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COPUOS/LEGAL/T.825 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢٥ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١مارس /آذار ٣٠ األرتعا 
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٣/١٥تتحت اجلمسة يف حوايل الساعة اف

 افتتاح الجلسة

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 ،سيدايت ساديت ،حارات املندوتني ،أصحاب السعادة
 طاتت أوقاتكم.

أعم  افتتاح اجلمسة ااامسة والعشري  تعد 
 ة القانونية املنبثقة م  الكوتوس.الثمامنائة لمجنة الضرعي

 ملبرنامج الع

سنتاتع  ،عمل عصر اليومربنامج سنتمغكم اآلن ت
عام التبادل "المبند الثالث م  جدول األعمال حبثنا ل

وسنتاتع أمًال يف أن نعمق حبثنا لمبند الراتع م   "،آلرا ل
األمم املتحدة اامس هدات حالة معا"جدول األعمال أي 

وذلك يف انتظار  "املتعمقة تالضاا  ااارج  وتطبيقها

مث نتاتع أمًال يف أن  .الت الضريق العام املعين بذا البندمداو 
معمومات ع  "أي  ،خنتتم البند ااامس م  جدول األعمال

أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
 ."فيما يتعمق تقانون الضاا 

م   لفوتعد ذلك نتاتع حبثنا لمبند السادس أ
لضاا  ااارج  وتعيني تعريف ا"أي  ،جدول األعمال

طبيعة املدار الثاتت تالنسبة لألر   -ستة تا مث  ،حدوده
 ".واستخدامه

تارورة موافاة األمانة  دوأود أن أتمغ وأذكر الوفو 
يحات قد تود إدخاهلا عمى قائمة املشاركني حألي تص

وذلك  CRP.2وه  قائمة وزعت تصضتها الوثيقة  ،املؤقتة
 ،تمك القائمةعمى نهائية اليغة صاللتمكني األمانة م  وضع 

وحبذا لو أمك  تقدمي أي تصويبات عمى تمك القائمة 
خطيًا حبمول يوم االثنني القادم أي يف الراتع م  

 .نيسان/أتريل
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إذًا تعد كل ذلك نرفع جمستنا ليتمك  الضريق 
حالة أي "العامل املعين تالبند الراتع م  جدول األعمال 

 الراتعة.م  عقد جمسته  "املعاهدات

أي سؤال أو تعميق عمى ترنامج العمل هذا؟ ال 
 .فيما يبدو

إذًا أعط  الكممة لألمانة لإلدال  تبعض 
 اإلعالنات.

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

ات غري إن املشاور  ،حارات املندوتني شكرًا حارة الرئيس،
الرمسية اليت عقدناها هذا الصباح حول املسائل التنظيمية 

أفادت األمانة جداً  ،وأسموب عمل المجنة الضرعية القانونية
أسنلكم هل هناك أي اعرتا   ،وتعد إذنكم .وساعدتا

عممنا حول هذه الدورة لو  نا، ترنامجأن نعدل ترناجممى ع
ر أن البند الوحيد عمها تذكلفالوفود  ،أمك  تالطريقة اآلتية

سائل املم  جدول األعمال الذي ميك  يف إطاره طرح 
قرتحات املقدمة إىل "املأي  ،البند الثاين عشر هوتنظيمية ال

المجنة تشنن تنود جديدة تنظر فيها المجنة الضرعية القانونية 
هذا هو البند م  جدول  "،يف دورتا احلادية واامسني

سائل التنظيمية كما عهدنا يف درج فيه املاألعمال الذي تُ 
فإن األمانة عمى استعداد لتقدمي  ،ولذا تعد إذنكم .املاض 

موعد النظر يف هذه املسائل التنظيمية إىل يوم اجلمعة م  
وهذا يعين أننا يف صبيحة جمسة يوم اجلمعة  ،هذا األسبوع
ميكننا أن نتناول البند الثاين عشر نيسان/أتريل يف األول م  

كننا أياًا تعد ذلك أن ندرج هذا البند يف املوعد وكذلك مي
وهذا يعين أنكم تتمتعون تكامل خدمات الرتمجة  .املقرر له
 .الضورية

إذًا هل هناك أي اعرتا  عمى أن نقدم موعد 
سائل التنظيمية ـالنظر يف البند الثاين عشر فيما يتعمق تامل

ود أما تالنسبة لمبن ؟وأسموب العمل إىل يوم اجلمعة هذا
اجلديدة اليت قد تنظر فيها المجنة الضرعية القانونية فسنتناوهلا 

وكاملعتاد فإن األمانة  .يف األسبوع املقبل كما تقرر هلا أصالً 
تالتشاور مع خدمات إدارة املؤمترات رأت فعًال أن تستعني 

وموظضو خدمات املؤمترات عمى استعداد لك  يكونوا  ،بم

ي أسئمة أو مقرتحات وردت معنا يوم اجلمعة لمرد عمى أ
 .أثنا  املشاورات غري الرمسية هذا الصباح

وحيث أننا سنكون قد استضدنا  ،وم  جهة أخرى
فإننا  ،م  وجود وحاور موظض  خدمات إدارة املؤمترات

سنطرح موضوع استعرا  حماضر المجنة الضرعية القانونية 
ف اااصة توق L.282وهنا أشري إىل الوثيقة  ،وجلنة كوتوس

 إصدار احملاضر احملررة.

إذًا يوم اجلمعة ستتوفر لنا خدمات الرتمجة الضورية 
إذًا موضوع  ،الكاممة لك  نتناول صبيحة يوم اجلمعة

املسائل التنظيمية وأسموب العمل يف جمسيت الصباح 
والعصر آنذاك وهذا يف إطار البند الثاين عشر م  جدول 

 األعمال.

تسنل احلاور هل لك أن  ،إذًا حارة الرئيس
عمى ترنامج تعديل هذا الفيما إذا كانوا يعرتضون عمى 

 العمل؟

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
أظ  أن حارة  .مسيد هيدمان عمى ما ذكره تاسم األمانةل

، ل طمب الكممةاممثل اجلمهورية التشيكية األستاذ كوت
 تضال.

ة) (ترمجة (اجلمهورية التشيكالسيد ف. كوبال 
شكرًا عمى  ،حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

تطبيعة احلال أتضهم متامًا ضرورة  .إعطائك الكممة إياي
. تيد أنين تعديل ترنامج أعمالنا هذا خالل هذه الدورة

لو أمك  لو أدرجتم تمك البنود صبيحة  سنكون شاكراً لكم
عمى أن ولك  خاصة صبيحة يوم اجلمعة  ،وعصر اجلمعة

تناوهلا تعد البنود اليت كانت قد تقررت أصًال ليوم اجلمعة ن
 وشكراً. ،أي تعد البند العاشر ،صباحاً 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
الكممة لمسيد  .جويًال حلارة ممثل اجلمهورية التشيكية

 .هيدمان األمني

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

الرتتيب سيكون كاآليت تالنسبة  ،فعالً  .شكرًا السيد الرئيس
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، السادس لفأوًال البند الثالث مث السادس أ .إىل يوم اجلمعة
 البنود.هكذا نتناول  .، العاشر، وتعد ذلك الثاين عشرا ت

 راءالتبادل العام لآل –البند الثالث 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
واآلن نتاتع حبثنا لمبند الثالث م   .جويًال عمى هذا البيان
 ."التبادل العام لآلرا "جدول األعمال أي 

فهل  ،درج امسه عمى القائمةأليس مثة أي مندوب 
هناك أي وفد يود اإلدال  تني تيان يف إطار هذا البند؟ إذاً 

تبادل أي "المبند الثالث م  جدول األعمال لحبثنا  نتاتع
 صباح غد. "آلرا العتم ل

مس حالة معاهدات األمم المتحدة الخ -البند الرابع 
 االمتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقه

حارات املندوتني هال ميكننا اآلن أن نتاتع أمالً 
"حالة يف أن نعمق حبثنا لمبند الراتع م  جدول األعمال أي 

مس املتعمقة تالضاا  ااارج  عاهدات األمم املتحدة اام
أول متحدث عمى القائمة يف هذا اإلطار حارة  ."وتطبيقها

 إذاً. جلنوب أفريقياالكممة ، أفريقياممثل جنوب 

جنوب مجهورية (السيد ب. ب. سيكهوال 
شكرًا حارة ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): أفريقيا
دال  تآرائنا هذه الضرصة املتاحة لنا لإل أشكرك عمى ،الرئيس

يود اإلدال  تبيان  أفريقياإن وفد جنوب  يف هذا البند اهلام.
مس تطبيق معاهدات األمم املتحدة ااحالة و ـ "يتعمق ت

 ."املتعمقة تالضاا  ااارج 

أن تمك  أفريقياترى جنوب  ،حارة الرئيس
ية القانونية املعاهدات اااصة تالضاا  ااارج  متثل اهليكم

املطموتة لدعم التطورات احلاصمة يف األنشطة الضاائية 
ولتعويو التعاون الدويل يف استخدامات الضاا  ااارج  يف 

 أغرا  سممية.

نظام قانون مودوج  أفريقيانوب جل ،حارة الرئيس
يقتا  منا أن ندمج التواماتنا مبوجب املعاهدات الدولية يف 

طرف يف املعاهدة  أفريقيافجنوب  ،ةوتشريعاتنا الوطنيقوانينا 
تنظم أنشطة الدول يف استكشاف  اااصة يف املبادئ اليت

واستخدام الضاا  ااارج  مبا يف ذلك القمر وغريه م  
وأحكام  ،أي معاهدة الضاا  ااارج  ،األجرام السماوية

هذه املعاهدة الرئيسية مدرجة يف قوانيننا الوطنية م  خالل 
ي مت الذ ١٩٩٣لعام  ٨٤ضاائية رقم قانون الشؤون ال
فإن  ،وعمًال تشروط تمك املعاهدة .١٩٩٥تعديمه يف عام 

شؤون الضاائية هو أساسًا اإلطار التنظيم  إلنشا  نا لمقانون
واألنشطة  .ومنها أفريقياأنشطتنا الضاائية داخل جنوب 
معرفة عمى أ�ا األنشطة  ،الضاائية اليت ينظمها هذا القانون

م إسهامًا مباشرًا يف إطالق املركبات الضاائية اليت تسه
ولذا فإن أي  .وتشغيل تمك املركبات يف الضاا  ااارج 

ال جيوز القيام  ،القانونيف حسب تعريضها  ،أنشطة فاائية
واهليئة القانونية املسؤولة  .با إال تعد إصدار ترخيص تشن�ا

املعين  أفريقياع  إصدار تراخيص ه  جممس جنوب 
 ".ساكسار" ،ؤون الضاائيةتالش

وهذا المس مكمف أيااً ومؤهل فيما هو مكمف 
عىن تاملصاحل واملسؤوليات وااللتوامات اليت تقع عمى ته تنن يُ 

فيما يتعمق تاألنشطة اليت متمكها و  أفريقياعاتق جنوب 
وذلك امتثاالً  ،الضاائية وفيما يتصل منها تالضاا 

الدولية اليت تكون  لالتضاقيات واملعاهدات واالتضاقات
 قد أترمتها. أفريقياجنوب 

إضافًة إىل إنشا  نظام م   ،حارة الرئيس
إن قانون الشؤون الضاائية يتناول تشكل فعم  ، الرتاخيص
 .سؤوليةامل سؤولية ع  األضرار مبوجب اتضاقيةمسائل امل

وإضافًة إىل ذلك فإن جممس الضاا  عند منحه ترخيصاً 
تتصل مبسؤولية املرخص له ع  أي  معينًا قد يقرنه تشروط

 .االتضاقيات الدوليةع  أضرار أو التوامات وواجبات منبثقة 

قد  ،سيدي الرئيس أفريقياكما أن جنوب 
حول إنقاذ املالحني  ١٩٦٨صادقت عمى اتضاق عام 

طمق يف الضاائيني وعودة هؤال  وعودة األجسام اليت تُ 
وتدرك  .قاذأي ما يسمى مبعاهدة اإلن ،الضاا  ااارج 

متامًا ضرورة تعميم اتضاقيات األمم املتحدة  أفريقياً جنوب 
 .املعنية تالضاا  ااارج  عاملياً 

أن تبمغ  ،الرئيس حارة أفريقياويسعد جنوب 
المجنة الضرعية تنن عممية انامامنا إىل اتضاقية املسؤولية 

أي  ،الدولية ع  األضرار اليت حتدثها األجسام الضاائية
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املسؤولية واالتضاقية اااصة تتسجيل األجسام اليت اتضاقية 
. عممية انامامنا ،كادت تنته   ،تطمق يف الضاا  ااارج 

 أفريقيافإن جنوب  ،ناع الممسات األخرية عميها وحاملا
 ستعر  وثائق مصادقتها عميها عمى هذا األساس.

أن حارة الرئيس هنا أن جتدد  أفريقياتود جنوب 
ولذا فإننا نشجع  ،هدات أمر حاسماالنامام إىل املعا

تصادق عميها  أوالدول اليت مل تنام إىل تمك املعاهدات 
عمى أن تضكر يف أن تصبح طرفًا يف معاهدات األمم 

 املتحدة.

فإن وفدنا يثين عمى  ،الرئيس حارةويف ااتام 
عمل الضريق العامل كما مت خالل اليومني املاضيني وهو 

حالة وتطبيق معاهدات األمم "ـ الضريق العامل املعين ت
كما تشجعنا   "،املتحدة ااامس املتعمقة تالضاا  ااارج 

املداوالت واملضاوضات اجلارية حول اتضاق القمر واليت 
 سنتمىن أن ختتتم عما قريب يف املستقبل.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
عمى هذا البيان املمتاز. ما م   أفريقياحلارة ممثل جنوب 

طمب متحدث آخر عمى قائميت فهل هناك وفد آخر ي
 الكممة يف إطار هذا البند؟ حسناً ال فيما يبدو.

تذلك نكون قد عمقنا حبثنا لمبند الراتع م  جدول 
مسة املتعمقة "حالة معاهدات األمم املتحدة اااألعمال أي 

 ."تالضاا  ااارج  وتطبيقها

معلومات عن أنشطة المنظمات  -خامس البند ال
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق 

 بقانون الفضاء

املندوتني ننتقل تذلك إىل البند ااامس   حارات
وهو البند الذي عنوانه  ،أمًال يف أن خنتتم حبثهاتعه ك  نت

معمومات ع  أنشطة املنظمات احلكومية الدولية "
 ."احلكومية فيما يتعمق تقانون الضاا واملنظمات غري 

هل هناك أي وفد يود  ،ال متحدثني عمى القائمة
ال فيما يبدو إذًا تذلك ؟ اإلمال  تبيان يف إطار هذا البند

 ،نكون قد انتهينا م  البند ااامس م  جدول األعمال

معمومات ع  أنشطة املنظمات احلكومية الدولية "
 ."يتعمق تقانون الضاا واملنظمات غري احلكومية فيما 

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين  -البند السادس، ألف
طبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض  -، باءحدوده

 واستخدامه 

مبند لإذًا حبذا لو أمكننا اآلن أن نتاتع حبثنا 
تعريف الضاا  "م  جدول األعمال أي  لفالسادس أ

يعة املدار طب"أي  -تا  والبند ،ااارج  وتعيني حدوده
وأول املتحدثني عمى  "،الثاتت تالنسبة لألر  واستخدامه

 ، تضال.وأعط  الكممة إياه ،ندونيسيا املوقرقائميت ممثل إ

) مجهورية إندونيسيا(السيد س. س. سوبروجو 
 ،سيادة الرئيسيا أشكرك (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 
قد هذه الندوة املبادرة تعتتداية أود أن أعرب ع  تقديري 

ع  نظرة جديدة لرتسيم الضاا  ااارج  واليت متت يف اليوم 
األول م  أيام دورة هذه المجنة يف الثام  والعشري  م  

وهذه الندوة قد شرحت شرحًا وافياً  ،٢٠١١آذار/مارس 
ومستضياًا لمجوانب القانونية لتعريف الضاا  ااارج  

 .وترسيم معامله

تاهتمام شديد فإن تاتعت الندوة وتعد أن 
ندونيسيا ترى أن هذه الندوة ميك  أن تشجع الدول إ

إىل األعاا  عمى أن تويد م  جهودها م  أجل التوصل 
 .لممناقشات يف التعريف والرتسيم ةج جديد�حمول و 

يف الندوة قد أدت إىل انتهاج وقشت واملسائل اجلوهرية اليت نُ 
فرتة مقة م  حمول ملسائل معجياد حمتممة تإ �وج جديدة

 .طويمة تالنسبة لتعريف الضاا  ااارج  وترسيم حدوده
وهذا الوفد يود أن يؤكد عمى رأيه تنن عدم وجود تعريف أو 
ترسيم لمضاا  ااارج  قد أدى إىل عدم وجود يقني نظراً 

م ا تني الدول األطراف يف تنضيذ النظالتضسريات خمتمضة فيم
واليقني  .الضاا  اجلويقانوين تالنسبة لمضاا  ااارج  و ال

لدى الدول ذات السيادة سوف يسهر عمى التنضيذ الضعال 
 ملبدأ االستخدام احلر لمضاا  ااارج  لألغرا  السممية.

هذا إضافة إىل أن تكثيف وتنوع األنشطة 
كوجود األطراف غري احلكومية قد   ،الضاائية يف هذه اآلونة

سؤولية فيما تني قانونية ع  تقسيم املمسائمة أو أسئمة أوجد 
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فإن ااط الواضح فيما  ،ويف هذا الصدد .األطراف املختمضة
 .تني النظامني القانونيني ينبغ  أن يكون واضحاً وجمياً 

تل  ،كانمبندونيسيا أنه م  األمهية وفد إويرى 
أن نبذل مويدًا م  اجلهود ونبدي جدية  األعجلوم  

 افق يف اآلرا .تو املسنلة لنتوصل إىل هذه ورغبة يف مناقشة 

وتعد أن استمعنا إىل آرا  السادة األعاا  يف هذا 
نا نرى أن لدينا التوامًا قويًا مجيعًا إلجياد سبل نفإ ،احملضل

هذا يف اآلرا  يف و�ج جديدة م  أجل صياغة التوافق 
 لكم الشكر اجلويل سيدي الرئيس. ،الشنن

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 تقدمندونيسيا عمى هذا البيان الطيب الذي لسيد ممثل إا

تالنسبة هلذا البند تند تعريف الضاا  ااارج  وترسيم ته. و 
هل هناك  ،وأتسا ل .ليس لدي م  يتحدث اآلن ،معامله

ستة هذا البند؟ تشنن وفد آخر راغب يف تناول احلديث 
الثاتت وطبيعة املدار ستة تا ، أما البند التايل هو  .الألف؟ 

األول يف القائمة هو واملتحدث  ،تالنسبة لألر  واستخدامه
 ،أعطيه الكممة مرة أخرى ، تقال.ندونيسياالسيد ممثل إ

 تضال.

) مجهورية إندونيسيا(السيد س. س. سوبروجو 
شكرًا سيدي الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .عمى إعطائ  الكممة مرة أخرى

هو ثاتت تالنسبة لألر  دار الامل ،سيادة الرئيس
واالستخدام  .وهناك تدد تتشبعه ،مصدر طبيع  حمدود

ميك  أن جيعل هذا املصدر الطبيع  غري متاح لبعض احلايل 
فإن ويف هذا اإلطار  .ها التكنولوجياحىت لديالبمدان اليت 

ندونيسيا يرى أن استغالله ينبغ  أن يكون متوفراً وفد إ
صرف النظر ع  إطار املساواة تحل كل البمدان يف لصا

اجات واملصاحل آخذي  يف احلسبان االحتي ،قدراتا الضنية
 .لبعض البمدان لمدول النامية والوضع اجلغرايف

ندونيسيا يرى أن املدار الثاتت تالنسبة ووفد إ
وفعاًال وتشكل  لألر  ينبغ  أن يستخدم استخدامًا رشيداً 

دامة يف البمدان دعم التنمية املستاقتصادي والسيما ل
 لكم الشكر اجلويل السيد الرئيس. ،النامية

أتوجه  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل هناك  .تالشكر إىل السيد ممثل أندونيسيا عمى تيانه هذا

البند  ؟وفد آخر راغب يف تناول الكممة تشنن هذا البند
 .ستخدامهطبيعة املدار الثاتت تالنسبة لألر  وا" ،ستة تا 

 لفال. وم  مث سوف نواصل دراساتنا هلذا البند السادس أ
 غداً صباحاً. ا وت

ك  يتسىن لمضريق اجلمسة   سنرفع تعد حلظات هذه
وقبل  .العامل املعين تالبند الراتع عقد اجتماعه الراتع واألخري

أن أهم تذلك أذكر السادة أصحاب الوفود جبدول العمل 
 .غداً صباحاً 

ونواصل دراستنا  ،يف متام العاشرةفسوف نمتق  
مث تعد ذلك  "،التبادل العام يف اآلرا "لمبند الثالث وهو 

تعريف الضاا  ااارج  ‘ "ستة ألفنواصل دراساتنا لمبند 
طبيعة املدار الثاتت تالنسبة " ا ،ومث البند ت "وتعيني حدوده

تعد ذلك سوف نبدأ دراستنا لمبند مث  ".لألر  واستخدامه
تبادل عام لممعمومات ع  اآلليات الوطنية "وهو العاشر 

 ".املتصمة تتداتري احلطام الضاائ 

مث تعد ذلك نرفع هذه اجلمسة حبيث يتسىن لمضريق 
 "تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدودهـ "العامل املعين ت

 سريات فيمو.ترئاسة السيد ممثل الربازيل السيد مون

  الوفود أود أن أذكر السادة أعاا ،مرة أخرى
فغداً  .رى غدًا صباحاً تاملشاورات غري الرمسية اليت سوف جتُ 
يف الساعة آذار/مارس صباحًا يف الواحد والثالثني م  

كوتوس رئيس ال ٧التاسعة إىل العاشرة ويف القاعة رقم 
سوف جيري مشاورات غري رمسية تشنن اإلعداد لمحدث 

اإلعالن ومشروع حويران/يونيو الذي سيجري يف الضاتح م  
 .٢٠١١ لـ

ويف نضس اليوم أياًا ويف الساعة الواحدة إىل 
 لفإن رئيس الضريق العام ،٧يف القاعة رقم  ،الساعة الثانية

التشريعات الوطنية ـ "تشنن البند الثاين عشر اااص ت
سوف يعقد مشاورات غري رمسية ع  مشروع  "الضاائية

 .CRP.4قة الوارد يف الوثي جلامعا لالتقرير لمضريق العام

وإن مسح الوقت فإننا سوف نبدأ مشاورات هنا 
ـ وذلك تعد االجتماع األول لمضريق املعين ت ،يف هذه القاعة
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وأعط  الكممة  ".تعريف الضاا  ااارج  وتعيني حدوده"
 .تضال ،هيدمان م  األمانةالوس لمسيد نيك

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

 ،تشكل أكربهذا أوضح الرئيس، نعم، شكرًا سيادة 
اليت سوف تعقد حتت إشراف رئيس الضريق  تواملشاورا

هذه سوف تعقد  ،العامل تشنن التشريعات الوطنية الضاائية
، ولو م  الواحدة إىل الثانية غدًا ظهراً  ،M7يف القاعة 

وقت طويل فإننا سوف نواصل لدينا يه ف واجهنا موقضًا كان
وذلك   ،لعامة ونبقى يف القاعة تعد ذلك، اجلمسة ااجلمسة

وسوف ندع  .ك  جنري تعد اجلمسة العامة مشاورات
واملشاورات سوف  ٩نًا عمى تاب القاعة رقم عالإاإلحالة 

عمى أي حال هذا  .٧تعقد هنا وليس يف القاعة رقم 
جنريها يف اجلمسة العامة  يتوقف عمى املشاورات اليت سوف

 شكراً جويًال. .غداً 

هل  مى هذا.شكرًا لمسيد هيدمان عالرئيس: 
مالحظات عمى هذا اجلدول  لديكم أي تعميقات أو

نس م  ، إذاً، أدعو إذًا السيد جون فرانسوا مايالاملقرتح؟ 
تمجيكا لرتؤس االجتماع األخري لمضريق العامل تشنن البند 

 الراتع.

، ة اآلن إىل السيد هيدمان مرة أخرىوأحيل الكمم
 تضال.

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

أحتدث نين أل دومعذرة السادة الوفو  ،معذرة سيادة الرئيس
 انة.األم ، وهذا جمرد إعالن م  لدنمرة أخرى

ا  الوفود تننكم مجيعاً أود أن أخرب السادة أعا
الضاا   "مدعوون الفتتاح معر  عنوانه الضاا  وهو 

الواحد وثالثني م  سوف جيري غدًا يف  "، وهذاكحمم
يف  ،إن شا  اهللا آذار/مارس يف الساعة الساتعة مسا  غد،

وهذا املعر   .يف قاعة الضنون يف فيينا Kunsthalleالـ 
وسوف و فيشر، هاينضتتح م  جانب رئيس النمسا سوف يُ 

املالح  اتيبوك أياًا يقدمه السيد فرانو يتام  خطاتاً 
وسوف يكون لديكم عدد م  الدعوات  .النمساوي الساتق
 .وندعوكم حلاور هذا االفتتاح ،يف هذه القاعة

واملعر  سوف يعر  م  الضاتح م  
إذًا غداً آب/أغسطس، حىت مخسة عشر م  نيسان/أتريل 

الساعة الساتعة يف قاعة آذار/مارس يف الواحد والثالثني م  
وه  موجودة يف  فيينا وهذا هو شكل الدعوة،الضنون يف 

 شكراً جويًال. ،القاعةهذه آخر 

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .مان عمى هذه املعموماتلمسيد هيد

إذًا رفعت اجلمسة ونمتق  غدًا يف الساعة العاشرة 
 .صباحاً إن شا  اهللا

 ٤١/١٥اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


