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COPUOS/LEGAL/T.829 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٩ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ١ اجلمعة
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٤/١٥تحت اجلمسة يف حوايل الساعة افت

 افتتاح الجلسة

أيها  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
وأعم  ع   ،السيدات والسادة أهًال وسهًال ومرحبًا تكم

افتتاح االجتماع التاسع والعشري  الجتماعات المجنة 
يف الضرعية القانونية املتضرعة ع  جلنة االستخدامات السممية 

 ا  ااارج .الضا

 برنامج العمل

وأود أن أحيطكم عممًا ع  ترنامج العمل عصر 
فسوف نواصل دراسة البند الثالث وننمل أن نعمق  ،اليوم

 ننته  م  دراستنا لمبند ستة ألف وستة تا ، مثدراسة البند 
كما أننا سوف نواصل أياًا حسب ما ننمل ستة تا ،  

اصل دراستنا وسوف نو  ،وننته  م  دراسة البند العاشر

املسائل التنظيمية "أياًا لمبند الثاين عشر وذلك ملناقشة 
 هذه. "لعمل المجنة الضرعية

وأذكر السادة أعاا  الوفود أن يقدموا لألمانة 
ممت التصويبات احملتممة عمى قائمة املشرتكني واليت عُ 

[؟يتعذر مساعها؟]  CRP.2 ٢ عميكم كورقة مؤمترات رقم
قدم وهذه التصويبات تُ  هذه القائمة. األمانة أن تنته  م 

 .يوم االثنني إن شا  اهللانيسان/أتريل خطيًا حبمول الراتع م  
 هل لديكم أي أسئمة أو تعميقات عمى هذا اجلدول املقرتح؟

 ال.

 التبادل العام في اآلراء –البند الثالث 

 ،لبند الثالثيف ا "التبادل العام يف اآلرا "إذًا نبدأ 
، ماليويا ةممثم ةالسيد  يف القائمة ه وىلاأل ةواملتحدث
 هد تضام .السيدة سوهانا م، تضام 
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(ماليويا) (ترمجة فورية م  المغة السيدة س. مهد 
وًال أود أن أشاطر ، أيسئأشكرك يا سيدي الر اإلنكميوية): 

ي  يف اإلعراب ع  سعادة وفدنا ر خالدول األعاا  اآل
كم القديرة فإننا واثقون وإذ أننا تقيادت ،لرتؤسكم هلذه الدورة

. تنننا يف هذه الدورة لمجنة القانونية سوف حنقق نتائج طيبة
شؤون كتب مليرنا العميق لموفود و ونود أن نعرب ع  تقد

الضاا  ااارج  عمى اجلهود اليت قام با ترئاسة السيدة 
مازالن عثمان وذلك عمى اجلهود اليت ال تتواىن فيها لتتنكد 

 اع يسري تسالسة.تمم  أن هذا االج

نود أن ننقل تعازينا لمياتان  ،تداية يا سيادة الرئيس
بذا آمل تسونام  الذي الحكومة وشعبًا تسبب الولوال و 

البمد والذي أودى حبياة اآلالف وأدى إىل جرح اآلالف 
وحكومة  .واآلالف الذي  شردوا وحرموا م  ضرورات احلياة

ساعدة توفري املك تلقد استجاتت هلذه املنساة وذل ماليويا
الارورية واليت ننمل أن ختضف إىل حد ما م  الصعوتات 

 لذي  تنثروا م  جرا  هذه الكارثة.اليت يواجهها ا

يشرفنا أن يكون لنا الضرصة لك  سيادة الرئيس، 
نشرتك يف هذا االجتماع اهلام ونؤكد لكم أننا سوف 
ندعمكم كل الدعم يف التنكد م  أن هذا االجتماع سوف 

شنن البنود اليت سوف يتم توذلك  ،ؤيت مثاره تشكل كاملي
مناقشتها واليت هلا أمهيتها يف احلضاظ عمى االستخدام 

 .السمم  واآلم  يف الضاا  ااارج 

كما أن وفدنا سوف يقدم مويدًا م  التعميقات 
 ولكم جويل الشكر. ،يف البنود حينما تطرح

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 ليس هناك متحدث،  يويا عمى هذا البيان.لمسيدة ممثمة مال

هل هناك أي وفود أخرى تود أن تتقدم تني 
 تيانات يف إطار هذا البند يف هذه اآلونة؟ ال.

إذاً سوف نواصل وننمل أن ننته  م  دراسة البند 
يوم االثنني صباحًا إن  "التبادل العام لآلرا "الثالث هذا يف 

 .شا  اهللا

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين  -ألف –البند السادس 
طبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض  -وحدوده. باء

 واستخدامه

يطيب يل اآلن أن نواصل ، السادة أعاا  الوفود
تعريف  -"ألفوننمل أن نعمق دراستنا لمبند السادس  ،اآلن

 طبيعة املدار الثاتت -ا الضاا  ااارج  وتعيني حدوده وت
ه  السيدة  األوىل ة. واملتحدث"تالنسبة لألر  واستخدامه

 ، السيدة كامبوس.ممثمة فنوويال هلا الكممة

) البوليضارية فنوويالمجهورية (السيدة أ. كامبوس 
، أشكرك يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

ن ضارية تود أن تام صوتا إىل البياوليإن مجهورية فنوويال الب
والصني والبيان الذي سبعني الالسبعة و الذي تقد ته جمموعة 

تقدمت با جمموعة أمريكة الالتينية والكارييب يف إطار هذا 
ونؤكد عمى استعدادنا لالمتثال لممبادئ اليت حتكم  .البند

ضرصة الوصول إليه تالضاا  ااارج  واليت جتعمه متساويًا 
عمى أمهية النهو   ولذا فإننا نؤكد .وذلك تدون أي متييو

هتمام االوينبغ  إيال   ،ستخدام املتكافئ هلذا املدارااليف 
خاص لموصول املتكافئ لكل الدول لممدار الثاتت تالنسبة 

ن هنالك إمكانيات لتنضيذ ذلك أل، لألر  واستخدامه
ترامج اجتماعية تعود تااري عمى املتارري  وجمموعات م  

وكذلك وسائل  ،دة طبيةالسكان الذي  حيتاجون إىل مساع
وهذا سوف  .ضمان وصوهلم إىل تكنولوجيا ووسائل اتصال

حيس  الوصول إىل مصادر املعمومات اليت ه  أمر ضروري 
 .لدعم التنظيمات االجتماعية ويؤدي إىل تبادل املعارف

 .أن يكون هنالك مصاحل جتارية يف هذا الصدددون 

اقع هذا إضافة إىل أن وفدنا يرى أن استخدام مو 
املدار ينبغ  أن تكون متكافئة وتستخدم استخدامًا رشيداً 

واآللية املستخدمة لتحديد  ،ألن هذه موارد طبيعية حمدودة
وحن  نرى أن هذا ينبغ  أن  .الرتددات هلا أولوياتا القصوى

 ضاظ عميه يف إطار الصكوك الدولية.يتم احل

وبدف  ،سيادة الرئيسيا وانطالقًا م  هذا 
الثاتت ممدار لىل االستخدام السمم  والدائم التوصل إ
بار تاعت ينبغ  احلضاظ عميهاملوضوع  األر  فإن هذتالنسبة ل

وس وكذلك يف جداول أعمال  أ�ا مناقشة مستمرة يف الكوت
وذلك م  خالل إنشا  فرق  ،كل م  المجنتني الضرعيتني
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ألن هذا أمر  ،لمعمل أو فرق حكومية دولية لمدراسة
 ق هذا اهلدف.ضروري لتحقي

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك وفد  دة ممثمة فنوويال عمى هذا البيان.جويًال لمسي

آخر راغب يف تناول الكممة يف إطار هذا البند السادس 
 ، تضال السيد ممثل املممكةاملممكة العرتية السعوديةا ؟ ت
 اراتووين، تضال.سيد تال

ممكة العرتية السعودية) (املرابزوني السيد أ. تا
شكرًا أود أن أحتدث (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

حينما ندرس املدار الثاتت تالنسبة  ،P2نياتة عما يسمى 
، يف تداية إرسال بدايةاللألر  وحينما مت استخدامها يف 

الحتاد ن اثنني، اكان هناك مستخدما  ،سواتل االتصاالت
مث تعد ذلك  ،الواليات املتحدة األمريكيةو نئذ السوفيييت حي

والذي  ،نتمساتتـ [؟يتعذر مساعها؟] إكان ما يسمى 
إنتمسات الضرتة األخرية يف ولك   .اشرتك فيه كل العامل

وهناك شركتان أنشئتا لتقدمي  أضحى ممكية لمقطاع اااص.
الواليات املتحدة األمريكية وما أحدها تدير  ،اادمات

والثاين يف املممكة  ،مصرف كيولـكيو تانك" أو تـ "اسمى ي
 V ع  موجة الـ[؟يتعذر مساعها؟] وهم  الربيطانية،املتحدة 
يف ترمودا [؟يتعذر مساعها؟] تان وهاتان الشرك ،Kوموجة الـ 

وقد تبني لنا أن  ،مها إىل مكان ما يف أوروتاوقد مت نقل أحد
ركة املاض  لشتشري  األول/أكتوتر إنتمسات تيعت يف 

ة املخصصة هلا وذلك تاملواقع اامسني املداري ،أخرى
يف تمدي اآلن أفكر وأنا إذا كنت  وكذلك كل الرتددات.

وتالنسبة لسواتل البث املباشر ويف  ،١٩٧٧فإنه يف 
وموقع  K وموجة الـ C حصمنا عمى موجة الـ ،١٩٨٨
وحينئذ مل تك  لدى البمدان النامية التكنولوجيا وال  ،وتردد
أل�م وال لشرا  األقمار الصناعية يف ذلك الوقت وذلك األم
كانت حمدودة   Cالرتددات اليت أعطيت يف املوجة ... 

وم   .لمغاية وكان تطويرها يتطمب تكنولوجيا واسعة النطاق
مث كنا حناول أن نض  توعدنا وحينما نذهب اآلن إىل السوق 

الدويل اد ووفقًا ملا قاله االحت .جند صعوتة كبرية يف التنسيق
التصاالت السمكية والالسمكية وهو منظمة م  منظمات ل

ممتومون مبعاهدات الضاا ، مت هناك  ، هماألمم املتحدة
وثالثاً  ،أنشطة الدول ، املبادئ القانونية اليت تنظمعالناإل

تنن الضاا  ااارج  واألجرام السماوية ليست وتقول يضيد 

السيادة أو خاضعة لالستحواذ الوطين وذلك تادعا  
 .تاالستخدام أو تاالحتالل أو تني وسيمة أخرى

وم  مث فإنه قد تبني لنا أنه يف املدار املتدين 
 ،األعمى كل ش   أصبح جتارياً [؟يتعذر مساعها؟] و

والبمدان اليت عمى استعداد إلطالق السواتل أو األقمار 
قدمت الصناعية اااصة با وحىت يف خطط التقسيم اليت 

ألمر القيام تذلك. ألنه كان ا اآلن صعوتة يف واجيد ،هلم
يتطمب تنسيقًا والتنسيق يستغرق وقتًا طويًال ويتطمب أمواالً  

ويف السنتني املاضيتني طمب وفدي أن يكون هناك  .كثرية
السممية لمضاا  ااارج   اتتنسيق تني جلنة االستخدام

كية صاالت السمملتحدة واالحتاد الدويل لالتالتايعة لألمم ا
ح الضرصة لمبمدان النامية أو األقل منواً والالسمكية حىت تتا 

أن حتصل عمى اادمات اااصة با لموفا  تاحتياجات 
سيما أننا نتحدث اآلن ع  التعميم ع   وال ،الناس لديها

ن معظم تمداننا ألتعد والصحة وهذه مسائل هامة لمغاية 
 ؟]كافونال[؟تكون شاسعة املساحة وليس لدينا املوظضون 

وم  مث فإنين  .وهناك مشكمة يف التكنولوجيا ،لمقيام تذلك
ضعل ش   تالنسبة لممدار الثاتت أتنكد تنننا سنأود أن 

 تالنسبة لألر  وكيضية استخدامه، لك الشكر اجلويل.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هذا البيان السعودية عمى جويًال حلارة ممثل املممكة العرتية 

خر يود اإلدال  تبيان يف إطار هذا املمتاز. هل هناك وفد آ
إذًا تذلك نكون  ،البند م  جدول األعمال؟ ال فيما يبدو

أي  ،م  جدول األعمال ستة ألفقد عمقنا حبثنا لمبند 
يف انتظار أن  "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده"

ثنا تالبند السادس يعتمد تقرير الضريق العامل وخنتم أياًا حب
طبيعة املدار الثاتت تالنسبة "م  جدول األعمال أي  ا ت

 ."لألر  واستخدامه

التبادل العام للمعلومات حول اآلليات  -البند العاشر 
 الوطنية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام الفضائي

حبذا لو أمكننا اآلن أن نتاتع  حارات املندوتني،
البند العاشر م  جدول األعمال  أمًال يف أن خنتتم حبثنا يف

التبادل العام لممعمومات حول عمل اآلليات الوطنية أي "
، املتحدث األول "املتصمة تتداتري ختضيف احلطام الضاائ 
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، فميتضال وهو عمى قائميت حارة ممثل الواليات املتحدة
 السيد ماكدونالدز.

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
شكرًا حارة مجة فورية م  المغة اإلنكميوية): األمريكية) (تر 

حارة الرئيس يسعدنا أن تقوم هذه المجنة الضرعية ، الرئيس
اآلليات الوطنية املتصمة تتداتري املعمومات حول اآلن تتبادل 

فاعتماد اجلمعية العامة لألمم  ،ختضيف احلطام الضاائ 
املتحدة لممبادئ التوجيهية التاتعة لمكوتوس واااصة 
تتخضيف احلطام الضاائ  كان خطوة أساسية يف إعطا  
إرشادات مضيدة لمدول الرائدة لمضاا  تشنن هذا املوضوع 

وكذلك تالنسبة لمتبادل اجلاري حاليًا يف  ،املتوايد األمهية
 إطار هذه المجنة الضرعية ع  التشريعات الوطنية.

ولذا فإننا نرى أن هذا البند م  جدول األعمال 
يساعد الدول األعاا  عمى فهم النهج قد ساعد وس

ووجدنا أن  .املختمف املتبع يف الدول املختمضة يف هذا الال
إىل استمرار عرو  العام املاض  كانت منرية وشيقة ونتطمع 

 النقاش يف هذا الشنن.

وننتهو هذه الضرصة إذًا ملوافاتكم تممحة سريعة 
فإن كما الحظ اآلخرون   .ع  أنشطة الواليات املتحدة

يتسع غم  السواتل شمتبادل املعمومات فيما تني خمتمف 
يالت والتقييمات اليت وحيس  م  جودة ونوعية وكمية التحم

فالواليات املتحدة قد عينت قيادة  .م السواتلتتعمق تتوائ
كجهة اتصال [؟عبارة تالمغة اإلنكميوية؟]  إسرتاتيجية 

لتقييم تالنياتة ع  احلكومة إلجرا  مثل هذا التحميل وا
يتبادل املعمومات يف هذا  [؟عبارة تالمغة اإلنكميوية؟]و

الشنن مع دول وهيئات جتارية لدعم األمان العامل  
لمرحالت الضاائية عرب ما يسمى جبهود تقاسم التوعية 

 .توضع الضاا 

وم  خالل قيادتنا املشرتكة اليت فيها مكون 
ة ومئفإننا نضحص أكثر م  ألف  ،وظيض  معين تالضاا 

ما�ا عمى أساس ساتل ناشط يومياً ونقدم إشعارات تتعمق تن
وهناك خدمات متقدمة إضافية   ممح وطارئ لمجميع.
اتضاقيات ت [؟عبارة تالمغة اإلنكميوية؟]كضحص املناورات 

اتضاقاً  ٢٢فقد أترمنا  ٢٠١٠أيمول/سبتمرب ومنذ  .تبادلية
 ،ددونتوقع أن يتوايد الع .مع مشغمني أو مالكني لمسواتل

وكذلك نبحث حاليًا ع  إمكانية وضع اتضاقات تستخدم 
تبادل املعمومات يف أمنها أن ونرى  .مع هيئات أخرى

وتشكل ميك  االستضادة منه أساس  يف احلضاظ عمى 
 .االستدامة الطويمة األمد لمضاا  ااارج 

مناورة تعد  ١٢٦مت إجرا   ،مثالً  ٢٠١٠فض  عام 
م  م ساتل إشعارًا تالتوائأو املالك لمأن تمقى املشغل 
ولذا نتطمع إىل إي  .واحتمال االصطدام[؟يتعذر مساعها؟] 

إشارات إضافية إذ نواصل دعمنا لعممية ختضيف احلطام 
دام املستدام لمضاا  ااارج  يف أغرا  لضاائ  واالستخا

 وشكراً. ،سممية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 .اليات املتحدة عمى هذا البيان اجليد جداً حلارة ممثل الو 

فهل هناك وفود أخرى تود اإلدال  تبيا�ا يف إطار هذا البند 
وتذلك إذًا نكون قد  ،ال فيما يبدو م  جدول األعمال؟

التبادل "اختتمنا حبثنا لمبند العاشر م  جدول األعمال أي 
ة املتصمة تتداتري ختضيف العام لممعمومات ع  اآلليات الوطني

 ."احلطام الضاائ 

المقترحات المقدمة إلى اللجنة  -البند الثاني عشر 
 بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية

حبذا لو أمكننا اآلن أن نتاتع  حارات املندوتني،
املقرتحات "حبثنا لمبند الثاين عشر م  جدول األعمال أي 

ة تشنن تنود جديدة تنظر فيها المجنة املقدمة إىل المجن
ملناقشة املسائل التنظيمية م  أعمال هذه  "الضرعية القانونية

 الكممة لألمانة. المجنة الضرعية، ليس مثة متحدثون؟ ال.

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

أود أن أتمغ الوفود تنن األمانة ستتيح ، الرئيسشكرًا حارة 
قدم إليكم ، وخالل يوم اإلثنني، ستثنني فيما ننمليف يوم اإل

إذاً  صباح.إذًا وثيقة تااف إىل ما نوق  بذا الشنن هذا ال
- ٢٠١٠سنقدم لموفود وثيقة امليوانية ع  فرتة السنتني 

 A/64/6وه  الوثيقة  ،مى الرموعوسنحيمكم حاًال  ٢٠١١
األمم املتحدة وعندئذ  م  امليوانية، ميوانية ٦الباب 

ستتطمعون عمى املخصصات اليت تؤول إىل اجلمسات العامة 
وجلنتيها  ،أي المجنة الرئيسية كوتوس ،لكل م  جلاننا

 .الضرعيتني
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وإضافة إىل تمك الوثيقة فإن األمانة ستوفر لكم 
توزيع  ح فيها تالتضصيلتشر  none paperوثيقة غري رمسية 

هذه االجتماعات والرتط تني ما يؤول م  مستحقات 
 .لمجنة الرئيسية يف مقاتل ما يؤول إىل المجنتني الضرعيتني

حاجة يف فحسب فهم األمانة رأت القاعة هذا الصباح أ�ا 
ولذا فإننا  ،مويد م  التوضيحات املضصمة يف هذا الشننإىل 

ذلك حتمل اسم سنوايف الوفود يوم االثنني توثيقة تشرح كل 
none paper، .ًوشكرا 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
فهل هناك أي  ،لمسيد هيدمان عمى هذه املعمومات الطيبة

وفد يود اإلدال  تبيان يف إطار هذا البند الثاين عشر يف 
 .تضال ،جدول األعمال؟ حارة ممثل الربازيل

جلمهورية ا(ين اجنالسيد ل. هـ. ساشي غواد
شكراً ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): االحتادية الربازيمية

مويدًا رأي الربازيل يف  ، سنوضح هناجويًال حارة الرئيس
 .ضرورة ترشيد أعمال هذه المجنة الضرعية

 ،رأيت أن أوضح أن ترشيد العمل هنا ،أوالً 
هذه تالنسبة لوفدي يعين أن جند سبًال أفعل لبموغ أهداف 

وعمًال تالوثيقة األساسية لمجنتنا األساسية  .المجنة الضرعية
ن تمك األهداف ه  ، فإالقرار مثًال الذي أنشن المجنةك

أوًال دراسة طبيعة املسائل القانونية اليت قد تنبثق م  
وثانيًا املساعدة عمى إقامة  ،استكشاف الضاا  ااارج 

ينظمها إطار قانوين وتنظيم  حيكم األنشطة الضاائية و 
 والربازيل تؤيد تالكامل هذي  اهلدفني.

نرى أن هذه  ،تموغًا هلذي  اهلدفني ،حارة الرئيس
المجنة الضرعية ميكنها عمى األرجح أن حتس  استغالل 

يف السنوات فاجتماعاتنا الرمسية  ،فعالية اجتماعاتا الرمسية
ات سياسية ال ملناقشة لتبادل تيان األخرية أصبحت منتدى

تيانات قانونية، ولك  مرد ذلك مل يك  إىل نقص املواضيع 
اهلامة اليت تناق  وإمنا كان مردها إىل نقص اإلرادة 

 تكثروم  أفال األمثمة عمى ذلك أن املناقشات  .السياسية
 وتتكاثر أثنا  االجتماعات غري الرمسية هذا هو الدليل.

نرشد ونبسط أعمال إذًا أردنا أن  ،حارة الرئيس
هذه المجنة ونضعمها فال جمال لتغيري اإلرادة السياسية 

ولك  ميكننا أن حنس  املنهجية وميكننا أن نعوز  ،لمدول

ميكننا أن نتقدم مبقرتحات أكثر حتديداً  ،الندوات واملنتديات
يف هذه املنتديات وهناك مثل هذه اإلسرتاتيجية اليت 

إذًا هذه م  ئجها واعدة. يف الضرق العاممة ونتاتستخدم 
السبل اليت ترى الربازيل أ�ا ستساعد هذه المجنة عمى تموغ 

 .أهدافها

ونرى م  جهتنا أن مثة الكثري م  املسائل املمحة 
نعاجلها مجيعاً  ، ولو أردنا أنواهلامة القانونية اليت تناق  تعد

 ،يف دوراتنا فإن مدة األسبوعني ل  تكض  عمى األرجح
فإننا لسنا عمى استعداد لتنييد أي اقرتاح  لذلك السبب

فنح  نرى أن أفال طريقة لرتشيد  ،تتقصري مدة الدورات
أن جند سبًال جديدة تساعد جلنتنا هو عممنا وتبسيطه 

الضرعية عمى مناقشة املسائل القانونية املدرجة يف جدول 
 وشكراً. ،أعماهلا

 أشكر(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
فهل هناك وفود  .حارة ممثل الربازيل عمى هذا البيان املمتاز

 ،أخرى اآلن؟  وفد فنوويال طمب الكممة فيما يبدو
 .فميتضال حارة املمثل

البوليضارية) فنوويال مجهورية (السيد م. كاستيللو 
شكرًا حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية واإلنكميوية): 

موعة السبعة والسبعني ة ع  جمحتدث هنا تالنيات، سنالرئيس
تمو تياين ولذا فإنين سن ،الصني فيما يتعمق يف هذا املوضوعو 

 هذا تالمغة اإلنكميوية.

أن هذا موضوع حبثته  أظ  ،إذًا حارة الرئيس
تعناية شديدة وعمى منوال ما ذكره  جمموعة السبعة وسبعني

 ممثل الربازيل لتوه فإننا نعترب أن ترشيد عمل هذه المجنة
سيتحس  ويتعوز تاستقدام واستحاار أفكار ومواضيع 

 وأمور قد نناقشها حىت خارج المجنة ،جديدة نناقشها
 .تقا  مبستوى قانون الضاا الضرعية القانونية مبا يعوز االر 

 ،وكدول نامية نعرف أنه املشاركة قميمة يف مثل هذه الدورات
رب ولك  هذا قد حيدث يف املستقبل أي تكون املشاركة أك

فالدول تتقدم خطوة خطوة وتستخدم التكنولوجيات 
وتذلك فإن املسائل القانونية اليت يتم تناوهلا  ،اجلديدة

ولذا  .تطرأ أياًا هنا وهناك تلمتعامل مع هذه التكنولوجيا
عمينا  ،ترى الموعة أن منتنع ع  تاييق نطاق احلوار

 لموفود لك وسع تاألحرى أن نضسح جماًال أكرب وفرصًا أ
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تنيت مبوضوعات جديدة هنا يف مناقشات المجنة إلثرائها 
 وشكراً. ،وإثرا  حمتوى النقاش الدائر هنا

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
فهل مثة وفد  ،حارة ممثل فنوويال عمى هذا البيان املمتاز

، آخر يطمب الكممة اآلن أيااً؟ حارة ممثل املغرب
 فميتضال.

(املممكة املغرتية) ريفي تمسماني  السيد س.
وفد ، شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): 

املغرب أسوة تبعض الوفود األخرى ال يرتئ  أن تقصر مدة 
ولذا فحبذا لو أمك  أن  ،دورات المجنة الضرعية القانونية

وكما سجل  .يعاد النظر يف تنظيم عمل هذه المجنة الضرعية
م  الواضح أننا نايع الوقت  ،إيطاليا هذا الصباح وفد جلنة

ولذا فإن إعادة تنظيم  ،الكثري فيما تني اجلمسات املختمضة
البنود عمى حسب اجلمسات عمى سري العمل وإعادة توزيع 

أمهيتها أو جتميع البنود عمى حسب أمهيها أياًا واحلد م  
 .ةمدة البيانات املخصصة لمعرو  الضنية أمور كمها مطموت

واملغرب لطاملا طالب حبس  استخدام املوارد واستخدامها 
 وشكراً. ،تالشكل األمثل واألرشد

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
هل مثة وفود  .حلارة ممثل املغرب عمى هذا البيان املمتاز

أخرى تود اإلدال  تبياناتا أياًا يف إطار هذا البند م  
إذًا سنتاتع حبثنا لمبند الثاين  ال فيما يبدو.جدول األعمال؟ 

املقرتحات املقدمة إىل المجنة "عشر م  جدول األعمال أي 
تشنن تنود جديدة تناق  فيها املسائل التنظيمية لعمل هذه 

نتاتع حبثه إذًا يف األسبوع املقبل كما تقرر  "المجنة الضرعية
 مسبقاً.

 سنرفع هذه اجلمسة عما ،حارات املندوتني
ود تربنامج عمل صباح يوم ولك  قبل ذلك أذكر الوف ،قريب

سنمتق  هنا يف متام العاشرة م  صباح يوم االثنني  االثنني.
حيث نتاتع أمًال يف أن خنتتم حبثنا لمبند الثالث م  جدول 

وسنبدأ عندئذ حبثنا ع   "التبادل العام لآلرا "األعمال أي 
سة واستعرا  درا"البند الثام  م  جدول األعمال أي 

شروع الربوتوكول املتعمق تاملسائل مبالتطورات ذات الصمة 
وهو الربوتوكول املمحق  "،اااصة تاملوجودات الضاائية

 تاتضاقية الامانات الدولية عمى املعدات املنقولة.

وتعد ذلك نبدأ حبثنا لمبند التاسع م  جدول 
نبدأ  مث "،تنا  القدرات يف جمال قانون الضاا "األعمال أي 

التبادل "أياًا تالبند احلادي عشر م  جدول األعمال أي 
العام لممعمومات ع  التشريعات الوطنية ذات الصمة 
تاستكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه يف األغرا  

ولو مسح لنا الوقت تذلك فإن الضريق العام املعين  ".السممية
سته " سيعقد جمالتشريعات الوطنية ذات الصمة تالضاا ـ "ت

 األوىل.

وأود هنا تكل حرارة أن أدعو مجيع الوفود إىل 
فيه ضل معر  الذي حنتلمالتدشني الرمس  االفتتاح الرمس  أو 

تالذكرى اامسني ألي رحمة فاائية منهولة متت عمى يد 
وذلك التدشني الرمس  غاغاري ، رائد الضاا  الروس  يوري 

 يف الراتع م  سيتم يف متام الثانية م  تعد ظهر يوم االثنني
 "الروتوندا". ،VICاملبىن املستدير لمـ  نيسان/أتريل يف

وم  تني املتحدثني واملخاطبني ذلك اليوم السضري 
ك  وهو املمثل الدائم لالحتاد الروس  سفو ألكسندر زميي

لدى األمم املتحدة يف فيينا والسيد يوري فيوتوف املدير 
وأنا شخصياً  ،نوفيو  ،العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا
 تصضيت رئيساً لمجنة الضرعية القانونية.

كما أذكر الوفود تالضعالية املشرتكة اليت نظمها كل 
مبناسبة  SPم  وفد االحتاد الروس  ومعهد الضاا  األورويب 

مجنة الو  "اليو إن كوتوس"الذكرى اامسني م  إنشا  جلنة 
وه   "نون الضاا اآلفاق املتاحة لقا"الضرعية القانونية تعنوان 

فعالية ستعقد تني الساتعة والتاسعة مساً  م  يوم االثنني 
 .يف مقر معهد الضاا  األورويبنيسان/أتريل يف الراتع م  

وهناك دعوى يف هذا الشنن مت توزيعها مسبقًا عمى مجيع 
الوفود، وأعط  الكممة هنا حلارة األمني ليوافيكم تبعض 

 .تاملعموما

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

جمرد تذكرة ، أو رد معمومة إضافية، جمشكرًا حارة الرئيس
أي يوم غد  ،تننه يوم السبت ،تالواقع موجهة جلميع الوفود

سيعقد مؤمتر حول القوانني المينة نيسان/أتريل يف الثاين م  
أي وظائف املعايري غري املمومة املعمول  ،ااارج  يف الضاا 

م ذلك جامعة فيينا يف ظبا يف القانون الضاائ  الدويل وين
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املركو األورويب لقانون الضاا  وجهات االتصال الوطنية 
لمنمسا التاتعة لذلك املعهد وسيعقد هذا يف كمية احلقوق 

ى طاتق يف أعم "تاستايوتني ش"التاتعة إىل جامعة فيينا يف 
ويبدأ ذلك يف التاسعة والنصف م  صبيحة  .يف ذلك املبىن

وأمامكم الربنامج وأظ   .الغد وتستمر الندوة طوال اليوم
هو يتخذ هذا الشكل يف خمف القاعة، و أنين رأيته أياًا 

  .وهناك خريطة تبني لكم كيف تتجهون لتمك الضعالية

وطنية رمبا رئيسة الضريق العامل املعين تالتشريعات ال
تود أن توافيكم تربنامج ايرمغارد مارتو الضاائية السيدة 

 ذلك املؤمتر.

النمسا) (ترمجة فورية مجهورية (السيد إ. ماربو 
حاولنا م  المغة اإلنكميوية): شكرًا جويًال تسرعة شديدة، 

أياًا ومسبقًا أن نوزع دعوات إىل الوفود الرمسية يف هذه 
عقد تمك نا كنا نعتوم أن ن، ألنالمجنة الضرعية القانونية

وطبعًا ااربا  اإلضافيون  ،الضعالية تني األسبوعني م  عممنا
الذي  مل يعمموا بذا املؤمتر م  قبل مرحب بم وال داع  

فقد سبق وتمقينا املويد م   ،املويدتتسجيل الإىل 
التسجيالت وأشكركم جويًال عمى اهتمامكم إال أننا 

يف وسنرحب تني خبري أو مضتوحون أمام أي تسجيل إضا
 وشكراً جويًال. ،غريه مما يقدمون إىل ذلك املؤمتر غداً 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مارتو م  النمسا عمى ة لمسيد هيدمان م  األمانة واألستاذ

أي سؤال أو تعميق عمى ترنامج العمل هذا  .هذه املعمومات
 .واملقرتح عميكم؟ ال فيما يبد

إذًا ترفع هذه اجلمسة حىت متام العاشرة صباحًا م  
 يوم االثنني القادم.

 ٥٣/١٥اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


