
 

، 1995ديسمبر / آانون األول  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             
الواح&&د م&&نها عل&&ى الخط&&ب الملق&&اة باالنكل&&يزية وال&&ترجمات الش&&فوية ل&&تلك الت&&ي ُتلق&&ى باللغ&&ات األخ&&رى  

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

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 غضـون                       
 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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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي ستنسخ غير منقحمحضر م

   في األغراض السلمية
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 635 الجلسة
 00/15، الساعة 2000 أبريل/نيسان 4الثالثاء 
 فييـنا

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد آوبال : الرئيس

 
 10/15افتتحت الجلسة الساعة 

أعل&&&&ن افت&&&&تاح الجلس&&&&ة الخامس&&&&ة   : الرئFFFFيس  
. والثالثين بعد الستمئة للجنة الفرعية التابعة للكوبوس       

نس&&&تأنف اآلن ال&&&نظر ف&&&ي الب&&&ند التاس&&&ع م&&&ن ج&&&دول      
 .األعمال

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

ال يوج&&&&&د أي وف&&&&&د عل&&&&&ى قائم&&&&&ة : الرئFFFFFيس 
المتحدثي&ن ولكن أستطيع أن أسأل هل من متحدث يود          

سوف نستأنف النظر   . أن ي&تطرق ال&ى البند التاسع؟ ال       
 .في هذا البند التاسع صباح الغد

نس&&&&تأنف بحث&&&&نا للب&&&&ند العاش&&&&ر م&&&&ن ج&&&&دول    
 .األعمال

FFFFتراحات موجهFFFFاقFFFFاء  ة الFFFFتخدام الفضFFFFنة اسFFFFى لج
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&&ناك م&&تحدث واح&&د عل&&ى القائم&&ة : الرئFFيس 
 .األرجنتين طلبت الكلمة

 ال&&&ى بالنس&&&بة): األرجنتي&&&ن(السFFFيد سFFFايوس  
تحدي&&&د ب&&&نود لج&&&دول أعم&&&ال اللج&&&نة الفرع&&&ية، ت&&&رى    
األرجنتي&ن أن نبرز بعض البنود التي تجتذب مشارآة      

 .آبيرة والتي تكون واعدة بتوافق في اآلراء

ونالح&&&ظ بارت&&&ياح أن ع&&&ددا م&&&ن الوف&&&ود ق&&&د     
أع&&رب ع&&ن االه&&تمام بالموض&&وع ال&&ذي طرح&&ناه، أي    

موضوع هذا ال. الجوان&ب ال&تجارية لألنش&طة الفض&ائية     
وأث&&ناء . ينبغ&&ي أن ي&&ندرج ف&&ي ب&&رنامج اللج&&نة الفرع&&ية 

مناقشة المسائل المتعلقة بالفضاء وبالذات أثناء مؤتمر       
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يونيسبيس الثالث، لمسنا اتجاها حول مشارآة متزايدة       
م&&ن الش&&رآات ال&&تجارية ف&&ي الش&&ؤون الفض&&ائية وه&&و     

 . المجال الذي احتكرته دول لسنوات عديدة

، الجوان&&ب ال&&تجارية ن&&رى أن ه&&ذا الموض&&وع  
لألنش&طة الفض&ائية، يمك&ن أن نبح&ث ع&ددا من األمور       
القانون&&&ية المتص&&&لة باألنش&&&طة ال&&&تجارية ف&&&ي الفض&&&اء   

 .الخارجي

ال . شكرا لألرجنتين على هذا البيان  : الرئيس 
ه&&ل م&&ن  . يوج&&د أي اس&&م آخ&&ر عل&&ى قائم&&ة المتحدثي&&ن   
 .متحدث آخر؟ نعم، السيد مندوب اليونان

بالنس&&&بة ال&&&ى ): ال&&&يونان(غلو السFFFيد آاسFFFابو 
اق&تراح األرجنتي&ن، م&ن حي&ث الم&بدأ ال أع&ترض على        

. اض&افة ه&ذا الب&ند ف&ي ج&دول األعم&ال مع تحفظ واحد             
نق&يد األم&ر بالق&انون الع&ام أو بالق&انون الدول&ي دون أن       

 .ندخل في أمور قانونية متصلة بالقانون الخاص

فلو ابتعدنا عن هذه الحدود ربما تضارب ذلك  
ع ال&&تفويض ال&&ذي حص&&لنا عل&&يه واال س&&وف نض&&طر  م&&

 .الى أن نعيد النظر في التفويض الذي جاءنا

. ش&كرا لل&يونان على هذه المالحظة       : الرئFيس  
ه&ل م&ن ب&يان آخر بشأن البند العاشر في هذه اللحظة؟             

ُأعلم&ت أن بع&ض التقدم قد أحرز أثناء المشاورات          . ال
، وعلمت غ&ير الرس&مية بش&أن بنود جديدة هذا الصباح         

أن مش&&اورات غ&&ير رس&&مية س&&وف تس&&تأنف بع&&د ظه&&ر  
ال&&يوم ف&&ي أي وق&&ت يت&&بقى ف&&ي أعق&&اب اج&&تماع الف&&ريق  

 .العامل المعني بالبند التاسع

وسوف نواصل بحث البند العاشر في الجلسة        
 .العامة صباح الغد

بع&&&د لحظ&&&ات س&&&وف أرف&&&ع اج&&&تماع الجلس&&&ة    
الب&&ند العام&&ة التاح&&ة الفرص&&ة للف&&ريق الع&&امل المعن&&ي ب  

وق&&بل . التاس&&ع أن يج&&تمع تح&&ت رئاس&&ة م&&ندوب ألمان&&يا 
رف&&&ع ه&&&ذا االج&&&تماع أود أن أبل&&&غ المندوبي&&&ن ب&&&برنامج 

صباح الغد سوف نواصل ونرجو     . عمل&نا ص&باح الغ&د     
اس&&تعراض مفه&&وم الدول&&ة : أن ننته&&ي م&&ن الب&&ند التاس&&ع

: آذل&&ك س&&وف نس&&تأنف بح&&ث الب&&ند العاش&&ر     . المطلق&&ة
 ب&&&نود جدي&&&دة لدورت&&&نا   اق&&&تراحات ال&&&ى اللج&&&نة بش&&&أن  

ق&د نخت&تم أيض&ا بح&ث ه&ذا الب&ند صباح الغد         .األربعي&ن 
 .حسب التقدم المحرز في المشاورات غير الرسمية

وبعد ذلك ولو سمح الوقت فان الفريق العامل         
المعن&&ي ب&&تعريف الفض&&اء الخارج&&ي واس&&تخدام الم&&دار   
الثاب&&ت بالنس&&بة ل&&ألرض، ه&&ذا الف&&ريق س&&وف يج&&تمع      

 هل من أسئلة أو تعليقات على برنامج        .ليع&تمد تقري&ره   
 .العمل المقترح؟ اليونان لها الكلمة

تيس&&يرا لعمل&&ك ): ال&&يونان(السFFيد آاسFFابوغلو  
وخصوص&ا وان&نا اس&تطعنا أن ننته&ي من أمور آثيرة،         
ه&&ل يمك&&ن أن ننته&&ي م&&ن دورت&&نا بع&&د ظه&&ر الخم&&يس؟  

أقترح أن ننتهي غدا من بحث      . مج&رد اق&تراح اجرائي    
د ذل&&&ك ن&&&بدأ بع&&&د الظه&&&ر ون&&&نظر ف&&&ي  المض&&&مون وبع&&&

 .مشروع التقرير آسبا للوقت

األم&&ر ي&&توقف  . أن&&ا تح&&ت تص&&رفكم : الرئFFيس 
عل&ى نش&اطكم وعلى مساعيكم حتى نستطيع أن ننتهي          

ش&&&كرا له&&&ذه . م&&&ن دورت&&&نا ف&&&ي أق&&&رب وق&&&ت مناس&&&ب  
ه&&ل توج&&د أي رغ&&بة أخ&&رى أو تعل&&يق أو    . المالحظ&&ة
 .اذن، رفعت الجلسة. اقتراح؟ ال

20/15جلسة الساعة رفعت ال

 

 

 

  

 

  

 


