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COPUOS/LEGAL/T.835 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣٥ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ٦ األرتعا 
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ٢٩/١٥فتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة ا

 افتتاح الجلسة

 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 ،سيدايت وساديت ،وقرونأيها األعاا  امل ،أصحاب السعادة
اع ااامس أعم  اآلن افتتاح االجتم .طاب عصركم

ئة لمجنة الضرعية القانونية لمجنة والثالثني تعد الثمامن
 الكوتوس.

 ج العملبرنام

ترنامج العمل لعصر ع  أود أوًال أن أعممكم 
استعرا  "اليوم، سوف نواصل النظر يف البند الساتع 

املبادئ ذات الصمة تاستخدام مصادر القدرة النووية يف 
ونواصل النظر يف البند  "،الضاا  ااارج  وإمكانية تنقيحها

التبادل العام لممعمومات ع  التشريعات "احلادي عشر 
طنية ذات الصمة تاستكشاف الضاا  ااارج  الو 

يف انتظار ، وتعميق البند "،واستخدامه يف األغرا  السممية
وتعد ذلك  .اعتماد تقرير فريق العامل املعين بذا البند

اقرتاحات مقدمة "سوف نواصل النظر يف البند الثاين عشر 
 "،إىل جلنة استخدام الضاا  ااارج  تشنن تنود جديدة

م أي أسئمة أو تعميقات حول اجلدول املقرتح هل لديك
 لمعمل؟

استعراض المبادئ ذات الصلة  -البند السابع 
باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي 

 وإمكانية تنقيحها

سوف نواصل النظر إذاً  ،السادة األعاا  املوقرون
استعرا  املبادئ "يف البند الساتع م  تنود جدول األعمال 

ت الصمة تاستخدام مصادر القدرة النووية يف الضاا  ذا
واملتحدث األول عمى قائميت  "،ااارج  وإمكانية تنقيحها

، فميتضال. السيد هو ممثل الواليات املتحدة األمريكية
 ماكدونالدز، تضال.
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الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
ي سيداألمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

جدول األعمال فرصة ساحنة لوفد  ، تندبندالهذا  ،الرئيس
تالدي لمنظر يف املبادئ اااصة تاستخدام القدرة النووية يف 

وأود هنا أن أحي  المجنة الضرعية  ،مصادر الضاا  ااارج 
العمل الذي قامت ته يف هذا الشهر عمى االعممية والتقنية 

لألمان ملصادر  النجاح اليت أحرزته يف تطوير إطارعمى و 
القدرة النووية يف الضاا  ااارج  تاالشرتاك مع الوكالة 

 .الدولية لمطاقة الذرية

دويل حول هذا اإلطار يشكل وإن التوصل لتوافق 
خطوة ذات مغوى إىل األمام ويام  هذا االستخدام اآلم  

 .ملصادر القدرة النووية وتطبيقاتا

ورة وإن هذه المجنة الضرعية والتقنية يف د
قد اعتمدت خطة عمل مخسية  ٢٠١٠شباط/فرباير 

جديدة لمضريق العامل املعين تاستخدام مصادر القدرة النووية 
وخطة العمل تركو عمى تبادل  .يف الضاا  ااارج 

املعمومات حول التنضيذ عمى املستوى الوطين تالنسبة إلطار 
األمان وتالنسبة كذلك لمتحديات احملتممة تالنسبة هلذا 

 .وضوع يف إطار أعمال المجنة الضرعية العممية والتقنيةامل

وخاصة  ،هذا العام المجنة الضرعية العممية والتقنية
تدؤوا يف تنظيم  ،الضريق العامل املعين مبصادر القدرة النووية

سمسمة م  حمقات العمل مع الدول األعاا  ومع 
ات الدولية احلكومية وكذلك تقدمي التجارب وااطط ماملنظ

والواليات  حرز تالنسبة لإلطار.وعر  التقدم الذي أُ 
العر   ،املتحدة قد سرها أن تتقدم تعرضني يف هذا الشنن

األمان والتصميم وتطوير تطبيقات مصادر "األول حول 
والعر   "،لضاا  ااارج يف االقدرة النووية املستخدمة 

 ".تقييم املخاطر"حول الثاين 

العمل تشكل  ونؤم  تنن هذه العرو  وحمقات
عام مضيدة لمغاية تالنسبة إللقا  الاو  عمى جوانب حمددة 

عمى نعرت   ر األمان الذي ميك  تنضيذها، ول م  إطا
جدول أعمال جلنتنا الضرعية يف العام يف وضع هذا البند 

والتقنية العممية القادم وكذلك تطبيعة احلال المجنة الضرعية 
 ية والتقنية شكراً.ك  نتاتع ما تقوم ته المجنة العمم

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .السيد مندوب الواليات املتحدة األمريكية عمى هذا البيان

 .فاريالالسيد  واملتحدث التايل هو السيد ممثل فنوويال املوقر،

(مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد ف. فاريال 
 .شكرًا سيادة الرئيسية): (ترمجة فورية م  المغة اإلسبان

يت وساديت، إن املبادئ ذات الصمة اد، سيالسيد الرئيس
تاستخدام مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج  يتم 
استعراضها عمى أساس ما مت م  أنشطة يف الضاا  

وعمى أساس التوصيات الدولية اااصة تاألم   ،ااارج 
وتالتايل فإن هذه  .واحلماية م  اإلشعاعات ومحاية البيئة

 مهية تالغة تالنسبة لوفد فنوويال.املسنلة ذات أ

إن هذه املبادئ اااصة تاستخدام مصادر القدرة 
مبا يف  ،كذلك صكوك أخرىو  ،النووية يف الضاا  ااارج 

ذلك إطار األمان الذي اعتمدته جلنة الكوتوس يف دورتا 
وى كل ذلك يشكل تقدمًا عمى مست  ،الثانية واامسني

ولك  هذا ال  .القانون الدويل يف جمال الضاا  ااارج 
يكض  لك  حنم  احلياة وحنم  البيئة وحنم  األر  

 والكوكب وكذلك الكتمة احليوية.

هنالك قاايا أخرى مرتبطة تاستخدام مصادر 
القدرة النووية يف الضاا  ااارج  جيب أن تتطور وفقاً 

دة األمم املتحدة ومعاه لمقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة
ووفد تالدي يعترب أنه م  الاروري أن  لمضاا  ااارج .

نستخدم هذه املصادر لمقدرة النووية م  أجل حتقيق عدد 
لك  عمينا أن نعمق البحث  .م  الرحالت ما تني الكواكب

استخدام مصادر  هذا الال ك  نرى ما ه  إمكانيات يف
مانًا تاإلضافة إىل وضع أخرى لمطاقة تكون أكثر أمنًا وأ

 .إطار قانوين هلذا االستخدام عمى الصعيد الدويل

تاإلضافة إىل  ،املبدأ الثالث م  هذه املبادئ
 ،ااطوط التوجيهية ومعايري استخدام مصادر القدرة النووية

ينص عمى أن استخدام هذه املصادر يف الضاا   أهذا املبد
 جيب أن ااارج  جيب أن يقتصر عمى تعثات خاصة ال

حن  نرى سيادة  إىل خماطر يف استخدام هذه الطاقة. تؤدي
أن هناك خماطر تالضعل تالنسبة الستخدام هذه  ،الرئيس

وهناك  ،املصادر لمقدرة النووية يف املدار القريب م  األر 
وتالتايل فإننا  .خماطر ختص الكتمة احليوية واألر  كذلك
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يف املدار القريب  نعتقد أنه ال جيب استخدام هذه املصادر
دخل تعض التعديالت عمى وتالتايل عمينا أن نُ  .م  األر 

هذه املبادئ اااصة تاستخدام مبادئ القدرة النووية يف 
كل نشاط يف الضاا  ااارج  جيب أن خياع و  ،الضاا 

وعمينا  .ملبدأ احلضاظ عمى احلياة واحلضاظ عمى السمم واألم 
تاستخدام مصادر القدرة  أن نعمق إذًا كل األحباث اااصة

دولية صارمة  واألمر يتعمق كذلك توضع معايري ،النووية هذه
 تنظم هذا االستخدام.

، طاراإللدينا املبادئ يف الوقت الراه  وكذلك 
واملطموب اآلن هو أن نعمق العالقة ما تني  إطار األمان

هذه املبادئ وأن نعمق كذلك التعاون ما تني جلنتنا والمجنة 
 ة والتقنية.الضرعي

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أود أن أعرف ما إذا   .سيد ممثل فنوويال عمى هذا البيانال

 كانت هناك وفود أخرى ترغب يف تناول هذا البند؟ ال.

سوف نواصل إذًا النظر يف هذا البند الساتع 
القدرة  مصادراستعرا  املبادئ ذات الصمة تاستخدام "

 صباح الغد. "ويةالنو 

التبادل العام للمعلومات عن  -البند الحادي عشر 
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء 

 الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية

سوف نواصل اآلن  ،السادة األعاا  املوقرون
وهو  ،ادي عشر عمى أمل االنتها  منهاحلالنظر يف البند 
دل العام لممعمومات ع  التشريعات التباـ "البند اااص ت

الوطنية ذات الصمة تاستكشاف الضاا  ااارج  
وذلك يف انتظار اعتماد  "واستخدامه يف األغرا  السممية

 تقرير الضريق العامل املعين بذا البند.

املتحدث األول عمى قائميت هو السيدة ممثمة 
 .الصني املوقرة

(ترمجة  (مجهورية الصني الشعبية) السيد ل. هي
. سيدي سيادة الرئيسشكرًا يا فورية م  المغة الصينية): 

يف األعوام األخرية وتضال عدد كبري م  اإلجنازات  ،الرئيس
حققت الصني تقدمًا ممموساً  ،يف جمال تكنولوجيا الضاا 

وذلك تتطوير سريع لألنشطة يف  .يف جمال الضاا  ااارج 
وتمك  ،نية يف الصنيهذا الال م  أجل حتسني النظم القانو 

نحت أولوية وحظت تاهتمام متوايد النظم القانونية اليت مُ 
ونغتنم هذه الضرصة لك  نقدم لكم . م  قبل احلكومة

 .عرضاً لألنشطة اااصة تتطوير التشريعات يف الصني

نادت العديد م  األصوات يف  ،منذ التسعينات
 ووضع هذا املوضوع ،الصني م  أجل وضع قانون لمضاا 

وإن اهليئة الوطنية الصينية  ،عمى جدول أعمال احلكومة
لصناعة الضاا  تعاونت مع اهليئات األخرى م  أجل 

وم  أجل وضع التشريعات يف الصني  ،دراسة هذا املوضوع
 ٢٠٠١وإن حكومة الصني يف   جمال الضاا  ااارج .يف
 ،سنت قواعد وتدأت يف تطبيقها ،عمى التوايل ٢٠٠٢و

ص تسجيل األجسام املطمقة يف الضاا  وه  تداتري خت
ااارج  والتداتري املؤقتة اااصة مبنح تراخيص تالنسبة 

 .ملشاريع يف الضاا 

أصدرنا كذلك تداتري مؤقتة ختص  ،٢٠٠٩ويف 
وتدأنا يف تنضيذ  ،ختضيف آثار احلطام الضاائ  واحلماية منه

روح  وهذا يتضق متاماً مع ،رمس  هلذه التداتري يف العام املاض 
املبادئ اليت اعتمدتا األمم املتحدة فيما يتعمق تاحلطام 

فمقد  ،كرت آنضاً وتاإلضافة إىل التشريعات اليت ذُ  .الضاائ 
قمنا  ،يف الدورة األخرية م  جممس الشعب ،قمنا كذلك

ويف الوقت الراه   .تتقدمي اقرتاح لتطوير قانون لمضاا 
الصياغة تدأت عممية صياغة القانون ويشرتك يف هذه 

العموم وقطاع قطاع الصناعة واالقتصاد  ،قطاعات خمتمضة
ونتوقع أن يتم ذلك خالل األعوام القميمة  ،والتكنولوجيا

تاإلضافة إىل ذلك فإن االتضاقيات واملعاهدات  .القادمة
 .الدولية تشكل جو اً هاماً م  تشريعات الصني

قامت الصني إما تاسم احلكومة أو  ٢٠٠٩ويف 
قامت تعقد أرتع وأرتعني اتضاقاً مع عدد  ،ئة الوطنيةتاسم اهلي

 م  الدول يف جمال البحث العمم  وتطبيقات السواتل.

إن حتسني التشريعات عمى الصعيد  ،السيد الرئيس
الوطين يؤدي وال شك إىل تنضيذ أحكام معاهدات الضاا  

وإن الصني  .وخرق تيئة مؤاتية لألنشطة الضاائية ،ااارج 
، واحلكومة ليت دخمت مؤخرًا يف هذا الالم  الدول ا

جهدًا م  أجل دعم وتعويو األحباث  الصينية مل تنلو
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وحن  عمى  ،وصياغة النصوص القانونية يف هذا الال
استعداد لالستماع إىل جتارب وخربات الدول األخرى يف 

 هذا الال واالستضادة منها، شكراً.

أشكر يوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكمالرئيس 
واملتحدث الثاين هو السيد  ،ممثل الصني عمى هذا البيان

 ممثل إسبانيا.

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

إسبانيا تسعى لالنامام إىل النظام الدويل القانوين  ،الرئيس
وأصبحنا أطرافًا يف االتضاقيات  ،اااص تالضاا  ااارج 

ولدينا كذلك اتضاقات متعددة  ،األرتعة األوىل لألمم املتحدة
ونقوم تتعويو التعاون يف هذا  ،األطراف مع عدد م  الدول

وكذلك فإن إسبانيا ال تطمق أجسامًا يف الضاا   .الال
وليس لديها قطاع خاص واسع النطاق ميك  أن يكون 

واألنشطة الضاائية الوطنية  .الال موضع تشريعات يف هذا
. ومل نرى يقوم با القطاع العام مبشاركة م  القطاع اااص

وإننا عمى أية حال نطبق   ،حاجة إذًا لمتشريع يف هذا الال
كل املعاهدات الدولية يف إسبانيا وه  جو  م  نظامنا 

 .القانوين

وإن إسبانيا كذلك كما قمت مل تطمق أجساماً 
وم  هذا  .لكنها تنظر رمبا يف القيام تذلكو  ،فاائية
فإننا نرى ضرورة لوضع سجل وطين لتسجيل هذه  ،املنطمق

سجًال وطنياً ١٩٩٥وأنشنت إسبانيا يف  .األجسام
لقد قمنا تذلك م  أجل الوفا   لألجسام الضاائية.

تالتواماتنا عمى الصعيد الدويل وعمى أساس االتضاقيات 
 واملعاهدات الدولية.

إذًا هذا السجل الوطين الذي نسجل فيه  لدينا
لدينا عدد م   ،األجسام الضاائية والسواتل وغريها

وهناك مناقشة جارية يف إسبانيا تالنسبة لارورة  ،السواتل
وخاصة عمى  ،وضع التشريعات يف جمال الضاا  يف املستقبل

فض  التاسع  .١٩٦٧لضاا  لعام اضو  املادة السادسة 
قمنا تإطالق أول ساتل  ٢٠٠٩وليو متوز/يوالعشري  م  

وهو ساتل لرصد األر   ،إسباين ممول م  القطاع اااص
 ".١دميوس "

يف إسبانيا هناك كيانان حكوميان يف جمال الضاا  
ااارج ، املعهد الوطين لمتقنيات الضاائية والتاتع لوزارة 

تطوير تالنسبة وهو متخصص يف البحث وال ،الدفاع
مركو التنمية  ،هناك تعد ذلك لتكنولوجيا الضاا .

 ،التكنولوجيا والصناعية وهو تاتع لوزارة العموم واالتتكار
وهو املركو الذي يقوم تاملشاركة عمى الصعيد الدويل يف 

وهذا املركو عاو كذلك  .املؤمترات واالجتماعات املختمضة
 ".يوميت سات"يف وكالة الضاا  األوروتية وكذلك يف 

لك إدارة لمعالقات االقتصادية الدولية وهناك تاإلضافة إىل ذ
يف وزارة ااارجية وه  املكمضة تاالحتضاظ تالسجل الوطين 

 شكراً. ،لألجسام الضاائية

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
السيد ممثل إسبانيا املوقر عمى هذا البيان. هل هناك أي 

سوف  ند؟وفد آخر يرغب يف التقدم تبيان حول هذا الب
التبادل العام "نواصل إذًا النظر يف البند احلادي عشر 

لممعمومات ع  التشريعات الوطنية ذات الصمة تاكتشاف 
يف  "الضاا  ااارج  واستخدامه يف األغرا  السممية

انتظار نظر الضريق العامل املعين بذا البند يف تقريره واعتماد 
 هذا التقرير م  خارج الضريق.

اقتراحات مقدمة إلى لجنة استخدام  –ني عشر البند الثا
بها فيالفضاء الخارجي بشأن بنود جديدة لكي تنظر 

 اللجنة الفرعية القانونية

أود اآلن أن نواصل  ،السادة األعاا  املوقرون
اقرتاحات مقدمة إىل جلنة "النظر يف البند الثاين عشر 

استخدام الضاا  ااارج  تشنن تنود جديدة لك  تنظر 
وكما اتضقنا صباح اليوم أود  ".ها المجنة الضرعية القانونيةفي

أن أتدأ تدعوة الدول األعاا  ك  تتقدم تاقرتاحاتا تشنن 
درج عمى جدول أعمال المجنة الضرعية تنود جديدة تُ 

وميك   .٢٠١٢القانونية يف دورتا احلادية واامسني يف 
م  لموفود كذلك أن تستغل هذه الضرصة م  أجل التقدم 

دمت يف الساتق وواردة يف الوثيقة جديد تاقرتاحات قُ 
A/AC.105/942  ١٧٠الضقرة. 

املتحدث األول عمى قائميت هو السيد ممثل 
 .ش ، فميتضال، السيد نيالياتان املوقر
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(الياتان) (ترمجة فورية م  المغة  أوكي. س ةالسيد
ا ليس جبديد وإمناقرتاحنا  ،شكرًا سيادة الرئيساإلنكميوية): 

وإمنا نقرتح  ،ال نقرتح هنا تند جديد خيص تنظيم العمل.
شيئًا خيص تنظيم عمل المجنة يف املستقبل أطرح السؤال 

 هل تإمكاننا أن نتقدم بذا البيان اآلن؟ .عميكم

 .ال ،ال(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 

(الياتان) (ترمجة فورية م  المغة السيد ك. نيشي 
شكرًا سيادة الرئيس نود أن نعرب ع  شكرنا ة): اإلنكميوي

لألمانة عمى استجاتتها السريعة م  أجل توضيح اجلوانب 
اااصة تتنظيم أعمال الكوتوس وكذلك اجلوانب اإلدارية 

الوثائق  بيئات أخرى تاتعة لألمم املتحدة.اااصة 
A/AC.105/L.282  وكذلكA64/6  صادرة يف  ٦قسم

كمها وثائق   ٢٠١٠ يف UNOV/DGB.22و ،٢٠٠٩
ذات فائدة كربى تالنسبة ملناقشة مستقبل عمل هذه المجنة 

 الضرعية القانونية وتنظيم هذا العمل.

املسنلة تتعمق تكيضية حتسني أساليب عمل هذه 
المجنة اليت تغط  جماالت عديدة ولكنها ما زالت مستقمة 

 ،وحيث أن ختضيض التكاليف ه  حاجة ممحة .يف طاتعها
تالدي يؤيد فكرة عدم االحتضاظ تالنصوص احلرفية  فإن وفد

وتإمكاننا أن نستخدم التسجيل  ،حملاضر هذه المجنة
وكذلك فنح  نؤيد فكرة ترشيد التقارير واحلد م   .الرقم 

عدد صضحات هذه التقارير م  أجل حتقيق وفورات تشكل 
ونعتقد  ،وإننا نرى أن مناقشة مسنلة الوثائق أمر هام .عام

القاية جيب أن تتناوهلا المجنة الضرعية القانونية أن هذه 
وتإمكاننا أن خنطو ااطوة األوىل يف هذه الطريق يف  .تبحثها

 شكراً. ،هذه الدورة م  دورات المجنة الضرعية القانونية

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
 السيد مندوب الياتان عمى هذا البيان. مرة أخرى نود أن

كما اتضقنا صباح اليوم أدعو الدول األعاا  ك    ،نواصل
تتقدم تاقرتاحات حول تنود جديدة تدرج عمى جدول 
أعمال المجنة الضرعية القانونية يف دورتا احلادية واامسني 

وقد ترغب الوفود يف استخدام هذه الضرصة   .٢٠١٢يف 
الساتق يف كذلك يف االحتضاظ تاقرتاحات مت تقدميها 

 ، اليونان.١٧٠ ضقرةال A/AC.105/942 الوثيقة وردت يف

(اليونان) (ترمجة فورية م  المغة السيدة ي. رابتي 
شكرًا سيادة الرئيس، نود أن حنتضظ تاقرتاحنا اإلنكميوية): 

الوارد يف تقرير المجنة الضرعية القانونية ع  العام املاض  
 ألف ودال. ١٧٠الضقرة 

أشكر اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغة الرئيس 
املتحدث التايل هو السيد  ممثمة اليونان عمى هذا البيان.

 .متحدث االحتاد الروس 

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

نود كذلك أن حنتضظ تاقرتاحنا الوارد يف الوثيقة  ،الرئيس
A/AC.105/942  ١٧٠الضقرة. 

مبجرد  ،لدي طمب أتوجه ته إليك ،السيد الرئيس
 ،٢٠١٠ لـأن نؤكد عمى تنود جدول األعمال تالنسبة 

سوف نطمب الكممة م  جديد ك  نتقدم تبيان موجو، 
 شكراً سيادة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تالتقدم ك أي وفد آخر يرغب لالحتاد الروس . هل هنا

 ، تضال.املممكة العرتية السعودية تبيان؟

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

أن نبق  عمى طمبنا واقرتاحنا يف العام املاض  والوارد يف 
 شكراً جويًال. يم،ج ١٧٠الضقرة 

أشكر م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية الرئيس 
السيد ممثل املممكة العرتية السعودية، هل هناك أي وفد 

؟ اجلمهورية ١٧٠آخر يرغب يف التعميق عمى الضقرة 
 .التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
هل هناك ، شكرًا سيادة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

هل هناك  ،لوفود تطبيعة احلالأسنلك وأسنل ا ،إمكانية
 ؟إمكانية أن نشري ونعرف عدد البنود اااصة بذه الدورة

أن نعرب ع  رغباتنا ما إذا كنا سنواصل  ،يف رأي  ،ألنه عمينا
النظر يف هذه البنود الواردة عمى جدول أعمالنا يف هذا 
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فاألمر غري  ما كنا سنواصمها يف العام القادم.إذا  ،العام
 ى لسان الوفود الساتقة.عما  بة ملا جواضح تالنس

الكممة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 .لمسيد األمني الذي سيشرح تالتحديد هذه األرقام

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

م   ١٧٠عم إننا أشرنا إىل الضقرة ن، شكرًا يا سيادة الرئيس
 .٩٤٢يف الوثيقة  ،العام املاض  لمجنة الضرعية القانونيةرير تق

االقرتاحات اجلديدة  ،وذلك يف سبيل توضيح النقطة األوىل
واالقرتاحات اليت تبقى يف القائمة مث نصل تشكل منضصل 
إىل االقرتاح الذي قدمه ممثل اجلمهورية التشيكية ألنه اقرتاح 

 دم يف هذه الدورة.ديد قُ ج

 شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
قبل أن أتطرق لالقرتاحات اجلديدة أعط  الكممة ، لألمانة

 .لالحتاد الروس 

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

 .اط التاليةأن أحتدث تشنن النق

وفيما تني  ،خالل مناقشات المجنة القانونية أخرياً 
هناك نوع م   ،ااربا  الذي  يعاجلون مسائل قانون الضاا 

القمق ألن هذا الضرع م  فروع القانون الدويل قد أصاته 
فالمجنة القانونية مل تعتمد أي وثيقة  .الركود عرب السنني

توصل المجنة وخالل السنوات الطويمة مل ت ،ذات شنن
مبا فيها املسائل  ،القانونية إىل أي توافق عمى مسائل عديدة

 اجلديدة اليت وردت عمى جدوهلا.

وأن الوقت قد  ،يبدو لنا أن األمر واضح وجم 
حان ك  ختطو المجنة القانونية خطوات لمتنكيد عمى 

وينبغ  أن تؤكد  .سمطتها ودورها فيما يتعمق تقانون الضاا 
صص هلا مبوجب القرارات ذات الذي خُ  عمى هذا الدور

 .الصمة يف األمم املتحدة

أكرر إ�ا جلنة  ،وهنا نود التقدم تاقرتاح إىل زمالئنا
 ،ال أقول ذلك ،مسنلة تد  العمل عمى ذلك يف هذه الدورة

وإمنا أقول إنه م  الطيب لو فعمنا ذلك يف الدورة القادمة 

ر يف فمنضك .٢٠١٢ولو ناقشنا كل هذه األمور يف 
استصواب تيئة قائمة لممسائل القانونية اليت نواجهها يف 

عدد   حتدثنا ع  إننا قنني النشاطات يف الضاا  ااارج .ت
ا  كبري منها هنا يف مناقشات المجنة الضرعية والعديد منه

يبدو لنا أن لو كان  كذلك نوقش يف حمافل دولية أخرى.
تاتها ر ئمة ولو ار هذه القاتإمكان المجنة القانونية أن حتاّ 

وعمى  ،عندئذ سيكون لدينا خارطة طريق حنتذي با ،الوفود
أساسها سيجوز لمجنة الضرعية أن ترسم التوجه القادم 

وأن توضح ما ه  النقاط اليت  ،ألعماهلا ومسارها املستقبم 
ولويات اليت وما ه  األ ،جيوز فيها إحراز التوافق يف اآلرا 

سيكون مبقدورنا أياًا أن وتذلك  تستطيع أن تستخمصها.
حنل مشكمة أخرى وه  زيادة فعالية عمل المجنة الضرعية 

نا نايع ات مضادها أن انتقاضلعدم االستماع إىل ،القانونية
 وقتنا و�دره عمى تضاهات.

ورمبا  ،أود م  الوفود أن تتضكر يف هذا االقرتاح
أود أن  ولك  مبدئياً  ،ميك  هلا أن تعرب ع  رأيها هنا

 شكراً جويًال. ،٢٠١٢ل املناقشة يف أواص

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ممثل االحتاد الروس  عمى هذا البيان. هل هناك أي وفد 

الكممة لمسيد آخر يود أن يديل تبيان حول هذه الضقرة؟ 
 ممثل اندونيسيا.

(مجهورية إندونيسيا) السيد ك. س. سوبروجو 
فيما  ،السيد الرئيس لمغة اإلنكميوية):(ترمجة فورية م  ا

تود  ،يتعمق تالبنود اليت سوف خيتتم حبثها يف الدورة القادمة
لوفود األخرى يف تنييد اقرتاح ممثل إىل اإندونيسيا أن تنام 

اجلمهورية التشيكية يف أن حنول مسنلة ااطوط اإلرشادية 
ف املعنية تاحلطام الضاائ  إىل جمموعة م  املبادئ لتخضي

 طام ولكضالة استدامة هذه األنشطة.وقع هذا احل

وتؤيد اندونيسيا كذلك استاافة هذه املسنلة إىل 
التغري يف املناخ قد تضاقمت جدول أعمالنا، إن مسنلة 

تطع أن ولكننا مل نس ،اإلنسانية أمام مشاكل كبرية وتاع
أعتقد أن حل هذه املشكمة  خنتتم حبث جمموعة املبادئ.

وتإيراد هذه  ،ختضيف التغري يف املناخسوف تساهم يف 
مثمها مثل  ،املسنلة عمى جدول أعمال المجنة القانونية
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المجنة الضنية سوف نكون قد عوزنا التنسيق تني المجنتني 
 مبا فيه خري املناخ.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
املا  واآلن أود  .ندونيسيا عمى هذا البيان الطيبملمثل إ

وهلذا الغر  أفتح تاب املناقشة  ،إىل حبث االقرتاح التشيك 
ال لمتداول حول إمكانية إيراد هذا البند عمى جدول أعم

 .٢٠١٢الدورة القادمة لمجنة يف 

ود أن تاب املناقشة مضتوح، هل هناك أي وفد ي
 .األرجنتنييديل تبيان يف هذا ااصوص؟ 

) (ترمجة (مجهورية األرجنتنيالسيدة ج. هوارتي 
إن وفد ، شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  المغة اإلسبانية): 

األرجنتني يود اإلعراب ع  تنييده لورقة العمل اليت قدمتها 
اجلوانب القانونية دارس ت"اجلمهورية التشيكية واملعنونة 

لمخطوط اإلرشادية اااصة تاستخدام الضاا  ااارج  
موعة م  املبادئ اليت لألغرا  السممية ك  تتحول إىل جم

الدورة ذلك يف ينبغ  أن يدرج  "تعتمدها اجلمعية العامة
 مجنة القانونية.القادمة ل

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
هل هناك وفد  .البيان الطيبهذا ملمثمة األرجنتني عمى 

آخر يود أن يعمق عمى االقرتاح التشيك ؟ أحيل الكممة 
   أجل إتالغ.لألمانة م

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):
شكرًا يا سيادة الرئيس، أود إتالغ الوفود تنن غدًا يف 
الساعة الثانية سيكون هناك مشاورات غري رمسية حول 

 M7القاعة  ،يف هذا املبىن M7االقرتاح التشيك  يف القاعة 
مشاورات جانبية حول االقرتاح  ،الساعة الثانية غداً 

 وسوف يرأسها رئيس المجنة القانونية. ،التشيك 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
 .مان عمى هذا اإلتالغ، ممثل فنوويال له الكممةلمدكتور هيد

(مجهورية فنوويال البوليضرتية) السيد ف. فاريال 
، شكرًا يا سيادة الرئيسترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): (

يود وفد تالدي أياًا أن يؤيد اقرتاح اجلمهورية التشيكية 

فيما يتعمق تدراسة اجلانب القانوين لمخطوط اإلرشادية 
اااصة تاستخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية 

تعتمدها لتحويل هذه ااطوط التوجيهية إىل جمموعة مبادئ 
اجلمعية العامة. يف رأينا ذلك سوف يثري مناقشة هذه 

 إذاً هذا االقرتاح حيظى تتنييد وفد تالدي. ،المجنة

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)  الرئيس
هل هناك وفد يود التكمم يف ، ملمثل فنوويال عمى هذا البيان

 .ممثل الربازيل هذا الشنن؟

(اجلمهورية االحتادية و خ. مونسيرات فيل السيد
شكرًا يا سيادة الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

ولكنه م   ،لو كنت أحرتم نظام العمل ،الرئيس، ال أعمم
أن ، م  املناسب األمهية تالنسبة لميونان اليت قدمت اقرتاحاً 

تشرح اليونان هذا االقرتاح ألن هناك أناس ما كانوا 
 ام املاض  وإ�م حاضري  يف هذا العام.موجودي  يف الع

نعمم ملاذا أن اليونان تود أن تقدم هذا االقرتاح؟ ونود أن 
فنود أن أعمم ما ه  النقاط  ،عمى أية حال هناك فراغ هنا

ما ه  النقاط اليت يشتمل عميها  ؟يف إطار مائة وسبعني
وما ه  الدول املؤيدة هلذا االقرتاح؟ هل أن  ؟مائة وسبعني

 مًا أم ال؟ هل عمينا أن نعتمده أواالقرتاح ما زال قائهذا 
 ما هو الوضع؟ ؟ماذا

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً، الرئيس 
 ح.و ر أحيل الكممة لألمانة لمش

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

سيادة الرئيس، كنت أود أن أذكركم مبا فهمته  شكرًا يا
ها حاليًا يف الضقرة مائة نبحثاألمانة يف شنن القائمة اليت 

االقرتاح  ير العام املاض  لمجنة القانونية.وسبعني م  تقر 
حيتضظ ته م   ،أيااً  الواالقرتاح د ،حيتضظ ته اليونان لفأ

الروس   ته االحتادتضظ حي E ا واالقرتاح ه .جانب اليونان
 .حتتضظ ته السعودية اي،ز  G واالقرتاح

 الد .تضظ ته م  جانب اليونانلف، حيُ أ Aأقرتح 
تضظ ته م  حيُ  E ا  أوه ؟تضظ ته م  جانب اليونانحيُ 

تضظ ته م  جانب حيُ  ايأو ز  G .جانب االحتاد الروس 
 العرتية السعودية، شكراً.
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 شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مان ممثل األمانة عمى هذه الشروح. أعط  لمسيد هيد

 شيم .الكممة لمسيد سضري 

(مجهورية شيم ) (ترمجة فورية السيد أ. أ. البي 
أود أن أسنلكم ، شكرًا سيدي الرئيسم  المغة اإلسبانية): 

لو كنتم تنوون معاجلة هذا البند الثاين عمى جدول أعمالنا 
إنين أطرح هذا ؟ الضرعية يف اجلمسات املتبقية لنا لمجنة

العام املاض  الذي السؤال ألن وفد تالدي قدم اقرتاح يف 
م  العام  ٩٤٢ن يف إطار الضقرة مائة وسبعني م  الوثيقة وِ دُ 

أود أن أتمغكم وأن أتمغ أعاا  المجنة الضرعية تنن  .املاض 
تدارسه م  عاد أو تاألحرى يُ  ،هذا االقرتاح يتم تدارسه

شيم  تالتشاور مع هيئات حكومية ارجية لجانب وزارة اا
وإننا حىت اآلن ليس لدينا أي صيغة حمدثة  .معنية وخمتصة
شيم  ال تستطيع خالل هذه الدورة أن ، ولذا فهلذا االقرتاح

، وحسب فهم  فإن حكومة تبمور موقضًا م  هذا االقرتاح
ونظرًا لموقت  ،شيم  تستطيع أن ترتاجع ع  هذا االقرتاح

فال أعتقد أن هناك  ،دمه هذه المجنة الضرعيةالذي تستخ
ضري يف أن نتناول هذا البند م  جديد أو هذا االقرتاح م  

 .٢٠١٣أو  ٢٠١٢جديد يف 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
هل هناك وفد آخر يود  .شيم  عمى هذا البيانلمسيد سضري 

 الكممة؟

أن أدعوكم لمنظر حسنًا أيها املندوتني أود اآلن 
يف املسائل التنظيمية، غدًا سوف نواصل حبث املسائل 

ندونيسيا ممثل إ التنظيمية ألن ليس هناك متحدث اآلن.
 .طمب الكممة

(مجهورية إندونيسيا) السيد ك. س. سوبروجو 
شكرًا يا سيادة الرئيس،  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

تعمل عمى مسنلة  يوص  وفد تالدي الوفود األخرى أن
ألن عدم استخدام مدة الدورات قد أثار  ،تنظيم العمل
ما نريده  ،أعتقد أن املدة ليست املشكمة .انتقادات الغري

إن املدة احلالية تدون  هو أن تويد المجنة م  مغوى عممها.
ولك  نضس املدة لو كانت  ،إنتاجية ستعترب مكمضة

 .ة يف أشيا  مغوية ل  تعترب مكمضةمستخدم

تبدي االلتوام السياس  م  أن إذًا أناشد الوفود 
التوافق يف اآلرا ، إن العمل املاين م  جانب  أجل إحراز

 .األمانة سينعكس ال حمالة يف زيادة فعالية أعمالنا، شكراً 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ، اآلن الكممة لمسيد سضري شيم .ندونيسياممثل إ

(مجهورية شيم ) (ترمجة فورية أ. أ. البي السيد 
إن وفد تالدي ، شكراً يا سيادة الرئيسم  المغة اإلسبانية): 

قد استخدم الكممة يف جمسة هذا الصباح م  أجل اإلشارة 
ل تالتحديد إىل فكرة أو إىل اقرتاح يتعمق مبا نعتربه أفا

لك  يف هذه املناسبة و  طريقة لمتحاور حول هذه املشكمة.
التطرق إىل جوانب أخرى م  نضس املشكمة، واليت مل  أود

وهلذا السبب أخذت الكممة م  يتحدث عنها وفد تالدي، 
 جديد.

إننا نالحظ يا سيادة الرئيس أن هناك توافق يف 
أعمال  ،اآلرا  تني الدول األعاا  عمى لووم ترشيد األعمال

ليس هناك م  تني الوفود وفد واحد قد  .المجنة الضرعية
  عمى فكرة ترشيد أعمال المجنة، ويبدو يل أن هذا اعرت 

ش   هام ألنه ضرب م   ،وهذه املناقشة ،التضكري
املمارسات الضاضمة اليت ينبغ  أن تكون معممة عمى كل 

وينبغ  تالنسبة هلذه املمارسات أن  .املنظمات الدولية
ملنظمة األمم   تنسيق مساعينا مع اهليئة العمياتساعد يف
  اجلمعية العامة وعمى رأس املنظمة األمني املتحدة وه

 العام.

شيم  أنه ينبغ  أن نعكف عمى مشكمة يعترب وفد 
وثائق اجتماعاتنا، إننا تمقينا تقارير وكل صضحة م  

وينبغ  أن  ،دوالر ٢٤٦صضحات الوثائق اليت تكمف 
نارب هذا الرقم خبمسة عندما نرتجم كل وثيقة إىل المغات 

والتقارير ينبغ  أن تتجنب  م املتحدة.ى لألماامسة األخر 
أن تتام  تضاصيل املواقف احلشو والتكرار وال ينبغ  

أن تركو عمى القرارات اليت  ،تدًال م  ذلك ،ينبغ  الوطنية.
 ا المجنة.اختذت والتوصيات أو التوجهات اليت تريده

أن حنرتم اهليكل املركوي  ،ينبغ  يا سيادة الرئيس
والتعميمات ه  أال حتتوي  ،ستوياتوما تقرر عمى أعمى امل

ولو تصضحتم  تقارير أكثر م  حوايل عشري  صضحة.ال
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أعمال األدب يف أمريكا الالتينية سوف جتدون أن عشري  
 ه  كافية لإلعراب ع  أشيا  كثرية.تكض  أو أكثر صضحة 

شيم  يتبىن ما قالته فرنسا والدول األخرى إن وفد 
يد إىل أقصى درجة م  الوقت واليت قالت أنه ينبغ  أن نستض

املتاح م  االجتماعات، وأن ننته  م  حبث تنود جدول 
 يف الوقت احلايل. داولتاألعمال ك  ال تتداول مثمما تُ 

شيم  كذلك مع وفد الربازيل الذي ويتضق وفد 
قال إنه ينبغ  إعطا  مويد م  الدينامية ملناقشات المجنة 

 ،الدول األعاا  ةعية، ينبغ  أن نرسخ وجود ومشاركالضر 
 وخاصة الدول النامية.

إننا يف صف الذي  يعتقدون أن اختصار عدد أيام 
ال ميثل غاية يف حد ذاته ومبضرده هذا  ،المجنة الضرعية

 مويداليت ه  االختصار ل  يؤدي إىل النتيجة اليت نريدها و 
إن املشكمة ه  مشكمة مامونية وليست  م  اإلنتاجية.

 نستخدم كل املوارد اليت خصصت لنا.وه  أننا ال  ،شكمية
 ،وإحدى األشكال الالزمة لتعويو مسامهة الدول النامية

حمقات  وأهو تيئة جمال لعقد ندوات  ،إحدى السبل إذاً 
وجتتذب  ،دراسية هنا يف إطار جلنتنا حول مواضيع جذاتة

وأود هنا أن أنوه  ني وااربا  إىل هذا احملضل.األخصائي
لذي نظمته أمس النمسا مع جامعة اتاحلدث األكادمي  

وهذا النشاط ميك  أن يتطور ويتوسع خالل عمل  فيينا.
المجنة الضرعية وذلك رمبا سوف يعود تالنضع عمى البمدان 

 .وسنكون تذلك قد استضدنا م  الوقت املتاح لنا .النامية

وأود  ،هذا كل ما أردت أن أقوله يف هذا الشنن
إذًا أن يدون رأي وفد  اضر وأودأن يسجل ذلك يف احمل

األمر  ،شيم  يف احملاضر، واآلن نستطيع أن نواصل حوارنا
الذي رمبا يتيح لنا أن نتوصل إىل نوع م  التوافق يف اآلرا  

 شكراً.و يف هذا الشنن 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): أشكر الرئيس 
شيم  عمى هذا البيان. أعط  الكممة لوفد سعادة سضري 

 .املوقر الياتان

(الياتان) (ترمجة فورية م  المغة السيدة س. أوكي 
عند قرا ة ، شكرًا جويًال يا سيادة الرئيساإلنكميوية): 

ورقتكم نود أن نعاود التنكيد عمى مسنلة التكاليف، إن 

أن هناك تالق  يف اآلرا  فيما يف وفد تالدي لديه انطباع 
ذاً أننا سوف وآمل إ ،يتعمق مبدة الدورة ومسنلة التسجيالت

 جنري مناقشة إجياتية عصر اليوم.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 هل هناك أحد يود الكممة؟، ممثمة الياتان عمى هذا البيان

 .أعط  الكممة لوفد فرنسا املوقر

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
يود وفد ، يادة الرئيسشكرًا يا سفورية م  المغة الضرنسية): 

يف �اية اجتماع هذا الصباح يف إطار  هتالدي أن يذكركم أن
نضس البند قامت األمانة تذكر عدد م  التداتري اليت ميك  
اختاذها إلحيا  عمل المجنة الضرعية وتنشيطه وإعطائه املويد 

 م  املرونة يف تنظيم أعمالنا.

مضت فيها شرحت األمانة أن هناك نقاط كُ 
لمجنة حرك وأن هناك نقاط أخرى حتتاج تشن�ا إىل المت

 ،عمى سبيل املثال ،كروذُ  الضرعية ألن تقدم التوصيات.
المجنة العممية اليت اجتمعت منذ شهر ونصف واليت اختذت 
عدد م  التوصيات لتحسني ترجمة اجلمسات وتنظيم البنود 

 الواردة عمى جدول األعمال.

إعطا   ،احكرت هذا الصبم  األمور اليت ذُ 
اإلمكانية لألمانة ك  تعيد جدولة تنود جدول األعمال مبا 

أن تبدأ وضوعية يف ذلك إمكان اإلذن ألفرقة العمل امل
أياًا يف  همما سجمت .يف أوائل الدورة ،تعممها يف وقت أتكر

إسناده إىل األمانة ك  جتمع  ، التكميف الذي اقرتحتقييدايت
مما م  شننه أن  ،وداتتعض البنود وتركوها يف أيام معد

ااربا  الذي  عمى وكذلك أن ييسر األمر  ،ييسر الربجمة
ينتون م  عواصمهم ويكونون عمى تينة منذ البداية م  املدة 
اليت سيحتاجون إىل قاائها م  فيينا، وترجمة أنشطتهم 

 اتم يف مداولة المجنة الضرعية.ومسامه

 شكرًا يا سيدي الرئيس، لعل األمانة أن تويد
إيااح يف هذه النقاط املختمضة واليت ميك  أن نناقشها 

 شكراً يا سيدي الرئيس. ،اآلن

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .مندوب فرنسا. هل م  طمبات أخرى لمكممة؟ الربازيل
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(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكرًا يا سيدي سبانية): الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإل

إن العالقة القائمة  ،أود توجيه عناية املندوتني الكرام، الرئيس
أي اقرتاح  ،فيما أرى تني البند الثاين عشر يف جدول أعمالنا

لعمل تنود جديدة جلدول األعمال وموضوع ترشيد طرق ا
مسنلة البنود اجلديدة مسنلة  وحتقيق املردود األمثل منها.

ى أساسها تويد أو تنقص إمكانات النقاش يف هامة ألنه عم
أن لو وكما  ،وهذا ال يضسح جماًال لمنقاش ،هذه المجنة

حن  نوافق متامًا عمى واجب  األمر حمسومًا منذ البداية.
، ال اعرتا  لدينا عمى االقتصاد يف اادمات املختمضة

والربازيل حترص اليوم قصار جهدها عمى تقميل  ذلك.
أياًا م  مراعاة إذًا ولك  ال تد  ،العملالنضقات وزيادة 

ألنه  ،املواضيع اليت ستناقش مبا يف ذلك فتح تاب النقاش
فإن ذلك يثبط  ،إذا ما أغمق تاته ،إن مل يضتح تاب النقاش

وهو أمر غري  .اهلمم ويقيم أسوارًا مسبقة يف وجه املبادرات
لمنقاش يف األمور مثل هذه المجنة، ه  جلنة مجنة لحممود 

يود  ،وفد الربازيل ،لذلك فإن وفدنا .لقانونية والسياسيةا
اح تنود جديدة هذه الضكرة، ومسنلة اقرت و إتراز هذا اجلانب 
 شكراً يا سيدي الرئيس. ه  مسنلة أساسية،

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 ، والكممة لألمانة اآلن.مندوب الربازيل املوقر

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

فقط لمرد عمى األسئمة اليت تضال ، شكرًا يا سيدي الرئيس
تعرضت األمانة إىل تمك  ،أجل با.مندوب فرنسا املوقر 

مبا  ،املسائل اليت ذكرها املندوب الكرمي خالل صباح اليوم
ري اإلدارية اليت ميك  اختاذها وما حنتاجه يف ذلك التدات

 ات يف االجتاه الذي تريده الوفود.الختاذ املويد م  ااطو 

الضرعية لعمكم تذكرون أن تقرير المجنة  ،أوالً 
يف الضقرة السادسة أقتبس منه  ،العممية الضنية هلذا العام

تقرير المجنة الضرعية  ،٩٨٧ئتني م  الوثيقة عشرة تعد امل
نص الضقرة كما ، والتقنية لسنة إحدى عشر وألضني العممية
أكرب قدر ممك   "واتضقت المجنة الضرعية عمى إعطا  ،يم 

سيما منها تمك اليت تنظر  م  املرونة يف جدولة البنود ال
وإذا ما اتضقت الوفود فإنه ميك  أن  "،فيها األفرقة العاممة

لضرعية يف تقرير جلنتكم ا ،نضس اجلممة ،ندرج نضس العبارة
 .هذه

سيدي الرئيس أن أتوسع يف شرح يا وامسحوا يل 
إذا ما عدمت إىل جدول األعمال الذي م، معىن هذه الكال

تتام  وه   L.280اعتمدناه يف اليوم األول الوثيقة 
فما  ،جدول األعمال املؤقت واجلدول الومين املقرتح لمدورة
األمانة يرتتب عمى العبارة اليت قرأتا عمى مسامعكم هو أن 

ذه المجنة مع  هلتتوىل جدولة املهام واألعمال لمدورة املقبمة 
يب الطبيع  لمبنود املدرجة يف جدول ، أو الرتتكسر النظام

وهكذًا مثًال فإن البند احلادي عشر والذي خيص  .األعمال
قد جيدول لتنظر فيه جلنتكم يف اليوم  "،التشريعات الوطنية"

سنراع  يف ذلك وجود فريق األول أو الثاين م  دورتا، 
ـ والبند السادس املتعمق ت .عامل أم ال تالنسبة إىل كل تند

ميك  أن ينيت يف  "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده"
دث هذا ما نقصده وذلك عمى حنو حيُ  .األسبوع الثاين

تعض التوازن يف جدولة البنود، ولقد حاولنا ذلك هذا العام 
مصادر القدرة النووية ـ "اتع املتعمق تحيث ترون أن البند الس

كذلك   الدورة إىل األيام األخرية منها. خِّر إىل آخر أيامقد أُ 
عمى  "التبادل العام لآلرا "لعمكم الحظتم أننا ندرج تند 

أيام متتالية حىت ال تظل المجنة تبحث نضس البند أياماً 
 متتالية ال تربحه إىل تند آخر.

الل هذا النقاش إمكانية م  األمور اليت أثريت خ
تبسيط األمور يف تناول تنود جدول األعمال عمى حنو جيعل 

، أي درس يف عدد أقل م  اجلمساتالبند الواحد منها يُ 
نظر يف البند الواحد عمى امتداد يوم واحد أو ميك  أن يُ 

عمى سبيل املثال  مني عمى األكثر وليس أكثر م  ذلك.يو 
نشطة املنظمات الدولية واملنظمات أـ "البند ااامس املتعمق ت

درج يف ، هذا البند أُ "غري احلكومية املعنية تالضاا  ااارج 
كان ميك  أن حنصره يف يوم   .ترنامج أرتع جمسات متتالية

ميك  أن جيدول  ،يوم األرتعا  يف األسبوع األول ،واحد
وهذا األمر ميك   .مرتني يف جمستني اثنتني صباحًا ومسا ً 

 .عمى تنود أخرىأن ينسحب 

هناك أمر نريد أن نشاوركم فيه فنح  حباجة إىل 
النتقاد، يف املاض  ما لتكميف منكم حىت ال نتعر  

حدث عندما حاولنا أن خنصص املويد م  الوقت لمبنود 
ونقمل م  الوقت املخصص  ،إن صحت العبارة ،الثقيمة
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د مل فإن الوفو  .لمبنود ذات الصبغة اإلعالمية أو اإلتالغية
م إىل هذا األمر كوأردت أن أنبه ،تك  راضية عمى عممنا
ولك  يف  .ملويد م  النقاشمنطمقًا ألنه ميك  أن يكون 

نا عمى ل الذي هو تني أيدينا اآلن قد حرصجدول األعما
 التدقيق يف ختصيص احلصص الومنية املخصصة ملختمف

منا ف ،إذا ما قررمت ذلك .االبنود وجعمها متساوية فيما تينه
صص خنأن نضكر يف طريقة خمتمضة يف معاممة هذه البنود و 

وقتًا أطول لمبنود اليت نعتقد أ�ا حباجة إىل وقت أطول 
 نقمل م  الوقت املخصص هلا. ،خبالف تنود أخرى

م  املهم التحادث تشنن املسائل ، سيدي الرئيس
اليت أثريت اآلن فاألمانة كما قمت لكم حباجة إىل 

ما قمنا تإعداد جدول أعمال لمدورة املقبمة وإذا  ،توصياتكم
فستعتربون ذلك جتاوزًا منا لصالحياتنا  ،ال حيظى ترضاكم

 هو ما ال نريده.و 

ال ميكننا إدخال  ،وفيما خيص الوثائق ،تعد هذا
المهم أن يصدر  ،تغيري جوهري عمى أسموب إعداد التقرير

وأن تبينوا لنا ما ينبغ  أن  ،ضم  تكميف واضح تذلك
كذلك يف رأينا أنه قد يكون م  املضيد   .ون ذلك التغيرييك

أن تكون لدينا أرضية واضحة لمنقاش الدائر تشنن املسائل 
دثوا إما أن حتُ  .التنظيمية، وهنا لنا سبيالن أو ثالث سبل

تندًا جديدًا يكون رقمه  ،تندًا جديدًا يف جدول األعمال
ميه ونس ،أي يسبق البند الثاين عشر ،أحد عشر مكرر

درج مسنلة أو أن تُ  .اايار األولهذا  "املسائل التنظيمية"
اجلوانب التنظيمية ضم  إطار البند الثاين عشر فيصبح البند 

اايار  ".تنود جديدة مقرتحة إىل آخره ومسائل تنظيمية"
وهو أننا يف  ،د أي اعرتا جيالثالث هو الذي شرعنا ته ومل 

ت ويف إطار البند الثاين جبدول األعمال املؤقالشروح املمحق 
عشر قد مسحنا ألنضسنا تنن نايف تاألحرف املائمة عبارة 

وهكذا فإننا أشرنا إىل هذا املوضوع  "،املسائل التنظيمية"
 ضم  الشروط عمى جدول األعمال املؤقت.

ن إذا ما شئتم النظر يف الشؤو  ،تقيت مسنلة أخرية
  إتراز هذا البند ما إذا كان ينبغأو املسائل التنظيمية ومعرفة 

وهنا نعود إىل اايارات الثالث اليت  ،يف اجلدول الومين
املوضوع يف اجلدول الومين حىت يظهر  ،استعرضتها منذ حني

قمت صباح  ،وأود أن أؤكد لكافة الوفود أن األمانة لمدورة.
ئة نعمل واآلن أقول مائتني ومخسني تاملاليوم مائة وسبعني 

ية يف صياغة مشروع التقرير وقد عمى توخ  الدقة املتناه
 ،سرحت ثالثة م  الومال  كان م  املضرو  أن يكونوا معنا

ولك  سرحتهم لك  يتمكنوا م  صياغة مشروع التقرير 
 وتااصوص القسم املتعمق منه تاملسائل التنظيمية.

أرجو أن تضيدونا مبا تريدون تكميضنا ته مبا يف  ،إذاً 
ية جدولة اجلمسات والبنود، ضذلك جترتة تعض األفكار يف كي

 شكراً.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
النقاش الذي دار كان نقاشًا جيدًا استمعنا إىل مقرتح . لك

ة تند جديد. سنواصل هذا اجلمهورية التشيكية تإضاف
 .يوم غد، الواليات املتحدة النقاش

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
شكرًا يا مريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): األ

أقصى قدر  ، أوافق متام املوافقة عمى إعطا سيدي الرئيس
ممك  م  املرونة لألمانة يف جدولة العمل تالنسبة إىل المجنة 

فه  األقدر واألكثر أهمية ملعرفة  ،األم والمجنتني الضرعيتني
ألمر يتوقف أيااً وا مقادير البنود وما حتتاجه م  وقت.

تشنن خمتمف  عمى مدى رغبة الوفود يف اإلدال  تالبيانات
ك  إذًا أنا أؤيد فكرة إعطا  املرونة الالزمة لألمانة   .البنود

  .طيط وقائع الدورة وجدولة البنود والدراساتتتوىل ه  خت

ن جتود با كذلك فننا أرحب تنية أفكار ميك  أ
ارير والوثائق عامة، هناك تصار التقاألمانة تشنن كيضية اق

وأعتقد أن  ،فقرات تتكرر م  سنة إىل أخرى يف التقارير
 هناك جماالً لويادة تبسيط التقارير يف األجهوة الثالثة.

دة تدل إضافة تند يتعمق تالبنود اجلدي ،ثالثاً 
أفال أن يكون ان حمدود واملسائل التنظيمية واملوضوعان

 ينبغ  أن نظل نتحدث وال "،مسائل أخرى"لدينا تند امسه 
ع  املسائل التنظيمية إىل أتد اآلتدي  ما مل يك  مثة حاجة 

ولك  ال تنس م  أن يكون لدينا ترنامج  ،حقيقة إىل ذلك
وفيه نتباحث تاملسائل اليت تكون  "مسائل أخرى"تند امسه 

مدرجة يف جدول األعمال وحنتاج إىل إثارتا مبا يف ذلك 
 .شكراً  ،املسائل التنظيمية

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 واليات املتحدة والكممة إليطاليا.لم
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(اجلمهورية اإليطالية) السيدة أ. باستوريللي 
شكرًا جويًال يا سيدي (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

الرئيس والشكر لألمانة عمى املمخص املضيد الذي قدمته  
د مقرتح اقتباس الضقرة اليت وردت يف كذلك املقرتحات، وأؤي

مينا السيد تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية واليت قرأها ع
 هيدمان خبصوص املرونة.

وفدي إذًا يؤيد املقرتح املتمثل يف إعطا  
صالحيات واسعة لألمانة لرتتيب املداوالت والبنود عمى حنو 

ىل حني صصة لنا إيسمح لنا تاستغالل كل اجلمسات املخ
 �اية املداوالت.

وما إذا   ،تالنسبة إىل جدول أعمال السنة املقبمة
، فننا لست كنا سنايف تنداً خيص املسائل التنظيمية أم ال

يف األمر ولك  املوضوع فيما هو واضح يهم  متشددة
كدوا ذلك لك  كما قمت اجلميع مجيع م  تناولوا الكممة أ

 ،يف الدورة املقبمة تشنن طريقة معاجلة األمر لست متشددة
 شكراً.

شكر ال(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .والكممة لضرنسا، لك يا سيديت عمى ما تضامت ته

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
والشكر  ،شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

واليت م  شن�ا أن  ،لألمانة عمى تذكرينا مبقرتحاتا احملددة
وفدي يؤيد متامًا تامني تقريرنا عبارات  عمينا عممنا. تيسر

رئت عمينا واليت وردت يف تقرير المجنة مماثمة لتمك اليت قُ 
، وم  مث إعطا  أوفر قدر م  املرونة الضرعية العممية والتقنية

 .ألمانة يف جدولة جمساتنال

يل عمى غرار م  سبقنا يف إعطا  الكممة، ليس 
رأي حمدد خبصوص طريقة معاجلة املسائل التنظيمية يف 

جديداً أم ندرجها ضم  تند  هل نضرد هلا تنداً  ،الدورة املقبمة
املهم هو أن نستمر يف مناقشة هذا املوضوع يف  موجود؟

سواً  أكان ذلك يف المجنة األم أم يف  ،الدورات القادمة
ة هو أن م  وما تضيده التجرت ،المجنة الضرعية القانونية

طمب الوسائل الدية والضعالة يف حبث هذه املسائل هو أن يُ 
تنسيق املشاورات  ،إىل أحد الوفود االطالع مبهمة التنسيق

وميك  أن نطمب ذلك م  أحد الوفود ك   ،تني الوفود
مشاورات موازية عمى هامش إجرا  يتوىل  وأيتوىل األمر 

قبل أن نعود إىل ن/يونيو حويراالدورة املقبمة لمجنة املقبمة يف 
 .هذا املوضوع يف المجنة الضرعية القانونية يف السنة املقبمة

هذا اقرتاح نريده م  شننه أن يساعد يف مواصمة التضكري يف 
هذا املوضوع الذي م  الواضح أنه يهمه اجلميع، شكرًا يا 

 سيدي الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .والكممة لمربتغال، سيدي لك يا

(اجلمهورية الربتغالية) (ترمجة السيد أ. كورديرو 
نؤيد ، شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

وفدي إيطاليا وفرنسا فيما ذكراه تشنن ترنامج العمل 
 شكراً. ،وجدول األعمال املقبل

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 يا سيدي والكممة لمجمهورية التشيكية.لك 

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

ضكرة القائمة تتوخ  املرونة يف التعامل مع الأوافق متامًا عمى 
لبنود تني خمتمف األيام تنود جدول األعمال وتوزيع تمك ا

تاملقاتل  ،وال داع  لتمطيط النظر يف البنود ت.واجلمسا
 .مبا يف ذلك خطر تشتيت البنود ،أحذر م  تعض األخطار

التبادل "و جتوئة النظر يف تند أمثًال قد جرى اآلن تقسيم 
صر البند أيام تدل ذلك ميك  أن حيُ  عمى عدة "العام لآلرا 

وم يف اليوم األول م  األسبوع األول مث نعود إليه يف الي
هكذا يكون واضحاً  سبوع الثاين ال غري.األول م  األ

التبادل "لمجميع أنه ينبغ  أن يعدوا تياناتم يف إطار تند 
يف تداية األسبوع األول أو يف  اإما إللقائه "العام لآلرا 

وأال يظل البند مدرجًا يف جدول  ،تداية األسبوع الثاين
 .أعمالنا أياماً عدة

اً  إىل األمانة وإىل الوفود أود أن أوجه ند ،كذلك
إىل الرتكيو عمى املواضيع وعمى البنود الواحد تمو  ،أيااً 

ألن اإلفراط يف  ،اآلخر ضمانًا لالتساق يف املداوالت
ل م  التشتيت يعوزنا إىل االتساق واالتصال يف ما نتناو 

إذًا هذا يدعو املويد م   مواضيع وما نتبادل م  أفكار.
 شكراً. ،التشتيت والتجوئة الرتكيو والتقميل م 
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الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
والكممة  ،ممثل اجلمهورية التشيكية اجلويل لك يا سيدي

 .ألملانيا

(مجهورية أملانيا االحتادية) السيد ر. لوديكينغ 
شكرًا جويًال يا سيدي (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

راد منحها لألمانة يف مبدأ املرونة اليت يُ  تدورنا نؤيد، الرئيس
كما نوافق متامًا عمى ما   ،تنظيم أعمالنا خالل الدورة املقبمة

سيما خبصوص زيادة  قال مندوب اجلمهورية التشيكية ال
م معمومة، وحصرها يف أياواضيع الرتكيو خبصوص تعض امل
 شكراً يا سيدي الرئيس.

الشكر ميوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكالرئيس 
 .هولندا، لك يا سيدي

(مممكة هولندا) (ترمجة فورية م  السيد ر. ليفيبير 
تاإلضافة إىل ما  ،شكرًا يا سيدي الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

م  مندوب األمانة يعرب ع  مسعت  ،قولهإىل بقت سُ 
ولك  ما م  مانع م  تشاور  ،  التعر  لالنتقادخشيته م

املضرت  هو أن م  مع هيئة املكتب و  األمانة مع الرئيس أو
يتم إعداد جدول األعمال املؤقت واجلدول الومين تالتشاور 

المجنة  وأتني هذه األطراف تني األمانة ورئيس المجنة 
لك ممكناً أم مثة ما مينع أليس ذ املكتب. أتسا ل، وأالضرعية 

 م  ذلك؟

النقطة األخرى ختص التقرير وتبسيط التقرير، 
ما قاله ممثل األمانة أن القرار هو م  مسؤولية  أوافق عمى

المجنة الضرعية ك  حتدد كيف تريد أن يكون تقريرها، مع 
، ويا حبذا لو ذلك ينبغ  أن نتدارس اايارات الواردة

يف ذلك الغر  لمدورة املقبمة تشرح لنا  أعدت لنا وثيقة
أفال املمارسات أو تعاًا م  أفال املمارسات يف جمال 

جارب احلاصمة يف هيئات التقارير تالقياس إىل التإعداد 
عل ذلك يساعدنا  ،نيف ويف فيينا ويف نيويوركأخرى يف ج

يف الوصول إىل قرار، طبعًا ينبغ  أن نبدأ تاعتماد جدول 
األعمال أوًال ولك  عادًة جرت العادة أن نتطرق لتنظيم 

 ،ذاكهذه احلال أن نتوقف تروية أوىف عند  العمل وميك  يف
وميك  أن ننظر أياًا يف كيضية تبسيط التقرير وترشيد تنظيم 

شر أو يف إطار تند ما الدورات املقبمة يف إطار البند الثاين ع

سيان مسائل األخرى، األمر أو أية أعمال يستجد م  
 عندنا.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الكممة لمصني ،ممثل هولندا عمى هذا البيان

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيدة ل. تسو 
تالنسبة ، شكرًا سيادة الرئيسفورية م  المغة الصينية): 

أي  سينيت هذا  ،القرتاح األمانة جبدول تنظيم األعمال
أعتقد أن اقرتاح الواليات املتحدة األمريكية اقرتاح  ؟البند
ؤقت تإمكاننا أن نايف تنداً عمى جدول األعمال امل ،جيد

 ".مسائل أخرى"تعنوان 

ذكرت  ،أما تالنسبة لممرونة اليت حتدثنا عنها
م  تقرير المجنة الضرعية العممية  ٢١٦األمانة أن الضقرة 

ونعتقد تالضعل أن ما جا  يف  ،والتقنية له صمة بذا املوضوع
هولندا ندوب تاإلضافة إىل أن السيد م .هذه الضقرة جيد

تتشاور مع املكتب وأن تعر  قال أنه تإمكان األمانة أن 
 ،عر  عمى نظر اجلمسة العامةجدول األعمال املؤقت ك  يُ 

 .هذا اقرتاح سديد كذلك

طمعت عمى جدول األعمال املؤقت احلايل لقد ا
يف  ،أو اجلدول اإلرشادي وجدت حاشيًة جا  فيها ما يم 

اجلممة األخرية جا  أن هذا سيتم دون املساس تالبنود 
ول األعمال وجند أن هذه احلاشية صياغتها جدعمى احملددة 

رر تشنن جدول مناسبة فالدول األعاا  ه  اليت تق
ونعتقد أن أساليب العمل احلالية أساليب مرنة  ،األعمال

وإذا ما أعطينا مويدًا م  املرونة لألمانة فم   ،تالقدر املعقول
 تتاح األمور تالنسبة هلا.

فق عمى اقرتاح نوا ،اآلن تالنسبة لتقارير االجتماع
ف كيف تسري األمور يف مندوب هولندا وتإمكاننا أن نعر 

ولكننا نعرب ع  انشغالنا تشنن احلد م   هيئات أخرى.
صضحات التقرير تشكل مبالغ فيه، فالتقرير يعكس مواقف 

 .وهذا أمر مضيد تالنسبة ألعمالنا ،الدول واملنظمات
ال ميكننا أن  ولك  ،تإمكاننا أن نتسم تاملرونة يف هذا الشنن

 نوافق عمى تقصري التقرير تشكل مبالغ فيه، شكراً.
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أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
الصني عمى هذا البيان، أجرينا مناقشات مضيدة وتإمكاننا 

 .أن نواصل هذه املناقشات صباح الغد

سوف أرفع هذه اجلمسة اآلن ولك  أود أوًال أن 
 .أعمالنا صباح الغدأعمم الوفود جبدول 

سوف جنتمع يف العاشرة متاماً ك  نواصل النظر يف 
استعرا  املبادئ ذات "البند الساتع م  جدول األعمال 

الصمة مبصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج  وإمكانية 
، وسوف نواصل النظر كذلك يف البند الثاين عشر "تنقيحها

لضاا  ااارج  يف اقرتاحات مقدمة إىل جلنة استخدام ا"
األغرا  السممية تشنن تنود جديدة لك  تنظر فيها المجنة 

 ."الضرعية القانونية

وتعد ذلك سنرفع االجتماع ك  يتمك  الضريق 
م  عقد  "حالة املعاهدات"العامل املعين تالبند الراتع 

اجتماع م  أجل اعتماد تقريره والضريق العامل املعين تالبند 
م   "الضاا  ااارج  وتعيني حدوده تعريف" لفالسادس أ

هل لديكم أي أسئمة أو  عقد اجتماعه العتماد تقريره.
 تعميقات عمى هذا اجلدول املقرتح لمعمل غداً؟

أعط  الكممة لرئيس قبل أن أرفع اجلمسة سوف 
 متقدم تبالغ.جلنة الكوتوس ل

(رئيس جلنة استخدام السيد د. د. بروناريو 
السممية) (ترمجة فورية م  المغة الضاا  ااارج  لألغرا  

أود سيادة الرئيس أن  ،شكرًا سيادة الرئيساإلنكميوية): 
أعمم األعاا  أنه تعد عدد م  االجتماعات غري الرمسية 

دخمت أُ  حويران/يونيو.اتضقنا عمى نص �ائ  إلعالن أول 
تعديالت وحتسينات تسيطة وسوف تقرأها عميكم األمانة 

ميكم كذلك ااطوات اإلدارية التالية وسوف تقرتح األمانة ع
 تالنسبة هلذا اإلعالن، شكراً سيادة الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الكممة لألمانة رئيس جلنة الكوتوس عمى هذا البالغ.

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

األمانة عمى استعداد ك  تقرأ  شكرًا سيادة الرئيس،

 ،التعديالت عمى اإلعالن الذي أشار إليه رئيس المجنة
A/AC.105/L.283  الضقرة الراتعة يف الصضحة الثانية يف

حن  الدول املشاركة إلعالن جا ، اجلممة االستهاللية م  ا
املستوى اجلو  الرفيع  ونقول هنا تدًال م  اجلو  ،يف

والتعديل الثاين يتعمق تالضقرة الراتعة م  اإلعالن  االحتضايل.
حنذف كممة  ،تستذكر تاحرتام يف السطر الثاينتـواليت تبدأ 
مل يك  تدون تاحيات ونتذكر أولئك الرجال  ،تإجالل
 والنسا .

، وأقرأ الضقرة الضقرة السادسة م  اإلعالن
ت املبادئ املنظمة نستذكر تد  نضاذ معاهدا تنكممها،

ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الضاا  
، ااارج  مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

تشري  األول/أكتوتر معاهدة الضاا  ااارج  يف العاشر م  
واليت ترس  املبادئ األساسية لقانون الضاا   ١٩٦٧
 ااارج .

 ،ساتعة م  اإلعالنالتعديل التايل جا  يف الضقرة ال
كانون  ٢٠وأقرأ  ،وه  إضافة يف السطر األخري

والذي  ١٧٢١مبا يف ذلك القرار  ١٩٦١األول/ديسمرب 
آخره، إىل وتعد ذلك إىل  ،تام  مبادئ لمدول كتوجيهات

 آخر الضقرة.

الضقرة العاشرة يف الصضحة الثالثة  ،التعديل التايل
سوف حنذف  )يةوه  يف الصضحة الراتعة م  الصيغة العرت(

نقول مبا يف ذلك وضع معايري قانون  ،الدويل ،أنرتناشنال
 وحنذف الدويل م  السطر الثاين.  ،الضاا 

أما الضقرة الثالثة عشرة يف السطر الثالث 
ونقرأ التصدي  "،مبا يف ذلكتـ " سيما سنستبدل وال

 سيما. لمتحديات مبا يف ذلك تغري املناخ العامل  وحنذف ال

 ،نتضق عمى ، الضقرة ااامسة عشرةوالتغيري األخري
حنذف ذلك ونقول نؤكد عمى ضرورة تعويو التنسيق تني جلنة 
 استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية إىل آخره.

 .يف تداية الضقرة نؤكد عمى

تعد اجتماع هذه المجنة الضرعية القانونية سيادة 
 الرئيس األمانة سوف تايف هذه التعديالت إىل الوثيقة

وتالتايل يتم  ،وسوف ترتجم الوثيقة إىل كافة لغات العمل
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تعديل هذه الوثيقة كما قرأنا عميكم والوثيقة اليت ستعر  
ستحمل الرقم  حويران/يونيوم  أجل اعتمادها إذًا يف أول 
A/AC.105/L.283/Rev.1  شكرًا سيادة  .١تنقيح

 الرئيس.

شكر أ :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .نالسيد هيدمان عمى هذا اإلعال

 مسة حىت العاشرة م  صباح الغد.أعم  إذاً رفع اجل

 ١٣/١٧اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


