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   في األغراض السلمية
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 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 10/15افتتحت الجلسة الساعة 

أعل!!!!ن افت!!!!تاح الجلس!!!!ة الس!!!!ابعة     : الرئFFFFيس 
قبل أن . والثالثي!ن بع!د الستمئة للجنة الفرعية القانونية       

 ن!بدأ الم!داوالت أود أن أش!رح لك!م ب!رنامج أعمال!نا لما         
 .تبقى من هذه الدورة التاسعة والثالثين

بع!!د ظه!!ر ال!!يوم نس!!تأنف ون!!رجو أن نخت!!!تم       
م!!راجعة : ال!نظر ف!ي الب!ند التاس!!ع م!ن ج!دول األعم!ال      

وفي أعقاب ذلك وبعد االستماع . مفه!وم دولة االطالق  
ال!!!ى أي ب!!!يان ع!!!ام بش!!!أن الب!!!ند العاش!!!ر م!!!ن ج!!!دول    

 ف!!ي المق!ترحات لب!نود جدي!دة للج!نة الفرع!ية     : األعم!ال 
دورته!!ا األربعي!!ن، س!!وف نعل!!ق حي!!نذاك اج!!تماعات       
اللجنة الفرعية لكي تتواصل المشاورات غير الرسمية 
بش!!أن ج!!دول أعم!!ال ه!!ذه اللج!!نة الفرع!!ية ف!!ي الس!!نة      

 .القادمة

وبع!د االن!تهاء م!ن المش!اورات غ!ير الرسمية            
أود أن أعيد انعقاد اللجنة الفرعية لكي نستأنف ونختتم 

وبعد المشاورات  . بع!د ظه!ر ال!يوم     بح!ث الب!ند العاش!ر       
م!!ع األعض!!اء أود أن أح!!يطكم علم!!ا ب!!أن آ!!ل الجه!!ود    
س!وف ت!بذل لك!ي نتمكن من اقرار التقرير في اجتماع            

ولك!!ن ق!!د يك!!ون م!!ن المح!!تمل أن بع!!ض   . ص!!باح الغ!!د
. الوث!!ائق ال ت!!توفر اال ف!!ي وق!!ت م!!تأخر م!!ن ي!!وم غ!!د     

وه!!ناك اح!!تمال بعق!!د اج!!تماع قص!!ير بع!!د الظه!!ر لك!!ي  
 .للمسات األخيرة على عملية اعتماد التقريرنضع ا

 .نستأنف اآلن بحث البند التاسع 

 9الب!!ند ( )تFFابع( � المطلقFFةدولFFة ال�مFFراجعة مفهFFوم 
 )من جدول األعمال

 الم!!تحدث الوح!!يد عل!!ى قائمت!!ي ه!!و  :الرئFFيس 
 .وفد الواليات المتحدة األمريكية

): الوالي!ات الم!تحدة األمريكية    (السFيد آFروك      
شكر اللجنة للسماح لنا بأن ندلي ببيان ثان،        أش!كرك وأ  

 .وسوف أتوخى االيجاز
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لق!!د فك!!رنا ف!!ي المس!!ائل الت!!ي ط!!رحها رئ!!يس     
دار نق!!اش طوي!!ل بش!!أن فك!!رة بل!!ورة   . الف!!ريق الع!!امل 

. تفس!!!!يرات م!!!!تفق عل!!!!يها ألج!!!!زاء م!!!!ن المع!!!!اهدات   
وألسباب شرحها فقهاء القانون الدولي في هذه القاعة، 

 ه!!!و األس!!!لوب الص!!!حيح   ف!!!ان مفه!!!وم التفس!!!ير ل!!!يس  
بالنس!بة للقانون الدولي فان    . لوص!ف م!ا ن!ود أن نفعل!ه        

التفسير يعد نشاطا قانونيا مهيكال محددا وينطوي على 
التطب!!!يق المنض!!!بط للقواع!!!د القانون!!!ية للتفس!!!ير الت!!!ي    
ص!!درت ع!!ن محكم!!ة الع!!دل الدول!!ية ولج!!نة الق!!انون       

. الدول!ي وتكرس!ت ف!ي مع!اهدة فيينا لقانون المعاهدات         
ذا ال!!نوع م!!ن التحل!!يل ل!!يس ه!!و المج!!ال ال!!ذي يمك!!ن  ه!!

 .للجنتنا الفرعية أن تحقق تقدما آبيرا فيه

مهمتنا هي أن . علي!نا أن نحق!ق أآ!ثر م!ن ذلك      
نبح!ث مفه!وم الدول!ة المطلق!ة ليس بشكل نظري ولكن        
آم!!ا ينجل!!ي م!!ن خ!!الل ال!!تجربة الواقع!!ية والظ!!روف      

د علي!!!نا أن نت!!!ناول ممارس!!!ات دول!!!نا ع!!!ن   . الم!!!تطورة
وباالس!!!تفادة م!!!ن ه!!!ذه ال!!!تجارب يمكن!!!نا أن . االط!!!الق

نق!!رر م!!ا اذا آان!!ت الممارس!!ات أو الم!!ناهج فعال!!ة أو      
. عل!ى العك!س م!ن ذلك هل هناك احتياجات لم تستوف       

م!ثل ه!ذا التحل!يل يوف!ر لل!دول أساس!ا متينا للتحقق من             
آيف!ية تطب!!يق مفه!وم الدول!!ة المطلق!!ة وأي!ن نح!!تاج ال!!ى    

 أدوات الش!روع ف!ي هذا العمل      ان. م!زيد م!ن االمت!ثال     
 .يمكن أن تتوفر بسهولة

أود أن أطلب من األمانة أن تقدم لنا أداة مفيدة  
األمان!!ة ت!!بلور ق!!اعدة ب!!يانات ح!!ول التش!!ريعات . للغاي!!ة

الوطن!ية ذات الص!لة ون!ود أن نس!أل األمانة أن تعد لنا          
ورق!!!ة ت!!!ورد العناص!!!ر األساس!!!ية لتش!!!ريعات ال!!!دول    

. ظم ال!!دول أنش!!طة الفض!!اء  الوطن!!ية توض!!ح آ!!يف ت!!ن  
يض!اف ال!ى ذل!ك المعلوم!ات ع!ن الممارسات المشتقة            
م!ن الع!روض الت!ي اس!تمعنا اليها، آذلك أي معلومات            

. اض!افية أو مس!اعدة يمك!ن أن تقدمه!ا الدول األعضاء          
توف!ر ه!ذه الورق!ة منطلقا لمناقشاتنا في السنة الماضية      
لك!!ي نح!!دد السياس!!ات والممارس!!ات المستص!!وبة وأي!!ة  

ال يع!د ذل!ك عم!ال تفس!يريا ي!ا سيدي           . غ!يرات مح!تملة   ت
ال نق!!ول ان ه!!ذا م!!ا ينبغ!!ي عل!!ى ال!!دول أن      . الرئ!!يس
لسنا قضاة نحكم على الدول ولكن قد نتمكن من      . تفعله

بل!ورة مجموع!ة م!ن المالحظ!ات تعك!س رأي الخبراء       
 .هنا بالنسبة لما ينبغي أن تفعله الدول

أعتقد أن  أرجو أن يلقى هذا االقتراح القبول و       
ه!ذا العم!ل المطل!وب م!ن األمان!ة ممك!ن وسوف يعود              

 .بالنفع علينا جميعا

ش!!كرا للوالي!!ات الم!!تحدة األمريك!!ية : الرئFFيس 
لش!رحك موقف بالدك من حيث موضوع التفسير وقد         
وجه!!ت طل!!با لألمان!!ة ل!!تعد ورق!!ة تح!!دد ف!!يها العناص!!ر  
األساس!ية للتش!ريعات الوطن!ية ف!ي مج!ال الفضاء، أي            

. الت!ي تراها األمانة تشرح ما تقول به الدول        العناص!ر   
 .واألمانة دونت هذا الطلب وشكرا لك من جديد

ه!!ل ه!!ناك أي وف!!د آخ!!ر ي!!ود أن ي!!تطرق ال!!ى    
 .البند التاسع من جدول أعمالنا؟ اليونان

أود أن أع!!!ود ): ال!!!يونان(السFFFيد آاسFFFابوغلو  
أوال، . ه!!ناك نوع!ان م!ن التفس!!ير  . ال!ى مفه!وم التفس!ير   

المنصوص عليه في اتفاقية قانون المعاهدات، التفسير 
ه!ناك تفس!ير آخ!ر وهو ما      . أي آ!يف تفس!ر االتفاق!يات      

 م!!ن ال!!نظام 33ي!!تم ف!!ي محكم!!ة الع!!دل الدول!!ية، الم!!ادة 
 .األساسي، والمحافل القضائية أو التحكيمية الدولية

ه!ناك بالط!بع أيض!ا التفس!ير الذي ينعكس في             
أم!!ا .  دول!!يةممارس!!ات ال!!دول ع!!ندما تط!!بق مع!!اهدات  

سلوك الدول عندما تطبق المعاهدات، فهذا هو عنصر        
ل!يس فق!ط قانون!ي ب!ل أيضا اجتماعي سياسي من أجل             
تفس!ير المع!اهدة وفق!ا للظ!روف المنص!وص عليها في            

المسألة . معاهدة فيينا أو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات      
ليس!ت مس!ألة تفس!ير مع!اهدات حيث ترد عبارة الدولة        

 .المطلقة

وه!نا أتف!ق مع ما قاله زميلي األمريكي اآلن،           
أي آ!!!يف ت!!!نظر ال!!!دول ال!!!ى ه!!!ذا المفه!!!وم وم!!!ا ه!!!ي    
الح!!االت الت!!ي ي!!ندرج تح!!تها مفه!!وم الدول!!ة المطلق!!ة        

وانني أتفق أن هذا النوع ال صلة . اتصاال بالممارسات
فالدول وحدها هي   . له باختصاص هذه اللجنة الفرعية    
اآم الدول!!ية ف!!ي حال!!ة  الت!!ي تفس!!ر أو المحكم!!ة أو المح!! 

 .المنازعات

ش!!كرا لم!!ندوب ال!!يونان عل!!ى ب!!يانك : الرئFFيس 
 .بلجيكا. بشأن هذا الموضوع

اق!!تراح الوالي!!ات   ): بلج!!يكا (السFFيد ماييFFنس    
الم!تحدة اق!تراح ب!ناء للغاي!ة، خصوصا بالنسبة للوثيقة           
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المطلوب!!ة م!!ن األمان!!ة الت!!ي تق!!دم ل!!نا ج!!ردا، ان ج!!از      
ة الم!!!!!تعلقة باألنش!!!!!طة الق!!!!!ول، للتش!!!!!ريعات الوطن!!!!!ي 

ونح!!!ن نواف!!!ق أيض!!!ا عل!!!ى أن مص!!!طلح      . الفض!!!ائية 
التفس!!ير مص!!طلح ينبغ!!ي أال نس!!تعمله؛ فه!!و محف!!وف     

. ولك!ن ن!رجو أن تتناول المناقشة التوضيح       . بااللت!باس 
ل!!م ن!!تكلم ع!!ن التفس!!ير ب!!ل التفس!!يرات الممك!!نة لمفه!!وم  

نح!!ن ال ن!!ود أن نحس!!م ه!!ذه المس!!ائل   . الدول!!ة المطلق!!ة 
لنعرف ما هي . ألق!ل نط!رح هذه المسائل     ولك!ن عل!ى ا    

التفس!يرات المخ!تلفة الموجودة حتى نقنع دولة أن تقبل    
عل!ى س!ن قواني!ن ف!ي مج!ال األنش!طة الفضائية، علينا              
أن نش!رح له!ذه الدول!ة م!ا ه!ي التزاماتها على الصعيد            

 .الدولي

. وينبغ!ي أيضا أن تفهم الدولة هذه االلتزامات        
ي المحف!!ل المناس!!ب ال!!ذي اذن، ه!!ذه اللج!!نة الفرع!!ية ه!!

اذن، نح!!!ن . يمك!!!ن أن يق!!!دم التوض!!!يح له!!!ذه المس!!!ائل  
نتماشى تماما مع اقتراحات الواليات المتحدة ونود أن         
نك!!رر حرص!!نا عل!!ى أن ن!!رى مس!!ألة التوض!!يح ول!!يس 
التفسير لمفهوم الدولة المطلقة، وأن يعالج هذا المفهوم     

 .في الفريق العامل

 .ان لها الكلمةالياب. شكرا لبلجيكا: الرئيس 

ان ع!!!!!روض ): ال!!!!!يابان(السFFFFFيد آينوشFFFFFيتا  
م!نظومات االط!الق ومش!اريع االط!الق الت!ي اس!!تمعنا      
ال!يها ه!ذا الع!!ام ش!احذة للتفك!ير ون!!ود أن نحص!ل عل!!ى      
آخ!ر المعلوم!ات ع!ن ه!ذه المبادرات الجديدة لالطالق           
والتداب!!ير القانون!!ية الم!!تخذة ف!!ي ال!!دول المخ!!تلفة وذل!!ك 

.  المكرس!!!ة ف!!!ي مع!!!اهدات الفض!!!اء لكفال!!!ة المس!!!ؤولية
ونظرا ألن االستعراض يتم وفقا لخطط العمل الثالثية      
المع!!!تمدة ف!!!ي الس!!!نة الماض!!!ية، ف!!!ان وف!!!دي ي!!!رى أن   

وبمقتضى عنوان . المناقشة ينبغي أن تتم خطوة خطوة
م!!راجعة مفه!!وم الدول!!ة المطلق!!ة آم!!ا ي!!رد ف!!ي اتفاق!!ية     

جسام المس!ؤولية الدول!ية عن األضرار الناجمة عن األ        
الفضائية واتفاقية تسجيل األجسام المطلقة الى الفضاء       

 .الخارجي آما تطبقهما الدول والمنظمات الدولية

فف!!ي الس!!نة القادم!!ة س!!وف نس!!تعرض آ!!!يف       
تط!!بق ال!!دول األعض!!اء مفه!!وم الدول!!ة المطلق!!ة ض!!من  

ومن هذه الزاوية، فان عروض هذا      . أنشطتها الداخلية 
 ع!!!ن التداب!!!ير الت!!!ي الع!!!ام توف!!!ر ل!!!نا معلوم!!!ات مف!!!يدة 

وف!ي السنة القادمة علينا أن      . اتخذته!ا ال!دول األعض!اء     
نس!!تغل الفه!!م ال!!ذي توف!!ر ل!!نا بع!!د ه!!ذه المحاض!!رات       

فمن األهمية بمكان أن نرآز المناقشة في      . والع!روض 
وف!!ي ه!!ذا . الس!نة القادم!!ة عل!!ى أس!!اس ن!تائج ه!!ذا الع!!ام  

ع الشأن فان وفدي يؤيد اقتراح الواليات المتحدة ونتطل
 .الى مناقشات بناءة ومثيرة في السنة المقبلة

ش!!كرا لمم!!ثل ال!!يابان الس!!هامك ف!!ي  : الرئFFيس 
ه!ل ه!ناك أي وف!د آخ!!ر    . مداوالت!نا ح!ول الب!ند العاش!!ر   

مندوب ألمانيا، رئيس الفريق . يرغب في تناول الكلمة   
 .العامل، يطلب الكلمة

لق!!د أص!!غيت بك!!ل  ): ألمان!!يا(السFFيد شFFروغل   
 الوالي!ات المتحدة وباألخص الطلب      انت!باه ال!ى اق!تراح     

الموج!!!ه ال!!!ى األمان!!!ة ل!!!تعد تحل!!!يال أو اق!!!تراحا وه!!!و    
 .االقتراح الذي أيدته اليابان

أذّآ!!رك أن!!ه ف!!ي أث!!ناء اج!!تماع الف!!ريق الع!!امل   
ق!دم طل!ب ال!ى األمان!ة لتجمع النصوص القانونية ذات         

ول!!!!و وافق!!!!ت اللج!!!!نة الفرع!!!!ية عل!!!!ى ه!!!!ذه     . الص!!!!لة
ن ندم!!!ج الطلبي!!!ن آ!!!ي ال تع!!!د  االق!!!تراحات، فأق!!!ترح أ

يمكن لألمانة أن ترفق    . األمان!ة أآ!ثر م!ن وثيقة واحدة       
أي نص!!وص قانون!!ية م!!ع التحل!!يل ال!!ذي طل!!به م!!ندوب  

 .الواليات المتحدة منذ لحظات

ه!ذا يعني أن األمانة     . ش!كرا ج!زيال   : الرئFيس  
 .اليونان لها الكلمة. تقدم لنا وثيقة واحدة وليس وثيقتين

: س!!ؤال س!!اذج): ال!!يونان(لو السFFيد آاسFFابوغ 
آم!ا نعرف جميعا القوانين المتعلقة بالفضاء الخارجي        

فق!در علم!ي ه!ناك ف!ي الواليات المتحدة          . ن!ادرة للغاي!ة   
وال!!!برازيل والس!!!ويد وأخ!!!يرا أس!!!تراليا، ق!!!در علم!!!ي،  

فكم!!ا أع!!رف أن الق!!انون األس!!ترالي : وبالتال!!ي أتس!!اءل
 ص!!!!فحة، آذل!!!!ك القواني!!!!ن 250يع!!!!د وث!!!!يقة حجمه!!!!ا 
 .األمريكية وثائق آبيرة

فأصدقاؤنا الفقراء في األمانة سوف ينهمكون       
ه!ؤالء المساآين في استيعاب التشريعات القائمة وهي     

ن!ود أن نع!رف ما هذا النص الذي         . مهم!ة ش!اقة للغاي!ة     
نطل!!به م!!ن األص!!دقاء األع!!زاء ف!!ي األمان!!ة؟ ه!!ذا ه!!و      

وأود أن أع!!!رف م!!!ا ه!!!و مض!!!مون   . س!!!ؤالي الس!!!اذج 
 . سوف تعدها األمانةالوثيقة التي

 ش!كرا للس!يد مندوب اليونان الموقر       :الرئFيس  
ح!ول ه!ذا الموض!وع ال!ذي يك!ون أآ!ثر تعقيدا مما آنا               
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ه!ل يمك!ن لألمان!ة أن تش!رح لنا آيف نسوي        . نتص!ور 
 .هذه المسألة

لدي!نا ب!الفعل من جانب    ): األمان!ة ( اللFه السFيد    
بع!!!!ض ال!!!!دول مجموع!!!!ة م!!!!ن التش!!!!ريعات الوطن!!!!ية  

 ال!!دول أن تكم!!ل وتس!!توفي ه!!ذه الم!!واد   وس!!نطلب ال!!ى
واذا م!!ا واجه!!نا أي . وس!!وف نعم!!ل عل!!ى ه!!ذا األس!!اس

مش!!اآل، بطب!!يعة الح!!ال س!!نطلب التوج!!يه م!!ن ال!!دول     
األعض!اء، ولكنن!ي أع!تقد أن!ه بامكان األمانة أن تضع            
وث!!!يقة ترض!!!ي الوف!!!ود بالنس!!!بة له!!!ذا الموض!!!وع، أي  
مجموع!!ة التش!!ريعات الوطن!!ية م!!ن ناح!!ية، وبع!!د ذل!!ك   
تحل!يل لمس!ألة دول!ة االط!الق وأنشطة االطالق، آيف           

 .تغطي هذه التشريعات اذن هذا الجانب

ش!كرا الس!يد مم!ثل االتحاد الروسي       : الرئFيس  
 .الموقر

أود أن  ): االتحاد الروسي (السFيد آولوسوف     
أجي!ب بايج!از عل!ى م!ا ق!يل بأن!نا عندما ننظر وندرس              

ر على  مفه!وم دول!ة االط!الق ال يمكن!نا أن نقص!ر األم            
التس!!!!جيل والمس!!!!ؤولية ألن ه!!!!ذا ال ي!!!!تفق   : مس!!!!ألتين

والواق!!!!ع ف!!!!ي مج!!!!ال الفض!!!!اء الخارج!!!!ي واألنش!!!!طة  
 .الفضائية

لق!!!د اس!!!تمعنا ال!!!ى مخ!!!تلف وجه!!!ات ال!!!نظر       
ووجدن!!ا أن الوآال!!ة األوروب!!ية للفض!!اء تعت!!بر آذل!!ك      
آدول!ة اط!الق، ولكن ما هو الوضع بالفعل في االتفاق    

 مادته السادسة على    الخ!اص بانق!اذ المالحي!ن نص في       
الجه!ة التي تقوم باالطالق ونسميها في المادة السادسة   

اذن، الوآال!!!!ة الفض!!!!ائية . م!!!!ن ه!!!!ذا االتف!!!!اق الس!!!!لطة
األوروب!!ية ل!!ن تك!!ون دول!!ة اط!!الق وانم!!ا س!!لطة تق!!وم    

 .بعملية االطالق

ان!!!نا ال نع!!!ترض عل!!!ى أن ن!!!درج ف!!!ي ج!!!دول  
 ال األعم!ال ب!ندا بع!نوان مفه!وم دول!ة االطالق ولكنني           

أحبذ ذلك ألنه يصعب أن نجد طريقنا في هذه المسائل         
وتجم!!يع التش!!ريعات ال أع!!تقد أن!!ه  . المخ!!تلفة والمعق!!دة

سيساعدنا آثيرا ولكننا على أية حال لالشتراك في هذا 
 .الجهد

أود أن أعرف ما اذا آان هناك وفد        : الرئFيس  
آخ!!!ر يرغ!!!ب ف!!!ي ت!!!ناول ه!!!ذا الب!!!ند، وه!!!ي الفرص!!!ة   

اذن، نكون بالتالي   . ال ي!بدو ذل!ك    . ل!ك األخ!يرة للق!يام بذ    

مفهوم : ق!د انتهي!نا م!ن دراستنا المستفيضة للبند التاسع     
ون!توقع الحص!ول عل!ى تقري!ر الفريق         . دول!ة االط!الق   

الع!امل المعن!ي به!!ذا الب!ند آ!!ي ن!نظر ف!!يه خ!الل جلس!!ة      
 .صباح الغد

واآلن نواص!!ل ال!!نظر ف!!ي الب!!ند العاش!!ر م!!ن       
 .العامةجدول األعمال في اطار جلستنا 

FFFFتراحات موجهFFFFاء  اقFFFFتخدام الفضFFFFنة اسFFFFى لجFFFFة ال
ألغFFراض السFلمية بشFFأن بFFنود جديFFدة  جFي فFFي ا الخار

يFFراد أن تFFنظر فFFيها اللجFFنة الفرعFFية القانونFFية فFFي       
 م!!!!ن ج!!!!دول 10الب!!!!ند ( )تFFFFابع(  دورتهFFFFا األربعيFFFFن

 )األعمال

ه!ل ه!ناك وف!!ود ترغ!ب ف!!ي     : الرئيس 
عية القانونية تناول الكلمة على مستوى هذه اللجنة الفر

ح!!!ول الب!!!ند العاش!!!ر ق!!!بل أن ن!!!رفع الجلس!!!ة أو نس!!!مح  
ال أرى عل!ى القائمة أي متحدثين      . للمش!اورات ب!العمل   

من الوفود التي ترغب في تناول الكلمة حول هذا البند 
وال أرى ح!تى ف!ي القاعة أي اشارة بأن هناك وفد من             
الوف!!ود يرغ!!ب ف!!ي ت!!ناول ه!!ذا الب!!ند العاش!!ر ف!!ي ه!!ذه     

 .المرحلة

ُأعلم!ت ب!أن هناك تقدم اضافي قد أحرز أثناء            
المش!!اورات غ!!ير الرس!!مية بالنس!!بة لمق!!ترحات تخ!!ص  
ب!نود جدي!دة ول!ذا فانن!ي أقترح عقد جلسة اضافية لهذه             

ان لم  . المش!اورات عص!ر ال!يوم وق!د يك!ون ذل!ك مفيدا            
يك!!ن لديك!!م اع!!تراض عل!!ى ذل!!ك س!!وف نعل!!ق اج!!تماع   

ش!!!اورات غ!!!ير اللج!!!نة الفرع!!!ية القانون!!!ية ويمك!!!ن للم 
الرس!مية أن تس!تمر بع!د ذل!ك بغرض االنتهاء من هذه             

 .المشاورات عصر اليوم

وبعد االنتهاء من المشاورات الرسمية عصر       
اليوم، أقترح عليكم أن نعود لالجتماع في اطار اللجنة       
الفرع!!ية القانون!!ية آ!!ي ننه!!ي نق!!اش الب!!ند العاش!!ر ف!!ي     

اقتراحات اط!ار الجلس!ة العام!ة، البند العاشر الخاص ب       
موجه!!!ة ال!!!ى لج!!!نة اس!!!تخدام الفض!!!اء الخارج!!!ي ف!!!ي   
األغ!راض الس!لمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة          

ه!!ل لديك!!م  . الفرع!!ية القانون!!ية ف!!ي دورته!!ا األربعي!!ن    
اع!!!تراض عل!!!ى العم!!!ل عل!!!ى ه!!!ذا األس!!!اس؟ ال أرى   
اعتراض!ا عل!ى ذل!ك وبالتال!ي فسوف نعلق اآلن جلسة            

ال!!ى وق!!ت الح!!ق م!!ن عص!!ر اللج!!نة الفرع!!ية القانون!!ية 
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ولك!ن يبدو أن رئيس المشاورات أو منسق هذه          . ال!يوم 
 .المشاورات السيد ممثل السويد يطلب الكلمة

سنبدأ في مشاوراتنا ): السويد(السFيد هيدمان    
 دق!يقة أي ف!ي الرابعة اال   15غ!ير الرس!مية ف!ي خ!الل      

 .عشر دقائق

أش!!!كر الس!!!يد المنس!!!ق ونعل!!!ق اآلن : الرئFFFيس 
نة الفرع!!ية القانون!!ية ف!!ي ال!!رابعة اال عش!!ر  جلس!!ة اللج!!

دق!ائق س!تبدأ مجموعة المشاورات تحت اشراف السيد        
 .ممثل السويد في مداوالتها

/20 واستؤنفت الساعة 35/15علقت الجلسة الساعة 
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: نس!!تكمل ال!!نظر ف!!ي الب!!ند العاش!!ر   : الرئFFيس 
اقتراحات موجهة الى لجنة استخدام الفضاء الخارجي       

 .لسلمية بشأن بنود جديدةفي األغراض ا

ه!!ل م!!ن وف!!د يرغ!!ب ف!!ي التعقي!!ب عل!!ى الب!!ند    
بهذا نكون قد انتهينا من النظر في جوهر        . العاش!ر؟ ال  

ولكن قبل . اق!تراحات ح!ول ب!نود جدي!دة     : الب!ند العاش!ر   

أن أص!ل ال!ى مالحظاتي الختامية اسمحوا لي أوال أن           
أش!!كر مم!!ثل الس!!ويد الموق!!ر ال!!ذي اض!!طلع ه!!و بع!!بء 

و تنسيق المشاورات غير الرسمية التي آانت    ثق!يل وه  
 .فعالة للغاية برأيي

اذن، س!أرفع جلسة اللجنة الفرعية، ولكن قبل         
ذل!ك اس!محوا لي أن أذّآرآم بأننا سنبدأ اعتماد تقريرنا    

يتعين علينا اذن أن . غ!دا صباحا في الجلسة الصباحية     
نع!تمد مشروع تقرير الفريق العامل حول مفهوم دولة         

واس!محوا ل!ي أيض!ا أن أذّآ!رآم بأننا سنبذل            . قاالط!ال 
قص!!ارى جهدن!!ا لنض!!من اع!!تماد ال!!تقرير ف!!ي جلس!!تنا     
الصباحية غدا، ولكن من الممكن أن بعض الوثائق لن       
تك!!ون م!!توافرة اال بع!!د الظه!!ر ف!!ي ف!!ترة الحق!!ة م!!ن        

لذل!ك عل!يكم أن تتن!بهوا الى أنكم قد تضطرون         . ال!نهار 
ج!ل االنتهاء   لحض!ور جلس!ة موج!زة بع!د الظه!ر م!ن أ            

 .من عملية اعتماد التقرير

. ه!!ل م!!ن اعتراض!!ات عل!!ى ه!!ذا االج!!راء؟ ال  
اذن، سنعمل حسب هذا االجراء وأرفع الجلسة ونلتقي        

 .غدا صباحا

35/16رفعت الجلسة الساعة 
   

 

  

 


