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COPUOS/T.643 األمم المتحدة 
 لجنة استخدام الفضاء الخارجي محار مستنسخ غير منقح

 في األغراض السلمية  
 
 

 ٦٤٣اجلمسة 
 ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١يونيو /حويران ١٠ اجلمعة
 ، النمسافيينا

 

 )رومانيا(د. د. تروناريو الرئيس: 

 ١٤/١٥افتتحت اجلمسة يف حوايل الساعة 

 الجلسةافتتاح 

أعم   (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):ئيس الر 
افتتاح اجلمسة الثالثة واألرتعني تعد الستمائة لمجنة استخدام 

 .ةلضاا  ااارج  يف األغرا  السمميا

تعد ظهر اليوم سوف نواصل وننه  نظرنا يف البند 
الذي  "تقرير المجنة"السادس عشر م  جدول األعمال 

 يرفع إىل اجلمعية العامة.

 عتماد التقريرا

املندوتون األفاضل لنقبل اآلن عمى اعتماد التقرير 
ونبدأ أوًال تاألجوا  املتبقية م  الاميمة السادسة وتعدها 

. لقد A/AC.105/L.281الاميمة الراتعة م  الوثيقة 

. م  الاميمة السادسةتوقضنا عند الضقرة اثنني وثالثني 
 .اجلمهورية التشيكية

مهورية التشيكية) (ترمجة (اجلالسيد ف. كوبال 
قبل  ،شكرًا سيدي الرئيسفورية م  المغة اإلنكميوية): 

االسرتاحة طمبت إذنك أن أعود إىل الضقرة التاسعة عشر 
فالضقرة التاسعة عشرة ه  مجمة  .تشنن عاوية المجنة

وحيدة تتكمم ع  ترحيب المجنة تطمب أذرتيجان كعاو 
النظر يف هذه ولك  أتذكر أنه عند  ،جديد يف المجنة

املسنلة وتعد قبول التوصية طرحت جانبًا له أمهية كبرية فيما 
وقمت أنه لألسف  .خيص كل طمبات العاوية يف المجنة

أذرتيجان حىت اآلن ليست طرفًا يف أي معاهدة م  
نتظر م  أي دولة تطمب ويُ  ،معاهدات األمم املتحدة

ا  عمى االنامام أن تنام إىل معاهدة األمم املتحدة لمضا
وتالتايل أود أن ناع  ،األقل معاهدة م  هذه املعاهدات

مكرراً  ١٩مجمة جديدة تعد الضقرة التاسعة عشرة تصبح 
أوصت المجنة أذرتيجان أن تنظر يف إمكانية  ،تقول
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االنامام إىل معاهدة األمم املتحدة لمضاا  أو عمى األقل 
 .معاهدة م  معاهدات األمم املتحدة

شكراً ورية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فالرئيس 
هل م  اعرتا  عمى اإلضافة اليت  ،لمجمهورية التشيكية

ال إذًا سوف نايف فقرة  ؟جا ت م  اجلمهورية التشيكية
الذي اقرتحه ممثل اجلمهورية  ومكررًا عمى النح ١٩جديدة 
 .التشيكية

ثالثني م  الاميمة ننتقل اآلن إىل الضقرة اثنني و 
اعتمدنا هذه  ؟  تعميق عمى هذه الضقرةهل م ،السادسة
 .الضقرة

هل م  اعرتا  عمى  ،ننتقل إىل ثالثة وثالثني
 اعتمدت. ،ال ؟ثالثة وثالثني

مشروع جدول األعمال املؤقت  ،أرتعة وثالثون
هنا سوف  ،البند األول ،لدورة المجنة ااامسة واامسني
المجنة هلا رئيس ونائبني  ،يكون انتخاب أعاا  املكتب

لمرئيس أوًال انتخاب أعاا  املكتب وتعد ذلك ترد كل تنود 
هل  ،جدول األعمال كما ترو�ا يف الضقرة أرتعة وثالثني

 ؟توافقون عمى التعميل الذي ذكرته لمتو تشنن أرتعة وثالثني
 .الضقرة أرتعة وثالثني أقرت ،ال

هل م  تعميق عمى هذه  ،الضقرة مخسة وثالثون
 .الضقرة؟ االحتاد الروس 

(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. باركيسوف 
االقرتاح املضيد تشكرًا أذكر (ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

م  الواليات املتحدة تاألمس وكان االقرتاح أن يف السنة 
سات د القادمة أن ننظر ليس فقط يف الذكرى األرتعني لالن

 تل أن نستغل الضرصة لننظر يف مسنلة االستشعار ع  تعد
اقرتاح الواليات املتحدة جا  يف حممه ويستحق  .تصضة عامة
وافقت المجنة سوف أقرتح تعديًال طضيضًا عمى  ، إذااهتمامنا

 .الضقرة مخسة وثالثني

تضال (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .ممثل االحتاد الروس 

(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. باركيسوف 
ساعتني ملناقشة  ،شكراً مغة الروسية): (ترمجة فورية م  ال

الموعات املخصصة ذكرى والتطور العامل  الستشعار 
ذلك ترتمجة فورية كاممة االقرتاح األول تعد  ،األر  ع  تعد

هذا هو اايار  ،معرضًا خمصصًا هلذا املوضوع وأن تنظم
أو حنتضظ تالنص األصم  ونقول الذكرى األرتعني  .الثاين
يف تعد ذلك والتطور العامل  الستشعار سات وناد لالن

 إذاً خياران شكراً. ،األر  ع  تعد

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
اقرتحت روسيا أن نايف يف السطر ااامس تعد حمقة 
نقاش خمصصة لمذكرى األرتعني والتطور العامل  الستشعار 

خيصص لمذكرى املذكورة لتطور  .األر  ع  تعد
وتعد ذلك تعد مكرس هلذه  ،االستشعار ع  تعد عاملياً 

 .الواليات املتحدة هلا الكممة .هلذا املوضوع ،املناسبة

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

األول هو األفال نين ممنت القرتاح مندوب روسيا اايار إ
تدًال م   ،تغيري األول مث حنذف مكرس هلذا املوضوعال

 .مكرس هلذه املناسبة

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
إذًا نايف معر  مكرس هلذا املوضوع  ،لمواليات املتحدة

ونرتك اجلو  املتبق  م  هذه اجلممة ونقول مبساعدة األمانة 
عديل املقرتح عمى هل م  تعميق آخر عمى الت .إىل آخره

 اعتمدت الضقرة. ،ال ؟مخسة وثالثني

 .األمانة، ستة وثالثون

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

عممنا نمضت االنتباه إىل أننا اتصمنا تقسم حترير النصوص وأُ 
لو اعتمد  .ارات يف نيويوركتاإلجرا ات لطريقة صياغة القر 

رفق رفق يف التقرير ال ينبغ  أن يُ نص يف هيئة واحدة ويُ 
شرحت لقسم حترير النصوص تشنن اعتباراتنا  .تالقرار

األمانة  .شاتنا هلذا املوضوع وهذا كل ما أستطيع قولهاقنمو 
مستعدة مبصاحبة الرئيس أن تعد القرار املذكور ويمحق ته 

مجنة وتعد ذلك املداوالت تتواصل يف اإلعالن كما وافقت ال
هذا هو  .كان م  واجيب أن أحيطكم عممًا تذلك  .نيويورك
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قرار م  المجنة وهو يرفع إىل اجلمعية العامة وتالطبع رفع 
. واألمانة يف األمر إىل اجلمعية العامة عممية خمتمضة متاماً 

 .ري تع  االعتبارات اتصاالً بذه اإلجرا اتنيويورك قد تث

هل (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ئيس الر 
أو ، هناك ضرورة لك  ندخل أية تعديل عمى هذه الضقرة

نرتك ذلك كما هو ونناقش املوضوع يف نيويورك. اقرتاح  
ويف نيويورك يف  ثني كما ه ،هو أن نعتمد الضقرة ستة وثال

 .المجنة الراتعة قد تقدم تعميقات وطمبات تتعديالت معينة
 سوف نعتمد الضقرة ستة وثالثني. ،ب أي اعرتا يف غيا

 هل م  تعميق ،ننتقل إىل الضقرة سبعة وثالثني
مواعيد اجتماعات المجنة  ؟ن الضقرة سبعة وثالثنيتشن

أقرت الضقرة سبعة  ،ما م  تعميق ،والمجنتني الضرعيتني
 .وثالثني

يف هذه احلالة نكون قد اعتمدنا الاميمة 
واعتمدنا  A/AC.105/L.281السادسة م  الوثيقة 
 الاميمة السادسة ترمتها. 

اآلن سنقوم تاعتماد  ،حارة السيدات والسادة
رحت عميكم املمحق الراتع م  تمك الوثيقة اليت طُ 

A/AC.105/2011/  الاميمة الراتعة وه  املمحق
خبصوص اختصاصات الضريق العامل املعين تاستدامة أنشطة 

التاتع لمجنة الضرعية العممية الضاا  ااارج  يف األمد البعيد 
 والتقنية.

نعم فرنسا  ،أي مالحظات ،الضقرة األوىل ،املقدمة
 .تضام 

(اجلمهورية الضرنسية) (ترمجة السيد ل. سكوتي 
نعم هذه  ،شكرًا السيد الرئيس فورية م  المغة الضرنسية):

سيدي يا الضقرة األوىل لدي تع  املالحظات االستهاللية 
حن  تشاورنا يف فرتة  .ه الضقرة ككلالرئيس خبصوص هذ

االسرتاحة ما تعد الظهر ك  نتشاور مع الوفود الناطقة 
تالمغة الضرنسية قمنا تاملقارنة ما تني النص تالغة اإلنكميوية 

ورأينا أن هناك تع  األمور اليت  .والنص تالمغة الضرنسية
وهنا أريد أن  ،ختص الرتمجة التحريرية اليت ميك  أن حتس 

 لكم أوًال هنالك اإلشارة إىل الضاا  ااارج  الذي مل أتني
عثرنا عمى كممة المغة الضرنسية وحن  يف يرتجم تطريقة جيدة 

input  ؟يتعذر تالمغة اإلنكميوية اليت ينبغ  أن تكون]
وكذلك عندما تتم اإلشارة إىل احلطام الضاائ  مساعها؟]، 

أي المجنة ما فاسم تمك المجنة الضرعية املعنية تذلك األمر 
تني الوكاالت املختمضة مل ترتجم تطريقة صحيحة تالمغة 

 الضرنسية.

اآلن فيما ميس اجلوهر حن  كذلك عثرنا عمى 
هنالك  ،تع  األمور اليت ختص اجلوهر واملضاهيم اجلوهرية

 space awarenessذلك املصطمح تالمغة اإلنكميوية 
بق ذلك فمذلك ال تد وأن يط ،اإلدراك تالضاا  ااارج 

الرتمجة تالمغة الضرنسية أي املعارف اليت ختص الضاا  
. بذه األمورالشخص أن يمم [؟يتعذر مساعها؟] ااارج  

نا عميها السيد الرئيس خبصوص ر ثفإذًا هذه األمور اليت ع
الرتمجة التحريرية وميك  لنا أن نتشاور مع األمانة إن كانت 

 .هنالك أي صعوتة بذا ااصوص

محق الراتع وحن  سنقوم تطرح مالحظاتنا هنالك امل
تمك  م  تعديل خر هذه اجلمسة ك  تعمى األمانة يف آ

 .وتصحيح النص تالمغة الضرنسية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
تطرح الرتمجة  نبفإذًا أنت ستقوم ،فرنسا ةممثم ةاملوقر  ةلمسيد

الرتمجة م  المغة  ،انةالصحيحة إىل المغة الضرنسية عمى األم
 .اإلنكميوية إىل المغة الضرنسية. سويسرا

ي) (ترمجة سويسر االحتاد ال(السيدة ن. أرشينارد 
قمت نعم  ،شكرًا السيد الرئيسفورية م  المغة الضرنسية): 

الرئيس حن  اقرتحنا عقد مشاورات ما تني الوفود لك السيد 
سيد ممثل فرنسا حن  الناطقة تالمغة الضرنسية ومتاماً كما قال ال

 شكراً. ،عثرنا عمى هذه األخطا 

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أية مالحظات أخرى خبصوص الرتمجة  .ممثمة سويسرا املوقرة

فإذًا حن  سنقوم تاعتماد هذه  ،كال  ؟التحريرية لمغة الضرنسية
ىل؟ أية مالحظات خبصوص هذه الضقرة األو  ،الضقرة األوىل

فإذًا اعتمدنا  ،تاستثنا  الرتمجة التحريرية يف تع  األجوا 
 .هذه الضقرة

  اعتمدت. ،كال  ؟أية مالحظات ،الضقرة الثانية
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 اعتمدت. ،كال  ؟أية مالحظات ،الضقرة الثالثة

  اعتمدت. ،م  مالحظات ، ماالضقرة الراتعة

فإذاً  ،مالحظاتم   ما ،الضقرة ااامسة
 اعتمدت.

فإذًا نقوم  ،ما م  مالحظات ،ةالضقرة السادس
 تاعتمادها.

 اعتمدت. ،الضقرة الساتعة

ما  ؟أية مالحظات ،الضقرة الثامنة ،االختصاصات
 اعتمدت. ،م  مالحظات

 اعتمدت. ،الضقرة التاسعة

 اعتمدت. ؟أية مالحظات ،الضقرة العاشرة

 ،الضقرة احلادية عشر ،اهلدف والنواتج
اعتمدت الضقرة  فإذاً  ،ما م  مالحظات ،مالحظاتكم
 .احلادية عشر

  اعتمدت. ،ما م  مالحظات ،الضقرة الثانية عشر

أية  يم،جا  و تلف و أ ،لضقرة الثالثة عشر
 .إسبانيا ؟مالحظات

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

تقرأ عمى النحو  ا ية النقطة تالرئيس يف النص تالمغة اإلسبان
عمينا أن  .تبني غري ممومة قانوناً  ،التايل يف جوئها األخري

 .نقول وال ينبغ  أن تكون ممومة قانوناً 

فإذاً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
أية مالحظات  ،شكرًا حن  سنقوم تتصحيح هذه اإلشارة

فإذاً  ،كال  ؟أخرى تشان هذه املالحظات الثالثة عشر
 اعتمدت.

األمور اليت سينظر فيها فريق  ،الضقرة الراتعة عشر
[؟يتعذر عشرة الراتعة فقرة طويمة هذه الضقرة  ،العمل

 .الصني ؟أية مالحظاتمساعها؟]، 

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

عمينا أن  ال،دحتت  ،يف هذه الضقرةصينية ال النص تالغة
كذلك   .نقول العمميات الضاائية وليس املضاهيم الضاائية

هنالك اإلشارة إىل اإلشعارات اليت ينبغ  أن تصحح أو 
هذا ينسحب عمى النص تالمغة . طرحاملعمومات اليت تُ 

الصينية وحن  سنقوم تطرح كافة هذه التصويبات عمى 
 .األمانة

دث السيد املوقر تالمغة الصينية ومل نضهم ويتح...(
ستدخل لمنص تالمغة الصينية؟  ) ...هذه ه  التعديالت

  ؟هل لمجنة أن تطرح هذه التصحيحات عمى األمانة

حسناً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 ةأية مالحظات أخرى خبصوص هذه الضقرة الراتع ،شكراً 
 فإذاً اعتمدت. ،كال  ؟عشرة

 ،كال  ؟أية مالحظات ،الضقرة ااامسة عشرة
 اعتمدت.

 .الصني ،الضقرة السادسة عشرة ،طريقة العمل

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
شكرًا نعم نضس املشكمة اليت  فورية م  المغة اإلنكميوية): 
فاستخدمت تع  الكممات  ،كانت ختص الرتمجة التحريرية

 .اليت استخدمت تالمغة اإلنكميوية اليت ال تعكس الكممة
وهذا ينسحب كذلك عمى الضقرة الساتعة عشر سيدي 

 .الرئيس

أشكر (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
فإذًا الضقرة السادسة  .ممثل الصني املوقر عمى هذه املالحظة

عشر تتمك التصويبات اليت ستنسحب عمى المغة الصينية 
أية مالحظات  ،contributionsخبصوص كممة املسامهات 

 فإذاً اعتمدت. ،كال  ؟أخرى
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تنضس ذلك التصويب الذي  ،الضقرة الساتعة عشر
 ،كال؟أية مالحظات  ،خيص كممة اإلسهامات م  الصني

 اتعة عشر.فإذاً اعتمدت الضقرة الس

 اعتمدت. ،الثامنة عشر

فإذًا اعتمدت  ،ما م  مالحظات ،التاسعة عشر
 .الضقرة التاسعة عشر

 .اعتمدت ،م  مالحظات ما ،الضقرة العشرون

 .اعتمدت ،ما م  مالحظات ،احلادية والعشرون

 .الصني، اثنني وعشرون

(مجهورية الصني الشعبية) (ترمجة السيد ي. تساو 
لدي سؤال وأريد أن  ،شكراً نكميوية): فورية م  المغة اإل

يف  .أستوضح األمور م  الدول الناطقة تالمغة اإلنكميوية
منتصف هذه الضقرة هناك إشارة إىل أن فريق ااربا  

فريق  ،السطر الثالث تالمغة العرتية ،سيجتمع عمى هامش
االجتماعات عمى هذا اهلامش أو أثنا  دورات  ،ربا اا

عية والتقنية كل ذلك تالمغة الصينية يعين المجنة العممية الضر 
كل ذلك تنا  . و تنن هذا الضريق سيجتمع يف أوقات أخرى

 اً إليه ذلك الضريق فريق ااربا  فإذعمى القرار الذي توصل 
وهل وافقت  ؟نريد أن نعمم هل سيجتمع ذلك الضريق

ال أدري ما هو  ؟المجنة الضرعية العممية عمى هذا األمر
 .ك  م  تصحيح النص تالمغة الصينيةاجلواب ك  أمت

(ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 الضريق لك  نعمم تاألحرى.سنعط  الكممة لرئيس 

فريق العمل، جنوب (رئيس  رتينيزامب. السيد 
شكراً. نعم أؤكد  ا) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):إفرتقي
فرمبا عمينا أن  ،حيحما قاله السيد ممثل الصني صتنن 

 نصحح املصطمحات اليت استخدمت يف المغة الصينية.

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

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

ة هذه الطريقة نعم يف المغة اإلنكميوي ،شكراً اإلنكميوية): 
أي ال تد وأن تتم املوافقة مسبقاً  ،ليست تميغة عمى هامش

ولذلك هذه االجتماعات ستنعقد وقت  ،يف المجنة الضرعية
أعتقد أن هذه النية سيدي  .اجتماعات جلنة ااربا انعقاد 
 .الرئيس

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
الضقرة  ؟أية مالحظات أخرىشكرًا ملمثل املممكة املتحدة. 

ال  ،النص تالمغة الصينية بو ، فإذًا سيصالثانية والعشرون
لذلك حن  نقوم تاعتماد الضقرة  ،أرى أي مالحظات أخرى

 .الثانية والعشري 

الضقرة الثالثة  ،خطة العمل املتعددة السنوات
فإذاً تالنسبة لعام ألضني وإحدى عشرة نتناول كل  ،والعشرون

ظات خبصوص العام ألضني خرى أية مالحسنة تمو األ
 .االحتاد الروس  وإحدى عشر؟

(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. باركيسوف 
نعم شكرًا يا سيدي (ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

ال نريد أن نقرتح أية تعديالت ولك  نريد أن نبني  ،الرئيس
 ؟ونريد أن نسنل كيف تقوم جهات التنسيق تتنسيق أمورها

هل يعين ذلك  .ك إشارة إىل نقطة اتصال واحدة فقطلفهنا
 ؟تنن كل دولة ينبغ  أن تسمح وتعني شخص واحد

وكذلك ما ه  األمور اليت ميك  لكل دولة أن تطرحها عمى 
 ؟فريق ااربا 

رئيس (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
 .فريق العمل

مل، جنوب فريق الع(رئيس  رتينيزامب. السيد 
نعم إقامة  ،شكراً  ا) (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية):إفرتقي

نقاط االتصال الوطنية أي الشخص  ،مثل هذه النقاط
 ،الذي سيعني يعين إذ أنه سيقوم تاالتصال مع أمني المجنة

وذلك سيقوم ترتشيح ااربا  الذي  سيشاركون يف أعمال 
 فريق ااربا  شكراً.

أية رية م  المغة اإلنكميوية): (ترمجة فو الرئيس 
 مالحظات أخرى؟
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(االحتاد الروس ) السيد ج. ي. باركيسوف 
نعم شكراً عمى هذه  ،شكراً (ترمجة فورية م  المغة الروسية): 

 .اإلجاتة

أية (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
مالحظات أخرى خبصوص خطة العمل لعام ألضني واثين 

 عتمد هذه الضقرة.إذاً ن ،كال  ؟عشر

  ؟أية مالحظات ،الضقرة خبصوص ألضني واثنا عشر
 إذاً نعتمد هذه الضقرة. ،كال

 نعتمد هذه الضقرة. ،حسناً  ،ألضني وثالثة عشرة

أية  ،خطة العمل لعام ألضني وأرتعة عشر
مالحظات حول هذه الضقرة خبصوص عام ألضني وأرتعة 

لك تنننا قمنا فيعين ذ .فإذًا نعتمد هذه الضقرة ،كال  ،عشر
 .تاعتماد الضقرات كمها

فعًال حارة السيدات والسادة حن  قمنا تاعتماد 
 .جنوب إفريقيا الاميمة الراتعة. 105L281الوثيقة 

، جنوب فريق العمل(رئيس  رتينيزامب. السيد 
شكرًا حيث حن  قمنا تاعتماد االختصاصات  :إفرتقبا)

أريد أن أغتنم هذه  ،ئيةلضريق العمل املعنية تاألنشطة الضاا
توخيك املرونة عمى سيدي الرئيس يا الضرصة ألشكرك 

سيما يف إعداد أعمالنا خبصوص البند الساتع  الكاممة وال
م  هذا األسبوع ك  نتمك  م  الوصول إىل هذه النتيجة 

واليوم كذلك ك  نتنكد م  أن هذه الوثيقة  ،الناجحة
شكر كافة الوفود كما أريد أن أ  .صحيحة يف كافة المغات

هذه أثنا  اليت شاركت يف املشاورات غري الرمسية اليت ُعِقدت 
وكل ذلك كانت تسود عميه الروح البنا ة وبذه  ،الدورة

الطريقة متكنا م  اعتماد هذه االختصاصات يف هذه الدورة 
. فإذًا نعم ميك  لنا أن عترب العيد اامسني لكوتوساليت تُ 

وكذلك حن  نعمم تنن فريق العمل  ،رتياحواال نشعر تالضخر
سيبدأ أعماله اجلدية اآلن ويريد أن يشجع كافة الوفود ك  

هنا أريد أن أعرتف تذلك الدعم املمتاز الذي  .ميا  قدماً 
نعم  ،تمقيته م  األمانة م  مكتب شؤون الضاا  ااارج 

املوظضون ترهنوا عمى كضا تم وكل ذلك أي يف دعم فريق 
ن وكان يل شرف ادمالسيد نيكوالس هيسيما  العمل وال

 شكراً. ،التعاون معه يف السنة املاضية

شكراً (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): الرئيس 
لمسيد املوقر ممثل جنوب إفريقيا رئيس الضريق العامل 

 شكراً جويًال. ،ذه األنشطةهلطويمة األمد  الطبيعةخبصوص 

الثانية اآلن ينبغ  أن نقوم تاعتماد الضقرة 
والتسعني م  الاميمة الثالثة وهذه الضقرة كانت هلا صمة 

 .تاالختصاصات خبصوص االستدامة عمى املدى البعيد

(مجهورية فنوويال البوليضارية) السيد ف. فاريال 
اآلن  ،نعم السيد الرئيس(ترمجة فورية م  المغة اإلسبانية): 

واستدامة األنشطة  ،هذه االختصاصات سيدي الرئيس
تمك  لضاائية ال تد وأن نعرب ع  آرائنا تالقول تننه ك  نا

صل تاعتماد هذه الوثيقة فكافة حيث أننا حن  متكنا م  التو 
وحن  نعمم أن  ،االجتماعات كانت مضيدة وجيدة ومثمرة

هذه الوفود نعم اقرتحت  ،االحتاد الروس  والوفد الصيين
يو يرت مارتيناآلن السيد ت .عمينا مثل هذه االقرتاحات البنا ة

دون الصرب الذي حتمى ته دون تمك الطبيعة الطيبة اليت 
فالرئيس  ،يتحمى با ملا كنا قد توصمنا إىل هذا اإلجناز

استمع إىل كافة الوفود ونعم كان توده أن يتوصل إىل توافق 
ولذا يو وكل ذلك تسبب حكمة السيد مارتين ،يرض  اجلميع

  شارك يف هذه أريد أن أتني هذا األمر تمسان كل م
ونعم  ،نعم أنت تستحق كل الثنا يو، تيرت مارتين .األعمال

م  الصحيح أن هذه الوثيقة وثيقة ممتازة وثيقة عمل ولك  
حن  سنبدأ أفال جو  اآلن وننمل تنن نعم سنحقق ذلك 

فعمينا أن ننه  تكل ما  .التوازن ك  نتبني تطور األمور
 .سيعود تالضائدة عمى تين اإلنسان

نعم (ترمجة فورية م  المغة اإلنكميوية): ئيس الر 
نريد أن �نئ رئيس فريق العمل السيد  ،متاماً أوافقك الرأي 

 .شكراً جويًال تيرت يو،تيرت مارتين

فإذًا نعتمد إذًا الضقرة الثانية والتسعني م  
الاميمة الثالثة اليت تؤشر إىل االختصاصات واليت قرر 

صوص الضقرة الثانية أية مالحظات خب ،اعتمادها تواً 
فإذًا اعتمدت هذه  ،والتسعني م  الاميمة الثالثة؟ كال

 .الضقرة

شكرًا وكل ذلك يعين تنن الوثيقة ترمتها الاميمة 
 الثالثة اعتمدت.
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قمنا توًا تاعتماد كافة أجوا   ،أعاا  الوفود الكرام
 .التقرير هلذه المجنة وهذا التقرير سريفع إىل اجلمعية العامة

ترب تنن المجنة ترغب يف اعتماد التقرير ترمته ما هل يل أن أع
فإذًا تقرير المجنة  ،م  اعرتا  عمى ذلك ماتعد تعديمه؟ 

خبصوص االستخدامات السممية لمضاا  ااارج  كما 
 سيطرح عمى اجلمعة العامة اعتمد.

أريد أوًال أن أشكركم مجيعًا عمى  ،سيدايت وساديت
 .ه المجنةقيم ألعمال هذ، إسهام ما تقدمتم ته م  إسهام

ولدي إعالن أخري أريد أن أطرحه عميكم ما قبل أن نرفع 
 .هذه الدورة

يسعدين أن أقول تنن مكتب شؤون الضاا  
بادرة اليت تدف إىل االحتضال جبودة املااارج  قام تتدشني 

تين اإلنسان وكل ذلك جيعمنا نتحوم الشجاعة ك  نقوم 
م مبثل تالذهاب إىل مكان مل يطنه أحد م  قبل أي أن نقو 

وضع هذا املكتب اآلن تصدد  .هذه التجارب اجلديدة
شض  الضاا  ك  تكسجمموعة فريدة م  تمك الرسائل م  م

الرئيسية هلذه الموعة لغاية ا .طرح عمى أجيال املستقبلتُ 
ه  أن تكون هنالك جمموعة تارزة لتمك الرسائل اليت ستبني 
ا تمك الروح البنا ة والشجاعة لمرجال والنسا  الذي  ذهبوا م

[؟يتعذر والذي  أهلمونا عمى  ،تعد الغالف األرض 
مثل هذه الرسالة اليت ستمهم أجيال املستقبل  مساعها؟]

واليت ستعين االستمداد لممستقبل سوا  كان ذلك يف 
نعم مثل هذه الموعة م   .الرياضيات والعموم والتكنولوجيا

أوًال صضحة  ،الرسائل ستنطوي عمى جمموعة م  الصحائف
اائ  وسيقوم تتكممتها مستشار واحدة لكل مستكشف ف
اآلن حبارة الضاا  نعم ال مغاتم. يف الضاا  خبط أيديهم وت

ذهبوا ، ما ه  البعثة اليت تد وأن يقوموا تتسجيل أمسائهم
فيها وتوقيعاتم رسالتهم وصورهم عمى تمك الصحائف اليت 

الرسالة ميك  أن تمتقط خرباتم آرا هم لمعامل وكل  .ستوفر
كل ذلك سيشجع   ،بوا إىل الضاا ذلك حني أ�م ذه

األجيال القادمة ك  يقوموا تالتطمع إىل هذه العموم 
 .والتكنولوجيا

أما هذه الصحافة املوقعة فستبقى يف مكتب األمم 
نعم عدد ال  ،املتحدة لمضاا  ااارج  وعندما يتم اجلمع

يستهان ته م  املسامهات فإن هذا املكتب سيقوم تنشر 
وينوي  ،صضحة عمى اإلنرتنت هذه الموعة عمى أساس

هذا املكتب التعاون ع  كثب مع تمك الوفود والوكاالت 
الضاائية وكذلك املؤسسات ذات الصمة كل ذلك ك  
نتمك  م  مجع أكرب عدد م  هذه الصحائف سوا  كان 

املستقبل ملستكشض  يف ذلك يف املاض  أو احلاضر أو 
ة حية ر ك  نتنكد أن كل ذلك سيصبح إشا   الضاا
جاعة البشرية والعوم والعموم وكذلك التخضيف تالش

 .والتضتيش

إنين أمتىن كل النجاح لممكتب يف هذا املسعى 
طويل أمامكم أي رمبا مخسة عمل وأعتقد تننه رمبا هنالك 

تذلك وإذا ما مسحت المجنة  .مائة م  مستكشض  الضاا 
 ،رقم واحد احد،و أريد أن أقمص ذلك العدد لكم تنسبة 

ة اااصة هلذه الموعات أريد أن أضيف الصضحا هنو 
 الضريدة.

الصضحة وهنا عم  أن أوقع هذه ه  هذه  ،اآلن
 .الصضحة

 الدورةختتام ا

فإذًا كل ذلك يعين اختتام هذه الدورة م  دورات 
 المجنة.

أعم  اآلن اختتام االجتماع  ،املندوتون الكرام
الثالث واألرتعني تعد املائة السادسة والدورة الراتعة 

اارج  يف األغرا  واامسني لمجنة استخدام الضاا  ا
 السممية.

 ٠٠/١٦اختتمت اجلمسة يف حوايل الساعة 


