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COPUOS/LEGAL/T.838 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محضر مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٣٨ اجللسة
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١ أبريل/نيسان ٨ اجلمعة
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ١٨/١٠تحت اجللسة يف حوايل الساعة افت

 افتتاح الجلسة

 :(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
أعل  افتتاح االجتماع املندوبون الكرام، سيدايت ساديت، 

التابعة ة للجنة الفرعية القانونية ئمنامالثم  والثالثني بعد الثا
 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. لجنة استخدامل

د أن أحيط املندوبني علماً، أن اجلمعية العامة أو 
باألمس أعلنت الثاين عشر م  نيسان/أبريل اليوم الدويل 

  .للرحالت الفضائية البشرية

 برنامج العمل

وأود أن أحيطكم علمًا بربنامج عملنا هذا 
علق انعقاد اجللسة العامة حىت يتمك  سوف نالصباح. 

دي عشر م  جدول األعمال الفريق العامل املعين بالبند احلا

"التبادل العام للمعلومات بشأن التشريعات الوطنية" أن 
يعقد اجتماعه األخري العتماد تقريره، وهو التقرير الوارد يف 

 مث نستأنف ،A/AC.105/C.2/2011/LEG/L.1الوثيقة 
اجللسة العامة لنستمر يف النظر يف البند احلادي عشر وخنتتم 

تقرير الفريق العامل ومواصلة اعتماد  هذه املادة بغىي إفرار
اجلزء املتبقي م  تقرير الدورة وهو الوارد يف الوثيقة 

A/AC.105/C.2/L.284 .الضميمة الثالثة 

هل م  سؤال أو تعليق على هذا الربنامج املقرتح؟ 
ما م  اعرتاض، إذاً، أعلق اجللسة العامة حىت يتمك  الفريق 

ر بعقد اجتماعه اخلتامي العامل املعين بالبند احلادي عش
 واعتماد تقريره، حينذاك نستأنف اجتماعنا.

 إذاً ُعلقت اجللسة العامة.

 ٢١/١٠اجللسة يف حوايل الساعة  ُعلقت
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 ٣٤/١٠استؤنفت اجللسة يف حوايل الساعة 

التبادل العام في المعلومات  -البند الحادي عشر 
بشأن التشريعات الخاصة باستكشاف الفضاء بشكل 

 واستخدامهسلمي 

السادة  :(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
ثني بعد نستأنف اآلن اجللسة الثامنة والثال ،أعضاء الوفود

ئة الثامنة م  اجتماعات اللجنة الفرعية القانونية املنبثقة امل
وأيضاً  ،على جلنة االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي

التبادل العام "ي عشر نواصل وننتهي م  دراسة البند احلاد
يف املعلومات بشأن التشريعات اخلاصة باستكشاف الفضاء 

بعد أخذ املوافقة على تقرير  "بشكل سلمي واستخدامه
 الفريق العامل.

الفريق املعين بالبند احلادي  ةأعطي الكلمة لرئيس
إرغارد ماربو لعرض هذا التقرير، [؟يتعذر عشر السيدة 

 مساعها؟].

(مجهورية النمسا) (ترمجة فورية  السيد إ. ماربو
السادة   السيد الرئيس، شكرًا جزيالً  م  اللغة اإلنكليزية):

يسعدين أن أخربكم بأن عمل الفريق العامل  ،أعضاء الوفود
بشأن البند احلادي عشر يف هذه الدورة م  دورات اللجنة 

وعقدنا سبع اجتماعات ومتكنا  ،الفرعية كان مثمرًا للغاية
 .ن ندفع عجلة العمل وانتهينا م  التقريرفيها م  أ

فوافق  ،واستعراض شامل أيضًا ج لموعة م  اخلالصات
ينبغي أن متتد إىل سنة أخرى على أن واليته الفريق العامل 
االتنهاء م  التقرير النهائي، تمك  الفريق م  يوذلك حىت 

أن متتد ب ٢٠١١وصي بأن الوالية احلالية اليت تنتهي يف يو 
 .٢٠١٢إىل 

وقد اعتمد الفريق العامل للتو هذا التقرير والوارد 
ويسعدين  ،A/AC.105/C.2/2011/LEG/L.1يف الوثيقة 

يا شكرًا جزيًال للحنتكم هذه، أن أطرح عليكم هذا التقرير 
 سيادة الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
دق اآلن على تقرير اإذًا نص. على هذا التقريرماربو للسيدة 

الفريق العامل املعين بالبند احلادي عشر كما ورد يف الوثيقة 

A/AC.105/C.2/2011/LG/L.1 . هل أفرتض أنكم
تصدقون على تقرير الفريق العامل بشأن البند احلادي 

متت احلادي عشر قد البند بشأن إذًا هذا التقرير عشر؟ 
 املوافقة عليه.

  دراسة البند احلادي وبعد أن نكون قد انتهينا م
السادة أعضاء الوفود، اعتماد تقرير اللجنة الفرعية عشر، 

إذًا نعلق اجللسة ثالثة، ضافة اإلالقانونية إذًا ننتقل إليه وهو 
 حبيث يتسىن للفريق العامل.

 اعتماد تقرير الدورة

[؟يتعذر مساعها؟] منضي  )معذرة يقول الرئيس(
ع م  التقرير فقرة فقرة كما اجلزء الراباآلن قدمًا يف دراسة 

هذا  ،A/AC.105/C.2/L.284/Add.3ورد يف الوثيقة 
تنقيح احملتمل للمبادئ الض و ار يتضم  فصًال ع  استع

الفضاء اخلارجي املتعلقة باستخدام مصادر القدرة النووية يف 
يف الفضاء االستخدامات السلمية واقرتاحات للجنة 

، يتم عمالاأل اخلارجي لنقرتح بنود جديدة يف جدول
يف اللجنة الفرعية القانونية يف طرحها على بساط البحث 

 دورتا الواحدة واخلمسني.

 .تفضل ،فنزويال أعطيه الكلمةم  املراقب 

(مجهورية فنزويال البوليفارية) السيد م. كاستيللو 
تلقى هذا  االبعض من(ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية): 

مهلتمونا عشر دقائق حىت فهل أ ،التقرير صباح اليوم
 ؟نظر يف التقريرأن ننستطيع 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 للسيد ممثل فنزويال وأعطي له الكلمة:

(اجلمهورية اإليطالية) السيدة أ. باستوريللي 
أشكرك وأعتذر أننا نعود (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

وأعتذر ع  اعها؟] يف اإلضافة اثنني، [؟يتعذر مسفقرة الإىل 
 إىل الفقرة العاشرة. اً وأعود حتديدمتاماً سيدي الرئيس، هذا 

(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 األمانة.
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مكتب األمم املتحدة  أمانة(السيد ن. هيدمان 
لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):  

ثالثة ونعطي الوفود الضافة اإلس فإننا نتناول كما قال الرئي
اإلضافة بعد ذلك نعتمد  ، مثعشر دقائق الستعراض التقرير

فهناك  ٢واإلضافة  ١مث بعد ذلك نعود إىل اإلضافة الثالثة 
عرب عنه تعرب ع  االقرتاح الذي  ١فقرة إضافية يف اإلضافة 

طام السيد ممثل اجلمهورية التشيكية ع  ختفيف احلأو طرحه 
ستمع إىل ونمث بعد ذلك نعود إىل اإلضافة الثانية  ،الفضائي
 شكراً جزيالً. ،تقرتحه إيطاليا الذي سوفاالقرتاح 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
نتوقف لعشر دقائق  ،عشر دقائق إذاً لدينا  للسيد األمني،

 الستعراض الوثيقة فقرة تلو األخرى، شكراً.

 ١٠:٤٠ة قصرية بدأت حوايل الساعة حاسرتا

 ١٠:٥٢ؤنفت اجللسة حوايل الساعة است

الزمالء (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
سوف نتناول اآلن اعتماد التقرير فقرة فقرة، الوثيقة  ،األعزاء
 .A/AC.105/C.2/L.284/Add.3هي 

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة واحد

 .مدتاعت ،الفقرة الثانية

 .ممثل اجلمهورية التشيكية ،الفقرة الثالثة

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
درسنا هذه الفقرة بعناية ، شكراً فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

 على التقومي اخلاص بإطار األمانم  حيث املبدأ ونوافق 
لقدرة النووية وتطبيق ذلك على الفضاء اخلارجي ا رملصاد
نتائج عمل اللجنة يعترب [؟يتعذر مساعها؟] باره إجراء باعت

ونرى أن هذه الوثيقة غاية يف  .الفرعية العلمية والفنية
وإن كنا نتلكأ يف القول بأن هذه الوثيقة متثل خطة  ،األمهية

هذا م  قبيل املبالغة م   .العمل يف تدوي  القانون الدويل
نقول يف تدوي  ولذا فهي خطوة هامة  ،وجهة نظرنا وتقديرنا

صياغة هذه الكلمات د يإذًا نع .القانون الفضائي الدويل
ونقول هي مبثابة خطوة هامة يف اجلهود أو يف التطوير 

وهذا يعرب بشكل أفضل  ،قانون الفضاء الدويللالتدرجيي 
 ع  الواقع.

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
تشيكية على هذا التعليق أشكر ممثل اجلمهورية ال ،جزيالً 

إذًا ليس هناك لديكم  الوجيه، هل هناك تعليقات أخرى؟
 .فإننا نعتمده ،اعرتاض على هذا التعليق

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة الرابعة

 .ال اعرتاض ،اخلامسةالفقرة 

 .تفضل ،ممثل إيران املوقر ،السادسةالفقرة 

(مجهورية إيران اإلسالمية) السيد ع. شفاغ 
ليس على الفقرة  ،شكراً رمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): (ت

نقول يف السطر ... ولك  على الفقرة اخلامسة،  ،السادسة
this is required. 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .األمانة ،شكراً السيد ممثل إيران ،جزيالً 

مكتب األمم املتحدة  أمانة(السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

ألن هذا  ،نرتك هذا لفريق الصياغة، شكرًا يا سيادة الرئيس
، بصيغة املاضي فإن هذه الصيغة على أية حال لغوية

كان إذا  نسرتعي انتباه يف القسم اللغوي أو قسم الصياغة 
ختضع  حال هذه ةعلى أياملضارع أو املاضي. ستخدم أن ن

 .تحريرالملعايري الصياغة أو معايري 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 للتعليق م  جانب األمانة.

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة السادسة

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة السابعة

 .ال اعرتاض ،الثامنةالفقرة 

 .ال اعرتاض ،التاسعةالفقرة 
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 .ربازيلال ،الفقرة العاشرة

جلمهورية االحتادية ا(السيد ف. فلوريس بينتو 
يا  أشكركالربازيلية) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

 كايفالقدر العالية ب[؟يتعذر مساعها؟] كلمة سيادة الرئيس،  
املدار يف عين عالية نال [؟يتعذر مساعها؟] ليس هذا ما 
هذا يعرب بشكل رمبا  ،أماك  نائية ع  كوكبنا ولك  نقول يف

 أفضل عما كان يدور يف خميلتنا.

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
هل لديكم أي تعليقات أخرى على الفقرة . للربازيل

ممثل الذي طرحه  اعتمدت بالتعديل ،العاشرة؟ ال اعرتاض
 .الربازيل

 .اعتمدت ،الفقرة احلادية عشر

 .ال اعرتاض ،الفقرة الثانية عشر

 .ال اعرتاض ،لفقرة الثالثة عشرا

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة الرابعة عشر

 .ال اعرتاض ،الفقرة اخلامسة عشر

 .اعتمدت ،فليك  ،الفقرة السادسة عشر

 ،الفقرة السابعة عشر يف الفصل احلادي عشر
مقدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي بشأن اقرتاحات 

الواحدة يف دورتا للجنة بنود جديدة لكي تنظر فيها ا
 .النمسا ،الفقرة السابعة عشر .واخلمسني

(مجهورية النمسا) (ترمجة فورية السيد ف. بيتنير 
فقد م  اللغة اإلنكليزية): جمرد استيضاح يا سيدي الرئيس، 

ورد هنا بأن اللجنة يف إطار هذا البند قد درست أيضاً 
فرعية واإلعداد املسائل املتعلقة بتنظيم العمل يف اللجنة ال

 يفمل نك  نتحدث ع  اجلزء االحتفايل  .للقطاع االحتفايل
على هامش، هذا البند ولك  هذا كان على أية حال سيتم 

 .ى هامش الدورةعل ،ما هو مفرتضوفق 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 ، األمانة.للسيد ممثل النمسا

األمم املتحدة (أمانة مكتب السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):
شكراً، هذا فعًال قد أثري وكان هذا عملية متت م  خالل 

غري رمسية وردت واملشاورات مشاورات غري رمسية والنتائج 
رئيس جلنة االستخدامات  .اإلشارة إليها يف إطار هذا البند

تقريرًا مقتضبًا إلينا  مي قد قدالسلمية يف الفضاء اخلارج
سامع احلاضري  كما واألمانة قد قرأت التعديالت على م

 .نورد يف اإلعال

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
جزيًال لألمانة على هذا اإليضاح، هل لديكم أي تعليق 

 نعتمدها.، ال آخر ع  هذه الفقرة السابعة عشر؟

ليس لديكم  إذا ،الثامنة عشر وننتقل إىل الفقرة
 .عتمدهان ،اعرتاضم  

 هانظر فيبنود جديدة تللجنة بشأن  اقرتاحات
الفقرة  ،اللجنة الفرعية القانونية يف دورتا الواحدة واخلمسني

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،التاسعة عشر

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة عشرون

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة الواحدة والعشرون

 اعتمدت. ،ال اعرتاض ،الفقرة الثانية والعشرون

اثنا ، أي إذًا الفقرات الفرعية والفقريات األخرى
 .اعتمدت ،ال اعرتاض عليها ،عشر فقرة

 .اعتمدت ،الفقرة الثالثة والعشرون

 .ال اعرتاض ،الفقرة الرابعة والعشرون

 .ال اعرتاض ،الفقرة اخلامسة والعشرون

 .ال اعرتاض ،الفقرة السادسة والعشرون

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،السابعة والعشرونالفقرة 

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة الثامنة والعشرون

 .ال اعرتاض ،الفقرة التاسعة والعشرون
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 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،ننتقل إىل الفقرة الثالثني

 .ال اعرتاض ،الفقرة والواحدة والثالثون

 .ال اعرتاض ،الفقرة الثانية والثالثون

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة الثالثة والثالثون

 .ال اعرتاض ،الفقرة الرابعة والثالثون

 لفالفقرة اخلامسة والثالثون وفقراتا الفرعية م  أ
 .إن مل يك  هناك اعرتاض ال،إىل د

 .ال اعرتاض ،الفقرة السادسة والثالثون

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة السابعة والثالثون

 وهو املسائل التنظيمية. اء،اين هو باجلزء الث
 اجلمهورية التشيكية.

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
شكراً، وافق وفدي على الصيغة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

اليت صيغت با الفقرات م  ست وعشري  إىل اثنني 
�ا حسب ما نرى تعرب ع  اآلراء، وم  مث أل ،وثالثني
كذلك أعرف ماذا نفعله بعد  ال  ،بناء على وزارتناإعال�ا 

على سبيل [؟يتعذر مساعها؟] البنود املدرجة هنا ألن هناك 
 .با، هل [؟يتعذر مساعها؟] م  قبل، أو اليت اقرتحت املثال

 ليس إال.أستشريكم  أنا ال أعرف ولكين

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .واألمانة هلا الكلمة ،التشيكية على تعليقهملمثل اجلمهورية 

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

القائمة اليت  .نعم هذا سؤال وجيه، شكرًا يا سيادة الرئيس
عراضها وهذه قد ج است ٢٠١٠يف التقرير م  لنا قدمت 

قدمت اعها؟] لديها، [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مس
ت تود أن تبقي عليه اقرتاحات القائمة سوف يسأهلا إن كان

اجلمهورية التشيكية وقد قد قدم م  اقرتاح أم ال. ولدينا 
ني لتناول هذه ن هناك أسلوبألرؤي أن يف هذه الدورة 

قد [؟يتعذر مساعها؟] إما أن هذا االقرتاح اجلديد  ،ملسألةا

جدًا يف هذه الدورة وأن يتم تعذر مساعها؟] [؟يتكون 
إذا رغبت الوفود [؟يتعذر إدراجها يف السنة املقبلة 

[؟يتعذر أو بب أوجه خالفية وميك  أن يسمساعها؟]، 
القائمة مساعها؟] ذلك ألن االقرتاح هو ما ج عرضه يف 

ولك  إذا كان ممثل اجلمهورية التشيكية  .الوثائقبدون   ولك
ولك  هذا، بإمكاننا أن نفعل  .يئًا معيناً يود أن يرى ش

املسألة ترجع للجمهورية التشيكية كي حتدد إذا كانت 
وسوف العام املقبل، يف القائمة يف هذه سوف تدرج 

اآلن، يف العام املقبل أم أننا نفعل ذلك القائمة نستعرض 
 األمر يرجع للجمهورية التشيكية متاماً، تفضل.

شكراً اللغة اإلنكليزية): (ترمجة فورية م  الرئيس 
 .لألمانة على هذا التعليق واجلمهورية التشيكية هلا الكلمة

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
األمني لكي يشرح كيفية التعاون فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

وقد سألتم وفد بالدي فيقول أنه سوف  ،مع هذا الوضع
 إدراج هذا هنا.األفضل يكون 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 ائلاملس، ملمثل اجلمهورية التشيكية على هذا التعليق

هل م   ،يف الفقرة الثامنة والثالثون ،التنظيمية إذاً نعود إليها
 .اعتمدت ،تعليق عليها؟ ال

 .تفضل ،الربازيل ،الفقرة التاسعة والثالثون

ورية االحتادية (اجلمهالسيد ف. فلوريس بينتو 
شكرًا يا سيادة الربازيلية) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

مفرطة يف الطول ومفرطة يف  ،هذه الفقرة طويلة، الرئيس
السطر [؟يتعذر مساعها؟] يف فيمك  أن نستمهل  ،التفسري

نقول يف اجللسة  ،حنذف كلمة الرابعة عشر ،الثالث مثالً 
وبالتايل عشري  دقيقة مخس احلالية ونقول قطعت ساعة و 
اجلملة التالية أن حنذف قرتح نو فهذه ميك  أن حتذف إذاً. 

واخلمسة [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟]. حىت كلمة 
بالنسبة [؟يتعذر مساعها؟] واألربعني باملائة سوف تعاود، 

 .يف الوقت املخصصأو لالجتماعات املخصصة 

شكراً نكليزية): (ترمجة فورية م  اللغة اإلالرئيس 
 على هذا التعليق وأعطي الكلمة لفرنسا.جزيًال 
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(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
شكر ال، أشكرك يا سيادة الرئيسفورية م  اللغة الفرنسية): 

هذا على أية حال ما أعربه  .مثل الربازيل على هذا االقرتاحمل
كما طرحت م  قبل. [؟يتعذر مساعها؟]  وفد بالدنا عنه 
ع  هذه العبارة [؟يتعذر مساعها؟]. فإننا نود أن نعرب ولذا 

فحوى اليت أشرتا األخرى الوفد فرنسا ال يتحدث ع  و 
[؟يتعذر مساعها؟]، إذا ما اختلف م  ناحية أخرى ولك  

وهذه سوف تعرب بشكل أفضل عما وهي صياغة بديلة، 
هي الصيغة على ما أن أترك وعلى أية حال ميك   .قلناه
 .عليه

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .والكلمة للسيدة ممثلة إيطاليا، جزيًال للسيد ممثل فرنسا

(اجلمهورية اإليطالية) السيدة أ. باستوريللي 
فقط ما تطرق إليه (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): أدعم 

�ا ال أله ونبقي الفقرة على ما هي علي ،السيد ممثل فرنسا
 شكراً. ،تشوبا شائبة بالنسبة لنا

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .الكلمةهلا ربازيل الو  ،إليطاليا

(اجلمهورية االحتادية السيد ف. فلوريس بينتو 
شكراً يا سيدي الربازيلية) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

[؟يتعذر مساعها؟] تقسم  بالقطع مل أك  أستبعد، الرئيس
وكنت فقط أحاول أن [؟يتعذر مساعها؟] فقرة [؟يتعذر 

  .مشكلة يف هذه املسألةمساعها؟] 

إذاً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
إن مل يك  أي تعليقات و  ،شكرًا جزيًال للسيد ممثل الربازيل

 .هذه الفقرة

 .فنزويال ،نيننتقل إىل الفقرة أربع ،لفقرة األربعنيا

 (مجهورية فنزويال البوليفارية)السيد م. كاستيللو 
، شكرًا يا سيادة الرئيس): (ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية

وسوف تكون الفقرة  ،أقدم اقرتاحًا جديدًا يف هذه الفقرة
وسوف أتلو هذا عليكم باللغة  .مثانية وثالثني مكرر

رأت  . هذه الوثيقةألن هذه لغة الصياغة هنا يف ،اإلنكليزية
بعض الوفود أن اللجنة الفرعية القانونية ما زالت هي احملفل 

النامية يف االخنراط الوحيد الدويل الذي تتمك  فيه البلدان 
وهذه الوفود رأت أن  ،القانونية ألنشطة الفضاءباجلوانب 

ترشيد الوقت املخصص للجنة واستغالهلا االستغالل 
خالل إدراج بنود جوهرية بدف ينبغي أن يتم م   ،األمثل

وم  مث فإن  .دعم اإلطار القانوين الدويل ألنشطة الفضاء
بإمكاين يف طبيعة  .للجنة ينبغي اإلبقاء عليها ةة احلاليرت الف

ياً إىل األمانة حبيث احلال يا سيدي الرئيس أن أقدم هذا خط
 يف التقرير. ذلك يتم إدراج

شكراً ليزية): (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكالرئيس 
جزيًال للسيد ممثل فنزويال، هل لديكم أي تعليقات أخرى؟ 

 .تفضل ،إيران

(مجهورية إيران اإلسالمية)  السيد ع. شفاغ
ؤيد وفدي الفقرة ، يشكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

شكراً  ،عنا اآلن السيد ممثل فنزويالاماليت اقرتحها على مسم
 .جزيالً 

 شكراً ة فورية م  اللغة اإلنكليزية): (ترمجالرئيس 
م  وإذا مل يك  لديكم  ،التعليقعلى هذا لسيد ممثل إيران ل

 نعتمدها إذاً. ،اعرتاض

ال اعرتاض  ،ننتقل إىل الفقرة أربعني ،الفقرة أربعني
 .اعتمدت

 .ننتقل إىل الفقرة الواحدة واألربعني

 .ال اعرتاض ،الفقرة الثانية واألربعون

 .ياإيطال، معذرة

(اجلمهورية اإليطالية) السيدة أ. باستوريللي 
وأعتذر ع  طليب  ،شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

الكلمة ولك  هذه الفقرة ينبغي أن تعرب أيضًا ع  رأي وفد 
 .بعض الشيءاألمر هذا ولذا فإنين أود أن أوضح  ،بالدي

ة ينبغي لوفود أن الدورة املقبلة الفرعيفعبارة ورأت بعض ا
وهذا ما طرحته  ،أيضًا تقصريهاعذرًا  ويتم ،... إلغاؤها
وأود أن تكون هذه الفقرة يف مكان سابق أو يف  .الوفود
إذاً  .ألن هذا بناء على االقرتاح اخلاص بالتقصري ،املقدمة

تكون هذه سستقرتح أي  اليت اترك املسألة لألمانة هي 
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ناقشة وكيف امليل يف ولك  أود أن يعرب التقرير عما ق ،الفقرة
 ج تطوير هذا يف الدورة.

 شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .تفضل ، فرنساجزيالً 

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
بإجياز شديد ، جزيالً  شكراً فورية م  اللغة الفرنسية): 

سيدي الرئيس أدعم الطلب الذي طرحه السيد ممثل 
 شكراً. ،ياإيطال

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
للسيد ممثل فرنسا على هذا التعليق، هل لديكم أي 

 .األمانة تعليقات أخرى؟

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

الثالثة حتديد املكان للفقرة  حناول اآلن ،شكراً، نعم معذرة
هناك طلب قدمته إيطاليا كان و  .بعد تعديلها واألربعني

بربطها بالفقرة الثامنة والثالثني اليت تعرب ع  أن وجود إدارة 
 ،مكرر واخلمسنيمنة الثاوالفقرة  ،املؤمترات ودائرة إدارة املوارد

وهي فقرة تقوم على مفاهيم وعلى مفهوم وال تعرب إال ع  
حال جيب عليها أن متع  ، واألمانة على أية دد دوراتع

ة نيميك  أن جنعل الفقرة الثا .النظر يف هذه املسائل
واألربعني بعد الفقرة الثامنة والثالثني مباشرة مث بعد ذلك 
الفقرة اليت اقرتحتها فنزويال ميك  أن تكون مثانية وثالثني 

أن تفكر يف  إيطالياأود م  [؟يتعذر مساعها؟] إذًا  ،ثالثة
 .هذه املسائل

هل (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية) الرئيس 
تبقى الفقرة الثامنة والثالثون والفقرة يف أن  لديكم اعرتاض

 ،الثامنة والثالثون معدلة سوف تكون مثانية وثالثني مكرر
فنزويال تكون مثانية وثالثني ثالثة [؟يتعذر مساعها؟] ويف 

تفضل السيد ، القبول لديكم؟ نعمتيب هذا حيظى بهل الرت 
 .ممثل فنزويال

 (مجهورية فنزويال البوليفارية)السيد م. كاستيللو 
شكرًا جزيًال سيدي ): (ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية

الرئيس فإن وفدي ستكون  ةداسييا يف هذه احلالة ، الرئيس
 .مثانية وثالثني ثالثةليس مثانية وثالثني مكرر و فقرتنا 

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):س الرئي
 .الكلمةإيطاليا هلا جزيًال لك 

(اجلمهورية اإليطالية) السيدة أ. باستوريللي 
ع  ولكنين أود أن أعرب (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

احلقائق وترتيب االقرتاحات وكان هناك تبادل يف اآلراء إذ 
ارت ثوأائل التنظيمية ساملإىل ثار الشأن أن بعض الوفود قد أ

إىل هذه املسألة واالقرتاح اخلاص باقتضاب الدورة، ولذا فإن 
جيب مث بعد ذلك األمانة  .أوالً هذه [؟يتعذر مساعها؟] 

، وأرجو م  ممثل فنزويال [؟يتعذر طام[؟يتعذر مساعها؟] احل
إدارة املؤمترات ميك  أن توضح أن مساعها؟] أن يكون و 

مث كان هناك اقرتاح  .الدورةمدة ة على ختفيض اآلثار املرتتب
رة م  وفود أخرى تعرب ع  أملها بالنسبة القتضاب الدو 

 شكراً جزيًال. ،ولك  رمبا األمانة تتكفل بذلك

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 على تعليقها هذا.ممثلة إيطاليا شكرًا للسيدة ، جزيالً 
 .األمانة

(أمانة مكتب األمم املتحدة يدمان السيد ن. ه
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

يف ترتيب نساعد هذه املسألة وإننا شكراً، حن  بصدد دراسة 
الفقرات قد وضعت بناًء على اآلراء واملفاهيم اليت تنطوي 
عليها وكذلك التفاصيل اخلاصة باالقتضاب أو اإلبقاء على 

 نكموبعد إذ .حن  حتت تصرف الوفود. على اية حال رةالدو 
إيطاليا فنزويال و الرئيس ميك  أن تلتقي أو تفكر  ةداسييا 

هذه املسألة فيما بعد ونواصل نعود إىل يف هذه املسألة و 
 اآلن دراسة الفقرة الثالثة واألربعني.

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .وأشكر ممثلي إيطاليا وفرنسا .انةللسيد ممثل األم

فرنسا ، وننتقل اآلن إىل الفقرة الثالثة واألربعني
 .تفضل

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
إن وفد ، أشكرك سيادة الرئيسفورية م  اللغة الفرنسية): 

وفود عدة ولذا طرحته الذي اقرتح هنا يرى أن الرأي فرنسا 
ليس ت إضافية سعاافقنا عليه بالنسبة لرتاح الذي و فإن االق

غرينا بداية الفقرة نقول ذا فإجيب تبديله، له أمهية أو رمبا 
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بعض  تأعرب، ا وكذايفيد بكذبعض الوفود ع  رأي أعرب 
 .ا وكذايفيد بكذالوفود ع  رأي 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
علماً ألمانة أخذت للسيد ممثل فرنسا على هذا التعليق، ا

 ،ال اعرتاض ؟هل لديكم أي تعليقات أخرىإذاً. باقرتاحك 
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،ال اعرتاض ،الفقرة الرابعة واألربعون

 فرنسا. ،الفقرة اخلامسة واألربعون

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
أشكرك يا سيادة ): واإلنكليزية فورية م  اللغة الفرنسية

بني الفقرتني الرابعة ترد أود أن أضيف فقرة  ،يسالرئ
أو واألربعني واخلامسة واألربعني وذلك لكي أؤكد ع  

ضوء عدم إحراز تقدماً  أن وفدي يقول أنه يفاإلعراب ع  
ميك  دراستها  البنود هذه األمور فإن بعض وهر بالنسبة جل

ألمانة بسرعة أتلو هذا لكل سنتني وليس كل سنة وسوف 
 نه نظرًا لعدم وجود تقدميفيد أ عرب ع  رأي، إذاً  .عالية

أن يتم ميك  بنود إن بعض البشأن [؟يتعذر مساعها؟] ف
وإن  .للجنة الفرعية كل سنتنيإدراجها يف جدول األعمال 
إذاً أعرب ع  رأي يفيد  ،ببطءأردج فإنين أستطيع أتلو هذا 

 ،أنه نظرًا لعدم إحراز تقدم كبري بشأن بعض املوضوعات
إن بعض البنود ميك  إدراجها يف جدول أعمال اللجنة ف

وأترك الوفود املتحدثة باللغة  .الفرعية القانونية كل سنتني
 وأشكركم. ،الفرنسية بأن يصححوا املسائل اللغوية أو النحو

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
فقرة ن هذه الهل تكو  .لسيد ممثل فرنسا على هذا التعليقل

 .أي اعرتاض شكراً يف غياب ،نعم اً؟أربعة وأربعني مكرر 

 .أقرت ،ما م  اعرتاض ،الفقرة ستة وأربعون

 .أقرت ،ما م  اعرتاض ،سبعة وأربعونالفقرة 

 .أقرت ،ما م  اعرتاض ،مثانية وأربعونالفقرة 

 .أقرت ،ما م  اعرتاض ،تسعة وأربعونالفقرة 

لفقرة أقرت ا ،ما م  اعرتاض ،مخسونالفقرة 
 مخسون.

أعطي الكلمة  ،هولندا ،واحد ومخسونالفقرة 
 .ملندوب هولندا

(مملكة هولندا) (ترمجة فورية م  السيد ر. ليفيبير 
إن فكرة إذاعة  ،أشكرك سيدي الرئيساللغة اإلنكليزية): 

وكانت هناك  .دورات اللجنة الفرعية هي فكرة قدمناها حن 
 قلنا أننا ،آثار مالية بعض الردود اإلجيابية مث قيل أن هناك

أن تبلغنا بأي آثار مالية ل  نصر ولك  طلبنا إىل األمانة 
وأعتقد أن  .ومل يأت أي اعرتاض على ذلك ،لعملية اإلذاعة

وميك  أن يرد ذلك   ،نطلب إىل األمانة أن تفعل ذلك
 .كتوصية أو كطلب حىت يتمخض ع  ذلك عمل معني

ف وأبدي رأي السطر األول حنذيف  ،تعديلبالاقرتاحي 
ويف السطر  .ونقول نظرت اللجنة الفرعية القانونية ،مفاده
، وبعد ذلك ،طلبت ،requestedبعد األمانة نقول  ،الثاين

could،  نقولto،  وتقرأ الفقرة ولك  اللجنة الفرعية
على القانونية نظرت أن دورات اللجنة الفرعية ميك  إذاعتها 

أن تستكشف اآلثار  لشبكة العاملية وطلبت إىل األمانةا
ما دونته هنا أن  .املالية املرتتبة على البث الشبكي

االستنتاجات والتوصيات مبعثرة يف هذا النص، هناك توصية 
توصية  ،توصية يف واحد ومخسني ،يف الفقرة تسعة وأربعني

توصية يف  ،توصية يف مخس ومخسني ،يف أربعة ومخسني
 ست وستني.

ة، أ�ى فيها ممثل [؟توقفت الرتمجة حوايل دقيق
 ، وشكره الرئيس وأعطى الكلمة لوفد فنزويال؟]هولندا بيانه

أعطي (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .الكلمة لفنزويال

(مجهورية فنزويال البوليفارية) السيد م. كاستيللو 
إن ممثل هولندا قدم (ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية): 

بالدي يفضل أن خنتار الصيغة القائلة اقرتاحًا ولك  وفد 
وفد بالدي مل ألن  ،أنه أعرب ع  وجهة نظر مفادها أنب

ير يف أي م  الوثائق بشكل مفصل أي اقرتاح بالنسبة 
ولذا فيما يتعلق بالفقرة واحد ومخسني  ،للشبكة العاملية

 ينبغي أن تعكس ذلك.ف
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شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 ؟هل هناك أي تعليق بالنسبة هلذه الفقرة .مثل فنزويالمل

 .ممثل هولندا

(مملكة هولندا) (ترمجة فورية م  السيد ر. ليفيبير 
شكرًا يا سيادة الرئيس، إنين ال أعرتض اللغة اإلنكليزية): 

ولك  ما كنت أقوله وما أقوله  ،على إبقاء النص كما هو
جه هو أن يف �اية املناقشة كان هناك طلب مو  ،م  جديد

 ت أنقلو  ،ية للبث على الشبكةللألمانة للنظر يف اآلثار املا
ذلك ينبغي أن يعكس أيضاً، إذًا نستطيع االحتفاظ بالنص  

 لتبعات املالية.لكما هو مع إضافة االقرتاح يف النظر 

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
هولندا على هذا التعليق، أعطي الكلمة لألمانة م   ملمثل

 .أجل اإلبالغ

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):
شكرًا يا سيادة الرئيس، ميك  أن نقول اآليت إن بعض 

الفرعية الوفود أعربت ع  الرأي القائل بأن دورات اللجنة 
وأن األمانة ينبغي  ،ميك  بثها على الشبكة على اإلنرتنت

 .أن تستكشف اآلثار املالية هلذا البث على اإلنرتنت

 ،حسناً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .هولندا

(مملكة هولندا) (ترمجة فورية م  السيد ر. ليفيبير 
لك  يف النهاية لنص و إنين راض ع  هذا ا اللغة اإلنكليزية):

س بأننا قد طلبنا شيئًا حمدداً م  األمانة ألنين عكينبغي أن ن
 مل أستمع إىل أي اعرتاض على هذا االقرتاح.

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
هلولندا، ليس هناك اعرتاض على الفقرة واحد ومخسني، 

 ، ... ليست هناك إضافة وأليس هناك تصويب 

 ) ...األمني يبدو بأنه يتشاور مع الرئيسإن (

 .بالغأعطي الكلمة لألمانة لإل

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

ن النص املعدل لألمانة هو ما إ، شكرًا يا سيادة الرئيس
لسات اللجنة بعض الوفود أعربت ع  رأيها بأن ج ،يلي

وإنه طلب   world wide webالفرعية ميك  بثها على الـ
أن تستكشف اآلثار املالية املرتتبة على البث بم  األمانة 

وينبغي أن يكون هناك طلب صادر ع  اللجنة  ،الشبكي
 .القانونية ولك  ذلك ما زال حمل حبث

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .ممثل هولندا لى هذا اإلدالء.لألمانة ع

(مملكة هولندا) (ترمجة فورية م  السيد ر. ليفيبير 
ذلك ال ميك  أن ، شكرًا يا سيادة الرئيساللغة اإلنكليزية): 

يكون حمل حبث يف هذه املرحلة م  مداوالتنا حيث أننا 
ما حناول هنا هو أن جند الصيغة  ريرنا،على وشك اعتماد تق

 املوفقة.

شكراً رمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): (تالرئيس 
الفقرة واحد ومخسني بعد هذا االقرتاح  ، حسناً ملمثل هولندا
 .تعتمداعرتاض م  مل يك  هناك  نإ ،م  األمانة

 ،ليس هناك م  اعرتاض ،الفقرة اثنني ومخسني
 .اعتمدت

 .الصني ةممثل

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيدة ك. بان 
 ،شكراً يا سيادة الرئيسللغة الصينية واإلنكليزية): فورية م  ا

مبدئياً  .أعتذر ولك  أود التعليق على الفقرة تسعة ومخسني
ولكننا نود أن  ،يعرتض وفد بالدي على هذه الصيغة ال

لك رأي وفد الصني نقرتح تعديالً، أعرب ع  رأٍي مبا يف ذ
استصواب إعطاء اجلودة القصوى  كلإلعراب ع  تشك

ألن هذه اجلودة القصوى ال ينبغي أن تنتقص م   ،نةلألما
تعديل التايل الولذا نود أن نقرتح  .حقوق مجيع الوفود

السطر الثالث وسوف أقرأ  ،بالنسبة للفقرة تسعة ومخسني
أو الفريق  ،فاصلة ،م  جانب الفريق العامل ،اإلنكليزية
واألمانة بالتشاور الوثيق مع رئيس اللجنة  ،فاصلة ،العامل

يد شر الفرعية الختاذ تدابري مبوافقة اللجنة الفرعية م  أجل ت
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استخدام وقت اللجنة الفرعية واالستفادة م  وقتها بدون 
 تغيري.

الكلمة (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .لألمانة

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 للغة اإلنكليزية):لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  ا

اتفقت اللجنة ، التايل سقإذًا الفقرة سوف تقرأ على الن
نة القصوى ينبغي أن تطبق يف اجلدول جالفرعية على أن الل

طريق  خاصة اليت تبحث ع  ،الزمين لبنود جدول األعمال
ئيس ر وثيق مع التشاور الوطلبت م  األمانة ب ةالعامل ةقفر األ

 ... للجنة الفرعية لتنفيذ اللجنة الفرعية ومبوافقة ا

 الكلمة(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .الصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيدة ك. بان 
أوضح اقرتاحي، أود أن  نأود أفورية م  اللغة اإلنكليزية): 

 requestedالسطر الثالث وبعد يف  ةالعاملفرقة نبدأ باأل
the secretariat  حنذف ... طلبrequested  ونقول

and the secretariat may in close consultaions 
وجيوز لألمانة بالتشاور الوثيق مع رئيس اللجنة الفرعية 

 بدون تغيري.والبقية  ،... ومبوافقة أعضاء اللجنة الفرعية أن

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
الكلمة  ؟ى هذا االقرتاحهل لديكم اعرتاض علللصني، 

 .للواليات املتحدة

(الواليات املتحدة السيد س. ماكدونالدز 
شكرًا يا األمريكية) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

سيادة الرئيس، إن وفد بالدي يشعر بالرضا الكامل ع  
ولك  اقرتاح ممثل الصني لو كان  ،الفقرة على صيغتها احلالية
 ضلفهم الوفود األخرى فإننا ل  نعرت يضيف بعض الوضوح 

كيف نستطيع أن   .على ذلك، ولك  لدي سؤال عملي
نؤم  موافقة اللجنة الفرعية؟ لو كانت األمانة تقرتح جدول 

القصوى لصياغة جدول العمل هذا رونة زمين ونعطيها امل
كيف لنا أن نؤم  موافقة اللجنة   ،بالتشاور مع الرئيس

 اعتماد جدول األعمال؟ ال الفرعية؟ هل سيكون ذلك عرب
أعلم ما هي اآللية اليت سوف تؤم  لنا موافقة اللجنة 

حيث أن األمانة تضع هذا اجلدول قبل أن جنتمع  ،الفرعية
هل لألمانة أن تفسر إذًا ما هي  .يف اللجنة الفرعية

 اإلجراءات اليت سوف تتبع يف هذا احلني؟

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 للواليات املتحدة على هذا التعليق، أعطي الكلمة للجزائر.

(اجلمهورية اجلزائرية السيد م. أوزيروهاني 
شكراً قراطية الشعبية) (ترمجة فورية م  اللغة الفرنسية): الدمي

 ،ردًا على استفسار الوفد األمريكي املوقر، يا سيادة الرئيس
ليت تنظمها األمانة اطات اإلعالمية احميك  أن نستخدم اإل

ميك  أن  .قبل مخسة عشر يوماً أو شهر م  انعقاد الدورات
قرتاحات حنول هذه اإلحاطات إىل آلية رمسية نناقش فيها ا

 .األمانة

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
ولك  لألمانة، والكلمة  ملمثل اجلزائر على هذه التعليقات.

 .لب الكلمةقبل ذلك وفد فرنسا ط

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
يود وفد ، شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  اللغة الفرنسية): 

بالدي أن يطرح نفس السؤال الذي طرحه ممثل الواليات 
إنين فهمت  .املتحدة حول كيفية إعمال هذا االقرتاح عملياً 
م  الفقرة اليت أن الفقرة تسعة ومخسني كانت مأخوذة حرفياً 

وفكرة احلصول على  ،اعتمدناها يف اللجنة العلمية والفنية
وبذلك سوف  .قرتح ومل يؤخذ با بالطبعموافقة الوفود مل تُ 

ننشئ نظامًا قانونيًا مزدوجًا سوف مينح مزيد م  املرونة 
للجنة العلمية والفنية ومرونة أقل يف اللجنة القانونية 

 ى رد األمانة على هذه النقطة.وسيهمين كثرياً أن أحصل عل

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 إلبالغ.لملمثل فرنسا على هذا التعليق، الكلمة لألمانة 

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

اجلدول املؤقت يعد بشكل إن ، شكرًا يا سيادة الرئيس
مسبق قبل الدورة بكثري أل�ا وثيقة حترر مث ترتجم إىل مجيع 

ئق قبل عشر أسابيع م  اللغات ويطلب منا أن حنضر الوثا
إذًا ال ميك  تغيري اجلدول يف غضون أسبوعني  .بدء الدورة

إن   .اإلعالمية كما اقُرتح اتاإلحاطخالل قبل الدورة 
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ضع بعض القيود على جهود األمانة كانت الوفود تريد أن ت
لرتشيد استخدام الوقت فهذه الفقرة ال ميك  تنفيذها إال يف 

وسيكون هناك مزيد م  النقاش يف اللجنة  ،العام القادم
تباحث على تالفرعية القانونية وعندئذ ميك  للوفود أن 

أساس هذا اجلدول املؤقت ملعرفة كيف هلذا اجلدول أن 
وليس تنفيذه يف  ٢٠١٢قشته يف ميك  فقط منا ،ينفذ

 شكراً. ٢٠١٢

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
الكلمة السيدة ممثلة أعطي  ،لألمانة على هذه التعليقات

 .الصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيدة ك. بان 
وشكراً  ،شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  اللغة اإلنكليزية): 

السابقة على الشروح على مداخالتا وكذلك شروح  للوفود
اللجنة قرير وبني تقريرنا يف الواقع إنين قارنت بني ت .األمانة

فهناك مجلة واحدة فيها وهي أن  ،الفرعية العلمية والفنية
لقصوى ينبغي املرونة االلجنة الفرعية وافقت على أن 

العاملة  تطبيقها يف جدولة البنود خاصة اليت تبحثها األفرقة
 أخذنا بذا النص حرفياً  نإال إ ،وليس هناك أي شيء آخر

ل  نعرتض بدون إضافة أي شيء، ونستطيع أن ننظر يف 
 .شروح األمانة فيما بعد

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .الكلمة لألمانة، اخالتللصني على هذه املد

تحدة (أمانة مكتب األمم املالسيد ن. هيدمان 
لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 
شكراً، جمرد توضيح، إن األمانة فهمت أن اقرتاح الصني هو 

أي ننهي النص باألفرقة العاملة  ،STC بالعودة إىل فقرة ال
 كي يكون هناك تطابق كامل بني  ،وكل البقية حتذف

 قريري .الت

أعطي  اإلنكليزية): (ترمجة فورية م  اللغةالرئيس 
 ،الكلمة لألمانة م  أجل إعالنه الفقرة واحد ومخسني

اثنني ومخسني وليس واحد  )،الرئيس يستدعي قائالً (
إذاً  ،ليس هناك م  اعرتاض على اثنني ومخسني ومخسني.
 .نعتمدها

 )األمني ينبه الرئيس أن ممثلة الصني تريد الكلمة(

ية) (ترمجة (مجهورية الصني الشعبالسيدة ك. بان 
فيما ، شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  اللغة اإلنكليزية): 

وفيما يتعلق  .يتعلق بالتقرير فإن وفد بالدي أدىل ببيان
ولذلك  ،بالفقرة اثنني ومخسني إ�ا ال تعكس بأمانة موقفنا

 ،نود أن نضيف الفقرة اثنني ومخسني مكررة باللغة اإلنكليزية
أنه وإن كان م  املمك  زيادة  عرب أيضًا ع  رأي مفادهأو 

أو ترشيد التقارير إال أن طول التقارير وحمتوياتا ال ينبغي 
وفعليًا ميك  أن تزداد لو حضرت الوفود الدورات  ،تقليصها
 القادمة.

إذاً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): الرئيس 
 .نعتمد هذا النص ،ليس هناك م  اعرتاض

 ،س هناك م  اعرتاضلي ،الفقرة ثالثة ومخسني
 .اعتمدت

 ،ليس هناك م  اعرتاض ،أربعة ومخسنيالفقرة 
 .اعتمدت

 .هولندا ،الفقرة ست ومخسني

(مملكة هولندا) (ترمجة فورية م  السيد ر. ليفيبير 
 إنين ال أعرتض ،شكرًا يا سيادة الرئيس اللغة اإلنكليزية):

لو  ولكنين كنت أتساءل ،على الفقرة السادسة واخلمسني
أدجمت األمانة العناصر الواردة يف تسعة وأربعني وواحد 
ومخسني وأربعة ومخسني ومخسة ومخسني كي يكون هناك 
جمموعة متجانسة م  األحكام اليت تفضي إىل توصيات 

 �ائية.

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .هلولندا على هذا التعليق، الكلمة لألمانة

(أمانة مكتب األمم املتحدة هيدمان السيد ن. 
لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 
نعم إننا مجعنا بني الفقرات حسب املوضوع الذي تعاجله 
ولكننا بالطبع حتت تصرف الوفود لو أرادت أن تعكس كل 

يف هذا القسم لدينا اتفاق  .طلباتا يف فقرة �ائية واحدة
تسعة وأربعني مث على الفقرة أربعة ومخسني  على الفقرة

إذًا لدينا أربع فقرات حمل  ،ومخسة ومخسني وستة ومخسني
 موافقة ونستطيع أن نضعها يف �اية هذا القسم.
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شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .لألمانة على هذا، والكلمة اآلن إىل هولندا

ا) (ترمجة فورية م  (مملكة هولندالسيد ر. ليفيبير 
كنت أعتقد بأننا ،  شكرًا يا سيادة الرئيس اللغة اإلنكليزية):

اتفقنا أيضًا إىل توجيه طلب إىل األمانة كي تستكشف 
وأود أن يكون ذلك العنصر  ،اآلثار املالية للبث الشبكي

 اخلامس يف هذه الفقرة اخلتامية.

 شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .الكلمة لألمانة ،هلولندا

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

فيما يتعلق بالفقرة واحد ومخسني  ،شكرًا يا سيادة الرئيس
حيث أن اجلملة األوىل تقول أعربت  ،اوطلب ممثل هولند

فيما يتعلق بالبث  ،ا وكذابعض الوفود ع  رأيها بأن كذ
الشبكي ينبغي فصل بني ذلك وبني العبارة الثانية اليت هي 
أن األمانة ينبغي أن تستكشف بعض اآلثار املالية هلذا 

هذه العبارة الثانية إذًا ميك  وضعها يف  .البث الشبكي
ضم إىل الفقرات األخرى حمل املوافقة كي الفقرة اليت سوف تُ 

وميك  النص أن يكون كاآليت  .يةتصبح الفقرة اخلتام
أعربت بعض الوفود ع   ،بالنسبة للفقرة رقم واحد ومخسني

رأيها أن دورات اللجنة الفرعية ميك  بثها عرب الشبكة 
يف �اية هذا  عمث تبدأ فقرة جديدة توض .نقطة ،العاملية
 ،جه طلب وتوافقجانب الفقرات األخرى اليت تو إىل القسم 

طلبت اللجنة الفرعية م  األمانة بأن  ،ويكون نصها كاآليت
تستكشف اآلثار املالية للبث الشبكي وبأن تعد ورقة للدورة 

 القادمة للجنة الفرعية.

[؟توقفت الرتمجة الفورية قليالً، أ�ى خالهلا األمني  
ية اجلزائر اجلمهورية أعطى الرئيس الكلمة ملمثل مث  كلمته
الذي بدأ كلمته وبعدها بقليل بدأت  اطية الشعبيةر قالدمي

 الرتمجة الفورية نرمجو بيان اجلزائر؟]

(اجلمهورية اجلزائرية السيد م. أوزيروهاني 
 ... قراطية الشعبية) (ترمجة فورية م  اللغة الفرنسية):الدمي

العبارة اليت (هذا االقرتاح، أيدت وإنين أتذكر أن سويسرا 
ناخ اهلادئ نعرقل املال أن  )ياستخدمها املندوب ه

أنه ال يوجد اتفاق بشأن هذا املوضوع  ،وأعتقد ،ملناقشاتنا

ويكفي أن نقول أن رأياً أو وفداً واحداً طلب م  األمانة أن 
 تدرس هذا األمر وأن تعطي تقريراً بذلك.

شيلي  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .هلا الكلمة

(ترمجة فورية  شيلي)مجهورية (البي  أ.ا. السيد 
شكرًا سيدي الرئيس، أذكر أن وفد  :م  اللغة اإلسبانية)

 ة البث الشبكي.شيلي أيضاً أعرب ع  تأييده لفكر 

أشكر  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .اهل م  تعليق آخر؟ هولند ،مندوب تشيلي

ا) (ترمجة فورية م  (مملكة هولندالسيد ر. ليفيبير 
شكرًا يا سيدي الرئيس، إنين أتفق متاماً  اللغة اإلنكليزية):

نه يقول ع  حق أن املناقشة إ ،وما قاله زميلنا م  اجلزائر
على  ،املضمونية مل تفض إىل اتفاق بشأن البث الشبكي

العكس عندما عقدنا اجتماعًا رمسيًا قلت أنين ال أصر على 
 وشكراً. ،ألنين أود أن أعرف فقط اآلثار املاليةذلك 

أشكر  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
هل م  تعليق آخر  .مندوب هولندا على هذا التعليق

 بالنسبة للفقرة واحد ومخسني مشفوعة باقرتاح األمني؟
 مني.األ

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
  لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

فقرة واحد ومخسون ميك  أن أحتف  با كما هي بدون ال
وبعد ذلك نضع فقرة جديدة يف �اية هذا اجلزء  ،تغيري

ارتباطًا بالفقرات األخرى اليت با اتفاقات وبا طلبات 
قرأ وعلينا أن نصيغ هذه الفقرة اجلديدة وميك  أن تُ  ،لألمانة

أن ليس فقط أن تشمل اآلثار املالية بل  ،على النحو التايل
األمانة للدورة القادمة تبحث مسألة تضعها تكون ورقة 

البث الشبكي بصفة عامة الجتماعات اهليئات احلكومية 
ليس فقط اآلثار املايل بل معرفة ما هي التجارب  ،الدولية

وعلمنا ونطرح هذه العناصر  ،األخرى اليت تنمو إىل فكرنا
يقتصر األمر على اآلثار  الأيضًا للوفود كي تناقشها، و 

 شكراً. ،اليةامل
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شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 البيان، جنوب أفريقيا. لألمني على هذا

جنوب مجهورية (سيكهوال  ب.ب. السيد 
شكرًا سيدي  :(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية)أفريقيا) 
لقد جاء تقرير ع  هذه املسألة وقيل أن هذه الرئيس، 
ن نرجع أورمبا ميك   ،ليست جمدية م  الناحية املاليةاملسألة 

تكاليف البث موضوع إىل ذلك التقرير الذي تناول 
وال أعتقد أنه م  املفيد أن نتكبد تكاليف إضافية  ،الشبكي

 .بشأن هذا املوضوع

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
هل م  تعليق  ،فريقيا على هذا التعليقأملندوب جنوب 

 األمني له الكلمة. ،ذاً واحد ومخسونإ ؟آخر

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):
شكراً، حاولت األمانة أن حتقق التوازن بني اآلراء املختلفة 

قرتاح بالنسبة للفقرة واحد ومخسني أن تبقى كما هي االو 
األمانة  ،ري وأن نضع فقرة إضافية يف النهاية نقولدون تغي

عرض على الدورة القادمة للجنة تعد ورقة لعلم الوفود تُ 
الفرعية القانونية وبا معلومات رمبا تكرر ما جاء شفويًا م  

 .وذلك إلعطاء هذا اجلانب حقه م  الشرح CNS ـممثل ال
وكما ذكر مندوب  ،هذه جماالت جديدة بالنسبة لألمانة

تناولوا هذا املوضوع  CNS ـفريقيا فعًال فإن ممثل الأب جنو 
وهناك العديد م   ،لجنة الفرعيةليف عرضهم الشفوي أمام ا
هذه املسألة استخدام شأن بالعناصر والتحديات 

ولك  األمانة ميك  أن تعد ورقة م  هذا النوع  ،التكنولوجية
لو رأت الوفود أ�ا تكتفي باملعلومات  ،لو طلبت الوفود

فهذا أمر  ،ليت قدمها ممثل األمانة أثناء هذه الدورةالشفوية ا
إما أ�ا  .جيد وبالتايل ال داعي إلعداد ورقة للسنة القادمة

األمانة مستعدة  .األمر مرتوك للوفود ،ورقة أو ال نقدم ورقة
أن تعد ورقة بشأن ما ينطوي عليه البث الشبكي للضرورات 

 م  نتائج. إذاً عليكم البدء يف هذا املوضوع.

 (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .اجلمهورية التشيكية هلا الكلمة

(ترمجة (اجلمهورية التشيكية) كوبال ف.  السيد 
شكرًا جزيًال سيدي الرئيس، ال  فورية م  اللغة اإلنكليزية)

ولك  علينا أن  ،أود أن أخوض يف تفاصيل هذه املسألة
 ،ننظر إىل هذه املسألة بكل حذر وجدية فلها آثار كثرية

أن تعد األمانة ورقة تتناول كل وبالتايل أؤيد اقرتاح األمني 
دمة للجنة الفرعية عرض على الدورة القااجلوانب املختلفة لتُ 

وبالطبع حيق لكل وفد أن  .وأال نتوصل إىل قرار مستعجل
أعتقد أن اقرتاح األمني اقرتاح حكيم  ،يقدم اقرتاحه

 ويستحق القبول.

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
للجمهورية التشيكية على تعليقها، إذًا يف غياب أي تعليق 

 التحضريات للجزء التذكاري. يمميكننا أن ننتقل إىل ج

 .اعتمدت ،نالفقرة سبعة ومخسو 

 .أقرت ،ما م  اعرتاض ،الفقرة مثانية ومخسون

اجلزائر هلا ، هذه الفقرة، الفقرة تسعة ومخسون
 .الكلمة

(اجلمهورية اجلزائرية السيد م. أوزيروهاني 
شكراً الدميوقراطية الشعبية) (ترمجة فورية م  اللغة الفرنسية): 

بل أذكر  ،نيسيدي الرئيس، ال أتناول الفقرة تسعة ومخس
فريقيا أثناء مناقشاتنا حول هذا أدم م  جنوب باقرتاح قُ 

اء اليت املوضوع بشأن إشراك خبري إفريقي يف جمموعة اخلرب 
تناولت هذه املسألة، أذكر فقط بذا االقرتاح وأن يؤخذ 

 ذلك يف االعتبار أثناء التحضريات.

يف ): (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزيةالرئيس 
 .أي تعليق آخر يف الفقرة تسعة ومخسني غياب

وهي غري  ،وهي الفقرة األخرية ،الفقرة ستون
 .أقرت ،ما م  اعرتاض ،موجودة يف النص العريب

هناك  قبل أن نبلغكم بالصيغة النهائية للتقرير
بعض الفقرات اليت أعدتا األمانة، فقرة أخرى ناقشناها 

هناك فقرة واحدة متبقية وهي  ولك  مل نعتمدها حىت اآلن.
 .حمصلة مشاورات بني وفدي إيطاليا وفنزويال
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 .األمني له الكلمة

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):
شكراً سيدي الرئيس، أوًال حىت تعرف الوفود ما يرد اآلن يف 

احلايل سوف يعدل على يف الوقت  ،الفقرة اثنني وأربعني
نة الفرعية رأى بعض الوفود أن دورات اللج ،النحو التايل

هذا هو  .تصر مث يستمر النص كما هوقالقانونية ينبغي أن ت
 .اجلزء األول

فالتسلسل على النحو  ،واآلن بالنسبة للتسلسل
هذه الفقرة اثنني وأربعني سوف تصبح الفقرة سبعة  ،التايل

 اءالفقرة األوىل حتت اجلزء ب وثالثني مكررًا وسوف تكون
يعة سوبعد ذلك سوف نورد فقرة جديدة  ،املسائل التنظيمية

مكررًا ثانيًا وهو ما تاله مندوب فنزويال وج املوافقة  وثالثني
وبعد ذلك النص يبقى كما هو يف هذا اجلزء، شكراً  .عليه

 للسيد الرئيس.

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 إذاً نكون بذلك قد اعتمدنا تقرير اللجنة برمته.، لألمانة

 .الكلمة لألمانة،  ننتِه بعدمل

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
  لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

سوف تقوم األمانة اآلن باإلشارة إىل ، شكرًا سيدي الرئيس
رير ختص األجزاء السابقة م  التق ،بعض املسائل العالقة

 ،هو اجلزء األول م  مشروع التقريرو  L.284أوالً، الوثيقة 
حتت قسم التبادل العام لآلراء هناك اقرتاح بإضافة فقرة 

حتت ثانيًا التبادل العام  ،جديدة وتكون مخسة عشر مكرراً 
إن ، واالقرتاح هو على النحو التايل L.284لآلراء الوثيقة 

مسني العتماد اللجنة الفرعية الحظت بارتياح الذكرى اخل
اجلمعية العامة لإلعالن حول التعاون الدويل يف استكشاف 
واستخدام الفضاء اخلارجي لصاحل ومصلحة مجيع الدول مع 

وسوف نورد  .األخذ يف االعتبار احتياجات البلدان النامية
أنتم تعرفون أن هذا و  ،ي هلذا اإلعالنز اإلشارة أي رقم الرم

 شكراً ، benefit declaration، ما نسميه بإعالن املنافع
 سيدي الرئيس.

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
لألمني على هذا اإلدالء، هل م  تعليق آخر يسأل 

 .اعتمدتحسناً ليس هناك م  اعرتاض الرئيس؟ 

 .الكلمة لألمانة ،... هل هناك

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

إنين أقرتح فقرة كي  L.284/Add.1فيما يتعلق بالوثيقة 
دخل على القسم اخلاص للتبادل العام للمعلومات حول تُ 

تتذكر  .احلطام الفضائياآلليات الوطنية اخلاصة بتخفيف 
الوفود املناقشة اليت دارت أمس عند اعتماد هذا القسم م  
التقرير وحقيقة أن االقرتاح املقدم م  اجلمهورية التشيكية  

وم  أجل اإلحالة إىل  ،دم يف إطار البند العاشركان قد قُ 
املعرب عنها يف خصوص هذا الفقرة اخلاصة باآلراء 

يف مكرر ة واحد وأربعني نقرتح إدخال الفقر  ،االقرتاح
الضميمة األوىل واليت  ،الصفحة اخلامسة يف هذه الوثيقة

سجلت اللجنة الفرعية اقرتاحًا مقدم ، يكون نصها كالتايل
والوارد يف الوثيقة  ،م  جانب اجلمهورية التشيكية

A/AC.105/C.2/L.283، إن موجز اآلراء املعرب  .نقطة
م   عنها خبصوص هذا االقرتاح يرد يف الفصل إحدى عشر

 شكراً يا سيادة الرئيس. هذا التقرير.

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
لألمانة على هذا التقدمي هلذه الفقرات، هل لديكم 

نكون قد اعتمدنا مل يك  هناك م  اعرتاض؟  نإ ؟تعليقات
 .أعطي الكلمة للسيد ممثل اجلزائر هذه الفقرة.

(اجلمهورية اجلزائرية السيد م. أوزيروهاني 
شكراً الدميوقراطية الشعبية) (ترمجة فورية م  اللغة الفرنسية): 

بعد إذنكم أود العودة إىل الفقرة تسعة ، يا سيادة الرئيس
أعرب ع  آراء ممثلة م  ، Add.1، هذه الوثيقة عشر يف

هناك كان   هذه الفقرة إال أنبجانب وفد بالدي فيما يتعلق 
 first comeلـ ن هذا املفهوم أفرق طفيف هو أننا ال نعترب 

first serve  قرتح بأن نغري صياغة أوهلذا السبب  ،كمبدأ
أعرب ع  رأي  .اجلزء األول يف هذه الفقرة التاسعة عشرة

األرض بالنسبة لمدارات الثابتة مفاده أن استخدام الدول ل
على أساس مبدأ األولوية باألسبقية كان غري مقبول والبقية 

 بدون تغيري.
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أشكر  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
إذاً ، ليس هناك م  تعليق حول اقرتاح اجلزائر، اجلزائر ممثل

 .أعطي الكلمة لألمانة .يعتمد

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الفضاء اخلارجي) (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):

 Add.2هناك أيضًا اقرتاح بتعديل الفقرة العاشرة يف الوثيقة 
 مشروع الربوتوكول.اجلزء املتعلق باليونيدوا و 

 (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .الكلمة إليطاليا ،إيطاليا

(اجلمهورية اإليطالية) السيدة أ. باستوريللي 
فيما يتعلق بالفقرة  شكراً،(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية): 

يود وفد بالدي أن يلتمس  ،العاشرة يف الضميمة الثانية
كست آراؤها على هذه الفقرة العاشرة  تعاون الوفود اليت عُ 

وذلك لعدم املساس  ،كي يعكس مبزيد م  التوازن آراءها
أو م   ،الربوتوكولباملفاوضات اليت ما زالت جارية حول 

أجل عدم املساس مبركز املفاوضات أود أن أقرتح التعديالت 
مع  بعض الوفود أنأت ر التالية مبوافقة الوفود املعنية بالطبع، 

مواصلة تأييد أهداف الربوتوكول اخلاص باملوجودات 
الفضائية يف الصيغة املبينة م  قبل ميك  إدخال حتسينات 

 ة الفقرة بدون تغيري.وبقي ،على نص الربوتوكول

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
حسناً، هل ميك  لك يا ممثلة إيطاليا أن تقرتيب  ،إليطاليا

 .فريقياأأعطي الكلمة جلنوب  م  األمانة بنصك؟

جنوب مجهورية (سيكهوال  ب.ب. السيد 
يا سيادة شكرًا  :(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية)أفريقيا) 
ي فيما يتعلق بالوثيقة الضميمة أود اإلعراب ع  رأ، الرئيس
 الفقرة تسعة وثالثني. ،الثالثة

عفواً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
ضي إىل بند آخر إننا نعاجل بعد اقرتاح عفوًا قبل أن من

إيطاليا، هل هناك أي تعليق آخر م  الوفود على اقرتاح 
اقرتاح  اعتمد ،إن مل يك  هناك أي اعرتاض ؟ممثلة إيطاليا
 .ممثلة إيطاليا

 .والكلمة اآلن جلنوب إفريقيا

جنوب مجهورية (سيكهوال  ب.ب. السيد 
شكرًا يا سيادة  :(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية)أفريقيا) 
 الفقرة تسعة Add.3إن األفكار الواردة يف الوثيقة ، الرئيس

 .وثالثني قد توسعت فيها وفود شىت وخباصة وفد اجلزائر
وكان الرأي أن التقييم ميثل عبئًا ماليًا ثقيًال على البلدان 

هذه العبارة ال تعكس اقرتاحات  ،خاصة البلدان النامية
ميثل عبئاً ذلك ولكننا قلنا أن  ،البلدان النامية هنا يف فيينا

 .نقطة ،مالياً ثقيالً على الدول األعضاء

شكراً (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 .ممثل فرنسا فريقيا على هذا التعليق.أجلنوب 

(اجلمهورية الفرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
حيث أن ، شكراً يا سيادة الرئيسفورية م  اللغة الفرنسية): 

ا إ� ،الفقرة تسعة وثالثني تعكس بيانًا قدمه وفد بالدي
ا يف �اية املناقشة بعد نعبارة تفوه با وفد بالدي وإن

جلسات دورات أو االستماع إىل آراء كثرية حول مدة 
ان نامية عديدة قد اللجنة القانونية وبعد أن تكون بلد

(يتوقف املندوب  ؟كيف يل أن أعرب ع  ذلك  ،شرحت أن
أن مقتضى حشد عدد كاف م  املندوبني اآلتني م  قائًال) 

إن كل ذلك  ،العاصمة وتعبئة املندوبني املوجودي  يف البعثة
معًا كان ميثل عبئًا ماليًا مكلفًا خاصة مل تستخدم كل 

عدة  وإنين أعلم أن هناك وفود .اجللسات والوقت املتاح لنا
لذا عندما عربت ع  رأيي بعد و قد ذهبت إىل ذلك 

 جلسات عدة فكان ذلك يعكس وجهة النظر تلك.

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
هل هناك آراء أخرى؟  ملمثل فرنسا على هذه التعليقات.

 .فريقياأممثل جنوب 

جنوب مجهورية (سيكهوال  ب.ب. السيد 
إنك حمق على  ):(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزيةأفريقيا) 
نعم يا سيادة الرئيس ولك  الفكرة ، ممثل فرنساما قاله ضوء 

على أية  ظ،و ظيف موقف غري حمهي دائماً أن البلدان النامية 
 .حال ال يهم

شكراً  (ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية):الرئيس 
 فريقيا على هذا التعليق.أجلنوب 
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أيها املندوبني املوقري  اعتمدنا اآلن كل األجزاء 
وهل يل أن أعترب أن اللجنة القانونية تود  ،العالقة يف تقريرنا

أعطي  ؟رها بشكل مكتمل يف صيغته املعدلةاعتماد تقري
 .الكلمة للسيد ممثل فنزويال

(مجهورية فنزويال البوليفارية) السيد م. كاستيللو 
شكراً يا سيادة ): واإلنكليزية (ترمجة فورية م  اللغة اإلسبانية

إننا نود قبل اعتماد كل أجزاء التقرير أن نشري إىل ، الرئيس
ئتني وأربعة م ،L.284/Add.3إذًا الوثيقة  ،الضميمة الثالثة

ومثانني الضميمة الثالثة، نود أن نضيف واحد وثالثني مكرر 
 . األمانةوسوف أقرأ النص باإلنكليزية مث سوف أحيله إىل 

لخطوط نوين لالقاقييم أعرب ع  رأي مفاده أن الت
اإلرشادية لتخفيف احلطام ينبغي أن تقوم با اللجنة الفرعية 

وإنه  ،رحالتاليف وقت بأسرع ما ميك  بدف كفالة جناح 
ونية يف اللجنة الفرعية م  أجل ينبغي تشجيع مناقشة مضم

جمال كل الدول مبا يف ذلك اليت تس  تشريعات غطية ت
 ئي.وطنية يف جمال ختفيف احلطام الفضا

شكراً  :(ترمجة فورية م  اللغة اإلنكليزية)الرئيس 
هل هناك أي تعليق؟ إن مل يك  هناك أي  ممثل فنزويال.

 .اعتمد هذا النص ،اعرتاض

واآلن هل يل أن أعترب أن اللجنة القانونية تود 
 ،اعتماد تقريرها يف صيغته املعدلة؟ ال أمسع أي اعرتاض

 .اعتمد

 الدورةختتام ا

قبل اختتام هذه الدورة للجنة  ،املندوبون املوقرون
أود أن أشكركم مجيعًا على  ،سنيلدورة اخلما ،القانونية

تعاونكم ودعمكم املقدم يل خالل مدة عملي ورئاسيت 
 وسوأود أن أشكر أيضًا األمني السيد نيكال .لسنتني

مان ومعاونيه على مساعدتم يف عملي ويف عمل دهي
وآمل أن ميتد هذا التعاون إىل املستقبل  ،اللجنة الفرعية

لنجاح يف أنشطتكم وأمتىن لكم رحلة طيبة إىل وطنكم وكل ا
 املستقبلية.

واآلن أعل  اختتام االجتماع الثام  والثالثني بعد 
الثمامنائة للدورة اخلمسني للجنة الفرعية القانونية حول 

 االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي.

 [تصفيق يدوي يف القاعة]

 ٤٤/١٢اختتمت اجللسة يف حوايل الساعة 


