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COPUOS/LEGAL/T.837 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ رير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣٧ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ٧ ااميس

 ، النمسافيينا
 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٧/١٥تحت اجلمسة يف حوايل الساعة افت

 افتتاح الجلسة

 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
، طاب سيدايت ساديت، مندوتونا الكرام، أصحاب السعادة

والثالثني تعد الثمامنئة  ةأعم  افتتاح اجلمسة الساتعمسا كم. 
م  جمسات المجنة الضرعية القانونية التاتعة لمجنة استخدام 

 .ضاا  ااارج  يف األررا  السمميةال

 برنامج العمل 

نواصل ، ونواصل اآلن عمى أمل أن نضرغ م  ذلك
اقرتاح تنود جديدة إلدراجها "النظر يف البند الثاين عشر 

تعد ذلك نواصل  "ضم  جدول أعمال المجنة الضرعية
  اعتماد تقرير المجنة الضرعية.

 

لجنة استخدام  اقتراحات مقدمة إلى –البند الثاني عشر 
ها فيالفضاء الخارجي بشأن بنود جديدة لكي تنظر 

 اللجنة الفرعية القانونية

نواصل اآلن لنضرغ منه النظر   ،أيها املندوتون الكرام
كما قمت يف البند الثاين عشر، ال أرى أي طمبات لمكممة 

أول  هل م  وفود تررب يف تناول الكممة؟ ،تشنن هذا البند
موعة أمريكا الالتينية لومبيا نياتة ع  جماملتحدثني ممثل كو 

 والكارييب، تضال يا صاحب السعادة.

 (مجهورية كولومبياالسيد ف. باديال دي ليون 
نياتة ع  جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب) (ترمجة فورية م  

جمموعة أمريكا  المغة اإلسبانية): شكرًا يا سيدي الرئيس،
ت تعناية ما تضال ته ممثمو الالتينية والكارييب قد تاتع

خمتمف الدول تشنن مدى وجاهة تعديل مدة دورات المجنة 
 .ونرى م  الاروري تيان ما ينيت ،الضرعية القانونية
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جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب مقتنعة مبا  ،أوالً 
هلذه المجنة الضرعية م  قيمة وأمهية فيما صارته م  

با يف أنشطة الضاا  سرتشد الصكوك القانونية اليت يُ 
وم  حيث صالحيتها حمضًال لمحوار تشنن  ،ااارج 

 . نونية اليت تكتنف تمك األنشطة ومنوهااجلوانب القا

اعتبارًا ملا سبف ف ن الموعة ترى أن أعمال  ،ثانياً 
ية ت عادة النظر عمى حنو يويد م  رِ المجنة الضرعية حَ 

ث تنود جدول ممشاركة يف أعماهلا وحبلتحضو الاالهتمام و 
 أعماهلا.

تعترب أن م   ، ويف هذا الصدد ف ن الموعةثالثاً 
شنن تقميص مدة دورات هذه المجنة الضرعية أن حيول دون 
 .حتسني النتائج احملققة وفقًا لمروح السائدة يف المجنة األم

ونعتقد أن م  واجبنا التضكري يف السبيل إىل جعل هذه 
وهو عمل ينبغ   ،إنتاجًا وجناحاً المجنة الضرعية أكثر فعالية و 

أن تشرتك فيه كافة الدول األعاا  يف جلنة استخدام 
وستشارك فيه  ،الضاا  ااارج  يف األررا  السممية

 شكراً يا سيدي الرئيس. ،الموعة تال ريب مشاركة نشطة

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ع  جمموعة أمريكا اتة نيلصاحب السعادة سضري كولومبيا 
آخر يطمب الكممة تشنن الالتينية والكارييب، هل م  وفد 

 .الكممة لضنوويالهذا البند؟ 

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

أعرب ع  رأي يف هذه اجلمسة العامة عمى قد وفدنا كان 
رورة معاجلة موضوع احلطام الضاائ  م  الواوية القانونية ض

تاعتبار أن الوثيقة اليت أسضرت عنها مداوالت المجنة 
نة جلو  .الضرعية العممية والتقنية ه  وثيقة تقنية خالصة

استخدام الضاا  ااارج  يف األررا  السممية ه  الال 
قة ونقل التوجيهات املتعم ،ملعاجلة شوارل كافة الدول

تتخضيف احلطام الضاائ  إىل مشغوالت هذه المجنة الضرعية 
أن يساعد الدول اليت تضكر يف تنمية أنشطتها يف هذا 

 .الال

لمشعوب  دامةوإن االهتمام املتوايد لمتنمية املست
يقتا  تطوير املعايري السائدة يف هذا الال مبا يف ذلك 

وأن توافقها  التوجيهات الرامية إىل ختضيف احلطام الضاائ 

سياسات تيئية تعيدة املدى تندرج يف املعاهدات الدولية اليت 
مع ضمان  ،ختص البيئة حلماية حميط األر  وجماهلا اجلوي

االجتماعية والثقافية واالقتصادية عمى حنو ينسجم  ةالتنمي
مع البيئة وتستخدم يف البيئة الضاائية ملصمحة األجيال 

هلذا السبب  .ألجيال املقبمةدون املساس حبقوق ا ،احلاضرة
ف ن وفدنا يرى أنه ال تد م  مواصمة حتسني التوجيهات 
املذكورة واااصة تتخضيف احلطام الضاائ  والقيام تالتحاليل 
القانونية الالزمة لتمك التوجيهات م  جانب جلنتنا الضرعية 

 هذه.

واالفتقار إىل مبادئ  ،واالفتقار إىل قواعد ممومة
أن ميثل منزقًا تالنسبة إىل الدول اليت  م  شننه ،واضحة

اعتادت أن تدير املوارد التكنولوجية دومنا رقاتة واليت تطالب 
يف اآلن نضسه تتسميط قيود عمى الدول األخرى اليت تسعى 
يف كنف حقها الشرع  إىل الوصول إىل التكنولوجيا 

  .الضاائية كللية م  آليات حتسني ررو  عي  شعوبا

وب حديثه ألنه فيما يبدو ينتظر ويقطع املند(
 )الرتمجة اإلنكميوية

وحتميل قانوين لمتوجيهات الرامية إىل ختضيف 
عمى حنو احلطام الضاائ  يبدو تديًال ملعاجلة هذا املوضوع 

 .مبكر تغية ضمان الدميومة طويمة األمد لألنشطة الضاائية
عمى واعتباراً ملا سبف ف ننا نعتقد تننه م  التناقض االعرتا  

مثل هذه املبادرات يف حني تتوايد فيه خطورة احلطام 
الضاائ  كحائل دون ضمان جناح األنشطة الضاائية 

 ودميومتها، شكراً يا سيدي الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مندوتنا الكرمي م  فنوويال، هل م  وفد آخر يطمب 

نكون قد فررنا النظر  ال أحد يطمب الكممة، بذا الكممة؟
 يف البند الثاين عشر تعنوانه الذي ذكرته.

 اللجنة الفرعية القانونيةاعتماد تقرير 

ير الكرام، اآلن نعود إىل اعتماد تقر املندوتون أيها 
المجنة الضرعية القانونية ضم  الوثيقة 

A/AC.105/C.2/L.284 له. ةة األوىل التاتعوالاميم 
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هناك تعض الضقرات اليت  أذكر الوفود الكرمية تنن
وحسب  ،رمت معمقة وحتتاج مويد م  النظر قبل اعتمادها

 ما طمبناه م  األمانة صباح اليوم فقد أعدت األمانة قائمة
طمب م  األمانة أن تعر  تتمك الضقرات لننظر فيها، إذًا أ

 .الكممة لألمانة هذه القائمة عمى الشاشة.

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

انتظار جتهيو احلاسوب لعر  يف شكرًا يا سيدي الرئيس، 
هذه الضقرات ف ن األمانة تقرتح أن تتضال وتواصل النظر يف 

ته قبل ، وثيقة مشروع التقرير وضميمالبقية الباقية م  الوثيقة
 ملعمقة.أن نعود إىل هذه الضقرات ا

، شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تصدد النظر يف إذًا نواصل النظر يف اعتماد التقرير، وحن  

 ؟ة األوىل، الضقرة الثانية واألرتعنيالاميم

حصمت الوفود عمى نسخة م  هذه الوثيقة وحن  
ة رقم الاميم L.284م  الوثيقة  ٢٢اآلن تصدد الضقرة 

 .قرتأواحد، 

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،ثالثة وعشرونالضقرة 

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،أرتعة وعشرون

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،مخس وعشرون

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،ستة وعشرون

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،سبعة وعشرون

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،مثانية وعشرون

 .اعتمدت ،ال يوجد اعرتا  ،تسعة وعشرون

 .قرتأ، ثالثون

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،ثالثونواحد و 

 قرت.أ ،ما م  اعرتا  ،ثالثوناثنان و 

 ، إيران.ثالثة وثالثون

يف الئحة أمسا  املتحدثني ذُِكر [؟... السيد 
سهوًا اسم ممثل املممكة العرتية السعودية تدال م  اسم ممثل 
إيران؟] (مجهورية إيران اإلسالمية) (ترمجة فورية م  المغة 

تالنسبة هلذه الضقرة والضقرة الساتقة هلا،  ،شكراً وية): اإلنكمي
أود أن أعر  هل هناك نتيجة واضحة ملثل هذه التداتري 

نتيجة هذه ع  لمتخضيف م  احلطام؟ هل هناك تقرير 
أن الحظت المجنة تارتياح  ٢٨الضقرة مثًال يف  ؟اجلهود

حىت نعر  كيف  .تعض الدول تنضذ تداتري لتخضيف احلطام
أود فقط أن أذكر أن التعبري ع  نتائج هذه  ،األعمالتسري 

التداتري قد تكون مضيدة لمدول وتعاها دول نامية واليت ه  
 .شكراً  ،ختطو خطواتا األوىل يف هذا الال م  النشاط

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ،هل م  تعميف آخر عمى هذه الضقرة؟ ما م  تعميف، إليران

 .قرتأما م  اعرتا ، 

أرتعة وثالثون اجلمهورية  ،الضقرة أرتعة وثالثون
 .التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
شكراً، لقد قرأت هذا اجلو  فورية م  المغة اإلنكميوية): 

تبادل املعمومات ع  "الذي خيص البند العاشر م  جدولنا 
ولك  أثنا  مناقشة  "،طاماآلليات الوطنية تشنن ختضيض احل

 ،هذا البند تشرفت تعر  اقرتاح م  اجلمهورية التشيكية
 ٣٤وهنا اآلن تالضقرة  .ولك  ال توجد أي كممة تشنن ذلك

هناك الضكرة اااصة تورقة عممنا صحيح ولك  هناك ش   
وهذا أمر هام تغية حتويل تمك املبادئ التوجيهية إىل  ،ناقص

تعتمدها اجلمعية  ،معية العامةجمموعة مبادئ تعتمدها اجل
ينبغ  أن تن�ا يل هين هذه الضكرة ناقصة ويت ،العامة

كيف ميك  أن   ، وأود أن أسنل األمني أن يبمغنا،تستكمل
وهذا  ؟يعكس ما قدمناه يف ورقة عمل حول هذا املوضوع

 حتت مناقشة البند العاشر، شكراً. مت

 .األمني (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 

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

دم هذا قد قُ . فممثل اجلمهورية التشيكية عمى حف ،نعم
االقرتاح حتت البند العاشر إال أن مناقشة االقرتاح مت حتت 

ت تعر  ذلك وعندما صارت األمانة التقرير كان .١٢البند 
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وكانت تعر  أياًا ع  أي آثار تالنسبة ملعايري حترير 
فمو أشرنا إىل اقرتاح مقدم فينبغ  أن يكون ذلك  .الوثائف

قمنا أن ناع كل ذلك  ،ت شارة كاممة لالقرتاح والرقم الرموي
يف مكان واحد حيث جيري انعكاس كل املناقشة اليت دارت 

يف ير الذي نتناوله ويف جو  م  التقر  .حول هذا االقرتاح
هناك سبعة فقرات تتصل بذا  ،الغد وته البند الثاين عشر

 املوضوع مع اإلشارات السميمة لالقرتاح حبد ذاته.

لألمانة أن تعود إىل مراجعة أسموب  ،تصراحة
ونقول قدم اقرتاح بذا  ،ورمبا ناع إشارة مرجيعة ،التحميل

عينة حتت املعىن حتت هذا البند كما انعكس يف فقرات م
لو كانت هناك رربة يف إيراد هذه اإلشارة  البند الثاين عشر.

فيمكننا أن نضعل  ،لو طمب ذلك الوفد التشيك  ،املرجعية
هذا جمرد لك   نعود يف هذا املوضوع يف وقت الحف.ذلك و 

ولك  حن  عمى أمت االستعداد عمى  ،أشرح اامضية اإلدارية
 أن ناع إشارة مرجعية.

الوفد ة فورية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجالرئيس 
 .التشيك  له الكممة

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
إنين ال أود أن أثقل عمى األمانة فورية م  المغة اإلنكميوية): 
ولك  ما مل ختين الذاكرة فبعد  ،تالنسبة لتناول هذه املسنلة

تقدمي  هلذا  ذا املوضوع دار جو  م  النقاش تمىتقدمي  هل
إذًا كيف نتناول هذا الوضع؟ أعتقد أنه أثنا   .عاملوضو 

مناقشة البند العاشر كان أوىف م  املناقشة اليت دارت حتت 
 البند الثاين عشر.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .األمانة، ممثل اجلمهورية التشيكية

تحدة (أمانة مكتب األمم املالسيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):
شكراً، األمانة تالطبع حتت تصر  الوفود، م  املمك  
تالطبع أن ننقل كل الضقرات الواردة يف البند الثاين عشر 
حيث ترد عممية تقدمي االقرتاحات وننقمها حتت مناقشة 

ب فهناك نقاط أمر صع ،إن جتوئة املناقشات .البند العاشر
وتالتايل  ،وردت يف مكان مث إضافات هلا يف فقرات أخرى

هنا حنتاج إىل  حتت البند الثاين عشر.أوردنا ما أوردناه 
 ١٢توجيه منكم هل ننقل كل الضقرات الواردة حتت البند 

إىل هذا اجلو  م  التقرير أو أن حنتض  با كما تنيت حتت 
 .رجعية حتت هذه الضقرةالبند الثاين عشر وأن نورد إشارة م

أو العكس أن نورد اإلشارة املرجعية هناك حن  حتت 
ولك  تالطبع ميكننا أن ننول عمى أي رربة  ،تصرفكم
 لموفود.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .الواليات املتحدة، لألمني

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
شكرًا سيدي رية م  المغة اإلنكميوية): األمريكية) (ترمجة فو 

الرئيس، ما أتذكره تالنسبة لتسمسل األحداث هو أن اقرتاح 
ليس لمنقاش وليس  .دم حتت هذا البنداجلمهورية التشيكية قُ 

فهو اقرتاح  ،الختاذ القرار وكانت لضتة حيال الوفود األخرى
ولك  الغر  مل يك  إجرا  نقاش  ،له صمة تالبند العاشر

هناك وفود تالطبع أعرتت ع  رأيها تعد  .ذلك الوقتيف 
ولك  تضايل وفدي هو  .وهذا تالطبع م  حقها ،التقييم

 .أن جنعل مناقشة هذا االقرتاح ترد حتت البند الثاين عشر
أما التجوئة أو نقل   ،حيث نظرنا إىل االقرتاح كاقرتاح رمس 

يد كل األشيا  إىل هذا البند العاشر، هذا م  شننه أن يو 
حن  نضال االحتضاظ  .م  البمبمة ة ويويدم  أعبا  األمان

تاملامون اااص مبناقشة هذا االقرتاح حتت البند الثاين 
 عشر.

هل م   (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
اجلمهورية مندوب تم، لو وافف إذًا لو وافق؟ تعميف آخر

يف رياب  نعم، إذاً  ؟التشيكية عمى رأي الواليات املتحدة
 .األمني له الكممة، أي اعرتا 

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

وه  النقطة اليت  ،هناك عنصر واحد يف الضقرة أرتعة وثالثون
أرتعة يف السطر األخري م  الضقرة  ،وفد التشيك الأثارها 
تغية حتويل هذه املبادئ التوجيهية إىل نقول  ،وثالثني

د هل يو  .جمموعة مبادئ لمجمعية العامة لألمم املتحدة
 ؟ق  عمى هذه اإلضافةمندوب اجلمهورية التشيكية أن يب

 .شارة لمجمعية العامةاإلأي 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .اجلمهورية التشيكية
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ية التشيكية) (ترمجة (اجلمهور السيد ف. كوبال 
إنين أقدر ذلك عمى األقل  ،نعمفورية م  المغة اإلنكميوية): 

وتالطبع سو  أوافف  ،نورد هذه اإلشارة إىل اجلمعية العامة
عثرت  .عمى أنك تمخص املناقشة حتت البند الثاين عشر

عشرة وفود أسهمت يف النقاش  ،بعد تقدمي ، فعمى مدونيت
 ذا لمعمم فقط.ه ،ما قدمت م  اقرتاح تعد

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هلذه املعمومة، هل م  تعميف عمى اإلضافة الصغرية إىل 
الضقرة أرتعة وثالثون اليت تشري إىل اجلمعية العامة لألمم 

 .أقرت ،يف رياب أي اعرتا  ؟املتحدة

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،مخسة وثالثون

 .أقرت ،اعرتا ما م   ،ستة وثالثون

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،سبعة وثالثون

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،مثانية وثالثون

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،تسعة وثالثون

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،أرتعون

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،واحد وأرتعون

 اعتمدت. ،ما م  اعرتا  ،اثنان وأرتعون

 .األمني له الكممة

(أمانة مكتب األمم املتحدة  السيد ن. هيدمان
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):
شكراً، سو  نعر  عمى الشاشة اآلن الضقرات املعمقة يف 

وأتمغكم أياًا أننا حصمنا  .الوثائف اليت نظرنا إليها إىل اآلن
وسو  توزع تعد أن  ،الثانية جبميع المغاتاميمة عمى ال

مث ننتقل إىل الاميمة الثانية اليت  ،لضقرات املعمقةنضرغ م  ا
دراسة واستعرا   ،تشمل األجوا  املتبقية م  التقرير

وتعد ذلك  ،تنا  القدرات يف جمال قانون الضاا و التطورات 
 لممعمومات ع  التشريعات الوطنية. التبادل العام

تعد أن (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هذه املسائل املعمقة سو  مننح الوقت الكايف نضرغ م  

 .فرنسا هلا الكممة لممندوتني لك  يقرؤوا ما استجد.

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
أشكرك سيدي الرئيس، أود أن فورية م  المغة الضرنسية): 

وفد ال توجد إشارة إىل أن  ،أعود تكم إىل الضقرة التاسعة
تقنيًا تعد رهر االثنني تشنن احلطام فرنسا قدم عرضًا 

تالطبع هذا العر  مشل أياًا التسجيل إال أن  ،الضاائ 
 العر  تناول إىل حد تعيد احلطام الضاائ ، شكراً لمرئيس.

 .األمني(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 

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

شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لموفد الضرنس  يف الاميمة 
سو  جتدون يف الضقرة مخسة  ،الثانية اليت أشرت إليها
 ،اليت مل توزع تعد عمى اجلميع ،وثالثني م  هذه الوثيقة

كذلك   ،العرو  التقنية تمك اليت قدمها مندوب فرنسا
تالطبع ميكننا أن  .الواليات املتحدة العر  الذي قدمه ممثل

يرد ذلك حتت هل نعر   ، الننقل ذلك حتت هذا البند
ولك  ميكننا أن نعود إىل العاشر أو البند  الثاين عشرالبند 

هذه املسنلة عندما نصل إىل الاميمة الثانية ولك  النص 
 موجود.

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
 .كيةاجلمهورية التشي

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
أود أن أعود إىل الضقرة سبعة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

، رأي وفد ال أعر  ما قصده صاحب هذا الرأي ،وثالثني
أتدى الوفد رأيه تننه ينبغ   ،واحد وماذا الذي استهدفه

االستدامة وجتنب هذه  االزدواجية إىل آخره تشننتضادي 
مل أفهم ذلك، هل الغر  هو أن تعض  االزدواجية.

أو هل هناك ازدواجية تني ذلك  ؟االزدواجية قد وقعت فعالً 
لو كان ذلك هو احلل فهذا  ؟وتني ما ورد يف ورقة عممنا

ف ن االستدامة طويمة املدى تستند إىل والية خمتمضة  ،خطن
  داقرتاحنا أياًا كان مصوتًا حنو هو  ،وإىل نقطة خمتمضة
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وتالطبع حيف لكل وفد أن يقوم مبا يراه ولك  ينبغ   .آخر
 .أن يكون أمراً متسقاً 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
هل هناك أي وفد آخر يطمب الكممة؟  .ألمنيلمتعميف، ا

 هل م  تعميف عمى ما ذكره مندوب اجلمهورية التشيكية.
تشيك ؟ ال شكراً هل م  تعميف عمى استضسار املندوب ال

 جويًال.

شكرًا ملندوب اجلمهورية التشيكية عمى سؤاله وال 
وأطمب م  األمانة أن تاع الضقرات  .تعميف عمى ذلك

 العالقة عمى الشاشة.

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

 التقريرنتحول اآلن إىل اجلو  األول م   ،املندوتون املوقرون
وسننظر يف الضقرة العالقة ويظهر عمى  ٢٨٤يف الوثيقة 

تستطيع الوفود توضوح أن أرتعة عشر و الشاشة اآلن الضقرة 
 ترى ما ه  التغيريات اليت أدخمت عمى هذه الضقرة.

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
 .حتاد الروس اجلمهورية التشيكية مث اال

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
أعتقد أن هناك ش   ناقص يف فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 theوتعد ذلك  ٢٠١١واالحتضاالت يف  ،هذا النص
fiftieth annviersary،  الذكرى اامسني لمرحمة املنهولة

ت . ولك  الكوتوس قد أنشنوالذكرى اامسني لمكوتوس
كانت الدورة األوىل   ٢٠١١إن  .ل سنتني م  ذلكقب
إذًا ينبغ  أن نقول الذكرى اامسني لمدورة  ،مكوتوسل

 األوىل لمجنة الكوتوس.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
املتحدث التايل هو ممثل  ،ل عمى هذا التعميفلمسيد كوتا

 روسيا.

(ترمجة  (االحتاد الروس )كين شالسيد ي. تيتو 
لدي ، شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  المغة الروسية): 

ا السيد ممثل اجلمهورية تصويب يف نضس اجلممة اليت ذكره
إن القسم األول هو أياًا الدورة األوىل ونود أن  التشيكية.

الرحمة  ،[؟يتعذر مساعها؟] the first space humanنقول 
 .املنهولة األوىل

شكراً م  المغة اإلنكميوية):  (ترمجة فوريةالرئيس 
يف آخر عمى هذه مهل هناك أي تع ملمثل االحتاد الروس .

 اعتمدت. ،الضقرة؟ ليس هناك م  اعرتا 

 .أعط  الكممة لمصني، الصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيدة ك. بان 
فيما  شكرًا يا سيادة الرئيس،فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ينبغ  أن  ١٩٥٩ف ن وحسب ذكريايت  ،ضقرةيتعمف بذه ال
ـ جلنة ال ،كان فقط المجنة اااصة  ،ذلك فيما تعدم  تنكد ن

ad hoc ورمبا ليس عمينا أن  .لمكوتوس وليس المجنة الرمسية
�ا ما  وىل مثمما اقرتح الوميل التشيك  ألنورد الدورة األ

 كانت الدورة األوىل لمكوتوس.

شكراً، غة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المالرئيس 
 .أعط  الكممة لمجمهورية التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة سيد ف. كوبال ال
ال أود ، شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 
أنشئت  ١٩٥٨ولك  يف عام  ،إطالة أمد املناقشة تتضاصيل

وتعد ذلك تعد سنة كانت المجنة ، ad hocـ المجنة ال
مث تعد سنتني كان هناك اعتماد  .لدائمة أي الكوتوسا

 .كانت الدورة األوىل لمجنتني الضرعيتني  ١٩٧٢القرار ويف 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واآلن أعط  الكممة  ،لموفد التشيك  عمى هذا التعميف

 لرئيس الكوتوس.

(رئيس المجنة األم، السيد د. د. بروناريو 
 ،السيد الرئيسكوتوس) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ال

 ،تنكيد عمى ما قاله الوفد التشيك  املوقرالكنت أود فقط 
 .إنين أوافف عمى هذا التعديل

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .أعط  الكممة لألمانة عمى هذه التعميقات.
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مم املتحدة (أمانة مكتب األالسيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

كوتوس يف إن الوفود تتذكر أن يف   ،شكرًا يا سيادة الرئيس
ناقشت دورة المجنة التحاريات ملا مت يف  ٢٠١٠

أي الذكرى اامسني لمدورة  ،هذا العامحويران/يونيو 
تشري   يف ذلك ما مت ،التنظيمية األوىل لمجنة الدائمة

والسبب الذي جيعمنا حنتضل تالدورة  .١٩٦١الثاين/نوفمرب 
أن هذه الدورات قد سهمت اعتماد  وهالتنظيمية األوىل 
تعد  ٩٧و ٦٥أما اجلمعية يف قرارها ... اجلمعية لقرارها 

عشر سنوات يف فقرتا األخرية أشارت إىل الذكرتني الذي 
الرحمة البشرية  وأشارت إذًا إىل ،احتضل بما هذا العام

عمى أية حال  .الدورة األوىل لمكوتوسإىل املنهولة األوىل و 
 ،يعود لموفود لو أرادت أن تقول الرحمة املنهولة األوىل حسناً 

ولك  عندما ينيت األمر إىل الكوتوس فعمينا أن نعود إىل 
 The first organizational sessionالمغة املعتمدة وه  

of the permanent committee ، الوفود أو لو أرادت
 The، تقول، genericأن تستخدم تشكل عموم  فقط، 

first organizational meeting of the COPOUS. 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
هل  .مان م  األمانة عمى هذه املعمومات األدقلمسيد هيد

 .ةلديكم أي تعميف آخر؟ الواليات املتحد

واليات املتحدة ل(اسيد س. ماكدونالدز ال
عمينا أن األمريكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

أي أن نقول أن وهو  ،نتمسك مبا جا  يف تقريرنا م  قبل
يهم ذلك وال يض   ، الالدورة التنظيمية األوىل لمجنتنا

وال يبقى عمى جلنتنا  ،إ�ا تضاصيل ال داع  هلا ،تغرضنا
نسميها الدورة التنظيمية و  ن تقرر فيما إذا كنا سالضرعية أ

ال يهم كل ذلك وليس م   ،األوىل أو ش   آخر
ملاذا  .اختصاصنا عمى أية حال أن نعتمد تسميات خمتمضة

 .، نقطةال نقول الدورة األوىل لمكوتوس

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
قات، هل لديكم تعميقات لمواليات املتحدة عمى هذه التعمي

 ،رةمل يك  هناك تعميقات عمى هذه الضقأخرى؟ إن 
 .نستطيع اعتماد هذه الضقرة

ها وتعد ذلك نستمع إىل ، أقرؤو الضقرة التالية
 تعميقاتكم.

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

 ،٢٢نعم إنين كنت أنظر يف الضقرة ، سيادة الرئيسشكرًا يا 
 ـم  فنوويالفقرة مقدمة �ا ف لو كنت عمى حف 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) هل الرئيس 
 ، يك  هناك م  اعرتا ؟ حسناً. إن ملذلك صحيح

 اعتمدت هذه الضقرة التالية.

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

الضقرة التالية تتعمف توضع وتطبيف ، شكرًا يا سيادة الرئيس
 ؟]االحتاد التشيك [؟، لدينا اقرتاح م  مساملعاهدات اا

  وضع املنظمات تنن نناق ،٣١عندما ناقشنا املادة 
وهنا  ،٣١إن األمانة نظرت يف الضقرة  احلكومية الدولية.

 اقرتاح إليراد هذه املعمومات، شكراً يا سيادة الرئيس. ردو ي

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
هل هناك أي تعميف آخر عمى غ. اللألمانة عمى هذا اإلت

اعتمدت الضقرة  ،إن مل يك  هناك م  اعرتا  ؟هذه الضقرة
 األمانة التالية.

املتحدة  (أمانة مكتب األممالسيد ن. هيدمان 
ة فورية م  المغة اإلنكميوية): لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمج

يف نضس الضصل  ٣٧ضقرة نصل إىل ال ،نعم يا سيادة الرئيس
 تعض الوفود.تها حتتعديالت اقرت 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
هل لديكم م  تعميف؟ إن مل  لألمانة عمى هذا اإلتالغ،

كممة واآلن أعط  ال .اعتمدت ،  اعرتا يك  هناك م
 لألمانة ملويد م  املعمومات.

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

كانت   ،١٧األوىل الضقرة  ، إننا ننتقل اآلن إىل الاميمةنعم
ية م  أجل هناك مالحظات م  وفد اجلمهورية التشيك

أن تتاتع هذه المغة حاولت واألمانة  ،اعتماد لغة املعاهدة
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اليت أعرتت عنها تعض الوفود  اآلرا ع  كثب مع مراعاة 
 يف الضقرة الساتعة عشرة.لك  تظهر 

هل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 إن مل يك  اعتمدت.هناك م  تعميف، 

 ا.انتهين ،الضقرة التالية، حسناً 

أتمغتين األمانة أن الاميمة  ،املندوتون املوقرون
الثانية قد أصبحت متوفرة اآلن جبميع المغات الرمسية، هل 
حصمت كل الوفود عمى نسخة منه؟ أعط  الكممة لألمانة 

 لمبيان.

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

يف توزع حاليًا ادة الرئيس، إن الاميمة الثانية شكرًا يا سي
نن متد الوفود خبمسة عشر دقيقة توتقرتح األمانة  ،قاعةال

 الستيعابا أو لمحصول عميها.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ،نعطيكم مخسة عشر دقيقة الستعرا  هذه الوثيقة

 الاميمة إذاً.

 مت مثانية عشر دقيقة؟][؟اسرتاحة دا

أيها  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
ما  تمادعم، أدعوكم إىل استئنا  العمل الاملندوتون الكرا

تبقى م  تقرير المجنة الضرعية وتالنظر يف الوثيقة 
A/AC.105/C.2/L.284/Add.2،  الاميمة الثانية.أو 

سوى  مل يصمنا م  هذه الوثيقة( ،الضقرة األوىل
 .اعتمدت ،الضقرة األوىل). نكميويالمغة اإلنص 

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،لضقرة الثانيةا

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،الضقرة الثالثة

 .فريقياجنوب أ ،الضقرة الراتعة

جنوب أفريقيا)  مجهورية(السيد ك. كورينجي 
سيدي الرئيس، مالحظيت (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

يف السطر قبل األخري  .وليست مامونية صيارية حبتة
لذا أقرتح وضع نقطة تعد  ،اجلممة طالت فوق ما جيب

purposes  وتد  مجمة جديدة ونقول   ،النص اإلنكميوييف
 ،إذًا املسنلة مسنلة صيارية ال رري .كما وافقت المجنة

 شكمية اختصاراً لمجمل، شكراً يا سيدي الرئيس.

الشكر ة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغالرئيس 
شنن هذه تهل م  طمبات أخرى لمكممة ، لك يا سيدي

 .الضقرة؟ كندا تضال

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ك. شمايشيل 
 ،شكرًا يا سيدي الرئيس، عمى حد عمم المغة اإلنكميوية) 

حيث جا  أنه كما  ،أقرتح تعديًال طضيضًا عمى الضقرة الراتعة
 ،البدائل خبصوص سبل االنتصا مت االتضاق أياًا عمى 

 to aوليس  to a default remedyاحلقيقة، سبيل وحيد 
default remedies ..شكراً يا سيدي الرئيس 

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  طمبات أخرى لمكممة تشنن هذه  ،لك يا سيدي
 .الضقرة؟ الربازيل

ورية االحتادية اجلمه( السيد ف. فلوريس بينتو
شكراً يا سيدي (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الربازيمية)
امسح يل أن أعود تكم إىل الضقرة األوىل يا سيدي ، الرئيس
العبارة األخرية   ،وأسنل فيما خيص السطر األخري ،الرئيس

كموضوع تند وحيد لمنقاش، يبدو يل أن هذه العبارة 
 .ليست ه  العبارة املعتادة

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .والكممة لألمانة لشرح هذا األمر

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):
شكرًا يا سيدي الرئيس، هناك ثالث طرق لمتعبري أو 

عادية وهناك البنود ال هناك .لتسمية تنود جدول األعمال
العمل،  ل املضردة والبنود الواردة يف خططبنود أو املسائال

هذه املصطمحات املعتمدة عادة يف تصنيف تنود جدول 
 شكراً. ،األعمال هلذه المجنة الضرعية
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شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لتعديمني فريقيا وكندا والألمانة، إذًا تعد مالحظيت جنوب أ

اجلمهورية  هل توافقون عمى الضقرة الراتعة؟ ،الطضيضني
 .التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
فقط لمتنكد م  فهم  فورية م  المغة اإلنكميوية): 

مة لمضقرة يف السطر الثالث نهى اجلمتُ  ،إذًا ستبدأ ،لمتعديمني
كممة   مث ستحول ،بدأ مجمة جديدةم  األسضل وتُ 

remedies أليس  م  صيغة اجلمع إىل صيغة اإلفراد ،
 كذلك؟

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .األمانة

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

، هذا هو ما اقرتحه كل م  جنوب أجل يا سيدي الرئيس
فريقيا وكندا، إذًا تنته  اجلممة قبل األخرية عند أ

purposes, regestration purposesلتسجيل ، أررا  ا
دروا تشنن ين، كما اتضقت جلنة اليو نصها ،وتبدأ مجمة جديدة

 .البدائل املتعمقة تسبيل لالنتصا  فيما خيص إىل آخره

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .هل م  طمبات أخرى لمكممة؟ السيد كوتال .لألمانة

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
السيد كوتال أراد أن يستضسر فورية م  المغة اإلنكميوية): (

 ).م  جديد ع  التعديل

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً،الرئيس 
 ،هل م  طمبات أخرى لمكممة تشنن الضقرة الراتعة؟ كال

 .اعتمدت

 .جنوب إفريقيا، الضقرة ااامسة 

(مجهورية جنوب أفريقيا) السيد ك. كورينجي 
م  تاب  ،سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ة يف الضقرة ااامسة إشارة إىل املسود ،االتساق املصطمح 
األولية لمربوتوكول تينما استخدمت عبارات خمتمضة حيث 

مسودة الربوتوكول أو الربوتوكول املقبل  أراد احلديث ع 
 للربوتوكو إىل افنرجو أن نعتمد مصطمحًا واحدًا لإلشارة 

وإذا ما قمنا تروتوكول  ،هذا الربوتوكول أو هذه املسودة
 .قد يكون ذلك هو األسمم ،املستقبل

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
طمب الكممة تشنن   وفد آخر يفريقيا، هل مجلنوب أ

 .اجلمهورية التشيكية ة ااامسة؟الضقر 

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
ينبغ  أن نستخدم عبارة املسودة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ومل  ،وما مت االتضاق عميه يف جلنة ااربا ، األولية لمربوتوكول
ناهيكم ع  ا يونيدرو يتضف عميه تعد يف المس التنضيذي لم

 .املؤمتر الدتموماس 

شكراً، (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ميك  أن  ،إذا ما وافقتم هل م  طمبات أخرى لمكممة؟

 .فريقياد الضقرة تعد هذا التعديل، جنوب أأعتم

(مجهورية جنوب أفريقيا) السيد ك. كورينجي 
قرار يا سيدي ما هو ال(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 ما ه  العبارة اليت ستستخدم؟  ؟الرئيس

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .األمانة

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

ة يف الضقر  .األمور ختتمف يف احلقيقة، شكراً يا سيدي الرئيس
وهنا ال تد م   ، حن  نسجل واقعة، نقر واقعة،ااامسة

 .االسم الصحيح لمربوتوكولو استخدام املصطمح الصحيح 
ود خبصوص األمر يتعمف تلرا  الوف ،تينما يف الضقرات التالية

ال يعقل أن نقول إن مسودة  ،تروتوكول املستقبلما سيصبح 
تعد  الربوتوكول ،الربوتوكول ستشجع األنشطة الضاائية

ده هو م  يشجع تمك األنشطة وال ميك  أن نستخدم ااعتم
ال تد  .يف كل الضقرات ةمصطمح مسودة الربوتوكول األولي

م  مراعاة السياق إذًا واختال  احلال م  فقرة إىل أخرى، 
 شكراً يا سيدي الرئيس.
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الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .ة؟ اجلمهورية التشيكيةلك هل م  طمبات أخرى لمكمم

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
سيدي الرئيس أنا اقرتحت فورية م  المغة اإلنكميوية): 

الضقرة  هذهاستخدام عبارة املسودات األولية لمربوتوكول يف 
 ط.ااامسة فق

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .إسبانيا

(مممكة إسبانيا) نويغي السيد س. أنطون زوزو 
، شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

 ملألنه  ،أردت اسرتعا  انتباهكم إىل خطن حنوي يف الرتمجة
فقد ورد أن  ،سوى النص اإلنكميوي يف هذه الوثيقة نايصم

التوصيب خيص النص ... ( ،يضحص هذه املسودةسالمس 
 .) يؤثر يف النصوص األخرىال ،اإلنكميوي عمى أي حال

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 اعتمدت.هل م  طمبات أخرى لمكممة؟ شكراً، ، إلسبانيا

 .اعتمدت ،الضقرة السادسة

 .اعتمدت ،ال اعرتا  ،الضقرة الساتعة

 .اعتمدت ،الضقرة الثامنة

 .الصني ،الضقرة التاسعة

 الشعبية) (ترمجة (مجهورية الصنيالسيدة ل. هي 
ما  ، إذاشكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 
تشنن هذا حن  ا قمناه تنقل مصح الضهم أن هذه الضقرة 

لذلك نقرتح  ،فض  رأينا أ�ا مل تنقل تنمانة ما قمناه ،البند
، أقرأ عميكم، إعادة صيارة هذه الضقرة عمى النحو التايل

قيم ن املسودة احلالية لمربوتوكول تأ ي مضادهوأعرب ع  رأ
توازنًا مالئمًا تني استمرار اادمات العامة ومصمحة 
الدائنني، وأن التعريف اجلديد لمموجودات الضاائية يتيح 

وجود مركبات ونة تضسح الال عمى وجه ااصوص لمر 
وأن أحكام الضقرة الثالثة م  املادة  .فاائية يف املستقبل

قاتمية مشروع الربوتوكول حتس   األوىل م  شن�ا أن
 شكراً يا سيدي الرئيس. لمتطبيف.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  طمبات أخرى لمكممة تشنن ، اجلويل لك يا سيدي

 .هذه الضقرة؟ اجلمهورية التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
، حن  تصدد سيدي الرئيسة): فورية م  المغة اإلنكميوي

 ؟الضقرة الثامنة مناقشة

كال (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس 
 .ه  الضقرة التاسعة

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
لدي تعميف طضيف عمى الضقرة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ااص ن الدويل ايف �اية الضقرة ينبغ  أن نقول القانو  ،الثامنة
القانون الدويل اااص تدل  وليس قانون املعامالت اااص.

وقد  .يف السطر قبل األخري ،قانون املعامالت اااص
حتدثت ع  أمهية هذا الربوتوكول تاعتباره أول صك م  

 صكوك القانون الدويل اااص املتعمف تالضاا .

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
اعتمدت الضقرة الثامنة والضقرة  ،ملندوب اجلمهورية التشيكية

 .التاسعة تعد التعديل

 .اعتمدت ،الضقرة العاشرة

 .اعتمدت ،الضقرة احلادية عشر

 .اعتمدت ،الضقرة الثانية عشرة

 .اعتمدت ،الضقرة الثالثة عشرة 

 .اعتمدت ،الضقرة الراتعة عشرة 

 .اعتمدت ،الضقرة ااامسة عشرة

 .اعتمدتلسادسة عشرة، الضقرة ا
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مبا فيها م  فقريات م   ،الضقرة الساتعة عشرة
 .كولومبيااو،  إىل و  لفأ

(مجهورية كولومبيا) السيد ف. باديال دي ليون 
مالحظة  ،سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 
يف النص  ،تالتحديد اوختص النص اإلسباين والضقرة و 

 .مغة اإلنكميويةاإلسباين وردت الضقرة تال

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .اعتمدتهل م  طمبات أخرى لمكممة؟ 

 .اعتمدت ،الضقرة الثامنة عشرة

 .اعتمدت نالضقرة التاسعة عشرة

 .اعتمدت ،الضقرة العشرون

 .الضقرة احلادية والعشرون والكممة لمياتان

ية م  (الياتان) (ترمجة فور السيد ي. تيكوشي 
شكراً يا سيدي الرئيس، أقرتح إضافة فقرة المغة اإلنكميوية): 

فهناك عدد م  الوفود قد تعرضت  ،جديدة عشري  مكرر
وأقرتح إضافة هذه الضقرة العشري   ،مل يذكر هناضوع إىل مو 
 ،أقرأ عمى مسامعكم الضقرة أوالً ، ونصها كاآليت ،مكررة

جلنة  يفعاا  والحظت المجنة الضرعية أن تعض الدول األ
اعدة الضاا  ااارج  يف األررا  السممية تقدم مس

تهم يف حمقة مانضريد امهلمشبيبة م  الطمبة لتيسري مس
الكس لمضاا  اليت تنتظم سنويًا مبناسبة املؤمتر الدويل 

 لممالحة الضاائية، شكراً يا سيدي الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
الياتان  إذًا مندوب ؟هل م  تعميف آخر الياتان املوقر.ملمثل 

 .أقرت ،ما م  اعرتا  سو  يقدم النص إىل األمانة،

 أقرت. ،واحد وعشرون

 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،اثنان وعشرون

 أقرت. ،ثالثة وعشرون

 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،أرتعة وعشرون

 أقرت. ،مخسة وعشرون

 .تاعتمد ،ما م  اعرتا  ،ستة وعشرون

 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،سبعة وعشرون

 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،مثانية وعشرون

 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،تسعة وعشرون

 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،الضقرة ثالثون

واحد  ،التبادل العام لممعمومات ،اجلو  التايل
 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،وثالثون

 .الصني ، وثالثوناثنني

الصني الشعبية) (ترمجة (مجهورية السيدة ل. هي 
، قدمت تياناً شكرًا سيدي الرئيسفورية م  المغة الصينية): 

ونود  ،ذكر، ونود فقط أن نالبند احلادي عشر عندما تناولنا
إضافة اسم  ،اجلممة األوىل ،أن نقرتح يف الضقرة اثنني وثالثني

 .شكراً  ،الصني

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 إسبانيا ،مانة تايف اسم الصنياأل

(مممكة إسبانيا) السيد س. أنطون زوزونويغي 
إضافة اسم  ،نضس الطمب(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

 .شكراً  ،ن وفدي أدىل تبيان حتت هذا البند أيااً أل ،إسبانيا

 ،شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
م  تعميف آخر؟ ما م  قرة، هل تاا  إسبانيا إىل هذه الض

 أقرت. ،اعرتا 

 .أقرت ،ما م  اعرتا  ،ثالثة وثالثون

وتا  وجيم ودال  لفوالضقريات أ ،أرتعة وثالثون
 .أقرت ،ما م  اعرتا  ا ،هو 

الواليات  ،ا تلف و والضقرتان أ ،مخسة وثالثون
 .املتحدة
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(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
شكرًا سيدي ورية م  المغة اإلنكميوية): األمريكية) (ترمجة ف

نقدم التغيري التايل، حنذ  كممة تعريف وتدًال  ا ،ت ،الرئيس
 .إدارة الطريان االحتادي ،م  ذلك نقول

األمانة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ،سو  تصحح النص هل م  تعميف آخر؟ ما م  اعرتا 

 أقرت.

 أقرت. ،م  اعرتا ما  ،الضقرة ستة وثالثون

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،سبعة وثالثون

 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،مثانية وثالثون

 أقرت. ،ما م  اعرتا  ،تسعة وثالثون

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،أرتعون

 .الصني أقرت. ،ما م  اعرتا  ،واحد وأرتعون

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيدة ك. بان 
أتسا ل تشنن النص  ،شكراً نكميوية): فورية م  المغة اإل
حسب  .فيما يتعمف تالبند احلادي عشر النهائ  هلذا التقرير

ما أتذكر فنثنا  املناقشة ملا دار يف الضريف العامل حول هذا 
ف العامل فاتتها أعتقد أن رئيسة ذلك الضري ،مستاألالبند 

ولك  التقرير ال  ،ريف العامل لسنة إضافيةمسنلة متديد الض
وتالتايل ال أعر  ما هو مصري هذه  ،تكمم ع  ذلكي

 .املسنلة

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
 .األمنيلمصني، 

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

د احلادي عشر ُقدِّم نشكراً، هذا اجلو  م  التقرير املتصل تالب
 ،ره ونرتمجه قبل اجتماع الضريف العامل أمسر لك  نعده وحن

ولك  أحيل الوفود إىل الضقرة ثالثة وثالثني م  الوثيقة اليت 
أن المجنة الضرعية أيدت تقرير الضريف العامل الذي  ،تقول

صباح الغد إن الضريف املعين  .أضيف كمرفف هلذا التقرير
سو  يعقد اجتماعه األخري ليعتمد تالبند احلادي عشر 

وهناك سو  يرد النص الواضح تنن الضريف العامل  ،تقريره
مل نذكر ذلك ألن اجلمسة العامة  ،يعيد إضافة سنة أخرى

ولك  لو  .تؤيد أو تدعم التقرير النهائ  لمضريف العامل
أي أن المجنة  ،طمبت الوفود أن تورد هذا العنصر يف تقريرها

 ،د والية الضريف العامل إىل سنة إضافيةالضرعية قررت أن مت
هذا  .هذا ميك  أن يتم ردًا تعد اعتماد تقرير الضريف العامل

الضريف العامل سو  يعتمد تقريره واجلمسة  ،هو اإلجرا 
العامة تعتمد التقرير الكامل الصادر ع  الضريف العامل تعد 

 ذلك.

الصني  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .هلا الكممة

ية) (ترمجة (مجهورية الصني الشعبالسيدة ك. بان 
شكراً لشرح األمانة، نستطيع إذاً فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 شكراً. ، نرى تقرير الضريف العاملأن ننتظر حىت

هل م  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا لقد اعتمدنا اجلو  الثالث م  مشروع تقرير آخر؟ 

 .التقرير

أن سو  أرفع اجلمسة اآلن وقبل ذلك أود 
 .أحيطكم عمماً تربنامج عممنا صباح الغد

 ،سو  جنتمع يف الساعة العاشرة متامًا صباح الغد
حينذاك سو  نقبل عمى اعتماد تقرير الضريف العامل املعين 

التبادل العام "تالبند احلادي عشر م  جدول األعمال 
وتعد ذلك سو   ،"لممعمومات تشنن التشريعات الوطنية

تبق  م  التقرير الوارد يف الاميمة نستمر ونعتمد اجلو  امل
 .A/AC.105/C.2/L.284الثالثة لموثيقة 

 .لبعض البالرات ،األمني

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):
شكراً، صباح الغد، إن الضريف العامل املعين تالبند احلادي 

 ،تغية اعتماد التقرير ،  يعقد اجتماعه األخريعشر سو 
 ،تقرير الاميمة الثالثة ،عندما نصل إىل النقطة األخرية

سو  تتوفر صباح الغد وتتام  البندي  األخريي  م  
استعرا  أو تنقيح املبادئ املتصمة تاستخدام  ،اجلدول
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مصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج  والبند األخري م  
ل اقرتاحات تشنن استخدام الضاا  ااارج  جدول األعما

تنود جديدة تعر  عمى المجنة  ،يف األررا  السممية
الضرعية يف الدورة احلادية واامسني وحتت هذا البند نظرنا 

 أيااً يف نواح  تنظيمية ورريها، شكراً لمرئيس.

هذا (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
التقرير، شكراً لألمانة عمى هذا  هو اجلو  األخري م  مشروع

هل م  تعميف عمى هذا الربنامج  ؟البالغ، هل م  سؤال
 .املقرتح؟ ال

 عت اجلمسة حىت العاشرة صباح الغد.إذاً رف

 رفعت اجلمسة.

 ١٩/١٧اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


