف ا عمى عمم السيد الر إنن
اإلستدامة عمى األمد [؟يتعذر مساعها؟] المغات األخرى 

الطويل واملمحق اخلاص تذلك رمبا عمينا أن منع  النظر يف 
أدري إن كان تود هذه الموعات اليت  ال المغات األخرى

فرتة تناول تتحدث تالمغات الرمسية األخرى أن جتتمع أثناء 
نكد م  صحة هذه النصوص تالمغات تن طعام الغداء ك 

أدري إن كان ذلك ينسحب عمى الوميل م   ال، الرمسية
االحتاد الروس  فقط حيث رمبا هنالك تعض األمور يف 

 الرتمجة إىل المغات األخرى شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .جويًال فإذاً سننظر اآلن يف هذا املمحق السادس

مكتب األمم املتحدة (أمانة هيدمان ن. السيد 
 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)) لشؤون الفضاء اخلارج 

ًا السيد الرئيس. نعم خبصوص النص تالمغة الفرنسية شكر 
بذا املمحق الثاين وكذلك الضميمة الراتعة حن  نريد أن 
نقرتح عمى الوفود الناطقة تالمغة الفرنسية أن نعقد اجتماعاً 
يف الساعة الثانية وكل ذلك ك  نتنكد أن الرتمجة التحريرية 

الطويل فمذا عمى األمد املصداقية سيما خبصوص  صائبة وال
نقرتح اجتماعاً يف القاعة الصغرية القاعة رقم مائة يف الساعة 

ولك  إن كان هنالك تفضيل لالجتماع يف وقت  .الثانية
آخر فنح  عمى استعداد لمسماع إليه وشكرًا يا سيدي 

 .الرئيس

: (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 سويسرا.

ي) (ترمجة سويسر االحتاد ال(السيدة ن. أرشينارد 
كما فريق  المتق  إذًا سي فورية م  المغة الفرنسية): شكراً،

مندوتة سويسرا عند الساعة الثانية يف القاعة اليت قالت 
 .ذكرتا املندوتة

أريد أن (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ألتمس توضيحًا هنا يف الضميمة اخلامسة الفضاء وتغري 

اجلوائر تقرتح أن حنذف  ،الفقرة الثانية والعشرون ،املناخ
ضميمة خامسة إذاً الفقرة الثانية  ،�اية هذه الفقرةاجلممة يف 
األعاصري املدارية واجلفاف وم  خالل العواصف  ،والعشرون

 .الرتاتية غري املعهودة يف مشال إفريقيا وجنوب غرب آسيا
 .قال مندوب اجلوائر إ�ا ليست غري معهودة يف مشال إفريقيا

لعشري  عبارة والفكرة ه  أن حنذف يف هذه الفقرة الثانية وا
وم  خالل العواصف الرتاتية غري املعهودة يف مشال إفريقيا 

إذًا اقرتاح  ،نتوقف تعد عبارة اجلفاف .وجنوب غرب آسيا
م  اجلوائر الضميمة اخلامسة صفحة راتعة م  النص العريب 

ذف العبارة وم  خالل العواصف الثانية والعشرون حتُ  ةالفقر 
حسنًا ما  .عبارة واجلفافنتوقف عند  .حىت �اية اجلممة

بذا نعدل هذه الفقرة كما أشرت الفقرة الثانية  ،م  اعرتا 
 .والعشرون حنذف هذه العبارة ونتوقف تعد عبارة اجلفاف

 .وبذا نعتمد أخرياً الفقرة كما اقرتحت

اآلن ننتقل إىل الضميمة السادسة 
A/AC.105/L.281/Add.6، دور ، ضميمة سادسة

 .لالمجنة يف املستقب

أرجو أن تكونوا  ؟الفقرة األوىل هل م  تعميقات
مجيعًا قد سنحت لكم الفرصة لقراءة هذه الوثيقة اليت 

 .وزعت لمتو عميكم

هل م  تعميق عمى الفقرة  ،الفقرة الثانية ،حسناً 
 .ال، اعتمدت ؟الثانية

ال،  ؟هل م  تعميق ،حسنًا الفقرة الثالثة
 .اعتمدت

 .اعتمدت ما م  تعميق؟ ،الفقرة الراتعة

 ؟هل م  تعميق عمى هذه الفقرة ،الفقرة اخلامسة
 .ال، اعتمدت

 .ال، اعتمدت ؟هل م  تعميق ،الفقرة السادسة

هل م  تعميق عمى الفقرة  ،الفقرة الساتعة
 .ال، اعتمدت ؟الساتعة

 .اعتمدت ، ما م  تعميق،الفقرة الثامنة
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 ؟هل م  تعميق عمى الفقرة التاسعة ،الفقرة التاسعة
 .عتمدتال، ا

 .كندا هل م  تعميق؟ ،الفقرة العاشرة

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
تالنسبة إىل الفقرة  ،شكرًا حضرة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

البند لسنة واحدة العاشرة ونتكمم ع  مواصمة نظرها يف هذا 
ع  أي ورقة  ،صيغة منقحة لورقة العملفقط وأن يقدم 
ألننا إذا تكممنا تالمغة اإلنكميوية ع   ؟يديعمل تتكمم س

 ،يف األمم املتحدة ءهذه الورقة م  أجل سياسة لمفضا
أعتقد أن هذا اآلن متصل تعمل الفريق العامل اخلاص 

وأريد أن  .تاستدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد
 شكراً. ؟أعرف ع  أي ورقة عمل تتكممون هنا

إذاً حن  لمغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  االرئيس 
يف  .نشري إىل ورقة العمل اليت أوردناها يف الفقرة اخلامسة
 L.278الفقرة اخلامسة أشرنا إىل أنه هناك ورقة عمم تمك 

ه  عبارة  .هذه ه  الورقة اليت قصدناها يف الفقرة العاشرة
نعين  ،ع  وثيقة إطار مفاهيم  ميكنها أن تعاجل الشواغل

 . كندا.L.278مم ع  ورقة العمل هنا عندما نتك

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
 ،شكرًا عمى هذا التوضيح حضرة الرئيس المغة اإلنكميوية):

ل  نعرت  عمى إعادة النظر يف هذا البند يف الواقع يف 
مداوالتنا أشرنا إىل هذا املوضوع ولك  ما يقمقنا هو مستوى 

هذا املوضوع وانعقد اجتماع  املشاورات اليت جرت حول
مل نعقد إال هذه اجلمسة  ،حول هذه املسنلة يف هذا األسبوع

وحن  كنا قد تمغنا واضع  هذه الوثيقة  ،الوحيدة لممشاورات
يف املاض  تتعميقاتنا خطيًا ولكنهم مل ينخذوها تعني 

وعندما مندد املواصمة اآلن لعام إضايف أتساءل ع   .االعتبار
 ،ليس لدي م  تعديل حمدد هنا ؟ة تتكممونأي صيغة حمدث

ولك  سنحاول أن أصوغ تعض العبارات اليت تفيد تنننا 
جيب أن نقوم مبشاورات إضافية لك  حنضر لمعمل قبل أن 
ترى المجنة نفسها أمام وثيقة أو صيغة منقحة هلا وحمدثة مل 

 شكراً. ،تشارك يف وضعها

شكراً : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
إذًا حضرة مندوب كندا إذا كانت  ،ملندوب كندا املوقر

لديك صيغة لغوية معينة أرجو أن تعطيين إياها تالنسبة إىل 
 وحن  تدورنا نعرضها عمى القاعة. ،هذه الفقرة

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
يف  ،نعم أعطيك النص فوراً حضرة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

لفقرة العاشرة تعد عبارة ألفني وتسعة يف السطر الثاين ملويد ا
م  التشاور يف فرتة ما تني الدورتني مع الوفود األخرى ك  

إذًا تعد ألفني وتسعة نضع  .يقدم صيغة حمدثة لورقة العمل
ملويد م  التشاور مع الوفود خالل فرتة ما تني الدورتني 

ونكمل اجلممة م  وذلك ك  يقدم صيغة حمدثة لورقة العمل 
 دون تعديل.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
. إذًا الفقرة العاشرة كما يم ، اقرتاح م   ملندوب كندا املوقر

مفرتة ألفني ومثانية ألفني وتسعة ملويد كندا ك  نضيف تعد ل
وذلك   ،م  التشاور مع الوفود خالل فرتة ما تني الدورتني

هل م  تعديل تشنن  .حمدثة لورقة العملك  يقدم صيغة 
 .اجلمهورية التشيكية تفضل سيدي هذا االقرتاح م  كندا؟

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
 .شكرًا جويًال حضرة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

كان وفدي م  اجلهات الراعية والدول اليت   ،حضرة الرئيس
يف هذا البند وهو دور المجنة يف  طالبت مبواصمة النظر

إذًا هذا أمر مهم تالنسبة إلينا وحن  يف الفقرة  .املستقبل
أن نواصل النظر يف هذا البند يف الدورة عمى العاشرة وافقنا 

مث هناك اقرتاح آخر  ،اخلامسة واخلمسني يف العام املقبل
يطالب  ،قدمته كندا اآلن ولكنه اقرتاح خمتمف ع  اقرتاحنا

المجنة تنن يعقد مشاورات فيما تني الدورتني ك   رئيس
 ؟هل فهمت املسنلة جيداً  .يقدم صيغة حمدثة هلذه الورقة

 .كندا(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):   الرئيس

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
 ).ترأسه موافقاً  المغة اإلنكميوية): (يؤكد وهو يومئ

جلمهورية التشيكية) (ترمجة (االسيد ف. كوبال 
 .حسناً شكراً فورية م  المغة اإلنكميوية): 

املممكة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .املتحدة
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املممكة املتحدة لربيطانيا (السيدة ل. كيت 
) (ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية

ضم  أن ما أريد أن أ ،شكرًا حضرة الرئيساإلنكميوية): 
نفعمه هنا يعكس فعًال ما وافقنا عميه يف املشاورات اليت 

لدينا هنا فرق يف ما تني ما اقرتحه  .جرت يف اجلمسة العامة
رئيس المجنة وهو أن حيدث ورقته ك  ننظر فيها يف 

وثانيًا أن  .هذا ما فعمناه طيمة السنتني املاضيتني ،املستقبل
وال أعتقد أن هذه  ،عضاءنقوم مبشاورات فيما تني الدول األ

اآلن ال أرى الرئيس يف القاعة هنا ك   .مسنلة وافقنا عميها
ولك  ما أطمبه هو تديل هلذه  ،يوافق عمى هذا التعديل

املسنلة وهو أن النقاش هنا يتصل مبناقشة خاصة توفد واحد 
وعضو واحد مل يوافق تعد عمى هذه الورقة رمبا عمينا تدالً 

تالمغة  requestedرئيس المجنة أن نقول طمبت إىل 
ال نوافق عمى صيغة  ة،دث، أن ينظر يف صيغة حماإلنكميوية

جديدة تقدم لنا تل نوافق عمى أن املوضوع مثري لالهتمام 
ورمبا ميك  ألي وفد هنا أن  .ونريد أن نستمر يف النظر فيه

 .يقدم ورقة حول هذا البند

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
سيديت هل ميك  أن تعطيين نصاً   ،ملندوتة املممكة املتحدة
 ،وأنا سنقدمه إىل الدول األعضاء ؟كامًال حول هذه الفقرة

 ؟هل لك أن تقدم  االقرتاح اآلن

املممكة املتحدة لربيطانيا (السيدة ل. كيت 
) (ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية

  .ثني ثانيةأعطين ثالاإلنكميوية): 

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .نيجرييا

) نيجرييا االحتادية(مجهورية السيد أ. أ. أبيدون 
شكرًا حضرة الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

اعذرين عمى إعادتك مع املندوتني اآلخري  إىل تداية هذا 
 ،جنة يف املستقبلنتكمم ع  دور الم اءحن  يف ي .القسم
هناك آراء أخرى مت التعبري عنها هنا  ٩و ٨و ٧و ٦الفقرات

الفقرة  ،وه  تتجاوز هذه الوثيقة كما وردت يف الفقرة الثانية
فهل نركو فقط  ،الثانية تتكمم ع  دور المجنة يف املستقبل

عمى هذه الوثيقة اليت وردت يف الوثيقة الثانية أو ع  كافة 
 ؟عما نتكمم هنا تدقة ؟دور المجنةاألنشطة اليت تعكس 

ع   ،الفقرة العاشرة تتكمم ع  عمل المجنة يف املستقبل
دورها وليس فقط هذه الورقة ورقة العمل الوحيدة هذه 

 شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس 
نعم أذكر فعًال أننا تكممنا آنذاك ع   ،ملندوب نيجرييا املوقر

وحن  أشرنا إىل  ،وأنه معقد وأن النهج معقد هنادور المجنة 
فهل تقرتح أنت أي تعديل أو إضافة أي فكرة  ،هذه املسنلة

 ؟هنا تالنسبة إىل التوصيات الواردة هنا

(مجهورية نيجرييا االحتادية) السيد أ. أ. أبيدون 
 ،شكرًا حضرة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

هناك عدد م   ،ات م  ستة إىل تسعةعندما تنظر يف الفقر 
وأنا  .الوفود أعرب ع  رأيه تشنن دور المجنة يف املستقبل
ع   ،أعط  فرصة هنا لك  تعرب هذه الوفود ع  رأيها

 .مسائل متصمة با جيب أن نوضح فكرتنا هنا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لفقرة العاشرة إىل لنيجرييا. م  إحدى االقرتاحات نقسم ا

يكون القسم األول حىت عبارة لسنة واحدة فقط  ،قسمني
فقرة جديدة تكون ه  هذه اجلممة  ،مث نبدأ جبممة ثانية

 .تفضم  ،الثانية. املممكة املتحدة

املممكة املتحدة لربيطانيا (السيدة ل. كيت 
) (ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية

أقدم لكم اقرتاح  الذي  ،ًا حضرة الرئيسشكر اإلنكميوية): 
وسنقرأ أوالً  ،االعتبارتعني ينخذ أيضًا مداخمة نيجرييا 

اجلممة األوىل تنته  تعد لسنة  .تسرعة مث تسرعة إمالئية
واحدة فقط مث اجلممة الثانية وأن تنظر يف أن تقدم يف إطار 

 . قدمها رئيس المجنةورقة العمل اليتهذا البند صيغة حمدثة ل
ال أعرف إذا كنت تريد أن تضيف يف دورتا اخلامسة أنا و 

تبدأ وأن تنظر يف تقدمي ورقة عمل تصيغتها  ،واخلمسني
 .احملدثة لتنظر المجنة فيها يف دورتا اخلامسة واخلمسني

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ة توافقون عمى اقرتاح املممك ،ملندوتة املممكة املتحدة

لك هل  .املتحدة؟ إذًا يوافق مندوب نيجرييا عمى اقرتاحك
 ؟سيديت أن تقرئ  تبطء اآلن ما تريدي  إدراجه يف الفقرة
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املممكة املتحدة لربيطانيا (السيدة ل. كيت 
) (ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية

ووافقت المجنة عمى  ،إذًا سنقرأ الفقرة تكاممهااإلنكميوية): 
واصمة نظرها يف هذا البند يف دورتا اخلامسة واخلمسني م

وأن تنظر يف تقدمي  .عام ألفني واثين عشر لسنة واحدة فقط
وأوراق يف إطار هذا البند مبا يف ذلك صيغة حمدثة لورقة 
العمل احلالية اليت قدمها رئيس المجنة لفرتة ألفني ومثانية 

 .ألفني وتسعة

شكراً ة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغالرئيس 
لممممكة املتحدة هل م  تعميق عمى هذا االقرتاح الذي 

 .كندا  ؟قدمته املممكة املتحدة

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
 ،نعم نوافق عمى اقرتاح املممكة املتحدةالمغة اإلنكميوية): 

ولنضع يف النهاية تناء عمى مشاورات خالل فرتة ما تني 
 .تنيالدور 

ال (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 .توافق مندوتة املممكة املتحدة. تفضم 

املممكة املتحدة لربيطانيا (السيدة ل. كيت 
) (ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية

عفوًا هذا يعيدين إىل الفكرة اليت دفعت يب أن اإلنكميوية): 
عمى القيام مبشاورات حول هذه  مل نوافق ،أقدم االقرتاح

حن  مل نقم مبشاورات كاممة تشن�ا هذه ورقة  ،الوثائق
قدمها وفد أو شخص ومل نتفق عميها يف اجلمسة العامة ومل 

أ�ا ورقة متفق عميها وسنجري مشاورات كاممة عمى نقل 
لذلك نريد أن ندرج ذلك يف التقرير وال نريد أن  .تشن�ا

فقط حن  تانتظار ورقة جديدة  ،نضيف عبارة املشاورات
 .وصيغة حمدثة هلا

أرى (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
حسناً. املممكة  ،مندوب كندا يوفق عمى مداخمتك سيديت

املتحدة أرجو أن تعطيين خطيًا هذا النص لألمانة كما قرأته 
حسناً هل م  تعميق حول التعديل املقرتح م  جانب  .عمينا
وبذا تكون الفقرة  ،أرى أي تعميق ال ؟كة املتحدةاملمم

 .اعتمدتالعاشرة املعدلة كما طمبت املممكة املتحدة قد 

ك مسائل ، لدينا وقت حىت الساعة الواحدة
 ال، مالحظات؟الفقرة احلادية عشرة هل م   ،أخرى

 .اعتمدت

 .اعتمدت ال، هل م  تعميق؟ ،الفقرة الثانية عشرة

تشكيل مكاتب المجنة  ،الفقرة الثالثة عشرة
ما م  تعميق؟ عمى الفقرة الثالثة  ،وهيئتيها الفرعيتني لمفرتتني

 .اعتمدتعشرة 

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة الراتعة عشرة

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة اخلامسة عشرة

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة السادسة عشرة

 عميق؟ما م  ت ،املكتب ،الفقرة الساتعة عشرة

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة الثامنة عشرة

 .اعتمدت ،الفقرة التاسعة عشرة ،عضوية المجنة

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة عشرون

هل م   ،الفقرة احلادية والعشرون ،صفة املراقب
 .اعتمدت ،ال ؟تعميق

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة الثانية والعشرون

 ،ال ؟هل م  تعميق ،ونالفقرة الثالثة والعشر 
 .اعتمدت

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة الراتعة والعشرون
 .اعتمدت

هل  ،الفقرة اخلامسة والعشرون ،املسائل التنظيمية
 .اعتمدت ؟م  تعميق

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الفقرة السادسة والعشرون
 .اعتمدت

 .الصني، الفقرة الساتعة والعشرون
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لشعبية) (ترمجة (مجهورية الصني االسيد ي. تساو 
تشنن  ،شكرًا حضرة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

الفقرة الساتعة والعشري  اجلممة األخرية يف السطر األخري 
حن  تعد عبارة دورتا اخلامسة واخلمسني والدورة احلادية 

لنتنكد م  أنه أيضاً  ،واخلمسني لمجنة الفرعية القانونية
لمجنة الفرعية القانونية ل  يكون  تالنسبة إىل الدورة املقبمة

وفق االقرتاح  .هناك م  استخدام لمنصوص غري املنقحة
أشرنا إىل الدورة اخلامسة واخلمسني ولك  هذا ال يعين جلنة  

 .كوتوس تل أيضاً المجنة الفرعية القانونية

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .تفسر لنا املسنلةشكراً ملندوب الصني. األمانة ل

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

 ،إن مندوب الصني عمى صواب ،شكرًا حضرة الرئيس
ولك  يف الفقرة السادسة والعشري  وافقت وأقرت المجنة 

ومثاين  الفقرة مائة ،توصيات وهنا أشري إليها تشكل خاص
وتسعني تشكل خاص القرارات والتوصيات اليت اختذتا 
 ،المجنة الفرعية القانونية تشنن حماضرها احلرفية غري املنقحة

وهذا ما غطيناه يف الفقرات مائة وست وتسعني حىت مائة 
 .ومثاين وتسعني يف الفقرة السادسة والعشري  ترون هذا

جنة األم ككل الفقرة الساتعة والعشرون متصمة تقرار الم
هذا فقط ألفسر ملندوب الصني   .تالنسبة حملاضرها احلرفية

ولكنه عمى صواب ميكننا أن  ،كيف أدرجنا هذه الفكرة
 نعدل الفقرة تالطبع.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .فرنسا ى هذا التفسري،األمانة عم

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
سؤال  ،شكرًا حضرة الرئيس فورية م  المغة الفرنسية):

حن  نفهم أن اإلشارة ه  إىل  .األمانةعمى  كأطرحه عرب 
مبا فيها االقرتاح الذي ورد يف تمك الوثيقة  L.282الوثيقة 

والذي يشري إىل أنه قرار عمى أرتع سنوات أي ألفني واثين 
راً �ائياً وإال حن  ال نتخذ قرا ،عشر حىت ألفني ومخسة عشر

حن  نتخذ هذا القرار الذي يسري عمى أرتع سنوات  .هنا
 .هذه املسنلة لك  نتنبه إىل ،فقط

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
االقرتاح واضح م  ألفني واثين عشر حىت ألفني ومخسة عشر 

هل م  تعميق  .نتوقف ع  استخدام النصوص غري املنقحة
قرتاحها تعد تفسري األمانة تالطبع؟ حسناً م  الصني عمى ا

 .الصني .نتوقف

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
شكرًا حضرة الرئيس ميك  أن فورية م  المغة اإلنكميوية): 

نوافق عمى تفسري األمانة تشنن هذه املسنلة خاصة وأ�ا 
 .وردت يف الفقرة السادسة والعشري 

إذًا ما ة م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فوريالرئيس 
 ،حسنًا الفقرة الساتعة والعشرون م  دون تعديل .م  مانع

 .اعتمدت ،هل م  تعميق؟ ال

هل م   ،الفقرة الثامنة والعشرون ؟هل لدينا دقيقة
ما م   ،تعميق؟ ننته  حىت الفقرة احلادثة والثالثني اآلن

 .اعتمدتتعميق؟ 

 ،ال ؟تعميق هل م  ،الفقرة التاسعة والعشرون
 .اعتمدت

 .اعتمدتما م  تعميق؟  ،الفقرة ثالثون

ما م  تعميق؟  ،الفقرة احلادية والثالثون ،حسناً 
 .اعتمدت

 .عفواً مندوب اجلمهورية التشيكيةنتوقف هنا، 

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
أريد أن أعيدك  ،ضرة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): ح

 .ولك  ليس اآلن تعد الظهر ،لفقرة التاسعة عشرةإىل ا
 سنتدأ تتعميق  تعد الظهر.

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 شكراً ملندوب اجلمهورية التشيكية.

نرفع اجلمسة ونمتق  عند الساعة الثالثة م  تعد 
 رُِفعت اجلمسة. ،الظهر

 ٠٢/١٣اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


