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 15/15افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&&&&ن افت&&&&تاح االج&&&&تماع الثال&&&&ث   : الرئFFFFيس 
 .والعشرين بعد الستمئة للجنة الفرعية القانونية

 مشارآة غير األعضاء في الدورة

قبل أن نواصل التبادل العام في اآلراء عصر  
 أخ&&بر ه&&ذه اللج&&نة بأن&&ه ف&&ي وق&&ت ال&&يوم، يطي&&ب ل&&ي أن

م&بكر ص&باح ال&يوم، ولكن ليس مبكرا بالدرجة الكافية           
الت&ي مكنت&ي م&ن أن أذآر ذلك في بياني، أقول انني قد       
تلقي&ت مراس&لة من غواتيماال تطلب فيها االشتراك في          

وب&ناء عل&ى ه&ذه المراسلة فان السيد ممثل       . اجتماعات&نا 
 بب&&يان ن&&يابة ع&&ن غوات&&يماال ق&&د م&&نح الكلم&&ة لك&&ي يدل&&ي 

مجموع&&&ة أم&&&ريكا الالتين&&&ية والكاريب&&&ي الت&&&ي تع&&&رف   
بالغ&&روالك، وذل&&ك ف&&ي اط&&ار الت&&بادل الع&&ام ف&&ي اآلراء  

 .صباح اليوم

وأطل&&ب اآلن ال&&ى اللج&&نة أن تس&&مح ل&&ي ب&&أن       
فمنح وضع مراقب   . نت&ناول ه&ذه المسألة تناوال رسميا      

غي هو من امتيازات اللجنة األم، اال أنني أشعر أننا ينب  
أن نتخذ أي قرار رسمي في هذه المسألة، بالنسبة لهذا        

. الوض&ع وبالنس&بة لوف&ود أخرى طلبت طلبات مشابهة         
ولك&ن، عل&ى أي&ة ح&ال، ان ل&م يك&ن لديكم أي اعتراض                
فانن&&&&ي أق&&&&ترح أن يواص&&&&ل الس&&&&يد مم&&&&ثل غوات&&&&يماال   
حض&وره لالج&تماعات الرس&مية للجنة الفرعية ويمكن         

ل&&ب الكلم&&ة اذا ع&&ّن له     أن يوج&&ه طل&&با ال&&ى الرئ&&يس لط
 .ذلك

ه&&&ذه ه&&&ي الممارس&&&ة الت&&&ي دأب&&&نا عل&&&يها ف&&&ي     
الس&&نوات الماض&&ية حي&&نما قدم&&ت دول ليس&&ت أعض&&اء    
مراس&&&الت ال&&&ى اللج&&&نة تطل&&&ب ف&&&يها االش&&&تراك ف&&&ي       

 .االجتماعات

. اذا ل&&&م يك&&&ن لديك&&&م اعتراض،س&&&نقرر األم&&&ر  
 .تقرر األمر
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اذن نواص&&ل اآلن الب&&ند الثال&&ث وه&&و الت&&بادل      
 .ي اآلراءالعام ف

 ) من جدول األعمال3البند ( )تابع(تبادل عام لآلراء 

لدي&نا اث&نان م&ن المتحدثين في قائمة         : الرئFيس  
وقبل أن أحيل الكلمة للمتحدث . المتحدثين عصر اليوم

األول، أش&&جع الوف&&ود األخ&&رى أن يطل&&بوا الكلم&&ة ف&&ي    
اط&&&ار الت&&&بادل الع&&&ام ف&&&ي اآلراء ان رغ&&&بوا ذل&&&ك وأن  

ي أقرب وقت ممكن حتى يكون لدينا فكرة يفعلوا هذا ف
 .عن عدد المتحدثين الذين سوف يتحدثون في هذا البند

الم&تحدث األول عص&ر ال&يوم ه&و السيد ممثل            
 .الواليات المتحدة األمريكية وأحيل اليه الكلمة

    Fيد آFالوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (وك  رالس :(
يش&&اطر وف&&دي  . ل&&ك ج&&زيل الش&&كر ي&&ا س&&يادة الرئ&&يس    

نئ&&تكم عل&&ى ان&&تخابكم ونش&&كرآم عل&&ى ب&&يانكم الزاخ&&ر ته
وأنا وبعض أعضاء الوفد لم يتح . بالمعلومات والطيب

ل&&نا فرص&&ة لق&&اء الس&&يد م&&ازالن ع&&ثمان، مدي&&رة مكت&&ب   
ش&ؤون الفض&اء الخارج&ي، وأنا أتطلع الى العمل معها          

 .ومع زمالئها في األمانة

ل&دي بع&ض المالحظ&ات الت&ي نبديها في بداية            
 .جتماعاتهذه اال

أب&دأ ب&بعض الكلم&ات ع&ن وض&ع نظام قانوني         
ونحن اذ نعد لهذا االجتماع    . للفض&اء الخارج&ي الحالي    

وحي&&نما آ&&نا نع&&د له أدهش&&نا س&&رعة الخط&&ى الت&&ي ت&&م         
تجريب مبادئ الفضاء الخارجي بها ويسعدنا أن نقول        
بص&&فة عام&&ة ان المع&&اهدات ي&&بدو أنه&&ا تؤت&&ي ثماره&&ا     

 .اوتقوم بالعمل المطلوب منه

هذه ] ?..........?] [?..........?[واسمحوا لي  
ففي األشهر األخيرة فان حكومتي قد اشترآت . األمثلة

 الخاص&&ة 1968ف&&ي موقفي&&ن ي&&تعلقان بتطب&&يق اتفاق&&ية    
وأحدهم&&ا . بانق&&اذ المالحي&&ن وع&&ودة األجس&&ام الفض&&ائية 

ي&تعلق بجسيم أمريكي وقع على شاطئ اليابان والثاني         
 وآ&&&ان ق&&&د وق&&&ع بالق&&&رب م&&&ن   ي&&&تعلق بجس&&&يم فرنس&&&ي 

 يبدو  1968وف&ي آل&تا الحالتي&ن، ف&ان اتفاق&ية           . تكس&اس 
 .أنها توفر االطار العملي لتناول هذه المواقف

. ان ه&&ذا انم&&ا يوض&&ح حق&&يقة واس&&عة ال&&نطاق     
ف&نظام المع&اهدات واالتفاقات الذي وضعه آباؤنا يعمل         
بش&كل طي&&ب وه&و يوف&&ر االط&ار للتن&&بؤ وللحماي&ة الت&&ي     

يام باألنش&&طة الفض&&ائية الت&&ي آان&&ت س&&تكون   تس&&هل الق&&
مبع&&ثا للدهش&&ة م&&نذ ثالثي&&ن عام&&ا بم&&ا ف&&ي ذل&&ك اتس&&اع      

 .األنشطة التجارية

وأود أن أق&&&ول بض&&&ع آلم&&&ات ع&&&ن دور ه&&&ذه   
ففي لجنة الكوبوس وفي هذه    . اللج&نة الفرعية القانونية   

اللج&نة، ف&ان الوف&ود بذلت جهودا آبيرة لتحسين جدول       
وم&&ن ث&&م، فان&&نا ن&&تطلع ال&&ى   . األعم&&ال وأس&&لوب العم&&ل 

العم&ل ال&ذي ينبغي انجازه في االجتماع في اطار البند           
فه&&&ذا الب&&&ند . الجدي&&&د الخ&&&اص بمفه&&&وم دول&&&ة االط&&&الق 

الجدي&&د انم&&ا يدل&&ل عل&&ى ن&&وع العم&&ل ال&&ذي ينبغ&&ي أن        
فالوالي&&ة بش&&أن ه&&ذا الب&&ند ق&&د ت&&م وض&&عها م&&ن . نواص&&له

قيت جانب لجنة الكوبوس األساسية وخطة العمل والتو
واض&حان والهدف النهائي المتوخى واضح ويلوح في        

ونأمل أن نسهم اسهاما طيبا في العمل في اطار . األفق
ه&ذا الب&ند وذل&ك ب&تعريف األعض&اء باألنش&طة الت&ي تم               
االض&طالع به&ا ف&ي الواليات المتحدة األمريكية والتي      

ومن . له&ا عالقة بهذا البند، ونتعلم مما يفعله اآلخرون        
ألنش&طة س&تتاح الفرصة وذلك للقيام بعمل     خ&الل ه&ذه ا    

 .يكون ذا قيمة لحكوماتنا

وف&&&ي الوق&&&ت ذات&&&ه فان&&&نا نس&&&تطيع أن نخت&&&بر    
ونح&دد الج&دول الجديد لألعمال وأسلوب العمل الجديد        

وعل&&ى نف&&س الم&&نوال فان&&نا ن&&تطلع ال&&ى ان&&تهاء     . للج&&نة
اللج&نة الفرع&&ية م&&ن عمله&ا ف&&ي ه&&ذا العم&ل بش&&أن الب&&ند    

عراض وض&&&ع المع&&&اهدات الدول&&&ية  الثام&&&ن وه&&&و اس&&&ت 
وه&ذا الب&ند يوضح آيفية عمل اللجنة   . الخم&س للفض&اء   

فحينما تم اعتماد هذا البند فان الحكومات قد        . القانون&ية 
] ?..........?[ح&ددت نظام&ا وبرنامجا للعمل وهذا هو     

وبنهاية اجتماعنا، . بالنسبة لهذا البند من جدول أعمالنا
 قد أنجزت العمل الذي طلبته فان اللجنة القانونية تكون

وهذا البند سوف ينتهي    . منه اللجنة الرئيسية الكوبوس   
 .بطبيعة الحال وهذا هو الحال

عل&ي أن أث&ير بع&ض المش&اغل ه&نا مع السادة               
فهناك شيء من الشك بالنسبة     . أعض&اء اللجنة الفرعية   

فيشعر البعض  . ل&دور القانونيي&ن ف&ي بل&دي وانح&يازهم         
يحاولون أن يجدوا حلوال للمشكالت ] ?..........?[بأن 

وهيئت&&&&&نا األساس&&&&&ية . دون فه&&&&&م طب&&&&&يعة المش&&&&&كالت 
الكوب&وس ق&د أوج&دت هي&ئة أو وس&يلة يمك&ن أن تواجه               
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وحينما يكون هناك . هذه المشكلة في الحاالت المناسبة
فان اللجنة تستطيع أن تخول هذه الهيئة        ] ?..........?[

القانونية دون  لك&ي تعق&د مناقشة لمناقشة الموضوعات        
أن يك&ون ه&ناك التزامات أو بمواصلة العمل أو بمزيد           

 .من العمل

وه&&ناك مش&&غل آخ&&ر أآ&&ثر أهم&&ية وه&&و ي&&تعلق    
فف&&ي مج&&االت التكنولوج&&يا . بحساس&يتنا نح&&ن المحامي&&ن 

وبالنس&&&&&بة لترآ&&&&&يز األنش&&&&&طة أو س&&&&&رعة األنش&&&&&طة   
ال&&&تجارية، ف&&&ي ض&&&وء آ&&&ل ه&&&ذا فان&&&ه م&&&ن المع&&&روف   

ل الت&&&ي توص&&&ل ال&&&&يها   وص&&&حيح مع&&&روف أن الحل&&&و   
فهناك . المح&امون ق&د تجع&ل األمور أسوأ وليس أحسن      

خبرات مضنية توضح أن حلول المشكالت من جانب        
المحامي&ن ق&د تؤدي الى عدم التغيير وتؤدي الى السير           

فه&&ناك ش&&كوك آث&&يرة ق&&د ت&&م    . ف&&ي ط&&رق غ&&ير مجدي&&ة  
االس&&&&&تماع ال&&&&&يها ف&&&&&ي عاص&&&&&متي وذل&&&&&ك اس&&&&&تجابة   

ات الت&&&&ي ت&&&&م تقديمه&&&&ا وذل&&&&ك  المق&&&&ترح] ?..........?[
الص&&&الحها وتعدي&&&ل االط&&&ار القانون&&&ي ال&&&ذي وض&&&عته 

] ?..........?[وهناك رأي وشعور    . مع&اهدات الفضاء  
من الذين تحدثت اليهم بأن النظام القانوني الحالي ليس 

 .لالصالح] ?..........?[مفلسا وليس هناك 

آمل على أية حال أنه من خالل العمل المهني  
 ت&&&ناول الموض&&&وعات الخاص&&&ة بمفه&&&وم   وم&&&ن خ&&&الل 

، فان&&نا ]?..........?[آمفه&&وم دول&&ة االط&&الق ف&&ي ه&&ذه   
س&وف ندل&ل أن المحامي&ن يمكن أن يسهموا باسهام في           

ون&&أمل أن نوض&&ح ألعض&&اء  . ظروف&&نا ووض&&عنا ال&&يوم 
اللج&&&نة األساس&&&ية وللق&&&ادة السياس&&&يين وللعاملي&&&ن ف&&&ي    

لجنة الحكوم&ة والقط&اع الخ&اص، نوضح لهم أن هذه ال    
الفرعية يمكن أن تستجيب استجابة بناءة للمهام الملقاة        
عل&ى عاتقها ويمكن أن تسهم اسهاما طيبا وذلك لزيادة         
االس&تخدام الس&لمي للفض&اء الخارج&ي بما يعود بالخير           

 .على جميع األطراف

ش&كرا للسيد ممثل الواليات المتحدة      : الرئFيس  
ي&&بة األمريك&&ية عل&&ى ب&&يانه وأش&&كره عل&&ى الكلم&&ات الط   

وأعطي . الت&ي توج&ه ب&ه للرئاس&ة وال&ى مدي&رة المكتب            
الكلم&&ة للم&&تحدث التال&&ي ف&&ي القائم&&ة وه&&و الس&&يد مم&&ثل   

 .لك الكلمة. مصر

اسمحوا لي أن أتوجه  ): مص&ر (السFيد زناتFي      
بالتح&&ية للس&&يد رئ&&يس اللج&&نة الفرع&&ية والس&&يدة مدي&&ر      

. مكت&ب ش&ؤون الفضاء الخارجي على مهامهم الجديدة        

ن االجتماع الثالث والثالثين للجنة الفرعية      في الواقع أ  
القانون&ية وق&د ج&اء تال&يا لمؤتم&ر األمم المتحدة للفضاء             
الخارج&&&&ي ال&&&&ذي عق&&&&د ف&&&&ي فيي&&&&نا الع&&&&ام الماض&&&&ي،     
اليونيس&&بيس الثال&&ث، ينبغ&&ي أن يس&&تلهم روح ال&&تعاون    
والرغ&&&&بة ف&&&&ي تش&&&&جيع النش&&&&اط االنس&&&&اني اله&&&&ادف      

لخارج&&ي الستكش&&اف واس&&تعمال واس&&تغالل الفض&&اء ا   
واألج&رام الس&ماوية، والت&ي تم التأآيد عليها في أعمال       

 .وتوصيات المؤتمر

ونح&ن م&ن جانب&نا نش&ير الى أن صياغة اطار          
وه&يكل قانون&ي م&تكامل لألنش&طة الفضائية، من خالل        
اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية، ينبغ&&ي أن يلب&&ي المتطل&&بات    
الالزم&ة الس&تمرار وتطوي&ر األنش&طة الفض&ائية ومنح           
 .جميع الدول فرصة الوصول الحر للفضاء الخارجي

وان الص&كوك الت&ي ت&م اعداده&ا من قبل األمم        
، م&&رورا 1967الم&&تحدة اب&&تداء بمع&&اهدة الم&&بادئ س&&نة 

باتفاق&&يات المس&&اعدة والتس&&جيل والمس&&ؤولية واتفاق&&ية      
القم&ر وان&تهاء باعالن&ات الم&بادئ، س&واء تلك الخاصة            

ار الص&&&&ناعية، أو بال&&&&تلفزيون المباش&&&&ر ع&&&&بر األقم&&&&   
االش&عاع ع&&ن بع&د بواس&&طة األقم&ار الص&&ناعية، تش&&كل    
ف&ي مجملها أساسا مقبوال، وان تعديلها أو اعادة النظر          
ف&ي بع&ض المفاه&يم ال&واردة به&ا يجب أن يتم في اطار          
التأآيد على القاعدة األساسية لقانون الفضاء الخارجي       

 :والتي تتمثل فيما يلي

ينبغي استخدامه  ان الفض&اء الخارج&ي ح&ر، و        
لمص&لحة الجم&يع بغض النظر عن المستوى التقني أو           

وان الفضاء الخارجي بما    . درج&ة ال&تطور االقتصادي    
ف&ي ذل&ك القم&ر واألج&رام السماوية يظل تراثا مشترآا            
للبش&&&&رية آم&&&&ا ينبغ&&&&ي أن يقتص&&&&ر اس&&&&تخدامه عل&&&&ى    
األغ&&&راض الس&&&لمية وتح&&&ريم أي&&&ة أنش&&&طة مس&&&لحة أو   

ض&&اء الخارج&&ي تعن&&ي ط&&بقا لم&&ا وان ح&&رية الف. عدائ&&ية
 واتفاق&&ية القم&&ر 1967ورد ف&&ي مع&&اهدة الم&&بادئ لس&&نة 

، ع&&دم ق&&بول أي&&ة ادع&&اءات باألولوي&&ة أو     1979لس&&نة 
بال&&تملك أو بالس&&يادة م&&ع م&&راعاة مص&&الح واحت&&ياجات    

 .الدول غير الفضائية، خصوصا الدول النامية

ل&دي بعض التعليقات العامة حول بنود جدول         
أوال، ان ادراج مفه&&&وم : ده&&&ا ف&&&يما يل&&&ي األعم&&&ال أور

ف&&ي ج&&دول أعم&&ال اللج&&نة الفرع&&ية   " الدول&&ة المطلق&&ة "
ي&&بدو ل&&نا أم&&را هام&&ا اذا اس&&تهدفنا م&&نه محاول&&ة وض&&ع     
ض&&&وابط أآ&&&ثر تحدي&&&دا بقص&&&د ض&&&مان تطب&&&يق أحك&&&ام  
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مع&اهدة المسؤولية عن األضرار الناجمة عن األجسام        
ض&&ائية الفض&&ائية، وأحك&&ام مع&&اهدة تس&&جيل األجس&&ام الف

خصوص&&ا وأن . بط&&ريقة أآ&&ثر وض&&وحا وأآ&&ثر عدال&&ة 
األنش&&طة الفض&&ائية ال ي&&تم انجازه&&ا بص&&ورة تام&&ة ف&&ي    
آث&ير م&ن األح&وال ف&ي اطار وطني محض بل يتطلب            
األم&ر تض&افر جهود متعددة من خالل التعاون الدولي           
ف&ي مج&ال تص&نيع واطالق األجسام الفضائية والتحكم          

 .ملكيتهافيها ومتابعتها باالضافة الى 

واذا آ&ان ادراج ه&ذا الب&ند في جدول األعمال            
م&&&ن ش&&&أنه أن يق&&&ود ال&&&ى اع&&&ادة ال&&&نظر ف&&&ي ال&&&تعريف  
الخ&اص بدول&ة االطالق الوارد في معاهدة المسؤولية،    
فان&نا نق&ترح أن يض&اف لهذا البند دراسة امكانية ايجاد            
آل&&&ية مل&&&زمة لحس&&&م الم&&&نازعات الخاص&&&ة باألض&&&رار   

فض&&ائية بقص&&د ادماجه&&ا ف&&ي    ال&&ناجمة ع&&ن األجس&&ام ال  
مع&&&اهدة المس&&&ؤولية ب&&&دال م&&&ن النص&&&وص االخت&&&يارية  

 .الخاصة بلجنة المطالبات

ثان&&يا، ان الفض&&اء الخارج&&ي ينبغ&&ي أن يظ&&ل      
بع&يدا ع&&ن أي&&ة أنش&&طة ق&&د ت&ؤدي ال&&ى تل&&وث البي&&ئة وم&&ا   
ي&&نطوي عل&&يه ذل&&ك م&&ن مخاط&&ر ل&&يس فق&&ط لألجس&&ام        

. االنسانيةالفض&ائية ورواد الفض&اء وانم&ا أيض&ا للبي&ئة         
لذا فان استمرار استعراض المبادئ الخاصة باستخدام   

ونتساءل عن  . مص&ادر الطاق&ة ال&نووية يبدو أمرا هاما        
امكان&ية تحوي&ل ه&ذه الم&بادئ بمناسبة استعراضها الى           
نص&وص تعاهدي&ة ع&ن ط&ريق وضعها في شكل اتفاق           

 .دولي

ثال&&ثا، ان الص&&عوبات التقن&&ية الم&&تعلقة بوض&&ع   
الخارج&&ي وللح&&د الفاص&&ل بي&&نه وبي&&ن  تع&&ريف للفض&&اء 

الفضاء الجوي تقودنا الى اقتراح وضع تعريف مؤقت 
عل&&ى أس&&اس تحكم&&ي عل&&ى أن يع&&اد ال&&نظر ف&&يه م&&رة        
أخ&&رى عل&&ى ض&&وء المس&&تجدات العلم&&ية وذل&&ك بقص&&د    
ضمان حرية الفضاء الخارجي وقطع الطريق أمام أية 

 .ادعاءات على أجزاء منه

 على بيانه   أش&كر الس&يد ممثل مصر     : الرئFيس  
وأش&&&كره عل&&&ى الكلم&&&ات الطي&&&بة الت&&&ي قاله&&&ا ف&&&ي ح&&&ق 

. الرئاس&ة وح&ق مديرة مكتب شؤون الفضاء الخارجي        
 .والمتحدث التالي في القائمة هو السيد ممثل آوبا

وف&&د آوب&&ا يس&&عده أن   ): آوب&&ا (السFFيدة لوبFFيز  
ي&&راآم تس&&ّيرون دف&&ة ه&&ذه اللج&&نة آم&&ا ق&&ال الس&&يد مم&&ثل 

ع&&&&ة أم&&&&ريكا الالتين&&&&ية   غوات&&&&يماال ن&&&&يابة ع&&&&ن مجمو  
 .والكاريبي

ويؤآ&د وف&دي عل&ى األهم&ية الت&ي نول&يها له&&ذه        
فه&ذه اللج&نة معروض     . اللج&نة وم&ا تق&وم ب&ه م&ن عم&ل           

عل&&&يها تحدي&&&ات آب&&&يرة وه&&&ي دع&&&م الم&&&بادئ القانون&&&ية 
الموج&ودة واالس&هام ف&ي تطوي&ر م&بادئ جدي&دة بالنسبة            
لل&&تعاون الدول&&ي ال&&ذي يض&&من وص&&ول ال&&بلدان النام&&ية  

 .لفضاء واالستفادة منهل

ول&ذا فان&نا ن&رى أهم&ية وض&رورة انشاء نظام             
قانون&&ي يح&&دد الش&&روط الت&&ي يمك&&ن م&&ن خالله&&ا لل&&دول  
الت&&&&ي لديه&&&&ا التكنولوج&&&&يا األساس&&&&ية أن ت&&&&نقل ه&&&&ذه      

ان التحدي الرئيسي الذي . التكنولوج&يا وم&ا يرت&بط بها    
نواجه&ه اآلن ه&و م&نع اس&تخدام تكنولوج&يا الفضاء في             

الحرب&&ية ووق&&ف س&&باق التس&&لح ف&&ي الفض&&اء األغ&&راض 
الخارج&&&&ي وال&&&&نهوض باالح&&&&ترام الك&&&&امل لالتفاق&&&&ات 

ان&&نا ن&&رى ض&&رورة  . الثنائ&&ية القائم&&ة ف&&ي ه&&ذا االط&&ار  
التأآ&&&&يد عل&&&&ى م&&&&بادئ اس&&&&تخدام الفض&&&&اء الخارج&&&&ي    
واستكش&افه بم&ا يع&ود بالخ&ير على آل الدول واضعين       

 .نصب أعيننا احتياجات البلدان النامية

وقائم&&ة .  ش&&كرا للس&&يدة مم&&ثلة آوب&&ا  :الرئFFيس 
وأتس&اءل هل  . المتحدثي&ن بش&أن ه&ذا الب&ند ق&د اس&تنفذت        

ه&&ناك م&&ن الس&&ادة األعض&&اء ي&&ود الحدي&&ث ف&&ي اط&&ار        
اذن، . الت&&بادل الع&&ام ل&&آلراء عص&&ر ال&&يوم؟ ان ل&&م يك&&ن   
 .سوف نواصل التبادل العام لآلراء غدا صباحا

أيه&ا الس&ادة، لدي&نا بع&ض الوق&ت عص&ر اليوم              
 ث&م فانن&&ي أق&ترح أن نواص&ل دراس&&ة الب&ند ال&&رابع     وم&ن 

وه&&و وض&&ع المع&&اهدات الدول&&ية الت&&ي ت&&نظم اس&&تخدام      
فه&ل ه&ناك من يود أن يتحدث عن         . الفض&اء الخارج&ي   

ه&ذا الموض&وع؟ ه&ل م&ن راغ&ب في الحديث عن البند           
اذن، سوف نواصل دراسة . ال&رابع ف&ي هذه اآلونة؟ ال     

هدات الدولية التي الب&ند ال&رابع، الوض&ع المتعلق بالمعا       
 .تنظم استخدام الفضاء الخارجي غدا صباحا

أيه&&ا الس&&ادة، س&&وف ن&&رفع ه&&ذه الجلس&&ة للج&&نة   
الفرع&&ية وذل&&ك لك&&ي نس&&مح ب&&بدء ال&&ندوة المش&&ترآة ب&&الـ 

IISL و ]?���التي أعلنتها صباح اليوم وهي ] ?.
ع&&&ن الجوان&&&ب القانون&&&ية للط&&&ابع ال&&&تجاري لألنش&&&طة    

في هذه القاعة في الساعة     وه&ي س&وف تبدأ      . الفض&ائية 
ونظرا ألننا سوف نرفع الجلسة أبكر مما آنا        . ال&رابعة 
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ن&نوي، فأق&ترح عليكم أن نبدأ الساعة الرابعة اال عشر            
دق&&ائق أو الس&&اعة ال&&رابعة اال رب&&ع ون&&توقف فق&&ط لم&&دة  
عش&ر أو خم&س عشرة دقيقة لالعداد لهذه الندوة وآمل           

ن من النمسا، أن يكون رئيس هذه الندوة، الدآتور فازا
. أرح&ب بك يا دآتور فازان    . موج&ودا بين&نا ف&ي القاع&ة       

فه&&ناك م&&ن يجل&&س . وأن&ا أع&&رف بع&&ض المتحدثي&&ن ه&&نا 
جان&به والدآ&تور ف&ان ف&نما يجلس بجواره أيضا وهناك       
الدآ&&&&تور رامج&&&&اآو وس&&&&يكون م&&&&ن بي&&&&ن المتحدثي&&&&ن   
والم&&&&&&&&تحدث ال&&&&&&&&رابع س&&&&&&&&وف يك&&&&&&&&ون الدآ&&&&&&&&تور   

]?���.?] [?���مل أن  وآ. من ايطاليا ] ?.
تأت&ي ال&ى ه&نا وأن تك&ون موج&ودة ف&ي الساعة الرابعة            

 .وربما قبل ذلك لكي تقدم تقريرها الخاص بها

وق&&بل أن أرف&&ع ه&&ذه الجلس&&ة، أود أن أخ&&برآم    
فغ&&&دا ص&&&باحا س&&&وف  . ب&&&برنامج العم&&&ل غ&&&دا ص&&&باحا  

نس&تأنف الب&ند الثال&ث وهو التبادل العام في اآلراء وأنا            

ئكم ف&&&ي قائم&&&ة  آن&&&ت ق&&&د ش&&&جعتكم عل&&&ى آ&&&تابة أس&&&ما   
المتحدثي&&ن، وأرجع&&وا أن تفعل&&وا ه&&ذا ف&&ي أق&&رب وق&&ت   

ث&م بع&د أن ننته&ي م&ن ه&ذا البند ننتقل الى البند               . ممك&ن 
ال&&&رابع وه&&&و وض&&&ع المع&&&اهدات الدول&&&ية الت&&&ي ت&&&نظم   
اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي، وان س&مح الوق&ت فاننا قد       

المعلوم&&ات الخاص&&ة  : ن&&بدأ ف&&ي دراس&&ة الب&&ند الخ&&امس   
مات الدول&&&ية الت&&ي له&&&ا عالق&&ة بق&&&انون   بأنش&&طة الم&&نظ  

وأخال أنه سوف يكون هناك من يتحدث عن        . الفض&اء 
 .هذه المسألة في البند الخامس

فه&ل لديك&م أي&ة أسئلة أو أية تعليقات على هذا              
وسوف نستأنف . رفع&ت الجلسة  . الج&دول المق&ترح؟ ال    

وش&&كرا . ال&&ندوة ف&&ي الس&&اعة ال&&رابعة اال عش&&ر دق&&ائق    
 .انتباهكمجزيال على حسن 
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