
 

، 1995ديسمبر /ول آانون األ  6 الم&ؤرخ في     50/27أي&دت الجمع&ية العام&ة، بموج&ب ق&رارها             
توص&ية لج&نة اس&تخدام الفض&اء الخارج&ي ف&ي األغ&راض السلمية بأن تزود األمانة، ابتداء من دورتها                      

ويحتوي المحضر . التاس&عة والثالثي&ن، بمحاض&ر مستنس&خة غ&ير م&نقحة، ب&دال م&ن المحاضر الحرفية             
ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&& 

 .وليست المحاضر المستنسخة منقحة أو مراجعة. مستنسخة من التسجيالت الصوتية
آم&ا أن التص&ويبات ال تدخ&ل اال عل&ى الخط&ب األص&لية وينبغي أن تدرج هـذه التصويبات في            

ـون نس&خـة م&ن المحض&ر الم&راد تص&ويبه وترس&ل موّقعـ&ة م&ن أح&د أعض&ـاء الوف&ـد المعن&ي، في غض                      
 Chief, Translation and Editorial: أس&&بوع م&&ن ت&&اريخ النش&&ر، ال&&ى رئ&&يس دائ&&رة ال&&ترجمة وال&&تحرير  

Service, Room D0708, United Nations Office at Vienna, P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria .
 .وستصدر التصويبات في ملزمة واحدة
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COPUOS/LEGAL/T.632  األمم المتحدة
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي تنسخ غير منقحمحضر مس

   في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 632 الجلسة
 00/10، الساعة 2000 أبريل/ نيسان3االثنين 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 10/10افتتحت الجلسة الساعة 

والثالثين  أعلن افتتاح الجلسة الثانية :الرئيس  
 .بعد الستمئة للجنة الفرعية القانونية للجنة الكوبوس

سوف نواصل اآلن النظر في البند الثامن من         
 .بنود جدول األعمال

 الصGكوك القانونية الدولية الخمسة      اسGتعراض حالGة   
 م&&ن  8الب&&ند ( )تGGابع( التGGي تحكGGم الفضGGاء الخارجGGي   

 )جدول األعمال

ق&&&بل أن أف&&&تح ب&&&اب ال&&&نقاش أود أن : الرئGGGيس 
أعلمك&م أن&ه ف&ي نيت&ي أن أنه&ي ال&نظر في هذا البند في                 

ول&&ذا فانن&&ي أح&&ث الوف&&ود الت&&ي     . جلس&&ة عص&&ر ال&&يوم  
لثامن أن تسجل   ترغ&ب ف&ي ال&تقدم بب&يانات حول البند ا          

أس&ماءها عل&ى قائم&ة المتحدثي&ن لدى األمانة في أسرع       
 .وقت ممكن

المتحدث األول على قائمتي بالنسبة لهذا البند        
 .من البنود هو السيد ممثل جمهورية آوريا

): جمهوري&&&ة آوري&&&ا ( سGGGوك-هGGGيونغالسGGGيد  
مع&ذرة، سيادة الرئيس، اننا سنتناول الكلمة بشأن البند          

 .بند الثامنالعاشر، ليس ال

هل . أع&تذر ع&ن هذا الخطأ     . مع&ذرة : الرئGيس  
ه&ناك وف&ود أخ&رى ترغ&ب ف&ي تناول الكلمة حول هذا            

وس&&وف نواص&&ل وننه&&ي    . الب&&ند الثام&&ن؟ ال أرى ذل&&ك  
اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك   : ال&&نظر م&&ن الب&&ند الثام&&ن   

القانون&ية الدول&ية الخمس&ة التي تحكم الفضاء الخارجي       
 .عصر اليوم

 .تاسعاآلن البند ال 

 9الب&&ند ( )تGGابع( � المطلقGGةدولGGة ال�مGGراجعة مفهGGوم 
 )من جدول األعمال
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س&&&&وف .  مفه&&&&وم دول&&&&ة االط&&&&الق :الرئGGGGيس 
ال أرى أي متحدثين    . نواص&ل النظر في هذا البند اآلن      

: ق&&د س&&جلوا أس&&ماءهم عل&&ى القائم&&ة بالنس&&بة له&&ذا الب&&ند   
وأود أن أعرف ما اذا آان هناك . مفهوم دولة االطالق

 م&&ن األعض&&اء يرغ&&ب ف&&ي ت&&ناول ه&&ذا الب&&ند  أي عض&&و
 .الواليات المتحدة األمريكية تطلب الكلمة. اآلن

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (السGيد آGروك      
انك تعمل بفعالية آاملة صباح اليوم ولدينا بيان موجز   
ن&ود أن ن&تقدم ب&ه بش&أن الب&ند التاس&ع وبامكان&نا أن نقوم          

الدالء ب&ه أيا آان األمر  بتس&ليمه لألمان&ة أو أن نق&وم ب&ا        
 .ونحن تحت تصرفكم

بامكانك أن تدلي   . األمر متروك لك  : الرئGيس  
 .بالبيان اآلن وبعد ذلك تسلم النص ان آنت تقبل بذلك

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (السGيد آGروك      
 هل أتحدث اآلن أم ال؟. لم أفهم تماما

اذا رغب&&ت ف&&ي الحدي&&ث اآلن   . نع&&م: الرئGGيس 
 .تفضل

): الوالي&ات الم&تحدة األمريكية    (لسGيد آGروك     ا 
ب&ند الهام من بنود  ان&نا نرح&ب ب&بدء العم&ل ح&ول ه&ذا ال         

 .جدول األعمال

وف&ي وقت الحق صباح اليوم سوف نتقدم في          
اطار الفريق العامل بعرض بالنسبة لصناعة االطالق       
ف&ي الوالي&ات الم&تحدة األمريك&ية وآذل&ك التداب&ير التي             

ظ&&يم وقواع&&د آاف&&ية ف&&ي ه&&ذا   وض&&عناها آ&&ي نض&&من تن 
وسيص&طحب ه&ذا الع&رض ورق&ة عم&ل توفر       . المج&ال 

معلوم&ات اضافية بما في ذلك وصف بعض االتفاقات         
المب&&تكرة لالط&&الق والت&&ي ب&&دأت العمل&&يات ف&&يها ب&&الفعل  

في . باالضافة الى اتفاقات جديدة ما زالت قيد التطوير       
ه&ذه الم&رحلة س&وف أذآ&ر فق&ط نقطتي&ن ذات صلة من             

ح&&ي القانون&&ية بالنس&&بة لتفس&&ير وتطب&&يق مع&&اهدات   النوا
 .الفضاء الخارجي

أوال، خ&&&الل نقاش&&&نا ه&&&نا علي&&&نا أن ن&&&توقع أن   
الوفود سوف تعرب عن وجهات نظرها بالنسبة لكيفية 
تفس&&&ير المع&&&اهدات الجوي&&&ة الفض&&&ائية وتطب&&&يق ه&&&ذه     

عل&&ى س&بيل الم&&ثال ف&ي األس&&بوع الماض&&ي   . المع&اهدات 
روس&ي عل&ى م&ا ي&بدو ق&د تقدم           الس&يد م&ندوب االتح&اد ال      

باقتراح بالنسبة للدولة التي تصرح باالطالق هي التي 
وال نعرف ما اذا آانت     . وفرت أو دبرت هذا االطالق    

 .آلمة الترخيص تعني نفس آلمة التدبير أو التوفير

ولك&&ن عل&&ى أي&&ة ح&&ال ه&&ذه ه&&ي وجه&&ات نظ&&ر   
ولغة . بع&ض ال&دول، ولك&ن هناك آذلك لغة المعاهدات      

دات هي التي تسود عندما يكون هناك غموض         المع&اه 
ونكم&ل هذه اللغة بالممارسات التي تقوم بها الدول في           

وه&&نا أن&تقل بك&م ال&ى ال&&نقطة    . تطب&يقها له&ذه المع&اهدات   
حصلنا على اقتراح بأننا قد نرغب في االتفاق        . الثان&ية 

تعليمات&&نا . عل&&ى تفس&&ير مح&&تمل لمفه&&وم دول&&ة االط&&الق
عرض تطب&&يق مفه&&وم دول&&ة م&&ن الكوب&&وس ه&&ي أن نس&&ت

. االط&&الق بع&&د خط&&ة العم&&ل الثالث&&ية الت&&ي وض&&عت ل&&نا 
اس&&&تعراض التطب&&&يق عل&&&ى ص&&&عيد الممارس&&&ة ول&&&يس   

 .التفسير ليس الوالية التي أوآلت الينا. التفسير

وبطب&&يعة الح&&ال، وف&&ي اتمام&&نا له&&ذه المه&&ام،      
س&وف ن&نظر في الوقائع واألوضاع التي ستنطبق فيها    

ون&رى م&ا هي تطبيقات      . والمس&ؤولية اتفاق&ية التس&جيل     
. وتنف&&يذ ال&&دول له&&ذه المع&&اهدات أو ني&&تها ف&&ي تطب&&يقها    

وعل&&&ى ال&&&رغم م&&&ن ذل&&&ك وآم&&&ا ذّآ&&&رنا الس&&&يد م&&&ندوب  
االتح&اد الروس&ي ف&ي الع&ام الماض&ي، الدول األطراف            
ف&&ي المع&&اهدات ول&&يس هي&&ئات أخ&&رى مش&&كلة م&&ن دول 
أط&&راف، عل&&ى ال&&دول األط&&راف ه&&ي بذاته&&ا أن تض&&ع  

لوب ال&&&ذي تفس&&&ر ب&&&ه المع&&&اهدات وتط&&&بق ه&&&ذه    األس&&&
 .المعاهدات من خالله

أش&&&&كر الس&&&&يد م&&&&ندوب الوالي&&&&ات  : الرئGGGGيس 
الم&تحدة األمريك&ية عل&ى ه&ذا الب&يان ح&ول البند التاسع              

وأعط&&ي الكلم&&ة اآلن للس&&يد . م&&ن ب&&نود ج&&دول األعم&&ال
 .ممثل االتحاد الروسي حول نفس النقطة

 سوف  ):االتح&اد الروسي  (السGيد آولوسGوف      
بالنس&&بة له&&ذا الب&&ند م&&ن ب&&نود ج&&دول    . ن&&توخى االيج&&از 

األعمال للجنة الفرعية القانونية، بطبيعة الحال سنعود   
الى هذا الموضوع عندما ننظر في تناول البند العاشر         

ف&&ي . م&&ن ب&&نود ج&&دول األعم&&ال ف&&ي ال&&دورة األربعي&&ن   
الوق&ت الراه&ن نح&ن ف&ي الب&ند التاس&ع أمام&نا ق&رار من            

ب الينا الكوبوس فيه أن ننظر في مفهوم        الكوبوس تطل 
 .دولة االطالق

 لدي&&نا 2000وف&&ي ال&&دورة األربعي&&ن ف&&ي ع&&ام   
ص&ياغة يمك&ن أن نع&تمدها ف&ي ذل&ك الوقت، النظر في              
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مفه&&&وم دول&&&ة االط&&&الق آم&&&ا ج&&&اء ذل&&&ك ف&&&ي االتفاق&&&ية   
وآم&&ا . الخاص&&ة بالمس&&ؤولية وآذل&&ك اتفاق&&ية التس&&جيل   

نا أن مفهوم دولة    تط&بق ال&دول ه&ذه المع&اهدات ي&بدو ل&           
 ح&&&ول  1967االط&&&الق ورد آذل&&&ك ف&&&ي اتف&&&اق ع&&&ام     

الفض&&اء وآذل&&ك االتف&&اق الخ&&اص باالنق&&اذ وربم&&ا آ&&ان    
علي&&نا أن نوس&&ع الوالي&&ة الت&&ي أوآل&&ت الي&&نا م&&ن جان&&ب    

: لج&&نة الكوب&&وس ونض&&يف ال&&ى ه&&ذه الوالي&&ة م&&ا يل&&ي      
باالضافة الى االتفاقات األساسية أو الرئيسية األخرى       

س&&نعود م&&رة أخ&&رى لمناقش&&ة ه&&ذا   . يللفض&&اء الخارج&& 
األم&&ر ع&&ندما نت&&ناول الب&&ند العاش&&ر م&&ن ب&&نود ج&&دول        

 .األعمال

أش&كر الس&يد مم&ثل االتحاد الروسي       : الرئGيس  
عل&ى ه&ذا الب&يان الخ&اص بالوالي&ة الت&ي أوآلت للجنتنا               

 .2001الفرعية في دورتها األربعين في عام 

ال أرى أي راغ&&ب ف&&ي طل&&ب الكلم&&ة بالنس&&بة     
أود أن أع&&رف م&&ا اذا . الب&&ند م&&ن ج&&دول األعم&&ال له&&ذا 

. آال. آ&ان ه&ناك من يطلب الكلمة بشأن هذا البند اآلن          
اس&&&تعراض : سنواص&&&ل ال&&&نظر اذن ف&&&ي الب&&&ند التاس&&&ع 

 .مفهوم دولة االطالق عصر اليوم

س&&وف نواص&&ل اآلن ال&&نظر ف&&ي الب&&ند العاش&&ر    
 .من بنود جدول األعمال

GGGGتراحات موجهGGGGتخدام  اقGGGGنة اسGGGGى لجGGGGاء ة الGGGGالفض
ألغGGراض السGلمية بشGGأن بGGنود جديGGدة  جGي فGGي ا الخار

يGGراد أن تGGنظر فGGيها اللجGGنة الفرعGGية القانونGGية فGGي       
 م&&&&ن ج&&&&دول 10الب&&&&ند ( )تGGGGابع(  دورتهGGGGا األربعيGGGGن

 )األعمال

س&&&وف أعط&&&ي الكلم&&&ة اآلن للس&&&يد  : الرئGGGيس 
مم&&ثل جمهوري&&ة آوري&&ا ال&&ذي س&&جل اس&&م ب&&الده عل&&ى     

 .قائمة المتحدثين

أتقدم ): جمهورية آوريا(وك  س-السGيد هيونغ   
آم&&ا س&&جل ع&&دد م&&ن    . بب&&يان موج&&ز ح&&ول ه&&ذا الب&&ند    

الوف&ود، ان&نا نواف&ق آذل&ك عل&ى أن&ه من الضروري أن          
نواص&&ل دراس&&ة القض&&ايا الخاص&&ة باس&&تعراض حال&&ة      
الص&كوك القانون&ية الدول&ية الخمسة التي تحكم الفضاء          

 .الخارجي

أود أن أذّآ&&&&رآم، س&&&&يادة الرئ&&&&يس، ب&&&&أهداف    
.  ه&&&ذه اللج&&&نة الفرع&&&ية القانون&&&ية األساس&&&ية ووظ&&&ائف

ُأعطي&ت ه&ذه اللج&نة الفرع&ية والية من جانب الجمعية       
العام&&&ة لألم&&&م الم&&&تحدة وذل&&&ك الس&&&تعراض المس&&&ائل     

ومن . القانون&ية المنب&ثقة ع&ن أنش&طة الفضاء الخارجي         
الح&&يوي أن ن&&ناقش ه&&ذه المس&&ائل وأن نس&&عى اليج&&اد       

نون&&ي الحال&&ي ف&&ي الس&&بل والوس&&ائل لتحس&&ين ال&&نظام القا
ه&ذه اللجنة الفرعية القانونية حتى وان لم نحصل على    

 .نتائج مثمرة على المدى القصير

وبش&كل خ&اص، ع&دد من الوفود، بما في ذلك            
وف&د ب&الدي، ق&د أش&ار ال&ى ضرورة استعراض أسباب             
الفش&ل ف&ي الحص&ول عل&ى ق&بول على الصعيد العالمي           

 أثاره عدد   وم&ع م&راعاة ما    . 1979التف&اق القم&ر لع&ام       
م&ن الوف&ود وبع&د أن أدلي&ت بم&ا أدليت به، أود أن أؤيد            

وأنا .  آبديل عملي  8 و   4فك&رة الجم&ع م&ا بي&ن البندين          
واث&&ق أن ه&&ذا ال&&نهج س&&وف يس&&اعدنا ف&&ي تأمي&&ن ه&&ذا       

 .القبول العالمي التفاق القمر على المدى الطويل

أش&كر الس&يد ممثل جمهورية آوريا       : الرئGيس  
 الب&&ند العاش&&ر م&&ن ب&&نود ج&&دول  عل&&ى ه&&ذا الب&&يان ح&&ول 

ل&يس ل&دي أي متحدثين آخرين على القائمة،         . األعم&ال 
ولكنني أسألكم هل هناك وفود ترغب في تناول الكلمة     
ح&&ول ه&&ذا الب&&ند ف&&ي ه&&ذه الم&&رحلة؟ الوف&&د األول ال&&ذي   
س&يتناول الكلم&ة ه&و ش&يلي وبع&ده ج&نوب افريق&يا على               

 .التوالي

د أن يعلم   وفد شيلي يو  ): شيلي(السGيد آونشا     
األمان&ة باق&تراح ش&يلي ال&ذي تقدم&ت ب&ه بالنسبة لقانون         
البي&&&ئة وق&&&انون الفض&&&اء ونس&&&حب ه&&&ذا االق&&&تراح آ&&&ي  
يع&رض ه&ذا االقتراح على الدورة القادمة للجنتكم آي           

 .تكون لدينا خطة محددة لهذا االقتراح

وذل&ك ألننا نرى أن هناك بالفعل مسائل هامة          
ال الدورة األربعين تستحق أن نضعها على جدول أعم

وم&نها اق&تراح أس&تراليا الخاص باتفاق القمر واألجرام      
الس&&&&ماوية األخ&&&&رى بس&&&&بب اف&&&&تقارنا ال&&&&ى ع&&&&دد م&&&&ن 

 .التصديقات على هذا االتفاق

أش&كر السيد مندوب شيلي على هذا       : الرئGيس  
. الب&&يان ح&&ول الب&&ند العاش&&ر م&&ن ب&&نود ج&&دول األعم&&ال   

 .جنوب افريقيا لها الكلمة
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نحن ننظر  ): جنوب افريقيا (وماتيال  السيد مك  
ف&&ي االع&&داد لمقدم&&ة موج&&زة ح&&ول ب&&ند يرت&&بط بالب&&ند       
العاش&&ر وموض&&وع يرت&&بط بالب&&ند العاش&&ر م&&ن ج&&دول      

نح&&ن عل&&ى ق&&ناعة بأهم&&ية ال&&دور األآ&&بر ال&&ذي  .أعمال&&نا
يمك&ن أن تلع&به الشرآات الخاصة الناشطة في المجال          

تسويقي ه&ذا م&ا نسميه بالجانب التجاري وال       . الفض&ائي 
لألنش&&&&طة الفض&&&&ائية بال&&&&تعاون م&&&&ع أنش&&&&طة الفض&&&&اء  

 .الخارجي األخرى

لذل&ك أحط&نا علم&ا بالخالص&ات الت&ي صدرت            
ع&&ن حلق&&ة العم&&ل ح&&ول ق&&انون الفض&&اء خ&&الل مؤتم&&ر    

ومن بين االستنتاجات التي توصلنا   . يونيس&بيس الثالث  
ال&&يها وأوص&&&ت به&&ا حلق&&&ة العم&&&ل ه&&ي مس&&&ألة حق&&&وق    

بالنسبة الينا يبدو أن حلقة .  نقلهاالملكية الفكرية وآيفية
العم&ل والمق&ترحا الص&ادرة ع&نها دّعم&ت باقتراح آخر          
أو توص&ية أخرى صدرت عن حلقة عمل سابقة آانت       
حلق&ة العم&ل ح&ول حق&وق الملك&ية الفك&رية ف&ي الفضاء               

 .الخارجي

لذل&&&ك، ان هاتي&&&ن الحلقتي&&&ن اذا رآ&&&زتا عل&&&ى     
لترآيز على مس&ألة حق&وق الملك&ية الفكرية فتكلما عن ا      

حق&&وق الملك&&ية الفك&&رية وذآ&&را أيض&&ا االتفاق&&ات ذات      
لذل&ك نح&ن ف&ي وفد جنوب افريقيا أحطنا علما            . الص&لة 

أن&&&ه ف&&&يما ف&&&ي حلق&&&ة واح&&&دة نش&&&ير ال&&&ى دور الم&&&نظمة 
ولك&&ن حلق&&ة أخ&&رى ) الوي&&بو(العالم&&ية للملك&&ية الفك&&رية 

أش&&ارت ال&&ى أنه&&ا ترغ&&ب أن ت&&نظر لجنت&&نا ف&&ي مس&&ألة    
فكرية وسوف يمكن أن ننظمها وآيف      حقوق الملكية ال  

يمك&ن أن نساعد الحكومات على سن تشريعات وطنية      
 .في هذا المجال

ش&&كرا لمم&&ثل ج&&نوب افريق&&يا عل&&ى   : الرئGGيس 
واآلن . مداخل&ته ح&ول الب&ند العاش&ر م&ن جدول أعمالنا           

هل من متحدث آخر يرغب في التعقيب على هذا البند        
 .ضلتف. بالذات؟ أرى ممثل االتحاد الروسي

لق&&&د ): االتح&&&اد الروس&&&ي(السGGGيد آولوسGGGوف  
وزع&&&&&&&ت األمان&&&&&&&ة علي&&&&&&&نا وث&&&&&&&يقة تحم&&&&&&&ل رق&&&&&&&م    

A/AC.105/C.2/L.220  مارس / آذار30، الصادرة بتاريخ
ن&تكلم نح&ن هنا عن اقتراح قدمه وفدنا الدراج         . 2000

ب&&ند جدي&&د عل&&ى ج&&دول أعمال&&نا لك&&ي يح&&ال ال&&ى ج&&دول  
 .ون&&&يةأعم&&&ال ال&&&دورة األربعي&&&ن للج&&&نة الفرع&&&ية القان  

وأش&رنا م&رارا أقل&ه مرتي&ن ال&ى ص&وابية تفسير نهجنا               
 .لهذه المسألة

نح&ن اذن ه&نا ن&ريد أن نس&تكمل وجه&ة نظرنا              
الت&ي انعكس&ت في هذه الوثيقة ووجهة النظر هذه سبق           

لذل&&ك أري&&د أن أستفس&&ر . 1997أن فس&&رناها م&&نذ الع&&ام 
ع&ن ص&وابية وض&ع اتفاق&ية دول&ية لألمم المتحدة حول             

اء الخارجي وذلك تماشيا واالتفاقية القائمة قانون الفض
 .لقانون البحار

بالط&&&بع نح&&&ن ن&&&تفهم أن ه&&&ذه المس&&&ألة معق&&&دة    
بش&كل خاص ولكنها مهمة للغاية وهذا هو فعال السبب      
ال&ذي يدف&ع ب&نا الح&راز تق&دم عل&ى م&راحل بالنسبة الى           

ولذل&ك نح&ن اقترح&نا دراس&ة هذا البند     . ه&ذا الموض&وع   
 الواقع في الدورة المقبلة يمكننا في. على ثالث سنوات

أن نرآ&ز انتباهنا على دراسة أولية لهذه المسألة لنرى        
ه&&ل أن&&ه فع&&ال م&&ن المناس&&ب أن نض&&ع اتفاق&&ية عالم&&ية      

يمك&&ن أن نت&&بادل اآلراء . وح&&يدة ح&&ول ه&&ذا الموض&&وع
حول هذا األمر ونرى ما هي حسنات وما هي مساوئ 

لف وجهات ثم يمكننا أن نرى ما هي مخت    . ه&ذه الفك&رة   
ال&&نظر الت&&ي يمك&&ن أن ُيع&&رب ع&&نها ف&&ي اط&&ار لجنت&&نا      

 .الفرعية

أشكر ممثل االتحاد الروسي الموقر     : الرئيس 
وأش&&&&&كره عل&&&&&ى عرض&&&&&ه ال&&&&&ذي ورد ف&&&&&ي الوث&&&&&يقة   

A/AC.105/C.2/L.220     وأراد ه&&و أن يفس&&ر لك&&م م&&ا ه&&ي 
لم أعد أرى أي . أفض&ل ط&ريقة لدراسة هذا الموضوع      

تال&ي أط&رح عليكم السؤال    وف&د يطل&ب الكلم&ة اآلن وبال       
 :التالي

ه&ل م&ن وف&ود ترغ&ب ف&ي التعقي&ب ح&ول هذا                
. ما من وفد يطلب الكلمة    . الب&ند م&ن ج&دول أعمالنا؟ ال       

لذل&&&ك نس&&&تكمل ال&&&نظر ف&&&ي الب&&&ند العاش&&&ر م&&&ن ج&&&دول  
اق&تراحات موجه&ة ال&ى لجنة استخدام الفضاء         : أعمال&نا 

الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية بش&&أن ب&&نود جدي&&دة     
ن تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها       يراد أ 

 .األربعين وذلك اليوم بعد الظهر

نظ&&&را للظ&&&&روف الراه&&&&نة، س&&&&أرفع الجلس&&&&ة   
العام&ة قري&با لكي أفسح في المجال أمام الفريق العامل     
الخ&اص باس&تعراض أو مراجعة مفهوم دولة االطالق          

 أوفي شروغل-ليعقد اجتماعه الثاني برئاسة السيد آاي
ولك&&ن ق&&بل رف&&ع الجلس&&ة اس&&محوا ل&&ي أن    . م&&ن ألمان&&يا 

 .أعلمكم بجدول أعمالنا لليوم بعد الظهر
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اذن، ال&&يوم بع&&د الظه&&ر أرج&&و أن نتمك&&ن م&&ن    
اس&&تكمال واالن&&تهاء م&&ن ال&&نظر ف&&ي الب&&ند الثام&&ن م&&ن       

اس&&تعراض حال&&ة الص&&كوك القانون&&ية   : ج&&دول أعمال&&نا 
. ارجيالدول&ية الخمس&ة التي تحكم أو تنظم الفضاء الخ        

ثم نستكمل النظر في البند التاسع من جدول أعمالنا ثم          
 .البند العاشر

اذن، نح&&&&اول أن ننته&&&&ي م&&&&ن الب&&&&ند الثام&&&&ن     
بع&&د ذل&&ك . ونس&&تكمل مناقش&&ة البندي&&ن التاس&&ع والعاش&&ر  

واذا س&&&&مح ل&&&&نا الوق&&&&ت ان الف&&&&ريق الع&&&&امل الخ&&&&اص  
بم&راجعة مفه&وم دول&ة االط&الق يعق&د اجتماعا برئاسة             

 .في شروغل من ألمانياأو-السيد آاي

ه&ل م&ن أس&ئلة أو تعقي&بات ح&ول ه&ذا الجدول            
 .اذن، رفعت الجلسة العامة. المقترح عليكم؟ ال

  35/10 رفعت الجلسة الساعة

 


