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COPUOS/T.641 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٤١اجلمسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ٩ ااميس

 ، النمسافيينا
 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١٢/١٥افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

طاب  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):يس الرئ
أعم  افتتاح اجلمسة احلادية  ،مساؤكم أيها املندوتون الكرام

واألرتعني تعد الستمائة م  جمسات جلنة استخدام الضاا  
 .ااارج  يف األغرا  السممية

نواصل عصر اليوم عمى أمل أن نضرغ منه النظر 
نشرع يف النظر يف و  "،مسائل أخرى"يف البند ااامس عشر 
تعد  ".تقرير المجنة لمجمعية العامة"البند السادس عشر 

اجلمسة العامة سيكون هناك ثالثة عرو  تقنية أوهلا يقدمه 
شاركة شيم  ملفرصة "لونار إكسربيس ممثل م  شيم  تعنوان 

العر  الثاين يقدمه ممثل ع  اهلند  ".استكشاف الضاا يف 
"، العر  ئد ذلك كالوراعة اهلنديةالضاا  واملياه وفوا"تعنوان 
ختضيف "عر  يقدمه ممثل االحتاد الروس  تعنوان الثالث 

 ."حطام الضاا  جترتة روسيا

 مسائل أخرى –البند الخامس عشر 

املندوتون الكرام اآلن نواصل عمى أمل أن نضرغ 
وقد  ".مسائل أخرى"منه النظر يف البند ااامس عشر 

لتناول الكممة يف إطار هذا وصمين طمب م  وفد فنوويال 
 وويال.فالكممة إذاً ملمثل فن ،البند يف هذه اجلمسة

(مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد ف. فاريال 
شكرًا جويًال يا سيدي (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

اعتبارًا ملا جا   ،طاب مساؤكم، سيدي الرئيس ،الرئيس
فإنه يتاح أن  A/AC.105/2011/CRP.6ضم  الوثيقة 

إحدى عشر منظمة فقط م  تني املنظمات اإلحدى 
لصضة املراقب قد استوفت الشروط الالزمة  ةطالبالوالعشري  

 .لمحصول عمى صضة املراقب الدائم لدى هذه المجنة

كما لعمك تذكر فإننا يف الدورة   ،سيدي الرئيس
املاضية هلذه المجنة قد أجرينا نقاشًا مهمًا تشنن مشاركة 

وقد أحرزنا  .املنظمات غري احلكومية يف أعمال جلنتنا هذه
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كست يف الضقرة احلادية عشرة تعد الثالمثائة نتائج هامة عُ 
ومع ذلك  .ساتقة لمجنة سنة سبعة وألضنيالدورة الم  تقرير 

فإن وفدنا مموم تالتذكري أن م  تني الشؤون اليت مت التطرق 
مات اليت تكون قد إليها آنذاك إمكانية متاتعة وضع املنظ

قبمت عاوًا يف المجنة دون أن يالحظ فيما تعد حاورها 
وم  مث التساؤل ع  املعايري اليت ينبغ  أن ختاع  ،يف القاعة

مث تعد ذلك ال  ،لممنظمات اليت حتظى تصضة املراقب أوالً 
وقد  .تساهم تني شكل م  األشكال يف أعمال المجنة

اصة تاالنامام إىل صضة أنه ينبغ  إيااح القواعد اااتضقنا 
القواعد اليت تطبق تعد ذلك [؟يتعذر مساعها؟]  املراقب و

أي تعبارة أخرى ما ه  املعايري اليت عمى أساسها يكضل 
واعتبارًا م  ذلك فإن  ،لقا  املنظمات متمتعة تصضة املراقب

وفدنا يرى أن هذه المجنة ينبغ  أن تواصل حبث هذا 
عمى حنو جيعل هذا البند أو املوضوع عمى شكل دائم وذلك 
م  جدول  "مسائل أخرى"جيعمه مدرجًا ضم  تند 

األعمال ويكون فيه فرصة ملناقشة آلية تقا  املنظمات غري 
 احلكومية يف إطار حارية جلنتنا.

إنه ال تد م  توفر حد أدىن م   ،سيدي الرئيس
الشروط والتداتري ملعاجلة الوصول العادل إىل عاوية هذه 

البقا  فيها وذلك تغية تشجيع األنشطة اليت هلا أثر المجنة و 
إقميم  أو عامل  وذلك حسب ما يوافق أهداف هذه 

 شكراً جويًال يا سيدي الرئيس. ،المجنة

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ميكنين  .اجلويل لك يا سيدي مندوب فنوويال عمى تيانك

تعد الثالمثائة اليت أشرت إليها  القول أن الضقرة احلادية عشرة
ضم  تقرير الدورة املاضية هلذه المجنة ال توال سارية وأننا 
 .سنواصل اختاذ نضس التداتري اليت نصت عميها تمك الضقرة

هل هناك تعميقات أخرى تشنن ما تضال ته مندوب 
تضال  ،العرتية السعودية فنوويال أو تشنن أية أمور أخرى؟

 .سيدي

إن (املممكة العرتية السعودية): ابزوني السيد أ. تر 
نخذ نمقرتح مندوب فنوويال مهم جدًا ولك  ال تد م  أن 

أن النسبة هلذه املنظمات اليت سوف تستحب يف االعتبار ت
تكون تصضة مراقب أن هناك عمر منافس ما تني منظمة هلا 

مذلك جيب أن نعط  . فمخسني سنة ومنظمة هلا سنتني

ة لك  يتم هلم مشاركتهم وتضعيمها يف تمك املنظمات الضرص
 وشكراً. ،أعمال المجنة

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  مالحظات أخرى أو تعميقات؟  .لك يا سيدي

 .الواليات املتحدة األمريكية

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

وفدي ليس لديه تعميق عمى هذا املوضوع  ،سيدي الرئيس
موضوع املنظمات غري احلكومية وقد كنا أتدينا رأينا بذا 
الصدد إال أن وفدي يود التقدم مبقرتح حمدد وعرضه عمى 

تعد إذنك يا سيدي الرئيس فإين سنقدم هذا  .أنظار المجنة
ريون منكم فإننا قد أجرينا كما تعممون ويعمم الكث  ،املقرتح

مشاورات غري رمسية أثنا  اسرتاحة الغذا  لمتباحث تشنن ما 
عسى أن ينتظم يف السنة املقبمة احتضاًال تالذكرى األرتعني 

ونعتقد أن م  املضيد لمجنة أن حتتضل بذه  ،ساتد لالن
سات نضسه ولك  ألنه د الذكرى ليس تالارورة تسبب الن

سات  د اربا  فإن استخدام تيانات النتالنسبة لمكثري م  ا
كانت جترتة أوىل يف جمال استخدام الضاا  ااارج  يف 

والعديد م  وكاالت الضاا  املمثمة  ،األغرا  السممية
د هاهنا اليوم قد تدأ عممها تتشغيل حمطات أرضية الن

 .أو تاستغالل ما ينتيه هذا الساتل م  تيانات ،سات

إىل  ،وصمنا إىل ما يم وخالل هذه املشاورات قد ت
 ،أوالً  .التوصية التالية اليت أعرضها عمى أنظار جلنتكم املوقرة

أن خنصص جمسة م  جمسات المجنة يف السنة املقبمة 
سات وتطور االستشعار ع  تعد مع د لعقد نقاش حول الن

جمال االستشعار  ،إمكان إحاار تعا الرواد يف هذا الال
، نقرتح ثانياً  .التحاور مع ااربا ع  تعد لمتعريف تتجرتتهم و 

سات واالستشعار د خبصوص الن أن يكون هناك معر 
نقرتح عمى مكتب شؤون الضاا   ،وثالثاً  .ع  تعد وتطوره

ولدينا قائمة  ،ااارج  أن يتوىل هو التنسيق هلذه األنشطة
تبيانات االتصال مجعناها يف إثر هذه املشاورات غري 

حتيني تمك البيانات و ب عمى متاتعة وقد وافق املكت ،الرمسية
فسيكون م  املضيد العمل بذا  ،إذا ما وافقتم عمى ذلك

 .األساس
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إذًا ما نقرتحه هو أن حنتضل بذه الذكرى األرتعني 
وأن يكون  ،سات واالستشعار ع  تعد عامةد لربنامج الن
م  السنة املقبمة وأن تشكل فرقة حويران/يونيو ذلك يف 

ما تني أعاائها لمتخاطب تشنن مهام لالتصال في
املتحدثني املمكنني واملسامهني يف املعر  وأن يتوىل تنسيق 
ذلك املكتب وأن خنصص جمسة عمى هامش أعمال الدورة 

ما نقرتحه وحن  عمى . إذًا هذا ع  املقبمة لمجنة هلذا الغر 
استعداد لمرد عمى أية استضسارات وإذا ما وافقتم فيمك  أن 

 شكراً. ،رة تعبارات متضق عميها يف التقريرنصوغ هذه الضك

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  تعميقات عمى مقرتح الواليات املتحدة؟ وكيضية  ،لك

إذًا سندرج  ،تامني ذلك يف التقرير؟ ال أرى طمبًا لمكممة
كر اآلن سنام  التقرير عبارات تعكس ما ذُ  ،ضم  التقرير

 .ساتد ل تالذكرى األرتعني إلطالق ترناج النواالحتضا
هل م  طمبات أخرى لمكممة؟ دائماً يف إطار  .شكراً جويالً 

إن كان لديكم أية  ،البند ااامس عشر "مسائل أخرى"
 .املكسيك ،مالحظات

الواليات املتحدة (السيد ف. روميرو فاسكيز 
 شكرًا يا) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): املكسيكية

املوضوع خيص عمل الضريق الدويل لمخربا   ،سيدي الرئيس
والذي اجتمع خالل هذا األسبوع عمى هامش مداوالت 

يف  وهناك عدد م  القرارات اليت سنعرضها عميكم ،المجنة
 إطار عممية ...

(عضوًا يرجى أن يطمب م  املتحدث أال يقرأ ... 
عة ال تسرعة ألن مندوب املكسيك الكرمي يقرأ تياناته تسر 

تتاح معها الرتمجة والنص غري متوفر مرة أخرى تني أيدي 
 ...املرتمجني) 

فاائ  استشاري يام  وقد أنشئ فريق تقين... 
الوكاالت الضاائية والدوائر احلكومية املسؤولة ع   ممثمني ع 

شؤون الضاا  يف دول القارة وذلك تغر  تقدمي املشورة إىل 
رة األمريكية واألمانة مؤمتر شؤون الضاا  يف عموم القا

واألمانة ه  اليت سوف تقرتح عمى الدول األعاا   .املؤقتة
مشروع مهام والئحة داخمية لمضريق وال شك أن القرارات 
املعتمدة خالل مؤمتر تاكشوكا م  شن�ا أن تعوز عمل 

وجيدر التوكيد أن إعالن  .األمانة املؤقتة وعمل املؤمتر

الدوليني التاتع لممؤمتر يف  تاكشوكا قد دعا فريق ااربا 
سياق التدوي  والذاكرة التارخيية أدى لتقرير نشاط تضصيم  

 .أعاا  الضريق تشكل موجو مى إعدادوهو ما يعكف ع
ويف هذا الصدد فإن رئيس الضريق قد أعم  ع  استقالته م  

راميوندو ونود أن نشكر السضري  .منصبه ألسباب شخصية
 .مه خالل الضرتة املنقايةطالعه مبهاضعمى اغونواليو 

كما أن املشاركني يف الضريق قد قرروا إنشا  هيئة 
انتقالية تني أعاا  األمانة املوقرة إكوادور وكولومبيا 

م  شننه أن يام  تقدمي املشورة لألمانة ما واملكسيك وهو 
وعمى أي حال فإن  .املؤقتة لممؤمتر يف أثنا  تنصيب الضريق

ريني أي جمموعة وكاالت الضاا  ستشااالأي م  اجلهازي  
والضريق الدويل لمخربا  ال ميثل أي منهما مناقاًا لآلخر تل 

 شكراً جويًال. ،إ�ما يكمل أحدمها اآلخر

هل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
املقصود يا سيدي هو فريق ااربا  املتعمق تدميومة األنشطة 

 ؟الضاائية طويمة األمد

الرئيس مل يضهم ما قال  ،ه  النتيجة هذه( ...
 ) ... املندوب ألن املندوب الكرمي كان يقرأ تسرعة جنونية

الواليات املتحدة (السيد ف. روميرو فاسكيز 
ما نقصده يا  ) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية):املكسيكية

سيدي الرئيس هو أن الضريق الدويل لمخربا  والذي هو 
ر الدويل السادس لشؤون الضاا  يف جهاز استشاري املؤمت

وأردنا أن نعم  هذا األمر ألن الرئيس  .القارة األمريكية
 .رئيس الضريق ،استقال

رئيس ومل سيد الطبعًا كل هذا مل يرتجم لم... (
 ) ...يضهمه

وأن الضريق الثالث  م  الدول هو الذي ... 
 سيتوىل املهمة مؤقتاً.

 ،شكراً نكميوية): (ترمجة فورية م  المغة اإلالرئيس 
 .تضال يا سيدي ،لك يا سيدي. نائب الرئيس الثاينشكراً 

(نائب الرئيس الثاين) السيد ر. غونزاليز أمينات 
 ،شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 



COPUOS/T.641 
Arabic 

٤ 

ال أريد أن أفوت هذه الضرصة دون أن أعرب ع  امتناين 
ا والضريق املذكور م  وتقديري لمدعم العظيم الذي تمقيته أن

ا  يف عموم سيما املؤمتر السادس لشؤون الضا وال ،املؤمتر
شوكا وقد كان قد سجل جناحاً القارة األمريكية يف تاك

وكما ذكر مندوب املكسيك والعتبارات شخصية  .تاهراً 
حماة فإين وجدتين ماطرًا إىل التخم  ع  صضيت تاعتباري 

تعاون تصضيت عاوًا يف رئيسًا لمضريق عمى أين سنواصل ال
وأنا عمى ثقة أننا سنكون يف عهدة أيٍد أمينة وأردت  ،الضريق

تـ [؟يتعذر سمى أن أكرر م  جديد وأؤكد عمى أمهية ما يُ 
و الثالوث الذي سيسهر عمى شؤون الضريق وأن مساعها؟] أ

 .أؤكد عمى أمري  اثنني

وثانيًا أن  ،أوًال لتكونوا واثقني م  دعم  الدائم
طالعه ضق الدويل لمخربا  املذكور ينبغ  أن يستمر يف االضري

تدوره النشط احلثيث يف إطار هذا اجلهد الذي ال يقتصر 
عمى اجلانب التقين تل إنه حيتاج إىل إطار سياس  تاعتبار 

فمكم الشكر  ،ذلك م  الوظائف األساسية لمضريق املذكور
وأنا   ،والشكر اجلويل ألصدقا  أعاا  الضريق الدويل لمخربا 

عكس هذا كالعادة عمى ذمتكم وره  إشارتكم وأرجو أن يُ 
األمر يف التقرير وأن يسجل شكري الشخص  عمى هذا 

والكثريون  ،العمل املثمر وعمى الدعم الذي تمقيته منكم
منكم حاضرون معنا هاهنا يف هذه القاعة ولكين ال أريد أن 

 شكراً جويًال. ،أنسى أو أغضل اسم أي كان منكم

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ئيس الر 
راميوندو غونواليو وأعط  اجلويل لك يا سعادة السضري 

 .وضاليالكممة لمسضري سريو أر 

) (ترمجة فورية IAF(السيد س. أريفالو إيبيس 
شكراً جويًال يا سيدي الرئيس ل  أطيل م  المغة اإلسبانية): 

املؤقت ملؤمتر عميكم أردت أن أعرب ع  شكري لألمني 
مريكية عمى الشرف الذي شؤون الضاا  يف عموم القارة األ

اين ته إذ ضم امس  واسم سعادة سضري إكوادور إىل حذ
الثالوث الذي سيتعاون مع األمني املؤقت ويف هذه املرحمة 

سيما تاعتبار الدعم الذي لقيناه  وهذه املرحمة ال .االنتقالية
وله شكرنا ونرجو وندو غونواليو راميم  املؤمتر ترئاسة السضري 

أن يواصل التعاون والعمل معنا كما كان شننه يف السنوات 
أجدد شكري لألمانة املؤقتة  .املاضية يف فريق ااربا  الدويل

وأرجو أن حنظى تاملويد م  الدعم وم  حس  التضهم ملسار 
 شكراً جويًال. ،التعاون اجلاري يف هذا الصدد

الشكر م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فورية الرئيس 
اجلويل لك يا سعادة السضري. إذًا فهمنا اآلن جوهر املوضوع 

عمى مساعدته راميوندو غونواليو ونشكر سعادة السضري 
سنحاول أن نضكر كيف  .وعممه م  أجل إجناح هذا املؤمتر

 .ميك  أن ندرج هذه الضكرة يف التقرير تشكل ما

تعميق؟ هل هل م   ؟حسنًا هل م  سؤال آخر
أية "تودون أن تطرحوا سؤاًال ما يف إطار البند ااامس عشر 

بذا نكون قد انتهينا م  البند  ،؟ ال. حسناً "مسائل أخرى
 . "مسائل أخرى"ااامس عشر م  جدول أعمالنا 

 اعتماد تقرير اللجنة

امسحوا يل اآلن أن أتدأ  ،حارات املندوتني الكرام
تعا األجوا  اليت صارت جاهوة لدينا  .اعتماد تقرير المجنة

ووزعت عمى الوفود ووضعت يف صناديق تريدهم خالل 
 ،اليوم وه  الوثائق اليت حتمل الرموز التالية

A/AC.105/L.281 أرجو أن  .مع الاميمة الثانية والراتعة
، الوثيقة األساسية مع تكون أمامكم هذه الوثائق الثالث

ة أوىل ضميم، Add.4و Add.1مع  L.281تني ضميم
وفيما منا  قدمًا م  أجل اعتماد هذه األجوا  م   .وراتعة

التقرير هناك أجوا  أخرى م  هذا التقرير ستصري جاهوة 
 .وتوزع عميكم قريباً 

سنبدأ اآلن تاعتماد اجلو  األول م  التقرير الوثيقة 
L.281، وه  حتتوي عمى  ،ونعتمدها فقرة تمو األخرى

أرجو أن  "،دل عام لآلرا تبا"و ،املقدمة ،الضصل األول
هل م  تعميق عمى  ،L.281تاعوا أمامكم هذه الوثيقة 

 .اعُتمدت ،الضقرة األوىل م  هذه الوثيقة؟ ال

ستكمل األمانة  ؟هل م  تعميق عمى الضقرة الثانية
 .اعُتمدت ،حسناً  ،الضراغ الذي ورد يف �اية الضقرة

هل م  تعميق تالنسبة إىل اجلو   ،الضقرة الثالثة
تالطبع ستاع أياًا األمانة عدد املرافق رقم  ؟التذكاري

 .إذاً اعُتمدت ،املرفق
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 ،الضقرة الراتعة لف،أ ،اهليئتني الضرعيتني تاجتماعا
 .اعُتمدت ،ال ؟هل م  اعرتا  ؟هل م  تعميق

هل م  تعميق عمى الضقرة  ،الضقرة ااامسة
 .اعُتمدت ،ال ؟ااامسة

عل  ة،السادس الضقرةتا ،  ،إقرار جدول األعمال
 .اعتمدت ؟م  تعميق عمى الضقرة السادسة

 ؟هل م  تعميق ،الضقرة الساتعة ،العاويةجيم، 
ما م   ،أشرنا إىل أمسا  كافة الدول يف الضقرة الساتعة

 .اعُتمدت ،اعرتا 

مل ترد السويد يف  ،الضقرة الثامنة ،احلاوردال، 
  ل.، السنغاالضقرة الثامنة وسنايف امسها هل م  اعرتا 

(مجهورية السنغال) (ترمجة السيد ه. أ. توربين 
السنغال أيااً  ،نعم حارة الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

 .مل يرد امسها تني أمسا  احلاور

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
حسنًا نايف  .سنايف أياًا السنغال ،عمى هذا التعميق

 .اعُتمدت ،قرة الثامنةالسنغال والسويد عمى الض

 ،ما م  تعميق ؟هل م  تعميق ،الضقرة التاسعة
 .اعُتمدت

 .حسناً  ،الضقرة العاشرة

هل م  تعميق؟ اإلشارة إىل  ،الضقرة احلادية عشرة
 .اعتمدت ،حسناً  ،االحتاد األورويب كمراقب

 .اعُتمدت ،ما م  تعميق ،الضقرة الثانية عشرة

هل م   ،املراقبنيأياًا حول  ،الضقرة الثالثة عشرة
 .اعتمدت ؟تعميق

هل م  تعميقات عمى الضقرة  ،الضقرة الراتعة عشرة
تالنسبة إىل املراقبني ع  املنظمات غري  ؟الراتعة عشرة

 .اعُتمدت ،ما م  اعرتا  ،احلكومية

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،الضقرة ااامسة عشرة

 .تضام  ،املممكة املتحدة ،الكممات العامةها ، 

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

أنا ال أعرت  عمى  ،شكرًا حارة الرئيس: اإلنكميوية)
ولك  املممكة املتحدة مل  ،الكممات العامة اليت وردت هنا

السطر  ،خطنً املتحدة وورد اسم املممكة  ،تدِل تبيان هنا
لعريب تعد املممكة السعودية واملممكة السادس م  النص ا

ذف إذًا املممكة املتحدة م  الضقرة السادسة حتُ  ،املتحدة
 .عشرة

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل م  اعرتا  حنذف إذًا املممكة املتحدة م  هذه الضقرة 

 .إذاً اعُتمدت

فهذا  ،هل م  اعرتا ؟ ال ،الضقرة الساتعة عشرة
أنا ال أعرت   ،يف الواقع يسرين أال تعرتضوا عميه ،و تياينه

 .اعُتمدت ،حسناً  ،عميه شخصياً 

تيان مديرة مكتب شؤون  ،الضقرة الثامنة عشرة
 .اعتمدت ،ال ؟هل م  اعرتا  ،الضاا  ااارج 

 .اعتمدت ،ما م  اعرتا  ،الضقرة التاسعة عشرة

بذا  ،ال ؟هل م  اعرتا  ،الضقرة العشرون
 .ت الضقرة العشروناعتمد

 ،ال ؟هل م  اعرتا  ،الضقرة احلادية والعشرون
 .اعُتمدت

ال يكون هناك ن أرجو أ ،الضقرة الثانية والعشرون
 .عضواً نيجرييا هلا مالحظة ،م  اعرتا 

(مجهورية نيجرييا االحتادية) السيد أ. أ أبيدون 
اعذرين  ،حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

لكنين ال أعتقد أن  إعادتك إىل الضقرة احلادية والعشري  و إىل
الواليات و أسرتاليا مل يرد امسها  ،كاممة هناقائمة الدول  

املتحدة وأعتقد أن وفودًا أخرى أياًا شاركت يف هذا 
 .املوضوع
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تعين (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
عازيها لشعوب أ�ا أعرتت ع  ت ،الضقرة احلادية والعشري 

ونيوزيمندا وتاكستان واملممكة العرتية ميامنار الياتان و 
 .كانت أيااً أسرتاليا والواليات املتحدة  ،السعودية والسودان

إذا كان هذا  ،تعازي إذًا أياًا ألسرتاليا والواليات املتحدةال
واردًا يف البيانات تالطبع جيب أن نشري إىل هذي  البمدي  

 .الربتغال ،قرة احلادية والعشرونحسناً الض أيااً.

 (اجلمهورية الربتغالية) (االسم غير مذكور)السيد 
  ،شكرًا حارة الرئيس :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)

كان هناك أياًا إشارة إىل األحداث اليت شهدتا الربازيل 
 وأردنا أن نايضها هنا أيااً.

شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):الرئيس 
 .املكسيك .ملندوب الربتغال

(الواليات املتحدة السيد ف. روميرو فاسكيز 
شكرًا حارة املكسيكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

أياًا إشارة إىل الكوارث الطبيعية يف الواليات  ،الرئيس
 .املتحدة

 ،نعم(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الضكرة الواليات املتحدة مع أسرتاليا نيجرييا أضافت هذه

إذاً ندرج  ؟هل م  تعميق آخر تشنن الضقرة احلادية والعشري 
ما م   ،اإلشارة إىل أسرتاليا الواليات املتحدة والربازيل

 .بذا نعتمد الضقرة احلادية والعشري  مع هذا التعديل ،تعميق

 .اعُتمدت ،ما م  تعميق ،الضقرة الثانية والعشرون

دمت حول العرو  اليت قُ  ،ضقرة الثالثة والعشرونال
 .اعتمدت ،هل م  تعميق؟ ال

 ،هل م  تعميق؟ ال ،الضقرة الراتعة والعشرون
 .اعتمدت

هل م  تعميق؟  ،الضقرة ااامسة والعشرون
 .اعتمدت

ما م  تعميق، عضواً،  ،الضقرة السادسة والعشرون
 .اجلمهورية التشيكية

التشيكية) (ترمجة  (اجلمهوريةالسيد ف. كوبال 
هل يل أن  ،شكراً حارة الرئيس فورية م  المغة اإلنكميوية):

أنت  ،حارة الرئيس ؟أعيدك إىل الضقرة الراتعة والعشري 
تشري هنا إىل املؤمتر الذي انعقد يف تراغ الدويل إذًا احلادي 

وأشرت أياًا إىل املؤمتر الدويل  ،والستني لممالحة الضاائية
ئية الذي ستستايضه حكومة جنوب إفريقيا لممالحة الضاا

جيب أن نايف أياًا فكرة  .يف عام ألضني وإحدى عشر
 .رقم هذا املؤمتر الدويل الثاين والستني

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ناع هنا رقم املؤمتر املؤمتر احلادي  ،سنايف هذه الضكرة

يا سينعقد املؤمتر الثاين والستني كان يف تراغ ويف جنوب إفريق
 .والستون. نيجرييا

(مجهورية نيجرييا االحتادية) السيد أ. أ. أبيدون 
 ،شكرًا حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

عمينا رمبا أن حندد تاريخ  ،أياًا يف الضقرة الراتعة والعشري 
أعتقد أنه م  الثالث  .انعقاد االجتماع يف جنوب إفريقيا

 .ألضني وإحدى عشرتشري  األول/أكتوتر حىت الساتع م  

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .املكسيك ،نعم شكراً لنيجرييا ،املكسيك

(الواليات املتحدة السيد س. كماشية الرا 
شكرًا جويًال املكسيكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

تك إىل الضقرة الثالثة واعذرين عمى إعاد ،حارة الرئيس
والعشري  حيث نشري إىل عر  املكسيك ع  وكالة الضاا  

الضرعية إذًا ولك  هناك خطن يف يم ج، الضقرة املكسيكية
ن اجلو  هذه اجلممة يف الواقع ليس العنوان كامًال هنا نظرًا أل

كسات وميكنين أن أعط  يالثاين كان حول نظام ساتل م
 ل.األمانة خطياً هذا التعدي

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
نعم قدمت املكسيك عرضني يف  .شكرًا جويًال لممكسيك

الواقع واحد ع  وكالة الضاا  املكسيكية وآخر ع  نظام 
تا  كسات. يف الواقع مندوب املكسيك الضقرة يالساتل م

عمميات رصد البيئة تواسطة السواتل اليت تقوم با حكومة 
كانت   ؟كسيك هل هذا هو العر ؟ هل هذا خيتمف هناامل

ا  وجيم تثالثة عرو  إذًا  لديك ثالثة عرو  حسناً 
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نعم مندوب نيجرييا املوقر سندرج  .نايف العر  الثالث
تواريخ انعقاد املؤمتر الثاين والستني الدويل لممالحة الضاائية 
والذي ستستايضه حكومة جنوب إفريقيا يف العام ألضني 

تشري  ى عشر م  الثالث حىت الساتع م  وإحد
 األول/أكتوتر.

(مجهورية اهلند) (ترمجة السيد س. ك. شيفاكومار 
اليوم  ،شكرًا حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

 .وتعد الظهر سنقدم عرضًا ثانياً  ،صباحًا قدمنا عرضًا لمهند
 إذًا أرجو منك أن تدرجها أياًا هنا يف الضقرة الثالثة

 .والعشري 

أو هل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
يندرج هذا يف إطار تند آخر م  جدول أعمالنا؟ حن  
نتكمم هنا ع  العرو  اليت متت يف إطار التبادل العام 

أول يوم  ،العرو  اليت استمعنا إليها يف اليوم األول ،لآلرا 
 ؟وم األولتقدمت عرضاً يف الي، أنت صباحاً وتعد الظهر

(مجهورية اهلند) (ترمجة السيد س. ك. شيفاكومار 
 ،ال اليوم قدمنا عرضاً يف الصباحفورية م  المغة اإلنكميوية): 

اعتقدت أنكم تشريون إىل ذلك  ،لدي عر  تعد الظهر
املوضوع ولكنين أعرف أن األمانة ستعرف أي  ميكنها أن 

الظهر وما تدرج هذه العرو  اليت تقدمها اهلند اليوم تعد 
 قدمته يف الصباح.

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ،هل م  تعميق تشنن الضقرة الثالثة والعشري  ،شكرًا لمهند

ال. إذًا بذه التعديالت اليت اقرتحتها  ؟الراتعة والعشري 
املكسيك واهلند م  أجل إدراج العرو  الضنية اليت ه  

 ،نعتمد الضقرة الثالثة والعشري  ،البند قامت با يف إطار هذا
الراتعة والعشري  مع التعديل اااص ترقم املؤمتر مع تاريخ 
انعقاده تدرج هنا أياًا يف الضقرة الراتعة والعشري  هل ميكننا 

 .حسناً  ؟أن نعتمدها بذه التعديالت

ما م   ،اعُتمدت أصالً الضقرة ااامسة والعشرون 
 تعميق.

 ،ما م  تعميق ،والعشرونالضقرة السادسة 
 .اعتمدت

وهنا تالطبع منأل  ،اعتماد تقرير المجنةواو، 
 ،ما م  تعميق ،الضراغات تالنسبة إىل عدد اجلمسات والتاريخ

 .بذا اعتمدت الضقرة الساتعة والعشرون

 A/AC.105وهنا هل تإمكاننا أن نعتمد الضقرة 
/L.281   إذًا الوثيقة ككل؟A/AC.105/L.281  قد

 دت اآلن.اعتم

 اآلن ننتقل إىل الاميمة الثانية م  هذه الوثيقة
Add.2 ،االحتاد الروس   ،املرفق األول ،اجلو  التذكاري
 .تضال

(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. بارسيغوف 
 ،شكراً جويًال حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

الثاين  هذا النص اااص تاملرفق .أرجو منك أن تتضهمنا هنا
وتالتايل نود أن نطمب م   ،قد وصمنا لمتو تالمغة الروسية

األمانة أن تسمح لنا تنن نديل مبالحظات يف مرحمة الحقة 
وإن كان هناك م  اختالف تني  ،إذا رأينا أن هذا ضروري

الرتمجة اإلنكميوية والروسية فنريد أن نبدي مالحظاتنا 
 .تشن�ا

شكراً إلنكميوية): (ترمجة فورية م  المغة االرئيس 
هل نرتك تاعة دقائق لك  تدرس  ،ملندوب االحتاد الروس 

 .نعطيك تعا الوقت. الواليات املتحدة ؟فيها الوثيقة

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

اميمة الثانية عمى حد فهم  حن  اآلن يف صدد النظر يف ال
 ،وه  هذا اجلو  التذكاري لمذكرى اامسني إلنشا  المجنة

وأعتقد أن  ،لدينا االختصاص، Add.4ويف الاميمة الراتعة 
مندوب االحتاد الروس  يشري إىل الاميمة الراتعة هنا وليس 

 .الثانية فمنمِا قدماً يف الاميمة الثانية

نعم أنا : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
اآلن سننتقل إىل الاميمة الثانية  ،ما أشرت إليه هو التايل

 .اجلو  التذكاري فقط، وليس الراتعة الاميمة الثانية
الاميمة الراتعة نقرتح مناقشتها غداً صباحًا ك  نتمك  م  

 وأعتقد أنك تشري إىل الاميمة الراتعة صحيح. ،حتميمها
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اجلو   ،ةإذًا ننتقل اآلن إىل الاميمة الثاني
 ؟توافقون ،التذكاري

هل م  تعميق؟  ،الضقرة األوىل م  الاميمة الثانية
 .حسنًا ندرج السويد هنا أيااً  ،ال ،اعتمدت ،ما م  تعميق

إذاً  ،هل م  تعميق حول هذه الضقرة الثانية؟ ال ،مل ترد
 .الضقرة الثانية مع إضافة السويد ستعتمد هنا

 ،ل املراقبنيحو  ؟ما م  تعميق ،الضقرة الثالثة
 .اعُتمدت

 .اعتمدت ،ما م  تعميق ،الضقرة الراتعة

أياًا املراقبون م  املنظمات  ،الضقرة ااامسة
اجلمهورية التشيكية  ،هل م  تعميق؟ ال ،الدولية احلكومية

 .تضال

(اجلمهورية التشيكية) (ترمجة السيد ف. كوبال 
رتح أود أن أق ،حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

يف الضقرة الراتعة لدينا هيئتان تاتعتان لألمم  ،تعديًال صياغياً 
ليس عمينا أن نقول تدل اإلشارة  .املتحدة حاضرتان معنا

أال ميك  أن نقول  ،إىل هيئيت األمم املتحدة التاليتني
فه  ليست هيئات ه  منظمات دولية تاتعة  ؟منظمات

 .لألمم املتحدة

يف غة اإلنكميوية): (ترمجة فورية م  المالرئيس 
عتمد الواقع احملررون هم يقولون ما ه  الصيغة المغوية اليت تُ 

وفق ، entitiesهم استعمموا عبارة هيئة  .هلاتني اهليئتني
القانون الدويل ويف قانون املنظمات الدولية نستخدم عبارة 

هيئات  .وليس هيئات organizations، منظمات
entities  ُأخرى وليس هلذه ستعمل جلهات عبارة ت

املنظمات جيب أن نقول مراقبان ع  منظميت األمم املتحدة 
 .األمانة التاليتني.

(أمانة مكتب األمم املتحدة السيد ن. هيدمان 
 لشؤون الضاا  ااارج ) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):
هناك طريقة ملعاجلة هذه املسنلة عندما نقول مراقبان ع  

لمطاقة الذرية واالحتاد الدويل لالتصاالت  الوكالة الدولية
 اجلو  التذكاري. احار 

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
كما حار اجلو  التذكاري مراقبان ع  الوكالة الدولية   ،حار

هل م  تعميق  .لمطاقة الذرية واالحتاد الدويل لالتصاالت
 .عمى هذا التعديل؟ الصني

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

نوافق عمى اقرتاح األمانة ولك  تالنسبة إىل قائمة املشاركني 
لذلك مراقبان  ،حن  نستعمل عبارات وكاالت متخصصة
 .حارا أيااً  ،ع  الوكاالت املتخصصة يف األمم املتحدة

 specialized egencies  العبارة املعتمدة أعتقد أن هذه ه
هكذا تستعمل األمم املتحدة وصضها  ،وكاالت متخصصة

 .إذاً لموكالة ولالحتاد الدويل لالتصاالت

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا اقرتاح الصني هو أن نقول مراقبان ع  وكاالت  ،لمصني

ة لية الوكالة الدولية لمطاقة الذرياألمم املتحدة املتخصصة التا
أياًا اجلو  التذكاري.  واالحتاد الدويل لالتصاالت حارا

 .املممكة املتحدة

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

أفال نص األمانة وهذا  ،شكرًا حارة الرئيساإلنكميوية): 
ن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ليست وكالة أل ،حل أفال

أفال أن  .متخصصة يف األمم املتحدة تكامل املعىن هنا
نتضادى تسميتها ووصضها هنا لنقول إن كانت وكالة أو هيئة 

 وندرج مراقب ع  وندرج اسم الوكالة مع االحتاد.

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مته املممكة املتحدة هو أن نقول مراقبان االقرتاح الذي دع

ع  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية واالحتاد الدويل لالتصاالت 
بذا نعتمد الضقرة  ،هل م  تعميق هلذا االقرتاح؟ ال .نقطة

 الراتعة بذا التعديل.

 ؟هل م  تعميق عميها ،أنتقل إىل الضقرة ااامسة
 .اعتمدت ،ال

 .اعُتمدت ،الميق، هل م  تع ،الضقرة السادسة

 .االحتاد الروس  ،ننتقل إىل الضقرة الساتعة
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(االحتاد الروس ) (ترمجة  أ. ف. موزوليناالسيدة 
تالنسبة  ،أشكرك يا سيادة الرئيسفورية م  المغة الروسية): 

حتدث هنا   فكل م ،هلذه الضقرة الساتعة وحسبما نتذكر
التاريخ  ولذا فإنه حيثيات ،أشار إىل رحمة يوري غاغاري 

وقد لوحظ أياًا الدور  ،تقتا  أن نايف النص التايل
ول رحمة منهولة إىل الضاا  اليت كان فيها يوري ألالتارخي  

 .غاغاري  والتاريخ طبعاً نورده تشكل واضح

هل  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 يم  فامك كرر  ،كررت االقرتاح الذي طرحته إن أمك 

 .االقرتاح

(االحتاد الروس ) (ترمجة  أ. ف. موزولينالسيدة ا
طمع ته انذكر أياًا الدور الذي تفورية م  المغة الروسية): 

الرحمة األوىل املنهولة لمضاا  ااارج  يف الثاين عشر م  
واحد وستني وتسعمائة وألف عمى يد يوري نيسان/أتريل 

 .غاعاري 

هل م  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ،تعميق عمى الصيغة اليت اقرتحتها ممثمة االحتاد الروس ؟ ال

إذًا سوف ندرج هذا التعديل أو هذا الطرح يف الضقرة 
 .إذاً الضقرة تعد التعديل الذي طرأ عميها اعتمدت ،الساتعة

 ،ال ؟هل م  تعميق عميها ،ننتقل إىل الضقرة الثامنة
 .اعُتمدت

 ،يها؟ الهل م  تعميق عم ،الضقرة التاسعة
 .اعتمدت

ورد يف اإلشارة هنا إىل غاغاري   ،الضقرة العاشرة
هل م  تعميق عمى هذه الضقرة  ،وإىل اامسني عاماً 

 .اعتمدت ،ال ؟العاشرة

هل م  تعميق  ،وننتقل إىل الضقرة احلادية عشر
 .اعُتمدت ؟عميها

هذه ع  البيان الذي أدليت  ،الضقرة الثانية عشر
هل لديكم  ،ن لديكم تعميق عميهاوآمل أال يكو  ،أنا ته

 .اعتمدت هذه ،ال ؟تعميق عمى هذه الضقرة

وذلك ع  احملطة  ،اآلن الضقرة الثالثة عشر
 .اعتمدت ،ال تعميق ،الضاائية الدولية

ع  اعتماد  ،وننتقل إىل الضقرة الراتعة عشر
هل لديكم أي تعميق عمى هذه الضقرة الراتعة  ،اإلعالن
 .اعُتمدت ؟عشر

 .االحتاد الروس  ،ااامسة عشرالضقرة 

(االحتاد الروس ) (ترمجة  أ. ف. موزوليناالسيدة 
ل  نشري  ،أشكرك يا سيادة الرئيسفورية م  المغة الروسية): 

 ،إىل غاغاري  يف هذه املرة ألنه مل يك  يف املائدة املستديرة
وإن كان لدينا تعميق فين ونود أن نقول أنه يف النص تالمغة 

كنول مالح يسري يف [؟يتعذر مساعها؟]  د اسم الروسية ور 
نقول إن هذا ينبغ  أن يتسق مع المغة اإلنكميوية و  ،الضاا 

 .إنه مالح روس  وهو أول تشر ميش  يف الضاا 

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): وهذا الرئيس 
النص وائمة عمى النص تالمغة الروسية وينبغ  م فقط يسري

الواليات املتحدة مث  غة اإلنكميوية.تالروسية تالنص تالم
 .شيم 

٠٠:٥٢ 

 األمريكية) الواليات املتحدة(ج. هيغينز السيد 
شكرًا عمينا أن نصوب (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

فهو مدير منتسب إلدارة املالحة ليميان ميمضني تشنن السيد 
أي أنه عمل يف  educationإذًا نايف كممة  .الضاائية
 .التعميم أيااً جمال 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .متعميملجويًال لمواليات املتحدة األمريكية. نقول مدير 

 .شيم 

(مجهورية شيم ) (ترمجة فورية السيد ك. أورتيز 
يف النص يف المغة اإلسبانية نقول  م  المغة اإلسبانية): شكراً 

هذا أمر  ارة تاإلسبانية؟]،[؟عبوليس [؟عبارة تاإلسبانية؟] 
 .يسري عمى النص تالمغة اإلسبانية
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شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 النص تالمغة لمسيد ممثل شيم  وسوف ندخل التصويب يف

 اإلسبانية. إسبانيا.

(مممكة إسبانيا) السيد س. أنتون زونزونيغوي 
تالنسبة إىل النص  أيااً (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

[؟عبارة تاإلسبانية؟] نقول [؟عبارة تالمغة اإلسبانية نقول أن 
 .أفالتاإلسبانية؟] 

إن (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذاً  ،هذه تتحدث ع  املش  تالضاا  تالمغة اإلسبانية

التعديل سيسري تالمغة اإلسبانية  ،تاإلجيابتومئ األمانة 
أخرى عمى هذه الضقرة ااامسة  تتعميقا هل لديكم أي
 .عشر؟ سويسرا

ي) (ترمجة سويسر االحتاد ال(السيدة ن. أرشينارد 
نود أن  ،يا سيادة الرئيس شكراً فورية م  المغة الضرنسية): 

أركو سوف لذا فإنين  ،نتحقق م  هذه الضقرة تكل المغات
النص عمى المغة الضرنسية فه  تشري يف هذه اآلونة هذه 

[؟عبارة وينبغ  أن نقول  ، [؟عبارة تالضرنسية؟]قرةالض
وال أعرف إن كان هذا رمبا ستتحققون م  تالضرنسية؟] 

 .النص م  الوفد الضرنس  ألنه أعمم تالضرنسية مين

عمى (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تني المغات تسبب فيما أية حال إن كان هناك عدم اتساق 

 ،الوفد الضرنس  ؟ره هل لديكم إشارةالمغتني وإىل آخ
 .تضال

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
وأنا ممنت  ،شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

ملا طرحته زميمتنا السويسرية ذلك أن لديها هذه املقدرة 
[؟عبارة نقول . إذًا ميك  أن نرتكها كما ه ، المغوية الضذة

ال أظ  أن هذه ه  المغة اليت كانت موجودة نسية؟] تالضر 
سيكون سعيداً ليونوف أظ  أن السيد . يف ذلك الوقت

نرتك النص كما هو تالمغة فمإذًا ، تالنص الضرنس  كما هو
 .الضرنسية

إذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل لديكم أي  .غة الضرنسية كما ه منرتك الكممة تال

 .بني؟ الضمقات أخرىتعمي

(مجهورية الضمبني) (ترمجة السيد ش. مانانجان 
 ،شكرًا يا سيادة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

... ولك  هناك نوع  ،أستميحكم عذرًا يا سيادة الرئيس
، الذي  قا  حنبهم يف إطار هذه األنشطةتنولئك ة إشاد

مى أية أترك عالذي  قا  حنبهم يف إطار هذه األنشطة. 
 .حال هذا لكم لإلعراب عنه تشكل أو تآخر

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هذا ورد يف الضقرة عشري  م  الوثيقة األساسية حيث أشرنا 

الوثيقة يف ارجع إىل الضقرة عشري   .إىل هذه الضكرة حتديداً 
 .فنوويال ،األساسية وسرتون فيها هذه اإلشارة

 (مجهورية فنوويال البوليضارية)ريال السيد ف. فا
شكرًا يا سيادة الرئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

 ،درست اقرتاح إسبانيا تالنسبة ملسنلة املش  يف الضاا ،
[؟عبارة أ�ا عمى  اأظ  أنه يف كل اآلداب نشري إليه .السري

وهذه ليست ترمجة حرفية فنمريكا الالتينية تاإلسبانية؟] 
[؟عبارة وليس [؟عبارة تاإلسبانية؟] عبارة ل نقو 

 تاإلسبانية؟].

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً، الرئيس 
 ا.أعط  الكممة لموفد إسباني

(مممكة إسبانيا) السيد س. أنتون زونزونيغوي 
ال مشكمة يا سيادة (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

 .بفميك  األمر عمى ما يرغ ،الرئيس

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً، الرئيس 
توافق عمى إذًا نُبق  عمى اقرتاح فنوويال حيث إن إسبانيا 

هناك عدد أكرب م  املتحدثني تاإلسبانية يف  .االقرتاح هذا
أمريكا الالتينية أكثر م  إسبانيا ذاتا. هل هناك تعميقات 

التعديالت اليت ت ،ال ؟أخرى عمى هذه الضقرة ااامسة عشر
تصحيح ما خيص مديرية  ،أُدخمت عمى خمتمف المغات

 .عمى أية حال مع كل هذا نعتمد الضقرة ،الناسا وما طرح

هل لديكم أي  ،وننتقل إىل الضقرة السادسة عشر
 .اعتمدت ،تعميقات عمى هذه الضقرة السادسة عشر؟ ال

ع  تيانات ممثم  الدول  ،الضقرة الساتعة عشر
 .اعتمدت إذاً  ،ال تعميق ،اجلو  التذكارياألعاا  يف 
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هل م  تعميق عمى هذه  ،الضقرة الثامنة عشر
 .اعتمدت ،ال ؟الضقرة الثامنة عشر

هل م  تعميق  ،ننتقل إىل الضقرة التاسعة عشر
 .اعتمدت ،عميها؟ ال

 ،ال ؟هل م  تعميق ،إذًا ننتقل إىل الضقرة عشري 
 .اعتمدت

 .يارومان ،الضقرة الواحدة والعشرون

(رومانيا) (ترمجة فورية م  السيد م. ي. بيسو 
، حىت لك الشكر اجلويل يا سيادة الرئيسالمغة اإلنكميوية): 
نود أن نورد يف النص االسم الكامل نوحد احملتوى 

نضال أن نذكر أمسا  املتحدثني كما  .لممتحدثني الثالثة
 شكراً. ،فعمنا ذلك يف الضقرة التاسعة م  هذه الوثيقة

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً يس الرئ
 لرومانيا، كندا.

(كندا) (ترمجة فورية م  السيد ج. م. تشونارد 
هل أضضتم اسم كندا يف عداد الدول اليت المغة اإلنكميوية): 

 .اشرتكت يف املعر  ،قدمت عرو 

أنت  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
نعم نعم الذي  اشرتكوا ؟ ة والعشري تشري إىل الضقرة الواحد

األمانة تقول إن اسم املسؤولني تاستثنا  السيدة  ،يف املعر 
 .مازالن عثمان قد وردت اإلشارة إليهم يف الضقرة التاسعة

واالسم الوحيد الذي مل يذكر هو اسم السيدة مازالن 
هل لديكم  .عثمان رئيس مكتب شؤون الضاا  ااارج 

 .سافرن ؟تعميقات أخرى

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
 ،شكرًا جويًال يا سيادة الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 
تعد كممة يف املركو الدويل  .الضقرة ليس با مدة املعر 

إحدى عشر وألضني لك  نوضح تنن حويران/يونيو نقول يف 
إحدى عشر حويران/يونيو هذا سوف يستمر فرتة يف كل 

 .هذا هو االقرتاح الذي لدي .ضنيوأل

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
يف مركو فيينا الدويل نقول يف ُعقد تعد أن نقول  ،لضرنسا
هل لديكم أي تعميق عمى هذا االقرتاح حويران/يونيو، شهر 

هل لديكم أي تعميقات أخرى عمى هذه  .الضرنس ؟ ال
اعتمدت تعد التعديل الذي طرأ  ؟الضقرة احلادية والعشري 

 .عميها

 ؟هل م  تعميق ،أنتقل إىل الضقرة الثانية والعشري 
 .إذاً  اعتمدت

إذًا نكون قد انتهينا م  هذه  ،اإلعالن اعتمد
 .A/AC.105/L.281/Add.2نعتمد الوثيقة  ،الوثيقة

إضافة سنوزع عميكم إضافة واحد واألمانة هلا الكممة لتقدمي 
 .تعا الشروحات

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

نعم األمانة سوف تعمم عميكم يف  ،شكرًا يا سيادة الرئيس
ن إضافة واحد حبيث نبدأ اعتمادها أل هذه القاعة الوثيقة

 .لدينا الوقت

د ممثل وتالعودة إىل التعميق الذي تقدم ته السي
االحتاد الروس  فكل الوفود أمامها اإلضافة أرتعة وحىت 

املرفق الثاين يف وه   ،نسمح لموفود تدراسة اإلضافة أرتعة
تعمق تالصالحيات ولك  نتحقق منها تكل المغات نقرتح وت

قبل أن  ،أن نعتمد اإلضافة أرتعة غدًا صباحًا إن شا  اهللا
اإلضافة أرتعة  إذًا سنعتمد .منا  يف اإلضافات األخرى

 .غداً صباحاً إن شا  اهللا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
الساعة منا  اآلن إىل ... لألمانة عمى هذه املعمومات. 

منهمكم تعا الوقت لدراسة اإلضافة  ،الراتعة ومثانية وعشرة
 شكراً. ،ولذا نمتق  تعد ذلك ،واحد

 ١٨/١٦ُعمقت اجلمسة حوايل الساعة 

 ... دقيقة أخرى ...

  ٣٠/١٦اسُتؤنضت اجلمسة جوايل الساعة 
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أقرتح أن ننتقل اآلن إىل  ،أيها املندوتون الكرام
التوصيات  A/AC.105/L.281/Add.1النظر يف الوثيقة 

سبل ووسائل احلضاظ عمى استخدام لف، أ ،والقرارات
 .الضاا  ااارج  يف األغرا  السممية

عرتا  عمى هذه الضقرة؟  هل م  ا ،الضقرة األوىل
 .اعتمدت ،كال

هل لديكم اعرتا  عمى الضقرة  ،الضقرة الثانية
 .اعتمدت ،الثانية؟ كال

 .اعتمدت ،ال أرى اعرتاضاً  ،الضقرة الثالثة

 ،كال  ؟هل م  اعرتا  عميها ،الضقرة الراتعة
 .الضقرة الراتعة اعتمدت

هل م  اعرتا  عمى هذه الضقرة  ،الضقرة ااامسة
 .اعتمدت ،ال أرى اعرتاضاً  ؟ااامسة

هل م  اعرتا  عمى الضقرة  ،الضقرة السادسة
 .اعتمدت الضقرة ،ال أرى اعرتاضاً  ،السادسة

 .املكسيك ،الضقرة الساتعة

(الواليات املتحدة السيد س. كماشيو الرا 
شكرًا يا املكسيكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

حيث  ،يا سيدي الرئيسيف النص اإلسباين  ،سيدي الرئيس
ترد اإلشارة إىل إنشا  فريق تقين استشاري لشؤون الضاا  

يف النص اإلسباين عمى  ،فإنه ينبغ  تغيري ترتيب الكممات
العبارة اإلنكميوية صحيحة ولك  يف  ،األقل يف النص

ويف �اية هذه اجلممة نقرتح  .اإلسباين ينبغ  التصويب
لمجنة عممًا تنن وأحاطت ا ،إضافة مجمة جديدة نصها

املكسيك قد توّلت مهمة األمانة املؤقتة لممؤمتر السادس 
شكرًا يا سيدي  ،لشؤون الضاا  يف عموم القارة األمريكية

 الرئيس.

هل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):  الرئيس
لك أن تعيد عمى مسامعنا اجلممة اجلديدة اليت تريد 

 ؟إضافتها

واليات املتحدة (الالسيد س. كماشيو الرا 
شكرًا يا  املكسيكية) (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية):

وأحاطت المجنة عممًا تنن املكسيك توىل  ،سيدي الرئيس
واملؤمتر هو مؤمتر شؤون الضاا   ،مهمة األمانة املؤقتة لممؤمتر

السادس لعموم القارة األمريكية أو كما جا  يف النص 
األمريكية السادس املعين العريب املكتوب مؤمتر القارة 

تالضاا  لمضرتة تني سنيت إحدى عشرة وألضني وثالث عشرة 
هل اجلممة واضحة سيدي الرئيس  .هذه تقية اجلممة ،وألضني

 أم تريدها مكتوتة؟

ال (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لقد دونا اجلممة وسنايضها إىل آخر الضقرة ، داع  يا سيدي

أحاطت المجنة عممًا تنن املكسيك قد توىل و  .الساتعة
األمانة املؤقتة لممؤمتر السادس لمقارة األمريكية املعنية 

هل م  تعميقات أخرى أو تعديالت  ،شكراً  .تالضاا 
أخرى عمى الضقرة الساتعة؟ إذًا تعد التعديالت عمى النص 
اإلسباين وإضافة اجلممة األخرية اليت اقرتحها مندوب 

تذا نكون قد  ،أرى طمبات أخرى لمكممةال  ،املكسيك
 .اعتمدنا الضقرة بذه التعديالت

 ؟هل م  تعميق عمى الضقرة الثامنة ،الضقرة الثامنة
ال أرى طمباً  ،الضقرة ختص املؤمتر الراتع لمقيادات اإلفريقية

 .اعتمدت ،لمكممة

 .الياتان ،الضقرة التاسعة

 (الياتان) (ترمجة فورية م السيد م. سوغاميا 
شكرًا يا سيدي الرئيس، مبا أنه قد ُحدِّد المغة اإلنكميوية): 

فنود التعديل وتدًال م  أن  ،موعد الدورة القادمة لمممتقى
إحدى عشرة وألضني أن نقول كانون األول/ديسمرب نقول يف  

إحدى كانون األول/ديسمرب م  السادس إىل التاسع م   
 .يف آخر الضقرة ،عشرة وألضني

شكراً  فورية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجةالرئيس 
وسندرج التاريخ الدقيق لمموعد الدقيق هلذا املمتقى ، لمياتان

إحدى كانون األول/ديسمرب م  السادس إىل التاسع م   
  ؟هل م  تعميقات أخرى عمى الضقرة التاسعة ،عشرة وألضني

 إذاً اعتمدت. ،كال
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 ،ال أرى أي طمب لمكممة ،الضقرة العاشرة
 .اعتمدت

هل م  تعديالت عمى هذه  ،الضقرة احلادية عشرة
 .اعتمدت الضقرة ،كال  ؟الضقرة

 ،كال  ،هل م  تعديالت ،الضقرة الثانية عشرة
 .اعتمدت

  ؟هل م  تعديالت عميها ،الضقرة الثالثة عشرة
 اعتمدت. ،كال

 ،كال  ؟هل م  تعديالت ،الضقرة الراتعة عشرة
  اعتمدت.

كال   ؟يالتهل م  تعد ،الضقرة ااامسة عشرة
 اعتمدت.

هل م  تعديالت بذه  ،الضقرة السادسة عشرة
 اعتمدت. ؟الضقرة

هنا تعا التصويبات عمى  ،الضقرة الساتعة عشرة
ما هل م  تعديالت عمى هذه الضقرة في ،النص اإلنكميوي

 .اعتمدت ،كال  ؟اإلنكميويالتص تصويب عدا 

  ؟هل م  تعميقات عميها ،الضقرة الثامنة عشرة
 مدت الضقرة.اعت ،كال

  ؟هل م  تعميق عمى الضقرة ،الضقرة التاسعة عشرة
 .اعتمدت الضقرة التاسعة عشرةكال 

 اعتمدت. ،الضقرة العشرون

 ،كال  ؟هل م  تعديالت ،الضقرة احلادية والعشرون
 .اعتمدت

 .اعتمدت ،الضقرة الثانية والعشرون

 .اعتمدت ،الضقرة الثالثة والعشرون

 .الصني ؟هل م  تعميق ،الضقرة الراتعة والعشرون

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
تإجياز  ،شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 
وأعرتت تعا الوفود ع  رأي  ،نقرتح تعديل الضقرة لتقول

أنه أكثر م  وفد أعرب ع  هذا ، ألنه يبدو يل مضاده
اده أو رأت تعا مض الوفود ع  رأيتعا وأعرتت  ،الرأي

 .الوفود أن م  شنن االنتها  م  املشروع إىل آخره

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذاً  ،هل م  تعديالت أخرى عمى هذه الضقرة؟ كال ،لمصني

تعتمد الضقرة تتعديمها املقرتح م  الصني ورأت تعا الوفود 
 .دت الضقرة إذاً اعتم ،أن م  شنن االنتها  إىل آخر الضقرة

 ،العرتية السعودية ،الضقرة ااامسة والعشرون
 .تضال يا سيدي

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

يتعمق األمر ترأي تاع وفود وليس رأي وفد واحد كما 
 راً.تقول الضقرة أعرب ع  رأي مضاده شك

الشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
هل هناك م  طمبات  .لك يا سيدي عمى مالحظتك

أخرى لمكممة تشنن هذه الضقرة ااامسة والعشري  تعد 
التعديل املقرتح م  العرتية السعودية وأن تبدأ الضقرة فنعرتت 
تعا الوفود ع  رأي مضاده أن المجنة أنشئت لتعويو 

إذًا اعتمدت الضقرة  ،ال أرى طمبًا لمكممة ،الدويل التعاون
 .تالتعديل املقرتح م  العرتية السعودية

هل م  تعديالت  ،الضقرة السادسة والعشرون
 .الصني ؟عميها

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

دئت تالرأي أعرب ع  قرات األخرى تُ الغريب أن تكون الض
رأي أو أعرتت تعا الوفود ع  رأي تينما يف هذه الضقرة 
حيث احلديث ع  مدونة قواعد سموك االحتاد األورويب فإننا 

احلقيقة ه  أحاطت  ،نقول الحظت المجنة األعمال اجلارية
م  املضرت  أن نتبع نضس النسق وأن نقول . noted، عمماً 

 ،وأياًا أن نعدل اجلممة األخرية ، آخرهأعرب ع  رأي إىل
 .الحظت المجنة أياًا أن املشاورات جارية مع دول أخرى
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أود أن أستوضح م  األمانة َمل حتيط المجنة العمم هنا كما 
أو تالحظ كما جا  تالنص العريب (تضيد العبارة اإلنكميوية 

يف حني يف تاق  الضقرات تستخدم عبارة أعرب ع   )حبرفيته
 .وفد إىل آخرهالوفود، رأى  ، رأترأي

شكراً  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
 .لمصني والكممة ألملانيا

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانة 
سيدي الرئيس يا هذه الضقرة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

وم   ،يف الضقرة السادسة والعشري  أقصد ،فقرة وصضيةه  
املربر استخدام عبارات خمتمضة ع  تمك اليت استخدمت يف 

 .الضقرة الراتعة والعشري  وااامسة والعشري 

هل م  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذاً  ؟طمبات أخرى لمكممة تشنن الضقرة السادسة والعشري 

سحب ذلك ينلعل و  ،أملانيا تقرتح إتقا  الضقرة دون تغيري
 .الصني ،ى الضقرة الساتعة والعشري مع

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

ال نوافق عمى أي اختالف تني الضقرات ولك  مبا أن الضقرة 
 ،تمف ع  الضقرة الساتعة والعشري لعشري  ختالسادسة وا

ن اجلمعية العامة قد طمبت م  األمني الحظت المجنة أ
هذا األمر خيتمف ع  قيام  ،العام يف الضقرة كذا م  قرارها

تعا الوفود تاإلشارة إىل التقدم احلاصل يف عمل ما يف 
أعيد السؤال لألمانة إن مل ختين الذاكرة  .منظمة إقميمية ما

حسب السنة اليت اعتمدناها منذ عدة سنوات إذا ما كان 
عرب عنه وفد واحد فإننا نقول أعرب ع  رأي يُ  هناك رأي

إذا كان هناك أكثر م  وفد نقول رأت و  ،مضاده وإىل آخره
واحلال إذا قمنا الحظت المجنة أو أحاطت  ،تعا الوفود

 .عمماً فهذا أمر خمتمف ألننا نموم المجنة تنسرها

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
ال يتعمق ترأي  كل ما يف هنا م  األمر عمى حد فه ،لمصني

 خطرت تنمر جار وأحاطت ته عمماً.األمر أن المجنة أُ 
 .اجلوائر

اجلمهورية اجلوائرية (السيد م. أوزيروهاني 
شكراً ) (ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): الدميقراطية الشعبية

كشنن وفد الصني أو تاألحرى حن  نؤيد   ،يا سيدي الرئيس
 تنن ما خيص االحتاد األورويب ال يموم المجنة وفد الصني

خبالف ما ذكر تالضقرة الساتعة والعشري  وهو  ،تنسرها
إذًا رأينا هو أن نعدل العبارة  .يتعمق تاإلجرا ات العامة

عرب ع  رأي أو أفادت تعا الوفود إىل آخره أُ  ،ونقول
ونقول كما الحظت  ،هذا يف أول الضقرة وكذلك يف اآلخر

شكراً يا  ،املذكورة أيااً أن املشاورات جارية إىل آخرهالوفود 
 سيدي الرئيس.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .روسيا ،يا سيدي

(االحتاد الروس ) (ترمجة  أ. ف. موزوليناالسيدة 
عمى سبيل التوفيق يا سيدي فورية م  المغة الروسية): 

نقول أن أحاطت المجنة ميك  أن  ،الرئيس أو احلل الوسط
فهذا أقرب إىل الصحة وإىل حتديد العالقة تني المجنة  ،عمماً 

 .وتني األعمال اليت قام با االحتاد األورويب

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .وأعط  الكممة لألمانة لمتعميق ،االحتاد الروس 

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

مندوب الصني املوقر سنل األمانة  ،شكرًا يا سيدي الرئيس
الضحوى الوارد يف الضقرة  .أن تقدم تعا اإليااحات

السادسة والعشري  مكرر هذا العام تالقياس إذا ما كان ذكر 
ايل أحيمكم يف تقرير السنة املاضية مع تعا التحديث وتالت

 ،الضقرة الثامنة والثالثني A65/20إىل تقرير السنة املاضية 
ترمجة تعريب  .وقد أحاطت فيها المجنة عممًا تكذا وكذا

noted ،the committee noted،  ُعرب األسمم هو أن ي
 تعبارة أحاطت المجنة عمماً تدل أن تكون الحظت المجنة.

إذاً ه  ة): (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميويالرئيس 
نضس العبارة اليت استخدمت حول نضس املوضوع يف تقرير 

 .المجنة يف السنة املاضية. فنوويال

(مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد ف. فاريال 
 ،شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

ننطمق م  مبدأ مم  تتنلف المجنة تتنلف م  جمموعة الدول 
والسؤال هو هل أن مجيع الدول  ،ا  احلاضرة هنااألعا
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وهل نعمم  ؟األعاا  احلاضرة هنا موافقة عمى هذا الكالم
ما هو نطاق  ؟مجيعًا أن هناك مدونة سموك ونعمم تالتضصيل

هلذه األسباب  ؟وما ه  أهدافها إىل آخره ؟هذه املدونة
فإنين أؤيد ما قال مندوب الصني وأفال أن نقول تعا 

ولك  إذا ما قالت المجنة اآلن أ�ا ترمتها جبميع م   .الوفود
عندئذ خيتمف األمر ولك  ال  ،فيها عمى عمم بذه التضاصيل

 .أعتقد أن األمر كذلك شكراً يا سيدي الرئيس

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

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
حسب  ،شكرًا يا سيدي الرئيسالمغة الضرنسية): فورية م  

فهمنا فإن ااالف يتعمق تالطريقة اليت يعرب با ع  موقف 
وهنا أوجه  .مشروع مدونة السموك ،المجنة م  هذا املشروع

ما تشري  هل إن ،حديث  إىل األمانة وأستطمعها ما تشري ته
س  إليه الضقرة السادسة والعشرون قد ُقدِّم إىل الدول ألي

وذلك كان يف إطار البيان الذي تاله ممثل الر  ؟كذلك
تمى تيان يشري إىل مقدار عندما يُ  .نياتة ع  االحتاد األورويب

ما ه  الصيغة  ،التقدم احلاصل يف مشروع م  املشاريع
أضيف اإلشارة إىل أن  ؟املعتادة يف اإلشارة إىل ذلك

 تعين ال ،مالحظة المجنة لعمل معني أو إحاطتها عممًا ته
كل ما تعنيه هذه   .البتة إقرار ذلك العمل أو املوافقة عميه

عّرف بذا العبارة هو أن احلاضري  يف القاعة مسعوا متحدثًا يُ 
إذًا ميك  أن نبق  الصياغة الراهنة اليت ال  .العمل ال غري

تشري تني حال م  األحوال إىل موافقة المجنة عمى فحوى 
نت السّنة املعتادة يف صياغة ولك  إذا ما كا .هذه املدونة

التقارير خمتمضة لإلشارة إىل ما أخرب عنه أحد املندوتني 
فعندئذ ينبغ  أن حنرتم تمك السّنة  ،جمموعة أعاا  المجنة

 شكراً يا سيدي الرئيس. ،وذلك العرف

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
طموب هنا أن توافق اعتقادي ليس امل يف ،ملمثل فرنسا املوقر

الوفود عمى فحوى مدونة السموك كل ما يف األمر أ�ا حتيط 
 عممًا بذا العمل ال غري هذا ما شرحه مندوب فرنسا.

 .إسبانيا فاألمانة

(مممكة إسبانيا) السيد س. أنتون زونزونيغوي 
 ،شكرًا يا سيدي الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

ووفد فرنسا وأن  تضال ته وفد أملانيا كد ماأردت فقط أن أؤ 
أجل يف كل مرة يقدم وفد م   .أرد عمى ما قاله وفد فنوويال

مبؤمتر مت عقده مثالً، عممها الوفود لمجنة معمومة معينة ويُ 
أو مبشروع معني جار تنضيذه أو أي أمر آخر يدخل  ،مثالً 

أما  .فإن ذلك يكض  لإلحاطة ته عمماً  ،يف إعداد الوقائع
ما اشُرتِط تقدمي الدالئل أو األدلة عمى ذلك فإن ذلك  إذا

 .يعقد األمور

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): أشكر الرئيس 
 .اجلوائر مندوب إسبانيا املوقر،

اجلمهورية اجلوائرية (السيد م. أوزيروهاني 
شكراً ) (ترمجة فورية م  المغة الضرنسية): الدميقراطية الشعبية

ميك  أن نبق  عمى الصياغة األصمية  ،يسيا سيدي الرئ
عشر وألضني تشرط أن تنته  الضقرة عند عبارة أيمول/سبتمرب 

 يف السطر الثالث م  النص( ،وأن حيدث ما تعد ذلك
 .أملانيا العريب).

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانة 
سيدي االختصار عادة مضيد يا فورية م  المغة اإلنكميوية): 

ولك  ال ينبغ  أن نضوت اإلشارة إىل أن هناك  ،الرئيس
هذا العنصر  .مشاورات جارية لموصول إىل اتضاق يف اآلرا 

مضيدة وإذا ما توقضنا عند عبارة أيمول/سبتمرب هذه املعمومة و 
 .عشر وألضني فسنضوت عمى أنضسنا ذلك التضصيل اهلام

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .االحتاد الروس  ؟ألملانيا. هل م  طمبات أخرى لمكممة

(االحتاد الروس ) (ترمجة  أ. ف. موزوليناالسيدة 
أؤيد مقرتح اجلوائر ومقرتح أملانيا فورية م  المغة الروسية): 

نكتض  تاجلممة األوىل م  هذه الضقرة  ، وأقرتح ما يم ،هكذا
  إىل الوثيقة اليت المة اليت تشريوحنذف اجلم ،واجلممة األخرية

 يوال العمل جارياً تشن�ا شكراً.

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 والكممة لسويسرا.مندوتة روسيا املوقرة 

ي) (ترمجة سويسر االحتاد ال(السيدة ن. أرشينارد 
وفد  ،شكرًا يا سيدي الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

 ،شنن النص الضرنس  م  هذه الضقرةسويسرا لديه مالحظة ت
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فإنه  ،وحىت يكون مطاتقًا لمنص اإلنكميوي ولواقع احلال
ينبغ  تطبيق اجلممة األخرية يف الضقرة وقد جا  فيها تالنص 

كما الحظت المجنة أن املشاورات جارية مع دول   ،الضرنس 
تينما النص اإلنكميوي يقول أن مشاورات جارية مع  ،أخرى

مشاورات ليست  ،ال تالتعريف تنكريدول أخرى تال
املشاورات مث مع دول أخرى ليس مع الدول األخرى تنلف 

 شكراً يا سيدي الرئيس. ،الم التعريف

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): شكراً الرئيس 
 .أملانيايا سيدي، 

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانة 
مبا أن تعا الوفود لديها  ية):فورية م  المغة اإلنكميو 

ميك  أن  ،اعرتا  عمى اجلممة اليت تقع يف منتصف الضقرة
أقرتح أن نبق  عمى اجلممة األوىل واجلممة األخرية ومها 

أما ع  مامون مدونة  .مجمتان وصضيتان موضوعيتان
أن نعدل الصياغة تنن نقول وأشري إىل أن مدونة  ،السموك

 ال يموم األمر المجنة حىت ال حىت ،السموك تتام  كذا وكذا
 .ينسب الوصف مباشرة إىل المجنة

 ...) هذا ما فهمه مرتجم العرتية عمى األقل.. (

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا اجلممة الطويمة اليت يف الوسط واليت تقول  ،ألملانيا

ول ُقدِّم الحظت أن مشروع مدونة قواعد السموك نغريها ونق
هل لك أن تذكر نص التعديل تالتحديد يا  ،املشروع هكذا

 ؟سيدي

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانة 
وقد أشري إىل أن مشروع مدونة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

قواعد السموك يتام  تداتري تتعمق تالشضافية وتعويو الثقة 
واألم  يف  لة السالمةويشتمل عمى �ج شامل إزا  مسن

التالية إتاحة حرية تاملبادئ يسرتشد جمال الضاا  ااارج ، 
الوصول إىل الضاا  لمجميع لألغرا  السممية لمحضاظ 

يف املدار وإيال  االعتبار ألجل عمى أم  األجسام الضاائية 
املهم هو أن ما  .مصاحل الدول املشروعة يف جمال الدفاع

البنا   ،إىل أنشري ، وأُ شريضافة وأُ يعدل يف هذه اجلممة هو إ
فحوى  ل المجنة ليست ه  اليت تذكر ما هوممجهول جيعل

 هذا املشروع.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): قد الرئيس 
 .اجلوائر مسعتم ما اقرتح أملانيا،

اجلمهورية اجلوائرية (السيد م. أوزيروهاني 
شكراً غة الضرنسية): ) (ترمجة فورية م  المالدميقراطية الشعبية

حارة الرئيس حن  نؤيد الصياغة اليت اقرتحها االحتاد 
 أي أن حنذف كل ما كان يف وسط هذه الضقرة. ،الروس 

 ،حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .إسبانيا

(مممكة إسبانيا) السيد س. أنتون زونزونيغوي 
 ،حارة الرئيس شكراً  (ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية):
أوافق عمى ما تقرتحه  ،توخيًا لموصول إىل توافق يف اآلرا 

درج فقرة نُ  ا ولك  مع تعديل طضيف وهو ما يم ،أملاني
جديدة ست وعشري  مكررة وننخذ هذه اجلممة حول 
مشروع مدونة قواعد السموك وما يتام  م  تداتري وناعها 

ول وأعرب نق ،يف فقرة جديدة منضصمة ست وعشري  مكرراً 
ع  رأي مضاده أن مشروع مدونة قواعد السموك يتام  

 .تداتري تتعمق تالشضافية وتعويو الثقة ونكمل الضقرة

نعم يف (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
سم االواقع كان هناك عدة دول أعرتت ع  هذا الرأي ت

لذلك ميك  أن نقول أعرب ع  آرا   ،االحتاد األورويب
هل م  تعميق  .ها أن مشروع مدونة قواعد السموكمضاد

وهو أن ننخذ اجلممة الثانية م  الضقرة  ؟عمى اقرتاح إسبانيا
يف فقرة جديدة ه  ست السادسة والعشري  وندرجها 

أعرتت تعا الوفود  ،مع تداية ه  التالية وعشري  مكرراً 
 .نيجرييا ،ع  رأي مضاده كذا وكذا

ة نيجرييا االحتادية) (مجهوريالسيد أ. أ. أبيدون 
حن   ،حارة الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): 

نتضاجن عندما نرى أننا ندخل يف هذه املسنلة تطريقة 
أن وفد هنغاريا قد هذه مسنلة تسيطة جدًا وأعتقد  ،معقدة

أ�ا ليست صيغة لغوية م  الر أو هنغاريا  أشار توضوح إىل
لذلك عندما نعود  .كان آخرهو جمرد مثل ملا حيصل يف م

وننخذ مدونة قواعد سموك ونقول إن رأيًا مضاده كذا وكذا 
ليس  .عرب عنه هذا تيان يبني ما حيصل يف مكان آخرأُ 

 .رأيًا هنا ملاذا نقول أعرتت آرا  ع  رأي هذا ليس رأيًا هنا
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ولذلك ملاذا م  الصعب أن نوافق عمى هذه املسنلة ألن 
و يف مكان آخر هناك مشروع مدونة نجهذا املوضوع يتم ويُ 

لذلك حن   ،قواعد سموك يف صدد وضعها يف مكان آخر
ليس لدينا م  رأي واضح م  شنن هذه الضقرة إن كنا 

ولك  الضقرة ال تضر  عمينا أي إجرا   ،نوافق عميها أم ال
وإذا نظرت يف الضقرة الراتعة  .فمَم ال نرتك اجلممة هنا

ل أن تبني يف ست وعشري  ما هذه الضقرة حتاو  ،والعشري 
واالحتاد الروس   .ورد يف أرتعة وعشري  إذاً وهذا أمر تديه 

وأشار إىل أن إىل أننا حنتاج إىل  ،أشار إىل هذا املوضوع
 .وصف هذه املسنلة توضوح إذاً عمى ماذا نتجادل هنا فعالً 

لسنا يف صدد القبول أو الرفا هنا ولك  الضكرة ه  أن 
ة فعًال وال أعرف ملاذا ال نريد أن نتضق عمى هذه الضقرة تريئ

 .إدراجها هنا تكاممها

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الصني ،ملندوب نيجرييا املوقر عمى هذه املداخمة

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
شكرًا حارة الرئيس عمى فورية م  المغة اإلنكميوية): 

نظرًا لايق الوقت ل  أدخل يف  ،طائ  الكممة م  جديدإع
مناقشة وحتميل حول ما إذا كانت الصيغة المغوية اعتيادية أم 

ولك  امسح يل أن أقدم اقرتاحًا هنا وسؤايل هو تشنن  .ال
والحظت أن مشروع مدونة  ،اجلممة الثانية م  هذه الضقرة

ة أعتقد أن هذه الصيغ ،قواعد السموك يتام  تداتري
 ،والحظت المجنة أيااً أن املشاورات جارية مع دول أخرى

أعتقد أننا رمبا ميكننا أن نعاجل هذه املسنلة ولنشر إىل أن 
ونشري يف فقرة جديدة كما  ،هذه الضقرة تبقى جمرد فقرة عامة

وحن   .أنت اقرتحت واقرتحت إسبانيا مامون هذه الضقرة
طمع با االيت تنشري هنا والحظت المجنة األعمال اجلارية 

االحتاد األورويب يف إطار مدونة قواعد سموك يف جمال أنشطة 
أ�ا حتاول أن  ،تصويب ااارج  هنا ،الضاا  ااارجية

جتمع آرا  الدول وأن املشاورات جارية مع الدول األخرى 
تغية التوصل إىل توافق يف اآلرا  تشنن نص يقبمه أكرب عدد 

يق  كان قد وافق عميه قد ممك  م  الدول وأن النص التوث
ألضني تنييد جممس االحتاد األورويب يف أيمول/سبتمرب حظى ت
مث ناع فقرة جديدة نشري إىل مامون مشروع  .وعشرة

مدونة قواعد السموك وناعها يف فقرة جديدة منضصمة 
 وهكذا خنتصر هذه الضقرة.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
كما فهمت مندوب الصني   .حسناً  ؟تعميق هل م  ،لمصني

املوقر يف إطار الضقرة السادسة والعشري  نريد منها أن تكون 
 .منجوة خمتصرة وندرج املامون يف فقرة جديدة

(مجهورية نيجرييا االحتادية) السيد أ. أ. أبيدون 
أرجو (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): نعم حارة الرئيس، 

 .يقرأ عمينا تسرعة إمالئية اقرتاحه م  مندوب الصني أن

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

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
، االقرتاح اجلديد هو ما يم فورية م  المغة اإلنكميوية): 

طمع با االحتاد اوالحظت المجنة األعمال اجلارية اليت ي
ر مدونة قواعد سموك يف جمال أنشطة األورويب يف إطا
واليت  )،تصحيح لمغة العرتية ااارج  هنا(الضاا  ااارج  

تشتمل عمى مشاورات أي ما ورد يف السطر ما قبل األخري 
تشتمل عمى مشاورات جارية مع دول أخرى تغية التوصل 
إىل توافق يف اآلرا  تشنن نص يقبمه أكرب عدد ممك  م  

لصيغة املنقحة نكمل ما ورد يف السطر وأن ا ،الدول فاصمة
وأن الصيغة املنقحة ملشروع النص قد حظيت  ،الثاين إذاً 

ألضني وعشرة تنييد جممس االحتاد األورويب يف أيمول/سبتمرب ت
 شكراً.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .نيجرييا ،ملندوب الصني املوقر

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

 ،اجلممة األهم تالنسبة إيل يف وفدنا ه  مشروع النص
 ما هو مشروع النص؟  ،مشروع النص هذه عبارة أساسية

مشروع (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ،ص العريبالنص هو ما ورد يف السطر الثالث م  الن

مشروع مدونة قواعد سموك يتام  تداتري تتعمق تشضافية 
فضكريت ه  عندما نويل ما أزاله مندوب الصني لناعه 
حاشية ونعرف ماذا نعين مبشروع النص هنا تعد عبارة 

وجنعل هذه اجلممة الثانية م   ،ناع حاشية ،مشروع النص
د ليس رأي أي وف .الضقرة السادسة والعشري  ه  احلاشية
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يف القاعة هو مشروع النص صادر ع  االحتاد األورويب وال 
ميك  لعدة وفود أن تعرب ع  رأي مضاده كذا وكذا شكراً. 

 .أملانيا

(مجهورية أملانيا االحتادية) (ترمجة السيد ت. بفانة 
إذا وضعنا  ،شكرًا حارة الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

عندئذ ميك   ،دونةفقرة جديدة تشري إىل مامون هذه امل
أن خنرج م  العناصر الذاتية اااصة ونوافق عمى فكريت 

تل لنقول ما إن كان  ،ونشري إىل ما ُقدِّم وليس عمى أنه رأي
ميكننا أن ناع موقع  .هذا وصف جيد لممدونة أم ال

هكذا ميك  أن  .وأعتقد أن هذا أفال لمجنة ،اإلنرتنت
 .حتصل ه  عمى النص الكامل هلذه املدونة

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا أنت تقرتح أن حنافظ عمى اجلممة  ،شكرًا ملندوب أملانيا

وتالنسبة إىل  ،األوىل واألخرية يف الضقرة السادسة والعشري 
املامون ناع إشارة إىل املوقع عمى شبكة اإلنرتنت والوثيقة 

يين ننخذ االقرتاح نعم تنا  عمى االقرتاح الص. ذات الصمة
الصيين الذي يدمج تني اجلممتني األوىل والثانية وناع إشارة 
إىل كيضية تقدمي هذا املشروع الذي قدمه ممثل ع  االحتاد 
األورويب ويف احلاشية ناع الوصمة عمى اإلنرتنت وحنذف 

 ؟حتذف اإلشارة يف اجلممة يف فقرة منضصمة، هذه اجلممة

ملانيا االحتادية) (ترمجة (مجهورية أالسيد ت. بفانة 
 .نعمفورية م  المغة اإلنكميوية): 

هل م  (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية) الرئيس 
نرتط تني اجلممتني األوىل والثانية كما اقرتحت  :اعرتا  أن

الصني وناع يف فقرة منضصمة اجلممة الثانية املامون 
ميك  منه ث التداتري مع اإلشارة إىل املوقع عمى اإلنرتنت حي

كيف تنوي أن تبدأ هذه ،  أملانيا احلصول عمى هذه الوثيقة،
الضقرة اإلضافية اليت تريد أن تدرج فيها مامون الضقرة 

 ، فرنسا.تضال ؟السادسة والعشري 

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
حن  نؤيد  ،شكرًا حارة الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

ونضهم أننا يف الضقرة السادسة  ،نيا يف هذا الالاقرتاح أملا
والعشري  ميك  أن نوافق عمى اقرتاح مندوب الصني املوقر 

احلاشية ميك   ،أي أن نرتط تني اجلممتني األوىل والثانية
عندئذ أن تدرج هنا عندما نتكمم ع  صيغة منقحة ع  

سيكون هناك  ،مشروع النص مث كما قال مندوب إسبانيا
ت وعشرون مكررًا تعكس آرا  الوفود اليت تامسها فقرة س

دمت مدونة قواعد السموك وتكون ه  إذًا عبارة ع  قُ 
اعتربت تعا  ،اجلممة الثانية م  الضقرة السادسة والعشري 

الوفود أو الحظت تعا الوفود أن مشروع مدونة قواعد 
هكذا يكون لدينا فقرة تقدمي موضوع   .السموك كذا وكذا

أي تعا لة مع اإلشارة إىل حاشية هنا مث ناع ر هلذه املسن
 الوفود تشنن هذا املشروع.

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .الواليات املتحدة هلا الكممة

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

ة مع  حيال ما نقوم ته هنا أخرى مرتبطأكيد أن دوًال 
وأعتقد أن أفال طريقة لمما  قدمًا وملصمحة الوفود هو 
أن جتمس مع تعاها البعا لصياغة فقرة ميك  أن نقرأها 

حالياً صار لدينا ست أو سبعة مقرتحات  .يف مرحمة الحقة
عرف كيف ناعها مع تعاها البعا وتدالً ، وال أمنضصمة

يف هذه القاعة الكبرية عالقني لنعمل  أن نكون مجيعًا هنا
أفال أن ننظر يف أجوا  أخرى م  هذا  ،عمى صياغة فقرة

 التقرير ونكون فريق صياغ  مصغر.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لنرتك اآلن  ،لمواليات املتحدة أوافق عمى ما أشرت إليه

دًا صياغة جديدة جانبًا الضقرة السادسة والعشري  وننتظر غ
 .هلذه الضقرة اليت قدمها مندوب فرنسا مع أملانيا

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
شكرًا حارة الرئيس أوافق فورية م  المغة الضرنسية): 

 عرضك لمتطوع تشنن صياغة هذه املسنلة.

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا ننتقل اآلن إىل الضقرة الساتعة  ،الكرامحارات املندوتني 

 اعتمدت. ،والعشري  هل م  تعميق؟ ال

 ،ال ؟هل م  تعميق ،الضقرة الثامنة والعشرون
 اعُتمدت.
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لدي اقرتاح هنا أن  ،حارات املندوتني الكرام
 ،نتوقف عند هذا احلد عند الضقرة التاسعة والعشري 

 .ونستمع إىل العرو 

 العروض الفنية

أود اآلن أن أما   ،املندوتني الكرام حارات
وأرجو م  أصحاب العرو   ،قدمًا مع هذه العرو  الضنية

والعر  األول هو  .أن يقتصروا يف عروضهم عمى رتع ساعة
شيم  فون شتورش م  شيم  ويقدم مسامهة وس لمسيد كال

 .يف استكشاف الضاا 

(مجهورية شيم ) (ترمجة السيد ك. فون شتورش 
كما   ،أسعد اهللا أوقاتكممغة اإلسبانية): شكراً، فورية م  ال

تعرفون إن استكشاف الضاا  ميك  أن ينتينا مبنافع كثرية 
وتالتايل فإن الدول اليت متكنت م  أن حتقق  ،لمبشرية

وتالتايل  .إجنازات مهمة يف هذا الال تعمب دورًا مهمًا هنا
هناك دول تساهم يف هذه األنشطة وقامت ه  تتحديد 

ولكنها أياًا عرب  ،ياق الذي مسح تتطوير الضاا الس
  .العممية همسحت لشعوبا تنن تشارك يف هذ اإجنازات

اا  ذكرون مجيعًا رحمة يوري غاغاري  إىل الضت
دي عندما وصل اإلنسان ينتذكرون مجيعًا ما قاله جون كي

إىل القمر ويذكر اجلميع تعثة أتولو إحدى عشر وكل 
آنذاك واليت يف الواقع جعمت سكان  جمتاإلجنازات اليت سُ 

تمك الدول اليت أطمقت هذه البعثات تنن تكون فخورة مبا 
 .مما مسح هلا تنن تساهم يف الضاا  ،حققته حىت اآلن

وسكان هذه الدول الصغرية اليت رمبا ال تكون ناشطة يف 
هذه اإلجنازات فخورة ه  أياًا وتستضيد م  الضوائد 

تشكل عام تمك الدول فيها  .العرضية لمضاا  ااارج 
خربا  قميمون يف جمال الضاا  منظمات صغرية ليس لديها 

. وهنا ولذلك تُذلت جهود كثرية يف هذا الال ،موارد كثرية
شيم  هناك تكنولوجيا الضاا  اليت تمعب يف جو  كبري م  

شيم  كنولوية فهذه تالنسبة إلينا يف   دورًا ولكنها ليست
ات املعروفة يف البمدان املتقدمة لذلك تعترب أ�ا م  البعث

عمينا أن  .جيب حن  كدول صغرية أن حنس  هذه املسنلة
نعوز الوع  يف تالدنا حيال هذا املوضوع وأن حنضو الشباب 

لذلك  .الذي هو عادة متحمس أكثر حيال هذا املوضوع
يف عرض  أريد أن أقدم تعا األنشطة اليت حن  أطمقناها 

اًا أن أقدم لكم كيف متكنا عرب القطاع وأريد أي ،يف تمدنا
أن نعمل عمى إذكا  الوع  وتعويو اجلهود يف م  اااص 

وأخرياً ثالثاً أريد أن أقدم لكم كيف مشاركة  ،الال الضاائ 
اجلهات الضاعمة اجلديدة م  القطاع اااص يف أنشطة 
الضاا  مسحت لنا تتخضيا التكاليف وإمكانية الوصول 

 تمسحعترب حاجواً أمامنا واليت حىت اآلن تُ  إىل أنشطة كانت
 إمكانيات أكرب لتطور الضاا . تنن نعط لنا 

امسحوا يل أوًال أن أعود إىل األنشطة اليت حققها 
ال أريد هنا أن أضع جردة كاممة لألنشطة اليت  ،تمدي

سنقتصر يف احلديث عمى اإلجنازات الكبرية  ،طمعنا باضا
وال أريد أن أعود إىل اإلجنازات  ،لاليت سجمناها يف هذا الا

مثًال مشروع  .التقنية تل تمك اليت تركت أثرًا اجتماعياً 
وهذا ساتل صغري اختباري [؟يتعذر مساعها؟] ألضا وترافو 

وعمم  مسح لنا تنن نكون كتمة حرجة لممهارات املهنية يف 
وكان قد أطمق تني عام  مخس وتسعني ومثاين  .الضاا 
اكاز وهو لدراسة مر  شاكاز  ع فاا  ش. مث مشرو وتسعني

كذلك اختبار ليدي تاكو وكان زمال  م  الناسا قد قاموا 
 تاختبارها وهم كانوا م  جامعة تولدر كولورادو وم  سبيس

ومتكنا عنذئذ م  أن ندرس إمكانية إطالق هذه هاب، 
وتالتايل كذلك عمى منت املكوك   ،احلشرات يف الضاا 
يف مثاين وتسعني كان هناك  STS 93كولومبيا يف تعثة 

اختبار وترك أثراً كبرياً عمى االتصاالت حيث أرسمنا وكذلك 
يف تمك البعثة تنثر الطالب آنذاك وحاولنا آنذاك أن نورع 
ذرة تم الشباب ومحسناهم عمى الضاا  وهكذا تدأنا 
.  حبصاد هذا االهتمام تعد االهتمام الطويل بذه املسنلة

شيم  وه  متاتعة املدن اليت رى يف كذلك لدينا جترتة أخ
هو مشروع طويال  ،فيها تموث عال وتدأنا بذا املشروع

مل ينت تعد تثماره ولكنه  ،األمد ألنه تدأ منذ عشرة أعوام
 .أثار اهتماماً كبرياً يف هذا القطاع

كذلك أخريًا نظمنا خميمات يف الضاا  عمى 
ح تتعويو وع  مما مس ،الصعيد الوطين وصعيد أمريكا الالتينية

حاليًا حناول أن نرى كيف نعمل  .الشباب حيال الضاا 
عمى تعويو الوع  حيال جهودنا يف الضاا  عمى الصعيد 

وهنا حنتاج إىل موارد ه  غري متاحة حاليًا إىل  ،الوطين
وه  قد سامهت يف تعويو  ،أنشطة أود أن أتكمم عنها هنا

إضافية  الوع  حيال الضاا  ولك  جيب أن نبذل جهوداً 
 .هنا
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يف الواقع نريد أن نشرك القطاع اااص يف هذا 
تتمتع ه  و الال وتالتايل حن  أنشننا مديرية فاائية جوية 

، وتالتعاون مع الوكالة تبعا املوارد االقتصادية والبشرية
مع شركات خاصة و شيم  الشيمية الضاائية مع شركة أسرتو 

عوز الوع  حيال أخرى وحن  اهلدف م  هذه البعثة هو أن ن
وهنا أطمقنا مشروعًا طموحًا تعا الش   حن    .الضاا 

جوجل كمديرية شؤون الضاا  واجلو سجمنا مباراة إذاً امسها 
أجنيميكوم يناها حتت اسم فريق لونري إكس ترايس ومس

يف الواقع حن  نريد هنا أن نطور وأن  .ليكانتووالبعثة امسها أ
وهذه الضكرة تالطبع  .القمرنرسل رجًال آليًا روتوتيًا إىل 

تقا  تنن يذهب هذا الرجل اآليل وينيت تصور ذات 
استبانة عالية الدقة يرسمها إىل األر  لدراستها ترون أن 

ونريد حن  أن نساهم فيه كدولة ذات  ،التحدي كبري جداً 
لدينا ثالثون مميون دوالر  .سيادة ودولة تكامل قدراتا

كذلك عندما أعرتنا ع    ،وظضت هلذا الغر  يف مرحمة أوىل
رأينا ورغبتنا يف املشاركة يف هذا املشروع حاولنا أن جنمع 

منا رسائل إىل خمتمف وأرس .خربا  م  خمتمف االختصاصات
وهناك تعا  ،شيمية لممشاركة يف هذا املشروعاجلامعات ال

 ،اجلامعات اليت قالت أ�ا تتم تاملشاركة يف هذا املشروع
ي يف الستينيات حن  ال نقوم بذا دينيوكما قال جون ك

األمر ألنه سهل تل ألنه صعب وألننا نعرف أنه سيسمح 
مما  ،لنا تتوعية السكان وتعويو التنمية العممية والتكنولوجية

سيسمح لنا تإحراز تقارب هنا تني االهتمامات الضاائية 
كما أنه يسمح لنا أن نصل   .واالهتمامات اليومية لمسكان

هو أن تمدنا سيساهم يف تطوير تكنولوجيا استنتاج و إىل 
 .الضاا 

فايل مث نعمل عمى شرا  أر  تني سانتياغو و 
شيم  ق تسمكها املاليني م  السكان يف وهذه طريراييسو 

ا ديممار ييف الصيف عندما يذهبون إىل الشواطئ إىل فين
وحن  حناول أن ننشئ  .حيث هناك املهرجان الدويل لمغنا 

يًا دوليًا ونرجو أن نتمك  م  خالل هذه هناك مركوًا فاائ
الطريق أن ننظم معرضًا لتوعية الرأي العام وأن نسمح 

 .لمسكان تنن يقوموا تويارة هذا املركو

قمنا تتنظيم محالت كثرية لمتوعية  ،كما قمت
إذًا تتوعية السكان حيال  وكانت يف مناطق خمتمضة ومسحت

ر الشبان الضاا  وتشكل عام محس هذا األم إشكاليات
ومسح أيااً  ،والشاتات لمدخول يف الدراسات املتخصصة

ويف  .نن حتصل عمى موارد مالية إضافيةتلألوساط السياسية 
دولة كبالدي تعرفون أن املسنلة صعبة جداً فنح  ال نشارك 
يف مشاريع دولية كاحملطة الضاائية الدولية أو حىت يف أي 

اصة أن املكوك رحمة منهولة واألمر معقد أكثر اليوم خ
 .الضاائ  خمتمف املركبات قد وصمت تقريبًا إىل �اية عمرها

كيف رأينا  وهكذا  ،ولكننا نشهد هنا إمكانيات جديدة
ميك  عرب هذه املبادرات اليت أطمقناها أن نستقطب اهتمام 
القطاع اااص مما سيضتح أفقًا جديدًا لمتعاون يف هذا 

 .الال

، مثًال ه األحداثوأعطيكم تعا األمثمة ع  هذ
وه  لنظام إطالق السواتل وه  تقوم  إكس سبيسمبادرة 

 موكذلك مبادرة تيغ  ،تدراسة عممية نقل رواد الضاا 
إيروسبيس واليت تدف إىل إرسال احملطة الضاائية اااصة 
األوىل إىل الضاا  يف ألضني وأرتعة عشر أو ألضني ومخسة 

وه   ٢,٢×  ٤,٣وتتمتع ه  تنموذجني عمى سمم  .عشر
ستكون يف املدار أطمقت منذ عام ألضني وستة وألضني وسبعة 

وميك  لدولة  .وه  قادرة عمى استقبال اإلنسان عمى متنها
[؟يتعذر لدينا أياًا مشروع  .صغرية كدوليت أن تشارك فيها

وهو مشروع صاروخ تعرفون رمبا معظمكم هذا مساعها؟] 
 .طاع اااصاملشروع الذي يستضيد م  التمويل يف الق

إذًا حن  نبدأ يف عصر جديد حيث أن فرصاً 
وقد استعرضت  ،جديدة موجودة ومتاحة وتموح يف األفق

تعا األنشطة اليت مت االطالع با يف شيم  وما هلا م  
كان أن يكون لدينا ري ولقد تبني أنه م  األمهية مبتنث

إجنازات حىت منول األنشطة املتعمقة تالضاا  دون هذا فإنه 
تالتعاون مع القطاع العمل، ونعمل نواصل أن يصعب س

اااص فإننا نويد الوع  ونويد جهودنا يف جمال الضاا  
  مثل يب هوإدارة الضاا  اليت اشرتكت يف غوغل جيتني 

 عمى ذلك.

قطاع العدد الشركا  م  توايد ختامًا ذكرت أمهية 
اص وم  غريه يف أنشطة الضاا  وذلك سوف ميكننا م  اا
ل التكمضة وتوفري وصول األنشطة اليت تمنا مجيعًا وهذا تقمي

إذًا نستطيع أن نبين  .يضتح إذًا آفاقًا جديدة لتطوير الضاا 
الوع  وحن  عمى أقدام ثاتتة وسوف جنتذب مويدًا م  
املوارد واملوارد البشرية وسوف نشرتك يف تطوير الضاا  

مغاية وكوكبنا وإسهام القطاع اااص سوف يكون جمديًا ل



COPUOS/T.641 
Arabic 

۲۱ 
  

املالح منذ [؟يتعذر مساعها؟] وكما أوضح  .تالنسبة البشرية
أيام معًا سوف تكون حياتنا أفال وستتحس  األمور إن 

 شكراً جويالً. ،شا  اهللا

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لك عمى هذا العر  هل هناك م  أسئمة تطرحو�ا عميه؟ 

 ال. 

السيد غوريسانكار،   اهلند العر  التايل يقدمه م
 ".الضائدة م  الوراعة يف اهلند ،الضاا  واملياه"عنوانه 

اهلند) (ترمجة مجهورية (السيد د. غوريسانكار 
م   ،شكرًا يا سيادة الرئيس :فورية م  المغة اإلنكميوية)

خالل هذا العر  فإن الوفد اهلندي يود أن يطمع المجنة 
نستخدم جودة يف اهلند و عمى أنواع تطبيقات املوارد املائية املو 

 .مية يف الوراعة اهلنديةيالبيانات السات

ونود أن  ةالياحل هأقدم لكم ترنامج اهلند يف إطار 
نتطرق إىل تعا أمهية هذا يف الوراعة مع التطرق إىل تعا 

[؟يتعذر هناك مشروعات تتعمق  .املشروعات كنمثمة
ملائية وتقومي املموحة يف املياه وااوانات ا مساعها؟]

الري واجلضاف إضافة إىل املوارد املائية ونظم وإمكانيات 
 املعمومات اااصة با يف اهلند.

إن الربنامج اهلندي هذا موجود م  فرتة ويؤدي 
لممعمومات سواتل إىل االعتماد عمى الذات إلطالق ال

واحد وثالثة م  عشرة  ةالحية ولدينا ميوانيتطبيقات املوال
يل ألف وستمائة شخص يعممون تميون دوالر يف السنة وحوا

ولدينا ثالثة وثالثني إطالق كما أننا قد دلمنا عمى تعا 
فإن هناك  .الربامج التطبيقية اهلامة م  خالل هذه العممية

 .راتط كبري تني الصناعة ومع اإلدارة األكادميية واملستخدمني
 .ونواصل أيااً التعاون الدويل مع اهليئات الضاائية

تل ست عشرة سوالديها اهلند  ويف هذه اآلونة فإن
والتكنولوجيات والسواتل اليت  توفر أنواعًا خمتمضة م  الصور

عشرة وألضني تقرتب م   تشري  األول/أكتوترمت إطالقها يف 
مت  واحدريسورس سات عشر سنوات وتقدم تيانات هامة و 

ثالثة وألضني يقرتب م  �اية عمره  تشري  األول/أكتوتريف 
االستشعار تقدم ادوات وهناك ثالث أنواع م   ،االفرتاض 
م  هذا العام فإننا  نيسان/أتريلويف  .الية الدقةصورًا ع

قد مت تقدمي و ريسورس سات اثنني، أطمقنا ساتل يسمى 
ويف مخسة وألضني فإنه مت إرسال اليوم.  شانه صباحتعر  

م  عشرة  ٢,٥ساتل وإطالق ساتل يوفر صوراً أو دقة تبمغ 
 [؟يتعذر مساعها؟]وهناك ثالث سواتل  .مرت م  الدقة

مت إرساهلما وسيوفرون صورًا تدقة تقل  [؟يتعذر مساعها؟]
[؟يتعذر هناك ساتل يتم استخدامه يف التنمية و  .مرت ١ع  

ري سات واحد وري سات اثنني، وألضني و  مساعها؟]
كل هذا له تطبيقات لالستشعار ع  تعد  ...وكذلك 

ودراسة احمليطات مت إطالق ساتل آخر يف اثنني وألضني 
ولدينا قدرات عمى التصوير تكامريات أو تنجهوة تصوير 

 .رقمية

ويف جمال الوراعة احلاجة متس لتحسني كضا ة 
م  خالل مشروعات الري فحسب  ، ليساهاستخدام املي

ويتم  .ولك  م  خالل إدخال تعا وسائل توفري املياه
تقدمي املعمومات م  أجل التخطيط ملشروعات أخرى 
وحتديث مشروعات الري املوجودة وكذلك القيام مبشروعات 

والبيانات تساعد أيااً يف وضع خرائط تساعد أيااً  .أخرى
ستخدم أيااً اارائط تُ وهذه  ،تاألر  وغطا  األر  والرتتة

لتخدمي املناطق اليت ميك  ريها تسهولة وكذلك تنسيق 
 .موزعات املياه والوقوف عمى تعا املشاكل األخرى

واملعمومات تشنن توزيع املياه وتقنني املياه وختميص املياه م  
مية املتعددة ياألمالح فهناك الكثري م  البيانات السات

ة هذا النوع م  املياه معيها لدراسجتاألطياف واليت يتم 
وهذه الطبقة م  املياه  .وكذلك املناطق اليت تتنثر تالواحة

يتم دراستها ويتم مراقبتها م  خالل هذه البيانات وحتديد 
ويف اهلند فإن تقومي هذا قد مت تالنسبة لكل  .املشاكل فيها

ويتم ذلك م  خالل المجنة املركوية  ،املناطق اااصة تالري
 .لممياه

 [؟يتعذر مساعها؟]ممية التخوي  مث هناك ع
مستوى ارتضاع املياه يف  دوتيانات يتم استخدامها لك  حند
وإذا ما قسنا هذا  .ااوانات عمى مستويات خمتمضة

ستويات معمول با منذ تداية املشروع فإن هذا يوضح املت
 ،لنا أن هناك مشكمة يف التخوي  نظرًا لوجود الرتسبات

الرتسبات أن كم  وهذا يشري إىل ،وهناك ارتضاع يف الرتسبات
 .عالياً لمغاية
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اآلفاق يف استخدام تكنولوجيا الضاا  م  أجل 
وضع خطة لمموارد املائية وتدترها وهناك رحمة لمتنمية 
املستدامة مت القيام با يف التسعينات وكان هناك رحمة أخرى 

وهناك مشروع خاص تاحملاضرات املائية  ،يف �اية التسعينات
وتنضيذ ويتم رصد  .[؟يتعذر مساعها؟]اليت متت دراسته 

خطط التنمية ليس فقط هلذه ااطط ولك  أياًا م  أجل 
تنضيذ هذا يوفر إمكانية لالستضادة م  املشروعات واملساقط 

يف والية غرناطة  [؟يتعذر مساعها؟]وهذا الربنامج  ،املائية
وهو مثل فهذا يشري إىل الرصد الواضح وقد مت التقومي 

مية ونظم املعمومات يتاستخدام سواتل ترامج السات
قد نضذت هذا املشروع وقد  [؟يتعذر مساعها؟]و .واادمات

يف عشرة  [؟يتعذر مساعها؟]مت ذلك يف معاونة مع معهد 
وألضني ومت استخدام تكنولوجيا املعمومات وتكنولوجيا 
الضاا  م  أجل التوصل إىل كل املستويات تالنسبة إىل هذا 

م  أجل زيادة استخدام  ،املشروع مستويات الناس
لمموارد املائية  [؟يتعذر مساعها؟]مشروعات الري والربامج 

[؟يتعذر  [؟يتعذر مساعها؟]مية وذلك ييف اهلند والصور السات
لممساعدة يف دعم إمكانيات الري ويف حوايل  مساعها؟]

وحىت اآلن ثالثة  .ثالثة وأرتعني مشروعًا لمري يف اهلند
ومخسني مشروعًا قد مت تغطيتها ومخسني مشروعًا جيب 

وإذا ما قسنا نتائج املشروعات  .تغطيتها يف هذا العام
 [؟يتعذر مساعها؟]ليت مت اامسني املاضية فإن اإلمكانيات ا

أعمى مما كان موجوداً مما يشري إىل  يف املائة ٢٥عددها بمغ ي
وإمكانيات الري والتوازن يف كل هذه  .اهلوة يف التنضيذ

املشروعات يساعد كثريًا يف وضع الربامج وتنضيذها تنضيذاً 
يف النسق أياًا واملدخالت م  الضاا  يتم إدخاهلا  .فعاالً 

لنسبة واملعايري وذلك لمتنبؤ تاألرصاد اجلوية والتنبؤ تا
وكذلك يف مناطق أحوا  األ�ار يتم  [؟يتعذر مساعها؟]

القيام با تاستخدام االستشعار ع  تعد وذلك تاشرتاك جلنة 
وهذا عمى أي حال  .ااميج [؟يتعذر مساعها؟]تعرف تـ 

يتاح تالرسم البياين والسمطات املعنية تقوم بذا وتساعد 
يف هذا م  أجل مشاطرة املياه فيما تني خمتمف الواليات 

 .هرتائ  ولمريوختصيص املياه لمتوليد الك

[؟يتعذر مية فإن يوتاستخدام سواتل البيانات السات
غريها كذلك تيانات املياه و  [؟يتعذر مساعها؟] مساعها؟]

اجلوفية وغريها م  البيانات متكننا م  التعرف عمى اجلضاف 
وكذلك التنبؤ ته يف فرتة إىل آخره، نطاقه وحدته و 

وهناك أيااً  .يف اهلند تشري  الثاين/نوفمربإىل  حويران/يونيو

 ثة.ااإلغمت تقدمي م  إدارة وزارة الوراعة وكذلك سمطات 
[؟يتعذر وكذلك املنتجات الضاائية  [؟يتعذر مساعها؟]

 .وغريها يتم حتميمها لتكممة حتميل عممية اجلضاف مساعها؟]
لك مشروعًا وطنياً هناوتالنياتة ع  وزارة املوارد املالية فإن 

إلجياد قاعدة البيانات وذلك إلجياد نظام ع  البيانات 
وهذا يعد مبثاتة  .اااصة تالري تصضة عامة عمى نطاق اهلند

اااصة تاملياه ويتم ذلك يف إطار حل واحد لكل البيانات 
GS FORMAT  وذلك لممساعدة يف رصد موارد املياه

 [؟يتعذر مساعها؟]اااصة وهذه النافذة  .والتخطيط هلا
سوف توفر تيانات ومعمومات تتم استخراجها م  البيانات 

مية وسوف يكون هناك رصدًا أساسيًا لممعمومات يف يالسات
ااً وإضافة إىل هذا هناك أي .إطار حبوايل أرتعمائة مدخل

نظم معمومات لمتحميل واليت توفر قيمة إضافة تالنسبة 
ومع توفر البيانات ذات الدقة العالية فإن  .لمموارد املائية

تمك  ،هناك جمال لتوسيع نطاق التطبيقات احلالية وحتسينها
ستخدم تيانات فاائية وهذا املشروعات والتطبيقات اليت تُ 

 تم  اإلمكانيايؤدي إىل زيادة فعالية الكضا ة واالستضادة 
ق جديدة ووجود أتعاد تالنسبة لمصور افآاملوجودة وإجياد 

ذات الدقة العالية ميك  م  االشرتاك األوسع لكل الشركا   
 .[؟يتعذر مساعها؟]كما مت يف مشروع 

ووفد اهلند  ،وبذا أختتم عرض  يا سيادة الرئيس
يسعده اإلجاتة عمى أي أسئمة قد تع  لكم ولكم جويل 

 الشكر.

الشكر  :(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)الرئيس 
وهل هناك  .عمى هذا العر غوريسانكار يد موصول لك س

 م  أسئمة تطرحو�ا عميه؟ ال.

 ،السيد ممثل االحتاد الروس يضدمه العر  الثالث 
 .اهلواطل والتنبؤ با ااربة الروسية

(االحتاد الروس ) ياكوفليف  ف.م. السيد 
 ،أشكرك يا سيادة الرئيس :المغة الروسية) (ترمجة فورية م 

حن  ندعم اجلهود اليت يبذهلا التمع  ،السادة أعاا  الوفود
ويف  .لضاائ حلطام اتاالدويل تالنسبة لكل اجلوانب اااصة 

 .كانت يف موسكو  IADCعرف تالـ تداية األنشطة ملا يُ 
وهناك اعتمدنا وطورنا الوضع اااص تالمجنة والعمل تشنن 
مشكالت احلطام الضاائ  يتم يف إطار التشريعات الوطنية 
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املعمول با يف روسيا آخذي  يف احلسبان االتضاقات الدولية 
ضاائ  الصادر وااطوط اإلرشادية لتخضيف حدة احلطام ال

واالحتاد الروس  كل عام يقدم تقريراً  .ع  األمم املتحدة
مضصًال لمجنة الضرعية العممية والضنية ونشرتك يف عمل جلنة 

ة يقاييس الدولاملمنظمة ذلك طام و تاحلتنسيق املرخصة ال
تعمل مع منظمة املقاييس الدولية وغريها م  منظمات مت 

اعتماد يف وشارك روسيا  اجتماع الدورة التاسعة والعشري  يف
وثيقة تتعمق تاإلجرا ات وتعديالت تتعمق تااطوط 

 .املتعمقة تاحلطام الضاائ اااصة اإلرشادية 

ويف مثانية وألضني فإن رئيس االحتاد الروس  اعتمد 
السياسات الروسية حىت "الوثيقة األساسية اليت عنوا�ا 

ويف هذه الوثيقة وردت اإلشارة  "،عشري  وألضني وما تعدها
ولويات والرتكيو عمى أنشطة الضاا  وقد رأينا أيااً إىل األ

إشارة أياًا إىل أمهية احلضاظ عمى تيئة الضاا  والسالمة 
 وكيف ميك  إدخال التكنولوجيا ،واألمان ألنشطة الضاا 

ويف  .يد احلطام الضاائ لوإدماجها وأن يتم التقميل م  تو 
إطالق  السنوات األخرية فإن االحتاد الروس  له دور تارز يف

وقد قمنا تنرتعني تاملائة يف اإلطالقات  .املركبات الضاائية
اليت متت يف العامل واجلهود ركوت أساسًا عمى السهر عمى 
العمل الطيب حملطة الضاا  الدولية وزيادة القدرات الروسية 

 .يف اإلطالق

واالحتاد الروس  يف عشرة وألضني قام تواحد 
واثنا عشر منها كانت  ،لوثالثني إطالق ملركبة ونظم لإليصا

مث  Mم  نوع سيوس وأحد عشر إطالقًا م  الربوتون 
وكذلك نوعية "نياتت" وثالثة م   [؟يتعذر مساعها؟]

 إم. [؟يتعذر مساعها؟]كومسوس ثالثة إم وإطالق  

تالنسبة إلطالق هذه املركبات الضاائية وتشغيمها 
فنح  ننضذ املتطمبات واملعايري اليت يعمل با يف االحتاد 

رت خضيف حدة احلطام الضاائ  واليت سالروس  تالنسبة لت
تسعة وألضني ومتطمبات  كانون الثاين/ينايريف الضاتح م   

ااطوط اإلرشادية  نيهذا املعيار يتم التنسيق تينها وت
اااصة تتخضيف حدة احلطام وهذا يغط  تكنولوجيا 

وكذلك اآلفاق العممية والعسكرية وتنطبق  ،صواريخ الضاا 
مت  فقد ،عمى كل املراحل اااصة بذا النوع م  التكنولوجيا

تنظيم اإلطالق ومدة حياة املركبة وعممية التخمص منها 
وهناك أياًا إجرا ات لتخضيا حدة  .وإ�ا  تشغيمها

وحناول أن تستهدف هذا إىل  ،احلطام وختضيف احلطام
وهناك  .ااطوط اإلرشادية لألمم املتحدة يف هذا املامار

يصدر ع   [؟يتعذر مساعها؟]نص حكم يتعمق تعدم وجود 
وكذلك جمسة  ،ملركبات الضاائيةالعناصر التشغيمية يف ا

أي حوادث تالنسبة لمخوانات متامًا وك  نستبعد  .اإلطالق
ما ما يُعرف تـفإننا استخدمنا  ،املوجودة عمى منت املركبات

،  [؟يتعذر مساعها؟] [؟يتعذر مساعها؟]يسمى تالتدريع 
كذلك استخدمنا تعا صمامات األمان القوية حىت نقمل 
م  إمكانية االصطدام م  املدار فإننا حناول أن نضصل 

 .[؟يتعذر مساعها؟] رتو يلة أو املمركبة اإلطالق ع  اآل
وكذلك نقوم تتقوميات إلمكانيات االصطدام تاألجسام 
واحلطام الضاائ  وحناول أن نتجنب هذه االصطدامات ع  

 .طريق تعا اإلجرا ات

املدار الثاتت تالنسبة لألر  لدينا تعا يف و 
اإلجرا ات اليت تركو عمى تبادل البارامرتات املدارية مع 

وعمى سبيل املثال  ،الضاائيةاملشغمني تالقرب م  املركبة 
 إم ثالثة [؟يتعذر مساعها؟]إكسربيس املركبة الضاائية 

فإننا قد قمنا ج  إم يف سات وكذلك تالنسبة لممركبة 
 .تاختاذ كل م  هذه اإلجرا ات

وتالنسبة الستخدام هذا النوع م  التكنولوجيا فإن 
مت استبعاد إمكانية  [؟يتعذر مساعها؟]مركبة روس كومسوس 

التدمري منها وذلك لمتقميل م  احلد األدىن إلمكانية زيادة 
وذلك حاولنا أن مننع وجود تعا األشيا   ، الضاائ احلطام

اليت تؤدي إىل انضجار هذه املركبة أو حرق املركبات أو أي 
ولمحد م   .ش   موجود أو تقايا م  البطاريات أو غريها

 ،الوقت تقا  املركبة الضاائية يف املدار القريب م  األر 
فإننا خنطط التخمص م  تعا املركبات القدمية كاملركبة 

ويف املدار الثاتت تالنسبة لألر  ، ١ريسورس دي الضاائية 
فإننا نوفر لممركبات الضاائية إمكانية التخمص منها وفقاً 

وااربا  الروسيون قاموا تعمل تشنن  .IADCملتطمبات 
تطوير وجود شبكات احلماية لممحطة الدولية مع قدر كبري 

مؤشرات عمى االستقرار وقد طورنا املنهجية اااصة  وأ
وهناك أنواع  .ا األمور أو تعا التعميماتتصياغة تع
مت استخدام أجهوة احلماية أو شبكات احلماية جديدة م  

وكذلك  heavy poweder ،ما يسمى تاملسحوق الثقيل
قد دلمت عمى أن يف  تعا اهلياكل األخرى والتجارب أيااً 

م  مخسة إىل سبعة كيمو مرت فإن املناطق قد  جماالت تبمغ
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قياسًا إىل املؤشرات املوجودة واليت  ال تنضجر منذ استخدام
قد أنشطتها  إطار يفوس كومسروس  و  .مت إرساهلا م  قبل

نضذت عدد م  اإلجرا ات اليت ميك  أن توصف تن�ا أمثمة 
شدة احلطام متخضيف م  طيبة لمخطوط اإلرشادية ل

[؟يتعذر مث هناك أياا فيما تني كل ذلك الرحمة  .الضاائ 
ستة وألضني واليت تعرضت  آذار/مارساليت يف  مساعها؟]

ورغم الدمار  .الصطدام جبسيم ميكانيك حلادث تسبب ا
البسيط الذي أمل بذه املركبة إال أنه مت التخمص منه عمى 

أو  correction engineتـ أية حال م  خالل ما يسمى 
أجنحة التصويب وهذا عمى حال يتضق مع طمبات ما 

واملثل األخري لمعام الذي مته عمى تشغيل  IADCيعرف 
[؟يتعذر تـ ف العادي تالنسبة لضصل مركبة احلمولة اليت تعر 

يف مناطق حمددة  [؟يتعذر مساعها؟]وكذلك رسو  مساعها؟]
حينما  ISSوهناك مثل آخر وهو نقل الـ  .م  سطح البحر

 .يكون هناك خطورة تاالصطدام مع األجسام الضاائية
وهذه العممية متت تالتعاون تني خربا  املراقبة اجلوية يف 

وحىت اآلن أوجدنا نظامًا لإلنذار يف حالة  .روسيا وأمريكا
اطرة يف اجلو  القريب م  األر  يف الطوارئ لمحاالت ا

مبا يف ذلك نظم التشغيل التجريبية وهذا يتام   ،الضاا 
معمومات ويشرك يف املراكو واملعمومات ومناطق السياسات 
وذلك لتنسيق املعمومات م  مصادر املراقبة وكذلك هناك 
قطاع ملراقبة االمتثال لمخطوط اإلرشادية لتخضيف حدة 

واملصادر األساسية  .تضاقات املرتبطة بااحلطام الضاائ  واال
لتنسيق املعمومات تالنسبة لألجسام الضاائية تتمثل يف وزارة 

[؟يتعذر  [؟يتعذر مساعها؟]الدفاع وأكادميية العموم 
إضافة إىل ذلك كان هنالك إرسال إشارات  .مساعها؟]

لوحدات التحكم تاحملطة الدولية وكذلك لممركبات الروسية 
 .األخرى

فإننا يف  ويف التجارب اليت متت فإنه مت ما يم 
يف  [؟يتعذر مساعها؟] ...قد وقضنا عمى  ،واقع األمر

الشرحية مخسة عشر فقد حددنا إمكانيات تطوير هذه 
وسوف نوسع نطاق التعاون الدويل يف هذا الصدد  .النظم

وهناك دعم  .لك  نسهر عمى سالمة الرحالت يف الضاا 
معمومايت يقدم ملشغم  املركبات الضاائية ويتم وضع 

وفيما تعد ذلك االحتاد الروس   [؟يتعذر مساعها؟]وحدات 
وإضافة إىل هذا فإن االحتاد الروس  يدعم اجلهود  ،أيااً 

الدولية الرامية إىل حسم مشكمة احلطام الضاائ  ويتخذ 
اإلجرا ات العممية وااطوات العممية م  أجل ختضيف حدة 

وهذا العمل يتم عمى أية حال يف إطار  .احلطام الضاائ 
آخذي   ،اد الروس التشريعات الوطنية املعمول با يف االحت

يف احلسبان تطبيعة احلال االتضاقات السارية وكذلك خربات 
البيانات يف منظمات فاائية أخرى  [؟يتعذر مساعها؟]

 وأشكركم جويًال يا سيادة الرئيس عمى حس  االنتباه.

أتوجه : (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية)ئيس الر 
تالشكر إىل السيد ممثل االحتاد الروس  عمى هذا العر . 

 .فهل لديكم أي أسئمة تطرحو�ا عميه؟ ال

أود أن أخربكم ع  جدول  ،السادة أعاا  الوفود
 ،فسوف نمتق  متامًا يف الساعة العاشرة ،العمل غدًا صباحاً 

وسوف نواصل دراستنا لمبند  .وأؤكد متاماً يف الساعة العاشرة
هل  .ستة عشر وهو تقرير المجنة املقدمة لمجمعية العمومية

لديكم أي أسئمة أو تعميقات عمى هذا اجلدول املقرتح 
 لمعمل؟

إذًا رفعت هذه اجلمسة ونمتق  غدًا يف متام  ،ال
 العاشرة.

 ٥٩/١٧اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


