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COPUOS/LEGAL/T.836 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣٦ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ٧ اخلميس

 ، النمسافيينا
 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٩/١٠تحت اجلمسة يف حوايل الساعة افت

 افتتاح الجلسة

 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
صباح اخلري ، السادة أعضاء الوفود أصحاب السعادة،

 .عميكم مجيعاً 

أعم  ع  افتتاح االجتماع السادس والثالثني تعد 
املائة الثامنة م  اجتماعات المجنة الفرعية القانونية املنبثقة 

 .ع  جلنة االستخدامات السممية يف الفضاء اخلارجي

 برنامج العمل 

ربنامج العمل الذي توأود أن أحيطكم عممًا أوًال 
حيث أننا سوف نتواصل وننتهي  ،سوف نتناوله صباح اليوم

استعرا  املبادئ ذات الصمة "مبند الساتع وهو لدراستنا 
ي تاستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارج

وسوف نواصل ونعمق دراستنا يف البند "، وإمكانية تنقيحها
االقرتاحات املقدمة لمجنة تشنن تنود هو "الثاين عشر و 

 ."جديدة اليت تنظر فيها المجنة

وسوف نعمق اجلمسة العامة حبيث يتسىن لمفريق 
أن يعقد اجتماعه األخري  لفأ ستةتالبند العامل املعين 

الوثيقة  العتماد التقرير كما ورد يف
A/AC.105/C.2/2011/DEF/L.1. 

كما أن الفريق العامل املعين تالبند الراتع سوف 
يعقد اجتماعه األخري العتماد التقرير الوارد يف الوثيقة 

A/AC.105/C.2/2011/TRE/L.1 . مبا أننا سوف نعيد
دراسة البند و عقد االجتماع وذلك ملواصمة نتائج إىل  الدعوة
ت األمم املتحدة اخلمسة املتعمق واضع حاالأي "الراتع 

هو و  لف، والبند السادس أ"تالفضاء اخلارجي وتطبيقها
بدف املصادقة  "تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده"

وإذا ستة ألف. عمى تقرير الفريق العامل املعين تالبند الراتع و 
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مسح لنا الوقت فإننا سوف نبدأ دراسة تقرير المجنة الفرعية 
 .القانونية

ختامًا أود أن أخربكم تننه سوف تكون هناك 
عقد تني السادة األعضاء فيما يتعمق مشاورات غري رمسية تُ 

تاالقرتاحات اليت قدمها وفد اجلمهورية التشيكية ع  إدراج 
تند جديد يف جدول أعمال المجنة الفرعية القانونية وعنوان 

استعرا  اجلوانب القانونية لمخطوط هو "هذا البند 
 دة احلطام الفضائي لمجنةحتتخفيف خلاصة  رشاديةاإل

وذلك بدف  "،االستخدامات السممية لمفضاء اخلارجي
حتويل هذه اخلطوط اإلرشادية إىل جمموعة م  املبادئ يتم 

وأرجو أن تالحظوا أن هذه  .اعتمادها يف اجلمعية العامة
وذلك يف  M7املشاورات سوف يتم عقدها يف القاعة رقم 

 أي ظهر اليوم. ،انية ظهراً الساعة الث

أسئمة أو تعميقات عمى ما طرحته عمى  هل لديكم
 مسامعكم؟ ال.

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

 وإمكانية تنقيحها

إذًا أود أن نواصل وننمل أن ننتهي دراستنا لمبند 
ذي طمب الكممة هو السيد ممثل واملتحدث ال سبعة،رقم 

 .مجهورية كوريا وأحيل إليه الكممة

(مجهورية كوريا) (ترمجة فورية ب. لي -السيد س.
هي هذه ، أشكرك يا سيادة الرئيس م  المغة اإلنكميوية):

وفدنا الكممة وم  مث نتوجه فيها املرة األوىل اليت يتناول 
كم ألجل إليك تالشكر ونعرب ع  امتناننا لكم عمى قيادت

العمل السمس والناجح هلذه الدورة اخلمسني لمجنة الفرعية 
 .القانونية

وأنا أعرتت ع  أسفي لوفد الياتان ولك  مرة 
أخرى أود أن أعرب ع  تعازي لوفد الياتان ووفد نيوزيمندا 

ومجهورية كوريا  ،وذلك عمى الكارثة اليت أملت تشعبيهما
دة احلياة إىل تنمل وهي عمى استعداد لممساعدة إىل عو 

 طبيعتها.

فإن مجهورية كوريا يا سيادة  ،يف عام عشرة وألفني
 يدعى تـ [؟كومو؟]الرئيس جنحت يف إطالق ساتل 

مركبة فضائية [؟يتعذر مساعها؟] لألرصاد اجلوية وحاول أن 
ولك  هذا العمل قد أخفق وهلذا السبب مل نك  حنتاج إىل 

ك لدينا خطة ومع ذل ،استخدام مصادر القدرة النووية
الستكشاف وسيمة وذلك إلطالق [؟يتعذر مساعها؟]، 

القمر وسوف نستفيد م  التجرتة املوجودة وقد تستخدم 
 .موارد القدرة النووية

ووفدي يوافق عمى املشاغل اليت أعرب عنها تعض 
الوفود األخرى مبا يف ذلك وفد فنوويال تشنن املخاطر اليت 

نستخدم مصادر القدرة  ينبغي أن ننخذها تاحلسبان حينما
وإن هذا سوف يكون م  األفضل أن نواصل  .النووية

ومع  .صادر القدرة النوويةملالبحوث م  أجل إجياد تديل 
فإن  ،ونظرًا ألنه ليس هنالك تدائل ،ذلك ويف هذه اآلونة

، عمينا األخطار اليت حتيق تاستخدام مصادر القدرة النووية
عميها م  خالل استخدام  تاملميوات اليت حنصلأن نوازيها 

هذا املصدر وذلك لكي حندد إذا كنا سنستخدمها م  
 .عدمه

شيمي أمس فإن وكما استمعنا إىل ما قاله السيد 
مميوات استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه أمر هام حىت 

ولذا  ،استخدام مصادر القدرة النووية[؟يتعذر مساعها؟] 
حنرم وال ينبغي أن  فإن وفدي يرى تننه ليس تإمكاننا أن

حنرم هذا املصدر ولك  أن نكون أكثر حذرًا وأن نقمل قدر 
استخدام هذا تألخطار اليت تكتنف تا ناإلمكان ونتنب

ولكي نقرر األخطار فإن القيام تالبحوث العممية  .املصدر
مبا يف ذلك أحباث ع  احلطام الفضائي وكذلك تواتع 

ض هذا اخلطر هو أمر اإلطار القانوين لمتقميل الدويل لتخفي
 ولكم الشكر اجلويل السيد الرئيس. ،أساسي

أتوجه (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هذا وليس  ،تالشكر إىل السيد ممثل مجهورية كوريا عمى تيانه

آخر وليس هناك م  يرغب تاحلديث أحد لدي تالقائمة 
ا هلذا وبذا نكون قد انتهينا م  دراستن. تشنن هذا البند
 البند الساتع.

 

 



COPUOS/LEGAL/T.836 
Arabic 

۳ 
  

اقتراحات مقدمة إلى لجنة  -البند الثاني عشر 
 استخدام الفضاء الخارجي بشأن بنود جديدة

نواصل دراستنا لمبند الثاين  ،السادة أعضاء الوفود
االقرتاحات املقدمة تالمجنة تشنن تنود " ، وهوعشر

فهل م  راغب  ،، ليس هناك م  يرغب تاحلديث"جديدة
 .لواليات املتحدةا ممثلاآلن؟ 

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

وفدي الكممة لكي حيدد أن هذا العيد ، ينخذ الرئيس
القرار العامة [؟يتعذر مساعها؟] جمعية ماخلمسني ل

اخلاص تإعالن لمتعاون الدويل يف جمال و  ٥١/١٢٢
خدام الفضاء اخلارجي واستكشافه وهذا مثل طيب است

يف الوقت املناسب لكي لألعمال اليت قامت با المجنة 
ويف هذا  .توصل إىل ما نرى أنه ميك  أن يكون وثيقة جمديةن

شيمي شنن الوفود األخرى قد عاون وفد الصدد فإن وفدي 
غونواليو سيما مع السفري  وال ،املوضوع حتديداً هذا تشنن 
موجوداً معنا يف األسبوع  ليس معنا هذا األسبوع، كان الذي

وعمينا أن نالحظ أن هذا ذكرى احتفالية ولذا  املاضي.
 ، ووددت أن أذكركم با.عمينا أن ننخذ با عمماً 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل م   جويًال لمسيد ممثل الواليات املتحدة األمريكية.

احلديث يف هذا البند؟ سوف نواصل وننمل أن راغب يف 
 ننتهي م  دراسة هذا البند عصر اليوم إن شاء اهللا.

السادة األعضاء املوقرون أود اآلن أن أعمق 
اجلمسة العامة كي يتمك  الفريق العامل املعين تالبند 

م  عقد اجتماعه األخري تغر  اعتماد  لفالسادس أ
ة وارد يف الوثيق، والتقرير تقريره

A/AC.105/C.2/2011/DEF/L.1.  وكذلك يعمل
الفريق العامل املعين تالبند الراتع اجتماعه األخري تغر  
اعتماد تقريره الوارد يف الوثيقة 

A/AC.105/C.2/2011/TRE/L.1. 

وتعد ذلك سنستننف اجلمسة العامة كي نواصل 
تعريف الفضاء اخلارجي " لفالنظر يف البند السادس أ

حالة معاهدات األمم "والبند الراتع  "،وتعيني حدوده
 "،املتحدة اخلمسة املتعمقة تالفضاء اخلارجي وتطبيقها

واالنتهاء منهما وذلك م  أجل اعتماد تقريري الفريقني 
 لف.أ ٦و  ٤العاممني املعنيني تالبندي  

كما تدركون مجيعًا رئيس الفريق العامل املعين 
اضطر لممغادرة  ،سان فرانسوا ماينتالبند الراتع السيد ج

وطمب مين أن أعمل كرئيس لالجتماع األخري لمفريق 
هل لديكم اعرتا   العامل املعين تالبند الراتع صباح اليوم.

 تقرر األمر عمى هذا النحو.عمى ذلك؟ ما م  اعرتا ، 

أعمق إذًا هذه اجلمسة العامة كي يتمك  الفريق 
عين تالبند الراتع والفريق العامل امل ألف ٦العامل املعين تالبند 

م  عقد اجتماعهما األخري تغر  اعتماد التقارير، وتعد 
 ذلك سنستننف اجلمسة العامة.

وأعم  تالتايل تعميق اجلمسة السادسة والثالثني تعد 
 الثمامنائة لمجنة الفرعية القانونية.

 ٣٣/١٠اجلمسة يف حوايل الساعة  ُعمقت

 ١٤/١١استؤنفت اجلمسة يف حوايل الساعة 

دون صوت ترمجة فورية لمغة العرتية، استؤنف [؟ت
اجتماع اجلمسة السادسة والثالثني تعد الثمامنائة، حيث تدأ 
الرئيس تقوله تنن االجتماع قد تدأ وتنن السيد فيمو سوف 
ينخذ الكممة. تدأ السيد فيمو كممته وتعدها حبوايل دقيقة 

 تدأت الرتمجة الفورية ترتمجة تيان السيد املتحدث؟].

 –تماد تقرير فريق العمل المعني بالبند ستة ألف اع
 تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
ثالث الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): ... و 

اجتماعات واستطاع أن يطور تعض التوصيات وتعض 
ألعمال يف املستقبل املقررات اليت تشكل أساسًا جيدًا ل

رعية عندما تمتئم يف الدورة احلادية واخلمسني لمجنة الف
 القانونية يف السنة القادمة.

إن تقرير الفريق العامل الذي أقره األعضاء يرد يف 
ويسرين أن  A/AC.105/C.2/2011/DEF/L.1الوثيقة 

 أقدم لكم هذا التقرير.
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تقرير (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تالوثيقة  لفأ ستةالفريق العامل تشنن البند 
A/AC.105/C.2/2011/DEF/L.1،  هل يل أن أعترب أن

إن  ؟لفأ ٦المجنة الفرعية تؤيد تقرير الفريق العامل تشنن 
لقد انتهينا يف  .قد أُقرستة ألف تقرير الفريق العامل املعين تـ

ة األمم املتحدحالة معاهدات " لفأ ٦النظر يف البند 
 ".اخلمس املتعمقة تالفضاء اخلارجي

حالة  -اعتماد تقرير فريق العمل المعني بالبند الرابع 
المتعلقة بالفضاء معاهدات األمم المتحدة الخمس 

 هاالخارجي وتطبيق

ونود أن نستمر وننتهي م  النظر م  البند الراتع 
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعمقة تالفضاء "

أود  .تغية اعتماد تقرير الفريق العامل "طبيقهااخلارجي وت
اآلن أن أقدم لك  تقرير تشنن البند الراتع م  جدول 

كما تعرفون   .األعمال تصفيت الرئيس املؤقت لمفريق العامل
اضطر نس فإن رئيس الفريق العامل السيد جان فرانسوا ماي

اعتماد تقرير عمى أن يغادر فيينا وطمب مين أن أساعده 
ق العامل والذي أعد أثناء رئاسته إىل الفريق وامسحوا يل الفري

 .أن أقدم لكم التقرير نياتة عنه

ويسرين أن أحيطكم عممًا أن الفريق العامل املعين 
تالبند الراتع يف هذه الدورة لمجنة الفرعية القانونية كان تناًء 

عقد الفريق العامل مخسة اجتماعات استطاع أثناءها  ،لمغاية
إن تقرير  متينًا لعمل الفريق يف املستقبل. أساساً أن يعد 

الفريق العامل الذي أقر م  تني أعضائه جتدونه يف الوثيقة 
A/AC.105/C.2/2011/TRE/L.1. 

يسرين أن أقدم لكم التقرير لمجنة الفرعية م  
أود أن أقرتح عميكم اعتماد تقرير الفريق ، أجل اعتماده

جدول األعمال والوارد يف العامل املعين تالبند الراتع م  
هل يل أن  ،A/AC.105/C.2/2010/TRE/L.1الوثيقة 

أعترب أن المجنة الفرعية تعتمد تقرير الفريق العامل املعين 
إذًا أقر تقرير ؟ تالبند الراتع م  جدول األعمال تعد تعديمه

 .الفريق العامل املعين تالبند الراتع

جدول لقد فرغنا م  النظر يف البند الراتع م  
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعمقة "أعمالنا 

 "تالفضاء اخلارجي وتطبيقها

 اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية

واآلن ننتقل إىل اعتماد تقرير المجنة الفرعية 
لنبدأ تاعتماد تقرير المجنة  ،املندوتون األفاضل القانونية.

رير فقرة فقرة ونبدأ وسوف نتناول التق ،الفرعية القانونية
تاجلوء األول م  التقرير وهو وارد يف الوثيقة 

A/AC.105/C.2/L.284،  وهذا اجلوء يتناول افتتاح الدورة
اعتماد تقرير اهليئة العامة . احلضورو  جدول األعمالوإقرار 

الفرعية والقانونية، التبادل العام لآلراء، حالة املعاهدات، 
إىل ، املنظمات احلكومية الدولية واملعمومات املتعمقة تننشطة

اجلمهورية  A/AC.105/C.2/L.284أكرر الوثيقة  آخره.
 .هلا الكممة ةالتشيكي

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
شكرًا سيدي الرئيس، لقد أتيح فورية م  المغة اإلنكميوية): 

فرصة ، ولك  مل تتح لنا لوفدي احلصول عمى هذه الورقة
 .هذه الوثيقة حىت نتحقق م  دقة الصياغة مطالعة

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 لقراءة النص؟ سنمنحكم مخس دقائق هل يكفي

 دقائق الستعرا  الوثيقة. مخسعمقت اجلمسة، 

 ٢٤/١١اجلمسة يف حوايل الساعة  ُعمقت

 ٣٥/١١استؤنفت اجلمسة يف حوايل الساعة 

السادة المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  الرئيس 
هل لديكم الوثيقة؟ نبدأ إذًا تالوثيقة  ،أعضاء الوفود

A/AC.105/C.2/L.284. 

 .واحدفقرة الاملقدمة، 

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

وننتقل إىل الفقرة  ،ننتقل إذًا إىل الفقرة الثالثة
عشر فقرة  ة هي اثىنواحد، إذًا لدينا فقرات فرعيالفرعية 

 .ال اعرتا  ،فرعية يف إطار هذه الفقرة الثالثة
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ننتقل إذًا تعد اعتماد هذه الفقرة إىل الفقرة 
 .الكممة لألمانة الراتعة.

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

مما جيعل  ،يف اسرتاليا واليونانشكراً، يف هذه الفقرة نض
 .األعضاء احلضور أرتعة ومخسون عضواً 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .اعتمدت

 .ال اعرتا  ،إذاً ننتقل إىل الفقرة اخلامسة

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،الفقرة السادسة

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،الفقرة الساتعة

 .اعتمدت ،اعرتا  ال ،ننتقل إىل الفقرة الثامنة

 ، ال اعرتا .ننتقل إىل الفقرة التاسعة

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،الفقرة العاشرة

 ا .ال اعرت  ،الفقرة احلادية عشر

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،الفقرة الثانية عشر

"، التبادل العام لآلراء"الفقرة الثالثة عشر يف 
 .تولندا

ية (مجهورية تولندا) (ترمجة فور السيد ل. كوالغا 
م نك  هنا يف ، شكراً يا سيادة الرئيسم  المغة اإلنكميوية): 

وأفاد زميمي أنه أتدى تيانًا يف إطار  ،األسبوع املاضي
 " ومل يذكر اسم تولندا هنا.التبادل العام لآلراء"

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ف وتضي تصحح هذاوف وأنا واثق أن األمانة س ،لبولندا
 اعتمدت. ؟ال اعرتا  ،تولندااسم 

اجلمهورية  تقل إذًا إىل الفقرة الراتعة عشر،نن
 .التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
سيادة يا شكراً، قد ختين الذاكرة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

لك  الرئيس نوه أن كًال م  المجنة والمجنة الفرعية و  ،الرئيس
 .هذا ما ال أفهمه ،يف هذا العام دورتما اخلمسنيتعقدان 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 واألمانة هلا الكممة. تاذ كوتاللألس

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

التشيكية حمق متامًا هذا خطن  ممثل اجلمهوريةالسيد شكراً، 
رة كما أن هناك إشا  .إدارة التحرير وليس األمانة هفي توقع

يف الفضاء اإلنسان لتحميق إىل االحتفال تالعيد اخلمسني 
إذًا سنتمو عميكم الفقرة كما  ،والطريان يف الفضاء اخلارجي

وسوف نعيدها عمى مسامعكم يف حرير قدمناها قسم الت
 جويالً.شكراً  ،وقت الحق

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا نرتك ، وشكرًا لمجمهورية التشيكية، مسيد هيدمانل

ال اعرتا ،  الفقرة اآلن وننتقل لمفقرة اخلامسة عشر.
 .تعتمدا

 .اعتمدت ،الفقرة السادسة عشر، ال اعرتا 

الفقرة الساتعة عشر، املممكة العرتية السعودية 
 .تفضل

(املممكة العرتية السعودية) لسيد أ. ترابزوني ا
معذرة نعود لمفقرة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

يف السودان [؟يتعذر مساعها؟] السادسة عشر، هناك أناس 
والباكستان واملممكة العرتية السعودية وذكرنا هذا يف إطار 

نود إذًا أن يضاف امسهم هنا لو مسحتم،  ،تبادل اآلراء
 كراً جويًال.ش

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لمسيد ممثل املممكة العرتية السعودية، األمانة سوف ستعطينا 

الباكستان نا املعمومات، إضافة أن[؟يتعذر مساعها؟] ت
ثالث دول أضيفت،  ،والسودان واملممكة العرتية السعودية
 مدت.اعت ،هل هناك تعميقات أخرى، ال اعرتا 
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ال  ،ننتقل مرة أخرى إىل الفقرة الساتعة عشر
 .اعرتا 

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،الفقرة الثامنة عشر

 .ال اعرتا  ،ننتقل إىل الفقرة التاسعة عشر

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،ننتقل إىل الفقرة عشري 

فنوويال  ،ننتقل إىل الفقرة الواحدة والعشري  
 .تفضل

نوويال البوليفارية) (مجهورية فالسيد م. كاستيللو 
 ،أشكرك يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

تغيري طفيف يف هذه الفقرة الواحدة والعشري  يف السطر 
ويف السطر الثاين  .الثالث حتديدًا ورد ذكر القطاع اخلاص

القطاع اخلاص تدل ويضاف النص تالمغة العرتية) يف (
 .القطاع غري احلكومي

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
لمسيد ممثل فنوويال عمى هذا التعديل، األمانة سوف تضيف  

 كممة القطاع غري احلكومي.

هل لديكم أي تعميق عمى هذه الفقرة؟ ال 
 .اعتمدت

(وقد أخطن  ،ننتقل إىل الفقرة الثانية والعشري 
، )الواحدة والعشري  وصحح لنفسهالرئيس وقال الفقرة 
 .ال اعرتا  ،الفقرة الثانية والعشرون

 .ال اعرتا  ،ننتقل إذاً إىل الفقرة الثالثة والعشري 

 .ال اعرتا  ،ننتقل إىل الفقرة الراتعة والعشري 

السيد ممثل  تقل إىل الفقرة اخلامسة والعشري ،نن
اجلمهورية التشيكية يود احلديث ع  الفقرة الراتعة 

 .والعشري 

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
مالحظة  فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً يا سيادة الرئيس،

... عمى أن نورد أوًال ، فقد دأتنا تسيطة ع  ترتيب الفقرات

مث تعد ذلك ... أو آراء الموعات اليت تتعمق تآراء الوفود 
 .آراء الوفودمبا يف ذلك 

إذاً كميوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلن الرئيس
شكراً  ،الفقرة الراتعة والعشرون تسبق الفقرة الثالثة والعشري 

إذاً ورية التشيكية هل هنالك تعميقات؟ لمسيد ممثل اجلمه
سنعكس الرتقيم تالنسبة لمفقرتني الثالثة والعشري  والراتعة 

 ويال.فنو  ،والعشري 

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد م. كاستيللو 
 ،شكرًا يا سيادة الرئيسة فورية م  المغة اإلسبانية): (ترمج

ندع سبعة والسبعني، رمبا أنا هنا أحتث تالنياتة ع  جمموعة الـ
الفقرة الثامنة والثالثني تعد الفقرة الثالثة هذا ... ندع 

[؟يتعذر  والعشري  ونسميها فقرة ثالثة وعشري  مكرر.
لفرعية ع المجنة اممساعها؟] ينبغي أن المجنة و وإىل آخره 

لقانونية والتطورات العممية انب او العممية وذلك لتناول اجل
 هذا قد ورد يف إطار البند الثالث.وإىل آخره و 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .األمانة، لمسيد ممثل فنوويال

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

أوًال سوف حتل  ،تتنكد األمانة م  صحة كل شيء هنا
الفقرة الثالثة والعشري  والراتعة والعشري  سوف يتبادالن 

 .يسبق رأي الوفد الواحدجمتمعة األماك  ألن رأي الوفود 

هذه الفقرة سوف تنيت  ،أما الفقرة الثامنة والثالثني
عشري  هي أرتعة و الثة والعشري  اجلديدة اليت تعد الفقرة الث

الفقرتني ني القدمي، إذًا هذه سوف تنيت تحسب الرتتيب 
 شكراً. ،األماك ا أو تدلت المتني تغريت

راً شك(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لديكم تعميقات أخرى لألمانة عمى هذه املعمومات، هل 

ارقان تغيري لألرقام ليس إال،  جمردإنه عمى هذه التغيريات؟ 
  إذاً اعتمدت. ، اعرتا الفقرات، ال

 ،نتقل إىل الفقرة اخلامسة والعشري ، ال اعرتا 
 .األمانة اعتمدت.
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وهي ما زالت  عودة تالوفود إىل الفقرة الراتعة عشر
نص الفقرة عمى النحو التايل تعد  معمقة يف هذا الفصل.

ة العشري  تعد املائة الثامنة طبيعة احلال، ويف اجلمستتعديمها 
مارس تقدم الرئيس /املعقودة يف الثام  والعشري  م  آذار

تبيان أترز فيه االحتفال تالدورة اخلمسني لمجنة الفرعية 
تالعيد اخلمسني لمرحالت املنهولة  ٢٠١١واالحتفال يف 

الستخدامات السممية لمجنة ااخلمسني لعيد لمفضاء وا
 يف العمل يفأيضًا الرئيس   ، واستفالمفضاء اخلارجي

[؟يتعذر إن الرئيس و  المجنة الفرعية يف هذه الدورات.
ذلك نورد إشارة هنا مث تعد يف احملاضرة غري احملررة مساعها؟] 
هذا هو النص املقرتح أن حيل  ،إىل آخرهز legalأن كوتوس 

 حمل الفقرة الراتعة عشر احلالية.

شكراً، يوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكم الرئيس
 .اجلمهورية التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
ص الذي فورية م  المغة اإلنكميوية): نعم، أوافق عمى الن

ولكين سوف أكون سعيدًا لو أننا  ،تمته عمينا األمانة لمتو
[؟يتعذر أصدرنا هذا النص كتعديل عمى مشروع التقرير يف 

أما  .ديل ألن هذا مبثاتة تغيري كبرييف شق التعمساعها؟] 
فهذا نص  ،التغيريات األخرى فكانت تغيريات شكمية

 شكراً جويًال. نجديد متاماً 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا سوف نواصل ، لمجمهورية التشيكية عمى هذا التعميق

 .اآلن

 ،ا ال اعرت  ،وننتقل إىل الفقرة السادسة والعشري 
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،الفقرة الساتعة والعشري 

 ،ال اعرتا  ،ننتقل إىل الفقرة الثامنة والعشري 
 .اعتمدت

وهناك الفقرات الفرعية  ،الفقرة التاسعة والعشرون
 .ال اعرتا  اء،إىل ث لفم  أ

 .اجلمهورية التشيكيةننتقل إىل الفقرة الثالثني، 

التشيكية) (ترمجة  (اجلمهوريةالسيد ف. كوبال 
دأتنا  شكراً، أرحب تالسرد الذيفورية م  المغة اإلنكميوية): 

هذه  ،ت عمى املعاهدات اخلمسعميه لمدول اليت وقعّ 
  .معمومات قيمة ميك  أن ترد أيضًا يف خمتمف املنشورات

كما أرحب تنص الفقرة اليت تتطرق إىل املنظمات احلكومية 
الوقت ذاته تإيضاح عمل الدولية ولكنين أرحب أيضًا يف 

[؟يتعذر املنظمات الدولية اليت قدمت إعال�ا حسب 
املتعمقة بذه واملبادئ ن قبول القواعد مساعها؟] تشن

 املعاهدات.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ممثل اجلمهورية التشيكية. هل لديكم أي تعميقات أخرى 

قت الحق لتناول هذه يف و  عمى الفقرة ثالثون؟ سنعود
 .األمانةالفقرة، 

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

ما تفهم األمانة األمور فإن اقرتاح اجلمهورية  شكراً، حسب
التشيكية يستهدف توضيح عدد املنظمات غري احلكومية، 

قم يف هذه الفقرة ونعود إليكم إىل هذه سوف ندرج إذًا الر 
 .الفقرة يف وقت الحق وتإمكاننا أن نواصل

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هذه عمى أخرى إذًا إن مل تك  لديكم تعميقات  ،األمني

 .نعتمدهاالفقرة سوف 

ما م   ،وننتقل إىل الفقرة احلادية والثالثني
 .اعتمدت، اعرتا 

 .اعتمدت ،رة الثانية والثالثونالفق

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الثالثة والثالثون

 ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الراتعة والثالثون
 .اعتمدت

 ، فنوويال.لفقرة اخلامسة والثالثونا

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد م. كاستيللو 
، شكرًا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 
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حنيمكم هنا إىل الفقرة الراتعة والثالثني يف السطر الراتع هناك 
توايد مشاركة القطاع  ،إشارة مرة أخرى لمقطاع اخلاص

ونود أن نستبدل القطاع اخلاص تالقطاع غري  ،اخلاص
ويف الفقرة اخلامسة والثالثني األمر ذاته ينسحب   .احلكومي
القطاع اخلاص يف السطر عندما نقول كيانات  .كذلك

 الثاين عمينا أن نقول كيانات غري حكومية.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
الفقرة   اعتمدت، هل هناك أي تعميقات أخرىلفنوويال، 

 .كما عدلتها فنوويال

املممكة  ،وننتقل إىل الفقرة السادسة والثالثني
 .العرتية السعودية

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

عبارة غري حكومي عبارة غري واضحة فهناك قطاع خاص 
وتالتايل أعتقد أنه عمينا أن نبقي عمى عبارة  ،وقطاع عام

 القطاع اخلاص، شكراً.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ممثل املممكة العرتية السعودية، شيمي، سعادة سفري لسيد ا

 .تفضل ،شيمي

(مجهورية شيمي) (ترمجة فورية السيد أ. أ. البي 
شكرًا سيادة الرئيس، وفد شيمي يف م  المغة اإلسبانية): 

أشار  "التبادل العام يف اآلراء"البيان الذي أدىل ته يف إطار 
دم عبارة القطاع إشارة حمددة إىل القطاع اخلاص واستخ

وكي نعكس ما أدلينا ته عمينا أن نبقي عمى القطاع  ،اخلاص
وهنا أوافق عمى ما جاء عمى لسان السيد ممثل  .اخلاص

عبارة غري حكومي عمى املستوى  ،املممكة العرتية السعودية
جيب أن خنشى استخدام ال و  ،متعدد األطراف معناها ثقيل

مني العام الساتق لألمم عبارة القطاع اخلاص وأذكر تنن األ
املتحدة قد أطمق مبادرة العهد الدويل وهذه املبادرة كانت 
تستهدف التآزر ما تني منظومة األمم املتحدة والقطاع 

 .وتالتايل فإنين أؤيد اقرتاح املممكة العرتية السعودية ،اخلاص
م  جانبنا نفضل أن نقول هنا القطاع اخلاص ومعىن هذه 

 شكراً. ،متاماً لكافة احلضورالعبارة معىن واضح 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): أشكر الرئيس 
شيمي عمى هذا التعميق، هل لديكم أي سعادة سفري 
 .األمانة تعميقات أخرى؟

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

السادة األعضاء املوقرون، مثة ثالث ، رئيسشكرًا سيادة ال
فقرات اقرتح تشن�ا أن نستبدل القطاع اخلاص تالقطاع غري 

الفقرة احلادية والعشرون والفقرة الراتعة والثالثون  ،احلكومي
هذه الفقرات تعكس عمى ما  .والفقرة اخلامسة والثالثون

تديت يف إطار المجنة يبدو وجهات نظر خمتمفة لموفود أُ 
إىل توافق رمبا املخرج حيث أننا مل نتوصل  .لفرعية القانونيةا

 هذا الشنن، رمبا املخرج يتمخص يف أن يطمب يف الرأي يف
السيد مندوب فنوويال هذا التغيري أي م  القطاع اخلاص إىل 

ويف  .القطاع غري احلكومي يف الفقرة اليت ختص تيان فنوويال
ى القطاع اخلاص  بقي عمى اإلشارة عمالفقرات األخرى نُ 

ميكنك رمبا سيادة  ،كما جاءت عمى لسان الوفود املعنية
الرئيس أن تسنل السيد مندوب فنوويال أن نغري ذلك يف 

وتعد ذلك نرى ما إذا كان األمر  ،الفقرة احلادية والعشري 
ولك  ما م   ،ينسحب عمى الفقرة الراتعة والثالثني أم ال

سوف نبقي عمى ثني شك أننا يف الفقرة اخلامسة والثال
 عبارة القطاع اخلاص.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
حسنًا الفقرة اخلامسة  هل لديكم أي تعميقات؟ ،األمني

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،والثالثون

 اعتمدت.، وننتقل إىل الفقرة السادسة والثالثني

وسي، ني واالحتاد الر الص ،الفقرة الساتعة والثالثون
 الصني أوالً.

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيدة ك. بان 
، شكرًا سيادة الرئيسفورية م  المغة الصينية واإلنكميوية): 

وفقًا ملا دونت م  مالحظات تشنن هذه الفقرة أثناء 
عدد م  الوفود أعرب ع  رأيه يف هذا الشنن  ،املناقشات

طويل يف هذا  ولقد تقدمنا تبيان ،مبا فيها وفد الصني
ونعتقد عمى ضوء البيان الذي أدلينا ته أن هذه  .الشنن

آراء الوفود ونود  ،عمى النحو املناسب ،الفقرة مل تعكس
 .تالتايل أن ندخل عميها تعض التغيريات
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إذا ما مسحتم يل سيادة الرئيس سوف أقرأ تالمغة 
أعرب تعض الوفود ع  رأي مفاده أن أي ، اإلنكميوية
طور ية شاممة تشنن الفضاء اخلارجي ينبغي أن تُ اتفاقية عامل

مع  ،فاصمة ،بدف إجياد حمول لممسائل القائمة حالياً 
االحرتام الكامل ملبادئ األمم املتحدة املتعمقة تالفضاء 
 ،اخلارجي والواردة يف الصكوك القانونية اخلاصة تالفضاء

 نقطة.

إن مل تعكس هذه الصياغة ، السيد الرئيس
فبإمكانكم يف طبيعة  ،هات النظر الوفود األخرىاملقرتحة وج

وأدعو  ،احلال أن تعدلوا هذه الصيغة عمى النحو املناسب
الوفود األخرى أن تعدل إذا ما أرادت هذه الصيغة املقرتحة، 

 شكراً.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إىل السيدة ممثمة الصني عمى هذا االقرتاح، وأعطي الكممة 

 .االحتاد الروسي

(االحتاد الروسي) السيدة ل. ف. كاساتكينا 
لدي ، شكرًا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 
 .الصياغة ال ترضينا متاماً  ،تعميق خيص هذه الفقرة كذلك

هو احلل وتإمكاننا أن ولك  تعديل الصني ميك  أن يكون 
 نوافق عميه.

أشكر لمغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  االرئيس 
هل مثة تعميقات أخرى حول  .السيدة ممثمة االحتاد الروسي

مانة كي تقرأ الفقرة تصيغة أعطي الكممة لأل هذه الفقرة؟
 جديدة.

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

نة م  صحة الصيغة، الفقرة الساتعة ثبت األماتكي ت  ،شكراً 
أعرب تعض الوفود ع  رأي ، هي التالية ،والثالثون املقرتحة

مفاده أن أي اتفاقية عاملية شاممة تشنن الفضاء اخلارجي 
طور بدف إجياد حمول لممسائل القائمة حالياً ينبغي أن تُ 

وتاحرتام كامل لممسائل األساسية الواردة يف معاهدات 
تصويب، سنقرأ  دة املتعمقة تالفضاء اخلارجي.األمم املتح

، سوف أقرأ تبطء، وعندما أصل إىل اجلوء الذي أصوب
أعرب تعض الوفود ع  رأي مفاده أن اتفاقية عاملية شاممة 
تشنن الفضاء اخلارجي ينبغي أن تطور بدف إجياد حمول 

لممسائل القائمة حاليًا مع احرتام كامل لممبادئ األساسية 
الفضاء ت معاهدات األمم املتحدة املتعمقة الواردة يف
 اخلارجي.

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
السيد األمني عمى قراءة هذه الفقرة اجلديدة الثالثة والثالثني 

حسناً  ؟الوفدان موافقان ،وأسنل الصني واالحتاد الروسي
 ،ا وما م  اعرت  ،إن مل تك  لديكم تعميقات أخرى ،إذاً 

 .اعتمدت

 .اعتمدت ،وننتقل إىل الفقرة الثامنة والثالثني

 ،ما م  اعرتا  ،الفقرة التاسعة والثالثون
 .اعتمدت

 .الكممة لمجمهورية التشيكية ،الفقرة األرتعون

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
شكراً أود أن أغري ترتيب عناصر فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تعض أى نضع أوًال الفقرات اليت نقول فيها ور ، تالفقرا
وتعد ذلك نتناول الفقرات اليت نبدأها تنتدي رأي  ،الوفود
وكذلك فإن التعديل الذي أدخمناه عمى الفقرة سبعة  .مفاده

صدر األمانة تشنن رمبا استطاعت أن تُ  ،وثالثني تعديل هام
در م  قبل أن تصأنا هذا التعديل والتعديل الذي اقرتحت 

 شكراً. ،corregendum، تصويباً 

ننتقل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .األمانة، إىل الفقرة األرتعني تاقرتاح اجلمهورية التشيكية

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

متامًا ما ينشده السيد ممثل  أود أن أستوضحشكراً، 
الفقرة الساتعة  .اجلمهورية التشيكية تالنسبة لرتتيب الفقرات

والثالثون أعرب تعض الوفود، والفقرة التاسعة والثالثون 
تشكل عام يف التقارير ترد الفقرات وفقاً  .أتدي رأي مفاده

الفقرة أعرب تعض الوفود أو  لممواضيع وليس وفقًا لبداية
هذه هي املمارسة اليت اعتدنا عميها  ه.رأي مفادب ع  أُعر 

وإن رغبتم يف تغيريها ففي طبيعة احلال األمانة سوف 
ولك  تالنسبة لمفقرتني سبعة وثالثني وتسعة  ،تستجيب
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وثالثني هذا ما وددت أن أوضحه لمسيد ممثل اجلمهورية 
 التشيكية.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .لتشيكيةاجلمهورية ا

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
كنت أحتدث ع  إعادة ترتيب  فورية م  المغة اإلنكميوية):  

أي كل الفقرات اليت تبدأ ترأى تعض  .كمها  ،كل الفقرات
 .الوفود وتعد ذلك الفقرات اليت نبدأ فيها وأتدي رأي مفاده

هذا وإذا ما فضمت األمانة أن ترتك  ،ولكنين ل  أصر
فم  أمانع يف  ،الرتتيب وفقًا لمموضوعات اليت مت تناوهلا

 .ذلك

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
جويًال لمسيد ممثل اجلمهورية التشيكية، هل لديكم أي 
 ،تعميقات أخرى عمى الفقرة أرتعني؟ ما م  اعرتا 

 .اعتمدت

  ما م ،وننتقل إىل الفقرة احلادية واألرتعون
 اعتمدت. ،اعرتا 

 .السيد هيدمان ،األمني

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

الفقرة  ،أود فقط أن أذكر تنن هناك فقرتني معمقتنيشكراً، 
عد األمانة وسوف تُ  ،الراتعة عشرة والفقرة الساتعة والثالثون

كي تتمك  كل الوفود م  التعرف عمى تعديل هذه   نصاً 
 .الفقرات تشكل واضح

األمانة  ،والثالثني ةوكذلك تالنسبة لمفقرة احلادي
سوف تدخل تعديًال طفيفًا تإدراج وضع املنظمات 

وسوف نضع عدد هذه  ،احلكومية الدولية اليت أعمنت قبوهلا
املنظمات ونقدم لكم صيغة جديدة لمفقرة احلادية 

هذا سيستغرق رمبا تعض الوقت وسنعود إليكم  .ثالثنيوال
وتنوي األمانة كذلك وضع  .بذه الفقرات املعدلة تعد فرتة

إن   ،عر  عمى الشاشةهذه الفقرات عمى ورقة سوف تُ 
كانت الوفود توافق عمى هذا اإلجراء فسوف نفعل كي 
نوفر تعض تكاليف الطباعة وسوف نعر  لمنصوص عمى 

يعة احلال إن كانت الوفود تعرت  ولك  تطب .الشاشة
 .فسيسرنا أن نطبع هذه الفقرات ونعممها

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .شيميالسيد ممثل شيمي، سعادة سفري  لألمني.

(مجهورية شيمي) (ترمجة فورية السيد أ. أ. البي 
 ما م  اعرتا  ،شكرًا سيادة الرئيسم  المغة اإلسبانية): 

ونود أن �نئ األمانة عمى هذه الفكرة  .عمى هذا االقرتاح
 املمتازة اليت تسمح لنا تتحقيق الوفورات.

شكر أ(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 سعادة سفري شيمي عمى هذا التعميق.

ممة وأعطي الك ،ننتقل إىل الفقرة الثانية واألرتعني
 لألمانة.

مكتب األمم املتحدة (أمانة السيد ن. هيدمان 
لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 
شكراً، كسبًا لموقت سوف أعطيكم تعض املالحظات 
التحريرية خبصوص الفقرتني الثانية واألرتعني والثالثة 

عمًال تقرار  ،يف الفقرة الثانية واألرتعني سنقول .واألرتعني
المجنة الفرعية يف البند  نظرت ،٦٥/٩٧اجلمعية العامة 
منتظم يف كبند   ،وتعد ذلك نضع العنوان ،التاسع وعنوانه
إذًا سنضع يف البند التاسع يف السطر  جدول أعماهلا.

األول، وهذه الصيغة سوف تنسحب عمى كل أجواء 
 .التقرير

هناك كذلك  ،أما تالنسبة لمفقرة الثالثة واألرتعني
مت تقدمي لفقرة تنكممها، ، سنقرأ اتعديًال صياغيًا طفيفاً 

اإليسا وراتطة تيانات م  ممثمي وكالة الفضاء األوروتية 
 .يف إطار البند التاسعوانرتسيوتنك  ILAالقانون الدويل 

ا مت تقدمي تيانات ذات صمة بذ ،وأثناء التبادل العام لآلراء
  االحتاد الدويل لممالحة البند كذلك م  جانب املراقبني ع

وسوف نضع   ،عهد الدويل لقانون الفضاءالفضائية وامل
هذه  .كذلك مؤسسة الفضاء ومؤسسة العامل اآلم 

الفقرات اليت تعكس البيانات فقرات جديدة تالنسبة لتقرير 
المجنة الفرعية القانونية عمى أساس قرار اختذ يف العام 

تاإلضافة إىل أننا غرينا تعض املوظفني يف قسم  ،املاضي
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نح  نتاتع األمر ع  كثب كي نظل عمى وتالتايل ف ،التحرير
 .نفس األسموب تالنسبة لوضع التقرير

إذًا هذه هي التعديالت التحريرية اليت تدخل عمى 
 الفقرتني اثنني وأرتعني وثالثة وأرتعني.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الربازيل

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكرًا سيادة مية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): الربازي

الرئيس، يف الصيغة اإلسبانية االحتاد الدويل لممالحة 
عمينا أن نغري  .جاء اسم االحتاد تشكل خاطئ ،الفضائية

وهذا ينسحب لمغة ( .ترتيب الكممات يف اسم هذا االحتاد
 )اإلسبانية فقط

شكراً  ية):(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميو الرئيس 
هل لديكم أي تعميقات عمى الفقرتني اثنني  ،لمربازيل

 وأرتعني وثالثة وأرتعني؟

 ،ما م  اعرتا  ،أوالً نية واألرتعون الفقرة الثا
 .اعتمدت

تالتصويبات اليت أدخمتها  ،الفقرة الثالثة واألرتعون 
 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،األمانة

 ،ا ما م  اعرت  ،الفقرة الراتعة واألرتعون
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،اخلامسة واألرتعون

 ،ما م  اعرتا  ،الفقرة السادسة واألرتعون
 .اعتمدت

 ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الساتعة واألرتعون
 .اعتمدت

 . ILAممثمة الـ ،الفقرة الثامنة واألرتعون

(راتطة القانون الدويل) (ترمجة السيدة م. ويليامز 
أود أن ، شكرًا سيادة الرئيسنكميوية): فورية م  المغة اإل

أضيف كممة واحدة كي أوضح متامًا اختصاصاتنا يف هذا 
وهذا مرتبط مبا  .راتطة القانون الدويل، اختصاص السياق

جاء يف الفقرة اخلامسة والثالثني حول كيانات القطاع 
وتعد اإلشارة إىل الفريق  ،يف السطر الثالث .اخلاص

عمينا أن نقول يف جمال  ،وية املنازعاتاالستشاري املعين تتس
 واملرتبطة تقانون الفضاء.األنشطة اخلاصة 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ملمثمة راتطة القانون الدويل، هل لديكم أي تعميقات أخرى 

إذًا فقرة تعد  اعتمدت، عمى هذه الفقرة الثامنة واألرتعني
 .يمياموتعديل الدكتورة و 

 .اعتمدت  وننتقل إىل الفقرة التاسعة واألرتعين

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة مخسون

فنوويال هلا  اعتمدت. ،الفقرة احلادية واخلمسون
 .الكممة

(مجهورية فنوويال البوليفارية) السيد م. كاستيللو 
شكرًا سيدي (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية واإلنكميوية): 

التبادل العام  ، اجلوء الثاين م  التقريرأعود إىل، الرئيس
 ،وأود أن أضيف فقرة تعد الفقرة الثانية والعشري  .لآلراء

وسوف أعطي  ،المغة اإلنكميويةتمو تعمى النحو التايل وأ قرأتُ 
 النص لألمانة.

أعرب تعض الوفود ع  رأي مفاده أن اإلطار 
صول حالقانوين الدويل ينبغي أن يتطور ليشمل تداتري تقيد 
وينبغي  ،أو وصول الدول ذات القدرات الفضائية اجلديدة

 ،أن متنع ما يعرقل تعويو تناء القدرات يف البمدان النامية
أستطيع أن أعطي هذا النص  ).املندوب تسرعة فائقة(يقول 

 .إىل األمانة لتعرضها عمينا فيما تعد

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
بحثه سوف تعد هذا النص وتوزعه عمينا لن، واألمانة لفنوويال

 .إيران هلا الكممة فيما تعد.

 سالمية)إل(مجهورية إيران اشفاغ ع. السيد 
أود ، شكراً سيدي الرئيس :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

أن أعود تكم إىل الفقرة الثالثة والثالثني فهذه هي املرة 
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اعتماد  ،soft lawاألوىل اليت تتكمم ع  صكوك قانونية لينة 
أرجو شرح معىن هذه العبارة  .ممومة غريصكوك قانونية لينة 

هذه املرة األوىل اليت أرى فيها هذه  ؟ما هو املقصودهنا 
 هذا املفهوم. العبارة أرجو شرح

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
السيد مندوب إيران لو طمبت تعديل هذه ، ملندوب إيران

 .يرانإ ،لفقرة أرجو أن تعطي لألمانة رأيكا

 سالمية)إل(مجهورية إيران اشفاغ ع. السيد 
شكراً، ما أطمبه هو  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

إنين ال أتذكر  ؟. ملاذا نستخدم هذه العبارة هناتوضيح
إنين ال أفهم الصمة تني هذه  ،هنا استخدام هذه العبارة

. ما نطمبه هو هذه الفقرةيف العبارة وما يرد م  معىن 
 .التوضيح فقط

كراً ش :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .املممكة املتحدة لتعمق إليران.

لربيطانيا املممكة املتحدة (مستشار س. السيد 
(ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية) 

هاتني حذفنا أعتقد أننا لو  .شكراً، جمرد اقرتاح :اإلنكميوية)
إذًا لو  .الكممتني ال يؤثر ذلك عمى املقصود م  هذه الفقرة

هذه العبارة تعض االلتباس رمبا حنذف هذه العبارة  أثارت
 م  النص.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .لممممكة املتحدة، الربازيل

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
شكراً، ما هي مية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): الربازي

 الكممتني اليت ننوي حذفهما م  النص؟

املممكة  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 املتحدة ليشرح.

لربيطانيا املممكة املتحدة (مستشار س. السيد 
(ترمجة فورية م  المغة العظمى وآيرلندا الشمالية) 

إذاً حنذف قانونية لينة،  ،قانونية لينة ،soft law :اإلنكميوية)
 .والنص يبقى اعتماد صكوك غري ممومة

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
هل م   ،مممكة املتحدة تالنسبة لمفقرة الثالثة والثالثنيلم

أن حنذف هاتني  ؟تعميق آخر عمى اقرتاح املممكة املتحدة
 إذاً تقرر ذلك. ،الكممتني قانونية لينة، ما م  اعرتا 

لقد اعتمدنا اجلوء األول م  ، املندوتون الكرام
سوف نعود إىل هذا اجلوء لنعتمد الفقرات  عوتالطب ،التقرير

 .ألخرى املعمقةا

وننتقل اآلن إىل اعتماد اجلوء الثاين م  مشروع 
 A/AC.105/C.2/L.284التقرير وهو وارد يف الوثيقة 

إن هذا اجلوء م  مشروع التقرير يتضم   الضميمة األوىل.
األمور املتصمة تتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده 
يف  وطبيعة واستخدام املدار الثاتت تالنسبة لألر  والنظر 

كيفية ضمان االستخدام الرشيد والعادل لممدار الثاتت 
لألر  دون املساس تدور احتاد االتصاالت الدويل والتبادل 
العام لممعمومات تشنن اآلليات الوطنية املتعمقة تتداتري 

 .التخفيف م  حطام الفضاء

هل حصمتم مجيعًا عمى نص م  هذا اجلوء؟ 
ضميمة ال A/AC.105/C.2/L.284الوثيقة املعنية هي 

 .، إذاً نتناول الفقرة األوىل م  هذه الوثيقةاحدو 

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة األوىل

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الثانية

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الثالثة

 .أقرت ،الفقرة الراتعة ما م  اعرتا 

 اءتلف و وبا الفقرات الفرعية أ ،الفقرة اخلامسة
 .لمربازيل الكممة .جيمو 

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
أود لو  ،شكراً مية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): الربازي

إن وفد الربازيل  .أن أعود تكم إىل الفقرة الثانية مسحت
المسنا  ، ولك  ال ذكرتناول الكممة تشنن هذا املوضوع

قط وقد تكممنا ساسم الربازيل  .ضم  الوفود اليت حتدثت
 .تالفعل ع  هذا املوضوع
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أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
مندوب الربازيل عمى هذا التعميق، وتالطبع سوف نضيف 

 .الفقرة الثانيةاسم الربازيل إىل 

 يم،جاء و تلف و الفقرة اخلامسة وفقراتا الفرعية أ
 .أقرت ،ما م  اعرتا 

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة السادسة

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الساتعة

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الثامنة

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة التاسعة

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة العاشرة

ما م  اعرتا  عمى الفقرة  ،احلادية عشرالفقرة 
 .أقرت ،احلادية عشر

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الثانية عشر

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الثالثة عشر

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة الراتعة عشر

 .أقرت ،الفقرة اخلامسة عشر

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة السادسة عشر

 .أقرت ،اعرتا ما م   ،الفقرة الساتعة عشر

الواليات املتحدة األمريكية  ،الفقرة الثامنة عشرة
 .حول الفقرة الثامنة عشرة

(الواليات املتحدة ماكدونالدز س. السيد 
شكراً، أقرتح  :مغة اإلنكميوية)(ترمجة فورية م  الاألمريكية) 

فقد قدمنا هذا األمر  ،أن حنذف الفقرة الثامنة عشرة ترمتها
أقرتح  .لك  ال ينسجم هذا النص مع تاقي التقرير ،يف تياننا

 شكراً. ،عميكم أن حنذف الفقرة الثامنة عشر

أشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
الواليات املتحدة، هل م  تعميق آخر؟ إذًا سوف  ممثل

 أقرت. ،حنذف الفقرة الثامنة عشر، ما م  اعرتا 
 .اجلمهورية التشيكية

(ترمجة (اجلمهورية التشيكية) كوبال ف.  السيد 
أود أن أعود تكم لو مسحتم إىل : فورية م  المغة اإلنكميوية)

 ،الفقرة السادسة عشر، هنا يف الفقرة السادسة عشر، عفواً 
هنا  .معذرة ،تل الساتعة عشرة ،ليست السادسة عشرة

ولك   ،املادة الثانية م  معاهدة الفضاء اخلارجي نشري إىل
وأود أن أقرتح يف السطر الثاين نقول  ،االقتباس خمتصر هنا

أو ع   ،فاصمة ،ال خيضع لمتممك الوطين تدعوى سيادة
 .أو تني شكل آخر ،فاصمة ،طريق االستخدام أو االحتالل

إذًا أود أن أصوب هذا  هذا هو ما ورد حرفيًا يف هذا املبدأ.
 ليتمشى مع الصيغة املعتمدة.النص 

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
ملمثل اجلمهورية التشيكية، إذًا سوف جنري التصحيح الالزم 

 .األمني عمى النحو الذي تقدم ته األستاذ كوتال.

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

فإن الفقرة الساتعة عشر  ،أذكر أنه م  وجهة نظر األمانة
ولك  م   .هذه مسنلة ،تعكس ما اقتبسناه م  تيانات

شيكي عمى حق تالطبع تالنسبة ناحية أخرى فإن الوفد الت
  ...وسوف تتمو األمانة،  ،لصيغة املعاهدة نفسها

 )األمني يتوقف ع  الكالم(

ألن هناك  ،سوف نعود إىل هذا النص ،عفواً 
تكمم ع  االستخدام املتكرر م  ، وهناك تعض املسائل هنا

سوف نعود إىل هذه املسنلة و فهذه عبارة وردت يف نقاش 
 نعرضها عمى الشاشة.يف وقت الحق وسوف 

إذاً : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)رئيس لا
 .سوف نعود إىل هذه الفقرة يف وقت الحق

 .أقرت ،ما م  اعرتا ، الفقرة التاسعة عشر

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،الفقرة عشرون
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 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،الفقرة احلادية والعشرون

انتهينا م  هذا اجلوء وسوف نعود إىل تعض 
دمها لنا األمانة ونواصل النقاط اليت وضعناها جانبًا حىت تق

 اعتماد ما تبقى م  التقرير تعد ظهر اليوم.

سوف أرفع اجلمسة اآلن وقبل  ،املندوتون الكرام
ذلك أود أن أحيطكم عممًا تربنامج عممنا تعد ظهر اليوم 

سوف جنتمع يف الثالثة تعد الظهر متامًا حينها  .وصباح الغد
حات إىل اقرتا"سوف نواصل النظر يف البند الثاين عشر 

المجنة تشنن تنود جديدة تنظر فيها المجنة الفرعية 
لو توفرت الوثائق جبميع المغات حني ذاك سوف  "،القانونية

تقرير المجنة الفرعية  نقبل عمى اعتماد ما تبقى م 
 .هل م  تعميق عمى هذا الربنامج املقرتح؟ ال .القانونية
 لبعض البالغات.األمني 

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

 M7القاعة يف الثانية يف الساعة  ،شكرًا سيدي الرئيس
مشاورات غري رمسية يرأسها رئيس المجنة الفرعية تشنن 
االقرتاح املقدم م  االقرتاح التشيكي تشنن تند جديد تشنن 

الساعة الثانية  ء.بادئ التوجيهية خلفض حطام الفضاامل
 .القاعة سبعة

أي  ،عندما ننيت إىل ذلك البند ،تعد ظهر اليوم
سوف نواصل وننتهي م  اعتماد تقرير المجنة الفرعية 

عمقة  نعود إىل الفقرات املتبقية املمثواحد، الوثيقة ضميمة 
تاقي أجواء التقرير مل  ،يف الوقت حسب الظروف احلالية

لقد قدمنا كل هذه  .المغات الرمسيةكل تصل تعد ت
النصوص لقسم التحرير والرتمجة مع احتمال إضافة فقرات 

املتبقية م   ولك  األجواء ،أخرى تشنن البند الثاين عشر
 التقرير سوف تكون جاهوة صباح الغد.

سوف نعتمد تقرير الفريق العامل  ،غدًا يف الصباح
 املعين تالبند احلادي عشر م  جدول األعمال.

 ،شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
 رفعت اجلمسة ونعاود يف الساعة الثالثة تعد الظهر.

 ٥٨/١٢اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


