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محضر مستنسخ غير منقح   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي

    يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  
  ٧٨٠ الجلسة

  ٠٠/١٥، الساعة أبريل/نيسان ٩األربعاء 
  فيينا

  
  )الجمهورية التشيكية(فالديمير آوبال السيد : الرئيس

  
  

  ٢٠/١٥حوالي الساعة في الجلسة فتتحت ا

 ، أهًال وسهًال أيها السيدات والسادة:الرئيس
ابعة السالمئة  بعد الثمانينأعلن عن افتتاح االجتماع 

من اجتماعات لجنة االستخدامات السلمية للفضاء 
وأود أوًال أن أخبرآم ببرنامج العمل عصر . الخارجي

 وسوف نواصل واألمل أن ننتهي من دراسة .اليوم
اقتراحات اللجنة عن بنود جديدة "ثالث عشر البند ال

 ،ال  هل هناك أسئلة أو تعليقات؟،"في جدول األعمال
 .اعتمدت إذًا

بالنسبة لالقتراحات التي تقدم للجنة للبنود 
الجديدة في جدول األعمال البند الثالث عشر ليس لدي 
 من يرغب الحديث، فهل من راغب في الحديث؟

  .تشيلي

ترجمة ) (تشيلي) (ذآوراالسم غير م (السيد
شكرًا يا سيادة الرئيس ): فورية من اللغة اإلسبانية

 بالنسبة لالقتراح التي اقترحته تشيلي ،سيادة الرئيس
انب ـيبدو أنه لم يحظ بقدر آبير من الحماس من ج

 ،ز/١٤١ي ـراح وارد فـ وأود أن أرى االقت،الوفود
نا رس مرة أخرى حتى يتضح من التقرير أنأراه وقد ُد

 قدمنا اقتراح في تشيلي وحتى وإن لم يكن قد حظي
 .بتوافق في اآلراء

شكرًا لك على اقتراحك . شكرًا: الرئيس
  .المكسيك. وأشكرك على طلبك أيضًا

ترجمة ) (تشيلي( )االسم غير مذآور(السيد 
 أتقدم بطلب بعد . شكرًا):فورية من اللغة اإلسبانية

 أن تطلعنا على  ونود من األمانة،أذنكم إلى األمانة
ن نعتمد التقرير الذي أجدول األعمال بعد تعديله قبل 

 وهذا يتضمن الطروحات ،يصدر عن اللجنة
 وآذلك ،األوآرانية واإليطالية عن الحطام الفضائي

وإلى ] ؟يتعذر سماعها؟[االقتراح الفرنسي الخاص 
  .آخره، شكرًا جزيًال

األمانة على االقتراح سألت . شكرًا: الرئيس
فرنسي الذي عنيته أنت في طلبك، وهذا ينصب على ال

 هل ،رة المقبلةودلحس قائمة الموضوعات المحتملة ل
ما في أقرب برو تستطيع األمانة أن تلبي هذا الطلب؟ أ

بهذا كفل  سوف يتم الت،شكرًا جزيًال.  نعم؟وقت ممكن
 هل من وفد آخر راغب في الحديث عن ،الموضوع

د إلى الطلب الذي طرحته  نعو؟هذا البند الثالث عشر
 إذًا فهل من راغب للوفود أن .السيدة ممثلة تشيلي
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 ةتوضح موقفها بالنسبة لهذا الطلب الذي طرحته السيد
 ما هي نتيجة تبادل اآلراء التي تمت ؟ممثلة تشيلي
 حيث أنه لم يكن هناك توافق في اآلراء ؟صباح اليوم

 النتيجة هذا االقتراح فما هيالتوصل إليه بشأن قد تم 
  .الواليات المتحدة؟ إذًا

الواليات المتحدة ( )االسم غير مذآور(السيد 
 شكرًا ):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

 أفهم أنه لم يكن هناك توافق في اآلراء ،سيادة الرئيس
بشأن هذا البند وأن تشيلي قالت أن هذا االقتراح يمكن 

 و باعتبار أنه بند إضافي أن يرد فقط في القائمة أ إلى
 ونحن ليس لدينا اعتراض على إضافته ،قد اقترح

 وأشكرك سيادة .للقائمة على النحو لذي أسلفت
 .الرئيس

شكرًا جزيًال للسيد ممثل الواليات : الرئيس
 فأنا آنت أنوي أيضًا أن أطرح ،المتحدة االمريكية

 هل ،هذه المسألة على بساط البحث على هذا النحو
 .هذا السيد ممثل تشيلي؟ نعميرضي 

ترجمة ) (تشيلي( )االسم غير مذآور (السيد
نشكرك على هذا . نعم): فورية من اللغة اإلسبانية

 .شكرًا جزيًال. النهج الذي انتهجتموه حيال اقتراحنا

لك الشكر على تعاونك معنا، حيث : الرئيس
تمكنا أن نتوصل إلى اتفاق عام بشأن هذه المسألة 

ا يرضي أيضًا ممثل الواليات المتحدة وأظن أن هذ
 إذًا تقرر األمر على ذلك ،فترض ذلكأ ،االمريكية

 .النحو

 قبل ،لدينا االقتراح المطروح صباح اليوم
 طرحه السيد ممثل اليونان ،نهاية جلسة الصباح
 وسوف أتلوه على مسامعكم ثم ،وقدمه باللغة الفرنسية

 إذًا ،األمانةقبل  أتلوه باللغة اإلنكليزية بعد ترجمته من
 .باللغة الفرنسية أتلو عليكم

إن السماح بالوصول المتكافئ واالستخدام 
في الحسبان االقتصادي والرشيد للمدار آخذين 

  .األمانة تقرأ عليكم .احتياجات البلدان النامية

ترجمة ) (األمانة() االسم غير مذآور(السيد 
 ،رئيسشكرًا سيادة ال): فورية من اللغة اإلنكليزية

بالنسبة لفهم األمانة لهذا االقتراح فإنه يكون على 
وسائل السهر على . باللغة اإلنكليزيةالتالي النحو 

الوصول المتكافئ واالستخدام الرشيد واالقتصادي 
الحسبان حسبما في لمدارات األرض األخرى آخذين 

شكرًا يا . يستوجب األمر احتياجات البلدان النامية
  .سيادة الرئيس

هذا هو نص االقتراح الذي قدمه : رئيسال
 ولألسف هو ليس موجود ،السيد ممثل اليونان الموقر

معنا اآلن، ولو آان هنا ألضاف من عنده إضافات 
طيبة وشرح األمر بمزيد من التفاصيل وهو استفاض 

باب الكلمة مفتوح لمن أراد أن . بهذا األمر أمس
  .آندا. يتحدث

ترجمة ) (نداآ( )االسم غير مذآور(السيدة 
 ،شكرًا يا سيادة الرئيس): فورية من اللغة اإلنكليزية

موقف آندا هو أن االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية 
والالسلكية والمنظمة الدولية المسوؤلة عن وضع 

إلى متكافئ اإلطار التنظيمي للدول آي تتوصل بشكل 
الترددات اإلذاعية في المدار وغيره من المدارات 

 ونحن نرى أن المنظمات الدولية ينبغي أن .األخرى
على أن أنشطتها ال تتعدى على نشاط االتحاد  تسهر

  .الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

وفي ضوء ما ورد في دستور االتحاد فإننا 
نرى أن البند المقترح سوف يؤثر تمامًا على صالحية 

 ولذا فإننا نعترض على إضافة هذا ،ووالية االتحاد
 .شكرًا جزيًال. لبند إلى جدول األعمالا

سيدة ممثل آندا على للشكرًا جزيًال : الرئيس
  .الواليات المتحدة. هذا البيان المختصر

الواليات المتحدة ( )االسم غير مذآور(السيد 
 ):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (األمريكية

 ، نحن نشاطر الرأي الكندي والمشاغل الكندية.شكرًا
 الحظنا في نهاية جلسة الصباح أن لدينا مشاغل وقد

بشأن التوازن الدقيق الذي أفضى إلى الصياغة 
، )ب(ستة و)أ(ستة ،الموجودة حاليًا في البند السادس

ونرى أن الموضوعات الخاصة بالمدار الثابت 
بالنسبة لألرض تختلف تمامًا في طابعها عن ما ورد 

ولذا فإننا  .اليونانفي االقتراح الذي اقترحه زميلنا من 
شكرًا  .بدورنا ليس بإمكاننا أن نؤيد إضافة هذا البند

 .جزيًال

شكرًا للسيد ممثل الواليات المتحدة 
  . السيد ممثل آولومبيا.جليواألمر واضح . االمريكية

) آولومبيا( )االسم غير مذآور(السيد 
شكرًا سيادة ): ترجمة فورية من اللغة اإلسبانية(

 صياغة هذا البند ،وافق على هذه الفكرة أنا أ،الرئيس
المكونين هو نوع من التوازن فيما بين العنصرين 

 واالقتراح اليوناني نواياه ،ذين نود أن نبقي عليهالال
 ربما نبقي فقط على أ و ب إذا ،في شكما من سليمة 
 .سمحتم

هال قلت لي الجملة األخيرة التي : الرئيس
  .قلت

) آولومبيا() االسم غير مذآور(السيد 
نعم يا سيادة ): ترجمة فورية من اللغة اإلسبانية(

قلت إن آنا سنبقي على هذا النص فإننا نبقي ، الرئيس
 نحن ال نعيد على أية حالة ،عليه دون إيراد الفقرة ج

  .شكرا جزيال. االقتراح اليوناني
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 ،شكرًا لكولومبيا على مداخلته: الرئيس
القتراح في نبقي على هذا اإذًا  .األمر واضح

. األرشيفات ونحتفظ به اآلن وقد نرجع إليه فيما بعد
إذًا تعذر توافق اآلراء، ولذا . هل هناك رأٌي آخر؟ ال

 .فإن هذه المسألة يمكن أن نترآها اآلن

 معذرة عن هذا ،شكرًا جزيًال لألمانة
اإلنقطاع فكنت أتشاور مع األمانة وذلك حتى يسير 

 نود أن نتوقف ، التالي ولدي االقتراح.العمل بسالسة
مدة عشرين دقيقة لإلعداد للورقة التي تقدم بطلبها 

 ولكن لكي .السيد ممثل المكسيك وله الشكر على هذا
نتطرق إلى مسألة ربما ليست ... نستغل هذا الوقت 

في جدول في األعمال ولكنها تتصل اتصاًال وثيقًا 
 .بعملنا في العام المقبل

الوفد أود أن أخبرآم بأن رئيس 
 قد اتصل بي وقال إننا يمكن أن نعين ]؟مساوينال؟[

لبند الخاص رئيسًا للفريق العامل المعني الخاص با
 وذلك ،لتبادل العام لآلراء عن التشريعات الوطنيةبا

 وهناك وفد آخر قد أيد .لكي يتم تناوله في العام المقبل
 حتى أنه قال أنه يمكن أن نتناول هذا في ،هذه الفكرة

 وقد تشاورت مع األمانة والتي أيدت هذه ،الدورةهذه 
ألنهم سيحتاجون إلى بعض النصيحة بشأن . الفكرة

ولذا . العمل التحضيري للدورة الثانية للجنة الفرعية
ربما يكون من المجدي أن نوافق على رئيس الفريق 

 وبما أن الوقت متاح لدينا اآلن ،العامل بهذه الدورة
 تلقيت ترشيحات لهذا الفريق أنيإليكم فأود أن أنهي 

العامل من وفد النمسا وألمانيا وبشكل غير رسمي 
 وهناك آخرون قد اشترآوا ،خارج إطار االجتماع هذا

 وهذا الترشيح هو ترشيٌح لوفد النمسا ،معنا في هذا
 وقبل أن نفتح باب النقاش بشأن هذه ،األستاذ ماربل

 بعض  أقرأ عليكم،المسألة فقد أتلوا على مسامعكم
 .المعلومات عن سيرته الذاتية حتى تتعرفوا عليه

هذا اسم ألماني ولكنه يبدو أنه اسم ماربو . أ
 في إدارة ةأستاذ، السيدة ماربو إنكليزي على أية حالة

 في آلية الحقوق ]؟المقارن؟[القانون الدولي والقانون 
اآتوبر / تشرين األول١ وذلك منذ ،نايفي جامعة في

نا يالقانون واللغات في جامعة في ت وقد درس،٢٠٠٧
في ] ؟يتعذر سماعها؟[جامعة في  وآذلك ،النمسافي 

 الدآتوراه في القانون في عام تمدريد وقد أخذ
 وترآز على القانون الدولي والسيما قانون ١٩٩٤

راستها بأنها د...  وهي آذلك .االستثمارات الدولية
ت للدآتوراه وطروحاتها حللت فيها مسألة التعويضا

 وآذلك ،والجبر الذي يقدم في إطار القانون الدولي
تناول هذه المسألة في المحاآم الدولية ودراستها قد ت

؟يتعذر [تمخضت عن عدد من الدعوات لها 
المملكة المتحدة وآذلك في بداية لندن الفي ] سماعها؟

الواليات هيوستن في تكساس في في سنغافورة و
وأطروحاتها . سيكفي المكالمتحدة ومدينة المكسيك 

في ] ؟يتعذر سماعها؟[سوف يصدرها بيتر النغ في 
 مطابع اوباللغة اإلنكليزية سوف تصدرهألمانيا 

 ،٢٠٠٨اآسفورد في المملكة المتحدة وذلك في 
ومجال آخر للبحوث قد تطرقت إليه وهو الحوار فيما 

بين الحضارات حيث أنها اشترآت في مشروع 
ة اإلسالمية والمسيحية المستديرالندوات البحوث في 

وتحاول أن تناقش العالقة بين القانون الدولي والقانون 
 ولقد تم ترشيحها مديرًا .اإلسالمي والتقاليد اإلسالمية

 ،لجامعة دورة الصيف للعالقة بين اإلسالم والمسيحية
نا واهتمامها يوالتي ستتم في هذه السنة في جامعة في

برينير  األستاذ حينما قام ٢٠٠٥ بهذه المسألة منذ
رئيس هيئة المرآز األوروبي لقانون الفضاء في 

د دعاها لكي تنشأ قسمًا هنا بهذا غراتس قجامعة 
 ماربو قد اشترآت منذ ذلك ةنا والسيديالمفاد في في

الحين وأسهمت في عدد من المؤتمرات والمبادرات 
ن أ ومن بينها المؤتمر بش،بشأن قانون الفضاء
والتطويرات في أوروبا آذلك التشريعات الوطنية 

 وفي .التحديات التي تواجه البلدان الصغيرة
 ترأست في وضع بحث عن ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

 ولقد صدر هذا باللغة ،اآلفاق األوروبية للحوار
 وهناك منشورات .٢٠٠٨في غراتس اإلنكليزية في 

أخرى في قانون الفضاء تتعلق باالتصاالت السلكية 
جديدة في الوروبية ات األسياسالوالالسلكية وآذلك 

 وأنشطتها التدريسية تتضمن ندوات عامة ،الفضاء
قانون الدولي والقانون االقتصادي العام والمحاآم وال

 وهناك دورة بقانون .الدولية وآذلك قانون الفضاء
الفضاء يتم تدريسها عن استخدام الفضاء الخارجي 

ربو السيدة ماتكنولوجيا الفضاء في الجامعة والو
 .تحدث االنكليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانيةت

 .نهاية هذه السيرة الذاتية

أظن أنكم قد استمعتم آثيرًا عنها وما يكفي 
هذه السيرة الذاتية يكفي لترشيحها في  ا وم،عنها

لترأس هذا الفريق العامل في البند الذي يتناول التبادل 
هال انتخبتموها  .العام لآلراء بشأن التشريعات الوطنية

رئيسًا لهذا الفريق العامل في العام المقبل وفيما بعده؟ 
 .أتخيل أننا نوافق على هذا األمر إذًا ،ال اعترض

على انتخابها وأتطلع أن ة ماربو أهنأها الدآتور
 ،نتعاون معًا في الدورة المقبلة للجنة القانونية الفرعية

تخب أو وشيٌء طيب أن تترأس امرأة مرة أخرى أو تن
 قبل هذا آان هناك السيدة .تعين لترأس فريق عامل

 ولذا ،ممثلة الجزائر التي ترأست رئيسًا للفريق العامل
. فأنت ثاني سيدة تترأس الفريق العام هنا في لجنتنا

 .أشكرك مرة أخرى

ظر بعض توبهذا نكون قد استغلينا الوقت ونن
الشيء إذا سمحتم لي أرجو أن تمهلونا خمسة عشرة 

هذا ما نأمل شكرًا جاهزا، قيقة حتى يكون النص د
 .جزيًال

حضرات المندوبين سنتابع عملنا فهل حصل 
آل واحد على نص الورقة غير الرسمية حول 
المشاورات غير الرسمية التي عقدت عن بنود جدول 

 ليس ثمة أي وفد ،األعمال الجديدة؟ ال فيما يبدو
 هذه .أ بحثناتنقصه هذه الورقة وتبعًا فيمكننا أن نبد

الوثيقة بين أيديكم إذًا ولكم أن تتطلعوا فيها وتتثبتوا 
إذا آانت جميع البنود المدرجة هنا والتي فيما فيها 

 ،اتفقنا عليها في الرأي قد أدرجت آلها فعًال آما طلبتم
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 .وبعد ذلك سأطلب منكم الموافقة على هذا النص
 .هاأمهلكم بضع دقائق لو أردتم لإلطالع على تفاصيل

هل الوفود جميعها  وأ ،هل من وفد يود
 أنبهكم إلى أن هناك تعديًال ؟مستعدة إلقرار النص

 election of theسيدخل على الفقرة األولى فكلمة طفيفا 
chairman ألن ال حاجة إلى ذلك،غير مطلوبة هنا ، 

الذي اآتملت فيه مواصفات وفالرئيس الكامل الرئاسة 
إذًا هل توافقون على أن  .الرئاسة قد انتخب أصًال

النص في مشروع التقرير في الموقع  يدرج هذا
تقرر ذلك  /ضا ال اعتر،نعم فيما يبدو؟ ب منهسالمنا
 .ًاإذ

 سأرفع هذه الجلسة ،حضرات المندوبين
 ولكن قبل ذلك سأطلب أن تتفضل أمينة لجنتنا ،اآلن

بإخطارنا بالمرحلة التي آل إليها رودريغيز السيدة 
 فهل يكون جاهزًا اليوم ،قرير حتى اآلنتحضير الت

  .ننتظر معلوماتها؟ هذه الليلة أم غدًا

) األمانة( )االسم غير مذآور( ةالسيد
شكرًا حضرة ):اإلنكليزيةترجمة فورية من اللغة (

الرئيس سأخبرآم بوضع مشروع تقريرنا وما وصل 
إليه من تحضيرات مشروع التقرير عن موضوع 

ضاء الخارج سيكون جاهزًا تعريف وتعيين حدود الف
تبادل وجهات النظر العام و وآذلك المقدمة ،صباح غد

 ،"حالة المعاهدات وتطبيقها"وآذلك البند الخامس أي 
سيكون جاهزًا في تمام ، Add.1ثالثة أما الجزء 

التاسعة من صباح غد إذًا األرجح أن نتمكن من البدء 
بقية صباح غد على أن ال نعقد جلسة بعد الظهر ألن 

الوثائق لن تكون جاهزة بالضميمة الرابعة والخامسة 
إال صباح يوم الجمعة ولن نتمكن من إصدارها إال 

 إذًا لكم أن تقرروا ما إذا آنا سنتعمد .عصر غد
 ولكن التوزيع ،التقرير في الصباح أم بعد الظهر

 .سيكون جاهزًا بحلول التاسعة من صباح الغد

على هذه شكرًا لحضرة األمين : الرئيس
المعلومات آما تالحظون حضرات المندوبين 

 وهذا ،سنتصرف بأآثر الطرق اقتصادية وجدوى
يعني أنه ليس من الضروري أن نستبقيكم هنا في 

 ولذا فإنني أفضل ،انتظار أجزاء أخرى من التقرير
 هل ،أن نعتمد ذلك التقرير آما اقترحت نائبة األمينة

 هل من اعتراض ؟توافقون إذًا على هذه اإلجراءات
سأبلغ اللجنة  .حضرة ممثل هولندا تفضل؟ عليها

الفرعية ولكن لك أن تفعل ذلك حضرة سيد ممثل 
 .هولندا

ترجمة ) (هولندا) (االسم غير مذآور( السيد
شكرًا جزيًال حضرة  ):اإلنكليزيةفورية من اللغة 

 ما الذي تتبعه ، أود أن أستوضحك أمرًاط فق،الرئيس
 هل تعقد الجلسة صباح غد ،ح األمانةتمامًا من اقترا
 وهذا يتصل بوعدي في األسبوع ؟بدًال من العصر

الماضي أثناء التبادل العام في وجهات النظر بأن 
هولندا ستقدم عرضًا عن قانونها الخاص قانونها 

المدني الفضائي الخاص وبلغت األمانة بأن هذا لن 
 من أتيتي ستيكون ممكنًا إال يوم الخميس ألن زميل

 وزميلتي تلك ستأتي خالل ،ي لتقديم ذلك العرضااله
هذه الليلة وستتمكن من تقديم عرضها في جلسة 

 .الصباح ألنها ستغادر بعد ذلك عصر غد

شكرًا جزيًال لحضرة ممثل هولندا : الرئيس
على هذه التذآرة فقد ذآرتنا بما آنت قد أخطرتنا به 

دل عام في األسبوع الماضي عند تناولنا موضوع تبا
في وجهات النظر بأن مثل هذا العرض سيأتي ونحن 

 فهولندا على األرجح من أحدث الدول ،نرحب به جدًا
إن لم تكن أحدثها ممن اعتمد تشريعاته الوطنية 

 وأتصور أن مل هذا ،وقانونه الوطني حول الفضاء
العرض سيكون موضع ترحيب منا جميعًا وقاعدتنا 

اوالتنا تقضي بأن العامة هنا في إجراءاتنا ومد
قترح عليكم أن أ ولذا ،نتصرف بمرونة قصوى

 أي ،تأخذوا بهذا االقتراح الذي تقدم به ممثل هولندا
أن هذا العرض سيكون جزءًا من جدول أعمال صباح 

 .ًاتقرر ذلك إذ ،إذًا ال اعترض فيما يبدو. غد

 علّي أن أذآرآم أيضًا ،حضرات المندوبين
تمع في تمام العاشرة  سنج،ببرنامج عمل صباح غد

 إذًا سنلتقي في تمام العاشرة من صباح ،من صباح غد
غد ونستمع عندئذ إلى عرض ممثلة هولندا أو الخبيرة 

 حول التشريعات الوطنية الهولندية ،من هولندا آنذاك
لحظات ممثل   آما أعلمكم قبل،في مجال الفضاء

 وبعد ذلك يجتمع الفريق العامل المعني ،هولندا نفسه
بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده ليعتمد 

  .تقريره

 أن رئيس ،ولعلكم تعرفون بل والحظتم
قد رات فيلو مونسيخوزيه الفريق العامل األستاذ 

غادر المدينة لكنه طلب مني أن أترأس االجتماع 
األخير للفريق العامل وأدير المداوالت بل واعتماد 

 وبعد ،ا سأفعل هكذ، وبعد أذنكم إذًا سأفعل.التقرير
ذلك نستأنف جلستنا العامة ونتابع بل ونختتم بحثنا 

 لجدول األعمال أي تعريف الفضاء )أ(ثمانيةللبند 
الخارجي وتعيين حدوده بغية اعتماد تقرير ذلك 

   .الفريق العامل المعني بهذا البند

وبعد ذلك سنستمع إلى تقرير الفريق العامل 
عيين حدوده وهو المعني بتعريف الفضاء الخارجي وت

 وأخيرًا .تقريٌر سيقدم بالنيابة عن رئيس الفريق العامل
أود أن أذآر الوفود بأننا سنحضر في تمام السابعة 
 دوالنصف من مساء اليوم حفل استقبال يستضيفه معه

 Schwarzenbergفي  SB سياسات الفضائية األوروبيةال
platz  نا وسبق وشرحت ي في الحي الثالث من في٦رقم

 ،لكم أين مدخل ذلك المدخل مع ذآر اسم الشارع
  .وآمل أن يكون الجميع قد دّون آل هذه المالحظات

أي سؤال أو تعليق على برنامج العمل 
 ولكن ،إذًا نرفع هذه الجلسة اآلن. المقترح هذا؟ ال

أآرر قائًال إننا سنبدأ غدًا بحث تقرير الفريق العامل 
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غد ستكون بعض وابتدءًا من الساعة التاسعة صباح 
أجزاء مشروع تقرير اللجنة الفرعية جاهزة بجميع 

 وطبعًا بالنسبة لما تبقى من مشروع التقرير ،اللغات
عتزم أ و،مما يتم إعداده فسنبحثه يوم الجمعة صباحًا

أن يكون النقاش آنذاك قصيرًا إال إذا طرأ أي طارئ 
شكرًا جزيًال  .واألرجح أن ننتهي بحلول الجمعة عندئذ

 .رفع هذه الجلسةوت

  ١٨/١٦حوالي الساعة في اختتمت الجلسة 


