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COPUOS/LEGAL/T.782   األمم املتحدة
محضر مستنسخ غير منقح   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي

   يف األغراض السلمية 
  اللجنة الفرعية القانونية

  
  ٧٨٢ الجلسة

  ٠٠/١٠ ، الساعة أبريل/نيسان ١١الجمعة 
  فيينا

  
  )الجمهورية التشيكية(فالديمير آوبال السيد : الرئيس

  
  

  ٢٠/١٠حوالي الساعة في الجلسة فتتحت ا

 ٧٨٢أعلن عن افتتاح االجتماع  :الرئيس
. وأود أن أحيط علمًا ببرنامج العمل صباح اليوم

سوف نواصل اعتماد تقرير اللجنة الفرعية فهل لديكم 
 المقترح؟ ، جدول األعمالتعليقات على هذا الجدول

   .تقرر األمر إذًا على هذا النحو ،ال

 ،لثانية والثالثةنعكف اآلن على اإلضافتين اس
وآنا قد اعتمدنا الجزء األول والثاني من التقرير 

 وإضافة ،A/AC.105/C.2/L.273والوارد في الوثيقة 
  .واحد، بما فيها بعض التعديالت

 فإننا نود أن نواصل اعتماد ،أما اليوم
؟يتعذر [اإلضافة الثالثة والرابعة أو الجزء السادس 

 .ثةفتين اثنين وثالوالرابع وهما في اإلضا] سماعها؟
بدأ باإلضافة اثنين وبه فصل خاص بالمسائل نو

هذا إذًا جزٌء من ، المتعلقة بتعريف الفضاء الخارجي
ناء أما الجزء الثاني فهو يتعلق بب]. ؟يتعذر سماعها؟[

 إذا آانت لديكم وثائق فإننا ،قدرات قانون الفضاء
 ويكرر الرئيس عنوان الوثيقة أو( .سوف نبدأ دراستها

 إذًا سوف نمضي قدمًا في دراسة هذه ،)رقم الوثيقة
  .نيجيريا طلب الكلمة، تفضل. الوثيقة فقرة فقرة

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

ولكني أخشى أنني سوف أعود بكم إلى بعض أجزاء 
ن الحاجة تمس إلى  وأالحظ أ،التقرير التي اعتمدناها

إدخال تعديل طفيف صياغي في إحدى الوثائق في 
 هناك المعلومات المتعلقة بأنشطة ،إضافة واحد تحديدًا

والمنظمات غير الدولية المنظمات الحكومية 
 ٢٠ في الفقرة ،الحكومية والمتعلقة بقانون الفضاء

وهي في الصفحة الخامسة من نص في اللغة (تحديدًا 
وردت اإلشارة إلى أنشطة آل من  حيث )العربية

نود أن نعيد صياغة هذه  .المنظمات الحكومية الدولية
 . بحيث تكون متفقة مع ما تالها من فقرات٢٠الفقرة 

أطرح على مسامعكم إذًا يا سيادة الرئيس أن أنشطة 
لمالحة الفضائية المتعلقة بقانون األآاديمية الدولية ل

 نستطيع أن نتفهم الفضاء ينبغي أن نستفيض فيها حتى
 وهذا سوف يساعدنا على الحفاظ على .ما تفعله ونتابع

ما يسمى بالذاآرة المؤسساتية بالنسبة لما تفعله 
منظمات الحكومات الدولية بحيث تستطيع أن تتابع 

شير نبعد أن  وفي السطر الثاني .عملها عامًا بعد عام
 اللجنة علمًا بتقارير األآاديمية الدولية تأن أحيط

والمتصلة ] ؟يتعذر سماعها؟[للمالحة الفضائية 
 ونستطيع بعد ذآر ذلك أن نسرد المؤتمرات ،بالفضاء
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التي عقدت في السنة وذلك حتى نميز أنشطتها في 
  . شكرا.سنة تلو األخرى

] ؟يتعذر سماعها؟[. كرًا جزيًالش: الرئيس
 وذلك لكي نستفيض ٢ذه الفقرة ه] ؟يتعذر سماعها؟[

طلع بها األآاديمية الدولية ض تفي األنشطة التي
واألمانة سوف تعد النص على . للمالحة الدولية

الذي طرحته وسوف أحيطكم علمًا بهذا في خيار ال
  .شكرًا جزيًال. مرحلة الحقة

، امسًااثنين، خإذًا نعود اآلن إلى اإلضافة 
تعليق عليها؟ ، هل من ةي هي فقرة واقع،الفقرة واحد

  .اعتمدت. ال

بها استهالل وآان معروضًا ، وانيةالفقرة الث
 ثم بعد ذلك أعيد ذآر ،على اللجنة الفرعية ما يلي

 وبعد ذلك الفقرات ،الوثيقة ومذآرة األمانة في الفقرة
،  ال؟هل لديكم تعليقات،  و،هـ، د، ج، ب، أ. حتى واو
  . اعتمدت

هل من ، إعراٌب عن رأي، الفقرة الثالثة
  ؟تعليق

يء، ال تعليق؟ نفس الش، الفقرة الرابعة
  . اعتمدت

  . اعتمدتال تعليق؟ ، الفقرة الخامسة

 رأي وفدنا ووفد ،هذا الرأي، الفقرة السادسة
  . اعتمدتال تعليق؟ ، بالدنا

أي تعليق؟ ما من مالحظات؟ ، الفقرة السابعة
  . اعتمدت

، هل من مالحظات؟ آال، الفقرة الثامنة
  . اعتمدت

  . تاعتمدما من تعليق؟ ، الفقرة التاسعة

هل من مالحظات؟ آال، ، الفقرة العاشرة
  . اعتمدت

وإن آانت تساورني بعض الشكوك بشأن 
على أي حال هذه الفقرة تنقل . القسم األخير من الفقرة

  . اعتمدت. آراء الوفود المختلفة وال سبيل إلى تغييرها

  . اعتمدت، الفقرة الحادية عشرة

  . اعتمدت، الفقرة الثانية عشرة

الكلمة لألمانة بشأن هذه ، لثة عشرةالفقرة الثا
  .الفقرة

ترجمة ) (األمانة) (االسم غير مذآور(السيد 
 ،شكرًا يا سيدي الرئيس): فورية من اللغة اإلنكليزية

تود األمانة استدعاء انتباه الوفود الكريمة إلى أن 
الموضع الراهن للفقرتين الثالثة عشرة والرابعة 

قرتان آما جرت  وهاتان الف،عشرة هو نتيجة خطأ
العادة في هذه اللجنة الفرعية القانونية آان ينبغي أن 

 وبالتالي فإنه ينبغي نقلهما ،تكون في آخر هذا القسم
إلى ما بعد الفقرة السادسة والعشرين هكذا جرت 

  .العادة

إذًا الفقرتان المذآورتان الثالثة : الرئيس
 إلى ما بعد عشرة والرابعة عشرة ينبغي أن تنقال

 في افقرة السادسة والعشرين من هذا القسم لتكونال
  .آخره

 لننظر في الفحوى اآلن ونترك أمر ،ال بأس
 الفقرة الثالثة عشرة. ير الموضع إلى ما بعديتغ

وتصير الفقرة السادسة والعشرين مكررة، هل من 
  . اعتمدت. مالحظات؟ آال

الفقرة الرابعة عشرة وتصير الفقرة السادسة 
هناك الفقرة الرابعة عشرة ا،  ثانيوالعشرين مكررة

الفقرة السادسة والعشرين مكررة آما قلت وتصير 
  . اعتمدت ا،ثاني

هل من مالحظات؟ ، الفقرة الخامسة عشرة
  . اعتمدت. آال

  . اعتمدت، الفقرة السادسة عشرة

هل من تعليق على ، الفقرة السابعة عشرة
  . اعتمدتالفقرة؟ ال 

  . تاعتمد، الفقرة الثامنة عشرة

 ،هل من تعليق؟ آال، الفقرة التاسعة عشرة
  . اعتمدت الفقرة

. هل من تعليق؟ آال، الفقرة العشرون
  . اعتمدت الفقرة

ال تعليق؟ ، الفقرة الحادية والعشرون
  . اعتمدت

هل من تعليقات؟ ، الفقرة الثانية والعشرون
  . اعتمدت ،آال

  . اعتمدت الفقرة، الفقرة الثالثة والعشرون

لق؟ يعتهل من ، لرابعة والعشرونالفقرة ا
  .اعتمدت ،آال

  .اعتمدت، الفقرة الخامسة والعشرون
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  أي تعليق؟ ، الفقرة السادسة والعشرون

اذآروا أننا سننقل الفقرة الثالثة عشرة ، الفقرة
والرابعة عشرة إلى هذا الموضع أي إلى ما بعد الفقرة 

  . السادسة والعشرون

، وقت الحاليالفقرة السابعة والعشرون في ال
  . اعتمدت

الفقرة الثامنة ، ننتقل اآلن إلى ثامنًا
  .لمانيا تعترض على هذه الفقرة؟ آال، أوالعشرون

ال ، الفقرة التاسعة والعشرون بفرعيها أ وب
  .اعتمدت ،اعتراض

  .الفقرة الثالثون

  . اعتمدت، الفقرة الحادية والثالثون

  .الفقرة الثانية والثالثون

  .لثالثونالفقرة الثالثة وا

  .اعتمدت، الفقرة الرابعة والثالثون

 ،ال تعليق، الفقرة الخامسة والثالثون
  . اعتمدت

  . اعتمدت، الفقرة السادسة والثالثون

  . اعتمدت، الفقرة السابعة والثالثون

  .الفقرة الثامنة والثالثون

ما من تعليق، ، الفقرة التاسعة والثالثون
  . اعتمدت

   .اعتمدت ،الفقرة األربعون

 ال تعليق، ،الفقرة الحادية واألربعون
  .اعتمدت

  .الفقرة الثانية واألربعون

بعد أن ، ننتقل إلى الفقرة الثالثة واألربعون
 ال ؟هل من تعليق. اعتمدت الفقرة الثانية واألربعون

  . اعتمدت، تعليق

  . اعتمدت، الفقرة الرابعة واألربعون

وفيها سلسلة ، الفقرة الخامسة واألربعون
، راتيلة من الفقرات الفرعية، نستعرض هذه الفقطوي

، ل، ك، ي، ط، ح، ز، و، هـ، د، ج، ب، الفقرة أ
   بشأن الفقرة ل يا سيدي أم ماذا؟ ،نيجيريا

) نيجيريا) (االسم غير مذآور(السيد 
بدا لي أنك قد ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

دي ألنه ل. انتهيت من استعراض الفقيرات أليس آذلك
  .مالحظة عامة يا سيدي الرئيس

  . لك ذلك: الرئيس

) نيجيريا) (االسم غير مذآور(السيد 
شكرًا يا سيدي ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

شكري لألمانة على عن  أن أعرب تدرأ. الرئيس
اللجنة الفرعية ] ؟يتعذر سماعها؟[حسن تقديرها لما 

في نظري  ،ل،  ط، و، الفقرات ح،بشأن هذا البند
فقرات تشير إلى أعمال ينبغي القيام بها ولكن هناك 

 ال ندري من عساه يقوم باألعمال .فقيرات أخرى
ل المثال إذا ما نظرنا ي على سب.المنصوص عليها فيها

. وفقيرات أخرى على هذا الغرار، ح، و، في الفقرة د
 األعمال واضحة واإلجراءات التي ينبغي ،ال ندري

يقوم أن ة ولكن ال ندري من عساه القيام بها واضح
  . بها

لذا نرى أنه قد يكون من األنسب أن نعيد 
. صياغة الجملة االفتتاحية آي نحدد من سيقوم بماذا

  .شكرًا يا سيدي الرئيس

الشكر لك يا سيدي ممثل نيجيريا : الرئيس
 وقد استرعيت انتباهنا إلى ،الموقر على مالحظتك

يذ هذه األعمال جهة الفاعل أو المسؤول عن تنف
أود أن و ،المختلفة التي تنص عليها الفقيرات المختلفة

أنبهك إلى أن الجملة االفتتاحية لم تنص عن هوية من 
يتولى هذه األعمال بل اقتصرت على اإلعالن عن 

شأنها أن تعزز أو  سلسلة من اإلجراءات التي من
تساعد في تعزيز قانون الفضاء الخارجي أو قانون 

 يعطي الكلمة لألمانة لكي تدلأكن دعوني الفضاء ول
  .بدلوها في هذا الحوار

) األمانة) (االسم غير مذآور(السيدة 
شكرا يا سيدي ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

 لقد تعمدنا ،ريا الموقر على حقينيج مندوب. الرئيس
 ألن بعض هذه اإلجراءات هي ،هذه الصياغة العامة

 بينما هناك عدد من ،يةمن شأن الهيئات الوطن
 .اإلجراءات األخرى يفترض أن تتولى أمرها األمانة

 ال ، مكتب شؤون الفضاء الخارجي،غير أن المكتب
يمكنه اآلن االلتزام بأي شيء فاألمر رهٌن بما تسمح 

 ، يمكن أن أسوق مثاًال.به لنا مواردنا البشرية والمالية
القيام  هناك عمٌل ال بد من ،تحديث بعض المنشورات

به أم أن يتم ذلك في غضون سنة أو سنتين فهناك أمٌر 
  .آخر

هذا هو الشرح الوحيد الذي يمكنني أن أقدمه 
 إن شئتم فإن األمانة في نيتها أن تعنى بتعزيز ،اآلن
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القدرات في نطاق أو في اتجاه بصفة عامة وسنعود 
إليكم في وقت الحق ونحدد المواضع التي يمكن لنا 

في تعزيز القدرات وما هي المجاالت فيها أن نسهم 
التي ال يمكننا أن نقدم بشأنها شيئًا ما لم تتغير مواردنا 

 لهذا .البشرية والمالية وما أوتيناه من خبرة أيضًا
؟يتعذر [ ،السبب ترآت العبارة مبهمة أو القائمة عامة

من اإلقتراحات وجيهة ولذلك ادرجناها ها ] سماعها؟
إن شئتم أن تشيروا علينا  وأترك األمر لكم ،هنا

  .بصيغة لتقديم هذه الفكرة في التقرير

. شكرًا لألمانة على هذا الرد: الرئيس
والشكر أيضًا لممثل نيجيريا الموقر على طرح 

   ؟هل ترضيك يا سيدي هذه الشروح. السؤال

) نيجيريا) (االسم غير مذآور(السيد 
دي شكرًا يا سي): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

 خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين يمكن أن ،الرئيس
نواصل التحاور والتشاور بيننا حتى تقدم الوفود 
أفكارها ومقترحاتها من أجل السبيل إلى تنفيذ هذه 

عتقد وفود نامية أ وعلى ما ، ووفدي.األنشطة المختلفة
أخرى آثيرة تريد خطط عمل دقيقة بشأن ما ستنجزه 

ة بشأن هذا البند من بنود جدول هذه اللجنة الفرعي
  .شكرا جزيال. األعمال

أرى أيضًا آما قالت أمينة نائبة : الرئيس
أمين اللجنة أن هذا مجاٌل يمكن بذل جهود إضافية 

 فهذه قائمة ، ولكن مثل ذلك يمهد أحد النتائج،فيه
طويلة فيها الكثير من االتجاهات والتوجهات التي 

بناء القدرات ما زال  وحيث أن بند .ينبغي تحقيقها
اللجنة الفرعية في العام جدول أعمال مدرجًا على 

 فربما ،بعد العام القادماهللا أعلم،  ،القادم وعلى األرجح
ينبغي أن نضع بمزيد من التفصيل تطورنا لتنفيذ هذه 

 إذًا هل يرضيك مثل ،الفقرات بتحديد إجراءات معينة
  .ذلك حاليًا؟ نعم

ذًا حضرة ممثل شكرًا على تعاونك معك إ
 نسألكم هل من تعليق آخر ،وبهذا التعليق. نيجريا

وآرانيا أحضرة ممثل ؟ حول هذه الفقرة بالذات
  .تفضل

) أوآرانيا) (االسم غير مذآور(السيد 
شكرًا حضرة ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

ود بداية أن أ . وصباح الخير أيها الزمالء،الرئيس
نة على عملها في تقدير هذا ماتقديري لألعن أعرب 

وآرانيا له اقتراٌح أ ووفد .الجزء من مشروع التقرير
يقضي بأن نضيف إلى هذا الجزء الثامن شيئًا جديدًا 
نراعي فيه المعلومات التي صرحت بها وفود أخرى 
 .في إطار جلسات ودورات هذه اللجنة الفرعية السابقة

  .ة جديدةوبعد إذنكم سأتلوا عليكم ما اقترحه من فقر

 هل هذا ، ممثل أوآرانياكأرجو :الرئيس
يتصل بنص الفقرة الخامسة واألربعين أم أنك تتحدث 

   ؟عن فقرة جديدة تمامًا

ال هذا موضوع جديد يتصل بالجزء الثامن 
  .آكل

إذًا هل لك أن تتفضل التريث شيئًا : الرئيس
 ،ما ألن علينا أن ننتهي من الفقرة الخامسة واألربعين

  .أتيح لك المجال بالتقدم باقتراحكوبعدئذ 

) أوآرانيا) (االسم غير مذآور(السيد 
  .طبعًا):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

حضرة . إذًا شكرًا على تعاونك: الرئيس
  .ممثل فرنسا

ترجمة ) (فرنسا) (االسم غير مذآور(السيد 
 بعد ،شكرًا حضرة الرئيس): فورية من اللغة الفرنسية

ن هذه الفقرة الخامسة واألربعين آل ما قيل ع
 فإن وفد .وباألخص بعد ما ذآرته األمانة وعن حق

 فهل يمكن أن نضيف إلى ،فرنسا له سؤاٌل يطرحه
آخر المادة الخامسة واألربعين شيئًا مفاده أنه اتفق 
على ان تحدد األمانة موضوع بناء القدرات في هذا 

 هذا  يمكن بناء القدرات فينأي تتبين أي؟ المجال
  .لته األمانةاما قمن المجال هذا ما جاء 

 هل له ، لممثل فرنسا شكرًا جزيًال:الرئيس
أن يعيد تالوة هذه الجملة التي يود إضافتها إلى نص 

   ؟الفقرة الخامسة واألربعين

ترجمة ) (فرنسا) (االسم غير مذآور(السيد 
إلى ، إضافيةفقرة إذًا هذه ): فورية من اللغة الفرنسية

تم االتفاق ، ومفاده أنه ل لفقرة مثًال بعد الفقرةآخر ا
على أن األمانة بإمكانها أن تتبين مدى بناء القدرات 

العبارة غامضة شيئًا ما حتى ( ،في هذا المجال
 أن تحدد األمانة بناء القدرات في هذا ،)بالفرنسية
  .المجال

ربما نعطي الكلمة اآلن ألمين  :الرئيس
ألن نائبة األمين قد أعدت نصًا اللجنة أم نائبة األمين 

 باإلضافة إلى ،من شأنه أن يغطي ما اقترحه لتوه
 إذًا بعد ،األفكار التي سبق وطرحت حول هذه الفقرة

  .أذنك سأعطي الكلمة لنائبة األمين

) األمانة) (االسم غير مذآور(السيدة 
شكرًا حضرة ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

 األمانة قد تمكنت من تغطية  آمل أن تكون،الرئيس
 ، مكررًا٤٥ في الفقرة .روح المقترحات التي سمعناها
 وأوصت اللجنة الفرعية ،ربما يمكننا أن نقول اآلتي

بأن الدول األعضاء والمراقبين الدائمين في اللجنة 
ومكتب شؤون الفضاء الخارجي ينبغي أن يفكروا في 

فرعية بكل تنفيذ ما ذآر أعاله وأن يبلغوا اللجنة ال
اإلجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها في دورتها 

  .الثامنة واألربعين
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هل لنائبة االمين أن تعيد تالوة هذا  :الرئيس
أنني لم أتمكن إذ  ؟االقتراح خاصة بجزئه األخير
  .بوضوح من فهم ما آان متوقعًا

) األمانة) (االسم غير مذآور(السيدة 
 أوصت اللجنة ):زيةترجمة فورية من اللغة اإلنكلي(

 والمراقبونالفرعية بأن تقوم الدول األعضاء 
الدائمون لدى اللجنة وآذلك مكتب شؤون الفضاء 

 بالتذآير في تنفيذ القائمة اآلنفة ، أوسا،الخارجي
 وأن ، وتنفيذ ما ورد في القائمة آنفة الذآر،الذآر

يبلغوا أو تبلغ اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة 
 ، بأي إجراءات قد اتخذت أو يزمع اتخاذهاواألربعين
يف هنا على صعيد وطني أو إقليمي أو ضوربما ن
  ؟ هل لي أن أعيد تالوة هذا االقتراح.دولي

لكم أنتم أن تقرروا حضرات  :الرئيس
 فهل تودون إعادة تالوة هذا االقتراح على ،الوفود

 هل هذه ، إذًا يمكننا بحثه اآلن.مسامعكم؟ ال فيما يبدو
صياغة إذًا التي تقترحها نائبة أمين اللجنة صياغة ال

ترضي جميع الوفود وباألخص التي تقدمت 
 هكذا يبدو وال ؟بمقترحات وآراء في هذا المجال

وعلى حد ما فهمت  .إذًا اعتمد هذا االقتراح ،اعتراض
فإن هذه ستكون آفقرة جديدة تلي تمامًا الفقرة الخامسة 

  .واألربعين بكل قائمتهم

 علينا أن نوافق ونعتمد الفقرة ، أوًالإذًا
 فلم نفعل هذا حتى اآلن ،الخامسة واألربعين آكل
 آما ذآرت هل هناك أي ،الفقرة الخامسة واألربعون

إذًا وطبعًا تعتمد شريطة أن  .اعتمدت ،تعليق عليها؟ ال
تضاف هذه الفقرة الجديدة التي تلتها األمانة على 

ألربعون اآلن ووافقتم مسامعنا وهي الفقرة السادسة وا
  .عليها بعد تالوتها من جانب نائبة األمين

نسيت أنني ،  عفوًا،واآلن نأتي إلى آخر فقرة
. وافقت على أن أعطي الكلمة لحضرة ممثل أوآرانيا

وهذا حول ما اقترحه بالنسبة للتقرير آكل لهذا الجزء 
  .من التقرير آكل الجزء الثامن

) رانياأوآ) (االسم غير مذآور(السيد 
نعم هذا صحيح ): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

 وآما سبق وذآرت فإن وفد .شكرًا، حضرة الرئيس
أوآرانيا يطلب أن نضيف إلى هذا الجزء الثامن من 
مشروع التقرير فقرة جديدة تعكس في الواقع 
المعلومات التي سبق وأشاعها عليكم وفدنا إبان 

   .جلسات اللجنة الفرعية

 وبعد أذنكم سأتلو على مسامعكم هذه واآلن
 وقد أخطرت اللجنة الفرعية بالمؤتمر ،الفقرة الجديدة

الدولي المزمع عقده حول بناء القدرات في مجال 
وآرانيا في أقانون الفضاء الذي يزمع أن ينعقد في 

 بمناسبة الذآرى العاشرة ٢٠٠٨يونيو /حزيران
ز لالتفاق األوآراني الروسي حول إنشاء المرآ

 ووفد أوآرانيا دعا جميع ،الدولي لقانون الفضاء

 .الوفود المهتمة إلى المشارآة في ذلك المؤتمر
  .وشكرًا

شكرًا هل لك اآلن أن تعيد تالوة  :الرئيس
  ؟هذا النص بسرعة إمالئية

) أوآرانيا) (االسم غير مذآور(السيد 
،  نعم بكل سرور):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

 اللجنة الفرعية بالمؤتمر الدولي المزمع إذًا أخطرت
 ،عقده حول بناء القدرات في مجال قانون الفضاء

 ٢٠٠٨يونيو /المزمع عقده في آييف في حزيران
بمناسبة مضي الذآرى العاشرة على االتفاق 
األوآراني الروسي حول إنشاء المرآز الدولي لقانون 
مة الفضاء وقد دعا وفد أوآرانيا جميع الوفود المهت

  .والمعنية إلى المشارآة في ذلك المؤتمر

شكرًا جزيًال لحضرة ممثل أوآرانيا : الرئيس
لدّي مجرد تعليق سريع بسيط قبل إعطائي الكلمة 

 أين ينبغي إيراد ، أوًال. تعليق على هذا النص،للوفود
 نائبة ؟ هل ما اقترح الموقع المناسب له؟هذه الفقرة

ألمانة ستتكفل بتثبت  بأن اارئيس اللجنة تعلمني لتوه
 فهل ترد في الموقع ،من الموقع الصحيح لهذه الفقرة

 أي بعد الفقرة الخامسة واألربعين ؟الذي ذآرته
 أم أنها تأتي قبل تلك ،والسادسة واألربعين اآلن
 طبعًا على األمانة أن تتفكر ؟الفقرات في الجزء الثامن

يع الوقت في تبين يفي الموضوع وال داعي اآلن لتض
 األهم أنها سترد في هذا الجزء من .الموقع المناسب

  ؟ هل توافق على تصويب األمانة لذلك.التقرير

) أوآرانيا) (االسم غير مذآور(السيد 
  .نعم): ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

 .ذًا شكرًا لك جزيًال على تعاونكإ: الرئيس
 قلت أن هذا المؤتمر ،ومالحظتي الثانية هي اآلتية

 وقلت أنه سيعقد ،مٌر هاٌم جدًا دون شك ومناسٌبمؤت
  ؟ أليس آذلك٢٠٠٨يونيو /في حزيران

) أوآرانيا) (االسم غير مذآور(السيد 
  . نعم):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

إذًا هل تدرآون أن هناك دورة  :الرئيس
يونيو دورة للجنة /للجنة الرئيسية ستعقد في حزيران

ستخدام الفضاء الخارجي في  لجنة ا،األم الكوبوس
 وهذا قد يعيق أو يحول دون ،األغراض السلمية

 ،مشارآة بعض المندوبين الذين يأتون إلى اللجنة عادة
 فهل .يحول دون مشارآتهم في مؤتمرآم المزمع عقده

لك أي فكرة عن المواعيد المقررة تحديدًا لذلك 
  ؟المؤتمر

) أوآرانيا) (االسم غير مذآور(السيد 
 شكرًا حضرة ):ة فورية من اللغة اإلنكليزيةترجم(

طبعًا نحن سنراعي مثل هذه المعلومات ، الرئيس
  .وسنحدد موعد المؤتمر الحقًا
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آأن يعقد هذا المؤتمر خالل  :الرئيس
 لكم أن ،يونيو/النصف الثاني من شهر حزيران

  .تقرروا طبعًا

 أي تعليق على هذه ،إذًا شكرًا جزيًال
اح الذي تقدم به زميلنا الموقر من  هذا االقتر،اإلضافة
 .إذًا تقرر األمر على هذا النحو ، ال فيما يبدو؟أوآرانيا

ونوافق أيضًا على قرار األمانة بأن تحدد الموقع 
المناسب لهذه الفقرة اإلضافية على أن ترد في هذا 

  .الجزء من التقرير

 وصلنا إلى ،واآلن حضرات السيدات والسادة
 ،هذه الضميمة من مشروع التقريرالفقرة األخيرة من 

وأظن أنها فقرة روتينية عادية وال أظن أن ثمة 
 وبذلك يكون هذا الجزء من تقريرنا ،اعتراض عليها
  .قد اعتمد برمته

 ،واآلن نأتي إلى الضميمة الثالثة من تقريرنا
 وأآرر أننا ،سنأتي إلى هذه الضميمة الثالثة ونناقشها

 الضميمة ،A/AC.105/C.2/L.273/Add.3في صدد الوثيقة
 وحيث أن هذا الجزء من التقرير قد وزع .الثالثة

عليكم في بدء هذه الجلسة فقط فسأمهلكم مزيدًا من 
الوقت لتتثبتوا من صحة ما ورد في هذا النص ومن 
دقة عكسه لآلراء التي أعرضتم عنها إبان هذه 

  .الدورة

 تاسعًا تبادل عام ،إذًا مشروع التقرير
عن التشريعات الوطنية ذات الصلة للمعلومات 

الستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في 
 ، هذا هو العنوان لهذا الجزء،األغراض السلمية

 تعتمد هذه الفقرة ،أي تعليق؟ ال تعليق، الفقرة األولى
  .إذًا

 ،ثةال بما في ذلك فقيراتها الث،الفقرة الثانية
  .لف وباء وجيمأ

القصيرة جدًا وآان  الجملة االستهاللية ،أوًال
معروضًا على اللجنة الفرعية الوثائق التالية وال 

  .مشكلة في ذلك آما أظن

، الفقرة الفرعية باء، الجملة الفرعية ألف
أي تعليق على الفقرة الثانية؟ ال ، الفقرة الفرعية جيم

  . عتمد هذه الفقرةًت ،فيما يبدو

اعتمدت . أي تعليق عليها؟ ال، الفقرة الثالثة
  . إذًا

 ،أي تعليق عليها؟ ال تعليق، الفقرة الرابعة
  .تعتمد

حضرة ممثل الواليات ، الفقرة الخامسة
  .المتحدة حول الفقرة الخامسة إذًا

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

رح  نقت،حضرة الرئيس وصباح الخير أيها الزمالء
إضافة جملة واحدة إلى آخر هذه الفقرة خاصة في 
ضوء العروض الخاصة التي تقدمت بها آل من 
الواليات المتحدة وهولندا ونعرض عليكم الجملة 

وإلى ذلك فإن ، اآلتية لتتفكروا فيها إذًا نقول فيها
هولندا والواليات المتحدة قدمتا عروضًا خاصة عن 

 ،إذًا هذا هو االقتراح ،وإلى ذلك .تشريعاتهما الوطنية
تقدمت هولندا والواليات المتحدة بعروض خاصة 

  .وبعرضين خاصين عن تشريعاتهما الوطنية

شكرًا حضرة ممثل الواليات : الرئيس
المتحدة األمريكية لقد اقترحت علينا إضافة جملة 

إذًا الجملة وإلى ذلك قدمت آل من هولندا . جديدة
عن تشريعاتهما والواليات المتحدة عروضًا خاصة 

 أي تعليق على هذه المقترحات لممثل .الوطنية
ويمكن ؟ ال فيما يبدو، الواليات المتحدة األمريكية

يفيد أن نورد مثل هذه االقتراح إلى و. اعتماد آل ذلك
  .آخر هذه الفقرة الخامسة

أي تعليق على هذه الفقرة ، الفقرة السادسة
عناصر  هل وردت فيها آل المعلومات وال؟السادسة

 ال أسمع أي ؟حسب األصول وبالشكل المطلوب
  ؟تعليق، اعتمدت هذه الفقرة

الفقرة السابعة ال تعليق عليها ، الفقرة السابعة
   .إذًا

أي تعليٌق على هذه الفقرة ، الفقرة الثامنة اآلن
  .اعتمدت إذًا ،الثامنة؟ ال

أي تعليق على هذه الفقرة ، الفقرة التاسعة
  .اعتمدت ،التاسعة؟ ال

أي تعليق على هذه الفقرة ، الفقرة العاشرة
  . اعتمدت إذًا ،العاشرة؟ ال

 ،أي تعليق عليها؟ ال، الفقرة الحادية عشرة
  . عتمد الفقرة الحادية عشرةُت

 ،ال تعليق عليها، الفقرة الثانية عشرة
  .اعتمدت

 ،مجرد ذآر رأي واحد، الفقرة الثالثة عشرة
 ، إذًا ال تعليق عليها،أسوة بالفقرة الثانية عشرة السابقة

  .تعتمد الفقرة الثالثة عشرة

مرة أخرى تعكس رأيًا ، الفقرة الرابعة عشرة
  .إذًا اعتمدت.  أي تعليق عليها؟ ال،واحدًا

 ،ال تعليق عليها، الفقرة الخامسة عشرة
  .اعتمدت
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 ،أي تعليق عليها؟ ال، الفقرة السادسة عشرة
  .اعتمدت

معهودة هذه فقرة ، الفقرة السابعة عشرة
  . اعتمدت،مأثورة ال مشكلة فيها

ونأتي اآلن إلى الجزء العاشر اقتراحات 
موجهة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في 
األغراض السلمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة 

هكذا ( ،الفرعية القانونية في دورتها الثامنة واألربعين
 السابعة يجب أن يقرأ النص العربي هناك خطأ فيه، ال

  . )واألربعين وإنما الثامنة واألربعين

 ،هذا إقراٌر للواقع وليس هناك مشكلة
  .اعتمدت

ل من أسئلة أو ، هالفقرة التاسعة عشرة
  .اعتمدتتعليق؟ 

  هل من تعليق؟، الفقرة عشرون

االستهالل أوًال، ، الفقرة الواحدة والعشرون
 من ثم بعد ذلك الفقرات الفرعية وهي البنود المنتظمة

  .واحد إلى ستة

 ألف ،إلى فقرتينقسمة والفقرة السادسة م
 وهي ؟وباء هل من تعليق على هذه الفقرات الفرعية
 إذًا ، ال،البنود المقترحة للدورة المقبلة إنشاء اهللا

  . نوافق

مناقشة الفقرات لل البنود المنفردة ،المواضيع
 ،هل لديكم تعليقات؟ ال، ١٠، ٩، ٨، ٧، ١٠ إلى ٧

   . عليهاناوافق

نتقل إلى البنود التي ينظر فيها ضمن إطار 
هذا هو النص الذي وافقنا ، إحدى عشر، جدول العمل

عليه عندما اعتمدنا االقتراح بشأن التبادل العام في 
؟يتعذر [. المعلومات عن التشريعات الوطنية

 حيث الدورة المقبلة ٢٠٠٩البرنامج في ] سماعها؟
 وقد ،راسة الموضوعوسوف يتم إنشاء فريق عمل لد

 هل ،فريقذلك ] ؟يتعذر سماعها؟[أوضحنا وطلبنا 
  .من تعليق؟ البنود الجديدة إذًا

 إذًا هل لي أن ،هذا نٌص معتاد، إثنا عشر
افترض مشروع جدول أعمال اللجنة الفرعية يحظى 

  .تقرر األمر إذاً على هذا النحو  ؟بالقبول

هذا  ،وننتقل اآلن إلى الفقرة الثانية والعشرين
تقرر  ،شبيه بالصيغة التي وردت في التقرير األخير

   .اعتمدت .األمر على هذا النحو

  .ال مشكلة، نتقل إلى الفقرة الثالثة والعشرينن

لمملكة ، اننتقل إلى الفقرة الرابعة والعشرين
  .المتحدة

 قرأت هذه الفقرة ،أشكرك سيادة الرئيس
بشكل  ولكن ليس ،وهي تعبر بشكل تقريبي عما نقوله

 فنحن ، ولذلك أود أن أدخل تعديًال في صياغتها،آامل
ألننا في ، الدورة] ؟يتعذر سماعها؟[قدمنا باقتراح 
 ولذا فإننا أآدنا عمل اللجنة الفرعية،الفترة األخيرة 

آلمة في هذه اآلونة نقول قيام نحذف الثاني السطر في 
 وليس في هذه ،ر أعمال اللجنة في دوراتهايبعملها تسي

، وفي ضوء  ثم بعد ذلك نورد،دورة بل في دوراتهاال
ضافة في ضوء المناقشات الجارية عن اإلهذه 

بالفضاء تعلقة األدوار المقبلة للجنة األمم المتحدة الم
 أظن أن هذا هو عنوان .الخارجي ومسؤولياتها

 وإن آنت قد أخطأت في العنوان فأرجو أن ،التقرير
عبر بشكل أفضل  وهذا ي،تغيروه على حسب ما ينبغي
  . وشكرًا.عما آنا نقوله أو نود أن نقوله

هال تكرمتي بتكرار اقتراحك : الرئيس
  .بسرعة اإلمالء

المملكة ) (االسم غير مذآور(السيدة 
 في ):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية) (المتحدة

 ونقول في ، نحذف آلمة في هذه الدورة،السطر الثاني
 ،ال اللجنة في دوراتها إذًا نقول في أعم.دوراتها

 وفي ضوء ،هذه إضافةو ،وبعدها نورد أيضًا
طلع بها ضالمناقشات الجارية عن األدوار التي ت

اللجنة األم المتحدة لالستخدام السلمي للفضاء 
 وأرى أن هذا هو العنوان وإن .الخارجي ومسؤولياتها

  .فبإمكانكم أن تغيروا على أية حالئة، آنُت مخط

للسيدة ممثلة الواليات المتحدة شكرًا : الرئيس
  .على هذا التعليق وعلى هذه اإلضافة

أمين اللجنة استرعى انتباهي إلى العنوان 
لست ولعنوان االسليم للبند وأنت قد أشرت إلى هذا 

هل  .متأآدة منه وهي دور اللجنة المقبل وأنشطتها
هناك أي آراء أخرى على هذه الفقرة الرابعة 

  . شكرًا جزيًال .ها بتوافق اآلراءنعتمد ،والعشرين؟ ال

هل من ، ننتقل إلى الفقرة الخامسة والعشرين
  . اعتمدت ؟تعليق على هذه الفقرة

هل من ، ننتقل للفقرة السادسة والعشرين
  .اعتمدت ،تعليق؟ ال تعليق

هذه هي الفقرة . هذا رأُي وفد على أية حال
  .هل من تعليق؟ ال تعليق، السابعة والعشرين إذًا

هل لديكم تعليق ، قرة الثامنة والعشرينالف
  .اعتمدت ،على هذه الفقرة الثامنة والعشرين؟ ال
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رأُي ، ننتقل إلى الفقرة التاسعة والعشرين
  . اعتمدتال تعليق؟ ، وفد

ننتقل إلى الفقرة الثالثين وهي فقرة مطولة 
إذًا . بها استهالل وفقرات فرعية من ألف إلى واو

 وهذه صيغة ،الستهالل أوًال ا.ًانتناولها جزءًا جزء
  .معتادة استخدمناها في تقارير سابقة

 اليونان ليست موجودة وليس ،الفقرة ألف
 من السيد ممثل اليونان قبل أن ها سمعت.هناك تعليق

 وليس هناك تعليقات من ، فرعية،الفقرة باء. يغادر
 هذه ،دال. الفقرة جيم .الوفد التشيكي على هذه الفقرة

 االتحاد الروسي وأوآرانيا ،الفقرة هاء. انقدمتها اليون
 . اقترحتها تشيلي،الفقرة الفرعية واو. قدما هذه الفقرة

 ،ال تعليق؟ هل من تعليق على هذه الفقرات الفرعية
  . اعتمدت

 ال ،فقرة معتادة، الفقرة الواحدة والثالثون
  . اعتمدت ،مشكلة على اإلطالق

  .الفقرة الثانية والثالثون

ات والسادة انتهينا للتو من اعتماد أيها السيد
 ،ولدينا فقرتان معلقتان، هذه الوثائق المكونة للتقرير

واألمانة سوف تقدم لنا في الحسبان، وعلينا أن نراهما 
الصيغة المحددة لها أو الصيغتين المحددتين لهاتين 

  .الفقرتين

أعطي الكلمة لإلآوادور ثم بعد ذلك سوف 
أعطي س و،إعداد نصينببت لة قد ُطان واألم،نيجيريا

  .مينللسيد األ ،الكلمة اآلن لألمانة

ترجمة ) (األمانة) (االسم غير مذآور(السيد 
سأتلو عليكم  .شكرًا نعم): فورية من اللغة اإلنكليزية

فقرة مقترحة من لدن اإلآوادور آي ترد بالفصل 
العام لآلراء وأنا هنا أشير إلى الوثيقة بادل الخاص بالت
 التبادل ٢٧٣ ،التي درسناها الوثيقة L.273التي هي 
 الفقرة ، في الصفحة األخيرة من النص،العام لآلراء

وثيقة ال في الصفحة األخيرة من ، مكرر٢٧ آفقرة ٢
الحظت ،  والنص المقترح على النحو التالي٢٧٣

اللجنة الفرعية أن األمانة المؤقتة للمؤتمر الخامس 
ات مع السادة مشاورجرت لمنطقة األمريكيتين قد أ

 وذلك في ،أعضاء المجموعة الدولية للخبراء
أن المعرض الدولي للطيران وقررت أن تدعو إلى 

تعقد اجتماع ثانيًا للمجموعة الدولية للخبراء على 
هامش الندوة الخاصة بقانون الفضاء من أجل التنمية 

 تلك الندوة التي ستعقد في اإلآوادور .واألمن البشري
 إآوادور في الفترة من الرابع أو المنعقدة في

 ٢٠٠٨من يوليو /تموزوالعشرين الخامس والعشرين 
  .شكرًا

 ٢٧لفقرة لهذه الصيغة ، شكرًا: الرئيس
مكرر بناء على االقتراح الذي قدمه السيد الزميل 

؟ هل توافقون على هذا النص .الموقر من اإلآوادور
 ال ؟هل هناك تعليقات أخرى، ]؟يتعذر سماعها؟[

الفقرة  . إذًا اعتمدت،هذه الفقرة الفرعيةعلى  ،تعليق
 أما االقتراح الثاني فهو .السابعة والعشرين مكرر

  مساعد األمين تفضلي؟] ؟يتعذر سماعها؟[

) األمانة) ( مذآورغيراالسم ( السيدة
كرًا يا سيادة  ش):ترجمة فورية من اللغة اإلنكليزية(

فقرة عشرين الفقرة الثانية من ال...  االقتراح ،الرئيس
 وهي االقتراح الذي قدمه صباح ،من اإلضافة واحد

اليوم السيد ممثل نيجريا وذلك لتكملة المعلومات 
 ، األمانة تقترح ما يلي،الواردة في هذه الفقرة وإدالئها

إذًا في نهاية الفقرة عشرين الحالية سوف نضيف 
ها أوًال بسرعة ثم بعد أ سأقر،الجملة اإلضافية التالية

 إذًا بسرعة أوًال والحظت اللجنة ،بسرعة اإلمالءذلك 
 فإن األآاديمية الدولية للمالحة ٢٠٠٧أنه في 

فريقيا وبشأن أالفضائية قد نظمت أول مؤتمر بشأن 
آانون معلومات عن التنمية وذلك في أبوجا في 

 وسمح المؤتمر باشراك ،٢٠٠٧ديسمبر /األول
البلدان أعضاء األآاديمية الدولية ونهض بالتفاعل ب

 ،التي لم تشترك في هذه االجتماعات الدولية من قبل
ألآاديمية الدولية اوالحظت اللجنة مع التقدير بأن 

قد قررت أن تعقد هذا بالنسبة لهذا للمالحة الفضائية 
  .فريقياأالمؤتمر في 

إذن سوف أتلو هذا بسرعة اإلمالء فبعد 
قرة الجملة األخيرة من الفقرة عشرين أي في نهاية الف

 ٢٠٠٧والحظت اللجنة أنه في ، يأتي ما يلي، عشرين
بتنظيم أول الفضائية قامت األآاديمية الدولية للمالحة 

الطريق إلى ...  ىفريقيا يعنأمؤتمر إقليمي في 
 وذلك في أبوجا من ثالثة إلى خمسة ،المعرفة والتنمية
 جملة ،نهاية الجملة. ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول
قد سمح المؤتمر بإشراك األعضاء و .جديدة بعد ذلك

 ونهض ،في األآاديمية الدولية للمالحة الفضائية
بالتفاعل فيما بين البلدان التي ال تشترك بهمة في هذا 

صنف من أو هذا المن االجتماعات الدولية نوع ال
 أن ى الحظت اللجنة مع الرض،االجتماعات الدولية

ررت وفقًا األآاديمية الدولية للمالحة الفضائية قد ق
لذلك أن تنظم مؤتمرًا من هذا القبيل آل عام في 

  . نهاية الصياغة.فريقياأ

إذًا أشكرها على  .شكرًا جزيًال: الرئيس
هل ، قراءة هذا النص بناء على اقتراح ممثل نيجريا

شكرًا لك على . ريا؟ نعميهذا يرضي السيد ممثل نيج
  .تعاونك

 هل هناك أي رأي بالنسبة لإلضافة للفقرة
إذًا الفقرة عشرون بعد صياغتها المعدلة ؟ عشرين

  .لكم جزيل الشكر. تحظى بالقبول

؟يتعذر [نحن نقترب من الجزء األخير أو 
 ولقد اعتمدنا آل ،األخير صباح اليوم] سماعها؟

فترض أن اللجنة تعترض أ هل لي أن .أجزاء التقرير
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 ال ؟ آما عدل وآمل؟هذا التقرير آكل بعد تعديله
إذًا تقرير إدارة هذه اللجنة الفرعية بعد  ،اعتراض

  .تقرر األمر على هذا النحو .تعديله واآتماله اعتمد

أبدي مالحظاتي األخيرة سأتوخى غاية 
اإليجاز ألن هذه الدورة آانت دورة تتسم بالفاعلية 

 وقمنا بهذا ،وتناولنا آل البنود في جدول األعمال
جوهرية  وتناولنا آل الجوانب ال،بشكل آفء وفعال

  .الواردة في جدول األعمال

وأود أن أعرب عن رضائي الكامل عن عمل 
 والذين ،المترجمين الفوريين في مقصورات الترجمة

ساعدونا حق المساعدة في تسيير دفة هذه الجلسة على 
 وأعرب عن تقديري للعمل .النحو الذي أسلفت

 ،الممتاز الذي قامت به األمانة في اللجنة الفرعية
 مكتب شؤون الفضاء ،متنون للمكتبونحن م

 ،ن عثمانزالالخارجي والذي تترأسه بكفاءة السيدة ما
سيما أعضاء المكتب الذين انخرطوا في هذا  وال

أمين اللجنة ومساعدته أو لذآر  وأخص با،العمل
  . نائبته وآذلك األعضاء اآلخرين

ووعدتكم بأننا سننهي مناقشاتنا في الساعة 
 ، إذًا آفى ما قلت،نذا أفي بوعدي وها آ،الثانية عشرة

وإذًا ننتهي من اجتماعنا الثاني والثمانين بعد المئة 
السابعة وآل الدورة السابعة واألربعين للجنة الفرعية 
القانونية المتفرعة عن اللجنة في استخدام السلمي 

  .للفضاء الخارجي

أتوجه بالشكر إلى آل الوفود على هذا 
طالع بمهمتي ضنا من اإلالتعاون الخالق والذي مكن

آرئيس بشكل سلس وأتطلع إذًا على أية حال إلى 
رؤياآم جميعًا أو معظمكم في دراسة تقرير اللجنة 

] ؟يتعذر سماعها؟[ وهذا من بين ،القانونية الفرعية
على أية حال جدول أعمال اللجنة األم التي ستعقد 

يونيو وإذا سارت األمور /اجتماعاتها في حزيران
فإننا سنراآم مرة أخرى في الدورة  حال على أية

  .المقبلة للجنة الفرعية للعام المقبل

  . شكرًا جزيًال ورفعت الجلسة

  ٠٠/١٢حوالي الساعة في اختتمت الجلسة 


