
   
، توصية جلنة استخدام ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب   ٦املؤرخ يف  ٥٠/٢٧معية العامة، مبوجب قرارها أيدت اجل       

الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية تنن توود األمانة، اتتدا  م  دورتا التاسعة والثالثني، مبحاضر مستنسخة غري 
ى ااطب املمقاة تاالنكميوية والرتمجات الشضوية لتمك اليت منقحة، تدال م  احملاضر احلرفية. وحيتوي احملار الواحد منها عم

 تُمقى تالمغات األخرى مستنسخة م  التسجيالت الصوتية. وليست احملاضر املستنسخة منقحة أو مراجعة.
اد كما أن التصويبات ال تدخل إال عمى ااطب األصمية وينبغ  أن تدرج هذه التصويبات يف نسخة م  احملار املر         

تصويبه وترسل موّقعـة م  أحد أعاـا  الوفـد املعين، يف غاـون أسبوع م  تاريخ النشر، اىل رئيس دائرة إدارة املؤمترات، 
Chief, Conference Management Service, Room D0771, United Nations Office at Vienna, 

P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austriaممومة واحدة. . وستصدر التصويبات يف 
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COPUOS/LEGAL/T.821 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية القانونية

 
 ٨٢١ اجلمسة
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١مارس /آذار ٢٨ االثنني
 ، النمسافيينا

 

 الرئيس: السيد أمحد طالب زادة (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ٠٨/١٥تحت اجلمسة يف حوايل الساعة افت

 افتتاح الجلسة

أيها  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
املندوتون الكرام، سيدايت ساديت، طاب مساؤكم، أعم  تد  
اجلمسة احلادية والعشري  تعد الثمامنئة م  جمسات المجنة 
يف الضرعية القانونية التاتعة لمجنة استخدام الضاا  ااارج  

 ألغرا  السممية.ا

 برنامج العمل

عصر اليوم جنتمع يف نطاق الندوة املتعمقة تآفاق 
جديدة خبصوص تعيني حدود الضاا  األدىن واألقصى أو 
الضاا  ... الال اجلوي األرض  والضاا  ااارج . وتعد 

حن  مدعوون مجيعًا إىل حضل  �اية هذه الندوة العممية
طعم مركو فيينا الدويل ينظمه استقبال يف قاعة موزارت مب

 الراعيتان هلذه الندوة العممية.اجلهتان 

الراغبني يف تقدمي  ،والرجا  م  املندوتني الكرام
أن خياطبوا يف ذلك  ،عرو  تقنية خالل هذه الدورة

مع إمداد األمانة تالعنوان الكامل  ،تم ترجمتهاك  ي  األمانة،
 تالعر  وتاسم العار .

كرام، تعد حني سنرفع هذه أيها املندوتون ال
اجلمسة م  جمسات المجنة الضرعية القانونية، وقبل ذلك أود 

 أن أتمغكم تربنامج عممنا لصباح الغد.

متاماً، ونواصل صباحًا وجنتمع يف الساعة العاشرة 
تعد  ، "التبادل العام لآلرا ".يف البند الثالثآنئذ النظر 

لة معاهدات األمم "حا ،ذلك نشرع يف النظر يف البند الراتع
مث  .املتحدة اامس املتعمقة تالضاا  ااارج  وتطبيقها"

"معمومات ع  أنشطة  ،نشرع يف النظر يف البند ااامس
فيما املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 يتعمق تقانون الضاا ".
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أو استضسارات  أسنلكم إن كانت لديكم تعميقات
ال أرى أي طمب لمكممة. الكممة  تشنن هذا الربنامج؟

 لألمانة لإلعالن ع  تاعة أمور.

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

شكرًا يا سيدي الرئيس، تالنسبة إىل وكالة شؤون الضاا  
األوروتية والدول األعاا  فيها والدول املتعاونة معها، فإنه 
سيعقد اجتماع تنسيق  يوم غد الثالثا  التاسع والعشري  
م  آذار/مارس صباحًا يف الساعة التاسعة، التاسعة إىل 

يف ذها املبىن  ،MOE19ة صباحاً، وذلك يف القاعة العاشر 
 شكراً يا سيادة الرئيس.ذاته، 

الشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
زوان -اجلويل لألمني. واآلن أدعو السيدة تانيا ماسون

والسيد سريجيو ماركيويو ليرتأسا الندوة املتعمقة تتحديد 
   والضاا  ااارج .تعيني حدود الال اجلوي األرض

 رُفعت اجلمسة إىل غاية الغد.

 ١١/١٥اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 


