
 
، 1995ديسمبر / آانون األول  6 الم$ؤرخ في     50/27لعام$ة، بموج$ب ق$رارها       أي$دت الجمع$ية ا      

توص$ية لج$نة اس$تخدام الفض$اء الخارج$ي ف$ي األغ$راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                      
ويحتوي المحضر . التاس$عة والثالثي$ن، بمحاض$ر مستنس$خة غ$ير م$نقحة، ب$دال م$ن المحاضر الحرفية             

 الملق$$اة باالنكل$$يزية وال$$ترجمات الش$$فوية ل$$تلك الت$$ي ُتلق$$ى باللغ$$ات األخ$$رى  الواح$$د م$$نها عل$$ى الخط$$ب
 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة. مستنسخة من التسجيالت الصوتية

آم$ا أن التص$ويبات ال تدخ$ل اال عل$ى الخط$ب األص$لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            
ترس$ل موّقعـ$ة م$ن أح$د أعض$ـاء الوف$ـد المعن$ي، في غضـون             نس$خـة م$ن المحض$ر الم$راد تص$ويبه و          
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COPUOS/LEGAL/T.654  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 654 الجلسة
 00/10، الساعة 2001أبريل / نيسان12الخميس 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/10افتتحت الجلسة الساعة 

 نفت$تح أيه$ا السيدات والسادة اجتماع     :الرئFيس 
 .654اللجنة القانونية الفرعية وأفتتح اجتماعها رقم 

وق$بل أن نمض$ي قدما في عملنا المعتاد، أبدي       
م$$$ا يل$$$ي م$$$ن مالحظ$$$ات، وأنق$$$ل إل$$$يكم م$$$ا يل$$$ي م$$$ن    

 .معلومات

 العيد األربعين ألول رحلة فضائية

رة ف$$ي بداي$$ة ه$$ذه ال$$دورة أتذآ$$ر أن ه$$ذه ال$$دو   
آان$ت ال$دورة األربعي$ن وتل$ك ال$دورات التي بدأت في             

 ولك$$ن ال$$يوم بإمكان$$نا وينبغ$$ي أن نح$$تفل به$$ذا      1962
الع$$يد األربعي$$ن الحقيق$$ي ألول رحل$$ة فض$$ائية أنج$$زت  

، تلك الرحلة التي قام     1961أبريل في   / نيس$ان  12ف$ي   
ي$وري غاغارين، فما تحلى به هذا الرجل من شجاعة           

ك$$ن أن يض$$اهى باآتش$$افات  وم$$ا ق$$ام ب$$ه م$$ن إنج$$از يم 
آ$$برى الت$$ي أنج$$زها اآلب$$اء القدام$$ى، فه$$ذه ال$$رحلة ق$$د   
فتح$$ت أف$$اق جدي$$دة وذل$$ك للمس$$عى البش$$ري ف$$ي ه$$ذا      

 .المضمار

ول$م يك$ن م$ن قبيل الصدفة أنه بعد سنة واحدة        
م$$$ن ه$$$ذه ال$$$رحلة الت$$$ي آ$$$ان به$$$ا بش$$$ر، قام$$$ت لج$$$نة  
اس$$$$$تخدامات الفض$$$$$اء الخارج$$$$$ي اس$$$$$تخداما س$$$$$لميا  

وفي نفس السنة تم تشكيل     . لحقيقية وعملها بمناقشاتها ا 
اللجنتين الفرعيتين وبدأتا عملهما الفعال، ومنها لجنتنا      

وبع$د بضع سنوات، فإن أول معاهدة للفضاء أي        . ه$ذه 

 بش$أن م$بادئ أنشطة الفضاء الخارجي        1967مع$اهدة   
الت$ي تق$وم به$ا ال$دول بم$ا ف$ي ذل$ك األج$رام السماوية،                 

اوض ف$$يها وأبرم$ت ووقع$$ت  ه$ذه المع$$اهدة ق$د ب$$دأ ال$تف   
 .وبدأ سريانها

إذن، ه$ناك ح$بل ي$ربط بين اإلنجاز األول في     
األنش$طة الفض$ائية والمفع$ول القانون$ي له$ذه األنشطة،         
وثم$ة إنج$ازات أخ$رى ت$م الق$يام به$ا ف$ي هذه السنوات                
األربعي$$ن الت$$ي انقض$$ت، وعل$$ي أن أذآ$$ر ه$$نا مؤتم$$ر   

م$$$ر  وه$$و المؤت 1968األم$$م الم$$تحدة ال$$ذي عق$$$د ف$$ي     
األول م$$ن نوع$$ه وذل$$ك بع$$د س$$نة م$$ن إب$$رام مع$$اهدة       

والمؤتم$$ر الثال$$ث ه$$و ال$$ذي عق$$د ف$$ي الع$$ام       . الفض$$اء
وهناك إنجازات  .  ه$نا ف$ي فيي$نا ومازلنا نتذآره        1999

أخرى في اآتشاف الفضاء وأتذآر أول محطة مدارية        
تم إطالقها، وعلي أن أذآر برحلة أول مرآبة فضائية         

ه$ي المك$وك األمريكي، وقد      قابل$ة إلع$ادة االس$تخدام و      
ت$م إطالقه$ا إب$ان دورة م$ن دورات لجنتنا منذ عشرين             
عاما ونحن آنا نجتمع في جنيف، وبطبيعة الحال علي 
أن أتذآ$ر تل$ك اإلنج$ازات الت$ي ق$د تكون أآثر تواضع              
ولك$$$نها له$$$ا أهمي$$$تها ف$$$ي إط$$$ار ب$$$رنامج التطب$$$يقات      
الفض$ائية وال$ذي ت$م تطوي$ره بش$كل ن$اجح تح$ت مظلة               

طة األم$$$م الم$$$تحدة به$$$دف تعم$$$يم م$$$نافع الفض$$$اء  أنش$$$
 .وأنشطته على آل البلدان والسيما البلدان النامية

خ$$تاما، أذآ$$رآم بب$$ناء المحط$$ة الدول$$ية، تل$$ك     
المحط$ة الت$ي مازال$ت ق$يد اإلنشاء والتي سوف تكتمل       
ف$ي األع$وام المق$بلة في هذا القرن، وأظن أن االحتفال       

ام بها بشر في الفضاء األربعي$ن بالرحلة األولى التي ق   
الخارج$ي، هي التي أعطت دفعا آبيرا لتطوير أنشطة         
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الفض$اء، آم$ا أنه$ا له$ا أهم$ية أيض$ا م$ن أجل االحتفال                
به$ا دفع$ا لعملنا في المستقبل ألن مهمتنا هي أن نطور        
 .قواعد القوانين التي تحكم أنشطة الفضاء الخارجي

أود أن أح$يطكم علم$$ا ب$$أن األمي$ن الع$$ام لألم$$م   
متحدة قد أصدر رسالة بمناسبة العيد األربعين لرحلة ال

ي$وري غاغاري$ن والع$يد العش$رين إلرسال أول مكوك      
، ون$ص ه$ذه الرسالة   .�أمريك$ي، ه$ذه الرس$الة ال$يوم     

الكامل$ة موج$ود آوثيقة من وثائق لجنتنا الفرعية، وأنا          
م$$ن الش$$اآرين لألمي$$ن الع$$ام وه$$و المس$$ؤول اإلداري    

 له$ذه المس$ألة وأول$ى اهتماما    األول ال$ذي أول$ى اه$تمام      
 .ألنشطة الفضاء الخارجي ولجهودها

أض$$$ف إل$$$ى ه$$$ذا أن ه$$$ناك م$$$بادرة أخ$$$$رى      
الوف$$ود . بالنس$بة للفض$اء وه$ي ت$تعلق ب$اإلعالن التال$ي      

األع$زاء، إن المجلس االستشاري لجيل الفضاء يسعده      
ويش$$رفه أن يش$$اطرآم الجه$$ود الت$$ي يق$$وم به$$ا ش$$باب     

أبريل، / نيسان12ا العيد في    الع$الم وذل$ك لالحتفال بهذ     
 مدي$$نة س$$وف تح$$تفل ف$$ي الع$$يد األربعي$$ن ل$$رحلة       48

ي$$$وري غاغاري$$$ن وه$$$$ي أول رحل$$$ة، وآذل$$$ك الع$$$$يد     
العش$$$$$رين ألول مك$$$$$وك فض$$$$$ائي، ون$$$$$رى أن ه$$$$$ذه  
اإلنج$ازات الهام$ة واالح$$تفال به$ا ف$ي نف$$س ال$يوم إنم$$ا      
تؤآ$$$د عل$$$ى ال$$$دور اله$$$ام ال$$$ذي يض$$$طلع ب$$$ه ال$$$تعاون  

 .البشرية في الفضاءالبشري في مساعينا 

وم$$ن خ$$الل محف$$ل الش$$باب والجامع$$ة الدول$$ية  
للفض$$اء وآذل$$ك م$$ن يدعم$$ون الفض$$اء ف$$ي الع$$الم ف$$إن    
الع$الم قد تكاثف في جهوده من أجل االحتفال بالفضاء          

ونح$$ن . والش$$باب والموس$$يقى ومس$$تقبلنا آوآ$$ب مع$$ا    
نعم$ل م$ع أص$دقائنا ف$ي تش$يلي وترآيا وآندا واالتحاد            

 والباآستان وتنزانيا المملكة المتحدة     الروس$ي وال$يابان   
 بل$$دا آخ$$را وذل$$ك للتخط$$يط الح$$تفاالت 15وأس$$تراليا و

س$وف يتم ربطها ببعضها البعض من خالل االنترنت          
والحاس$$$ب، وف$$$ي المؤتم$$$ر الثال$$$ث وف$$$ي المؤتم$$$رات   
األخ$رى وآذل$ك في األحداث المتعلقة بالفضاء فإنه قد          

ل اآلن من   وردت اإلش$ارة إل$ى تعاون$نا معا ونحن نعم         
 .أجل إيجاد مستقبل نؤمن به

وباح$تفال بهذا من خالل الموسيقى والرقص،       
فإن$نا ن$أمل أن ن$زيد االه$تمام بالفض$اء ف$يما بين جيلنا،               
ونح$$$ن مل$$$تزمون بمش$$$اطرة ه$$$ذه ال$$$رؤيا م$$$ع الع$$$الم     
ونك$$$رس جهودن$$$ا لخدم$$$ة األم$$$م الم$$$تحدة وم$$$نظمات    
الفض$$اء والش$$رآات والهي$$ئات ف$$ي الع$$الم وندعوآ$$م أن  
تش$ترآوا مع$نا في هذا االحتفال ونتطلع إلى االشتراك          

أآ$$$توبر المق$$$بل وذل$$$ك ف$$$ي  /معك$$$م ف$$$ي تش$$$رين األول 
 .لكم جزيل الشكر. احتفاال بأسبوع الفضاء العالمي

إذن، وفي$$$ت بم$$$ا عل$$$ي م$$$ن واج$$$بات بالنس$$$بة 
 .االتحاد الروسي. لالحتفال بهذا العيد الهام

ترجمة ) (االتح$اد الروس$ي   (السFيد دزوبيFنكو     
الس$$$يد الرئ$$$يس، أيه$$$ا   ): فوري$$$ة م$$$ن اللغ$$$ة الروس$$$ية  

الس$$يدات والس$$ادة، أتوج$$ه إل$$يكم بالش$$كر الج$$زيل عل$$ى  
الكلم$$ات الطي$$بة الت$$ي تفوه$$تم به$$ا بمناس$$بة االح$$تفال       
بالع$يد األربعي$ن ل$رحلة ي$وري غاغارين إلى الفضاء،           
وعل$ي الق$ول أن ه$ذا ح$دث هام، فهذا أمر ليس مسارا              

، وإنم$$ا ه$$و أم$$ر ينتم$$ي   لل$$زهو فق$$ط لالتح$$اد الروس$$ي 
للبش$رية جم$يعا، الت$ي ينبغي أن تشترك في هذا الزهو          
والفخ$$ر ال$$ذي ف$$تح ب$$اب الفض$$اء للبش$$رية وه$$ي أول       

 .خطوات إلى الفضاء وأول غزو له

والمغ$$$زى ه$$$و أن$$$ه ف$$$ي ه$$$ذا الع$$$يد األربعي$$$ن 
الرت$ياد البش$ر للفض$اء فإن$ه الع$يد األربعين أيضا لهذه             

وه$$ذه المس$$ألة ل$$م تأت$$ي م$$ن  اللج$$نة الفرع$$ية القانون$$ية، 
الف$راغ، فق$د ارت$اد اإلنس$ان الفضاء بما أدى إلى زيادة             
ال$تقدم الفن$ي وبدأن$ا نض$ع معايير جديدة وقواعد جديدة         
تل$تزم به$ا الدول، وآل هذه المسألة قد تطورت تطورا           

 .آبيرا

لج$نة االس$تخدامات السلمية للفضاء الخارجي       
قانون وهي التي التابعة لألمم المتحدة هي التي تضع ال

ت$رعاه، وف$ي الس$نوات العش$ر األخ$يرة فإن هذه اللجنة       
الفرعية آانت بمثابة العصب األساسي وحجر الزاوية     

. للج$$نة الفض$$اء لالس$$تخدام الس$$لمي للفض$$اء الخارج$$ي  
وارت$$ياد اإلنس$$ان للفض$$اء ق$$د تمخ$$ض ع$$ن إنج$$ازات      
آب$يرة مم$ا أدى إل$ى أنشطة جديدة في الفضاء، ونؤمن       

س$تخدامات هذه لها أهميتها ونفس الشيء       ب$أن لج$نة اال    
يس$$$ري عل$$$ى اللج$$$نة القانون$$$ية، وعلي$$$نا أن نج$$$د ح$$$ال 
للمس$ائل الت$ي أث$يرت والت$$ي ت$ؤدي إل$ى تطوي$ر ق$$انون       

ون$$أمل عل$$ى أي ح$$ال أن$$ه، حي$$نما نلتق$$ي م$$رة . الفض$$اء
أخ$$$رى ف$$$ي الع$$$يد الخمس$$$ين له$$$ذه اللج$$$نة الفرع$$$ية،      

اغارين، سنحتفل أيضا بالعيد الخمسين لرحلة يوري غ
أي نص$ف ق$رن م$ن عصر الفضاء، ولنأمل أننا حينئذ            
سنتمكن من االحتفال باإلنجازات الكبيرة التي أنجزتها 
لجنت$$نا الفرع$$ية، وأن$$نا س$$وف نواص$$ل تطوي$$ر ق$$انون    
الفضاء الخارجي حيث أن التكنولوجيا ينبغي أن تخدم        

. رفاه$ة البش$ر جم$يعا م$ن أج$ل تطوير أنشطة الفضاء            
 .شكرا

قFFدم للجFFFنة االسFFتخدام السFFلمي للفضFFFاء    اقFFتراحات ت 
 الخارجي

. أش$كر السيد ممثل االتحاد الروسي     : الرئFيس 
إذن، سوف نواصل عملنا المعتاد وسننتهي من دراسة 

اقتراحات تقدم للجنة االستخدام السلمي     "البند العاشر،   
، وذلك إلدراج البنود الجديدة على     "للفض$اء الخارج$ي   

 ف$ي دورته$ا الواحدة     بس$اط البح$ث ف$ي اللج$نة الفرع$ية         
واألربعي$$$ن، المس$$$ألة الوح$$$يدة المتبق$$$ية ه$$$ي اق$$$تراح     
اليونان بشأن البند الرابع، وآما ذآرت في نهاية جلسة 
العص$$ر، ف$$إن المش$$اورات غ$$ير الرس$$مية بش$$أن ه$$ذه      
المس$$$ألة ق$$$د تواص$$$لت إل$$$ى تواف$$$ق ف$$$ي اآلراء، وآم$$$ا  
وعدتك$م فإنن$ي س$وف أتل$و عل$يكم ن$ص ه$ذه االتفاقات               

 .وصل إليها بتوافق اآلراءالتي تم ت
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أوال، ع$نوان الب$ند ال$رابع سوف يبقى آما هو           
وض$$ع مع$$اهدات األم$$م الم$$تحدة "وس$$وف يك$$ون نص$$ه 

 ".الخمس الخاصة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

ثان$يا، س$وف يش$كل ف$ريق ع$امل يت$ناول البند             
ألف، وضع هذه : ال$رابع وذل$ك لت$ناول المس$ائل التال$ية      

ف$$يذها وم$$ا يع$$ترض ق$$بولها  المع$$اهدات واس$$تعراض تن
باء، النهوض بقانون   . عل$ى نط$اق عالم$ي م$ن عق$بات         

الفض$$$اء م$$$ن خ$$$الل ب$$$رنامج األم$$$م الم$$$تحدة الخ$$$اص  
 .بالتطبيقات الفضائية

اس$$تعراض وإمكان$$ية "، وع$$نوانه 7الب$$ند رق$$م 
تنق$$$يح الم$$$بادئ الم$$$تعلقة باس$$$تخدام مص$$$ادر الطاق$$$ة      

ل سوف يبقى في جدو " ال$نووية ف$ي الفض$اء الخارجي      
 .األعمال في الدورة المقبلة

ه$ل ل$ي أن أفترض أن التوافق في اآلراء هذا           
يحظ$$ى بالق$$بول الحس$$ن؟ إن ل$$م يك$$ن لديك$$م اع$$تراض    

ومن ثم نكون قد انتهينا     . فلنقرر األمر إذن  عل$ى ذل$ك،     
 .من دراستنا للبندين الرابع والعاشر

الس$$$ادة أعض$$$اء الوف$$$ود، بع$$$د لحظ$$$ة وج$$$يزة 
ة الفرعية حتى يتثنى للفريق سأعلق هذا االجتماع للجن

الع$$$$امل المعن$$$$ي بالب$$$$ند الس$$$$ادس أن يلتق$$$$ي الع$$$$تماد 
تقري$ره، وحينه فإنني سوف أعيد فتح هذه الجلسة مرة    

ما . أخ$رى حتى يتثنى لنا اعتماد تقرير اللجنة الفرعية      
ل$$م يك$$ن لديك$$م اع$$تراض إذن عل$$ى ه$$ذا اإلج$$راء نعل$$ق 

 .ل مصرمعذرة، أعطي الكلمة للسيد ممث. هذه الجلسة

) جمهوري$$ة مص$$ر العرب$$ية (السFFيد الحسFFيني 
أش$كرك س$$يادة  ): ت$رجمة فوري$ة م$ن اللغ$$ة اإلنكل$يزية    (

بالنسبة . الرئ$يس وص$باح الخ$ير أيه$ا السيدات والسادة     
الج$تماع الجلسة العامة، هل ستكون في العصر أم أنه       
بع$$د أن ينته$$ي الف$$ريق الع$$امل م$$ن عمل$$ه فإن$$نا س$$وف    

 نعمل مرة أخرى هنا؟

عق$$ب ان$$تهاء عم$$ل الف$$ريق الع$$امل    : سالرئFFي
مباش$$$رة س$$$وف نس$$$تأنف ه$$$ذه الجلس$$$ة م$$$رة أخ$$$رى،   
الجلس$$ة الرس$$مية للج$$نة الفرع$$ية وس$$وف نح$$$اول أن      
ننته$ي م$ن عمل$نا ف$ي أق$رب وق$ت ممك$ن، ولكم جزيل             

 .علقت الجلسة. الشكر

 30/10علقت الجلسة الساعة 

 22/11استؤنفت الجلسة الساعة 

ذا الجزء من يوج$د ص$عوبة آب$يرة ف$ي فهم ه         [
االج$$$تماع ألن التس$$$جيل يح$$$توي عل$$$ى لغتي$$$ن ف$$$وق      

 ]بعضهما البعض، الصينية والعربية

الس$$ادة األعض$$اء الموق$$رون نفت$$تح   : الرئFFيس
أعرف . اآلن م$رة أخرى الجلسة العامة للجنة الفرعية       

أن الفريقي$$ن اع$$تمدا تقاري$$رهما وبالتال$$ي فإنن$$ي أق$$ترح  
الف$$ريق الع$$امل عل$$يكم أن تع$$تمد الجلس$$ة العام$$ة تقري$$ر 

المعن$ي بالب$ند الس$ادس وتقري$ر الف$ريق الع$امل المعني           
 .9 و 6بالبند التاسع وننهي النقاش بالنسبة للبندين 

أود أن أع$$رف إذا آ$$ان لديك$$م اع$$تراض عل$$ى 
اع$تماد هذا القرار؟ فرنسا، السيد ممثل فرنسا الموقر،         

 هل لديه ما يدلي به؟

م$$ن ت$$رجمة فوري$$ة ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
السيد الرئيس،  . ش$كرا سيادة الرئيس   ): اللغ$ة الفرنس$ية   

أعلم$$ت بفض$$ل ف$$ريق ال$$ترجمة الفوري$$ة ب$$أن الص$$يغة    
اإلنكل$يزية للفق$رة التاس$عة م$ن التقرير استخدمت آلمة           

agreed       اتف$ق الف$ريق، وه$و يختلف تماما عن قرر، ما ،
ج$$اء باللغ$$ة الفرنس$$ية إذن، وبالتال$$ي فإنن$$ي أطل$$ب ب$$أن  

لص$$يغتين الفرنس$$ية واإلنكل$$يزية، ه$$ذا   ننس$$ق م$$ا بي$$ن ا 
 .سيحل جزءا من المشكلة

أش$$كر الس$$يد مم$$ثل فرنس$$ا الموق$$ر،   : الرئFFيس
أعتقد أنك على حق فالترجمة الفرنسية يجب أن تكون         
دق$$يقة تمام$$ا ويج$$ب أن تعك$$س م$$ا ج$$اء ف$$ي الص$$يغة       

ال$ترجمة الفورية تحدد أن الصيغة العربية       . اإلنكل$يزية 
حسنا، إن  . ية، اتف$ق الفريق   ص$حيحة مقارن$ة باإلنكل$يز     

لم تكن هناك اعتراضات أخرى حول هذين التقريرين     
تقرر األمر على   . نف$ترض أن اللج$نة الفرعية تعتمدها      

 .هذا النحو

 اعتماد تقرير اللجنة الفرعية

السادة األعضاء الموقرون، أود اآلن أن أنتقل 
إل$ى اع$تماد تقرير اللجنة الفرعية وأود أوال أن أعطي        

ة لألمي$ن الذي سيعلمن بالوثائق المعروضة على      الكلم$ 
 .نظرنا، السيد األمين لكم الكلمة

السيد الرئيس،  . ش$كرا سيادة الرئيس   : األمانFة 
لف$ائدة الوفود أود أن أعلمكم بالوثائق المعروضة على         
 .نظرآم بحيث تطلبون أي وثيقة ليست في حوزتكم

أمامكم إذن التقرير الكامل للجنة الفرعية وهو 
 A/AC.105/C.2/L.228ش$$$$$$كل م$$$$$$ن الوث$$$$$$ائق التال$$$$$$ية يت

أنش$$$$طة "بالمقدم$$$$ة، الب$$$$ند ال$$$$رابع، الب$$$$ند الخ$$$$امس،   
، والبند  "الم$نظمات الدول$ية ف$يما يتعلق بقانون الفضاء        

م$$$راجعة الم$$$بادئ ذات الص$$$لة باس$$$تخدام   "الس$$$ادس، 
مص$ادر الطاق$ة ال$نووية ف$ي الفضاء الخارجي وإمكان      

تض$$$$من ن$$$$ص الب$$$$ند    تAdd.1/228الوث$$$$يقة ". تنق$$$$يحها
األم$ور المتعلقة بتعريف الفضاء الخارجي      "الس$ادس،   

وتعيي$$$$ن ح$$$$دوده وطب$$$$يعة الم$$$$دار الثاب$$$$ت بالنس$$$$بة      
مفه$$$$وم الدول$$$$ة " تتض$$$$من Add.2، الوث$$$$يقة "ل$$$$ألرض
ال$نظر ف$ي مش$روع اتفاقية المعهد         "Add.3و  " المطلق$ة 
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الدول$$$ي لتوح$$$يد الق$$$انون الخ$$$اص باليون$$$يدروا بش$$$أن   
 المع$دات المت$نقلة وفي المشروع   المص$الح الدول$ية ف$ي    

األول$$$ي لل$$$بروتوآول الملح$$$ق به$$$ا الم$$$تعلق بالمس$$$ائل 
، وأخ$$يرا الب$$ند العاش$$ر،   "الخاص$$ة بالملك$$ية الفض$$ائية  

المق$$ترحات المقدم$$ة للج$$نة الكوب$$وس بالنس$$بة لب$$نود     "
جدي$دة ت$نظر ف$يها اللج$نة الفرعية القانونية في دورتها            

 ".الحادية واألربعين

 ب$أن ترتي$ب الب$نود قي تقرير         وأود أن أعلمك$م   
نهائ$$$ي س$$$يحمل األرق$$$ام المناس$$$بة، ولكن$$$نا ألغ$$$راض  
التنس$يق ما بين هذه الوثائق المعروضة عليكم وضعنا         
ه$$ذه األرق$$ام ولكن$$نا س$$نكيفها بع$$د ذل$$ك، بع$$د اع$$تماد        

 .التقرير آي تتسق مع أرقام بنود جدول األعمال

ش$كرا لألمان$ة عل$ى هذه المعلومات        : الرئFيس 
وأود اآلن  . لوثائق المعروضة على نظرنا   بخصوص ا 

أن ن$$بدأ ف$$ي اع$$تماد ال$$تقرير فق$$رة تل$$و األخ$$رى، ن$$بدأ     
 .A/AC.105/C.2/L.228بالوثيقة 

افت$$$$تاح ال$$$$دورة وان$$$$تخاب "أل$$$$ف، : المقدم$$$$ة
 ،"الرئيس

 .اعتمدتاألولى، 1الفقرة 
 . اعتمدتالفقرة الثانية،
 . اعتمدتالفقرة الثالثة،

 
، الجمل$$$$$ة "لإق$$$$$رار ج$$$$$دول األعم$$$$$ا"ب$$$$$اء، 

 .اعتمدتاالستهاللية في الفقرة أربعة، 
 .جدول األعمال اعتمد، هذا آل ما في األمر

ج$$$$$يم اآلن، الحض$$$$$ور، الفق$$$$$رة الخامس$$$$$ة،    
 .اعتمدت

 .اعتمدتالفقرة السادسة، 
الفق$رة الس$ابعة، س$وف تستكمل بطبيعة الحال         

 .اعتمدتمن جانب األمانة، 
 . اعتمدتالفقرة الثامنة،

، الفق$$$$رة التاس$$$$عة،  "ألعم$$$$التنظ$$$$يم ا"دال، 
 .اعتمدتالجملة االستهاللية، 

 .اعتمدتألف، 
 .اعتمدتباء، 
 .اعتمدتجيم، 

الفق$$$$رة العاش$$$$رة، االتح$$$$اد الروس$$$$ي يطل$$$$ب  
 .الكلمة

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
السيد . شكرا سيادة الرئيس  ): فورية من اللغة الروسية   

 فك$$رة االس$$تفادة  الرئ$$يس، ف$$ي الفق$$رة العاش$$رة نت$$ناول  
الفعال$$ة م$$ن م$$وارد خدم$$ة المؤتم$$رات ونق$$ول جم$$يع       
هي$ئات األم$م الم$تحدة التداولية، هل أن لجنتنا الفرعية           

 القانونية لجنة تداولية بموجب اختصاصاتها؟

أص$$بت فه$$م م$$ا أش$$رت إل$$يه، ه$$ل      : الرئFFيس
 اقترحت أن نستبدل التداولية؟

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
آ$$ال، ل$$م أتق$$دم باق$$تراح    ): ة م$$ن اللغ$$ة الروس$$ية  فوري$$

ولكن$$ي م$$ندهش بع$$ض الش$$يء إذ أن لجنت$$نا الفرع$$ية      
المنب$ثقة ع$ن الجمع$ية العام$ة تس$مى بهيئة تداولية، أي          
تق$$$وم بال$$$تداول فق$$$ط، أال نفع$$$ل أي ش$$$يء آخ$$$ر غ$$$ير   
الم$$داوالت؟ أال يمكن$$نا أن نق$$ول إذن م$$ن جان$$ب جم$$يع 

اولية، إذن من الفقرة هي$ئات األم$م المتحدة، نحذف التد      
 .العاشرة في السطر الثالث

ش$$كرا ج$$زيال، الفق$$رة العاش$$رة إذن  : الرئFFيس
بع$$د ال$$تعديل عل$$ى أس$$اس مالحظ$$ة االتح$$اد الروس$$ي،   

 .اعتمدت

 .اعتمدتالفقرة الحادية عشرة، ال اعتراض، 
الفق$$رة الثان$$ية عش$$رة، االتح$$اد الروس$$ي م$$رة    

 .أخرى

رجمة ت) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
لك جزيل الشكر يا سيادة     ): فوري$ة م$ن اللغ$ة الروس$ية       

ن$$ود م$$ن األمان$$ة أن تح$$دد ال$$تواريخ لل$$دورة    . الرئ$$يس
المق$بلة، فنح$ن ق$د قص$رنا ه$ذه الدورة بالذات ألن غدا              
ه$و ي$وم الجمع$ة الحزي$نة، فه$ل س$يحدث ه$ذا في العام             

 المقبل أيضا؟ هل سنقصر الدورة؟

 أنت محق،   نعم. شكرا سيادة الرئيس  : األمانFة 
عادة في نهاية   ] ؟يتعذر سماعها؟ . [ه$ذا ه$و م$ا يح$دث       

ال$دورة، س$وف ن$بدأ ف$ي ي$وم ال$ثالثاء الثاني من أبريل               
الس$$$نة المق$$$بلة وألن ي$$$وم االثني$$$ن س$$$وف يك$$$ون ي$$$وم   
إج$ازة، ألن$ه س$وف يك$ون ي$وم االثني$ن العه$د إن ص$ح         

 .التعبير

الفقرة الثانية . شكرا لك على تعاونك: الرئيس
رحتها األمان$$ة، ه$$ل نع$$تمدها آم$$ا ه$$ي؟   عش$$ر آم$$ا ش$$ 

 .اعتمدت

ه$$اء، اع$$تماد تقري$$ر اللج$$نة الفرع$$ية، الفق$$رة     
هنا، ] ؟يتعذر سماعها؟[الثال$ثة عش$ر، س$تكمل األمان$ة      

 .اعتمدت
الفق$$رة ال$$رابعة عش$$ر س$$تكمل م$$ن األمان$$ة، ال  

 .اعتمدتتعليق 

، الفقرة الخامسة "الت$بادل الع$ام لآلراء    "ثان$يا،   
ورد اس$$مها ] ي$$تعذر س$$ماعها[لت$$ي عش$$ر، آ$$ل الوف$$ود ا

 .هنا، نعم
 .الفقرة السادسة عشر، االتحاد الروسي

) االتح$$$$اد الروس$$$$ي (آولوسFFFFوف. السFFFFيد ي
بع$د ه$$ذه  . ش$$كرا): ت$رجمة فوري$ة م$$ن اللغ$ة الروس$ية    (
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الفقرة الخامسة عشر، أقترح فقرة إضافية تكون الفقرة 
فيها عن أن األمين العام     ] يرد[الخامس$ة عشر مكرر،     

م$م الم$تحدة أرسل لنا خطابا بمناسبة العيد األربعين     لأل
ألول رحل$ة بشرية إلى الفضاء الخارجي، ونشير فيها         
إل$ى م$ا قال$ه ج$يل الش$باب والمجل$س االستشاري، آما               
ذآ$ر رئ$يس لجنت$$نا الفرع$ية وآذل$$ك العالم$ات ال$$بارزة     
آالع$$$يد العش$$$رين للمك$$$وك الفض$$$ائي ال$$$ذي ه$$$و ق$$$يد      

ضح هذا باللغة اإلنكليزية  ه$ل تودوا أن نو    . لالس$تخدام 
أم أن األم$$$ر واض$$$ح؟ أن$$$تم ذآ$$$رتم بنفس$$$كم ي$$$ا س$$$يادة   
الرئ$$يس اإلنج$$ازات الت$$ي أنج$$زتها البش$$رية بم$$ا ف$$يها      
رحلة يوري غاغارين ومرور عشرين عاما على أول 
جس$م فضائي يعاد استخدامه، ونذآر أيضا مسألة جيل         

 .الفضاء، وما هذا هو المكان لذآر هذه المسائل

. ش$كرا للسيد ممثل االتحاد الروسي     : الرئFيس 
ه$ل لديك$م أي تعل$يقات أخ$رى عل$ى ه$ذا االقتراح؟ ال،        

وأطل$$$ب م$$$ن األمان$$$ة أن ت$$$درج فق$$$رة به$$$ذا  . اع$$$تمدت
ه$$ل ن$$تفق عل$$ى أن تعك$$ف األمان$$ة   ]. ي$$تعذر س$$ماعها [

 .شكرا. على هذا

الفق$$رة السادس$$ة عش$$ر والت$$ي س$$وف تص$$بح      
 .تمدتاعالفقرة السابعة عشر، السابعة عشر إذن، 

  .اعتمدتالفقرة الثامنة عشر، 
 .اعتمدتالفقرة التاسعة عشر، 

حال$$ة تطب$$يق مع$$اهدات األم$$م الم$$تحدة  "ثال$$ثا، 
، تقري$$ر الفق$$رة  "الخم$$س الم$$تعلقة بالفض$$اء الخارج$$ي  

 .اعتمدتالعشرين، 
مع$$$ذرة  . الفق$$$رة واح$$$د وعش$$$رين، اع$$$تمدت   

الج$زء األس$ترالي ثم ألف وباء وجيم ودال وحاء، هذا            
اهدات الفض$$اء، ث$$م ه$$ناك الفق$$رة اإلض$$افية    س$$رد لمع$$ 
وم$$$ا ت$$$بقى م$$$ن الواح$$$د    ] ي$$$تعذر س$$$ماعها [األخ$$$رى 

 .اعتمدتوعشرين، الفقرة آلها إذن 
نن$$تقل للفق$$رة الثان$$ية والعش$$رين، أل$$ف وب$$اء،     

 .اعتمدت
 .اعتمدتالثالثة والعشرين، 

 .اعتمدتننتقل للفقرة الرابعة والعشرين، 
 .اعتمدتالفقرة الخامسة والعشرين، 
 .اعتمدتالفقرة السادسة والعشرين، 
 .اعتمدتالفقرة السابعة والعشرين، 

الفق$$$$رة الثام$$$$نة والعش$$$$رين، ه$$$$ناك التعل$$$$يق   
في عام ] ؟يتعذر سماعها؟[الص$ياغي، الس$طر األول،      

 .االتحاد الروسي. 1999 وغيرها وتصبح عام 1998

) االتح$$$$اد الروس$$$$ي (آولوسFFFFوف. السFFFFيد ي
ش$$$كرا س$$$يادة ): س$$$يةت$$$رجمة فوري$$$ة م$$$ن اللغ$$$ة الرو(

يبدو لنا أن األمر ليس واضحا آل الوضوح،        . الرئيس
الخاص$$$ة ]  ؟ي$$$تعذر س$$$ماعها؟[بالنس$$$بة لغ$$$ير الوف$$$ود 

باتفاقية المسؤولية ورد أن الطابع     ] ؟ي$تعذر س$ماعها؟   [
اإللزام$$ي يك$$ون موج$$ودا إذن م$$ا تم$$ت الموافق$$ة عل$$ى   

األحك$$ام الت$$ي تص$$درها ] ؟ي$$تعذر س$$ماعها؟[ذل$$ك س$$لفا 
 ].ر سماعها؟؟يتعذ[

آم$$$ا ورد ف$$$ي ال$$$نص ف$$$ي اللغتي$$$ن الروس$$$ية    
تل$$تزم ف$$يه ] ؟ي$$تعذر س$$ماعها؟[واإلنكل$$يزية ف$$إن األم$$ر 

عل$$$ى أس$$$اس مت$$$بادل بالق$$$رارات الت$$$ي اتخذته$$$ا لج$$$نة 
المطال$بات، وربم$$ا يك$$ون األم$ر واض$$حا بالنس$$بة للغ$$ة   
اإلنكل$$$يزية ولك$$$ن باللغ$$$ة الروس$$$ية ل$$$يس األم$$$ر به$$$ذا   

ي اللغ$$ة الروس$$ية ب$$أن    لق$$د ورد بال$$نص ف$$  . الوض$$وح
بمقتض$$ى الفق$$رة ] ؟ي$$تعذر س$$ماعها؟[ال$$دول الت$$ي تق$$دم 

ثالث$$ة للق$$رار تق$$وم باالل$$تزام به$$ذه الق$$رارات ال$$تزاما       
مت$$بادال وه$$ذا ل$$يس م$$ن رأي، فال$$نص باللغ$$ة الروس$$ية  
ينبغ$ي أن يح$ث ال$دول عل$ى أن تقدم إعالنات وفقا لما              

، ]29[ الدورة 2777ورد ف$ي الفق$رة ثالثة من القرار     
تع$ترف ب$ه بالطابع الملزم للقرارات التي تتخذها لجنة          

إذن، ربما يكون   . المطال$بة بموج$ب اتفاق$ية المس$ؤولية       
ه$ناك مجال للتحسين باللغة اإلنكليزية، ولكن على أية         

 .حال أيضا النص باللغة الروسية ينبغي أن يتحسن

 سوف ندخل هذا التعديل على النص :الرئيس
أن يترجم ذلك للغة اإلنكليزية     باللغ$ة الروس$ية وأرج$و       

 .االتحاد الروسي مرة أخرى. حتى يتم تسجيلهم

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
أشكرك سيادة الرئيس، في    ): فورية من اللغة الروسية   

النص باللغة الروسية في السطر الخامس، يقول لتتقدم 
؟ي$$$تعذر [ وي$$$تابع ذل$$$ك  make declarationsبإعالن$$$ات 
ف$$ي الس$$طر الس$$ادس، نق$$ول ت$$بدي ال$$تزاما    ] ها؟س$$ماع

مت$$بادال لالع$$تراف بالط$$ابع اإللزام$$ي لق$$رارات لج$$نة    
إذن، نق$$ول تع$$ترف بالط$$ابع   . المتطل$$بات وإل$$ى آخ$$ره  

نترك هذه  . اإللزام$ي للق$رارات التي ستصدرها اللجنة      
الفق$رة ف$ي ه$ذه اآلون$ة ونع$ود إل$يها فيما بعد، وأعرف               

 والروس$ية، وق$د تساعدنا      أن$ك تتق$ن اللغتي$ن اإلنكل$يزية       
. ق$در اإلمك$$ان ف$$ي ص$$ياغة االق$$تراح باللغ$$ة اإلنكل$$يزية 

عل$$ى أي$$ة ح$$ال س$$وف نع$$ود إل$$ى اق$$تراحه ونح$$اول أن  
 .، شكرا على تعاونك معنا]؟يتعذر سماعها؟[نتوافق 

 .الفقرة الثامنة والعشرين، مازالت مفتوحة
الفق$رة التاس$عة والعش$رين، هل لديكم تعليقات         

 .عتمدتاعليها؟ ال، 
 .اعتمدتالفقرة ثالثين، 

 .اعتمدتالفقرة واحد ثالثين، 
 .اعتمدتالفقرة الثانية والثالثين، ال تعليق، 

نن$$$$تقل للفق$$$$رة الثال$$$$ثة والثالثي$$$$ن، ال تعل$$$$يق، 
 .اعتمدت

 .اعتمدتالفقرة الرابعة والثالثين، ال تعليق، 
الفق$$$رة الخامس$$$ة والثالثي$$$ن، وس$$$وف تكمله$$$ا  

 .اعتمدتاألمانة، 

ا، معلوم$$$ات ع$$$ن أنش$$$طة الم$$$نظمات   رابع$$$"
، الفق$$رة السادس$$ة "الدول$$ية ف$$يما ي$$تعلق بق$$انون الفض$$اء

 .اعتمدتوالثالثين، ال تعليق، 
 .اعتمدتننتقل إلى الفقرة السابعة والثالثين، 

 .اعتمدتالفقرة الثامنة والثالثين، 
 .اعتمدتالفقرة التاسعة والثالثين، ال تعليق، 
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 .اعتمدتالفقرة األربعين، 
 .اعتمدتلفقرة الواحدة واألربعين، ا

 .اعتمدتالفقرة الثانية واألربعين، 
 .اعتمدتالفقرة الثالثة واألربعين، 

 .الفقرة الرابعة واألربعين، إسبانيا

ت$$رجمة ) (إس$$بانيا(السFFيد رودريغFFيز آانتFFيرو 
أواج$ه مشكلة في    . ش$كرا ): فوري$ة م$ن اللغ$ة اإلس$بانية       

 األول ق$$د أص$$يغ  الفق$$رة ال$$رابعة واألربعي$$ن، فالج$$زء   
بش$$كل موض$$$وعي إال أن الج$$$زء الثان$$$ي، ف$$$ي الج$$$زء  
األخ$$ير ه$$ناك ع$$بارات ليس$$ت مق$$نعة وه$$ناك اخ$$تالف  

م$$$ن ال$$$نص باللغ$$$ة اإلنكل$$$يزية،   ] ؟ي$$$تعذر س$$$ماعها؟ [
وإضافة إلى ذلك أعرب ذلك الوفد عن رأيه بأن تقرير 
الكوميست يتضمن بعض أوجه عدم الدقة، وفي النص 

 ق$$يل يتض$$من بع$$ض معلوم$$$ات    باللغ$$ة اإلنكل$$يزية ق$$د   
؟يتعذر [خاطئة، وهذا يختلف عن الدقة وبعد ذلك ورد 

مقدم$$$$و الوث$$$$يقة أن ] ؟ي$$$$تعذر س$$$$ماعها؟] [س$$$$ماعها؟
ع$$$بارة [يص$$$ححوا ه$$$ذه األخط$$$اء، ينبغ$$$ي أن يق$$$ول    

. بدال من أن يقول أخطاء    ] عبارة إسبانية [أو  ] إس$بانية 
د وف$ي نهاية الفقرة ينبغي أن يقال أن وفد اليونيسكو أآ       

على بيانه عقب التعليقات التي أدلتها الوفود بشأن هذه        
المس$$ائل، وق$$د اس$$تجاب ورد عل$$يهم مم$$ثل اليونيس$$كو    

 .ويجب أن يطرح هذا هنا

ش$$كرا إلس$$بانيا، وأفه$$م أن$$ه بالنس$$بة   : الرئFFيس
لكلم$ة ع$دم الدق$ة، فه$ذا سوف يتم اإلعراب عنه بشكل      

آان$$ت ه$$ذه مالحظ$$تك األول$$ى  . طي$$ب باللغ$$ة اإلس$$بانية
أما اقتراحك الثاني وهو ينصب     . األمان$ة س$تهتم به$ذا     و

عل$ى نهاي$ة ه$ذه الفق$رة، فأن$ت وددت أن نضيف جملة              
جدي$دة، فه$ل لتكرم$ت بقراءة هذه الجملة الجديدة علينا         
م$رة أخ$رى به$دوء، ح$تى نس$تطيع أن ن$ترجمها بشكل        

 .صحيح باللغات األخرى ثم نكتبها إن أمكن

ت$$رجمة ) (إس$$بانيا(السFFيد رودريغFFيز آانتFFيرو 
االق$$تراح ه$$و أن ن$$درج  ): فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة اإلس$$بانية  

جمل$$ة عل$$ى ال$$نحو التال$$ي، ال$$نص الحال$$ي يق$$ول، وق$$د     
تلك األوجه  ] ؟يتعذر سماعها؟ [يرغ$ب مؤل$ف الوث$يقة       

ف$ي المس$تقبل، واقتراح$ي ه$و أن نض$يف م$ا يلي، أآد               
مم$ثل اليونيس$كو عل$ى محتوى بيانه السابق، أرجو أن          

 .بشكل آافيكون األمر واضحا 

ه$ل نح$ن ن$تحدث ع$ن اليونيسكو أم          : الرئFيس 
ن$$$$تحدث ع$$$$ن الكوميس$$$$ت، إذن ال$$$$ذي تح$$$$دث ل$$$$يس    
اليونيس$كو ولك$ن الكوميست، البيان الثاني للكوميست،       
ه$ذا انطباع$ي بالنس$بة التفاق$ية ق$انون ال$بحار، بطب$يعة        
الحال نستطيع أن نقدم هذه الجملة ولكن عليك أن تأخذ 

اق$$تراحك األول . ن مناس$با بالحس$بان أن ه$ذا ال$$نص آ$ا   
بالنس$$بة لكلم$$ة أوج$$ه ع$$دم الدق$$ة ق$$د اع$$تمد، ه$$ل تص$$ر  
عل$$$ى أن ن$$$درج جمل$$$ة أخ$$$رى؟ نع$$$م، مم$$$ثل االتح$$$اد    

 .الروسي

ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
. ش$$$كرا س$$$يادة الرئ$$$يس): فوري$$$ة م$$$ن اللغ$$$ة الروس$$$ية

نس$$ترعي انت$$باهكم إل$$ى أوج$$ه ع$$دم الدق$$ة م$$ن وث$$يقة        
آم$$ا قل$$تم أن$$تم ي$$ا س$$يادة الرئ$$يس مم$$ثل     الكوميس$$ت، و

الكوميس$ت ق$د قبل الرأي وقال أنه في المستقبل سوف           
يض$$عوا نص$$ب أعي$$نهم ه$$ذه التعل$$يقات ل$$دى العم$$ل ف$$ي  
ه$$ذه المس$$ألة، وإذا م$$ا أض$$فنا االق$$تراح ال$$ذي اق$$ترحه     
مم$ثل إس$بانيا فه$ذا ل$ن يعبر بشكل آامل عن ما تم من              

ربم$$ا االق$$تراح  ت$$بادل ل$$آلراء بين$$نا وبي$$ن الكوميس$$ت،   
اإلس$$$باني ينبغ$$$ي أن يق$$$ول أن$$$ه ل$$$م يص$$$ر عل$$$ى دق$$$ة    
المص$$$طلحات وإل$$$ى أخ$$$ره، وق$$$الوا أنه$$$م س$$$يأخذون     

 .بالحسبان االقتراحات التي تقدم بها

 .إسبانيا: الرئيس

ت$$رجمة ) (إس$$بانيا(السFFيد رودريغFFيز آانتFFيرو 
ش$$$كرا ج$$$زيال س$$$يادة  ): فوري$$$ة م$$$ن اللغ$$$ة اإلس$$$بانية  

 االتحاد الروسي على هذا  أش$كر الس$يد مم$ثل     . الرئ$يس 
التوض$يح، أي$ا آ$ان األم$ر، حي$نما ق$دم السيد فارامنيان          

اقتراحاته لم تكن   ] ؟يتعذر سماعها؟ [مم$ثل الكوميست    
عل$ى ال$نحو الذي طرحه السيد ممثل االتحاد الروسي،          
فاألس$$$تاذ فارامن$$$يان ق$$$ال أن$$$ه س$$$وف ي$$$أخذ بالحس$$$بان 

لقانوني التعليقات التي أبديت وذآر ما ورد في النص ا   
ينبغي أن نضيف جملة في نهاية الفقرة     . دعم$ا لتقريره  

ال$$رابعة واألربعي$$ن نذآ$$ر ف$$يها مم$$ثل اليونيس$$كو رادا    
عل$$ى مم$$ثل االتح$$اد الروس$$ي يؤآ$$د ف$$يها عل$$ى نف$$س        
النقاط، إذن اقتراحي هو أن نقول أن الكوميست قد أآد 

 .على مصطلحات مستخدمة في البيان السابق

 أخرى؟ هل توافقون    هل لديكم آراء  : الرئFيس 
؟ي$$$تعذر [عل$$$ى ال$$$نص ال$$$ذي اق$$$ترحه مم$$$ثل إس$$$بانيا؟  

ربم$ا ه$و أن نق$ول مؤلف$و الوثيقة في تكملة         ] س$ماعها؟ 
] ؟ي$$$$تعذر س$$$$ماعها؟ [تل$$$$ك األوج$$$$ه ف$$$$ي المس$$$$تقبل،   

للتص$ويب، وبه$ذا ال نواف$ق على البيان وال نصدر أي            
 .إسبانيا. حكما، هذه صيغة محايدة

ت$$رجمة ) (انياإس$$ب(السFFيد رودريغFFيز آانتFFيرو 
نح$$ن ال . ش$$كرا ج$$زيال ): فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة اإلس$$بانية   

نواف$ق آ$ل الوف$اق عل$ى اقتراحكم في هذه الفقرة، فهذه      
الفقرة تعبر عن وقائع، ممثل االتحاد الروسي رأى أن       

ال$$تقرير ] ؟ي$$تعذر س$$ماعها؟ [مؤل$$ف الوث$$يقة يمك$$ن أن  
قال ممثل االتحاد . وه$ذا أمر واقعي وهذا حدث بالفعل  

؟ي$$$تعذر [س$$ي، له الح$$$ق ف$$ي أن يق$$$ول م$$ا ق$$$ال         الرو
ولك$$$ن األس$$$تاذ فارامن$$$يان ق$$$د أش$$$ار إل$$$ى    ] س$$$ماعها؟

وأآد على ما طرحه في ] ؟يتعذر سماعها؟[النصوص 
 .شكرا. بيانه من قبل، رغم ذلك

ي$$بدو أن$$$ه ل$$يس ه$$$ناك اتف$$اق عل$$$ى    : الرئFFيس 
اع$$تماد الجمل$$ة األخ$$يرة ه$$ذه، إذن س$$وف أت$$رك ه$$ذه      

 .التحاد الروسيممثل ا. الفقرة مفتوحة
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ترجمة ) (االتحاد الروسي  (السFيد آولوسوف  
هذه . أشكرك سيادة الرئيس): فورية من اللغة الروسية

مس$ألة طف$يفة ي$ا سيادة الرئيس ونحن على استعداد أن            
 .نقول، يمكن أن نقبل ما اقُتِرَح

ش$$$كرا ج$$$زيال لالتح$$$اد الروس$$$ي،   : الرئFFFيس
، إذن  أش$كرك عل$ى تع$اونك م$ع الرئاس$ة ومع والوفود           
تقرر اع$تمدت الفق$رة ال$رابعة واألربعي$ن بعد تعديلها،            

 . فرنسا.األمر على هذا النحو

ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن  ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
معذرة، ولكن  . ش$كرا س$يادة الرئ$يس     ): اللغ$ة الفرنس$ية   

ل$دي مس$ألة تخ$ص الفق$رة الثانية واألربعين، وأعربت       
للج$$نة بع$$ض الوف$$ود ع$$ن ترحي$$بها وتأي$$يدها ل$$تقرير ا    

وه$ذا ص$حيح، ولك$ن ل$يس الوفود         ] ؟ي$تعذر س$ماعها؟   [
شعرت بأنها فكرة ممتازة بأن نشكل هيئة عليا للفضاء 
الخارجي، وفي نفس الفقرة ورد أنهم رأوا أن المبادرة 
الخاص$$ة بإنش$$اء هي$$ئة عل$$يا للفض$$اء الخارج$$ي وإل$$ى      
أخره، فربما بدال من أن نقول ورأت تلك الوفود نقول          

 . آذا وآذابعض الوفود رأت

ش$كرا للس$يد مم$ثل فرنس$ا عل$ى هذا           : الرئFيس 
يمك$$ن أن نق$$ترح نص$$ا جدي$$دا نقس$$م ف$$يه ه$$ذه . االق$$تراح

الفق$رة إل$ى فقرتي$ن ون$بدأ الفق$رة الجديدة بالصيغة التي            
اقترح$تموها أنتم، هل تقبلون هذا؟ هل تقبل آل الوفود         

 .تقرر األمر على هذا النحوذلك؟ 

ألربعي$$ن، ه$$ل  نن$$تقل إل$$ى الفق$$رة الخامس$$ة وا   
 .اعتمدتلديكم أي تعليق عليها؟ ال، 

الفقرة السادسة واألربعين، المراقب من وآالة 
 .الفضاء األوروبية

) وآالة الفضاء األوروبية  (السFيد الفيراندري    
أرجو من  . شكرا): ت$رجمة فوري$ة م$ن اللغة الفرنسية       (

اللج$نة الفرع$ية أن ال تعتبرن$ي مغال$يا ف$ي الطموح، إذ          
ك$$روا ف$$ي إض$$افة جمل$$ة تش$$ير إل$$ى الب$$يان   أطل$$ب أن تف

الذي تشرفت باإلدالء به في هذه اللجنة الفرعية ويقرأ         
عل$ى ال$نحو التالي، قدم ممثل وآالة الفضاء األوروبية          
آراءًا بش$$$$$أن تع$$$$$ريف األخالق$$$$$يات، والعالق$$$$$ة بي$$$$$ن  
األخالق$يات والمع$نويات والق$انون باإلشارة على وجه         

ا جزيال سيدي   ش$كر . الخص$وص إل$ى مع$اهدة الفض$اء       
الرئيس، وإنني مستعد لتكرار ذلك وإعطاء هذا النص        

 .إلى األمانة لو وافقت الوفود على هذه اإلضافة

 شكرا جزيال، هل يمكن أن تكرر؟: الرئيس

) وآالة الفضاء األوروبية  (السFيد الفيراندري    
قدم ممثل وآالة   ): ت$رجمة فوري$ة م$ن اللغ$ة الفرنس$ية         (

بش$$أن تع$$ريف األخالق$$يات،  الفض$$اء األوروب$$ية آراءًا  
 والق$$انون،  moralsوالعالق$$ة بي$$ن األخالق$$يات واآلداب   

. ش$$$كرا للرئ$$$يس. م$$$ع اإلش$$$ارة إل$$$ى مع$$$اهدة الفض$$$اء 
وأآ$رر، أرجو أن توافقوا على هذا االقتراح، وبالطبع         

 .ال أصر لو اعترض على ذلك وفد واحد

ش$$$$$كرا لمم$$$$$ثل وآال$$$$$ة الفض$$$$$اء   : الرئFFFFFيس
.  ه$$ذا االق$$تراح؟ ال ه$$ل م$$ن تعل$$يق عل$$ى   . األوروب$$ية

واآلن الفق$رة الكامل$ة بع$د اإلضافة، قد    . اع$تمد ال$تعديل   
 .اعتمدت

الفق$$رة الس$$ابعة واألربع$$ون س$$وف تس$$تكملها     
 .أقرتاألمانة، ال اعتراض؟ 

م$$$راجعة الم$$$بادئ ذات الص$$$لة "، 6رومان$$$ي 
باس$تخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي   

ال تعليق،  . نة واألربعون ، الفقرة الثام  "وإمكان تنقيحها 
 .أقرت

 .أقرتالفقرة التاسعة واألربعون، 
لق$د اس$تكملنا النظر     . أق$رت الفق$رة الخمس$ون،     

 .L.228في الوثيقة 

 الضميمة واحد،   L.228نن$تقل اآلن إل$ى الوثيقة       
مش$$روع تقري$$ر اللج$$نة الفرع$$ية    "الض$$ميمة األول$$ى،  

القانون$$ية ع$$ن أعم$$ال دورته$$ا األربعي$$ن المعق$$ودة ف$$ي   
خامس$$$ا، ". 2001أب$$$ريل / نيس$$$ان12 � 2يي$$$نا م$$$ن  ف
األم$$ور الم$$تعلقة ب$$تعريف الفض$$اء الخارج$$ي وتعيي$$ن "

ح$$$$دوده وبطب$$$$يعة الم$$$$دار الثاب$$$$ت بالنس$$$$بة ل$$$$ألرض  
 .، إلى آخره، الفقرة األولى، فرنسا"واستخدامه

ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن  ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
نسق شكرا سيدي الرئيس، علينا أن ن    ): اللغ$ة الفرنس$ية   

 أي  L.228بي$ن الع$نوان والع$نوان ال$ذي يرد في الوثيقة            
 .نجزأ النص إلى قسمين ألف وباء

ش$$كرا ج$$زيال، ه$$ل م$$ن اع$$تراض    : الرئFFيس
 وهذا يعني أن العنوان قررنا ذلك،عل$ى ذل$ك؟ ال، إذن    

 .سوف يرد على النحو الذي اقترحه مندوب فرنسا

 .أقرتالفقرة واحد، هل من اعتراض؟ ال، 
 .أقرتانية، الفقرة الث

الفق$رة الثال$ثة، المقدم$ة، ث$م ألف وباء، ثم جيم             
 .أقرتودال، 

 .الفقرة الرابعة، االتحاد الروسي

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
. ش$$كرا س$$يدي الرئ$$يس  ): فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة الروس$$ية   

زميل$$ي ف$$ي الوف$$د، ع$$ندما أب$$دى مالحظات$$ه، اس$$ترعي   
 النظم القانونية للفضاء االنت$باه إل$ى حق$يقة مفادها، بين       

الج$وي والفض$اء الخارج$ي توجد سبعة فروق قانونية           
أعتقد، من المفيد أن ال نسرد آل االختالفات،        . مختلفة

ولك$ن أن نق$ول ف$ي الفق$رة ال$رابعة أن رأيا قد ورد أنه                
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ف$$$يما بي$$$ن ال$$$نظام القانون$$$ي للقض$$$اء الج$$$وي وال$$$نظام  
ه$$رية القانون$$ي للفض$$اء الخارج$$ي توج$$د اخ$$تالفات جو

 .لها طبيعة قانونية

نع$$م، وتأت$$ي ع$$ند ذآ$$ر أع$$رب ع$$ن   : الرئFFيس
رأي، ه$$ل تأت$$ي ه$$ذه اإلض$$افة ف$$ي نهاي$$ة الفق$$رة؟ نع$$م، 
ألن$نا ن$تكلم في البداية عن أعربت بعض الوفود، وهذا          
ال$رأي س$وف يأت$ي ونق$ول أع$رب ع$ن رأي واحد، أو            
تفض$ل أن ن$ورد فق$رة منفص$لة، نع$م عل$ى ال$نحو الذي             

إذن، الفقرة الرابعة   . ن رأي مفاده  ذآ$رت أي أعرب ع    
عل$$ى ال$$نحو الحال$$ي مش$$فوعا بالجمل$$ة الت$$ي اق$$ترحها       

تقرر األمر زميل$نا الروس$ي؟ ه$ل يمكن$نا اع$تماد ذلك؟         
 .على هذا النحو

 .الفقرة الخامسة، مصر لها الكلمة

) جمهوري$$ة مص$$ر العرب$$ية (السFFيد الحسFFيني 
ش$$كرا س$$يدي  ): ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة اإلنكل$$يزية  (
بالنس$بة للفق$رة الخامس$ة، قدم الوفد المصري         . رئ$يس ال

بيانا ال يخص فقط الفقرة الخامسة ولكنه لم ينعكس في 
ال$$تقرير، ونح$$ن نق$$ترح الع$$بارة التال$$ية، لك$$ي ي$$نعكس     
بياننا في التقرير، وأقرأ النص بسرعة اإلمالء ويمكن        

، وأترك هذا   5 مكرر، أو يضاف إلى      5أن يأتي تحت    
أع$$رب ع$$ن رأي مف$$اده أن$$ه ل$$دى "، األم$$ر إل$$ى األمان$$ة

ال$$نظر ف$$ي تع$$ريف الفض$$اء الخارج$$ي وتعيي$$ن ح$$دوده  
ينبغي إيالء االعتبار الواجب إلى إقامة توازن حساس        
بي$$ن م$$بدأ س$$يادة الدول$$ة ف$$وق مجاله$$ا اإلقليم$$ي الج$$وي  
وم$بدأ ح$رية استكش$اف الفض$اء الخارج$ي واستخدامه           

لفضاء وذل$ك لتجنب أية إساءة ممكنة لهذه الحرية في ا         
الخارج$ي، مم$ا يعرض للخطر الحقوق السيادية وأمن        

هذه اإلضافة التي نود أن نضيفها إلى التقرير، " الدول
 . مكررا5 أو آفقرة منفصلة تأخذ رقم 5إما في الفقرة 

ربما تأتي آفقرة مستقلة، ألن الفقرة      : الرئيس
الخامسة تتناول مسألة أخرى، مسألة المرور البريء،       

 .لةإذن فقرة مستق

) جمهوري$$ة مص$$ر العرب$$ية (السFFيد الحسFFيني 
ش$$كرا س$$يدي  ): ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة اإلنكل$$يزية  (

 .الرئيس، أقبل رأيك أن يأتي نصنا آفقرة مستقلة

. ش$$كرا للس$$يد مم$$ثل مص$$ر الموق$$ر  : الرئFFيس
وما قرأه يعكس رأي وفد واحد ينبغي أن يضاف على          

بعد ال$نحو المقترح، وربما يأتي ذلك آأربعة مكررا، و       
أع$$تقد أن . ذل$$ك ه$$ناك الحدي$$ث ع$$ن الم$$رور ال$$بريء    

النص المصري أقرب إلى الفقرة الرابعة، إذن، الفقرة        
 مكررا وهو 4ال$رابعة بم$ا ورد من الوفد الروسي، ثم      

ال$نص المق$ترح م$ن مص$ر، وبع$د ذلك النص الخامس              
 هل وافقنا على هذه الفقرة الخامسة       .تق$رر ذل$ك   حال$يا،   

 .تقررالحالية، إذن 

 .أقرتلفقرة السادسة، ا
 .أقرتالفقرة السابعة، 
 .أقرتالفقرة الثامنة، 

 .أقرتالفقرة التاسعة، 
 .أقرتالفقرة العاشرة، 

 .الفقرة الحادية عشرة، اإلآوادور

ت$رجمة فورية   ) (اإلآ$وادور (السFيد مارتينFيز     
ن$$ود أن . ش$$كرا س$$يدي الرئ$$يس ): م$$ن اللغ$$ة اإلس$$بانية 

كس تماما ما قاله وفدي نورد إضافة إلى هذه الفقرة لنع
أعرب$$ت بع$$ض الوف$$ود "ن$$ود أن نق$$ول . ووف$$ود أخ$$رى

ع$ن رأي مف$اده أن الم$دار الثاب$ت بالنسبة لألرض هو             
م$ورد طبيع$ي مح$دود، له خص$ائص فريدة من نوعه،      

 .generous] ؟يتعذر سماعها؟[

إذن، نض$$$يف ه$$$ذه الع$$$بارة، له          : الرئFFFيس
 ] ؟ي$$تعذر س$$ماعها؟  [خص$$ائص ف$$ريدة م$$ن نوعه$$$ا    

generous           وال$نص بع$د ذلك يستمر، ويأتي ذلك بعد أن ،
نقول أعربت بعض الوفود إلى آخره، أو نفس الوفود،      
فه$$ذا موق$$ف إآ$$وادور ال$$ذي ي$$نعكس أيض$$ا ف$$ي بداي$$ة      
أعرب$ت بعض الوفود عن رأي مفاده أن المدار الثابت          
بالنس$بة ل$ألرض ه$و م$ورد طبيعي محدود، وبعد ذلك            

ه$$ل تواف$$ق . نض$$يف له خص$$ائص ف$$ريدة م$$ن نوعه$$ا     
 .تقرر ذلكالوفود األخرى؟ نعم 

 .الفقرة الثانية عشرة، إآوادور

ت$رجمة فورية   ) (اإلآ$وادور (السFيد مارتينFيز     
بالنسبة لهذه الفقرة أود أن  . شكرا): م$ن اللغة اإلسبانية   

أذآ$ر بالمناقش$ة الت$ي دارت في الفريق العامل، واللغة           
 اإلس$$بانية توض$$ح أن وف$$دا واح$$دا ه$$و ال$$ذي ق$$دم ذل$$ك    

 .الرأي، وهذه مالحظة موجهة لألمانة

لق$د ناقشنا هذه المسألة عندما نظرنا    : الرئFيس 
ف$ي تقرير الفريق العامل، وأقترح أن نلتزم بممارستنا         
الس$$ابقة بك$$ل اللغ$$ات، فمع$$نى ذل$$ك بك$$ل اللغ$$ات ول$$يس  
فق$ط باللغ$ة اإلنكل$يزية بل أيضا لجميع اللفات األخرى           

ف$تح ه$ذه المناقشة     وال أنص$ح اللج$نة الفرع$ية أن تع$يد           
ف$ي ه$ذه الس$اعة المتأخرة وإال سوف تطول المناقشة،           

 وآانت مناقشة   1978وق$د حضرت هذه المناقشة عام       
س$اخنة مطول$ة، ولك$ن رئ$يس اللج$نة الفرعية القانونية          
حي$نذاك، وأع$تقد آ$ان الس$فير ويزنير من بولندا، نجح            
حي$نذاك ف$ي التوص$ل إل$ى تواف$ق ف$ي الرأي وعلينا أن               

. ه$$ذا االتف$$اق وأن ال نح$$رف ه$$ذا االتف$$اق اآلن نح$$ترم 
 .اإلآوادور

ت$رجمة فورية   ) (اإلآ$وادور (السFيد مارتينFيز     
أود فقط أن أذآر األمانة أنه وفقا       ): م$ن اللغة اإلسبانية   

 .للقيود، أن ينعكس المعنى المقصود
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إذن الفق$$$رة . ش$$$كرا له$$$ذا ال$$$تعاون  : الرئFFFيس
 .اعتمدتالثانية عشرة 

 .تقررالثالثة عشرة، ننتقل إلى الفقرة 
الفق$رة الرابعة عشر، يستكملها األمين، فرنسا       

 .لها الكلمة

ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن  ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
النص الفرنسي  . شكرا سيدي الرئيس  ): اللغة الفرنسية 

المقص$$ود، الس$$طر الثان$$ي، الب$$ند الس$$ادس م$$ن ج$$دول     
األعمال، نقصد البند السادس ألف وليس البند السادس        

 .متهبر

نع$م أن$ت عل$ى ح$ق، سوف نصحح           : الرئFيس 
 . ألف6ذلك 

إذن، الفق$$$$رة ال$$$$رابعة عش$$$$رة بع$$$$د ال$$$$تعديل    
 .اعتمدتالفرنسي، 

الفق$رة الخامس$ة عشرة، هناك تصويب طفيف     
يض$اف هنا في الجملة األولى، الفريق العامل الخاص         

 ألف، 6بالبند السادس عقد أربعة جلسات ونذآر أيضا 
 .فرنسا من جديد.  ألف6المعني بالبند 

ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن  ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
نع$م نفس المالحظة، أي ألف المعني   ): اللغ$ة الفرنس$ية   

أم$ا الفق$رة ف$ي ح$د ذاته$ا، ال تروق لي،      .  أل$ف  6بالب$ند   
وقد عقد الفريق "أود أن أتل$و عل$يك ال$تعديل المق$ترح،      

 أل$ف من جدول األعمال أربع    6الع$امل المعن$ي بالب$ند       
. أب$$ريل/ف$$ي الجلس$ة آ$$ذا، المعق$ودة ف$$ي نيس$ان   جلس$ات  

أخ$$ذت اللج$$نة الفرع$$ية علم$$ا ب$$تقرير الف$$ريق الع$$امل       
ذآ$$ر وف$$د . ال$$وارد ف$$ي الم$$رفق األول م$$ن ه$$ذا ال$$تقرير

واح$د ي$رى أنه من غير المفيد أن تجري مناقشات من            
ه$ذا اإلطار وأنه ال يشاطر اآلراء الواردة في الفقرات      

 ".تقرير من هذا ال12 و 11 و 10 و 9

ه$$$ل يمك$$$ن ل$$$ك أن تك$$$رر الجمل$$$ة   : الرئFFFيس
 .األخيرة

ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن  ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
أخ$ذت اللج$نة الفرعية العلمية      "إذن،  ): اللغ$ة الفرنس$ية   

علم$ا بال$تقرير، الجملة األخيرة، لقد ذآر وفد واحد أنه       
ي$$رى أن$$ه ل$$يس م$$ن المج$$دي إج$$راء مناقش$$ة ف$$ي ه$$ذا      

 9آلراء المذآورة في الفقرات     اإلطار وأنه ال يشاطر ا    
 ". من هذا التقرير12 و 11 و 10و 

 م$$$$ا ه$$$$و رأي الوف$$$$ود األخ$$$$رى؟   :الرئFFFFيس
 .البرازيل

ترجمة فورية من ) (البرازيل(السيد دا سيلفا 
ي$$رى وف$$د  .  ش$$كرا س$$يدي الرئ$$يس  :)اللغ$$ة اإلنكل$$يزية 

ال$$برازيل أن$$ه يمك$$ن ق$$بول اق$$تراح م$$ندوب فرنس$$ا فه$$و  
معينة ولكن، إال أن الفريق لو  يش$ير إل$ى موق$ف لدولة        

أآ$$د أن دول$$ة واح$$دة له$$ا موق$$ف معي$$ن، وه$$ذا أآ$$يد،        
 ب$$دال م$$ن endorsedحي$$نذاك أفض$$ل أن نح$$تفظ بالع$$بارة  

took note      أي$$دت أو أق$$رت ول$$يس أخ$$ذت علم$$ا، فق$$د ،
 .قررنا وقبلنا موقفا واحدا ال غير

ه$$ل يق$$بل م$$ندوب . ش$$كرا لل$$برازيل: الرئFFيس
ي$$نظر بعي$$ن العط$$ف إل$$ى ه$$ذا فرنس$$ا؟ إنن$$ي أناش$$ده أن 

 .االقتراح

ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن  ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
إنن$$ي أق$$بل ذل$$ك إرض$$اء ل$$ك، موقف$$ي ): اللغ$ة الفرنس$$ية 
 .واضح ومعروف

. ش$كرا لم$ندوب فرنسا لهذا التعاون      : الرئFيس 
إذن، ف$إن ال$نص ي$بقى آم$ا اق$ترح أي وقد عقد الفريق               

عمال أربع  أل$ف من جدول األ   6الع$امل المعن$ي بالب$ند       
أبريل /جلس$ات، في الجلسة رقم آذا يوم آذا من نيسان         

أق$رت اللج$$نة الفرع$ية القانون$$ية تقري$ر الف$$ريق الع$$امل    
الوارد في المرفق األول لهذا التقرير، نقطة وبعد ذلك         

هل توافقون  . تأت$ي الجمل$ة التي طرحها مندوب فرنسا       
 .أقرتعلى ذلك؟ نعم، 

رير رئيسي  عف$وا، نن$تقل اآلن إل$ى مشروع تق        
أعتذر لقد لفت األمين انتباهي إلى أننا لم        . أفرقة العمل 

 .نناقش الفقرة السادسة عشر من الضميمة األولى

ه$ل م$$ن مالحظ$ة بش$$أن ه$$ذه الفق$رة؟ ه$$ل م$$ن    
 .تقررت ذلكتعليق؟ ال، 

نن$$تقل إل$$ى الض$$ميمة الثان$$ية، مش$$روع تقري$$ر   
اللجنة الفرعية بشأن الدورة األربعين التي انعقدت في        

، وهو الجزء   "استعراض مفهوم دولة اإلطالق   "فيينا،  
 .من مشروع التقرير] الثاني[

الفق$رة األول$ى م$ن ه$ذه الوث$يقة، من الضميمة          
 .أقرتالثانية إذن، 

 .أقرتالفقرة الثانية، 
 . أقرتالفقرة الثالثة،

الفق$$$رة ال$$$رابعة، ه$$$ناك الفق$$$رات أل$$$ف وب$$$اء    
 .أقرت الفقرة الرابعةوجيم، 

 .أقرتة، الفقرة الخامس
 . أقرتالفقرة السادسة،
 .أقرتالفقرة السابعة، 
 .أقرتالفقرة الثامنة، 

الفق$$رة التاس$$عة، وس$$وف تس$$تكمل م$$ن جان$$ب   
 .أقرتاألمانة، 

 .أقرتالفقرة العاشرة، 

أغت$نم الفرص$$ة ألبلغك$م أن األمان$$ة اس$$تطاعت   
بكل نجاح أن تنشر وثيقة تشمل العروض المقدمة بهذا 

 . قد وصلتكم نسخة منهاالصدد، وأرجو أن تكون
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نن$$$$تقل اآلن إل$$$$ى الض$$$$ميمة الثال$$$$ثة، س$$$$ابعا،  
ال$$نظر ف$$ي مش$$روع اتفاق$$ية المعه$$د الدول$$ي لتوح$$يد       "

الق$$انون الخ$$اص، اليون$$يدروا، بش$$أن المص$$الح الدول$$ية 
ف$$$$$ي المع$$$$$دات المت$$$$$نقلة وف$$$$$ي المش$$$$$روع األول$$$$$ي    
لل$$بروتوآول الملح$$ق به$$ا الم$$تعلق بالمس$$ائل الخاص$$ة    

 ".بالملكية الفضائية

، ما  Add.3الفق$رة األولى من الضميمة الثالثة،       
 .اعتمدتمن تعليق، 

 .اعتمدتالفقرة الثانية، 
الفق$$رة الثال$$ثة، قائم$$ة بالوث$$ائق الت$$ي عرض$$ت  

 .اعتمدتعلى نظرآم، 
 .الفقرة الرابعة، فرنسا

ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن  ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
ناء آي نكون أم  . شكرا سيادة الرئيس  ): اللغ$ة الفرنسية  

بالنس$بة لم$ا ج$اء عل$ى لس$ان اليون$يدروا علينا ربما أن         
ندخ$ل تعدي$ال، عل$ى األق$ل على الصيغة الفرنسية، في            

وآ$ان من  "الس$طر الس$ادس م$ن ال$نص الفرنس$ي ج$اء         
الم$$زمع تقدي$$م مش$$روع ال$$بروتوآول األول$$ي الخ$$اص    

، أفضل أن نقول بالفرنسية     "بالفض$اء ألج$ل النظر فيه     
 مش$$روع ال$$بروتوآول إل$$ى أي ي$$رفع] ع$$بارة فرنس$$ية[

مجل$$س اإلدارة آ$$ي يواف$$ق عل$$ى إحال$$ته عل$$ى ال$$دول       
األعض$$$اء آ$$$ي ت$$$نظر ف$$$يه أف$$$رقة الخ$$$براء م$$$ا بي$$$ن      
الحكوم$ات، أع$تقد أن ه$ذا ي$تفق بشكل أفضل مع بيان             

 .بإمكاني أن نكرر. يونيدروا

 . رجاء:الرئيس

ترجمة فورية من   ) (فرنسا(الفيتور  . السFيد م  
ف$$$ي منتص$$$ف الفق$$$رة ال$$$رابعة إذن، ): اللغ$$$ة الفرنس$$$ية
وآ$$$$ان م$$$ن الم$$$$زمع تقدي$$$$م مش$$$$روع  "ع$$$ندما نق$$$$ول  

وآان من المزمع "نقول " البروتوآول األولي الخاص  
رف$ع مش$روع البرتوآول األولي الخاص بالفضاء إلى         
مجل$$$س إدارة اليون$$$يدروا آ$$$ي يواف$$$ق المجل$$$س عل$$$ى   
إحال$$$$ته للحكوم$$$$ات بغ$$$$ية عق$$$$د اج$$$$تماعات للخ$$$$براء 

أي ي$$$رفع، ] ع$$$بارة فرنس$$$ية[ية بالفرنس$$$. الحكوميي$$$ن
، submittedيع$$$$رض، بإمكان$$$$نا أن نق$$$$ول باإلنكل$$$$يزية  

 .يعرض على المجلس

ال أرى االخ$$$$$تالف الفعل$$$$$ي بي$$$$$ن : الرئFFFFFيس
 باإلنكل$$يزية، submittedبالفرنس$$ية و ] ع$$بارة فرنس$$ية [

 .ولكن، أعطي الكلمة لليونيدروا

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السFيد ستانفورد    
ص$$باح الخ$$ير س$$يداتي  . ش$$كرا): إلنكل$$يزيةم$$ن اللغ$$ة ا
إن س$$$محتم ل$$$ي س$$$يادة الرئ$$$يس، أع$$$تقد أن   . وس$$$ادتي

ال$نقطة الت$ي أشار إليها السيد مندوب فرنسا هو أن في        
الجمل$$ة الثان$$ية م$$ن الفق$$رة ال$$رابع ق$$د يك$$ون م$$ن الدق$$ة،  
ولتوض$$يح ع$$دد م$$ن المخ$$اوف الت$$ي ناقش$$تها اللج$$نة       

س ما جاء في    الفرع$ية، ربم$ا آان من األفضل أن نعك        
بيان$ي وتعليقات$ي بشكل أدق في التقرير وذلك أن نقول        

وآان من المزمع تقديم "ف$ي الجمل$ة الثان$ية م$ن أربع$ة       
مش$روع ال$بروتوآول األول$ي الخ$اص بالفض$اء للنظر       
فيه إلى مجلس إدارة اليونيدروا في اجتماعه التالي من 

، بغ$$$ية ال$$$تماس 2001س$$$بتمبر / م$$$ن أيل$$$ول19 � 17
مجل$$$$س عل$$$$ى إحال$$$$ته للحكوم$$$$ات وعق$$$$د     موافق$$$$ة ال

اج$$$$$تماعات أف$$$$$رقة الخ$$$$$براء المش$$$$$ترآة م$$$$$ا بي$$$$$ن     
أع$$تقد س$$يداتي وس$$ادتي أن ه$$ذه الص$$يغة ". الحكوم$$ات

ستوض$ح بش$كل أفضل لقارئ التقرير بأن النص حتى          
اآلن ل$م يع$رض عل$ى الحكوم$ات، والغرض األساسي          

س$$$بتمبر ه$$$و /م$$$ن اج$$$تماع مجل$$$س اإلدارة ف$$$ي أيل$$$ول
التص$$ريح بإحال$$ة ه$$ذا ال$$نص عل$$ى   التص$$ريح أو ع$$دم 

 .شكرا سيادة الرئيس. الحكومات

اشكر السيد المراقب من اليونيدروا     : الرئFيس 
هل توافق الوفود إذن على الصيغة      . عل$ى هذا اإلسهام   

 .تقرر األمرالتي اقترحها السيد ممثل اليونيدروا للتو؟ 

 .الفقرة الخامسة، االتحاد الروسي

ترجمة ) (روسياالتحاد ال (السFيد آولوسوف    
على . شكرا سيادة الرئيس  ): فوري$ة م$ن اللغة الروسية     

ض$$$وء الفق$$$رات األخ$$$رى الت$$$ي س$$$نتناولها ف$$$يما بع$$$د،  
يص$عب علي$نا أن نواف$ق عل$ى الصيغة التي جاءت في             
بداي$$$ة الجملتي$$$ن األول$$$ى والثان$$$ية، أي اتفق$$$ت اللج$$$نة    
واتفق$ت أيض$ا اللج$نة، أع$تقد أن$ه من األفضل أن نقول       

 الوف$$ود أو أع$$رب العدي$$د م$$ن الوف$$ود  أع$$رب ع$$دد م$$ن
ح$$تى إن رغب$$تم، ألن$$ه ف$$ي فق$$رات تال$$ية ل$$تلك الفق$$رة       
س$ترون أن االتف$اق آ$ان على أن المسألة الوحيدة التي       
تق$$ع ف$$ي اختص$$اص ه$$ذه اللج$$نة الفرع$$ية ه$$ي مس$$ألة     
االتس$$$$اق م$$$$ا بي$$$$ن اتفاق$$$$ية اليون$$$$يدروا وب$$$$روتوآول  

اء، هذا يون$يدروا وقواع$د وأحكام القانون الدولي للفض    
ه$و الموضوع الوحيد الذي اتفقنا عليه، بل اقترح عدد    
م$ن الوف$ود أن نقتص$ر على هذه المهمة، وبالتالي، في         
الفق$$$$رة الخامس$$$$ة ال يمكن$$$$نا أن نق$$$$ول اتفق$$$$ت اللج$$$$نة 
الفرعية على أن مشروع اتفاقية اليونيدروا إلى آخره،        

ال أعتقد أنه . يمثالن مبادرة مهمة جدا للدول األعضاء 
 .وشكرا. اني أن أقبل بهذا النهجبإمك

إذن، تق$ترح أن نق$ول بعض       . ش$كرا : الرئFيس 
 .مصر. الوفود أعربت عن رأي مفاده

) جمهوري$$ة مص$$ر العرب$$ية (السFFيد الحسFFيني 
ش$$$كرا س$$$يادة  ): ت$$$رجمة فوري$$$ة م$$$ن اللغ$$$ة العرب$$$ية  (

األمان$$$ة ل$$$دى ص$$$ياغتها لل$$$تقرير، أعرب$$$ت    . الرئ$$$يس
بة له$$$$ذا وعكس$$$$ت ال$$$$توافق الع$$$$ام ف$$$$ي ال$$$$رأي بالنس$$$$ 

الموض$وع، ولك$ن إن آان$ت ه$ناك وف$ود اختلف$ت على           
ه$ذا األم$ر، فبإمكان$نا أن نق$ول، ه$ناك وف$د أعرب عن           
رأي مخ$$$الف مف$$$اده، إل$$$ى آخ$$$ره، ولكنن$$$ي أع$$$تقد أن    
األمان$$ة ف$$ي ه$$ذه الص$$يغة تعك$$س ب$$الفعل م$$ا ح$$دث ف$$ي  

إذا آان االتحاد الروسي ال يرغب في       . الجلس$ة العام$ة   
اق فعلينا أن نقول، وأعرب وفد أن ينضم إلى لهذا االتف

 .شكرا. عن رأي مخالف مفاده، إلى آخره
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لألس$$ف ال يمكن$$نا أن نق$$ول، اتفق$$ت  : الرئFFيس
اللجنة وبعد ذلك نضع أن هناك وفد اختلف، فإما هناك 
اتف$اق أو لم يكن هناك اتفاق، في هذه الحالة نقول عدد          
م$$ن الوف$$ود، العدي$$د م$$ن الوف$$ود، بع$$ض الوف$$ود، إل$$ى     

بإمكاننا بعد ذلك أن نضيف، وأعرب وفد عن       آخره، و 
رأي مف$اده، ولك$ن إذا م$ا قلنا اتفقت ال يمكننا أن نشير               

 .مصر. شكرا. إلى رأي مخالف

) جمهوري$$ة مص$$ر العرب$$ية (السFFيد الحسFFيني 
ش$$$كرا س$$$يادة  ): ت$$$رجمة فوري$$$ة م$$$ن اللغ$$$ة العرب$$$ية  (

 ه$$$$نا، أرى آلم$$$$$ة  consensusال أرى آلم$$$$ة  . الرئ$$$$يس 
agreedاتفقت . 

 نع$م بمعنى أن اللجنة اتفقت، معناها   :رئFيس ال
أن آاف$ة أعضاء اللجنة اتفقوا، هذا ما نفهمه من اتفقت           

ولكنني أود أن   . اللجنة، هذا يغطي آافة أعضاء اللجنة     
أناش$$د وف$$د االتح$$اد الروس$$ي مناش$$دة متواض$$عة، ه$$ل     
يص$ر االتحاد الروسي على هذا االقتراح؟ ال يمكن أن   

 يتساهل معنا بعض الشيء؟

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
ي$$ا س$$يدي الرئ$$يس، م$$ع   ): فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة الروس$$ية  

احترام$ي الكامل لوجهات النظر األخرى، بما في ذلك    
وف$د مص$ر الموق$ر، إال أنن$ي لس$ت واثقا من أن لجنتنا               
الفرع$ية س$تتمكن من االضطالع بهذه المهمة، واألمر        

طلبون هنا من بطبيعة الحال يخص صناعة الفضاء وت
خبرائ$نا أن يش$ترآوا ف$ي ه$ذا األم$ر، ولكن ليست هذه             

اتفقنا على أن نقيم . ه$ي مهم$ة اللجنة الفرعية القانونية     
مش$اورات ل$يس إال، وبه$ذه المناس$بة أس$ترعي االنتباه            
إل$ى خط$أ جاء في الوثيقة الرئيسية، فكلمة المشاورات         
ترجم$ت للروس$ية إل$ى مفاوض$ات وليس$ت مشاورات،         

سنوض$$$ح لمقدم$$$ي . فاوض نح$$$ن نتش$$$اور فق$$$ط ل$$$م ن$$$ت
المش$$روع م$$ا إذا آان$$ت ه$$ناك اخ$$تالفات أو تض$$ارب     
مح$تمل م$ا بي$ن ه$ذه الص$كوك وم$ا بين قانون الفضاء               
الدول$$ي، أآ$$ثر م$$ن م$$رة وف$$د االتح$$اد الروس$$ي، ول$$يس  
فق$ط وف$د االتحاد الروسي أعتقد أنه هناك وفود أخرى           

 عل$$ى آذل$$ك قال$$ت أن$$ه ال يمكن$$نا إال أن نقص$$ر األم$$ر     
موضوع اتساق القانون الدولي للفضاء مع الوثائق قيد 

 .البحث

لم نقل  . نع$م ولكن فلنقرأ بدقة النص     : الرئFيس 
أن اللج$نة اتفقت على االتفاقية أو البروتوآول، قلنا أن    
اتفق$$$ت اللج$$$نة عل$$$ى أهم$$$ية الم$$$بادرة بالنس$$$بة لل$$$دول    
األعض$$اء فق$$ط، رآ$$زنا فق$$ط أن االتف$$اق يخ$$ص أهم$$ية  

وب$$$الفعل ناقش$$$نا ه$$$ذه الم$$$بادرة ف$$$ي اللج$$$نة  . الم$$$بادرة
الفرع$ية بش$كل مس$تفيض، خصص$نا ج$زءا ال بأس به       
من االجتماع لدراسة هذه المبادرة، وهذا يثبت أهميتها 
بالنس$بة لل$دول األعض$اء في اللجنة، وهذا آل ما نقول     

 .هنا

أف$$ترض إذن أن ص$$يغة ال$$نص، ن$$ص الفق$$رة    
ار هذه الخامس$ة يعك$س اإلج$راءات الت$ي تم$ت ف$ي إط$        

 .االتحاد الروسي. شكرا. اللجنة

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
ش$$كرا س$$يدي الرئ$$يس إذ  ): فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة الروس$$ية 

اس$$ترعيت انت$$باه وف$$د االتح$$اد الروس$$ي إل$$ى مح$$توى      
ومض$$مون الجمل$$ة األول$$ى، ولكنن$$ي أتح$$دث اآلن ع$$ن   

 .الجملة الثانية

ل ه$$ناك اتفق$$ت اللج$$نة الفرع$$ية عل$$ى أن$$ه م$$ازا
إل$$ى آخ$$ره وخصوص$$ا   ] ؟ي$$تعذر س$$ماعها؟ [ع$$دد م$$ن  

بالنس$$$بة إل$$$ى العالق$$$ة، وأن$$$ه بال$$$نظر إل$$$ى مس$$$ؤوليتها  
الرئيس$$ية عل$$ى ص$$وغ ق$$انون الفض$$اء الدول$$ي ينبغ$$ي      
للج$$نة الفرع$$ية أن ت$$بذل قص$$ارى جهده$$ا لك$$ي تع$$الج    

 .بفعالية هذا الموضوع الجديد

نح$$ن نت$$ناول س$$يادة الرئ$$يس، ق$$انون الفض$$اء    
أشار إلى ذلك عدد من الوفود، وعندما نقول    الدولي، و 

أن ت$$$بذل قص$$$ارى جهده$$$ا لك$$$ي تع$$$الج بفعال$$$ية ه$$$ذا     
الموض$وع فه$ناك ع$دد م$ن الوفود أعرب عن شكوآه            
بأن$نا س$تكون ه$ناك صعوبة آي نتناول ونعالج بفعالية           

أتذآ$$$ر ذل$$$ك تمام$$$ا، وال أفه$$$م لم$$$اذا  . ه$$$ذا الموض$$$وع
دد من أشار ع. تصمت الوفود اآلن عن هذا الموضوع

الوف$$$$ود أن الق$$$$انون الدول$$$$ي الخ$$$$اص ال يدخ$$$$ل ف$$$$ي  
 .اختصاصنا، نحن نتناول القانون الدولي للفضاء

نع$م، ولك$ن م$رة أخ$رى أآ$رر، قلنا           : الرئFيس 
في الجملة الثانية اتفقت اللجنة الفرعية على أنه مازال  
ه$$$$ناك ع$$$$دد م$$$$ن المس$$$$ائل والش$$$$واغل الت$$$$ي ينبغ$$$$ي 

ق$$ة بي$$ن ه$$ذه  معالج$$تها، وخصوص$$ا بالنس$$بة إل$$ى العال 
الم$بادرة والقانون الدولي للفضاء الموجود حاليا، وأنه       
بال$$نظر إل$$ى مس$$ئوليتها الرئيس$$ية عل$$ى ص$$وغ ق$$انون     
الفض$اء الدول$ي الموج$ود حال$يا ينبغ$ي للجنة الفرعية،             
ربم$ا اس$تطعنا ه$نا أن نحذف أن تبذل قصارى جهدها            
ونق$$ول ينبغ$$ي للج$$نة الفرع$$ية أن تع$$الج بفعال$$ية ه$$ذا       

أي أن$ه يتعي$ن علي$نا أن نت$ناول الموضوع           . الموض$وع 
بش$كل ج$اد وبشكل فعال فقط، ال نوافق على أي شيء            
ه$نا، ل$م نق$ل ف$ي هذه الفقرة أننا سنقبل بكل ما جاء في         
الص$كوك المذآ$ورة، نق$ول فق$ط آ$ي تعالج بفعالية هذا             

وبإمكان$نا حتى أن نحذف باألهمية      . الموض$وع الجدي$د   
 آخر الفقرة ينبغي للجنة     القانون$ية الخط$يرة، نق$ول فقط      

. الفرع$$$ية أن تع$$$الج بفعال$$$ية ه$$$ذا الموض$$$وع الجدي$$$د   
 .االتحاد الروسي

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
بطب$$يعة . الس$$يد الرئ$$يس ): فوري$$ة م$$ن اللغ$$ة الروس$$ية  

الح$ال القض$ية ليس$ت قضية رئيسية بالنسبة لنا ولكن،            
وب$$وس وبع$$د إذا م$$ا عدن$$ا بذاآرت$$نا إل$$ى أي$$ام تش$$كيل الك

مضي ثالث سنوات تشكيل اللجنتين الفرعيتين، إذا ما      
عدنا بالذاآرة لذلك سوف نرى من الواضح أن الوالية 
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الت$$ي أوآل$$ت إلي$$نا ه$$ي تخ$$ص الق$$انون الدول$$ي الع$$ام       
 .وليس الخاص

آ$ال، آسف، هذا ال يرد في والية ال      : الرئFيس 
 .االتحاد الروسي. اللجنة وال اللجان الفرعية

ترجمة ) (االتحاد الروسي (وسوف  السFيد آول  
ع$$$ذرا س$$$يادة الرئ$$$يس، ): فوري$$$ة م$$$ن اللغ$$$ة الروس$$$ية

أتذآ$$ر، أتذآ$$ر تمام$$ا أن$$ه أث$$ناء المناقش$$ة الخاص$$ة به$$ذه 
الوث$$$ائق، بع$$$ض الوف$$$ود قال$$$ت، أن$$$ه علي$$$نا أن نقص$$$ر 
الجهود على موضوع واحد، توافق نصوص الصكين       
المعنيي$$ن م$$ع الق$$انون الدول$$ي للفض$$اء، وه$$ناك وف$$ود     

ى قال$ت أن$نا لس$نا بخبراء في مجال القانون الدولي            ح$ت 
الخاص، هذا واقع، فكيف نقول اآلن أن اللجنة اتفقت؟       
أنه علينا أن نقوم بمعالجة الموضوع بفعالية أو أن هذا 
بال$$$$نظر إل$$$$ى مس$$$$ئوليتنا الرئيس$$$$ية، وأن نش$$$$ير إل$$$$ى  
اس$$تعدادنا لت$$$ناول األم$$$ر بفعال$$$ية، وتوص$$$لنا بموج$$$ب  

بإمكان$نا فق$$ط أن نج$$ري مش$$اورات  اق$تراح بلج$$يكا أن$$ه  
وأن ن$$$تائج المش$$$اورات ت$$$رفع إل$$$ى اللج$$$نة الفرع$$$ية      
واللج$نة الفرعية إما أنها ستوافق على ذلك أم ال، على      
ن$تائج المش$اورات أو ال تواف$ق، إذن، لم نتفق على أي             

 .شيء بعد، اتفقنا على المشاورات

 ي$$$ا س$$$يدي أن$$$ا ال أع$$$ترض عل$$$ى     :الرئFFFيس
تفق عل$$ى أي ش$$يء جوه$$ري أو   اس$$تنتاجك بأن$$نا ل$$م ن$$  

مضموني، بالفعل ناقشنا اإلجراءات في المستقبل التي 
ستس$مح ل$نا بالتش$اور بش$أن هذا الموضوع وقررنا أن        
نقيم آلية التشاور، واالجتماع الذي سيعقد في إطار في   
ه$ذه اآلل$ية ف$ي ب$اريس وربما إن احتجنا إلى ذلك يعقد              

ن، أش$رنا إلى  اج$تماع ثان$ي ف$ي بداي$ة الع$ام الق$ادم ولك$         
ض$$$رورة رف$$$ع اس$$$تنتاجات ه$$$ذه المش$$$اورات للج$$$نة     
الفرع$ية بغ$ية ال$تماس موافق$تها، وه$ذا يعن$ي في نهاية              

لق$$د . المط$$اف أن$$نا س$$نتناول ه$$ذه الم$$بادرة بش$$كل ج$$اد   
وض$$$عنا إج$$$راءات ف$$$ي ه$$$ذا الش$$$أن، وض$$$عنا خط$$$ة     
للمش$اورات ولس$ت أرى لماذا ال يمكننا في هذه الفقرة            

فرعية بالفعل عليها أن تعالج هذه أن نق$ول أن اللجنة ال    
الم$بادرة، وأن ت$$بذل الجه$$د وإذا م$$ا رغب$$تم بإمكان$$نا أن  

وأسترعي االنتباه آذلك إلى الفقرة     . نحذف تبذل الجهد  
العاش$رة، ف$ي نف$س هذا الجزء من التقرير، تلك الفقرة            
ربم$$ا اس$$تجابت النش$$غاالتك ف$$$ي ه$$ذا المج$$ال، ربم$$$ا      

الس$$يد . لروس$$يترض$$ي ه$$ذه الفق$$رة موق$$ف االتح$$اد ا    
 .المراقب من اليونيدروا

ترجمة فورية  ) (اليونيدروا(السFيد ستانفورد    
أتردد في  . شكرا سيادة الرئيس  ): م$ن اللغ$ة اإلنكل$يزية     

واقع األمر أن أتدخل في هذا النقاش ولكنني، أود على 
ض$$وء مالحظ$$ات االتح$$اد الروس$$ي أن أق$$ترح عل$$يكم     

 نق$$ول ف$$ي  أس$$لوبا لالس$$تجابة النش$$غاالته، وذل$$ك ب$$أن    
الس$طرين األخيري$ن م$ن النص، أن نقول، ينبغي على       
اللجنة الفرعية أن تعالج بفعالية جوانب هذا الموضوع 
الجدي$$$د الت$$$ي تدخ$$$ل ف$$$ي اختصاص$$$اتها، ينبغ$$$ي عل$$$ى 
اللج$$نة الفرع$$ية أن تع$$الج بفعال$$ية عناص$$ر أو جوان$$ب   

الموض$$$وع الجدي$$$د الت$$$ي تدخ$$$ل ف$$$ي اختصاص$$$اتها،     
. و ال ترغبون في النظر فيهاقتراح بسيط قد ترغبون أ

 .شكرا

. أشكر السيد المراقب من اليونيدروا: الرئيس
ه$ل بإمكان$ي أن أس$أل السيد مندوب االتحاد الروسي؟           

 هل في ذلك االقتراح ما يرضي موقفه؟

ترجمة ) (االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف    
ليس تماما سيادة الرئيس، ): فوري$ة م$ن اللغ$ة الروسية      

المشاورات التي ستعقد في باريس لن  ألن$ك آما ترى،     
تعق$د ف$ي إط$ار هيكلنا نحن، ليست بهيئة رسمية تنبثق            
ع$ن اللج$نة الفرعية القانونية، ليست بفريق عام شكلته    
اللج$نة الفرع$ية، وإنم$ا ه$ي م$بادرة م$ن جانب حكومة              
فرنس$ا آ$ي تق$وم بترتي$ب ه$ذه المشاورات في باريس،         

الذي سيحضر إن$نا ح$تى ال تع$رف آ$م هو عدد الوفود           
ه$$ذه المش$$اورات، ربم$$ا سيحض$$ر المش$$اورات خم$$س   
وف$ود فق$ط، وه$ذا بعيد آل البعد عم النصاب المطلوب        

 .بالنسبة للجنتنا

إذن، اس$محوا ل$نا أن نقترح عليكم حال توفيقيا        
آخ$$را، ب$$دل م$$ن أن نق$$ول اتفق$$ت اللج$$نة نق$$ول ش$$عرت   

 .اللجنة

 .هل توافقون على ذلك؟ الصين: الرئيس

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
ه$ذه الفق$رة ب$دأت بع$بارة وقد اتفقت         . ش$كرا ): الص$ينية 

اللجنة الفرعية، ولذا نسأل اللجنة الفرعية أن تنظر في 
 .االقتراح الذي تقدم به االتحاد الروسي

ه$$ل أفه$$م إذن م$$ن ب$$يان الص$$ين أن$$ه  : الرئFFيس
يش$ير ه$نا إل$ى االقتراح األصلي لالتحاد الروسي، أي           

 نق$$ول بع$$ض الوف$$ود أم أن$$ه يواف$$ق عل$$ى االق$$تراح     أن
 .األخير لالتحاد الروسي أي أن نقول شعرت اللجنة

ترجمة فورية من اللغة    ) (الصين(السيد ليف   
شكرا سيادة الرئيس، مازلنا نفضل أن نقول ): الصينية

ه$نا، بع$ض الوف$ود، ه$ذا يعكس بشكل أفضل ما حدث          
 .في نقاش اللجنة

 وف$$$$ي ظ$$$$ل ه$$$$ذه .ش$$$$كر الص$$$$ينأ: الرئFFFFيس
الظروف إذن، ال يسعني إال أن أوافق على أن نستبدل     
اتفق$ت، بأن نقول، بعض الوفود أعربت عن رأي، في    
الجملتي$$ن، وربم$$ا اس$$تطعنا آذل$$ك أن نع$$تمد الص$$ياغة    
الت$ي اق$ترحها الزم$يل الموقر المراقب من اليويندروا،      
أي أن نق$$ول آذل$$ك، ينبغ$$ي عل$$ى اللج$$نة الفرع$$$ية أن      

لية جوانب هذا الموضوع الجديد التي تدخل       تعالج بفعا 
 .في إطار اختصاصها
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وف$ي ظ$ل ه$ذه الظروف أعتقد أنه بإمكاننا أن           
ن$بدأ الجملة الثانية باالقتراح الروسي، أي أن نقول في   

ه$$ل تواف$$ق . الجمل$$ة الثان$$ية ف$$ي بداي$$تها ش$$عرت اللج$$نة 
الصين؟ هل يوافق االتحاد الروسي؟ هل توافق الوفود 

 .تقرر األمرأرى اعتراضا على ذلك، األخرى؟ ال 

الس$ادة األعض$اء الموق$رون، بذل$ت آل الجهد          
آ$ي ننته$ي م$ن ال$نظر ف$ي التقرير صباح اليوم، ألنني          
أعرف أن عدد من الوفود آان يرغب في مغادرة فيينا 
م$بكرا، ولك$ن م$ازال أمام$نا بعض العمل وال أرى أي           
 ح$$ل إذن إال أن ن$$رفع الجلس$$ة ونع$$ود لالج$$تماع م$$رة     

أخ$$$رى عص$$$را، ولكنن$$$ي أناش$$$دآم أن ت$$$تعاونوا مع$$$ي 
عص$$ر ال$$يوم، فإن$$نا نرغ$$ب ف$$ي االن$$تهاء م$$ن العم$$ل        

 .فرنسا. بأسرع وقت ممكن

ت$$رجمة فوري$$ة م$$ن  ) (فرنس$$ا(السFFيد الفيFFتور 
ال أواج$$ه أي . ش$$كرا س$$يادة الرئ$$يس ): اللغ$$ة الفرنس$$ية

مش$اآل ألنن$ي أغادر غدا، ولكن ربما استطعنا أن نبدأ         
النصف بدال من الثالثة، وستتاح لنا فرصة في الثانية و

 .آافية لتناول الغذاء

 .األرجنتين: الرئيس

ت$$رجمة فوري$$ة ) (األرجنتي$$ن(السFFيد فFFيرغارا 
السيد الرئيس، الساعة تشير إلى     ): م$ن اللغ$ة اإلسبانية    

الواح$دة إال ث$الث دق$ائق، هل بإمكاني أن أتقدم بتعليق            
 .انية عشرةاآلن؟ أود أن أعدل نقطة في الفقرة الث

 ربما استطعت أن تتناول الكلمة في        :الرئFيس 
. وق$$ت الح$$ق، ل$$م نص$$ل إل$$ى الفق$$رة الثان$$ية عش$$رة بع$$د

نس$$تأنف عمل$$نا عص$$ر ال$$يوم الس$$اعة الثال$$ثة، رفع$$ت      
 .الجلسة

00/13اختتمت الجلسة الساعة 
 


