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COPUOS/LEGAL/T.834 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣٤ اجلمسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١ أتريل/نيسان ٦ األرتعا 
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٦/١٠فتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة ا

 افتتاح الجلسة

 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
السيدات  ،السادة أعاا  الوفود، أصحاب السعادة

 .صباح ااري عميكم ،والسادة

ئة الراتع والثالثني تعد املأعم  ع  افتتاح االجتماع 
ة املنبثقة ع  الثامنة م  اجتماعات المجنة الضرعية القانوني
 .جلنة االستخدامات السممية يف الضاا  ااارج 

 برنامج العمل

وسوف نبدأ دراستنا لمبند الساتع م  جدول 
استعر  املبادئ ذات الصمة تاستخدام مصادر "األعمال 
مث  "،لمضاا  ااارج  وإمكانية تنقيحهاالنووية القدرة 

لممعمومات  التبادل العام"نواصل دراستنا لمبند احلادي عشر 

لمتشريعات الوطنية اااصة تاستكشاف الضاا  ااارج  
وسوف نواصل أيااً  ".واستخدامه يف األغرا  السممية

جلنة إىل اقرتاحات مقدمة "دراستنا لمبند الثاين عشر 
الكوتوس تشنن تنود جديدة لك  تنظر فيها المجنة الضرعية 

 ."القانونية يف دورتا الواحدة واامسون

ذلك نرفع اجلمسة حبيث يتسىن لمضريق  مث تعد
العامل املعين تالبند احلادي عشر عقد اجتماعه ااامس 

 م  النمسا.مارتو ترئاسة السيدة 

وأعم  أنه يف الساعة الثانية سوف تكون هناك 
وس ع  مشروع ات غري رمسية يعقدها رئيس الكوتمشاور 

شر م  رحمة املنهولة لمبماإلعالن مبناسبة الذكرى اامسني ل
 .M7وهذه املشاورات سوف تعقد يف القاعة  ،األر 

هل لديكم أسئمة أو تعميقات حول هذا اجلدول 
 املقرتح؟
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استعرض المبادئ ذات الصلة باستخدام  -البند السابع 
 مصادر القدرة النووية للفضاء الخارجي وإمكانية تنقيحها

نعكف اآلن عمى دراسة البند  ،إذًا أيها السادة
استعر  املبادئ ذات الصمة تاستخدام مصادر ، "الساتع

". لمضاا  ااارج  وإمكانية تنقيحهاالنووية القدرة 
 الذي املتحدث األول يف القائمة هو السيد ممثل فنوويال

، أحيل والصنييتحدث نياتة ع  جمموعة السبعة والسبعني 
 إليه الكممة.

(جمموعة السبعة والسبعني السيد م. كاستيللو 
كرًا سيادة شترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): والصني) (
السيد عم  أسعد سمطانية يعتذر ع  عدم وجوده الرئيس، 

البيان هذا نياتة عنه ، ولذا فإنين سنقرأ صباح اليومهنا 
 شكراً. ،والصنيالسبعة والسبعني نياتة ع  جمموعة تال

الصني تود أن تتوجه سبعة والسبعني و جمموعة ال
ذا البند ونشاطركم هلعداد اإلمانة وذلك عمى تالشكر إىل األ

تشري إىل أن ممجموعة يطيب لو  .آرا نا تشنن هذا البند
 والمصادر القدرة النووية يف الضاا  ااارج  استخدام 

[؟يتعذر الثاتت تالنسبة لألر  واملنطقة  سيما يف املدار
ينبغ  ومويد م  الدراسة  .م  الطاقة الذريةمساعها؟] 
ناول اجلوانب القانونية تو اعها؟] هلذه املسنلة، [؟يتعذر مس

الضاائية يف املدار وكذلك يف وإمكانية اصطدام األجسام 
الطوارئ وكذلك يف احلاالت اليت حتدث يف منطقة  حاالت
هلا تنثري عمى لطاقة الذرية القريبة م  األر  ويكون م  ا

وتنثري  .هذه األجرام أو األجسام... سطح األر  تالضاا  
ذلك عمى حياة الناس وعمى التوازن البيئ  وترى الموعة 

اهتمام متوايد يف هذه املسائل م  خالل ال  يإ أنه ينبغ 
والمجنة القانونية وذلك نية التضاعل يف المجنة العممية والض

 خمططات طويمة األجل وقاعدة توازنو اسرتاتيجيات وضع ت
ردت يف ضو  التوصيات اليت و ال سيما يف هذه املسنلة و 

الضاا  ااارج ، يف قدرة الإطار األمان لتطبيقات مصادر 
 لكم الشكر اجلويل السيد الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
ال الذي حتدث نياتة ع  جمموعة السبعة السيد ممثل فنووي

 .والصني عمى هذا البيانوالسبعني 

ولومبيا الذي أما املتحدث التايل هو السيد ممثل ك
سضري  يتحدث نياتة ع  أمريكا الالتينية والكارييب، السيد 

 ، تضال.كولومبيا

، (مجهورية كولومبياالسيد ب. باديال دي ليون 
) نياتة ع  جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب، الغروالك

أشكركم جويل الشكر يا  (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية):
الستعرا  املبادئ ذات الصمة  سيادة الرئيس، تالنسبة
الضاا  ااارج  ية يف و نو القدرة التاستخدام مصادر 

فإن جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب إذ  ،وإمكانية تنقيحها
حترتم املعايري الدولية احرتامًا كبريًا ترى أن األنشطة التنظيمية 

ااارج  املرتبطة تاستخدام مصادر القدرة النووية يف الضاا  
 ،مسنلة تقع متامًا عمى عاتق الدول األعاا  دون غريها
 .دون اإلضرار تالتطورات االقتصادية االجتماعية والعممية

نود أن نؤكد عمى املسؤولية  ،وإضافة إىل هذا
[؟يتعذر الدولية اليت تقع عمى عاتق احلكومات يف 

األنشطة الوطنية اليت تدعم استخدام تطالع ضاالمساعها؟] 
رة النووية يف الضاا  سوا  قاموا بذا هيئات مصادر القد

وأمهية أن يتم التالعب  .حكومية أو هيئات غري حكومية
 .ال يارهمو بذه األنشطة مبا يعود تااري عمى الناس 

وانطالقًا م  هذا ووفقًا إلطار األمان اااص تتطبيق القدرة 
كانت اليت وافقت عميه جلنة   ،النووية يف الضاا 

السممية لمضاا  ااارج  يف دورتا الثانية  االستخدامات
واامسني فإن جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب حتث هذه 

القانونية عمى أن تقوم تالتحميل المجنة  ،المجنة الضرعية
تاع معايري ممومة تام  أن كل أن القانوين الدوري و 

كل هذه األنشطة ا ،  األنشطة اليت يتم تطويرها يف الضا
بذه املبادئ اااصة تدعم احلياة واحلضاظ عمى تمتوم 
 .السالم

كان أن نؤكد عمى املسائل القانونية مبمهية األوم  
املرتبطة مبنصات السواتل واليت ه  موجودة يف املدار وذلك 
لك  مننع استخدامها يف مدار األر  وإمكانية االصطدام 

ر أشكرك جويل الشك بشرية،وهذا ميثل خطورة كبرية عمى ال
 .سيدي الرئيس

أتوجه (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
تالشكر إىل صاحب السعادة سضري كولومبيا الذي حتدث 
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 والكارييب عمى هذا البيان.الالتينية أمريكا نياتة ع  جمموعة 
ليس هناك م  يرغب تاحلديث، هل م  راغب تاحلديث 

 .االحتاد الروس ممثل  ع  هذا البند؟

(االحتاد الروس ) ف. ي. تيتوشكين سيد ال
 ،أشكرك يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 
أياًا أن  يلوفد، يطيب وصباح ااري عمى السادة الومال 
 ، حتديداً البند الساتع.يعرب ع  رأيه تشنن هذا البند

أوًال ننطمق م  أن أنشطة الضاا  اليت تستخدم 
 ،أنشطة هلا ما يربرها يف الضاا  مصادر القدرة النووية ه 

 مت اإلشارة إليها يف التشريعات القائمة وال... ذلك أل�ا 
قة النووية اطاص مببادئ استخدام القدرة أو السيما تمك اا

قتاى قرار اجلمعية يف الضاا ، تمك اليت مت اعتمادها مب
نن تنقيح أحد الوثائق توإنا ملقتنعون  .٤٧/٦٨العامة 

هذا النظام النظام اااص تالقانون الدويل ال  األساسية يف
 .يتضق مع مصاحل البحث واستخدام الضاا  ألغرا  سممية

دون تطور ميك  أن يكون مبثاتة عقبة حتول  ،ويف واقع األمر
إن الدفع تاستخدام مصادر  التعاون الدويل يف هذ املامار.

 القدرة النووية م  حيث املبدأ ه  مبثاتة خطر عمى السكان
هذا ليس له أسس يستند إليها والدول اليت ويف الكوكب، 

مصادر واليت تركو فيها عمى استخدام  ،تطور ترامج الضاا 
سميمة وسديدة قانونية القدرة النووية قد وضعت أسس 

واختذت كل اإلجرا ات الارورية لك  تسهر عمى وجود 
أو تالنسبة الستخدام يقني تالنسبة الستخدام السواتل 

ة لممهام اليت تقوم وكذلك تالنسب ،هلذه املصادرل السوات
 بذه السواتل.

االحتاد الروس  مقتنعًا تنن مصادر القدرة وفد و 
يف  الضاا  هلا دور غاية يف األمهية يف البحوثق  النووية 

وهذه احلقيقة قد أكدت عميها شيوع استخدام الضاا . 
 .الروس هذه املصادر يف إطار الربامج الوطنية يف االحتاد 

أال وهو دراسة  ،تسيط لمغايةسبب والسبب يف ذلك 
صدر الضاا  م  ناحية فهذا هو املإىل  رحالت اليت ترسلال

لذا فإننا إذا و  .مطاقة أو القدرةأو احملتمل والوحيد لاملمك  
ا بذا يكون لدينا نفإن ،ما دعمنا املتطمبات األساسية

ى تطوير عممشاريع كثرية حبثية ويكون هلا تنثري كبري 
ولذا فإننا نرى أن استخدام هذه  تكنولوجيا الضاا  وعمومه.

وحن   ،املصادر هو م  تني األولويات تالنسبة لمربامج النووية

تشكل أو تآخر عمى استعداد عمى التعاون مع أي دولة 
ولكم الشكر  .هذا املامارعمى لعمل يف اعاو مهتمة 

 اجلويل السيد الرئيس.

أشكر ية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فور  الرئيس
ممثل االحتاد الروس  املوقر عمى تيانه، هل م  طمبات أخرى 

 .شيم مكممة تشنن هذا البند؟ الكممة لل

(ترمجة فورية (مجهورية شيم )  السيد أ. أ. البي
وفدنا  ،شكرًا جويًال يا سيدي الرئيسم  المغة اإلسبانية): 

ت اليت استمعنا إليها هذا قد أصغى تبالغ العناية إىل البيانا
قد سنحت يل وقد كانت  ،الصباح خبصوص هذا املوضوع

وفدنا يف أعمال يف أعاا  مع تاعة شارك الضرصة ك  أ
 .الدورة األخرية م  دورات المجنة الضرعية العممية والتقنية

وقد أصغينا إىل عدد م  العرو  التقنية اليت تدت لنا يف 
كانت تضيد أن استخدام   واليت ،غاية اجلدية واإلحكام

 ،مصادر القدرة النووية أمر ال تد منه لتطوير األنشطة
وأذكر تالتحديد ما قاله مدير  .خصوصًا يف أعايل الضاا 

كولورادو تاروتو، وكالة شؤون الضاا  األرجنتيين الدكتور  
 .وقد قال أنه ال مستقبل ألنشطة الضاا  دون قدرة نووية

ليس تالنسبة إلينا تصضتنا  ،ضس وه  عبارة تركت أثرها يف ن
ممتازة م  التعاون  م  أمريكا الالتينية ترتطها عالقاتدولة 

ولك  تاعتبار أن تمك الدولة كما قال  ،والود مع األرجنتني
ة وعميقة يف جمال القدرة أ�ا جترتة غني و،الدكتور تاروت

 النووية.

ال ميك  الوعم تعدم وجود أخطار أنه م  الواضح 
م  الازفة يف استخدام مصادر القدرة النووية كما أو قدر 

ولك  ينبغ  االعرتاف  ،حداث األخريةاألتشهد عمى ذلك 
أن املوضوع موضوع معقد فيه متغريات وهو أمر هام تالنسبة 

 ،ل مبجال منو أنشطة الضاا قبِ إىل الدول اليت تريد أن تُ 
ال  مدير الوكالة األرجنتيين أنه ،وكما أكد ممثل الوكالة

فإذا ما كان األمر   .مستقبل لمضاا  دون مصادر القدرة
أننا كذلك فإن تشيم  تنخذ هذا القول منخذ اجلد ذلك 

اآلن ما نوال ننصت إىل املواقف تشنن هذا املوضوع إىل حد 
وجنتنب تناول هذا املوضوع احلساس مبعول ع  التوترات 

 يت تسود املنظمات متعددة األطراف.السياسية ال
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هو أن وفدنا كمه  ،يا سيدي الرئيس هصدما أق
آذان صاغية وعيون متضتحة لإلصغا  ملا يقال تشنن هذا 

وهو عمى استعداد لمتضاعل مع الوفود األخرى  ،املوضوع
ملعرفة املويد تشنن هذا املوضوع ولعدم تبين مواقف صادرة 

 ع  جهاز نظري متحجر، شكراً يا سيدي الرئيس.

أشكر لمغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  ا الرئيس
شيم  عمى هذا البيان، هل م  صاحب السعادة السضري 

 .وفد آخر يطمب الكممة تشنن هذا البند؟ الصني

(ترمجة (مجهورية الصني الشعبية) السيد ي. زينغ 
شكرًا جويًال يا سيدي ): واإلنكميوية فورية م  المغة الصينية

ته ممثال   قد أصغى إىل ما تضالإن وفد الصني، الرئيس
شيم  وروسيا املوقران تشنن موضوع استخدام مصادر 

لقد وضعت الموعة  لقدرة النووية يف الضاا  ااارج .ا
بادئ الدولية الدولية جمموعة م  املبادئ أو سمسمة م  امل

 تتنظيم هذا الال.

 .سنتكمم تاإلنكميوية

ان لقد مسعنا ما قال املندوت سيدي الرئيس،
مصادر  جالصني مل تدر  شيم .حتاد الروس  و الكرميان م  اال
يف أنشطتها الضاائية ولكننا والقوة النووية القدرة النووية 

املستقبل قد يف و  .ستكشاف القمرالاآلن تصدد مشروع 
نمجن الستخدام مصادر القدرة النووية يف إطار أنشطتنا 

وهذه األنشطة ختاع خاوعًا صارماً  .الستكشاف القمر
واجلمعية العامة أقرتا المجنة الضرعية القانونية لممبادئ اليت 
ه املندوتان الكرميان كشنن ما قال  ،ويف رأينا .لألمم املتحدة
درة القاستخدام مصادر نه ال مضر م  فإ ،شيم م  روسيا و 

ن نركو اهتمامنا عمى ينبغ  أو  النووية يف األنشطة الضاائية.
ة النووية، ال االستخدام املالئم ملصادر القدر إىل السبيل 

 ،ينبغ  أن ناع حدوداً مضرطة الستخدامنا لمضاا  ااارج 
 شكراً يا سيدي الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
ملمثل الصني املوقر عمى هذه الكممة، هل م  وفود أخرى 

 الكممة لمربازيل. تطمب الكممة؟

ادية (اجلمهورية االحتالسيد خ. مونسيرات فيلو 
رًا يا سيدي شك: الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية)

 الرئيس، عمتم صباحاً.

موقف تسيط، هو موقف الربازيل إىل حد اليوم 
حن  ندرك أن استكشاف النقاط النائية يف الضاا  ااارج  

ولك   ،النوويةالقدرة يقتا  ضرورة استخدام مصادر 
قرتة م  األر  فإنه ال تد م  تالنسبة لممشاريع اليت تنضذ مب

هذا هو املبدأ الذي جا  ته  ،م  احلذرقدر االلتوام تنقصى 
أي  .قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة تشنن هذا املوضوع

اجتناب استخدام مصادر القدرة النووية عمى مقرتة م  
 األر  هذه ه  الضكرة.

ار سيما تاعتب ال ،وهذا األمر تالغ األمهية يف نظرنا
ال تد م   ،مشكمة أخرى ه  مشكمة احلطام الضاائ 

 مراعاة جانيب املوضوعني وإيالئهما العناية الالزمة يف سبيل
م  املهم دراسة هذي   ضمان أم  املعمورة وأم  البشرية.

شكرًا يا  ،املوضوعني تنقصى قدر م  املسؤولية الدولية
 سيدي الرئيس.

أشكر يوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكم الرئيس
ممثل الربازيل املوقر عمى هذه املسامهة هل م  وفود أخرى 

 تطمب الكممة تشنن هذا البند؟ ال أرى طمباً لمكممة.

استعرا  "إذًا نواصل النظر يف البند الساتع 
املبادئ ذات الصمة مبصادر القدرة النووية يف الضاا  

لنظر ا ، نواصلتنقيح املبادئ "،ااارج  وإمكانية تنقيحها
 يف هذا البند عصر اليوم.

عن  لآلراءالتبادل العام  -البند الحادي عشر 
لتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء ا

 الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية

اآلن نواصل النظر يف البند  ،أيها املندوتون الكرام
لتشريعات الوطنية لآلرا  ع  االتبادل العام "احلادي عشر 

ذات الصمة تاستكشاف الضاا  ااارج  واستخدامه يف 
، ال يوجد طمبات لمكممة فهل م  وفد "األغرا  السممية

 يطمب الكممة تشنن هذا البند؟
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إذًا نواصل النظر يف البند  ،ال طمب لمكممة
تبادل ـ "الالبند املتعمق ت، احلادي عشر عمى أمل تعميقه

املتعمقة آلرا  العام خبصوص التشريعات الوطنية ل
مه يف األغرا  الضاا  ااارج  واستخداكشاف تاست

 ذ عصر اليوم إذاً.السممية نعمقه آنئ

اقتراحات تقدم إلى لجنة استخدام  -البند الثاني عشر 
الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن بنود 
جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية بدورتها 

 الحادية والخمسين

اآلن نواصل النظر يف البند  ،ندوتون الكرامأيها امل
اا  اقرتاحات تقدم إىل جلنة استخدام الض"الثاين عشر 

تنظر لك  ود جديدة ااارج  يف األغرا  السممية تشنن تن
 "،فيها المجنة الضرعية القانونية تدورتا احلادية واامسني

نبدأ النظر يف ننظر يف هذا البند أو وهذا الصباح أرجو أن 
هذا البند تدعوتكم أنتم الدول األعاا  إىل تقدميكم 
مقرتحاتكم تشنن البنود اليت تريدون إضافتها إىل جدول 

وميك  أن نبدأ تالنظر  المجنة أو إتقا ها مدرجة فيه.أعمال 
والذي قدمته خالل هذه  ،يف مقرتح اجلمهورية التشيكية

نا نولعمكم تذكرون أ ،مث ننظر يف تقية املقرتحات .الدورة
وصمنا خالل هذه الدورة اقرتاح مقدم م  اجلمهورية 

النظر يف اجلوانب القانونية "ضافة تند تعنوان إل ،التشيكية
لتوجيهات ختضيف احلطام الضاائ  الصادرة ع  جلنة 

تغية حتويل  "استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية
ة تمك التوجيهات إىل جمموعة م  املبادئ تعتمدها المجن

وأذكركم أن املقرتح املذكور ورد ضم  الوثيقة  .العامة
A/AC.105/C.2/L.283. 

أفتح تاب النقاش تشنن هذا املقرتح وهو مقدم  
كما قمت م  اجلمهورية التشيكية ويرم  إىل إدراج تند 
جديد بذا العمل الذي ذكرت يف جدول أعمال الدورة 

 .٢٠١٢ة لسناحلادية واامسني م  دورات جلنتنا الضرعية 
 مثل اجلمهورية التشيكية املوقر.الكممة مل

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
شكرًا يا سيدي الرئيس عمى فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .تقدمي البند والوثيقة

أردت أن أذكر تنين قدمت هذا املوضوع تشكل 
وري ، وال أعتقد أن م  الار مضصل عند النظر تالبند العاشر

التقدمي وحن  سنصغ  تانتباه إىل تعميقات الوفود  تكرار ذلك
الكرمية واقرتاحاتا بذا الصدد، شكرًا جويًال يا سيدي 

 الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
ة املوقر، هل م  وفد يطمب ملمثل اجلمهورية التشيكي

 الكممة؟ اليونان.

) (ترمجة فورية م  المغة اناليون( ي. رباتيالسيدة 
أن تعرب ع  تنييدها ملبادرة اإلنكميوية): اليونان تود 

 .اجلمهورية التشيكية

أشكرك (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 والكممة ملمثل فرنسا املوقر. ،يديتيا س

(ترمجة (اجلمهورية الضرنسية) السيد ل. سكوتي 
، ًا جويًال يا سيدي الرئيسشكر فورية م  المغة الضرنسية): 

يود التقدم تالشكر إىل اجلمهورية التشيكية عمى  ناوفد
اقرتاحها كمسامهة يف النقاش الدائر تشنن موضوع احلطام 

وحن   .الضاائ  وهو موضوع تالغ األمهية يف نظر فرنسا
والذي متت مراعاته  ،حريصون أمت احلرص عمى هذا املوضوع

إال أن  .شؤون الضاا لجلديد يف إطار القانون الضرنس  ا
فرنسا ال تؤيد يف الوقت الراه  إدراج هذا البند اجلديد يف 

تعممون أن المجنة  .جدول أعمال المجنة الضرعية القانونية
المجنة الضرعية العممية والتقنية قد شرعت يف  ،الشقيقة

املواضيع يف إطار دميومة م  وهذه  ،التضكري يف هذا املوضوع
وهو يشمل فيما يشمل  ،ألمد الطويليف ااائية األنشطة الض

وترنامج الضريق العامل املعين بذا  ،موضوع احلطام الضاائ 
املوضوع قد نص عمى أنه تعد التقدم يف النقاش يف هذا 

إحالة إمكان نص فيه عمى يف أو فإنه يضكر  ،الصدد
توصيات الضريق العامل يف المجنة الضرعية العممية والتقنية 

ونعتقد أن ذاك  ،مجنة الضرعية القانونية لبحث األمرعمى ال
املناسب لبحث موضوع اإلطار القانوين ملسنلة اآلوان هو 

 شكراً يا سيدي الرئيس. ،احلطام الضاائ 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 ممثل فرنسا املوقر والكممة لمصني.
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(ترمجة  (مجهورية الصني الشعبية)السيد ي. زينغ 
شكرًا يا سيدي الرئيس، وفد فورية م  المغة الصينية): 

الصني يرى أن مقرتح وفد اجلمهورية التشيكية خبصوص 
حتويل التوجيهات املتعمقة تاحلطام الضاائ  إىل جمموعة م  

كما أن وفدنا   .وهو ال خيمو م  أمهية ،املبادئ له ما يربر
عنوان البند واليت تتام   L.283أياًا يرى أن الوثيقة 

هذا العنوان  اجلديد املقرتح إدراجه يف جدول األعمال.
نقرتح اقتصار هذا العنوان حبذف  . لذامضرط الطول يف نظرنا

  .ليكون العنوان أوجو وأكثر تركيواً  ،القسم األخري منه

حسب فهمنا أن القصد م  مقرتح اجلمهورية 
هو زيادة فعالية توجيهات ختضيف احلطام  ،التشيكية
أن الغاية القول إىل م  اآلن ولك  إذا ما تادرنا  ،الضاائ 

فإن يف  ،ه  حتويل تمك التوجيهات إىل جمموعة م  املبادئ
تشنن هذا تضا  مداوالتنا قد  .ذلك استباقًا لألحداث

فما الداع  ك  نقيد أنضسنا  ،البند إىل نتيجة أكثر إجياتية
 ؟العامةم  اآلن مبجموعة م  املبادئ تعتمدها المجنة 
لذا  ،واحلال أن هناك إمكانات أخرى أو احتماالت أخرى

ويف اآلن  ،حيس  أن نرتك ألنضسنا تع  املرونة بذا الصدد
تصرة اليت نقرتحها ال تستبعد البتة ، فإن الصيغة املخنضسه

هات إىل يجتو احتمال أن يضا  األمر إىل حتويل تمك ال
ات املوجودة فما نريد القيام ته هو فحص التوجيه .مبادئ

حاليًا واجلو  األول م  املقرتح م  الوفد التشيك  يض  بذا 
كذلك هناك تند آخر يف جدول أعمال المجنة   .الغر 

وهكذا سيصري  ،الضرعية القانونية خيص احلطام الضاائ 
وهو ما يساورنا شك  ،لدينا تندان اثنان حول نضس املوضوع

اثنني حول نضس  تشننه فيما إذا كان م  املضيد ترك تندي 
 ،أال ميك  أن جنمع تني البندي ؟ هذا هو مقرتحنا ،املوضوع

 شكراً يا سيدي الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 . لمصني والكممة لالحتاد الروس

(االحتاد الروس ) السيد ف. ي. تيتوشكين 
رئيس، شكرًا يا سيدي ال(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

أعرب ع  شكري لوفد اجلمهورية التشيكية الذي تادر إىل 
داوالت المجنة الضرعية اقرتاح هذا البند اجلديد يف إطار م

 القانونية.

إذا ما نظرنا إىل هذا املوضوع م  الواوية القانونية 
والقصد هو تطوير  ،االختيار مربر ومضهوم ، فإنوحدها

ولك  يا سيدي  .جيياً القانون الضاائ  الدويل تطويرًا تدر 
تع  ته ينبغ  أن نراع  واقع األمور اليت ذكرت  ،الرئيس

وقد ذكرتنا تالوثيقة اليت اعتمدت يف إطار  ،الوفود األخرى
المجنة الضرعية العممية والتقنية، وذكرتنا تالتداتري اليت اختذتا 
خمتمف احلكومات يف هذا الال وما يصح عمى حكومتنا 

 حن  أيااً.

جيري إعداد معايري  ،سيا يف الوقت الراه يف رو 
داتري منع تشكل عيري توقواعد قطاعية متعددة خبصوص ت

احلطام الضاائ  ويندرج ذلك يف إطار جهد معمق م  
ية سار شننه أن يؤدي إىل تعديل تع  النصوص التشريعية ال

كما سرتتب عميه تعديالت عمى القانون   ،يف روسيا
 .وس  الذي ينظم أنشطة الضاا االحتادي أو الضيدرايل الر 

وهكذا يا سيدي الرئيس فإننا ال نريد أن جند 
أنضسنا يف وضع نكون قد أعددنا فيه تشريعاتنا الوطنية مث 
يتاح أنه ينبغ  تعديل تمك التشريعات تاعتبار أن الضكرة 

صكاً هنا ه  أن تصوغ المجنة الضرعية القانونية وثيقة أو 
  .مموماً تشنن احلطام الضاائ

وهو  ،كنا نضال منهجًا خمتمضًا وذلك كالتايل
العمل عمى هذه التوجيهات اليت أعدتا المجنة الضرعية 
العممية والتقنية ومتاتعة مدى تنضيذها وإعماهلا يف األطر 

إجرا  دراسة املقارنة التشريعية لمحكومات املختمضة وتعد 
ك  ميك  أن نرى ما ميو نتنا الضرعية القانونية لألمر يف جل

شكرًا يا سيدي  خبصوص احلطام الضاائ ،عممه تعد ذلك 
 الرئيس.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
شيم ، تضال يا ، والكممة اآلن لممثل االحتاد الروس  املوقر

 صاحب السعادة.

(ترمجة فورية (مجهورية شيم )  السيد أ. أ. البي
وفدنا قد ، ي الرئيسشكرًا يا سيدم  المغة اإلسبانية): 

درس تبالغ العناية مقرتح اجلمهورية التشيكية ممثمة يف 
ونشكر لوفد اجلمهورية  .شخص األستاذ فالدميري كوتال

حمكمة  ،التشيكية تقدميه هذه الوثيقة الواضحة العميقة
ندوتني املشاركني املواليت تساعد الوفود اليت تام  ،الصياغة
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هم يف تساعد ،الضرعية ألول مرة يف أعمال هذه المجنة
 حس  فهم القاية قيد النقاش.

يسمح  ةوفدنا يضهم أن مقرتح اجلمهورية التشيكي
خطوة أخرى يف سبيل حتقيق قدر أوىف م  الوثوق  متتقد

 .القانوين تشنن موضوع احلطام الضاائ  اهلام واملعقد يف آن
هذا املوضوع قد نظرت فيه المجنة الضرعية العممية والتقنية 

، ويف تمك املناسبة دورتا اليت عقدتا يف الشهر املاض يف 
يف سبيل ضمان "وثيقة ه  اآلن أمام  عنوا�ا  مت توزيع
العراقيل املرتتبة أنشطة الضاا  يف األمد البعيد وتذليل دميومة 

وهو تقرير عمى املؤمتر الدويل متعدد  "،عمى احلطام الضاائ 
وه  وثيقة أخرى  ،االختصاصات املعين تاحلطام الضاائ 

 هامة درسناها وامسح لكم أن أقتبس منها.

إن الرتتيب عمى الصعيد الدويل لمتخضيف م  
حطام الضاا  هو التوجيهات الصادرة ع  جلنة الضاا  

وه   ،ااارج  يف األغرا  السممية سنة سبعة وألضني
والدول اليت ختتار  .توجيه غري ممومة قانونيًا وتنضيذها طوع 

ترتمجتها إىل قوانينها تذلك ك التوجيهات تقوم اعتماد تم
 طيطولوائحها احملمية وه  توجيهات عممية تطبق عمى التخ

لمرحالت الضاائ  ويف تصميم املراكب والطواتق الضاائية 
وهذه التوجيهات ه  خطوة أوىل هامة يف سبيل  .اجلديدة

. ضمان دميومة استخدام الضاا  ااارج  يف األمد البعيد
كما أن القانون   ،هذه التوجيهات تنطوي عمى احلدود أن إال

الدويل الضاائ  مل ينص عمى نظام قانوين واضح ينظم 
 .القاايا املرتتبة عمى احلطام الضاائ 

ة عممية متعددة قرا يت هلذه الوثيقة وه  وثيق
 ،ن هناك ما يربر االقرتاح التشيك االختصاصات تضيد أ

له وفد تالدنا يف مؤمتر نوع قاو وأريد أن أقول ما كنا قمناه 
سيدي الرئيس، إن إدراج تند يف جدول األعمال تا السالح 

يسمح تضتح نقاش وهيكل حول موضوع حمدد وهو قرار 
إجرائ  يف حد ذاته ال يستبق النتائج النهائية لمنقاش أو 

 .املضاوضات

تعبارة أخرى إن جمرد إدراج تند جديد يف جدول 
رر سمضًا م  اآلن ما عسى أن األعمال ال يعين أننا سنق

تكون نتيجة النقاش الذي سيدور يف إطار ذلك البند وإن 
هلذا سيضا  إليها ذلك البند.  لوم األمر املضاوضات اليت

السبب تذاته واعتبارًا أن هذه المجنة الضرعية تعمل تتوافق 
اآلرا  فإن حقوق كافة الضعاليات واألطراف املعنية يف 

ية والمجنة األم وكافة أعاا  المجنة الضرعتاألنشطة الضاائية 
 مكضولة إجرائياً,

اعتبارًا ملا سبق ومراعاًة لمعناصر العممية اليت جا  
با مؤمتر احلطام الضاائ  وأمهية احلطام الضاائ  تالنسبة 

فإن وفدنا عمى  ،لدميومة أنشطة الضاا  يف األمد البعيد
يد املقرتح م  استعداد لمموافقة عمى إدراج هذا البند اجلد

 شكراً جويًال.جول األعمال، اجلمهورية التشيكية يف 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
احب السعادة السيد سضري شيم  عمى هذا البيان، ص

 النمسا.

(مجهورية النمسا) (ترمجة فورية السيد ف. بيتنير 
مهورية نود أن نتوجه تالتهنئة لمجم  المغة اإلنكميوية): 

يده كما ونؤ  ،التشيكية عمى هذا االقرتاح الطيب والواضح
نا أياًا أن هناك تع  املشاغل يف هذا السياق . ومسعهو

ونود أن نناقش هذا ونتاتع األمر حىت جند وسيمة مناسبة 
إذ  البنود الشبيهة يف جدول األعمال، إلدراج هذا البند أو

اية األمهية ألن هذا املوضوع تغ أن املشاغل تصضة عامة
هل دراسة اجلوانب القانونية اااصة تاحلطام الضاائ  يستنو 

 شكراً. ،وإن عمينا أن جند وسيمة لتكضل وجود املشاغل

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 ، تضام .إيطاليا جويًال لمسيد ممثل النمسا عمى هذا البيان.

يطالية) (اجلمهورية اإلالسيدة أ. باستوريللي 
كما كان متوقعاً   ،شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):

يد االقرتاح " فإننا سوف نؤ آلرا يف االتبادل العام "يف إطار 
اااص تإدراج تند جديد يف جدول أعمال المجنة الضرعية 

الستاذ الذي تقدم  حا رت ، ونقدر االقالقانونية يف السنة املقبمة
أن [؟يتعذر مساعها؟] عمى وقد . ونشكره عميهكوتال 

 ،اتاً قالت تع  الوفود أكثر اقتا يكون العنوان كما
استعرا  اجلوانب القانونية اااصة تااطوط اإلرشادية 

السمم  لتخضيف حدة احلطام الضاائ  لمجنة االستخدام 
ة هذا البند بدف إضضا  ضاا  ااارج ، وأن تك  مناقشلم

هذه المجنة أو مع املناقشات  مناقشاتنا يفيف اق طاتع االتس
داخل الكوتوس وحىت قد تكون حمافل أخرى اليت جتري يف 
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هناك هيئات تود تناول هذا املوضوع ومسنلة احلطام 
أن ورمبا نرى ضرورة  .الضاائ  خارج اإلطار الكوتوس

شاور خارج هذا اإلطار حىت جند آلية الستيضا  أو لتعديل نت
  تتام  مناقشات أخرى عتبار خطة العمل كوااملناقشة 

ؤيد االقرتاح ولكم عمى أي حال حن  ن ،يف حمافل أخرى
 الشكر اجلويل.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
جويًال لمسيد ممثل إيطاليا عمى هذا البيان، الواليات املتحدة 

 .تضال

الواليات املتحدة (السيد س. ماكدونالدز 
أشكرك يا ية م  المغة اإلنكميوية): األمريكية) (ترمجة فور 

نتوجه م  تعد إذنك تالشكر إىل ممثل  ،سيادة الرئيس
دوماً هذا  . وحن  نقدراجلمهورية التشيكية عمى هذا االقرتاح

وهذه المجنة  ،االقرتاح ودرسناه يف واشنط  يف هذه السنة
قد أولت اهتمامًا كبريًا مسنلة عممية ختضيف حدة احلطام 

ما إىل إضافة  ملمجنة قامت تعمل كبري وهاالضاائ ، وا
 هذا الصدد.تنود [؟يتعذر مساعها؟] لدينا م  

الحظنا أياًا أن هناك  ،يف دراستنا هلذا البند
االحتاد م  كما قال زميمنا   .تع  املشاغل اليت مت إتداؤها

 اك دول قد حتركت وأدركت هذه ااططالروس  فإن هن
وهذا ما شرحناه تالتضصيل  ،الوطنيةتشريعاتا اجلديدة يف 

سنتني عمى البند اااص تتنضيذ ااطوط تياننا منذ  يف
وإن هذا قد  ،حلطاملتخضيف م  حدة ااإلرشادية اااصة تا

اليت  واعديثري التساؤل لدى املشغمني واملنظمني تالنسبة لمق
 .مت تعديمها لك  تتام  هذه املعايري وااطوط اإلرشادية

، ويف الوقت ذاته إذا تدأنا ذر مساعها؟]اليت [؟يتعوالتوقعات 
 ،يف مناقشة الوثائق املختمضة تالنسبة لوضع معايري حمتممة

موازية ميك  أن هياكل إضافًة إىل هذا فإنين أخشى أن إجياد 
عمى  الرتكيوالدول وعدم لدى يؤدي إىل تشتيت األذهان 

طوط اإلرشادية اااصة هذا الصك أو ذاك. واااعتماد 
دة احلطام قد اعتمدتا اجلمعية العامة وخنشى تتخضيف ح

يؤدي إىل نوع م  المبس يف العممية وحن  نقدر قد أن هذا 
وسوف نواصل  ةالتشيكيممثل اجلمهورية االقرتاح الذي قدمه 

 شكراً. .ولك الشكر اجلويل يا سيدي الرئيس ،دراسته

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
الواليات املتحدة األمريكية عمى هذا البيان، هل  لمسيد ممثل

 ناك وفد آخر يطمب الكممة؟ هولندا.ه

(مممكة هولندا) (ترمجة فورية م  السيد ر. ليفيبير 
حينما ناقشنا ، سيادة الرئيسيا أشكرك المغة اإلنكميوية): 

عاجل أعرتنا [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟] االقرتاح 
يف [؟يتعذر مساعها؟] مهورية التشيكية ع  دعمنا ملقرر اجل

ليس لدي اعرتا  عمى و إطار هذه املناقشة عمى البنود، 
املوضوع وعمى تقدمي ونرى تاإلمكان أن تعمل هذه المجنة 

الغممية والضنية الضرعية القانونية تالتعاون مع المجنة الضرعية 
يف المجنة الرئيسية وكما ذكرت يف تداية [؟يتعذر مساعها؟] 

نا نرى أن هذه املسائل ينبغ  أن تناقش مبعول ناقشاتنا فإنم
كان مبمهية م  األالوسائل الصناعية والوسائل األساسية إذًا 

ويتسق هذا مع الكوتوس ومع أن ننسق جهدنا اول أن حن
 األخرى.الضنية العممية المجنة 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
، هل هناك م  الطيببيان عمى هذا اللمسيد ممثل هولندا 

 وفد يطمب الكممة، الربازيل.

(اجلمهورية االحتادية السيد ف. فلوريس بينتو 
شكرًا جويًال الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

لتشيك  عمى أوًال أتوجه تالشكر إىل الوفد ا ،سيدي الرئيس
ا املوضوع تاألساس إننا نوافق عمى هذ هذا االقرتاح املمتاز.

وم  الناحية القانونية  ،عمى املستوى الدويل هنناقشنود أن و 
[؟يتعذر قد نوقشت ولك  ذلك [؟يتعذر مساعها؟] 

 .مناقشة قانونية أكثر ملسنلة احلطام الضاائ مساعها؟] 
ضيد تنن هذ البند ميك  ونوافق عمى الطرح الصيين الذي ي

سهل وميك  أن ن ،احلطام الضاائ دجمه مع تنود أخرى، 
مع ذلك فإننا نود أن نرى أن عمى أنضسنا كثرياً، و األمر 

مبمدان النامية تكون هناك مناقشة لمتكمضة اإلضافية تالنسبة ل
اعتماد القواعد املمومة ألن هذا سوف  تتكمضة متمخاة ع 
هذه [؟يتعذر مساعها؟] ونود أن نناقش يكون له تنثري عمى 
 راً جويًال.، شكاملسنلة يف هذا اإلطار

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً، الرئيس 
 .تضال ،السيد ممثل املممكة العرتية السعودية
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(املممكة العرتية السعودية): السيد أ. ترابزوني 
وفد تالدي يقدم التهنئة إىل الوفد التشيك  سيدي الرئيس، 

أجل تندًا جديدًا م  إدراج عمى هذا العر  اجليد ونؤيد 
خصوصًا وأن النشاط البشري  ،استعرا  االقرتاح التشيك 

العقود القميمة املاضية أصبح م  أكثر املسائل اليت  اثنا 
تؤدي إىل عدم محاية الضاا  ااارج  وم  أكثر املسائل 

فيما أدى  ،خاوعًا لمنقاش يف جمسات الكوتوس تضرعيها
 إىل أنه جيب توفري احلماية الضعالة م  انتشار احلطام

وذلك حلماية  ،الضاائ  عمى األجسام القائمة واملستقبمية
وهذا واحد م  أهم ما تعمقت ته املؤمترات  ،الضاا  واألر 

الربازيل واأللضية وغري ذلك م  يف  ٢١العاملية م  أجندة 
عمى مستوى روؤسا  الدول قدت عامليًا املؤمترات اليت عُ 

األجدر  هنا فإنين أرى أنه م  وليس عمى مستوى أعاا .
تنا أن نبدأ وأن نناقش املوضوع كما اقرتحته دولة التشيك، 

 شكراً لك سيدي الرئيس.

أتوجه (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تالشكر لمسيد ممثل املممكة العرتية السعودية عمى هذا 

هل هناك أي وفد آخر يرغب يف تناول احلديث؟  .البيان
 ، تضال.إسبانيا

(مممكة إسبانيا) أنطون زوزونيغوي  السيد س.
لك الشكر اجلويل يا (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

 .حنشكر الوفد التشيك  عمى هذا االقرتا ، سيادة الرئيس
وهذه  ،واقرتاح طيب ،هذا اقرتاح عميق إن صح التعبري

مناسبة طيبة لك  نقيم التعاون تني المجنتني الضرعيتني لك  
ويركوان  ،مجنتان عمى دراسة هذا املوضوعتعكضا هاتان ال

لذا و  ألجل عمى أنشطة الضاا .عمى االستمرارية طويمة ا
 ،فإننا نرى أن الضريق العامل ميك  أن يدرس هذه اإلمكانية

الذي سيتناول إذ أن ااربا  يف الضريق احلكوم  الدويل 
هؤال  ميك  أن  ،االستمرارية ومسنلة احلطام الضاائ 

ناقشات اليت سوف جنريها يف إطار هذا البند يشرتكوا تامل
هذا إذا وافقنا عمى  ،هذا املقرتح ه،اجلديد الذي حن  تصدد

 تطبيعة احلال.طرحه 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  وفد  جويًال لمسيد ممثل إسبانيا عمى هذا البيان.
 ، تضال.راغب تاإلدال  تاحلديث؟ الربازيل مرة أخرى

(اجلمهورية االحتادية السيد خ. مونسيرات فيلو 
أشكرك يا الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

كما قال زميم  فإننا يف وفدنا نؤيد تكل ،  سيادة الرئيس
 .محاس االقرتاح الذي اقرتحه السيد ممثل اجلمهورية التشيكية

مبكان األمهية ونقوم بذا يف أقرب وقت ممك  ونرى أنه م  
ونية أن ندرس ونناقش هذه م  أجل تطوير هذه المجنة القان

، ع سوف يعط  وضعًا طيبًا هلذه المجنةاملسنلة. هذا تالقط
نناقش موضوعاً  ،ننا سوف نناقش يف إطار واليتهاأل

الغالبية العظمى م  هذه حيث أن  ،يكتس  أمهية عاملية
إذاً  عمق.البمدان رأت أن هذا ينبغ  أن يتم تشكل م

[؟يتعذر مساعها؟]  ،انطالقًا م  هذا املوضوع األساس 
توافق يف اآلرا  حبيث يتم وسنسعى إىل الربازيل وفقًا لذلك 

 طرح هذا البند وتتم مناقشته يف المجنة الضرعية القانونية.

وسوف يكون م  دواع  عدم السعادة أن نقول 
ملسنلة  أننا مل نستطع أن نعتمد يف هذا االجتماع مناقشة

وهذا هو موقف  .هلا أمهيتهااليت قانونية كهذه املسنلة 
الربازيل وتاإلمكان أن نبدأ يف دراسة هذا املوضوع هنا يف 

سيادة يا ولك جويل الشكر  القانونية، المجنة الضرعية
 الرئيس.

أتوجه  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
هذا البيان، هل هناك  تالشكر لمسيد ممثل دولة الربازيل عمى
إذًا عمى سبيل ااتام  وفد آخر راغب تنخذ الكممة؟ ال.

, أعط  الكممة لألستاذ كوتال ممثل اجلمهورية التشيكية
 تضال.

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
أوًال أتوجه تشكر كل الوفود اليت فورية م  المغة اإلنكميوية): 

، وأقوم القيمة اليت قدموها حتدثت وذلك عمى تعميقاتم
ع كل هذه تذلك تالنياتة ع  وفدي، وتالطبع سوف نا

 .التعميقات نصب أعيننا يف مداولتنا املقبمة هلذا املوضوع
ومع ذلك فإنين أود أن أقول تاع كممات ع  السبب يف 

م  اليت سوف تعتمد [؟يتعذر مساعها؟] سعينا إلدخال 
 .جلمعية العمومية يف شكل قرار خاصا

 ،إن جهودنا ليست موجهة لمجنة الضرعية القانونية
وتالقطع نود أن ننخذ يف احلسبان ااالصات اليت سوف 

المجنة العممية الضرعية فهذا تند ينبغ  يف ها يلإصل و تاليتم 
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أي أننا إذا قررنا  work planمناقشته يف إطار خطة العمل 
جدول أعمال المجنة  Kأن ندرج هذا يف جدول أعمالنا

وتعد  ،الضرعية القانونية فإن هذا سوف يبدأ يف العام املقبل
ذلك سيتم طرحه عمى تساط البحث ولك  يف الوقت ذاته 

[؟يتعذر إن المجنة العممية والضرعية قد خمصت إىل لو 
[؟يتعذر مساعها؟] يف هذا الصدد فإن هذا مساعها؟] 

 .سيؤخذ يف احلسبان يف جلنتنا الضرعية

رتاح إذ أن عنوان هذا البند قلالوأنصتُّ أياًا 
وأود أن  ،احى هذا تندًا هامًا وقوياً ... وقد ياجلديد 

أضيف إىل هذه أنه رغم أننا منضتحون ألي جهود ترم  إىل 
أن اهلدف  هلذه املسنلة، إالالتوصل لمتوافق يف اآلرا  تالنسبة 

[؟يتعذر مساعها؟] اهلدف هو املتوخى م  اقرتاحانا، 
لموعة م  املبادئ اليت سوف يتم ااطوط اإلرشادية 

حبيث خنطو  اعتمادها م  لدن اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 ،هلذه املسنلة ةانب القانونيو ير اجلخطوة إىل األمام يف تطو 

ألننا نرى أن اجلوانب القانونية هذه مل يتم تناوهلا عمى 
وهناك ثيقة فنية ذه ه  عمى أية حال و فه ،اإلطالق

وم  ناحية  .تتعمق تاألجسام الضاائيةها؟] [؟يتعذر مساع
أخرى مل نوافق عمى تغيري أي ش   يف الصيغة احلالية 

اس الذي مخطوط اإلرشادية ألن هذا سوف يكون األسل
مستوى المجنة  الستعرا  عمىنرتكو عميه يف دراساتنا 

مث أن عمينا أن نايف تع  العناصر اليت  الضرعية القانونية.
ولذا فإننا  ااطوط اإلرشادية.ها مل ترد يف ولكن ،ه  قانونية

الطاقة وضع مبادئ قد وضعنا نصب أعيننا األمثمة اااصة ت
[؟يتعذر مساعها؟] النووية يف عام تسعمائة وألف وهناك 

أخرى قد وضعتها المجنة الضرعية وتعد الدراسة 
حينما  ،يف جلنتنا هذه المجنة القانونية ،مموضوعات العمميةل

املوضوعات العممية فإننا ناع نصب أعيننا نناقش حن  
 اآلرا  اليت يطرحها املهندسون الضرعيني.

فإن هذا م  األسئمة اليت مت إيااحها  ،وختاماً 
، وجناح املبادئ األرتع كانت قد تثبتتإضافة إىل أن هذا 

رج  السممية لمضاا  ااااالستخدامات جلنة الكوتوس أو 
دولية مخسة وجمموعة ت تتمثل يف صياغة واعتماد معارهدا

م  املبادئ اليت اعتمدتا الموعة العامة والبع  يسميها 
ولذا فإن هذا  ،إعالنات والبع  يسميها مبادئ لالسرتشاد

 اليت يتم مناقشتها هنا.إىل املسائل [؟يتعذر مساعها؟] 

تالنسبة لتناول جوانب ن وفدي يتوخى املرونة إ
 تقرر ذلك. شاور إنهذا املوضوع، وحن  عمى استعداد لمت
إذا كانت هناك [؟يتعذر إذاً فقد نقوم تتبادل وجهات النظر 

فإننا يف ومواصمة مناقشاتنا ويتوقع م  مناقشاتنا مساعها؟] 
ن حنرز وإن لوم األمر ميك  أحويران/يونيو دورتنا املقبمة يف 

 تقدماً يف المجنة الضرعية عمى أية حال.

شكر إىل كل وأتوجه تال ،أشكرك سيادة الرئيس
الوفود عمى حس  االنتباه وعمى اإلجياتية اليت أتدوها 

 وأشكركم مرة أخرى.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
إذًا سوف نواصل  مسيد ممثل اجلمهورية التشيكية.لجويًال 

 أتسا ل أو ولكين ،دراسة هذا البند اجلديد عصر اليوم
ك  أن يتشاور مع الوفود يف إن أم أطمب م  السيد كوتال

نتناول هذا يف عصر اليوم إن شا  وف ننا سأل فرتة الغدا 
  اهللا.

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
ليس لدي مشكمة تاملشاورات فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ولك  أقول لك أنه يف الساعة الثانية ظهراً  ،م  هذا القبيل
ذا [؟يتعذر تشنن اإلعالن هذا إسوف نواصل مشاورات 

يك  هناك الوقت الكايف إلجرا   مساعها؟]، إذًا ل 
 مشاورات إضافية.

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أيًا كان  ،سوف نواصل مناقشاتنا عمى أية حال عصر اليوم

 األمر.

لإلتدا  السادة أعاا  الوفود أود دعوتكم 
جلديدة اليت سوف يتم إدراجها يف جدول البنود ايآرائكم يف 

أي يف  ،أعمال المجنة هذه يف دورتا الواحدة واامسون
هذه الضرصة لك  قد تغتنم والوفود  .سنة اثنا عشر وألضني

تبق  عمى االقرتاح الذي مت تقدميه يف املاض  كما ورد يف 
تقرير المجنة الضرعية القانونية يف دورتا التاسعة واألرتعني يف 

ئة. الضقرة سبعني وم A/AC.105/942 سنة عشر وألضني
هل لديكم أي اقرتاحات أو تعميقات أو تيانات عمى هذا 
الطرح؟ اقرتاحات جديدة تطرح يف الدورة الواحدة 

 امسني لمجنة الضرعية القانونية.وا
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إذًا سوف نواصل دراستنا هلذا البند الثاين عشر  
ات السممية ستخداماالجلنة إىل اقرتاحات مقدمة ـ "اااص ت

 وذلك يف عصر اليوم.لمضاا  ااارج " 

 .إياها افرنسا الكممة وهل تطمب

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
أفهم  ،الرئيس ادةشكرك يا سيفورية م  المغة الضرنسية): أ

أننا ننته  م  دراستنا م  هذا البند الثاين عشر صباح 
هل هذه مسنلة  ،رات وتنظيم العملتنظيم الدو سنلة اليوم، م

ع  سوف نتناوهلا عصر اليوم أيااً؟ ألنين لدي تيان ألقيه 
 هذا املوضوع.

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): األمني. الرئيس

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

النية إذاً  ،السيد ممثل فرنساطرحه السؤال الذي  عمىشكرًا 
معقودة عمى أن خنصص ما تبقى م  وقت لالقرتاحات 

لوفود أن نبق  عمى االقرتاحات اليت مت رغبة او  .اجلديدة
تقدميها واليت وردت يف تقرير العام املاض ، وقد أتيحت لنا 

ناقشة املسائل التنظيمية ومع ذلك الوفد الروس  ملالضرصة 
تشاورنا تنن فرنسا قد أثارت هذا املشغل تشنن املشاغل أنا و 

 .التنظيمية فإننا نقرتح أن نتناول هذه املسنلة عصر اليوم

إذًا عصر اليوم سوف نتناول أوًال االقرتاحات 
ذا وه ،دورة الواحدة واامسني يف هذه المجنةالاملقدمة يف 

هلا   اقرتاحات قد تعني ت مع أن الوفود تإمكا�ا أن تقدم
�ا ميك  أن تبق  عمى ـية عمى أؤكد وتستطيع أن ت

هذا صل عمى حنوسوف  ،موجودة يف القائمةاقرتاحات 
وتعد ذلك  ،ممثل اجلمهورية التشيكيةاقرتحه االقرتاح الذي 

 .هذا إذا وافقت المجنة ،سوف نتناول املسائل التنظيمية
 شكراً جويًال.

شكراً ية): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميو الرئيس 
إذًا سوف أرفع هذه ... ال ، لمسيد هيدمان عمى التعميق

اجلمسة إذًا ولك  قبل هذا أود أن أخرب السادة أعاا  
، قبل أن أهم .. الوفود جبدول العمل اليوم حيث أننا سوف

، أرفع اجلمسة أعط  الكممة لمسيد سضري أملانياأو تذلك 
 تضال السيد سضري أملانيا.

(مجهورية أملانيا االحتادية) ينغ السيد ر. لوديك
شكرا جويًال سيادة ): إلنكميويةا(ترمجة فورية م  المغة 

كنت أتسا ل وحن  نقرتب م  انتها  عممنا هذا ،  الرئيس
فضرنسا لديها موضوع أو نقطة تتناوهلا حيال موضوع  ،اليوم

طبيعة تو ، يهم وفدي والذي يتطمب دراسة يف هذه المجنة
فم  تني املوضوعات اهلامة ه   احلال حن  حتت تصرفك

أن االستخدام املناسب لمخدمات واملؤمترات املتواصمة لنا و 
لمعمل هنا تالمجنة هنا تحسني الضعالية ليس لندرس سبل 

الضرعية ولك  يف المجنة الضرعية العممية والضنية وكذلك 
 اجلمسة العامة.

أياًا إىل األمهية اليت نتباه االوأود أن أسرتع  
إىل هذه املسنلة واالقرتاحات اليت قدمناها مع إيطاليا  وليهان

جند وقتًا لدراسة نتوصل أو وننمل أن  ،تشنن هذا املوضوع
 ولكم الشكر اجلويل. ،هذه املوضوعات

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
السيد هيدمان م   لمسيد سضري أملانيا عمى هذا البيان.

 األمانة.

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

أود أن أثري تع  األمور التنظيمية،  ،شكرًا يا سيادة الرئيس
إننا حباجة إىل تع  الوقت لمضريق العامل هذا الصباح 

إذًا أود أن تسمحوا  .ولدينا وقت كاف لعقد الضريق العامل
والوفد الضرنس  ألن يدلوا مبالحظات حول  األملايند وفمل

النقاط التنظيمية، إن الوقت يسعضنا لذلك وتعد ذلك ميك  
 مواصمة العمل تعد الظهر، شكراً.

أعط  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .رجا ً  ،الكممة لمسيد ممثل فرنسا

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
يود وفد  ،شكرًا يا سيادة الرئيسورية م  المغة الضرنسية): ف

تالدي أن يقدم تع  املالحظات املوضوعية حول كيضية 
إننا سجمنا مواعيد  دامنا ادمات املؤمترات يف فيينا.استخ

وحتققنا م  ذلك مع مكتب  ،افتتاح وإغالق اجلمسات
واستنتاجنا هو أن متوسط مدة  ،خدمات املؤمترات

اليت عقدناها يف األيام السبعة هلذه الدورة كانت  اجلمسات
وذلك ميثل  ،ساعة وعشري  دقيقة تدًال م  ثالث ساعات
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وعمى ضو   يف املئة م  الوقت الذي ندفع مثنه. ٤٥جمرد 
تدالً امة هذا اإليقاع كنا حباجة فقط إىل سبع جمسات ع

مك  وكان م  امل .رمج هلام  اجلمسات األرتعة عشر اليت تُ 
 نوفر ثالثة أيام تكاممها.أن 

هناك عدة دول اليت قد ذكرت خالل مناقشاتنا 
خربا  إىل فيينا كان أو حول أساليب العمل أن إيضاد وفود 

 ،ميثل تكمضة مالية خاصة تالنسبة هلا وخاصة البمدان النامية
يف  ٤٥أننا نستخدم جمرد  اعتربمتلو وهذا العب  املايل يوداد 
 لنا. املئة م  الوقت املخصص

المجنة إىل هذه املسنلة   أردت فقط أن أنبه أعاا 
كر يف طريقة أفال لتنظيم أعمالنا. كانت هناك ك  نض

أ�ا ال  دورة هذه المجنة اليت م  الواضح قتصاراقرتاحات ال
وذلك إلحالة تع  الوقت  ،تستخدم كل الوقت املتاح هلا

 أردت أنحويران/يونيو، لمجنة الكوتوس اليت جتتمع يف 
 أعر  عميكم هذا اجلانب لمتضكر فيه.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ملمثل فرنسا عمى هذا البيان الطيب، ممثل أملانيا فميتضال.

(مجهورية أملانيا االحتادية) ينغ السيد ر. لوديك
شكرًا جويًال يا سيادة  ):إلنكميويةا(ترمجة فورية م  المغة 

 .ردت عمينا غنية ع  البيانإن اإلحصا ات اليت سُ الرئيس، 
 ،ه منهال أعمم ما هو االستنتاج الذي ميك  أن نستخمص

إننا أجرينا م  قبل مناقشة يف األيام الساتقة واستطعت أن 
ينبغ  أوًال أن نتضكر يف  وأ ...أحارها يف أي وقت متبق  

وثانيًا رمبا كان هنالك جمال لرتشيد  .تصار مدة المجنةخا
مثًال قد يكون  ،تنظيم العمل داخل المجنة الضرعية نضسها

فعة مال يف دُ م  الضائدة أن نعاجل تنودًا عمى جدول األع
 واحدة تدًال م  أن نستننف حبثها يف أيام خمتمضة. 

وأخريًا رمبا اتتعدنا ع  املمارسة املتبعة يف المجنة 
مبعىن أننا نعقد جمسات لمضريق العامل والمجنة  ،الضرعية

تدًال م  أن تعقد هذه اجلمسات  ،اجلامعة تشكل تتبع 
أن هذه تشكل متوازي، ورمبا نستطيع أن ننخذ يف احلسبان 

 النقطة أيااً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
أعط  الكممة  .لمسيد سضري أملانيا عمى هذا البيان اجليد

 .إليطاليا

يطالية) (اجلمهورية اإلالسيدة أ. باستوريللي 
 ،شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

. قال وفد تالدي مرارًا أننا حباجة ملناقشة فعالية العمل
وضات وإننا تاتعنا ع  كثب املضا .الدورة اقتصارواقرتحنا 

 اقتصارت الوفود األخرى اليت ال حتبذ اليت دارت ومداخال
االقرتاح جلعل ولكننا نود أن نواصل حبث هذا  ،الدورات

 .عممنا أكثر فعالية

إننا مستعدون لمنظر يف إعطا  تع  األيام لمجنة 
 ،وكذلك لمضريق املعين تاالستدامة ران/يونيوحويالتمعة يف 

 ،ام املخصصة لنالو مل نك  مستخدمني جلميع األيخاصة 
ألن هناك ساعات كثرية م  الرتمجة الضورية املتوافرة ورمبا 
تستطيع اهليئات األخرى أن تستخدمها ك  نكون قد 

ح هلذه المجنة الضرعية استضدنا تالكامل م  الوقت املتا 
ووفد تالدي مستعد ملواصمة املشاورات اجلانبية  .القانونية

نة الكوتوس يف لرتشيد عمل هذه المجنة الضرعية وجل
وكذلك ملواصمة حبث ذلك تني الدورات ألننا  ،حويران/يونيو

 ،تاييع وقتنا ، وأكرر ال نستطيع قبولال نستطيع قبول
خباصة تعد أن قالت خدمة املؤمترات أ�ا تعاين م  عجو يف 

 امليوانية.

يف األخرى نود أن نعمل مع الدول األعاا  
األمم إلحراز مويد م  التقدم وال نستطيع أن نتقبل إهدار 

إننا مستعدون ملناقشة ما هو الشكل الذي  .نةاملوارد الثمي
 يتيح توفري الوقت أو ترشيد استخدامه.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
والكممة اآلن لالحتاد  ،ملمثمة إيطاليا عمى هذا البيان الطيب

 .، فميتضالالروس 

(االحتاد الروس ) السيد ف. ي. تيتوشكين 
شكراً يا سيادة الرئيس، إننا (ترمجة فورية م  المغة الروسية): 
مل المجنة الضرعية والمجنة نتضق مع ما قيل وذلك يعين أن ع

 ،ينبغ  أن نوضب هذا الربنامج .نضسها ينبغ  ترشيده
ترنامج العمل وأن نطوع أساليب العمل م  أجل االستضادة 

مثمما قيل تاإلمكان  .عر  مشاورات جانبيةمكانية إم  
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مويد م  وأن نبدي الرشد أن نعمل مبويد م  الضعالية و 
أن وينبغ  الوثائق. وينبغ  أياًا أن نضكر يف  ،االناباط

معة والمجنة ن تعمل المجنة اجلاإمكانية أنضكر أياًا يف 
ولك  ينبغ  أن يتم ذلك مراعاًة  .الضرعية تشكل متوازٍ 
ال و اليت ال يام وفدها أعاا  كثريي  ملقتايات الوفود 

هناك مشكمة و  .طيع أن حتار اجتماعني يف آن واحدتست
يف تع  األحيان نتكمم حول  ،المغة اليت تظهر أيااً 

ال  ،مجني تيننامسائل معقدة تشكل يتطمب وجود مرت 
 .تحدث يف دقائق األمور تمغة واحدةنستطيع أن ن

مث النقطة الثانية حتدثنا عنها ونود أن نذكرها م  
إن المجنة الضنية والقانونية ه  مبثاتة حمافل ينبغ  أن  ،جديد

فبضال مسامهات  ،حيارها ااربا  لالستضادة م  أنوارهم
تعد ذلك عمى تُعكس هؤال  ااربا  هناك صورة تتبمور واليت 

وهذا هو األساس لممواد اليت نعرضها  ،تغيري المجنة الضرعية
أما جمسات الكوتوس ينبغ  أن  .عمى جلنة الكوتوس

ورمبا أن  ،تبيانات عامة هلا مدلول سياس دال  تستخدم لال
تشكل  سعكتتيح فرصة لموفود اليت تعتقد أن آرا ها مل تُ 

ب هذا النص أو لتصوي ،جيد عمى تقارير المجنتني الضرعيتني
رمبا ال، إذًا  .فيه أن تستضي  وأأن تكممه أو أن تعدله 

لسنا حباجة إلعادة توزيع الساعات املتاحة لمجنة الضرعية يف 
وإمنا كضانا أن نضكر يف إمكانية ترشيد  ،صاحل جلنة الكوتوس

وعندئذ يصبح  ،الستخدامنا جلمسات هذه المجنة الضرعية
 الضرعية. م  األوضح ما ميك  إمتامه يف المجان

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
وأعط  الكممة  ،ملمثل االحتاد الروس  عمى هذا البيان اجليد

 .اآلن هلولندا

(مممكة هولندا) (ترمجة فورية م  السيد ر. ليفيبير 
شكرًا يا سيادة الرئيس، إننا ناقشنا مسنلة المغة اإلنكميوية): 

 ،تنظيم العمل لبع  الوقت خالل األسبوعني املاضيني
إنه م   .خري واآلن نود أن ننام إىل فرنسا وأملانيا واآل

 اقتصارق اتضاقًا خالل هذه اجلمسة عمى الواضح أنه مل حنق
وإمنا ينبغ  أن نواصل  ،دورة المجان الضرعية يف العام القادم
وأن يتم ذلك يف إطار  .حبث هذه املسنلة يف العام القادم

البند األول وهو اعتماد جدول األعمال وكذلك البند 
د لو استطاعت سيكون م  املضي .ديدةاجلبنود الاااص ت

األمانة أن تعاجل هذه املسنلة يف اجلدول املشروح وأن تتناول 

اقرتاح فرنسا حول كيضية التعامل مع البنود خالل جمسة 
وتعد اجتماع الضريق  .لتضادي تعثرتا عمى جمسات خمتمضة
تعد ذلك يناقش يف قرير العامل ال ينبغ  أن يكون هناك ت
هناك مناقشة مودوجة يف اجلمسة العامة ال ينبغ  أن يكون 

 .عامة تعد أن يكون الضريق قد أنشئالضريق واجلمسة ال

يف العام القادم ينبغ  أن نواصل حبثنا  ،ثانياً 
ولو نظرنا يف أفال املمارسات يف  ،لرتشيد اإلجرا ات
كثر نستطيع أن جنعل تقريرنا أسرمبا  ،نيويورك وجنيف

 .عممياً 

يع أيااً أن ويف إطار تند الدورات املقبمة رمبا نستط
الثاين ألن يف هذا العام حتت البند  ،نناقش هذه املسنلة

لدينا اقرتاحات خاصة تالتسجيالت ورمبا استطعنا يف عشر 
 العام القادم أن نايف أيااً مسنلة ترشيد األعمال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 .لندا عمى تيانه، الكممة لضنوويالملمثل هو 

هورية فنوويال البوليضارية) مج(السيد م. كاستيللو 
، ادة الرئيسشكرًا يا سي ):إلسبانيةاترمجة فورية م  المغة (

مدة الدورات ليس إشارة  اقتصارهذا الوفد يود القول تنن 
 ،فإننا نؤوهلا عمى أنه تطبيق عومية الوفود احلاضرة ،إجياتية

ال واالنطباع الذي سوف نعطيه لممجتمع الدويل هو أننا 
اود ما قالته نود أن نع .نعط  أهيمتها لممسار القانوين

ه لنا أن نستخدم الوقت م  املوصى ت هوخدمة املؤمترات و 
يف هذه املرة سوف  اقتصار، ولو كان هناك أي املتاح لنا

. هذا الوقت يف املستقبلأن نسرتد ال احمليكون يف حكم 
 ،تظر أن خيصص هلا هذا الوقتتنهل هناك مسائل أخرى 

األزمة املالية، الوضع االقتصادي وما إىل ذلك، إذاً ينبغ  أن 
مناقشات هذه المجنة  حنمل هذا املوضوع تعمق بدف إثرا 

 همها، شكراً.نإلعطا  جلنتنا األمهية اليت تست ،الضرعية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
ملمثل فنوويال عمى هذا البيان، هل هناك وفد آخر يود 

 .السضري املوقر م  أملانيا. الكممة؟ أملانيا مث إسبانيا

(مجهورية أملانيا االحتادية) ينغ السيد ر. لوديك
شكرًا جويًال يا سيادة ): إلنكميويةا(ترمجة فورية م  المغة 

الدورة ليس غاية  اقتصارادي أي سو  فهم إن لتض، الرئيس
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يف حد ذاتا وأتضق مع الذي  ذهبوا إىل أن هذه المجنة 
أياًا أن تربه  ولك  المجنة الضرعية ينبغ   .الضرعية هامة

يف  .تقوم تعمل ممموس وأ�ا تقوم با أنعمى أ�ا تستطيع 
تع  األحيان كان هناك تنود ظهرت عمى جدول األعمال 

نها أي توصيات م  المجنة دون يتمخ  عتثبات ت
إذًا ينبغ  أن نمق  نظرة نقدية عمى ما نضعمه هنا   .الضرعية

وهذا هو املنطمق لبحث مسنلة أي  ،ك  يكون عممنا مضيد
 ترشيد ممك  لعمل جلنتنا الضرعية أو تعويو فعاليتها.

أنا شخصيًا لدي انطباع أن هناك جمال لتحسني 
إذًا رمبا أن  ،اتضاق عمى ذلكوحىت اآلن استشعرت  ،العمل

أحد السبل هو إجرا  مشاورات جانبية م  أجل توجيه 
 العمل تنكرب قدر م  الضعالية.

ال ولو  قتصار، لو حسمنا أمر االم  جديد أعاود
ملتاح نستطيع تعد ترشيد العمل أن نستضيد م  كل الوقت ا

الدورات فيمك  تغميف  اقتصارلنا ال ينبغ  أن خناف م  
تشكل جذاب وإجيايب أمام العامل  حاالقرتا  وتعميب هذا

تخذ هذا القرار تعد أن نكون قد وإمنا ينبغ  أن يُ  ،ااارج 
أيااً ك  يكون قرير استنضذنا حبث ترشيد أعمالنا وترشيد الت

ينبغ  أن نبحث إمكانية إحراز مويد م   ،دقيق ومقتاب
 مرتبطة. ، تالطبعالتوافق

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 والكممة ملمثل إسبانيا. ،لمسيد سضري أملانيا

(مممكة إسبانيا) أنطون زوزونيغوي  السيد س.
،  شكرًا يا سيادة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

كنت أود أن أؤيد ما قاله ممثل فرنسا وأن أنوه تالعمل الذي 
إ�ا مصدر  ،قام ته ممثل فرنسا الذي مجع تع  البيانات

كوفد إسبانيا أود أن أؤيد االقرتاح الذي   .انشغال تالنسبة لنا
ما يتعمق تإمكانية أن يتم يف العام قدمه ممثل هولندا في

مناقشة املواضيع املتعمقة  ،القادم يف إطار األمور التنظيمية
 .فعالياته ةعمل هذه المجنة الضرعية وزياد ،ترتشيد العمل

ألمانة يف هذا الشنن إضافة إىل إدراج اىل إوكذلك نطمب 
هذه املسنلة يف إطار البند اثنا عشر أن تضكر يف إمكانية 

آخذًة يف  ،اح لرتشيد أعمال المجنة الضرعيةإضافة اقرت 
االعتبار وجهات النظر املختمضة واآلرا  اليت أعرب عنها يف 

 هذا االجتماع ك  تناقش هذه املسائل يف الدورة القادمة.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
 .وأعط  اآلن الكممة ملمثل فرنسا ،ممثل إسبانيا

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
 ،سيادة الرئيسشكرًا جويًال يا ورية م  المغة الضرنسية): ف

يود وفد تالدي أن يقر متاماً ما جا  عمى لسان السيد سضري 
وإمنا  ،حد ذاتايف دورات ليس غاية  اقتصار، إن أملانيا

سيكون جمرد إقرار تنننا ليس لدينا مواد كافية نستطيع أن 
ذلك ما استشعرناه يف و  ،نعمل عميها ملل  دورتنا احلالية

م  املناسب أن نقتصر وإنين عندما قمت أنه  .ةهذه الدور 
مضتوحني لضكرة أننا أياًا قمت دورات المجنة القانونية إمنا 

 .متديد الدورات فيما تعد لو كان هناك حاجة تينة إىل ذلك
واملناقشة اليت دارت حىت اآلن تظهر أن حبث تع  املسائل 
القانونية اليت ما زالت عالقة ال ميك  أن يتم اآلن تشكل 

قيام تذلك يف مك  اليكون م  امل وإمنا رمبا سوف ،مضيد
 .مستقبل منظور

و أن يسمح لمجنة القانونية إذًا اقرتاح  اآلن ه
وأفال  ،فيه ةصر مدة دوراتا تشكل ميك  الرجعتتنن خت

وحيث أن  ،طريقة لذلك هو مثمما اقرتحت خدمة املؤمترات
جلنة الضاا  تستطيع أن تضعل ذلك تدون الرجوع إىل 

الش   وأن نعيد توزيع الوقت  نضعل نضسأن إذًا  .نيويورك
املخصص لنا هنا يف فيينا تني جلنة الكوتوس وجلنتيها 

 .الضرعيتني

سب أيااً حيهذا االقرتاح سيكون مضيد وسوف 
 شكراً. ،تع  املسائل اليت أثارها مكتب الشؤون الضاائية

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس
الكممة اآلن لمسيد ممثل و  ممثل فرنسا عمى هذا البيان.

 .الربازيل

ادية (اجلمهورية االحتالسيد خ. مونسيرات فيلو 
شكرًا جويًال يا : الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية)

نود أن نشكر وفد فرنسا ووفد أملانيا ووفود  ،سيادة الرئيس
مومات املقدمة إيطاليا وهولندا وروسيا جويل الشكر عمى املع

تصار عدد اجلمسات قا . إننا نضهم أنلنا ومساعدتا لنا
لووم أن ولكننا أكدنا مرارًا عمى  ،ليس غاية يف حد ذاته

فعندما نتحدث ع   ،يكون هناك دراسة أوسع لمموضوع
فرمبا كان ذلك ش   واضح  ،ترشيد العمل وزيادة فعاليته
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ولك  ملاذا ليس  ،وهناك جوانب مالية وميوانية أيااً  .وتّني 
لدينا م  املواد ما يكض  ملل  هذا الوقت الذي خصص لنا؟ 

ليس أعتقد أن الوضع الذي تعايشه هذه المجنة الضرعية 
وإمنا أياًا يف األموال ولذلك  ،وضع يتعمق فقط تاإلدارة

فإننا نتضق متامًا مع ممثل هولندا عمى أن ينظم تند عمى 
لألمور  اً واضح اً جدول األعمال العام القادم يتام  اقرتاح

اليت سوف تناقش وتذلك ينبغ  أن نتوصل إىل توافق يف 
جوانب اآلرا  يف هذا ااصوص وينبغ  أن نناقش كل 

ملشكمة مبا يف ذلك اقتصار الوقت املتاح لو كان هناك ا
ولك  املنطمق هو ما  .وافق يف اآلرا  عمى هذا االقتصارت

أفصح ته توضوح السيد سضري أملانيا وكذلك املمثل املوقر 
إذًا املنطمق هو أن اقتصار عدد األيام ليس غاية  ،م  فرنسا

 شكراً. ،حإننا نتضق متاماً مع هذا التصري ،يف حد ذاته

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
كممة اآلن لوفد الواليات وال ،ممثل الربازيل املوقر عمى تيانه

 .املتحدة

(الواليات املتحدة  دونالدزكما س. السيد 
شكرًا يا  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) األمريكية)

وفدنا يتضق متامًا مع م   ،. سيدي الرئيسسيدي الرئيس
سبقنا يف إلقا  الكممة لارورة الرتشيد لعمل المجنة 

وحن  عمى استعداد لمنظر يف  ،طهوالمجنتني الضرعيتني وتبسي
إعادة توزيع الوقت املتاح تني المجنتني الضرعيتني والمجنة 

مع اعتبار أننا إذا ما احتجنا فيما تعد إىل مويد م   ،األم
مينع م  الوقت يف المجنة الضرعية القانونية فميس مثة ما 

 .إعادة األمور إىل نصابا

كررًا ما املالحظة األخرى اليت أريد أن أقوهلا م
ختص موضوع الوثائق وه  تالغة  ،سبق قوله يف الساتق

وأود  .التكمضة حسب ما فهمت م  مدير مصاحل املؤمترات
أن أسرتع  انتباه الوفود الكرمية إىل النشرة الثانية والعشري  

ع  املدير التنضيذي خبصوص الوثائق وضرورة  ةالصادر 
عشري  صضحة اقتصار تقارير اهليئات الدولية احلكومية عمى 

كذلك يف تمك الوثيقة توجيهات م  األمني   .لمتقرير الواحد
هناك قائمة تاألشيا  اليت  ،العام تتاريخ سنة أرتع وألضني

ينبغ  عممها وقائمة تاألشيا  األخرى اليت ينبغ  اجتنابا 
راعى تمك التوجيهات يف نويا حبذا لو  ،عند إعداد التقارير

الضرعية التقنية ويف المجنة  هذه المجنة الضرعية ويف المجنة

مل با فال شك تن�ا ستؤيت وفورات ال يستهان لو عُ  .األم
حسب ما قاله مدير قسم املؤمترات فإن التكمضة  ،با

لمصضحة الواحدة ه  مائتان وست وأرتعون دوالرًا يف لغة 
وتالنسبة إىل المغات الست فإن تقرير المجنة  ،واحدة

رة األخرية وما يقع يف تسعة الضرعية العممية والتقنية لمدو 
ستني ألف دوالر فقط لذلك وأرتعني صضحة يكمف حوايل 

إذًا م  الواضح أن هناك جماًال واسعًا لقدر ال  .التقرير
ايف ذلك إىل املعادلة ن، وينبغ  أن يستهان ته م  التوفري

شكرًا يا  ،عندما نتحدث ع  ترشيد عمل المجنة الضرعية
 سيدي الرئيس.

أشكر ة فورية م  المغة اإلنكميوية): (ترمج الرئيس
والكممة اآلن  .املوقر عمى مسامهته ةممثل الواليات املتحد

 .ادة السضريع، تضال يا سلوفد كولومبيا

) ية كولومبيامجهور ( دي ليونال يبادف. السيد 
، شكرًا يا سيدي الرئيس :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

تاعتبار ما  ،لدي سؤال أوجهه إىل األمانة يا سيدي الرئيس
فيبدو يل أن تع  األمور اليت قيمت ليست  ،مسعته اآلن

ال جمال لمجدال يف أن هذه المجان تستخدم  .مؤكدة
 ،كما قال وفد االحتاد الروس   ،موظضني عمميني وتقنيني

م  العسري معاجلتها يف  ،لمتعامل مع مواضيع فنية وعممية
 ،مبا أن هذا النقاش ،ولك  سؤايل هو التايل .غياب ااربا 

إذا مل يك  هذا املوضوع موضوعًا قدميًا تل هو موضوع 
؟ يق النظر تشننهمال حيس  تعأ ،ه الدورةجديد ظهر يف هذ

ولك  إذا ما سبق التباحث تشنن  اً،هذا إذا ما كان جديد
هذا املوضوع فمَم ينبغ  أن نؤجل البت يف هذا األمر إىل ما 

 شكراً يا سيادة الرئيس. ،؟ هذا هو سؤايلال �اية له

أشكرك  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
أما  .يا صاحب السعادة سضري كولومبيا عمى ما تضامت ته

سوف أعط  الكممة لألمانة تعد استيضا   فإينع  سؤالك 
 ،الكممة لتشيم لكممة م  الوفود لمرد ولمتعميق. طمبات ا

 .تضال يا سعادة السضري

(ترمجة فورية (مجهورية شيم )  السيد أ. أ. البي
م  الواضح  ،سشكرًا يا سيدي الرئيم  المغة اإلسبانية): 

طالع ضأن هذا النقاش يدور حول الوسائل املستخدمة لال
وهذا  ،إطار العمل متعدد األطراف تاملهام املطموتة يف
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يقتا  التعمق يف األمور لتبني األسباب اليت أدت تنا  عمى 
فيما أعتقد،  ،فال أحد جيادل .الوضع الذي حن  فيه اآلن

يف الضكرة القائمة تنننا لسنا تصدد استخدام املوارد املتاحة 
دمت لنا وكما أشار اإلحصا ات اليت قُ  .لنا عمى خري وجه
املشكمة ال تكم  يف  .عث عمى القمقوفد فرنسا تب
يف أنشطة هد العديث حنا أيف طرق العمل،  وأاإلجرا ات 

جلنة استخدام الضاا  ااارج  ويف اعتقادي أن املشكمة 
تل مشكمة  ،إجرائية أو آلية وأليست مشكمة فردية 

املشكمة تتمثل يف عدم وجود  .مشكمة سياسية ،سياسات
متقدم يف التقعيد اتضاق يف اآلرا  تشنن اجلدوى العممية ل

والتقنني يف إطار قانون الضاا  تالنسبة لألعراف 
هنا انقسام مضهوم  يتجسم  .واملمارسات السارية القدمية

كما   .املهم أن نسم  األشيا  تنمسائها م  ،تصيغ خمتمضة
االتضاق السياس  لآلرا   ،قمت هناك انعدام تاتضاق اآلرا 

الضرعية  سندت إىل هذه المجنةخبصوص املهمة اليت أُ 
 .جمال القانون الضاائ يف التقدم يف مثمة القانونية واملت

شيم  ، ال يعين أين أنا أو تمدي ما أقوله اآلن
تل أن دوليت  ،أوافق عمى تقميص الوقت املخصص لمدورات

ووفدي متاامنان مع الرأي الذي أعرتت عنه جمموعة 
وقد أحطنا عمماً  .أمريكا الالتينية والكارييب يف هذا الصدد

الوفود الشقيقة الصديقة والدول الصديقة مقتنعة اقتناعاً  أن
ا ينبغ  عميها ومل راسخًا تنمهية عمل هذه المجنة الضرعية

 .نها القيام ته م  أعمال مستقبالً وميك

نا م  هولندا اعتباراً لممقرتح املضيد الذي قدمه زميم
ولك  ليس  ،قيم حواراً ن، م  املهم أن أريد أن أضيف شيئاً 

 ،الكالم أمام املكرفونات يف جمسات رمسية ،ود تاحلواراملقص
 "،ريرتيت"ما أقصده هو احلوار الذي ميك  أن يتم يف خموة 

تبادل آرا ها تصراحة و وضوع تمتق  فيه الوفود املهتمة تامل
 ال يوجد هذا ضهم ملِ ناول أن حنوتصارح تعاها تعاًا ك  

 ؟ضرعيةما الذي ننتظره م  المجنة ال ؟االتضاق يف اآلرا 
غ م يف جمال قانون الضاا ؟ هناك صيوكيف السبيل يف التقد

لست خبريًا يف  ،خمتمضة لمتقدم يف جمال القانون الضاائ 
ولك  دوري ها هنا ال يتمثل يف تقدمي وجهة  .هذا الال

ممثل دولة عاو يف هيئة سياسية دور تل هو  ،خبريك ينظر 
سيدي يا يف األمم املتحدة، عندما ينعدم اتضاق اآلرا  

راف لرئيس فإن التجرتة يف العمل يف النظام متعدد األطا
أسباب  ع . ينبغ  أن نبحث حتيمين إىل ما ذكرته منذ حني

مبعية  ،هلذا لعمك أنت يا سيدي الرئيس .انعدام اتضاق اآلرا 
حوار يف  ،الال لقيام هذا احلوارهذا أن تضسحوا  ،األمانة

ك  نتشاور تشكل ودي ولك  صريح   ،خموة كما قمت
هذه المجنة تتارخيها ا  حيوتروح إجياتية حىت يتسىن إ ومضتوح

 العريق واحلافل، شكراً يا سيدي الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
هل م  طمبات أخرى لمكممة؟ ، لك يا سعادة السضري

 ، تضال يا سيدي.العرتية السعودية تضال يا سيدي

إن (املممكة العرتية السعودية): ترابزوني أ. السيد 
ذه الدورة الوقت املعطى هل اقتصاروفد تالدي ال يؤيد 

لك  نستضيد و  .د عممها، وإمنا نؤيد ترشيوالدورات األخرى
إننا نتضق مع ممثمينا وذلك تاالناباط يف ، م  مجيع الوقت

دراسة  ،عمل المجنة وتذل اجلهد الضعال يف دراسة الوثائق
ن متكامل مبين عمى قواعد عميقة وتقدمي احلمول هلا تتواز 

 .التوافق

أن الندوة اليت  ،وأحب أن أوضح يف هذه المحظة
قدت يف أول يوم م  هذه الدورة كانت هامة وتعميمية عُ 

لوفد تالدي يف التعامل يف تطبيق أو اإلعداد لمقانون الوطين 
كما مسحت يل   .والدويل لمضاا  واجلوانب املتعمقة ته

 ،الضرصة حباور الندوتني اليت عقدتا خارج جمسات الدورة
ادل العشر ولقد كان الوقت الذي قايته فيها ما يع

ولقد كانت تمك الندوات هامة ومضيدة وساعدتين  .ساعات
وإنين أحبذ االستضادة م  تمك  ،يف فهم مما تطرقت إليه

أنين و خصوصاً  ،الندوات وعمى أن تعقد هنا يف هذه اجلمسة
اإلحصا ات اليت قام با أحد الوفود هو ما مسعت أن 

م  فعالية الوقت املعطى يف هذه   املئةيف ٤٥يعادل 
مثل تمك الندوات ضم  جمسات درج فحبذا لو أ .مسةاجل

الدورة لك  تكون االستضادة عامة وليست فقط ما تني م  
 وشكراً. ،هم حاضري الندوات ااارجية

الشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .املوقر عمى هذه املسامهة القيمة ةملمثل العرتية السعودي

سنعط  الكممة لألمانة لمرد عمى تع  االستضسارات 
 .واستخالص تع  النتائج

مكتب األمم املتحدة (أمانة  هيدمانن. السيد 
 :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)) لشؤون الضاا  ااارج 
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أحاول أن أاص كل النقاش   ل، شكرًا يا سيدي الرئيس
ضيد تشنن تع  أن نولك   ،الذي دار يف هذا املوضوع اهلام

املواضيع اليت تمنا حن  األمانة تصضتنا اجلهاز الذي هو يف 
النقاش كما  .نضيد فيهاميك  خدمتكم وه  املواضيع اليت 

 قيل تام  مسائل ذات صبغة سياسية وأخرى حتتاج
 األمانة تشن�ا إىل تكميف ك  تباشر العمل.

إذاً هناك حاجة إىل مويد م  النقاش تشنن كيضية  
معاجلة هذه املسنلة املتعمقة ترتشيد اجلوانب التنظيمية يف 

م  الواضح أننا حباجة إىل آلية ملواصمة  .المجنة الضرعيةعمل 
تند م  احلمول الواردة إدراج  .هذا النقاش يف السنة املقبمة

 وأجديد يف جدول األعمال يتعمق تاملسائل التنظيمية 
 دإيااح أن تمك املسائل التنظيمية سيتم تناوهلا يف إطار البن

 .الثاين عشر احلايل

مندوب هولندا اقرتح إدراج هذا املوضوع يف نطاق 
عمى حسب فهم  "جدول األعمال عتمادا" ،البند األول

أي أن  ،عمالاألمانة أن يكون ذلك تعد اعتماد جدول األ
تبدأ المجنة الضرعية ضم  جدول األعمال مث تناقش طرق 

كما   .العمل وإال فم  يكون هناك جدول أعمال لمدورة
ل اعمأتعممون جدول األعمال يوزع مسبقًا قبل تد  

 الدورة.

ما تقرتحه األمانة هو أن نعود إىل  ،سيدي الرئيس
ولك  هناك مسنلة تريد األمانة  ،هذا املوضوع عصر اليوم

هناك الكثري مما ميك   ،فيما خيص جدولة العمل. اإيااحه
لدينا آلية ه  اجلدول الومين لالجتماعات والذي  .عممه

وقد سبق يف  ،يكون جو ًا ال يتجوأ م  جدول األعمال
السنتني املاضيتني أن ناقشنا تع  الوسائل لرتشيد اجلدولة 

ة والوفود اليت تتاتع عمل المجنة الضرعية العممي ،الومنية
هذا والتقنية ميكنها أن تتبني أننا استخدمنا تمك اآللية 

المجنة املذكورة، وقد كان لتمك يف دورة هذا العام العام، 
كانت له تكمضته م  حيث اجلهد أنه  احلقيقة  ،ذلك ناجعاً 

 .مضيداً ن اك هنألاملاين الذي حتممته األمانة ولك  ال مينع 
عمق تتبادل لسنوات عديدة، كنا ال ننتقل م  البند األول املت
واآلن غرينا  ،اآلرا  إىل البنود التالية إال تعد مرور أيام طويمة

ظر فيه تالتدريج عمى نهذا النظام وجعمنا البند يتداول ويُ 
 .سبيل املثال

فيما خيص تع  املسائل اليت أثريت يف هذا 
تاملناسبة أفتح قوساً  ،النقاش تشنن اجلدول الومين لمجمسات

العممية والضنية وميك  مراجعته يف لمجنة يف اقمنا هذا الكالم 
إيالؤنا نضس القدر م  املرونة تقريرها، ما نطمبه منكم هو 

ي منحته لنا المجنة العممية الضرعية التقنية إلعادة ترتيب ذال
معىن هذا أن أفرقة  .تنود جدول األعمال عمى حنو جري 

فيمك  أن تتناول أعماهلا يف  ،العمل اليت حتتاج وقتًا أطول
أقول هذا القول ألنه يف املاض    .وع األول م  الدورةاألسب

كيضما كان   ،كانت يف كل األحوال هناك تشكيات لألمانة
إذاً ال تد أن يتاح أننا نعمل  ،احلال وكيضما كان ما نقوم ته

ومما ميك  أن  .معًا ونتعامل معًا ونتعاون معًا لرتشيد العمل
ثالثة، بند حيدث يف السنة املقبمة هو أن يتم النظر يف ال

حسب هذا ، وأحد عشر ،واحد ،مخسة، ستة، اثين عشرة
أي أن يغري ترتيب البنود تغيريًا تامًا ولك  نقوم  .الرتتيب

أن نعيد ترتيب البنود، أن يضرغ  .تذلك جيب أن تكمضونا ته
م  البند قبل فتح عمل الضريق العامل أو أن يتم الرتكيو يف 

مث تعد ذلك يضسح الال  ،يوم معني عمى تندي  اثنني فقط
لعاممني مث يتم االنتقال تعد العامل أو الضريقني المضريق 
فإنه ل  أن تكمضونا تذلك إن شئتم وإال هو املهم  .ذلك

ميك  مواصمة هذا احلديث عصر اليوم  .يكون ذلك توسعنا
إن شئتم واستخدام هذه الضرصة لتبسيط أو حتسني 

كما ال ميكننا،  ولك   ،استخدام الوقت يف عمل المجنة
 ا دون تكميف منكم.قمت مرة أخرى ال ميكننا أن نقوم بذ

 ،وتالتحديد صياغة التقرير ،فيما خيص الوثائق
قارير فاألمر لكم أنتم الوفود، األمانة حتاول دائمًا تقصري الت

فهذا أياًا رهني قرار  ،ذلكلوفيما خيص األسموب الالزم 
 أنتم. منكم

أقدم لكم ممخصاً  ، ملإذًا يا سيدي الرئيس
مانة مستعدة تل لمنقاش ولك  حاولت أن أقول لكم إن األ

تنن تنضذ أي ش    ،هكذا يف املئة، ١٧٠غبة تنسبة ار 
عمى شرط أن يكون لدينا تكميف واضح منكم  ،توصو�ا ته

تهم تاختاذ ونُ  ،تعدفيما النتقاد إىل احىت ال نكون عرضة 
 .مبادرات م  قبمنا

يا حبذا لو أفدمتونا إفادة  ،تالنسبة إىل السنة املقبمة
ا املوضوع هذا النقاش حول هذصمة واضحة تشنن كيضية موا

ندرجه يف البند الثاين عشر أم ننشئ تنداً  ،يف السنة املقبمة
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جديدًا أم تندًا فرعيًا يف البند الثاين عشر؟ ميك  مواصمة 
مناقشة هذا املوضوع عصر اليوم يا سيدي الرئيس عمنا 

 .نتوصل إىل اتضاق بذا الصدد تشنن ما ميك  عممه

ي كذلك ميكننا أن نضيدكم أن هذا النقاش الذ
عكس عمى ما يرام يف سيُ  ،دار اآلن تشنن املسائل التنظيمية

 التقرير حتت البند الثاين عشر، شكراً.

الشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
لألمني عمى هذه ااالصة، إذًا نواصل النظر يف هذا البند 

 الثاين عشر عصر اليوم.

 ،سنرفع هذه اجلمسة اآلن ،أيها املندوتون الكرام
نمتق  يف  .وموقبل ذلك أذكركم تربنامج عممنا لعصر الي

استعرا  "الساعة الثالثة ونواصل النظر يف البند الساتع 
املبادئ ذات الصمة مبصادر القوة النووية يف الضاا  ااارج  

كما نواصل عمى أمل أن نضرغ منه   "،وإمكانية تنقيحها
التبادل العام لممعمومات ع  "النظر يف البند احلادي عشر 

 "،ضيف احلطام الضاائ اآلليات الوطنية املتصمة تتداتري خت
مث  .وذلك يف انتظار اعتماد الضريق العامل تشنن هذا البند

اقرتاحات مقدمة إىل جلنة "نواصل النظر يف البند الثاين عشر 
استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية تشنن تنود 
جديدة لك  تنظر فيها المجنة الضرعية الدويل يف دورتا 

أسئمة أو تعميقات يف هذا  هل م  ."احلادية واامسني
 الربنامج؟ كال.

عقد يف أذكركم أن هناك مشاورات غري رمسية تُ 
ألم خبصوص الساعة الثانية عصرًا ترئاسة رئيس المجنة ا

تالذكرى اامسني ألول رحمة  مسودة اإلعالن املتعمق
  .M7منهولة لمضاا  وإلنشا  المجنة األم وذلك يف القاعة 

م  النمسا لرتؤس مارتو ورة اآلن أترك الال لمدكت
اجلمسة ااامسة م  جمسات الضريق العامل تشنن البند 

 احلادي عشر.

 رفعت اجلمسة.

 ٢٣/١٢اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


