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COPUOS/LEGAL/T.832 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣٢ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ٥ الثالثا 
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٤/١٠فتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة ا

 افتتاح الجلسة

أعم   :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ئة الثامنة م  جتماع الثاين والثالثني تعد املع  افتتاح اال

جلنة  ع اجتماعات المجنة الضرعية القانونية املتضرعة 
 .ااارج  االستخدامات السممية لمضاا 

 برنامج العمل

دراسة "ف نواصل دراستنا لمبند الثام  وسو 
  التطورات ذات الصمة مبشروع الربوتوكول املتعمق اواستعر 

تضاق تاملسائل اااصة تاملوجودات الضاائية املمحق تا
وسوف نواصل  "،املعاهدات املنقولةع  لامانات الدولية ا

 "،تنا  القدرات يف جمال قانون الضاا "دراسة البند التاسع 
التبادل العام لممعمومات ع  "حلادي عشر وهو والبند ا

التشريعات الوطنية املتصمة تاكتشاف الضاا  ااارج  

كما أننا سوف نواصل  ."واستخدامه يف األغرا  السممية
اقرتاحات مقدمة إىل جلنة "دراستنا لمبند الثاين عشر وهو 

الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية تشنن تنود استخدام 
ر فيها المجنة الضرعية القانونية يف دورتا الواحدة جديدة تنظ
 ."واامسني

سوف يكون هناك  ،ويف �اية جمستنا العامة هذه
عر  فين يقدمه ممثل الواليات املتحدة األمريكية تعنوان 

 "،تعيني احلدودعممية إدارة الطريان املدنية الضيدرالية و "
ضريق وتعدها سوف نرفع اجلمسة العامة حبيث يتسىن لم

العامل املعين تالبند احلادي عشر أن يعقد اجتماعه الثالث 
 .م  النمسامارتو إرمغارد السيدة ترئاسة 

يقات حول هذا هل لديكم أي أسئمة أو تعم
ذًا أنه يف �اية اجلمسة عصر أخطركم إ .اجلدول املقرتح؟ ال

سوف يكون هناك حضل  ،اليوم أي يف الساعة السادسة
ممثل وفد الواليات املتحدة األمريكية مه ويقياستقبال يقدمه 
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قد وضعت يف   والدعوة ،موزارت يف مطعم فيينايف قاعة 
 كل منكم.كوات الربيد اااصة ت

دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة  -البند الثامن 
بمشروع البروتوكول المتعلق بالمسائل الخاصة 

ية بالموجودات الفضائية الملحق باتفاق الضمانات الدول
 عن المعاهدات المنقولة

إذًا نواصل دراستنا لمبند  السادة أعاا  الوفود،
املتحدث األول يف القائمة  الثام  الذي أسمضت ذكره.

 .تضال ينان زينغ،السيد  ،السيد ممثل الصني، تضال

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. زينغ 
سيادة  .يسأشكرك يا سيادة الرئفورية م  المغة الصينية): 

دروا عمى صياغة ينثين عمى جهود اليو وفد الصني ي ،الرئيس
عمى يهنيها تروتوكول يتعمق تاملوجودات الضاائية و 

وتؤيد الصني المجنة  .ققت حىت اآلناإلجنازات اليت حُ 
الضرعية القانونية يف مواصمة هذا البحث واستعرا  تروتوكول 

رائه وتعميقاته آطر وعمى استعداد لتشا ،املوجودات الضاائية
 مبقتاى املواد ذات الصمة.

إن املوجودات الضاائية والتمويل ، السيد الرئيس
املامون تنطوي عمى موضوعات معقدة وصياغة القواعد 
 .ذات الصمة تتطمب احلكمة اجلماعية م  ااربا  القانونيني

وارتياده  ، حيث أن أنشطة استغالل الضاا ويف عاملنا اليوم
فإن وضع قواعد قانونية تشنن  ،التجاري يكتس  تالطاتع

املوجودات الضاائية ومتويمها بدف النهو  تتطوير سوق 
هو حماولة جمدية م  جانب  ،متويل املوجودات الضاائية

التمع الدويل لتتبع التطورات يف األنشطة الضاائية وحياول 
. وقد أولت أن حيس  التشريعات الضاائية يف ضو  هذا

قصوى لصياغة الربوتوكول اااص مهية الصني دومًا أ
عدد م  يف تاملوجودات الضاائية واشرتكت اشرتاكًا تنا  

اليت تمك ضاوضات مبا يف ذلك املاملضاوضات أو يف سمسمة 
االجتماع وهذا  .املاض شباط/فرباير عقدت يف روما يف 

والنص  ،مخربا  احلكوميني قد توصموا إىل نتائج إجياتيةل
أزال ااالف أو قد قرب وجهات النظر و  الذي مت اعتماده

نثين نود أن وحن   .االختالفات وقرب تني آرا  كل الوفود
 .عمى هذا اإلجناز

وترى الصني أن تعريضًا جديدًا كما ورد يف النص 
التمويل يف حني سنلة احلايل استبعد تنودًا مل يتم تناوهلا يف م

ض ًا لبعفقد ترك الال مضتوح ،يبقى عمى قدر م  املرونة
 املركبات الضاائية يف املستقبل.

أما تالنسبة ملسنلة حتديد مكان ووضع الربوتوكول 
فالوضع احلايل يؤكد أن  هذه، لمموجودات الضاائية

ا يتضق مبيتم تنضيذها قدر اإلمكان إلغاثة إجرا ات اإلنقاذ وا
وهذا أمر إجيايب لمغاية  .مع القاعدة الدولية املعمول با

 .انية ودقة الربتوكولوحيس  م  إمك

وتالنسبة لممعوقات املضروضة عمى اادمات 
فإن الربوتوكول حياول أن يقيم التوازن تواسطة هذه  ،العامة

والصني تطرقت  .املصاحل الامانية لمدائننيو اادمة العامة 
يف مشاورات غري اخنرطت لبعض املوضوعات يف املعمقة و 

يف شنن احملتوى رمسية مع اإلدارات والشركات الصناعية 
وحن  عمى استعداد لمعمل مع القواعد. املوجود يف هذه 

األطراف األخرى تشكل تنا  وتدخل يف مناقشات م  
وأن يكون هناك تطورات  ،أجل التوصل إىل التضهم املشرتك

 ،إجياتية يف إطار الربوتوكول ويف إطار قانون الضاا  احلايل
 ولكم الشكر اجلويل يا سيدي الرئيس.

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)ئيس الر 
السيد ممثل الصني عمى هذا البيان، ليس هناك م  يرغب 

هل م  راغب يف إلقا  أي   ،يف الكممة يف هذه القائمة
 .تضال ،السيد ممثل املممكة العرتية السعودية كممة اآلن؟

(املممكة العرتية السعودية): السيد أ. ترابزوني 
دروا ينمساعد السكرتري العام لميو مارتني سيد مأقدم الشكر ل
حيث أن السعودية قد شاركت يف و  ،درواينوجهود اليو 

فإنين أقدم الشكر إىل  ،اجتماعات ااربا  احلكومية اامس
أعاا  الوفود الذي  شاركونا وأخذوا تاعتبار قاعدة التوافق 

الذي ساعد عمى الوصول إىل املناقشات  ،املطمق تينهم
وااروج تنتائج مرضية إىل الوفود خبصوص  البنا ة

 .الربوتوكول

ويف عاملنا اليوم أخذت النشاطات الضاائية 
فإن وفد تالدي يرى أن وضع  ،الصورة التجارية البحتة

قواعد قانونية سوف يساهم تصورة جيدة الوصول إىل 
 وشكراً. ،استخدام الضاا  لألغرا  السممية
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أتوجه  :إلنكميوية)(ترمجة فورية م  المغة االرئيس 
تالشكر إىل السيد ممثل املممكة العرتية السعودية عمى تيانه 

؟ رغب يف احلديث يف إطار هذا البندهل هناك م  ي .هذا
وم  مث فإننا سوف نواصل وننمل أن ننته  م  دراستنا  ال.

 لمبند هذا البند الثام  عصر اليوم إن شا  اهللا.

 جال قانون الفضاءبناء القدرات في م –البند التاسع 

السادة أعاا  الوفود أود أن نواصل دراستنا لمبند 
القائمة  "،تنا  القدرات يف جمال قانون الضاا "التاسع 
 فهل م  راغب يف إلقا  تيان يف إطار هذا البند؟ ،خاوية

 .ستاذ فيمواأل ،أحيل الكممة إىل السيد ممثل الربازيل

حتادية اجلمهورية اال(السيد خ. مونسيرات فيلو 
 ،سيدي الرئيسالربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

أرغب فيه تتقدمي معمومات ع  األنشطة اليت  ،إن تياين هذا
م  ناحية تدريب  ،طالع با يف الربازيلضجيري اال

 .املتخصصني وقانون الضاا  الدويل

وأود تداية أن أذكر أن الربازيل استاافت الندوتني 
  ٢٠٠٤ويف  .لراتعة لألمم املتحدة ع  قانون الضاا الثالثة وا

[؟يتعذر مساعها؟] تاشرتاك كان هناك اجتماع عقد يف 
ع  خمتمف الواليات يف الربازيل وكذلك م  الدول  ممثمني

وهذا االجتماع مل يرتِق  ألخرى يف تمدان أمريكا الالتينية.ا
إيذان ولكنه رغم ذلك كان مبثاتة  ،إىل مستوى التوقعات

كان أن خنمق مبمهية األوم   .عممية يف غاية األمهيةبد  ت
فرصًا جديدة يف الربازيل لعقد اجتماعات كهذه وندوات 
 .وندوات عممية وفعاليات تتناول قانون الضاا  ااارج 

تنيت مع تتنتى أو وهناك فرص جديدة ومواقف جديدة 
التطورات اجلديدة وننمل أن نعول عمى اشرتاك أوسع نطاقاً 

معات الربازيل ودراسة عمًا أوسع نطاقًا م  جانب جاود
 البحث فيها.

املنظمات وضع ووددت أن أوضح أياًا أن 
 تاألساسية اليت تتم تقانون الضاا  ااارج  ليس

وإمنا ه  منشنة خاصة وشركة  ،امعات يف هذه اآلونةاجل
ومنذ ذلك احلني اشرتكت يف  ،١٩٥٢ت يف ، أنشنخاصة

 .رات يف جمال الضاا  وريادة الضاا النهو  تاختاذ مباد
وهذه املنظمة وهذه اهليئة قد قامت تتقدمي عدد م  
الدورات لقانون الضاا  يف الضرتات القصرية كل سنة ويقدمه 

وكل الوثائق  .الطمبة املعرفة األساسية ع  قانون الضاا 
املؤسسة يف الربازيل  املتعمقة تقانون الضاا  قد أصدرتا هذه

 ا.واهتمت ب

مت إصدار تعض الكتب وحتريرها  ،ويف هذه اآلونة
وكذلك هناك جتميع ملختمف صكوك  ،ع  قانون الضاا 

قانون الضاا  يف تدت النهو  . وهذه املنظمة قد أيالضاا 
زيمية لمنهو  ا"اجلمعية الرب هذه املنظمة امسها  ،تمدنا
وه  أكرب  ،١٩٤٨وهذه املنظمة مت إنشاؤها يف  "،تالعمم

أي منظمة عممية وتعقد اجتماعات سنوية  ، تمدنامنظمة يف
وهذه  .حيارها آالف العمما  وااربا  والباحثون

وهذا العام فإن  ،االجتماعات جتري يف احلرم اجلامع 
 ةعاصمة حمافظ "تيانيا"عقد يف االجتماع السنوي سوف يُ 

وه  يف  ا،وه  تعيدة ع  العاصمة ترازيمي ؟]زنوتو كا[؟
وف يكون هناك تركيو عمى الطاقة وكان وس .قمب الربازيل

وسوف حناول أن ندرج مسنلة قانون  ،هناك تنود أخرى
 الضاا  يف جدول أعمال هذا االجتماع أيااً.

واملوضوع املقرتح الجتماع هذا العام هو موضوع 
موضوع تالغ  ،وهذا املوضوع .األنشطة الضاائية وأمنها

رجال القانون يمقى االهتمام ليس م  وجهة نظر  ،األمهية
  .فحسب ولك  م  جانب املهتمني تالسياسات الدولية

عقدت ندوة قد ولممرة األوىل كانت  ٢٠٠٩كما أنه سنة 
وه  أكرب جامعة يف الربازيل وه   "،سان تاولو"يف جامعة 
وهلا  ،عمى الصعيد الدويل يةامعات الربازيماجلأشهر 

وهناك  .رةمشاركاتا القيمة يف جمال البحوث العممية املتطو 
وه  أهم   ،عريقة يف الربازيل ،يف هذه اجلامعة كمية لمحقوق

 .البالديف كمية حقوق 

ولممرة األوىل عقدت ندوة يف تمك اجلامعة حول 
حباور رئيسة املعهد الدويل لقانون  ،موضوع قانون الضاا 

اليت دعيت خصيصاً  زوان-تانيا ميسونالضاا  الدكتورة 
جاهدي  ك  تواصل كمية  فنح  نسعى .لتمك املناسبة

االهتمام تقانون  "سان تاولو"احلقوق التاتعة جلامعة 
 .الضاا 

فإننا نسعى إىل  ،ويف وكالة شؤون الضاا  الربازيمية
تكثيف العمل يف جمال التعاون الدويل تشنن القانون الدويل 

وحن  نعتقد أن هذي  املوضوعني  .والسياسات الضاائية
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مكان تقدمي مسامهة مجة يف هذا وأعتقد أن تاإل ،مرتاتطان
مبا يف ذلك م  خالل  ،الال تالنسبة إىل أمريكا الالتينية
تد ًا م  الدولة اليت  ،ترامج التعاون مع الدول األخرى

أيااً لك  وأعين تذلك األرجنتني و  ،ترتطنا با أواصر وطيدة
 م  وكولومبيا وفنوويال ودول أخرى.تشي

ام االقتناع تنن وعمى أي حال فنح  مقتنعون مت
م  واجبنا أن ننخرط جبد يف تنظيم الدراسات واحلمقات 

االت الدراسية واملؤمترات والبحوث يف هذا الال م  جم
 القانون والسياسة الدوليني، شكراً جويًال يا سيدي الرئيس.

شكر أ :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
البيان. هل م  وفود  السيد ممثل الربازيل املوقر عمى هذا

أخرى تطمب الكممة تشنن هذا البند م  تنود جدول 
"؟ تعويو القدرات يف جمال قانون الضاا ـ "األعمال واملتعمق ت

 إسبانيا.

(مممكة إسبانيا) (ترمجة السيد ر. مورو أغويالر 
فورية م  المغة اإلسبانية): شكرًا يا سيدي الرئيس. سيدي 

االهتمام تالتدريب املهين يف جمال  يف إسبانيا يتوايد الرئيس،
كان ذلك يف دراسات القانون العامة ، سواً   قانون الضاا 

ت العموم والتكنولوجيا أم يف إطار التدريب يف جماال
سبانيتان تقدم الضاائية. ويف الوقت الراه  توجد جامعات إ

هاتان اجلامعتان نتظام دروس يف القانون الضاائ  و خالهلا تا
حيث يوجد ترنامج لدراسات حمقة  "خاي "جامعة مها 

هناك  "جامونيه"وكذلك يف  ،الدكتوراه يف قانون الضاا 
وحدة دراسات سنوية خبصوص العالقات األوروتية ووكالة 

كذلك هناك حمقة ماجستري   .شؤون الضاا  األوروتية
رع يف تنظيم دراساتا يف اجلامعة لتكنولوجيا الضاا  شُ 
وتام فيما تام  .٢٠٠٩ريد سنة متعددة التقنيات يف مد

ماجستري  ،وهذا املاجستري ،درسًا إلواميًا لقانون الضاا 
متخصصني  اجلامعة يرم  إىل تدريب مهندسني خاص بذه

يف النظم الضاائية ومدعوم م  وكالة شؤون الضاا  
 األوروتية وأهم املنشآت العاممة يف قطاع الضاا .

لصيض  السنوي جتدر اإلشارة أيااً إىل أن الدرس ا
ون الضاا  قد ركو األورويب لقاناملالذي ينظمه  ،التاسع عشر

آب/أغسطس تني الثالثني م   "اي عقد يف جامعة "خ
وذلك حباور أرتع  ،٢٠١٠أيمول/سبتمرب والعاشر م  

وثالثني طالبًا أتوا م  اثين عشر تمدًا أوروتيًا تاإلضافة إىل  
مت هلم أرتعون وقد قد .كل م  الواليات املتحدة وكندا

ساعة م  الدروس قدمها مثانية وعشرون حماضرًا وزعت 
 .دروسهم عمى األسبوعني الذي  استغرقهما الدرس

وإسبانيا تويل تبالغ العناية إىل األعمال اليت يقوم 
با مكتب شؤون الضاا  ااارج  وفريق ااربا  خبصوص 

ون إعداد دراسة لممناهج الرتتوية والتعميمية يف جمال قان
 الضاا ، شكراً جويًال يا سيدي الرئيس.

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل م  وفود أخرى تطمب الكممة  ممثل إسبانيا املوقر.
؟ ال "تعويو القدرات يف جمال قانون الضاا "تشنن هذا البند 

إذًا نواصل النظر يف هذا البند  أرى أي طمب لمكممة.
عمى  "درات الضاا  يف جمال قانون الضاا تعويو ق"التاسع 

 أمل أن نضرغ منه عصر اليوم.

التبادل العام للمعلومات بشأن  -البند الحادي عشر 
التشريعات الوطنية فيما يخص استكشاف الفضاء 

 الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية

اآلن نواصل النظر يف البند  ،أيها املندوتون الكرام
بادل العام لممعمومات تشنن التشريعات الت"احلادي عشر 

الوطنية خبصوص االستكشاف السمم  واستخدام الضاا  
هل م  وفد يطمب  ،، ال أرى أي طمبات لمكممة"ااارج 

 ، تضال.الكممة تشنن البند احلادي عشر؟ االحتاد الروس 

(االحتاد الروس ) السيد ف. ي. تيتوشكين 
، رًا يا سيدي الرئيسشك(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

السنة يف  أمر معني. طمبنا الكممة تشنن هذا البند لذكر
املاضية كنا خالل الدورة الساتقة هلذه المجنة الضرعية 

لضتنا أنظار زمالئنا إىل مشكمة وه  أنه يف غالبية  ،القانونية
الدول األطراف يف معاهدات الضاا  ااارج  ال توجد 

ن�ا أن تسمح تالتطبيق الالزم تشريعات وطنية مالئمة م  ش
رية ويف رأينا أن هذه املشكمة حَ  .ألحكام تمك املعاهدات

وإنا لندرك  خاصة م  جانب هذه المجنة الضرعية.تعناية 
متام اإلدراك أنه ال توجد لدى كل الدول األطراف م  

مع ذلك فإن  ؟]،ال جرى[؟معاهدة الضاا  أنشطة فاائية 
وقد طرد. افاائية يف توايد م ليت هلا أنشطةعدد الدول ا

 .ةري يؤدي ذلك إىل مشكمة خط
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هلا  دوالً أقصد، إذا ما وجدنا أشرح لكم ما 
أنشطة يف الضاا  ااارج  دون أن تكون لديها تشريعات 

فإن ذلك  ،معاهدات الضاا  ااارج  ،تطبيقية لممعاهدات
م  األمور اليت  .تخذ ألغرا  غري حممودةميك  أن يُ 

ارسة املعروفة يف القطاع البحري تإعالن املم ،أقصدها
أعطيكم  .flag of convenienceاذاة أو املمالئة؟]، احمل[؟

هلا تشريعات صارمة  لف،ممك  أن تكون هناك دولة أ مثاًال،
إحدى أحد العاممني، ولك   ،متثل األنشطة الضاائية

لضاا  والتاتعة لتمك الدولة قد املنشآت العاممة يف جمال ا
ص  م  تمك القوانني الصارمة أن تمجن تنصل ولمتضختتار لم

إما أن ال توجد فيها قوانني تطبيقية  ا ،إىل دولة أخرى ت
فه  أقل صرامة تكثري  ،أو إن وجدت تمك القوانني ،البتة

وما حيدث يف تمك احلال أن ذلك  لف.م  قوانني الدولة أ
سيغري تمك املنشنة اليت حتدثنا عنها واليت هلا أنشطة 

 ا أن تتحول لالستضادة م  املناخ املؤايت يف الدول ت ،ئيةفاا
وهذا  .وتنظيم أنشطتها الضاائية انطالقًا منها وحتت عممها

تعمق األمر تتسجيل املركبات ما ييثري عدد م  القاايا سواً  
طمقها تمك املنشنة التاتعة لمدولة واألجسام الضاائية اليت تُ 

شاكل خبصوص ذلك موك ا ،ولك  تطمقها م  دولة ت لفأ
 مسؤوليات تمك املنشنة.

أن نبدأ يف هذه المجنة  ،أعتقد أن الوقت قد حان
يف مجع املعمومات تشنن التشريعات الوطنية يف ليس الضرعية 

ولك  أياًا أن نتجاوز ذلك إىل  ،هذا الال فحسب
التضكري يف احلوافو املمكنة والتداتري اليت ميك  اختاذها جلعل  

مد تشريعاتا اااصة با يف جمال قانون كل الدول تعت
ال  ،وينبغ  لنا أن نراقب هذا األمر ع  كثب .الضاا 

اقرتاح إدراج تند يف جدول أعمال الدورة حد أذهب إىل 
ولك  عمى األقل  ،القادمة لمجنة الضرعية يف هذا املعىن

ميكننا أن نشرع يف حبث هذه املسنلة ولو كان ذلك حبثاً 
 شكراً.، متهيدياً و أولياً 

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل هناك قيمة. ال االحتاد الروس  عمى هذه املسامهةممثل 

ال أرى  الكممة يف إطار البند احلادي عشر؟وفود تطمب 
إذًا نواصل النظر يف البند احلادي عشر  .طمبات يف الكممة

وطنية فيما التبادل العام لممعمومات تشنن التشريعات ال"
خيص استكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه يف األغرا  

 عصر اليوم. "السممية

اقتراحات مقدمة إلى لجنة  -البند الثاني عشر 
استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن 
بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في 

 دروتها الحادية والخمسين

نواصل اآلن النظر يف البند ، وتون الكرامأيها املند
اقرتاحات مقدمة إىل جلنة استخدام الضاا  "الثاين عشر 

ااارج  يف األغرا  السممية تشنن تنود جديدة لك  تنظر 
"، فيها المجنة الضرعية القانونية يف دروتا احلادية واامسني

 أعط  الكممة لألمانة.

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

ة تذكر أنكم لعل الوفود يف الكرمي، شكرًا يا سيدي الرئيس
والذي  ،قررمت يوم أمس أن نقدم يف إطار البند الثاين عشر

أن ننظر يف مسنلة  ،خيص تنظيم أعمال المجنة الضرعية
ظر يف املقرتحات اااصة وأننا غداً سنن ،تنظيم أعمال المجنة

يف إضافة موضوعات جديدة يف جدول أعمال المجنة 
 الضرعية.

فإننا قد استقدمنا رئيس مصاحل  ،هلذه الغاية
وسنطمب منك  ،توسك ر املؤمترات يف هذه املنظمة السيد كا

أن تعطيه الكممة لك  يقدم تعض الشروح تشنن مسائل 
ك مسنلتان اثنتان هنا سبق التطرق إليها يف األسبوع املاض .

تريد األمانة أن تساعدكم عمى طرح األسئمة واالستضسار 
 .تشن�ا

ختص مدة دورات المجنة الضرعية  ،املسنلة األوىل
ولعمكم تذكرون النقاش األول الذي جرى يف  ،القانونية

 .األسبوع األول بذا الصدد

ختص مقرتح وضع حد  افإ� ،أما املسنلة الثانية
ما يسمى الذي، و  ،املدونة لمجمساتلمعمل تاحملاضر 

تالنصوص احلرفية لوقائع اجتماعات المجنة الوثيقة 
A/AC.105/C.2/L.282. 

 ،إذا ما عدت لممسنلة األوىل سيدي الرئيس ،إذاً 
 واليت ختص التنظيم العام ألعمال المجنة الضرعية القانونية وال
ا سيما املسائل املتعمقة مبدة دوراتا وما حيق هلا يف هذ

فإين أذكركم تالوثيقة اليت قد أعدتا  ،قاايا امليوانيةو الصدد 
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األمانة بذا الصدد وه  مقرتحات ترنامج العمل وامليوانية 
جتدون  ،يف تمك الوثيقة ،وفيها .٢٠١١ – ٢٠١٠لسنيت 

معمومات مضصمة ه  اليت استند إليها يف اعتماد امليوانية 
وأقصد  .لية الراهنةملكتب شؤون الضاا  ااارج  لمضرتة املا

وقد سممت هذه الوثيقة  ،٦القسم  A/64/6تذلك الوثيقة 
 ،صناديق خمصصة هلماللكافة الوفود أو وضعت يف 

 .ممندوتنيل

تقيت نقطة وحيدة يف تمك الوثيقة كنا تصدد 
وترد يف الصضحتني التاسعة  ،النظر فيها تصدد هذه الدورة

-٦والبند هو تج واوالعاشرة م  الوثيقة املذكورة وختص الن
ويف الصضحتني التاسعة  .OUTPUTS، النواتج أو ١٠-٤

ترون تيانات مضصمة ع   ،والعاشرة م  الوثيقة املذكورة
ألغرا  امليونة و عممية امليونة األمانة لالنواتج اليت تعدها 

ملصمحة اجلمعية العامة والمجنة الراتعة فيها حني يتم النظر 
الضاا  ااارج  يف  يف التنسيق الدويل الستخدامات

جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف  ،ثانياً  .األغرا  السممية
وهناك  .أي المجنة األم لمجنتكم الضرعية ،األغرا  السممية

دورة الثانية التيانات مضصمة تشنن جلان اجلمسات العامة يف 
رقم و المجنة الضرعية العممية والتقنية لثاً، ثا .والثالثني لمجنة

هناك ست ومخسون  لفويف أ، مث راتعاً  لف.أستون يف 
وستون جمسة لمجنة الضرعية العممية  ،جمسة املقصود

مب م  األمانة إعدادها ويف هذه ه  النواتج اليت طُ  .والتقنية
تمك األرقام جتدون احلساتات اليت قامت با األمانة 

وكذلك ترون تيانات تشنن  ،خبصوص اجلمسات العامة
عقدها تانتظام خالل الدورتني نيت الندوات العممية ال

الضرعيتني وكذلك اجتماعات الضريق العامل أو األفرقة 
 العاممة تاألحرى.

، أرجو أن تسمح سيدي الرئيسيا تعد إذنك 
رح لكم ما معىن ذلك م  حيث سك  أن يشلمسيد كارتو 

لمجنة الضرعية م  جمسات وتركيوها يكون عمى  ما حيق
سك  حيث يستعر  السيد كارتو  ،المجنة الضرعية القانونية

ما حيق هلذه المجنة الضرعية مبقتاى امليوانية وتكاليف الرتمجة 
 .الضورية وخدمات املؤمترات إىل آخره

أود أن أذكر الوفود الكرمية تنن  ،لك  قبل ذلك
المجنة األم ويف المجنتني يف النقاش م  هناك تارخيًا طويًال 

ولعل الوفود الكرمية  ،راتالضرعيتني لتنظيم العمل ومدة الدو 

حصل اتضاق مبقتاى جمموعة  ١٩٩٧سنة  هتذكر أن
اقرتاحات قدمها الرئيس عمى ختضيض مدة دورات المجنة 

وكذلك أسبوعني ملدة  ،الضرعية العممية إىل أسبوعني
المجنة الضرعية القانونية وأسبوع ونصف  اتاجتماع

ضاق قد هذا االت .المجنة األم ،الجتماعات المجنة الكربى
ولعل الوفود الكرمية تذكر آنذاك  ،٢٠٠٣أعيد تنكيده سنة 

مكتب  ،التداول تني املكاتبعمى قد اتضقنا  ،٢٠٠٣سنة 
عيتني والوثائق الواردة ممحقة المجنة األم والمجنتني الضر 

يف تمك الوثائق  ،A/58/20 ٢٠٠٣تقرير المجنة لسنة ت
 قدمها املمحقة هناك إشارة إىل جمموعة املقرتحات اليت

 آليت.الرئيس تشنن مدة الدورات ونص ذلك كا

منط االجتماعات اجلديد ينبغ  أن يكون 
أسبوعني لكل م  المجنتني الضرعيتني القانونية والعممية 

وأسبوع  ،تباعاً شباط/فرباير ويف آذار/مارس التقنية يف 
مما جيعل املدة اجلممية حويران/يونيو ونصف لمجنة األم يف 

سة أساتيع ونصف األسبوع، وينيت يف لالجتماعات مخ
لمجنة أن تقرر يف حاالت خاصة أن متدد أو  ،الوثيقة أيااً 

إذا ما دعت احلاجة  ،ختتصر مدة دورة معينة م  الدورات
 إىل ذلك، انتهى االقتباس.

تعد أن قدمت لكم  ،ندوتون الكرامأيها املإذًا 
محكم أستس ،الوجيوةو هذه املعمومات وهذه املقدمة العامة 

يف إفساح الال لمسيد كارتوسك  ك  يقدم لنا مويد 
التوضيحات خبصوص مسنلة ما حيق لمجنة م  جمسات 

شكرًا يا  .واجتماعات وانعكاس ذلك عمى التكاليف
 سيدي الرئيس.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .سك ، والكممة لمسيد كارتو لمسيد هيدمان

(قسم خدمات املؤمترات) السيد كاربوسكي 
شكرًا يا سيدي الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

وشكرًا لكم عمى إعطائ  الضرصة م  جديد ك  ألتقيكم 
ويسرين إذ أجيب عمى أسئمة  .وك  أخاطبكم هذا الصباح

إن كانت لديكم أسئمة تطرحو�ا تدل تقدمي عر   ،حمددة
 حسيب .د با امليدانيةمضصل وشروح تشنن الكيضية اليت تع

الضرعيتني حسب ما  جلنتيهاالقول إن ما حيق لمجنة األم و 
ال  ،هو مبني يف وثيقة امليوانية هو حد أقصى م  اجلمسات
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أما أن تستخدموا ما حيق لكم  .ميك  هلذه األجهوة جتاوزها
 .تالكامل أم ال فذلك أمر مرتوك لكم

ند ومبا أن موارد خدمات املؤمترات مدرجة يف ت
وأن تمك املوارد  ،هو الباب الثاينو خمتمف م  تنود امليوانية 

فال وجود  امليوانية،ليست جمموع ما يظهر يف خمتمف تنود 
رتمجة الضورية املبني يف اللعالقة مباشرة تني عدد اجلمسات و 

دارة القسم وتني املوارد املخصصة يف البند الثاين إل ٦البند 
منصوص عميه يف البند  ما هو ادمة تمك االجتماعات.

الثاين هو أرقام تقريبية حبسب تاريخ استخدام اهليئات 
وما هو  .الدولية احلكومية واابرية ادمات املؤمترات

منصوص عميه يف امليوانية تشكل غري مباشر ألغرا  المجنة 
. وهو  مونه تالضعلسخدهو ما ت ،األم والمجنتني الضرعيتني

هيدمان هو عبارة ع   سالو كما قرأ عميكم السيد نيك
مخسة أساتيع ونصف األسبوع م  اجلمسات أو م  

المجنة األم االجتماعات حلساب جمموع مدد دورات 
 والمجنتني الضرعيتني.

 ،قد حيدث أال يستخدم هذا االستحقاق تالكامل
كما حيدث يف األونسيرتال أو يف جلنة املخدرات أو جلنة 

واهليئة املعنية ه  يف كل  ،العدالة اجلنائية يف فيينااجلرمية و 
تقرر ما حتتاجه لتمبية احتياجات تقدر أو حال اليت 
إذا ما ألقينا نظرة  أدا  املهام املنتظر منها أداؤها.األعاا  و 

جلنة استخدام الضاا  ااارج   ،عمى استخدام المجنة األم
فإننا نالحظ أن النسبة  ،والمجنتني الضرعيتني ملستحقاتا

 تعض السنوات اعتدنا أن ننبه المجنة األم يف .ليست عالية
والمجنتني الضرعيتني إال أن استخدام مستحقاتا م  

ونسبة  مثانون يف املئة،االجتماعات أقل م  املعيار وهو 
يف  ٩٠و ٧٢االستخدام تراوحت يف السنوات األخرية تني 

مما يعين أن عدد اجلمسات املخصصة واملدرجة يف املئة، 
 .لمجانكم يبدو معقوالً ياً الروزنامة حال

أنه تاعتبار القيود والاائقة املالية  ،م  الواضح
العامة اليت تعيشها األمم املتحدة عمى وجه العموم ومصاحل 

جتعمنا نسعى إىل تقميص  ،املؤمترات عمى وجه ااصوص
ولك  أيااً  ،سيما فيما خيص حجم الوثائق ال ،املتطمبات

رجى تغطيتها اليت يُ  فيما خيص عدد أيام االجتماعات
واليت ال جمال لويادتا عمى أي حال  ،دمات الرتمجة الضوريةخب

أحسنت الضهم فإن أنا إن  .ويا حبذا لو أمك  تقميمها

هو إمكان إعادة ختصيص تعض  ،املوضوع املطروح لمنقاش
وطاملا كان  ،املستحقات تني المجنة األم وجلنتيها الضرعيتني

هناك  .ال ضري يف ذلكذلك يف حدود مستحقاتكم ف
إذا كان األمر ال خيص  ،إجرا ات ال تد م  اتباعها

اجتماعات هذه السنة تل الضرتة املالية املقبمة فرتة السنتني 
فإن مقرتحات امليوانية قد متت صياغتها ولكنها مل  ،املقبمة

وتالتايل م  املمك   ،ينظر فيها تعد يف إطار اجلمعية العامة
ستعر  عمى اجلمعية العامة خبصوص  تعديل األرقام اليت

. وما دام ذلك مدد دورات المجنة األم والمجنتني الضرعيتني
فإن قرار  ،مل ترتتب عميه زيادة يف جمموع املخصصات التغيري

ولك  إذا ما أردمت زيادة العدد  .ذلك ل  يثري إشكاالً 
ألننا  ،فقد يكون هناك مشكمة ،اجلمم  أليام االجتماعات

عدد حبساب تقرييب لممدة املتوقعة لمدورات و  عندما قمنا
وعدد اجلمسات أيام االجتماعات واجلمسات إىل آخره، 

الرتمجة الضورية فإننا قد استندنا إىل الرقم ت ستغطىاليت 
 .هو مخس أساتيع ونصف األسبوعذكرته و اجلمم  الذي 

وزيادة عمى ذلك ستمثل ضغطًا إضافيًا عمى مواردنا ألنه ال 
  .يف املوارد املخصصة لنا ،ع أي زيادة يف خمصصاتناجمال لتوق

ذا فإنين أحثكم عمى عدم التضكري يف جتاوز ل
املقدار اجلمم  الجتماعاتكم واستحقاقاتكم ولك  الرأي 

يف أتوقف عند هذا احلد ألين ال أريد أن أخو   .لكم
، أفال أن تضاصيل قد ال تمكم وقد ال ترغبون يف تناوهلا

 تكم.أستمع إىل أسئم

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل لديكم أي أسئمة أو أي تعميقات يف . سك رتو السيد كا

سان السيد هيدمان ولسان السيد  ما يتعمق مبا جا  عمى ل
 .فرنسا سك ؟كارتو 

(اجلهورية الضرنسية) (ترمجة فورية السيد م. هوكتو 
وأشكر  ،ة الرئيسشكرًا جويًال سيادم  المغة الضرنسية): 

مكتب شؤون الضاا  ااارج  عمى تنظيمه هلذا النقاش 
ت املؤمترات يف فيينا جويل وأشكر مدير شعبة أو إدارة خدما

 الشكر.

حسبما أفهم إذاً ليس هناك عالقة حساتية ما تني 
جمسة لمجنة  ٥٦الستني جمسة لمجنة الضرعية العممية و

تني ما اك إذاً عالقة ليس هن ،القانونية وجمسات المجنة األم
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يوم  املتاحة إلدارة خدمات املؤمترات. ذلك وما تني املوارد
اجلمعة ظهرًا عقد اجتماع ادمات املؤمترات وأشارت فيه 
هذه اإلدارة إىل أن الوضع املايل ووضع ميوانية هذه اإلدارة 

وأ�م يعرفون عجوًا ألن طمبات  ،هنا يف فيينا وضع صعب
 .املوارد املتوفرة هنا يف فيينا الدول أعمى تكثري م 

أن هذا عضواً، فهمت كذلك  وسؤايل هو التايل،
العجو مرتبط أساسًا تننشطة مكتب األمم املتحدة املعين 

إذا ما كانت مدة  ،وتالتايل سؤايل هو ،تاملخدرات واجلرمية
إذا  ،اجتماعات المجنة األم والمجان الضرعية تشكل نظري

أن هذا يعين أننا سنسد جو   هل ،ما اخنضات هذه املدة
هل أن  ،سؤايل إذاً  ؟م  عجو إدارة خدمات املؤمترات

أن هذا هل  ،تقصري مدة انعقاد المجنة والمجنتني الضرعيتني
التقصري سيكون له أثر إجيايب عمى عجو إدارة خدمات 

ح كذلك و سؤال مطر الو  ؟املؤمترات تشكل عام هنا يف فيينا
ألمم املتحدة إذا ما قررت أن تالنسبة لمجان أخرى تاتعة ل

خاصة تالنسبة  ،هل أن التوفري والوفورات ،الدورات تقصر
 سوف يسد جو اً م  هذا العجو؟ شكراً. ،لمرتمجة الضورية

(قسم خدمات املؤمترات) السيد كاربوسكي 
أشكر  ،شكرًا جويالً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ضع كما وصضه ليس والو  .السيد مندوب فرنسا عمى سؤاله
ويادة تالضعل تنيت م  مكتب الو  .توضع سهل تالنسبة لنا

األمم املتحدة املعين تاملخدرات واجلرمية وهيئات أخرى تاتعة 
ينيت والعجو  ،نسرتالو لألمم املتحدة ومنها جلنتكم وجلنة األ

قيود  ،القيود املضروضة عمينا أساسًا م  الوثائق املطموتة.
 .اول خاصة تالنسبة لموثائق، صعبة التنوانيةاملالية وقيود املي

يف الضرتة املالية  يف املئة ٢٠فكانت هناك زيادة تنسبة 
 .وكان عمينا أن نتخذ تدتري طوارئ ،الساتقة

خدمات ا فر هلاأما تالنسبة لالجتماعات اليت تتو 
ألف طاملا تقينا يف إطار هذا العدد أي  ،الرتمجة الضورية

خبدمات الرتمجة الضورية يف الضرتة املالية اجتماع تقريبًا ومئيت 
دون أن أذكر  ةهذا تالنسبة لألمم املتحد ،فرتة السنتنييف 

وكالة الطاقة الذرية ونقدم هلا اادمات يف هذا الال  
فاألمر سيظل عمى . طاملًا تقينا يف هذا اإلطار، كذلك
ولك  يف طبيعة احلال أي ختضيض تالنسبة  .حاله

م الرتمجة الضورية سوف يكون له أثر الجتماعات تستخد
فإن اخنضا  العدد اإلمجايل لالجتماعات  ،وتالتايل .إجيايب

ضع سيولة نقدية اليت تستخدم الرتمجة الضورية سيؤدي إىل و 
 .ولك  ما زالت هناك مشكمة الوثائق أفال تالنسبة لنا.

اهليئات األخرى اليت تنظر يف ختضيض عدد 
ة املخدرات وجلنة منع اجلرمية جلن ،االجتماعات تشكل عام

منذ أعوام قررتا أن ختضض عدد أيام أو مدة االنعقاد م  
ولك  يف الوقت الراه  ليس  ،مثانية أيام إىل مخسة أيام

ويف واقع األمر جلنة  .هناك أي جلان أخرى قد قررت ذلك
ع اجلرمية تسعيان جاهدتان لالنتها  م  مناملخدرات وجلنة 

وقد أصبحت  ،الضرتة اليت مت تقصريها عممهما يف إطار هذه
ما م  شك أن هذا التقصري سياع عبئاً إضافياً  .مخسة أيام

وكذلك عمى خدمات املؤمترات وال  ،عمى عاتق الوفود
فنحيانًا يصدر عشرون قرارًا يف هذه األيام اامسة  ،شك

وعمى خدمات املؤمترات أن تقوم تعممها يف غاون هذه 
 .ر كل هذه الوثائق تكافة المغاتالضرتة القصرية إلصدا

ذل لتقصري حجم التقرير إىل وكذلك هناك جهد قد تُ 
وكان هذا التقرير يبمغ م  قبل مائة ومخسني  ،النصف تقريباً 

نصف هذا  صضحة والمجنتان اآلن لديهما تقرير حجمه
 ر.احلجم تقريباً ومركو أكث

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
أود أن أعرف إن كانت هناك أي  ،يكة كارتوسك لمس

 أو أسئمة أخرى؟ الواليات املتحدة.تعميقات 

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
شكرًا سيادة األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

نقدر كل التقدير وجود السيد  ، الرئيس. سيدي الرئيس
السيد مدير إدارة  ،كارتوسك  معنا مرة أخرى اليوم

يات وهذا مضيد تالنسبة لوفد الوال .خدمات املؤمترات
ضا  فعالية وكضا ة أكثر عمى املتحدة إذ ينظر يف كيضية إض

 العمل.

 ،د إىل االجتماع األولو عأ سؤايل هو التايل،
أشرت أن تكمضة صضحة م  التقرير ه  مائتان وستة 

 ؟م تمغة واحدأ ؟هل هذا يغط  كل المغات ،وأرتعون دوالراً 
 .هذا السؤال األول

وكما أشار السيد   ،النقطة الثانية ختص الوثائق
ورمبا كان  ،الوثائق تبتمع كم هائل م  املوارد ،كارتوسك 

إذا  ،عمى سبيل املثال .كيضية ترشيد التقريريف  عمينا أن ننظر 



COPUOS/LEGAL/T.832 
Arabic 

۹ 
  

جلنة الكوتوس عندما نصل إىل البند  رما نظرنا إىل تقري
هذه  ،مجنة العممية والمجنة القانونيةاااص تتقريري ال

األجوا  يف التقرير تكرر معمومات وردت تالضعل يف تقريري 
ننا أن نوفر مبالغ ضخة امكتإوتالتايل  .المجنتني الضرعيتني

إذا ما استطعنا أن نرشد تقرير المجنة األم وأن نتجنب 
 تكرار ما ينيت يف تقارير اهليئتني.

نرى كذلك أن هناك ، تالنسبة لمتقارير املختمضة
تشاته كبري ما تني التقارير الثالثة وخاصة تقريرا المجنتني 

حىت وإن كان ذلك يتضق  ،وجهات النظر متكررة ،الضرعيتني
وتالتايل رمبا   .فيما مت اإلعراب عنه يف إطار االجتماعات

كان عمينا أن ننظر يف كيضية تركيو وجهات النظر هذه 
دول األعمال يف كل م  تالنسبة لكل تند م  تنود ج

فالتقارير إن تبني أ�ا ال حترتم قواعد األمم املتحدة  .التقريري 
وأنا شخصيًا أعتقد أن  .فيجب أن تتغري ،اااصة تالتقرير

 التقرير ال جيب أن يتجاوز العشري  صضحة.

أؤيد اقرتاح  ،وأخريًا وتالنسبة لمنصوص احلرفية
أي التوقف ع  هذه  ،L.282األمانة الوارد يف الوثيقة 

شكرًا سيادة  .املمارسة وهذا قد يؤدي تالضعل إىل وفورات
 الرئيس.

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .الكممة لمسيد كارتوسك  ،السيد ممثل الواليات املتحدة

(قسم خدمات املؤمترات) السيد كاربوسكي 
  ،سيادة الرئيس تالضعل(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

دوالرًا هذا مبمغ لصضحة تمغة  ٢٤٦كما قمت تالضعل مبمغ 
أما تالنسبة  .وعمينا أن نااعف ذلك تعدد المغات ،واحدة

دئ اليت وضعتها األمم املتحدة تالنسبة المتقارير واملب
احلد األقصى  ،لمهيئات املختمضة والمجان الدولية احلكومية

رون صضحة لتقرير تالضعل مبوجب هذه القواعد هو عش
وأعتقد أن تإمكان جلنة الكوتوس أن تنظر وتدرس  .واحد

التكرار  ،فهناك تالضعل أجوا  ميك  أن ترشد ،هذا األمر
تاإلضافة إىل  .عمى سبيل املثال ما تني التقارير املختمضة

 ،ال ينبغ  أن تمخص البيانات يف أجوا  التقرير ،البيانات
والعشري  اااصة تاملبادئ  وهذا ما صدر يف النشرة الثانية

 التوجيهية وااطوط التوجيهية مبا يرد يف التوجيه. شكراً.

السيد (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .هيدمان

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

ما ذكره السيد كارتوسك  وتوخياً تاإلضافة إىل  ،شكراً 
الوقت الراه  عمى سبيل املثال يف الوثائق يف لموضوح ننظر 

 .اااصة بذه الضرتة املالية

 – ٢٠١٢أما تالنسبة لمضرتة املالية القادمة 
فإن احلد األقصى تالنسبة لمجنة األم هو اثنان  ،٢٠١٣

س الستون نض ،تالنسبة لمجنة العممية .وثالثون اجتماعاً 
أما تالنسبة لمجنة القانونية هناك اخنضا  صغري ما  .الرقم
الضرتة  يف ٥٢جمسة تالنسبة هلذه الضرتة املالية و ٥٦تني 

هناك كذلك مسنلة ال ترتبط تالمجنة القانونية  .القادمة
مباشرة ولكنها أثريت يف نقاشنا يف األسبوع املاض  

تعرفون  .خبصوص دورة المجنة األم ومدة انعقاد هذه الدورة
وأسبوع  ،أن لدينا أسبوعان لكل م  المجنتني الضرعيتني

وهناك مشكمة اآلن تالنسبة  .ونصف لمجنة الكوتوس
مشكمة لتوفري خدمات  ،أي م  جيمس مع  هنا ،لألمانة

ذات جودة عالية الجتماع المجنة الرئيسية تسبب زيادة 
 .عدد البنود وزيادة العرو  الضنية وزيادة عدد البيانات

وتالتايل هناك مشكمة اآلن ك  نستجيب تشكل الئق 
لطمبات الوفود يف إطار اادمات اليت نوفرها لمجنة األم 

وذكرت يف األسبوع املاض  أنه رمبا رأت  .جلنة الكوتوس
الوفود أنه أن املستصوب أن تنظر يف إمكانية متديد فرتة 

 اجتماع المجنة الرئيسية إىل أسبوعني.

شكراً  :ة م  المغة اإلنكميوية)(ترمجة فوريالرئيس 
هل  .رتوسك  عمى هذه املعموماتلسيد كالمسيد هيدمان وا

رتاحات تالنسبة ادمات لديكم أي تعميقات أو اق
 املؤمترات؟

 ، الكممة هلولندا.السادة األعاا  املوقرون

(مممكة هولندا) (ترمجة فورية م   السيد ر. ليفيبير
سيدي الرئيس، أود  الرئيس.المغة اإلنكميوية): شكرًا سيادة 

ة اليت وفرتا أوًال أن أشكر األمانة عمى التوضيحات اإلضافي
 .عميه م  معمومات يوم اجلمعة لنا مقررة مبا حصمنا
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املعمومات اليت  لدي سؤاالن، سؤايل األول،
استمعنا إليها اليوم م  جانب األمانة تنن خمصصات المجنة 

ما  ،جمسة ٥٢ىل جمسة إ ٥٦القانونية سوف تنخضض م  
وما هو األساس الذي مت االستناد إليه يف ختضيض  ؟هو املربر

ليس عدد جمسات و  ،عدد جمسات المجنة القانونية
 المجنتني األخريني؟

يتعمق تاالقرتاح الذي استمعنا إليه  ،سؤايل الثاين
أي خيار نقل خمصصات م  المجنة الضرعية  ،يف هذه القاعة

اد دورة رئيسية ك  تصبح مدة انعقالقانونية إىل المجنة ال
م  الذي يتخذ هذا القرار؟ هل  المجنة الرئيسية أسبوعني.

رفع إىل المجنة الرئيسية؟ أم ه  توصية م  المجنة القانونية تُ 
حويران/يونيو أنه قرار سيتخذ أثنا  انعقاد المجنة األم يف 

 وتشنن الضرتة املالية التالية.

أشكر  :ة اإلنكميوية)(ترمجة فورية م  المغالرئيس 
السيد  الكممة لمسيد كارتوسك  أم السيد هيدمان؟ هولندا.
 .هيدمان

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

أساس حساب النواتج اليت جا ت يف ، شكرًا سيادة الرئيس
كيضية استخدام الوقت   أساس احلساب هو ،امليوانية

الضريق العامل اااص تالتشريعات   .املخصص لمضرق العاممة
 كان م  املضرت  أن ينته  م  عممه هذا العام.

عد امليوانية ننظر يف مستوى إذًا عندما نُ  
وعمى هذا األساس نقدم لكم  ،االستخدام يف الضرتة الساتقة

م االستناد إليه وهذا هو األساس الذي يت .النواتج يف امليوانية
وهلذا السبب هناك  ،م  جانب إدارة خدمات املؤمترات

فارق ما تني نواتج المجنة الضرعية العممية والتقنية ونواتج 
 المجنة الضرعية القانونية.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ن مرة سيد هيدما .جويًال لمسيد هيدمان ولمسيد كارتوسك 

 أخرى.

مانة مكتب األمم املتحدة (أيد ن. هيدمان الس
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):
ك  نوضح األمور متامًا املسنلة الثانية كانت ختص توقف 

ورمبا لدى الوفود أسئمة ختص  ،استخدام النصوص احلرفية
االقرتاح املقدم م  األمانة تالتوقف ع  هذه املمارسة وأن 

 تضيد الوفود م  وجود السيد كارتوسك  معنا.تس

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .فنوويال

مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد م. كاستيللو (
 ،شكرًا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

وشكري كذلك لألمانة وأشكر خاصة مدير إدارة خدمات 
 .املؤمترات

د سيادة الرئيس أنه عمينا تالضعل أن نستغل نعتق
لسؤال التايل عمى وهنا نود أن نطرح ا ،املوارد تشكل أمثل
هل  ،تالنسبة لمجنة والمجنتني الضرعيتني السيد كارتوسك ،

مثة مشاكل ختص الوثائق؟ هل تطمب هذه المجان وثائق 
تتجاوز احلد األقصى احملدد وتتجاوز كذلك امليوانية 

 ا؟ شكراً.املخصصة هل

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .السيد ممثل فنوويال عمى هذا السؤال، سيد كارتوسك 

(قسم خدمات املؤمترات) السيد كاربوسكي 
 يف ،شكرًا سيادة الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

حن  و  ،عدد االجتماعاتميل امليوانية املقرتحة هناك اقرتاح تتق
وثائق عدد أقل، أو ملاذا تطمبون ال نسنل ملاذا تقرتحون 

أقل، أنا تالضعل أشجع المجنة عمى مستوى الوثائق أن تقمل 
وإمنا كذلك  ،والقاية ليست فقط قاية موارد ،م  الوثائق

رير اتقو مذكرات األمانة  ،املسنلة ختص التقرير تشكل عام
لرجا  هو أن منتثل ا ،األمني العام وكذلك تقارير فرق ااربا 

 ،شجعكم إذًا عمى ذلك. أهنا لمقواعد واملبادئ التوجيهية
احلصول يف ولك  القرار قراركم تالنسبة لمتقارير اليت ترغبون 

عميها وما ه  الوالية اليت توكمو�ا لألمانة تالنسبة لتقارير 
 ،هناك وال شك تدائل إلصدار وثائق تمغات ست .خطية

أو  ،املثال أن تتقدم تتقارير شضهية ميك  لألمانة عمى سبيل
ميك  أن  ،عدم طمب إدراج تند حمدد يف وثيقة مستقمة

م  شنن ذلك أن  ،يندرج ذلك يف وثيقة موجودة تالضعل
وستكون  .خيضض عدد الوثائق املطموتة وحجم هذه الوثائق

األمانة ممتنة لموفود إذا ما توصمت إىل حل جتدونه مناسباً 
 خاصة تالنسبة لموثائق، شكراً.ويستجيب لتوقعاتكم 
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(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): السيد س الرئي
 هيدمان.

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

شكرًا معذرة أعتقد أنين سهوت ع  اإلجاتة ع  سؤال م  
جرا ات اليت استندنا إليها لنصل إىل هولندا فيما يتعمق تاإل
 .هذه األرقام يف امليوانية

هل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ؟ميك  هلولندا أن تعيد طرح هذا السؤال

(مممكة هولندا) (ترمجة فورية م   السيد ر. ليفيبير
السؤال كان متعمقًا تضكرة نقل  ،شكراً المغة اإلنكميوية): 
المجنة الضرعية القانونية إىل المجنة األم ك  خمصصات م  

تصل مدة انعقاد المجنة الرئيسية إىل أسبوعني ويتم اخنضا  
 يف المجنة القانونية ك  تصل إىل مثانية أيام.

حن  هل  ؟كيف ميك  اختاذ هذا القرار  ،السؤال
 حباجة تتوصية م  المجنة القانونية ترفع لمجنة الرئيسية أم أن

تإمكا�ا أن تقرر ذلك خالل دورة  ،الكوتوس جلنةالمجنة، 
 حويران/يونيو القادمة؟

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): السيد  الرئيس 
 كارتوسك .

(قسم خدمات املؤمترات) السيد كاربوسكي 
م  الواضح  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً جويًال،
 ،لمجنة الرئيسيةأن تقرير هذه المجنة الضرعية سريفع إىل ا

ولكين أفرت  أنكم حباجة إىل إشارة إىل هذه المجنة الضرعية 
طاملا  ،وكما قمت لمجنة الرئيسية.يف تقريرها الذي سريفع 

اليت تستخدم الرتمجة  تعمق األمر تنقل داخم  هلذه اجلمسات
يكون هناك آثار مالية أو زيادة يف املخصصات  الضورية فم 

أو تداية آب/أغسطس الضكرة يف �اية وإمنا ستطرح  ،املالية
عمى جلنة املؤمترات لك  تنظر يف التغيري أيمول/سبتمرب 

هو أن يتم اقرتاح  . وتالتايل املطموب فقطوتعتمد هذا التغيري
هذا التغيري يف الوقت املناسب قبل انعقاد تمك المجنة يف 

 آب/أغسطس وأيمول/سبتمرب.

أشكر  :ميوية)(ترمجة فورية م  المغة اإلنكالرئيس 
السيد هيدمان والسيد كارتوسك  إذًا عمى كل املعمومات 

 .الواليات املتحدة اليت وفراها.

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكرًا سيادة 

ول النشرة الثانية جأود أوًال أن أطرح سؤاًال الرئيس، 
وه   ؟سيتم توزيع هذه النشرة عمى الوفودهل  ،والعشري 
 صة تالوثائق.النشرة ااا

أما تالنسبة لالجتماعات اليت ستعقد مبوجب 
ما م  شك أن المجنة الضرعية تإمكا�ا أن تتخذ  ،قرارات

، ما م  شك أن كل ش   قرارًا تشنن النصوص احلرفية
سريفع تعد ذلك إىل المجنة الرئيسية وعمى المجنة الرئيسة 

ولك  تالنسبة ملدة انعقاد هذه  .ن تعتمد االقرتاحاتأ
فالمجنة الضرعية وحدها ه  اليت ميكنها أن  ،المجنة الضرعية

وتعد ذلك يرفع االقرتاح  ،تقرر ذلك وتقيم االحتياجات
 حويران/يونيو.عمى نظر المجنة الرئيسية يف 

نود كذلك أن نوضح متامًا أن المجنة الضرعية 
ترشيد العمل وميك  أن ناع إشارة كيضية يف  سوف تنظر 

المجنة با  نة الرئيسية وتُعممإىل ذلك يف التقرير ترفع لمج
 الضرعية الرئيسية والتقنية كذلك.

السيد  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .هل لديكم أي أسئمة أخرى أو تعميقات؟ شكراً ؟ هيدمان

يف التقدم  أود أن أعرف إن كان هناك وفود أخرى ترغب
حول البند الثاين عشر؟ ال، حسناً. أسنل ممثل  تبيان

 هولندا.

(مممكة هولندا) (ترمجة فورية م   السيد ر. ليفيبير
حصمنا اآلن عمى  المغة اإلنكميوية): شكرًا سيادة الرئيس، 

كل املعمومات وأتيحت لنا الضرصة عمى طرح األسئمة وتوفري 
طوة التالية وفهمت م  أن ننتقل إىل اا . عمينااإلجاتات

إنين أؤيد توصية  الواليات املتحدة أننا سنضعل ذلك.تيان 
الواليات املتحدة اااص تدعمها القرتاح األمانة خبصوص 

تاإلضافة إىل ذلك نعتقد أنه عمى المجنة  ،النصوص احلرفية
 القانونية أن ترفع التوصية إىل المجنة الرئيسة ك  نقصر

وأن مندد أيام عمل ة تيومني، اجتماعات المجنة الضرعي
سيظل عمى النهائ  والموع  ،المجنة الرئيسية إىل عشرة أيام
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حاله. وكذلك عمينا أن نواصل العمل تالنسبة لرتشيد 
 ،االجتماعات واالستضادة املثمى م  الوقت املخصص

جيب أن تتوجه التقارير يف وجهة  ،وخاصة ترشيد التقارير
ما م  شك  تاجات والتوصيات.تركو عمى االستن عممية وأن

أنه سيكون هناك جو  سردي ولكنين ال أعتقد أنه عمينا أن 
 .نكرر عام تعد عام ما ناع يف هذه التقارير

تاإلضافة إىل ذلك أعتقد أنه عمينا أن ننظر يف 
مسنلة تنظيم العمل حبيث نواصل العمل حىت �اية الضرتة 

ًا وإمنا وإال نتوقف الراتعة عصر  ،املخصصة لكل جمسة
وكذلك يف هذا ااصوص عمينا أن نركو  ،نتناول البند الثاين

تنود جدول األعمال ك  ال متتد عمى فرتة أطول م  
 وهذا نوع م  ترشيد العمل. ،أسبوع

وأخريًا اقرتحت يف األسبوع املاض  أنه سيكون 
مية تث عمى شبكة الويب م  املضيد أن نقوم تعم

 ر العام عمى هذا النشاط.رف اجلمهو يتع الجتماعاتنا لك 
لقد استمعت إىل تيان خدمات املؤمترات يوم اجلمعة 

إال أننا نود يف العام  ،وعرفت أن األمر رمبا كان مكمضاً 
القادم أن حنصل عمى حساب لتكمضة هذا النشاط ك  

فإنين أرى األمر  ،حنصل عمى فكرة حول هذه التكاليف
وما م   .عاملحيدث يف اجتماعات أخرى يف مجيع أحنا  ال
وتالتايل فإنين  ،شك أن لدى هذه اجلهات املوارد املطموتة

أود أن أعرف ما ه  هذه التكمضة تاملقارنة تالتسجيالت 
 السمعية؟

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
املتحدث  وهفرنسا  ،السيد ممثل هولندا عمى هذا البيان

 ، تضال.التايل

اجلهورية الضرنسية) (ترمجة فورية (السيد م. هوكتو 
السيد ممثل هولندا  أؤكد عمى ما طرحهم  المغة الضرنسية): 

كل النقاط اليت طرحها ولكين أظ  أنه يتعني   وأنا ل  أغط 
ذ يف احلسبان وأن ننخ ،عمينا أن نعمل تشكل كضؤ

إىل آخره و المجنة الضرعية واجلمسة العامة  اإلجرا ات املتوقعة.
غ  أن تكون جممعة م  أجل الرتكيو عمى هذا واجلهود ينب

وهذه مسنلة غاية يف  ،املوضوع وعمى التنظيم اجليد لمدورات
وأنا أفكر تصضة خاصة يف العمل الذي نقوم ته،  .األمهية

وعدد كبري م  الوفود هنا يرسل تعض أفراده إىل العواصم 

وعصرًا يف طبيعة صبحًا واجتماعنا  ،ويذهب إىل اجلامعات
، وهناك هيئات كثرية عمينا أن جيعمنا نقسم الوفود احلال
 إذًا يتعني عمينا أن نرشد العمل .رها يف نضس الوقتحنا

وم  مث نود أن  نا،عمموأن نكون يف منتهى الكضا ة يف 
إىل و مكممة لنعرف ترتيب البنود وإذا كانت هناك طمبات 

هذه املسائل عم  أن أدرسها تش   عمى أية حال  أخره.
جدول [؟يتعذر مساعها؟] عمق وميك  أن نغمق م  الت

. وقد يكون   هناك طمبات لمكممةغذا مل يكاألعمال 
لنعود إىل تند تعد يومني أو ثالثة لك  أن  هناك جدوى

نعود إليه جمسة تعد جمسة وليس هناك عدد م  املتحدثني 
هذا جمرد  ،فهذا ال يعط  صورة طيبة ألسموب تنظيم العمل

 سيدي الرئيس.يا وأشكركم  مثًال م  األمثمة

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
، مسيد ممثل فرنسا عمى هذا البيان، ممثل االحتاد الروس ل

 تضال.

(االحتاد الروس ) السيد ف. ي. تيتوشكين 
، أشكرك يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

أياًا تعض اإلجرا ات ندعم  ،شنننا شنن الوفود األخرى
وهناك  .اليت تدف إىل ترشيد العمل وأالواردة هنا 

 ،لمعمل ومسنلة التنظيم الرشيداقرتاحات تتعمق تالوثائق 
ونود أن نام صوتنا إىل الوفود اليت طالبت اجلميع تااللتوام 

ونبدأ يف الوقت احملدد ليس تعد  ،تنسموب عمل منظم
ولدينا شكوك كبرية  .نصف ساعة م  تد  موعد االجتماع

تالنسبة لضكرة إعادة توزيع الوقت وختصيص الوقت لمجنة 
 ، المجنة األم.الرئيسية

دورات المجنتني الضرعيتني القانونية والعممية 
رى ويف هذه االجتماعات جتُ  .حيارها ااربا  تصضة أساسية

ونرى أن  ،مناقشات معمقة لكل تنود جدول األعمال
جنة األساسية عميها أن تمخص ما األساسية أو الم الدورة

سنا حباجة، أو ال نرى ولذا فم ،يقال يف المجنتني الضرعيتني
 ،مطولة يف اجلمسة العامةو حاجة لتقدمي تيانات مضصمة 

ولذا ال أرى أن  .ولسنا حباجة إىل مناقشة واسعة النطاق
عمينا اآلن أن نتسرع يف اختاذ قرار تشنن إعادة توزيع الوقت 

لصاحل المجنة والمجنة الرئيسة، مجنتني الضرعيتني فيما تني ال
 الرئيسية، شكراً جويًال.
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شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 فنوويال، لمسيد ممثل االحتاد الروس  عمى هذا البيان.

 تضال.

مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد م. كاستيللو (
ا سيادة الرئيس، أشكرك ي): اإلنكميوية(ترمجة فورية م  المغة 

ف أحتدث اآلن نياتة سنحتدث تالمغة اإلنكميوية، ألنين سو 
والرسالة اليت أود أن ع  جمموعة السبعة والسبعني والصني، 

 ،ينبغ  أن نرشد تشكل هادئأنه أنقمها لممجموعة هو 
نمهية ، فسننخذ الوفود خطوة خطوةأننا وتعض الوفود قالت 

 ننقذ هذه المجنة وحنافظ عمى قيمتهاالمجنة تقل وعمينا أن 
ويف هذا الصدد  ونستضيد م  الوقت الذي خيصص لنا.

 هأخذ وقت م  هذه المجنة وإعطا ختصيص وقت أو 
لمجنة األم رمبا ال يضيد كثريًا يف ااو  يف مناقشات 

وهذه املسنلة عمى أي حال هامة ال ننكر ذلك  ،مضتوحة
الضنية والعممية لديها  لضرعيةالمجنة ا[؟يتعذر مساعها؟] فو
تناوله يف أماك  يتم يتناول موضوع أو فريق عمل ق عمل فر 

وهو م  املوضوعات اليت يتم  ةالعاممسة أخرى أو يف اجل
 مجنة اجلامعة.التناوهلا يف 

ألن البعض قد يساعدين يف  ؟إذًا ملاذا هذا الوضع
إىل أي تند م  فهناك وثائق قد ال تنتم   ،فهم هذه املسنلة

كما أن الوثيقة املتعمقة مبنهج الضاا  ااارج    لبنود.ا
 ،ونرى أن هذه الوثائق ،األمانةوطرحتها أياًا تدرسيه و 

يتم تناوهلا  الو  ،إن صح التعبري ،وثائق تعد معمقة يف اهلوا 
ويف هذا الضريق العامل  ،عامةالناقشة املتشكل مضتوح يف 

ل جدو يف ميك  أن نناقش مسنلة طرح تنود جديدة 
اليت سوف أن نتحدث ع  الضعاليات   وميك ،األعمال

 جتري يف الظروف املعينة.

 ملاذا حيدث ذلك؟ شكراً.  يظل قائماً، إذاً السؤال

كراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شالرئيس 
 .تتقدم تبعض البياناتساألمانة  السيد ممثل فنوويال.

حدة (أمانة مكتب األمم املت السيد ن. هيدمان
 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): لشؤون الضاا  ااارج )
 ،أرد عمى ما قاله السيد ممثل فنوويال ،شكراً يا سيادة الرئيس

اآلن فإن عمينا ألمانة ال تستطيع أن تقدم هذه اإلجاتة فا

تنن نبحث حبثًا دقيقًا لمخمضية التارخيية تالنسبة إلنشا  
 امع.اجلالمجنة اجلامعة أو الضريق 

أملانيا (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .ضالهو املتحدث التايل، ت

(مجهورية أملانيا تيد -السيد ب. شميدت
شكراً، حن  االحتادية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

كما   ،  طرح هذا الطرحنؤيد ترشيد عمل المجنة ونؤيد مَ 
لذي أوضح تنن احلاجة جا  عمى لسان السيد ممثل فرنسا ا

وذلك لك   ،عادة تنظيم جدول األعمال الداخم إلمتس 
تعض البنود يف  يتم اكتمال جدول األعمال واالنتها  م 

وهذا يساعد الضرق العاممة يف أن تركو  الوقت احملدد هلا.
 .عمى عممها ويساعد أيااً عمى حتسني جوهر املناقشة

ااربا   مث هناك جانب آخر هام هو التعاون تني
وذلك حىت  ،م  ناحية واملمثمني السياسيني م  ناحية أخرى
وهذا ما رأيناه  ،يتسىن لضرق العمل أن تعمل تشكل متناغم

يف مناسبات عدة خارج إطار اجلمسات الرمسية لمجنة 
 الضرعية.

 ،خمتمف المجانفيما تني أما تالنسبة لمتضاعل 
تبنود يف المجنة هناك تنود يف المجنة العممية ترتبط أن ندرك 
المجنتني معًا يف العمل ملدة جيدي أن جنمع فرمبا  ،القانونية

يومني أو ش   م  هذا القبيل لتناول موضوع كالتنمية 
 ولكم جويل الشكر. ،املستدامة عمى سبيل املثال

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
راغب يف السيد ممثل أملانيا عمى هذا البيان، هل م  

يف  ةجديدتنود اقرتاحات لطرح "احلديث ع  هذا البند 
 .اجلمهورية التشيكية مث الربازيل ؟"جدول األعمال

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة  السيد ف. كوبال
أود أن أعرب ع  رأينا تالنسبة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ولك  يف  .فهذه ميك  أن يتم وقضها ،لممحاضر احملررة
قت ذاته ميك  أن يكون هناك فرصة لالطالع عمى الو 

، تمك النصوص اليت توفرها النصوص تالمغة اإلنكميوية
وحن  ال نصر عمى احلصول عمى هذه النصوص  األمانة.

ولك  هذه املوضوعات اهلامة واليت تسرتع  انتباهنا ميك  
فضهمت تعد اجتماع املشاورات األول  .أن يتم الرتكيو عميها
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جدًا تالنسبة  كون هذا ممكنًا وجند أن هذا جمديأنه سوف 
 .ممناقشاتلإلعدادنا 

مع  الكممة أود أن أعرب ع  تنييدي  هومبا أن
لمتعميق الذي أتداه ممثل أملانيا واقرتاحه ع  التشاور فيما تني 

تعقد المجنتني الضرعيتني والمقا  تيوم أو يومني عمى األقل 
لضرعيتني حباور ااربا  هلاتني المجنتني ااجتماعات مشرتكة 

وشكراً  ،وذلك لدراسة املوضوعات ذات االهتمام املشرتك
 جويًال.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 ، والربازيل هلا الكممة.ممثل اجلمهورية التشيكية

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
إلسبانية): شكرًا جويًال يا الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة ا

 ،إننا حناول أن ننشط العمل قدر اإلمكانسيادة الرئيس، 
وينبغ  أن تكون هناك تيانات واضحة وتكون لدينا فكرة 

وندعم الضكرة اليت  .واضحة ع  املنافع اليت سوف جننيها
طرحها السيد ممثل أملانيا واليت تركو تنن يكون هناك تنسيق 

 العممية والقانونية. ،لضرعيتنيفيما تني المجنتني ا

فننا هنا أتردد،  ،أما تالنسبة لتقميل عدد أيام المقا 
إن عمينا أن ناع خططًا جديدة إلضضا  حيوية عمى هذه 

 ،وميك  أن نضكر فيما ميك  أن حنصل عميه .اهليئات
القول وهذا مثمما اسمضت فوردت اإلشارة إىل إضضا  حيوية 

حينما جا  كبار  ،ات والسبعيناتما فعمته المجنة يف الستين
ااربا  هنا ووجهت مناقشات طويمة وحوارات مطولة وإذا 

فرمبا عمينا أن نعود مرة  ،ما عدنا إىل أصل المجنة الضرعية
حنتضل اآلن تالعيد ومبا أننا  .أخرى إىل تاريخ الكوتوس

ونشعر  ،اامسني فهذه فرصة طيبة، لدينا شعور تاإلجناز
ًا ولك  ليس هناك الكثري م  الوفود اليت أننا أجنونا كثري 

كما أن املنافع اليت سوف حنصل عميها م    .اشرتكت
الضاا  قد تكون زائدة أو اتسعت والضاا  اآلن أصبح 

وال ينبغ  أن يشعر أحد تننه  ،مهمًا تالنسبة لمجميع
الذي يبدو أنه  ،نوع م  العملهذا العمل، ولدينا  .مستبعد

ينا مشكمة تالنسبة ملناقشة املشكالت متواضع لمغاية ألن لد
ولذا فإننا ميك  أن نضكر يف  ،والتحديات اليت نواجهها

كبرية ترامج  كمنا وليس البمدان اليت لديها   ،نطاق أوسع
وهناك تمدان مل تصل إىل مستوى التقدم املطموب  ،فقط

ألن هذا عمى أية حال  بركفعًال ولك  عميها أن تمحق تال
  عا .يف صاحل البشرية مج

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل لديكم أي تيانات . لمسيد ممثل الربازيل عمى هذا البيان

أخرى تمقو�ا يف إطار هذا البند؟ إذًا سوف نواصل دراستنا 
 هلذا البند الثاين عشر عصر اليوم.

 العروض الفنية

منا  اآلن قدمًا يف  ،السادة أعاا  الوفود 
ونذكر السيد مقدم العر  تنن العرو  هنا  ،ر  الضينالع

أعط  الكممة لمسيدة لورا  .مقصورة عمى عشري  دقيقة
وه  ستقوم  ،م  الواليات املتحدة األمريكيةمونتيغيمري 

إدارة الطريان الضيدرايل وتعيني "تتقدمي العر  الذي عنوانه 
 ."احلدود

(الواليات املتحدة السيدة ل. مونتيغمري 
اإلدارة تقدم ريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): األم

لكم الضرصة اليت أعطيت وذلك لك  نقدم عرضًا ع  النقل 
والتشريعات اليت تنظم هذه  .م  الضاا  وتعيني احلدود

موجودة يف العنوان دخول املسنلة مسنلة اإلطالق وإعادة ال
 ٥٠٩األمريكية الضصل انني جمموعة القو يف  ١رقم 

اإلدارة إلصدار التصريح تالنسبة [؟يتعذر مساعها؟] خيول و
وقد أصدر التصريح ملائتني  .لإلطالق وإعادة الدخول
وحىت مبا أن القدرات  ،١٩٨٤ إطالق منذ إصدار التشريع

[؟يتعذر التجارية ازدادت والكونغرس قد زاد م  سمطة 
 [؟يتعذر مساعها؟] ملتالنسبة �جنا فإن  ،لدينامساعها؟] 

 .غرييت

املركبة فإن حتديد مىت حتتاج  ،وتالنسبة إلدارتنا
لة واضحة والقانون حيدد اإلطالق عمى أنه تصريح مسن

استخدام مركبة أو محل مدفوع األجر [؟يتعذر مساعها؟] 
[؟يتعذر مساعها؟] يف يف وسيمة لإلطالق  هووضعوإىل آخره 

الضاا  ااارج  أو يف أي مكان آخر يف أو يف املطار 
وعميها حل ... ا ، ومركبة اإلطالق ه  اليت تشغمها الضا

[؟يتعذر مساعها؟] واملركبة املوسعة  .مدفوع األجر أو تشر
اليت تطمق كوكبًا لالتصاالت تض  تالتعريف القانوين هنا 

إطالقات [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] أل�ا قد 
ووصل تعض  .إىل آخرهو دار وإطالقات لمقمر امليف 
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[؟يتعذر مساعها؟] وسوا  [؟يتعذر مساعها؟]. بات إىل املرك
 .يتم أيااً تصرحيه[؟يتعذر مساعها؟] فإن هذا املركبة ااطر 

طق املمتدة اليت تتعدى مكان معني اوتالنسبة لممن
 ،فإننا نعرف أي  احلدود ومتييوها تني الصواريخ واملركبات

ت أ�ا الوسيمة اليت تدفع املركباعمى فإننا حندد ذلك 
 . وهذاتالنسبة لمحمل الذي تدفعهم  ... وفحواها أكرب 

املقذوف يف منطقة دون املدار ال يرتك األر  ولكنه يدفع 
وهذه الصواريخ املمتدة لديها  .إىل املدار[؟يتعذر مساعها؟] 

أو تتمقى ه  شن�ا شنن مركبات الشبيهة و  ،نضس األخطار
تالنسبة ؟] [؟يتعذر مساعهاتصريح الإجرا ات ينطبق عميها 

 .لمقانون األمريك 

تنن يام  [؟يتعذر مساعها؟] وهذا التعريف 
ها وسائل لتحديد ما إذا كانت املركبة حتتاج تصرحيًا م  ديل

ورغم أن  ت مل تدخل منطقة املدار.عدمه حىت وإن كان
خربتنا تالنسبة ملراكب إعادة الدخول أقل م  خربتنا تالنسبة 

التعريف ميكننا أن نعرف أي  إال أن هذا  ،لوسائل اإلطالق
 هذه.يبدأ الضاا  ااارج  يف املسنلة إعادة الدخول 

العودة ومركبة العدد أو أن حيدد حياول [؟يتعذر مساعها؟] و
األر  ينيت م  أو إىل آخره أي حل مرفوع األجرة أو طاقم 

[؟يتعذر  جيعمنا نصدر تصرحياتإىل الضاا  ااارج  
والعمما  قد يقولوا لنا اعها؟]. [؟يتعذر مسمركبة مساعها؟] 

وحن  حناول [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] تنن 
والقانون  ،عمميًا كيف تعمل املركبات وكيف يتم تنظيمها

يشري إىل الضاا  ااارج  ولكنه ال حيدده وال يرمسه، وهذا 
يا قدر اإلمكان تطبيعة احلال وقدر الارورة وأشكركم 

 سيادة الرئيس.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
ولدينا  .عمى هذا العر  الطيبمونتيغمري جويًال لمسيدة 

ل أو سؤاالن إذا كان لديكم سؤا ،وقت لبعض األسئمة
هل لديكم أي أسئمة تطرحو�ا عمى السيدة  أسئمة.

أعط  الكممة لمنمسا، السيدة ممثمة  مونتيغمري؟ النمسا،
 النمسا.

(مجهورية التمسا) (ترمجة فورية ماربو السيدة إ. 
 .شكرًا جويًال عمى إعطائ  الكممةم  المغة اإلنكميوية): 

نشكر العارضة عمى هذا العر  الذي تام  إيااحات 

يت تصدر وتعريضات مضيدة تشنن موضوع الرتاخيص ال
يوم أمس اسرتعى انتباهنا  مضاا .مبقتاى القانون الوطين ل
لوطنية يف الواليات املتحدة اليت تنظم ما قيل تشنن القوانني ا

أنشطة الضاا  وكنت أتوقع أن يشار إىل ذلك يف العر  
 هل مل يتم األمر؟ ؟فمَم مل يذكر ذلك ،التقين اليوم

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ، الكممة لمعارضة.لممثمة النمسا

(الواليات املتحدة السيدة ل. مونتيغمري 
جواتنا هو أن ريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): األم

وقد مت تغيري  ،وفدنا يوم أمس حتدث ع  مراجعة القانون
كل العبارات ه    .األرقام واستخدمت األرقام اجلديدة

نضسها ولك  تدل أن تكون يف الباب التاسع واألرتعني 
إذًا الضصول  ٥٠٩ – ٥١تغريت األرقام  ،٧٠١الضاصل 
 كام تغريت أرقامها ولك  النصوص تقيت ه  نضسها.واألح

ممثمة  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 النمسا.

(مجهورية التمسا) (ترمجة فورية السيدة إ. ماربو 
هل يقتصر ، شكرًا عمى هذا اإليااحم  المغة اإلنكميوية): 

ذلك عمى قانون عمميات اإلطالق الضاائ  التجارية أم أنه 
 مل سائر عمميات اإلطالق؟يش

الكممة  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .لمعارضة

(الواليات املتحدة السيدة ل. مونتيغمري 
كما ذكر لكم   األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

فإنه يشمل سائر عمميات اإلطالق  ،وفدنا يوم أمس
ا وتعض الضاائية يف الناس إدارة املالحة الضاائية مبا يف ذلك

 مصاحل الكونغرس أيااً، شكراً.

الكممة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .لمجمهورية التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
  ممتنون عمى هذا العر  فورية م  المغة اإلنكميوية): حن

وكما قالت  .تمناالقيم الذي عرفنا تبعض املستجدات اليت 
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الوميمة م  النمسا األستاذة مارتو هناك تعريضات هامة 
وأرجو إن كان تاإلمكان توزيع نص العر  مبا  ،ودقيقة أيااً 

يف ذلك الرسوم والشروح والتعريضات مل  يهمه م  الوفود 
احلصول عمى نسخ منه. يوم أمس استمعنا إىل عر  م  

املتحدة، فيا حبذا لو  فرنسا واليوم هذا العر  م  الواليات
أي منهم تضال  ،أن األمانة أو الوفد املعين تاألمر نضسه
 ووفر لنا نسخاً م  هذه العرو . شكراً.

هل م   :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .طمبات أخرى لمكممة لمتعميق عمى هذا العر ؟ الربازيل

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكرًا يا سيدي لربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): ا

هو أن و الرئيس. أريد أن أؤكد عمى تضسري يبدو يل هامًا 
هذا العر  الذي قدمته األستاذة م  الواليات املتحدة له 
أمهيته أياًا تالنسبة ملوضوع تعيني حدود الضاا  ااارج  

مات تالغ األمهية ملا وأعتقد أن هذا النوع م  املعمو  .وتعريضه
نريد القيام ته بذا الصدد مستقبًال، تالتايل حبذا لو حصمنا 

 أيااً عمى نسخة م  هذا العر . 

وامسح يل أن أتقدم تسؤال م  شنن موضوع آخر، 
وأقصد االحتضال تالذكرى اامسني لرحمة غاغاري ، أرجو 
أن تعطينا الكممة تعد الضراغ م  أمر هذا العر  ك  نعمق 

 مى هذا املوضوع، شكراً يا سيدي الرئيس.ع

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
 .السيد هيدمان. م  الربازيل لألستاذ فيمو

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

العرو  اليت  ،محة الوفودإفادة ملص، شكرًا يا سيدي الرئيس
قدمت يف الندوة العممية يف األسبوع املاض  والعرو  
التقنية ووثائق قاعات املؤمترات كل هذه الوثائق موجودة 

سبب التنخري تالنسبة  مبوقع مكتب شؤون الضاا  ااارج .
إىل هذه الدورة هو أن الشخص الذي يقوم بذا العمل 

ذا هو سبب التنخري وه ،موزع تني وظائف أخرى متعددة
ولك  كل هذه الوثائق ستكون متاحة عمى موقعنا يف شبكة 

 االنرتنت.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل م  أسئمة أخرى؟ ، لمدكتور هيدمان عمى هذه اإلفادة

أجدد الشكر لمسيدة ملمثمة الواليات املتحدة عمى هذا 
 العر  اجليد.

عما قريب سنرفع اجلمسة  ،لكرامأيها املندوتون ا
العامة ك  أفسح الال الجتماع الضريق العامل املعين تالبند 

مارتو جمسته الثالثة حتت رئاسة السيدة  داحلادي عشر ويعق
 .م  النمسا

قبل ذلك أذكركم تربنامج عممنا لعصر اليوم، 
جنتمع يف الساعة الثالثة عصراً لنواصل عمى أمل أن نضرغ منه 

استعرا  املستجدات خبصوص "يف البند الثام  النظر 
واملوجودات صول الضاائية األاملتعمق ت مسودة الربوتوكول

ملعدات عمى االدولية الامانات املمحق تاتضاقية الضاائية 
ونواصل النظر عمى أمل أن نضرغ منه يف البند  "،املنقولة
نواصل و  "،تنا  القدرات يف جمال قانون الضاا "التاسع 

التبادل العام لممعمومات عمى "ر يف البند احلادي عشر النظ
التشريعات الوطنية ذات الصمة يف استكشاف الضاا  

مث نواصل النظر  ".ااارج  واستخدامه يف األغرا  السممية
اقرتاحات مقدمة م  جلنة استخدام "يف البند الثاين عشر و

الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية تشنن تنود جديدة  
تنظر فيها المجنة الضرعية القانونية يف دورتا احلادية  ك 

تعد ذلك نرفع اجلمسة العامة لك  نضسح الال  ".واامسني
 الجتماع الضريق العامل املعين تالبند احلادي عشر ليعقد

ويف �اية  ارتو م  النمسا.جمسته الراتعة ترئاسة األستاذة م
ينتظم حضل  اجلمسة يف الساعة السادسة م  مسا  اليوم

استقبال ينظمه وفد الواليات املتحدة األمريكية يف قاعة 
هل م  أسئمة أو تعميقات  مبطعم مركو فيينا الدويل.زارت مو 

إذاً أدعو  ،عمى هذا الربنامج املقرتح؟ ال أرى طمبات لمكممة
األستاذة مارتو م  النمسا ك  ترأس اجلمسة الثالثة م  

 لبند احلادي عشر.جمسات الضريق العامل املعين تا

رفعت هذه اجلمسة العامة إىل غاية الساعة الثالثة 
 م  عصر اليوم.

 ٠٨/١٢اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


