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 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 15/10افتتحت الجلسة الساعة 

 [No recording is available] :الرئيس 

المعلومKات المKتعلقة بأنشKطة المKنظمات الدولية ذات          
 م&&ن ج&&دول  5الب&&ند  ()ت&&ابع(الصKKلة بقKKانون الفضKKاء   

 )األعمال

 [No recording is available] :سالرئي 

 ):اآليتيو(السيد لويس  

[No recording is available] 

 [No recording is available] :الرئيس 

األمKKور المKKتعلقة بKKتعريف الفضKKاء الخارجKKي وتعييKKن  
حKKKدوده وبطبKKKيعة المKKKدار الثابKKKت بالنسKKKبة لKKKألرض     
واسKتخدامه، بمKا فKي ذلك النظر في السبل والوسائل           

KKدار    الكفKKادل للمKKيد والعKKتخدام الرشKKيق االسKKيلة بتحق
الثابKKت بالنسKKبة لKKألرض دون مسKKاس بKKدور االتحKKاد    

 6البند () تابع( الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية
 )من جدول األعمال

 [No recording is available]: الرئيس 

 ): ايطاليا(السيد زانغي  

[Text is missing from interpretation!] 

وعل&ى آ&ل حال في الرد االيطالي، أقله آنا قد اقترحنا            
أن المس&&ائل المرت&&بطة باألجس&&ام الفض&&ائية ال تقتص&&ر    

ويمكن أن نجد حال لهذه     . فق&ط عل&ى الفض&اء الخارجي      
المس&ألة م&ن دون أن نم&س مسألة رسم الحدود للفضاء           

بالط&&بع يمكن&&نا أن . الخارج&ي الت&&ي ت&&بقى م&ن دون ح&&ل  
وبما أن هذا الفصل   . ين األمور نفص&ل بش&كل واضح ب     

يعطي&نا نحن هنا فرصة التوصل الى نتيجة معينة لهذه      
 :المبادرة، أود أن أطلب منكم ما يلي
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أال يمكن&&نا ف&&ي االج&&تماع المق&&بل أن ن&&نظر ف&&ي  
ه&&&ذا الب&&&ند، ن&&&نظر ف&&&ي االس&&&تبيان المرت&&&بط باألجس&&&ام  
الفض&ائية ونطل&ب م&ن األمانة أن تحّدث وتجّدد الوثيقة       

عدته&&&&ا م&&&&نذ عامي&&&&ن لك&&&&ي نتمك&&&&ن نح&&&&ن م&&&&ن  الت&&&&ي أ
اس&&تخالص الن&&تائج م&&نها م&&ن دون المس&&اس وم&&ن دون  
ال&تطرق ال&ى مس&ألة رسم حدود الفضاء الخارجي ألنه        
يمكن&نا فع&ال أن نج&د حل&وال قانون&ية تناسب الجميع من              

لذل&&ك آن&&ت أري&&د أن . دون الم&&س بمس&&ألة رس&&م الح&&دود
ريق أعرض عليكم هذا الموضوع في جلسة عامة أو ف

 .عامل، ال فرق

أعتقد . شكرا جزيال لمندوب ايطاليا   : الرئKيس  
أن س&ؤالك ف&ي محل&ه ويمك&ن لألمان&ة أن تفيدك بوضع               
ه&ذه الوث&يقة المرتبطة باالستبيان وماذا حصل بالنسبة          

أع&تقد أنه علينا فعال   . ال&ى ال&ردود عل&ى ه&ذا االس&تبيان         
أن نفكر فعال آيف يمكننا أن نستخلص النتائج من هذا     

ل&نقاش ألن&نا س&بق أن ناقشنا هذه المسألة لدورات عدة            ا
وبالتال&ي ل&ن يك&ون م&ن المفيد أن نترك هذا الموضوع             

 .هكذا من دون أي خالصة معينة

 .األمانة لتفيدنا بآخر المستجدات 

س&&بق أن وزع&&نا عل&&ى  ): األمان&&ة( اللKKهالسKKيد  
المندوبين الكرام في دورة سابقة وثائق تلخص الردود  

اذن، أذّآرآم برقمها وهي األولى     . ستبيانعل&ى هذا اال   
الوث&يقة ع&نوانها اس&تبيان ح&ول مس&ائل قانونية محتملة            

ردود من الدول والوثيقة    : مرت&بطة باألجس&ام الفضائية    
 .5 الى 1 ولديكم ضمائم من A/AC.105/635هي 

ثم لدينا وثيقة ثانية وهي تجميع نهائي للردود         
ن&&&ية المح&&&تملة  عل&&&ى االس&&&تبيان ح&&&ول المس&&&ائل القانو   

المرت&&&&&&بطة باألجس&&&&&&ام الفض&&&&&&ائية وه&&&&&&ي الوث&&&&&&يقة      
A/AC.105/C.2/L.204 .     ه&ذه الوث&ائق م&توافرة لدى مكتب

التوث&يق في الخارج وسنتأآد مما ان آنا قد حصلنا في           
. ه&&ذا الوق&&ت عل&&ى ردود اض&&افية ح&&ول ه&&ذا االس&&تبيان 

واذا آ&&نا ق&&د حص&&لنا عل&&ى ردود س&&نجمعها ف&&ي ورق&&ة      
ك&&ن عل&&ى ح&&د علم&&ي ه&&ذه ه&&ي     ول. CRPقاع&&ة مؤتم&&ر  

 .الوثائق التي تحتوي على ردود لالستبيان

ه&&&&ل أن ه&&&&ذا رد . ش&&&&كرا لألمان&&&&ة: الرئKKKKيس 
هل . شكرا لك. م&رض ل&ك حض&رة مم&ثل ايطال&يا؟ نعم      

أرى ممثل . م&ن م&تحدث آخ&ر يرغ&ب في تناول الكلمة      
 .اليونان يطلب الكلمة وأعطيه اياها

يس&&&&رني أن ): ال&&&&يونان(اليسKKKKد آاسKKKKابوغلو  
س&&تمع ال&&ى م&&ا أش&&ار ال&&يه زميل&&ي العزي&&ز م&&ن ايطال&&يا    أ

وذل&&ك ألنن&&ي ب&&األمس طرح&&ت مش&&كلة ترت&&بط بتعل&&يق     
مختص&&&ر ح&&&ول اق&&&تراح قدم&&&ه زميل&&&ي م&&&ن االتح&&&اد      
الروسي، البروفيسور آوتشوف، وذلك حول هذا البند       

 .من جدول األعمال

وآم&ا الحظ&ت وأش&رت أنت باألمس، ان هذه           
ا والت&&ي س&&تعرض  المش&&كلة الكب&&يرة المعروض&&ة علي&&ن   

علي&نا ح&تى ف&ي المس&تقبل القري&ب وه&ي ترتبط بمسألة              
اتصاالت سلكية والسلكية وستحدث مشكلة آبيرة ألننا 
س&&&&نطلق بالون&&&&ات لالتص&&&&االت الس&&&&لكية والالس&&&&لكية  
وتك&ون م&تواجدة عل&ى ارتف&اع ل&يس ه&و فعال االرتفاع              

ه&ل أن&ه ف&ي الغ&الف الجوي أم          . ال&ذي يمك&ن أن نح&دده      
 . آيلومترا40 و 15 ال، ألنها بين

لذل&ك ل&م نم&يز م&ن ناح&ية العل&و والف&يزياء أين                
ولكنن&ي أع&تقد أنه&ا م&ن الحاالت التي          . س&يكون مكانه&ا   

ويمكننا . يمكن أن نقارنها مع األجسام الجوية الفضائية
ربم&&&ا ع&&&ندئذ أن نعرض&&&ها آب&&&ند جدي&&&د عل&&&ى ج&&&دول     

أوال، . 6الفرع&&ي م&&ن ) ج(ربم&&ا تك&&ون الب&&ند  . أعمال&&نا
. م الفض&ائية الجوي&ة بم&ا ف&ي ذلك هذه البالونات     األجس&ا 

ث&&م أري&&د أن أف&&يدآم أن&&ه بع&&د ع&&ام ف&&ي قس&&طنطينية، ان     
مؤتم&ر االتح&اد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية        
س&يعمل عل&ى توزي&ع نطاق&ات ال&ترددات وسيعمل على            

وان نط&&اق ال&&تردد س&&يكون بي&&ن . درس ه&ذا الموض&&وع 
حالة قانونية ملموسة اذن، وصلنا أمام .  جيغا40 و20

ليس&&ت م&&ن بح&&ث الخ&&يال ه&&نا، ب&&ل ه&&ي م&&ن المواض&&يع  
التي ستطرح علينا في المستقبل القريب، وبالتالي أرد        
أن&ا أيض&ا عل&ى ممثل ايطاليا وأقول انه ربما يمكننا أن             
نق&دم اق&تراحا الدراج ه&ذا الب&ند عل&ى جدول أعمالنا أو              
 ح&تى ف&ي مناقش&ة ب&نود أخ&رى ف&ي المس&تقبل ف&ي اطار                

 .جلستنا

ش&كرا للس&يد ممثل اليونان على هذا      : الرئKيس  
الب&يان وعل&ى المعلوم&ات الدق&يقة ف&يما يتعلق باقتراحك            

يمكنكم أن تثيروا   . ب&أن نكم&ل الب&ند من جدول األعمال        
ه&ذه المس&ألة م&رة أخرى عندما سنستعرض بند جدول       

 .األعمال للدورة الالحقة في اطار اللجنة الفرعية

تناول الكلمة بشأن هذا البند هل هناك من يود    
 .اآلن؟ السيد ممثل االتحاد الروسي له الكلمة
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م&&نذ ): االتح&&اد الروس&&ي (السKKيد آولوسKKوف   
بض&عة س&نوات ف&ان جامع&ة روم&ا نظم&ت منتدى مهما              

. للغاي&&ة آ&&&رس للمس&&ائل الم&&&تعلقة باألجس&&ام الفض&&&ائية   
ودون ري&&&&ب يك&&&&ون م&&&&ن المف&&&&يد أن تك&&&&ون الوث&&&&ائق    

تديات موزعة من طرف األمانة الصادرة عن هذه المن 
ه&&ل مم&&ثل ايطال&&يا   . وآذل&&ك ألعض&&اء اللج&&نة الفرع&&ية  

بامكان&&ه أن يس&&لم ه&&ذه الوث&&ائق لألمان&&ة وه&&ل بامك&&ان       
األمان&ة أن ت&وزع علي&نا ه&ذه الوثائق، فهذا سيكون من             

 .المفيد للغاية

ش&كرا للس&يد مم&ثل االتحاد الروسي       : الرئKيس  
حات ف&&&يما عل&&&ى ه&&&ذه المالحظ&&&ات وعلىه&&&ذه االق&&&ترا 

وباس&م األمانة سنحاول    . ي&تعلق بالمن&تديات ف&ي ايطال&يا       
 .أن نوفر هذه الوثائق لكل أعضاء اللجنة

هل من متحدثين اضافيين بشأن البند السادس        
ل&يس ه&ناك من يود تناول الكلمة       . م&ن ج&دول األعم&ال     

اذن، سنواص&ل ال&نظر ف&ي الب&ند السادس،       . به&ذا الش&أن   
 الفضاء الخارجي وتعيين أي األم&ور المتعلقة بتعريف    

ح&&&&دوده وبطب&&&&يعة الم&&&&دار الثاب&&&&ت بالنس&&&&بة ل&&&&ألرض  
واس&تخدامه بم&ا ف&ي ذل&ك ال&نظر ف&ي الس&بل والوس&&ائل،        

وه&ذا س&يتيح الفرص&ة لوف&ود أخرى         . ال&خ، ظه&ر ال&يوم     
 .لتناول الكلمة واالدالء بمواقفها بالنسبة لهذه المسائل

اذن، اآلن سنواصل النظر في البند الثامن من  
 .ل األعمالجدو

اسKتعراض حالKة الصKكوك القانونية الدولية الخمسة          
 م&&ن  8الب&&ند ( )تKKابع( التKKي تحكKKم الفضKKاء الخارجKKي   

 )جدول األعمال

ق&&بل أن أف&&تح ب&&اب المناقش&&ة بش&&أن    : الرئKKيس 
الوف&ود الت&ي ترغ&ب ف&ي تقدي&م ب&يانات بش&أن هذا البند،          

لفرع&&&ية العم&&&ل أود بايج&&&از أن أذّآ&&&ر لص&&&الح اللج&&&نة ا
الم&نجز والوث&ائق المقدمة حتى اآلن بشأن خطة العمل          

 .الثالثية هذه

 ف&&ان  1997ووفق&&ا لخط&&ة عم&&ل األمان&&ة ف&&ي      
األمانة قد دعت الدول األعضاء لترفع وجهات نظرها 
ف&يما ي&تعلق بالعراق&يل الت&ي حالت دون المصادقة على         

واألجوبة التي . المع&اهدات المتعلقة بالفضاء الخارجي    
توص&&لت به&&ا األمان&&ة آان&&ت ق&&د جمع&&ت م&&ن ق&&بل ه&&ذه     
األخيرة وقدمت الى اللجنة الفرعية في الدورة السابعة      

 آم&&&&&&ا ذآ&&&&&&ر ف&&&&&&ي الوث&&&&&&يقة  1998والثالثي&&&&&&ن ف&&&&&&ي 
A/AC.105/C.2/L.210 1 والضميمة. 

وعالوة على ذلك فان االتحاد الروسي قد قدم         
 وألمان&&يا A/AC.105/C.2/L.213ورق&&ة عم&&ل ف&&ي الوث&&يقة   

الت&ي قدم&&ت وث&يقة باس&م أعض&&اء اإليس&ا وال&&دول     أيض&ا  
هذا آان وارد . الت&ي وقع&ت اتفاق&ات تع&اون م&ع اإليس&ا        

 والوث&&يقة 1 والتنق&&يح A/AC.105/C.2/L.211ف&&ي الوث&&يقة  
L.213         ،وورق&ة أخرى آانت تتضمن بندا بأمور أخرى 

اق&&تراح بالنس&&بة الدراج ب&&ند جدي&&د ف&&ي ج&&دول األعم&&ال 
ى وض&&ع ب&&ند جدي&&&د   وه&&ذا أدى بع&&ض المش&&اورات ال&&    

وأن&&ا  .م&&تعلق باع&&ادة ال&&نظر ف&&ي مفه&&وم دول&&ة االط&&الق 
أطل&&&ب م&&&ن األمان&&&ة أن تع&&&د قائم&&&ة لالتفاق&&&ات الدول&&&ية  
وآذل&ك الوث&ائق القانون&ية األخ&رى المرتبطة باألنشطة          

وه&&&ذه القائم&&&ة أع&&&دت وت&&&م تقدي&&&م    .الم&&&تعلقة بالفض&&&اء
ص&&ياغة أول&&ية للج&&نة القانون&&ية الفرع&&ية ف&&ي دورته&&ا       

وتنقيح لهذه القائمة . 1999ة والثالثي&ن ف&ي س&نة       الثام&ن 
عم&&&م ف&&&ي ه&&&ذه ال&&&دورة ف&&&ي الوث&&&يقة المع&&&نونة قائم&&&ة     
االتفاق&ات الدول&ية والوثائق القانونية األخرى المتوفرة         

 .والمتصلة باألنشطة المتعلقة بالفضاء الخارجي

 ف&&ان 1999وف&&ي ال&&دورة الثام&&نة الثالثي&&ن ف&&ي  
مال للنظر في التعقيبات اللجنة الفرعية أنشأت فريقا عا

المقدم&&ة م&&ن ق&&بل ال&&دول األعض&&اء واع&&داد توص&&يات     
بش&&&أن التداب&&&ير الت&&&ي يج&&&ب اع&&&تمادها بغ&&&ية تحق&&&يق       

وعل&&ى أس&&اس المناقش&&ات . االنض&&مام الك&&امل للص&&كوك
 فان الفريق العامل قام بهذا     1998التي دارت في سنة     

االس&&&تعراض وبمناقش&&&ات تح&&&ت رئاس&&&ة الس&&&يد مم&&&ثل 
 : بشأن التوصيات التاليةاليونان واتفق

ال&&&&دول الت&&&&ي ل&&&&م تص&&&&بح بع&&&&د أط&&&&رافا ف&&&&ي     )أ(
المع&اهدات الدول&ية الخمس التي تحكم الفضاء       
يج&&&&&ب دعوته&&&&&ا لل&&&&&نظر ف&&&&&ي المص&&&&&ادقة أو  
االنض&&مام ال&&ى ه&&ذه المع&&اهدات بغ&&ية تحق&&يق     
تطب&يق آب&ير لم&بادئ القانون الفضائي الدولي         

 .وفعاليته

م اع&&الن يج&&ب توج&&يه لل&&دول لل&&نظر ف&&ي تقدي&&    )ب(
2777وفقا للفقرات الثالث من قرار الجمعية 

ه&ذا الق&رار ال&ذي اع&تمد في الدورة السادسة           . 
 تش&&&رين 29والعش&&&رين للجمع&&&ية العام&&&ة ف&&&ي 

وهك&&ذا تك&&ون ال&&دول    . 1971نوفم&&بر  /الثان&&ي
س&&تلتزم عل&&ى أس&&اس مت&&بادل بالق&&رارات الت&&ي   
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اتخ&ذت م&ن ق&بل لج&نة المطال&بات التي أنشئت            
ان ه&ناك بعض المنازعات     ف&ي حال&ة م&ا اذا آ&        

بالنس&&بة ألحك&&ام اتفاق&&يات المس&&ؤولية وآذل&&ك     
 .المسائل المتعلقة بأجسام الفضاء

وف&يما ي&تعلق باالنض&مام واالمتثال الكامل من          )ج(
ق&بل ال&دول بالنس&بة ألحكام الصكوك القانونية          
الدول&ية الت&ي تحك&م الفض&اء، يج&ب النظر فيها       

 المبادئ  بط&ريقة دق&يقة واألخ&ذ بعي&ن االعتبار        
المرت&بطة وآذل&ك القواع&د الت&ي تحك&م الفضاء           

 .الخارجي

ه&&&ذه التوص&&&يات وردت ف&&&ي تقري&&&ر الف&&&ريق     
 للج&&&نة 1990الع&&&امل وورد ذل&&&ك ف&&&ي م&&&رفق تقري&&&ر   

2، المرفق   A/AC.105/721الفرعية القانونية في الوثيقة     
 .12، الفقرة 

وبغية تحقيق األهداف للجزء الثالث من خطة     
ب&&ند فانن&&ي أرح&&ب بوجه&&ات نظ&&ر    العم&&ل بش&&أن ه&&ذا ال 

الوف&&ود بش&&أن أي أو آ&&ل الوث&&ائق وآذل&&ك بش&&أن العم&&ل  
ل&&دي م&&تحدثان عل&&ى قائم&&ة   . ال&&ذي أش&&رت ال&&يه مس&&بقا  

المتحدثي&ن بش&أن هذا البند من جدول األعمال وأعطي          
أوال الكلم&&ة ألول م&&تحدث وه&&و الس&&يد مم&&ثل الوالي&&ات  

 .المتحدة األمريكية

): دة األمريكية الوالي&ات الم&تح   (السKيد آKروك      
آم&ا أش&رتم ال&ى ذل&ك، فه&ذه هي السنة األخيرة والثالثة            
لعم&&ل اللج&&نة الفرع&&ية ف&&ي اط&&ار خط&&ة العم&&ل الثالث&&ية   
التي أنشئت بشأن بند األعمال هذا للنظر في الصكوك         

 .كم الفضاء الخارجيالقانونية الدولية التي تح

وان همت&&نا بش&&أن ه&&ذا الب&&ند ل&&يس ال&&نظر ف&&ي       
 الخاص&&ة والط&&رق الت&&ي تط&&بق ف&&يها  مخ&&تلف الجوان&&ب

ولكن أآثر من ذلك أو     . ه&ذه الصكوك القانونية الدولية    
باألح&رى، فان&ه لم يطلب منا بأن ننظر باستعراض أو           

علي&&&نا أن . ادخ&&&ال أي&&&ة تعدي&&&الت عل&&&ى ه&&&ذه الص&&&كوك
نع&رف آ&يف يتم احترام هذه المعاهدات من قبل الدول    

ضمت الى وال&زيادة م&ن عدد الدول والمنظمات التي ان   
ه&ذه الص&كوك وبالتال&ي فان&ه آ&ان ه&ناك دعوة موجهة               
ال&&&ى ال&&&دول تطل&&&ب م&&&نها ب&&&أن تص&&&ادق وتنض&&&م ال&&&ى    
المع&&&&اهدات، وآ&&&&ان ه&&&&ناك أيض&&&&ا ن&&&&داء موج&&&&ه ال&&&&ى 
الم&نظمات الحكوم&ية الدول&ية التي آانت تتضمن أيضا         

وفي السنة الماضية   . ��4) ه&ـ  (1اع&الن فيي&نا، الفق&رة       
 . العامل الى ثالثة أفكار الفريقتمت االشارة في اطار

أوال، ان الدول وآذلك المنظمات الدولية التي        
ليس&&ت أط&&رافا ف&&ي االتفاق&&ية يج&&ب أن تتوص&&ل بدع&&وة    

 .م الى هذه االتفاقات والمعاهداتتطلب منها االنضما

ثان&&يا، ال ب&&د واالح&&ترام واالمت&&ثال للمع&&اهدات   
وعلي&&نا أن نش&&جع ال&&دول ح&&تى تح&&ترم االمت&&ثال له&&ذه      

 .هداتالمعا

ثال&ثا، يجب تشجيع الدول حتى تفكر في تقديم          
اعالن&&ات تق&&بل م&&ن خالله&&ا ب&&أن تك&&ون مرت&&بطة بك&&ل      
الق&رارات ألي&&ة لج&&نة مطال&&بات تنش&&أ ف&&ي المس&&تقبل ف&&ي  

 .اطار اتفاقية المسؤولية

وأن&ا أع&تقد ب&أن الفكرتي&ن األساسيتين مهمتين           
وف&&ي . للغاي&ة ويج&ب أن تكون&&ا ف&ي فح&وى أعمال&&نا ه&ذه     

ع فك&&&ون الع&&&الم بأس&&&ره ل&&&م يق&&&بل ح&&&تى اآلن آ&&&ل الواق&&&
المع&&اهدات والص&&كوك القانون&&ية الدول&&ية، فه&&ذا األم&&ر    

 دولة التي هي أطراف     100مه&م للغاية آون أآثر من       
ف&&ي المع&&اهدات بش&&أن الفض&&اء وه&&ذا يم&&ثل أآ&&ثر م&&ن      

 دولة  90هناك أقل من    . نص&ف أعض&اء األم&م المتحدة      
تفاقية بشأن  وم&نظمات دول&ية الت&ي ه&ي أطراف في اال          

 .المسؤولية وهذا أقل من أعضاء األمم المتحدة

وان الع&&&دد يص&&&بح أق&&&ل ف&&&يما ي&&&تعلق باتفاق&&&ية   
 دولة ومنظمات   50التسجيل التي قبلت من قبل تقريبا       

وه&&&ناك الكث&&&ير م&&&ن ال&&&دول الهام&&&ة ل&&&م تق&&&بل     . دول&&&ية
المع&اهدات األساس&ية بما فيها بعض األعضاء الهامين       

نة الفرعية القانونية أن تطلب وعلى اللج. في الكوبوس
م&ن الدول بأن تفكر بجدية في االنضمام الى الصكوك          

 .األساسية األربعة المشار اليها

وان مالحظت&ي التال&ية ت&تعلق بالحاجة بالنسبة          
لل&دول الت&ي ق&بل الصكوك األساسية بأن تبذل قصارى         

وعل&&ى األط&&راف أن ت&&تأآد م&&ن . الجه&&ود بغ&&ية تطب&&يقها
وال يكفي .  الصكوك آما تعهدت بذلك أنه&ا تح&ترم ه&ذه     

االنض&&مام ال&&ى المع&&اهدات اذا ل&&م ي&&تم تنف&&يذها واذا ل&&م     
 .تتخذ آل التدابير الالزمة لذلك

ان بع&&&ض الوف&&&ود ف&&&ي االج&&&تماع األخ&&&ير ق&&&د  
ش&جعت الق&&بول المس&&بق للط&ابع المل&&زم لق&&رارات لج&&نة   
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المطال&&بات ب&&أن تح&&ل أي&&ة مش&&كلة مس&&تقبلية ف&&يما ي&&تعلق  
 .وذلك بموجب اتفاقية المسؤوليةة بالمسؤولي

نع&&تقد ب&&أن ه&&ذه الفك&&رة تس&&تحق ال&&تأمل، لك&&ن      
العالم له الكثير من اآلليات للنظر في هذا األمر وربما  
آان&ت هناك بعض الظروف التي ستكون غير متوقعة         
والت&&ي س&&نواجهها وال أع&&تقد ب&&أن الط&&بع يل&&زم أفض&&ل      

يدة وان الم&&داوالت بش&&أن ه&&ذا الب&&ند آان&&ت مف&&. الم&&ناهج
خ&&الل ث&&الث س&&نوات وان&&نا ن&&تطلع ال&&ى االس&&تماع ال&&ى    
آراء ال&زمالء اآلخري&ن ون&أمل بأن&نا س&ننهي من النظر             
 .في هذا البند من جدول األعمال في اطار هذه الدورة

اآلن ل&&دي مم&&ثل آخ&&ر عل&&ى  . ش&&كرا: الرئKKيس 
القائم&&ة بش&&أن ه&&&ذا الب&&ند وه&&و الس&&&يد مم&&ثل المغ&&&رب      

 .وأعطيه الكلمة

ان المع&&&&اهدات ): المغ&&&&رب( السKKKKيد هادانKKKKي 
بش&&&&&أن الم&&&&&بادئ الت&&&&&ي تحك&&&&&م ال&&&&&دول ف&&&&&يما ي&&&&&تعلق  
باالستكش&&&اف واس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي وآذل&&&ك     
الص&&كوك الدول&&ية األخ&&رى الت&&ي اس&&تلهمت م&&ن ذل&&ك       
س&&&محت بمواجه&&&ة ال&&&تحديات وتحدي&&&د اط&&&ار بالنس&&&بة   

. للفض&اء وحماي&ة الفض&اء الخارج&ي لصالح آل الدول          
الهامة الحالية التي تلتزم بها غ&ير أنه نظرا للتطورات      

األنش&&&طة الفض&&&ائية ال ب&&&د وال&&&نهوض به&&&ذا االط&&&&ار      
 .وحماية مكتسبات المجتمع الدولي في هذا المجال

وان مع&&اهدات الفض&&اء ق&&د ح&&ددت ف&&ي وق&&ت      
. آان&ت فيه الدول وحدها التي تقوم باألنشطة الفضائية        

لك&ن هناك اليوم القطاع الخاص والمنظمات الحكومية        
ة والم&&نظمات غ&&ير الحكوم&&ية الت&&ي له&&ا أنش&&طة   الدول&&ي

وم&&ن جه&&ة أخ&&رى ف&&ان ال&&تطورات . أيض&&ا ف&&ي الفض&&اء
التكنولوج&&ية واالس&&تخدام الم&&تزايد للتقن&&يات الفض&&ائية    
والعولم&&ة لالقتص&&اد وت&&بادل، آ&&ل ه&&ذه عناص&&ر جعل&&ت 
األنش&&&&طة الفض&&&&ائية مرت&&&&بطة بالق&&&&انون االقتص&&&&ادي   

 .الدولي

اك صكوك وم&ن األهم&ية بمك&ان أن يك&ون ه&ن         
وهذا يجعل من الملح من . وآل&يات تتكيف وهذا السياق    

جه&ة انض&مام أوسع من قبل آل الدول، الصكوك التي           
تحك&&&م اس&&&تخدام الفض&&&اء الخارج&&&ي وآ&&&ذا اس&&&تحداث     
وتكي&يف هذه الصكوك وربما توسيع القاعدة والقوانين     
الم&&&توفرة بغ&&&ية أن يك&&&ون ذل&&&ك متمس&&&كا وال&&&تطورات   

 .المستقبلية

الفرعية قد لخصت الوضع بالنسبة     ان اللج&نة     
. للمع&اهدات وان&ه ال ب&د وأن يك&ون هناك انضمام أآبر            

وبالتال&&ي ف&&ان األس&&باب الت&&ي جعل&&ت بع&&ض ال&&دول ل&&م     
تص&&ادق عل&&ى ه&&ذه الص&&كوك، ه&&ذا األم&&ر يرت&&بط بع&&دم  
تمش&ي هذه الصكوك والتشريعات الوطنية الذي يجعل        

وه&ناك أيض&ا بع&ض الدول التي ال         . التطب&يق مس&تحيال   
ت&نوي أن تق&وم بأنش&طة فض&ائية وربما هذا ناجم أيضا             
ع&ن ع&دم توف&ر التحليالت والتعاريف بالنسبة لمختلف          

وان ال&نهوض به&ذه الصكوك بغية       . المفاه&يم والم&بادئ   
انضمام أوسع يتطلب بأن يكون هناك تبادل آراء على         
مستوى هذه اللجنة الفرعية بغية أن نفهم ما هي عملية 

اللجنة الفرعية يمكن أن نفكر فيه وان عمل . المصادقة
 .بهذا الشأن

أوال، م&&&&ن خ&&&&&الل أن تك&&&&&ون ه&&&&&ناك دورات   
بالنسبة لهذه اللجنة بغية حديد الصكوك التي تسمح بأن 
يك&ون ه&ناك تفس&يرات دق&يقة لم&بادئ والمفاهيم القائمة            
وأن ن&أخذ بعي&ن االعت&بار التجربة المكتسبة في تطبيق           

ولوج&&ية وتط&&ورات  المع&&اهدات وآ&&ذا ال&&تطورات التكن  
وان الق&انون الفض&ائي يج&ب أن يرتكز        . الق&انون أيض&ا   

عل&ى قواع&د متي&نة ح&تى تكون النصوص واضحة من            
 .الناحية القانونية

وان اللج&نة الفرعية القانونية واللجنة الفرعية        
العلمية والتقنية عليهما أن يعززا تعاملهما وبالتالي فال 

ن&&&ب ه&&&ذا ب&&&د م&&&ن اي&&&الء اه&&&تمام خ&&&اص لمخ&&&تلف جوا 
الموضوع المرتبط بالمسؤولية والملكية بغية الوصول 

وم&ن المس&&تحب أن تك&&ون  . ال&ى اط&&ار عالم&ي متماس&&ك  
ه&&ناك بع&&ض األنش&&طة للتوع&&ية ف&&ي ه&&ذا المج&&ال ل&&دى    
ال&دول الت&ي ل&م توق&ع بعد وأن يحصل من قبل منتديات      
مح&&ددة وناجع&&&ة تس&&&اهم ف&&يها الم&&&نظمات الدول&&&ية ذات   

لش&ؤون الفضائية أن يقوم     ويمك&ن لمكت&ب ا    . الص&الحية 
ونعتبر بأن  . ب&دور به&ذا الش&أن ويح&دد مختلف األدوار         

أس&بوع الفض&اء له&و اط&ار مالئ&م ألنش&طة التوعية من              
قبل المقررين ومن قبل المجتمع المدني بغية الوصول   

 .الى نتائج ايجابية بهذا الشأن

 ش&كرا للس&يد مم&ثل المغ&رب الموقر          :الرئKيس  
عط&&ي الكلم&&ة لمم&&ثل االتح&&اد   اآلن أ. عل&&ى ه&&ذا الب&&يان  

 .الروسي

بش&&أن ): االتح&&اد الروس&ي (السKيد آولوسKوف    
ه&&ذا الب&&ند م&&ن ج&&دول األعم&&ال، أي حال&&ة المع&&اهدات      
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مسألة : القانونية الخمس، أود أن أتعرض الى مسألتين      
ل&و فك&رنا ف&ي ادخال       . االج&راءات ومس&ألة موض&وعية     

 .ةبعض التعديالت أو التغييرات على االتفاقات القائم

واذا آ&&نا نفك&&ر ف&&ي اع&&ادة ال&&نظر ف&&ي وث&&يقة،       
ينبغ&ي أن ن&أخذ بعي&ن االعت&بار بطب&يعة الح&ال األحكام             
الت&ي ت&نص عل&ى االج&راءات المط&بقة فيما يتعلق على          

 .سبيل المثال باتفاقية المسؤولية

 من هذه االتفاقية في 26 والمادة 25ان المادة  
. يالتاط&&ار ه&&ذه الم&&واد آ&&يف يمكن&&نا أن نع&&تمد ال&&تعد    

هناك اشارة  . ه&ناك اش&ارة الى آيفية اعتماد التعديالت       
ال&ى أن ه&ذه ال&تعديالت ال يمك&ن أن تع&تمد اال م&ن قبل                 
ال&دول األط&راف وليس هناك ما عدا مؤتمر األطراف          
م&ن بامكان&ه أن يدخل تعديالت على هذه االتفاقية، من           

 .بامكانية أن يقترح التعديالت

امكانية تقديم  ان ال&دول األط&راف وحده&ا له&ا           
ه&ذه ال&تعديالت واذا ل&م يك&ن ه&ناك بل&د أو دول&ة طرف                 
في االتفاقية آنذاك ال يمكن للدولة وال هذه الدولة سواء 
آان&ت مقدم&ة لل&تعديالت، يمكن لهذه الدول أن تقدم أية            

آيف يمكننا اذن . تعديالت آيفما آانت بالنسبة لالتفاقية
 .أن ننقح االتفاقية ونعدلها

 الت&&ي تق&&ول ب&&أن  26رد ف&&ي الم&&ادة ان ال&&رد وا 
آ&&&يف يمك&&&ن . المؤتم&&&ر وح&&&ده بامكان&&&ه أن يفع&&&ل ذل&&&ك

يحصل ذلك بطلب من ثلث . الدع&وة لعق&د ه&ذا المؤتمر    
ال&دول األط&راف ف&ي االتفاق&ية وذل&ك بق&بول من أغلبية         

وال بد وقبول أغلبية الدول بغية النظر في        . ه&ذه الدول  
التس&&جيل، نف&&س الش&&يء بالنس&&بة التفاق&&ية    . ه&&ذا األم&&ر 

ما يمكن للجنة الفرعية القانونية أن    . 10 و   9المادتي&ن   
تق&وم ب&ه في هذه الحالة، ان اللجنة الفرعية القانونية ال          
يمكنها حسب رأينا اال أن تساعد الدول األعضاء حتى   

وان لجنت&نا الفرع&ية ليست      . تق&دم تحل&يالت موض&وعية     
له&ا الص&الحيات لتقديم أية اقتراحات حتى ولو حظيت        
باالتف&اق في اآلراء، أي اقتراحات الدراج تعديالت أو     

 .تنقيحات على أي صك أو أية اتفاقية

الس&&يد مم&&ثل الوالي&&ات الم&&تحدة أش&&ار ال&&ى أن     
يكون هناك احترام دقيق وتطبيق للصكوك واالتفاقات       
القائم&ة غ&ير أن&ه آان يبدو وآأنه يتحدث عن المستوى      

ات والصكوك  واح&ترام دقيق واحترام لالتفاق    . الوطن&ي 
الدول&&ية له&&و ش&&يء ض&&روري عل&&ى المس&&توى الدول&&ي    

أيض&&&&ا وخاص&&&&ة ف&&&&يما ي&&&&تعلق باالح&&&&ترام واالمت&&&&ثال   
الج&راءات تقدي&م ال&تعديالت والتنقيح آما ورد ذلك في           

 .الصكوك التي حدد فيها

. المس&ألة التال&ية م&تعلقة بالموض&وع والجوهر         
م&&ن البديه&&ي أن آ&&ل تغي&&ير أو آ&&ل تعدي&&ل ي&&درج عل&&ى   

 الص&&كوك بامكان&&ه أن ي&&ؤدي ال&&ى تعدي&&الت    ص&&ك م&&ن 
فاألم&&&ر ي&&&تعلق ب&&&رد فع&&&ل   . عل&&&ى الص&&&كوك األخ&&&رى 

آ&&ل تعدي&&ل اال وأدى ال&&ى تعدي&&الت أخ&&رى    . متواص&&ل
غير أن عدد األطراف في     . بالنس&بة للصكوك األخرى   

ليس فحسب  . ه&ذه الص&كوك يختلف من صك الى آخر        
ع&دد األط&راف ف&ي المع&اهدات واالتفاق&ات، ه&ذا الع&دد        

 .ن صك الى آخر ومن اتفاق الى آخرر ميتغي

ونح&ن نعل&&م أن ال&&دول ل&&م توق&&ع عل&&ى آ&&ل ه&&ذه   
المع&&&اهدات القانون&&&ية المرت&&&بطة بالفض&&&اء الخارج&&&ي،  
وبالتال&&ي فل&&يس م&&ن المؤآ&&د ب&&أن ال&&تعديل المق&&دم عل&&ى    
ص&&ك أو عل&&ى مع&&اهدة ب&&أن ه&&ذا ال&&تعديل س&&يطبق عل&&ى 

 وبالتأآ&&يد ف&&ان ه&&&ذا  . االتفاق&&ات والمع&&اهدات األخ&&&رى  
األم&ر سيؤدي الى نوع من االعتراض ما بين مختلف         

عل&&&ى س&&&بيل الم&&&ثال، . المع&&&اهدات واالتفاق&&&ات القائم&&&ة
 81االتفاق&&ية بش&&أن المس&&ؤولية، ه&&ذا االتفاق&&ية تتض&&من 

فه&&ناك أق&&ل م&&ن ذل&&ك بالنس&&بة      . م&&ن ال&&دول األعض&&اء   
ولو . التفاق&ية التس&جيل، نص&ف ع&دد االتفاقية األخرى         

التفاقية بشأن المسؤولية وحددنا أننا قدمنا تعديال على ا
مفه&وم دول&ة االط&الق ولو أن اتفاقية التسجيل لم تعدل            
أو تكم&&ل ب&&نفس الط&&ريقة، فه&&ذا يعن&&ي بأن&&نا س&&وف ل&&ن    
نتمكن من أن نضطلع بمسؤولياتنا والتزاماتنا بموجب       

 .مختلف هذه االتفاقات

وهك&ذا ف&ان الوض&ع س&يكون وض&ع يعاني من             
ون ه&&ناك ل&&بس ف&&يما   وهك&&ذا س&&يك . ن&&وع م&&ن الت&&ناقض  

. ي&&تعلق به&&ذا التس&&ويق المتص&&اعد ال&&ذي نش&&اهده ال&&يوم   
وهكذا فال بد وأن نعيد التأآيد على الموقف الذي سبقنا 
وأدلي&&نا ب&&&ه م&&&نذ س&&نتين، أي أن ال&&&نظر ف&&&ي الص&&&كوك   

وال يمكن&&نا أن . القانون&&ية الدول&&ية ه&&و أم&&ر معق&&د للغاي&&ة 
ل ننظر في الصكوك على حدة بل علينا أن ننظر في آ

الص&&&كوك دفع&&&ة واح&&&دة وبع&&&د ه&&&ذا االس&&&تعراض اذا     
وص&&لنا ال&&ى النت&&يجة الت&&ي تس&&مح ل&&نا ب&&أن نع&&دل ه&&ذه        
الص&كوك أو نغ&يرها، ف&آنذاك س&يكون للمج&تمع الدولي            
امكان&يات أخ&رى م&ا ع&دا وضع اتفاقية موحدة وشاملة            

 .وآاملة مرتبطة بالفضاء الخارجي
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ول&و أن&نا اقترح&نا ادراج نف&س التعديالت على            
تفاق&&ات الخمس&&ة القائم&&ة، فل&&يس م&&ن المؤآ&&د اطالق&&ا    اال

بأن&&نا ف&&ي نف&&س الوق&&ت س&&نتمكن م&&ن الدع&&وة ال&&ى عق&&د     
خمس&&ة مؤتم&&رات دبلوماس&&ية ول&&يس م&&ن المؤآ&&د أيض&&ا 
ب&أن آ&ل م&&ن ه&ذه المؤتم&رات لل&&دول األط&راف س&&تقبل      

 .هذه التوصيات

. وبعبارة أخرى، الوضع وضع صعب ومعقد      
مه&نة عل&ى سطح     م&ا ه&ي أق&دم       : وه&ناك حكاي&ة ط&ريفة     

ق&&&&يل ان الجراحي&&&&ن   . األرض؟ هك&&&&ذا ت&&&&بدأ الحكاي&&&&ة  
واألط&&باء وه&&م أه&&م وأق&&دم مه&&نة ألن ح&&واء ول&&دت م&&ن  
ظه&&ر آدم أو م&&ن ض&&لع آدم وم&&ن ث&&م آان&&ت ه&&ذه أق&&دم      

وق&يل أيض&ا ان الب&ّناء ه&و أقدم مهنة على سطح            . مه&نة 
األرض ألن&ه حي&نما ه&بط آدم عل&ى األرض فان اهللا قد              

�?[ثم فان   خل&ق ه&ذه األرض ومن       ��وقال ]. ?.
المحامون ان أقدم مهنة هي مهنة المحاماة ألنه قبل أن 

. يخل&ق اهللا األرض آ&ان ه&ناك فوض&ى تع&م هذا الكون             
 .ولذا فانني أشكرك يا سيادة الرئيس

أتوج&&&ه بالش&&&كر ال&&&ى الس&&&يد مم&&&ثل  : الرئKKKيس 
وأن&ت ق&د أثرت مسألتين      . االتح&اد الروس&ي عل&ى ب&يانه       

 .ية والثانية جوهريةهامتين احداهما اجرائ

ول&&يس ل&&دي أي وف&&د آخ&&ر ي&&ود الحدي&&ث ولك&&ن   
ل&دي اس&م وآال&ة الفض&اء األوروب&ية، وه&ي مراقب في             
اللج&&&نة الفرع&&&ية وبطب&&&يعة الح&&&ال ف&&&ي لج&&&نة اس&&&تخدام 
الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية، وم&&ن ث&&م     

 .أعطي لممثلها الكلمة

وآال&&&&&&&ة الفض&&&&&&&اء (السKKKKKKKيد الفKKKKKKKيراوديري  
ك ج&زيل الش&كر ي&ا س&يادة الرئ&يس على        ل& ): األوروب&ية 

وأنا قد تناولت   . اتاح&ة الفرصة لي للحديث مرة أخرى      
، CRP.4الكلم&ة لك&ي أذّآ&ر ب&أن هناك اشارة في الوثيقة             

اش&ارة ال&ى أنش&طة وآال&ة الفضاء األوروبية في مجال            
 .قانون الفضاء

فق&د ورد في هذه الوثيقة أن الوآالة األوروبية    
بول المسؤولية عن الدمار الذي     ق&د قدم&ت اعالنا عن ق      

وأود أن أخ&برآم هنا أننا قد       . تس&ببه األجس&ام الفض&ائية     
قدم&&نا ال&&ى وف&&ود الوآال&&ة اق&&تراحا ب&&تكملة ه&&ذا االع&&الن 
ب&اعالن آخ&ر يع&ترف بالط&ابع االلزامي للحسم السلمي      
للم&&نازعات وق&&بول الحك&&م الص&&ادر بش&&أنها ح&&تى ي&&تم      

يون&&يه /زي&&رانوآم&&ل أن&&ه ف&&ي ح  .اح&&ترام ه&&ذه االتفاق&&ية 

المق&بل فان&نا س&وف نعتمد هذا االعالن االضافي وبهذا         
 .نستطيع أن نخبرآم بهذا الموضوع

بم&&ا ] ?..........?[وددت أن أق&&ول ه&&ذا ح&&تى    
وآنت قد أسعدني االستماع الى   . قيل بشأن البند الثامن   

بيان المغرب ودونا ما قالته المغرب عن توعية الناس   
تدري&&&ب والتعل&&&يم ف&&&ي ه&&&ذا بق&&&انون الفض&&&اء ومفه&&&وم ال

. فنح&ن عل&ى بي&نة م&ن هذه المسألة في وآالتنا           . المج&ال 
وهناك مسألة أخرى تتعلق بما طرحه االتحاد الروسي 

ف&&&ربما أق&&&دم مه&&&نة عل&&&ى س&&&طح األرض     . ف&&&ي ب&&&يانه 
المحام&اة، ولك&ن المحام&اة لم تستطع أن تلغي الفوضى        

 .من هذه األرض

 أتوج&&&ه بج&&&زيل الش&&&كر ال&&&ى الس&&&يد: الرئKKKيس 
وبهذا نكون قد  . المراق&ب م&ن وآالة الفضاء األوروبية      

وأتس&اءل ه&ل ه&ناك وفد       . انتهي&نا م&ن قائم&ة المتحدثي&ن       
 .يود طلب الكلمة؟ ألمانيا لها الكلمة

  KKيد آKKل&&ك ج&&زيل الش&&كر ي&&ا    ): ألمان&&يا(ل ياالس
أود أن أرد على المشاغل التي طرحها       . سيادة الرئيس 
آلوآوس صحيح فما قاله البروفسور . الزميل الروسي

ال&ى حد آبير ولكنه ال يتعارض مع المهام الملقاة على       
. ع&اتق اللج&نة الفرع&ية ه&ذه بشأن بنود جدول األعمال     

فعلي&&نا أن . فمهم&&ة ه&&ذه اللج&&نة الفرع&&ية بس&&يطة للغاي&&ة   
ن&&درس التوص&&يات الت&&ي قدمه&&ا الف&&ريق الع&&امل ال&&ذي      

ولذا . ترأس&ه مم&ثل ال&يونان وال&ذي يجل&س عل&ى يمين&ي             
ي يق&&بل ه&&ذه التوص&&يات ال&&ثالث ول&&ك ج&&زيل   ف&&ان وف&&د
 .الشكر

شكرا لممثل ألمانيا على بيانه وعلى : الرئيس 
ه&ل ه&ناك وف&د آخ&ر يطلب     . اس&هامه ف&ي ه&ذه المناقش&ة      
 .الكلمة؟ اليونان لها الكلمة

تعل&&يق بس&&يط   ): ال&&يونان(السKKيد آاسKKابوغلو   
أشكر زميلنا من ألمانيا على ما      . أقدم&ه عل&ى ه&ذا الب&ند       

وف&دي ي&رى أن دراس&ة هذا البند لم تنته ألننا قد         و. قال&ه 
وص&لنا ال&ى الع&ام الثالث مما يسمى بالخطة الثالثية أو           

فقد . هذا بند له أهميته القصوى . ش&يء م&ن ه&ذا القب&يل    
. أنص&&&تم ال&&&ى زمالئ&&&نا وه&&&م يعلق&&&ون تعل&&&يقات هام&&&ة    

فاالتح&&اد الروس&&ي أب&&دى تعل&&يقات هام&&ة ونف&&س الش&&يء  
دة وعل&&&ى الس&&&يد مم&&&ثل يس&&&ري عل&&&ى الوالي&&&ات الم&&&تح

 .المغرب
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ونح&&&ن اآلن . ان ه&&&ذه مس&&&ألة هام&&&ة وأساس&&&ية 
على أعتاب القرن الحادي والعشرين نحتاج الى قانون 

ق&انون أق&رب ال&ى الواق&ع ومرن يتكيف        . ي&نظم الفض&اء   
م&&&&&ع األوض&&&&&اع الجدي&&&&&دة، األوض&&&&&اع التكنولوج&&&&&ية   

وحض&&&ارة األنغلوساآس&&&ون  . وتطب&&&يقات التكنولوج&&&يا 
 أن ن&درس األمور دائما بنظرة جديدة        تق&ول ان&ه ينبغ&ي     
 .وبنظرة منفتحة

أشكر السيد ممثل اليونان على بيانه      : الرئيس 
أتس&&اءل ه&&ل ه&&ناك م&&ن يرغ&&ب . بش&&أن ه&&ذا الموض&&وع

س&&وف . الحدي&&ث ع&&ن الب&&ند الثام&&ن ف&&ي ه&&ذه اآلون&&ة؟ ال 
نواصل دراسة هذا البند الثامن وهو استعراض وضع        

التي تنظم الفضاء   الص&كوك القانون&ية الدول&ية الخمس&ة         
 .الخارجي وذلك عصر اليوم

س&وف أرف&ع ه&ذه الجلسة للجنة الفرعية وذلك           
للس&&&&ماح للف&&&&ريق الع&&&&امل المعن&&&&ي ب&&&&تعريف الفض&&&&اء 
الخارج&&ي واس&&تخدام الم&&دار الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض     
لتمكي&ن ه&ذا الف&ريق م&ن أن يعقد اجتماعه األول بقيادة             

 .السيد هيكتور راؤول باليز من األرجنتين

ولك&&&ن ق&&&بل رف&&&ع ه&&&ذه الجلس&&&ة أود أن أخ&&&بر    
الس&ادة أعضاء الوفود بجدول العمل الذي سوف نلتزم         

فعص&ر ال&يوم س&وف نواص&ل دراس&ة      . ب&ه عص&ر ال&يوم   
وبعد ذلك، اذا سمح الوقت،     . البندي&ن الس&ادس والس&ابع     

فان&&&نا س&&&وف ن&&&بدأ دراس&&&ة مبدئ&&&ية للب&&&ند التاس&&&ع وه&&&و   
أ مناقش&&ة ربم&&ا ن&&بد. اس&&تعراض مفه&&وم دول&&ة االط&&الق 

الب&ند العاشر وهو االقتراحات التي تقدم للجنة استخدام   
الفض&&اء الخارج&&ي ف&&ي األغ&&راض الس&&لمية ع&&ن ادراج  
ب&&نود جدي&&دة تط&&رحها اللج&&نة الفرع&&ية القانون&&ية عل&&ى     

 .بساط البحث في دورتها األربعين

ه&&&ل لديك&&&م أي أس&&&ئلة أو تعل&&&يقات عل&&&ى ه&&&ذا    
�?[هل األمانة . الجدول المقترح؟ ال��. ال] . ?.

رفع&&ت الجلس&&ة وس&&وف نت&&بعها عل&&ى الف&&ور باج&&تماع      
 .الفريق العامل الذي يتناول البند السادس

10/11رفعت الجلسة الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


