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COPUOS/T.640 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٤٠اجلمسة 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٩ ااميس

 ، النمسافيينا
 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ٢٠/١٠افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

صباح  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):يس الرئ
أعم  اآلن افتتاح االجتماع  ،ااري حارات املندوتني الكرام

األرتعني تعد املائة السادسة لمجنة استخدام الضاا  
 .ااارج  يف األغرا  السممية

هذا الصباح سوف نكمل النظر وخنتتمه يف البند 
الضرعية العممية  تقرير المجنة"الساتع عمى جدول األعمال 

كما سنكمل   "،والتقنية ع  أعمال دورتا الثامنة واألرتعني
النظر وننته  م  النظر يف البند الثاين عشر عمى جدول 

والبند ااامس عشر  "،الضاا  والتغري املناخ "األعمال 
 ".املسائل األخرى"

تعد اجلمسة العامة ستكون هناك ثالث عرو  
 ،٢سات  سريسور "ند تعنوان األوىل م  ممثل اهل ،تقنية

وعر   "،إكمال اادمات العاملية يف جمال مراقبة األر 
تعنوان " IAAآخر م  ممثل األكادميية الدولية لعمم الضمك 
وعر  ثالث  "،العيد اامسني وقمة رؤسا  وكاالت الضاا 

تعنوان  IAAم  ممثل األكادميية الدولية أياًا لعمم الضمك 
 ".لمضاا  عرب مراقبة احلطام املدارياالستخدام املستدام "

كما أود أن أطمع املندوتني أن اليوم م  الساعة 
العاشرة صباحًا حىت الثالثة م  تعد الظهر إن عر  آلة 

سوف يكون يف  RPNحتديد املواقع العشوائ  املكتيب 
رمبا وزعت عميكم هذه الورقة مع صورة  .MOE15القاعة 
العر  ينظمها مكتب  وعممية .عمومات تشن�ااملهلا و 

شؤون الضاا  ااارج  يف إطار مبادرة تكنولوجيا الضاا  
وتظهر كيف ميك  هلذه اآللة أن حتاك   HSTIالبشري 

 .غياب الوزن لألجسام احلية مثل الشتل واااليا والبكرتيا
وهذه اآللة وسيمة تغية املشاركة يف أنشطة أحباث اجلاذتية 

ارب لرحالت الضاا  جتإجرا  الصغرى ويتيح لمعمما  
رحمة إىل الضاا  وميك  أن  راقبة مبوازاةوإجرا  جتارب م
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لمطالب تغية أن يتعمموا [؟يتعذر مساعها؟] تستخدم أداة 
وإن كتيب املعمومات حول هذه  .عموم اجلاذتية الصغرى

وجمددًا فإن كافة  .اآللة قد وزِّع إليكم تعد ظهر األمس
اليوم م  العاشرة صباحاً  املندوتني مدعوي  إىل هذا العر 
 .MOE15إىل الثالثة م  تعد الظهر يف القاعة 

اليوم يف متام الواحدة حىت الثانية سيكون هناك 
حول التحاري لمعيد األرتعني  M7مشاورات يف القاعة 

 سات يف العام املقبل.د لالن

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن  -البند السابع 
 الثامنة واألربعينأعمال دورتها 

املندوتون الكرام أو أآلن أن أكمل النظر وانتها  
تقرير المجنة "النظر م  البند الساتع عمى جدول األعمال 

 ".الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال دورتا الثامنة واألرتعني
ولك  تداية سوف أعط  الكممة لألمانة تغية أن تطمعنا 

املنقحة اليت ُوزِّعت عميكم الالورقة  ،عمى حالة الوثيقة
هل لديكم م  أسئمة أو مالحظات تودون  .تاألمس

اإلدال  با تالنسبة إىل جدول األعمال املقرتح؟ أعط  
 الكممة لألمانة يف غياب أية طمبات لمكممة.

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

تتذكرون  ،املندوتون الكرام ،شكرًا جويًال حارة الرئيس
تاألمس إنه قد مت توزيع نسخة حمينة لكم ع  الالورقة اليت 

 عاا  فرق ااربا  وقائمة مبسؤويلتتام  ترشيحات أ
قمت إىل األمانة م  الضريق العامل حول االتصال اليت نُ 

فود أن هذه وأود أن أعم  لمو  .األنشطة املستدامة يف الضاا 
هناك تعض األخطا   ،الالورقة سوف يتم حتيينها وتصويبها

يحات ش. ووردتين تعض الرت املطبعية سوف تصّوب
 CRPوسوف حتول اآلن إىل ورقة قاعات املؤمتر  ،اإلضافية

ولذلك إن كان لديكم م   .لتستضيد منها كافة الوفود
رجاً  أن  ،تصويبات تعديالت أو إضافات هلذه الورقة

 عوها عمى األمانة قبل الواحدة ظهراً اليوم.توز 

كما مسعنا تاألمس ترشيحًا لمرئاسة لضريق ااربا  
دوارته سانتوس، وكان ذلك ترشيح م  الربتغال السيد  لفأ

 ،تذلك يكون لدينا رؤسا  ونواب لمرؤسا  تكافة فرق ااربا 
 شكراً حارة الرئيس. ،هذا لممعمومة

أشكر ة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغالرئيس 
هل لديكم م  أسئمة أو  .األمانة عمى هذه املعمومة

مالحظات؟ كال. هل م  وفد آخر يود تناول الكممة 
مبوجب هذا البند م  جدول األعمال يف هذه اجلمسة 

 .املكسيك له الكممة ،الصباحية؟ البند الساتع

(الواليات املتحدة السيد س. كماشيو الرا 
شكرًا حارة ة فورية م  المغة اإلسبانية): املكسيكية) (ترمج

مل يتاح لنا إذا ما كانت قائمة  ،أعتذر ع  التنخري ،الرئيس
لست إذًا ، رمبا ... أو تذكرتـ ااربا  املوزعة عمينا تقبل 

متنكدًا م  أمسا  املرشحني كيف سرتد تالنسبة إىل فرق 
ق فهناك تعض ااربا  الذي  نريد إشراكهم يف فري ،ااربا 

وتذلك هل جيدر تنا أن نبعث إليكم مذكرة  ،أحباث الضاا 
ماذا تقرتح  .أو أن نعم  ذلك هنا يف القاعة ؟يف ذلك

 حارة الرئيس؟

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .أعط  الكممة لألمانة ،ملندوب املكسيك املوقر

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

 .تدايًة سنفصل لكم العممية ،شكرًا جويًال حارة الرئيس
 .هذه ليست توثيقة رمسية تغية اختاذ قرار رمس  م  المجنة

هذه الوثيقة اليت نشري إليها ه  جمرد وسيمة لضرق ااربا  
ستكون فنح  مدركني تننه  ،يبدأ تالعملأن تغية إتاحة 

 واهناك تعديالت عمى عاوية فرق ااربا  حبيث رمبا سيضد
مويد م  ااربا  رمبا يكون هناك دول أعاا  إضافية تود 

ولذلك كما تضهم األمانة العممية ال يعود إىل  ،ترشيح ااربا 
 .دق عمى هذه القائمةاالمجنة أن تنتخب أو تؤيد أو تص

والية الضريق هذه مبجرد املعمومة إذ أن هذا يدخل ضم  
العامل املعين تاالستدامة طويمة األمد ألنشطة الضاا  ويعود 
إىل هذا الضريق أن يعمل عمى القائمة تغية معرفة كيف أن 

ولك  كان هناك اتضاق يف الضريق  ،هذه الضرق سوف تتبمور
العامل يف مرحمة ساتقة م  هذا العام تارورة أن تدعو 

واملنظمات احلكومية  األمانة الدول األعاا  يف المجنة
الدولية ذات صضة املراقب الدائم يف المجنة تغية أن تنقل إىل 
األمانة الرتشيحات ألعاا  فرق ااربا  والرؤسا  أو نواب 

وذلك تغية لمجنة وتالطبع  ،الرئيس ملختمف فرق ااربا 
 .لمعممية ترمتها أن تتيح التعرف عمى فرق ااربا  هؤال 
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ونعم  .م  هذا العاميسان/أتريل نوكان ذلك قبل �اية 
تعثت األمانة مذكرة شضهية لكافة الدول األعاا  يف المجنة 

املنقحة ووردتنا معظم الرتشيحات اليت ترد يف هذه الالورقة 
الرئيس ولك  خالل دورة المجنة إن  ،اليت وزعناها عميكم

كان هناك م  حتيينات ميك    واألمانة سنلوا الوفود إن
الوفود ملعرفة ما  ذه القائمة وتالطبع نعود إىلإدخاهلا عمى ه

ولك  كان هناك  ،ه  التداتري اليت تريدها هلذه العممية
اجة إىل ا خالل املناقشة يف هذه الدورة تاحلتيانات أديل ب
وقد وردنا ترشيح شضه  يف تيان رمس  يف  ،خربا  إضافيني

 اجلمسة العامة يف األمس لرتشيح لرئيس فريق ااربا  أو
ورمبا تكون حارة الرئيس هذه فرصة  لف،جمموعة ااربا  أ

جيدة ألن نسنل المجنة ما ه  القواعد واإلجرا ات اليت 
قائمة ااربا  واألعاا  يف إىل تريد اعتمادها تالنسبة 

رمبا حارة الرئيس  .جمموعة ااربا  والرؤسا  ونواب الرئيس
ذا كانت يكون م  اجليد أن نثري هذه املسالة اآلن فيما إ

هذه العممية مقبولة أو أن الوفود املوجودة هنا تريد إجرا ات 
 شكراً. ،خمتمضة تالنسبة إىل كيضية تكوي  هذه الضرق

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا القائمة تني يدي الضريق  .األمانة عمى هذه البيانات

الضريق العامل والقصد منها ليس سوى تد  العمل يف 
أن يغري أو  ،تعد ذلك ميك  لمضريق أن حيني القائمة ،العامل

 .ما حيمو له ينتخب أو أن يعيد انتخاب ااربا  حسب

 .هل م  طمبات أخرى لمكممة؟ الصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
الصني  ،شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

عمى هذه الشروح خبصوص اختيار خربا   تشكر األمانة
حسب قرا يت هلذه الوثيقة غري الرمسية وما  .الضريق العامل

هو أن هذه املعمومات ليست  ،تتامنه م  معمومات
ألن تعض الدول رشحت شخصًا تينما رشحت  ،متسقة

إين أتسا ل هل ينبغ  فوتالتايل  .دول أخرى دائرة أو وكالة
يغة وثيقة قاعة مؤمترات أن نصدر هذه القائمة يف ص

CRPألنه حيس   ؟أم نبقيها تصضة وثيقة غري رمسية ؟
اإلشارة إىل أن هذه الوثيقة ستكون ه  األساس لوثيقة 

ة القادمة لمجنة الضرعية العممية عّد وتعر  عمى الدور قادمة تُ 
وأن يكون واضحًا أن تإمكان اآلخري  أن يرشحوا  ،والتقنية

وتالتايل قد يكون م   ،الوثيقة خربا  تاسم حتيينًا هلذه

الساتق لألوان حتويل هذه الوثيقة إىل وثيقة قاعة مؤمترات 
CRP، .شكراً يا سيدي الرئيس 

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .األمانة. اجلويل لك

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

سيدي يا األمانة ره  إشارتكم  ،شكرًا يا سيدي الرئيس
وال مانع عندنا م  إتقا  هذه الوثيقة تصضة وثيقة  ،الرئيس

وهو ما سيعكس يف تقرير ، none paperغري رمسية 
إال أين أود التذكري أنه إذا ما أقر اإلطار املرجع  أو  .المجنة

فهذا اإلطار  ،خالل دورتكم هذهمهام هذا الضريق العامل 
اهلام وكذلك خطة العمل لمضريق العامل تنص عمى أن ينبغ  

األمانة ره  إشارتكم كما قمت عما  .أن يشرع يف عممه
أو  ،هذه الدورة [؟يتعذر مساعها؟] الشروع بذا األمر م 

أن يكون هذا الحقًا وأن تكتضوا تالقائمة كما ه  تالوقت 
ه أن ل  يكون تإمكان الضريق العامل الراه  ألن ذلك معنا

 شكراً. ،أن يشرع يف عممه إثر دورتكم هذه

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .لك والكممة لمياتان

(الياتان) (ترمجة فورية م  السيد م. سوغاميا 
مالحظة وجيوة  ،شكرًا يا سيدي الرئيسالمغة اإلنكميوية): 

ب الصني املوقر تالنسبة إىل هذه خبصوص ما قاله مندو 
هناك تالضعل مويج م   ،none paperالوثيقة الرمسية 

وفيما خيص الياتان فإننا تصدد العمل  ،أشخاص ومنظمات
عمى حتيني البيانات وسنعني اسم الشخص مع حرف اسم 

 شكراً. ،املنظمة املشار إليها فيما خيصنا

شكراً : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .لمياتان

(الواليات املتحدة السيد س. كماشيو الرا 
شكرًا يا  املكسيكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية):
فيما خيص  .سيدي الرئيس ومعذرة عمى طمب الكممة ثانيةً 

فإن وفدنا يرى أنه ال تد م  ، ما قاله لنا ممثل األمانة
ه يف الشروع يف العمل وال تد م  حد أدىن متضق عمي

املستوى اهليكم  حسب ما دار م  نقاش يف المجنة الضرعية 
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هاهنا [؟يتعذر مساعها؟] وهكذا فإن  .العممية والتقنية
لقد نوقش األمر يف المجنة الضرعية  ،تطبيق ذلك االتضاق

العممية والتقنية وتقرر إنشا  هذا الضريق العامل تغية التقدم 
ية شهر يف العمل وعدم تضويت هذا العام إىل غا

املقبل ويا حبذا لو أمك  تالضعل الشروع يف شباط/فرباير 
أما ع  طريقة العمل فيبدو يل أن ما قيل  .العمل م  اآلن

تشنن القائمة مضتوحة العاوية اليت تقرتح مبقتااها الدول 
خرباؤها مع ذكر تيانات االتصال بم فه  صيغة وجيهة 

نطمع يف وم  مث ميكننا أن  ،تسمح تالشروع يف العمل
املقبل عمى مدى تقدم احملرز يف العمل م  شباط/فرباير 

 شكراً. ،جانب هذا الضريق يف األثنا 

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ينبغ  أن أكون واضحًا أنه ليس املطموب منا . لممكسيك

هنا إقرار قائمة غاية ما يف األمر هو اإلخبار مبا هو مقرتح 
العامل هو املدعو إىل ضبط هذه القائمة وما إىل  والضريق
هل م  مالحظات أخرى؟ هل م  الوفود م  يطمب  .ذلك

 .أملانيا... ؟ الكممة تشنن هذا البند الساتع يف هذه 

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانه 
شكرًا يا سيدي الرئيس، وفد فورية م  المغة اإلنكميوية): 

"يو إن دميومة ترنامج  صد أعرب ع  قمقه خبصو أملانيا ق
يف األمد البعيد م  خالل خطاب وجهه الوزير سبايدر" 

وأعتقد أنه ينبغ   .املسؤول ع  شؤون الضاا  يف تالدنا
 ،هلذه المجنة أن توجه رسالة واضحة م  الدعم هلذا الربنامج
اقع وحن  نريد صياغة تعكس ما قيل هنا وتعرب ع  و 

 ،حات خبصوص الصياغةما زلت تانتظار مقرت االحتياجات و 
قاتمة لمتعديل  ،ويف االنتظار ميكنين أن أقرتح صياغة أولية

وسنحاول استخدام عبارات وفاقية ميك  التوافق  ،تالطبع
المجنة  ، أحاطتعمى أي حال ما أقرتحه هو .تشن�ا

العممية خبطة العمل املقرتحة لضرتة السنتني اثنتا عشر وألضني 
"يو إن سبايدر" عشرة وألضني تالنسبة إىل ترنامج ثالثة 

وحثت كل الدول األعاا  عمى إمداد الربنامج مبا يموم م  
موارد مبا يام  حتقيق الدعم املطموب تقدميه م  الربنامج 

 ... م  خالل املكاتب اإلقميمية لمدول األعاا  

 ،معذرة ولك  املندوب يقرأ نصًا ال منمكه(... 
... الرتمجة بذه السرعة ك  عذرة ولك  ال متم ،يقرأه تسرعة

مع االعتذار الشديد لممرتمجني  ،حن  ال منمك النص
 .)العرب

وأرجو م  الوفود إتدا  ، هذه صياغة أولية ...
رأيها تشنن هذا األمر والقصد هو تنكيد أولوية هذا 

 .الربنامج

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .والكممة لمعرتية السعودية ،ل أملانيا املوقرجويًال ممث

(املممكة العرتية السعودية) السيد أ. ترابزوني 
 ،شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

مندوب أملانيا الكرمي كان يقرأ تسرعة  ،سيدي الرئيس
، شكرًا يا سيدي شديدة ومل يتس  ترمجة النص الذي قرأه

 الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): رئيس ال
 .لك يا سيدي

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانه 
هل تريد أن أسمم النص مكتوتاً فورية م  المغة اإلنكميوية): 

 ؟يا سيدي الرئيس

 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ...الرئيس 

أن تقرأ  املطموب هو[؟م  املرتجم؟] ... 
النصوص تسرعة معقولة حبد أدىن م  املعقولية لك  يتسىن 
ترمجتها ال يكمف اهللا نضسًا إال وسعها معذرة أنا عمى 
استعداد لمقرا ة مرة أخرى تنناة م  فامك يا سيدي ميك  

ذقون اإلنكميوية يتسا ل املرتجم ذلك لممندوتني الذي  ال حي
ميوية ميكنهم استيعاب إذا كان املندوتون الذي  حيذقون اإلنك

 نص بذه الكثافة وبذه السرعة.

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانه 
أحاطت المجنة عممًا خبطة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

العمل املقرتحة لمضرتة تني سنتني اثين عشرة وألضني وثالثة 
ع ذكر م"يو إن سبايدر" عشرة وألضني تالنسبة إىل ترنامج 

تتاريخ  ،رمو الوثيقة ،إىل آخره A/AC.105مرجع الوثيقة 
وحثت كافة الدول األعاا  عمى الثالثني م  حويران/يونيو، 

يكضل تعميق الدعم مما إمداد الربنامج مبا يموم م  موارد 
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راد م  الربنامج أن يقدمه هو ومكاتبه اإلقميمية الذي يُ 
اتضقت عمى  لمدعم إىل الدول األعاا  كما أن المجنة

وتعويوه عمى "يو إن سبايدر"  ، ترنامجضرورة تعهد الربنامج
كضل دميومته خبصوص تواتة املعارف حنو طويل األمد تُ 

والبعثات االستشارية التقنية وتعويو القدرات تاعتبارها 
وطمبت م   ،جماالت ذات أولويات تالنسبة إىل األمانة

العممية والتقنية يف األمانة أن تبمغ األمانة المجنة الضرعية 
دورتا التاسعة واألرتعني مبا تبذل م  جهود يف سبيل ضمان 

 .شكراً عمى حس  اإلصغا  ،املوارد الارورية لمربنامج

والشكر م  املرتجم العريب إىل مندوب (... 
 .)شكراً يا سيدي عمى التنبيه ،العرتية السعودية املوقر

ة): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميويالرئيس 
 .الواليات املتحدة

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
 .شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

مل تتح لنا الضرصة ك  ندرس هذه الصياغة  ،سيدي الرئيس
إال أين أود القول  ،اليت تضال تقرا تا مندوب أملانيا املوقر

خاضت يف هذا األمر عمى هذا إين ال أذكر أن المجنة 
لقد استعرضنا خطة العمل خالل عمل المجنة  .النحو

 ،الضرعية وكذلك خالل هذه الدورة م  دورات المجنة األم
وُأكِّد لنا أن هناك ما يكض  م  املوارد القتالع الربنامج 

ك نقصًا أو وفدي يتسا ل ِملَ نستنتج أن هنا إذاً  .مبهامه
هذه مالحظيت  ؟لالزمة لمربنامجعدم كضاية يف املوارد ا

 .األوىل

كما قال وفدي مراراً وتكراراً ف ،أما املالحظة الثانية
فإن األولوية األوىل تالنسبة إىل مكتب شؤون الضاا  ه  
تقدمي اادمة لمجنة والمجنتني الضرعيتني خبصوص األجسام 
الضاائية وخبصوص تنضيذ الربنامج اااص تتطبيقات الضاا  

لتايل فإين أتردد يف إفراد جماالت خمصوصة وتا ،عامة
قد ال توافق كل الوفود  ،تاعتبارها ه  األولوية األوىل لمجنة

إذًا أحطنا عممًا تاملقرتح وأنا أردت أن أنبه أننا  .عمى ذلك
 ،نذكر أن هذا الكالم قد قيل يف إطار المجنة واتضق عميهال 

ة هذا ولست مقتنعًا توجود مشكمة أصًال يف ضمان دميوم
الربنامج حسب خطة العمل اليت أقرتا المجنة الضرعية 

 .المجنةهذه العممية والتقنية واليت ستقرها 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .أملانيا ؟هل م  طمبات أخرى لمكممة .الواليات املتحدة

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانه 
أوافق متامًا عمى هذه املالحظة  المغة اإلنكميوية): فورية م 

ضهم فيه الضقرة وميك  أن نوضح السياق الذي ينبغ  أن تُ 
إذا ما كانت  ،وإذا ما كانت عبارة تاعتباره األولوية األوىل

يف نظر الوفود األخرى [؟يتعذر مساعها؟] هذه العبارة فيها 
 .فيمك  أن نعدل الصياغة

شكراً م  المغة اإلنكميوية):  (ترمجة فوريةالرئيس 
تني أملانيا والواليات رتح التشاور تني الوفود املعنية ألملانيا. أق

املتحدة إىل غاية عصر اليوم عمى أن تعود إلينا تصياغة 
األمانة تاملقرتح اجلديد حىت تدرج  واوأن متد ،متضق عميها

الصياغة ضم  التقرير الذي سيعر  عمى الدورة إلقراره. 
 .الصني

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
لئ    ،شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

"يو كانت الصني قد شاركت يف اجتماع املاحنني لربنامج 
ا مل تسنح لنا الضرصة نفإن ،خالل هذا األسبوعإن سبايدر" 

ملقرتحة تعد ك  نديل ترأينا تعد تنٍن وروية تشنن الصياغات ا
ذلك فإننا حنتضظ حبقنا يف الرجوع إىل التعميق ول .م  األمانة

 ،عمى هذا النص عندما يكون تني أيدينا نص ممموس
 شكراً يا سيدي الرئيس. .وسنديل مبالحظاتنا تشننه

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ف تشاور األطراتملندوب الصني املوقر، ما أقرتحه هو أن 

املهتمة تاألمر تينها وأن تسمم النص املعدل إىل األمانة 
وإذا ما وافقت يا سيدي مندوب أملانيا  .إلدراجه يف التقرير

مقرتحك. املقرتح هو  نك أن تقود أنت املشاورات مبا أنميك
 .املممكة املتحدة

املممكة املتحدة لربيطانيا (ل. كيت السيد 
فورية م  المغة (ترمجة ) العظمى وآيرلندا الشمالية

والشكر ألملانيا عمى هذا  ،شكرًا سيدي الرئيساإلنكميوية): 
كيف أن نعكس   ،أود أن أوضح أن املقصود هو .النص

تدقة ما دار م  نقاش يف اجلمسة العامة وليس املطموب هو 
فتح نقاش جديد أو كتاتة كالم مل يناقش يف اجلمسة العامة 
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درج يف فإنه ينبغ  أن يُ  إلدراجه يف التقرير إذا ما قيل ش  
إنشا  نص م  عدمه أو التقرير ولك  إذا ما شرعنا يف 

إلدراجه يف التقرير دون أن يكون  هحداث نص م  عدمإ
 ،يعكس تنمانة ما جرى يف املداوالت فذلك غري مقبول

 شكراً.

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
المجنة تشنن هذا  املطموب هو ترمجة ما قيل تالضعل يف

إذا ما توصمتم إىل هذه  .املوضوع عمى حنو دقيق وموجو
الصياغة واتضقت عميها الدول األعاا  فإننا سندرجها يف 

هل م  وفد  هل هناك طمبات أخرى لمكممة؟ كال. التقرير
آخر يطمب الكممة تشنن البند الساتع قبل ختم النقاش 

قد فرغنا م  تشننه؟ ال أرى أي طمب لمكممة بذا نكون 
تقرير المجنة الضرعية العممية "النظر يف البند الساتع 

 ."والتقنية

 الفضاء وتغير المناخ –البند الثاني عشر 

املندوتون الكرام نواصل اآلن عمى أمل أن نضرغ 
 "،الضاا  وتغري املناخ"منه النقاش تشنن البند الثاين عشر 

 رة.يف القائمة ممثمة الربازيل املوق ةأول متحدث

(اجلمهورية السيدة ر. دا فونسيكا إي سيلفا 
شكراً االحتادية الربازيمية) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

إننا ننتهو هذه الضرصة ك  نعرفكم تبعض  ،يا سيدي الرئيس
املستجدات يف جمال األنشطة الضاائية يف الربازيل واليت هلا 

ما يعمم اجلميع ك  .صمة بذا البند م  تنود جدول األعمال
فإن تغري املناخ وما له م  أثر قد عجل تاحلاجة إىل رصد 

وألكثر م  عشري  سنة  .إزالة الغاتات عمى الصعيد العامل 
فإن الربازيل م  خالل معهدها الوطين لبحوث الضاا  ما 
فتئت ترصد حوايل أرتعة ماليني كيمو مرت مرتع م  الغاتات 

مية ي استخدام الصور الساتوذلك تاالستناد إىل ،األمازونية
والنتائج املرتتبة عمى ذلك الرصد  .والتكنولوجيا املرتبطة با

عمنت لمجمهور م  خالل اإلنرتنت ملصمحة الموعة قد أُ 
 .الدولية

هناك نظامان أساسيان قد استعني بما يف الربازيل 
أوًال تروديس وهو أداة لقياس نسبة إزالة  ،يف هذا النشاط

وهو نظام لمكشف الديتري مث  ،الربازيل يف السنة الغاتات يف
الضوري إلزالة الغاتات ويساعد وكاالت السهر عمى إنضاذ 

 .القوانني اليت تكافح اإلزالة غري القانونية لألشجار والغاتات
والربازيل تواصل تقص  السبل والوسائل لتعويو قدراتا لمرصد 

جموعة وذلك تغية تقدمي تيانات أوثق وأكثر دقة لمم
نتظر وهلذا الغر  فإن املبادرة ذات الصمة اليت يُ  .الدولية

منها أن تسهم إسهامًا تميغًا يف تعويو قدرات النظام رصد 
الغاتات الربازيم  هو التعاون الذي أُنشئ مؤخرًا تني املعهد 
الربازيل آنف الذكر ووكالة جاكسا الياتانية وذلك تاستخدام 

لساتل الياتاين لرصد الغاتات سيما ا وال ،تيانات السواتل
 .املدارية

وفاًال ع  تعويو قدرتنا يف جمال الرصد يف غاتات 
[؟يتعذر األمازون فإن الربازيل يف نيتها أن توسع تمك 

لتشمل سائر النظم البيئية الوطنية وذلك ميك  أن مساعها؟] 
تطوير تنضيذ ترنامج وطين تيساعدنا تاعتبار أننا ننوي 

. بة إىل مجيع الاالت النباتية يف البالدتالنس MRVقدرات 
فإن الربازيل سرتكو عمى رصد سرياتو  وم  حيث األولويات

وه  ثاين وثالث نظام تيئ  هام تعد األمازون م  غار وكارتي
كذلك فإن خطة عمل احلكومة   .حيث كميات الكرتون

االحتادية الربازيمية لمحيمولة دون إزالة الغاتات وحراق الكتمة 
ه  خطة قد أعدت يف إطار وزارة البيئة سريادو يوية يف احل
ويف إطار هذه ااطة فإن  .عشر وألضنيأيمول/سبتمرب يف 

الربازيل ستعمل ترناجمًا أو نظامًا سنويًا لمرصد يشمل كافة 
مرصد لكما أ�ا ستعمل عمى إعمال نظام   .أصناف النباتات

 قوانني الضوري ينتج تيانات ومعمومات تسمح تتعويو تنضيذ
ويف تقديرنا أن ااربة اليت أحرزتا الربازيل م  خالل  .املراقبة

رصد غاتات األمازون عمى امتداد السنوات العشري  املاضية 
ميك  أن تضيد يف حاالت الدول األخرى اليت تريد أن تعوز 

وكنتيجة هلذا الرأي فإن الربازيل قد  .نظمها لرصد الغاتات
  خالل مبادرات تدف إىل شرعت يف التعاون الدويل م

تعويو القدرات يف مصمحة الدول النامية تشنن املسائل 
والغر  م  هذه األنشطة سيتمثل  .املتصمة ترصد األر 

يف تعويو ااربات الضنية يف الدول النامية ومساعدة هذه 
األخرية عمى حتقيق استقالليتها يف رصد األر  واإلتالغ 

 .عنها

بق اإلعالم أمام هذه وكما س ،ويف هذا السياق
قد أنشئ م   CRAفإن املركو اإلقميم  لألمازون  ،المجنة

جانب الربازيل سنة مثان وألضني وذلك تغر  حمدد يتمثل 
يف تقدمي أنشطة التدريب يف جمال رصد الغاتات تاستخدام 
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تريا أمازون ونظام رصد غاتات األدغال يف الربازيل ومشروع 
لمتعاون الدويل قد أترمت  منذئذ فإن اتضاقاتيس. و ترود

تالربازيل وجايكا م  الياتان ومنظمة األنظمة والوراعة 
لتنظيم عدد م  احلمقات التدريبية ملصمحة  ACTOو

وفيما تني هذه  .الدول املهتمة خالل السنوات القادمة
االتضاقات الثالثة فإن هناك جمموعة م  ثالث عشرة حمقة 

الية واإلسبانية واإلنكميوية تدريبية قد تُرجمت تالمغات الربتغ
ومبقتاى هذه االتضاقات فإن أول حمقة تدريبية  ،والضرنسية
عشر تشري  األول/أكتوتر ضذت يف قد نُ  CRAينسقها 

وألضني ملصمحة دول منها املكسيك وغيانا واإلكوادور 
ويف الوقت الراه  وإىل غاية  ال.مايتمبيا وتوليضيا وغواوكولو 

فإن احلمقة التدريبية واألوىل يونيو، حويران/الساتع عشر م  
 عقدها ملصمحة الضنيني م  أنغوال تالمغة الربتغالية جيري

 ارغواي.مبيق والباواملوز 

إطار اتضاقية األمم املتحدة  يف ،سيدي الرئيس
تقدمه الربازيل إىل اليت ية لمتغري املناخ  فإن ثاين تقرير اإلطار 

وألضني قد مشل هذه االتضاقية هو الذي أُِعد سنة عشر 
املسح الوطين لالنبعاثات الصافية لمغازات الدفيئة اليت م  

وقد مسح ذلك لمربازيل تإعداد  .وهو إجناز هام ،صنع البشر
مصضوفات لالنتقال فيما خيص استخدام الرتاب تغط  
 .الضرتة تني أرتع وتسعني وتسعمائة وألف واثنا عشرة وألضني

لربازيل إعداد مسوح وطنية وتالنسبة لممستقبل فإن يف نية ا
تاإلضافة إىل أنشطتها املتعمقة ترصد  .تشكل أكثر تواتراً 

األر  ويف الضرتة تني سنة عشر وألضني وإحدى عشرة 
وألضني فإن الربازيل م  خالل معهدها لبحوث الضاا  

سييب وكذلك مركو دراسات املناخ وتوقعات الرصد اجلوي 
ال الرصد اجلوي قد واصمت تقدمي خدماتا يف جمتيك 

ملصمحة التمع مبا يف ذلك نظام لإلنذار ع  احلاالت 
وهذا الربنامج قد أعد دراسات لممعاينة  .املناخية القصوى

تشنن تغري املناخ العامل  وكذلك لمرصد اإلقميم  ملصمحة 
وإن اكتساب حاسوب ضخم سنة  .الربازيل وأمريكا اجلنوتية

ا العام قد جعل عشر وألضني سيشرع تالعمل ته يف هذ
الربازيل تني مراكو الرصد اجلوية املوودة تنضخم قدرات 

 .التحقيق والبحث يف العامل

وتتعويو القدرات مخسني ضعضًا فإن الربازيل ترجو 
أن يوداد أثرها وقدرتا عمى تقدمي خدمات الرصد اجلوي 

وسيتسىن هلا أن تقدم تيانات الرصد  ،واملناخ  لممجتمع

م  الوثوقية وتقدر أتكر وزيادة جودتا  اجلوي تقدر أكثر
وزيادة مقدار التضصيل إىل مخسة كيمو مرتات يف أمريكا 

كما   .اجلنوتية وعشري  كيمو مرت تالنسبة إىل املعمورة مجعا 
أنه سيكون تإمكان الربازيل توقع احلاالت القصوى كشنن 

مبا يف ذلك الاباب  ،الغويرة وعدد آخر م  الظواهراملطار 
الاخم قد  بكما أن اقتنا  هذا احلاسو   .اح العاتيةوالري

استضاد م  التوصيات الواردة م  منظمة الرصد الدويل ك  
يتحول املركو الربازيم  إىل مركو عامل  إلنتاج تيانات الرصد 

وإن التقدم يف  .ستخدم يف توقعات املناخ املومسيةاجلوي يُ 
مار يف جمال البنية األساسية احلاسوتية مشضوع تاالستث

التدريب وانتداب املتخصصني يف النمذجة وكذلك املمارسة 
 .يف جمال استخراج أقصى أدا  ممك  لممعمومات احلاسوتية

وهلذه املرحمة فإن العمما  يف أهم مراكو البحث يف الواليات 
يب تيك املتحدة ويف إنكمرتا سيمتحقون تضريق مركو سي

اة وتوقع تغري املناخ إلحراز املويد م  التقدم فيما خيص احملاك
 .واألحوال اجلوية

وتاإلضافة إىل هذه التكنولوجيات احلديثة فإنه 
يتوقع استخدام تقنية إضافية لدعم هذا املركو واستمرار 

وتتعويو  .اجلهود يف جمال البحث والتطوير تشنن النمذجة
القدرات يف جمال النمذجة فإن الربازيل ينوي أياًا تعويو 

لموعة الدولية تشنن النمذجة وزيادة اخنراطه يف عمل ا
شنن انبعاثات ا يف إعداد سيناريوهات مستقبًال تإسهامه
وه  معمومات أساسية تالنسبة إىل تقديرات تغري  ،الغازات

املناخ وكذلك فإن النماذج اإلقميمية املناخية م  شن�ا أن 
يف تسرتشد با لتقدم نتائج أكثر دقة وتالغة األمهية 

 أنشطتها.

يما خيص تطوير التكنولوجيا الضاائية وفاًال ع  ف
الذي يتوقع إطالقه يف  CBRS 3الساتل الصيين الربازيم  

أواخر هذا العام فإن هناك تعثتني أخريني جيري إعدادمها يف 
وهو ساتل ترازيم  خمصص لرصد  ١أمازونيا  ،الربازيل

ومع الغاتات والوراعات يف املناطق املدارية يف العامل وم  امل
وساتيامار وهو  .إطالق هذا الساتل سنة أرتع عشرة وألضني

عد تالتعاون تني الربازيل ساتل خاص تاحمليطات يُ 
وساتل سبيامار سيقدم تيانات لدراسة النظم  .واألرجنتني

البيئية البحرية ودورة الكرتون ووضع خرائط املوائل البحرية 
 وإدارة السواحل وغري ذلك م  التطبيقات. 



COPUOS/T.640 
Arabic 

۸ 

قبل ااتام فإين أستسمحك يف  ،الرئيسسيدي 
إيراد تعض املالحظات تشنن ترنامج مناخ الضاا  يف 

هناك ترنامج يسمى إمربيس قد أنشئ سنة سبع  .الربازيل
وألضني يف املعهد الوطين لبحوث الضاا  يف الربازيل تدعم 

والربازيل لديها ثالثة عناصر  .م  وزارة العمم والتكنولوجيا
االستوائية وه  تسبب [؟يتعذر مساعها؟] ت وه  االختالال

[؟يتعذر معان نظم حتديد املواقع وهناك أثر لم أخطا  يف
العنصر الثالث هو  .خط االستوا مستوى يف مساعها؟] 

منطقة االختالالت املغناطيسية جنويب احمليط األطمس  
وتالتايل فقد  ،تكون فيها نسبة احلقل املغناطيس  أعمى

ئات تدخل الطبقات اجلوية العميا يؤدي ذلك إىل جوي
 .واآلميوسضري واألنشطة اجلغرامغناطيسية تالتايل تادرة األمهية

والربنامج احلايل ملناخ الضاا  يسمح تالرصد والتوقع هلذه 
وترنامج املناخ الضاائ  الربازيم  قد انام إىل  ،املعمومات

يف تشري   ISESاادمات الدولية ملناخ الضاا  
و اإلنذار ـوًا م  مراكـه مركــني تصضتــمثان وألضر األول/أكتوت

ر النشرة ـم نشـد تــه قـفإنآب/أغسطس   ـوف. ةــاإلقميمي
اليومية املتعمقة مبناخ الضاا  يف املوقع 

http://www.empe.br/climaspecial/inde.php 
ات اليت تؤتيها املناظري الشمسية والالقطات واكتساب البيان
واملقاييس املغناطيسية ه  اليت تدعم عمل هذا اآلمييسضورية 

ويف إطار ترنامج التعاون الدويل فإن ترنامج املناخ  .الربنامج
الضاائ  الربازيم  يشرتك يف الضريق التنسيق  الربامج 

ICTSW  إرسا  التاتعة لممنظمة العاملية لمرصد اجلوي تغية
 .أنشطة خدمات هذا املركو يف مستوى املنظمة

تاإلضافة إىل ذلك هناك تعاون دويل مع الصني 
م  خالل مركو البحوث التطبيقية وعموم الضاا  مما يذكر 

لنضس خط العر  يف جنوب لمآلمييوسضري الرصد الضوري 
أمريكا وآسيا وأول حمقة دراسية جرت بذا الصدد جرت 

 .إحدى عشر وألضنيشباط/فرباير يف يف الصني هينان يف 

وفد الربازيل يشكركم جويل الشكر عمى إعطائنا 
الضرصة ك  نقدم لكم تعض املعمومات تشنن هذا البند 

 ".الضاا  وتغري املناخ"الثاين عشر 

كراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شالرئيس 
 .وآخر متحدث ممثل جنوب إفريقيا ،لمربازيل

(مجهورية جنوب إفريقيا) ابير السيدة ي. ه
شكرًا جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

وشكرًا عمى إعطائنا فرصة اإلدال  تبعض اآلرا   ،الرئيس
 .حيال كيضية مكافحة تغري املناخ يف تالدنا

يف تمد منوع جغرايف وتيولوج  كبمدنا تمعب 
معمومات تكنولوجيا الضاا  دورًا أساسيًا لمحصول عمى 

تغري املناخ و إدارة املوارد البيئية و متصمة تاألم  الغذائ  
ومع أننا لدينا  ،أم  املا  وتوفر املياه وإدارة الكوارثو ورصده 

عمل تشكل مركو عمى تطمعات يف ترناجمنا الضاائ  إال أننا ن
حن  يف هذا  .ألغرا  التنمية املستدامةمراقبة األر  

عل تكنولوجيا الضاا  والبيانات الربنامج حناول إذًا أن جن
متوافرة لتقدمي أنشطة وخدمات خمتمضة وإن النظم العاملية 

وخدمات نظم املعمومات  GPS لسواتل املالحة كالـ
إدارة شؤون األراض  و ستخدم يف النقل والوراعة اجلغرافية تُ 

عترب إضافة إىل نظم حتديد املواقع تُ  .إدارة املياه والغاتاتو 
مية أساسية ألغرا  الرصد وذلك لتحديد يالصور السات

رصد أنشطة صيد األمساك و انتهاكات استخدام املياه 
واملساعدة يف ختطيط فعال الستخدام األراض  والتخطيط 

 واحلااري

إن التعاون الدويل مهم حلس   ،ويف هذا الصدد
ويف  ،فريق نظم نظام مراقبة األر  ،سري عمل فريق جيوس
ا خطط ملراقبة األر  وعمى األر  جنوب إفريقيا حن  لدين

أياًا لدينا أجهوة ومعدات لتساعدنا يف صنع القرارات 
ووفق اسرتاتيجياتنا الوطنية ملراقبة  .والتكيف مع تغري املناخ

وحناول أن ندمج  ،األر  نقوم تتحديد ردنا لتغريات املناخ
مية والبيانات اليت ننخذها م  املواقع يتني البيانات السات

وهذا شكل ما طورناه  ،هم جيدًا التغريات املناخيةلك  نض
حيث  ،حن  حتت اسم التحدي الكبري املتمثل يف تغري املناخ

ندرس املوايا اجلغرافية لمقيم تقياسات ولممسامهة يف التضهم 
 العامل  والشامل لتغري املناخ.

م  إحدى االستنتاجات اليت وصمنا إليها ه  أنه 
  مع احمليط اهلندي قرب رأس  عند التقا  احمليط األطمس

أنشننا مركوًا وخمتربًا مهماً  ،كيت أغوالس يف جنوب إفريقيا
هنا لدراسة التضاعل يف احمليطات والتيارات النامجة ع  

وصارت هذه دراسة مهمة  .االلتقا  تني هذي  احمليطني
وحن   .لبعثات عممية حتددها أجيال مستقبمية يف السواتل

http://www.empe.br/climaspecial/inde.php
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ة إطالق ساتل فوق إفريقيا يف املدار نناقش حاليًا إمكاني
 الثاتت تالنسبة لألر .

نظرًا لكون تكنولوجيا الضاا  جمال متخصص 
واحلاجة لتقاسم البيانات وإن تبادل التكنولوجيا يف ما تني 

حاولنا حن  هنا وشاهدنا عدداً م   ،ولويةتبقى ذات أالدول 
 .إفريقياسيما يف  الدول يوفرون البيانات لمبمدان النامية ال

والشراكة مع الصني والربازيل عرب ساتل املوارد األرضية 
الصينية الربازيم  كانت أيااً متوفرة يف إفريقيا وكانت جنوب 
إفريقيا تتحميل هذه البيانات وحدثنا حمطتنا األرضية هلذا 

سات اليت ننخذها م  د كما أنه لدينا تيانات الن  .الغر 
واليت ه  متوفرة تشكل  ،ةهيئة املسح اجليولوج  األمريكي

جماين لعممنا العمم  عمى تغري املناخ مبا فيها البيانات 
وكذلك الياتان مع شركا  آخرون  .التارخيية القتضا  آثارها

كما   .تساعد يف البيانات الرقمية هذا كمه يف إطار جيوس
أن جنوب إفريقيا قد ترمجت مشاريعها ملراقبة األر  وتغري 

إلدارة املخاطر وعرب وضع أطمس أو املناخ عرب دراسة 
وإمكانية تعر  األراض   ،خارطة لمهشاشة واملخاطر

وحن  عرب هذا األطمس حاولنا أن حندد نقطة  .لممخاطر إذاً 
نوفر الوصول هلا ما ه  أوجه و دخول لكافة املعمومات 

ااطر فيها وأثرها عمى تغري املناخ ورؤيتنا ه  أن العمما  
  عمى دراسة إمكانية التعر  احملتممة جيب أن يكونوا قادري

لتغري املناخ وأن يستخدموا هذا األطمس اإللكرتوين أو أي 
وميك   .أخرى ع  هذا األطمس إلتراز هذه املناطق ةمنشور 

عندئذ لمسكان يف تمك املناطق أن يتخذوا التداتري الارورية 
وهكذا ميك  مثًال أن تشهد  ،لمحؤول دون هذه املخاطر

عية جضافًا تسبب تغري املناخ فنحاول أن نقوم منطقة زرا
 .حبماية هذه األر  أو عرب زراعات معينة

حن   ،يف جمال أمهية تقاسم البيانات واملعمومات
لدينا تاحثون يف جمال املناخ قد تدؤوا تاحلصول عمى تيانات 
 .م  الغالف اجلوي وم  األر  عرب ساتل تريا التاتع لناسا

عتها أداة مقياس الطيف الختاذ الصور وهذه البيانات اليت مج
تسمح لنا ملراقبة الغطا  النبايت  ،متعددة الووايا يف تريا

إضافًة  .ارتضاع الغيوم وأمناط الرياحو التموث احملمول تاجلو و 
إىل ذلك هناك أكثر م  ثالثني تريا تايت م  البيانات اليت 

خص أن وفر ملركو التوزيع يف إفريقيا وه  اليت ميك  ألي شتُ 
حيصل عميها مبا إنه لديه عر  النطاق عمى اإلنرتنت  

وتالنسبة إلينا م  املهم أن حنول دون ازدياد عدد  .كافٍ 

األراض  القاحمة وهدفنا هو أن نكافح التصحر وتدهور 
وذلك م  خالل حتسني املوائل وري األراض   ،أنواع الرتتة

 .اليت ميك  أن تكون حمرومة م  املياه

 ،ئة ه  مصدرنا ورأمسالنا األساس  هنامبا أن البي
ستنضذ لذلك نرى أن فه  مورد معر  لمخطر ميك  أن يُ 

تكنولوجيا الضاا  تسمح لنا تنن حندد سياسات اإلدارة 
خاصة عندما نتعاطى  ،وااطط لك  نتجاوز هذه املشكمة

احليوانات مثل الضيل والرينوسريوس واليت ه  معرضة اطر 
نوب إفريقيا تنن حتم  األجناس وهذا مسح جل .االنقرا 

وتكنولوجيا  .السمكية املعرضة لمخطر مثل مسكة الباتاغونيا
الضاا  ساعدتنا يف اختاذ قرارات وخاصة ملكافحة أنشطة 

 .مبيق وتالقرب م  مدغشقراالقرصنة عرب قناة موز 

عرب تطبيق تكنولوجيا الضاا  متكنا م  التنبؤ 
 ،تعد تغريات املناخ العامليةتتغريات املناخ وكان هذا متوقعًا 

وتكنولوجيات سواتل مراقبة األر  تسمح لنا تتضادي 
تدهور نوعية األر  ولك  نرصدها ونراقبها عمى املدى 

إن التصحر وتدهور األراض  واجلضاف ه  مجيعاً  .الطويل
م  املواضيع اليت حتتاج إىل تقومي مستمر وميك  عندئذ 

اعدنا عرب تطبيقاتا لتكنولوجيات مراقبة األر  أن تس
والتطبيقات هنا ذات أمهية  .اجلغرافية الضاائية احلديثة

خاصة تالنسبة إىل املناطق املعرضة لتغريات تيئية وحتديات 
تيئية مثل األم  الغذائ  واألمرا  احملمولة واملنقولة عرب 

عترب خاصة يف القطاع وأثر تغريات املناخ ميك  أن يُ  .الدم
مى أنه كبري وضخم عمى تعض األجوا  م  الوراع  والبيئ  ع

مية قادرة عمى حتديد أثر تغريات يلذلك الصور السات ،الدول
ارتضاع مستوى احمليطات وإمكانية تعر  تعد و حرارة املياه 

األجناس السمكية لمخطر م  جرا  ارتضاع احلرارة يف 
ودراسات املراقبة هذه قد ترهنت ع  أن النظم  .احمليطات

يقيا ويف مناطق أخرى ميك  أن تؤثر عمى يف جنوب إفر 
ااصائص املادية لألر  وأن تغريها عمى السنني اامسني 

 املقبمة.

نود أن نعرب ع  أن التحديات كبرية  ،يف ااتام
وتالتايل املراقبة م  الضاا   ،هنا خاصة م  جرا  تغري املناخ

تعط  مصدرًا ال تديل له لمبيانات م  أجل دراسة وتغريات 
ناخ والكشف عنها ورصدها وإمكانية التنبؤ تآثارها امل

ذلك السواتل تمعب دوراً ، لواحلؤول دون وقوع هذه اآلثار
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 .أساسياً لمحصول عمى البيانات م  الناحية الوطنية والعاملية
وتالنسبة إلينا جيب أن نعاجل مسنلة تغري املناخ عرب التعاون 

عوز تشكل تُ  سيما عند دراسة تيئة الضاا  وأن الدويل ال
 مكثف شكراً جويًال.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  طمب آخر  .ملندوتة جنوب إفريقيا عمى تيا�ا

 .؟ ال"الضاا  وتغري املناخ" ،لمكممة تشنن البند الثاين عشر
إذًا نكون بذا قد انتهينا م  النظر يف البند الثاين عشر 

 ."اخالضاا  وتغري املن"

 مسائل أخرى –البند الخامس عشر 

امسحوا يل اآلن أن  ،حارات املندوتني الكرام
أستكمل النظر يف البند ااامس عشر م  جدول أعمالنا 

ولدينا البنود الضرعية التالية أوًال عاوية  ".أية مسائل أخرى"
املسائل التنظيمية و صضة املراقب و عاوية املكتب و المجنة 

رر عقدها أثنا  الدورة العامة لمجمعية حمقة النقاش املقو 
العامة السادسة والستني مث مسائل أخرى متصمة مبا هو 

 .مذكور يف تداية هذا البند

املكتب عاوية املكتب هل م  تعميق؟ تكوي  
حسنًا حاليًا تالنسبة إىل  ؟ها الضرعيتنييتمكاتب المجنة وهيئ

رتة ألضني الرتشيحات ملراكب المجنة وهيئتيها الضرعيتني لمض
واثين عشر ألضني وثالثة عشر قد وردت يف تقرير المجنة ع  

إىل  ٣٠١الضقرات م   A/65/20دورتا الثالثة واامسني 
ويف الضقرات ست وثالثني وحىت مثان وثالثني م   ٣٠٣

وحصمتم عمى الرتشيحات . ٩٧/٦٥قرار اجلمعية العامة 
لديكم  A/AC.105/2011/CRP.5التالية أوًال يف الوثيقة 

م  نيجرييا ليرتأس المجنة تاري تريسييب ترشيح السيد 
الضرعية القانونية ع  الموعة اإلفريقية لضرتة ألضني واثين 

مث لديكم  ، تاري تشارلو تريسييب.عشر ألضني وثالثة عشر
ترشيح م   A/AC.105/2011/CRP.3أياًا الوثيقة 

لرئيس تولندا لمسيد تيوتر فوالنسك  لك  يمعب دور نائب ا
مجنة الضرعية لاإذًا أن يرتأس لمجنة الضرعية القانونية، الثاين 

وأذكركم تنن اجلمعية العامة كانت قد . العمميةالقانونية و 
املرشح إلفريقيا مث ألوروتا  ،وافق تننه تعد ترشيح جمموعة ما

عندئذ ميك  لمجنة مع جلنتيها الضرعيتني أن  ،الشرقية
لضني واثين عشر ألضني وثالثة تنتخب أعاا  املكتب لضرتة أ

وبذي  الرتشيحني إن املكتب يكون قد تنلف  .عشر
وإن مل يك  هنالك م  أي اعرتا  ميك   ،تشكل كامل

عندئذ لمجنة مع جلنتيها الضرعيتني أن تنتخب أعاا  
 .املكتب يف الدورات اااصة با يف عام ألضني واثين عشر

 هل م  تعميق؟ ال حسناً. ؟هل م  اعرتا 

أود اآلن أن ألضت  ،حارات املندوتني الكرام
حيث  A/AC.105/2011/CRP.4انتباهكم إىل الوثيقة 
م  الر هنغاريا كمرشح إيميود توت لدينا ترشيح السيد 

موعة أوروتا الشرقية ليرتأس المجنة الضرعية العممية والتقنية ل
هل م   .لضرتة ألضني وأرتعة عشر ألضني ومخسة عشر

هل  عندئذ نسجل هذا الرتشيح وفق األصول. .ال ؟اعرتا 
 ال شكراً جويًال. ؟م  تعميقات

تالنسبة إىل الرتشيحات لممناصب األخرى يف 
املكتب لضرتة ألضني وأرتعة عشر ألضني ومخسة عشر جيب أن 
تقدم إىل المجنة يف دورتا ااامسة واامسني يف العام املقبل 

 ألضني واثين عشر.

قرر اآلن المجنة تشنن تُ  ،لكرامحارات املندوتني ا
تقدمي طمب أذرتيجان العاوية وتوص  عندئذ جلنتنا اجلمعية 

هل  .CRP.7وطمب موارد وثيقة  .العامة تاختاذ قرار �ائ 
أن أعترب أن المجنة توافق عمى أن  هل يل .م  اعرتا ؟ ال

 ؟اجلمعية العامة تقبول عاوية أذرتيجان يف جلنتناتوص  
وتانينا ألذرتيجان هل تريد أن  .هذا النحو تقرر األمر عمى
 .تضال ؟تتناول الكممة

(اجلمهورية األذرتيجانية) أ. حاجي زادة السيد 
شكرًا حويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

امسحوا يل تاسم تمدي  ،حارات املندوتني الكرام ،الرئيس
لك  أن أشكر الوفود اليت أعرتت ع  دعمها لرتشيحنا 

ويسرنا أن تكون الدول قد نظرت  .ننام إىل عاوية المجنة
كذلك نريد أن ننوه جبهود   .تشكل إجيايب يف هذا الطمب

 ،العاممني يف مكتب شؤون الضاا  ااارج  ورئيسته
عمى حتاريهم هلذا االجتماع والدعم الكامل الذي  ،مديرته

تخدام نريد أن نقدم التوام أذرتيجان يف اس .يقدم دائمًا لنا
الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية وذلك ملصمحة 

وأذرتيجان عمى قناعة تنن عاويتها يف  .البشرية مجعا 
توسع قدراتا يف تكنولوجيا الضاا  وكذلك سالكوتوس 
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كما أن   .ستسمح تتقدمي مسامهة كبرية يف التعاون الدويل
أذرتيجان ستربه  ع  قدرات كبرية يف التكنولوجيا والعموم 

 وتقدم مسامهات قيمة يف املداوالت يف كوتوس.

أود أن أقدم م  جديد دعم أذرتيجان  ،يف ااتام
لعمل المجنة املسؤول م  أجل احلضاظ عمى الضاا  

 وشكراً جويًال حلس  إصغائكم. .ااارج  لألغرا  السممية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 مى هذه املداخمة.ندوب أذرتيجان عجويًال مل

حارات املندوتني الكرام، عضواً، اجلمهورية 
 التشيكية.

) (ترمجة اجلمهورية التشيكيةالسيد ف. كوبال (
مل  ،: شكرًا جويًال حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية)

يعرت  وفدي عمى طمب انامام أذرتيجان كعاو جديد 
اوية يف المجنة تل عمى العكس حن  نعترب أن هذه الع

ولكنين تني  .ستكون مضيدة جدًا لنا يف عممنا يف املستقبل
يدي لدي حالة االتضاقات الدولية املتصمة تاألنشطة يف 

يناير ألضني /تد ًا م  األول م  كانون الثاين الضاا  ااارج 
وأتنسف لك  ألضت انتباه اجلميع هنا إىل  ،وإحدى عشر

معاهدة  أن أذرتيجان حىت اآلن مل تصدق تعد عمى أي
وأعتقد وأرجو م  أذرتيجان  .لألمم املتحدة متصمة تالضاا 

عندما تنام إىل المجنة أن نشجعها عمى أن تقوم تنمر ما 
توقع عميها  .أن تنام إىل االتضاقيات مجيعاً  ،يف هذا الال

أو رمبا تعد هذه املعاهدات  ،وتنام إليها إذا أمك 
 األساسية اامس املتصمة تالضاا .

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): س الرئي
م  مالحظات هناك هل  .جويًال عمى هذه املالحظة القيمة

 .تضال ،نيجريياال؟ أخرى؟ 

نيجرييا االحتادية)  مجهوريةالسيد أ. أ. أبيدون (
شكرًا جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

اص تعاوية استمعت نيجرييا إىل املوضوع اا ،الرئيس
ونود حن  يف حكومة نيجرييا ويف تالدنا أن نشري  .املكتب

إىل أن الدكتور طارق تيوييب حاضر معنا هنا وه  سيكون 
الرئيس املقبل لمجنة الضرعية القانونية ونشكركم عمى الثقة 

 .اليت وضعتموها فينا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  تعميق  .وقر عمى هذه املداخمةملندوب نيجرييا امل

 آخر؟ ال.

إن المجنة يف دورتا  ،حارات املندوتني الكرام
الثالثة واامسني أحاطت عممًا تالطمب املقدم م  راتطة 

وقررت المجنة  ،مراكو االستشعار ع  تعد يف العامل العريب
أن تدعو الراتطة إىل املشاركة يف دورتا الراتعة واامسني 

يف دوريت المجنتني الضرعيتني يف عام ألضني وإحدى وكذلك 
وذلك تغية أن تقدم الراتطة معمومات كتاتية إضافية  ،عشر

وأن تتخذ المجنة يف دورتا الراتعة واامسني قرارًا تشنن 
الضقرتني ثالمثائة وتسعة  A/65/20طمب الراتطة وهو الوثيقة 

كتاتية إضافة إىل ذلك أُتيحت معمومات   .ثالمثائة وعشرة
إضافية م  راتطة مراكو االستشعار ع  تعد يف العامل العريب 
لألعاا  يف الدورة الثامنة واألرتعني لمجنة الضرعية العممية 

  .مع ضميمة أوىل CRP.18والتقنية والوثيقة حتمل الرمو 
كما أ�ا قدمت إىل المجنة الضرعية القانونية يف دورتا 

 ،A/AC.105/C.2/2011/CRP.11اامسني الوثيقة 
عر  عمى المجنة الوثائق املقدمة خبصوص هذا وسوف تُ 

 CRP.6الطمب لك  تنظر فيها وه  واردة يف الوثيقة 
 .املعروضة عميكم

هل يل أن أعترب أن  ،إن مل يك  هناك م  اعرتا 
المجنة توافق عمى أن توص  اجلمعية العامة لك  متنح صضة 

 ،يف العامل العريب املراقب لراتطة مراكو االستشعار ع  تعد
 .ال تقرر األمر عمى هذا النحوهل م  اعرتا ؟ 

 .تضال ،املممكة العرتية السعودية

(املممة العرتية السعودية): السيد أ. ترابزوني 
تناً  عمى عاوية املركو السعودي  ،سيدي الرئيس

لالستشعار ع  تعد مع جمموعة الدول العرتية األخرى يف 
ر ع  تعد يف الدول العرتية وهو راتطة تطبيقات االستشعا

أحد مراكو األمانة العامة الحتاد جمالس البحث العمم  
لذا أود م  سعادتكم وأقدم لكم الشكر ومجيع  .العرتية

السادة الكرام األعاا  تالرتحيب وقبول هذه الراتطة تصضة 
 وشكراً سيدي الرئيس. ،مراقب

راً شك(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .جويًال ملندوب املممكة العرتية السعودية عمى هذه املداخمة
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إذًا المجنة يف دورتا الثالثة واامسني وافقت عمى أنه عمى 
المجنة أن تتصل تمجنة املنظمات غري احلكومية التاتعة 
لممجمس االقتصادي واالجتماع  لتتحقق م  عممية 

المس وهذه اإلجرا  املتبع ومدة هذه اإلجرا  لمعاوية يف 
فقرة ثالمثائة وثالثة  A/65/20ه  ما وردت إذًا يف الوثيقة 

، CRP.8معرو  عميكم لإلعالم هنا الوثيقة  .عشر
A/AC.105/2011/CRP.8 متصمة بذا املوضوع .

 والكممة لألمانة.

(مكتب األمم املتحدة لشؤون السيد ن. هيدمان 
شكراً وية): الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكمي

كما قال   ،حارات املندوتني الكرام ،جويًال حارة الرئيس
 ةواألمان CPP.8الرئيس معرو  عمى حاراتكم الورقة 

تشعبة املنظمات غري  ،كما طمبت منا المجنة  ،اتصمت
قدم إىل احلكومية يف نيويورك وطمبت منها معمومات لك  تُ 

بني ما ه  يُ  المجنة وحن  يف الواقع أرسمنا م  المجنة خطاتاً 
املعمومات اليت ترد عمى موقع اإلنرتنت هلذه الشعبة املوجودة 

إال أن األمانة خالل املداوالت اليت جرت يف  .يف نيويورك
 ،وعندما ناقشت تندنا حن  ،المجنة الراتعة لمجمعية العامة

قمنا  "استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية"أي 
منا مبناقشة لنتحقق م  البيانات تويارة إىل تمك الشعبة وق

ومعرو  عميكم إذًا يف هذه الوثيقة  .واملعمومات املطموتة
CRP.8  مذكرة م  األمانة حول هذه املعمومات اليت

لديكم  ،حصمنا عميها م  هذه الشعبة يف األمم املتحدة
معمومات خمضية ولديكم عممية تقدمي الطمب لإلجرا  م  

ا هنا أياًا مع تعض رو�استشاري تأجل منح صضة 
ترون كيف ميك  أن  ،المقطات م  املوقع عمى اإلنرتنت

تقوم منظمات غري حكومية تتقدمي الطمب لمحصول عمى 
متأل  ،كيف ميك  أن تسجل امسها  ،صضة استشارية

 .االستمارة

 CRP.8لدينا أياًا يف املمحق الثاين لموثيقة 
ا صضة الوضع احلايل لممنظمات غري احلكومية اليت لديه

تنا دور ، وهذه مع وثيقة قدمناها يف استشارية يف جلنتنا
األخرية أللضني وعشرة وفيها مذكرات تبني الصضات القانونية 

 لدىاملختمضة اليت ميك  ملنظمة غري حكومية أن تتمتع با 
 .المس االقتصادي واالجتماع 

إذًا هذه املعمومات اليت تود األمانة أن توفرها 
إن أي  ،بة إلينا م  وجهة نظرنا حن  يف األمانةتالنس ،لموفود

منظمة غري حكومية تريد أن تقدم طمبًا لتحصل عمى صضة 
استشارية مع المس االقتصادي واالجتماع  مشجعة عمى 
االتصال تاهليئات ذات الصمة يف األمانة املعنية بذا املوضوع 

 ،تعمى اإلنرتن ،ونرجو منها أن تقرأ التعميمات عمى املوقع
تالنسبة إىل هذه الشعبة اليت تتعاطى مع املركو االستشاري 
ومنح الصضة االستشارية لممنظمات غري احلكومية يف األمم 

 املتحدة.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .تضال ،لألمانة هل م  تعميقات؟ ال. فنوويال

) (مجهورية فنوويال البوليضاريةم. كاستيللو السيد 
شكرًا جويًال حارة (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

أوًال أريد أن  ،لدي مسنلتان هنا .نتوخى اإلجيازس ،الرئيس
طمعت ته وعمى ضأشكر األمانة عمى العمل املمتاز الذي ا

مث أريد أن أشري إىل أننا  ،االهتمام الذي أولته هلذه املسنلة
 ،هذا املوضوع حن  تعد الظهر سنديل مبداخمة مطولة حول

 شكراً.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الكممة لمواليات املتحدة .مندوب فنوويال املوقر

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
إن  ،شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ى املهمة اجلديدة وفدي يود أن يتوجه تالشكر إىل األمانة عم
اليت أجنوتا يف توويدنا تاملعمومات تشنن المس االقتصادي 

أود أن أعود  .واالجتماع  وصضة املنظمات غري احلكومية
لرد التوضيح يف العمود  ،CRP.8إىل املرفق الثاين م  

 no entries، م  معموماتما يشار أنه  ،حالة اإليكوسوك
مل تتخذ  أن هذه املنظمة مثالً . وأفرت  يف المغة اإلنكميوية

م  خطوات تغية طمب صضة إىل جانب المس االقتصادي 
وتالنسبة إىل املالحظات األخرى  .واالجتماع  إيكوسوك

إال أنه  ،اليت نراها هنا رمبا أ�ا طمبت االعرتاف م  المس
مل يتخذ م  تدتري تشن�ا أو أن مثًال إذا ما نظرمت إىل 

 ،ينا تضسري حلالة قائمة املنظمات هذهلد ،الصضحة التاسعة
وم  قرا يت هلذا املوضوع إن منظمة غري حكومية ه  
موجودة هنا يف كوتوس وطمبت االعرتاف م  المس 
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االقتصادي واالجتماع  إيكوسوك ورمبا مل حتصل عمى هذا 
وأعتقد أن هذا  .االعرتاف لرد أن جمال اختصاصها ضيق

مانة أن تستعر  لنا هذه القائمة رمبا ميك  لأل ،ما نراه هنا
وإن مت تقدمي طمب  ،وتوضح لنا م  مل يطمب صضة

لمحصول عمى صضة هل كان هناك اعرتاف كامل م  
المس أم اعرتاف جوئ  كما يرد يف الصضحة التاسعة م  

CPP.8 .ًشكرا 

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
عمى املالحظات أعط  ممثل الواليات املتحدة املوقر 

 .اآلن إىل األمانة ،الكممة

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

تاإلجاتة عمى مندوب الواليات  ،شكرًا حارة الرئيس
تالضعل هذا  .املتحدة ميكننا أن نديل تاملعمومات التالية

  نتائج عممنا الذي أجريناه مبجرد البحث يف اجلدول يتام
قاعدة البيانات عرب حمرك البحث عمى صضحة اإليكوسوك 

ولسنا يف موقع يتيح لنا اإلدال  تتعميقات أو  ،عمى اإلنرتنت
تضسري إذا ما كانت أي منظمة قد اختذت خطوات تاجتاه 

وم  انطباع  إن  .هذا الطمب لصضة م  المس أم ال
تم حتيينها تشكل منتظم إىل يات دقيقة لمغاية قاعدة البيان

عدم إيراد أية معمومات رمبا " no entries"أن مضهوم هذا 
يعين أنه يتم النظر يف العاوية أو أنه ال زالت هناك مسائل 

 شكراً حارة الرئيس. .إجرائية قيد النظر

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الكممة لمصني ،عموماتلألمانة عمى هذه امل

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
يود وفد  ،شكرًا حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

الصني أن يتوجه تالشكر إىل األمانة عمى العمل املنجو يف 
وقد  ،سوف نستعر  هذا اجلدول .هذا املوضوع املهم
طباع لمواليات املتحدة وكان لنا نضس ال ،استعرضناه تالضعل

تالطبع  .ولك  أقرتح أن نضعل غري طرح السؤال عمى األمانة
ال ميك  لألمانة أن تعطينا مويدًا م  املعمومات م  ناحية 
استيضا  املتطمبات ولك  شعوري هو يف أنه قد رأينا توادر 

إن مل ختين الذاكرة فمدينا مراقبني  ،إجياتية خالل هذه الدورة
م إطالعنا عمى احلوار يف المس االقتصادي دائمني ميكنه

لذلك رمبا و االجتماع  فإن احلصول عمى صضة االستشارية 
نشجع هؤال  املراقبني الدائمني أن يطمعونا عمى املعمومات 

 .احملينة لدى املشاركة يف دورات المجنة

كما أود أن ألضت االنتباه إىل الضقرة رقم ثالمثائة 
دى عشرة فقط ووافقنا عمى أن وعشرة م  التقرير أو إح

وتدايًة كما قد  املراقب ميك  أن متدد لعام إضايف، منح صضة
وافقنا لضرتة ثالث سنوات وهذا يطبق عمى املنظمات الواردة 

لبعض منها مراقب أمساؤها يف هذا اجلدول ألننا نعرف أن ا
ألضني وعشرة وأن هذا سوف يدوم حىت ألضني دائم منذ 

ولذلك فإن هذه  .ألضني وأرتعة عشر وثالثة عشر أو حىت
الشروط اليت وافقنا عميها يف المجنة مهمة وهناك إحلاح 

شكرًا حارة  .تارورة أن حيصل هؤال  عمى صضة استشارية
 .الرئيس

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تالنسبة و حارة مندوب الصني  .مندوب الصني املوقر
يف الضقرة ثالمثائة وإحدى عشر م  لموفود األخرى أياًا 

شار إن المجنة وافقت عمى أن يُ  ،تقرير العام املاض  لمجنة
صضة املراقب سوف متنح لممنظمات غري احلكومية عمى 
أساس مؤقت لضرتة ثالث سنوات ره  احلصول عمى 
املعمومات تالنسبة إىل طمبها املقدم لمحصول عمى صضة 

ا يطبق عمى املنظمات إذًا هذ .استشارية م  اإليكوسوك
 ،اجلديدة تعد املنظمات اليت لديها صضة املراقب الدائم

ولذلك أتسا ل ع  مالحظتكم هل تقصدون با املنظمات 
 .الصني ؟اجلديدة أو املنظمات األخرى

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
عمى طرح  ،شكرًا حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

إن كانت قرا يت لقرار اجلمعية العامة م  العام  ،ذا السؤاله
املاض  صحيحة فهناك أحد املنظمات غري احلكومية اليت 

اليت حظت تصضة  IAASSتدخل يف نطاق التنضيذ ه  
املراقب الدائم م  العام املاض  ره  اعتماد هذا القرار م  

ض  يشتمل قرار الوارد يف تقرير العام املاية العامة أن ميعاجل
عمى املنظمات غري احلكومية جديدة اليت حتظى تصضة 

إذًا ميك  أن مندد عامًا إضافيًا إن دعت  .مراقب دائم
احلاجة ولك  جيب أن نطبق األنظمة اليت اتضقنا عميها يف 
العام املاض  وإال سيكون هناك اختالط يف تطبيق هذه 
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و إيل ط م  ناحية إنضاذها فيبد، وسيكون هناك لغالقوانني
 .شكراً حارة الرئيس .مشمولة بذه القاعدة IAASSأن 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
الكممة  ؟مندوب الصني. هل م  مالحظات أخرى

 .لضنوويال

(مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد م. كاستيللو 
 ،نعم شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

عط  لمتو م  وفد إن وفدي يوافق متاماً عمى التضسري الذي أُ 
 شكراً. ،نعرب ع  تنييدنا لذلك ،الصني

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الكممة لممممكة العرتية السعودية .جويًال ملندوب فنوويال

(املممكة العرتية السعودية) السيد أ. ترابزوني 
 ،أقدم الشكر لألمانة عمى هذا العمل اجليد ،سيدي الرئيس

وأحب أن أوضح خبصوص جائوة األمري سمطان ت  عبد 
العويو لممياه الدولية أ�ا قدمت املعمومات ورقيًا ولك  

عيدت إلينا وطمب منا أن نقدمها تواسطة الدخول إىل أُ 
 ،وحن  يف صدد العمل عمى ذلك ،وشكراً  .قاعدة املعمومات
 ئيس.شكراً سيدي الر 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل لديكم م   .ملندوب املممكة العرتية السعودية املوقر

 .مالحظات أخرى؟ نعم الكممة لمجمهورية التشيكية

) (ترمجة جلمهورية التشيكية(ا السيد ف. كوبال
 .شكرًا جويًال حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

لقد قرأت تتننٍّ  .لدي سؤال فين صغري ،رئيسالسيد ال
الوثيقة اليت زودت إلينا تالنسبة إىل عممية تقدمي الطمبات 
لممنظمات احلكومية لمحصول عمى صضة االستشارية ما م  
مصطمح دائم مستخدم لمكالم ع  صضة املراقب الدائم 

permanent  هل ميك  لألمانة أن تضسر لنا ما ه  الصضة
 الصضة املهمة؟ الصحيحة هلذه

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الكممة لألمانة

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية:
يف هذه المجنة جلنة استخدام الضاا  ااارج  يف األغرا  

يف  permanent، الدائم السممية نستخدم صضة املراقب
ولك  تالنسبة المس االقتصادي واالجتماع  لديه  ،المجنة

 .مصطمحات خمتمضة متامًا تالنسبة إىل خمتمف أنواع الصضات
كما ترون التضسري لذلك يف الصضحة التاسعة م  هذه 

 ،roasterعمى الوثيقة هناك صضة استشارية صضة التداول 
 ،يت نستخدمها هنايستخدمون نضس املصطمحات ال ال

ولذلك ختتمف أمسا  الصضات وفقًا لممنظمات اليت تنتم  
 شكراً. ،إليها

شكراً : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس
هل م  مالحظات أخرى  .لألمانة عمى هذه املعمومة

جيدر اآلن أن  .ما م  تعميق ،تالنسبة إىل هذا املوضوع؟ كال
ات اليت أجريناها هذا الصباح أطمع املشاركني ع  املشاور 

املسائل "حتت البند الضرع   "مسائل أخرى"حول البند 
وقد حممنا املقرتحات تغية االستضادة لمحد  ".التنظيمية

األمثل تالوقت املخصص الجتماعات المجان الضرعية تنا  
عمى القرارات املتخذة يف المجنة الضرعية العممية والتقنية 

اك آرا  تضيد أن البعض م  هذه وكانت هن .والقانونية
التوصيات قد يطبق أياًا عمى المجنة الرئيسية وه  تتام  
تشكل أساس  التوصية الكبرية إىل الوفود تاحلد م  فرتة 

وحىت كان هناك رأي قائل تنن  ،مداخالتا لعشر دقائق
طمع تشكل أو رئيس األمانة تعد عشرة دقائق ميك  أن يُ 

 .طى الوقت املخصص لممداخمةتآخر الوفد عمى أنه قد خت

وم  املسائل األخرى اليت طرحت أن العرو  
إضافة  ،الضنية ال جيدر أن تتخطى مدتا مخسة عشر دقيقة

إىل كون هذه العرو  التقنية أو الضرتة املخصصة هلذه 
سجل لدى األمانة قبل الدورة وآخر يوم العرو  جيب أن تُ 

ليوم األول لتحديث هذه الضرتات املخصصة يكون يف ا
طمب إىل الوفود أن ويف الوقت نضسه يُ  .النعقاد دورة المجنة

تطمع األمانة عمى أي تند م  جدول األعمال ينتم  هذا 
ألن يف تعض األحيان هناك عرو  ال متت تصمة  .العر 

ملا حن  تصدد مناقشته خالل اجتماعنا تنا  عمى جدول 
 .األعمال املعتمد
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 االتضاق عميها م  هذه كانت املقرتحات اليت مت
واملقرتح  .الدول األعاا  املشاركة يف املشاورات غري الرمسية

كتوصيات صادرة ع  جلنتنا   هو يف إدراجها يف التقرير
 .املقبمة لمجنة أيااً  لمدورة

هل هناك م  مالحظات أخرى أو مقرتحات 
أخرى تتصل بذه الطريقة لموصول إىل االستضادة املثمى م  

تذلك فإن االقرتاح القائل  ،ال أرى م  تعميق أعمال المجنة؟
تالتوصية إىل الدول األعاا  أن حتد م  الوقت احملدد 
ملداخالتا تعشر دقائق سوف ينخذ الصيغة الواردة يف 

المجنتني الضرعيتني العممية والتقنية  عمىالنصوص املطبقة 
طبق تذلك عمى المجنة الرئيسية ألن هذا كان والقانونية وتُ 

ًا يف التقرير وتوصية احلد م  الوقت احملدد م  العرو  وارد
طمع األمانة عمى التقنية خبمسة عشرة دقيقة وضرورة أن تُ 

الضرتات املخصصة لمعرو  التقنية حبيث أن هذه العرو  
 ،التقنية ميك  أن تؤخذ م  مضتاح إلكرتوين يوم العر 

 تحيني قائمةلهذه الضرتة وآخر يوم  واولك  جيب أن حتجو 
 وم األول النعقاد دورة المجنة ول العرو  جيب أن تكون الي

 .قبل أية عرو  تعد هذه املهمة األخريةتُ 

إن وافقتم سوف نصوغ ذلك يف صيغة مناسبة 
 هل م  تعميق؟ كال. ،وندرج ذلك يف التقرير

يف الضقرة الثانية واألرتعني م   ،املندوتون الكرام
سبعة وتسعني  قرار اجلمعية العامة مخسة وستني عمى

أحاطت هذه األخرية عممًا تالرضا عمى أن املناقشة حول 
قدت يف مقر األمم املتحدة يف الثاين الضاا  والطوارئ قد عُ 

ألضني وعشرة ووافقت عمى تشري  األول/أكتوتر عشر م  
ضرورة عقد املناقشة يف الدورة السادسة والستني لمجنة حول 

رى حول ناقشات اليت جتُ موضوع ختتاره المجنة مع مراعاة امل
 .الدور املناخ  واألم  الغذائ  والصحة العاملية والطوارئ

أفتح اآلن الباب أمام مقرتحات حول موضوع 
ملناقشة هذا العام يف اجتماع المجنة الراتعة لمجمعية العامة 

التعاون "هذا العام حني تنظر المجنة الراتعة يف البند املعنون 
 ".السممية لمضاا  ااارج  الدويل يف االستخدامات

حارات املندوتني الكرام  ،أنتظر مقرتحاتكم
 .الواليات املتحدة هلا الكممة

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
 .شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

إن وفدي يقرتح أن يكون لدينا مناقشة مع  ،السيد الرئيس
يسيني يف اجلمعية العامة خالل انعقاد المجنة متحدثني رئ

وهذا مشروع  CRP.9الراتعة مع الرتكيو عمى ما يرد يف 
 ،املسامهة إىل مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة

هذا املؤمتر سوف ينعقد يف العام املقبل وستكون هذه فرصة 
تغية تسميط الاو  عمى استخدامات الضاا  يف التنمية 

 وكما توافق تال شك مجيع الوفود فإن الـ .تدامةاملس
CRP.9  ورقة مضيدة لمغاية وسيكون  ٩ورقة قاعات املؤمتر

هناك الكثري م  املواد يف هذه الورقة ميك  أن تشكل أساساً 
لعرو  يقدمها خمتمف ااربا  يف جمسة مناقشة يف اجلمعية 

ذلك فإن وفد تالدي يقرتح أن نستخدم هذا . ولالعامة
وضوع تالذات كنساس لممناقشة ضم  جلنة متحدثني امل

 .رئيسيني يف المجنة العامة هذا العام

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  مالحظات تالنسبة إىل  .ملندوب الواليات املتحدة

 .الصني هلا الكممة ؟املقرتح املقدم م  الواليات املتحدة

الصني الشعبية) (ترمجة  (مجهوريةالسيد ي. تساو 
يود  ،شكرًا جويًال حارة الرئيس فورية م  المغة اإلنكميوية):

وفد الصني التعبري ع  تنييد مقرتح الواليات املتحدة تالنسبة 
 .جرى يف اجلمعية العامةإىل هذا املوضوع لممناقشة اليت ستُ 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مالحظات أخرى حول هذا املقرتح املقدم هل م   .لمصني

 .سويسرا ؟م  الواليات املتحدة

(االحتاد السويسري) (ترمجة السيدة ن. أرشينارد 
شكرًا حارة الرئيس، إن فورية م  المغة اإلنكميوية): 

سويسرا تؤيد هذا املقرتح املقدم م  وفد الواليات املتحدة 
لمجنة أن تعوز ويف أوانه م  املؤايت فبالضعل ف .األمريكية

الضهم تشنن كيضية إسهام تكنولوجيات الضاا  يف التنمية 
خاصة م  ناحية اجلو  االحتضايل  ،املستدامة عمى األر 

 .الذي عقدناه األسبوع املاض  هنا يف فيينا
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شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  مالحظات أخرى؟ املممكة العرتية  .لسويسرا
 .ديةالسعو 

(املممكة العرتية السعودية): السيد أ. ترابزوني 
وإننا  ،السعودية تؤيد املقرتح املقدم م  وفد الواليات املتحدة

 شكراً. ،ننمل املشاركة يف هذا االجتماع إن شا  اهللا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ،نعم .جويًال ملندوب املممكة العرتية السعودية املوقر

 .تضام 

الرئيس  ة(نائبالسيدة (االسم غير مذكور) 
شكرًا حارة  ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):األوىل

 .الرئيس إلعطائ  هذه الضرصة لتناول الكممة

 ).سيدةالمل نسمع لقب ... (

أنا شخصيًا وثاين نائب رئيس قد دارت تيننا 
قرتح مناقشة يف هذا املوضوع وحن  نعرب ع  تنييدي مل

الواليات املتحدة فاًال ع  اقرتاح موضوع يف هذا الصدد  
كاآليت استخدام التكنولوجيا اليت مركوها الضاا  تغية مراقبة 
الكوارث الطبيعية واليت يتسبب با البشر لإلدارة الكضؤة 
لمتغري املناخ  واألم  الغذائ  والصحة العاملية، شكراً حارة 

 .الرئيس

أشكر م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية الرئيس 
سيدة كانت أول نائب الإذًا ... ( ،أول نائب لمرئيس

هل م  مالحظات  .عمى هذه املالحظة...،  )لمرئيس
 أخرى تودون اإلدال  با؟

تذلك سوف ندرج يف تقريرنا هذا القرار املتخذ 
مسة املناقشة املقرتح املقدم م  جبتنن نعتمد موضوعًا 

والذي عرب عدد م  األعاا  ع   ،الواليات املتحدة
 تنييدهم له شكراً.

الكممة اآلن لألمانة لإلدال  مبالحظات أخرى 
 ".مسائل أخرى"تشنن البند املعنون 

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

سائل األخرى اليت ترد أود أن أذكر تامل ،شكراً حارة الرئيس
هناك مسنلة ترد يف  .يف هذا البند عمى جدول األعمال

جدول األعمال املشروح يف الصضحة الثامنة م  النسخة 
خذ البيانات اليت كيضية األحيث هناك إشارة إىل   ،اإلنكميوية

سم الموعات اإلقميمية واإلقميمية البديمة ايتم اإلدال  با ت
ينا مشروع جدول األعمال املؤقت كما أنه لد  .يف عممنا

كما أنه لدينا معمومات   ،لمدورة ااامسة واامسني لمجنة
 تذكرياً . مثتشنن أوقات خمتمف الدورات يف العام املقبل

لموفود يف الصضحة الثامنة م  جدول األعمال املشروح 
ون فإن المجنة تذكر كما ت  ،املؤقت يف النسخة اإلنكميوية

ا  الموعات اإلقميمية يف الضقرات وافقت عمى إدراج أمس
اليت تورد أمسا  املتحدثني يف كل م  البنود عمى جدول 

وإن المجنة  .األعمال يف تقرير المجنة وهيئتها الضرعية
الضرعية العممية والتقنية يف دورتا الثامنة واألرتعني هذا العام 
قد أوصت إىل جلنتنا متديد األحكام الواردة يف الضقرة 

ائة ومخسة وعشري  م  تقرير المجنة ع  أعمال دورتا ثالمث
الراتعة واامسني إىل جمموعة السبعة والسبعني والصني 

 .وغريها م  الموعات اإلقميمية الدولية

ولممعمومة حارات املندوتني فقد كان هذا موضع 
مناقشة خالل دورة المجنة الضرعية العممية التقنية والتسوية 

وتوافق اآلرا  كان يقول مبا تموته عميكم اليت وصمنا إليها 
ويف المجنة الضرعية القانونية يف دورتا املنعقدة يف هذا  .لمتو
طبق تشكل حمدد ما كان إن التقرير املقدم إليكم يُ  ،العام

ولذلك كما ترون يف  ،اتضق عميه يف مناقشات هذا العام
تقرير المجنة الضرعية القانونية حتت كل تند م  جدول 

عمال هناك قائمة تالدول اليت تناولت هذا البند احملدد األ
فاًال ع  الموعات اإلقميمية  ،عمى جدول األعمال

وغريها إذًا جمموعة سبعة وسبعني والصني  .واإلقميمية البينية
حالة إىل إشارة إىل اإلهناك  نام  الموعات اإلقميمية ك

هلا بذا البند البيانات اليت أدلت با الدول األعاا  يف اتصا
اقشة العامة ولك  اليت كانت يف إطار املن ،جبدول األعمال
هذه منهجية  .تالنسبة إىل الموعات اإلقميمية واألمر سيان

قد استخدمناها خالل اجتماع المجنة الضرعية القانونية ويف 
عر  عمينا تغية اعتماده مشروع التقرير الذي سوف يُ 
وقد طبقنا  ،سوف نطبق تالنسبة إىل هذه الدورة لمجنة

تالضعل ألن اآلن قد فات األوان لمعودة إىل الورا  قد طبقنا 
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نضس املنهجية اليت اعتمدت خالل دورة المجنة الضرعية 
 شكراً حارة الرئيس. ،القانونية

أشكر  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
ول وأعط  الكممة جمددًا لألمانة تالنسبة إىل جد ،األمانة

 .األعمال املؤقت تالنسبة لمدورة ااامسة واامسني لمجنة

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

أحيمكم إىل الضقرة ثالمثائة وتسعة  ،شكرًا حارة الرئيس
 A/65/20وثالثني م  تقرير العام املاض  لمجنة يف الوثيقة 

وتنا  عمى املقررات اليت اختذت مبوجب املناقشات 
فإن قائمة البنود عمى جدول  ،املواضيعية يف هذه الدورة

التبادل  ،األعمال لكوتوس العام املاض  ستكون كاآليت
سبل ووسائل احلضاظ عمى استخدام الضاا   ،العام لآلرا 

س سبي، تنضيذ توصيات اليونيااارج  يف األغرا  السممية
تقرير المجنة الضرعية العممية والتقنية ع  أعمال  ،الثالث

تقرير المجنة الضرعية العممية  ،دورتا التاسعة واألرتعني
املنافع  ،القانونية ع  أعمال دورتا احلادية واامسني

 ،استعرا  الوضع احلايل :العرضية لتكنولوجيا الضاا 
 ،تغري املناخ الضاا  وال ،الضاا  واملياه ،الضاا  والتمع

دور  ،استخدام تكنولوجيا الضاا  يف منظومة األمم املتحدة
وسوف نسجل تالطبع  .ومسائل أخرى ،المجنة يف املستقبل

عضواً أو يف مشروع التقرير إن املقررات املتخذة تالنسبة (
سوف يركو االنتباه عمى  "الضاا  واملياه"يصحح) إىل تند 

املوقر وحظى  موضوع خاص قد قدمه مندوب النمسا
تالتنييد خالل املناقشة تشنن إدارة تكنولوجيا الضاا  

هال كررت لنا حارة مندوب النمسا  .واألنظمة البيئية
 .حارة مندوب النمسا رجا ً ؟ عنوان هذا املوضوع احملدد

(مجهورية النمسا)  (االسم غير مذكور)السيد 
لعنوان  شكرًا أعتقد أن ا(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

شكرًا عمى . كان الضاا  وإدارة أنظمة البيئية اإليكولوجيا
 .مساعدة األمانة يف ذلك

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

هذا كان مشروع جدول األعمال  ،حارات املندوتني الكرام
 واامسني لمجنة، شكراً. ة ااامسةاملؤقت لمدور 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الكممة لمجمهورية التشيكية .لألمانة عمى هذه املعمومة

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
 .شكرًا جويًال حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

البنود اليت متت تالوتا  أنا أوافق متامًا عمى ،السيد الرئيس
ولك  نقارن ذلك جبدول أعمال هذا  ،عمينا م  األمانة

تقرير المجنة املقدم "العام ال زال هناك البند السادس عشر 
 هل م  سبب الستبعاد هذا البند؟ "،إىل اجلمعية العامة

الكممة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .لألمانة

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

العام املاض  قد م  يف تقرير المجنة  ،شكرًا حارة الرئيس
مما يعين أن هناك افتتاح  ،أدرجنا البنود املواضيعية وحسب

الدورة ويف العام املقبل سيكون لدينا انتخاب أعاا  
يكون هناك كممة الرئيس فاًال ع  تقرير املكتب تالطبع وس

وهذا يعين اعتماد تقرير  .المجنة املقدم إىل اجلمعية العامة
تدرج يف هذه  ، ولذلك هذه ه  البنود ملتمك الدورة
ندرج البنود املواضيعية اليت سوف يتم النظر  ،القائمة هنا
 فيها شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  مالحظات  .جويًال عمى األمانة هلذه املعمومة

 .أخرى؟ الواليات املتحدة

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيفينز 
 .شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

كما تدرك الوفود األخرى اليوم يف متام   ،السيد الرئيس
ية حول احتضاالت الواحدة سيكون لدينا مشاورات غري رمس

وم  املسائل اليت  ،ساتد تذكارية لمعيد األرتعني لالن
سنتناوهلا مىت سنحتضل تذلك رمبا يف المجنة الضرعية العممية 

رمبا نكيف عمل العام املقبل  ،والتقنية أو انعقاد جلنتنا هذه
ت غري الرمسية اليت ستدور ورمبا عمى أساس نتائج املشاورا

ة تعد ظهر اليوم أو غدًا صباحًا تالنسبة نعود إىل هذه املسنل
 شكراً. ،إىل ما سريد عمى جدول األعمال
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شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
طمعت كانت هناك نعم كما أُ  ،ملندوب الواليات املتحدة

 .شكراً ، خطة إلجرا  املشاورات غري الرمسية يف هذا املوضوع

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

تالنسبة إىل  ،شكراً سيدي الرئيس ،املقبمة تالنسبة إىل الدورة
فإن المجنة الضرعية العممية والتقنية اثيت عشرة وألضني السنة 

شباط/فرباير. ستجتمع م  السادس إىل الساتع عشر م  
ة القانونية فإ�ا جتتمع م  التاسع عشر إىل أما المجنة الضرعي
أما المجنة األم فإ�ا جتتمع م  آذار/مارس، الثالثني م  

شكرًا يا  حويران/يونيو،السادس إىل ااامس عشر م  
 سيدي الرئيس.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ننتقل اآلن إىل هل م  طمبات أخرى لمكممة؟  .لك

 .الصنيالضنية ... عضواً العرو  

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
تالنسبة  ،شكراً يا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

أعتقد أن األمانة قد ذكرت دور  ،إىل تواريخ السنة املقبمة
وأود  ،األمالمجنة المجنة مستقبًال خبصوص جدول أعمال 

ة إىل الضقرة الساتعة والثالثني تعد أن أسرتع  انتباه األمان
الثالمثائة م  تقرير السنة املاضية وقد اعُتمد ذلك البند تنداً 

، فهل ما جديدًا لسنة واحدة مسنلة دور المجنة مستقبالً 
إن هذا البند سيبقى يف جدول فهمت م  األمانة اآلن 
ال مانع عندنا ولك  أود أن  ،األعمال يف الدورة القادمة

 .شكراً يا سيدي الرئيس ،أستوضح

لعمك (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تذكر يا سيدي أنه خالل هذه الدورة قد ورد اقرتاح تتمديد 
هذا البند ليبقى يف جدول األعمال يف عام آخر تدورة 

ومل أستمع إىل م  يعرت  عمى  ،تعد هذه الدورة ،أخرى
املقرتح وأخذنا ته لذلك فإننا رأينا ذلك  .ذلك املقرتح

. وأدرجنا البند يف جدول األعمال مرة أخرى يف السنة املقبمة
 هل م  طمبات أخرى لمكممة؟ كال.

 .سويسرا معذرةً  ،املندوتون الكرام

(االحتاد السويسري) (ترمجة السيدة ن. أرشينارد 
نرجو  ،شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 
ة وقد كنت عمى وشك إ�ا  املعذرة ع  طمب الكمم

أردنا التطرق إىل موضوع ال يتصل مبا سبق نقاشه  .اجلمسة
ذلك  .اآلن وخيص مع ذلك البند الذي هو اآلن قيد النقاش

أننا نود التذكري تإعالن الذكرى اامسني الذي اعتمدناه 
يف األسبوع املاض  وأن أستوضح ع  حويران/يونيو يوم أول 

ناقش هذا حد عممنا فإنه مل يُ  عمى .مصري ذلك اإلعالن
 .األمر إىل حد اآلن يف إطار المجنة وتالتايل فمم يبّت فيه

عر  هذا اإلعالن عمى اجلمعية العامة ه هو أن يُ و وما نرج
هذا هو  .لألمم املتحدة وأن يكون موضع قرار م  جانبها

 شكراً يا سيدي الرئيس. ،سيدي الرئيسيا اقرتاحنا 

الشكر م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية الرئيس 
كما لعمكم تذكرون كنا قد   ،لسويسرا عمى هذه املالحظة

دورة ومل يعد وارداً اعتمدنا إعالنًا يف اليوم األول م  هذه ال
وقد اقرتحنا  .اإلعالن تاعتبار أنه قد اعُتمد أن نناقش ذلك

درج ذلك اإلعالن تصضة مرفق ضم  تقرير هذا العام أن يُ 
إذاً  . جانب التقرير عمى اجلمعية العامةوأن يعر  إىل

ااف إىل التقرير تصضته املرفق األول أو يف إطار اإلعالن سيُ 
املرفق األول الذي سيتعر  إىل االحتضال تالذكرى الراتعة 

مسني ألول رحمة منهولة وكذلك الذكرى اامسني واا
محق تذلك املرفق اإلعالن الذي متمناه يف اليوم لمجنة ويُ 

ل وسيكون جو  سيتجوأ م  التقرير الذي يعر  عمى األو 
 .اجلمعية العامة

 ؟هل هناك مقرتح آخر بذا الصدد حن  متضقون
 .نيجرييا

(مجهورية نيجرييا االحتادية) السيد أ. أ. أبيدون 
شكرًا جويًال يا سيدي (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

املوقرة منذ  أعود إىل ما تضامت ته مندوتة سويسرا ،الرئيس
هل م  املمك  إدراج هذا التقرير يف القرار اجلامع  .حني

أو هل م  املمك  إفراد قرار خاص [؟يتعذر مساعها؟]؟ 
 ؟بذا اإلعالن

الكممة (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 الصني؟ ،ميك  أن نتضق عمى ما تشاؤون ،مل  يطمبها
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شعبية) (ترمجة (مجهورية الصني الالسيد ي. تساو 
أعتقد  ،شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

 ،أنه ليس م  شنننا حن  أن ننظر يف مصري هذا اإلعالن
إذا كان ينبغ  متاتعة هكذا إعالن يف يف ما ميك  أن ننظر 

وإذا ما اعتمدت اجلمعية العامة قراراً  ،إطار عمل المجنة
فإنه يف  هصوصجلنتنا خب صدد أو أوكمت مهمة إىلبذا ال

ولك  مبا  .هذا احلال ينبغ  أن خنصص له تندًا يف املستقبل
أننا أتقينا عمى البند املتعمق تدور المجنة مستقبًال ميك  أن 

أما ع   .ننتهو فرصة ذلك البند لمتباحث تشنن املتاتعة
اإلعالن نضسه ميك  أن نناقش األمر ولك  القرار النهائ  

جلمعية العامة يف نيويورك ك  ترى ه  ما يبقى تني أيدي ا
 .األنسب لرد الضعل عمى هذا اإلعالنو هو الشكل املناسب 

يبدو يل أننا  ،أما تالنسبة لعممنا يف السنة املقبمة
ميك  أن نايف حاشية عمى البند املتعمق تدور المجنة 
مستقبًال وهكذا يف السنة املقبمة إذا ما كانت هناك ما يدعو 

 ،تشنن املتاتعة ميك  تناوله يف إطار هذا البند إىل النقاش
 شكراً.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .لمصني والكممة لمواليات املتحدة

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
 (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكرًا يا سيدي الرئيس.

ميانع م  العمل مبا وصضت أي وفدي ال  ،سيدي الرئيس
مبعىن أن يرفق هذا القرار تالتقرير وميك  أن نسرتع  االنتباه 

ولك  ال أعتقد أن إفراد قرار بذا  ،وجود هذا اإلعالنإىل 
املوضوع سيكون مضيدًا ألن هناك قرارًا اعتمدته اجلمعية 

إذًا غاية نيسان/أتريل العامة خبصوص الذكرى اامسني يف 
 .وال أظ  ذلك مضيداً  ،ته هو إضافة إعالن جديدما سنقوم 

اختذ يف اجلمعية العامة يف لو أن القرار مل يك  قد 
فهل مبا أن ذلك القرار لكان لألمر معىن ولك  نيسان/أتريل 

م  معىن لدعوة اختاذ قرار جديد تشنن نضس املوضوع 
 شكراً. ،ال أظ  ذلك ؟لمجمعية العامة

الشكر غة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المالرئيس 
 .هل م  طمبات أخرى لمكممة؟ سويسرا ،لمواليات املتحدة

(االحتاد السويسري) (ترمجة السيدة ن. أرشينارد 
حن   ،شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

نعمم أنه قد سبق لمجمعية العامة اعتماد قرار يف هذا الصدد 
وإن  ،إحدى عشرة وألضنينيسان/أتريل يوم الثاين عشر م  

موضوع ذلك القرار هو الذكرى اامسون ألول رحمة 
عم  تتمك املناسبة يوم الثاين عشر وقد أُ  .منهولة إىل الضاا 

 ،اليوم الدويل لمرحالت املنهولة إىل الضاا نيسان/أتريل م  
إال أن القصد م  مقرتحنا هو زيادة التعريف تعمل هذه 

ويف هذا  .مسني لمجنة نضسهاالمجنة مبناسبة الذكرى اا
الصدد فيعتقد أن مندوب نيجرييا أحس  إعادة صياغة 

ما نقرتحه هو أن هذا اإلعالن الذي قد ، أي أن مقرتحنا
اعتمد يف األسبوع املاض  يف الشق االحتضايل م  هذه 

 ،موضوع قرارأو اإلعالن أن يكون هذا القرار  ،الدورة لمجنة
مضردًا له تني قرارات اجلمعية  إما أن يكون القرار مستقالً 

درج ذلك يف إطار القرار اجلامع لمجمعية العامة أو أن يُ 
القرار اجلامع املتعمق تالضاا  ، [؟يتعذر مساعها؟]، العامة

ااارج  وحن  عمى استعداد لقبول كل الصيغ هو ليس 
سوى اقرتاح واملقصود زيادة التعريف تعمل هذه المجنة 

 .اً يا سيدي الرئيسشكر  ،ودورها وأنشطتها

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  تعميقات أخرى عمى مقرتح  ،لك يا سيديت

الواقع أن أهم ما حواه اإلعالن م  مسائل  ؟سويسرا
سيكون مدرجًا ضم  القرار اجلامع لمجمعية العامة تشنن 

ات هذا ما أقرتحه عمى األقل. الوالي ،األنشطة الضاائية
 .املتحدة

(الواليات املتحدة األمريكية) السيد ج. هيغينز 
 .شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ما يشغل تالنا هو أن هذا اإلعالن قد جا   ،سيدي الرئيس
مثرة مضاوضات مكثضة يف المجنة وقد اعتمد اإلعالن وال 

 قرار أو جعل وإذا ما أضيف إىل ،ميك  العودة إىل تنقيحه
وإذا ما  .منه قرار مضرد فقد يعيد ذلك فتح تاب املضاوضات

أخذت أجوا  م  اإلعالن أجوائه األخرى وأدرجت أجوا  
القرار اجلامع فإن ذلك حييمنا إىل نضس املشكمة ألنه سيعيد 

وتالتايل  .فتح الباب تشنن ما سبق التضاو  عميه واالتضاق
ن تنسره تكامل النص عمى أنسب السبل هو إحلاق اإلعال

 شكراً يا سيدي الرئيس. ،تالقرار اجلامع
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الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
فقون عمى مقرتح الواليات املتحدة؟ لك يا سيدي هل توا

 .اجلمهورية التشيكية

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
سيدي  سيدي الرئيس.فورية م  المغة اإلنكميوية): شكرًا يا 

أردت أن ألضت أنظار المجنة إىل أن اإلعالن الذي  ،الرئيس
اعتمد مبناسبة الذكرى اامسني خالل الشق االحتضايل م  
هذه الدورة هو يف واقع األمر إعالن قد اعُتمد وأقر دومنا 

مث إن الضقرة األوىل م  نص اإلعالن قد ُعدِّلت  ،إضافة
وتالتايل إذا  ،الشق االحتضايل حلساب الدول اليت شاركت يف

ما كان سيكون هناك قرار خاص م  اجلمعية العامة 
فسيكون م  الاروري إضافة فقرة متهيدية أخرى تنص عمى 

وأنا أعتقد أن األنسب هو أن  ،إقرار اجلمعية العامة لإلعالن
نورد ضم  القرار اجلامع فقرة تنص عمى إقرار اجلمعية العامة 

يدرج النص الكامل لإلعالن دومنا تعديل  وأن ،هلذا اإلعالن
 يف مرفق.

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا ما قاله مندوب اجلمهورية  ،لمجمهورية التشيكية

أي أن  ،التشيكية يوافق ما قاله مندوب الواليات املتحدة
اإلعالن قد سبق اعتماده ومل يعد جمال لمتعديل أو التضاو  

يكض  أن يشار إىل اعتماده يف هذه  .ديد تشننهم  ج
الدورة م  دورات المجنة وأن يرفق تالقرار اجلامع الذي 

هل توافقون مجيعًا عمى هذه  .تصدره اجلمعية العامة
 .إذاً تقرر ذلك ،الصيغة؟ ال أرى اعرتاضاً 

اإلعالن سريفق تالقرار اجلامع لمجمعية العامة 
عمى اعتماد هذا  وتورد ضم  ذلك القرار فقرة تنص

اإلعالن خالل دورة المجنة عمى غرار ما اقرتحه مندوب 
 ة التشيكية الضاضل. شكراً جويًال.اجلمهوري

 العروض التقنية

وأذكر العارضني  "العرو  التقنية"اآلن ننتقل إىل  
أنه ينبغ  االقتصار عمى رتع ساعة لكل عر  م  هذه 

 جدييد هيالعرو  أول هذه العرو  هو الذي يقدمه الس
اثنني الساتل املستخدم سات  ورسريسم  اهلند خبصوص 

 .يف رصد األر 

(مجهورية اهلند) (ترمجة السيد ف. س. هيجدي 
امسحوا  شكرًا يا سيدي الرئيس،فورية م  المغة اإلنكميوية): 

يل أن أقدم لكم معمومات تشنن آخر ساتل تطمقه اهلند 
أو ما يناهومها  لرصد األر  عمى امتداد العقدي  املاضيني

ثالث وعشري  سنة قد طورنا سمسمة امتداد عمى مدى أي 
ريسورس سات م  السواتل لدراسة جوانب خمتمضة منها 

سات وه   لدراسة املوارد املائية والرتاتية وكذلك رادار راي
سات  صور سواتل لمتصوير الراداري لممناخ كذلك كارتو
وأوش   وه  سواتل خمصصة لمتطبيقات ووضع اارائط

سات وه  سمسمة م  السواتل لدراسة البحار واحمليطات 
ومؤخرًا فإننا قد قمنا تتصميم سمسمة  .والغالف اجلوي

تكنولوجيا تطوير الجديدة م  السواتل لمدراسات املناخية و 
وه  سواتل حتمل القطات لرصد املناخ وما يتصل با م  

 .دراسات

ل تعد الساتل األو ريسورس سات سمسمة سواتل 
وجناحه األول تعد مثانية سنوات قد ريسورس سات واحد 

إحدى عشرة وألضني عمى منت مركبة نيسان/أتريل أطمق يف 
وتستخدم عدد م  السواتل  PLSVC 16إطالق ه  

ينتم  إىل . ريسورس سات الصغرية منها ساتل م  سنغافورة
مقيام مرصد ولسمسمة سواتل رصد األر  واملياه ويعمل ل

ااصة تاألراض  واملياه عمى الصعيد اإلقميم  تالدراسات ا
كما أنه له نطاق تغطية أوسع م  ذلك   ،واجلوئ  والكم 

سات وتطبيقاته ختص تااصوص س ر و الذي كان يتيحه ريس
الوراعة والغاتات واملوارد املائية والتخضيف الكوارث  وما 

 إليها.

وقد  PSLVC 16هذه صورة ع  مركبة اإلطالق 
إحدى عشرة نيسان/أتريل وم العشري  م  كان اإلطالق ي

وألضني الساعة العاشرة واثنيت عشرة دقيقة تالتوقيت اهلندي 
وساتل [؟يتعذر مساعها؟] والساتل كان جبانب ساتمني اثنني 

تالنسبة إىل احلمولة الضعالة فإ�ا مشمت  .ساتس ثاين وإك
القطات ميدانية حتمل آالت لمقط اإلشعاعات ااارا  

 "ثالثة ِلسون احلمرا  وكذلك فإن الكامريا "ود واحلمرا 
أرتعة"  ِلسرتعون كيمو مرتًا وهناك كامريا "مداها وهو مائة وأ

تسبعني كيمو مرت ، self scanerوه  عبارة ع  ماسح ذايت 
م  حيث درجة االستبانة وذلك يشمل ثالثة أشرطة 
األخار واألمحر ودون األمحر مع حتسني القياس اإلشعاع  

أي  ،ديومرتي وكل هذه األجهوة تعمل تشكل متوام الري
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 ثالثة" ـ "ِلسنظاما الكامريا لسبعمائة وأرتعني كيمو مرتًا ل
وسبعون كيمو مرتًا وكل  "أرتعة "ِلسمائة وأرتعني كيمو مرتًا و

ذلك يسمح مبراقبة مساحات واسعة وأخذ عينات تنسبة 
كذلك فإن الساتل كان حيمل   .مرت م  االستبانة ٥,٨

 .محولة فعالة م  كندا لمتعرف إىل السض 

"ِلس كامريا  sensorsهكذا تعمل الالقطات 
ميك  أن توجه تست وعشري  درجة يف هذا االجتاه أو  أرتع"

 ،ذاك ميينًا ومشاًال لتغط  مساحة سبعمائة وأرتعني كيمو مرتاً 
تنسبة كيمو مرتًا وسبعني كيمو مرتاً [؟يتعذر مساعها؟] وميك  
ملدة مخسو أيام أو لديها تغطية شاممة  "ثالثة ِلس"أياًا و

يف غاون مخسة أيام م  أي منطقة م  العامل مرة واحدة 
 يف األيام اامسة.

هناك مسجل حبالة صمبة مبائيت ... تالنسبة إىل 
وكما قمت لكم فإن  "ليس أرتعة"غيغا تايت تالنسبة إىل 

ه  ثالث  واالستبانة .سترييو ،الكامريا تقدم الصور مودوجة
وعشرون كيمو مرتًا تاإلضافة إىل سبعني كيمو مرت أخرى 

تعض  .تسمح جبمع تيانات األشرطة الثالثة تشكل متوام 
الصور األمثمة لديب وضواحيها صور عالية االستبانة جلو  م  

هذه تستخدم أياًا يف تعيني مواقع  .اجلديدةدهل   ،نيودهل 
رصد حركة السض  أو االهتدا  إىل السض  كما قمت لكم و 
 .وكذلك اإلنقاذ وكذلك خضر السواحل

 وكما كنت ذكرت تالبداية فإن الساتل ريسورس
ات اثنني هو إحدى البعثات اليت تؤيت البيانات تنطاق س

عامل  ولدينا الكثري م  احملطات تتمقى هذه البيانات قبل أن 
يف الوقت الراه   .يتعر  هذا الساتل إىل تعض الصعوتات

ميامنار تستقبل يف الواليات املتحدة ويف أملانيا و تان سات 
واحملطات اليت تتمقى البيانات منها أرتعة يف روسيا  ،وأسرتاليا

وهذه احملطات يتوقع  .وكذلك يف إيران وكازاخستان واجلوائر
ت الاحملاو و اثنني، ريسورس سات قريبًا أن تتمقى تيانات 

نات اآلتية جارية مع عدد م  الدول ستتمقى تدورها البيا
أملانيا و والواليات املتحدة  .سات اثننيريسورس م  ساتل 

كازاخستان و اجلوائر و إيران و  ،القائمة طويمة ،جنوب إفريقياو 
هذه االتضاقات  .الصني وأملانياو ار وأسرتاليا وميامنروسيا و 

تندرج يف إطار الرتتيبات التجارية ولك  يف نيتنا أياًا أن 
ترسل يف إطار التعاون تني ◌ُ  ريسورس ساتجنعل تيانات 

ونقدم تيانات  .آسيان ،الدول راتطة جنوب شرق  آسيا

الكوارث يف إطار امليثاق ألغرا  تدتري ريسورس سات 
ل آسيا وكذلك يف إطار ينتينالدويل وكذلك مبادرة سي

 شكراً يا سيدي الرئيس. ،التعاون العامل 

ر الشك (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
هل هناك أسئمة  .هلند عمى هذا العر م  ار  الكرمي المع

 .ع  العر ؟ ال أرى أي طمب لمكممة

وين م  الثاين يقدمه السيد كالوديو ماك العر 
 .تضال يا سيدي ،األكادميية الدولية لممالحة الضمكية

األكادميية الدولية لممالحة (السيد ك. ماكوني 
شكرًا يا سيدي نكميوية): ) (ترمجة فورية م  المغة اإلالضمكية
سيدايت  ،أيها املندوتون الكرام ،سيدي الرئيس .الرئيس
كادميية يشرفين إذ أقدم لكم نبذة ع  أنشطة األ ،ساديت

لقد احتضمنا  ،خالل السنة املاضيةمالحة الضاائية الدولية لم
ألكادميية وكان االحتضال يف تامؤخرًا تالذكرى اامسني 

ائية مثمت ثالثني رئيسًا م  رؤسا  واشنط  مبشاركة استثن
. وقد  وكاالت شؤون الضاا  وقد اجتمعوا يف نضس املوقع

إجناز هام م  إجنازات األكادميية الدولية  كان ذلك لعمل
 .لممالحة الضاائية وسنعود إىل ذلك

األكادميية ه   ،إذًا أتدأ تتعريضكم تاألكادميية
 شؤون جمموعة دولية مستقمة تام ألف ومائيت خبري يف

رائدي  معرتف بم م  األمم املتحدة منذ سنة  ،الضاا 
ست وتسعني وتسعمائة وألف عاوية األكادميية تنبين عمى 

ختيار التنافس  يف تنافسات عالية املستوى جتري االأساس 
 .العامل أمجعتوى يف مسحويران/يونيو مرة كل سنة يف شهر 

مت إىل موقع وميكنكم معرفة املويد م  التضاصيل إذا ما عد
 .www.iaaweb.org األكادميية

رئاسة األكادميية تد ًا م  جممس العمال  تضيدنا 
أن سبعة م  رؤسا  وكاالت شؤون الضاا  هم أعاا  يف 

ااف إىل ذلك وجود ست جلان تاتعة يُ  .هذا المس
وذلك يتيح  ،لألكادميية تشمل شىت جماالت أنشطة الضاا 

لنا احملضل املالئم الذي جيمع أفال ااربا  يف شىت جماالت 
النشاط الضاائ  ك  يتالقوا ويتعارفوا ويتبادلوا اآلرا  فيما 

وامسحوا يل أن أشري إىل أن تعاًا م  الرواد يف جمال  .تينهم
األنشطة الضاائية كانوا ينتمون إىل األكادميية عمى سبيل 

م  روسيا لتيكونرافوف ريان تني تُ م الاملثال هاتني الصورتني

http://www.iaaweb.org/
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  .إىل اليمني م  روسياتيرتوفيتش إىل الشمال وفاالنتني 
ت م  الرواد يف جمال الرحالت ري كذلك هناك هريمان أوت

الضاائية وقد كان عاوًا يف األكادميية وترون صورة له 
ونود القول أن رومانيا  داروي  تروناريو.تصحبة رئيسنا 
كان   تري يف تدايات الرحالت الضاائية فنوت تمعب دورًا هام

نشطة الريادية يعمل يف رومانيا مث انتقل إىل أملانيا وطور األ
 .يف جمال رحالت الضاائية املعمومة لمجميع

م  النمسا إيريين زينغري م  رواد هذه األنشطة 
احلصر لبعض األعاا  الذكر ال وهذه قائمة عمى سبيل 
تشهد عمى أن أنشطة هذه   هالبارزي  يف األكادميية و 

 .األكادميية عريقة

التنسيس الرمس  لألكادميية قد جرى سنة ستني 
وتسعمائة وألف وتالتحديد يوم السادس عشر م  

أول فيودور كرمان إىل ذلك  روكانت املبادآب/أغسطس 
رئيس لألكادميية وقد كان يعمل يف أحد املخاتر وكذلك 

 .ا  يف األكادمييةالذي كان ثاين الرؤسفرانك مالينا 

مما جتدر اإلشارة إليه املنشورات اليت أصدرتا 
منها جممة  ،األكادميية عمى مر السنوات اامسني املاضية

األكادميية الدولية لممالحة الضاائية واليت حتمل اسم 
[؟يتعذر وكانت يف األصل تسمى [؟يتعذر مساعها؟] 

تارزي  ويكمنكم أن ترون العمما  وأكادمييني مساعها؟] 
الذي  أسهموا يف اجلودة العالية اليت اتسمت با منشورات 

 المة تالمغة األملانية.

 ،هنا ترون الرؤسا  األرتعة الذي  ترأسوا األكادميية
جورج ميمر وهو األول الذي كان م  ورا  أول هبوط 

وهو الذي  ،لإلنسان عمى سطح القمر يف الواليات املتحدة
ية وكان ناشطًا يف السبعينيات ساهم يف تنسيس األكادمي

إدوارد مث يارميوفيتش، تاله عمى الرئاسة مايكل  .والثمانينيات
وهو ياجري وكان م  كبار الرائدي  عمى منت مكوك فو ستون 

الذي وصل إىل النظام الشمس  وكان مؤلضًا م  مائة وحدة 
ومدافاناير وهو رائد يف األنشطة الضاائية يف اهلند وهو 

ناير هو أول رئيس غري أمريك  . مادافااألكادميية حالياً رئيس
هذا يبني أن  .تعد مخسني عامًا م  األنشطة يف األكادميية

األنشطة تنتشر وميك  أن تشتمل عمى دول جديدة تدخل 
 جمال الضاا  م  غري الواليات املتحدة.

، رئيس األكادميية كممة حول جممس األمنا 
لسو   ،نا أرتع نواب لمرئيسناير م  اهلند لديالدكتور مادافا

ستانيسالف كونيكوف احلظ األول عمى القائمة الدكتور 
م  أوكرانيا تويف منذ شهر تقريبًا ونتنسف لذلك ألنه كان 

. مث لدينا قد ساهم تشكل كبري يف أنشطة األكادميية
ماتسوا سور هريوك  تروفيسور يورج  وان م  الصني وتروف

هم نواب  ،سكاتا م  فرنسام  الياتان والدكتور يانيك دي
الرئيس الثالثة احلاليني والشخص الذي يقوم مبعظم األنشطة 
تشكل عمم  هو األمني العام الذي كان منذ فرتة طويمة 

 .م  فرنساجوين شيكيتون الدكتور 

طمع ضهنا تعض الصور اليت تبني األنشطة اليت ا
تشري  م  اهلند انتخب يف  يربا الدكتور مادافانا

ألضني وتسعة تعد مخسني عامًا م  الرئاسة أكتوتر األول/
 .األمريكية دون انقطاع لألكادميية

حالياً يورج  وان سور تالنسبة إىل املنشورات الربوف
هو نائب الرئيس املسؤول ع  املنشورات واالتصاالت وهو 

وه  المة األكادميية أسرتونيتيكا الذي يهتم مبجمة أكتا 
 .التاتعة لنا

طبع ألضا صضحة تغط  ام يف كل عام تُ تعض األرق
العموم احلياتية والعموم االجتماعية و اهلندسة و عموم الضاا  

كانت أول نشرة هلا   ،تدأت أوالً  ،املتصمة تاملالحة الضاائية
إذًا يف مخس ومخسني وه  م  أكرب الالت العشر اااصة 

 .تالضاا 

يف  ،تعض األنشطة تالنسبة لممسامهات الوطنية
ل ترون هنا حاليًا ومقارنة مع العام ألضني عدد أعاا  اجلدو 

حاليًا الواليات  .األكادميية الذي  ينتون م  تالد خمتمضة
املتحدة تتصدر العاوية مائتا ومثان وسبعون عاوًا مث 

مائة  ،فرنسا ثالثةو االحتاد الروس  مائة وسبع ومخسون 
ة الصني تسع ،مع مائة ،راتعة وأملانيا ،وأرتعة وعشرون

اهلند  ،إيطاليا واحد وأرتعون ،الياتان مخس ومخسون ،وستون
وأوكرانيا تسعة  ،املممكة املتحدة ثالثون ،ست وثالثون

 .وعشرون

وه   ،كارم ون  وهنا ترون صورًة ملنح جائوة ف
طمع تننشطة يف الضاا  اأكرب جائوة مميوة تعطى مل  ي

وهو ين جيوفاين تينيانحت لألكادمي  اإليطايل تكون مميوة مُ 
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تشري  الرئيس الساتق لوكالة الضاا  اإليطالية يف 
 ألضني وعشرة.األول/أكتوتر 

إذًا لدينا انتخاب   ،تعض املعمومات حول العاوية
يتم االنتخاب  ،يف العامل تنسرهحويران/يونيو يف  ،كل عام

األعاا   ،العاويةمني ماعرب نظام داخم  واألعاا  الك
حون انتساب أعاا  جدد إىل الدائمني يف األكادميية يقرت 

األكادميية مث يتم االنتخاب وملعرفة النتيجة يقوم هذا العاو 
اجلديد املنتخب تاالنامام إىل األكادميية ولك  مبستوى 

هذا العاو املنتسب يبقى  .أخضض وهو عاو منتسب
وهنا جيب أن يقوم تنمر مميو يف  ،مخسة أعوام يف األكادميية
 .  هذه الصضة إىل صضة أخرىاألكادميية لك  ينتقل م

عندئذ إما أن يصري عاواً  ،وعندما تنته  السنون اامس
دائمًا عمى مدى العمر أو خيرج م  األكادميية تعد مخسة 

 .أعوام إن مل يقدم أي مسامهة

 ،كما أن أنشطة األكادميية تتوزع عمى أرتعة أجوا 
عموم احلياة والعموم و عموم اهلندسة و العموم األساسية 

وهنا امسحوا يل إىل أنه م  هذه األقسام األرتعة  ،الجتماعيةا
ونرى أن  .عموم اهلندسة ه  اليت حتظى تاستقبال كبري

العمما  هم الذي  ينتون ليصمموا املركبات ويطمقوها يف 
 .الضاا 

ه  م  تيودور فون كارم  كما قمت إذًا جائوة 
جمال عطى مل  يتميو تنشاط ما يف أي أهم اجلوائو اليت تُ 
وهنا قائمة تاألكادمييني الذي  حازوا جائوة  .متصل تالضاا 

يوون ولك  تعرفون أن هناك أشخاص ممتيودور فون كارم  
وكاالت فاا  تعض األشخاص تد اً م  رواد فاا  لرؤسا  

وهنا تعض الكممات  .الذي  لديهم مه  ومهارات حمددة
 فريق حول اجلوائو اليت تعطى يف كل عام عمى أنشطة تتم يف

تيودور فون كارم  عمى عكس اجلائوة الساتقة جائوة  .هنا
عطى إلجنازات تُ توتا  اليت تعطى لشخص واحد جائوة لوريل

مثًال يف ألضني وتسعة لمضريق الذي طور مركبة  .يف فريق
عوى ألوكرانيا ولضريق وكانت اتتكارًا يُ  ،إطالق م  البحر

ائوة لوريل مث هناك أنشطة أخرى حصمت عمى ج .أوكرانيا
مثًال عند األنشطة تداخل الذتذتات عمى فرتة طويمة وغريها 

كافئ فريقًا معينًا وه  إذًا هذه األنشطة تُ  .م  األنشطة
مهمة لألكادميية والحظنا يف كل عام أن هناك اهتمام كبري 

 .بذه اجلوائو

[؟يتعذر أنشطة أخرى يف األكادميية يف الواقع 
[؟يتعذر مساعها؟] يتوايد  يف كل دول العاملمساعها؟] 

[؟يتعذر مساعها؟] تتغالور عشرون مؤمترًا سنويًا ترون هنا 
لك  [؟يتعذر مساعها؟] كادميية األمس لوه  مكرسة 

[؟يتعذر ننظم املؤمتر هنا عمى مؤمتر أخري وهو املؤمتر الثاين 
الذي انعقد يف ألضني وإحدى عشر وأشار إليه مساعها؟] 

انعقد منذ شهر يف  ،  الواليات املتحدةالدكتور وليم إيمو م
املؤمتر األول الذي انعقد لمدفاع ع  الكواكب كان  .رومانيا

يف إسبانيا وحن  اآلن وصمنا إىل غرانادا يف ألضني وتسعة يف 
املؤمتر الثاين واملؤمتر الثالث مرتقب يف ألضني وثالثة عشر يف 

ألنكم   هذا ترأي  أمر مهم جداً  .أريوونا تدعم م  الناسا
كما تعرفون الدفاع ع  الكواكب أمر أساس  خاصة وأنه 
 .حيظى تاهتمام ليس فقط يف األكادميية تل يف العامل تنسره

وليس فقط م  تني املواضيع تل تني أوساط الشباب وهذا 
واالستنتاج هو أن  .ما استمعنا إليه تاألمس م  العر 

نرجو  ،الدفاع ع  الكواكب هو نشاط متنام يف األكادميية
أن نبذل املويد وليس فقط املؤمترات تل أياًا البحوث يف 
العامل ونعمل عمى التنسيق تشكل خاص يف العامل لنرى  
كيف ميك  أن حنقق التنسيق عند اكتشاف كويكب أو 

وكيف ميك  أن يتم هذا ولو كان  ،نيوك مثًال يهدد األر 
 نية قصرية قبل أن يصل إىل األر .هناك م  فرتة زم

حظة أخرية حول أنشطة األكادميية يف األمم مال
لقد قمنا حن   .ومعظمكم تعرفون هذه الصور ،املتحدة

وتالتايل قدمناها دائمًا تشكل منتظم يف  ،تدراسات منتظمة
األمم املتحدة وتوزع هذه الدراسات عمى كل وفد م  

وهذا أعتقد م  أهم  .أعاا  جلنة كوتوس وه  جمانية
ألن األعاا  الذي   ،ا أكادمييتنااألنشطة اليت تطمع ب

يسامهون يف كل م  هذه الدراسات هم م  كبار ااربا  يف 
نشاط آخر أياًا وهو املعجم الضاائ  الذي حياول  .العامل

خاصة عندما نتكمم ع  الضاا   ،أن جيمع هذه العبارات
لذلك حن  لدينا  .وصعوتة إجياد املصطمحات المغوية

انظروا إىل  .جماين إضافة إىل املوقعاملعاجم اليت توزع تشكل 
موقعنا وميك  أن جتدوا هذه األنشطة وحتصموا عمى نسخ 
 .جمانية لممعاجم حول العبارات واملصطمحات تكافة المغات

إذًا كما أشرت أنا تالنسبة إىل هذه الدراسات فه  مهمة 
حالياً  .خاصة وأ�ا نتيجة عممنا إضافة إىل تنظيم املؤمترات

بعت حىت ا وأرتعون دراسة قيد اإلعداد وتسعة طُ لدينا اثن
اآلن يف ألضني وتسعة وه  تغط  كافة اجلوانب املتصمة 
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تننشطة الضاا  مع إشارة خاصة هنا إىل احلطام الضاائ  
وكذلك لدينا اآلن  ،الذي كما تعرفون هو موضوع أساس 

 .اهتمام متوايد يف الدفاع ع  الكواكب كما أشرت لمتو

ك يقوم األمني العام السيد جو إضافة إىل ذل
هنا عند اجلهة اليمىن متك  يف العام  هوترون نميشيل كوتو 

املاض  م  أن يضتح فرعني جديدي  لألكادميية إضافة إىل 
ويسرين أن  .الضرع التقميدي الذي لطاملا كان يف تاريس

أعممكم هنا يف كوتوس أنه صار لدينا اآلن فرع جديد يف 
وهذه الصورة تبني عممية التوقيع عمى  .لور يف اهلندغانات

االتضاق تني األكادميية ووكالة الضاا  اهلندية وترون رئيس 
هو ة السيد ناير يف الصورة ومكتب تانغالور األكادميي

املسؤول ع  مؤمترات األكادميية وتطوير الربجميات احلاسوتية 
مايو وفرعًا مماثًال يف الثالثني م  أيار/ وأنشننا مركواً  .وغريها

م  العام املاض  يف تيجني يف الصني وفرعنا يف الصني 
يقوم تتحاريها وطباعتها الذي دراسات وهو المسؤول ع  

 وسيصري مؤخراً مركو دراسات جديد تاتع لألكادميية.

تعد هذه املواضيع أريد أن أشري إىل أننا نتاتع نقل 
ترون هنا مثًال صورة تبني  .الرتكيو يف األنشطة الضاائية

وأخرياً أريد أن أشري إىل أننا �تم  .أنشطتنا مع فريق إيغماس
 تيتونس وفيو نيجرييا و تالدول الناشئة اجلديدة كالكامريون 

 .نام

تالنسبة إىل قمة رؤسا  وكاالت الضاا  الثالثني 
دي س ، يف العامل انعقد يف هذا العام املاض  يف واشنط  
 .يف العاملوكان هذا م  أكرب املؤمترات اليت انعقدت 

املواضيع اليت نوقشت كيف ميك  أن حندث توازنًا تني 
التطمعات اجلديدة والتحديات القائمة يف إطار الربامج 

كيف ميك  أن نتعاون مع   ؟وامليوانيات واملصاحل الوطنية
 ؟كيف ميك  أن نبين الثقة والشضافية  ؟شركا  متعددي 

 ؟وكيف ميك  أن نعوز التعاون الدويل

هيئة  ةعترب األكادمييتُ  ،نتاج هو التايلإذًا االست
ستخدم كمحرك لمتعاون عمى الصعيد فريدة م  نوعها تُ 

نعمل معًا يف الضاا  م  أجل إثرا  احلياة ... الدويل وذلك 
عمى األر  وأن �تم مبواضيع كثرية مثل الرحالت الضاائية 

 لدينا فريق جديد ترئاسة .املنهولة إدارة الكوارث وتغري املناخ
دكتور حممد ويشاركه يف الرئاسة الكيو راداركريشنا الدكتور  

ا ما ه  م  رومانيا ليقررو م  نيجرييا والدكتور كيووك 
طمع با تعد اجتماع واشنط  األنشطة اجلديدة اليت سنا
 .الذي انعقد يف العام املاض 

أعطيكم الربيد اإللكرتوين و بذا شكرًا جويًال 
كونتان  لألمني العام الدكتور جوين

sgenera@iaamail.org.  

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
واآلن العر  األخري اليوم  .لك سيدي عمى هذا العر 

أياًا م  األكادميية  ،صباحًا هو السيد نيكوالس جونسون
االستخدام املستدام "الدولية لممالحة الضاائية وعنوانه 

 ."ملداريلمضاا  عرب مراقبة احلطام ا

(األكادميية الدولية لممالحة جونسون ن. السيد 
 ،حارة الرئيس :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الضاائية) 

يسرين أن أفيدكم مبمخص موجو  ،حارات املندوتني الكرام
لدراسة أخرية وضعناها يف األكادميية حول التخضيف م  
احلطام الضاائ  وهذا عنصر مستدام لألنشطة يف الضاا  

الدراسات اليت ُقدِّمت م  خالل احلطام املداري  .ااارج 
 IADCجلنة التنسيق يف ويف إطار المجنة املشرتكة و 

 .لمتخضيف م  احلطام الضاائ  كانت أساسية يف هذا الال
إضافة إىل ذلك هناك مقرتحات حلركة السري يف الضاا  إذا 

التخضيف م  احلطام وال ميكنها و كيضية إدارتا   ،جاز التعبري
وتالتايل قامت  .وحدها أن تقرر مستقبل البيئة يف الضاا 

دراسة م  شن�ا أن تقيم مضاهيم األكادميية وأجنوت لمتو 
وه  مؤلضة م   .خمتمضة لتقدمي احلمول لبيئة احلطام الضاائ 

عشري  أخصائ  م  تسع دول قاموا بذه الدراسة إذاً 
 ،وأهداف الدراسة كانت أوًال تقدمي الوصف لبيئة احلطام

حتديد التكنولوجيات واملنهجيات إلجياد حمول لبيئة احلطام 
التطبيق إذًا هذه  ةأن نربه  قاتمي ،الضاائ  وتسويتها

التكنولوجيات واملنهجيات وأن نقدم التوصيات. وكما 
يعرف أعاا  المجنة إن أهم املكونات لمحطام الضاائ  

يف  تته  م  املركبات الضاائية ومركبات اإلطالق اليت تتش
مراحل خمتمضة مع أجوا  التشتت أو احلطام الناجم ع  

ايل إن احلطام الضاائ  ميك  أن يتم وتالت ،ارتطام أو انضجار
م  جرا  ارتطام ذات سرعة عالية أو م  جرا  حادثة 

وارتطام كومسوس ألضني ومائتني وواحد ومخسني أو مركبة 
ألضني وتسعة أنتجت  شباط/فربايرثالث وثالثني يف إيريديو 
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أكثر م  ألف ومثامنائة جو  وشتات يبني إىل أي مدى 
 .شكل متكرر ودائم هناميك  لمحطام الضاائ  أن يربز ت

وكذلك تالنسبة إىل عدد احلطام الضاائ  القاتل لالقتضا  
املائة منه يرتكو يف املدار القريب م  ق  تقريبًا تسعون  ،هنا

األر  وعندما يرتطم جسمان م  احلجم ذاته وتسرعة 
عندئذ ميك  أن يولد حطاماً  ،تتجاوز الستة آالف كيمو مرت

أكثر م  ستة آالف ط  م  كتمة  فاائيًا وكمًا كبريًا تقريباً 
ونتيجة لذلك  .وتسرعة فائقة أيااً  ،لمحطام يف املدار

حاولنا أن نقوم تقياس هذا احلطام وأن حندد نظامه وكما 
أوصت ته املبادئ التوجيهية لمتخضيف م  احلطام الضاائ  

كيف ميك    ،وحاولنا أياًا أن حندد IADC الصادرة ع  الـ
أو  ؟تمرارها عمى منت املركبةما ه  مدة اس ؟أن خنضف منها

حىت يف املدار جيب أياًا أن تكون حمدودة وأن تبذل 
اجلهود أياًا م  أجل التخضيف م  حصول تضكك م  

وتالتايل هل هناك  .تاب الصدفة أو متعمد لبعض السواتل
م  توافق يف اآلرا  اآلن عمى هذا املوضوع؟ نعم هذا ما ترز 

يف األلضني  IADCع  الـيف املبادئ التوجيهية اليت صدرت 
واثنني كذلك املبادئ التوجيهية اليت وضعتها األمم املتحدة 

منظمة توحيد املقاييس ، يف األلضني وسبعة ومعايري اآليوو
ليت ه  قيد الدراسة وكذلك هناك مبادئ توجيهية ا، هنا

ولك  االمتثال هلذه  ،وطنية كثرية وضعت يف هذا الال
ام م  كافة الدول الرائدة لمضاا  التداتري لمتخضيف م  احلط

 هو أمر أساس  هنا.

لدينا حاليًا نسبة ووترية اإلطالق احلالية وعدد 
وأن يشكل  ،السواتل ميك  أن تتااعف تنهاية هذا القرن

اكتظاظًا يف املدار املنخضض تالنسبة إىل األر  وعندئذ 
ميك  أن نشهد تضككا تسمسميًا هنا لمسواتل واملبادئ 

لمتخضيف م  احلطام ال ميكنها وحدها أن حتافظ التوجيهية 
االستنتاج األساس  هو أن  .عمى مستوى مستقر لمحطام

التخضيف م  احلطام الضاائ  أمر ضروري ولك  غري كاف 
جيب أن يكمل م  خالل  ،يف تداتري إحداث االستقرار

وهذا يعين تعبارات  .إجياد حمول لبيئة احلطام الضاائ 
الكبرية واملدارات اليت تشهد كثافة تسيطة أن عدد األجسام 

وهذا يعين أنه يف   .م  السواتل واملركبات جيب أن ختضض
طمق يف املدار املنخضض تالنسبة إىل كل عام جيب أن نُ 

كذلك تقدمي احلمول يف   .األر  عشرة أجسام كحد أقصى
املدار أمر موصى ته وهنا لدينا وسائل متنوعة إلجياد احلمول 

 .الالوقد ُقدِّمت يف هذا 

وترون هنا رمسني عمى هذه الشرحية يبينان عدم 
الرتكو الكبري جنده يف املدارات  ،التوازن وعدم التشاته

 ،القطبية وتصل إىل م  سبعمائة إىل ألف ومائة كيمو مرت
وتقنيات احلمول هنا والتسوية ميك  أن تستضيد م  هذه 
الكثافة لتخضض الكمضة واحلاجة م  الوقت إلخراج احلطام 

 .  املدارم

وخالل ما تبقى م  هذا العر  سنقدم لكم 
تعض املضاهيم إلخراج احلطام الضاائ  م  املدار وهذا ما 

م  إحدى احلمول إلعادة املركبات إىل و  .سبق أن اقرتح هنا
ميك  أن يتم هذا عرب إدخال كتمة  ،األر  هو عرب جرها

منخضاة وصغرية يف وسط املركبة ميك  أن تدخل إىل وسط 
وهذا خيضف م   ،ة وه  اليت تقوم تقطر املركبةاملركب

 .إمكانيات االرتطام وأن تكون عمى ارتضاع متدنٍّ هنا
وإلخراج احلطام الضاائ  جيب أن ناع هذه املركبة عمى 

وهنا  .نقل بذه الطريقةمركبة أخرى جديدة وجيب أن تُ 
ميك  لشراع مشس  أن يويل هذه الكتمة وأن ينخذها م  

 ،ر منخضض قريب أكثر إىل األر املدار إىل مدار آخ
وعندئذ ميك  أن نعمل عمى مثًال مسافة تكون عمى مخسني  

 .كيمو مرت م  املدار القريب تالنسبة إىل األر 

لسو  احلظ إن هذه األدوات ميك  أن حتتاج إىل 
وقت طويل وحنتاج إىل وسائل كثرية م  أجل تصنيع هذا 

ام هناك جمال آخر وهو عرب استخد .الشراع الشمس 
وه  اليت  [؟يتعذر مساعها؟] األدوات السيارة املعروفة تـ

تسمح لنا تنن نتمك  م  أن خنضض أو نرفع احلطام يف 
وكما أشرنا يف أدوات  .املدار أو أن نقوم ته تشكل سريع

أخرى ال ميك  أن نرتطها تبعاها البعض وجيب أن تكون 
عرضة الرتطام حطام صغري عميها مع أ�ا وفق تصميمها 

 متمتعة بذه املناعة.ميك  أن تكون ه  

نقل م  تالنسبة إىل األجسام الضاائية ميك  أن تُ 
املدار تطريقة خمتمضة مبجرد قطع هذه األداة وعندئذ نرى هذا 
اجلسم يقع عمى ارتضاع معّني وهنا ميك  أن يكون لديها 
تعض التطبيقات اااصة با وعممية النشر الدينام  أساسية 

اهيم كهذه كما رأيناه وهو  هناك عامل معقد آخر ملض ،أيااً 
كيف ميك  هلذه العمميات عندما يكون هناك عدم استقرار 

مع أن هناك جو  كبري م  احلطام  .يف اهلدف أن نتحكم با
الضاائ  الذي ال يؤثر عمى جمموعة السواتل إىل أنه يشكل 
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 .خطرًا عمى عممية ناجحة يف الضاا  اآلن ويف املستقبل
طام ميك  أن يولد حطام وهذا احلطام وتعدد وجود احل

واحلطام الصغري  .صغري ميك  أن يؤثر عمى عممية اإلطالق
انطالقًا م   ،يؤثر تدوره عمى استدامة األنشطة يف الضاا 

األر  أو اجلو أو املركبات الضاائية ميك  ألدوات 
تكنولوجيا الميور أو غريها أن حتاول أن ختضض عدد هذا 

 ،محالل يف الضاا احلطام الذي ميك  أن يؤدي إىل اض
كذلك مسائل احلد م  التسمح ومعاهدات   .وأن يسرعه هنا

 .األمم املتحدة األخرى جيب أياًا أن تعاجل يف هذا الال
وهذا النظام اجلديد خمتمف هنا ألنه قريب م  األر  

وتالتايل إمكانية التحكم ته  ،وكذلك ألنه تطبيعته متغري
تمام يف تطبيقات ومما جيعل نظام اجليو مثرية لاله .أساس 

فاائية خمتمضة ميك  أن يؤدي أياًا إىل إخراج أجسام 
فاائية كبرية م  املدار. يف معظم األعوام نبين مضاهيم 

ميك  أن تكون  captureجديدة متصمة تآلية االلتقاط 
عمى شكل شبكة أو أداة أخرى وتضال ارتضاعها يف اجليو 

وتالتايل  .قةميك  عندئذ أن حنتاج إىل كم متاائل م  الطا
أدوات وأقراص إزالة احلطام الضاائ  م  اجليو ميك  أن 
يكون عممية ممكنة ولك  م  مساوئ هذه العممية أ�ا 

 ميك  أن تكون عممية معقدة وتضر  عمينا قيوداً كثرية.

ُقدمت مقرتحات أخرى إلزالة احلطام الضاائ  إن  
ا فيها مب ،كان صغريًا أو كبريًا م  مرتضعات عالية أو متدنية

إجياد حقل مغناطيس  أو عرب و رتطها مع تعض احملركات 
 مادة البالزما وغريها كمها هلا مساوئ ومنافع.

احلطام الضاائ  هو مشكمة تيئية يف  ،يف ااتام
الضاا  أساسية هلا ما يوازيها م  مشاكل تيئية عمى األر  
واألكادميية الدولية لممالحة الضاائية جيب أن حتافظ عمى 

يف املدار القريب م  األر  يف احلضاظ عمى استدامة  البيئة
واإلزالة ناشطة لمكتمة املدارية  .األنشطة يف الضاا  ااارج 

ه  الطريقة الوحيدة إلحداث استقرار يف تيئة احلطام 
واملسائل القانونية والتقنية جيب أن تعاجل  .الضاائ  حالياً 

طام م  وأن يوجد احلل هلا قبل أن نبدأ تعممية إزالة احل
وهذه العمميات جيب أن تركو أوًال عمى نظم  ،املدار

املدارات اليت هلا كتمة حراجية مركوة وتداتري التسوية لبيئة 
قار�ا مع نجيب أن  ناولكن، احلطام مكمضة وصعبة تكنولوجياً 

قيمة وأمهية احلضاظ عمى البيئة التحتية والبىن التحتية يف 
 الضاا  حالياً.

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
هل م  وفد يريد أن  .مى هذا العر لمسيد جونسون ع

 ال.  ،دقيقة واحدةلدي يطرح سؤاًال عمى صاحب العر ؟ 

حارات املندوتني الكرام امسحوا يل اآلن أن 
سنجتمع عند الساعة  .أعممكم جبدول أعمالنا لبعد الظهر

الثالثة م  تعد الظهر ونستكمل النظر يف البند ااامس 
كذلك وأرجو أن ننته  منه   "،أية مسائل أخرى"عشر 

تقرير المجنة الذي سريفع "سنبدأ النظر تالبند السادس عشر 
مع إىل ثالثة وتعد اجلمسة العامة سنست "،إىل اجلمعية العامة

شيم  اآلخر م  اهلند والثالث م  عرو  فنية واحد م  
 .هل م  أسئمة حول هذا الربنامج؟ ال .االحتاد الروس 

ونمتق  عند الساعة  ،إذًا يف هذا أرفع اجلمسة
 رُفعت اجلمسة. .ثالثة م  تعد الظهرال

 ٥٨/١٢اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


